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SON POSTA Hallaa 1'6aOdGn Halk bununla 1''5r0r 
SON POSTA Hallan kulafldan Halk buaaala i.titir. 
S ON P O S T A Halkın d i l l,.I in Halk buaunla .a ler. 

İNANMAYINIZ 
• Gazi Hz. 

ıiiçbir 
nin tasavvurları H 

Malômat Mevcut 
~ımda Istanbulda 

Değildir Lutfen 3 üncü Say
famıza Bakınız. 

Matbuat Aleminde Dikkate Şayan Bir Mesele · 

"Cezmi,, lmzasile 
Aleyhinde Yazı 

Halk Fırkası 
Yazan Zat. .. 

~ugün Şehir Meclisinde Halk Fırkası Namına 
Aza İntihap Edilmiş Bulunmaktadır 

~~ T.::.= bu~ Gazi Hz. nin Seyahatleri 
lııı....._"'1 A., ıuetuinde .. Cezmi" 
~ albnda neıredilmi.t olan '~ 
"---:i. •Bn ... betile ikame ecli- -
iM.... daYayı intaç edecek, bu 
~betle de ıimdiye kadar 
~ kalan bir hakikat or
~çıkacaktır. Fdhakika iz. 
~ .. Cezmi " ismini taııyan 
~ fazeteci yoktur. Bu isim, 
'-1 llllistear isimdir. MUharririn 

ada doktor "Ali Agah" br. ._ !t:ih B. Halk fırkaiınua 
L.._ ~ -- lliubtelif ... 
~ mebni bu fırkadan 
.:_·-:-. Ye hadiae F etbi 1 
~ lzaairde bulunduğu sıra-
ltl'. rugeldiği için yaz.ı 
~ girifmiı, " Cezmi ,, 
~~ altında Halk fırkasına 
~ar yapmııtır. 
~ emede okunan zabıtlara 
~ ~ımi Bey ezcümle de-

.. ki: 
~ ~-~dq hakkının masu
~'ti leap eder. Halbuki halk 
~~ dar bir fırka zihniyeti 
~ olarak fikir cereyan-

'"' takipten iciz ve 
'- boltrasi idareleri hakkında 
''-it mal O mattan mahrum 
~. kalmış ve bu da bu 

ıı ~ tevlit etmiştir.,. 
' ı.ni " B. bu mukad
~ea&ıaclen sonra asıl mak· 
~ L .reçiyor Ye yazısının 
~ ııqalllında ıllmre tabak· 
~~;· htlcum ediyordu. 
~n anunda: 
~la. Ue meafut imanın 
'-a.~ lcirıeten, iaunlan hı
~ çıkaran iki rezildir •• 
~ eri YardL 

~'Jc.t Cezmi Bey bu yua
\t.~ lleşrinden 80DI'& Halk 
~h ile barıştı, hatta bele
tildi. ~~lığma namzet göıte-
11 .. Yllndi tehir meclisinde: 
~ ";.,Ben memleket kaygusu 
·~~ ~·~•Yorum, sizi de öyle 

(."' -~ ••terim,, demetedir. 
Ilı til> llt bugün uıl merakı 
>i._ ~n nokta, Agih Be-
t~ hüviyeti ifşa edil-

Ôonra mahkemeye gelip: 
~lJ) Ya~Iarı yazan benim, 

denuyeceğidir. 
SQN lflf 
t ı POSTA: Yalnız Yeni 

~il 'tıetesinin ( Cezmi ) im
~e Agah beye &idiyetini 
ı:r~ede İ!p-t edip ede
~ 'n llaeaelul telgrafta .. .... 

Samıun, 23 (H. M.) - Rel•I• kabul buyurarak uıtun uudıya 
cijmbur Hz. bugQn ıaat lS ile ır~rDtmütlerdir. · 
16 arasında bükGmet konaj'ını Samıun, 23 (A.A.)- Rmidlaı-
teşrlf buyurdular. Bilihare fP..nere bur Hz. bugün Dahiliye vekili 
kadar bir tenezzüh yaptılar. Av.. ŞükrO Kaya beyle birlikte akta• 
detlcrinde belediye önünde top- ma dotru dairelerinden çıkarak 
lanmıt olan binlerce halk tarafın- otomobille ıehri dolatm&ft · sabili 
dan alk19landılar. takiben yarım .. atlik bir gezinti 

Hamit yapm19lardır. Caddeleri doldura• 
Samıun, 23 (A.A) -Reiıicilm· binlerce halk Gazi Ha. nf alkıt-

hur Hz. Samıuaa muva1alatlarını · larla ıelimlamıtlardır. 
müteakip burada bulunan Trabıon A•dette dahiliye nldllala mt.afir 

b' H R" b' F kaldıtı eııara fabrikaaına ujnJ•f'llk 
me u•u ••an, ıze me uıu uat bir 111Utldet latlrahat etalfl•, oradaD 

Beylerle vali Kbam pafAya dairelerine rftaltlerdlr. 

Vecihi B. in Mükafatı Ne Oldu? 

Tayyare Çekoslovak
yadaMuayene Edilecek 
Rapordan Sonra Karar Verilecektir 

Tayyareci Vecihi Bey bir 1 Vecihi Beyin bu teşebbüsün
tayyP.re yapb, dikkatli tecrü- deki saiki kaydederken de
beler icra ~tti ve sonra bura- miştik ki Vecihi Bey lkbsat 
dan uçup Ankaraya gitti. vekiletinin ve bi.uat iktaaat 
Vaktile ve bu münuebetla Yekili Şakir Beyia bet Wa li-

Tutabilecek Mi? Bugünün Meselelerinden . Halle Fırkası Vaitlerini 1 I' 

lzmir Gazeteleri •• Ziraat Bankası, Mali 
Neticeden ~he Ediyor Menbaları Nisbetinde 
1ar~·D:10~ t:l; ~:;: Yardım Yapıyor Mu?. 
mıya relen meb'ualar faaliyete 
reçtiler. ~ 

Vhıf Bey yeni teşkilatta _/· iJ -j), .. ;~l. 
bilbaua doktor, avukat, mu- , ;?' r ... - ·· ~.; . 

• :-r-- ·~.ı~. 

allim gibi münevver smda 
~er verileceğini, yeni te,ki• 
llba ~k eaulı olacaimı , 

1 
bundan maada yeni tetkilibn 
İfçi ve esnaf aınıflan ile 
temua ıeçecejini ve Halk hr
kumuı, hakikaten Halk fır-
~ olacağını söylemektedir. 

bmir ıazetelerinden bükfı
..,met taraftan olmıyanlar V isıf 
Beyin bu vaitlerini mevsimsiz 
bulmakta ve ıu mütalealan der· 
.. ,.. etmektedirler: 
l-...:... .ff.. fskuinm ıülıa)« 
~ ile temasa karar vermesini 
ltlemnuniyetle K&rfllıyonız. Yal
ni:ı karşı fırka için yanlıt olan 
hareketler ken<Jileri için doinJ 
olmaktadır. 

İtçi ve esnaf sımflarının 
ihtiyaçlanna senelerden beri 
lallaklarını kapıyan bu fırka· 
nm bundan sonra bu mesele
lerle allkadar olabileceğinden 
tliphe edilebilir. Bu vaitlerin 

Ziraat bankasının çiftçiye kafi derede yardım edemediği mevzubahiı 
oldu. l::Sankanan bu yardımım daha fÜmullendirmek için bu 1eneld 
umumi içtimamda bazı kararlar alınacak, bu kararlann alannmuına 
tekaddüm eden fu günlerde vadyeti tetkik etmeyi faydalı bulduk. 
Dan ne9retmiye başladığımız yaıı ile bu vadide bir tetkik ailaileıine 
batlam14 oluyoruL 

Memleketimizde ziraat kredisi ihtiyaçlarının kafi derece
( Devamı 4 üncü sayfamıxdadır 1 -------···--------

Asri Şekilde Haydutluk 
altında acaba taraftar aylamak s·ı·h o··kk"' d T b N l Ç l ? · . ,...ndul kt d' ? ı a çı u anın an a anca ası a ınır 
gayeaı mı 6 .. me e ır . 

' Bu kadar senelerdenbcri f Galatada Mahmudiye cadde- koymuş, sonra tabancayı. Zihni 
an.eleye İl kanunu yapmak •inde Zihni Efendinin silibçı Efendinin g6ğsüne dayayarak: 
İatemiyen bir fırkaıun bili dükkanına silih almak baha- - Sesini çıkarırsan vuru· 
ı ... :•eria ibtiya .. •anndan dem nesile bir t•hıt gelmiş vitrin-
"ft&I ~ d k' tab 1 da b' · nun! Diye tehdit ettikte!\ -·- b f b ._.__ da e ı anca ar n ın· 
,.~ ... ası u sıru aıuun · l · · k ı b 1 · · · • tiL-- k k Dl a mış, ıçme Ul"fUD an aonra ta ancaya a ıp gıtnnttır, 
118 1U& o usunu tqayor. ;:::=====~===:::,:;::;:;:::;;::::::;=====~--.:.=..--------~ı; 

Adnan ı Niçin? 
ra Yadi &zerine bu tqebbnse L------------------------·--------------• • . tir. 

~t Vecihi Bey bu tqeb
lajaanDil ikmal ettiji zaman 
$kir Bey tktıaat veklletinden 
çekil•iı bulunuyordu. Y ui wa• yapan zat iktidar maka-

~ 

.;n.aaa uzakta kalllllfb. Milkl-
~tğl Yerilmesi meaelesi de 
teı-«ld&t uyandırmıfb. Şimdi ı 
haber :aıdığımıza göre Vecihi 
Bey tayyarcsile Ankaraya 
rittiktetı sonra bu bahis etra
fuada baza münakaşalar cere
yan etmit ve mllkafatao veri
lebilmesi için tayyarenin fenni 
fel'aİtİ haiz o1up olmadığı da 
anlatılması mevzubahia olmuştur. 

Ôğrendiğimir.e göre Vecihi 
. Beyin tayyaresi bir fen heyeti 

1 
huzurile muayene edilecek Ye 
fenni tartları tahakkuk ettik· 
ten sonra bu para kendisine 
verilecektir. Aksi takdirde ve
rilmiyecektir. 

Bu muayenenin Çekoslovak
yada yapdacaj1 da rivayet 
•' ........ 
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! 

Demokrasiden 
Halk Nasıl Mana 
Çıkarıyor? 
Fırka ihtiyacı memlekette um

•idlr. Hele Serbea hrkan1n faa• 
M,etta ~elıllmeelndaa eoua. Hal
Jun, clOn teablt ettltlmb .. 
Yadldeld fUdrlerial ... tıJa kay
decllyonz ı 

Celal B. ( Ticaret mektebi 
Alisi muallimlerinden ) 

- Ben şahsen ıiyasetle 
iştigal etmiyen bir adamım. 
Fakat me.eleyi ilim pzile 
görerek söylemek lazım gelirse: 

CümhuriyetJerde demokrasi
nin tabii ferait içinde inkişafı 
için "Kategorik,, fırkalann kar
tılıklı münasebetlerine) ihtiyaç 
vardır. 

• Ahmet Ef. (Yusuf paşa, Ha-
seki caddesinde, Hamam so
kağı 3 

- Bir taşla du.ar olmaz! 
bir yemekle yuşanmaz; Türk 
muhtelif yemek ister; demek 
istiyorum ki memleketimizde 
diğer fırkalara ihtiyaç vardır. 

)f 

Nurullah B. ( Kadıköyünde 
Rızapaşa çeımesi caddesi 65 

- ikinci bir fırkaya lüzum 
vardır: Hem de kat'i bir lüzum. 
Mürakabeyi ikinci bir fırka 
temin edebilir. 

Birinci Mefl'Utiyetten bugü
ne kadar büyük inkıliplarm 
Mahvolmalarının yegane ıebebi: 
liıkılapcılann bir fırka zihniye· 
ti kabul etmeleridir. ilk Türk 
inkılipcılannın bu zihniyeti 
Avrupa inkıllp felsefesile fikir, 
his ve hayallerinin terbiye 
edilmemiş olmamdır. Asya 
mantıkmda ve uarlarca Tür-
kiyeyi idare eden bu manb
iın tesiratında tenkit fikri 
bir nevi imha hareketi addo
lunur. Halbuki Avrupa felaefe
ıini teıia eden kont tenkidin 
bir imhadeğil, yeni bir fikiri 
ortaya atmak olduğunu ıöy)e
miştir. 

• 
Ziya B. ( Arnavutk6y, Tak· 

keci ıokak 1 ) 
- Tetkillb eaaaiye kang. 

nvna nazaran memleketimizde 
bir cllmhuriyet b&kiimeti var
dır; Bu h6k6met te demokrat· 
ratbr. Artık demokrat bir 
cGmburiyet hllk6metinde muh
telif fırkalann ltizumuna ihti
yaç var mıdır diye ıormak 
abestir. Hiç ınphesiz ki doğ
rudan doğruya balkı temsil 
eden bu sistem bir hilkiımette 
halkın muhtelif fikir ve gaye
leri vardır. 

i 

Şoförler 
• 
lntilıaplarını 

Yapıyorlar 

Herkeai Tatmin Eder 
Görünen Bir Uate 

Üzerinde An1afıldı 

Bundan birkaç ay enel to
förler cemiyeti bir konıre 
yapmaf ve idare beyetlai .eç
mişti. Şoförler o uman iç 
grup olmuşlardı. Birind IJ'UP 
eaki heyeti idare ~• h.
yeti idare reisi Nihat Bey, 
diğer grup milstakil oldu
ğu söylenen milli garaj tabibi 
Senihi bey, üçüncil grupta ph-• 
u ehemmiyet vermiyerek mes
lekten yetişme adam seçilme· 
s ine taraftar görünmiift:U. 

İntibap gürültlli olm11f, 
Senihi B. taraftarlan kazana· 
mamışlardı. Bu yüzden intiha
ba fesat karıfbrıJchtı Deri 
sürülmüş, mesele ticaret mli
düriyetinc akaetmit. intihap 
feshedilmişti. Bu aynı 27, 28, 
29 uncu günleri tof6rlerin heyeti 
idare intihabab yapılacakbr. 

Bu defa iki taraf tek takıi, 
şoförlerden alınan cezalar Te 

saire hakkında toplu bir te
kilde şoförlerin hukukunu 
müdafaa etmek için U)'UfDlQf

lar, her iki tarafı tatmin eden 
bir namzet listesi yapmaşlar· 

dır. Liste kırk kifİ)İktir. U. 
tcde asli azalığa : Eaki 
heyeti idare rew Nihat, 
milli garaj sahibi Senibi, Ad
nan, Mehmet, Raif Ekrem, 
Niı.amcttin, Faiz, Burhan, Ziya, 
Hakki, Ahmet ByJer namzet 
gösterilmiştir. 

Bir Yangın 
Erenköyde Bostancı cadde;. 

sinde inekçi Haaan ef enclinm 
evınuı aamanlığınclan JUfUI 
çıkmıt, samanhk kısmen yan
dığı halde aöndftrillmliftiir. 

Bu gayeler, iktıaadl, içtimai 
ve ıiyul noktaiD•urdan muh
telif ıın1flann arzularım toplu 
olarak bildirecek fırkalarm 
doğmuı ~ tabii bir aeheptir. .. 

- Mihran Efendi ( 0.ld). 
darda, lcadiyede 13 ) 

- Bence bq seneye kadar 
bir ikinci fırkaya lüzum yoktur! 

- Neden, acaba 1 
- Daha yetifmemişizdiı. 

jHizmetçi Mesel~sl Halledilecek Mi ?j 
Yeni Talimatname iyi 
Esaslar Koymaktadır 

Belediye lktıaat mftdliriyetlne merbut olara teeil edilm 
mftatabdemhı btırosu, kadr09ile talimatnamesini hazırlamakla 
mqguldOr. Kadro.u bJr mtlmeyiz, bir tahkik ve iki aici) 
ve do11a memurundan müteşekkildir. Bu ıuhe mürebbiye, 
.ntne, hutabakıa, beıleme, )\apıcı, ahçı " aa...ı 
tof6rleri tubit ve taçil edecektir. Hazırlanan taliwat· 
nameye göre büroda mukayyet bulunan herhangi bir İfçİ 
ça)ıfbği yeri terketmeden on bq gün enel ayrılmak iatedi
tini, aebeplerile beraber, bildinaiye meeburdur. Çalııbğı yer
den ( Bon servis ) almıyan müstahdemin diğer bir yerde 
daha çahımak hakkını kaybedecektir. Büro Avnapacla en 
iyi müstahdemin tqkilitı bulunan (Labi) belediye.iniD tali· 
matnamesini de istemiştir. 

Diğer taraftan timdiye kadar ortada kalan kimsesiz 
loıları şuraya, buraya yerleştiren Polis te bu işten k•rtul
muş olacaktır. 

Daha sonra Polis müdüriyeti iş idarehanelerinde birtakım 
uygunsuzluklar oldutu ı:ıyiaları ilzerine bu müesseseler hak
kında tahkikat yapmaktadır. 

----~~----------···--------~~--
Casus Papaslar Da Mı Var? 

Bir Ermeni Papasının 
lf adesi Alındı 

Şimdilik Fazla Muamele Yapılmadı 
Polw müdüriyeti birinci fU· \ duğumuz Sovyet aiyut tq~ 

beai, Ermeni papaslanndan IAtuıın ubık tark tubelli m~ 

(Cadar) efendiyi davet ederek dürü (Agabekof) un hatıralan 
ba11 Ermeni papaslannın ec· arasında ismi •e~ea En.eai 
nebi bir hükumet lehine istih· papaııdır. 

barat itl~rinde çalışbklarına Bu hu.usta aldığıauı mal6-
dair alınan malumat etrafmda mat, Polisçe Cadar efendinin 

ifadesine mliracaat etmiştir. 1 if•desine milracaat edildikten 

Y apbğımıı tahkikata g&re 1 sonra muamele.Un daha ziyade 
Cadar efendi, bir müddetten;, ileri götnrülmesine fimdilik 10-

bcri ifpabru neıretmekte ol- ıum görülmediği merkezindedir. 

~----~----------···----------~~~ 
Dalgalar Arasında Bir Facia 

Bir Makinist Denize 
Uçtu, Kurtarılamadı 
Aalan hanında gaz tüccan Y azanof 'a ait olan Ye Bekir 

reisin idaresinde bulunan bir motöt , Kartaldan gaz yükleyip 
lstanbula ıdirken Fener &Çlklarında makinist Mehmet Efendi 
,everleye ç.ıkmaş, o esnada biiyük bir dalga zavallı ma1ıdniati 
alıp denize si\rüklemiş, adamcağı:ı dalgalar arasında bir 
müddet çırpınmış, ıonra kaybolmuştur. 

Hüviyeti 
Neçhul 
Bir Genç 

Dün Kendini Vapurdan 
Denize Atb, Çok Arandı 

Fakat Bulunamadı 

Dün akşam saat 17, 10 da 
köprUden Hayoarpaşaya hare· 

ket eden vapur, şamandıra açık
lanna geldiği ıırada vapurdan 
hmyeti. anlaşılmıyan bir genç 
kendini denize atmıştır. Vapur 
durdurularak maçhuJ adam 
aranmış ise de bulunamamıştır. 

1

1 Cenevre Konferansında 

HARiCiYE VEKiLiMiZ MOHIJI 
BiR MESELEYE TEMAS Errf 

· Cenevre, 27 (A. A) - Anadolu • 
j .... ma huaual muhabiri blldlrytıf' 
Tertrl teallbat ihzari komla)'ODU -~ 
laa•eleaame proj .. llltn dal•1 l_... 
tallıı.t koml970tnt tqlılllll• d.ır el .. 

ltetlncl fubaın alhakw..... Nt~ -.Ur. Hariciye vekilimi• Tnftk a ıJ1 
a. befl-d faal Ukkaada ... •r 
kom"ayonun teıktllt •• .. ıahty~ 
mesele.sini tetkik etmek llamgeldlj'I 
ve bu yapıl111adıkça bu huauııta beY ... 

fikir ecl~i1ecetlni •IJlemlt •• 111~ 
velen.,._I• bDyUk b ir kuma tetkik__...,. 
oldufu cihetle faally6t ve .. ıaw~ 
tespitinden evvel bu mOeneaenla t~ 
kUIAtına tanımak lbımıreldiilai ili,. 
eylemiştir. 

Tevfik Rlft6 BeJba be7 .. ab .,; 
telif murahha• heyetJ.I ... nda b~ 
konuşmaların mevıuu olmtlf&uJ, 

Bir Arabacı Bir Hamalı Va1ilerin Tebdili Haberi 
Yaraladı 

Yağ iskelesinde hamal Eyip 
ile arabacı ·Salih arasında bir 
alacak meselesinden kavga 
~ Salih bıçakla Eyibi 
yaralarwftır. 

Araba Kazası 
KüçOkpazardan geçmekte 

olan Mehmcdin idaresindeki 
yük arabası Vefada oturan 
Burhanettin isminde bir çocu
i• çarparak yaralaDUfbr. Ara
bacı yakalanmıtbr. 

Rusyadan Ne Geliyor? 
Soa umanlarda piyaaaunıza 

Raalann epeyce bot ıife, glikoz 
Ye bu meyanda deri ve mer-
cimek ihraç ettikleri g6rill
mektedir. Ruslar komşu mem
leketlu piyuaamı ve bu me
yanda Tirk piyuuını tutmak 
iater 16ribamektedir. 

Terkos İşi 
Takoe firked temab,,am aaba 

alinmaaa l~ia dart aybk bir :sa· 
maa lıalmaftu'. ŞU.ket imtiyazınaa 
tecdidi prtlle yaapa mululda• 
ruu arbnaak •• tef'fİ)I hanzlan
nı ,ıJah ribl bazı nltlttde bu
lunmaktadır. Meaele Nafia veld
ktinee ehemmiyetle tetkik eclll· 
mektedir. 

Vali Beyin Kar
deşi Öldü 

Dlin akşam saat 20 de 
'O.küdara hareket eden Ya· 
pwa binen Vali Muhittin 
Beyin biraderi Şemsettin Be
yin ftzerine fenahk ıelmit, 
vapurdan iskeleye çıkanlmlf, 
fakat itiraz sonra 61müftllr. 
Yaptlan muayene neticesinde 
Şemsettin Beyin kalp sekte;. 
sinden öldüğü aıılaşılaıJfbr. 

Bir Vak'a Daha 
Kuzguncukta oturan 45 yaf· 

lannda Yani Ef. köprü &ze
rinden geçerken sektei kalp
ten ölmüştür. 

Asılsız Mı? 
Ba:ıı valilerin tebdili h1.1kkıııd• 

çıkan rivayet ib.erine Dahili)'' 
Vekileti müatepıı Hilmi seJ' 
u Kat'iyen bunların ub yokturl• 
demiıtir. 

Namık Kemalin Heykeli 
ô.~ü rn üzdeld cuma gün!i Ao• 

kara Tüı !c Oc<ıpda bir toplaı~ 
yapılauk, büyük Namık Keııa~ 
nfatının yıi ~öııümil mhHebe~ 
habralan vı. cdebiyabmııd•JP 
rolü yadedilt"cektir. 

Bu yükaek Türk v.at .. ~eıi
ain heykelinin ocak kap.,.... 
reklİ için ocatm tavaHutu ıid 
edilecektir. 

Telgraf Kanunu 
Değişecek 

Büyilk mWet meclUl DahOl,. 
encOmeni tel,...af ve telefo11 ıı-· 
nununa bau maddeler ~ 
hakkındaki kanun liyihaauu 1118" 

zakere ederek Bütçe eııcGanea .. 
vermiıtir. Yeni liyihe telli tea.iJ 
telpaf ve telefon muhabere .. 

1 konuımalaruıan ya:ıma, alma, fi 

batlama iflerinde lmanlarm ha" 
yabnın sellmetine taaUOk edeır' 
ler birinci denttde olmak tb
diter muhabere •• konut19alartlt 
hanfl •ıra lle birindyt takip !~ 
cetlniıa tayini huauauacla bu-
mele aalihiyet Yermektedir. yJ,. 
dınna ipretinl havi beqeJ wrJt
ben alınıp verilecektir. 

lzmirde Küçük Bankal" 
Birleıiyor 

lmür-teki ~k '"1•~ 
birleteeelderi Ye bu nrett
mUyoaluk bir banka meJ~ 
relerek :ıürraa bGyülc rnilı1::: 
yardım edeeeti haha abıa 
tır. 

Vitirin Müsabakası 
Yapılacak 

Yerli malı bafta•ında ~ 
deki ticaretaneler vitrbıleriade ~ 
malı teıbir edecekler ve bu le ol'" 
bir müsabaka mahiyetinde 

cakhr. ~ 
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Her gün 
Efendi-· 
Olmalı 
Zihniyeti 

M. ZEKERiYA ---
Son tebtH: .e eytam ve 

eranıil kanunu mucebince tu· 
fiyeye tabi olanlardan iki renç 
laz, gazeteye bir şikAyetname 
16ndennişler, diyorlar ki: 

'' Bize toptaıı para verip 
lıesaplanmıu kesmek glinahbr. 
Bizim gibiler timdi ne yapa
~ar, nasıl yqıyacaklar? Se
liyemiz ve aeciyemiz hizmet
ıilil' ·~ yapm.ıya müsait değildir. 
Çtİınai mevkiimiz icabı ber

lreaıe evlenemeyiz. T alı.lilimiz 
91,ınadığı için ~alışamayu dal 

iZ ne yapalım ? ., 
Bu ıiklyeü yapan kızların 

ltkaUdiyeleri nekadardır bilir 
'!1isiniz? Üç seneliklcri ( 290) 
~•, yani senede ( 85 ) lira 
ııttdar birteY .. 

'f 
Matbaamızda çalıpu bir 

liaııım vardı. Beykozda otu
t"Urdu. İki çocuğu vardı. Ha
Yatuıı kazanmak mecburiye• 
tinde olduğu için hergün Bey· 
kozdan matbaaya, matbaadan 
Beykoza gidip gelir ve ayda 
(25) lira alırdı. 
, Birgün maaşının azlığından 

V•kayet etti : 
- Ben, dedi, hergün yalnız 

"apur parası olarak (36) kuruş 
Veriyorum. 

Bu suretle paranın yansını 
Yol masrafı yapıyorum. 
... . - Bu yol parası çok de
ııl rni, dedik. 

d - ~e yapayım efendim, 
edi. ikinci meVkile gele-

llıenı ki! 

. * Amenka' da dariilfünunda 
'Uııf arkadaşım kızların çoğu 
~gin ve temiz aile çocukları 
bdi. Fakat bunlann hiçbiri 
ı:balarınm parasile yaşamıyor-

tdı, bir taraftan tahsillerini 
i'apıyor. Bir taraftan da ba
Y•tlarmı kazanıyorlardı. Yap
~kl&n iş te darlllf ün unun lo-
atttasında garsonluk etmek 

~tya yat&kaneleri tcmide· 
~ekti. Fakat çalı~nıayı değil, 
_abalarından hak etmekıi-
~ para almayı ayıp addedi
)orfardı. 

~ 
,c!u iki zihniyeti yan yana 
1~ diğ'iniz .uman bizim ne 
~ ~eri kaldığımızı, Ameri
ile ~ann ne için dev adımları 
lıld derlediklerini daha kolay-

a anlarız. 
d Bizim emperyalist devreler
) t~ kalma bir Efendi zihni
d~thniz vardır. Kendimizi efen
~· ınillet addederiz. Blltün 
-~lerde Efendi sınıf tufeyli 
lıı._..~ .... r. Avrupada papaslar, 
~' ariatokratlar bu efen
"' 'Uııfına, yani tufeyli anuh
klı mensuptu. Bunlar için 
-..· §tJıak ayıptı. Biz hepimizi 
l:lokrat addettiğimiı: için" 
dtcİ'~ Yapmayı kibarlık ad
~alı trız. Mecbur olmadıkça 
old~yız, çalışmaya mecbur 
~nıuz zaman da işin ak
)''t kibannı ararız. Yap._;::uda tufeyli sınıfın ya· 
~ Ula taklit etmek suretile 

diıtnnctttizden mütevellit 
Ü .. 
. tuınüzü ir.aleye gayret 

' 
llutt11.-k·· . b 
t~ \Ul u cemıyet u tufeyli 
~ b. tahammül etmediği 
t~u.. ~ de zihniyetimizi de
t · llııy mecburuz. BuR'fuıkU 

~e~Uı tellkkisinde ~fendi 
Jlt •çin çalıımak llzımdır. 

aünkn cemiyetin 
• emedi · lOzum

tuYdur. 
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BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Eski Borçlar 
Hamillere Tekrar 

Cevap V:erildi 
Ankara, 24 (Huaud) - H .. 

yeti vekilenin dünldl içtimaı 
6,S saat sürdü. içtimada D~ 

u umumiye Meclisine verile
cek cevap ilzerinde müzake
reler oldu. Hükiimetimizin ce
vabı gece ıeç vakit telgrafla 
Parise bildirilmiştir. 

Müdafaa Vekili Hasta 
Ankara, 24 ( Hususi ) -

Milli Müdafaa vekili Mustafa 
Abdülhalik Bey rahatsızdır. 
Kendisine iyi olabilmesi için 
vckfıletten çekilmesi tavsiye 
edildiği de söylenmektedir. 

Gayri Mübadillerin 
Parası Ne Zaman 

Verilecek? 
Ankara, 24 (Hususi) - He

~eti vekile dünkil toplantısında 
Gayri .mübadillere teni edi
lecek 60 bin İngiliz lirası hak
kında Maliyenin talimatname
sini de mUı:a.kere etti. 

Telsiz istasyonlarımız 
Ankara, 24 (Haıual)- An

kara, Van, Diyanbekir, Edinae 
.Jma tulü mevçli telsiz iıtu
yonları ikmal edildi, iflemiye 
bqladı. 

Ödemişte Bir Kaza 
Ödemiı (Huıual) - Geçen 

Perıembe, Zeybekler mahalle
ainde (Glen) ismindeki kum· 
panyaya ait tütünleri nakleden 
arabacı (Üzeyir) aia, ilzerine 
düşen tütün ka1ıbmnı altuıda 
kalmıt ve bayılmıtbr. (Üzeyir) 
ağa her ne kadar tedavi edil
miş ise de bir çeyrek ıonra 
vefat etmiştir. 

Seldmı 

Ankara Telef onu 
Ziyadeleşiyor 

Ankara, 24 ( Hususi ) 
Ankara'da, Yenişehir'de ya
pılan yeni telefon kablo tesi
aah ikmal edildi ve abone kay• 
dine başlandı. 

Regaip Gecesi 

22 • 11 - 1930 taribiıae mii· 
eadif cumartesi ffuıü Recebi 
~erifin iptidası olmasına na· 
zaran önilmüzdeki cuma annn 
gecesi Leyi · Regaip oldujıu 
ilin olu 

lstanbul müftüsü 
M. Fe111ni 

Şayialara 
Gazi 
kında 

Hz. nin 
Hiçbir 

inanmayınız 
Tasavvurlan Hak
Maliimat Yoktur 

Birkaç ay cvel tesis edilen "Hür Gazete" beş on gün ç.ık· 
tıktap sonra neşriyabna hatiıne vermişti. Fakat uzun müddet 
lmpilı kaldıktan sonra dün tekrar çıkmıya başladı ve daha 
ilk pndc ikinci bir tabı yaparak: 

Gazi Hz. nin seyahatlerinden a vdetini müteakip Halk fırka
aından ayrılarak yeni bir fırka teşkil edecekleri ihtimaline dair 
bir haber verdi. 

Kar:iletimize derhal arzedelim ki bu haber asılsızdır. Gazi 
Hazretlerinin aliye müteallik tasavvurl rı hakkında İstanbulda 
hiçbir malumat mevcut değildir. 

Halk fırkası ile olan münasebetlerine geline~ bu noktayı 
daha evvel kendileri ilan etmişlerdfr. Bu hususta, vaziyet 
hakkında en ziyade malümat sahibi olması lazımgele.n Afyon 
meb'usu Ali B. de vaziy "ildün şu cümlelerile hatırlatmıştır: 

- Gazi Hz. evvelce lstanbulda bulundukları esnadn ınü
cadclei milliyedcn itibaren, daha doğrusu Anadoluya ayak bas
tığından beri te~ekkül eden Müdafaai Hukukun mevJfıdu Halk 
fırkasına tarihen merbut olduklarını ve nihayete kadar merbut 
kalacaklarını sar.nhaten ve alenen beyan buyurmuşlardır ve 
benim şahsi 'kanaatim de Gazi HL nin nihayete kadar Halk 
fırkası ile beraber bu1unacaklarıdır. Bunun hilafına hiçbir vaziyet 
ve ihtimalin varit olmadığı kanaatindeyim. 

e • 
Terakkiperverler Bir Daha 

Ortaya Çıkamazlar 
Kara Bekir Paşa 

merkezini ziyaret 
söylenmesi, sabık 

geçmesi ihtimalinden 

Refet Pqanın Aılkaraya fitnıesi, Kazım 
ile Ali Fuat paşaların da hükümet 
etmek tasavvurunda bulunduklannın 
Terakkiperver fırkanın tekr.ar faaliyete 
bahsedilmesine sebep oldu. 

Fakat iyi malumat alanların fikir.lcrine göre Terakkiperver
lerin bir fırka halinde siyasi hayata avdet etmelerinin ihtimali 
yoktur. Bu zevat gelecek intihapta şahsen ve müstakillen nam
zetliklerini koyabilirler. 

Bu husuata önlerine herhanıi bir mania çıkmaz.Fakat ken
dilerine, eski prensiplerini ileri sürerlerse rey verec~k vatandaş 
olabileceği varit olmadığı cihetle bu harekettle bulunma
lanna da ihtimal verilemez. 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

Hamdullah Suphi bey 
muhalefctin,~sesini ilk işit
tirdiği günlerde ıazetclcr
den birinde " Bu sesi ko
ruyacaksın ,, serlavhah bir 
makale yazdı. Bu makale
den şu cümleleri alıyoruz: 

"Ey Türk münevveri, 
ufak ihtirasların, menfeat 
korkularınm kulakları b· 
kamak iıtiyen gUrUlttisft 
fevkinde sen, vatanında 
yükselen bu murakabe 
sesini koruyacaksın! 

Istırabı eydana çıka-
ran odur, tehlikeleri işa-
ret eden odur, hakimi· 

yeti milliyenin ilk ve son 
şartı odur. 

Ey Türk genci, mem· 
leketin gibi, milli izzeti 
nefsin gibi, vatan topra(ı 
üzerinde yükselen bu ye
ni ve mübarek ikaz sa· 
dasını koruyacaksın.,, 

Bu hitabı yapan Ham• 
dullah B. muhalefetin se· 
· ı kısıldıktan sonra sea 
çıkarmadı. Bu murakabe 
sesini korumak için hlrşey 
yapmadı. Artık o abr
lan yazarken onun ıa· 
mimlyetine: 

iatt1r inan, is~r intınnıal 

Urla Cinayeti 
K.inunuevvelin 7inci 
Günü Neticelenecek 
lamir, 24 ( H. M. ) - Ul'.la 

h'kimi Ihsan Ziya Beyin ölü
mile neticelenen davaya ağır 

cezada devam edilmektedir. 
Mahkemenin cereyan şekli 
bakimin, Arif, değirmenci Meh· 
met ve Muharrem tarafından 

dövüldüğünü gösteriyor. 
Maznunların tahliyeleri mü

dafaa vekili tarafından talep 
edildi. Fakat mahkeme heyeti 
yalnız Zeynel zade Hüseyinin 
tahliyesine karar verdi. Dava 
kinunuevvelin yedisine talik 
edildi. Adnan 

Ünasebetsiz 
Hadise 

Komünist T ahrikahnın 
Tahkikine Devam 

Ediliyor 
lzmir, 24 (H. M) - Etrafa 

komünist beyannameleri gön
dermC;k suretile tahrikat yapan 
eşhas hakkında tahkikata 
devam edilmektedir. 

Zabıta birçok kimselerin 
ifadelerine müracaat etmiştir. 
Mevcut kanaate göre beyan
nameler onun bunun teşebbüsü 
ile değil, sistemmk bir arzu 
neticesi olar:ak dağıtalm.ıştu. 

Silah Kaçakçılığı 
Silah kaçakçılığı tallkikabna 

muhtelif makamlar tarafından 

devam edilmektedir. Seneler
denberi devam eden bu kaçak
çılığın hazineye yüz binlerce 
lira zarar verdiği tahmin edi
liyor; son kaçmlan silihların 
kıymeti (40000) liradır. 

Kaçakçılardan on bin lira
dan fazla ceza alınacakbr. 
Maznunların fiilleri hiyaneti 
vataniye ile tavsif edilmektedir. 

lsviçreli San'atkirlar 
Şehrimizde 

İsviçre Serbcs Darülfünu
nunun yetiştirdiği beden mu
siki san'atkirları dün ıchri
mize geldiler .. 

---
Teşekkür 

Geçirdiğim meliyab mu-
vaffakiyetle yapan Haydarpaşa 
emr zı intaniye hastane i eer 
t bibi Server Kftmil bey il 
bttttın doktor arkadaşlarına v 
h tanede kaldığım mftddet 
_.. .. p&da bana izami efk ti 

u ele eden hemşire hanım
a lene te ekkürlerimi ar-

yrlıefain ı vahlll mUtecavlre 
bllfın muru 

Osman 

Sözü11 Kısası 
Edehigata Dair 
Ciddi 1 Birkaç Sö. 

Hüaeyia Cablt Beyin yak 
btıo dostu vardırı Şahaen ra 
lmtalı addettifim.iz bir sattı 
mrıkul dllfilııür, siyasi emelle 
mani olmazsa dojnı 
keme eder, fasih a6yler,, t 
ii;:>JI ve manbld ya.zar, maka 
ld erinde ldlsik bir akli ni 
vardır. 

Ancak bu ut, birçok def 
adamlanmız aibi, kendiain 
de~ramlı bir meslek, bir ibtis 
s ılıcsi bulmut deiildir ~ve saç• 
iar m, tue bir ot ıibi haltı 
rengini muhafaza ettiii zaman· 
fardan aj'ardıj'ı bui\inlere 
'kadar o zah muhtelif İf}ere 
kanfmıt ıarftrsünüz: Bazan 
edebi mahfcllerde aalihiyetle 
mutalSa beyan eder ve edebi 
çe~nide makaleler yazar; hazan 
b -aıllık bir han odasının köıe· 
Iİı de mmevi komıiyoncular:la 
pu.arhklara girişir, mal alım :sa
brı.ı yapar; hazan yıllarca orta
da görünmez ve ıne ile meşgul 
olouğu bilinmez ; hazan muh
telif ve kanaatları birbirine 
zıt Fırkalarla gazetelerde ayni 
mantikt emniyetle fikir beyan 
ettiği görülür. Edebiyatçı de
ğildir, zira hiçbir edebi saha
da ısrarla kalmamıştır ; tacir 
değildir, zita ticarethanesi yok.: 
tur ; komisyoncu değildir, zira 
muayyen bir şubede ihtisasile 
tanınmamıştır;] politikacı de
ğildir, zira her devirde onu 
hem şiddetle hükümet taraf
rı, hem de siddetle muarız 
görürsünüz. 

Birçok değerli adnmJa-
rımızı faydasız bir hale getiren 
bu kanaati meddücezri onuda 
söndürmüştür. 

Bu zat. şimdi, bir gazete 
sahifesinde, tenk'it ve itiraz 
hevesini yeni edebiyata hücum• 
lla tatmin etmek istiyor ve 
edebiyahmınn bir çöl olduğu
nu söylüyor. Ona göre vaktile: 
"Bir roman aylarca ddeo ele, 
hir manzume senelerce dilden 
dile dolaşır., .mı.J. 

Biz yalnız şu kadar söytiye
cegız: Bugün, elden ele ve 
dildeo dile gezen manzum ve 
mensur eserlerin miktar,, ba· 
sılışı, abl&Jı, okunuşu, beğeni

lişi, ezbcdeuişi dünkünden 
çok fazladır. Fihrist, liste, ra
kam, misal zikrctmiye buınz. 

Fakat ne hacet 1 Bu zat, 
edebiyat alemini bıraktığı 
günden bugüne kadar :saçları
nın, hatta göilerinin rengıni 
kaybetmi tir. Eğer bugôn bil
miyorsa, mazurdur ; fakat bü-
tün bir edebiyat neslinin 
mazur görmiyeccği şey, bu 
zatın bilmediği bir mesele 
üzerindeki ısrarıdır. 

- Efendiler 1 Tiirkiycde e
debiyat ... 

diye bir konferansa bBJ}la
mak istemiyorum. U%un sözün 
kısası şudur ki, l"ürkiy,ede 
eskisini hiç te aratmıyan bir 
edebiyat vardır. 

Muallimler Birliği 
Yeni Vekil Bunları 

Canlandırac k 
E b k aarif vekili Necati 

Beyin vefahnd ıonr bir 
m ddet atal kalan mualfünler 
birlikleri yeni maarif kili 
E at Bey tarafından t viy 
e ilecck v bu birlikler I· 
li ler için canlı v emip bireı 

ı te ilat hcli e g fo iıeccr..üı. 
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ÇOK ÇOCUKLU 
sının VARDIDll y ARDIM y APILIYO R 
Menbaın Müsa
adesi Nisbetinde 
Mi Yapılıyor? 
[Baş tarafı 1 inci pyfada] 

de karşılanmadığı ve çiftçinin 
kredi darlığından şiddetle 
ıstırap çektiği muhakkaktır. 
Bu acı hakikat karşısında bü
tün gözler ve suvaller, pek 
haklı olarak, ziraat bankasına 
tevcih ediliyor. Lakin bu sual 
ve taleplere karşı bankanın 
kestirme bir cevabı vardır: 

MENABİİNİN KIF AYET-
SİZLİGİ... Zirai yardımların 
daha fazla genişletilmesindeki 
imkansızlık hemen her vesile 
ile ileri sürülür ve keyfiyet 
blançodaki rakamlarla, blanço 
üzerinde yapılan tahlillerle 
tevsik olunur. Gerçi hakikat 
ve hadiseleri ifadede en kat'i 
ölçü rakamlardır. Fakat hazan 
bu şayanı emniye terazi - tar
bnm mukayese kıymetini art
tırmak için kefesi altına giz
lice ağırlıklar konmuş - hilekar 
bir esnaf terazisine dönebilir. 
Bunun için mukayesede kulla-
nılan rakamları sıkı bir kon
torolden geçirmek icpaeder. 

İktısat Vekilinin 
Beyanatı 

Ziraat bankasınca yapılan 
yardımların kemmiyet ve ke}fi
yeti en son defa, Iktısat vekili 
tarafınden meclisin fevkalade 
içtimaında mevzubahis edilmiş 
ve şayanı takdir görülmüştü. 
Mumaileyhin beyanatı banka
nın temmuz 930 blançosuna 
istinat etmekte idi. Verilen 
izahattan bankanın temmuz 
nihayetinde yani blinçosunun 
en ziyade, mahmul bulunduğu 
bir devrede, çiftiçiye kabili 
istimal sermayesinin bir misli 
fevkinde ikrazat yaptığı anla
şılmıştı. 

(İkrazat yekiinu 37 milyon 
lira; 24 milyonluk toplanmış 
sermayenin kabili istimal kıs
mı 18 milyon lira. Netice: 
sermaye fevkinde 19 milyon 
lira ikrazat) Bu rakamlar blan
ço vaziyetinde, filhakika, ol
dukça memnuniyeti calip bir 
nisbet gösteriyor. Fakat biz, 
-faiz meselesinde olduğu gibi
bu zevahiri aşarak blinçoyu 
tahlil edersek bu memnuniye
timiz derhal zail olur: 

Blançonun Tetkiki 
Blançodaki umumi yekun: 

(zirai ikrazlar) namı altında 
toplanan ve muhtelif kredi 
s stemlerine bağlı bulunan ilc
razat baliğlerinden müteşek
kildir. 

Bankanın eskiden neşrettiği 
müfredatlı blançolardaki vazi
yete kıyasen 37 milyonluk ye
kunu, ikrazat nevilerine şu 
tarzda tevzi edebiliriz: 

Tahminen 12-13 milyon ara
zi ipoteki mukabilinde yapılan 
ikrazlar. 

Tahminen 1 ()..il milyon mü
teselsil kefaletle yapılan ilc
razlar. 

Tahminen 15 - 13 milyon 
mahsulat ve emtia irtihanı su· 
retile yapılan ikrazlar. 

Esham Ve Tahvilat 
Mahsulat ve emtia üzerine 

rehin suretile yap1lan ikraz 
muamelatı bütün manasile ti
cari mahiyeti haiz ve bilumum 
ticaret bankalarının iştigal mev
zuuna dahil bir ikraz sistemi
dir, ( Avans sür Marşandiz) 
~un bir ticaret kredisidir. Bi
n. ı.;aaley h bu grupa ait olan 
milyonıarı blançoda hakiki 
aıevd.üne vazedecek olursak zi-

M. Meclisinin çıkardığı hıf
zıssıhha kanunu ile çok çocuk
lular yardım görecek. Çok 
çocuklu addedilmek için altı 
evya altıdan fazla çocuk sahibi 

olmak lazımdır. Para istemiyen
lere ise madalya verilecektir. 

Hükumetin bu kararından isti
fade etmek için bize müraca-

at eden ve resim ile isim ve 
adreslerini gönderen ailelerin 

resimlerini dercetmiye devam 
ediyoruz: 

1 - Balatta Hızırçavuş ma
hallesinde Çorbacı sokağında 

rai ikrazların ancak ( 22-24 ) 
milyon lira olduğu tezahür 
eder. 

Kendiliğinden Gelen 
Bir Sual 

Blançodaki hali hazır mev
kiinde, sadece bir kemmiyet 
mübalağası temin eden bu 
muameleyi - gerek tatbilcat ve 
gerekse mevzuun mahiyeti 
noktasından - zirai ikrazlar 
zümresine ilhaka imkan var 
mıdır?. Ekseriyetle büyük ti
caret merkezlerinde, iharacat 
tacirlerine, ticari emtia muka
bilinde yapılan avanslan mem
lekette en basit ve en iptidai 
ziraat ihtiyaçlarını tedarikten 
aciz bulunan çiftçiye yapılmış 
bir yardım diye kabul etme
mize imkan yoktur. Emtia mu
kabili ikrazattan çiftçinin de 
müstefit olduğu mevzu bahis 
edilebilirse de bu milyonlardan 
bizzat müstahsilin istifadesi 
yüzde beşi bile tecavüz etmez 
Bu muamelenin mahiyeti hak
kında banka bir tefsir ve 
tevil yolu bulabilir ve: 

"Bu kredi zirai mahsulle
rimizi (finanse) etmek itiba
rile zirai kredilere merbut
tur,, diyebilir. Fakat biz de 
buna mukabil deriz ki ister 
%ıraı. ister sınai olsun her 
hangi bir emtianın mübadele 

d 
No. 52 de maltil gaıilerden J Çocuklan Fikri, Mehmet, Ra
Ortan oğlu Yuda Ef. Resimde ti be, Osman, Sabiha, Zeki 

görülenler refikas1 Madam Sul· 
tana, çocukları: Eliza, Neoma, 

Roza, Albert, Reheka, Şa.ol 
hanım ve Efendiler. 

2 - Pendikte Yanya ~ü- 1 
badillerinden Ali Ef. ailesi. 
Resimde görülenler refikası 
Hamide hanım, çocuklan: Ne
cip, Necati, Pertev, Etem, İffet, 
Fatma, Arif hanım ve Ef. ler. 

3 - Kadirga, Zülfikarağa 
mektep sokağı No 54 de Ömer 
Bey ailesi : Refikası Raife H. 

hanım ve efendiler. 

4 - Topanede, Karabaş 
mahallesinde, Birinci Dere çık
maz sokağında No 1 de Bekir. 
Bey ailesi, refikası Gülsüm H. 
Çocukları Hamza, Salih, Dür

dane, Emine, Fatma, Ali, 
Necati hanım ve efendiler. 

5 - Fatih, Zincirlikuyuda, 
atik Alipaşada Poyraz sokak 
numara t 9 Hüseyin B. ailesi 
refikası Saadet H. 

Çocukları: Mustafa, Sadi, 
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Nadide, Sabri, Sıdıka H. ve 
Ef. ler. 

6 - Hasköyde, Kiremitçi 
mahallesinde Kızılminare soka-

ğında No 19 da Nesim Ef. 
ailesi. Refikası Madam Kadon. 

Çocukları: Sabatay, Viktor
ya, Grasiya, Dona, lsak, Re
fael Ef. ve Hanımlar. 

7 - Pendlkte, Bağdat cad
desinde, 127 No. da Y anyalı 
Raşit Ef. ve ailesi. 

8 - Gemlikte, Girit - Han
ya muhacirlerinden Maralahaki 
Hasan Ağa ve çocukları. 

• 
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30 Teşrinsani , 

GELiYOR 1 

ls'tanbuı•da şimdiye kadar yapılmış ve 

görülmüş resmi geçitlerin en 
büyü~ü placakt.ır •. 

, ~ 

. 

sahasmdaki "ticcaridir ve 1 "Zirai avans,, demek kredi ne- ı mukabiilinde avans muamele-
mübadeleyi kolaylaştıran bu vileri arasındaki haddi fasılları leril~ . uğraştıkları için - zira· 
nevi krediler '1ticaret kredi- tanımamak demektir. Ziraat kredısı sa~asına olan yardım
si,, dir. 

Diğer Bankalara 
Bakalım 

Kredinin bilvasıta tesirlerini 
nazarı dikkate alarak tüccarın 
emtiasını rehin suretilc tücca .. 
ra yapılan ikraz muamelelerine 

mahsullerinin ihracile geçinen 
bir memlekette acaba hangi 
kredi böyle bilvasıta tesir yap
maz? .• Eğer bu tali tesirler 

' krediyi tavsife kafi ise ticaret 

işile iştigal eden diğer banka
ların da - mahsulab lziraiye 

larım evvelıyetle kabul etme-
miz icap eder. .. 

Bir Noktanın Tasrihi 
Herhangi bir sui tefehhüme 

mahel kalmamak için şu nok
tayı işaret edelim ki biz bu mü
talealarımızda Ziraat bankaBl• 

· Teşrinisani ~ 

Bel<ilılar 

&ROP YAHALAftDI 
Maksatları Kor" 
kutup Para 
Sızdırmaktır 
Evvelki akşam 1 Beyoğluııd~ 

Glavani sokağında fa~ 
Efendinin kahvesinde birÇO 
mü~teriler. oturmuş, tavla, j$

kambil oynayıp eğlenirlerk.eJ1 
kahvenin kapısı birdeııbıre 

l . . li de ta-
açı mı411 ve ıçerıye e P t 

' banca olduğu halde Arn~~ 
Süleyman isminde birisJ 1 

arkadaşı ile girmiş ve : ti 
- Eller yukan, paraf~. 

çıkann ! kumandasını vetJOlf 
}erdir. 

Neye uğradıklarını a~ 
mıyan müşteriler şaşırıp b 
kınırlarken Arnavut Siilef 
man kumandasını tekt~ 
lıyor ve bir sandalye 1 

• 

lambayı kırıyor. Kahve katıl' 
lık içinde kalmıştır. l{ab~; 
deki müşterilerden alabild1 p 
lerini alan haydutlar çılc• 
gidiyorlar. 

Vak'adan haberdar olaı' 
1. l s··ı arıca· po ıs er, u eymanı -,,e bit 

daşlarmı arıyorlarsa da O" 

türlü bulamıyorlar. Polis ~ıJJ 
lan arıyadursun, dün ak~ ~ 
Sinemköyde Koçonun ~ab~O' 
sinde bir hayli müşterı keli 
nuşup muhabbet ederierbite 
kahvenin kapısı birden a1' 
açılıyor, Arnavut SüleytJl fi' 
j.!ene elinde tabanca, ark~~b, 
da manitacı Münür, S 11'İ 
Muzaffer ve Miço isminde fj 
herifler ellerinde bıçakJ'd, 
kahveye dalıyorlar. But• 
gene ayni kumanda : eJleı' 

- Sökülün paralan, 
yukarı r • nr 

Fakat bu kahvede~ ~,Jıi 
teriler, Glavani sokagııı ,.;ıeri 
Fahri Efendinin müşte l/e 

gibi korkak çıkmanıışlatbM 
haydutlarla mücadeleye j6ıı' 

lamışlar. Lambalar kırıhP0 dl 
müş, fakat karanlık için ~ti'· 
boğuşmalar devam etııt bit 
Bu sırada Panayot isınin~e l' 
müşteri adamakıllı ~ ~e 
yemiş, Hüseyin Efendi isoıil' f 
diğer biri de ağır surett;itfef 
ralanmıştır. Maamafih ~,~ 
elde edemiyeceklerini ~-· 
serseriler tabana ku\T\'e!tişeıl 
çarlarken arkadan Y ,ı:ıd~ 
polis memurları taraf 1eJ'll 
yakalanmış, adliyeye ;1 

mişlerdir. ,.,..,·b· 
.....................•..• - ,_ ...... 1ı1tf''" 
nın menkul teminatı 'bİ bit 
ğile ikrazat yapmaması 11 JJilİ" 
fikri müJafaa etmiyo~'.,e#" 
kis çiftçinin her kred~ t'1,J
den istifade ettirilmeSl ııuı şef 
tarıyız. Burada yapbğı b·JjJJço" 
sadece Ziraat bankası 1

t e~ 
sundaki bir hataya işate 
mektir. •.T dif 1 
Hakiki Y ardını r,.etetııil' 

Blinço bu vaziy~tt .. c sııb'~ 
edilirse bankanın zıraı ıJ.8" 
plase ettiği mebliğ~J1 te.ı•lı~ 
25 milyon lira oJdog'Jığ'• ol~ 
eder.. Bu ikrazat katŞrııı•Ye~ 
rak gösterilen ve se 0ışıı ıs 
kabili istimal kısnu baıı1'•sı:ı9 
milyona, Osmanlı . 1ı1' g.fa ıı 
verdiği iki milyon ~ıra baııJc~., 
da ilAve ede~senıı •ftçiYe ef 
temmuz gayesınde çı aıııi ~~ 
cak sermayesinden ;at. ett' 
milyon lira fazla 
anlqılır. 



\ v. 

~~-aö-zite--+- Bu Haftanın Sinema Faaliyeti 
Arasında Görünen Filimlerden 

Ter kosa 
Dair 

Haberdar Mısınız? 

thıct lialkın ıcıl ıOtununda Terkos tlrke• 
en tlk5yet eden karilerin flklrlcrlni 

hldınıı. Ben bu şlktlyctlerl kaydedecek 
~e le 

etıdl fikrime göre dü,Onccml :ra:ıa-
tagıın 
rf 

• Blr kari sıfatile ~nim dedlkle· 
ıııı d c yazmıya borçlu.sunu:ı. 

1 - Beşiktaşla Abbaaağn camUıcrifl 
icar, 
·~ısında (3) numaralı Rna Bcvln 
d Yeti ı [ Su ıaalinln patlamasLndıın 

l
lllay, bu zattan kırk lira saat bedeli 

• ııı lllıttır, 
.:•ktiın: Şirket, kış geldiği r.aman 

llclcrc ihtar ediyor. Ve saatlcrJnlr.i 
tUbrc ile 6rtllnllr., diyor. Ben 5yle 

hıııyoruın, Ve zarar etmiyorum. Bu 
ltt~ d a ayni ftyl tcvııl)·e ederim. 

* 2 - Fatihte Ali Emlıi Efendi kUtU· 
ll•ııc 1 H l't 1 ndc Oıman Fikrl B. in mutaleaaı: 

Bu haftanın glSze çarpan 
filimleri arasında dikkati cel
bedenleri mevzubahis etmek is-
teriz. Opera, Asri baba ismine 
çevrilen Adlof Menjunun 

(Mon gos dö per) kurdelesini 
gösteriyor. Bu filim Fransızca-

dır ve baştan başa şarkılı 
ve sözlüdür. 

Mevzu şudur: Mösyö Roş
vil, Paris'te uzun ' bir eğ
lence hayatı sürdükten ve 
ölünciye kadar bekar kalaca
ğına yemin ettikten sonra bir 
gün, hiç kimseye haber ver
meden Parisi terkedip cenuba 
gitmiş, orada genç ve güzel 
bir kadınla evlenmiştir. 

Hadiseyi haber alan arka
daşlannm hayreti a%imdir ve 
eski arkadaşlarile kansına mU

kemmel bir istikbal merasimi 

Şatrlcoıun birçok nol(sıınları vardır. 
Ilı Ylc ki tesisat halha pek pahalıya 
ll ;ı) oluyor, Bir glin, iki gün su kcılliyor. 
~ !4 böyle nuıl hallolunur? Bence 

~ "•ılfeyi belediye üıı:crine almıtlı. 

~ 1td!yc, halk müesııcseıl olduğu lçln 

~kın faydasını düşllncrek bu işi o 
toııc ..:: "l-

hazırlamışlardır. Roşvil, şimen· 
dif er istasyonunda karşılqtığı Şehwt Kadını, görül~cek bir /ilimdir. 

.rwru ur. 

) lltı:ılın fikrim: Bir defa tulsatın pahalı 
11 
t>.ı Ucuır. olması abone olan ır.atın evi· 
tik d oı a ar olan meı;afeye bağlıdır. Yakın 

~aa ucuz, ux:ık olursa kahalı olur. 

, kıncı olar:ılt b:ııen bir gün iki gUn 
11 

lcsUrncktedir, deniyor. 

rı t~cnım fikr im: Suyun kesilmesi boru 
lr "ttıasından ileri gelir. Bozukluk 

~.;11r, bulunur. Su akar. Sonra bu işi 
"'td' 

8 
1Ycyc vermeli, deniyor. 

~l Cnlm fikrim de şudur ı Ben, su ltl 

~ Cdiycye verildiği fÜU birçok masraf 

1:f11arı açılacağına kaniim. Zaman 
tcc1' memurlar faslalatacaktır. 

* il Cerrahpaı;ada Çıkmaır. ıokakta {19) 

(~.,.ada Ömer Lütfü Beyin tlklyctl ı 
lııaı lt umıın haftalarca borularda ıu bu· 

llluyor.] 

t 1l:ıcncc bu şikayet bir derece mü· 
a 1· .ı 

~it 1 ıdır, Çünkü haftalarca kcUmul 
lııt tıır, Yalnu: bir veya iki gtln ıwıuzluk 

1t1t • w 
~ •ı doırru olablllr. Bu, borular 

~ 1
"a ıuıuı.luk basıl olur. Ve tamir 

l~ll llıtaete halledilir. Bir de 111 almak 

dli• lrcccleri uyku uyumayıp ıu beklen· 

~den 9lklyct ediliyor. Ve blltan 

deıı· llcıını:r:ı bu tlrketo mi verecefl:ı: 

Serseri Kıra/ filminden çok lıegecanlı bir tablo 

_ _ . ı bu gürültülü karşılanmadan 

f çok sıkılmıştır. 1Yor 
t:'•L_: 

~-- 1""Fl~: Bu it benim de batımdadır. 
at b 

~~ U vadide blr,ey ,öylemck için 

S11 ~ti Yakından tetkik etmek lbımdır. 
~ retleri malQm olduğundan bütOn 

ltıt:cı firkete vermek mesele1l de 
llbabtı olamaz. 

S Hakiki Bir Kari 
L Ot.t p 
'"'il lca OST A : ltıraılara cevap veren 

'ııılllıırlın fikri kahili mllnakaşadır. Ve 

~ 1
Yctlc mütaleıw bidm düfllnce· 

t lt 
Vafuk etmemektedir. 

Gaip Aranıyor 
"~llt. , •ı11d • vllAyctlne tabi ~iUt kasa· 
-ı~t il Tırnova klSyOndc bnlunan 
~ııı,:deıı uzun zamandanberi haber 
~~~ ';'- Bilenlerin lıuıanlyet namına 
\ lıt._ tr 0ST A,, ıuetealnde İbrahim 
~-- Ctıdlyc malilmat vermealnl rica 

Nurullah otlu Mehmet 

kcrlmeıl 

Ayşe 

numarası : 34 

imperatorun Yaverinden 
bir sahne 

PEYAM/ SAFA 

SON POST A'nın Edebi Romanı 

I' ATIB-BABBIYI 
'rı.ı 

)~i allltukları sıkılmıştı. Bir ı karak sarsılmaz ve sessiz bir mil· 
~t s~ı~or~uş gibi, " ouf... ,, dafaa ile muzaffer olmayı seven· 
) R~ Y enı~or, bütün ruhun- !erdendi. Bir şarklı, hakiki şark-

t'dtı, p bır çalkantı duyu· lı. Vakıa, dünyada, vasıfları de-
~ Şl.ıta • ğişmiyen umumi bir şarklı enmu-

• 
1 

kahveye gidip otur- zeci mevcut olmamakla beraber, 
~ijlh Şinasi, bir garplı ile kendi 
\~il h~z döğüşüp yenmesini arasındaki nisbi farkları ekse

tk8, 1~ mizacı vardı. Hücu- riya muhafaza edenlerdendi. 
rıya karşı tarafa bıra- Bunun için, şark ekseriyetle 

1 

Bu adamlarm kendilerile 
alakadar olmalannı kansın· 

1 dan gizlemek için çok uğraş-
mıştır. Nihayet evlerine gelip 
tc yerleştikleri zaman, eski 
münasebetlerin kokusu çıkmı· 
ya, telefon davetleri birbirini 
takibe başlamıştır. 

Fakat Roşvil, bunlara aldır· 
maz olmuştur. Çalışmak az
mindedir. Eskiden tahsil etti
ği mimarlık hayatına atılmak 
istemektedir. Bu sırada, Ame

l rikadan genç bir adam gel· 
miştir. Bu, Roşvilin vaktile 
peydalamış olduğu, fakat unut
tuğu oğludur. Genç adam, 
zengindir. 

Babasını iş hayabna sevk· 
etmek isterken onun aziz 
hislerine dokunduğunun farkı· 

"Lazım., ve garp " Müteaddi ,, 
dir. Fakat bu, faaliyet tarıla
nnın farkından başka birşey 
değildir. Bu faaliyetin kökle
rine bakılırsa, ayni beşeri kay
naklardan geldiği görülür. 
Ancak, birinin cehdi, içeri
den dışarıya, ötekininki dışa· 
rıdan içeriyedir. 

Şinasi de cehtlerini dışarı· 
dan içeriye dotru yapar. Bu
nun için sükutidir. Şekilleri 
istihfaf etmesi, meseleleri 
hep kendi içinde hallet-
miye çalışbğı içindir. 
Bununla beraber, coştuğu za· 
mantar, bu şahsiyetinin tama
mile tersine döndüğü, son 
derece mUteaddi bir hale gel· 

na varmamıştır. Karısı da Roş
vile kızmaktadır. 

Onu tenbel ve modası geç-
miş bulmaktadır. Bu vaziyet 
Roşvile hayatı tahammül 
edilemez birhale getirmiş, 
uzaklaşmak kararını verdir
miştir. Son zamanı için ha
ı:ırladığ'ı yuvasını kat'i suret-
te terkedip gideceği sırada 
karısı işin farkına varmış, ric'i 
bir pişmanlıkla kocasını bu 
lüzumsuz fedakarlıktan gerı 
döndürmüştür. 

Şu mevzua göre bu kurdele 
biraz hazin, fakat netice iti
)>arile yaşayışımız kadar acı 
bir sahne. 

Melek ve [Elhamra -
Serseri Kıral filmini gösteriyor
lar. Bu filim de sazlı ve sözlü
dür, başlıca kahramanları (Ja
net Makdonalt) ve (Deni King)-

1 ti. 
1 • ~Bu filim on birinci Lui 

[ Devamı 6 ıncı ıayfada J 

Asri Baba filmtnden 
bir intiba 

diği ve Şarklıya mahsus far· 
zettiğimiz hususi siciyenin ta
mamile aksini gösterdiği de 
vakidir. 

Neriman, ilcalarma hakim 
olmıyan ve ekseriya feveran 
halinde bulunan bir kız oldu· 
ğu için, Şinasiyi daha deruni 
kalmıya teşvik ediyordu. Zira, 
nihayet, ferdin seciyesi, diğer 
fertlerle münasbetine göre 
terkibini değiştiren canlı ve 
mütehavvil birşeydir ve birçok 
hallerde karşısındaki seciyenin 
makCısu olmıya mahkümdur. 
Neriman sükfıtt bir kız ol· 
saydı, ayni Sinasinin feve
ran halinde bulunması pek 
mümkUndü. Bununla beraber, 

Kadın Ve Kalp 
• 
işleri 

1 
Karilerin Suallerine Cevaplarım 

Kavga Aşkın Gıda-' 
sıdır Derler! • 

Doktorla Evlenmek 
İstiyor .• 

C. H. T. imzalı karie: 
Sevişenlerin kavga etmeleri, 

birbirlerine küsmeleri kadar 
tabii birşey olamaz. Hatta 
bazen bu küsüşme, uzun zaman 
devam eden yeknesaklığı gi
derdiği için çok lazım birşey
dir. Fırtınalardan sonra gelen 
berrak hava gibi, güsüşmeden 
ve göz yaşlarından sonra gelen 
barışma, aşkı arttıran amiller
den biri olur. Bu küsmeyi da
imi zannetmeyiniz. O da ba· 
rışmak ve gönlilniizü almak 
için fırsat arar. Yalnız kadının 
izzeti nefsi büyüktür. Sizden 
iltifat bekler, 

)#.. 

Kadıköyde A. F. Hanıma: 
Bu hanım kız pir doktorla 

evlenmek istiyor. Bunun için 
en basit yol doktorların devam 
ettiği meclislerde ve top!an· 
tılarda bulunmaktır. Bundan 
gayri bütlin yollar yanlış ve teh
likelidir. 

~ 
F eneryolunda M. H Beye: 
Haksızsınız. Sevgilinizi başka 

erkeklerle görüşmekten me· 
nedemezsiniz. Her goruşmeyi 

ıui tefsir etmek hakkını da 
haiz değilsiniz. Konuştuğu 
erkekle niçin konuştuğunu an
layıp öğrenmeden hüküm 
vermekle bata etmişsinizdir. 

1'-
K. M. P. de H. B. Beye: 

EvvelA size yardım ettikleri 
halde sonra sizden uzaklaş
mak istemeleri tuhaf birşey. 

Maamafih bu işte arbk iş kal
mamış gibi. Kayın valde işin 
olmasım istemiyor demektir. 
Siz de vazgeçmiye çalışınız, 
daha iyi olur. 

Hanımtegze 

Üç Senede 
Bitmiyen Yol 
Kalacık ( Hususi ) - Üç 

senedenberi bir müteahhide 
ihale edilmiş olan Kalacık -
Çankın şosesi bili ikmal edi· 
lememiştir. Bundan dolayı mu· 
kavele feshedilmiş, diğer bir 
grupa ihale olunmuştur. Bu 
yol çok mühimdir. Çünkü kı
şın yolcuların büyük mükülata 
uğradıkları bir şosedir. 

Atila 

herşey an, miktar ve derece 
meselesi olduğuna göre, Şinasi· 
nin bazı anlarda bir garplıdan 
daha ( pasif) , daha deruni ol
duğunu kaide halinde kabul 
etmekte büyük bir tahmin ha
tası yapmak tehlikesi yoktur. 

Şinasi, bu meselede de, sil
kütlarını zırh olarak kullandı 
ve müdafaalarile taarruz etti. 

Aradabir ye's anlan geçiriyordu. 
Faiz bey ona izdivacı teklif 

ettiği vakit, Şinnsi, b~n~ bir 
vazife olarak kabul etmışb; bu 
evlenmenin bütün fena ihtimal
lerini düşünmüş ve ğöze al
mışb. Bu fena ihtimalleri dü
şündüğü vakit, boğazım tıkıyan 
mUthiş öfkeyi ancak bu vaz.if e 

,, ___ l_ş _E_lb_is_es_i _ __,) 1 

Bu kıyafet, çalışmıya mec
bur olan kadınların pratik bir 
surette kullanabilecekleri bir 
mantodur. Sade, zarif, ısıtıcı 
ve kolay taşınabilir bir sokak 
elbisesi. 

Almanlar Tütün 
Almıyor 

Almanyada tütlin üzerine 
konan verginin tadili mevzu
bahis olduğu için Alman sigara 
fabrikaları şimdi tütün almak
tan sarfı nazar etmişlerdir. 
Bu meyanda Almanya tütün 
satışımız durmuştur. 

Şehir Hıfzıssıhha Meclisi 
Şehir hıfzıssıhha meclisi ki· 

nunuevvel bidayetinde toplana
caktır. Meclis büyük sari has
talıklarlı müzakere edecek, 
bunların önüne geçmek için 
mücadele edecektir. 
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duygusile boğmıya çalışıyordu. 
Neriman balo meselesini 

açınca da Şinasi bu müthiş öfke· 
yi duydu. Fakat onunla evlen· 
miye ve sessiz mücadele etmiye 
kendini mahküm buluyordu. 

Düşündü: '' Neriman, hala, 
niçin bu baloya gitmek istiyor? 
Onun yeni hayata karşı işti: 
yakını birinci sebep olarak 
kabul etmiyor ve Nerimam 
idar~ e~en kuvvetlerin hepsini 
Macıtte toplanmış görüyordu. 
O zaman bütün bir aşk mesele· 
si en zihni muadelelerinden, eq 
hi. si galeyanlaıma kadar, şiş· 
mış bir ruhi knlçe halinde, 
Şinasinin içinde kabarıyordu. 

[Arkası var) 
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INVIB AŞA 

Buharada Öldürüldükten 
Nasıl Tahrikat 

Sonra Efganda 
Yapıldı? 

L-------------- Anlatan: Agabeko/: 12 __ _ 
Marhof, bu müddet Wfın- ı Klbilde de 6yle hareket edi

da 3 üncll enternasyonalin bü- yordum. 
tün &izli itlerini eline almışb. Bu ara Efgan jandarma 7.a

Bu cümleden olarak askeri bitanından mi .. alay Aptülmecit 
istihbarat ;şferi de onun uhde- han tevkif edıJdi. Bu adamla 
sinde bulunuyorau. Bu teşkilat aramız çok iyi idi. Ondan yap
Ue sefaret arasındaki irtibatı tığım istifadeyi kcybetmcmek 
temin edenler Kibildc Sarıpul için amcazad~i Mustafa ile 

Protap olmuıtu. Mustafa bize 
Efgan polUinin takip ettijf 
itleri giioii pnine bildirmiye 
bqladı. ' 

Ayni zamanda Mustafa, tA.· 
manullah banın tasvibile Hint 
reislerile de münasebette bu· 

k d k. k t . temasa geçtim. 
pazar apısın a ı ır asıye Bu d d Kl!b"l b t 

luouyor Ye ne öğrenirH 
Amanullaha bildirmeden evvel 
Mze haber veriyordu. 

.. sah" 1 . "d" B a am a G ı za ı a-
magazasırun . ıp crı 1 1• u sma mensuptu. Mustafa ile 
adamların bıze çok faydaları tanışmama tavassut eC.:en Raca 
oluyordu. Meseli: Hindistan 

(J..rkuı varJ 

müstahkem meYkilerindcn (Raz
valpindi) ain pilAnlanm bunlar 
ele l'eçirİP bize •ermişlerdi. 

Bu pilln yinlnden sefir 
(Stark)la aramızda epeyce gO
rBltlllli baclİ9eler oldu ve bu 

J6zden aramız ela ~dı. (Mr~
laof)aa cuu8lan arumda HU.t 
mo.ltbunlanndaa (Çitral)li biri 
de Yardı ki Nadir Han için 
her an camm Yermly amaCle 

idi. O aırada Nadir Hao 
Pariste bulunuyordu, bu adam 
da Nadir Hanın K&biJ dvarm
daki malikaneainde ikamet 
ediyordu. 

Marhof bu adamı ak 
ıık ziyaret ediyordu. 

Bu adamın birçok kabile 
reisleri üzerinde de bilyiik nü· 

fuzu vardı ve bizi, kabile re
islerinden Molla Beşir ve Paıa 

Gulam ile tanışbran bu adam· 

dı. Ayni zamanda teşkilatımız
da çalıımak için birkaç adam 

da temin etti. Bunun için 

Molla Bcıir bizden her ilç 
ayda 500 fugilz lirası çekiyor
du. Bu paranın bir ılıasnu da 
bazı Efgan kabileleri aruında 
:komünistlik propagandası için 

sarfedilirdi. ( Marhof ) un 
diğer bir casusu da vardır ki 
bu adam ( Efgan - Alman ) 
ticaret mücacıesi müdürii 
lbrere Acemce den veriyordu. 

Bu adamın da bize Çok 
fayda11 dokunuyor, gerek Hin
distan \'e geTek Kabildeki Hint-

liler arumda olup biteni 
derhal bize haber veriyordu. 
lıler bu ıekilde cereyan ede-

dururken Nadir Han taraftar
larından aslen Hintli olan birisi 
( bu adam timdi Efgan Maarif 
aazındır ) birgün bana geldi 

Ye Moakovaya gitmek arzu
sunda olduğunu, bunun için ne 
yapmak llzım ise yapmamı rica 

etti. Moskovaya j'itmek isteme
sinin sebebini sordum. Tereddüt 
ıtmeden şu cevabı verdi : 

- "Moskovaya gidip sahte 
lnpİJ: paralarının nasıJ yapıl
dildannı görüp öğrenmek ve 

dönliıte bu işle IİlefifUl olmak 
istiyorum" dedi. Bu paraları 

Hindistanda yapacaiı propa
ianda uğrunda sarfedecekmiş. 
Bu adamın arzusunu yerine 
cetirmek için linm 2elcn te-

tebbüae ~iriştim. Fakat neti· 
cesini öğrenemedim. Çünkü 
mesele üçüneU enternuyonale 
havai~ edilmişti. Bu Fbi ifler 

onun aalihiyeti dahilinde bu
lunuyordu. 

Otoden!:Jeri tecrilbesinden 
fayda g~rdftjiım bir mesai 

ıeklf knbul etmiftim: Müstakil 

plıtmak. Bunun beace bir çok 
faydalan nrdı. itimin gidiıin· 
ien beran, herbae ~p •w· 
Mlı meoburfretlnde deilldtm. 

~~~----------····----------~~~ 

Fikirlerin Neşrine Çalışan Gençler 

fıin Bir Mahrumiyet 
içinde Uğraşmaları 
Şayanı Takdirdir 

1 1 

frab%on-"Yazı ile ftk:ir neşı etmck,teıkllib muntazam olm~.~ 1 

yerlerde çok güç bir meseledir. Bu vadide iyi olmıyan Je -
ler arasında memleketimizi de sayabiliriz. Fakat bir talu 
fedakar ve genç un.surlar, Bin bir mahrumiyet içinde çalışa
rak bu noksanı telafi ederelr. Resimlerini gördüğünüz genç}~r, 
Tr~bzonda, iJte bu nankör ve yorucu vazifeyi gören 
ateşli çocuklardır. 

İsimlerini sıra ile kaydediyoruz: 
Serbayi Agah, aer müveui Halim. müvezzi Rıza, Kemal, 

Sllbahattin Efendilerle Meziyet Hanım. Gayretlerini, hiçbir 
mukabele ödeyemez denek mübalağa etmemiş oluruz. - ·ı 

Bu Haftanın Sinemaları Aarasındaki 
Filimlerden Haberdar Mısınız? 
[Baş tarafı 5 inci sayfada] l 

zamanında Parisin abluka 
edilmcıini, bu tehlikeyi ber
taraf eden bir halk çocuğu 
ile bir prensesin sevişip evlen
mesi hadisesini gösteriyor. 

İmperatorun Yaveri 
Glorya sineması Aık Çocuğu 

ismindeki F raosız filmini bi-
tirdi, dünden itibaren de " lm
peratorun Yaveri,, ismi verilen I 
Amerikan fılmini göstemıiyc 
ba~ladı. 

"İmpcratorun Yaveri,, sözlü 
ve kısmen de ıadnlı bir filmdir. 
Başlıca roller "Ramon Novaro., 
ile güzel. " Doroti Jordan ., 
tarafından temsil edilmektedir. 

Mevzu tarihidir: Ortada 
bir imperator, bir de onun ya-
veri var. Bir muharebe esna
sında yaverin kurıuna di:Ulme
sine karar yeriliyor. Genç ve 
pzel yaverin siyaset meyda-
nına rötUrillmesi yakınlqmıı
br. Fakat idam mahkt\mu, bir 
kolayını bulup kaçıyor, 
filimde Doroti Jordan tara
fından canlandırılan genç kızın 
evine saklanıyor. 

Uzun araftırmalar fayda 
vermiyor ve yaver kurtuluyor. 
Netice : Bütün Alameriken 
filimlerde olduğu gibi güzel 
yaverle dilber Doroti somuz 
hir muhabb•t havası içinde 
evleniyorl.r. 

Şehvet Kadını 
Majik sinemuı mefhur te

nor " R~r T..avber.. in sesini 
İıtanbullulara iki hafta din
kttikten :sonra -bu haf
tayı " Şehvet Kadını " ile 
açtı. Seyirciyi memnun bar.aka
cağı temin edilen sesli ve şar
klh bir filim. 

Bu filmin başlıca rolü yeni 
Amerikan yıldıdanndan ''Mirna 
Loy ,, tarafından ibda edil
miftir. Hadise Macaristanda 
ıeçmektedir. 

Mevzuu ıöyle hülisa edebi
liriz: Jo~.ef Lajos aileıi sakin ve 
samımı bir hayat geçir
mektedir. Ailenin genç er
keği Pol, güzel· İrma ile seviş
mekte,'" yaklaşan izdivaç gününü 
sabırsızlıkla beklemektedir. Ai
lenin emektar bekçisi de hiz
metçi Anna ile nişanlıdır. 

Fakat ani bir tehlike bu 
ailenin neıesini)öndürüyor: Ci
vardaki çingenelere mensup 
Nubia ismindeki cazip ve şuh 
kadın kocasının zulmünden kaçıp 
bu ailenin arasına sığunyor. 

İtte, bütün erkek gönüllerini 
testıir eden bu hadın, Jozcfflajos 
ailesinin arasına düştükten 
sonradır ki müthiş fırtına baş
lıyor ve filim de bir yığın 
bayat ve aşk ka11rgaları ara-
sında sonuna eriyor. 

POSTA 

onPosta'n 1 Sinemalar 
..._B_il_m_e_ce .... •_I_.... -ı-------------
Halledilen Bilmecemlı 

ı 2 a 4 a ı 1 s 91011 . 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 il 

Soldan Sağa: 
1 - Açgözlü 4, maksat -4 
2 - Nota 2, gayret 4, 

ecnebi P.arası 3 
3 - İsim 3, kırmızı 2, 

renk 3 
4 - Bir hece 2, oturmak 6 
5 - Nota 2, neresi 1 4 
6 - Güzel 3, seyrek değil 3 
7 - Bir hayvan 4, yama 2 
8 - Emlak 6, zaman 2 
9 - Çürüğün yarısı 3, ie 2 

doğurtan J 
1 O - Telefon çağırması 3, 

meyva 4,_ bir uzuv 2 
11 - Olçii 4, bir hayvan 4 
Yulcardna Aşağı: 
ı - Dört duvar arası 3, 

yumak 6. 
2 - Mebzul 3, Ateş artığı 3 
3 - Eser 2, hazırlop 6 
4 - Nota 2, depo 5 
5 - Su 2, ... rika 3, al

maktan emir 2 
6 - Evlenen kız 5, hediye 5 
7 - Beyaz 2, doğra! ~. 

ikametgah 2 
8 - Sakatlık 5, renk 2 
9 - Kalburdan geçirmek 

6, sual 2 
1 O - Elemekten emır 3, 

bir cinı tavuk 3 
11 - Uzanmak 6, Rum ismi 3 

Muhtarlar 
Veraset Vergisinden 
Haklarını İstiyorlar 

T al.ıakkuk edecek veraset 
vergilerini:ı yüzde biri kanu-
nen muhtarlara verilmektedir. 
Bu vergilerden bazı muhtar
lar istifade ettikleri halele 
birçok mahalleler (926) sene
sindenberi biriken bu vergi
leri alamadıkları için defter-
darlığa müracaat etmişlerdir. 
Defterdarhk tahakkukatı tesbit 
ettikten sonra muhtarlann 
paralarını verecektir. 

MADAM GABRIELLE DOR
ZAT TURNESİNİN SON 

'fEMSİLLERİ 
Bu akşam saat 21,30 ta 

FRANSIZ TİY ATROSUND 
LE ROSAİRE 

Yarınki salı akşamı talebi 
umumi üzere 

LE PROCES DE 
MARY DUGAN 

Çarşamba akşamı veda gala 
müsameresi olarak 
COMEDİENNE 

Perşembe günü saat 15 te 
talebe efendilere mahsus bir 

matine verilecck~ir 
Bu matine de Racinin şahe
seri olan BEREEİCE piyesi 
temsil edilecektir. 

• akpm 

MELEK ve ELHAMRA 
•lnemalannda 

SERSERi KIRAL 
Renkli bllyllk opera filminin ilk lrae•l mllaHebetUe 

BÜYÜK GALA 
Hamit : Sinemada teal• MllM milkemmel ve 7eal W.. makbae •a1..ııJ' 

mllkllemeler ayni zamaada Tlrkçe H Fraamıxca olarak lrae edilmekt ...... 
b.beteıa ı FOX JURNAL 

Paramount filmidir. 

Pek yakında 

IDARIE BELL'in 
İkinci sözlü filmi 

MAJLI( Sinemasında 
MYRNA LOY 

taraftlldan temsU edUe:ı 

ŞEHVET KADINI 
taaamen slJdll ve ,arlnlı fllm 

ıörülmekte •• 
Vly•a ~rUl me,hur tenoru 

ALFRED PICCAVER 
L O H E N G R 1 N lle 

Önümüzdeki cuma 
Saat 18,30 da 

RANSIZ 11Y ATROSU 
Meşhur Viyolonilt 

JACQUES TH1BAtJ0 
tarafından birinci ko-' 

Komedi 
~ Per< e 

"LES MAJTRES CHANTEURS DE Yazan: 
NUREMBERG 11 de dinlt>nmt>ktedlr. 

------------ı.111• w. Shakespeare 
Tercemo eden ı 

Bu akşam Millet tiyatrosunda 
Nı>..şit H. temsilleri büyük gnla. mlisa• 

meresl, iki oyun birden büyUk pi7ea 
O T E L L O: D R A 1\1 alta perde, ikinci 
tcm•il birinci defa olarak gayet g\l· 
lilnçlü komedi ( Cici Beyim ) sinemada 
sihirbaz, tekmili birden. 

.hlor 

Rusya Seyahatinden 
Haberim Yok. Ham
dolsun Henüz Aklım 

Yerindedir .. 

Bir Tavzih: Bir (Sirk) tume.ıl 

teklinde tertip edilmiş olan Rusya 

seyahatini barut atfeden veya haberim 

olclupnu ıı.aaneden sporculanlan •Üte· 

'11ddit mektuplar alıyorum. 

Kullamlan lalm dolayıailt' herke.in 

haynt ve nefretllll celheJt'n fU mahut 

tume hakkında cfkln umumiıeyi terıvtr 

etmeyi ,al111mın '" fed zan altınd.ıtn 

kurtulmHı iç.in lll:ı.unılu prliyOt"ua. 

DotttW.nma, beni aynen t-ıyan 

•porcull.ra alenea a3yl6yorum : (Benim 

Rusya seyahatinden bt'iycn haberim 

yoktur. Hatta ben de bu 1'i bafkalan 

ribl rueteltrden afrendlm. Blr amat8r 

tqkllltının ne demek oldupau, "7-
nelmllel vaılydl bllmiyccek ka~ar bu 

i•ln cahili olaydım Türkiye idman 

cemiyetleri ittlfaktoda hiçbir vu.ife 

almıya ccaard edemudim. 

Bir refikimiz.in "Facia,. diye tanlf 

ettitl, Yakıt i'azctulnln hakh olarak 

cambaı.lık at>y•hatl dediil bu meee· 

ranın ne huırlıJlle, ne de te,ebltllalle 

ufak bir ııllkam yoktur. 

Esaeen ilk Rusya seyahati de ayni 

şerait dnhllhıdt' kimsenin habe.i olma• 

dan yapılmıf ve malQm olc.n berbat 

şekUıle ndlcelcnmlfti. 

BW beynelmllel amatörlBk kavaJcll• 

nin kat'iyen kabul cdcmlyeceji latr 

vaıl}'e!e sokacak olan 1'u seyahatin 

TUrlıdye namını1. yapılmadıA'tru ve yalıw1 

ticari bir mahiyette tertip ed.Uırit 

bul.ınduğunu llı:ımgdcn yerlere yaı.mak 

auretilc beynclmllt•l amatörlnk vaziyeti· 
1 

mi:ln tehlikeden kurtarılmasına timdid::n 

tetebbün c~ 'dljlnl ıporculara tepılr 

ederim. 

Eşref Şefik 

M. Şükril Bey 

Ferah Sinemadıı 
Bu akıam birinci defa 

fstanbul Kadı!JI ,I 
Sahir opereti ve sıın'atklt 

Bey tarafından: ____ __/ 

Darülfünunda--' 
ıl. 

Daimi Ve Şerbes ~ 
derrislik ihtilaf 

Doğuracak? 

Edebiyat ve lıahiyat ~ 
teleri müderri3leri Darü~ 
bütçe projesi haı.ırlaoJJ:; 
serbes ve daimi mücled"".

m~selesini ort~ya a~~ cll: 
daimi müdernaler ıçııı ~ 
fazla maaş derecesi .t ~ 
müdafaa etmişlerdir. Bıı ~ 
münakaşaları dolayısile ;JI 
bir meselenin ortaya ·~ 
ğıııı daha evvelce y~ ~ 

Edebiyatçılar ikinci ~ 
('llarak fakülte reislerile ~ 
fünun emininin daimi 111. I 
ler arasından seçilmetİJI' ~ 
dafaa etmektedirler. 811 ~ 
bnin halli de galiba 'J/ 
Vekili Eaat Beyin hake 
neticelenecektir. ~ 

Edebiyat F akütte 
İçtimaı. ~ 

Fen fakültesi rei.lı~ 
Hakkı B. bntçe JJl. ~ 
esnasında mllderrisleriOcA- 1 
lcrinc ve darülffinuD /" ~ 
ıul oldukları zamana~ . ...ı 
tasnife tabi tutul1JJ3 l tef1'!~ 
maqlann bu r.oktadan f-""• 
ileri .türmüştü. Edebiy•~ı~ 
teai mü,.erı isleri dün :,J 
sonra bir toplanb y•P Jif· 

· teP bu formiiUi reddetaııt t 
Liselerde Islab' ıl 

tJi 
Darülfünuna kıyP1e ı/. 

lehe yetiftirmek i?İ11 edi1~ 
de aalahat lllzumu biSB ııO'd ,Jİ 
ledir. Darclfüııun elııt°"~ 
mesele liakkınd• tin' 
ıeyltırl Maarif V ektle 

dirccektir. ~ 

İspanya Nohut fs ,// 
Bu sene f.pa~ 

rekolteai buar~•l!JI 
lapanya ttkeat 

nmduı Nohut 
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~ Tetrintaanı SON Pos·r A 

İttihatçılar ·Divanı Alide Hesap Veriyorlar •• 

Sayfa 7 
1 

Nikah Günü Kaçan Kızı~~ Mektubu 

lhracabn Men'i Kararından Mem
leket Nekadar Zarar Etmişti? istifade ediniz 

· "Beni Aramayın Yoksa 
lf//9 .............. liıııılı.. 

l<emal Beye göre: Bu, Bir İçtihat Meselesidir ... 

&.bık iqe nazırına bakacak l mını fayduından ayırmak 
~ iqe iflerinde zerre lizımdı. Bu, yapılmadı. Ç"nkil 
'1 dtr ıw istimal, bınızlık falan dahilde satılamayan ve barice de 

fil&n olmamış! ıevkedilemiyen birçok mallar 
~'Kara Kemal Bey bunlan burada çtirftmUş ve bu suretle 
~tınckle beraber bizim kuru memleket milyonlarca lira za
i)l rdıya inanmadığımızı da pek rara girmiştir. 
~.L lteatirmişti. Ben bunu, lqe Bu dedikoduyu Afyon meb'
~anuun karşımızdaki va• usu Salim Bey bir aual şeklin-
~ttinden pek iyi anlamı~m. de iqe nazınna aordu: 
le1t l<eına} B. aui istimal mese- - Mukavemeti az olan 
'atı tine ait uzun beyanabnın maddeler hakkında bu mem
ı.. .... Un şu cOmlelerle bağla- nuiyet karan bayii ziya a 
""9tı: ıebep olmuştur. 

~......, iaşe ne7.81-eti namına Herşeyi lyı, güzel ve doğru 
~~Ya gönderil n memurlar yaphğm , kendisinden hata 
~ 1lll mezuniyetim üzerine denilen şeyin sudur etniiye
q..bayaatta bulunmuşlar, ihti- ceğine, edemiyeceğine bir pa-
0 •e ticaret fyapmamışlırdır. pa gururile kani olan İttihat 
~ •danııarm bazılan maaşb ve Terakki bUkimıetinin, maruf 
'la hir inamı da muayyen ko- iaşe nazırı Kemal Bey : 
'~nlarla gönderilmifti. - Bu, bir içtihat menini-

'-! iikemmel bir itiraf... Ke- dir, dedikten sonra aAziln alt 
' Bc,in g&nderdiği adamlar tarafım f3yle getirdi r 
t.ı.t &ret namına hem mal ala-
~ h - Benim kanaatime göre 
tiııJ em de aldıiJ mal nisbe- memleketin ihtiyacatmı temin 
~ t hiasesinc bir miktar ko- için he11eydeıı enci lktıaadl 
ti ;on dliıecekti. Bundan ali- mllvazeneyi tesis etmek 1'
~ a can sağlığı idi. Acaba zımdı •• ihracat ile ithalit 
idi? koıniayonlann miktarı ne 

heaap edilmek auretile mem
leketin iqesi esbabı temin 
olunabilirdi. 

Bunun için de iJk it ihraca
bn memnulyeti ve ithallbn 
arzumuz dairesinde tedviri idi. 
Bu mücadele neticesinde Alman. 
lano bizimle uyuJması benim için 
kat'i idi. Onun içindir ki ben 
de içtihadımda tereddilt etmi· 
yordum. Çünkü müttefikleri
mizin bizimle uyuımak mec
buriyetinde kalacağı ve bu 
suretle malımızı fazla fiatla 
satmak imklnı hasıl olacağı 
gibi ecnebi eşyasını '1a ucuz 
tedarik edecektik. 

Çok enfes bir tedbir ve 
parlak bir mntaleal.. Fakat bu 
arada muayyen kimselere is
tisnai muamele yapılıp milyo
ner olmalanna ve bir çırpıda 
"harp zenainf" unvam mnhte
ıemini almalanna, buna muka
bil de millet ve memleketin 
aç bırakılmasına niçin sebebi .. 
yet verilmişti ? 

işte cevapıız kalan ve ka
lacak suallerden biri daha .. 

~Ben şuna kanidim ki bu 
~isyonlar bir hayli yeldllı 
1-.a Yordu. Eaaaen ortaya atı-
1.t. kuvvetli rivayetler de bu 
~lde 0 d0 

Görenler Kırk 
Maşallah 

Bir Kerre 
Desin ..• 

ı ı. 

'l'tın bu sırada Afyon meb•
\ .Salim bey yeni bir nokta 

Bizim Belediye Sokak 
La vhalan Taktırdı ... 
İsimleri Seçebilene Aşk olsun .. 

tttnc parmak basb, dedi ki: 
~..... kemal B. ncr.arete geç'tQ aonn tqkilltta atır 
~:et etti, oda boyadı gibi 

S odutar oluyor. ' 
"tdda.hık nwr bu iddiayı da 

ttti ı 
~ Nezaret odumm boyan
~ ıneaeleıine aelince; benim 't ~cafh teylerden hoı
~t lbtdığımı herket bilir. Neı:a-
'~1-ıı yerden paket poata· 
' çıkardık. Bil de bir 
'~de birer mua koyup 

~~ ttlcutta ıelince ı huweydcn 
~ ınemur bulmak llzımdı. 
tltit·tl bendcnizin tuanur 
~ •tn teşkilat mucibince her 
~ )ttin bir iaşe mUdo.riyeti 
~~tı. Bu tcşkilib yapmak 
~'-'d t epeyce zamana ihtiyaç 
~ ) l. EvvelA lstanbulda mil-

1\.'t t kilitı yapbk. 
qt d 'rtı 1 B. bu nokta Uı.erin
~ e daha bir yıg"' ın lakırdı-'° . ~l Yledikten sonra s8zünü 

....._ bitirdi: 

~ti l Binaenaleyh tefkilabn 1(: duğunu ı.aımetmiyorum. 
\h, tn~ Beyin ııannetmediği 
~~tr ~ıınhilir neler vardır? 
fıl 1 • 
\ıl'ta h fl~i~ zanna kalacak 
li 1 aliınız nice olur? .. 

~tı t .. ~llct harp içinde ihra-
~tUaınen menetmişti. HU
~ ltll ~u karan dahilde ia
\ lct~~t~tmek için alınmış 
~ ırdı ve iyi taraflan . F 

<l • ·at bunun zararlı, 
d Pek zararlı olan cihet
~ok değildi. lıte bu 
~e ortalıkta bir dedi

)Ql'd ._~ alıp yürüyor, de-

~ıı 
· 'hnet harice mal 
h enıeainiJ kararlqtırdı, 

Un &ararlı olan kıs-

Bizim t>eledigenln aokak 18.vlıalanna bir ag sonra bir bal, 
Eaki Şehremaneti zamanında takılmıya başlanarak son bek 

diye teıkillb tarafmdan ikmal ve itmam edilen sokak livhalan 
bir mesele olmuştur. 

Bundan da alelecele verilen kararlann ne derece l:a•a'ı 
olabileceğini vuzuhla, sarahatle anlıyabiliriz. Vaziyeti da1ıa can'ı 
bir surette ifade ettirebilmek için bu livbalardan ikisinin resmini 
aldırdık. Bunlardan biri Rllstem Pt. , diieri de Selviliınesçit 
sokağına aittir. 

Fakat az zaman içinde boyalan dökülüp okunmaz bir bale ge-
len bu livhalann, muhtelif semtlerde miişabih vaziyete gelmiş ohm
larını bulup göstermek güç birşey değildir. Hem de bir haylisini! 

Birçok masraf ihtiyarile bu vazifeyi üzerine alan ve müteah
hitle uzun boylu ihtilaflar atlatarak sokak başlarına takılan bu 
IAvhalar meselesinden bir daha anladığımız şey şu oluyor ki 
belediye bu kadarcık basit bir işi de görememi~-tir. 

Sağlam bir sokak lavhnsı yaptıramadıktan rnnra bizim 
belediyenin ne işe yaradığını sorarsak bu suqi" izi ne ağır, 
ne de fazla mübalağalı gönnel-. lazımdır. Çr· l :ı bu sözün 
ıarfını mucip olan parlak ş.ahe!.er'er ( f) birer itham delili 
gibi acı ve müstehzi meydanda dunıycrlar. 

1-blnSubn~. 
2-Heraam•~ı... .. ~ 

lecektlr. 
! - Her Ula ~ adet IMa ....._ 

mukabU~dlr. 
• - Her 5 ı ttudaa fulaam• 1 

kupon Ube edDmeHcllr. 
J - Her k1IPOD ~ tmtıııt

blr hafta ml4ddle auteMrdlr. 
SON POSTA 'fi obdulrtan 

aonra i1'n kuponunu Nkla.11-
nız. Bundan S adedini Uinmn 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
po.ta ile lda.rebanem.be glSn
clerinlz. Dinınııan gazeteye fir-
mesl için bu bdan kdcllr. 

== SON POSTA ==---' 
BEDAVA iLAN KUPONU 

25-T eşriniaani - 1930 

MANDARiN FIDANJ - Deha adedi 

iki kunıftan elU bla adet NllLk rabanl 
mandarlaa fidamm vardır. 

Rize Kuaııa ude Abdullab 

Blı.EN VAR MI? -Amca sadem Balar:l.J• 
:ubltt Sellhattla Beyla ... ealal bllea 

nraa lnaaalyet aaııuna blldJnneslal 
rica ederim. 

BeJlerbeJI Barlı..t,e bayır 
liOkak Hllaatl Beyta klStJdl 

HURt\'E llEl..A.HAT 

HANDılLAR TERZ1ıWmSi - Babp 
kapı Rammp .. a ıa.aa U N .. Telefon 
fstanbul 4057. 

H0SEY~ ZEYI1N YAillNJ- Daimi 
lmUaruaıa. Yemeklerinizi neflı n lenetll 

7emek later mialah? Behemehal fflı.qln 
uytl• yafı lle plgiriaiıa. l1t..t.ı Zindan 

kapın Babacafer tilrbeal karpııundaNo.SS 

INEBOLU KANAAT MAli.AzAsl 
Teni oğlu Ycrvantı Saatler, Amuiluın 
kaplama k3stekler. fstaııbUt bDym. 
çaııula llhfuacılar aobk. 

iŞ ARIYORUM - pl7aaada tecrObe 
lt'lrmllş, daktiloya vakıf TtlTkçeye mU
ll:emmel Rşina Ye iyi referaıa Tere
lilllrlm. Muhaalrı mua'riol olabilirim. 
SON POSTA numara 21 P.M. 

SATJlJK EV - Ortak8y'de Yeni 
mahallecfe eedlt fınn n cedit llç 11aı::ı 
sokainıda denlscı aaur havadar içi 
~alı hane aabhktU". 

BEYLERE VE HANIMLARA 
Ehven feTaJt~ hanemde ve hanelerde 

aualld derel YC!riyonua. 
Et7eme::ı ı Beyauhcedlt maballeal 

Kadim tekke ıokak No. 14 

SA 'l1LIK AP ARTDIAN - Beyofhmda 
lramn7 ..,. thele 7alun 6 katlı FJzel 
bir •parlaman .. blıktır. l.tubal m2 ye 
tilefon ediidL 

KIRALDC ODALAR - Gat.tada 90J• 
-..da caddulne nam Aynali ı.kaata 
eolıak Sanuçlı Handa yaabue, terzlba
ae için cılnrftll dektrlk we tlll'knu ban 
ec1a1. ol•akla beraber •llfterllu 
18terlelff mqambe da teala ol-ur. 
Talfplat. tqrlflvf. 

Beyottu bdncl Sulh Hakuk Haldınli
ltnden ı Madam Rozanın Beyolhmda 
F..tcffJede, pylak .okafında ı2-22 au
naarab hanede mukim lladam Hananut 
Ye latanbul dcıftenlarlıfı aleyhine me:r:• 
bQrenfo kazaao borcu olan 104 liranın 
kendlalnden talep olunmamıın r•;rt 
muvafılo kanun buluaduf'undan bahallcı 
ikame eyledltl men'i n:uaraı:a davaaınua 
cereyan eden muhakemealnde lklmct
glhı meçhul oldufu mUbatfrl tarafından 
ulpoameye verilen mqnıbattan anla
tılmıı olmuma mebni bu baptaki 
tebllfabn ilan~ fcrıuına karar Yerilmlf 
ve muhakeme lS Klnunue'Vftl 930 1aat 
ıo,so a tayin ve teıbit kıhnmı9 oldu
~dan mumaileyh Madam Hayganuşun 
• evml me:r:kQrda biuat ham bulunma
lığı weya muHddak b'7 vekil g6nder
ııı~difl takdirde ar.uhuemeııln ırıyaben 
rOyet olunacağı t"bliğ makamına kaim 
olınak G:r:ercı iiln o!unur. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istenıez misiniz? 

Evinize weya lflnm glderko, aokalr
ıa ı uerken veya biri.sile gfüiitllrlıcn 
hu hangi bir vaka karşınnda kalabl
llrılniz... 

Havadis ncdlr bUlyorumı o vakayı 
c~thal gtircblliralnfL B!r yangın, bir 
katti, bir kaza bire!' havadı.tlt. Ru· 
i < ldlğini:r: vakalardan ertesi güııll ga· 
ıt lderdc görmek h.1ediğlı btrJ olunca 
cıcrhıı! tclefonumau aç1nn; \'e havadisi 
trızctcmlzrı haber veriniz, isim ve nd· 
ı • lnW de bırakımL V crdlglııia hava-
cfüin chcmmiyetlıırı göre gaz.çteml.ı 

mı.ık fdını vermeyi \li1%.lfe bllir. 
1 cldon oum arnw Lı.otanöw " 203 ,. 

Ulr. 

1 

intihar Ederim,, 
J\ıfazaffer H., Polise Bunları Yazdı 

Muzaffer H. 

Geçenlerde ıayanı hayret 
bir valE'a kaydettik.. Karileri
mizin batıraamı ihya etmckt 
için hadiseyi kısaca bulAsa 
edelim: 
Şehremininde oturan kapdan 

Behçet Beyin kızı Muı.affer 
Hanım nişanlamıı. Tam nikl-
hı kıyılacak gün gelin H. la 
aramıı, taramış, bulamamışlar. 

Birde öğrenmiıler ki ken
disine Dr. süsü ~eren Eyüplü 
Mustafa Şükrü Efendi isminde 
birisi tarafından ikna edilerek 
kaçmlmış. Kızm babası Adliye 
ve zabıtaya müracaat ctmi~ 

Vak'a bundan ibaretti. Oğ-
rendiğimize göre genç hanım
kendisini kandırarak asıl ni
ıanlısından u:ıaklaştırmıya mu
vaffak olan gencin izleri bu
lunmuıtur. 

Genç hanımla arkadaşı Mus
tafa Ef. nikah günü beraberce 
kaçmışlnr, kwn evinden aldık
lan eşyalarla beraber Uzun 

Halı Transiti 
Tarife İndirildikten 
Sonr.a Depolara Tekrar 

Geliyor 

1 

Yusuf mahallcıiode vatman 
Ahmet Ef. iaminde birinin evi
ne ıitmişler. 

Zabıta, Burada genç kwn 
qyuma ait bir tütnn tabla11 
bulmuş ve firarilerin izi de bu 
suretle teabit edilmif. Ahmet 
Ef. ve ailesinin iddiasma gare 
kenç imla beraberindeki CI"-' 

kek bu eve gelmişler, fakat 

çok durmıyarak eşyalarilc be
raber gene çıkıp gitmişler. 

Bundan sonra dün, Muzaf
fer hanımın el yazısı ile Me

cidiye karakolu ile Şehremini 
polis merkezine iki mektup 

gelmiştir. Muzaffer hanım bu 
maktuplannda diyor ki : 

" -Polis ve ailemden ricam 
ıudur ki beni takip ve tazip 
etmesinler. Beıi irademe hlkim, 
iatedijiııi yapmakta merbest 
olan bir kızım. istediğimle ve 

ıevdiğimle evlenmek ve yap
mak hakkımdır. 

Benim Uzerimde fazla te~ak
kuf ve mütemadi takip beni 
intihara aevk eder." 

Dün bir münasebetle Mu
ı.aff er hanımın babası ile g&
rilftllük. O da diyor ki: 

" - Kızım hennz on 8lb 
yaşındadır. Binaenaleyh rqit 
değildir. Bir mühendisle ni
şanlı idi ve kaçbklan g(ln 
nikahı kıyılacaktı. 

Ben karyolalanm almak için 
çarşıya çıktığım zaman kandı-

rılmışbr. Kızımı kaçıran ada
mın ailesi yüksek ve nezihtir. 

Fakat oğullanm reddetmiş
lerdir. Bu vuiyet karşısında 

şaşırmış bir haldeyim.,, 

Hukuk Talebesi 
İkiye Ayrılan Grup
lar Ne Fikirdedirler? 

Hukuk fakültesi talebesi iki 
Transit geçecek halılar için grupa aynlmı~br. Birinci 

konan ağsr tarife Londrada grup, eski cemiyetin ihyasını 

büyük depolar tesisini intaç istemektedir. Bunlann ekseri
etmiş ve transit ticaretinin sini ( 3) fincil sınıf talebesi 
buradan uzakl~ması gibi bir teşkil etmektedir. 
vaziyet doğurmuştu. Tarife ikinci grup, yeni bir cemi-
indirildikten bu mu- yet teşikli ve bu cemi-

sonra I yette kuvvetin birinci veya 
azzam c'epoların tekrar stan- ·k· · ıf il · fik · d 

ı ıncı sın a ver mcsı nn e-
bu1a nakledilmesi beklenmek- dirler . Bu grup hazırladığı 
tedir. Ruslar da son zamanda t yeni nizamnamede birinci ve 
şehrimizde bUyük bir depo ı ikinci sını~ara. ~aJ:ıa !az!a rey 
vücuda getirmişlerdir. Bu de- ha~kı verılmesını ılen surmek-

• tedır, 
poda a mılyon liralık hah 

vardır. 

Trabzon Lisesi Fran
sızca Muallimliği 

Sen Benova kolleji mezuula
nndan Yusuf Cemil B. Trabzon 
lisesi Fransız.ca muallimliğin 
tayin cdilmi~tir. 

Ebeler için TalimaL . 
Sıhhiye V ekalcti sıhhiye 

müdüriyetlerine birer defter 
göndermiştir. Bu defterler ser
bes ve resmi ebelere dağıh
lacaki ebeler her diri doğum 
vak'aamı deftere yaucakl r 
ve derhal sıhhat dairelerine 
duiumu haber erecklerdir. 

Ekmek Narhı 
Dün belediye iktısat müdü

riyetine toplanan narh komis
yonu ekmeğe on para noksa
nilc 9 kuruş narh vermiş, v 
francalayı 14 kuruşta ipka 
etmiştir. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr.M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti , 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, e intant hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
1 vilayet karşı ı ıs No. 
Mua ehan ı Telefon latan.bul 2S23 
lkametglhı ı ., ., 2236 
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SON P-OST.\ 1'etı1nlsani 

Galatada Kara
köyde Börekçi 
fınnı ittisalinde 
Bilyük maballebicinia Oatindt 

Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz 
gayet şık elbiseleri her yerden ucuz 

satan yegane müessesedir. 
biçimde 

ERKEKLER iÇİN 
Muşambalar İngiliz 

Muşambalar Çevrilebilir 

Muşambalar Astarlı 

P rd 1 Gabardia a esü er miifloa u. 

?ardesüler 
Mqlıar Mandefberr mana 
Empermeabilize pbardin 

Par.desüler :.e:e: ::ö!:ıbeil! . 
Pardesüler ::-::~çimı 
TRENÇKOTLAR 
Paltolar yünlü 
Kostümler ~~!~ 
Kostümler ~=~~~ 

9 1 / Liradan 
2 itibareıa 

14 1
/,, " 

19 1/2 n 

25 1/2 " 
29 'lı 

" 
37 1/2 " 22 1/2 

" 17 1/2 ,, 
13 1/2 ,, 
14 1/2 " 18 1/2 

" 

il BOYOK 
ELBİSE 
FABRİKASI 

Erkeklere mahsus gayet müntehap PARDESÜLER, PALTO
LAR, KOSTÜMLER VE MUSAMBALARIN müntehap çeşitleri VE 
hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar.-

M b 1 Deri taklidi 
uşam a ar muhtelif renklerde 

Muşambalar Çevrilebilir 

iÇiN 
13 1

/2 

14 'la " Trençkotlar Muhtelif 17 '/ renklerde · 2 " Muşambalar Po dö peş 14 1
/ 3 " Muşambalar İpekli 18 '/ı ,, 

ÇOCUKLAR iÇiN 
Muşambal3r Kauçuktan 

Muşambalar Bivertin 

TRENÇKOTLAR 
Paltolar Yünlü 

4 1 / LlradaJI 
2 i . 

7 1/2 " 
9 'lı ,, 
9 '/2 ,, 

Tediyatta Büyük Teshilit Toptan 
Fiatına Per 

• 
Is tan bul 

muhafaza 
ğünden: 

gümrükleri 
müdürlü-

1 - GUmrilk muhafaza merakibi bahri mürettebat Ye 

aandalcılar için 140 santim enindeki yerli mal, elbiselik lici

vertten 297 ,5 metro kumaş alınacakbr. 

2 - Kum&f'D havassı ile evsafı kimy\.lviyesi ve rengi ml\dU

riyctte mahfuz ve memhur nüınunesinin aym olacakhr. 

J - Pazarlık. ikinci, te.şrinin 26 ıncı çarşamba ıünll saat 

11 de muhafaza müdürlllğüncie yapalacakhr. 

4 - isteklilerinin mahfuz nfimunesini vaktU zamuında p 
rerek ve 150 liralık muvakkat ,nvenme teminatları ile beli 
p u uatta müdüriyette bulunmalan. 

KiRALIK BiNA 
.. Emniy€t sandığı miidürlüğünden: 
Caialoğlunda Hililiahmer binası ittisalinde bulunan ve Em

nİJ et aandığınm mali olan bina ki raya verileceğinden talip olan• 

ların sandık levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri lizım 

gdir. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürliiğünden: 

7~i6: Paıça tab•a: 25X2 5X4 
95: Direk: 15X 15X4 

, . 103: Taban kir~i: 10X 15X5 
544 : Düşeme kiri~i : 5 X 15 X 4 
idaremize muktazi nevi ve eb'adı yukarıda gösterilen kereste 

Qv direkler pazarlıkla atanacaktır. Talip olanlarm yüzde 7 1/2 
teyıi'18t akçelerile bea aber ( ı kinunuevvel 930 ) pazartesi 
,nna aut 11 ele 'Galetacla milb. yaat komiayoauaa 111iiracaatları. 

Efil.il U?H N ISTIUllTll fNlll •ur 
AEG 

kART~ 

HUTCHIH&ON 
En-il•• 

Lastik lerldlr .._._ 

.· 

ePo •••~en ... 
lloreno _AlgranU 
lıtant.ul Sirh'ı \ c•İ H•• ""1 

• mrük •r"asında 

DEPOSU 
Bursalı Mustafa Fahri 

Bu kere Beyo~lunda, fsti~lal 
caddesinde Venedik ııokağı kari 
şısanda 413 numarala mağaJ~ya 

Sarf Bursa ipeklileri 
üzerine küşat eylemiştir. Satı4 
fiatlanmız Buru fabrika satış 
fiatlannao aynadır. 

Bir tecrübe kafidir. 

kende Satış 

•• Yakında: HUR 
YeTJDt, Siyut, Fırkuız 

Muhalefet Gazetesi 
ADAM Çıkara'!!, 

Eabak .İzmit Meb' 
Mehmet Fuat 

ldarehne : Ebuaauut Caddesi (40) - T eL ı lat. (383) 

SEYRISEFAİN 

Seyrisefain 
lhrk• a..teai: Galata kaprG 
........ &e,otiu 2362. Şube 
mcentulı Slrbci'de MOhOr clar 
ucle ham altmda TeL l.t. 7240 

rllE-ISIEn
IEIİYE POSTISI 

( İzmir ) vapuru 25 Tepi

. . Salı saat 10 da Ga-
msuu lata nbbmmdu 

Trabzon Birinci 
Postası 

( Ctımburiyet ) vapuru 25 

T eşrinisaııi sal! akşamı Ga
lata Rdıbmmdaa kalkarak 

Zonguldak lnebolu, Sinop, 
Samsun Gircaon, Trab

llOD, Rin'ye sidecek ve dö
nltft• Stırmene, Trabzon, 
Gare&e, Gireaon, Ordu, On
ye, Samsan, Sinop, lnebolu, 

Zonplda'ğa ujnyarak ıe

lecektir . 

kalkarakçutambaubahalmü- ---------
t' e ftl'acak o gln 18da lzmir' den 
kalkacak perşembe sabahı 

Pireye, cumartesi sabahı 

lskenderiyeye varacaktır. ls
kenderiye'den pazartesi 15de 

kalkacak çarşamba günil 

( P• ) ye uğnyarak 
ıre perşembe günü 

İstanbul'a gelecektir. 

isKENDERİYEDEN ak
tarma PORTSAIT için de 
eşya kabul olunur. 

-- ----

ok Müsait artlarla 
Her tllrlll lkraa, lıtlkraıı. ter:ıla, inli· 
kal, ferai ftlerl yapılar. Sirkeci yeni 
Postaae ku ııutda V dura han No. 19 

Ayvalık Sürat Postası 

(Mersin) vapuru25T eşrinisaııi 
sah 17 de Sirkeci rahtı
mmdan kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçi..kkuyu, Ed-

remit, Burhaniye, Ayvalıga 
gidecek ve dönüşte mezkur 

iskelelerle birlikte Albnoluğa 
uğrıyarak gelecektir. 

Aıimette Gelibolu i~n 
yük almmaz. 

Dr. Horhoroııi 
FRENGi BELSOGUKLUGU 
Tedavihaneıi Beyoğlu Tokatlayan 
vanında Mektep ıok3k No. 35 

1 'reL 3152 muayene her wQn •
• t.alatu akte•a kadar. 

Karadeniz Postası 

Vatan TV:::: 
Çarşamba 

Günn akşamı 18 de S' 
ci nhbmından hardı 
(Zoquldak, inebolu, 
sun, Oı-du,Gireaon, T el 
Sllrmene ve Rize) iakel •• 
azimet ve avdet edecekti' 

Ta&ilit için Sirk 
Yelkenci barunda klİll 
tesino mnracaat • 

Tel. latanbul 1515 

. ı.ık ~ ... 
Yenni, Siyaıi, Havıdı• vo r 

- sın.a•'"ıl' 
idare: lıt•nbul, S11tuO 

Şeref 11okaj't 35 • JI -T 1 ''"' l.tanbııl • 2H 
l 1 - 7'1 

Pot .. kutusu ı .-tan;Jca ,,osf 
Tcıliı:-af. lı.tanb..ıl sv1'4 

1400 kr. 1 SJ•• 
7SO ., 6 Ay 
400 " 3 " 
ıso , ı .. 


