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/tJARE: ISTANBUL NURUOS/ıt!ANIYE ŞEREF SOKAG/ 
lh...._ 

SON POSTA tWkın r&Gdlr: Halk buaunla Prir· 
SON POSTA Halkın kulatadır: Halk bunuala ifitir. 
SON POST A Halkın dili d i r: Halk bununla .ayler. 

• 
VEKiL GELDİ •• 

• 
Kabinenin 
Lıanına!l 

istif asını Vereceği Rivayetlerine 
Değil, Deniyor ••• Kat'iyen Doğru 

rn.et Paşanın Seyahatinin Sebebi Hakkında Vazifemiz .. 
M alumat Ve Tereşşuhat Yoktur Tasanufa Azami Dere

cede Riayet Etmektir 

aşvekil 
elki İki Gün 
.. ..bala gazetelerden biri 

,...a•n kabineden çe
~ıM pJialan lzerinde 

edilcliğlıü • .aylediJ. 
amanda da Berlinden 

blJlk elçimiı Kemalet· 
Sami paşanın vazifesini bı

'~ll'At. dahili liyuete aftlet 
• haber veriliyor. 

'1eaeleyi derhal tahkik ettik 
Girendik ki ne dtın. ne de 

• g6n Ankarada bay. 
Lir pJİa deveran etme-

Sarayda Kalacak ••• 
Sonra Ankaraya Dönecektir 

Bugün Tasarrüf Haftasının 

'ilk GÜ n Ü d Ü. r .. 

Din tasarruf haftuanm ilk 
,ana olmak mllnuebetile bay
raklarla aGalG otomobiller aokak
lan dolqarak balla içtimu da· 
Yet etti. Bu içtimalann en mü
himi Darülfünun konferans 
aaloaunda yapaldı. 

Sara De Rubaar Nazmi, Nuri, 
Mevhibe ~ıxa, Aliye Eaat, Nezi-

1 be Rua Hanımlar birer konferana 

l wenliler. Muaahabe araa ,da da 
~ mallan -F•inin kGpdıaa 
alt iti filim 13sterildi. 

Dün yapalaıı içtimalarm ikinciai 
Galatuaray lieuinde oldu. Burada 
ela Nnilae luet, Meliha AYDi, 
Saime F'. Hanımlarla Selim 
Stm bey r koaferanı verdiler. 
Tlrk ., yapılacak içtimaa 

a içtima dlprleriae 
etmemek lçha k,Oae bıra-
~ 

Tuamaf haftuı mGnuebetile 
tel'tip edilen (vitrin) müaabakau 
bu!fln ~aktar. Halk bu müaa-
1>. ka~ k. c.ckn Jaaj~ınlann 

dllrW tak11ird~ 
i 1 iire ::isatbu J.rtılllra 
fikirlerini yazacaklar hazır bulu
nan kutuya atacaklardır, Reyler 
h a ta aonunda tasnif edilecektir. 
BAŞVEKiLiN KONFERANSI 

ismet Pata diın Ankarada 
Ttit'~ocatı salonunda beklenen 
konferansım verdi. Ve evveli 

Dariil/ilnan l:on/erau mlonıuula sögligenler ve dinlige11ler mali parama geçen sene •Gratle 
aaraıhp düştüj'G günleri hatırlatb. 

1930 aeoesine çok çetin imti-• 
Fare istilası Çok Zarar Veriyor 

• Bu işle Mücadele De 
Pek Masraflıdır 

hanlardan geçerek girdigimizi söy
ledi ve nihayet sözü bugünkü va
ziyete getirdi. Alman tedbirler 
Hyeaiade milli par:ımızın aylardan 
beri 1030 - 1035 kuruş u erinde 
kalmıt olduğuna İ!1.ıret etti ve 
nilaayet tavsiyelerini tadada bat
ladL Bu tavsiyelerden çakan neti
ce ~dur: 

"ihtiyacımızı tahdit ve kendi 
mahsul ve mamulibmıza ratbet 

Birçok Boğucu Fişek Gönderildi ; :~ .ç;:::·t·k'u':tuı~.k·e~ 
rakbr .. . ._.. -

F.,. ütilbına alrıgan Lilldurgaz 

Aabra-T..-,..... bir klllaı ve Aydın havaliainde de tarla 
topraldaruu iatill eclen fare- fareleri deh~tli zararla• Jap-
1.m tehlike ft tehdidi wme- maktadırlar. Buralara a aftO(J 

•diiinclea fulachr. Ba iatill Teldrclaiı. r -1.. Lnleburgu. boğucu pz nep-eclen fillık ve 
~.... klfi derecede ansenik .. pt 

Kll'klareli, Sinekli we baYalisin-
de bntün ıiddetile kendini s&nderilmiıtir. Bu fişeklerin 

k kıymeti çok yüksektir. Bundan 
bluettirme tedir. Vaziyet o de- d 1 d .. del k ahah 
rece Acil tedbir aLnmUlw 0 ayı • muca e ço P ya 

t ~ı hadiselerden den 
walJaiarak, fakat •)'ili zamaacla ela 
kelmalerin kanretlerinl rGzel ae. 
çerek 8iyllyordu. 

MECLiS REISINtN HIT ABESi 
~·m da Meclia reisi Ki· 

%1a P ... Ankara radyosunda 
~ millete bir hitabe irat 
~ 

Hergün Kalbinizi 
Çarpbracak Büyük 

Aşk Romanı 
YAKINDA: 

11!JON POSTA,, ı&tunlannda 

1 Bugünün Meselelerinden 1 
Köylüye Yardım Me
selesinde Mütaleamı
zın İsabeti Anlaşıldı 

Ziraat bankasınan köylüye kafi derecede yardım etaıedijt. 
kredi açmadığı hakkındaki nqriyabmınn mn.bet neticeler Yer-

dijini görüyoruz. • 

Bizim fikiyetimiz, Anadoluoun her tarafında akiller yaptı

ğı içia nihayet Ziraat bank•• harekete gelmif ve 1zmir Yillye
tiee, ko,, ;üye tohumluk verilmesi ve kredi açılmam içia 
emir verilmiştir. lzmir ziraat bankuı hu emir Ozerine derhal 

tohumluk almaya bqlalDlfbr. Bu tohumluklar muhtaç klyltllere 
teni edilecektir. 

Ayni zamanda Ziraat bankası faizcilere borcu olan aın.tab
şillerirı ipotek muamelelerini kendi üzerine de~k b• 
borçları 6diyecek, bu auretle mlst:ıbailleri f aizcilena elind• 
Jn ita~caktır. Z?"a1&t bankua t• tlldtn dewen alcLğa bolUi 
milkabil; aJaıcaj't• llZ1lll Yadıeli ~ J&ftf )'& ... tahlil 
edecektir. 

Bu kararın diğer vilayetlere de teşmilini ve kararda kelma-
mamasmı temenni ederiz. , 

Gazi Hz. Kütalıga Hattı 
Reisiclimhur Hz. dün itle- KOtayba • Balakelir laatb 

bitmek heredir. BqYekilia 
den sonra dişçilerine giderek ıehrimizden dönerken kDpt 
tedavileri ile mqgul olmuşlar, resminde bulunmua mahto
akşam i~zeri de vali konağına meldir. Maamafih bu nokta 

ak b. dd kaldık henBz takarrlr etmİf değildir. 
uğnyar ır mil et • Küşat resmini mlteakip bt 
tan sonra Araya avdet ı' &zerinde hemea nak!iyat.a 
etmişlerdir. bulanacaktır. 

Bu Da Bir Tasarruf 1 

- Musluk bqmda ~ne yapıyorsun? 
- Terkoe clamla damla akıyor. Tasarruf haftw mtlnıse--

icap ettirmiştir ki dlin hemen 
1 

mal oln tadır. Farelerin bu 
o havaliye Dl boğucu gaz istilisı, o mıntakalann kurak· 
flteti _g6oderilmiştir. Anado- lıktan müteessir olmamna 
.__ Tekat, Amaıya, Manisa hlmleclilmektedir. .._ _________ .1 betle au IHriktiriyorum. llaltm a: o.... da.a. sil olaat 
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Halkın Sesi D a·a İL 1 Günün Tarihi 
. -· 

................................................................................................. 
Halkı Tefeciler-l 

- l..ııı 

Clen Kurtarmak . 
için Ne Yapmalı? 

Hukiimetin halka Ye köylüyü te-

Kardeşine 

Dayak 
Atarken .. 

fet.ilerdcn kurtarmak için ba:ıı tcd- B• M • K 
bir:er al•rak istediği yazıldı, dün ır usevı, avgaya 
kariıer1m.ze bu tqcbbüı etrafın- Müdahale Eden Polislere 
da mütalealarını aorduk. işte al-
dığ'ımaz cc,·ap1ar: Hakaret Etti, Yakalandı 

Şükrü Saip B. Tarsus çiftçi· 
)erinden ) Galatada Emekyemcz ma-

- Köylünün tefecilerden halleainde oturan Mordo ismin· 
kurtulması mı iateniliyor. Zi
raat bankası küylüye ( % 5 ) 
faizle para verebilirse köylünün 
tefeciler elinde ezilmesi ni~
beten tahfif edilebilir. Maa· 
mafih bu meselenin esaslı halli: 
Almanya'da olduğu gibi köy
İünün istihsal, istihlak ve 
kredi kooperatifleri yapması 
ve kendini bu suretle koru
masile mümkündür. 

• Vedat B. ( Kadirga' da, ta-
lebe yurdunda ) 

- HOkfımet .ıiraat banka
sını takviye ederek köyl"ye aı 
faizle uzun vadeli para vere
bilmelidir. Ziraat bankasının 
sözde ( % 9 ) ile verdiği borç 
P.ara, hakikatte ( % 16 ) yı 
bulmaktadır. ( 0 16) mühim 
bir kazançtır. Bu teşkilat çift
çiye bu vaziyette ucuz yardım· · 
larda bulunmuş olmuyor. 

• . 1smail Rüştü B. ( Geyve 
Akhisarmdan, Müftilzada ) 

- Çiftçileri tefecilerden kur
tarmak için evvela mahalli 
kooperatifler, &onra bUyük 
drrai kooperatifler birlikleri 
yapılmalıdır. 

Bu İşi yapmak biraz ilim 
v~ zaman meselesi olduğu için 
h'.llk bu seviyeye gelinciye 
kadar ziraat bankasının ehven 
faizle ve uzun müddc:: .. erle 
para vermesini temin etmelid;r. 

lf 
Ferit B. ( Mülkiye mektebi 

son sınıf talebesinden ) 

de bir Musevi, eve gelmek is
temiyen kız kardeşi Faniyi 
dövıniye başlamış, Fani dayak 
yerken bağırmış, imdat iste· 
miştir. 

Bu sesler üzerine gelen 
polisler Faniyi ağabeysinin 
elinden kurtarmışlar, fakat 
bu müdahale ite de Mordonun 
hiddetlenmesine sebep olmuş
lardır. Mordo polislere baka .. 
ret ettiği için hakkında kan•J· 
nf takibat yapılmaldadır. 

Memurlara Hakaret Etti 
Fatihte oturan ve F esane 

fabrikası amelesinden ihya 
ıon derece aarhoş olarak 
sokaklarda nara atarken ken
disini karakola davet eden 
polis memurlanna da hakaret 
ettiğinden yakalanmışhr. 

Arkadaşını Vurdu 
Topkapı'da Değirmen soka .. 

ğında oturan ismet Ef. sar
hoşluk yüzünden arkadaşı Nuri 
ile .kavg~ etmiş ve Nuriyi sus-
talı çakı ile ayağından yara
lamışbr. ismet Ef. yakalan-
mıştır. 

Çaldığı Parayı Nasıl 
Kaçırmış? 

Y enicamiden geçmekte olan 
Sürmeneli Hamit Efendinin 15 
lirasını çalıp kaçarken yaka
lanan sabıkalı Abmedin 0.Z.eri 
aranmış, fakat çalınan para 
bulunamamışbr. Nihayet Ah
medin, çaldığı paralan kimse 
görmeden bir arkadaıına ve-
terek k11çırtbğı anlaıılmııtır. 
Şimdi Ahmedin arkadaşı aran
maktadır. 

Hırsızlıklar 

ı<anun Değişiyor . -- . 

Borç için Hapis Cezası 
!ade Edilecek Mi? 

Ankarft 12 - Adi borç için bapia usulünnn tekrar ihdası 
lüzumu Ankaran.n re~mi mahafilinde günün meseleleri arasında 
mü~akaç"l mevzuu teşkil etmektedir. Millet Meclisi, Devlet 
fUtası gibi mühim teşekküllerden maadalmali ve ikhsadi mües
seseler erkanı hapsin iadesine şiddetle taraftardırlar. 

Bu hususta Adliye vekili Yusuf Kemal Beyin mülaleasım 
sordum. 

Ilane hulasaten dedj ki: 

- }-!azırladığımız kanunda bu usultin iadesini istihdaf 
etmedik. Hapsin iadesini arzu edenler olabiJir. Biz kailunları 
yeniden tetkik ederken ancak borçlunun ~rediye karşı vuku 
bulacak hile ve iğfallerinin öniinil alacak tedbirleri arayıp bul
mak düşüncesile hareket ettik: 

Diğer taraftan haber aldığıma göre, hükumet devlete borc.ı 
olan vatandaşların hapse sevkinde vukubulmakta olan bazı 
kanunsuilukları ehemmiyetle nazan dikkate almışbr. 

Adi borç için hapsin iadesi meselesine gelince, hilkümetin 
M~clise ıevkedeceği yei adli kanunls.tda böyle bir sarahat 
olsa bile Meclis cncilrr.enlerinin ve heyeti umumiyenin bu tadi
libn yapılması lOıumunu izhar edeceği şl1phesiz addedilmektedir. 

Be!Pİktaş Yangınında Görülen Zarar 

Yangından ı. bir intiba ..• 

Beşiktaş yangınında görijJen ,zarann 200 bin liraya baliğ 
olduğunu yazmıştık. Dün y~pılcın yeııi bir tahmin buhaberin 
400 bin lira olduğun göstermiştir. 

---~--~--------···------------------
İzmir Gazeteleri 1 Hayat Ucuzluyor 

H a k k 1 n d a } Ticaret odasının yaptığı is-

- Memleketimiz ziraat mem
leketidir. Ziraat bankası çift
çilerin hepsine para yetişti
remez. Bunun için biiyük köy· 
lerde bir itibar kooperatifi 
teşkil etmek ıurctile köylüye 
lazım olan para tedarik edil
melidir. Diğer kooperatifler 
için henüz lazım unsurlar yok
t nr. Halen umumi faiz nisbeti 
yüksektir. Bunu indirmek ancak 
teşkilatla olabilir. 1şe aöyledi
ğim teşkilattan başlamak hem 

Hiznıct ve Yeni Asır gazc- 1 tatistike göre şehrimizde hayat 
teleri hakkında bazı köylerde tetricen ucuzlamaktadır. Harp
geç.inme vaziyeti için yaz- ten eve! yüz kuruşla temin 

2' saatte tehirde 6 hımzlık dıklan yazılar münasebetile edilen hayat bugün 1238 ku-
vak'ası olmu~tur. kanuni takibat başlamısbr. ruşla temin edilmektedir. 

kestirme, hem de cezri olur. Erzincana Yardım Evet, hayat ucuzlamaktadır. 
Bu kooperatiflerin faydalı ola- Hililiahmer Erzincan fela- Bu muhakkaktır. Fakat bu u· 
bilmelerj için bunlarla Ziraat 1 ketzedelerine ilk yardım ola- cuzluktan istifade etmclt için 
bankaıı arumda irtibat Ye rak dün beş bin lira gönder- piyasada para yoktur. Bu da 
münasebet tesis edilmelidir. miştir. muhakkaktır. 

iki 
Zorlu 
Müşteri 

. 
1 Çimento Sanayii 

Tek lifler Ve Tetkikler 

Fınnı Açmıyan Fırıncıyı 
Hem Dövdüler, Hem 

De Yaraladılar 

Dün gece Kasımpaşada gü
rfiltfılil bir hadise oJmuştur. 
Tahkikabmıza göre Kasımpa-
7ada oturan HaJil İbrahim ve 
Çeşme meydanlı Kadri ismin
de iki kafadar gece yarısı 
kışla karşısındaki fırının onu
ne gelmişler, kepenkleri vur
mıya başlamışlardır. 

Maksatları fırını açtırmaktır. 
Ha!buki içerde çalışanlar bun
lara cevap vererek fırını aça
mıyacaklannı bildirmişlerdir. 
Bunun üzer;ne Halil 1brahim 
ile Kadri fena halde hiddetlen
mişler, kendilerine ret cevabı ve
ren fırın amelesinin üzerine 
yüriim~şlerdir. Bu arada "Halil 
fürahim bıçağını çekerek işçi 
Mustafayı kolundan yaralamış
tır. 

Sarhoşluk Yüzünden 
Tütün amele!. nden Hamza 

Bostanbaşı caddesinden sarhoş 
olarak geçmekte iken zabıta 
memurlanna ve ahaliye küfür 
etmiş ve yakalanıp tahkikata 
bqlanmıştır. ----

Ekmek Yükselecek 

EKMEK TERKiBi BUNU MU 

iCAP EDiYOR? 
. . 

Bugün piyasada sahlan ek-
meklerin terkibi yüzd~ -k1rk 
ıert ve yüzde altmış . yumuşak 
buğdayc4ln müteşekkildir. Be
lediyenin şimdiye kadar koy
duğu narh ta bu ter.kibe i~ii
nat etmektedir. Son zaman .. 
larda piyasaya az miktarda 
sert buğday geldiğinden ek
meklerdeki yumuşal: buğdayın 
yüıdesi ( 80 - 00 ) a çıkarıla
cakbr. Belediye meseleyi tet
kik etmektedir. Yeni ekmek 
narhımn bu yüzden biraz da
ha yükseleceği söylenmektedir. 

Yunanistanla Dostuz! 
Yunanlılar birkaç gün evvel 

Averof zırhlısında bir mera
sim yaparak Türklerin Rume
liden çıkarıldıkları günün yıl 
dönümiinü tes'it etmişlerdir. 

Çimento sanayii~izin istihsali· 
tı giinden güne artmakta ve bu 
maddenin ihraç erntiamız arr 
sına girmesi yakınlaşmaktadır· 
Bunun için bazı ticaret ods
ları İktısat vekaletine çimen
tomuzun dört t ;pe ayrı 'masıf)J 
te · 'if etmişlerdi. 

l - S·ıpercimen'-. 
2 - Ciment Porthnt. 
3 - Adi Portlant çirnerı

tosu. 
4 - Tabii çimento. . 
V ckalet hem bu tip tcklifı 

ve hem de çimento füıl
la la ihtikar yapıldığı 
ha.. ındaki şikayetle meşgul 
olmaktadır. 

İzmir Ticaret Odası 
Gazi Hz. ne mühim bir ra

por takdim etmiye karar .qer 
miştir. Bu raporda bilhassl 
İnhisar idarelerinden bahse"' 
dilece!dir. 

Eskişehir Meb'usunull 

Vefatı 

Eskişehir meb'usu Sait S. 
dün F ransıı hastanesinde vefat 
etmiştir. 

Falih Rıfkı Bey 
imar komisyonunda fahri

yen çalışmıya karar vermiş ,,e 
bu karnnnı bir mektupla bil
dirmiştir. 

Bu vaziyette Falih Rıfkı 
Bey bu komisyonun lağ\'J 
taraftarlarına karşı aksi nok
'tai n~zarım serbesçe müdafa• 
Fdebilecektir. 

· Bir Rivayet Daha 
Londra sefirimizin Devlet 

bankası müdüriyetine getirile
ceği rivayeti devam etmekte
dir. Bu rivayete ilaveten pıı
ris sefiri Münür Beyin de 
devlet bankası idare medifİ 
azalığma tayin olunacağı söY
lenmekte~ir. 

Lik Maçlarına 

Başlanamadı 

İdman ittifakı ile StadyoıO 
arasında hasılata ait bir muka
ve!e yapılmadığından dün fllt .. 
bol lik maçlarına başlana01' .. 
mışbr. Son dakikada çık.·tn b&J 
hadise şayanı tecssürdür. 

~ ~============================================================================================-===:::; 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1: Yolcu - Haaan Beyi Ba adam na~ı) aenfla 1 2ı Yolcu - Bu adamın Galata'da bir mata:ı.au 
oldu, biliyor mu•un? Tardı, üç kez yalaııdu lflb etti, borçlannı ver-

Huaa B. - Ben herkesin aİt•ıl aea•i• oldutuna medl, parayı •· 11iae attı. .... , ..... 

' 
Pazar Ola Hasan B. Ve iflaslar 

- -

3: Hasan .Bev - Ne iyi şey öyle!.. Ben çoktan 
iflas ettim .ama bak.kal yakamı barakmıyor, alaca• 
pı alıyor. 

4: Yolnı - Borçlar ve iflas kanunlarıllllS y•nhtr 

:iuan Bey! -
Hasan Bey - Ah, bu de f\I kaa\Hllar tl0-1.le 

kurtu~sa.d!
0

ı' 
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Aydın~a Kıymetli 
Paralar 

ICarllcrlmadea Aydın Retadly• •ıı· 
•Uıanı Hamdi Orhan Beye : 

Hasislikle Demiyoruz, 
Olmanın Yolu O Derece 

Fakat Tasarrufla Zengin 
Sarp Bir Yol Değildir .. 

Rcamlr.i' a önderdlilniz eakl para, 
llliltchaasıaına tetkik cttirilınlttlr• Para· 
11111 lıtr yüzünde : 

( PHILIPP • V • D • G) yaulıdır. 

Blıiacl kellme (flllp) Ur. M be9lncl 

(1)) Dev= Allah, (G) Gratlya - Utllf ve 
inayet, !spanyo) kelimele rinin ilk harf· 

ltttdlı ( ~llalua IGtfiine mnhar olan 

letlncl FUipJ demektir. Ortadaki reıim 
ltırıl!lık armaaıdır. Diğer yilzUade de : 

<HISPANIA RUM • REX) yasıhdır. 

Rck• = Kira) demekllr. CUmlenla 

lllaııa. lapanya kıralı demektir. Ortada 

ltarallıtın tiııı..U elaa rulmlcr vardır. 
811 du. cUmleleri ltupakü lnglllı: alba· 
1lıında vardır. Para (207) aenellktlr. 

lapaııya kıralı Betlnci Fillbe aittir. Sene 

ltlbarlie blraa dab .. eıkl lçanya para-

1-rııua içinde Dadlrlm v• çok kıymet• 
1Uer1 vardır. Fuat ılzdeld paranın 
ltıyınetı ancak sGmGşllnlln iki Uç mlaU 

ltıdudır. Maamafth buJundutunuz yer 

e&ld dünya med.üyetiaba bir ka111a· 
il .ıaıak huebHe çok kıymetli paralar 

""dır •• çıkauftır. Kadf• (Lldya) IUJI 

~ t•bri olan ( Ttrall.ea - Aydm ) d'a 

•"-enyetle G.ı:erlnd• u1aa, kaplaa, 
1•çla kız bqı .. çifte J1lua re
•l talert bulun- Arhalk ılkkelerle 
lcıbna lurallanaı• uld paralan, Jlrıl· 
htı denilen NapoU •••kOk&tı ,,.,_ 

dır, Aydın, Meateıe ve Saruhan 

Ohıtaruuo UtiD harflulle butırdıjı 
)ltllyatllcr de çok luymetUdtr, DG.a7a 

1 - Biz, birkaçımız bir
likte bir sinemaya, bir tiyat
roya gitsek bir kahveye, bir 
lokantaya girsek ekseriya içi
mizden ağırlığını hissettiğimiz 
halde toptarı 
·hesap g&rmek, 
ı arkadaşlarımı -
zın masrafını 

çekmek için ayn ----- ~ 
ayn tehaltık 
gösteririz. 

Herkesin kendi nıaarafına 
&demesini tabiJ telakki etmiye 

· çahşalım. 
2 - Biz trende birinci 

mevkide seya
hati, lokantanın 
otelin en lük-

ıibıe ıitmeyi, 

tiyatroda ıine
mada en pahalı 
yerl~rde otur-

mayı büyüklük 
nişanesi addederiz. 

İkinci ilçilncfl mevkilerde 
ıeyabati, temiz ve ııbhi, fakat 
lftks olmıyah bir otelde otur
mayı, bir lokantada yemek 
yemeyi, tiyat-

dikecekl~rini, ayı giyinmenin 
bol para vermekle değil, an
cak zevki selim ile mümkün 
ola<"ağını artık anlıyalım. 

4 Biz, kendi ev, mutbak 
masrafımızı ke
ndimiz görmek
ten, bakkaJ ka-

_._,, ._. &ap, zerzevatçı 

ile temasa gel-
" meklen sıkılırız. 

İnsanın yiyeceği 
içeceği şey

leri biuat kendisinin itina .ile 
aeçerek almayıp ta odacıya 
hizmetçiye aldırmasının aıhhat 

ve zevk namı
na bir hata ol
duğunu bilelim. 

5 -:- Taşına
cak birkaç pa
ketimiz, uf ak bir 
bavulumuz, bir 
çantamız olsa 
hamal aranı. 

insanın kendine · ait olan 
ıeyleri gücü yettiği kaaar keq
disinin taşımasını daha tabii 
görelim. 

bir 

cek miyiz, he-1 

Herkesin hesapta yanılabi
leceğini, bu yanılmanın lehte 
ve aleyhte- olabileceğini düşü
nerek hesabı kalem kalem 
tetkikten ve cernileri kontrol
den çekinmi
,.elim. 

8 - Biz bir 
prsona, bir 

kapıcrya bab
fİ' verirken bol 
olmasına, bah
fİf verdiğimiz adamın sevi
nip defalarca teşekkür et-. 
mcsine ehemmiyet veririz. 

Bahşişin fuzuli bir masraf 
olduğunu, mü· 
tamil olandan 
fazla bahşiı· 
vermenm lü-· 
zum suz Juğu nu 
ve ıarabn ve-
ya kapıcı~ın· 
defalarca te

tekkürünün kendi mevkiini 
yilkseltmiyeceğini düıünelim. 

9 - Biz, beş on kuruşa, 
Jkllçük bir paraya ehemmiyet 
•ermeyiz. Onun cebimizde bu

nmaslle har• 

ı. 

Kadın 

Kocanızı Seçerken Bize - . . Sorunuz 

Genç Kızlar Kocanızı 
Nasıl Seçeceksiniz? 

Sorulan Sualler 
Cağaloğh:nda Rahime Hanım: 

Muhakemeniz okadar hisle
rinizin esiridir ki, kocanızı 
ıeçerken, sözüne ve görlltüne 
itimat ettiğiniz kimselerin fikir 
ve nasihatl·erine müracaat edi
niz. Siz müsrif değilsiniz. Yalnız 
aile hayabmza çok karıiılma
ma~ını istersiniz. 

• C•taloilunda f e7zlye Ha111m r 
Siz evlenmiye ba:rır de§Uıinlı. 

Henüz birçok hayaller l~indcıinis. 
Şimdiki halde kocanmn yalnız 

•İze verebileceti fcy!cri dQ9ünt1-
yor, ve ıizin vermeniz llzım p
len feyleri naıan dikkate almı· 
yoraunuz. Binaenaleyh izdi•acıa 
mütekabil feda\ı:irlık iıtiJen Wr 
İf oldutu kanaatine gellnciye kadar 
evlen meyiniz. 

Caialoiluada Nimet Hanım: 

Siz töhrete ve paraya mef
tunıunuz. Bu ikiıine de namzet 
bir erkek ıeçiniz. Bunu aıilamak 

için de aizi iıtiyen erkelin teteb-
büalerinde munffak olup olma
dığına dikkat ediniz. Muvaffak 
oluyoraa hem aervet, hem töbret 
temin edebilir. B6yle bir erkekle 

fi A1 ant o J 

• 

1111lıelerlnde pek uclır. latubul mO· 
•eıl11de bile yalnı:a iç tue 
-•rcfu, Bu paralardan elde ederae

ııtı partiyi Y\ırW'IWlUL 

roda, sinemada 
ucuz mevkilerde 
oturmayı hiç te 

ktıçüklilk, hiç 
te ııkılacak bir 

meu bir otomo- Paranın kü
bil araştırırız. çüğünün de bü

yüğü gibi .lcıy
Bir yolun yürü- met if adc etti-

• _ evlenebilir ve mes'ut olabllirıinla. 

Bir Mübaşir Dert 
Yanıyor 

Adana Adllyealnde otu:a Hne 
_.uhtellf k!Uplikleril\de bulundum, bit 
114:ae evvel Adliye taşklllbnda açıja 
tlkllrtldım. SOnra mtıbaıirlik te~llf ., 
llildt, DOkus JGs kllf\&f maqla bunu 
d• kabul ettim. Geçen ıene almlf ol· 
dutu"' bir ay meı:ıınlyethnl dört bet 
tiln feçtl di7e IDUfltr altı yllı: kuruta 
lııdirUdi. Alb yedi k!tlllk bir aUenla 
'tlılytm, Bukadar bir pata Ue bfın
I~ uanl ıeçlndlreylm? Otuz aenelil~ 
•ıaıetım mahvoldu. Hiç klmaeye tiki· 
1ettaıı dinletemiyorum. Kime mClracaat 
'<leyi11a? 

SON POSTA - Adliye veklletlDe 
tlllll,acaat edlala. 

Adaaa Adllyealnde mUbqlr 

Fuat 

Cevaplanmız • 
Aakvada Seyfettin Beyeı Yaı:uwı 

tolt t•hıddtr. Bu itibar Ue clerc:ede

llııecltl&. llaur•ti•lala lu.lnılllnl rica 
•der1s. 

"Gtahlt la:aah karllmbe: Şehremini 
•laaa.u •• yapardınız? UnunJı aıaket 
'Pey aaman evvel blttL Bu itibar Ue 

~lttubunusdan maaluef lıllfade et-
1-1~ lmkinı ka)mamııbr. 

hareket addet- yerek, yahut otobüm veya tram- .. · · l)tt. 
miyelim. "''"'~ı. , ve u 

ny \ile de pekali katoluna- vnk servetlerin, kfiçük pa-a - en, elbiM yaphraca- b'l .. . . 1 Jf! 

tımız zaman en lüka mağaıa-
ı ecegım unutmıya ım. ralann birikmesinden dog· -

7 - Lokan~da, gazinoda, d•.aunu müdrik buhmalım. 
dan en pahalı kumaşı ve en ~ 

otelde, dükkan a elimize hesap Nereve olursa lsun bir para-
pahalı teniyi aranz. J . 

İyi kumaşların lüks olmıyan pualasını ııkıthrdılar m• sanki yı ıarfederkea, bunu niçin 
bi.lyük bir kabahat işliyormuşuz ri'arca.dıg· ımızı, bu masraftan çe

mağazalarda daha ucuz satı-
lacağım, maruf olmıyan, fakat gibi sıkılarak he"abm altına kinmenin kabil olup olm dığını 
zeki Ye müstait terzilerin ya- bir göz atar ve h emen cebi- iyice düşünelim ve lüzumuna 
kııtırmak, beyendirmek kay- mize saldınp parayı toka 

1
J<ay olmadan paramızı sarfet-

gusu ile daha itinalı elbiıe ederiz. ~ı~elim. 
-====-='"==--~--=====~=====ı====-===---=-=-=====::: ~--=--~<=.c:.-=-~··~~J'-=-======="='-====~=-==----
Vasıf Beyin Bir Telgrafı Zirai Rapor Mu~llimler Birliğ.i. . 

· 'd b • · Mualllllller kooperatlfının 
Diin Denızh e ulunan ızmır . • f d. te kk-lii .. 'kti .. · · 

meb 'usu Vasıf Beyden ıu tel- Tasarruf Cemı yetı ste 11• .~c ~t nunbul M ıgı· ccıı gıb_nı 
V G.. d 'ld' goren ıs an ua ım er ır-

grafı aldık: e on en ı liği, koopttatifin serian tqkili 
•mirdeki tüccarlar içtimaı u·ıı· 'kt -t - t f ce için müteşebhislerle mliftere· 
1% • mı. ı ı ıksa . ve fasadrru A - ken çalışmıya karar verm~ştir. 

hakkında muhabirinizin çektiği mıyeb mer ezı tara ın an n• .ı. K t'f · · h 1 ut 
k d l k ı b · · 1 oopera ı ıçın a en mevc 

telgrafta "anladık ki fırkamızın ar& a top anaca o.an arın- 625 r 2500 r 'hl.~ d' 
ci ziraat kongresi için Ali ti- 1 k:~a ıraya 1 ag e ı-

on senelik İcab müsmir değil- cart"t mektebi müderrislerin- ece ır. 
mi• "aibi bui ıözler beyana- den Salih Zeki Beyden isteni- _,.._=s;::==-=====

1
====--

b;a ·;anlışı olarak idbal edil- len raporlar dün gönderilmiş- = T AKV M -
mittir. tir. Bu raporlar ziraat odala- Giin aı 14-Ki.evvel-930 Kaaım 36 

Arabt Rumi 

23 .:Recp 13t9 1-Klnunuevvel·UU 

rına, ziraat tirketlcrine, ziraat 
Beyanatımın zaptedilebilen 1 tedrisat ve neşriyatına, ziraat 

kısımlan nisbeten doğru ola- 1 ambalijlarile Standartlarına ve 
k Vakit•tzaııl-\fas :ıtı Valut-Ezani-Vau tl 

rak Hizmet ve Anadolu gaye- tavukçuluğa aittir. Salih ı:e i 
teleri~de intişar etmiştir. Tas- B. raportör sıfatile kona-reye 
hihini rica ederim. çağnlmıştır. 

Güneş' 2. 36 7 .17 

1 Öğle/ 7. 27/ 12. 8 
/kindi 9. 47f 14.29 

Ak"tam 12.-;' ı ı6.41 

Y tsı 1.39 ; llt20 

lın1ak 12.49 1 i J o 

* Aııkarada, Hacıba,,.amda <Ainlle H. ı 

Siz zengince ve oldukça 
muhafazakar bir ailenin oğlu 

ile cvlenmiye çalışınız. Zaten 
erkekleri tanıyıp seçmekte 
hususi bir kabiliyetiniz vardır. 
~endi intiha bınıza itimat edi
niz ve başkalannın sözlerine 
tmmmiyct vermeyiniz. 

)#., 
Akaaroyda C. C. C. hanım ı ~ 

Siz kendinize ait bir elbise, 
yüzük veya herhangi birşey 
a1mıya fİttiğiniz ~aman ine~ 
eleyip aık dokur, en iyisini 
almıya çalışır ve muvaffak 
glursunuz. Binaenaleyh koca
ıeçmekte de ayni derecede 
muvaffak olabilinioiz. Elbise 
alırken ne yaparsanız, rengini, 
cinsini, fiatım filin tayin eder, 
öyle alış verişe gidersiniz de
ğil mi ? Kocanızı intihap 
ederken de aradığınız mezi
yetleri bir tarafa kaydedin ve 
kocanızı ona göre arayın. Bu 
tartları kimde bulursanız ko; · 
canız odur. 

• Akaarayda M. N. Huıım: 

Siz ispanyada tato yapan ha-

Mevsim için bu manio} tı 
çok zarif buluyorlar. Sizin 
zevkiniz acaba ne diyor? 

.......-_ 
yalci kızlar fan değilsioiı. Sağloım 

temeller üzerine kı.:~1.!nm~ !yi pi
linlar yapar ve bütün. İ:j?erinhi 
ona göre görürsünüz.. Bu itibarla 
ıb itini bilen bir tüccarla gayet 
mes'ut bir yuva kurabilir~iniz. 
Alacağınız crke lt tc tabhlc:ı ,j:,:e 
benzemelid ir. 

* Al.ıı:mıyda S. Ş. Haııımı 

Müteşebbis, ~ahş!.an ta~ra 

eşraf oğullarından biri ~ızın 
için mükemmel bir koca ola-

bilir. Zaten siz kocanızm ıı;ı sıl 
bir aJam olması lbım~eldiğini 
kararlaştırruışsın zdıl'. Sa ~ara
nnızda isabet vardır. K~re?Jmza 
uyan erkekle ev:encbiHn.iııiz. 

H crnzmlcyze 
~~~~~~==-.......... ----~--~~~~· ~~~~~--~~~--......... ~~-,-~~~~--r-~~~~--~~~--~~~~~----~~~~-=-~-~~~~ 
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PEYAMİ SAFA 

Edebi Romanı 

O vakitki müthiş korkusu pare bir külçe halinde, sızmış 
Ve azabı ile şimdiki vicdan gibi, ayılmıyacakmış gibi, öl
tahnllığı arasırı<laki farkı bir müş ~ibi, dırilmiyecekmiş gibi 

ısa.adet gibi kabul etmiye ça- uykuda. 
1 

.. t • k' ,.:. syan duygularını ta ·ıp Evvela Şinasi ve Nezahat 
rı~n bu intibnk, henüz baş· indiler. 
an~:ı('rnda olduğu için, ona Şinasi yatak odasına girdiği 

\ Yekua k .. .. · · k't k ld w h' tt' 
b. sa gorunmıyor ve yem va • ço yoru ugunu ısse ı. 

it h' h d ıs veriyordu. Muayyen iç bir şey üşün-

1 
On gündür, her gece, saat- 1 

ler geçme Jen uyuyam ıyordu. \ 

Bu gece, başını yastığa ko
yunca hemen uyudu. 

Neriman da yatak odasına 
girdiği vaki çok yorulduğunu 

hissetmişti. Ilık bir ruhi boşlu
ğa doğru hazla giden ı.ihnini j 
uyandırmamak için munyven 
hiçbir şey hatırlamamıya çalıştı 
ve yatağa girdi. 

Faiz Bey yatağa gırınce, 

he-r geceki itiyadına kapıla

rak, bnşucı.mdaki dolabın üs
tünden bir kit ... p aldı. Gaza-
linin bir tercümesi. Her hangi 
bir sayfasını açarak, sağ t araf
taki ilk satırları kendi fala 
addetmek gibi çocukca bir 
arı.uya kapıldı. 

Gaz.ali diyor ki: 
11 Harp bitti. Maktüller harp 

meydanında yatıyor. Bütün çığ
lıklar, iztırap ve kin çığlıkları 

Bütü viicudu kcndi1'ğinden 
uzandı, yayıldı, sanki şiltenin 

pamuğile karışarak yuğuruldu 
ve ısındı. 

I sustu. Her beşeri kasırgayı ta
ldp eden sükut, bütün bu şey
lerin ne kadar boş olduğunu 
ne iyi gösterir!,, 

Bütün Fatih uykuda. O to- meden ve zihnine uzun bir 
~obiJ, uyuyan bir adamın gen• tatil vadederek, soyundu, ya
tıke kaçan sinek gibi, karan- tağa girdi. Hiç bir şey ınuha-

sokaklann de\'İn sükununu keme etmcde~n , hadiselerin bir 
~'::s~lı) or Bu saatte, Fatihin anda hesabını yapmışli . Ye- ~ 
, ıyah huyük şiltesi üstünde, kunlar onu tatmin etti. G ale
l~ı.ular, büyUk hırslar, ins:ın· besinin şerefinden ziyade ra· 

' hayvanlar ve taşlar, yek- l hatlığını tadıyordu. 

O n gündür, her gece, s=ıat· 

)er geçme ]en uyuvnmı) ordu. 

Basını ~ n '.g ı ·a l oyu La, yük
sek hii' r~ c.l, lezıel!cr!e do· 

lLt hir bcşluia kayarak derhal 
uyudu. 

I ·. iz B<'yin göz kapakları 
<ı "'• 'a51v0r ve dUşüyordu. Bu 

1 g l c uvl\ustı çabuk geleceğe 

1 benı.ı~ or; faİ<at okudu. 
Gazali ri.yor ki: 

"Cihan, o cünun bizi çok 

aldattı: Fakat, gözlerimizin j nim! 11 Ve gene G azali d iyor
öntinden şekillerin , güzel tayf- du ki: 
)arın geçliğini gördük ve onları ı " Arz, kayalr, denizler. hatta 
temaşa ederek hulyalara dal- parlak yıldız!an, ve ilahları, 
dık.., il . d h ve eme erı, ve c :ısı veya 

Faiz Bey gözlerini kapadı. bunakhğile, beşerin ruhu, ctlm
P arlak noktalar ve renkli he· leten, b iiyük nsım<d)J!l göğsün-
lezunlar halinde sürntle deği- de kaybolmıya mslı!.umdur.,, 
şen birtakım ince çizgiler Faiz B. gözlerini bir dada 
göri.iyordu. ~o~r? dünyad~ki kapadı. Aynı pnrlak noktalar 
şekillerden hıçbırıne tamamıle ve renkli hcJcı:unlara uylm
bcnzemiyen canlı birçok hayal- , nun mukaddemesi olan hafif 
ler. Uykunun mukaddemesini rüya. Fakat, kulağında ruba
teşkil eden hafif rüya. Fakat inin ilk kelimeleri: "Arz, kaya-
yine gözlerini açtı ve ok'udu. lar, denizler, hata parlak 

Gazali diyor ki : yıldızları ... 11 

"Evet, ölüme ınnhkum ol- On gecedir, saatlerce uyu· 
duğu için, her şy boştur. Bu mıyordu. Fakat, bu gece, göz· 
cihanın kaşanesi Kum üstü- leri tamamile süzüliverdi: Ki
ne yapılnuşhr. Mazi ve istik- tap elinde kalmıştı. Kendini 
bal, taraf tarafa uçurumdur. ,, bırakıyordu. 

" Hararet ve su, benim ya- "Arz, kayalar, deniıler, hatta 
tağım ye yastığımdır: yanmak parlak ... 
ve boğulmak. İjte benim ayi- - SON -
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Buharada Öldürüldükten Sonra İranda 
G. P. U. Faaliyeti Devam Ediyor 

-------------.-- Anlatan: Agabekof: 30 ----
Knrtıe.r Irak ile Kafkeya 

yolu üzerjnde yerleşmişler
di. So\ yetler ile 1ngilizler ara
~nda bir harp çkacak olursa 
Kürtlerin büyük bir rol oynı
yabileceklerini düşünen Mos
kova, 1<.fartleri Irak aleyhint: 
tahrik ehilİye karar vermişti. 

Bu yolda ilk adım ol
mak üzere Rusya toprak
lannda yaflJaD Kürtlere "müs
takil K1;.rt cümhuriyeti,, namı 
albnda bir neYİ Utiklal verrnelt 
karan almclı. 

Bu karar müat.akilleu (O. 
G. P. U.) tarafından alınmıştı. 
Fakat lran ve Türk hükumet
lerinin bwıa itiraı. edecekleriai 
Ye böyle bir variyeti kabul 
etmiyeceğini bilen Rua hariciye 
komiserliği derlıal itiraz etti. 

Bu TUiyet karşı1111da baışka 
çarelere bq vurmak lizun 
geliyordu. ( O. G. P. U. ) bu 
aşiretler araJıada ku•..t:li teş
kUit yapap reislerini elde et
mek ve bemaagi hir hadise 
karşısında ba ltfİretler.Sovyetler 
safında bahmdurrnak gayesini 
takip etmi1e karar Terdi. 

Bu teşkiliba merkezi ola
rak ta ( Soua - Bulat ) ıehri 
intihap edildi. 

İtte ba ıaralarda idi ki Türk 
ve İran laaldbaetleri Tebriz • 
Trabzoa arumdaki fOH)'İ ıe
oişletmiye ve bu 7olu lllu:ıta
um bir tekle .okmaya teşeb
büs etmitlerdi. 

tngilider de Irak hududunda 
(Rumi,e) pliiae kadar ltir fİ• 
mendifer J•p•ıya l>qladılar. 
Aynca ( Ramiye ) pliinde 
llfak bir ele de>11•... vtl
cuda retiriliyOl'du. Ba prip 
laaarbldar SoTyet ldlkimetini 
pek büyiik bir telip dlifürdü. 

Zira, bu takdirde, Azer
br ycamn Rnyaya olaa ihtiyact 
kalmıyordu. Hariç.le temunu 
temin edecek mU.takil yollari 
hulnnq oluyordu. 

A:ıcri>a7can üzerinde ikb
udi hakimiyetin kaybedilmeal 
myasi hakimiyetin kaybedilm .. 
aine muadil demek olmaz mı 
idi 7 

Tahrana geldiiim zaman 
çok iyi bir havadisle karşılq
mıştım. On numara albnda 
hesabımıxa ç.alıf&ll memur, lraa 
başvekileti tifre memurunu 
ikna etmif. Bu adam fimdi 
33 numara albnda bizim na· 
mımıza faaliyete başlamlf. Bu 
haberin kıymeti cidden btı-
yüktü. Bu suretle hem lran 
başvekiletine ait muhabere 
evrakından vazıyet etmit oluyor, 
laem de en nazik bir zamanda 
en hassas bir noktadan istib· 
barahmızı kuvvetlendiriyorduk. 

O sıralarda, Moskovada M. 
lit vinof ile İran sefiri Ali Gu
lam Han arasında Rus - İran 
ticaret muahedesine dair mü· 
nkere cereyan ediyordu. Bat 
\·ekaletten elde ettiğimiz ma-
lumat ile- sefire verilen tali
ıuatm esaslarını ogreniyor, 
lran hükumetinin J.ıangi nok
talarda mukavemet, hangi nok· 
tatarda ric'at etmek niyetin
de olduğunu tesbit ediyorduk. 
Bittabi ayni kanal vasıtuile 
aefirin noktai nazarımda anla
mak mümkün oluyordu. 

Bir devletle olan mllnase
batta, bu derece mahrem IU'

lar elde ettikten sonra ne de
rece milhim şeyler yapılabile
ceğini tahmin etmek zor bir 
.., ohaua ıerektlr. 

Me5ela sefirimiz Davitynnla mek için bir tak.un vaitlerde 
saray nazırı Timurtaşm Hanın bulunuyordu. Şifro memuru. 
arası çok iyi idi. Bu münaaebet- bu ••İtlere 80 derece kıymet 
ten dolayı auay nazır:ı 1 anın vermek flnmıelecefi hakkında 
Sovyetlerle olan münasebatını çok aaWU. uular ıetiriyordu. 
büsbütün dost bir hale [!'" tir- f Arkuı var ) -,; - --- ________ _::__ ___ ........ 
Fotoğrafınızı 
Kim Olduğunuza 

Gönderin 
Sögligelim 

Bu Resmin lf ade Ettiği 
Mana Nedir? 

F otoğrafm tekli bumu •e 
ifade ettiji manaya Jrire f&la
siyetin en bariz ola.a huau.ailkt 
ve kabiliyetlerini nazan · • 
kate alarak tahlillerimizi yap• 
makta olduğumuzdan halinizi 
en tabii surette üade eden 
fotoğraflanruzı gönderiniz. 

Yoksa hususi ve swa-ı ta· 
vırlarla çekilmiş olular bizi, 
isabetlerimizde hataya difi· 
rebilir. Bir de, fotoiraflaruun 
dercini isterniyenlerin yalnız 
isimlerini yazmakla iktifa ede· 
ceğimizden mektuplarda bu 
cihetin işareti lbımdır. 

Kartalda Ekrem Rqat Bey : 
Hassaı, asabidir. İntizamı •• 
şıklığı sever. Hayattan .ziyade 
hayal ile mcnuldür. San'atklr 
olmak iddiasındadır. Fakat daha 
ziyade okumuı adam olmak 
istidadındadır. 

Methedilmekten JaOflanar. 
Kadınlara karfl nuik •• pil 
miltema · dir. Z•manl•n • 

Çok Çocuklular 
mmdan istifade 

latifade etmek için 
m&racaat eden bir 
laıım ailelerin ro
aimlerini bugün der· 
cediyoruz: 

Alb •• altıdan fada çocu· ı 1 - ÜskUdar, lcadiye ma
ğu olan ailelere " Hafzia- hailesi, Arapzado Barı,ık so-
11hha kanunu,, para yardımı kak No. 41 Tikveş muhaciri 

~sa~ı kabul etm~tir.. Para Temur Ef. ve refikası Saniye 
ııtemıyenle.re hu~u1t bır ma- Hanım. Çocuklan: SUleyman, 
daly~v. venlecektır. K~~nun Hamdi, Fatma, Safiye, Sadiye, 
verdııı bu haktan ıstifade Hafize Selma H. ve Ef. ler. 
et~~~ i~~yeu ail~ler Sıhhiye 2 ~ Nişantaşında Muradiye 
mudurlügu vasıtasıle Hıfzıssıh- mahallesinde Dergih sokağı 
ha . -:ncümenine [mürac~at et- No. 51 Meveddet Hanım. ç0 : 

melıd!"ler. ~akat vazıyetle~ cukları: Nazmiye, lsmail, Meb-
bu ııle ugraımıya müsaıt · . • H" 

l 
.
1
· 

1 
· · k'l . met; Ahmet, Eyıp, Zehra, ıda-

o mıyan aı e er ıyı çe ı m11 M k dd H Ef J . ih d l . . yet, 11 a es . ve . er. 
resım ve sar a res erını . 
(ç k Ç ki l ) 

. t'l 3 - Edırnekapıda Acıçeşme 
o ocu u ar ııare ı e . 

t · sr. d · 1 . 1 Salmatomruk caddesı No. 9 
ıaze emııe &un erır erse ış e-
rini takip eder, alacağ'ırnız Zeynep Hanım. Çocukları: Se-
neticeyi kendilerine bildiririz. niha, Nezihe, Neıahet, Neba-

1'-
Kanunun verdiği haktan 

hat, Muazze.ı, Aliattin, Gıya
ıettin, Seyhun H. ve Ef. ler. 

7 8 g 10 11 

Soldcn SaAa, Yukardan A,alı: 
1 - Maq kanunu 5, vü

cadlba bir kwnı 5 
2 - Zehir 3 kumaı 3, H a 
a - Bir millet 3, çok pit

mff yumurta 3, nik 3 
4 - Bir bayYan 3 
5 - Du•arca aleti 4, bi

ç• 4 
1 - lleok 4, laalk 4 
7 - Odanan bir laamı 4, 

Yana akfamdan itibaren 

MAJİK Sİ. EMASI 
Meşhur "T AHTELBAHfR 41 ., filminden daha ku~vedl 

ınua:um bir ıüperfllm olao 

TOPLARIN A TEŞI AL TINDA 
Nam ı,ahes~rin i:ıteslne baılıyor. 

Me~hur rejisör ALE.X KORDA tarafından vüı;ııd• 
getirilen ve son derece mUhim ve millr.emmel bir o' 
ıı:ua m.tlk olan bu filim ilahi artiıt DILLlE D .. li 
tarafından teınıll edılmiştir. ll C.veten 2 kııım lı k ıı>J 
ve arkılı komik. 

BU AKŞAM 

8 l ORYA sinemasında 
LO!S MORAN ve JOE WAGSTAFf 

mükemmel temsilleri olan 
1 

LAHUTİ RAPSODi 
. filminde temaşageranı teshir edec.ektir 
ilaveten: Meşhur komik LA UR EL ve HAR D Y 

Fransızca sözlü komik filimlerinde 2 Hqlye: Buj'llnden itibaren bf'r aktam saat 21.45 te cumarteai ~ünü t6. l· 
matlneılnde ve paıtar rllnll 16.1-2 ve 18.1-2 matinelerinde Amerikada ,.,.1cıb 
filim çevirmek a~era b:ı.rcket etmeuleıı evvel lstanbul halkına veda otoı•" 
Uz.ere m99hur tenor ll R l B AR R 1 tarafından lıpanyotca repert'1afllll 
tf' annl edecektir. 

MAURICE Chevalier 
Pek yakında 

Paramount Revüsü 
Filminde tekrar arzı 

endam edecektir 

bacak 4 
8 - Düzlük 3 
9 - Peri 3, demiryolu 3, 

çakmak fitili 3 
10 - isyan eden 3, fakat 

3, baston 3 

Mösyö Viltorio Podreka 
tahb idaresindeki 

İKOLİLAR TIY A TRO S 

dün şehrimize muvasala 
bu akşamı aaat 21,30 da 

FRANSIZ TİY ATROSUND 
ilk temsilleri olmak üzere 
E BARBfER DE SEVi 
operasını oyıuyacaklardır. 
pazar günii saat 15 te ma · 

Yardı-
il - Kokulu ot 5, bir Tiyatro Ve Sinemal 

. ıgaç 5 

-------•••IDARÜLBEDAYİ TEMSİLLt 

4- Balıkeaire tabi Susığır
lıkta Serez m6badillerinden 

bahçıvan Ali Ef. refikuı Bah· 

riye hanım, çocukları: Fethiye, 

Ferit, Hasan, Recep, Fahri, 

Hasan Basri hanım ve Ef. ler. 
5 - Edirne, Fmdıkfakih 

mahallesi 5 No. da şekerci 

Elyazar Kanate Ef. ve refikası 

Madam Roza, çocukları: Sol, 

Ester, Simento, Sara, Mena

bem, Liza hanım ve Ef. ler. 
6 - Sarıyer, Koru soka

ğında 3 No. da bahçıvi.n Sa
lih Ef. refikası Ayşe hanım, 
çocukları: 1smail, Hnınide, 
I~ahile, Senilıa, Semahat, Nu
ruhayat haııını ve Ef. ler. 

Seyrisefain 
Mvkeı ac:eat .. lı Galata köprü 
bafında Be70flu 236"!. Şube 
acenteaJ: Sfrkeci'de MGhürdar 
zade hanı athnda T~J. ltt. 7240 

İIE- İSIEn
ERiYE POSTASI 
(Ankara)vapuru 16Kinunu

I Sal saat 10 da Ga
ene lıata nhtımmdan 
kalkarak çarp.mba sabethi 
lzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 
lskenderiyeye varacaktır. İs
kenderiyeden pazartesi l 5te 
kalkacak çarşamba ıunu 

( p• ) ye de uğrıyarak 
ıre perşembe günii 

lstanbula gelecektir-. ..................... ~:.;• 

Bir Yelkenli 
Karadenizde Kazaya 

Uğradı 

lnebolulu Hasan Bey oğlu 
Cemal reisin ıllvar olduğu 90 
tonluk Evran baba ismindeki 
yelkenli gemi on gündenbcri 
kayıpbr. Bu gemi 1 - 12 - 30 
tarihinde odun yüklemek üzere 
limammııdan lğnc:ıdaya git
mişti, havaların muhalefetinden 
dolayı bir kazaya uğrayıp 
uğramadığını merak eden 
kayık sahibi Salih Efendi 
fine ada ve Civar liman
larda telgrafla !niiracaat et
miş iıe de hiçbir taraftnn 
küçUk bir haber. ı ı ,.fmcmiş
tir. Geminin bir ı uğra-

mıt olınasından ·.v. kulduğu 
için taharriyata bailı:onmı~ ve 

cumart~•I aktanu ISTlMDnt mnt 
uat 21, 30 de DUL 
umuma biletler• 
de tend!lt. 
Geçti Bolu-
nun Pazarı .. 
K••edl S perde 

~~~n~~ 
l ııı ıll Nakledenler: 

u ... ttıa Mlluhhit 
Hı.nı.m ve V ufl 
Rın ney. 

ALKAZAR - An.) 
, mum 

ALEMDAR - Bekar~t ko .. caaı 

A S R 1 - Kı:u: raks 

ı B,lt. HiLAL - Nuh•m ~cnılsl 
.ETUVAL - \'eııiis 

F.LHAMRA - Co~kun belde 

EKLER - Yunan tiyatro te"u;>~ 

FRANStZ - Gt'nj mııbud,,ıl 

GLORYA - Haydut tarkı ı 

a A L t: - - (Öııkü<iarl All11lısıı "1 

KEMAL B. - Kan1t denizler ve 
lcırnm:ı dudaklar 

M A J 1 K - 4 piyade 

M ~ L E K - Kırık kalp 

OPERA - Yrtlıcı lf u~ 
SÜREYYA - (K:ıdı l.öy) ilk bu,e 

ŞIK SiNE. - M:ıno'eslrn 

Ecnebi GruptJ 
Konserve f abrik~st 

Y apınak istiyor 
hmir, 13 (H. M.) - " 

İngiliz ve Al~an grupu tıı~ 
fmdan lznıirde hiıyi'k b!r k >, 
serve fabrikası lcsis etıı:,, 
maksadiJe hUkumete ruür~ 
atta bulunulmuştur. f a.b d,,.,, 
memleketin t.ıcuz sebzelerııı -' 
istifade ederek Avrupay• k0 

serve ihracat. yapacakahr· 

Kily;;= aahiJlerinde teı•cl 
edilen bir kayık enkauP•ll 
gemiye ait oldu&u anlaş•! ı. 
br. Geminin mürettebatı " 
idi, liman idaresi tahkik•t Y 
maktadır. Müretlebattaıı 
birinin cesedi bulunaaıaJll1 

Tayfadan ikiıl henllz bir 
oyel evlenmifflerdir. 



Hergün -Ata 
>'oluna 

~"~ıumeltio Ali J 
Meşrutiyet olur, Cümhuri· 

Yet olur ve daha nekadaı 
~nıale ermiş idare şekilleri 
~lraa hepsi olur. Fakat bir 
'dare şeklinden diğerin geç· 
lll..,kfe zengin olamayız. Zengin 
0lnııunıı için tasarruf laz.ımdır. 

r asarruf btitiln kaz:ancı ye
lılcrnektir. Şarkta btitün ka· 
1andığım yemek adettir. Ya· 
tına Alfoh kerim deriz. Gnrpte 
hrın buglinden temin etmeli 
diyorlar. Orada kazanç bölll· 
:~Yor, ayrılıyor, tasarruf san
>CUC.larma veriliyor. 

il!' 

Postanın 

1 - Vah i biriktirmez. Vahtir.in hayab 
tesacUlfün dlvesine tab!ff r. Bulur, avlanır, 

yeri vahti için yarın yoktur. 

2 - Halbuki medeni adam demek, hff 
ıeyden evvel yarını dfiıüncn ve yana içiıl 

biriktiren ad m demektir. 

•• •• • 

S - Tasarruf,medenilik alimetidir. Yev
mi cedit, nzla cedit yaşıyanla.r kendilerini 

ve ailelerini clilfünmlyen iptidailudir. 

• 
lfi UNUN TELGRAF HABERLERi 

Tasarruf 
Haftasında 
flükumet ~- 1 ... __ .. ---' 
DUn tasarruf haftası başla

ch. Hükumet halka tasarruf 
ve ikbsat tavsiye ediyor. Pek 
gilzel. Her propaganda b!.r 
telkindir ve u çok faydası 
vardır. 

Fakat, ey hükiimet; müsaa
de edersen, biz de halk na· 
mına sana bazı tavsiyelerd~ 
'bulunalım: 

f - Şu tahsisata mesture 
faslını bir hayli kıs f 

2 - Hükümet gazetelerine 
verdiğin sübvansiyonu bir hay
li kıs 1 

3 - Büyük memurlara ik
ramiye faslından verdiğin pa
raları bir hayli kıa 1 

. Gerçi ( Ak akçe kara gün 
~Jir ) gibi, akıilıca geç?rdi· 
ktrniı. asırlarda b z.ı sözler çık· 
lllış ama, o sözlerin bugünkü 
>"oksuzlukta kıymeti hiç, di· 
~tıılar var. Bugün, parayı ne 
diye sakhyalım diyoruz. Bu
iilnüm parlak mı ki, yarını 
düşüneceğim diye scruyoruz. 

4 - Tetkik seyahati de

:ıt.1D11D-mıl!!l!ll.'!!'l_IB_rm .. m1lill!!:iıilı'll-m::ıa:m1-m1~-----El-----------------------11:1ı dikleri para çekme bahanesine 

Hayır, akıllıca geçirdiğimiz 
'sırların değimli sözlerine geri 
<lönnıeliyiz.. Hakikat Q sözler· 
dedir. Gün ne olursa olsun 
Yarın dü~ünülmelidir. Gün kı
•adır, uzun olan yanndır da 
Otıu • • n ıçın ..• 

Türk milleti kuvvetli bir 
lllillettir, Türk dili o mıllete 
tlYgtın kuvvetli bir dildir. Bu 
dil tesadüfi tekAmül etmiş de· 
iildir. Duygulu bir izdihamın 
l.ir canlı dili olarak olğun bir 
bale gelmiştir. Para saklanma
~dtr. yarının refahına, yannın 
ilinlcri uğruna tasarruf edil
lrlelidir. 

Dememelidir ki, dam.ladan 
'e çıkar. Damladan gtil çık
ltianı, duygulu ecdat telkin 
tdiyor. Garbin beyendiğimiz 
'-illetleri, bizim tasasızca kö
kdc bıraktağınur. bu derin 
~yat umdelerini kullana kul
'-Ua, tatbik ede ede bolluia 
trişmişlerdir. 

Biz de ata yoluna dönelim. 
Biz de bu duygulu sözleri kul
ltnalım, tatbik edelim? Bolluğa 
lncak böyle erişeceğiz. Cüm
buriyctin do teşvikile ve yar
dtnıile çabuk refah yilzü gö
t'tccğiz. 

~dirnede Spor Kongresi 

Edime, t2 ( A. A.) 
~dirne sporcuları bugün fev
C1tlide kongrelerini Milli Gazete 
"-archanesinde aktl!tmişler ve 
"1ahaUi spor işlerini görüşerek 
ltni idare bcyetini seçmişlerdir. 

Maliye Vekili 
Değişmiyecek 

Ankara, 13 (H. M.)- Maliye 
~ cHti Şükrü Beyin yerine bir 
~ llşka vekil tayin edileceği 
abcri asılsızdır. Şükrü B. bu ;r içinde Ankaraya gelecek 
"Y•nler vekillerilc bizzat mO· 

'-kcratta bulunacaktır. 

İzmir de 
Bir Sismograf Merkezi 

Açılacak 

b:mir, 13 (H. M.)- İsviçreli 
bir şirket Akdeniz havzasmda 
bir sismograf merkezi tesis 
etmiye rar vermi~ ve bu 
mal<Satla muhtelif limnnlan 
tetkik ettikten sonra merkezin 
lzmirde tesisini münasip gör· 
müştiir. 

Bu şirket bir de rasatane 
yapacak ve Türk gençlerini 
A vrupada yetiştirttikten sonra 
burada istihdam edecektir. 

Belediye İs" :çre şirketinin 
tekliflerini tetkik ettikten sonra 
esas itibarile muvafık rör
müştür. 

Cellat Gölü 
Bir Şirket Tarafından 

Kurutulacak 
lzmir, 13 (H.M.) - (Cellat) 

J'Ölüniln bir İtalyan şirketi 
tarafandan kurutulması karar 
altına alınnu~br. 

Gölün kurutulmasını müte
akip yerine pirinç zeriyab 
yapılacakbr. Bu hafta içinde 
(Ceneve) den bir fen heyeti 
ge!erek tetkikatta bulurıacak

br. Temin edildiğine göre 
gölün yerinde hasıl olacak 
olan balçıkla toprak son deı·e
ce münbittir ve hurada biltün 
Türkiyenin ihtiyacına yetecek 
kadar pirinç yetiştirilmesi ka
bil olacaktır. 

Şeker Bolluğu 
Konferans Şimdi Bu 

İile Meşgu!dür 

Fransada Siyasi Buhran ..• 

il. Steg Nihayet Ka
bineyi Teşkil Etti 

Paris, 13 (A.A) - M. Steg Fransız kabine.sini teşkil etmiş
tir. Kabinede M. Briyan, M. Bartu ve M. Leyg vardır. 

SON POSTA: Mösyö Steg, evvelce Fransanın Cezyir vıtlii 
umumiliğinde .bulunmuştur. Radikal sosyalistlerdendir. Bugünkü 
vaziyette gerek Sosyalist ve gerek Radikallerin eınuiyetini 
haiz olabilecek nadir insanlardan bir insan olmak üıere ma· 
ruftur. Kendisi Ayan azasındandır. 

Sırp - Bulgar Münasebeti 
Relgr.ıt, 12 ( A. A.) - Kıral, Yugoslavya ile Bulgaristan 

arasında sari hastahklara karşı himaye muahedesini ve Bel
gratta 22 şubat 19'l8 de imzalanan aıhhi muavenet mukavele
nameıini tasdik etmiştir. 

Macar- Çek Ticaret Muahedesi 
Peşte f 2 (A.A}-Ticaret nazın Macar-Çek ticaret müukeratı 

hakkında Macar ajansına beyanatta bulunarak eski muahedenin 
feshi hususunu Macaristana atfetmek istiyen Çek nqriyatmı 

hiddetle reddetmiı ve muaheden n Çekler tarafındanmunhaııran 
daha büyük taviı:at elde etmek ümidile fcsh olunduğunu aöylcmi.ttir. 
Fakat hllkümetin yalnız bir taraf için faydalı muahede akdet
mcmek h'1Susunda meclis ve efkln umumiye ile müttehit 
olduğunu temin eylemiştir. · 

Sırplar Vergileri Tenzil ; Alman yada Menedilen 
Ediyorlar.. ı F i 1 i m 

Belgrat, 12 (A. A.) - Kırat Bertin, 12 (A.A) - Sinema 
emlak vergisinin tenzili hakkınw 1 sansür lrnmisyonu " Garp cep· 
daki kanunu im7.alamıştır. Ye- 1 besinde süki'met vardır. " fil
ni kanuna göre emlak vergisi 1 minin bir kısmı Almanynnın 
tapu vnridntı safiyesiııin yüzde ı itibarını muhil olduğundan 
onu olarak tesbit edilmiştir. 1 irae edilmemesine karar ver

Umumi Grev 
Kadiks, 12 (A. A.) 

1 Umumi grev ilan olunmuştur. 

ır 

1 İsi er İnan, 
• 

mişHr. 

SON POSTA - Fransızlar 
bu filmin iraesini tasvip ehniş
)Prdi. 

ister 
• 
lrianma! 

Zahire Borsası 
Buğdaylanmızın Tiplere 

Ayrılmasını istiyor 

Ankara, 13 ( H. M.) -
Ticaret ve zahire borsası 
ihraç edilecek buğdaylarda 
tağşişin men'i için bir rapor 
yazmış, bu raporda ıunları 
zikretmiştir: 

1 - Buğdaylanmıu, 1 O 
mmtakaya ve her mıntakayı 
da 9 tipe ayırmak lizımdır. 

2 - lstanbula, ihraç edilmek 
üzere gdecek buğdayların 
mahalli borsalarından veya 
ticaret odasından tesbit e
dilmif tiplere derecei tcvafu
kunu gösterir vesikalarla be
raber İstanbul borsasında bu 
maldan nümune alıp derhal 
tahlilini yaparak, · muvafık 
çıktıktan sonra analiz raporu 
verilmedikçe gümrük idaresinin 
buğdayların imrar ve ihraca
tına müsaade etmemesi icap 
eder. 

Gerek tcmiıleme \ 'e gerek 
tağşişin men'i için buğday 

şehadetnamesi ihdas etmek 
zarureti vardu. 

Alınan Hayvanlar 
Dağıhldı 

Macaristarıc.ı dns hayvanlar 
almnk için giden beyelin dön
düğünü yazmıştık. Almatı hay
vanlar da tamamen gelmiş ve 
vilfıy t baytar tnüdürlüğü ta
rafından muhtelif harala?'a da
ğıtılmıştır. Bunl, rdan İstanbul
da hiç kalmamıştır. Ya.ıuz 
İnanlı ~çiftliği için ayrılan 10 

Ardene aygın ile 2 Ardene 
k1srağı muvakkaten Halkalı 

Brüksel 12 (A.A.)- Şeker 
konferansının birinci komisyonu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,' z~aatmekte~ndc~bkoornu~u~ 

tetkik etmiştir. "' skişehir, 1 (Hizmet - Ifadenin en şayanı c!ik-
Stok komitesinin raporunu E ) 

1 

· 

Rapora nazaran 1930 _ D3l Şehrimiz zabıtası, tayyare kat noktası, Rifat B. deki 
makinistlerinden Bolulu 1 komünizm temayülfmün ne enesinde ihraç edilmek üzere 
Rifat B. i duvarlara beyan- suretle başla~ığı keyfiye

Avrupa' da 1929 - 930 senesi 1 
istihsalitından 750 ton fada ! name talik ederken cürmü tidir. Rifat B. ifadesinde 

meşhut halinde yakala- bu ciheti de anlatmakta 
şeker vardır. 

mıştır. Beyanname komü- ve birinci saikin tetkik 
Almanlar, senelik ihracat ı nist beyannamesidir ve ve müla ea ettiği eser ve 

ı 800 Merinos koyunu ile 30 koç 
ve 3 Nonyüs kısrak ve aygırı, 
13 Mantafon ineği \'C 6 boğası 
Karacabey harasına, 15 Non
yüs aygın Sivas aygır depo:;u-

1 

na, 200 Mer!nos koyunu çifte
ler koyun Nümune ağılına ve
rilmiştir. vilayet baytar müdür
lüğcnde yalnız 18 aygır vardır. 

için yüksek bir rakam ute- muhteveyatı tahrikamizdir. gar.eteler olduğunu, bil-
b diklerinden Alman mütaleba- Rifat 8. zabıta ve ad· hassa Rusyadan avdet Çekirge Mücadelesi 
eVnelmı·lel Konferans hnı tetkik içı·n tali bir komis- d Bol b' F ı·h 

.1u. liyece isticvap edilmiştir. e en u me usu a ı Tekirdağı, Çorlu, Sinekli 
C yon teşkil edilmiştir. Mumaileyh cürmünü ta- Rıfkı beyin Rusya ihtilali d 

&_ .enevre, l 2(A.A)- Nehirler Bu komisyon Alman müta- havlisin e tohum nuntakalan 
~er d f hki mamen itiraf etmekte ve hakkındaki neşriyatının da t b't d'l . t' v·ıl! . ,_ ıu e seyriise er a "mının lebahm tetkik etmiı ve çok es t e ı mış ır. ı uyet zıraat 
~\lh'd' beyannamelerin İstanbul· ruhunda kuvvetli bir tesir h · d ı v d k . ı ı için toplanan beynel· yiiksek bulmuştur. Bu komite- aşmü lir ügün en tra törler 
ltadel k f daki arkadaşları tarafın- yaptığını söylemekten çe· · · · · · G 
..... . on crRnS, dahili sularla de Almanlarla Amerı'kalılar k. k d ıçın gaz ıstenmıştır. az gön-""4lis d dan Eskişehirde duvarlara ınmeme te ir . ., 
d a emelere ait mukaveleler- uyuşamamışlardır. talik edilmek üzere gön- j Aleme verirler talkım, derilir gönderilmez bu sahalal' 
.:_n ınaada ~ahili sularda sey· 1 aktarılarak çekirge tohumlan-
·qef p ı· •k fk• y d derildiğini söylemektedir. 1 kendileri yutarlar salkımı: tt . r eden gemilerin milli- o ıti a 1 aşın a nm imhasına başlanncakbr. 
~ti, bunların teaçili ve bu ge- Politika refikimiz dün iki Bu ha valide karga da çoğai-
1..ı ~ lb:erindcki tabii hukuk yaşına girmiştir, kendisini ister irıan, isl~r inallma! mışbr. Karga mükellefiyeti 
~da da birer mukavele tebnk eder ve mu•affakiyetini 1 tarhetmek ıçm hazırlıklar 

au:uıtır. ı ,,;ı riz. ' ----·-----·------~------.....__ ....... , rapılmaktadır. 

sarfettiğiıa paralan bir hayli kıs! 
5 - Şu komisyonu, bu en· 

cllmeni, filan meclis,i falan he· 
yeti azalanna döktüğün para
ları bir hayli kıs 1 

6 - Memleketin her tara
fında yeniden yapılan bir Urü 
lüks binalara , yani taşa 
toprağa harcadığın paraları bir 
hayli kıs? 

1 - İstikbal merasimi, zi
yafet ve saire masraflarım 
bir hayli kıs! 

8 - Velhasıl. çok yandığı 
için hem fazla petrol sarfeden 
hem de fİŞeyi is içinde bıra· 
karak memleketi karanlığa sü· 
rükliyen idare lambasının fiti
lini bir hayli kuf 

Müskirat İnhisan 
Hiç Olmazsa Tahdit 

Edilmeli 
Ankara - lktısat vekaleti 

memleketin bağcılığile yakıll'" 
dan alikadar olmakta mnılcirat 
inhisarmın fenni kııımlanmn 
idaresini eline almak tasavvu· 
nmdadır. Bunun iç.in sanayü 
ziraiye laboratuvarı şefi Sait 
beyi tetkike memur etm~tir. 
Sait bey şimdi T rakyada tet-
kikat yapmaktadır. Avdetinde 
müskuat idaresinden de nısat 
malumat alacak ve raporunu 
hazırlay caktır. Ziraatçi meb'
ualnrdan bir grup müsldrat 
iobisannm tahdidi hususuoJa 
Meclise verilmek ilzere bir 
takrir hazırlamışlardır. 

Müskirat idaresinin 
Tasavvurları 

Miiskirat idaresi Tekirdağm
da 250 bin liraya ynptır!Dıya 
karar verdiği şarap kevında 
bir koııferans ve sinema salo· 
nu tesi edecektir. 

İdare Saksonyadaki (Jolzem 
Grimma) fabrikalarına sinema 
ve şarap makineleri ısma.rla
nuştar. Bu salonda halka şa
rapçılık ve ispirloculuk hak· 
kmdn dersler verilecek, fenni 
filimlcr gösterilecektir. Fabrika 
gelecek sene bir milyon lwo 
şurap yapacakbr. Fabrika ci
vannda ayrıca bir de nümune
lik bağ tesis edilecektir. 

Nümune Bağı 
Hazırlanıyor 

Halkalı ziraat mektcbind 
bu sene tesis edilecek sekiz 
dönümlük nümune bag nın 
yer:i ve arklan tamamen ha
zırlanmışhr. Buraya sekiz cins 
şaraplık üzüm çubukları diki"'! 
Jecelttir. Almanya, Fransa v 
Macaristandan çubuk getirtili 
yor. Buradn yetişen ü!iholeı: 
izerinde ilml tetkikler yapıln

··ak ve memlekete h•ngi cinsin 
( -ıha nafi olduğu ae~ilecektir. 



UTTJumigef Çer
çivesinden Çık
mamak Şartile .. 
işi Zaman Düzeltecek 

Gazi babamızı rörıem: 

1 - Derhal koıu elini 5-
perdim. 

2 - Bizi mazur 16rllnil%. 
Clmhuriyetle berabe; henüz 
Hm yqımıza basbk: Daha 

· ljreııecek çok ıeyler var. 
a - Maltımatımız, Cümbu· 

riyete olan mUhabbetimiz yük
aeldikçe lıllkhıetten bekliye
ceiimiz yalmz uayif hizmetini 
ıörmek olacaktır. Geriıini, 

~ refahımızı, aaadetimizi yapa• 
cajımız birlikler, kooperatifler, 
imallt •e ticaretanelerle ken• 
elimiz temin edeceğiz. 

4 - Milıterih olunuz. Y o

lumuz, bize ~bpuz yoldur. 
O yolda dalma ileri gideceğiz. 

Makine miltehaHgı 
F«lıi 

·· intihap hieselesi 
Eğer Gazi Huretlerile ı&

rlfebilaem: 
intihap kanUBUDUD bfr 

dereceli olmak nzere tadllile 
1erbe.tii hak •e batihabm 
teminini. 

Ankara: Hukuk tale'betladea 
Remzi 

Hakkımız Tasdik 
Edilmelidir 

Gazi Hz. ile gCSriişmek fına· 
bna mazhar olaaydık kendile
rine neler a6yler, nelerden 
fiklyet ederdik. lıte yazıyo-

l 

ıruz: 

G6.zel San'atlar Akademi· 
ıinden bilimtiban ortamektep 
reaim muallimliti ebliyetnameai 
aldık. Fakat vaktile orta talı· 
ıili bitirmeden mektebe pdi
j'imiz ileri ılirGlerek tayini· 
miz hususunda tereddilt edil· 
di. Bunun O.Zerine çok kuv· 
v--lli kanuni sebeplere daya
narak yarhğımız teıebbüs neti· 
cesinde Maarif vekileti reımen 
ve tahriren (ortamektep mual· 
limliğine tayinimizi kabul etti.) 
Lakin billhare geoe vekAlet 
10 • 6 - 1930 tarihli kanuna 
ıöre tayinimize imkAn olma
dığını tebliğ ediyor. Halbuki 
bizlerin tayin;mizi kabuletmeai 
bu kanunun neşrinden evveldir. 
Kanunun n~rinden mukaddem 
ıarahaten tayinimizi kabulettiği 
•alde ke1ime oyunu ile bu ta· 
ahhut ve kabulü vaat şeklinde 
telakki ve te'vil ediyor. Ayni 
ıamanda bizimle ayni vaziyette. 
olan beş altı arkadaşı içimizden 
ayırarak muhtelif yerlere tayin 
etti. 

Kanun yalnız bizler için bir 
mani, bir engel olarak gös
t erilmiyorsa işte yedi sekiz 
ıcnc mütemadiyen san'at ve 
me..-lek aşkı ile çalışarak ne
t" cede haksızlığın husranı iç.in
d çırpıım ıya ve mesleki gaye
sinden boynu bükük uzaklaş

mıya mahküm edilen biz san
at <fır gençler: Gençliğin ha
ır.~si büyük Münciye rica eder
<!ik. Hakkımız tasdik edilsin, 
verilen resmi söz yerine geti
rilsin diye ... 

Genç züwr namına 

11.,oa toplanır/un 
bmir ( Hıaıuai ) - Türkiye 

lbracatııım yüzde 12 sini teşkil 
eden incir mahsulü aon seneler 
zarf.ada bGyUk bir tehlikeye 

maruz bulunmaktadır. Bu teh
like Amerikalıların bu en 
kıymettar mah.tulümilze kartı 
f6ıterdilderi titizliJden ileri 
ıelmektedir. 

incir mliıtahsillerimb:in ka· 
Daatlerine röre Amerikanın 
bu malıaule kartı göıterdikleri 
titizlik sebepsiz, hatta IOrum
suzdur. Fakat Amerikan kon· 
ıolosaaea i göıterilen titizliiin 
çok yerinde olduğunu, batta 
Amerika latikümetinin Türkiye 
mahsulibna karşı biraz da 
müsamahaklr hareket etmekte 
olduK-unu muıırran ıaylemek· 
tedir. 

incir devşiren 6ir Agdın kızı 

incir iıleten mağaza sahip· derilen incirlerimiıin hemen 
leri iıe, Amerikaya ıevkedi· nısfı temiz olmadığı bahane 
len incirlerin bnyUk bir iÜn!l edilerek iade edilmiş ve bu 

ile hazırlandıiını. sıhhate r~mu- ıuretJe milyonlarca liramız 
vafik bir tarzda iflenerek 1ıev· kaybolmuŞtu. İncir tticcarımıı 
kedilditini aynca bildirmek· bu ıeneki ihracatı, geçen ıe-

tedir. neden daha itina ile hazırla-
Netice ıudur ki, alıcı vazi mıı olduğundan iade geçen 

ıiyetinde olan Amerika, müd· ıeneye niıbetle hiçe inmiştir. 
deuında hakıız da olsa iıte- Bu vaziyeti temadi ettirmek 
diğini yapLracak kadar vazi· için incir tüccarımızın daha 
yete hikimdir. Aksi haJJ~ İh-
racat maddemizin en uiuhim biiyrk bir itina ıarfetmeıi icap 

-ı:- ede ·. 
kıımını kaybetmiş oluruz. 

Ameri1'a hükfımetinin tica· 
ret müıte~an Mr. Kliyn bu· 
rada vaki beyanatında koı~so
losanenin serdettiği filı.iı ıeri 
aynile serdettiiine bakılırsa 
konıolosanenin hfikUmetinin 
emirlerile hareket ettij'i anla· 
şılır. Onun için bu mühimme 
lb:eriade daha ziyade ısrar 
etmemiz münuip olamaz. 

Geçen aene Amerikaya ran-

~abuklarının ince~iği ve ih
tiva ettiği bal, lezzet ve renk 

itibarile cihan piyaaalarının 

•akbul incirleri İzmir 

iklısacii mıntakası dahilinde ve 
bilhassa Aydın hattı sıUzergi
hında yetiıir. 

Mıntakanın ba9hca incir is
tihsal mahallerile senevi vasati 
olarak istihsal eyledikleri kuru 
bıcir miktarı ıudur : 

Olm111 ineirler dal üstünde 

Kuşadası 
Bayin dır 
Tire 
Ödemiş 
Aydın 

Söke 
Bozdoğan 
Karacasu 
Nazilli 
Sarayköy 
Bodrum 
Muhtelif mahaller 

r 

Ton 
2000 

70 
700 

4000 
15000 

800 
2200 

120 
2:.!üO 
~()() 

1500 
1210 

3ö()()() 

Bin dokuz yüz on senesinde 
ise bu mikt . r 470 milyon 
kiloyu buluyor ve senede 
memlekete 6, 700,000 lira gir· 
mesini temin ediyordu. 

\927 sensinde ise 10,065,000 
lira ıirmiıliı·. 

Adnan 

incirler, asrf bir imalatanede işlenirken Yola çıkmak için denk yapılıyor 

İzmirde Ticaret Vaziyeti Tröstler 
İzmir, 13 (H. M.) - 930 

senesinde İzmirde 14 müe .- - A~kara, 13 (H. M.) - Tröst 
"flA · 7 .. yaptı darı iddia edilen bazı 

sc ı as ctmış, muessese ( e t • k"" 11 h l k d t tk"k t . c~e.ı-: u er =ı c ın a e .. ı a 

Tahlcikat Dahiliye Vekili Geliyor 

Ziya Şemsi 
alacaklıları ile konkordato 1 yaptırılmaktadır. Kahve tröstü 

1 yapmışbr. hakkında mucibi muamele bir 

şey görülmemiştir. Tetkikatın 
hitamında yapılacak trösUerin 
bazı kayıt ve şartlara tabi tu
tulmaları lıc:kkınd • bir talımat
name tanzimi muhtemeldir. 

Ankarn, 13 (H.M.) - Dahi
liye vekili Şükrü Kaya bey 
yarın akşam Ankaradan hare
ket ve İstanbula avdet ede
cektir. 

Cihan Buhrofll 
, ... 1 • 

Cumhuriye~ Yur.~s ~ 
Bey sabık F r3nsız baş~ 

M. Tardieu'nün cihan b.dd" 
nım nasıi telakki ettiğini " 
latıyor ve sabık bqvekilirı=, 

- Şimdi Avrupada 1~ 
milyon işsiz adam vardır, ~ 
miş olduğunu hatırlatıyor 

nihayet diyor ki: "--~ 
- Geçirmekte o1du~ 

buhran misilsizdir, cih~'! 
muldür, biz de bittabi bu DP" 

ranın içinde bulunuyoruz. 

Son Seyahat 
(Milliyet) te Siirt meb'oıı' 

Mahmut Bey hariciye veki~ 
Avrupada yaptığı ıon sey~ 
ten bahsederek, bilhassa 1'P 

ıaristanı ziyareti noktasıod' 
duruyor ve diyor ki: 

- Hariciye vekilinin si 
yada gördüğü hftsnü kabul (f 

aebep olduğu tezahiirat, al~ 
de ziyaretlerde oldupıt., 
btısblltün bqka bir mahi~ 
oldu. Bir defa daha ve ~~ 
olarak anlqıldı ki BulgarilP"" 

Iİ)Uİ fırkalan, aralannda il. 
hat farklan olmasına raf' 
men yalım Tnrk doıthlt' 
noktuıoda mOttefiktirler. 

Borçlular, Ve HapİI 
• • 

(Yakıt) ta (M. Nermi) 8'1 
Almanyadan gönderdiği 1' 
mektupta alacaklının borçlllf' 
hapaettirebilmeai uaullbıii t1' 
kit ediyor, diyor ki: 

- Bu usulü Tnrk lnkıl.,, 
nın bilyük manasını dOşü~ 
tam bir nefretle telakki edeti" 
Türk köyünde yalnız de.ıı' 
otoritesi vardır. Köylü miitl' 
gallibenin oyuncağı olamaı· 

Hırsızlar Teslim OlunJ 
''Halk Dostu., bu ıerli.., 

albnda bir makale silsilesi 1" 
anıya başlamışhr. Bu mak,JI' 
lerin ilkinde rüşvet ve it' 
tişa meselelerinden ha hsediycı' 
ve diyor ki : • 

Rütveti ve kanunsuz kaı.,, 
lan · kökünden sö~üp atıncı1' 
kadaı· uğraşmak icap edeıt' 
mürteıileri idam ve ha~ 
kadar sürükliyecek tedbirlJ 
almak inkılabın ilk işlerinded" 
dir. .. ,, 
Halk Fırkasının OillrtJ 

"Hür Adam" bu serli \'b' 
altında Halk fırkasının iıtilr 
halini tahmin ile meşguJdiil· 
Diyor ki: 

. it 
Halk fırkası fikre ve fık 

anasırına kıymet vermiY~' 
onun anladığı hükumet tef);r' 
lalı kuvvettir, adı Halk fırk~ 
sıdır, lakin halktan en uz 
olan kendisiditr. 

"Hür Adam,, m bu tahiild~ 
çıkardığı netice şudur: 

Her halde Halk fırkas:rıl11 
ömrü sayılı günlere munh'' 
sırdır. 

Türk Ruhunun YaraS1" 

" Yar · zclesi ( Martıf) 
imzasi!t .sel eden bahsi" 
diyor: ~ 

"Her fen adnmı, JınkLı112 

adamı olamaz, hükumeti idtrf 
etmek bir san'attır, diyor. 
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Abdülhamit Oturduğu Yerden 
Birdenbire Ayağa Kalktı ... 
Hakkı Mahfuz.dur 

Suttan Hamit ffilluek ce- ı 
~lp verdi: 

ttti - Hayır.. Hayır, pofı iyi 
rı .•. 

lt ~~İrin husulo getireceği 
~rı bildiği için Hayalin bu 
h eketinden hünkAr, pek 
d oşJanmıştı. Riyaklr tazimler-
el en, meşkedilmif zarafetl~ 
tıı bıkıp uaanan btinklr, ba 

'teıni saraylının gösterdiği 
~ \'e temiz itaatten memnma 

tl-6k: 

~ - Sen ne hoş blc kısam 
Yal.. Gel bakayım J9mma.. 

ı... Dedi ve bnyali, elinden 
~tak şezlonga götnrdü. 

'f 
t ~ıula alınan eksi.r, fazla 
b~ı~ göstermişti. Bir taraftan, 
~inn damarlanndaki kam 
)•kıp tutuştururken, diğer 
~ hayalin Asabına da bir 
~n ve heyecan yermjfti. 

- Haydi ıoyun Hayal... 
k_ liayal, bu iradeye derhal 
·~t ederek ayağa kalktı. 
~oııgwı arkalığına dayana· 
~ nıest ve mahmur nazar
~'1la kendisine bakan bünkinn 
'ttıaında, ıoyunmıya başladı. 
Şimdi bu acasiz odada, ba

~n uzun, ba:ıan kısa fasıla
itla hışırdıyan tafta sesleri, 
lltakta, kumlu bir sahili okşı
~arı denizin hışıltısı gibi ipek 
~ algalar husule getiriyor ve 
u.da\galar, SuUan Hamidin 

4tabını gıcıklıyan heyecanlar 
t'"lit ediyordu .. 
~ J.:layal, kısa ve kolsuz bir 
f 0~lekle kalmıştı. Şi~di. onda 
aı,a ve lüz.umsuz hır ısmet-
Ptrverlikten ziyade, mukadde· 
~~ta muti ve saf bir bakirelik 

1cab1 , ardı. İnce Mısır kete
llİnin çiğ beyazlığı, onun 
f.~rnbe esmer cildini daha par· 
~, daha cazip ve daha şehevi 
ıöıteriyordu. 

- Bana biraı. dah.. •erir 
1'liai n Hayal? ... 

Artık hünkarın sesi titri
)ordu. 

Gizli bir kuvvet, onun bütün 
~•bını geriyor ve dayanılmaz. 

1
"' gerinme ihtiyacı veriyordu. 
liayal; sağ elile tuttuğu 'ka

~hi ta'kdim ederken dirse
tittdcn bükülen kolunun pa
~ııı, daha kaim, daha yuvar:k görünUyor.. Tazim ıçın 
d 'ttfırıc koyduğu sol eli, göğsünü 
•ha dik daha ıert ve daha 

olrun .. ' t . d gos crıyor u. 

d liünkir, Birdenbire otur
u· bn ili yerde doğruldu. Artık, 

~ liin damarlarını yakan ve 

0 
•vuran o gizli ateş, sanki 

t.rıun bütün azamet ve haşme
ırı. 

1-f • ı de yakmış ve kavurmuştu. 
•çbir mantık ve şevket tam· 

~'Yan, hiçbir şuur ve guru-
un 1 ~ a tında kalmıyan o büyük 
~ t ezeli his ve ihtiyaç, tukm 
~~L~ t__acidan namdar ) ını da 
t:.._11\lllu ve iradesi albnda 
-cqifti. 

~tlıı l<•dehl almak için uzanan 
~aı karın eli, Hayalin bileğin 
f.I• tuttu. Çekti. Dizine oturttu. 
)Q Ydal, &!Une bakıyor ve titri-

.. u. 

~lbaklr, kadehi aldı. lçmiye 
alrmedea, 7umda ki 

-6- Y uam Ziya Şakir 

Y ı l d r z da Abd ü l lı a m i ti I n _yap t ı I r Gar i P Y-1.. 
IJaşmetlrı BiT Selllmlık 

küçük geridonun üstüne bıraktı kollannın a{asına aldı ve göz
ve gittikçe taşan hislerinin son lerini yumarak fuıtüne eğildi. 
tuğyanile Hayale bir daha l Fakat.. o kırmızı ve kıvnk 
baktı . Şimdi Hayalin çehresi d~daklar'. arıyan ~ultan Hami
baıub~ka idi. Biraz e\'vel, din ateşlı 'CJudakl~r: ıl~ bir 
b. b · · b·. d-' · 'bf ulaklıkla karşılaştı. Hunkar, 

em e ve esmer ır sa ~. 5'°1 Havalin omuz başlarını tutan 
parlıyan yüzünde, şimdi nar ell~rinin bileklerine dayanarak= 
renginde hareler dalgalanı· geri çekildi. Şimdi, Hayalin 
yordu. kahn ve göigeli bir hat gibi 

Kirpikleri daha uzamış, ve görlinen kirpiklerinin albndan 
gölgeleri daha derinleımiş gi- göz yaıları, sızıyor.. A1etin 
bidi. Ölgun t · r kiraza benzi· yanaklarında ince ve billuri 
yen dudaklan, iştihayı arttıran iiler bırakarak çenesinin altına 
bir da\'etle klvnlıyordu. Hün- •tizülüyordu. 
kar, birdenbire sarıldı. Hayali, (Arkuı vu) 

~----~--------···----------~-----~ 

Adananın Iktısadi Vaziyeti Fena .. 
-~----

Zenginleri Şimdi 
Borçlarile Ölçüyorlar 

Ac· .ına - Eskiden Adana da 
zenginleri ıervetile ölçerlerdi. 
Şimdi borçlarile ö!çmei.ttdirler. 
Borcu çok olanlar o derece 
kredi sahibidir. Burada hemen 

herkes borçludur. Son iki sene 
:ıarfında Adanada buğday ol-

mamış, ıtlna bu sene tohumu

nu hariçUıı aabn alarak temill 
etmiştir. Maamafih faal olaıı 
çiftçi yılmamış, tarlalar gent 
kamilen ekilmi~tir. 

Pamuk geçen seneye nis
betle bu •ene noksandır. G '· 
çen sene d~nllm başına 4 - : 

çeki iken bu ıenc 2 - 3 çe 
alınabilmiştir. iki ay ıonra ye · 

ıeriyata bqlanacutır. Çifçil 
ezici bir borç altında çalışma 1 

• 

tadırlar. 

Son umanlarda hnkum 
bankalara talimat vermiş, çif! . 
malının haczedilmemesi ve tt . · 
hilit gösterilmesi bildirilmiştir. 
BorÇlanD en qaiı 6ç H! .e 

tecil edilmeli llzımdır. 

ı Ortada esasen para kal
! mamıttır. Hacı Metozadelerin 

iflası, buhranı nrttırmıştır. Alını 

satım durmuştur. Ziraat ban
kası tarafından icra auretile 
aatılan kıymetli bir tarlanın dö
nümünü 5 liradan banka açmlf 
501 kuruş diyen olmamıtbr. 

Faiı.ler de çok yüksek oldu
ğundan muhtacı tetkiktir. Ban
kalar resmen % 12 fai:ı, 0 o3 
komsiyonla ylizde 15 faiz al-
maktadırlar. Halbuki senet 
tebdili meselesi halkı mahvet· 
mektedir. Bu muamele dolayı
sile faizler 0 o25 e kadar çık· 
maktadır. 

bankaların bu faiz meseleıi 
hususunda da hükumet tedbir 
almalıdır. Bankalar seyyanen 
muamele yapmalı ve müdür
lerin şahsi muameleleri ve te
sirleri hakim olmama ıdır. 

Halk fırkası az.alan tebdil 
edilmiştir. Eski azalardan b iri 
evelcc on para!tı yok iken beş 
katlı bir apartıman yaptırmıs! 

İstifade ediniz 
1 - tıı. s aabn re;mlyecektlr. 

' - :ile ...., ol kdlae ....._P edl
leceJrtlr. 

J - Her illa 5 adet U&n kupo.11 
1aulrabUlndedir. 

4 - Her 3 ntırdan fnluana 2 
kupon lllve edllıaelltlin 

J - Her kupon lherindeki tarihten 
bir ı.afta müddetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduKtan 
110nra ilan kuponunu saklayı· 
nıı. Bundan S adedini ilimnı:ı 
ile birlikte tiir u~a koyarak 
posta ile idarebanemize gön
deriniz. llinınınn gazeteye gir-
me.i için bu ikadan kafidir. 

:a SON POSTA -
BEDAVA iLAN KUPONU 

14- KAnunuevvel-1930 

llANDARlN FlDANl - Beher at.edi 
lld Jnınııtan elli bin adet satılık yabani 
ımendartna fidanım vardır. 

Rlse Kauncı :r.ade Abdullah 

.HANIMLAR TERZIHAHF.sl - Bllhr 
kap Raaımpaıa hanı 12 No, Telef< 
latanbul ..OS7. 

H0sEvtN 7.EYTIN 'YAliINI - Dair 
lndlarunıL Yemeklerlnl:d nefia ve lezzet 
7e.U bıt.er mfaı.b? Belıenıeha1 ffilseyl 
ae;tla 1-'ti tte P'ttrinİL latanbul Z'mdaı 
k~ Babacafc.r tGrbeal ]uquıuadaNo.S:ı 

UŞAKTA - M&aklrat bayii Kemıll 

HiJıııal sade lılelamet Amm. Nefta rakı, 

ıarap, konyak satar. 

SA. TllJK AP ARTDIAN - Tepebqı 
!Brt.tol oteli J&JUnda (Ôzcan) apart.amanı 
Hbhkhr. Xapscısıaa mllracaat. 

L HAGOPYAN - Erkek ve kadın 
r ten,Jhaneai Galata Kredi Lt,ooe bankası 

Ht11allnde pqtemalcı sokak Alehlyadı. 
hail No. 11 

.. 
.. Alman Işsj~leri 

er Aile Bir· lşsizı' · 
Sofrasına Alacak 

~dçeµ hafta Berlin -işs~leri 
bır içtima yapmışlar ve 
i Brüning ) hükftmetine karşı 

nümayişlerde bulunmuşlardır. 
A ... Ji dört yüz bini bulan bu 

a kafile halinde Berlin 
erini dolaşmışlar ve 

" lsun hükumet,,diye bağır-
mıflardır. 'Berlin mağa:ıalan, 
yağma korkusundan, kepenk
lerini kapamışlardll'. 

Birçok teşkilat mümessilleri 
toplanarak bu meseleyi görüş
m~lerdir. Müzakereler netice
sinde sanayi erbabı ile, ticue
tane sahipleri elbise, çamaşır 
ve mevaddı gıdaiye dağıblmak 
üzere bonolar vermişlerdir. 
Bonolar işsizlere tevzi oluna
cakbr. 

Her ailenin de ayn ayn işsiz
lere yardımı düşünülmüştur. 
Her aile bir işsizi öğle yeme
ğinde tıofrasına kabul edecek-

tir. Bu!lu arzu ~tmiyenler buna 
mukabil 30 kuruş verecektir. 

Berlin işsi"'leriııin adedi 400 bine 
baliğ olmaktadır. Şehirde ayni 
miktar aile bulunduğuna göre 
her sofraya bir iısiz düşüyor 
demektir. 

Bütün bu muavenetlerden 
başka işsizler için 5 milyon 
mark iane toplanmıştır. 

Yeni Eserler 

Türkün '3tabı 
Muallim Kaz.m Nami B. 

hocamız "Türkün kitabı" is
minde, her Türk gencinin oku
ması lizımgelen bir eser vü
cuddl getirmiştir. 

Bu kitap, bir nevi vatan ve 
milliyet dersleri veren kıraat 

kitabıdır. Çok nefis bir tarzda 
basılmıştır. Naşiri Kanaat kü· 

, tiipancsidir. 

5 

HiKAYE 
Bu Sütunda Her gün 

Macar Edebiyatından. Nakleden: Safiye Peyman _J 

Benim Yerimde Olsanız 
iki ıene evvel nyarctime 1 - Peki, bana niçin geldi-

geldi Vücudu su, ii'itÜ başı niz? Size ne hizmette buluna
fırça, saçları tarak &"Ömıemiş bilirim? Dünyaya gdmen:~den 
bir adamdı. Yıkanmadıkça, beni mes'ul tutmıyacağuuza 
fırçalanmadıkça, taranmadıkça emınım. 
bu eski mahalle komşumu ta· - Şüphesiz ... Dünyada kim
nımama ve hatırlamama İm· sem olmadığı için siz.inle mü
kAn yoktu. ismini söyledi ve nakaşn etmek istiyorum: Be
kendini tanıttı. nim yerimde olsanız ne yapar-

- Saçlannız yüzünden sizi dınız? Benimle yerinit;i değ'ş-
tanıyamadım, dedim. tirir misiniz? 

- Daha saçlanmı diln kes- - Bir hafta sonra geliniz., 
tirdim, cevabını verdi. size cevap veri rim, dedim. 

Aman Allahım! Bu saçları k e- Zengin dosthrımdan birine 
silmeden evvel görmeli imişim ! yazdım ve zeki bir katibe 

- Emriniz nedir? Diye ihtiyacı olup olİ:nadığ:ını sor-
sordum. dum. 

- Hiç... Dedi, sadece ko- Bir hafta sonra müsbet 

1 

nuşmıya geldim. Şunları söy- cevap geldi. Eski mahalle ah
lcmek istiyorum: Ben dünyaya babıma güzelce bir iş bul

' bu şekilde gelmekten memnun muşl m. 
değilim. İnsanlar çok tuhaftır. Fakat iki sene onu görme-
Evlenecekleri zaman, bu işte dim; hatta öldüğünden bile 
en çok alakadar olanın fikrini bahsettiler. Geçen gün bana 
sormazlar; yani doğacak ço- ge.ldi. 
cuklann fikrini... Babam da Allahım l Ne mucize! Y ı-
evlenirken bana danışmamış. kanmış, taranmış, fırçalanmış, 
Bel\P benim istediğim bir ka- tertemiz, taptaze bir adam 
dın1a evlenseydi, ben büsbütün olmuştu. 
başka bir şekilde dünyaya - Oh, oh, maşallah... Bu 
gelirdim, yahut annem başka ne letafet ! diye bağırdım. 
bir erkekle evlenseydi... Sade bir tavırla cevap 

- Eğer kadınlar doğura· verdi : 
caklann arzularına muvafık bir - Zannederim, dedi, çünkü 
ta{zda evlenebilselerdi, milyo- nişanlandım. Fevkalade g üzel 
ner: 

1
Roçildin yüzlerce çocuğu bir lazla... Hem de zengin bir 

olurdu! Ne ise.. Anlaşılıyor ki loz... Fakat en mühimi de 
halinizden memnun değilsinizi şu ki: Beni seviyor! 

"Beni seviyor!,, diyi~;"ldeki 
-;_ Na51l memnun olayım? halini tarif edemem. 

günd~ bir övütıden fazla ye- Sordum: 
mek bulamıyorum. 

Siz benim yerimde olsanız 

ne yapardınız? 
-Evvela, hamama giderdim. 
_. Bu likırdılan bırakın. 

Ben kendimi tepeden brn:ığa 
kadar ihmal ettim. Çünkü vü-
cuc1 'mda hiçbir uzuv yok ki 
c memnun olayım. El· 
le ı e kıııyorum, çünkü · çok 
beceriksiz şeyler; kafama kızı-
yorum, çünkn bende hiçbir 
şey öğrenmek kabiliyeti yok; 
saçlanma kızıyorum, çünkü 
fırçaya isyan ediyorlar. Yüzü
mün güzel olmadığını biliyo
rum ve yıkamıyorum. Ben, bu 
şekilde bir i nsanın ciğeri beş 
para etmiyeceğine kaniim; 
hangi işe el atsam hatırıma 
bu geliyor ve cesaretim kırı
lıyor. 

Herkese gıpta ediyorum: 
Zenginlerin güzel elbiselerini, 
Alimlerin dehasını, şairlerin ve 
romancılann şerefini, gençlerin 
endamını, amelenin gürbüz 
kollarını, tüccarların servetini 

· kıskanıyorum. Birçok evlilerin 
saadetinde, Yahudi çocukları
nın istikbalinde gözüm var. 
Birşey bilen, birşey yapan, 
birşey olan herkesi kıskanıyo
rum. Çünkü ben bir hiçim, 
hiçbir ıeye muktedir değilim, 
hiçbir şeyim yok. Fakat ken
dime bakmıya, yaşamıya mec· 
burum. 

Niçin çahstığımı kendime 
soruyorum. Kendimi bırakmak, 
kunduralarımın yırhlrnasına al
dırmamak, elbisemi hiç ilikle
memek, sokağa atılan !IÜprün
tüleri yiyerek doymak daha 
iyi değil mi? Hiçbir hakkım 
olmadığı halde kendi kendime 
niçin bira1. ehemmiy t \'<.'rey:m? 

- Benimte yerinizi değiş
miye razı olur musunuz? 

- Artık Çin imperatorile 
bile değişmem! dedi. 

Kütahya Valisinin · 
Tavzihi 

Aldığımız varakadır: 
Gazetenizin 4 kanunuev~l 

930 ve 130 numaralı nüshası
nın dördüncü sayfasının üçün-
cll ~ütununda (Balıkesir - Kü
tahya hattında) serlavhasile 
intiıar eden yazınm Kütahyaya 
ait olan kısmı berveçhi ati 
muhtacı tashih ve tavzihtir: 

1 - Şoför Ali Ef. idare
sindeki kamyonun soyulduğu 
hakkındaki haber külliyen hi
lafı hakikuttir. Vilayet dahilin
de böyle bir vak'a tehaddüıı 
etmiş değildir. 

2 - llcinci fıkrada ~kredi
len ve 48-65 kilometreler ara
sında bir mühendis ile bir 
müteahhidin soyularak yim1i 
İngiliz lirasile 1300 evrakı nak
liyesinin aşırıldığına dair olnn 
hadise de: Tavşanlı ka7.asının 
Dağardı madenine gitmekte 

· olan bir maden mühendisile 
iki refikinin 21 f ngiliz evrakı 
naktiyesile 3 Mısır bankanotu
nun ve bir albn yüzük ile bir 
dürbün ve bir fotoğraf maki
nesının tabancalı üç şahsı 
:neçhul tarafmd l g3sbedilme
ıinden ibaret olup vak'a fail
leri kamilen derdest edilerek 
ciheti adliyeye tevdi edilmiş 
ve mevkufen muhakemelerine 
devam edilmekte bulunmu7tur. 

Keyf iyelin g zetenizin ayni 
sütununda tavzih ve tashihini 
rica ederim ef endiın. 

KUıahya Vallıl 

A. Nusret 



8 $ayta SON POSTA l(anunuevvef~ 

MOR i NA BAL 1 K Yağının başmahsulünün 
Nefis, taze ve halisini Hasan Ecza Deposunda bulursunuz. Kilo maa şişe 100 kuruş, toptancılara ve eczacılara tenzilat. 

TÜRKMAARIF CEMiYETİ 

Büyük Eşya 
Piyankosu 

1 Kanunusani 1931 de fstanbulda çekilecekti 
Yeni sene için taliinizi tecrübe ediniz. 

l•k • l J Doç otomobili, ye• ramiye er arasınua: m!k v~ ~·'on ta~m-
lan, dıkış, fotognf, 

gramofon makineleri. alitı ziraiyc halı ve tuvalet takımlan kadın erkek 
saatler ve ( YERLi MALI.AR PAZARINDAN ) tedarik edilen kıymettar 

qyalar vardır. 

Faki,. ve zeki çocuklarımıza gardım için birer 
bilet alınız biletler bir liradır. Bagilerden arayınız. 

Maarif Vekaletinden: 
Hükumet hesabına ecnebi memleketlere gönderilmek üzere 

mtisabakaya ·girip muvaffakıyet kazanan Efendilerin isimleri 
af&ğıya ya:ıdmışbr. Bu Efendileri" mensup oldukları Maarif 
Eminlilclerine ve dairelere müracaatleri lüzumu ilin olunur. 

Maarif Vekileti hesabına: 

T arib - coğrafya 

Derecesi Şifre No. 

1 240 
2 214 
3 208 
4 1-54 

'Riyaziye: 

1 1 
2 700 

Fizik - kimya : 

1 368 
2 619 

Tedris usulü : 

1 808 
2 304 

İsmi 

Halil 
Hayri 
Feruzat 
Sadettin 

Nazım 
Fethi 

Ef. 

" 
" 
" 

" 
" 

Sadrettin ,, 
Suphi ,, 

Kemalkaya ,, 
Münür ,, 

Mezun olduğu mektep 

İstanbul Lisesi 
Galatasaray " 

Sivas 

lzmir 
Darüşşafaka 

Darüşşafaka 

" 

.. 
•• 

Lisesi 

" 

.. 
" 

Ankara Or. Mu.Mek. 
İstanbul Mual. Mek. 

İkhsat Vekaleti h€sabına tahsile 
gönderilecekler: 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

200 
210 

1020 
618 

1515 
601 
204 
xı ı 

Kemal Ef. 
Sait ,, 
M. Celil ,, 
Cemal 
M. Ali 
Mümtaz 
Talat 
Feridun 

" 
" 
" 
" 

Galatasaray 
,, 

Edime 
Kabataş 
Konya 
Galatasaray 

" lzmir 

Lisesi 

" 
" ,. 

" 
" ,, 

Nafıa Vekal~ti hesabına tahsile 
gidecekler: 

. 
1 17 Daniş Ff. Ankara Lisesi 
2 252 Mi tat 

" 
lstanbul .. 

3 563 Vakkas 
" 

Bursa .. 
4 212 Feridun 

" 
Galatuaray .. 

Adliye Vekaleti: 
l 14 Rıfat Bey Ankara Hukuk M. 

Harita umum müdürlüğü: 
Lito m•kiniatliji için : 

1 1 M~md Et Malatya Orta Mek. 
2 1 Reşit ,, Tarsus .. •• 

Askeri fabrikalar umum M. 
Makine mübendiıliji için : 

ı 24 Niyazi Ef. Saint Benoit Lisesi 
2 32 Selihattin " Galatasaray 

" 
T eknisJealik için ı 

1 21 Nafiz " 
Aakcri San' at Mek. 

2 25 Ômer ,, " " ,, 
3 20 MebmetSadi Ef. ,, 

" ., 

Mühendis mektebi: 
1 g Ali Vedat Ef. İstanbul Lisesi 
2 Ti Fahri " 

Bursa 
" 3 3 Aptullah .. lzmir ., 

1 

VAPURLAR ) 

Seyrisefain 
Merl<e:ı acentesi: Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Mühürdar 
zade hanı albnda Tel. İst. 7240 

lzmir siirat postası 
(Gülcemal)vapuru 17 kanun 

evvel Pazar 14,30 da Galata 

~~~~~~~~~~~~--~~~~~-~~·~~~~~~~~---__.-/' 

Rıhbmmdan kalkarak P'117'.•1r-ll 

tesi sabahı İzmire varacak ve 
Çarşamba 14,30 da lzmirdcn 

kalkarak Perşembe sabaha 
gelir. 

ADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENU MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru p günü 

14 K. evvel azar akşamı 
Sirkeci nhbmmdan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
amsun, Ordu, Giresun, Trab 
zon, ve Rizeye azimet ve av
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 

Alemdar zade vapurlan 

B••ı t vapuru 14 u en kanunuevvel 

Pazar 
gOnn akşam saat 18 de Sir· 
keci nhbmmdan hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet ve V akfıke
bir, Görele, Ye Ünyeye uğ
nyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli : lstanbul, 
Sirkeci, Meymenet hanı 
Alemdar zadeler, Telefon: 
fstanbal 1154 

Beyoğlu 

2 inci Noter 
acentalığına müracaal Galata Tün~ Mertebanl aokak 

Telef on İs. 2134 Eh vence cmlAk bakı mı. Bono protcstoau 
•-lllliiııılıiaıiııiıııiı-lllillmııı ... -•• I ve Hlre. Tel. 8cyoğlu 138S 

Vahan :M. Koçyan 
MAHRUKAT DEPOSU 

Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve maden 

k .. .. I . T h Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı 
omur erı. op ane: No. 22-30 Tel. Beyoğlu 1751 

ADArAZARI EZ FABRIKASI 
Milli pamuklu mensucatımızan en muvaffak f~brikasıdar. 

ADAPAZARI BEZ F ABRIKAS 
İSTANBUL SATIŞ ŞUBESiNi 

Taksim krepdUıtn fabrlkarının Sultanhamaını caddesinde Güb.ar tlcaretha· 

ADA? AZAR1mBE.z F ABRİKASı 
YERLi MALLAR SERGİSİNİN TAKDİR KAZANAN 

Pike, peçete, maııa llrtilıü, tisör bUICn:liıklcrlni muhterem ~tanbul halkına 
tekrar gt)sterebilme•inden bahtiyardır. 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor 
Hüseyin Naşit 

Tllrbe, eski Hililiahmer binua 
No. 10 Telefon lst. 6222 

SATILIK APARTIMAN 

-NORVEÇY A BALIKYAGININ ALASI 

Üç Köşeli Hogg Balıkyağları 
Bu ıenenin mahsulüdür. Her boy şişelerde mevcuttur. '51 

Deposu: Zaman Ecza deposu. Bahçekapı tramvay caddesi No 

DEFfERDARLIGl ILANA'fl j 1 ISTANBUL 

Adalar Malmüdürlii
ğiinden: 

Sablık EY N. 18 Cami ıokağı (Cami hizasında) cami 111V 
lesi Büyiikada alt kat: bodurum birinci kat bir taşlık üç oP 
bir heli bir mutfak ikinci kat: Dört oda bir salon bir ha~ 
bir hali bir balkon vasi bahçe kuyu bahçenin cephesinde dP:" 
mevcuttur. Ahşap olarak 25 ıene evvel yapılmıştır. TabJllİ' 
edilen ve kıymeti sekiz senede verilmek tartile ~4608 lira 66 kO" 
nıt olup bininci taksiti ihaleyi müteakıp alınacaktır. Sabf ~~ 
amelesi 21-12-930 pazar gtlnil aaat 14 te Adalar Malmüdur"" 
ğünde aleni müzayede ile yapılacakbr. .. .. 

Adalar malmüdürlii-
ğünden: 

Satılık arsadır. N. 9. Büytikada caddesinde Yalı mahaIIJ 
Büyükada 381 metrodur. Şimal ciheti denize ve cephesi Bil~ 
kada caddesine muttasıldır. Tahmin edilen kıymeti 1657 li1' 
50 kuruş olup birinci taksiti ihaleyi müteakip alınacakbr. sa: 
muamelesi 21-12-030 pazar günü saat 14 te Adalar uıalıO 
dürlüğünde aleni müzayede ile yapılacakbr. 

* * Adalar malmüdürlii-
ğünden: 

Sabhk ev No. 1 Pervane sokağı ( Kumsal cihetinde) l'~ 
mahallesi Büyükada birinci kat: mermer taşlık iki oda ,ıı 
mutfak bir hal4, ikinci kat: dört oda bir sofa. bir ~ ,J 
haricen balkon arası denize kadar imtidat eder, t'd:ı. 
ciheti denize cenup ciheti Kumsal caddesine mutwwl. el 
Dahilen bazı mahalleri muhtacı tamirdir. Tahmin ~...ti 
kıymeti sekiz senede verilmek şartile 3267 lira 36 JıUJ~ 

olup birinci taksiti ihaleyi mü'"eakip alınacaktır. Sabş mUB~ 
lesi 28 - 12 - 930 pazar günü saat 14 te Adalar malmüdDP"" 
ğünde aleni müzayede ile yapılacakbr. ~ 

Hava Gedikli küçük zabit makinist mektebi 

müdürlüğünden: 

Evvelce gazetelerle ilin edilen mektebin kayt Ye kabol; 
raitine nazaran rerek lstanbulda ve gerekse hariçte bul 

0 
taliplerin müsabakalan kinunuevvelin yirminci cumartesi f°" 
saat 13 te Y eşilköydeki mektepte icra edilecektir. ./ 

--~~~~~~~--~.....-----DUVAR TAKVİI\11 _ , _____ ._._, 
rRealmli Ay matbaası T. L Şirketi o N p o s TA. 
l'ı931 •cneal için, (Ynuz) ınrhlımmn ---------------;:',ı 

!'Uzel re•mlle ml\keıamel bir " Duvu ' · evmt, Siyut, li , diı '" Halk ra'
0 

T epebaşmda, B r i s t o 1 oteli 
yanında (Ôz(·an) apartımanı 

ı satılıktır. Kapıcıya müraca~t. 

-- ADEMi iKTiDAR --l 
Kuvvet Ve Gençlili 

iSTASYON 
evimi., neırettl. Flah 17,S kunlftur. - -''• LOKANTAS Toptancalara tcotlllt yapdır. (d~re ~~;'~~u;;~~7• 

GLAVDOKATIN 
Viyana Ye Parl•'in meıhur itP 

profesörlerinden STEINACH ye 
BRA WN - SECKARD'ın tccrlbelWfie 
elde edllmlt kat'i den. Erkek ~e 
kadınlaran akamete uğramıı kudr'tl 
ıchabetini iade .. ablyettcn mlıte..1-
llt bllilıuum emra2.1 kat'iyen teeldn 
eder. l.tanbul, Bahçekapı, Na. j37 

Zaman ceza dcpo•u. Fiatc 

200 kuruştur. 

Sirkeci civarında 
En rahat Ye ea 
Tem iz lok ant adar. 
Servis mükemmel 
Fia ti ar mutedildir. 

ÔGLE VE AKŞAM 

YEMEKLERİNiZi 
lstasgan Lokantasında 
Yiyiniz. Eski Postane 
binasmdadır • 

Patolog, Baktenyolog 

0r.M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRIYATI 
MUALLiMLE RINDEN 
Dahili, ve intani hutalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 
Muayenel)ıuıc : Telefon I.tanbal 2323 
!lcarnctglhı : " ,, 22lli 

-Td'":'°"'ı l.tanbut • 2H 
Potu kutusuı Lıtaab•ıl - 741 sr~ 
Tclfr;-af : latanl...ıl SON PO 

ABONE FİA Ti __ _...r 
TORKIYE - E~ 

1400 "'· 7SO ,, 
40Q .. 

151 .. 

ı Sen• 
6 Ay 
J n 
1 .. 

f7°' kt• 
1400 " -,, 500 ,, 

Gelen evrak ırcrl ~cıllmes• 
ltlnl.trdın ıouuUyet al1.:ı:J11S• 


