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iDARE: iST AN BUL NURUBSfvf ANiYE ŞEREF SOKAGI 

• 
SON POSTA tialkın gözüdür: Halk bununla görür, 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitır. 
SON POSTA Halkın d i 1 idi r: Halk bununla söy]e,.._J 

.. VAZIYET ANL 
lerakk erverler Q Atı 
takat Şimdi Siyasetle_ 
4ğır Ceza Heyeti Hakimesi Kararını Tebliğ Etti 
• •• 
lzmirli Meslektaşlarımız Uç Sene 

Hapse Mahkôm Oldular 

~ w Vatandaşlar iş iz ve ç 
li 1Yorlarsa. •• " kelimeleri vardı. 

'Yeti b kime bu makalede 
i"dedilen bazı kelimeleri 
1-t\ll~tin m nevi şahsiyetini 
İta hkir mahiyetinde görmüş ve 
~ "arında bunu zikrederek 
_ :hıat Arif Beyin ilç sene 
~ ıtr hap e . ve bu mllddet zar
~d~ hidemab immeden mah· 
d· Qııyetine, mes'ul müdür Abi
~ ~eyin ise 3 sene alh ay 
~sıne, kabili temyiz olarak 

ar vermiştir. 
lti ~ahkeme reisi kararı tef
lti:den onra mahkumlara 
''tı P ederek bu karar karşı
tt da mahkemenin bllyllk bir 
tıu stır duyduğunu, fakat ka
"1 tıun hükümlerine tebaiyet 
l':cburiyeti olduğunu, karann 

"fll • 
tt~lıı mahkemesinde başka 
httı de tecelli etmesi imkim 

'1 llnduğunu söylemiştir. 
~ tslektaşlanmız karan tem

" td ceklerdir. 

~izınet,,in Vaziyeti 
\~ ıı?'et gazetesinin muha· 
ctıGd Caıne de devam edildi ve 
ltıuh afaanın yapılması için 
tqıi~ akenıe çarşamba gtiniine 

"fi tdildi. 
~t;-- alkm Sesi,.gaı.etesi Fethi 
t4-ct1 l-lalk fırkasını düştüğü 
~t11;.P~~ kurtarmak için kendi 
lqdı.-~ ını fed ettiğini yazmak-

sa Adnan 
~ tı... N POSTA: lzmir muha-

··•ıı· 
111 ın telgrafından nlaşıl-
h gdre " Yeni Asır ,, ın 

Vitrin/en parçalanan eczane 
[ Tafsilitl 2 inci sayıfamızdadır ] 

Tütün İşcileri Cemiyet Yaptılar 

Muvakkat İdare Heyeti 
Teşkil Edildi 

• 
için ·söz öylene~ez, 
Uğraşmıyoruz Dediler •• 

Sa~ık Terak.kip~rverler 1 Bugünün Meselelerinden 1 
Sıyaset ile Meş- z· B k K.. ı·· 
gul Değiliz ıraat an ası oy uye 

Diyorlar Yardım Yerine Ticari 

Biçare Makinest 
Dalpann Kaptıil -Saylenea Maklnfat 
llcselw Çarpuık Bir Şekle Mı Giriyor? 

'Jrtadan kaybolan makinist 
Mehmet Ef. 

[Yaıısı 2 inci sı yfamızdndır] 

• 
işler Yapabilir Mi? 

' 
Ziraat bankasının lslanbul şubesi 

Gaıtl Hı.. baıllnlercfe yaptıkıan scya• Ziraat Bankası, kBy!üyc yar-
hat esnaaında liaıveklletc mUıahcdde· d 'l k'I d'l · • G 
rine dair bau teb!iiat ıöndermektedir· ım gaye ı c teş l e ı mıştir. O• 
lcr. Bu arada bilhassa çiftfyc yardım ne bu gayeye hizmet etmiş olmak 
meselesi lir.erinde durmaktacırlar. Gul • • hMk• b z· b 
HL Din lt•rct buyurdulslan bu mesele ıçm u umd u sene ırant an-

' ti:r: önüne getirilince Ziraat bankasının kasının ermaye ini 100 milyon 
vaıı:ifeluf balılkuıdakl nttrlyahmı:ıun fU I' k k · ti 
sllnlerde ne derece mu.s P o!dup ayn- ırara çı armıyı\ Marar venmş r. 
o teuhlir ~dr-r. * :J Devamı 4 üncu sayıfada] 

' ın k' esinde "Cezmi,, imza
ırnd.e ait olduğu mewu
e ılnıemiştir. 

~ th· 
.. 

Yeni cemiyetin müessis/erinden bir grap 
• yetmiş beş kişidir. Bunlar ge

çen hafta müsaade almışlar 

~ ~\il 1 B. Ankarada 
b tUıi ga Serbes fırka lideri 
~l'l~r Ve Umumi kütibi Nuri 

Aukar•y varmı )ardır. 

Şehrimizde bulunan tütün hakatı tütün işçilerinin 
işçileri kendi aralannda bir yeti olacaktır. 

cemı- ve (20) teşrinisanide bir içtima 
yaparak muvakkat idare heye

cemiyet vücuda getirmişlerdir. Şehrimizde (35) bin y km 
Bu cemiyet, lstanbul ve mnI· tiltlin çisi vardır. MUe11isln 

tini seçmişlerdir. Cemiyetin ga
yesi tütün işçilerinin himaye
sidir. 

Refet P a-Bızim fırk nın gemı i b ttı batalı ben açık denizlerde kaldı 
Fok balı L - o efendim, teklif mi var? Eviniımif ~bi içeriye bu urunl 



2 Sayfa SON POS·TA Teşrinisani 26 

~-----------------r-#Jml!li!lllDmllmml'! .. ll!IB-.m .. .a .. ~.~IDl .. ~:-m--.................... 11m ......... zm1a .. a1am:ı=z11mm=~-1------------------r-

Halkın Sesi 

T·erakkiperver 
Fırkanın İhyası 
Rivayetleri Ve 
Halkın Fikri 

Refet ve Kiı.ım Karabckir 
paşalann birbiri rdıncn Ankara
yı ziyaretleri Terakkiperver fırka
nın yeniden faaliyete geçmek 
istemesi gibi bir manada telakki 
edildi. Bunu •cyit eden bazı te
oebbüsler de ol-'u. Bu vaziyet 
karşısında halkın ne düşündüğünü 
Öğrenmek istedik. Ôğrendikleri
mi:r.i aşağıya kaydettik: 

Nesim Ef. ( Nlahmutpaşada, 
Manastır hanında 6 No. da) 

- T erak'kiperver fırka ha
kiki cümhuriyetçi bir fırka 
değildi. Bundan sonra mem
leketimizde ancak cümhuri
yetçi ve ileri fırkalar teessüs 
edebilir, Terakkiperver fırka
nın tekrar teşekkülü ihtimal
lerini hoş görmemeliyiz. 

* Faruk B. (Bakırköy, Ceviz-
lik 43) 

- terakkiperver fırka hak
kında istiklal mahkemeleri 
muhakemeleri neticesinde ef
kin umumiyede menfi bir 
kanaat hasıl olmuştur. Bu 
menfi kanaat belki doğrudur 
ve belki de değildir. Çünkü 
prensipleri üzerinde düşüne
cek kadar zaman bulamadık. 
O zamanki o teşekkül ile 
teşkil edileceği rivayet edilen 
fırka arasında prensip itiba
rile fark olup olamıyacağı da 
belli değildir. Ancak Kara
bekir, Refet, Ali Fuat Paşa-

Yeni 
Adliye 
Tayinleri 

Hakim, Müddei Umumi, 
Müstantikler Aarasında 

Değişikler Oldu 
Sincanlı ulh hakimlltine Reıa

diye abık aulh hakimi Ali Rıza, 
Yozgat mahkeme azalığına Ço
rum sulh hakimi Ali Şükrü, 

Aziziye hakimliğine Salihli müd
dei umumisi Emin, Denizli aza
lığına Yozgat n:r.asından Şükrü, 

Gaziantap azalığına Yenişehir 

hukuk hakimi aabıkı Tevfik, Zon
guldak azalığına Edime müddei 
umumi muavini Muammer, l:r.mir 
ikinci hukuk riyasetine Antalya 
hukuk hakimi Bilal. Kır ehir 
asliye riyasetine Balıkesir sabık 

hakimi Bekir Sıtkı, Amuya 
hukuk hakimliğine Balıkesir sabık 
hukuk hakimi fsmail Hakkı, Ko
zan müddei umumilitine Adapa
ı.an a:ıa ından Cemil, Adapuan 
azalığına Aydın sabık uuındaıa 

Tayyip, Sivaı ıulb bikimlitine 
Beyöbea aulh hakimi Hamdi, 
Erzincan azahjına Enincaa ıulb 
hikimi İbrahim Refet, Enlncan 
ıulh hakimlltine Şark'5y mGddel 
umumiıi Sait Habibullah, Aatalya 
hukuk bikimlitine Adana eeza 
blldml Rauf, Adaaa ualıpa 
Koçhi.., hukuk hildml Muıtafa 
Nuri, Mersin azalığına Küloar 
hakimi Naim, Bergama aza m6-
lizlmlitln Bayandır mGddei 
umumiıi Nec ti, Bayandır 
müddei umumiJiğine Bergama 
aza mülizimi Seyfullah, Ay
dın ıulh hakimliğine Tavşanlı 
müddei umumi i Yusuf Ziya, 
Sıvas maddei umumi muavinliğine 

Kazanın Şekli Çapraşıklaşıyor 

Makinist Mehmet Ef. 
Dalgalar Kapmadı Mı? 

Dnnkü zabıta vak•.ıan ara· "Mehmet Ef. böyle havada 
sında bir motör m kinistinin dt1men bırakılır mı, sen ço
dalgalar tarafından kapılıp cuk musun 1 " 
denize sürüklendiğini ve bir Cevap alamadım. Aşağı 
daha bulunamadığını yazdık. indim, orada da yoktu. Anla
Dün de bu hadise etrafında dım ki dalga kapmış. 
tahkik,t yapbk. Aldığımız Derba motörü durdurdum, 
malumata göre makinist Meh- aradım, taradım, bulamadım. 
met Etendi, gaz tüccarı (Ya- Gelip zabıtaya haber verdim." 
zanof) Ef. ye ait Bebek motö- Maamafih burada dikkate 
rile dün sabah saat yedide Ha- şayan bir iki nokta nazan 
liçten hareket ederek Kartala dikkati celbetmiştir. Bu nok
gitmiş, motöre gaz yüklenmiş •talar şunlardır: 
ve dönülmüş. l - Bekir Ef., kaza vuku-

Fakat F enerbahçe açıklarına unda en yakın sahile yanaşıp 
gelindiği zaman büyük bir dal- hadiseyi haber vermek mecbu
ga güçük motörü başdanbaşa riyetinde iken bunu yapma
kaplamıf, o sır d dümen ba· mıştır. 
'ında bulunduğu zannedilen 2 - Mehmet Ef. mükem-
Mehmet Efendiyi de alıp gö- mel yüzme bilirmiş. 
türmüş. Şu halde dalgaya kapıl-

Kazanın YUkuu hakkında dıktan sonra bağırması ve mil
diğer makinist Bekir Efendi- cadele etmesi lhımdı. Bekir 
ile de g6rilftUk. Bekir efendi Efendinin arkadqından eser 
diyor ki: ıöremediğini ıöylemeai Ye nok-

"- Kartaldan gaz ytıkll ile tadan garip bulunuyor. 
dönüyorduk. Deniz, aabahki 3 _ Motörün makinesi 
tiddetini kaybetmişti. Ôileyin evvelce benzinle işlermiş. Ma
Mehmet Efendi ile yemek zoUa işler bir bale ıetirilmiı. 
yedik. Sonra o baş tarafa, 
ıu içmiye gitti. Dümenin Böyle bir motör makinesinin 
baıına dlSndll, bu sefer ben bir saniye bile başından ayrıl
ıu içmeye gittim. Döndüğüm mak mümkün değilmiş, bu 
zaman Mehmet Efendi dilmen noktada da ifade garip görü
başında yoktu. Makine darre- lüyor. 
sine indiğini zannettim ve ı Bundan dolayıdır ki mesele 
seslendim: adli safhaya girecektir. 

Berberler 
Cemiyeti 
Ne Yapacak? 
İdare Heyeti Seçti, 
Bu Sene Neler Yap
mayi D Üş Ün üy or 

Berberler cemiyeti yeni ida
re heyetinde vazife taksi
mi yapılmış: Birinci reisliğe 
Kemal, ikinci reis1iğe Hüseyin 
Cevdet, ozalıklara da Şükrü, 
Raşit, Ali Rıza Beyler seçil
mişlerdir. 

Cemiyetin 3 bin küsur aza
sı ve senevi 10 bin lira varı

dab vardır. 
Yeni idare heyeti bu sene 

şunlan yapacaktır: 

1 - Berberler mektebinin 
dersaneleri artbrılacakbr. bu 
mektepte 50 talebe oku
yacakbr. 

2 - Boşta kalan kalfalar. 
için bir ıalon açılacaktır. İşaiz 
kalfalar iş buluncıya kadar bu 
aalonda çalııacek -ve kaıana
caktır. 

3 - Cemiyet tuafından 
yerli malinden bUtlln berberler 
için traş önlUkleri yaptırılacak, 
bu önlnkler fenni surette 
vllcude getirilecek, 

4 - Fakir azaya muavenet 
için bir tasarruf sandığı yap
lacaktr. Cemiyet her ay aza
dan aldığı aidattan bir kısmını 
tasarruf sandığı için ayıracak, 
sandığın sermayesi bu auretle 
temin edilecektir. 

GünÜn Tarihi 
-

Gazi Hazretleri 

Bir Hafta Sonra Şehri
mizde Bulunacaklardır 

Samsun, 2.4 (A.A) - Relslcüaıbllll' 
Hz. bugUn saat 14 buçukta otornobll

Jerlle Çartambaya gitmişler. Çarfa111 .. 

balkı büy{ik retal aralannda iöraı.Jl 
saadetini emıalıdz bir ıevinçle ~ 
hılamışlardır. 

Gazi Haı.retlcrl hllkiımet konağılllt 
belediyeyi, CUmhurlyet Halk fırka
Türk ocağını, ziyaret etmişler ve ,_. 
kada Halarl Türk ocağında geçterlf 
konuşmuşlardır. Cümhuriy-et Halk ,., 
ka ı azaları belediye lntihabntıncı. 
nasıl çalıştıklarını ve kazandıklartıl' 
h· yecana yakın bir samimiyetle 9" 
!atıyorlardı. 

Reisicümhur Hauatl ri oca~ 
hatıra defterine şu cümleyi yar 
mışlardır. 

" Çarşamb Türk ocağında 
tanıştığım kıymetli gençlik iftih
layıktır . ., 

Gul Hauetleri Çartambadald mtif9' 
bedelerlnden memnun kalmışlar vcı •-' 
on ıcl<lxde Samsuna avdet buyurıtıelf' 
)ardır. Geçtltf yerlerde halk can~ 
alkıtlarla uiz relalerlnr hllrmet fi 
muhabbetini lxhar ediyordu. 

Samsun, 24 (A.A.)- Re:sicümhur lflt 
yarın Bafr11ya rfde~eklerdlr. MQşarllll' 
Ueyh H7. nl Trabzon• Y• orııdaıı lııt-" 
bula götilrrcek olu Ese npana ~ 
ıta .. at 12dc Samawı limanına •
aittir. 

Gazi Hz. Şehrimizde 
Verilen maltamata nuaran ~ 

Hz. Samıundan aabUdeld ~ 
re utnyarak Trabzoaa gidecelr 
tir. Bu beaaba ıBre Ga.d Hz. ar 
cak bir hafta sonra febri111iJI 
muva alat etmiı bulunacaklarcı-

lstan bul Zabıtasını 
Teftiş 

Emniyeti umumiye mlldilrD Te~ 
H dl B. latanbul ubıta11n1 trftiş ıtJI' 
bugün İ5tnnbula gelmiştir. ların modem fikir, sistem 

ve cereyanları hazmetmemiş 

oldu ln'"ma da kaniim. Bu 
noktadan bu unsurlarla yeni 
Gümhuriyetçi bir fırka teşkil 
edilcmiyecektir, fikrindeyim. 

>Kırşehir ulh hakimi .. Şeref, Kırşe
ir müddei umumi muavinliğine 

evşchir ::r.a müla:r.imi Kazım 
Şevki, Nevşehir a:r.a mülazimliğına 
Seydişehır müddei umumi ıabıkı 
Rasim, Divrik müstantikliğine 

Olti miıstantiki Tacettfo, Ankara 

Nö etçi Eczaneleri.Diye Bir Dert Var K rnaz Üşteri Macar Ticaret Müsteşatt 
Macar ticaret müsteşarı 1' 

Resovszki dünkü ekspres" 
şehrimize gelmiştir. Yarın ak
şam Ankaraya gidecektir. 

Aleko Ef. (Bebek Rum mek- müstantikliğine Adliye meslek 
tebi müdürü) mektebi mezunlannda Abdülatlı., . 

- Terakkiperver fırka birim Kastamoni müddei ummi muavin
ilzerimizde 11fanatik,, bir fırkn liğine Kalecik müddei umumisi 
tesiri yapmıştır; bu itibarla bu Hüsrev mübarek beylu tayin 

edilmişlerdir. 
fırknnın yeniden teşekkülü riva- ---===-=-.,_ ______ _ 
yetlerinden mütee sir oldum. 

* Fethi B. (Şişli, Süleyman-
nazifbey sokağı 59) 

- Kazım Paşanın şahsiyeti 
bence çok kıymetlidir. Fakat 
bir fırk lideri olabileceği 
kan atinde değilim. Bununla 
beraber Cümhuriyet ve layik
lik esaslan dahilinde herhangi 
bir fırkanın memleket için 
müfit olacağı fikrindeyim. 

Mehmet Ihsan B. ( Hukuk 
fakültesi talebesinden) 

- Herhangi bir cemiyeti 
kıymetler idare eder. Bu kıy-

metlerin ferdi iradelere hakim 
ve cemiyet dahilinde ıari ve 
cari birer iradeleri vardır. Bu 
kıymetlere mu yycn sınıf ve 
zümrelerin malı olarak görebi· 
liriz. 

Terakkiperver fırka doğduğu 
gün hangi kıymetin, binnetice 
hangi ınıfın fırka ı olduğunu 
vazıhan gösterememiş, o, da..ba 
ziyade bir halita gibi ortaya 
çıkmış ve birşcye benzeme-
mişti. Bu itibarla hayab kısa 
olmuştur. Şimdi bu ölünün 
dirilmesinde mana yoktur, za-
ten cümhuriyetimizin bugünkü 
inkişaf derecesi de buna mü
sait değildir. 

' 
Galatasarayda, Tokatlıyan oteli karşısındaki ( Miltiyadis 

Velicanidis (eczanesi evvelki gece şayanı dikkat bir hadise ge
çirmiştir. Vak'a şudur: 

O gece bu eczane nöbetçi imiş. Bir müşteri çok sür'atlı 
davranılması lazım gelen bir hastalık karşısında kalarak ecza-
neye müracaat etmiş. Kapıyı kapalı bulmuş, teessür ve tehev
vüründen vitrinleri tekme ile parça parça etmiştir. Bu arada 
bir kısım kepenkler de ehemmi) etli surette hasara uğramıştır. 

Hadise ve bu tahribat, eczanenın kapısı çalınıp ta açılın
aya kadar geçen zaman zarfınaa vukua gelmiştir. Eczane 
sahibinin beyanına göre bu zaran yapan avukat Adil Bey 
isminde bir zattır ve yaptığı tahribat takriben 400 lira kadardıır. 

Bu münasebetle şu noktayi kaydetmek lazımdır ki nöbetçi 
eczane meselesi, bilhassa son tahdidattan sonra halk için ciddi 
bir dert haline gelmiştir. Hatta bunlardan bazıları, müşterinin 
aabrını tüketip uzaklaştırmak için olacak, - çünkü başka sebep 
olamaz - kapı zillerini türlü te7.yinat arasına koymak ve bu 
suretle göze çarpmıyacak bir hale getirmişler iken yapılan şi
kayetler neticesinde ve zabıta ve sıhhiyenin müdahales· ile bu 
gibi eczanelerin kapı çıngırakları göze görünür bir ha'e geti
rilmiştir. Vaziyet, bizce, esaslı surette tetkik ve halledilmiye 
muhtaç bir safhadadır. 

on Posta' nın Resimli Hiktiyesi: 

Tabancayi Alıp Kaçan 
Adam Bulunamadı 

Galatada, Mahmudiye cad
desinde Mehmet Ali Ef. nin 
silahçı dükkanından bir taban-
ca alarak doldurtan ve sonra 
satıcı Zihni Efendiyi eline ge-
çirdiği tabanca ile tehdit edip 
halk arasına karışarak kaybo
lan adamı zabıta şiddetle ara
maktadır. Fakat henüz bulu
namamıştır. 

Hiddetli Bir Eskici 
Hasköy tahsil memurları 

eskici Y asef isminde bir es
nafian kazanç vergisini iste
miye gitmişler. 

Bu talebe son derece hid
detlenen Y ascf memurlara 
küfür ve hakaret etmiş bu 
kadarla da kalmıyarak memur 
Hadi Efendiyi tokatlamış ve 
bir dişini kırmıştır. Mahkemeye 
verilm · ştir. 

R zar 

Tayyare Kongresi 
Tlirk Tayyare cemiyetinin el: 

düncü kongresi bugün Ankara 
Türkocağı salonunda açılacakb'•, 

Şehitlikleri imar Heyeti 
Şehitlikleri imar komisyoa" 

bugün saat ( 14 ) te toplanl" 
rak yeni me%arlıklar talilll-: 
namesi dolayısile şehitli~., 
hakkında bazı kararlar .,.. 
caktır. 

Gayri Mübadillere 
Para Verilecek. ..• 

icra vekilleri heyeti 62 bin 500 ~ 
Hz Jlrasının rııyrl ıaGbadlllcre d• ti 
maıunı kararia,hnlmıthr. TaUn:ıatJll 
yakınka tamim edlleccktlr. 

Maarif Müsteşarı 
Edirneye Gitti ·ttl' 

Maarif müsteşarı Muhı#: 
bey dün akşam Edimeye 1~ miştir. Eınin bey yeni yapı" 
Kız Muallim mektebinin res 
küşaeında bulunacakbA 

B. Paris~ 

1: Hasan Bey - Bu ne pınl pınl yan n fehirl 1 2: Kokotlar - Huan Bey, gel, şurada şampanya 

Buruı da Parla ha? .. Koca Parial içelim- Gü:r.el Hasan Bey, bebek Hasan Beyi 
3 - Hasan Dey - Durun yahu... Beni 

çıkarmayın... Ben haram işlemem. 

4: Hasan Bey - Bak.- Su 
dolu... Kanaı da er e l dı 
ıwıral 



~ -~~N POSTA 
. 

~6 reŞnnisanr 
1 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Darülbedayrn Bu Sene Oynadığı 

Nlaarif V ekiliB. e 
Ve Oynıyacağı Oyunlar 

Göndermiş Olduğum 
Mektup Acaba Elinize 

Değmedi Mi? 

l.ı Aııkara musiki muallim mektebi 

td ch"lndcn çok acı ş!Myetlerl ihtiva 

r tıı hır ınektup aldık \'e bu talebeye 

.a lıctcınıı.ın sütunlarında ccv:ıp verdik, 
'ltd'k 
\lııcı ki 11 mektubunuz Maarif ,•ekalc-
t iÖnderflm'ştir. ,, Aradan bir miktar 
•Qıa 

... 11 geçli, bu şikayetten hiçbir au 
•c • • 
tı:ı tda çıkmadı. Şimdi ayni talebe n:ı-
~~u defa talebe mümesslli,."Ccmal,, 

d L •le ikinci ve uzun bir mektup 
•11a ı a ıyoruz. 

tdı~ikAyctler tekrar olunuyor, ve feryat 

l~d~or, l\1aa~f vek.Aletlnd~n ricamız 
aı ' Ya bu şikayetin asıl ve uaaı 
ı~ ~adığı biıc blldirilatn, ortada mese

dıır lttlınasın1 yahut ta iddialar doinı
'1 derıaln n alınan tedbir beyan 
~lı•ıın. 

~lllcbenln ilk defa muttali olduğu
~ bu derece acı n feci 9ikllyetlerl 
tftr tısında Maarif nkAletlnl &uaar 

Ya~ck bizi .şiddetle mllteessir ediyor. 

'tb il gündcrllcn mektup huhangl bir 
1 tpJc Maarif vekili Beyin eline vAsıl 
~dı ını dcralnlı? 

Rüs matta 
~O b. L. 1 k S . . . 1 oın ıra ı uııs tıma 

Meselesi Ne Oldu? 
il 

tli~ 11lldan iki 6enc eV\·el Gnlatn güm-
llıt ilde (40) bin liralık bir &uii&timnl 
t )darı • 
~uld • a çıkanlmışb. Bu suılstlmal bir 

A. Galip B. (Topaz) 
rolünde .• 

gündenberi, daima klasiklere 
\'

0

e beynelmilel nieıhur eserlere 
mühim bir mevki vermiştir. 

Bu seneki repertuvarda 
( Sakcspir ) in Venedik taciri 
( lbsen ) in ( John Gabriel 
Borkman ) ismindeki eseri, 
( Bemar Shaw ) un Madam 
Yarenin san'atı gibi mühim ~il~~ 
eserler vardır. Bunlardan maada ~ 
hemen her müterakki garp 
milletlerine mensup beynelnıi· 
Jel şöhreti haiz büyük garp 
tiyatro muharrirlerinin sahne
mize elverişli eserleri alınmıştır. 
Bu eserler meyanuıda şunları 
görüyoruz: 

(Bemstein)in (Melo) ve (Pen
çe) ismindeki eserleri. 

(P.Bourget) nin (Bir baba) 
ismindeki eseri! 

(S. Guitry ) nin Bir 
=-= lli eseri. 

ölüm l. Caliple Negie Neyir H. ın 
bir meclisi 

l..'Jı 
1 
~l ıncselesine ait olup sırf tarlfc

l~ltı •ılc}f aurctte tatbikinden doğan bir 

>~p leşldl cdi,>ordu. Bu işi 

ilıı ilrılar Burhanettln 'c Hıri6lo isminde 

lıJQ Ortaktı. O :r.aman bu iş rüsumr.t 

Behzat Haki ve Galip Beyler (Topaz) da Mektuptan lıegecanlı bir sahne 

taın 
llıııtib c haber verilrnlı.ı !dl. Kanun 
"ıı ltıee bu meseleye alt ihbar mükft.
ı_ "c ·ı ~~ rı mck ve bu sahlekArlığı y:ıpan-

l~ ~ dört misil cua almak lfi.r.ım iken 

1 ~il haber verildiğine göre mesele 

~tt~ c kalmıştır. Naz:ırı dikkati celbe

\ 

Darülbedayi bu sene reper
luvanna beynelmilel meşhur 

klasik eserlerden bir çoklarını 
koymıya muvaffak olmuştur. 

Ertuğrul Muhsin, Türk tiyat
rosunu idare etmiye başladığı 

(Pirandello) nun, "Size öyle 
gd'ycrsa öyledir., eseri. 

Bu seneki repertuvarda telif 
eser olarak üç piyes görüyo-

ruz: Biri Cevdet Kudret B. in 
( Rüya içinde rüya ), ikincisi 

~us1ahip zade Celfil Beyin 
r kavuk devrildi), üçüncüsli 

e Y akup Kadrinin ( Ma ·~ ara 
ismindeld eserleridir. Bu iti-

barla Darülbedayiin bu seneki 
adapte ve telif cephesi zayıftır. 

bevairde Kırtasiye Zahmet Müka a ı!jHarici Borçlarda/ Pirinç Tröstü 
Meselesi 

"t~a.liye vekaleti tarafından 
'!~ eceği bildirildiği ve aradan 
"qlti ay geçtiği halde hala de
dl ~ ~.ırtasiyesi temin edilme
'ııııı.ı Ulun memurlar kağıt hu
~' llda müşkülat çekmekte
~k~rh Ellerindeki kalemlere 

fst attat uçları takılıdır. 
tıı~1 endiği zaman ise idarei 
~İtti <that edilmesi söyleniyor. 
·~lt) erce evrak bu yüzden sü
~nıe~tedir. Alakadarların 
~~ dıkkati celbedilmesini 

ede· nm. 

imza yoklar 

numarası : 35 

Muhtarlar İsim Başına 
Verilmiyen Kırklıkları 

İstiyorlar 

Belediye İntihabatında liste
leri tanzim eden muhtarlara 

isim başına kırkar para verile

cekti. İstanbuldaki birçok ma

halleler bu paralan aldıkları 

halde Kadıköy belediyesi he

nüz vermemiştir. Kadıköy ve 
havalisindeki muhtarlar bu hu

susta belediyeye şikayette 

bulunmuşlardır. 

PEYAMi SAFA 

SON POST A'nın Edebi Romanı 

·t ATİB-BARBIYE 
~it~irdenb· 
."1lii. ıre derin bir yese ı kendi kendine ruhen zehirle-
'tt~}'i ~rtık şu veya bu me- menin acı lezzetile bayılmıya 
~lıt.,C\~ duşüumiyordu. Mücerret 1 bir derece kalan şiddetli 
d .. ~İt ~uymaya çok alışmıştı. •

1 

ve esrarlı bir uyanık-
,~d~.. ederi tecrit ederek !ıkla yaşıyordu . Yüksek 
~~b~J>f'1. Zamanlar Önu doğuran bir hayvana mahsus, ruhi ınsı-
~ ıstı erı az çok unutuyordu yakla her şeyi seziyor, fakat 
hltsil..fftabını en milcerret, en hiçbirşey bilmiyor, tayin ede
)~d a, muayyen tesirlerden miyordu. 
ıq.~t.ı'n ancak kendi kendini Ah, o zamanlar, musiki, 

, h 1 kendi kendine var Türk musikisi ve hepsinin 
tı 'll~ Şe~lc ~lakasmı in~at: fevkinde kendi musikisi, ebe
~ <>rdu takil hır duygu gıbı diyen meçhul kanunlannı yal-
~ Vqkit • w nız kendi kend.isinin se~eceği~ 
b ttıu h' bu kederı dogu- fakat asla tayın edemıyeceğı 
~ t>le;. eın ve namütenahi musiki, gene kendi içinde baş· 
~t-~k : hepsini bir anda lıyan bir noktadan, gene ken-

İt fft~ e~~eriya bütün bun- di içinde nihayetsiz derinlikte
n 1~ınde teksif ederek re doğru giderek ~e namüte-

Son 
Ne 

Vaziyet 
Olacak? 

HükQmetimlz, düyunu umumiye ha

millerine verdiği evvelld cevabında 

vadesi gelen kuponların tamamen tes· 
viyeslne şimdilik kAfl derecede menabi 

bulunmadığından kendilerine 25 Teşri· 

nlsanide ııncak (6) milyon liralık bir 

taksit vereceğini bildirmişti. Taymlı 

gazetesinin latanbul muhabiri: HükQme· 

timiı.ln Osmanlı dayinlcrl meclisinden 

yeni bir tahrirat aldığını yazmakta ve 

bu tahriratta daylnler meeliainin 1928 

&cneıinde Pariıte aktolunan itilflfname

nln (17) ncl maddeılne riayet olunma

sını zikrettiğini !llvc etmektedir. 

nahi işleyip geçerek mütema
diyen doluyordu. 

Bu dolgunlukla beraber ay
ni şiddette bir boşalma ihti
yacı duyuyordu : Ağlamak, 
katıla kahla ağlamak, ağla
dıkça sarhoş olarak ve kendi
ni kaybederek ve hıçkırarak 
ve utanmıyarak ve hıçkırıkla
rının sesini duyarak ve katıla
rak ve katıldıkça kendini top
lıyarak ve kendini topladıkça 
yeniden katılarak ağlamak. 

Bu, onun için, aciz duygu-
sile müterafık balerinden biri 
değildi. Böyle içi şişdikçe ve del-
delindikçe daha kuvvetlendiğini 
hissediyiyordu; hatta bu kuvvetti 
dağıtması korkusile eline saz 
almak istemiyor, başkalarının 
bu halini anlamasını arzu 
etmekten vaz geçebiliyordu. 
Ve başı hafif hafif salanıyor
du ve şiddetli bir hayatiyetle 
yanıyordu. 

Ve içine sırlar doluyordu. 

Fiatların Yükselmesin

deki Sebep Nedir ? 

Şehrimizdeki pirinç tüccar-

ı Iarı, başlarında acentelerden 

iki kişi olduğu halde iki ay 

için Avrupadan pirinç getirme

miye, bu suretle düşen pirinç 

fiatlanm yükseltmiye karar 

vermişlerdir. Okkası (34,5) 

kuru§a kadar sukut eden 

Pirinç fiatı bu hareket üzerine 

(36,5) kuruşa yükselmiştir. 

Yalnız duyulan ve asla bilin
miyen o sırlar ki birbiri üstüne 
yığılarak bir iğne ucu ka~ar 
küçük bir saha içinde adeta 
~Uyük denizler gibi derinleşi
yordu, Şinasi, bu ummanın içine 
benliğini atarak boğmıya, bir 
nevi derüni intihara çalışıyordu, 
fakat ölmiyordu; hayata daha 
kuvvetle kavuşan maneviye
tinin tatlı ve milthiş bu, basü 
hadelmevt içinde, kendini 
oraya artıyor, çıkıyor, tekrar 
arbyordu. Ve saatlerce, · ba
zen fasılarla günlerce devam 
ediyordu: Ruhi (perversite)Ierin 
en nefisi. 

Ve insanlann yanında ise, ka
labalıkta ise, göz yaşlarını ken
di içine akıtarak ağlıyordu. 

Yine ayni halde idi ve 
kaveye Ferit gidi. 

İlk bakışta Şinasinin ruhi 
vaziyetini anlamışb; fakat bu 
keşfi gizliyerek lakayt gö
rUndü v:e sordu: 

Sayfa S 
1 

Kadın Ve Kalp İşleri 1 

Sevdada Kavganın Yeri 

Karı Koca Kavgaları
nın Sebebi Nedir? 
6evdalılar Kavga 

Eder Mi? 

Karı koca kavgaları meşhur
dur. Hatta evliliğin en feci 
tarafı da bu kavgalardır. Bir 
çok erkekler eve dönünce 
kavga ile karşılaşacaklarım 
bildikleri için, akşamları eve 
gitmemeyi veyahut mümkiin 
olduğu kadar geç gitmeyi ter
cih ederler, erkekleri akşam
ları bir meyhaneye ilişip rakı 
içmiye ve akşamcı olmıya 

sevkeden sebeplerden biri de 
budur. Kansını seven, evin
de neş'eli ve mes'ut bir yuva 

·bulacağını hilen bir koca için 
eve dönmek istememenin im
kanı var mıdır? 

Kan koca arasındaki kav
galar, sevişme devri bittik
ten sonra başlar. Sevda 
devrinde iki taraf ta bir
birine karşı azami derecede 
müsamahakardır. En fena ha
reketler dürüst görünür. 

Aayplar mazur görülür. Her 
hata için bir izah yolu bulunur. 
Fakat sevda geçince gözler de 
açılır. Bu defa aksine küçük 
hatal&r büyük kusur şe dini 
alır. Müsamaha, yerini tenkide 

verir. Ondan sonra karı koca ara
sında bir kavgadır başlar. Eğer 
uşk bütün bütün sönmüşse, 
tabiatler arasıı1dr.. Lü ü'c b·r 
tezat varsa bu kav6alar büyüye 
büyüye tevali edip gider. Eğer 
sevdadan eser varsa kavgalar 
nadiren vukubulur. Çiinkü ta
rafeynde hala af ve müsamaha 
nihayet bulmuş değildir. 

Sevdalılar da, daha nişanlı 

veya scrbes devirde birbirlerile 
kavga edebilirler. Bu devirdeki 
kavgalar aşkın ölçüsüzlüğünden 
doğar. Kıskançlık, inhisarcılık 

aşıkın elinden müsamahayı alır. 
Sevdalı, sevgııısmın yalnız 

kendisine inhisar etmesini ister. 
Bu zihniyet dehşetli kavgalara 
sebebiyet verir. Fakat bu lrnv
galar ayrılmaktan ziyade aşkı 
beslemiye yardım eder ve her 
kavgadan sonra iki taraf bir
birine bir parça daha bağlanır. 

Hanımleyze 

- Çok beklettim mi? 
-9-

Fakat Sinasinin kederi, her 
türlü afaki musahabeyi imkan
sız bir ha?e getiriyordu. Ferit 
söylediği vakit Şinasi dalıyor 
ve söy sırası kendine gelince 
susuyordu. Bu keder, araları
na göze görünmez bir mania 
halinde girdi ve en basit an
laşmalarına engel oldu. 

Şinasi, zaafla değil, fakat 
arkadaşından sezdiği birşeyi 
gizlememek iffetile itiraf etti: 

- Canım sıkılıyor. 
Artık sebebini de söylemiye 

mecburdu: 
- Neriman meselesi. 
Dedi ve devam etmedi. An

cak arkadaşının ayn ayrı su-
allerile tahlili kabil bir hale 
gelebilecek olan meseleyi izaha 
takati yoktu. 

Ferit bunu hissetti: 
- Evet, dedi, dışarıdan da 

bu hiss diliyor. 
• 

'I Sokak Kıya/ eti j 

Dünkü nüsham z.la, çatışan 

bir kadın için hergün giyilebile
cek zarif ve pratik bir manto 

nümunesi koymuştuk. Bugün

kü resmimiz, böyle bir manto 
altma giyilebilecek ve o nisbette 

pratik ve şık kışlık bir robu 

gösteriyor. 

:_ TAKVİ\1 = 
Gün 30 25-Teşrinisani-933Kasım 17 
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Şinasi, birden bire, muhitin 
bu mesele ile alakasını merak 
ederek sordu: 

- Ne hissediliyor ? 
- Benim anladıgım şeylerle 

başkalarından duyduklarım a-
rasında fark yok gibi: Neri· 
man eski Neriman değil. 

- Herkes te bunu hissedi
yor mu? 

- Söyliyorlar. 
Şinasinin kederi merakile 

beraber artb : 
- Ne diyorlar? 
Ferit birdenbire cevap ver

medi. Nerimanın Macitle gez• 
diğine dair bazı dedi kodular 
duymuştu. Bunu söylemek 
istemedi: 

- "Nerimanın hali başka
laştı.,, diyorlar: Mekt be git· 
miyormuş, bir iki kcrre yalnız 
başına Beyoğlunda~ görmüşler, 
eskisinden daha ıyı gıyını
yormu . Bu kadar, herksin gör
düğü bu. 

(Arka l ' r J 
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Buharada Öldürüldükten Sonra Efganda 

Nasıl Tahrikat Yapddı ? ~ 
'-------------Anlatan: Agalldo/: 13 __ _. 

J1r •kpm • ...., • ._ erinde 
KlWl polia mtldllrl ile alrüt
tllk, lreacüile umn umn 
kOllUfhık 'ft Diba,.t lıer iki
•İzİD de Lapder aleyhine ~ 
mak mec.buriyetiade olduğu
mu k•nutine Yardık. Polis 
mildlril ile çabuk anlqtık. 
Ben keaıtliıne zaruri maaraflar 
için ayda 800 rupiye verecek
tim. O ela buna mukabil 
meydana çıkaracağım lıııWz 
CUUllarmı te.ldf edecekti. Bu 
mretle Kabilde ne kadar ,n.,. 
laelenclijim lnJiliz 'ftl'U bu 
YU1ta ile tevkif ettirdim. 

Efth, beni kutılıJ• bimt ald ••Welll. eledi klı 
şehislAm ile küçOk oğlu - Bil Laıilteream FJsaie-
oJdular. ... .................... 

ihtiyar Efranh m•badım •ı&.m. la• içindir ld w
.CSylemek için uzun boylu gi- nice R.ıaJA pBp deıhst: 
rüwAla aramada, armamnm bir ricalh ı&'psek ........ , ,._ 
pazarlık olduimw alyledikten bt •' ... ol.eda.. 
ıonra (1919) aeneai hadiutına ~ ftlf 

Gazın Küçüle Tenelcelerle 
Satılması Zararlı Mı? 

Belediyeye Bazı Şiki
yetler Yapıldı 

1 

onPosta'nı 
Bilmecesi 

1 

Halledilen Bilmecemiz 
12a4sı1ı11011 

Yeni Bilmecemiz 

1 
21--1--t-~ 

a 
4 
a 
e 
7 
8 

Kolza Denilen Yağ Meselesi Nedir? ~_........._..--

KAbilcle birçok ta Alman 
Yarda; huaJa•, eme1Rlerden 
yaJmz bize llllbahent pte
riyorlanh. Bunlarda Efsan 
laariciye aezaretmle tercl
manhlc eden (Lep.ki) ilminde 
birini de elde etmiftim. Zira· 
atçi Blrt, mlheatlia Mazuh ta 
muayyen ilcret mukabilinde ' 
bize mallmat verea ıebekeye 
Ulül olmuşlardı. Vazifeleri, 
ıaahaDI ikbaadiyat hakkında 
!.m tenvir etmekti. 

Lqinaki İ8e Efi'an hariciye 
neı.aretine giren ve çıkan ne 
kadar evrak vana hepsİDİll 
birer kopyumı hazırlamakla 
mükellefti. 

Bundan sonra da (Bemardi) 
isminde birini eldo ettim. Bu 
adamın mühim birkaç vazifesi 
vardı. Meseli: Efgan maliye 
nezaretinde müsteşarlık vazi
fesini görllyor. ltalyan sefare
tanesinde terdlmanlık yapıyor 
ve Amerikan yakın Şark 
komitesinin de mllmeuilliiiai 
ifa ediyordu. Bu adam vuıta
lile ltalya sefaretinin yolu da 
açılmıf oluyordu. 

Bemarcbn bu hizmetlerine 
mukabil kendisine Neftsen.. 
clikabn Kabil acenteliiini ver
dirdim. 

Bu adam bir miiddet SOlll'll 

lran'da bir vuife alda we bu 
ıuretle tefkilAtumzla olaa ali
kuı kemdi. e. .....ı.n1a Ki
bil lnpiz Mfareti binası yeni 
1apthyorclu. Bu iupatta Se
mehin isminde bir beyaz Rua 
milltecİIİ çalqıyordu. Bu adam1 
ekle etmek llmndı. Bu ciheti 
temin etmek gtlç olmadı. Ken
diliae, epr bir aeae tqkili
b••u udakatle hizmet ederae 
memleketiae aerbeaçe avdet 
etmesine miluade edileceğini 

Yad ettik. 
(SemelıiD)}ıı vasrtuile İngiliz 

aefaretaneainde bulunan birkaç 
Hint:liJi de elde ebniye muaffak 
olduk. Ba adamlar sefareta
aede omp bitenleri muntazam 

IUl'ette haber veriyorlardı. Son
ra Hiadistana (Semehin), deJA
letile gittiler. Ora vuiyeti hak
kında alabildikleri blttln ma16-
mab bize bilcliriyorlarcb. Bu 
bam.eler, hep 1925 aenesi için
de --cere7an etmekte idi. Bu 
11ralarda ilk İlymı bareketJ.-i 
(HOlt) ta baflıadıJ ve akabind; 

•• Efıaa 18m.ı&..nc1an sefir 
(S..k) a bir mektup pldl. 
Şehiellm, bu mektubwu:la ... -
fir ile bir •OIAkat talepedi
yorclu. 

Her aedm İle aefir bu t.
mua yaaqaak .iltemedi n 
pbialimla ,.....,. beni 
ae...,. etti. Ayni tla •lep• 
.. ,bllliallmın kllçtlk ...... 
....... ... pcliy ..... 

Ştılıriırtizü ..,, "1llOIUllı ""'6• Kolz11 fll/Jri/uılaı 

~uada ıablan gulana 
yüzde dobanımn kanşık ve 
bileli olduğu iddia ediliyor. 
Bu hususta belediyeye 111111ıte

rıf fikiyetler yapahnaktadar. 
Bu fİklyetler qapdaki nok
talarda toplanabilir: 

Sıhhi Cephe 
1 - Piyasadaki ıazlarm 

ekserisi kolza ile karqakbr. 
Kolza, gaz pi yauna da 
fitili yakar •e çok İl çıkarır, 
çok hamın karbon Detrettijİ 
için odanm lıavaslDl bOZM". 
Bilb•ua kit pnil kapalı oda
larda zelürlenme laadiseJeri 
bile görülllr. 

2 - Bu nevi gazı.da 
Jiaaba a6ndiirllldlli6 halde fi
til için için yanar ve llmbama 
hazineaiııe sirayet ederek fpat
labr, yangın çıkarır. 

3 - Kolza sanayide kul
lamlcbğı için ya bakkallarda 
satılması menedilmeli. veya-

hat iapirto ıibi boyan...hdır. 
4 - Mahl6t gaz satanlar 

fiddetle cezalandmlmalacLr. 
lkbsadi Cephe 

Gaz ya dikme olarak ve 
yahut teneke ile aabhr. Ote
denberi ıu 14 kiloluk tene
kelerde satılıyordu. Halbuki 
fimcli 4 kiloluk tenekeler mo
da obnaflur. Binaenaleyh btı
ytlk tenekelerin beheri .tOO 
lmnat oldafmaa •e pmı be
her kilOADa ytlz on para. 
kaçak tenekeler için de ohm 
kunlf kaildijine nazaran be
hs kllaeana 7,5 karaş zam
medilmektedir. 

T eaeke Avrupadan ıeldijia
dea beher kilo gaz için harice 
YUatf olarak 5,fJO kurat Yeri
liyor demektir. Binaeuleia 
kl1çllk teaekelerle ıu sabl
ma11mn aureti katiyecle me

nedilmeJidir. Belediye bu huuata 
ehemmiyetli bir aarett ...,W 
olmaktadır. 

Serseri Mahkumlar Ortada Kaldı 

Kimse Bunlan Çalış
tırmak l~temiyor 

Son zamanlucla malake•eler IOkaldarclu topluaa ipiderl 
arserilik cOnaile mahktm ederek ufla ltlerlade bllamlmak 
lzere villyete slnderilmeldecllr. V UA,.t ele bmJ.,. yollarda 

çabfbnbnak için nafta ........ IAjtae ..mcliyer. ~· .. 
bunlann iaıe ve illr'nlan itla tablf..tı bahamaliclala pi 
yapılan yollar ıehirdea ~ balunduluact... muJ..ıulan 
ela olmadığından bahlecl..k ~ etmek Wıml)w. 

Diba bu kabil ......... .arekı.t I* ... ~.....,_... ...... v..,.,... ... ..... .. ................. 
• 

1 ................. 
Seldtuı s.,.. y..-... A,.lll 

1-Malnl ..... 4, baba
.. im bnletl 4 

2 - Cotlam .. 
topniı a, ..,. a 

a - y algahk 5, 
4 - Bir amv a, 

tilaat a 
5 - Bir yığın adam 9 
6 - Soğuk madde 3 
7 - Staj 9 
8 - Franaada bir şehir 3. 

1 tenvir vuıtua 3 
9 - Alt kasım 5, kadın 

İlmİ 5 
10 - Lem 3, çok 

yanın 3 
11 - Kuru aotuk 4, va

pur 4 

Çankın Yolunda 
Haydutlar Otomobilleri 
Nanıl Soymuşlardı? 

Geçenlerde Çankında vu
ku bulu bir yol kesme vak'a-
11111 karilerimize kısaca bildir
mittjk. ha otomobilin soyul
muile neticelenen hadise f11 
tekilde geçmiştir: 

AJırı dlrdandl ptl ... 
mı Çankın-Aııkara ş6aesİDİD 
Çaakinya otuz kilometre me
mede Karqeyh kiyi civaruıda 
dlıt kifilik mlllelWı bir çete 
tarafuıdan Aakaraya iİtmekte 
olaa otomobillerden yol mlte
abbitlerine ait bir tenezdll 
ile diğer bir kamyon otomobi· 
li IO)'Ulmut, tenenlla otomo
bili ıoflr& Slleyman Efendinin 
43 ve kamyon tlfcri Htlseyi-
nin 6 lira11 alınnuşbr. Kam
yonda bulanan milaellih bir 
jandarma ile ıovguncular ara• 
ııada atef taatisi olmut iae de 
ıeceoin karanlığından bilisti
fade ••kiler kaçımya muvaffak 
olmUflarchr. 

Takibe fldcletle dn .. o
hmmaktadır. 

Berlin Müsteşan 
Ferruh Beyin 25 lngiliz 

Lirası Çabndı 

Beyoj'luada Briatol oteliocle 
otuna BerliD sefareti mllte
fU'I F errub &., dGa ıeae 
aat 1 de Beyoiluada ,...... 
k• ... Wr ,.. .... 
~de (25) lnılQI Hr. .... _ ..... - ......... 

.. 

Sinem al.ar 

HALK TASDİK VE mir ETMEmoiR 
"s..11 a.ı. •...ılaldyeti, ...... ıa parlak ve ziyadar olarak 

pek ..ıo surette mhuellettardır • 

....... d•h ...... aald..ıert, ...... - llOa teraldd ... teklı--~ 
....... ... ...... ........ bir ....... ... parJalddda .u.ttla• .. 

k ...... ._... ............ ... ............... itte ..... 
, ............ ki ati ............ , fllalerW 

ERNEMANN U 
MsHzı•• ipe .-.ld .... 

• • 1 ....._ ANKARA.DA 
• t • TORKOCA& 
• t • ···- 1 • 1 

• t • 
2 ANKARADA ALKAZ.All • t 

• • YBNI 
A.al • 2 " lzMIRng Llul • ı 
Allt ........... btaJos, takdiri ...a,.t ... .... _..... zllll 

-..tuı " Tllrkl7e lflll "-.... ••• 'N o.,..lt.r 
JACK Rotteaberı 

t .............. 

Dupont'm 

DO 

ASRI 
Fllmlala ...... ,.. kaür ..tlcuda ptirllen Frauuıca alsHl .... ~ 

alkemlaell eldufuadaa bGtGn dla,..r ........ taHllde lttllall 

Bliylk ve dehakar artist ADOLPHE MENJOU'.
pek biut temsili muhteşemi yann aktamdan • 

Opera Sinemasın 
bütün seyircileri teshir ve tehyiç edecektir. 

Şah eserinde anı endam edeceklerdir. 

DARÜLBEDA Yt TEMSiLLERi -

.:~ :ıoc1a ISTUll. ll.EllYESI 
Venedik 

Taciri 

Komedi 
5 Perde 

Yuam 
w. Shalceapeare 
Terceme ..ı .. , 
M. ŞGlri ., 

Yeni Nepigat: 

1 1111 I 
11111111 

Hancdik ve spor 
55 inci aylai 

Birçok makalelerile iatipr 
etti. 

Köroğlu 
Karojiu refikimizin çar

f&lllba ptladea itibaren muh
telif mllnderecatla ild renk 
olarak 8ekİz sayda iatipr 
edeceğini haber aldık. Arb
dafllD'PD daha btlJlk muvafw 
faldyetlerbü temenni ecleris. 

Nihayet Akıllanıyoruz 
KÖMÜR SATIŞLARINI ÇQ.. 
OALTMAK IÇlN BULUNAN 

ÇARELER 

latanbul ticaret odama .. 
bir k6mlr komisyonu Yardir. 
Bu bomiayoa klmtlr sabpım
zın artın.. çarelerini aramak
tadır. Komiqoaua hulcluia 
çarelerden biri de 1.tabul 
Jjmanından ft Ha'fZ&ifalıime-

dn Uaraldye ve • alacak 
npurlana fener, liman, karaa
tme. talaliliye ve dijer 1taa 
n.tmlerclea mufiyetWlr. K.o
uyoaua ba it .. ..... 
rapor oda ....... .... • 
._. ecllleewktiv • 

Panialti Sin•-...-: 
Bu alqam Şevki & 

leri, Kiuar H. Ue 
Selilı bir P~!SiJ 
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Her gün 
Dünya -

.ıı Sözün Kısası Son Posta'mrı Resi11ıli A4al<.alesi )f Zekanızı Kullanınız * 
:...=:..:.:::.:._:.=.:._ _________ __::=-~--~~-------~~---' 

Büyük Bir Hastalık 
(.... . . 
ueçırıgor 

M. ZEKERiYA _ __. 

Amerika bir aeııedenbcri 
lbtitbiş bir buhran geçiriyor. 
Ne\r)'ork borsasında birbirini 
•eliyeden ani ıukutlar birçok 
llıülıim ticaretaneleri iflasa 
~İr~ok bankalan da faaliyet-

=-----

erıni tatile mecbur etH. lş-
•iı amelenin miktarı be~ ·-

Suga 
1 5_abuna 
~kunmadan. .• .. 

bıtiyar bir adam. 
yanıla yakıla anlatb: 

dün 

- Ah efendim, dedi. otuı 
beş yaşında bir oğlum var. 
Zav illı dilsizdir, kimseye me· 
ramını anlatamaz; ne düşün• 
düğii, ne istediği hiç belli 
olmaz. 

llıilyonu geçti. 1 - fııaanlar hayatta ve hcrıcyde daıma I 2 - insiyaklarile hareket edenler, zeki· 
Bir taraftan da Rusyamn en kolay yolu ararlar. En kolay 701 da lannı iıletmcmiş olanlardır. Bunlar hayvan-

( l>umping ) siyaseti Amerika insiyaklarla hareket etmktir. hktan pez u kurtulabilmiflcrdir. 

3 - ln111n111 Sı yvanlımı kartı en büyük fal• 

ld1etl sekllanndadır. Her itle zekA;ıı:ıı kullanınır, 

laalyakJannw• .. 1rı olmayınız. 

- Yazı ile meramını anla· 
tamıyor mu? 

- Ah efendim, zavallının 
iki kolu da 7oktur. Evde 
otur otura canı sıkılıyor. Ona 
bir türlü oyalıyacak bir iş, bir 
me~gale, bir eğlence bulamı• 
yoruz. 

~Ugday piyasasını alt üst etti, "' •--------~---------------------------------8BIE!IS.---~ llüJcumet fiatlan düşmekten _.. 

~~~~~~~~::~::_ BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Bu mütevali buhranlar ilk 

defa olarak Amerikan bütçe
alnde 300 milyon dolar açık 
~cuda getirdi. .. 

lngiltere bu sene iktısadi 
buhranların en mUhimmini ge
~Yor. iogiltere, müstemlike
erındeki pazarların mühim bir 
~sınını kaybetti. lngiliz piya
lası bile Rus ve Alman ma· 
lbulatile doldu. işsizlerin adedi 
'~ milyonu geçti. 

Bu umumi buhrana çare 
-..anıak üzere teşekkül eden 
~Ornisyon, İngiJterenin tarihte 
lbisfi görülmemi~ büyük bir 
~dcınb İçinde bulunduğunu 
ilan etti ve bütün milleti hü
~fırnetle biriikte el ele vererek 
ll işi tetkik ve halle davet 

ttti. 

* . Almauyada iktısadi buhran 
1.iyasi mücadeleiere sirayet 
etti. Son intihabatta komü
~sller ciddi bir faaliyete geç
~er. Hayli rey topladılar. 

er buhranda olduğu gibi, 
~ınanyadaki :iktısadi buhrnn 

et ortaya (Hitler) gibi yeni 
t~ni tipler ve abirtakım teşek-

1Jller vücude getirdi. Alman
Y1tdaki bu buhran bütun 
~\rrupayı endişeye düşürecek 
tııeınnıiyetli bir şekil aldı. 

• d 8üytik Avrupa ve Amerika 
~etlerinde başlıyan bu bub

ttn, sari bir hastalık gibi,diğer 
~trnleketJere de sirayet etti. 
t t•~yada komünist tahrikatı 
t dıt edici bir vaziyet ihdas 
tttı 
ş·1. · Bolivya, Perü, Arjantin, 
~ 1 ~e Brezilya gibi cenubi 
~ llıenkada hemen de bütün 

1 trnleketlerde ihtilal hareket
~~t'i görüldü. Avusturya siyasi 
~ lt buhran içinde yuvarlandı 
Urdu. 

tn liUlasa bir senedenberi bü
~ ll dünya umumi bir ihtili) 
~~b iktısadi humma içinde 
~· id· ır. 

iC 
tı_ Görii]üyor ki dünya, umumi 
~ t'ptenberi başlıyan ve son 
~ l\elerde şiddet kesbeden bir 

t'j;11tı içindedir. 
~ U buhranların zahiri se-

'Ple · ti . rı memlekete göre de-
ıır F k t h · · ~ te · a a epsının umumı 

lktı llılişterek bir vasfı vardır: 
ı-dısadi Garp medeniyeti has-

t-. 

tt} ~iltUıı bu sarsınblar o bas
(1~1ln. birer teı:abllrUdUr. 
hkıJ~ k:ki iktısadi sistemin 
~~t a a olmasından ruUte--
haat 81kıntllar içindedir. Bu 
b, dhk onu yeni bir inkıli· 
~\>i 0 iru götürmektedir • Bu 
.\~eden bakıldığı zaman 
'-ltkt!a ve Amerikanın geçir
' olduğu buhranın ma· 

aıalatnak a-üç değildir. 

Ecnebi Mektepler Agdın Gençlerinin Arzuları 
Tatbik Edilen Talimat 

Çok Eskidir Yeni Bir Fırka Kurmak 
Ankara, 25 (Hususi) - Ec

nebi ve akalliyet mekteplerine 
çok eski bir talimabıameye 

göre muamele yapılmaktadır. 

Bu eski taJimabıamenin tat
bikabnda müşkOJata uğranıl
dığı hakkında Maarif vekale
tine muhtelif mmtakalardan 
müfettiş raporlari gelmiştir. 
Ecnebi mektepler için yeni 
bir talimabıame yapılacaktır. 

Yeni talimabıame bu mek
tepleri daha sıkı kontrol ve 
terbiyevi şaraite tabi tutacakbr. 

ergı er 
Ehemmiyetli Ta
dilat Yapılacaktır 

Umumi vergilerde yüzde üç 
buçuk tenzilat yapılacak, yeni 
inşaattan 5-7 sene musakkafat 
vergisi alınmıyacakbr. V crgi
lerdcki tadilat Hazirandan 
muteber olacaktr. 

Darülfünun Müderris -
lerinin Maaş Formülü 

Önümüzdeki perşembe ırünkü 
divan içtimaında Dllrülfünun büt
çesi hazırlanmış olacaktır. Şimdi-

ye kadar bulunm\l.f o)aıı maat 
formiilleri Dariilfünunun daimi 
müderrisler tarafından idare edil
mesini iıtiycnleri tatmin etme
miştir. 

Şerif B. Muhakeme 
Edilecek 

Devlet Şurası, va:tifelerini 
ihmal ettiklerinden dolayı sa
bık polis müdUrU Şerif ve sa
bık Galata merkez memuru 
Ihsan Beylerin muhakemelerine 
karar vermiştir. Muhakemeye 
yakanda f stanbuJ 3 ilncU ceza 
mahkemesinde başlanacaktır. 

Bulgar Kıralı Gelecek 
Taymis gazetesi Bulgnr lc1ral 

ve kıraliçesinin kinuııuevvel 
içinde Ankaraya giderek bir 
müddet Ga.ri hazretlerinin mi
safiri olacaklannı bildirmek-
tedir. 

Ticaret Sarayı 
İstanbul Ticaret ve Sanayı 

odası zahire borsasının bu- I 
Junduğu yer ve cıvarmda bir 
Ticaret Sarayı yapmak için 
s::ıbn almış ve bu bina için 
keşif yapbrmışb. Oda, bu sene 
bütçesinde tasarruf yapmak 

T eşebhüsündediler 
Aydın, 25 (H. M) - Serbes fırkanın Aydın ocağına men

sup olan gençler fırkalarının lagvı üzerine çok müteessir olmuş
lar ve bu münasebetle yaptıkları hususi bir toplantı esnasında 
yeni bir fırka tqkilinin mUmkün olup olamıyacağmı 
dJşünmüşlerdir. 

Haber aldığıma göre bu gençler tamamen demokrat ikinci 
bir Cümhuriyet fırkasının tesisi hususunda Gazi Hz. nin rey 
ve işaretlerinden istifade etmek istiyecelderdir. 

Aydın, 25 ( H M. ) - Burnda kuvvetle hissedilen bir ce
reyana göre Aydın münevverleri Serbes fırkanın feshinden 
mütevellit tees ... Hrleri neticesinde yeni bir fırka ynpmayı dü
şünmektedirler. 

Tam .. men demokrat ve ÇÜmhuriyetçi ikinci bir fırkanın 
tesisi hususunda Gazimizin tensip ve işaretlerini rica ede
celderdir. 

~--~----------···--------~~~--
Mehmet Emin B. 

Eski Fırkasına Avdet 

Ediyor .••• 

Şair Mehmet Emin B. şun- ! 
ları söylemektedir : " Benim 

Halk fırkasına girmemin bir 

teselslilü tarihisi vardır. Cüm· 
huriyet Halk fırkasının yaptığı 

inkılabın bana da vermiş oldu
ğıı şeref en son neslime asalet 

kazandıracak kadar büyüktür. 

Ben bundan nasıl tecerriit 
edebilirim. " 

• • • 

Bir Esrarkeş 

Fazla Esrar içtiği 

için Zehirlendi 

ı:'atih'te Karabaş mahaJJe

sinde oturan arabacı Karakaş 

Mustafa dün hayli esrar içmiş 

akşamleyin üz .:rine fenalık 

gelmiştir. 

Yapılan muayenede esrar

dan zehirJendiği anlaşılmış we 

Guraba hastanesine ICaldırıl
nuştır. 

iste,. inan, ister 
• 
inanma! 

Dün Amerikan gazete- 1 eden talebenin miktan 
!erini okurken başımızı 35 bin kişidir. 
döndüren bir takım ra- Neyorkta (18) günde 
knmlara rasgeldik: bir yeni mektep yapıl-

Nevyorkta bir buçuk maktadır. Şehirde bir 
milyon talebe, Jf' bin umumi kUtüpane ve bu 
mektep vardır. Bu mek- kütüpanenin ber mahal! -
tepler gündüzleri çocuk- de bir ıubesi mevcuttur. 
ları, geceleri büyükleri Umumt klitUp 1eden bir 
okutur. Gece mekteple- sene zarfmda kitap alan
rine yarım milyon kişi larm miktarı iki milyon 
devam eder. Şehirde Uç kişidir. 
büyük darülfünun vardır. 1 Geçen bir sene zarfın. 
Bu darilfünunlarda gfin- da yalnız tıbba ait olm k 
düz darülfünun talebesi, üzere Amerik da (32) bin 
gece halk okur. Yann eser basılmışbr. Baş dön· 
dnrülfihıunlar açıktır. Y nl- düren bu rakamlcm oku
ruz Ko1ombia darUlfünu- duldan sonra, ey kari, 
nuna bir senede devam s n de bizim gibi: 

ister inan, ister inanma/ 

Ticaret Odasında 
Azalıklar Adil Bir Nis
he t Dahilinde Tevzi 

Olunacak 

1icaret ve Sanayi odası 
meclisi, maliyeci, nakliyeci, 
sigortacı, tiicar ve sanayicileri 
tem il edecek şekilde teşkil 
olunmaktadır. Sanayiciler ken
dilerinin oda meclisinde mali-
yeci, nakliyeci, sigortacı ve 
fücur mümessilleri kadar mü
messilleri bulunmasını istemek
te, bu yüzden oda ile araların· 
da bir noktai nazar ayrılığı 
basıl olmaktadır. 

Bu mesele od meclisinin 
çarşamba günkü 
konuşulacaldır. 

içtimaında 

Umumi temayiiJ bu azahk
lnnn adil bir nisbet dahilinde 
tevziidir. 

Şakadan Çıkan Kavga 
Kadıköy' de Haydarpaşa 

caddesinde oturan terzi 
çırağı Hüsnü ile boşta gezen 
takımır:dan Seyfi şakala -
şırlarken aralannda kavga çık
mış, Seyfi, bıçakla Hüsnüyü 
yaralamıştır. ----
Maryo Sera Y ı I d ı z ı 

Tahrip Etmiş 
Yıldız sarayı Maryo Serraya 

kiraya verildiği zaman Maryo 
Serra ~alanlarda tadilat yap
mış, bu tadilat sarayın mimari 
kıymetini haleldar etmiştir. 
Belediye sarayda yapılan tah
ribatı tcsbit ettirmektedir. 

Belediyemiz Maryo Serra 
aleyhine mahkemeye müracaat 
edecektir. 

Beogradski Takımı 
Perşembeye Geliyor 
Beogradski ismindeki Yu-

1 gos!avya futbol takımı per
şembe günü ~ ehrimize gele
cek, cumaya ilk maçım yapa
caktır. Diğer i'·· maçım da 
nıü~akip paza. 'liC cumaya 
yapacakbr. 

Sahte Gaz te 
Memurları 

-Yanında gramofon çalmızl 
- Ah efendim, .kulakları 

da işitmiyor. 
- Sinemaya gönderiniz! 
- Ah efendim, gözleri de 

görı ıüyor. 

- Vah, vah •• 
Dedim ve düşünmiyc başla• ) 

dım. Bu, tepeden bmağa ka· 
dar malul insan ne yapabilir? 
Ne işe yarıyabilir? 

Epey düşündükten sonra 
bu zavallının bir tek iş yapa• 
bileceğini düşündümı 

- Muhalif bir fırkaya lider 
olsun. O vakit kimse ona kız• 
mat. ve böyle bir lideri olan 
muhalif fırkanın kendini 
feshetmesine de ihtimal yok• 
tur. İşte, suya sabuna dokun· 
madan oğlunuzu oyalıyabilece~ 
tatlı bir iş. ----
Şirketi 1-Iayriye 

Gümrük idaresine (SOJ 
Bin Lira Borçlandı 4 

Şirketi Hayriye Avrupadan 
ıon &atm aldığı iki Yapur için 
gümrük resmi vermemİftir. Bu· 
oun ilzeıine gümrük idaresi 
mahkemeye müracaat ederek 
Şirketi Hayriye aleyhine ·bir da· 
va açmıf ve davayı kazanarak 
şiketten (50) bin liraya yakın 
bir alacak tahakkuk ettirmiştir. 

Kin Yüzünden Katil 
Oluyordu 

Arif Snleyman isminde biri 
diln es1cidenberi kin tuttuğu 
Y oriİ isminde birini sustalı 
çala ile ağır surette yarala
mııtar. 

İsmet Paşa 
l&met Pata yakında Atinaya bir 

ziyaret yapacaktır. Başvekil Paşa• 
mu bu milnasebetle garbi Trakya• 
yı da ziyaret etmesi muhtemeldir. 

Hırsızlıklar 
1 - Koskada köfteci f hsan 

Efendinin dükkanına giren 
hırsız 1 pnlto çalıp kaç.mıilJr. 

2 - Sirkecide di§ tabibi 
Karabet Efendinin evine 
giren hırsız dişçinin paltosun 
çalmışbr. 

3 - F ermenecilerde elek· 
trikçi Sabuncıyan Ef. nin 'ya
:ııb nesine giren hırsızlar bazı 
eş~ a çalmışlardır. 

1ütelcait Süieyman, Kema1 
ve Saim isminde üç ki i dün 
Japon sergisine gidcr~k bir 
gazeteye abone yazmış! r, sah
te m kbuz verm"şlerdir. M tc- Soka .. )arda Nara Atını~ 
kait Sül yman ynk lan ıştır. 

• K mmp ad Ahmet ismin· 
Eli Başkasının Cebınde de bir d m son derece sar-

Snbıkalı portakal Meh Jl t ho bir hald nara atarak 
Galhane bcstane i civ rında ok ki rda gezerken snknna ve 
Abdnlhallm namında bir Ef~ i ayet karakola davet den 
d:nin ıoo lirasını ç ark n memurlara hakaret ebni~. hak-

Jilıumunu hissettiği için ticaret 
sarayı bu sene yapılamıya- 1 
cnktır. ı.... -------

_______________ _J 1 yakalanmıştır. kmd takibata bqlannıışbr. 



Bu İş Dururken 
• 

Ticari iş 
Yapılmalzmı? 

ı Baş tarafı 1 inci sayf adaY 

Halbuki dün ve ev:·clki 
günkü yazılarımızda Ziraat 
bankasının köylüye yardım 
ederken murabahacı vaziyetine 
düştüğünü, vazifesini aı;ılamadığını 
ve ifa etmediğini gösterm~tik. 

Buj?iin de bu bankanın 
köylüye yardım yapacak yer· 
de ticari muamelelerle meş-
gul oldu&1'tlnu kaydetmek ve 
bunu tetkik etmek istiyoruz. 

Bizce Ziraat bankasının· ticari 
muamelelere girişmesi doğru 
değildir. Banka, ikraz edebilecek 
parası varsa bunu tüccara değil, 
köylüye tahsis etmelidir. 

Bu mütaleaya karşı ticari 
muamelat ile iştigalin bir za· 
rurct olduğu dermeyan edilir 
ve esbabı mucibe olarak ta 
şu noktalar gösterilir: 

1 - Tevdiatın kısa vadeli 
muamelelerde kullaııılması za· 

ruridir. Halbuki zirai kredilerde 
vadeler bu icaba tevafuk etmez. 

2-Çiftçiye, ikraz edilen pa· 

Tefrir&ani ~ 

• Siyaset Dünyası 

AiLELERE iTALYA D1AASLAI COCUKLU 
~ 

YAPILACAKTIR ••• inDiRiYOR 
Bunun Sebebi 

• 
Yeni Vergı 
Koymamaktır 

- - .. 
Roma - ltalyada k_a?~, 

son içtimalarmdan bıruı 
vekillerden belediye nıeııı:e; 
larına kadar bütün de 

2
) 

memurlarının maaşların ( %!,, 
nisbetinde indirmiye k 
vermiştir. • e 

Hükumeti bu kararı verrJJlY 1 
sevkeden amil, son 

1 dö~ :.. 
bütçesinde yedi buçuk ın~~. 
lngiliz liralık açık görünmesı ,) 

Hükumet senevi maaş olar. 
118 milyon İngiliz lirası v~ 
Maaşların indirilmesi saye~ 
14 milyon İngiliz lirası tas 
edilmektedir. . d" 

Hükumet yeni vergi ı~le"' 
etmiyeceği gibi eski verr 
ri de arttırmıyacağmı tekr" 
ilan etmiştir. 

Amerikada Bir Gü~'!b-
40 Banka İflas EtınıŞ bit 

Nevyork - Amerikanın 
senedenberi geçirmekte olcl:: 
mali buhran son günlerde g aft' 
şiddetlenmiştir. Geçen bir bol" 
içinde bir günde ( 40 ) ba A,, 

• • tP 
kapılarını kapamıya ve ışı 
ketmiye mecbur olmuştur· 

ra vadesinde tahsil edilemiyor. 
Müşteri parasını bu şeraitle 
ikraz etmek tehlikelidir. Tüc
carın tediyatı ise muntazamdır. 

3 - Mevduat, hariçten fa. \ 
izle temin olunmuştur. Bittabi Yeni tatbık edilmiye başlanan 

3 -Çapa, Nurudide mahallesi, Camii
terif sokağı numara 9 da Arif Efendi 
ve refikası Fatma H. 

iflas eden bankaların ç~ 
cenup ve şark hükUıne fi#' 
dahilindedir. Son aylar .ı>l ~ 
da Amerika ithalat ve ıh~ 
tında şimdiye k:ıdar 
görülmemiş bir tenezzül J11~ 
hede edilmiştir. . . de' 

sermayeden yapılan ikrazat 
faizleri derecesinde bir faizle 
ikraz edilemez. Edilse de bu 
faiz köylüye ağır gelir. 

4 - Banka, ticari muamele 
yapmazsa tüccar da mevduatını 
çeker ve sermaye fevkinde çift

çiye verilen paralar bu mevduatla 
temin edildiği için mevduatın 
azalmasından çiftçi zarar görür. 

Bu iddiaları birer birer tet
kik edelim: Banka tüccarların 
üç ay vadeli bonolarını iskonto 
ediyor ve bir sene kadar vade 
ile hesabı cariler açıyor. Zirai 
ikrazların vadeleri de dört 
aydan bir seneye kadardır. 
Paranın seyyaliyetile (işlekliğile) 
alakadar olan vadeler her iki 
mevzuda da, ehemmiyetsiz bir 
farkla, yekdiğerinin aynidir. 
Şu halde vade meselesinin 
ehemmiyetli bir tesiri yoktur. 

·Köylülerdeki matlubatın, ti
cari matluplar derecesinde, 
sür'atle tahsil edilmemesi ya 
tabii arızalardan veyahut mah
sulün para etmemesinden, satı
lamamasından neşet ediyor. 
Fakat çiftçiye ikraz edilen pa
ralarda şahıs başına verilen 
paralar gayet cüz'i olduğu 
için bütün memlekette umu
mi bir afet olmadıkça tabiat 
arızalan banka tahsilatı üzerin
de yekun itibarile ehemmiyet· 
li bir tesir yapamaz. 

Üçüncü mahzur olarak ser
dedilen faiz meselesine gelince, 
ticari muamelittaki faiz ve 
komisyonlar yüzde on iki ile 
on altı arasındadır. Zirai kre
diler bundan daha ucuza mı 
veriliyor ? Zirai faizlar ucuz· 
laştırılsa bile mevduata veri· 
len faizler bu paranın zirai 
sahada kullanılmasına mani 
teşkil edemez. Bankanın he· 
aabı carili tevdiata verdiği 
faiz nisbeti yüzde iki niliayet 
liçtür. Mevduatının heyeti u
mumiyesi de şüphesiz faize 
tabi değildir. 

Son bir mahzur olarak söy
lenilen nokta, tüccar mevdu· 
abmn kaçacağıdır. Banka 
mevduatının on, on beş milyo
Dunu vadeli tevdiat ile küçük 
taArruf tevcliab teşkil ediyor. 

sıhha kanunu ile hükumet alb ve daha 
ziyade çocuğu olan ailelere para yardımı 
yapmak esasını kabul etmiştir. Para iste• 
miyenlere de madalya verileceği gene ka· 
nunda tasrih edilmiştir. Çok çocuklu olan 
aileler hükumete müracaat edip bu hak· 
larını arıyabilecekleri gibi vakitleri bu işle 
uğraşmıya müsait olmıyanlar resim, isim 
ve adreslerini bize bildirirlerse biz bu işle 
meşgul olur, neticeyi bildiririz. 

Şu kadar var ki bu vai! bizim için herha· 
ngi bir taahhüdü tazammun etmez. Yapmak 
istediğimiz şey, hükumetle hak ıahipleri 
arasında bir mutavassıt vazifesini görmek 
istemekten ibarettir. 

* Kanuni haklarını istemek fizere bize 
müracaat edenlerden bir kısım ailelerin 
resimlerini neşrediyoruz: 

Çocukları : İsmail, İbrahim, Saim, 
Saadet, Burhan, Ahmet H. ve Efendiler. 

4 - Ankaranın İç nahiyesi, Balgat 
karyesinde Kcımalı Mehmet Efendi ve 
ailesi. 

5 - Polis müdüriyeti ikinci şube 
birinci kısım cinayet masasında 1586 
numarada mukayyet memur Yusuf B. 
ailesi. Refikası Şükriye H. çocukları: 
Gündüz Yusuf, Akçe Bekir, Muzaffer, 
Muazzez, Müeyyet Mübeccel H. ve 
Ef. ler. 

6 - Aksaray Mollagürani F enai 
1 - Pendikte Sultaniye sokağı No 24 te 

Yanya müba dillerinden merhum Aliş ağa ailesi ve 

Gülizar H. Çocukları : Nedime, Saniye, Nakiye, 
Fıtnat, Yusuf Hanım ve Efendiler. 

caddesinde 21 No. da Ahmet Hamdi 
refikası j Ef. refikası Nuriye hanım Çocukları: Arif Ziya, Şeref, İrfane, 
Hafıza, Meziyet, İbrahim Hanım ve Ef. ler. 

2 - Edimekapıda, Borizen Tevfikbey ıokağında No 5 te 
Ayşe H. ve çocuklan. 

1 - Nazilli Fevzi Behçet bey, refikası Bedriye H. Ço

cukları: Fikret, Sabahat. Şe refnur, Cavidan Nevzat Kam ran, 
Orhan, NimetJ Hanım ve Ef. ler. 

Kanlı Bir Dörtyol Çarşısında 
Geveze Bir Namus Düşmanı 

Vak'a Oldu, 
Öldürüldü 

Erzin, 23 (Hususi) - Bun
dan bir sene evvel Dörtyolun 
Ocaklı mahallesi civarında 
hazin bir macera geçmiş. 

Bu mahalleden, Süllü oğlu 
Süllünün kansı tarlada çalış· 
makta olan kayınbiraderine 
yemek götürmek için yola 
çıkmış. Tenha bir yerden ge
çerken önüne, ötedenberi 
kadına göz koyan ayni ma
halleden Ço1akoğlu Osman 

çıkmiş. 

Osman, fırsattan iıtifade 

ederek kadına tecavüz etmiş 
ve tecavüznnn tamamlamıya 
muvaffak olmuştur. 

Namusunun lekelenmesinden 
korkan kadın hadiseyi gizli 
tutmuş. Fakat bu işin kahra· 

manı olan bedbaht atede, be
ride avnnmiye başlamış. Riva
yet Süllilnün kulağına gitmiş, 
karısını sıkıştırıp vak' ayı öğ-

renmiye ve mahkemeye müra· 
caat ederek Osmanı dokuz ay 
hapse mahkum ettirmiştir. 

Evvelki gün mahkumiyet 
müddetini bitirerek hapisane· 

den çıkan Osman ile Süllü 
Dörtyol çarşısında karşı· 
!aşmışlar. Namusu leke-

lenen adamın gözleri karar· 
mış ve tek bir kelime söyle· 
meden tabancasını çekerek 
Osmanı yere sermiş ve kay· 

bolmuştur. Süllfi aranmaktadır. 

-tc 
Son bir ay içinde bu nevi 

vukuatın adedi yedi, sekizi 
bulmuş, failleri kısmen tutu
lamamıştır. 

Erzin jandarması başına fz
mirden yeni getirilen yüzbaşı 
Avni Beyin bu işleri temizle· 
yip asl?yişi yerine getireceğini 

ümit etmek ister, muvaffaki-
yet dilerim. ·1'-* 

Tüccar, tevdiatını vade ile ı ve idarei hususiye veznedar· ı bileceği ikrazat 
yapmaz. Bu meblağ hep me- lığını ifa etmekten mütevellit tahmin edelim: 

miktarını ı bizzat hissetmiştir. Bunun ilk 
delili daima cüzdanını sene 

mur, amele, çiftçi tcvdiatıdır. bulunduğu ve birçoğunun 19 milyon lira acrmayeden 

Mütebaki tevdiat hesabı ca- da mücssesatı resmiye tevdiatı 2 " ,, Oamanh bankaaı avanaından 
B kı d 12 11 Vadeli tcvdiattan 

rilidir. u sım a tüccar oldu&u anlaşılır. 15 " Vadesiz mevduattan 

mevduatının ne nisbct tuttu- ~ 8 :: :: HükQmet avansından 
ğunu bittabi bilmiyoruz. Fakat Bütün bu mütalealann neti· 
bankanın muamelatı muhteli- cesinde bankanın temmuz 
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~ 
fesi göz önüne getirilirse mü· blinçosundaki rakamlan esas 
him bir kıamımn hükümet ittihaz ederek k8ylllye yapa· 

Banka ticari muamelat ile 
iştigalinin makul olmadığını 

sonlarına doğru tasfiyeye kal· 
kışmasıdır. Buna neye lüzum 
görülüyor? Bu muamele, blinço· 
da ticari ve zirai muamelat 
yekünlarının mukayesesinden 
tahassul edecek menfi intiba
ları tadil gayretinden başka 
neye attolunabilir? 

Amerika mali mahafilı r.ır 
adımlarile yürüyen bu buh ıJit• 
dan dolayı telaşa düşmüşle 

Kanada'da Buğda1 
Buhranı ,d• 

Son zamanlarda I{aO ~ 
dahi buğday buhranı gbıJt 
miye başlamıştir. Kanada tlet' 
day ihraç eden menıleke dü#' 
den biridir. Fakat Rusya;ı;.d•1' 
yanın her tarafını bo~ ~, 
boğunca, Kanada kendı ettİ' 
zarlarından birçoğunu kayb eJe' 
Bu sene ihracı lazıın g 

1
sJP! 

buğdaylarının ancak yar~ 
sevkedebildi. Yarısı elindb 

8 ~ 
Kanada hükumeti bu ~~ 

na çare bulmak üzere .~0,c1t 
bankalarla, buğday 1 r 17it 
tüccarlarından mürekker~t 
komisyon teşkil etti. baı' 
bu komisyon hiçbir çar~!c•d' 
lamadı. Hükumet, A01erı bit 
olduğu gibi, buğdaylar•ı, 
kısmını satın alıp yat 
mecburiyetinde kalacak~~idl1 

Bundan maksat ~..,r 
zürraını himayedir. Bu_n-ş# 
men fiatlar korkunç bıt . ot• 
de tenezzülde devanı ediY df 
İngiltere'de lktısa 

Buhran .,,-! 
İngilterede iktısadi d,ulı~ 

buhran günden güne . t ti .-:_ 
bir şekil alıyor. Bu vazıyet~ 
ile meşgul olmak üzere etele:;;; 
kül eden komisyon ga~i. y· 

bir beyanname neşre 

yor ki: atJOP ı 
11 İngiltere bugün, .h•t~ 

mislini görmediği bıdat ~ 
geçiriyor. Şimdiye ka "efil'.' 
tedbirler hiçbir fayda biıİ ~ 
Bu gidişle buhranın . dell lı tl' 
neticelere sürüklemedın ,Ot' 
kulur. işsizlik o ka a~ııe ~ 
artıyor ki, bun~!1 .. &n ot• lsı;f, 
mak imkansız goruni\Y plı1 1 
sal azalıyor, vergi~[ ~~ı> ~ 
milli varidatımız ~ .. n i( 

düşUyor. " ,. eti btJ bi{ 
Komisyon, _hukuİ ıetil~ 'fit 

sizlik ve vergı İeır;.y• dl 
an evvel meşıcu 0 

eder.,, 
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ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar •. 

tn Müh · m İhtiyaç Temin Edilmeden 
Harbe Nasıl Girilir? 

Sahık Nazırın İfadelerinde Şayanı Dikkat Bir Nokta. •. 
-. ~llıumi harp içinde hnkü-1 mumi harbin illrundan ıonra 
~ m~ahe~et ve. muave- dünya • m~nakalitı durmuş ve 
lirft e t~kıl ec:lılen bır takım biltnn ıhtiyacatını hariçten te
~e~cnn ve bu meyanda darik eden memleketimiz pek 
~ •rntiyazlı kimselerin mil- büyük müşkülata maruz kal
~~e memleketin zaranna mıştır. 
ı.r. binlerce lira kazandık- Ne açık, ne samimi ve ne 
d hakkındaki muazzam çekinmeden yapılan bir itiraf!. 
~:~odunun hakiki mahi- Ben emindim ki Kemal Bey, 
lltt bizim içimizde bir mensup olduğu kabinenin bu 
tlti~. olarak kalmıştı. isticvap aciz ve iktidarsızlık itirafını 
ht ~nıiz nazırların hemen farkında olarak yapmamıştır. 
~sıne bu hususta sorduğu· Ben bu müthiş itiraf karşısında 
~ suallere, açık, samimi hükmümü derhal verdim: 
l il~lar alamamıştık. Fak at, 
"" ftrk U " - Ekmeğini bile hariçten 
~ e eri bizzat kuran iaşe alrnıya mecbur olan bir dev
~ ~ Kemal beyden, bunların 

letin, aonu filpbeli ve karanlık 
Lir harbe bir kalemde atilması, 
bunu yapanlar hesabına affe-
dilmez bir cinayettir! Memleke
tin başına bu harp f elik e
tini musallat edenler, demek 
oluyor İci, şu ekmek meselesini 
bile düşünmemişler! ... ,, 

Çünkü Kemal Beyin de 
itiraf ettiği gibi: 

- En büyük ihtiyacımızı 
teşkil eden, ekmek meselesi 
idi ve yalnız lstanbuJun ekmek 
ihtiyacı yirmi beş bin çuval 
un ile ( kıt kanaat ) bir hafta 
temin edilebiliyordu. 

L ... Yüzünü öğrenebileceğimize 
~t getirmiştik. İşte bu 
~tlcdir ki reis, iaşe k&h
~ Kemal B.in isticvabımn 
~tlaeainde bu meseleyi u-
~ tekilde ileri ıllrm(lş, 
~ arkadqlardan bir kıaım 
' asıl tahkikat ile allka
' 

0lnıadığı noktumı mllda
~ •t11ıif1cr ve başka bir cel-

Sabık ~leb'usu Vuran Tutulmadı 

' tetkik olumnUIDI muvafık 
~ "tlardı. 
~ ~2Un, 7 klnunuevvel 334 .• 
~ı iaşe nazın Kemal beyin 
~ Vabının ikinci celsesidir ve 
~Celsede Kemal beyin ağ
~~ ınahut şirketler mesele
\!· ınabiyetini, yaptıklarını 
SYeceğiz. 

~ilat tam üçü on geçiyordu. 
~ \te diğer (arkadaşlar yer
,, geçmişler, Kemal bey de 
~ ~ızda eski mevkiini almıştı. 

~lti~s, önündeki kağıtları dü
~l t:n ve etrafı göz ucile 

e hır süzdükten sonra: 
~~ ~else açılmıştır, didi ve 
' ~aşe nazırına ikinci .. !1-
\ ilk sualini şöyle tevcih 

~ 'falat paşa kabinesi za
~ llda halkın iaşesine baka
' }'erde bir takım şirketle
'd:ı~'nafiine çalışıldığı iddia 
~orı 
~ : \te bilhassa ben geniş 
~ b trak heyecanı içinde Ke
~ 'Yin cevabını, cevaplarını 
~Yorum 
'lllk • 

' b· Ut eden harp kabinesi-
t\titbıt buçuk aylık iaşe nazırı, 
·~ıitd•na tok bir ifade ile 

L: 

~' Zannediyorum ki, dedi, 
'dd·llıeseleye bir parça mu
t~t:e. ile başlamak lazım 
~d tir. Bana tevcih edilen 
~it e,b~ükumetin, bazı şirket
\tit k ır takım kimselere 

\!1>t ~an~ır~ığı beyan'. olu
~ d ~ .fikrımce bu ıddia 

~till egıldir. Çünkü mem-
~~Uats en büyük müşkülatı 
~- '"tc 1ılıktan mütevellit idi. 
~ı h ti~ ınemleketteki paha· 

ilfifletmek çok müşkül-

~ ~itttt\i 
l..."ictı~ lYa.. Kemal B. btıtnn 
1.ttılld d~a cevabının bq· 
~ttıaı ~ hır çırpıda reddetti. 
~ Bey, cevabım bir 

i, it ttı. Almanya' da pa-
-SfalQ iltşı alınan tedbirlerin 

ltiktct ve isabetinden 
v ~n onra da: 

te : • dedi, bizim mem
'deı hükumet bahalılıkla 
~ t ve -~ . ınusaraa etmek 
~~ ~:.~e adeta aciz bir 

-uıuşbr. Çünkil u-

Hadisede Karanlık 
Nokta Var Mı ? 

Maktul Narl B. 

Sabık Musul meb'usu Nuri 
Bey, kanşık bir meseleden 
dolayı geçen gün Arnavut Emin 
isminde birisi tarafından öidü
rüldü. Bu cinayeti yapan adam 
el'an yakalanm1ş değildir. 

Bu mesele etrafında yapılan 
tahkikata ve bu hususta aldı
ğımız malümata nazaran hadi
senin iç yüzü ancak katil ele 
geçtikten sonra aydınlanabile

cektir. 
Cinayet hakkında en son 

malumat şudur : 

Nuri B. aiyul mGlteci mfa
tile hGk6metten Ye Milli emllk 
ldaraiaden bir aparbman alllllf, 
bunan bqte bir biıaesial Zehra 
Hanım iaminde bir kadına 

vcrmİf. Zehra Hanımla Nuri 
Beyin akrabalığı yoktur. Fa
kat bu hisseyi niçin bu kadına 
vermiştir? İşte fikirlerin fizerin
de durduğu nokta budur. 

Diğer taraftan kasap Hacı 
Emin isminde birisi de bu 

Zehra hanımla meşgulmüş. Nuri 
beyden bu kadınla olan ala
kasım kesmesini istemiş, mu
vaffak olamamış. Cinayet ak-
şamı Zehra hanım apartımamn 
önünde kucağında çocuğu 

ile beklerken Nuri bey çıka

·1elmiş. 

Kadın: 

- Ben de sizi bekliyordum, 
Nuri B., anahtan içerde unut
muşum, demİf. 

Nuri B. cebinden kendi 
anahtanm çıkanp kapıyı aça
cağı sırada kasap Emin sak
landığı bir noktadan çıkmış, 
Nuri Beye saldırmış, bıçağını 
Nuri Beyin boynuna saplamış. 

Hadiseyi zabıtaya Zehra ha
nımın değil, Melahat hanım 
isminde diğer bir kadının ha
ber vermesi de aynca tahki
kata mevzu teşkil etmektedir. 

Demirgolları Tasarruf Sandığı 

Müdürlük, Vaziyeti 
İzah Ediyor ... 

İtirazı Olanlar Fikirlerini Söylesinler 
Bize verilen malumata isti

naden Behiç Bey zamanında 
te~kil edilen ve sermayesi iki mil
yonu bulan Demiryolları tasarruf 
sandığımn idare şekline itiraz 
eder bir yaza yazmıştık. Bu 
yazı için şu tavzihi aldık: 

Son Posta Tahrir 
Müdürlüğüne 

Gazetenizin 23 Teşrinisani 
930 tarihli nüshasında (İster 

inan, ister inanma) sütununda 
tasarruf sandığının hesap ver
mediğine ve umumi bir heyet 
içtima ettirmediğine dair olan 
fıkra berveçhi ati tavzih olunur: 

Tasarruf sandığının bir ta· 
limatnamesi vardır. Bu tali
matnameye göre Demiryollan 
idaresinin şubelerine mensup 
memurlardan umumi idarece 
ve sandık heyetince müntehap 
bir idare heyeti vardır. 

Heyetin mes'uliyeü tahbnda 

Sinir Buhranı 

Bir Genç Tabanca ile 

Kendini Vurdu 

Beykozda Ali Bey aokağm
da oturan Ye kundura fabri
kasında ça}ıfan 20 yqlannda 
Nihat Efendi isminde bir genç 
bu sabah odasında kalbine 
tabanca ile ate, ederek intihar 
elmiftir. Nihat Efendi epey 
bir zamandanberi ainir huta· 
lığıJ çekiyormu.ı, intihannm 
sebebi de geçirdiği sinir buh
ranı imiş. 

Değirmencilerin 
Bir İtirazı 

Ticaret ve zahire borsası 
riGğirmenlerde kırmacılann ne 
kadar un öğüttüklerini sormuş, 

bu suretle resim istihsalini 
teshil etmek istemişti. Değir-

mencilerden bazılan borsanın 

bu sorgusuna itiraz etmekte 
ve bu sorguya cenp Yermek 
mecburiyetinde bulunmacWda
nm 96ylemektedirler. 

L BORSA :::ı 

1atanbuı 24 T epinbani l~ 
- Kapaun ftatlar -

NUl(Uf 

1Curut 
ı Altm .-
111~ .-
1 Bankonot , 
ı laterlln 1034,-

ı Dolar 212,SO 
20 Fraıuız fr. 167,50 

20 Liret 223,-
20. Belçika fr. 119,
'lO Drahmi 55,SO 
20 İsviçre fr. 824,-

20 L«Ta 11,-
ı Flol'la 14,SO 

20 KOT"On 127,-
lAvusturya fl 31,-
1 P~ut• 24.SO 
1 Mark 50,75 
ı ZloU 2-&,-
ı Pengo 57 ,SO 

20 Ley ,25,50 
20 Dinar 771-

1 Çcmoveç 

ÇEK -
Kuruş 

1 ~ ın,ın ~ J03!>,-
1 Çernoveç 1088,-

20 ı.e, 79,45 
Adet Sa. 

t T.L.Dolar 0,47 18 
1 ,, ,, Fr.fr.12,0, ,-
1 ,, " Liret 9,0,1-
1 n " B.fr. ,SS,10 
l •• " Drahmi -,
t "}' ı.. fr. 2,43,12 
1 J » Leva -,-

Adet Sa 

1 T .L. Florbtl 7,-

1 " " 
1 n ŞllinAY. 'I ,-, 

t ,, ,, Pezela 4,16.-
1 ,, ,, Mark 1,97,87 

t ,, ,, ZloU 4,20,-

1 " 11 Pengo ,-,-
1 ,, ,, Dinar -,-- .. - ... --------

Belediyede Teftiş 
Belediye iktıaat mildilriyeti 

muamclitı dün mülkiye mü-

fettitleri tarahndan tetkik 
edilmiştir. T eftişabn birkaç 
gün devam edeceği zannedil
mektedir. 

idare olunan sandık mukad
dema Devlet demiryollan mec
lisi idaresi ve elyevm onun 

makamına kaim olan idare 
encümeni tarafından murakabe 
edilir· ve her sene nihayetinde 
bir blanço tanzim olunarak 
idare encümeninin tetkik ve 
tasvibine arzolunur. 

Bundan başka Umumi ida
renin müfettişleri tarafından 

sandık muamelab umumiyesi 
senede birkaç defa teftiş 
edilir. Ve sandık sermayesinin 
nemasi yine talimat mucibince 
ihtiyat ve muavenet fasıllanna 
ve alakadarana tevzi olunarak 
her sene nihayetinde hisseda
rana hesap pusulası tevdi 
olunur. Keyfiyetin bu suretle 
gazetenize dercini rica ederim 
efendim. 

TaHmıf .. nchfı mGdllrG 

Sa it 
SO POSTA - Sandığın 

idare oekline itiraz edenler 
şimdi itirazlarını esaslı surette 
dermeyan etmelidirler. Bu su
retle herhangi bir ukte ve 
anlaşamamazlık ortadan kalk
Dllf olur. 

Sayfa 7 

Bin Bir Marifet Kahramanı Bir Türk 

Cam Yutan, Karnına 
Kama Saplıyan Aziz 
Bey İstanbula Geldi. 

Aılz B. 
Din tahrir mlldibiimüı.ün 

ocluma tlat8 bqı temiı: bir 
adam reldi, hllviyeti hakkında 
en kllçilk bir malGmat bile 
vermeden: 

"- Ben, dedi avuç dolusu 
cam kırığı yutarım, ateş çiğne
rim, karınma şiş saplarım, bir 
ucunu da sırtımdan çıkarırım. 

Tecrübe etmek ister misiniz?" 
T nhrir müdürümüz timarane-
den henüz kaçmış bir deli ile 

.. rşılaıbğı zannında bulundu, 
kapıya bakb; bu adam ~iğin 
ltzerinde duruyordu. Geçip 
(itmek memkün değildi; arka
daşım1z pencereye baktı. İkin
ci kdta oturuyordu, soka
ğa atlamak imkan haricinde 
idi. F aknt bereket versin 
ı.iyaretcinin deli olmadığı an· 
laşıldı. 

Bu zatın ndı Aziz beydir. 
Kasımpaşa sabık Rufai şey
hinin oğludur. Rüşti ve tali 
tahsilini fstanbulda yaptıktan 
sonra kendisinde (Fakirizm) 
kabiliyeti olduğunu görmüş, 
Avrupaya gitmiş ve orada 
halkı kendisi ile uzun uza
dıya meşgul etmiş, ve söyle
diğine bakılır a bir vakitler 
Auupa da büyük bir şöhret 
kazanmış olan göz bağcı Tahra 
Beyin hakikatte bir dolandırı
cıdan başka birşey olmadığını 
meydana çıkarmlflır. .. 

Aziz Beyin verdiii izahatı 
dinlerken ıorduk: 

- Lltife bcr taraf, hakika
ten bu itleri yapabilir misiniz? 

Muhabbımız cebinden ko
caman bir kama çıkardı: 

- lıte, dedi ve kamma 
saplamak üzereydi : 

- Aman, diye bağırdık biı 
zabıta vak' asına lüzum yok. 

Binaenaleyh tecrübeyi gör
medik, söyleneni kaydediyoruz. 
İnanıp inanmamakta bittabi 
sizde bizim gibi serbessiniz. 

Y avuk usunu Kaçırmamak İstiyen 
naz Hizmetçinin Marifeti 

H nımı ın eçelerini 
Pencereden Nasıl 

Aşırmış? 
Kadıköyünde, Hasırcı aoka- l lisi Hüseyini yakalattırmıt

ğında oturan Nmiye H. bun- br. Fakat hadisenin bu nokta
dan bir müddet evvd Hatçe &ında iş çatallanmıştır. Çünkü 
isminde bir hizmetçi tutmuş- Hatçebu. eşyayı g~~e!eyin dış:ır-
tu H t 

· H- . . . d da bekllyen sevgıhsıne vertli-
r. a çenın useyın ısının e gı· • 1• .dd" d. H·· . . 

b
. d ·ı· . .. n ı ıa e ıyor, useyın ısc 
~r e sevgı ısı vardır. Huse- haberi olmadığını söyliiyor. 

yınle Hatçe, yakın bir atide Kadın mevkufen, yavuklusu 
evlenmek karannı vermişlerdir. Hiiseyin ise serbes olarak 
Bu kararın verilmesinde daha birinci ceza mahkemesinde 
z.iyade kadın saik olmuştur.Çün- muhakeme edileceklerdir. 
kü erkek, evlenmek için bir 
parça kazanç sahibi olmak la
zım geldiğini söyledikçe kadın, 
bu sözlere itiraz etıniş ve: 

- Ben çalışarak seni ge· 
çindirir ve sana bakanın, diye 
fikrini çelmiştir. 

Fakat bu kazancı fili bir 
surette göstermek lazımgelmiş 
ve hizmetçinin fikri işlemiye 
başlamı~ az zaman sonra da 
bu sırrı bulmuş. 

Evdeki halı ve kilimlerin 
nzerine mfirekkep dökerek 
kirlettikten sonra hanımına 

demif ki: 
- Hanımağım, keçeler kir

lendi, ıunlan bir temi:ılettire-
lim. Benim tanıdığım biri var. 
Hanımı muvafakat eder etmez 

de bir gece bunlardan birka-
çını bazı eşya ile beraber 
aşırımı ve kendi de kaçmış. 

Bu vaziyet karşısında Nuri-
ye H. polise müracaat ederek 
gerek Hatçeyi, ve gerek aevgi-

Yanlış Vergi Kayıtlari 
Haksız vergi tahakkuk etti

ren bazı tahsildarların tahak
kuk teskerelerine istinaden 
Defterdarlık tarafından ikame 
edilen bazı davaların kaybe
dildiği ve bu yiizden hazine
nin mahkeme harcı vermek 
suretile mutazamr olduğu 
görülmektedir. Defterdarhk bu 
gibileri tecziye etmektedir. 

Satılık Eşya 
Şehri terk münase

betile eşyamızı satı

yoruz. Birkaç ay kul
lanılmış bir yen1ek 
odası takımına ihtiya
cı olanlann Kadıköy
de Moda caddesinde 
Kadife sokağında 33 
No. ya müracaatları. 
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HASAN 
KUVVET ŞURUBU 

Terkibinde külliyetli miktarda iyot 
tanen ve fosfat mevcut olup ensicei 
azviyeye sür' ati temessülü sayesin
de, kansızlığa \'ereme istidadı olan· 
lar ve bilhassa emrazı asabiye ve 
zafiyeti umumiyeye tesirab şifaiyesi 
vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesirab 
nafiası pek seri olup renksiz, has
talıklı, zayıf, sıraca veya kemik 
hastalıkla.na müptela çocuklar az 
zaman zcu·[ıııda diş çıkarırlar. Ça
buk yürürler. Tombul tombul olur
lar. 

Sui itiyatla sabavetini ve genç- '· 
)iğini sui istimal eyliyenlere, ademi 
iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit 
ve tasfiye, hazmı teshil, renge 
tazelik ve veçhe teravet bahşeder. 
Bez, evram, cedir, çocukların yüz 
ft başlanndaki çıbanlar, ergenlik 
Ye ekzemada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün 
llemi tababette takdir tevlit eyle
miş, ecnebi ve memleketimizin e':ibbum·n raporlarım ku: \nmqbr. Şişesi 60 bliyük 100 
kuruştur. Deposu: Hasan ecza deı:oauclur. Eezaalara Ye toı:tanc lara bllyik leıızilit. 

Yakında: HUR•• ADAM 
Yevmi, Siyasi, Fırk~ız 

Muhalefet Gazetesı 

Çıkara'!! 

Esbak İzmit Meb'USo 
Mehmet Fuat 

idarehane: Ebussuut Caddesi (40) - TeL: fst. (383) 

r 
1 VAPURLAR 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
başında Beyoğlu 23S2. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Mühür dar 

Vahan M. Koçyan 
HER NEVi MAHRUKAT DEPOSU 
Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve nıa,;:; 
k.. ·· 1 · T h Kılıç Ali pata Çıracı ~sı omur erı. op ane: No. 22-30 Tel. Beyoğlu I •· 

u• hanı akmdaT~bL7MO !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Trabzon ikinci IST ANBUL DEFTERDARLIGI ILANA11 

postası SATILIK KARGIR EV No. 17/5, Siddİ' (karadeniz) vapuru 27 Teş- -,.,_.Mı 
rinisani pe11embe akşamı sokağı, imrahor llyas Pey mahalles~ Y~':fi, 
Galata nhbmmdan kalkarak Zemin kahnda bir oda bir mutbak bır ~ 
İnebolu, Samsun, Ünye, P"'" ~ 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab- birinci katta iki oda sofa, parası .~ 
zon, Rize, Hopa'ya gi- verilmek şartile 650 lira, satış açık arru'~ 
decek ve danüşte Pazar is- .29 Teşrinisani 930 cumartesi 15 DefteP"""" 
kelesile Rize, Of, Trab- l k (R 405) 
zon, Polathane Gireson, Or- 1 ta -
da, Fatsa, Samsun, lnebolu
ya uğnyarak gelecektir. 

--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.-~...:....~~~--..~~~~- •~~~~~~~~~~--

TRAMVAY ŞİRKETİ 
lsTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKA T TARiFESi 

1930 ıenesi tqrinisaninin 25 inci günlinden itibaren 

iLANI AHiRE KADAR MUTEBERDiR 

Birinr.i Son 
No. Hutut Hareket Fuda Hareket Hareket 

10 Şişli-Tünel 1 Şişliden -T~e.le 
Tünelden - Şıtliye 

3,6,9 6,36 24, 14 
7,00 24,38 

30 21, 10 23,30 
21,30 24,00 

" 

11 Kurtulut 1 Kurtuluştan - Tlinele 
Tllnel Tünelden - KurtulUf& 

6,09 1,0'l 
6,21 1,00 

13 Harbiye ı Harbiyeden- Fatihe 5,11 
F atili Fatihten - Harbiyeye • 

14 Maçka ı Maçkadan • Tiinele 
Tünel Tiinelden - Maçkaya 

1 
T•kaimd~irkeei,e 

15 Taksim airkeciden-T abime 

16 M a ç k .. , Maçkadan-Beyu:ıta 
Beyaut Beyazıttan-Maçkaya 

18 Taksim-' Tabimden-Eatihe 
Fatih F atibten-Taksime 

19 Kurtu loş- ' Kurtuluttan - Beyu:ıtA 
Beyazıt Beyuıttan·Kurtwuşa 

P eşiktaştan - Bebeğe 
Bqiktaştan - Eminölnne 
Bebekten - Emin&nllne 

n a.ltell • ı-w.11 Mmin&ıiinclen - Bebeğe 
Bebekten • Karaköye 
Karaköyden - Bebeğe 
Bebekten - Beşiktaş& 

1 
Ortakiyden - Aksaraya 

il Ortaklf-Abar•J Akaaraydan - Ortak6ye 

1 
Beşiktqtan • Fatihe 

"Betlktat ·Fatih Tatibten - Beşiktaşa 

31 Topkap1-
SirkKi 

Aksaraydan • Topkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden • Topkapıya 
Topkapıdan - Beyu:ıta 
Beyu:ıttaıı - Topkapıya 
Topkapıdaa - Akaaraya 

Abaraydan-Yedilruleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 
Siı keciden-Y edikuleye 

• 
4.1 

,7 

20,30 23,30 
21,00 24,00 
7,10 _.,. 
1,as •~o 

6,8 
14 

e.• 22,20 
6,33 21.30 

11 
30 

7,aD .... 
8,18 • 19,16 

6,11 6,40 21,00 
~ 7,30 21,50 

6,01 
6,26 

8,16 6,30 21,59 

" 6,45 22,42 
45 22,25 24,40 

" 23,10 1,25 
2,05 

10,16 6,05 20,44 
20 6,45 21,30 

7,11 7,00 20,30 
15 7,46 21, 16 

6,12 
8,10 6,33 22,10 

" 7,09 22,48 
20 24,00 1,00 
80 24,30 1,45 

2,05 

6,68 
6, 11 6,33 22, 14 

.. 7,13 22,54 M Yedil<ule 
Sirkeci Y edikuledcn-Beyazıta 20 24,00 1,00 

ın Edimekapı 
dan • Sirkeciy 

Beyazıttan· Yedikuleye 60 24,3{) 1,45 
Yedikuleden-A sar .. ya 2,05 

Aksaraydan Edimckapıya 60,4 
Edirnekapıdan Sirkeciye 7, 14 6,30 22,20 
Sirkeciden - Edimekapıya 24 7,03 12,55 
Edirnekapıdan - Beyazıta 60 24,00 1,00 
Beyazıttan - Edimekapıya 24,30 1,45 
Edirnekapından • Aksaraya 20,5 

OR. SsMIRAMIS EKREM H. \:ocuk hastalıkları 

DR. EKREM BEHCET 
' bastahklan mült:hassısı 

o lu 4 6. 

ERLi &W&..1"'1m........-.. .. 'll 

DEPOSU 
Bursalı Mustafa Fahri 
Bd kere Beyotlunda, latiklıt 
caddesinde Veoedik •okağı lu 
tısında 413 numarah mağazayı 

Sırf Bursa ipeklileri 
(l:lerine kOtat eyleuıiştir. Sabf 
fiatlanmız Bursa · fabrika Mbf 
ftatlannın aynıdu. 

Bir tecrlibe klfidir. 

Rakıya kıymet Yeren 1 
rayiha ve leueti değil, 
7m terlôbinia ..Svetldw. 

Rayiha Ye lezzeti en nefis 
ve kimyevi terkibi en temiz 
rakıdır. 

A'Z Fransızca Bilenler 
Yepyeni usullerle az za

manda lisan elde etmek iater 
misiniz? Amerikan ak,am lisan 
Ye Ticaret drabanesi. Alemtiar 
caddeli No. 23 Tel. la~. 1737 l:a
ıilbce ticaret dersleri de verilir. 

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

Çok müsait şarba ve ucuz 
Her tBrlll url Ye fenn1 in~aat n 
tamirat ve projeler yapılı • S ~k,..ci 

Yenlpoalan , v~ o " h n, fo. 19 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğu kluğu Mütehassısı 

Muayene ı.-ınesi Ankara cad
desi hükumet konagı civa
nnda -eski ikdam Yurdu 
karşısında 71 numara birin
ci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

Mersin postası . 
( Konya ) vapunı 28 T~ 

rinsani cuma 1 O da Ga
lata Rıhtımından -kalkarak Ça-

HİÇ BEKLEN iL M E D 1C1 BiR ZAMANI>: 

nakkale İzmit, KtUlük, Bocl
nım, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya, Alaiye'ye uğrıyarak 
Mersin'e gidecek ve dönüıte 
ayni iskelelerle beraber Taı
ucu, Anamor'a uğnyacaktır. 

Dalyan Marmaris yolcu 
we yüldl gidiş ve gelişte 
Fethiye' de aktarma ıuretile 
almap verilir. 

Barbn - İnebolu postası 

Hı·ı~ 1 ..,..,. 25 
aı t~ 

SALI*:!.~ 
keci nhbmandan hareketle E
reğli, Zonguldak, Bartın, Cide, 

lnebolu, Evrenye ve llişe iıke
ielerine azimet ve avdet ede
cektir. 

Yilk ve yolcu için Sirkeci
de Yeni handa (1) numaralı 
acentesine müracaat. Telefon: 
lst: 3105 

IZMIR - MERSiN 
OKS ve SÜRAT POST AS 

G E R Z E ;::"u:.!i 
rERSEllBE 

ak,amı saat 19 da Sirkeci 
rıhtımından hareketle doğru 
(Gelibolu, Çanakkale, lzmir, 
Rados. Fethiye, Antalya, 
Alliye, Menin'e) u:imet ve 
aYdet edecektir. TafıilAt 
için Sirkecide Küçük Kırzade 
hanındaki acentuına mllra
caat. Telefon : lst. 3118 
Galatada acentası : Galata 
rıhtımında 35 No. "Vuçino" 

Tel. Beyoğlu 1169 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRtY ATI 
MUALLfMLERİNDEN 
Dahili, ve intani ha~talar 
Patolojik ve B kteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adrei : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane 1 el~on lala{lbul 2313 
lkanıet~ibı • ,, 223& 

BİRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANC~ 
TAYYARE PIY ANKO BILETl ALMA1'Lk 

KABİLDiR. ONUN iÇiN: 

Tayyare Piyangosd 
Biletini Alınız 
Beşinci Keşide 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

BOYOK IKRAMIYE50,000 LiRAOIR 

------------------~----~ 
Tütün inhisarı umu 

müdürlüğünden: 
756: Parça tahta: 25X2 5X4 

. 95: Direk: 15X15X4 
103: T~ban kirişi: 10X 15X5 
544: Düşeme kirişi: 5X 15X4 
İdaremize muktazi nevi ve eb'adı yukanda ghterilell f 

-av direkler pazarlıkla alınacaktır. Talip olanların yt11d• 
t~minat akçelerile beraber ( 1 kinunuevvel 930 ) 
günll saat 11 de Galatada mübayaat komisyonuna m ~ 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

LMANCA ÖGRENME US 
T AHSIN 1-?se! lliieWflul ı 

HERMANN SANDER 
Almaa lisanı mlltoıı..... ft 

m-11imi 
Sene 1930 

lamlr erkek llse9l 
.ualllad 

1 Ciltte 3 Kuım Flab 250 Kr. 
Kita ardan ara 1 .. 

Kartal aulh mahkeme•indem 
MaltepedeKüçGkyala mevkinde bir 
ve Daraıo• mevkiinde bir ki 
cem'an iki adet müteveffa Hüse
yin çavuşa ait sebze bostanları bir 

1 sene müdelette ve mevcut demir 
baş camekinlarile icara verile• 
eetinden talip olanlann 3 kanunu· 
evvel 1930 tarihine müsadif çar· 
ıamba lıGnü saat on beşe kadu 
Kartal sulh mahkemesine müra-
caatları ilin olunur. 

1 
Doğum ve kadın ha.stalıkları 

mütehassısa Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer b ·nası 

No. 10 Telefon lst. 6:!22 

1400 "' 
7)1» " 
4uO • 
154» • 

1 s-,,., 
s • 
t • 


