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SON POSTA tiaUoa 1clzild'ln Halk buauala ,arar. 
SON POSTA Hallua :kulatıcluı Hallı baaunla ~\tir. 
SON POSTA Halkin dilldln Halk bunaala MSyler • 

. 
' 

NE CM.ETTiN BEYE SORULUYOR: 
-Beyi, &un'i "Fethi 

Yaratmak 
Muhalefet 
Ve Niçin 

Yapmak Ve 
Tutınuş~?,, 

• 
için. IWn 

Kendisine 

Vlsaf B. bunu ela 

izah etmiş: . 
- Senin açbğuı rahneler 

bGyflkt&r. Y •nn pzeteainin 
rahneleri 8eDinkinin yanında 
küçilk kalıyor. Sonra Haydar 
Rlltttinün rolii bitmiftir. 

Bir m&cadelede yazısa okun

mayan değil, okunan adama 

10.zum vardır." Orhan Rahmi 
· Bey devam ediyor. Bundan 

aonra Zeynel Besim Bey bana 

eledi ki: 
- Zllflallı Fetlıi beg, bir 

kakla gibi ognatılıgorda, 

lıakikatlte bir Serbes /ırka 

Vasıf B. ve Halk fırkası mücadelesi 

· fzmir, 21 (Hususi) - Hiz- yoktu. 
illet gazetesinde " Orhan Rab- Sadece ortada bir yoklama 
illi " imzasile bir makale in- vardı." 
\itar etmiştir. Muharrir, bu · Bundan dolayı Orhan Rah
-.kalcsinde lzmir meb'usu mi Bey Visıf Beyi şiddetle 
"Visıf" Beye şiddetle hücum 
•bnektedir. Muharririn anla- itham ederek diyor ki: 

btına göre birgün giaya Zeynel - Zeynel Besim dö-
8eaim. B. kastedilerek Vasıf nek ceğildir. Sen hani 
Deye denilmiş ki: J 

- Bu mu idi, gtivendiğiniz 
1 

smet Paşaya muhale-
"'-ın? Hani bu adam senin /d. yapacak ve Hizme
trlc~d8f1n idi? ~eynel Besim tin başına geçecektin? 
le11 80D vazıyetı almıya sev- • . 
~den faaliyeti, Vasıf B. işte Şımdı sen bunu gapmı-
1>.ından sonra göstermiş, onu ya mecbursun? Aksi 
._ ctmiyc çalışmıf, Zeynel t kd" d .1. • b 8e.im 8., bir ara, bir muha- a ır e şere,sız ir 
'-re esnasında Vasıf Beye sor- insansın? 
~ Adnan 

- Neden Serbes fırkaya 
~n? 

V baf 8. ıu cevabı vermiş: 
- Girmedim, çünkü işin 

lco,,.edga olduğunu bili
hrdum. 

Zeynel Besim Bey : 'ne 
IOtlnUf! 

- Neden seni kabineye 
'1ınadılar ? 

Visıf B. mukabele etmiş: 
- Ben siyasi Jıagatlm1.11 

dön enesini hariçte geçir
di,,.. Bunlar gibi lelcelen
lttedinı. Bence kabi1111nin lıa
htı üç oglıkhr, ba bögltte 
felccv-rür elti. Üt; ay için 
~binege girip kirlenegim 
ftıi? 

t. Zeynel Besim bey ıormak
devam etmiş: 
- Niçin Haydar Rüştünün 

:~~e.8ini bırakıp ta benimle 
~ oluyorlar? 

Bayram 

İçin 
Hediyelerimiz 

Bayram için talili kari· 
lerimii masraftan kurtara• 
cak bir çare Üiifündük. 
Bir hediye 1istesi tertip 
ettik. Bekleyiniz. yakında 
neşredeceğiz. 

Pek Yakında 

N. Sadık Bey 1
1 Bugünün Meselelerinden j 
·-.----------------------------------------------
Iktısa cli Buhran Müca-
delesi, Bugün!rii Şeklile 
Likırdıdan ibarettir 
Kocaeli meb'usu Reıit Saffet Bey ka.rfı gazetelerindea 

birinde iktıaadi buhranın sebeplerini ve neticelerini tetkik edea 
bir makale netretmiştir. Di• 
ki: 

"lktısadi buhranı izale . • . 
bükfunet tedbirler alıyor. Bir 
takım kanunlar çıkarıyor. 

Gazi Hz. j 
KırkJarelinden Edirneye 

Hareket Ettiler 

Fakat alınan tedbirlerin, 
çıkarılan kanunların ini bir 
ne\ice verecegını beklemek 
batadır. Bu kanunlar şimdilik 
tesirini göstermiş, dövİ2: ihtiyacı 
tesbit edilmiş olmakla beraber, 
müşkülat halledilmiştir, buhran 
kalmamıştır, denemez. Döviz 
ihtiyacı karşısında kons:>rsiyo
mun bir milyon lngi1İ2: lirası 

Zeynel Besim B. 

"Hizmet,, Ne 
Yapıyor? 

Gene Para Almak Mı 
istiyormuş? 

lzmir, 21 (Hususi) - Halk 
fırkasının fikirlerini neşreden 
"Hürriyet" gazetesi de "Hiz
met,, gazetesinde çıkan yazı 
mfinasebetile ateş püskürüyor, 
diyor ki: 

- Hizmet gazetesi, (3000) 
lira mukabilinde siyasetini de
ğiştirdi. HU:met aldablmıı de
ğil, para ile satın alınmıştır. 

Zeynel Besim Beye hiçbir 
ıey vadedilmemiştir. B'1nU. 
yakinen biliyoruz. Hizmet 
bir ( 3000 ) daha koparmak 
için sen madrabazlık manevra
sım yapb. 

3000 lira mt"selesi tevil ve 
inkar götürmez. Çünkü mek· 
tup ve telgrafların klişesini 

neşretmek pek kolaydır. 
Adnan 

Gaziyi Karıştırmayın 
İzmir 21 (Hususi) - Hiz

met gazetesinde intişar eden 
yazı bura efkannda büytik bir 
tesir yapb denemez. 

Bazıları, mezkür gazetenin 
düştüğü vaziyetten kendini kur
tarmak için bu yola dökül

'Eôirne - Trakyada tetkik 
~eyabatine çıkan Gazi Haz
retlerini Edime halkı Gazinin 
arzusuna rağmen emsalsiz te
zahürat ile karşılamıştır. 

Bu münasebetle Edirne baş
tan başa donanmış, "hc.ş gel
din Ga%i " gibi l.avhalar asıl
mışh. 

Gazi belediye tarafından 
misafir edilmiş, maiyettekileri 
Edirne balkı misafir etmişler
dir. Kırklareli Halk fırkası 
merkezinde her ıınıf halk mü
messillerinin iştirakile bir hu
pühal yapılmış, halkın ihtiyaç
ları; arzulan sorulmuştur. 

Denizli Ve Aydın 
Halk Fırkasının Başına 
Serbes F ırkacılar Geldi 

lzniir, 21 (Hususi)- Deniz)' 
ft Aydın Halk fırkasa teşkila
tının IJ>aşına mefsuh Serbe! 
fırka kinı ~etirilmişlerdir. 

Belediyelerin ihale 
Talimatn~mesi 

~bna, 22 (Hususi) - Be· 
led~lerin ihale, müzayem. 
ımünakasa 1tlerine dair yapı
lan nizamname heyeti veki
lecc tasdik edilmiştir. Yakın
da belediyelere gönderile
cektir. 

Belediye Bütçesi 
düğü kanaatindedirler. Serbes B~ledi:r.e bütçesi Dahiliye 
Cümhuriyet gazetesi, bu vekaletine gönderilmiştir. Se
ı •şriyalı istihfafla karşılEtmıştır. " kiz gün zarfında vekil tara-

j ı qni Z"'Tlanda bu gibi kirli . f~ndan tasdik edilmek lazım
şeylere Gazinin isminin ~arış· 

1 

c!_ır. Vekil ·seyahatte olduğu 
bnlmamasım tavsiye etmek- için bütçe kabul mevküne ge· 
tedir. ç.ecektir. 

biriktirmiş olması hiçbir şey 
i.f ade etmez. 

" lktısadi buhranın sebeple
rini tetkik ederken görüyoruz 
ki, bankalardaki depozito pa
ralar mütemadiyen arlıy~. 

Tüccar ve büyük sanı 
esbabı paralarım ya banka 
lara yatırıyor, ya emlake ı<eşit Sa/Jet B. 
kapatıyor, yahut harice gönderiyor. Bankalar da krediyi 
günden güne kesiyor. Bu yüzden bugün kendi sermayelerile 
çalışan tüccarların adedi çok azalmıştır. 

lfo suretle milli paranın mühim bir kısmı ticari sahadar 
çekilerek diğer memleketlere gitmiştir. işte parasızlığın Vf 

buhranın en büyük aebebi buradadır. 
Bu .sermayeleri tekrar memlekete getirtmek ve burada 

onlara yaşayacak bir muhit tr.darik etmek Jizamdır.,, 
• 

yim .... ~ 

Teşhis 

''"'alih Rıfkı Beye) - Azizim... Maaıeser lıaber 
izin aizuuz çok bozuk 1 

vere• 
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Küçük Esnaf 
Ve Halk Ciçek f Fen Fakültesinde Garip Hadise Bal& 

Arrgan 
Sarhoş 

__ .... '"E'.exll Saidin Oğlu 

KGçük eanahn Türk tebeuıaa 
haın hakkında l>U. temayül var. 
Hatta bu hususta bir de talimat 
vücude retiril•esi menubahie
tir. Bu hus11.ta rörlftüjilmibı 
halk, bize fikrini ,ayle anlattı c 

Mehmet B. (Aksaray, Tom
rukçu sokak 8) 

- Küçük esnaf bir mem
leketin direğidir. Binaenaleyh 
küçük esnafın yaptığı işlerin 
tahsisen Türk tebeasına hasre-
dilmesi elzemdir. Hükume-
tin bunu temin yolundaki 
mesaisini takdir ederim. 

• Burhan B. (Sofular, Tekke 
ıokak, 7) 

- Evet, HUkiimetin berber
lik, kunduracılık, şoförlük gibi 
bazı işlerin munhasıran Türk 
tebeası tarafından yapılması 

için bir talimatname hazırla
mak üzere olduğunu gazeteler 
yazmıştı. Bundan memnun ol
dum. Bu gibi işleri ancak 
tebeamız yapabilmelidir. Ec
nebi tebcasının Türkiyede bu 
nevi işleri yapmasına müsaade 
etmemelidir. 

• 
M. Sadık B. ( Beşikta~ 

Aleko aparbmanı 2 ) 
- Halka istinat eden bir 

blkumetin . yapacağı hayırlı 
işlerden biri de küçük sana't
lan ancak Türk tebeasınm 
yapabileceğini karar altına 
almaktır. Ecnebi tebeasmın 
kücük esnafımıza rekabet et
mesine meydan vermek doğru 
olamaz. 

* Mehmet Kadri B. (Eyilp, 
Oyuncakçılar 8) 

- Hükümetimiz lcüçnk es
nafa her sahada yardım etme-
lidir. · 

• 
ithali 
Fazla/aşlı 

Hariçten Senede 
Karanfil (200) Bin 

Getirtiyoruz 

fstanbula AvruP,adan ıenevi 
200 bin karanfil girmektedir. 
Bunlar yerinde 7 kuruşa alın

makta ve . buraya 9 kuruşa 
malolduğu halde 40-50 kuruşa 
s~tılmaktadır. Beher karanfil 
için 1 O para pmrük rcsmı 
alınmakta dır. 

ıco bin kadar da çiçek 
sovanı ithal edilmektedir. Çi
çek sovanının kilosuna 100 
kuruş alınmaktadır. Sovanlann 
beherinden 12 kurus resim 
alındığı için bunlar çiçek ha
linde sokulmaktadır. Vilayet 
ziraat odası bunların lüks eş
yadan addedilerek ağır resme 
tibi tutulmasım tktısat Veka
letine bildirmiştir. 

Hüdadat Şakir Hanım 
•• Sea " birinciliğine intihap 

edilen Hüdadat Şakir Hanım, 

Niste vücuda getirilen prkılı 

filim için " Aym on dördü " 
halk şarkısını okumuştur. 

Beykoz S~rculannın 

Müsameresi 
Bu akşam saat 21 de Tepe

başmda, kışlık tiyatroda Bey
koz Zindeler yurdu aza ve 
ailelerine büyük bir müsamere 
tertip edilmiştir. 

Yunan Truplan 

Dün Atinadan şehrimize 

bir Yunan artist trupu daha 
gelmiş lir. 

• 
iki Hayvanat Müderrisi 

Anlaşamıyor Mu? 
Din Darlllfilnun Fen fakiiltesinde garip bir hadise olmu,tur. 

Fakültenin hayvanat müderrisleri ikidir. Biri Ali Vehbi Bey, 
diğeri Fransız M. Hovas, bir de muallim muavini vardır: Adem 
Nezihi Bey. Dün Adem B. muallim Vehbi B. den ders vermek 
üzere emir almıJ. 

Dersaneye geldiği zaman M. Hovasın da geldiğini g!rmüş, 
Muavin B. müderrise yer vermek istememiş, em"r aldığını söy· 
lemiş. 1 aJebe, bu manzaraya phit olmamak için denaneden 
çıkıp gitmişler, ecnebi müderris ile muavin sonra uzun boylu 
münakaşaya de\•am elmi§ler. Me~ele, fakülte riyasetine akset
miştir. 

Diğer taraftan fen fakültesinin arziyat mllderrisi Mösy3 
(Ş;ıpüvi) de derse gelmiş, dersaneyi boş bulmuş. Meğer talebe 
kongrede imiş. Halbuki müderris, daha evvel hayvanat der
sanesindeki meseleyi öğrendiğinden kendisine karşı . da bir 

hareket yapıldığına :ıahip olmuş, fakat zihabı, vaziyet izah 
edilerek tashih edilmiştir. 

Behçet Bey 
Sıhhi Ahvali Gittikçe 

Düzeliyor 
Hayri B. isminde milntehir 

memur tarafından yar<lanan 
Tütün inhisar m6dfirü Behçet 
Beyin vaziyeti iyileşmektedir. 
Verilen malümata göre Hayri 
Beyin bu hadiseyi ika etmesi, 
idare tarafından kendisine 
karş• çıkanlan müşkülatbr. Fa· 
kat bu müşkülatı çıkaranı.il bir 
şube müdürü olduğu oylen
mcktedir. Bittabi tah ikat, 
hakikati meydana çıka

racaktır. 

Yeni Bir Mebus 
Namzedi 

Belediye reis muavin~erin· 
den Hamit Beyin mijnhal 
meb'usluklardan birine ıı nızet 

gösterileceği şayidir. 

Poliste Memur 
Tebeddülü 

Muallimin Ölümü 
İşte Bir Kastolmadığı 

Anlaşılıyor 

Dün"ü nüshamızda yazdık: 
Evvelki akşam, berber Muizin 
dükkanında tabanca ile ahçı 
Haydar tarafından kazaen ya· 
raJamp ölen muallim· Osman 
Beyin ölümünden dolayı Hay· 
dar mevkufen, Muiz de gayri 
mevkuf olarak muhakeme edi
leceklerdir. 

Osman heyle Mui:ı'in hem
şiresi arasındaki bir münase
betin doğurduğu teşvikli cina· 

yet olmak üzere tavsif edilen 
hadisede,, hu cihet tahakkuk 
etmemiştir. Haydar kazaen ö
lüme sebebiyet vermekle maz
nundur. 

Tek Taksi 
Tek taksi için dün . muhteJif 

tip otomobillerin tecrübeleri 
yapılmıştır. 

Bir Meyhanede Kavga 
Çıkardı, Cam, Çerçive, 

J Ortalığı Altüst Etti 
Evvelki ge~e Beyoğlunda 

Rahmi Efendinin meyhanesinde 
bir hadise olmuş, ıoför Siyami 
isminde birisi, bir hayli gürül
tü yaptıktan sonra lutulmuşhır. 
Vak'a şöyle olmuştur: 

Siyami Ef. rakı içerken bir 
miifteri ıelmiş, kazaen ayağı 
bu adamın köpeğine dokunmuş, 
kısa bir ağız kavgasından 
sonra Siyami tabancasını çek
mif ise de Baki Efendi isminde 
birinin müdahaJesile iş yatış

tınlmış, Siyami kapı dışan 
edilmif. 

Az sonra geri dönen Siyami: 
- Ben o herif; temizllye

cektim, ıiz mani oldunuz, diye 
cam ve çerçiveleri kırmıya 
başlamıştır. Bu arada (150) 
liralık bir ile ayna parçalan
mıştır. Polisler bu adamı tut· 
muşlardır. ---
Bir Tal ebenin intihar 

Teşebbüsü 
Beşiktaşta Gazi Osman pqa 

mektebi talebesinden İzzet 
Efendi, kuık numara aldığı 
için karnına bir çivi batırarak 
intihar etmek istemiş, hasta
neye yatınlmıştır. 

Bir Sar' alı Yaralandı 
A'"mdar otelinde oturan 

Şev et Efendinin, tramvayda 
sarası tutmuş, yere düşmüş, 

ağır surette yaralanmıştır. 

Anadolu Ajansında 
Hırsızlık 

Dün Anadolu Ajansına giren 
bir hırsız, memurlardan Halil 
efendinin paltosunu aşırmıştır. 

Bazı sana'tkirlann kOçük e.t

nafımıza tahsisi onlara yardım 
şekillerinden biridir. Gazeteler 
Türkiyede ecnebi tebeasının Posta idaresi 

Polis birinci ve ikinci şube T f H ft 
kürük esnafımızın yaptığı ir?e- Posta ı·dar.csı'nı"n Nafıa~ ı d b A1·a.ns Mu-du··ru.. .. Vef h asarru a ası • memur arı arasın a azı te· nun a 
i yapamaması için hükumeti- raptedileceği söylenmektedir. beddüller yapılmı§tır. 
miıin esaslı tedbirler almak _ .. Anadolu ajansı umumi mü- Müsabaka E itti, Bugün 
lizere Oldugu-nu yazdılar. Hü- saade edersek esnafımızın . . . dürü A'aattin B dün ge .......... at G" ı v· . 1 Se ·ı k 

Rusyadaki Boksörlerimiz onda v~.rat etm·ış.tı·r. , ""'... uze ıtrin er çı ece kfımet bo tedbirleri nekadar kısmı aç kalır. cı 
erken alırsa okadar iyi eder. Halbuki her devlet lcen i Leningrada iiden boksör- Cenazc.:ıi bugün 1aat ikide TaNJT'Of ve yerli mallar 
~afımız himayeye muhtaçbr. tebeasmın aç kftlmamasına, ı f lerimiz, beş müsabakanm dör- Şiş'ide Tarbrya.n apartımanı hahaaında tertip edilen vitrin 

1c güç sahibi olmasinı ister, i• dünde mağ~üp olmuşlardır. bit~iğindeki Ferit beyin müsabakası jüri heyeti bugiln 
Em'ine H. (Kasımpap, Gazi bunun için küçük esnafımı: ı Müsabakanın biri berabere ı evinden k<!.ld ırılarak Merkez saat 15 te Ticaret oduında 

Hasanpaşa caddesi 43) yaptığı işlerin burada ecnc neticelenmi~tir. efen liye defnedilecektir .- toplanacak, en ifizel iki vitrini 
- Memleketimizde küçük tebeası kimseler tarafından l •• •• • • Alaaltin bey, epey za- tcsbit edecektir. 

esnaf tarafından yapılan iflerin 1 yapılmasına müsaade etmem ~ Darulf unun Emını mandan beri rahat.su. bulu- Bu iki vitrine rey Yerenle-
yine memleketimizde ecnebiler kadar tabii ve makul ne O· • ( Darülfünun Emini Ankaraya I nuyordu. Ailesine ve Ajansa rin hediyesi bu hafta içinde 
arafından da yapılmasına mil- bilir? gitmİ5tİr. bevanı bzivet ederiz. d 1 ~ıtıl a caktır. 

t 

dam Cezasından Kur
hılmuş Demektir 

Ankara - Hukuk malr 
kemesi, Şeyh Saidio oğfd 
Sillliac!dinin yatı hakkındı 
karannı vermiftir. Mamunuo 
doğumu 1908 olarak tashih 
edilecektir. · 

Bu hale nazaran Salahattia 
yirmi yaşını ikmal ctmenıİŞ 
oluyor ve ölüm cezasında» 
kurtulmuş bulunuyor. 

T opkapı Sarayı 
Topkapı sarayının Haretd 

dairesi, bu ıene tahsisat veri• 
lememesinden dolayı açılamı"' 
yacaktır. Bu kısım sarayın eıı 
şayanı dikkat kısımlannı ihtiva 
ediyor. 

Emniyeti Umumiye 
Müdürü 

Emniyeti umumiye müdihii 
Tevfik Hadi Bey diin akşaJll 
Ankaraya dönmüştür. 

Gripli Mektepler 
Ban mekteplerde grip S!l

gını baş göıtermiştir. Maarif 
tedbirler almaktadır. LüzUJll 
görülürse hastabk bulıınd 
mektepler muvakkaten kapa• 
tılacaktır. 

Fen Fakültesi Talebe 
Kongresi 

Fen fakültesi talebe koır 
gresi diba toplanmış, epey gü· 
rültnlü olmuş, kimya talebesi 
kongreyi terketmiştir. Maamr 
fih ekseriyet mevcut oldup 
beyan edilerek kon~eye d~ 
vam olunmuş, Abdülkadir, Ma· 
cit Nuri. Enver, Avni, Supbi 
Beylerle Ferhunda Hnnılll 

idare heyeti ualıklarına .seçil
miştir. 

Bir Sahtekar 
Kumpanyası 

fstanbul zabıtası, üzerinde 
Atina bankasının bazı tahvi
latı çıkan (Nikoli Pilot) ismin
de bir Rumu tevkif etmiştir. 

Bunun sebebi, bu tab-
wllın sahtelerinin piyasa· 
ya çıktıktan haberinin alıll" 
muıdır. 

(Pilot) un lizerinde çıkd 
tahvillerden bir kısmının da 
sahteliği tesbit edilmiştir. 'Zr 
bata bir tebeke k8J1111nc:la 
bulunduğu kanaatindedir. 

RuslarVePortakallanmıS 
Rus ticaret mümessilliği bu 

sene 100 bin sandık portakal 
alacağını bildirdiği halde ~imdi 
sermayeden qaiJ fiatlar teklif 
etmiye başlamıştır. Bu bal, 
portakal tacirlerimize fazla zi
yan verebilecektir. 

( Son Posta'nın Resimli Hikt ·ıesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Hükumet Binası J 

• o., • • 
• • o .... ,, . 

o . , 
• 

l: Hasan Bey - Pazar ola fıkracı bap.- 1 2: Falih Rıfkı B.- Oturmayıp ta ne yapacattm? 1 3: Falih R fkı Bey - Muhalefet fırkası dA ka- ı 4: ffiıHn Rey - Du bina çok viran. .. Gel aen b•.ı 
tlill o evde oturup JHı mı ra.117onuıa? Bak, bet ıcne kontratımız var, bu, kontrat bitme- pandı. Artık bizi buradan çıkaracak babayetit varsa dinle de oradan c;ık, ba1kalan gcl!p bmll' etaiAJed Y•k-' 

••dea ıwadu F•,a blr adam atma,..S abamı karıtlanm. bina bqına yıkılacak •• altında kal11Caluın t _. 
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Dünkn ıazetelerde okudum: 

lı:tısat Ye kile ti memleketin 
Uctısadl vaziyetini tesbit için 

tetkikat yaptırmış. Bu tetkike 
llazaran 1929 eeneıi zarfında 
(12) Türk anonim ve liimtct 
firkcti tasfiye karan •ermiş, 

\'e tasfiye edilen şirketlerin 
Yekünu (32) yi bulmuştur. 

Çalışmıyan.t tasfiye halinde 
bulunan ve zarar e«!en tirket
ler (53) tür. 

Bu rakamın ifade ettiği 
hıana şudur: Memlekette fena 
Vaziyette olan şirketler, ıyı 

Vaziyette olanlara nisbetle iki 

hı isli fazladır. 

... 
Gene dünkü gazetelerde 

<>kudum: 
1929 senesinde İstanbul 

lirnan şirketi t 29,929, İzmir 
liınan şirketi 2 l 7 ,267 lira kir 
etmişlerdir. Karlarının nisbeti 
Yüzde yirmidir. 

Halbuki bu şirketler kirdan 
tiyade devlet müessesesi ola-

r11.k çalışan ve tchrin ithalat 
ve ihracat işlerini ucuza mal 

ederek kolaylaştırn,ak için 
tesis edilen şirketlerdir. 

Binaenaleyh bu kadar kir 
Yapmaları teessüslerindeki 

lllaksada münafi surette çalış

tıklarını göstermektedir. 

* Gene dünkü gazetelerde 
okudum: 

Uşakta ıso köylü hissedar 
Uşak şeker fabrikası idare 
heyeti aleyhine dava açmışlar. 
Çünkü id~re heyeti şirketin 
Parasını / rika yanında te
nis kordu yapmak, park-

lar inşa etmek, gece gün
düz dans ve eğlenceler 

tertip etmek, lüks otomobiller, 

lüzumsuz eşya ve levazım sa

tın almak gibi işlerde aarfe
derek israf ediyormuş. 

Bu yüzden Uşak fabrikası 

•ekeri pahahya mal ediyor, ve 

rördüğü f ardımı suiistimal 
ediyormuş. 

1f 

Gazetelerin bir günlfik ha

Lerleri içinden 15 llcttayin çı
kardığım bu vak'alar bize ik· 
bsadi buhranın şiddetini ve 
lebeplerini anlatmıya kafidir 
~ınederim. 

Rakamların ve vak'alann 
lisanı uzun mütalealardan r 

\re bir sürü laftan daha kuv-

"etli ve daha beliğdir. 

1 
1 

Bugün hepimize memnun 
-1nıayı ve bundan daha ıyı 
~ir vaziyet olamıyacağını tel· 
kin eden hükumet gru:eteleri 
llıuharrirleri biraz da bu vak'a
ları ve bu r ' ,amlnn okusalardı 
hu kadar ce. aretle meddahlık 
hpamaılarclı. 

lzmirde Elmalar 

Çiçek Açb 
lzmtr, 21 (Hususi) - lmıir 

~ cıvannda havalar yaz ~(i
ll~ gibi ıc;-~ktedir. Elma!ar 
ttçek açmışbr. 

Zürra bunu ıayri tabii ad
•etnıekted1r. 

-

1 
ııonon 

oııuoo 

011100 

-Nçin 
imza 
Atmıyoruz? .. 
Muharririn biri, imzası% ya

zanları maskeli adamlara ben
zetiyor ve mahut kumandayı, . 
verıyor: 

1 
- Mukeler aşağı? 
Bu muharrir bir gazetenin 

iki sayfasına llç yazı yazar, 

1 - Bau hınazlar nrdır ki e•lere girer, 
bizim malımızı, mülkOmüzü çalarlar. Bunları 
elde etmek isin kanunlar vardır. Derhal 
rakala.nna J•PlfU'• Şizi onlaruı teeari&Gn
den muhafaza eder. 

2-Bazı hınazlar vardır ki karanlıkta g6- ı 
rGnmekaizin çalışarlar. Bunlar devlet hazi-
ne.sine ve milletin keae•lne muaallatbrJar. I 

ı 
Fakat 1'1criııf kitah. uydururlar. Bunlara 

3 - Halbuki en büyük bınazlar bunlar
dır. ÇCinkG bunlar milyonlarla çalarlar, fakat 
bi% kuru ekmek yerken milke'lef aparb· 
manlanla oturur, otomobille &"•erler. Bizi 

kar.p IDUWl detlliz. bunla.rdaa korumak lizımclır. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
İspanyada 

intihabat Muayyen 
Tarihte Yapılacak 

Madrit, 21(A. A) -Meclisi 
vükeli içtimaından sonra ispan
ya bllkümeti, mnyyen tarih
te intihababn bqhyacatım 
teyit etmiştir. 

Fakat bazı badisabn bu ta
rihi bir miktar tehir edebile
ceği de kabul edilmektedir. 
Son hadisat mlinuebetile tev
kif edilenler hakkında hiçbir 
karar almmamıtbr. Bunlar u
keri ve mülki muhakeme usul· 
ferine g3re muhakeme edile
ceklerdir. 

Adana Seylabı 
Sular Çekildikçe Zarar 

Meydana Çıkıyor ... 
Adana,21 (Hususi}-Sular çe

kildikçe seylibın verdiği zarar 
daha ziyade göze çarpıyor. 
Nehir yatağına girmiş addolu
nabilir. Maamaifih bazı mahal .. 
lere biriken çamurdan dolayı 
oralarda bili arabalarla gezili
yor. 

Bazı fabrikalann zararlan 
azimdir. 

Likör Fabrikası Bitiyor 
Müskirat idaresinin Mecidi

ye köyünde yapbrdığı likör 
fabrikasının bina İnfaab bit
miştir. Makinelerin montajine 
bqlanmlfbr. ----

Almanya Dan Ve 
Arpa Resimlerini 
Arttırdı 

Almanya, Almanyaya idhal 
edilecek darı ile yemlik ve 
biralık arpaların gümrük re
simlerini arttırmışbr. 

Adanada Ahali Fırkası Kapandı 
• 

Katibi Umumi ile Reis 
Ortada Yokmuş 

Adan&t 21 (Huauai) - Ahali fırkası kitili umumisi mah
kemece anwdığı halde bulunamamıt, reia Abdülkadir Ke
mali Bey de ortada olmadığından htlkümet fırkanın seddine · 
karar Yermiştir. Mea'ul mlld6rll ortada bulunmayan Ahali ga· 
ıetes} ~~ ekk:~acaktır. Kltibi umumi Nedim Beyin Suriye
ye gıttiiJ · daki haberler teeyylit eder göribımektedir. 

Yunan Meclisinde 

Atina, 21 (A. A.) - Yunan ıııeclisi. meb'usam, Türkiye ile 
Yunanistan arasında yapılan itiliflan müzakere etmiş ve bu 
münasebetle muhalefet meb'uslannın tenkitlerini dinlemiştir. 

Bunlar, bilhassa, Bahri mukaveleye bilcum etmişlerdir. 
Bunlara mösyö Venizelos cevap vererek itiliflann faydalarını 
izah ve ileri ıilrülen delilleri cerbetdıiştir. 

Bani meb'uslann Yunanistanda bülunan lJO lik listeye 
dahil kimselerin Türk hükümetine iade edilecekleri hakkındaki 
tenkitlerini de tekzip etmiştir. Venizelos, bunlann ecnebi her 
hangi bir memlekete gitmekte serbe.9 olduklarmı beyan et
miştir. 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Efendiler, Beyler, Paşa· 
lart Duydunuz yal Yüksek 
hırsızlar varmış. Bunlar 
devletin nüfuzunu, hüku
metin kuvvetini istimal 
ederek çalıp çırpmakta 
imişler. Sabık Adliye Ve
kili, Adliye Vekili olduğu 
ve bu bapta kendisine 
terettüp eden vazifeleri 
yaptığı halde, onlara te-

lerile, cisimlerile vurma
mış? 

Neden bugün aleyhle
rinde hala Meclise bir tak
rir vermiyerek sözle 
kit geçiriyor? 

va-

Onlaıın isimlerini ver
miyerek ve onlara en bü
yük mahkeme olan l\ıf. 
mecfüine b·ı..: · ... · ·- k ku-

Bey Böyrek Destanı rettüp etmesi lizımgeler 
Halk bilgisi derneği çalış- cezalar :verilememiş... Nt 

. ., ı -- · · · dilerine hita-
n hırsızlar teslim olu

nuz ne demektir? Bunun 
........ {ey adliye Tekilini 

Belig bir levha! 
maktadır. Cemiyet azasından Adliye vekili böyle ha· 
Ahmet Baha bey Oğaz desta- ı:ineyi boşaltan, devleti· 
nmdan Bey Böyrek destanını şahsiyeti maneviyesini be·· 

ibkala haktan mene 
kadar bir . .... fo ..... ~ olan 

Safranboluda tesbit etmiştir. bat edenleri cezalandı. 
Destanın bestesi konserva- mak istemiı te yüksek Leni u .utmayınız Beni 

tuvarda Ferruh Bey tarafından himayeler karşısında buna böyle bir köşeye atmayınız! 
notaya alınmışbr. muvaffak olamayınca ne- Ben bakın sizin ne 

Bilecikteki Kaza 

Ölen Erıneninin 
r 

Üze

Çıktı / rinden 25 Lira 

• Eski.şehir, (Hususi) - BiJe
cikten hareket eden trenden 
dfiterek vagonun altında aya
ğı kesilen Ermeni yolcu vefat 
etmiştir. Bu adam aslen An
karalı olup rahatsızlığından 
dolayı lstanbula tebdili hava
ya gelmiş, biraz. istifade etmiş 
dönerken bu kaza başana gel
miştir. AdamcağıZJn üzerinden 

24,5 lira çıkmıştır. Ölmeden 
evvel, trendeki seyyar polis 
memurunu yanına çağırmış : 

- Senin bana çok faydan 
oldu, hakkını helal et demiş, 
b?.l{kını helal ettirmiş, sonra 
gözlerini kapamıştır. 

İngiltere Ve Biz 

Aramızda Pürüzlü 
Mesele Kalmadı, 

Deniyor 

Ankara, 21 - lngiltcre ile 
aramızda son pürüz halled!l
mek üzered ir, İııgiliz tebeasma 
olan iki yüz bin liralık 

borcun otuz bin lirasını 
vermek suretile İ n g i 1 i z 

hükümetile sulhen vaki anlaşma 
bugün adliye encümeninde 
müzakere edildi. Hariciye ve
kili dinlendi. İtilaf muvafık 
görüldü. M 'e yakında he
yeti umumi} ... J ..: arzedı! ~ektir. 

Mösyö Puankare 
Paris, 21 (A.A.) - Mösyö 

Ruankarenin sıhhati iyileş-

mektedir. 

ltalyan Tayyareleri 
Kenitra, (A.A.) - ltalya

dan Brezilyaya giden 12 İ
talyan tayyaresi buraya gel- · 
miştir. 

Ahçı Kadın Yanılmış Şeker Kamışı Kongresi den istifa etmemiş ? Ne- işlerinizi biliyorum... Dik-
Kahire, (Hususi) _ 1931 den onlar baklanda meb'- kail ... ) Demek olduğunu Ankara, 21 _Bir meb'usuo 

senesi kanunusanide Nev- usluk sıfabm kullanma· iddia edenler olursa, aca- evinde çalışan ahçı bir kadın 

üçüne de imzasını atar. 
"Tan,,gibi dünyanın en ciddi 

ve en eski gazetelerini açınız, 
imzasız makalelere ve fıkralara 
.ıergün tesadüf edersiniz; fakat 
dünyanın ciddi veya maskara, 
hiçbir gazetesind~ ayni sahi
fede, her allahın günü iki ayni 
imzaya rastgelmezsiniz. 

Ben burada herhangi bir 
şöhret veya imza düşkününün 
şahsen bana veya bir başka
sına çatmek ve umumi alakayı 
celbetmek vesilesile ortaya 
attığı manasız iddia üstünde 
çok durmak ciyetinde de· 
ğilim. O Muharrir, dilerse 
ve gazetesi muvafa1<at ederse 
her makalenin, her fıkranın 
hatta her küçük haberin altına 

büyük puntularla imzasını atabifü 
bununla da hırsını tatmin ede
mezse göğsüne bir yafta asa~ 

rak ismini yollarda her gelen 
geçene tanıtmak istiyebilir. 

Biz, yalnız bu sütunda im
zamızı niçin atmadığamızı kari
lerimize i:r.ah için, \l muharriıi 

tarifini vesile tclekki ediyoruz. 
Bu, bir mü.sahabe ve fan· 

tezi sütuundur. Kari, bu sü
tundaki ilç beş satır yazıyı va
purna veya travayda, ayak üs
tü okur, birkaç dakika oyalanır, 
geçer. Bu nevi sütunlar ne ilmi 
bir tetebbü, ne de edebi bir 
itina ile kaleme alınmaz; sadece 
bir hadiseye isaret, bir yazıdaki 
ı; afs.ııtaya dikkat veya her 
hangi bir şeniyetin gülünç 
tarafını bir iki satır da kay
detmek için yazılır. Dünya 
matbuatında bu gibi sütunların 
ekseriyetle imzasız kalması 

bundandır. 
Merak eden kariler gazete

ye sorarlar ve öğrenirler. Ne
tekim SON POSTA da bJ 
nevi suallere mükerrer cevap
iar vermiştir. 

Banada yeniden böyle bit 
sual soran olursa, nüfuı tes· 
keremin bir kopyesini soranın 

adresine gönderirim; fakakat 
bu küçük fantezi sütunlanndan 
herhangi bir şeref ve şöhret 
beklemek zafını, fıkra yaz
maktan başka marifeti olr.lıyan
lara layık buluyorum. 

. 
iki Papas 

Yunanistanda Mahke
meye Verildiler 

Atina, 21 (A. A) - Bazr 
ortodoks rumları, katolikliğe 
çevirmiş olmak zan ve itha
mile bir metropolit ve bir 
papaa, istinaf mahkemesi ka
rarile muhakeme edileceklerdir 

Maliye Vekaleti 

k t la ak 1 k mış ? ba hanği noktada haksız . intihar eden lsmail Hakkının 
yor ta op nac 0 an şe er Milletin efkarından, çıkarlar? Ank 21 M 1 k 
!tamı•ı kongresiae Mısır büku- resmini gazetede görünce se- ara - a iye ve a-

y takririnden büyük bir Bu vaziyet karşısında d letin t' ·1 .. · balı 

Ferit Bey Şayiaları 
Tekzip Ediyor 

meti. de davet edilmı· qti'r. ı:u· 1 N nelerden beri kaybetmiş ol uğu e ge ırı ecegı mevzuu -
'S kuvvet olao ır mi e- bu adamın feryadındaki l L d fir F 

MlSlr hır. şeker kamışı d • dd kocasının bu olduğunu iddia ıo an on ra se · i erit Bey, den onları mey ana, ısim- ci iyete: h · 
memleketi olmak hasebile etmiştir. Yapılan tahkikatta bir arıciye memurunun mali· 
bu kongre için ehemmiyetle kadının yanıldığı, Bursada ev- ı y .... ye geçemi~ree~~ hakkı,Hlakf 
hazırlanmaktadır. t irler fnnn, ;~.'?.r ;rıa-,ma~ '·l\f memuru iken tegayyüp \ kanuni sarahatten bahsederek 

Bu kongreye Türk bnl.:Wlle- l 1.. -len İs .~il Hakkı isimli ko- bu hal eri bi"Tzat tekzip ""-•s-.. 

ti de clevet edilecektir. ! L --------------------------! casmın bu olmadığı anlqılmıftır. tir. / 

1 . 
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1 Gaziy~ G6rsegdi~. il Bu HAFTA 
HAD61 OEm.ERDEn •• " • • 
BAHSEDOR Diniz? ~ORECEGINIZ YENi FILIMLER BASIL YftPILD1All1 
Karilerin Gelen 
Cevaplarını 

Dercedigoruz 
Büyük Guiye: 

Ben ve benim gıbi birçok 

Yatandaşlar en mühim uzuv

lanmızı harpte kaybederek · 

cümhuriyeti yaratbk. Fakat ı 
kendi eserlmiz olan cl\mbU: 

riyetin kanmllanndan iatifade 

edeİniyonız. Yeni tekaüt ka
nunu neden bizlere de teşmil 

edilmiyor? diye derdimi ya
nardim: 

lstikllJ harbi mal61Jerindea ythbqı 

H. Vasfi 

• Gazi Hı. ile karşı karşıya 

gelsem, fUnlan söylerdim : 

Bunaaıı iki sene evvel Gaı:i 
Hz.nin, seyahatinde dokuma bir 

gömlek yapbrdığını ~azeteler
de okumuştuk. Bunun üzerine 

: bütün halk yerli malına koştu 

ve Bergama manifaturacıların

da yerli malı namile birşey 
kalmamışb. Her inkılabı 

Gazi yapb ve halk mem

nuniyetle kabul etti. Son defa 

yapılacak bir inkılap daha 

varsa bu da yerli mallan kul

lanmakbr. Buna da ilk defa 

Gazi başlıyacak ve arkadq

lannı da yerli malı giymiye 

mecbur edecektir. 
Berıama Foto 

lbrahim Can 

* Gazi Hazretlerini görseydim 

fU dertlerimden bahsederdim: 

1 - Yeni memuriyetler ih

dasmdan, fazla memur kullan

mak prensipinden, maaşlara 
zamdan, memurlara maaştan 

gayri ikramiye verilmesinden 
vazgeçilmesi, 

2 - Vergisinden başka 
masrafını çıkarmıyan zahire 

fiatlannın mütemadiyen dilş

mesinin önüne geçmek, 

3 - Yerli mallannın, velev 

kaba bile olsa herkese cebren 

giydirilmesini cemin etmek, 

4 - Siyasi bayatta millete 

tam bir hürriyet verilmeli, hiç 

olmazsa bir fırkamn daha te

ıekklllllne müaaade edilmeli, 

5 - Devlet ve millet zara

nna yapılan en küçnk aui 

iatimallero en ağır cezalar tat
f bik olunmalı. 

* 
Zeytin ojl.a 

Aziz 

Gazi Hz. ni görseydim: Bo--

pnma kanununun tadilini is

tirham ederdim. 

Bu kanun zamana, asra uy

gun değildir, "rutin" bir mu
hitin bir mahsulüdür. 

Evliliğin bir piyango oldu
ğunu kimse inkar edemez, bi--

naenaley kimseye kimsenin öm
rünün sonuna kadar cehennem 
hayalı yaşatmak hakkı veril
memiştir. Yeni memleketlerde 
olduğu gibi boşanma kanunun
da (Maddi Tazminat) ve (As
rın manbj'ı) hikim olmalıdır. 

Kadıköy, Moda 

H.H. l 

l..tanbul sinemalannda bu ı ; 
hafta göreceğiniz epey giizel 
filim vardır. J 

"Majik,, (Colline Moore ) un 
sesli, sözlü ve şarkllı olan 
(Çünkn seni seviyorum) kur
del~ıini gösterecek. Vak'a fr .. 
landada geçiyor. Hadisenin 
cereyan ettiği mıntaka bir ma
, • 11 havuııdır. Ameleden 

Ramon NotJaro ve nişanlıcı 

Yukarda Gördüğünüz 
Sinemadan hoşlanan karileri

miz için bir müsabaka tertip et
tik. Haftada iki defa sinemadan 
bahsettiğim;ze göre, haftada 8, 
bir ayda 32 maskeli arti•t reı.
mi dercedecctiz. 

Bu maskeli artistlerin kimler 

Pannantun Şeref resim ıeçidinden 6ir sahne 

, ler, (Rory) ye, eski aşkmın öl-l 
tuttuktan ıor.ra fena hadise-

Harold Logt arzusuna rağmen polislik meslegine atılırken 

(O'More) fevkalade ~el ke
man çalıyor ve sesi çok güzel
dir. Civar köylülerden (Rory) 
nin ıevgilisidir. 

B\rgün, bir tesadüf eseri 
O' More va:i ile davetlilerine 

giizel bir parça dinletmiştir. 
Genç aan'atkirla pek ziyade 
alakadar olan bu adamlar onu 
Amerikaya gitmiye teşvik et
mişlerdir. O'More bu tavaiy~ 
yi dinleyip Amerika yolunu 

düğü ·z ... habmı verm;ştir. Hal
buki Lu doğru değildir, Ame
rikaya gizlice yı:pbf;ı bir se-
vahatte, nişanlısını - bir rol 
icabı - bir kadınla öpüşür gö

ren Rory çok müteessir ol
muş ve memleketine dönmilş

(Denmı 7 nci sayfadadır) 

Güzel Gratel 

ResimJen Maskeleri!l Altindan Bu Artistlerı Tanıyabilir Misiniz? 
olduklarını bulup çıkararak" SON 
POSTA sinema müsabak memur
luğuna ,, bildirenler arasında bir 
kur'a çekilecektir. 

Bu kur'anın cevaplan müsa
baka bittikten •onra muayyen 

bir müddet zarfında gönderilmek 
lazımdır. Bu müddeti ayrıca ilan 
edeceğimiz · gibi taşr:ı karilerimi
zin de iştiraklerini temin etmek 
için arada kafi zaman bırakacağız. 

Birinciliği kazanana maruf bir 

sinemada mevsimlik bir abone 

( Taşra için sinema bulunan yer
!erde ayni şey temin edilecektir.) 
ikinciye bir loca, beş kişiye 
birinci mevki sinema bileti ve 

yirmi kişiye beşer tane artist kartı. 

• 
Tadili icap Eden 
Esas Noktalc r 

Hangileridir? 
Ticaret odası tarahndaıı 

Gazi· Hz. ne verilen raporun 
bugiln de "ticaret mukavele
leri" ve "damga" resmine ait 
losımlannı neşrediyoruz: 

Ticaret Mukaveleleri 
Bu mukaveleler, mukavde

nin &ktedildiği memleketlere 
verilen müsaadelerden azami 
derecede memleketimiz lehine 
istifade temin eylemek maksa· 
dına malik bu!unmak icap 
eder. Tüccarlanmızm şikayeti, 
milsaadelerden azami derecede 
değil, hatta kafi m"ktarda bile 
istifade edilmediğini bildirmek· 
tedir. 

Ticaret mukavelelerinin merP 
leketimizin nıennfiinin, icap ve 
iktiza ettirdiği bütün hususi· 

yetleri ve noktalan ihtiva ede
bilmesi için )apılacak işlerdeıı 
biri, bu bapta ticaret ve sa
nayi odalanndan mütalea alın· 

masıdır. Esasen ticaret ve 
sanayi odaları nizarunamele
rinde hükümetin mukavelab 

ticariye aktinde odalardan mü
talea soracağı yazılı ise de 
bu cihet tatbikatta pek aı 
yer bulmaktadır . Ticaret 

muahedeleri aktinde nazarı 
dikkate alınması şayanı te
menni olan noktaların mühirn" 
eri ıunlardır: 

Mühim Bazı Esaslar 
1 - Bir memleket ile tica

ret muahedesi aktec:ierkeO 
o mem!ekete ihraç miktan ve 
ehemnıiyeti az maddeler hak
kında ınüsaade almıya çahş
maktansa ihraç imkanları faz}• 
olanlar üzerinde daha genİ4 
milsaade istihsalinin temint 
lazımdır. Mukavelenin aktedil" 
diği memlekete ihraç imkir.ıJ 
olmıyan veya pek az buluoaO 
bir madde hakkında müsaade 
teminine çalışmak bir fayd• 
temin etmedikten maada bil
mukabele istilza uı ettiği fed•: 
karlık ve müsaade noktal 
nazanndan memleketimiz içİJ' 
zararlı da olabilir. 

2 - Ticaret muahedeleıi 
hakkında bazı ihtiyaçlanınajJ 
en iyi ve en ucuz temin edç 
ceğimiz memleketlerden bıJ 
ihtiyaçlanmızm kendileriD' 
den tatminine bedel memlekç 
. . d 'h . 1 l .~ timıı en ı tiyaç an o an mev 
dı almalannı mümkün kılın-"' 
Bilhassa inhisara tabi mevadcbl' 
hariçten mübayaasında bu tarı
da hareket olunması çok şay•ıı' 
temennidir. 

3 - ihracat mallarunııdaı' 
bir veya birkaçını esaset' 
daha fazla alan bir 111efll' 

ö5-
leketin bize müsaade g ıJ 
temıiyormuş gibi bunlard9 

asgari ve mutat rr.übayaal~t 
dan az miktarda aimayı teah tı 
eylemesi ve bunun bir ticare_ 
mukavelesine geçmesi! aıe~ 
leket menafii i.e kabili te 
sayılmaz. dl 

Binaenaley bu noktanın. de 
mukave· atın hini tanziJJ1111 Jı' 
nazarı dikkate alınması JJJ' 

sadı temin eder. · 



Kari 
Gördüklerimiz 

Ankara Esnafının 
Şikayeti 

Ankaradan yanltyor ı Bizler hHbel

llıeslck piyasa maha inde dükkln tut

lbıya mecbur küç~k b irer esnafız. Piya-

1•da dükkfin lcarlan ise yüksek oldu

iundan kauınç kanunu ınudblnce be

ta.ınamcye tlibi vtı ddtcr tutmakla 
llılikcllcfiı ; fakat kanunda bu defterin 

ite tekil ve ne ıurette tutulacaj1 mu

\arrcr olmadığı için herkes bil' uıul 
hıtnıuıtur. Baz.ıları uıu'.ü muuafa Uzc

rine defterini tan:ılm ediyor, memurlar 

'-rafından bcyenllmlyor 1 Bir kıımımız 

"-WG 'baalte Uzcrlne defler tutuyorus 

lene kabul edilmiy..-r ! Memurlar ise 

bıZc lhtkaca ıalih bir ddtcı nGntuaeal 

llSalcrmlyor. Yahut ta bir aayfaaı varide 

diğer aayf ası aadlre yauh bir n\lmune 

ıaatttiyorlar, bu tekil bem bizim lbtJ

>'•cat ve hesababmın tatmin et~dik

tcn batka bü.bUtUn nıuamclltımıu 

lttvi, ediyor YCı hem de sene ayni 

l!lcmurlar tarafından kabul e<lllmlyor. 

au suretle eınaf bu kUçllk memurlann 

cltnde bulçe oluyor ve tBrlU tGrlU 

•uiistfmaller vücuda sellyor. Hem hul

llcl millet, ve hem de esnaf mutaumr 

•luyor. 

panya 
du -

, 

• en-
İsti yor
Karşı 

1 
hiz etmişlerdir. Portekize il
tica eden ihtilal reisleri, 
Makra ismindeki piyade tat
bikat mektebinde ikamete me-

mur edilmiılerdir. Bunlardan 
tayyareci kumandan Franko 

.. her tnrlü tekli idarenin bu
günkii lspd.&,ya idaresine mii-

reccah" olduğunu s6ylemiştir. 

F ransada Vaziyet 
Yeni t~ekkül etmesine 

rağmen kabineden iatifa eden 

iki miiıtepr ile bir :ıazırm 
yerle1 "°e henüz yenileri inti

hap edilmiş değildir. Bwıla
nn sol cenah ve mukez hr

kalan azalanndan seçilme5İ 
muhtemeldir • T eşekkülüoün 

akabinde bir lm:1m azası iati
fa eden bir hükumet bu vazi-
yette biraz tuhaf mevkie düş

müa oluyor. 

Gandl lngiltereye Karşı 
Londrada bir koferans top

landı, Hindislana, lngiltc.renin 

Binaenaley unafın ellnl koluau 

hağlıyan ve ticaretin laldtafına mUhim 

bı, mani olan bu defter usulOnOa ilgası 
ile kazanç vergisinin adakt, lnaaf da

lrealnde maktu bir tekle ifraj1m Millet 

1ıabaıı olan Hüyük Gazi Hauetlcrlnden 

rica ve istirham eyleriz efendim. 

lm:ı:alar : Ankarada tuhafiyeci ema• 

fuıdan l°UTJUCU zade Fuat, Bubor ea

Qafuıdan SOleyman Sım, Kunduracı 

tınafından HalllZ&t Tnrk bakkaliye ma

hzası sahibi Oımao, Nadir, Şevket, 
liUıeyln Rem:ı:I, Fent, Mana. Mustafa. 

Bayram, Şakir, Salih, Hayri, Manifatura 

"nahndan Fahri, Vedat, Ahmet, Hır

"••atçı Mutafa L&tfü, ZGcadye Mehmet 

ı\it, Kuru yemltçl Ahmet. Kolacı Meh

ııııııet Hamdi, Şekerci Haaaa Rıu, Teni 
Peı.at 

Mühim bir iktısadt sarsıntı geçiren Amerikanın 
meşhur merkezi Nevgork 

de itine yanyabilecek bir 
ıekil vermiye çalışıyor. Fakat 
bu konferansa karıı G · li 

Alacaklanmızı Ne 
Yapalım? 

Gantenl:sde borçlunun upeedlllp 

edllmemeal loakk11Mla bir ıMaall•lz m-

aı.rum olmattur· 
Bir çok :sevat bapein aleyhinde ya

lıyorlar, tabiidir ki ılan medeniyet 

bunu icap ettlrlrae de belilm rlbl ala

~. olan bir klmH her halde hakkı 

•e,ruu olan blJ' matlubunun tahsili 

lleye mlitevaklof in ODUQ tatblklısl 

\rzu eder. 

Bu cümleden borçlum blltlba nukadu 

"evcudcatnl aaldallllf bu,On deynlnl 

•ermekten kasten b.han aczedlyor; bu 

llbller hakkında ne yapmak ll:umdır? 

Yokaa alacaf1mı:ı:.ın üzerine bir bar

~ au mu içelim ? 
fatihte mulıılm mtltekaldlnden 

A. Nuri -
- RiCAMIZ 

Bir dert n tlklyetl olan, umam 
için faydalı fikir 'fe aeılnl lflttlrmek 
.atlyen ntaaclaf için .. SON POSTA,, 
'8taalan açıktır ye daima açalı lı:a· 
S...aJrtır. Fakat bu yuılann mua17en 
.._, hacmi P91D ..... ı lhııadır. 88yle 
~ hem 7aamn derci sec:lklr, 
'-- lıııaflsa Wr dertllaba tlerdl- yer 
"'eraek almklD elan. Ba aolrtaya 
dikkat edllme.&DI karllerialsd.. rica 
ederiz. 

'lef rika No. 8 

Amerikadaki Buhranın 
Sebepleri 

Amerikadaki iflaslar ve if
lAslan takip eden intiharlar 
devam etmektedir. 

Bu iflislar şimdi lngiltere 
ve Avrupa piyasalarında da 

tesirini göstermiye başlamış

br. İngiliz gazeteleri bir sene 

: içinde bu iflasların İngiltere 
dahilinde de onu alınması 

mümkün olmıyan iktıaacli buh

rana sebebiyet vereceğinden 
korkuyorlar. 

Amerikadaki iflislann ıe

bebi ıudur: Amerikada ıon 

seneler içinde istihsal fazlahğı 

vardır. Bu fazla iatihsalitı 

sevkedecek pazar kalmamıştır. 
Bu yüzden istihsal işlerinde 
kullanılan para fabrikalarda 
kalmıyarak borsaya hiçret et
miştir. Borsada para bolluğu 
ıpeküla.uyonu arttırmıştır. işte 
bu ıpeknliayon ant aukutla
ra, o da ani ifllalara sebe
biyet vermiştir. 

Amenkada işsizler 
Amerika bllkümeti ipİzlere 

yardım için tertibat alırken 
reiaicilmhur Hover ayandan 
90 milyon dollr yardım tah-

aiaab iatemiftir.A yan bu paranın 
klfi olmadığını aöyliyerek tah-

SERVER BEDi 

- İKİMİZ - --
- Siz de mi korkuyorsunuz?! dum •e bacatımı bir dizinin 

dedim. üstüne koydum. 
Kekeledi: Çocukçağız bili taşkındı. 
- Hayır... korktuğumdan 1 Fakat ne yapun? Beni ikinci 

değil... fakat .. ıey •.• nerede... defa 16riiyor, batta birinciyi 
- Gelin... ıurada sandık aaymazab:, ilk defa... bk defa 

edası var... pattadan bacağını dizine ko-
Daba alçak sesle ili-.e yan kıza tatmaz mı? Hot 

ettim: onun yerinde Hayri B. olsaydı 
- Kiıme görmez! kim bilir ne pratik hareket 
V c kolundan tutup onu ederdi. 

"ndık odasına çektim. Elini yaranın llatOne ıötllr
'1 Adeta ders verir gibi F azıb dn, cam parçasını tutmak iate

çak bir çekmecenin llıt6ne di, hen sıçradım. 
~ hea de yuuaa otur- O vakit, Fani, ilk ukek,e 

Gandi, arkadaşlarile propaıanda gapıgor 
ıisab 000 .nilyon dolara ç1- ı hare~te geçmiıtir. Böyle bir 
karamak istemiştir. Reisicüm- konferauın hiçbir zaman Hin-
bur bu teklifi reddetmit ve 
bir milletin, işsizlerini tufeylili-

ğe alıştırıoakla iktısadi buh
ranın halledilemiyeceğini söyle-
miştir. Fakat reisicümhurun bu 
hareketi siyasi bir hadiseye 
sebebiyet vermiştir. Teklifi ya
panlar, reisiciimhurun fırkası-

dır. Reisicümhur fırkanın tek
lifini reddedince arada ibtilif 

çıkmıt ve fırka reisicümhuru 
protesto etmiftir. 

ispanya lhtilili 
lapanya bGk6metinin tekzi

bine raj'men ibtilll ve grev 
hareketi hill tiddetini kay
betmemiftir. Kıral ve kıraliçe 
Ubumu halinde memleketten 
kaçmak için tertibat almış, 
sarayın, etrafım da topla tec-

hareketi gösterdi, beni bir 
elile sımsıkı kavradı, zaptetti 
( ha şöyle! ), 6teki elile cam 
parçasırun ucunu tuttu ve bir 
çekiıte çıkardı. 

Kan akıyordu. Hemen ipekli 
mendilile ayağımı sardı. Fakat 
bili beni 11msıkı tutuyordu. 

Yanağımı ona doiru uzat
bm. Ôptll Te dudaklanmı 
aradı. Fakat tam o sırada an
nem bağmyordu: 

- F atuıJ F atuı1 Nerdesin 
kaz? •• 

Ben Fazılın kulağına eğildim: 
- Sen burada kal, ben çı

kayım, annemi qaiJ indiririm, 
aen de kaçarsın! 

Oğlan ktll gibi oldu ama 
ne yapacak? Ben laemen oda· 
du pkbm •• Mke Hke aue-

distamn menfaatine uygun 
olmadığım söyliyerek tekrar 
propagandaya başlamıştır. Res· 
mimiz, Gandiyi işte böyle bir 
propaganda vaziyetinde göı
teriyor. 

Ticari Sefain Amelesi 
Ticari Sef ain amelesinin he

yeti idare iıitahabab bugün 
yapılacaktır. 
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min ~ısına geldim: 
- Ayol... Anne... Ayağıma 

cam battı! Apj"ı inelim de 
tentürdiyot slir. 

Annemin kandan filin tlrk
tnğü yoklui Fazıla yalan söy
lemiştim. 
. - Gel bakayım aşağıya ... 
dedi. 

Onu takip edf'rek merdi
venlerden inerken aklıma geldi 
ki, ayağımda, Fazılın bağladığı 
ipekli mendil vardı. Annem bu
nu garmesin diye iki üç adım 
ıeri kaldım, annem merdive
nin d6nemeç yerini inerken 
ben hemen eğildim, bir çekişte 
mendili alıp, hırkamın ce
bine atbm. 

* Cam parçasının ayağıma 

Ve İşleri 

Kocanızı Seçerken Bize Sorunuz' 

Sevgilerimizi Niçin 
İtiraf Etmeyiz? 

Cevaplarımız il Kruvaze Manto J 
Bazı genç kızlar aeverler, fakat ff'V

dlklcrlni ifüaf etmeyi son dalilkaya r bırakular. Erk~ği üzmek, ıevgl]erınl 
kendilerine bile itiraf ~tmlyerek llkayt 
f8rünmlye çahJmak en büy6k snlderl
dlr. Fakat ufak bir imtihan 'kal'fg)nda 
derhal tcallın olurlar ve o nldt kalp
lerini kemiren H"Vdanıo aatırabnu duy
mıya bAflarlar. 

Dlln Maçkada F. L. a.mlnde blr genç 
kızdaa aldatım mektubu kıamea nakle
diyorum. Bakını& bu lns Mvdiji 
halde Afkını kendlılne bil& ttfnft
kaçıyor. B ı genç kı:ı: diyor kJ ı 

.. Ha.1111teysd 

2S y .. ıncla lıılr inam. GGselml ylm, 
Mlmem. Herk.. çirkin olmacbiımı söy
ler.. Tahaılim ortadır.. Komıumda 11 
J'aflnda mektepli bir renç. Dalma iyi 
söriltilyonn. Aramısda aamlmlyet meY• 
cut. bana her hafta mektepten rellrken 
mluh guetcleriai okumam için setlrlr. 
Bir ırOn.. tam bir ıene eYYel (LArua) ta 
anlamadıjl Franaızca bir hellmcyl bana 
aormak için başını batıma yaklaftırdı. 

Yer .. ııandı, ulzele unnettim. Bir .de 
b8.f1mı çevirince titrlyen b lr çift dudak, 
iki iri IÔZt aapaan bu çehre ile kar
tılathm- Derhal bu vaziyet kartısında 
De ;apmak lbım ıreldiilnl dllşüneme
dlm, hain hain yü:ı:fine baktım. 

iki hafta aonra... dört ay de•am 
eden bir qk maceruı yqacbk... Ben 
011u ae.tyor midim?.. Aıta- Ho,uma 
ıldiyordu.-

Şimdl beni rördilğ'Q uman yabancı 
blrile kartalatmıt gibi aellm bile ver
mez.. Hot vermeılnl istemem, yalnıs 

ıaranr, arkadqına benim bakıp bak
madıtımı ılSr.etletirdi.-

Slmdi .. Da soruyorum: Bu çocuk 
bana bunlan niçin yapıyor? Aramı:ı:da 

ne var kL. Beni bir hafta rlSrmeden 
mektebe dlaen .,. baftHuuı bir kilo 
eksik. rensi bira:s daha uçUk reı- o 
dejilmlf slbl- Soruyorum : e-llD ... 
bebl nedir?- Kendlalnl bir buçuk ay 
basan da daba fasla sörmilyorum. Yal· 
nız anlamak latedittm, niçin sevmiyo
rum? laetl Defılm cerlhadar oldu.,, 

Ka:ı:.ım, erkek ıenl aevlyor, sen de 
onu aevlyorauıa. bdntz. de a1kan11a itirafı 
uaf sebebi addedlyonunUL. Kalplerl-
nbl dlaJeybaia, SkecekMniz ki battin 
bu teceulla •• bGtGD bu asap o lalıtea 
sellyor. 

* Begoğlunda Hicran IJalckı 
Hanım: 

Sb hem paraya. hem tlihreto dllt· 
kllaatlnG:s. Oaun için kocuuslD da uçok 
paralı olmuı lbımdır. Fakat babadıua 

mevrua aenete dayanan blr genç ıizl 
bedbaht edebilir. ÇünkU mevrus paralar 
çabuk biter. Kasanmıya alıımamıı kim· 
aeler bayatta muvaffak olmanın da 
yolunu btlmez.ler. Sir. daha r.iyada ha
yatta muvaffak olmut veya olmak 
latidadını ırö•termlt bir genci tercih 
edlnlı. Buna mukabil kocanıun f.tlndea 
r.lyade ılzinle allkadar olmasını bekle
meyin. 

* Çamlıcada Nesibe H. 
Eter b.Mdupnw: numara dofru lae, 

als De latedijinl bilmlyen kararıa bir 
kıuanı:s. Onun için !lalettayin bir 
erkekle nleamek aiz.ln için tehlikeli 
olabUJr. Sb.l aallm bir izdivaca rlStGre
cek en doina yol ıevdadır. Se•lftljinl& 
erkekle evlealnlr.. Y abus bu erkeğin 
parah .. kuanabllen bl.r adam olma
u- dikkat edlnls. ÇilakG ... sem'nln 
batıaaaınclaa mea•w olmaluıaa kaptan
bk yapmak t.Uyen lna&Dlua bemer
.talr.. .. 

Ankarada Neriman H. 
Suallerin eevaplannı iyi verememlf· 

ıtnlx, numaranu anl .. ılmıyor. 

Kruvaze dOğmeli mantolar 
göze pek az çarpıyor. F ... kat 
bir müddettenberi bu biçim 
elbiseler gorunmiye batladı. 
Eğer yakası bol kürklil olursa 
çok yakışır. 

Amerikan kıs kol rjlndcn S. P. H. ı 

Siz arzulannızın okadar 
esirisiniz ki, kocanızı seçerken 
de bu tesirden kurlulamamak
lığınız mümkündür. Onun için 
aeçcceğiniz erkek hakkında bir 
defa da itimat ettiğiniz kim
ıelerin fikirlerini almayı 

ihmal etmeyiniz. Çünk& koca
nıza karıı çok müsamahakar 

olmaruz muhtemeldir. Bu tak· 
dirde ahllkı mazbut bir er-
keğe ihtiyacınız vardu. Bunu 
iae siz anlıyamazsıruz. Temiz 
ahliklı, iyi bir aile çocuğu sizi 
mes'ut edebilir. 

Hanımfegze 

verdiği acı ders, beni paytak 1 ta kapıya doğru giderken, 
bir casus olmaktan menede- içerden anahtarın çevrildiğini 
medi; ertesi gün değil, duydum . Vay kafirler vay 1 
daha ertesi glin, gene annem Kapıyı kilitliyorlar ha?.. İşi 
henden evvel yataktan kal- ilerlettiler demek ! 
kınca, hemen peşine düıtüm. Hemen kulağımı kapıya da-

Bu sefer valde hanım alt yadım. Annem itiraz ediyordu: 
katta yemek odasına girdi. - Kapıyı kilitlcmeyiniz, a
Ben de odanın d1fU8ında çınız kilidi... Hatta kapıyı da 

d t k .. d k 1 b" açınız! 
uran e au e çı an mıı ır N h t H f d' 

kı k -1.&... kul - eza e anım ıyor 
rı masanın mu~ ao : Hayri Bey, sizinle biraz mah-

dum. Ôyle zannedıyorum ki rem konuşmak isterim... Ar
Hayri B. ıimdi hu odaya ge- zetmiştim ya. 
lecekti ve onu beklemek be- - Biliyorum, fakt kilidi 
ni sevincimden deli ediyor, açınız. 
kalbimi de çarptırıyordu. - Müsaade ediniz, Nezahet 

Tahminim doğru çıktı. Üç Hanım. 
· d H · Annem mağlup oldu ve 

beş dakıka geçme en ayrı k kil'd' ı d B Ik" . . . apının ı ı açı ma ı. e ı 

Bey geldı ve odaya gırdı, ka· onun da cennet canına minnet. 
pıyı dikkatle kapadı. Aiız yapıyordu. 

Ben muanın albndu çıkıp ( Arkan var ] 
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Buharada Öldürüldükten Sonra Rus Komünist Par
tisinde İlk Temizlik Ameliyesi . Nasıl Başladı? 

'----------__..;..---- Anlatan: Agabekof: 36 ---
Bu kadın iyi bir ressamdı. ı· yılanlar arasında mevki aldı: 1 bepler olduğunu l)ildiriyor-

Ve onun vasıtasile Arap mem· Bundan birl,aç ifin sonra idi. du. Kısa ~ir zaman kalacağı· 
iekctleri ve lstanbul arasında- Trilisscrin makamına gitmiş, nı zannettiğim bu kadın Tri-
ki irtibab temin edebilece
ğinden Blümken b '!hassa ümit 
vardı. 

~ntizar alonunda sıramı bek· 
liyordum. 

lisserin yananda bir ..saatten 
fazla kaldı. Ertesi gün, ayni 

şube me;nurlanndan Minski 
beni yanına çağınlı •e ıu 
haberi verdi: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 ' 5 6 7 8 9 10 11 

_) 

(İrina Petrovna) İstanbula 
Blumkenin zevcesi ıfatile gide
cekt ir. Filistinde çalışbrmak 
üzere yanımıza bir de Yahudi 
mühendis almışbk. Bu adam 
da oradn bir garaj açacak, 
ve bundan bilistifade otomo
b ·ı ile bütün Filistini de geze
rek propaganda yapacaktı. 
Mısırda çalışbrmak için de 
(O. G. P. U.) yanımıza Ak
selrot ) isminde birini vermişti. 
Bu hazırlıklar devam ederken 
( Blümken ) maarif komiseri 
( Lunaçarski )nin evinde oturu
yor ve sık, sık buluşuyorduk. 

Bu sırada " Harici .. şube 
memurlanndruı ( Liza Gorskay) 
odaya girdi ve sıra bek
letilmeden Trilisserle görüş
mek istediğini söyle~i. 

1 
". - Blumkcn tevkif edil- 11 

miştir. ,. ...... .ı-.ı....ı.-.-....._-....._..._..._..._ ... 

Konuşmalar esnasında Bliım
kenin T roçkizm hakkındaki 
fikirlerimi anlamıya çalıştığının 
farkına varmışbm. Nihayet bir 
gün bu meseleden aramız 

açıldı ve Blumken Trilisere 
giderek benimle beraber ça
lışamıyacağımı bildirdi. 

Ben de ay~i fikirde oldu· 
ğumu, binaenaleyh Bhimken 
ile Şarka gidemiyeceğimi söy
ledim. Vaziyet müşkülleşmişti. 

(Triliser) beni Hindistan teş
kilatını viicuda getirmiye me
mur etti. 

Bu hadiseler 1929 senesi 
ağustosunun son günlerinde 
olmuştu. Bliimken yola çıkmak 
için noksanlarım ikmal etmek
le meşguldü. 

işte tam bu sırada komünist 
parti inde t emizlik başladı. 
Temizhğe, evvela (O. G. P. U.) 
teşkilatına mensup olup harice 
gitmiye hazırlanan memurlar 
arasında başlanmıştı. (O. G. P. 
U.) nun teşkilatı hariciye şu
besine mensup memurlardan 
b i yük bir kısmı Blumkenin 
komünist fırkasından çıkarıl

masına istemek teşebbüsünde 

idiler. 
Bunu hisseden Blumken 

'temizlik,, ten kaçınmak ıçın 

bahane arıyordu. Hatta üç 
dört içtimaa gelmemişti. Fa
kat nihayet gelmiye mecbur 
olmuştu. 

O günü çok iyi hatırlıyo
rum: ( G. P. U.) kulübü teş
kilatı hariciye şube5İ memur
lara ile dolu idi. 

Merkez kontrol komisyonu 
azasından Colts, Karavayef ve 
Filler mevkilerini işgal etmiş

lerdi. T rilisser de onlara ya km 
bir yerde oturuyordu. Blumke
ni çağırıyorlar. 

Az sonra kürsUye Blumken 
geldi . Bu adam , mazısı 

b.ekkında fırka arkadaşlanna 
tenvır etmiye davet edilmişti. 

Her ı:aman kendinden emin 
ıörünen bu adam kürsüde 
izaha~ verirken renkten ren
re giriyor, sık sık duraklı
yordu. 

Bli'tmken izahahm verıp 
kürsüden iner inmez onun 
yerım " Trilisser " işgal 
etti ve Blümkenin komünist 
fırkasına sadakatinden, gör
düğü işlerden bahsederek onu 
müdafaa etti. Salonda bulu
nanlar Trilisserin müdafaasına 
hayret ediyor ve ıeılerini çı· 
karmıyorlardı. Biraz ıonra mu-
rakabe komi.yonu kararını ı 
Mrdi. V • Blümken temiı .. , 

Bunun için ba ıı mühim ae- ( Arkası ni J 

Gazeteler Neler 
Söylüyorlar? 

G MİLLfYET " • Falih Rıfkı 
Beyin imz.asile ve " Çöl gibi 

. Anadolu ., serlivbası altında 
bir seyahat müşahedesinden 
bahsediyor. Yukardan Kara
d nize, aşağıdan da Akdeni
ze doğru ormanlan sürüp gö
türen oduncu baltasına lanet
ler ettikten sonra mümkUn 
olan yerlerde göreneği değiş
tirmek, odun obaları yerine 
kömür sobalarını ikame e-
derek yeşil ve servet 

menbaı ormanları korumak 
ı~zumunu ileri sürüyor. Boğaz
içindeki bir fidanlığın teneke 
mahallesi yapılmak üzere 
kökünden kurutulduğunu ya'lı
yor, Ankarada çocuk büyütü
lür gibi ağaç yetiştirildiğine 
nazarı dikkati celbecliyor. 

"CUMHURİYET,, , Yunus 
Nadi Beyin imza.sile fenni ta
vukçuluk bahsini tetkik etmek
tedir. lktısat vekaletinin, An
karada vücuda getirdiği ta
vukçuluk enstitüsünü ele ala
rak bu merke7jn, ilerde mem
lekete milyonlar knzandmıbile
cek bir adım olabileceğini 

söylemekte, bir evin senede 
bu yiizden Jıinkal bir~aç yüz 
Ura kazanabileceğini, bu yolda 
yürünürse yakm bir atide 

kooperatifler açılacağını vel
hasıl memleketin yeni bir 
istihsal menbaı kaydedeceğini 
anlahyor. 

"VAKiT,, Mehmet Asım 

Bey, ikinci defa olmak üzere 
ecnebi müesseselerin ha
riçt~ Türk ttıtünlerine nasıl 
rekabet ettiklerini gözden ge
çirmektedir. Asım Bey, bu 
rekabete karşı koyabilmek i
çin esasla teşkilit yapılmasın

da ve haricin haleti ruhiyesi
ni anhyarn:C ona göre hare
ket etmek lüzumunda karar 
kılıyor. 

"HÜR ADAM" Falih Rıfkı 
beyin "Zorlayış" adlı makale
sine cevap veriyor. Hör Adam, 

l 

makale muharririninll manbk 
oyunundaki zeki ve kabiliye
tine rağmen bu yazıyı her 
taraftan yırtık vermi~ bir boh
çaya benzetiyor. 

Ve " Zorlayış ,, makale3ini 
fıkra fıkra alarak tetkik ve 
tenkit ediyor, bilhassa Falih 
Beyin "Cümhuriyet Halk hr
kası haricinde memleke~n da
yanacağı bir iskele yoktur .. 

.sözünü mucibi hicap buluyor 
diyor ki: 

Efendiler biraz kendinize 
geliniz. Mantak kendini bu de· 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi Okuyalım 

Resminizden tabintinizi öğ

renmek istiyorsanız. bize bir 

fotoğrafınm gönderiniz. Fakat 

mütehassısımazan hataya diiJ

memesi için bu resmin tabii 

bir pozda çıkını~ olması lhım

dır. Sun'i tavırlı resimler, mü· 

taleamızda hata tevlit ede

bilir. 

Tabiatlerini öğrenmek için 

bize resimlerini gönderen ka

riler hakkındaki müteha.ssısı

mızm mütaleasmı aşağıya ya· 
zıyoruz: 

* Mustafa Beg: Sadeliği ve 

tabiiliği sever, 
~-- kendisine ait 

"'4" ' 1 olmıyan şeylere 
· kanşmaz, dima

ğını fnla met-
: gul etmek iste

mez, daha ziya· 
de muayyen ve 
ameli itlerde 
muvaffak olur. 

iktisadı se
ver çabuk hırslan.ar. 

Ankarada 4 nhmet Be_y: 
Azimkir Ye kı~ .. ,, -, 
men de inatçı· 
dır. Kızdığını 

belli etmemiye 
çalışır, müşkül 
ve mücadeleli 
itlerden yılmaz, 
fikren meşgul 
olmaktan ziya
de amelt ıaha
da çal14mak 
ister ve seuizce' çalıfir, Ç(; 

söylemez, menfea .. erini ihmal 
etmez, heyecanlı vak' alarda 
hissiyabna kapılmaz, soğuk 
kanhlığını muhafaza eder. Kal
bi metindir. Müşkülpesenttir. 

)#.. 
"Kari/e. :den,, Çalışkan 

ve çeviktir . 
Bazan hırçınlık 
yapar, fena mu· 
ameleye derhal 
isyan eder, IJıür
riyetini tahdit 
eden nizam ve 
uanllerden hoş
lanmaz, ablgan

' dl.I', ayağına ça-
buktur, amir-

!erine kendi11i sevdirir. 

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

Soldan Sağa, Y alcardan Alalu 
1 - Devlet nİıli 11 
2 - · Geııit 4, yardım 4 
3 - Beraber 3, ifaret 3, 

bir -UeyYa 3 
4 - Nota 2. hediye 5, bir 

hece 2 
5 - Köpek ı, m Z 
6 - ibadet yeri 4. kaim 

değil 4 
7 - Nida 2. nefi edab 2 
8 - Nota 2, kadaa ismi 5, 

nida 2 
9 - Olmamlf 3, anne 3, 

kadar 3 
10 - Unutmaktan emir 3, 

kaşın listU 4 
l l - Rezalet yapilan yer 1 1 

rece zorlıyanlara hiç insaf 
etmez . 

"HALK DOSTU,. , Maarif 
vekaletinin hariçteki talebe 
hayatım murakabe etmek için 

zabıtadan istifade edileceği 
hakkında bir haberi me\"Zu 
bahis ediyor, but.u aksak bulu

yor ve bu gibi hareketJerin 

ne derece zarar verecegını 
tetkik ettikten sonra teftiş 
vazifesini körpe dimağlara 
vermeliyiz, diyor. 

"YARIN" Falih Rıfkı Beyin . 
beş sene daha iktidar 
mevkiinde kalacaklarına ait 
yazısını gözden geçiriyor ve 

zorla bir mevkide kalınamıya
cağı neticesine varan makale 
muharriri, eğer bu, milletin 

ıstırabile istihza ise bir gün 

gelir, bu küstah dilleri kopa
rırlar, diyor. 

Mısır - İtalya 
ltalyanlar Köyleri Top 
Ateşine Mi Tutmuşlar? 

Mısırda çıkan (Essiyase) Ye 
(Mukattam) gazeteleri ltalyan 
kara ve deniz kuvvetlerinin 

Mwrm Trablusgarp hududu
nu tecavüzlerini ve bazı köy
leri top ateşine tuttuklannı 

yazıyorlar. Buuun için f tal ya 
hükumetinin Mısır mümessi,i 
başvekili ziyaret c 'erek bu hu-

susta görüımüştür. İtalyan mü

messili Mısır hiikumetine şun
lan söylemiştir: 

1 - T rablusgarp 'ta İtalya 
aleyhine kıyam eden halk 
İtalyan kuvvetlerini ateşe tut
tuktan sonra Mısır hududuna 
iltica etmektedirler. 

~ - ltalya hükümeti Ca
bubu ilhak ettikten sonra 
Mısır hükumetinin 926 sene
sinde aktedilen hudut muahe
desine riayet etmediğini g6ril
yor. Binaenaleyh asilerin iltica 
ettikleri bir kısım Masir arazi
s'nin de Trablusa ilhakını 

istiyor. 

Hasip Beyin Vefah 
Esbak Tahran elçimiz Ha

sip bey vefat etmiştir. C'!D&bı 
hak rahmet eylesin. 

Sinemalar 

Bu akşam 

ELHAMRAsincmasında 
Fevkallde bir •et• ve kahkaha haftu1 baıtıror· 

HAROLD LLOYD'un 
~ yegane sözlü filmi 

/BELALAR ~BARfHI 
HAftOLD 
LLOYD 

Bütün mükalemeler Tiirkçe ve Frattr 
sızca olarak filim üzerinde gösterile
cektir. İlaveten: FOX sesli ve sözlü 
halihazır dünya havadisleri. 

ÖnOmllzdeki Çarşamba Akşamından itibaren 

OPERA SİNEMASINDA 
Mualmla ca ten ve en efleııccll söı.lü, şarkılı ve muzlkalı filmi olaıı 

BEN KIZLABI 
Talebeala lla7atuu, ldüplerlal, •üth{J bir lı:alabahim fttirak cıttiii Koloey• 
k&rnualuu shtermektedir. 
Bu fflau:leld maaUd parçalan, ber biri ayni r:amanda dört muhtelif alet çala• 
d8rt gtlıel re9f laa tarafından çalınmakta Ye oynanmaktadır. 

Bu filmden itibaren fiatlar berveçhi zir tadil edilır.iştir: 
hrind 3S, blrlacl Ye balkon SS, Hıaaual 7S, Zabitan we talebe 40, balkoll 
localan 300, benyuar localan 400, kuruş. 

Ziraat Kongresi 
Umumi 

Neler 
Kongreden 
İstiyor? 

Ziraat mıntaka kongresi dün 
vilayette toplanarak beı kanu
nusanide Ankarada toplanacak 
olan umumi kongreye verilecek 
olan raporu müzakere ve ka
bul etmiştir. Bu rapor şu esas
lan ihtiva etmektedir: 

1 - Ziraat borsasında çift-
. çilerden de iki mümessil bu
lundurulması borsa tarafından 
alınan zahire resimleri ço! 
ağırdır. Bunun indirilmesi. 

l - Şehir içlerinde yapılan 1 

ziraat mektep ve nümune tar
lalarmdan hakkile istifade edil
mediği için birçok köylerin 
geçit noktalarında nümune bağ
ları ve tarlaları tasisi. 

3 - Ziraat memurlannın sık 
sık değiştirilmiyerek yerlerinde 
'terfi ettirilmeleri. , 

4 - Şehir haricindeki şose-
lerin asfalt olarak yapılmaması 
[ Çünkü asfalt yollarda ziraat 
hayvanlanmn ayaklan kay
maktadır] 

5 - Zirai muafiyetJerin 
tezyidi 

6 - lstaobulda 3 sene sonra 
beynelmilel bir ziraat sergisi
nin açılmasmıo temini. 

1 - Her sene kümes hay· 
van1anda dahil olduğu halde bir 
hayvanat sergisi açı1m83ı. 

8 - Tevzi edilecek ziraat 
aletlerinin uzun vadelerle ve
rilmesi. 

9 - Kimyevi gübrelerin kon
trol edilmesi. 

IO - Bir merkez süthanesi 
tesisi. 

11 - Katır yetiştirmek için 
damızlık merkep alınması 

12 - Bahçıvanlara ucuz 
r.u verilmesi 

13 - Aakeri mmtakai mem
nua meaelesinin halli 

Ankara konferansına Y alo
va murahhası Cemil Beyin de 
if tiraki kabul edilerek rapor 
aza tarafından imza edUmiftir. 

1 

Tiyatro ~'e Sinemalar 

DARÜLBEDA YI TEMSillERf 
Rüya içinde 

Rüya ISTAHBUL BELEDiYESi 

Facia S perde ~~ ~ ~~ Muharriri: Cevdet 
Kudret s ; 

- Arzuhalci 

Mehmet Ef. 
1111 komedi 

Muharriri ı L 
Galip B. 

11111111 1 
ALKAZAR - Dllnyadıın uzak 
ALEMDAR - Aşk reemi geçidi 
A S R 1 - Gece Batakancıal 
ARTiSTiK - Hıtl • Tanr 
Btlc. HIL.\L- Nuhun remlal 

ETUV AL - Brodvey Kuklaaa 
ELHAMRA - BelAlar Milbareld 
EK LE R - Yunan tiyatro trupe 
FRANSIZ - Kulı:la tlyatro•u 

GLORYA - Elveda Madrft 
H A L E - (ÜıkDd1r) Madrtt Ali• ... 

a•maraldak 
KEMAL B. - Kanlı denizler H 

kırmm dudaklar 
M A J 1 K - ÇGnkO seni aevlyoruın 
M E L E K - Şeref füçidl 
O P E R A - Yırttcı k\lf 
SÜREYYA - (Kadık6y) Ebedi Muaaı .. 

Ye Ah Çingeneler 
ŞIK SiNE. - Manoleekıı 

FERAH - ipek çoraplar, perili çi~I 

Şehı.adebaşı Millet tiyatrosu 
23 kanunuevvel sah günü ak" 

f&mı büy:ik g:ıla : Naşit, Şev-ki• 
Mazlum ve Hafız Ahmet Beyletı 

Paria Belviyö konservatuvarındall 
büyük ratbet kazanan muganni .. 
ye Belkiı Hanımın konseri. (KaY" 
nana saltanatı) Vodvil 4 perde• 
Sinerr.a : (Ölüm Uçurumu ) . 

r Karilerimize 
İstenilen cevaplann çabuk 

verilebilmesi için SON POSTA 
ya mektup gönderen karilerin 
müracaatlarınan taallük ettiği 
meseleyi zarfın üzerine yaz· 
malan lizımdır. 

Meseli Hanımteyze, fotoğ· 

raf, bilmece, kari fİkayeli, 
çok çocuklu, vesaire kayıtları 

istediğimiz kolaylığı temin 
edecek işaretlerdir. Bu nokta· 
nın ihmal edilPtemeai yine 
karilerimizin menfaati iktiza· 
ııdır. Tavıiyemizin nazara dik'" 
kate alınmasını ha11atan ric• 
ederiz. 
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Haldh Jtnfmılar 

4Jd uzak ıark hnkimetlerin
birinde •zaret yapllllf 

ı bir adam• zewcai (lriDB 
ovna) ya dı vazife ver-

Ancak aklı. başına geldiği 
an Sabin farkına varabil
ti ki: Ermeni olduğulMI uk· 
amak ve bilbasaa Kirkora 
rabıtumı anlatmk kendisi 
hiç \e hayırb olma~. 

Sabin, pmdi yalnız hirfey 
.. niiyordu. HlinkArm ken
e emniyet ve itimadı aca

tamamen zail olmamıf midi? 
na çevrilen 11lo teces-
zıncınne nazaran buna 

lc:metmelr llnm geliyordu. 
ık ealdsinden çok farktı 

_.ak gördüğü hürmet v~· 

~t kendisini biru mutmaiı 
"yordu. 

• Bu hadisenin Ozerinden iki 
kadar bir umu aeçmipi, 
... ... .... (Zlpti-

.. bnn) mabeyni hiimayuna 
~. Ve hususi maruzatta 
~jmdan bahisle huzura 

•JUDA kaballnD rica etti. 
Nazır, huzura çıkar çakmaz, 

'kara bir jurnal takdim et· 
it Bu jurnal (Zaptiye nezareti c:.si) emrinde müsk hdem 

isminde bir Ermeni ta
W..dan nanra takdim edil
~ Jumalm münderecab ise, 
L --: zehir zemberekti. Bu 
~da hemen fU ifade ile 
~ordu ki: 

• Şehri hali raminin 27 nci 
~eai pıü olan dlnkü gürı 
1.-. apti çakerleri Beyazıt mey
~dan geştügüzar etmekte 
~ 6nllm sıra giden iki za
~ El. konutmakta olclukla
~ l.aıde biri diğerine dedi ki: S::!: haberia var mı ? 

Klmil Pqa, bizim 
~er pap ile birlqeeek ft 

.......... Hamit efeadi
'dai tahb plaanesindea .ı.pğı 
~ .. 

Öteki zahit efendi bana 
...... Yerefek dedi ki: 

- Aman birader ae eliyor
' ha biç olur İl midir?" Bu 
" ... •er ....ıu arkuaaa. 
~ clitcr zabit; aik6t etti. 
~iu çakeri kiliJerini t:eled ..... artık takiple-

" kim olcluldarmt ljre 
~esinden Mrimazar eylemif 
-_.... ele Er.eni erbaba fe..dmm-
4' bu itte ller balde methali 
~ia hareklt .e aekenatlarm

•nlsp'•ekta bm•llcıiur 
~ (laaheaeclab) am keJ-

olmcı, ferman.,. 
it.._? akdim edilen jurnal, ne 
~ ve &alliyette oluna 
~ ODU (. Jıuar altı ) etmek 
~il olamazdi. Binaeaaleylı, 
~ da bu juraab abr almaz, 
""beyni htlmayuna kOfllluttu. 
,Jurrıaı, bittabiSultanHam~ 
~ IOn derece vehmine do
~ d11. O zaman serasker Ali 
t P pqa idi. Fılhakika 
~ek aerasker ve gerek 
t~anı, sureti zahirede (sadık) 
~en ( bendegan ) dan ol
~ beraber, insanlann çiy 
la..~ en.diklerim unutmamak ta 
~leliJQrdn. 

•!G.akir. terek adrcam Ye 

-15-
gerek lel'USker 
hakkındaki ta· 
kip ve taruu
du aa~ 
la beraber böy
le bir hal vu
kuunda ıeri bir 
müdafaa terti• 
~ab esaslanm 
da ihzar etti. • jurnal hadi-
aesinden birka~ 
giin sonra idL 
Mevsimi olma• 
sına rağmen bir ~ 

tilrlll yağmur 

yağmamıfb.l'.<o
ca lstanbul 11&11· 

ki bir cendere
ye mkqmı 1 ;ibi 
bava tazyiki al
tmda eziliyordu. 
Gece, ( alatur
ka} uat ana1e 
cloiıa ankte 

·SO 

A. 

Yazan: Ziga Şakir 

ıemtekler çak· AIHlilllıamltlba _,,ılge auın Nbınt . Pıqa 
... ,, derin deria sik glrl~ 1 indiren ve m&temadiyen ayak

mire '"ti.da. ta rezinen Sultan Hacıit, bir-
Fartma, Eyllp l.tikametlnden anda . btıtnn havagazlannın 

lstanbal üzerine doğru geli- .&ıdnğllnn ve her tarafın ka
yordu. ranhk bir mezara d6ndiiğünü 

İstanbul halkı, zOhm eden 
bu detin, bir feliket halini gar&nce, ziyadesil•. asabileş-

mişti. Bir anda akbna gel~ teY, 
almamama dua· ederken Be
şiktaş ve Y ddız cihetlerinia 
havagazı cereyanı birdenbire 
kesildi. 

Zatea. bOyGk &rtmalar, aul
tan Hamidin Asabı llzerinde 
çok fena bir tesir hasal ederdi. 

Fırtınadan müteessir olduğıa 
için odasımn bütiin perdelerini 

birkaç gGn evvel verilen jurnal 

oldu. Demek ki jurnal doğru 

idi. Kendisini hal' etmek isti
yenler, bu fırbnadan istifade 
ediyorlar ve bu hücumu 
g&atermemek için her taraftan 

a7dınhğı kesiyorlardı. 

istifade ediniz 
1 - tllli 3 ubn ·seçmlJeeektlr. 

·--ubr·~ ........ l ı •• 
1 - Her Dla 5 a4et ....... 

....... •ıdlr. 
•- "- 3 amrdaa hal._ 2 

• .,.. llhe ,.. ~ilmelldlr. 
5 - Her kuıHm &serindekl hrlht

blr Ufta mlddetle muteberdir. 
SON POSTA ya okuduktan 

sonra ilin kuponunu aakla)'l
na. Bundan 5 _adedinl llinmıx 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
poata Ue ldarebanemhe rön
derinlz. llinmız.ın gazeteye ~r
mesi için bu kadan klfldir. 
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== SON i>oSTA = 
BEDAVA iLAN KUPONU 

23- Klnunuevvel-1930 

Bu Sütunda Hergün 
----ili,,,.. edel>igatındtın ••Wnı S 4: P~ptan 

HASTA KADIN 
annar-. Kın- alllyorf 

Terzi kadın da ala çekti " 
atlar aibi oldu. 

Ne sBze1 adındı. ;imdi 
upean. Her an aotak terler 
döküyor. Baş - ucunda, kocam 
16• yaılanm tutamadı. Ağlı· 
yordu. 

Kaç doktor gelip gitti, fa· Ha.ta. giyinmeyi çok 1ever-

kat hastalığı teşhis edemedi- di; ona terZinin elbiae giydi
ler. Kimi, Lokman hekimin ğini 16ylediler ve bu hiç te . 
halefi imiı giLi mağrur, ha&- ihtiyatsızlık deği!di. Hastayı 
tahğı bir gebelik buhranına sevindirtli. Ne olana olsun, 
atfetti. Kimi, güzel kadı- huta halinde bile elbiseyi 
11111 hem gebe olduğunu, hem giymek ve kendini aynada 
ele çiçek çıkarmak Ozere görmek istiyordu. 

llANDAltlN FIDANI - Beher atb9 bulunduğunu ıöyledi; kimi bir Doktora soruldu. 
Hd lı.,..tu elH bin adet ıabhk 1abul kan zehirlenmesi ihtimalini or- Doktor düşündü: "Son arzu. 
.......... fld ............. . 

IUse ıc..-a ... AWuu.. taya attı; fakat bütün ilaçlar Ve muvafakat etti. 
HOSEYfN ZEYTiN YA~NI- Daim· i hastayı biraz daha sarartmak· f · Birkaç kipnin yanhmile 

kullanum.Yemeklslatsl aefle" lenetl a.- cel t • b • · hast taktan kalkt k 
aeytlll ,... De piflrtals. l.t...,... Zl..t. aoğuk iErazab .artbrmaktan baş- dayanarak ayakta durdu ve 
yemek ı.ter • i•lnki' Be1a-e1aaı imaeylı• ı ...- ve e enne enzıyen J a ya ı, aca ........ sı .... n-a 

lcapw Babwfer Ulrbeal 1c_.. ı...ı.Ne..5' ka birfeye yaramadı. yeni elbiseyi giydi. 

Hil~A M:..!6:1:!:. '-,::._ ":: 1 * Onu adeta kucakta, ·~ 
,.,.,. ....,_ satar. Bntün ev balla ağlıyordn. ma önüne ıötürdü!er. . 

Lı. HAGOPYAN - Ertrelıı.,. kac!ı' 
tendr......ı Galata Kredi u,... beek•v 

lttlult.cle pqt--1a ---~ 
han No. ıt 

Bjri, iki senelik terütaze Kendini aynada aeyrelti ve 
ve sıiize1 kansından ebe- gllilmsedl. 
diyen aynlacalrur. Bir diğeri Etrafındakileri itti ve kim
aziz laz kardeşini kara top- senin yardı• ~adan, aynaya 

' HANIMLAR TERZfHAHESj - Bahçe ........ bırakacakh. Öteki bi- bakarak odada &ezindi. 
~:;..!;~:r- bam 12 No. Telefon ricilı kızını kaybedecek ve y anaklan pembelqiyorda. 

hayatta yardımcwz kalacaktı : Ola! Şimdi rakibeainin robwı
Koea, ağabey, anne, hep ,az dm daha güzel bir elbİlelİ ŞEN YUVA- Be7oif-da Tokathyaa 

............ Su&.aaial ...... s Ne. 
Ttlrk mhNaeaL Kaclcıhl ıo Kr. men 
temi•" aeftL TecrGbe edlnb. 

\J)'P ft!tl• IMıdaTa "leriDlsl yaı:ı
dınnak ana eden•ls lltfea lladmczel 
VERKINo CIGIRY ANA mUraat edin iz. 
Berotlu Kalyoncukulafu Kira aokalt 
No S5 "A. M,. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

)'llfl döküyorlanb varda. 

• Bu 11rada hazin birtey oldu. 
Genç kadman bas .. alanma- Hastalıfından eser kalmadı. 

dan evvel ısmarladıp bir el- 1 ~ kıakançhk, uzviyeti 
biseyi terzi getirmişti. · bile zehirler ve ona soğuk 

Ev halla ah çekti: ter döktürür; ve bazan bir 
- Ah. dedil~, iladam.. elbise, en büyik illç ve bir 

Elbise değil, kefen getiriyor- teni • büylk doktordur. 

• Köylümüz Ve IY ağlarımız Niçin 
E.tntW 9"• işinize rtderkea, IC>ka\[~ z· ~ s· rt 1 u G. • d • 

la ijU~rken n ya lıi.ri5ile &Örqıir&eıa ıraı ıgo a eH c uz 1 1 yor 
her hani1a ' lt v.ı.ka karpauı.ı.a k.llabi-
liıımia..; La 

Havadis aedlr bllly~ 0 -"8?t 5 KilmmtJSani 930 da Anka- Hariçteki konsolosianmız'-
==-===--~==-=-======------====z=-=- c?erhal glrebllinbm. Bir y~-. bir rada toplanacak olan ziraat dan alınan haberlere göre 

Bu Hafta Istanbuıda 
katil, blr kua birer havadlstır. Raa- kongresinde okunmak üzere Zeytinyağlanm1% umnmiyetle 
r t.lcliğinb vakalarclan ertesi ,a.a g .. 

f 
aeklerde görmek iatedljiıı lKri oLmc1 , zirai Iİgor'üılar bakkmda bir diğer memleketler zeytinyağ-
cerhal telef-umsa açını& ft bavac&Ui rapor -··'maktadır. larmdan daha _,,.... ..~ 

G 
.. ı k y ıuetembc habu .en.uz. ilim ve ad· ~--- --

0 steri .ece eni ~~zı.:~:= ;.~;::::- ~;::. ~rtat; =:ı:· iyiBan..:.=:' ::: 
s.lı.kifatua YeF111eyl vaıife bitir. mamen kurtaran bir tedbir m.ea .,_-1:_ - t--:ı - .J!t 

F ı· ı. m 1 e r -'u:l.ek;toa IUUDaramDı lalanbul .a - • ~l.I' - ,.... - CO_. .. addedilmemekte_ blğyaa. leye- memit elmalandıılr. 

' ------------· ·zm ft lmrakhğa ve fazla 

C Bat taıaA. 4Gncl •Jfacla ) lı Galiçya Dariilfünmnma p-
. dsmittir Rikardo burada 

. tOr. Fakat orada ona beldi- mldlraa. kmm . Fakat 
yen mektuplar ve bmat ai- ~vıyor. 

nim zebab ada Jad tim ona ehemmiyet venniyOt'. 
fi~ ~ ~wr: 8-eket venin ki Rikardonan 
~ t a.-:-1-...1:. B .ı__ . bahaile Darilflinun m'dlril 
llp& e~-" l " , _ -- __ 1_1 -LL- _.__ _.ı.. 

raki • 'ut ,,. alıat laa- - ııı:::aal .. uaptı.-...-. Bu ... r-'I" 
me ma ır sey ı Rikardo emeline mu.affak ola-

Jdıdır. J'. rak imla niıanbnabiliyw. Fa-
•Mel.M,. P~~~~· bt hadi~ haber alan artist 

l'elml ,... __ • • te k.m. Rik---' .• b edi,-. uuoıwm pefllll a-
Heaaea. en anıkar Par. . nlrw•......._. • .-etle 

.- utimderiain mevki ald!irı ......_ kn;mm bir ba;calile 
ba filimde Moris Şevalyeni , nipnlanlDlf olduju meydana 
•Parili ı&mekte8 daim :ı çıkmıtbr. 
mes'ut olurumn f81'kah parçı.- Bu adam da ite kanfıyor, 
aa, Lilyaa " Şarl Rocersi ı vaziyet Arap saçma dönüyor 
raldratlı mt. FraDllZ aıtisl- ve müdtırük kızı ile Rikardo
leri tarafmdaa parlak bir ilk~-. ı nun arası açılıyor .. 
Mia Ka7 Fram. taraftnda:1 j Fakat _o, bili nifanlwnı 
Karmen, apq dama ve meDfl'i. sevmektedir. Bu arada aabı~ 
bale. ve daha pek çok prluh, kayın biraderi ile daello yap
sözlli aalmeler varda. mak mecburiyeti hasal olmuş-

"G/ı Ramon Novaro- tur. Rikardo, ıevgilisinia k.,... 
OTYUn DUD ., Elveda deşine fenalık yapmamak İÇİn 

Madrit,. filmini gösteriyor. No- tabancasım havaya atarken 
varo, bu filimde Rikardo ismini göğslinden yaralanıyor. işte bu 
almışbr. hadise, genç kızın tekrar ni-

Bir g6D bir kahvede, bir şanlısma dönmesine kifi ge · 
artist kadınla g6rüşiirkeo bir len bir hadisedir. işte size 
miinazaa çıkmış, gazeteler bu romantik bir aşk aahnesi. 
hadiseyi yaı.Jlış, Rikardonun "0 da Almanca Ren 
babw da oilm barak ODU '/)eTG,, Kızları filmi ur-

Nişan Merasimi 
Bahriye ytbbaşdarmdma ..... 

telrllit" Kllnn.-Beyin:. km Mev
hibe Hammefendi ile Seyrise-
fa"1 idaui. aevabil mlteea
vire ._. memuru Osm.m 
Beyin DİfaD. rasİmaİ, . dün 
Klzmı Beyi& Kacbldiyündeki 
hanelerinde icra edilmiftir. 
T arafeyDe ebedi aaadat te
aeanl ed~ 

dar. 5azlö ft' tarlalı. bir filim. 
Mümessilleri ( V emer F otter ) 
ve ( Grenel Bernet ) • 

Hadise, bir genç kızla bir 
musikişinasın qklan etrafında 
cereyan eder. Erkelin babaaı 
zengin bir ecza taciridir. Genç 
kız İM fakir diltmtıf uil bir 
aile yavnısu. Vak'anm neticui 
hüsnll &uretle biter. Fakat her 
miişkül vaziyetlerde olduğu g:bi 
biraz küntü, biraz yeis filmin 
cereyanuu heyecanlandırıyor. 

El.'l. "Belalar Müba
namra reki " unvanlı 

Harold Loidin yarı komik, yan 
ciddi bir nevi polisiye dramı
m gösteriyor, hadise Sanfrm
sisko' da.. afyon kaçakçalaruwa 
takibi peeMe ıePJor. Ve ha-

J&i•• ... k.,.. Dnl aigorta Gayri Sıhhi Ka~_ ıeler 
bılıM laı•m. km• Mir• 

. - görillmektedir. 
Bununla beraber dolaya, 

bayva.n 'ftfeyat - hastahklan
na bqa Iİgal"ta temi taaiJe 
edibıktedir. 

~ umurtalar Ç:ıbuk 
Sevkedilecek 
.Anıı..,. 21 (H.M)-Yumur

tarlaımızm istasyonlarda ve 
:L..-- ~-L-1...l_....!_.l_ -1-!a. • 
IUI~ ~CICICDllUl:t ftmll( ~ 

. meden sevki için iktı r t veki· 
leti lhımgelea tedbirleri almak
tadır. Bu meyanda bu meHle 
için Gümrilk ve Şim · nditer 
idaresine müracaat odilmiştir. 

Belediye pim kah~ tet
kike deYA1D etmektedir. ~ 
diye kacl-c birçok kalıftdye 
ceza kesilmiştir. Bu gibi kalt
welerde luwamn mbak deiil
tirilmesi ... llbbl pence
nJer Yilfk:ılacakhr. 

yeni Bir Mııslri 

Cemiy'-~ 
(Tllrk m11si1dP11amn) .. 

altmda willyettea . bir c:emi.yd 
müsaadenamesi ahwmfbr. ~ 
cemiyet azası d. esnaf tellkld 
edilerek cilzdan almıya 'llecbur 
tutulmaktadırlar. · 

Arazi Tahriri 
Spor Kongresi Anbra. 22 (H.ül) - Baa 

Ka11mpap idman kul..._ wiyctlerde arazi tahrir lec:rll
dea: 26 kimmuevvel 930 cu· heleri yapmak iizere lstanbul
ma g~ü senelik kongremizin dan ve Ankaraclan giden he
Cümhuriyet Halk fırkası riya• ,etler- nzifelerine devam et
setindcki kulübiimftze «it dai- meklcdirler. işlerinin alh ay 
rede icrası mukarr~ b'1hmdu- daha siheccği anlaşılmaktada. 
ğundan yevmi mezkürda bııU- yeni Kanunlar 
mum azanm bulunmua ıica 
olunur. Ankara, 22 (H. M.) - Rü-

- smnat te,kilibna ait yni ka-
mutat Harold Loidi• gOzel ı nun liyi.'ıaaı bamlamnaktadır. 
.. U., ile evlenmesile lliba,.t it k:-mmu Ma1iJe encümenin-
baı.pr. ele IDilukere edilmektedir. 



SON· POSTA 

MORiNA BALıK Yağının 
Nefis, taze ve halisini Hasan Ecza Deposunda bulursanuz. Klo maa şişe 100 kunlş; tOptancılara ve eczacılara tenzilil 

iSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci ciYarında 
En rahat Ye en 
Tem iz lok ant adı r. 
SerYh mükemmel 
Fi ati ar mutedildir. 

MLE VE AKŞAM 

YEMEKLERiNiZi 
/stıugan Lokantasında 
Yjr!niL Eski Postane 
tri.nuındadır. · 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERlRlY ATI 

MU ALLIMLE RINDEN 

Dahiıt. ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adreı : Babıali caddesi 
viliyet karşısı 15 No. 1 
Mwıyeneh•rıe ı Telefon latanbıat 23?1 
lkametılhı ı ,. ,, 2236 

1lARTAL 

HUTCHIHSON 
En aagıam 

ILAstlk lerldlr ---

ePo "'~ aceıı ••• 
Moreno _Algrantl 
lı••nbul Sırlıecl \ nı Ha• "'1 

mriik ar\ıasında 

Plyuada uhlan saatlar 
meyanında 10 büyük mükafat 
kazanan yegane saattir. 

. Umumi acentaları: Nasip 
Cezvedyan ve Mahdumu Çar
ıuyukebir lstanbul . 
Milli Takvim 

Hem Tarihtir, 
Hem Takvim 

Milll ve tarihi vak'a Ye 

hadiseleri bir tarih kadar cid .. 
diyet ve isabetle kaydeder. 
Bu Yak'a •e hadiselerle müte
nasip darbımeseller ve atalar 
söz cı ini havidir. Evkab şer'i
yeliclir. Her memlekette her 
k!f'\? çıda bulunur. Deposu: 
b.a; oulda Hüsnütabiat mat
basıdu. 

Tip 

2511 
2802 
2514 
2515 

Bir aileye yapılacak HEDiYE 

Bir RADYO dur 

Her Hususta Mıemnuo 
Kalacağınızın Temin atı 

Bir PH.JLIPS dir. 

Cins itibarile eınsalaiz 
VE 

41rzunuza göre muhtelif fiatlarda cihazlar 

Fiat 

425 
290 
245 
140 

Lira 

" 
" 
" 

TÜRK PHILIPS LiMiTED ŞiRKETi 

DR. SEMİRAMİS EKREM H. Çocuk hastaJıldan mütehusıaı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal bastaneai kulak, boğaı: burun hastalaklan 

eyoğlu Mektep aokak No. 1 Telefon Beyoğlu 2496. 

AİLELERE 
. 

HiTABEN: 
Peşinen hiçbir para sarfelmcksizm 

ELBiSELERiNİZİ 
AY A.KKAPLARINIZI 

ŞAPKALARINIZI 
MOBİLYALARINIZI 

ve saire her türlü ihtiyac tım:ıı temin ıçın 
BEYOÖLUNDA Tünel pasajında 7 No. da kain 

KREDİTO 
Müessesesine müracaatla ekser ticaretanelerde 

para yerme geçen 

KREDITO iŞTiRA BONOLARINI 
tedarik etmeniz lazımdır 

Şerait elverişlidir - Ketumiyet mutlakbr 

TÜRKLER iÇiN 
Kolayhkla 

ALMANCA öGRENME USUL .. 
lliUelliflerl ı 

HERMANN SANDER T AHSIN ABDI 
Almaa lisanı mütehassıs .o lamir erkek lia~ll Almaoc:ıa 

muallinü muaUiıal 
Sene ım 

l Ciltte 3 Kısım Fittı 2SO Kr. 
KitaPÇılardan arayımz !.. 

' 

Şekerci: SALiH AHMET 
MEVSiM MAMULATINDAN 

• 

KAYMAKLI LOKUM KESTANE ŞEK RI 
ENV At FOt\'.DAN ÇIKuLA' ALARI 

Safi Şekerden: Tahin Helva ı · 
Yeni mamulittan: BADEMLi T AHIN HELVASI çıkmıştır. 

Karaköy Havyar ban kapısı karşı5ındda 

( VAPURLAR ] 

Seyrisefain 
Merkez - acente&\: Galata köprü 
başında Beyojlı.ı 2362. Şube 
acente.si: Sirlt~ci' de Mühürdar 
ıade h ı altında Tel. ist. 7MO 

i S K E RDEllYE 
POSTISI: 

(lzmir) vapuru 23 Kftnunu- 1 

1 S J l-0 da Gala- 1 ene a 1 ta rahbmından 
kalkarak çarşamba sabahı 
İzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 
lskenderiyeye varacaktır. ı ... 
kenderiyeden pazartesi 15 .. 
te kalkacak çarşamba 

( Pl•re ) ye de uğrayarak 
perşembe la .. 

'tanbula gelecektir. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersiıl) vapuru 23 Kinunuev 
vel ıalı 17 de Sirkeci rabtı
mmdan kalkarak Gelibolu 

Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit. Burhaniye, Ayvalıi'a 

gidecek ve dönüşte Altınolu
ğa da •1ğrıyarak gelecektir. 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Cumhuriyet ) vapuru 23 
kanunuevvel salı akşamı 
Galata rıhhmından kalkarak 

Zonguldak lnebolu, Sinop, 

Samsun Gireson, T rab

zon, Riz~ye gidece1' ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, 

Görele, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun. Sinop, lnebolu, 
7 ongulda'ğa uğrayacaktır. 

................. Bel .. ~ 

İZMİR - MERSİN 
LÜKS ve SORA T POST ASI 

G E R z E ı<:::~~e~~el 
SALI ~~ş~~· 5-~~ 

keci rıhtı
'mndan hareketle doğru (Ge
libolu,Çanakkale, İzmir, Kül
lük, Rados, Fethiye, Antal-
ya, Alaiye, Mersin'e) azimet 
ve avdet edecektir. Tafsilat 
için Sirkecide Küçük Kırzade 
hanındaki acentasma müra
caat. Telefon : lst. J J 18 
Galatada accntuı : Galata 
nhbrnmda 35 No. ..Vuçino,, 

Tel. Beyo -ıt1 1169 

Y. mURII06LU 
lstanbul. Sultanhamam T o· 

pa1yan han No. 7 

RESİMLİ AY 
. 

Ç.IKl)'OR 
. . 

Şirketteki ihtilaf yü-
zünden geçen ay çık .. 
mıyan " Resimli Ay " 
mecmuasının 1 kanun· 
Aniden itibaren eski 
ıahipleri brafından da .. 
ha mükemmel bir tekil
de neşrine . devam edi .. 

lecektir. "Resimli Ay" 
timden .onra on bet 
günde bir defa çıka• 
cakbr. tık nUıhasım 
prenler, Re.imli Ayna 
nekadar aiizellqtijinl 
•e mnkemmelleştiiini 
ta.dik edeceklerdir. 

On ~eş Günde Bir Defa 

Bagilerin /ştanhalda Resimli Ag 
adresin• müracaat/eri 

meemııa•ı 

HiÇ 8 EK L E N 1 L M E D l Öl BiR Z AMAN D A 
BİRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PlYANKO BILETl ALMAKLA 

KABILDiR. ONUN lÇlN: 

TAYYARE PİY ANKOSU 

Biletini Alınız 
Altıncı Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BUYUK ·ıKRAMİYE200,000LiRADi 
Ayrı ya: 

"56,000,, "40,000,, "25,000,, "10,000,, 
hralık ikramiye ve 

"100,000., liralık bir mükafat vardır. 

Vahan M. Koçyan 
HER NEVi' MAHRUKAT DEPOSU 
Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve maden 

Tophane. Kılıç Ali paşa Çrracı sokağı 
• No. 22-30 Tel. Beyoğlu 1751 

En iyi senebaşı hediyesj; 

200,000 Liralık büyük ikrami
yeyi kazandırabilecek . 

Bir tayyare 

İran, Buhara ve Beyoglu dördüacü sulh hu- '·---------· . ki• halılaran en aıa kuk mahkemesinden: Kasımpa- J 
1pe lcinslerini ve ucuz- şada Müslihittin mahallesi Pa-

l larını orada bu1ununuı. salıhasan sokağında 17 No. J 
hane açık artırma suretile sa- , 

ZA Yl MAKBUZ-İstanbul Pa1 c t hlacağından kıymeti muham- J 

Yevml. Siyul, Havadis ••Halk r.uot -idare ı l.tanbıal, Nıaruosmanl1• 
Şeref aokajı Jj - Si -Telr'"1l· lstaabul - IJJ 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukl uğu Mütehassısı 

gümrüğünden almış olduğumuz ! minesi olan iki yüz elli lira üze-
3496. 9. nu.mar~ı. ve. 29 ~ 9 - 30 rinden yüzde on pey akçesi- j D.>gu· m ve kadın bastalddan hl b k t tb ı.e.t k tan ı ır ı a ı aua ma • • h ·ı 1 ı 931 t "h· d 

mu-tehassısı b · 1 y . · · nı amı en · ·ı- an ın e 
Poa l.· katu.sıu latauıU - 1n 
Talr.al : ls•aabııl S0:--4 POSTA 

Muayenehanesi Ankara cad 
desi hü umct konağı civa
nnda eski ikdam Yurdu kar
şısında 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buç,uktan akşama ka.dar. 

uzu zayı o muştur. enısını • _ .. 
DOKTOR ıkaracağımdan eskisinin hük- saat 14 de Beyoglu 4 uncu 

Hu .. seyı·n N~Mt ~Ü yoktur. sulh hukuk mahkemesine mil-
~'· lstanbulda Volto hanında 13-14 racaatları ilan olunur. 

T.ürbe, eski Hilaliahmer ~ı ! No. da Bebar biraderler -
No. 10 Telefon İst. m2 i p . T F k" ' . d Dr .. Horhorunı· . ara• ıp a u.tesm en mez~rı 

D A K Ur'I ~L 1 Cilt, Frcngf, Belsogukiuğu .müte'haHısı 
r. • ta Dr .. Bahattin 'Şevki 

Cilt, frengi, Belıoğukluğu ve ademi . 
• iktidar muayen~ \•e elektrik tedavihııneal. B_abıalı Mcaer:rct oteli ~ar4ıu . 13S· 1 
ıc..rıwsy BörekçJ'-ftniu Utıialinde No. S4 lttrihfJ 'at aabahf&A .ııK.f4m• kadar. 

CJtT - Zü~revi ve Bevliye 
Tedavihanesi: Beyoğlu Tokatlıyan 
yanında Mektep ~okak No, 35 
muayene he1 gün· ak~a· Jiad<&r' 

ABONE FİATI 
TÔRKlYE - ECNEBi 

1400 "r. 
751) ,, 

4l>O .. 
ıso ,. 

1 Sene 
6 Ay 
3 •• 
ı .. 

-271)0 kt. 
l4ı>O ,. 
8DıJ ,, 
300 .. 

Gelen "rilk geri ve;il ;,~ı. 
lllnl:ırd'ln ı ıe<;uliy.Jt alı, uıı:. 


