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lfa)k Fırkasının Meclisi Aynen Muhafaza :~RLK1 1K'si~ı:oı~c~~~~"" bbn HABERLERiN GELMESi 

t. ek Arzusundan Vazgeçtiği Söyleniyor IH~~~~i1:0~"AR~:~~E
~ .. k ~ iinıet Merke-

de Mühim Ri
Yetler Deveran 

Ediyor •• 
le ~a. 18 (H. M.) - Son 
~ ... t içinde vaziyet hissos:: derecede değişti. Bu 
~~ doğruluğu temin edil
.__ fartile deveran eden son 

ı''t tudur: 
~· - Halk F ırkaaı bugünkn 
~~dan hemen tamamını 
~ il namzet göstermek ar
'-t t. dan vazgeçmiştir. . Ya
~tile kendisine bu hususta 
' atfedilmiş olan arzunun 

2 olduğu anlaşılmıştır. 
ı..i - Bu suretle namzetlik
~· tekrar edilmiyecek olan 

'· -Q81arın adedi takriben elli
~ U adet içinde evvelce söy-
~retn Serbes fırka erkim ile 
~ Ve tedris sahasına av
\ edecek olan mütehassıslar 
a lllllderrialer dahildir. 

.._ Bu elli zabn yerine 
llamzet gösterilecektir. 

r 
Sabık Serbes Fırkanın Erkanı 

Çok Ketum Davranıyorlar 
Ankara, 18 (H. M.) - Fethi Beyin SON POSTA' ya 

vakiolan kat'i beyanatından sonra mllstakillen namzetliği
ni vazedeceği kakkında deveran etmekte olan rivayetler 
kesildi. Bununla beraber Ağaoğlu Ahmet, Nuri ve Tahsin 
Beylerin Fethi Beyi sık sık ziyaretlerinden mana çıkaran
lar yok değildir. 

Hakiki vaziyete gelince, isimlerini kaydettiğim zevat 
kendilerine sual tevcih edildiği zaman sıkı bir ketumiyet 
muhafaza etmektedirler. 

Şurası ~uhakkakbr ki: Sabık Serbeı Fırkamn yeniden 
teressüm eden vaziyete rağmen herhangi bir tekil ve su
rette ihyası mevz.ubabis değildir . Sadece sabık erkanın
dan iki üç kişi müstesna olarak hepsi de müstakiilen nam-
· zetliklerini koyacaklar, intihap edilmeleri için ağlebt ihti
mal müzaheret göreceklerdir. 

• 
lrak Kürt/erile Müsademe/er 

Başladı ... Tekrar 

Mübadillere 
Etabli Vesikalan Hak

kında Bir Tebliğ 
latanbul, 18 (A.A) - Muh

telit milbadele komisyonundan 
tebliğ edilmiştir: 

Etabli vesikası için milracaat 
etmiş ve vaziyetleri tetkik 
edilmekte bulunmuı olan ali· 
kadarların yeniden ve sllratle 
müracaat etmeleri muktazidir. 

Şimdiye kadar etabli vesi
kası almak için müracaat et
memiş olan kimselerin de mü
racaat etmeleri icap eder. 

Büyük Bir Yangm 
Strasbourg, 17 ( A. A. ) -

DUn çıkan bir yangın, Scihil
tingheimde bir depoyu tahrip 
etmiştir. Hasarat bir milyon 

, frank tahmin edilmektedir. 

Gandi - irvin MUlakati 

A ·ı o· 1 N h . . Bombay, 17 (A. A.) - ts
sı er ıya e e rını tihbar edildiğine göre Lort 

G K 1 G 
frv.in, M. Gandi'den, Müslü-

eçe ek O••y ere ı•r man - Mecusi meselesi haller ~· ~ilsin, edilmesin Londra yuvar

)tQi namzetler Zonguldak- T 1 B h d Ed ) 
leçilea amele mümessili ile _ayyare er om ar ıman iyor a_r 
' Adana ve iatanbuldan Muıul, ( Huauai ) - Asi 

lak masa konferansında hazır 
bulunmasını talep etmiştir. 

Siirtte Soğuklar 
sanayi, ticaret ve Kürt fpybi Mahmudun har&-

~ mümessillerinden mü- keti bilhassa şu son giinlerde 

4 'Ptir. Irak hükumetini mtışküle 
'~Halk Fırkası bunun ha- düşürmüş, hükümet bir tebliğ 
"t 30 meb'usluğa da nam- neşrine mecbur olmuştur. Bu 
'1 lr6ıtermiyecek, müntehibi tebliğe nazaran, Şey Mabmuda 
~tri, fırkaya dahil olmamak iltihak eden Şeref Bayati kabi
~' lbüstakillerden istedik- lesi reisi Osman Bey bir 

' r k b kuvvetle Hörin Şihan nahiye~ ey verme te ser es 
ktı sine hücum etmiş, bir polisi g r. 

' ' Demek ki Halk fırkası öldürmüştür. Şeyh Mahmudun 
h ... ~~t (3 bir kısım kuvve ~ leri ~e Diyale 
:"'10) IO) meb'usluktan nehrini geçerek ( Bilula ) polis 
~~ Uııa bugiinkii meb'us- karakolunu muhasara etmişler, 
~ (50) sine de hariçten o havali köylüsünden vergi top-
~ gösterecek, mütebaki lamışlardır. 
~eb'usluğu da serbes bı- Hükumet derhal piyade ve 
e ktır. tayyare kuvvetlerile harekete 

~.:' Serbes bırakılan meb- geçmiş, fakat asiler civar köy
..:._~ b k lere kaçarak kurtulmuşlardır. 
~d ugiln ü sahiplerinin Tayyarelerle atılan tehdit be-
\;;tlt' meb 'us olmıyacak yannameleri üzerine köyler 

değildir. tahliye olunmuş, fakat as:ler 
~••ııu 2 inci aayfada) köylülerin arasana karıştıkları 

Gazetecilerin Hava Tenezzühü 

.. TOIDBALA 
Lavhalarınızı Mühür
leterek Sıra Numa
ralarınızı Bugünden 
itibaren Matbaamız
dan Ala bilirsiniz. 

Lütfen yedinci sayfamızda 
verdiğimiz izahab okuyunuz. 
Şimdiye kadar çekilmit 
olan numaralann liateıini 

Sürt, 16 (Hususi) - Dört 
f gtindenberi fasılasız yağmur 

yağmaktadır. Hugün, yanm 
saat kadar dolu yağmıştır • 
Havalar soğuktur. 

Komünist Tahkikatı 
Polis, beyanname dağıtan 

ve asan Komünistlik maznun· 
ları hakkındaki tahkikatına 
devam etmektedir. Bu müna
sebetle bazı isticvaplar yapıl
dığı kaydedilmektedir. 

F enerbahçe Dün Niçin 
Mağlup Oldu? 

Dünkü lik maçlarının taf
silatını ve nıütaleaları 
6 ıncı sog/amızda oku-
gunuz. 

-
Güzellik Nasıl Temin Edilir? 

Göğüs Ameliyah Bura
da Da Yapılabilir 

Ameliyattan evvelki Ameliyattan sonra düzelmiş 
sarkık meme Bir göğüs 

( Yazıaı 3 ilncü aayfamızdadır ) 
----==-=-=---=---=-~ ~~=====--"====o=-m==ı=----=-

• 

ispanya Kıralı Tahtına Tekrar 
* * * Kavuşacağını · Söylüyor 

Manilya, 17 ( A.A ) - ispanya kıralı, Parise mütevecihen 
buradan trene binmek üzere istasiyona giderken Marsilyada 
bulunan İspanyollar tarafından alkışlanmıştır. 

Kıral, Havas ajansının bir muhabirine beyanatta bulunarak 
gurbetinin muvakkat olduğunu, memleketten kan dökülmesine 
mini olmak için ayrıldığım söylemiştir. 

Kıral devamla: Huiranda yapılacak umumi intihaplardan 
sonra bakalım ne olacak.. Demiş ve hazin bir eda ile şu 
sözleri ilave eylemiştir: " Bana inanınız, benim hareket ettiğim 
gibi hareket etmek için bir süvari bölüğünün başında hücuma 
kalkmak için icap eden cesaretten fazla cesaret lazımdır. . .. 
Seville'de Kargaşahklar 

Seville, 17 (A. A) - içle-
rinden birisi ateş açtığından, 

polis mukabelede bulunmuştur. 
iki taraftan 17 yerli yaralı 

vardır. Komünistler, şehrin 

başka bir noktasında toplan-

mak üzere ricat etmişlerdir. 

Yeni bir mücadele başlamıştır. 

DAMGA ... 

1 
Her iki taraftan birçok ya· 
ralı vardır 

Madrit Ve Barselonda 
Barselon, 17 (A.A) - işler 

tabii halini almıştır. Nizam ve 
asayış mükemmeldir. İhtilaf 
yalnız Madrit ve Barselon 
hükümetleri arasındadır. Maa
mafib itilaf elde edilmesi 
muhtemel görünmektedir. 

1 

orada bulacaksınız. 
ilk namzetliklerini kovanlar, isimleri netredilince böyle damııa!andılar. 



\ 2 s~yra ' . , ..... . 
~ - -=-=-=======::.::;..:.... 

( Halkın Sesi J 
İhanet Meselesi 

Ve Fikirler 
iki gln evvel Ka,a.üm,Gkte 

olr facia oldu: IJya• lıminde bil' 
adam, kend.i•ine ihanet ettij'I 
tdcliaılle kantınıa bunumu ye 
dudaklarını ke.tl. Gezçl kanaa• 
lanmb blSyle vwyetler karp
ıında alikadarluın haklannı t..
bit etm1' bulunuyor. Fakat bl:a 
haltua fikir Ye biaalyabnı ela 
&penmek istedik. Bize a3ylenen
lerl bu ıütuncla okuyabıllrıinb: 

Ahmet B. ( Mahmut Pqa. 
hürriyet otelinde 29 ) 

- Kansının ihanetini gl>ren 
bir adam onun .bumunu, ku
lağım kesmemeli veyahut onu 
öldümiye kalkmamalı. En doğ
rusu boıamaktır. .. 

Ahmet B. ( Mahmut Paıa, 
hllrriyet oteli 26 ) 

- En medeni ıekil, kanu
nun teabit ettiği uauller dahi
linde aynlmakbr. .. 
. Tevfik B. ( Sirkecide, Eskı-
ıehir otelinde 21 ) 

- Linet okuyarak terket
mek taraftanym. .. 

Ihsan B. (Beyoğlu, Parmak-
bpı 4) 

- Doğru değil tabii. 
- Neden? 
- Zorla sevgi olmaz. Kadın 

kocaaını sevmiyor ki b&yle 
yapıyor, erkeğin yapacağı, 
mahkemeye müracaat ederek 
ayrılmakbr. ı 

>t 
Tanbiyan Ef. (Nuruoımaniye 

AJibaba sokağı 3) 
- Adam haklı. Ben de kan

mın ihanet ettiğini görsem 
değil kulağım, kafuım bile 
keserim. .. 

Sami Bey ( Sirked, Demir 
kapıda 15) 

-Ayrılmalı, Kadın madem
ki teşkil edilen yuvaya sadakat 
göstermiyor. Her iki tarafın 
mahkemeye giderek aynlması 
daha doğrudur. 

"" Cemal B. ( Orhangazide 
müddi umumi ) 

- Biz kanun adamıyız, 
böyle birşeyi ve muameleyi 
a:loğru bulmayız. 

- Ne yapmalı? 
- lhkakı hakka memur 

mahkemeler vardır. Bizzat 
stifayı bak ferde ait dejildir. 

ihanet g6ren mahkemeye mü
racaat eder. ... 

Nedim B. ( Kaıımpapda, 
Zincirlikuyu caddesinde Kedik 
ahdi, cami aokak 2 ) 

- En makul ve ıayam arm 
ıekil, ihanet eden kadıw mah
keme vaaıtasile terkedip 
işin içinden çıkmaktır. İnsan 
kendisini sevmiyen bir kadınla 
yaşıyabilir mi ? 

DABILI BABBBLBB 
Tuhaf Bir 
Cürmü 
Meşhut 
Karabet Ef., Kansını 
Yabancı Bir Erkekle 

Birlikte Y akalatb 
fstanbul polisi tuhaf bir 

cUrmil meşhut tesbit etmiftir. 
Hidise hakkında karilerimize 
fU izahata verebiliriz: 

Kumkapıda Cami ıokağanda 
oturan kunduracı Karabet 
Efendi bir müddet evvel müd
deiumumiliğe müracaat etmiş, 

kansı Arşalosi Hanımın bazı 
yabancı kimselerle bulUfUp 
konuıtuğunu söylemif, bu 
husuata kanuni muamele yapıl-
masını istemiftir. 

Bunun tızerine m6ddeium1» 
milik takibata bqlamışbr. 
Diğer taraftan Karabet Efen· 
di de karısının her hareketini 
adım adım takip etmiye 
koyulmuftur. 

Karabet Efendi birJcaç g6n 
evvel itine gitmek nzere ev
den ayrılmış, fakat ani 
bir kararla işten. güçten 
vazgeçerek evi g6zetlemiye 
baılamıştır. Aradan benilz 
bir saat geçmeden kapının 
önllnde bir yabancı peydah
lanmış, zile basmıı ve Arşa-
losi H. tarafından içeriye alın
mıştır. 

Karabet Ef. de derhal ma
halle ihtiyar heyetile polis 
memurlannı yanına alarak eve 
gitmiş ve karısının ihanetini 
cUrmll meşhut halinde tcsbit 
ettirmiştir. 

Tahkikat netice.inde ya
bancı erkeğin Hikmet iıminde 
biri olduğu anlqılmlfbr. 

Kaç Ki'i Yaralandı ? 
. Bqiktqla ıucu İbrahim dnn 

kardeşi izzetin bqını tatla 
yarmışbr. 

"" Bastoncu Huan lamlnde 
biri Safiye isminde bir kadını 
bıçakla yaralamııbr. .. 

Beyuıtta otum Mutafa, 
evine miaafir ıelen Mehmetle 
kavı• etılÜf, birbirleriai 7ara
UIDlflardır. .. 

Otomobil Kazası 
Şoför Hasan Tahıinia lcla

reaindeki 3248 numaralı oto
mobil Eyüpten ıeçerken 7 
yqlannda Şaziyeyi ajv .111· 

rette yaralamıştır. 

Yunan Talebe Kafiles '. Esham ... 

Y H k Ed k 
Ve Tahvılat 

arın are et ece Meselesi 
Dün Müzeleri, Camileri Gezdiler, Darülfünunda 

M. Psaiti Tarafından Verilen Bir 
J(onf eransta Hazır Bulundular 

Konferanstan Bi, lntıba 
Şehrimize 50 kişilil bir kafile halinde gelen Yunan ta

lebeleri dnn camileri, müzeleri gezmişler öğleden sonra Konse,.. 
vatuvar talebesinin Tepebaşında verdikleri konsere gitmişler, 
akşam da darülfünunda Yunan muharrirlerinden M. Psaltinin 
konferansında hazır bulunmuşlardır. M. Psalti dünkü konferan
sında .. İki milletin ruhi kaynaşması., etrafmda izahat vermiştir. 

Misafirler gece de hukuk fakültemizin T okatlıyanda ver
diği ziyafette hazır bulunmuşlar, samimi nutuklar söylenmiştir. 

Yunan talebeleri yann memleketlerine döneceklerdir. 

HUkümet Mo~kezinde Mühim 
Rivayeiler Devera Ediyor 

( Bat taufı 1 inci sayfada ) 

Bu zevattan tekrar namzet 
gösterilmeleri tekarrür eden-

lerin intihap daireleri değiı
miştir. 

7 - Maamafih bu meb 'uslar 
dün Meclis koridorunda topla
narak kendi vaziyetleri hak
kında tahminler ve hasbühaller 
yapmışlardır. 

8 - Halk Fırkasının listesi 

hazırdır. Pazartesi giinll akta· 
mı tebliğ edilecektir. 

Mühim Kararlar Arifesindeyiz 
Ankara, 17 - Hükumet 

merkezinin iyi haber alan ma-

hafilinde tebellür eden kana· 
ate göre: efkAn umumiyeyl 

tatmin ve memnun edecek 
mühim Te dikkate şayan kara,.. 
lann tezahnrn arifesindeyiz. 

lzmirde Dört Müstakil 
Namzet 

Ankara, 18 - Halk Fırka
ımm lzmirden münhal bıraka· 
cağı Meb'usluğu ikiden dörde 
iblağ ettiği söylenmektedir. 

Fırkanın lzmirde göstereceği 
namzetler arasında mUtekaidin· 
der Supbi Papnm bulunduğu 
l . ı . d k d' nvayeh everan etme te ır. 

Yarm Davasım Temyiz 
Mahkemesi Nakzetti 

lzmitten bildirildi;ine röre, 
Yaren gazetesi aJcyhinde açı-

lan davaya ait evrak Ye doıya
lar Temyiz mabkemeal tarafın-

dan tetkik " Dk karar nakze
dilmiştir. 

Temyiz mahkemesi, mllddef. 
umumiliğin maznun Arif Oruç 
Bey aleyhindeki iddialannı 
nazan dikkate alm11, lehteki 
noktalan varit g6rmemiştir. 

Bunlann ihracı Hakkın
daki Takyidata Lüzum 
Kalmadığını Söylüyorlar 

Hllkümetio Borsalarda es
ham ve tabvilAtm ıerbes sabi· 
muı hakkında yeni bir karar 
alchiı yazıldı. Bu ve diğer 
mesela- hakkında kendisile 
görüştUtUmüz Borsa komiser 
vekili Adil Bey bize şunları 
söyledi: 

- .. Borsada esham ve tab
Yillt aaten aerbes aablır. 
Y almz, bir numaralı kararna
mede eıbam Ye tahvillt ithnl 
Ye ihracı baklanda bir kayit 
Tardır. Belki haknmet bu kay, t 
hakkında yeni bir karar almı:;· 
br. Fakat henüz bize b6yle 
bir tebliğ yoktur. 

Gazetelerden biri, Himmet 
zade Hüseyin Hüsnü Bey ile 
Düyunu Umumiye hakkında 
tetkikatta buJuoacağımw yazı
yor. Hakikat böyle değildir. 

Himmet zade Hüsnü Beyin 
Düyunu Umumiye mesleleri 
hakkında · bazı mfitaleaları 
vardır. Bu mütalealan maliye 
teftiş heyeti tetkik etmektedir," 

Esham meselesi hakkında 
bir borsa acentesi de şu fikri 
s8ylemiştir: 

- " Esham ve tahvilatı bu
radan alıp Avrupada, Avru-
padan alıp burada satmak 
Maliye Vekaletinin emir ve 
mezuniyetine bağlıdır. lngiliz 
lirasının tesbit edilmiş olması-
na göre arhk bunun deva
mma IUzum kalmamış ta dene
bilir. ,, 

Sigortacı Piyos Ef. 
Sigortacılıktaki faaliyetile 

memleketimizde milyonlar ka
r.anan meşhur sigortacı Piyoa 
Ef. artık Fransada oturmıya 
karar vermiştir. 

Aılen Kayserli olan bu ada
mın vaktile on parası bile 
olmağmı söylerler. 

İrak Kürtleri 
( Bat taHfı 1 inci eayf ada ) 
Yine o günlerde h6kumetin 

davetine icabet etmiyen 0.
man Beyin bulunduğu "H6rin,, 
kiSyftne bir tayyare akını ya
pılmış, aekiz ui ölmBı, ıekizi 
de yaralanmıştır. Bu auretle 
tayyarelerin aaiJere karşı çok 
müeıssir olduğu anleıılmışbr. 

Günün 

ı Müşür Fuat Pş. 
Vefat Etti 

Mülga ayan azaaindan rd~ 
Fuat pafa dGn lıtinyedeki 'ıJl' ~ 
ıında 99 yaıında otduJU b L.ı 
Tefat etmiştir. "'1' 

Fuat pafa fncirköylil •ı:: ~ 
p~fanın mahtumudur. t293 1 4I laJı 
Rua harbinde Elenada kaıaO..... '111 
bGyük bfr muzafferiyeti• 
hu,dur. .-ll 

Kendin Abd61hamit d~ 
aaray menauplari)e ve bafiyel .t 
bir hayll mücadelede bulun~ 
bu ııratla tevkif etlilaaİft bo ~ 
amele karııaın41a apuletl ,,; 
kendi.i söke,ek MütGrlükM• 
zal etmiştir. Metrutiyetten ~ 
iyan azalığına intihap oJuOJlll' .... 
tu,. Cenueai yann kaldmla~ 

Bahkh Panayırı 

Dtln Rumlann Balaklı pa"'~ 
idi. Bu miinuebetle Yedika~~ .... 
Balıklı cinrında teneaıOJI""" 
•tlenceler tertip etmlılerdir0 

Irak Tayyarecileri 
Şehrimizde bulunan Irak ~ 

yarecilerl yann hareket ecleCP" 
ludir. 

Pulluk Primleri 
Pulluk kanunu vlllyete ~~ 

edilmiftir. Bu kanun muci~ 
verilmesi li:ı.ımsrelen pri~'; 
tevziiae alt e1aı yakında .,.,..... 
lanacaktır. 

Kanalizasyon Açılacak -1 
Verilen haberlere göre ~ 

llz.ayon teaiaab haziranda ' ' 
miye açılacaktır. 

Esir Vatandaşlarımıt 
~ 

Umumi harpte Kafka•Y:,. 
kalarak aile kurmuf olan 79 lf' 
vatandqımızın memleketiOI 
•etUilmeal tekarriU etmittir· 

izciler Hazırlanıyor 
23 niaan bayramında aae~ 

me ittirak edecek olan lıci ~..., 
lannda talim •• lauırhklu• ...., 
lanmıtbr. 

Umumhaneya Taarruz E-' 
Galatada t'turaa ~ 

iaminde biri Madam Ka~ 
amümbanesine taarruz ed I 
camlan kırm11, polial~ 
bekaret etmİftir. 

Pamuk lhraeatımız 
Son mart ayı zarfında ~ 

lin limanından (607,845) li~ 
(8, 177) balye pamuk ill'J 
edilmiştir. Geçen sene ·~ 
ay zarfında ( ı ,208,9'l8) I~ 
( 1 1 .382) balye pamuk v· 
edilmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Limoncular1 
/ 

1: Hasan 8. - Pazarola limoncu bqı ... 

Neye öyle mahzun duruyonwı? 

2: Limoncu - Hasan 8., ben mahzun ol- 1 3: - Limoncu - GUnde 

mayayım da kim olıun, bak aabahtanberl dört 1 malıyım ld çoJuğ'u ç~i'a 
limon •~ıttım. 

•cçindirebile- clikten sonra birçok naınzetler 
elli limon eai:- ı 4: Hasan B. - Korkma! Liste 

ıeçirec.ekler, sana koşacaklar, limon 
miyeceksin. 



Her gün 
rı ... ---
ı,'!"kryenin 
'1ctısad; 
'l'eşhisi 

Bir M. ZEKERIY A 

~ :ktor, kendisine müra-
~da en. hastanın hastalığı 

l hır hüküm vermeden 
1aı.~· onu nıuayeneye, ve has
,. teqh' 
~ T ıse mecburdur. Bu 
~le \'e teşhis yapılmadan 

iti, 1 tc~avi edilemez. 
'ceınıyet hakkında da bir 
- ~erebilmek için o cemi
li. laza k ve hastalığım teş-
~ aı<Lr. Bu tetkik ve 
~•pılmadıkça alınacak 
~ daima iptidai ve 

Bit- olur: 
~mıyeti tetkik etmiye 
~ Survey derler. Bu tet
~ en ıiyade mahrum olan 
~rdcn biri de rrürk ce
t.;. tarla Kimse ıimdiye ka
~ "yede içtimai veya 
~ bir suney yapmamı" 
'ette dahil olduğu halde 
.... L •• Türkiye hakkında na-

1111kümler vermiftir. 

~da T':caret Mektebi 
~ Şevket Süreyya Bey 
h., ili i~ısadiyabnda Türki
!'lu. IQ}j yeni bir kitap Def
~Bu eser, ilk defa Tilr
~ iktısadl noktal nazar-
~~. ve teşhise çalııan 
.. bır eserdir. Bu eser-
~ llQarJ mütalealardan ve 
~rilflerden ziyade ra
~ • ve istatistiklerin 
~tine istinat edilmekte, 
~Din iktıaadi hayab, 

8- la gasterilmektedir. 
h_. ~ eseri okuyarak iktısadt 
~eyi tanımak ve yapalmU1 
~elen ildısadl programın 
ı..: _liaUannt kavramak mllm
~· Türkiye lkbsadt nok
~ hiç kim• tarafından 
~ ~dar garplı bir Alim 
~.tetkik ve talılil edil-

\ 8- eaerden Jt 6ğreniyoruz ki, -:;Pa iktısat camiası içinde, h,,i: mllstesna, Türkiye en 
p bir memlekettir. 

"-.ıcat Avrupa iktısat cami
t.._ da toprakça, Rusya mfis
~ en genif devlet olan 
~e, nüfusça en fakirler
~biridir. Türkiyede bir 
la etro murabbaı toprakta 
' ~ yaşar. Bu niabet, 
~P• camia11 içinde yalmz 
'-d;.9Utluktaki nisbetten fu-

~t-kiyede 13,648,270 niifus 
t._. - • Bu niifusun yüzde 75 i 
L'da. %2, 1 i sanayide, % 1,9 
~. çalııır, % 18, 1 i mes-

!-. ta_ bu rakamlan verdik
~ IOnra şu hiikmtl çıkarıyor: 
~ eketimiz Almanya gibi 
~etse tam (105) milyon, 
~ lovakya gibi yan sanayi 
" eketi olsak (77) milyon, 
Cio)lariatan kadar ç.iftçilqsek 
hl;.. lllilyon nllfua besler. Ço
-.._~ ve zenginleşmek il
de • İktısadi miinasebetler
~ bulunduğumuz başlıca 
ile eketler arasında, sanayi 
ltJt eaı az meıgul olan mems-: . biziz. Nilfus bilhassa 
'1! memleketlerinde artar. 
•- · Yt ınemleketlerinde çoğa
~ llGfus . 
"'- zıraat memleketlerine 

akonlan mllstemlikelqürir. .. 
"-ele.ket Stıreyya B. IODra 

~ ırafiklerle 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi Hayat Bir Tiyatrodur 1 

1- Hayat bir tiyatroya benzer. Bu tiyal· 
roda hepimiz birer rol aahibiyiı. Yalnız 
bazımız figüran vaziyetinde silik, manasız 
ve kıymetsiz aktörleriz. 

3 - Her gencin gayesi figüran ol
mak değil, bat rolO deruhde etmek 
olmalıdır. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Mefsuh Serbest Fırkanın Tekrar Dirilmesi 
Veyahut Ölü Kalması Kendi Elindedir 

---========---====--=-=-- .----------------------------------------------...,,~--- ----=---=----.:=s=-==-==ı---
B ir Cinayet Halk Fırkası Bu Mefsuh Fırka 

Soma Halk Fırkası Mu- u kk J., B • * D •• ... •• •• 
temedini Öldürdüler na ınua ırşeg uşunmuyor 

lzmir, 17 ( Hususi ) - Halk 
Fırkası"ın ıabık Soma mute
medi Hllseyin Efendi dibı 
gece evine yakın bir yerde 
6lil olarak bulumnuftur. Başm
da bir kurpn yarua nrdır. 
Viicudunun muhtelif yerlerinde 
de bıçak yaralan nrdır. Cına
yet pek eararh g6rillmek•edir. 

Muamele Vergisi Nasıl 
Ahnmah ? 

Ankara, 16 (H.M.)- Hari~ 
ten memleketimize ithal olu
nan bazı qyamn faturalarında 
bilttln dilnya piyualaruaca b
bul olunan bazı tenzillb GDm
rilk idarelerimiz kabul etmi
yor; muamele vergiaini fatura
nm umumi yekinu llzerinden 
alıyorlardı. Maliye veklleti 
Ticaret odalanmn tqebbllsO 
&zerine muamele vergisinin bu 
tenzillt çıkarıldıktan • ıonra 
kalan yekOn tlzerindea alın
masını Gllmrlklere tamim 
etmiştir. 

ilk Tahsil Talimatnamesi 
Ankara 17 (H. M.) - Maarif 

Vekaleti ilk tedrisat talimat
namesinin hangi maddelerinin 
tadıl lizımgeldiği hakkında 
Maarif Eminlerile Maarif Mii
diirlerinin ve mektep muallim
lerinin fikirlerini sormuttllr. 
Tadili edilmesi anu edilen 
maddeler derhal Vekalete 
bildirilecektir. 

Fırka Nizamnamesinde Ta
dilAt Esasları Hazırlandı 

Ankara, 17 (H. M.) - Halk 
Fırkası nizamnamesinde bOytık 
kongrede yapılan tadilAbn 
esaslan tamamen tesbit edil
miştir. Fırka teşkilltında yapı
lacak tadiJAt, ocaklarla kaza
lar arasanda bulunan nahiyele
rin Jiğvedilmesi ıeklindedir. 

kay ikbsadiyabmw, sanayii
mızı, başlıca mahsnllerimiz.i 
tetkik ve tahlil ediyor ve bize 1 
Türkiyenin tam bir lktıaadi 
tablosunu veriyor. Kendiaini 
tebrik etmeli bir vazife biliriz. 

Halk Fırkasının münhal meb'usluklardan otuzuna namzet 
göstermiye karar vermesi blltUn memlekette beklenmiyen bir 
haber olarak telakki edildi ve bu karana ıebebi araştırıldı. 
Fakat çok geçmeden Ankarada salihiyet sahibi membalarla 
temasa olanlar tarafından bu hususta izahat verildi : 

- Halk Eırkasımn bu karan vermesinin başbca saikı 
meclisi yeknasaklıktan kurtarmak, memlekete tenkit imkAm 
bahşetmektir, denildi ve bu hususta ıeçen sene Yalovada 
tezahiJr eden arzunun devam etmekte olduğuna işaret edildi. 

Salahiyettar Bir Zat Diyor Ki: 
Fakat son günlerde Fethi kendine hareket etmi~r. 

Bey ile arkadaşlarınan miista- Kendi kendini feshederek ta
killen aamzetlilderini koymalan rihe karlf1Dlf olan S. Fırka 
ihtiDialiade.a bahsedilirken ~ i9a C. H. Fuk•.-n enelce 
bea fU"kamıı dirilmeü ihtimall aldap aibl fimdi clalai tela 
olup olmadığının batara pime- veya aleyhte berlwagi bir 
meli de milmkiin değildi. tqebb&aii olmak töyle danma 

K ·ı · ı"ze haber vere'fim en kiiç&k bir dUfiinc:ai bile 
an erım ktur t. . .. d""" 

ki bısyle bir ihtimal yoktır. JO • • • ~yen iste ıgı yere 
Filhakika Halk Fırka•mn ka- namz~tlıfini k?ymakta hlirdlr. 

d b d . · intihap edip etmemek ve 
rann a u Uşllncenın zerresı 19• ted·kl . . . tih k · .. k 'i ı ennı ın ap etme 
bıle mevcut olmadıgı en at bütin bir btırri t lstikW 
tekilde temin edilmektedir. B.u ile mtlntehibi .!:neı: bile .. i 
mflnue~etle Ankarada ~~- bir feydir. Serba F ~ 
yettar bır zat ıunlan s6ylemiftir: ciddi mesai yolu ve nezih bir 

.. _ Serbea fırka teşekkBID tenkit ve mUnakap amlile 
esnasında C. H. fırkasından vatanın yibek menfaatlerine ay
azami mllsamahaklrlık ve Bat- gun hakiki bir mevcudiyet p 
ta kolaylık g6rm0ft0. Ancak terememek yOzllnden Uful edip 
C. H. fırkUI kend! bare~lbn- gitmit olduğunu herkeı biliyor. 
da S. fırkanın faalıyetlerınden B • 
tabii hiçbir mes'uliyet hiuesi ununla beraber ";-. H. Fır-
kabul edemiyecek veçhile dll- kası memleket mubıtınde bu 
rllst olmıya itina etmişti. noksanı telifi edebilecek enaf 

Program, eşhu ve faaliyet ve feraiti haiz vatandaılar çı
tekillerile nihayet fesih kara- karacağından kuvvetle Dmitvar 
rında S. Fırka tamamen kendi bulunuyor." 

• 
ister 

• 
inanma/ 

• 
ister 

• 
inan, 

Şehremaneti ıeçen tene 
fstanbulda bir hal ve bir 
tiyatro yapmak tızere bir 
Alman grupile bir muka
Tele yapmıfb. Fakat ara
dan bir sene geçtiği halde 
grupun inıaata batlama
ması ftzerine anlqılmıf ki, 

bu grupun bu ip yapacak 
parası yoktur. Hariçten 
de para bulmaya muvaffak 
olamamaştır Binaenaleyh 
bu inşaatı yapmaktan vu
i'eçmesi muhtemeldir. 

Biz. CStedenberi böyle . 
birtakım serseri kumüa
yonculann elinde baziçe 
olmu111zdur. Geçen teal
belerden ders almakhp 
mız IAzımgeJirken Emane-
tin, yine böyle parasız ve 
zftğUrt bir kumüayonca 
eline dDımeaine bakarak, 
İfe ehemmiyet verdiğine 
ve it yapmak &zere mtl• 
zakereye giriştiği ecnebi 
gruplarmın mali kabiliye~ 
lerini tetkik edip anlam .. 
ya çahpcağma: 

/.ter inan, lst.r ln1111111t1I 

Bir Sporcu 
Babasına Kızdı Ve 

intihar Etti 
lzmir, 17 (Hususi) - Halk 

Fırkasının ileri gelen azalann
dan Vahdettin Beyin Reşit 
isminde 28 yatında bir oğlu 
vardır. Bu genç sporcudur ve 
Altınordu kulübüne mensuptur. 
iki sene evvel bir kızla seviı
mİf, pederinin nza ve muva
fakatini almadan onunla ev
lenmiştir 

Ba evlenme nzerine baba 
ile oğul arasında derin bir 
açurum açılmıştır. Aradan iki 
.... pçtiji halde bir tllrlll 
b........,_ baba ve oğul fid
detli bir mlhlakaşaya ıirİfmİf
ler, Rlftil, babasının sözlerin
den miHeeair olmuş ve dlln 
a;le &zeri tabancasım kalbine 
sıkmlfbr. Fakat 6lmemiftir, 
yarua çok ağırdır. 

Fabrikatörler 
Meb'usluk için Fırkaya 

Müracaat Ettiler 
Ankara, 17 (H. M.) - fstan.. 

bal aanayicileri ve sanayi bir
liği yüzlerce kiti tarafından 
imzalanmıı bir mazbata ile 

IHalk Fırkuı umumi merkezine 
müracaat ederek yeni mecliste 
sanayicilerin de temsil edilme
sini istirham etmişlerdir. Sa
nayiciler mazbatalarında sana
yi müfettişi Vasıf Beyi namzet 
göstermektedirler. 

MDntehibi Sani Seçimi 
Ankara, 17 (H. M.) - Son 

malümata giSre yeniden 4 ka
zada daha ikind mtitehip in
b"babab tamamlanmıftlr. Şu 

günlerde bu intihap biltiln mem
lekette bitirilmif olacaktır. 

lzmirde Futbol Ve Yarıf 
lzmir, 17 (Hususi) - bkba

bar at yarışlannın sonuncusuna 
bupn devam edildi. Saha 
seyirci kütlesile dolu idi. 

Bugün yapılan futbol lik 
maçlarının neticesi de şudur : 
Altay 6 - 2 Bucayı, Türkspor 
4- O İzmir sponı, Gaztepe 6-1 
Alhnorduyu mağlip etmif, 
Karflyaka da Şarbpor ile 
berabere kalmıfbr. 

Sözün Kısası -Eger 
istedikleri 
Olamazsa ... 

•• 
Şayet, istedikleri olmana 

nasıl teselli bulacaklar? 

Ali Naci B. lisanandan: 
Vatan ne Tllrk yedir, bWere, ff 

Türklatan; 
Vatan bOyük ve mllebb t bir ülkeci r: 

Tabraa t 

Şair Orhan Seyfi Bey 
lisanından : 

Ey benim gll&el kuşıua, 

lJatede -ululmqam, 
Oiur ya, olaırıu mı ? 
Uautalanlu u 1a1 ? 

Şair Yusuf Ziya 8. banmdaD: 
iri ki 7oluun listede 
"Meb'ua,, diyeceklerdi; 
U.tecle Yan. clly• 
8-l Jfy-ıdenll. 

Güzellik 
Nasıl 
Temin Edilir? 

Geçenlerde bu .ntunlarda 
urkık kadın g6ğilslerinden 
bahsetmiş, bbbın bu husut
ta bulduğu son çareleri, 
bir operatlSrümfizün ağzından 
bildirmiştik. 

Bu yazıda hullsaten 16yle 
diyorduk: Sarkık göğtUler, 
kadın g6zelliğini bozan ea 
mtihim bir kusurdur. Fakat 
ufak ve zaranız bir ameliyatla 
bunun 3n6ne geçilebilir. 

Bugftn de bu ameliyatın 
memleketimizde de kolayca 
tatbik edilebileceği hakkındaki 
mfttaJea Ye izalılan anlatmak 
iatiyoroz. 

Operat6rftmtlz diyor ki: 
" - Ttırk kadınlan hemen 

umumiyetle gtlzel bir yUze ve 
mGtenuip bir vtlcat endamına 
nhip olcluldan halde ,qa. 
ve memeleri eberiyede sarkık
br. Halbuki bu urlakbk 
bittin bir yliz ft Tllcut gl
zelliğini bozmaktacLr. Avrupa 
kadınlan vlcutlerinin dena .. 
tik hareketlerile terbiyeaine 
çok dikkat ettikleri içia on
larda sarkık ve nisbema 
memeler çok azdır. 

Avrupada bilh... IOD za.. 
manlarda revaç bulan meme 
ameliyab burada henh tat
bik edilmemiştir. 

Yalnız geçen .., tehri-
mize gelen bir f 1'811111 artisti 
bayle bir arzu izhar etmif 
ameliyat olmak tlzere hasta· 
neye de yatmıt. fakat artistin 
mensup olduğu trap oaıralar
da harekete karar verdiji ~ 
ameliyat yapılamamlfbr. 

Ameliyat çok basit ve teh
likesiz olduğu pi bilsbütiln 
baydtmıya da lüzum g&termez. 
Y almz ameliyat yapılacak olan 
memelerin hissini iptal etmek 
klfidir.,. 

Operatfüi\mllzün temin etti
ğine göre bu ameliyatın, Av
rupada olduğu gibi tehrimizde 
de az bir masrafla yapılmua 
mümkt\ndür. 

irtihal 
Uzun zamandanberi rahat· 

sız olan sabık ayandan Miitfir 
Fuat Paşa dtinkl Cuma gllııD 
rahmeti rahmana kantllRlfbu'· 
Nağşı mağferetnqi 19 Nisan 
Pazar glnl saat 10,5ta Emir
pndaa vapura mah111Jala Sir
keciye nakil ve cenaze namm 
Ayasofya camii ıerifinde ba
del eda Eyiipsultanda metfeni 
mahsalnna defnedilecektir. 
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İsfanbu/un Romangada 

fia?t::!ıe~:dını MIY AN BİR ŞEHİR DERDİ •• ~:t~::, 
Bükreş, 15 ( A.A. )-~ 

M. Tituleaco hazır oJdujd ;, 
Birinci ceza mahkemeli bir

kaç zamandanberi bir kan 
koca davasıni balletmekl~ met
guldOr. Macera çok garip ve 
eararhdır. isim zikretmemek 
prtile anlatalım: 

M. Hanım orta halli bir 
ailenin kızıdır. 1. Bey isminde 
kibar bir tacirle sevıııp 
evleniyorlar. Fakat M. Hanım 
çok güzeldir. Levent bir boy, 
temiz ve Venüs kadar güzel 
bir yüz. Geçtiği ve gezdiği 
yerlerde, kadın ve erkek her
kesi kendisine dakikalarca bak
tıracak, meftun ve hayran ede
cek kadar güıel bir kadın. 

Bununla beraber çok na
musludur. Kibar aleminde bir 
çok sosyetelere girip çıktığı 
halde, kendisine birçok zen
gin ve güzel erkekler mef
tun oldukları halde namusuna 
ve izzeti nefsine zerre kadar 
toz kondurmamışbr. M. Ha
nım evlilik hayatının altı se
nesini tam manaaile lekesiz 
ve tertemiz geçmiştir. Hulasa 
en kibar ve en gUzel ka
dınları kıskandıracak kadar 
güzel ve namuslu bir kadın
dır. Fakat günün birinde te
sadüf M. Hamının karşısına 
C. isminde bir genci çıkarı
yor. C. Efendi kendisine ku
müsyoncu süsü vermektedir. 
Fakat hakikat hiç te böyle 
değildir. Çünkü C. Efendi 
ışsız güruhundan meteliksİ2: 

zayıf, kuru ve çirkin sim ah bir 
adamdır. Bununla beraber me
lekleı· kadar güzel olan M. Ha
nım (C) e g<Snlünil kapbrıyor. 
Hem de öyle bir kaptmş ki, 
güzel kadın varını yoğunu bu 
genç uğrunda sarfediyor. Evve· 
li gizli evlerde buluşuyorlar, 
gizli ve gözden uzak yerlerde 
geziyorlar. Sonralan M. Hanım 
cüreti arttırıyor, serseri sevgi
lisini aparhmamna kabul etmi
ye kadar varıyor. 

Zavallı İ. Beye gelince, ka
nsının oynadığı komedyadan 
tamamen bihaberdir. Onu 
el'an namusu mücessem zan
nediyor. 

Bir gün bir dost ağzından 
öğreniyor ki karısı baştan 
çıkıp ıeytana uyalı epey olmuf
tut. 1 . Bey evveli inanmak 
istemiyor. Fakat karısmı çok 
acvdiği ve çok kıskandığı için 
de işittiğini tahkik etmiye ka
rar veriyor. Ve bir gün güzel 
karısını C. Efendile karşı kar
ııya yakalıyor. 

1. Bey artık çok mütees
airdir. DUnya gözünde yoktur. 
Fakat karısını çıldırasıya sev
diği için bu ilk cürmü ağlıya 
ağlıya affediyor. Aradan bir
kaç ay geçiyor. M. Hanım us
landı mı dersiniz ? Hayır, ne 
gezer. GUnUn birinde eski 
aevgilisini koluna takıp Boğa
ziçinde bir otele götürüyor, 
şairane bir mehtap Alemi ya
ııyorlar. 

Halbuki 1. 8. karısını ilk 
hidiıedenberi biç belli etme
den hergiln adım adım taki-
bediyor. Tabii neticede ihi 
sevgiliyi otelde mehtap aafaın 
yaparlarken ıahitlerile birlikte 
yakalıyor. Artık herşey bit
miştir. 1. Bey, güzel karı
sından aynlmıya karar veri-

Şimdi işidiyoruzki kuvvetli 
bir İtalyan sermayedar heyeti, Şehrin kenarına biriktirilen şu çöpler mikrop kaynağıdır 

şehiri bu çöplerden temizlemek • -

i~io belediyey~ mü~acaat etmiş- Italyanlar la Uyuşulursa 
br. Bu haberı alakadarlardan 1 

tahkik ettik. Heyetin teşebbü- ş h • T • ı k • 
ıUnU belediye ciddi gördüğü e ır emız enece mış 
için müzakereye girifmİş, ilk 

noktalarda iki taraf anlaşmıştır. İlk T eklifle;-Muvafıl< Görüldü 
ltalyanlarm teklifi ıudur: 

Şimdilik lağımların denize 
dökUldilğll iki münuip yerde 

iki tane nUrnune höcresi yap
m&k. buralarda çöplerden güb
re istihsal etr.1eklir. 

1 
Belediye bunu menfaatli ve 

ciddi gördüğü İçin ikbıat mil
i dürlüğüne havale etmiş, mil-

diri k tetkikatını yapmıf, son· 
ra ıibbat mUdtırltığtlnftn de 
mltalAaaım almıştır. Şirketin 

teklifnamesi timdi belediye 
encümenindedir. 

latanbul belediyesinin temiz

lik tahsisatı senede (500) bin 

liradan fazladır. Çöpler kısmen 

Marmaraya atılıyor, kısmen de 

Edimekapı ve Şişli haricine 

götürülüyor. Bunun için mUhim 

miktara varan nakliye parası 

sarf ediyor. Marmara ya dökülen 

çöpler, kuvvetli lodos dalgalrile 

tekrar şehrin kenarmda biri
kiyor. Şehir haridne atılanlar 

ise durdukları yerde taafiln 

ederek mikrop kaynağı olu
yorlar. 

Belediyenin kanaati şudur: 

İtalyanlarla uyuşulacak olur

sa hem ıehir temizlenec~k, 

hem de mnhim bir para ta

sarruf edilecektir. 

Halı Fiatları Niçin Düşüyor? Bina Yaptıranlara Müjde .. 

Ticaretimiz Harice 
Akıp Gitmektedir 

Piyata da ki 
buhran maltım. 
Bunun neticesi 
olarak bir kı
sım efya fiat
larında, mtıp

hede edilebile
cek bir dllşilk
lllk var. Bu 
arada halı fiat
ları Uzerinde 

bilhatıa dur .. 
mak lizımdır. 
Biz bu milna-

ıebetle hah pi
yasasını tetkik 

. ettik. Öğren
diklerimizi ya
zıyoruz: 

Filhakika ha
lı fiatlan altı 

Halı satııındtı hem ucuzluk hem de 

ay evele nisbetle yüzde on 
beş kadar düşmütttlr. Son 
aylar içinde İrandan mühim 
miktarda halı gelmıştir. Rus-

larda piyasamıza bir miktar 
halı göndermişlerdir. Şimdiki 
halde gümrük depolan halı 

denklerile doludur. Bu ucuzluk 
Bedestende münferit ahcılan 

... ;t ••• ·~· .......... 1 ...._, ......... ,,.. .... eıı ••••• t-.::. 

durgunluk vardır 

1 çoğaltmıştır. Fakat büyük mik
tarda ecnebi siparişi hemen 
hemen yok gibidir. Satış ve 
faaliyetinin durmasına ve fiat
larm düşmesine sebep olan 
noktalardan biriside her yerde
ki umumi buhran ve gümrük 
vergilerinin yliksekliğidir. 

Eskiden dünyanın baılıca 
halı piyaaası İstanbuldu. Şim-

yor ve kararını 

riyor. 

di iae bu kirlı ticaret Londra, 
yerine geti- Viyana ve Mısır gibi yerlere 

Şu kadar •ar ki bu hldise 
tberinden aylar geçtiği halde 
1. B. hAli atlamakta, bili 
hıçkırmaktadır. 

Diğer taraftan karısını baı
tan çıkaran C. Efendiyi de 
mahkemeye vermiştir. Şimdi 

bu bidise bir " :ıina " davası 
teklinde tetkik edilmektedir. 

Şunu da söyliyelim ki 1. Bey, 
bUttln alAkasmı kestiği halde, 
esl=i karısına dolğun bir maaş 
tahsis etmiştir. 

geçmiı, oralarda büyük halı 
denizleri kurulmuıtur. Pirede 
bile bu huıuata mühim faali-
yet gösterilmektedir. 

Piyasadaki halı stokunun 
en çoğunu yeni mallar teıkil 
etmektedir ki bunlar eski ha
lılar kadar iyi ve sağlam de
mektir. 

Fiatlara gelince: Yeni Acem 
halılarmm en ucuzu Tibriz ha-
lılarıdır ki metre murabbaı 6 
hesabile şöyledir: Şiraz 12, 
Kirman 15, Şirvan 22, Buhara 
35, Kazan 20 liradır. 

Eytam Ve Emlik Ban
kası Borç Para Veriyor 

8 Eytam ve EmlAk Bankası 1 
aon günlerde ikraz şekillerinde ~.....-- l 
bazı yenilik ve kolaylık karar
lan verdir. Bu kararlarla takip 
edilen maksat, Bankadan borç 
para almak iatiyenlere daha 
fazla ıfihulet lmklnlan vermit 
olmaktır. 

u 
ı»u husuıta esaalı malumat 
~mek t\zere Banka me
bafilinde tahkikat yapbk ve 
Müdür Mahmut Nedim Beyden 
etraflı izahat aldık. 

Müdür Beyin bize verdiği 
malümata g6re, Eytam ve 
Emlik Bankasının muamell
tında seneden seneye inkişaf 
görülmektedir. Bundan ce1aret 
alan banka da ameli sahalar
daki ihtiyaçları tatmin etmek 
istemektedir. Banka evve!l 
faiz ve komaiyon miktarını 
yüzde 13 ten 12 ye indirmiş, 
borç verme itinde de bazı 

yenilikler yapmıştır. Meseli 
eskiden yalnız bono usulile 
borç verilirken son zamanlarda 
mü§teriler için daha kolay olan 
hesabı cari tekli tercih edil
miştir. 

Muharririmi:ı faiz ve kumüs
yonu yiizde on ikiden daha 
aşağı indirmek mümkün olup 
olmadığını da sormuf, banka 
müdürü bu miktarın timdiki 
para piyasasına nazaran çok 
müsait olduğunu söylemiş, bu
na delil olarak ta ıunları söy
lemiştir: 

"- Eytam ve Emlik Ban
kasından daha müaait tartlarla 
para veren hiç bir müessese 
yoktor.11 

Bu banka daha ziyade em
IAk Uzerine muamele yapmak
tadır. Bunun için de şu usul 
tatbik olunuyor: 

Yeni ev yaptıranlar borç 
para almak için pJan ve pro-

Müdür Mahmut Nedim B. 
jesini bankaya getirir, aisayı 
tesbit ettirir. Yalnız mal sahibi 
inşaata başlıyabilmek için inşa 
masrafının yüzde ellisine sahip 
olmalıdır. 

Bu takdirde banka mşa 
ma::rafının gerisini tO sene 
müddetle ve yüzde 12 faizle 
ikraz etmektedir. 

Eski bjna sahip!erine en 
fazla beş sene müddelle borç 
para verilmektedir. 

Müdür Mahmut Nedim Bey 
paramızın kıymeti haklnnda 
ıu sözleri söylemiştir: 

- Türk parası geçen sene
ye nazaran bu sene yüzde 30 
nisbetinde yükselmiştir. Devlet 
Bankası faaliyete başladıktan 
aonra dahr. fazla yüselecekt!r. 
Faka~ buna mukabil de emlAk 
fiatleri ayni nisbet dahilinde 
düşecektir. 

Bankamızın muamellitına ge
lince ; 9Z9 senesine nazaran 
930 da ınuamelatımız yüzde 
60 kadar artmıştır. 

d~ fırka reislerini kabul dJf" 
miştir.. Kıral ittihada 

ettiği fırka ıeflerini bu h~ 
ta cevaplarını bildirı11el fi 
rica etmiştir. M. Tituıesc0 ,)1 
ralın yanında kalmıştır. G .ı'. 
cek mecliste meb'uslu~ 
fırkalar arasında sureti ta ,J 
mevzuubahis olduğu zanrı ~ 
liyor. Buhranın perşembe 
şamı bitmesi muhtemeldir· 

Avam Kamarasında 

Londra, 16 (A. A.)- ~ 
Kamarasında sorulan bir . J 
cevap veren Hindistan if 11" 
nazırı, Cawnpore'da "11 

gelen son isyan hadisele~~ 
nasında telef olanların IJl.I ıtJ 

nın 290 ve yaralılar miktar I 
955 kişi olduğunu beyan 
miştir. 

Tahkikat icrası iç.in bir lıl' 
misyon teşkil edilmiştir. 

Avustralyada lktısadi euhtt' 
~ 

Canberra, 16 ( A. A) 
Avuatralya borçlarının ~ 
hususunun iki sene müdd~ 
tehirine lngilterece muvafa _.a, 

edilmesinin sebebi AvusiP' 

yanın kambiyosunun dnşuklO~ 
ve mali ve iktıaadi vaziye~ 
deki buhran olduğu ba 

veriliyor. lngilterenin bu ~~ 
keti, Avustralyanın iki 111il1 ... 

İngiliz lirası tasarruf etınef~ 
milaaade babtolmaktadır. 

Kırahn Sıhhi Vaziyeti 
Londra, 16 ( A. (\.) - ~ 

ralm sıhhi vaziyetindeki ,.ı 
tedrici bir surette ve rnerl111d' 

niyeti calip bir şekilde dt 
vam etmektedir. Bundan soot' 
artık bülten neşrine lüzurll / 
rülmiyeceği tahmin olunuyot• 

Mısır Ve Sovyetler 
Kahire, 16 (A. A.)-.M~ 

Müşteşarı, Sovyet ticl\ret ,_ 

messillerile görüşerek 1 
almakta oldukla~ı pamuk 111 b' 
tarının kafi olmadığım ve rıJf 
hareketlerinin evvelce yaP I' 

oldukları vaitlere tevafuk ~,. 
memekte bulunduğunu s0!V 
miş ve binnetice Mısırda 1 

mele devam etmelerinin ~ 
'Iİ"" nası kalmamış olduğunu ~ 
1
J 

etmiştir. Sovyet mümesJıl fi 
mali vaziyetlerinin .. 111•~ 
v~çhile tevsik edilmif,, ol 1 
dığını beyan etmişler ve f~ 
itilafnaıne ahkAmınm tanısal' u 

d'JIV' 
icrasına fayret etmek va 1 

bulunmuşlardır. 

VATANDAŞ 1 

BayramlıklarıJ1 

yerli malı 
olmalı! 

Milli iktısat ve tasarrt1f 
cemigeti 



SON 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Neler Oluyor? 1 . 
1 lngilterede Amele Kahinesi Mühim ...__K_a_d_ın_.._V_e_ll_a_l_p_l~ş-1 e_r_i ....JI 

Zekat Va Fitre Meselesi 
"5) ~ - Köylü ıazetealaln 
~ .._ 1lnQevveı ( 931 ) tarih •• 

Ve Tehlikeli . Bir. imtihan Geçirdi Mukabele Görmiyen 
-lsp.anyada Son .. Yaziyet Sevdalının Hali '- "--~· pçen .aa ••idi. 

~ teıun dıflnda içindeki 
"' .... llatea vardır. O li•tem .. 
~Jetinde .. fitre ve zekat 1 
11t ·-· iaıdır ,, r&dme llitlnee 1 
~.•ya 1azma71 muvafılı 

&ar h-. ~ çulc ay evvellli Aydınlı 
~ leyyare•l namını verditialz 1 
tıı.. 'kerid \ -. .. h ~ ' eve, •ıtır be•liyn 
~ ~; •Yvanatın •ırbndan geçi
~dtrneıin bir göçebe, kıt· 
'- le~ , ıeçirmek üzere ıehri
!'tlada dder, Geçen gün bunlar 
~"ttak toplanmıılar 9öyle bir 
~ yapıyorlardı. Kulak 
...; oldum. Her birerlerinin 
w..

1 
altışar yüz davarı olan bu 

.. ~., d' !eftata ıyorlardı ki: Mallarmızın 
~ ~ Vermek zamanı geldL 
~ ıinln hocalanna verelim. 
~ derhal atıldım; hayır 
~kn ihtiyacı yoktur. Bunu 
..... • Tayyare yahut Hililiah
,~~Yahut diğer bayır mOe1-
' nden birine veriniz. Bun• 
~af fU faydası vardır: vatanı 

•• eder. Hililiabmer feli
lanıanlar ımızda imdadımıza 
·n· ~ • •ğer hayır müeHeseleri de 

Dünganın en güksek binalarıni bir araya toplıgan Nngorkan en •on manzarası: Ortaa .... 
göriilen bina 86 katlıdır ve içine bir şehri alabilecek biigüklüktedir. 

· Bir genç kız için aevipt• ı 
mukabele ıörmemek, veyahut 
kendisini sever görlnen er
kejin muhabbetine itimat 
edememek ne bilyük bir kalp 
lztintn.Ddllr. insan ıevince, 
mutlaka sevilmek te ister. Fa
kat garibi ıudurki, aeven ta
raf daiına mağl11ptur. Ç&nkl 
ıeven ıevilmiye mühtaçbr. Bu 
ihtiyaç onu mllşkül vaziyete 
düşüriir. Halbuki sevilen adam 
kendisini naza çeker ve kar-

\ tısındakini llzıiıekten zevk alır • 
J L 19te size Meliha isminde 

bir kızdan aldığım bir mektup: 
"20 - 21 yaşlannda bir gen

cim. Hayatımda ıimdiye kadar 
hiçbir erkekle tanışıp seviş
medim. Y almz bana arkadaı
lanmm takdim ettikleri ağa
beyleri ve onların arkadaştan 
ile gayet samimi olarak tam
ııyorum. Fakat bunların içinde 
hiçbir..;.i beni alakadar etmedi. erf altında vatana, çocukla

~ •eya hastalarına bakar ve 
~eder dedim.ede anlata
~ lll. ltittim ki altııar lira 
~tinde bet koyun hocalara 
~~ler; onlar da ihtiyaçları 
"- bil halde aımıtlar. Siz ol•a
~tı u adamların nrdiklerl 
'-- 11 kabul oldutuna inanır 

Kzralıça Avam kadar ıayret sarfetmek-

"Bir gtın bu tanıştıklarımın 
birisine, yanında bir arkada
tile tesadtif ettim, ıellm ver
dim, o da bana arkadaşım 
takdim etti. Bir gfin yine iki
sini beraber gördüm. Bunlan 
görmek için çok uğraşıyor
dum. Çnnkii bu çocuk biraz 
da hoşuma gidiyordu. Nihayet 
bir giln akşam eve giderken 
bu çocuğa yalnız olarak tesa
dtif ettim. Selim verdim. O da 
benimle konuşmaya başladı. 
Çok hoşuna gittiğimi ve be
nimle konuşmak istediğini 

-••? 
~8derasyondan Soruyorlar 
~de Ermeni gençlerinin bir 
fltaİd1r lcuıüpleri vardır, l•mi yeni 
~ • Geçen cuma Galata•aray 
-.. .... ~mı bu kulübü O - 10 

._.:~t itltiyorum ki bu Ermeni 
~ Yakında BGkrete gidecek, 
~kuvvetli bir kulGple maç 
.._: lcı.u,. Hen&z ~ok iptidai 
~ OJua oyniyaa bu takımın, 
' ea memleketlerde TürkUij'e 
~ kondurmasma Hla fır•at 
~lbek lizımdır. Federa•yonun 

dikkatini celbederim. 
Panealtı: NIY AZI 

~TAKViM ==-

'" -19 - Nisan - 931 ıca.. .. u2 

--~ -- Rumi 

~- 1549 6 • Nlun - 1547 

V akıt-Eaaıai-V Hatl 

Alqam ıı.- 11 .50 
Yaba 1.38 20. 30 
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Pariste Kamarasında ıecıır. 
Paris, 16 (A.A) ·- ispanya Londra, 16 (A.A) - Avam Fırka reislerinin son gtin-

kıralıçaaı ile çocuklarmm bu- kamarasında muhafazakArlanıı lerde pek ziyade faaliyet sar
raya muvasalatı buradaki Is- tevbih takririni tevdi eden fetmekte oldukları görlllmüttlir. 
panyollann heyecanlı tezahU- M. Baldvin bllttın memleketin Uzun mliddettenberi Avam 
ratta bulunmalarına sebebiyet blikômetin işsizlik meseleshd Kamarasında görülmemiş olan 
vermittir. Kırahça, iataıiyonda balltı fasledeceğine inanmac:14l birçok meb'uslar bugtln Lon-
M. Domergin ka\tibi hususlıi için hüktlmete karşı itiıaat draya gelmektedirler. Siyasi 
ile Papanın vekili, ispanyanın mevcut olmadığım beyan mehafildeki mlitalealara göre 
Paris ve Brüksel sefirleri, Bour- etmiştir. Bizzat hükumet, kendi hOkümet, işin içinden ufak bir 
bon ve Parme prensleri lapan- kendisine olan itimadını kay· ekıeriyetle çıkacakbr. Vaziye
yanan Pariı sefareti erkim tara- beylemiştir. M. Johnestol\. tin anabtan liberallerin elin-
hndan kartılanmıtbr. Kıralıça hükümeti mBclafaa etmİftir. dedir. 
trenden' inince, kendisine Is- M. Uoyd George, mut... Avrupa 

ıöyledi. 

Ben razı olmadım. Çünkl 
Ukadqınız duyarsa bana çok 
fena kızar ve benimle bir 

panya kırallığı armasının renk- fazakArlar tarafından tevdi 
leri olan kırmızı, sarı çiçekler edilen tevbih takririnin bu- {Jirligi 
takdim edilmiştir. giinkU ahval ve şerait altand.a 

Kıral ailesi efradımn, uğra- haksız olduğunu ve bunaw Peıte, 15 (Hususi) - Kont 
dığı felakete tecaatle taham- aleyhinde rey vereceğini aöy.. Bethlen, Şikago T ribiin muha
mü l etmekte oldukları görülü- lemittir. birioia Avrupa birliiine dair 
yordu. Yalmı, prenses Mariı Nihayet M. Mak Donald söz sualine Avrupanın bugünkli 
Christine balkm alkışları kar- alarak amele fırkası ile liberal vaziyetini değiştirmiyecek bir 
şısında göz yaşlannı ıaptede- fırkanın işsizlik buhranına karf• ıureti halli Macaristanın kabul 
miyordu. Polis, kıral ailesini mücadele etmek için milıterek etmiyeceğini Ye Macaristanın 
hamil olan otomobile yol aç- bir pilin hazırlamıı oldukların, Avrupa birliği dahilinde mll
mak için oldukça zahmet çek- söylemittir. savi hukuk ile çalıımağı latib-

' daha konuşmaz, kendi kardq
lerile de konuşmamı meneder, 
dedim. Beni ikna etmek ıçm 
ona beni gördüğünden bile 
babsetmiyeceğini temin etti. 
Ben de artık sesimi çıkarma
dım. Sonra adresimi vermemi 
rica etti. Ben de verdim. Fa
kat buglin tam on bet gün
dür bili mektup alamadım. 

miştir. Bu otomobiller aon Londra, 17 (A.A.) - Avam daf ettiğini kaydeyledikten 
derece mütee••ir bulunan hal- kamarası, kabineyi muabazeye M h d - matuf olarak mubafazaklrlar ıonra acariıtan aricin e 
kın alkışları arasında "Gnnde kalan üç buçuk milyon Macar 
Hotel,, e teveccüh etmittir. tarafından verilmit olan takriri tlzerine nazan dikkati celbet-

Otelin önüne kesif bir halk reddetmiştir. miı, bunlar için de ıulh iate-
tabakası toplanmıf idi. Heye- /ngi/iz diğini ilive eylemiftir. 
camm gizlemiye uğraşan kıra- Kabinesı Kont Bethlen hanedan me-
lıça çarçabuk otele ·~·rerek 81- ıeleıine temaıla Macaristanda 
gsr.zden kaybolmuttur. kamet Londra 16 ( A. A. ) - h k k ak u h k" ti ü ümet teklinin ırall ka-
etmekte oldukları apartıman- tün siyaıt fırkalar, 1 Okume lacağını, tahtın işgali mesele-
lara gı·rmek menedilmi•tir. muahazeye matuf o ara mu-

• Y hafazakirlar tarafından veril- sinin müstakil ve hür olarak 
ispanya Kırah Pariste miş olan takririn reye konul- mevzubahsedileceği zaman 
Paria, 17 (A. A.) - ispanya ması münasebetile bOtün aza· meclis tarafından bu bapta 

kıralı 13 üncil Alfou, Pariıe laranın Avam Kamarasında bir karar verileceğini söyle· 
muvasalat etmiştir. bulunması için ellerinden gel· miştir. 

"Pazar giini yine eve gider
ken ikisini beraber ıfirdtlm. 
Konuıtuk, gôlo,tuk. Arkada
ııma "Ne var ne yok" dedim. 
O da bana takdim ettiği ar
kadafınm yftzüne bakh ve 
güldü. Ben hiç anlamamazlık
tan geldim, fakat şimdi merak 
ediyorum: Acaba söyledi mi 
söylemedi mi diye çok üzülü
yorum. Ne yapayım lütfen ba
na bir akıl veriniz., 

Kızım vaziyet bence çok 
açık. Bu genç seninle alay 
ediyor. Seninle konuıtuğunu 
hatta adresini aldığınl arka-

IUCAKTIR KUCIİI 
Htııniye Hanım, aile haya· ne idf, biliyor ·musun Nermin

bnın böyle teferruabna gir· ciğim? Seni f~ yılan kanma 
dikçe Nerminin alAkaaı arti· elinden kurtarmak.. Ne yapa• 
yordu. Bir aralık iyice batır- yım. rahmetli . Dilnüvaz kalfa 
ladı ki bu kadından bahıedea f benımlktai~~e!ım deme~ti yad~-

Tramvay Ayasofyaya geldi. , 
Nermin ayağa kalkmıfb. Htts
niye Hanım da kalktı: 

- ineceksin, deiil mi ya-w
rum? Haydi beraber inelim, 

SERVER BEDi 

~Sen emanetıln yav
~ ... ' rab..ıetli annen hep 
~ ~ dururdu: "Ben 6lllrıem 
~lalcı ~e olur?" Ben de: "A ••• 
' inn, ağzını fena ıey
~ Yorına, nasıl ıöz o, Allah 

\laun 6mtırler versin, ama 

benim de evlldımdır." derdim. 
Sonra o fellketler oldu, seni 
F erbunde Hanım yanına aldı, 
ben de seni göremedim. 
Ne yalan ıöyleyim, o aenin 
kilçllk halaıı olacak kadın 
yok mu, ne yalandır o, ne 

k k b 
Ud rum. ç gımız ayn gıtmez ı, 

üçll halası idi ve ir felek bizi ayırdı. 
kere, onun ağzından: " hınzır Htııniye Hanım, yeldirmeye 
bohçacı kan ,, sözlerini duy- benzer adi gabardinden man
muıtu. tosunun kolu ile ıözlerini sildi. 

Hllaniye Hanım da Nerminia Nerminin de g6zleri doluyordu. 
dinlediğini hiuettikçe durup Bir Anda btitOn çocukluğu, 
durup canlanıyordu: hayatının bUtftu facıaln, blltfln 

- Aman ben seni hiç göz· öksüzlüğü, müphem habralarla 
den kaçırır mıyım? Uzaktan 1arılarak bir yumak gibi şif
ıenin ne halde olduğunu hep miş, boğazını bkamışb. büyük 
ıorup ıoruıturup öğreniyo• bir hıçkınk geriye itmek için 

tkunu ordu. 

dedi. 
indiler. Nermin ne yapaca-

ğını ıqırmıştı. Hüsniye Hanım 
~irdenbire aynlamıyordu. 

Kadın dedi ki: 
- Evladım, ben iki ay var, 

ıuracığa Fuat Paşa ttlrbesinin 
arkasında bir evceğize taşın-
dım. istersen gel bir iki adım 
gidiverelim, nineciğinin evini 
gör! 

Nermin tereddüt etti. iyi 
veya fena ihtimallerin hepsini 

Kocanızı Tanımak 

istiyor Alusunuz? 

Her genç kız nif&Dhmu, her 
yeni evli kadm kocasuu tanı
mak ister. Fakat bunun ;çia 
birçok mllşküllerle kartı kar
ııyadır. iki niıanh birbirini 
kolay tanıyamaz. İlk buufmanm 
heyecanlan, yüzlere takılan 
maslçeler nipnhlarla ve yeni 
evlilerin birbirlerini tam mana
sile tanımalarına manidir. 

Halbuki aile hayabnm mu
vaffak olabilmesi için kan ko
canın birbirini iyi tanımaa., 
yekdiğerine ona göre muamele 
etmesi liıımdır. 

Her kadın kocasını tahlil 
edebilecek kudretini haiz de
ğildi.... Bir adamı tahlil edip 
tanımak okadar güçtür ki, 
bu uzun zaman, uzun tec
riibe ve uzun tetkika ihtiya~ 
gö~erir. 

Fakat bu hususta biz sıze 
yardım edebiliriz. Nipnlınızı 
sevgilinizi, kocamzı 

tammak 
istiyor mumnuz? 

Bize doiduğu tarihi ayı ve 
gtinile bildirmeniz 

kifidir. 
Mektubunuzu Hammteyze 

namına 1'6nderiniz. 

dqınıza 16ylemif ve beraber 
glllilımiifler. Bu suretle seni 
fena mevkie dUşOrmtış. Bu 
kabil gençlere yapıhcak mu
kabele, istihfaf ile omuz sil
kip l'eçmek ve unutmakbr. .. 

İzmir Mehmet İbrahim Bey: 
iyi bir koca olalaili,.iniz. Fa• 

kat evinizde dınlhdan botlan• 
mazsınız. Size •Ok6n temin ede· 
cek bir ev sizin için bir idealdir. 
Sinirli, geçinmesi pç bir adam
•mız. Eter sakin, •eHİZ. neı'ell 
ve ıuh bir kız bulabilirseniz 
belki mea'ut olursunuz, Bu in-, 
•İzi bedbin ve Habi zam•nlu .. 
nızda müteselli eder. .. 

A. N. E. S. Hanıma: 
izdivaç vadile bikir, izalell 

kanunen memnudur. Davama 
l•pat edebiliHeniz mahkeme ya 
evlenmej'i teklif eder Yeya erkete 
iki meneden üç Hneye kadar · 
hapiı cecuı verir. Fakat bu kabil 
lddialarm iapahndaki pçlOtü 
kabul eder.iniz zannederim. Eter 
davanızı İ•pat edebilecetinize 
eminmeniz mahkemeye müracaat 
etmenizi tav.iye ederim. Bunun 
en bHit yolu tudur: Bir avukata 
veya erkek üzerinde müu•ir bir 
dosta müracaat ediniz. Erketl 
mahkemeye fitınekle korkutunuıı. 
Bu hareket belki onu dojra yola 
aevkedebilir. Fakat b6yle bir 
izdivaçtan bayırlı bir netice çı
kar mı onu da bilemem. 

Hanımtegu 

düıünüyor ve içinde tlmitlerle 
korkular canlanıyordu. Hafif 
bir ıesle: 

- Hayır, gideyim, geç ka· 
lmm. 

- A... Bet dakika, evlit• 
çığım, beı dakika... Hiç geç 
kalmazsın, evi bir g6r, aonra 
dönersin. 

Hüsniye Hanım, Nerminin 
cevabını beklemeden, iki ilç 
adım yürllyllverdi ; Nermin, 
llmit gibi, merak gibi, 
reddetmek utancı gibi duygu
ların tesiri altında sürüklendi 
ve kadını takip etti. 

Beraber yürUdiller. 
Arkaıı var 
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111 Gç BADiN SAJ.TANATI 1 ı ı ' ~en:.!:~:: Sinemalar 
Lıimanımıza Olan Se-

Hasan Çavuş At Üstüne At Çat- · ::~:::aT=~~u~:~~:tt. 
ı k M • v ' üzerinde işliyen ecnebi vapur 

DEVLERKERV 
atar a a n 1 s aya ar m l şt ı . . . kumpanyalan arasında şiddetli 

hir rekabet olduğunu yazmış- , 
tık. Bu rekabet yüzünden ------ -

-8-

FUlmlerin aerefzarıdır. Pariste üç aydanberi muzaffer•";. 
ınuvaffakiyetle devam ediyor. San'at zevkini hissetııı 

muktedir olanlar mutlaka tamamen Fransızca 
ıözlü olan bu şaheseri görmelidirler. 

Bu müddet zarfında ölen 
padişahın cenazesi kokardı. 
Maamafih kadınlığına rağmen 

bukadar zeka ve şeytanet 

düşünen Nurbanu sultanın bu 
işi de halledeceğine kani bir 

birkaç gOn evvel Bayron Layen 
şehzade Murat Efendinin gel- nin yanında bermutat Silahtarı vapur kumpanyası Tiirkiye 
mesini bekledi. İbrahim Paşa, Çohadarı Cerrah ~eferlerini tatil etmişti. Şimdi 

Hasan Çavuş at üstüne at Mehmet Paşa, Rükaptarı Tir· de yine aynı sebepten İtalyan 

26 Fransız yıldızı - 20,000 figüran 
Pek yakında M A J 1 K Sinemasında 

çatlatarak Manisaya gelmiş, yaki Hasan Paşa ve Hocası tabiiyetini haiz ( Tulya ) seyri- ALKAZAR sinemasında 
ikinci Selimin oğlunu kadınlı Sadettin Efendi de bulunu- sefer şirketi limanımıza olan 
çalgılı, dalkavuklu bir işret yordu. muntazam seferlerine nihayet 

BU yük muvaffakiyetle 
devam eden 

itimatla sordu: meclisinde bulmuştu. Şehıade- Arkası var v~rmiştir: DON JOSE MOJİKA 
- Baş üstüne .. Reyiniz, fik- ı == • 

riniz musip, münasiptir. Ancak Bu Sene Fenerbahçeye Bır Şeyler Oldu . ( YENi VALANTINO) 

padişahı nevcah teşrif edinci ye 8 US EN İN HAK K 1 
~~:~te:e~::~u:en:::~~:iri:e? Istanbulspora 3 - 4 yenildi, Bu Mag"" - Sözlü ve şarkılı ve l.panyol 

Bu mesele Nurbanu sulfanı d 1 ht i b- -k 

bdı.:razpdadü~:ahndl ilrddüa .. haEveöt.l.m~~r lô h iye ti e Şampiyon ı ug~ u Güçleşti an~ı~;i:~!"d:m:d~;ı:•İnde~yu 
-Y • Umumi dühuliye 30 kuruş 

basta döşeğinde yatıyor.. de- • :ww:E1w ___ !llllİ~ıs:11111111iı-• 
sinler •. Fakat bu müddet zar- Dün stadyoma gidenler yine behemehal kurtanlabileceğini nerlilerin bütün gayretleri bo-
fında kurtlanacak olan öliisU- şaşırmıı bir vaziyette, gözle- iddia ediyorlar. Bu iddialara şa gitti. Zekiyi karşı taraf 
nün kokusunu nasıl saklasınlar. rine inanamıyarak evle- bir an için inansak bile, neti- müdafaası iyi tutuyo~du. Her 
Birden kurnaz ve şeytani bir rine döndüler. Ecnebi ta- ce ne . olabi i ·di. Beraberlik akında Zekinin yanında iki 
zeki şulesi gözlerinde çaktı. kımlar karşısında ekseri- değil mi? Halbuki F enerbah- kişi vardı. Bu vaziyeti gören 

_ Kolay •. dedi .. merhumun ya yüzümüzü ağartan, yerli çenin oyun derecesi, Fenerin Fenerin merkez muhacimi 
işret ve eğlence meclisleri için takımları mütemaid yenen töhreti 1stanbulsporla berabere karşıyı merkezden zorlamak 
mezelerini sakladığımız saray Fenerbahçeyi dün lstanbul- kalacak kadar mıdır?.. için hayli didindi. Çekilen şüt-
buzhanesi yok mu? sporun gayretli gençleri öıağ- Futbol seyircilerinin fena feri bazao kaleci, hazan da 

- Evet.. lüp ettiler. Hem bu mağlübi- bir idetleri var. Mutavazı müdafiler kestiler. 
- Mademki buz yemekleri yet pek büyUk bir şanssızlığın, kendi köşelerinde çalışan, al- Hafbek hattında cenahlara 

bozulmaktan, kokmaktan me- fena bir tesadüfün eseri de kışsız sahaya çıkan, resimleri verilen derin paslarla ilerlen
nediyor, padişahın nişanı da değildir. isimleri gazetelere az ge- diği takdirde İstanbulsporun 
muhafaza eder] ve kokutmaz. Oyunculuklannda pek bü- çen takımlar meşhur takım- kesif mUdafasım yarmak kabil 
Cenazeyi buzhaneye kapahrız. yük . fark olmıyan takımlann ları yendiği vakit, haklı olduğunu Fenerin soldan 

Bu çok mükemmel bir bu- beraberlik kombinezon kıymet- galibiyetlerini bile büyllk bir inkişaf eden üçüncil golile 
luştu. SokuUu Nurbanu sulta- leri çarpışınca, fena gününde şansla kazanılmış gibi hikaye anladık. 
nan harikulade zekası önünde olan, tam formunda olmıyan ederek o çocukların haklarını Bu gole de İstanbulsporlular 
boyun kınp ve baş eğip: şöhretliler mağlup oluyorlar. yemiş oluyoruz. Kimse meşhur üçüncü bir golle mukabele 

- Muvafıktır. işte dünkü mağlübiyet te böy- takımın fena oynadığım, kendi · ettiler. 
Demekten başka cevnp bu- le ruhi amillerin doğurduğu kıymetinden] aşağıladığını for- Fener gene ortadan sökmiye 

lamadı. ve hayatını içkiler, meze mağlubiyetlerden biridir. Baş- munda olmadığı· ı söyliyemiyor. girişti, gene bu tabiyesinde 
ler içinde geçir.en, söndüren- taki takımlar ha1a tarihe ka- oyun Nasıl Oldu? muvaffak olamadJ. Fenerbahçe 
padişah Kanuni Süleyman ile nşmış galibiyetlerin dev ayna- fık beş dakika F enerbahçe lehine bir penaltı cezası verildi. 

Rus papasının kızı Rokselandan sında kendilerini seyrederek kendine güvenen bir hücum ( Haksız olduğu iddia olunan ) 
dünyaya gelen sarı Selime, sahaya çıkarlarsa (beklenmiyen tarzile rakibini sıkıştırdı. Beş Penaltıyı çeken Fikret golü 
ölüsiinll de kendini öldüren · netice) (ümit edilmiyen mağlu- dakika sonra lstanbulspor by kaçırdı. 
sefahet yuvasının membaında, biyel) cümlelerini ıık sık sar- hücuma teşebbUa etti. Bu h~- Penalh kaçtıktan sonra fs-

k 1 l · · f d egıw · · · l ı F tanbulsporlularm gayreti, aımi yanm a mış meze ermm, şa- e ec mıze emın o a ım... cum ener kalesi yalcınma 

raplanmn ar~ında tam dokuz llk maçı Besiktaş, Anadolu kadar inkişaf ederek gençlere daha çoğaldı. Bu kazanmak 
iÜD geçirmek mukadderdi... ile oynadı ve sıfıra karşı alta bir ümit verdi. Ondan sonra ümidi, elle tutulacak kadar 

• • . . . sayı ile kazandı. tekrar Fener mukabil hücuma yaklaşan galibiyetinJ verdiği 
Sok ll M h P 1. lk" · t Gal hız.la lstanbulsporlular do""rdu-n-u u e met aşa e ı ıncı maç a atasaray, geçti ve lstanbulsporu tazy • 

ile şehzade Murat Efendiye Siileymaniyeyi bire karşı dört kana aldı. eli gollerini de yaptılar. 
yazılan saltanata davet mek- sayile mağlup etti. On beş dakika sonra Fe- Bu gol ikinci haftaymm bit-

ç d O V f l B mesine on dakika kala oldu-
tubunu Hasan avuş ismin e çüncü maç e a i e ey- nerbahçe sağ içlerinin ayağlie ğundan İstanbulspor taraftar-
bir Yeniçeri alarak Manisaya koz arasında idi. Oyunun bit- birinci goiu·· yaph. Top or· ı d f an mü a aaya çekilmenin 
koştu. mesine beş dakika kala oyun· taya getirildi. ilk sürüşle İs· doğru olduğunu söylüyorlardı. 

Sadrazam ayni zamanda cular döğüştüler. Hakem oyu- tanbulsporhlar da ilk gollerini Tam bir müdafaa f enerbahçe 
Kaptan Kılıç Ali Paşaya da nu tatile mecbur oldu. Oyun yapblar. g"bi şütçfi muhacimleri o'an 
emretti: tatil edildiği vakit Beykoz bire İkinci Fenerbabçe golü bu bir takım karşısında tehlikeli 

- Bir Kadirga ile Mudan- karşı iki golle galipti. beraberlik vaziyetinden yedi idi. Bir delik bulup gol soka-
yaya git ve limana girmeden F enerbahçe - lstanbulspor sekiz dakika sonra oldu. Dun bilirdi. Nısıf sahada on daki
Mudanya kıyılarında yeni pa- F enerbahçenin kalecisi Rıza sayıya sayı ile mul abele kayı geçirmek pek kolay de· 
dişahı bekle. Olabilir ki Mu- Anadoluya gittiği için diin eden 1stanbulsporlular iki da- ğildi. Bunu hisseden İstanbul
danyaya yakın bir yerden F enerbahçe kalecisine eski kika geçmeden ikinci golU sporlular pek doğru bir sis· 
l'emiye binmek isterler.. Ona kalecileri Nedim Beyi koymuş- attılar. temle topu aldıkları zaman 
göre hareket edersin. Dedi. lardı. Bazı F enerbahçe taraf- Bu iki ikiye vaziyet birinci Fener kalesine doğru hücum 

Kılıc Ali Paşa aldığı bu tarları dünkü mağlubiyetin devrenin sonuna kadar devam etmiye başladılar. 
emir üzerine denize açıldı ve kaleci Nedimin kusurile oldu- etti. ikinci devreye behemehal Bu hücumlar gol yapmak
Mudanya civarında dolaşarak ğunu söylüyorlar. Son golün galip çıkmak üzere giren Fe- tan ziyade gol yaptırmamak 

INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA IJI 
CA us TEŞKİL A Ti 

- Yazan: Makenzie- No. 7 

diğeri de beni şişman ve sarı
şın bir Romanyalı ile görüş
tUrmUştü. 

Bu Romanyalı da cemiye· 
timi:ıe, umumi muhavereye ka
rışmıyan, geride oturup esni· 
yen ve her nasılsa yine en 

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 sonra k~kan~m~z dostları~ 
dan birini prezante etmişti. 

dum. "Puts" un ağaç. dala gibi 
koluna girerek merdivenleri 
indim. 

Bu akşam birçok kimselerle 
görüştüm. Fakat kala balak 
bir Atina kahvesinin verdiği 

sersemlikle ıimdi onlardan 
babsetmiyeceiim. 

Gece yansına doğru, kahve 
dolmıya başlarken Simpson 
geldi. Haftalarca torpitoda 
hapis olup kalacağı ıçın, ge
ceyi giindfize kalbetmekte ade-
ta Atinahlara rekabet ediyor
du. Guthart onu ince ve esmer 
Maryete takdim etmiftl. Bir 

Eski F alerona kadar bir oto
mobil gezintisi teklif edildi. 
Simpson torpidosuna. Ben 
de almıya mecbur ola· 
cağım bintyağını düşünerek 
adeta iki idam mahkümu gibi 
bu son gecemiıe asıldık ve 
Amirallerden •te doktorlardan 

çalman bu uzun günü eski 
F alerane bir gezinti ile tetviç 
etmiye karar verdik. Fakat 
tam otomobil gelince herkes 
gezintinin otele gidip rıh hm 
üzerinde supe etmenin iyi ola
cağını itiraf etmekle beraber 
yarınki işleri bahane ederek 
vazgeçtiler. 

Nihayet Simpsonla .Maryetl, 
şişman Romanyalı~ baygın 
bakışlı isimsiz dostu alıp eski 
F alerone gittik. Ay saatlarca 
evvel batmıştı. Mütemadiyen 
Fransızca konuşmak artık yor
gunluk veriyordu. Nihayet 
•••t üç buçuk dörde doğru 

· son çevirdiği 

ŞEl-IİR IŞIKLARI 
filminde her vakit 

KAHKAHA KIRALI 
olduğunu lspnt etmiştir. 

ıçm olduğu için münferit bir 
tarzda açılmadan yapılıyordu. 
Böylelikle yalnız zaman kaza
nılıyor, ayni zamanda Fener 
muhacimlerinin kale önünde 
toplanmalarına mani oluyordu. 
Oyunun heyeti umumiyesi da
ğılıyordu. 

Böyle bficum şekli altında, 
bakikntte müdafaa yapılarak 
al!ı yedi dakika daha geçirdi
ler. Ondan So'lra da son kalan 
uc dakikayı topu mütemadi 
taca çıkararak tehlikesiz ge
çirmiye muvaffak oldular. 

Fenerin mağlubiyetine mem-
leket futbolünün düşlüğü 
mevki dolayısile müteessir 
olduk. Fener gibi bir talumı 
yenmek itibarile İstanbulspor
tularm kazandığl manevi kuv
vetten dolayı tebrik ederiz. 

t(asıpaşahlar ikinci l{Ume 
Şampİ)'Onu Oldular 

Dün Kadıköyünde ikinci 
kUme maçlarının neticeleri 
itibarile şampiyon takım belli 
olmuştur. Birinciliği Kasımpa
şa ikinciliği Kurtuluş· kulüpleri 
kazandı. 

Kasımpaşalılara gelecek se
ne için de muvaffakiyetler 
temenni eyleriz. 

Maryenin enfes dediği rıhtı
mın enfes olmadığına kendi-
miri aldatmaktan vazgeçtik. 
F' akat bu rıhtım bilaahare ta-
rihe geçmiştir. 

Çünkü 1916 senesi ey!fılUnün 
yirmi beşinde Mösyö V enize-
losla, amiral Ko~dory< t"c; bu 
rıhtımdan harel e" ede k Gi
ritte hükumeti muvakkate ilan 
etmişlerdi. 

Bekliyen otomobile geldi
ğimiz zaman eski F aleronun 
kibar villaları, başıhyan saba
hın hafif aydınlığı arasindan 
birer hayal gibi görünilyorlar
dı. Fakat bu aydınlık çok al
datıcı idi ve şoför otomobili 

esminizi B 
• 

Gönder i nil 
lf> lf' 'I 

Size Tabiatitı1 

S öyliyelif/J" 

Blıı:e bir resim gönderi~ l 
atlnlzl alse söyliyeblllrb. fa'IJ" JI 
derilccek resim tabii poıı:da ~ 
lhımdır ki mlilehasaısımııı:, ,
da hataya diifmesl: 'İ 

Tablatlerlnl 8ğrcnmek .,.,. ~ 
rcalm glinderen bir kısım k:f,/ 
hakkında mütehaasısımııı:ıo 111 
qağıya yauyorus ı .. ~ 

Ankarada Y. T. bel~ 
s ve~~ 

nashr. ttf"j 
lesinde~ 

l vardır, ~ 
pesent ~ 
istemeJ. , 
mevzulat11, 

: fazla si 'I 
olur ve b', 
susta sed 

cer•1' 
emayildir. l yeti fC 

yah hakkında hesap 
isteırez, yapbklannı ilin 
intizama ve tarzı tele 
riayet eder. Mal kıyıııetİ 
israfı sevmez. ,.. 

lzmirde Rız l2btr. 
şakacı ve boş 
sohpet bir ih
tiyardır. 55zle-
ri batmaz, her
kesin kendisi
le şakalqmu-
sını davet 
eder. GurJr "'~~; 

ve tazimden 
hoşlanmaz, sa
deliği ve teva· 
zuu sever. Başk~ .r,ııa 

etmekten çekinmez. 
hünil zayi edenler bit_, 
onu kazanamazlar. 1 ' 

hususunda cömerttir. 
da ihmal etmez. .. 

Resim röaderen but ~ 
mütehassısımııı:ın cev,,.bı g~ 
aabusııı:lanıyor Te mektup gvr_.J 
fotoğrafilerlnln akibetiıü a;r-'11 
ti~ orlar. Bu fotoğrafilcr intlşal'. _.J 
tir. Bu hususta milsterlh olıo-1"· 
cderlıı:. 

Şehıı:adelaıı >O 
FERAH SİNE~ 
Bu 

son sfiratle hareket e 
için önüne geçen bit 
arabasının mesafesini, 
edemedi ve tam orta5111 

parak içindeki dört 
toza yuvarladı. ~ 

Sarışın Romanyalı :OP 
duk diye bir çığlık 0 

İsimsiz dostumuz o~:JJ 
arkasından yere • b 
Sünki bir silrü fare te 
karşısında imiş gibi e ıJ '} 
yukarı kaldırarak çıli'~,n.1 
bağırmıya başladı. r 
ayağa kalkmış, nerede",.. 
olduklan belli olııı•f..,_.J 
polis ile münakaşa e,. t'' 

(Araı-



19 köylü Hahkkında Tahkikat 

Unlar Eşkiyalara Ya
aklıkla Maznundur 

Ucuz iLANLAR 
Bahar _.ıdL Şehlrlerdea U,len, ..,.ıt7.a.r. 

fakılacaldır. Klra7a ycriJeeek •Ylalm, ülr..a., edal
.. ru ve yahut klralaaacak _.,daire we oda ....,_......, 

Küçük 
Aramak •• 110raalda nldt ıeç1r .. ;flıda. ( 25) 

hrut .... ... ... 7apablllrla. 

( 16) lwla.elk bir illa klfhllr. ite. k.U..e 
fnlaaı lçla bir llW11f lliwe edlals. 

C~ <Huaual) - Berra
~··--Pllancıinden ka~rak 

de izlerini hllkhıete 
•eren Kabak v-ı~ 

Aydın Hattanda 
Aydın, ( Huami ) - Aycba 

demir yolları kumpanya11 bu 
a)'ln 15 finden, l>irinei tepi
nin on betine kadar mute
ber olmak &zere eoya nakJi. 
yatında temiJlth bir tarife 
tamim ve tatbika batlamıfbr. 

Mütenevoi: 1 Kiralık evler: 
DiKKAT - Arayıp ta IMllealldı- Vaniköyünde - Kiralık 

Juua veya ._. hallt'i bir kitap haı.- al B oda 2 
.... p -7• 

lınlcla flal ...,.aıq .... Wr ,._... Y ı mutfak 
a.darlk etmek latwee.ııı.: aeldu- elektrik, havagazi, terkos, 

, Çe,k"e &Jdüren Yalama 
ez Fuat, Kara Meh· 

~ 'fe H .,_lara iltihak eden 
~atan hnkumetçe takip 
~ e idi. Çoban Huan 

........ l.tnbal 1ç1a .t; ••• 1çı. , btiyük bahçe, tamamen ay
kuruti-lı ,.a leffedseN Gaiata P. IC. n iki aile oturabilir. Rıhtım 
59 V. Bennabl aclrealae yuanıa: şirketinde Fazlı Beyden. 

,. ( 1111f •e tahkikat netice-
) l9) k6ylftn0n bu ıalrile
•ta\Jık ettikleri anlqıl

l ~ikıt devam etmek-

100 Bin lira Borç BANDIRMADA - Dawa vekili Hl.· 
•I yU1hanea Ha7dar ç•veet e ... 
lıartdındadar. Aydın (Huauai) - Belediye

mizin &demek mecburiyetinde 
bulunduğu borç yekunu ( 100 ) DIŞ T ABIBI - Fevkallde •ett11we 
bin lira kadardır. Belediye etn hluetmeden c11t tedavı ve ımaı 
heyeti ilraflann inllne geçmek ederim. Galata Kuledlbl Freako Haa 
içia ciddi tedbirler alıuktadır. " Balatta Aya ....,.:-,. =--

"SON POSTA,, nın Tombala 
Müsabakası Bitti .. 

bugünden itibaren Lavhalann Mühürlenmesine Başlanmışbı 
1 

..... SON POSTA'nın ter- tasile gönderen karilerimiz f lhımdır. 
tltj.J:.: •• tomb.alanm idareba- mnhllrlenmit llma Ue o llv· T..,.a kerilertmklD ketfde ~· 

tara.ı_ baya mahsus mra numaruım b11 luıpoalan laamr INlaadllhMlara 
b.... _ nndan •on numaram iade etmek tlzere adresi ha· ı.abd olmadıj'lllda• kendllerilM laabet 
·~ -1-!I • • D"" . . nld el.dutu takdirde hecllyelerial 

a Çe&Umlftir. ıger Y1 .pullu bır zarf ta gönderme- atmak lçla ı11tthap ettlklm tanlyeyl 

ar Noter huzurile latan- len Jlzlmdır. aıra • ..,.,ama• " a.. cut bpoe• 

l>6yiik sinemalannm bi- 4 - ( 43) kupon yalnız bir ılndencelderdlr. 
" IAvbayı tastik ve temhir ettir· ~ .. -:- Diğer num~ralann çe-

arilerimizin iıtirakile k b kild aıı ....n.. bangı numaralı me ve ir aıra numaraaa al· ı 1e- 5- . 
(27) inci Puartesi mak içindir. Birkaç llvba inti- llv~a dola.na o llvhanın aa~ıp-

çekilcccktir. bap edenler her bir livha len hep bırdeD Tombala dıye-
L_ - n. d · için aynca (43) kupon aöa· cekler ve bu suretle oyunu 
-..Unun en itibaren elinizde • '----- 1 ki rd r 1 dermeleri 1izımdır 1UUA11m1f o aca a ı • 

. 2) livba içinden ıc- 5 _ 14 Nisanda~ itibarendi- 7 - Tombala diyenlerin 
iliz bir liYha}'I timdiye ğer numaraların çekileceği gtıne hepsi kuandıtı için listemizde 
çıkan ( 43) kupon iJe kadar devam etmek ve ik- görillen hediyeleri taksim et-. 

.'. idarebanemize gönder· ramiyeyi almak Ozere (T omba- mek üzere o livhaya mahıuı 
la hediye kuponu) namile bir sıra numarasına mllracaat edi-

~ LAvba mühftrlenc- kupon koyuyoruz. Bu kupon lecektir. 
~ ~ .. ize bir sıra numarası (2 7) · uart · \inü Blnaeaaleyh bir kutuya aıra auma-

ber iade edilecektir. maan P esı 1 ne ralen dlter kutuya hedlyelerla lslmle-
•• kadar dev~m edecek Ye ( 13) rlnl havi kltıtbr konulacak ve l&arfl· 
.. vhalan atabilir.siniz. 11k1a ç~ktir. 1 ...._ adet olacaktır. Bunlann da bi- yalnız ilk 8 numara m&ate9-

Llvha Ye kuponlan riktirilmai ve 80D kqide glnün aa talilileri tefrik edecetl için bu 
letirmeyip te posta vasa- de hazır bulundunalmua usulden miiatuna tutulmuftur. 

akdim Edeceğimiz Hediyelerin Listesi Aşağıdadır 
1 llaci 15 O lira Yemek sepetleri 
a G T b J Yazı takımları 
' ., ramofon o m a a Zarif takvimler 

• : 5':!;. Musabakamızda ~!.m::l:~eıı 
& 

11 
2 5 lira Deri portf&yler 

' Şimdiye Kadar Çeki- • Kadın ...... _, __ 
" Bir albn aut ıt--• len Numaralar • Evrak " 

• El • 
• Mektep • laklı Çekilecek Hediyele 

~ elbi•elik kumqlar 
~°lraf makineleri 

Bazı karilerimlz tarafından 
vaki olan muracaat &zerine 
tombala mnubakumcla fimdi
ye kadar çekilmiş olan nu· 
maralan hatırlatıyoruz. 

Kadm ye erkek ipek çoraplan 

f\ _ battaniyele.• 

r;ıa aaatleri 

~den para fantalan 
'tt boyun atlolan 

a,_-__ fapkalan 
~ür takımlan 
t- tıı gömlekler 
~) lakımlan 
,~ekbik fenerleri 
~!'e fırçalan 
~ llelik hanım kumqlan 
't tabaklar 
~et takımları 
~ takımlan 
~ "•atleri 
t,.,:•11 ve erkek iıkarpinleri 
't;;:'.,atır takımları 
't b:! bıçaklan 
ta" "f takımlan 
t_7°nlar, LeYantalar 

lll ve erkek fapkalan 
it~ " ıemsiyeleri 
~e .ar 
't, rı eldivenler 
1\ )Jare biletleri 
~~ tüyo yastıklar 
it •c takımları 
L ~daıı, erkek p·· alan 
ftlltrliJder IJ8Dl 

Bu numaralar tunlardır: 

(17), (81), (52), (27),(13), (74). 

( 41 ), (62), (51 ). (21 ~ (7), (78), 

(42), (22), (58), (65), (33), (44), 
(88), (40), (66), (23), (70), (24), 

(8), (32), (67~ (16), (84), (46). 
(19~ (68), (80), (5), (38), (85), 

(18), (20), (79), (59), (3), (26), 
( 49), (71 ), (36), (60), (25). (83), 

(76), (82), (56). ( 14), (6), (54), 
(9), (43), (45), (15). (55), (IO), 

(73), (11), (64), (69), (48), (89), 

(35). \2), (30), (77), (29), (63), 
(34), 72), dir. 

Bu numaralann haricinde 
kalan numaralar sinemada 
Noter tarafından karilerimizin 
huzurunda kontrol edilerek 
torbaya konulacak ve çekil
mesine devam t>dilecektir. 

Kol düğmeleri 
Oyuncaklar 

Bastonlar 
Heykeller 

ipek karavatlar 
Sinema koltuk biletleri 

r 

.. Loca • 
(mftrek· 

kepli) 
(kurşunlu) 

Dolma kalemler 

,. " (boyalı) • ,. 

LOgat ldtaklan 
Roman ,. 
Hiklye • 
Eğlence " 
Tuvalet sabunları 
Tırnak hrçalan 
Ustik ıOngerler 
Muhtetif kremler 
Pantalon askılan 
Peçete takımılan 
Tırnak ciliları 

Çini Ktıtabya tabaklan 

" " 
alirabileri 

" " vazo lan 
Kadın pudraları 
Mendiller (ipek, keten) 

Eksik kuponlann 
beheri 5 kuruş moka· 
bilinde veya 5 kuruş• 
luk posta pulu gön· 
dererek her zaman 
idarebanemizden teda-

riki milmkündiir. 

l 

Acı badem Karakol 
karşısında 13 oda, 2 bölük 
sahrmç, kuyu, büyük Bahçeli 
kö~ kiralık ve satılıktır. 
Kızıhoprakta Ihlamurda tü-
tüncü Abdurrahman Efe ndi
den sorunuz. 

.ANKARADA - Havuzba
pnda Paplar tepesinde helaçe 
ve manzaralı yeni bir apartı
manda, 4 oda, 2 balkon, ban
yo, mutfatı, havagazı, elektrik 
müstakil bir daire kiralıktır. 

Macar eefaretaneıi civarında 
Gülüstan S. Mümtaz B. hane
sine müracaat. 

PANGALTIOA - Alhnbakkalda 20 
Ne. .. ebYCll ftatl• 1ıılrahktır. llektrlk, 
a .-.r. Klmlrcl ...._.. Afaya 
.... t. 

Modada - Temiz ve ucuz 
aile pansiyonu. Yazın temiz 
ve ucuz bir sayfiye hayatı 
geçirmek istiyenlere tavsiye 
ederir. 

Apergi Pansiyonu: Moda 

Knçtıkpaurda - Yavuz
ıinan mahaJlesi leblebici 
sokağı 29 No. ev satılıktır. 
Defterdarlık müessesatı iktı
ıadiyesinde Hasan Beyden 
sorunuz. 

T()RKÇE ALMANCA- FRANSIZCA 

h' AL YANCA Ylkıf bir Tllrk H. tica· 

retlaanelere alt daktilo lflerile kendi 
..mele plafw. P .... alb poetrutaa il. F. 

9IŞJ llALKINA - Aıw.r .... -
...... " Della ....... llo INHI.--
...... tekerli ...... peblmet .... 7ap-
•aktayua. Tecrtlbe edea devaab .U... 
terim olur. B.....U lataa)'OllWMla laet 
.... Mkatı Ne. 14 lluhlllı Huaa 

llUlrrEREll TOCCARLAR - GI_. 
........ lltlfade alrat ...WW• 

"teaı..t 111t....ı. Mb~ App
ya ham ... llbulı AJa...e faraaam 
~ 

Hlznwt~l Artınıgor 
Kanlaeea " ..... be ..... Mr 

toc8ktaa alrelıbp ~ bir an. 
lçla ........... Mir, ~b .. , ...... 
alt weelka .................. .. 
l&aclm ara..,_ ................. ...... 
caat edllaeaL 

Almanya İle iş 
Yapacaklara 

Aımanyada TGrk Ticaret Oda· 
11ndan : Memleketimlıden Al· 
manyaya emtea ihra~ etmek 
•eya Almanyadan mubayaatta 
bulunmak arausunda bulunan 
"Vatandaılarımmn bu bapta bir 
çok mütkülita teaadüf ettik
ı~rinl ve ekseriyetle kendilerine 
icap eden kolaylık g61tercmi-
1ecek yerlere müracaat eyle
di~ leri müfahede olunmaktadır. 
lkı naemleket ara11odaki ,ılf 
veriıin kolaylaşmasına çahtmak 
odamıı.ın en eaaıla vaı.ifeel 
oldutu ribi bu itin muvaffaki
yetle başarılma11 için lazım· 
relen teşkilitıo dahi ibda• 
edilmit bulunması ha1ebile 
Almanyaya mal aatmak H 

buradan mubayaatta bulunmak 
•e aair aureHerle lt görmek 
l•tiyenlerin dopudan doğru, 
Berlin Büyük Elçi iği ve diter 
Türk reami dairelerinin himaye 
ve murakabeıi altında bulunan 
Almanyada Türk Ticaret Oda
aınan "Türki&che Handelskaru
mer. Berlin W 10, Lütıow S a 
adresine müracaatlart tavılye 

olunur. 

BiKlYB 
Bu Sütunda Hergün 

.._ ____ ._____ lliitercimi: Sô/ig• PegllUDI __ _. 

Paskalya Yumurtası 
Rol an, sabahleyin gözlerini 1 iltifat ona yaşama kuvveti 

açar açmaz, kat'ı bir karar verir mi? 
Yermiye mecbur olduğunu hiı- iki Oç saat, serseri, dolq
aetti. Kat•ı karar fU idi: intihar. tı. Sonra Riketin evine gitti. 

Ve dftftınllyordu: .. Paskalya- Hizmetçi içeriye girerek Ro
da intihar etmek te mOnue- lanın geldiğini haber vermifti. 
bet.iz birıey. Bir matemin yal Fakat Riket Sçerden bağı
dinlmlnde olaaycL, berkeain rıyordu: 
kederlendiğ_i bir gilnde intihar - Utanmaz ne ytb]e gel
etmekte beıs yoktu, fakat pas- mi.ş? paskalye zamanı bana 
kalyada, ~~lyada f ': ufacık bir kutu şeker mi g6n-

Ve kendısınde bm frank derilir? Hem ben ihtiyar ka-
daha kaldıj1 için IOD Wr te- dmlar111 yedikleri yumupla 
redd6t ıeçirdl. TAiiha keadi- boa l,ealan ne yapayım? Git 
line gtıllma\yecelini lmit ede- benim eYCle olmadığımı a6yleİ 
rek bu. ;Jar&)'I azar azar ma Rolan, yanbtlıiı anladı ve 
barayacakb? Yolua, plpaca laimıetp tarafından kovulmıya 
Ye bir hamlede bu para)'I yi- meydan vermeden oradan aa• 
yecek n kendimnQ o karaahk ftflu. Şekerci, yanlıfhkla yu
maceraya lu.pıp koyYerecek mi marta biçimindeki bOyllk çiko
idi 1 llta)'I Rolanın balasına ve kft-

Ba takdirde, Riket'le aon çtlk pker kutusunu da aç 
bir zewk ıecai ıeçirmekte ne 16zltl Rikete g6ndermişti. 
mahzur Yardı. Rolu, dosdoğru hal 

Riket ıenç b~ kadındı. O- evinia yolunu tuttu. aauun 
nu adım adım if1ha at'ırllkle- l · · . 
mit Ye parumm tilkenmiye çen gırer gırmez halua 
başladığını anlayınca g6zlerinl boynuna aanlmışb: . 
bqka erkeklere çevinnitti. Bu - Ah evlAdım, dedı, be-
tabiL Rolan, ona kızmıyor Ye diyen ayle bir makbule geçti, 
bu aç gözln kadlDI tatmin ede- 6yle bir makbule geçti ki ... 
cek bin franklık bedi yenin ne Ta knçiklllğilmdenberi bu yu
olabileceğini dftf6n0yordu. 1 murta biçimindeki çikolatalara 

Rolan 80kağa çıkb ve cad- bayılırdım, fakat dişlerin çürilr 
dede ıezerken aradığı ıeyi diye bana bundan hiç almadı· 
buldu. lar. BilylidOm, evlendim, kocam 

Bir ıekerd dnkkAnmın ca· ciddi adamdı, o da böyle ço
mında bir ııra paakalya yu- cukça hediyeler almazdı. Çocu
murtaaı vardı. Bunlar, kurdele ğum yoktu ki ona bundan hediye 
ile biribirine bağlı, yumurta edeyim de kendim yemiş gibi 
biçiminde çikolatalarch. Rol an, olayım 1 Sen benim bu haue
tereddlt etmeden tç..I ~rdi, timi nereden bildin? içi.ne mi 
bunu aabn aldı, Riketin adre- doğdu? 
aini Yerdi ve mağazaya bunun Rolan, yalan alSylmedi. BD 
g&nderilmeaiai emretti. Hedi· tGn fellketini, meı'um kara
Jaİne kartvizitini iliftirmiftL nnı Ye hediyelerin yanlıflalda 

Bin franıı kuaya verdi Ye değittiiini, Riketia aç gözlnlD
bir miktar ıeriye aldı. Fakat tini anlatb. 
aklına ihtiyar baluı plmitti. ihtiyar hala, rkleri ,.,., .. 

Ona da bir kutu ıeker al- rak, Rolam kucakladı: 
da •• adraine r6nderilmeai- - Ah evllc:lım, bukadu 
ol mapzaya emretti. Sevıi- fena vaziyette idin de bana 
liaine pkulata, bala•u p- aiçiD ıelmedin? Biliyordun ki 
ker, berpy mlkemmeldi. p.- hllim vaktim iyidir. Ah, be
di ..... almiye ıelmiftl. DİID, haysiyetli. kibar yavrum. •• 

Sokağa pkb. Dlfllne dl- Fakat artık mes'ut olacaksın. 
ttla• yilrDyordu. iki aaate Sonra yqh gazleri dalard 
kadar Riket bu b6y6k çi- biraz dftfllndtl ve dedi ki; 
kulata paketini alacak ve kim - Herşeyin bir hikmeti var-. 
bilir ne kadar aeviııecekl Ro- IDlf· Ahir 6mriimde yalım 
lan, acaba ona bu eevinç a- haaretini çektiğim paakalye 
aında ziyaret etse kiiçllk bir r yumurtalannı değil, senin .... 
iltifahna nail olur mu ve bu detine de kavuştum. 

Çekirge Mücadelesi 
Mardin, ( Hususi ) - Vill· 

yetimizin Ceue, Dirik Ye 
Koçhisar kazalannda F aı çe
kirge sürfeleri ı:übur etmi' ve 
m6cadeleye batlanmıfbr. 

Cemal 

Tayyare cemiyeti lstanbul 
tubcsinden: Kurban bayramın
da teşkilatımız tarafından top-
lanacak <ieri ve barsaklar pa
zarhk aurctile ayn ayrı milza
yedeye konmuştur. Nisanın on 
dokuzuncu pazar günü saat 
on albda ihalesi icra edilecek
tir. Taliplerin tartnameyi gör
mek lizere Cağaloğlundaki 
tubemize mUracaatları ilin 
olunur 

DariUbedayi Mildiriyetinden: 

Ônüm&ı:deki tiyatro mevsi
minde temsil edilecek eserlerin 
tetkikine bqlanmıftır. Müte
reccim Beylerin eserlerini aad
larile beraber pazartesi w 
çarşamba günleri ikiden dörde 
kadar Tepebaşında Darülbe
~ayi idaresine tevdileri mer
cudur. 

Buyuk Tayyare Piyangosunun 
4 üncü keşidesi 11 Mayu• 1931 

dedir. Büyük ikramiye: 45.000 
liradır. Ayrıca: 15.000, 12.000, 
10.000, 8.000 liralık ikramiye
ler ve 35.000 liralık bir mil
kifat vardır. 



8 Sayfa SON POSTA Nisan~ 
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Salatalar,Mayonezde ve tereyağı yerine pliv ve tatlılılarda, bütün yemeklerde kum taş böbrek, kara.ciğer, sarılık, safra ve zafiyeti umumiye ha•::,~~~"" 

H SA ZEYTİN YAGI DÜNYANIN 
VE LEZİZ 

EN NEFİS 
Y AGIDIR 

Ekserisi ne Faik •n mükemmeline muadil 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umumi İdaresinden: 

Seyrisef ain 

Cins Markası 
MİMARLAR 

;imentoya ihtiyacınız vardır. 

İNŞAAT SAHİPLERİ 
Sizin de Çimentoya ibtiyacımz vardır. 

İşleriniz İçin Musirren 

KARTAL ANADOLU Fabrikasmm YUNUS 
PORTLAND .ÇİMENTOSUNU isteyiniz. 

1931 

Mükafat yekunu 
212000 Lira 

Hepiniz işti
rak ediniz. 

Size verilen bu 
fırsattan istifade 

ediniz. 

KOD AK 
Amatör fotoğrafları Beynelmilel 
müaabakası 1 Mayıs - 31 Ağustos 

1931 

Mükafat yükfınu 

212000 Lira 

Bir tek resim 
23,660 Lira 
kazanabilir. 

Resimlerinizi 
gönderiniz. 

MATBU ŞARTLARI OKUYUNUZ .a 

İktısat V ekileti Maadin1
;: ~= 

UmumMüdürlüğünden: ~ ~: 
İçel vil.ayetinin Anamur kazasının Kalediran ve Gökçe ,;:· ::C 

"\~ .mp :. Belen karyesinde kAin olup imtiyazı 16 - 1 - 323 tarihli B ~,... ~ 
emirname ile İtalya tebaasından Alfred Bilyosi ve Fransa :C ..... B 

tebaasından Etiyen Mas Efendiler uhdelerinde bulunan simli N tn =- ..... 
kurıun madenine yapılan ilana rağmen üç ay mühlet zar~ tD ..._... =' 
fında mes'ul müdür tayin edilmediğinden mezkur imtiyazın feshi ..ııc 
BaşvekAleti celileye yazılmıştır. Bu bapta itirazı olanlarm üç ay 
zarfında Şurayı Devlete müracaatte muhtar bulundukları 

'< 

" "' 
"; 
>g: ilan olunur. 

~ilELER ve MEKTEPlilER! 
En Büyük 

YARDIMI 
Bekleyiniz 

D HORHORUNI• Ta;~~ğlu~:=ı~dt~ r mektep aokak 
3S 

Belao ulduğu, Frengi, idrar darlıiı, edemi iktidar, cilt ve her nevi kadın 

haatalıklan tedavihaneıl. Hergün aabahtan akıama kadar 

11m ADEMi iKTiDARA KARŞI 
GLANDOKRATIN 

Meşhur profesör Steinach ve Brown- Seckard'ın mllbim 

keşfidir. Satış mahalli: Zaman ecza deposu, Bahçekapı 37, 

lstanbul: Kutusu 200 kuruıtur 

Q.. 
B ~~ 
t1"' ...... ı: 

c - en 
c ..... 
= o ı: ... ...... • 
~ -
TACİRLERİMiZE 

FIRSAT 
9 mayıata Peştede açılacak 

büyük ıergide mallarmızı az bir 
masrafla teşhir edilip nümune 
göndermek vey~hut ref akatinizde 
her lisana atma tecrübedidc 
bir Türk genci almak isterseniz 
latanbul Büyükpostane 525 No. 
lu kutu H. M. adresine tahriren 
müracaat ediniz. 

Mürebbiye Araya:alara 
Genç bir Alman mürebbi

yesi az veya çok çocuklu 
Türk aileler nezdinde mü
rebbiyelik, dikiş mutfak it· 
lerl i)e veyahut Almanca 
Fransızca lisanları tedris için 
ın6nhal yer aramaktadır. 

ldarehanemize A. 8. rumu
zile müracaat. 

Irmak - Ereğli hathnın Kalecik, Alibey, 
Tüney, Germece ve Çankırı istasyonlarını havi 
104 kilometrelik kısmı 23 nisan 1931 tarihinden 
itibaren yolcu ve eşya nakliyatına açılacaktır. 
Bu kısım üzerinde şimdilik haftada iki defa 
atideki tarife mucibince muhtelit katarların 

Seyrüsefer edeceği muhterem ahaliye ilan olunur. 

( Çankırıya azimet ) 
Muvaaalat 

An karadan (Cumartesi Çarşamba) -
Irmağa (Cumartesi Çarşamba) 10,55 

Sıvastan (Cuına Salı . ) -
Kayseriden (Cuına Salı ) -
Irmağa (Cumar~esi Çarşamba) 8,37 

Irmak Cun?artesi 
Kalecik 
Ali bey 

1 Tüney 
Germece 
Çankırı 

Çarşaınba 
11,55 
12,41 
13,39 
14,46 
15,54 

( Çankırıda~ avdet ) 
Çankırı Pazurtesi Perşenıbe 
Ger emece 
Tüney 
Alibey 
Ieltlecik 

12,30 
13,36 
14,27 
15,20 

Hareket 

8,30 

14,55 
23,44 

11,20 
12,00 
12,53 
13,45 
14,50 

11,25 
12,34 
13,41 
14,39 
15,25 

Bozcaada Postası 
}'.. . ıt 

( EREuLI ) vapuru 
niıan Pazar 17 de ld,,. 
rıhtımından Gelibolu, Lif 
seki, Çanakkale, İmroz, Bo' 
caada'ya kalkacaktır. 

PARASIZ 
fapka tamiri 
Vatandaşları 
yeril malına 
alıştırmak 
maksadile ma
mul atımızdan 
bir şaplra alan
ların iki eaki fi•r 
ıpplcası parasız tamir edilir· far' 
hı.r, 250, 300, 350, 450, 550, 650 t•" 
kiye ilk şapka fabrikast. G• ~ 
Karaköy{Zulfaros)Havra so~ 

0.9vredilecek ihtira Berat 
Ni,<ıdır ruhunun okaldaayoo\l ~ 

tasi!e asit nUtrlk lıtlhaall :ı:ııP°';, 
1928 sene.sinde 770 numara ile ~~ 
... dilen h'.r l<>t'a ihtira beratı • fi 
i11bu lhtirot 'ıl'ratının devretınlr',,, 
yahut mevkJ{ istimale va:ı:'ı için ı' 
niyet vermiye amadedir. p 

Fazla ma\Qrnau haia :ı.ııJJll~ 
Gıılatada Yükaekkaldırımda 6' • ıV 
rada J.B. Daleglo ihtira beratlllfl 
r sine nniracaat olunmaaı. 

J 
Doğum ve kadın ha!talıkl,ıt 

mütehassısı 

l DOKTOR 
_ı_6,o_o_- _-_ Hüseyin Naşit 

1 6, 2 5 1 Türbe, eski Hilallahmer bi~ 
ırmak 

Irmak (Pazartesi 
_ _ ' No. 10 Telefon İst. 262" 

Perşembe) 
JX.nkara (Pazartesi P~rşembe) 18.50 

Irmak (Pazartesi 
il<.ayseri (Salı 
15\Vas (Salı 

Perşembe) 
Cuma ' 

./ 

Cuma ) 
Umumi 

4,31 
13,20 
idare 

19,37 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umumi İdaresinden~ 

F evzipaşe- - Diyarıbekir hattının SU ÇATI, 
AKÇADAG ve MALATYA istasyolarını havi 
56 kilometrelik kısmı 23 Nisan 1931 tarihinden 
itibaren işletmeye açılacak ve F evzipaşadan 
Malatyaya CUMA P AZARTESi ÇARŞAMBA 
Malatyadan Fevzipaşaya CUMA PAZAR 
ÇARŞAMBA gGnleri birer muhtcHt yolcu 
katarı tahrik ec!ileccktir. 

Fevzipaşadan hareket 
Malatyaya nıuvasalat 
Malatyadan hareket 
F evzipaşaya muvasalat 

s.,at 
6 00 

ı 7 50 
8 20 

20 10 
Umumi idare 

~ Avusturya . fabrikaları ha'!aren sandaliyeleri 
umumı sa~ış deposu lstanbulda t:o.tarcıoğJu hanında birinci icatta 30 No 
Joz .. ~. Acı!'1an Tel latanbul 2409. Hamiş: Ayni depoda envaiçeşit perde 
ve do1eme!ak kadire hare ve fantezi kumaşJar mütenevvi istor perde mis· 
ter, tul. keten perdel'!'r. örtüler pirinç kor-

ne' haliı İngiliz kesme, lake karyo ~ -
lalar vesaire. Fabrika fiatına toptan l: · 
ve perakende sahlmakt.ıdır. Fiat ~ ~ 

maktudur ' .-...ı~ 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt, Frengi, Belıoğ'ukluğ'u ve aJeaıl 

lkUdar muayene ve elektrik tedavlhanuL 
Kara!toy Börek-;l fınnı aıtuıanda No. ~ 

Mahm ut?aşada Kü\'ükyılo:hzhan 

ıokağt:ıda No. 21. beş odalı ev 

satılıktır. Nuruoamaniy"\ cami 

kapmnda kahveci Mustafr El. ye 

Bir Dişçi Bir Muayene· 
hanede Is Arıyor 

Mektepten diplomalı geıı' 
bir dişçi bir muayenehaned' 
iş arıyor. Anadolunun h$ 
hangi bir ş~hrine gitmiye ~ 
amadedir. Istiyenler ( SO 
POSTA da Ö. ) adresi~' 
tahriren müracaat etmeJidit• 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERlRiYA ~ 
MUALLİMLERIND6r 
Dahili, ve intani bast-11' 
Patolojik ve B!lkteriyoJojİ~ 
muayeneler, icra olunur. , 

Adres : Babıali cad~ 
vilayet karşısı 1 S No. 

Muayenehane: Telefon lstaaı.ıd ~ 
lkametglhı : ., H 

SON POS~! 
oı" 

Yevml, Slyaııl, H:ıvadlı ve H:ı:: fl~' 

·y• 1dare r latanhul, Nuru.)ıımaJl1 

Şeref a?kaiı 3.i • J7 

Tell!'foıı: lstanbul - J)2:>'J 
Poll., kutusuı 1staıahal - 7'1 os1~ 
Tel~afı lstanbul SON P 

ABONE FlATl 

TÔR'KIYE EC~ 
1400 ıu. ı Seno 21gg !:f> 
7SO 11 6 Ay 14 " 

sao " 400,, 3,, 
•Hl\ lf ı 3()0 ti 
....... Jt 

Gelencvralc geri veril :'!!iO'lo lJ:t" 
blnlardan mesallyo• ahtı ~ 

Mes'ul müdür: Jla il B 


