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NIN iSTiKBAL iÇiN ALACACI 
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Mösyö Gi'nin 
Bir Telgrafı 

Suzan Hanım Burada 
lutulmamıı Olsaydı 
l<ocasına Gidecekti 

İınıir, 19 (Hususi) - Suzan 
it. hldiseai hergün yeni bir 
:!ha arzed;yor. Dnn de Suzan 
""'1ınım kucaiındaki çocuğun 
~ annesi Remziye H. istin
l"t~ dairesine çağrılarak Dok-

. l<Azım Kara Ali B. ile mu
~ctcebe edildi. 

aL Doktor Kara Ali 8. ifade
'"ltlde, Remziye Hanımın, do
~tuğu kadına pek benzedi
fiııi, fakat o kadınin daha 
-.illan oldujıınu söylemiştir. 
ıL.~emdye H. ise kendisini 
~n doktorun Klzım Ka
l\ Ali B. oldutunu iddia edi
>or. Hldisenin fU mllpbemi-

~ herine Remziye Hanımın 
~Yenuine karar verildi. 
L biter taraftan Suun H. ın 
~buldaki adreahıe M. Gi'-
4-11 tu maalde bir telgraf gel-

~ "Vapur Ocretiııiz tediye 
~ CumartMiye hareket 

ı. Buaeler." 

• 
iş Bankası U. Müdürü Digor Ki: Şarkta 

lktısadi Buhran Devam Haydutluk 

Ediyor, Edeceği De 
Anlaşılıyor. 

VaziyetGelecek Mevsim Anlaşılacak 
iş Bankası Umum Müdürü 

Celil Bey iki gündenberi İs-
tanbuldadır. Bu fırsattan isti

fade ederek gerek iktısadi 
buhran vaziyeti, gerek harici 

ticaretle meşgul olacak ihra
cat şirketi ve gerek bankanın 
küçük esnafa yapmakta oldu
ğu az faizli kredi yardımı ile 

Bir Çete imha Edildi, 
Kırk Kişi Üldürüldü 

Mardin, (Hususi) - Uzun 
zamandanberi Mardin etrafın
da ve köylerinde yağmacılık 
ve talan yapan, balkın ve 
köylünün rahatını bozan bir 

1 
Bugünün Meselelerinden 

Gazeteci Arkadaşlar 
Neye Susuyorsunuz? 
Terkos Meselesi Halledilirken, Bu Manidar Değil Mi? 

Hükumet gazeteleri vaktile T erkoı Şirketine yaylım atet 
açmış, hücum etmişlerdi. 

Aradan birkaç ay geçti. .Terkoı meıelesi tam halledile
cek safhaya girdi. Birdenbire gazeteci arkadaşların dili 
tutuldu. Manasını anlamadığımız bu ailk~t kart1Bında !ınkt\
met gazetelerinden birinin bir kaç ay evvel Terkoı için 
yazdığı bir makaleyi hatırlamak faydalı olsa gerektir. 

Bu arkadaş diyordu ki: . 
24 teşrinisani 929 : " İstanbul için afetlerin en bnyO.kle

rinden biri olan T erkos Su Şirketinin yeni tesisat vllcuda 
getirilmek serriştesile imtiyaz müddetinin temdit olunmuı 
düşünilldiiğnnü işitiyoruz. Fakat gariptir ki, lstanbul ıelıri
nin suyuna ait olan bu meselede, neler yapılmakta olduğwı
dan binnefis İstanbul şehrinin haberi yoktur.,, • 

( Devamı 5 inci uyfada ) 

şiklyet edildiğini işittiğimiz 
sigorta primleri hakkında ma

lumat istedik. Celil Beyin bi· 
ze verdiği izahat şudur: 

KUçUk Esnafa ikraz j 
Bu işin henüz başlangıcın

dayız. Buna rağmen şayanı 1 

eşkıya çetesi, yapılan fiddetli 
takip neticesinde mühim za
yiata uğratılmıştır. Çetenin 
reisi Ali Ahmet İsmail ile 
kırk kadar maiyeti mak· 
tul düşmüş, birkaçı da diri 
olarak ele geçirilmiş ve Mar
dine getirilmişlerdir. Bunlar 
Metinanlı Mahmut Tabir, kar
deşi Mehmet, Osman oğlu 
Abdülaziz, Harapbaba kö
yünden Davut, Şeybu oğlu 
Çetto, Çalılı Abdülkerim. 

l .___ __ ce_maı __ İspanyada Cümhuriyet 
Eski Borçları 1 

memnuniyet netice aldık. El
yevm Ucrazata devam edil
mektedir. 

Celil 6eg . 
Nasıl Vereceğiz? Nasıl 13.n Edildi? ·: 

• izle para .ıın1a~ ayda bı't l Hükumetin Bu Mesele 
kuruşa geliyor! Diye hayret 

Yazan ı lspanga Ba,wkili Allcala Zamol'• 
[ lıpanyadaki son mGbim ı 

t\ bu telıraf latanbuldan bu
" ~uzan Hanıma gönde-

Esnaf: ediyorlar. !' 

- Senede yOzde (12) fa- !Devamı 4ünciJ aayfamızdaJ 

~----~---------···--------~---------

Etrafındaki Noktai 
Nazarı Anlaşılıyor 

Ankara, 19 ( H. M.) -
Eski Osmanlı İmparatorluğun-

lnkılip hakkında yeni e.,
vekll Zamora tarafından 

yazılnııt olan bu makalenin 
Tilrklyede netlr hakkı mun• 
ha11ren gazetemize aittir. ) 

,, 

"' 

L.. 8-dan da anlqılayor ki 
~ H. latanbuldan doğru 
"- gidecekti. Fakat hu tel

._, gelmeden evvel polis ta-

~dan yakalandıjı için mak
~llda muvaffak olamadı. 

-.Zmiye Hamın Kovulmuş 
\ ~nıir, 19(Husuat)- Suzan H. 
t ~ıkodusunda ismi en başta 
~ tnlerden Nazmiye Hanım 
~ri tarafından evden ko
llll. Uf, akrabalarına ilticaya 
~bur kalmıştır. 

2000 Liralık 
Para Ve Hediye 
l evzi Edeceğiz .. 

l'fedigeleri;;.iz şunlardır: 
1 I<arie 100 Lira 

" 75 " 

l " 50 " 
25 

ıo " " 10 
l " " 
1 " Bir Gramofon 

1 " Bir Radyo 

l " Fotoğraf 

' " iskarpin 

" Kt.1mq 

8urılarm Haricinde 

lıııA.iıt' b.. k ·ı ~I ısna utün arı eri-
le de küçük birer hediye 
l takdim edilecektir. 

Otfen ( 5) inci 
Sayfamıza Bakmız 

. 
Kartal lstasigonunda Bir Vak'a 

Kadınla Gezmek Bir 
Memura Beli Getirdi. 
Kendisi Dayak Yedi, Kadın Mua
yeneye Gitti, Tren De Kalkamadı 

Üç gün evvel Kartalda şöy· 
le bir vak'anın cereyanından 

haberdar oluyoruz: 
Kartal istasyonu hareket 

memuru kendisine misafir ge
len genç bir hanımla kırlarda 
gezip eğlenmiş, akşam üzeri de 
kadını alarak istasyona getir
miş. Trene bindirip yola ko
yacağı bir sırada bir jandarma 
neferi hanımı karakola davet 
etmiş. 

Memur da bu davetin sebe
bini anlamak için arkasından 
gitmiş. Fakat içeri bırakılma• 
mış. 

Kadını tanıdığını, karakola 
daveti sebebile alikadar olmayı 
bu milnasebetle vazife bildiğini 
söylemişse de söz anlatama
mış. Bu aciz karşısında heye
cana gelmiş, sesini yükseltmiş. 
Fakat derhal bir odaya sokul
muş ve iddiasına göre epi 
dayak yemiş. O derecede ki 
Kartal bilkftmet doktoruna 
müracaat etmtı, bir rapor 
istemif. 

Vali Muavini Fazlı Beg 
Doktor Bey muayenesini 

yapmış. YUzllnde kan toplan
tısı görmUR ve raporunu ver
miş; fakat bu raporda, memu
run yUzUnde gördUğO bere
lerin dayak yemekten ileri 
gelebileceği gibi fazla hlddet
lenmiı olmaktan da doğabile
ceğini kaydetmiı. 

Bu, hadisenin ilk ıafhaııdır. 
( Denmı 4 ilncil sayfam'ıada) 

dan kalma borçlar üzerinde 
burada dainler vekillerile ya-

pılan müzakerelerin şu glln
lerde inkişafı beklenebilir. 

Fakat neticenin müspet ve
ya menfi çıkacağı etrafında 

en yakın alikadarlar bile kat'ı 

bir fikir söylememektedirler. 

Bununla beraber 931 bütçe
sine düyunu umumiye taksit-
leri için tahsisat konuJmıyacağı 

kuvvetle ileri sürülmekte ve 
mali" vaziyetin bugünkü sara-

hati . karşısında taksitler mese
lesinin ancak birkaç sene sonra 

bütçelerde mevzuu babiı ola
bileceği kaydolunmaktadır. 

Hükumetin dainler vekille
rine bildfrdiği teklifleri ara-

11nda taksit ödeme tehirinin 

de esaslı bir madde olduğu 
anlaşılmaktadır, 

Madrit, Mayıs 2 - JJorbon 
hanedana artık maziye kanşb. 
Kırallık halka teslim oldu. 
Bugün ispanyada nil ayet Cüm
huriyet vardır. 

ilk günlerin hayreti geçince, 
ve hldisat inkişaf et:ikçe, 
bUtiln milletlerin fspanyol mil
letinin medeni cesaretine karfl 
olan hayranlığı da artmıştır. 

ispanya kırallığı, köklerini 
ta kurunu vustada alan Avru
panm en eski tahtı idi. Ne 
meclis, ne de vatandaşların 

hürriyet hakkı onun bu nüfuz 
ve kuvvetini hafifletmiye kafi 
gelmiyordu. Etrafını kıratlık 
taraftarı fırkalar ihata etmişti 

Kırallağı çeviren bu kuvvetli 
kalelere karşi ihtilal, 48 saat 
zarfmda, kimse rencide olmak
sızın ve • kimsenin burnu ka
namaksızın muvaffak oldu. Kı
rallığı müdafaaya memur kuv
vetler, ihtilal karşısında, ya 

yerlerinden çıkmadılar veyahut 
ihtilalcilerle elele verdi!er. Ban
kaları, kiliseleri ve zaviyeleri 
muhafazaya mecburiyet hisıl 
olmadı. 

( Devamı 6 ancı sayfada > 

[ Fırka Kongresi Münasebetile 

Otwdulor Konuıtııl•r Daiıldılar 



SON POSTA ----
2 Sayfa 

( Halkın Sesi ] 

~mamnhmrn~R~ec-i---~l~M~e-c~l~is~K~o-r~ıd~o-r~la_r_ı_n~d~a~jH_a_t_Q~a--~o~M~~ 
Tebdili Ve Halk Bir Kaza N J d B h d·ı· ? Kurban Muhakeınesı 

DABILI ABBBLBB Günün 

~=~ ta~:!:dr-:~:;:~ Old e er en a se ı ır. Gitmı·ş Dun viliyet idare. b~ 
fayclab gftrOnOyor. Fırkada U B yın T•r 
da menuub.W. oldu. a. o o y d e· Orada Cı.ddi 1 1 Bt be . . • Yali mavini Fazlı ~.....Al .,.... 
temayill karşısında bakınız n ç aşın a 11 şler e ra r Havaiyattan Da Bır T acır, Dıı Tabibi- 1eti) altında ... t 1~-o ili' 
baııc n• .ay11yor? Çocuk Kardeşini Ta- Bahsolunur. Eğer Kulak Kabarhrsanız nin Yanlış Tedavisi çuta kadar ınren a:":çuoı•-

Sallhattin 8. ( EyDpsultan banca ile Yaraladı. Çok Şeyler Öğrenirsiniz... y .. .. Ô toplantı yapmıştır. ,-
Bahariye caddui 34 ) - uzunden ldü da Galata poatancsi ..,c f//11' 

Ben cuma tatilini.o pazara Dtın Ortak8yde feci Mr Anbra, 17 (Hususi)-Meclis koridorlannda ciddi meaele!er Beyoğlunda oturan Htlseyin 

1 
lanndaıa d6rdn hakkJad• 'ffll'J'_ 

alınmasını tercih ederim. Cün- kaza oldu oldu. Tahkik ettik, konuşulduğu kadar havaiyattan da bahsedilir .. Dün litifeci Bey iaminde bir tacir, geçen- lıakeme libumu karafl y-1 
kn pazar, dini mahiyetinden fUDlan öğrendik: Ortakayde bir meb'uı arkadaşlarile görüşürken meb'uslara ait birçok lerde gribe yakalanmıf, bir miştir. Bu memurlar ·billct 
~karak heynelmilel bir tatil Mecidiye mahallesinde Mqru- smıflardan bahsediyordu. Ermeni do~or ~endisini tedavi heyeti Yeki.le kararı '?"~ ...... 

d bat sokağında 4 No. evde Acaba yeni fırkalar inı teıekknJ etti? Diye kulak ederken dıılerı de ağnmıya Yekilet emrıne a1macaıuaa--
rtınü olmuştur. Bizim me e- lbrahim Bey isminde birisi b l ( ) 
niyette nn.e•imiz Awupadır. Tı- kabarttım. Ger~ bizim mecliıte muhtelif fırkalar yoksa da bu aşt a.n?1ı!tır. b39ul derecei lıara- Afer"ın Bu fikri 

r- oturmaktadır. Bu •atin 13 d re ır•na Hü • .. tasnife göre birçok sınıflar Yar ır. Ve bu meb'usun anlatb- r e unan ıeym LtJfd'1 
cari noktai nazanndan da bu- yapnda Nafiz ve 12 yaşında Bey, yine bir Ermeni diş ficaret Müdürlüj11 " ,; 
nun lllzumuna kaniim. Amı- da Şeref iamincle iki çocuğu iına iÖl'e afağıdaki lıimleri alırlar. tabibine müracaat etmiş- ftatiaia fasla clifme•e.ı '~_.,. 
,. ile it raren emabı ıtica- "ardır. Bu fki kardq don Sekiz Smıf f Menkup Meb'uslar tir. Bu dişçi Hüseyin Beyin metin Ud kurut bahahlattsrı 
ret haftada iki gün tatil evde otururlarken bir anh'k 1 - ( Mağdurin ! ) Bunlar . ~ - (Şanslılar!) Bunlar ıon fazla hararetine bakmadan dişini fikrini ileri aDrmGftil'• 

'- b · et" 3 •--1 Nafi• '-o-ftlu ı. .. - 1._ EJ1-" e-Dd d-rede meb'us olup ıntıltapta yeniden meclise gi- k · 1 yapmax mec urıy mue JUi ı- • . 11: _ AA&"~ ....... -r ......... ...... 1 ç. e m. ış ve. ondan. ıonra yüzü Damızlık MUbayaas 
Yor. 'Eg-er, pazar günii L b t b • bu devrede a,..kta kalanlar- ren erdir. •ıcımı111 ve •ıddetlı ııbraplarla kıv· ~ ne ua uının a ancuı geçmıf. d r 6 - ( Menkiibinl ) Bunlar T"Y---. .,. ·ıe11 r 
tatil kabul ediline bu mab- Ba teblikeJI oyuncakla oynar- ır. • . ~eb'uı intihap edilmeyip ken- nuımaya batladıjindan enelıi Bira civarına •önden ,~ 
mrun bertaraf edileceğine ken de tabanca patlamıı Ye 2 - (T ehcıre tAbıl) Bunlar dılerine vuifc verilmiyenlerdir. gihı tedavi için Cerrahpqa heyet marifeti le Gcpsut, ıc-: içi' 
bniim. kardeıi Şeref çeneıindea ya- dairei hıtihabiyeleri değişip Fethi Ye Nuri Beyler ıibi. ha.tanesine yabnlmıfbr. Fakat bey •• Çifteler inekhaneler fılt-

ralanmıftır. prktan garbe nakledilenlerdir. 7 - ( Dört ayak O.zerine Hüseyin Bey bu yanlıı tedavi 204 bat inek ve boğa ıatırı ;.,,~ • 
Şahin B. ( Pangalb Llto Şeref he.men Etfal hastane- 3 - {F,ırka emrine alınan· düşenler 1) meb'usluktan ıefir yllzilnden kanı ıehirlendiil mıtbr. lnanh ve SultaıııuY111'"" 

ıine kaldınlmıı, Nafiz de kara- larf) Bunlar bu devrede meb'· olanlar Hamdullah Suphi Bey için dnn sabah hastanede haneleri için de Edirne •• bol' aparbmanı 4 ) 

Haftada bir gün tatil il· 
zımdır. Bence bugünün cu
ma ve pazar olmasında bir 
fark yoktur. Bankalar cuma 

kola götürlilmüfttir. us intihap edilmeyip fırkaca gibi. vefat etmiıtir. eadağ civarından inek 'f• 

turaya buraya yerleştirilecek• 8 - ( Ekibirler f ) Bunlar Cesedi muayene eden Tabibi 1atın alınmaktadır. 

Ye pazar ıünli kapalı oldu
jıı i~in pazarın tercih edil· 
meai de doğrudur. Çtinktı ti· 
caret ifleri daha talim ted· 
Yir edilebilir. 

Jf-
Baha B. (Sultanabmet Ka-

l»asakal 10) 
Cuma glnftnde dlnt ve mfl

h hir koko biasediyorum. 
HeT miletia keadina -h•U8 
bir g\id 'YU'dır ve o\malıdır. 

Dedikodulara Kızmca ... 
BUyUkadada Madam Aspas· 

yan, Madmezel Kirik.siya aley
hinde dedikodu yapıyormUJ. 
Madmezel Kirikaiya bu dedi
kodulara kızmış ve Madamın 
camlanru kırmıştır. 

Ekmekçilerin 
Şikayeti 

Narhın Haftada Bir 
Konulmasını tstiyorlar 

Ben tatilin cuma glnl yapıl-
ması fikrindeyim. Şu günlerde buğday fiatle-

* rinde hafif bir yübelme var· 
Ali B. (Beylerbeyi Abdullalı d1r. Dün ekmekçiler Belediye 

ata mahallesi 2) lktısat Miidürlfiğüne mtiracaat 
Tatil çalıpn Ye yorul ı ederek zarar ettiklerini söyle

adamlann hakkıdır, Türkiye:: mitler v~ nar~.ın her on beş 
halk ekseriyetle ifsiz ve a- &ünde bır degıl, haftada bir 
raaızdır. Bize timdi (cuma !ı? defa konmasını istemişlerdir. 
pazar mı?) Lafı değil, İf ve 
para lizımdır. Binaenaleyh 
timdilik bu tatil mesele hak
kmda hiçbir fikrim yoktur. .. 

Tahsin 8. (L'Okantacı Sulta· 
nabmet) 

-Memleket iktısadt buhran 
içinde kıvranırken tatilden 
bahsetmek biraz IÜI ve lüks 
işi olur. • Biz ekmek parası 
lçİD gece, ıftndtb çalışmak 
istiyoruz. Mtımklinee fimdilik 
tatil bt\sbüttlıı kaldmlsm. 

Olum Tehtidi 
Bakırköyünde oturan Meh

met Riı.a isminde biri nişan-
lısı Nuriye Hanımı kendiıinden 
ayran kayanbiraderi Salihat
tin Efendiyi 6lümle tehdit 
etmlflir. 

Gaflet Uykusu 
Adil isminde biri Sarıyere 

giderken •apurda uyuamut 
bu esnada cebinden gümüı 
saati çalınmıf b r. 

lerdir. meb'ua olup başka yerlerden Adl1 Hikmet Bey, ölümtı şUpheli 
4 - (MOltecilerJ) - Bunlar ~e para ~lanla~dır. • Meclisi buldugu" irin ceset dlln Morga 

. . . ıdare ve dıl encumenı azaları r-
nam%et göstenlmeden ıntihap gibi. nakledilmiştir. 
edilip bilibara fırkaya giren- Bu tasnifi daha uzatmak ta Hilaeyin Beyin refika11 dlln 
!erdir. kabildir. Sabalıatti11 Reşit bir istida ile Miiddeiumumiliğe 

Ç mliracat ederek doktorlar bak-
Kiliste Bir Cinayet . . / ekirge Ve Fare Mücadelesi kında dava açmııtır. 

Kilis, (Hususi)- _Bun~an ikı Orhangazi ( Huıusi ) - Ka-
ay kadar evvel Aşır oglu Re- aabamızm birçok yerlerinde 
ıit isminde birisi ortadan kay· 
bolmuştu. Uzun tahkikat ne· ıltalya çekirgeıi çıkmlfbr. Şld-
ticesinde bu zavallının Hac~ detli bir mücadele yapılıyor. 
Ali otlu Abdi, Bekir dede oğ· tç.rtarda tana fareleri de ç .. 
lu Mehmet ve kalaycı Tevfik k Ç k' 
ta .. iade Dç kişi tarafından IDlfbr. Gere e ırge Ye gerek 
öldürtıldüğü an\a:Jılmış ve ceset fare müudelelesi en hld 
bir mağarada bulunmuştur. 

m::a=:::t; 

BU ADAM KİM? 
SON POST A'da her gün herke,çe tanın maş, meşhur bir adama 

ait on sual ve on cevap bula.'ca~11nız. Her suale verilen cevap 
ıiıtin için bir meçhulü halledecek ve on cevaba okuduktan ıonra 
meçhul adamı bulacaksınız. Eğer bulamazsaııız yarın biı ıize bu 
adamın kim olduğunu söyliyeceğiz. Fakat bulmıya gayret ediniz, 
çok eğleneceksiniz. (Bu eğlencemizin piyanıo~uzla ~likaıı yoktur; 
makaadımaz. karilerimiz.i dü§ündürerek etlendırmokbr. 

t - Erkek mi? 1 - Evet. 
2 - Sat mı ? 2 - Hayır 
3 - Türk mO? 3 - Hayır. 
4 - Hana-i millettendir? 4 - Birkaç millet benlmsU' 
5 - Ne yapmıştar? S - Büyük bir keflf. 
6 - Neye dair ? 6 - Bir lut'aya dair 
7 - ismi çok anılır mı f 7 - Evet. 
ı _ Ne münasebetle ? 8 ·- Akla ~elmiyen bir ko-

9 - Sat mıdır 1 
10 _ Nerede ölmüttür ·ı 

[ Dünkü adam sinema 
adamı yarın ıöyliyecetlz. 1 

laylığı ifade müna1ebetile 
9 - Hayır. 

10 ...- Kendi memleketinde 
artisti Emil Yanings ldL Bushkl 

Harici Ticaret 
Bir Propaganda Komi

tesi Yapılacak 
Harid ticaret ofisinde, ih· 

racat mallanmızın propagan
daaım yapmak lizere bir pro
paganda komitesi teşkili mev• 
zubahis olmaktadır. Komite 
tctkil edilmeai leh ft aleyhinde 
fikir ve aoktai nazar cereyao
lan vardır. Bugünden karar
laştınlm11 l>irşey olmamakla 
beraber, ıayet bu komite teş
kil edilirse, ofisin alakadar 
raportörü ile hariçten ihtiaas 
sahibi birkaç kişiden teşekkilJ 
edecektir. Komitenin verdiği 
kararlan, TicareU Hariciye 
ofisi tatbik me ~ koya-
caktır. 

3000 Seyzah Qo.ecek 
Perşembe günli ( Monte 

Roza) Alman vapurile tehrimi· 
ıe ( 1500 ) Alman seyyahı ge" 
lecek ve iki gün kalacaklardır. 
Ağustos nihayetinde de (1500) 
ıeyyah daha gelecektir. 

6 Bin Mustahdell 
t•f" 

Şehir Molislnin kabul ";111'; 
dik ettiği (Müstahdemler) ta fr 

hd rnJer 
namesi henüz. mlllta e • ye,,I 
besine tebHt edilmemifti'• ~ 
talimatnameye görer üç •Y I ısslf' 
1 .. " ·· tahde ıtanbuldaki butün mus ~ 
Belediyeye riderek ( 25 ) . _.il 

· ı ~ 
•erecekler •• kendilerıll 6) 11111 

ettireceklerdir. lstanbulb :-,.,ıı 
mlıtahdem bulunduğU 

edilmektedir. 

Ash Çıkmadı 
, ş lıle~ 

Tarlahatı Maliye u ,J" 
(40) bin liralık bir i~tila. ~ ..... 
dıtı hakkındaki f&Yıanın 

olmadıtı anlaplmııtır. 

Profesör Konferans Verdi 
- . ıeri .. cl" 

Amerika terbiye abdl dt0 
d" öğle 

profesör Voıbörn un ~ 
sonra Muallimler Birlitiode ..ı.lf' 

· eni tCT"' konferans vermıf, Y 
. . b h trniıtir· , 

sısteınlcnnden a se . ··~rı 

Müskirat idaresinin LıkO ·*' 
. al ettı•· 

Müskirat lnbiunnın 1111 
• .,-1• 

yerli likörler yakında pıY , 
çıkanlacaktır. Bu likör~: :e fil" 
ıene yapılmıf, 8'eçen f" ijftill• 

. . 1 k 1 üzüllll treden geçırı ere 

Havuzda BoguldU .,. 
"k" ... od• Evvelki gün ı 1 Y-r dür 

çocuk Kartalda bavusa 
müş, boğulmuştur.~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Cuma Pazara Dönecekmiş....--" 
---------------------------------------~~· 

r----------------------eo::-----

,, 

.({11111 

~\ 

_ A11aô, .)\11&h.. 1ktııat 
1: 'Hasan Be~ulmak bukadar kolaynilfta 

buhranına çare d ? 
L..-..~---..... · ........ ,di e kadar niye urmUfUZ 

\~\ -~((( -

1 

2c 'Huan Bey - Tuhaf ıey... Cumaya 1 1 ı Haaan Bey - Deane ki bunun da 
~ puan da CWBaJ& çevhmelde it olap .. Ne 91hlrdib brlrnef keramet, et çabuldutu marl-
bltecekmlf? fet " ti i ormlll T&rmlf. 

.. ~ 
boca . .:114' 

4: Hasan Bey - Öyle Y•·v~a iflet .,-
ha Ali hoca bepıl mosavL 
olur blunu.w.__' -~---.:.--------



~ Mayıs 

Her gün 
41 .. - -
ltı llnderecalzmızın çok-
eundan dercedileme

Ttıiştir 
~ 
ijend=e=-k-Cto-:-:i==na==y==e=ti 

~lanbulda Tutulan Bir 
lütün Tüccarıdır 

~ fftndek - Düzce yolunda 
~ a Beyle kardeşi Hakkı Be
\ 1°förleri E~ref Ef. ye yapı
\ tecavüzle alakadar olarak 
~~ Mehmet ismin le birinin 
;ıandığını haber verdik. 

'-ı lkalaııan adam, Şişlide, 
~~ çarşısında oturan tütün 
~Mehmet Beydir. Hendek 

'iti ~~ umumiliğinin göster
~ d luıum üzerine tutulmuı 

iln Hendeğe gönderilmiştir. 

Demiryollar 
\'atım Milyon Lira 
l asarruf Ediliyor 

~~kara, 19 (H. M.) - Dev
\t ~erniryollan Umum Mn
~~nün hazirandan itibaren 
lıl. '""21 yeni şekilden sonra 
~ bntçesinde yarım milyon 
~ edileceği söyleniliyor. 

Eski Kanun Layihaları 
~kara, 19 (H.M.) - Hü
l~t, geçen devreden kalan 
~ layihalarının yeniden 
~ereye konulmasını Mec-

lemenni etmiştir. 

Bıçakh Kadm 
~ ak~am bir kavga netf
~de Aksaraylı Zehra H. 
-. la komşusu Fatma Hanı-

Ytralamıştır. 

Zorlu Bir Hanım 
~mide Hanım isminde bir 
' kocasile aralannın açıl
' lla. sebep olan Vahit Ef. 
~ t\'ine gitmiş camlan kır
~ _•damcağızıa da yüzünü 
. ..._..llllfbr. 

ftatkı-n 8-ilmesi 
\azımgelen Şeyler .. 
\~kıirn Talimane meydaııında 
~ IGbiyata bathyan Ben-Amar 
~ hGtün Avrupayı dolaşan en 
~ ~ •e en gib:el ıirlclerden 
"· Bu sebepledir ki utradıfı 
\ )tfde Ye ahiren S hafta kal-
~ ~tina'da 4 ay kaldıj'ı Mı.ır'da 
~ kaldıjı Afrika' da, 3 aene 
~ 1lı 1 Belçika' da, 2 ıene kal
.'1 liolanda'da, 1 ıene kaldığı 
\ P.'n,da, 2 buçuk ay kaldıfı 
~'' Sultanının ziyaretile 
\ llıa tef olduğu Pariı'te em.al· 
,~aluyetler kaunmı9br. 
~. bul'da icrayı lubiyat etmek 
1'G~ ~erilen ruhutnarne bütiln 
" lbcnılckellerde oldutu gibi 

l' "'Gtkülit ahnmıtbr. 
!'4~1tehn'de kurdu§'u muazzam 
~· ga_,, 10 adet çıkacak yeri var• 
~ ~ lstanbul'dan Sofya'ya 

~flit. edecektir. 

~. l~ tiındiden 16000 lira ruıu
,,. 1. lira bir emri bayre, 
~ita pasaportların vize mua
.~ i ~e. 9000 lira iıtanbula rel
~~·". nakliye masrafı olarak 
~~ tdıti gibi ayrıca da sahip-

~' 'tıılttiistahdeminin in iaşesine, 
~ ~) '" ve kaplanlarla fillerin 
~~trirlerin ve ••İr hayvanatın 
~'f ".c Ye umumiyetle idare 
\'1-.-' ale afiıaj ve rakJimlara 

"Ilı ıı.iktarda para urfedilmft 
"-ıı,"'ektedir. 
~~ .. ~. ıirk, ancak perıembe 
~ rı latanbulda bulun

•r??n 

SON POSTA Sayfa 3 

\ 1 Son Postanın Resimli Makalesi • Altın Ve İlim • 1 r Sözün Kısası 
ı_ Bir 

Teşrih 
Ameliyesi .. -
" Hakimiyeti Milliye ,. nin 

başmakalesinde yazılıyor ki: 
"Biz ne Amerika, ne Fransa., 

ne İtalya, ne Rusyayız: Biz 
Türkiyeyiz. ,, 

1 - Altın, maden içinde bulunan bir 
1naddedir. Meydana i•kmak için inıanm 

aiyine muhtaçtır. 

2 - bim, kitaplar içinde Aklanan albn• ·ı S - luanlann bntDn tecrübeluf, bUtlia yapbk-
clır. O da, insan tarafından okunmadık,.a lan blae kitaplar aayealade gelir. 

• Kitap, 7uımızda akan bir nehir ıibldir. Ond.., 
meydana çıkmaz. latlfade etmek bhı:lm ellmlzded:r. 

Evveli, muharririn bize ver· 
diği bu yüksek coğrafya der
sinden dolayı kendisine teşek
kür edelim; ve buna benzer 
dersler almak için okuyalım: 

"Şurasını bilmek lazımdır ki, 
demokrasi müesseseleri her 
memleketin şartlarına ve ihti
yaçlarına göre ttırltı türlü te
killer alır." 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi Muharrir, anladığımıza gC>

re, her millete mahsus ayn 
bir demokrasi olduğunu ve 
içinde bulunan kabın şeklini 
alan mayi gibi, demokrasi 
denilen seyyal mefhumun da 
içtimai muhitlere göre kalıp
tan kalıba girebileceğini söy
lüyor. Muharririn bu indi mü
lahazasına bir an için hürmet 
edelim ve mücerret bir mefhum 
olan demokrasinin keyfi tef
sirlerini müsamaha ile ·karşı
layalım. Fakat bu zavallı de
mokrasi, her memleketin şart
larına göre türlü türlü şekiJ
ler alsa bile, türlü türlü ma
hiyetler alamaz. Şekil ve 
mahiyet arasında epey fark var. 
Mesela bir şişe su, bardak
ta, fincanda, kaşıkta türlü tür
lü şekiller alabilir; fakat her 
kabın içinde o, sudur: ne sir
kedir, ne de katran. Bir mem
lekette siyasi fikir kavgası, fır
ka kavgası, filin her türlil 
kavga hürriyeti yoksa, orada 
ne demokrasi, ne de onun hu
susi bir şekli olabilir. 

Müstakiller 
Bir Kısmı Hakkındaki 
iddialar Doğru Çıkmadı 

Ankara, 19 (H. M.) - Mil
let Meclisinde meb'uslann maz-( 
hatalarını tetkik eden komisyon 
kendisinin tetkikine havale 
olunan maıbatalardan bir kıs· 
mmı, gözden geçirdi ve kara
rım verdi. 

Bu kararlara göre Kayseri 
müstakil meb'uslan avukat 
Ahmet Tevfik ve Coşkun Os
man Beyler hakkında isnat 
edilen meb'usluğa mini husus
lar varit görülmemiş, mazba
talarının kabulü cihetine gi· 
dilmiştir. 

lzmir müstakil meb'usu Ha
lil Beyin mazbatası da kabul 
olunmuştur. 

Aksaray meb'um Rıza ve 
Afyon meb'mu Cemal Beyler 
hakkındaki iddialar da varit 
g6rülmiyerek meb'usluğa mini 
hiçbir vaziyetleri olmadığı 
anlaşılmış. 

Isparta Meb'uıu Cemal 
Turan B. hakkındaki iddiala
rın da doğru olmadığı netice
sine vanlmışhr. 

Encümenin bu kararlan 
meclisin önümnzdeki celsesinde 
görüşülecek, son karara rap
tedilecektir. 

Millet Meclisinde 
Ankara, 19 (H. M.) - Mil

let Meclisi dün toplandı. Büt
çeye ait bazı münakale liyiha
larını kabul etti. 

Mısırda Yeni Hidiseler 
Kahire, 18 (A.A.} - As

kerler, Mitgamer yakınında bir 
kasabada halka atet açmıya 
mecbur kalmışlardır. 6 kiti 
yaralanmıştır. 

Belediyeye Devredilecek 
. Tapu kayıtlarmın tetkiki 

neticesinde Taksimdeki geniş 
Ermeni mazarhğının belediyeye 
devri lizım geldiii anJaşıl

mıftır. 

Teşkilatı Esasiye Encumeni 
Millet Meclisi Teıkilatı Esa· 

aiye Encümeni reisliğine Yu
nus Nadi B. seçilmiştir. 

Hepsi Beraat Etti 
Geçenlerde Gebzede yaka

lanarak şehrimiz ağır cezasına 

gönderilen yedi katil maznunu 
dnn beraat etmişlerdir. 

Parlamentolar Konferansı 
Parlamentolar konferansına 

ittirak etmek üzere Necmettin 
Sadık Bey dlln Avrupaya git
mlftlr. 

l 

Halk Fırkası Kongresi Dün 
* * * Kapandıktan Sonra ..• 

Ankara, 19 ( H. M.) - Halk Fırkası kongresi dün öğle 

vakti son içtimaım yaptL Merkez idare heyeti seçildikten sonra 

ismet Pqamn Fırka azasına bazı tavsiyeleri ihtiva eden kısa 
bir nutku ile kapandı. 

Başvekil nutkuna ıöyle baıladu 
"Muhterem Efendiler; 

Büyük kongrenin ruznamesinde mevcut olan mesailin 

müzake~si bibıiştir. Biiyük kongrenin faaliyeti yalnız fırka 
hayabm.ızda değil, milli hayatımızda da kıymetli bir hatıra 
olarak kalacaktır. Mllzakerenin cereyanı, kongre azalarının 

kanaatlerini millet ve memleket menfaati için nekadar vuzuh 

ile, serbesti ile ve inanarak ortaya koyduklanm vazih bir 
surette gösterir, canlı bir misal halindedir. 

Serbes Fikir Mesmliyet 
Bilyük Reisin dediği gibi, bu 

millet ve memleket itlerinde 
vazifedarlann fikirlerini her 
türln kayitten azade olarak 
istifade sahasına koymalarında 
memleket yalnız istifade görür. 
Bu müzakere tarzının bayırlı 
neticelerini bugün burada ik
titaf ettik. Memleket te iktitaf 
edecektir. 

Başvekil bu cümlelerden 
sonra, kongre murahhaslarmın 
memleket işlerindeki ciddiyet, 
vukuf ve alakalarmdan, kon
greye fırka teşkilibnın verdiği 
ehemmiyetten, Gazinin kongre
yi büyük bir allka ile takip 
ve bütün fırka arkadqlanna 
muhabbetlerinin bildirilmesi ar
zusundan bahsetti, sonra fırka 
hesap işlerinin çok muntazam 
olduğunun görüldüğünü söyli
rek nutkuna şöyle devam etti: 

"Dilekler için bOyiik kon
grenin mesaisi bütün memle· 
kette dikkat ve alikayı tahrik 
edecektir. Vilayet kongreleri
nin millet ve memleket işleri 
için dilekleri daha evvel icra 
evkilleri nezdinde ayrı ayn ye 
birer birer tetkik olunmuştur. 

:::&! ::w: m:- E 

• • 

Bundan başka bfitiln vilayet 

kongrelerinin dileklerini bura· 
da muhterem arkadat'arın ha
lin icabına göre serdettikleri 
yeni fikirlerle beraoer ayn 
ayn dilek encümeninde tetkik 
olundu. Bu milzakerelerde icra 
Vekilleri gerek encümende, 
gerek heyeti umumiyede daima 

• •1 

1 liızmet etmek için emre amade 
olmu~lardır. 

Memleket idaresinde ekse
riyet ve mes'uliyet sahibi olan 
fırkanın dilek sahasında atiyen 
ahnacak yeni tedbirlerin mahi
yetieri hakkında mana ve ita· 
retler çıkarmak kolaydır. Bu-
rada karar albna alınan ve 

icra vekilleri heyetile mutabık 
kahnan birçok müşterek dilek
ler CSnOmiizdeki senelerde pey
derpey mevkii tatbika kona· 
nacaktır.,. 

• 

Başvekil milteakıben kon
grenin fırka nizamnamesinde 
yaptığı tadilit sayesinde tet· 
kilitın kuvvet bulacağıni, aynca 
vazıh bir program da yapıldı-

ğım söyliyerek dedi ki: 
" Senelerdenberi bu memle-

• 
ister inan, ister inanma/ 

Gazetelerde şöyle bir 500 lira vererek belediyenin 
ili~ neşredildi: atzını kJlpatmak istedik. 

M. Ben Amar tarafın- Fakat vali bizden bin 
dan Darüleiczeye teberrft lı' . t d. b. d d'k . 500 1. f b l ra ıs e ı. ı.z e ver ı ." 
edılen ıra, stan u B I d' k · d w 

V l
. . Ş h . . B e e ıye ma amını og-

a ısı ve e remını e- r d d w b. d"l i • • . u an ogruya ır ı ene 
yefendı Hazretlerı ıle vu- Dl k·' dü ü k t h 
ku bulan bir mülikattan .ev ııne '· rere 8 

-

1000 ı . 'bliğ kır eden bu ılindan son· 
ıonra ıraya 1 d B A s· L. 

d·td' w. • t"hb J!l . t' ra a, en mar ırtU e ı ıgı ıs ı ar ew mış ır." ls . 
B ·1- d s· k tanbulda durabılirse, ar-u ı am neşre en ır k 

ndü · tid. B ·ı4 tı bu memlekette devlet mu nye ır. u 1 canın 
manası ıudur: otoritesini muhafazaya me-

"Biz, gazetelerin hücu- mur olanların bu kelime
mu kartısında DarülAcezeye nin manasını anladıklanna, 

lsbtr lna11, l•r inanma/ 

Kurbağa Yağdı 
Adanada Halk Hayretler 

f çinde Kaldı 
Adana (Hususi)- Son yağan 

şiddetli yağmurlar Adanayı bir 
tabiat garibesile karşılaşhrdı. 

Sabaha karşı dinen yağmurla 
beraber sokaklar küçiiklü bti
yükln kurbağalarla doldu. Ha
diseye şahit olan halk hayret 
içindedir. 

Bütçe Ve Kadrolar 
Ankara, 19 (A. A.) - Hn

kumetin tesbit ettiği tasarruf 
esaslarına göre hazırlanan 93 J 
bütçesinin heyeti umumiyesi 
gelecek hafta içinde Vekiller 
Heyetinde tetkik edilmiş ola
caklar. 

V eki.letler bu esaslara göre 
memur kadrolarını da bazır
liyorlar. 

Gazi Hazretlerine Ariza 
Ankara, 19 (H. M.) - Gazi 

Hazretlerine, Halk F arkası 
kongresine iştirak eden bütün 
azanın imzalarına havi bir 
ariza takdim edilmittir. 

Macaristanda Galeyan 
Pe,te, 18 (Hususi} - Tirya• 

non muahedesi aleyhinde (200) 
bin kişinin iştirakile büyük te
zahürat yapılmış, Mat'.ar milletini 
mahktlm eden muahede aley
hinde birçok hatipler heyecanlı 
nutuklar ı&ylemittir. 

kette birçok mes'uliyetlere 
girmiş ve birçok büyük itler 
başarmış olan büyük kongre
nin noktai nazarları, fikirleri 
ifade olunan bir programda 
tesbit edilmiştir. 

Programın bizzat hepimize 
tahmil ettiği bir vazifeyi bu
rada nazan dikkate tekrar 
arzetmek iaterim. O da prog
ramdaki maksatları, fikirleri 
bizzat kendimiz anlamı~, tetkik 

Okuyalım: 
"Halk Fırkası, kanunsuz ya

şayan bu memleketi kanunlat· 
hran fırkadır." 

Ayni makaleden iki satır 
daha: 

"Hiçbir millet kanunlanna 
tercllme etmez, telif eder." 

Muharrir, bize, Halk Fırka
sının telif ettiği kanunun ltkt• 
fen ismini s6yler mi? Kanunu 
Medeni mi? Ceza Kanunu mu? 
Bizim bildiğimiz şudur ki, yeni 
kanunlarımızın hepsi - kelime 
bekelime - tercümedir. Eğer. 
Halk Fırkuı, kanunların tatbi
kından ziyade telifile iftihar 
etmiye kalkarsa, intihal suçunu 
işlemiş olur. Belçika ve İsviç
re kanunları mliterciminin b6y
le bir iddiaya giriımiyeceğinl 
ümit edelim ve farka namına 
eöyliyen bu oparlörOn cızır-
tılarına kulak bkayahm. Para
zit gürültüsn . 

etmit olmak ve bugün bütün cudumuzun hizmeti ve bütlln 
fırka arkadaşlarımızın prog- emellerimizin hedefi ıevgili ve 
ramımıza herkese anlatacak ve aziz milletimize hizmet etmektir. 
mftdafaa edecek vaziyette bu- Fırkamızın btıtün azasının 
lunmuk için derubde ettiğimiz her türln faaliyetinde bftyük 
vazifedir. t milletimizin muhabbetini mu-

Muhterem arkadaşlarımız , hafaza etmek ve artırmak ga-
fırka teşkilAtımız arasında yesi gözlerimizi diktiğimiz en 
programımızın miimkün olduğu mühim hedef olacaktır 
kadar genif sahalarda. anlaşı- idare Heyeti 
larak yapılmasına dıkkat ve A k 19 (H. M ) F k 
h. d ki d. n ara, . - ır a 
ımmet e ece er ır." k · · d · kü · · d 

B bnynk k . ongresmın ün ıçtımaın a u sene ongrenın • . 
il d etl'rdı'gıv · f rk umumt merkez ıdare heyetme v cu a g ı a progra- .. . 
mı hal ve istikbale ait yakın Recep, Saffet~ Abd.ulmuttahp 
ve uzak noktai nazarlarımızı (Malatya), Reşıt Galıp, Hakkı 
cemetmiı bir eserdir ve bil- Tarık, Cemal (Antalya), Esat 
bassa bu sene bu eser üzerin- (Amasya) Hasan Cemil, Mem 
de efkArı umumiyenin nazarı duh Şevk~t, . Muhlis (Kütahy~ 
dikkatini temerküz ettirmek Doktor Fıkrı, Mustafa F evzı, 
istiyoruz. Hasan Re§it ve Kazım HlisnO 

Muhterem arkadaılar; vtı- Beyler seçildiler. 



(Bat tarah 1 inci aaytada ) 

ikinci Safhaya Gelince .. 
Hareket memurunun kara-

Jlola götürüldüğünü haber a
lan istasyon ıef muavini Asaf 
B., o sırada kaymakam, jan
darma kumandanı, hükumet 
doktoru ve diğer bazı kaza 
erkanının bulundukları Kartal 
eczanesine gitmiş, demir yolu 
memurlarının velev bir cinayet 
işledikleri vaziyette bile seyri
seferin karışmaması, bir kaza 
olmaması için bazı kayıt ve 
tart dahilinde tevkif edilmeleri 
lazım geldiğini anlatmış. Fakat 
memurunun haksız yere dayak 
yemesinden de fazla müteessir 
olacak ki hak ve kanundan 
biraz yüksekçe bir lisanla 
bahsetmiş. 

Taşra hayatında müthiş 

bir içtimai kontorol vardır. 
Gençler bile kızlar gibi ser
best hareket edemezler. Her 
hareketleri kontrol altındadır. 

Kadınla görüşemez, çekingen 
ve müceret bir hayat yaşamı
ya mecburdur. 

Bu iptidai hayat tarzı, gen· 
ce cınsı ihtiyacını tabii şe

kilde tatmin imkanlannı ver
miyor. Genç hastalanıyor, si
nirleniyor, bazan melankolik 
oluyor. 

Fakat bu lisan münasip 
görülmemiş. Derhal hakkında 
bir zabıt tutulmuş, erkanı hü
kümete hakaret ettiği ve bu 
hakareti yaparken de sarhoş 
olduğu yazılmış. Hazirun, ka-
milen zaptı imza etmişler. 
Fakat doktor B. insaflı dav
ranmış. Sarhoşluk kaydını 

İşte size bir taşra çocu
ğundan aldığım bir mektup: 

1 
"Ben de mutaassıp bir aile-

kendi hesabına kabul etme
miş. Zaptın hakaret kısmını 
imzalamış. 

Bu muamele cereyan eder
ken de hareket memurunu zi-
yarete gelen ve dönüşte kara
kola davet olunan hanım da 
muayenesi icra edilmek üzere 
Emrazı Zühreviye hastanesine 
ıevkedilmiş. 

Oçuncu Kısım 
Bütün bu hadiselerin aebebi 

nedir, bilir misiniz ? Hareket 
memuru ile yanındaki hanımı, 
kırlarda, münaaebetsiz vaziyette 
ıördüklerini aöyliyen Uç ada
mın ifadesi. Karla\ memurları, 
bu ihbar karıısında, başta 
Kaymakam Bey olduğu halde, 
hareket memurunun ve yanın
daki hıınımın akibetlerinden 
endiıeye diifmllşler. Bu üç 

adamın, tenha kırlarda, kendi
lerini mUnasebetaiz vaziyette 
gördilkleri zaman taarruz etme· 
leri ihtimali önUnde için, için 
titremiıler. 

DördUncu Kısım 
Bütün bu dayaklar, tevkif

ler, falan ve filin esnasında 
da poıta treni hareket ede
memif, beklemif. 

Kıssadan Hisse 
Hadise, gözünüze ve kulak

lannıu itimat. edebilirsiniz ld 
Kartalda, ve aynen anlattığı
mız şekilde cereyan etmiıtir. 
Y ann , beraberinizde bem-
ıireniz, zevceniz veya - kime 
hesap Termiye mecbursanız - ? 
metresiniz olduğu halde kı
ra gitmiye, gezmiye teşebbtıa 
edeyim demiyesiniz. Maazallah 
başınıza bir felaket gelmek 
ihtimali vardır. 

• Bir erkek, yanındaki kadı-
nın hüviyet vesikasını daima 
beraberinde gezdirmekle mli
kellef midir, asrı hazır iıe, 

k Cı asırdır? Lttfen bu ıu-
açın b 

allerin cevapları beyan uyu-

rulur mu? . ? 
Fazh Bey Ne ~ıyor .. 

h ta " .. 1ı Muavını 
Bu us·ıs k d 

d h n'4 hak ın a 
fazlı Bey en . • .- h de 

lumat ıstedık' em 
hem ma d k Fazlı Bey 
ınütaleasını sor u • 

dedi ki : · dl' 
" _ Jandarma zabıtaı a ı: 

d. Reşit olan herhangı 
yb~dekad~;ı kırda istediği b~r 

ır ·1· B pohs 
d mla gezebı ır. una . 

a a k ,. · mü-
ve jandarmanın at ıyyenıo 

nin - kızı değil - oğluyum. Ya
şımın on sekiz olmasına rağ· 
men, am:ak dükkandan eve, 
evden dükkana kadar gide
biliyorum. Bundan fazla yarım 
saatlik bir gaybubetim için 
bile hesap vermiye mecburum. 

Böyle bir vaziyette bir ka
dınla münasebatta bulunmama 
imkan var mıdır? Bilmem, ben 
imkan bulamadım ve bulamı
yacağım da. Fakat vücudumda 
mütemadi buhranlar yapan cin· 
si ihtiyacımı tatmin için ne 
yapacağımı da bilemiyorum. 
Suiistimal ile vücudumu harap 
ediyorum. Suiistimalin ne bü
yük bir afet olduğunu pek ala 
biliyorum ve yine itiraf edi
yorum ki, kendimi bu yıkıcı 
düşmandan kurtarmak imka
nını kendimde bulamıyorum. 

İstiyorum ki buradan gide
yim. Fakat düşlinUyorum ki ; 
bu buhranlı zamanda kendime 
bir iş bulmak güç olacak. Yi
ne dllşünüyorum ki; istikbalimi 
karanlık gördüğüm ıu fani 
dünyadan uzaklaşmak için kal
bime bir kurşun ııkayım. Ve 
yine düşünüyorum ki; Allahın 
verdiği niye kendim alayım .. 
Ne müthiş can sıkıntısı 1 Ha-
nımteyzeceğim timdi ne yapa
yım? Şu yazdığım şerait tah
tında yaıamam imkinı var 
mıdır, ıayet buradan gitsem 
elimde bet param yok. Bilmem 
ki yine eskisi gibi babamın 
yanında ml durayım?. 

Bu gencin hayab, taşra' 
ıençlerinin bayatından bir par
çadır. 

Babalar, evlltlarının, yemek 
kadar tabii olan bu ibtiyaçla
nnı ihmal etmeleri çok tees
ıllre pyan bir geriliktir. Ba
balar arbk evlitlannın mn
rebbiıl olmak mecburiyetinde
dirler. Bu vazifelerini yapmıyan, 
çocuğunun cinai terbiyesini 
vermeıını bilmiyen babalar, 
kızlannı terbiye etmesini bil
miyen anneler kadar, mes'ul
dürler. 

Sana gelince, yavrum, ye
gane çare bir an evvel evlen
mektir, taşrada bir genç için 
bundan daha tabii bir yol 
olamaz. 

dahale hakkı yoktur. Hatta 
kanunlarımıza göre bu kadının 
velisi bile buna karışamaz. 
Ancak evli kadınların yalnız 
kocaları Müddei umumiliğe 
müracaat etmek ıartile bu va
ziyette ka~ısını tevkif ettire
bilir.,, 

nisbetle 
Geçen seneye o;r 

bu sene umumi buhranın 
ziyeti nedir ? e'l-

- Geçen se~e;, b~ d;tile 
simde buhranı butun şı ·ındi 
anlamış bulunuyorduk. Şı fb 

Maaıııa ı 
alışmış bulunuyoruz. k ese 

1 buhranı rakamlarla ınu aY 

Bugünkü kadınlar, dünkU 
Hanımlar gibi hayatlarının ço
ğunu evlerinde minder üzerin
de geçirmiyorlar. Yürilmek bir 
ihtiyaç olmuştur. Onun için 
kadınların giyeceği kundura 
modası eskisine nisbetle daha 
pratik ve daha sıhhi olmıya 
doğru gitmektedir. 

Evvelce yalnız zarafet ara
nırdı, şimdi biraz da rahat 
aranmaktadır. 

Zaten bugünkü modada, 
kadının, başından ayağına ka· 
dar, bütün giyindiği şeyler 
arasında bir ahenk olmak la
zımdır. Onun için kadınl\r 
kundura alırken ayaklarının 
rahatından ziyade zarafettini 
düşünürler. Fakat bunda çok 
bata ederler. 

ÇünkU zarafetin en. büy~ğO 
gUzel yürümekle temın edıle-
bilir. Güzel ve zarif bir yürü
yliş, kadının cazibesini arttırır. 
Glizel yürümenin birinci şarb 
da kunduralarm rahat olma-

ııdır, Kunduralarında ayaklan 
rahat olmıyan bir kadının 
ylirüyllşline hAkim olmasına 

imkAn yoktur. Dar ve sıkı 
kunduralar içinde hapis olan 
ayaklar kuvvet ve muvazene
lerini kaybederler, yürüyüşü 
bozarlar. 
· Kundura alırken dikkat edi
lecek tey şudur: Ayağa tam 
gelen kundura seçmek. Çoic 
dar kund1Jra ayağı rahatsız 

ettiği gibi, bol kundura da o 
derece rahatsız edeı·. 

Bu şarta riayet ederek ftl
bisenize uyan kundurayı ıeç
ır.ekte muhtarsınız. 

Sizi ral. •t yürüten bi• l"un
dura, tuvaletinizin en bnyük 
cUzülerinden birini teıkil et
melidir. 

r PATRON VERECEGiZ, Eldiven, T ~val:~ Ta_
• soN --;;srA .. evinde mamlıyan81rLaz1med1r 
dikiş diken, fakat son 1 Eld• ) U \; Ş k J 
modayı takip etmek isti- ıven er zun e ap a ar 
yen kız ve hanımlarımıza ç i ç e k ı i o ı a c a k 
bundan böyle elbise pat-

ronları vermiye karar 

vermiştir. Bu maksatla 
Greta mliessesesile anlaş
ınııtır. Peqembe günün· 
den itibaren bu ıütuolar
da hergün bir kupon •e 

her Pertembe günü bir 
elbise modeli neşredile
cektir. Karilerimiz bir 

haftalık kuponları toplı
yarak bize gönderdikleri 

takdirde kendilerine o 

modelin patronu bedava 

verilecektir. Perıembe 
a-UnUnden itibaren ku
ponların neşrine baıla-
nacaktır. Kuponlarımızı 
Toplamayı unutmayınız. 

. 
Bu ıene tuvaletlerde mühim gümüşü, ve gök mavi renkler 

bir mevki işgal eden teferruat- bu sene pek modadır. 
tan biri de eldivenlerdir. Şık Suv ti are gan arı uzundur 
Ye Zarif giyinenler mutlaka yirmı· k d d" v ' a ar ugmesi vardır 
tuvaletin bu lizimesinilde unut- Eldiven dirseği aşıp yukard~ 
mamalıdırlar. dantel volanle nihayet bulur. 

Moda mütehassıslarının bu B 
u sene nazara dikkati husustaki fikirleri şudur: lb 1 

ce eaen diğer bir yenilikte 
Siyah tuvalet elbise ile l 

fapa ara konulan minim'mi 
muhakkak açık renk eldiven ya. hut büylik çiçeklerdir. Bu' 
kullanılır. Açık renk tuvalet- kl 
lerde bilakis koyu siyah eldiven çıçe er şapkanın çehreye 

yakın kısmını örtmekted· 
takılır. Beyaz elbise ile siyah, H .1 • ır. 
llcivert, koyu kahve rengi ve ususı e sıyah hasır şapkalarda 
koyu yeşil eldivende kullanıla- a~ıkv .pembe kamelya veya gtıl 
bilir. çıçegı pek zarif oluyor. 

Fakat elbiseniz bu tezadı Bu yeni moda takaları gö _ 

Yapmıyacak bir renkte ·~.... mek isterseniz, Tepeba dr 
· ld' · · ı " fl şın a ovakıt e ıvenınız tuva ' ' 1 Hidayal 

rengine yakın olmalıdır. fü .:ı. 1 nanııırıa G tı-reta ·· . pembe, yumurta kabuiu, açık zı; 1.t P<Jsesıni 
nenizi tavsiye ederiz. 

etmek lazımdır. öre 
Benim noktai nazarıma g d• 

buhran devam ediyor, daha 
devam edeceği anlaşılıyor· js

Ticari noktai nazarde~' tik-
'h 1· .. . de fiat ıs tı sa atımız uzerın 3ra 
rarı olursa tüccarlarla F d• 
veren bankalar torasında 
istikrar olabil!r. ki 

H k 'k• . t .. unınıde a ı ı vazıye , on. . satıf 
mevsim, ınahsullerimızın 

1 • ·1 anlaşılacaktır· muame esı ı e 
Celal Beye sorduk: -

gibi 
liyor. 

b ··tik ••• 
lktısadi gayri~a !1 

1t' 
tesirlerden ılerJ 

- Bu · b""l'k uJ111l"' gayrıta u ı e1' 
•b'd' fJeS m! tesirlere ta ı ır. rdft 

b~ğday bir gün ( ~ )b.:ufarlı 
~irgiln (8) kuruş, gıbı ı 
göstermektedir. . ·~rıt 

Demek ki fiatlerde ıs.tıtıetl 
b·ı fıa yoktur. Buna ınuka 1 r dJ 

. t'k .. t ınalla ., ı rar go1 eren • 
var .:lır: .;1" 

B ki . . Bunların ~ a a, ıncır... Jw• 
ziyeii sabit ve nor~a ~ 
Maamafih beynelın:ilel pıY:ar 
dan çok müteessır olan ttO' .. 
ka mahsullerimiz de me~cu 

lhra:;at Şirketi 
. td' 

Bir müddettenber~ r•~ 
kil edileceği söylenen ıdb dit? 
. k . . . ti' ne hal e ~ tır etının vazıye . 1• · keti - Evet, ihracat şır 8dt 

bir teıebbüsümilz var~r. 9it 
ticari mahiyette bir ıeydır. ,Jı

'h cat 111 
tirket olarak ve ı ra 

1
• aV 

·. . d k b"liyet ı o ıullerımız en a 1 
• d i". 

düğü mahsuller üzerı:ıı:.vı;,.1 
lışacaktır. B•J mal ~btiy•cd" 

: alıcının .zevk v ve ~ktıı'· pili' 
' göre tasnıfle ugraşac i.,,-

kavelesi belki bu akşanı k•d-' 
k b. "k. ~\ne _ _.. 

edilece , ır ı 1 2S... taııt,,_. 
da bUtnn muamelesı 
!anacaktır. 

Sigorta Primleri . de'I 
·ınierın • 

- Halk ıigorta prı . ketletr' 
şikayetçidir. Sigorta ıır pıi\ket' 
nin rekabet yapınasınarıı:ıut? 

· Iuyo rer sigorta ıninı ~ anıP • .-
- fr4Ukerrer aıgort 

t yoktUf• • .~ rif e ile ali :<ası keodı,._._ 
Mükerrer sigorta, rarif•tl 

• hi · alır. ~·.., aıt olan sseyı e yaP~ 
de hükümet yapar ~ tekın· 
br. Ma1&maBiı ıigo ~ prioıl~ 

• 'b alınara ı' ~.J 
nazarı 1•1 ara , ak r 
üzerinde tadilAt yz.KP' ~lı,U-
'Duhtelif komisyonların 

· tını iıitmekteyiz. _ 

- ·nde 
Haydut fe'ı rı.c...-

lz ir ( tfoıuftt ) - · aod.ı-
m ' öldUr•::' J . .odl 

lerde adam n ..,,, f 1 d• 
l' d n kaça i pıİP mamn e ın c ıraııJ1l • ,,. 

eıkiyalık ya~an .... , 8 k,.al• -=:-
bir he.yduCıU~ Vali 1' 
işini temin içı~ :ıtl 
Paşa Bergaınav g 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Hastalık Meselesi 
'-i Gaıetenizin 3 mayıa 193 l 

b ve Z15 numaralı nftsba· 
' beıinci sayfasının beıinci 
'6tununda (bir talebenin aınmtı) 
~vhalı Ihsan namı mllıtea· 
~~ Yazılmış bir yazıya tesadnf 

ıllbiştir. Remzi Ef. 18 nisan 
~•rteosi ıttnü haatalanmıt Ye 
~ rtln mektep doktoru tara• 

dan muayene edilerek revire 
~btılmıştır. Remzi Ef. revirde 

davi edilmekte iken hastalı
~ın ağırlaşması üzerine yine 

111~ktor tarafmdan göıterilen 
~nıa mebni hastaneye yabrıl
~•tır ve kurtarılamıyarak ve-

d~t etmiştir. Hastalığı ıöylenil-ı·. 
gine nazaran tifo olmayıp 

dtQeli veremdir. Mektep ida
~i bu gibi hususatta gayet 
~aa davranmakta ve talebe
~ nıuayene ve tedaviıinl lb
~ınla takip ve icra ettir
--~edir efendim. 
Aydın aan'at mektebi mldürtl 

lıalil 

~lsköylUlerin Bir Şiklyeti 
~ On beş yirmi aeneden-
'rl Lıımpaıamn Kulakıız 
~llleıinin çöpleri mahalleler
~ll uzak, Ok meydanımn tenha 
t noktasına daknlilyordu. 
~k~ dokuz aydanberl bu 
Mpler Hasköylln Keçe çayın 
~•llesinin Arabacilar mev• 
~· de ve evlere yakın olan 
~bir boıtana dökttlrillmek-

r. 
Sıhhatı umumiyeyi allka

d., eden ve yaz mevsiminde 
~lerin kokmasından birçok 
~ talıkların çıkmuı melhuı 
~rada toplanan köpeklerin 
'o lemiz mezarlanna kadar 
~ kutnıası ye insanlara ıaJdır
c!t '•ı gibi birçok mahzurları 
h· doğurduğundan bu hale 
)ır Çare bulunmasıoı rica edi
~rl~. Şurasını da kaydetmek 

trını ki bundan enel ya
~n bazı mnracaatler hiçbir 
tıce vermemiştir. 

Birkaç Hasköglii 

l okatta Meczup lstilAsı 
~on zamanda Tokatta ser
~ler çoğalmışbr. Bir kısmı 
~ diaine meczup silsil veren 
~ •damlar sokaklarda müa
~ ten sözler söyliyerek dola
~0tlar. Bunlar deli iseler 
ll ... ~rhaneye yatınlmalıdırlar. 
~seler herkese galiz, galiz 
~ . savurmıya nasıl cesaret 
~dirler. Nazarı dikkati cel-

Yorum. 
Karabeklr zade 

Aziz 

~Ymakamdan Şikayet 
~~Udanyada Boğaz köyünde 
\ 1 Sıdık lmzasile aldığımız 
\ lrıe.ktupta kaymakam bey
~ tıkayet edilmektedir. Bu 
~et kaymakamın it sahip
~ ... ~ biraz dürüşt muamele 
'<it. t.! •ı noktasındandır. 
~ tktupta "Gazi Hz. halkın 
~ Y~tını anlamak için köyle
~~ ile dolaştığı halde bir 
)~~ lllakarnın böyle muamele 
~laı'bask 1 doğru değildir,, de-
~dir. 

::---
\ -TAKVİM 

!ı 20 -Mayıs· 931 Hızır ıs 
~ ~llh A.r•bi Rumt 
1-kıt.~ • 1350 7 - May11 - 1347 

~ tl.t.ni-aı;ati vakıt-e:ıant•vaaati 

~'i11>9·11 j 4.38 Aktam 12.- 19.24 
"sı t 47 lı2.ıo Yatsı t.53 21.17 

l.1, 16.08 lmaak 7.07 2.91 

SON POST'\ Sayfa S 

Dünyada Neler Oluyor? /1 Bugünün Meselelerinden 1 

Alman - Avusturya ittihadı Günün ....__G_a-ze-t-ec_i_A-rk_a_d_a_ş_la-r~ 
En Mühim Mesele~i .. _Şeklindedir Neye Susuyorsunuz? 

J 

1 
t 
"---. 

Havalar daha soiak. Fakat a•mıciter soğuktan 

Almaalana aoa yepbj1 hafif lııroYu3r 
Bahrbıauhltln dalralarlle çarpıfıyor. 

Geminin bwııu dalıalar t~ln• 
• ...ı dalqar 

- · 
- 1 

1Pomerania sahil /erinde top
lanan Alman harp ıemileri 

korkmuyor, güneşi g6riince denize atılıyorlar. . 
Avrupa devletleri bir taraftan deniz kuvvetlerini arttırırken, hır .ta_raftan da Alman

ları gemi yapmaktan menettiler. Fakat Almanlar bunun da Çares~nı bul!'ular. Kendi
lerine müsaade edilen hudut dahilinde yepyeni ve pek kuvvetlı gemıler yaptılar. 

işte bu resimler, o gemilerde alınmıştır. 

Akvam cemiyeti İngilterede Porlekizde 
Alman - Avusturya Yc . B. r,.... f ihtilal 
1 • enı ır n.eşı u 1 r ıttıhadı Londra, 18 (A.A) _ New- nareketleri var 

Cenevre, 17 (A.A,) - Ce- yorktan Taymis gazetesine Madrit, 18 (A.A)- Portekiz 
mi yeti Akvam Meclisinin içti- bildirildigw ine göre Shnenetady hududundan gelen ve menşei 
ma devresi yarın sabah Avus-
turya _ Alman birliği protoko- JAboratuarında teşhir edilen salahiyettar bir memba olan 
luna ait müzakere ile açıla- yeni bir X Şuaı tübil 900,000 haberlere göre dün Eugenio
caktır. lngiltere Hariciye Na- voltluk bir elektirik ceryanı- Santo sokağında Rocio mey· 
zm M. Henderson, Gümrük nın tesiri altında saniyede danı yakınında ReisicUmbur 
~birliği mukavelesinin Avustur· 184,000 mil sür'atle elektron M. Carmana'ye tazimat arzet
y~ - Almanya hükümetlerinin neşretmektedir. Bu sUr'at, zil· mek üzere aktolunan bir celse 
beynelmilel taahhütlerile telifi ya sliratinin 99% ına muadi • 

d. B t" b.. .. k 'kt da dolayısile ahali " yaşasın nida-kabil olup olmadığı hususunun ır. u up uyu mı ar 
anlaşılması için meselenin La radyoma müsavi bir kuvvete larile mezkur meydana geldik
Hey Adalet divanına havalesi- muadil olup Nevyork hasta- leri sırada birdenbire bomba 
ni teklif edecektir. M. Briand nelerinde kanser evrammın patlıyarak birçok kimselerin 
da bu tarzda hareket edilme- tedavisinde kullanılacaktır. yaralanmasına sebebiyet vermiş
ıine muvafakat edecek ve bu lede diyor ki: "Berlin kabinesi tir. Ayni anda ıehrin muhtelif 
mesele hakkında bir karar Roma hükümetinin ileri sür- yerlerinde de birçok bombalar 
verilinciye kadar A1manya ile düg· Ü ihtirazi kaydi Alman dd k 
Avusturyanın yapmakta devam noktai nazarma müsait bir delil atılmış ve mütea it imselerin 
ettikleri müzakerelere fasıla olarak tefsir etmekten hoşlan· yaralanmasını intaç etmittir. 
vermelerini ısrarla istiyecektir. mışh. Halbuki İtalyanların bu l• J 

Müzakerenin bilhassa bu mesele- mesele hakkındaki telakki tarzı f a/gaua 
nin adalet divanına havalesi hu- Fransız noktai nazarına çok . 
ıusunun Almanya - Avusturya yakın bulunmaktadır. M. Gran- Dahili f stıkraz 
arasındaki müzakerelerin geri di devletler arasında tesanüt Yapılzyor 
bırakılmasını mucip olup olmı- ve mesai iştiraki fikrini müda~ Roma, 18 (A.A.)- ltalyanın 
yacağı noktası etrafında cereyan faa etmiş, umumi mahiyette 
edeceği bedihi görülmektedir. bir tesviye sureti bulunmasını her tarafından gelen haberlere 
Tan tavsiye eylemiş, bilhassa siyasi nazaran dokuz sene vadeli 
Ne diyor? ve iktısadt unsurlar arasında karı- bonolar istıkrazı her yerde 

Paris, 17 (A. A.) _ Temps tıklıklar vücuda getirebilecek, bUyUk bir muvaffakıyet kazan
gazetesi Avrupa birliği komis- milletlerin rahat ve emniyetini mıştır. Ahali, yeni bonoları 
yonunun dünkil içtimaı mUna- kaçıracak ~her tllrlU tedbir ve satın almak için giıelere bU
ıebetile neşrettiği bir maka- tertipler aleyhinde bulunmuıtur. cum etmektedirler. 

( Bq tarafı 1 inci aayfada J 
" Devlet şirketle konufuyor. 

latanbuJun haberi yok. HaJbuki 
hu su İstanbul ıehrine Aittir. 
Slrketin binbir mtinasebetsiz
ıltinio bin tnrlO zararlarını 
çeken bu şehir ile onun hal
kıdır.,, 

"Aeaba Terkoa Su Şirketinin 
imtiyazı hakikaten temdit olunu
yor mu? Ne gibi ıeraitle? Acaba 
bu ferait bir kere de İıtanbul 
balkının itblaına isal edtlse mu-
vafık olmaz mı idi? Çünkü Ter• 
koa Su Şirketinin buradaki vazi
yeti sadece deruhde ettiği umumi 
hizmeti ifa eden herhangi bir 
tlrkot değildir. Belki bu şirket 
teesaüa ettiği günden ltibAren 
l.tanbulun başına bela olmuş bir 
afet ve bir muaıbettir. Terkoı 
Su Şirketinin latanbul için ne 
müthft bir afet olduğunu anla
mak için ıuauzlukla ılindilrül
miyen yangınlar yüzünden hara-
bezara dönmüt olan fıtanbulu 
bir kere görmek kifidir. Bu şir
ket koca İstanbul 9ehri ile gille 
oynıya alay etmit bir tlrkettir. 
Bu tirket latanbul tehrini hara· 
bezara çevirmiş olan tirkettir.,, 

"Acaba Terkoa Su Şirketinin 
imtiyazı hakikaten temdit olunuyor 

mu? Nekadar zaman için? Bu tirket 
9imdiye kadar imtiyaz mukavele-
aile ve lbilahare ona mülhak 

taahüdat ile G:ıerine aldığı vazi
felerin •angiıini hüınü ifa etmİf• 
tir ki timdi mukavelenamenin 
temdidi ile ondan herhangi bir 
hayır beklemek .mümkün ve caiz 
olabilıin? 

Bu au meaeleai İstanbul hal
kını alakadar eder. Esasatı ve 

teferruatı bu halkın malumu olmak 
ıııın, bahusus şimdiye kadar bu 
kadar fenalığı görülmüş bir şir-

ketin kendilerine hiç olmazsa ha
ber verilmeksizin tekrar İstanbul 
halkının başına musallat kılınma· 
11nda hiçbir isabet olamıyacağını 
her aklı selimin bilitereddüt 
tealim edeceğinde şüphe yoktur. 

fıtanbul ıuyunu bir gün evvel 
kapı dışarı edilmiye layık bir 
9lrketin elinde idame etmeden 
evvel o tirketin bu şehre yaphğ'ı 
fenalıklar hakkında olsun kafi 
malumat almak lazımdır. Hiç 
olmazsa yeni müzakerelerin mev
zuları matbuahn ıttılaına iıal edil
ıln lıtanbul halkı hiç olmazsa ota
rfk ile diyeceğini diyebilsin. Böyle 
bir meselenin matbuat ile müna
kaşasına olsun , denilecek söz 
olmaz ıanırız.,, 

Şimdi Terkoa Şirketi Müdürü 
bükQmetle anlaşmak üzere bu
lunduğunu aaylediği fU ıırada, 
bu yazıları yazan hükümet gaze· 
telerl neredeainiz? Sesinizi yük
seltip halkın menfaatini neye 
müdafaa etmiyorsunuz? 

"SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası 

2000 Lira Nakit Ve 
Hediye Dağıtıyoruz .. 
"SON POSTA,, nın Bir Kısım Karileri Büyük, 

Bilaistisna Bütün Karileri De Küçük 
Birer Hediye Alacaklardır .. 

" SON POSTA " nın yeni müsabakasına iştira& etmek 
için ( Dünyayı Kimler idare Ediyor.? ) serlivhaaı altında 
neşretmekle olduğumuz resimleri, yahut ta bu resimlere 
mahsus kuponları toplamak kAfidir. 

Kuponları matbaamıza getiren karilerimiı: kuraya ihtiyaç 
olmadan küçük hediyelerini derhal alacaklardır. Bu kari
lerimize hediyeleri ile birlikte bir sıra numarası verilecektir. 
Büyük hediyelerin kimlere isabet edeceğini anlamak için 
bu sıra numaraları üzerinde kura çekilecektir. 

Büyük Hediyelerimiz Şunlardır 
Bir Kariimize lOOLira 1 " Bir Gramofon 

,, 75 ,, 1 " Bir Radyo 
,, SO ,, 1 ,, Fotoğraf 
,, 25 ,, 1 ,, iskarpin 

10 Kariimize 10 ,, 1 ,, Kumaş 

Küçük Hediyelerimize Gelince .. 
1 Bilaistisna bütün karilerimize takdim edeceğimiz kftç6k 

hediyelere gelince: Bunlar, hergUn cepte taşınacak ıekilde 
birer hatıradan ibarettir. ~ 

Dünyayı Kimler İdare Ediyor. 
FORD 

Bugiln dünyayı idare 
edenler yalnız devlet adam· 
ları, siyasi rical değildir. 
Siyasi hayat ikbsadiyatın 1 
bir esiridir. Dünyanın iktı
sadi hayatı tlzerinde amil 
olanlardan biri ve belki 
birincisi de ( F ord ) dur. 
F ord dünyanın en bUyUk 
otomobil fabrikatörUdUr. 
DUnyannı her tarafmda bll
yük teşkilatı vardır. Oto
mobil imalitı, inhisarı altm
da gibidir. 
Ford 65 r•tındadır. lşıntn batından 
aynlınas. Meııalıl, buluşları lle 
me9hurdur. 

Müsabakaılıız "40,, 
GünDevamEdecel ·•r"r 

1 

1 ~ 



,6 Sayfa SON POSTA 

ispanyada Cümhuriyetl 
Nasıl İlin Edildi? 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

_Yazan: Makenziı-

a·r iki dakika içinde V ye 1 
ya cesaret edemediğim 

1or11ıı . 
. an~ casuı teşkılib mer· 

ıeyı.' ! Whiteball Court ta iki 
kezının 

1 binanın en i\ıt katın-
nuınara ı C h"d 
da olduğunu bizim auc ı ~n 
~ . Kapiten Spencerın 

6gre~d_ım· C dediğimiz zat ol
de bızım li belendim iıe de 
doğundan Ş P 

ak daha sonrala-
bu bapta anc .d. Fa-

k t ,. malumat alab!ı ım. 
rı a ı 1 da 
kat bu malumata a ınca 

No. 34 

bizim yeni casusun methettiği 
ketumiyeti hakkında tam bir fikir 
edinmiı oldum. Boıboğazlığı· 
nın farkında olmayan Caucehl 
o öküz bakışlarile ~elindeki 
çuvala tabaasUrle bakıyordu. 
Derin bir nefes alarak: 

- Şu elbiseleri bir daha 
giymek isterdim. Onlar sırtım· 
da iken nasıl ölilme kartı koy
duğumu dUşUndükçe, bir ke
nara atmıya doğrusu gönlilm 
razı olmadı. Onun için bera• 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

1------~ 
Sinemalar 

Yarın akşam M E L E K sineması 
WILL Y FRITSCH ve LlLlAN HARVEY 

ADŞ K edilenVuA vLUs·ı 
filminin iraesine başlayor. 

Yaz fiatlan: DOHULiYE 30 KURUŞT~ 

Yann ak,am ELHAMRA sineması 
MIA MAY, LIA DE PUTTI ve CONRAD yEIT 
temsil edilen muazum. mühiç ve bir harika filıni olaO 

HiNT MEZARI 
2 aafba. 20 kısım tekmili birden gösteriJecektİt· 

Yaz fiatlan: Dühuliye 30 kuruıtur. 
~ __________ U_n_u-tm--u-şlar! 

Belediye Meuıurl~ 
Aylıktan da Bu Yüıd 

Gecikmiş! ... 
- f 

Dnn 18 Mayıstı. Bo. bit 

dZSnümD tes'it ediloceı;.,de 
tarihtir. Çünktl bu rbt" 
belediye memurlarıDA f ,lı't 
peşin ayhğını dağıttı. 
diyeceksiniz ki: 8" 

.. Muhiddin Bey, iki ta fe' 
evvel maqıo 17 111•~. ,ı
rileceğini ıöylemifti. Nıçdl 
rilmedi?" ~ 

Söy leyiverelim: 11 ; 0,., 

gtınn pazara tesadtif e "'1-' 
du. Pazar günü ise ~-:. ,.~ 
kapalıdır. Fakat beledıy '°' 
zar günleri bankaların to'or 
mele yapmadıklannı unu ~ 
tu ve bu yllzdende ~ 
rilemedi. 

işte 
. ki Si ••• 

sıze 

, __ hikJ1" 
bir yııa-



sa,ta ., 

r iÇ KABIN SALTANAT! il 
liesaba Ve insafa Hiç Sığmıyan Bir 
Sefahat Hayab Yaşanıyordu ••• t· 

Halledilen Bilmecemiz 

HiKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Almancadan: F:ikret M. 

Sorgu Makinesi 

için de bir çare Y• 

•arclu Dtıilnler .• 

-36-
için hmuıi memuriyetlere ta .. 
yhı ediliyordu. 

İmıbatı temin kln bet yls 
kiti tefrik .dildi. Bu beş yth 
nefer, arkalannda metinden 
kaba elbiae, boyunlannda içe
risi ha•a ile dolmut karb.ıar 
dola olduja halele meydaada 
clol•fl', intiuma boucak 

11111ette hareket edenlerin Uze
rine bu kırbalarla yüriiyorlardı. 

Doğtln eilencelerl haziranın 
birinde baıladı. 

Padişah, büyük bir debdebe 
ve tantana ile " Sarayı Huma
yun ,. dan Atmeydanında lbra
bim Pata sarayına: gitti. 

Arkası •ar Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kanm - Bitifik eydeki kı- katlan! • ilk kab da mı ? -
zı tanıyor m111W1? diye aoru- Evet bOtln katlan lbt katlan 
yor. ela.. Alb da.. Sağı da ıolu da 

- HaJU' tarumıyoruml diyo- ortaıı da.. 
rum. - Niye öyle sinirleniyorlUD? 

- Nerden tanıyorsun? - Çok soruyoraun da ondan. 
- T anamıyorum canım. - Daha az mı sorayım? 
- Kim takdim etti una? - Lütfen 1 
- Tanımı yorum be 1 - Niye? Sinirlendiriyor mu 
- Nuıl buluyorsun kızı? aeni ?. 
Gemi kazanı patlar gibi J v.. *b·ı b' . . 

bağınyorum - Tanımıyorum . a~ID ~tomo ı c mıp 11!-
Rtet, etleaeel..U. tuenl
lt'_dtliünler temin etti. 
~daldald çoeaklar, Şeh-

•r bile mf clttjttn yap-
Diyanbekirde Himayei Etfal diyorum. Bu muhavt"re Aat- tiktı. Dagda dolaşırken bır 

lerce stıröyor. Karım yiiztime h~endu•~n~~m Te =-
taaccüple baloyoı ve M111JOI': -•- ,_ m. ~thif feY ett · '-babn f~ evfendln1fnff. 

~ dt!ttınf er arumdan en 
~..... t6hret bulan, Safiye 
~uı yegine lmidl, Şeb
'l idi. Mehmedin aDnnet dOğO-

lh...~ dUğOn için bir aene 
~den hazırlığa. bqlanda. 

it.._· i'Unlln zamanı Aıya, A.,_ 
~ Aferika Hllkllmdarlanna 'di. Devletin bfttiln Yali
'd davetnameler çavıqlarla 

trildi. 

Soldan sala, gukardarı •111lı: 
1 - Piyanko (8) 
2 - Vekilet emrine almak 

(memuriyette) (4) , Musevi İl
mi (4) 

3 - Bir mahale (11) 
4 - irade (3) , kapa (4) , 

N. I-'- . iri . ? 111111& aanm mu 8UI' e 
- ıy~ 1- llD emyanan rikkate geldi; yatakta tiatüme 
- Habıre IOl'UJonuD da abanıp soruyor: 

ondan. -Ağrıyor mu?- Evet! - Çok 
- Çok mu 80ruyorum, ne ağrıyonnu?- Evet çok ağrıyor!-

aoıuyorumH. 1
1 Neresi ağrıyor?- İşte burası!-

- 1ç.. v ? d 
- Niye 6yle sinirleniyorsun Nasıl agrıyor - Teşekkür e c-

&yle ile?. rim iyi nğ'rıyor- Niye böyle 
iki sene bahtlyarane yaşa- hemen aioirleniyorusun? 

dık. O sordu ben cevap ver- H * ı · · k 
ayatımın son sene.erını arım-

dim. Karım aiyah gözlü uysal 1 b b lt ı d · d.k 
bir lmcajudır. Onun hakkın- Ba erda ert k a ya a gel nçı.rv. ı : 

. . . . en e e rar geç eştıgımı 
da başka bıç hır fıkrım yok, hissettim. Karım da hakeza 

l ~ Saltan SIUeymanm 
~tıi ile İbrahim Pqanın 
~Gnila yapıldıj'ı ( At mey-

da ) olacaktı. 
~ düğün, tarihimizde o _. 
~ kadar yapılmıı ve o za
~- aonra yapılan bltlha 
\ lerden fazla debdebefi 
• ~lıiz, o nisbette de ml1-

Diyarıbekirde Hhnayel Etfal, bir mftllDlen yerdi. Bu 
mllamere, muhitin bu nevi taahlrlere abpıam11 olmasına 
ntmen Cok munfık bir netice Yt!l'di. Re.im, Yerilen mÜsa• 
merenin ııe derece allka uyudardaiau w Himayei Etfalin ken~ine 
-ı J,ir me'lki temine 111Uftffak olduğuna g&teriyor. Bu tetkillt. 
...ıeket dahilinde clHa aif11ılaacbnlacak oluraa fazlalqtınlmuı 
dlfiailen ıılif. artmalı için l»a,tık hir iatinatalh olacaktır. 

nota (2) 
5 - İtaat (4), bir hece (2) 
8 - Bir ıemt (10) 
7 - Okuyan (4), iş, fiil (4) 
8 - ~ma 1 (4), maddl ol-

mıyan (6 
O - ek fı) , memeai 

lan (6) 

ç~~k~ benuz ilri ıenedir ken- daha dinç, soruyordu. (Capri)
dııını tanıyorum. Yalnız ~ual nın denizi niye böyle bukadar 
ve cevapla yqanmıyacagını mavi? Diyor, acaba sema 
ikimiz de ancak iki sene ıonra mavide ondan mı mavi olmUf 
anladık. Kendime bir memu- bu deniz? -Mürekkep oiye ma
riyet bulmak lizımdı; aşağı vi, kızım Elizanın geçen sene 
yukan bulmadım deiil. Akşam ~~llandıjı mtırekke!J ne renkte 
karıma aöyledim. O, siyah ıdı? - Nıye hep dol!ll~ kalem
gözlerini donuk bir halde ba- ler mavı mllrekkeplıdır. 

diı...&.! d Artık kızmıyordum, kızamı-aa &~• ve ıor u: 
- Mildürlln ne biçim adam? >:ordum; ama fena halde iç~r-
- ~ha glrmediml liyo~dum. dljlhı olmuştur. \ 'l-.ı Saltanahmet camii

\ ııhandujıı meyduada .
~ llıQzikası nrdı. Elçiler içia 

'Jn çadırlar kurulmuftu. 

'~- elçisinin çadınna bir
~ )Uz mumlu ye çok kıy-
llt lair avize asılllllfh. 
~danın ortasına iki direk 
~ ...... itti. Birine kırmızı boya 
t\'ı diğerine de zeytin 

•tlriıJmüştn. 
'9 ilri direğin tepesine, ke
~na binlerce fener anlı 
~ birer çember takılmıştı. 

\..:~ ~mberler geceleri At
~ını tenvir içindi. 
·~li Beylerbeyi İbrahim 
S\(l>üğünctıbaşı) ünvanı ile 
~ ~ nıahallinin zabıta işleri
~ •kmıya memur edilmiı 
~olu Beylerbeyine de (Şer
t: 'bqtlık) Unvanı verilmişti. 
~ Ali Paşa (Mimarbaşı) 
~ ile düğün binaları in
~\i.... 4l • nezaret etmiye ve 
~ Ağasa Ferhat ta (mu
' •e inzıbat busmlanna 
~~erdir. 
~~Un yiiksek mevkideki 
\ ~. 1&nki pek mühim 
'ele imiı gibi bu düğün 
>. 
~kamız: No. 30 

Olimpiyako~ 
Yunan Takımı Perşembe 

Günü Geliyor 
Olimpiyakos maçlan tertip 

heyetinden : 1 - Yunanista 
... piyo• Olimpiyalıoe lmll
bO 21 mayıs perıembe günil 
lmıir vapurile aaat ( 16 ) da 
Galata rıhtımına viııl olacak 
ve sporcu arkadaşları tarafın
dan büylik tezabtiratla karşı
lanacaktır. 

2 - 22 mayıs cuma pi 
Taksim stadyomunda yapılacak 
Olempiyako9 - Fenerbahçe Ye 

24 may19 pazar gUnO oynan~ 
cak Olempiyakoa - Galatasaray 
müsabakalarını idare etmek 
iizere aureti mahsusada davet 
edilen Bulgar federasyona er
kAnınden ( M. Kaçef ) 21 ma
yıs perşembe aabahı uat 10.5 
konvansiyonel trenile Sirkeciye 
muvualat edecek ve teşkilat 
erkhile lmlnplcr tarafından 
istikbal edilecektir. 

3 - Cuma günktı müsaba
ka ya ait biletlerin bugünden 
itibaren Beyoilunda Stadyom 

ı ucıııan IUCIÖI 
BEDi ~ SERVER 

\ ~ B. Nermini kucakbya- min rahatladı. Birdenbire, bU
\;~ltiıudan ve sonra evden yük bir sancıdan kurtulan 

hastalar aibi, ıebepsiz ve de-
~· • • rin bir sevinç içind.e idi. 
~ l~nin namına bankaya Bankadan çıktıktan sonra 
·~ ıra yahnldı. yalnız başına Kadıköyilne gel-

\ ~~ tn kuvvetli iliç ola- dl. Abf Bey ondan ayni
~. ~:re daha kudretini mllfb. 
~ göstermifti Ner- Ha.iye H., •d• çı~ 

,ı 10 - Patlat t (a), hal, ta-
Yır (5) - Genç mi, ihtiyar mı, bU- Bırgün : 

ylk m6, ufak mı? • - ~ana bak,. dedi, ciddi 

/ıoor 11 - Gaslde bulunan (5) , 
bir hece (2) - Daha ı&medim ki a ca- cıddt ( Hayat nedır ? ) 

mml - Bilmiyorum karıcığım, 

1Alnerikada 
Yeni Koşu 
Dereceleri 

- Sana "-'il auik daYnD- hem ne ıorarsm bunu ? 
• mı? - Hayır, bugün senden 

- Dalla ı.Srmedim dlyo- hiç birtey aorilllyacağım, yal-
nm, be camml naz bir 1Ual, bir tek sual 

8 Amerikada fevkaMde uzun 
- Niye okadar liairleaiyor- " Hayat nedir? ve bayatın 

aun?. manası nedir?. 
l'.OfUlar da yapalar. Meaeli ge-
çenlerde Hamiltonda (24) ••- Meselenin esası ıu idi: ka-

gişelerinde ve lstanbul tara- latlik bir koşu yapılm11 ve bu: nm yahıız kendi laallerini 
fında da Milli Spor Zeki Rıza m&aabakayı kazanan profel}'o- dinliyordu. Onun için f&J8DI 
Beyin mağazasında tevıiine nel (Arbr Nllyüton) 24 !& 1tte ehemmiyet yalnıa 90rcfuğu 
başlanacaktır. (245,550) kilometre katetmiftir. aualdi. GeYap ona vız geldi-

Bilet fiatları şlSyledir: Balkon, Bu suretle yeni bir rekor tesia tinden kancağızım hiçbir ••-
etmiştir. Eski rekor (241,652) kit d ld M ı 

numaralı 6n ııra 5, digv er baf- kil memnmı eği İ. ese i ' ometre idi. 
kon lll'alarile saba kenan Eyfel lmlemma ytlkaekliği ne 

kadarclar diye .oruyor. 
numaralı sandalya ve kanape- /ş Arıyor Ben de llfa kesmek için 

ler 3, tribDn sivillere 2, zabitan Musunuz? Eyfelin tulihıll, arzını, kaç lat-
asker ve kulüp mensuplarına lı olcluiamı. banti m6bendia 

1, duhuliye 1 lira,kulüp men- Gazetemizin acn " tarafmclan lıanti tarihte Ye 
ıubinioin duhuliyesi 50 ku- •~ k 1 1 d . . hanti maddeden inıa edildiğini, 

a:uçü i in arın an ıstı- Ye kulenin etrafında iÖrUnen 
ruştur. fade ediniz. 25 kurut manzaray1 arka arkaya makine 

4 - Cuma günü Stadyom sizi ifsizlikten kurtar- gioi anlatttıktan sonra yilzüme 
kapılara halkın müşkülata ma- abilir. · 16 kelimelik bir ten ters bakıyor ve soruyor: 
ruz kalmadan yer bulması için ilin 25 kuruşa - Kule demirden mi ? 
aaat tam 13,30 da açılacak -Evet. diyorum, demirden 1 

SON POSTA 
ye 16,30 da kapanacakhr. Mil- ı -Hepai mi?- Evet hepsi 1 - Bi-
aabaka tam 17 de başlıyacaktır. ·-------------1- rincl katta mı? - Evet uattın 

nnı bilmiyordu. Oııa ne diye- l olduğu için mllaamahua art
cekti? Herşeyi suen bu kadın mışb. Hüaniye Hanuna dllnldl 
onun bu değitmesindeki- hile- kadar lnzmıyorcfu. Kadın, töy-
meti anlamak iatemiyecek le gözlerini ıtızdO, batını bir 
mi idi? geriye çekti, Nermine baktı, 

Ap rt t "ddl . bakb da: a maoa gaye cı p- _ Am dedi ilAhi.. 
clL Hüsniye H. da onun biline l'k ~·İ ':lir '·t ' p· : 
dikkat etmez giSrünliyordu. gdenç 1 Y e -9 ebi·:· dıreyı 

B b k l rk 
eve yapar; sonra r enız 

era er yeme yer e en, havası alınca her şey geçer t 
kurnaz kadın, gözlerini biraı Bu sözü bUyOk tecrilb:ı ve 

mertebe yalnız kalmıya çalışb. 
Akhna hep banka ve ıu cümle 
pliyordu: .. Beni• iç bin liram 
Yar • ., Bu bir teminattı. içi 
rahatlıyordu. Fakat arada bir 
•tbiı ıeyin k•ymeti ~nde 
tabr:ıinler yapmıya kalkıyor ve 
Jfne tlznlOyordu. 

O g-ece, Atıf Bey, Nermine 
lw\ı çok hürmetkirdı. Hep 
•aiz,. diye hitap ~diyordu. Nermine doğru kaldırdı: n .. -'L d ı d ö 1 

. .. m~.ue e er en ıonra ı Ye- Harap olan bir izzeti nefsi 
- Oh, dcdı, güzel yllzune miş gibi idi Nermin de bunu ta ir t • ı t .. N • . • m e mıye ça ış ıgını er-

kan geldL Ne idı o dün, bu sezdi ve ftrperdi Bu kadının J : ı d v ·ıd · fak t 
ah • • 

1 

m!D an.anuyor egı •, ı. 
aab ·· teselli için aaylediğil eözler bu tarzda uldanmak ta onu 

Nermin cevap vermedi. Fa- bile korkµ, udip. verf,,ordu. bira teselli etliyordu. 
kat biyQk kederi bira ail Nermin • ... •'-h*D ffn ·,e H. ptbktu •ara 

- Eveti 
- Cevap vermiyorsun, cc-

Yap vermek istemiyorsun, sen 
benden bunu saklıyorsun ha!.. 

- Hayır! 
- Niye? 
Cevap vermeldiğim için yal-

Tanyordu. Bir cevap almak 
için altmış sual ıordu. ( Haya
bn ma~asının ne olduğunu ) 
anlamak için.. Fakat ben cc
Yap vermedim.. Buna ben de 
mektep ııralarında sorduğum 
zaman hoca cevap verememişti. .. 

Artık olan olmuştu. Öldü-
ğüm .zaman karını feryadı 
butı: 

-Niye alüyorsuo, ne oldun?. 
Kendisini teneşirin üstüne 

attı, hıçkıra hıçkıra ağladı, 
cesedimi sarstı, ıordu, tekrar 
aanb, habire sordu, sordu, sor-
du. Ben ce\·ap vermedim tabii! 
Çünkü ölmüştüm. 

Atıf 8. Nerminin karşısına 
oturdu: 

- Sizinle biraz ciddi ko
nUfalım, dedi. 

Nermin de bundan başka 
birşey istemiyordu. Ahi Bey 
öksilrdl ve kqlanm çattı : 

- Fakat, dedi, her;eyden 
evvel bana çok itimat ettiği .. 
nize emin olabilir miyim? 

Nermin mırıldandı : 
- Şüphesiz ... 
- Çünkü... Bazı feyler 

söyliyeceğim ki... Eğer bana 
itimat etmezseniz tekrar hem 
ke-.,dinizi, hem de beni üzer
ainizl 

( Arkuı var) 

• 
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Limon çiçeklerin- ( VAPURLAR 
den müstahzar 90 
derece bir harikai 
san'attir. Marka-

ıı.n. 

--------' 

HASAN 
KOLONYASI 
Türk ve Ec
nebi 

rinde 
birinciliği ve 

en bnynk 
mnkafab 

kazanmıfbr. 
; 

_ _. Opcrat5r - Doktor ,,,__ 

Halil Sezai Be 
A vrupadan avdetle hastala
nnı kemafissabık Divanyo
lunda Dr. Emin Pata soka
ğında No. 20 muayenehane
sinde 2 - 1 ye kadar kabul 

etmektedir. 

ZA YI - 928 senesinde 
lnebolu ıubeıinden almıf ol
duğum tezkeremi zayi ettim 
hükmU yo\,rtur. 

lnebolıınun GlSde karyesinde Banla 
ağa oğullanndan Abdwlııb otlu 

Mehmet tcvellilt 320 

inşaatla Alakadarlara 
Binanıza demir lflerl lbımH ltıtfeıa 

d•mirhancme gelmeıabı menfeatlabıl 
mucip olur. 

Denılr kapılar ı kUot11 25 • "D 
Pumaklık n 20 • 22 

DemlT çerçeve ı ., 25 

Lfılellde Hlklm Rlza Bay apartmanı 
karşısında Altın Öra demlrhan•ıl 

lllf6RO ~ . 
~ 4pollc .............. ~. 
llııicnıın., 1111.y" 1111 .. , ... ..,,,_ 

NI •Oc9• -•tn. MJ•IM• ıurw• 
~ Jftll Oh ~'8•Jıı Cll .. 
*1ıaf ,ıııı .., .... 111 .... ttlt 

sına dikkat. 
Taklitlerinden 

sakınınız. 
f"ramanıa JAN llAJd fartaua, La,Ut•· 

renla ANKITSON'• AlmaDJ&IUD cnı,ı •• 
be HHaa kolonyaaı da TUrldyulD 
llyemut bir harlkal saa'atldlr. Hasaa 

koloayaaı.aıa bu nefh •• culbl nalı 
koku.u lçlad• mest ili •• hayraa kal· 
aaamak mllmkla detlldlr. Hastalara tlfa 

•• slalrlere •lkGnet yerf.r, Bat atnıı, 
bayrıalık, 9arpıatt samaalanada bir 

bayat arkadqadır. Maıaj •• tuyalet 
l9la yerln•dlr. Haaaa Ecsa depoıu. 

BUytlk Itriyat matualannda bul1111ur. 

Memleketlmbıta H ecaebllerla bOyl.k 

ricali, urt kadınlar, lbttyar Yalldeler 

Haaaa lloloaJU& lıtlmal etmekte olup 

ma.taluınaı tebrik etmektedirler. 

ITRiYATI 

Seyrisefain 
Melc:ea acenteah Galata k3pr0 

Bap B. 2362 .Şube acenteıh Sir
keci MilhGrdu ıı:ade hanı 22740 

Mersin Postası 
(ANAF ARTA) vapuru 22 

mayıı cuma 1 O da Galata dan 
Çanakkale, bir, KO.llllk, 
Bodrum, Radoı, Fethiye, 
Antalya, Alliye, Mersin'• 
kalkacak, dönüşte T qucu, 
Anamor, Finike, Dalyan 
Marmariı Gelibolu' ya da 
uğrayacakbr • Gidiıte Ça
nakkale için yQk alınmaz. 

iSTASYON LOKANTASI 
llw J<o .. Nlılar ~ 
u..mı Acwta!uıı ~ 

Kibar ımıhn niıanel zara" "idir. 
Hakiki kolonyalar, zarif loayonlar. 

nadide ekatre ve parfönler 

Sirkeci ch·arında 
En rahat Ye en 
Temiz lokanta dır. 

~ G.r.ı..itea .... , •• c.a. .......... ... Blltthı çeıitlerlnl l.tanbul Yerli mallar 
puaruıda bulununuz 

Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
lı il olduğu halde KiRALIK HANE - BakırklSyllııde 

bağlarda banyo ve elektrik tulıatlı 
havadar, çok ltullanıılı. lıtannbul Şamlı 
han No. 9 müraca L - 2 

Toptan Satış Merkezi : Sirkeci Yalıköekü Caddesi 
Mühürdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

OKÜFE ITRIY AT F ABRIKASI TABİLDOT 

· y··k Tayyar 
p yangosu 

5 inci keşide 11 Haziran 931 de 
B ·· YÜK ikramiye 
50,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
0,000, 8,000 ~i alık ikramiye 
'E: 4 ,000 LiRALIK BiR 

MüKAF AT VARDIR 

Tüccar ve Banka memuru olmak için 
Cumartesi v~ _çar,amba rGnlerl .. at 16 dan 18 ve sıece 

19-21 • kadar ıkı •ınıf aç~lmı,tır. MaHlmab ticariye, ilmi heHbı 
ticari, u•ulil defterlı Baııta, rrıuzaafa, Pakradomar, Amerikan 
u•uli1 ve bankacılık 4 ay zarfında tamamen tedriı olunur. Son 
imtihanda muvaffak olanlara nıuhasebeci ,ahadetnamesi verilir. 
ve it tedarikinde muavenet edilir. Dersler 16 mayıs cumarteıl 
~finü batlamııtır. Programı nıeccanen almak ve kaydolunmak 
lçin Bcyotlunda Pera Palas 11r .. ında, Amerikan lisan ve ticaret 

deuhanuine mürac~at. Husuıi den dahi kabul olunur. 

Agop Pakradoni 

iyi tıraş olınuş bir çeh
rede fevkaladelik göze 
çarpar. Size bu iyi tıra-
şı da ancak MOND
EXTRA bıçağı temin 
eder. Her yerde sahlan 
bu MOND - EXTRA 
bıçağının 1 O adedi 

Kürkçübaşı han No. 4 Galata 

PIYER PIRIMYAN 

7 6 kuruştur. 

1 • • ·, .. 

FORD'Un·yeni icat 
uzu.n1· şasili 
kamYonları 

.. ; v 

,ord Standard kamyonları en iktisadi ve en daY~ 
nıkh bir vasıtal nakliye olduğu herkesce marum ve 
milsellemdl"r. S:ord ahlren bir de uzun taslll 
•amyonlar imal ederek bunların &&hal lstimaııerınt. 
bir kat daha tevsl etmi,tlr. -~ \ 
Veni sistem uzun kamYt>~lar Standard 1eamyonıarl• 
1nın mlhanlkl ves&tr bllcümle evsafmı haiz olmakla 
,beraber fa&islnln hamuteye mahsus kısmının ~-" 
metro daha uzun olma4Jından n~I hacmen büyul 
8fYanın nakllnl pek ziyade teshil etmektedir. 
Her Ford Acentaaa ~ sistem ?Ui ıeri 11österm~fl 
we bu hususta llzımplen izahata vermeli kendiaın• 
bir vazife ve teref addeder. 

- j 

(iiNCOLN ~'FordBOft 

KADIKÖY " 
Kuşdili tiyatrosunda yarınki çarşamba günil akşamı ıan'a~k e 
Naşit Bey ve heyeti temsiliyesi Herın101 Hanımın iştirakile 2 oyun birden SaraY 

1
1 

Naime Hanım vodvil 3 perde Naşit B. Sara!1~ Hanım röiünde Ceza Mahkemesi taklıt 1 

BÜYÜK KOMEDi 

~~~~~~----~---___________-: 
.1 Or HQRHQR UNi ~}!':~:;;:: 
L:.:.:.:~ Hergün Hbahtan alqama kadar ::=:.---' 

8 A H R İ S E F ·ı T 
FELEMENK BANKASI 

lST ANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTEHDAM 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Galatada Karaköy palaıtn Telefon· 
Bcyojfo S711· S latanbul tfıll b . 
" şu cıl: 
Merkez Poatancai ittlaallnde Alla· 

lemcl han, Telefon: lıt. 569 

Bilumum banka muan IA 1e atı • 

Emniyet Kasaları icarı --... ~ 

SON post~ 
t•• •Hallı ııııse 

Yevmi, Siyut, H~ " ,J,.. 
l Nuruoıırı• 

idare ı l..tanbu • JS. J7 
Şerol sokap 

L -;:;: :JU)} 1 
Tell"'?n: uıtanl b..ıl • 1~ os1.4 
Pot.ı." kutuıu : ~tr so:"I r 
Telgraf: latan u -

ABÜNE FlA !~!'1est -- ~ TORKIYE 17ilD l<t· 

1400 kr. 
750 .. 

1 Scno 14DO " 
6 NJ so:> 11 

5 ,, soo ' 400 .. 
150• • 1 " _.. 

- verilırı0" .,11•1• 
Gelenevral< gerı 11ııyet ıılı 

lılnlardan ıııcS 

. :;ali"' 
Mes'ul Müdür Sabrı 


