
Reaml keamek iatemiyea 
karilere kolaylık olmak 
User• bir de kupon 
koyuyoru~ Bu kuponu 
kesip aaklnmak ta kfifldir. 

MÜSABAKA KUPONU 
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'1emurların Vekaletler Arasında Seyyar Vaziyette 
kulunmaları Tasarrufa Muvafık. Görülmüştür •• 

Jüri Meselesi Ehemmigetlenigor\T erkostan Kurtulmalıyız ı Bu Fikir Mecliste De . . 
M••d f Ed•J k Bu Gayeye lrişmek için Millet Meclisine Müracaate 

U a aa l ece • • Karar Verdik, İstidamızı İmzalayıp Bize Gönderiniz 

Sabık Efgan kıralı 

~bıkEf ;a:·İ<ralı 
Mahkemede .• 
~.İşte Sefir Gulim 
,,ehi Hanın Da 
Alakası Var ... 

~~ık Efa-an kıralı Amanul
~ ctan ile Efgan !efiri Gu-
S Nebi Han Pariıte Mahke
~' verilmiştir. Keodileria. 
~ (130) bin Tilrk lira11 mik
\ llda tazminat iıtenilmekte-
\. Davımın mevzuu Efganiı
" •çln bir mühimmat ahş veri
\~ lleticesiz kalması, mühim
~lq teklif eden komisyoncunun 
~. 'il zarara iİrdiği iddiası-

Hiç Olmazsa Şimdilik Mat~uat Da
valarında Jüri Bulunması isteniyor 

Ankara, 23 (Hususi) - El
yevm muhtelif encümenlerde 

r tadil için tetkik edilen muhte-

lif kanunlar arasında Qzeri
n• en fazla dikkati celp
edenler de yeni adli llyihalar-

dır. Bunların umumi heyette 
mtızakeresi yapılarken jilri usu-

lünUn ihdası için birkaç meb'u· 
ıun mlleısir mlidahalede bu
lunmaları ihtimali vardır. 

Fırka kona-resinde ıayant 
dikkat bazı münakaşalara ve
sile veren Jtıri meselesi bilhas· 
ıa adliyeci meb'uslann fikrini 
iıgal etmekten bili kalma• 
maktadır. 

Biltçeye yükliyebileceği pa
ra külfeti ooktumdan jllri ih-

dua fimdilik mevsimsiz olaa 
bile matbuat davalan için jftri 

. .leb'uı ııffatJle jOrlye taraftar 
oldu tunu ıöyliyen Adlly• V eklli 

Yasa/ Kemtıl Beg 

;hdaımda iarar edileceti s6yle- İzmit Meb'uıu Sallhattin Neı'et 
niyor. 8. de bazı kayıtlar dahilinde 

Maamafih bu, pren.sipe ta- bu usulUn mftrevvicidir. 
allfık eden bir mesde olmak Bunlardan başka Adliye 
itibarile, tahakkuk ettirilip Vekili Yusuf Kemal Bey de 
ettirilememesi hükumetin takı- jüri usulUne taraftardır. Fakat 
nacağı vaziyete bağlıdır. Yusuf Kemal Beyin bu taraf-

T erkos, halk için ciddi dli
tOnftlecek bir mesele halinde
dir. Bu şirketin vaziyeti odur 
ki, halk kendisinden ıikiyet 
edemez. ÇünkU yine hakıız 
çıkacak olan halkbr. Zam mı 
yapar, çok veya az mı para 
alır ? Bunu ne kontrol etmek, 
ne de anlamak mümkün de
ğildir. Adeta kendi kesemizin 
muayyen bir varidatını bu şir
kete tahsis etmiş vaziyetteyiz. 

Belediye cemiyeti mazarra
tını söyler, kimse dinlemez. 

Fen heyetleri raporlar verir, 
aldıran olmaz. 

Şu hale göre bu belAdan 
kurtulmak için İstanbul balkı 
bizzat harekete geçmek mec-

• buriyetindedir. 
1 " SON POSTA ,, yapılması 
krtık zaruri olan böyle bir te
tebbu. önünde delalet va
zifesini üzerine almıştır. 

Gazetemiz, halk namma, 
Bnynk Millet Meclisine müra
caat edecek, İstanbulu hu 
belAdan kurtarmasım rica ey
liyecektir. 

Siz de bu hususta bizimle 
1ıemfikirseniz, bu tirketin ma
zarratma kani bulunuyorsanız? 
lstidamızı imzalayarak kesip 
bize gönderiniz, ~~selc hakkında Paristen 

~ilen tafsilAb, karilerimiz, 
~. aayf ftmızda bulacaklar-

Jüri usulilnlln Millet Meclisi tarlıiının ancak bir meb'uı 

azası ara&mda şimdilik en ha- ııfatile olduğu, Adliye Vekili 

rar~tli taraftan Şebinkarahisar olarak bu huıuıt~ henilz do- Belçika Kabinesi 
Meb'uıu Vasfi Raşit Beydir. tllnmediği anlaşılmaktadır. ___ _ 

• . Çıkan Bir ihtilaf Oze-
e'1.erbahçe Dünkü imtihanda Muvaffak Oldu: 0-1 rine !stifa Etti y Da G } ) } · d · Brnksel, 22 (A. A.) - Jas-

arın a atasaray ı ar an r.:~a:·::~:~ ~~.;;~=~~ ~::ı; 
f', •• 1 B • G ı • b • t B ki• için yapılan teklif hakkında '1\lze ır a ı ıye e ıyoruz liberallerle zuhur eden ibtillf 

~ DhldJ 1f1G91a hl• Bnalllle A•geeanlı 61r dalcllca 
~ Stadyum bir malıferdl. ı ca aftren bnytık bir heyecan 1 rulmut götüılerl bkayordu. 
l"'- llla~lannda biç ,arm.. içinde bekledi. · Saat beti bet geçe takım-
't4- aimalara teaadüf edl· Saat d6rt buçukta Stadyum• lar alkıılar içinde sabaya çık-
~ · Ta BOyttkdereden da yer kalmadığından kapılan talar. Merulm, fotoğrafçılık on 
\ Çoautu' ile elen tllcoar- ka~adıla!. Dnhuliy• tarafı ile dakika ıOrdO. Yunan takımı· 
\ 'ti- U g trl Gnlerı ayıran duvar kal.- nın forması kırmızı • beyu, 
\'k attı atneılne g6ğtM balıktan yıkıldı. Hava da ina-
~ bekUyeo yll&lerce kişi dma cehennem gibi; cenuptan Feoerbahçenln maltlm formua .• 

il çakmaıım dakikalar- •HD rOııAr helecandan ku- [ Den•ı 6 ancı uyıfada J 

tlzerine istifa etmiştir. 

2000 Liralık 
Para Ve Hediye 
Tevzi Edeceğiz .. 

Hediyelerimiz şunlardır: 
1 Karie 100 Lira 
1 
1 

1 
10 
1 
1 
1 
ı 
1 

" .. 
" 

75 " 
50 " 
25 " 

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

Bunların Haricinde 
Biliiatiına bütün karilerl
mfae de küçftk birer hediye 

takdim edilecektir. 
DÜNYA YJ KiMLER iDARE EDiYOR 
serllvhaaı altındaki re•lm albıuu 

Hyfaauıdadsr. Fakat bu re.aıla 

yerine l'•Htenln bq hrahndakl 
kupon da kHlleblllr. 

1 
Türkiye B. M. Meclisi Riyasetine 

Muhterem E/endim, 
/stanbula. su fleren Terkos Şirketi, elli seneden

beri mukavelesi ahkdmının birçoğunu ifa etme
miştir. Şehrimizde ne içilec~k, ne de yangınları
mızı söndürmiye kafi gelecek ~uyumuz yoktur. 
Biz, lstanbul halkı, sa meselesinin kat'f surette 
halli için, Terkos Şirketi mukavelesinin feshini 
ve Nafıa Vekaleti ile Şirket arasında cereyan 
eden müzakerata bir nihayet flerilmesini rica edi
yoruz. Bu ricamızın isafı, istanbulu en büyük 
bir dert ve beladan kurtaracağı için, verilecek 
fesih kararı memlekete bügük bir hizmet olacaktır. 

isim .•.••• 
imza 

Adres •...• 
Bu istidayı imza ediniz N kesip ıdarelıaM

mize gönderiniz. L _____ _ 

Tombala 
Talili/eri 

• 

Geçen defa tertip etmİf ol
duğumuz tombala müaabaka

mızm büyOk ikramiye kazanan 

talililcrini hediyelerini almak 

için matbaamıza müracaat et
tikçe isim ve hüviyetlerini ilin 

etmiştik. Bugün de radyo ma

kinesini kazanan talilinin res

mini dercediyoruz. Bu zat 

Dahiliye Vekileti muhasebe 

tetkik kalemi memurlarından 

Cevdet Beydir. CBfldet B. 

Amir Ve Memur Farkı 

- Yahu... Vakit öğleyi geçti, bu vakite kadar yatılır mı? 

- Artık benim itim öğleden sonra ba~lıyor, iki saatte 
bitiyor. 

- Ay, tebrik ederim, müdtır mU oldun, mllsleşar mı ? 

1 
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( Halkın Sesi ] 
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DABİLI a ·A B 1BL1 B Günün Tarihi , 
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Başvekil T eın-Hapishanede 43 Bin 

Zabıta Vak'ası Liralık 
Ve Halk Bir Mesele .. 

1 Sabık Efgan Kıralını 
Mahkemeye Verdiler 

latanbul hapiahane1lnde za
man zaman aabıta vak'alan 
olur. Birg6n iki mahktım 
bıçaklaşır, başka bir&Ün bir 
mahkumda esrar bulunur ve 
1aire.. İki gün evvel de haplı
bane içinde para kalpazanlıtı 
yapıldı. Demek oluyor ki mah
kUmların ıalahı için kurulan 
hapishanelerde asayiş meseleai 
mühimleşiyor. Bu vaziyet kar
ııııoda balkın fikirlerini ı<>yle 
teabit ettik: 

Glizide Osman H. ( Nişantaş ında 

llef'ullyet mahallesi 2S ) 

- fıyas kaptan san'atle 
cesareti kendisinde toplamış, 
kayde değer bir tiptir. Hapis
hanenin sı kı kayitJeri içinde 
buna muvaffak olması çok 
dikkat edilecek bir meseledir. 
Hariçte her matbaanın ve her 
makinenin yapamıyacağt bu işi 
hapishanede becermesi biraz 
hapishane idaresinin lehine 
kaydedilmemesi laztmgelen bir 
harekettir. Her halde çok mü
samaha görmüş olmalıdır. 

* Salim B. (8eya1.1t Soğa.ıaia mahalleat4) 

- Kaptan İlyas çok cür'et
kir bir adamdır. Paranın yüzü 
ııcaktır derler. Kaptan bu sı
cak nesne ile hapishane demir-
lerini ve parmaklıklarını eriti
rim zannetmiş amma idarenin 
uyanıklığı buna mAni olmuı· 
tur. Bence mahkumlara hapis
•anede iş bulmalı, bunların bu 
fibi çıkmaz ve mızır fikirlerle 
uğraşmalarına imkan ve zaman 
bırakmamalıdır. .. 

Hanife lluaua H. ( Sultanabmet 
P•k karfıaıada 2S) 

- Akrabamdan biri lıapla
hanede idi. KUçlik allmlnyum 
çatal ve kaşık götürdDk. Mem
nudur diye içeri almadılar. Bu 
adam nasıl takım ve makine 
bulmuı ta bu aahtekAlığı yap
mıştır. Buna bir türlü aklım 
ermıyor. 

* Ablt Bey ( Sultan Selim çartamba 
caddesi 18) 

- Hapishanelerimiz çok ıs
laha muhtaçtır. Meseli İzmir 
hapishanesinde geçen hadiseler 
akıllara hayret verecek şeytan
hklarla doludur. Medent mem
leketlerin hapishaneleri birer 
aan'athane olmuştur. Mahkum
lar burada İf bulurlar, hatta 
para bile kazanırlar. Mnddet
lerini bitirip dışarıya çıkmca 
ufak bir iş yapabilmek için 
ellerinde sermaye bulunur. 
Bizim hapisbanlerimiz bir ıslah
hane olmaktan çok uzaktır. 

Rum Hastanelerine Ait 
Bir Suiistimalden 

Bahsediliyor 

Haber aldığımıza g6re ıeb
rimizdeki Rum hastanelerini 
idare eden mtltevelliler heye
tine ait bir suüatimal meyda
na çıkarılmlf, tahkikat neti
cesinde de hidisenin eski mll
tevelliler heyeti zamanında 

geçtiği tesbit edilmiştir. Bu 
işte mevzuu bahaolan mik
tar (43) bin liradır. 

Fakat Rum bqpapazınm 

mndahaleslle yalnız ( 13 ) bin 
lira hakkında dava açdmuı 
takarrür etmiıtir. Neticede 
yine başpapazın mtldahalesile 
( 6 ) bin lira llzerinden aulh 
yapılmışbr. 

Fakat alAkadarlar başpapa
zın bu işe müdahalesini kanun
auz bulmakta ve Adliyenin 
mtidahalesi lAzım geldiiini ıöy· 
lemektedirler. 

Ben Amar T ah\iye Edildi 
Türkliiğil tahkir iddiasile 

evvelki gece tevkif edilen cam· 
bazhane sahiplerinden Ahmet 
Ben Amar Ef. dün kefaletle 
tahliye edilmiştir. 

Bugün 
Hilaliahmer Günüdür; 

Aza Olunuz 
Bugfuı, 23 Mayıs, Hillliah

mer güııUdilr. Y anm uırbk 
terefli bir maziye ıahip olan 
bu cemiyete aza yuılmak 
ıuretile büyük bir yardım 
Tazif esini yapmıı olursunuz. 

Cemiyet şubeleri bugiln 
ber tarafta aza kaydı faaliye
tile meşgul olmaktadırlar. 

Cevdet Kerim Bey 
Halk Fırkası İdare Heyeti 

Reisi bu sabah Ankaradan 
ı•lmiıtir. 

lzmitte Koşular 
lzmit ilkbahar at kotulan 

diln yapalmışbr. 

Nuri 8. ( Çartıkapı kundu
racı 23) 

- Sahte para kemmek mem· 
leketin maliyesini rencide eden 
milhim bir ctırUmdllr. Eğer bu 
doğru ise buna imkln veren 
memurlar ılddetle cezalandı
nlmahdırlar. 

Bu İşte Sefir Gulam Nebi Hanın Da Alakası 
Vardır. Davacı Her ikisinden De Tamam Yüz 

Otuz Bin Lira istemektedir •. 

Paris - ilk aafhuı Ankarada baıhyarak Londrada niha

yete eren mllliim bir alışveriş meselesinden dolayı Paris adli

yesinde, Efganistanın sabık Pari• Sefiri Gullm Nebi ve aabık 
Efgan Kıralı Emanullah Hanların aleyhine bir dava açılmıştır. 
Davacı, bu zevattan tam ( 13) ~ilyon frank, takriben TUrk 

parası ile ( 130 \ bin lira istiyor. 

Bir Tavsiye Mektubu 
Bu dava, Ef ganistan hesa

bına lngiliz firmalarından sa
bn almmış büyük harp mü

bimmah Te tüfek parti&i için 
açılmıştır. 

Davacı Rus mliltecilerinden 
( Hanukyev ) iıminc~e bir ko~ 
müsyoncudur. 

Hanukyev, Rusya dan kaç· 
mıya mecbur olunca doğru ls
tanbula gelmiş, bir hemşehri
sinin delAletile Ankaraya gi
derek Efganiatanın Ankara 
Sefiri GulAm CeylAnl Hanla 
temas etmiş. Gullm CeylAni 
Han, mühim bir alışveriş me
selesi için kendisine bir tav
siye mektubu vererek Pariıe, 
kardeşi Gulim Nebi Hana 
göndermiş. 

Nebi Hanla Ruı kumOsyon
cu ıuistenilen mliblmmatı har
biye üzerinde mutabık kalmıt· 
lar, lniçreli bir miralayın de
llletile lnfiliz harbiye nezare
tinden bu eşyanın aatmabn
ması mlisaadesi temin cdllmİf. 

Dava Başhyor 
Fakat sefirin verecek parası 

yokmuş. Mali bir grupla mü
him istakraz mukavelesi yapıl
nuş. Bu grup, vereceği paraya 
mukabil Efganistan gümrük

lerinin murakabesini istemiş. 
Sefir, bu teminatı vermiye 
razı olmuş. Bu ıırada Efga-

niatan isyam vukua gel-
miş, Amanullah Ham Nadir 
Han latihlif etmiş. Fakat Rus· 

yalı komüsyoncu da, bu uğur
da btitnn aervetini aarfetmiş. 
Bu itlerin görillmesi için ıefir 
ve Amanullah Hana bir iyilik 

olsun diye muhtelif kumDsyon 
bonolan imzalamış. Bu arada 

Nebi Han Moskovaya gitmiş, 
yapbğı teşebbüsledn hiçbiri 
de mliabet netice vermemlt. 

Davayı açmtf. (130) bin lira 
zarar latiyor. Yakında bqla-
11nuı bekJe,en bu muhakeme-
nin daha bqka .. yam dikkat 

safhaları olacağı da zannedi
liyor. 

BU ADAM KİM? 
SON POSTA'da her giin herkeıçe tan1nmıt, methur bir adama 

ait on ıua] ve on cevap bulaca*aınız. Her auale verilen cevap 
aizin için bir meçhulil balledece~ ve on cevabı okuduktan sonra 
meçhul adamı bulacak11nıı. Eter bulama:r:aanız yarın biır ıize bu 
adamın kim olduğunu MJyliyecetlz. Fakat bulmıya gayret ediniz. 
çok eğleoecekainia. (Bu etlenceaıbfn piyansro~uzla ~l.lkuı 7oktıu; 
maksadımız karilerimlzl dOtündürerek etlendırmektir. 

t - Erkek mi? 1 - Evet. 
2 - Tilrk mO? 2 - Evet. 

3 - Sat mı? 
4 - Methur mu? 
S - Mealetf nedir? 
6 - Bir farlk allmett nedir? 
7 - Bafka bir ,, ,. ,, 
8 -Vefat edeli kaç aene •ar? 

9 - l.minln bq harfi H nu? 

10 - Son harfi N mı? 
( DOnkil adam Hlleeyla 

blldlrecetlz.) 

3 - Hayır. 

4 - Evet. 

5 - Tulöatçı komik. 
6 - Baaık burun. 
7 - Saçaızhk. 

8 - Birkaç. 
9 - Evet. 

10 - Evet. 
Cahlt Beydi. BugOnlrtlna yaran 

124 Saatte 
Neler 
Oldu? 

1 muzda Atinaya 
1 Gidecek 

Sarhoşluk, Hakaret, 
intihar Teşebbüsü Ve 
Garip Bir Bayılma ... 
Demirkapıda oturan Vitali 

isminde bir Musevi dün Kısık-
lıda kendini bilmiyecek bir 
halde sarhoş olmuş, ötekine 
berikine sataşmıya başlamıştır. 
Vitali kendisine nasihatte bu-
lunan İdris ve İlyas Beylerle 
polis memurlarını tahkir etmiş, 
yakalanmıştır. 

Sütlücede Hamam sokağın~ 
da oturan Fatma Nazmiye Ha
nım, kardeşi tarafından tekdir 
edilmesinden müteessir olarak 
tentürdiyot içmek ıuretile in
tihara tetebbUs etmif, kurla· 
rılmışbr. 

• Abanoz sokağında Sabri 
Ffendinin kahvesinde LAz Ah
met isminde biri ansızın ba
yılmış, hastaneye kaldırılmıştır. 
Tekikat neticesinde Ahmedin 
fazla rakı ve esrardan bayıl-
dığı anlaşılmışbr. Vaziyeti teh
likelidir. 

* Fatihte oturan Fuat isminde 
bir çocuk arkadaşı Mustafa 
ile sokakta oynamakta iken 
aralarında kavga çıkmıf. Mus
tafa aopa ile F uad.ı batından 
yaralamııtır. 

Çiçek Sergisi 
Rağbetle Karşılandı, 
Mükafatlar Dağıhldı 

Dnn sabah açılan Taksim
deki çiçekçilik ve bahçıvanlık 
ıergiai büyük bir rağbet ka
zanmışbr. Sergi çok zengindir. 

Sergide çiçek teıhir eden
lerden matmazel Şişmanyan 
ıeref diploması, fidan birinciıi 
Petraki Ef. birinci para mn-
klfatı kazanmıştır. 

Bunlardan başka kuşçuluk 
kısmmda İsmail Efendi para 
mOkAfatile gümüş madalya, 
Yusuf Efendi bronz madalya, 
saksı kısmmda Lôtfi Arif Bey 
ismet Paşa milkifabnı; lstan
bul Belediyesi ile Sabuncaki, 
Mustafa, Suo Efendilere 
gümüı madalya verilmiştir. 

Bunlardan ayrı olarak 1er
ıiııiıı diğer kııımlannda çiçek 
ve ktimes hayvanları teıbir 
edenlerden birçok kimseler 
de mftkafat ve madalya almış· 
lard1r. 

ev• g3r• 
Ankaradan bildirildıgın• d• 

Millet Mecllıi temmux haftaııtı r• 
tatil devresine girdikten ;oıı fi. 
lımet Pata Atlnaya fldece ' de· 
Venizeloıun ziyaretini iade e 
cektir. ., 

Milli Müdafaa MUsteşarhgı 
n 1\{illf 

Viyanada tedavi olun• ptll 

Müdafaa Müsteşarı Dervlt .Pt· j\)I 
tekaütliiğünü iıtediği, yerı":~diri• 
Hikmet Pt. nın geçeceği bı 
liyor. 

Tirede Bir Cinayet 
birlti 

Tirede Mehmet isminde f1J 
sevdiği kızla 

öldürmüştür. 

nııanlanan Yu•ll 

Meb'us intihabı 
• in lııl' 

Münhal meb'uıılu1.clar ıç u.ı 
mi intihabatın Millet ?tl~nlJI 
mazbataları tetkik endloı• .,, ... 
faaliyetini bitirdikten ıonr• 
hyacatı haber veriliyor. 

At Koşuları 
111•'1" Ankara ilkbahar at kof 

nln üçüncüıü dün yapılmıftl'• 

Zaro Ağa Baylldı 
ı6t• 

Londradan bildirildiğine ıf• .. 
Jatinaf mahkemesinde ıarnl 1 

, ... , 
"ıet •· 

tile bulunan Zaro Ağanın tJ .,r• 
fenalık gelmiş, bayılmış, '

0 

aydmıştır. 

Oç Polis 
poll• 

Poliı müfettişliği üç y•P• 
memuru hakkında tahkikat 
maktadır. 

Ameli Hayat Mezunları 
1eıı• 

Hayat mektepleri bu ,a-
mezunlara dün T epebaıınd•d.t 

• 1 t 1 • 
ael bir müaamere verın•Ş e 

Samsunda Tütün 
. i Sıtlfl'oıtt 

Ticaret Odası Reıı ,ı>•' 
tntfinlerlnin bu ıene çok 
olduğunu ı~ylemlştlr. 

931 Bütçesi ,a11• 
Yeni bütçenin pazar kt•dt'' 

Meclise verUeceti anlafıhrı• 
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Mayıs 

Her gün 
Zirai 

kooperatif fer 
.__ M. ZEKERiYA 

Mesleki iştirakler, ve koope· 
~onlar asrın son tecelliyatı 
"lladiyeaindendir. Her tarafta 
~illi neticenin asgari siy le 
de edilebilmesi için iştirak 

~. !ttihada ihtiyaç olduju ta
L"kuk edince, her tarafta 
._.un tatbikatına tevcsslll 
~diğini görüyoruz. lktısadi 

Yatta gördüğümüz kooperu-
10lalar bu hakikatin bir teza-
~dlir. Bu cümleden olarak 
NtÇiler arasında da zira! ko-
taayonlar tesis edilmiştir. 

kooperasyonlar ne dere· 
~e kadar maksada visal 
"'lllUf, arzu edilen neti-
~Yi ne dereceye kadar vere-
111111liştir? 

« 
kooperatifler yeni bir şey 

~ldir. lngilterede daha 1860 
~lerinde başlamış, sonra 
'6rülen faydasına binaen sürat
~ her tarafa intişar etmişti. 
~giin lngilterede kooperatif-

re merbut 8 milyon amele 
"ardır. Fakat bunlar sınat ko
~ratiflerdir. Zirai koopera
Qltrin merkezi Danimarkadar. 
Utada zıraı kooperatiflerin 

~tr şekline tesadüf edilebilir: 
'llyvan büyütmek, hayvan sat-
'lk, sütçillük yapmak, zeytin
~iı çıkarmak, mahsullb zira
'1'tyi satmak, alib ziraiye te-
4-riır etmek, çiftçiye para ik
~ etmek gibi muhtelif 
f~Ylerle muhtelif ve mütenevvi 
"OOperatifler tesis edilmiştir. 
, Harp, kooperatiflerin kıyme-

tit.i artbrmış ve çiftçilerin men
~ olduklan kooperatiflere 
:~ ehemmiyet verilmeaini 
lllttç eylemiştir. Bu vaziyet 
'eticesi olarak harbin yeni 
ttkiı kooperatifler çıkardıiJnı 
tartıyoruz. EzcOmle ftalyada: 
. 1, Köyde mevcut bot ara
~ işletmek için kooperuyon, 
..., nıüştereken çahtmak esuı

-. lllüatenit iftirakler ve ıalre 
tib· ı. 

l<öyln kendisini bir kommün 
'dciederek arazisini koopera
tife bağlıyor. Sonra mftftere
~~11 ekip mftttereken biçiyor, 
~~nf eriden bir çiftçinin ya
"""'Qlıyacağı muazzam. itlerin 
~n~n çıkıyorlar. V eaaiti 
. ..._yeden daha çok istifade 
~or, aralannda daha iyi 
~iıııi amal yapıyor, daha 

il( arazi ifletiyor ve daha 
kit mab.ul alıyorlar. 

• l<ooperasyonlarm her mın-
~aya göre ayn sebepleri 
, bilir. Bu aebepledir ki ko-
l>traayonlar teşkil edilecekleri 
~ilin havasına uyrnıya mec
"'&rdurlar. Fakat bazı umumi 
~epler vardır ki bilaistisna 
tr Yerde mevcuttur: 

'it 1 - Zirai buhranların te
•tı. 

~ 2 - Ziraat fenninin te
t11ınınln. 
~U 3 - Asgari siy ile azami 

Ctler elde etmek mecburiyeti. 
4 - Taksimi amal zarureti. 

t,b5 - Köyü ıehirlerdeki mil
~ abacı sermayedarların ta
~~~f.irnUnden kurtarmak mec-

1Yeti. 
~ - KöylUye maşeri vic
lti~ Ve istiklAI robu vermek 

l nıu. 
,. - Harpten sonra mils-

8 il ellerin azalması. 
- Köyden ıehire hicret. 

lt~Ukometin Yardımı 

SON POSTA Sayfa 3 , 
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1 - iki Macar tayyareci. Babrlmubltl 1 2 - Bu iki a-enç, bu tehlikeli ı,e, ,ahret 

k n bir ta t 1 8 kazanmak için Yatanlarına hizmet için girl· , e.-me uzere yyare yap ırnuf ar. u- 1 Ma ari 1 · ... tlyor ar. c atan harptan aonra ezl mıt-
ıiinlerde Nevyorktan Budapeıteye bir bam· tir. Bu hakıızlıj'ı dGnyaya duyurmak iıti-
lede uçma tecrGbeıl yapacaklar. yorlar. 

3 - Buldukları çare şudur: Tayyareleri
nin iımfnf " Macaristana ı dalet isteriz " 
koymuılar. Ölseler de, kalsalar da memle· 
ketlerinin derdini herkue duyuracaklar. 

işte vatanperYerlik buna .ferler. 
• 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

İHTiLAS 
Bir Memur Adana 
Postasından On Bin 

Lira Çalmış 

Adana, (Hususi) - Poata 
Havale Memurlarından Zihni 
Efendinin havalelerde iki mak
buz kullanmak suretilo on bin 
lira kac!ar ihtilla ettiği mey• 
dana çıkmıthr. Müfettişler 

tahkikata devam ediyorlar. 
Ancak Zihni Ef. bir ay izin. 
alarak latanbula gittiği için 
derhal latanbul Polisine tevkifi 
için emredilmiş, fakat buluna
mam11br. Tahmin edildiğine 
göre bu adam hudut haricine 
çıkmaya muTaffak olmuştur. 
En kuvvetli tahmin Amerikaya 
gittiği merkezindedir. 

Müthiş Bir 
Rüzgar 

Bir Ameleyi Çöp Gibi 
Havalandırdı 

Toulon, 22 (A, A.) - iki 
liman amelesi Sicie burnunda 
klin tarihi (Notere Dame da 
Bonnaiarde) binulDI 1ıezmiye 
gltmif ler ve kayalıklar tb:e
rinde bulunan taraçaııaa 
çıkmıılar. Bu esnada gayet tfd
detli bir rllzglr bunlarda 
birisini (300) metre ytıluek
lipdeki bu taraçadan abp 
botluğa fırlatmıf, ceaecli parça
lanmıtbr. Biçare amelenin ar
kadatı olan ditu amele oka
dar müteheyyiç olmuftur ld 
nihayet çıldırmıftır. 

mamıt memleketlerde halkı 
iıtirake teıvik için hllkt\metill 
yardımına ihtiyaç vardır. HB
kdmet, kooperatif teşkil ede
cek köyllilere yardım edebil
mek Uzere hususi bir kanun 
neşreder ve bu yardımı filen 
yapar. Fransa urıo de böyle 
bir kanun çıkarmif ve Ziraat 
Bankalarına, zirai kooperatiflere 
sermayei aslıyeıinin altı miıli 

nisbetinde yardımda bulunma
ya salAhiyet vermiıtir. 

Biz de kooperatifçilikte 
acemi bir milletiz. Bizde de 

zirai kooperatifler tesisi için 
hem Ziraat Bankasının, hem 
hlikfımetin yardımına ihtiyaç 
vardır. 

Bizde teşkil edilecek koo
peratiflerin na11l bir şekil 

almaıı ve naııl bir teıkilAt ile 
yapılması JAzım geldiğini ayrı 
ir makalede izah edeceğim. 

Düyunu Umumiye Müzakeresi 

* * * Hariçte Nasıl Takip Ediliyor ? 
Pariı, 22 (HU.tusi) - Borçlar meselesinde Türk Hiikümeti

nin takip ettiği noktai nazar hAmiller meclisince esasen malum 
bulunuyordu. Fakat kilçük hiue sahipleri arasında bu hakikat 

Yeni anlaşıldı ve oldukça telAşı mucip oldu : 

Tilrkiyenin 928 tarihli Paris mukavelesinin tadilini, borç 
yekfuıunun ve taksitlerinin indirilmesini, fakat herhal ve karda 

1936 ıenesinden evvel tediyatta bulunulmamasını istiyeceğinia 

şfiyu bulması Paris borsasında hararete sebep olmuş ve esham 
sabcıları ziyadeleşmiştir. 

Ytizde 4 faizli esham 45 franktan (42,25) e, yüzde (5) faizli 
esham da (34) ten (31,20) ye düşmilştür. Bu ıukutun biraz 
daha devamına intizar edilebilir. 

Ankara, 23 (Hususi)- HAmillerle yapılan müzakerede henllz 
lnkitaf etmif bir çihet yoktur. MUnkereye bugün de devam 

olunacaktır. 

Japonya' da 1 Meclis Ve Meslek 
Memurların Maaşlan jNafıa Encümenine Müte-

lndiriliyor hassıs Aza Lazımdır 
Tokyo, 22 (A.A)-HOkOmet, , Ankara, 22 (Hususi) - Son 

memur maaşlarına tenzil etmiye intibabatta Meclise her rllmre
karar vermiftir. Tenzillt, (1) yi, her aan'at erbabanı temail 
h 1 eden meb'uslar alındı. Çiftçl-

uirandan itibaren yapı a· ler, ameleler bile ihmal edil-

cak;::. medi. Y almı bir zümreye Mecli ... 
ami niabet {yGzde 20) dir. te yer verilmedi: Mühendisler .. 

Bqvekil, yapılacak bu temilAt Bundan evvelki Mecliate ne; 
aayesinde bu ıene zarfında ınOhendia meb'us vardı. Bu 
(700) bin lngilia lirui tuarruf mllhendis meb'uslar çıkarbldı 
temin edeceiinl hllt etmek· ve _yerlerine yenileri alınmadı. 
tedir. Tllryiyede bilyUk bir imar, 

Dahili ltalyan lstıkrazı 
Roma, 22 (A. A.) - 9 H· 

nelik yeni hazine bonoları 
almak i~a halk banka mil
eueaelerine tehacOm ı&ter
mektedir. 

T ribuna ıazetesi, buiflne 
kadar (3) milyar hazine bono
au ıablmıt olduğunu yazmak· 
maktadır. 

• • • 

timendifer, köprfl, yol faaliyeti 
var. Bunları l'Urk mllbendiılerl 
idare ediyor. Mecliıte bir Na
fıa encftmeni vardır. Son de
fa teşkil edilen endlmende tek 
bir mllhendis yoktur. Endlmen 
azalan aru.nda bir avukat, 
bir doktor, bir mOteahhlt, 
bir de eskiden Nafıa Vekile-
tinde memurluk yapmış bir ıat 
vardır. Bu vaziyet TGrk ml
hendialerini mUteeuir etektedir. 

ister inan, ister 
• 

inanma/ 
Ttırkiyenin her tarafın

da tarihin bize barakbj'I 
birçok metfun hazineler 
vardır. Maliye Vekaletinin 
emrile tetkik edilmeksizin 
ıatılan eaki Maliye evraka 
arasında çıkan bazı vesi
kalar bile, hiç umulmadık 
yerde no kıymetli vesikalar 
bulunduğunu göstermiştir. 

Halbuki Babıali evrak 
mahzeninde birkaç asırlık 
Devlet hayatımızın milhim 
vesikalan rlltubet ve top-

rak içlnpe öltlp gidiyor. 
Beşiklqta aaraylardaa 

çıkanlap bir depoya atılan 
eşya ve vesikalar ayni şe
kilde ölnme mahkum bu
lunuyor. 

Kendi tarihimizi maz
but bir hale koymak için 
muhtaç olduğumuz bu 
vesikaları bu kadar ihmal 
edersek, artık nzerinde 
yaşadığımız definenin kıy
metini bilip takdir ettiği
mize, 

MEMURLAR 
Lüzumuna Göre Her 

Dairede istihdam 
Edilecekler 

Ankara, 23 (Hususi) - Hil
kiimet botçede tasarruf için 
bazı esaslar daha tesbit etmiş

tir. Öğrendiğime göre Devlet 

Demiryolları idaresinde mn
him değişiklikler olacaktır. 

Neticede bazı memurların açık

ta kalmaları ihtimali vardır. 
Diğer taraftan bir daire 

memurlan lüzum görüldüğü 

takdirde başka dairelere nak
ledileceklerdir ki bu, o idareye 
hariçten yeni memur alınma

masına temin edecektir. 

Japonyada 
Yangınlar 

Binlerce Bina On Beş 
Günde Kül Oldu 

Tokyo, 22 (A. A.) - Son 
(15) glln zarfında japonya'da 
binlerce binanın harap ve bir 
çok nüfuson telef olmuma 
sebebiyet veren mUthif yan· 
i•nlardan birili de Y okoha
ma' da olmuştur. 

Bu yanrıada bir kiti almllf, 
eUl kiti de ap sarette yara
lanmıştır. Yangın bir un fab-

rikuında vukua gelen bir in
filAk neticesinde zuhur etmiş 
ve 8 kattan ibaret olan binayı 

sllratle tahrip etmiştir. Ateş, 

civar binalara da sirayet etmiş 
olup bu telgraf çekildiği za
man bili devam etmekte idi. 

irtişa Davası 
Ankara, 23 (H. M.) - Bura 

milıtantikliği barut irtişaaana 

alt doıyanın tetkikini bitirmiı, 

Muddeiumumiliğe vermiştir. 

Mnddeiumumilik tetkikahnı 

bu hafta zarfında bitirerek 

aavaya başlanmuı çok muh
temeldir. 

Sigorta ücretleri 
Ticaret Odası sigorta ko

misyonu, ncretleri bir miktar 
indiren yeni bir tarife hazar
lamışbr. 

Açıkta Kalan Memurlar 
Müskirat inhisarı muhafaza 

teıkilatındaki 65 Ucretli memur 
açığa çıkanlmışhr. 

iki 
Cins 
Arasında 

• • 
Son günlerde, hanımlarımız, 

her 'sahada faaliyete giriştiler: 
Konferans verenler, yazı ya
zanlar, ve mesleklere girenler
den başka, belediye intihapla
nna kanşanlar, siyasi kavga
lara ablanlar görnldU ; aşk Te 
alika bahislerinde Suzan H. 
gibi şöhret kazananlar, ortalığı 
bir birine katanlar görtildü; 
ihtiras ve mücadele sahasında 
Fatma Hanımı başından yara
hyan Zehra H. gibi eli bıçak 
tutanlar görüldü, hatta mek
tepli hanımlarımız arasında 

bile yetişkin ablalarından hiç 
bir hususta geri kalmak iste
miyen İzmir Kız Muallim Mek
tebi son sınıf talebelerinden 
Sabriye Salim H. gibi dünya
ya bir aşk çocuğu getirenler 
görüldü; hele, fen sahasında, 

bütün dünyayı kökünden sar
sacak yaman bir keşif yaptı
ğını iddia eden, Bursada, öUi 
diriltici Safiye H. gibi daht 
kadınlar görüldü. 

Gazetelerin her sayfasında 
karilere yeni bir kadın kah
raman tanıtan haberlere tesa
düf ediyoruz. 

Erkekler l yarış başladı. Za
yıf cinı kuvvetlendi ve ileri 
atıldı. Görüyorsunuz ki berşeyi 
yapıyor, bıçak bile kullanıyor. 
Kocalarını dövenler sayısız. 

Öldürenler de yok değil. Ko
calara tavsiye ederim, ne olur, 
ne olmaz, yataklarını ayırsın

lar ve nefislerini müdafaa için 
yastık altından silahı eksik 
etmesinler. İki cins arasında 
umumi bir harbin patlak ve 
receği günü pek uzak bulmu• 
yorum. Hem bu seferki mü· 
cadele, eıkisi gibi gizli ve 
eskiıi kadar lezzetli olmayacak 1 

Saray 
Burnu 
Gazinosu 

Sarayburnundaki gazino alb 
sene evvel senede (4260) lira 
kira ile Derviş zade lbrahim 
Beye verildi. Müddet bu sene 
bitmiştir. lbrahim Bey burul 
için (270) bin lira sarfetmiftir. 
Mukavelesi mucibince çıkarken 
Belediyeye ( 15 ) bin liralık 
tesisat bırakmıya mecburdur. 
Demirbaşlarını aldıktan sonra 
daha orada ( 93 ) bin liralık 
tesisat kalacaktır. lbrahim Bey 
Belediye ile yeniden (10) sene-

lik bir mukavele yapmııtar. Bu 
mukavele mucibince bu { 93 ) 
bin liralık tesisatı (10) senelik 
icara mukabil derhal Belediye
ye tcrkedecektir. lbrabim Bey 
gazino için yeni nakil vesaiti 
temin edecek ve camla kapaJ, 
yerler yapacakbr. 

Polis Mektepleri 
Konya ve Trabzondaki poliı 

mektekleri lağvedilerek tale

besi İstanbul Polis mektebine 

naklolunacaktır. 

Hapisaneden Kaçtıf ar 
Bursadan bildirildiğine göre 

evvelki gece 7 mevkuf par
maklıkları kesmek suretile 

hapisaneden kaçmışlardır. Ta

kip edilmektedirler. 
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~~;~~;;;i 'ELEKTRIGE KAVUŞUYOR ~:;:,:~~egkel 
ker Ve Kahve Fiatleri 

Son Günlerde Birden
bire Yükselmiştir. 

Kahve ve teker fiatleri, aon 
ıünlerde biraz yükselmiştir. 
Yakın zamana kadar toptan, 
tonu 30 tiline alınan kahve, 
ıon günlerde 40 ıiline çık
mıştır. 

Keza, tonu 7 İngiliz lirasına 
alınan şekerler bugün 8,5 
İngiliz lirasına sablıyor. 

Bu fiat yüksekliği, kahvenin 
okkasında 7 - 8, şekerin okka
smda da 2 - 3 kuruş pahalılığı 
mucip olmuştur. 

BugUn piyasada, ıekerin 
toptan fiati ıudur: 100 kiloluk 
toz şeker çuvalı 35,7; 100 
kiloluk küp ıekeri aandığı 
40 liradır 

Kahvenin piyasamızdaki top
tan fiat vaziyeti 92 kuruşla 
104 kunıt aruında deiit
mektedir. 

Çay Piyasası 
Çay fiatlerinde değişiklik 

yoktur. 

Senelerdenberl aonu ı•lml
yen bir yılan hiklyuf vardır: 
Adalann elektrigi. 

Nihayet geçenlerde bir mu
kavele yapılarak bu biklyenin J 

sonu getirilmek istenildi. Hat
ta mukavele vekiller heyetinde I 
tetkik ve ve kabul bile edildi. ı --~-... ,_.." 
Ayni zamanda tesisata derhal --..~ 
başlanılarak Adalar ve Ana· j 
dolu yakasının ışığa kavuıaca- I 
ğı da yazıldı. __ .,.,_ 

Fakat geçenlerde yeni bir J ~-al~ 
haber daha çıktı. Denildi ki : ı 
Tesisat ancak beş ıene sonra 
yapılacaktır. Bunun için Şirket 1 
müdürll Mösyö Hansesle bele
lediye reiai arasında bir uzlaş· 
ma bile olmuştur. Senelerdenberl elelctrllc /ıasntl ~lcen adalardan bir manzara 

Biz şunu derhal haber vere- Belediyenin bu buauata ( ketle Nafıa V eklleti aruındt\ 
lim ki Adalar ve Anadolu sahi- yapacax.. ft, yalnız kablonun imza _.ıil k l 

•• wu en mu ave eraame linin elektrikle aydınlanması iti ~ uh --..!• k 
geç. e.ce •• ve m .. &Yvue .mer. ez· f dokuz maddelik olup 4 nisan şirketle Beldiye arasında değil, ı k l k 
erının onacaıı yer en ıır e· l 931 t 'b' d l d'l · 

tirketle Nafıa veklleti arasında te aöıtermekten ibaret ola-
1 

an ın e mıa • ı mıt 
bir mukavele ile teabit edil- kt B k d b··' k 1 Ye bu tarihten itibaren meri-

ş b ld Bel d' · ca ır. ey oz an ~ama t . . 
mittir. u a e e ıyenm ıartile Pendiğe ve y akacığa ye e reçllllftir. MukaYelena-
M. Hansesle uyuımuı ve menin dördüncO maddesi mu

mukavelenin fU veya bu ıekilde kadar bütün iskele ve cadde-
tadili kat'iyyen mevzubahia lerin elektriği nihayet bet ae· cibince yalnız Adalann elek· 
olamaz. ne içinde bitirilecektir. Şir- triği mukavelenin imzasından 

Od ay ıonra teaiı edilmeai ve 
lfletilmoıl mecburidir. Bunun 
içindir ki tirket ve belediye 
fimdilik muhavvile merkezlerini 
tubit etmit ve kablolar da 
11mulanmıı, batta teaiaata da 
bqlanmıftır. 

h ·ıniıe Sablmak İçin Şe rı 
Gönderildi, Fakat Müze-

nin Haberi Yok 

K (H--.) MeraJll 
onya, ususı - . delıİ 

ve Dereköyilniln Uzerın ,.dl 
(Kızlar kayası) denilen ~e ok 
eski Firiçyahlara ait .. ~ırÇb'"' Şu vaziyet karıısında Ada- lu .. 

lann buıtınden itibaren aekiz kıymetli eserlerin göm~ rad•• 
buçuk ay aoon elektrik ııığı- lunduğu malumdur. u. taf' 

tesadüfen birçok kıyınetlı b'"' na kavuşacağını ıöyliyebilir:z. n .. 

l 
lar çıkmış ve fakat şunu 

1 
re 

Burası bittikten sonra geri nun eline geçmiş, bahçeler
Anadolu yakası k'llmaktadır. konulmuştur. Yine bu t~Ş ; ... 
Şirket, eldeki mukavelename dan bir kısmı Sinoplu Alı a 

l Ştır· mucibince burasının elektrik nın çeşmesinde kul!anı. cnı e de 
tesiaatmı bet aene içinde biti- Romalılara ait bır kıtab . 
receğin~ göre bu havali tim- Meram köprüsiinün üıe~:r~ 
dilik daha uzun müddet konulmuştur. Geçenlerde 

1 
'f' 

bugUnkU vaziyetini muhafaza liiler burada su yolu açar a ıs 
edecek demektir. ken gümüşten yapılmış b;ıf. 

lıte Adalar ve Anadolu kllçük heykeller bulmuşlar ti 
yakasının elektrik ışıiı mese- ~u heykeller Münir ~e~e kiİ 
lesinin asıl ve uası bundan Alim Efendi isminde ık•. deO 
ibarettir. tarafından köylülerin ~Jıp J1 

al k ı k · · lıtanb Belediye R . M . . Hl ınara aatı ma ıçın nır 
. B b eıı uavınıl d- götUrillmilttür. Bundan J1l 

mıt ey, azı gazete er e 1 'd . . h b · ktur 
ı aresının a erı y o · 

bunların hilafında yazıl4ln ha- . 
beri tekzip etmektedir. MUze Rehberı Seylan ve Hindiye çaylarının 

piyasada toptan ıabt fiati 500-
280; ekistra çay ise 500, 700, 
800 kuruş arasında değişmek
tedir. 

Kahve ve ıeker fiatlerinin 
biraz daha yükseleceği söylen
mektedir. Buna sebep te, bu 
iki maddenin istihsal olunduiu 
yerlerde vergi zammı tasavvur 
edilmesidir. 

Delilik Niçin 
Arhyor? 

Üç Bimarhanede Mev
cut (1285) Yatak 
Tamamen Doludur 

Kaçakçılar Böyle Mi Yakalanır? .Hayri Beyin 

Memurıar.Mahalleyı· yeni Vak' aları 
ispirto rderaklı~ı Arzu-

T 1 A l 1 d • J halci Yeni Bir Hadise 

Konya, ( Hususi ) - Bura~ . ... .. -
Mevlana dergihı mtizesı Pd .,.. 
dtırü Ziya Bey tarafından de ki 
leviliğin tarihi ve müze ed• 
eserlerin mahiyetleri hakkın r 
mufassal bir eser hazırlan;.,.. 
br. Eser bi ilmi heyet tar lO
dan tetkik ve Ub:umsuz JIJ& _ e aşa 1 fV· er ) er Daha Çıkardı 

Buna Rağmen -Katakçı Bulunamad• \ Rakı yerin~cak ispirtosu 
üı ... 

mat çıkarıldıktan sonra IJ1 
1
,.. Akli ve asabi hutalıklar 

Yoğurt son ıeneler içinde korkunç 
bir şekilde artmaktadır. Biz 
memlekP.tte mevcut bimarlıane
JerJe oraJardaki hasta adedi
ni tetkik ettik. Memlekette 
akli hastahklara mahsus üç 
hastane vardır ve yatanların 

adedi 1285 tir. En fazla yatağı 
olan Bakırköy bimarhanesidir 
ki mevcut ( 1150) yatak bu
gün tamamen dolmuştur. Bu 
bimarhane hastalıkların cinsine 

Kaçak ç 1 lık iç•m br .. ubalcileri haraca kesen 
nin bir rehberi halinde b~tıt• 
diye tarafından bastırılaca rill 
Bu rehbere müzedeki eserle 
resimleri de konacaktır. 

Yalova Millet Çifliği yoğurt
ları, piyasanın en eski malı 
olan Silivri yoğurduna şiddetle 
rekabet etmiye başlamıştır. 

hadiseleri son . Hayri Beyin macerasını geçen 

aylarda çok art· gün uzun uzadiye yazdık. 

F k Bu Hayri B. iki gün evvel 10,000 Lira Zarar 
h. a at işiti- birkaç istida yazmı11. bu suretle d 

..,. G en e 
yoruz ki kaçak- 1 aldığı birkaç kuruşla derhal Tarsus Hususi)- eç Bir yoğurt tacirinin söyle

diğine göre Yalova yoğurdu, 
ıütüo yağı alınmadan yapıldığı 
için rağbet artmıştır. 

Çllarln takı'bı' · k b h yagv an şı'd
1

detlı" yag-morların. "eli~ ıspirto tedarik edere ıa a a -
işinde de bazı k S hah 

1 
diği maddi zararın on bın ...... 

gariplikler olu· 
yor. Evvelki 
gün de Şehre-

Toptan fiatler şudur: Yalo
va yoğurdu 24 kuruş, Silivri 
ise 18-20 kuruş. 

Fakat Yalova yoğurdunun 
ıehrimizde toptan satış hakkı
nın yalnız bir kişiye verilmesi 
piyasada diğer yoğurt tacirle
rinin tikiyetlerine ıebep ol
maktadır. 

göre (20) kısma ayrılmıştır. mini tarafların
Burada bir de ağır delilere da güriiltülO, 
mahsuı fkısım vardır ki, etrafı patırtılı bir ka
yüksek duvarlarla çevrilmiıtir. çakçıhk yapıl
Hastalann ekserisini irıt deli- mıştır. 

Zerzevat 
Piyasada taze sebze ve 

meyvalar hayli çoğalmıştır. 
Taze çalı ve ayşekadın fasul
yası, salatalık, patlıcan, kiraz 
ve viıne bol denecek derece

ler tctkil etmektedir. Frengi- .. Birkaç inhi· 
den doğan delilikler de ikinci sar memuru , 
dt:recede gelmektedir. polis ve m'!hal· 

Maniaadaki deliler hastane- le muhtarı ile bir 
sinde yetmit beş yatak vardır. likte evvelki 
ve bugün tek boş yatak yok-

de satılmaktadır. 
Sebze hllinde perşembe 

güntı tesbit edilen fiatler ıun
lardır: 

tur. Bir bimarhane de Elizizde 
vardır ki burada (60) yatak 
bulunuyor. 

GörUlüyor ki mevcut 1285 
yatak tamamen doludur. Fak.at 
Balurkay hastanesine hergtın 
birçok yeni müracaatler ya
pılmakta, yer olmadığı için 
kabul edilememektedirler. 

Pamuk ihracatı 

Yer faaulyuı (Adana): ~ 
ao ; ayşekadın : 70 ; sakızka
bağı: 20-25; bakla: 5-6 ku
ruttur· lakenderiyeden gelen 
domatis (80) kurup ve patlı
can da taneıi on kuruşa ıatıl-
oıaktadır. Taze meyvalarıdan Mer•in, (Hu•uat) - Son na-

~ k d d ıan ayında limanımızdan kiraz 25-""I uruı arasın a ır. 
Çilek evvelki gün cinsine 523.962 lira kıymetinde 7.232 

öre J 20 - 200 kuruş arasında balya ( Safi 200 er kiloluk ) 
g amele görmüştür. Fakat dün pamuk ihraç edilmiftir. Ge~n 
b;den bir~, f~~la ~ilek geldlji ıene ayni ayda 1.457.014 lira 
.1 k geldigı ıçın fıatler 80-140 kıymetinde 13.230 balye çık-

ça e da teıbJt edilmiıtir. mııtı 
arasın . · 

B ya yazdığıuuz fıatler • 

t ura muamele nzerinedir. Trabzon Belediye BUtçesı top an . k 
b fi ti r ıebzecı dil -

1 d kadar y se ıyor ' b' 
k~n arın 8 0 

k ihtikir denile- lediyenin 931 bUtçesi 146 m 

giln Şehreminin
de Elekçi ma
hallesinde Hal
laç sokağında 

Kirkor ismin- Taharriai büyük bir heyecana aebep olan ev 

de bir ermeninin evine gitmi4- için bu vaziyet karşısında te
ler, kapı çalmışlar, fakat içerden lişa düşmü,, feryada başla
ses çıkaran olmamıştır. Bunun mıştır. Bitişik evde oturan 
üzerine kapıyı bir çilingire aç- Ekrem, kadının feryatlarını du
brmışlar, içeriye girmiıler, her yunca meseleyi anlamış ve 
tarafı aramıılardır. Halbuki o evdeki kaçak rakıları kuytu 
sarada evdekiler aokata çıktı- bir yere saklamıştır. 
ğı için içerde kimseyi bula- Diğer taraftan memurlar da 
mamışlardır. Yalnız bet okka yaptıkları yanlışlığı anlamışlar 
kadar cibre bulup müstadere ve hemen Pembe Hanımın 
etmişlerdir. Burada garip olan evinden çıkıp Ekremin evine 
cihet içerde sahibi hulunmı- girmiılerdir. Fakat iddiaya 
yan eve girilmesidir. göre, Ekrem rakıları mahirane 

ikinci Hadise bir ıurette sakladığı için me
Ayni memurlar aktam 22de 

Kalaycı sokağında Ekrem is
minde birinin evini aramak 
istemişler, fakat yanlıılıkla 
Pembe H. isminde bir kadının 
kapısını çalmışlar, içeriye gir
mişlerdir. Pembe H. , kaçak-

murlar elleri boş dönmüşler
dir. 

Pembe Hanımla çocuklart· 
nın telAşa düşUp avaz ava.: 
haykırmaları yüzUnden o civar 
halkı hayli telaş ve heyecana 
düşmüş, evlerinden sokağa 
fırlamışlardır. 

/
, adar içmiştir. a o unca ı lanıtıv 

radan fazla olduğu an aşı 
yıkılır bir halde Adliye bina-
ıının önüne gelmiş, orada uzun Feci Netice 
bir konferans vererek kalem ehli Cebelibereket, ( Hususi ) 

1
;. 

ve hukuk mezunu olduğunu Ceyhan nehrinin feyeıa~ tlt· 
a6ylemif, sonra da avukat ait hasarat tesbit edilJPlf 
Ali Rıza Beyin yanına gide- Tahribat neticesi şudur: b d• 

. d" .. ıa a rek ayakkabı almak ıçın Elli dört bın onuın iJe 
kendisinden beş lira istemiştir. ekilmi~ buğday ve arpa ulı, 
Bu kadarla da kalmamış, ora- yirmi beş bin dönüm pa~I<iı 
da bulunanlara ileri geri söy- yedi bin dönilm fasu!yad;nnoı 
lenmiye ba9lamııtar. bin dönüm darı ve bın t "' 

' h )'f me\'B 
Fakat manıara o kadar ga- miktarınd~ muk .te 1 nz döoillll"' 

rip ve tuhaf bir şekil almış on beş bın se ız Y • 
lük nadastan ibarettır. 

ki Ali Rıza 8. bu İfe gayri 
ihtiyari gUlüvermiştir. Samsunda Spor 

H · B l A) Mıot11k•-ayrı . , avu <atın bu te- Samsun (Hu~usı - . et-
bessümünü görünce fena halde mız futbol heyetinin tertı:aft• 
ıinirlenmiş ve: Vay gidi, sen- tiği lik maçlarına, g~çen 5oJJ 
de onlardansın ha J ,, Diye ha- başlandığını bildirdı~· eııdifer 
ğırmıya başlamış, fakat neti- defa Türksporla Şıın Bire 
ce de kendisine haddi bildiri!- takımları karşı~a~tıŞl~~eodifeJ' 
miştir. karıı Uç sayı ıl~ 

takımı galip geldı. d ile 10' 
Sonra idman Yur ~ 88baY' Ecnebi Şirketlerin KazanCI 

Şehrimizdeki İngiliz ve İtal
yan ticaret odalarının reisleri 
dün ticaret odası reisi Nemli 
zade Mitat Beyi ziyaret etmiş
ler, ecnebi şirketlerin kazanç 
•ergisi etrafında görüşmüşlerdir. 

Kutahyanın Su ihtiyacı 
. ~ütahya, (Hususi) _ Şehri

mızın sıh~i ve fenni ıu ihtiya
cını temın etmek aıaksadile 
kurulan (100) bin lira 

1. . serma-
ye ı şırket yakında iıe ba lı-

tün fabrikası takı~la gnı.el 
ı f brıka5ı ali çıktılar. TUtUn 8 fakat t 

bir oyun oynadı. 
d' ld .. yardım etme ı: . sayı ile . l 

Bire karşı ıkı alibiyetııı 
man Yurdu bu .

1 
geye borç; 

ancak kaleci Ceını fazla go 
l d Ç.. k" ondan u ur. Un u or-
kurtardı. S ıni J3. sPd 

Belediye Reisi nk aJalcs .sr 
• ço ıt' la ve sporculara& 1 teıı> 
aha!iırı ·b0J1 

oluyor. Spor s b. de trı i1l Fakat u 
8 

e ilk ı· 1 Trabzon (Huıuıt) - Bele-

kı buna anca lira olarak teıbit olunmuttur. 
bilk~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

çılıkla falan allkaaı olmadığı yaca ktır. ' 

lettirdi. Simdi dır .. ,.1irciJer, 
l r a -- J yo • yapbr:yor. Maç a fazla o u 

adedi (2000) den 



~Mayıs 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

............ 
1

Ukada Muhtarma Cevap 
lııteber gazetenizin 10 Mayı• 
:~ihli nüahaaında ne~rolunan 
:~t ıerlevhalı maruzatımızın 
'ı b · endine cevaben 13 Mayım 
:rihli nilahalarında birinci 

• Ye ayni zamanda Beledi
~·k~tibi olan Salihattin Beyj 
bıç birfey bilmiyorlarmıt 

.. Şikayet tahıı ve madde 
~rllı:nemui itibarile hilafı 
.1~ltir. " buyurduklarından 
' •it yalnıs iki madde zikre
rıı);: 

:' Biiyükadada suculuk eden 
'ı ~ Efendi ikamet tezkeresi 
· Üzere Polis MOdüriyetine 
l~latinde )bım olan Hmllba-

ilyükada Heyeti ihtiyariye
~~ ilç lira mukabilinde ve 

le alabilmiştir. 

1' Balıkçı Y orgi iıminde bir 
11 ıevceıi Katina ıekiz ıe
~ beri nikihh olduğuna dair 
1
-id . d . t ·ı 'l " aresın en ıs enı en ı mu-
~~ alrnak için kendisinden iki 

lep edildiği halde beş gün 
~ h•tarlı bir zat sayesinde 
t trıatlubuna nail olmuttur. 
~· ~alahattin Beyefendi bun-
ifi görmezlerse mabadine 

ı-. d' ~I e ılebilir. 
~ •eıiJe tunu da arzedellm : 
, 'h•ber için Heyeti ihtiyariye 
,~ DıÜracaat edenler mahalli 

1
6rda yaJnız ikinci muhtar 

1\ ettirilen Nikol; Efendi ile 
~ Ctlar klhyası azadan Muıta-
tlldiyi ıörüp onlarla görü

_ .. e onlarla pazarlık ederler 
~ltlhur ilmühaberleri onlar• 

1• ~rl•r. lıte Bilyükada Heyeti 
\ tiyeıl budur efendim. 

1~
0•koca Adada ikinci muh
sl ı~ 

•yık bir adam bulunama-
ıd•tibt Baki hürmetlerimiz 
•rıı. 

imza 

Birkaç Bügükadalı 

~10llerin Arazi Meselesi 
Gırt 6 ıncı derecedeki askeri 
~ tre 341 ıeneıinde çıkan 
~~l'lı.ara)ı kanun ile ve işlete
!~ tartilc ( 200) lira luyme
ı~ -l'a:z:i tevziine karar verildi. 
~. ill~ddet ıürüncemede kalan 
~,f Yıtıe bizzat alakadarların 
t t • tdt:rek Ankarada takipleri 
1 ' 111de ( 594 ) liralık bir ita 
~t berilmesi ile neticelendi. 
IG~ı 11 • para, şu ve bu malmü
ti b•rırıe verilmiş. Şimdi 
~? ~r ita emri isteniyormuş. 
'1 ilk emir latife makamın-

"erilmi,ti ? 

~ Cevaplar1mız 
&~tıköprüde bakkal Hüse
~ eye: 
ı_t~ 
1 fitıgi bir bankanın ve me-

q ~ •nkuının Esham ve Tah-
bı1'1'1ıile muhabere ederseniz 

t ~ 

t 1.lcretle müşküllinüz bal 
tfend' ım. 

1 

Dünyada 
SON 

Neler 
POSTA . 

Oluyor? 

Avrupa Birliği Komisyonunda -
• • 

ispanyada Papazları Kovuyorlar -
Cenevrede Yeni Bir Konferans .• 

... CEP ZIHLISI 

Almanların son zamanlarda gaptıkları "Cep zırhlısı,, ıe8mlge edilen ıaganı lıagret 
gemi budur. Ba ıeminin yapılışı lıarp gemilerinde bir inkıldp f!Ücuda getirmiştir. 
Bu küçük gemi bir büyük z11hlının gerini . tutacak kadar kuvuetli w mükemmeldir. 

Avrupa Birliqi 
Komsigon Ve işsizlik 
Meselesi 

Cenevre, 21 (A.A)-Avrupa 
birliği tetkik komisyonu, tesvit 
komitesinin raporunu tetkik 
etmiştir. Komite, iktasadi işlerle 
uğratmak llzere hususi bir 
komite ihdasını ve bu komite
nin 6 temmuzda içtimamı tek· 
lif etmektedir. 

ilerde toplanacak hububat 
mabsulilnlln sarfı meselesini 
tetkike memur komite, yeni
den 10 haziranda toplanacak
br. Tesvit komitesinin raporu, 
Fransız teklifini daha mutedil 
tabirlerle tekrar etmektedir. Bu 
raporda, Avusturyaya yapılacak 
iktısadi muavenet meselesini 
tetkike memur bir komitenin 
24 haziranda içtima etmesi 
teklif edilmektedir. Krediler 
hakkında Avrupa birliği ko
misyonu Cemiyeti Akvam mec
lisinden 5 kişilik bir komite 
teşkil edilmesini istemiştir. Bu 
komite, malt komite ile bir
likte Cemiyeti Akvam vasıta

aile beynelmilel mahiyette ya· 
pılacak istıkrazlar tahvilibnın 

ihracını teshil edecek ameli 
usulleri tetkik edecektir. 

RUçhan esasına milstenit ta
rifeler hakkmda raporda Fran
sa tarafından tavsiye edilen 
teshilitm ancak i§tisnai ve 

Cenevre"t/.e · İspanyada 
Yeni Bir 

Cümhurigetler 
Konferans ç 

Cenevre, 21 (A.A) - Bey- oğalzgor 
nelmilel mesai bürosunda dör- Barcelone, 21 (A.A)-Mem· 
düncü mesai istatistikçileri lekeli mıntakalara ayırmek ta

raftarı olan fırka Katalonyanın 
konferansı açılmııtar. Konfe-

T eşkillta Esasiye Kanununu 
rans mesai usullerinin ıslahı tanzim edecek mecliı azasmı 
meselesi ile iştira kıymeti ve seçmek için 24 mayısta yapı-

mubtelif mernleket!erin amelesi- lacak olan intihabata ait liste
nin licrctleri meselelerini tet- de namzet göstermemiye karar 
kik edecektir. Camcılık teknik vermiştir. Maamafih, mmtaka· 
komisyonu da toplamıştır. Bu cılar sol cenah mensuplarının 
komisyon da cam imalitane- faaliyetlerine engel olmıyacak
aiode çalışan amelenin haftalık lardır. 

tatillerinin tensiki meselesini (fapazlar 
=t-=et=k=ik_e~yl..;iy_e_c=-ek_ti_'r=. --""""""~ Kovuluyor 
muvakkat olarak kabul edile- Barcelon, 21 (A. A.) - Be
ceği dermeyan edilmektedir. lediye meclisi, cızvitlerin mem
Almanya, Belçika Bulgaris- leket haricine çıkarılmalara 
tan, Estonya, Fransa, Yunanis- suretinde Gijon umumi meclisi 
tan, Macaristan, Letonya, tarafından yapılan talebe işti
Luxemburg, Lehistan, Porte- rak etmiştir. 
kiz, Romanya ve Çekoslovak- azasından 6 ve beynelmilel 
ya zirai krediye ait olan mu- tamirat bankası azasmdan ke
kavelenameyi imzalamışlardır. za 6 kişiden mürekkek bir 

Avrupa birliği komisyonu komisyon işsizlik meselesi 

TAKVİM -
OUn 51 24 -Mayıs- 931 Hıınr 19 

Arabi 

6·Muharreın • 1350 -vaklt-eı.ani·va.ati 

GUneı 09.08 4.5S 
Öile 4.43 12.11 
ikindi 8.41 16.09 

Rumt 

11- May11 - 1547 

vakıt-e:ıani-vasati 

Ak9aml't2.- 19.27 
y ataı 1.55 21.22 
lmıak 6.58 2.25 

hakkmda tetkikatta buluna
caktır. 

Cenevre, 21 (A. A.) - RUç
ban esasma müstenit tarifeler 
hakkmda İsviçre, Danimarka, 
Norveç ve Rusya tarafından 
serdedilen birtakım ibtirazi 

l kayitlere rağmen tesvit komi
tesinin raporu kabul edilmittir. 

'I 
Kadın Ve Kalp 

• 
işleri 

Sevmeden Evlenenler 
Mes'ut Olamazlar Mı? 
Evlilikte Aşk Arıyan Bir 

Kariin Bir Suali 
Evlendikten ıonra qk arı· 

yanlar, bu arzularında haklı 
mıdırlar? Bu auali diğer bir 
,ekilde sorahm: Evvelce aşk ha-
1atı yaşamamış olanlar, evlendik
ten sonra mes'ut olabilirler mi? 

Biliyoruz ki ıevmek başka 
fey, evlenmek başka ıeydir. 
insan her sevdiği ile evlenmedi
ği, evlenemediği gibi, her evlen
diği ile de mutlaka sevişemez. 

Fakat her insanın aşka, 
ıevip sevilmiye ihtiyacı vardır. 
Hayabnda bir defa olsun se
vip sevilmemiş olanlar, dünya
mn en betbaht insanlarıdır. 

Bazıları gençliklerinde çok 
ıever, aşk hayatından bıktık
tan sonra evlenirler. Bunlar 
için izdivaç artık sinirlerini 
dinlendirecek bir melce'dir. 
Bu sebeple bu gibiler iyi ve 
sadık koca olurlar. 

Fak at bazıları aşkı da evlilikte 
ararlar. İşte bunlar aldanırlar ve 
ekseriya betbaht olurlar. 

işte ıize bir misal: Anka
r•.dan M. A. rumuzile yeni 
evli bir genç yariyor: 

ŞAPKA 
Müsabakamız 

Yarından İtibaren Bu 
sütunlarda Bir Şapka 

Müsabakasına 
Başlıyoruz 

Son Posta kadın karilerini 
memnun etmek için her gün 
teşebbüslerini arttırmıya de
vam etmektedir. 
Kadın karilerimize bir ko

laylık olmak üzere bir pat
ron vermeyi temin ettik. 
Bu sUtunda çıkan kuponlan
mızı toplıyarak bu patronlan 
bedava alabilirsiniz. 

Yarından itibarende bir 
f&pka müsabakasına başlıyo
ruz. Bu sütunlarda her gün 
yazlık bir şapka modeli 
neşredilecektir. Bu modeller 
Greta müessese.sinin bir hafta 
evvel Paristen getirdiği yeni 
moda şapkalara aittir. Her 
resim altına bir numara ko
nacak ve 15 gün sıra ile 15 
şapka konacakbr. Karileri
miz bu 15 modeli toplayıp 
müsabaka neticesinde bize en 
çok beğendikleri modeli bildi
receklerdir. 

Müsabakanın hitamından 

" Ni9anlı bulunduğum altı ay 
kadar müddet zarfında oldukça 
ıevdiğim ve beğendiğim karımla 
bir buçuk ı !r ol k evlilik haya
tımızda, her nedense, bir türlü 
111nmadım. Halbuki karam çirkin 
değildir. Bir ev kadınına Jizım 
olan bütün meziyetleri camidir. 
Fedakar, sadık ve uysaldır. Tahsili 
terbiyesi yerindedir. Fakat bir 
parça tembeldir. Likin diğer bir hafta sonra neticesi ilan 
meziyetleri bu kusurunu örter. edilecek ve en çok rey alan 
Yalnız ıunu anlıyorum ki ben üç şapka ayrılacaktır. Birin-
karımda iıtediğim feyi bula- ciligw i kazanan şapkaya rey 
madım. Yani aşkı bana tattır· 
madı. Bu yüzden mes'ut olmak verenler arasında kur'a çeki-
için evlendiğim halde bedbaht lecek ve birinciliği kazanana 
olmaktaylm. Ayrılayım mı fakat 0 sapka hediye edilecektir. 

acıyorum da. Bana bir akıl veriniz. ikinci modele rey verenler 
Ben ona aşkı nasıl öğreteyim, 
daha doğrum nasıl ıeveyim • ., arasında yapılacak kur'ada 
Oğlum bir defa boşamak birinciliği kazanana o şapka 

mevzubabis değildir. Bu işte hediye edilecektir. 
kadının ne kabahatı var ki ÜçüncU modele rey vercn-
bütün künahı ona yüklemek lerden birinciliği kazanana da 
istiyorsunuz. Karınızı sevebil- fasonu kendi tarafından veril-
mek için onun meziyetleri mek Uzere Greta müessesesi 
üzerinde durmak ve kusurla- 0 modelde bir şapka yapa-
rına göz yummak lazımdır. caktır. 
Hayatınızda başka bir kadın Bu yaz son moda bedava 

1 

yok~wa.' . nişanlılık ~~manında şapka geynıek istiyen karile-
sevdıgmız ve sevmek ıçın sebep- rimiz yarından itibaren neş· ı 
ler bulduğunuz bir kızı, evlendik- d"l k d il · k · 
ten sonra sevmemek için artık rekıl ece 

1 
d 

1
mo e en esıp 

H sa ama ı ır ar. 
ıebep olmaz. anımteyze 

-----------------ıL-----------------
Nı,nnlımıı, kocanızı tanımak 1 ŞAPKA MÜSABAKAMIZ 

later mlılnls ?. BJse doğduğu tarihi } 
bUdlrlnl:ı. 

'-----------' 
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1~ZETECi Al TIN PEŞiNDE 
1 

diyen kürek çekiyor: 1 dükten sonra devam etti: 1 bu aazlık 2eçilince nehir tek-
- Çocuklar biraz daha sa- - Bet ıene kadar oluyor ı rar derinleıti, yalnız ıabık 

bır, diyordu. Çok tehlikelidir. Radamant kendisi gibi Mar- mahkümun aabn ıon haddine 
Fakat zannedersem ıöylemiı· tinik adasında doğmuı ( Dil- varmıştı, Gizlice bıçağına bili-

\ 

~~'t.•t, Panimo ıölünden 
t li dığini hiç işittiniz mi? 
~'tl~~Yi tekrarhyarak dü

ve hatırlar gibi ol
\ 

l~(i1dorado) da değil mi
. ~~:r yanılmıyorsam bir 
\~ . Vakme yerlilerin yı
\ı, •çin bu göle girdikleri 
~'t~ '1Ucutları altın tozu· 
.~ •t olarak çıktıkları 
\ . 

~\f~t 
1t ~ • tlıtat, döğrudur. 
tb,'nııno gölU bir masal
bq l'~~ değildir. Rada
( S ıölU görmUştllr. Bil-

'I'" ~n Loran ) da yarı 
~? u adam ile tamıtı-
l) ~-}' 
Q~ ır, F•kat Radamant 

ıarduiu halde neden 

milyarder olmamıı? 
- Muhtelif mahallere bat 

vurdular. Fakat filnde iki llç 
gramdan fazla altın bulmaları 
mUmklln olmadı. 

Nihayet bir gön geldi ki 
ne içkileri, ne de yiyecekleri 
kaldı. Bereket versin ıllihları 
ve kurıunları Yardı. AY eti ile 
ve yabani meyva ile kannla
nnı doyurmaya baıladılar. Fa
kat bu vaziyet maneYiyatlarını 
kırdı. 

Eneli aabık mahktim aeri 
d6nmekten bahae baıladı. Se· 
nelerce hapiıhanede boı dur
mıya alıımışh. Çahımak hoıu· 
na gitmiyordu. 

Yalnız Radamant bentlı ce• 
aaretinl kaybetmit detlldt.San• 
dalın baı tarafında mlHema· 

tim. Üç arkadaşın yanların- buva) isminde bir , adam ile yor: 
da bir varil içki ve iki tllfek yola çıkh. Şimdi adını hahr· 
vardı. insanın yanında bu iki hyamadığım sabık bir mahlGku 
silih mevcut oldukça yerliler da yanına aldı. iki tnfekleri, 
ile anlaşmakta mllıkUllt çek- bir ıandallan, bir Yaril içkileri 

ve bir miktar da yiyecekleri mez. 
Memleketin içine doğru epey· yardı. 

oe girdikten ıonra altın ara- Nehriı membaına dotru takl· 
mıya koyuldular. Oatat Güya· bile ko~dular. Evvel& (Aya) ya, 
nın her tarafı birdir. Taliiniz ıonra (Oki) ye fittiler, oradan 
vana altını ilk kazmada ye ilk da mOnhat bir vadiye aap
iıe bqladığımz noktada bula- blar. B•lki iıltmftılnizdlr. Bu 
bilirainlz. Eğer talilniz yokaa tarafları mademki bu dakika· 
biçblr yerde bulamazımız. ya kadar hiçbir ıoy bulamadık. 
· Maalesef (Radamont) ın talil Memleketin blru daha içine 
yoktu. Memleketin içinde tam girelim. Mutlaka blrıey buluruı. 
altı ay kaldılar. Arkadqları itaat ettiler. 

ŞerObeR gOldU: Fakat ilerledikçe yol mn,ka-
-Onu da anlatacağım Dıtat- IAb mtıtemadlyen arbyordu. 

HlkAyeyl maıanın albna yuvar- Blr zaman geldi ki nehir uıı• 
!anacak kadar aarhoı olmadıtı Wdar lçhıdo ~murlu bir ıu 
bir ıece, bluat kendlılnden llallnl aldı. Sımdal ı•çemiyor
dlnlemittim. Durdu, ellnl bur- du. Çanı.re ptp el ile atı• 
auna rfJtllrerek 1ere llmklr· rlklemek lkımıeldt. Fakat 

Deliler, diyordu. Eğer 
birlikte öbtlr dünyaya gitmek 
latemezsem heriflerin klrlannı 
tamamlamalıyım. DUbuva bir
ıey ıöylemiyor, fakat ayni 
t•Yi dUıUnUyordu. 

Oıtat IAfı uzatmıyayım: Se-
yahatlerinin onuncu ayı yeni 
bir hidise karııaında kaldılar • 

Nehir ıahili timdi bıçakla 
keailmiı gibi ıakuli bir ıekil 
almııb. Ot ve ağaç tabakaıi, 
kum tabakuı, altın zerrelerini 
ihtiva etmesi muhtemel olan 
aan tabaka, kil tabakaıı kf. 
taplarda gördüğilnüz pllnlar 
gibi g6.1e çarpıyordu. 

Durdular. Biraz toprak çı
kararak yıkadılar, ellerine d6rt 
p-am albn geçti. 

Ark•dqlan: 
- Burada duralım, dediler. 

Fakat Radamant 
(Maabadl yaran) 

'Biri f&pka çok koyu ve çok açık 
renklerden yapılabilir. Yalnız ehemmi• 
1etı hals ol- haaırın çok yumıalıı 

elmuıclır. llı:ı bat ile kllçllk bir fU'n!tllr 
Yardır. Yalnıı aradan aaç rlSrtınmek 

prthr. 

PATRON KUPONU 
3 

Guateml:ıde relecck hafta 
çıkacak Patron'u bedava almak 
lıtlyorıanıır:, bu kuponu keııip 

aaklayınız ve Perteınbeye kadar 
çıkacak kuponları toplayınız. P at 
ronlanmııdan pek memuun ola• 
caluıaıa. 



SON POSTA 

Fenerbahçe Galip: O -1 Resminizi Bize Gönderiniz, "SON POSTA,, nın Yeni Müsabak~ 

2000 Lira Nakit Ve 
Hediye Dağıtıyorui·· 

* * * Size Tabiatinizi Söyligelim ... . Fenerliler Dünkü imti
handa Muvaffak Oldu 

(Bat tarafı 1 inci ıayfada 1 
Hakem Bulgar federasyo

nuna mensup M6syö Buçefti. 
Oyuncular hat ııruile clizildik
leri vakit bizimkilerin uaplan
aın pek yerinde olmadıjı ytız
lerinin molulduğundan belli olu-
1ordu. Keskin bir düdük ıesile 
oyun bqlada. 

lerden biri zayıf.. Fikre tin 
karşısında daima bir bafbek 
nöbetçi gibi bekliyor. Favul 
çok değil.. Hakem pişkin .. 
Halk sliküneti muhafaza ede
rek seyrediyor. 

Resmlnlst bize ır3ndertneaalıı abe ı 
tablatınııı aayllyeblllrls. Fakat bunun 
tçln rllnderllecek resimler iyi •• tabl1 
poıda çekllmlt olman lbımdır. Taki 
mQtehuaıaamu a&taleuıada hataya 

Rıza Ef. : Samimi ve abl
gandır. Teşvik 
ve teıcie çabuk 
kapdır, süratle 
münf eil olur , 
hırçınlık g&te
rir fakat itbl
ran deft!IWZ 
~e kinaizc:lir • 

"SON POSTA,, nın Bir Kısım Karileri -~~rk. 
Bilaistisna Bütün Karileri De Kuçu dlifmula. .. 

Tablatlerlnl anlamalı: User• bl:ae re
aha rlSnderea karllerlmla hakkında 
mGteba1111ımı11n miltal...... af&itkl 
Hbrlarda olnlyablliralale 

• Birer Hediye Alacaklardır~.. .~ 
SON POSTA " nın yeni mösabakasına ı~rak ~ 

için ( Dünyayı Kimler İdare Ediyor.? ) serlivhdl ·o,ı.t' 
neşretmekte olduğumu resimleri, yahut ta bu ret' 
mahsus kuponlan toplıunak klfidir. 

.. • Mehmet Ali beg : Vakur-

Topu kapan Olimpiyakos 
takımının muhac.imleıi, biraz 
ağır fakat ayarlı paslarla 
kalemize akmıya bqladılar. 

ikinci haftaym, Yunanlılar 
fuılalı hakimiyetlerini devam 
ettiremiyorlar. Fener topu 
mümkün olduğu kadar yerden 
oynamıya çalıfıyor, bilhassa he
yecan yavaş yavq kaybolmıya 

dur. Senet ve 
ihtif amı sever 
ve cazip bir 
bayata maz
har olmak ia
ter. MOmeYi 
ye bDaatklr 
detfldir. Her 
teklife ve tet
Yike kapılma. 

iyi idare edil
diği takdirde 
ıerket olmak

Dünyayı Kimler İdare Ediyor· 

Bu tehlikeli iniıi bizimkiler 
çevirinciye kadar nefeslerimizi 
rahat alamadık. 

Top bizim haflardan Olim
eiyakos nısıf aabaama geçti. 
Fakat onlann mndafaasa iade 
etti ve tekrar Andiryanopuloa 
biraderler dedikleri dört mu
hacim arasında işlek ara pu
larile bizim tarafa geçti. Bu 
akışlar esnasmda bilhassa sol 
açıklarile ıol içleri çok uyu
ıuyorlar. Merkez muhacim 
iyi oynamakla beraber bn
cum hathnın yalnız ya 
aağ veya solunu tesiri altında 
ıilrükliyebiliyordu. Biraz da 
durgun hazırlanmış goller an
yan bir yavaşhkla oynadığın· 
dan kale yakınlarında kanıık-
1,k yapamıyordu. 

başladı. Fener takımı açıldı. 
Aliettin fazla dripling yapmasa 
Fener fonert hath daha iyi 
oynayacak. Fener defamı ıol 
açıktan gelmekte olan tehlike
yi anladı. Aynen Y unanhlana 
Fikrete yapbklan gibi onu 
marke etmiye bqladdar. Fik
ret bir aralık kurtuldu ve ka
leye gtizel bir şüt atb. 

Oyunun ıonuoa bir çeyrek · 
kala AlAettin kale 6nUnde 
yakaladığı topu takta. Kale 
önünde lnrumsuz bir hadise
den sonra oyun yine mukabil 
gayretlerle devam etti. 

Yunanhlarda kaleci vasat, 
müdafilerden biri zayıf, santn 
haf iyi, yanlar da keza ... F or
vert hatbnın sol tarafı çok 
güzel. Gördüğümfü:e nazaran 
en iyi oyuncu sol açık. F or
vert battmda lllzumlu vakitler
de hız yok. 

Takdir v• te
veccn.hten hazeder. lueti nefia 
meaailinde müsamahakAr de
ğildir. .. 

Nurettin E/endi: S.dık •e 
samimidir. iş 
bozanlık yap
maz. Kibir ve 
gururu yoktur, 

tevazu ve ka
naate mütema
yildir. israftan 

tan ziyade •.• uti Ye uyuldır. 
HD1nll muamele lle hizmet •• 
fedaklrbp HYkedllebUir, .. 

Ari/ E/. Mtıdelddk •• ça· 
htlwıdır. Men
faatlerini mtld
riktir, i ı r a fa 
ıevmez, kibir 

ve azemeti yok· 
tur, te•uua ve 
samimiyete mn
temayildir. Teh

like ve mes'u
liyet e kartı 
taakhk göı· 
termez. 

DO UM ER 
Dthıyayı idare eden 

adamlar l1Dlfma yem bir 
ama daha giriyor. Bu adam, 
birkaç gtln enel intihap 
edilen Framıs Ctımhur Re
ial Doumerdir. Doumer, ev
veli meb'ua olmq, ıonra 
Hindiçlnl valiliğini yaplDlf, 
Ayana geçmif, bet aene 
denberi de bu mecliain riya
setinde bulunuyordu. 

Radikal parti.inin ilk teş
kilAtçılanndandır. Kanaat 
itibarile ilik, solcu, milliyet
perverdir. Bu kanaat ıahi-
bi olanlar F ransacla büyllk 
bir ekseriyeti teşkil ettikle
rinden Doumerin ıalısiyeti 
bundu dolayı bliyük bir 
ehemmiyet alıyor . Son 
harpte d6rt oğlu maktul 

Oyunu yirmi dakika bu şe
kilde, ekseri onların akınlannı 
seyrederek geçirdik. Fener bah
çe muhacimleri hAll asabi
yetten kurtulup kendi oyunla
rını oynamadaklarından tehli
keli bir hücum yapamıyorlardı. 

Fener takımmda bekler iyi 
haflar gayretli oynadılar. 

Dünkn netice bizi fevkallde 
sevindirdi. Daha annmüzde 
Galataıaray maçı varken bi

rinci maçı bir galibiyetle netice
lendirmemiz fevkalide iyi oldu. 

bazetmez. İşle
rine hile ve 
şeytanet karış
tırmaz. Dima
ğını fazla yorucu ınesaidZ' · 
ziyade muayyen nsullue tabi 
itlerde yorar ve muvaffak olur. 

dtlşmtlştilr. 

Müsabakamız - "40 ,, • 
Gün Devam Edecektıt Oyunun yirmi beşinci daki-

kalarında bizim çocuklar açıldı. 
Sol açık Fikretten inkiıaf 
eden bir hücumla idareyi bir
an için bi:ı ele aldık. Onlar da 
on dakika kadar sıkı hllcum
larımız karşısında bunaldılar. 

Birinci devrenin sonlarına 
doğru yine dört kardeşler 
hücuma geçtiler. Onlarm soldan 
başlıyan hücumları karşısmda 
bilhassa müdafaa battı baflarla, 
bekler bir An için biribirlerine 
karışmışlardı. Yunan takımı 
buna mukabil boylarından isti
fade ederek hav:ıdan pas yap
mıya başladılar. Fakat nç 
ortada müessir olmak kabili
yeti yoktu. Uzaktan birkaç 
havadan ,ut.. Okadar. 

Oyun hep havadan cereyan 
ediyordu. Yere indiği ıamanlar 
Olimpiyakoa defanaı da kanıı-

F enerbahçe takımı maçın 
ehemmiyeti ile mlltenaaip bir 
asabiyete kapılmamış olsaydı, 
belki bir iki gol daha atabi
lirdi. Fakat bu kadanna biz 
çok müteıekkiri:ı. Pazar gtinli 
Galatasaraylılar. ayni takımla 
oynayacaklar. Bu takımın kap
tanının itiraf ettiği veçhile dUn 
tam oyununu göıterememit 
olmaıı muhtemeldir. 

Bütün kudretlerini diinkü 
oyunları nisbetinde telikki et
sek bile, çok tehlikeli olduk
lannı kabul etmek lhımdır. 

lkinc.i bir ralibiyet elde 
edebilmek için Galatuaray 
takımının iyi teıkil edilmeai 
llzımdır. 

Barhn Postası 
A YDJN vapuru 

yordu. ilk yirmi dakika Yu
nanlılar hikimdi. Bilhassa ıol 2ll Mayıı Pazartesi alqamı 
ıo\ açığın sakin oyunu nazarı saat 6 da Shkcci rıhbnımdan ha
dikkati celbediyordu. Dk haf- reketle (Erctli, Zonıuldak, Barhn, 
taym sonu beraber bir va- Amasra, Kurucatlle ve Cide) ye 

ziyet g&sterdi. admet ve avd~ .Mcektir. 

B
• • • d da y \ Fazla tafaıllt lpa Sirkeci, 
ınncı ~vre eanaaan u- Salon kartıaında Miunothı ba-

MD1ılann bılhaua defansa ea- nmda 2 numarala merke:r. acen
... mda çok gayretli oynadık- telitine müracaat. Telefon latan-

lan g&rtllllyordu. Fakat bek- hul 354 

.. 
Turıut bey: Uysaldır. Men-

faat temin ~ 
decek işler Lf ı 
zerinde ısrar 
etmez, daha 

ziyade tesadnf
~ere tlbi olur 
ve bir it hak
kında evvelce 
bir program 

_sizerek ylird
. mez, çabuk bı
kar, parayı sarfa mfttemayll
dir, ıakayı sever. 

• Kadıkögünde FetJei kg: 
Az i m k l r dır. 
Mlfktilit ve 
metakkate, 
miluıete ve ce-

faya tahammtll 
etmek ister. 
Menfaatleri ü-
zerinde ıarar 

etmiye yUzlk 
tutmaz. Mua· 
melibnda müş
külpesent değildir. Kea~ 
g&aterici nfimayifkir hareket
lerden müçteniptir. Cesareti 
medeniyesini israf etmez. 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 
eder~k Maltada hapıetınif tik. 1 le görüşUlecek m6.bim bir el
Ozermde d&rt tane de sahte biae meseleai vardı. 

CASUS TEŞB.ILATI 
- Yazan: Makenzie -

Sonra bir de 20: L isimli 
casus mesele9İ vardı. Bu zat 
ıüpbeliler liıtemiıde mukay· 
etti. Defterimde onun bak· 

~anda diğer bir casusumuzun 

d 
... • bazı raporlar vardı. 

ver ıgı . ld k 
Bilhassa bir tanesı. .o u ça 
ntresan olduğu ıçın b~ 

e 1 ranı burada kaydedı· · 
parÇD a 

Yorum: d A "Bil ilk babasının a ı ron 
lronaçi idi. San'atl hok

k:h~zlıkb· Kadın ticareti ••· 
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sair iflerle de uğraşbğmdan 
bu vaıile ile bir gün zengin 
bir paşaya çatmıfb. Paşa has
talandığı bir ıırada, milhrilnO 
çalmıf ve birtaklm sahte se-
netler yapmış, Paşa öldnkten 
ıonra bu senetlerle bir anrtı 
emlAke konmuıtu. ,, Nasıl? 

20: L. hakkında daha oka-
dar raporlar vardı ki arbk 
biyanetl hakkında istediğimiz 
delAili de etmiş ve kendisini 
bir Yunan gemisinde tevkif 

pasaport çıkmıtb. Liıtemizde 
bu kabilden daha birkaç ytız 
ialm vardı. Bunların hepalnin 
ihaneti hakkında del6il topla
mak ve haklarından gelmek 
icabediyordu, 

Otel odalarında yazı yaz· 
mıya kalkışanlar pek lll bilir
ler. Kalemleri daima kırık. 
hokkaları daima kurudur. BeD 
de bir müddet yazı yazdıktaD 
sonra sinirlendim ve kiğıdı 
kalemi bırakıp odada bir aşa
iı bir yukarı dolqmıya b&f'" 
ladım. O aralık hizmetçim Jo• 
zef odaya pcll v. Tuckerdea 
getirmit old~ğu raporları uı.at
tı. Bunları da okumadaa <D
terlerinin yanıaa attım. Jo..fı. 

Amiral Mark Kerr e vekl
let eden amiral Cardale o ak
pm vereceği bir ziyafete be
nide davet etmişti, fakat frak 
takımım olmadıtı için itizar 
etmiştim. Halbuki bir iki saat 
evvel ltalya sefirinin zevcesi 
Contessa Bosdari, yeni F ran-
sız sefiri Mösyö Guillemin in 
şerefine o akpm vereceği res-
mi kabule davet etmiı ve ha
nedanı kıraliden de bazı kim-
selerin bulunacağını bildirmişti. 

Bu daveti N<ldetmek kabil 
değildi. 

Onun içip Jojefe döndüm: 
- Bu akpm bana bir 1&1-

vare elbiseei lbım. Nerede 
ve nuıl bulabilecetiz; JoJel 
dedim. Jojef lıit teredclnt 

etmeden: 
- Sinyor Kapitano, bende 

tam size aelecek bir smokeng 
var, dedi. 

Jojefin getirdiii smokingin 
biçimi berbattı. Prova et
me~ l~ giyindiğim vakit, gli
neşın zıyası albnda adeta Yetil 
g6rünUyordu. Jojef kendi elbi
ı~ıini benim sırtımda çok beğe
nıyordu: 

- ~iç merak etmeyiniz. 
Geceleyın ıİmliliyab görünür. 
~em d~ ıize okadar yaklaıtı 
kı, dedL Her ne ile, yeni bir 
aömlek, bir yakalık, bir çift le 
ruıan iskarpin aldım ve bu 
suretle kıyafet meıeleainl de 
halloderek ıaat birde C i b , un ng-

am olarla öyle yemeği için 
&f&iıya lndtm. 

ot~ 
Y enıekten sok•~ 

tresinde dola.ıır e ' 
-ları 

püsküllü ve Uy- rıklıı 
kıvrılmış kırınıı:ı ~a u~ 
çepkenli ve başın 1: 1 ~ 
püskülü o1an kıraıı le• 
bir fesli bir adatll rııJeyit' 
5nünde duruyordo· l(•P'
oldugu" nu sordu~· t:fs&JO 

E ·rb•r .. 
adamın pır.~ . . bitiJ1P 
ğunu, aakerlıJiOI oteld• g 
ğini ve evvelce .. nd•J1 . 
luk ctrnit otdu~fe 'i 

• b' .,.ıı . 
kendiııne. _ır ,ayıedi ~e · _, 
ni istedij'ını is oıı• bit ,.ı. 

- Belki ' 1'İt c,e~ -
b l b·Ursiniı· Ze dere ua ı 1011 
ğına çabuk .,. 

d dl . iıt 
Surdur, e • . ., n•f 

Ô 
0 8 11~ 

_ yle ı• eli_,. 
1 pe ... ..k•" 

alnııyorsuouı ,,..~ 
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KABIN SALTANATI il Kiralık Ev 

ttf~ 
~-" .,.. it 
b~ 

,11 
.,o'1 
"~' SERVER 

"ı~O" ~ ttln, balkonda dururken, 

BEDi 
Bir giln de eczaneye uğra

mqb. Çıkarken eczacı ona 
ıormUftu: 

~ ~ •ırada, dükkinlanmn 
oo' ~ t duran ec:ıacile kundu-
lı~ ~ 11 kendisine dikkatle uzun 
ejl "ti ~aktıklarını gördü ve 
. () li~iye mecbur oldu. 
-~ \t tün, bir kere daha o 
•1 ,- ~ d~ halkının kendisi için 
' ' l~llndüklerini, ne konuş· 

,,ı t tib~ tahmine çalıştı; fakat 
~ dtışüncelerle neş'esinin 

ti ' ~~ çekinerek omuz· 

- Affedersiniz, küçOk Ha
nım, siz Abf Beyin nesisiniz? 

Nermin kızardı ve 1Uph~ 
verecek kadar tereddüt ettik
ten ıonra: 

- Akrabasıyım, dedi ve 
dtıkkindan ıllratle uzaklaşb. 

Bu hadise onun iyice neş'e
aini kaçırmıştı. O gün, birkaç 
defa kendi kendiıine aordu: 

- Ben Atıf Beyin nesiyim? 
Her defuında aklına yalnız 

bir kelime geliyordu: "Metreai ... 
Metres 1 Metrcı I Bu kelimenin 
mllthiı bir kunreti Yardı, onu 
aaraıyordu ı Metre. 1 Şiddetle 
ailkiniyordu: .. Hayır, ben Ahf 
Beyin karısıyım, karw olaca
tım, metresi değilim." Balkona 
çıkarak btıtnn aemte haykır
mak gibi delice arzular du· 
yuyordu: 

- Ben Abf Beyle evlene
ceğim, onun metresi değilimi 

Fakat, onun hayalinde, bu 
"Metreı,, kelimesinin de kor
kunç bir cazibesi vardı. Oku
duğu romanlardan, ıeyrettiği 
filimlerden onda kalan intibaa 
göre, "Metreı,,, birçok ıevce
leri ajlatan, çllnkll birçok ev 

EY kiralamak v~ya evinizi 
kiraya vermek lıtiyor mu
sunuz? 

Gazetemize ilin veriniz, 
uzun gün dolaşarak yorul· 
maktan kurtulunuz. 

hanımlanndan f~a Hvilen, 
kendiıi iç.in fedaklrlıldar, bat
ta cinayetler yapılan, it için 
detti zeyk için yarablmış, 
gtlzel Ye tatlı, el 8stnnde 
tutulan ve hırpalanmıyan bir 
kadın demekti; fakat biraı 
dtlşUnünce anladı ki metresin 
bu itibarı, yalnız, onu ıeven 
erkeiin nazanndadır; Metreıi 
yalıuz Atığı aever, bqkalan 
ona kızar, başkalan on· 
dan kaçar, tiksinir, bqkalan 
onun için en fena ıöı.leri 
ıöylerler: "Fena kız, köt~ ka
dın, kirlenmiş, ıukut etmif" •.. 
Bütiln bu düşünceler o gün Ne
rminin J keyfini iyice kaçırmıştı. 
Akşam üstn, Abf Beye biç 
birşey söylemedi. Neıeaiz, 
durjun aörünllyordu. 

Sa,ta 7 

BfKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Rıfat Galip 

BAYRAMIN AŞKI 

- Atıf Bey ıordu: 
- Nen var canım? Niçin 

böyle biraz durğunsun? 
- Y orğunum, bir kınklığım 

•ar. 
Atıf Bey de keyfsizdi: 
- Ben de ıenın gibiyim 

dedi. 
Ertesi gün de Nermin kendi 

kendine: " Ben Atıf Beyin 
nesiyim? " Sualini sormuştu. 
Adeta buna tam bir cevap 
almadıkça rahı.t edcmiyeceğini 
anlıyordu. Ogün de neşesiz 
vaşadı ve o akşam da Atıf 
Bey eve keyfsiz geldi. Onun da 
bir dü§Üncesi vardı. Nermin 
bunu çok merak ediyordu. 
Her zaman onu teselli eden 
Abf Beyin de böyle yorgun, 
kederli ve sessiz durması Ner
minin iç sıkıııtısını arttırıyordu. 

- Peki senin nen var? Di-

Eve avdetinde telaş ve he
yecanının aebebini öğrenen 
ghe) Ayte, ince dukaklan 
iatihfaf ile bilkUle büküle ce
Yap vermişti : 

- Yazıklar olsun, sana 
Bayram. Keşke orada ölseydin 
de böyle kaçmasaydın. 

Karısının bu sözü ile ta 
yüreğinden yaralanan genç 
adamın yüzü pençe pençe 
kıı:ıllıklara boğuldu. Dudnkla
nnı ısırmıya başladı. Hiç 
cevap vermedi. Hakikaten 
Ayşenin bu sözlerile karsıln-

-ı 

nacağına, onun dediği ~ri bi 
ölmek çok daha evla idi. Bir 
lokma ekmek bile yiyemeden 
yath ve sabahleyin erkenden 
çıkıp gitti. 

Şabanın bamya tarlasında 
yazlık bir kulilbesi vardı. Bu
rada yabp kalkıyordu. Bayram 
bu kulübenin kapısını vurdu. 
Açıldıjı zaman iki hasım karşı 
kartıya geldiler. Ortalıkta hiç 
bir ıeı ve hiç bir kimse }'oktu. 
Bir kaç saniye göz göze 
bakışan bu iki kabadayının 
birbiri llzerine ablması çok 

dehşetli oldu. Şabanın birden
bire tabancuına sanlan eli 
Bayramın kuvvetli pençesinde 

kıvnldı, ezildi. büküldü ve 
avucu içindeki silAh kendill
ğinden Bayramın eline geçti. 

Birkaç saat sonra Şabanı 
kulübeıi önilnde ve bir tabanca 
kabzeıi ile başı parçalanarak 
ölmüş buldular. 

ye aordu. 
Atıf B. başını salladı: 
- Sorma, sorma... Dedi. 
Hüsniye Hanımın dışara 

çıktığı bir andan istif aôo 
ederek, Nermin, Atıf Beyin 
iki yakasından da tuttu ve 
gözlerinin ıçıne tebessümle 
bakarak sordv: 

- Söyle bana, haydi, çok 
merak ediyorum, söyle ... 

Atıf B. Nermini kucakladı 
ve gözlerinden öptü. 

- Yapma, dedi, sorma, 
olmaz mı cicim? Sorma... Üs
telik bir de sen kederlenirsin. 

-Ben mi kederlenirim? Ne 
kederi? fena bir haber mi var? 

- Hayır canım, fena haber 
filan yok, biraz tatsızca bir 
vaziyet var. 

(Arkası Yar) 
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Maarif Vekaletinden: 

Gelecek derı ıeoeıi ba~anda neıredfleceJ.r mektep Jdtaplan liıteıine konulmak üze
re muharrir ve tabiler tarafından yeniden gönderilecek kitaplann tetkik zamanları, 
tekilleri Ye prt)an ıunlardır: 

1 - 13 haziran 1931 tarihine kadar Vekilete teılim edllmiye11 kitaplar IM1 
31 den ıenesine ait kitap liıtesine konulmıyacakhr. 

2 - Tetkik için gönderilen kitapların iki nusha olarak Ye yazı makineıile 
klfıdın yalnız bir tarafına yaıılmıt olmuı ve harita, reıim ve tekil gibi kita
ba illYe olunacak ıeylerin de yalnız. bir takım olarak beraber gönderilmesi 
llzımdır. 

a - Tetkike Yerilecek kitapların her kopya lberinde OD beıer kuruıluk bi
rer damga pulu yapıftırılmıt olarak bet kuruıluk bir pul Ue birlikte ve Ma
arif Veklletine hitaben yazılmıı bir iıtidaya melfuf olarak Maarif Veklleti D•f· 
rlyat MUdllrltıiüne taabhlltlli olarak gönderilmesi ••ya elden teydif lizımdır. 

4 - Yapılan teblirata uymıyan ıekilde gönderilen kitaplar sahibine iade olunacakbr. 

Bugün işe Başlıyabilirsiniz 
Para biriktirmeye bqlamak ıçin mutlaka ay Yeya 
Hnebqıw beklemek veya bir yıld6nllmilne lntizu 
etmek f8rl değildir. 

Hemen burOn İt Bankuından bir kumbara alarak 
para biriktirm.,e bqltyabillrtiniı. 
BtlyUk ve knçtık binlerce kiti, kumbara aayHinde, 
lrir iki Mile içinde aermaye aa\ibl olmuıtlardır. 

[rüRKIYE iŞ BANKASI) 

BAHRISEFlT 
FELEMENK BANKASI 

ISTANBUL ŞUBESi 
dare merkeıi: AMSTERDAM 

Mezun aermayeai: 

2.5,000,000 FL. 
Tediye edilmio eermayeıi: 

5,000,000 FL. 

İhtiyat akçeei: 3,250,000 FL. 
Oalataıia KaraklJ paluta Telefoıu 
Be1othı lnl·S fıtaabul tıJf 9ubeıll 
"lılerlı• PMt&aeıl lttt.allaıie Alla• 

l•••I ı..., Telefoıu fit. 5't 

Bildmum banka muamellb 

Emniyet Kasaları icarı 

ITRIY ATI 
Kibar aınıfm niıanei zarafetidir. 

Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar. 
nadide ekstre Ye parfönler 

Btltiln çqitJerinl lıtanbul Yeril mallar 
puanoda bulursunuz 

Toptan Satıı Merkezi: Sirkeci Yalıköşkü Caddesi 
Mühürdar Zade Ham No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRIY AT F ABRIKASI 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

15,591 kilo köhne kanaviçe parçalan. 
40 " çal parçalan. 

Aı:apkap111 depoıunda bulunan bu iki kalem qya 
aablacaktır. T allplerin ~~ çarıamba gtlnO ıaat 11 
de 120 Ura teminab mu•akkate akçolerile Galatada 
mubayaa komiıyonunda bulunmaları. 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz _ 

TELSiZ AHZESI 

~ 

Jatada Oımanlı ban

kası ııraıında Kuleli 

mağazada iıtediğiniz 

kolayhğı bulabilirainiı. üyük Tayyar 
• 

pıyangosu 
İSTASYON LOKANTASI 1 HORHORUN• ~;~:ilu~~=ı~dt~ 
Sirkeci el yarında Dr } mektep ıolıak 

S5 E • r ah • t y c • • Hersh aababtaa •kt••• kadar 
T emia lokantadır. 

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

• 

--•••- T 0 R K J:ı.~.~ 1 ÇIN 

ALMANC~E~.~~~~~ ~~~LÜ 
HER M AN s A N lamu erkek llıul Alman•• 

ıı.arıı aıGtehallll " muıJllmJ 
Aln:ıaa 81uallln:ıl Sene 1930 

l Ciltte 3 Kııım vardır. 

fstanbulda Hilsniltabiat matbaasından ara ınıs 

Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil old uiu halde 

TABILDOT 

Pato!ol, Bakteriyolog 

Dr.M. Lutfi 
GOi.HANE SERlRlY A Ti 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahib, •• intani hutalar 
Patolojik •• Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adrea : Babıali caddeıi 
.Ulyet karıııı ıs No. 
fıluayenehaaeı Telefoa l.taablll 2S2) 
llıaaaets11u ı ,, ,, 223' 

-----------
DR. SEMiRAMiS EKREM. H 
Çocuk hutahklan müteha11111 

Dr. Ekrem Behçet 
Etf al hutaneal kulak, botu 

bunan hutahldan mütehaaaıaı 

Beyotlu Mektep ıokak No. 1 

Telefon Beyotlu 2496. 

ispirto ve ispirtolu İçkiler İnhisan 
Umum Müdürlüğünden : 

100,000 adet. mantar 
Şartnamesine tevfikan pazarlık ıuretile ahnacaktır. Taliplerin 

26 mayıa 931 salı gtlnUne kadar ticaret ıubesine mUracaarları. 

V uiyetnameler, E•lenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetl,rinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli i6rülmemıı bir ıliratle gider .. 

DOKTOR FEYZİ AHMET 
Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar .... Uteh-. 
C d d h -... .. ssısı. 

uma an maa a er gün saat ıo dan 6 k _1 b .. ·ta 
k b ı dil . ya auar .... a u e ır. 

Adres Ankara caddesi No. 43 

Telefon fıtanbul 3599 

Seyrisefain 
k3P'8 

Mekes aeentHlt Galata S&r-
Batı B. 2362 .Şube acente•~2740 keel MClbtırdu sade han• 

IRE- ISKENDERIYf: 
(İZMIR) vapuru 26 M•fl' 

S 1 10 da Galakd~ a 1 hareketle ıJl 
Pireye uğrayarak cuıxıat"' 
tesi sabahı l.kenderiyeY' 
varacaktır . fskenderiyedell 
·pazartesi 15 te kalkacak çar 
t•m- (P• ) ye de utr'"' 

ba ıre yarak pet"' 
ıombe relecektir. 

idarece aıağida yasılı 
• tkeOı tente, verdeaılo, y• i ,, 

ambar mucıamba11 imal 
Y koO"' 

tamiri mtınakaaaya 

muıtur. ur• 
Teminat mektubu 100 

1 İhale 1-6-931 saat 1 

Doğum ve kadın hastalıklatl 
mütehus15l 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

1 
Tttrbe, eski HilAliabı.mer ;J;;" 

No. 1 O Telefon t. 

Cilt ve zührevi hastahklat 

oöKT"'oR 
Ömer Abdurrahın~ 

dlıp••·· f ıtanbul emrazı sılhrevlye 
baıheklml tkdsOJ 

Ankara caddesi 
1 

Yurdu karşısında No. 1 

Yeni N~1r;gat 

Tnrkspor çıkb ,,..çı 
Turklpor Oliınpiyfk::,b.ııç• 

münuebetile dünkil d:.,ı cerr;r, 
Olimpiyakoı maçın;;''"'ennı•k• l ıl 
etti tini yakından ır k•fl e ... 
daha ırarmek, Yun;:çın ,,et~ 
relılnin, kaptakn,ının mntal••'•rı;,; 
cHI hakkında 1 .,.. kro 
re1lmlerle, karlkaUSr rnak i•te~ 
ler!e tekrar canlan~ır Türk•P0 

ıeniz bu,.on çık• 
alınız. 

SON pOS'f ~ 
te• 

•Hallı ııisıı 
Si 1 Havadis v 

YeYDI!, , u ı -- 1,-N llT'loı ııı.ıı 
Ware ı lstaııbul, SS .. .;T 

Şeref ıok•İ' 
-:;i': 2e2oı 

Teltli'oaı l.tanl~taııbı.J • J"~osr~ 
POlln kutu.au ı b ı SO• 
Tc]aTaf: lstan u -

- tAfl ABONE f ot 
t:C~ 

TORKIYB --- 7700 lıt· 
ı Son• 1400 " 1400 kr. 

750 " 
(, A1 300 ,, 
s " sOO ~ 

.00 " ıso,, ı,,_ 

- vorUıı&0"' .,11•,. 
Gelenevrak ger~11uyel ııl• 

lıAnlardan nı 

• :;a/lnt 
Mcı'ul MUdilr: S11brı 


