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lfalk Fırkasının Dünkü Gürül
Sonra 

BAŞVEKİL, ZİRAİ VAZİYET 

liilü Kongresinden • • 
ETRAFINDA BEYANATTA 
BULUNMAYI LÜZUMLU GÖRDÜ 

1,., • · · r 
ışa Meselesinde ilk icraat Kongredeki 

Son Hadise 

ın Liraya Satıldı 
~t Ef ., Mühürlü Eşyas~nı Aşınr-
~Polis Mani Oldu Şimdi Ispanyada 

hl ra mllıtantikliğinin meş- • , 

loıı olduğu irtifa tahkikab l j 
'!· ••fhaya girmiftir. Dlln 
'ıy, Vekaleti maznunlar· ı 
~ Daaabn adresinin teıbi
~d· ~tan.bul Defterdarlığına 
t.ı lttnış ve derhal poliı ha-
·~et, k B •, f ieçere aaab aramıt 
~~•kat Ba.sabn Fransaya 
tııt ii neticesine visd olmuş
~t Bizim yapbğımıı: tahki
~~ Q'5re İrtifa hAdiseıinden 
~ 9'ı9 senesinde tevkif 
~I Q ve iki ay sonra ke
"t ette serbeııt bırakılan Ba
)\ ~endi geçen teşrinlaani-
lıt dar lstanbulda kalmış- 'Satılan Fresko Apartımanı 

olduğu için haciz konmuştur. 
Basat Efendi burada 10 ay 
oturmuı ve hazineye 700 lira 
borçlanmıştır. Bu sırada po
listen IPariı için pasaport 

( Devamı 3 üncü say1fada J 

H. Fırkası Mahafilinde 
Tefsirlere Sebep Oldu 

Ankara, 14 ( H asusi) -
llalk Fırkası kongresinin 
dünkü içtimaında l'llsıf ve 
Recep Begl•r arasındaki 
şiddetli · münakaşanı,. neti
cesi fırka malıa/ilin:.tJ bazı 
tef slrler11 yol açmıştır. 

V dsıf begin_ hitabet kür
süsünde noktai nazarını an
latırken kogliinün ve çift
çinin ıstırabından çok sert 
bir 1it1anla bahsetmesi aza 
arasında hayret ve tebes
sümle karşılanıyordu. 

Vd!Jıf Begin, son olarak söz 
söglemige teşebbüt1 ettiği 
%aman şiddetli ıürültüler 
arasında kürsüden inmi.IJe 
mecbur olmat1ı fırkadaki 
nüfu%una kaybettiğine bir 
iıaret telakki olunmaktadır. 

Kongrenin dünkü gürül
tülü v• asabt havası üze
rinedir ki ismet Paşa zirat 
'lJaziget ve vergiler hakkın
da uzun beganatta bul un
mak kararını vermi,tir, 
denilmektedir. 

Şimal Kulpuna 
Tahtelbahir le 
Nası/Gideceğiz? 

Yazan: Hubert Wilkins 
(Wilkinı iıminde bir Ame

rlkah tahtelbahlrle Şimal kut· 
puna bir ıeyahat yapmak üze
redir. Hazırhklar bitmi,fü. Seya
hat yakanda başlayacaktır. Wil• 
kina bu ıeyahat hakkında bir 
makale yazmı,br. Bu maf alenin 
Türkiyede neşir hakkı yalnıı. 

wazetemi:ı.e vcrilmiştir.J 

1866 da Jule Verne'nin neı
rettiğif "Tahtclbahirlc seyahat" 
kitabında esrarengiz ve fzahı 
güç bir hadiseye işaret edil-

. --ti. Deniz altında. muaz1 

~~ •e Kuledibinde Bnynk 
~ dek sokağında 31 numa
~ Aralan Fresko apartama· 
~' oturmuştur. Bu. apartı
~n Barut lnhisarmdan do
~ hiikümete 500 bin lira 
~rı olan Freskoya ait 

l' alili Yavru --Düzce Yolundaki Kanlı Cinayet şımaı laıtpana tahtelbahir.. 

is ~iıı Liralık ikramiyeyi T •• t •• T •• ı• 1 ş •• f •• ' segaha! edec~k he,qetin 

ır Çocuk Kazandı U UD UCCarl e 0 0• balinadan °:.: a::n giden, 

tQ~un.cu terli n tayyre piyan- •• · •• K •il • K""' ı ? ve ışık neşreden bir cisimden 
tıuıı evve' ~ün ta..r;;;;:.ı~ runun atı erı ım er. hahsed.~liyordu. 

~ıan. d~ Bugun, 65 sene sonra, bu 
~~şıd~sınde ('!5) hayal hakikat oluyor ve Kut-
oın tıralık bu- Vak' ada Vurulan Ziya Bey Hadi- pun müteharrik buz tabakala-
yük ikramiye~i n altından Şimal kutpuna 

~azanan . ~alı- seyı· Muhabirimize Anlatıyor.. tabteıbahirıe bir seyahat ter-
ıı1erden hın de, tip ediliyor. Bu seyahat için 
Kapal i çarıı da aylardanberi ha:urbk yapıyo-
çorapçı Osman ruz. Birçok. hükumetler bu 
Efendidir. Fa- seyahatimize alaka gösterdiler. 
kat Osman Ef. Fakat halk bu teşebbüse inan-
kendisine tali mıyor ve bizim!e alay ediyor. 
getiren bileti .. Fakat birçok alimler bu işe 
4 yaımdaki ço- büyük bir ehemmiyet veriyor-
p~ ~~ R ~ 
namına almıştır. Bu sefere Amerikanın coğ-
Talili çocuğun rafya cemiyeti, Kameği mües-
babası diyor ki: sesesi, tarihi tabii müzesi işti-

" Ben tay- ~ rak etmektedir. Heyette böyle 

yare piyango
sunu ilk giin
den bugüne ka
dar takip ettim, 

~ amma hiçbir fey 
'i~ınadın . Arbk hiç bilet Tüccar Ziga B., Adapazarında, Meserret ot•lindekl odasında 
bq lllıya karar verdim. Hatta H / " d b · • ~f hil•ti k F tri Adapazan, (Husual) - en• gın a lılenen u cınayetin 

~1ı..1~ .. omşumuz ı . b ' 
~ .. '4İnin ıırarile ve kflçUğlln dek - Dlizce yolu Uzerınde ge-- se ehi el An meçhuldOr. DO:zce, 
t~ll~ aldım. Şimdi kazanılan çen glln bir cinayet oldu. Oç Hendek, Adapazarı ve civar 
~~ da çocuğun namına sillhh adam, Sarıbayır köprü- kazalar halkını fevkalade mil· 

rıtı, Ya. yatıracağım. Yahut siiniln üzerinde tütün ttlccan teessir eden bu hldisenin 
b~ b·onun namına 4500. lira- Hakkı Beyle ıoförUnU öldür- magduru olan Ziya B. ağır 
l'llilllır lale! ailacağım. Çl ilndkn dtiler. Hakkı Beyin büyük kar- ıurette yaralıdır. Adapazarın· 
"Ilı um D yaver o ma ı· , .. . 
~~ daha evvel tecrllbe et- deti Zıya Beyi de agır ıurette da, Meserret otelmde yabyor. 
~ Bu, çocuiun taliidir." yaraladılar. Gecenin karanlı- (Dnaım 6 ıncı sayfada) 

bir sefer için lazım olan mü
tehassısler mevcuttur. Amerika 
Bahriye Nezareti, ve Bahri 
sefer müdüriyeti de bize yar
dım etmektedir. 

Ne için Kutpa Gidiyoruz? 
Binaenaleyh bu teşebbüsil· 

mtlz ne tahakkuku mümkün 
olmıyan bir ruya, ne de yal
nız heyecan arıyan çılgın bir 
maceraperestin serserice har~ 
keti değildir. Bu seferin ter
tibinde takip edilen muhtelif 
gayeler vardır. Bu gayeler ıu 
suretle hulasa edilebilir: 

( Devamı 3 üncü aayfada ) 

2000 Liralık Nakit Ve 
Hediye Dağıtıyoruz 

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

Birer 1-lediye Takdim Ediyoruz 

1 

Lttfen dünyayı kimler idare ediyor serlavhası albnda 
dercettiğimiz resimleri veya · kuponlan toplayınız Ye 

I sekizinci aayf amızda okuyunuz. 

· Dünyayı Kimler M U S O l İ N İ 
İdare Ediyor ? 

ltalya Başvekilidir. Dün

yaya F afİZm denilen devlet 

ıistemini getirmiştir • 41 

yaşındadır. Evvelce soyalist

ti. 1921 de meb'us olmuş, 

1922 de Faşizm inkıllbmı 

yaparak iktidar mevkiine 

ııelmiştir. O gündenberi ltal
ya Baıvekilidir. Çok kuv· 
vetli bir şahsiyeti vardır. 

Bütün dünyaya Faşizmi yay

mak iıtediği için ve İtalya
ya yeni emperyalist bir ıi
yaset verdiği için dOnya 

ıiyasetindcki rolü çok mü

himdir. 

Reıml kesmek iıtemlyen karilere 

kolaylık olmak üzere resmin al· 

bnda bir de. kupon koyuvoruz. Bu 

kuponu keaip 1aklama.k ta kAfldlr. 

MÜSABAKA KUPONU 
No:3 

MUSOLINI 

Bazı Gazetelerin Terkosu Müdafaası 

T erkos Müdürö ( baza gazete ıahiplerine ) - Efendim, 
wahat liyihamwn birer ıuretiıll lize takdim etsem kabul 
buyurulur mu ? .. 

• 
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SuzanH. Vak'ası D .. 71 • J 

Ve Halk . . vmumıgeue 
Hafl:ıe Suıan isminde bir 

· Hamının macera•ı sünler· 
.&enberi •uetelerl meşgul 
ediyor. lsınlrcle, bir çocuk 
Nbn almak lddiaail• 
muaun olu bu Hanımın 
itleditf e\lrüm, nev'i itiba
rile bir hayli yenilik ıö ... 
teriyor. Bu nk' a kartı· 
ıında halk, duyp ve lıl•
aiyabıu töyle ifade ediyorı 

Haklu Ef. ( Pangalb Dolap
dere mahallesi 36) 

- Gazetelerden anladığıma 
r&re Suzan H. zevkine dliş
kon, hava ve hevesine Ubi 
bir kadındır. Kocasına yaran
mak veyahut hovardalığına 
çeşni vermek için bir çocuk 
allDlf olabilir. Ça~mışsa ona 
ela Adliye karışacaktır. 

* Hüseyin B. ( T opkapı tram--
•ay caddesi 18) 

Bu Hanımın çocuk çaldığım 
a6ylUyorlar. Bu fena bir çığır
dır. Çocuk bir aile bağulır. 
Hırsızhğı ise bu bağı koparan 
Ye aile teşkilAtını, irs işlerini 
altnst eden bir cürilmdür. Eğer 
bu yapılmışsa hanım cezasım 

rörmelidir. 

* Ferit B. (Sultanahmet Üçler 
mahallesi 70) 

Gençlikte ve 'aşk iflerindo 
bunlar olagan ıeylerdir. Ayıp
lanmu. Maamafib o kızımıza 
töyle bir nasihat vereyim : 

Afka inanma, seviyor aan
ma, sakın aldanmat hepsi ya• 
landır. .. 

Fevzi B. ( Kunduracı Divan• 
yolu 150) 

Ben bu maceradn tunlan 
anlıyorum: Suzan H. Mösy6 
( GI ) yi seviyor. O ise çocuk 
latiyor. Suzan H. galil>a kwr. 
Kocaa1nı memnun etmek için 
böyle bir evllltlık almış. Bence 
bunu hot görmeli. Eğer çal
mıısa o başka. 

Jf-
Necdet B. (Nuruosmaniye 16) 
Gönnl işlerine kanımamal~. 

Fakat Arap saçlı birşey olmuı 
yarım düzüne kalp biribirine 
karııınış. 

Bunu adalet makası çöz-
D1eli ve herkes ipini ayırt 
etmeli. Ben arada kalan zavallı, 
muum çocuğa acıyorum. 

Bir Yil DönUmU 
Paristeki ( Kollej Dö F rans ) 

mektebinin temmuz içinde yü
ztincü yıl dönümü tesit edile
cek ve mektebe bir Türk 
bAyrağı hediye olunacaktır. 

Yapılan 
Para Hırsızlığı 
Ankaradan 15 Kişilik 
Liste Geldi, lsticvaplar 

Bugün Başladı 

DUyunu Umumiyede, eski 
paraJann yenilerile değiştiril
dikleri sırada, yapılan hırsızlı· 
i• ait tahkikatla aslen Anka· 
ra müstantikliği meşgul olu-
yor. Ankarada bulunan maz
nunlar isticvap ediliyor. Diğer 
taraftan bu mtiıtantiklik lstan
hul Birinci MUatantiklijine bu 
hırsızlıkla alakadar olan (15) 
kiıillk bir liste g6ndermiftir. 

Bu Jiıtede eıkl Dllyunu 
Umumiye erkAnından buılarile 
mtıfettişlerin Ye alakadar me-
murlann laimleri vardır. Bun
lann bir kıımı (ihrak),bir kısmı 
(iptal) komisyonuna mensup
turlar. Bunların ekserisini de 
gayri mUaJimler tqkil etmek
tedir. Müstantiklik bunlar için 
müzekkereler hazırlamıştır. 
Bugllnden itibaren iaticvapla
nna başlanacaktır. 

Tayyare Cemiyetinin Salonu 
Tayy&re Cemiyeti tchirde 

bir salon yaptırmaya karar 
vermiştir. Cemiyet burada 
yapıJacak lçtimalardao bir 
miktar kira alacakbr. 

idman Şenlikleri 
Yann sabah Takıim ltad· 

yomunda, mektepliler, idman 
tenlikleri Yapacaklardır. 

Et&bli Vesikaları 
Sehrimizde etabli vuiyetin

de bulunan 100 bin Türk ile 
80 bin Ruma etabll •eıikalan 
Mübadele komisyonu tarafuı-
dan alb ay zarfında tamamen 
dağıtı.lmıı bulunacakbr. 

Çirozcular Toplanıyor 
Çiroz miistahıal Ye tacirleri 

bugftn Ticaret Ofisinde topla• 
narak faz.la çiroz ihracı çare
lerini görUıecekler~. 

Harici Ticaret Büroları 
Harici ticaret ofiıı bu aene 

zar'ında Köstence, Pire •e la· 
kenderiyede ajanlar teıis ede-
cek, bu suretle ihracatımızın 
çoğaltılmasına çabşaakbr. 

Poliste TekaUtlUk 
Haziran başlangıcında ka· 

nuni hizmet müddetini doldu· 
ı-an Poliılu telwüt edilecek· 
)erdir. 

ıf- Şehir Meclisinde 
Borçlar ışi .yeni Kaybolan Terkos İşi Dün~-

B S f
L i • • Sigara Kllğıdı biyetle Görüşüldıı 

ir a naya Gırıyor Bobinleri Nafıa Vekfuıİnln ter~ 
• anlatma haberleri Şehir M~ ~ 

Mümessiller Dün Gitti. Türk Dainler 
Vekili Zekai B. Diyor Ki: " Mesele Çok 

Mühimdir. Şimdi Birşey Söyliyemem.,, 
· İmparatorluk devrine ait borçlar meselesini himiller namm• 

görütmiye memur vekiller birer, ikişer gelip toplandılar. Diln 

de Ankaraya gittilerr. Vekillerin içinde Alman, Fransızt lnıiliz 
ve ltaıyanlar namına hareket .eden muhtelif mftmeısiller vardır. 
Bizim aldığımız malumata göre vekiller müspet bir talimat ile 
gelmi~ değildırter. Hükumetin, bu meseleyi halletmek için ken
dilerine yapacağı teklifi dinledikten sonra hattı hareketlerini 
tayin edeceklerdir. 

Zekai B. Diyor Ki: j Tediye Başlangıcı 
Bu :eldif etrafında. dün g6- Sonra itilifnamenin yapıl-

rilştüğümUz Türk Daınler Ve- masından bq sene aonra tedi· 
kili ZekAi 8. fU sözleri &Öy· • 
!emiştir; yenın ba4~aması muvafık g3-

u - Mesele çok mühimdir. rtılmektedir. Bu huaua ta •e
Size timdilik hiç birşey aöy- killerden istenecektir. Ayni 
liyemem. " zamanda ilk 20 - 25 ıene için 

~akat bUkumetin. yapacağı taksit miktanmn az konmaaı 
teklif hakkında, vuılen habe~- tale olunacakbr. Htıkiimet 
ler, bu mlihım meselemn P . • • ' 
mahiyetini oldukça aydınlatıyor bu tarzı tesvıyeyı bızzat ala-
ve anlaşılıyor ki, Osmanlı im- caklılarm menfeatine de uygun 
paratorluğundan aynlao borç görüyor. ÇUnkü aksi halde 
hisseleri adaletsiz görülmekte- biç birşey vermek imkinı hisd 
dir. Bunların taksimi istene· olmıyacak, bu da hlmillerin 
cektir. zarannı mucip olacaktır. 

Bir Serserinin Mahkumiyeti 
Şehrimizde şoförlük yapan 

Vehbi isminde birisi serserilik 
cfinnfin-fcn mahkemeye veril
miş. muhakeme neticesinde llç 
ay müddetle Zonguldakta Sl'ht 
denlderde çahştırılmıya mJhz: 
kftm edilmiı ve dlin ıevkcdil-· ~ .. mııl ...... 

SON POSTA'da her pn herkeaçe tamnmıf, methur bir adama 
alt on aual ve on cevap hulacakaınıı.. Her .uale verilen cevap 
sizin için bir meçhul& hallıulolı'=k \"e on cevabı okuduktan •onra 
meçhul adamı bulacakaınıL ~et bulamaı:aanı2 yarın bis ılze bu 
adamın kim oldutunu a6ylireceğb. Fakat bulmıya ıayret edinb, 
çok eğlenecekainiz. (Bu ej"lencemizin piyangomuzla allkHı 1oktur; 
makAdımaz karUerlmld d(itOndürerek et1endirmektir. 

1 - Erlcem ml ? l - Evet. 
2 - Türk mQ? 2 - E•et. 
S - Sat mı? 3 - Hayır. 
4 - Mealetf var mı? 4 - Hayır. 
S - Çok meıhur mu? 5 - Evet. 
6 - Nc•f il• me,hur? 6 - Üç kelimeden ibaret 

7 - En ziyade kimlere hitap 
ederdi'/ 

8 - Yüzünü r<irdün mü biç? 
9 - Resmini gördün mü ? 

10 - .. Son Poata ., da resmi 
veya karikat6ril çıkar mı? 1 

uğurlu bir temenniallo. 
7 - lıtanbul e1nafına. 

8 - Pek mümkün. 
9 :- Muhakkak. 

10 - Evet, hergO.o. 

(DünkO edam Naarettin Hoca idi. BugünkO adamı yarın ıByliyeeetfz.J 

Behçet Beye Göre Dört dGnlrii lçtimatnda ortaya~ 
asadan Tevfik B!y, ,atı" 

Bin Bobin Değil, Yalnız evvelce Yerditl fesih veya 11,,,. 

ı alma kararının bu haber 
11

..-
0n Bobin miş 1 ••nda teyit n tekidjo:ıc1~ 

ı .----- l •örclüjii k:naatiade 9"I 
Ttıttın mnisar dareainin söylemi,, fsmall Sı~ .1~ Anupadan getirttiği sigara bu belanın tehirin ve tebifh,,1..ı 

kAj'ıtlarının mubayaasına fesat başında daha fa~la tutuJıııaıll efe' 
bnthnldığı yazıldı Te lllve llerl sarmüf ve netice de e~alııı' 
edildf: Bu Sigara klğıtlan verilen fesih veya ••:üj,il• 
bobinleri ,amrilte gelditi za- kararın vekalete tekrar 

meaine karar verllmittir. ,.-
man, tam 4000 bobin k&ğıt Şehir Meclisinde dün bef 1 dl 

1 
ortadan kaybolmuf. nelik meaai ve imar progr•rsı__ 

Tlltiin lnhiaan Mildnrtl Beh- kabul edilmiştir. Bu prOI'~ 
çet Bey bu haberlerin doğru 26 maddeliktir. 

· olmadığını aaylnyor ve diyor ki: Köylerde Kitap Ve Sineın' 
.. _ İnhisar ldareai hariçten Maarif VekAletl rilife~ 

ıenede yarım milyon liralık randerditi bir teskerede k~1;_, 
ıigara kiğıdı alır. Mubayaa de aeyyar kütüphane ve 11~ tit• 
işi komisyon tarafından ya- tealahıe çal1fmaaını bUdiroıJf 

pılmakta ve daima kontrol Muammer Ra~it Bef 
edilmektedir. l ki' 

Sonra, gtımrllkte lnhfur DariUfanunda barem tat:I~ 
ld · 't (4000~ b b' bna ait muameleler hak •~ı 
aresıne aı ı 0 m Maarif Vekiletile temas et:;t 

ıigara kAğıdı kaybolmuı de-- Gzere DariUfünun Emini fdıJ ,f' 
ğildir. Yalnız geçen ıene on mer Raıit B .. y dün Ank" 
bobin klğıt kaybolmuı ve ~itmiştir. 
müfettişler tarafından tahki- S h k M H d' İ 
kat yapıldığı gibi bir daha a 1 ISlr 1 JV ~ 
kaybolmamaa için de tedbir Eski Mısır Hıdivi Abba• ~ 
almmışbr.,, Paşanın Mıaır Kıralı Fuadı .,,

Üç Vak'a 
Galatada Küçük Sadi B. 

hanında yangm çıkmıı, çabuk 
ıöndDrillmllttür. .. 

Sabıkalı Cafer Sultanahmet
te Mustafa Sabit Beyin albo 
ıaatini çalıp kaçmıştır. ... 

Ayşe H. isminde bir kadın 
dostu Ali Efendinin yatak, 
yorgan ve aair eşyasını alarak 
Murat isminde birisine kaç
mııtır. 

Ağır Cezada Bir Beraat 
Ağır ceza mahbemesi diln 

(65) yaşında Ye (45} senelik 
bir telgraf memurunu (20) lira 
ihtilAs ettiği iddiasile muha
keme etmiı ve beraat karan 
vermiştir. 

Kooperatif Cemiyeti 
Darülfinun MilderriıJerinfn 

teşkil ettikleri kooperatJfçUik 
cemiyeti dün toplanmıf, niı:am• 
name teabit .e kabul edilmiştir. 

Cemiyı=t kooperatif fikirlerini 
tamime çalışacakbr. 

Sabıkalı Terzi TutuJdu 
Geçenlerde poliıin elinden 

kaçan Eftim isminde bir aa
hıkalı teni dün yakalanmıştır. 

dığı, Kıralhk fikrinden 
geçtiji Kahireden bildiriliyor• 

Efgan Sefiri 
Efgan Sefiri Sultan ~ 

Han dün Ankaradan 1ebr1"'ıt 
gelmittir. Barada Efganb t• tJI'' 
beye ait bazı itlerle uğraşac81' 

inhisar Müdürleri J 
Tütün ve M6akirat Müdnrl ~ 

Behçet ve A11m Beyler ya~,. 
Ankaraya gidecekler, Maliye 

P~İ:~e~~j~;dK;:ı;~~;sı~ 
Prağda toplanacak beyne1~1iJ' 

parlimentolar konferanaında ,,ı 
Meclisini Necmettin Sadık V 
Rqen Eşref Beyler temaıl e 
cekJerdir. 

Vazgeçilen Bir Tasavvdr 
Yeni mülki tetkilit miifl~ 

betile Vali muavinlikleri ib' 
fikrinden Yaz2eıçilmiştlr. ~ 

Çekirge Ve Tarla Fars 
Şehrimiz Ziraat Müdürü 1~ 

Çatalca hav.Hami dolafacak• ffl' 
kirge ve fare mücadeleai 
tertibat alacakbr. ~ 

Bir Tayyarecimiz Kaza Cs~, .. 
Sabri 8. laminde bir tayf~ 

ı&bitimiı Romada bir t•1Jp 
ile 1000 metreJ•e çıkbfı •1~ 
aluobatik tecrübeler yapaf;t/ 
aukut tehlikesi ıeçirmİf. pal A 
le yere inmiye mecbur katııııt ... 

Edebiyat F akUltesind~ "-
oun Edebiyat FakiUte•~ 

reislik intihabı 1ııp1lmıf ve ti11 
Köprülüı:ade Fuat B. tekrat 
ıete •eçilmittir. .,/ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. 
• 

Ve intiharlar 

1 : Haaan 8. - Ay ••• O ne? 
dini pencereden aşağı atıyor, 

olawı 1 

Biri ken• ı 2 : Aman t 
eyvahlar , da biri kenriinl denize abyor. 

yahu 1 Eyvah, o da ritti 

I 
(_ 

Burada 
Dur, etme 

3 : Hasan 8. - Ay, ay, ay... Biri de şu 
ağaca kendini asmış... Bu ne ~ok intihar 
yahu, bu ne çok intihar 1 

--------------------------------

/ 
~-

be' 
4 : Hasan B. - Ôyle ya, prograı:n1 ııı~ 

yanname, vait, ıslahat, vait, beya~e 
program, komisyon, meclis, layiha, ırı 
re... İşte, buyurun bakalım r 



Her gün 
M .. 
l l.lnderecatımızın çok-
Lllıından dercedileme-
llıiştir 

~ 
Şiın.;::a~I =K~ut==b=u=na= 
'I' ahtelbahirle 
Nasıl Gideceğiz? 
\~ tarafı t inci aayfada J 

~) - Şiınal kutpu ile ( Alas
~ . ~asında buzlar llzerinde 
~ ilı:ııt taharriyat merkezi ve 
kıla l'laat merkezi tesisi mQm· 
-.ıc. olup olmadığım arqtar· 

tin~.~ Kutupta denizin de-
3 'llnı anlamak. 

tııı . "':"' Kutuptaki cereyanla-
4 lltikarnetini tespit etmek. 

"-r - Kutuptaki mevsim ve 
;ret derecelerini bulmak. 

~· ~ Kutupta knrenin te· 
6llın sikletini 6lçmek. 

tec .. b- Kutuptan telsiz telgraf 
'-1~ cleri yapmak vo saire 

e .• 
~ti F •kat en ziyade ehemmiyeti 
~/· 0 lan nokta., kutuptaki hava 
~~t}'anlarmın Bahrimubitteki 
)e t Cereyanlarını ne derece
ta>" kadar müteessir ettiğini 
~il 111 etnıektir. Bundan mada 
tar ltı.eçhul sahada birçok es
ltıc t~giı şeyler daha keşfet· 
-İÇ ~ız hiçte müstab 'at değildir. 
~ T ahtetbahirle Gidiyoruz 
~ u seferi yapmak için kuJ
~tkl'kbilecek nakil vasıtalarmı 
'cf 1 ettik. Gemi ile yapılan 
ıft t~erin çoğu akamete uğra
~ . erniler parçalandı, batb. 
~l~ınle yapılan seferler yarım 
~~ '· Tayyarenin iyi bir nakil 
ıı11 •t~sı olmadığı anlaşıldı. O
~ tı ıçin en salim nakil vası
\k1 olarak tahtelbabiri bul
liııı'· ÇUnkü bizim yalmz berabe
lo ıı~e göfüreceğimiz aletler 15 
t~"~Rırlığmdadır. Erzak ve zahi
t-ltlıı 20 ton tutacaktır. Bu eşya 
RY~e ile nakledilebilir mi ? 
~tıyatlı tedbirler almak şartile 
't lelbahirle yapılacak bir kutup 
Y~bati, en salim seyahattir. 
~ llıerika hükumeti bize bir 
de Çuk nıilyon dolar kıymetin
~ltli ~ir tahtelbahir yaptırdı. 
lııi'u ttı Nautilus koyduk. Uzun-
14 .175 ayaktır. Sürati saatte 
dil' tnıldir. lnşaab bitmif gibi
~t· ky akında tecrübeleri yapı· 
ttı .. İ lır. Tahtelbahirde her 
t1~ il ihtiyat tedbirleri alanmış
tc~d Bu tahtelbahirle, hiçbir 
ııc11 en yardım g6rmek.sizin iki 
~ seyahat edebiliriz. 

~ alhuki biz seyahatimizi 
~~ 'Yda bitirmek niyetindeyiz. 
tit-j telbahirin tepesinde insan 
•, P çıkabilecek bir menfez 
~İt t dışansını seyredebilecek 
ttrt tleskop koyduk. icap eden 
l'ııd trde heyetten biri bu bo
~kan buzlar üstüne çıkabile
~ orada tetkikat yapıp yine 

~cUkten avdet edebilecektir. 
l' eyahatin Mucizeleri 
~ ahtelhahirin bir de dalgıç 
"' ltı~ vardır. Dalgıç k•yafeti
~ren bir tayfa su içinde 
"it elbabirin dışına çıkıp ta• 
~,at yapabilecektir. Bir teh
~ lnında bütün heyet azası 
~>''1 "a.sıta ile dııarı çıkarak 
ttd· il Üstünde beklemiye muk-
~ olabilecektir. 

l\ıl- Utuplerde buz üstüne ku
'-Y c~ bir radyo istasyonu 
d~t'~11lde, tahtelbahir su içinde 'biu halde, bütün dünya ile 

S ere mümkün olacaktır. 
~~ '1 altında kalacağımız için 
-...-. "'• çarpmak, veya budar 
~'ti 1-:r sıkıtıp kalmak tebli· 

S e olmayacaktır. 
bi11 ty~abmızın mesaf eıi 20 
'-'Uk llJıldir. Fakat seyahatin 
~ty 1nı bir kısmı su üstünde 
'ııcakll edecek, tahtelbahir 
tallı, buz mıntakasına geldiii 
~a 11 •u altına inecektir. 

't Vakit Yola Çıkacağız? 
~llltı~nınıuzda yola çıkacağız. 
~tea-·aya kadar ıu Osttınde gi· 
,...._ ıı, sonra dibe ineceğiz. 

a.ltnıda istenilen yerde 

SON POSTA .5ayfa 3 
t • 

ll&n~funmR~~ll~k_a_k_s_i ________ ~_~_a_d_ı_~-·~~~-S-b-.z-ü_n_K_ı~-~ 
, 

l - Bazıları kadını eıya ribl ahr, 
etY• 1ribi kullanır \'e kıymetten dütünce 
bir tıfyaı gibi bir kenara atıverir. 

2 - Baııları da kadını evinde bir hiz .. 
metçi gibi kullanmak için alır. Onca kadın, 
yemek pİfİren, evinin i4ini fÖren, çama4ır 
yıkayan bir hizmetçidİJ'. 

3 - Halbuld kadm ne bir cu·adır, ne de 
bir hlzmetçi. Ona layık olduğu mevkii ver• 
medikçc, ne kadın yükselir, ne ailo düzelir, 
ne de mes'ut yuva kurulabilir. 

--====r=:::::: ™--= __ :x: .:-...=:-=::=--- - -----

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Hidayet H. Ateş 

Püskürüyor 
Hafize Suzan H. Zevci 
M Gi Tarafından Fasa 

Çağırılı yor 
İzmir, 13 (Hususi) - Sman 

Hanımin ( Son Posta) da çıkan 
beyanatı iizerine Hidayet Hanım
la görüştüm. Bana şunlarısöylcdi: 

" - Suzan H. Son Pos
tadaki beyaoabnda benim çok 
kıskanç ve kavgacı bir kadın 
olduğumu söylemiş. Doğrudur. 
İtiraf ederim ki ben kıskancım. 
Henüz bir ay evvel evlendiğim 
bir adaman Suzan Hanımın 
zevk ve arzul:ınna yardım et
mesini mllsamaha ile kartılı· 
yamazdım. 

Bu sebeple kendisinden bo-
şanmak için mahkemeye mü
racaat ettim . ., 

Diğer taraftan Suzan Hanım 
hakkındaki tahkikat doıyası 
birinci istintak dairesine ve
rildi. Bugün Hidayet ve Naz
miye Hanımların ifadeleri alındı. 

M. Gi Ne Diyor? · 
lzmir, 13 (Hususi) - Ha· 

rıcıye Vekiletinden Vilayete 
gelen bir telgrafta M. Ginin 
son hadiselere rağmen Suzan 
Hanımı zevciyeti altından bı
rakmıyacağım bildirdiği yazıl· 
makta ve Suzan Hanımın fz. 
mir Franmz konsolosluğu 
vasıtasile fasta M. Gi'nin 
yanına gönderilmek üzere ko
laylık gösterilmesi bildiril-
mektedir. 

Bununla beraber bu telgraf 
Suzan H. hakkmda Adli taki
bat yapılmasına mani değildir. 

Suzan H. lzmire Gönderildi 
lzmirden yeğeni Fadıl Beyle 

tehrimize kaçan Hafize Suzan 
H., dün İzmir adliyesinden 
gelen müzekkere nzerine tev-
kif edilmiş. ve polislerin 
muhafazası altında Adnan 
vapuruna götürülmtif, geceyi 
vapurda geçirmiştir. Vapur 
öile üzeri lzmire hareket 
etmiştir. 

tahtelbahirden uzadılacak btı
yllk bir burgu ile buz delinecek 
ve bu delikten buzun fistüne 
çıkılıp tetkikat yapılacakbr. 

Böyle bir seferin ne kadar 
tehlikeli olduğunu bilmiyor 
değiliz. Şimal ayılarının, buz 
tabakalarının içinde, havadan, 
sudan, ziyadan mahrum bir 
r~ml içinde ( 3,000 ) mil yol 
katetmek ufak iş değildir. 

Fakat meçhulü ve görülme· 
mişi görllp çıkarmak ve tehll-
kenin tevlit ettiği heyecana 
duymak hırsı bize bUtiin müı· 
kUIAb yıkmak için kAfi dere· 
cede uım veriyor. Bize cesa
ret veren ıey, yapacağımız 
İfİn b6ytık ve mühim oluşudur. 

Fi.rka Kongresindeki Cürültü 
• • • Ve Asabiyetin Sebebi Nedir? 

F ransada Re isi
cumhur İntihabı 
" Ayan Reisi I\~. Dumer 

Ankara, 14 (H. M.) - Cumartesi günü toplanan Halk fır- Büyük Bir Ekseriyetle 
kası kongresi nekadar sakin ve münakaşasız geçtise konorenin İntihap Edildi 
dünkü dört celsesi de bilakis çok hararetli, münaka~ah, asabi Paris, 13 ( A. A. ) - Re--
ve gürültülü bir hava içinde geçti. isicümhur intihabı için birinci 

Sabahki iJk celsede Fırka hesap encümeni mazbatası kabul defa araya vukubulan müra· 
caat neticesi saat 16,55 cel

olundu. Öğleden sonra tekrar toplanıldı ve Fırka programmın sesinde tebliğ edilmiştir. Ek-
müzakeresine başlanıldı. IJk maddeler sessizc.e m üza kere ve &eriyeti mutlaka 449 olma-

kabul olundu. sına nazaran Mösyö Dumer 

4Uncu Maddeye Geçilince .. , Köylü Ve Buğday Meselesi :te~nes~· 14~~~d ca!~!n ı~: 
Fakat programın dördüncU Bu söz üzerine Vasıf Bey(lzmir) M. Doumerge 7, M. Ricklin, 

maddesine çiftçiye yardım ve kürsüye çıkarak şunları söyledi: M. Lebrun 4, M. Painleve, M. 
Ziraat Bankasının yalmz zirai -Çiftçilerimizin maruz kal- Steg, M. Renaudel ve M. Ma-
işlerle uğraşması hakkında dığı veziyet dünyayı işgal ginot birer rey almışlardır. 
bir fıkra ilivesi teklifi büyük eden meseledir. Nasıl tasvir Ekseriyeti mutlaka hasıl ola
mllnakaşaya sebep oldu. ve asa.vvur olunabilir ki fırka mıyarak intihabm neticesiz 

Bu sırada Vbıf Beyle kongresi böyle bayati bir me· kalması üzerine yeniden inti-
beraber birkaç murahhas sele ile meşgul olmasın. Bu bap yapılacaktır. 
çiftçinin halinin perişan oldu- mesele Uzerinde fazla durmak ikinci intihapta 
ğunu, Ziraat bankasının köylU hepimizin vicdani bir vazifesidir. Versaillcs, 13 {A. A.) 
ile alakadar olmadığını uzun Fırkanın buğday meselesile Reuter Ajansı bildiriyor: rlyan 
uzun anlattılar. Bilhassa huğ- meşgul olacağım programımıza Meclisi reisi M. Dumer ikinci 
day istihsali meselesi üzerinde kaydetmek ve bunu ilin et- araya müracaatle 556 reyle 
fazla duruldu. Bir murahhas mek zaruridir . ., reisicümhur intihap edilmiıtir. 
"eğer çiftçiye yardım edilmez- Ziraat bankasına gelince; M. Briyan 330 rey almıştır. 
ae birçok arazi boş ve ekim- Vblf Bey bankanın ticaretle = 
siz kalacak.,, Dedi ve hükU· uğraştığını, çifçiye tam bir yar- sürdü. Vasıf 8. ise fikrinde 
metin çiftçinin buğdayını satm dım yapamadı~nı, bundan israr etti. 
almasını teklif etti. sonra yalnız çiftçi ile uğraş- Üçüncü celsede Recep Bey: 

Hasan Fehmi 8. (Gümiişa· masını söyledi ve teklifinin " Ziraat Bankasının tnccara 
ne) Bunun ameli bir fikir program encilmenine havale- verdiği paraları derhal tahsil 
olmadiğım, Halk Fırkasının sini istedi. etmek bir paniğe sebep olur.,, 
yapmadığı veya yapamadığı Sonra söz alan Recep Bey dedi. Vasıf Bey tekrar 
bir şeyi vadedemiyeceğini (Kütahya) bu teklifin layiha söz alarak ileri sürdüğü baya-
söyledi. enciimenine gitmesini ileri ti teklifi Recep Beyin pek 

.. ~ mühirnsemediğini, çiftçinin ıstı
-,--~---------------------ı rap içinde olduğunu, Ziraat 

banka.sınan çiftçiyi ihmal etti
ğini çok sert ve acı bir ifade 
ile söyledi. 

• • 
ister 

• • 
ister inan, inanma! 

Gazetelerden biri memle· 
kette ilim •eferberliği yapı· 
lacağım yuıyor ve diyor ki: 

"Darülfünun Emaneti önü
müzdeki ıene için çok mü
him ve vbi bir mesai pro· 
gramı hazırlamaktadır. Pro· 
ıı-raman esasını bütfin mem
leketin ilimle tenviri ve 
teçhizi tetkil etmektedir. 

Darülfünun ilmt faaliyeti· 

Bunun için li:ıım eelen 
müderrisler tesbit edilmlt 
ve lıazırlanmıya ba.Jlamışlar• 
dır. Konferanılara fakülte 
hntihanlarından aonr• derhal 
başlanacaktır. Her fakülte 
kendi branşı dahilinde azami 
mesai aarfedecek. geniş bir 
ilmi aeferberlik ilin edile• 
cektiJ'. Seminerler, liboratu .. 
arlım ve enıtitiiler bari~· 
teki münevverlerin tatifade4 

i 1 -d • 1 • e ve n ya nız mu errıı er1~ siue açık bulundqrufacakbt. 
tal~beye inhiaar ettirm.ayecek. ,. Bunlardan meHilert t•JUI 
harıçtekl miinevverlerı, oku· takdiJo fCSrillenler yazacak• 
malı iıti.yen bGtün vatanda.. 1 ları llm1 uerlere 1'5re taltif 
lan ıahaaı dahiline alacak· edilecekJerdfr. Bilha111 bu 
br. lıim yapmak için klfl tepikl meıat n. beynelmilel 
ıre müspet veaafte malik ilim varhklar1ncbn liHnt· 

olamıyan milnevverlere her mıu -benOı l'irmemit esor· 
türlO ıühulet arCSate.rileceklir. lerin nokJanları tellfi edJI· 
Bu çalıtma tarzı tetkik H miye çalışılacaktır. 
tetebbua munhaa1r kalmıf.. Me.ai yalıu• milne "ver• 
eak, mG.tehasua müderrlaler lere munbuır kalmayacak, 
ilim yapmak latiycnlere kon- halkın her tabakaımı tatmf a 
feranalu vereceklerdir. Kon- edecek broıilrlor oeıredU
feran•lann mevzuu vatan• mek •uretlle okuma ıevkl 
perYerllk, TtırldOk, içtimai• memleketin her tarahna ta• 
7at ve beynelmilel fikriyat mim edilecektir. Halkıyat 
hareketleri çerçevesi dahi· tetkiklerine bilbuaa ehem• 
lfnde olacaktır . - miyet verilecektir. ,, 

ls~r inan, ister inanma/ 

Recep B. tekrar kürsüye 
çıkarak Vasıf Bt ye teker teker 
cevap verdi ve bu cevap üze
rinedir ki bidayette Vasıf Beyi 
birkaç defa alkışlayan kongre 
uaaı bmamen Recep Beyin 
fikirlerine temayül gösterdi. 

Bundan sonra Vasıf B. söz 
almak için kürsüye çıktı. Fakat 
bu dakikada bütUn sıraların 

kapaklan müthiş bir gürültü 
ile vurulmıya başladı. V Asıf 
Bey Oç defa söz söylemiye 
teıebbib etti, üçünde ·de ayni 
tekilde kUft}andı. 

Bunun üzerine gözlilfıünün 

illerinden bakarak: 
uya; 6yle mi? Demek bana 

aöı yokf,, demek ister gibi 
etrafı süzdü. Milthit gttrUlttl 
bili devam ediyordu ve hu 
gürültü aruında da V bıf Bey 
kilrsfiyO terketmiye mec:bur 
oldu. 

Riyaset mevkiinde bulunan 
l.met Pt. celıcyi tadil etti. 
Gece on buçukta toplanan 
• llııcü celsede program tama· 
men kabul edildi. 

Bu Sabahki içtima 
Kongre Bu sabah toplanarak 

mnıı:akereye devam etmektedir. 

Bir 
Kulis 
Arası 

t • 
- Garson! Siyah havyar 

getirl (Arkadaşına dönerek) 
Evet, şüphesiz... Fethinin hak
kı yok değildi... Laıım... Büt
çeyi iki yüz milyondan aşağı 
indirmeli... Bunu Saracoğ)u ile 
de, Abdülhalikle de çok ko
nuştuk. Uzım ... (Garsona) Ha ... 
geldin mi? Şaraplannızı say, 
"Ren,, şarabınız var demek ..• 
Fiatini bir çıtlat bakayım? On 
alb lira mı? Etme yahu ... 
Pekala... Getir! (Arkadaşına) 
Evet, ne diyordum? Tasarruf 
lazım, bütçeyi yüz aeksen 
milyona indirebiliriz. 

- Nasıl iner, hiç iyice dü
şündün mü? 

- iner, iner... Merak et• 
ıne, okadar güç birşey değil 
Ne diyecektim? Evet, sade 
halkın tasarruf yapmaıile İf 
bitmez. Biraz da biz tasarruf 
ede!im. (Garsona) Madam Y •· 
kova geldi mi? Çağır... Ar
kadaşlan mı var? Onlar da 
buyursun! (Arkadaşına) Doğ• 

rusunu istersen Fethinin hak• 
kı vardı, çok vardı, aramızda. •• 
Fakat sesini pek ytlkseltti ••• 
Öhö, öhö... Şey... (Kadınlara) 
Buyurunuz Madam, ıöyle bu· 
yurun... Neredesin Y akovaa• 
ğım? Otur, bele otur ••. (Gar
sona) Şampanya: "Kordonruj,, 
olacak! ( Arkadaıına ) Evet, 
işte böyle. 

- Anladım amma blltçede 
nasıl tasarruf yapılacağını söy
lemedin? 

- Canım, ondan kolayı 
var mı? Maaşlardan kırpıve
rirsin, biraz da tensikat ya• 
parsın... (Kadınlardan birine) 
Şerefinize Madaml (Kadeh) 
diker.) 

İrtişa Meselesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

aldığı ve kaçacağı anlaşıldı· 
ğı için eşyası bir odaya ko
narak mühürlenmiş ve apar· 
tıman kapıcısı Ayşe Hamma
da kapının açalmaması ten· 
bih edilmiştir. Basat Efendi 
biitün yol vesaikini hazırla
mış ve hareket edeceği gün 
kapıyı kırarak mallarını ha
raç mezat satarken Ayşe H. 
polise haber vermiş, derhal 
maliye memurlan satış yeri
ne gelerek bedellerini hazi· 
ne nam na kaydetmişler son
ra da Basat, biraderi Samoil 
ve ailcsile beraber Parise 
gitmiştir. Fakat bizim öğren
diğimize göre Ba!atlar şimdi 
ispanyadadır. lzıerini kaybet
mek için paıaportlannı PaıU 
için çıkartmışlardır. 

Oturduğu a~artıman da 
hükumet tarafından 20 bin 
liraya sablarak Freako Efendi-
nin kazanç vergisine ait borç
larına mahıup edilmiştir. 

Romanya Kırahçasmm 
Hediyesi 

Geçenlerde Romanya Kıra
lıçaaı şehrimize geldiği zamaa 
Karacaahmet mezarlığında do• 
acı Hakkı mollanın muhtelif 
vaziyetlerde birçok resmini 
çekmişti. Kıralıça Mari çektiği 
fotoğraflardan birer tane de 
Hakkı mollaya göndermiş ve 
hepsinin altına da imzasını at
mıştır. 

Bir Polis intihar Etti 
Fatih merkezinde polis İs

mail Ef. meçle intihara teşeb
büs etmif, kurtartlm1şbr. 



ÇOCUK 
SAYFASI 

• 

HAFfADA 

BİR DEFA 

( AÇ KURDUN CEZASI 

1 - Bir i'Ün mahal- 2 Fakat küçük 3 - Gölün ortasın

dan kocaman bir buz 

parcasmı kaldınp ke
nara attılar. 

4 - Şimdi bu ha· 5- Evimiz mu- 6 - Biraı: •onra kurt 7 - Çocuklann hep•İ 
lenin çocukları toplan- Selma te)işh idi. Arka-
mıtlar buz tutmuş g6Hıo ıından bir kurt geliyor. 

"Aman ne yapayım? .• ,, 
GıtGnde kayıyorlardı. Kar- diye batırdı. Ötekiler, 

vuzun 
kuli.;be 

etrafına 

yapalım. 

bir kem mel. Yalnız 

kusuru Yar: o 
kardan olmalı. 

bir reldlı "Aman çocuklar, birden batırdılar .. Aman 
karnım fnkal&de aç, fU evin içinde bir cadı 

da beni doyu~ acak bir ih- yar. Kuzum tunu ye de 
tiyar biliyor muıunu:ı?,, bi:ıi bu tlertten kurtar. 

Hu,eylmize kanııyor,,. 
tıdan Selmayı görilnce "biç merak etme elbet 
hepıi gölün o kenarına bir çaresini buluruz" 

==~d~o~t~ru~k~o~f;to;l~a~r·======~=d~e~d~il~e=r·==================================================================================================================================~ 

~iç ~erak Ettiniz ~i?[~s_u~HA_F_T_A_K_t_Y_E_Nt~sı_t_M_Ec_E_M_tz~ Son Posta Klübii 
Klüp Azasın\n Alacağı Çocuk Kitaplarınd30 

Yüzde 20 - 30 Tenzilat Y aphrıyoruz ... 
Uçan İki Tayyareden Hangisinin Daha Büyük 

Olduğunu Anlıyabilir Misiniz?. 

Havada iken tayyarelerin 
bnyUklüğünU söylemek gayet 
güçtür. Büyük bir tayyare 
yükselince alçakta uçan kilçük 
bir tayyareden bile daha kü
çük görüQfir. Ekseriya ayni 

büyüklükte duran tayyareler
den daha çabuk gidiyor gibi 

görüneni ötekinden daha kü
çüktür. 

Bir Pilot Ne Kadar Yüksekte 
Olduğunu Nasıl Anlar? 
Tayyarelerde Barograf de

nilen bir alet vardır. Bu alet 

havanı11 tazyikinden müteessir 
olur. Yükseldikçe havanın taz-

yikinin değiştiğini elbette duy
mıJşsunuzdur. Ve bu bugün be

ıap ta edilmiştir. İştr: Pilot bu 
Barograf aletinin kadranına 

bakarak nekadar yüksekte 
olduğunu anlar. 

Bir Pilot Yolunu Kaybedince 
Ne Olur? 

Eğer Tayyarede telsiz varsa 
hemen bir telsiz istasyonuna 
haber verir. Bazı telsiz istas
yonlarında bir takım aletler 
vardır ki bunl3r istikamet 
tayin ederler. işte tayyare de 
bu suretle nerede olduğunu 
anlar. Eğer telsizi yoksa o 
zaman haritasına müracaat 
eder. Ve haritasile gördüğü 
yerleri karşılaştırarak nerede 
olduğunu bulmıya çalışır. Pusu
lası doğru değilse güneşe 

bakar. Ve nihayet ilk insana 
veyahut eve benzer birşcy 
gördüğü yerde iner ve nerede 
olduğunu sorar. 

~------------------·-..---------~-------
[_ Küçük Artist J Oyunlar 

....--....- i Hangi Kelime? 
ı Polisle Katil 

rlu artiste ne dersiniz ( 
Maskaranın hele bir duruşuna 
bakın, bu meşhur artisti tamr 
mısınız? İsmi Jackie Cooper
dir. En çok muvaffak olan, 
en çok para kazanan küçük 
artisttir. 

Aman Ne Tuhaf 
Birgfin annesi, Hikmete 

bahçeyi siipürmesini söyler. 
Hikmet sü*'ürgeyi alır, koşa 
koşa bahçeye çıkar. Birnz 
ıonra anriesi aşağı inince Hik
metin başında kocaman bir 
keae kağdı göriir, ve der ki: 

- Kızım neye bu keae 

1 Bu oyun kalabalıkla oyna-
İ nırsa daha iyidir ve muhakkak 
1 gece oynanmalıdır. Evvela ne-

' 
kadar oyuncu varsa okadar 

l kAğit hazırlanır. Bu kAğıtJar-
dan birisine katil, birisine de 
polis kelimeleri yazılır. Öteki
ler boı bırakılır. Sonra kağıt
lar katlanır, ve bir tabağın 
!çine konur. Oyuncuların hep
si birer kiğıt çekerler. Yalnız 
hiç kimse kAğıdı yanındakine 

J jZ'Östermez. Yalnız polis yazılı 
1 olan kağıdı çeken çocuk dışa

rı çıkar. Ötekiler içerde kalır. 
Elektrikler söndürülür. Katil 
kağıdını çeken çocuk karan
lıkta birinin bokazma sarılır. 
Gürültüyü dışardaki polis işi
dir. içeri girer, elektriği ya-
kar ve "tahkikata başlar. 

Katilin kim olduğunu an-
lamak için herkese bir takım 
sualler sorar ve gör
d .klerini söylemelerini rica 
eder. Herkes pol~sin ıualleri· 
ne doğru dilrüs( cevap verir. 
Kimsenin yalan söylemiye hak
kı yoktur. Yani herkes ne 
gördü ise onu söylemek mec
buriyetindedir. Yalnız katil 
yalan söyleyebilir. Polis bu 
suallerle nihayet katili bulur. 
Ondan sonra oyun yeniden 
başlar. 

kağdmı böyle başına geçirdin. 
- Ne yapayım anneceğim, 

başım tozlanacaktı. Ben de toz
lanmasın diye bunu başıma 
geçirdim. 

'\ 

Ressamımız bu resmi 
1y~,p~arken birkaç bata yapmışbr. Zeki 

bir çocuk bu hataları kolaylilila bulabilir. Bakalım siz bulabile
cek misini:ı? Resme iyi <iikkat ediniz ve gördüğünüz yanlış
lıkları ııot ediniz. Sonra bulduğunuz yanlışlıkları bize bildiriniz . 

Bütün yanlışlıkları bulanlardan J 00 kişiye 50 lıralık hediye 
vereceğiz. Son Postanın hediyeleri hem bol, hem güzeldir. 
Siz de bir hediye almak isterseniz, cevabınızı süratle bize 
gönderiniz.Bu bilmecenin cevabı 15 gfin sonra neşrediJecektir. 

BU DADIYI BEGENIYOR MUSUNUZ? 
----~-----------·-----------------------------------~-J 

Siz hiç böyle bir dadı gördünüz mü? Bilirsiniıya fil zeki h~. · 
vandır. Birçok tuhaf işler yapar. Hindistanda ona neler yaptırma?:

~ lar! İşte size bir misal. Bir evde filin dadılık yaptığım söylerseler 
inanır mısınız? itte bu resim bize bu dadıyı göstermektedir. 

" Son Posta KlübO ,, faa- J 
liyetine devam ediyor. Geçen 
hafta lstanbulda Kanaat kil· 
tüpanesile anJaıtı. Kulüp 
azasının buradan alacaklari 
kitaplardan yüzde otuz tenzi-
Jit yapılmasını temin etti. 

KlUp azasına mahsus bir de 
kitap listesi hazırlathk. Şim· 

diye kadar bu listeyi alnııyan 
aza idarehaııemize uğrıyarak 

bu listeyi alabilirler. Klüp 
azası bu listede mevcut kitap· 

ları, kHip kartlarını göstere
rek, yüzde otuz noksanına 
alabilirle.-. 

Bu hafta da Muallim Halit 
kütüpanesile anlaştık. Halit 
Bey çocuk kitaptan üzerinden 
yüzde 20 tenzilat . yapmayı 
kabd etmiştir. Tenzilltla ala
bileceğiniz kitaplar şunlardır : 

Çocuk Kitapları ~ 
KGçük korsan 25, Küçül< ~:.• 

ramanlar 25, Bir farenin ·~\'ıı ~ 
25, Demirelin hikayeler• t"J 
Meçhul asker 25, Gazinin. tJJr 
orduıu 25, ~:'rlok Holme~ııı iıl 
rifdleri :t5, Uç Elme Beyın bb tı'' 
ycıi 20, Jümbo Krüzoenin aeP 
dan geçenler 20, Tilki kag 11i~ 
muhakemesi 20, Uzun, ~ ıO. 
Keskin göz 15, Namuslu bır•',d~ 
Müneccimbaşı 10, Tilki ';;ııif' 
Avrupada 50, Türk tarihi 't 't)ı 
So, Cin Ali 50, Don Kiş0 ,__

Kamçılı medeniyet ( Toııı e~ 
canın kulübesi ) 50, iki sene :~ 
tep tatili 50, Kimsesiz çocll ııl" 
Dünyayı dolaşıyorum 50, A"'oı~· 
çocukları ~O, Ben kaptanÔ aıf 
yorum 75, izci teşkilatı 50, )rı~ 
cek dede (Genç kız romanı ız'ı 
Fransızca - Türkçe IUgat 
Almanca - Türkçe lügat t25 :,i~ 

Bu kitaplardan herhartf1 ili' 
lıtiyorsanız, Halit kütüpan~stC: 
i'İdiniz ve klüp kartınızı g .,11'• 
riniz. Bu f!atlerden viizde yı 
ek•ik fiatine alacaks.ınız. d.J' 
Klllbe aza olabilmrk i-;in bu sarf·• 

kuponu lccaip top!:ıyını:t· 

Bilmeceyi Doğru 11 __ K __ ü_çü~ Artısıj 
Halledenleı 

Kimlerdir? 
Mükafatlarınızı İdareha
nemizden Alabilirsiniz 

Evvelki hafta bayrama tesa
dilf ettiği için çocuk Hyfamız 

cuma günü netredildl. Birçok 
okuyucularımız ıayfalarını bula
madılar, bilmecemize ittirak ede
mediler. 

iştirak edenlerden doğru hal
ledenlerin isimleri aşağıya yazıl
mıtbr, Taşrada bulunanların he
diyeleri adreslerine gönderilmit
tir. İstanbul karilerimiz hediye
lerini cumartesinden itibaren lda· 
rehanemizden 1 alabilirler. 

Tekirdağ orta mektep 210 
Ahmet Hilmi bir albüm, Ankara 
erkek liıeıi 131 Şükrü bir roman, 
İıtanbul Senbenuva mektebi Meh
met Fahrettin bir kutu teker, 
19 uncu mektep 302 Orhan Ali 
bir dolma kurşun kalam, Vefa 
orta mektep 107 Galip bir kutu 
teker. 

Birer Kitap Kazananlar 
Ankara Atpazarı kule saatı 

kartııında 45 Hamdi, Vefa orta 
mektep 382 Fethi, Pertevniyal 
liıesi 74 Enver, Edirne 1an'at 
mektebi 85 M. Rahmi, Edirne 
Cumhuriyet mektebi ı 77 Niza-
mettin, Köyiçi Ezel Asaf, Salihli 
avukat Hayri Beyin kızı Muazzez, 
Çemberlitaş orta mektebi 171 
HaJit Yekta, Kadıköy kız ltalyan 
mektebi Bigün Server, Gelembevi 
orta mektebi 481 Ahmet Cemal, 
Feyziye lisesi •on sınıf Berin 
Necmi, Nişantaş kız orta mekte
bi 480 Zehra Ali Hanım ve Beyler. 

o' 
Sinemada seyrettiğini~ . ~~? 

cukJarı tanımak ister ınıs.ı~,~ 
işte size en ziyade ın°"80ıııt; 
olan ve en çok para kaıs bıl 
)ardan biri: Mitzi G~eePapbC 
oyunda tek gözlüklü ı ı? 
rolünü beğenmi}'or musııııtı 

SON POSTA 
K L O B 0 
Kupon: 2 f(tııbııııt 

Şimd~n aonra Son Posta ftll Jııl 
aza olabilmek 1 ;in her hll 1,,Jıı: 
ryfada ııeşrec!eccğimiz ~up~~ ,effl 
döı. tane toplayıp getırın 01111 

B kUP göndermek lazımdır. u 
kes"p toplayı'lı • -----



SON 

Kari Gözil• Dünyada Neler 0111,or? · ı Kadın Ve Kalp İşleri 1 
s Gördüklerimiz ispanyada Kargaşalıklar Sükônet M kt ı· e· G K 
UzanH.Meselesi K b d. ç· rı K . HIA e ep 1 ır enç iZ 
~:1~!~==ı~ti~avzihi · es e ıyor - ın 1 er apıtü as- Bedbin Olur Mu? 
~ ıze Suzan Hamın mese- ı K ld d ı 'R d s b '1ir~ünaaebetile hidiseye iz- yon arı a ır 1 ar- usya a er es 
~i B b~unan doktor Demir T 
'eyın de ismi karışmışhr. 1·caretin Men'ı· •• 
ı.ttdiji Hanımın tedarik etmek 
~111•1 Çocuk için evine aldıj'ı 
\ıe 1 e kadını doğurtmuş olmak 
8~e .iami geçen Demir Ali 
)hıl.~lt doktorudur. ismi de 
d ~l.kJa geçmiştir. Kadını 
1\ °turtan doktor ise Kazım 
~-:: Ali Beydir. O da hAdi
'dl!ll farkına varır varmaz 
hakYe ve zabıtayı bildikleri 
İtib kın.da tenvir etmiştir. Bu 
~ •r ıle her hangi bir takip 
~llıu bahis değildir. Bu mü
lıı bette ismi yanlışlıkla mev
b ll bahsolan Demir Ali Beye 
'Yanı itizar ederiz. 

Bedavacıhk illeti 
bıt l>Gn Kadıköy Belediye za
tii lıı akşam gazetelerinin tev
Ol ile rnani olmuş. Hadisenin 
~Uf. Sebebi ise Bele
-- e Muavini Sadullah Bey 
'İlt lllındaki zate istediği gaze
~· bedava olarak verilmemesi 
~i~. Dünyanın hiçbir yerinde 
n •lıp görülmiyen bu hadise
._.~ahkik ettik. Kadıköy Kay
-tr~mı Bey bize şu izahatı 

Amerikada geni bir tayyarenin tecrü
be/e,ini yapiyorlar. Bu tayyare durduğu 
yerden dimdik yukarı çıkıyor. Ve iste
diği gere iniyor. Bıırada bu tayyare
lerden bir tanesinin Reisicümhur bah
çesinde yapıltıcak merasim münasebetile 

bahçeye inişini görüyoruz. 

Amerikanın kaçakçıları me~nuraur. Bunlardan biri 
geçende ölrıaUş ve hırııızlıır bu adama muhtcfem 
bir cenaıe alayı tartip etmitlerdlr. Burada ıördili"Oalb: 

reılm bu cenaze alayını ıöetermektedlr. Bir hır•ıııa 
alenen böyle merHlm nasıl yapıldığına bl:& hayret 

ettik. Siz de hayret edlnl-r. 

~ "Muavin B , böyle bir şeye 
lltı:z"l M" . b L ., u etmez. uvezzı, e-

~ıye . . 
~ nızamına rıayet etme-
~ ' cezaya çarpılacağım an
~ca da ortaya böyle bir 
~k atmış. Ben hadiseyi tet
ltıb:diyorum. Herhangi bir hak-

la meydan vermiyeceğim.,, 

li, au tetkikin neticesini bek
~ ~ururken şunu ıöyliye
~b kı bir müvezziin morgun 
lt ~~ati yüzünden matbuatın 
~ıne mümanaat edilemez. 

İdd· ldı ki ortada bir de dayak 
lt ~•sı vardır. Bedava gaze· 
d~ Vermiyen Şevket ismin
~G ~ rnüvezzi merkeze götürül-

~· Ve epey hırpalanmıştır. 
' ır gazete için bu yapılırsa 
~~lf ne muamele görmez? 
~n ona kıyas yapacak '-k netice müthiş çıkar. 

~ TAKViM ==-

ispanyada Çinde 
Örfi İdareden Kapitülasyonlar 
Sonra J Kaldırıldı 

Madrit, 13 ( A.A) Örft Nankin, 13 (A. A.) - Mil-
idare ilin edilmiş olan Gre- let Meclisi, Çin ile ecnebi dev
nade şehrindeki muhtelif ma- letler arasında müsavat esasına 
nastırlarda bili birtakım müstenit olmayarak aktedilmiş 
hadiseler çıkmaktadır. olan bilumum muahedelerin 

Andalousb'de papazlar aley- hükümsüz ve keenlemyekün 
olduğunu mutazammın Leyan

hine başgösteren düşmanlık nameyi ittifakla kabul etmiştir. 
duygu ve hareketlerinden bil- Bu beyannamede, hariciz.emem-
hassa Kordu' da bir galeyan leket imtiyazı hakkındaki ınü-
hisıl etmek maksadile genit ıakerelerin neticesiz kalmasın· 
mikyasta istifadeye çalışılmak- dan dolayı beyanı teessür ve 
tadır. Kordu'da kıyam erba- teessüf edilmekte, müsavat 
hı polis k~vvetlerilc kendi esasına müstenit olmıyan mu
aralarmda bir arbede çıkwa- ahedelerin ilgası hususunun Çi
ıma ıebep olmuşlardır. Bu nin inkişafı için elzem ve en 
arbede esnasında 4 kişi ö!- esaslı bir tedbir olduğu 
mUş ve bazıları ağır ıurette kaydedilmiştir. 
olmak Uzere 12 kişi yaralan- a=:=====----~--=_.. .... 
mışbr. Madritte 

Barcelonede sükun hüküm Bir Tevkif 
ıllrmektedir. Sair taraflarda Madrit, 13 (A. A.) - Mad· 
vukubulan kargaşalıklar Ber- rit'teki kırallık taraftarları 

31 13 -Mayıs- 931 Hıınr ıo celooede hiçbir akis ve tesir mahfilinin reisi maliyecilerden 
'" Ar•bt Rumt yapmamıştır. kont Gamazo zabıta tarafın-
"' ·t llhıcce - ıın 2 • Mayıa - 1347 Sendikalar mehafilinin din dan tevkif edilmi•tir. Bu tev-
)'~ ......_ - y 

~ vakıt·ezani-va.ati ve papazlar aleyhine mütevec- kifin sebebi elyevm cereyan 
Ş~.24 4.43 Aktaın 12.- l9.19 cih herhangi bir harekete mu· etmekte olan vak'aların bu '1 :·s1 12.10 Yat11 1.so 21.09 arız bulundukları zannolun- mahfilde tertip edilmif ve 
~k 7.20 2.39 maktadır. başlamış olmasıdır. 

~anda Sergüzeştler Arasında No. l 

GAZETECi ALTIN PEŞiNDE 
1\ . 

~k kargo elmacık kemikleri 
bwı.! kuvetli bir adamdır. Bunu 
~llllty . 

tlıı. \' Ylp pazularmdan anlarsı-
d._ ~ alnız bacakları eğridir. Bu 
dili llYatının dörtte üçünü san-

ırı . . 
tı}~ •çınde oturarak geçirmit 
dıtlıasının bir neticesidir. San
dıtd llııı: on metre uzunluğun
'• 

1~1· Tek bir ağacın oyulma
'- ı e "Qç yapılmıştır. Baş ve 
U~ tarafları hafif bir meyil 
b,, Yukarı doğru mukavves 

"''" . ·ı 1\ çıvı erle doludur. 
d\l~rgo kıç tarafta ayakta 

• Altta Mahundan bir 

kllrek vardır. Dümenci vazi
fesini ıörür. 

Şerilben ıandalın baş tara
fındadır. Çatal bir deynek ile 
derenin dibine dayanır, sanda
la ıeri bir hareket kudreti 
verir. Dere dayamlmıyacak 
kadar derinleştiği veya aadece 
yorulduğu zaman yerine otu
rur, yahut o da Kargo gibi 
eline bir kürek alır. 

Tehlikeli geçitlerde dümen· 
cinin de, kürekçinin de elle
rinde birer deynek vardır. Ye
şil ıu, tepeleri ıivri kayalann 

arasından akar ve sandalı ıliratle 
ıürüklerken yekdiğerini ıesle 
teşci ederler. hareketleri timdi 
daha kuvvetli, daha çabuktur. 
Adalelerinde daha bariz bir 
gerginlik görürıUnUz.. Artık 
ıandal da su içinde kalmıştır. 

Fakat geçit atlandı. Tehlike 
gecti. Dalgalann derin batla· 
rında kuru yapraklar birer 
daire çiziyorlar. Burada anafor 
•ar. Uzaklatmalı. 

Bazen başka bir aandala 
tesadllf edilir. Eğer o da ayni 
iıtikamete doğru gidiyorsa 
kürekçiler, Fransada ıof6rlerln 
yaptıkları gibi yarııa ıfrişirler. 
Hakiki bir maç başlamıştır. 
Çatal deynekler mütemadiyen 
ıuyun içine girer çıkar. Bir 
nevi uıkur fibi işleyip durur. 

Rusyada 
.Serbest Ticaret 
Menedildi 

Moskova, 13 (A. A.) -
Hükumet, kooperatif ve ikb
sadi teşkilatlarına hitaben bir 
emirname neşretmiştir. Bu 
emirnameye nazaran lAivedi· 
len ferdi ticaret yerine tam 
manasile bir devlet ve 
kooperatif ticareti ikame 
ôlunmakta, ita emirlerile satış 

fo kaldırılmaktadır. Son
baJıara kadar Sovyet Rusya 
dahilinde 2000 den faz.la ma
ğaza açılacak, kooparatif me
murlarının ücretleri tezyit olu
nacaktır. 

Ayni zamanda kooperatif 
memurlarına satışlar1 n sbetin
de ikramiyeler de verilecektir. 
350 binden faz.la mütehassıı 
kooperatif memuru yetiştiri
lecektir. 

lngilterede işsizler 
F azlalaşıgor 

Londra, 12 (A.A.) - lngll
terede 27 nisanda mevcut 
iıaizlerin miktan geçen haf
takine nazaren 9722 kişi fazla 
olarak 2,529,835 i bulmuştur. 

Sandaldan undala ktıfür 

aavrulur. Birkaç dakika atbatı 
fidilir. 

Yolcunun ayakları aandalın 
zeminine dayanmış, 16zleri 
rekibine dikilmiştir. Nihayet 
dudaklarından kilrekçilere ce
ıaret verecek cnmle dOklllnr: 

- Bu akşam tokutma var 1 
T okutma kürekçilerin dillerini 
pşırtarak, gözlerini kapıyarak 
ıevkle içtikleri bir nevi içkinin 
kadehlere konularak yekdiğe· 
rine dokundurulmasıdır. 

v ait derhal tesirini r6ste• 
rir. Şimdi rakip ıandal geride 
kalmıttır. 

Bazen ve maalesef iki ıan• 
dal yekdiğerine zıt lıtikamet
lerde karşılqular. O ıaman 
ktirelder durur, çatal deynekler 

Hassas Bir Genç 
Haram Eden 

Kıza 
Basit 

Dünyayı 
Sebep 

At/odada 
rinden bedbin bir ruhun acı 

Kız liaesi talebelerinden bf· ı Bu Seneki 

bir ifadesi halini alan bir Teferruatın Ehemmiyeti 
mektup aldım. Hayata henüz 
ilk adımım atmıı olan bu genç Yeni modeller almak üzere 
kız. baharl~, ne'ıe il~, ftmi~e Parise gitmiştim. btanbula 
karşılaşacagına ve bıze neş e, döneli iki ti gün ld 
tetaret, ve hande gönderece- . ç 0 u. 
pe göz yaşı gönderiyor. Panste moda sahasında bu 

Bir genç kızı bu kadar nev- ıene en ziyade nazarı dikka· 
mit eden nedir? Şüphesiz timi celbeden şey, teferruata 
atk: Se~~~ . sevilmemek veya verilen ehemmiyettir. Öteden• 
ıevılmedıiJnı ~annetmek: beri modaya takaddüm etmi e 

Mektubu, hır mekteplı kızın 1 f y 
h if d _u:..l.: • • ça ışan te erruatın zarafette ru unu a e ~u~. ıçın ay- _ . 

nen naklediyorum. ve guzelhkte bukadar terakki 
Hanım teyze, ettiğini tahmin etmiyordum. 
" Şu mektubu size yazarken Teferruattan maksadım bir 

biJmem neden, içimde müte~adi- elbise veya bir şapkaya son• 
yen burkulan, acıtan, eıen bJrşey • .. . 
var. Oh .. bunu s8küp çıkardığım r~d~n ıla~e ~dılen şeyler de
pn, dünyanın en mes'ut insanı ğildır. Bılikıs tuvalete eaas 
ben olacağım. inan ki teyzeciğim, ittihaz olunan teferruab kaste .. 
manevi istıraplar, maddilerle ka- diyorum Meseli f k b" p 
bili kıyH bile detildirler. Maddi J • • u a ır . e-
azaplar onların yanında ehemmi- erın, yahut yakaya venlen 
yetsiı ve bayatıdırlar. ıekil, buluzun biçini, hep mo-

Ağlamak hiıleri bende çok danın esasını teşkil eden te-
kuvvetli. Hem buna okadar da fe att B t f tt nk . rru ır. u e errua a re 
çok muhtacım kı.. Bu göz yaşla- . . ' ' 
rında nasıl acı bir lezzet vardır şekıl, ve saırede hep incelik ve 
bilemezsiniz teyzeciğim.. fnıoan; zerafet hakimdir. 
Azaplann birer damlacığa tahav- Bu sene şapkaların bazı 
vül edip te akıttıtmı zanneder. modellerinde teferruattan sa
Fakat hrpsini akıtmak mümkün 
olabilıe.. yılabilecek tüyler vardır. Me-

Şimdi bana diyeceksiniz ki ıeli şapkadan orijinal bir 
çok sulu gözlü bir kızsınız. Size tarzda alna düşen bir tüy, 
yemin ederim detildim. V allabi 
hem hiç detildim. Ben en büyük S çehreye ve tuvalete başka bir 
teeaaürlerimi bile vakur bir sü- mana veriyor. Yahut şaplcanın 
kütla geçirmeıini bilen bir kızım. baş tarafında yapılan ufak 
Bir iki ıene evveline kadar ar-
kadaşlarım ağladıtJmı gBrmeıler- buruşuklar, arkaya sarkıtılan 
dl. Ondan sonra bir kere ağla- fiyango, şapkaya başka bir 
sam mühim bir mesele olurdu. ıüz.ellik verir. 
Şimdi.. Şimdi.. Herhalde sinirle- Yakında getirdiğim şapka 
rim bozuldu, onun için b8yle d il · · · l yapıyorum.. Bir de çılgıncasına mo e erının resım erini r• ıre-
layan etmek arzusunu duyuyorum. deceğim. Karilerim bu say~de 
Hem de kime kartı bilir misiniz? yeni şapka modası hakkındc. 
Allaha.. Sen çok lnaabl%san ya- bir fikir idineceklerdir. 
rabbi.. Senin ldll ve .rahim ol- Greta 
duğunu aöylerler. Bunlar birer 
yalancıdan batka bırfey detil
dirler Senin kullarını dOnyaya 
l'etirmekte ancak bir kaatın 

var: Azap çekmesini ötretmek. 
Bütün bunları aöylemekte 

haklı olduğumu siz de taatik 
ediniz. Ben hayatta hiçbir pnah 
yapmamıtbm. Ne kimseye fenalık 
etmiştim ne de hiç birtey. Böyle 
oldutu halde Allah benim dön
yamı cehenneme çevirmek hak-
kını kanunlannıa hanffalnden 
aldı acaba ? Şu son bir buçuk 
aene içerisinde bir ff1n mesut 
oldutumu habrlamıyordum. Azap 
hepal azap. Bana Hhlrll bir aaa
detten batka hiçbir feyl vermi-
yen rGıel bir insanla tanıtbtım 
ıGndenberl hep azap. Beni anla· 
mıyan, kendini bana oldufu 2ibl 
anlatmıyan, açık &'8r0ndüt4 k• 
dar da muamma .. Bana allkaaının 
veya allkaaızlıtanın teklini dere- ( 
ceainl g3atcrmiyen bir laaan 1 

ıuyun llzerinde mllhmel 18-
rUklenir ve 1ADdaJcılar arasm
da ta uzaktan bir mDklleme 
başlar. AnlamauınıL Soraraa
mz terdlme ederler. Muhavere 
ıudur ı 

- Baban naııl, anan nasıl, 
kardetln nuıl, k6y naaıl. 
Komtular ae llemde?. 

Bu ıual llltui uzadıkça 
uzar. Sabırıızlamrsınız. Aldıran 
olmaz. Beklemekten baıka ya· 
pacak birıeyiniz yoktur. Niha
yet ayrılış zamanı gelir, iki 
ıandal yekdiğerinl bir döne
meçte kaybederler. Artık yo
lunuza devam edebilirsiniz. 

Fakat az sonra (Kargo) nun 
aesini itileceksiniz. Size: 

- Sandala su doldu, der. 
Bu kova ile olan ıuyu bo-

sevilir mi ? Hayır demeyini~ !' 
itte ben onu çılgın ribi sevdi
tfmi siıe söylüyorum. Diyo
rum ki atkıma] bu kadar lakayt 
kalan bir insana ben ne yapabi
lirim. Onsu:ı yaşamak benim için 
yok. Fakat kendimi nasıl sn· 
direyim ? .. " 

Bu kız, hassas bir mektep
lidir. Mekteplerimiz onlan 
okadar hayattan uzak bırakı
yor ki, kilçilk bir hayal bile 
onları melenkolik ve bedbin 
yapmıya kAfi geliyor. 

Dur kızım, hayat dediğin 
.. y, muamma olmaktan çıJr 
mamıı bir erkek için fed 1 

edilecek kadar basit değildir. 
Daha yaşayacak, görecek. 
6ğrenecek ve bir glin gel ecel·, 
bu zafına güleceksin. 

flanımteyze 

taltmak için yapılmış bir da· 
vettir, ve kendisi hiç bir vnkit 
yapmak istemediği için sh:in 
hissenize düşen bir iştir. 
Akşam olmuştur. Fakat da· 

ha ıssız bir yere gelmediniz. 
Nehir kenarında beş on kulü
benin teşkil ettiği bir köyün 
&nünde durursunuz.. Duruşunuz 
derhal nazarı dikkati celbeder. 
Çoluk çocuk bütün halk 
toplanarak gelip sizi seyreder
ler. Fakat kendilerinden her 
hangi bir yardım beklemeyiniz. 

Konservenizi kendiniz ısıta
cak, çayınızı kendiniz pişire
cek ve l ... arnınızı doyurduktan 
ıonra geceye intizaren iki nğa· 
cm arasına gerdiğiniz bir salın
cağa yaslanıp bekliyeceksiniz. 

(Arkaıı var) 



Avrupa'da birinciliği diplomalarla musaddakhr. Zaah umumi llansızhk, romatizma, •ıraca, kemik, damar, göğils, ademi iktidar, 
nafidir. Solgun, genç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruştur. 

· · ha•talıklarıo• verem, sınır, ... 

Hasan Ecza deposu 
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tablatlaızı MS1llyebillris. Fakat b\lllaa __ lr' 

( Bat tarah t lncl •ayfada ) F enayim, beni bırakma, fç!a rlnderUecek realmler ı,t " tabd d 
Ziya Bey, vak'ayı şu suretle dedi. Yaralarımdan mfitema• pozda çeldlmlf olma .. llamdır. Taki ir. Çabuk mO- f I 

mlltebuaıumu alltaleuaada hataya teessir olur. ' anlatıyor : diyen kan akmakta bulunduğun- d · S 1 d.kl ., dllfmeaı.. uygusuz de- 1 Ziya Beyın öy e ı er1. dan fazla durmıya ikan yoktu. , 

Y d 1 k d Kendimi, kard,._cıimi ve ıoförü • ğildir. Gllriil· l 
irmi yaşın a o an ar e• --,. TalttatlerlllA aalamalr ben hlae .... tü ll k f 

· H kk k ri Jcurtar ...... k ma1---dile hendHi-e c Ye a.-tım a ıyı as e muayene ........ ~ -· ... rladerea brllerfmb hakkında 
yaptırmak İÇİn İzmite götftr• doğru koştum. mDtellHSlaımı:aa mUtaleuuu qajıld g'aCI olmak ia-
müştüm. Bu vatani vazifeyi Feci Bir HAdise ll&brlarda okayablllnlıdzı temez, kalaba· 
ikmal ettikten sonra Düzceye « lıktan ziyade 

d Hadisenin feci tarah ıudur Münire Hanım: Hassas n 
avdet etmek üzere A apazan ki vak'a olurken teaadnfen tenhalığı ıe- ~~~~~ 
istasiyonunda otomobile bindik. oradan geçen nakliyat mnte- 'Jyuldır. S.... ver, ıadelii,. 
Kardeşim Hakla ıoförün ya- ahbidi Saffet Beye ait otomo- kalanmn elem Ye tabiiliğe müteveccihtir. 

d d B d t TO kederlerile mn a oturuyor u. en e o o· bil görününce haydutlar Hakkı « 
b l · · d b l b k allk ~lilı Fethi B.: MOdekki" mo i ıçın e uyumıya aşa- Beyi alıp köprünün albna g6- 1 c;a u •· 

mışbm. Hendeğin yanm aaat tllrmtişler, orada işini bitir- ~ dar olur. Şab-
ötesinde bulunan Sanbayırlar mişJer. Bağırmamuı için de sım alakadar 

vo müteşcbbi 
tir. Kendisine 
ehemmiyet ve
rilmesini ister. 
Şöhret ve ik .. 

nam mevkide, köprü üzerinde tabancalannı ağzına dayayarak mesailde de aQ. 
bir ağaç parçası vardı. Şof6r susturmuşlar. Hakkı ve Ziya ratle milnfaail 
bu ağacı yoldan çıkarmak için Beylerin otomobili kurşunlar- ve münkesir 
otomobilc~n indi. Bunun üze- dan delik deşik olmuştur. 
rine köprünün altından üç kişi -« olur, alınganlık 
çıktı. Şoförün ve belki şoför Ôl.iürülen şoförün cenazesi ;österir. Sami· 

balden hazıe
der, izzetinef
si, şeref ve 
haysiyeti uğ· 

muavini zannettikleri kardeşim Adapazarına getirilmiş, diğer miyetini rede.~ L.ııiye yüzü tut
Hakkmın üzerine yaylım ateşe şoför arkadaşlan tarafından maz, menfaatlerine kolyhkla 
başladılar. Bunlardan birisi ta- büyük bir ihtifal ile kaldıru- iştirak etmek mümkündür. İşle· 
bancayı burnumun altına da- mıştır. Şoförler, faillerin mey- rinin bilaaraza devamım arzu 
yad ı . Kardeşim Hakkı ile şo- dana çıkması için büyük gay· eder. MüşkülAt karşısında be
förün oldüklerine kanaat et- ret sarfetmektedirler. 

runda para sa"· 
fetmekten ç ... 
kinmez. Başkalarmın ken~ 
sine tabi olmasını arzu eder. tikten sonra beni dağa doğru _. cerikli ve cUr'etkir değildir. 

sürüklemiye başladılar. Cebim- Failler bakkmda timdiye 
deld alb lira ile albn saati, kadar mühim bir iz buluna
tabancamı ve not defterimi mamıştır. Geçen hafa Reşa-
aldılar · diye karakolunu basarak jan· 

Bir Sual, Cevap darma kumandanını aıdnrmnş 
- Defteri ne ysıpacaksınıı? olan üç liz kardeşten şüphe 

dedim. Cevaben: ediliyor. Bunlann, memleket• 
- Sus! dediler. lerine kaçmak için llzımgelen 
- Ne_relis~~z? diye s.ordular. J parayı tedarik etmek maksadı 
- .. D~zcehyımf de~~m ... Bu· 1 ile bu soygunu tertip ettikleri 

nun uzenne şosada bın Duzce tahmin olunmaktadır. 
ve diğeri Hendeğe doğru gi-
den iki otomobilin düdükleri Lik Maçları 
öttü. Haydutlar benim üzerime lstanbul Futbol heyetinden: 
yaylım ateş etmiye başladılar. 1~ .. 5 - 931 Cuma günü icra 
iki kolumdan yaralandım. edilecek lik maçlan. ikinci 

Yayhm Ate' takımlar Kadıköy. 
Gece karanlık olduğundan ~ Kasımpaşa ... Kumkapı aaat 

kurşunların çoğu isabet etme- 10, hakem ~efik Bey. 
mişti. Benim de öldüğüme ka- Süleyma~ıye-Anadolu 11,15, 
naat ettikten sonra kaçmıya hakem Refik Bey. 
başladılar. Bunlardanbiri he- Beşikt~ - Vefa 12,45, ba-
nim ufak bir hareket yapbğımı kem Nun Bey. 
hissetmiş olacak ki tekrar F enerbahçe • lstanbulspoıj 
dönerek üzerime birkaç el si- saat 13,45, hakem Refik Bey. 
lih daha attı. O vakit baca· Beykoz - Eyüp ıaat 15, ha· 
ğımdan da yaralandım. Gece kem Nuri Bey. 
karanlık olduğundan haydutlan Birinci küme, Taksim Stad-
teşhis etmek kabil değildi. An- yomunda. 
cak şivelerinden Liz oldukları Vefa M Anadolu saat l 4,30 
anlaşılıyordu. Onlar gittikten hakem Sedat Rıza Bey. 
ıonı a şosaya geldim. Şoför Beşiktaş • lstanbulspor saat 
orada yatıyordu. 16,30, hakem Necmi Bey. 

KUMAŞLARININ MÜKEMMELİYETİ 
BİÇ(MİNfN KUSURSUZLUGU 
VE BiLHASSA FiA TLARINlN UCUZLUGU 

• itibarile • • • 

ELBISE!t LERIN iZi 
Galata'da Karaköy'de Büyük mahallebicinin üstünde kiin 

• 
1 

N ti 
Büyük Elbise Fabrikasından 

tedarik ve mubayaa etmcniE menfaatiniz icabıdır. 

laglll& lwm ... lanadaa ber ctna 

Kostümler 
Cacha ve beyaz yünlll 

Pantolonlar 
iyi dna empermea billze ıabardla 

Pardesüler 

16 1 / liradan 
2 itibaren 

6 
17 1 / liradan 

. 2 itibaren 

Hanımlar tçia müntahap çeıitlerde 

Gabardin, Twfd ve fantui kumatlardaa 

Mantolar, Pardesüler 13 ı / liradan 
ve Trençkotlar 2 itibaren 

TEDIY ATTA BOYOK TESHiL AT 

Bu akşam tam saat 9 da 

BEN -AMAR SiRI<I 
Taksim Talimane Meydanında (T eL B. O. 47) 
BÜYÜK GALA OLARAJ' 
Müsamerelerine Başlıyor. 

Programın uzunluğu hasebile ve muhterem balkan b~t~: 
müaamereyi &eyredebilmesi için lutfen tam vaktı0 

te,rif edebilmesi mercudur. ., deO 
Biletler, ıabah saat 1 O dan öğleye kadar ve ögle . 

aonra saat 2 den itibaren sirk gişelerinden tedarik edil; 
bilir. Sirk kapılan akşam müsameresi için saat 1 t/2 

1 

açıhyor. Ehali, hayvanatı vahşiıe terbiyehanesini yarınt; 
itibaren bergün aabah aaat 10 dan akşam ıaat 10 aka 
zi aret edebilir. 

Y annki Cuma gilnn saat 15 te bnytık matine. 

ZÜMRÜT 
YALOVA KAPLICALARI 

Yeşillikler arasından hşkıran 

HAYAT SUYV 
- Romatizma 

- Siyatik 
- Arteriyos - Kleros 

- Kadın hastalıkları 

- Teneffüsü cihazı hastalıkları 

CİL T,ASAP AST ALIKLARI 
Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYAT SUYU ile 
Tedavi oıunut· 

: 60 kuruştan 500 kuruşa kadar. 

-Y-em-ek-1-er-: Tabildot ( Sabah, öğle ve ak,am dabU) 

225-450 kuraş. 
(Üçilncil sınıf otelJerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50-75-100 kuruştur. 

Vapur ücretle;i : 1 : 30 K 
2 : 20 U1Uftur. 

- Mayıs zarfmda otel fiatlarında yüzde 20 tenzilit -

Her türlU maliimat için YALOVA da Kapbcıl" 
Müdü.lilğüne veya lSTANBUL da Seyrisefain Uıo.,
Müdürlük kalemine müracaat. 

KADIKÖY KUŞ!>ILl TIY A TROSUNDA 

Bu gece Ha'atklr Natit Bey vo 
ı,omlk Cevdet Bey tenıallleri Hermlae 

Hanım lftirakilo 2 büyük 01un bir 

recede el 111.nlannı arayıau. 

·eı Dr. A. KUTI dl". 
Zührevi hHtalıklat :;,,:J 

hanesi Galat., KaraklSyd• 
fırlDl ıuaıında No. 34 

DİKİŞ AKARALARI GELDİ . . · 
Cins ve mukavemeti diğer makaralara faiktir. FIATLARI ÇOK UCUZDUR. Yazdı Yardalar (ölçüler) hakikidir. Bir defa tecrübe ederseniz daima tercih edeceksınıt· 

Umumi deposu: J O S E F J. B E H A R .lstanbul Mercimekyan Han No. 65 • Her Nevi iplik ve merserize deposu. 
BiLUMUM ŞDDRLER iÇIN ACENTA ARANIYOR ~ 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TBŞKILATI 
- Yazan: Makenzie-

Şu teşkilat, hahhazırile bet pa
ra etmez. Ne olduğunu öğ
renmek için de beş para sarf .. 
edilmiye değmez. Türkiyeye 
idhal edecek adam akıllı casus bulmak gittikçe güçleşiyor. 
Bunlar Tnrkiyeye girdikten 
ıon ra da doğru dOrllat bava· 

No. 30 

dis almakta çok mOşknlAt çe· 
kiyorlar. Şayet Bulgarlar da 
aleyhimizde harbe iştirak eder· 
lerse ·ki buna biç ıtıphem 
yok- o vakit işler bilsbtitün 
güçleşecek. O vakit yegane 
havadis olabilecek olan Midit .. 
lideki Heathcote - Smithtir. 

Buna rapen işın A vechesi· 
ni if kil etmek istemem. Fakat 
Türkiyeye ıöndercek adam 
bulamıyorum. Bu yüzden de V 
kabahab bana yükletiyor. Ona 
sorsanız benim gayret bile 
etmediğimi söyler. Hem de 
V ye bana orduda muntazam 
bir vazife almasını rica etmiş
tim. Ne zaman aklına getirsem 
beni başından savar. 

İyi hoş ama, herkesin ordu· 
da hizmet ettiği bir sırada 
benim Atinada başı boşmuş 
gibi gezdiğimi zannetmelerine 
de vicdamm razı olmuyor. Şu 
işe sizin de tavauut etmenizi 
rica ederim. 

Elimden geldiii kadar mu:. ( gittikten sonra beklenen ada· 
a•enet edeceğimi vadettim. ~ mın hemen her zaman gelme
Tueker oldukça ferahlamıştı. mesinden artık bıktım usan-

- Emin olunuz ki bana dım. işin B vechesini Iİ.ıe 
yeniden kuvvet bahşetmiş olur- verselercii beraberce munta
ıunuz. Her ne ise, yine, zam bir teşkilit vücuda 
mevzuumuza avdet edelim. getirir, hem de faideli işler 
Llebigın işini allah bilir, işk41 görebilirdik. Şimdiki halimizle 
etmek istemem. Fakat biçare aleme maskara oluyoruz. Bir 
bura muhitinden bihaber. İfi ya adamakıllı yapmalı, ya
Şimdi de ta Pitiuia caddesi butta hiç teşebbUa etmemeli. 
Uzerinde bom bot tarlalar Entellicena işinin B veçhesi 
arasında bir ev tuttu. Orada hakkında edindiğim maliimat 
birisile bir randevu yapbğı ile mücehhez olarak o glin 
zaman, kendisi gitmiye llşenir öğleden sonra V yi ziyarete 
ve her vakit beni yollar. Vat- gittim ve intibaatımı kendisine 
labı sabahın saat ikisinde, anlatbm. Beni bllyük g&zlük
hırsız gibi tarlalarda 1Uriinerek !erinin Dsttınden bir mUddet 
oraya kadar aitmekten •• tüzdllkten ıonra f 

- Söyledikleriniz, t•'d, ~ 
nim de Uebig bakJaOdito'' 
fı1drlerime tetabuk b. e ,a~ 
dedi. Liebig fena "-~ .~ 
değil. C. onu en ...-. 

1
djtal• 

lanndan biri telAkkietl d~~ 
fakat Atina onun Y . delJ 
Maamafih ıu sırada eı:;ü c~ 
şey gelmez. Bu ınuka "aidtl ~ 
luk iılerile uğraşınıf~,r 01~1' 
olup olmıyacağım ka b~ C 
tespit edinciye k~~ar oıafib 1 
miye mecb~m.. ,!'1a• J!efl'i' 
ye yazıp Liebıg ıD-·· "9ııf~" ,
!se, sizin mllstakbkl ar ittib.,,, 
hakkında kat'f bir ır p11ııı•r 
edilmedikçe birşey ya 
cağım azizim! ~,, t 

(Ark .. ' 



--...;: ~- so~ . ~ 

~~----------------~-----------------------------
' 'Oç KABIN SALTANATI il Se risefain 
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_.. IO tla Galatadan 
Çar'dr•le, l..ir, Kllllilk, 
W..-, Raclee, Fedaiye, 
Amlya, AlliJe, ........ 
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~ Murat, yatak lap- 1 Çıplak .,..._. ilerinde " 1 sırada kapı ..W. ft paclltü• 
Lı. •e kendiaden ~ kori4orda .._ lflJerek titri- l aJDI bidcletll " IMıbranlı ..... 
~ odadan dlfUI fır. yen hem ele ....... hOnJilr IHru enel aldata cariyeji .de 

~k, dlnlfte T.-, 
Asar•. Finike, Aadifli, 
Kalkan, Kutaclua Gelibola9 

ya .. Djrayacakbr. Gidifte 
Çaulrk•Le için ylk almmaz. 

Ayazı çıktığı kadar aih1an MllCS lm-a Up181D pptak Wr ha1de dipn attu 
•,tt..ıhı.M- : hünde ka'-1 olan iki cariJe _ Bunu da istemem.. S... 

en.em.. bu kaclua .. tlmcli m.n...tle baloyorlarcb. kuma bulunuz. Beni lld&r
Bua pmdi, d.ul Biraz eYYel iM Hp.İ ODA laa- miye mi kastiniz var •. Vuiyetl 

l.lr kız bulun 1 aet •• ıayzetmlflerdl. anlamıyan, kavrıyamıyan Nur-

12216 Kğ. llttlpü ile 
21000 tane ampul m&laakasa 
Ue almacaktır. ı.teldileria 

~ola.uttu? Ne olmufta ? 1 bana Sultaa oğlunu teakU.. 
\ıi.a etı Murat bin blr emel V alcle Saltan teli ... lroprak cahfbı 

bir hülya içinde halYet ıeldl Ye tam odaya sireceil ( Arkan .-1 
airdikten ·pek az sonra 

mlracaatleri. 
bul• 

~931 
depozito 

"IO 

bayle hiddetli bir halde 
farlamışb? Neden: 

' Beıa bu kızı istememe, 
l>· lıea bir ba~kasım bulunf 
ıcZ' lıaykımuştı. 

Puaua 6nünde nöbet bek· 
'-rİyeler şaşaladuar. içi e

de biri derhal koprak 
· Sultana haber vermiye 

~ alamam~ olan Üçlin
llı'at ise çılgın bir halde 

odaya daldı. Biraz aon-
llç baş darrua da&"nık, ya-

pancar gibi kızanmı 
lcıZını kolundan tutarak 

• fırlattı ve pha kalkmıt 
~~il' hayvan savletile kapının 

e cariyelerden birini be-
lcavrıyarak halvet oda-

•tb. 

M L SURETfE 
OOAR fDILEN 

BIOKS 
DIŞ PASTASINA 

MfOYUNUM. 
1 DE l(ULLANINIZ. 

Ucuz 

Küçük 

iLANLAR 
Baluw pldL Ş.blrlerden klylere, earfl7el•e 

p'n'M81dar. Xlra1a werOecek evtab, dalreıala, oüı.n... 
.,.,.. "1ü• ldralaaacak e•, daire •• oda laU,....U. 

Anmak " ..,..kla ftklt ıeçlrmaylala. ( 25) 
kunt .......... ,...wuru. 

( 16) ......... .. llln klfldlr. H• UU.. 
,..... lçba .. bnt lll ......... 

~atı/ık evler: Mütenevvi: 
KDçiikpazarda - Yavuz- MUHTEREM HALKIN 

ıinan mahallesi leblebici NAZARI DIKKA TiNE 
sokağı 29 No. ev satılıktır. Ya mDnasebetlle fftblld• ueud.as 
Defterdarlık mfiessesab İkb· " teuU&t ..., tiri& koı ... 1.ı.r, a... 
u.diyesinde Hasan Beyden ,..ı., pudralar, au..ıer, llMajlar, Jle. 

IOrUDUI. ttlrJG oyuncaklar n ber ae•I mektep 
_ 1 tik doalar ve çocuk m8fambalan, eaıftl 

~.u.UCZADE BIRAD~~ıım 
VAPURLARI 

KARADENiZ 
Muntazam ve lüks Postası 

Sakarya 
ıiC PAZAR 
günil •kpm• Sirkeci nhb
mmdan hareketle ( Zongul-
dak, lnebolu, Ayancık, Sam
ıun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Silrmene ve Rize) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

T a&illt açın Sirkedde 
Meymenet hanı altında 
aceııtahğ'a müracaat. 

Telefon la. 2145 ------------ leYaalmatıma •• ueuau - •• lyimlal 

SA TIUK - Bir tarafı Irat .. cak Dl•au,.&aada s...a ltrlyat we 

k.irp bane ı Gedikpqada, Ha- lw1ulr• mafuumdan tedllfllı edeW- ( ..... ---------· Unlala. Bir l&en tecrflbe ecllllla. 11._.. J : . · Mahk 
mam caddealnde, kö,e batında, ·- kalaca-... 01 ... ,.ıu. 174 Sual '..JlnaDbul emei A.liye 
ikiye tamamile kabili takalm, _ 1mta1,. 11r11.a mafuua _ 1 W ancı Hukuk dairesinden: MO-
on bir bfiyilk, lkl kG~lk oda, vedJet Hanımm kocuı Balatta 
kn~nk bahçe, terkoa, elektrllr, ••..tml ıellyarı Hoca Kasım Gtınani maballe-
baval'uı, kuyu, aamıcı me•cut, ELi ÇABUK SONNETçJ - IClprllG sinde tqça ıokatında 25 No. b 
kirifr hane aablıkbr .. içindeki- sade MEHMET RlFAT. ...... aakin Ahmet Bahri 
lere müracaat. luacltye S-allata aokak No. ı Bei.: otlu Hakkı Efendi aruın-

fehlt, ••hacir, rett• çocu1rı .. parua. d.lf mlltekemn tescili akit da-
Kiralık evler: 

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

Apergi Pansiyonu: Moda -

KiRALIK DAiRELER -
Heebcl iadada Rovayyal oteli 
yanındaki 8 odalı sabık Biga
dillcr oteli binası daire daire 

veya tamamı kiralıktır. Arzu 
edenlere mcbeJle de temin e
dilir. Anadolu Ajansı İll
nat tubesinde Bürhan Beye. 
Ti. 22735 -

BOYOKDEREDE - l.1&.ıe,. S da
ldka .... fede mobOyala, mobUy ... 
kiralık yala. Babçe, hamam, UJI• 
ba.. tatlı eu. Şlflide Nargileclyıua 
eaaaniDe m•acaat. - S 

ŞiŞLi HALKINA - AJJeJer ~ H 

halla •• neflı malzeme Ue badema· 

meel, 9ekerll halka, pekıdm.t w.e. rap· 

maktayım. TecrDbe eclea deYam1a •Ur 
terim olur. Bomontl lstu,._.... lu.t 
P .. a eokata No. 1·5 lluhlı. Haaaıa -

- ıt ._..dan dolaya mumaileyh 
llUHTEREll TOcCARLAR _ 01ba- Hdka Efendinin Harbi Umu

r& lflerlalscle lda4e a1rat ı..wıat illide Sanlwmfta eair olduiu 
" temlaat ı.tera•ııb bahpkapa App- eTyevm ikametglbı meçhul bu,.. .._..da lıba.I Aı..t --.... lincbaju cihetle il&nea teblipt 
........ bilicra gıyaben cereyan eden 

muhakeme neticeainde muma
ileybima beyninde 327 tarilıia
de icrası tahakkuk eden aklin · 
tesciline dair ..dır olan 
18 - 4 - 931 tarihli bOkmD ha· 
Yi ilimın bir nnıhaw hulnak 
usul mahkemeleri kananunan 
141 inci maddesi muktezasınca 
divanhaneye talik edilmit ol
duğundan tarihi illndan itiba
ren bir ay urfında illma mez
ktire itiraz edilinediği takdirde 
muamelei kanuniye ifa edile
ceği ilin olunur. 

iş ARIYORUll - u..ıa •• h ....... 
,.. Yalafım muhaıdp muHlal oJablllrlm. 
Balat Aya lattrati cadduL Bahar - 1 

OROCO HOSEYIN - Yırtık, yamk. 
,Un realil elblaeler •ıualla• fa1ll bir 
eurette lteUWa ISrWllr, 
Galatuaray AjaaYUI' Puaj NO- ıs - 4 

Zarf - Cihanrlr uk ... llk t11beeir 
41en aldılam wealkama uyettlm. Hllkml 
yektur. 210 t .. .ııatıa Yala,. Ş.411 

KiRALIK KÖŞK - Gıs.tepede Raci· 
Yanpqa eokak im U...I ,..ta11111da 
Yuuf Be71a U,kB, tlafa babçe.t " 
mllkeamel mlltamba 418ıell yatla bo
yala ft RJU Yardır. Bakkal ffuip 8. 
41• .... oluucakbr. Te.11.ı Si Ereaillf 

-4 

KÖŞK - llaltepede lataeyona llç l 
dakika, mevkii, manı.araaı, bavaeı rDsel 
Şilkril Beyla kllfkU aablık •• klrahkt.,. 
Maltepe ÇUfl içinde Ne. 11 llur 
'iafa bere mUracaaL - S 

KiRALIK HANE - BakarklSylnde 
tıatlarda baayo ve elektrik tule.ala 
....... tek imi .............. w ...... 
haa No. t mtlracaat. - 4 

lataıabul Ticaret lllcllrlOthdeaa 

latan1tul Bakkallar Cualyetlala .. JI. 

••n 10 ye 11 hlel sBalerl yapdaa 
idare laeyetl tntlhabanda ... ba ek· 

eerlyet blul olaacLtandaa mayuan 

17 •• 11 t.d puar •• puartMI 
stbalerl ... , ti daa 16 ya kMar lr 
tanW BahtrpaumMla Ne.,.ehlr laa· 

Dllldakl Cemiyet -keabMM latlllıalae 

41eYam eclllecefl allkad.,.... lla elr .... 

Sayla 7 

,--------------------------------------------

HiKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Edgar Allan Poe'du Fikret M. 

M. (BEOLOE)NiN HATIRATI 
- 1 - ı m.ct.a 11U'• çıpi.k esmer hir 

Kesif ve acaip Wr dumaa adam aa bir aea çıkararak 
tahakuı betaetle ... tarafa aeçti. obclar yalandan sreçti ki 
kepmyor, b• ........ • Y?9 nefemiaia mcaldığını ylzllmde 
luma mini olaJonla. Denn laisaettim. Elinde demirden bir 
clopcedeydim. Çapnfık yol- L-n...-
Jarda, pnqi de ...... kabil lllrti __. vardı ve ~unlan 
oı..mfmdan HNJ• tlttijimi muttaml aallıyordu. Herif daha 
bilmedim. f6zibaclen kaybolmadan arka-

Barada afyon ller .... nki mnd• aizı açık ve sözleri 
teairiai iaaya bql••tb . yerioclen uğramış miltlllt bir 
-DIDyayı ~ .. te.ett~r cannar moluya soluya ataldı. 
altaada ılrmek:. bir apan bt- Yanı•••damsa bu bir mtJanClı. 
rem~de • • bir demet otua K..laaa artacak yerde ba-
'~'1nde - bar defne dahnaa fif1ec1. Çlako rilya gördiijümı 
bı9•We - anlum Ydlltıamcla &.. a L eli L d" • ·L _ bir ..ı.. c1.w.ı .. .,. ltaam- em - , aen aen ımı tazyıa 

-,.7 ---. - pan ediJor, ayanmak istiyordum; 
da- rDzalrm .... ...-. ormana l pJri ilatiyarl hızla yürBdOm, 
,eı. u-&. e. bnpk d~tin- ..a..t-=-ı :....-.u d -k •._._. Llribı...:._ı ki •-- u5 ..., .. r um, yu le• 
Wl9I'" u U1111 tutmaz na er- lelle bağırdım. Ufak bir mem-
le mlleYYeD Wr ralaaal ...,...im L- d · -
aibi ilham 't'ericİ &slklyor-

1
.. al!' Om, ebmi; yuz~I ·~ 

du. T ahayytmerle • egUI m1emı yıkadım. Gayn tahıl 
silin azalmuına kadar .. .;::.. lllefk6k heyecanlan defettiğimi 

' 

ce etrafımı yoldıya yoklaya W..ettim. Ayaia ~alktıi!m ~a~ 
ytırGdlbD. Sonra a.tame bir ~n dllnyaya yenı gelmiş gıbı 
fenahk ç6ktl. Aaabam titriyor- adim. Meçhul yoluma devam 
da, bir uçuramdan apİJ yu- ettim. 
•arlanacağum aımederek y6- Nihayet, bayanın aıkınbsın· 
rllmekten korkuyordum. Bu dan Te yürlimekten bitap bir 
dağlar hakkında anlablan hı- halde ağaclD birinin altına 
raleler, tahta lrulnbelerde otu- ç6ktüm. Bu aırada hafif bir 
ran acaip Ye vahşi inunlann gilnef çaktı; yapraklı dalların 
efaanaini habrladım. SayıSJZ g6liesi yeşil çimenlere aksetti . 
bot dlifUnceler beni tazyik Dakikalarca bu gölgeye taac· 
ediyor Ye ahengimi bozuyor, cüple bakbm. Bu gölge hay
bele bu dllştıncelerin eauuz- retimi mucip oluyordu. Gözle· 
bğı beni daha bedbaht ecli- rimi kaldırdım, bu ağaç bir 
yordu. hurma ağaca idL Hızla yerim-

Birdenbire kuYvetH bir da- den kalkbm, mllthiş bir çar-
nl MIİ duydum. pınb içinde idim. ROya gör-

Hayretim aon dereceyi bul- dllğüm zamu bana kifayet et· 
muttu. bu dağlarda bir davul miyordu. Artık bntün hislerime 
ifitilmemiı,: ,eydL ı hakimdim, pr6yor, duyuyor· 

Bana, büıbfttün afal- ..lam. Bu hisler ruhuma garip 
latan rarip bir hldise taki- bir Alemin yeni aergüzeftlerini 
betti. Bir anahtar demetinden ptirmekte idi. Hararet birden
baal olan plurtılarla kanfık bire tabammll olunmaz dere
yabani bir ıeain yaklqbjmı ceyl buldu. 
duyuyordum. • Birdenbire ya- l Arkası • ., 

KODAK 
Beynelmilel müsabakasında kazanmak 

ihtimali daha ziyade artar. 

- Daha idareli 
- Netice daha emin 
- Cihanşümul ıöhret 
Kopyalanmzı V E L O K S kaplma butınnas. 
Kopyaların arkuuıda V E L O K S kelimesi arayınız. 

yıf ve iştihasız 
'=olanlara Fosfatlı Şark Malt hulisası Kullanınız Her 

eczanede sablır. 

't •ili/camız : No. 26 
-....... 

KUC~KTAR KUCAÖA 
SERVER 

~ JllzünD, gllzleriııl, 
~ • beynunu çılgın bu
~ _ d 8ptlyordu. Nermin ·bir 
~ tfa lilkinip kurtulmak 

._ mauaın etrafında 

BEDi 
Atıf B. onu ko•alada. 

Bir kadeh daha lçlrmiye 
muvaffak olmuıtu. 

Fakat bu Clçtlnctl kadeh 
Nerminbı bqını iyice d6a-

dlrdl: 
- Fena olay oram, diyordu. 
Abf Bey biraz ciddiletmit 

f&rllndO: 
- Gel, dedi, aeni yabra· 

yam, hafif bir de .... J _yapa
yun. iyilqir •• uyunaa. Haydi 
tek erim. 

Nerminia arkamdan " diz
lerİllİll altından kucakbyarak 
ha•aya kaldırdı ve odasına 
ptilrdll. Elbiıeaini, iskarpinle
rini n çoraplarım kendi elile 

çakardı \'e ODU kendi elile 
yabrdı. Eneli b....., ...... 
omuzlar.uu Ye kollamu kolon
ya ile oimıJa batladı. 

Nennin yan bayım bir hal
ele kil. aeden sonra kendini 
tamamDe Abl Beyia kollan 
arumda lüuetti. 

-3-
Sukuttan 10nra bittin pnç 

lozlann ilk lıiuettikleri teY 
teminat ihtiyacıdır. Atk ve 
phftt odalaruwı etituade Ud 

korlnmç lteytdl bekler: Buala
na biriai •p1paanlak., &teki de 
•korku .. dur, iatikbal korkma. 

Son .m anı da reçtikten 
....., eneli birinci heyull 
etildea içeri Iİrvt renç kwn 
lekeli yatatma yaldqar, yor
pmmn lsttble bir klbua ha
linde ç6ker, abamr Ye kulağı
u .mllatebzi ild kelime 16yler: 

- Bu.dala mahvoldun! 
Sonra 6teki beyull firer ,. 

bir tavan fibi lekeli kızın o .. 
tllae çiller, oaa tehditklr iki 

kelime llyler: 
- Glrilralln .en! 
Ve M gariptir ki bu beyu

lllarm ila.l de biraz evvel en 
btıytık lezzetleri veren işıka 
benzerler. 

Nermin btltllD receyi ba 
korkunç zairlerin istihzası ve 
tehdidi albnda azaptan kıvra
narak ıeçirdi ve sabahleyin, 
habnnı sormak için odaya 
fİreD Abf Beyin kollan ara· 
aına kendisini atarak, bağırda, 
ailada, hıçkırdı: 

(Arkut • .,. 
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Para Ve Hediye Dağıbyoruz ••• 
lstanbulda Olsun Taşrada Olsun Biliistisna 

üyük Veya Küçük Bütün Kariler 
Birer Hediy Alacaklardır ••• 

Büyük Hediyelerimiz Şunlardır: 

·, KarieNakden 100 Lira 

" " 
" " 
" " 
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Küçük Hediyelerimiz 

okunın •Mhlerln•ea biridir. Bi-
nrcbr. Blanıwıl.P laer kerH. Wlrlk 
mette ltir bedi1e •enae81 maddetea m.&mMll' 

...... la itil.arla becllrelerlala ••dcb 

....... ,... • ...... w,..tm. ........ ~ 

.....ı. .. • dltlace u. 1aaea1a 1a,lliiiiNlmıf 

...... ,...... .... para cam. 
apa, po;tf7, tiW ldlçllr 911.U. kmdll?e ··h- birer ptit ppbrmtf .......... 
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,, Radyo makia.ı 
Fotoğraf ,, 
İskarpin 
Elbiselik kumaş. 

Müsabakamızın Şartları 
GaıetemİIİD birkat tlnd•beri n.

:.,.,acb:la • DlaJ .. ,. ldmlw idare ediyor. 

....ı~ altaada tdracak 38 ....... topla
JIDIL Matbaamau ıetiriais kBçlk bediyel .. 

rimlldea beyeadijiaiz bir tanubd derlaal 

alac'abaDIL S. ......,.,. ahrk• lise ltJr ta

Hcle llra ........ ftl'llecek .. ita BU .... 

lurindea ._. ~-

Blylk ilcruaiy ............ w MMNp 

~-·-dltıam •ulr IMa kura Hticencle 
.,_ufauuz. YokA ldl-lr laecU,elercl• 
Mlaeaehı' bir ta• •cakllnm. 


