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iDARE: .ISTANBUL NURUOS~IANlYE ŞEREF SOKAÖI 
1 

SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla ıörür 
SON POSTA Halkın kulatıdın Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 idi r: Halk bununla ıö ler. 

• • 
DÜN AKTET.TİGİ 1 TIMADA •• l! 

Devlet Şurası Bazı Yerlerde Belediye 
• 
intihabın-

dan Yapılan Şikiyetleri Hakh G•• d•o or u ••• 
Bazı Yerlerin Belediye intihapları Feshedildi: Gazi Hz. Bugünün Meselelerinden 

------------------------------------~----------------~~---------=~=---:----ı 

Devlet Şuraşı Kaçakçılık Yapan Bir Şebeke 

Kararını Yarın 
( 

' i ebliğ Edecektir 

Ankara, 28 (H.M)-Diln Devt IUrası tetkik için kendisine 
~ale edilen belediye intihap

nda yolsu7luk yapılıp ya
l>ılıtıadığını tetkik etti. 

lVlillet Hazinesine Müt
hiş Zarar Veriyordu 

Dün Trabzonu 
TeşriE Ettiler 

Tnbzon, Ti (A. A.)- Rei
sicllmhur Hı. ni hamil Ege 
vapuru saat 14 te limanımıza 

demirlemiş ve halk tarafından 
motörler ve sandallarla karşı-

Ziraat Bankasının 
Tahsilat Usulleri Zirai 

Bir H !l .tadır 

Bazı şehir ve kasabalardan 
~Pılan tikiyetleri doğru bul-

u. Bu intihapların feshedil· 
a.ıelenne karar verdi. Karar 
)lrJn tebliğ edilecektir. 
di lntibaplan fcsedilen bele- J 
Jcf elerin ekserisi haklarında şi-

Yet yapılmış olanlardır. ' 

~ B. VE ARKADAŞI.ARI i 
~. M;clisinde 1 

~it Hizip Halinde Çalış~: 
~1Ya Karar Verdiler1 

Bu Şebekenin Elebaşıları Kimler? 
lanmışbr. DünkO nüshamızda ikrazat 

Vali, belediye reisi, kuman· vadelerinin azhğınd~ bahset· 
dan ve Cümhuriyet Halk fır- miş ve bunun tahsilat mevsi
kası, ticaret odası ve Türkocağı minde köylüyü çok sıkışık bir 

1 
reislerinden mürekkep bir he- vaziyete düşürdüğünü kaydet-

! yet vapura gelerek ıehir na- miştik. Bugün de tahsilat iş- 1 
mına Gazi Hzretlerine hoş lerinde takip edilen batb ha
geldiniz demiştir. reketin nekadar ağır olduğunu 

Reisicümhur Hazretleri is- göstereceğiz: \ 
keleye çıkarken bütün yapur- Hasat Zamanı Köylü- 1 
lar düdüklerini çalarak ve sa nün Derdi ••• 
hili dolduran halk mütemadi- Mahsulün idrakine yakın 
yen alkışlıyarak kendilerini köylünün büyük bir derdi var• I 
ı:elimlamışlardır. dır: Mahsulünü müsait bir 

iskeleden Türkocağına kadar fiaUa satmak, borçlarını öde
yollann iki tarafı ve evlerin mek_ Bu mevsimde faaliyete 
pencereleri Gazi Hz. ni gör· geçen alacaklıların başlıcala
mek istiyen onbinlerce halk rından biri Ziraat bankasıdır. 
ile dolu idi. Mahsulün idrakinden bir ay 

Merasim yapılmaması hak- evvel işe başlar. Arkasından 
'-b Ankaradan bildirildiğine göre 1 kındaki arzularına rağmen da, tahs:Idar ve alıcı gelir. 
~~~ Serbes fırkaya mensup , '.Jihaget ha izim meseleyi megdana çıkaran gümrük idare.. ahali otomobilleri arkasından Alıcı fasılanın en geri
~ ardan Fethi, Nuri, Tahsin, l cak d d 1 koşuyordu. Ve emsalsiz bir I sindedir ve bittabi müstağni-
t h.o"'lu Ahme• Refik ismail ve Bı·r mllddettenberi üstü ka- o amıya erece e zarara ı h · d G 
'it 

5 ~ k w h" eyecan gösterıyor u. azi : dir. O, emindir ki öndekiler 
~·~ıh Beyler Millet meclisinde bir palı bir silih kaçakçılağından sokacak bu kaça çılıgın ma ı• H T" k w d b' üdd t 'f I · · 'f d ki d' ' 
... ~ıp halinde çalışmaya karar ver- k . z. ur ocagın a ır m e vazı e ermı J a e ece er ır. 
"''' erd· bahsediliyor. Fa at hu kaçak- yeti nedir? Bunu tetkik ettık istirahatten sonra hükumet Her taraftan vaki olan bu 

1 ır. r d d 
SG brahim ve Haydar Beylerle çılığın hakiki mahiyeti b:r ve teferrüatiıe kay e iyoruz: dairesini, belediyeyi ziyaret tazyik karşısında köylü mah-
~ ttYya Paşa mü&takil kalacaklar. t~rlü an!aşılmı!~r. h~z~e v~ ı. Ayın on b~ri~ci günü Loit eylediler. sulünü derhal piyasaya arzet-
~i, Mehmet Emin ve Rasim gumrük ıdaresını tahmını kabı] 1 Devamı 1 mcı .ayıfada J Ve belediye heyetini kabul ıniye ve fena şeraitle satmıya 

-

köglü himaye edilmİJJ6 
muhtaçfIT 

fiatlarmm düşmesinde ehem
miyetli bir amil olur. 

( D !vamı 4 üncü sayfada J ~ ler Halk fırkaama dönecekler, •• buyıµ-arak şehir iş'.eri hakkın- , mecburdur. Bu vaziyet mahsul 
1\ haber, doğru görünme•ine M •f• D kt J d s da görüştüler. Müteakiben şe-
~~ k~ı i~p~~~ aanm O filann an filuymuz: ~reci~n~b~~~~a 1~,---------H-a_m_ı_Tu---------ı tlıeıi lazımdır. .. gezintisi yaparak misafir kala- . _ 

~<lrip Bir Va'ka Veremli Bir Muallimi ~::.uşl!;:.ocağına avdet 1 
~~~ Tl~~e~~- ~~;:;: Nasıl Dinlemezsiniz?.. :ı~~~~~s~~~=: .. ~*~:! 

fırtına dolayısile Kop dağını 
Mı Dalmışh?. F k 

1
. ) . • G•• .. 1 • V .f . • geçemiyerek geceyi Aşkalcde 

ır a ş erının oru mesı azı esını geçirmiş ve ancak bu sabah 

Q 
l't~0n Arif Elendi 

'1 lld .. yfamwladırJ 

yoksa Siz Mi Üzerinite Aldını7 ? ... Trabzon& gidebilmiştir. 

1

: Regaip Gecesi 
Bir muallim Gaziayintap'ta ı 

hutalanmıf, yerem anzalan 

göstcrmiye bqlamı9. Tebdili 

hava alıp lstanbula relmİ.f. 
Şurada, burada vakit reçirmit

Şimdi müddeti bitmiı. Fakat 
hastalığı geçmemiş. lstanbul 
Maarif idaresine müracaat ede

rek muayenesini istemiş. Ora
dan diapansere gönderil~ 

Dispanserde ciğerleri rnoayene 

olunmuş ve göriilmiif ki hns
talık ilerlemiştir. 

Her iki ciğerinde ve bilhas
sa sol taraftakinde eksiklik 
vardır. Bu noktalar bir raporla 
tesbit olunmuş. Bu genç ve ! r,bedbaht muallim bu raporu 

Muallim Vehbi ismail Be_ 

almış, maarif Sıhhiye hey.etine 

müracaat etmif. 

( Devamı 7 ind •Jfamasd .. r ) 

Dan ıaee Reraip kandili idi. 

Bu münaaebetle camilerde tenvi· 
rat yapılm14, Müıliimanlar dua 

•• ibadetle oıeıgul olmu11l.:ırdır. 

Kuşpalazı 
'fy eniköyde Salğın 

Ha 1 indedir 
Y eniköyde kuşpallll sal~rın 

denilebilecek kadar fazlalaşmış
t ·. Birçok yavrular hasta 
'1" tmaktadır. Bu hastalıktan 
t lidorla Andon isminde iki 
k.;.in kızlan ve daha birkaç 
çocuk ölm6ştür. Cihangirde de 
muallim Nail Beyin oğlu kuş
palazındu vefat etmiftir. 

Maderi vatan - Ayol ne ağlıyorsunuz? O 
bir daha doğururum: lıeuı de bu sefer bir aslan 
doj'ururum. 

ıse 

yavrusu 



2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Samsun Belediye 
HeyetininDönüşü 
Ve Halkın Fikri 

Samaun belediye uaaı Ser~• 
fırka namına acçltmlfler iken 
Hallı fırk.aa&na döndülu. Bu hare
ketin halk (iz.erinde tairinl, dOn 
teabit ettiğimiz qatıd•ki intiba
lardan anlamıt oluyoraz.ı 

Tevfik Bey (Feneryolu 164) 
- Esasen kanaatleri :ı.ayıf

mış; dönmüşler. Ne diyelim. 
Demek ki menfaat peşinde 
koşuyorlarmış. .. 

lbrahim Bey ( Sirkeci, Ser
dar sokak, 9 ) 

- Bu hareket siyasi bir 
kurnazlık telakki edilemez. 

• Ömer Bey (Hukuk, Doktora) 
- Siyasi kanaat sahibi olup 

ta mücadeleye atılanlar kana· 
atlerinden çabuk vazgeçme
melidirler. 

* Emin B. ( Fatih, Altay, Ka-
radut 16) 

- Birader; bunlar yapbk
lanm düşünmeden yapmlf İn· 
aanlar mevkfüıe dilfmllşlerdir. 

* Sedat 8. (Heybeliada mub-
tan) 

- Bu heyet Halk fırkasına 
geçmekle iyi etmişlerdir. Fakat 
fırkacılıkta prensiplerden tez 
dönmek doğru değildir. .. 

Eşref B. (Nuruosmaniye 44) 
- Samsun belediye azasını 

Serbes fırka taraharlan seç
mişti. Şimdi belediye azasının 

Halk fırkasına geçmesi nasıl 

doğru olur, Hç oloazsa müs

takil kalmalan icendileri için 
daha güzel olurdu. .. 

Ahmet çavuş (Mevlanekapı· 
aında, Mimar caddesinde 12) 

- Ben umumiyetle dönek
liği ıevmem. Bu hareket tar
lllll kim hoş görebilir? 

Y eralb Abdesaneleri 
Belediye ıehirde " yeraltı 

abdesaneleri ,, yapbrmıya ka
nr vermiştir. BunJan Makı 
litman şirketi yapacakbr. 

Süleyman Nazifin Mezarı 
Belediye, dün, Süleyman 

Nazifm mezan üzerinde tetki
kat yaptumışbr. Nazifin mezarı 
bin lira sarfile kanunuevvel 
içinde güzel bir şekilde yap
?ınlacaktır. 

SON POSTA 

DABILI BABBBLBR 
Nakliyat /Koyun Olsun Da, Ne Olursa Olsun\ İki 
Yapan E M l d 8 • l t .h Komisyonculaı t ese esin e 1 r ,:! 1 :br.. ~ 

.ıeşeo usg 
Rıhbm Şirketile Güm- Ga •b D h ç ktı 
rük idaresinden Niçin rJ e 8 8 l 
Şikayet Ediyorlar? 
Nakliye komisyonculan ge

rek rıhtım ıirketinden ve ge
rekse gümrük idaresinden miiş
tekidirler. Bu husu.ta cemiyet 
reisi Hafız B. bize şunları 
söyledi: 

- " Eşyayı Şirketi Hayriye 
araba iskelesinden yüklüyor 
ve boşalbyoruı. Bu iş için Şirketi 
Hayriyeye para verdiğimiz 

halde üstelik Rıhtım şirketi de 
n.'ıtım parası alıyor. 

Gümrükte, lüzumu olmadığı 

halde ticareti dahiliye damgası 
vurulduktan sonra kurşun 
mühür ilave ediliyor. Ticareti 
dahiliye damgası için de ücret 
almıyor. Gelen emtialarımwn 
beyannamelerinde kiloları ya
zılı olduğu halde burada tek· 
rar vez.nedilmekte •• vakit 
zayi ettirilmektedir. 

Daha sonra beyannamelerde 
eşyanın cinsi sarahaten muhar
rerdir. Oktruva dairesi bunu 
nazan itibara almıyor, malı 

gümrükte muayene ve veznet
tiriyor. 

Bütün bunlar eşyamınn 

gümrükte bir müddet kalmasını 

mucip oluyor. Ticarette vakit 
nakittir.,, 

Yunan Artistleri 
Darülbedayi ile Müşte
rek Bir Temsil Vermek 

istiyorlar 

Şehrimize gelen Yunan 
artisler heyeti iki giindenberi 

temsiller vermektedir. 

Mezbahada keailaa Karaman, dağlıç. kıvırcık koyun 
etlerine ıimdiye kadu bu İlimler damga olarak wrul· 
ınakta idi. Karaaiaç mileueaab bundan ıonra etlerin 
üzerine cinsine gare burma koyun, marya koywı, koç. 
burma keçi, marya keçi gibi damgalann vurulmaauıın daha 
fenni ve aaha ilmt olacağına dair belediye riyasetine bir 
teklif yapmıştır. 

Belediye iktısat mOdnrlfiğil bu milracaatm feont ve iktısadi 
fayda ve mahzurlarını tetkik ettikten aonra bir karar verecektir. 
Şimdiye kadar halk dağlıc, karaman., kıvırcık kelimelerine 
alışmıştır. Bunlann fiatlan arasında da okkada ( 25 ) kuruş 
kadar bir fark bulunduğundan halkın bu yeni damgalan &ğre
ninciye kadar aldanması muhtemeldir. Belediye, bu teklifin 
kabul edilmemesini iltizam ediyor. 

~------------......... ________ ~~-

Arnavutlukta 
Zelzele Ne 
Zarar Verdi 

Viyana - Arnavutlukta vu• 
kua gelen ıon zelzc!e hakkın
da bazı malüınat: Avlonyada 
bin ev harap olmuş, 30 kişi 
ölmilf, 200 kiıi yaralanmııbr. 
Civar vadilerin yamaçlannda da 
heyelinlar olmuş ve bu yüzden 
ölenlerin miktan da 30 kişiyi 
. bulmuştur. Avlonya halkının 
büyük bir kısmı ovaya kaç
mıştır. 

Şehir Meclisi Neler 
Konuştu? 

Diln şehir meclisi içtimaın

da, bundan sonra resmi daire
lerde hali faa!iyette bulunan 
emvali gayri menkule, mevnt 
müştaile, tahsilat, askerlik 

Kafes Açılınca 

Aslanlar Şehre· 
Dağıldılar 

Meksiko, 27 (A.A) - lrapuo 
civannda bir köyde temsil 
v~rmekte olan bir cambaz 
kumpanyuı Ani bir iştial netice
sinde ızasmdan. 13 aan'atkin 
kurban vermiştir. Bunun 
haricinde (18) tane de yaralı 
vardır. 

iştial neticesinde kumpanya
ın aslanları şehre dağılmış

lardır. Halk cl~ct içinde kal
mış ve evlerine çekihniştir. 

H. Vekilimiz 
Üç Gün Sonra 

Şehrimizde 

komisyonları gibi muhtelif ko- 11 R 28 (A N) T·· ki-
• nl · b 1 d. k • oma, • - ur 

mısyo ara yem e e ıye a- . . . . . 
nununca birer aza intihap ye Hancıye vekili Tevfık Riiş· 
olundu. tü Bey Romada iki gün yerine 

Müteakiben İstanbul kaı.a üç gün kalacak ve lstanbula 
Yunan artistleri Yunan-Türk ve nahiye hudutlannın tesbiti kara tarikile dönecektir. 

dostluğunun her ıahada hakkında tetkikat yapmak üze- Hariciye Vekilinin seyahati 
olduğunu göstermek istemek- 1 re bir ihzari komisyon seçildi. rumt değildir. Binaenaleyh 
te, bunun için de kendi Ta 1 e b e B İ r 1 i gv i merasime tabi tutulmıyacaktu. 
Ye Darlilbedayi reper- Bununla beraber İtalya gaze. 
tuvarlannda bulunan klasik Teşekkül Ediyor leleri bu ziyaretteD ehemmi-
eserlerin her iki heyet tara- Darillfilnun ve lli mektep- yet1o bahıetmektediricr. 
fından ayni akşam oynanma- ler talebeleri cemiyetlerinin 

ıını, bunlann ba1 rolibıO Yu- ı ittihadı olan talebe birliği bir idam Karan Nakzedildi 
nan artistinin Darülbedayi ' buçuk ıene evvel kapanmışb. 
ile, Darülbedayi baı artis- Dllu Hukuk, Tıp, Güzel aan'
tinin de Yunan artistleri ile atlar, Mühendis, Mülkiye mek· 
oynamalannı teklif etmek-

1 

tcpleri murahhaslan Tıp . ta· 
tedirler. Bu teklif klasik uer- lebe cemiyetinde toplanarak 
lerde tatbiki kabil iyi bir tek- Jirliğin ihyuım kararlaştır-
liftir. mışlardır. 

Meynhoıta Riza •• Sellmf 
laminde lkl kardeıf öldlren 
Amavut Sabri hakkında enelce 
verilm idam karan temyizc:e 
naluedilmittir• Sabri hakkında 
Kanunuevvel on aeki~de yeni bir 
karar nrileeektir. 

Bir Kadın Kendisine Bı
çak Sapladı, Bir Erkek 

Te Tuzruhu içti 
- · Zeyrekte camJ içinde otu-

na 22 yatlannda Zebra H. 
kocasamn memleketi olan 
Siirde kın ile kaçbğın-

dan m6teessir olmut ve 
intihar kutile bıçağım aağ 
mcmeai Gzerine Aplallllf. Zeb
ra Hanım Haseki hastanesine 
kaldınlmıştır. 

Bir Teşebbüs Daha 
Akaarayda Sanmusa mahal· 

lelinde yorgana Ahmet Ef. nin 
yanında oturan 53 yaşlannda 
Salih tuz ruhu içmek ıuretile 
intihara teşcbbib etmiştir. 
Sebebi, geçirdiği ainir buhra· 
mdır. 

Bir Polis 
Kardeşini Bıçakla Ağır 

Surette Yaraladı 
Beykoz polüı mekezi ml

rettebabndan 1077 numaralı 
polis Ihsan Efendi hentb anla· 
plmıyan bir aeb:3pten ku
dqi kunduracı Muatafayı 
ağır surette bıçdla karnından 
yaralamıştır. Ihsan Ef. yaka
lanmıo, Mustafa Beyoi!a ba
taoesioe kaldınlmıştır. 

Eli Bıçaklı Bir Kadın 
Galauda oturan madaır. 

1 Sinora ile balıkçı Osmac 
kavga etmişler, Madam bıçal
la Osmam kolundan yarala
DUfbr. 

Motosı1det Kazası 
Fen fakültesi mnderrislerin

den M. Dosya motosikletle 
T akaimden geçerken Necmet
tin Ef. ye çarparak yarala.... 

Niçin Yaralamış ? 
Osktıducia F ailr Ef. ismin

de biri Koskada oturan Refik 
Ef. ile kavp etmİf •• bıçakla 
yaralım•flu'. 

Faik Ef~ yakalanmıftır. 

Otel~erin T aavün 
Sandığı 

Otelciler cemiyeti. yapacağı 
yardım aandığımn nizam
namesini bazırlıyarak tasdik 
için Ticaret odasına vermiştir. 

Günün Tarilıı 

Hariciye Vekili 
T. Rüştü B. İtalya ı<ıraJ! 
Tarafından Kabul Edil 1 

Romada buJu-;;;; Hariciye ~k1" 
n d&n lta'.ya kırab tara,. ... ~ 
kabul olunmuıtur. Teriik R\lt 
Bey miltukibeo hariciye D_,r 
tinde M. Crancliyl dyaret et111lfd'• 

Yeşil Hilil Cemiyetinin 
Kongresi 

Yefil Hil'1 cemiyeti din TOrkO"' 
cağında aenelik konveabıl ak"' 
detmiştir. Cemiyetin katibi a:JOU"' 
misi Fahrettin Kerim Bey, ceııı;· 
yetin maksat ve ıayeal hakkı0 1 

izahat vermiıtir. 

Osmanlı Borçları 
Osmanlı borçlannın alacakJdafl 

tarafından evelld pn Pari• bif'i 
yük elçiHtimize tevdi edilen pıo
teato mahiyetindeki beyann•~ 
bugünlerde hük6metimixin eliOO 
Yiaıl olacaktır. HükOmctimil buıt• 
li:ıımgelen mOdellel cevapl•tl 
verecektir. 

Millet Meclisinde 
Millet Mecliainde dQn ekseı'Yo1 

olmadığından toplanılamaını~tır• 
Yann toplanacaktır. ,. 

Serbes Ve Daiıııı 
• 

Müderrislik Meselesı 
Kapandı Mı? 

DarGlfllnun divanı dün topıao"' 
mıı, darOlfünun bGtçeaile ııı•~ 
Jar meselesini ıu surette tel 

etmlftir: . el 
Müderrlaler 288-400; muatıuol 

220 - 2S6; ulatanlar 120- 156 "': 
alacaklardır. Kıdem eaaı i~ 
edilmittir. Darülmeaai ,aatl ti• 
kıdem aayılacakbr. Bu aure 
aerbea ve daimi mGdcrriılik ..,,.. 
aeleal de halledilmittir. • 

Balıkçılar CemiyetinıJJ 
Yeni idare Heyeti 4fl' 
Babk~lar ecmlyeU latlbabJ ,:6 

7apılmqı Ahmet Muhtar, Ranıl~ 
Hliaeyln, Hamdi, Ahmet Nlif, , 
Muuffer, Ömer, Mehmet Bey ye ~ 
diler 1enl idare he7etl uabtın• 

IDlf lerdlr. 

Güzel Hikayelet 
"SON POSTA" Güıel 
Hikayeler Dercedeeelı 

SON POSTA.bundan~ 
maa11ea bir aayfacla ~ok ,..:..;I 
be1eilecejinl Gmtt ettiai ~ 
hlki7el Jr dercetmiye karat 
mfttir. ...-.: 

S.llhlyettar kalemlerlo ~t 
tull olmuma bilhaa• tJI'.: 
edilecek olan bu bikiycl~.-' 
mea telif, kumu de t 
olacaklardır. _._.-

Tercemo hiklycler diiflr;..t
en beyenilmit muharrir .,. ,e' 
ellifleriniu eaerleri aruınd.0 
çi)ecektir. • ı;ıtr' 

Karilerimiı hiklyeleri111•t~ 
kında vnca fikirlerini 
bilirler. 

1 Son Posta'nın Resimli Hika_Ay_e_s_i: ________ R_a_z_a~r_O_l_a_H._a_s_an_B_. _V._e_Mı_u_h_a_lif_Fı_ı_r_.ka 
--- --

~==~-------j L "'9' . 1•'tt••_;.,,-, 
1: Ahali -- Huan B., •efa geldin, AV1'Upa 9e:Ja• ı 2: Ahali - Bi.1. bir muhalif fırka tqkll etmek ' 3: Hasan B. - Ben gazeteciyim. Uder fıldo ola- 1 4ı Hasan B- - Kendi balflmu fırka PJ~o b~ 

• d ---1 L-L1! d--L ·~- dlnlı.e gllvenln, fUDUD lwıua yarduııına. tef 
atin bitti mi? Bia e .cJU ucauJOr ua. -~onu. Sa lider olar •uaun? mam. Yabua abe ne dilfOndGtGmil a4ylcrik!1. hepsi dalavcrcdir. 



29 T.umanı 

Her gün 
Maziden
Balısetmek 
HastalıJı 

M. ZEKERiYA _ ..... 

ihtiyarlar daima maziden 
bahsederler. Bunlar yaratma 
kabiliyetlerini ve hayatiyetlerini 
kaybetmişlerdir. istikbal için 
Yeni bir fikirleri yoktur. 
Y egdne tesellileri mazide ya~ 
bklanndan bahıetmek, onunla 
6vünmektir. 

Gençlerin hiç maziden 
'bahsettiklerini ve mazide 
Yapbklarile iftihar ettiklerini 
İfitmezsiniz. Onlar daima 
istikbal ile me.tıul olurlar. 

Maziye buret, ihtiyarlığın 
t1ı bariz alimetidir. .. 

Cemiyetlerde de bu, böyle· 
dir. lbtiyarlamq cemiyetler 
istikbalden ziyade maziye ba
karlar. Bunlar tarihlerine bn
Jtik bir ehemmiyet •erirler ve 
hareketlerini daima tarihteki 
lhisallere uydurmıya çallflrlar. .. 

Halk fırkası matbuat Ye 
trkinınm son zamanlardaki 
&özlerine dikkat ettiniz mi ? 
lıize daima, " Bu memleketi 
hiı kurtardık, bu inkılAbı biz 
Yaptık, HilAfeti biz ilga ettik, 
bu millete şapkayı biz gey· 
dirdik. Harfleri biz deiiftir
dik ... " diyorlar. 
L Bunu aöylemek onların hak
llldır. Çünkü hakikaten bu 
lllcmleketi düıman istiliaın· 

~n onlar kurtarmq, bu yeni
"1<leri onlar yapmışlardır. 

Fakat, mazi ile övünmek ih· 
tiyarhk alametidir. Halk bu
IÜn kendisini bulunduğu fena 
•aıiyetten kurtaracak yeni ted-
birler, yeni faaliyetler istiyor. 
t.f cmleket, mali buhrandan 
kurtulmak için yeni çareler 
'1-ıyor. Bupn muhtaç olduğu· 
llıauı şey mazideki icraatımızla 
~nmek değil, istikbal için 
Jcni fikirler bulmaktır. 
' Halk fırkası ve hükiimet, 
bize ne bugünkü vaziyeti dü· 
lcltccek ve ne de istikbalde 
b~c emniyet ve refah verecek 
l>ır tctbir tavsiye edemiyor. 
lfatta bu tetbirlerden bahset
lllck isteyenlere karşı: 

te Bu memleketi biz kurtar
slılc, bu in.kilibı biz yaphk. 
latilcbalden hahsedenlcr inkıll-
~.yıkmak iateyenJerdir.,. deyip 
~bale bakmanı• ,nuh ol
,_.. 86ylttyorlu. 
1ıı.:.._ lial 'Ye i9tikhal için yeni 
~y yaratmak, yeni birşey 
,_Pllak lnadretinclea mahrum 
"- Ye bize daima mazideki 
ltraabndaa ~ahıeden fırka 
~ ibtiyarlUUf demektir. 
...._ Çliuktı, mazi lıaareti ihtiyar
,." en blly8k Ye bam all
~tid' ır. 

Tasarruf Cemiyeti 

tf>ARE HEYETi TOPTAN 
iSTiFA ETI1 

h !ıaaen auaırun adedi (30)u 
~ Stniyen lstanbul Millt ikb .. t 
~ t~rruf cemiyeti idare 
t/"ti ve reisi toptan istifa 
\~tek yeni heyetin seçilmeli 

~sunu vilayete bildirmiştir. 
~-. tycUn reisi Hakkı Şinasi 
'1\l' ve:ınedanda bankacı 
f~llıaıer Beydi. Villyet isti .. 
durı~tyi belediye ikteat mn .. 
ilttııa iline g6nderm.İf fakat 
~t ınUdtırltıiü bu huaaa 
"'- Yeti haricinde •örerek 

ttr"' vili. :Vu yete iade etmiftir. •'-ll lyet azayi tophyarak 
"-' heyeti ldnrcnin acçihne

teklif edecektir. 

SON.,.. ~OSTA. 
• 

Son Posta'nın Resimli Makalesi "" Mazi Ve istikbal* 

1 - Bir Çin impentoru memlekete ye
nilik sokmak istemit- Fakat bakmıı ki millet 
mütemadiyen eski eaer!erı okuyor •• mui• 
ye batlanmaktan kurtulamıyor. 

2 - oa,a. .. ..., tqmmıı ve mc leketto 
Dekaclar kitap Yaraa bepıiai toplatmıt ve 
yakmlf. Yib ıeQe içinde iatedlği lnkılibı 
yapmaya muvaffak ohaq. 

3 - Bir milleti maı.iıinden bu kadar 
maldafbrmak dojru delildir, fakat hakikat 
olan 'udur ki m;Uetler maziye bağlanmaktan . 
kurtulurlaraa daha ıüratle l'•nçleşirler. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Mürefte'de 
Bazı Sebzeler ikinci 
Defa Yetiıti •• 
Mllrefto ( HU8Wll ) - Mtm

kirat inbiur idaresi f&l'&bm 
kilosundan 10 kanıt resim U.. 
makta idi. 15 T. aaniden iti
baren 5 kUl'Uf alınmuana ka
rar verilmiftir • 

Şaraplann lstimaresi 
M~-L:_ t ' h' "d • • WllUI'"& ın •sar ı areaınm 

iatimare memurlan buraya 
golmifler ve praplan istimara 
etmiye başlamıtlardar. 

Mühim Bir Hırsızlık 
Akşam Hakla Pqa zade 

Ahmet Ef. isminde bir zabn 
dDldcAnına girilmit ve (4SOO) 
lirası çalınmıştır. Bazı şüpheli 

adamlar ı:an a1tına alınmııtır. 

ikinci Defa Mahsul 
Burada havalar 15 gündenr 

beri gayet güzel gitmektedir. 
Bakla ve kabak mah•ulü ikinci 
defa olarak çıkmıttır. 

Talil BehÇl!t 

Borsada 

Yeni Polis Kanunu 

Memurlan Sekiz De
rece ye T aksim Etti 

Ankara, 28 (H.M.)- Yeni poli• kanunu ikmal edildi. lu 
kanuna gare poli• mesleği sek.iz dereceye tefrik edilmiıtir. 

Birinci derecede Emniyeti umumiye müdüril, ikinci derecede 
Emniyeti umumiye müdür muavini, üçüncil derecede ıube mll· 
dllrleri, dördüncü derecede Polia müdürleri ile mektep mlldllr
leri, beıinci derecede Merkez memurları ile sivil memurlar, 

albncı derecede komiserlerle sivil memurlar, yedinci derecede 
polis memurları, sekizinci derecede üniformalı poliı namzetleri 
vardır. 

Emniyeti umumiyede 
mO.dürlerinden mürekkeP. 
cektir. 

müdür muavininin riyasetinde ıube 
bir müdürler encümeni teşkil edile· 
1 

Beşinci derecede bulunan memurların intihap suretile t~rfi 
ve tayinleri ile yedinci dereceye dahil olanların terfi ve tah· 
villeri, memurlara verilecek para mükafatımn kabul ve tayini 

bu encümen kararı ile yapı1•caktir. 
Polia mesleğine kabul edilmek için 788 numaralı memurin 

kanununun tayin ettiği ıartlar, polis için de lazımdır. 

Zabıta memurlarının intihapta tayin edilmeleri usullerinde 
Dahiliye memurlan X,.nununun mevzuatı nazarı dikkate 
alınmışbr. .ı ,. 

yekdiğerlerile müsavi 

Amerika'da 
lıtiıari Heyet 

Teşebbüsü ... 
Amerika geçen seneler zar

fında bntnn devletlere (Kellog) 
mi.8akı denilen bir misak imza 
ettirmifti. Bu misak mucibince 
devletler tecavftzi bir harbe 
IİJ'memeyi taahhüt etmi,Ierdi. 

Şimdi Amerika reisicnmhuru 
bu misaka ilAve olarak istişa· 
ri bir heyet teflrili fikrini or· 
taya atmııbr. Bütün devletler 
harici ibtiliflannı bu istişart 
heyete verecekler ve onun fik· 
rini aldıktan sonra kararlarını 
vereceklerdir .f Maamafih bu fi
kir henüz Avrupada beyenil· 
memittir. 

Şüpheli Ölüm Mü ? 
Büyükdercde oturan Enver 

bey isminde bir zatin zevcesi 
Cemile hanım evvelki akşam 
ansızın düşüp ölmüş. Cemile 
hanımın cesedini muayene 
eden belediye doktoru cesedin 
morga kaldırılmasına lüzum 
göstermiş, ceset morga nakle· 
dilmiıtir. 

Sayfa j 

Sözün Kısası 
Serbes 
Fırka 
Morgla .. -
F ethhı.in meyit haline getlf. 

digi Serbea fırkaya bir fethi· 
m .ı) it ameliyah yapmak IAzım 
ge!miıtir. Ölümünde bazı es• 
r rengiz imillerden şüphe edi-

' ien rahmetlinin cesedi, morgla, 
e\'v ;'!lkigUn teşrih olunmuştur. 

Morg raporuna göre, Ser
bes f11ka, zehir içmek ıuretilo 
intihar etmiştir ; fakat cesedin· 
de birçok müzmin ve korkunç 
illet!erin izleri vardır. 

Evveli, hakikati söylemek · 
ymünden, merhumun dilintle 
kanser yara11 müşahede edil· 
miştir • 

Saniyen, gerek meclilte, 
gerek intihabat milcadelelerin
de hakkın sesini duyurmak 
için haykırmak yüzünden, za• 
vallının gırtlak veremine ujra· 
dığı da görnimüştür. 

1' ulaklan muayene edildiği 
vakit, memleketin her köşe· 
ıinden yükselen feryatları ve 
ıikfıyetleri dinliye dinliye {ne• 
firi üstaki) denilen samia bo· 
rusunun tamamile harap oldu· 
ğu ve merhumun son dakika· 
larında sağırlağa tutulduğu an· 
laşılmıştır. 

Kalpte de 11dahame" , yani 
gayri tııbit bir bUyüme uarı 
müşahede edilmiştir; bunun da, 
merhumun son günlerinde ken• 
disine karşı yapılan tehditlerin 
verdiği korku yüzünden oldu· 
ğu sabittir. 

Hatta, can çekişme sırala· 
rında, merhumun sağ tarafına 
felç gelmiştir. Bunun sebebi 
de, merhumun sağ bir fırka 
olması dolayısile o taraf uzuv
lannın fazla faaliyet ifÖsler
mesidir. 

Şükran Hanım Sahnede 

Dün Yapılan Muame
leler Nelerdi ? 

Polis müdürleri ile kaymakamlar 
adcle4ilmişbr. 

Polis mesleğinde tedris ile talim bC! devreye ayrılm1Jhr. 

lzmir valisi Kazım paşanın 
kerimesi Şükran ha.nım kocasile 
birlikte 1ahne hayatına atılmış, 
Raıit Riza temsil heyeti tarafın· 
dan dün Buraada verilen bir tem
silde rol almıştır. 

Şoförlerin intihabı Gene =-==:-~ =_,=------..,.,,,,~,..,,=,,,.,== 

Dün piyasada İngiliz 1030 
ile açılmış, 50 bin liralık mu-· 

amele olmuş; 1000,25 kadar 
yD.kseldikten sonra 1000 ku· 
l'Ufta kapanmlfhr. 

Anadolu demiryoUarı 18,25 
ile açılmıf, 18,75 kadar yük· 
ıelmit 18,05 de kapanmtşbr, 

Komünistlerin 
Muhakemesi 

Gelecek Perşembe 
Günü Yapılacak 

Koınüni!tlikle maznun Ha
san Ali Bey ile 23 arkadaşının 
muhakemelerine ıelecek per
pmbe günU ağır ceza mah· 
kemesinde başlanacakbr. Bir· 
kaç gün evvel lzmirde 
beyanname dağıttıkları ıçın 

yakalanan l·omUnistlerJe all
kadar olduklan için latanbulda 
da bazı takibat yapılmakta 
olduğü yazıldı. Müddei umumi 
Kenan Bey bu hususta bize 
şu malum. ta vermiştir. 

"- İzmir mUddei umumiliği 
bizden bazı malumat istedi. 
biz de g&nderdik. Fakat ya
zılcl!ğı gibi lstımbulda yeniden 
takibat yapdm&IDlfbr. Baylo 
biıw'den haberim yoktur.,. 

Bu devreler : 
Tehir Edildi ( Abdüthamide --

1 Polis mektepleri, 

2 Orta kurslar, 

3 Yüksek kurslar, 

Şoförler cemiyeti ic1are heyeti 
intihabı dün yapılacaktı. Haıırhk 
ikmal edilemeditindcn intihap bir 
hafta sonraya talik cdilmittir. 

4 F eYkalide teknik kurslar, Macar Müsteşarı Gitti 
5 - Daimi disiplin emirleridir. Macar ticaret mil•tetan dün 

Bu devrelerin te,kili ve icr~sı kanunda, nizamnamedeki sa- memleketine ~tnıiıtir. 
~ -=---=-==-==~=-------=~--=-=== 

rahat dahilinde yapılacaktır. Polia me.leğinde bulunanlara ıösterdi1'leri ıayret ve 
__,,... 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Belediye intihabatında 
Halk fırkua yalnız büyük 
~irlerden birinde mai· 
ldp oldu : Samsun. 

Halk fırkasının kazan· 
dağı lzmir, Adana, An
talya gibi tehirlerimiıde 
intihabatın kanunıuz ve 
yolsuz cereyan ettiğine 

dair birçok veaikalar göa
terildi. Adana ve Antal
yalılar on binlerce imzalı 
maı;batalar rönderdikr. 
Fakat bütün bu itirazlar, 
tetkik edilmek vesileailc, 
bir kenara abldı. F tıkat 
Samıun intihabab kaybe
dildiği için oraya ehem
miyet verildi. 

inan, 

Evveli vali işten el 
çektirildi. lntihabatta ha· 
rekct yapamadığı ıçm 
Halk fırkı:ısı heyeti vazi· 
feainden affedildi. 

Hatta Serbes fırka reisi 
nin mahkemeye verileceği 
İfa• edildi. 

Doirusu kanunun bu 
tatbik şeklini gördük~en 
sonra hayret etmekten 
kfllclimizi al madık 

Halk fırkasıııın zandı· 
ğı yerlerdeki knnunsuzluk 
ve yolsuzlu iddialan hep 
yalan. Yalnız Sam undaki 
doğru.. Artık buna y 
kari: 

dakidık mukabilinde : 

1 - Teşekkür, 

2 - Takdir, 

3 - para müklfah, 

f e· 

4 - Kıdem zammı kabul 
edilmiştir. 

Umumi müdürlükte haftada 

liakal bir defa muayyen giln ve 

saatlerde içtima edilmek üzere 

bir inzibat komisyonu vardır. 

idar: cezalar bu komisyon 
karara ile verilir. 

Polis clivan!arı bu kanunda 

dahi kabul edilmiştir. 

inzibati cez larm nevileri 

memurın kanununda ta rih 
edilmiştir. 

Polis ıneıleğine mensup 
memurlar da diğer memurlar 

gibi tekailt kanununun umumi 

hül<ümlerinden istifade ede

cek! rdlr. Yeni kanunu on 
fa~lı polisin melbua t, techizat 

ve tedavisi uaull rinden bah-
._ ________________ _... ____________________________ __, I ctmektcdu. 

Ablan Bomba 

KAN OALGASI -Vesikalara Müstenit 
Tarilı! Roman 

Bir Ermeni ihtililcinin 
km Kafkasyadan nasıl ka• 
çmldı? Yıldıza Daaıl reti
rildl? - Unutulmaz bir qk 
buhranı - Kanla temizlenen 
bir (Ünah • Sultaa Hamit Ye 

Ermeniler [ Ermeni komite• 
leri nasıl tqeldıGl etti ? ) 
• Eararenıiz yan11nlar - ls
tanbul ıokakları kan içinde· 
Babıali ve Osmanlı bankaaı 
bulnnlan • J:Sulıar Ye Er
meni komitecileri ittihadı • 
Sofya' da bir 8ektqi kayGnde 
yapılan bomba tecrübeleri • 
Herşcye ratmen intikam-
Dilnyanın en büyük faciasını 
hanrlıyan kız - Sultan Ha· 
mide auikaat • Ebedi ve 
sadık bir köle. 

Romanda cereyan eden 

vak' alarla a1lkadar birçok 
zatlarla Ermeni komitecileri· 

nin hakiki resimleri ... 
Sultan Hamit devrini ya

şıyan karilerimiz Ziya Şakir 
Bey tarıtcındta.n yazılan bu 
romand birçok vak'alan ha
tırlı)'acnk ve ~mdi bunların 
i yüıünü 6ğl'enerck, hayrette 
kal caklardır. 

Sultan Hamit, hakiki çeh· 
rcsile illi: defa bu ı omandaj 

J görUnüyor ve ya~ıror. __ 
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)Bugünün Meselelerindenl 

Dlff TftHSİL İSLERİ y ARDII\1 EDECEKTiR ••• Hinoisıın 
Bu ·na Tam 
Manasile Zirai 
Bir Hatadır 

Teşkilat Meselesi 
Müstahsil hasılatını satmak 

için bizde hiçbir teşkilata is
tinat etmiyor. Sabş koopera
tifleri olmıyan memleketlerde 
köylünün mahsulünü satmıya ta
vassut etmek Ziraat Bankasının 
en liizunılu bir vazifesi iken 
banka bu vazifesini de kavra
mamış \'e satış gayretini an
cak mahcuz malları satmakta 
göstermiştir. 

Matlubatının tahsili için bu 
kadar müteyakkız usuller vaze
den banka, herşeyden evvel 
bu tahsil usulünün fena neti
celerine mani olacak tedbirleri 
aramak, bulmak ve tatbik 
etmekle mükellefti. 

Depoya Kabul 
Muamelesi 

Bankanın köylünün mahsu
lünü . deposuna kabul suretile 
mahsulün müsait fiatla satılma
sma vakit bıraktığı söylenebilir. 
Mahsulat üzerine yapılan ikraz 
muamelelerinin içyüzünü hun
dan evvelki nushalanmızda 
göstermiştik. Köylüye mahdut 
mikyasta ve ancak bazı mer
kezlerde yapılan bu muame
lenin mahsulün himayesine yar~ 
dım ettiği asla iddia olunamaz. 
Mahsulün köyden şehirdeki 
banka deposuna kadar 
olan nakliye masrafı, peşin 
faiz, komsiyonlar, ardiye üçret
leri gibi, keşif ve tahmin 
sigorta masrafları hesap edi
lirse bu masrafların maliyet 
fiatına yapbğı tesirin fiat 
tereffülerinden beklenen en 
milsait neticelerle bile karşı
lanamıyacağı anlaşılır. Bundan 
ıarfı nazar, köylü, ekserisi 
peşin olan masraflan o zaman
da tediye edecek vaziyette 
değildir. 

* Arazisini teminat göstererek 
ltorç para alanlar da ayni 
ıekilde tazyike maruz kalır, 
Halbuki gerek müessese tah
ıilitınıo kolaylaşbnlması ve 
gerek krediyi pahalı yapan 
fuzull masraflardan köylünün 
kurtulması için bu sene mec
liste bir kanun kabul edildi. 
(17 haziran 930 tarih ve 1697 
numaralı kanun) 

ipotekli Alacaklar 
Bu kanun mucibince ipotek

li alacaklar kolay ve masraf .. 
sız bir tarzda tahsil edilecekti. 
Fakat banka bu kanunla tes
bit olunan merasime başlamaz
dan evvel borçlunun mahsu· 
lüne müracaat eder ve hu mü· 
racaat icra dairesi vasıtasile 
yapılır. İcra dairesi vasıtasile 
yapılan takibat için kanuni 
hiçbir muafiyet mevcut olma
dığından köylü icra memuru
nun harcım ve yüzde beş tah
sil resmini aynca tediyeye 
mecbur tutulur. 

Arazi Teminatlı 
Alacaklar 

Arazi teminatına müstenit 
alacakları için köylünün mah
sulüne ve diğer menkul mal-

t-liikfımet çok çocuklulara 
para yardımı yapacakbr. Bunu, 

hıfzıssıhha kanunu ile kabul 
etmiştir. Çok çocuklu addedi
lebilmek için altı ve daha 

ziyade · evlat sahibi olmak 
lazımdır. Ala.kadarlar hüku
mete müracaat ederek bu hak-

larını istiyebilirler. Fakat vakit
leri olmıyanlar resim, isim ve 
adreslerini bildirmek suretile 
bu işi bize havale edebilirler. 
Biz işlerile meşgul olur, ala
cağımız neticeyi kendilerine 
bildiririz. 

Fakat ricamız şudur ki gön
derilecek resimler vazıh olsun, 

lanna müracaat etmek gerçi 
bankanın kanuni imtiyazlann
dandır. Fakat köylü menafiini 
düşünmekte cidden samimi 
olan bir müessesenin 1697 
numaralı kanun hükümleri 
arasına bu tahsilat tarzının 
da masrafsız yapılmasını temin 
edecek bazı ahkam ilave et
tirmiye çahşması lazımgelir idi. 

Sırf köylünün himayesi için 
birçok "masraflan, devlet harç· 
lanın affeden kanun vazılan 
hiç IJÜphesiz bunu kabulde 
tereddüt etmezlerdi. 

* Köylünün mahsulü alacağa 
kifayet etmezse o zaman ara
z.isine müracaat olunur ve ara
zinin hakiki değerini bulmasın· 
dan ziyade banka matlubunu 
temine kifayet etmesi endişesi 
gözetilir. Araziye müşteri çık

mazsa banka tefevvüz eder. 
Tefevvüz muamelesine "arazi· 
nin katli,, diyebilirsiniz. 

Bankanın T eşkilab Bu 
Toprağı İşletemez .. 
Alınan arazi senelerce , 

müşteri çıkıncıya kadar ibl 
kalır. Beri tarafta ise arazisi
ni kaybeden köylü bizzarure 
istihsal hayabndan uzaklaşır. 

Bu arada bankanın borç-

temiz oısun. Bir dı 
şimdilik hüviyet cü._ 
danı, ilmühaber gibi 
evraka lüzum yok
h •. Bunlar, muamele 
başladığı zaman ma
aallen ibraz olunması 
lazımgelen vesikalar
dır. 

• HalUan aranmak üzere bize 

müracaat eden çok çocuklu 
karilerimizden bugün de bir 

grupun resmini daha derce

diyoruz: 

1 - Anadoluhisarı, Nişan

taşı caddesinde, Kalafat oğlu 

Salih Efendi ve zevcesi Emine 

Hanım. Çocukları: Orhan Sey

fi, Hamdi, Mehmet, Hanife 
Hacer, Fatma, Yaşar Hanım 

ve Efendiler. 

2 - Samatyada, Kocamus
tafapaşada, Meşelimesçit cad- 1 

desi numara 34 te 
Mehmet Kamil B. ve 
refikası Emine Havva 
Hanım. Çocukları: 
Behice, Behiye, Sı
dıka, Nebahat, Sait, 
Necati H. ve Efen-
dıler. 

3 - Edirne Şerbettar Ham
zabey mahallesinde No. 18 d~ 
kasap Y eşuva Ef. ve ailesi. 

4 - Ferıköy, Ermeni ki
lisesi sokağı, No. 55 Yorgi 
veledi Anastas Y amandopulos 
Ef. ve zevcesi Madam Katina. 
Çocukları: İl ya, Patra, F oti, Va
sili,u Anastas, Nikoli Hanım ve 
Efendiler. 

5 - Balat Ayaistira, Ha
mami Muhiddin, Söğütlübakkal 
sokak, numara 5 te Leon Sa
rafyan Ef. ve zevcesi madam 
Maryam. Çocukları: Mardiros, 
Taros, Dacat, Anahit, Onkine, 
Herika Nevart H. ve Ef. ler. 
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6 - Anadoluhisar, Kuyulu 
sokak 27 No Ömer Ef. ve zev-

cesi Naciye H. Çocukları: 
Bahriye, Hayriye, Ali, İsmail 
Hakkı, Şükriye, Bedriye Hanım 
ve Efendiler. 

1 - Fatih, Hırkaişerif, Ak
şemsettin mahallesinde, Hurrem 

çavuş caddesinde 24 No. da 
Paşa H. ve ailesi. 

8 - Y erebatan, İncili so

kak, 1 1 No. da merhum İsmail 
Hakkı B. ve refikası Latife H. 
Çocukları: Remzi, İbrahim, 
Aziz, Hilmi, Hayrettin, Rem

ziye Hanım ve Efendiler. 

Geçit 

"e şenlendirecektır. 

Eveıce oldu{lu gibi 

2!.am.t. ı·nımızaak.ı gibi. 
• 

Konferansla 
klücadeleler 
Niçin Ayrıdır ? 

İngiltere bu sene müsteıtı" 
lekelerHe olan bağını sağladl" 
laştırmakla meşguldür. Evveli 
Londra1da müstemleke baŞ" 
vekillerinin iştirakile bir İ[I)" 
peratorluk konferansı topland•· 
Onun arkasmdan Hint murah" 
haslarının iştirakile ikinci 
konferans a.ktedildi. 

bit 

Bir iki haftadanberi bll 
ikinci konferansta Hindistanlıı 
İngilterenin müstakbel mürıa" 
ıebab konuşuluyor. 

Gelen murahhaslar heP 
İngilizlerin hususi adamlat' 
olan mihracelerden miirekkeP" 
tir. Tabii bunların fikri İngil
tere ile beraber .raşamak ol' 
duğu için bu konferansın dıı 
akibeti maJfımdur. Müzakere" 
lerde şu neticeye varıldı : fliil" 
distanla İngiltere federal bit 
sistem fdahilinde beraber ya" 
şıyacaklardır. 

Şimdi bu kararı istifııırP 
eden raporlar yapılacak, iınZ11 

edilecek ve konferans dağıtı· 
lacaktır. Fakat öbür tara«ıı 
Hint milliyetperverleri hali 
kavga ile ve istiklal cidaljle 

1 meşguldürler. 
Rusya Aleyhinde 

d ıı.· Rusya'da son günler e 
mele arasında Sovyet idat~" 
sini devirmek için gizli bır 
teşkilat keşfedildi. . 

Rusya hük.Umeti, bu giıb 
cemiyetin başında bulunaolıı" 
n yakaladı. Uzun tahkikat 
yapıldı, nihayet bu teşkilatııı 

· ta• Fransa harbiye nezareti ,J' 

rafından vücude getiriidığl 
ve o vasıta ile idare ed~ 
diği anlaşıldı. Fransa bil' 
kiimeti Rusyanın bu iddııt" 
sını tekzip etmek istedi. f~ 
kat Rusların ortaya çıkarda ., 
ları vesikalar karşısında slJS 
mıya mecbur oldular. . .. • ıv 

F ransanın bu hareketiJJ .... 
sebebi, Rusyanın bu sene.~, 
tün dünyaya karşı açtığı 1 ,_ .. 

sadi harpte muvaffak .olıJJ-'" 
aıdır. Bu muvaffakiyeti ~ eı 
di silahlarla menedemeyiJIJ" 
Rusyayı içinden vurmak t 
kini tercih ettiler. 

ispanyada SükliJJ 
de" 

İspanyada beş on P? ,yet 
vam eden amele gre~ ~ bit 
bitti. Fakat bu vesile ıl~J· 
çok hakikatler meydana t "'" 

İspanya kıralı, ta.~~ce 
tehlikede olduğunu hisse ,iııe 
(Primo dö Rivera) id~e et" 
benzer bir diktatörl~ ~e51:was' 
mek üzere Başvekib AJt" 

kil il"' teşebbüs etti. Başve ' .. a1'e"' 
!arla görüştü. Uzun ıı>~bdsd1 

• tı 
reler oldu. Fakat 19 eSıı'et 
ve diktatörlüğü iadeye c 
edemediler. . bi bit 

Şimdi ispanyada 1115 
5

u1töll 

sükun vardır. Fakat budiseıere 
yeni yeni birtakım ba • 
gebe görünmektedir. , 

===-=== -= - -"""'==============-= ===============- -~ 

gıcııı 
bankası kredisi, başl~ylii1tl 
dan nihayetine kadar ç~J( tarını ekseriya tecil ettiği söy

lenir. Fakat bu, himayekar bir 
prensipin tatbikinden :ziyade 
bir zaruret neticesidir. Ya hü
kumet tavassut eder. Yahut 

gayri kabili haciz birşey 
kalmadıktan sonradır ki borçlar 
tecil olunur. Köylünün gayri 
kabili haciz olarak malik olduğu 
şey ise hemen hemen canıdır 

ve hazan zavallı bunu bile 
vermek istiyecek kadar tazyik
ten müştekidir. 

* Bugünkü şerait altında ziraat 

. uI:ır a °' ezen, ın uh telıf m asr. . )3ıJ'1 
.. b" k edıdır. et. agırlaşan ır r deflJ 

siz " Zirai bir yıkırn '' 
misiniz? .• 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

SON POSTA" 

Meşhur Ve Kudretli Sinema 
Artistlerinden Birkaçının Siması 

' Kadın Ve Kalp İşleri 

Kadınlar Niçin İntihar Ederler? ~iisum;ıttaki 
&ui İstimali 

1 
Buğday 

Meselesi 

... 811ndan iki sene evvel gümrükte ta

~ eı.u. hlleli •urette tatbikinden (40) bin 

l.ıı llılc . butday ıui lıtimali doğmuştu. 

Moris Şövalyenin Son Fılmi; Greta Garbo Fahişe K d J M E k ki 
Rolünde; Şarl Roejnin Bir Muvaffakiyeti ; ( Rolan . a ın a~ ı, r e er 

Tuten)Çok Soğuk Mi Çok intihar Ediyor? letııaal Burhanettin ve Hıriıto İ•· 
~ iki ortağa ;(\fedillyordu. Gümrük 

-., tıl bunlar h .. 'kkında mahkemeye 

llılat ~at "tmiş, fak:ıt lstanbul (7) inci 

~tikliğ-1 davayı reddetmiştir. Dava 

'-tiı ıldiği için muhbirlere ikramiye 

'tt 111~aılşti•. Bu mesele h:ıkkında ga
~ .,_ ıe müracaat eden muhbirlerin 

lıı da bu suretle sukut etmiş oluyor. 

Osküdar Tramvaylarına 
Dair 

~O•klidard:ı oturan (H. N.) imzalı bir 

lilıa Oıküdar tramvayının yavaşlığından 
~ Jtt ediyor ve birçok kimıelerin 

•ııı\' 
~ •yları beklemekten canları aıkıla-

'f otobUılere bindiklerini kaydediyor. 
t 

•oruyor: 

' ' ~u arabalar ne arabasıdır. Eğer 
~•c depolara çekilsin, oralarda 

edilsin. 

'-ta SON POSTA : Bu tramvayl:ırın işle• 
'-ıt 1 hakkında sarih bir fikrimiz yok

'-' Ancak tek hatlı olıın tramvaylann 

~ l>uylik noksanı yavaşlıkhr. Bu hat ta 

~Olduğu için betaet bundan ileri 

111 ıerektir. Çünkü arabalar, birbiri

~aı noktalarında beklemek mce

' etirıdcJer veyahut hat Uzerlnde 
.._:ııa,lll'lmak için ı.arur'i beklemeler 'bu kariimi:ı, meseleyi bir de o 

dan tetkik etmelidir. 

Sokak Lavhalarına Dair 
) ~tiki günkü SON POSTA gazeteııi 
~ 1 aayfasında ıokak IAvhalannın 
'ıtı lrının düküldüğündcn hah.ediliyor 
. J:'·ı 
~ 1 Vaki bu doğrudur. Ve vaziyet 

Kanlıdır, Bakınız 

Ne Yapıyor? 

~iliz gibidir. Fakat bu huauata 
~ )t aleyhinde yazı yazmak 

-.....:-tır• Mahallemlsde de yuılan 
~llt llvhalar v.rdır. Llkln bu 
~ •ru, yazılan d6klllmedl. GeçenkJ 

~l>at esna5ında u Eakl harfler., 

'•ki propagandanın ıul tealr:Je bir• 
>-.. Çocuklar ellerindeki .opalarla 

~-· Vurdular ve minelerini döktüler. 
'lrıpımın yanındaki Selvlllk ıokajl 
~--~Ilı :güçlükle koruyabildim. Bu 
,wtle l•arihini rica ederim efendim. 1 - Moris Şövalye İlmini 

Oıküdar Sultantepe hemen pek çoğumuz işitmişiz-
Reaaam dir. Bir zamanlar Paris kafe 

S() Cevat şantanlarında şarkılar ıöyliye-
._. ~ POSTA - Böyle fena bir pro- rek vakit geçiren bu delikan
~'-daya kapılarak bu nevi sararlan lının ismi, dünyanın en mu
' değil çocuk, bOyGk insanlar da vaffak sinema artistleri ara-
~ ~btıır. Fakat koca bir tehrln M 
.. ~ sında zikrediliyor. oris Şö-
llıııı. . ...., yerlerindeki llvhalann ayni 

~· bozulmak istenmesine 1n-- ~al~e, şim~i . ~ küçü~ kahve." 
'il...~· Sizin de bu noktayı teılim ısmmde hır filim çevırmektedir. 
~ı Omit etmek laterls. Bu filmin kadın kahramanı 
~ ICari mektuplarımızın de- j ( lvon V aile ) dir. 

7 inci sayfadadır./ 2 - Greta Garbo, ( Anna 

~ numarası: 38 PEYAM/ SAFA 

SON POSTA'nın Edebi Romanı 

l'ATIB-BARBIYI 
\t.~_ IYi olur. En büyük sui ı vardı. Son •"neler zarfınd:ı 
(."llGıııJerin bir kere açık onlar hiçbir baloyu kaçırmı-
~.Jda izale edilmesi yorlardı. 
~dilr. Tramvaya atladı ve Şitliye 
~ 29veli ben onu bu ba- gitti. Kızlann ikisi de evde 
~ litınekten ve Macitle bir idi. Nerimanı biraz mahzun 
~ aeIAmlaımaktan bile kartıladılar. Salonda, yaslar 
~ek iatiyonım. giyinmiş bir ecnebi kadın 
,~tle konuşarak bir vardı. 

l)a atladılar. Neriman salona girince bir 
k..__. sükut oldu. Taze bir 
~~. Beyoğlunda saat- mateme hürmet ettiklerini his
~ dolaştı. mağaza camla- settiren alçak sesle, dayısının 
~ kUQıaşlan, tuvalet te- kızlan, Nerimanın habnnı 
S"-~'°'1 aeyretti. Bir iki yere sordular. Tek tük birkaç ıey 

Çaktı ve fiat sordu. Henüz konUfuldu. 
~ para almamıştı. Yaslı ihtiyar kadın hep su-
~~kit kaybetmemek, hiç suyor ve önüne bakıyordu. 
~ ~~babı bir gün evvel- Nihayet müsaade istedi ve 
() l&tiyordu. çıkıp gitti. Arkasından, iki 
~ ti Iİfli' de oturan dayı- kız birden: 
-, ..... arını da görecekti. - Zavallı kadın! 

fikir almıya ihtiyaa dediler. Neriman, evveli, 

Kristi) rolllnü yapıyor. Bitik.. 
hastalıklı, sefil bir fahişe rolil. 
Greta Garbo, bilhassa bu fi
limde sesinin kudretile temayüz 
etmektedir. 

3 - Şarl Roje, Ameri
kanın çok muvaff akiyetli ve 
genç bir artistidir. Fakir bir 
aile çocuğu olmasına rağmen 
Darülfünun tahsilini bitirmiştir. 
En büyük zevki annesile be
raber yaşamaktır. Çok sevimli 
bir genç olmakla maruftur. 

kendisinden ziyade bir başka
sına verilen ehemmiyetten kı
zar gibi oldu. Fakat dayııınm 
büylik kızı gitmek üzere ayağa 
kalkan Nerimanı oturttu : 

- Affet 1 dedi, bu kadın 
bizi ıaşırtb. Çok kederlendik. 
Seninle metıuI olamadık, otur 
biraz... Ve dinle bak. .• 

Neriman fitmek için urar 
ediyordu: 

- Ben buraya beş dakika 
için geldim. Perapalasta bir 
balo var. Ona gideceğim. 
Sizinle konuşmak ve fikir 
almak İltiyordum. 

iki dayızadesi de, Neriman 
için hayatının en büyük hadi
selerinden biri olan bu balo 
meselesine adeta hiç ehem
miyet vermediler. 

Karşılaşılanndakilerin halini 
anlıyamıyacak kadar yaşlı ihti
yar kadının tesiri altındaydılar: 

- Otur, canım, biraz otur .. 
olur.. Baloyu da konuşnnız. 
kolay •. Fakt sen şunu dinle! 

- Vaktım yok. 
- Dinle bak ama aeoi 

çok alikadar eder. 

4 - ( Rultabiy ) , Fransız 

muharriri ( Gaston Löru ) nun 
ebedileıtirdiği bir gazeteci ve 
amatör polis hafiyesi tipidir. 

( RolAn Tuten), bu resimde 
( Rultabiy ) e ait bir sahneyi 
temsil ediyor, uçmakta olan 
bir tayyareye ayaklarım tak-
mış bir vaziyette duruyor. Boş
luğun korkunç derinliğinden 

hiçbir teessür duymaması ıa
yanı hayret değil midir? 

Ve anlattılar. Bu ihtiyar 
kadın RusmUf ve fevkalide 
güzel bir kızı varmış. Bu kız 
evveli, gitar çalan fakir bir 
Rus artistile sevişir. Beraber 
senelerce yaşarlar. Nedense 
bir ttirlü evlenemezler. Rus 
genci çok fakir, çok.. kazla 
Beyoj-lunun kilçllk bir odasın
da sefil yaııyorlar. Rus genci 
lokantalarda filin gitar çala
rak biraz para kazanıyor. Kız 
bu sefalefe senelerce katlanır. 
Çtınkn hisli ve mllnener bir 
kadın. Herkesin ehemmiyet 
verdiği teYlere o ehemmiyet 
vermiyor, lnkste gözü yok. 
Fakat ne kadar olsa kadın. 
ihtiyaçtan tatmin edilmedikçe 
büyüye, büyüye, kendisinin 
farkına varmadığı büyük bir 
izbrap haline geliyor. 

Nihayet bu kızın karfısına 
zengin ve güzel bir adam çı
kar. bir nım. Onu ıever, Rus 
gencinden ayınr, "Osman bey" 
tarafında bir apartmana alır, 
beraber yaşarlar. Artık refah, 
para, eğlence, her şey ... 

Rus genci, yine Beyoğ
lunda, bazı Rus lokanta
larında gitar çalarak ha
yabnı kazanmaya devam 
eder; o kadar magrurdur ki 

İntihar Vak' al arı 

Dikkat ederseniz görürsünüz 
ki aşk yüzünden intihar eden-
lerin çoğu kadındır. Er
kekler arasında intihar vak'a-
lan kadınlara nisbetJe daha 
azdır. 

Neden böyle oluyor? 
Bunun sebebi basittir. Aşk 

meselelerinde kızlar erkek-
lere nisbetle daha ziyade ha
yalci, daha ziyade hassastırlar. 
Sevinciye kadar hayli müca-
dele ederler. Fakat bir defa 
sevdiler mi can ve gönülden 
severler. Erkekten de ayni 
tiddetli mukabeleyi beklerler; 
isterler ki erkek münhasıran 
onlarla meşgul olsun. Gece 
gündüz onları düşünsün. Er
keğin samimiyetinden, aşkın-

dan şüphe etmek onlar ıçm 

öldürücü bir azaptır. 

Halbuki erkek, kadın gibi 
mahdut bir muhit içinde ya
şamaz. Hayatın içinde oldukları 
için temasları fazladır. Bir 
kızı severken başka kadın ve 
kızlarla da konuşabilir. Gönlü
nü avutacak vasıtalara maliktir. 
Onun bu bayab sevdaya 
düşkün kızı muğber eder. 

Bazı erkekler kızlan aldat
mayı bir marifet ve bir mu
vaffakiyet sayarlar. Bu cins 
erkeklerin eline düıen kızlar 

ekseriya bedbaht olmıya mah
ktimdurlar. Bu vaziyete dUşen 
bir kız, eğer cidden sevmişse 
ve eğer çok hassas ise bu 
bedbahtlık onu felakete kadar 
silrükliyebilir . 

işte kızlar arasında intihann 
çok olufU bunun içindir. 

Başka memleketlerde bu 
intihar vak'alanna çok tesadüf 
edilmez. Çünkü orada kız ter
biye edilmiş ve bu sukutu 
hayallere hazırlanm11br. Bizde 
marazi bir hassasiyet içinde 

hiç kimseye ızbrabmdan bah
aetmez. ( Hikiyenin buruında 
Nerimanın alakası artmıya 
bql&JDlfb. ) 

Kız artık her baloda garü
nftyor. (Nerimanın dayızadeleri 
kızın blftletlerini anlabyorlar. 
Nerimanda alaka daha şiddetli) 
Hergtln otomobilde. Fakat 
herkes dikkat ediyor ki Rus 
kızı mahzundur, çok mahzun. 
( Neriman, adeta sıçnyarak : 
- Niçin? diye soruyor) Çnnkil .• 
( diye anlabyor dayıamn kız
lan ) Bu, tahsil 16rmllş bir 
kızdır ve sathi fCylere kıymet 
vermez, hakiki gilzellikler arar: 
Musiki, mtıtalea ve samimiyet 
( demiye getiriyor, dayısının 
kızlan ), Rus gencile yaşarken 
kız bunlann hepsini buluyordu. 
Fakat Rum gencile yqarken 
bulamıyor. Yeni hayab sahte. 
etrafını alan yeni insanlar çok 
manasız. Halbuki Rus km, 
eski ıevgilisile yaşarken, etra
fında hep g_&rıülD, samimi 
adamlar var. lhtililden kurtul
muş beyaz Ruslar. Bunların 
hepsi fakir. Fakat hep kıy net
li adamlar. Hele başlarından 
o kadar ıey de geçince bre
blittln anlayışlan arbnıf, sefa-
let onlan terbiye etmİf. 

1 Balo Mantosu 1 

Bu manto baloya giderken 
giyilmektedir. Biraz kalınca 

kumaştan ve yakası kürklü 
olarak yapılır. Bu suretle so
ğuktan daha iyi muhafaza 
edinilmiş olur. 

--==c======--===-= 
kalan kızlanmız mukavemetsiz 

oluyorlar. Yapılacak şey kızla
nmızı iyi hazırlamak, marazi 
bassa.siyete dii.şmekten kur
tarmakbr. 

Hanımtegze 

=TAKvlM= 
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GiiDef,12. 3 7 .3 
Otıe 1. 19 H.2 

lldadl ,. 14.29 

Rumi 

15-Tepiataaııl -nıs 

Vakıt-Ezui-Vantt 

Akfam lL-ı 16.43 
Yaba 1.37 U.20 
laaalıı 12.U 5.11 

Velhasıl, bu Rus kızı büyük 
bir hata işlediğini anlamış, 
(ve yaslı ihtiyar kadınm tabi
rine gire) hakiki kıymetlerle 
medeniyetin sahte kıymetleri 
aruındakı farkı çok iyi ııör
miif ve Ostilne bir mahzunluk 
ç6kmn1. Apartımanda ipek 
yuhklar arasında, hep ağ• 
larmıf. ( Nerimanm allkası 
en son fiddetinde, arbk sebep 
aormuyor ve bütnn dikkatile 
dinliyor.) 

Nihayet, kız, bir gece 
yarısı, erkek evde yokkea 
yatağından fırlar, sokaia çı
kar, Beyoğluna gelir, eski sev
gilisini odasında arar, bulamaz. 
bütün Rus lokantalannı, kah
velerini dolatır ; nihayet mey
hane gibi bir yerde onu görür. 
Rua onu görmerz. (Nerimanın 
ıözleri öyle bilyilr ki 1 ) Kız 
bir kcnra oturur. Rus genci 
kitar çalıyor. Amma eskisinden 
çok daha güzel, daha içli 
çalıyor. Hatta kız ağlar. Bir 
aralık dayanamaz, yerinden 
fırlar, sevgilisine kopr ve 
herkesin içinde bağınr: 

"- Ben bir alçağım. Sana 
tekrar geliyorum. Beni kabul 
et 1 der. 

[Arlı••• ••] 
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ENVER PAŞA on Posta' nın 
Bilmecesi 

Buharada Öldürüldükten Sonra Efganda 
Nasıl Tahrikat Yapıldı? 

-------------- Anlatan: Agabekof: 16 _ __...._.. 
Ada, gayet basit ve bir 

hadise çıkarılmadan şu şekilde 
işgal edilmiştir: 

Gece yansı yerli kızıl as
kerlerden mürekkep bir kuv
vet tebdili kıyafet ederek 
adaya çıkmış ve derhal kükü
met memurlarını tevkif ederek 
adanın Rusyaya iltihak ettiğini 
ilan etmişlerdi. ( Urta - Tugay ) 
adasının işgal emrini veren 
Türkistan Sovyet hükumeti idi. 

Bu İşten Moskovanın haberi 
yoktu t fakat Belski Moskova
IUD da kendi fikirlerinde ol
duğunu zannediyordu. 

Helaki, ayni ı.amanda Efgan• 
lılarla aramızda birçok hadi
se!"'rin zühur ettiğini de an· 
lattı. Ezcümle, bir müdaet evvel 
Türkistan tarikile Kabile git
mekte olan bir Efgan siyasi 
"uryesi Belskinin emrile me• 
mcrlan tarafmc:lan takip edil· 
miş. Kuryenin bulunduğu tren 
Efgan hududuna geçtikten 
ıonra casuslar kuryenin iki 
bavulunu çalmlJlar ve vagon 
penceresinden dıtarı atmışlar. 
Bunu gören Efgan askerleri 
ateı açarak, treni durdurmuş
lar ve bir casusumuıu yaka· 
lamışlar. 

Hadiseden fena halde kor
kan bu adam (O. G. P. U) 
teşkilatına mensup bir me
mur olduğunu itiraf etmiş ve 
bi>ylece zabıt tutulmuş. 

t 926 senesinde, ift• bu 
vaziyet ve şerait içinde Ki
bile gelmiştim ve ıördüm ki 
bıraktığım vaziyet çok değiı
miş, Kızıl ukerler )ardından 
(Urta-Tugay) adasının İff&· 
linden dolayı Kabilde nüma
yişler yapılmış ve bu nümayişler 
bili devam ediyorlardı. 

Bu nümayişlere askerler 
de iştirak ediyor, Rua Sovyet 
sefareti 6nünde adeta iki rü•· 
de bir resmi geçit yapıyorlardı. 

Bundan dolayı rizli teşkillt 
ile Sovyet aefaretin rabıtası 

kesilmişti. Korku içinde idiler. 
Diğer taraftan sefir ile ıah

un aramız da açıktı. Mo•ko
Yada hakkımda gösterilmiş 

-olan itmattan dolayı pek zi. 
yade kızmııb. O kadar ki KA
bile geldiğim zaman beni nez
dine bile kabul etmedi. 

Fakat kadere rıza &"Ö•ter· 
mekteu bqka çare yok· 
tu. Vaziyeti olduiu fibi kabul 
ederek Hint ahvali ile meşgul 
olmıya ba4ladım. Moskova, 
yalnız hudut civarındaki Lele 
dei:il, merkezdeki Ahmediye 
kabilelerile de temu etmemi 
bildi:riyorc\ı. 

Çünkü İngilizlere en aadtk 
gorunen Efgan kabilesi bu 
görünüyordu. Fakat bu, güç 
bir işti. F aıJa birşey elde ede
miyorduk. Ru vaziyet kar§ısın
da Berlin ve T qkentte tcfki
litımııın ele geçirdiği iki Ab
medinin ifadelerini gönderdi. 
Bunlar, İngiliz hükumeti nam 
ve heaabma çalıştıklarını iti
raf ediycr, bazı malumat ve· 
riyorlardı. 

Bu casusların mal'imatma 
il!ve ol ·ak Efgan ve Hint 
ahvaline dair diğer bazı is
tihbarat vardır ki bunları o
kurken derin bir hayret duy-

~erece sahih ve sanki mahal· ı altında Efganistanda çabİ~~
Iınde bulunan ve ahvale vakıf mın imkanı yoktu; 

bir adam tarafından toplanmışb. . Moskovaya mll~acaat ederek 
Sonradan öğrendim : Taziyeti anlatmakla beraber 

Moskovamn bana göuderd·ği aynca (Tril!a) e de bir. rapor .. 
bu haberler, Kabil İngiliz se· gönderip Efganistandan geri 
firinin hükümetine gönderdiği çağınlmamı rica ettim. . 
raporlardan alınmışb. Teşkili· ~ ~man sonra gelen b~r 
bmız, lngiliz sefirinin mektup- emır benı Moskovaya.davet edı-
1 yordu. 
anm yolda açmanın kolayını Eli d k' • 1 . (S fr f) 
b 1 

· m e ı ış erı o ono 
u mut ve bu malümat o • . . • 

kt 1 d asmmde bar tayyarecıyo dev· 
me up ar an alınmıfb. rederek bavullarımı hazırladım. 

Maamafih sefir ile geçimsiz- Ver elini Moskova diyerek 
liğimiz gittikçe fena bir tekil yola çıkbm. 
alıyordu. Benim bu şerait (Arkası var] 

Demirgolların Yardım 
Sandığı Meselesi ••• 

Çünkü Sermayelerinin Miktarını 

Bilmiyorlar .•• Bile 

1 - Irakta bir ıehir 5, a
zimet 5 

2 - Üsküdarda bir ma· 
halle 7 

3 - Nota 2, kırmızı 2 

4 - Toz buğday 2, inti • 
kam 2, keçinin başı 2. ile 2 

Behiç B. zamamnda Demir- rüesa encümeni azalannın her 5 - Nota 2, sulu toprak 5 
yollar memurlan için bir yar- biri birer servis şefidirler. Bun- su 2 
dım sandığı teşkil edilmişti. lann yapacakları murakabeden 6 - Nota 2, sahip olunan 
Geçenlgtin bu sandık itlerinden tllphe etmek caiz olmasa bile herşey 3, rakam 2 
bahsettik ve sermayesi 2 mil· bu tekil uypmuzdur. Balı.et- 1 - Bir hece 2, işiten 5, 
yon kadar tuttuğu tahmin edi- tiğimiz gibi "meclisi idare,, ,. bey 2 
len memurlara ait bu milesse- f müstakildi. Hatta müdüru 1 8 - y 2, erkek 2, rabıt 
ıenin vaziyetinden memurların umuminin bile te•İrİ albnda edatı 2, tükürürken çıkarılan 
tarih maltimatı olmadığını kay- kalamazdı. Fakat idare encU- ses 2 
dettik. Sandık müdlirlüğii ce- meni bu vaziyette değildir. 
vap verdL Cevabı dercettik Bunlar birer memurdur. 

9 
- Dahi 

21 
bir hece 2 

ve itiru:ı olanJann bu itiraz· 6 - (Sandık heyeti idare- 10 - Bir nahiye 1 
larım bize bildirmelerini istedik. sinin teklifi il~ ve meclisi ida- J 1 - Büyük vapur 5, yüz 5 
Buaı\\n sandık miidürlügünün renin tesbit edeceği şekilde '==-=-=====~=====--= 

bu cevabına) ıelen bir itirazı memurin ve sandık nefinc di- yumurtalarımız 
dcrcediyoruz: ier muamelatı da ifa etmek) 

1 - Sandık hakkındaki iti- gibi bir madde varsa da böy-
raz, mevcut talimatnamenin le birşeye teşebbüs edilmişı 
hilifına harekat olunduju için değildir· . 
değil. bizatihi talimatnamenin 7 - Elyevm heyeti idarenin 
yanlıt şekline müteveccilıtir. kimlerden ibaret olduğunq 

2 - Talimatname mucibince bilen olmadığı ribi bugün 
her sene hiuedarlara g&nderi- eermayenin baliğ olduğu mik

tar, talimatname mucibince 
len hesap pusulaları umumi bankalarda bulunması Jizım· 
hesap hakkında 1:.ir fikir Yere-

Avrupada Rakiplerine 

Nasıl Rekabet Edecek? 

Almanlar Almanyaya ithal 
edilecek yumurtaların taze ve 

tasnifli olmasını temin için bun

~ann dam(ah olmaları yolunda 
bir karar almak üzeredirler. 

ıalen paranın miktarını da 
mez. Bu pusulalar healtı bilen tek bir hissedar mevcut yumurta ticaretinde rakibimiz 
cariyi irae eder. Talep olunan deifldir. Bulgristan ve di(er baıı komıu 
ise blinçodur. ÇllakO deveran 8 - Heyeti umumiyenin devletler yumurtalannı damia· 
eden tayialara ıöre heyeti toplanması miimkO.n de(ilae de laınıya başlamışlardır. 
idare kararile ehemmiyetli bir imamlardan ve devairden birer 

bıl ~ tali tnam 'd Biz henüz uu husu•ta bJt..le 
me i1D ma • ve 1 a~ murahhuua intihabı mümkün- v

7 

h f salih · ti hilif bir karar vermediğimizdea 
eye ı ıye uıa dlr. 1 harice ikraz: edilcliii ve bu g _ Memurlara ikraz mu· yumurta arımız Almanyada 

paranın avakibindea malii- ameleainin şekli fenadır. Bu damialı yumurtalara rekabet 
mat alınamadıtı meYmba· iften ayrıca bahsedeceğiz. edemiyecefi anlaşılmaktadır. 
histir. la - Heyeti uınumiyeden Hükfuneün yumurta için ya· ' 

3 - Sekamet ual idare itimat alarak teşekkül etmemit pacağı ihraç talimatnameıinde 
heyetinin hiuedarlar tarafından bir heyeti idarenin mcvcudi· bu noktayı temin etmesi bek-
intihabında değil, idare tara· yetini tanımak hayli gariptir. lenmektedir. 
fından nasbedilmeıindedir. Bu 11 - Heyeti idare, ilk sene -"'" .. --~..--""~--·~,---
sebepten de>layı idare heyetine olduğu gibi aldığı billnçoyu 
dahil olaruarın idarenin tuiri heyeti uınumiyeye arzetmedik· 
tahtında kalacakları ve hisse- çe daimi bir şüphe altındadır 
darların mcnafiini lazım oldugu- ve bilumum hissedarlar milyon-

lara baliğ olan ve her sene ar-
kadar lrlruyamıyacaklan ştip- tacak ol"'n sermayenin hesabı-
hesizdir. nı istemektedir. 

4 - Hissedarlu idare he· ı 2 - Bunu hissedarlarma 
yetinin kendi taraflarınd&n ıe· ar:ıedemiyen bir mali müestıe
çilmesinde muınrdırlar. Ve bu, senin müdüril işlerin yolunda 
her yerde böyledir. gitüiini nekadar~ kat'iyetle, id-

5 - Sandık müdürü tav:d- dia ederse etsin, buna, ancak 
hinde sandık muamelitını sa- kendisi inRnabilir. 
bık meclisi idare yerine kaim 13 - Geçen sene bu mealde 
olan encümeni idarenin olduğumuz bir istidaya 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evinize veya f1Jinf:ıo siderken, sokak• 
la guerkcn nya biriııilc rörütiirkea 
her hangi bir vaka karşuuıd.a. kalabl· 
llnlniz. •• 

Havadis nedir billyor8anı% o vaka11 
derhal g<hcbillrainiz. Bir yanrın, bir 
luıtil, Lir kau birer havadistir. Ru
ırcldliinfz vakalardan ertesi günil ra· 
:a:etclcrde glhmek Uıtedljia biri olunca 
derhal tclefonum%•ı açını:ı ve havadi.ll 
ıruetemizc haber vcrinb, isJm ve ad
reelniLi de bırakınıa. Verdiiialı: ha ... 

dlaln ehemmiyetine göre gazetem.lı 

mlkAfahnı vennoyt vazife bilir. 
Telefon numaramızı lırtanbııl " 209 ,, 

Sinemalar 

Din akpm AS R 1 S 1 N E M A Y 1 teşrJ 
Paaumarehala'nlll faheıerl •• unıla n muhtcteıa mi, 

fllmhd ıBreıılet cl~4Jft İ ıond~eeo '!emn~ ka~ılard 1 

lılARCHAL, JEAN WEBER .,. E.. v AN DUREN n. be~ 
hallnan:na Sf!VlınU artlatJ d lber 

MARIE BELU 
temsi! ettlil rolde pek ıdyade muvaffak olarak hakiki alkıf 

m~bar olmuıtur. Maestro Polianıq idarealndekl takviye ed 
pek neftlı ve aenıin muaikl parçalannı tatbik eylemi~tir. Fi 
haaebile ıuvarelcre tam naat 9 l/:i de başl.uımalı.taclır. 

BUGÜN HEPiNiZ 
MELEK ve ELHAMRA sine 

riderdc tamameA nakli büytik bir opera filınl 

Serseri Kıra 
şaheserini görünüz, dinleyiniz ve alkışlayınlZ. 

Yeni makine sayesinde mükllemeler Türk 
s1Zca ayni zamanda film -le görülecektir. 

Bü,..iik yıldularua içtima ettiii bir fabe1erı 

Dilber ve büytik artist M A R 1 E 
LUCIENNE BOYER ( Guino de Pariı'dn 

PREJEAN ve ADRE ROANNE ile beraber temall 

Tehlikeli Oy 
nam ikinci Fraıuıızca slSzlU flla. Oa&mllıı:dekl pna.rlesl akta 

MELEK SiNEMASI 
fracıine bqlanac.khr. Yeni makine 
•1111 umanda filmde rSriilecektlr. 

Ferah sinemasında 
Duo Hana ve Pirankoflar 
tarafından akrobatik hünerler. 

Tiyatro 

Toz Şekeri 
Taciri 
Komedi 
5 Perde 

' Bazı Gruplar Bir Tröste N Shvaunk = l • a eapeare 

Doğru Gidiyorlar Terceme eden 1 

M. Şnkril Bey 

l.stanbuJ ve Trakya şeker 
ıirketi şekerlerini 16 kitilik 
bir tüccar grupu vasıbsile 
sattırınaktadır. Ruslar piyasa• 
da toz şekeri daha ucuz sat· 
tıklarından bu grupun tesis 
ettiii inhisar şirketi tatmin 
etmemektedir. Bunun için ıir
ketin mümeHilleri aradaki 
rakabeti kaldırmak için RU.1-
larlarla uyuımak teşebbilsll.nde 
hulunmuşlardir. Altı ifinden
beri konuşmalar devam et
mektedir. Şayet uyuşulursa 
toz şeker llzerine rakipsiz bir 
tröıt teşekldll edecek ve fiat· 
lar bittabi yükselecektir. 

· Ticaret Raporu 

Şimali Avrupa Mümessi
limiz Ne Tavsiye Ediyor? 

Şimali Avrupa ticaret mil· 
meuilimiz Faik Bey iktasat 
Tekiletine bir rapor ıönder• 
mif, bu raporunda dünya 
bulıram, esbap ve avamilini 
ve bizdeki tesirahm izah et
miş; memleketimiz için müş

terek ve toplu çalışma tarzının 
lüzumlu oldutunda ısrar et• 
miştir. 

İktısat Meclisi 
Azalar Ankaraya 
Haraket Ettiler 

lkbsat mecliai Aliıi 1 kinu-
nuevvelde Ankarada toplana
cakhr. lıtanbuldan meclise iş
tirak etmek Uzere Şerif zad 
Süreyya, F orton zade Murat, 
Kii' zade Şevki ve Ticaret o
dU1 umumi kitibi Vehbi bey
ler uar ilnD Ankarnya ha-

Sporcul 
Barış 
Bugün çıkan 

mes'ut hadise · 
çıkmıyan tafsilit 
bulacaksımz. 

Bu haftanın 
resimli milnder 
tarihi ıpor hi " 
!erdeki son faal 
ki oyuncularına 
lar? 

Kaleci Ulvin · 
rupa yarışlarmd 
mobilcinin bab 
nemumda M 
bundan veıaire. 

Çeşme 
Çeşme - K 

hatsizlandıj'mda 
letea Seferihisar 
lsmail Hakkı 
miştir. 

senesi müaa m 
cüsil, 2 inci te 
pa'Zar günü inik 

Güzel H 
"SON POS 
I-likayeler 

SON POST 
ınuayyeıı bir sa 
beydl(.<:t:tinl üm 
h•l~ivcler dercel 
mi§tfr. 

SAlı1hlyettar 
sul<l olnıaama 
edUecck olan b 
meı:. telif, lu• 
olacaklardU'. 

TeTceme bik 
o beyenilmlt 
ellifierinlo eıerle 
çileccktlr. 

K.t.riı.rlmb hl 
11JftGa 



...,8 Tepinhani SON POSTA 
Sayfa ' • 

ittihatçılar Divanı Alide Hesap Veriyorlar .. L BORSA 

Sabık iaşe Nazın Bir Çırpıda Bin- ~Ka~:.!• 
Gece Masallarını 

Andıran Bir Vak'a 
D Binbir 

lerce Kişiyi Nasıl Beslemiş? ••• ~;,;;. 
~ 20 Llnt halyu 

akat, Bu İşte Anlaşılamıyan Mühim Bir Nokta Vardı : ~ 8:!: 20Fr_.. t..s~ 

s.ı,.L 20 len hls-a. .. İqe nazın Kemal ı Reil ima bir cnapla IMa retin aerba oldntunu her hr- ı FJ.m. reı ..... 11 
teker fiatlan adamakıllı aoktayı izah etti we: atta tekrar- ediyordu. nitekim. 20 K ..... çu..ıo ... 1a 

lltk..L. -· b • • d bal T ı Şllla ATU•t.J• 
~ 80nra u ıp er - acir 11fatile deruhte bu 86z0 daha enel karpmızc:la ı Raybfaark Al.,..,. 
~ alarak yapbğı mlicade- ettiklerini ta)'lemiflerdi, dedi. iatiçnp edilen eski Ticaret ve 1 Zelotl Lehl•taa 

~.:.: ~e uzun uzadıya anlatb. Ali Cenani Bey devam etti: Hariciye nazın Ahmet Neaimi 
20 ~ Romanya ~ 20 Dh1Ar Y111..a•"7• 

~ eki çocuklar için nasıl Tacir ııfab olduğuna Bey de söylemişti. Fakat o ı Çen-on~ç So•yd 

~ tem ettiğini, halkm gCSre, her tilccann ayni nzi- zaman hadiaat bu iddialann • KAM BlYO 
~ 76zden aıkınb çekmemesi yette olması IAzımdı. Acaba tamamen aksi şekilde tezahür 
~ nası) ağrqbğıru birer herkes bu ticareti yapmakta etmiş, ticaret denilen sihirli 
..,.. aayJedi ve beyanabru ıerbea mi idi 7 gömlek banlanna inhisar gibi 

Lo.wlra l laterlla ku.'llf 

lekmilledi: Mükemmel bir sual .. Ali hediye edilmiş, bu arada piya-
J-. ...... ~ediğim gibi, bu ıeker- Cenani Bey mühim bir nok- aanın eski ve emektar tacir
'i ~ma dokuz "°"11tan tev- taya ilişmiş oluyordu. Fakat leri ya pek müşkül vaziyette iş 
~miş, bundan basıl olan Kemal Bey cevap yetiftirmekte görebilmişler veyahut meslek-
~ . daima bayır işlerine ııecikmedi: Jerini terke mecbur olmuşlardı. 
~dılmek euretile bu iş . -Evet, ben bu işlerle meşgul Bu arada muhterem efen-

lf. olunmuştur. ıken herkes serbcs idi ve dilerlnin lütilfkirlığı sayesinde 

Nlly. 1 Tilrk llrHı dolar 
Pariı 1 TUrk lirası Fraak 
lllllno l 11 11 Liret 
Brilluel l ,, n Belıa 
Clnnre l ,, " Frank 
SofJa ı • 11 Leva 
Amutudam l T. n F.orla 
lladrlt l TDr Uraaa Puta 
Bcrlln l " ,, Mark 
Val'fOYI 1 ., " Zelotl 
Bllluq 20 Ley kurut 
Rwıya l Çervoneçl kW'\lf 

ltM,
tlt,51 
ıa.
m,
nt,-
55,!t -il.ıs 
as,-

127,-
11.
.0,7J 
24,
ıs,so 

71,--.-
J0!0-
0,47 11 

12-
9oı 

• sa.ıo 
2 43,SO 

5510 
1 17 
4,20,50 
1,91,75 
4.'lO 

79,45 
1088-
• ~ deleri arasında mntema- hatta iaşeye lizım olan yirmi harp zengini nnvanmı ihra:ı 

... ~ bu itleri kir etmek vagondan fazla olan vagonlan ederek balkın lokmasından 
~dile yapmadığım, ihtikl- ticaret odau bir milddet çaldıklan milyonlarla otomobil 
~nüne geçmek için uğraş- tacirleri tahsis etmişti. Fakat ve ıampanya sefası yapan eski 
~ .ayliyen Kemal Beyin, bu y?rmi vagonu da almak çulsuzlann ise adedi hayli 
... "'ada kir edildiğini, fakat mümkün olma~ ÇünkO bu ziyade idi. Şimdi töyle bir 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

'- "4rın va}'Ja devrolunduğu- va~nl.an tedarik etmek kolay sual varit olabilir: Dertname 
~ aaylemesı mükemmel bir degıldı. - Peki ama efendim; ya 
~ .... ~t değil midir? Şu vaziyet Tuhaf ıey; Kemal B. tica- bu iflere ne buyrulur 11.. f 
~nda ben, bu işlerin ve V k b k Başvekil smet Paşaya 
~erin aamimiyetine kani .n.açakçılı Yapan Bir Şe e e Paşa Hz. 

~ . akta bakb değil miyim? 
utb k · M il H M Muvaffakiyetlerinize bir 1e-
~~d:~• = b==~ i et azinesine üt- ııisini ilive etmek isteroeniz, 
•-q gere ilive etti: düımanlann istilasından kur-

...._ B h • z v • d tardığımz vatandaki büyilk bir 
~~ld:ıar::ile bi!!:b~: iŞ arar erıyor u kısım evladı vatanı da hayatta 
r"llli belki en kahir düşman olan 't alb yerde mutlaklar müzayaka ve r:aruretin biaman 
~"ettirdim ve bir kap Bu Şebekenin Elebaşılan Kimler? pençesinden kurtannız; yani 
~ ~. bir kuruşa verilmek gayri mübadil deailen ve 
k:;'~e tamam doksan bin ~ besledim. [ Bat tarah l lncl aayfada] len adam bu işi yapmndığı varlık içinde büyük bir yoklu-

u lll.~nıek ki Kemal Bey ol- iç.in memurun balta olmasına ğt,ın bütün ıstıraplarını seneler 
,. ~Ydı b d k b L:- Tiryestino vapurlanndan biri hiddetleniyor ve zabıtaya ha- ve senelerdir yüklenip artık 
~ u 0 san in ~i İstanbul limamna gelmiş ve kendilerinde hiçbir tabilta-
&la ·tlıerniyecek ve açlıktan ber veriyor . 
~krt A • b k ertesi gün bu vaporla gelmiş Bu suretle de İ" tahkik s~- hammül kalmamış olan zaval-
~ 1 

.. cayıp §ey; 18 1 olarak gümrük idaresine bir y lılığm dununda binlerce aile-
~ bazın va.idile neler yap- takun silah beyannameleri ve- hasına girmiş oluyor. Fak t . 1 l ". ta bizim bu i...Jerden ha- müesseseye müracaat eden 

1 
erin çok, pek çok, lüzumun-

~h.. "" rilm;.+:... Bir ....nn sonra yani d f l k 'k · h '-1 :--ız olmamış... ""iow.o 5 .. memur malimabna müracaat an az a ço gecı mıı Bil a-
şı 12-13 gecesi de Dolmabah,.e r 'hk k tt' · · ~I\.. tndi, Kemal Beyı'n fU b-- 1' edildiği zaman inkar ediyor, mı 1 8 

• e ınnız. 
" .. cıt .... - rıhbmına çıkanlarak oradan ~ ve itiraflanndan milhim biraz aıkışbrılmca nihayet iti- Devlet makinesi bir aaatin 
~el!iele çıkıyordu. Ortada .Otomobillere filkletilmif ve rafa mecbur kalıyor. çarkı gibi değil ki makinele-

( ' ~ devredilea ya- Asmaalbnda bir yağcı mağa- Bunun. üzerine rüsumat riııden biri biru aksayıp 
~ llıilyon liraya yalan bir zuma naklohuımuttur. Bu un- memuru bütün silihçı diikkln· bozulursa işlemekten kalam. 
~Vardı ki ba ehemmiyetli c:lıldar, resmi bu daire namına lan gezdirilmek auretile ka· Umuru ibadın temtiti hiçbir 
' Kemal Beyin ihti- getirildikleri için içlerindeki Iİ· pkcıhfı yapanlar birer, birer adamın sıhhati Yeya baatalığile 
~it ~~. pahalılıkla "yapbjuu lihlu bofalblm•t. içlerine te- teşhia edilmif oluyor Ye tev- allkadar olmamak lhımselir. 
~ <hgı mücadeleden hasıl neke, demir daldlntliluri kon- kifat bqhyor. Şu gayri mübadillere teuiat 
b\ "t kirdan ibaretti. Acaba mut ff namına getirdikleri M ·· 1-ı..:... B 1 keyfiyeti Maliye vekilinini iyi-
~ar büyük bir kan do- daire anbanna naldolunm..,tur. Uu&09 İr Sui stmal leımesin~ Yabeste .., mualllk-
~ SCrmaye nereden temin Jş Nasıl Anlaşıldı ? Meselenin ilk tahkik safhası tır yolunda bir rivayeti yeis-
~ ,Uftu? İtte hepimizin &ğretmiştirki bu kaçakçılık işi Aver deveran ediyor. Bu riva· 
~~ llt ehemmiyetle işgal eden Hadise bu suretle kapablmıı .enelcrdenberi devam etmek... yetin budusundanberi bütün 
Ilı ~ bu idi. iken bu kaçak tilAhlan tedir ve birçok dairelerde bu gayri mübadiUer Vekil Beye 
~ ~ nıeseleyi sabık nazıra buraya aokmıya muvaffak ıebekenin elleri vardır. Vak'aya her dakika tifayı icil temenni 

......_ k reis sordu: olanlar mllhim bir ihtiyatsızlık çok süratli vaziyet edildiğin- ediyorlar. 
~ V ~f~dilen temettülerin yapmışlar ve hiç lilzum yok den bunların muhabere ve 
l.ı~~Yesı JHe parasından mı· iken bir ku-mru·· k muhafaza b akl k il I Fakat ya Allah esirgesin ~ r -Y c;sap evr an im. en e e bu bedbahtlann duası çabuk 
~- memuruna on lira bahşış geçmiştir. "'-~ , nıilstecap olma~a.... O zaman 
~~ co.e, b arkadaşlar da bu vermişlerdir. Bütnn bu şebekenin başında emin olun ki, birçok gayri mü-
~""dt.ıc eva ım merakla bekli- Bu memur, ertesi giin bir uzun aenelerdenbcri hükfımele badiller de, intizar ve inkisar 

~n....: Kemal Bey uzun boy- meyhanede rakı içerken bir mütahitlik eden ve mağazası · · d ih t k · makab' 
iQQ. nıiye lilzum göroieden T ıçın e n ya se eneı ı-

' Qı.r imirine tesadüf etmiş, orada ahtakalede bulunan bir tica- re iltihak edenlerin yanına 
"Yrılcev~p ile işin için- ağzından bau şeyler kaçırmış, rethanenin bulunduğu tesbit göçüp gidecektir. Artık muh-

tı....' li rna istedi, dedi ki: bunun Uzerinc imiri bu me- edilmiştir. terem reisi hük~met: 
~~ . ._.ayır, iaşenin verdiği M 
t. · ııq y·· b' 

1 
d muru sıkıştırmıya başlamıştır. ükafat Alanlar Sen de dadetmez i.en biz 

'
'~ t uz ın ira ır. Ora-:u1 ndan b~uıka 

00 
para Bunun üzerine memur itiraf kime feryt edelim? ~ '"T Bu mühim mesele etrafında 

~.. •nrnamışbr. etmişki limanda bir silah yapılan tahkikab muvaffaki- Baki fazla tasdiden ihtiraz, 
~~cvabı benim gibi, ar- kaçakçılığı yapılmış ve kendisi yetle idare ettikleri için hü- tazimab kemterancmin lutfü 
~~crn~dan bir çoğu da kafi on lira bahşiş almıştır. kümetçe bazı kimselere para kabulünü niyaz ederim. 
~ h. ış,lerdi. Bu arada Ayın- Muhafaza amiri bu haberi mükifab verilmiştir. İkramiye Eabak V111tnrton aeflrl merhum 
~ "4lth Ali Fcm.h beyin otlu 
"·. l(cın 

1
usu Ali Cenani B. alır almaz düşünmüş, taşınmış, alanlardan Gümrük başmüdü- Ali Müçteba 

~)tt' ~ Beyin bu işlerdeki kaçakçılık yapabilecek bütün rüne 500, İthalat müdürüne 
' ~·.anlamak istedi: eşhas ve müesseselere zihnen 300, ftç resmi memura ilçer, 

~.. cıs B., dedi, Kemal resmigeçit yapbrınış ve ver- yüz ; iki polis memuruna yü· 
~t ~&2.ifeyi deruhte ettiği diği bir karar ile bu müesse- zer lira verilmiştir. Mesele 
~ -., '-~ur aıfatile mi, yoksa selerden bir kaçına müracaat tahmin ve tasasavvur edıldi-

' •tile illi deruhte etmiş- ediyor, iş tehdit vadisine gi- ğinden daha çok karışık ve 
riyor. Halbu ki tehdit edi- mühimdir. 

)Jf.. AZiMET - Çocuk has
talıkları mütehassısı Doktor 
Semiramis hammla %evci Dr. 
Ekrem Behçet Bey dün tetkik 
ve tetebbüde bulunmak lb:ere 

Avrupaya hareket etmişlerdir. 

Garson Arif Ef. Acaba 
Rüya Mı Gördü 

Dersiniz?. 
Sulta.,.bmet pMlo kaJ111ın

da 11ra ile birkaç kahve 
vardır. Burada Maruf Bey 
iaminde bir zata ait (Ferah) 
isimli bir de k11aatbane mev· 
cutbır. 

Bu kıraathanede garaunluk 
eden Arif Ef. evvelki gece 
eaat birde kahvesini kapadık
tan sonra TOrbedeld evine 
giderken önüne Rahmi ve. lb
rahim isminde kahve mlifteri
lerinden iki kişi çıkmıt ve Arif 
efendiyi evlerine davet etmiıler. 

Arif, evveli evine gitmek 
mecburiyetinde bulunduğundan 
filin bahsediyorsa da ısrar 
karpsında nihayet buaber 
gitmeyi kabuJ etmiştir. 

Hep beraber bir hayli yol 
alan Uç adam, tekkemsi bir 
yere geliyorlar V6 küçtlk bir 
odaya girdikleri zaman bir 
masa ür.crinde hazırlanmıt rakı 
buluyorlar. Biraz hoş, bq ve 
az IODra rakı i1emi bqby,or, 
ilk kadehi rahminin elile yuvar
hyan Ariftir. Fakat içtiği rakı
dan birşey anlamıyor. Çünkü 
bu, rakı değil sudur • 

Garson hayretini izhar ede 
dursun vaziyet degişiyor ve 
Rahmi ile lbrahim vaziyetlerini 
değiştiriyorlar. Rahmi diyor ki: 

- Ulan Arif, sen benim 
aleyhimde çok fena şeyler 
söylemişsin ; şimdi ıeninle 
kozumuzu paylaşacağız! Arif 

hiçbir şey söylemediğini ayemin
lerle temin etmek istiyor.sa da 
söz dinletemiyor. 

Ve kavga bu ıekilde de
vam ederken odadaki dolabın 
kapağı açılıyor, ortaya başı 

kavuklu ıı:wn boylu bir adam 
çıkıyor. 

Bu adamı gören Rahmi ile 
İbrahim, bu ıarip kıyafetli 
adamın önünde secde eder 
gibi eğilip şu tdalde fiklyete 
bqbyorlar : 

- Ya teyh, bu adem ater 
mizde feaa ıeylu töyiedi. Ne 
ceza verelim. 

Şeyh efendi dddiyet)e ce
vap veriyor: 

- Cezasına siı tayin edin. 
Bunun O.zerine Rahmi ta

bancasını çekip 6ldünniyo kal
luııyor. Fakat İbrahim böyle 
Acil bir karara muamdır. O 
Arifin namusunu berbat ettik
ten sonra öldürüllftsi tarafta
rıdır. 

Fakat bu tqcbb6sler ıeyhin 
müdahalesi ile bertaraf edilj. 
yor, ediliyor ama Arifte de 
sıfır tükeniyor, bu sırada şeyh 
efendi ellerini birbirine çarpar 
çarpmaz içeri bir beşinci adam 
giriyor ve aes seda çıkarma
dan Arifin elini kolunu bağ-
lıyor. Sonra şeyh umum6 hitap 
ediyor: 

Ben gidiyorum, şimdi siı 
ne isterseniz yapın! Ve ıöylo 
bir pazarhk bqlıyon 

" - Kahveci Maruf Beyin 
10 bin lirası varm~ bunu ha
ber aldık, bu parayı kumarda 
kaundı. Eğer bu paranın bu
lunduğu yeri haber verir isen 
seni affederiz. Aynı zamanda 
hissene düşen payıda veririz.,, 

Arif bu teklifi ret edince 
mufassal bir dayak fash baş
lıyor. Üyle bir dayakki nihayet 
biçare kendisinden istenen 
hizmeti kabul etmek mecburi
yetinde kalıyor. 

Herifler, hu vadi aldıktan 
sonra biçareye şüyle bir göz 
dağı daha veriyorlar: 

- Burasını tekke zannetme, 
burası polis merkezinin işkence 
odasıdır. Eğer dediğimizi ya
parsan şahane yaşarsın, yoksa 
ölüm muhakkak, ve gözleri 
bağlana,ak sokağa çıkarılıyor. 

Arif, dişan çıkar çıkmaz 
polise müracaat etmiş YC o 
gece ıeyh rölünü yapan 
Hasan ismindeki adam yaka
mııtır. Fakat zabıta bu adamı 
ıcrbeı barakmıJtu-. 

Bir adama mufassal bir da
yak atmak ,.kaya plemiyıe 
cepe Ye Arifin de &kb 
b&flnda bir adam oldnğuna 
16re hadiaenin böyle tatlıya 
bağlanması biraz garip görül
ıe yeridir. 

Maarifin Doktorlarından Soruyoruz: 

Veremli Bir Muallimi 
Nasıl Dinlemezsiniz? .. 

:}Bat tarafı 5 inci aayfada) 
= 

Bu heyet ne yapsa beye
nininiz? 

- Seni gidi, seni, demişler. 
Sen Serbcs fırka i~lcrinde ça· 
lışıyordun. Öyle m:? Şimdi de 
hastalıktan bahsediyorsun? O
la mu, sen basta, filin değilsin. 

Ve ne muayene, ne birşey, 
raporu ahp bir tarafa koy
muşlar. 

Fırkacılık gayretinde Halk 
fırkası umumi katibini bile 
gölgede bırakan bu sıhhat 
memurlanna diyoruz ki : 

- Efendiler, fırkacılık na• 
mına bu adamı 61ilrce sevket
miye hakkınız yoktur. Yap
tığımz iı çok çirkin, çok feci
dir. Hilkflmefn dispanserinde, 

1 radyoskopi aleti önünde ciğer
leri eksilmiş görülen bir mu
allimin raporunu, vazifesini hi· 
len hiçbir doktor nazan dik· 
kate almamazlık yapamaz. B ı· 
nun aksine hareket etmek 
bak ve salahiyetini size kim 
v~miştir? 

Lfıtfen hesap verir misiniz? 

iş Arıyorum 
l:ımirdc uzun müddet muh-

telif ticaretanelerde çalışmış 

1 
faal iki genç herhangi bir 
müessesede seyyar veya sabit 
muakk•p olarak iş aramak
tadırlar. Kanaatkardırlar. 

Dem{rkapıcb Ye:ıt Edi:'Dc otelinde 

Şaki,. ve l:i!drı kardeş/ar 
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Gümrükler umum müdürlüğünden: 

3000 Tane Kasket 
Yapbnlacakbr 

J - Gümrük muhafaza memurlan için 3000 tane kasket 
yaphnlmasa açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartlan kağıdınıh tasdikli suretleri: Ankara
da Gümrükler levazım müdürlüğünden: İstanbulda Gümrükler 
umum müdürlüğü levezım ambarından alınacaktır. 

3 - Kırdırın: İstanbul' da Gümrük Baş müdürlüğü binasında 
kurulacak alım ve ıahm komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Kolay brq olmak ve cildinizin 

güzellijini muhafaza etmek 
isterseniz 

TiMSAH MARKA 
hraş bıçaklannı 

(KROKODİL) 
4 - Kırdırma! 11 kanunuevvel 930 tarihine rastlıyan Per- kullanımz. 

tem be günü saat 14 tedir. . Deposu: Çlçekpaza.r lstratiadl 
5 - Her istekli biçilmic bedelin % 7 ,5 ğu olan 855 liralık "' Han No. 7 - 8 

muvakkat güvenme " teminat " larile belli saatte komisyona ·--------..,..-----".:""'!"'+-
ıelmeleti. 
· 6 - Örnekleri lstanbul'da Umum Müdürlük levazım am
barındadır. İstekliler orada görebilirler. 

LONDRADAN 
Kumaş Getirttik 

lstanbulun en iyi, en usta 
makastarmı temin ettik .• 

Fakat ayni zamanda ölçü ile yapılmı' 
derecede güzel hazır elb:selerle su 
geçmez gabardin pardesüler de vardır. 

T ediyatta kolaylık 
gösteririz 

EminönünJe Esnaf Bankası itti· 
salinde tütüncüye b~tişik(50)numaralı 

MAKASI GÜZEL ASRI 
TERZİHANEYE 

Müracaat Ediniz. 

KiRALIK BİNA 
Emniyet sandığı mü<lürlüğünden: 
Cağaloğlunda Hilaliahmer binası ittisalinde bulunan ve Em· 

niyet sandığının mali olan bina kiraya verileceğinden talip olan· 

farın sandık levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri lizım 

relır. 

Ambar inşası 
• 

Tütün inhisarı 
ğünden: 

umumi müdürlü-

Balıkesirdc inşa edilecek tiltün ambarı in,aab kapalı zarfla 

münakasaya konulmuştur. Mezkür inşaata ait proje ile şartna

mei fenni ve sairesi 3 lira mukabilinde verileceğinden taliple

rin idarei umumiye mimari şubesine müracaatla almaları ve 20 
kinunuevvel 930 cumartesi günü zarflarını Galatada mübayaat 

komisyonuna tevdi etmeleri. 

.. 
DEVLET DEMIRYOLLARI 

iDARESi iLANA Ti 1
,. 

Haydarpqadan pazar ve çarşamba günleri Sivasa ve Sivu
tan salı, cuma günleri Haydarpaşaya hareket eden doğru katar 
yolculanmıza ıuhulet olmak Gzere 14 • 12 - 930 tarihinden 
itibaren bu katarlarda birer yemekli furgon bulunacağı Ye 
arzu eden yolcular bulundukları kompartimanlarda yemek tevzi 

edileceği illn olunur. 

300,000 yarda kane
tiliki • 

vıçenın 
• 

.MALL 
DEPOSU 

Bursalı Mustafa Fahri 
Bu kere Beyotlunda, lstik.111 
caddesinde Vene dik ıokata kar
ftaında 413 numarah matazayı 

Sırf Bursa ipeklileri 
üzerine küşat eylemiştir. Sah' 
fiatlanmız Burııa fabrika uıbş 

fiatlannın aynıdır. 
Bir tecrübe kafidir. 

Dr. Horhoroni 
FRENGİ BELSOGUKLUGU 
T edavihaneai Beyotlu T okatlıyan 
yanında Mektep sokak No. 35 
Tel. 3152 muayene her gün aa-
bahtan akşama kadar. 

ok Müsait artlar la 
H er tiir.U ikraz, istikraz, terhin, inti
kal, ferağ işleri yapılır. Sirkeci yeni 
Postane ku ısında.Vclura han No. 19 

lstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

Açık arttırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu 

Kuyu ve umıcı havi maa 
bahçe ahşap hanenin tamamı. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, Mahallesi, sokğaı, No. sı: 
Bakırköy ceviz!ik m. Reyhan •· 

atik 29, cedit 31 No. 
Takdir olunan kıymet: 1400 lira 
Artbrmanın yapılacağı yer, gün, 

1aat: latan bul 4 üncü icra daire
sinde 29112/930 T. S. 13 ili 15,S a 

I kadar. 

l 1 - lşbu gayri menkulün art
brma şartnamesi 18/ 12 / 930 tari-

hinden itibaren 930 I 376 numara 
ile lstanbul 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktU'. ilanda 

yazılı olanlardan fazla malu
mat almak irtiyenler, işbu şart

nameye ve 930/376 dosya numn
ranife memuriyctimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicili ile sa
bit olmıyan ipotekli alacaklılarlıı 
diğer alakadaranın ve iştirak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve husuıile 

fab ve masrafa dair olan iddia
lannı işbu Uan tarihinden itiba-
ren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memuriye
timize bildirmeleri icap eder aksi 
halde haklan tapu aicilile sabit 
olmayanlar ıatıı bedelinin paylq
muında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen pode arttır· 
maya ittirak edenler artbrma fart
namesini okumut ve lüzumlu malıl-
mab almıt bunlan tamamen kabul 
etmit ad ve itibar olunurlar. Üa
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli :r.amanmda verilmezse arayri 
menkul ikind bir arttırma ile aa
blır ve b~del farkı mahrum 
kalınan yüzde bet f aiı; ve diter 
urarla.r ayrıca hükme hncet ka.1-
makaızın memuriyetimizce alıcıdan 

Tütün inhisarı 
lüğünden: 

"' umumı mu•• du•• T• . tahsil olunur, bet No. lı fıkradaki 
şart tahakkuk etmek kaydile 
üç d.cfa batmldıktan sonra gayri 

26 teşrinisani 930 çarşamba günü kapalı zarfla icrası 
mukarrer iiçyüz bin yarda beyaz kanaviçe münakasası idarece 

görillen lüzuma binaen (3 kinunuevvel 930) çarşamba günUne 
tilik edilmiştir. Taliplerin yevmi mezkürda saat 11 de kapalı 
zarfla en son ve kat'i fiatlerini Galatada mübayaat komisyo
nuna bildirmeleri iktiza ed~. Ertesi giinll ibalei kat'iyeniıa 
icrası mukarrerdir. 

menkul en çok arttıranın berinde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse 
arttırma geri bırakılır alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

S - Artırmanın birinci ve ya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
teallük eden kanuni hakka ve 
utıım tanına 1röre diter şartlar 

Milterakim verai, BeJcdiJ:e. 

DOB.TOBLABIN Nazan dikkatine: .!::i.:.~d:t~ 
nakı sadırda, muhtelif tesemmümlerden ınut: 

vellit tazyiki ıiryanJ sukutunda Salvarsan zer.kinden mütevellit veya ameliyatlardan sonra gö'[ 
len tovklerde muvaffakiyetle kullanılan Suprahypoa ( W oelm) ampülleri Toptan ve perakeO " 
lstanbul Alyanak han 26 numara Telefon lst. 3!n 
~~--------~~~~~~------~--~~--~~------~--~--~~~--~~--~-

r ....... v_AP_URLAR _ _.ı HUR ADAM 
1 l 

lc4nıınıı~ ' 
pazartesi, 

sabahı 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata ldSpril 
bqınd.i Beyothi 2362. Şube 
acentub Sirkeci' de Milhür dar 
zade bam albnda Tel. lat. 7240 

İzmir sürat postası 
( Gülcemal)vapuru 30teşrini

sani Pazar 14,30 da Galata 
Rıhbmından kalkarak Pazar
tesi ıabahı lzmire Yanr ve 
Çarşamba 14,00 da lmıirden 
kalkarak Perşembe sabahı 
gelir. 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu) vapuru 29 Teşrini
sani Cumartesi 17 de İdare 
rıhbmından kalkarak Geli
bolu, Lipseki, Çanakkale, 
İmroz, Bozcaada'ya gidecek 
ve dönüşte Çanakkale, Lap
seki, Geliboluya uğnyarak 
gelecetkir. 

l Kanunuevvelden itiba
ren Adalar ve Yalova hattı 
tarif el eri değişmiş ve yeni 

tarifeler iskelelere asılmıştır. 

30 teşrinisani pazar İzmit 

postası yapılmıyacaktır. 

?l\DIKZADE BİRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Durnlu Pınar 
Vapuru p günü 

30 T. sani azar akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
~nguldak, İnebolu, Ayancık, 

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

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet ham albnda 
acentabğına müracaat. 

Telefon İs. 2134 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve B;ıkteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No . 
Muayenehane: Telefon l.tanbul 2523 
ll<ametgahı ı ., ., 2235 

Hfll U:ll tt IITlllHTlll IElllll tWIZ 

AEG 

vakıf icaresi müşteriye aittir. 
Yazılan gayrimenkul yukar

da gösterilen 29-12-930 tarihinde 

lstt nbul 4 üncü icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve göst erilen 
artbrina Şartnaıncsi 

aatilacata ilan olunur. 
daire•inde 

Yevmi, Siyasi, Fırkasız Muhalefet Gazetesi çıkıgof· 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: eti 

İdaremizde icrası mukarrer tasarruf dolayısıla memuriyeti 
11 lağvedilerek açıkta kalacak meurlar yerleştirilinceye k•:.

hariçten hiçbir kimsenin alınmasına imkan bulunmadığın uO" 
memuriyet talebi için beyhude müracaat edili vakit kaybol 
maması allkadannca malüm olmamak üı:ere ilin olunur. ~ 

Şiıhaıie yokuşunda sabık Jale gazinosu yeniden : 

HALK GAZiNOSU 
namile tam bir aile ıazinosu olarak küşat edilmiştir. 

Meşhur KEMANI MUSTAFA Ye PIY ANIST ANJEL it 
riyasetinde ril&ide banım'ardu mlltqekkll 

SIK MUSiKi HEYETi 
Her aktaın aut 17 .. l lcra1I lhenk edecektir. Flatlardıt tenzlllt. 

HiÇ BEKLE NILMED 1 GI BiR ZAMANDA 

BiRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCA1' 

TAYYARE PIY ANKO BILETl ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN İÇİN: 

Tayyare Piyangosu 
B.iletini Alınız 
Beşinci Keşide 

11 Kanunuevvel 1930 dadır 

BÜYÜK IKRAMİYE50,000 LİRADIR 
İÇiN 

Kolaylıkla 

LMANCA öGRENME USUL 
MüeMflcrl ı 

TAHSiN ABDI HERMANN SANDER 
Alman llaam mütehaHLI •e 

muallimi 
lunir erkek llıesl Almaac• 

mualllınl 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kısım Fiatı 250 Kr. 
Kitapçılardan arayınız l.. 

Vahan M. KoçyaJI 
HER NEVi MAHRUKAT DEPOSV 
Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve made!: 
k •• ·· l • T h Kılıç Ali paşa Çıracı sok8f'1 omur erJ. op ane: No. 22-30 Tel. Beyoğlu 1141 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiahmer binası 

No. 1 O Telefon lst. 6222 

DOKTOR., 
Ömer Abdurrah1'1~ 

Cilt, Saç, Frengi ve 8 
1 soğukluğu MütehaJS19 ,,d 

~uayenehanesi Ankı1ra ·~ · 
desi hükumet konaf.11 ')c,r 
randa eski ikdam Yurd~ ıııt. 
şısında 7 l numara birİP~Jcİfe' 

Her gün saat birden k•~"
d8rt buçukt-an akşarna 

.,.. ::.....: 

kARTfr' <l) ' ~MARKA 1 so N POS 'f ,A 
HUTCHIHS N 

1 
~ 

En satlnm 
Lf\11tlk!erldlr 

t P9 ve oce ntıısı 
Moreno AlgranU 
lııanbul Sirlırcl \' uı HH 6-t 

ümrllk a rka"nda 

'1 evmı, ::,Jyasi, HavaJls ve rbl" 

- ,,µııf' 
kııu ı atımbul, Nıll'uoıl 

Şeref aokıı 'i• 35 • JI -Te, '" lst anbi.11 - l '.>l 
Pcı. . kutıısu ı lııta:ıb.ıl • 711 O ,. 
Telj-aI . lstanhııl so~ r 

ABONE FIA T~~ 
TÜRKiYE -- "'' 

140il .ı:r. 
7StJ ,, 
40U .. 
ıso .. 

ı Seno 
6 Ay 
3 .. 
1 " 

')7JJ 
14 J , 
sJJ , 
ıJ.)J ' 

Gelen evrak sı-erl vcrıl 11cı. 
11 oı" 

ll1nlardan mesu lyet 11 

·rı B~ Mu 'ul Müdür: Ha 1 


