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HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Hallan ılSzGdtlrı Halk bununla a-lSriir • 
SON POSTA Hallan kulatadın Halle bununla işitir. 
SON POSTA Hallaa d 1l1 d 1 r: Hallı bununla .~ )er. 

Re.mi ketmek lıtemiyea 
karilere kolaylık olmak 
üzere bir de kupoD 
koyuyoruz. Bu kuponu 
kesip .akla mak ta kafidir. 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 11 

HİNDENBURG 

Bugün Sizden Kuvvetli 
Bir Delilini Bekliyoruz ••• 

Qpishanede Kalp Para Yapan Bir Adam Tutuldu ••• Yeni Şirket Yunan Takımı Dün Akşam Geldi 

1 . G•• B p J Harici Ticareti K f•J 16 Q 50 azı ddıalara ore, u ara arın Kurtarabilir Mi a ı e yuncu' 
Bin Lirası Zonguldakta Sürülmüş. Şur~sı Muhakk~khr ~ SeyyahtanMürekkeptir 

Hançte Rekabeti Lehı-.. 
~deiumumilik, 5, 10, 50 
· P para yapmak için en ' 

Yerlerden biri de lıtan
bapiıhaneai olabileceğini 

Ve 100 Liralık Para Kalıplan Bulmuştur. 

. ll.tırına getirir. Fakat bu 
hakikati birçok kumu 

kirlardan daha evvel bu
llıhyan olmuıtur. Çünkn 

~il böyle bir ıeyin yapı· 
~ ~teği elbette kimsenin 
~ gelemezdi. Bu adam 
~ede 5, 10, 50, 100 
~ ~ aahte paralar yapmlf 
~!•pmıya teıebbll.I etmit· 

\ı . .,.. meraklı hldiaenin uf-
~ı anlatalım : 
~.'hane Mi, Darphane Mi?. 
~ ~op hapiahaneainden lstaıı- i 
' 'Pisanesine aiirib edi
't.... IO ıeoeye mahküm Uz 
L~ lıyu Ef. 50 yaşlarında 

.•• ıan'atklr bir adamdır. 
· P~bınede ikinci kotuıta 

lrdir. Daha ewel de dör
koğıqta bulunuyordu. Bu

~•lp para yapmak teıebbn .. 
r'iıJ. t bulunduğu için daha 
:~ •ddedilen ikinci koğuıa 
lctQıişti. Halbuki o, ikinci 
~u aan'ati için daha mn
' bulmuıtur. Burada, tam 

~lbtıiyet içinde 5, 10, 50 

•• l 00 liralık paralann klite
lerini, reaimlerini ve yamannı 
tamamen hazırlamıı ve ihtimal 
hapiahanenin matbaaaında da 
bunları basmak imkinını bul-
11\uttur. 

Paralar hiç kusursuz taklit 
edilmiı, yalnız yazılan biraz 
dağılmııbr. Fakat bu da ilk 
bakıfta farkedilemiyecek ka
dar mahiranedir. Paraları ha
zırladıktan sonra silrilmüotı 
temin için Kadir pehlivan ve 

Misak isminde iki mahkumla 
UYUfmuıtur. Bu iki mahktımun 
ziyaretçileri vasıtaaile ( 9 ) bin 
lirası da Zonguldak havaliıinde 
ı6riilmnştnr. Nihayet geçen 
pazartesi gOntı hapishane ida· 
resi iti haber almıt ve saat 
( 2,5 ) ta kofuıa bir baskın 
yapmıştır. lıyas kaptanın ya
tağı ve yorgam arasından ( 1 O -
15) kadar klişe, kAğıt ve boya 
elde edildiği .gibi Kadir peh· 
livan ve Misakın torbalarında 

(Devamı 6 ıncı sayfamızda] 

ISTANBUL AHALİSİNE 
Derdini Kökünden Halletmek, T erkostan Yakanızı 
l<urtarmak İstiyorsanız İstidamızın Boş Yerlerini 
_ Doldurup 
~~N POSTA" nın Terkoı 
~ de Millet Meclisine ve
~ llzere halk namına bir 
~k hazırlaması tehrimizde 

bir alika uyandırdı. Dthı 
-~ inızalanmıı iatida aldık. 
~ N POSTA,, ıehrimizi 
\ ot belbından kurtarmak 
~~1iı mficadelede halkın 
"~a müracaat etmiftir. 
~ Millet Mecliaine halk 
~ Verilmek tızere huır
\~~l iıtida ıureti buraya 
~ '411miıtir. 

~llıdiye kadar Şehir Meclf
~ f.f lbüracaatlerl, Belediye 
;, tyetinin raporları bir 
~~l "ermediği ve lstanbul 
" tt'f halkın hukukunu 
\~ ~- etmediği için, yapı
~ lf, fatanbul halkının doğ-
~t~Okruya MiUet Mecliaine 
~'ttıtt etmesinden ibaret 
~t~b. 
~11.1t lıtidayı imzalayınız, 
., tltıa, komıularınıza lm-

\'e ldarehanemfze gön-

Gazetemize Gönderiniz. 

Türkiye B. M. Meclisi Riyasetine -Muhterem Efendim, 
lstanbala su veren Terkos Şirketi, elli seneden

b.ri mukuvelesi ahkdmının birçoğunu ifa etme
miştir. Şehrimizae ne içilecf!k, ne de yangınları
m!zı söndürmiye kô./i gelecek 5uyumuz yoktur. 
Bız, lstanbul halkı, su meselesinin kat'i sur.Jtte 
lıalli için, Terkos Şirkttti mukavelesinin feshini 
w Nafıa Vekdleti ile Şirket arasında cereyan 
eden müzakerata bir nihayet verilmesini rica edi
ıoruz. Bu ricamızın isafı, lstanbulu en büyük 
bir dert ve belddan kurtaracağı için, verilecek 
fesih kararı memlekettt büyük bir hizmet olacaktır. 

isim •••••• 
Adres ••••• 
Bu istidayı imza ediniz ve ke$İp 

mize gönderinfa. 

imza 

idarehane-

L de~ri~n~iz-. ~ı.~ti~d~a-ya_p_u.~l~ya_p_ı_şt~ır--~. ~ti-yo_r_s-an_ı_z_b_u_._is-ti_d_a-yı-. _b_i_r-"an 

mıya ihtiyaç yoktur. evvel imza edip gönderiniz. 
Gazetelerini bozmak iıte- (Koleksiyon vapanlar birin· 

miyenler bu istidayı kopya el sayfayı l<esmek istemezlerse 
edip imza edebilirler. yedinci sayfada da bir ietida 

lotanbul halkı, tikiyetinizi sureti vardır. Onu ke .. ip gön
Millet Meclisine duyurmak is-- derebiJir.J 

\ 
t 

mize Çevirmek Lazım .• 
Harici ticaret sahasında bir 

teşekkül meydana çıktı: lı 
Limitet Şirketi. Harici ticaret 
sahasını esaslı surette tetkik 
edenlerin, vilcuduna lüzum gös
terdikleri bu teşekkül, bilhas
sa küçük ticaret erbabını en
dişeye düşürdü. Bunun, bir 
nevi harici ticaret inhisarı 
manasına alınması lazım gel
diğini söylüyor ve kuşkulanı· 
yorlar. 

Halkın bu endiıcsi karşısın
da J'SON POSTA,, laka yit ka
laıtıazdı. Nitekim kalmadı ve 
vaziyeti tetkik ettik. Gördük ki: 

Bizim senelik harici ticare
timiz ( 150) ile (200) milyon 
lira arasında oynamaktadır. 
ifetekkül eden şirket ise (500) 
bin lira sermaye sahibidir. 
(500) bin liralık sermaye ile 

Y t.fli şirketin mühim uzuvlarından 
iş Bankası Ankara Umumi Merkezi 

(150-200) milyon lira arasında 
oynıyan bir ticaret sahasını 
inhisar altına almak elbette ki 
mümkün değildir. 

( Devamı 2 inci sayfamızda ) 

2000 
Para Ve Hediye 
T cvzi Edeceğiz .. 

Hediyelerimiz şunlardır: 
1 Kari o 100 Lira 

1 " 75 " 

1 
IO 

l 
1 
1 
t 
1 

" 
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50 " 
25 " 

" 10 " 
" Bir Gramofon 
,, Bir Radyo 
,, Fotoğraf 
,, iskarpin 
,, Kumaş 

Bunların Haricinde 
Bilaistisna bütün karilerl
mize de l<üçük birer hediye 

takdim edilecektir. 
D ÜNYAYI KiMLER i DARE EDiYOR? 
serlivhaaı nltındııld resim altıncı 

sayfamızdndır. Fakat bu rcıımfn 

yerine g u:etenin bnt tarafındak 1 
kupon da keııllcblllr. 

Olimpiyakos oyuncuları Galata rılıtımında 
lzmir vapuru, dtın ıaat 15, 15 bir çoklannın ellerinde çiçek 

te lstanbul limanına girip de- buketleri görnlüyordu. Belli 
mirlediği zaman, vapurun idi ki latanbulda bulunan baza 
etrafını motor ve aandallar Yunan gençleri, bugün Fener
abloka etmiş, rıhtımda da bir bahçe ile k&Jlılaıacak olan 
hayli kalabalık toplanmııtı. Yunan futbol şampiyonu (0-

Vapura gelen yolculardan (Devanu 3 üncG sayfamızda) 

~~~---------·-..--------,_..~~~ 

İzmirde Çok Garip Bir Va'ka 
lzmir, 22 (Hususi) - Dandilli Hiiseyin namındaki ıabıkalı 

diin Mersinlide herkesin bulunduğu bir mahalde umuma hita· 
ben deli saçmalarile dolu bir konferans verdi. Dedi ki : 

"Siz ıapka giydiğinizden dolayı ittihadı İslama ithal edilmi• 
yorsunuz. Siz dinsiz ve kafir oldunuz,, ve daha birçok saçmalar 
Bu vaziyet dün sabah müddeiumumiliie aksetmi~ ve Hüseyinin 
tevkifi için zabıtaya emir verilmiştir . 

. Hüseyin şehrin her yerinde aranmaya başlanmış ve Selvili
mesçitte Abbas Ağada bir kahvede yaralı olarak yattığı 
haber verilmiıtir. Zabıta derhal kahvede Dandilli Hilseyini 
yakaiamış, fakat karakola getirirken Hüseyin ölmüştür. Hüıeyini 
öldüren Rıza namında biridir. Hadise müddeiumumilik ta
rafından ehemmiyetle takip olunuyor. 

Kazazedeler 

- Yahu, niçin tekrar denize dalıyorsun ? 
- Kendimi kurtardım, ıimdi de karımı kurtaracağım. 

1 



2 SON POSTA 

( Halkm Sesi ) DABILI B&BIBLIB Günün 

~~S:~!:a~; 1~·-ofi-ö-~-e,-l-v.ke--Ş-ir_k_e_t_H_a_n_· c-i~T-i_ca_r_e_ti--R-al-1c-1ı-a-,1-n-..1 
Halkın Fikri aça çı ı Kurtarabilecek Mi ? ~ı~rk!a'ebı· 

Fazilet Mükafatı 
Muallim Faik 8: 
Ekseriyet KazaD _. 
Maarif Vekifeihace telli .,;_ 

len ve Hnetle Is ........ ,...... 
lecek olan (1581t lr8lak .. , sr 
mflklfab lçia Le.nW • :..
lerl namına •erh•• ;',.. " 
KaltU&1 a., 89Çli~l/I .......... ~ 
... llwlf ........... ..MI 

ION POSTA, nrak Mal- Bundan Böyle Şoförler- ı • ı~ 
••• ••• 11111rs _.." t1eıı Kefil Almmna 
........ .............. Kararl••bnldı 
enalr .. ..ı .. w wtaya -w 
at.akla tlmtHJe kadar .......... lial aablpl .. 
7apbta • ........._ Wr n-. •••• alll.ı• fula para 
,_..._. .._ ... .._:.. •alr ı.a.. •·-lrto .. i-ı.: b· 
Bu hldlH, allkadarlana ~ -r ~ 
....... • ..... ı,.tt .. ı .... pkç"'lt ,.,.... ••• wu.ı 
HttL 8u m19MıeHtle .... dere etıifdilderi anlafllma• 
.._.aa• .... .,...._.. tadır • ..._ 'Pt mal ..tüpleri 
ald.ı.rlnl de teıltlt etmek otomoWllwini ıoflrlere tu
a.tedik.. Blıe dylenenler, imde tereddllt s•tıetty.W. 
palar ..... 

ıwı.ttm Bey ( lakeaderiye Bunu 1lnlll'I itibara alan f8-
etell ) flrler cemiyeti bundan aonra 

- Tarlbais lllllleller bemca feiarllk ,.........._ ..-.., 
piç aclamlara benzer. Onun ber iki kefil almada tıWiyet
lçba medeni memleketler tarihe name ftnlemiJe karar ver
pk ...__,et ftl'irler .e ..... Cıın t,et .. .___ 
tarlllerilerile, lilhı6ıler. Tari- tatl6 lcla Wlkla• ....... 
•imiM ve tarihi .-blumula at ....... 
çok ebemmiJet ........ 
, • .,.,.,... Dew1em ....- 1au1- Avcdan Davet 
aeliacleD ublaa Yeaikalar imi 

:=:' ~=!t~ ~kah= R1111a, Bütün Dünya 
Mllebipleri tlclcletle ceuh=- Avcılannı Çaimyor 
dinlmalachrlar. Sowyet lalktmeti, bltiln • Necati a. ( K..arp Gka• • cllaya avalaruu Ruyaya 
llOkak ıı) davet etmektedir. Ba clavet-

Biz tarih itiharile çok eMI 
bir milletiz. T aribimiz hdbte tea malreet Mm memlekette 
da~. Daha clla Gui Hz. Ki· •ncat olu nhti ayvanları 
zam Papnın Bir ojluaan -...ı aYlatmalr, laeıa de •JJalı cel-
Tlrkntaada , .. ,an bir bla- bataaeldir. Her &Ya ~ avlaa
ramu cleclewl• ismile detif- - .addeti 18 ... olarak 
tirdi. Biz tarihi eserter itibarile t..wt eclilmiftir. A•luacak 
çok fakir bir milletiz. Siyle mmtakalar da Kafkaa1a, Altay, 
oı.tulu batde f1) asırlık bakir Baykal, Sibirya havaliai Ye aire 
ftsikalammma elden çıkanl- olmak lzere ivcımn reyine =·-== bir cinayet ta- bırakdmıfbr. 

_. Bu aeyalıati tertip edenler, 
~ a (leh .. ..,. r-- .-.. lıer ••ca:ra ne derece acemi 

.,ı~ ~--- _ - ı. -2 .. ""- o~ ~-'.t.•••••~ bir 
ftu-r- YV A1MI ..... &JI ~ 19JIK fiiNuraeaMa-

........... ( Aunatilr4 ) nm taahhlt etmektedirler. Fa-
klnüleri var. Her sene tale- ı, 
Mai " •lderrialeri dliDJMID kat eher ,on için (25) dolar 
baun lllke!erinde yerleri ka- yani stade (9) .. ...ek 
-- aki im•nlerm eaerlerinl llzmadar. 

:~u,..~>'0t;' 7.:l:ki Tabibi Adliler Va 8ar111 
k!JIJMlli veaikalan paçavre Tabibi adliler Tabibi adb 
ajbi 1abyoruı. Doğrusu buna olabUmek ~Tıbba Aclİ mllea
pk canım 11kıldı. Elilem bizi a1eliade iki Hnelik hir ihti-
bchraqmuhlda itham edecek. ... tecrOMll ı~ ba 

• ...... ela ........ ~ mite-
•• tAHL• sa-h..anr... 

•• ..._ IDUfl .ı .. tanllzamsel-
lraz fakir bir milletiz. Para- mekteclir. AclliJe Velraleti 

W. JOk; ikbaadl buhran içinde Tıbbı adll mlwe11±in ha 
knramyoruz. Buna rap.en huaataki talebine venllli 
hen dectelerimizla mnm at- cnapta banan ...., mlm-
ma1' cüaayet ayanm. Onlar kla olmadıtıchr. 
Wzlm mefabirimizdir. Bu kitat· 1----------

lan alanlan adaletin pen~ klltt diye abla ewak Ye 
.m. .... &.a. AkıJlan baflarma ctefterler IC»k laJmetD lmlf, 
....... bari bualuı deterl bir flatle .... .. ' .. : ...... 1r.,..... ..taıardı uri--be bira 
...... • ,, fazla para P.Jdl ip._ 

Onıtelerde ob• •· 8ot cam yaawa• 

Ş.aaı Mubakkakbr Ki Jlariet l~et Sabasın- Tiirk· - Ahan Tıcaret 
daki Rekıbeti Lehimiz~ Çevirmek Lazımdır, Bu l Muahedesi Sakatbk-

y olclakl Tepbbisler Me•leketia Nefinedir. lardan Kurtanlmalıchr 
( Bq tarafı 1 ı,.c1 S.Jfadadu. J 

ŞhiMI ıelellm bu mlnuebetle --....n W......u.c.k 
olan ticaretaaeleriD vaziyeti• Harpt• ICllU'a Jaaricl ticaret ile 
mewgul olan Tllrk ticaret eYlerl parmak De Ayılacali kaclar 
mahduttur. Bau bir samaalaıt epey kabarık bir yekWI bl

tarlarlren hariç piyua11mn azame teşkillb lahde ailiılip 
gitmişlerdir. Geri kalanlar, iftihar edilebilecek bir zeki ve 

diiayetle itlerine devam etmitlıerdir. llusiln tut11Qabiliyorlar-. 
buıpa. .aırf badi iyi idarelerine, dfhtltlttkJerine, hariçte bza11-

Geçen HDe haziranmda edilerek •tice Maarif v~,. 
Almanya ile yapbjımaz tica· Wl41irllaüttlr. Tuaif wı 
ret muahedesinin mllddeti İataabul erkek 11 .. .ı F;---.ı 

il. lluina Wlpma bitecek •ulllml Flllk 9q - 1~ 
Ye muahede yenilenecektir. Mriacllltl kuanmıtbr· Faik 
Geçen muahedeye, TDrk balıla- den ıonra en fazla rey.~ 
nma asgari gimrik tarifeaıı· llClellf twalardır: Pertewlyal ~--_.. 
i.tifade etmeli için bir kayıt alBmlerbua.. Kemal, a.r?-~~ 
konulmuıtu. Ba bu istifade, P•fA mektebi mualli~ 
yalnız 2 metro tul Ye bir ba- Tevfik, J.tanbul kaz u.eel 

Ji.a.ı.den $eraeetdnt 
çuk metTo kadar genişlitinde m tktebt muaWmlerind.-

clıldan itibara medyunclurlar • 

Yunanistamn Rekabeti 
Maell bir zamanlar Mdır, 

Romanya, Rusya " diter bir, 
iki memleket Tlrk zeytinleri
nin Achk birer mlfterial idL 
Bu mlfterller bugtln yok ol· 
muılar, yerimizi Yunanistan 
almlfbr. Nuıl mı? Şu ıuretle: 

olan halılara mahnatu ki oka- Şe lf Be ı 

b Yapılacak ı, ::ı.~0!:.a~:'; Maıık.;• Ta~ 
Et• ... .. ... ,. IJi ,...._ ppa .... Ahauya- Biaa kirum~LL 

paket Japabr, 1J1 tamif e41liaw da TM baha laiç ablam.- için Fatih Sulh maua 
•Gft.t elbette ld ...., Mft Hah a1d itfaiye binuına, 1' 

Eneli Yunan zeytinlerini 
birkaç aene T&rk zeytini diye 
bu memleketlere satmıflar· 
Sonra vaziyetlerinden emin 
olunca mahsul& yan yana ıe

tirmifler •• demifler ki: 
itte Tllrk zeytini, ifte Ya

nan zeytini, 
Tlrk zeytini ezik, kabı lJi 

dejil. Halbaki bizimki terte-
miz, alzel kaplanmlf. d 

Ve ha piyualar bup ~ 
milclea çakmıtlarcbr. Ayal akf! 
betin fmdak. tutaa. llfyoa pi 
ihracat maddelerinin l»&fllla 
...... MaeU pk ...... 

abr ve ••ell Tlrk fmchjl -.m. tacirleri, ba ..- malakemesinin de nahlJ• ~ 
deyiac:e a1ze1 katulara k..- zlyetl ık lıalne ptlnrek, dlrlljlnün bir kıımma 

yeni yapılac:ck llUIUedede m.. kararlqtmlınıfbl'· 
DIUf, çtlrljl ..... , .. bir ... istifadenin bittin u•.ı.ra t..- 1 T~ 
lıatn ıeline ...ıeket ban- mili için ticaret ocla•na .1- cra Kanununda ~ 
dan zarar mı ecl•? DeiiL racaate karar yennlflerdir. Ankaradaa blldirildl .... 
Bililda raibet artacajı için lera kanununun tadil ~ 
1'Ar eder. Evi Soyarken tetkik eden Adliye ~ 

O lıalde •apılacak ... ·- Melamet ve ~-ı !_1-..1_ hacbde ihbar usulüail ~ ı ı -r- ~- IBllllllU9 bu auretle bor~un mal 
veya bu tepkkllden korkmak iki kiti F eaerde llastafa Beyin ihtimallerinin an üne re ~ 
dejil, ondan iatifade yola eYine lunızhk ,..,.O için Endlmen haplı ~~ 
bunu bulmakbr, omla tetrikl pclildll'i mracla~ ....... .-. tle kar ............ .,~ı 

·~ etmektir. Dostuna ~n-mı·f GUmrUk KadrOS~ ,1111/1 
....... Ukka W....,. w- a.,.. l.tmbal Paket ~I 

rilmediği içln biz, btltlln kav- Unbpamnda oturan Refia kadroawwn tesbitine 
ntimizle Tllrk tacirlvİllİll be- H. lmkançlık ytızlluden doıtu mıftır Kadroya ithal 
raberindeyiz. Kadri Ef. De kavga etmiıtir. mem~rlar 15 kadardır. 

Bua&nJdl ıeklile bu te,ekldU, Kayg.du aom:a ~ Ef. ltlıallt Gtlmr&tnnden, ~.M 
e•dea aynlmak iateyıace Re- nakil lmmea ele terfi ~..;..· 

"hMniyetle memleketin dddl fia H. tentilrdiyot içerek ken- ta-'-' edileceklerdir. 
meafaatlerhai konyabllecek bir dini lldtlrmek • t • brta- .,-
man•ıra an • Yadetmı...,.. nlmlfbr. 

18 
emq, ilk Mahsul~ 

o.. ..... ld ...._,... ·------------· ... tenenln ilk 8'P! ~ 
FMM IWluY-jOllaM · liiıfdlle 91ohnü llatimali belirditi lla- •••••nlll S.Uu k~ 

--------------------- biz. •emlebt Ye laalkm men- h.eli IWıaaet: Ata 
ICt1ndDr. 

BU Al) KİM? 
SON POSTA'da her .... Utlı taaı•• ........... ••-

alt oa ıual ft o• eeYap Wiaa~ Her ..te ......... ""P 
lidn ~ Wr meçh.&I •IWecek ve • d.vabı oluuluktM aonn 
~al ....... ltalacab11m. Eter ltul•eaJ..a•• ,.,. W. .U. b. 
atlamaa ki• oldupa• 11,.,_.tiz. Fakat bulm.,. r•Jret ediniz, 
p efleneceblab. (h etl-.emiain ,.,_ıomada alla.. 10"'-ı 
...-.... ._.._._. .. 41tiadGrer•k eflelldlrmektlr. 

1 - Erkek mi? 1 - E•et. 
2 - Tlrk mi? 2 - E .. t. 
S - l.taalNltla •? 5 - E•et. 
4 - Yqb mı? t - EYet. 
5 - lhlt'• ••? 5 - Ha,.... 
' - Etllp •• ? ' - ..... 
1 - Sl1ul laa1ata bntb •? 7 - Ent. 
8 - Guetecllik etti mi ? 1 - E.et. 
9 - l.tiklll ... ke••lae 9 - Ent. 

slttf mt? 
11 - Şimdi ae J•P• ? 10 - Bankam. 

( Dlaldl adam Vealsel°"9. a.,e.kl atlamaa ki• ....... ,... .,..,. ...... , 

faatleriai Yikay~d· haiınacak- latibal ......... 
.... ,... ea la aafmda .... Berıt luvariflall ~ 
lnacap. Taeddidl olan tam Berut ..-.aridabD8 • {il! 
ve emafm fikirlerine lltua- konulmUf olu m•Y-:a ~ 
lanmaz daima açıktır. ye ve ltJA& far tedbiı 

Abi dltOnealerin Mllerini danlmlflır. ~ 
bizim olduju kadar kendi ıa- Seyahat Serbestisi ':~ 
zeteleri olaa .. SON POSTA" Memleket dahilinde .;t;fJ1 
Yudulle cla,urmalanm kendi- bir aeaeden fula bir~ 
leriadm rica dahi ederiz. tenberi ..-bemr. F~ 

almdığana pe bu . . ~ 
lzmir Tacirleri Ne Fikirde? mabzurlan gilrlitd::a J 

Bu Jazayı yazchğuaız aırada kayit kcn1alma•ı ft ~u 
lzmir muhabirimizden bir tel- Jeaİ hir _,.abat ... 
ani aldık. lmür ticaret aha- yapdacap bildirilmekt 
madald ilk teairleri ifade et- Bir Kaıgl ,.,,,-
mek itibarile 3 üncl uyfamaz- Asmalıme9Çitte 111~• ti" 

U-'--et !I- ~-- Eaaill8 ~ da aynea nqrediyoru1. mG11111 .... QU9L• ~~ 

Hizmetçiler Tescil EdUiJlf' ·=. -:!'"'!:. ~ ~ 
Belecllye mllltalulemin ida· kaJayeaia camiana' ,_ llıl' 

rell ...... itibar• hizmet- lanhr. Emin• ....-
tDerill teldline hetla=lfllr. lwlaa yarala-• ıtr· 1 ,j!I< 

Posta'nın Resimli Hilcô.gesi: Pazar Ola ~ 8 nasan • 



Hergün 
Mii.nderecatımızın çok
lııgundan dercedil~me
l'llistir. 

Yunan Takımı 
Dün Akşam 

Geldi 

SON POSTA 

il Son Postanın Resimli Makalesi 

, 

"" Maske 
--------..---.-- ------,. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Ölüleri 
Dirilten 
Kadın 

• • 
Bursada, Safiye H. isminde 

münevver bir kadm, Allahlara 
yaraşan bir iddiada bulunuyor: 

- Ben ölüleri diriltirim 1 
Diyor. 

Cansız bir kedi üzerindeki 
tecrübesinde muvaffak oldu· 
ğunu da söyliyen bu hanım, 

f Baş tarafı t inci sayfada J 
~Piyakos) oyuncularına "Hoı 
•vtclin,, demiye gelmişler. Az 
'°llra Yunanlı misafirleri va
:'!~.n alan motorbot nhtıma 
t ~ğı zaman bu kalabalık 

iddiasını ispat ederse ne olur? 
1 - insanlar ilk tanıdıkluına birkaç 1 2 - Do•tlarımın t.aflf Ye tek mHke J - Maakell ı3riinmek mümkiin olma- F arzediniz ki, dünyanın yara• 

maske ile çıkar, içlerini ut•iyyen ıa.ter- ile çıkana. Onlar hakiki çebremlzin yalnıı Nyck, yqamak lmkinaız olurdu. Maske 
mezler. ana hatlarını 13rilr Ye bizi onunla ta.narlar. cemiyet hayatJ.nın bir icaba, bir zaruretidir. ) tıldığı gilndenberi <ilen bütün 

-=-===-=-==-=--=-----------=-.......,==-=========--=---==----===-==-=~·-=-====-=.....:==-======-=-1 insanlan diriltmenin çaresi bu· 

dereceyi bulmuştu ki birçok 
=~ç.lerin deni:te dökülmelerine 

ıta güçlükle mlni oluyordu. 

• 
•• •• • 

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
~elen Yunanlı ıporcu ka-

~ ~:;: k~~;::::~:~; 1Diplomasız Bir Do~tor Tevkif Edildi Ve Kızına 
ı_. Atioa ve Pireli güzel H. 1 
L. da gelmişlerdir. Beraber- e· T ı f Çek k tih Etm . . e·ıd· d. 
r:~h.l~~f~~ ~=·~!.ıı;::~; ır e gra ere n ar esını ~ı ~ ır ~ 
~(va.~:~:~:yoJda~~:!'t. YENİ KANUN· Bu Adamın Hayatı Pek İZ Mİ ff O E 
~ l' akımın kaptanı JorJ Aa- * * lf. 

Yanopulodur. G 111 
~Unan takımlarımn muhtelif Tasarruf Esaslan Bir arip ırıaceralarla Doludur 
~k~u~p~llinup~~Ku~~T~b~E~~M~---~---------------~ 
~~ beraber bulunmuş olan lzmir, 22 ( Huauıl ) - Mahmut.fevketpqa vapuru dok· 
y 6 Jeo Hanyatisle görtlştilk. Ankara, 22 (H.M.) - Kabine toru Şevket Bey diplomuız doktorluk yaptığa için tevkif 
'-tanlı meslekdaı diyor ki : yeni bütçenin tetkikini bitirdi. 

1 .. :--- ,,Scyahatı"mı·z 1·yi geçti. y k 89 b uk •=-- edildi. Bu adamın mllthif bir aile sırrı var1D1f. Bana dedi ki ı 
.\Qlı e in 1 uç milyon Ur.· 
"- adan buraya yirmi bir dır. Dftyunu umumiye için de " Ben 20 sene evvel evlendim. iki ıene ıonra bir kızım oldu; 

tte geldik. bet buçuk milyon tahaiaat iami Mualll idi. 
"'ltırk fotbolüntl timdiye ka· konulmuştur. 
l:-': biç görmedim. Bizde. fut
~. 19'22 de inkişaf etmiye Diğer taraftan Maliye Ve-
~şbr. Bize niıbetle ev· kileti bundan sonrası için ta· 
t:- daha kuYYetU olan Bul- sarruf temini makaadile yenl 
~ l~•e SU'plarla buıOn mil.la· bir kanun llyihuı hazırlıyor. \.k' dereceye geldik. Fakat Bu kanun iki e.... ihtiYa edi
~!utbolil hakkında fikrim yor. Biri mftnhal memurluklara 
~--;· Onun içindir ki yannki yeni memur tayin olunmamua. 
~ &fmayı merakla bekliyo- dijeri de bütOn devlet daire-

'( ,. lerine kadrodan fula memur tL.-.. Utıanh misafirler pazar 
~ Galatasarayla karıılqa- ahnmamaaıdır. Alındıjl tak· 
~~ ve ıehrimizde bet ılln dirde bunun parau direr me
~ldarchr. Bugtlnkl oyun morlardan kesilerek verile-
~daki tahmin ve mllta- '-.&.!-ce111.ur. 

"Spor" aayfamııdadır. Fakat ikinci eaa11n keyfi 

~~tan Bayalanlar Var muamelelere yol açacatı Ye 
~ (H ) S cak diğer memurların urannı mg.. 
~ obd!! .;:.-' ld~ bpah cip olacaiı içia bunun kabu
~de çalıtmak. batta nefa llne ihtimal Yerilmiyor. 
~ bile mlimlıriimll.z bir Bundan bqka tuarruf do
~teldi. Hük6met 6nlindea layıaile Devlet Demiryollannm 
~ekte olan ArnaYUt Sait buılat Ye ticaret daireleri birsade biri ııcaklann teairile leflirildi. 
~ bayddı. Villyet daktilo- Millet Medial yeni i»tltçeyl 

~' \..,~cbd~ıl~ım da haziran aonlarma kadar bitir.-
tir cek Ye temmuz baftuanda ta-
l... Avukat Hakkında t11 edilecektir. 

Benim Fitnat aamında bir kız kardetim vardl.I'. Çocuğum 
alb yqına geldiği zaman fıtanbulda bir ecnebi kadınile aerit
miftik. Ailemi terkede.rek bu kadınin arkasından Pariae gittim. 

Nihayet d6rt sene enel Ttlrkiyeye geldim. Kanm 6lmliftli. 
Kızım on beş yatına gelmif ve h~yli güzelleşmitti. · Fakat kız 
kardqim Fitnat H. benim kaçmamı affetmedi. 

ea,ından Geçenler ikinci HAdise 
Bana ~ bealiye~k kızımı Fakat vereme tutuldum. 

ı&termemıye ahdetti. Ben ıu.. Bunun ıçın geriye kalan 
zımın yolunu aylarca bekledim."·· ~ Udd ti · aff ttiJ 
Nih b

. k d. . ceza m e m e er. 
ayet ır g6~ . en ımı tanıt- lstanbula gittim. Kızıma 

tım. Kızıma ıstikbal hazırla- başımdan g~çenleri anlattım. 
mam IAzımdı. Onu~ için çalıJ· ~Mflteeuir oldu. 
mıya karar verdım. Fakat.. .. Fitnabn yaptıklarından lntl· 
Fransa dariilfllnunundan aldı·~ ı . bar etmiye karar verdi;ini 
İl• diploma kaybolmuıtu. söyledi. Kızıma dedim ki: 
Yeni.ini vermediler. Bea de "- Ben aon bir tecrtıbeye 
latanbulda birine elli lira ve-- gİrifeceiim muvaffak olursam 
rerek bir diploma elde ettim. mesut oluruz, muvaffak ol
Sonra Ganene riderek dok· mazsam ıen intihar et. Diye , 
torluk yapmıya bqladım. telgraf çekerim.,, Dedim. 

Fakat hemfirem Fitnat aahte Ve Mahmut Şevket pqa 
it 16rdllğümil poliae haber verdi. vapı'lunda Rifat mOatear iımi 
Neticede 3 aeneye mahküm ol· altında doktorluğa baıladım. 

dum. Hapishanede bir ay yattım. Fakat Fitnat bunu da zabıta· 

• • • • 

İhracat Şirketi İçin Ta
cirler Ne Diyorlar? 
lzmir, 21 ( Hususi ) - iş 

Bankasının da iştirakile teşkil 
edilen İt Limitet Şirketi ıeh
rimiz piyasasında endişe uyan-
dırmaktan bili kalmadı. Temas 
ettiğim tikcarlar fU mlitaleayı 

ıerdetmektedirler: .. iş Limitet 
Şirketi ilk bakışta huauıi bir 
mahiyet arzediyor. Bu şirket 
mOtqebbi. bir tüccar vaziye
tinde, kartımızda rekabete kal
lutırn bundan memnun kalırız. 

Fakat bundan timdilik emin 
olmadığımızı açıkça .aylemek-
ten kendimizi alamıyoruz. Bu 
ıirketin billhare monopol şek
lini almam Ye ihracatımızı 
idare etmeai flphemizi mucip 
oluyor. Bu memlekette ibra· 
cabn bir elden idaresi Ye in
hisar haline ıelmeai iktıaadl 
mıntakada ( 100.000) kişinin 
itaiz kalmuma vesile olabilir." 

Adnan 

ya haber verdi, beni yakaladı· 
lar. Y akal:mır yakalanmaz da 
kızım Mualllya mektup yazarak 
arbk mahvolduğumu, intihar 
etmesini bildirdim. 
Şimdi mtıaterib olarak hapis

ıaneye ıidiyorum. Gazetenize 
yazınıs kimia Fitnat gibi 
kinli kardefl varu onunla 
allkuını kessin. Çtlnkll o 
adam fellkete ıiirllklenir. ,, 

lunmuştur; ne müthiş manzara! 
Bütfin mezarlar açılıyor, umma· 
dığımız noktalarda kürenin ils· 
tü yer yer çatlıyor, yerin altm· 
daki insan enkazı, hele cehen
nemden kaçanlar, ıoluğu yer 
yilzUnde alıyorlar: Hakiki bir 
mahşer! Diriler arasında ölmilş, 
ailelerini, akrabalarmı, cetleri
ni, ceddialAlarmı arayanlar bQi. 
birine giriyorlar. T q devrinden 
kalma insan bortlaklarile me
deni Amerika ve Avrupa hort

l laklnrı biribirine karışıyor. Yer 
yüz.üne bu kentrilyonlarca in-
san sığamıyacağı için, küre
nin her tarafmda, her mem· 
lekette, her Jehirdc, her köy
de bir kargaşalıktır gidiyor; 
Sahrayı Kebirde bile iğne at
san yere düşmüyor; mun
kariz milletler, kendilerini 
mahveden milletlerden intikam 
almak için büyük harp baZJr
lıklarana girişiyorlar; ahrette 
kimse kalmıyor, hatta cennet· 
te bile, 

Beşerin zürriyeti müthif ar
tıyor, buna mukabil ölen yok; 
bir yiyecek buhramdır baş
g6stcriyor. Tabii Ruslar artık 
Damping yapmaktan vazge
çiyorlar. Çünlc6 Ruıyaya bile 
kifayet edecek buğday bula
mıyorlar. insanlar biribirlerini 
yiyorlar, muvakkaten ölüp yine 
diriliyorlar... Ne mabterl Ne 
mahşeri 

Bu teuyüdil nnfua afetine 
mini olmak için bir tek çare 
var; o da, çocuk olmuın diye, 
hertürlil lfakane münasebet .. 
leri yuak etmek Fak at o Yakit 
te hiçbir ölü dirilmek istemez 
ve diriler 6liimün çaresını 
arar, bulurlar, yer yilzilnde 
ferdi vihit kalmaz. Ne buyu
rursunuz, muhterem Safiye 
Hanım? 

Kıyametten 
· Korkanlara 

~~te Yull&ll talıvillh llr
~ lllaZnun olanların Ap 
~' muhakemelerine b..
~· Mamwılardu Yor
\u~_ •~b mahkemeye ~l
\('il rıbi haber de YermelDlt
'.._ lebeple mahkeme bu ava
'hakkında tahkikat yapal-

Ben Amar 
ister inan, ister inanma/ 

Geçen gtba, Kartal fr 
tuiyon memuru, bir ha· 
nımla kırda ıezmiş. Oç 
adam, jandarma karakolu
na ıelerek hunları tarla
ları içinde mllnasebetaiz
lik yaparken 16rdl\klerini 
ı6ylemişler. 

Amiri Bey ise, hem dayak 
hareketini inkh, hem de 
tevkif muameleainl IWda 
bulduğunu beyanatile iti .. 
raf ediyor. 

Vergi Kaçakçılığı Müsterih Olunuz, Rahat 

O d.b .., D f 
1 

. Uykunuzu Uyuyunuz ... 

aı. karar vermiştir. 

~~lf Ununda Maaşlar 
~"1llfünun divanı dnn Ba· 
~ Cetvelinin bazarlamlfbr. 
' IUlzaran her fakllltede 
~ "~lik kıdemi olan birer 
~~( "se (500), beşer mUderS ~). beşer kip (288) Ye 
\.~ b~er müderria (256) lira 
~ alacakbr. 

l Ci~ek Sergisi Açddı 
~~ırnde hazırlanan çiçek
"' •e bahçıvanlık ıergiıi bu 
\, 1 ide merasimle açılmışbr. 
l ~:s intihabına Başlanıyor 
~ )llhal meb'uıluklara inti
t.."\ 'Pdınası için yann veya 
~ ~ Dahiliye VekAletin-
~· " geleceği tahmin edi· 
M.'t '1ııhallere Halk F ırka11 

gösterecektir. Fakat 
• heanz belll dejildlr. 

Türklüğü Tahkir Cürmü 
ile Tevkif Edildi 

Taksimde Ben Amar cam
baıhaneıi aalıiplerinden Ben 
Amar Ahmet T&rldtliG tahkir 
clrmll ile yakalanmlf, tahki
kata bqlanmıfbr, 

Tarihi Vesikalar 
Paçavra fiatine aablan ta· 

ribl vesikalar meaelesinin tah· 
kikatına ehemmiyetle devam 
edilmektedir. ---Vapurcülar Anlaşıyor 

Evvelki gUn inkıtaa uğrıyan 
Seyrisefain - vapurcular mUza
kereıi dün tekrar bqlamııtır. 

Feci Bir Kaza 
Ayaspqada Mısırlı Prensu 

İffet Hanımın aşçıS1 Durıun, 
din gece Taksimden geçer
ken bir otomobilin ıademeıine 
uiramlf, başından çok ağır bir 
yara almıf, llmitsi& bir halde 
hutaneye kaldınlmıtbr. 

Memurlar harekete pi· 
miı. Evine d&ımek için 
rtene binmek llzere olu 
kadın karakola a&ınrtıı
ml1f. latuiyon memuru da 
arkalarından gitmİf, bu 
hareketi kanunıuz buldu· 
tunu s6ylemiş. 

iddiasına g&re, bu ktıa
tahlığının (1) cezasını mil· 
kemmel bir dayak ye· 
mekle &demiş. 

Halbuki, alakadarlar, 
kendilerine isnat edilen 
hareketi ıiddetle reddedi
yorlar. Kartal Jandarma 

Ahlikıızhk yapanlana 
tevkifi, cOrmOn meşhut bir 
halde bulunmasile mllm• 
klndtır. Bu, kanunda ga• 
yet ıarihtir. "Filin kadın 
Yeya erkek falan yerde 
ahllk11~k 'ya'ta" iddiası 
lıerine kim• teyldf edl· 
lem ez. 

Halbuki bu kanuni sa· 
rabate rağmen, hem bu va
kıaya pbit oluyor, hem de 
kanunu yerine getirmekle 
mükellef olanların bu gibi 
hareketlerini görmekle 
teessür duyuyeruz. Artık 

bu vaziyette nizam ve 
kanunun doğru tatbik 
edildiğine ey lkari 

ldtlr inan, ister inanma/ 

ruz ı a gın e ter erı --
Tetkik Ediliyor Bir rivayete göre bugün 

Oruzdibak mftessescsinde 
vergi kaçakçılığı noktaımdan 
yapılan taharriyata ait dün 
yeni mahlmat elde ettik. 
Müesaesenin 9'l6 senesinde 

Hocapqa Maliye ıubeaioe ver
ditl senelik blAnçoda safi 
kir miktarı ( 60 ) bin Ttlrk 
lirası g6ıterilmiı, bundan ( 3 ) 
bin lira kazanç vergi•f ahn 
mıştır. 

Halbuki bir mtıessese sene
de Uç milyon liralık muamele 

yapacağına göre (60) bin lira 
kir pek az telakki edilmekte· 
dir. Taharri esnasında muha-

sebe tefi M. Tregcr ile hesap 
memuru Niko Ef. büyük bir 
telit göstermişlerdir. 

Müeuesenin defterleri Uze· 
rindeki tetkikata yarından iti
baren başlanacaktır. 

kıyamet kopacaktı. Karileri
mize bu kara haberin doğru 
çıkmadığını müjdelemiye ha
cet yoktur, sanınz. Fakat bu 
rivayeti çıkaranlar için kıya
met dlln dejil, çok daha 
evvel kopmuştu : Onların, cin· 
lerle ve perilerle meıkün 
dünyası çoktan yıkılmıı ve 
yerine, yalnız ilmi hakikatlere 
inanan insanların dünyası kaim 
olmuştu. Binaenaleyh, bütiin 
hurafelere inanan kimselere 
tavsiye ederiz, yeni bir kıya

metten korkmaamlar, rahat 
uyku uyusunlar ve geceleri 
bayır olsun. 

lzmirde Şayialar 
lzmir, 22 (Hususi) - Diln 

gece dünyanın sonu şayiaları 
burada hayli heyecana sebep 
oldu. Kenar mahallelerde halle 
çayırlara yayıldılar. Nazmiye 
iıminde bir kadın da korku
dan çocuğunu dUşUrdU. 
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Faaliyete Girişmiş 
Bulunuyor 

Diyarıbekir, (Hususi) - Bu· 
ra<la yetmiş beş bin lira ser
maye ile teşkil ed.len banka 
faaliyete geçmek üzeredir. 

Belediye dairesinde top-
lanan müessisler bankanın 
yerinit çahşma şeklini ve ıer
mayesinin arlbrılmasını mllzan 
kere ve heyeti idare azalarile 
murakıbım intihap ettiler. 
Heyeti idare azalıklanna Di
yaribekirli Serdarude Muıtafat 
avukat Hasip, Hacı Muharremt 
Pirinççızade Tahir ve muraw 
kıpliğine de İş bankası müdürü 
Bedri Beyler seçildiler. Banka 

timdilik şirket halinde çalışacak, 
belediyenin malı olan buz ve 

elektrik fabrikalarını işletecektir. 
Halk ve tüccar bu banka- -

nın açılmasmdan çok mem-
nundur. Öğrendiğime göre bu 
bankanın bir aynı da Van 
villyetinde teessüs etmiştir. 
Şimdi Elaziz bankasile beraber 
Şark vilayatı dahilinde llç banka 
tejekkül etmiş bulunuyor. 

Bir Beraat Kararı 
Konyat (Hususi) - Rütvet 

almakla maznun Kadınhanı 
müddeiumumisi Ahmet Lütfi 
Beyin dün ağır cezada muha-
kemesi bitirilerek hakkında 
beraat kararı verilmişt sonra 
tahliye edilmiştir. 

lzmirde Bir M Utehassıs 
İzmir, ( Hususi ) - Ame

rika Ziraat nezareti mü· 
tehassıslarından Mister Nil
son haziran iptidasında bağcl· 
lık ve incircilik hakkında tet
kikatta bulunmak üzere şehri-

mize gelecektir. 

Kumar Mlicadelesi 
lzmirt ( Hususi) - Burada 

polis kumarla sıkı bir mücadele-
ye ba,ladı. Birkaç gün içinde 10 
tane papelci yakalanmıştır. 

Otomobiller Afet Oldu 
Diyarbekirt (Hususi) - Oto· 

mobillerin süratle ıeyrüsef er 
etmeleri gün geçmiyor ki bir 
veya birkaç kazaya sebebiyet 
vermesinler. Evvelki gün yine 
böyle bir kaza olmuş, alabil
diğine giden bir otomobil 12 
yaşında bir kıza çarparak ko· 
lunu kırmış, başı taşlara çar
parak yarılmıştır. Yaraları 

ağırdır. Diyarbekir Belediye
ıinin bilhassa hu noktadan ı 
faaliyet göstermesi şayanı ar- ' 
zudur. <_:ünkU otomobiller 
tehir dahilinde bir afet ol
muşlardır. 

Haydutlar Yakalandı 
Mustafa Kemalpaşa, (Husu· 

ı1) - Geçenlerde Susığırlık 
ıosesinde bir otomobilin yol· 
cularını soyan haydutlar yaka
landı. Bunlar Manyaslı Musa 
, e fbrahim ismindeki şerirler
d:r. Soydukları eşyaların bir 
.ı~smı ele geçmistir. 

Sahte Altmlar 
Balıkesir (Hususi)- İzroirden 

b . 'ze üç meçhul yolcu 
, ,~ runı . d b" 
, Mustafa ismın e ır 

t~şf~!an it n suyuna batırılmış 
:,o ore a 1 . • r -

f.ki g\imüş çeyrek -.·erıp sa~ uş 
. ::ıuşlardır. . 

Veni Asır Berast Ettı 
İzınir (Hususi)- Türk Ocağı 

tarafından Yeni Asır gazetesi 
deyhine açılan hakaret davası 
beraetle neticelendi 
l 

-- }.f• 
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rupa Birliği tetktik ~oDlı:. 
yonut zirai itibar layıhaS~ 
müzakere etmiştir. Tali kod~~ 
yonun bu mesele hakkın . ,. 

d . ... •t·b layıh• raporun a zıraı 1 : ar usi 
sının Cemiyeti Akvam rn~c lii" 
tarafından kabul edihnesı 
zumu beyan edilmişt:r. 

Türkiye ve Rusya ~ü~:= 
aiUeri zirai itibar layıh JI 

ahkamından istifade hakkın~ 

1 

Cemiyeti Akvam azası olrn1Y 
Avrupa hükumetlerine de f/t" 

rilmesini istemişlerdir. b'• 
M L. . ff h' uka ı . ıtvıno t re ın ın jlt" 

Hollivutta Af rikadan Gelen 
~ * 

Şeyhin Muvaffakiyeti 
Fakat benim size bahsede

ceğim ıey bunlardan biri de-
ğildir. Bu, şeyh olduğunu id· 
dia eden '' Abdüsselam,t is
minde bir Afrikalıdır. 

Radyo Picture sinema kum
panyası ''Şeytanın taburu,, ~
minde bir film çevirmek isti-
yordu. Fakat filmin hakikate 
mümkün olduğu kadar yakın 
olmasını temin iç.in Afrikada 
çekilecek kısmın bir yerli 
tarafından idare edilmesine 
karar verdi. Arandı tarandı 
T angier şehrinde Abdüsselam 
isminde bir genç bulundu. 

Bu adam beş lisan 
biliyordu. Fakat zaviyesine 
çekilmiş lortlar gibi yaşıyordu. 
Sinema kumpanyası bu adanıı 
kandırdı, Holivuta getirdi. 

Burada bir seneye yakın 
kalan bu hakiki Şeyh, burada 
bulunduğu 
en samimi 

Hollivut, (Hususi muhabiri- \ d ki olsa o a ıar ı 
mizden)- V alantino Amerikan birdi. Anlaşmak daha kolay 
lisanına yeni bir kelime hediye oluyordu. 
etmişti: Şeyh. Şeyh Abdüsaelim çapkın 

Amerikan kadınları ona bir adamdı. Kızlar arasında 
Şeyh derll rdi. Maksatları tecessüs uyandırmış olmak için 
onun aşk sahasında bir pir evveli kıyafetini bozmadı. 
olduğunu anlatmaktı. Sonra da efsanevi hiklyeler 

Erkeklere de : 
- Amerikan erkekleri de 

sevmesını bilmiyorlar. Gidip 
geleyim burada bir aşk mek
tebi kuracağım ve size şarklı· 
nın sevmek san'atini 6ğretece· 
ğimt derdi. 

linde para ikrazmın ziraat idi 
mindeki buhrana bir çare teŞatr' 
edemiyeceğini, bu buhranı, daJ' 
cak buğday ihracatının orta ıi" 
kaldırabileceğini ve zirai f/·~JJY 
tin bu suretle düzelmesi rnll 
kün olduğunu söylemiştir. 

Romanya, İtalya Yugosla\11:: 
Yunanistan, Bulgaristan, Çeg~a 
lovaky, Macaristan, Est0~1'" 
Letonyat İsviçret Belçika, ~~311 
semburg, İsveç ve Lebıs ~a" 
mümessilleri zirai itibar ~du"" 
velesini imzaya hazır o 
larım beyan etmişlerdir. 

Bir Mülakat 
~· Cenevret 20 (A. A.) .-; 11e 

Briandt bugün M. Grandt 1 e ,.41, 

"tU" 
sonra da M. Schober ile t 90 .. 
müştür. M. Briand ile M. t 1'" 
di arasında cereyan eden 110bi .. 
tai nazar teatileri umumi [il: ti 
yette olmuş ve iki melt!le ~e 
alakadar eden meselelerın 'hat 
bilhassa bahri tahdidi te5ldile 
meselesinin halli nıaksa. iı> 
müzakerata devam edihn~5rlr 

ı zaruri olduğunu gösterınıŞ 

Silahların Tahdidi 

Joyce Murr·... ıtyınltlnln 1adellil ile 
şöhret almat bir y1ld1ıı:dır. LEkıerlya da 
,.ı · ıe~lnln baaltllii, meae11 resimde 

'ügU gibi pekçok ldınaeleri hayrete 
ı r. 

- AbdUsselim şimdi mem
leketindedir. Fakat bili Holi
vut kızları ondan hasretle bah
sederler. Ne bahtiyar adam
mış meğer t 

Cenevre, 20 ( A. A. Jdidi 
Cemiyeti Akvamda ta 11 .. 

teslihat meselesi mazb~t~bl~ıll 
barriri M. Lerroux, sılıı trol 
hususi surette imalini .~jj8rl• 
ve imal edilecek sıla k ııd• 
harp levazımının ilanı ~ak. ~80" 
bir mukavelename proıesı re" 
zimine memur komisyon ;JiJ'I 
iıindent harp levazıınınıo Jtoll" 
meselesi tahdidi tesli~d~Iirıci1' 
feransı tarafından hallı b ıoıı'o 
kadar, riyaseti altında b~r eyi 
komisyonun içtimaını te ıif·ııd• 

. . . d'l . teki ı 
mesının rıca e ı mesı 

bulunmuştur. . . teS" 
M. Henderson, tahdıdıeycieıJ 

lihat konferansının be~Ş ,11,.l 
evvel ayni şekilde bır leıcet" 
cetveli ile muhtelif ınd° İ5tı• 
lerden teslihat hakkın İarıı,sı 
nilecek malumata to(duğ1.11l11 
hususunun zaruri 0 

iddia etmiştir. ·ıde bit 
M V · ,ekı :::..11Jı.1 . ont aynı ıdu~---~ 

ıual cetvelinin lazıın ° 0··rrııiif 1. g ' ve bu cetvelin ta uıı -ı.8Jar' 
't vesı~ ·be." 

ihtiyat efradı~a 8~de teslı .. 

Amerikalılar (100) Milyon Dolar Sarfederek 
Dünyanın En Muazzam Harp Filmini Yaptılar .. 

s· . . .
0 

son ve büyük hadisesi "Cehennem ı olanı bir Alman kadınile sevişmişt kocasile tam dü ll 

da dahil oldugu h sasb 11~ 
ta müteallik bütün . e. ap etti 
ıurları ihtiva etınesı ıc 
ğini söylemiştir. 111 baıı .t~ 

M. Briandt Fransa~·.ı; tel'lı 
Yit ve aartlarla İogı. 1 u fıı1''ı 

y Id d-uıı , bil 
kabul etmekte o ~/ini k• 
Almanyanın tc;.kl~ı:Jliştit· 0, 
edemiycceğini soyl hole ' 

ınema mevsımını d .. 1 b' h ~. ti k b O . e o ede-
me\ekleri,, ismi altında Amerikada vUcu a getın en ır arp cegı g n ;çmış r. nun yerıne ağabeysi çarpışmıya mecb 
filmidir. Denilebilir ki hiçbir filimt bu ku.rdele ~~dar mas~afı olmuştur. z ıonra harp başlamış. İki kard İn T ur 
mucip olmamıştır. Çünkü filmi vücuda getırmek ıçın aarfedılen fırkasına girmişlerdir. Bir keşif vazifesi esna:ş d gı ~tayyare 
Paranın miktarı ( 100) milyon dolardır. tayyarelerile yere indikleri zaman ilk ka ılın takla atlanan 

d k t ·1· . ald ~ t rş aş ı arı ada 
Bu filimde bir tayyarenint bir .zepline bilcum e er.e P_•r- genç ngı ız.ın attıgı Alman kadınının k d m, 

d k k · t k d ocası ır. Bu 
lamasına ve dUşUrmeaine ait öyle bir parça var ır ı veıı a vaz.ıye arıısm a genç tayyareci in T d ça d if d k k t gı ız or usunun bil 

k 'tibarile büylik bir kıymeti haizdir. Mevzuu fU ur: planını şa e ere endini tehlikeden k t k . cum 
olına f t darülfünununda tahsillerini bitiren iki kardeı lngil- Buna mani olmak için de ağabeysiur trma ıstemektedir. 
tere~;: 0~lmanyaya gelmişlerdir. Bir ara, bunlardan ıenç O da beı dakika ıonra kurşuna dizilir. arafanda öldürülür. 

M Grandi, ltall~b·:t uıJJ~~e 
. • • hd'd. teı ı . faıo 

metinmt ta ı 1 .. ük bır ., 0aıı 
konferansının buY • olcJllğU .,. 

v• kanı ·de0~ 
elde edecegıne k bU .fal bet 
ıöylemiştiı. Anca. ;çııı o~-
elde edilebillll:~ne•İııd0 te51i: 
devletin 1932 b ıurıatıt~t 1ut• 
nevrede hazır .0 rib b• ,;.ı 

· tnı ıa 'e" batının vazıye . eo 
te bildirrneıi ıc•P 
ilAve et111lıtir• 
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Fener Bugün 
Olimpigakosla 
Karşılaşıyor •• SPOR K 1SM1 
Takımların Takviyesi f 
Mevzu Bahistir. Bu Me
seleyi Sahadan Evvel 

Halletmeliyiz .. 
• Bugün oynıyacağımız Olim
Pıyakos takımına kartı Fener 
·~ Galatasarayın takviye edil
llllf bir şekilde çıkmalanna 
"~ olamıyacaklarım telgrafla 
~ildirerek gelen Yunan takı
lllınuı kafile reisilo maçtan ı 
'~el anlaşmalıyız. 

Takviye için abnacak iki oyuncu 
fiiıiinden .aha Qıtünde miinakaıa 
~laraa, ahaliye ve miaafirlere 
~r41 garip bir vaziyet basıl olur. 

Yunanlılar Atinadan çektik
leri telgraflarda ( muhtelit mev
lubaha olamaz. ) diyorlardı. Biz 
lıluhtelit çıkmak istemiyoruz.. İki 
llfbayet üç oyuncu alacaju. Ala
İatırnız oyuncular da batka klGp
•rden değildir. Olimplyakoı 
t.ltııniie mukavele imı:alıyaa Oç 
lrlilp oyuncuları birbirini takviye 
~ecelderdir. Bu hususta nlı:amen 
0lllı vaziyetimiz aatlamdır. Be
Jilctqb Şeref Bey Atinada mu
ltt•eleyi imzalarken Galata1aray, 
fener ve Betiktat namına lmı:a
•cb. Bcşiktaf oynamıyacatına 
~•ıaran Betiktath oyunculann 
tıııer yahut Gıtlataıarayı takYiye 

•tt1aeleri tabiidir. Esasen bu tekli, 
0Yundan evvel Yunan kaptanına 
'lllatıhrsa, teklif makul oldupn-
~~" itiraz etmez:; kanaatindeyiz. 
l '"erbahçe üç oyuncu almak latlyor. 

1~ oyuncular Beşiktatlı HOsnü, Ga
•t.aarayh Mitat ve bir kalecidir. 

Galatasaraydan Mitatın F e
llerde oynaması Yunan takımı· 
ilan aleyhinde olmaktan ziya
~e, Galatasarayın aleyhindedir. 

lig-Un çok sıkı bir oyun oy
llıyacak Mitat, pazar günU 
kendi takımında taze bir kuv
~ttle oynıyamaz. Fazla olarak 
~alatasaray muavin hattının en 

lurnlu uzuvlarından olan Mitatın 
'akatlanarak ikinci oyund ahiç 
()>'narnaması da muhtemeldir. 

Esasen Olimpiyakoı takımı da 
~lı:\'İye edilmiş tekilde gelmittir. 
h llrıanistan lik maçlarında, bil-
1\saa şampiyonluğu kazanirken 

0Yniyan kaleci değişmiştir. lhti-
111•1ki, o kaleci hasta ve yahut 
:~ka~lanmıştır. Fal,at netice değ~-
,r mı? .. Esas kadrosunun kalecı
t~"den başka bir kaleciyi oynatan 
ı •r takıma karşı, biz de mukave
.,'de ismi geçen klüplerimiz 
J{"•ından değiş tokuş yapacağız.. 
d ~ iti ıporlif bir terbiye gör
ldUlderi muhakkak olan Yunan. 
t lt.ecilerine güzelce anlatmak 
~~le kabul ettirebiliriz. Yalnız 
~.,.elce halletlmeyüp, ıon cfaki
) da saha üstünde emri vaki 
ı::rnak cihetine gidilirse aaha üa-

de rnünakafayı mucip olabilir. 
~ı Y Unanlıların bu kadar ince 
t ~p sık dukuduklarına baka
)'•, bu maça ne kadar ehemmi
~•erildiğini anlıyoruz. Bu mü
- k betle oyuncularımıza ıu 

() tayı hatırlatmak isteriz: 
~enı'i süratlerinin bizden ü~
"t· olduğunu anlıyanlar temın 

'torlar •• 
Cetn'i silrati fazla takım kar 

Ollmplyakoıun başlıca oyuncuları 

şısında asabiyete kapılmak çok 
fena neticeler verebilir. Bunun 
için oyuncularımızın bilhaı,sa şu 
noktayı hatırlayarak oyuna 
başlamalarını tavsiye ederiz. 

Onlar futbolde henüz yenidir. 
Bir futbolcü tekemmül etmek için 
yedi aekiz seneye mubtaçbr. Za

man itibarile biz onlara muhakkak 
faikız. Yalnız onlar daha seri ve 
atletik oynıyorlarmış. Bu farkı da 
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8AZETECi ALTIN PEŞiNDE 
~btı.. vurduğumuz birkaç J ettik. Ara sıra da ağaç dalla
\ kızartmak üzere değnek- rını kesmek için her ikisini de 
~ reçirdim. Kokusu bur- bırakarak baltaya sarıldık. 
~~zu okı,amıya başladı. Nihayet kazdığımız kuyudan 

'~ ne de olsa bu dakikada çıkan toprak kalın bir duvar 
\... tiıli bir rozbif için Giiyan halinde yükseldi. Bu topraktan 
L~ll burnumuzu tıkayan, göğsilmüze "t •nın bütün kuşlarını ve 
-.ı.. ~ hayvanlarını toptan feda darlık veren bir koku intişar 
· '"'tiııı H b b fi ediyor, arasıra da bütiln vü' b· • ele u roz i ·n üze-i-
~' lt kadeh te Borgunya şa- cudümüzden garip bir ürperm~ 

olursa. geçiyordu. Alnımızda soğuk 

'r .. 
~tleşnıemizin ikinci ve 

~ i.\ gUnlcri, altın toprağını 
~· ot ve ağaç yığınlarının 
\~'inesi ile geçti. işe kürek 

'fladık. Kazma ile devam 

ter damlaları vardı. O zaman 

kazma ve küreği bir kenara 

bırakarak derhal birer ikişer 

tane kinin komprimesi 
yorduk. 

Taşı dereye fırlattım. 

yutu-

Fakat 

~"Meşhur Karneral L. ____ ~_a_r_n_er_a_Yı_i_ne_c __ ez_a_a_ô_.,d_u_----~I 
Asker Kaçağı 

Daha iki ıene evvel ba1it 
bir köylü çocuğu olduğu halde, 
ıarf viicudünUn bir dev kadar 
iri olması 1ay~sinde bokıör
lUkte dünya tampiyonu nam
zetleri arasına kablan meşhur 
(Karnera) 11k ıık cezaya çar
pılmaktadır. An'asıl İtalyan 
olan bu adam askerliği çıkb
ğı vakit davetten kurtulmak 
ıçın teb 'asını değiştirerek 

Fransız olmuştu. Bu suretle 
İtalyan ahzıasker fUbelerin
den kurtulan ( Karnera ) nın 
yakasına bu sefer Fransız 
abzıasker şubeleri sarılrnış
lardır. Halihazırda milyonlarca • 
dolar mukabilinde Amerikada 
döğüşen İtalyan boksörünü 
Fransızlar askere çağırdılar. 
Davete icabet t-tmiyen bu 
boksere son bir mühlet verildi. 

=İngiltere - Belçika Milli Maçı 
• 

Fransaya Yenilen ln-
Dolarlar dünyasından asker

liğini yapmak için avdet etnıi
yeceğe benziyen Kameraya 
ilk ceza olarak büyük bir ce
zayı nakli tarhedileceği me
muldur. Avdet etmemekte 
israr ederse, ayrıca bir karar 

gilizler Belçikayı Yendi 

ittihaz edilecektir. 
Garibi şudur ki, ltalyanlar

da ( Kamera) yı kendi tebala
rmdan addettikleri için onlar 
da askerliğini İtalyada yapma
sını istiyorlar. iki hiikiirnet 
arasında bir mesele olan bu 
işin nasıl neticeleneceğini her
kes merakla beklemektedir. 

Amerika gazeteleri ( bok
sörlükten korkmıyan fakat 
askerlikten titriyen bir adam ) 
ciimlelerile dev cüsseli bok
sörle alay: ediyorlar. 

ıoğuk kanlı oynarsak, oyunculu
ğumuzla izale edebiliriı. Asabi
yete kapılıp faşırırsak aür'atleri
ni en büyük muvaffakiyet aiJihı 
olarak kullanırlar. 

Fenerbahçenin kıymetli oyun
cularına bugünkü İmtihanda mu· 
vaff ak olmaları için en samimi 
temennilerimizden başka birşey 

veremediğimize müteessirh:. Fener
liler iyi hazırlanmış görünüyorlar. 
Oyunlarım tuttururlarsa kazan
mamaları için bir sebep yoktur. 
Haydi çocuklar! bu sütunlarda 
yarın muvaffakiyetinizi yazmak 
istiyoruz ... 

TAKVİI\1 
GUn 31 23 -Mayıs- 931 Hızır 18 

Arabi 

S·Muharrem • 1350 

vaklt·u.ani·vasntt 

Güneş 09.09 4.06 

Öğle 14.44 12.11 
ikindi 8.42 16.09 

Rumi 

10- Mayıs - 1347 -valol·ezani·vasat1 

Aktam 12.- 19°26 
y ataı 1.SS 21.21 
imsak 7.00 2.27 

biraz sonra elime sırça parça
sını andıran başka bir taş 

geçti. (Şerüben) e sordum : 

Sen elmastan anlar mı-
sın? 

Evet Ustat, vaktile İngi
liz (Güyan) Finik elmaa ma
denlerinde çalışmıştım. 

- O halde bak, bu nedir? 

Eğilerek baktı : 

- Pembe Kuartzl ıokak 
şöselerini döıemek için mü
kemmeldir. 

Pembe (Kuartz)ı da çıkanın 
yanına fırlattım. 

Şimdi elinin öbür tarafın
dan aandığm içine bakıyordu. 
Gözüme kuru topraktan baıka 

hiç Lirşey ilişmiyor. Yüzümu 
burutturuyordum. Bereket ver
ıin Şerllben zehabımı taıbih 
ediyor. 

Çıkan toprağın yıkanmasına, 

ite koyuldujumuzun ancak 

Brn kselde 
(30) bin kişi 

huzurunda ln
giliz Milli ta
kımı Balçikayı 

(1-4) mağlüp 

etmiştir. Ha
kem, bizim Po-

lonya ile olan 
Milli müsaba
kamızı i(fare 
eden (Bavens) 

idi. İngiliz ta
kımında üç o-
ılyımcu tebdil 
edilmişti. ilk 

haftaym bera
bere idi. iki 
takım birer 
sayı yapmışlar-

dı. Bu maçta lngiliz takımının bir hücumu 
Birinci haftaymın ( 32 ) inci idmanlı olduklarından yaptıklan 

akikada İngilizlerin merkez hüc-umlerin birinde ( Burge1) 
muhacimi (Variny) takımına ikinci sayıyı yapmıştır. 

Top ortaya gelir gelm~z 
bir sayı ka7.:ındırmış. Fakat ingilizler derhal hiicuma geç mı' 
elite temas ettiği ve hakemin ve Lir gol daha yapmıılardır. 
gözünden kaçan bu hatayı Fnkat bunu hakem ofsayt addet
bizzat kendisi hakeme müra- miştir. Maamafih 32 inci dakikada 
caat ile sayanın muteber adde- (Wariny) üçüncü ve bir iki daki-

ka sonra (Robert) dördüncü gol
dilmemesini söylemiştir. Bunun leri yapmışlardır. 
üzerine makbul addedilmiyen Oyunun sonları İngilizlerin 
bu hadiseden altı dakika son- mütemadi hücumleri ile geç
ra Belçikalılar yegane sayıla- miştir. Fakat bir netice ver-
rmı kaydetmişlerdir. memiştir. Bu oyunda lngilizle-

F akat oyunun sonlarına rin nefes itibarile hakimiyeti 
doğru İngilizler beraberliği 

pek bariz idi. 
te111in etmişlerdir. k ı ı ( 3 ) M 

ikinci haftaym başlangıcında Belçi a ı ar 1 ayısta 
oyun müsavi bir §ekil almıf, Portekiz ile karşılaşacaklardır. 
biraz Belçikalılarm hakimiyeti Belçikalılar bu maçta takımların
hisscdilmiş ise de İngilizler daha da bazı değişiklikler yapmışlardır. 

clördimcü günü başlandı. Ben 
büyük kaya veya taş parçala-

rını anyordum. Şerüben ise 
çamurlu taprağı kürek ile 
eleğe atıyordu. 

Vakit geçmişti. Düşündüm 
ki bu saatlerde Avrupalılar 
arkalarına beyaz elbise giyer
ler, ayaklanna beyaz ço-

rap, beyaz iskarpin geçi
rirler ve tarasanın birinde 
aeniş bir koltuğa gömiilerek 

aperitif içerler. Halbuki biz 
burada bir kUrek mahkümu 
halinde kazma sallamak ile 
meşgulUz. 

Birdenbire durdum. Ayırdı
ğım taş parçalarından biri 
R•rıl parıl parlıyordu. Aceba 
mühim bir altın damarı mı 

ketfetmlıtik? (Şerüben) e ses
lendim. gelerek baktı : 

Renkli mika parçaaı, 

dedi. 

- Üstat canın sıkılmasın, 
bu gördüğün toprağın içinde 
allan vardır. 

Akşam üzeri glineşin ziyası 
büsbütün mailleştiği zaman bu 
toprağı yıkadık. Hemen hep
si sü-zülilp gitti. Sandığın için
de evvelce silrmüş olduğmuz 

civaya yapışık olarak az mik
tarda btyazırnsı bir madde 
kaldı. Bu maddeyi yanımızda 

g~tirdiğimız tavanın içine lrny
duk. Tavayı alevli bir ateşin 

üzerine vazzettik. Isınınca için-
i den siyah bir duman yüksel-

di. Bir c1Z1rh duyuldu. Niha
yet tavanın dibinde yaldızlı 
bir madde belirdi. 

- l~te altın! 
Tavanın üzerinden dumanın 

tamaıren çekilmeıini ve niha
i et soğumasını bekledik. Sonra 
1,'UrdüğümUz yaldızlı maddeyi 
bir klğıda ailktik. Bu hakika-

Sayfa 6 

1 Kadın Ve Kalp işleri 1 

ŞAPKA 
Müsabakamız 

Yarından İtibaren Bu 
sütunlarda Bir Şapka 

Müsabakasına 
Başlıyoruz 

Son Posta kadın karilerini 
memnun etmek için her gün 
tqebbüslerini arttırmıya de
vam etmektedir. 

Kadın karilerimize bir ko
laylık olmak Ozere bir pat
ron vermeyi temin ettik. 
Bu sfitunda çıkan kuponları
mızı toplıyarak bu patronları 
bedava alabilirsiniz. 

Y anndan itibarende bir 
ıapka müsabakasına başlıyo
ruz. Bu sütunlarda her gün 
yazlık bir şapka modeli 
neşreailecektir. Bu modeller 
Greta müessesesinin bir hafta 
evvel Paristen getirdiği yeni 
moda ppkalara aittir. I ler 
resim altına bir numara ko
nacak ve t5 gün sıra ile 15 
fapka konacaktır. Karileri
miz bu 15 modeli toplayıp 
müsabaka neticesinde bize en 
çok beğendikleri modeli bildi~ 
receklerdir. 

Müsabakanın hitamından 
bir hafta sonra neticesi ilin 
edilecek ve en çok rey alan 
tıç şapka ayrılacaktır. Birin
ciliği kazanan ppkaya rey 
verenler arasında kur'a çeki
lecek ve birinciliği kazanana 
o şapka hediye edilecektir. 

ikinci modele rey verenler 
arasında yapılacak kur'ada 
birinciliği kazanana o ıapka 
hediye edilecektir. 

Üçüncü modele rey veren
lP;den birinciliği kazanana da 
fasonu kendi tarafından veril
mek ilzere Greta müessesesi 
o modelde bir ıapka yapa
caktır • 

Bu yaz ıon moda bedava 
şapka geymek istiyen karile
rimiz yarından itibaren neş

redilecek modelleri kesip 
saklamalı dırlar. 

ATRON KUPONU 
2 

Gazatemizde relecck hafta 
çıkacak Patron'u bedava almak 
istiyorsanız, bu kuponu kesip 
1aklayınız ve Perşembeye kadar 
çıkacak kuponlan toplayınız. Pı.t
ronlarımızdan pek memuun ola
caksınız. 

ten altındı. 

- Evet altın! 
Buna kendi kendimi inan

dırmak için yüksek ıeale mü
temadiyen tekrar ediyordum. 

Nihayet ilk sarhoşluk geçin
ce altının mıktanm hesaba ko
yuldum: 

- Muhakkak on gram var
dır. Diyordum. Fakat (ŞerU
ben) bu bayatta pratik bir 
adamdı, cebinden mini mini 
bir terazi çıkardı. Altın ancak 
dört buçuk gramdan ibaretti. 
Hafif bir sukutu hayal geçir
dim. Fakat ne olursa olsun 
bu altındı ya! 

- Haydi Şerilben evvelA 
y•L ~nalım, ıonra birer kadeh 
ap~ritif içeriz. Filhakika günün 
en tatlı zamanı bu ıaattir. 

Sinekler oykuya dalmışlardır, 
tatarc?klar da henüz uyanma
mışlar6.r. 

(Maabadi yarın) 
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• merler •Ghar. olduklara 
•e bqlarma ppka fiydikleri 
için Miisliiman yerine Y uudi
ler •laDmlf Ye bu .. pfıt" lar 
tarafmdaa temail ediJmiflenü. 

Huiramn on ikisinde pamuk 
ipliği bfiküciileri, pamuktan 
yapıllDlf aalanlar ve deniz 
canavarla11 ile geçtiler. 

Haziranm on liçllnde (Haf· 
faf) larla (Saraç) lara %iyafet 
verildi. Saraçlann resmigeçidi 
hakikaten çok 1an'atklraae 
olmqtu. 

l.tanbul~ ...ı.,-... 
berlerinde altı tekerlekle ha
reket eder ıeyyar bir "darua-
11aaa., , bir "fabrika., •arm. 
Bu fabrikanın içiade mOtead
dit utalu aarraçlağa mOteallik 
itleri iıliyorlardı. Kaftancılar 
kırmıZI Ye ıan bir bayrak al
tında ıeçtilcr. 

ipek kumatÇıları, ipekten 
yapılmıf elbiae geymiş yüz 
delikanlıdan mürekkep bir ka· 
fileaiD ortasında re1migeçi
de lftirak ettiler. 

(Arlruı var) 

Türkiye B. M. Meclisi Riyasetine 
Muhterem Efendim, 

l.tanbula au veren T erkM Şirketi, elli aenedeoberi 
mukavelesi ahklmının birçojunu ifa etmemiştir. Şehri
mi2de ne içilecek, ne de yangınlanmızı ıöndUrmiye kAfi 
gelecek suyumuz yoktur. Biz, l.tanbul halkı, ıu meselesi· 
nin kat'ı surette halli için, T erkos Şirketi mukavelesinin 
feshini Ye Nafıa VekAleti ile Şirket arasında cereyan 
eden mllzakerata bir nihayet verilmesini rica ediyoruz. 
Bu ricamızın isafı, fstanbuJu en büyük bir dert ve bela
dan kurtaracağı için, verilecek feıih karan memlekete 
bUyllk bir hizmet olacakbr. 

isim •••••• 

Adreı ••••• 

Bu istidayı 

gönderiniz. 

• 
ımza 

imza 

ediniz " kulp idarehuemize 

~rilcamız : No. 33 içine kolay kolay silinmiyecek 
- bir tebessftm yerleşti, H9İDİn 

luc ılllD KUCIÖI blltGnt~n ·•endivekab-

r. k~:ıi~:a~==~ kuYvetile 

SERVER 
~" 8., Nermini ıeyreder
t~ gtlnftn gecesi bu ye
~ Yi Ye ipek çorapları 
~ tlile soymak ve ikinci 
' ;clsesiııi yaşamak arzu-
L~~ llYuyordu. · 
~~ •t ~erminin y~~i bir 
~ . ' ogramaması ıçın ze
~ ~~ hazırlamak icap etti
' ~"•lhıdii. ·Kalbini biraz 

t'2ann11ya karar verdi: 
,~, dedi, ı•mdi bu cici 

bir otoruobil ı•&ınti-

BEDi 
hiuediyordu. Birdenbire ken· 
diaini tamamile kederaiz, çok 

ıi yapmıya değer. 
kadar gideriL 

Çamlıcaya hafif, bltiba bGyik tehlikeler
den kmtulmut. rahat, emin. 

Hfisniye Hanım, kahve d6-
jiicllnlln hınk deyicisi, bağırdı. 

- Helbet, helbet, ya ... Ha-
va alırsınız.l 

Otomobille bir Çambca ge- · 
zintsi yaptılar. Bu da Nerminin 
hayatında çok yeni bir ıeydi; 
ogtine kadar, otomobille bu 
dtırece uzun bir tenezzühe 
çıknıamıfb. Okadar neşelendi 
ki yüzü al al oldu, gözlerinin 

istikbale blkim buldu. Mea'ut
tu, her manasile me•ut. 

Akıama kadar Çamlıca 
eteklerinde gezdiler, agaçlann 
altında uzandılar, şarkı söyle· 
diler ve güldüJer. İlkbahar 
onların arasındaki yaş farkını 

ikisine de onutturacak kadar 
ıaşaalı idi. Nf'r.nin birkaç defa 
kendis:nı Atıf H· yin okıama• 
lanna ve öpm ;edııe bırakb. 

/ 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz BIKAYE 

Tasarruf Nasıl Yapılabilir? B 0 Sütunda Hergün 
1 - Son zamanlarda ıazete- ~ 

lerde otuz sene milddetlnl ikmal 
eden memurinin tekailde sevkleri ll~-.-.----.-----

Moellifi: Se""'r Betli 

DÜNYASI aaretile tasarruf yapılaeatını u M 1 T 
okudum, Bu meaeleyl tetkik 
ederken blra.r tulıaf baldam. 
ÇilnkG : bir kere otuz Hne bir 
Yuif~de bulunan memurinin 
inamı• aıamıaa tablatlle Jilk .. lı: 
memuriyette bulunan seYAt tet
kU .. eeektlr. Bunların inama 
azamı rüesa ve müdirandır. 

Rüeaa ve mGdiram ihtiva et
miyen herhangi bir müuıeıenin 
ldarei umur edemlyecefi bedi
hld ir. 

Bu halde bu memurlara bir 
kere tıekalt kanunu mucibince 
eaki maaşlarına yakin maaş 
verilecektir. Çok haklı ve ma
IWldilr. Bir de yerlerine yeniden 
aemur tayin edilecektir. Onlara 

Eante bet dakikadan faz
la tahammlllDm yoktur. Bu
radaki bq ıayıaa tesadüfi de
ji.I. Ôlçtilm. Berberin uıtura-
11 albnda bet dakikadan 
fazla duramıyorum. Benim on 

beş ıenelik periiklnm bunu 
bilir ve ekseriya dördüncü da-

kikanın sonunda bana esare
timin bittiğini müjdeler. 

Bunun için randevulardan 
hoflanmam. Kadınlardan bir 

.. maaf vermek zarureti bhıl 
olaeakhr. Tabii .. Bu halele taıar- randevu alacağım uman ken· 
ruf ...... den Ye ne aaretle yapı• dilerine rica ederim: Saatle
eakbr ?.. rlni benimJdle ayar ederler. 

2 - Fuzuli olarak kumtıa- Zira makinenin kahabatini 
yonu ve sair auretle ytızde kırk 
kazanç temin eden l.veç gru- affetmlyecejimi açıkça ıöyle· 
pu varken blltçenin hangi fas- rim. Atkta da b6yleyim, ya
lından ve ne suretle tasarruf nl wcutlar, kalpler bir ayar
yapılabileceği kolayca anlaşıl~ da işlemeli. Ne ileri, ne 1ıeri. 
maz mı? .• Ayni yolu yine ayni ._ 
müteahhitler yaparken herhan- Genç, gtızel ve zeki bir 
gi b~r beynelmilel grupa fuzuli kadın bekliyordum. Beş da
olarak milyonlarca lira vermek 
ne demektir?.. Bu mukavele ldkadan fazla gecikti. Hemen 
neden hill feshedilemez?.. yerimden kalkacak ve rande
Madam ki tasarruf yapılmak vu yerinden uzaklaıacaktım; 
isteniyor.. Neden fuzuli olarak gençliğinin hatın için beş 
umumi valilikler gibi sair yeni dakika daha beklemiye karar 
yeni memuriyetler ihdaa edili- verdim, gelmedi. 
yor.. Valiler li>:aka~iz ~ o Yerimden kalktım, fakat 
halde neden vazifelennde ıpka . " 
d·ı· 1 1 U akatl • ylbilyemedım; bu seferde gu-

e ı ıyor ar .• y en varsa __ ... ~ . b h i · b ..ı_ 
um i valilere neden ihtiyaç &C11l5.mn a n çın eş ua-r:? .. Tasarruf yapmak bu-1 kika. daha be~emiye karar 

nda fikrimizde aamimi iaek TVdİm, relmedı. 
a cezri bir aurette yapabi- Artık mutlaka uzaklqmak 
• G&ç bir teY değildir. tızereidim ve bu Hfer de ze-

ek meram olaun. Samimi klamm babn için ıon bir bet 
alım.. Heubl d6ştınelım. 

Ea •ki karUerlnlzda dakika daha beklemiye ka-
Me/tmd CttwJ.t rar verdim, yine gelmedi. 

Ce 1 
F ellkete bakınız ki rande-

YIP arımız ... yerinden bir tnrltı ayrıla-
Tüccardan A. M. Bey: mıyor ve batın için beı da-

_. lıteditiniz feyl doğrudan dot-
ruya aJAkadar makamdan aora- kika daha beni bekletecek 
billri1ntz. Ticarl itibar meaeleal meziyetlerini arıyordum. Bu
mektubunuaa aynen koymamı.ıa lamadım. Kendime karşı ma-
manldlr: ıeretim · blmamıfb. Çıkıp 

Sivas, Şemsettin Sivasi ev· 
)atlarından İbrahim Beye: gitmiye karar verdim ve y6-

Makaleniz ilmi oldatu için rldDm. 
maalesef nqredemeclilc. lefealeld Tam kapıdan çakarken 
mecmualardan birine raaderme- bir çocuk bana iımimi sor• 
Did ta••~• ederia efendim. O 

Gazi gişesi sahibi Cemal &ye: du Ye bir kAğd uzatb. s-
Mekhbunu ıeç ıeJmlftlr. tinde lrul'fUD kalemile Ye 

.Bqka htr vesile ile çıkb:ıı tak- ODllll yazııile acele yazdmlf 
atrde menuu babaederiz efendim. birkaç utır: •Beklettim. Par

GAiP ÇOCUK - Beyu ce-
. ketll, pantalona kurtunl renkli don. Bir bAdiıe çaktı •• Gelince 

6 yatında Yapr namında çoee- anlatınm. Biraz daha ıabır. 
tam kaybolmqtur. Bulan Yana Mutlaka ıeleceğim.,, 
ltitfen insaniyet namına Takıim- Çıktığım yere tekrar gir-
de Altln fabrikaaı Tepebatı 169 
numarada Feride Hanıına mü· dim, oturdum, beklediııı. 

Nekadar bekledim, biliyor ıacaa t. 

musunuz? Ah, bir saatte• 
fazla. Ümidim ke.ilmek Dzere 

idi. Ayni çocuk yine se1c1L 
Elinde bir kiğıt daha. Bu 
Rfer: .. Pardon, Yez bm kere 
pardon. · Çocuğu otomobille 

gönderdim. Ayni otomobile 
bininiz ve Hliniyet Tepesine 

kadar gidiniz., orada, otomo
bilin içinde beni bekleyiai.ı. 

Mutlaka geleceğim. Anlatırsam 
hak YeNCek.U.iı.,, 

Muele yok. Pek ili. Çela 
toför Hnrriyet T epeıine. .. 

Çocuk orada otomobilden 
indi, aitti- Ben yalnız kaldım. 

Yolda blltün alqam gazetele

rini aldım, hepsini baştan so
nuna kadar okudum dersem 

inanır mısınız? Hayır mı? 
Peki .•• 

Hava karardı. iki 1aatten 
fazla da otomobilde kalmlf"' 
hm. Sabnm tDkendi. Otomo
bilin kapısını açbm ve artık 
gidiyordum. Çocuk yine kar
tıma çıktı. Bir kağıt daha: 
"Tam on dakika sonra geli
yorum. Kendimi aff ettirece

ğim." 
Eatajiurullah, peki. Bea 

otomobile tekrar girmek &zere 
iken çocuk bana bir kljd 
claba verdi. 

- O da ae? 

- Bunu da obyun. 
Okudum: 

"G&ilyonunuz ki esaret. 
de alqılıyor Ye iman bayle 
gilnlerce, tenelerce bekliyebl
lir. Omit dllnyua. Hakikati 
size .Syliyeyim: Ben nammla 
bir kadamm, nafile bekleme
yiniz. Bu pkayı lize kim 
yaph, biliyor musunuz 1 Beki .. 
mekten nefret etti;inlzl bil• 
kocaml,, 

Yeni Neırigat 
' 

Garp Cephesinde 
2000 metreden bombimm 

iaull attık? 

Havle1bk ve Sper'un 
En IOn iDtifar eden 47 D111Da

rah uywmla ba tllyler lr
pertici harp ıerglizqtiai 

mutlaka okuyaw L. 

Umumi bir bahçede bira 
içtiler, saz dinlediler. Bir aralık 
Nerminin pzleri yqardı. Atıf 
Bey ciddi bir teliıla •e tees
drle ıormuıtu: 

- Ne var? Ne oldu? Bira 
ma dokundu? 

alnının ft!ttınde, ıakaldannm Nermin, atleye dofra uya
llatünde birçok defalar Atıf mnca, ıeçen defa biuettijl 
Beyin dudaklanm hissetti. Bir uaplann hiçbirini duymadı. 
brtalm muhtqem kana dma Bl\tttn ricadanda ve rubmda 
11ğınan ıerçe gibi, Nermin Atıf derin bir rahatlık q •'fiaç 
Beyin kola içinde, kendini vardı. Sevildiğine Ye himaye 
bayatın b&tiln tehlikelerine edildipe inanıyordu. 

- Hayır, hayabmda ilk defa 
bu kadar teYindim de.. dedi 
•• awcuau gözlerinin Oattlae 
kapadı. 

Otomobille dönerlerken , 
Nermin, biranın tesirile dönen 
başını Abf Beyin göğsüne 

dayadı, onun bir kolunun içine 
iyice sokuldu, göılerini yumdu 

ve kendi içine doğan yepyeni 

bir hülya ilemine dalarak 
hiç kımıldamadı. Hili arada 
bir gözleri yaşarıyordu. Sıcak 

kartı mahfuz buluyordu. _ 4 _ 
Kadı köyline galdikleri va- o. 1 b _._ dah . b uvy ece on q ...... a 

kıt ıece olmUftu. Tenha ir g ti N · • • ..a:kbal .-:a 
1 k k 

. d k 

1 

eç . ermlDID l•u e 11n .. 
o anta öşeam e yeme ye- b" tn .1:. 1 • b 'Ik 
diler ve sinemaya gittiler. u n en~e en, u ı aaa-

Eve geldi!deri vakit Atıf B. detin afyonile uyumuftu. Hi~ 
bu aefer hiçbir bahaneye lü- bir şey düşünmüyordu. 
zom görmeden, Nerminin o.da- Vücudiinde de hayret veri
sma girdi. Küçük itirazlarla ci yeni bir inkitaf başlamışb. 
kolayca mücadele etti ve sa- iştahı günden güne artıyordu. 
baha kadar onun yatağında Boynunun ve göğsüniln . :zayıf 
kaldı. Şsfak sökerken, Hüsni- yerleri doluyor, kanının ren· 
ye hanımı uyandırmamak için gi ve panltısı arhyordu. 
ihtiyaUa kendi odaaıoa &'İtti. Arkaıı var 
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Güzel sedasile iştihar eden artistlerden 

AclyE HANIMIN Hicaz 9arkı • G(ZLEDİN f;SR~I 202844 N Hlcaııkln kllrdt ,arkı - KOÇOK HANIM 

AFiFE HAt~IMIN ~Ü~Hı~~/1~iiŞ~RDI (koro) 202845 
SAFiNAZ HANIMIN Karcığ.u t•rkı • HERDEM KALBiM ATEŞLi 202837 

Karcıi•ır ıa:ıel - oEKLERIM KAÇ <JECE 

SEMiHA ve MAHMURE HANIMLARIN ~~ôt~~ıN ALTINDA 202836 • 
DERVIS ABDULLAH Er'.'ENDININ Anadolu ıarkaaa - KÖYÜN lÇINDE AYŞEM 20' 846 

, I"' Aydın Zeybek 9ark111 - Çamı çamla çattalar L 

Mezkur plaklar piyasaya çıkarılmıştır. Arayınız. 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSiZ AHZES 1 

Galatada Osmanlı ban

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

üyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

5 inci keşide 11 Haziran 931 de 
BÜYÜK ikramiye 
50,000 LİRA IR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 
VE: 40,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Sene leriniı:i 

YENIPOSTANE KARŞISINDKl 

AL TiNCi NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyilk bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Proteıtolıır miıH görülmemiş bir ıGratle gider •• 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

Düzcede 
ilkbahar Koşulan 
Bolu Valisinin himayesi 

altında Türk Tayyare Ce
miyeti Düzce şubesi menfa
atine mayıs 29 ve 30 uncu 
cuma ve cumartesi günle
rinde Düzcede aşağıdaki 
şartlar dahiJinde İlkbahar 
at koşusu ve pehlivan gü
reşleri yapılacaktır. 

Pehlivan Glireşi 
1 -Ba a, {70) ortaya (35) 

ayağa (15), desteye münasip 
hediyeler verilecektir. 

At Koşusu 
l - Tay koşusu birin· 

ciye (70), ikinciye 20) liradır. 
2 - SUroat koşusu birin

ciye ( 150), ikinciye (50) li· 
radır. 

3 - Cumhuriyet birin· 
ciye (50), ikinciye (20) liradır. 

4 - Tahammül birinciye 
(100), ikinciye (50) liradır. 

5 - Bısıklet milsabakası 
birinciye (10), ikinciye (5) 
liradır. 

Diş macununun 
En bnyük vasfa mümeyyizi: 

l Kalay tüplerde oluşu ve fen
ni bir diş macunu olarak ih
zar edilişidir. 

~-..,.,..--=----

Şehzade başı 
Ferah sinemada bugün 3 

filim birden. Ayrıca komik 
Cevdet B. akşamı büyük 
milıamere san'atkAr Na~it 
B. ve heyeti Hermine H. 
iştirakile sinema, tiyatro. 
varyete. 

BAHRISEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada KaraklSy palasta Telcfonı 

BeyoA'hı 3711·5 latanbul tlll tube•lı 
''Merker. Poalııneal lttlHllnde Alla.· 

leme! han, Telefon: 1at. 569 

Bilumum banka muaınelatt 

ALMANCA öGRENME USULÜ 
Müelllflorlı T A H s t N A B D ı 

Emniyet Kasaları icarı 

ZA Y - SUleymaniye As
kerlik şubesinden aldığım as
keri vesikamı zayi ettim. Ye
nisini çıkaracağımdan hükmü 
yoktur. latanbul Yavuul11anda No. 2S 

HER M AN SA N D E R lr.mlr erkek tı.uı Almanca 
Al ıı.:ını mUtebtı.Slll ve mu:ılllmt 

aııw muallimi Sene 1930 

ı Ciltte 3 Kısım Fiata 2so Kr~ 
H .. "t ... bı'at matbaasınd fstanbulda ıısnu .. 

Jlüse,qin bin jlehnıet 

f.vuıturya fabrikaları hezaren sandaliyeleri umumi satıt deposu 
utanbul'da Katırcıotlu hanında birinci katta 30 numarada Joı. N. 
Aeiman. Telefon İstanbul 2409. Hamit: Ayni depoda enni çetit perde 
Ye dötemelik kadife hare ve fantıı.zi kumaşlar, mütenevvi iatok perde 
nılater, tül, eten perdeler, örtüler pirine kornet __ _ 

halis ızgiliz kesme lake kar
yolalar ve saire, fabrika 
fiatına toptan ve perakende 
satılmaktadır. Fiat maktudur. 

·1~a ıı~ı· 
., .. t ' 

Bugün İşe Başlıyabilirsiniz 
i'ara biriktirmeye başlamak için mutlaka ay veya 
ıenebaşım beklemek veya bir yıldönUmUne intizar 
etmek şart değildir. 
Hemen bugün İş Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmeye bathyabilirsiniz. 
Büynk ve ktiçük binlerce kişi, kumbara sayesinde, 
bir iki sene içinde sermaye sahibi olmuşlardır. r TÜRKiYE iŞ BANKASI) 

Tütün inhisarı Umu
mi Müdürlüğünden: 

Mevcut nümune ve şartnamesi mucibince 1 - 6 - 931 Puar
tesi günü saat l 1 de Galatada mubayaa komisyonunca pazar
lıkla 10,000 kilo yerli malı kmnap satın almacakbr. Talipler• 
den 500 lira depozito alınır. 

ITRİY A Ti 
Kibar aınıfı~ nişanei zarafetidir. 

Hakikt kolonyalar, zarıf losyonlar, 
nadide ek tre ·ıe parfönler 

Bütlln çeşitlerini İstanbul Yeril mallar 
pazannda bulursunuz 

Toptan ~at~.ş Merkezi : Sirkeci Y alıköşkii Caddesi 
Muhurdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRtY AT F ABRIKASI 

Patoloi, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SER1RtY A Ti 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hnvtalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babınli caddesi 
vilayet kartısı ı 5 No. 
Muayenehnneı Telefon latanbul 2323 
lkamctgllhı ı " 11 2236 

Kadıköy Mısırlı 
oğlu 

Aile Bahçesi T evsian 
küşat edilmiştir. Her akşam 12 

~işilik Neş'eyi Muıiki Heyeti 
ı:rayı ahenk etmektedir. En ucuz 
ve temiz servis 

Dr. A. KUTiEL 
Z<lhrevt hnat lıklar tedavi

banesi Galata, Karnköy.. börekçi 
fırını •arasında No, 34 

Cuma ıar 
Bugün Beklenilen VaP~~ k-
Mahmutşevketpaşa .. ur 

Antalya Mersinden . deD 
Mersin - Türk - Mersın 

Aydan - Türk - CideMdedaııY'' 
Nilüfer - Türk - u 

Gemlikten adaO 
F eyaz - Türk - Bandırın _ 

J{öSte .. 
Daçya - Romanya .. 

ceden odett 
Dalmaçya - ftalyan .. 

Köstenceden Odetl 
AJbanya - ltalyan • 

Köste den J(&r 
Assunzione - İtalyan ~ 

tenceden ~ 
Teofil Gotye - Fransız .. 

ruttan 
Bugün Gidecek Vapurlar• 
Anafarta - Türk • AntalY 

Mersine daıır' 
İnebolu - Tllrk .. Mu 

Gemliğe I 'te 
K l • zını 

ır angıç • ,, 1' ., 
Güzel Bandırma • Tilr 

Bandırmaya . er 
Dalmaçya - İtalyan .. TrıY 

teye ceoO"' 
Albanya - İtalyan • 

vaya 

Seyrisefain 

1 zmir sür'at P. 
4 

(GÜLCEMAL) vap~:. .. 
mayıs Pazar 14,~ ~a 'dt" 
tadan kalkarak lzmıre gı ahı 
cek ve çarşamba sab 
gelecektir. 

ADIKZADE BiRADERLE 
VAPURLARI • 

KARADENiZ 
Muntazam ve Lüks Postası 
Dumlu Punar 
Vapuru PAZAR 

24 Mayıs . . rıJıll" 
günü akşamı Sırkecı gııl-
mınd~n hareketle ~~o~aıo
dak, lnebolu, Ayancı · b 00

1 

sun, Ordu, Giresun. T ·1 ·~et 
Sürmene ve Rize) Y~ azı 
ve avdet edecektir$· kecide 

Tafsilat için ır ltıJlda 
Meymenet hanı a 
acentalığa müracaat. 

Telefon ls. 2 ı 45 

NAiM V APURL~RI 
iZMiR - MERSıN , 

" , Posta• ...et 
Lüks Ve Sur at Vapll• .. 

ADANA M~;o 
2s p AZARTESİ ·c•:;ır. 

inci h reketl• do" 
Sirkeci rıhtı mındap ~ drudlt ~· ıııı• 
k:ıle, lr.mlr, Killlllk, 0 ve ttet11 er 
Fethiye, Antalya, AlilY: Yalııııı ~çıo 
aılmet •e avdet edecek.t l • T•f•i1Jt o* 
•in için yolcu kabul edıl r. sıt• fr• fi* 
Galata, sOmrilk kart111~da,uıııuıııt ·~~t 
aes hanında 12 nuın:ııra fa seyof1'1 
talıfına mllracaat. Tde on 

SONP050, 

1400 kr. 
750 ,, 
40D ,, 
150 .. ı .. __... 

- ııı:ııeı· •'' ı ver ıı > ıı 
(;elen evrak ger eı:ıllfllt ıı 

1Jtnlardaıı ııı 

• sa/irt' 
S br• 

Mes'ul MüdUr: a 


