
HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Hallan ırazndün H.lk bununla ,arar. 
SON POSTA Hallaa blatıdın Halli buawlla lfltlr. 
S ON P O S T A Halkın d 111 el 1 n Halk bununla • 

1 MİLLET MECLİSİ AÇILDIKTAN SO 
ARADAN MÜHİM HABERLER BEKI.ENEBİLİR 

11-plarla Dünkü Maç Bl:iraberlikle Neticelendi 

akat Y annki müsabakada, Muh
litimiz iyi Çıkarsa Yenebiliriz 

Na tak 
~ Valaahraa 

' Sadl Cevat 

~ .... ffer Zeki All Niyazi 

~~'.:'eıi>ahçe takımı kaleye 
~~ mlldafaaya da Gala
~1 Ye Peradan üç oyuncu 
~ •uretile geri hatlarım 
~bir takviyeye tibi 

~~ IUretle Fener takımı 
~~ 11nınnıiyesi itibarile ha
~ ;"" (Beogradiski) takımı
~'~rı oyununa kafa tuta· 
~ derecede kuvvetli ol-

( I)•• •nu 4 GncG aayfada ) 

! j ..... 
..,. 

(Duamı 4üncü aayfamızda] 

'ı 

Misafir - Tebrik ederim, hilrriyete kavuştunuz 1 
Haydar Rifat B. - Hayır, aadece evime 1reldim. 

I• 



~2 Sayfa SON 

· [ Halkın Sesi ] DA iLi &••• IB 
Müstakiller Ve ı•G~e·~-.---~s---.----iiiiiaii------IElml-----.. 
Halkı F.kri "~ l Şehir. Me ~Jisi Niçini JYara~azlığın_ 

n 1 . "arısı 1 ~ 
~rctimc6 MIH•t Mecıw .l ı IJ 8 •• J Ah . G•d• ? . ..;,onu 
Hd sem Hnra •sılM••· Bı·r cı·nayet oy e e te ı ıyor tBudur 
bu devHde tle Meell•te 

:~=~:ı:::.·=!ı~:a.·: Bir Genç Kadına Sar- Bütçenin Vaktinde Çıkanlmaması, Hem Yoktan Bir Çoc_u_k_B_aıkasının 
müatakiı eb'uııardan .... kınbhk Eden Bir Adamı Yere Masraflara, Hem de Belediye işlerinin Bahçesinden Çiçek Top-
ıu bekleditl etrafında G •k • S b ld 1 k A K 
yapbt•m•z anketı yauyru: Ağır Yaraladılar ecı mesıne e ep o u ar en yağı ırıldı 

Ahmet B. ( lstaubul Orta Dnn ç mberlita.._ bir Şehir Mecli•i nisan içtima cleneaine haşladıtı rtıa azadan Kocamustafapa·--ıa oturan 
ticaret mektebi birinci aını- sece e .,... ,-u 

cinayet oldu. Tahkikabmıu Tevfik Salim Pı. içtimalann çok ıeyrek yapıldığını ve İf Sahabettin i'minde bir çocuk 
fından 904 numdralı) ya.zıyonız. çıkması için daha sık toplanılmasını teklif etti. Yine· bu diln Şehremı· .. ,·ne gı'tmı·c, 

0 
,,,.ı·· 

Mecliste müstakil meb'ua- · ... -s '" 
Tiyatro artistlerinden Mu- sıralarda Vali Muhiddin B., bet senelik imar projesini okurken varda lbrabimçavuş mahallesin-

Jann bulunması iyidir. Tek azzez Hanımla kocası ve bunun nisan içtimaında herhalde meclisten çıkarılarak biltçe de inekçi İbrahim agv anın bab-
fırkah meclislerde her yapılan d d ile beraber Dahiliye Vekilctine aönderilmesi temennisini iğer nç oyuncu ün gece • k 
teklif müı a \aşasız kabul yarısı hep birlikte Mahmudiye h.har etti. 1 çesine gizlice girmiş, leyla 
edildiği için ekseriya neticeler Esasen nisan içtimaı belediyenin 931 bütçesini tetkik ve ağaçlarından çiçek toplamıya türbesi karşısındaki Piyerloti 
·yi çıkmaz, baz n sakat bile caddesinden geçerlerken ibra- intaç için yapıldığı halde buna imkan hasıl olmadı ve ari- başlamıştır. Tam bu sırada 
ı>labilir. Esasen mecliste yapı- him isminde biıUi Muazzez fedeo bir gün evvelki son nisan içtimaında ise meclis top- İbrahim ağanıo uzaktan ken-
'an kanunlan kontrol eden lanmalarının 15 rtin temdidi kabul olundu. disine dogruv geldigıv ·m görlln-

Hanıma sarkınblık etmiş, bu B J B G J J 
bir kuvvetin buhmması (Cnm- yilzden şiddetli kavp batla- e ediyenİD aşına e en er ce ağaçtan atlamış, kaçmıya 
huriyet) in de ~ir şiandır. mı..h•. Kavganın kızgın bı'r il b b la koyulmu•tur Fakat karsa .. ken 

~ ~u.a k tasavvurlara göre ele- iç.in belediyenin ütçeye ti- 7 • ~ 
Kemal 8. ( Ahırkapıda İs- zamanında da dört erkekten diyenin 931 bütçesi Nisan nat eden birçok tesavvurları tellştan ayağı kayarak yol 

bakpaşa mahallesi 51 ) biri İbrahimi ağır surette ya- içinde Dahiliye Veklletine gön· da geçikmiş olacak, geçen se- üstündeki kuyunun içine düş-
- Mediste müstakil meb'- ralamıştır. Ya'rah hastaneye derilecek, orada tasdik edile- ne bütçesinin tatbiki lizımge- milş, bacağı kırılmış, Guraba 

u lann bulunması herhalde rötliriilmüş, diğerleri kaçmışbr. rek Mayia soıiluına doğru lecektir. 1 hastanesine yatırılmıtbr. 
iyidir, amma bizim iyi deme- Şeyh Mustafa belediyeye iade olunacak ve Halbuki geçen seneki bOtçe 
mizle İf olmuyor ki... ı Hazirandan itibaren de tat- ile bugtinkil teşkilib tatmin Hırsızlık 

ir Milli Hudutlar Haricine bik mevküne geçecekti. Hal· etmek kabil olmadığı için 
Ahmet Ef. ( Aşça : Koca Ç k I k buki bugün evdeki hesap belediye çok milşkUI mevkide Gala tada Bir Tütüncü 

Mustafa Meşeli mcsçit mahal- 1 an aca k l kt o··kk" S d J lesi 22) çarşıya uymamış bulunmakta- a aca ır. . • u anını oy u ar 
b akl Eski Nakşi ıeyblerinden Çan- dır. Yani belediyenin 931 büt- Şurasını da kaydedelım kı 

- Benim siyasete iç ım kında oturan Mustafa isminde şehir meclisi içtimalarmın 15 Galatada Mahmudiye cad-
ermez. Ben şimdi ~clisi değil l d b çesi ancak 15 Mayıstan sonra gün daha temdidi üzerine aza desinde 1 18 numaralı tütüncü birinin son gün er e azı 
kşama ekmek par .. .,., .... diicıü- Dahiliye Vekaletine gönderi· b "dd t · · · 10 

~ -y şüpheli hareketlerde bulun- u mu e ıçın yevmıye 
nüyorum. Koltuğuma ekmeği lebilecek, tabii tasdik muame- liradan 150 lira fazla para 
l kşa d.. d- duğu anlaşılmış, milli hu-

a ıp ta a ma eve un um lesi de en az iki ay süreceği alacakbr. 
mü, meb'us ta, reis te benim. dutlar haricine çıkanlmasına 

if lüzum görülmüştür. Bu adam 
Hasan B. (Sultanhmet lo- ltalyan tabiiyetindedir. Mahfu-

kantası sahibi) 1en buraya getirilmiştir. Yarın 
- Mecliste müstakil ve yola çıkarılacaktır. 

muhalif meb'uslann bulunması 
yalnız iyi değil. şartbr. Yal
nız bu defa meclise gır· en 

Bir Ustakil Namzet 
Fatih Belediye garajı tesvi-

müstakiller arasında siyasi ka· yecisi İhsan Ef. Vilayete bir 
naat ve akideleri tebellür etm · ş istida ile mfiracaat ederek 
kudretli şahsiyetler göremiyo- münhal İstanbul meb'usluğu 
rum. Sürükleyici bir nüfuz ve için müstakillen namzetliğini ı 
kudrete sahip birkaç simanın koyduğunu bildirmiş, fakat 
mecliste bulunması bilahare Vilayet · münhallerin intihabına ı 
mecliste kuvvetli bir partinin henüz başlanmadığı için bu 
doğmasını ve binaenaleyh mü· hususta şimdilik yapılacak bir f 
nakaşa kapısının açılmasını şey olmadığı cevabını vermiştir. 

temin ederdi. Ben mecliste GUpegUndUz Soygun 1 
bugünkünden daha fazla müs-

1 takil bulunmasını isterdim. Kasımpaşada terzilik eden 
Sıtkı. dün Şehremini yangın 

Maamafih buna da şükür... yerinden geçmekte olan Fehi- 1 
* me Hanımın önüne çıkarak ) 

Meliha Fazıl H. (Cinci mey- göğsündeki 4 altını kapıp ka-

Şehremin · ndeki . Yangın Faciası 
Mahkemeye İnti al Etmek Üzere 

dan 36) çarken yakalanmışbr. 
- Kadınlar intihap hakkı- Arifeden bir gün evvel Şeb- düşünülecek olursa bUyük hır 

na sahip olmadıkları için bu ayıs Ayhğı remininde Uzun Yusuf mahal- facianın önU alındı. 

dükkanına hırsız girmiş, 250 
liralık damga pulu ile 25 lira 
çalarak kaçmışbr. Dükkan sa
hibi Mehmet Ef. polise mi\ra
caat etmiş, fakat hırsızları 
yakalamak mümkün olama
mıştır. 

Gariptir ki bundan bir müd· 
det evvel ayni cadde de bulu
nan Mehmet Ef. nin kardeşine 
ait terzi dükkanına da hırsız 

girmiş, mühim miktarda ku· 
maş çalmış, bir türlü yakala-
namamışb. 

Polisin, bu civarda 
dikkatli davranması 
gelmektedir. 

daha 
)Azım 

Türkiye .. Mısır MUnasebatı 
Mısır sefiri Abdülmalik 

Hamza B. Türkiye - Mısır ti
caret mukavylesinin müzakere
sine yakındn başlanacağını, bu 
suretle iki hükumet arasındaki 
dostluğun bkişaf bulacağını 
söylemiştir. 

Günün 

Ağn Dağı 
1Memnu Mıntaka O~ 
1 

Kabul Edildi 
- · ,.,,, 

1110 numaralı aske~ 
nu •111taka kanunu ~. ~ 
Ain dağı ve havaliJI ~ 
mıntaka olarak Hin •• b 
tesbit edilmiıtir. • 

Gazi Hz. nin Seyahatlert 
·ıayet

Gazi Hz. nin Şark vı ef' 
· lerine seyahat yapmaları ,do. 

velce tasavvur olunuY0 bO 
Yeni bir habere gı>~ aJJt~ 
seyahatin gecikmesi ibtırı> 

kuvvetlenmektedir. 

Gazi Çiftliğinde Merasilll 

Tesisiuin yıl dönfimÜ -~ 
aebetile 5 mayısta AııkJ' ..,er' 
Gazi orman çiftliğinde 
im yapılacaktır. 

Ankarada Asarı Atik• 
Bulundu 

Ankarada Çankın k•~ 
açılmakta olan cadde n ~ 
asarı atikadan bUyük J' 
mabet ve saray harabesi d"1' 
etmiş, caddenin inşaatı 

durulmuştur. 

Rifat Bey 
Diyanet İşleri Reisi Rif•t ~ 

haziranda yaşı dolayısile telı' 
edilecektir. 

Yeni Bir Şayia 
• 1110,,.. 

Lruk devlet eıınalarına ~ 
mahakôr telôkki olunan el 

D·y•" müe&Se5elerin, bu arada 1 ·ıi· 
işleri reisliğinin hükümet t~Ş~ 1'• 
tından aliil<n&ımn kcsileceğ1 ;,ı 
kanda dün bir gazetenin yer ,
haber Ankaradnn teyit olu~;d• 
mış, bunun nsh olmadığı 1 

ediimiştir. 

Yusuf Kemal Bey 
Şehrimizde' bulunan Ad~ 

Vekili Yusuf Kemal B. Y 
Ankaraya dönecektir. 

Askerlik Ukellefiyeti 
Okuma, yazma bileni~ 

askerliğinin bir seneye inci; 
leceği hakkındaki tasavvu; 
nn kuvvetlendiği söylendi 
tedir. 

Sefirler Arasında hususta ne söylesem fuzuli Mayıs maaşının dağıtılması- lo\;inde Mecidiye sokağında Bu yangının böyle büyüme- balkı, telefonu kaldıranlar 
olur. MaamaSh tek elin şa- na bugünden itibaren başlana- bir yanıın oldu, liç ev ile sinin, oradaki yangın telefo- aleyhine dava açmak iizeredil'. Viyana ve Belgrat eJçile;:: 
kırtısı çıkmaz. Sınıflarında cakbr. üç dtikkin tamamen yandık· nunun, halkın itirazlanna rağ- Resimde, yangın e nasında mizin tepdili, Fethi Beyin Vh 
sessiz ve münakaşasız bocala- bir çocuğu yanan bedbaht 1 T . . . h l kJP" 

d. 1. tnl b 'b· b. Ankara'da Tı·fo tan soara güç halle söndürül- men başka bir yere kaldırıl- anne Fatıma Hanımı, pencere- ş1 e çı ığıne tl'··mı n' 1~., rmı ın ıyen e e gı ı ır I rıkım ayiof., , ın og· nı o iP"'" 
· t 1 nsl b' 1 Ankara da yeniden bazı tifo dil ve hiç şüphesiz, o civanla- masından ileri geldiğini evelce den atlamak suretile kurtulrn ~ JZıye a an u me us an I dığı haber " riı r: idedir. 

pek beğenmem. vak'aları başgöstermiştir. ki bütün evlerin tahta olduğu söylemiştik. Şimdi o civar diğer çocuğile görüyonız. .A 

===========================-~=====================ıı:::::::ı============·=======================================-========~·. ~~-~ 

Ve Futbol M;~ Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. 
1.--------------------------------------------------------------------------------·-----------

1 : Hasan B. - Haydi bakalım, ben de 
futbol elbiselerini giyiyeyim de maçta oymya
yım... Hevesim geldi. 

2: Hasan B. - Dur, aman, yahu ••. Top 1 3: Ahali - Eyvah, top Hasan Beyi açur-
beni havaya uçurdu, yetişi:ı, imdatl.. du, topta meydanda yok, Hasan Bey def 

bİf 
4 : Hakem heyeti - \y! Hasan Beyden",.. 

telgraf geldi, okuyalım "Salimen Bursad• 
şiş dağına dü§tüm, merak etmeyin!,, 
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e 

Her gün 
Aliinderecatımızın çok
lııgundan dercedileme
'1liştir. 

, .-

Günü Gününe Yaşıganlar j' ,__S_o_· zu-•• -n-Kı_sas_ı.....,.~ 
'--------------------~------------------------------------------------~--------------
Son Postanın Resimli Makalesi 

~.------=--------==--=--
Yüz Bin Liralık 

Bir ihtilaf 
(B F ilf tarafı birinci sayfada J 

- -ti~t tasfiye muamelesi bit
bi,. te.ıı •onra ortaya bir (100) 
ÜQ lira meselesi çıkm11. diğer 
b 0 rtak defter mucibince 
~ . Paranın Hüseyin Cahit 
r r0 hesabmda olması lizım 

1 - Bir çocuk ailnil filnüne yapr. I 2-Tabli bunlar Jribi dütOnea yqb imaa-ı 3 - Kendinizi çocukluktan kurtarmak 
herlal lçhı onun düşündütG bir plln .,. lar da nrdır.BuoJar da günil ınnOne, pllnaız. latiyoraanız ert'ell istikbal için bir plla ya-
bir taHYYUr yoktur. •• dütünce•iz yqarlar. pınız .,. hayabnıza ona •öre tanzim ediniz. 

c tceğini idda etmiflerd.ir. 

lf ~iıi.nı i>ğrendiğimize göre. 
tiıı eyuı Cahit Beyin zimme
o) de gibi g&riiodllğll iddia 
it~~ bu ( 100) bin lira me
ih ~~ı, ortaklar arasında bir 
iki lilifa ıebep olmuş, diğer 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
................................................................. : .................. ... . 

Portekiz isyanı 
t 0rtak &Y\lkatlarla mnşave- Şiddetli Müsadeıneler 
ey~ b~le lüzum garmüılerdir. Vuku Buluyor 
~ kın diğer taraftan, şirket Lizbon, 1 (A.A) _ Ma-
l ~hasebecisinin tetkikine °.>a- derde toplanmıt olan kuvvet· 
l!Quraa H.. · C b"t B • 

'

. '- useyın a ı eyın l k d d bahriye 
ıt1S:et k h b k (6) ere uman a e en 

bita li e arşı esa 1 anca 1 nazırı, hüktlmet reisi M. Kar-
ra kadar olmak IAzımdı.r. ı monaya bir telgrafname gön-

"'1 Yukarda bahsi geçen iddia- dererek askeri hareketlerin 
ttiJ n esası ıu olduğu söyle- . büyilk bir muvaffakiyetle bq· 
lir llıektedir: Şirket 200 bin l lamış olduğunu bildirmiştir. 
1 il kadar kar yapmı~, bunun f Lizboo, 1 (A.A.) - Vasco 
00 hin lirası ortaklardan Hil- de Gama kruvazörü Pico 

~Yiı:ı Cahit Beyin masrafı Cruı'u bombardıman etmiştir. 
fi !'ak kaydedilmiştir. Şimdi Asiler mukabelede buluoma-

tlseyin Cahit Beyden bunun mışlal'dır. Hükumet kuvvetleri 
;:akı ınfisbitesi istenilmekte- asilerden iki vapur ile bir 
l'lf. Bununla beraber bu mas- miktar harp mllhimmab zap
d a dair Hüseyin Cabit Bey- tetmişlerdir. 
~'ll bugüne kadar hesap so- ---
t~anuş olması da manalı Sabık l<ıral Londrada 

nıekted;r. Londra, 30 (A.A.)- 13 iin· 

Suriye Tahb 
~İr Abdullah Bunun 

Peşine Düştü 

.\ l<~düı ( Hususi ) - Şarki 
~bıatan Emiri Abdullah an-

~b buraya gelmiştir. Emir 
'-'ı duUab merasimle karşılan· 
tll' \re doğruca F ranSJz hnkfı
~tiniu Suriye mllmeaıili nez· 

~e ~tmiştir. Burada şerefine 
f lıyaf et verilmiı, bu ziya· 

:1' Suriye iyan ve eşrafile 
~ ~dia azuı da bulunmu~. 
~tin buraya gelmesi birçok 
~allere yol •çmıpa da en 
'etlisi Suriye tabbnıo ken· 

e teklif edilmiş olmasıdır. 

Polisin İsmi 
~El • 
) ~ırandc:.n Sonra Emni .. 
~t !Vtüdürlüğü Denecek 

~ y tni polis kanunu mucibin
lli) Polis müdilrlüklerine ( Em
~tt Müdürlüğü ) denilmesi 
~ ~Relrnektedir. Knnun bari· 
~~~ aşl.angıcında tatbik edi
" \ar cıhetle isim tebdili de 

ihten sonra yapılacaktır. 
\'· 

~ltıtı~tıe bu kanun mucibince 
'ı }'~Y~t müdürleri, vilftyetin 
~l)R lne ait her husustan 
t,k~dan doğruna mes'ul ola-

<lrdır. 

Oahin istikraz Faizleri 

en Alfons yanında oğlu Don 
juan olduğu halde Dartmoutba 
gelmiştir. Don Juan Dart· 
mouth bahriye mektebine ka· 
bul edilmiştir. 

ispanyada Tevkifler 
Barselon. 1 (A. A.) - Bir 

takım işsizler yiyecek içecek 
satan mağaıalara girerek öte
beri alıp gitmişlerdir. Dokuz 
kişi tevkif edilmiştir. 

Efgan Tayyare Postaları 
Kabil, (Hususi) - Tahranla 

Kibil arasında yolcu ve posta 
nakli için tesis edilecek hava 
hattana ait mukaveleyi Nadir 
Şah imza etmiştir. Tayyare 
postaları mayısın ilk haftasın· 
da başhyacakbr. 

lngilterede Kısmi intihabat 
Londra, t (A. A.)- Meb'us 

sir Jnmeı Melville'in bu sabah 
vefatı üzerine yeni bir kısmi 

intihap icrası mecburiyeti basil 
olmuştur. Bu intihap, bugün.; 
!erde yapılmakta olan dördün
cll kısmi intihaptır. 

Garip Bir Hırsızhk 
Sidney, 1 (A.A.)- Sidney 

uostası bu ıabah Kanberra'ya 
1ileldiği zaman taahhütlU bir 
nosta paketi içinde "Conımon
vealk,, bankası tarafından 

anberradaki şubesine gönde
ı·ilmiş olan 1 O bin lngiliz lirası 
yerine bir takım eski telefon 
rehberleri çıkmıştır. 

abine Tebeddülô.tının Sebepleri 
~ * * 

Hakkında Kuvvetli Bir Şayia 
Ankara, 2 (H. M.) - Yeni Millet Meclisinin açıhp faaJiyete 

bqlamasile beraber kabinede yapılacağı tahakkuk eden 

tebeddülibn ciddi ıebepleri hakkında yeni •e ku,.vetli bir 
şayia çıkb. 

Bu tayİaya göre, mllhim mevki sahibi bazı zevat kendileri
ni istirahate muhtaç görmektedir ki başlıca tebeddülat ta bun

dan doğacaktır. Bununla beraber bu haber etrafında isim zik
rinden şimdilik çekinilmektedir. 

Her halde yeni parlamentonun faaliyeti ile beraber hüku

met merkezinden mühim haberler çıkmasına intizar edilebilir. 

Büyük Facia 
Bir infilak Neticesinde 
Yüz Kişi Parçalandı 

Rio De Janeiro, 30 (A. A.)
Nichteroy ismindeki tersanede 
torpil atelyesinde bir infilak 
vukua gelmiş, 20 kadar ölü 
ve yüz kadar yaralı sayılmışbr. 

Rio De Janeiro, t (A. A.)-
Nichteroy' da 3 bin ton banbn 
infilakı, hakiki bir facia şek
lini oJmışbr. İnsan cesetlerinin 
parçalan facia mahallinden bir 
kilometre mesafeye kadar abl
mışbr. Facia kurbanlarının hü-

Amele Meb'uslar 
iş Kanunu için Uğra

şacağız, diyorlar 

Yeni Bütçe 
Meclisten Çıkması 
Epeyce Gecikecek 

1 viyetlerini tayin etmek hemen 
hemen mümkün değildir. 
Ölenlerin miktnrmın yüzü geç
mış ol~uğundan korkuluyor. 

Zonguldak, (Hususi) - Bu
radan amele namına seçilen 
yeni meb'm Haaan ve Esat 
Ef.ler amele arasında tetkikat 
yaparak Ankaraya hareket 
ettiler. 

Her ikiıl de, mecliste ame
lenin hukukunu mlldafaa ede
ceklerini ve bilhassa iş Kamı· 
nunun bir an evvel çıkması 
için uğraşacaklarını s5ylemek· 
tedirler. Zonguldak amelesi 
kendi aralarından iki kişinin 

meb'us seçilmesinden dolayı 
Halk Fırkası Umumi KAtipliğine 
bir teşekkllr telgrafı gönder
mişlerdir. 

Antalyah Caniler Yakalandı 
Antalya, 1 (A.A) - Korku· 

deli kazasmda bir karı kocayı 
öldürmekle maznun caniler 
adliyeye verilmiştir. 

Ankara, 2 (H. M.) - Ha-
ziran başlangıcından itibaren 
tatbik mevkiine geçmesi lizJm 
olan senelik bUtçeoin bu •ene 
için gecikeceği haberleri te
eyyüt ediyor. 931 bütçesi ancak 
haziran aonlarmda meclilten 
çıkabilecektir. Bunun için hn-

i ' kumet haziran ve temmuz ay· 
lanna mahsus iki aylık mu· 
vakkat bir bütçe bazırlamıfbr. 

931 umumi biitçesinde yapı
lacak tasarruflar tamamen tes
bit edilmiş bulunmaktadır. 

Tabiiyyetten lskat Kararı 
Ankara, 2 (Hususi) - Res

mi izin almaksızın tabiiyetini 
değiştirdiği anlaşılan Midyat 
kazasanın f stil köyünde 1924 
doğumlu Haca Ha.san oğlu 
Hamit Ef. nin Türk vatandaş
hğmdan çıkarılmasına karar 
verildi. 

Fransanm Nüfusu 
Paris, 30 (A. A.) - 1930 

senesine ait olarak neşredilen 

ihsai cetveUerden anlaşıldığına 
göre, tevellildatta vefiyata na
zaran 100 bin kişilik bir teza
yüt olmuştur. 

F ransada Bir Facia 
Mons, 1 (A.A) - Bu civar

daki maden ccaklanndan 
birinde bir çöküntü olmuş, 6 
kiti kaybolmuştur. 

ltalyada Komünistlik 
Roma, 30 - (A. A.) - Ro

manya eyaleti komUnisl:lerin
aen 29 kişi birden 6 seneye 
kadar muhtelif hapis cezalarına 
mahkum edilmişlerdir. 

Romanyada Veni intihabat 
Bükreş, l (J fosusi) - Ro

manya Ayan ve Mcb'usan 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

! Meclisleri bir emirname ile 
feshedildi. Yeni intihabat ha-

Vaktile lstanbulda Halk rma hilafı hakikat bir 
Fırkası mümessili bulunan tek regfo girmesine mti• 
Refik lsmail Bey, progra- ni alacak bir şekle ;,.. 
mında aynen ıu sözleri caclır.. Hakiki münte
aöylüyor: hip, hakiki müntehap t1.r 

11Program olarak, şim· bi~ne~ice. lı!1kiki haki
dilik, bir nokta üzerinde ':mıyetı mıllıye ... 
yürüyeceğim : Milletin ha- Bu neticeden nek'adar 
k' · f · k rı t •0 zaman mehcur kalırsak o 
ımıyke ını k ema 

1 ~ ~?'~ miiddetçe de her iyiliğin 
etme , ço umumı goru- h s I" A • I k k 

h h ,d ·ı u u une mcnı o aca ço 
nen ve er a e en şamı mühim bir amil ortada 
bir program demek olan kalmıyor, demektir.,, 
bu noktanın f iligatta Sabık bir Halk Fırl<ası 
tamamii tecellisini te- mutemedinin bu itirafı 

ziran bidayetinde yapı!acakhr. 
Başvekil M. 'ı orga, neşrettiği 
bir beyannamede bu son ka
rarın sebeplerini anlatmaktadır. 

Ankara Kız Lisesisinin 
Bayram Seyahati 

Konya, 1 (A.A) - Bayram 
tatili müna ebetile şehrimize 
gelen 25 kişilik Ankara kız 
lisesi izci kafilesi bugün An
karaya dönmüşlerdir. 

l(abanin Veni Ortosu 
Cidde, (Hususi )- Yakında 

min için başarılacak ge· üzerine arbk intihap san- Kıra) İbnissuut ile Hicaz hüku· tr lstikraz1 dahili tahvillerinden 
bll~ lltınıaralı kuponun faizi 
b~~ ilden itibaren Osmanlı 
~4ttt ilsında verilmiye başlan· 

Derviş Paşa 
Müdafaa VekAletl 

gtine iş, nıeb'us intihap dıklarma hilafı hakikat 
Milli kanununu reg sandıkla· rey girmediğine, meti erkanı gelerek Kabe için 

Müsteşarı Deı·vif Paşa tedavi • burada dokunan örtUyü alıp 

• 
için doktor Nazım Beyle bir· ister inan~ ister inanma/ Mekkeye götürecekler, Beytiıl· 
ilk~ Vfyanaya g~m~ti~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~ haramın üdüne örtec~ler~~ 

Meb'uslarımız 
Ne ile 
Meşgul? 

• • 
Bir akademimiz olmadığı 

için, milletin her ihtiyacım 
tatmine çalışan meb 'uslarnnız 
§İmdi de bilyllk tarihi tetkik
lerle meşguldürler. Besim Ata
lay Beyin ismini bu arada 
tükranla yadetmemiz lazım. 
Kendileri eski Yunan şairleri 
Homerin Türk olduğunu iddia 
etmifler. Buna Yunan profe
sörlerinden biri de cevap 
veriyor. 

Bu, eskJ defterleri yokla
yacak kadar zilğiirlediğimize 
mi delildir, bilmem. Fakat 
bazı meb'uslarımızı, ilk asır
lara ait esrar yığınlarını eşe
lemekle meşgul gördükçe, 
içime kuruntular geliyor. Bu, 
halden korku ve maziye doğ
ru firar mıdır? Memleketin 
buhran günlerinde, gözlerimizi 
halin istıraph ve istikbalin 

tehditkar yfizünden çevirerek 
mazinin karanhklnrile doldur-

mıya ne lüzum var? Bu işi 
mütebassıslara ve mUtebahhir
lere bırakalım. 

Aksaray meb'usumuz, Ho
merin milliyetini tayin ederek, 
Türkiyenin borçları meselesi
ne, danping meselesine, vari .. 
datın cibayeti, \"ergiler, çocuk 
ölümleri, verem, nüfus azlığı 
gibi halin bin bir derdine 
deva mı bulacaktnr? 

Besim Atalay B., mecliste 
bu meseleleri hiç münakaşa 
buyurmuyorlar ve kendilerini 
darülfünun kürsüsünde zanne
derek Yunan profesörlerile 
münakaşe ediyorlar. 

Bu iş bölümil devrinde 
herkes yalniz kendi vazif esile 
meşgul olmalıdır. 

İstila ordulanna dairel~rini 
çiğnetmek istemi yen "Arşimet .. 
Türk midi? farkında değilim, 
fakat, iktısadi bubran!arın is
tiliısına uğradığımız bugünler
de, Arşimedi tanzire çaLşan 
Tür~der görüyoruz, vazifeleri 
bu c·lmadığı halde. 

Bek enil iyen 
Tayinler 

[ Ba~tarafı 1 inci sııyf eda J 

Fakat bu tayinlerin kitnleri 
hangi mevki'ere getire ~ ğİ 
hakkında bı1 dakil~da hiç 
kimsenin malumatı yoktur. 

Y almz Dahiliye ve Hariciye 
vekillerinin yerlerini muhafaza 
edecekleri muhakkaktır. Te
beddülat diğer vekiller arasın
da olacaktır. 

Bunlardan bir kısmı veka
letlerini değiştirecC'k!cr, bir' 
kısmı da büsbütün kabine 
haricinde kal::ıcaklardır. Mera
lu mucip olan nokta. kabine 
haricinde kalacak olan zevahn 
yerine gelecek yeni simalardır 
ki bizi beklenmiyen bir ihtimal 
k~şısında bırakacaktır. 

Cezayirde Bir ~a 

Paris, 1 (A. A.~ - Matin 
gazetesinb Bone'den istihba
rahna göre Bone ile P: ilippe· 
ville arasında sefer Yll?an bir 
otobüs, Bone'ye 6 kilometre 
mesafede kapaklanmışbr. 4 ki
ti ölmüş, 5 kişi yaralanmıştır. 
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A T ,~ , c.L ER ı N.. 8 ı R 
~:~!z;!:KaıJ, BUÇUK SENELİK HA.YATI 
Fakat Y annki Müsaba
kada MuhtelitimiZ iyi 
Çıkarsa Yenebiliriz. 

(Baş tarafı 1 inci aayfada) 

Allelclll• kooperatifi 

Bunun neticesi olarak ilk 
devre, hemen tamam ile Fener
bahçenin bariz hakimiyeti al
tında cereyan etti. Fakat klh 
Fener muhacimlerinin lüzu
mundan fazla dri~ling yaparak 
akınları defedebilece k bir ağır
lığa sevketmeleri, kih acele 
ablan şiltlerin kale yakininden 
geçerek avt olması (Beoğradski) 
kalesi etrafında dolaşan ve 

bir ttirlil sayıya tahavvül ede
miyen tehlikeyi mütemadiyen 
tehir etti durdu. Okadar ki 

Hükumet, iktısadt hayatta ' 
kooperatifçiliğe fazla ehemmi- ı 

ilk devrenin bitmesine tam yet veriyor. Bu suretle Yani-
bir dakika kalmıştı. mak istenen gaye tudur: K6y· ~ .... . _ 

Tam bu sırada, usulünde 
bir tari yapan Fikrete Beoğ· 
radski müdafiinin el ve ayak
larile bariz bir surette yaptığı 
f avl, aleyhlerine bir firikike 
sebebiyet verdi. Zekinin fev
katide güzel çektiği bir şüt 
kalecinin oynamasına fırsat 

vermeden Fenere nihayet bek
lenilen golü )<azandırdı. Biraz 
ıonra da ilk devre bitti. 

lüye kredi temin etmek •• ] 
köylftnlln mahıulllnü satmak. i 

Şimdiden memleketin birçok 
1 

yerlerinde kayliı için, istihsal 
ve kredi kooperatifleri teşek
klll etti. Fakat kooperatifçi
liğin en faal olduğu yer lzmlr 
iktısadi mmtakasıdır. lzmir j 
muhabirimiz o havalideki koo- 1 
peratif faaliyeti hakkında bir 1 
tetkik yapmıştır. Yazıyoruz: f 

tkl.ncı· d h 1 d k İzmir ( Hususi) - İzmir ik- 1 evre aş a ı tan 1 
tısadl mıntakasında kredi koo-

sonra, Fenerin hakimiyeti yine • 
peratifleri bir buçuk seneden- . 

bir müddet devam etti. Fakat beri faaliyette bulunuyor. Ônll- Armutlu k .. peratifinin ~eti 
pek az geçince misafirlerin müzdeki sene içinde bütiln 1 w llctı••t bilen /tadın 
fazla gayret gösterdikleri gö- köylerin kooperatif teşkilAtına ortalıl•rt 
rüldü. Bunun neticeai olarak 

ahnması temin olunacaktır. Bu ı 
hakimiyet ( Beoğradski ) ye 

O 
d k 'k d h teşkilitm bu ha valide teıek- 1 geçti. nuncu a 1 a a asım külünde en büyük rolü Ziraat 

taraf sağiçinin uzaktan ve kö- Bankası yapmışbr. Banka mü-
ıeleme çektiği bir şüte mani . 
olmak için Fenerbahçe kaleci- j dUrü lsmail Hakkı Bey, koo• 

peratiflerin bir buçuk senelik 
ainin Plonjon yaptığı görüldü. f~aliyetini bana şöyle anlatb: 
Vaktinden bir iki saniye "Ceçen ıene İzmir vilAye
evvel yapılan bu plonjonun tinde (39) Zirai Kredi Koope
topun ancak kalecinin par- ratifi teıekkül ederek faaliyete 
maklarına sürünerek kaleye geçmiştir. - Vilayetin (10) kaza 
Jirmesile neticelendi. Misafirler merkezile beraber (233) köytl 
l.u suretle beraberlik sayısını kooperatif teşkilatına dahil 
amin etmiş oldular. 1 olmuştur. Teşkilata henüz dahli 

M :tt"k h tı· b' olmıyan (4) kaza merkezinden aç gı ı çe arare ı ır 

kil al d D . 3 Ü ve ( 477) köyünden takri-
fC ıyor u. evrcnın son-

Koo,,ertdlf müessis/erim , 
Jzmlr Ziraat b11nka$ı mü

tliirii 1$nHlll Hakkı B. 

lanna kadar zaman zaman 1 ben (80) i bu sene faaliyete 
' k J (16) · k Afl•lritle kooperatifi açılır/un 

Sırplarm daha hakim oldukları geçece 
0 

an yem oope- batlanrıçta 78.222, ,ubat 1931 mııtır. Ayni koop~ratiflerin 
•lrüldü. Maamafih bütün mü- 1 ratifin ~ıntakalarını tetldl de ~.236 lira bu möddet z:ırfında ortakla-
dafaanın gayretleri neticesinde ' edeceklerdır. . . . Tahsil edilmiş ihtiyat sel'-'. rma ceman ( 2.115.000 ) lira 
•laafirler, sayı adedini yük· B~. ~J(J) k.ooke~atifın .ılk te- d kadar ikrazda bulunmuılardır. 
aeltmiye muvaffak olamadılar. ~ekkulundekı vazıyetlenle fU· mayesi 28.825, tubat 1931 • 

Devrenin bitmesine beş on 
dakika kala, Fener takımının 
fazla çalışarak yine hikimiyeti 
elde etmiş olmasına rağmen 

blı de sayı adedini arttırmıya 

•uvaffak olamadık. 

bat 931 nihayetindeki vazi- 63.855 Hra. 1 Kredi kooperatifleri yalnız 
yetleri toplu olarak ıudur : Bu tablodan anlaşılacaiı nakten ikrazat yapmak değil 

Ortak adedi, baılangıçta veçbile kooperatiflerin, bu illi "Kooperatifler Birliği,, vasıta-
4.286 ıubat 1931 de 9.551, faaliyet aenesi zarfında ortak sile tedarik edilen birçok is

Taahhiit edilmiş adi ıerma- miktarı ( 2 1/4) misli, tahsil tihsal vesaitinin ortaklarına ehven 
ye başlangıçta 312.886 lira, edilmiş, adi sermayeleri (6 1 t2) şerait altında tevıiini de iıtih
tubat 1931 de 1.573.821 lira misli, tahsil edilmiş ihtiyat daf etmişlerdir. 1930 senesin-

Fenerbahçe takırnında Sadi, ' Tahıil edilmit adi ıermaye İ sermayeleri (2 1/4) miali, art- de henüz bu birlik teşekkill 

lı••peratif i 
etmediği cihetle, bu Tazifeyi 
'muvakkaten Ziraat Bankası 
ahdeaine almııtı. Bu sene bir
lik tqekkO.I etmit ve nizam-. 
nameli derdesti tasdik bulun-! muıtur. Kooperatifler, bu se-

1 ne, istihsal vesaitinin tevziine 
I daha fazla ehemmiyet vermiş
i lerdir. Birliğin bizzat faaliyete 

t 
geçmesine intizaren, bu sene 

de yine Ziraat Bankası bağcı
! ların kiikürt, göztaşı, potas, 

j seriİ kAğıdı, kUkürt ve göztqı 
J püskürme tulumbalnrı, çuval 

1 

gibi levazımın vaktü zamanile 
tedarikine tetebbüs etmiştir. 

. Evvelki seneler torbası (7-8) 
liraya alman kükürt bu ıene 

(3, 75 - 4, 75) liraya mubayaa 
olunabilmiştir. Keza göztaşı ve 

potas gibi bedelleri mühim 
yekiinlara baliğ olan mevat 

asgari (%20) nisbetinde daha 
.ucuz olarak temin ~dilebilmiş-
tir. - Evvelce veresiye olan ve 
torbası ( IO) liraya verilen kü-

kürt bugün kooperatif ortağı
na ancak (5) liraya mal ola~ 

caktır. - Kooperatif tetkilitının 
mevcudiyeti · sayesinde bütün 

hu levazım ihtiyaç zamanından 

evvel Kooperatif !erin ambarla

nnda haur bulundurularak or
taklara tevzi edilmiş ve edil-

mekte bulunmuştur. 

Kredi Kooperatifleri hu gi
bi istihsal levazımınıa tevziile 
iktifa etmemiı, bağ muıtaka-

larında üzüm 1&tıflarına da 
delAlet etmiş ve (1930) sene-

sinin tecrUbesi müsbet netice 
vermittir. Bu sene üzüm satıf

ları: yakında teşekkül edecek 
olan birlik vasılasile ve daha 

geniş mikyasta lzmir borsasın
da yapılacaktır. 

Adnan 
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Otomobil Ve Otobüı 

Şeker Şirketi 
-

Edirnede Dedikodular 
•er. ücretleri Azalhldı Rahat Durmuyorlar Misafirlerden soliç, sağ mu-
avin ve kalecileri bilhaua Kaplıca ve plaj mevsimi 
muvaffak oldular. Yalnız, batladıtı için Yalova belediye-
(Beoğradiski) futbolcllleri umu- ıi buı kararlar almak ltizumu
miyetle hakem tarafından gö- nu hissetmittir. Bu cümleden 
rlllemiyecek şekilde hileli ve olarak belediye heyeti geçen 
faylJı oynuyorlar. hafta içinde yaptığı bir içti

Gandinin Protestosu 
Bombay, 30 (A. A.) - Gan

di, razetelere randerdiği bir 
mektupta, Delhl Miaakımn bo
ktmet tarafından lhlll edilmft 
-.lmuıDi proteato etmlftir. 

mada kaplıca ile iskele ara
s1nda İflİyen otomobillere bir 
sefer için ( 2 ) lira, otobtıılere 
de yolcu batına ( 30 ) kurut 
narh koymuıtur. Geçen tene 

otomoblll.r ( 4) lira, otC'bösler 
( no ) kurut alıyorlardı. 

Gümülcüne, ~Husuıi) - Bu- 1 mın mecnunluklarınd~n bir~dir: 
rada tufeyli hır bayat yqa- ~ Nevzat hocanın rıyaaetınde 
yan yilz elliliklerle Türkiye toplanan müftülük mahkemesi, 
firarilerinin hareketleri, can GümiUcUnenin Arifane mahal
sıkacak şekli çoktaa geçmit- lesinden Hüseyin Efendi oğlu 
tir. Bunlardan hllkiımet yar- Remzi Efandi ile zevcesi Rem
dımile miiftftlük makamına ziye Hanımın nikahlarının 
oturan Nevzat Hocanın yap- feshedilmelerine karar vermiı 
tığı itler arlık ıenaat derece- ve sebep olarak ta Remzi 
sini ltulmumuştur. Efendinin şapka giymiş olduğunu 

Bu adam buradaki TUrk- ileri sürmüştür. Nevzat hocanın 
lerin batına pftaknlln bir beli bu kararı bura Türklerini çok 
keıllmlttfr. Şu hldise, bu ada- müteessir etmiştir. 

Hararetlendi 

Edirne, (Hususi) - Konser
ve ıarketinin geçen umumi 
heyet içtimamda infisah kararı 
vermesi, bazı dedikodulara 
sebep olmaktadır. Esasen bu 
kararın verilmesiude şeker 

şirketinin amil olması, umumi
yetle üzerinde durulması lizım-
gelen bir mesele şeklinde te· 
likki edilmektedir. 

Bu münasebetle teker şirke
tinin yaptığı bUyiik kazançlar 
yeniden mevzubahis olmıya 
haşlamtştır. 

-
Hükumet 
Müşkül 
Vaziyette 

,, .ıl 
Kürt Şeyhi Mahlll: 
lraklılann Başına BU" 
yük Bir Gaile OJdU 

- - 1 
[ Battarafı 1 inci uyfad• 

Şaki Şeyh Mahmudun ;. 
diii telef at ve ha.arat 

tan ise bu miktardan ~ 
fazla olup yalnız Avb d' 
kariyesinde eşkiyadan 10 ' 
maktul bulunmuştur. 

Şeeyb Mahmut ile çet-' 

bu darbeyi yedikten -:; 
gayet perifan ve tlağınık ~ 
halde timali tarki istikıuoe 
doiJıı firar eylemiştir.,, 

lran işe Karışıyoı 
. . d-

Bağdat, (Hususi) - 1-1° .. lt 
Ozerindeki •• Havrmao,, d•f 
rına iltica eden Şeyh M~ 
dun kuvvetlerile Irak asketlP· 

arasında kanlı bir müsad~ 
olmuş, asiler (20) maktul 

rakarak İran hududuna doif' 
çekilmişlerdir. 

Diğer taraftan anlaşıldı~ 
göre şu günlerde Iran ve 

kuvvetleri birleşerek asi l(oıt' 
leri imha için tedbirler ,Jt 
caklardır. 

Bir Hezimet Haberi 
Musul, ( Hususi ) - lrİ 

Hükumetinin bütün ord~s~ 
ve silAhlı si.ivari ve pıy• tf 
polis kuvvetlerini Kürt ırııll 

"'°' kasında tutmasına rag J 
Şeyh Mahmudun kuv\'etl 

hergün için askeri kararg~ 
lara, polis noktalarına, hil 

. l · · ı fi mete aıt yer ere tecavu S-
taarruzdan geri kalmıyor. j 
hadisatın sureti cereyanı _., 
kirı umumiye üzerinde fev. 
bir tesir yapmasın diye ~il!! 
met tarafından pek ınelCI.,.. : 

"tutulmaktadır. 

Gergiik il~ Süleynıaoi1' 
mmtakaları arasında bulu~ 
Gil nahiyesinde Şeyh Mah J. 
.çetelerile hükumet kuvve~ 
arasında cereyan edeP ;J. 
kaiılı muharebenin neti 

hakkında Irak harbiye nı~ 
filinde yaptığım tahkikat 
İisası ıudur : 

Aıar ve ağnam .vergisi.~ 
lamak llzere bet yilz kif"" 
bir kuvvetle Gil mınt•~ 
köylerine gelen Şeyh Mab I 
f.ızerine SUleymaniye ve ~ ~ 
gükten gönderilen askerı ( 

polis kuvvetlerile Şeyhin ~ 
vetleri arasmda vuk~ 
kanlı müsademe netic ~ 

Irak askeri ve polis ku•ft ' 
rinden bir zabit ve do~ 
nefer telef ve on yedi ~ 

de mecruh düşmüıttır. . d-' 
mukabil Kürt kuvvetlerıll.; 

de maktul ve mecruh ol,dt" 
üzere otuz nefer v•""
Netice itibarile Kürt ku fi 
leri hezimete düçar olnıUf•tl 

kat ayni kuvvetler t~ et' 
muharebeye girişmek 1J$ 1 
Şeyh Mahmutla birlikte ~ 
gine Kürt aşiretini.!' 1 

geçmiıtir. 
w;;bu Silıd~ 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

1 • Dünga~a N·eıe~ Ol~or? -Katlın Ye Kalp İşleri 
ispanya Anarşistleri Cümhuriyet- Mahbes Hayab Yaşı
çilere Niçin Muzaheret Edi yorlar? yan Genç Kızlarımız 

-.., Meb'uslarının Beyanatı 
~ ~e Bir Amele 
~ n~san 931 tarihli gaze· 
1- 'Ilı ılk sütunlaranda merak· 
~ kle meb'uslarmın fikirle• 
~udum. Yapr uıtanın 9 
~Yel ~e~ai hakkmdaki na· 
~ ~nnı beyenmedim. Rus• 
~ bır (Hayvanof) nazariye
tit :kdır ki sığır gibi sabah 
)~ farn gel, yorgun uyuklı· 
~ . Yemeğini ye, ve yat. 
~ .Y•rminci asra yakııacak a' değildir. 
teaı11~~~ Cümhuriyet Sanayi 
rtıeJlıgı hakiki (8) saatlik bir 
ltıııi kanunu ve istikbalimizin 
1ı ... . ~ edildiğini görmek arzu• 
... ,IQ.Yll. 

" Biiyük hb · · · · d'l \.'!lalı . re enmızın ırp. ı e 
'eN:;~rıyet Halk Fırkaaıruıa 
~1 ıneb'uslarımı:ı bugtinkO 
tt alan ameleye İf bulmak 
llaiıa •lllelenin istikballerini te-

~baek en dotru bir ittir. 
ldU bartııtndc mın.t ...... ... c-... ec1.. hlr ihtiyat uWt 

-lhı Ank•a t..aJab Harl>IJ• 

~-/., Naıi 

Bir Tal ebenin Olomo 
~ \ydı" (Huauel)- Bura aan'atı
~'"-111•ktebinde l»lr talebe öldl. 
tL.. t bu 61Gmün aetioeal tetkike 
-,, .. H 
' • aıtalanan talebe (26) na• 
~~· Remzi EfendidJr. Ayın on 
1,t llıde akıam heri hutalan .. 
t.;. "'•ktebin revirine yabnhyor. 
"-el den rüne ıöz g8rblr der• 
'~ •riyor.., Mektebin dokton 
41tı e•cidlr, vasiyet icabı hafta 
"htı •tı~alr iki, Gç defa ıellyor. 
~ )'ırrni lkiılnde yine ıeliyor. 
\ı.... it, bir deri, bir bmlk 
-.Pt1•ttır. Kendisine, boyuna 
~ l'l •e klain verilditi için 
~..,Yetçidir. 39,5 de.rece hararetle 
ııı. . •tııyor, fakat emaall veçhlle 
........ k '-S, e et haıtaneaine pnderll-

t 
~· 
. ... 
, 
" • 1 

,-
• 

'-' ~· 23 ilncü perıembe akıamı 
~li darenin nuarı dikkati celb .. 
--~or, memleket haataneıine 
tlf, ediliyor, orada hutalıtın 
41srd Oldutu anlatılıyor, ayın yirmi 
)o.,, ~e ~özlerini ebediyen kapı• 'd •k anıo tetkik edilmeai .e 
~- • bir mea'uliyet •araa mey-

lialk ile berolHr zahlUer da, lladrit ~ttlcl•rı1ttltı Cilmltm'*" bogralını dolaştırıyorlar 

• Çdıarılmaaını iatiyorum. 
lepanya cUmhuriyeti, illı :rardıma karar vermiflerdir. ve Cümburiyet Reisi Naibi 

gönlerin hararetli tezahüratın- Hattı laareketlel'iol livl• izah ala Zamora halk tarafın-
lh~an ---- dan sonra timdi kendine bir ecltyorlar. •n tiddetle alkıtlanmış ve 

çalışma programı çizmekle u Anarp, Ct1mhuriyetlerin milli maç esnasında toplanacak 
meşgul. Millet Mecliıi maka- ftl'meyi ndettlti hürrly~tl1 rln la 

&, C~vaplarım~z 
"-ltt lık.esır erkek Muallim 
\' ~bınde ı 96 Ulvi Beye : 
'-'nııı gönderiniı. 

mına kal·m olacak ve bir ne..t alka nutuklar a6yliyerek. Ka-
lakiJafına taraftardır. Bina-

tolonya cümhuriyetinin niçin 

Sa * il ~aata Cevdet Ali Beye : 
~~tubunuzu dercedemedik. 
-.. ı tudur : Şikiyet ettiği
~ l•zete ile ayni mahalde 

müeuesan mecliıi mahiyetini enaley hlirriyet vade~en i.. 
alacak olan (Cortes) ismindeki panyol C&mhuriyetine elimi&• 
Meclisi iki aya kadar toplan- den ıeldiii kada ıerheıtf 
mıya davet edilecektir. Hldi- yolunda mtbaberet g6ıter• 
tenin garibi ıudur ki lapanya- · ce;iı." 
da btlyük bir varhk tetldl 

Diıw er taraftan, Katalonya de
eden Anarşiatler de yeni cllm

mlen ve merkezi Banlon ,ehri 
buriyet idaresine müzaharete olan kıımın ayn bir ctımbu· 

muhtariyet iatediği anlatılmıştır. 

, Kata/on yada 
ı 

ı Vaziyet 

Barılon 26 (A. A.)- jene
nllik dairesinin balkonundan 
halka hita eden M. Macia, ıu 

S0ruı. Bunu dercedecek 
~. ' belki aleyhlerinde pro
"Gt"'d~ yapıyoruz fikri hatıra 
~Sız, bqka bir mektupla 
~~':'1-nızı yine kendilerine 
'~niz daha mOnuip o
'8unaeyiz böyle dütünmekle 

karar vermitlerdir. 
le riyet halinde idare edilmeıi aözleri ıöylemittir: "Katalon• 

(Anarıi) ltigat manalİ p- mukarrerdir. 

lllı etmit oluyoruz ? 

rit demektir. Anarıiat intl
umdan ho,lanmamak lAzımdır. Bu münasebetle gerek lı· 
Halbuki lspanyol Anarıiatleri panya ve gerek Katalonyanan 
bunun aksine olarak cümburi- fikirlerini birle9tirmek nzere 
yet ricaline bütün kuvvetlerile Barslone gidea ispanya Bqve· 

'/(•ri mektuplarının dt1-
~nci sagfamızdadır.) 
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ıucıııın ıucııı 
SERVER BEDi 

~tıf Rey, g6zlllğnnün--k-.----_- 'A... Ne demek... Neden 

~' daaı aert bir bakıtla HU.- gliç olac~kmıf... O benim ey
~ 1-1.ıııma ıuımaaını ihtar lAdım ... 
~~ ~' Nermine dönerek na- Atıf B. Hüsniye Hanımın 

' lki111 bir 1eıle: ıözünti kesti : 
"•~' ~fendim dedi hakkınız - Dur bira:ı, Hilmiye H ... ..... le , ' 
~ 11 1lırsınız tabii... Henüz DUıUnmek için vakit ka· 
~ ~iındaıınız, çok aen~ &anmak ister ıılbi hafifçe 6k
, .. B~yle vaziyetler ... şOp- allrdl\kten sonra gene Nermine 

tt'·• atlçtllr efendim. hitap etti : 
~, ta~~rl uça uça, Mvinçle - Bu umanda ... bu tekilde 
,,.~ odada dolAfUI Hb- tan•fl"&k biru ıariptir amma ... 

~ ~ lise kanfb : Hlıniye H. iki çok metettl, 

elinde bllyümllpünüz ... 
Nermin hep önl\ne bakı· 

yordu. Atıf B. de•am etti : 
- Benim itim acele... St

ainle çabuk ılriltmek mec
buriyetindeyim. Siı tlmai bir 
akrabamzın yanında oturuyor
aunuz, detil mi ? 

Nermin utancından lncelmit 
bir damla ae~e : 

- E•et, dedt. 
Atıf B. , en mühim mese· 

leleri de bir it adamı çabuk
luğile konutmıya ahımıt ameli 
bir eda ile ıuallerine devam 
etti: 

- Haber aldığıma göre 
orada pek rahat değil mltsiniz? 

- Evet.,. 
HGanlye Hanım yıne atıldı 

.. ıln karıtb• 

yanan aerbeatisi arifeeindeyiı .. 
lıpanya ile ııUzel mUnaHbat 
idame etmekte oldutumu söy

lemekle bahtiyarım.,, 

- Rahat değil de ıöz mü? 
Cehennem azabı içinde ya91yor 
yavrucak.. Artılr bir dalıa 

ben onu o cadı karının evine 
16nde~m •.. Bursda ahkoya
nm... Buiünden tezi yok, evine 
bir mektup ıönderirlz, olur 
biter... Siz de yarın baıbqa 
glrfttOr, anlqıraınız... EvlAt• 
caiızımı tellerlz, pullarıı, bir 
gtb:el gelin ederiz. 

Atıf Bey Nermine ıordui 
- Ne derainiz? Bir daha 

oraya gitmezseniz olur mu? 
Nerminin etrafında hert•Y 

ıim siyah gesilmiıti. Hava git
tikçe kararıyordu. Bu yabancı 
odada, bu yabancı insanlar 
karşııında kendisineJyapılan bu 
f&rip teklifi ODU çok fafırt• 
mı9b. Ne diyecejini bil· 

. Keeamsa, ••Yıtllnbl, alfaal•aa, 
tanımak ister ml.tnb ? BIH d* 
clutu tarihi bO.llrtak. sa.. -
ahllk •• tablatt.I 81yllyella. 

Yeni hayatın ururetlerinl 
kabul edemiyen, ve kızlarım 

eski zihniyetle yetiftirmekte 
devam eden birçok aileler 
vardır. Bunlar kızlarını, bu
~kO hayatın tehlikelerinden 
k~rumak. emelile, onlan eve 
hapsediyor, hayattan uıak 
yqatmıya çalıtıyorlar. 

Halbuki hayatın •e tabiatin 
öntine durulabilir mi? O bir 

lu~au·ıa ıibi bfttün minileri 
silip ı0pl1rür, Ye mukadder ne 
iıe onu yapar. Bu cereyan 
tadil edilebilir, fakat menedi-

lemea. 

Kızlarmın ıelAmetini iatiyen 
ana babalar, onlara ikaz et
meli, fak•t mabbeae atmama
lıdırlar. 

BugiinUn kızı bu esarete 
tahammül edemez. Onda da 

biraz hürriyet atkı vardır. 
Havadaki cereyanlardan onun 

da ruhu müteeuirdir. 

işte size Hask6yde bir genç 
kızdan aldığım bir mektup: 

" Orta halli, fakat oldukça 
mutaassıp bir ailenin kızıyım. 

Ailem beni istedikleri bir 
gençle evlendirmek üzere mek
tepten çıkardı. Fakat ben o 
genci beğ-enmedim ve evlen-

1 medim, Bilakis ıevdlğim bir 
wençle tanıştım, seviştim. Fakat 
ailem bunu haber aldı. Tema

llrnızı kesti ve beni eve ha
pis etti. Sevgilimden haber 

aiamıyorum. Birkaç ayda bir 
defa, o da ailemin refakatile, 
10kağa çıkabiliyorum. insanlık 
hürriyetime malik değilim. En 
~yada OzUldüğüm şey, sevgi· 
Hmin beni onulması ihtimalidir.,, 

lnanhuldan H. rftmuzile bır 
ı•nç kız yazıyor: 

64Bir aenedir bir gençle ıe
vifiyorum. Fakat öyle kıskanç 
bir genç ki onun izni olmak
aızın evden bile çıkamıyorum. 
Elli lira maaşlı bir memurdur. 
Askerliğine de üç sene vardır. 
Evlenebilmekliğimiz için daha 
llç sene beklemek llzımgeli

yor. Halbuki beni arıyan bir
çok gençler çıkıyor. Ovakit 
karar veremiyorm. Sevgilime 
ubredemiyeceğimi ıöylüyoruın. 

Ovakit çocuk gibi ailıyor ve 
bensiz yaşıyamıyacağım söy
lüyor. Şqırdım, ne yapayım?" 

Kızı~, hu genç seni seviyor. 
Fakat ıen onu ayni tiddetle 
ıevmiyorsun. Bu ıerait albnda 
iç sene biribirinizi beklemenize 
lnakln a6remiyorum. Bahusus 
50 lira maath bir gencin ıeni 
mes'ut edebilecek bir yuva 
kurabileceğini zannetmiyorum. 
Onun için bu genci idare edip 
taliplerinizden birile evlenmeyi 
tercih ediniı. 

.,· 

"" Dört sene evvel bir kızla 
tanaşbm. Çok geçmeden bayat 
bizi ayırdı, Uç sene süren bu 
ayrılık bizi biribirimize adeta 
yabancı yaptı. 

Dördüncü ıene gene tesadlit 
eseri olarak tekrar buluştuk. 

Kendisine merbutiyetim son 
derece idi. Kalbimde saf ve 
temiz bir aşk besliyordum 
Buna rağmen gene ilç ay sonra 
mektuplarına nihayet verdi. 
Peder ve valdem beni başka 
bir kızla nişanlamak istiyorlar. 
Bir türlU karar veremiyorum. 

Ankar11: N. Ô. .. 
hk a9k, ilk göz aj'nsıdır, 

derler. Elbette ki kolay kolay 
unutulamaz. Aradan üç, dört 
ay ieçmesine rağmen bili 
kalbi allka hiuedebilmenia 
ıösterir ki, bu kızla mes'ut 
olabilirsiniz. Tanıdığınız, sev
diğiniz bir kızı yabancı bir 
kııa tercih etmek tabiidir. 

J-l11nımt.gu 
. Kızım, Bu yaıiyctte yapacak 

teY, sadece bu gencin evlen- l 
mek lizere ailene mftracaat --------------
etmeıini temindir. Amma, bunu = T AKVJM _ -
japmak firsatına malik miıin Gı.sı 3- Mayıs -931 K .. ı"'ın 

tiilmiyorum. Arat.I Rumi 

Olmadı it takdirde 
14 • Ztlhicce - 1349 

onun 20 - NIHn • 1347 

aeni unutması ihtimaline 

ıenin de onu unutmıya 

man en doğru yoldur. 

Vaklt-Eaanl· Vanlı 
kartı, 

Gllaeı 09.SO 4 .S6 

V alut·E•aal-V ••ati 
Akta•~l2.- ıJ9 .os çaJıt- Öil• s. 03 n. ıı 

. ikindi S. S6 16. 05 
Yat111 1.44 20. sı 
lnıuk 7, 54 3. 00 

miyordu. İçinde öyle bir his 
Yardı ki hem bu evden kaçıp 
kurtulmak, hem de bir daha 
&teki eve uğramamak, batını 
alıp uzaklara, ta uzaklara, ka
labalıklardan, gtirOltülerden 
uzaklara, ökılblere mahsm 
Alemlere gitmek lıtiyordu. lçf 
daralmııtı. Derin derin nefeı 
almıya baıladı. Burnundan ıea· 
H, u:ıun ıoluklar çıkıyordu. 

Atıf B. Nerminin minderde 
duran blr eli üstüne hafifçe 
elini koydu : 

- Üzülme yavrum, dedi, 
naııl iıtersen 6yle olsun. Fa
kat balanızm g6lnünU yapmak 
kabil midir ? 

HUıniye Hanım bağırdı: 
- A ... Kat'iyyen, kat'iyyen, 

dedi, hele benim araya girdi-

= 
iimi de duyarsa kat'iyyen o 
cadı sana Nermini vermez 

' değil mi öyle kızım ? 
Nermin başile tasdik etti: 
- Evet, dedi. 
Atıf Bey devam etti: 
- Öyle ise, dedi, bir daha 

o eve gitmeyiverirsin. Yaşınızı 
başın~zı almışsınız.. Kanunen 
birşey icap etmez. Üç dört 
glln burada kalırsınız.. Ben 
Şişli taraflarında glb.el bir 
apartıman dayatırım, dötetirim. 

Hllsniye Hanım atıldı: 
- Saraylar gibi, saraylar 

gibi ... 
Atıf Bey gözlerile aözUnO 

keamesini kadına ihtar ettik
ten ıonr•: 

( Arkası var ) 
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il ÜÇ . KADIN SALTANA • 111 Münhal Sinemalar 
Memurluk 

Hırsızların Perende Attıkları Bir Fakat Buna Mukabiİ 
Tamam Otuz Tane 

ASRİ SiNEMADA 
Bıigilo ve yarın . 

saat 16,5 matinelerinde . 
ALKAZAR - Kadınlara Jnanm ... 
ALEMDAR - Ôldllren adam 

1 

DeVirde Daha Neler Yapılırdı Talip Var Zengin Varyete Numaraları 
L 1 S S Y ve J E N N Y 

ve meıhur DUO ELIZANOFF 
(İspanyol Dansları) 

Programda 

- Meıılf'.kal:ıler _t.1 

matinelerde vary~
AS R 1 

ARTISTJK - Şehir l~ldan 
ETUV AL - Kadıa arzu9u 

4 19-
· • - Ocağımı ı8nd0rme, benİ ı Yerribi~ mlltale sınd~ . v ~itaraf 
zıl ateşine gönderme... olmadıgım •e tarafgırlıgın ha-

Dedim. Pqa yilzüme baka- kiki sebeplerini gösterir vo 
rak sordu: ispat eder, okadar. 

- Daha ne istiyorsun ? Dalkavuklar, yardakçılar ıe-
lstedikJerini verdin ya.. risinin en mühim şahsiyetle-

- Efendimiz, hediyemizi rinden Uçtlnclisü ve bu aefa
reddettiğini1i görünce hakkımı· het devrinin ileri gelen ıima
mn başk birisine verildiğine lanndan birincisi do Maııiaab 
laükmettin.. ( Şeyh Şnca ) dır. 

- Ben vadimden ntlkil.1 et- Üçüncn Muradın batından 
medim. Senin iki yeğit oğlun ıonuna kadar bütlln aaltanat 
birden gide ve ben dahi bu- aenelerinde ismi aefihlerin di
kadar malı alam.. Bu mnrilv- linde gıbta ile, balkın lisanın
• "'tsizliği kAfir bile etmez. da da linet ve nefretle gezen 
insaf ettim de ondan paracı- bu adam kimdi? Nerden gel .. 
tını gönderdim. mitti? Sahibi olduğu büyilk 

Babasının sözlerini böylece servete nasıl konmuştu? Bun
kendi tarihinde aynen nakle- ların hiç biri de halk için bir 
den Pıçevi diyor ki : "insaf sır değildi, 
olunsun, bu asırda bu lütfO Herkes gündnz külahlı, ge-
elen var mı? ce sitihh gezen ve sara-
Hak taalft gariki rahmet ede.. yı parmağı ucunda oyna-
Cennet ile ıvazler vere .. " tan bu şeyh Efendinin vaktile 

Şimdi aynen ve malen nak- bir bahçıvan yamağı olduğunu 
lcttiğimiz bu tarih sabrlannı biliyordu. 
tililil edelim. Bu vak'anın iç.in- Evet.. O bir bahçıvan ya
de örtmek istenilen yaralar mağı idi. Üçüncli Murat daha 
ntmıyor mu? ince bir tetkik Mani ada veliaht iken bu 

bu çirkinlikleri derhal meyda- adam onun bahçe işlerine ba· 
na koyar. Mesela Piçevinin kan bahçıvana ırgatlık suretile 
babası rüşvet veriyor. Oza- yardım ederdi. 
manda rüşvetsiz İf yapılmadı- Maamafih ırgatlıktan aldığı 
ğını demek biliyor. Verdiği pa- pora kendisini idare edeme
ranın iadesi (berine de tee~sür diği için cahil halkın taasup 
duyuyor. Şu halde Üveys Pap- ve liurafata inanmasından iati-
ın vicdanen değil, para ile f ade yolunu bulmuş, kendisini 

hareket ettiğine o da kani. 1 okuyucu, nfleyicl. bnyncn. 
Parasını iade edince i,ıinin musbacı ) diye taıutbruııfb. 

olmadığına hükmetmesi buna Manisanıo ıAf kadınlan hemen 
g&tcriyor. Daha ıonra Üveys her gün bu bahçıvan yamağına 
Paşanın ifadesinde ~maf ettim, bat vururlar, bllyüler yapbrır
paraağını g8nderdim.] ibaresi lar, tılsımlar bozdorurlardı. 

aynen Piçevinin tarihinde ya- Şebz
0

ade Muradın ileri ge
ıılı. Bununla da belliki Paşa len kalfalarından bir Raziye 
insaf etmişi Rüşveti almamlf.. hatun vardı ki o da bu uy
Bu insafı da adamcağızın iki durma şeyhin yapma kerametine 
oğlunu birden kaybetmesinden inanmısb. Veliaht bir gece 
imiş. Şu halde bu s&zler ve bir ruya gördü. Bunu ertesi 
bu sahrlarla başkalnnna insaf sabah Raziye kalfaya anlattı. 
edilmediğini mfiverrih zımnen Kalfanın bahçıvan yamağın
'fe bilmiyerek itiraf etmif dan keramet bekliyecek kadar 
olmıyor mu? kuş beyinli olduğunu aayledik 

Piçm, methiyesine (bu uır- ya. Derhal: 
da bu lütfn eden var mı) diye - Efendimiz, dedi, hiç me• 
hitam veriyor. Bu eğer bir rak buyurmayınız. Bahçıvanla· 
IUtllf ise doğrudan doğruya ruruzdan bir şeyh Şüca var. 
Piçevi ailesine mahsustur. O berşeyi anlar. GördlığilnUz 
Yoksa böyle bir hareket rüş- ruyayı tabir ettiririz. 
vet ve ui istimalin bir heykeli - Aman öyleyse u herifi 
lan bu adamı bu sClz!er tarih çabuk yanıma çağır .. 

ve millet karşısında tebriye, Şeyh Şüca sahte kerameti 
tenzih edemez. Olsa olsa mü- ile halkı kafese koymuıtu. 

INGILIZLERIN 

-Yazan: Makenzie-

Gunaris kabinesi mevkii ik
tidarda idi. Venizelos ancak 
23 ağustosta hükümetini tes
kil edebildi. 

Yine bu sıralarda lngiltere
nin Sofya sefiri Bax • lronside 
geri çağr1larak yerine Mister 
O'Beime gönderildi ve Bulga
ristan hükumetine re men Ka
Yala ile Sırp makedonyasını 
teklif etmesi emredildi. Ayni 
zamanda Yunanistan ile Sır
bistan llzerinde 1-tu arazJvf ter-

YAKIN ŞARKTA 
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ketmeleri hakkında tazyik icra 
edileceği de Bulgarlara bildi
rildi. 6 ağustosta Rusya Çan, 
lngilte.re kıralı, İtalya kıralı 
ve Fransa reisicümhuru Sır
bistana ayrı ayrı birer mek
tup göndererk menalü milşte-
reke namına Sırp Makedon· 
yasını Bulgarlara terketmesini 
rica ettiler; fakat Kostantine 
böyle Lir mektup gönderme
diler. O gece Sovlada karaya 
çıkmak tqebbOsll] akim kal<h. 

Şimdi de onu (mfihim bit me
sele) iç.in Padişahlığa namzet 
bir Şehzadenin yanına çağın· 
yorlaraı. 

L Beyoğlu nikah memuru 
Übeydullah Ef. son intihapta 
meb'us oldu. Tabii yeri de in
hilil etli. Şimdi bu yere geç
mek iç.in belediyeye mllracaat 
edenlerin adedi (30) u geç-
miıtir. 

Bu Yazifenin maqı 150 lira 

MESLEKSiZLER 
ŞEHZADEBAŞI 

MitLET TiYATROSUNDA 

ELHA~A - Yllmu 
EKLER - Yunan tiyatro ttt19" 
FRANSIZ - Yunan opereti 
GLORYA - Atlt bınııxt 
•t A J l K - Devlu kcrv:u:ı 
MELEK - Çıigııı nuaccra 
lıllu.J - Seni acvdl:n 
FERAH - BDyük müsamere 
OPERA - Şehir (fıkl :ırı 

ŞIK - A~k recelcrl 
HlL.lı. - Dünyanın sonu 
(ÜııkUdar) ~E - Reisin K~ " 

EvvelA ürktO. Acaba halkı 
olduğu kadar bu aaltanat me
rak.lılannı da kafeıe koyabile
cek mi idi? Ne için çağınl
dığıru bilmemekle beraber 
gene endişe içinde şehzade 
Muradın sarayına göttirüldü. 

( Arkası var ) 

olduğuna göre taliplerin bu 
adedin birkaç mislini bulmasa 
beklenebilirdi. Fakat beled'ye 
daha çabuk davranmif. bura
ya Beyazıt nikl.h memuru 
Mehmet Beyi tayin etmiştir. 

1 mayuı pe11embe gllnü 
akşamı büyük ve· son gala FER A HSebslc~'[ M A JJ~ 
mllsameresi 2 büyük termil bu rece: aaat 9 112 da C f 
birgecede hem drrn hem ko- E S R A R E N G İ Z 1 ~ 

..1: b l d 15 dcwe SO kısın1lık büyUk - meu.ı, a o, anı varyete romanı, hepsi bir Jefad~ 

,-------------------------------------------=-- ~ımbaz,,,_,_b_a_ıo_. ____ ==-=.....,,.,==--====-=:z==Y=A=R=IN==G-E~NAŞIT~ 
(Resminizi Bize Gönderiniz, 

1 
Yemen Ve Irak Bunu Yeni 

Size Tabiatini~i Söyl~elim... Münasebatı İşidiyoruz 
~-----------------~kam Tuhpnm O~~BuDelik~~ınWc~ Reamlnbiı:I bize göndcrlraenl:ı also l Akif Bey: . ıdık. samimi.. 1 

tablatını:u ı8yllyeblllrls. Fakat buıum utangaç ve has- sunu ~raklı Zabitler Tıpkı Bir Kadın Vüc&I"' 
ıçın ,apdernecek .... ımıer ı:rt Ye tabn aashr. Çabuk T ensık Edecekler duna Benzemektedir 
pozda çeklJmlt olmaaı ll:ıımdu. Takt al ah 

ınır, v sını 
•lltehauıaırıuı: mlltaleaınnda hataya 
dilfaıesla. alAkadar eden 

• mesailde tevch· 
Tablatlerfnl anlamak ü:r.ere blse :re- hüme kapılır. 

•im 1'5odere11 karUerfml:ıı hakkında Ufak birşeyi 

mDtehas111sımızı11 mütalcnsııu qağı.kl 

satırlarda okuyablllnlnb : büyilltlir. Cesa 
-tr 1 reti medeniyesi 

lmadt1ttin ~g: Ciddi vP zayıfbr. Kadın-
vakurdur. Şar- · Jara karşı da M~~~ 
latanhk yapa- ~ zafı vardır. Paraya hovardaca 
maz, kendini aarfetmck ister, içki ve eğlen-
mUdafaa ve i- ccyi ihmal etmez. içinden 
dare etmesini puarhkhdır. Şarlatanlık yapa• 
bilir, kolay ko- mu, kibarlığı sever, tık ve 
)ay bqkalan- temiz ıiyinmek ister. Kızdığı 
nın ir delerine zaman patayataız ve tok aöz-

IOdür. tabi olmaz, 
dedikoduya ve 
tahsım allk&, 
dar etmiyen meaaile karf.1 
lakaytbr. fğbran devamlı ve 
kinli olur. Muavenetlerini israf 
etmez. 

"' Rahmi Beg: Husu 
utangaçbr. Her r-~lii!'ıı 
yere sokulup rııı:ı 

kendini göste
rici nUmayifkAr .,,.,.-.... ,, __ 
hareketleri ya .. • Ali Rıza Bey: A%1mkArdır. pamaz. lntiza· 

menfeat ler ine · ma riayet et· 
hırs göster· mek ister. Arka· 
m e :ı, b a z a n daşlarile geçim 
inatçı o l u r . hususunda fe-

HOrriyetine mn- rağatkAr olur.' L 

dahale ettir - ) GüriiltiilO ve alAyiıli mücadch 
mez, usu) ve 1 ve münakqaya mütevakkıf İf: 
intizam kuyu- 1 !erle meşgul olmaz 

dabnı ihmal · * 
Re.1111 ı5nderen bazı karllerlml.:ıı, 

eder. Çal .. J. ' _ j mUteha11111nuı:uı cevabı reclktljl içla 
;<azar, sert m ... -

meleye mukalıele etmek ister, 
ahsım alikada reden mesailde 

hazimkiir değildir. Parayi ihti
yata riayet etmeksizid sarfeder. 

sabırsn:lanıyor ve mektup ıCSndererelı: 

fototw"afllerfnl11 aklbetlnl ISirCJamek la

tJyorlar. Bu fotoirafller iatifar cd~cek· 

tir. Bu husuıta mllıterih olmalarını rica 

cderl:ıı. 

Bağdat - imam Yahya ile 
Irak hükümeti arasında bir i 

dostluk mukavelesi imzalan· 
mışbr. Bu . mukaveleye göre J 

Yemen ordusunu Iraklı zabit- ı 
ler tensik edecektir. Yakında 
(15) Iraklı zabit Yemene gi
decek ve askeri teşkilata baş
lanakbr. 

Bir Kadm Tayyarede 
Doğurdu 

Kanadada Manitoba ıehrin
den başka bir yere gitmek 
için tayyareye binen gebe bir 
kadın, tayyare (1220) metre 
yükseldikte uçarken kadının 
birdenbire ağnıı başlamış ve 
bir oğlan çocağu doğurmuş
tur. Tayyare bir hastane civa
nna im r :!k çocuğu ve annesini 
baıtaneye bırakmıştır. 

Mısır HUkOmeti Bekliyor 
Kahire - Mısır hükumeti 

ispanyada doğan yeni cilmhu
riyet idar.esini kabul ve tasdik 
etmemiştir. İngiltere hükume
tinin İspanyaya karşı alacağı 
vaziyetin sarih neticesi bek
lenmektedit. 

Sabık Kıral Hakkmd& 
Londra., 27 (A. A) - Kıral 

Xlll 6ncil Alfonsun f ngiltere
de kaldığı milddet zarfında 
İspanyaya ait siyasi işlere ka
rışmaktan imtina etmesinin 
kendisinden rica edilmediğine 
veyahut bizzat kendisinin bu 
hususta teminat \'erjp verme
diğine dair Avam Kamarasın
da sorulan bir suale Dahiliye 
nazırı menfi cevap vermiştir. 

ı 
20 ağustosta Mister O'Beirne 
Sofyadan Sir Edvad Gre
ye çektiği bir telgrafta 

mesaile bittabi vakıf değildim. J hususunda kendi mevkiini ve 
Herkesin zannettiği ve ilin istikbalini bile nazarı dikkate 

Bulgarların kendilerine iltihak 
etmesi ihtimalinin pek uzıık 
olduğunu bildiriyordu. ıSofyada 
sözde diplomasi işlerile uğra
şan Sir Valantine Chirolde 
gene diplomasi işlerine bur-
nunu sokmak üzere Bükre.şe 
hareket etti. Mfiteliflerin yan
lış diplomasisinden istifade 
eden Alman propagandası 
hergün yeni yeni taraftarlar 
kazanıyordu. Kıral Kostantin 
bir türlü iyi olamıyor. Ve Ve
nizelosun dümen başına geç· 
memesi Yunan gemisinj teh
likeye sUrUklilyordu. 

Noktai Nazarlar 
F alerone indiğim zaman 

tarih~i yazmıt olduium bu 

ettiği gibi hen de kıral Kos- almazdı. Nitekim bilahare 
tantinin, milletinin arzusu hi- . rütbece terfi etti bile, hide-
lafına ve ona rağmen Alman matına mukab ·ı diğerleri gibi 
dostu clduğu kanaatinde idim. nişan ve saire ile taltif edil
Binaenaleyh Amiral Mark Ken memişti. Mesteğindeki iktidarı 
beni bir kenara çekip te takdir edildiğine nazaran bu
kıralın, itiliifiyuna karşı olan nun sebebi sırf bu siyasi boş
vaziyetini izah edince, ben de buğaz.lığmdan ibaret idi. 
Mark Ken gibi tamamile kıral Ben yatakta yatark~n o oda-
taraftarı oldum. · da bir aşağı bir yukarı gezi· 

Yunanistanda lngiliz bahriye nerek bana sadlerce ııüren bu 
heyeti reisinin kırallara karşı diplomasi entirikalarını anlat
dnima bir zAfı olduğunu söy- t.ktan sonra, ben de, yapılan 
lerler ve hakkında bir sürü de ~u haksı~}ıkla~a isyan etmiş
hikayeler anlatırlardı. ~ tı~: Tabu a~ırahn bana ver-

F k t h k 'k t• h ld A . 1 dıgı ehemmıyet te, oldulcça 
a a a 1 a ı a e mıra . • f · • k M ızzeti ne sımı o şamıştı. aa-

Ken Kıral Kostantinin bahika- mafih yalnız bu gurur yüzün .. 
ten kendisine fenalık ve iftira den onun fikirlerine iştirak 
edilmiı bir adam olduguna ettiğimi ıOyJemekte doğru 
l<enidi ve kırah nıtıdafaa etmek olmaz. 

.;, 
Düzce (Hususi) - Bu ço~ 

Düzcenin (Girevli Mengene 

köyünde bir şehit yavr~ 
On üç yaşındadır. Adı ( [)dl" 

du ) dur. Henüz mektep ~ 
besidir. Yaşının on üç ol---

~ v 1 • t-1.f· bet na ragmen agır ıgı ye ... 

kilodur. Çıplak bir halde ~ 
bir kadından farkı oh:ıı•Y.-

(Dordu) fİşmanlık noktasında!' 
bir hıtkat garibesidir. 

Y nf ı ile beraber şişrıı•:!: 
da ilerliyecek olursa dUrıY _.., 
en ağır adamı olaca~ına fiİP""' 
edilemr 

~ . ___ ,,, 
Kıral Kostantine yaf'P,,.. 

haksız mu meleye bütüo jj,ti 
mimiyetle kani bulunması, dfeti 
Urdüğü fikirlere iknn ku lef' 

veriyordu. Bu fena ınuanı~ IO"' 
misal olmak üzere, Venııe il" 
sun istifasından altı hafta 

50 
tf 

ra Gonaris kabinesi, kır~h:.ıo 
erkanı harbiyci umunı1Y ,ıtt' 
de tasvibiile, Hariciye 11 ri°' 
Zoğrafo , itilaf hüköınetle ııtif 
Yunanistanın ittifak.na.,, .t~,1-
etmek salahiyetini verdığl -d 

ce"'" 
de, Müteliflerin buna t~ 
vermiye bile tenezzül e~ 
diklerini anlatttı. Bu kk10dl 
Kostantinin vaziyeti ha d" 
. . . • . d". h·ı,ayef er 
ışıttigım ıger ı 11 

bnsbütün başka idi. .,,, 
Arka•' 

1 
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Ucuz 
~. Memleket Ha/Jerleri 
dırnede Bir Tevkif Hadisesi 

t 
.... , stil • Ş.hlrlu&le11 köylere, .. ,n,,.ı .... 

tıa.ılHakttr. Klıray• wertlecek eviniz, dalır.-., e4lal&nlUS 
~ M .. d .. .. M k ve Y•H ve yahut lıdrala .. uk ev, dair• •e 9da ....,.,.._ "-PU u uru ev u~ Aramak v• ....... Y&ldt ~.....,...:ı. ( 25) 

fQ M h k . Edil Küçük kurıat( ~G)~~-=-~~lrb. .... lılft6. - Hll ... \;n u a eme . iyor _____ •u_ı .. , -1111• -·· lı.uut_U&_" ._ ..... _ __, 

~ ~ctılık evler: j Kiralık evler: 
~.'"'lJ~llt, (Hususi) - AfyoD ı IU:, 47 «lomuz olmak kere ı.tY 0 A. 1 
·~18-rJ 6 h k · . . SATILIK BAKKA E D K NI -
'd ndaki memuriyeti~ 1 7572 ayvan eaılmı~. AklaraJ Topkapı caddeıincle el7eqı 
~ l Cereyan eden bir hl- K t d R k f b "k 1 faaliyette IMıhm- 7' numarala hakb-
a... lllüna b fi kuf as amonu a a 1 a rı as' llye dQklm ıahlblnl11 taşraya a:ıhnetl 
"llhakc sc e ı e meY en 1 ha1eblle devre• aahbkbr. -3 
1il411 .. ti ~esine karar verilen Kastamonu, ( Huıuai ) · 

,.. mı ş ş h d k d bır· Kürükpazarda Yavuz-~h:_ z tapu mlidürU em- e rimiz e ya ın a yeni T 

~ B t ki sınan malıal!e~i leblebici 
ı, · ev 'f olunmuş, Af- rakı fabrikası açılacaktır. Fab-

iÖnderilmiştir. rikanın küşadından sonra civar sokağı 29 No. ev sahhktır. l Defterdarlık müessesatı jktı-
Ulün Kaçakçıları vilAyet ve kazaların rakı ibti- sadiyesinde Ha an Beyden 

Ad yacı buradan temin edilecektir. ~ornnuz. 
~bdü~na •• ( Husui) - Misisin 
'ıbdııtıa adı köyünden hoca 
~~eh h 714 defter cıgara 

Gençlik Faaliyeti 
Kaabmonu, (H\lsusi) - .. Er· 

kek lisesi ayda bir çıkmak 

SATILlK ARSA - Botadçl ve 
Haliçte d-l:ı kenan bOvft:C küçük 
lll'Salu Hblıktar. Ha\7.ır lıa•ı rııfa 77 
N. 7a:ılh.aııede Ariıllcll Ef. -ı 

Modada - Temiz l'e uc111 
aile pansiyonu. Yazın ıemiz 

ve ucuz bir ~ayfiye lıayatı 

geçirmek i!'t i) enlere tıvsiyc 
ederir. 

Apergi Pan~ iyonu: Moda -
---~-------~---------~~ 

KİRALIK DAiRELER -
Heebeliada<la Rornyyal oteli 
yanındaki 8 odalı snbık Biga
dillcr ole1i binası rlaire dı:ıirc 
\eyn tmııaını kiralıktır. J\rzu 
edenlere mcbeJle de temin e
dilir. Anadolu Ajansı lll
nat şubesinde Bürhan Bey<'. 
Tl. 22735 ' Ve bir miktar tütün 

ı. ken yakalandı. Bundan 
~ ilzere "Kastamonu Lisesi Mec-
İrtd lr~ne Misisli Bayram 

~'i~ C bırinin evinde de bir 
muası,, namile bir talebe mec

muası neşredilmiye başlanıl

mışbr. Erkek Muallim mektebi 

SA TIUK EV - Ortak6yde Yeni -
mahallede cedit fınn ve cedi tlç yıldız 
ıokafnıda denl:ıe nazır havadar içi 

Hizmetçi Aranıyor 
Kan koca Ye mektebe rfden bir 

çocuktan mllrekkcp kliçllk bir ane 
lçha temi~ ev iti bilir, ç.lıftıtı yerlere 
alt Ycaika g8atereblllr bir hizmetçi 
kadın aranıyor. ldarehanemlac milra· 
eaat edUmcsL 

' ~e bir miktar kaçak 
~ bulunda. 

de mükemmel bir izci takımı 
teşkil etmiş ve ismini (Kasta-

boJab hane ıabbktır. - 1 

SATILIK GAZiNO -Tapaya ~de
ceflmden mobilycrıile htrllkte paurlıl:· 
11• 140 liraya eahyorum. Gazinonun 
ldruı 100 liradır. laUyeıaler Galatad. 
nhtım batında eekl Ankara yeni Türk 

na Belediyesinde Tasarruf 
~~~. (Hususi) - Belediye 
~lSi •on içtimaında bütçeyi 
~!ld n::. .. Ksadile memur maaş
~a. (25) bin liralık bir ta-

monu Erkek Muallim Mektr!ıi 
Kubliy Oymağı) koymuftur. 

Yumurta ihracatı 
, .... ,. ·····~· • - 1 

Muteneuvz: 

MUHTEREM TOcCARLAR - Gnm
rtlk ltlerinlade lltlfade IUrat teıhil!itJ 
•e teminat lıterıenfıı babçekapı Agop· 
yan bamnda İlhami Ahmet hrmuı:ı 
•eriniz. 

ÖR0c0 H0SEY1N - Yartık, yanık 
rive yultl elbiıeler emııallne faik 
l>lr ıurette belllılz UrOlla. Calataaaray 

Yapmışbr. 

Oç Beraet 
.\d 
net.na, ( Hususi ) - ı ari-

"tıı~ ık suçile maznun şeyh 
~ 1 ~f · ile iki arkadaşı Ha

~ ~e f sa Ef. ler asliye ceza
~akeme edildi!er. Suçları 

d k etmediğinden üçü
e beraetine karar verildi. 

Bir Sahte Ooktor 
..\d 

~ltt et.na, {Hususi) - Sahte 
. Orluk suçile maznun Besim 

' de birisi 6 ay hapse mah
tdildi. 

~ .... Bu Ne Biçim iş 
~b ır, (Hususi) - Buraya 
~ llldan Taş delen suyu 

Re•· ·ı ~ (l' '1rı medigi halde üzerin-
d ~delen) firması bulunan 

t\I~ olu ş;şeler piyasada ço
~ 4tır. Geniş bir sahtekar-
Q·l'a.pıldığı zannediliyor. 

; işçiye ı 00 Bin Lira 
t\~ 0l\Ruld:ık, (Hususi) - Tay
d~. lliyang 9sunun son keşi-
~t~~,. ( 100) bin liralık 
~\! 1Ye Kozlu madeninde 

~ l'rlt e Erzurumlu çolak ibra
~ tt~ çıknuq, lbr.ııhim ame1e
t 1 !\ v zgeçer< .. ~ İstanbula 

ır ır. 

15 Seneye Mail :<üm 
1\ 

~~tıya, (Hususi) - Seydi-

b~ ~met onbqı isminde 
\ı en öldüren Hacı Ali 
~~kkaı Sadık 15 seneye 

lll oldu. 

1( Fare Nümunesi 
Otı" 

'~ .,a, (Husust) - Kara-
' tutulan tarla farelerin· 
ti~· Uç 
~ tanesi lktısat vakiJe-
~lltik &6nderilmiştir. Orada 

._t Yapılacaktır. 

Kastamonu, (Hususi) - Vi
IAyetimizde tavukçuluğa pek 
fazla ehemmiyet verilmektedir. 
Bu yüzden tavuk piyasası ge-

çen seneye nazaran yükselmif· 
tir, bu sene yumurta ihraca-

bnın geçen seneye nazaran . 
yüzde elli fazla olacağı kayde-
dilmektedir. Yumurtanın tanesi 
100-1 1 O paraya alınmaktadır. 

Şehir civarında birçok meraklı
lar fenni tavukçuluk yapmak 

üzere tavukbaneler vücuda 
getirmişlerdir. 

Çeşmelilere Toprak VerHecek 
fzmir, (Hususi) - Çeşme 

kazası köylüleri vilayete müra
caat ederek diğer köylülere 
olduğu gibi kendilerine de 
arazı dagıblmasım istemişler
dir. Metruk mallar müdürlüğü 
bu hususta tetkikat yapmak
tadır. 

lzmirde Bekçi ParaSI 
lzmir, (Hususi) - Bura 

bekçi teşkilatile uğraşan ko-

misyon fakir ailelerden bek
çi parası alınmamasına karar 
verdi. 

Futbol Antrenörü · 
lzmir, (Hususi) - Fubol 

heyeti, İzmir mmtakası için 
İskoçyalı bir antrenör getirtmek 
üzere muhaberata girişmiştir. 

Oiyarbekirde Yağmurlar 
Diyarbekir, (Hususi) - Ge

cen hafta yağmur münasebe
tile yapılamıyan at koşulan 

bir hafta tehir edildi. Yağmur 
ve dolu okadar şiddetti idi ki 
bertaraf bataklık halinde ça
murlarla doldu. Kotu yerine 
biriken Halk çamurlu yollarda 
geri dönebilmek için çıplak 
ayak yöribniye mecbu oldular. 

Kastamonuda Zeriyat 
Bir istatistik ~ . Kastamonu, 30 (A.A) - Vi-

tt~:ıı-, (Hususi) - t 929 ıc- liyetin kışlık zeriyab şu suretle 
~J~lldc lzmir viliyetinde tesbit edilmiştir: 
1~ ko~, 15128 kuzu, 164 bin dönüm arpa, 334 
~ ~~-· 12231 oğlak, bin dönOm buğday, 118 bin 
~a.llda "'~ 1~11 inek, 668 j döniim kaphca, 69 bin dönUm 
1• dG 285 deve, 5232 dana, çavdar, 26 bin dönüm mahlut 

•e, 196 toıun, 978 ma 27 bin dönüm keten ekilmiştir. 

DiKKAT - Arayıp ta bulamadı
jıaız ••J'• her han~( bir kitap hak
londa fiat ıormak; ucm bir flatle 
tedarik etmek latcrıenlz: mektu
bunuza latanbul için 4, tapa için 6 
kurutluk pul leffedueN Galata P. K. 
34 V. Bcnrubi adre1lnc yaum:r.: -2 • 

Aznavur pasajı No. 13 -3 

ŞiŞLi HALKINA - Aileler için ea 
halla ve nefis mahcme Ue badcmez• 
meal, şekerli halka, pekalmet •·•· yap· 
ınaktayım. Tecrübe eden devamlı miir 
terim olur. Bomontl bt&1yonunda luet 
Pqa 11okağl No. 1-S Muhlis Haaan -

Kari Gözile Gördüklerimiz 
Meb'us Yaşar Ustaya 

Bir Cevap 
Son Posta Tahrir Müdürlüğüne: 
Efendim, 
23-4-31 tarih ve 268 numarah 

gazetenizde amele meb'usu Yafar 
ustanın, mesainin dokuz saat oi
ması hususundaki mütalea11n1 
hayret ve teessürle karşılarım. 

Yalnız. dünyanın her tarafında 
değil, aziz vatanımızın birçok 
yerlerinde sekiz saat tatbik edil
mekte iken medeni asrımızın bir 
amele meb'usu ağzından çıkan 
bu sözler yalnız beni değil, bütün 
Tiirk işçilerini de müteessir et
tiğine şüphe yoktur. 

Yaşar ustanın fikri memleke· 
tin fazla mesaiye muhtaç olduğu 
merkez.inde ise bugün işıiz kalmış 
binlerce vatandaşa iş temin et
mekle bu ihtiyaç tatmin edilmiş 
olur. Bu da mesainin sekiz saat 
olmasile kabil olacağı kanaatin
deyim; ~iin'kü ıeceli, gündüzlü 
çalışan müeaseaat müstahdemin 
adedini iki mi line iblağ edecek· 
lerdir. 

Buna imkan hiaıl olursa bin
lerce ailenin yüzü gülecek, sıhhi 
ve içtimai noktai nazardan mem
lekete hayırla bir hizmet yapılmıt 
olacakhr. 

Karilerini:r.den: 
S. Y. 

lstanbulun Yeni f~eb' usları 
Hayrullah Ve Yaşar Beylere 

Aziz Meb'uslar; 
Bu Yurtta imkan dahilinde 

her teşekkülün tikiyeti dinlenır. 
Her müşküle, her feryada bir 
eevap verilir ... Fakat bbde hak-
kını arıyamıyan bir tabaka var
dır... Bağırmak ister bağıramaz.. 
Şöylemek isterse dili tutulur!.. 
işte bu da: Küçük eanaf ve ame-
ledir... Bu zamana kadar mecliste 
bu vatandaşları düşünüp bunlarm 
lehine aöz aöyliyecek bir tek 
unaur yoktu!.. Süreyya Pş, Niyui 
Bey, Cavit Bey, Hüıeyin B. ila ... 
Hep bunlar birer tüccar meb'uau 
idi ••• 

Doktorlar doktor, avukatlar 
avukatlığa dair diplomatlar siya
aete ait aözler söyler, nutuklar 
irat ederler... Meseli Süreyya 
Paşa: Amerikadan gelen müata-

Jmel elbiseler hakkında: 
- Bunlar mikropludur.. Bul-

1rarlar bile memleketlerine sok
mıyorlar diye feryat elti .. Birkaç 
fabrikatörün ve kendisinin işini 
gördül. Kime ne? Birkaç köylü 
birkaç amele çıplak kalmış, 
neme lazım!.. Hulasa her meb'us 
ihtisası dahilindeki umu~a mü-

l
dahale ile kısmen ıslahı yolunda 
çafıştı ••• 

Zavallı küçük esnaf, zavallı 
i8mele ve işçi cemiyet arasında 
bir ekseriyet teşkil eden bu hiz
bi müdafaa edecek koskoca mec
li~te_ bir tek fert bile yoktu ! .. 
Bi.Jyuk kurtarıcı seyahatlerinde 
isabet.le bu noktayı tayin ettiler. 
Bu ıhtiyacın tatmini için de 
sizle

1
ri kücük esnaf ve işçiye 

meb ua yaptılar •• Az.izlerim; 

Bilirsiniz ki... meb'usluk bir 
mansibi ebedi değildir. Yarın 
h~kiki işinizin başına döndüğl1-
nu:r. xaınan... Büyük nıüncinin 

lrşa~ile millet bize şu payeyi 
verdı. Biı de 'u işleri gördük.. 
Bugün o gördüğümüz işler sizin 
de, bizim de işimize yarıyor diye 
temeddüh ve tefahur değil, fakat 
pek haklı olarak tarihin ai:r.e 
bahşettiği bu kıymetli mevkiden 
daima ıizi yat ettirecek kıymetli 
hatıralarla ayrılın f~ Bir ntandaf 
aıfatile aizden timdi istediklerim: 
Ameleye: bugün:iı var gel çalış. 
Yarın ; bir hafta boş ve aç olur 
aonra gel çalış!.. Parası olan 
ameleye doktor, ilaç .• Olmıyana; 
ölüm ıneur !.. Ne demek istedi
timi bittabi anladınız ••• 

Bir genç anlabyor : 
- Bu imalataoeyi alb senedir 

muvaffakiyetle idare ediyordum. 
Fakat, itlerim bozuldu. Çünkil: 

Motorum "Üç., beygir kuvve
tinde olduğundan L. Sordum: 

- 81.1 da ne demek? 
-Azizim hükümet "on beyiir,, 

kuvvetinden aşağı motörlü ima· 
lithanelerden ( yüzde alh mua• 
mele vergiıi ahrl .. 

- Alır ya •• 
- Ôyle amma dostum on 

beygirden yukarı olanlar hem 
muamele vergisinden muaf 
kem de prim alırlar... Çünkü: 
Teşviki Sanayi kanunundan isti

fade eder .• Sermayem yok ki fabri
kamı tevai edeyimL. Ner de a:r.i
ı.im, aer de tevai etmek-

SaY,. 7 

BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Nakili: Safiye l'e§mllll 

"Selıden Fazla 
Kazanıyorum!,, 

Bavulumu niçin hazırladım 1 
Çünkü gidiyorum. Bu böyle 
olacakh, Leyi?. İnsan yanyana, 
başbaşa, biribirinden şüphe 
etmeden yaşar, sonra bir gün 
aynhk olur. Oh, büyük birşey 
götürmiiyorum. Burada her şey 
s ma ait değil mi ·ı Sitem etmi
yecegım. Sen bana karşı feda
kar, çok fedakirdın ! Ben bu 
kadannı bile fazla buluyor
dum. Belki bunun için ıeu 
beni mes'ut etmedin. 

Beni nankör zannetme: Saı' a 
ne borçlu olduğumu biliyorum. 
Sen zarif bir kadınsın, benim 
cici Leylim, bu muhakkal. 
Fakat sana her teyi söyle mel 
iıterim. Anlamazsan ne yapa
yim. 

Şöyle yanıma otur baka
yım. Bana elini ver. Arbk 
biribirimizden ayrılıyoruz ve 
düşman olamayız. ikimizin 
birden mes'ut olmamız çok 
güçtü. Ağlama. Ben seni sev· 
dim. Hala sevmediğimden de 
emin değilim. Yalnız beni 
affet: Artık muktedir değilim. 
Şimdi sana izah edeceğim. 
dinle: evvel zaman içinde .. 

Evvel zaman içinde genç 
bir kimyaker varmış ve az 
para kazanıyormuş. Bir de 19 
yaşında bir kız ki dünyanın 

en güzel gözlerinden başka 
hiçbir şeyi yokmnş. Bunlar 
evlenirler ve hiç çocukları 
olmaz. Teessüf edilecek şey, 

çünkü çocukları \olsaymış, 
hayatları biraz başkalaşacak
mış. Fakat bahtiyar olmuşlar. 

Pek te uzun müddet değil. 
iki sene hiç kimsenin saa

detine gıpta etmeden yr.şa
mışlar. Büyük bir gelirleri 
olmadığı halde, zengin çiftle
rin imrenebilecekleri bir sa
delik içinde ömür sürmüş
lerdir. 

Fakat şeytan, bu minimini 
kadının kulağına birşey hsla
mış, ona çalışıp kazanması ve 
ailesine yardım etmesi fikrini 
aşılamış. Böylece, kimyakcr, 
kendisine ihtiras veren tetkik
lerine daha rahat devam ede
bilecek. Bu mükemmel. l laUa 
sen bana diyeceksin ki bun
dan başka yapılacak şey yoktu. 

Ailemize biraz daha refah 
temin eden şey mahzurlu de
ğildir, şüphesiz. 

Başlangıçta herşey iyi gidi
yordu. Sen güzel güzel çalışı
yordun. 

Bir mühim noktaya daha temas 
etmek iıterdim: Mevzu uzaya-' 
catandan razetenin lutfen okuyu· 
cusuna tahsis ettiği sütunu teca
vüz. edeceğinden korkuyorum ••• 
Son söı: 

Küçük sermayeleri blrlettire
rek şirket haline getirmiye içtimai 
yaziyetimiz itibarile dalıa br .ıGz 
imkan yoktur.. Büyük aanayl 
memleketlerinde o)dutu gibi 
kücük cıı;naf ın hepisini babrıp 

sermayedarların u.ıedderecat upkJ 
derekcsine indirmekte bu memle 
kette muhaldir. Binaenaleyh 
küçük esnnf himayeye muhtn~lır. 
Amele ve işçi teşkilnbna ihtiyaç 
vardır. Yükaek vazifenizi ifada 
muvaffakiyet dilerim efendim. 

Osl:ücbr Çavuşderc fınm No 49 

Mehmet Enver 

Ümit cdilmiycn bir talih 
yardımile mmımıni kadın 

eskisinden çok fazla kazamıya 
başladı. Hatta kocasından bile 
fazla kazanıyordu. Muvaffaki
yet bu kadının başını döndür
dü ve artık tahammülfersa 
olmıya başladı. Hayır, emin ol, 
mübalağa etmiyoruıu. O gün
den aora minimini Hanımın 
hali b2şkala~b, heqcye hiikim 
olm a kalkb. 

Y avaı yavaş sen beni esir 
ebniye çalışıyordun. Senin na
zarında ehemmiyetim azalıyor· 
du. Arbk benim tetkiklerim 
ve tetebbülerim de seni ala
kadar etmiyordu. 

Leyli 1 Leyli J Senin ağ

zından yeni yeni kelimeler çı
kıyordu. Reklamlar, kumüs· 
yonlar, hep işine ait şeyler ... 

Sen evi değiştirmek istedin. 
Daha büyük bir aparbman 

tuttuk, fakat orada benim için 
çalışacak yer daha azdı. Çün
kü misafir kabulüne tahsis 
edilmesi lazımgelen salona en 
hilyük oda ayrıldı. Ben itiraz 
edemiyor ve ağzından şu 
cilmlenin çıkmasından korku
yordum: "Parasını veren sen 
değilesin ya.,, Arada bir kır
pılan gözlerinde hep şu mana 
vardı: "Ben senden fazla ka
zanmıyor mıyım?,. 

Evet, sen benden fazla ka
zanıyorsun. Hatta çok faz!a ... 
Okadar ki, ben aciz labora
tuanmda bu derece kazana
bilmeyi habnmdan geçirmem 
ve işte bunun ıçın, sevgili 
Leyla, gidiyorum. Garip de
ğil mi? 

Allaha ısmarladık, Leyla. 
Kederin uzun siirmez, emin 
ol. Çalışmak seni teselli eder 
ve kimseye de muhtaç olmaz
sın. Kuvvetlisin, çalışkansın, 

birçok meziyyetlerin var. 
Görüyor.oun ya, benim fe

laketim senin ilk hayaline, o 
çocuk - kadın hayaline sadık 
kalmak arzusundan geliyor. 

Ki'D bilir 1 Günün birinde 
belki, böyle aza kanaat eden 
ihtirassız bir kadına raslanm. 
Ona küçük varidabmla müte
nasip mütevazı hediyeler veri
rim : Bir menekşe demeti... 
Mi:ıimini bir kadın ki herşeyi 
beriden bekler, yalnız bana 
giiveııir ve içinden, bana karşı 
"Senden fazla kazanıyorum •• 
demez. 

Yalova Rehberi 
Seyriıı~faia idaresi tarahndan 

.. Zümrüt Yalova Kaplıcaları,, H• 

minde renkli, pzel bir rcbper 
çıkanlmışbr. 

Yalova kaplıcaları hakkında 
llyıkile iuhat nrmcll~e olduğun• 
dan enteresandır. 

Yalnız bu rehp•ı T\ırkç-e ola· 
rak tabettirilmiftir. Ditu lisan
larda da çıkarılması :ia, dalı ohu 
kan.atindeyim. Ecnebi m•m!cket
lerinde kapbeal•nmızı tanıtmak 
ve seyyah celbi için tahli olarak 
propagandaya ihtiyaç varc!ır. Av
rupa kaplıealannın bdli başlı 
liaanlara tercüme ec!ilmif birer 
rch;:>eı i bulunduğu h:ılde biz.de 
de birkaç Uaa"dıı çıkarmak müm· 
ki-rı c!e~ril mi .!ir"/ Nazarı dikkati 
celbediyorum. 

Kaıiieriniz.den boksör 
A. Adil 



PIYER PlRIMY AN muhterem müşterilerinin bayramını tebrik ile kesbi şeref eyler ve (ROT-BUHNER) tıraş bıçağı fabrikası mamulatından olan (RADİUM) ve (ROTBART) tıraş 
fabrikaları hakkında gösterdikleri tevecciihü aynen (ROTBART LUXUOSA) ve (MOND EKSTRA) bıçakları hakkında da izhar buyuran muhterem 

müşterilerine bu hüsnü vesile ile şükranlarını arzeder. 

'' otbart - Luxuosa ,, 
"Rotbart - Luxuosa" hraş bıçağı fennin 
sanayiin bir harikasıdır. Ayni yenilikle 20 
defa tıraş olabilmek imkanını size bahşeden 
bu " Rot - Bart - Luxuosa ,, bıçağının 

beher adedi 20 kuruştur. 

Her yerde Satılır. 
1 

"Mont - Extra,, 
Bu "Mond Extra,, bıçağile tıraş olan 

. . 
kaybetmez. Neşeli bir 

. 
neşesını ınsar~ 

daima genç kalır. Mezkur " Mond 

Extra ;, hraş bıçağının 10 adedi 75 kuruştur. 

Her yerde satılır. 

Toptan sabş mahalli: Kürkçübaşı han
1 
No. 4 Galata, PIYER PIRIMYAN 
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JUf 
llOUCrES·M•m 
MOU)f IOUfS 
<Af"l\ROH'l.'MI~ 
PuaS·FOl/l\MO .ın 

\ 

APft\AZ 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

E İZESİ 

Galatada Oımanlı ban

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

al çıl k Müfettişliğinden : 
İdaremiz ihtiyacı için tekne ile beraber yeni kelvin marka

lı motor mubayaası kapalı zarf ususlile mlinakasaya kon
mu~tur. İhale glinü olan 14 Mayıs Perşembe günü saat 15 te 
dir. Talip olanların teklif edecekleri fiyatların yüzde yedi 
buçuk teminnt akçelerile beraber ihale saatinden evvel ve 
fazla izahat ve şartnamesini görüp almak üzere her gün 
Galatada Deniz Ticaret Mildüriyeti binasınd.a ı.~'1lisyona 
mOracaatları iliiP olunur. 

Darülbedayide 
MÜSAMEREI 

MUSİKİYE 
1 Mayıs tarihinde Darül

bedayi tiyatrosunda Alman 
erkek ve kadın muganniye
lerinden mürekkep bir he
yet tarafından bir müsame
rei musikiye verilecektir. 

İdare eden Celcalan ma

estro: THEO JUNG 
Solist : Mm. Getrud Zie-

kowdur. 
Program şudur: 

Mendelsohn : P AULUS 
a) Uverture. b ) Taganni 

orkestra. 
c) Sopran ve orkestra. d) 

cbor ve orkestra. 
Schubert : H-moll SIN

FONlSl 
a) Allegro moderato. b ) 

andante con moto. 
Haydn: DÜNYANIN YA

RADILIŞI 

a) UvertUr. b ) Taganni 
ve orkestra. 

c) "Lahuti haberler,, ta
ganni ve orkestra. 

Fiatlar: 3, 2 ve 1 lira. 
Yer isti yenler, Beyoğlu 

Tünel civarında TEUTONİA 
Alman kullibfine müracaat 
etmelidirler. 

İSTASYON LOKANTAS 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye-
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu h ld e 

TABİLDOT 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emrazı :ıllhrevlye dlıpanıerl 

ba9heklmi 

Ankara caddesi ikdam 
Yurdu karşısında No. 71 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

NB. A 
HALK İŞ İDAREHANESİ 

MÜESSiSi: KERiM 
Bal1kpazar1 meydanında polis noktası karşısında 

T E L E F O N 2037 
Apartıman, hane, bağ ve arsa alım, satım, icar ve 

isticarı. Devairi resmiyenin her şubeıinde ıüratle İf takıbi, 
muktedir tercümanlar tarafından her lisandan tercüme ve 
yazı makinesi ile süratli ve doğru yazı işleri kabul edilir. 
Menkul v~ iayri menkul mukabili ikraz ve istikraza tavasıut 
olunur. Keçiöreo ve Y enitehirde ve diğer mevkilerde 
müsait şerait ve fiatla satılık ve kiralık apartıman, hane 
ve sair emlak mevcuttur. 

Taşradan ve dahilde menfaatini seven herkes itlerinin 
süratle ve ciddiyetle görülmesi için muhterem halkın itimat 
ye rağbetine mazhar olan idarelıanemize müracaat edebilirler. 

ITRİY ATI 
Kibar sınıfın nişanei zarafetidir. 

Hakiki kolonyalar, zarif lo~yonlar, . 
nadide ek tre w parfönler 

Bütün çeşitlerini İstanbul Yerli mallar 
paıarmda bulursunuz 

Toptan Salı~ Merkezi : Sirkeci Yalıköşkii Caddesi 
Miilıiirdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRİYAT FABRİKASI 

·İktısat V eki etinden: 
Ankarada te,cir sahuındaki Büyük havuza ait 

( 44967 ) lira 50 kuruş kırk dört bin dokuz yüz 
altmış yedi lir · elli kuruı bedeli keşifli ( Tulumba, 

Boru ve Motör binası ) tesisatını puarhk 
auretile yapmak üzere \tir talibe ihale edilecektir. 

müdtleti ıörülen lüzum üzerine 9 mayıs 931 
tarihine kaclar temdit edilmiştir. Mukavdename, 
şartname, pt'Oje ve eairesini vermek ve izahat almak 
üzere şimdiden lktısat Vekaleti Orman işleri Umum 
Müdürlügiine •e par.:arlağa iştirak için de yevmi ihale 
olan 9 mıs 931 tarihine müsadif cumariesl gtinil 
saat 15 de bedeli keşif Uzerinden % 115 hesabil~ 

teminatı mU"~akkata akçelerile birlikte iktısat Veki
Müsteşarlığı riyasetinde müteıekkil inşaat komisyonuna 

eylemeleri illin olunur. 

Dr. A. KUTİEL 1 

ZOhrevt baatalıkları tedavi· l 
hanen ve elektrik l&bortuvarı, 

Galata, KarakC>yde börekçi fınnı 
atruında No. 34 

Doğum ve kadın 

mütehassısı 

DOKTOR 

ADIKZADE BfRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

SAKARYA 
3vM:y~ PAZAR 

günü akşamı Sirkeci nhtı
mından hareketle ( Zongul
dak, İnebolu, Ayancık, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize ve Mapavri ) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Seyrisefain_p,. 
Mekeıı: ac:entc•i: . alat• ~~Sif" 
Başr B. 2362 .Şube acentct'·

2
749 

kecit Mlhiircılar xade haıu 2 

IRE - lSKENDERiY~ 
( EGE ) vapuru 5 M~ 

S 1 10 da Galata 't a 1 hareketle lıtJ1l 1 

Pireye uğray!lrak c~rıı:: 
tesi sabahı lskenderıY Y 

varacaktır . İskenderiyedeı:ı 
pazarte!iİ 15 te kalkacak çat' 

ıam- (P• ) ye de llğt!' 
ba ıre yarak per 

şembe gelecekti~___...-

Kiralık Kahve 
Ocakları 

Kadıköy, Haydarpaşa, r.1~ 
da, Kalamış; Adalar, Arı, 
dolu ve Yalova bııtl111 

işliyen vapurların knb;.~ 
ocakları rnültezimliği ~ 
ıene müddetle ve her ayh·r 
peşinen verilmek üzere b~ • 
müzayede kiraya verilece' 
tir. Kat'i ihalesi 14 ınıı1'5 

•ctB 
931 perşembe günü 1 

kılınacağından talip olantıı• 
nn % 1 O depozitolarilc ıe· 
vazım müzayede konıis)'O' 
nuna müracaatları. 

İki sene için de teklif 
kabul edilir. 

Alemdar zadeler vapurlııtl 

Millet vapuru 
m!yıs PAZAR 

günU akşam saat 18 de S~ 
keci nhbmmdan hareke Jc 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancl ' 
Samsun, Ordu , GireSotı~ 

. "" T rabıon, Rize, Mapavrı 
kfı• 

Hopa) ya azimet ve .Va e 
kebir, Garele ve ÜnY1 
de uğnyarak avdet e t' 

cektir. 
Müracaat mahalli: lstaıı· 

bul, Meymenet hanı albıl' 
daki yazıhane TelefoJJ: 

istanbul 1154 

SON POSTA _________________ .......,,.,._ 

el'' 
Yevmi, Slyul, Havadlı n Halkı•• - . &dare ı l.tanbul, Nıanae .. aı:ıl1 

Şvef aokajl 3.S • j7 

Tel,..fon: latanbul • l'U3J 
Polt.\ kutusu: latan!>ul • 7ipl oSf;\ 
Tell1'afı lataııbııl SON 

ABONE FiATI 

TORKIYE fC~ 
1400 ,,r. 
7SO ,, 

400 " 
150 .. 

1 Seıaıı s700 ııt• 
6 Ay ı4'()0 ,, 

s " 
1 .. 

8')0 " 
~~ 

Tafsilat için Sirkecide Gelenevrak geri verllm~ ...... 
110.nlardan mesull1ot ... ıı 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon İst. 2622 

Meymenet hanı altında 
acentalağına müracaat. ~l!lll:ı:::ll!s:'!!tnmzd::~~~ 

Telefon Is. 2134 H rt bnhf1 
._ ___________ _.. ır.l:!m:i .. Dllıaiiii:ll:i::.::Z:;:,:jjj~IUi!lml~ l Mes'ul müdür : o.ı 


