
• 

~: ISTANBllı ':Wt!R'fAiJSMANIYE 'E-RE. 'SOKA(J/ HERGÜN NEŞROLUNUR 
~ . 

SON P O S TA Halma ıa:ıado.. Hallı bununlıı J~rilr. 
ION POSTA Halkua lıı.W.tıdın laalk bununla "tlta. 
SON POSTA Halb dllldtn HaJk bununla ı3yJer. 

OR LAR MESELESİ S0R0NCEMEDEt 
• 1 

l'ansızlar İhtilifı Derhq.I Halletmek istemiyorlar 
~~============:IF=llC====-==x-===-------===-:a=-======~-:amm=-::1a:=---===-mm=s--=-~====::=:======================= 
hk Resmi 1 Darülfünun Emininin IL~fe'! · I Bugünün Meselelerinden 1 
lı 8ıncıSag/amızı--------------------------------'-
;.~,~;!~~= istifası Söyleniyor.. Okuyunuz/ Vekil et, · Beledif eye 
~ • ,:""','::.t:;!-;; Bütçe·Ve Barem KanunULun Tatbiki Meseleleri 2000 Lira Sonnaksızın Su ltili-
~ '-nauı ı••· lcilçiilı DarüUünunda Sıkıpk Bir Vaziyet Husule Getirdi _ 

~~': -:ı:;:·~~ Nakit Ve Hediye fını f mzalıyamaz ••• 
~~ Hubig• Rei•l ta- Dağıtıyoruz. 
~ 11 verilen mi•m•-
.,.._. taptılar. Gerelı Baı-
~l ,erelc Saracollrı 
~ ,,.. ll• 111ibamere 
it.. ~ınaa yapılan brı ille 
~ bittabi blr hdl ve 
~l sormadan ibaret 

dı. ilk resmt milza/ce
(t>,,.•nıı (3) nuctl aayfada] 

kir Rivayet 
Daha Çıkb 

~leri Etabli Olan _ 
\iba.dil Emlaki Geri Ankara, 16 (H.M)- Darlll- ni olduktan sonra müe&Sese-

Mi Alınacak? fllnun Emini Muammer Ratit de bazı ıslahata teşebbns et-

/stanbal Dtırülfiinana 

lıt_ ~•d~le -;.-emllk teffizi B· burada Başvekil, Maarif mlştir. bu meyanda (800) bin 

~ ...ı_ _ _.__ k L...... k. \re Maliye vekillerile uzun te- liradan ibaret olan Dariilftınun .._.uu- arıtıııuır ı, an-
~ ~den çıkmak her kula maslarda bulundu. Kendisinden Bntçesine (250) bin lira dah' 
L~~ olur mazlıariyetlerden buradaki teşebbn.leri hakkın- lllvesinl hnkfımetten istemiftir. ldir· • da malumat istedim. Darlll-: Bu para ile Barem kanununu 
~ l!ıdl de ortada yeni bir fünunda Barem kanununun tatbik edecek, bir enstitii 
~et dolaııyor ı tatbiki ve blltçe işlerile meş- açacak Ye leyli talebe yurt· 

'ilbadil :fürklere teffiz olu- gul olmak için geldiğini söyledi. lan yapacaktı. Ozaman bu 
~~ ıahipleri etabli olan Öğrendiğime göre Muam- tahaiaat Lıendisine vadedilmlfti. 
' l . ıeri alınması ve eski mer Ra,it B. Darülfünun Emi- (D .. aım 6 ıncı aayfada) 

~'ti!ıe verilmeai ihtimalle- ~ - ------...--------

~ bahıolunuyor. Bu yeni Dünkü Futbol Ve Atletizm 
~ llıtlbadiller arasında te-

~ •• bayecan uyanmasına s d B • F • 
~~İ(.ı:,,',,0, Tufiye Ka- ta yum ır acıaya 
\ ~bı birtakım kanunları. Daha Sahne Oldu N IU'dı getirilmiye uifa-

" '' blyle ıayialann çık-
)1_ Çolc tayam di"k•ttir. 
~ ~l.nin allkadar makam-

~duı otlratlo tanıhl 

,Qclın Olmak 
'•t· ~, 11/en 
~Maznun 

DllllH Beılldaı • l.tanb•l•por maçından bir lntıb• 
( lcaıedeld agafı lr.ınlan Faltrl Beg) 

Dtln Takalm Stadyomunda 
ilk mlaabakalanndan yalnız 
lkt.I yapıldı. Mutat olan Öf 
maçın b6yle ildye lndlrilmeal, 

"' sabahleyin ayni sahada idman 
~"·~ M do .... '18QWderinin yapılmuından u~ 

(l' lfldıa HM Melamet ı rl Jelmiftl. 
' 4 Gaol ıaJfamıscla) bk m~, Vefa ile Anadoluı 

ikinci maç ta Beıiktq ile 
l.tanbulapor arasında. idi. 

Birinci Oy n 
Nib:het Beyin idare ettiği 

ilk maç baılaniJ.çta dw·gun 
oldu .,.. ilk on bet dakika 
Anadolulular iyi oynadılar. 

[ Dnamı 6 ıucı aayfanuzc:la) 

SON POSl°A nın bir lcı•ım 
karileri biJgiik, blldi•tima 

biitün lcarilttri de kiiçiik 
birer hediye alacaklardır 

Bunun için (Dünyayı kimler 

idare ediyor) ıerlAvhası al· 
tında çıkan resimleri veya 
kuponları toplamak klfl
dir. Lütfen sekizinci ıayfa
mızı okuyunuz. 

ünyayı Kimler 
; İdare Ediyor ? 

- ---
LOIT CORÇ 

Loit Corç f ngilterede Lı· 
beral Fırkasının reisidir. 67 
Y8fmdadır. Umumi harpte 
Bqvekillik etmiı, dünya 
ıiyaseti üzerinde mühim rol 
o~amıştır. Kuvvetli bir ha
tip ve büyük bir diplomat
tır. Şimdi meb'ustur. Amele 
Fırkasma muzaheret ederek 
lngiliz siyaseti üzerinde mü
him rol oynamaktadır. 

Reaml kesmek iıtemiyen karilere 

kolaylık olnınk üzere bir de 

kupon koyuyoruz. Bu kupo1111 

ke1lp •aklamak ta klfidlr. 

MÜSABAKA KUPONU 
No:4 

LOIT CORÇ 

Fırkamn Yeni Namzetleri 
Ankara, 16 (H. M.) - Eaki 

meb'uslardan Halit (Kara) ve 
Fahri (Balıkesir) Beylerin Fır
ka namına mUnhnl meb'usluk
lara namzet göıterilecej'i an
lqıbyor. 

işin içinde Garip 
Hakikat 

' 
Cereyanla!' Suiyorm.' 
latiyo1uz .•• 

Terko• ıirlutinin, ıelırt1 igi sa t•min HtJmigtJn lıllflazlan .. 
Dlin T erkoı Şirketi hak- Heyeti Fenniye müteaddit ra· 

kında Belediyede tetkikat porlar vermittir. Fakat btUDD 
yaparken gayet garip bir ha- bu şikayetler resmi kanala 
kikatle karşılatbk: Veklleti gırınce yumşayor, ıiddetini 
aldatıyorlar. kaybediyor ve Vekilete hakikat 

Bize salAhiyettar bir adam bütün vuzuhile anlatılamıyor. " 
dedi ki : Demek ki V ekilet T erkos işi 

" - Terkos Şirketinin fena- hakkında Belediye tarafından 
lığı artık mütearife hi ini al- liyıkile tenvir edilmiş değildir. 
mıştır. Şehir Meclisi mütead- Dünkü tetkikatımızın öğret
dit defalar bu dertlen bahset- tiği ikinci hakikat te şudur : 
mış, şirket mukavelesinin Vekalet şirker müdilrile 

1 

feshi üzerinde israr etmiştir. Devamı 4 üncü aayıfada J 

,, Kadınlar Birliğinde Bir Mükaleme 

- O kadının bliylik bir kusuru var. 
- Nedk? . 
~ Kadına benziyor l 



2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Sesi ]
1 

o 
DABILI BABIBLIB 

Jüri Usulü Ve 
Halkın Fikri 

Halk Fırkası kongresinde 
mahkemelerde Jüri uauln
nün tatbiki ileri aürüldü. 
Fakat kabul edilmedi. 
Bununla beraber meb'u ... 
lu araaında bu fikrin 
Jtararet!i taraftarları yar. 
Hatta meselenin mecliate 
de menu bahaolmaaı ih
timalleri kuvvetlidir deni· 
llyor. Blı bu itte halkın 
mCltale01nı qatıki cüm· 
lelerle teabit ettik: 

iman Hanım (Beykoz Yalı· 
k6y Çayır caddesi 162) 

- Heyacanlı bir roman 
okumUftum. Milli bir kahra
man haksız olarak cinayet mah
kemesine verilmişti. Efkirı 
umumiye bunun beraetini isti
yordu. Fakat kanunun çelik 
ve elhtiki olmıyan çerçeve-
alnde bunun cezalandınlmua 
ytbde bir de olsa muhte-
meldi. Jüri teşkil edildi ve 
kahraman alkıtlar arasında 
beraat etti. Bu benim çok bo
tum• ıitmift,i. Bizde de böyle 
bir heyetin teıekkülUnO gönül 
later. .. 

irfan lsmail B.(Hırkai~erif17) 
- Birçok medeni memle

ketlerde bir ( Adul ) heyeti 
kabul edilmiştir. Böyle bir he
yetin bizde de teıekkülünii 
arm ederim. Fakat bu, pek 
kunetli prl:larla ve kayitlerle 
mukayyet olmalı, çok fevkallde 
hadiselerde bu heyet faaliyete 
a-eçebilmelidir. -.. 

Hakkı B. ( Kumkapı Cinci
meydanı 36) 

- Bizim bugfuıkü ceza ka· 
ounlarımız yenidir. Kanaatimce 
de çok iyidir. Ben fimdilik 
jftrinin aleyhideyim. Çünkü 
henüz istikrar kesbetmiye baş-
lıyan kanunlanmlza böyle yeni 
yeni teıekkü11cr ilave edilme-
mesi taraftarıyım. Bu suretle 
kanunun her an değişebilecek 
bir kitap olduğu hakkında 

ufacık da olsa bir şüphe uyan
dırılmamalıdır. .. 

Halit B. (Nuruosmaniye 106) 
- Ben kanun işlerinden 

hiç anlamam. Bu hususta etüt 
etmek lazımdır. Bunu cezacı 
mOtehassıslardan sorsanız da
ha iyi olur. .. 

N. Ömer Hanım ( Cihangir 
Bahçe sokak 14 ) 

- Adalet için yapılan her 
ıeye taraftarım. Jüri için fena 
diyenlerlde, iyi diyenler de var. 
Benim sarih bir fikrim yok 
bu meselede. 

Bin Bir 
Hünerli 

1Piyasada Şimdi De ·lnünkü . f Zabıta 
Bir Sahtekar 
Birinci Ceza Mahkeme
sinde Sorguya Çekildi Ve 
F oyalan Meydana Çıkb 

Çatalcada ıabıt kltipliği 
yapmakta iken sahte veaika 

tanzim ederek kendisine Ça
talca mUatantiği ıüaünll veren, 

Çatalca mahkemesinde mah
fuz müsadere edilmit ta-

bancaları satan , birtakım 
milhilrlerl kopararak hırıl%lık 

yapan Ye Kadık6y lıukuk bl
kimi Sünuhi B.in para cllzdanını 

çalmlf oldup iddia · edilen 

Sallhattin isminde birt Birind 
Cezada muhakeme edilmiftir. 

Mahkeme, phit ııfatile Kon
ya m6ddeiumumisi Ahmet ve 
Çatalca mahkemesi batkitibi 
Şerafettin Beylerin lf adeleri-

nin alınmasına karar •ermiştir. 
Maznun, Adliye intihap encil· 

menl reiıinin de lmzuım tak
lit etmiştir. 

Tıbbı Adlide 
Son Aylarda Delilik 

Tetkikleri Çoğaldı 
Son birkaç ay içinde memle-

ketin muhtelif yerlerinden Tıbbı 
Adli müessesesine birçok maz• 
nun gönderilmiş, akli vaziyet
lerinin tetkiki lsteniJmiftir. 

Bunlardan yalnız on yedisi 
katil maznunudur Ye muayene-
ye kendileri talip olmuşlardır. 
Bu suretle idamdan kurtulma
lan veya cezalannm hafifle
tilmesi çaresini. aramıı olmak-
tadırlar. Bunlar arasında 
Antalya gümrük vemedan 
Cemal Bey de vardır. Bu zat 
para ihtilisından maznundur. 

Muayenetıi tamamlanıp ra
porlan yaıılanlardan bir kıaım 
dtın geldikleri yerlere glSnde
rilmiılerdir. 

Yaman Bir Hırsız 

ipek htikin Başladı Vak'a/arı 
Dokumacılar, lhtikirdan Elaman Çektiklerini 

Söylüyorlar. iplikçiler ise Pahalılığın Mahsul 
-Azlığından Oldu~u iddia Ediyorlar 

Piyasada bir ipek ihtikirindan bahaedlllyor, pJdyetl• 
yapılıyor. Bu yeni lhtiklrın önllne geçmek için teıebbGılere 

girişiliyor. 

Bu yeni ihtikirın uaaı ve mahiyet~ ipek koıaaından lpllk 

çeken fabrikacıların bir tröst yaparak ipek -ipllp dolama bir 

klrla 11atttkları, bu yüzden de ipek kumaş dokuyan fabrika

ların ecnebi rekabetine karşı duramıyarak urar rlrdllderl 

teklindedir. 

Biz ber iki tarafla ela ı&rGterek söylenenleri tubit ettilr. 

Kumaşçllar Ne Diyor? iplikçilerin Fikirleri 
Samatyada Mensucat Fabrikası Ayni umandn kumq tlca-

Sahibi Selim B. şunları söyledi: reti de yapatak ipek iplikçi-
,,. - Kozadan ipek ipliği terinden Hllleyin HOanl B de 

yapan fabrikaların faaliyet 6 1 d ektedir. • 
ıabası Bursadır. Bunlar birkaç f Ye em • 
Tlirk ve bir okadar da Musc· " - Ne kozacılu De de 
•iden ibarettir. Bu ipek ipliği iplikçiler ihtiklr yapmıyorlar. 

fabrikacıları aralarında anlaşa- Ttirkiye ipek latihaalAb, dahilt 
rak fiatleri yükselttiler. Bu ihtiyaan ancak yanmnı karp-
ihtikinn elebaşıJan bazı Mu- . . • 
ıevi tacirlerdir. Bu yüzdendir h~a~ıliyor. Sonra denildi~ 
ki bugün en fazla ( 1 O) liraya gıbı kozanın okkıw (50) değil, 
ıablması lAzımgelen yerli ipek (80) kuruştur. Umumi bir lhti
lplikler (17-18) liraya tedarik kir yoktur.,, 
ediliyor. Halbuki Avrupa ipek- Son Vaziyet 
leri, kiloda (6) lira gümrük 
Yerildiği halde (16) liraya ka
dar alınıyor. Anlaşılıyor ki 
hUkfunetin yeril iplikçilcri faz. 
la himaye etmeıl bugünKü 
ihtikira sebep olmuştur. Bu 
himaye biraz azalblırsa ihtikl

ipek dokumacıları iplik pa
halılığının önilne ıeçmek lml· 
dile hariçten gelen ipek iplik
lerin gümrük resimlerinin kal-

dırılmuını lktısat Veklletin-
nn önüne kısmen geçilmiş olur.,, den temenni etmişlerdir. 

.--------------------·.:.......,,...,.--------------------....... 
1 BU ADAM KİM? 
1 SON POSTA'da her pn herkesçe taııınmıf, methur bir adaaa 

ait on aual Ye on cevap bulacaksınız. Her auale verilen ee•ap 
aizin için bir meçhulil halled~fık ve on cevabı okuduktan aonra 
meçhul adamı bulacaksınız. Ej'er bulamazsanız yarın bil alıe bu 
adamın kim olduğunu ıöyliyecejiz. Fakat bulmıya 1rayret ediniz, 
çok ej'lenecekainiz. (Bu etlencemizin piyana-omuzla aJ.lkuı 1okturı 
makıadım.ı:ı karilerimin dütündÜJ'erek eğlendirmektir • 

1 - Erkek mi? 1 - Evet. 
2 - Türk mG? 2 - Evet. 
3 - Genç mJ? 3 - Hayır. 
4 - Tanınıyor mu? 4 - Oldukça. 
5 - Ne it yapar? 5 - Bugiin meb'ue. 
6 - EVTelce ne yapardı? 6 - Yuva. 
7 - Nerede? 1 - Beyotlu Belediye Dal-

8 - Bir allmeU farika? 
9 - laminln bat harfi (()) 

mü? 
10 - Son harfi (h) mı? 

[ Dünkil H. lı:mir kahramnı 
adamı yarın •~yliyecetf z. J 

reainde • 

8 - Sakal. 
9 - Evet. 

10 - Evet. 
Hafize Suıan H.& ....... 

Metbur Sabıkalı San 
lhaan Gene . Sahneye 
Çıkb, Fakat Yakalandı 

Kar.,amrtlkte oturan Emine 
Hanım, kolllfUIU Merzuka 
Hannnm l:.qını yarmııbr. ... 

Nedim Ye Sadi lımlnde iki 
arkadq kumar y0z6nden kav
ra etmftler, neticede Nedim 
Efendi yaralanmııbr. 

* Meşhur •bıkab ıan lhaan, 
mantarcılık auretile Ömer il
minde biriıinden 73 lira çalu
k• yakalamDlfbr. .. 

Şofar Snleym.anıa ldare1in· 
deki 1965 numaralı otomobil 
Ungadan geçmekte olan 
Remziye Hanıma ~ 

Jaralamıtbr· 
Ras-im_A_li-Bey 

Ankaradan bildirildijiııe gö
re, Tıp faknlteaind~n ihraç 
karan alan muallim Raaim Alı 
Beyin tekrar -.azifeline ladui 
emredilmiıtir. 

Muhtar Ücretleri 
Çok Para Alanlar Hak
kında Takibat Yapılıyor 

Muhtarların halktan lada 
para aldıklan hakkında tfkl
yetler yapılmaktadır. Bilhassa 
Beyoğlunda en ehemmiyet.iz 
muameleler için dörtten aekiz 
liraya kadar para istenildiği, 
Yerilmeue it g6r0lmeditl .ay
leomektedir. 

Taksimde Anaçeşmo ıoka
tmda 19 numarada oturan 
Madam Kalipaonun tikiyeti 
lb:erine wlyet tarafından bu 

mahallenin muhtarı hakkında 
tahkikat vapılmaktadır. 

Vali Muavini F azh B. bu 
gibi ıiklyetlerin derhal Vila-
yete bildirilmuiııi ı6ylediktea 
aonra demiftir ki: 

u İatanbulda muhtarların her 
laanıi bir muameleden ala
aklan paranın miktan azami 

bir lirayı ıeçemez. Hllk6met 
mecbur ettiji itler iç.in kat'iy
yeo para abnamu. Maq yok
lamalara, n&fu vukuab ve kira 

Firuzağada cami duvaruu 
delip yanındaki kömftrctı dGk
klnına giren, onun da duvarla
rını delerek bitişikteki bakkal 
dükklmnı aoymıya bqlıyan 

lsmail isminde bir hınız, heye
canlı bir takip ve araıtırmadan ı 
sonra yakalanmıştır. '-----------------------------~ 

beyannameleri için muhtarlar 
bir para bile alamazlar." 

1 
Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. 

Günün 

Türkiyeye 
Yapılmadığını -Rua ıefiri Suriç yo 
Anmadan selmlttit· B 
purla Ruyaya ıft•ekt 

Surlç roldat tunları •3 

• Tilrk-Raı mün 
iyidir. Yeni ticaret Pi 

yalanda meclislerden I 
tatbik olunacaktır. Ye 
Yele iki tarafı da ta 
pldldedir ve lktıaadi • 
bmızı kuvvetlendirecektir 
Türkiyeye dampinf yaptl 

Bunu dtltmanlanmı.ı 
So-.yet Ruayanın TürkiY 
müşkülat çıkarması .vari 
TDrldyenin terakkiyatırn 
ntli bir doatluk alika 
tHUe ve memnuniye 
eclfyoruz.,, 

Efgan Sefiri 
Bvıadald Efganh 

teftft etmek Gzere E 
dGn B11naya gitmiştir. 

Cemiyeti Tedris 
Cemiyeti T edrisiyel 

din aenelik kongreıinl 
bGtçe He meşgul oJmuŞ 

Sabıkalı Vedat Tu 
l.tanbulda birçok .. 

yapan Vedat isminde dl 
aabıkalı geçen g-ece, uı 
takip ve müsademeden 
yakalanmış, Adliyeye ve 

lstanbul Polisin 
Hfikftmetçe hazır )ana 

kanunu Meclisten çıktıkt 
l.tanbul poliıı kadrosun 
ldılnin tasfiye edilecetf 

Ankara Koşula 
DCba Ankarada ilkbab 

lannm ikincisi yapılmıtt• 

Mühim Bir Sahtek 
Maliye miifettitlerinin 

ları tetkikat ıaetlceainde 1 
de otomobil levuımı 

mqrul bir mOeaseıen 

fatura kullanarak mühidl 
da gtlmriik •erglai k• 
yaptıj'ı anlatılmııtır. • • 

Fransız Sefır 
Franııı Sefiri Kont d 

ronun bOkiimetl tarafınd 
tingtona tayin edilecefi 1 

mektedir. 

Memurlardan Ka:z 
Son alınan haberler 

memurlardan kazanç 
yilzcle alb mlktanncla 
cektir. 

ismet Pa,a Macari 
Din Ankaran şehrlıol 

Jhear Hfirl M. Tahft 
lamet Pqanıo eylülde 11• 
na riderek Kont Betleııl!' 
ra ziyaretini lade edf!c• 
leylemittir. 

Adil Bey Ankar~d 
Maliye teftif heyf'tlert 

boua komiaer ••kili 
dOn Ankaraya rftmfftlr. 

Ve 

1: Hasan Bey - Haydi bakalım, biraz 
tiyatro ıeyredelim, perde açılsın da .•• 

2: Hasan Bey - Perde açıldı amma prog
ramdakini oynamıyorlar .•• Bu başka oyun. 

3: Hasan Bey-Allah Allah •• Bu oyun ge
çen ıeferkinin ayni... Programdaki oyun yeni 
amma oynamıyorlar. 

kUJllPaı; 
4: Hasan Bey - Anlaşıldı. Bu aılBJ'lo1 

nın programlan da fırka progta 
farksız. Yalnız vait ten ibaret. 



~ON POSTA 

Hal km Laneti 
Aydın, 16 (Hususi) - Gazi 

Hz. ne vatansız hainler tara· 
fından yazılan telgraflar bura
da nefretle tel'in ediliyor. 

Sayfa J 

Kısası 

İlk Resmi 
Temas Bugün 

... 

{Baş tarafı 1 inci sayfada] 

re,qe bugün öğleden sonra 
başlanacakttr. 

Fakat bu müzakerenin 
de Düguna. Umumiye mu
rahlıaslorı hesabınaJsadece 
bir zemini yoklamadan 
ibaret kıılacalı anlaşıl
mıştır. Filhakika nıurala
hasların salahiyetleri yok
tur. Vazifeleri sadece hü
kumetimizin noktai naza
rını anlamak, müphem 
gördükleri noktalarda sa· 
al sormak ve edinecelcleri 
fikri Umumi meclise bil
dirlnl!k ve Umumi mec
lisin kararına göre luuw
"8t etmektir. 

Paris mukavelesinin bazı 
ooktalanmn tehiri icrasını 

değil, fakat tamamen tadi
lini i ~ edimiğiz cihetle Düyu
nu Umumiye meclisinin ka
rarını derhal ve muhabere 
tarikile almak mümklin 
olamıyacak demektir. 

Bu itibarla, müzakerenin 
sfirüncemeye düşmesine in
tizar etmek yanlış bir tah
min olmaz. Fakat bu 
mllzakere miisbet veya men
fi her hangi şekilde biterse 
bitsin yeni bir mali siya· 
setin başla~gıcı olacaktır. 

-.1 



SON POSTA Ma~ ~ 

I Çocuk Babalarına .. 

Difteriye 
Karşı 

I AHRETTEN riöNDERİLEN 1 DeliMi,Degi/Ali? 

ilaç 
Yeni Bulunan Aşı Bu 
Hastalığı Kökünden 
Sökecek Mahiyettedir 

Muhtelif yer Ye zamanlar
da buan aalgın, buan mtln-
ferit vak'alar halinde g6u 
çarpan difterinin ne dehıetli 
bir hastalık olduğunu herkes 
bilir. 

insanların 9Ukranım kazanan 
( Y enner ) in aşısı ketfolunup 
taammüm ettikten ıonra çiçek
ten ölenlere, kör olanlara, yüz
leri kalbur gibi delik, deıik 

kalanlara teıadüf edilmiyor. 
Bu, ıırf aıı sayesinde temin 
olunmuş bir muvaffakıyettir. 

Atı sayesinde çiçek nuıl 
kaybolmıya mahkum iıe, dif-
teri de rnilmasil bir aıı ile 
o ıuretle ortadan kalkacaktır. 

Bugün, bu satırlarda bu 
hastalığa karşı tatbik edilen 
bir usulden, vaki bir tedbirden 
bahsedeceğiz. 

Hemen bir buçuk asır evvel 
keşfedilen çiçek aşısınm 

yerini tutacak diğer bir aşı 
veya tedavi usulü bulmıya 

teşebbüs eden tek bir fert 
görülmemiştir. Fakat difteri 
yani kuşpalazı için mesele öyle 
değildir. Difterinin ne müthiş 
bir hastalık olduğunu ge:rek 
halk, gerek tıp alemi eskiden
beri bilir. 

Şekil ve muhtelif tezahtır

leri uzun zaman ayrı, ayrı 

hastalıklar zannedilmiştir. Fa
kat hastalığa sebep olan mik
rop ( 1884 ) te keşfedilince bu 
tezahürlerin bir membadan ileri 
geldiği görülmüş ve ( 1894 ) te 
doktor Roux tarafından seromu 
bulunarak tedavi altına alınan

larda ölüm nisbeti yUzde ( 15-
12 ) e indirilmiıtir. 

Vakıa, hastalık bundan (40- 1 

50 ) sene evvelkine nisbetle 
d hşetini knyhetmi~ ise de, mub
te.it mahzurları elin bakidir. 
Buna teşhisin de güçlüğü ilave 
edilmelidir. Çünkü her vakit 
boğazda beyaz lekelerle ken
disini göstermez, çok defa adi 
boğaz hastalığı kisvesine bn
rünür. Tedavi edilen hastalar, 
hemen daima mikropu hamil 
olduklara için kendilerile temas 

etmek, bilhassa küçükler için 
tehlikelidir. Bu da aeromun 
maksadı temine kifi olmadı
tını gösterir. Nekahet devrinde 
tekrar dif t~iye tutulan hasta
lar görülmemiş değildir. 

Bunun içindir ki Difteriye 
karşı kat'i bir iliç taharrisi 
bp lleminin mütemadiyen bir 
meşgalesi olmuştur. Bu mesut 
neticeye erişmek fırsatını l 9'l 1 
de Putör enstitüsü doktor
larından Ramon elde ede
bilmiştir. Bu qı difteriye karıı 
Yaki bir tedbirdir, hemen blr-
9ok yerlerde taammfim etmit
tir. 

Bir yaıından yukan ve on 
en iki yq•na kadar olan ço
eaklar, tereddntsnz bu qı n. 

Conan Doylenin Kansı Ahretteki Kocasından 
Mektup Ve Fotoğraf Aldığını iddia Ediyor •• 

Co1111n Doglen ahretten karısına 

ıönderdili mektubun suretidir 

. 
ı'\'\. ........ <t ,lt , '"ç ......... - r"' 

~ / '1--vti , C' h~ -:, •• l ; J r~.l (,._,,~ı,.tt 

Conan Doglenin Nuh llimlerı Kollejinde bir meagum vuıta•il• 
•lınan Jotoıra/isi. Birincide sandalyede oturan alfa Denis, "e 
ıölge luıllnde ıörülen resim Conan Dogltm fotoJrafıdır. //cin-

lC ?.Flt .. ~l; '"~~c lt;o.r et... t ..... ~c. 

ci reaim Papazın çık.ardılı Jotofrafı göstermektedir. 

r 
bu içtima hakkında f U malu
matı veriyor : 

"14 Temmuz pazartesi günfi 
Mr. Hope ile bir iıpiritizme 
tecrübesi yaptık. Bir kutu cam 
aldım. Şasileri imzaladığım 
camlarla doldurdum. Şasileri 
fotoğraf makineıine koydum. 
Ruhun fotoğrafını çektikten 

..sonra tuileri yine ben çıkar
dım. Karanlık odaya götür-
dnm. Camları çıkardım ve 
yıkadım. Mr. Hope camlara 
elini bile dokundurmadı. Birinci 
camda etrafı dumanlı ftç baş 
göründn. Bu baılar benim 
başımın etrafında idi. Bu re-
simler Conan Doylen fotoğraf
ları idi.,, 

Büyük oğlumda Mr. Hope 
tarafından alınmıı bir fotoğraf 

• vardı. Bu fotoğraf Ruhi llimlcr 
Kollejinde alınmıştı. Oğlum 

> ı-"::~ c''"'' .. D"'rl. 
c,.c, L, 1 J 

Conaa Doylen 81medea .. nelld 
huıuı1 reıml 

Lenden başka kimsenin eli 
dokunmamıştı. Onun için ııh
hatinden şüphe etmiyorum. 

Bir ay evvel kocam hususi 

• 

lstigen 
Bir Maznun 
Antalyalı Mehmet Büyük 
Bir Yangın ÇıkaJ11111' 
Şimdi Delilik lddiasınct-

- bir 
Antalyada B&yilk baJlla ~ 

kahvehaneyi yakan Me .,., 
i&minde biri mahkemeye ttil' 
rilmif, fakat delilik iddia :S,,. 
için muayene olunmak 
tehrimiı Tıbbı Ac\li aın-::; 
alne g6nderilmiıtir. M~,. 
dtln T evkifbaneye götiirill &-
bir muharririmiz kendisile ,!.
rOşmllştUr. Mehmet 23 ~ 
dadır. Muharririmize 1 
anlatmışbr: 

" Hindi (şimdi) sana doif:' 
sunu dyivereyim mi? Ben ·bl 
tabulu çok sevdim. Altın !r
kadınlar var. Bu gece t-1-

! gördUm. Periler bana, /\'O af' 
yaya gitme dediler. Allah .... 

"k' se..-kına şu Antalyaya ı ı ,.bl' 
gitmiyeyim de hükumet te sıO' 
lide benim kıymetimi anla .,il 
lar. Şimdi ben lstanb b"' 

kız olmıya geldim. Amına ,.ııl' 
ni dal kef (Daülkelp) bast (65) 
ıine götürdüier. TamaJJl k"' 
ımnga yedim. Bu gece Arı er 
radan telgraf aldı~. Her. YJ3e" 
den beni davet edıyorla• · 
ni kim sevmez ki. .. ,, 

Mehmet Antalyaııın M~~ 
mahallesindendir. Orada aulı 

·1·k k · l · boı vecı ı yapar en ış erı .,Jr 
gitmiye başlamış, bir giin kb:~ 

..k .. 
veye ateş vermiş ve büyu d• 
yangın çıkarmış ve sonra et 
• . d l·ı· v t Meh'° ışı e ı ıge vurmuş ur. dit· 
tevkifhaneyi begenmeıne~-~~elP 
Oraya götürlürken Dau 11ı 
hastanesinin daha iyi old~ğ:İf 
oraya gönderilmesini. ·~~ar•" 
ve sonunda da: "Benı tı 
neye gönderin.,, Demişt~ 

jBugünün Mes~ 
d. ~ Vekalet Bele ıy 

' 
Conan Doglin karısı ruhlarla muhabere edilen bir 

içtimada gamndaki sandalgegi boş bırakıyor ve 
buraga kocasının oturduğunu iddia ediyor 

Metbur ln~iliz romancısı J bunun ne suretle cereyan etti
( Conan Doyle) ın ahretten vka- ğini anlatayım: 
rısma mektup ve fotograf . 
gönderdiğini iddia ederler. Yorks.hır~ de, Ch~rles Tvv· 

kendi camım almıf, herine 
işaret koymuş ve fotoğraf ma
kinesini kendi idare etmişti. 
Camı develope ettiği zaman, 
camda babasının resmini gö
rünce ıaşırmışh. 

Bir iki hafta sonra Koleje 
tekrar kUçük oğlumla gittim. 
Mr. Hope bizim geleceğimizi 
bilmiyordu. Oğlumla birlikte 
fotoğraf camlarını alarak üze
rine husuai itaretler koyduk, 
fotoğraf makinesine yerleştir-

bir ruh tecrübesinde bllytık 
oiluma bir mektup göndere
cegmı baber vermiıti. Bu 
mektup o idi. Mektupta şu ~ 

ye SormaksıııJI 
Su İhtilafını 
İmzalıyaınaZ Fakat bu rivayetlere inanmı- eedale ısmınde b~r papa~ 

yanlar alay ettiler. Böyle fey vardır. Bu adam otedenben 
olmaz dediler. Bunun ilzerine iıpirtizme sahuında tecrübeler 
Conan Doyle 'in kansı Madam yapar. Aileıi içinde kuvvetli 
Doyle İngiliz gazetelerinden medyumlar mevcuttur. Bir gün 
birisinde resimlerini Ye mek- g temmuz 1930 da evinde yap
tup suretini neıretti ve izahat tıkları bir içtimada ruhlardan 
verdi. Bu resimleri, mektup biri koc mın gelecek hafta 
suretini ve izahatı naklediyoruz: fotoğraflaa kendiıini gösterece-

Ruhl~n ~oto.ğraflannı al- tini haber vermİf. Tvveedale 
ma~, ıpırotualızmın çok merak- 14 temmuzda fotoğraf med
lı bır kıımıdır; Ben bu aayede yumü Hope iıminde birile bir 
kocamın fotografını ve el ya
zısı ile mektubunu aldım. Size toplonma yapmıf. Tvveedalc 

dik. Fotoğraf çekildikten son
ra camlan bizzat çıkardık 
ve biz yıkadık. Birinci camda 
iki sene evvel &len bir dostu
muzun resmi çıktı. 

lkinci camda kocamın el 
yazısile gönderdiği bir mektup 
ıörUndil. Bu camlara oğlumla 

yazıla idi: 
w Senim •evailllerlm. Çoktan

berl bu mektubu rlSndermek 
l•tlyordum. fakat ılzinle l•tedl
tfm ıribi temH edemiyorum. 
mUtkülit oradadır. Hepinize 
ııelimlar •• 

Conan DogltJ 
Kocamın (bu mektup ve bu 

fo~oğrafları röndermekten 
maksadı, ahrette yaşadığını 
dUnyaya göstermektir. ikinci 
maksadı da bizimle temasta 
uğradığı mUşkOlltı anlatmaktır. 

c=ı::ı1=---~=--=-=----=-====---====---=---am lnsan lSlmUyor, aadece bqka 
bir dünyaya göçllyor. " 

aşılanabilir. Şimdiye kadar 
Franaada bir milyon çocuk 
bu aşı ile qılanmıthr. (Ana· 
toksin) denilen bu qı denile
bilir ki difteriyi kökünden 
ıökftp &tmlfbr. 

Bilhusa fakir 9ocuklarına mn
temac:liyen yapılması herhalde 
JÖZ ininde bulundurulacak 
bir meaele olarak mlltalea 
edilmelidir. 

Doktor 
K. Aıçıgan 

Mermeris Madeni! 
işletilmek Üzere Bir 
Şirket Teşkil Edildi. 

Seferyadis isminde bir Ro
mun iştirak ve teşebbüsile 
Mermeriı adasındaki Krom ma
denini işletmek üzere bir tirket 
teşkil edilmiıtir. Fakat bu 
madenin askeri mıntaka dahi
linde bulunması, teşebbilsü 
fimdilik ıuya düşürmüştür. Şir
ket sermayesi iki yllz bin lira 
kadardır. 

40 Mahpus 
Halep Hapisanesinden işçi · 

Firar Etti ister Misiniz? 
Halep, (Husuıl) - Geçende 

Hapisaneden kaçan kırk ağır 
hapis mahkiimundan dördO 
yakalanarak kurıuna dizildiler. 

75 Ura çarptılar 
Meçhul bir yankesici Arme

nak Ef. isminde birinin cebin
den (75) lirasmı çarpmıştır. 

Gazetemizin ucuz Ye kn
çük ilinlarından latifade 
ediııiz. 25 kurut ıizi bii
ylik zahmetlerden kur· 
tarabilir . 16 kelime
lik bir ilin 25 kuruşa 

iSTiF ADE EDiNiZ 

· fad• 1 (Bat tarafı 1 incı ••Y kol . . .v. ter _1 müzakereye gınt~ıgı, f,tJllbWP 
mlldilrll Ankara ile k d111" 
arasında mekik do ~dl' 
halde, Vekllet jimdiye ı,d• 
Belediyenin mlltaleasıJll 
aormamıştır. 

telO°' 
Halbuki Möıy& K~1'r1edi" · · ı e _1r itilif milzakerelerınıD aıJafdllP' 

tini ve yakında ıniftİI' 
&midi bulunduğunu ,c;yle if 

? 911 
O halde ne oluyor d'ryor ?.• 

gizli kapaklı mı halle 
1•1

1ıerioİll 
··ınessı Halkın ve halk mu 3 f(,,. 

arzularına rağmen ~a~r ? 
teino muvaffak mı 0 uy ıtıır' 

. . . geçell . 
Şehir Meclısının .. terıo•r 

kft müzakeresi de ı::akeret 
tir ki, şehir bu 11':1 talı•I' 
merakla ve alaka 1 e ;ıo.ıııd'° 

. uşuıacaa· J>O 
edıyor ve uy V kAiet 
endişe ediyor. e ıoıadııı-: 
enditeye mab~l a~ii• i•P' 
biran evvel ııah 
etmelidir. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

>.taarif Cemiyeti 
~· 1Yango Hediyeleri Ma-

Yıs Sonuna Kadar 
Aldırılabilir 

~:--rif Cemiyeti geçenlerde hl• 
r.:;ro tertip ve ketide etti. 
~ t İıtanbul haricinde ikramiye 
hl'-~a~lar bazı karllerimiz hedl
di;rııun kendilerine l'anderilme• 
tt "1 bildirmektedirler. Meaeleyt 
ij:İ)t~ piyango biiroaundan tah-

tttık. Bize şu izahat verildi: 
ıcp. 

~d' 1Y•nıo talimatnamesinde 
~ 'hicrin yalnız fıtanbulda tea
"d.~ •dileceği yazılıdır. Fakat biz 
~;~ltrfni bildirenlere toplu olarak 
~ 11tlerini ıönderdiğimiz gibi 
-.,~ilanların hakları kaybolma
~lll için de hediye tevzi müdde
') 1'lay11 nihayetine kadar bir 
~Cl!Jdit ettik. Hediye aahlpleri 
~t bulda tanıdıkları yerleri veya 
~t Cltlanetçlyl tavait etmek iater
te,~' hediyelerini derhal oraya 
t, dQa ederiz. Müşterek adreıle· 
._ t toplu olarak röndermiye 
~rız . ., 

Bir Arsa HikAyesi 
)e l\nkarada Belediyede Beledl
'-ıı tncünıeni namı tahtında top
ı., ~1t birçok zevat vardır. Bun-
1, .1lk bakıtta kutu llyemut ile 
~:::ir zannedlllrse de cOmleainln 
'- da bir defa, gerek kendi 
~larına ve ıerekae hemıire, 
lıı, t, teyze ve aalrelerl namına 
"'Ct arsa alıp yüzde elli kir ile 
4,:~Cltiklerl teklinde bir takım 

ıkodular hayli yol almıtbr. 
8ır ıene uğrattığı balde Belediye

den bir artın ana blle satın 
alamıyan karllerlnl.:ıclen: 

Hasan Nuri 

Böyle Mi Olmalı ? 
'- llundan iki ıene evvel Adliye 
~~l.yı Önünde bir otomobil iki 
ti dutu çiğnedi. Biri öldü, diğe· 
ti~ t çok ağır bir yara aldı. 
~onun üzerine belediye: ~ şoför, 
~Q C\llclara dikkati ., livhasını 
•ıı:durdu. Fakat bir müddet 
· ta 1 · b 1 •çı Y" tamıre aş andığı 
tt~ lavhanın bulunduğu di
llot· Yerden çıkarıldı, Karaoğlan 

•• k ı··b . . k ~, h u u esının ar asına atıldı 

~lı 1 ~li orada duruyor. Acaba 
~ttı• •vhanın yerine tnkılması için 

l b' ır kaza mı bekleniyor? 

Ankara: Ahmet 

~TAKViM ,,1 
17 -Mayıs- 931 Hııır 12 

2' Arabi 
• 2.Uhıcce - 1349 

\~~it....__ 

~ 
~-..r:.20 .. 41 
~ 4.49 12.10 

1 l,46 16.07 

·~ 

Rumi 

4 - Mıyıı • 1347 

vakıt·uani·vaıatt 

Akıam 12.- 19.21 

Yat11 1.sıj 21.12 
lmaak 7.ıs 2.36 

Şimal Kutbuna Buz 
Altından Gidecek Olan 

Tahtelbahir 

Bu r..tmde1 talatelbaWrl umwat weldDe ~ .. 
nıa. Bu talde!.ablr ._eti mmu.Ma - b .... r 
albadaa kutba rfdeeelıı ıw.ete yapılaıtbr• 

Tahtelbıhlrde deniz l9lndekl h&)'Y&Dlan tetkik Cenup kutbuna rldecek tahtelbahlre JOI Vernln kltabıadakl 
için kuvvetli projekt8rler vardır. Bu reılm bin lılm nrllmlftlr. Tahtelbahirln kU.at reımtnl de Jül Vernln 

bu projektörlerden birini röıtermektedlr. oflu ve kumandaa Wilklnıln kar111 yapmııtır. 
--=====-=--=-====---=~.~~===-----"""=====-==::::nı=-======~--~ 

Mısır intihabatında Facialar Oldu 
Kahire, 15 (A. A.) - Res

mi malumata göre dünkü hadi
seler esnasında 7 kişi ölmliı 
ve 93 kişi yaralanmıştır. Zan
nolunduğuna göre poliı ve as: 
ker arasında ancak birkaç 
yarala vardır. 

polis karakoluna hücum ettiği ı 1925 senelerindeki yüzdelere faik 
ve neticede polisleri ateş et- olduğunu ve mezkur senelerde 
mek mecburiyetine ıoktuğu intihabata iıtirak edenler mik
söyleniyor. tarının mütekabilen ynzde 54, 

Kahire, 15 (A. A.) _ Baş· 58 olduğunu ilive eylemiştir. 

Mısır piyade ve süvari kuv· 
vetleri Kahire sokaklarında 
gezmektedir. Zifteda ahalinin 

vekil, intihabata ait rakamların 

henüz tamam olmadığını ıöy

lemif ve fakat intihabata işti
tirak edenler yilzdesinin 1923 ve 

Kahire 15, (A.A) - Resmi 
malumata göre Portsait'te %4 
Kahire'de %38, İskenderiye'de 
%70 kiti intihaplara ittirak 
ederek rey vermişlerdir. 

Oç dört kız arkadq birlq
miıler. bana ayn ayn dertle
rini yazarak mllşterek bir 
mektup glSndermiıler. Bu ıenç 
kız daiarcığı, kulanmızın dil· 
tllnce ve dertleri hakkında da, 
uthi dahi olsa, bir fikir ver
miye hizmet edebilir. 

Bunlardan Mesrure Muam
mer imzalı kız diyor ki : 

" Birçok kişiler tarafından ıe
Yildiğim halde, şimdiye kadar 
kimseyi ıevemedim. Sevdiğimi 
nnnettl~im kimselerden de ça
buk so~udum. Kalbimin böyle 
boş kalması beni üzüyor. Seven 
"e sevilen kızları luakanıyorum • ., 

Kızım, sevda meaelesi, bir· 
çok ruhi ve maddi teraitin 
karşılaşması ile mümkündür. 
Ruhlar anlaşmadıkça sevişme
nin imkanı yoktur. Şimdiye 
kadar tanıdığınız erkekler ru
hunuzu tatmin etmemiş ola· 
caklar ki, ıiz onlardan birini 
bile sevememişsiniz. Fakat bir 
gtin gelecek, bu ateşten sizin 
de kalbiniz hisseıini alacaktır. 

~ 

ikinci kız Şükriye Mehmet 
imzasile ıunu ıoruyor: 

''Hanım teyze! 
Bir •ene evvel fiç ay kadar 

bir ıençle mektuplattım. Fakat 
ıörilwmüyorduk. Sevgilimin ba
bası mektuplarımı buldu ve ıonra 
hiç mektup almadım. Hali aevi-

Zayıflama 

yorum, yine ıevilmek lıtiyorum. 

Ne yapayım Hanım teyzeciğim.?. 

Bu auale cevap vermek biru 
pç. Mektubunuz ele geçti diye 
ıizi bırakıp kaçan gencio n.t 
ıevditine inanabiliyor muıunus7 
Eter ıizi bakikat_,n aeviyoraa her 
halde bir çareıini bulup afae tek• 
rar mektup g5ndcrir. Yoksa b 
aıktan ümidinizi kesmek d~ 
doğru olur .. 

• Nedime Hulusi imzalı üçüne· 
kızda şunu yazıyor: 

" 2 ıenedir bir ıençle görüt~ 
yorum. Fakat 'imdi aramız bira• 
açıldı. Buna r&tmen biribirimid 
çok aeviyoruz, ne yapayım?,, 

Küıüfmek ıevdanın zaruret'" 
!erinden biridir. Ufak bir kilılr, 
me derin bir atkı ıöndürmiye 
k'fi gelemez. Bir gün yine barı~ 
fır, yine meıut olursunuz. 

• Berrin Bekir Hanıma: 
Şüphenizi izale etmek istiyor 

ıanız, birıün idarehanemize uğra 
yınız, görütelim. .. 

Hicran Hanıma: 
Beyoğlu poataneıindeki adre• 

aini.ıe cevap gönderilmittir. Rel' 
minbde tahlil ettirilmiftir, b' 
a-Gnlerde ıa:r:etede çıkacakbr. 

Hanımtegz• 

Dersleri 
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Bu hareket kadın fitma.nhjmı gidermiye yarar. 
Yere oturunuz. Bacaldanmzı açınız. Kollarmızı açınız. Ve o 

ifaretile gösterilen istikamette kollanmzı sağa sola çeviri · 
Bu sırada elinizin ucunu ayak parmağınıza dokundurmıya çal 
tınız. Bu hareketi günde beş defadan fazla yapmayınız. 

denbire elile dere kenarında l ya, çaresiz yan çizer, taliimizi ı 
keailmit bir dalı göıtererek: başka yerde aramıya gideriz. 

Ü" ~anda Sergüzeştler Arasında No. 5 
rından hafif bir duman yllkae
liyordu. 1 

- Nasıl olur, dedi. Dem 
ihtiyar kahin bizi aldattı. Hı 
buki kat'iyetle temin etmiş 

6AZETECi ALTIN PEŞiNDE 
'-. ~rüben hikiye.inin bu nok
~~llda bir saniye durduktan 1 

r, ilive etti: 

t~r~. Bu hadisenin bir başka 
~ ırı daha var. Bilmem doğ· 
~i: ı.ıu, fakat yerliler diyorlar 

L ~t' 
Qİt Çıtten geçerken Dubba 
tı~ ~alık ıırkasında bir hıçkı
~lltıl Uynıuş, batını çevirince 
~tıik '8ını görmüş. Genç kız 
dıı<lakı başı sepetten çıkarmıf, 
\t~ arına dudaklarını yapış-
~'~'· ağlıyormuş. inanmak 
litll nıı bilmem. Fakat bildi .. 

fU· 
h '1ctc~ 
.~ıı~, I kadınlıır anana&a 

•ıııt1, rb~r, en iyilerinin kalple
ır tane kurt vardır. 

bırakarak, bu nehre akan 
Mounami fıminde knçnk bir 
dereye sapmıttık. 

Şerfiben anlatu : 
- Şehirde harcettiğlm alb

nı, itte şu sol tarafta girin
tide bulmuştum. Vakıa o va
kit te ıöylediğim gibi hu, bir 
damar değildi. Küçük bir huf-

reden ibaretti. Fakat hufre hiçbir 
zaman yalnız bulunmaz. Mu
hakkak yanında eşleri vardır. 
Eğer taliimiz varsa buralarda 
bir iki kiloluk toz bulabiliriz. 

Kargo sandalın baş tara· 
fından çatal değneği ile dere
nin zeminine dayanarak kayığı 
tahrik ediyor. Bir taraftan da 
arkı aö lü ordu. erüben) in 

- Üstat, buradan geçmiş- Şimdi, derenin kenarından 
ler, diye ı6ylendi. Müteyakkız 
bulunmalıyız. Ttıfeğini alarak 
bazneıine iki kurşun ınrdO, 
ayni zamanda da t6ylendi. 

- İnsan nekadar ketum o· 
luraa olsun gnnnn birinde sırrı 
meydana çıkıyor. Bir altın ara
yıcısı derenin kenarından ge
çerken henüz kazılmıt toprak 
görünce derhal tilphelenir, sa
bile çıkarak taliini dener, biraz 
ıonra bu adaman yanında baş
kaları peyda olur. Eğer zengin 
bir damarın 6nUnde bulunulu
yorsa derhal ktiçUk bir köy 
vücuda gelir. 

-Eh ... Şimdi ne yapacağız? 
ŞerUben omuz silkti: 
- Eğer müdahale eden bir 

kişiden ibaret iıe kendisine 
meram anlatırız. 

___ '! n değilse ... 

merkezine doğı:u uzanan dal
lan ellerimizi~ tutarak, ihti· 
yatla ileriliyordu. 

Bir aralık Karga, ruzglnn 
geldiği tarafa doğru d~nerek 
havayı uzun uzadıya kokladık
tan sonra yavaş ıesle: 

- Yakınlarda ateı yanıyor, 
dedi. 

ilerlemekte devam ettik. 
Birdenbire derenin dirsek teş
kil ettiği noktada bir köoek 
belirdi. Birkaç defa hiddetle 
havladı. Uzaktan baıka bir 
köpek cevap verdi. 

Şerüben: 

- Fena alamet, diye aöy· 
lendi. İki köpek var. Hiç de
ğilse iki de adam olmalı! Dere 
genişlemişti. Şimdi önümüzde 
iyice bir rfi 'yet sahası vardı. 
Küçük köpeğin koşarak kaç-

Şerllben ıilihını yanına koy
du ve talimat verdi: 

- Üıtat, eğer bir hidise 
çıkarsa sandalın içine uz.anınız. 

Aksi takdirde bize müşküllt 
vermiş olursunuz. 

Dirae{ti dönftnce geniş l>ir 
kumıalın kenannda küçük bir 
karargah gördük. Beş kişilik 

bir grup vardı. Ayaklarına 
altın arayıcılarının kullandıkları 
çizmeleri giyimiş iki kişi bir 
kenarda yemek pişiriyor, üç 
kişi de ellerinde kazmcl kürek 
ile çalışıyorlardı. Bizi görünce 
dcğnılarak hareketsiz durdular. 

Şerllben uzaktan bağırdı. 
- Harri Mervill yanınızda 

mıdır? 
Altın arayıcıları hep birden: 
- Bu da kim,? Diye sor

dular. HPyır bu isimde bir 
adanı tanımıyoruz! 

Yoksa bizi yerimizden uzal 
)aştırıp ocağımızı arqbrm~ 
istemiş olmasın! 

Ben hayretle bakarken 
anlatb: 

- Üstat ile ben biraz 
iıda çalışıyoruz. Fakat ar 
daşımızm yakında bulundu 
nu işidince şöyle bir gezi 
yapıp kendisini· görmek ar 
ıuna galebe edemedik. 

~ltın arayıcılarından bir t 
nesı: 

- Buraya kadar gelmişk 
bari bir kahvemizi içiniz dcc 

Şerüben benim söz söyJ 
meme müsaade etmeden a 
dı: 

İnşallah bunu ha 
bir seferde yaparız. Fa 
şimdi müsaade ederseniz 
men dönelim. İhtiyar kahi 
yerimizi işgal etm:ş olmas 



6 Sayfa 

Dünkü Futbol Ve Atletizm 

Stadyum Bir Faciaya 
Daha Sahne Oldu 

( Bat taraf. l inci sayfada ) 

Hususile sol açıkları güzel hll
cumlar hazırltyabiliyordu. Fa
kat tecrübesizlik, bunların sayı 
ile neticelenmesine mani olu
yordu. Yavaş yavaş Vefa hl· 
kimiyeti ele aldı. Bir akınları 
esnasında sol içleri, bunu taki
ben sol açıkları kafa ile, daha 
sonra da yine sol açıklan ka
ı ı:den bir şütle Uç gol yaptılar. 
hk devre 3-0 bitti. 

Netice: 6-1 
ikinci devrede Vefada yine 

ayni, batta daha fazla durgun
luk görlinüyordu. Bu bal yir
mi dakika kadar devam etti. 
Fakat Anadolunuo ani bir 
bücumla yapbğı gol, Vefayı 
bu uyuşukluktan çıkannıya kl· 
fi geldi. Üstüste ve az fasıla
larla kaydedilen l\ç sayı maçı 
6-1 Anadolunuo aleyhine ne• 
ticelendirdi. 

ikinci Müsabaka 
İkinci ve en mn.him maç 

Necmi Beyin idareai altında 

Beşiktaş ve lstanbulspor takım· 
lan arasmda yapıldı. 

lstanbulspor, Sallhattin ve 
Samihin iltihakile kuvvetli bir 
t •kil almıştı. Oyun. iki tarafın 
gayretile başladı. Tarafeynin 
kaçırdığı birer sayı fırsatından 
sonra da mütevazin denilebile· 
cek bir safhaya dahil oldu. 
Bu hal tam devrenin yar1S1na 
ka ~ı nr devam etti. 

1 te bu sırada mfiessef bir 
kaza vukua geldi. lstanbulspor 
bir hücum yaparken Beşiktaş 
kalecisi Osman bir çıkıt ve 
plonjon yaptı. 

·feci Kaza 
Osman topu elinden ~ ka· 

çınnıştı. Ynznkoyun yere 
yattı. lstanbuJspordan Fahri 
bundan iştifade ederek 
gol yapmak için hemen ayni 
zamanda atıldı. Plonjonla F ah
rımn atılışı biribirine karqb. 
Biraz. sonra biçare Fahrinin, 
ayağı kırılmlf olarak yerde 
kaldığı görüldll. Arkadqlan 
tarafından F raıısız hutanaine 
nakledildi. 

Bu mUessif kaza ilo yirmi 
daldka inkıtaa uğrtyan oyuna, 
l.stanbulıpor on kişi ile devam 
etti. Be,iktaşın biraz aıkışbr
masıoa rağmen, lstanbulapor 
canlı bir oyunla devreyi ııfır 

ııfıra bitirdi. 

Gol Yapamadllar 
ikinci devrede kat'i bir ne

tice almak üz.ere Bqiktq -

HUsnUyO merkez muavine çı· 
karmıştı. Fakat lstanbulspor 

ayni gayreti idame ettirdi ve 
on kişile gol yapmıya muvaf-

fak olamadise bile hasmına 
gol de yapbrmadı. 

Maamafih kaydedelim ki 
Eşrefin tehlikeli bir tütil dire
ğe çarpb, Hayati de güzel bir 
sayı fırsata kaçırdı. 

Oyun, nihayetlerine doğru 
sertleşti ve nihayet yine 11fır 
sıfıra neticelendi. 

Atletizm Seçme Müsabakaları 
Dün Rober Kollejde atle

tizm seçme mnaabakalan ya
pılmıştır. İftirak eden ytlz 

ıeksen atletten 100 ve 200 
metreye seçilenler meyanında: 

Nepçef, Turhan, Saki, Enver, 
Mehmet Ali, Seferyadis, Füru
zan bulunmaktadır. 

400 ve 800 metrede ise : 
Karagopuloa, V aad, Besim, 

Feridun, Fikret, Tosun, Nejat, 
Corciyadia finale kalmışlardır. 

Manialı koıuda : Todoruf, 
Mordehay, Sedat finale kal
mişlardır. 

Atlamalarda ı Hasan Melih, 
Haydar, Tevfik, Sedat, Nihat, 
Papadopulos sona kalmışlardır. 

Atmalarda ise: Veysi, Nail, 
İrfan, Petkof, Azmanides, 
gibi tamnmıt atletler 1eçil
miştir. 

Posta Hırsızlığı 
Bir Mektubun içinden 

Yüz Lira Aşınldı 

Diyarbekir, (Huaust) - Pas• 
taCJ zade Nuri Efendi isminde 

bir zatin lstanbula gönderdiği 
adi taabbOtlil bir mektubun 
içindeki yilı lira kaybolmUf, 
posta memuru Ömer ve tevzi 
memuru Ahmet Efendilere 

ınphe llzerine işten el çekti· 
rilmiştir. 

Fakat Nuri Efendinin, bu 
mektubun içine y8i lira koy• 

duğunu ispat edememesi ihti
mali karşısında bu memurlano 
tekrar işlerine alınmalan 11-
zım gelmektedir. Halbuki bun
ların son zamanlarda fazla 
para aarfettikleri ve elli Urahk 
bozdurduklan g6rtllmllttftr. 

Sabri 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKILATI 
-Yazan: Makenzie .. 

istediğ~~ni anlaması dR olmaz. 
Bu jibi işlerde Liebig gibi. 
Bir memuriyette olan bir 
adamın kendisini defetmek 

istediğimizi anlaması kadar 
tehlikeli bir şey olamaz. Bu .. 

nu siz de anlar ve ona göre 
hareket edersiniz. Harekabnız
clan yine eıkiıi gibi beni ha· 

berdar etler, fakat Liebigin 
itlerine karışmazıınız, olmaz 
mı Azizim Z? 

No. 31 

V bana bu gülünç raporu 
gösterdiği vakit, arbk Liebiı 
hakkında kat'ı bir karar itti
haz edeceğini zannediyordum. 
Çünkn Liebig bu aralık her 
itini bırakmış, dllşmanın hare
katını tarassuttan ziyade, Ati
nada benim ne' yaphğımı an• 
lamak için biltilıı casuslarını 

benim peıime ıaldırmışh. 

- Almanların iatibdam et
tip lniİliılerden ne kastetti-

SON J'O~!A 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

... 
Bülent Btıg: 

kurdur. Seciye 
renksizliğin den 
hazetmez. Sa· 
yar ye sayılmak 
ister. Mea'uliyel 
ve tenkitten 
hicap duyar. 

iğbirarı devam• 
lıdır. Dostlarını 

intihapta ve 
muhataba iti

Ciddi 

-matta kısmen müşkWpesenttir. 
Menfaat haricinde h.aval met
galelere iltifat etmez. .. 

... 
Ankaraıla A. M /. G H. 

(Potosı•fı•t• -.rlal latememlftir.) 

içli Ye abngandır. Derli 
toplu olmak kuyudabnı ihmal 
eder. Çabuk mtinfeil olur ve 
çabuk baritır iğbirarlan kinsiz· 
dir. Fül ve hareketlerini men
faatlerile telif etmeı. Daha 
ziyade tesadiiflere •• · bqka
lanna tabidir. Samimiyetinden 
iatifade ederek menfaatlerine 
iftirak etmek mllmktiDdUr. 

ğini anlıyoraunus cleiil ai? 
dedim. 

V K.qlaram çatb: 
- Bu bapta bana dalla zi

yade tafeillt •ermesini emret
tim, dedi. Hatta rapora ba
karaanıı o kıımı k11mı11 ile 
itaret etmit olduğumu giSrür
aüoilz. Ben artık dayanamadım: 

- Mesele açık, dedim. 
Tucker·ıe benim düşman he
sabına çalışhj'ımızı ima etmek 
istiyor. 

- Yok az.izim, CSyle ,ey 
olur mu ? Meıeleyi aiı izam 
ediyorsunuz. 

V ile [münakaşanın faideaiı: 
olacağını anladım ve canım 
sıkılarak yanmdan ayrıldım. 

Bazı zamanlar V nin kalın 
kafalılıiJ insanda •abır bırak-

bi olmıya mü
temayildir. Mü
cadele ve ge-

çimsizlikten zi
yade anlaşma 

taraftarıdır. 
Tehlikeli ve zararlı işlere mll
dahale etmez. Fiil ve hareket-
lerini kendi iradesine tabi ola
rak tanzim eder. 

Alemdar zadeler vapurlan 

Millet vapuru 
m!~. PAZAR 

giinU akşam saat 18 de Sir
keci rıhhmından hareketle 

(Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun,· Ordu , Giresun. 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet ve Vakfı
kebir, Görele Ye Ünyeye 
de uğnyarak avdet ede-

cektir. 
Müracaat mahalli: inan

bul, Meymenet hanı aitın

daki yazıhane Telefon: 
lstanbul 1 lM 

mıyordu. Mamaafib ferduı 
sabah kendisinden bir tezkere 
aldım. Acele beni girmek isti
yordu. Dairesine gittigim zaman 
hiddetinden titriyordu. O ka
dar kwnıtb ld Uebigin namı 
mlateannı bile onutarak: 

- Aman yarabbi!.. dedi. 
Simdi bana ne söyledi biliyor 
musunuz? Hem de biliperva 
karşıma geçip, kendisine yanlı.t 
malumat veren bir cuusu kat• 
!ettirmek için tertibat aldığını 
söylemez mi? Vallahi herif 
çıldırmıf. lkidebir adam 6ldürt
miye kalkarsa, başımıza . neler 
geleceğini birin için tasavvur 
ediniz, azizim! Ômrllmde böyle 
birşey işitmemiştim. Herifi 
derhal defetmeli. 

Şimdi C ye bir telgraf çek-

Sinemalar 
-1----------------------------------~ 

Bu akşam 
2 

saatlik 
kahkahalı 

keyif 
1 llef9 
ptaret eğlence kıralı 

MiL TON 
BID A. V ACILAR şAfll 

BEN -AMAR SİRKi 
TAKSİM TALIMANE MEYDANI (Telefon 8.0. 41) 

Bugün ve yann tam saat 15 te MATİNE 

Ye Aat 9 da SUV ARE. Biletler ubah saat 10 ~ 
itibaren tedarik edilebir. 3 ili 12 yaşında olan çocııkl" 

tenzilatlı tarifeye dahildirler 

Ehall, sirkı her giin aabah ıaat 10 dan itibaren ak.fil'• 
kadar ziyaret edebilir. 

,.w 
Tahta kurusu, sinek, ~ ı,,r 

FAYD~ 
it 

daima birinciliği kazanını~ 
harikai san'attir. FAYDA fi 
müessir, daha mükemınel 50 
yarı yarıya ucuzdur. l{oktl P' 
latif olup kat'iyyen leke Y'ff 
maz. İnsanlara, hayvanlara ~ 
nebatata zaran yoktur.FA ~Y' 

ismine dikkat ediniz. Devairi devlet, müessatı milliye, husureı, 
' ve ecnebiye~ Seyri~efain, Hilaliahmer. mektepler, hasta~~,tl 
sıhhat yortlan, bü) i.ik otel ve lokantalar, vapur kumpa.ııY 
FAYDA istimal ederler. Hasan ecza deposu. ___,. / 

Darülfünun EmininiJJ 
istif ası Söyleniyor .• 

Fakat son blltçe tasarrufu Bu vaziyet Hıerine M..-111~ 
1

, (Bat tarah 1 inci •ayfada) ı mıyacaktır. ~ 

dolayısile bu paranın verilmesi Raşit B~y. Vekilete 018'; il'" 
imklnsıı bir fekle girmiştir. ede~e~ ıatifaamın kabulOO 
Bununla beraber Baremin tat- temıştır. _ JdP... 
biki de istenilmektedir. Hal- Ben bu habe~ln dogtd tiJld-" 

. . . olmadığım Maarif Vekile ~ 
~ukl Baremın tatbı.kı müde:. sordum. ..Doğru değildir•'!. :..1 
~isler maa!ları~ı yükı:ltec~gı diler. fakat Muammer 2 
ıçin 800 bın lıralık butçe ıle Beye milracaat ettiğiJll ~ 
DarDlfiinunun eski vaziyetini I istifasından malümatJ 

0 

muhafaza bile m6mkil11 ola- dağını söyledi. ~ 

tim ve Liebigi m6him ve müs
tacel bir it için Seliniğe gön
dermekte olduğumu bildirdim. 
Bu pota ile de bir mektup 
yazıp Liebigi Akdeniz. aabille-

rinden büıbOtlln çekip ılması
nı a5yliyeceğim. Tabii Llebigin 

bu adam öldürtmek projesin
den bahsetmiyeceğim." 

Filhakika Liebigin hain ca
suslan öldUrtmiye kalkıtmuı 

nihayet V yi harekete getir
mişti. Dört gün sonra Lieblg, 

SelAniğe hareket etmezden 
evvel bana vedaa gelmişti : 

- SelAnikte çok kalmam, 
aziıim, dedi. Kıt'ama iltihal.. 
etmek istiyorum. Casusluk it
lerinden artık bıktun usandım. 
On dokuz ıene bu iflerJe uğ-

,ot~ 
raıtıktan sonra, bedi ~ 
olan Maka gibi bir koc'.~ 
dan bu tqkillb nasıl ':r.J 
etmeklifim hakkında ',. 1·~ almak doğruıu ağr•..,. 
yor. 1,JI' 

- iyi amma, siz de oı'~ 
mi öldürtmiye kalkarak ttı'11aı1t 
Max'ı oldukça korkll 

dedim. d 111 1'1 
- Peki ne yapaY 

1 ,eO' 
Azizim, siz de on do~ ..,ı,r 
cuuslukla uğraıırsanıs 1'İ el" 
sı: !ız. Bazı adamlar .,ar of,Jİ 
lara yapılacak en 

111~ 
maamel(\ kaburgal.u'•tl 111 f-t'I 
bir bıçak ıokuaktıt. . :., ,.,t 
nadan aynldığıına bıç ~ 
teeasif değilim. rural~ ... ~ 
için çok aakin, çok •~·•• t'' ,.r.--
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------~.---.......... ~- -- ...__ ______________________ _ 
Oç KADIN SALTANAT! il . .. -

~· ıç Uzülmeyiniz Efendimiz; Ben 
Yltndi Size Bir Efsun Y apanm!,, 

-33-
~'id 
~ ~ e Sultan da bunu Sa· herifti. Padişahın bailanmı~ rllttö. 
~:~ln.ın biiyllıUne atfetti. değil, ancak tiddetli bir arzu- - Hiç ü:rlilmeyiııiz efendi-

\tlti "'1ti hal ise ,undan nun nailiyet sevinci içinde ak- miz, dedi. ( Uktei murat ber
l"' ~ ÜçOncll Murat Sokul· sülamele uğradığmı anlarnı~tı. muktezai fuat ) çöziiJür. Siz 
-~ oalı ya lmz sakin olunuz. Ben şimdi it\ Çesinde Macar kızını Şimdi işi ruh tctbir!eri ile siz~ bir efsun yaparım. Sonra 
~ ~rarrnez bitmişti. Akşa- halletmek lazrmdr. Ayni za- d:ı rnzım olan şeyin ifasını 
~ dar hayali hep onun manda bnğland;ğına bizzat Pa- irade edersiniz. Akşama b?rşey 
~ ~le meşgul olmuf. ~iınhın kendisi de kani cldu- ciğiniz kalmaz. 
s:dıyen içmif milte- · gu için planını bu yol~~n yü_:___-=- (Ad<uı var) 

'ite ~sabını tahrik et- r----------------------........ 
~ t"' lldisini tutarak iştibası- ı L AA 
' ilemine, haivet oda-
!). etf~laına aaklarnışh. UCUZ 
~ -.g.ı, dam<lrları ve sinir
~ 11'6teınadi bir arzu ateıi 
~ııınrlba yana ve sabrın ta-

ve 

'tt tı ile yorgun bir halde V.u"çu··k 
~ ~ 0daıına girince suratı- ft ı 

Bahar reldl. Şeblrlcrdea köylere, uyfiye.ler• 
çıkalacakbr. Kiraya ver!lecek eviniz, daireniz, odalarıı:ıız 
Yar•a ve yahut kiralanacak ev, dair• ve oda htlyonanııc 

Araınak ve ıormalda vakit reçirmeylnb:. ( 25 ) 
kurut abe bu iti yapabiliriz. 

( 16 ) kallmellk bir illa lıılfidlr. Her kellme 

fazlası için bir lnmat fllve edlnl:r:. ~trtn ılık anber kokusu 1 
~ Utb harap ~m~ve ~~~~-a-f-ıl-ık~e-v_l_e_r_:~~~~~~~~u-.~-e-n-~~-i-:~~-

\ .e. kavuşmuş olmanın se-'i lçınde bir hayvan gibi 1 KUçUkpazarda Yavuz- MUHTEREM HALKIN 
~ h~ •blır ahlmaz asabı bO- l 11inan mahallesi leblebici NAZARI DİKKA TiNE 
\: 

1
" aksUlamele maruz kal- sokağl 29 No. ev satılıktır. ] Yu mlbaasebellle fevkalide uCU%luk 

t Defterdarlık müessesatı iktı· •• ten:r:llAt ber türlll kolonyalar, loıı· 
l 'ırıanıe tıbb" t b'A sadiyesinde Hasan Beyden yonlar, pudralar, krrmler, ibonjlar, lb-
~ ~ n l ve a ıı o- tik donlar ve çocuk mti.fambalan, envaı 
"'it ~ hadise Padişahı kıvır sorunuz. Hlrlll oyuncaklar ve hu nevi mektep 

ti.. • q\'rrtbr ürek ıntısı le•ulmatınıa en ucu.u ye en yliılnJ 
~, t ' Y çarp SATILIK - Bir tarah lrat ancak Dl .. ayoluoda Sami ıtriyat •• 
' er döktürürken Valde klrıir hane: Gedikpatada, Ha· lnrtaalye mağazaaından tedarik edebi· 
' da bunu (Safiye Sulta- mam caddealnde, köşe batında, Uralnlz. Bir kere tecrilbe edlaJıı. Mem· 
1tf ltleğer h'I ') bil .. U ikiye tamamlle kabili takalm, aun kalacakaınu. Dlvanyolu, 174 Sami 
~· . ı esı ne yus ne .. kırtasiye ıtrl7at mağua.. - 1 
~ b ıştı, Halbuki gelin Hanı- on bir büyilk, iki JcQçOk oda, 
~ llnların hiçbirisinden ha- küçilk bahçe, terkoı, elektrilr, Mevsimi r•llyor ı 
t}oktu. bavagazı, kuyu, aarnıcı mevcut, ELl ÇABUK SÜNNETÇi - K3prUlll 
\J f sade MEHMET RIFAT. 

ı •kUd kirgi.r hane Hbhktır.. çindeki- SuadJye Jımallaia aokak No. 1 
t lhl ardald evinde kızlar lere müracaat. ,ı lll $elılt, muhacir, yetim çocukları paraaız. 
~ anlar arasında her gece ------------- - ' 
' •tiren şeyh Şüca ancak Kiralık evler: MUHTEREM TOccARLAR _ Güm-
~ •abab saraya gelebildi. rlk lflerlnlad• l&tifoch atlrat teahlllt 

~~~ Yllana, görilmce, Raziye Modada - Temiz ve ucuz .... teminat laterııra 1 bıahçekapı Aıop-
"' \' aile pansiyonu. yazın temiz ra• hanında İJhamJ Abmet fırmaaın 
td t mahut kız kılavuzu ve ucuz bir sayfiye hayatı .... rtnls. 

~~~· a kalfa keramet!ü ıeyb geçirmek istiyenlere tavsiye __ O_R_O_c_O_H_O_SE_Y_l_N ___ Y_ırt_ı_k,_yaıu-·-; 
~ti!~ hazretlerini bir köşeye ederir. ,.Ove yeniği alblaeler em•allae faik bir 

' ~ ve meseleyi anlattılar. Apcrgi Pansiyonu: Moda - aurette belllılz 8rülür. 
\. "\thk ne olursa senden Oalataaaray AjnaYlll' PuaJ No. U - 3 

~ KIRALIK DAİRELER -
~ilahımız ihtiyar değil ki Heebeliadada Rovayyal oteli 
\ e~t uğramış olsun. He- yanındaki 8 odalı sabık Biga· 
\ }'irrni doku?. yaşlarında diller oteli binası daire daire 
'- '•lan "b" b' E~ k' l k A l~ b il ı <r genç. ger veya tamamı ıra ı tır. rzu 
~)~ti 'iını çözer, ve ( kuvayı edenlere mcbelle de temin e-
\~') aini daim ve batta dilir. Anadolu Ajansı İli
L~~~ ederacn sana yok yok. nat oubesinde Bilrhan Beye. 
·'~ . ~· hi!i buhran nö- Ti. 22735 
~ h •çınde bucalıyan Padi· 
ü ~ \lz:uruna dahil oldu. 
~; llcij Murat, vaktile ken
' &tltanat müjdesini veren 
~ııC&lci bahçıvan yamağını 
"it ~~ sevindi. Çılğıo bir 
, ~inde ellerine yapıştı. 
~ b,~eni bağladılar. Dedi, 
~~mı çö:r.. Genç yaşıın
~~ •altanat zevkimi ıür
' .. ' ~an mahrum kalını-
~ 

~İ (1: CV\rel de a6y)ediğimiz 
~çok kurna. bir 

•ı,.·1c ~mız: No. 28 

BÔYOKDEREDE - l•keleye J ••· 
lı:lka me1afede mobU1alı, mobilyaaaa 
kiralık yalı. Bahçe, bamam, kayı· 

kaae, tatlı au. $1tllcle Narrl1•cly-
eaaae.ıae mllracaat. - 2 

ŞışıJ HALKINA - All.ı.r I~• .. 
laalı. •• nef'I• malHDM lle bademes· 

meal, t•kerll halka, peluılmet •·•· yap· 

aakta7'•· Tecrilbe eden devamlı mUr 

tarla olur. Bomoatl latuyonuada laet 
Pat• aokaj'ı No. 1-5 Muhlı. Huaa -

KL'l.ALIK HANE - Bakırk3yllado 
ltaflarda banJO ve elektrik t.aıHtb 

laavadar, çok lııullanıılı. l.tanabul $aıalı 
han No. 9 r.ıGracaat. - J 

KUC~KTI n KUCAÖA 
SERVER BEDi 

~- ~ . 
~ ~ın. akşama kadar bir- l tirmedi. Atıf Beyin ıönnl al-
~llt ":~buhran geçirdi. Ka- mak için yapbğı lltifeler ıt
: 'lltft glıyordu. Odasına ka- zanda dondu kaldı. 
' le li · h .kl llsniye Hanımı ya- Hepsi erken yatmaya mec-
., ~ & aştırmadı. bur oldular. Sinirleri aon de-
' ı- ~~ce A l l N · ~ ('•le. bf Bey erken gel· rece yoru mut o an ermın 
,-., •o~ Nermin o kadar cid- çabucak uyudu. Fakat, gece 
~ ıtık durdu ki hidise- yarısından ıonra, birkaç defa 

kellnıo bile balı.et.- ıarip hislerle uyandı. Bir rece 

Zayi - Cihangir aake.rllk tube.ın• 
••• aldıi•m Yealkamı uyetUm. Hükmll 
yoktur. 220 tevellOtla Y abyn Şadi 

HlzMETÇI ARANIYOR - latanhula 
,akın bir .Ulyet merkezinde oturan 
bir .U• ne:r:dlnde çab9mak here ıahllk 
eahlbl " hakikat- av Yftalftne qfna 
~lr hizmetçi kadın aranmaktadır. H. Z. 
Y. rumuslle ldarehaneml:ae ıallracaat -4 

SÜT ANNE ISTiYENLERE -
Eyt bir aile nezdinde aQt anne
Hli latlyorum. Arzu edenler Ô.ril· 
eller Çarııaı Kuşak Han No. 14 
te Ahmet Efendiye milracaat. - 2 

ldRALIK KÖŞK - G8ııtepede Rıd· 
•anpafa .olıcak kı:1 U.Hl yakınııtdn 
Yuauf Beyt. ldStldl, bafı bahçeal ve 
mOkemmel mOıamha d5tell yailı bo· 
7alı ve auyu vardır. Bakkal Ha•ip B. 
dea aual oluaacaktır. Telf. ı ~1 ErenklSy 

·- 3 

KÖŞK - Maltepede lataayona Qç 
tiaklka, ıaevkU, man:r:araaı, havuı rth•l 
Ş4llıırll 8e1la lılfkG aatılık ve kiralıktır. 
Maltepe Çartı içinde No. 18 Mua· 
tala beye mD.racaat. - 2 

evvelki hidiseye ait anular ve 
nefretler biribirini takip edi· 
yordu. 

Sabahleyin g6derini açar 
açmaz yine bunu dllflinmiye 
b&fladı. Biribirine ııt tilrlll 
tftrlO fikirler, ayni kunetle 
zihnini istila ediyordu: 

" Ya beni aldatb ile 1 Ya 
beni almazsa? Ne yaptım ben 1 
Çıldırdım mı ? Hı b h... Aman 
yarabbi.. Ruya mı bunlar? Ben 
kaçhm.. Evimden kaçtım .. Ya
bancı bir adamın evine geldim. 
Kim bu adam ? Bu ev kimin? 
Bu kimin yatağı ? Burası bir 
randevu m delil mi ? Gue-

Kiralık Ev 
Ev kiralamak vt-ya evinid 

kiraya vermek istiyor mu
sunuz? 

Gazetemize ilin Teriniz, 
uzun gün dolaşarak yorul
maktan kurtulunuz. 

1 6 Kelimelik Bir Ban 
25 Kuruşa 

Seyrisefain 
Mekez acenteıl: Galata k3pr0 
Batr B. 2362 .Şube aeeatufı Sir
keci Mühürdar ude baıu 22740 

IRE- ISKENDERİYE, 
(EGE) vapuru 19 Mayıs 

S ı 10 da Galatadan 
a 1 hareketle lzmir, 

Pireye uğrayarak cumar

tesi sabahı lskenderiyeye 
varacaktır . lskenderiyeden 

pazartesi 1.5 te kalkacak çar

pın- (P• ) yede uğn-
ba ıre yarak pcr-

ıembe gelecektir. 

Bozcaada P. 
( EREGLI ) vapuru 17 

mayıs Pazar 17 de ldare 

rıhbmından Gelibolu, Lap
aeki, Çanakkale, lmroZı Boz· 
caada 'ya kalkacaktır. 

Kapalı :zarfla yapılan ev
rakı matbua mOoakasHı 

iptal edilmittir. Yeniden 
aleni mtınakua ile alb 

atlık evrakı matbua ihtiyacı 
temin olunacakbr. 

İhalesi 17 mayıs 931 
Depozito % 10 dur. 

Dr. A. KUTİEL 
ZGhrevi hHtahklar tedavi• 

haneıi Galata, Karaköyde bclrekçl 
fırını aı.raaında No. 34 

Yeni Neırlgat 

Monologlar 
Şahr ıade muallim Aıaf 

Mükerrem Bey tarafından nq
redilmit bir eserdir. içinde 
birkaç monoloğ vardır. 

BIKATE 
Bu Sütunda Hergün 

Edgar Allan Poe'dan Fikret M. 

M. ( BEDLOE) NiN HATIRATI 
- 4 - ı sıtalarım temin etti. 

(Bedloe) bana nükteli bir Swn bütün teferruatile 
cevap verecekti. Hazırlanmıştı. dağda görmilş olduğunuz ha
F akat hayret.. Titriyordu. Te- yalit, Hindistan, ( Benarea) 
reddOt içindeydi... Rengi bem- şehri, mukaddeı:ı ırmak, harpler 
beyaz kesildi ve sustu. (Tem- vali ( Hastings) zamanında 
pleton) a baktım. Oturduğu yani 1780 tarihinde ( Cheyte -
iskemlede dimdikti; göı.leri Sing ) ihtililin!n hakiki aafba
yerinden fırlamış dişlerini gı- ları idi. 
cırdatarak: Sarayın penceresinden iple 

- Anlatınız, devam ediniz! kaçan adam ( Cheyte-Sing ) in 
dedi. ta kendisi idi. Köşkteki lngi-

- Birkaç dakika zarfmda, liz zabitlerile Hintli askcr
diy e hik~ycsine devam etti. lerin bqmda bulunan ( Hna-
Ôlüp ölmemek tereddüdü için- ting9) eli. Ben de bu askerlerle 
deyim, ruhum aanki tiddetll beraberdim. Kö~kten fırlayan 
bir elektrik cereyamndan sar- ve arbedenin içinde Okla zehir
aılmıt gibi yerden kalkbğımı lenen zabiti bütün Jc:uvvetimle 
hlaacttim. Kendime malik ol- kurtarmaya çabaladım. Bu zabit 

1 mad1ğım ~bi maddi varhğım da benim en aziz dostum (Oldcb) 
mevcut değildi. Herifler ~t- di. itte burada yazılı - doktor 
mişti; gftrnltB kalmamış ve ıe- aon sayfaları yeni yazılmış bir 
bir tamamile sakindi. habra defteri çıkardı - Siz dağ-. 

Şakağında ok saplı bir vll- da düşUnürken ben evde bun-
cut.. Hiç birşey beni alakadar lan yazmakla meşguldum. 
etmiyor. Kendi cesedim bile Bu vak'adan bir hafta sonra 
bana benimle alikaaı olmıyan ( Şarlotvil ) gazetelerinden biri 
bir madde gibi geliyordu. Bun- yazıyordu: 
ları görmüyor, yalnı% biascdi- " N. ( Bed.loe ) gibi fazilet
yordum. Bu sırada yavaş ya- kir ve sevimli bir zabn vefatını 
•aı ıehrin surlarından dışan bildirmekle müteessiriı.. Ken
uçtuğumu zannettim. Dağdaki disi birkaç ıenedenberi feci 
aırtlana rut geldiğim yerde buhranlarla nihayetlenen asabi 
elektriklemnit gibi oldum. Bir- hastalıklar sreçiriyordu. Fakat 
denbire benliğim yine geri ölümünde bu hastalıklann dahlJ 
geldi, nefsimle kaim olan olmadı, kendisi tahaf bir tarz· 
ben kendime gelmiştim, her- da öldü. Dağlarda yaptığı son 
hayat olarak eve geldim. teneZLühte kendisini üşütmüş, 
El' an bunların bir rüya olabi- vücudu ateş Roıyordu. Bunu 
Jeceğini zihnim aJmıyor. başına, bir kan hücumu takip 

(Dr. T empleton) ağır bir 
tavırlaı etti. Tedavisi için Dr. "Temple-

ton,, , mahalli kan alınmasını 
. - Bu rllya degildi - Far· 

) 
zedellm ki insanlar ruhiyat tasvip etti ve her iki şakağına 
hakkında inanılmıyacak keş- aülük yapışbrdı. 

' fiyatta bulunmak Ozeredirler. " Ha.ta az :zaman sonra 
Fakat bunu anlatmak mtişkül- &idil. Sonra dinklerin ara-
dllr. izah edeyim: • ımda bir tanesinin zehirli 

- İtte ıimdiye kadar beni olduğu ve vftcuda zehirlediği 
muazzep ettiği için size gös- meydana çıkb. 

" Zehirli sülnk zehiraizinden teremediğim bir resim, bakınll 
Doktorun bize gösterdiii renginin karahğı ile tefrik 
resme baktık. Kendi hesabıma edilir, bahusuı lnvnhşla(J bpkı 
resimde hiçbir harikulldelik yılanı andırır 1 ,, 
göremiyordum. Fakat (Bedloe) Gazetenin aahibi ll8 bu tu· 
ye yaptıiı tcalr t&Jılacak de- haf kaza hakkında görüşüyor
recede idi. Resme baktı, aaJ- duk. Aklıma gazetede mlite
landı dnıttı •• bayıldı. Bu •effanm ilmini niçin (Bedlo) 
reıim simamn blltlln teferruatı diye ve niçin IODUDa kaideye 
tersim edilmft bir minyatür 16re bir ( e) ill•e edilmeden 
portre idL yazıldığını aordwa : 

- Resmin köşesindeki ta- - ,. Kaide defil 1 auf bir 
rihi 16rllyor muaunuz? ( 1780). mUrettip hatuı " dedi. .. l.im 
Resim bu tarihte yapılmıfbr. (Bedloe) clir Ye aonu bir (e) 
Möıy6 ( Oldeb ) isminde 6lmllf lıarfi ile yualdıjma btlttın dlbı· 
bir arkadqımın resmidir. Kal- ya bilir, •• bqka türlft yaz.ıl· 
kntadaki ( Haıtings ) in vali- dığım da g6rmedim ! 
liğinde, o zaman (20) ya~ınday- T opuldanmm üstUnde d&n-
dım. Möıyö ( Bedloe » ben ıizi d6m ve kendi kendime : 

lstanbul Mmtakasmtn içtimaı 
T. I. C. f. İilanbul Mmtakaaı 

Reisliğinden: Mıntaka merkez 
heyeti 17 Mayıs 931 pazar 
rftntı aaat 17 buçukta fevka
llde olarak akdi içtima ede
ceğ'inden azanın hazır bulun
maları rica olunur. 

ilk defa ( Saratoga ) da gör- _ Eter bu tersine çevril• 
dtığüm zaman bu portre ile mit bir (Oldeb) değilse 1 (e) siı 
beyninizdeki pyanı taaccüp (Beclloe)nin hiçbir manası yok- · 
benzeyiı, 6lmüt bir arkada- tu f Ve ba adam bana bunun 
tın hazin habraaı •e swn bir mürettip hatası olduğunu 
aaabl bubranlannız bana, sinnle ı6yliiyor 1 ,, 
daimi bir arkadat olmak va- Edgar Alan DOi! 

teler yazıp duruyorlar. O ev· "AdL •• m •.• ben de çok uza
ler de böyle bir ıey değil ml? byoruml ha... bk defa benim 
Hıhh.. Birkaç gt1n içinde her bAflma ıelmedl ya... HOsniye 
ıeyimi Yerdim. Ben ahmatım. cadının ıöylediif sibi... Hele 
Hayır .• Çocujıım ben, çocuk.. bu zamanda ••• " 
V allabl çocuğum •• " "Aman, aman... Bak neler 

"Ha11r, çocuk defillm, beni dl1ftln0yorum .•• itte iman böy· 
aarhoı etti, yoksa mu•affak le akut eder... Tuh... Sus, 
olabilir mi idi hiç? Sarhoı etti --. .• Of ••. " 
beni, Te •. " "Beni almaua?" 

Zihnini tahrik edici Ye ayni .. Kabil değil. Bukadar al-
zamanda nefret verici mnthif pk mı? Çıldırınm Tallahi ••• 
kelimeler geliyor, onu ııçrab- Muhakkak çıldınrım. 
yordu. Kendi kendie 10rdu: " Neye çıldıracak mııım? 

"Peki niçin o nç kadeh Botnn benim _gibi kızlar çıldı
aık.kımı içtim? Ah, o blliml nyorlar mı? Fakat ne yapanm 
Ferhande balam a6rmeliydi. ... 1 bu?.. Fab.itelik mi? Aman! 

Nasıl teY o? yapabilir miyim?" 
"Perihan ne oldu? Ah, onu 

bulsam... Fakat onu seven 
vardı. Evlendiler mi?,, 

"Bu adam beni sevmiyor. 
Beni aldatb. Şimdi ç.ıldıraca· 
tım.,, 

" Sevmek ne dir?,. 
" Hayır, aldatmadı. Bir in

ıan... Ya Hüsniye Hanım •• 
Hayır, :muhakkak ki o annemi 
tanıyor. Amma ne çıkar bun-· 
dan? Çok fey çıkarya... Hiç 
birşey çıkmaz.. Of, aman ... 
Hay Allah belisını versin.. 
Kimin? Gördünüz mll küçük 
Hanım ... ,. 

( Arkaaı •a.r ) 
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Para Ve Hediy ağ tıyoruz ••• 
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İstanbulda Olsun 

Bütün Kariler 

Birer Hediye 

Bir Karie Nakden 100 Lira 

" " 
" " 
" " 

" 

" 
" 
" 
" 

75 " 
50 " 
25 " 
10 " 

Küçük Hediyelerimiz 
"SON POSTA., memleketimizin en çok 

okunan gazetelerinden biridir. Binlerce karii 

vardır. Binaenaleyh her kariine büyük kıy-

mette bir hediye vermesi maddeten mümkün 

olamaz. Bu itibarla hediyelerinin maddi kıy· 

metinden ziyade manevi kiymetine ehemmiyet 

Termit •• bu dtı90nce ile herkesin herglln 
cebinde tqulıtı ctlz:dan, para çantaaı, çakı, 

ayna, portfy, gibi küçük efyadan kendisine 

mahauı birer çeıit yaptırmıt ve bunların birer 

batıra olarak kalmaamı iıtediği tçla Üzerlerine 
.. SON POSTA,. damıaıını YUrdurmuştur. 

Olsun Bilaistisna 
Veya Küçük 

Alacaklardır ... 

1 Karie Bir Gramofon 
1 
1 
1 
1 

,, 

" 
" 
" 

,, Radyo makinesi 

' 
Fotoğraf 

İskarpin 
Elbiselik kumaş. _____________ _J 

Müsabakamızın Şartları 
Gazetemizin birkaç gUndcnberl oeırine 

başla ığı " Dünyayı kimler idare ediyor .. 

serlevhası altında çıkacak M> reımi topla

yınız. Matbaamıza getiriniz küçük bediyele

rimizden beyendiğiniz bir tanesini derhal 

alacaksmız. Bu hediyeyi ahrken size bir ta

nede sıra numarası verilecek ve bu numara 
Ozerinden kura çekilecektir. 

Büyük ikramiyelerden bir tanesini kazanıp 

kaıanmadığmııı ancak bu kura neticesinde 

aohyacakımız. Y okaa kilçUk hediy~Jcrde• 

behemehal bir tane alacaksanıs • ~ --------.-s·ali"' 
"'abrı MH'ul Müdür: "' 


