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llııere blr de kupon 
koyuyoru:ı:. Bu kuponu 
kealp ealdamak ta klfidlr. 

HERGÜN NE$ROLUNUR 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 21 
ŞOBER SON POSTA Halkın g3z0dür: Halk bununla görOr.J 

8 ON POSTA Halkın kulatıdırı Halk bununla ltltlr. 
1 ON POST Halkın d 11 l d i rı Halk ~unu2Ja ıayler. --~------... 

\'eni Kadroların 
Açıkta Kalanlar 

• 
Bugünden itibaren Tatbikile 

Fazladır.~ Tahminden Çok. 
e,.kos 
İİ.dafiine 
etlabımız 
btnktl Cumhuriyet ıuete-

bqmakale yerinde, 
11ııua Nadi,, imzaıım tqıyan 
'- çıktı. Bu makale, Ter

Ziraat Bankası Çöküyormuş. 

Bir Fen Heyeti Binanın 
Oturduğunu Bildirdi. 

Kasa Dairesinin Kapısı Kapanmıyor 
lleyhinde n9f1'iyatta bulu- ı f'it!iE.&. 

. ıazetemiıe kartı atwr ve 
ı6zlerle doludur. Detil 

b8fmubarririn veya bir 
1 

Uaun, hatta, sadece, Efen-
tn bir adamın ağzına ya· 
ıyan bu ıözlerle sOtunu-

. kirletmek i.temiyoruz ve 
iktibas yapmıyoruz. 

ktı meselenin aalı, Ar~o 
•tının en yakası açılmamlf 
. lerini sayıp dökme yarııı 
dlr. 

'1eaeıenin aslı tudun latan
d, bir Terkoı belha vardır. 
il " Cumhuriyet " olmak 

. • matbuat, eskiden bu ıir
aleybine atet ptlaklb1lr-

.. Son Poıta" da, çıktı~ 

Yunus Nadi B. 
~ d,nberi, Terkoı &leyhinde
\ ~ttriyata büt6n aamimiyet
~ 'ttirakten geri kalmadı. Ni
\ ~t, Nafıa VekAleti, enerjik 
~ '-llldahale ile, elini Terkos 
~Z~~~nın üstüne kogdu. 
~ ~n sen gün [erini, h.at-
~~lt nefesini sabırsızlıkla 
~ 1!Jorduk. Fakat bird•n
>.,_~ hcıva değişti. Gazetel•r 

• 0ıtı karşı müldgim bir 
~ht takındılar. Şirketi• 
'"•11 müzakerata ıiriıildi. 

\ dtin Terkoaun aman
,, bir dUımam vaıiyetini 
~olan " Cumhuriyet ,, bile, 
~ " bütün kabahatlerin 
1() 

0•ta olmadığım ,, yazıyor. 
'\' ~· 6 ıncı aayfarnııtda ) 

~hsadi Buhran 
}'; ---
Qzan: Musolini 

~ ~lalya Baıveklli 
l•nci Sayfamızda 

Temell•ri çölctüli bildlril•n Banka binası 

Ankara, 1 (Huıuıt)- Ziraat \ yük kapsı kapanmamaktadır. 
Bankuı Ankara merkezinde Bu bal, banka erklnında 

bazı çatlaklıklar hlııl olduğu, 1 telAt uyandırmııtır. 
blaamn çökme tehlikesi karft- Bankanm projesi milhim bir 
sanda bulunduiu bir seneden 1 paraya, bir ecnebi mimara yap
beri ı6yleniyor ve tetkikat brılmıt ve binayı Holıman 
yapılıyordu. Şirketi bir buçuk milyon liraya 

Son defa mlltehasaıı bir ikmal etmiştir. 
fen heyeti binanın temellerini Banka erkanı mes'uliyetten 
tetkik etmiş bunları çUrUk kurtulmak için Holsman Şirke· 
bul b, . t k tine müracaatle temellerin tah-

muı ve ıoanm o urma . . . . 
t hıik · ·· t d .... · d · kımım ıstemişlerlerdir. Şirket e eıı goı er ıgme aır şa· b. t hk. d . ... . . 

mayı a ım e emıyecegını 
yanı dikkat bir rapor vermiştir. 
Oturma Asarı miihim bir suret· 
te tebartız etmekte ve daha 
timdideo kasa dairesinin bil-

Beşiktaş Cinayeti 1 

ancak {20-30) bin liralık bir 
tazminat verebileceğini ıöyl
miştir. Banka, bu miktar taz
minatı kabul etmemektedir. 

... Garip Şey 
Katil Ali Şevket Beyin Natta Acentesine Ve
Eşyası Emanete Verildi rilen Para Ne Cins? 

Katil Ali Şrvket B. 
Beşiktaşta refikaıı muahim 

lclAl Hanımı tabanca ile sokak· 
ortasında öldüren, kendi gırt
lağını da ustura ile kesen 
Sanayii Nefise Mektebi Müdilr 
Muavini Ali Şevket B. evvelsi 

glin tevkif ane hastaueıine nakle
dilmişti. DUn de Betiktaı pollı 

[Devamı 2 lnoi 1ayf amızda) 

Huan Muıtafayef 8. isminde 
l.tanbul ve beynelmilel ticaret 
Ahıminin tanıdıiı maruf bir 
tüccar v ... dtr. Kendisi aalen 
Azerbaycanhdır. Son zamanda 
l.tanbula d6nmUttUr. 

latanbulda birkaç gön kal
dıktan sonra ( Natta) seyahat 
acantesino uğramıı, (Kanada) 
parası oldujımu söylediği bazı 
paralar vermif, Pariı için 
birinci mevki bir ekisprea 
bileti almıo ve hareket etmiş· 
tir. Bu aat, seyabahat acente· 
ıinin esiri bir mütterisi oldu
ttJndan söz ve hareketinden 
1Uphe etmek kimsenin aklın

dan geçmemiştir. Fakat para
ları değittirmek için bankaya 
gidildifıi zaman hiçbir banka 
bu paraları almak istememi~
tir. Çünkü bu paraları tanıyan 
bulunmamıthr. Bundabir yanht 
Irk olmaıı muhtemel görUlmekle 
beraber dünyada bankaların 
tanımıyaoajı paranın bulunduğu, 1 
denilebilir ki, ilk defa vaki 
oluyor. 

İsti damız 
Arzuhal Encümeni 
Yakında T etkika 
Baıhyacak 

Ankara, 1 ( Huauıi muhabiri• 
miıtden) - Terkoı belbı 

hakkında Mlllet Mecliıfne 

Terilen lıtidamız encümende 
benilıt müzakere edilmlye 
batlanmamıttır. Fakat bu
gftnlerde ruznameye ahnmaaı 
muhtemelclir. 
Encilmentıle tetkika batland· 
dıtı zaman azadan veya ve
klllerden biri tarafından iti
raz edilecek olurH iıtidamıs 
Mecllı heyeti umumiye1ine 
r6nderilecektir. 

İki İflas 
Mühim iki Ticaretane 

Tediye Muamelesini 
Durdurdular 

l.tanbul piyasaaında mOblm· 
ce mevki tutmuı iki ticaret 
mfteueseli, tediye muamelele
rini kesecek kadar fena bir 
Taziyete düşmüşlerdir. 

Bunlardan biri kumaı lhe
nae muamele yapan bir mtlee
leae, diğeri de Beyoilunun ma· 
ruf bir kuyumcmudur. Birinci
nin açığı (140) bin, ikincininki 
(IO) bin liradır. 

Her iki mne11ese, kendile
rine muayyen bir m6hlet veril
diği takdirde alacaklılara yftz· 
de, yüz tediyede bulunmayı 
vadetmektedirler. 

{50) bin lira açık veren ku· 
yumcunun müşkül vaziyete gel
mesine sebep, son zamanda 
dünya piyaıasmda gümüş fiat· 
!erinin pek ziyade düşmesidir. 

I Bugünün Meselelerinden r 

Gençliğimizi Ecnebi 
Ellerden Kurtarmalıyız 

' 

Genf Hıristiganlar Cemigetinin Begoğlu rnukezi 
Tllrk ıençlerinl ıioeaine çe-1 Hıristlyanlar Cemiyeti, ilk defa 

kerek onlara millt terbiyemize lıtanbula ( 1913) tarihinde 
mtınafi telkinler yapan Genç (Devamı 6 · ıncı •Jfamazda ) 

Borç Hapsinin Tekrar Kabulü 
İçin Meclise Müracaatler Yapıldı 
Ankara, 1 (Hususi) - M. Mecli9İ Adliye Encllmeui icra 

ve lfllı Kanununun tadiline ait llyihayı tetkik ediyor. latan· 

buldan manifaturacılar ve diğer villyetlordeo birçok tacirler 

bapiı uıultınün tekrar kabultı için encümene istidalarla müra· 

caat etmitlerdir. Encömen bu talepleri tetkik etmekle beraber 

borç için hapiı esasını kabul etmemiye karar vermittir. Fakat 
IAyihaya borçlular için ağır hükümler konulmaktad1r. 

TERKOS MÜDÜRÜ "NERON" ROLÜNDE 
Tablo : Roma ırlbf l.t .. bul ballanan b afn yaoarkea Neron j1bl, şh'.lıet milıHlril ldta.r çalar. 

lstanbul halkı - Bağrım yanıyor, bir damla ~u yok mu"? 
Şirket Müdttrii (memurlanna) - Mualukları kapaymız, auyu keainiz, fÖylece bir ilem yapnhm. 



~?:...:ta~rft.:.c_ ____ --:-__ ~ ______________ ..... ao-.-N_.P_O~~~~---------===-=--=--=====-===~=====~~:::;-

( Halkın SesQ DABILI BABIRLIB 
Tlrk Oealdan kapandı. 
o..- , .... Geat lluf.tl· 
Janlar C.mly.ti almıt ıa
rhtlyor. Ocaklar, kendi· 
lerlndea Misi...., Ya&lfeyl 
tlaha iyi yapmaları itin 
lıapahlap ba ıekle aokul· 
dulu. Halhald flmdl orta
bkta 4-rla Mr harelıebl.1-
Ute tahlt oluyorn. Bu 
harekeblzllk hakJunda 
halk, bakınız ne diyor? 

, .. ________________________________________________ . 

11Wa7et B. (Emla6nl Bahkpuan 16) 

- Gençlerimizin ıpor, oku
mak, •ilenmek, oynamak, hu
btlhal etmek ihtiyaçlarım tatmin 
edecek bir hars müeueaesine 
tiddetle lüzum vardır. Eskiden 
Ttlrk Ocaklan bu vazifeyi kıs-
men yapıyordu. Ocaklann 
lafYinden sonra gençler bu 
ihtiyaçlarına cevap verecek 
melce arıyorlar. Misyonerlerin 
ocaklanna devama başladılar. 
Gençliği bunlann elinden ve 
propagandasından kurtaracak 
ocaklar açmalıyız. .. 

Fazıl Necmi Be7 (Kadlrsa Kabile 
mektebi aokak 16) 

- Millet, memlekete nafi 
.lyuetin her zaman canla bq
la yardımcısıdır. Gençlerimiz 
de ledelicap bu siy 5et için 
canlanın verirler. Fakat Iİya
HtİD çehreai daima ciddi Ye 
aerttir. Halbuki gençlik maddi 
Ye manevi muhtelif eğlenceler 
later. Bunu eskiden Türk Ocak
lan yapıyordu. Bence Tlrk 
Ocaklan gibi yeni han ma.
aeaeleri llzlmdır. Buna temin 
etmez.tek misyonerlerin Jal
dıdı tuzağına d&ferlz. Ba, 
ehemmiyetle dilfllnlllecek bir 
lftir. 

• 

llkmektepler 
Bugün 
Tatil Ediliyor 
Lise, Orta Mekteplerde 
imtihanlara Haziran Or-

tasında Başlanacak 

lıkmekteplerin befiııci 11-

nıflarımn imtihanlarına bugDn 
batlanacak, ayın yedinci glinft 
bitecektir. Diğer ıınıflann kar
neleri bugiln talebeye dağıb· 
larak yaz tatili başlıyacakbr. 

Lise Ve Ortamekteplerdı 
Liselerin 11 inci 8Ulıf me

zuniyet imtihanlanna baziraam 
15 inde, •• Ortamekteplerhı 
Hlddncl lllUf lmtihaaluma da 
ayın 17 sinde baflanacak, ha· 
mum nihayetinde bitmif ola
caktar. Bu mekteplerden me
mniyet lmthamna t&bl olmıyu 
diter l1IUflarm tedriaatma ha
ziranm yedinci pi, kuut 
notlan dağ'ıblarak nihayet •e
rilecek ve talebe yu tatili 
yapacaktır. 

Talebe Kampa Çıkacak 
Muallim mektebi, liae tale

beleri imtihanlannı bitirdikten 
10nra temmuzda ıehrln mah· 
telif uyftyelerinde on bet 8ID 
mlddetle kamp karacaldardır. 

Beşiktaş Cinayeti 
Katil Ali Şevket Beyin 

•• 
Tacirler Ucretlerden İntihar 

Şikiyet Ediyorlar f1"';~ 
Diyorlar Ki: Amerikadan Buraya Bir Ton Eşya ste 1•_• __ 

(6) Liraya Getirilirkep Biz Bu Parayı Kendisini Sokağa Fır-
karadeniz Limanlan için Veriyoruz.. latb, Fakat Bacakları 

ile Beli Kırıldı. Seyrisefain idaresile millf vapurcular geçen hafta bir ltiltf
name imzaladılar. Bilhaııa Karadeniz hattında fiatlerde istikrar 

yaparak zararlı ucuzculuğun 6nlloe ıeçtiler. Fakat bu sefer 
tacirler 11zlandılar ve yapılan ltillfname ile Yapur llcretlerinin 
tahammül edilmez bir derecede arttırıldığını söylediler. 

Kumkapıda Madam Takohi 
•• aahibile kavga etmiı, fazla ~ 

1 

lhtikAr Yok Mu? Yeni Bir Tarife LAzım 
Vapurcular diyorlar ki: 
• - Son gBnlere kadar 

ıayritabü bir rekabet vardı. 
Bu ytızden nakliye 8cretleri 
çok dif ttl. Hatta bir ton eı· 
yayı l.tanbuldan Trabzona (2) 
liraya yollamak mtlmktın oldu. 

Bunun CSnlhıe seçmek için de 
IOD ltillfname imzalandı. Fa· 
kat fiatlerde hiç ihtikir yok· 
tur. Fiatlar çok mutedildir." 

Dij'er taraftan tacirler de 
fU fikirdedir : 

•- Son itilafname ile ta
rifeler çok artbrılcb. Bu yüz-
den muamelelerimiz alt ilst 
oldu. Evvelce bir ton tekeri (2) 
liraya gönderirken şimdi (5)hatta 

(6) liraya ıtıç nakledebiliyoruz. 
Son itilAfname rekabeti ortadan 
kaldırmış, ihtikara sapıllDlfbr. 
Amerikadan buraya bir ton etJa 
(6) liraya naklediliyor. " 

Şimdiki halde Karadenizle 
muamele yapan tacirler meselenin 
tetkikı için ticaret odasına mll

racaat etmişler, daha mutedil bir 
tarife yapılmulDI iatemiflerdir. 

~~--------__. .... __________ ~_ 
Mülhak Muvakkat Bütçeler 

Mlllhak blıtçe ile idare edi· 
len dairelerin muvakkat iki 

aylık bütçeleri bugtın Mecliste 
mlzakere olunacaktır. 

Konserveciliğimiz 

Ticaret Ofisinde din yapı

Belediyede Maaf Bugun 
Belediyenin 931 blltçesi 

taadik için Dahiliye VekAletine 
bq gln evvel gönderildiğin
den benlb: iade edilmemiftir. 
Kanunen (930) .eneainin bllt· 
çeai tatbik edilmek liZJmgel· 
dip için dtin belediye bore 
drolarmı bazırlamıfbr. Bugtln 

emurlanna maaş verecektir. 

mtlteesair olduğundan kendini 
BçUncn kattan ıokağa fırlatmıı 
fakat bacakları ile belkemiği 
kanlmıfbr. .. 
Kasımpaşada oturan sabıkalı 

Hüseyin kansı Memnune H.ı 
YUrmuş, sonra da kayinpede
rine sillh atmış, yakaJanmışbr. .. 

Bu •ak'alardan bqka ıon 
Jirml d6rt saatte dört cerh 
laacUa.I bydedilmlştlr. 

Doğru Değil 
Sillh bçakçıhiı ma:mwı

lanndan birinin kaçbiı hak
kında bir gazetenin Yerdiii 
haber tekzip ediliyor. 

Bir izdivaç 
Londra Sefiri Ferit Beyin 

km Emel Hanım PreDIU 
Şi•eklnn otlu Vahit "Beyle 
eYlelllDİftİrİ 

• Alaaet B. (Sult....._et Flnaafa J1t 
Tl1rk Ocaklanna temellik 

eden Halk F arkuı seaçleria 
laer tirli ibtiyaçlanna ce•ap 
Yerecek teıkillh yapmakta 
istical göıtermeJi 'i • Mihrapıız 
kalan gençler Hıri1ttiyan Ce
miyetlerine devam ederlerse 
kabahat kimin? •. 

Etyuı Emanete Verildi lan bir içtimada konsenecili· 
ltiumu ileri 

ihtisas Vesikaları 
Doktorlann ihtiau Yeaika

lan yalanda datmlacaktır. 

Bir Kaçakçılık 
Bir Vapurda ( 4000) Çak

mak Taşı Yakalandı 

.. 
M..W. B. f()rtakiJJ TramYa7 cacl-

4h.t ll'P) 

- Mekteplerin tatili batlı· 
1or. Boı kalan gençler liaao 
ltrenmek, oynamak, konuşmak 
okumak, eğlenmek ister. Hal
buki ortada bu ihtiyaçtan tat
min ec:lecek bir mlieı eaemiz, 
bir kultıbilmllz yok. Farka o
catm yerini tutacak binalar 
lmlm•b Ye sençleri Genç Hı
riltiyanlar Cemiyetİlle muhtaç 

( a.. tuafa u.c1 M7fa• > 
...mamcı.. ..... ..,.. 
olarak elde edilen AH Şev-
ket Beyin tabancuı •e uatu-

lruile yere dftten aaati bir 
torba içinde mllhilrlll olarak 
mlddeiumumilite gtsnderil
aüftir. Mikldeiumumilik bun
ları emanet dairesine vermiştir. 

Ali Şevket B. uzun zaman 
Galatasaray liıeainde Türkçe 
muallimliği yapllllfb. T alebeıi, 
kendisine, bir muziplik olmak 
kere •yumurtacı" Ali B. 
derlermlf. 

kadır. Siyasetin bin bir gailesi 
aramnda gençlik ihtiyaçlannın 

tatmla edilmediğini gören mil
nenerlerimiz itte bayle çil etmemelidir. 

Jf- ya'ft'U8U gibi datıhr •e ecnebi 
All a..a B. Cll•11net et.U.de) ml•ıe .. lerin propagandaaına 
Ben eauen ocaklann farka- alet olurlar. Eaki Türk ocak

J• ahmnuına maarmm. Siya- lannm mtlmklue açılmuına 
.. t bqka. han itleri yine baı· • taraftanm. 

ilmizin inkipfı 

alrehnlfttb'. 

BU ADAM KİM? 
SON POSTA'da her gBn berkeıçe tanınmıf, mefhur bir adama 

alt on aual •e on cevap bulacak•ınız. Her auale •erilen ee•ap 
ıWn için bir meçhulü halledecek e on cevabı okuduktan 80nra 
meçhul adamı bulaeak•ınaL Eter ulamazaauız yarın biz •I~ ~u 
adamın kim oldutunu •iyliyeeetiz. Fakat bulmaya ••yret edmız, 
çok eğleneceksiniz. (Bu etlencemizin piyangomuı:1a alik .. ı yoktur; 
makaadımız karilerimh:i cf lltGndOrerelc etlendirmektir. 

1 - Türk mO? 
2 - Erkek ml? 
3 - Hangi milletten? 
4 - Nerede oturur? 
S - Ne lt yapar? 

6 - Batka marifeti vu 1111? 

7 - Daha? 

8 - Daha? 

9 - Daha ne yapar? 
10 - Ne aatar? 

l 1 - Hayır. 
2 - Evet. 
3 - Fran81z. 
4 - latanbulda 
S - Bir mGeameaenln hatın· 

dadır. 

6 - Milletin canuu yakar. 
7 - lstanbulun köte bueatı· 

m yakar. 
8 - Yaz aıcağ1nda clterlerl· 

mizi yakar 
9 - Muslukları tıkar. 

10 - Onu da •iz billniz. 

( Dünkü adam futbolcü Nihat Bey idi. Bugünlcü adamı 
yar1n aöyllyeceğia.) 

Romanya bandıralı Karol 
npurundan 4,000 kaçak çak· 
mak tafı kaçırmak lateyen 
ahçı Nehmet Şevki Wııinde 
biri yakalanmıştır. 

Mühim Bir Kaçakçdık 
Bir kartpostal komiayonca

ıunun gDmrl\kten ipekli kumq 
kaçırdıiı haber almmıı, taki
bata baflanmıttır. Bunun ver
gisinin (20) bin lira tuttuiu 
kaydediliyor. ----Mazhar Osman B. 

Mahkemede 
Geçende bir pırlanta kllpeıi 

çalınan Mazhar Oıman Bepn 
bu davuına dtln Üçllnctl Ce-
zada baılanmıı, doktor B. ba
tından seçenleri anlatmıfbr. 

Mülkiyelilerin TenezzUhO 
Mülkiye talebelİ diba bir ..

pur tenezdhll yap-., eald 
mezunlar da lftlrak etmiftir. 

Günün Tarihi 

Borsada SeyliP 
• 

Felaketı 
Bur .. da Uludat et~ 

l'iizel bir .. yflye olan ,. 
•ultan çınarı diln yatan i ,. il" 
murlardan dolayı ıeller ~ 
tiJ&.ıaa uğramıf, 8 ev .J!1~ 
32 ••harap olmuf ve eaa-..-. 
de hayır kalmam1fbr• ı::..,ı.,.t 
da ıel baskını çok 
yapmıttır. 

Devlet şorası Reisli' 
Nuaret Beyin Devlet Bankf,: 

na ahnmasile açı~ kal~cak .~ ... 
Devlet Şüraaı Rıyaaetin• Jr 
Reialerinden birinin intihabı lll 
temeldir. 

Maarif Eminlikleri 
Maarif Eminliklerinin ~ 

alt olan layiha Bütçe Ene ad) 
de tetkik edilirken açıkta !.~~..W 
Eminlerin Maarif MüdürlilklP
tayinl muvafık rl>rülmüttilr· 

Adliye Faaliyeti 
930 •eneainde mahk•~ 

517 bin dava açılmıf S00,912 
nesi intaç olunmu,tur. icra da&;;; 
lerine relen 474,559 işten 459,..,, 
d bitirilmiş, Temyiıdede (7~ 
muameleden ( 70 ) blni dl 
bağlalanmıştır. Fakat lıtanbul tir• 
dıter üç vilayet bundan haifç 

Bir Çete imha Edildi 
Y ozgatta eşkiyalık ya" 

Gidil Mehmet iki arkadafl 
birlikte imha edilmiştir. 

Jakarh Kumaşlar ~ 
Jakarh kumaşların ~~ 

tarife kanununun 381 inci . ,; 
desinin ihtar fıkrasına dahıl el" 
mıyacaj'J, bu huıuata e"'6' 
ıanderllen tefsirin ilga edil 
hllclirllmittir. 

iki Sual Takriri 
Meb'u• R'eflk Şevket ~ 

tıtrdarhk memurlarına ,.
ikramiyelerle paçavra f1ati_ıı~_A 
talu tarihi vesikalar ha~ 
Maarif Ye Maliye Vekil~ 
izahatta bulunma•• için ~ .. 
iki •ual takriri •ermltti• Refik_.., 
ikramiyeleri zimmete pç..ıt,.... 
,tb addetmektedir. 

Borçlar Meselesi 
Dtlyuau Umumiye m~ 

lannın hup Pariate .,,-
umumiye meclialM izahat 
meJeri muhtemeldir. -"' 

HGkGmetle tekrar .. ..--.-. 
batlamak için aradan una ,......-
ıeçeceti muhtemel ~rlllfd'' 

Topkapı Saraymda ~ 
Topkap1 Arayında dlll;; 

bir daire açd1111fhr. Fatilda 'fi 
.. .ı, Birinci O•manıa _,....-' 
difer hlrçok laymetll ::..,. 
ler burada tepir edllm 

lkt111t Meclisi 
Ali lktı .. t Mecllm'aln ~ 

Ankarada toplanma•• -~ 
idi. Fakat bu içtima •OD 
tehir olunmuttur. 

Su israfı ~ 
Tqdelen membalarmda ;ir.tml' 

(40) ton •uyun botubot_. 
anlatılmıthr. ."1' 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Terkos istidaları 
L-----------------------------------------------------·~~--~----------------------------------------

1 • Huu B - Yahu... Yetifir artıkL1~Y ahali.:. MDd~et. bitti... Bana Terkoı aleyWD• . .. •- -

.. 

2: Huu B. - Ben bu kadar iatidayı 1 3: Hasan B. - Allah Allah... iatiuaları 
nuıl tqıyacapm ? Dur ıu qeğe ylk· ytikleyioce eşek bile amma keyifle koıuyor 
1 • ha L. e • 

ı'1" 
4: Etek - Haaan B. 1 Terko• aknı•d~I •" 

bizim Ef. ye •u taıımaktan bıkbm. Bira." e , __ ... 



Her gün 
'l'erkos 
Meselesinden 
rıkan Münakaşa 

M. ZEKERIY A -
~Dan Yunuı Nadi B. Cum

Yet gazetesinde bize mat-
adabına yak.ışmıyan bir 
ile taarruza geçti. 

,._~adi Beyi bu kadar kızdı
nedir? 

biliyorsunuz ki bir müddet
beri "SON POSTA., Anka

halledilmek lizere bulun
haber verilen, Terkos 

etinin vaziyeti hakkında 
nıeti, Millet Meclisini ve 
ı umumiyeyi tenvir ile 

'IRUldür. 
~tanbul şehrinin davası 
ek olan bu davamızda, 

t.: enberi T ekos Şirketinin 
~hinde bulunduğuna emin 
ıığumuz, diğer lstanbul 

'-~tliuatını da bizimle beraber 
inek ve bu şikayeti 

~ bulun miişterek bir 
~ 'ttt halinde ifade edebil
~ için onların da T erkoı 
kında neşriyatta bulunma
İatemekti. Bu arzumuzu 

için de bir iki defa 
Uaıeteci arkadaşlar, Terkos 

leyi hallediyor, ne susu
l'sunuz?,, Diye feryat ettik. 

"Jı Diğer gazeteleri de cidal 
~ asına davet etmek, onların 
~ ltıusundan şüphe etmek 
~ ltıek değildir. Nitekim diğer 
t tetelerle beraber Ankarada 
-:;a Kongresine giden İstanbul 
~ ahhaslanm da vazifeye davet 
~· Bu daveti yaparken on
,. da namuslarından füphe 

'' değildik. 
~ihayet perşembe akıamı 
~ iıe, ogU.n çıkan bir mizah 
.-qeteai ilişti. 

w~ada T erkos Şirketi me
\'ine ait bir karikattir gör-
~ · Davamıza hizmet 
~ r Umidile aynen naklettik. 
~dltarikatürde ağızlarına para 
~ Urulan kimselerin matbuat 
~ Ilı mı, yoksa başka zevat 
, ~duğunu tayin ve tasrih 
~ızab gazetesine aittb·. 
~ Utıua Nadi Beyin bu kari
~~rden kendisinin kaıtedil~ 
~ vehmetmesine dopu 
(et ettik. Biz elimlzde ve
~ olmadıkça bqkalanmn 
"'1auna htirmet etmeyi par 

lllİf insanlarız. 
ı...&..nu böylece kaydettikten 
~ tekrar Terkoa meseluine 
~t edebiliriz. 
"ildi Beyin: 
~ latanbulun su ihtiyacını te
\ etnıiyen bir şirkete ilini
~e tahammül edilemiyeceği
~ tekrar etmesi, bizim için 
~dir. Bizim de istediğimiz, 
'tk nıatbuahnın Terkoıtan 
-:ette müttefik olduğunu 
~ermektir. 
-'cat· .. . 

\ ff ülcümet ite vazıyet ettik
~ .~a bizce onun yapacatı 
~t neticesini bOtlin bir 
~ ve emniyetle beklemek
~ •e bu tetkikabn biraa ev
~ lletlcelenmesini ve binaen-
\~ İstanbul su ihtiyacının 
'~ evvel tatmin olunmasını 
~llni etmekten baıka yaç:1c birşey kalmamışıbr. ,, 
~ k doğru değildir. 

\b~••ki bir Halk F ırkuı 
~ Usu için bunu slSylem~k
\ daha tabii birşey yok-
~" Fakat ml\saadelerile 
."t 'e llrzedelim ki: Htıkamet 
~!~t lledenberi T erkoa ifine va
~ ebniş, fakat bu tetkikat 
~,1 bitmemiştir ve iş t19 ıeno 
~d hilkümete intikal ettiği 
~İı:: artık itimat ve emniyetle 

1~ ilin beklenmeıinl tavılye 
:'ti, Yunus Nadi Bey, daha 
\~devvel Terk .:tı meaeleli 

a bisdea clalaa alir ft 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli_M._a_k_a_l_es_i ____ _ 
• 

• Seyahat .. j 

--

1 - İnsanlar ta çocukluk devirlerinden
beri yürümek ve aeyahat etmek ihtiyacında 
idiler. fık ln•anlar atları, yırtıcı hayvanları 
bu ihtiyaç ile eblileıtirdiler. 

2 - Yine bu ihtiyaç, inaan zekbına 
yeni seyahat vasıtaları keıfetti.rdi. 
Otomobil, vapur, tren, tayyare bu ihtiyacın 
mevltidudur. 

3 - lnaan zeklsı, diinya lizeriode, ııu Uııeriode, 
au altında, havada gemıek Ye aeyahat etmek 
lmklolanm temin etmlıtir. 

Bu imklnlardan latifade etmlyoraanız bu alzla 
hatanızdır. Ve bu hata hayatmınn luaalmaaıaı 
intaç etmfttir. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

HAYDUTLUK 
Manisa Köylerinde Vah
şet Ve Hırsızlık Yapan 

Şerirler Yakalandı 
lzmir, 31 (ijusuai)- Geçen

lerde Manisanın Hacılar köyiin· 
de bir vak'a olmuştuı Köy 
muhtarı Süleymanın evi sekiz 
müselllh şaki tarafından basıl
mış, Süleymanın refiku, 
fena hal de dövülmtıf, kadı
nın ırzına tecavüzde bu
lunulmuş, paraların yerini söy
lemediği için eza edilmiı ve 
ayak tabanları bıçakla yarıla
rak yaraya tuz konmuştu. 

Sonra ıakiler evde bul-
dukları 10 altın lira ile bir 
beti birliği alarak kaçmıılardı. 
Maniaa zabıtasının tahkikab 
neticesinde bunlann Muradi· 
yeden Dunnuı oğlu Y akup, 
Zeynel, Ahmet, Sahlmıt oğlu 
İsmail, Huan Yuıuf, Abi<lin 
ve Ahmet oldukları anlqıl
mıttır. 

Bu haydutlar geçen hafta da 
Burhaniye köyünde Hasan ata
nm evini basarak (300) Hruım 
gaabetmişlerdir. 

Haydutlar yakalanarak Ad-
liyeye verilmiştir. 

Alman Gazeteci 
Ankaraya Geldi, 

Suriyeye Gidiyor 
Ankara, 1 (Husual) - Lokal 

Ançayker gazetesinin muhabiri 
buraya geldi, tesadilfen Mec
liste buluıtuk. Celse sakin 
geçmişti. Alman gazeteci sordu: 

- Mecliste aürültn ve mtt
nakate olmaz ~ı? 

- Bazan olur ! Cevabım 
verdim. 

Bu zat cenup vilAyetlerinden 
sonra Suriyeye rçecelqir. 

daha tiddetli nepiyat yapmış
br. O vakit tiadi Beyhı bnlrii
mete itimadı mı kalmam1Ştı ki, 
bu hücuma liizum ve ihtiyaç 
hissetmişti? 

Hakikat şudur ki, bir mem-
leket iti hlikiimete intikal 
ettikten ıonra da mevzubahil 
olabilir ve olmalıdar. Unutul
maaı mllmldin olan itler var
dır ki, bunları zaman zaman 
hatırlatmak ve balkın ıstırabına 
tercftman olmak gazetenin va· 
zifealdir. " SON POSTA ,, ftç 
ıenedenberl tetkiki bitmiyen 
bu Afet yüzünden balkan ~u
gllnkll ıstırabına tercüman 
olmıya çalımışsa hata mı etı
miştir? Halktan istida toplıya-· 
rak onun reyine mtiracaat et
mekle nihayet demokratik bir 
hareket yapmıştir. Çtınkn halk 
idarelerinde hlldm olaft t•Y 
de•letln keyfi detll, halkın 
ammıdur. Guete de devletin 
delil, balkın Humtlır. 

Karsta 6 Kişi, 30 Hayvan .. .. .. 
Enkaz Altında Ezildi .. 

Kara, (Hususi) - Bundan bir kaç giln evvel Karsın lçk:ıle 
denilen mahallesinde gece yarısına doğru feci bir inhidam 

olmuştur. inhidam eden ev kasap Şamil Ağa isminde bir zate 

aittir. Çökfintn gece herkeı uykuda bulunduğu bir zamanda 

vukua geldiği için evde bulunanlardan hemen hiçbiri kur

tolaınamışbr. 

Çok Feoi ) Zelzelede Oldu 
Evde bulunanlardan bir ki- Zevcem ile çocukları-

şinin beli kırılmış, dördünün man başları parçalanmıı1 vtl· 
kaf .. tl ·ı . b. . ... , 

. a ve vucu arı ezı ~ış,. ırı- cutları delik deşik olmuştu. 
nın de kaburga kemıklen kı- A 1. ı 
rılmıt ve iki gün sonra hasta- . z. sonra po ıs ~em~r arı ye-
hanede ölmüştür. tittiler. Gösterdiklerı gayret-

Kazadan mucize kabilinden . ten memnunum. Parçalanan 
kurtulmıra '!'uvaffak .?lan ka-a ravrularımın ve efradı ailemin 
sap Şamil Aga ile göruştüm. Bu ~eıetlerini enkaz albndan kur
feci aalın~yi bana 16yle anlatb: tardılar." 

"- Bır buçuk saat var ki ,. 
yataklarımıza yatmıfbk. Y atb- Kazada telef olan altı kfıi-
ğımız kısım ilst katta bulunu- den başka evin altında bulu
yordu. Y atmazdan biraz evvel nan 30 baı sığır da kAmilen 
binanın dıı cepbeaindea bir 
kaç taı parçaNnın koparak telef olmuttur · 
sokağa dftıttlğtlntl duydum. Nusret Feridan 
Fakat ehemmiyet vermedim. : !) Karsta Zelzele 
Az sonra bl\yftk bir gllrtllttl ile ı ~ Kara, (Hususi) - Birkaç 
beraber kendimi sokakta taş ve "j'lln evvel Garptan Şarka doğ-
topraklann arasında buldum. ru iki zelzele olmuştur. 

istifalardan Sonra 1 Peşte Sergisinde 
lzmir, 31 ( H. M.) - Halk Peıte sergisinde Ttirk pa-

F1rksı idare heyeti reisliğinden viy~nunu idare e.de~ Veda~ 
istifa eden Cevdet Fuat B. Nedım ~ey dnn şehnmıze gelmış 
b ....n Ad uril lat bula ve pavıyonun Avrupada büyük 

u6 .. n nan vap e an b. ff k. · 1 k • ır muva a ıyet esen o ara 
hareket etti. Oradan Ankaraya telAkki edildiğini söylemiftir. 
giderek fırka kitibi umumiai " 
He g&rfttecektir. Barsak Hırsızhgı 

Btr MUfettif Bayıldı 
Tütlbı lahiaan müfettiıle

rinden Sami B. dtin öğleden 
sonra odamda otururken bir
denbire bayılmıf ve sediye ile 
İngiliz Jı!at~nesine nakledilmiş~r. 

1 • • • 

Dlin Galata nhtımında Çil 
Hüseyin, Tatar Osman, HDsa
me.ttin ve Snleyman isminde 
4 sabıkalı. ( 15) bin lira kıyme-

tinde yedi sandık barsak çalmış
lar. Bunu Jak Lui isminde bir 
tacir 650 liraya almak istemiş, 
hep birlikte yakalanmışlardu. 

• 
ister inan, ister inanma! 

Dtın gazetelerden bi- İngilizce konUfaD ( M. ) 
rinde Kadınlar Birliğinin Hanımın ıekhı takdir 
kongre içtimalarına ait bir 1

' edildi. 

İŞE BAŞLANDI 
Yeni Kadro ile Açıkta 
Kalanlar Tahminden 

Çok Fazladır 
Ankara, 1 (H. M.) - Ve

killer heyeti dün tasarruf ve 
memur kadroları etrafında ba
zı kararlar daha ittihaz etti, 
sonra da bir kısım devlet 
dairelerinde yeni kadroların 
tatbikına başlandı. 

Yeni kadro mucibince Dev-
let Şurasında aza mü!azimle
rinden Süreyya Ağaoğlu ve 
Melahat Hanımlarla Muammer 
Bey, bir daktilo ve mazbata 
kalemi şefi KAzım Beyle 13 
memur açığa çıkarıldılar. Bun-
lar fU sözlerle teselli edildiler: 

"- NasıJ olsa tasarruf için 
bazı aza mUlizimlerini çıkara
caktık. Tetkik ettik, diğerleri 

çoluk çocuk sahibidir. 
Halbuki sizin tahsiliniz yn.k-

sektir. Nasal olsa hayatınızı 
kazanabilirsiniz. ,, 

Kadro tatbikatına diğer 
dairelerde de baslandı. ilk 
netice şudur : Me~ur namzet
lerinin vazifeleri bugünden iti
baren hitam bulmakta, hepsi 
açığa çıkarılmaktadır. 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
llğvedildi. Bunun yerine Hari
ciyede ve Dahiliyede iki ayn 
Matbuat kalemi ihdas olundu. 
Şefliklerine de mümeyizlerden 
Safa ve Muammer beyler ge-
tirildiler. 

lktısat vekaletinde ( 400) 
orman muhafaza memuru açık-
ta kaldı. Dahiliye, Posta, Po
lis kadrolarında şimdilik bir 
değişiklik olmamıştır. Maliye 
Vekôletinde de bazı memurla
r;n vazifesine nihayet veril
mektedir. Fakat bütün daire
lerde asıl esas değişiklik ağus-
tosta tatbik edilecek 931 büt-
çeaile yapılacakttr. (30) senelik 
memurların tekaütlükleri mese· 
leai de ozaman halledilmit 
olacaktır. 

Şehrimizdeki Dairelerde 
Dün ilg.a edildikleri bildiri

len Zat Muhasebeciliği ile İk
tısadl müesseseler ve Çatalca 

mOstahkem mevki Muhasebecilik
leri memurları kaza Malmüdllr· 

.zabıt parçaıı gördllm. Kongrenin hararetli bir 
Bazı kısımlarını nakledl- anında içeri giren hade
yorum: me, terzi " Katina ,. nın 

" ilk saz alan Llmia geldiğini LAtif e Bekir 
' lüklerine yerleştirilmişlerdir. 

Refik Hanım, kongre aza- Hanıma haber vermiş ve 
(arının böyle alelide kı- ce,se yarım saat tatil 
yafetlerle gelmelerinin edilmittir . ., 
doğru olmadığını ıöyledi. Bu zabıt parçalarını 
Buna birçok aiızdan ka- okuduktan ıonra senede 
bul ve itiru cümleleri bir defa sokaklarda iane 
dökilldiL toplıyarak paramızı alan 

O aırada Birliğe gelen bu teşekküliln ciddi bir 
bir ecnebi gazeteci ile iı görebileceğine, 

lder inan, lst8r inanma! 

Müskirat lnhisannda yeni 
kadronun tatbiki mlinasebetile 
bugünden itibaren İstanbul ve 
tafra teşkilltında (230) memur 
açıkta kalmaktadır. İçlerinde 
bir Müfettit ve iki Mtifettit 
Muavini vardır. Bunlara on 
beş gDnlük yevmiyeleri veril
mektedir. Bu suretle Mtıskirat 
inhisarında yanm milyon lira 
tasarruf edilmektedir. Diğer 
memurlann maaılanndan da 
yUıde on bet keıilmittlr. 

Sözün Kısası 
Amerikada 
Maymunların 
Terbiyesi 

• • • 
Amerikada1 insana en yakın 

' i.nsinden, biri erkek ve biri 
dişi ilci maymun bulunacakmış 
ve bunlar, insan yavruları gibi 
terbiye edilecekmiş. Bu vahşi 
biraderlerimiz, mensup olduk
ları ırkı bize unutturacak ka-
dar beşeri itiyatlar kazanacak
lar: Dil öğrenecekler, bize 
ne düşündnklerini söyliyecek
ler ve bizi dinliyecekler, bize 
hizmet edecekler. 

Afrikada maymunlan ya• 
kından tetkik eden bir doktor 
diyor ki: 

"Büyük Şempanzeler inıan
lar gibi yaşamıya pek kolay 
alışıyorlar. Hem de, ehlileımİ.f 
hayvanlar gibi otomatik bir 
tarzda değil, büyilk bir şuurla. 

"Kendilerini mükemmel ifa
de ediyorlar ve ıize epey hiz
metler yapıyorlar. Zekaları bir 
çok iptidai insanlarınkine faik. 
Ben öyle maymunlar gördüm 
ki adeta kendilerile konuşmak 
mümkün oluyoıdu. Okadar 
zekileri ve müstehzileri vardır 
ki insanları taklit ve onlarla 
alay ederler. İçlerinde müte
fekkirleri de vardır, fakat bu 
kainat hakkında ne biliyorlar 
ve ne düşünüyorlar? Esrar.,, 

Tetris ve terbiye sayesinde 
maymunların bize doğru birkaç 
tekamül adımı atabileceklerine 
inanırım; Nitekim, aramızda, 
kültür noksanı yüziinden may
munlaşan ve taklitten başka 
hünerleri olmıyan insanlar var. 
Bizden onlara doğru gidenler, 
onlardan bize doğru gelenlerle 
bir köprü üstünde el ele 
verebilirler. 

Eğer Amerikada maymun
ların insanlaşbnlmuı tecrübesi 
muvaffakıyetli bir netice ve
rirse daha şaşırtıcı manzaralar 
karşısında kalabiliriz. Meseli 
Avrupa darülfünunlanndan in· 
san ve maymun kafileleri bir 
arada neıet etmiye başlarlar. 
Fakat ben, kendi hesabıma, 
memlekete bütün vatandaş
larımı okutacak ilkmektepler 
bile açılmazken ve maarif 
bütçesinden tenkihat yapılır
ken böyle hazin bir manzara
ya şahit olmak istemem. 

Tütün İnhisarında ( 4000) 
memurdan (600) ü açığa çıka
rılacaktır. Dünden itibaren 
işe başlanmıı, ziraat ve aahş 
şubelerinde mühim tebeddül
ler olmuştur. Ankarada bulu
nan (B) şubesi miidürü Hüsnn 
B. buraya gelince esaslı tebed
dilller olacaktır. Bu arada neş
riyat şubesi de kaldırılacak, 
bir tercüme ve i&tihbarat ıu
besi ihdas edilecektir. 

Maaş Veriliyor 
Haziran umumi maqı ile 

mütekait ve yetiın maqları 
bugünden itibaren verilmiye 
bqlanmıştir. Jandarma ve 
polialerd~ dahil olduğu halde 
gerek memurlar, gerekse mü
tekait ve yetimler maaflannı, 
bulundukları mıntakalarda Mal
müdürlüklerinden alacaklardır. 

Tütün lnlıisaruıda maqlar 
birkaç giln gecikecektir. Bura
da ayrıca (27800) lira da ikra
miye dağıblacaktır. 

Açıkta Kalanlar 
Açıkta kalan memurlara 

açık maqı verilecektir. Bu 
ıuretle ilk iki ay tam ve diğer 
aylarda batka bir vazifeye 
tayin olununcaya kadar ya
nm tar mut alacaklardır. 



Konya, (Hususi) - Burada 
Orman Müdürlüğünde garip 
bir hırsızlık oldu. Memurlar-
dan Bozkırlı Rıza Efendinin 
dolapta resmi kağıtlar arasın
da saklı duran (380) lirası nşı
rıldı. Tahkikat neticesinde bu 
işi fahri memurlardan Mehmet 
Efendinin yaptığı anlaşıldı ve 
Adliyeye verildi. 

Katiller Yakalandı 
Konya, (Hususi) - Geçen

lerde Konya - Çumra yolunda 
bir cinayet oldu, araba ile 
Güvercinlik köyüne giden iki 
erkek ve bir kadın yolcu, 
köye yarım saat mesafede 
meçhul şahıslar tarafından öl
dürüldüler. 

O vakittenberi bulunamıyan 
katiller nihayet yakalanmışlar, 
mahkemeye verilmişlerdir. 

Konyada ıantarcıllk 
Konya, (Hususi) - lstan- , 

bulda mantarcılık denilen do
landırıcılık son gönlerde bu
rada da baş gösterdi. Pazarda 
üzümlerini satan bir köylünün Camı·/la 
103 lirası bu usul ile dolandırıldı. 

Ekmek Pahahlaşu 
Trabzon, (Hususi) - Ekmek 

fiatleri artb. Fiatlere (20) pa-
ra zammedildi. Şimdi ekme-

Horn İle 
Mülakat 

ğin okkası 14,50 kuruşa sa- Paris, (Hususi) - Bir sine-
tılmaktadır. ma yıldızı ile nasıl mülakat 
Sığır Vebası Mücadelesi yapılır? 

Erzurum, (Hususi) _ Sığır Bu suali belki garip bula-
vebası mücadelesine devam caksınız. Bir sinema yıldızı, 
ediliyor. Garp vilayetlerinde elbetteki her hangi bir insan 
bulunan baytarlardan bir kıs- gibi et ve kemikten yapılmıı-

tır. Binaenaleyh bir insan ile 
mı Şarka nakledilerek mUca- nasıl konuşulursa onunla da 
dele kuvvetlendirilecektir. öyle konuşulur, demek istersi-

Ceviz Gibi Dolu Yağdı niz.Bence hayır. Şimdi anlata-
Konya, (Hususi) - Üç giin cağım hidise ile sabit olmuı

evvel Çumranın Apasaraycık tur ki bazı sinema yıldızları 
ve Çeşme köylerine ceviz ce- ile konuşmak, her hangi bir 
aametinde dolu düşmüştür. kimse ile mülakat yapmaktan 

Dolu Çeşme köyll bağların- bambatka bir şeydir. 
da ehemmiyetli hasar yapmıştır. -tr 

Buz T röstU Camilla Horn Pariıe gelmiı. 
Adana, (Hususi) _ Sıcaklar Gazeteıi için bu güzel Alman 

çok tiddetlendi. Tabii buz ih- artisti görüp konuşmıya me
tiyacı ve ıarfiyatı da bu nis- ~ur . olan meslekdq,. .birlikte 
bette arttı. Fakat buradaki hır ııyaretten bahıettığı zaman 
buz fabrikatörleri aralarında 1 cidden memnun oldum. Kııa 
bir tröst yaparak buzun ucuz bir otomobil ıeyahatinden 
ıatılmaama mlni oluyorlar. ıonra bu kıymetli artiıti Juva-

Pamuk Piyasası Durgun nvil denilen Fransız sinema &le-
. minin kalpgihmda, it baıında 

Adana, (Husust) - Pıyasa bulduk. Fransızca bir filmin 
çok durgundur. Geçen sene- Almanca mukabilini vücuda 
den . kala~ pamuk stokları getirmekle meıguldü. 
llz:erme hıç muamele yoktur. _ Matmazel ıizinle ~&rüt-
Eıaaen fiatler çok dllşkündilr. k . f ' 
Bugftıı dört okka pamuk için me 11 Byorum. ta l 
120 kuruşa bile mtiıteri bulu- ır. -

1
. b'r.av?,. 1 sovvur annuu 

aamamaktadır. ıuy ıye 1 ırsınız 

H 1 
- Aıa. 

Isparta eye Am Fransız meılekdaş, kalemini, 
!aparta, (Hususi) - Geçen- klğıdmı çıkarınca Alman artiı

lerde burada vuku bulan he- tinin halinde de bir değişiklik 
Jelin hldiseıini mahallinde oldu. Sonradan anladık. Gtı
tetkik etmek üzere Darülfünun zel Camilla, birkaç kelime ile 
Anıyat Muallimi Malik Bey yukardaki • cU.mleden başka 

h 
. . ld. T tk.k Fransızca bılmıyormUf. 

ıe rımıze ge ı. e ı atını Şaşaladı: 

yaptı. - Ben, dedi, anlamıyorum 
Malik Bey heyel&n hakkın- ıiz. Hep Franıızçam bitti. Ne 

da ıunlan ıöylemektedir: olacak timdi? 
" - Vadiye yuvarlanan ara- Ve Almanca ile İngilizceyi 

d halk tarafından köfke ismi birbiri~e karıştırarak baıladı 
verilen volkan tliflerinin tahal- söylemıye:. 

d 
w l ·ı h.S.aıl olan - Pana çok glizel, onu 

Uil ve agı ması e - k b w d" l . k 
d Üt kk 'ld' Gay- ço egen ım. tım pek ço , 

kumlar an m eşe ı ır. f :ıl k l .k k bT ··f a a ço ; görüyorsunuz, ça ıf, 
ri mültesı ve a 1 ı . nu uz çalış, daima çalıı. 
olan bu hamreler pek dık ya- Sonra ayağını yere vurdu: 
maçlar halinde killi şistler üze- - Ah, sinema, dedi, sine-
. d bulunmaktadır. Şiddetli ma olmasa yaşayamayacağım. 

nn e l d a bunlarm Meşhur Alman artisti Ca-
1 ag-mur ar An sonr . b k Y • ·ı diye yu- mllla Horn ışte ~yle onuıtu. 
heyetı mecmuaıı e va Vı d t 
varlanmaıı pek tabiidir.,. • a 

SON P STA 

l 

Maktulün KaynanaSI 
·ı·" e Müddeiumuını ıg 

Verildi 
---:- O k··dard• 

Cuma gecesı 1 u ·r 
N · Ef 1 

yapılan cinayet, ur~ ~·ıd• 
minde bir berberin fecı ~eE;efJ' 
6lümile neticelendi. Nurı . ~tl" 
dlyi kayınbiraderi mUveızı jşt• 
rettin öldürdü. Fakat bıı ar
karısil kaynanasının da .. rdU· 
mağı bulunduğu ileri sOrll ·ye 
Dün maktul Un karısı J-1~~ ~i: 
Hanımla görüştük. Bize d~ 1 

ek 
" - Nuri Ef ile sevışer .. • btJY .. 

evlendik. Fakat sonraları ·ye, 
değişti. Bana hakaret e~ı:ı~yet 
dayak atmıya başladı. Cın g• 
akşamı da hiç yoktan k~.,r
çıkardı ve beni dövdü. . dl· 
d . N . dır 
eıım urettın araya o. d• 

• 1 
Nuri Ef. bu sefer kardeşıf1l 0, d' . 111 tukatlaymca o da ken ını )<tİ· 
daffa etmek için bıçağını ç~ıır 
Sonra nasıl oldu bilmelJJı aıJS b 
deşim mi vurdu, yoksa koc di 110 
'ılıçağı almak isterken J<el11ct" 

1 kendisine mi sapladı bunu far 

Bir Tesadüfün Yarattığı- Resim 
~ Ses ~ ... 

Büyük Bir · San'atkar Söz . 

1 

Eski Yunanlı ( Demosthene ) 
Demosten hitabetinin kudre
tile şöhret alan bir simadır. 
Alman san'atkirı (Walter Rilla) 

Madam Florell11 

SMli ve ı&dl ılnema, deni- 1 Va:ım ıahaeye, açıkça tarkılar 
lebilir ki muı:ik hallerin ite ıöyllyecek hir artİlt ll.ıımıf. 
yanyan en elverişli ıan'atklr- Fakat onun istediği sarışın 
larını çekip aldı. Bu ıuretle, bir insan imif. Madam (Florel
kendlıi için mukadder olan le) aaçlarını boyamıı; bu m~-

b h 
'k hail . dU U d.u. nia, bu ıuretle bertaraf edıl-

u raoa muzı erı f r 111. • 

Seı ye sözün ıioemaya girmesi, 

niıbeten yenidir. Fe~nia vardığı 
bu harikaua keıif vaktinden 
evvel tahakkuk ettiği içın 

iyi ıöz ve ıarkı ıöyliyen artist 
yetiıtirmiye vakit bulunamadı. 

Reımini dercettiiimiz Mm. 
(Florelle), arizl olarak ainema
ya intiaap eden aan'atlrlardan 
biridir, bugün bllyUk bir mevki 
1&hibi olmaıına rağmen bakı

nız bu devlet kuşu baııaa 
nasıl konmut: 

Meıhur sahne va.111 ( Pabıt ) 
ile Mm. ( Florelle ) l biribirine 
takdim etmişler, 

mış. 
1 Arkasından ufak bir tec-
rübe l yapmışlar. Muvafık çık

mış; fakat (Pabst) bir ttirlU 
bu tecrlibeyi yapmak iıte
nıiyorauf. Çüakti M. (Florelle)l 
beienmemif. 

Sinemanın meıhur ıimaları 
arasından ebediyen uzak kal
maaı Yeya kalmaması bir te
aadüfe hatlı kalmıt olan 
Madam (Florelle) bu hldise 
mevzu babiı oldutu zaman 
hep ıöyle der: 

- Bir tesadlif ... Zaten her 
ıey teaadOften ibaret değil 
midir? 

ise bugünkü sinemanın ( De
mosten) i denmiye seza bir 
insandır. Bir kısım sinema 
artiatleri, bu nisbeten yeni 
aan'atte mevkilerini ya güzel
liklerinin göz kamaştıran cazi
besine, yahut ta bazı hare
ketlerinin halk üzerinde hasıl 
ettiği tesire medyundurlar. 

( W alter Rilla ), denilebilir ki 
hemen bütün san' atkArların 
fevkine çıkan bir mütefekkir
dir. Kendisine sinema hakkın
da fikri sorulduğu zaman 
diyor ki: 

- Sinema, benim için, fel-
11efe, musiki, tiyatro, resim 
gibi birçok aan'at ıubelerinin 
btr arada tezahiirünll ifade 
eder. 

Üç yaıında kemana baş
lıyan bu san'atklr on iki ya
tına basbfıi zaman umumi bir 
konserde ( Mendelssohn ) ın en 
glzel parçalarını kemanla ifade 
edecek bir kudret göstermiştir. 

Darülfünunda felsefe tahıi
lini bitirdikten sonra tiyatro
nun cazibeıine kapılan San'at
kir, bntnn gUzel bilgileri bir
leştiren sinemanın dev hamle
lerini görünce bayatını ona 
vakfetmiıtir. 

W al ter Rillanın sesli ve seı
ıiz sinema hakkındaki kanaati 
ıudur: 

"-Her filmin, daha doğru
ıu bizzat filmin kendine göre 
muayyen bir nazariyesi vardır. 
Bir filim evvelA gözler için 
yapılır ve ıonra, gö.ı önilnde 
tece111im eden ilemin kudre
tini büyliltmek için ıes ve söz 
illYe edilir. Yani evveli resim 
sonra ıeı ve en ıonra da ıöz.,, 
Şu bale nazaran Şarlonun 
ae11iz filim hakkındaki noktai 
nuarı kuvvetli bir taraftar 
daha bulmuş oluyor. 

demedim.,, ti•' 
Muharririmiz kaynan.a rııit 

nımla da görüşmek ıste "'f 
fakat, bu kadın birşey 50

1
, 

lemiyeceğini bildirmiştir. J(•lr 
nana H. dün eşyalarını toPıf! 
yarak kızının evinden çık111 

başka bir yere taşınmıştır. f ır 
Hadise kurbanı Nuri E ~it 

dinin yakın akrabasındaı\i' 
zat dün müddeiurnuıl11 1 ıı• 
bir istida vererek kayrııı ~· 
Makbule H. hakkında k• tJfı 
teşvik iddiasında bulurt111 : .. 

• t ... • 
takibat yapılmasını isteııı1~0 
Bu zat cinayetin birkaç ,, 0ıı 
evvel tertip edilmiş oldu~,. 
ve bunu ıahitlerle ispat e 

1-1:1.~ti;i;~;;:;Jı 
F. tıerifl 

Acem Halıları ıa ıdıJ 
Düşmesine Sebep O 

Son .günlerde hah piY~; 
ıında büyük bir durg0~ .... 
vardır. Geçen sene bu ·~J<Iİ~ 
nisbetle bu ay % 50 e1'9' 

vardır. b,tl 
Bilhassa birkaç ayd•11 tıl,t 

lrandan gelen fena cins b• elİ' 
fiatlerin daha ziyade d0f~,t1ıl 
ne sebep olmuştur. Buıt pi" 
cinsleri çok fena olrnakl• ol•' 
raber piyasada lra~ ha:ıs: 1,.-ııl 
rak satılması iyi cin• b• ı 
aatışına tesir etmektedir· (a) 

Bunlardan kilo başın• ~ıt• 
kt• 

kuruş glimrük alınına JcilO' 
Halbuki ipekli halıların de" 

k·ı · ıer ıundan (4) lira Ye ı ıJll r0•~· 
(160) kurut gümriik ahll 

bd~ ıY' 
HahCilar Cemiyet ~a! ııılı' 

Haber aldığımıza S'?~ ere~ 
cılarla antikacılar bır ;:bb(IJ 
bir cemiyet vapmağa te 
etmişlerdir. ----

Bresla ":sergi~~de';ıe" 
Peşte sergisine go · y•' 

elerı. {J~ 
Yerli mallar nüınun are51 

kında açılacak ola~ aıı 5et' 

ıergisine nakledilınış, bıııuı:ı~0 

gide hükumet oaınına . l}tJ', 

S • M' f . · Danış . rJı 
anayı ü ettışı . ı ı ' . 
• • t •fiil.. 1 I ' 

\l,D! it 4 '-' (' ~ -:: 
' . . . . ' ~ . t' . ı ' . l, • " . (ı'. J 
'-<'-. \ •, :ı . ' ' 
Brealiva sitmişlerdir. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bayram Tatilleri 
Münasebetile 

ıı... l'Grk gençliğinin dalma hedef 
'ltlba:ı ettiti, medeniyetin o yllk
~.k \re nurlu tahikaaına vO•ulO. 

•ıı artık bayram tatilleri kalk· 
~llhdır. Talebeler, dokuz aya 
d •lık olan tedris milddetinde 
erıferini esaılı bir surette takip 

•deınıyorlar. 
Saltanat devrinde bütün bir 

ltne zarfında idarei şahane mu
•'b 1 ince - bilmem ne sebepten -
~ektepler tatil edilir, gençlik 
lr kandil alevi gibi üflenip sön
~lye nıüheyya bir vaziyette bıra-
1lır, kat'iyen efkarın tenbihine 

•it 'li l Ş· ı nı kitapları okutu mazmış .• 
1'1ldi bunların yerine yine o 
~ikrop sürülerinin bir takım 
datı kaldı. Yine gençlik kandil 

Ilı' Urıasebetile kapanan, bayram 
llıiirıasabetile tatil edilen ve bü
t' uıı bir sene zarfında şu veya bu 
~ebeplerle inkitaa ıiğrıyan ders
~trj karşısında bizzarure lakayıt 
alınak mecburiyetindedirler. 

Acaba muhterem maarif ida
~.~i Türklüğe has olan yalnız 

Utnburiyet bayramı müstesna 
klrnak üzere diğer bayram ve 
ıtndn tatillerini lağvedemez mi? 

Taksim: 

B. .!luha 

Qelediyenin Nazarı Dikkatine 
Beylerbeyi ile Çengelköy ara

•1rıdaki şose fİmdiden tozdan 
a~çUnıez bir hale geldi. Buranın 
•ık sık sulanması mümkün değil 
ll;fdfr? Aksi halde baatalıktan 
tUrnıemizin kırılması ihtimali 
llıe~cuttur. 

Niyazi 

lstasiyonl-ar-da-ki-Çeşmel er 
Kızıltopraktan Pendiğe kadar 

illan istasiyonlarda birer çeşme 
\'ardır. Aceba bu çeşmeler ne 
lçitı yapılmıftır? Bir süs için mi 
)okaa trenlerle gidip gelen yol
t1:ılar bir yudum su içmek için 
~i? Bittabi ıüs ıçin yapılamaı. 
l er halde bu çeşmeler düşünü
~rek geJip geçen ve istasiyonl:ır

da beklfyen yolcular için yapıl
~·~ına kaniim. O halde (Feneryo
ll) istasiyonundaki çeşme damla 
daınıa akmaktadır ve çeşmenin 
Gterinede içilir lavhası asılmış
tır. Livhaya nazaran çeşmenin 
:~tnla damla akmaaı doğrusu 
•r istihzaya benziyor. Bir çeşme 

)' •kar, ya akmaz. Aceba bunun 
~bebi nedir? 

M. N. 
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talyanın Takip Ettiği 
Siyasetini Anlatıyor •• 

Musolini 
Ziraat 

YAZAN: MUSOL I NI 
İTA L Y A N B A Ş VE K l L f 

[BU YAZININ TORKIYEot NEŞffi ff'Kkl MÜffHASIRAN 80~ ~STAYA AITTtft] 
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niyet, esas itibarile insanların ı 
bulunduğu yaşama vaaıtalarının 
bir tarihinden ibarettir. 

Bu itibarla medeniyetin te
meli ziraattir. Beslenmek Ye 
korunmak için insanlar avcılık 
ta etmişlerdir. Fakat ziraat, 
insana kendisini ve batkalarını 
düşündürür, ona sabit bir me• 
kan temin eder, ve ana top
raktan geçinerek hiçbir şeyi 
öldürmeden ve hiçbir şey 
zayetmeden yaşamasını öğretir. 

İnsan topraktan ekmeğini 
çıkarmasını, araziyi ekip mah
sul yapmasını öğrendikten 
sonra köçebe hayatından vaz
geçti ve tarih başla c' • 

Bugünün Meseıasi 
Fakat zaman ile insanlar 

topraklardan azami derecede 
mahsul alma yollarını buldular. 
Bugün dünyanın elinde ak
lın almıyacağı kadar bol 
mütenevvi mahsul vardır. Ve 
bugilnün meselesi, insanların 
istihsal kabiliyetlerinin istihlak 
kabiliyetlerile bir hizada yürü
memesinden doğmuştur. 

Binaenaleyh bugünün mese· 
lesi, topraktan gıdamızı çıkar
mak değil, fakat mütemadiyen 
artan istihsalimize bir pazar 
bulmaktır. Makine vesaiti ço
ğaldıkça istihsal artıyor. istih
sal arttıkça insanların yaşamak 
için başka mem1eketlere hicret 
etmelerine de mahal kalmıyor. 

İtalyanın 1870 te nüfusu 
26 milyondu. O vakit İtalya 
hükumeti memlekette fazla 
nüfus bulunduğunu iddia ve 
muhaccrdi teşvik ediyordu. 

Halbuki ogündenberi nü
fusu artmakta de\'am etti. 
Bugün 43 milyon nüfusumuz 
vardır. Bunların yaşama se
viyesi 1870 dekilerden iki 
misli yüksektir. Ve yine İtal
yan milleti kuvvetlidir. 

Ziraate makinenin tatbikı 
fazla arazı işlenmesini ve 
fazla mahsul alınmasını temin 
etmiştir. Arazinin de kıymeti 
o nisbette artmıştır. 

Servet te Artıyor 
İngiltere, uzun müddet 

zahiresini ve erzakım hariçte'1 
getiriyordu. Fakat sınai ha
yatının inkişafı sayesinde harp
ten evvel dünyanın en zengin 
milleti İngilizlerdi. Halbuki 
1861 de İngilterenin nilfusu 20 
milyondu, bugün 45 milyondur. 

Nüfusun artması ile servetin 
artması hemen de daima be-
raber yürümliştUr. 

!t~lytn ılatveldll lıl. MusolJni 

Almanya, köylülerinin çoğu te Uçü ekilebilir. Böyle olduğu 
amele olan Amerikaya milşabih halde buğday zeriyatımız bizi 
bir yolda inkişaf etmiştir. Fa- hariçten buğday getirmekten 
kat benim ötedenberi kani müstağni kılacak bir raddeye 
olduğum şey şudur ki, sanayi gelmemiştir. Bugünkü istihsalii
hayatının süratle inkişafı me- tımız milli ihtiyacımızın beşte 
deniyet için müthiş bir tehlike- dördünü tatmin etmektedir. Bir
dir. Bir milletin daimi ve ha- kaç seneye kadar her İtalyan ken
kiki serveti topraktan istihsal di ekmeğini kendi topraklarında 
ettiği servettir. Sanayi ve amele yetişen buğdayla yapacaktır. 
ne kadar servet istihsal ederse Yine bu cümleden olarak 

etsin, bu servet daha ziyade sah- dahilde halkın bir tarafatan 
tedir, ve hakiki ihtiyaçlardan ziya- bir tarafa, yahut ltalyadan 
de,sun'i ihtiyaçların mukabilidir. müstemlekelere hicretlerini tea-

Ziraat Siyaseti hil edecek tedbirler aldık. İtal-
Bu nazariyenin doğruluğu yan milleti dinamik bir millet

harp esnasmda görülmüştür. tir. Medeniyetimiz dünyanın 
Bu eski kanaatime binaendir her köşesinde hissedilmiştir. 
ki iktidar mevkiine geldiğim- Bugün halkımızın başka mem
denberi İtalyada ziraatin inki- leketlere hicret etmemesinden, 
şah için elimden geleni yaptım. kapıların bize kartı kapatılmış 
Bu meyanda alman tedbirlerden o~masından müteessir değiliz. 

biri de 1926da, "mısır ve buğday 
harbi,,ismi altında açtığım ve mü· Biz kendi topraklarımıza güveni-

te madiyen tevsi ettiğim cidaldir. yor, ve asıl servet membaımn 
ultalyan toprağının yalnız beş- toprak olduğuna inanıyoruz. 

Sayfa 5 

Kadın Ve Ka lp 
• 
işleri 

Aşk Ta Dedikoduya 
'Ehemmiyet Verilmez 
Garplıyız, amma, Şarkta l 

otunıyonıı. Henllz ufkumuz ş A p K A 
tanıdıklanmızdan ve mahal-
lemb:den ateye geçemiyor. 
Dar bir cemiyet içinde ya.ıamı- M •• b k 
,. ahfmıı inaanlanz. Her dar USa a amız 
ve küçllk cemiyette olduğu 9 
ıibi, biz de hep biribirimiz!e 
meşgulüz. lıimiz gücUmliz şu
nun bunun hayabru tetkik et
mek, aonra onu tefe koyup 
vtidt geçirmektir. 

Fakat bazı zavallılar vardır 

r ... 

·/ 

ki bu dedikodulara ehemmiyet ' i 
verir. Hayatını ona göre tanzime l 
çabıır ve giilünçmevkie dil.ter. 

Asıl fenası aşk işlerinde ya
pılan dedikoduların doğurduiu 
fena neticelerdir. Bu dediko
dular, ev yıkar, saadeti bo~ar, 
aileyi dağıbr. İşte &İze M. R. 
nımuzile bir gençten aldığım 1 

bir mektup: 
" Yirmi Qç yatında bir gen- ı 

cim. Bundan dört ıene evvel 
1emtimin kızlarından birile tanış· 
tım. Üç seneden fazla Hviıtik. 
Bu müddet zarfında iki defa 
ayrıldık. Fakat çabuk barıştık. 
Benim için çok fedakir, uyıal ve 
ıadıktı, güzel detildi amma, bu 
meziyetleri için sevmittlm onu. 

Bana günün birinde arkadaş
larımdan b;risi se ıgllimin aley
himde baıı ıöıler aarfettiğini 
ı6yledi. 

Kat'iyyen inanmadım. Fakat 
dedikodular aldı yürüd6. Bir ay 
mütemadiyen bu memeleyi t~bklk 
ettim. Sorduğum kimseler arka· 
daşımın ıöy ledlklerini tekrar 
ediyorlardı. 

Çok kırılan izzeti nefsimi 
dütündüm. Artık yapılacalc bir şey 
vardı: Ayrılmak ve bir dıha onu 
l'Örmemek •• Bunu da yaptım. 

Bundan üç ay evvel de bir 
arkadaşile tanıttım. Bu ikincisi 
komşumdur da. Fakat aevemiyo
rum. Sever görünüyorum. Bu 
hareketi birincinin izzeti nefsini 
kırmak için yapıyordum. Biliyor
dum ki o beni hala seviyor, işin 
fenaaı birinci hakkında vaktile 
yaptığım tahkikatta tamamile 
aldandığımı şimdi anlamış bulu
nuyorum. Hiç suçu yokmu' onun. 
Fakat ona gidip affetmeıini rica 
edemiyorum. Gururum buna mani. 
Bir haftadır vicdan azabı çelri
yorum. ikinci zavallıyı da ihmal 
ediyorum. O da müteessir. Buna 
da acıyorum. Rica ederim Teyze 
H. bu vicdan azabından beni 
kurtar. Karilerinizden 

M. R. 
Birinci kız, bu işte dediko

duların ve senin şüphenin kur
banı olmuştur. Onun gönlünü 
almak senin borcundur. Sana 
karşı hiçbir kabahati olmıyan 
birisinden af dilemek, küçük-
lük değil, bilakis büyüklüktür. 
lkinci kıza gelince: O bu işte 
zavallı mevkidedir. Ona da va
ziyeti açıkça söylemek, en 
doğru harekettir. 

hanımtegze 

Foto Sebah Jova . 
Yum,ak hasırdan yapılm.ı 

zarif bir şapkadır. Beyaz kor
dondan sarık teklinde bir gar
nltilril vardır. 

Birkaç gündenberi de bir şap 
müsabakasına başlamış bulunu
yoruz. Bu sütunlarda her gün 
yazlık bir şapka modeli neşredi
yoruz. Bu modeller Greta mües
sesesinin bu defa Par is
ten getirttiği yeni moda şapka
lara aittir. Her resim altına bir 
numara konacak ve 15 beş 
gfin ura ile 15 şapka modeli 
netredilecektir. Karilerimiz bu 
15 modeli toplayıp müsabaka 
neticesinde bize en çok beğen· 
dikleri modeli bildireceklerdir. 

Şimdiye kadar çıkan modellell 
havi nüshalan idarehanemizden ala
bilirsiniz. 

Müsabakanın hitamından bir hafta 
sonra neticesi ilan edilecek ve en çok 
rey alan üç şapka ayrılacaktır. Birin
ciliği kazanan şapkaya rey verenler 
arasında kura çekilecek ve birinciliği 
kazanana o şapkahediye edilecektir. 

ikinci modele rey verenler 
arasında yapılacak kurada bi
rinciliği kazanana o şapka hedi
ye edilecektir. 

Üçüncü modele rey verenlerden 
birinciliği kazanana da fa•onu kendi 
tarafından verilmek üzere Greta mü
eHcsesi o modelde bir şapka yapa• 
caktır. 

Bu yaz son moda bedava 
fapka giymek iıtiyen karilerimiz 
bu modellere ait resimleri kesip 
aaklamalıdır. 

PATRON KUPON 
12 

Gazatemizde gelecek hafb 
çıkacak Patronu bedava almak 
f•tiyorsanız, bu kuponu kesip 
Hklayınız ve perşembeye kadar 
çıkllcak kuponları toplayınız. P .. t
ronl~ımızdan pek memuun ola• 
caksmız. 

Güyanda Sergüzeştler Arasında No.19 sik veya fazla olmuş hiçbir 
ehemmiyeti yoktur. 

Her ne ise.. On sene ka
dar evvel (Sen Loran) da garip 
bir şayia deveran etmiye baş
lamıştı. (Sen Loran) da derken 
zinôanı kastediyorum. Yanlış 

anlamaymız. Evet zindanda 

burada hazır bulunan (Tutu) 
idi. ÜçUncüsil ise ( Hamet) 

dördüncüsi\ d• Uulo) adım 

(Vilson) bizi iyice besliyor 
ve haftada bir (Langa) köyüne 
inerek mevcut albnmı karde
ıine götürüy<,rdu. 6AZ ETE Ci ALTIN PEŞiNDE 

Elimize elli kilo kadar 
~ geçti. Bunun bllyUk par-
~arını duman ile t'ltün . 
'hiı haline getirerek sakla

dık, Uat tarafını da ıaklamak 
~tnkUn olmadığı için kızar
ı_ tk muhitin bütün mahkiım-
ttna mükellef bir ıiyafet 

~~ittik. Yemeğin hitamında 
11 '•afirlerimize birer kadeh te 
~ ~fya ,, dağıttık. Hepsi ne
\thıdi. içlerinde yalnız (Kayman) 
) il sıra içini çekiyordu. Niba
~t dayanamıyarak derdini 

}'ledi. 
~ ..._ Morisson ile yine aramız 
0~t1ldu. 
Pöti Lui baıını kaldırdı. 
....... Hangi Moriason? Hani 

şu ayağı topallıyan mı? 

- Evet. Elime zengin bir 
damar geçti. Beher ton top
raktan on, on iki gram altın 

çıkarabilecektim. Muhitin örf 
ve adeti mucibince bu damarı 
istediğim kadar işletebilirim. 
Fakat ne yaparsın ki boşboğaz
lık ederek lşi (Morisson)a açtım. 
Şimdi herif benim aiperlerime 
milvazi bir siper hattı açmıya 
kalkışmaz mı? Muhakkak kar
ıılattığımız zaman aramızda 
da bir hAdise çıkacak 1 

- Sakın böyle bir budala
lık edeyim deme. Sonra bfttnn 
kabile llzerimize üşer. Bilir
ainya zenciler için ormanda 
on on bq zından kaçkını ek· 

Dikkat ettik, hem kendinin 
hem de bizim başımıza bir 
beli getireceksin! 

Ağır bir sükut çöktn. Bu 
sessizlik içinde yalnız balıkla
rın kafalarım kemirmekte olan 
köpeğin horultuları iıitiliyor

du. Nihayet Pöti Lui kadehin 
dibinde kalan son tafya cür-

asını da içtikten sonra bana 
hitap etti: 

- Buralarda bir firarinin 
bayatı hiçten de kıymetaizdir. 
Maroni sahilinde Poligodu ya 

uğradınız değil mi? O halde 
(Vilson) u görmüşsUnüzdiir. 

- Hayır, hatırlamıyorum! 
- Maamafih herif ile kar-

ıılaşmadığımz iyi de olmuşyaf. 
Taliiniz varmış. Karşılaşsaydı-

nız. Belki bu dakika da bura
da bulunamazdınız. 

taşıyordu. 

Bir zenci 1&ndah alarak yo-

b k hkfı l d b. . . la çıktık. (Langa) ya vardık. 
sa ı ma m ar an ırının B k d d b h . v • 1. . l k k d . 

1 
u öy f": e a ıettıgun a ı-

ınanı mıyaca a ar zengın .. • 
bir altın damarı bulduğu söy- cenap adamın ıobreti duyul-
leniyordu. Herkes bundan isti-

1 

muştu. Adı (Vilson) du. Biraz 
fade edebilirdi. Sandala atlv, daha yukarda oturuyordu. Ken
(Bayman) a kadar çıkar ve disini bulduk : 
onu bulurdunuz. 

Bu adaman altın kadar te
miz bir kalbi vardı. Sizi der~ 
hal kabul eder. Yüzde ellisini 

ona vermek ıartile onun da• 
marmda çalıımanıza m:ısaade 

ederdi. Bu suretle epeyce altın 
topladıktan sonra Holanda Gd-

ybamna geçer ve Amisterdama 
giden bir vapura atlardınız. 

Dört arkadaş anlatbk. Bu.\
(ardan biri bendim, ikincisi de 

- isabet, dedi. Tam ıamıı
nında geldiniz, hiç arkadaıım 

kalmamıştı, son yoldaşlarımı da 
evvelki gün vapura bindirerek 

yola çıkarmııtım. 

Her ne hal iae ite koyuJ
du'c:. Altın damarı töylendi§i 
kadar zengin değiidi. Fakat 

dlSrt kişiyiz, bir de o, etti bet, 
hep birlikte çalıtbtımız zaman 
ıftnde elli gram kadar altın 
ÇJkarabiliyordvk. 

Beni endişeye sevkeden bir 
nokta vardı: Vilaon zindandan 
ve orada tanıdığı arkadaşlardan 
bahıetmekten çok çekinirdi : 

- Aradan okadar zama& 
geçti ki şimdi habrlamıycnı .. j 
derdi. 

Bu suretle Uç ay kadar 
geçtikten sonra bir giln Ha· 

met ile (Julo) bu adama gi
derek: 

- Biz ayrılmak istiyMuz, 
d•diler. Hesap ettik, adam 
başına dört yilz gram borcu 
Yar! 

(Vilson): 

- Hay hay dedi, eşyanizı 
ılınız, köye inerek biraderimin 

yanmda hesap gönlim. 
(Maba-.'Iİ yarın) 
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[Bat tarafı 1 iad sayfada ) 

gelmiş, fakat asıl faaliyetini 
(1920) senesinden sonra art
brmıştır. 

Bu cemiyet aşağı yukarı 
iç çeyrek asırlık bir maziye 

sahiptir. En ziyada Ameri
kada kuvvetlenmiftir. Bugün 

A.merikada iki milyona yakın 

azası vardır. Cemiyetin ba

tmda kiliseler vardır. V ari

da tının mfihim bir kısmını 

papazlar iane toplıyarak temin 
ederler. 

lstanbuldaki ;aridatlan fiç 
nembadan gelir. Birinci mem

balan Amerikadaki merkez 

teşkilattı. ikincisi azasının 
verdiği ufak aidattır. Üçüncü-

sü de Türklerdir. Cemiyetin 
!_er sene ( 12-15) bin lira ka-

dnr bir açığı vardır. Cemiye
tin her sene mayıs ayında 

kendi azasını şehrimizin ma

ruf müeesselerine göndererek 

lane toplar ve bu açığı bu 
~retle kapatır. 

Bu ay da her tarfta iane 

toplanmıı Ye bu vesile ile 
ticaretaneleri dolaşan Genç 
Hıriıtiyan Cemiyeti mll.meail
leri mağaza müıtahdemlerine : 

-Geliniz, cemiyetten istifade 
ediniz ıeklinae proP-agandalar 
yapmışlardır. 

lstanbul Genç Hristiyanlar 
Cemiyetinin Beyoğlunda bir 
merkezleri, ayrıca iki faal ıube
leri vardır. fstanbul ve Beyoğlu 
şubelerinin mfidllrü (M. Steven· 
son ) isminde bir gençtir. Ay· 
rıca biri Beyoğlunda, · diğeri 
lstanbulda kızlara mahuıuı iki 
şubeleri vardır. Bunlann da 
başında Amerikadan gelmit bir 
Misyoner kız vardır. Teşkilatın 

· mühim uzuvları Amerikan Mis
yonerlerinin elindedir. fakat 
zahiri örtmek için aza arasın
da aynca teskila tı yapar, idare 
heyetleri seçerler. 

Ta Amerik; dan bu cemiyette 
çalışmak ve Türkleri yükselt· 
mek için geldiklerini söyliyen 
bu Misyonerleri buraya getiren 
saik nedir? Ve bunların hakiki 
maksatları neden ibarettir? 

Bunu da ynrın izah ederiz. 

Terkos Müdafiine 
Cevabımız 

ıçın rısnderııecek re.ımı. ıyt " tabn ~ "SO .. k, 
pozda çekllaılt olınaaa 11sımdır. Taki rntizamı aever, N POSTA,, nın Bir Kısım Karileri Büyu 
~~t:~::...... mUtaleaanıd1. hataya qyaamı büınU Bilaistisna Bütün Karileri De Küçük 

• istimal eder. Birer Hediye Alacaklardır .. 
Tablatlerfal aalamak Daere blae re• lb 

1 ~"~ ~ • aı rlSnder- kartlertmla ukkuıd• " SON POSTA " nın yeni mUıabakasma iştirak elu-

mtıteha .. ıaımıa• mııt.ı.... ...tıkl kitten çabuk için ( Dilnyayı Kimler idare Ediyor.? ) serlAvha.ı aJtıı1d• 
1atırlarda okurabl~•lalaı m&teeuir olur. neşretmekte olduğumuz resimleri, yahut ta bu resiıııle,. 

Alelco Efendi: Kararsız Serkeş Ye tok mahsus kuponları toplamak kafidir. 

değildir. Ha- sözlll değildir. Dünyayı Kimler idare Edı·yor. 
vai mesaiye Muti olmıya ve 
iltifat etmez. parayı sarfa Ş O B E R 
Amirlerine &el"" • ıütemayildir. 

Jfo Buglln, blltlln dilnya mat 
ketlik yapma%, Zekeriya beg: Ciddi Ye buatanda iıml en çok geçe. 
uysalhğa mil- dil şlln celi dir . adamlardan biri de Avu~ 
temayildir. GD· Şahsını alakadar 
riiltucll ve kav- etmiyen mesa-
gacı olmak 
istemez. Para-
yı hüanil su-

rt:tle idare etmesini bilir. 

* H. Nuri bey : Hassal ve 
işgüzardır. H · 
yale ait mese
leleri merak ve 
hevesle takip 

eder. iradeye, 
mücadele ve 
münakaşaya 

mütevakkıf iş

lerden ziyade 
1 arızasız ve pü

rüzsüz olnrak 
devam edecek JJeşgaleleri ter"= 
cih eder. Menfaatlerinden fe
ragat edemez, para ve mal 
kıymeti bilir. 

« 
Koço Ef.: Çevik ve çalı 

kandır. H 

ile ve dediko
duya ehemmi
yet vermez. 
Kızdığı 7.aman 

tok sözlü olur. 
Gllrültn ve pa
hrdıdnn ziyr • ~ 
sükUnet ve 
zivayı tercih eder. 

• Mersiye P . Hoş sohbettir. 

sini bilir. 

özleri batmaz, 
herkesle iyi ge

çinmek taraf
tarıdır. Hidde
ti geldiği gibi 

gider. Boğazı

nı ve rahatı 

sever. Neı'den 
hazeder. Eş
yasını hüsnü 
istimal etme-

turya Hariciye Nazırı Şo• 
berdir. DUne kadar ismi 
ititilmiyen bu diplomabn 

birdenbire bütün dünyada 
kendisinden bahsettirmesinin 

sebebi, Almanya ile son ak
tettiği gümrük itilAfından 
dolayıdır. Şober Avusturya
nın bugUnkU dar hudutları 

içinde yaşayamıyacağına ka· 
nidir ve Almanya He birleş• 
mesine taraftardır. Bu arzu
sunu şimdiye kadar gizlemiş, 
bilAkis Avrupaya teminat ' 
vermiş, sonra güniln birinde 
elinde gümrük itilafnamesile 
ortaya çıkmıştır. Şober eski 
bir diplomattır. Bugün dün-
ya siyasetinde mühim rolü , 
vardır. 

DİKKAT 

( Bq tarafı 1 inci sayfada ) 

Fakat Yunus Nadi Beyin bu 
yeni hakikati ilan etmesi için 

değil misiniz? Niçin sıısu- r 
yorsun uz? 

ıeye ehemmi· 
yet vererek 
geçimsizliğe çı

ğır açmaz, piş
kinlik gösterir, 
hayatını kazan-

... 
Gaıbis Balyan 

Müdekkik ve 
müteşebbistir . 
Sokulur, ön sı

Efendi : 

Muhtelif karilerimizden al
dıfıımız mektuplarda yeni m\i.. 
sabakamıza iştirak için kari• 
!erimizin resimleri veya kupon
lan kesmekte serbest bırakıl· 

malarının doğru olmadığı nok
tasına itaret edilmektedir. 
Deniliyor ki: 

Bu takdirde milaabakaya işti
rak edenlerin adedi, bu tarı• 
hareketi ihtiyar etmiyenlerin 
zararına oJarak, bir misli ziy•
deleşebilir. 

Düfilndük ki, karilerinıiıiıl 
bu ihtarı pek doğrudur. Bina
enaleyh müsabakaya iştirak 

" Son Posta ,, ya ve onun 

Terkos aleyhindeki neşriyatına 

kızması lazımmış. Çünkü şim

diye kadar bunun aksini iddia 
ediyormuş. 

Sandıkburnu edebiyatını bı

rakalım ve medeni bir gazete 

dilile konuşalım. Bir mizah 
refikimizden aldığımız karika
tür istisna edilirse, biz, T erkos 
işinde hllkümet gazetelerinin 
niçin sustuklarını sormaktan 
başka birşey yapmamışllk. 

Ayni sualimizde ısrar ve bu 
ıuali, bilhassa " Cumhuriyet ,, 
başmuharririne tevcih edi
yoruz: 

T erkos işi hükümete intikal 
etmiştir. Fakat bununla mat
IJuatın tenvir vazifesi bilmiş 
mi sayılır? Bilakis bugün 
daha hararetle devam etmeli 

Bilhassa şirketin mukadde· 
r:ab mevzuu bahsolan bugün-

lerde neden " kabahatin yalnız 

şirkette olmndığı " noktasında 

ısrar ediyorsunuz 1 Efendim? 
Şunu bir izuh bugurabilir

misiniz acaba? 

Bize karşı bir bıçkın gibi 

ağzınızı bozmadan evvel 
lstanbul halkına vermig~ 

mecbur olduğunuz hesap bu 
idi ve daima da budur. 

450 Sahir Harabesi 
' 

Anadoluda tarihi hafriyat 

ve tetkikatta bulunan Şikago 

Darülfünunu profesörlerinden 

M. Üsten dün Ankarada bir 
konferans vermiş, memleketi-

mizde (450) eski tehir harabe
si bulunduğunu ıöylemittir. 

INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞB.İL.i.TI 
- Yazan: Makenzie -

- Merdivenler ve koridor 
karanlıkbr. Şuradan bir mum 
al, diye onu ikaz etmiştim. 

- Lüzumu yok, elektrik 
fenerim var demişti. 

Potts tam dış kapıya giden 
koridora gelince her nasılsa 
elektrik pili bitmiş ve karan
lıkta kalmıi· Tekrar yukarı çı
kıp mum almaktansa karanlıkta 
el yordamile yolunu bulmıya 
karar vermiı ve yavaf yavaı 
kapıya doj'ru ilerlemiye bqla-

No. 43 

mış. Daha evvelce akşamı 
Clarence ile geçirdiğini söyle
miştim. 

O tarihlerde Clarence ile 
görilşmek berbatb. Çünkü ca
susluk hayatı hakkında okadar 
korkunç hikayeler, masallar an
latırdı ki, kendini tanımıyanlar 
üzerinde adeta büyük bir tesir 
yapardı. (Potts) ta bizim bu 
mukabil casusluk lkargahımız
dan karanlıkta çıkarken, 
Clarenceln hiklyelcrinin bırak-

masını ve men-._. 
fa at temin 
edecek yolları . 

hilir, alayı ve 
şakayı ihmal e llnez. .. 

rada bulunmak 
ister, muhit ve 
muhatabını 

idare etmesini 

ve saydırmasını 
bilir, olur ol-

maz şeye kız-

eden karilerimizder bugüodel! 
- Bazılar hem kuponları itibaren sadece kuponları 

hem de reıimleri kesebilirler. toplamalarını rica ederiz. 

Müsabakamız 40 Gün 
Devam Edecektir 

Tahsin beg: İntizamperverdi .. maz, olgun ve 4 

hazimkar oltir. lntizamsızhğa l.2'iyatro Ve Sinemalar l 'ıp:mllilm Sli< SiNEMA __....... 
- SEN

1

İ SEvoJI\'f Tarzı telebbü · 
se ve şıklığa 

riayet eder ve t 

moda cereyan- i 
farına tabi ol- l 
mak ister, ka
dın mevzularile ! 
alakadar olur. 

Mu a melitmda 
nezaket varrlır. 

tahammUl edemez, kusurları 
çabuk görür, şiddet ve hid
detten ziyade büsnU muamele 
ile sevk ve idare eder. Bir 
işte baş olarak bulunmak 
zevkine gider. 

:it-
Rcalm ıUnderer. bası karfleriml:s, 

miltchıısıııaımmn cevabı ıeclktlği fçla 

•abırı:ızlanıyor ve mektup rlSndererek 

T fotoğ'rafilerlnhı aklbetlnl lSğrenınek ı .. 
mesailinde .,sa& ve kıskanç üyor1ar. Bu Cotoğrııfller lntltaı edecek· 

izzeti 

olur. Büyüklüğü ve kibarla .\ tir. Bu husuıta müıterlh olmalarını rica 

sever. 

tığı tesir alhnda bulunuyor ve 
heran bir taarruza man1z ka
labileceğini dOşünftyormuf. 

Tam bu sırada dıı kapının 
yan tarafında müphem bir şe· 
kil g6rmtit. seslen mit ve cevap 
alamayınca: 

- Baksana! Kimsiniz? A:ıi· 
zinı Clerence t Eğer sen isen 
ve bana bir oyun oynamak 
istiyorsan gözünü dört aç. Şu 
sırada hiç te şakayı kaldıl".acak 
bir halde değilim, diye bağır
mış. Fakat bu esrarengiz adam 
hiç kıpırdanmamış ve sesini de 
çıkarmamış. Bunnn üzerine, 
Pottı omuz arasından bir bı
çak yemektense, 'gördüğU ıek
lin çenesine nişan alarak milt· 
bit bir yumruk sallamış. Zavalla 

· Potta, casua veya cani zannet· 

ederla. 

tiği hasmını yere devirmiş 

amma elleri de kan içinde 
kalmış. Meğer yumruğu indir
diği şey insan değil, kapının 
önUndeki mermer heykellerden 
biri imiş. 

Ferdası gün vak'ayı haber 
alıp ta niçin Jozcfi uyandırıp 
elini sardırmadığmı sorduğum 

vakit : 
- Bırak allah aşkma azi· 

zim, demişti. O heykeli devir
dikten sonra kendi kendime 
öyle utandım kil kapıdan çı
karken heykelin çehresini gör
düm. Beni arkadan bıçaldamı
ya gelmiş bir cani zannettim. 
Zaten müfekkerem de casus 
masalları ile meşhudu. Ses 
vermeyince bir yumruk savur
mıya karar verdim. Paldır 
küldür yere yuvarlanıp ta hey· 

Al.KAZAR - Seracri Kıral 

ALEMDAR - Öldllren adam 
A S R f - Yaııyan ölüler 
ARTlsTIK - Rlyo Rlta 
ETUV AL - Kadın anuau 

ELHAMRA - Devlet kuıu 

EKLER - Yunan T iy'llro Trup11 

F'RANSll - Yunan Opereti 

GLORYA - iki dllnya 
M A J t K - Aari evlifo r 

MELEK - Monte karlo 

Mlu.t - Afk receleri 

FERAH - Naşlt B. temsill 

OPERA - lklmlıı: yalnızken 

ŞIK - Seraerl Kırat 

kel olduğunu glSrünce çoktan 
dona kaldım. parmaklarımın 
kır:lmadığına halA şaşıyorum. 
Demişti. 

Hazır sırası gelmişken Potta 
hakkında iki fıkra daha söy
liyeyim. Bir gün sefarette 
kançelarya odasında Potts, 
Goodheartı masanın Uzerine 
yat~r~ış, bir. eli ile• topaç gibi 
çevırırken bırdenbire sefir Sir 
F rancis içeriye girmiş ve ya
lancıktan tekdir ederek kan• 
çelarya masasının oyun masa
sı olmadığını söylemiş. fakat 
ne yapmışlarsa yapmışlar se
firi de bazı hokkabazlıklara 
iştirak ettirmiye muvaffak ol· 
muşlar. Bunun Uzerine Potts 
başına bir su dolu bardak 
koymuş ve suyu dökmeden 

MADY KRISTiAN 
tarafından Almanca söılil 

veşarkıl~ 

Şüpheli Bir Olum 
Kumkapıda oturan traf'IJ~f 

amelesinden Mustafa Ef. od6' 
sında ölü olarak bulanınuştııf· 
Ölümü şüpheli görüldüğürıdeO 
ceset Morga nakledilmifti'· 

dişlerile yerden bir 111e~d~ 
almış. Tam mendili yer : .. 
alıpta seyircilerin alkışı ~e"' 
sında yerden kalkarken . it 
nizelos kançelaryaya Y.'';,r 
ve sefir, müsteşarı ye ki el
Pottsın hokbabazlığını 5e1,.r' 
tikleri müdc!etçe o da orı 
bakmıı, durmuş. ·ldrıci 

Potts hakkındaki 1 
ifld• 

fıkraya gelince 1918 s.e~~~.,, 
Sonia gemisinin suvarısı tıı>İf 

. b" 'l . bet e gemıye ır torpı ısa 50,,;a 
ve iki buçuk dakikad~ kOlitl• 
batmış. Potts bin IJlU~ bifİJ' 
kendini gemiden kurtara ~,,t 
denize atmış. Ozalll~dalci1'• 
gece tam on bire yedi nı:d8""' 
varmış. Uzun müddet Y şrlı• 

k ~e 
ten sonra kor rnuŞ ,. .,,r) 

(Ark-
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B.ADIN SALTANATI ti(J 
Üçüncü Murat Herşeyden Bık

Saatini Bekliyordu .. 

il 
llıışb, Ecel 

-49-
kannın yaman ellerine dnımBş· 
tn. 

işçi 
l•ter Misiniz? 

Gftzctemizin ucuz •• 
küçük ilinlarmdan latl
fade ediniz. 26 kuruı 
sizi bUyllk zahmetlerden 
kurtarabilir. 16 kelime-

lik bir ilin 25 kuruşa 

iSTiF ADE EDlNlZ ~ Y •re vurun 1.. ı lu Şehzade Mehmet, bani ıu 
ı._ aeı, Sipahiler aleyhine snnnet düğününün tafsilatını 
'Mret tellekkl edildi. yazdığımız Şehzade Mehmet 
~~eriler de Padita yaran- tahta çıktı. 
~için muavenet ettiler, aa- Sultan Mehmet nasıl blr 
L klUhanmdan çıkarılmıf adamdı ? İnkıraza doğru dolu
~la halk, Yeniçeri ve dizgin ynrtlyen devletin idare 

Üçlincll Muradın 6ldtiğUnU 
görtır garmez derhal ıarayın •-t-=0~n-. -R~o-s_f_a-"!:"'n_ı_n.,._ btıtnn kapılarmı kapatbrdı. -
Padişahın ölümünü herkesten, Bil m ecesi 
hatta vezirlerden bile sakladı. 

~ birbirine girdi. sisteminde neler yapacaktı? 
lıı.~tırtıda Oç yüz elli yedi Bunu, zaman pek az sonra 
~ kafuı yanldı. Fakat gösterdi ve (Gelen gideni ara
~~t Sipahiler dediklerini tar) darbı meseline bir kere 
~ •r. daha hak yerdirdi. ÇilnkD 
~ •kla Defterdarın kafasını Şehzade Mehmet te aefahet 
'lll'tnıcdiler amma (ulllfe)le- ~ hayabnı yazdığımız Üçüncü 
\ tldıJar ve Defterdarların Muradı çok arattı. 
~ .. ~ de aılettirdiler. * · 
~"lltUn bu idari tezepziipler, Oçnncll Murat zamanında 
"lfaşla.r Anadolu ve Rumeli- ıaray entrikalarımn ve kadın 
dainıa tekerrür eden isyan~ fit~elerinin ?eka~ar revaç bul~ 
k~rşısında ise üçüncü Mu- durunu tafsdatı ~~ yazdık ve 
bıç aldırış etmiyor tehlike bu dalavereler ıçınde de en 

~·k 1 

ilh. 1 h'b' . s f' 1 ten sonra yine eski zevk m ım ro sa 1 ınm a ıye 
.. f.. d 1 d Sultan, yani Venedikli cariye 

.. sına a ıyor u. . 'k &tr ve gözde olduğunu ıöyledı · 
' glln, maiyetinde olan Şehzade Mehmedin annesi 

ttçı Hasan) bir rüya gısrdü. olan bu fettan kadın oğlu 
'dltlh. bu rüyayı pek yakın- tahta çıkınca tezviratına 9ey
~ltıdisinin öleceğine işaret tani zeklsı ile istediği istika· 
~ · ~te böyle bir haleti ru· meti Yerdi. EYet oğlu Padi
\d' iken eğlenmek, zevk tah olmuıtu .•• Kendiıi d~ Valde 
~k İçin Saray bumuna Sultan.. 
~ denizler tarafına nazır Nurbantl.. ise çoktan ölmllf· 
\e gitti. Tabii çalğıcılan da tüı Artık meydan kendisinindi. 
~ berdi.. Artık değil Adece ıaray, 
~ •diıah ekseriya çalğıcılan bllt\ln memleket bu V enedikli 

Tıbki Nurbanünun yaptığı gibi. 
Ve sonra Bostancıbaşıyı 

çağırdı. 
- Hemen Manisaya git! 

Oğlum Mehmede haber ver! 
Babası lSldü. Gelsin, yerine 
geçsin, kendisini \bekliyorum. 
Herşey hazır.. Hiç merak 
etmesin emrini Yerdi. 

lıtanbuJda kimse OçUncU 
Muradın öldüğünden haberdar 
değildi. Yalnız sadaret kayma
kamı olan Ferhat Paşa saraya 
arz için gönderilen maruzatın 
altlarındaki ( mucibince ) yazı
lannın Padişahın el yazısı ol
madığını ve mahirane bir 
tarzda taklit edildiğini ıezmiş, 
Muradın öldOğllnll anlamışb. 
Maamafih bir tedbir eıeri 
olarak o da bu ıun kimseye 
fq etmedi. 

Çtınkil bir padişahın yefatı 
Ye yerine diğerinin cOIQıu da
ima kargaplıklan mucip 
oluyordu; 

(ArkaSJ var) 

\~etlerinde serbest bırakır, 
~ hava isterlerse çalma-

emrederdi. Fakat bugtln: 
" Bana huzilnlU, acıklı bir 
b Çalın .• Canım &yle istiyor. 
'di. Çalğıcılar: 

Ucuz iLANLAR 
tını ey ecel.. Bu 

ş. rece bekle canım ah 

Bahar geldL Şehirlerden k6ylere, ıayfJyelere 
f1lqlaeaktır. Kiraya verilecek eviniz, dalrenlıı, odalar11us 
YUN ..,. yahut klralaaacak eT1 daire ve oda latiyoraatı11: 

~tkısını çaldılar. Bu sırada 
~· dan gelen iki kadirga 
~1Şahın Sarayburnunda oldu· 
~il haber alınca top ata
~ •elamladılar. Topların gU
~GsUnden kötkün camları 

Küçük 
Aramak ..,. ıormakla vakit reçirmeylnlz. ( 25) 

bnlf ıke bu lfl yapabOirlır. 
( 16) 1'.ellmellk blr tıln klfldJr, Her kelime 

fuluı için bir kUJ'Uf flive edim. 

Kiralık evler: 

ldı. 

)atzlzk evler : J 

SATlLIK KÖŞK - OıkUdarda Kı• -----------
aıldıda İmam Ethem ıokaltnda 7 No. KiRALIK D AlRELER 

~sasen vehimli olan hünkar 
\ ların kırılmasından bir şe· 

mGceddet kıı,k altında 3 odalı kOçnk Heebeliadada Rovayyal oteli 
bir ev ile birlikte Htılıktır. içinde 
Hacı Mehmet Beye mll.racaat - 4 yanındaki 8 odalı sabık Biga· 

•t hissetti. 

'" Evvelce bütün donanma
~ topları camları kıramaz 
~ timdi bu iki kadirganm 
~ . top seslerile kırılıyorlar. 
~~l'liYorum ki benim ölilmüm 
l) Yakınlaşb. 
~edi ve gazyaıları yanak
~ dan sakalına kadar akb. 
~afih yine eğlenceyi de 
l:~ıulı. 
t~eai günll ise kendinden 
\ ek kadar urhoı bir bal
~oyamadığı zevk ve ıefahet 
\t içinde talvarım bile 
~llUya vakit bulamadan 

rinl yumdu, gitti. 

~cll Muradın yerine oğ· 
'!!trikamız : No. 43 

SATILIK - ŞereflJ mevkide d3rt 
bet odalı hıneaJ olanlann Galatada 
Mehmet All Pıqa hanında .ıı Numaraya 
mOracaatlerl. - 4 

Mütenevvi: 
lhniml sellyor ı 
ELi ÇABUK s0NNETçl - KapriUB 

ude MEHMET R!F AT. 
S11adJye l.aıallafa sokak No. 1 Şehit, 

aahaclr1 yetim çoculdan para1Uo -2 

MUHTEREM TOCCARLAR - GOm· 
rl1ıı ltlerbdıu:le lltlfade lftrat teahllAt 
•• teminat ııst ..... nls babçekapı Agop
JU hanında tlhaml Ahmet fıı muın 
HriııfL 

ŞiŞLİ HALKINA - Aileler için en 
b.U. -.e neftı malzeme Ue bademes· 
meıl, 9ekerll halka, peulmet v.ı. )'AP" 

aaktayım. Tecrllbe eden devamlı mlir 
terim olur. Bomontt lataayonunda lu:et 
Pq• ıokata No. 1·5 lluhlla Haaan -

KUCAKTAD KUCAÖA 
SERVER BEDi 

&· ~h 1tkaç gtln sonra eczaneye ılldi. Nerminle sık sık buluşu-
~, ~dı ve orada kırmızı eı- yorlardı. Biribirlerine yavaş· 
~ ~ 1• güzelce ve kurnaz bir yavaş açılmıya başladılar. Ev
~ \~Ördü. Eczacı gülerek de· vela Bedriye kimden gebe 

•: kaldığını ve çocuğu "kürtaj,, 
~~ ~te benim kızım, takdim yapbrarak nasıl düşUrttüğünU 

~littı, anlatb. Nermin can kulağile 
~ ~rtnin imi evine davet dinliyordu. Bu "kürtaj,, keli· \ ;e kısa bir zamanda onun- meaini ilk defa Bedriyeden 

0•t oldu. ismi Bedriye lfitmiıti. Merakla birçok sual· 

diller oteli binası daire daire 
veya tamamı kiralıktır. Arzu 
edenlere mcbelle de temin e
dilir. Anadolu Ajansı İla
nat şubesinde Bürhan Beye. 
TL 22735 

1914 TENBERI - Fransn:ca • lngfüzce 
afretmektekl muvaffakJyetlmlsln dere· 
eeıdni, ( wıulll tedriılmlzln ) kuvvetini 

anlamak için kurları'lnzı iki ders dlnle
ylnh:. Dlvanyolu. Firüzağa camii yanında 

Kız· Erkek gündü~ ve ge~e Ziya liaan 
tedrisanui. - 2 

DAVET - İstanbul Müddei 
umumiliğinden: Esbak Acıpa
yam Müddei umumisi Selahat
tin Beyin memuriyetimize mü
racaatları. 

ler sordu ve tafsilat aldı. 
- Yasak değil mi? Bütün 

doktorlar bunu yapıyorlar mı? 
- Hemen bütün kadın 

doktorları. Paradan haber 
ver. Nemelazım? Ben masraf
tan çıkmadımya... Benimki 
hepsini verdi. 

- Baban ne diyor? 
- Ne diyecek? "Biz nişan· 

lıyız, evleneceğiz tı diyorum. 
Bak şu altın halkaya. Bu par-
mağında oldukça biç korkma J 

- Ya o seni almazsa ? 
- Nermin, alay mı edi-

yorsun? 
- Ne alayı? 
- Çocuk gibi ıualler •o-

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 1 s g ıo 1 ı 

1 ı u• ~ AŞ A 
2 K.C A N-i M. Y-fr 
30CAKBHAHAM -
4 Ş A KT RB-K AZA 
5 U Nil R AKA MRI RE 
6 T Hll K -i RTmT V 
7 !M Ak AR A.rA K A[J 
8 M.HAM i _.}_S.L1 
9 _~YA:f llA~i_ YE 
t _ş_ _!_ M A R -~ Ki _ Y O 
11AL NEVALE 

Soldan safa, gukardan aıalı: 

ı - Yu meyvuı (5) , ıö
ğtıa (4) 

2 - Araya giren (8) , kır
mızı (2) 

3 - Kocaman (7), ~ok 
değil (2) 

1 4 - Demlryolu (3) , piller
de kullanılan madde (7) 

5 - Akmakta olan (4) , 
umumi değil (6) 

6 - isim (5), bir hece (3) 
1 - İçeri değil (6), avuç 

içi (3) 
8 - Neta (2), uzuvlar (3), 

beyaz (2) 
9 - Bir vilayet (5), anne (3) 

10 - Kabine azası (J;), ya· 
nan (5) 

1 1 - Bir uzuv (2), yaltak
lanan )7) ----
Karsta Mektepliler Bayramı 

Kars, (Hususi) - Mektep
lilerin bayramı burada çok 
eğlence ve neşeli geçti. Ası) 
bayram günü olan (5) aıayısta 
hava bozuk olduğu için bay
ram muhtelif günlerde yapıldı. 
Çocuklar Karsa oldukça uzak 
bulunan (Kazım Bey) değirme
nine kadar giderek eğlenceli 
günler geçirdi. 

ruyorsun. Ben onunla evlenir 
miyim ? Zorum ne ? Sen Atıf 
Beyle ne isen ben de Hazımla 
oyum. 

- Ben Atıf Beyle evlene
ceğim. 

- Allah aşkına ağız yapma .. 
Ben de seni samimi zannettim 
de senden birşeyimi saklama· 
dım. Yoksa biz biribirimiıi 
bilmez miyiı ? 

- Anlamıyorum, Bedriye. 
- Neyi anlamıyorsun ca-

nım ? Seni Atıf Beye takdim 
eden Hüsniye değil mi? 

- Ey? 
- Beni de Hazıma tanıtan o. 
- O kim? 

Sayfa 7 

&!KAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Naklllı R. F. 

ÖKSE 
Belklı Hf. memleketin eni' -Peki .. O halde, nni pelin 

zengin, ıemtinin en kibar, vermiyeceğim, fakat bir fartla. .. 
muhitinin de en giizel kadını Oturunuz ıöyle, Hanımefeıı• 
idi. Mısırın eski ve malla bir di.. Güzel gözlerinizin incili 
ailesine mensuptu. Ona Kum- inci yaşlarım aitiuiz. Almıs eli· 
rallar Kıraliçesi diyorlardı. nize ıu kalemi ve yazınız ıöy· 
Müsrifti. Kocasının tasarruf liyeceklerimi.. 
tedbirlerine, binlerce lir~lık (Ben, Belkis.. 3 ıubat 1930 
fatu~al~~la mukabele ede~~: tarihinde aaat 14 te kapalı· 

!Jırgun, ~~~b~sm~an oırı~e çar~ıda kain Boğıu Diiztaban· 
dogum yıldonumu munasebetile yan Ef. nin mağazasından bir 
vereceği hediyeyi satın almak adet pırlanta gerdanlık çaldı· 
için Kapalıç.arşıya giden B_el~is ğımı '" sonra yakalanarak 
Hanımefendı, muhteşem vıtrın- bunu geri Yerdiğimi ikrar ve 
lerinde çok k_ıymet~i mUcev~er~er itiraf ederim.) 
parıldıyan hır magazaya gırdı. Hanımefendi , çaresizliğin 

Boğus Düztabanyan Ef. her Yerdiği dımağ huhranile bitkin, 
bal.ile kibar görünen bu mllı· itirazıız bir teılimfyet1e yazdı 
terıyi hlirm.etle ~arşıladı; ma- Ye imza etti. 
ja~ada kimaecıkler yoktu... - Merak etmeyiniz Hanı
B?~• Ef ·. ~~cam~n .kas?sında? mefendi, bugllnkn teşerrüfü· 
bilezık, yüzuk, gıbı bır sUrü mllzün kıymetli bir hatırası 
ıeyler çıka~makla. !Deşguldfi; olarak saklamaktan başka bir 
Hammefeudı de vıtrinde pırıl- ıeyde kullanmıyacağım ı 
dıya~ ıe~~s gerda~ığı ı~yre dal- Durdu, düşünür a-ibi bir 
dı. Vıtrinın camlı sürgüsü açıktı tavır aldı ve ilave etti: 

ve g~rdanlıkla arala?nda on san- - İsterseniz bu vesikayi 
timlık bir mesafe bıle yoktu. · • d d bili' · d 1 L~k· 
Ş t but- ·- "JAhl il ııze ıa e e e rım e . a ıo ey an, un ıgva sı a ar e b d t b... b' U 

müselllh bir halde Belkis Ha- u a a 11 ır. şar ~·:· 
b · · · d" - Onu da ıöyleyınız, kabul 

mmın eynıne gırıver ı.. . edeceğim r ••• 
- Ne olur ıankl Belkıs, - Bu vesikayı, Hammefen-

diyordu şeytani . . di, önümüzdeki Cuma günü 
Evet, Şeytan galıp feldı. 15 B -ı d s k 

H f d. . . b - . . saat te eyog un a a ız· 
amme en ~ın. narın, e egı~ı ağacında ( ••.. ) numaralı apart-

kav_rıya~a_k vıtrıne sodu.. Bır manın dördüncO katındaki 
1anıye ıçın?~ ge~da~lık, kürk husuıi daireme teşrif buyur
mantonun ıçı~~ gırmıt ve son- malda istirdat buyurabilirsi· 
ra:. Memelennın ar~n.a, kor· niz 1... Mutabıkız değil mi ? 
saım ıJbna kayıvcrmışti.. • 
Ayrıl ıeytan, ayni anda, ihtiyat- Cuma.. Saat 14,50 . Düzta• 

sız görünen kuyumcunun kulağını banyan Ef. daima bu şekilde 
yakalamış ve başını çevirmişti. öksesine düşürdüğii kadm\ar 

- Vaaay 1 Hammfendi, Va- için kiralamış olduğu odasında 
aay 1. diye haykırdı. Düzta- pijamasile geziniyord. lk'de bir 
banyan; yakaladım seni hırsız nazarlan duvar ıaatine t akılı
kahpe 1 ••• Titreme öyle!. Ben yor. Ortada mlikelleE bir surette 
zannettiğin abdallardan deği- tanxim edilmiı içki sofrası.Kapı 
Hm.. Arkam sana dönüktü çalınır. Güzel bir Matmaze?, 
amma, ıu hususi aynadan Rum ıivesile konuşarak: 
arkamda olanbiteni görürüm - Dilztahanyan Ef. siz mi-
ben.. Ver ıu gerdanlığı 1 siniz 1 

Sonra nasırlı, insafsız bir el - Ev<>-t. 
ıbk yuvaya gömülen gerdanlığı - Beni Belkis Hanımefendi 
çekti, kopardı, aldı; ve Belkiı gönderdi. Şu mektubu alınız. 
Hanımfendi ölgün, bitkin bir Elçantasından çıkardığı bir 
tavırla koltuğa yığıldı •.• zarfı uzattı; avım kaçıran bir '* avcı hırsile zarfı parçalıyan 

- Rica ederim affediniz, Boğııs Ef. mektubu okudu: 
mösyö. Ben zengin, asil ve 11 Ani bir rahatsızlık sebe-
namııslu bir kadınım... bile davetinize icabet edeme-

A.lt tarafım söyliyemedi.. dim; verdiğim sözü bütün 
ellerini yüzüm~ kapıyarak sesli manasile ifa ve daha çok 
ıesli ağlamıya baıladı... haz ve memnuniyetinizi temin 

Düztabanyan ürkünç bir edebilecek olan oda hizmetçimizt 
kahkaha savurar~k: size prezanta ederim. Matmezl 

- Haaa... dedi, ıu kibar her sırnma agihtır. Vesikayı 
hastalığı desene i kendisine veriniz • ., 

Ve kasanın üstündeki tele- . . . . . . . 
fona sarıldı .. Hf. ok g-;bi yerin- Boğua Ef. bir dakika c!U 
den fırladJ.. Telefonu yakaladı: şündü; pis bıyıklarını kvrc::ılı· 

- Am~m. dedi; h<':.1 ( •.• ) yarak mmldandı: 
ailesine mensubum. İ'?Le kart- - Hanı;xıefendi ile oda hiı:-
vizitim. metçisi arasmda mcv1'J itiba• 

- Vayyy .. İşte bu kıyak!. rile nisbetsiz farkiar var; var 
Daha kötü ya, bu firmanla.. amma.. Sıı.hid elmastan dcgD 
her y~re gi:ıp her halt: eder- ya!!l ödemiş oluruz ... 
sin.. Çaresh: polis çağıracağım. ı· Sonra döndü ve: 

Sonra yal 7ardı; ne yapmak - Buyurunuz lÜlfen gfize! 
lazimsa katlanacağını söyledi... Malmezel... 

- Hüsniye. 
Nerm:n 1aşırdı, dikildi, ba

tını geri geri ,çekti. Bedriyenin 
•rli:ztine bütün dikkatile bc:ıkb: 
- - Ne söylüyorsun, Bedriye? 

- Doğru sÖylüyorum. Şim· 
diye kadar ne Hüsniye bana 
yalvardı, yakaı·dı, senden bunu 
gizledim. Size ilk ffeldiğim 

gün beni tanımamazlıkhın geldi. 
- Ay, Hüsniye, demek .•. 
- Evet, Hüsniye ... 
Nerminin zihnine, Bedriye

nin dilinin ucuna müthiş bir 
kelime gelmişti. ikisi de bunu 
söyliyemediler. Bedriye : 

- İşte, bildiğin gibi, dedi. 
Sonro tecrübelerini illıı 

eden bir kahkaha ile illve etti: 

- Onun elinde daha ne 
kızlar, ne kadınlar var. Zaten 
bu vasıtalar adeta bir.. bir 
kumpanyadır. Bunların ıçinda 
teızi kadınlar, bohçacılar, ha
mam nabrlan vardır. Asıl baş
ları erkektir. istanbulun her 
semtine, her yerine sokulurlar. 

Nerminin gözleri daldı. Hüs· 
niye Hanımm kendisini nasıl 
takip ettiğini hatırlıyordu. 
Vakıa, Nerınin de Hüsniye 
Hanımdan şüphe etmemiş de
ğildi; fakat bu kadar asla ih
tir.ıal vermemişti. Hem de bir 
zan halinde kalan o düşünce geliP' 
ieçmişti.Böylc çırılçıplak hakikati. 
le karıı karşıya gelince sarsıldı. 

(Arkaaı var) 



Galata' da - Karaköyde Kain 

Konya İdman Yurdu 
Eşya Piyanko Listesi 

Konya İdman Yurdu bir en• pl7anro•u tertip etti 'H çeldldl. Bu 
r.lyanıo ile birçok kariimiz al&kadar oldutu için plyankonun Jıakllen 
a.teainl ıetJrttik. Ga.terilen arzu (berine parça parça ne•re lyorus. 

Papyon Kravat Boyunbagı Kazananlar 
721 922 1583 1921 39'l 1637 2 91 2580 

3220 3949 40'l9 4044 3467 3501 4681 4709 
4207 4234 4819 6259 5511 5505 6440 8213 

5450 6054 6767 7122 4403 8671 9190 9388 
10733 11189 11679 11816 

7473 9539 9558 10234 13125 13200 14784 14827 
'1340 11571 12887 12916 14844 16109 17445 18149 
13557 14439 14721 15303 18170 18176 18374 18225 
16009 16478 16721 17708 18399 18550 19034 20390 
18504 19297 20850 20938 20593 21034 22019 22554 

23200 23895 24596 26243 
21417 21963 22319 22659 27110 28682 29812 4414 
22900 24242 25224 25933 Tek Göz Sefertası 
26312 26997 28749 Kazananlar 

Mika IWuhafaza Kutusu 634 1330 1500 1636 
Kazananlar 2191 2708 3256 3705 

969 1295 21 1 2516 4412 4668 5224 5394 

4965 6 02 7833 11121 5401 6127 7120 7308 
8122 8388 8682 11101 

12061 13544 13888 14216 11863 12017 13531 14401 
14438 15523 16721 19524 14852 15003 15071 16001 
19665 21759 22978 24252 16043 16572 17261 17362 

18297 18571 19131 19589 
24440 25419 26686 29881 2(Y'/5() 22056 23856 24052 

Bel Kayışı Kazananlar 24201 
19356 

46120 29125 29676 

327 4581 6107 1109 Ufak Resimlik Kazananlar 8275 9409 10469 11154 
11424 12536 12833 14021 987 1361 4405 508 

17765 18911 19084 19705 
6061 6590 6646 7756 
9395 10107 12704 13230 

i7963 14058 18509 19020 20770 
Bere Kazananlar 21264 21305 23897 24866 

26828 29013 29663 
60 2575 

4487 5034 
8569 18635 

12766 23270 
24961 25060 

2748 4287 Termus Kazananlar 6252 8693 
21143 21907 4674 6484 7070 8729 

9294 13166 19013 20370 
23660 23820 27120 
27643 28814 (Arkası var) 

Kuruşa, daha fazlasına para verme' 
günahtır 

Yarı }arıya daha ucuz ve dnha 
müessir yerli malı olan FA YDA'yı 
istimal ediniz. Sinek, ivrisinek, 
tahtakurusu, pire, güve ve sair 
haşeratı yumurtalarile aniyen mahv 
ve itlAf eder. Kokusu latif. Kat'iyyen 
leke yapmaz. Biltün devairi dev!et 
ve ınüessesatı milliye ve ecnebıye 
FAYDA istimal eder. Kutusu 50 h~ 
yük 75 bir kiloluk 125 kuruotur. Ha
san ecza deposu. Toptancılara tenıillt. 

so" 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Beyoğlu Mmtakaıı Belediye dairesinden haziran 
Taksim ,, Takıim Belediye mevkiinden haziran 
Dolapdere Y enlfehlr Mintakuı ,. ,, 
Pangaltı mıntakumda Pangalb ,, ,, 
Galata ,, Galata ,. temmuz 
Kuımpqa ., Kasımpqa ,, ,, 
Huk6y, Halıcıoğlu Sntınce mıntakaıında Hahcoğlo 

4- 14 
14- 20 
20-26 
26-30 
01-10 
10-20 

mevkiinde temmuz 20 - 30 
Daire hududu dahilinde ça}lfan esnafın bulundukları 

terai:ıi, dirhem, ölçlllerle yukanda yazılı a-ünlerde ve kar
tılannda a-öıterilen mevkilerde- muayene ve damga muame
leleri yapılacağından alAkadar esnafın gösterilen giinlerde 
Zabıtai Belediye mevkilerinde ifayı vazife eyleyen memuru 
mahsuıuna müracaatla muvazinin damgalatbrılması ilin olunur. 

Şehir Umumt Meclisince Yol mükellefiyeti amelesinin 
çalışma zamanları eylill, teşrinievvel, T. sani ve nisan, mayıs 
ayları olarak kabul edilmiş olduğu likadarana ilan olunur. 

Mubayaasına lOzum görülen 50 X 68 eb'adında 16 lciloluk 
40 top ve 57 X 82 eb'adında 18 kiloluk 28 top kağıt ile 
2 paket sarı mukavva pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 2 
haziran 931 salı gtınU saat o' bete kadar Levazım Müdür-
lllğüne mtlracaatları. G q 

Samatyada inta olunacak deniz hamamı şartnamesi 
mucibince ve pazarlık suretile mUzayedeye vazolunmuştur. 
Talip olanların haziranın 8 inci pazartesi gUnU saat 15 de 
daire · encfimenine ve şartnamesini görmek isteyenler her 
gün daireye müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Hafta tatili kanunundaki jstisnalardan istifade eden 
müessese sahiplerinin Belediye dairelerine müracaatla evvelce 
kendilerine verilmit olan ruhsrtnameleri tecdit ettirmeleri 
icap eder. Ruhsatnamelerin 1 haziran 931 tarihinde tecdi
dine başlanacak ve 30 haziran akşamına kadar bu mua
meleye devam edilecektir. Bu müddet zarfında müracaatla 
ruhsatnamesini değiştirmediği halde 1 temmuz 931 tari
hinden sonra tatil günlerinde dükkanlarını aç;.mlardan 
kanunen ahzı icap eden harem iki kat olarak alınacağı 

ilAn olunur. 

Metro murabbama 1 O lira kıymet takdir olunan Şehre
mininde Ereğli mahallesinin T opkapı caddesinde 6,40 metro 
yUzUnde ve 146,16 metro murabbaında 5 numaralı arsa 
ile mezkur mahalde 6,45 metro yüzünde ve 119, 18 metro 
ıııurabbaında 3 numaralı arsaların bedeli 8 sene ve sekiz 
müsavi taksitte ödenmek üzere pazarlıkla satılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek için her gün pezarlık için 4/6/931 
perşembe günU saat on beşe kadar Levazım Müdürlüğüne 
müracaatları. 

lkbsat V ekiletinden: 
inşa edil
( Tavukcu
keşifli ka

( Şebeke 
usulü ile 

Ankara' da Ziraat mektebi civarında 
mekte olan Ziraat ve Baytar enstitülerin 
luk Enstitüsü hariç ~ 170,000 lira bedeli 
lorifer tesisatı, sıcak su kazan merkezi, 
hariç ) soğuk su hidroforl'an kapalı zarf 
21 gün müddetle milnakasaya çıkrılmışbr. 

Zarflar 17 Haziran 931 tarihine milsadif çarşamba 
glinil saat 15 te açılacaktır. Evrakı fenniye pro1esı 
ve Vekllet Muhasebesinde tanzim olunacak tahsilAt 

ile Merkez muhasebeciliğine teslim olun
mak şartile 23 lira mukabilinde telsiz telgraf civa
rında Enstitüler intaat fen heyeti tarafmdan veril
mektedir. Talipler ilin edilen bedeli muhammen 
üzerinden % 7,5 tominatlan ve Noterlikçe musaddak 
ehliyeti fenniye veaikalan it. birlikte yevmi mez-
karda ıaat 13 e kadar lktısat Vekaleti Ziraat 
MU.te,arlıiı k.19mında mllteıekldl İDfB&t komisyonuna 
mtıracaat eylemeleri Din olunur. 

büyük elbise mağazasında 

KIZ KULESİ 

Park ve Plajında 
Yakında HiKMET RIZA H. ve DARÜTI'ALIM Heye 

125 kiıruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 
l.tanbulda Çakmakçılarda kuı tlJytl fabrlka•ında yUzlle ıllte 12 liraya, ,asJI; 
1orrh 15 liraya, yatlı boya ya•tık S liraya, kuş tllyllnUn kllo•u t25 kııJllf 

b 1 K U lla L- k 1 k 1 T L ı.t. '°"' q ar, •t t y • manauıı umat ar ço ucuz ıatı ır. e 

-------~~~~~~~~~~~~-~~--~~~~~~--

Köprüden 35 dakikada irişilcn 

SUADIYe PLAJI, GAZiNO, LOKANTA ve 
Haziranın 5 inci Cuma günü açılacakbr. 

1 
• 

Plij, biltiln asri konforu ve ııhhi terc1iti haizdir. Gazino ve k~• 
kantada her nevi meşrubat ve mekulit nefiı ve ehvendir. far d • 
Maestro Sternadt idaresindeki orkestra caz hergün terennilrn e e 
cektir. Ayrıca mOkemmel bir danı mahalli vardır. 11 

U e•edJ Otel, ııhht, ve temlz olup lyi ve emin bir idare tahtındadır. M e•• ]' et' 
Avrupanın en yUkHk plljlarfle kabili kıyat bfr derece! mükemme •Y 
tedlr. Te,rlf edecek ron,terilerfn memnun kalacaklarını limit eyle..,.rl .. s·_...,.. 

Seyrisefain 
Mekez acenteslı Galata köprü 
Ba,ı B. 2362 .Şube acenteıh Sir
keci MilhOrdar ude hanı 22740 

Ayvalık Sürat P. 
(Mersin) vapuru 2 haziran 

salı 17 de Sirkeciden Ge
libolu, Çanakkale, Küçük
kuyu, Edremit, Burhaniye 
Ayvalığa kalkacak, dö
nüşte Altınoluğa da uğn
yacaktır. 

BimE.ı!llm ........... .. 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 2vh~~~n 
S günü tam saat a } t 7 de Sirkeci 

rıhtımından ha-
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire
sun, Trabzon, ve Rize) iske-
lelerine azimet, avdette (Of 
ve Sürmene ) islcelelerine 
uğrıyacaktır. 

Dikkat: Hareket gU
nn öğleden 

sonra vapurun yanına gele
cek eşya kabul olunmaz. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaat. T 1 i e. 
ıstanbul 1515. 

Cilt ve zührevi hastalıklar 
Mtıtehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
l•tanbul ecvaz.a zUh ovty• d" 

ııpaıuerl 
ba4heklrnl 

Ankara caddesi ikdam 
Yurdu karşısında No. 71 

Müdüriyet 

En müeaslr .... -· •• 
u&ç kabızı tabii (;""""°rô ı 
bir hile getiren ·· A '! .. ~~ .-" 
nebati müahil '• .::·' ····~· 
A YERIÇ hapla-
dır. Yüz ıenedenberi kemali~ 

vaffakıyetle kullanılmaktadır. 
d ar• tı lSkuruttur. Her eczane eP P 

ınız. Deboıu iıtanbuJ Babçek• 

zım Şakir 
vrupadan ge~ 

TEŞEKKÜR ,,,...,d,,. 
Pederim lzmlr manifatura tncc , ti ., ... 

Cambauade Amet Necati BeylP f1'1t" 
ha.sebile beyanı taziyet etmek 1Qt'1 _,

lıj-ında bulunan muhterem do•t ":,.o
kRdaşlnrıma ayrı ayn tetekkllr• t• 1&lıll
rOm mllnl olduğundan Hnılmf tet• ,e,_ 

ııbt• 
ratımın lbllfı huıuıunda 111 f.f• 
ııazetenlr.ln tava11utunu rica e.ıl.rf .. 

Merhumun aevc••1 .,. 

evli.tları namın• Jıl 

_ CambazzadtJ ~ 
DR. SEMiRAMiS EKRE~;,. 
Çocuk haatalıklan rniltehh• et 

DreEkrem Be b~, .. 
Etfal hastaceal kulak, ~-

burun haatahklan ınUte filo· 1 
Beyotlu Mektep ıokak 
Telefon Beyoğlu 2496. 

SON POST~ 
Yevmi, Sıy .. t, Handl• .e 

t-' tiallıı .... - .,..,. 
idare ı l.tanbul, N\ll"\l~ıa 

Şerel ıokaja SJ • 51 -TeJefoaı l.tanl>11l • 20,.,J 
._ bul - 741 

PCKl.ı kutuıuı ptan os1~ 
Telr.al: l.tanbııl soflf r 

ABONE flATI 
EC~ 

TORKI YB --- ...,. ıır. ,1_ 
1400 kr. 1 SeP• t.00 11 

7SO • 6 AY 8()0 ,, 

400 • ' " JOll ' 
uo. ı .. _ 

' 1 vortlCJIO._ ;ııı••· 
Gelen eırr.ı:.s i er t alı" 

hlıılarda• nıe9111110 sa ;,,ı 
üdür: Sabri 


