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~i ~dllna, ( Hususi muhaberi
~i ~dtıı ) - Birkaç gün evvel
ltı'\ ttlgraflarımda iflas eden 
dl Yol\er Ağazade Hulusi B. 
a\ta b' 'afb 8•tı.ın şayam dikkat ır 
•iııd~Ya girdiğini, ~lakad~r 
"~ h~~rin, . jüj A k?mıserlerın 
~~Ilı akitnlerm ka?1~le~ . m~h
~it ty~ verildiklerını bıldırdım. 
İlt tlltıt tükenmez dedikodusu 
111~ (!fkarı umum.iyeyi ve bu 
&~Yanda İstanbul matbuatını 
l ıı~ı • hA d' IJtı .. erce işgal eden bu a ıse, 
'1tıgllne kadar bir sır, bir mu-
ti\ yna halinde kalmış, dört 
\t~~ 0 nluk muazzam bir ser
bitdtı küçük bir sarsıntı ile 
<la.kenhire munkariz olmasın-
&.tıl 1 hakiki esbap bir türlü 
gir/şılarnamıştı. İflas Hadise
,.. •

1 
ın Yeni safhası efkarı umu

·•ı Ye • 
Cl.ttt nın merakım bir kat daha 
İçi •tacak mahiyette bulunduğu 
~1~ karileri mesele etrafında 
~qlı eıı olsun, şimdiden tenvire 
~Uş~ınanın mün:ısip olacağım 
l:tlu llnerek bazı alakadarlara 
Qitıl"caat. ettim. Bir tarafı 
"elaerne.mış olmamak için ev
~tt sındikler namına bir 

en nıalümat istedim. Fakat 

-
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İspanyada 1 Bugünün Meselelerinden j 
eümhurigetçiler ...... -------------
İş Başında lrtişaDavasınınBaşlan-
!Kıral Kaçtı, İlk Cüm

huriyet Kabinesi 
Teşekkül Etti 

Müsabakam~z Evvelki 
. Gün Bitmiştir .. 

Talili Baba 
Hamdi Bey. 16 sene posta 

islerinde çalış· 
iJ&if~~ mış ve tekaüde 

sevkedi l mi ş ' 
birkaç evl~t 
babası bir mu-

. mütekaittir · 
Mercanda 

Kemal Paşa 
caddesinde 0 -

ruyor. Son tay- l 
yare piy.an~o- 1 
sunda bıletıne \ 

yü:ı bin lira isabet etmişt~r. 
Binbir mihnet içinde aıle 

geçindiren bu babanın. d~ydu
ğu azim neşe ve sevınc1 ta-
rife lüzum var m!dır.? 

Yine bu so! keşidede bü
yük ikramiye kazanan Kedik
paşalı Karabet Efendinin 2200 

Karilerimizden ellerinde 
bulunan 12 lavhadan biri-
ni seçmelerini ve cumar
tesi gününden itibaren 
mühürleterek sıra numa-

ralar~m almalarım 

rica ederiz ··• 

(7) inci sayfam•zdaki şartları 
dikkatle okuyunuz 

Kuctıktan 
Kucağa 

Büyük 1 
Milli 
Tef rikamzz . 

Muharriri: 
Server Bedi 

BUGÜN 

* * 
gıcı, Geçirdiği Safhalar 

Son ha~a içinde tekrar canlanan " İrtişa ,, meselesi bugün is
tintak safhasındadır. Fakat gelen haberlerden anlaşıldığına göre 
muhakeme safhasına intikali çok yakındır. işin hayJi dedikodulu olan 
iç yüzünü aşağıki satırlar çok güzel tasvir etmektedir: 

Evvelki Kısımların Hulasası 
"Lôtfi ve şürekası,, hükumetten aldıkları barut ve fişek inhisar• 

larını ( 300) bin lira mukabilinde (E. M.) Fransız şirketine devrettik
ten sonra ortaklar arasında derin bir ihtilaf ba.şgösteriyor. Şirketin 
tasfiyesine karar veriliyor. Bu arada ( 150) bin Jir;\nın bazı kimselere 
dağıtılması bu ihtilafı alevlendiriyor. Dün, şirketin tasfiye hakemle· 
rinden Nesim Mazilyah Efendi hakkında Baroya yapılan müracaatler
den b<ıhsetmiştik. Bugün yeni fasıllara geçiyoruz. 

Defterdarhk TakibataBaşlıyor 
Lütfi ve Şürekası şirketi 

hakemlerinden avukat Nesim 
Mazilyah Ef. hakkında Baroya 
yapılan üçüncü müracaatin 
mahiyetini anlattıktan sonra 
esas meseleye girmiş oluyoruz. 

Günün birinde Lütfi ve şll

rekasi şirketinin azası kazanç 
lıL-~ · · -.l-.. <:lıılavı ...ı~rtt~ 
z:otı'lnu~ " Uoa """"7al/:\.-Iffl ""f..,. 

Avukat Şekıp Adut B. 
LiUfi ve ŞUrekbı Şirketinin 

hakemlerinden 

edersiniz ,, diyor· 

tahkikatı başlıyor. Bu kazanç 
vergisi meselesinin bir de şöyle 
garip safhası vardır· De~
terdarlık bu şirkete (500) bın 
liralık bir kazanç vergisi tar
bed ip Lutfi Beyin evine haciz 
aıemurları gönderdiği zaman 
Madam Lfıfi telefonle defter
dar Şefik Beyi evine çağrıyor._ 

Fakat Şefik B. bu teklifi 
kabul etmiyor ve: 

irtişa Davasma Giriyoruz 
Şimdi irtişa davasına ge

çelim: 
_ " Eğer bir işiniz varsa 

defterdarlığa resmen müracaat 
(Dev~mı 6 ıncı sayfada) 

intihabat Latifeleri 

- \ 
1 

-ı 

' 

l 1 kaymbiraderi T orkoın rasm . k 
çalap kaçmıştır. Polıs Tor omu 

Beşinci Sayfamızda Sı·z kime Reyinizi verdiniz ·ı 
K · B nuz o bilir. - Vallahi bilmiyorum, Cevdet erım eye soru ' 

aramaktadır. 
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--::ı:ııo:m ....... =-::::L--~-=-=-=-==-=-~====-===========:;;...--=:;:;:= r Halkın Sesi ]' D A B 1 L 1 B A B B B L B B ' Günün Tarihi 
Müstakil Nam- ------------~------------.. Ticaret OdalaJ'l 
zetler Meselesi Kasımpaşa 1 fırka Namzet Listesi ·I G~rip . • Kongresi 

Ve Halk Önündeki •• Bır , ı.ta.b•• ı; .... t m••tak•" ti' 

O··ıu··mıu·· ""aza Neşredilmek Uzere Ölüm · ;::::.::~.:;lf .. ::;::..;:ü~ Al etmek ıı...e W oncü-• ti .. Halk Fırkasının, bazı müs · 
takil namzetlerinin ekıe
riyet kaıanıp yenl MeeJlM 
tirmelerini teni~ ettiti 
ıöyleniyol'. Bu ş yia ve 

V T . t y Yeni Mecliste Müstakil Meb'us Bulunması lhti· Dün Bir Kadın Evinin ~':t!: 't:!~ •;ı.ı:";,~ııl' 
k
apur

8
. ornMı:' anO apM~- ı maileri Kuvvetli Değildir; Fakat Ortaya Çı- Odunluğunda Asılı ı .. i.ı• taı.cıı..-i•• ç ı. ,..ı•°.t 

De~.d .. kır Çı,1 lçd u kan'Şayialann Bir De Hakikat Tarafı Vardır Olarak Bulundu oıdutu •• b•••n 6aü•• ,., .. ,, u u ama ı ır ; için 1, Dank .. nıın Çanakı.al~ ütaleal•r önünde halk 
ta aşatıdaki mütaleayı 
aerdediyor ! 

liya B. (Şehudebaşı, Fev
ziye caddesi 18) 

_ bir ,.ı.e aç ••• teme•iol ~ ... 
Evvelki ,wı, KasımpafA 1 Bqtarah 1 i <I ••Jf•da 1 Galaıuda, F ındddı caddesin- edlldL Kcına-r• JOnD -

llıılcrind• iki kifiııin ölünıile Diğer, tarahllll Fethi Nuri ve Tahsin Beyler ıüyul hayat- de oturan Nefiae isimli lıir Ha- toplan•••""'"· 
neticelenen bir cleni• kuaa tan çekildiklerini silylemişlerdi. Ortada fikirlerini cleğiflir- nım, otunluju elli numaralı 
oldu. diklerini gösteren bir delil ele mevcut cleğilcli. eviıı odunluğunda tavana iple 

OtobDs Rekabetf 
Ş• eDdiftt firketleri otolıl' 

rekabetinden hükOmete tfka~ - Yeni mecliste birkaç 
miistakil meb'us bulunmasmı 
kim istemeı. Bunun fay dalan 
da yok değildir. 

- Ne gibi? 
- Bir meselenin birkaç cep-

heden görillmeai ahnacak ka
rarlann daha isabetli olmasını 
intaç eder. 

ıt 

Al Tuğ B. ( vapurcular 
birliğinde ) 

- Yeni Büytlk Millet Mec
lisinde müstakil m b'u lar ol· 
masına ve bunlann kazanabil
meleri için Halk F ırkaaının 
bunlarar yardım etmesine ta
roftanm. .. 

Ihsan 8. (Beşiktaş, Abbas 
Ağa mahallesinde, Soğan ağa 
sokağında 22) 

Aklım ermez; ne s61le-

yim. 

Snleyman Sım B. (Sam ty , 
Kocamustaf paşa, Canbaziye 
mahallesi, Mqeli eacit d
desi 67) 

'- ·~-~~~~~mil 
..... u.n .. C'i.1..-; -Is 
Jet istifade eder.· 

Çnnldl mn.taldller lıerhanrf 
bir meseleyi b ka bqka za-
viyelerden tetkik ve mllnakqa 
ederler: Fikirler kaqılqu. Bu 
fi~ karşılaıması mukaye eyi 
dogurur; mukayese ise uurlu 
vtlrümenin en mllhim esasıdır. 

Maruf Bir Dolandırıcı 
Eşref isminde bir dolandırıcı 

tnremiş, muhtelif hilelerle es
nafı dolandırmıya başlamış. 
Kendisine bazan Belediye mil
fettişi, hazan da Belediye me
muru ıtisll vermek auretile 
dolandırdığı esnafın adedi sa
yılamıyacak derecede çoğal
mışbr. Diln, poliı bu adamı 
rakalamışbr. 

V k
• - ı ı t aııh bulunmuştur. Nefise Ha-

a a fOY e 0 muş uF.: Mecliste Müstakil Meb'us Bulunacak Evvelki gün aaat on lıire nllDlD 6lümü şüpbdi g6rill-
etmişlerdir. Ankarada bo 1

• 

mtizakerui i~in bir içti a y•P1l,. 
eaktır. 

doğru Haliç Şirketinin dokuz Fetbi, Nuri ve Tahsin Beyler hakkında bu şayia deveran müştllr. intihar etmesi muhte-
numaralı vapuru Kaaımpaşa ederken ortaya lıaşka ve mühim bir rivayet daha çıktı : mel glirllldüğll gibi lıir cinayete 

iskelesine yanqarak içindeki Halk Fırkuı mevcut 317 meb'uslaktan ancak 297 aine lmrlıaa gitmesi de mümkün 
yolciılan çıkarmış. Soma yo- DiUD%0t göııteruek, mütelıaki 20 melı'u.sluğu ıerbes bıraka- addediliyor. Zabıta tahkikatına 

Bir Belediye Reisini Vurduta' 

luna devam ı'rı'n hareket etmi•. 1 2 devam etmektedir. "' ..... ~ bu suretle mUstakillen namzetliklerini vazedecek o an O 
Bir ara tomiıtan yapmış ve zabn intihap edilmesine ve Mecliste bir müstakiller hizbi bu Bir intihar Te,ebbOsU 
yapmadan evvel, iddiaya g&re lunmasına imkAn verecektir, denildi. Açık bırakılacak yerlere 
bir düdük çalmıı. Bu sırada Rizeli Mebmedin gelince, bunlar da sayıldı: lstanbuldan ve hmirden ikişu, 
sandalı alb mllşteri lle vapurun Adana, Trabzon, Samsun, Ordu ve saire gibi bazı mllhim 
arka ından geçip köprUye gi- mayetlerden birer meb'usluğa namzet ıösterilmiyeceği il e 
diyormuş. Dalgaların te irile edildi. 
sandal y lpa yapmıı; aaııdal Ş . D M D Ot# ·ı M• ? 
yolcul nndan Necmiye H. kork- ayıa Oğru U, egı 1 • 
muş, ayağa kalkmış, sandal Fakat bu rivayetlerin doğru reisi Rifat, eski lmıir meb'uso 
devrilmiı, içindekiler denize olmasına ihtimal ~ermiyenler Refik Şevket, eski meclis evrak 
d6külmllşler. çoktur. Bunların iddialarına müdilrii Nusrat, Salah Cimcoz, 

Etraftaki sandalcılar derhal göre: Bug\\n memleketin her Numan usta, müzeler müdtırn 
kaı.a mahalline koşmuılar, dört tarafında müntehibi aaniler H lil Beylerle, Mibalıç kazasın
kişiyi kurtarmışlar, fakat ka- Halk fırkası azası arasından dan çiftçi Mehmet Efendinin 
uy ebep olan Erzurumlu seçilmişlerdir. Bunlar da tabia- listeye dahil olduktan söyle
Necmiye Hanımla seyyar yo- tile Halk Fırkası namzetlerine nebilir. Bu listeye Zonguldakta 
ğurtçu Civanı boğulmuşlar. rey vereceklerdir. eçilen 3 namzedi de il ve et-

Tahkik bn vardığı şekil Eğer bir losmıreylerini kul- melidir. 
budur tt iddiaya göre k ptan ı nmakta ıerbes kalacak olursa Memduh Şevket B. bu va
Ahmet Bey, tornistan y parken yine fırkalarının taraftarlannı zife için gittiği Zonguldaktan 
nç dlldlik öttnrmek IAı.ım iken veya fırka tarafından iltizam dönmuş ve Gazi Hz. ne üç m . öttilrmüştlir. -~ğu- edilecek oıa .. ıan intihap edecek- isim takdim etmiştil'. 

--~- OQUll'-'-~n v.aanıar aa - ci -· . - ---·- . 

Oaktidarda oturan 55 yaş
lannda Seher Hanım kendini 
bahçedeki sarnıca atarak inti
hara teşebbns etmiı, kurta
nlmışbr. 

Bir avna Battı 
Diin akşam at (1,50) de 

köprtlden Kadıköy ve Haydar
paşaya hareket eden Seyrise
fain vapuru, karanlıkta tüccar 
eşyam nakleden bir maTDaya 
çarparak babrm , tayfası kur
tarllmıştır. Eşya aandıklamıın 
bir kısmı da toplanmıştır. 

Mavnada, liman nizamı mu
cibince lbçbir ışık olmadığı 
anlqılmışbr. ----

" ku ezunlan 
Maliye Vekaleti mal müdür

liiklerine Hukuk TC Mülkiye 
_...,n~'l a~n .. 1,.,.i bıvine karar 
ftrm u. 

Antalyanm Serik )u.zuı sel' 
diye reiıi iki methul pbıs tıı~ 
fından iildGrül G.Jtiir. Se p .. 
ıuudır. 

aarif Emini Geldi 
iz.mit ta.raflarında tetkikat ~ 

pan Maarif Emini uuffeJ 
dün ehrimb:e dönmüttür. 

Fenerin Kupaları Çalın~ 
Evdkl re• KadıköyüPcJI 

Fenerbahçe kulübün• firen bit 
hırsız, kulübün maçlarda k~ 
dıta bütün kupalan çalmıtll'• 

Bir Dava 
Şahsını v hüviyetfnl bt'~ 

bilmediğimiz, m bir ıkloP" 
diai namını n.r iti u~ 
riri Mehmet Zeki Bey ~azete~ 
de Mehmet Zati Bey namıa.b bil 
xnt hakkında intişar etmit . ol~ 
bir yazıdan dolayı aleyh1f11

1
, 0 açtığı hakaret davasının dil 

2 nci ceza mahkemesin rü'1! 
tine başl dı. Bu vuilc ile b11Zr tl 
da tekrar ederi:r. ki Mehmet • 
Beye ait olarak ırazdcmizde ~ 

A ' - - -·'" kat'ive.D rıV 
Zeki Beye it ve raci delildir· 

Bir Tüccar 
·Kendini Astı 

mevkilerini yine fırkaya med- h azi Hz. beyannameleri~i 
yun olacaklardır. azırlamıya başlamışlardır. Cu

maya kadar ikmal edecekleri Yemeklere Ve Sinamaya Narh 21 Bin Kadm Amele 

Kerestecilerde kereste taciri 
Karabet Ef. bu sabah dllkki-
nında asılı olarak bulunmuştur. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Sıtma Ucadeelsi 
Geçen 930 aenesinde biitOn 

memlekette bir buçuk milyon 
kişi ıtma muayenesine tAbi 
tutulmuş. 344 bin aıtmalı te-
davi albna alınmlf, 20 bin 
kişiye de koruma tedavisi tat-
bik olunmuştur. 

Alman Seyyahlar 
Bugiln tehrlml:ıe 150 Alman 

aeyyabı ıelmektedir. lkl (Gn 
kalacaklardır. 

Hakikat Nedir c! tahmin olunmaktadır. . 
Bu dakikada hakiki · N yet şudur: ••n- amzet Listesi Neşrediliyor 
Gazi Hz. fırkanın umumi Gazi Hazretlerinin beyanna-

kitibi Recep B. ile birlikte meleri namzet listesi ile bir
dün akşam namzet listesini likte cumartesi veya pazartesi 
tesbit etmişlerdir. Fakat liste- günü neşredilecektir. 
y~ konulan isimler belli değil- Yeni Meclisin Açılma GUnU 
du-. Sadece kuvvetli bir tah- G~~i Hazretlerinin yeni 
min olarak, eski meb'uslar meclisı 5 mayıs için fevkalade 
haricinde: içtimaa davet edecekleri an

Memdub Şevket, eski Ayan laşılmaktadır. 

Yeğenini Vurdu 
Sarıyerde oturan balıkçı 

Osman, bir kadın meıeleainden 
yeğeni Aliyi tabanca ile ya
ralannşbr. 

Yunan Talebe Kafilesi 
50klşilik Yunan talebe kafiled 

buıün tehrimi:ze relmektedir. 
Darülfünunlularımız tarafından 

kartılanıp 1te:.ı:dirileHklcnli.r. 

Belediye lokantalarda ihti
kann önüne geçmek maksa
dile yemeklere narh koymıya 
karar vermiştir. Lokantacılar 
bugün iç.in daimi encümene 
d~v~t edilmişlerdir. Bunun gi
bı sınemaya d narh konacağı 
söyleniyor. 

Ecnebi Mütehassıslar Gidiyor 
Millli müesseselerimizde bu

lunan ecnebi mütehassıslara 
yol verilmekte, bunların yer-· 
lerine Avrupada ihtisas yap
mış gençlerimiz tayin edilmek
tedir. Seyrisefain fabrikasın

daki Alman sermilhendisini11 
yerine de miihendis Server B. 
tayio edilmiştir. 

Şehrimiz tütün depolarındııııl 
kadın amelenin miktan 21 bintfıl• 

Merkez BankaSl 
Bugün Hisse Kaydi 

Hitam Buluyor 
Cümhuriyet Merkez Bantor 

na hisse kaydi muamelesi bLl 
akşam nihayet bulmaktadıt• 
Bankanın tesis heyeti alına" 
netice üzerine bir mayıs topll' 
mşına kadar nihat esaslatl 
kararlaşbracaklar ve on bef 
mayısta herşey nihayetf emiş vt 
faaliyet başl mış olacaktır. . 

Bankanın lstanbul şubt-9 
binası henüz tesbit edil~ 

' d ğil" eli e r . .. 

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

1 : Hasan Bey - Pazar ola propagandacı 
başı... Anlat bakalım, ben namzetliğimi nasıl 
koyayım? 

2 : Cevdet Kerim Bey - Hasan Bey sen 
evvelA bir talepname yazacak, namzetİiğiui 
koyacaksın. 1 

. 3: C. Kerim B. - Sonra bu namzetler arasından 
bızim. ~~a da üç yüx tane seçecek ve fır a nam
zetlerını ılAn edecek. Müntebibi cveller tarafınd 
ilin edilen müntehibi aaniler de me:b'u• aeçecekl:. 

l 4 : Haa n Bt:Y - Ha.. Tavşanın su} unun e;l :ı;u f 

J 

Demek °!ü~tehıb ~veJJer ve müntehibi aııniJtf 
olduğu a-ıba n :ıedı eve.ller ve a udi aanile' 
de var... Hnydi Hayırlı ı oııun 1 



R lf-
-... •• Alawıyanın yap-
1111 ziraati makinetqtir

te mlmkiln değildir. 
_ ""6k aervete mUhtaç
.. ancak blytlk çiftlikler 
lattaik edilebilir bir usul-

sonraki ziraat sistemi 

1"'11tetıe bulAaa edilebilir. 
-Boynk arazi sahiplerinin 
L.a..~ni köylllye dağıtmak 
~n k6ylüleri müstakil 

lllhibi yapmak. ( Bu, bil-
~~im Şark villyetlerin

ilo zaruri bir usuldür. 
orada bili feodalite 

"-1 · bakayası sayılabilecek 
'- llrazi sahibi beyler vardır 
~ köle vaziyetindedir.) 

~Köylerde küçilk kay 
~ ihdas ederek köylüye 
~ •ermek. ( Son zamanda 
L....: Baakumm Yicuda ge
~~ iatediği k6y koope-
~ kısmen bu vazifeyi 

1 edir.) 
~-. K6ylilye yeni sistem 
~ ~ullerini 6ğretecek aey
"-"'-at mOtehusıslan ve 

4 
•ektepleri teaİI etmek. 

-.......:-_ K6ylilye, mahsulllnD 
tk.._~calara ve1a şimdi 
~ tibi, Ziraat Bankuma 
'd; ansak için, lmkinlar 

• tıbaek. 
""'"" VW mikyuta propa

teşkilib yapmak. .. 
~ Wde yapalacak it bizce 

~""'"" Ziraat ı.tlhaalibmızı 
~ _ ederek mmtakalara 
~ Ye her mmtakada 
;... ~İlecek ıeyleri tesbit et-

._: .; Ziraat Bankaaanı, ti
~ er yapmaktan menede
" .totn;dan doinıya köylO 
~ -...uı olacak Ye onun 
'Dati,acını tatmin edecek 

a e yenilqtirmek. 
!-.. ._ MDatah.illeri koope-

letiwıbna bağlamak ve 
~'-retle onlara kredi, yeni 
'-a lllt tedariki ve iıtihsall
'1c. '-1 hU1uaunda yardım 

~ 4 
...... Seyyar ziraat mektep'•e ziraat miltebusıslan 

"' ..;!'1rarak kayltıyll sinema 
"'- e ile ikaz etmek ve 
~elli tarzı zirai öğretmeL 
~ '1mumt hatlar nzerinde 
111.t erek yeni bir ikbsadt 
... ._ kurabilinek, belki iktı-
-.. 1 ~Y•bnı1Z1D en mllhim 
~ balletm1t olum. 

SON POSTA. 

Postanın Resimli Makalesi 

1 - Size Meribte insan var mıdar? 
Dünya yuvulalc mıdar? Sen'e niçin 36S 
fÜDdÜr ? diye sorsalar ihtimal ceYap 
n:rebillr•lnlz. Çilakl bunlan oka•Uf, lt
renmitırini:ıdir. 

2 - Size Paria nered~r? Sinema naasl 
tefd r? Çiçek niçin renldwJr? diye sorular, 
lnaalua da eevap •erAWrslnia. ÇOnldl 

Mlan 4a oku1up •lrlp~lniıdlr. 

Kendinizi Biliniz 

3 - Fakat aiz kımainiz? •uallne cevap 
verebilir misini&? Kendinizi bu suale cevap 
nrecek kadar tanıyor mu•uauıı ? Bia her
.. Jİ ötrenh- de kendimizi ötreemeyi ihaal 
ecleriz. E•ffli badini&i lpeainiıı. 

BUGÜNVN TELGK,Af' HABERLERİ 

s. • s 

Sözün Kısası -
Miindıtectıtımızın çok
lugutıdan dercedileme
miştir. 

Meşhur Kitap 
Aldı Yürüdü 
( Bq tarafı 1 laci aarfada ) 

kendi khip tahretini tabiye 
etmek, 80Dl'a da rakibi unaet-
tijini tezyif etmektir" dip. 

Rasim Ali B. Kemal Cenap 
Beyin yirmi 1ene evvel netret
tiii halde buglln hlll talebe
Dİla elinde den kitabı olarak 
bulunan fiziyoloji kitabuu tet-
kik ediyor ve birçok mlU:e&at 
ve yanlıt noktala ıa.termiye 
çalaşıyor. 

Fakat Kemal Cenap Beye 
çatmakla kalmıyor. Sonra 

·---------------------------.~-------------------.. 1 kendisi aleyhinde karar veren diğer divan azasına geçiyor. 
Garbi Trakya 1 

Yüz Elliliklerden Şiki
y et Ediyor 

GömülcUna, (Hususi) - Yu
nan hükômetinin, geçenlerde 
Tllrkiye ile akteclilen dostluk 
muahedelerinden 10nra Garbi 
Trakyada yerletmİf olan yliz 
ellilikleri hudut haricina çıka
racağı söylenmisti. Fakat Yu
nan meclisinde hükumet mu
haliflerinin bunu bir ıeref 
meselesi yapmaları üzerine 
teıavvur geri kaldı. Mamafih 
bu adamların hiç olmazsa bu
radaki Türk balkının sırtından 
yaşamalarınan önllne geçile
bilirdi. 

Fakat aradan geçen müddet 
zarfında hiçbirşey yapılmadı. 

O derecede ki Garbi Trakya 
TDrk cemaati sabırsızlanmıya 
ve bihakkın asabilet1J1iye bq
ladılar. Ayrıca vatan hainle
nnın cemaat kaaasandan 
almakta olduktan paranın bir 
listeai Trakya umumi valisine 
verilmiştir. Fakat bunun he
nüz faydası görtılmemiştir. 

Vatan hainlerine cemaat 
kasasından ıu veya bu namla 
verilmekte olan para ayda 
(23,500) drahmidir. Bu herif
lerin sui istimal ile ceplerine 
indirmekte oldukları para iıe 
bu rakamdan hariçtir. 

Pariste Buyuk Bir 
Yangm Oldu 

• 

ihracat .. 
• 
lzmirde 

İnhisar .. 
Telô.şl 

lzmir, 23 (Huausi) - lhracabn 

Rivayetleri .. 
Karş~landı 

idare edileceği hakkında çakan ri~ burada tacirler 

arasında telif ve endişe uyandır111ışbr. Bu haberler üzerine 

tacirler, köylüye mahsulleri mukabilinde vaptıklan krediyi 
kesmek mecburiyetinde kaldılar ve ticaret idar~ine de mü

racaat ederek rivayet etrafında tahkikat ..yaphlar. Ticaret 
Odası ise bu haberi resmen tekzibe salahiyeti olmadığını 

fakat İkbsat Vekiletinden soracağım bildirdi ve vekaletten 

malümat istedi. Diğer taraftan burada ihracat iflerile uğ

rqmak maksadile tqekknI eden bir ecnebi kumpanyaaa 

Gazi bulivannda bOyük bir bin, yapbrnuya karar vermiıti. 

Bu haber Ozerine bina itini tMif- etmeyi muvafık gördü. 

Tütün tüccarlan da bugün öğleden sonra Ticaret Oduı 

Umumi Kltibi Turgut Beyin iftjrakile bir içtima ya.-.arak 

ihracat meselesi etrafında görüıtüler. 

Ticu.t o.1.... idare )MyeU-., ''8'"' mıntaka ticard 
Mtıdllrü Ziya Beyin iftiraldt• mühim &ir içtima yaparak 

bu mesele hakkında mlizabı'aM bulunacakbr. 

SON POSTA - Hilkômet Dlfrkezinden IOD akseden 

haberlere bakıbcak olursa ihracf t inbisan rivayetlerinin 

hakikatte istihsal kooperatiRen etrafmda tasavvur ve ka
rarlardan galet olduğu anlqılabilir. 

Irak Ve Mısır Arasmda 1 Halk Evleri 
Kahire, (Hususi) - Irak Ankara, 15 ( H. M.) 

Başvekili Nuri Paşa niaamD Halk Fırkasının teşkil edeceği 
on beşinci günü Hicazdan bu- _. Halk Evleri " nin esaslan 

henüz kararlqtınlmamıfbr. 
raya dönecek ve ertesi gilnil Bu hususta muhtelif noktai 
Mwr bükumetile Irak biildime- nazarlar vardır. Bu aoktai na.· 
ti arasında mllcrimlerin iadeli zarlar intihaptan sonra ıözden 
maksadile bazarlanan mukave- geçirilecek ve en münasip şe-
leyi imzahyacaktar. kil bulunacakbr. 

Paris, 14 (A.A) - Kliti 
mahallesinde buglln akqama 
doğru gayet büyük bir yangın 
olmuttur. Bir benzin depoıu 
tutuşmuf, birçok bOyilk bina-
lar, er.zak ambarlan, g(imrtık r 
dairesi, devlet demiryollan 
levazım idaresi yanıp harap 

• 
ister 

• 
inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

bir hale gelmiftir. 

Ticaret Borsası 
Talimatnamesi 

Ankara, 15 (H. M.) - Ti
caret bonalan için yeni bir 
talimatname hazırlanmaktadır. 
Talimatnamede komiserlerin 
vaziyetleri teabit edilınektedir. 
Vekilet birçok maddelerin bor
saya alınmasına karar vermif
tir. TOttln için henüz bir karar 
voktur. 

Irak Tayyarecileri 
Dün plmeleri mukarrer 

olan Irak tayyarecileri, havanın 
muhalefetinden dolayı hareket
lerini tehir etmitlerdir. Y artn 
burada bulunacaklardır. 

Umum GOmrUkler ida- cak. aman bana başka 
resi , TOrk - Bulgar ve bir yer gösterin. diye fer
Tllrk - Yunan huduttan- yat etmiştir. Bu hal kar
nan başlıca noktalannda şııında, gelecek eene büt-
beş, alb GDmriik atıh•- çes'8de binalann tamiri 
faza biaua yapbrdı. Bun- nazpı dikkate alınmak 

d üzere şimdilik bu muba· 
lann beheri ıçın .dör er faza binası botaltılmıt , 
bin lira kadar bir para gümrtk memuru için de 
aarfedildi. Binalar yapılalı civar köyde hususi bir 
Oç seneden fazla olmadığı yer tutulmuştur. Bu vazi
halde ekserisinin duvarlan yet karşısında resmi İf ve 
çatlamışbr. içlerinden bir İnfaat yapılırken hazin.,. 
tanesi de oturulamıyacak nin menfaati g6ze6ldiğine 
bir bale gelmiftir. Bu ve bu menfaati g6zetmi· 
noktanın memuru, " bir yenlerin de llyık olduk
ıUn bina bqıma yıkıla- lan cezaya çarpaldıklarına, 

ister inan, ister inanma I 

Zaro Ağ~ 
Pek Yakında lstanbula 

Dönüyoı 

Londra, (Hususi) - Zaro 
Ağa Nevyorklan buraya gel
miıtir. Yakında fstanbu :ı g de
cektir. Nevyorkta çok güzel 
bir bayat geçirdiğıni, kendisi
ni 157 yaşında değil, adeta 
57 yaşanda biuettiğini söyle
miştir 

Yunanlı Banker 
Dt:n Yunan Polisine 

Teslim Edildi 

Yunan Milli Bankassndan 
( l) milyon drahmi ihtilis ede-
rek lstanbula kaçan müdürler
den Andrcas lstanhul Yunan 
konsolosluğunun müracaati üze· 
rine beş gUn evvel tevkif edil
di. Yunanistanla geçenlerde 
adi mücrimlerin iadesi için bir 
mukavele imzalandığından 
Müddei umumilik Adliye ve
kaleti vasıtasile Hariciye ve
kaletine müracaat etti. 

Dün Adliye Vekaletinden 
müddeiumumiliğe gelen bir 
emirde Andreasın Yunan me
murlanna teslim edilmesi bil
dirilmit ve Andreu tevkifa-
neden çıkanlarak dUn Yuna
niıtandan sureti bususiyede 
gelen memurlara teslim edil
miftir. Andreu dün geç vakit 
hareket eden bir vapurla Yu
na 1istana götürülmiittür. 

ispanyada Cüm
huriyetçiler iş 

Başında 
{Bat tarafı 1 inci sayfada ) 

Son Vaziyet 
Madrit 14 (A.A.) - Leon

da ve daha birçok tehirlerde 
de Cllmhuriyet ilin edilmittir. 

Dün polis tarafandan yara
lanaa bir nümayişçi bugiin 
almllftlr. 

Barselon Sevinç içinde 
Banelon, 14 (A. A.)- Bar

selonun bütün sokak ve cad
deleri ellerinde cllmhuriyet 
bayrakları taşıyan ve hep bir 
aiazdan maraeyyez marımı söy
liyen kesif bir halk dalgası ile 
dolup taşmaktadır. 

lspanyol Parası Düşüyor 
Londra, 14 (A. A.) - ispan

yada çıkan son bidiaeler 
lapanyol parasınm lıiaolunur 
derecede dOflDe.ine Mbep ol
mllfbu'. 

" Müderris Beylerin eaer
lerini baıtan nihayete kadar 
tetkik ve tenkit ederek neşret
mek için kitaplarının sayfa 
mecmuu kadar ciltler DCfl'et· 
mek lizımdU'." 

Diye başlıyor. Evvell dok-
tor Server Kimil Beye hllcum 
ediyor: 

"fransada (Presse Medicale) 
ismindeki bbbi gazete ile (Re
vue D'Hygiene) isimli mecmu
ada Fransız alimleri tarafından 
neşredilmiş. olan mesai ve 
makalder, hatta verilmiş ders
lerin ifadesine muktedir ola-
madığı bazı kısımlan çıkarmak 
suretile kendisine maletmiş
tir." diyor. 

Tevfik Recep Beyi de ceha
letle itham ederek diyor ki: 

"Halen Tıp fakültesinin re-
isi ve ilmi ensaç ve ambriyo
loji müderrisi Tevfik Recep 
B. kitabımn daha bat tarafın
da hücreyi tarif ederken fa
hit bir hataya düt&yor.,. 

Bundan sonra Rasim Au 
B. doktor Mustafa Hayrullah, 
Akıl Muhtar, Hamdi, Suat ve 
Hadi Faik Beylerin e1erlerini 
tahlil ederek onları da cehille 
itham ediyor. Bu kasma da 
yarın nakledecejiz. 

Poliste 
Bir Da .. qak 
iddiası 

Eminönll poU. merkezi Şlk
rü oğlu Kadir Ef. iaminde 
birisini bir tavcılık meselesin
den dolayı yakalamış. Kadir 

ı Ef. cUrmünü in kir etmif. 
Memurlar söyletmek IÇlll 

kendisini sıkıtbrmışlar. Bu sa
rada Kadir Ef. bazırladağı bir 
istidayı kendisini ziyaret eden 
bir arkadqı vuıtuile mllddei
umumiliğe ıandermit- Kadir 
Efendi bu istidaaanda kendi
sine polis merkezinde 
işkence yapılmakta olduğunu 
ve ani bir baskın yapılırsa po
lisin bu hali cürmü meşhut 
halinde görüleceğini bildirmiş
tir. Müddeiumumilik derhal 
muavinlerinden Rıdvan Beyle 
tabibi adil Enver Beyi Eminönll 
merkezine göndermif ve fakat 
o sırada Kadir Efendi müddei
umumiliğe gönderildiği için 
heyet avdet etmek mecburi
yetinde kalmıfbr. Kadir Ef. 
Tıbbı adli tarafından muayene 
edilmit elleriade ve ayakla
nnda dayak asan teabit 
edilmip. 

Tahkikata devam edilmek• 
teclir. 
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9öı1:? YAPIYORLAR MI1~:::~_n 
~ok Şayanı Dikkat Mu- Yunan Gazeteleri 
hakeme Safahatından Yunan Dostlu 
Sonra TekrarCanlandı Sovyet Rusya Şim e Kadar Türkiyeye Hararetle Bahs 

t Bat tarafı 1 inei ..,.. ... ) 
llCafıaa t.bammll edemiyerek 
~kte iken daldllmesi yüzlln
den iki aene miltemadiyen alb 
yedi yilz bin lira zarara uğra· 
masa ve ayni zamanda da mll
him bir pamuk, un ve çorap 
fabrikası inşasına teşebbtıı et
mesidir ki HuHisi Beyin ban
kalara borçlanmasına sebep 
olmuş, 926 senesinde ise nak
ten borç ödiyemediğinden 1.
tanbul mahkemesince iflhına 
karar verilmiftir. Y almz ena• 
val ve emlikinin Adanada bu-
lunması itibarile iflh muame
lainin devamı jçin de kayfiyet 
Adana mahkemesine ,,eriln.iftir. 

Borç Nekadardı? 
Borçlar tahkik edildiii za

man Huliisi Bey mevkuf bulu· 
nuyordu. Birçok iatidalarla ıin
dikler tarafından kefaletle tah· 
liyesini istemeaine rağmen ha
pis temdit edilerek tahkiki do
yun yapılmış, Hulüsi Bey ha
pisanede tanzim ve Adana 
Noterliği marifetile tebliğ et
tirdiği protestosunda tahkiki 
clByunun kanun dairesinde ce
reyan etmediğinden balıaile 
bydini istediği birçok kimse
lere hakikatte borcu olmadıjı
nı, bunların kiffesinin mahke-
meye sevkleri lazım geldiğini, 
aksi takdirde iştiki anilhükkim 
davası açacağını mahkeme 
riyasetine ve jüj komisere 
bildirdiği halde muamelita 
devam olunmut ve neticede 
mlmlaz, gayri mOmtaz 673000 
lira bir borç kabul edilmiştir. 

Konkordato Niçin Yapdamadı? 
Konkordato zamanında 1.

tanbul avukatlanndan Şekip 
Adut Bey, Hul6si Bey namına 
yilzde otuzu pqin ve mtıteba-
kisi için de mevcut emvalini 
kartılık göstererek llç ıene 
bunların idar~si suretile tesvi
ye imkinı kanaati blaıl olmaz· 
aa mevcudabndan tedricen sa
blmak suretile bu milddet zar
fmda imhuuu ve ytlzde bq te 
faiz almmasmı teklif ettiği 
Mide llindik Beyler mOfliain 
muamellbnda hile mahsus ol
cluiaau Ye bu hile raporu 
..ilr• tabaddtls edecek ceza 
da•umm neticeaini beklemek 
ulaabı matlubun reyine mltte
nkkd bulundupu; ve fakat 
borcuadan ziyade malı bulun-
mak lıuebile ceza davasının 
aeticeıine intizardan iıe mua
melit ilnyona inkılip ettiri
lerek mevcudab sabldıjı tak-
dirde tlç dört ay içinde yiizde 
y6z almak imkinı olduğunu 
a6ylemifler. 

Bunun Ozerine ekseriyetle 
ceza davasman neticesine inti
zara mahal olmadığına karar 
verilerek muamellt ünyona 
inkılip ettirilmiştir. 

Benim alacağımı sindikler 
reddettiklerinden ben o içti
mada simi sıfatile bulundum. 
Ancak (59000) küsur lira mat
lubu olan balyan Şark Bankası 
Hultsi Bey namına yapalan 
teklife muvafakat etmiş, diğer 
Bankalana vekilleri de mer
kezlerinden henüz telgrafla 
emir alamadıklarından bu ka· 

rara müstenkif Taziyette kal-
mıtlardır. 

Ben alacağımı bilihare mah
kemeye mUracaatle hnkmen 
kayd ve kabulOne karar istih-
aal ettim ve tevzi ettikleri 
hİlleİ curemam olan ytizcle 

Neler Gönderdi? Ve Damping Yapıyor Mu? ı.ı!::'~Mir:l~ 
rete dOfOrmliftOr. Ç 

Rrugatlt1 IMı •n•lllcl pllnın tatbikatı neticesinde 6Öriilen manzaralardan bin 
Rualaruı memleketimize kar- j 

ıı ela damping siyaseti takip ~-~~-....T"':-'~~--,--
, 1 çimento g6ndermedik. Hatta 

~ 1 lstanbuldaki Rus depolarında 
180 ton çimentomuz vardır ki 
teşrinievveldenberi sablama
rnışbr. 

ettikleri, memleketimize son za
manlarda birçok eıya g6nder
dikleri etrafında çıkan rivayet-

ler llzerine lktısat V ekileti tetki
kat yapmaktadır. Ticaret mO
dtlrll umumisi bugtln şehrimi
ze ırelerek vaziyeti mahallen 
tetkik edecektir. 

Diier taraftan fdırimiz Rus 
ticareti hariciye mlimeuilliği 
ıimdiye kadar Ruayanm Tllr
klyeye sevkettiği mallar hak
kmda bize fU izahatı ı&nder
miıtir: 

Rus Kömürleri 
lstanbuldan gelip geçen Ye 

uzun seferler yapan ecnebi 
Yapurlan iyi k6müre muhtaç 
olduktan için ya lngiliz kar
difi veyahut Rua k6m0r8 alll'-

lar. Biz kömürlerimizi bu va
purlara satarken Türk kömllr
lerile değil, lngiliz k&mOrlerile 
rekabet ediyoruz. Ttırk kl
mllrlerinia tonu 19 - 22 filin, 
Rus köm8rlerinin tonu 26 - 'D 
tilindir. 

lngilizler Oç sene evvel bu
rada 150 bin ton kömür sa
tarlardı. Şimdi ancak 50 bin 
ton k6mlr sarfedebiliyorlar. 
Aradaki açığı Rus kömlirleri 
dolduruyor. Fakat bundan do-

Rugada bflş StJnelilc pl•n mııcibince gapılmalcta 
olan geni fabrilcalar 

layı Tlirk kömürlerine zatrar ı betindedir. Mütebakisi ltalya, 
Yermif değildir. Almanya, Fransa, Noryeç, Ro-

Çimenlo Dampingi ~~nya ve Yugoslavyadan. ~e 
dıger memleketlerden gelmıştir. 

Tilrkiye gümrüklerinin ver
diği rakkama göre 930 sene
ıinin son dokuz ayı zarfında 
Türkiyeye hariçten 51261 ton 
çimento gelmiştir. Bu miktar 
içinde Rusyadan gelen çimen
tonun miktarı ancak °O 27 nis-

Binaenaleyh Türkiyeye çi
mento getirmekle, Türk çi
mentolarile değil, ecnebi fab
rikalarla rekabet ediyoruz. 
Nitekim Tiirk fabrikalarının 
çimento verdiği lstanbul ve 
Ankaraya, biz hemen hiçte 

Şeker Dampingi 
Türkiye gümrüklerinin ra

kamlanna göre biz TOrkiyeye 
1928 acnesinde 12817, 19'l9 
~enesinde 13,319, 1930 ıene

sinde 14, 143 ton ıeker ithal 
etmiştir. 

Demek buraya gönderdiği
miz ıekerin her sene yüzde 
5 nisbetinde artmııtır. 

Halbuki en çok şeker ge
tirdiğimiz 1930 senesinde bile 
diğer memleketlerden geri 
kalm1tısızdır. Meseli ayni se
ne zarfında Çekoslovakyadan 
17 ,811 ton, diğer memleket-
lerden 20,893 ton şeker gel
tuiştir. Bizim şekerlerimiz Çe
koslovak şekerlerinden daha 
ucuz ve daha iyi oldujıı halde 
itballtta onlardan ileri gitme-
mişizdir. Buna damping deni
lebilir mi? 

Bilhassa piyasada Türk 
şekeri kifi derecede bulundu
ğu zaman kat'iyyen latanbula 
şeker g6ndermemişizdir." 

latanbul ticaret ofisinin ve 
ticaret oduırun tetkikatı u 
Rus ticareti hariciye miimcs
silliğinin bu iddiU1nı teyit 
etmektedir. 

manyanın Londra orta 
M. T"Jtuleakonun v 
tına gitmek llzere B 
mufarekatinden sonra biÇ 
böyle bir istifanın 
beklememekte idi. 

Kıra) Karolun samiad 
haplarından ve kabine 
metlerinden bulunan M. 
ilesko meb~usan m 
adeta takbihe uğradı 99 

fuım vermek lüzumuna 
oldu. M. Manoilesko, b• 
rinde ve niyetinde JSrat 
terdiğinden M. MironeskO 
cumartesi günü kabinesi
ti fanamesini Karala ver 

0 

Mironeskonun lstişar 
Bükreş - Romanya 

başvekili M. Mironesko, 
fırkası reisi M. Duca, 111 

liberaller fırkası reisi M. 
orgeı Bratiano ile milliy 
fırkası reisi profesör V 
nezdine kabul etmiştir. 

M. Titulesco Londrada 
lunduğundan BOkreşe d 
gelmesi için kendisine 
çekilmittir. 

Siyasi mahafil M. T" 
konun bir temerküz 
teşkili için teşebbüsatta 
nacağı mlitaleaaındadır. 

inatçı Hayalperverler 
Sofya - La Bulgaria 

zetesi .. inatçı Hayalpen 
ünvanlı bir makalesinde 

"': "Balkan yarımadaaımn 
arasındaki zıddiyet ve 
duygularının tercihan b 
dığı ve inkişaf bulduğu 
aaha teşkil etmekle 
mayıp hayale son de 
düşkün olan milletlerimizi 
çok defalar halin en 
menfaatlerin~ mlifkül bir • 
balin cazibesine feda e 
aevkeden vehim ve ha 
diyara olduiuna tarih b 
ıehadet eder. 

Mesell Atinadan çıkan 
gazetelerin nqriyatma 
mak ve inanmak liz11D 
Balkan Y anmadasmda y 
milletlerin daima ve hili 
ğazlamak fırsatını kouua...-ı 
olduklarına htıkm~tmek 
edecektir. Onların ihtira 
C()fturmaktan ve en küçllk 
hadiseden istifadeye k 
maktan zevk duymalarllll 
baleti fikriye pekili iz 
bilir. 

~=,,..,.,.,,,=======-=== -=='===--========----~ 
otuz alt,yı maseden nakten ı etmediğinden doğrudan doğ- , tantik Hüsamettin Beylerle 1 bunu anlayan birçok müşterilerin bozulması ve sindiklerlıı 
aldım. ruya Adliye V ekiletine tiki- sindik elyevm Adana barosu rağbet etmemesi yüzünden ziyan ve tazminata mah 

Sindiklerin MuamelAlı yetlerde bulundum. Buna Hu- ve tayyare cemiyeti reisi avu- fabrikanm üç sene vade ile tetleri için geçen sene . 

K 
4 O .,., M"d" ? 16si Bey de ittirak etti. Vekalet kat Feyzi, Sait, İlhami ve el- ve taksitle ancak ytiz on emeye müracaat etmif 

anum egı 1 ır tikiyetlerimizi ehemmiyetle te· yevm Adana Mulıasebei Hu- bet bin liraya satılmasına ae- 6 nisanda bu davaya 
Sindiklerin bütün emvali llkki ve müfettişler izamı su- susiye Müdfirli Kini ve Zi- bebiyet vermişlerdir. kemei asliyede başlana 

satap ta ashabı matluba yOzde retile esasla tahkikat ve t~t- raat Bankası sabık Müdürü Bugün başlayacak olaıı bu Hikim Hamdi Bey. bu 1D 
otuz altıdan fazla veremedik· kikat yaptırdı. Ahmet Beylerin llizumu muba- mühim davamn celbname1eri dolayısile mahkemeye v 
lerini anlayınca muamelatta Kimler Mahkemeye Verildi? kemelerine karar verilmit ve t~bliğ edi~~iştir. Maamafih nak- olanlar meyanında buluıı 
yolsuzluklaı· hissettim. Baza Heyeti teftişiyenin raporu evrak Adana ağır ceza mah- h dava açan kanuni sebepler İçin davaya kendisinin 
tetkikatta bulundum ve tiki- ceza itleri mlidUrliiğilnce de kemesine tevdi edimiştir. Karar göstermek. ıuretil~. ~~mhuriyet mıyacağını s6yliyerek evrakı 
yetlerimi alelüıul Jllj komisere tetkik edilmif ve tetkikatı va- mtıdericatana nazaran bu ze- başmUd~eı umumıhgıne mtıra- ci hukuk hAkimliğine tevdi 
ve makamı riyasete tahriren loa Vekaletin tasvibine iktiran vat, iflAs muameliıtnda ve caat ettak. Sindiklerin resmen il 
bildirdim. Fakat cevap alama- eylemit olduğundan tahkikat müteaddit safahabnda ve bil- Mtıracaat.imi~ temy~z .üçün- dar para almıtlar?. 
dağımdan mllddeiumumiliie doıyeleri Tarsus aju ceza bassa emvali gayri menku- cil ceza daıresme- venl~ı ora: Resmen hesap alalD• 
mtlracaatle aleyhlerine vazifeyi mahkemesine tevdi olunmuftur. leyi kanuna muhalif şekillerle ~~? .da mahalli milddeıumumı- Fakat 928 senesi nihayeti 
sui immal davuı ikame ede- Neticede mezkOr mahkemece ve hatta beı yiiz küsur bin hgmın müteleası alınmak llzre kadar yirmi bin lira 
rek tecziyelerini ve tazminatla aabık Adana mahkemei asliye liraya inıa ettirilip hali faa· Adana climhuriyet müddei aldıklanna dair kaydi 
mahkftmiyetlerini iatediğim reisi A..m, llhik Hıtmdi, Jilj Uyete ıetirilmiş olan fabrikayı umumiliğine gönd~rildi. gördllm. 
halde clavalanm, ret veya ka- komi•erlik vazifelerini ifa ecfen ve daha birtakım araziyi ve Ayrıca, bu ıayrı kanuni te· Ondan sonrUJndan fİl!1 
bul 1•11etlerinden birile tecelli uadan Şevket, ikinci mla- bilitescil bulunması itibaril• killerle tablan mal aabflarınin haberdar dejilim. s.ı 



~Nisan 

Kari Göz ile 
Gördüklerimiz 

Berberler Arasmda 

p0~hterem arkada,lar "SON 
'Vtrd' ~" ıraıeteaile beyanabma 
L~ 1t•niz. cevabı okudum. Haki
qtten ,. k 
"• ,.o uzak olan beyanbnıza 

•p Yeriyorum : 

-~26. •e~esinde heyeti idarede 
}İ lllıp lıdim. Yakın zamanda 
F ~~ heyeti idareye dahil oldum. 
'"•t bir • .. rül . . . llıl lf ııo emıyecej'inı 
,~Yarak temiz aloımla i.tifa 
~~it ınecburiyetinde kaldım. 
dit· •.huzur almaktan çekinme• 

•mı s .. ı- H b Pa oyuyorsunuz. ayır, eJ 

d rab almadım. Siz ise seneler-
tn · h ri erı akkıhuzur aldığınız · ve 

.:b~set maaşı aldığınız evraklarla 
ıttir. 

h Buna hirşey demiyorum,hakkı
)' u~ur almak belki hakkınız idi. 
"~ nız beni karıştırmayınız. 
._.Unk- b 
1

• u en almadım. 326 sene• 
.,_•nde heyeti idarede bulunduğum 
L~lllan 25 lira aylık verdiğimiz 
uır kAt' 1 O a ıp e cemiyeti idare ettik. 
b 1

2aınankl merkez binası olarak 
'V~r~nduğumuz yere 12 lira aylık 
1• •yorduk. masrafımız ayda 50 
•rayı • . 

geçmemıştır . 

1 Varidatımız yoktu. Yolduk 
Çinde varlık gösterdik, cemiyeti 
~aşattık. 326 senesinde İsmail 
hakkı Beyin riyaseti altındaki 
l ayeti idareye terkettik. Sene-
trdenberi mevkiinizi muhafaza 
~~iyorsunuz. Bugün senede on 
kın lira varidatı olan cemiyetin 
b asasında beş para olmadığı gibi 
tf yüz lira da borç vardır. Ma

llarlf her ay 350 liradır.Cemiyetin 
~••arifi yarıya indiriline kasaya 
~r •ene iki hatta üç bin lira 

firtcektlr. Hulasa ayağımızı yor
laııırnıza göre uzatmak mecbu
ti\'etindeyiı 

Fatih Altay perukln 
Raşit 

SON POSTA - Dercettfğimtz 
tu nıütalea, daha ziyade cemi
Yttin dahili İflerine ait sözlerdir 
•e dahilde, beyti umumiye kar
tııında halledilmek lazımdır. Şu
tlu da aöyliyelim ki heyeti umu
~IY•nen tasvip ettfti her han&'i 
dir nıesele, yine o heyet tarafın-

lln nıuvafık srörülmüt demektir. 

karilerimizden Ricamız 
Bu sütuna dercedilmek üzere 

~ektup gönderen karilerimizden 
ılhuaa ricamız fUdur: 

Mektuplar mümkün olduğu 
•adar kısa yazılmalı ve maksat 
:çıkça anlatılmalıdır. Ayni zaman-
ı katdın yalnız bir tarafına 

haılrnaaı da zaruridir. Bu nokta
~- bilbaaaa dikkat olunmaaını 
tica ederiz. 
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. ·Dünyada Neler Oluyor: L Kadın Ve Kalp İşleri 1 
ispanyada Cümhuriyetçiler intiha- Kızları Erkekler Su
bah Kazandılar - Kıralın Vaziyeti .• kuta Nasıl Sürüklerler? 
İspanyada 
Cümhurigetin 
Galebesi 

Primo Doriveranın sukutun• 
danberi ispanyada devam eden 
siyasi kaynaşmalar nihayet 
son intihabat ile en tabii neti
cesine varmış, Cümhuriyetçiler 
ve sosyalistler kahir bir ekse· 

riyetle intihabatı kazanmışlardır. 
Bu neticenin büyük ehem· 

ıniyeti vardır. Çünkü İspanya· 
kıralı birkaç ay evvel kendi
liğinden solca bir kabine tesi
sine çalıştığı zaman muhalifler 
ve sosyalistler kabineyi teşki· 
le razı olmamı~lar, cümhuri
yetin ilanını istemişlerdi. 

O vakit kıral kızmış: 
"- Bu adamlar iddialarının 

doğruluğuna kaniseler, işte 
intihabat meydanı buyursun· 
lar, kazansınlar, demişti. Eğer 
millet onları istiyorsa climhu
riyet ilan edilir, istemediğini 

gösterirse, o vakit memleketin 
selameti ile oynamak salAhiye-
tini haiz olmadıklarım öğre
nirler.,, işte intihabat oldu ve 
cümhuriyetçiler kazandı. 

Şimdi merak edilen şey 
kıralın ne yapacağıdır. Kabine 
büyük bir mağlubiyete uğra-

dığını itiraf etmekte ve pazar 
günü toplanarak bir karar 
vereceğini bildirmektedir. 

Bu hadise, artık kırallığın 
hayat hakkı kalmadığım gös
teren canlı miaallerden biridir. 

Yeni Bir 
Hadise 

New York, J3(A.A.) - Son 
gelen mufassal haberlere na· 

r·ransada Oustrie bankasının iflas yüzünden mühim bır mali 
rezalet çıkmıştır. Bu hadisede o vakitki nazırlardan bir 
çoğunun alakası bulunduğu sabit oldu. Bu nazırlar divanı 
aliye verildiler. Fransa ayanı uzun zamandanberi ilk defa 
olarak divanı Ali halinde toplanmış ve muhakeme de başla-

mı,tır. Yukardaki resim divanı Aliyi içtima halinde 
göstermektedir. 

Avrupadtı lcışıa /Jtdıv 'l"ngana. Bir tara/ta kal' 
oe bir ltırtı/ta çiçek. 

zaran Puetro - Cabezaa hadi- Londra 
ıesi eınasında 3 AmerikalıJ 

zabit ~le yerlilerde~. m.~re~- içtimaından 
kep bır muhafız bolilğu ası· 

essilleri bu ayın sekizinde 
ekkede bir dostluk, iyi 
omşuluk muahedenamesi ile 

bir hakem protokolu imza
lamışlardır. Ayni "' zamanda 
muhtelif meseleler ve bilhassa 
gümrük meselelerile bazı sa
halarda teşriki mesai edilmesi 
hususları hakkında müzakerat 
icrasına dair itilifname İm· 

lerle vuku bulan mücadele Evvel 
esnasmda tamamen telef ol
muştur. Asiler evveli mahalli 
ıeyrisefain idaresi binasına 
taarruz etmiye başlamışlar ve 
birçok yerlileri telef etmişler
dir. 

itte Amerika zal>itlerile 
yerli bölük efradı bu mesele 
üzerine imdada kottuklan 
sırada telef olmuılardır. 

Panama, 13 (A.A.) - İki 
Amerik:ı kravözöril 300 bah· 
riye silihendazını himil ol
duğu halde asiler tarafndan 
muhasara altına alınmış olan 
kuvvetlere muavenet etmek 
O.Zere Puetro Cabezasa hare· 
ket etmiştir. 

Paris, 13 (A.A) - Haricire 
nezaretinin bir hukuk mllşavıri 
müstesna olmak üzere deniz 
itilafının tanzimine memur ko
misyonun mesaısıne iştirak 
edecek olan Fransız mütehaa
ıızları azimetlerini tehir etmit
lerdir. Bu mütehassıslar, itilifa 
müteallık hukuki müşküller 
halledildikten ıonra bu akşam 
hukuk müşavirine iltihak ede
ceklerdir. 

Arabist anda 
Londra, 13 (A.A.)- Reuter 

Ajansının istihbarına göre 
Hicaz, Necit ve Irak mü-

zalanmıştır. 

Yunan Sırp Tezahüratı 
Atina - Gazeteler, son 

günlerde yapılan Sırp - Yunan 
askeri merasimi münasebetile 
neşrettikleri coşkun makale
lerde, iki memleket arasın· 
daki vefakir dostluğu anla
ta anlata bitirememektedir. 

Ezcümle, Etnos gazetesi 
Sırpların göıterdikleri muhab
bet ve muhalesat tezahürle
rine dikkati celbetmekte, bu 

Kızların Müşterek Derdi lj ilkbahar · Modası ] 

Hanım teyze paçlertn dert ertafı· 
dır. Kalp acılaruua oaa blJdlrtals. 

Size bu altunlarda cevap verecektir. 
Baa mektupların cevabı seclJdne 

karUerln lhDJm-e•l•l •e beldeme• 
lerlal rica ederfs. 

Kızlanmızı erkekler nasıl 
uçuruma sürüklüyorlar ? Bu 
ıualin cevabını q:ığıya nakle- · 
deceğim bir iki mektup bize 
anlatabilir. 

Bakırköyünde Necli isminde 
bir kız yazıyor: 

u 17 yaıında bir srenç kmm. 
Uzun zamandanberl 20 yaşında 

bir srençle sevişiyorum. Şimdi 
beni tanımadığım bir eve götür
mek iatiyor. Ben reddediyorum. 
Bir daha böyle teklifler yapma- ı 
masını söyledim. Fakat maksadını 
anlmıyorum. Onun götürmek fs. 
tediği eve gitmekte bir tehlike 
var mıdır? ,, 

Kızım ana cernp olarak 
yalnız aşağıki mektubu okuma
nı tavsi} c ederim : 

" 25 yaşında bir genç kızım. 
oldukça güzelim. Ayni yafta bir 
i'enç lile 6 senedir •eviıiyorduk. 
Son zamanlarda benl bir eve 
götürmiye başladı. Netice maltlm. 
Şimdi ise lienden uzaklafmıya 
bafladı. Öksüz olduğum ve bu 
aiinahımı kimseye açmıya ceaa· 
retim olmadığı için size müracaat 
etmiye mecbur oldum. Allah 
•tkına beni bu felaketten kurta
racak bir akıl veriniz. ,, 

A. N. E. S. 
Bu mektup aahibinin başına 

gelen felaket, birinci mektup sa
hibi genç kızın gözünü açmıya 
kafidir. 

Bir erkek sevdiğini gizli ev
lere, tenha yerlere götürmek 
istediği gün, onun a'kından şüp
he etmek lazımdır. Erkek mak
sadına kavuştuktan sonra kaçar 
ve unutur. 

Sana gelince kızım, sen de 
yukardaki kız gibi vaktile fikri
mi sormuş olsaydın, belki bu
srünkü felaketten kurtulmuş olur-

merasim esnasında söz alan 
Sırp hatiplerinin Yunanistan 
hakkında "toprağına iltica 
ettikleri,, sırada kendilerine 
yardım etmiş olan güzel ve 
şefkatli bir ikinci vatan ta
birini kullandıklarım nakley-
lemekte ve bu samimi söz
lerin Yunan milletinin kal· 
binde derin akisler hasıl et
tiğini yazmaktadır. 

"Elefteron Vima gazetesi de 
bilhassa şunları yazmaktadır: 

Yunan milleti, Sırp-Yunan 
dostluğuna Yunanistanın ha
rici siyasetinin en kuvvetli 
temellerinden biri nazarile 

Bu sene ilkbaharda çok 
geyilecek elbiselerden biri de 
Parisin son sistem modelle
rinden birini teşkil eden yu-
karıdaki resimde gösterilmiştir. 
Yaka, bülüz görüneck surette 
açıktır. 

dun. Fakat bugün ne diyebilirim. 
Sadece bu gençten hiçbir şey 
beklememek lawngeldiğini söy
liyebilirim. Diğer genç kızlara da 
erkeklerin bu kabil teklifleri 
karşısında derhal onların aşkın
dan şüphe ederek kaçmalarını 

tavsiye ederim. 

bakar. Bu yakınlarda yapılan 
askeri merasim, bu temelin 
sarsılmıyacak derecede sağ· 
lam olduğunu gösteren bir 
delil 'teşkil eder . ., 

Yunanistanın 1931 Bütçesi 
Atina, ( A.A) - Yunan 

Meb'usan Meclisi tarafından 

27 mart 1931 cuma günü 
kat'i surette kabul edilmiş 
olan 1931 - 1932 bütçesi ati
deki rakamları göstermektedir: 

Varidat : J 0.240.533.053 ; 
masurif: 10.233.776.585; va
ridat fazlası da 6.756.468 drah
midir. 

KUC~KTAn KUCAÖA 

yollarda çok hızlı giderler. 
Sık sık arkalarına bakanlar da 
vardır. Hayallerindeki erkek. 
tarafından hergün takip edil-'ı 
diklerini zannedenler az değil"> 
dir. Yanınızdan geçerlerken, 
gözlerinin içine biraz dikkatle 
bakarsanız, ince bir ürperişle 
hemen bakışlarını çevirirler 
ve daha hızlı yürürler. Dikkat
li bir bakış onlara bir tecavüz 
kadar tesir eder. İyi veya fena 
tesir, ayn mesele. 

yaşlıca bir kadın musallat ol
du. Musallat olup ta birşey 
yaptığı yok; sadace, Nermini 
takip ediyor. Hem garip bir 
tarzda: Nermin evinden yalnız 
çıkarsa, bu kadını köşeba
tında görüyor, sonra gözden 
kaybediyor. Tramvaya biniyor, 

bu kadın, bu kadın kim? Yaş
lıca bir kadın; on dokuz ya· 
tında bir genç kızı niçin takip 
eder ? Nermin bazı kadınlar 
arasındaki marazi, gayri tabii 
münasebetlerden bahsedildiğini 
hiç duymamış bir kız değildi; 

hala,, dediği uzak akrabasın
dan birinin yanında yaşıyordu. 
Rahat bir vaziyette olmıyan 
her insan gibi, Nermin de ha-l yatında büyük bir değişiklik 
bekliyordu. Bunu evvela lınya
len tasarlıyardu. Birçok ~ace
rlaar. Nermin hayatının son üç 
senesini biribirine az çok ben
ziyen yü~erce sergüzeşt ta
hayyül etmekle geçırdi. F nkat 
bu hayaller arasında, ya lı bir 
kadın tarafından takip edilmek 
yoktu. Nermin bir haft an
beri, bu kadın üzerine de bir 
çok hayaller l.uruyor, masal
larda olduğu gibi ya kendini 
batakanelere düşmüş, yahut ta 
filimlerde olduğu gibi aşıkile 
seyahate çıkmış görüyordu. 

SERVER BEDi 

Birinci Kısım 
-t-

f k'Nernıini belki tanımazsınız; 
ı' at yollarda, onun gibi kız
•ra çok rasgelirsiniz. 

Bunlar sade giyinirler. Ya
lın .. l . )' k ust erınde, beyaz dantel 
~ a. alı siyah bir saten gömlek 
.;1dı~. Başlarında, hafifçe yana 

d nıış bir kasket. Ayakların
~özleri aldatmıyan ve ba-

Cla • ın kuaurlar mdan ziyade 
•&1yetlerini aaklıvan Vual 

j çoraplar, kısa ökçeli iıkar
pinler. 

Nermin gibi kızların güzel
likleri, ancak onlara dikkatle 

bakanların gözlerine sırlarını 
ifşa eder. Uzun etekli ıiyah 

gömleğin içinde gizlenen taze 
vücudun rengini ve inhinala
rını, kasketin siperine gizle

nen Urkek bakışlardaki ihtl
raaların r gençliğini ancak biraz 

dikkatle görmek mUmkUndllr. 
Y almz yllrlldllklerl vakit 

• Nermin, bir hafta var ki, 
her sokağa çıkışında sık sık 
arkasına bakıyor. Fakat, ha
yalindeki erkek tarafmdan ta· 
kip olunduğunu zannettiği için 
değil. 

Bir haftadanberi, Nermine 

Ayasofyadan Şehzadebaşma 
nadar gidiyor, Saraçhanebaşın
dan Liseye giden sokağa sa
pınca, bir de ne görsün? Ka
dın on beş yirmi adım ile-
ride, duvar dibinde, arkasına 
bakmadan yürüyor. 

Nermin tramvayda kaç defa 
arkasına ve etrafına bakmış, 
bu kadını görememişti. Nasıl 
oluyor da bu kadın kendisin
den evvel gelebilmişti ve önde 
yürilyordu ? 

Hem de kim bu kadın, kim 

fakat, evvela, bu kadın ellisini 
aşmıf görünüyordu, sonra da 
kılığı, kıyafeti, hali böyle bir 
şüphe vermiyordu. 

Nermin bu kadından arka
daşlarına bahsetmedi, edemedi. 
Korkuyordu, utanıyordu, kim
seye, arkadaşlarına bile emni· 
yet edemiyordu. Fakat bu böy
le devam edemezdi ya; elbette 
günün birinde kadının maksa
dını anlıyacaktı. 

Nermin bu kadından aile
sine de bahsetmedi. Çünkü 
Nerminin ailesi yoktu. "küçük Arkası var 
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On beş sene fasılasızca bir 
mahfele mensup olmıyan hiÇbir 
Mason fahri aza olamaz. 

ay zarfında geri alaLilir. MU.· 
taf a aza locaya olan borcun\\ 
tamamen ödemiye mecburdur. 

Azadan biri ölünce mahfelo 

Bugünün Meselelerinde 

İrtişa Davasının 
Başlangıcı 

(Bat tarafl 1 inci aayfada) 

929 ıenesi temmuzunun 

Sinemalar 

Bu akşam 

ve ELHAMRA 
GARAT 1 VILLY 

sinemaları 
FRJTsctl 

HARV!1' va B LAN CHE. MONTEL 
tarahadan Fraıuır.ca 

" FLAGRANT DELlt ,, 

MELEK 'te 

CÜRMÜ 

ve L 1L1 AN 
tarafından Almanca 

11 EtNBRECHER 11 

ELHAMRA'da 

MEŞHUT 

Aza hukukunu haiz olanlar 
asli azalardır. Fahri aza aylık 
vermekten muaftırlar. lçtii'na
lara iftirak edebilirler. Mahfe
lin parolasmı öğrenebilirler. 
Her aneaelede istişari rey ıa
hibidirler. Yalnız intihapta 

rmı tahriren vermiye mecbur
durlar. Mahfe! münasip görür
ıe azasmdan üç kişiyi, istifa 
etmek isteyeni mahfelde kal-
maya iknaa memur eder. Aza 
istifada ısrar ederse, istifası 
kabul olunur. 

mensup bütün aza cenaze 
merasimind~ bulunmıya mec

dördüncü gUnU Lütfi ve Şü· 
rekisı şirketi aıasmdan Freı
kolardan llç birader ve Basat
lardan bir kişi evlerine gön
derilen taharri memurlan va
ııtasile yakalandılar. Ayni gtlnde 
Ankarada bulunan Nesim Mazil
yah Efendi de derdest edilerek 
Istanbula gönderiliyo~. Bütnn bu ---------·------------::::; 
maznunlar tevkifhaneye g6nderi-

rey veremezler. 
Localarda iki türln içtima 

yapdır. Biri resmi diğeri ailevi 
içtimL Birincide Masonların 
Muoa elbise ve mücevherleri 
ile lauır bulunmalan ıarttır. 

Fakat mahfelin idari veya mali 
itlerini konuşmak Uzere yapı

lan toplanmalar gayri resmi 
surette cereyan eder. 

Her mahfelde liakal ayda 
bir defa resmi içtima yapılır. 
Resmi içtimalar, mahfelin yedi 
asli uuı ve bunlardan DçO 
nıtat derecesinde bulunmadık
ça açdamaz. 

içtima emasında klmao ye
rinden kımıldayamaz. izin al· 
madıkça söz sayliyemeı. 

Mahfellerin kullunacağı pa• 
rulalan her sene bqında Met
rıkı ham tebliğ eder. Bu pa .. 
rotalar alb ayda bir değifir. 
r ebliğ gelince reis azayı mah
felin etrafına toplar ve onlara 
merasimi dairesinde yavq ıea
le pandayı s8yler. Sonra, gelen 
tebliği yırtar. O glln mahfelde 
bulunmıyan aza parolaya öğ· 
renmek için mllnferiden reise 
müracaat ederler. Birbirlerine 
parolayı haber veremezler. 

Ziyaretçiler 
Maı.feli ziyarete gelen Ma

ıonlar derecelerine göre (me
rasimle istikbal edilirler. Meş• 
nkı azam, meraıimin başında 
bir üstat bulunmak üzere do
kuz aza tarafından karıılanır, 
üstat muhtereme kadar g6t8-
rülilr ve orada kendisine mala 
verilir. 

Malası olmazsa, tlatadı muh· 
teremin sağına oturur. Şüraya 
Ali azası ayni merasimle yedi 
aza tarafından istikbal olunur 
ve mahfelde şark tarafına 
oturtulur. 

33 dereceyi haiz olup asit 
azadan olmıyan ayni merasimle 
beş aza tarafından karşılanır. 

Üstatlar üç aza tarafından 
istikbal olunur. Masonluktan 
istifa etmek istiyenler istifala-

burdur. 
lerek ihtillttan menediliyorlar. 

Esas itibarile bunlar (rqi) 
Müstafa aza, istifasını bir SON , likle, yani rüşvet vermekle 

maznun bulunmaktadırlar. Hal· 
buki bir rllf•et hadisesinde 
rilşY~ alan baklanda da Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ••• 
81.ze bir rMla ıa.ut...traeab, Tabi• 

atlı.lı:I al:ıe a37llyebillrls. Fak.at r5r 
dullecek realm tabıt po:ıda ~karılmak 
ll:r.ımdı.r ki mOtehaMaaamas, mlltaleann
da hataya dl1f mea!a. .. 

Tablatluial ötr-•-" laere ltlH 
realm ır8ader- bir kaaam karilerlmb 
hakkında mOtahaaaaaamıat• mlltalauıa 
qaj"ıya yar.ıyorua ı ... 

Hilmi Hüsnil Efendi: Sa· 
·kin ye busae
br. Mlltkilllt 
ve tehlike kar
pıında kuvvetli 
değildir. Çetin 
lflerlo meşgul 
olmaz, bqka· 
lanna zarar ve-
rid hareketler
den çekinir. 
Çabuk mUte· 
auir olur. Ka· 

rarlaranda mütereddit, daha 
.ıiyade tendOfe tlbidir. Men-

faatlorl tlzerinde ıırar 

kıamen ihmale kaçar. 
Jf-

Muata/a Nuri &g: 
dUrUıt ve ça· 
hıkandır. it ve 
vazife husu
sunda titizlik 
gösterir, Usul 
ve nizam bari· 
cinde idareten 
it g8rmekten 
mes'uliyet Ye 
muabazeden 
enöı,ıe eder. _ 
betaetten hoşlanmaz. lılerinde 
istical vardır. Şöhretten ve 

bnynklnkten hazzeder. israfı 
ıevmez. 

Jf-
Muğlada K. Belızat Ef. ı 
(Fotografmıa dercini iateml7or) 

Sakin ve mahcuptur, sokul-
maz, intizam kuyudabm ihmal 
eder. Kızdırıldığı zaman inatçı 
olur. 

E•kiıelılrde 
Zekidir. itleri· 
nin biran eY· 
Yel bitmeainl 
arzu eder, ıa· 
bır •• tabam• 
mnl göstermez. 
Snratle mUn
feil olur. Ben· 
fiğini alakadar 
eden meaallde 
husu ve kı 
kançtır. Kenaısine ehemmiyeL 
verilmesini ister. Hürriyetini 
sever, fiil ve hareketlerine 
mndahale edilmesinden çok 
asabileşir. Manevi varlıklara 
kıymet ve ehemmiyet verir. 

• lsmail Nig,.zi &g: Ağır 
Jath ve men
f eallerine kaılı 
becerikli ve i~ 
giiıardar. Sade
liği ve tevazuu 
ıevert kendipi 
göstermek ta· 
raftan değildir, 
fil ve hareketle
rine dair hes(p 
vermek iı~if

inez. Eğlenceyı ihmal etmez, 
para ıariiyabnda ihtiyata ria· 
yet etmek ister. 

Jf-
K. K. &g: Hayalpresttir. 

Hisse ve he- · ' 
yecana hitap 
eden mevm• 
Jarla daha fazlaı 
alakadar olur. 
Maceralı bir 
sevgiye müte
mayildir. Ne
teaiııi muhafaza 
etmek ister. 
Rüfekuile fa· 
kalqır ve onlarla alay etmek
ten hazzeder. Kararlan ıeri 
ve mlUehavvildir. Maddi men· 
featlerini ihmal eder. 

takibat yapılmak llzım ge
lirdi. Hatta kanunen rlltvet 
almak, rilfvet vermekten 
daha atır bir clhilmdllr. 
Daha açık söylemek li· 
zım gelirse rüşvet veren adam 
yalmz bir cünntinden ceza gö
rebilir. Yani bu rüşveti, bir 
hakkın iptali maksadile Yerdiği 
takdirde tecziye olunur. 

Fakat bir hakkın temini 
için rlişvet verenlerin bapiı 
cezası görmemesi icapetmektedir 

Dört Buçuk Ay Sonra 
Vaziyet böyle iken bir ihbar 

(lzerine rqi diye zan albna 
alınan kimseler tevkif ve ihti· 
lattan menedildikleri halde 
bidayette mürteşiler hakkında 
böyle harekete girisilmedi. 

Yukarda bahsettiğimiz tev
kif hadisesinden sonra tahki
kata başlandı ve bu vaziyet 
dört buçuk ay devam etti. 
Yani maznunlar dört buçuk 
ay kadar mevkuf kaldılar. 

25 kuruş mukabilinde küçük 
ilinlanmızdan istifade 

edebilirsiniz 

Satılık Veya 
Kiralık Evini 
Var Mı? 

Satılık Vey 
Kiralık Ev 

Arıyor Musunu 
Herhangi surette eşya al

mak veya satmak, herhangi 
bir ihtiyacınızı anlatmak ve 
çare aramak ister misiniz? 

thtiyacımzı on binlerce 
kişiye bildirebilirsiniz. Bunun 
için bize küçük bir ilin glSn
dermek kifidir. Küçük ill
nan fiati 16 kelimeye kadar 
sadece 25 kuruftan ibarettir. 

Y anndan itibaren 

HİLAL ve ALEMDAR 
ıinemalannda birden : ( ABEL GANGE ) ın taheseri 

DÜNYANIN SONU 
Fr-•uca .ada olan bu muanam ve merakaver filmde Tarkçe, Ru111Clt 

Çince veaalre llaanlarda da konutllldufu ltidilecektlr. 

M U R N A U ' nun dehası 
llARY DUNCAN'ın culbeai 

CHARLES F ARRELL'ln meharetl 
aaa'atklraneal 

ŞEHİR KIZI 
.. ---~fllmlnde~---· 

içki Aleyhinde Konferans 

ALKAZAR - Haydut Şarkı11 
ALEMDAR - Hayatı laa 
A S R 1 - Kibar Ap&f 
ARTiSTiK - Atk ve tampany• 
ETIJV AL - Atlna Apqlan 
El.HAMRA - Dilnyanm aonu 
EKLER - Yunan tiyatro truP' 
FRANSIZ - Yunan opereti -~ 
GLORYA - Milletler Şarla11 (J'P'"' 

dat Hanım) 
Berlin Darlllfünunu Felsefe 11 A J l K - H~koa kendl bahtıo8 

mnderrisi Profesör Bernhard 

Ştrager tarafından bu akşam 

F eyziati lisesinde içki aleyhin
de bir konferans verilecektir. 

MELEK - Cürmll meıhut 
MiLLi - Bağdat Haraa:ıı 
FERAH - BilyGk müaamer• 
OPERA - A~k kaptana 

ŞIK - fkı kalp blrl~lnc• 
HiLAL - Kurf Şark111 
HA LE - (Üaktidar) GUle Ad~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ' 

Ankara istasyon büfesı 
Kiraya Veriliyor 

Devlet Demirgolları Umumi \. 
idaresinden : 

Ankara İstasyon büfesi 1 mayıs 
931 tarihinden itibaren iki sene 
müddetle ve açık arthrma usulile 
kiraya verilecektir. 

Şartnamesi Ankarada idare vet" 
nesile Haydarpaşa ve Kayseri İŞ" 
letme müf ettişlikleri veznelerinde 
birer lira fiatla satılmaktadır. Talip 
olanların ihale günü olan 27 nisan 
931 pazartesi günü saat 15 te An
karada Umumi idarede müzayede 
ve münakasa komisyonunda hazıt 
bulunmaları ilan olunur. 

-======================================================================-============~ 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TBŞKILATI 
- Yazan: Makenzie-

olacağını kimse aklına getir· 
mezdi. Öyleya, mültecilere 
muavenet için teıkil edilmiş 
bir İngiliz komisyonu, Yunan 
erkanı barbiyei umumiyesinin 
yakınında olmaktan korkacak 
ne var? isterlerse pencerele· 
rinden bize baksınlar. Utana· 
cak çekinecek nemiz var? de-
di. Ve benden öztir dileyerek 
tekrar Deedsin mektubunu 
okumaya devam etti. A işi, 

No. 4 

yani düşmana ait malumat 
hakkmdaki kısmı okuduktan 
sonra Edmondsı çağırtb. 

Ve diğer odada haritalar 
ve casuslann raporları !üzerin
de lbımgelen tetkikati yapma· 
yi ona havale etti. Bu işi mu· 
vakkaten aklından çıkardık
tan sonra, biltün dikkatini 
Atinadan, casua olduklan ih
bar edilen kimseler hakkında 

deliil etde etmek için karareA-

hl umumide nekadar müşknllt 
çektiğimiz hakkındaki sözleri· 
me hurettf. Mukabil casusluk 
latihbaratınm pek muntazam 
olduğunu o da kabul ttf. ( 

- Bir mOddet B niıı, VV .. 
nln de muavenetile boı vakit
lerinde yapabildiği işlere isti· 
nat ettik, dedi. Şimdi işin bu 
cephesinde çalışmak üzere C 
bana hususi bir adam gönder-
miş. Fakat onun da verdiği 
raporlardan pek memnun de
ğilim. Serbea olduğu zamanlar 
ona yardım etmesi için 8 ye 
de emir verdim. Halbuki ta
mamiyetle 8 siz de yapamı· 
yorum. Çnnktı nihayet bu teş
kilAbmızın asal maksadı düt
manın ne yapbğını 6ğren

mektir. Bitaraf bir memlekette 

mukabil cuualuk daima gayn 
muntazam olur. Zaten C de 
buna çok para tahaia etmiyor 
kil . 

V ? 8 ? W ? C ? bu bir 
ıllrll harfler, lniıiyaller aruında 
tatırmıı kalmııtım. 

V. devam etti: 
- Bu meseleyi ıiz bir defa 

da L. ile görüşseniz fena ol
maz azizim, dedi. 

- L. mı? 
- Evet bizim faaliyetimizin 

C. E. cephesini idare eden 
odur. Onun hakkındaki fikri· 
nizi öğrenmek isterdim - tabii 
aramızda kalmak şartile - L. ile 
görüıtnkten sonra mukabil 
casusluk meselesini yeni baş
tan uzun uzadıya tetkik ederiz 
azizim, dedL 

Grand Britanya otelinde 
Simpsonla olan mUlikabmızın 

vakti geldiğinden V ile ilk 
göriişlişllm böylece nihayete 
erdi. V, beni kapıya kadar 
teşyi ettikten sonra, masasına 

dönüp lzmir civarında olduğu 
haber verilen bir Türk kolor· 
dusunun nasıl olup ta Solada 
solumuzda harbetmekte ol
duğunu anlamak için kafa 
patlattığını göriir gibi oluyo· 
rum. Onun büyük tavırlarla, 
son derece nazik teşyiini derin 
bir memnuniyetle hahrlıyorum. 

Bu son cümleyi yazarken, 
bir defa V nin odasına girdi· 
ğim zaman bana ıöylediği 
cümle aklama geliyor: 

"Azizim,daha bu sabah dil
fllollyordum. insanın en bllyilk 

meziyeti ıahst cazibesidir,, dl' 
mişti ve bunu okadar ciddL 
adeta büyük bir şey keşfet' 
miş bir adam tavrile ı8Y!~ 
mişti ki, ben bunu der~ 
benim etvanm hakkında bit 
kompliman olarak telakki el
miştim.F akat şimdi, tam on bel 
sene sonra, bunun kendi tad 
ve hareketlerine dair oldll" 
ğuna ve onun teşrifata so; 
derece etmesinin, büyük ~~ .. 
kıymet verdiği o meziyeti 1 i 
tisap etmek için olduğuna b ~ 
şUphe etmiyorum. _.-ı.. 

Mamafih V nin şahsi ~ 
yetleri hakkında bukadar fe~ 
vese etmiye de ihtiyacı ~~ 
tu. ÇnnkU hakikaten ıe\11 
bir adamdı. 

IArkaıı v.,) 



BORSA tç KABIN SALTANAT! il lstanbul 14 Nisan 1931 
- Kapanan fiatlar -

NUKUT 

adişah Ölümden Korkduğu 
için l_şrete Tövbe Etti 

ı.tern. 
D.lar AIMrftl• 
21 Fr ... Fr•• .. 
• Uret haı, .. 
21 Franll IWflll.a 
21 Drahmi Y-
• Fraak ........ 
2t 1.-a •utr-
1 Jl•ria F eleme•lı 

ım,-
212,-
161,-
214,
ııa.-

H,51 
m.-
51,-
15,-

tarihimizde bemea 
~ çıkacak Yeliabtla

ak Yazifesi ıörmiiftilr. 
Murat Ef. Maniaa

e burada da etrafına 
._ toplandı ve bura
.. ., .. l.tanbw u.rayında 
Iİl»I eğlenceli bir bn

a batladı. 
t endişesi yoktu. 

babllll &liace tahta 
ıalcacaktı. 

daha başka kardqleri 
le hunlar lstanbul sara

İdiler. Fakat annesi 
Sultan öz evlldı du-

1> .. ka hatunlardan olan 
i elbette tahta çı-

Selimin aon gilnleri 
• Bunu kendisi de 

ve böyle olduğu 
ltaae kadın meclisinden, 
lolr .. ıııdan, hamam aa

farii olmuyordu. 

l6ıı gene içti tarabı, 
._leyi, bozdu midesini 

koluna pdiği bir 
'-1\ laray hamamında sar

Of :zevk ilemine da-
'Y•iı kayarak yere yu-

a._ ~. açhğı zaman ken
L ... ~ yatağında buldu 
~ da humma nöbetleri 

lbey •• saz.. kadın aa· 
( Peçevi ) tarihinin 

bakılırsa padişahan 
diiştüğii yer mosmor 

~!lllmden çok korku-
\ir"-ler hutalıktan kurtu

~aba içki içmemiye 
ttti. Birkaç gUn sonra 
!'hbat buldu. Dediğini 
. itti işretten vazgeçti. 
Şeyh Süleyman Ef. yi 

G&zlerindea yaşlar 
bütiln yapbldanna 

t~ 
~ it işten geçmlt, genç· 

aaltanat .enelerinde 
clinlenmeden kul-

İfret v6cudunu zehir-
"-i istimaller sıhhatini 

tafiyet günden pne 

' ~· . reisületibba Mus-
. 1. IJI çağırtb. Mustafa 
~ -..,a girer girmez: 
? doatunu böyle mi 

•• İyi oldum diye gelmez 
._ lfaıbuki ben fenayım 
· llabzını gösterdi. Yine 
P.t en yaşlar döküldü. 

.. llddeti hayat az kaldı 

~ 'it.c1ı. 
~· çelebi teselli ver
~k~ .. iıe de Hünkar ar· 

~ :i~nU, çUrlldHğünU 
' bıaaediyordu. 

l&lıü&erinde keatane 

-s-
Ye akuya ağaçlara arMJDU 

laatun kitleri bir genç hali ile 
kUYaliyan, aabahlara J kadar 

hamam aafuı allren ikinci 
Selim, Rok.el•mn oğlu un 

aaçlı eaki drlikanh timdi tam 
hir perhiz içinde sarayın bir 

.tek odasında yavaı yavaş ve 
eriyerek sönüyordu. 

AAası vu 

» Koroa ç.ı. .. ıevall 
J ŞiJa Aftlıllurya 
J Jlayt.oaark Alm•J• 
1 le.lott Lelalat-

20 Ley Remany.a 
lO Dlnu Yu,..lawya 
l ç.--ç Scnyet 

KAMBiYO 
Leudra t !sterlin laan11 

127,
Jı,
'9,75 
24,-
25,25 
7S,-

r-

~~-------------·· .... -----------~~ Nüy. l Türk llrM11 dolar 
Par;. ı TUrlı Hrıoaı Fraal& 

lll0--
0,47 22-

12 ,_ 

Meccani Lisan Dersleri 
Türk Kadın Birliğinden : 

Türk Kadın Birliğinde verile
cek olan meccani lisan dersleri 
lngilizce, ltalyanca, Almanca

dır. Kayıt muamelai bqlan
IDlfbr. Cumadan mada bergtbl 

aaat 14 den 17 ye kadar Ka Jın 
Birliği kltipliğine müracaat 
edilmesi 

Piyasa Haberleri 
Kahve fiatleri düşmüştür. 

En birinci maHar 32,5 şiline 

satılmaktadır. 

... 
Cihan ıeker piyaaası ,Uk

lllllno 1 ,. ,, Liret 
BrlkHI 1 .. .. BeJp 
Cinevre 1 ., ., • Frank 
~fya 1 ., ., Leva 
Ameaıudam 1 T. .. Ftorhı 
lla.,.t l Tir liraaı Peala 

Bulln 1 • • llark 
v.,.,..a 1 ,, :ıt Mı.ti --. . ..., --. 
R_,a 1 Çen•••~ Ant 

9-tı 

3 39,30 
2 44,75 
6~10 
1 17,S'i 
4,6S,-
1,91,.. ~ 
n,so 

Mil-

seldiğinden piyasamızda keame ı----~Şe~Jıu-d":"'•":"'ba-,-, ----
çekerde okka batına on para F E R A H S 1 N E M A D A 

Hafit 8 •• Haha BurhaD 8. • Heralae H. 
bir ynkıeliş vardır. (Auo· J.-) Varyete·•-• 

3 n.cu kat ı.calar u• kurut 

'' SON POSTA,, nın ·Tombala 
Bitti .. Müsabakası 

18 Cumartesi Gününden İtibaren lavhalann Nisan 
Mühürlenmesine 

1 - SON POSTA'mn ter· 
tip ettiği tombalanın idarelıa

nemiz tarafmdan son numaram 
13 Nisanda çekilmiştir. Diğer 

numaralar Noter buzurile latan
bulun büylik sinemalarının bi
rinde karilerimizin iftirakile 

Nisanın {27) inci Paıarte1i 
günü çekilecektir. 

2 - 18 Nisan Cumartm 
ıUnünden itibaren elinizde bu

lunan { 12) llvha içinden K• 

çeceğiniz bir livhayı timdiye 

kadar çıkan ( 43) kupon ile 

birlikte idarehanemize gönde

receksiniz. Uvha mühürlene
cek ve size bir sıra numarası 

ile beraber iade edilecektir. 
Diğer lavhalan atabilirsiniz. 

3 - Lavha ve kuponları 
biızat getirmeyip te posta vası
tasile gönderen karilerimiz 
mübUrlenmiş livha ile o !ev· 
baya mahsus sıra numarasmı 

iade etmek üzere adresi ha
vi pullu bir zarf ta ıönderme
leri lizımdır. 

4 - { 43) kupon yalnız bir 

llvbayı taatik ve temhir ettir
mek ve bir sıra numarası al
mak içindir. Birkaç llYba inti
hap edealer her bir lAvba 

için aynca ( 43) kupon tin
dermeleri li11mdır. 

5 - 14 Nisandan itibaren di
ter numaraların çekileceği gGne 
kadar devam etmek ve ik
ramiyeyi almak tizere (T om ba
la hediye kuponu) namile bir 
kupon koyuyoruz. Bu kupon 

{27) nisan pazartesi glinUne 

kadar devam edecek ve ( 13) 
adet olacaktır. Bunlann da bi
riktirilmesi ve son ketide gö
nünde hazır bulundurulması 
lazımdır. 

6 - Diğer numuralann çe
kildiği gün hangi numaralı 
livha dolarsa o livhanın sahip· 
leri hep birden Tombala diye

cekler ve bu 1Uretle oyunu 
kaza nmıt olacaklardır. 

Başlanacaktır 

1 - Tombala diyenlerin 
bepei kazandıiı için listemizde 
görlllen hediyeleri taksim et-
mek 11.zere o llvhaya mahınu 
mra numaruana müracaat ~ · 
lecektir. 

Binaenaleyh bir kutuya m
ra numaralan diğer kutuya 

hediyelerin isimlerini havi kl
jıtlar konulacak Ye kuplıldı 
çekilecektir. 

yalnız ilk 6 numara mlste8-
u talilileri tefrik edecetl için 
bu usulden müıtasna tutul· 
muttur. 

' 
2 

~ 

4 

5 

6 

Hediyelerimiz 

mcı 150 lira 

,, Gramofon 

,, 50 lira 

" 
Radyo 

,, 25 lira 

., Bir altıo ıaat 

Kar'ıhkh Çekilecek Hediyeler 
Erkek elbiHlik kumqlu 
F otograf makineleri 

Ynn battaniyeler 

Cep saatleri 

Deriden para çaatalan 
ipek boyun atkılar 

Fötr f8pkalan 
Manikür takımlan 
Keten gömlekler 

Çay takımları 
El elektrik fenerleri 
Elbise fırçalan 

Elbiselik hanım kumaılarl 
Çini tabaklar 
Tuvalet takımlm 

Sofra takımları 
Masa saatleri 
Kadın ve erkek iskarpinleri 

Çamaşır takımları 
fır&f bıçakları 
Tırq takımları 

Kolonyalar. LeYantalar 

Kadm " erkek f8pkalan 
• ıemaiyeleri 

Kazaklar 
G~deri eldivenler 
Tayyare biletleri 

Kut t6y6 yutıkblr 
Kahve takımları 
"adm, erkek Pijamalan 

Şekerlikler 
Kol düğmeleri 
Oyuncaklar 

'8a.tGalar 
Heykeller 
Yemek sepetleri 

Yazı takımlan 
1.anf takvimler 
Dit macUnlan 

Tırat makineleri 

Deri portföyler 
,, Kadm çantalan 
,, Evrak 
• El " 

• 
" Mektep ,. 

Kadın ve erkek ipek çoraptan 
ipek kıraYatlar 
Sinema koltuk biletleri 

" Loca " 
Dolma kalemler (mlrek· 

kepli) 
• ,. (ku11anlu) 
., ,, (boyalı) 

Ltigat kitaklan 

" 
Roman 
Hiklye .. 
Eğlence " 
T uva1et sabun1m 
Tırnak hrçaları 

Listik süngerler 
Muhtelif kremler 
Pantalon aslnlan 

Peçete takımdan 
Tırnak cilllan 
Çini Kntahya tabaklan 

" " dralailert 

" " Y&Zoları 

Kadın pudralan 
Mendiller (ipek, keten) 

Ekaik kupoDların 

beheri 5 kurut muka

bilinde ber zaman ida
rebanemizdeo tedariki 

m&mkllnclGr. 
1 

1 

BtKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: Raif Feyzi ___ _ 

SON 
Mndftr Bey_, 
Beni evlat katili diye yalıo

ayak, açık baş ve kara g6m
lek!e sehpaya sürliklüyorsunuz 
da niçin, neden onu namus ve 
fazilet katili diye yahnayak, 
ve dekolte kılıkla pe!fimden 
getirmiyorsunuz ?!. , 

Evet itiraf ediyorum işte ; 
oğlumu ben öldiirdüm, ben 
boğdum ; hem, şu, kelepçenin 
tazyikile moraran parmaklanm
Ja ben boidum 1.. SözUmO 
keameyiniz rica ederim Beye
fendi L Verdiğiniz söze Adık 
kalımı. Biliniz ki, ispat edc
miyeceğim feY ve sözleri söy
leyip te miifteri vaziyetine 
düşmeği zillet telakki ettim, 
evlit katili olmama rağmen ... 

Karım bana hiyanet ediyor
du; onda Mesalinin kanı, ana
sının kam ve Kleopatramn 
ıehveti vardı. Doymıyan hırsı

nın alevlerini muhtelif tabaka
laran çeşitli delikanlılarma sön-
dürtüyordu. Ve ben, bin bir 
riyanın makiyajı önünde bir 
6knz bönlüğ6 ile boynuzları-
mın sıkletini ömrümllnkine zam
mederek sürftkleniyordum. Acı 
•e ezici bakikab ağrenip te 
açıkça. bütün aarahatile hesap 
Yermesım alSyfediğim zaman 
herıeyi tereddütailz bir kat'iy
yetle itiraf etti, o sırada altm 
aaçlannı havalandıra havalan
dıra, odaya giren bahar ya-
naklı yavrumu göstererek ıor
clum: 

- Ya bu kimden? 

Dedim. istedim ve bekledim 
ki, senindir Hüsrev sendendir 
desin! .. Utanmadı Müdür Bey, 
düşiinmeden kızarmadan şöy
lece bir doğruldu, Ye uğultusu 
hill kulaldanmda fırtmalanaıı 
feytani bir kahkahadan sonra 
bir isim söyledi, o ismi bili 
bilmiyorum, mademki benimki 
değil idi beni alakadar etmez
di o an için. Ve orospuca bir 
küstahlıkla suratıma bağırdı: 

- Ben seni, berıeye agah 
zannediyordum, tevekkiılunü 
ve muhabbetin pezeveııklık 

zevki telikki ediyordum ap
tal.. dedi. 

Dünya döndü; hem öyle 
berki bir aüraUe döndü ki 
altın renkli saçlar kulalqb ve 
koyu, bal reıWi ıouer çıp&l-

lqti; Ye Huarevim, itlenmit 
aıUnahlana canlı bir abidesi, 
canla bir cinayet abidesi ha

linde önüme dikildi. Demek ki 
oğlumu her anadan fazla bir 
ihtirasla seven bu ka :im ona 
( O ) nun zerrelerini ( O ) nun 
hayatiyetini tqıyor diye ~rıla
yor, ve (O) nun hararetinden 
pay almıt diye tapüUyordu. 

intikama karar verenlerin 
biai, bayYanlannkinden daha 
iptidai ye basit oluyor müdür 
Bey! Bu mutlak (O) nun kim 
olduğunu bir daha slSyletmez
den evvel (O) nu yuvamda tem
ıil eden ıu kula saçL, çipil 
gözlü iğrenç piç boğmakla 

iki bqlı intikam aJabileceğimi 

düşündüm. Bu dÜfÜDiifte bit
tabi manbk ve tuur olamazdı; 
ben artık bitik, dclirmit bir 
adamdım... Avuç.Janmda bir 

ARZU 
tutam ipek tel peyda oldu ... 
Ve parmaklarımın yumutak, 
bir tene değdiğini ve şehadet 
parmağımla baş parmağımın 
bu tenin ipek neıcini delerce
aine, ve.. zahmetsizce sıkıştır
dığını hissettim. Üzerime çuJ
llanan kahbenin •ikleti altında 
lc:endimden geçtim .... 

Alt tarafı malüm Müdiir 8. 
Kan tahlili yapılıp Husrevimin 
kan kiireyveJerinde benim ha-
yatiyetimin eserlerini tesbit 
eden raporu bana tebliğ et
tikleri Ana kadar ölümden 
ürküyordum, idamdan korku
yordum Müdür Bey. O andan 
•oma ölümü hayat bildim ve 
hep onu sayıkladım!. Benden 
hasıl olmasına rağmen Hüs-
revimi günah yatağının mahsulü 
g6ateren zaniyenin inkarları 

esbabı muhaffifenin lehime 
inlripfma mani oldu .. 

Yalvarırım size Müdiir Bey .. 
Onu getiriniz, cellat, ipi boy
numa geçirmezden evvel, Altın 
başağımı boğan şu parmakla
nmı kesiniz. Bunlar benimle 
beraber mezara gelmesinler .. 
Hüsrevime af dilenmek için 
uzanacak eller de bu par
maklar durmum. Kesiniz ve 
şafak renkli fahişenin suratına 
hrlabnız bun!an.. Ve Sonra .. 
Sandalye, altımdan çekilirken 
onu kuvvetle tutarak gözleri· 
min içine bakmıya c~brediniz. 
Ti.. ki.. ölümün yakmhğile 
f ersi denen bu gözlerin son 
gayz kıvılCllDI onun bağnm, 
onun kalbini delsin ve.. mane
vi idam, maddisi ile beraber 
icra edilmif olsun .. 

Üsküdar 
HALE SiNEMASINDA 

Gülen Adam 
Mümessili 

KONRAT VAYT 
Programlanmız cumartesi ve 

çarfamba günleri değişir. 

Seyrisefain 
Merkez acente•i: Gabta köprü 
Batı B. 2362 .Şube acentui: Sir-
keci MOhürdar ude hanı 2l74:> 

Trabzon ikinci P. 
(ANKARA) vapuru 16 

Nisan perşembe akşamı 

Galatadan İnebolu, Sinop, 
Samaun, Ünye, Fatsa, Or
du, Gireaun, Trabzon, Rize, 

Hopaya kalkac-"tk, d6nüşte 
Pazar. Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polatbane, Tire
bolu Giresun, Ordu, Fatsa, 

Ünye , Samsun , lnebolu, 
Zonguldaia ukrJyacakbr. 

TA VIL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvalık Postası 

,..v!~ap~;! 
be 17 de Sirkeciden hareket• 
le Gelibolu, ÇanakkaJe, KU. 
çükkuyu, Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye ve Ayvalığa azimet 
ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve. 
rilir. Adrea: Yemişte Tavil.zade 
biraderler. Telefon: lst. 221 O 



"8 Sayfa 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umumi İdaresinden: 

Irmak - Ereğli hattının Kalecik, Alibey, 
Tüney, Germece ve Çankırı istasyonlarını havi 
104 kilometrelik kısmı 23 nisan 1931 tarihinden 
itibaren yolcu ve eşya nakliyahna açılacaktır. 

Bu kısım üzerinde şimdilik haftada iki defa 
atideki tarife ·mucibince muhtelit katarların 1 

Seyı üsefer edec~ği muhterem ahaliye ilan olunur. ~ 

( Çankırıya azimet) l 
Muvasalat Hareket 

An karadan (Cumartesi Çarşamba) - 8,30 
Irmağa (Cumartesi Çarşamba) 10,55 

---
Sıvastan (Cuına Salı ) - 14,55 
Kayseri den (Cuma Salı ) 23,44 
Irmağa (Cumartesi Çarşamba) 8,37 

--~----

lrnıak Cumartesi 
Kalecik 

Çarşamba 11,20 
12,00 
12,53 
13,45 
14,50 

Ali bey 
Tüney 
Germece 
Çankırı 

11,55 
12,41 
13,39 
14,46 
15,54 

( Çankırıdan avdet ) 
Çankırı Pazartesi Perşenıbe 
Geremece 12,30 

13,36 
14,27 
15,20 
16,00 

11,25 
12,34 
13,41 
14,39 
15,25 

Tüney 
Ali bey 
Kalecik 
Irmak 

Irmak (Pazartesi Perşembe) - - 16,25 
Ankara (Pazartesi Perşembe) 18,50 

--
Irmak (Pazartesi Perşembe) 19,37 
Kayseri (Sal Cuma ) 4,31 
Sıvas (Salı Cuma ) 13.20 

Umunıi İdare 

Devlet Demiryolları ve Limanları . 
Umumi idaresinden: 

F evzipaşa - Diyarıbekir hattının SUÇA Ti, 
AKÇADAG ve MALATYA istasyolarını havi 
56 kilometrelik kısmı 23 Nisan 1931 tarihinden 
itibaren işletmeye açılacak ve F evzipaşadan 
Malatyaya CUMA P AZARTESI ÇARŞAMBA 
Malatyadan Fevzipaşaya CUMA PAZAR 
ÇARŞAMBA günleri birer muhtelit yolcu 
katarı tahrik edilecektir. 

Saat 

F evzipaşadan hareket 6 00 
Malatyaya muvasalat 17 50 
Mala tyadan hareket 8 20 
Fevzipaşaya muvasalat 20 1 O 

İstanbul 4 üncü icra memur
luğundan: Tamamına ( 16000) 
lira kıymet takdir edilen Bey
oğlunda Pangaltıda be'kçi so
ı<ağmda eski mükerrer 5 yeni 
5,5-1 numaralarla murakkam 
kayden kargir dükkan maa 
oda kömür deposu elyevm na 
tamam apartmamn nısıf hissesi 
4-5-931 tarihinde şartnamesi 

divanhaneye talik edilerek 21-
5·931 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat 13 ten 16 ya 
kadar açık arttırma suretile 
İstanbul 4 üncü icra dairasinde 
satılacaktır. Arttırmaya iştirak 

için yüzde yedi teminat akçesi 
alınır. Müterakim vergiler ile 
belediye resimleri vakıf icarcsi 
müşteriye aittir. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılar iie diğer alakadara
nm ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile 

Umumi İdare 

faiz ve masarife dair olan id· 
dialarmı ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri lazım- ' 
dır. Aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşılmasından hariç 
kalırlar. Alakadarların yeni ic
ra ve iflas kanununun 1 t 9 un
cu maddesine göre tevfik ve 
hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 
931-32 dosya numarasile dai
remize müracaatları ilin olunur. 

Devredilecek İhtira beratı 
1929 ıeneılnln 38 nisanında 8195, 

1833, 1934 numara ile teıcill icra edi

len ve bomarın ınil lıverbalmesl uıulll 

vesairesi hakkındaki ihtira beratını 

devir veyahut mevkii istimale vazı için 

mczuniyer vermlye amadedir. Fazla 

malQmat ahzı zımnında Galata, YQksek 

kaldırımda 66 numarada J. B. Dalcgırio 

ihtira heratlerl ldarcılna mllracnat 

olunmaıı. 

~ON POSTA 

PERTEV 
Çocuk Podrası 

Ayni zamanda 
Ayak terlemelerine karşı 

pek mükemmel bir müstah
zardır. 

Anadolu ajansı müdüriyeti 
umumiyesi için Ankarada ça· 
lışmak üzere iyi Fransızca 

bilen bir daktilo hanıma ih
tiyaç vardır. Maaşı 130 lira
dan aşağı olmıyacakhr. Şe
raiti haiz olan namzetlerin 
cumartesinden itibaren bir 
hafta müddetle her sabah 
yarıma kadar Ankara cadde
sinde İkdam yurdunda Ana
dolu ajansına müracaatları. 

TACİRLERİMiZE 
FIRSAT 

9 mayısta Peştede açılacak 

büyük sergide mallarınızı az bir 
masrafla teşhir edilip nümune 
göndermek veyahut refakatinizde 
her lisana aşına tecrübedide 
bir Türk genci almak isterseniz 
fatanbul Büyükpostane 525 No. 
Ju kutu H. M. adresine tahriren 

• 
Iktısat V ekiletinden: 

Ankarada inşa edilmekte bulunan Zirai ve Baytari Enstitülerin elektrik F anuı ve la 

Bedeli Keşif 
17,000 Lira 

Münakasa neticesinde 8. Nisan 931. tarihinde yapılan 
haddi, liyık görülmiyen pazarlıkta haddi layık görülmiyell 

dun tekHf en son teklif 
15,900 Liıa . 4,150 Lira 

1 - Şartnamesi mucibince 18 nisan 931 cumartesı gunü saat 15 te pazarlıkla 
takarrur eden hali.da muharrer fanus ve lambaların pazarlığma iıtirak için 17()00 
üzerinden % 7,5 hesabile teminatı muvakkat~ ile birlikte İktısat Vekaleti Ziraat mü 
lığında müteşkkil komisyona müracaat olunması lazımdır. 

2 - Şartname Ziraat enstitüleri inşaat fen heyetinden alınacaktır. İstanbul' da 
baş müdürlüğünden evsafı hakkında izahat alınabilir. 

3 - Şartnamede ıikredilen tip ve evsafı haiz bütün markalar pazarlığa 
edebilirler. 

Çünkü: Galata'da Karaköy'de börekçi fırmı ittisalindeki 
büvük mahallebicinin :· · · ' ' · · 

• 
1 

BÜYÜK ELBiSE F ABRIKASI 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak imal edilmiş 

KO S TOM ve PARDE SO LEHİN 
müntahap çeşitlerini emrmıze amade bulundurmaktadır. Hanımlara 
mahsus mantolar, pardesüler ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vardır. 

Meşhur CHARLES SEMON L TD. fabrikasının 

20,00.0 
PARDESÜLERİ 

adet şık ve her 

renkte gabardin 

19 1 /2 liraya sablmağa başlamıştır. TEDİY ATTA 

ilkbaharın letafeti, tabiatin güzel kokuları 

Sıhhat, şifa, neşe kaynağı olan 

İstanbul Gümrükle 
Muhafaza Müdür 

1 
lüğünden: Zümrüt Yalova 

KaplıCaları 
Her yerden daha fazla görülür ve duyuıur 

• 
Tütün inhisarı Umumi 
'MÜ d Ü r l Ü ğü n d n: 
·idaremiz için pazarlıkla 10,000 kilo bobinli parşömen 

kağıdr alınacaktır. Taliplerin 500 lira teminat akçelerini 
hamilen 2-5-931 cumartesi günü saat 11 · de Galatada 
mubayaat komisyonuna müracaatları ve o vakte kadar her 
gün gelip komisyondan şartnameyi almaları. 

Kilyos Plajı 

. t - Bahri muhafaza vesaiti için 20 gün müddeti• 
kapalı zarf usulile işletme levazımı alrnacaktır. 

2 - Levazımatın cins, nevi ve mahiyetini gösteren 
dak liste şartnamesi Ankara' da gümrükler levazım nıU 
ğiinden ve İstanbul' da muhafaza müdürlüğiln~cn istene 

3 - İhale, lstanbul' da Gümrükler mu haf aza müdü 
deki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İıteklilerin % 7,5 muvakkat güvenmelerile 
27 Nisan 931 Pazartesi günü aaat 14 te müdüriyette . 
mal arı. 

ADEMi iKTiDARA KARŞI 
GLANDOKRATIN 

Meşhur profesör Steinach ve Brown- Seckard'm m 
keşfidir. Satış mahalli: Zaman ecza deposu, Bahçekapt 

İstanbul: Kutusu 200 kuruştur 

SELANIK BANKASI HISSEDARL 
VERiLECEK 1930 HiSSEI TEl\1ETT00 

iÇiN iLAN 
Selinik Bankası hissedarları heyeti umumiyesinin 31 

1931 tarihinde vukubulan içtimamda 1930 senesi tedt 
olarak 100 Franklık hisse senedi kupürüne safi 6 f 

Mevkiinin letafeti, kum ve denizinin ince ve güzelliğile 
meşhur Kilyos plajı bir veya bir kaç sene için kiraya 
verilecektir. Konuşmak istiyenlerin Galata'da Nordştem 
Han 20 - 21 No. da Avukat Cevdet Ferit Beye sabahları 

akşamları beşten altıya kadar müracaatları 
Telefon: Beyoğlu 2658 

Frangı verilmesi tekarrür eylemiştir. 

Bu meblag 42 numaralı kupon mukabilinde 20 nisan ~ 
tarihinden itibaren &fağıda yazılı olan yerlerde verilecekt -~TOP mağazası 

lıtanbul Oroı:dl-Bak karşı11nda No. 11 Avrupanın en moşhur marka11 olaa 

K O Z M O ayakkaplarının 
tasfiyesi y·· d Üt T •ıAt 

münasebetile uz e uz enzı a 
Bu tenzilatın hakiki old~unu anlamak için bir kere 

mağazamızın vitrinl~rini görmeniz klfidir. 
Her nevi } erli ayak kapları ! da her yere nisbeten ucuzdur. 

PANGALTIDA - Altınbakkalda 20 

No. av ehven fiatle klrahktır. Elaktrilc, 

ıu vardır. KISmUrcü Mehmet Ağaya 

mllracaat. 

Dr. Taşçıyan 
Belıojukluğu Frengi v• elektrik 
tedavlhaneıl: EmlnönU MlaHyaa coaa• 

nHİ kırtı ıokafında No, 4 

Selanik Bankasının: 

Credit Foncier D'Alge
rie Et De T unisie'ninı 

Soci ete General Pour 
F avoriser Le Develop
pement Du Commerce 
Et De l.'lndustrie'nin: 

Galatada merke~ şub . 
ve Türkiyede ve Yun 
dakl diğer şubelerinde, 

' Pariste Cambon sokağın~ 
numaralı merkez fU 

diğer şubelerinde, , 
Pariate "Avenue KlebeJ'bJ' 
1 12 numaralı merkez fıl 
diğer şubelerinde. 


