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l<.adrolarda 
HER GÜN 

Tensikat Haberleri Memurlar Ar 
Olmuştur. 

-
sın da Heyecana Sebep Teessür Ve 
~~============= . 

ı lrtişa Tahkikatı Ciddi Bir 
1 Safhaya Girmiştir 

Maliye V ekileti Basat 
Ef. nin Adresini Sordu 

.. Ankara, 13 (Hususi) - ir
tişa meıelesine ait tahkikat 
son safhasına girmiştir. An
kara mUddeiumumiliğinin var
dığı netice mühimdir. İrtiıa 
maznunlarının mevkufen mu• 
hakeme edilmeleri çok muh-
temeldir. Maliye VekAleti 
bunlardan Basat Efendinin 
ikamet ettiği yeri dUn tel
grafla lstnnbuldan sormuştur. 

Basat Efendi evvelce Ga• 
latada, Kuledibinde oturuyor-
du. Fakat İspanyaya gittiği 
rivayetleri şayi oldu. 

Bu emir, Basat Efendinin 

Basat Efendi 

Arandı, Bulunamadı 
Maliye Veklletinin telifafı 

dun geç vakit tehrimize ;el
mit ve poliı derhal harekete 

firarına meydan verilmemesi 
mahiyetini haizdir. Kendisinin 
bu günlerde muhafaza altı
na alınması ve bu tekilde l'eçerek Ba~atı aramıf, fakat 
mabkem~e sevki uzak bir { bunun yedı ay evvel Pariae 

Yanlış İş ;~~i;:J~mirde ;;;:a:·~;:~lendi 
~'?ak Hazinesi 

1kkatsizlikle 
Satı 1 mı ş. 

Suzan Hanım Hakkında 
Tevkif Kararı Verildi .. 'l' -Li~~p~ Dairesinin yanındaki T J 

°"ı>i~ ara ait eski kadın Hidayet H. Da a ak Davası Açtı .. 
'-tıtı lltsindeki hazinei evrakı 
~d:t'"'· ( 120) bal ye ve (500) 
~~"ıt . tutan bu eski ve tarihi 
~ t ti olan kağıtlar arabalar 
~l~ınıyor. Bulgaristana gö-

& Yor. 

~I \~Ağıtlar ıatılmadan e•
tı"a ır defa tetkik edilmesi 
~dn~ıftldiğine dair dün ileri \ ,enıüz mütalca lazım ge-

~ 1 Yapmıştır. Ve bu işte 
~t~rıiıthk olduğu anlaşılıyor. 
~ Maliyenin satılmasına 
~ ~trdiği evrak eski harf-
~~"ı •sılmış tarihi kıymeti 
l'dat evrak ile boı klğıt--

1.ttb '( anlışlık işte bundan 
b 'Qr Yar. 
~'it,::_ ve ikazımız üıerine 
~ rlık dün derhal tah
~. İıti~8'lamıı, birkaç me
~ 'cvap edilmiştir. Bul-

Suzan Hanımın son resimlerinden biri 
Hafbe Suzan H. meselesi !edileceğe benzemiyor. 

artık kapanma ıafhasındadır. ÇUnkn bu Hanım lzmirden 
latanbulda bulunarak polise aynldıktan sonra İzmir Mlld· 
davet edilen ve hareketinde dei Umumiliği bu Hanıma 

•'- iitmemiş olan evrak 
-..ıı · 1 clirml mahiyet bulunamıyarak 

~ gerı çevri ınektedir. ıerbeı bırakılan bu Hanım bir 
' bitd~~rıca Maliye Vekile· 'iti, 1rıldiği gibi vilayet te kırahça gibi, dün matbuatı 
-.~.''lt.~11.kadar oluyor. Salı· ziyaret etti, matbaa, matbaa 
~ tİb aruında (İıhak Zen- dolaştı. 
~~-~t 1 yazma, manzum Hakkındaki neıriyatı kısmen 
u~ Yeniçerilere ait hesap tekzip, kısmen tadil, velhasılı 

t- "'ardır. anadan yeni doğnıuf bir ço-
rttk - cuk gibi temiz bir maziye sa-

• ~ttL. a Kongresinde hip oldu~unu söyledi. Suzan 
ı~ı 'tr "!{-.. ~ '• 13 (H. M.)- Halk Hanımı b z tanımıyoruz. Bina-
b,~tt,Ollrreai ıimdi topl ndı, enaleyh ıözlerine inanmamak 

Ye d için bizce bir sebep yoktur. 
~~taı"1 . evam etti. Kon- Fakat gelen haberler göste· 

• ) etı gtlııD ıoa içti- riyor ki bu meıele, zannedil
(ı~~::cak, ondan ıonra diği gibi böyle çarçabuk hal· 

• · j lakırdı ile kapahlabilecek ma• 

tebliğ edilmek üzere lzmir 
polisine bir ihzar müzekkeresi 
g&ndermiştir. 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

Cenup Kutbunda 
insanların meçhulleri kqif 

için ne tehlikeli maceralara 
atıldığını görmek isterseniz, 
Byrdin Cenup kutbuna yap
btı seyahati seyrediniz. Bu· 
nun kadar meraklı, heyecanlı 
ve maldmatlı bir filim g6r
memitıiniıdir. Elhamra 8ine• 
mumda rösterilmektedir. 

Tombala T alilisi 1 Bl!-günün Meselelerinden 1 
Ali Rıza Efendi 150 --=---~~--......... ----------1 
Lira ikramiyesini Dün Nafıa Vekiletinden 
Matbaa111ızdan Aldı • • 
Geçen Tombala milsaba

kamızda büyük ikramiyeyi 
kazanan dört kariimizin resim
lerini geçen gUn dercettik. 

Bugünde aynı müsabakanın 
en büyük ikramiyesi ( 150 ) 
lirayı kazanmış olan talili ka
rimizin resmini koyuyoruz. Bu 
zat İzmir Tütün inhisarı fabri
kasımn bahçıvan baıısı Ali 
Rıza Efendidir. İzmirden gel
mek üzere olduğu için ikra
miyeıini aldırmamııtı. Dlln 
matbaamıza uğrıyarak mOkl
fatını almlfbr. 

Ali Rıza Efendi 

İspanyada 
Hırslar, Kinler Birden

bire Patlak Verdi 
İspanya sükün içinde bUytlk 

bir inkdap yapb. Kırallığ1 
atb, cümhuriyeti ilin etti. 
Bu muazzam İJ hemen de 
sessizce oluveriyor göriindtı. 
Fakat biraz durup dinlenen 
muhtelif anasır şimdi harekete 
geldi. Ufak bir kıvılcım, için 
için yanan bu ateti alevlen
dirdi. Şimdi Sosyalist, Komü
nist, Cümhuriyetçi, Kıraliyetçi 
blrlbirine girdiler. Müsademe, 
yangın, kan gövdeyi götürüyor. 

HUkOmet Kuvvetli 
Madrit, 12 (A. A.) - M. 

Alcala Zamora s6ylediği bir 
nutukta hllk6metin vaziyete 
blkim bulundujunu, ispanyayı 
kurtarmak için nizam ve inti
zamı her tnrltı vasıtalarla te
min ve idame edeceğini beyan 
eylemittir. Sükun ve asayif 
avdet eder gibi görllnmektedir. 

Madrit, 12 (A. A.) - Dtm 
akfam ve gece eyaletlerde de 
Madritte zuhur eden vak' a.lara 
benziyen hidiaeler olmuıtur. 

SeYille, 12 (A. A.) - Bu 
sabah birtakun nümayişçiler 
cizvitlere ait kiliseyi ve 18 inci 
ura ait mimari eıerlerinin en 
muhteteml olan Saint • Joaeplı 
kın.esini ve Bueo Soceso ma
uatırını da yakmıflardar. 

izahat istiyoruz 
Terkos Şirketile, Bütün Hakikatlere Rağmen, Bir 
itilaf Zemini Bulunduğu Rivayetleri DoğYu mu? 

Terkos Şirketile Nafıa Ve
kileti arasında cereyan eden 
müzakerelerin nihayet bir iti
lifla neticelenmek üzere ol
duğu haber veriliyor. 

Birkaç gün bu rivayetin 
tekzibini bekledik. Çünkü 
b&yle bir itilafa imkan vermi
yorduk. Fakat bu rivayet, mü
tevali haberlerle teyit edildi. 
Su Şirketi Müdürü M. Kastelno
nwa da Ankaraya gitmesi bu 
haberin ııbhatine kuvvet verdi. 

Su meselesi, lıtanbulun ha
yati bfr meselesidir. Seneler-
denberi tehir halkının bu ıir
ket elinden çektiii, bir des
tan halini almıtbr. Belediye 

1 

heyeti f enniyeai bu ıuyun içil
miye aalib olmadıiuu ve ıirket 
tarafından ldareıinde mahzur 
bulundujunu fenni bir llUl'ett• 
tesbit etmif, mtıtalea1ım mu-

.,1irket Müdürü M. Kastelno 

faual ve müdellel bir raporla 
vekil ete bildirmiştir. 

(Devamı 6 ıncı sayfamızda] 

20UU Liralık Nakit Ve 
Hediye Dağıtıyoruz 

-SON POSTA nın Bir Kısım Karilerine büyük, 
Bilaistisna Büyük Diğer Karilerine De Küçük 

Birer Hediye Takdim Ediyoruz 
L6tfen dünyayı kimler idare ediyor serlavhası albnda 
dercettiğimiz resimleri veya kupunları toplayınız ve 

sekizinci sayfamızda okuyunuz. 

Dünyayı Kimler İdare Ediyor ? 
M. Brlyand 902 denberi 

meb'ustur. Kendisi eski soıya· 
list partisinin umumi kAtibidir. 
Din ve devletin ayrılması esa
sına ait kanun lAyihasını Bri
yand yapmıştır. Umumt harpt• 
Adliye nazırı idi. On bir def• 
Bqvekatette bulunmuştur. Bu· 
gön Franaanın Hariciye Na· 
urdır. 

Yalnız Franaaoın dejil. 

bugiln Avrupa siyasetinde en 

mllhim rol oynıyan adam 
Briyand'dır. Biltün Avrupıı 

onun ıözilne bakar. Fransızlar 
onu bir ıulh nazın addederler. 
Fakat aon senelerde bir ıui: ~ 

--- --

8 R l YAN D 

---
DU&n olmaktan ziyade b ..ırp naı:ırı rolnnn oynamıya 
bqlamııhr. Avrupa Birlitl iıkri onundur. 

1t ... ı k ... •k l•temlyen k...U.,. 

kolaylık olmak üzere reMDlaalba-

dald kupeau kemip Hklayınıs. 

MÜSABAKA KUPONU 
No:2 

BRIYAND 
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Tasarruf Tedbir- Pı._l __ b __ k_l _.-.::ı_lJ---b--ld~~M---ımım1m!!BME!ii'liZıi._.l_Rrm..m::ıla':mm:a~::::m1 

leti;ç.v !}-1~~! ... k B~r a ıgı ı stan u . a Ün aG .b.e- M~ı:lin 
için hükümet, ma1raf kı•- çocuk morluk Hı·ç y 0· k ı ı mınd• tasarruf yapıyor, ..J •• 800 Lirası 
bu münaaebetle biz, dün, 
bir Jum halk ile konuıtulr. 

• Oda bize şunları ıöyledı: 
Hasan Fehmi B. ( Mütekai

dinden Şehzade.başında Emin 
Nurettin mahallesi ) 

- Tasarruf edilecek oka
dar çok 9ey varki birden bire 
bangiaini söyliyeceğini insan 
fqınyor. Bizde bir darbı me
ıel vardır. (Ön tekerlek nere
ye ~iderıe arkadakiler de 
oraya gider ) deriz. Ben lilb 
ve fantazinin aleyhindeyim. 
Evliyayı umurumuz yerli mal
lan giymeli, devairdc herıey 
yerli malJarından temin edil
meli. Süslü mobilyalara niha
yet vermeliyh:. Bir arı gibi 
basit ve mutavazı çalışmalıyız. 

* Turhan Bey (Kadıköy kAy-
nahfırın sokak 24) 

Tasarruf demek arttırmak 
demektir. Ferdin evvela kamı 
doymalı sonra da bir para 
arthrabilmeli. Bizde 1'arnı Jo
yanlar pekaz. Binaenaleyh bu 
tekilde tasarrufa aklım ermez. 
Bizde para az olduğu için ha
yat t o nispette ucuzdur. Bu
gl\n evine yüz lira giren bir 

Niko On Yedi Y aıında
yım Derken Otuz Beıte 

Karar Kıldı 

Dün Müddeiumumilik Tıl»
bıadliye rakı k çakçıhjından 
maznun Andon otlu Niko 
isminde bir adamı, yqınm 
tayini için r6ndermlftir: Nt
konun kolu mühtırlftydO, Ta
bibi adil Nikoya ıoruyor: 

- Kaç yatındasıa? 
Palabıyıklı Niko ce•ap Yeri

yor: V allabi Efendim ob if .. 
te (16), (17). 

- Yok canım okadar 
yoksun ancak (1~) fllh 16-
rünilyoraun. 

Niko bu ta miat ıahih 
ıannederekı 

- Hayır Efendim (17) •anm. 
Tabibindll Nikoın:ıı atanı 

açtırdı, dişlerine bakb, ıöğils 
kıllannı, g6z kenarlanndaki 
kırışıkları tetkik etti. 

Tıbbi muayene Nikonun 
(35) yaşında olduğunu glSıte· 
riyordu. Raporu da bittabi bu 
ıekilde yazıldı. 

Adliyede, Karar Bildirilmeden Bir Gün Evvel 
Münhal Memurluklara Tayinler Yapılmış; 
Muhakeme Alhnda ise On Memur Var 

Memurin kadrosunda yUzde ( 1 ~) nisbetinde tasarruf yapıl· 

muı hakkındaki Heyeti Vekile kararı dün Adliyeye ve Vill

yete teblii edilmiştir. Bu tebliğde bundan sonra müohal me· 

murluklara kim•e tayin edilmemesi bildirilmiıtir. Bu tebllt 

herine ı~hrimiıdeki resmi dairelerde nekadar münhal memur· 

luk bulunduğunu öğreomek istedik. Defterdarlıkta yalnıı dört 

katiplik münhaldir. Vilayette yalnız bir nüfus memurluju açık· 

tar. Adliyede evvelsi güne kadar dört münhal vardı. Fakat 
Adliye intihap encümeni derhal yeni memurlar tayin etmiı 

olduğu için Adliyede bugün hiç münhal bir memuriyet 

kalmamıtbr. Şu hesaba göre l.tanbulda ancak (6) memurluk 
münbaldir. 

Mahkemedeki Memurlar 
lıtanbulda muhakemelerine 

lüzum görülen memurların ade

di de ( 10 ) u geçmemektedir. 

Bunlar dün tebliğ edilen He

yeti Vekile kararına göre Ve

kaletler emrine alınacaklardır. 

Kefaletli Memurluklar 
Bundan 110nra boşalacak 

memurluklar, eğer •emedarlık 
gibi kefaletli Yazifelere ait 
olursa V eklletlere bildirilecek 
diğer memurluklara ise kimle 
tayin edilmiyecek, bu •aıifeler 
diğer memurlar arasında tak
sim edilecektir. 

70 Yaşındaki Ermeninin 
ikramiyesini İki Açıkgöz 

Almış, Fakat.. 
Beyoğlunda Sürp Agop lı

mindeki Ermeni hastanesi ha
demelerinden 70 yqmda Hacı 
Mikelin 9464 numaralı biletine 
Tayyare piyangosunun dnnkü 
kqideainde (800) lira çıkını~. 
Hacı Mikel gazetede bu raka
mı a-örünce, onda biri olan 
(800) lira alacağım hesap ede
rek bir bayii sevinmiş, derhal 
fiyinmiş ve ıokağa fırlamıştır. 

Fakat Hacı Mikel ıokağa 
çıkıp elini cüzdanına atınca 
ıurab sapsarı kesilmittir. 
Çlhıldi bilet cllzdanın içinde 
yoktur. 

Hacı Mikel derhal geri 
d6nmftt, odasındaki ıandığı 
karmakuııık etmif, fakat bi
leti bulmak mümkün olmn
mıfbr. 

adam ıöyle böyle yaşıyor de-. B•r 
mektir. Bence hükumet yüz 
liradan fazla maaş alnnlnnn 
fazlasından yüzde yirmi bir 

acir Yoktur Kiradan Tasarruf Tıbbiyede Meras~m 

Bu variyıette ihtiyar, derhn.l 
b:leti a!dığı bayia koşmuş, 
başm~ım geçeni anlatmıştır. 
&yi ise, bir ıaat evvel iki 
kişinin gelip ayni biletle ikra· 
miye aldığını ıöylemiştir . 

tasarruf yapmalıdır. 

• Cemil B. ( Kumkapı Ni n-
cada 35) 

Hükumet bütçesinde azamt 
tasarruf yapm lda beraber it
halAt ile ihracat arasında bir 
tevazi.ln temin etmelidir. ltha
lAh, ihracabmızın hiç olmazsa 
yarı ına indirmeli. Bizde füzult 
ve lüks denilen şeyler vardır. 
Bunlar ithal edilmemeli. 

Mesela gramofon, plak, lU.ka 
otomobil ve artist kartlan 
ıokulmamalıdır. Bir senede 
yalnız Almanyadan 1,5 milyon
luk açık k::ırt almışız. Bu pek 
iUnahtır. 

Jf. 
Ali Bey (Aksaray, Horhor 

caddesi 16) 
- Biz pek gelgeç akıllıyız. 

İki ene evvPJ bir tasarruf 
modası çıkardık, çay yerine 
ıhlamur içeceğiz dedik. Hanım
lanmız ipekli giymiyecek de
dik. Fakat bu bir şampanya 
keyfi gibi geldi geçti. 

Bir sene başı gecesinde 
latanbulda (45000) liralık ıam
panya içildi. Anlaşılıyor ki biz 
vesayete muhtacız. Vasimiz de 
hnkiimettir. Hükümetimiz lüks 
eşyanın girmesini menetmezse 
bile hiç olmazsa tahdit etme
lidir, ben bu kanaatteyim. 

* İhsan Bey ( Beykoz Y alıköy 
162) 

- Otomobil ve tayyare 

Galatada Çalyan hanında 
eldiven fabrikası sahibi M. G. 
Helter bir haftadanberi piya· 
sada gözükmemektedir. 

Bu adamla iş yapan1ar, ken
disinin mühim miktarda borç 
yaparak kaçhğını aöylemekte
dirler. Y ıwhanesi bir haft • 
danberi açılmamışbr, 

On gün kadar evvel de 
oğlu ltalyaya kaçmıfbr. 

nakliyatta mühim terakkiler 
gösteriyor. Ben fİmendifer yeri-

Cağaloğlunda hususi bir 
binada bulunan kadastro fen 
heyeti bina kirasından tasar
ruf maksadile bugünden itiba-
ren tapudaki dairesine l8f1• 
nacakbr. 

Polisin Evinde Hırsız ı 
Knsımpaşada oturan poli 

1 

Hikmet Efendinin evine giren r 
hıraız bazı eşyalan çalarak 
kaçmıştır. 

Memlekette Tıp tedriıatının 

yıldönümüne tcsaadüf eden dün, 
Tıp Fckülteıindc bGtün doktor• 
laran n bp talebcainl!l lttiraklle 
merasim yapılmıtbr. Tıp tedriıab 
tam 531 ıene evvel batlamıtbr. 

Ali lktısat Meclisinde 
Bir miiddet ıonra Ankarada 

topltlnacak olan An lktıaat Mec
lisi 929 tediye muvazenHlnl, lb· 
racat ntzamnamelerinl ve liman• 
larımızın lnkitafı tedbirlerini ~a
rOşecektir. 

Bunun lizerinc Hacı Mikel 
Poliae müracaat etmiş, tahki· 
k~t netice inde ihtiyarın arka
dqlarmdan Herant ile Kain· 
poderinin bileti çaldıkları an· 
lqılmıt Ye ikili de yakalan
'DIŞtır. 

Sırlı İntihar ne ıott yaptlmuım bu ~n~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.~~ 
le biUçede daha fazla tasarruf r ~ • M h H ö 
edilmesini dflşllnüyorum. Misal- BU ADAM KJM? a mure • mın lümü 
mi istersiniz. işte lıtanbulun - Sebebi Hala Meçhuldür. 
vapor ve şimendifer kuı:opan
yalcrı. Otobüıler1e rakabet 
edemedikleri için zar•r edi
yorlar. 

* Mehmet Hikmet B. (Fener· 
yolu merhum Adilpaıa ıellm
lığında) 

- Tasarruf diyoruz. Fakat 
bu iımi yalnız söylemekle ik
tifa etmek mecburiyetinde ka
lıyoruz. Halbuki tasarruf mem
leketin h'1en olan Taziyetine 
göre olmalıdır. Me.eli bazı 
memurlar almıf olduju 50 lira
nın banka, verfi bilmem 
vesaire taksiti kesile kesile 
elde kalan 44 • 45 lira ile dört 
bet nnfustan ibaret olan aile
sini mi geçindirecek yoku 
tasarruf mu edecek ? Aç ya
şamak milmklin olsaydı tasar
ruf mnmkün olabilirdi. 

SON POST A'da her rOn herkeıçe tanıonuf, metbur bir adama 
ait on ıual ve on cevap bulacakıın1Z. Her auale Yerilen cn•ap 
ıi:ıin için bir meçhulG halledecek ve on cevabı okuduktan ıonra 
meçhul adamı bulacak11nıL Eter bulamuaauız yann biz ıize bu 
adamın kim olduğunu .ayliyecetiz. Fakat bulmıya ~arret ediniz, 
çok etlenecek•iniz. (Bu etlencemizin piyanl'omuzla alAkaaa rolcturf 
makaadımız karilerimizi dtl90ndOrerelc eQ-lendirmektir. 

1 - Erkek mi? 1 - E•et. 
2 - Sat mı? 2 - Hayır 
3 - Ne zaman yatıyordu? 3 - Tirnurlenk umaaında 
4 - Methur mudur? 4 - Pek çok. 
S - Ncai ile meşhurdu? S - Nükteli •• ltikmetll 

6 - Buıün bu adamı anar 
mıyız? 

7 - Neai ile anarız? 
8 - Kabri nerededir? 
9 - Mealeti ne idi? 

10 - isminin ilk harfi N 
mudur? 

ıöderlle. 

6 - Her fıraa~ hatta lı-
mini tqıyan bir mec•ua •artlır. 

7 - Litifelerile. 
8 - Aktehirde. 
9 - Hoca. 

10 - E•et. 

(Dünkü adam Fethi Beydi. Buıüakü adamı yann ı8yliyecefb.) 

Beykozda, Y alıköytınde kun
dw-aa 0&1Nn Efen dinin kızı 
Mahınvre Hanım kendisini de
nize .tarak geçen gün intihar 
etti. Fakıat hidiıenin sebebi 
bili anl1.f1lamadı. .';enç kızın 
e 1den babuına ait bir tabanca 
alarak kaçmıya başladıjı, ma· 
halle halkının da kendiıini 
batmak için koıuştuğu hak
kında ortaya bazı haberler 
ıllrüldG. Osman Efendi, bize 
mliracaat eder k bidiaenin 
bu kıımına ait olan maliima
bn dojnı olmadığını kaydet• 
•it \"e: 

- Y aYJ'U1D kendisini denize 
atmıfbr, f:ıkat sebebi bizco 
heli meçhuldür 1 demektedir. 

• 

Günün Tari/ıİ 
. ı. 

Hariciye Vekıı1 

Dün Gitti 
D" h • • J Harıclre un 9e rımı%e ge en ded 

Vekili Tevfik Rütlü B. öğle •• 
hat• 

ıonra ekapreıle Ceoe reye d'ğel 
ket etmittir. Yanında 'dır· 
muralıhularla müşavirler 'far 111 
Orada Avrupa birliği esasl•'

1
d• 

hazırlıyacoık olan koıniıyoıı 
Türkiyeyi temıil edecektir· deli 

Tevfik Rliştü 8. harcket1
0
n -... 

k• .. ıı .. 
evvel beyanatta bulunara • t.ih 
ya buhranının •ebep!cri tet d• 
edilirken yalnız lkhaadi •·~~it· 
mütalea yürütmek doğru def' k 
E d- -uııı' mniyet meaeleıinl de ufU İli 
lazımdır. Çünkü ıulhtcn etil e-
olmadan ticari muamelele~11 ~e· 
llmetini düşünmek mümkull 
tildir .,, demittir. 

Bu da Çiroz TröstU 
Ç. · ıcııJI! 
ıroz ihraç eden tacı~ deli 

çiroz müstahaillerinin eJlcr111
1 

f' 
mallarını ucuz almak için bir tef 
ti - 'f'c•' klerl haber alınmıştır. ı ~ 
odaaı, bu tacirleri yarın toplı> #' 

rak bu işin doğru olmadığın• ııe 
dilerine bildirecektir. 

Seyyah Geldi 
2501 

Dün akşam tehrimiH ( .AD 
Amerikalı ıeyyah gelmiştir. bUJ' 
ıebri gezip gideceklerdir. 

Federasyon Reisi ~ 
Futbol federasyonu relai ~·~, 

Emin 8. , futbol kongre•1~11 
hazır bulunmak üzere b•W 
BerHne iİdecekür. 

Bütçe Encümeninde 
Mecliı bütçe encümeni ~; 

Yergiler hakkında Maliye ve 
linin izahatını dinlemiştir. 

Çah~ma Saatleri 
y ı~· 

Reıml dairelerde dündtl1t tı 
b • al . 'ı:ı -aren yenı ç ışma aa tanı ı-ı 

blkine b4lanmıttır. MeııPuf dl 
sabah doknz:da relip .ıtJ 
paydoa etmiştir. 

Duyunu Umumiye işleri 
ııt 

Ankaracla yapılacak nıüı• .1~ 
reye iştirak etine~ ilzere lı:sfeb, 
Dainler vekili M. Vayt dün ~it' 
rimiı:c gelmiştJr. Diğerlcrile il 
likte yann Ankaraya gidecalıt 

Ticaret Borsasmda BuhraP 
Ticaret borauındakl buhr-~ 

.lfizeltilmeıl için (5) bin lir• 11 

alm ncaktır. 

OskUdarda Hastane 
Şehir Meclisi diin yine t~~ 

lanmıf, hararetli münak•f'b~ 
olmuf, neticede Oıkildard~~· 
laaıtane açılmasına karar 
mittir. 

Peşte Sergisinde ~' 
Peştcde açılan Beyııelıı'of' 

Sanayi Serıiıoinde Türk pa"h 
birincili~i kaunmıftır. 

Son Posta~nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve idare 1 ;._ __________________________ ~~------~----~~-~~~~----------~-·~-----------~----------~~.~~~~~~---~~----~--~------~-----------::- --..... --~~---------""' 

1: idare Müdürü - Hasan Bey, Benim l 2: Hasan Bey - Nuıl bir kAtip istiyor-
bir katibe ihtiyacım var. Bana bir genç tav- aun, anlat bakayım da ona glSre dilfiineyim. 
ıiye eder misin? 

idare Müdürü - Liaan bilıin, hcaap bilsin, 
Ucbaat bilıin, · vazifeperver olıun, müdekkik olıun, 

mtltetebbiı, Zekl ••. 1 

4: Hasan Bey - Dur, cltır, ayol .•• 
böyle birini bulsam kAtip değil lktıs.at 
olmasma çalııırdım. 
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r Hergün 
At·· - -ıınderecatımızzn çok· 
lrığıından dercedileme .. 
iniştir ..........._ . 
~-

1' arihi Kayitler 
On İki Vagonla Anka-

raya Nakledildi 

ai ~ultanahmetteki Tapu daire
ı: e bulunan tapu kayitleri 
y \Tagonla tamam~n Ankara .. 
~nakledilmiştir. Burada yalnız 
kaı nbuı vilayetine ait kayitler 
g-· lllıştır. Bunlar arasında bu· 
A. un elimizden çıkmıç Asya, 
y ~Pa ve Aferikadaki vila· 
\' t ere ait tapu kayitleri de 
ilrdır. 

.. Bunlar ş'mdi vilayetleri ida-
•e d . ar e en hükumetlerin tebeası 
il asında çıkan tapu ihtiliiflan
" I hal için Hariciye Vekaleti 
asıla ·ı l tiıı . sı e yapılan müracaat e-

lsafı için saklanmaktadır. 
V·Kanuni Süleyman zamanında 
k 1Yanaya kadar Osmanlı ül
ta~i?~e yapılan umumi nüfus 

b. rırıne ait knyitler de ayrıca 
it dil .\ragonla Ankaray nakle-
ll:ııştir. 

Sevgiliye K zmış! 
tııra Da Bu Hiddetle 

endisini Denize Alınış 
Oht Şirkecide Karga sokağında 
t tan Kasap Yakonun (18) 
d~f•ndaki kızı Matmazel Sol 
l\lln öğleden sonra vapurla 
k ad~köyüne giderken intihar 
r;-:hle k~ndini denize atmıştır. 
"1 at vapur derhal durdurul-

u4, genç kız kurtarılmıştır. 
~ M~tnıazel Sol hayatından 
iatdttıgı için kendini öldürmek 

tdiğini söylemiştir. 
b· l ahkikatımıza göre genç kız 
~~ lllüddet evvel Salamon is-

lttde b' 1 . . fak ır genç e sevışmış, 

~at bir müddet sonra Sala
t) .. n kızdan yüz çevirmiştir. 
ita Un sabah ise Mahmutpaşada 
'•tıJılaşan eski sevgililer ara
tlil ~ kalp kmcı sözler sarfe
oı_ lb.ış, bundan çok müteessir 
~l\ Matmazel Sol da intihara 
~ vermiştir. 

intihar Tahkikatı 
s~~eçen gece intihar eden 
Q~ ahat Hanımın nişanlısı Zeki 
tilıYd:n dayak yiyip yemediği 
lfir~ti~i polis tahkik etmekte
~~t Bır habere göre de Saba
~ lianım Zeki Beyden evvel 
~ .doktorla sevişmiş, fakat 

'sı h . d' 1 ~lt u ız ıvaca razı o ma-
ttıı r, Cesedin morgla mua
~ti ~sine ait rapor dün müd-

llttıurnmğe verilmiştir. 

Bir Komiser Hakkmda 
ltı 

-._ • 
1na tasallut eden bir kı-

tı ~t .tahkikatı usulsüz yaptı
'tt-i :•asile Pangalb serkomi
lb-kt Ubeyir B. isticvap olun-

adır. 

t Cocuk Düşürmüş 
~ ~dik paşada Madam Var
~~~. aylık çocuğunu kasten 
ki~t uğu için hakkında tab· 

Yapılmaktadır. 

l).. Yaralananlar 
~~~·~n Şehrimizde beş cerh 
ltııS\lk 1 kaydedilmişt bir de 
bi., Pazarda sokak ortasında 
11ıttttı?lık nıetruk çocuk bu-

Şlur. 

·SON POSTA 

1 ......: Züpbeler, yeni boyanmış, cilale.n- j 2 - Her şeyin ancak sathını görenler 
mış eald ve p:ırtal kunduralara benzerler. içln bu kunduralar, sağlam ve yeni lmiı 

gibi parlar, göz kamaştırır. 

3 - Fakat biraz vakit geçince, bunla• 
rın cil6sı kaçar, gider. Kofluğu ve eskiliği, 
kıymetsizliği ortaya çıkar. 

•• •• • UGUNUN TELGRAF' HABERLERi 
Yüz Ellilikler 

Garbi Trakyadan Tart 
Ediliyor 

fskeçe, (Hususi) - Yüz elli- , 
lik listeden . Mustafa Sabri ile 
oğlu İbrahim buradan bütün 
eşyalarını toplıyarak Atinaya 
gittiler. Bunlar Patrasta otura
caklar ve gazetelerini orada 
çıkaracaklardır. Şimdi burada 
yüz elJiliklerden Çopur Hakkı 
kalmıştır. 

Diğer taraftan Garbi Trak
yada yerleşen Türkiye firari
leri Suryeye gitmek için faa
liyette bulunuyorlar. Suryede 
yerleşmek için müracaatta 
bulunmuşlardır. ---
intihabata Fesat Karıştığı 

iddiaları Çoğaldı 
Ankara, 13 (H. M.) - Bo

lut Kayseri, Afyon meb,uı 

intihaplarmda kanunsuzluk ya
pıldığı hakkındaki iddialar va .. 
rit görülmemiştir. İzmir mUs-1 
takil meb'usu Halil B. hak-
kındaki iddia da esassız tellk
kı ediliyor. Manisa meb'usu 
Halil Beyin meb'usluğa mini 
vaziyeti olduğundan mazbata
sının meclisçe kabul edilme· 
mesi çok muhtemeldir. Maa
mafi Halil B. dün akşam 
meb'usluktan tekrar istifasını 
vermiştir. 

Halil B. Hükumeti Tenkit İçin 
* * * Hazırlanmadığınt Söylüyor 

Ankara, 13 (H. M.) - İzmirden müstakil meb'us olarak 

seçilen Halil Beyle görüşttım. Sırrı Beyin tenkitlerini nuıl 

bulduğunu sordum. Şunları söyledi: 

"- Herkes gibi ben de dinledim. Bu tenkitlere iştirakim 
mevzubabis değildir. Henüz tenkide hazırlanmış değilim. MOs· 
takillere lider olacağım hakkındaki haberler de esassızdır. 

Zaten hiçbirisini tanımıyorum." 

~~----------·-·-..--------~~-
Bir İhtilas 1 Tütün Meselesi 

Bir Maliye Memuru Üç lznıirde iki Büyük Tacir 
Bin lirayı Yok Etmiş İflas Vaziyetinde 

Ankara, 13 (H.M.) - Reşat 
isminde bir maliye memurunun 
zimmetine 3 bin lira geçirdiği 
anlaşıl m ışt tevkif edilmiştir. 

Bu zat şöyle demektedir: 
"Bu parayı bankaya yatırmak 
üzere yanıma almışbm. O 
akşam arkadaşlarla içtik. So
kakta düşilp bayılmışım. Ayıl
dığım zaman cebimde Uç yüz 
lira kaldığını gördüm.,, 

Fena Kokulu Bombalar 

fzmir, 13 ( Husust) - Tn
tün lnhisarının bugünlerde 
burada mübayaata başlamasına 
intizar ediliyordu. 

Halbuki mubayaa heyetinin 
Samsuna gittiği haber alındı 
ve bu haber piyasada çok 
feııa tesir yaptı. 

Ellerinde fazla mal bulunan 
iki buyük tacir, satı, yapama
dıkları için iflas vaziyetine 
dü,müşlerdir. 

Kardeşini Yaralamış 

Heyecan •• 
Tensikat Haberi Büyük 
Bir Teessür Uyandırdı 

Ankara, 13 (H. M.) - Blit· 
çede tasarruf dolayısile memur 
kad.rolannda tensikat yapıla· 
cağı haberleri memurları çok 
müteessir etmiJ ve heyecana 
dllşürmilştilr. 

Bu haber, buradaki memur 
klltlesi arasında muhtelif tef· 
ıirlero sebep olmaktadır. Me
murlar arasındaki bu heyeca· 
nın, yakında Meclisten çıkacak 
olan iki aylık muvakkat bütçe 
ile nihayet bulacağı veya yeni 
bir safhaya dahil olacağı söy
lenmektedir. ---Para Hırsızhgı Maznunlarma 

Ankaradan Tebligat Yapıldı 
Ankara, 13 (H. M.)- Eski 

kağıt paraların yenilerile de· 
ğiştirilmesi esnasında yapılan 

hırsızlığa ait Adliye tahkikab 
mühim safhaya girmi~tir. Tah· 
kikat hakimi lstanbulda bulu· 
nan ma:munlara tebligat yap
mıştır. 

Veni Mülki Taksimat 
Lapcig, (Hususi) - Son İzmir, 12 (H. M.)-M\:~ımet 

Ali isminde bir esrarkea HU- Ankara, 13 (H. M.) - Ye-
Lapcip şehir meclisinin içti· " seyin ismindeki ağabeysini ni mülki taksimat layihası Ve-
maında bir hayli gürültüler ağır surette yaraladı. . killer heyetinde müzakere edi-
olmuş, burada akalliyette ka- liyor. Layiha kanun şeklini 
lan muhalifler mecliste bom- lstanbul Valı'sı· aldıktan sunıa 18 vilayetin 

Hariciye Encümeninde balar atmışlardır. lstanbul valisi Muhiddin Be- lağvedilerek vilayetler adedinin 
Ankara, 13 (H.M.) - Mecllı Bu bombalar lAstikten ya- yin umumi valiliklerden birisi- 63 ten kırk beşe inmesi ve 

Hariciye Encilmeni Reisliğine pılmış olup çok fena koku ne tayin edileceği haberinin Burdur, Aksaray, Niğde, Ha-
Saffet B. (Erzincan) seçildi. çıkarmış, azanin dağılmasına doğru olmadığı Ankaradan lcarit Gümüşhane, Sinop, Çorum, 

O sebep olmuştur. bildiriliyor. Rizet Giresun, Ordu, Tokatt 
Bir Milyoner ldUrlifdU --~~-= ~~_.. =---=-""""""'""'""'==-=---=---,._.....,..__.._==--==-== Kütahya, Bilecik, Çankm, De-
Lahi, 12 (A.A.) - Milyo· r--------------·-----------. nizli, Kırşehir \'e Kırklareli 

ner Eschauziernin boş bir ma- • • • valiliklerinin lağvolunması çok 
ğazada cesedi bulunmuştur. ister inan, ister inanma l muhtemeldir. 
Muamaileyhin katili olduğu 
zannedilen bir şahıı tevkif 
edilmiştir. 

Hayat Ucuzluyormuş: 
Ticaret Odasının mart için 

yaptığı maişet cetveline na
zaran hayat geçmiş senelere 
nisbetle bir miktar ucuzlamıştır. 

Maarif Eminlikleri 
Ankaradan bildirildiğine 

göre bütçede tasarruf maksa
dile Maarif Eminliklerinin 
ilgası da düşünülmektedir. 

Kaybolan Kağıtlar 
Tütün inhisarı için Avrupa

dan gelen dört bin bobin ıi

gara kağıdının Gümrükten 
çıktıktan sonra kaybolduğu 
iddia edilmektedir; 

Güzellik kıraliçesi 
Güzellik kırahçası Naşide 

Saffet Hanımm muallimlikte 
kullanılmıyacağı anlatalmışbr. 

Hafü.e Suzan H., yanın
da (25) giinlük çocukla 
beraber evvelki gün saat 
on bire doğru polis mü
düriyetine getirilmiş. Ora
da iki saat kadar kal
dıktan sonra müddeiumu
miliğe gönderilmif. 

Orada da bir müddet 
kaldıktan sonra tekrar 
polis müdliriyetine dön
müş. Müdiriyet, yapılacak 
bir muamele olmadığına 

hükmederek Suzan Haıhmı, 
yine (25) günlilk çocukla 
beraber Beya~ıt mer-
kezine göndermİft ka· 
rakolda da iki saatten 
fazla beklemiyo mec· 
bur olmuı. Hulba ( 25 ) 
glinliik çocuk, Mndnri
yetten. M6ddeiumnmiliğe, 

Müddeiumumilikten, Müdü· 
riyete, Müdürüyetten ka
rakola, gönderile gönde
rile beş altı saat sUtsUz 
ve gıdasız kalmış. 

Zavallı yavru bu yor
gunluğa ve bu açlığa ta• 
hammül edememiş. Müte
madiyen ağlamış. Fakat 
yavrucuğun bu feryadına 

aldıran olmamıı. Nihayet 
insaflı bir zat çıkıyor. 

Y avroyu hizmetçi ile 
birlikte evine götür6yor 
vo kanımdan süt emme· 
sine imkln veriyor. 

Demek ki bu zat çık· 
masaydı (25) gtinlük yavru 
ağlıya ağlıya açlıktan öle
cek ve bundan dolayı kim· 
se mllteessir olmayacaktı. 

/ne' inan, ister inanma/ 

Satış Kooperatifleri 
lzmirt 13 (Hususi) - ihtisas 

.!laHbi bulunmamasmdan dolayı 
sat•~ koopuatifleri teşkili fik· 
rinin bu sene tatbik edilmiye
ceği anlaşılıyor. Bu iş için 
mütehassıs getirilecektir. 

Kardeş Katili 
lzmitte Değirmenderede Meh

met isminde bir köylü küçük 
kardeşi Ômeri yaralayıp aı-

l dürmD;:rutlular 

Elktrik Şirketini Yola 
Getirdiler 

Berut, (Hususi) - Halkın 
elektrik şirketine yapbğı boy
kott şirketin elektrik fiabnı 
23 kuruıtan 15 kuruşa indir-
mesile nihayet bulmuştur. 
Tramvay Ucretleride bir mik· 
tar indirilmiştir. 

Sayfa 3 

• • 
Bütçede: 
1--Vekaletlerin kapalı t.ah· 

cisatları fazla değilmiş. 
2 - Lüzumsuz bir sürü Mec

lisi .idar.e azalıklar.ı, encümen
ler, konıüsyonlnr ve bunların 
binalarına, azalanna, memur
larına, müstahdemlerine verilen 
aylıklar, hakkı huzurlar, ikra
miyeler, ücretler fazla değilmiş. 

3 - Bir sürU büyük me
murların otomobil tahsisatları 

şoför aylıkları, gayri melhuz 
bir sürü masrafları fazla de· 
ğilmiş. 

4 - En küçük resmi baha
nelerle verilen ziyafetler, yapı· 
lan rasimeler, teşyiler, istik
baller •. Fazla değilmiş. 

5 - Yine büyük memurla
nn, mebtusların sık sık dün• 
yanın dört bir tarafına yapbk· 
lan seyahatler, harcırahlar, 

fuzuli tahsisatlar fazla değilmiş. 
6. - Hükumet dairelerinin 

ve yarım • resmi cemiyetlerin 
ve milesseselerin taşa toprağa 
döktükleri yilz binlerle, mil· 
yonlarla bina paraJan fazla 
değilmiş. 

7. - Velhasıl, daha bu sil· 
tunda kaleme gelmiyent bazen 
şu yukarki alb maddenin ye
kfınunu geçen o çeşit çeşit 
masraflar, hazinenin memesin-
den kan getiren nice israflar 
fazla deği!miş. 

Fazla olan ne imiı ya? 
Birkaç zavalh memur mfilazi· 
minin alacağı birkaç kuruş ı 
şurada burada bulunan üç beı 
münhale tayin edileceklerin 
alacakları birkaç kuruş ; tahb 
muhakemeye alınan ftç bet 
kişinin alacağı birkaç kunıt 
ve yine zavallı memurlann 
aylıklanndan kırpılacak yüzde 
on beş ... 

Yeni biltçe parlak: Şak 
şak, tak. 

Samsun Yangını 
Samsun ( Husutl ) - Birkaç 

ay evvel Zafer sineması yangını 
ikinci sinema müessesi için bir 
ibret dersi olmamış ki aynı 
akibet Kazım paşa sinemasının 
başına geldi. Temsilden sonra 
sinemanın makine dairesinden 
bir yangın çıktı, filimler ve 
daire yandı. Sinema sahiple
rinden Nazif Bey de yüzünden 
hafif surette yanmıştır. Hadi
senin sebebi, elektirik ampU. 
lüniln hararetinden füimlerin 
tutuşması dır. 

Tevkifhane 
Bu Sabah Ansızın 

Teftiş Edildi 
Tevkifhane bu sabah saat 

onda Tabibi Adli Hikmet ve 
Müddeiumumi muavini Rıd

van Beyler tarahndan teftit 
edilm!ştir. Mevkuflarla ayrı ay
n temas edilmiş mevkufiyet 
sebcP.leri ve kaç gündenberl 
mevkuf bulunduktan ıonılmut 
'fo evraklan tetkik olunmuş• 
tur. Hasta mevkuflann yemek-
leri ve sıhhi vaı.iyetleri de 
gözden geçirilmiştir. 

Şimal Kutbuna 
Tahlelbahirle 
Seyahat 

Yazan: Hoyet kumandanı 
ı Wilkins yannki nüshamız.da 
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ak' ası Başladı 
Kızını Vermiyen Hasan, 

1 

Betbaht Aşıkı Kar· 
nından Vurdu. 

Orhangazi, ( Huıuıt ) -
Oregil iımini alan bir k6yde 
kanlı bir aşk hldiıeıi olmUf"' 
tur. Şekli ıudur: 

Yusuf, Topal Hasanın kınnı 
bOyilk bir aşkla sevmektedir. 
Fakat Hasan Ağa bu muhab· 
bete ehemmiyet vermiyor. 

Kııile evlenmek istiyen Yu· 
ıufun ricalarına kulak aımı· 

yor. Hatta gencin hissiyati!e 
alay bile ediyor. Ayni zaman· 

da bu halin bir hAdiıe doğur· 
masmdan da çekiniyor, k6y0· 
Dil değiştiriyor. 

Fakat bir iş için geçen glln 
tekrar eski bucağına dönüyor. 

1

. 
Yusuf, Hasan Ağayı kay kah· 
vesinde görünce hemen yanına 

yaklaşıyor, eski talep ve der· 1 

dini bir daha tekrarlıyor. Fa-

kat Hasan Ağa ayni ıuretle 
mukabele ediyor. 

Söz, dil kavgasına ve bu 
arada Hasan Ağanın suratında 
patlıyan şiddetli bir tokada , 

kadar varıyor. Fakat biçare 
bu sefer de karnından yediği 

bir bıçak darbesile yere dev
riliyor. Mesele Adliyededir. 

M. H a.11 ret 

lzmir Belediyesinde 

-" &eı, Her Tarafta Kanlı ! 
sademeler Oluyor; ~.., 

Heyecan lçindedit 

Madrit, ( A.A ) - ~ 
ldareaıin aynı olan h~ _:ı.ıı 
ilin edilmiştir. NümaY:=.t_ 
karmelitlerin binası ile ·tıei' 
darillfünununu ve ciıvı , 
zaviyesini ateşe vermişle~ 
Bu zaviyenin yakınında ,rtt 
müsademe olmuştur. İki ~ .... _..k 
tan ateş edilmiş ve bırr"" 
kişi yaralanmıştır. ·1' 

Dünkü hadiselere ıebeb1 

veren kırallık taraftartafll" 
tevkifi emredilmiştir. rfJI 

Bütün ispanyada borsa aı" 
amelitı tatil edilmiştir. N tl' 
lar meclisi mütemadi ı~ 
içtima halin de bulunmaktad'' 

Tayyareler 
Harekette 

Madrit, 12 (A.A) - ~ 
ye nezarntine mensup b' ·il' 
memurlarla tayysreci ıab~ 
bugün Madrit üstünde -, 
cak olan milteaddit taY~ 
iilolarmm idaresini ele al...,, L_ 
Uıere askeri tayyare kar.. '<lllir 
gihına gitmişlerdir. Bu ~ ~f 
yareler, evvelki gün ve , 8 
kırallık taraftarlarile komii~ ~ 
ler tarafından yapılan b J ..: 

k ~· ~o~ et hakkında izahatı "JI \t-ıcti 
binlerce beyannameler ata '1 

lardır. ı::• C! 

G'ocuk - Hasan Beyi Şu kitaptaki resmi kıfmızıya boyayacagım, nasıl yapayını, bana Öğretsene... Komünistlerin --bk 
Hasarı B. - Ablana sor, dudağını nasıl boyuyor! Ondan ala resim hocası bulamazsın. Mitingi ~ ~la 

..------------------------------------:.-:.-:.===~~= Mad:rit, 12 (A.A) - I(:; ~tarı iP AZAR OLA HASAN B.İN FIKRALARII ~;i,;~·d~:~:;::~;g !;S~ ~I lzmir, (Hususi)- Belediye
ainde tasarruf maksadile bele
diye reis muavinliği lağvedil
di. Diğer memurlar arasında 
da yüzde otuz nisbetinde ta
aarruf yapılacaktır. 

_ _ tertip edildiği meydanın ti ~ 
C • J V k 1 A f A ""' varında bulunan yerleri İ L:.. ~ 
ınuen nor an r Zamane dilile rmu gacının 1 ~ mak ve meydana çıkan ;,ı._ ~~ t 

Vehhap Tekrar Boykot Edildi 
lımir, ( Hususi ) - Al

taylı futbolcu V chhap cuma 
gilnktı maçta hakeme hakare· 
tinden dolayı tekrar boykot 
cezası aldı. Daha evvel de bir 
aene boykot cezası almıştı 

Adliye Teftişi 
Kemalpaşa - Adliye mil· 

fettiti Arif Bey gelerek mınta· 
ka adliyesinin teftiıine batla· 
mııbr. 

Adanada Eski Bir Casus 
Adana, ( Hususi )-- F ranııı 

lfgali esnasında dllşmana ca
ıuıluk yaparak bir vatandaşı· 
mızın idamına sebep olan Ali 
ilminde biri evvelce memleket 
haricine atılmıştı. Bu adam 
birkaç gOn evvel Tarsusa ge· 
lip yerleşmiştir. 

Kiıiste Mahsul Vaziyeti 
Kilis, (Hususi) - Bu ıene 

zeytin mahıultı geçen seneye 
nispeten az olacaktır. Bu ae

beple fiatlerin iyi olacağı Omit 
edilebilir. 

' 
Ekin vaziyeti de çiftçinin 

yUzünU güldllrecek derece
dedir. 

Eski Balıkesir Meb'usu 
Balıkesir, ( Hususi )- Halk 

Fırkası tarafından bu intihap· 
ta namzet gösterilmiyen ıabık 
meb'us Sadi Bey avukatlı§'a 
"ıaşlamıştır. 

Adam 11 ı·skambı·lde Sevda Altında ıarı kapatmakla iktifa e~ ~ıı 
· 1 b tir. Bu esnada 80 kom ':"-il' -....:. 
Kuruntu u ir adam günün Hasan B. bir gUn bir armut tevkif edilmiştir. Miktarı ~ ~~ 

birinde Hasan Sen lokumun kızısın, b~n bir Maça beyiyim, ağacının altından min edilmemit olan nUıı>'V ~-.. 
Beye dedi ki: Gel yanıma yaklaş ta sana birşey diyeyim: geçiyordu. Ağaç- çilerin geri kalan kısnıı / -.:htıı 

- Bizim ta mlinasebetsı"z çıp kurtulmıya muvaffak Maça bey pek acıktı, gözleri kararıyor, 
evde cin var, S b k d b d muıtur. eni en )o um gibi hap hap e ip yiyeyim. ir a am vardı. 
Hasan Bey, Bir Tevkz/ 

G Şaka olsun diye "" 
cin... ece - Hasan Beyin ka- Madrit, 12 (A.A) - Di ·' 
yatağıma gi- f törlük idaresi zamanınd• ~ \ 
rince karşıma Elimde senden tatlı, senden güzel bir koz yok; asına küçük bir v s 

ham armut attı. zırlak etmiş olan amiral . ı 
çıkıyor ka- Ama fani dünyada benden daha kokoz yok; · d k'f d ._.;ı. ' Hasan B. ba- neıo, tln tev ı e ilmıt..- 'a ~ 
ranlık sofa- Vaz geç otomobilden, arabadan sevgilim, AT ·~ 
1 d k · t k 1 D l ı ıını agw açtaki adama dogwru ıvazır/ar '"" nıı ar a ıezer en peşıme a ı ıyor. o aşa Jm kırlarda, bak· ne çamur. ne toı yok ! .. "'it 
Okadar dua okuyorum, fayda kaldırdı: Meclisinde J ~ 
etmiyor. Ne yapayım acaba _ - Çok şükür, dedi. Madrit, 12 (A.A)- Udi~ ~ 
Hasan Bey? Neye şükrediyoraun, I' J ı B il '-· ~ 

- Evli misin sen? 1 k le d va ı enera e iano, / ı 
D 

w •1. H B b s ambil ağıdında kız oğlan yan yana ır; Hasan Bey? akşam nazırlar meclisine . A 
- egı ım asan ·• e· O tatlı bakışların emınım ki banadır. - İyi ki başıma daha bü- d Y_.. kinm, yalnızım. erek vaziyet hakkında , 
Hasan B. biraz düşündü: Sevda nedir ? Gel sana güzelce anlatayım : yilk bir armut atmadın 1 izahat vermiş, sükun ve .. J 
- Ha ... Dedi, öyleyse evlen, Sevda havalandıran tatlı bir fırtınadır. - Daha biiyük armut yok yişin iade edildiğini "7d 

fakat kaynanan da seninle be- ki, Hasan Bey? miştir. Vali, meclise ve~ 
raber otursun, bak bir daha cin Pa. O. Ha. Deq - Sen varsın ya 1.. izahatta şu •özleri de iP" 
filin kalır mı? Çünkü cinlerin 1 S · · 
hakkından yalnız cadılar gelir. -----------------------"' arı etmıştır. ; 
7 T. k l Okadar çok Manastır ,1_ 1c<:ı 
uy usuz uqun Plajda Saygısız Kô.ğıtlar ki yeni hAdisler vukuu~" \ i 

Çaresi• B ""' f 116. • , .f. • de bunların hepsini bit .~ tt. .. , 
ogun U lYI lSaJ lT Bir belediye memuru mahal- ayni zamanda muhafal,,. \~ 

Zengin komşulardan biri H B b' 0 lA' 't B' .. ,,n H B lede bazı ev- imkl!n bulmıyacag" ız. '·ı 
Hasan Beye asan . ırg n p Ja gı • ır 5 .. n asan eye ıaygı- lerin üstüne .. '" t 
uykusuzluktan mişti. Gazinoda ıız bir misafir gel· sarı kağıt Barcelone 'da ~il ( 
ıiklyet ediyor: oturdu, denize mişti. Sabahtan ak- yapıştırıyor - Vaziyet gt ~~il 

- Geceleri girenleri seyretti. ıama kadar oturdu, du. Barcelone, 12 (A.A)- r ~ ~ 
yatağına gir- Garson hesap Hasan Beyi tıraş Hasan Bey rada ıllkfın htlküm snrı:;( 1ı. ~-b· 
dikten sonra pusulasını getİ· etti. Bir tUrlü git- bunu gördü tedir. Geçen iki gün ıa / ~~ 
saatler geçiyor, rince, Hasan B. mek bilmiyordu. Ni- ve sordu. da zuhfır eden vak'alar 8 .it ,~tb 

ona dedi ki: h k d teY uyuyamıyorur , ayet en ini met- -Pazar ola belediyeci başı.. celon' da hiçbir akis ve \ta .. 
d. d - Ah, keşke h t · b l d ? J •• ıyor u. e mıye aı a ı: Bu sarı kağıtlar ne olacak yapmamıştır. 

Hasan Bey düşündil, taıındı: denize girıeymi· - Ben, diyordu, - t 
- Sizin evde telefon var mı? ıim... insanların gözlerinden ne dU· - Hasan Bey' bir evde kağıdı da bizim eve yap•f;.; 

diye ıordu. N d H B ? d ki 1 1 kolera gibi, tifo gibi tehlikeli _ Neden Haacn Bey? 1 

Var Ha.an Bey e en asan ey tiln ti erin an arım. bir hastalık çıkarsa ev eve d h ? 
- ' • Hasan B. kızdı: ev e asta var mı uıf ıı1 b 
- Hah .• Ôyle ise yatağa Meğer burada denize kiff'c; (Tirmesin diye sarı kiğıt _ Hastalık irin değil··· P ~ ~lıı..ı 

rı·r, telefonu aç, Matmazelden d 1 - Anlayamazsın! dedi. T .. ··rıeP- " ,Uenler eği, ıirmeyip te ,.. A 1 vanı~tın.ııı l ki" d orU 
r numara iıte, o sana iste- - n arım. ı• · ıız ar sarı gı J ~ ıııf 

eliğin numarayı verinciye kadar, dnoda oturanlar buğuluyor· - Anlasaydın, burada bir r-L,aan Bey biraz dUtllndU: bizim eve girmekten kor 
bekleye bekleye uyur kalırım. larmıı. tlakika duramaıdm. - .\.man, dedi, bir ıaarı lar da onun için. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

İstanbul Ve 
Beyoğlu 

&eıediye Memurları Hili 
Para Alamadılar 

~arteai günkll Milliyet 
~iııde okudum ki bele-
1'a1-tbandosu ikiye ayrılarak 
-..... ve Tepebaşında, mu
~ r&nlerde fasıl yapacak
~ Zevk ve ıefahet vasıtala-
1.L.. linezinde cemederek mes• 
~ı neşe içinde yaşatan 
~ semtlerin bandosu 

olaun ve hüzün ve yeis 
Fatih, Sultanııhmet ve 

"- parklannda dolaşan 
~ "111dıyan insanlara da biraz 
-.; I Yerici vesileler icat ve 
~o IUıaa daha iyi dllşünill
"-t olınaz mı? 

..._~ aym !n biri belediye 
~arma henilz Mayıs ay 
~ l_YLğını vermedi. Bu yüz
" bakkalın ev nlıibinin 
......_ llbade bir kapilanmızı aşın-
~ memurluk terefile ne f..h eye kadar miitenaaip ol-
leı lllukayeıeye değmez bile. 

edige memurlarınızdan 
bir okugucunuz 

~ Seyfi 

,~TAKViM_ 
'1 14 -Mayıs- 931 Haıır 

\.b._~\t Rual 

~ ~ • 1549 1 • Mayaa • 1347 

~~·•aaatt vakıt·:::;'vautl 
~ 4.44 Aqam 12.-ı 1'-11 
~ '52 12.10 Yataı ı.so 21.oa 

t.41 16.07 imsak 7.22 2.40 

IOlt f'OITA 
7 tr 7 

Din11atla Neler Olugor? 

FranSada ~ Bugü~ Reisicümhur 
intihap Ediliyor 

, 

Henneng 

Fransada 
Reisicümhru lntllıahı · 

ı 

Cla.roa 
Maginot: Lld uzırlar

tlandır.bıtiyat sahitldlr. Harp
ta bir otlunu kaybetmiftir. 

( Poincarre) 
renfbıdedir • 
Muteclil fır.. 
kalana nam
ıedicllr. Sol
c ena h ç ı la r 
kendillndea 
pek botlan
•azlar. 

Hannsssg: 
!aJd DUlf

lardaa IOi-

c~ 
~da Sergüzeştler Arasında No. 2 

IAZETECi ALTIN PE Ş iNDE 
renkli iptidai bir kabilenin 
elindedir. Çtınkü ıelileden 
ıeçmenin yolunu yalnız onlar 
bilirler. Bu kabilenin yeri Ho-

hiı içinde nehrin ftzerinde 
kayarak memleket dahiline 
doğru ilerliyoruz. Sağımızda 
Holanda,'aolummda da Fransız 
uhili var. G6zlmllze nvell 
dar bir saha dahilinde Yetil bir 
çayır çarpıyor. Çayırın gerisinde 
nefti renkli bir orman ylluel· 
mektedir. 

~ ~ da yol yoktur: Zııı
~~i senede (40) milyon 
~ lair kıra deli ile bide
~ "1caye mahküm 3 bin 
~ ti' malik olmasına rağ-
~ 3) •ene zarfında ancak 

~~elik fimendiler ve 
llletrelik araba yolu 
İttir. Memleket dahi-
~ nehirler vasıtasile 

"'1 · Tumuk - Humuk, 
~ilanmn eteğine ka

il (Mana) sonra da 
~~lbanıari bu nehirler
la-. rıdır. Fakat Maale-

~ ir r ıellle~e 
• 8ınaenaleyh üzerinde 
"Çok tehlikelidir. Faz-

la olarak hepsi de Garptan 
Şarka !doğru akarlar, bir 
nehri bırakıp diğerine atb
yarak bir noktadan başka 
noktaya gitmek miimkiln de
ğildir. 

Bulunduğunuz noktadan de
nize kadar inmek, orada başka 
bir nehrin mansabını bulmak 
ve o nehre girerek istediğiniz 
noktaya gitmek mecburiyetin
desiniz. 

« 
Bir aandal kiraladık. B'u pek 

kolay olmadı. Bilirsiniz ki Ma
roni n•hrl Franıız ve Holanda 
Gfıyanlan .-asında hudut teş
kil eder. Bu nehirde ıeyrü 
..fer Bo. adım tqıyan siyah 

landa Güyanındad1r. Orada uy
aaldırlar. Fakat Fransız Güya
mnda dik bqlı görilnilrler. ' 

Her ne ise dtinyanın her 
lisanından abnmlf birer kelime
yi kullanarak -bu kabile efradı 
ile anlaştık. mukavelemizin 
eauı ıu: 

Kabile efradından Karga 
adını taııyan bir adam bize 
sandalını gayrı muayyen bir 
mtıddet için ldralıyacak ve 
tqıyacağı her Taril yük için 
ayda seksen frank alacak. 
Ve insanlar da birer varil aik
letinde tellkki edilecek. Bu 
hesaba ı&re biz Ye .. yamız 
(7) varil tutu. 

• 
Şimdi sabahın tatlı aydın-

.. 
Saat ona dojnı aandal kı

zıl renkli bir kumsala oturdu. 
Yerimizden kalkmadan aardal-
ya, soğuk et ve biakllvitten 
mOrekkep hasit bir yemek ye-
dik llzerine de (Maroni) nin 
ıeffaf permanganata andıran 
111yundan içtik.. Bunu mOtea• 
kip tekrar yola koyulduk. S.cak 
bqladı. Uyku getirdi. ıade
rim keadilijinden kapanıyor 

* - Hey aandale1f 
Sıçrayarak uyandım, alrpm 

la,ta5 

• Ve Kalp işler i 

ir rkek Bir Kızla Gö
rüşmekte Haklı Mıdır? 

Beyuıtta Cevat iaminde bir ıı 
ıençten bir protesto mektubu . 
aldım. İki iç ,cm evvel bu · 

Zayıflama Dersleri 1 
dtunlarda bir ıence, 11evgili
Uin mazisini aormıya halda 
olmadıjmı ı&yleyifim bu ıend 
mdırmıt: 

- Bu yazılar Iİ&İn kalemi
mden çıkmayap ta tanımadı
,... bir kalemden çıkmıt ol
aydı, bn muharririn delirdi- l 
tine htıkmederdim diyor Ye I 
alabyon 

• Bb bu.Gnihı •eaçlerl pek 
... al meırep bir bayat ıOrüyorua. 
Btr ~ weya iki kız weya kadınla 
iktifa etmiyoruz. Bunun kabaha
tlde yine luılardadır. ÇGnkG onlar 
•a bani metreptir. onlar ela ~ir 
ld ••açle iktifa etmiyorlar • 

_,, 

' I 
I 

I 

Zayıflama idmanlanmıza bq
ladınız mı ? Şimdiye kadar 
tarif ettiğimiz hareketlerden 
hangilerini yaphmz? 

Buglln tarif ettiğimiz hare
ket, boyun göğüs ve bel ıit
•anlıklarını gidermiye yarar. 

Bu hareketi yapmak için 
dizleriniz tızerine yere oturu• 
nuz. Sonra kollannızı başıma 
blzumdan uzatarak, okla işa• 
ret edildiği veçbile, öne yab• 
1111, Baıınız yere değdikten 
10nra kaldırıp arkaya abmz. 
Bu hareketi bet dakika tekrar 
ediniz. 

.. Acanım, ne olur, bir renç 
laa iki Gç erlrekle r5riltGr1e ı-G
a:la mı olur ? " demeyiniz, •Gnab 
elur. Hem de wOnahların rünahı. 
Vaktiniz mGıait bir cuma (Ünil 
lllrlara çıkımz weyahut ıinema 
leoalarını tetkik ediniL Buralarda 
flrecejialz manzaralar ıize (Üzel 
Wr oevap teıkll edebilir. Bugün 
lıb renç ,arn,mek lıtedlti bir 
lası pek as bir umanda elde 
•biliyor. Sonra bu muvaffakl
,.tten cesaret alarak oaa ehem
miyet Yermiyor. Çlakl oau elden 
llaçırına bir ufkuile tanıt•· 
•tına emindir. itte bu haller, clir. O halde bu kızlann hiç
alle JUY&n kurmak utlyen renç- biri evlenemez. Nealimizi mi 
lerl 9ok dlfGndlrlyor. o .. ltu- kurutalım? 
- lfladlr ld k•cllalle hayat 
•kadqı alacajımu ludana ma
.... 1 ltnamek haldumıadır." 

Oilum, una bir r .a:alim Yar: 
llademld bu baller mi eacli.. ,e dlflrly01, " mademki 
bir kızın muiaini aormak 11-
.. ıelcli!W iddia ediyonuna. 
O halde neclen lmlarla ı&G
tlJor 'ft onlan lekeliyommm? 
Bir im bir erkekle kon111tuju 
IAlllU artık lekelenmif aya
bna, lillD .. tamfbtuıız 
llWann lekelemnit olmaları 
lbim ıelir. O laalde ba bir 
blyuet detil midir? Bnna 
keac:Uım ele nuıl hak bulu-
1onunuz.latkibalini temine çah
... ,mea'ut hir yuva karar lmidl 
le erkete mllltefit dawanan 
Mr 1mı blyle lekelemek palı 
cletll mlclır? Ve bu ,analıtaa 
m ... ·a1 delil mi8iniz? 

O halde meaele baaitl91iyor. 
Sis de tealim edeniniz ki ha
J&tmda ll•kal bir erkekle ko
D11fUP tanıtmaDllf bir im bul
•ak hemen de mllmktln değil-

olmuttu, tatlı bir alm uiyor
da: F ı.kat hatıran kimdi ? 
Jirmi metre ilerde, aahil bo
,_da Ud adam durmuttu: 

- Hey aandalcı, diye IK.ğı
nyorlardı. 

Parça parça olmut elbiseleri 
ltlade, aylardan beri brq .ıtl

mamlf lakalh y&derl Ue acaba 
ormamn orta yerinde ne ya
peyorlardı ? 

Ben bunu dliıllnllrken onlar 
birden bire ıuya abldılar, bize 
dotru kuYVetle yldlyorlardı. 

Ovakit Şertıben hiçbir ke
lime söylemeden aillhmı yaka-
ladı, ç~lirıı11 nzerinden nri bir 
lflk parıltw geçti. 

Yüzenler pia 1Uyun içinde 
De yapacaklannda kararsız 
bir Yaziyette durmuşlardı. 

ŞerUben ıandalcaya ıe1lendiı 

- Karıa aandalı dereain 

Biru laayab .,armiye çalı
fllllL Kendiniz için hak ta-
mdıtımz .. yleri karpmzdald 
itin de laak tammıya mecbur-

IDUZ. Eğer liz kızın m•zilinl 
• rmak baklana kenGinizde gl-
rlJonamz, ayni hakkı im lçba 
tle bbul etmeliliniz. Size ba 
laanata faikiyet temin eciea 
Mbebi hiç dtlftbıdllnla mtl? 

« 
Ankarada Necil İlamm: 

Kendinize fula ehemmiyet 
ftl'iyonunuz. Biraz majTurıunuz. 
Ailenize fazla batlıaınız. Çok 
Utlfat ,armek l.teninla. Bqka
luınıa teairlae tabi olmaZ111UL 
Detlflklltl 1evme:uiab. Şehri 

U1 laayabna tercih ederainb. 
nı1rt nvmeulaiL MGnakqadan 
" kaYS•d- hotlanmauınız. 

Hanımtegze 

Kocaaw, MYgiUnbl, nlfaahma, 
tuamak t.ter 'il "alala 1 Bin dol
Ma tarihi bUcllrinls. Sin .. ua 
aldik " tablatial elyllyellm. 

ortasına ali 
Ben anhyamadan bakıyor

dum, Şerüben anlattı: 

- Zindandan DÇllllf ld 
mahk6mf 

- Fakat ne oluna olsUü 
mltkllitta kalmış iki insan .. 

(Şerilbe) in yiizilnden vahtl 
bir tebeuiim geçti. 

- Evet, dedi tıstat öyle .• 
mlfktilltta kalmlf iki insan 
Ye biraz durduktan ıonra ili

" etti: 
- Yalnız bir hayli sene 

enel altın arayıcıhğımın ilk 
ıtmlerinde bpkı böyle müşkll
llta düşmfif iki adamı öUim
den kurtarmıttım, bak beni ne 
bale ıetirdiler: 

Ve gömlej'ini açarak köğ

llnde iki yara yeri gösterdi. 
(Mat.badi yarın) 

ı 
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Suzan Hanım Hakkında 
Tevkif Kararı Verildi .. 

( Baı tarafı 1 inci 1ayfada ) Hanımın şUpheye dtiıebilecell 

Fakat müzekkere posta ile sualine kartı: 
g<snderildiğinden henUz ıehri· - Ben Hidayet ile dargın 
mize gelmemiştir. bulunuyordum, demiı ve Suzan 

E b t ı . li Hanım da: 
sasen za ı a, zmır po • ( F d 

1 
b • .. i d" 

. . 1 f ü . S - a ı enım yegen m ır. 
sının te gra ı zerıne uzan B b Ç k 1 d h·t ld 

ki . l b 1 a ası ana a e e şe ı o u. 
Hanımı evvel giln stan u B b·· ü ü B • 
Adı. • . f k n en uy tt m. enım çocu-

ıyesıne vermış, a at m - v d kti H'd t H 
kk 1 . ld .. . . gum eme r. ı aye . 

ze ere ge memış o ugu ıçın ö 1 b' U h dü ·· 
ı y e ır ş p eye şmu~se 

hakkında muamele yapı mamış, lal k d.. d · ti 
serbes bırakılmıştır. Ortada ona 51 010 uşer, emış r. 

israr1a yapılan bir iddia mev- Nafıa Vekaletin
cut olduğu için hadise tek bir 

hiyette görülmemektedir. Bu- den İ z aha t 
gün müzekkere gelirse yarıda 
kalan muameleye devam olıı
uacakbr. 

Tevkif Karan 
lzmir, 12 (Hususi) - Hafi

ıe Suzan H. hakkında Müddei 
umumilik tarafından tevkif ka
rarı ittihaz olundu ve İstanbul 
Adliyesine bildirildi. Müzekke
re İstanbula varır varmaz Su
zan H. tevkif edilerek buraya 
gönderilecektir. 

Mesele Çok Mühim 
lzmir, 13 ( Husust) - Su

zan Hanımın, İstanbul gazete
cilerine bu hadisenin Nazmiye 
H. tarafından uydunılduğunu, 
çocuk çalınmadığını aaylcdiği 

anlaşılmaktadır. 
Bu beyanat üzerine Nazmiye 

Hanımla görüştüm. Bana aynen 
ıunları söyledi: 

" - Ben henüz hiçbir şey 
ıöyleme dim. Suzan H. lzmire 
gelsin, adaletin huzuruna çık

sın. Orada öyle itiraflarda 
Lulunacağım ki, Suzanı tanıyan 
herkes bundan korkacak. Su
zan bugüne kadar yapbğı iş
lerle bütnn erkekleri aldatb. 
Artık kafi. Bu bahsi kapatmak 
doğru olmaz. Mademki mey
dana attım ; bütün kirli ç.ama
tırları meydana çıkaracağım. ,, 

Diğer taraftan Hidayet H. 
müddeiumumiliğe istida ile 
müracaat ederek Suzan Ha
pımla kaçan zevci Fadıl Bey 
aleyhine de talak davası açb. 

İstiyoruz 
( Baş tarafı 1 lncl sayfada 1 
Şehir Meclisi, Terkos Şirke

tile mukavelenin tecdit edilme• 
mesine karar vermiş ve bu 
karannı Vekalete bildirmiştir. 

fstanbulun yansını susuzluk 
ytlzünden yangınlara kurban 
veren şehir halkı, artık Terko
aun eline tekrar teslim edilmi
ye razı olmadığım muhtelif 
vesilelerle ifade etmiştir. 

Halk h\ikümetinin, halkm 
vekilleri tarafından verilen 
karara ve halk tarafından izhar 
edilen arzuya muhalif bir ha
rekette bulunması beklenemez. 
Onun için Nafıa Veklletinin 
Terkoı Şirketile anlaşmak nze
re bulunduğuna inanmak iste
miyoruz. 

Nafıa Veklletl lstanbul hal
kını tenvir etmek lütfunda bu
lunursa, bllylik bir endişenin 
izalesine hizmet ehniı olurm. 

DarUlfUnun Talim Taburu 
Darillfünun talim taburu 

sekizinci devre mildaviml•rl 
geçen hafta imtihanlannı ve
rerek altı aylık ilk askulik 
müddetlerini bitirmişlerdir. 

Bu efendiler alb ay da 
Harbiye mektebinde okuyarak 
bir iki imtihanı milteakıp kıt'a .. f 
lara sevkedilecklerdir. 

Ustasını Yaraladı 
Kasımpaıada Ekrem ismin

de bir §Oförle muavini Cemil 
arasında kavga çıkm11 Cemil 
Ekremi ağır ıurette yarala· 
mıştır. 

Resminizi BiztJ Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 

Re,.mlnt:.I his. rlSndertreoaı:r elH 1 Halis beg: Ş- '1sını alAkadar 
tablattnızı •ISyllyeblllrls. Fakat bwaUD eden mesailde 
fçla g8nderllecek reılmler iyi •O tabi! 
pozda çekllmlt olmaeı lbımdır. Takt alıngan ve atak 
mUtehuawmıs antalaumda h.t•J• olur. lğbiran 

• 
Tablatlmnf anlamak lhere bts• rr 

ılın ır8nderen karllerlmb bakin da 
mOtehaııı;ıcımı:ua mtit.aloaaım ııa~kl 
1atırl1rda okuyabllln lnw 

Sadık bt!g: Müteşebbis, gir

gelip geçmez, 
fenahkları ça
buk unutmaz, 
maahaza iyilik
lere karşı da 
ka dir şi nastır • 
Tahakküme ti
bi olmaktan zi-gin ve ablgan· 

dır. lılerinde 
aceleyi tercih 

. yade kendisine . oi oJunmnsıru 

eder. Geride 
kalmak iste• 
mez, mllmkiln· 
se an safta 
bulunmak is
ter. Hürriyeti 
sever, müda· 
hale edilmesin· 

den sinirlenir. m~knIAt kar· 

şısında çabuk asabileıir ff 

müşteki vaziyet alır. .. 
Seg/I B. Samimi 

saldır. Muame
latta mUşkUl
pesent olmak 
istemez. Rtıfe
kasile geçimsiz· 
lik yapmaz, 
mes'uliyet bah· 
sında mütered· 

dit fazla ihti
yatkirdır. Bir 
işte ön ayak 

Ye uy· 

olmak taraftaı, değildir. Ma· 
venetleri kolaylıkla temin ede- I 
bilir. .. 

Yalcrıp 6eg: Saldn Ye ihti· 

ister. icabında cUretkAr olur, 
cesaretten haıeder. .. 

Abdülgafur Beg: Şakacı Ye 
alaycıdır. Ke
derli bulunmak· 
tan ziyade 
ne,'H olamayı 

tercih, toplan• 
ma Ye eğlen
celerden haz
zeder. lmtiza~ 
hU1uaunda mB
aamahaklr ol· 
mak ister. Ken
dini sevdirmesiDI " itini 16r
dOrmesfni bilir a6zlerinde ikna 
kun•tl Yardır. 

• 
Jfelımet Beılr 6t g: Mn-

dekkiktir, ben
liğine fazla kıy• 
met ve ehem· 
miyet Yerir, 

Kendisine ll· 
kayt kalınma
sına tahammlll 

edemez, tölıre
ti Te ikbali se

ver, kendini ida· 
ll re etmesini bi-, t 1 

yatklrdır. şle- lir, bqkalaruwı tqvik Ye lra· 

rine tarlatan· delerine tabi olmaı, kadın " 
lık ve nG-
mayiff kal'.!f· 
brmaı, kendi
ni g6ıterici Ye 

his mevzularını ihmal etmez, 

ıevgide maceraya mOtemayil
dir, Tarzı telebbllae •• ııklıta 

t6hret temin reayet eder. 
edici hareket-

lerden tevaaki 
eder. Menfe

atlerlnl israf 
etmez, faydasız meıgalelere il
tifat etmez. Parayı bll.tnll ıU:. 
retle istimal etmesini bilir. 

lteal• ı&aderea ba.e brUertala, 
111GtelaaHıe11nasıa ceyabı sadktlft lcla 

eabıradamyer " mektup ılUerank 
fotoirafllerlıala aldbeUal afraoııaü .._ 

tlyorlar. Bu fotoirafller latlfaı ~decek• 

tir. Bu lauıuata mUıterlh elmılanıu rlea 

ederla. 

__...,,-_____ 
Sinemalar 

Bu akşam E L H A M R A sineması 
A M 1 R A L B Y R D tarafmdan temsil edilen 
Paramount'un bUyük heyecanlı ve kısmen Türkçe <;e 

Fransızca tasv;r edilen • 

KUTBU CENUBi 
mı-:ıCB filmini takdim ediyor. Bu tchllkcll ve ycglınc ıcvklyatuı ml:dd .. ti dc•ll .• elci' 

Paramounl'ua operatörleri tarahnd an fevkalbeşer fcd kArh ldar ve tehlıi< 
bahasına filme çeYrilmlş hald kt bir harikadır. Ue 

ffaotyo ı Talebeler bu fllınl 40 kuruşluk umumt dllhullyo 
ır6rcblleceklcrdlr. 

flllvetcn ı FOX MOV1ETONE acıU ve aör.10 mühim dünyn h•l·a dl9lcrf· 

ER ş 
( EIN BURSHENLIED AUS HElDEKBERG ) . 

filminde takdim ediyor. UFA'nın bu filmindeki ahenkli 
§arkılar ve güzel musiki, herkesin ağzında dolaşacaktır· 

IIAveten: FOX MOVİETONE sesli ve s6zlil mühiro 
dllnya havadi leri. 

Şehrimize muvasalat eden 

BEN AMAR 4 KARDEŞLERİN 

MEŞHUR ve BOYOK SiRKI 
Yarın 

TAKSIM 
akşam tam saat 9 da 
TALiMNAME MEYDANINDA 

( Telefon B. O. 47 ) 

Müsamerelerine Başlayacakhr· 
Biletler yanndan itibaren Sirk gişelerinden sabah saat 
10 dan 12 ye ve öğJeden ıonra 2 don itibareo 

tedarik edilebilecektir. 

Sirk Cumadan itibaren her gün sabah aaat 10 dan aqaJll 
saat 1 O a kadar halk tarafından :ziyaret edilelecektit· 

Ankara istasiyon büfesi 
kiraya Veriliyor 

DEVLET DEMIRYOLLARI UMUMi iDARESİNDEN ı 

Ankara istasiyon büfesi iki sene müd" 
detle ve pazarlık suretile kiraya verile' 
cektir. Şartnamesi Ankarada idare Vıezııt' 
sile Haydarpaşa ve Kayseri lşletııı' 
müfeltişlikleri veznelerinde birer liraY' 
sablmaktadır. Talip olanların 500 lit1 

teminat akçesini hamilen 18 - Mayıs - 93~ 
pazartesi günü saat 15 te Ankarada Umuııı1 
idare binasında müzayede ve münakaS' 
komisyonunda hazır bulun!llalan. 

Suzan Hamm Anlatlyor 
Suzan Hanım dün gazete

;ilere M. Gi'nin metresi olma
dığıııı, onunla nikahlı olduğunu 
tekrar söyledikten ıonra bu 
ıatle nasıl evlendiğini anlatmış 
ve şimdi onun yanına gide
ceğini söylemiştir. 

Fadıl Bey de Suzan Hanım
la geldiği için karısı Hidayet 

Sıhhatinizi muhafaza için Bqagrııı, Crip 

aoğıık algınlığının 
en birinci ilacı 

ASiPiN -KENAN komprimeleıi 
olduğun" 

unutmayııı6 

Salatalarda, Mayonezde ve tereyağı yerine plAv ve 
tatlılarda, btitün yemeklerde kum tat böbrek, 
ka!'aciğer, sarıkhk ve safra ve zafiyeti umumiye, 

inkıbaz hastalıklarında 
HASAN 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 
Herif kaha dudaklarını aa· 

rarmış pasb dilile ıslattı ve 
simi sinsi kapıya ve penceriye 
bakmıya bqladı. CASUS TEŞKILATI - Korkma Byron, burada 
doılar arasındaaın 1 

-Yazan: Makenzie-

Tucker bu macerayı anla
tırken ben de için için gülü
yordum. 

- V ile yine buluıtunuz 
mu? Dedim. 

- Hayır! dedi. Ogün bir 
daha buluşmadık, fakat fer· 
dası gün yine bermutat Aca
demy sokağına gitmekliğim 

için teskere aldım. " 
V. nin garabetlerini anlat· 

mıya devam edemedik. Kapı 

Fransızca konuıuyorlardı. 
Byronun s6zlerinden herhalde 

No. 29 

M. Liebig ile busuıl görüımek 
yavaı yavq açılmıya baıladı istediğini anladım. Tucker ı•n 
ve aralıktan uzun boylu, mllı· bir surette sordu : 
tekrih, tam Akdeniz züppeleri _ Dostumuz Baron ile ara• 
gibi giyinmiş, kıvırcık ve yai- naz nasıl bakalım ? 
lı saçlı, kalın dudaklı, balık Herif, balık bakıılı gözle· 
gözlU, uyun ve dar kafalı bir rini bana çevirdi, şllpheli tftp· 
mahluk sUzlllerek odaya girdi. heli baktı, akşama doğru tek-

Tucker başını çevirdi: rar uğnyacağını fıaıldıyarak 
- Oo 1 sen misin Byron, tekrar k1ı1pıya doğru ınznldU. 

dedi. Binbqı şimdi difanya Kapıya vannca dlSndO ve ka· 
çıkb. Yeni bir havadisin Yar bilse M. Tucker'in kendisine 
mı ? 1 yüz F ruık lütfetmesini a6yledL 

Zeytin 
Tucker derhal kuayı açıp 
paraları ıaydı ve imza etmek 
üzere herife bir makbuz uzatb. 
Byron masaya oturdu ve 6ze
ao ebene imzuanı yazdJ. o 
imza ederken bende dikkat 
ediyordum. Etlerinin koçnk 
parmaklarının tırnakları hemen 
hemen iki saatim boyunda 
uzatılmış, çirkin müstekrilı bir 
manzara arzediyordu. 

Herif gidince Tuckere d6n· 
dom: 

- Ne mUstckrih tırnak azi
zim 1 dedim. 

- Ah, bunda fqacak bir
ıey yok, burada çoğu tırnak· 
larına uzatırlar. Amelelik et
mediklerine iıaret imiı. 

Byron denen o mahluku bl
JAhare ben de bir aralık istib-

Yağ; Dünyanın 
ve leziz 

en nefis 
yağıdır. 

dam etmiştim d.,, omuzumdan 
eğilip tırnağım uz!ltarak yaz
dıjı raporun meraklı nokta· 
larıoı İf aret etmesini bili ia-
tikrabla hahrlanm. Midem 
bulanır ve o mülevvea 
tırnağın kAtlt llzerindeki ca• 
zırhımı iıitmemek için derhal 
yerimden fırlayıp kalkmaya 
mecbur olurdum. Tucker de
Yam ederek: 

- Liebig herife oldukça 
ehemmiyet veriyor, dedi. Ken• 
diıi buon Schenk'in daireıin
de çalışıfor. Fakat bana ka
lıraa, herif domuzun ~iri vo 
verdiği mal6mat ta aaı;madan 
ibaret 

- Belkide Schenk ona 
bizim hakkımızda malümat 
edinmek ~çhı fatihdam ediyor? 

dedim. 
- Ôyleyao Allah yardıroe' 

ol11uol Dedi. ..,1-
- Neden? Dedim. lb .• a• 

eden cuU1lan tecziye. !~ 
mlltbif vuıtalara malikfP"' 
6yle mi? 

Tucker rtıldO: JJ" 
- Yok canım, dedi. scJI' 

Broudan detiJ zavallı ., et 
enkteo bahsediyorum. t:~,, 
Scheukin Libig hakkında 1 
cağı malümat Byronun vereced, 
malumat iıe hakikaten Si1, 
Allah yardımcısı olsun· ~ 
birşey 11öyliyeyim ' mi k•P 
Mack~m:ie? rtJ' 

Şaka falan bertaraf, ar~ dl 
zda açık ve doğru ko!JUŞ 1 

( Arkuı ~at I 

• 

1 



~Mayıs SON POSTA 

'OÇ KABIN SALTANAT! il 
f çerde Geçen Zevk Sahnesi 

Kıskandırmışb ... Cariyeleri 
,. 

·~ 
.. ~ bir lki nat ıeçti. 

'ditahın yeni vu.ıat oda-
it __ hiçbir aea çıkmadı. 
~ ·~llllıı 6nllnde herhangi 
~ ~Y•ç emrini derhal ifa 
Rrd rt cariye nöbet bekli
""-il, V alde IUltan, ayyaı ve 
~ oğlunun halvet odasına 
~l Çeıit çeıit yemişler ve 
ıı. ı: doldurmuştu. Fakat yi
te abutun baştan çıkar!Dak 
'~u tanı manasile sefahatin 
.ı-J1~a atarak idareyi eline 
~,ıatediği için "vuslat da
'ıtJb " önünü de adeta bir 

(l •ne tezgahına çevirmişti. 
1( ece Yarısına doğru ... 

~trı ~1 Önünde nöbet bekler 
'iıtı .. ltrlerine basbran uyku 
'İ)e 'iuıı atmak için dört ca
~I kendi aralarmda hafif 
~ye konuşuyorlar, hasbühal 
b?rlardı. 
oıri ı' • • 1ct• çını çe ı: 

~~ Ab.. Şimdi içerde Pa
oı ... ~n yanında birimizdenbiri 
~ ıd' 
~· ... 

' cisi cevap verdi: 
~' Evet.. O zaman da HUn
~ ıı koynuna girecek olana 
'det geride kalanlar haset 

0e~Ierdi. Çuncüsü atıld: 

~' Ne olurdu Allah Padi
bit llı12a kuvvet verse idi de 
de itcede bir kaçımızm bir
(} il gönlünü hoş etseydi.. 

~t ~~tnan kimsenin kimseye 
ttti 1Yeceği ne de haset ede-
~· kalmazdı. 

dn ~ç sesini çıkarmıyan dör· 
btı ll~ü cariye, ince belli, selvi 
~-; 11 bir Çerkes dilberi söze 

1ttı. 

-30-
aonra da mahrumiyet acıaı 
içinde yapmayı canıma min
net bilirim. 

ÜçnncD cariye ıöze kal'lfb: 
- Hakkın var F ey.ziıeher •• 

Ben de ıenin gibi dt\tUntıyo-
rum ve hele bu gece ıu güzel 
Macar kızanın Efendimizin koy-
nunda neler yaptığını göziimiin 

htınde canlandırdıkça ylr ... 
tim hop, hop, ediyor. 

( ff aJyet ) odasm•n kapısı 
&nftnde n6bet bekleşen gtlzel 
cariyelerin bu iıtiyakh ve lhti
rulı görüımelerini birden açı-
lan kapının ıiddctli aademeai 
sarıtı. 

Arkası var 

Balıkçılık Müfettişliğinden: 
Baltalimanandaki Balıkçılık Enstitüsllnde iki yatak oduı 

bir yemek odası ve bir salon için lüzumu olan karyola 
lavabo yemek maaa ve iskemlesi ve saire bugünden itibaren 
yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmi,tir. Münakasa aleni 
olacaktır. Mayısın yirmi Uçüncll cumartesi gilnil saat on beşte 
ihalesi icra kılmacakbr. Talip olanların o/o 7,5 teminat akçe
lerile yevmi mezk~rda komisyona, ntlmune ve ıartnameıini 
görmek nzere Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğii binasında 
Balıkçılık Müfettişliğine miiracaatlan, 

lıyan Yananda ORHORUN
• Beyotlu, Tokat• 

J mektep sokak 
35 

.... Herpn Hbahtaa alqama kadar 

Fazla para vermemek için 
Mahrukahnızı yazın tedarik ediniz. 

KOK KÖMÜRÜ 
Y edikule ve Kurbağalıdere gazhaneJerinde 

Asgari 10 ton almak üzere tonu 20 liradır. 
Sıkleti garanti edilir. 

Siparit yerleriı 
SATİE, Metro Han, Tünel meydanı, BeyotJu 
Elektrik Evi, Beyazıt, lıtanbul 
Milhiirdar caddesi No 13-lS Kadıköy 

Muvakkithane cadde.! No 83 " 
Şirketi Hayriye lıkeleıi No 10 O.küdar 

Tel. 

.. 
" 
" 

Kad. 
,, 

h~ Ben hiç sizin düşündü- Sahlık 

dih gibi düşümi!o~m .. Şim- M o c E v H E R A T TAVİL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvahk Postası ~lla kadar Efendımızın koy-
t6tod gireı l !rİn akibetlerir. i 

1 

,....v!~~e~! 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur· 
haniye ve Ayvalığa azimet ve 
aYdet edecektir. 

BORSA 
latan bul 12 Mayıı t 931 

- Kapanan Hatlar -

NUKUT 
J.terlln ıos~-
Dolar Amulkan 212,-
20 Praak Frusuı 16',-
20 um tt.ı,.. m,-
20 Fraü ~ka U7,-
20 Drahmi Yuau 55,25 
20 Fr.U ...... ıu,-
2t l.eTa Balrar 50,50 
1 Jl1ortmı Fel .. ealt M,00 

• K•- ÇeknlOYlllıı 12'.-
1 ŞlUa ATUaturya Jl,-
1 Ra1btınark Al• ••Ja 50,50 
1 z.ı.tt L•hlataa :H,-

21 ı.., Romanya ıs, 

20 Dinar Yuıo•lavya 75,-
1 Çervoraeç Sovyet ,-

KAM BİY 0 
Lendra 1 laterlln kurut 1030-

1 
Nlly. l Tllrk lirası dolar 0,47 26 -
Parla ı Tllrk llraııı Frank 12 7 -
Mllho 1 ,, ,, Liret 9 02 00 
BriJluel 1 ,, ., B~lra 3 39,50 
Clnevrc l ., ,, Frank 2 45,-
SofJa 1 ., ,, Leva 63110-
Ameaterdam 1 T. ,, Florba 1 17,50 
llaclrtt 1 TUr Uraaı Puta 4,79,73 
Berlln 1 • • llark 1,91,25,00 

v .,..... ı .. " Zelotl '·" 
BtUı:rq 20 Ley kurut 79,52 
Rura 1 ÇenooaeYiç klll'Uf ıou.-
--............ 't.f •• ~ ....................... ~....---. 

Seyrisefain 
Mekez acenteı•• Galata köprO 
Bqr B. 2362 .Şube acen.teılı Slr
keclı MGbGrdar zade hanı 22740 

Trabzon ikinci P. 
(ANKARA) vapuru 14 

Mayıs perşembe akşamı 
Galatadan İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, F ataa, Or
du, Giresun, Trabzon, Rize, 
Hopaya kalkacak, dönilşte 
Pa:ıar, Rize, Of, Snrmene, 
Trabzon, Polathane, Tirebo
lu, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Sinop, İne-
bolu, Zonguldağa uğnya· 
caktır. 

Kiralık satış 
mahalli 

Tophane idare merkezi 
yanındaki ıeyyahin aalonu 
dahilindeki iki cameklnlı 
sabş mahalli ve dört dük
kAndan ibaret aabş mahal
leri üç sene müddetle top
tan veya ayrı ayn kiraya 
verilmek lizere müzayedeye 
çakanlmışhr. 

Kat'i ihalesi 18 Mayıs 931 
pazartesi günü yapılacağın-
dan tutmak istiyenlerin % 10 
depozito akçalarile levazım 
müzayede komisyonuna mn
racaatlan. 

Şehzadebaşuıda 1 13 ill 
163 numaralı 26 dllkkAnın 
dörtte bir hisseleri aabhktır. 

ihalesi depozitosu 
18- Mayıı - 931 % 10 

Sayfa 1 
- - -

BIKAYE 
_J Bu Sütunda Hergün 

Edgar Allan Poe'dan Fikret M. 

M. (BEDLOE)NiN HATIRATI 
-t-

t827 aeneamın nihayetine 
clotru (Şarlokvil) de oturduğum 
aırada teaadOfeıı M6ıyö ( Bed
loe ) le tamşmışbm. Bu genç 
adam merakımı taaccüple 
uyandmyor, ıimuı ve tabiati 
hakkında hiçbir fikir edinme
diğim gibi ailesi hakkında da 
müspet birşey öğrenemiyordum. 
Nereden geliyordu? Bunu 
hiçbir vakit ögrenemedim. 
Kaç yaşında olduğunu da tah· 
min etmek lmkinaızdı. Bu 
•damdaki anbyamadığım hu· 
su.iyet tuhafıma gidiyor, beni 
meşgul ediyordu. Vakıa genç 
g6ztıknyor ve daima genç 
olduğundan bahsediyorsa da 
bazı dakikaları vardı ki yüz 
yaıında olduğunu tahmin et
mekte tereddnt etmiyordum. 
ince Ye w:un böyle - çok kan· 
bur yürüyor • kollan ve ba
cakları niıpetsiz zayıf - alm 
genİf Ye basıktı • kansız bir 
bünye genit bir ağız - ve 
dişleri sağlamdı... Bir insan 
apnda ıimdiye kadar bu 

~ kadar gayri mftntazam diş 
g<Srmemiştim - gülüşü nahoş 
olmamakla beraber müspet 
bir manası yoktu. Değişmiyen 
bir mahzuniyet derin bir me
llnkoli - gözleri gayri tabii 
bUyOk ve kedi gözleri gibi 
t~parlak hele gözbebekleri 
ziya ile çarpışbğı zaman ye
rinden fırlıyor 1 Tıpkı kedi 
gibi t Heyecanlı zamanlarda 
bunlar gayri ıuurt akla aığmı
yacak tarzda parlıyor, alelade 
zamanlarda donuk, bulutlu ve 
senelerce ölmüş bir vilcudun 
g6:derini andırıyordu. 

Bu hususiyetle onu müte
essir ediyordu, bunlan bana 
ilk defa ima ettiği ıaman mu· 
azzep olmuştum. Bir gün ba
na kendisinin eskiden hiç te 
böyle olmadığuıı vechinde gör
düğnm gayri tabii hususiyet
lerin yorucu asabi hastalıklar 
neticesinde olduğunu söyledi. 

Birkaç senedenberi (Temp
leton) iıminde bir doktor ta· 
rafından tedavi olunuyordu. 
• yetmiş yqında kibar bir 

Alman doktorunun tarikatinc 
girmişti. Bu mezhebe salik 
cloldor hastalıkların en ağlflm 
henüz o tariht~ Amerikada 
revaç bulmamış manyatizme ile 
tedavi ederek iyi neticeler el-
de ediyordu. 

Doktor T empleton ile has
tası arasında gitgide uzun tec· 
rübelerden sonra mUthiş bir 
merbutiyet hasıl olmuşsa da 
bu tecrübeler hastayı scmı.am
bül vaziyetine koyınu~tu. 

( Mesmer ) in şakirdi hasta· 
ıını uyutmak için yapbğı ilk 
(manyatizme) tecrübesinde mu
vaffak olamadı. Beşinci ve al
hncı defadan sonra muanni· 
dane bir enerji ile muvaffak 
oldu. 

Bu tecrübelere sık sık de
vam ede ede hastanın iradesi 
tamamile onun eline geçmişti. 
Doktor istediği zaman hasta· 
sına uyutuyor, bütün iradesi 
onun elinde idi. 

(Bedloe) nin bünyesi son de· 
rece hassas, heyecan!:; kuvve! 
mütehayyelesi çok kuvvetli ve 

yaradıcı idi. Buda her gün 
fazla miktarda afyon kullan· 
masından ileri geHyordu. Onu 
afyondan vaz geçirmek kabil 
olamadı. Her sabah kah vealtı
dan sonra bu zehirden fazla 
miktarda alıyor; daha doğrusu 
hemen kahvesini içtikten sonra, 
çünkü öğleden evvel bir lokma 
yemek yemiyordu. Sonra bera
berinde bir köpekle ( Şarlot
ıevil ) in matemengizin dağla

nnda gezmiye gidiyordu. 
Karanlık, sıcak ve sisli bir 

kanunusani gününde bermutat 
dağlarda gezmiye çıkh .. Akşam 
oldu avdet etmedi; saat sekiı 
olmuştu, hepimiz merak içinde 
iken ansızın sökün etti geldi. 
Eskisinden daha heyecanlı idi. 
Gezintisinde başına gekn ser

küzeştler olur şey değildi: '1 tik. Bir gecelik zevkin l 18 • Mayıs - 931 tarihinde 
~ ıı~ aylarca, senelerce sara- Sandal Bedesteninde liç çift 
~t'fll bır köşesine atılmakla çe· ı tek taşlı elmas küpe, iki adet 
~r az mı? Padişah bir eimu gerdanlık ve üç adet 
dİiıil t Ani için bir hayatı sön- tek taşlı elmas yil:dik ıatıla· 
~"' Y~r •• Ben tadını bilmedi- J cakbr. Mezkftr eşya ıimdiden 
)-._ bıl' ilemin iştiyakı içinde ı Sandal Bedesteninde teşhir 
~~ak, tadım anladıktan edilmektedir. Satın almıya talip 
' atılacağım mahrumiyetin olanların 18 - Mayıs - 931 tari
~ t 'l.n içinde dinlemiye elbet- hinde Sandal Bedeıtenindo 

Yolcu bileti vapurda da ve

rilir. Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: lst. 221 O 

BARTIN - INEBOLU POSTASI ihtiyar - doktorla (Saratoga) da 
tamtmlf ve Dk t~daviıi ona 
iyi gelmişti. ( Bedloe ) de onu 
ıenevl yüksek bir ücretle ta-

- Habrlıyormusunuz? Sa
bahleyin evden saat dokuzda 
çıkmıştım?. Diye başladı. Dos 
doğru dağa doğru gittim, saat 
onda kendimi bir hendekte 

buldum. Burasını daha hiç gör
memiştim, geçtiğim karışık 

yolları dikkatle gözden geçiri
yor, gözümün önünde teccs· 
süm eden güzel manzara ve 
bu matemengiz yalnızlık çok 
hoşuma gidiyordu. Yürüdüğüm 
çimenleri benden başka hiçbir 
insan çiğnemcmişti. Bulundu
ğum hendek okadar gizli bir 
yerde idi ki bili mübalağa 
fimdiye kadar hiç kimse gör
memişti diyebilirim. 

b~tcih ederim. mezat memurluguna mliraca-
Qı. 

tinci telaar abldı: atlan ilin olunur. 
~ ....._ Ne olursa olsun .. Dllnya· 
t~~anıayı anlamak için bir Kadık81 KQfCllll ttyatrcmında bu 

~ ~ lilc Önıilr ömürdür. Seneler• ıece ıan'atklr Na9lt Bey ve heyeti 

lbl..._tl'feyden mahrum ve kavu- temalllyesl Hermlne Hanımın lttlraklle 

ıı.. ~~ bı'r :-tiyak 1• rı"nde 1·nı- Uk defa olarak •ffaaretle Vu•lat,, "'t '"9 y ... -
ılıı , tııae b k milU komldl 3 perde ayraca kantolar, 
~" İr erecik olsun da"•lar, dOetolar Hermlae H. koıuel'J ,,, ... • . . d 
~ne ıırmeyı ft on an 

1'ef,.ilcamız : No. 25 ............__ _____________ _ 

KUCIKTlft KUCA8ft · I 

SERVER BEDi 
~errıu 

t'ıip lt n fişeye ve kadehe 
l\tıı Brkularla bakıyordu. 
....._ ey devem etti: 

~-..lld 8~nı akrabada senin 
~Yıft • bir kız vardı. Çok 
tıı~k ı. liiç iştahı yoktu. Ye--
~~ Ytnıez ı .. rn .. n nnı '-1 ~. 8 •• , yo , ....... mez, lS .. • 

&rit 0Ylenıez daima mahzun 
bir ç~cuktu. Okad_; 

doktorlara gösterildi, U&çlu 
yapıldı, tebdilbavalara gidildi, 
fayda etmedi. Büynk bir dok· 
tor bana dedi ki: 

"- Yemeklerden eYYel bi
rer ikişer kadeh rakı içirin 
bakahm,, 

Ben hemen tecrnbesfni 
yapbm. Efendim, bir ay ya geç-

Satılık Otomobil 
Listiideri müccc.l :!et, saati mev

cut ve takıide çahşınıya müheyya 

ve 300 lira kıymet konan bir oto· 
mobil 14 may11 pcrtembe ıünü 

aaat 13,30 da Mezat maahallinde 
aa tılacaaktır. 

• 
CiDE vapuru p b 

14 Mayı• erşem e 
Sirkeciden hareketle Ereğli, 

Zonguldak, Bartın, İnebolu, 
ve Ilişeye azimet ve avdette 
mezkôr iskelelerle Cide ve 
Kuruca Şileye uğrayacaktır. 

Tafsilat için: Sirkeci salonu 
karşısında Mizan otlu han No 
2 T clefon f st: 354 

ti, ya gecmedi, kıza bir ittah dehin yarıamı içti. 
gelsin, yanakları bir pembeleı· - Ooof ..• Aman... Ayy .•• 
•İn, göğsU bir dolsun, s&ska Ne tuhaf koktt ... Ben bu ko-
bacakları bir ıemirsin... kuyu hiç sevmem. 

Atıf B. biraz da ıu ilave Abf Bey gülerek: 
ettikten sonra kadehi Ncrmine - Anason, dedi. Sen hiç 
uzattı. anasonlu gevrek yemedin mi? 

Genç kız, sandalyadan kal- Nermin hlll tikainiyor. 
karak kaçıyordu. Abf B. onu - Ay •.• Of ... Diyordu. 
kucaklach ve zorla kadehi Abf Bey çatalın ucuna bir 

yeşil zeytin takarak Nerminin 
ağzına götllrdü: 

- Balık yağı içer gibi içi ağzına gatürdii: 
diyordu. - Şunu ye, baabrır. 

Nermin rakının kokusunu Sonra oturup konuşmıya 
duyunca tiksiniyor, ellerile devam ettiler. Nermin, ilk tik
kadehi itiyordu. Fakat niha- sinti geçtikten sonra yanm 
yet, gözlerini kapadı, ve ka· J kadeh rakının verdiği hafif 

mamile lcendi tedavisi.ne temin 
ve doktorda bütün dikkatini 
hastasının tedavi tecrübelerine 
haaretmifti. 

Doktor (T empleton) gençli-
~ · ,de çok ıeyahat etmiş. Pa
nste ( Meamer ) isminde bir 

' aarboıluğu biuetmiye başladı. 
Bllttln vtıcudunda sıcak bar 
llrperme, başında tatlı bir ser

semlik duyuyordu. Birdenbire , 
neşelendi ve ktiçlik sebeplerle 
btiynk kahkahalar atb. 

Ahf B. anlamıştı : 

- Gördiln mii ? Bak neşen 
reldi, haydi ıu yanın kadehi 
de çek bakayım ..• 

Nermin bu ıefer daha az 
mukavemet etti ve kadehi bi· 
tirdi. Bir kadeh rakı, iptidai 
terbiyesi pek te sağlam esas
lara istinat etmiyen genç kızın 
kendi hlkimiyetini iyice ıarsb. 

(Arka11 var) 

Birdenbire, neşesi ve liuba
liliği ifrat derecede inkişaf 

etmişti. Birtakım fıkralar 
anlatmıya ve mütemadiyen gü1-

miye devam etti. Artık Atıf 
Beyle senli benli konuşuyordu. 

- Ne tuhaf ..• Seni eskiden 
beri tanıyormuşum zannediyo· 
rum, diyordu. 

Atıf Bey ona bir kadeh 
daha içirdi. Arada bir 
tabii vesilelerle cmu k u • 
caklıyordu. Nih:ıyet Giziı~ ıı= 
oturttu. Nermin başını ocı.r:ı 
omuzuna bırakıverd i. .'\hf fı 

( Ad,;ası v .. ı I 
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2000 l.IRA 
Para Ve Hediye Dağıtıyoruz ... 

lstanbulda Olsurı Olsun Bilaistisna 
Bütün Kariler Büyük Veya Küçük 

Birer Hediye Alacaklardır ..• 

Büyük Hediyelerimiz Şunlardır: 

ir Karie Nakden 100 Lira 1 Karie Bir Gramofon 
,, ,, 

" 
75 " 1 

" 
,, Radyo makin .. ı 

" " 
,, 50 

" 
1 

" 
Fotoğraf 

" 
" " " 

25 
" 

1 ,, iskarpin 

L0n " " 
10 ,, 1 

" Elbiselik kumaş. 
..J 

Küçük Hediyelerimiz Müsabakamızın Şartları 
"SON POSTA,, -leketiamin en çek Gazetemizin dünden itibaren nqriae 

okunan ............ biridir. lhalerce kuil ltqlacLja " Dllnyayı kimler idan ediyor,. 

vardır. Bliıa....ı.,lı Mr kUilne bOyftk kıy• Hl'ievhuı altında çıkacak 30 resmi topla• 
yuuz. Matbaamıza getiriniz kilçOk hediyeJ .. 

mette bir ~ YWDIOll maddeten m&nküa rlmizden beyendJtiniz Wr tan•inl derhal 
oluıaı:. lu itibGla hedtreıl•' 1 maddi luy- alacak11mı. Bu ltediyeyi alırken m. bir ta· 
metindea ...... ...... ldymetlne ehenuMyet nede 11ra amaruı Yertleuk •• ltu numara 

•ermit ft bu clefGnoe ile htırlleein bersb G.1erinden kura çekilecektir. 
oebfncle tapclıtı cladan, para pntuı, çakı, BllyOk ikramiyelerdea blrtaauiui kuamp 
a1oa, portfoy, .u.t ~ etJadan keadi.U. kuaıımadığımzı ancak b11 kura a•ticuiad• 

malı.ut bbw 9.,tt yapbnmt ft ~ btnr anhyacabuuı. Yokaa klfGk laediyelerRD 
behemoW bir tane alacakaınıg. 

habra oluala lsalmuuM ilıtedllf lciıı cı.---. · ·-------------
"SON POSTA.. •mpsw NrdanaQftut. 

Mayıs 14 


