
HERGÜN NESROLUNUR A ıfallan f8ddGıt Halk bununla J~rlr. 
A IWkua lmlatıdın Halil bwıunla lfltlr. 

Halbıı d 111 dl rı HaJk bununla ı3 ler. 

aum1 kesmek IJıtemlyeD 

karilere kolaylık olmak 
llsere blr de kupon 
koyuyoruz. Bu kuponu 
kesip aaklamak ta klfldlı. 

MÜSABAKA KUPONU 
No:6 

HOOVER 

OL VERGIS iN. Mı· YOR ~FIRKA KONGRESiNDE, NAFIA VEKiLiNiN ~. 
BUNA DAiR OLAN BEYANATI 0Ç0NC0 . 

SA YF AMIZDADIR. OKUYUNUZ 

Irak /sganı Birdenbire Söndi1 Kizım Paşa il Bugünün Meselelerinden I· 
Sabık Samsun Valisi -------------------'
Hastaneye Kaldınldı T erkos Meselesi Hala Muamma Şeyh Mahmut, Ani 

Olarak Dehalet Etti 
Samsun Yallsl iken Dahiliye 

Veklleti em
rine alınan Ki· 
zım Paşa, bir 
mftddetten beri 
rahatıız bulu
nuyordu. Geçeı> 
gün üzerine f e
n alık gelen 

Fakat, Hudut Civarında 
Fevkaladelik Vardır .• 

Bir 

Muıul, (Hu.mi)- Gerfllkte 
iptidai Kal' a mektebinin ıabık 

~ mtldilrtı yüz elliliklerden Zey
. • nel Abidin Ef. geçen sene 

l başında Maarif idaresinden is
tifasını verip çekilmiye mecbur 
kalmıştı. Bunun sebebi, Kürt
ltik itlerllo meşgul olması idi. 

Bir seneye yakın bir ı:a

mandanberi Bağdat ıokakla-

nnda sefil bir hayat yqıyan 

bu adam, iki glln evvel Ger
gtlke geldi. Bir gece kaldı. 

!rteal ıabah, Ttırk hududu 
civarında Pataı nahiyesi mer
kezine gitti. 

(Maslup şeyh Saidin bftytık 
oğlu burada nahiye mUdürU-
dtır .) Bu ıırada İngiliz fevkali

de komiseri da bir tayyara ile 
' ansızın Gergtlke ıeldi. iki aaat 

kaldı. Baj'dada hareket etti. 

Kbım Paşa 
odasmda bay· 
gın bulunmuş, 
Ş 1 t ll Sıhhat 
yurduna nakle· 
dilmiştir. Has
talığının mido 
iltihabıl veya 
illseri olduğu 

anlaşılmıştır. 

Çocuk Ticareti 
Bir Çingene Karısı 
Çocuk Satarken Tutuldu 

İzmir, (Hususi) - Fatma 
rtıiminde bir Çingene karısı 
çarşıda on günlük bir çocuğu 

Şeglı Malımudun son r•smi başka bir kadma satarken 
yakalanmıştır. Fatma, poliste 

Bu seyahat çok mekttım tu- r . ' . 'Jiği ifadede bu çoçuğun 
tuldu. ~disine g~n~~. b.ir kadın. t~-

(Dnaam 7 inci aayfada) rafından verıldıgını ıöylemıttır. 

tij,.k Artisti 
t:tıg Dün Adliyede, İki Hadise Oldu ... 
'IQ,. , 

~ ..... :D maruf .ınema .. Davacı, Maznunu .Öldürıiıek istedi, 
ti:~:d·:~~:.d·:~.:.~ Bir Hanım Jandarmayı _Tokatladı .. 

" l' Don adliyede 
~d· ~tk artisti ( Kelly Mara ) iki mllhim hl-
\i '-1rıi yakında ( Y alnaı ) dite olmuttur. 

(
lldtki filimde göreceğiz." Bunlardan biri 
l>t• bir davacının 

•rnı 6 ıncı sayfada) 
1\ -. kendisini yara• 

u\l c· ti byan ve arka-lce ına ye dqını aıdnreo 
~-ti} bir maznunu 
~\iL ler Bulunamadı, 61dtırmok lıto-
~Çok Mii~ısirdir mui, diterf de 

bir kaduun bir Polu Şükrü 
jeadarmayı to- Ef•ndi 
katlamuıdır. 

disine taımi
nat verilmesi 
içliı !'abırsızlaw 
nıyordu. 

Bu karardan 
ıonra rei ı e 
kartı ıunlan 
mırıldandı: 

Bir KUstahhk 
"- Ben bir 

daha bu mah
kemeye gel-

Alinin kardeşi bmekm. Siz mu
Ahmet Eç d' a eme yapmı-

Olmaktan Çıkamadı •.• 

Bir Tetkik Heyeti Gel
mişAmma Bulunamıyor 

Terkoı Şirketile Nafıa Vekl- l 
letl araıında cereyan eden ve 
bir itilAfa müncer olmak llzere 
bulunduğu söylenen, müzake
rat hakkında Ankara muha
birimizi tahkikat yapmıya 
memur etmiştik. Muhabirimiz
den aldığımız aşağıdaki telgraf 
vuiyeti kıımen tenvir etmek
tedir: 

Ankara, 16 (Husuıt) - Ter
koı Şirketinin vaziyeti hakkın
da en aalihiyettar zevattan 
aldığım malumat ve hususi 
surette yapbğım tetkikata gö
re mesele ıu safhadadır: 

[Devamı 7 inci sayfamızda] Nafıa Vekili Hilmi B. 

• 
Borçlar Müzakeresi için Henüz 

* * * Kat'i Bir Tahmin Yoktur 
Ankara, 17 ( H.M ) - Ecnebi dainler mümeısilleri, hüku

met tarafından müzakereye memur Saraç oğlu Şükrü Beyi 

dtln sabah ilk defa olarak resmen ziyaret ettiler. Ôileden ıonra 
da Tllrk heyetile dainler heyeti arasında müzak~reye bqlanıldı. 

Ttırk heyeti Saraç oğlu ŞUkrll, Nurullah Eaat, Devlet 

bankası umumi kltlbi Feridun Cemal Beylerden mOrekkeptir. 

DUnkn ilk temasta tarafımızdan eski teklifler tekrar 
edllmiı, mtlzakere usulleri telsbit olunmuştur. 

Neticenin kısa veya uzun bir zamanda alınacağı, mftsbet 
Ye yahut menfi çıkacağı hakkında timdiden hiçbir tahminde 
bulunulmamaktadır. 

( Borçlarımızın yekunları hakkındaki etraflı malGmata 

ikinci sayfamızda okuyunuz. ) 

Paramızı Nasıl Deve Yapıyorlar ? 

Birinci Hldise 
Birinci hidiae: Dün ağır

oua mahkemealnde saat 1 1,3 
tf (9) ay evvel Tophanede 
ıarabAf mahallesinde kahveci 
Allnln kıraathanesinde bir 
oloayete alt dava görlllnyordu. 
SitrtH Arap Muhlddinle Şakir 

ıen ı yorıunuz (git gel) 
yapıyorsunuz. Sis istediğiniz 

gibi muhakemeye devam edi
niz.,, Maznunun elleri kelep- 1 
çele\ıerek dışarıya çıkarılı- r ~ 

"'•oı 
ıeltflde atdllrilhln 

tt_, 1-f ak.lcı Beg 
•lltt 1 4 iltıc& ıayfamııda) 

ilminde iki adam kahveci Ali
>" mllracaat etmlfler Ye (ha
raç) latemlıler. Sen ayda bi-

" (tıO) lira verecekıin, aksi 
takdirde ıeoi burada çalııtır
mayı:1. Sfirde gidersin demlt-

ler ve tehdJt etmiıler. Kah· 
Yecl Ali kızarak bıçakla Şa• 
kiri 61dnrmUt •e Muhlddlni de 

Arap Muhiddin 

karnından yaralamış. Dün mev· 
kuf Ali mahkemeye getiril
mittir. Davacı mekiinde de A
rap Muhiddin bulunuyordu. 
Katil Ali, lranlı olduğu için 
ıefarethaneden yaşı sorulmuı, 
fakat hentız cevap gelmemişti. 
Muhakeme talik edildi. Hal· 
baki Muhiddin muhakemenin 
biran enel bitirilmesi ve ken• 

yordu. Muhiddin aalonun · 
( Devamı 6 ıncı aayıfada ) 

Dünyayı Kimler 
idare Ediyor? 

Müsabakarnıza ait yazı 
dördüncü sayfamıza nakle
dilmiştir. Resimleri kesmek 
istemiyen karilerimiz, bu 
resimlerin yerine kuponları 
kesebilirler. Kuponu da bu 
tayfanın bat tarafındadır. T akıimdeki cambazbanenin yegine marifeti 

• 



2 Sayta SON POSTA Ma~ ti~ 
===============================================================:==========================---::-.:..~ 

(Halkın Sesi ]ı~---.-A-B~I-· L~l--B-=-A_B_l_B_L_l~R----~ı. Günün Tarilıi 
Gı AI~i~ PMaraihstuetnTelgreaefn Dükktinın !Türk Devletinin Bü- !Ticaret Odası Rasim ., 

D R k l itiraz Tetkikte; f'feıtd v H ık uvarını ru· B N k d ? are e e Bir Karar Yok.--
:. ba~t •• ·;.w. Delmişler n orcu e a ar . Geçiyor Tıp Fakft~den ~ 
::';::.~t.:!.:!'~e;: Sonra, İçerde Buldukla- Nüfus Miktan Ve Arazi Büyüklüğü Birkaç Misli- ~drı:slerini Odaya Bil- ~;:!:~":.~:·!:.~• !°~ t' 
lannan Pamten ~tktlklerl nnı Çalıp Kaçınrlarken mizi Bulan Eski imparatorluk Parçalarile Bize dırmıy.en Esnaflardan teye iade edildltl yası ... ~··-
kn.tah tel f k d 1()() L C Al k Vekili, RA1im AH Beyt~ ,_,tr 
halkın .,..~·bir h~tı.:;:1.~ Polislere Yakalanmışlar Düıen Borçlar Nisbetsiz Ayrılmııbr. ıra eza ınaca kararlarına itiraz ettfff11 ıtti..,. 

Ticaret Odası meclis ve 1 leası alınmak (bere ltlr•• ı'!{_ 
cUfial t••pit etmeyi fay- Zeki ve Refı'k ismm' de iki Oainlcr Vekillerile burada baıhyan müzakereler münase- ._ _1__ d •ını Darlllfünun Emaoeti11• .. dfl" 
dalı L-ldu'-. Ata.r.tkı' aomO.youıanna ahil olan karat ... 

uu • •• b t•ı b 'kt O 1 l t l • d 1 derdi"'"inl, henilz bir hırlız e.velkl. g-e Suadı'yede e ı e orcun mı arını ve aman ı mpara or ugun an ayrı an l d b' x. • t' • aahrlar, l&alettayin rl5- ~... aza ar an ır ço5 unun ıç ıma- ı dl . tJ ,ıtl'. rilftGfibnb ldm .. lerln au- Salim Beyin bakkal dnkkAnı- memleketlerin hisselerini a-özden geçirmeyi faydasız bulmadık. lara iftirak etmedikleri bu me T~ni F:t>'Jit':;f ~(lderri .__.,, 
alimfao verdikleri cevap- nın duvaranı delerek içeri gir- Bu mesele etrafmda esaslı tetkikatı olduğunu bildiğimiz Ayni ytlzden de komllıyonlardan iş den Kemal Cenap Bey i,. 1 
lardtrı mişler, evveli hafif eşyaları zade Hasan Tahsin Beyle görüştük. Tahsin B. fU malOmatı •erdi: çıkmadyiJ haber ahnmaktadır. Mlylemlftlr: ok,._I 

Necati B. ( Yedilrule tram- kaldırarak kaçırmıtlardar. Bi- " - (1914) teıriniaanisinde Bunlar toplanblarda bulunma- "Bir ilim heyetinin bfrt ·~ 
-y cadd••l 1112 ) k noktadan •erdi...a kararı deır.•.ı.d 
•• - ~ raz sonra dükkina te rar ge- dUyunu umumı'yemı'zin miktarı malarma ıeb 1 k d t •• ,...-( UiO ) Jiklerin bu memle- ep 0 ara ave - devrinde Vekil Beyin bod 
kete yaptıklan ihaneti herkes lerek fasulye ve pirinç denk- (158,642,738) Türk lirası idi. name almadıklarını ıöylemek- tini hiç aannetmlyorulll·" 
bilir. Milleti, eline kelepçe lerini sırtlamışlar, karanlık bir Lozan ahitnamesinin Türkiyeyc tedirler. Yeni Bir .Gazeli ... ~ 
YUrarak dUtmana teslim edeo ıokaktan 1ıöttırmiye batlamıt· isabet eden miktarı senevi Biz meseleyi Ticaret Oda- Muharrir l.maıl Milftak ,,.~ 
l»u adanllar hakkındaki mil- lardır. Bu ıırada devriye po- (6,.S0,646) lira, diğer hükü- ı ımdan sorduk. Dediler ki: i MG•takil ) 1.tmli bir.,;;..,,. 
letfn bOkmü maJdm. Bu •atan- lialerle karfllatınca aırtlana• metlere yani ltalya, Amavut- "Mutat içtimalar eaasen bel- •H•t• çıkaracatı haber ah 
.Warın kendilerini Türkiyeye dakt çuvalları bırakarak kaç- Juk, Bulgariıtan, Yunaniıtan, 1 lidir. Fevkalide toplanbların Katil Nazmi •• .; 
mabet ederek harekete ieÇ- mıya koyulmutlar, fakat biraz Subiatan, SOriye ve Lnbnao, tarihlerfde KUetelerle illn Geçenlerde tedavi fçl11" ~" 
melerl çok ldlnahca bir hare- aoma yakalanmıılardır. Filiatin, Maverayı Erden, Irak, 1 ediliyor. Şu halde bunlann ~aten laaplaten çıkarıl .. ~ 
kettir. Bu millet onlardan Tahkikat neticesinde bun- Necit, Hicaz, Asir ve Yemen ileri ıllrdOklerJ ıebep doğru Numl, •ıhhi vaziyeti iyi ~· 
ı..timdat edecek kadar küçnl- ların o civarda daha birçok hllkümetlerine isabet eden değildir. Azadan bazııı da dGfGnden tekrar hapaoluJI~ I 
memlftir. Bence bu ıefiller hırmlıklar yapbklan anlaşıl- hisse de (3, ı 16, 150) lira idi ki adrea değiştirdikleri zama yeni lnhisarlarda Ten~l~.11!" 
mkkımlanacalc bir lokma bul· mıı, arkadqları da aranılmaya com'an (9,575,754) lira tutu- adreslerini odaya bildirmiyor- Tütiln ve Mü•kirat fnhı•~ı, 
mutlaraa bunu yeyip adlannı bqlanmıştır. yordu. lar. Bu itte odanın bir kaba- eleri memurları arasında ~daJI' 
unutturmalılar ve iatiğfar et· B'ır lntı'har Daha av bqında milhı'mce tebeu ~ Ahitname icabınca OOyunu bati vardar. Kanun mucibince Sil ...-melJdirler. olacafı aöylenllmektedir· b~t f. 

« Beyoğlunda Karakol ıoka- Umumiye Mecliıi bu senevi yeni adreslerin odaya bildiril- Hleyi ~örOtmek (bere BMill~it-' 
Stlleyman B. (Divanyolu 14~ ğında 2 numaral evde oturan miktarı bilhesap alakadar mesi lazımdar. işte Ticaret Ankaraya gitmittir. _ ,ı4" 

B haini ı 1 k k 1 bli ' O MüdürQ Aıım 8. de bufüO - u ere ne o uyor 35 yqlarında Madam Fani, o an il fimet ere te 'ğ etti. dası, adreslerini bildirmiyen-
0-lki b tih b d cektir. er~" '" izim in · a ımız a ve ailevi bir meseleden perman- Hükumetlerin bu miktarlara lere kanunun koyduğu cezayı yeni tekle göre tütüo ıo _,. 
intihap ıeklllerimizde kmur ganat içerek intihara teıebblla ~uayyen bir müddet ı:~~nda Hasan Tahsin Bey tatbik etmiyor.,, mGdürUllderl kaldınlaca~' 
olabilir. Bunu fa:nimiyetle 16yli· etmif, hastaneye kaldınlmııtır. ıtıraz hakları vardı. Bu ıtıraz- (S 

664 
306) 

1
. 

1 
k Haber aldığımıı:a göre •nrlük haline ıetirilecekt t• 

'

ecek •e mnnak .. a edecek v . tı o ... _. d' ı . c o oıfü· ceman , , ıra o ara o·pıo Doktorlar ...,. azıye mı1aız ır. ar lizenne encvre ar - i t i dild' Ticaret Odası Meclisi, yeni 1 masız ıv" 
adallllarımız olduğu lfibi, bun- Ost Kattan OURIU nunu Hukuku Dlivel Müderrisi ayBn e ı. . 1. adreslerini odaya bildirmiyen- Diplomasız. doktorluk 1 _,.,, 
lan dinliyecek Ye hatalannı dil- T in . . 1. orcun sermayesıne ge ınce: kal•"~ 
seltecek mukamlarımız da var- KadıkByde Moda cadde- ve gıliz - Alam~n M.u?te ıt Yine ayni ahitname mucibince lerden kanunen (6) liradan ~8: h~~=!~rU:.okf;ıaril• ~ 
dır. Kendilerini bu aziz millete ılnde oturan tütOncll İranlı Hakem Mabkemesı Reısı M. alakadar devletlerin mümessil- (IOO) liraya kadar ceza alın- aıOttereken tertibat atnııt~l'!..i 
nbpet etmek iatiyen ve intihap Baki Efendinin 3 yaşındaki ( Ôjen Borel ) tarafından 1~ Serinden mürekkep bir komiı- masına karar vermiştir. Bu Mübadillerin Vargı IJI;,.. 
hakkında ıöz söylemek ceaa- kw Fnruzan, evin üst kabndan nisan 1925 tarihinde verilenrıı ~on - iri bu komisyonda Tür- karar alAkadarlara yakında Vefat eden mGbadillerfll ~ 
retinl bulanlar bugilnktl hnk6- dl\şerek ağır [surette yaralan- hükllm illmında sair devletler kiye climburiyetini elyevm Pa- tebliğ edilecektir. lamadan yeruet .. intikal·~ 
met ıekJimizi ve Tqkilltı Eaa- mıfbr. hissesi ceman (2,854,993) lira, ris ıcfiri olan Münllr B. temsil lerfnln ne •uretle ahnae•f' fııJ 
aiye Kanunumuzu bile bilml- Bir yankesicilik ve Tllrkiye hisaeai ( 5,809,312) etmektedir - berveçhi ati tea- bit etmiştir : kında Maliye Veklletind.-
yorlar da bAJi kanunu esui- Türkiye biaaeıi (84,597,496) bir tebUt .. lmlttlr. y ankesicl Şakir YO Hidayet lira. Dig' er devletlerin hiaseai Kaplan Mı var? ..... 
den filin bahsediyorlar. Bun- BU ADAM Ki" M? r:-: P albd tr ay iı-inde • ~44,787,415) lira ki umum borç il irıd., ~ lann hallerine kısaca fÖyle an1ı a amv -...- 9 Polones k8yl hava • ..,1t"•' 

lapiro Efendinin 15 liruını ça- 12 ,384,910) lira. bfr yırbcı hayvan tfir•d~• 
derim : larken yaklanmıılardır. SON POST A'da her gGn he!lke çe tanınmış, me,hur bir adama Osmanlı imparatorluğundan Halk bunun kaplan °1 1ıt1clt'' 

"Bilemem eyleyecek hande N' • y 1 1 ? ait on •ual ve on cevap bulacakinnı:ı. Her auale verllen cevap ayrılan memleketlerin ıenelik •Öylemekte, Ye ıok korklll• a.lat 
midir, girye midir? ,, IÇln ara amış ar •İzin için bir meçhulil halledecek ve on cevabı okuduktan •onra borç hisseleri iae ıudur: Pakenin Bir cur'etkaı~ 

• Eaat, Niyazi ve İbrahim meçhul adamı bulacakaım:ı. Egcr bulamazuuuz yarın biz aize bu HOKOMETLER TÜRK LlRASI Pake vapur kumpao1:,Jltfı 
Ahmet B. ( Firuzağa mahal· isminde üç kiti evvelki gece adamın kim oldutunu aöyliyeceğiz. Fakat bulmıya ~ayret ediniz, ltalya H,Oll murta tacirlerini tuyik • .)I~ 

1 B . Arnavutluk '3,126 l teJll"' A 
lesi i 54 ) Kftçnkpazarda brahim isminde çok eğlenecekainiz.. ( u eğlcncemizin pıyangomuzla alika•ı yoktur; Bulguiatu l06,l5' nakil için fazla KOOô • dı1' r.. 

- Biz onların yahnilerioe birini bacağından yaralamıtlar, makaadımıı karllerimiıl düıGndürerek etlendirmektir. YunHlatu '48,125 dir. Bu yGzden ••0 ot"'' 
doyduk. Varsınlar, ekşimiş ve yakalanmıılardır. ı - Erkek mi? 1 - Evet. Sırbbtan SU,6'S murta .. vkedliememif, f 
k k 2 Tü k Ü? 2 E t. Suriye ve LObaaa 165,741 kalmıfbr. af(.e 

o muş metalarını başkaları- 3 : Evlrı· mı~? 3 : Evveet. Flllıtlıı us,w Oern'ıryollarında Tas ~ 
na satsınlar. Allah rı:zası için tin bugtinkll (iktıaadl buhra- Maverayı &d.. 167,1!9 rr:.. 
bizi rahat bıraksınlar. madan cesaret alıyorlar. Bu- 4 - l.tanbulda mı? 4 - Kah l.tanbulda klb ırak SS0,95' Devlet Demiryollarıııı:.ıbl~ 

nu bllkfimet teklimize ve inti- Ankarada. Neclt ıo,oss hazırlanan kadrolarında ~ ...... : 
Düıman, anavatanın göbe- 5 la • h ? 5 Evet. Hlcu 116,741 lfletme dalreainde sr-:nl•ı ıil"' 

tine kadar ilerlerken yanke- habımıza atfederek bir daha 6 : Şi:a~e~ı~r mu 6 : Evet. Aalr 2,034 yapılacak, birçok vazıfe et 
aicilerden kuvvayı inzibatiye bu •atana dönmek Omidini 7 - Zengin mi? 7 - Öyle derler. Yemen 92.054 dilocektlr. 
teıkil eden bu alçaklann ce- bealiyorlar. 'Bence Cllmhuriyet 8 - Ne it yapar? 8 - Gazeteci. TOrldJe 6.

450
•
646 Beş Bin Lira zarar flf' 

b mi k t mil1 . . 9,566,747 ki 1 ındekl 
ıaretlerine yalnız gtılllnOr. u me e e Ye et ıçın 9 - Gö:ılüklü mü'l 9 - Evet. Mihael Tomes am c1tf' 

tar•" ""' .. biçilmit bir kaftandır. Buna 10 - içer mi? 10 - Fırsat bulunca bol bol. Sefaletten intihar yapuru evvelki gece ıu ö ...... 
Fazıl B. (Kumkapı Nişanca- dil mablmaz. Vatanın, bu u- (Dünkü adam Obeydullah Efendi idi. BusrünkQ adamı yarın yanına kapılmıt Kabata!.rP.911111lf~ Haakayde Yuda l•mlnde bir d V ı uruna Y ,I· 
28) 1 l 'l k bi k söyltyecetiz. ) e a ruHa vap 11 { tı mış ara ven ece r te •ucu sefalet ylziJnden kendini lki•i de baura utramlf.br·IJt,,.,,. 
- Bu alçaklar memleke- lokması yoktur. aJdGrmGftGr. ruasanın zararı ( S ) ~ 

\ Son Posta'nın Resim[; Hiktigesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Terk:SJ 
!.-------------------------~---------------------------.1----------------------------------------------------~ 
.--------~------------------------.---.-----.-. .... -.. ....... -..-------•-=:;;;;;ı;;-----· 

~ 
' 

1: Harm B. - Am~, bu ne yahu? .. Ter
koa musluaundan zehir akıyor •. Ağzıma birkaç 
damla kaçb, acı mı acı! 

2: Huan B. - Ha... Anladım... Biz ter
koıun aleyhinde yazıyoruz diye benim mus
luktan .ıebir akıtayorlar! 

3: Hasan B. 
ye gidip sorayım, 
kalım? 

Dur başka bir gazete
orada da CSyle mi ha-

4: Bir gazeteci - Hasan 
luktan zehir değil, para akıyor, 
biz terkosu mlidaf aa ediyoruz! 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Neler Oluyor? 1 Kadın Ve Kalp İşleri 1 

Mısırda intihabat Ka:vgaları Kanlı Bir intihar Hidisesin
Şekil Aldı-ispanyada Komünistler den Alınacak Dersler 
z av i y e 1 eri H i 1 i . yak 1yor1 ar . DDnkü ııazetolerdo Sabahat 1 dikleri erke~e. vermiyo kalkar, 

Bir Şikayet 
ffaik,n işleri Çabuk 

Görülmüyor 1 .• 
tl --

• ., lclnunuevnl 928 tarihinde 

H. faminde bir ıenç kızın in· ve k1Z1n fıkır ve arzusunu 
fta;'t tden Adalar Kada1troıu 
~l lbt11ıuru mnbendiı Falk Ke· 
•ıtıd Beyin varlıl namına maaıla
!-rt-~" olan matlGbabnıa Ada
--~al11ıüdOrlOtünden alınma11 
•af- l\da o tarihten beri terekeye 
•i11i~lyet Kadıkay Sulh Mahkem .. 
~d I reınıi ve m6temadl it'arları 
~~~ Malm6d0r0 Niyazi Beyin 
~' Yettar bir mahkemenin 
tıı~~I' ~. it'arının ne demek ol
Ilı• •nlaınamaıı veya biçe aay· 

J 
tibarını okumuf1unuzdur. Fa- ıormıya. bile lUzum gö~m~zler .. 
kat mGaaade ederıenis ıize Bu ihmal ve bu ıstibdat 

ı. .. kıaaca habrlatayım. ekseriya geçimsizliği, çok defa 
\ betbahtiyi, ve buan da böyle 
· ~ Bu genç kız, devam ettiği facıalan intaç eder. 
ı,'' mektepte bir gençle aeviıiyor. 3 - Nişanlılar, sevgilileri• 

\ Fakat bu genç ona yUz ver· · t b" · · b"l · b 
~ miyor. Kız onunla evlenmek d:rıa:. s~;~nü~ c:~r:n md~nk~: 

.... ll 

lrıf Y"zGnden) bu ane kadar 
tt ~~ 'Ve para tesviye edllmemif 
b~h '"çok gayri kanuni ıebep ve 
ı_. ll\elcrle bu para nihayet Ada· 
~ld l<adaıtro Heyetinin ıröstermft 
~t t.ıtu himmet sayesinde bu H• 

~•a hGtçeııine ithal edilebilmiıtı. 
di tıın asabını hırpahyan bu in• 
)tJt keyfi ve tüpheaiz meı'ull· 
btı lnucip harekete kartı haa
'k llıeşg-uUye birçok zamanlar , ... , 
tiJı lllıya fıraat bulamadığım 

Mısır Başvekili Sıtkı Paşa J Mısırda lngili% Poll• Miidil,.ii ı 
Russell paşa 

ftt~tle fimdlye kadar tehir ve 
'r ılcten mütevellit mea'uliyetl 
~ 'ttıl'llııyarak Adalar kadastro 
._rhetfnfn fı'arı azerine Kadıkay 
"e"' llı•hkemaainden mah•u~ bir Mısırda \G ur alıp Adalar Malmudür· 

• 
ispanyada 

Halk intihabata 
iştirak Etmyior 

Kıralcılarla 
Komünistler Arasında 

" ne rlttim. Mal müdürü Bey 
,, ~lhkemenln ream1 teakereılne 
'e • mernurun •ıfatı rHmlyeıf· 
~ ~lıttıtı korkusuzluk, muraka-
~ ~ik ıebeblle yine olacak al- İngiliz hükümetinin ve po- İspanyada birkaç giin evvel 
\~' •tınedi. Mahkemenin musad- liıin mlldahalesine rağmen Mı- kıral taraftarlarının tahrika-
llıı) l11tıaıını ve memurunu tanı- amiz bazı hareketleri üzerine 
L''l"•k makbu• aetirilmedi~ ıırdaki intihabat kavgaları 
~ • • •· komünistler tarafından başh-~~lleıtıe bil' perva reddetti. hafiflemiş değildir. Mısır milli- k k 
L ..... l"lyet ltlbarlle Adalar kayma- yan nllmayiş)er birçc anlı q-..1% yetperverleri, intihabab, İngiliz hAd' l b b' t vermictir tlıı, •na yapbtım tlkAyet nze- ıse ere se e ıye Y • 

tı_ltı llılrlitln• ratmen Kayma- iıtillsı aleyhinde bulunmak Komünistler kırallık taraftarı 
lııı.1ıı Beyefendinin dahi mGdaha- için fırsat addetmişlerdir. Her \ bir iki gazeteyi yağma etmiş 
>ııı den mOıbet bir netice almı- bilhassa papazlara ve kilise
ttı~tlbı anladım. Vulfem itfba- tarafta büyük nümayişler ya- lere hücum ederek 10 kadar 
~" endi dairem ı,Ierlnln ve pılmıı, halkla polis arasında zaviyeyi yakmışbr. HUkümet 
lıııh dt llluamel&tının çoklutu do- ateıli çarpışmalar olmuştur. Ni- bazı yerlerde idarei örfiye 
M .. •ll, bir memurunu haHeten k h b . k n.1.nına mecbur kalmııtır. Fa-.. c1... Kad '- hk • lıayet hal inti a ata iştıra a 
~ •n ıa6y mı emeaın- kat nümayişler f ~urmamış, yi-
~'1.ı "••ın ,maılahatla.rının bayle etmemiye karar vermiştir. ne her tarafta zaviyelere ve 
'-ı ••bap 11• yilı Oıtn bırakıl· Mııır hükf.ımeti, daha inti· ""apallara hücum devam et· 
~, bıll• ıebeblyet vermememeslnl r 
~tt,.at Adalara kadar retirtlp hap başlamadan evvel birçok miştir. . 
~ nıenıeılnl malmndnrcın- ukert tedbirler almııtı. HU- Bu hadisenin lspai1yada 
~.. rfa. ve larar ettik. Bu efendi yeni birtakım siyasi tebed· 
L' lllGt kt\mete muhalif olan fırka düllere sebebiyet vermesi im· q"d •e11lr olmadıktan batka 
llıı) lılrıden bir heaap ta ıorul- liderlerinin propaganda seya- kanı vardır. Bu itibarla dik· 
'>l,~tttına kani olmalı lrt, itıal hatlerlne mini olmuş, nüma- katle takibe şayandır. ,,,:tt mevkide müıterlhane yişlerin önünü almıya çalış- İspanyaya ait gelen son 

li'1or. F k h lk d haberler şunlardır: 
llıeıt 111cGnıetlmbln, halkın mua- miştı. a at a arasın a Madrit, 15 ( A.A) - Mad-
~1~•1\ı ve hukukunu ne derece bükf.ımet ve İngiliz aleyhtar- rit'te tam bir sükun hüküm 
~ti •tnıek ve korumak late- hğı okadar kuvvetlidir ki, hü- ..:=:-========-======='-=~ 
'~ her.an rarop okuduğum kumetin bu tazyik siyasetine T AKVIM 
~ltı '-'ler ve tebUtlerlnden bil- İ 
~ı-. cılbetle bu tarzı hareket rağmen intihabat ngilizlerin 
t.~,tı hayretimi mucip oldu ve bu aleyhine dönmüştür. 
,•lll"ledir ki vaziyet h:ıkkında Şimdiki halde kadın teş· 
t~td~ dikkati celp etmeyi faydalı kilitlan da dahil olduğu halde 
~t)f• in. Ait olduğu merci elbette 
'dt 'Yttı tahkik ve icabını ifa bütün millet bu vesile ile 

t'ktır. lngilizleri istemediklerini gös-

GUn 31 18 -Mayıs- 931 Hızır ı3 

Arabi 

29 • Zilhicce • 1349 -•akıt·c:zani-vaıati 

Gilnet 09.ı8 4.40 
Öğle , 4.48 ı2.10 
ikindi 8.45 16.07 

Rumi 

S • Mayu; • 1347 -vakıt-e%llni·vasati 

Aktam 12.- 19°22 
Yatsı 1.52 2J.13 
lmaak 7.12 2.34 

Mısırda i11tihabat kavgasını 
idare eden Nahas paşa 

ıürmektedir. Seville ıokakla
rında bazı kimselerin otomo
biller içinde dolaşarak rasge
le silah attıkları ve halkı kor
ku ve telaş içinde bıraktıkları, 
bunlardan bazılarının tevkif 
edildikleri haber verilmittir. 

Almerikada hüviyetleri meç· 
hul 4 kiti bir manastıra git
mişler, istedikleri para veril
mediği takdirde müessese} i 
yakacaklarını ıöylemişlerdir • 
Korkularından çdaıracak gibi 
olan rah;peler bu adamların 
talep ettikleri parayı vermiş· 
lerdir. Bu vak'a dobıyısile bir 
kişi tevkif edilmiştir. 

Velez ile Malagada petrol 
ve benzin fıçıları götürmekte 
olan bir kaç kişi tevkif edil
miştir. Madrit eyaletinin cenu· 
bundaki bavalide tedhiş hare
ketleri çok şiddetli bir hal 
peyda etmiştir. Burada 100 
kadar kimse tevkif olunmuştur. 

Kanavcra'da bir köy papa-
halkı bir içtima yapmağa 

gelen cümhuriyetçiler aleyhine 
ayaklandırmıştır. Cümhuriyet· 
çiler çekilip gitmeğe mecbur 
kalmışlardır. 

-== =-=--·===-=========="'==-=~ 

İş Arıyor 
Musunuz? 

Gazetemizin ucuz ve kU
çUk ilanlarından istifade 
ediniz. 25 kuruş sizi işsiz· 

likten kurtarabilir. 16 ke· 
limelik bir ilan 25 kuruşa 
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için her tnrlil çareye bat vuru- ler kadar mütehammil değiI
yor, muvaffak olamıyor. dirler. Onların hassasiyetlerine 

Kız g6zeldir, babası zengin- hürmet etmek lazımdır. Dayak 
dir. Onun kederini gidermek bizde okadar müteammim bir 
için babası kızını bir muallime feydir ki, bir koca kansını 
nişanlıyor. Biraz sonra bu nişan dövmekten çekinmez. Fakat 

devir artık geçti, bugünün 
nikaba inkılip ediyor. Fakat kızları buna tahammül ede-
nikahlı muallim kıskançtır. mezler. 
Serttir, haşindir. Bu nazik, bu 
terbiyeli, bu !arif kızı her 
fırsatta dövüyor. 

Bu ikinci f elAket kızı büs
bütün meyus ediyor Ye onu 
intihara sevkediyor. 

Bir genç kızın hayat.na mal
olan bu tecrübeden alınacak 
tlç ders vardır: 

1 - Erkekler hodglm Ye 
mağrurdurlar. Kendilerine fula 

dilşkünlnk göstermiye gelmei. 
Kız ne kadar zayıf glSrilnürse, 
erkek o kadar mağrur ve çe· 
kingen olur. Erkeklere fazla 
yüz vermeyiniz. 

2-Babalar kızlarını anlamaya 
ve onların dertlerini yakından 
tetkike mecburdurlar. Kızlarını 
ihmal eden, onların içlerini 
tanımıyan babalar, kızlarını 

mes'ut etmek emelile beğen-

.. 
Ankaaada Selma Hanım : 

Sevgiliniz haaaas, ince, hayalcı 
hlr gençtir. Son derece müıriftir. 
Sevgilisine kartı aadık ve mutidir. 
Nazik ve güler yüzlüdür. Kendi· 
ıini baıkalarına aevdirmekte ma• 
hareti vardır. Fakat kendiıinden 
ciddi ve esaslı bir it beklenemez. 
iradesi zayıftır, başkalarının teal• 
rlne kapılır, ve fikirden ziyade 
hlıle hareket eder. 

• Ankarada Neriman H. : 
Nişanlınız azım ve iradesi kuv• 

vetlt bir ıençtir. Maceraya atıl
mayı, tehlikelerle çarpışmayı, 
müşkülleri yenmeyi ıever, fcvka
llde kıskanç ve müstebittir. 
Çabuk kızar, çabuk darılır. düş-

manlığı kuvvetlidir. Kincidir, JrÜ· 
cendiği adamla güç barışır. Ev-
lendiğiniz takdirde onun istip
dadına katlanmayı, bu tnbintını 
idare etmesini öğrenmeyi göze 
almanız lbımdır. 

Hanımteyze 

Zayıf lama Dersleri 

Bu hareket, şimdiye kadar tarif ettiğimiz hareketlerin en 
gücüdür. Vücudu idmana alışmamış kadınların bu hareketi 
yapmaları mümkün değildir. Fakat bu hareket karın, boyun 
ve göğsün zayıflaması için en müessir idmandır. 

Yere yüzükoyun yatınız. Kollarınızı arkaya ahp ayaklarınızı 
tutunuz O vaziyette başınızı kaldırıp indiriniz. Sonra kolları
nızı bıralm:ıız. A.yaklarınızı, okla işaret edilen şekilde, kaldırıp 
indiriniz. ~ J. termiştir. 

~============~==============:::;:================--====-=============~=========== 
\Jh r..1 6 na daldık Önde Şerüben etmek mecburiyeti hasıl oluyor. kil tabakasına gelindiği zaman evvela kumdu. Sonra toprak 
......._ '°'YQnda Sergüzeştler Arasında ı vo. · B bulunmaktadır. ~ yürüyor, oı tada ben varım. erek et versin öğleye doğru başladı. Daha sonra da killi, 
~ A Arkadan da Kargo geliyor. tekrar dereyi bulduk ve ça- Kargo işe koyuldu. Kazma kuvarçh bir tabaka göründü. 
Q l E T E C ı• A LT 1 N p E Ş ı• N O E Her üçümüzün de sırtı erzak, lışmıya hazırlandık. ve küreklerimiz için sap imali Hafriyat bu noktaya geldiği 

ıllAh ve k&.zma kürek ile dolu. (Güyan) da altın aramak ile meşgul. Şerüben ise kalın zaman çukurun dibinde etraf-

'all~~llda.l hareket etti: Bu 
~ı~1 il altın arayıcılarının eşya
~ b 6rten muşambaya dikkat-
4bıa aktıklarını ve gözleri si
l~thqtınııza isabet edince yüz
dnll:ı. huruşturduklarını gör 

~\l 
~f! defa dereyi ters yüzü· 
~· R~ldi" · . d .. . ı~t gımız yere ogru ın-

.~ başlamıştık. 
'i~tüb . ......_ en: 

~il}~ klierifler, bizi budala ye-
f!I:\ b~Ydular, diyordu. Fakat 

t it fi 
~ ~t ncan kahveden son-
tfı f!'Ysc 

01İcağını bil,nez miyim? 
~. l:li ş~h ~n oldu ıimdi Ma
~ ~dau tıne kadar inecek, 
~ llacllğ başka bir dereye 

l'llf~ ~: Ne yapalım. Bu 
ıze ekmek yokmut··· 

Şerilben elini kaldırarak 
Kargoya işaret etti: 

- Üstat karargahı burada 
kuracağız r 

İki gilndenberi btıyUk 
nehre akan küçük ırmaklardan 
birindeyiz. Güyan'1n son köy
leri geride kaldı. İki tara
rafımı!da ıarı ' kumsalın ke· 
narından yilkselerek dalları 
derenin ortasına kadar uzanan 
vahşi bir orman var. Şurada 
burada gözUmüze: parlak 
renkli, ağır lkokulu çiçekler 
de çarpıyor. 

Sandalı dereden geçen ıer-
ıeriler tarafından görillmemesi 
için kuru bir ağaç küttığUniln 
yanına çektikten ve üıtnnn de 
dallarla örtttıkten ıonra orma-

Asıl işimiz timdi başladı : için derenin kenarına oturarak ağaçtan ucu sivri bir değnek tan sızan koyu sarı bir su 
Altın arayıcıhğında filiyata küçük bir elek ile kumları yaptı, bulunduğumuz yerin birikintisi hasıl olmuştu. 

ıeçmek ilzereyiz, elemek kafi değildir. Daha ev- muhtefü noktalarına sokarak (Şerüben) in bir işareti üze-
ŞerUben anlatıyor: vel kumsalın yumşaklığmı en yumşak yerin neresi oldu- rine durduk. Şimdi mesele bu 
Aklı başında bir adam biç araştırmak IAzımdır. Zira yum- ğunu bulmıya çalışıyor. ıuyu boşaltmak, çamurunu da 

bir zaman derelerin mansabm- ıaklık nekadar fazla ıse Bu araşhrma esnasında bir elekten geçirmekti. 
da taharriyata giriımemelidir. derinlere inmek okadar ko- aralık değneğin ucu evvela Mahruti elek meydana çık-

Çünkü burası mutlak ken- laydır. Bu da mecburidir. Çün- yumşak bir toprağa • ilişti, fa- b: Tecrübe göstermiştir ki 
disinden evvel birisi tarafından kU toprağın aathında hiçbir kat biraz sonra içeri nü- hususi bir şekilde yapılan ele
araştırılmıştır. Yapılan fey içe· şey yoktur. fuz etmez oldu, sert bir cisme ğin içine çamur ve toprak 
riye girmek; derenin kaynağına (Gliyan) da altın madenle- tesadüf etmişti. (Şerüben) in doldurulup ta bir hareketi 
kadar çıkmaktır. rinin aslı] hakkında Lüyük son yüzünde bir tebessüm uçuşu- devrnniye He sa:-sıldığı zaman 

· Yolu kısaltmak için, geniş malümat yoktur. Sadece tah- yordu: dibinden evvela kum, sonra 
bir kavis teşkil eden derenin min edildiğine göre altın dün- - Üstat ~emine yakın bir toprak dökülür, en sona kalan 
kenarını bırakarak ormana yanın tetekküllinden ikinci dev- kaya tabakası var. Burada bir şayet varsa kurşun, demir 
daldık. Fakat burası okadar resini geçirirken büyUk da- kuyu açmalıyız. ve altın gibi ağır rnaddcler
ıık ağaçlı ki yürümekte mUı- marların tahalltılU ve kil taba- Ameliye baş!adı. Kazma dir. Nitekim bu defa da öyle 
knlAt çekiyoruz. kalarının üzerine zerre halinde kürek işe koyulduk. Geniş ve oldu. Şeı-iiben şen bir sesle: 

Dallan keamek için iki öç dağılmuı ve toprağın bilhas- oldukça derin bir ~ukur vU- - Üstat işte altın, ~iyordu. 
dakikada bir bıçaia mOracaat ıa dere kenarlarında kazılarak cuda geldi. Bu çukurdan çıka.; (Maab:ıdi yarın) 
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Adliyede, iki Dün 

Hidise Oldu .. 
( Bat tarafı ı inci nyfada J 1 ve buzcu Ahmetle karakat 

bpıamda bekliyordu. Ara· Ahmet ve kahveci Mustafa 
lannda ufak bir münaka- da mahkemedeydiler. Hepai
f& oldu. Muhiddin yüksek de ( pür aillh ) idiler bana 
seste galiz küfürler savurduk- bUcum ettiler. Ben kendimi 
tan sonra: mftdaf aa için bıçağımı çakar-

- Sen hAJi aöyleniyor mu- dım. Bunlar ayni zamanda 
sun? Diye saldırmasını çekti, ve polis Şftkrll Efendiyi de mab
bir kartal gibi Atinin Ozerine kemeye çağırmıılar. Şnkril 
hücum etti. Efendinin •arifesi Galatada-

Fakat jandarmaların ani dır. Burada ne iti nr? Beni 
hareketleri Alinin kalbine sal- öldüreceklerdi. Şükrü Efendi 
dırmıya hedef olmaktan kur- de onlara yardım edecekti. 
tardı. Bıçağın hedefine isabet Nasıl ki benim ellerimi tuttu. 
~tmediğini gören Muhiddin Muhiddinin metrelli lıldiae 
reriye çekildi. Bir elinde aal- esnasında dudaklaruıdan ya
dırma dururken elini arkasına ralanmıfb, Muhiddin tutulur 
atb ve haykırdı : tutulmaz. adliye 6nlbıdeki ar-

- Çekilin bu adamı yiye- zuhalcılara kotan bu kadın 
ceğim. Başkasına zaranm do- yukarıya kaydettiiimiz Mubid
kunmasın. Bu sırada mahke- dinin ifadelerini bir iJtida 
medc bulunan Galata polis şeklinde müddeiumumiliğe 
merkezi memurlarından (3009) vermiş ve bunlar hakkında 
numaralı Şükrü Efendi şayanı dava açmı,tır. Nadide Hanım 
takdir bir çeviklikle Muhid- diyor ki: 
dinin üzerine abldı ve ellerini Ben tabanca kaçırmadım, 
tuttu. Adliye polisi Necati Muhiddin ise aaayifi lhlll ve 
Efendi de yetişerek Muhiddi- öldürmiye teşebbDı cllrmile 
nin bileğini bDkmek suretile tevkif edilmi§tir. 

saldırmayı aldı. Saldırma kırk ikinci Hadise 
antim boyunda idi. Fakat 
Muhiddin bir el çabukluğu 
yaparak tabancasını orada 
bulunan metresi Nadide iı
mindeki kadına verdi ve ka
çırdı. Bundan sonra Muhiddin. 
polis ve jandarmalar tarafın
dan Müddeiumumiliğin bekle
me odasına alınarak lıticvap 
edildi. 

Metresi Nadide Hanım ise 

bir katil meselesinden dolayı 
üç seneye mahküm olmuı ve 
müddetini bitirmiş. Halepli bir 
sabıkalıdır. Mahkemede katilin 
ve davacının tarafdarlan da 
bulunuyordu. 

Bu Da Da yak Fasit 
Bu hadise cereyan ederken 

mühimce bir dayak faslı da 
geçmiştir. Nadide Hanım ka
tilin annesi Fatma Hanımın 

üzerine çullaomıı ve çarıafını 
param parça etmiftir. Fatma 
Hanımın koynundaki para cllz
danile tesbihi de bu sırada 

aşmlmıfbr. Muhiddin isticvaba 
ırUtürülllrken katilin ıahitlerine 
şöyle bir tehdit savurmayı 
unutmamıştır. 

- ( Karabaı ) mahaJJesine 
elbette du,erainiz, o vakit ica
bum:a bakarım. 

Ne Diyorlar? 
Bir mubarririmiz kapı al

tında Muhiddinle ve metresi 
Nadide Hanımla göriişmüt· 

tür. 
"- Katilin kardeşleri Ati 

Dün saat ikide llçtincll ce
za mahkemesinde de Şermin 
Hanımın eşyasını çalan pan
doflacı Muzaffer Hanımın 

muhakemesi göriiUiyordu. Bu 
sırada koridorda tokat şakırb
ları duyuldu. Bir hırsızlık mese-

lesinden dolayı tevkif edilen 
Nuri Efendi elleri kelepçeli 
olarak koridora gctirilmit. 
muhakeme sıraıını bekliyordu. 
Zevcesi Servet Hanım ken
disile koşnuşmak wemif. 
Fakat muhafız jandarma Ak
tehirli Bekir Efendi buna 
mani olmuş. Nuri Efendi: 

"Mefkufsak ihtilattan da 
menedilmif değiliz! Demitl 
Karısı · da bundan cesaret ala
rak hemen jandarma Bekir 
Efendinin fizerine atılarak 1ı1-

ruile 5 tokat qkettirmiftir. 
Servet Hamm da tevkif edil-
miftir. 

Bu bldiseden ıonra Bekir 
Efendi şu suretle iman te
esıllr ediyordu: 

• 
"- Jandarma deiiJ. pmar 

otlana ya:ıılmlfl.I. 

Aleni Teşekkür 
Merhum pederimlzla ce111ue ••ra• 

elmlne lttirak IQtfunda bulıın1111 rerek 
blz.ıı:at .e ıerck telgraf •• mektup De 
teallyet n tad7et e1ll7- ııe.ab 

1Jra111a a7n ayn tetekldlrde bıılwu:ıu7a 

allmı kalblyemlıı: mini olclıı. Alenen 
an:ı tetekkUrat e7lerb. 

Sellm ude Abdlll•edt 
aa&htıamlar• 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKILATI 
- Yazan: Makenzie -

Liebig Atinadan gitti ve 
Selfuıikte bir hafta kaldıktan

sonra kıt' asına iltihak etti. 
Arkada birkaç natamam dosye 
ile şüpheli kimseler hakkında, 
dedikodu kabi!inden bir sürü 
de sözde malumat bıraktı. 

Üstelik birde Byronu bizle· 
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yedirmekten artık usanmıf, 
kendisine yoJ vermiye karar 
vermiştimki, bir gün yanıma 

ıokuldu ve Baron Schenkia 
Mısırdan Almanlar hesabına 
casusluk yapması için kendi
sine kat'i tekliflerde bulunduğu 
nu anlattıktan sonra 'Schenld 
aldatmak ve dolandırmak için 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * 

Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
Re••lnld blao gandertreen.1• als• 

tablattnm alSyltyeblltrls. Fakat buaun 
fçln l'Underilecek realmler iyi ve tabii 
poıı:de çeldlmlı olmaaı lhımdı.r. Taki 
m1ltchaaaıınmııı: aUtalaaeın.. hataya 
dOtme.la. 

Tablatlwt.S aa1aaak isse lıılıı:e r.
eJm rhderea karUerfııals haldmada 
mlltehuamauaut nılltaleuım .. atıld 
aahrlarda okuyablllralnl&ı 

« 
Hicran Hanım: Şendir, 

~ nq'ell ve ke
der Yermiyen 
pylerden ha- l 

zeder, ıtıd" 
urif etyayı , .. 
ver. Dimağını" 
fazla yormak. 

ukınb ve üzün· 
tOye kapılmak 
istemez. Hiaslne 
milliyim ıelen 

teceutıa ve heyecan uyandı
ran mevzulan allka ile takip 
eder. Menfaatlerini yalnız nef· 
ıine huredeo huia temaytllll 
yoktur. ikramdan ve cömert
likten hoşlanır. Çabuk aamiml 
olur, soğuk durmaz. 

• 
Kamil beg : Ciddi " •a-

kurdur. Benli
ğini ihmal et
mez. Beğen

mek hususunda · 

milfkül pe sent• 
tir. Dostlannı 

gelişi gllzel in
tihap etmez. 
Gevezeliğe ve 
şarlatanlığa il· 
tifat etmez. Fiil 
ve bareketlerinıu eyillğine iti
madı vardır. Teşvik• kapıl

maz, itimat ve 
israf etmez. 

« 
Ahmet Cnat · 'Jeg: Zeki e 

beceriklidir. ıe
lim ve bedii 

1 

zevkleri ihmal 
etmez, rüfeka
aile neı'eli bu

lunur, takala
şır. arkadaş
lığı ııkıcı de
ğildir. T ecessil4 
ae ve tetkike ...... :.%:; 

mil te ma yildir. 
Az söylemekte.ıı veıllkütl ve 
l!kayt kalmaktan 11kılır. Fay
da vermiyen ve menfaat temin 
etmiy•n havai mesaiye iltifat 
etmez. Muhatabını iknaa mu
vaffak olamazsa hırçınlık te
mayülüne rağmen iti mncadele 
ve tehlike aafhuına intikal 
ettireme'!. 

hem de Schenki dolandirarak 
kendisine rahat bir hayat te
min etmek iıteyordu. Y wian 
ordusunun seferberliği de Ati· 
nada rahatını kaçırmııhr. 

Artık Byron'u temamile 
defetmiye ve kendlıinden dl· 
ğer tarafın da istifade etme
sine imkin bırakmamıya karar 
verdim. Bunun üzerine Cauchi 
ile tertibat almıya başladım. 
Fakat Cauchi'nin kim olduğu· 
nu anlatmadım değil mi? 

Cauchi, ben hastaneden 
çıktıktan birkaç illn sonra 
Atina'ya gelmişti. C. onu 
doğrudan doğruya Londradan 
gönderiyor vo Atina'da muka· 

Zegnep Etem Hanını : 
Girp, işknzar 
ve pkacadır. 
Mihnet ve me
ıakkate, cefa
ya mllteham
mildir. S&zleri 
batmu, ümit 
•• ceaaretini 
muhafaza eder. 
e• iflerinde 

... ve idaresinde 
faydalı ve mtıeulrdir. Derbe
derlikten, aaYl'Ukluktan h0t
lanmu. 
Duil •• toplu hareket eder. 
Bqkalannın elem n keder
lerini dinlemekte umiml biı 
muhatap olur. 

* SemiA heg: Zeki. n91'eli Ye 
eevimlidlr. Fül 
ve lbareketleri, 
muhit ve mu
hatabına usan-

dıncı ve çekil
mez bir his 
vermez. HaıİI 

değildir. Daha 
ziyade gayren-

~-~- ..... ijif olmıya mtı
temayildir. Hür

riyetini ıe•er ve onu takyit 
edici usulleri ihmal eder. 

• 
Albert Gerşon Efendi: 

fhfiy at kA rd ır. 
Pre nı ip leri ne 
sadakat g~ste
rir. usul ve 
menfaat bari• 

cindeki teklif 
ve teşviklere 
kapılmaz. Ken-
di be n li ğ i n e 
ehemmiyet ve
:rilmeaini arzu 

eder, mizahi mevzulardan 
hazzeder. intizam kuyudatını 
ihmal, menfaat ve samimiyetini 
israf etmez. .. 

Halit Efendi: Ciddi ve 
ağır başlıdır. 

İntizamı aevcr. 
havai oeylerle 
me~gul olmak 
istemez. Para-

yı İlr•ftan ve 
baıkalarına 
minnet etmek
ten ·endişe e
der. Çabuk sa
mimi olmaz ve 

herkesle münasebet tesia et
mez. Şah11nı alikadar eden 
mesailde alıngandır, usul ve 
nizam haricine çıkmakta moı
knlpesenttir. 

da bir Selinik Y ahudisi imif, 
bet altı lisan bilirmiş, bir 
mUddet Amerikada Polis ha
fiyeliği yapmıı, ili, ili... V de 
bu adamm iyi it göreceğini 
zannediyordu. O zamanlar 
Liebig de henllz Atinadan 
gitmemişti. V bunları bana 
amlattıktan sonra: 

- Azizim Z, dedi. Bu ada
mı doğrudan doğruya senin 
maiyetine vermek ve bundan 
Liebig'i malumattar etmemek 
daha muvafık olur. Cauchi'nin 

re terk etti. Byron hiç mem
nun değildi. Çünkü TuckerJe 
beni yalanJarile altadami
yordu. Herif boş yere para 

kendisine muavenet etmemi bil casusluk lılerinde faydalı 
rica etti. Mllstekrib mahluk olabileceğini Umit ediyordu. 

"harp müddetince hem beni ve 1 Caucbi'nin babaıı Malbz ana.11 

vazifesine hiç bir suretle mü
dahale etmiyeceğim. Onu ta
mamen sizin emrinize veriyo
rum. Fakat Liebig hakkında 
kat'ı bir karar verilinceye ka· 
dar Cauchi'nin Pirede kalma· 
a~m tensip ediyorum. İki Mal-

Sinema/qr 

! Tiyatro Ve Sinemalar 

ı ALKAZAA - Sonori ""' 

ALEMDAR - ÖJduren ada• 
Fennen havalandırılan yerine aalon 

Halihuırda 

MILTON 
BEDAVACILAR ŞAHI 

filminde (YEN 1 KOPYA) 

Yu ftatlan: JS-.40-55 localar 200 Kr. 

lktısat Mektebinin Seyahati 
Buglln Yllksek lktısa.t mek

tebi ikinci aınıfı Kimya Ye 
Coğrafiya müderrisleri ile 
birlikte Hereke Mensucat F ab
rika11nı ziyaret edecekler ve 
orada tetkikat yapacaklardır. 

A S R l - içki belA.a 

ARTfs11K - R- Kuları 

ETUVAL - Kadın 11r~uı11 

KLHAMRA - Kutup ecyebatl 

EKLER - Yunaıı Tiyatro Ttt#" 

FRANSIZ - Y11.11an Opereti 

OLORYA - Mlltcm 

il A J 1 K - KılD\et 

llELEK - Haydelberf ~ 
Mtı.Lt - Atk receleri 

l'!RAK - BOyllk 111Uıa111er• 

OPERA - Hal - Tan .. 
ŞIK - Serseri Kral ____.-/, 

' Ankara istasiyon büfesı 
kiraya Veriliyor 

DEVLET DEMIRYOLLARI UMUMi İDARESiNDEN: .. d .. 
Ankara istasiyon büfesi iki st!ne ıııtı 

detle ve pazarlık suretile kiraya verile
cektir. Şartnamesi An karada idare Veıııe
sile Haydarpaşa ve Kayseri fşletıııe 
müfettişlikleri veznelerinde birer lirıı1' rr• sahlmaktadır. Talip olanların 500 •31 
teminat akçesini hamilen 18 - Mayıs - 9 ,. 
pazartesi günü saat 15 te Ankarada Uınııııı• 
Id b. d .. d .. ı .. ,ss are ınasın a muzaye e ve muna~ 

komisyonunda hazır bulunmaları. / 
===-===---====-=-===-===-=====-======~~ 

Firari Rum 
Sahte Vesikaları Nasıl 

Tedarik Etmiş ? 
Paskal Kiril isminde firari 

bir Rumun sahte vesikalarla 
tekrar memleketimize girdiği 

yazıldı. Tahkik ettik. Bu adam 

bir kolayını bularak uydurma 

pasaport ve vesikalarla buraya 

gelmiye muvaffak olmu§ ve 

derhal Mübadele Komisyonuna 

giderek bir de etabli vesıkası 

almıştır. 

Bu adam firarl olduğu 

için buradaki emlaki musade

re edilip mübadillere verilmiş

ti. Paskal Kiril etabli vesika-

1 Türk Artisti 
Kelly 
Maral 

...1&d•' 
( Bat tarafı 1 fnci ı1•1·- • 

d cettif 
Resmin yukarıya er ti'' 

miı: bu artistte bir rnrlc ğı .,. 
nımı hassasiyeti, kıfl'•kb bit 
edası yok değil; fsk•t 1Bt" 
Türk ismi tatımıyan •e btJ 
kiye de hiç tanınnı•Y-:.teP' 
kadın acaba namı ~ 
kullanan bir Tilrk ~ 
mıdır? Yoksa muiye k &tiitr' 
TUrk haremine mensup ~ti~ 
mekle tesir yapın~~ 19j\ııJr 
sahte bir ecnebi mıdır? 
yamadık. __/' 
co::-==-=~-""---

81 Dl alınca muıadere olunan rfJışt.Jf' 
emllkini geri almıya tetebbUı j polis nezareti albn• a.lı~ııctııit' 
etmi~tir. Bunun üzerine ala- Musadere olunan . eoılit'dll11 
kadar mnbadiller hükumete kıymeti 80 - '90 bııı b" 

fazladır. Fakat bu ad•'°ıod•(il' 
müracaat ederek hakiki vazi- t 
yeti anlatmışlar ve bu ada- sahte vesikaları nasıl e 1cıdl' 
mm vesikalarının sahte olduğu ettiğine dair allkada;k:ditlef' 
meydana çıkmıştır. lar malumat verınenı ,1,.ııı 

Sahtekar Rum da hudut işin hepsinden d~b: :udiJf' 
.. \ hayret olan tarafı ıf t 

haricine gönderilmek uzere ~ 
1 . ştılc 

tazın bir arada çalışması hiç te ye nnzalarile olan suretı ıı 161' 
hoşuma gitmiyor. Kendisine ve irtibatım bana o ıaoıa ı0fıte' 
asıl vazifesini gizliyebilecek bir lemi~ olsaydı, bilaha~e btJs\lte 
it bulmayı da size bırakıyorum. addit daireler arasın 8 

"e ge.f' 
Ha, buna ne isim koyacağız? gelen sui tefehhünıfere 1'ııd•' 
Tabii C diyemeyiz ya f .. ginliklere bir dereceY 

V nin C den bahsederken mAni olunabilirdi. e derit• 
C h" ClarePC 

aldığı hürmetkar tavurdan is- - auc 1 ıo 
tifade edeı·ek, lntelicens teşki- dedim. . ııııı•ıtle ~ 
lata reisi olan bu zatın kim 
olduğunu ve teşkilatının nasıl 

idare edilmekte olduğunu sor
mak lazımdı. Belki bana söy
lemezdi. Çünkü zavalllı V 
mes'uliyeti izam ede ede oka-

dar asabi bir hale gelmişti ki, 
böyle bir sual karşısında bel
ki bUsbUtiln dili tutulurdu. 

Bundan sonrakı ·deP işle ıs 
h na gı ı.tıı 

V nin tem oşu . . 51kt1~ bit' 
den biri idi. Elınıı yırt•" 

· · den sonra zarfın ıçın d . ·..i 
çıkar 1 • cb1J · 

kağıt parçası k"t cıııı de" 
- Geldiği va ı bİS e 

·ıe teŞ dıııı> 
bu kağıt parçası ıecek s ı<J' 
ceksiniz.. Şayet f ~ is~ btJ ııd• 
hakikaten Cauc da 0 

v d öteki parçası ) 
gı ın d" .;•' 

Maamafih tayet C teşkilatı- olacaktır. De 1
• (At1'•'1 

nıo hariciye. bahriye ve harbi-



Otomobil Altmda 
~8r Cemilin idareaindekl 
~ llunıaralı otomobil Ga-
~ ıazeteci Salamonu atır 

e Jaralamııhr. 

karasmı Yaraladı 
....._ l.u.;Yede remçber laman, 
~ bir demirle atar n

Ylralamıtbr. 

k.li!~t Kahremanları 
~pazarda Salih " 
~ • Efendiler birbirlerini 

İle yaralamıılardar. 

Postada ihtilas 
'9...._~dar postanesi havale 
~ lamail Hakkı Beye 
\ el çektirilmiftir. Bu u-

laf.. miktar para ilatilte 
~ ı...,.ıoı-.ı.ıa.ı... 
ergi Kaçakçılığı 
~ Kabahat Konsor
~onı Heyetinde Mi? 

~ otomobil levazımı tica· 
L~k •hte faturalarla 
~ mllhim miktarda 
~ _ laranna aoktuJ'n anla· 
~. Sul iltlmalia bu 
~enin komiayoncll8U 
~~-Ef. tarahndan yapaldıtı 

.,..... çakDllfbr. 
*-. ..._. eklrlık, biri gümrüp, 
~ kouoniyom heyetiae 
~- l»irbiriDe aylan ild 
~ kullanılmak suretUe 
Lr'dıiı için Rftsumat mtifet
~ kabahatin komonfyom 
~ 'tit.cl. oldutunu ı6ylllyor-. 
r Otelcilik Mektebi 

~i llring kultıp otelcilik mek
açlllıya karar venniıtir. 

"Zararh Yağmurlar t-.. .... "tinde iki glba evvel ,_.. 
~ tlddetli yatnıurlar baa 
~ tra ıebep obnUf, bir 
~·•.terin damlan va• 
l.t ~~· da 1arub 1alm_.. 

- -•&&Qfbı. 

SON POSTA s.,ı. 3 
• • 

iLi ~S~o~n~R~o:!s!:!ta~. n~ı~n:..!R~::es::im=l:.i _:M.::..=tılca:.:::=/e:.:s~İ---==--= .. ~---=Y4=a=p=ıl=ış=T.=a=r=z::ı =·:=;-il Sözün Kısası 
Taksimde 

İnpatının ehemmiyetıne nazan 
dikkati celbetmiftir. l.tanbal 
murahhası Cevdet Kerim Bey 
de yol ihtiyacına dikkati 
celbetmif, bu yoldaki temen
nilere İpret etmiştir • 

Bundan sonra Nafıa VekiH 
s6ı almıf, N afıanın Merain, 
Samıun, Ereyli limanları İllf&• 
abna bqlamak Yaziyetinde 
oldutunu, tahsiaataııhktan it• 
bqlanamadıtını beyan etmiftir. 

Yol bedeli lçbı söylenen 
sözlere ceYaben de bu paranın 
18 - 19 milyon lira vergi tut· 
tuğunu, memleketin 20 - 21 
bin kilometre yola muhtac 
oldajunu, temlllt yapalıraa 
YerfİDin yanya · inecetw aa
latmlfbr. 

İstanbul murahhuı Sadettia 
Bey iae ihracat mallarma temu 
etmif, mahsullta aanaiy.
memleketta auf Ye 18tibl•kinin 
telllİailli İ8temif, deYlet batçe
linclea maq allnlann ywll 
_... lımllanmalan baklnadald 
kayda dokunmuttur. 

ôtw- HDnld celıse ... 
BqyeldJin riyuetinde toplan
llllf, Orm&DCllak, kenwtecllilr, 
afyon, ,.. ve harici ticaret 
itleri ,arltllmit•· 

Yan JUi)'• ualacatı için ea
diteıile yol verpiaia indiril· 
........ marlqbnlch. 

Konıre, bugün de meıaiıine 
devam edecektir. 

Bir idam Kararı 
SıYuta muhakeme eclilea 

Kerim otlu Veyaellia idamma 
karar verilmiı büküm tudlk 
içia Millet Meclisine gelmifm. 

Adi lskln Borçları 
Vlllyet, adi iıkh ıuretlle 

yapalaa borçlann affedilip 
ecHlmiyeceğlnl Dahiliye Vekl· 
letlnd• IOl'IDUftur • 

Denize 
Kendini 

Atlıyan Bir Adam Da 
Kurtaranlarla Dövüştü .. 

Bu aabala kiprtıdea Haydarpqaya 7,35 de bareket edea 
Pendik vapuru Abirkapı açddanaa geldiği zaman kırk yqla
rında tahmin edilen bir yolca kendia;ni denize atmıtbr. 

Vak'a llzerine ıeml durmUf, deaize sandal .indirilmit, re
minin lostromoau bu adamcajızı kurtarmııtar. Fakat hu sırada, 

kendisini kurtardıldanna kd&D bu bedbaht ile denizde mNJaiı 
bir mlcadeJe bat ,Wennif, remi loatromoau bqma bir kaç tek

me yemiftir.Buna rajınen adamcağız kurtanlmıı,banın bir halde 

• • • 
ister ister inan, 

• 
inanma! 

Rizeye tulüat kumpan
planndu biri sitmlf. 
Ora ..,.adan birinia 
otla. lmmpuyada çahıu 
lmlarclu biriae 1f6nll 
bağlallllf. Ba lll-'01 ima 
•Çllllf, fakat iltifat ,arme
mİf. 

Kumpanya Rizeclea Ofa 
siderkea, yolda taarruD 
uğrallllf Ye kıs birkaç kiti 
tarafından otomobildea 
alınarak data kaçınlllllfo 
Sonra anlqıhmf ki ima 
dağa kaldıranlar, o ıencill 
adamlandar. 

Birkaç ay evvel l.tan
bula F ra111ız artistlerinden 
~ Beli ı••·ifti. e. 
artiate tehrimiz etrafmdaa 
biri ıınlll a,.;ı.m. Ba 
biHilÜ kwa açb, fakat 
fazla iltifat KÖrmedi. Bu
nun llzerine lfık Marie 
Bell'i tayyare ile Bükreıe 
kaçırdı. 

Medeni bir şehirde vu· 
kubulan ve medeni bir 
fekle blhilnen bu ikinci 
bidiıenin birinci vak'adan 
farkı olup olmadıtına 
artık, 

Hayclupap hastanesine oakle
dilmiftir. 

Bu Eski Gazeteci Müs
takil Muhalif Olarak 
Meb'usluğa Namzet Cebinde bir ıite de ıehir 

bulunmuıtur. Keodiai Rıhbm Metbuabn bir konsolitçi 
~.:dir.kltiplerinden Fahri Asaf Beyi vardır. Bu ut. 

Diler ok' aya ıeliace: Ba pçen intihapta 1W11UtJip 
..bah •kW kırk bq ıeçe Ka- koymuıtu. Bu defa da mlnhal 
daklylkıdea hareket eden Kala- yerl~re ~eb'~ ~e~~ ~ 
iDii vapuru k6prüye yanqırken Mamsa vilAyetiıae bar 11ticla ile 
kenarda duna mektep talel>e- } bugün mllracaat elmİf, •mnstakil 
lerinclea biri iskeleye atlamak muhalif" o:vak namzetliğinin 
mtemif, pml 9Çıkta olduğun- illnım istemiştir. Aynca lzmir 
dan denize dfttmlittİr. metbuatına da bir beyanname 

Fakat ltltln taluarri1ata gandermittir. Bu beyanname-
ragmen buhınamamıı, yalmz ıinde, "Halk Fırkuile daimi 
fapkna ele geç•İftİI'· V apar- surette mika dele etmek için 
dald arkadqları, b~ çecatun namzetliğimi koyuyorum. Muh
Sen Benuva mektebmdea Mat- terem müntehibi aanileria beni 
radyan Ef. oekldutunuid say_ıe- intihap etmelerini rica ederim .. 
mitlerdir. M . tep . aresıoe demektedir. 
malümat venmılerdır. __ _ 

Tahkikat neticesinde, Kadt· 
k6yde oturan gramofoncu Mu
ratyan Ef. nio otlu Bert 
Ef. olduğu anlaşılmıfhr. 

Bugün Veriliyor! 
Belediye memurlannm ma• 

yıı pqin maqlan, ayın 17 il 
olduğu halde nihayet buıOn 
verilecektir. 

Politika Gazetesi 
(313) aündenberi intifar 

eden Politika refikimiz, Mil
liyet refikimWe birleımlt. dtın
den itibaren mO.taldl netri· 
yabna hitam vermiıtir. Poli· 
tikamn bltlba taahtıtlerini Mil· 
Uyet ıuetMi illeriDe almıtbr 



MEMLEKET 
SAYFASI 

1 Ankara Mektubu 

Ankaranın 
En Bahtiyar 
Kulları 
Bir Tarla Sahibi iken 
Ağa, Sonra Bey Olan 

Mes'ut Bir insan 
Ankara, ( Hususi )-Ankara 

mektupları serisine başlarken 
yep yeni bir şehir olan Yeni· 
oehirden bahsetmek istiyorum. 

1 Ankaranın l'en i Ve C$/d Kısmındaki manzaraya Bir Bakış .__ ______________________________________________________ __,;;_ ___________ ..;.. __________ __J 

......!" ~- ---~ - -- ""' -

AR J\ 

SIRA 

-
Düzce 

Katiller 
Bir Türlü 
Bulunamp0'1) vı 
Bu Havali Hal~ı ~-di' 

Buna Mümasıl . adir· 
selerden MüteeSır 

- .) ..... fleO' 
Adapazarı, (Hususı.. ri11deı 

1 ıııe rı 
dek - Düzce yo u. talfl ":' 
Sarıbayır köprüsün~~ ıdş·~ 
tünde geceleyin ıki ğı' 5U' 
lSlümU, bir kişinin de ~ ıeoeJI 
rette yaralnmasile ne{.'c:,ı~ 
facia bUtün bu hava 1 

iıgal ediyor. cıs, b•' 

Bir Tarlamn Tarihçesi 
Eski Ankaraya (20-k5) daki· 

ka mesafede olan bugünkü 
Yenişehir bundan (sekiz sene 
evvel dümdüz bir tarladan 
ibaretmiş. Bu geniş tarlanın 
kısmı izamı bir köylUye aitmiı. 
Yeni Ankaranın burada inşası 
tekarrür ettikten sonra bu ar
sanın metre murabbaının fiyati 
birkaç yüz misli yükselmiş. 
Tarlanın sahibi Ağa, Efendi, 
Bey unvanlarını al miş ve yüz 
binlerce liraya sabip olmuş. 

Kasabanın yanıbnşın l<llrŞ!lo 

1 t T hd•t Ed H l A T hl•k • ş h j ıına ve vücuduna beŞ 1" spar ayı e 1 en eye an e ı esı, e - ııkılarak öldürülen }laCl ~ 
aapzade Hakkı Beyle '/il~ • B d A 1 D D ki K l · G•b• d• muhtelif yerlerinden b• rın aşın a Si i uran amo es ı ıcı ı ı ır büyük kardeşi Ziya. B~~ 
havr.lide cidden iyı ta 

Bu dümdüz, kurak saha, bu 
ağayı değil birçoklarını zengin 
etmişi Bugiln buradaki arsa
ların metre murabbaı beş ilA 
on lira arasıudadır. 

L Uks Bir Mahalle 

Isparta, ( Hususi ) - Burada 
geçen hafta içinde vukubulan 
heyelan hadisesi pek büyük 
bir endişe uyandırdı. Heyelln 
bugilnlnk mevzii bir haldedir. 
Fakat ilerde büyük bir felakete 
sebep olması ihtimalleri akla 
gelmiyor değildir. Bu ıebeple 

tedbirler alınmış, liç yüz kadar 
amele, mühendislerin 'idaresi 

Bu saha bugün oldukça altında heyelan sahasındaki 
modern bir şehir halini almıştır. tehlikeli vaziyeti ortadan ~ kal-

y enişehirde şimdi beş altı dırmıya başlamışlardır. 
yüz ev var.Bir çokları U b'ri .ıe 
benzemektedir. Çoğu lüks sa- Heyelan Nasıl Oldu? 
yılacak kadar yüksek fiatlere Heyelan hareketi şu vazi-
malolmuştur. Evlerin hepsinde yette olmuştur. Nehrin şimal 
elektrik, hava gazı, su tesisatı, tarafındaki Zambaklı mevkii 
banyo vardır. Bunlar vardır · İsparta çayına, değirmen ve 
ama Y enişehirde lağım ve ( fabrikalara giden suların da
kanaliznsyon yoktur. Evler . ğıldığı bir yerdir. Bu sular 
bahçe ortasındadır. Bahçelerde ' bir taraftan Hisartepe diğer 

1 spartanın umumt manzarası 

taraftan da Kumtepe ile ayna tepe (75) metre genişliğinde 

larak genişçe bir dere vaziye- heyelAn etmif ve Hisartepe 
tini almıştır. Sık sık vuku bu· e~eklerini ve Zambaklıyı dol
lan zelzelelerden sonra Kum- durmuştur. Sonra değirmen ve 

yavaı yavaş ağaç yetiştirilmek- • 
tedi~ ~danadalntihar ı~~~~~~~~~~~~~ı 

Ev sahipleri, evini süslemek, "SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası j 
bahçesini tanzim etmek için Müntehir Ölmeden Evvel 
masraftan çekinmezler. Evle- 2000 L• N k•t v 
rin içi pahalı mobilyalarla tef- Dört Mektup Bırakmış lf a a l e 
riş edilmiştir. Edilmiştir ama Kozan, (Hususi) _ Dayak H d D 
çot:r~~ı!:~nın caddeleri ~~1;t.ğıb:~inne!":~ke!:~~n~.~i: e iye ağı tı yo ruz .. 
çok geniştir. Ve adedi pek Jeceğini hisseden Kadirli jan
çoktur. Hatta okadar ki cad- darına bölük kumandanı Nu
deler evlerden daha geniş bir rettin Beyin, Adanada, Cüm-
aaha işgal etmektedir. buriyet ötelinde tabanca ile 

Kaldırımsız Cadde intihar ettiğini bildirmiştim. 
Bu yüzden Y enişebire yüz Müntehirin odasında dört tane 

bfnlP.rce lira dökülmüştür. Bu- mektupla l:-!r telgraf bulunmuıtur. 
.a rağmen caddelerin etrafın- Telgraf, lstanbulda bulunan 
da yaya kaldırımları yoktur. kainbiraderine, mektupların bi· 
Yağmur yağdığı zaman sakız ri Kadirlideki ailesine, diğer
ıtbi ayaklara yapışır. Cadde- leri de vilayet jandarma ku· 
f~r?n çokluğuna, genişliğine mandam ile mUlhakkma ve Ka· 
rağmen buralardan geçcnl~rin dirli Telgraf Müdürüne hltaben-
adedi pek mahduttur. dir. Ailesine olan mektup, derin 
Bu itibarle burası şehirden teessürünü ifade etmektedir. 
ıiyade bir sayflyeye benzer. 

Ağaç Meselesi 
Ha, Y enişehirde ağaç me

selesi de en mühimlerinden 
biridir. Mesela bir çam ağacı 
bir evin bir oğlu kadar kıy
metlidir. Onun kadar ihtimam 
ve itinaya layıktır . Bir 
ağacın tutması, büyümesi 
yaprak vermesi, çiçek açması 
Yenişehir sakinleri arasında 
bir heyeti vekile içtimaı, bir 
meclia içtimaı kadar mühimdir. 
En güzel bahçe ve en g Uzel 
çiçekler Osman zade Hamdi 
Beyin evindedir. Y eııişehirde 
ilk gül Konya meb'usu Naim 
Hazım Beyin evinde açrmştır. 

En güzel güller İzmir mcb'usu 
Aziz Beyin evinded!t. Kiralar 
(75) le (150) lira arasındadır. 

Sakinlerinin kısmı Azamını 

vekiller, müsteşarlar, müteah
hitler, meb'ualar, ylikıek ma-
aılı memurlar ve mühendisler 
teşkil eder. 

Yenişehir sikinleri arasında 
bekirln çok, çok aıdır. Bil
hassa yeni evliler pek çoktur. 
Y enişehirde oturanlar Ankara· 
nın en mes'ut kullandır. 

Çünkll bunlar eskı Ankara
nın dar, izbe ve rütubetli ıo-
kaklannda ahşap ve kümese 
benziyen evlere mukabil geniş, 
güneşli caddelerde bahçeler 
ortasında, modern evlerde 
otururlar. Bunlar, yazın Anka
rada halkın çeşme başında su 
için kavgalaştığı bir sırada, 
mebzul ıu ile bahçelerini su
larlar. 

S11bahattin Reıit 

"SON POSTA,, nın Bir Kısım Karileri Büyük, 
Bilaistisna Bütün Karileri De Küçük 

Birer Hediye Alacaklardır .. 
" SON POSTA ,, nın yeni müsabakasına iştirak etmek 

için ( Dünyayı Kimler İdare Ediyor.? ) ıerlavhaaı altında 
neşretmekte olduğumuz resimleri, yahut ta bu resimlere 
mahsus kuponları toplamak kAfidir. 

Kuponlari matbaamıza getiren karllerimize kuraya ihtiyaç 
olmadan küçük hediyelerini derhal alacaklardır. Bu kari-
lerimize Jıediyeleri ile birlikte bir sıra numarası verilecektir. 

"Bllyllk hediyelerin kimlere isabet edeceğini anlamak için 
bu ııra numaralan üzerinde kura çekilecektir. 

Dünyayı Kimler İdare Ediyor ? 
HOOVER 

Amerika Reisicümhurudur.f 

MUhendis mektebinden me· 
zundur. Umumi harpte Av
rupada yaralılara yardım 

teşkilatında temayllz etmiı, 
o vakitki lcraatile şöhret 

bulmuştu. lktısadt ve sınai 
meselelerde ihtisası olduğu 
zannediliyordu. Bu töhreti 

sayesinde son intihapta 
Reisicümhur oldu. 

Bugün bütün dlinya siya

ıeti üzerinde Amerikanın 

bliyilk rolü olduğu için, 
dünyayı idare edenlerde· 

biri de Amerika Reisicün olan Hooverdiı. 

fabrikaların suları kesilmiş, Kum
tepenin kenarından giden içme 
ıularmın boruları patlamıştır. 

Tehlike Devam Ediyor 
Fakat şehire başka yerlerden 

de au geldiği için bu hususta 
okadar korkulacak bir şey yok
tur. 

Y almz Zambaklının arka
aında top\anan suların günün ) 
birinde müthiş bir sel halinde 
ıehri basması korkusu daima 
•ardır. 

Bazı gazeteler heyelandan 
bahsederken şehrin suzuz ve 
elektriksiz kaldığını yazıyor

lar. Bu haber doğru değildir. 

Çünkli şehrin elektiriği iplik 
fabrikasından temin edilmekte, 
burası da kömürle işlemekte-
~ir. S. H. 

60 Çocuk 
Alaçatıda Sütten 

Zehirlendi 
Çeşme, (Hususi )-Alaçatı 

nahiyesinde geçen gün ( 60 ) 
çocukla birkaç büyük insan 
yedikleri mahallebiden zehir

' lenmişler, doktor tarafından 

güçlükle kurtarılmışlardır. Ha
disenin mahiyeti kat'i ıurette 
anlaşılmamış ise de zehirin ya 
bizzat sütün içinde bulunma
sından, yahutta süt kabının 

l~alayh olmamasından ileri ge
liyor. Nahiyeye süt getiren 
Hamdi kahya ile mahallebici 
hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

Mütemadi Zelzele 
Çeşme, ( Hususi )-Bayram

danberi zelzelelerin arası 
eksilmiyor. Fası lalarla hafif ve 
mütemadiyen yer sallanıyor. 

M. Nedim 

Ceviz Büyüklü
ğünde Dolu 

Adana, (Hususi) - Kozan 
ile Kadirli arasmdaki Çukur 
köprü denikn mahale ceviz 
tanesi büyüklüğünde dolu yağ
mıştır. Dolunun yağışı on da
kika devam etmiş, hemen 
bütün mahsulat mahvolmuştur. 

Kozan ile Feke arasında, 
Savrun suyu üzerindeki köprü 
de, on gündenberi yağan yağ
murlardan harap olmuştur. 
Nakliyat müşkülatla yapılmak
tadır. 

ve sevilmiş kimselerdi. 
1 
e~ 

Bu hadiseden e'V'le •
1 

61" 

girilerek çoluk çocu~ !·~ de.' 
dürülen ve vücutları de 1 

jte51• 
tik edilen Yahya dayı a tslr 
yolda soyulup kntledilet1 5~r 
ıildar Ali Fikri Efen~i Ole~~ 
ıi, para için tekme ıle 1111ır 
deşilen kadın hadissi, bııdişeY' 
taka halkım cidden e,.ıı rtı'ııf 
düşüren bir muhit dfyi bef 
tur. Bilhassa Hakkı e 50ııf' 
kur~unla vurduktan ~ 8t~ 
köprü Ustünden aşagı .. ıere 
ve ölmesıni bekleınekh ~0ot· 
başına nöbetçi diken 8 ~O" 
lar, elbette ki alel5de 50h11Jl01 

cular değillerdir. Bura ere~ 
Dahiliye Vekaletinden, g0,b• 
ıon hadisenin, gere~ . bllr 
evvelkilerin mes'ullerın• a~ıı! 
durup meydana çıkartfll 
bekliyorlar. 

Bir Hadise·· 
h cit 

Çeşmede, Bir Mu a 
İskan Memuruna 
Kurşun Attı.. . 

-- lıtılr 
Çeşme , (Hususi} - . eV 

rin metruk mallar ınudurti Jj-. eo 
tarafından köylüye tevıı içİ' 
lecek araz.iyi ayırmak ,Il-' 
gönderilen Urla metruk ıo 51• 
memuru lbrahim, Mes~ab b( 
lim Efendile•· dün vaıife d•'' 
şında bir tecavüze uğraPl1t1'J,t 
Karaferyeli Ziya B~y o.ğlu :ı t•• 
Ef. bunların üzerıne Uç ~' 
banca atmıştır. Fakat ıne l•' 
uzak olduğundan ku,.şuo 
isabet etmemiştir. oiı' 

Kurşunlar Salim Ef · ir 
geçrfl 

kulağının yanından rııb' 
tir. fhrahim Ef. kayPl8~: .. 9it 
ğa r .üracaat ederek bu ') n-ioİ 

·ye celi 
altında vazife görcını bıJ 

bildirmiştir. Bu menıurı ta.~ıı 
yUzden hastalanarak ya 
düşmüştür. 

Nedi"' 

Bir Müfettiş 
Mahkôın 

post' 
Adana ( Hususi) -. Hr.ıı· 

l .. bın 
idaresinde yapı an uç .. ı. dır 

d ııı~8 
lık ilıtilasla vaktin e 8 ··fettif 
olmadığı içjn sabık ııı~ g,f 

h 
e ılÇ 

Faik Bey bir ay aps ' ·yete 
mahrııll11 dn memuriyetten 

mankfım edilmi~ir. 

' 
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fff/ Gç KADIN SA.LTANATI 
r ~alkavuklar Sağa, 

il 
BORSA 

latanbul 16 Mayıs 1931 
- Kapanan flatıa.r -

NUKUT 
BIKAYI ____ , __ _ 

Bu Sütunda Hergün 
----- Siyasi Romen lıikiyesi Nakleden:S. Rıza __ _. 

llrup Evli Kadın 
Sola Baş 
Arıf orlardı 

Dolar Aınerikaa 
20 Fr•nlr Franaız 
lO Liret ltaıy
lO Frank Belçlu 
20 Draluıal YunH 
20 Frank lmçre 
20 Len Wa'ar 
1 F1ori• Felemeak 

1032,-
212,-
166,SO 
222,SO 
ıt7,-
55,2S 

•u,-
Jl,H 
14.00 

Meb'usun Malları 

' ' : kokulu otların du-
~ Jt kapladı. Şeyh Ef. 
"') "-adı batlan••t ( Dev• 
\l lliaa batım ç&ımek için 
l..!!~1ordu. 
~ :"lllıa UstGnden birkaç 
, ~el Muradı atlattı: 
~ ._.. dedi. Şimdi bağı· 
~,__ ç6z.llldti. Nuıl ken· 
~ bir parça rahat hisset· 
~ lll11aunuz? Bu telkinin 
~ · . ~an ve Şeyhe tam 
~ itİlılat bealiyen üçllncil 

' ı.~aten kendisinde 
, ~duydu. 
l ~an Şeyh Ef. Dedi, 

"1 h*uı obür yarıaını da 
l~GabütUn halla bulayım. 
t1' Şüca kurnaz bir gli
~daklarını gölgeliyen 
\ ._ nı ( Devletlü aptal ) 
~ klaınak ister gibi başını 
' ~ıde çok düşünüyor
' tibı ~bir hal aldı. Sonra 
~ •ıır ağır kaldırdı. 

~e;e çok ciddi bir tavır 

lt~endimiz, dedi, bağını· 
1 

llıaanen çöıülmeıi için 
~eyi başkasına nikahlı 

•nla, zatüzzevç bir ha
~~tçirnıeniz. lizım. O zab (cadunun mekrü hileai 

l..'l:~Yü ) tamamen bozulur 
-~eti taalA birşeyciji-
41.~~az. 
ı.1~ız.. yobazın aırf Pa-

f5zline girmek makaa
"'lerdiği çareyi Üçüncü 

' · derbaı kabul etti. An· 
l~iırdı: 
~ ıı bana kocalı bir ka

lıp aetirin. Ama güzel 
v .. 
' Saraydan İstanbul içine 

lavaşiler köşe bucak 
' 

01rnak şartile zatülzevç 
~ 'ramıya başladılar. 
\~tl. Hiç hayret etmeyiniz 

1iırnız bu satırları sırf 
~ . bir tarih mevzuunu 
~ darınak için uydurulmuş 
~ birıey veyahut bir t ~~netmeyiniz. Bu öyle 
~ttir ki btıtün tarih 
~ onu kısa fakat çok & •e ibretli kelimelerle 
'\ arasında ifta etmiş-

' ~an namuslu kadın 
': e çıkan Haremata· 

-34-
Sakim dUtUoceaine tabi 

olarak açıktan açığa ahlikıız
lık kılavuzluğuna girittiler. 

Soruyorlar, ıoruşturuyorlar, 
mahalle mahalle geziniyorlar 
( kimin karısı güzel.. ) diye 
utanmadan etraftan haber al
mıya çalışıyorlardı. 

Nihayet zavallı bir adamın 

ıüzel zevcesi bu namua düş
manı heriflerin pençesine 
dllftü. 

Evi bastılar, kocasının gözü 
önfuıde kadını yaka paça alıp 

aaraya götürdüler. 
- Arz Padişahındır. Kim 

ne kanşır. 
( Arka11 var) 

20 Koron Çelroa1o.ak 
1 ŞUia AYUSt\Jl'Y• 

1 Lyhfmark AlmuJ• 
1 Zeloti Leblatu 

20 Ley Romuya 
20 Dl.. Yupela.ya 
1 Çervoneç So.yet 

KAMBiYO 
Londra 1 fıtcırlla kvut 
Nny. 1 Türk 1lruı dolar 
Parla l T&rk ıı,..., Frank 
Mtllno 1 ., ., Liret 
BrUkael 1 ., • Belsa 
Clnevre 1 ., • Frank 

1'6.
ıı,-
50,50 
24.-
25, 
75,-
,-

1030-
0.47 12 50 

12 ,_ 

--·------...;...-----------, Sofya 1 • • Len 
.----- '/t I l l J 1 Aınc.terclam 1 T. • Fi_. 

901 75 
J S9,25 
2•S,-
6S,ıo
ı 17,58 
... 1.1 

t,M.-,..,. Bugünün ıvıese e erinuen . ~ : ~ "':- =.~ 
v .,...,,. ı • • Zeı.tl 

T k M ı . H 1 M B111rnt•ı..,-.. er os ese esı a a uamma .... ,. ı teno-wtt -.. 
n,IO 

JOU-

Olmaktan Çıkamadı ••• 

Bir Tetkik Heyeti Gel- -t-----__._ 

mişAmmaBulunamıyor 
(Bat tarafı 1 inci ıayfada ) 
Evvela ıirketle anlaşılmak 

here olduğu ve ftç ay ml\blet 
zarhnda kendiıine tahmil edi
len taah6tlerin ifamndan YU

geçildiği hakkında çıkan rin· 
yetler doğru değildir. 

Şirkete ( 1) maya.ta bitmek 
üzere llç aylık) bir m&hlet ve· 
rilmifti. Bu mllhlet zarfında 
flrket birtakım yeni teaiaat 
.Ocuda getirecek, auyu temi•
liyerek içile bilecek bir bAle 
koyacak •e ıehre bol ıa ft
recekti. 

Bu mühlet ( 1 } ma)'llta 

Ankara muhabirimizin bu 
telgrafı vaziyeti lusmen tenvir 
etmektedir. Fakat burada yap
bğımız tahkikata göre ıehri
mize gönderildiği bildirilen tet· 
kik heyeti henüz gelmemiştir. 

Fakat Vekile tin eline bir 
Ye8İka Yermek Bzere belediye 
Ye aıhhiye mftd0riyet1eri bura
da tetkikat yapıp raporlamu 
VekAlete g&nderemezler mi? 
Uzun tetkiklerle ıirkete vakit 
kazandırmak, ve btanbulu bu 
bellnıa elinde bırakmak dotru 
mudur? 

Irak İsyanı 
bitti. Şimdi Vekllet firke- ( Bat tarafı 1 lacı aaJfatla 1 
tin taahbtUlerinl ifa edip Şimdide, lrakın maruf bir 
etmediP.ıi tetkik etmek Iİmau olan dahiliye mlstepn 
llzere 1.tanbula bir heyet (Konıuvalia ) in de Gersrnke 
g6ndermiıtir. Bu heyet au- selecefi haber veriliyor. Ban
yun evaafını tetkik etmekte- lardan batka birkaç Irak na
dir. Bu tetkikat auda (Bakteri) zannın da Gergftke gelmeai 
mikroplar •• mevaddı uıviye muhtemeldir. Hatta hafta aon
bulunduğunu ispat edene, laımda Irak kıralı Feyaalın 
şirkete ikinci bir protuto çe· bile. 
çekilecek ve• llç ay daha mnh- Btıttln bu hudut aeyabatleri 

let verilecektir. Bu ikinci ml\hlet fikirleri itaat etmekten hlli 
bittikten aonra da firket taah· kalmıyor. 

f 
hiltlerini ifa etmeue, o•akit Klrt harekAb lıitam bal· 
ıirketin fahl cihetine aidile- muttar. Şeyh Mahmut, g6ya 
cektir. yapbklarına nedamet ederek 

Bu huıuıta Ve kAletin ka· Irak Hükametine da halet etmif, 
rarı ka'tdir ve bu karana de- amu dilemittir. Seyb Mahmut 
ğişti;inl ıösterecek bir emare salleainin bertaraf olmumdan 
yoktur. Şirket mldOrftntın IOnra 1t011 ,onleria feYkallde 
Ankara ile latanbut arumda ı faaliyet " aeyabatleri herbal
mekik dokum&11 lıtlkflmeti de g&zden aulr buJunduru)ma
karanndan YUfeçlremlyecek- mak llzımgelen emarelerdir, 

r." 

Yeni Bilmecemiz 
ı 2 a .c 5 6 1 s g ıo ı ı 

dan •ala, gıılcartlan fll'll•: 
1 - Mazi (a) hızb (4) toz 

buğday (2) 
2 - Meyva (4) tulu 161 (6) 
3 - Bir hece (2) klçllk 

(.C) kabahat.iz (3) 
4 - isim (5) YUba pttr

mek (3) 
~ - Nota (2) gitme 1 (3) 

l ~ - Gramer ı.tılalaı (4) 
~n ismi (6) 

7 - Edat (3) bir aemt (7) 
8 - Yu•a (2) ayağm athğı 

.. y (4) nota 
9 - Y U aiftk:al (6) Mf

bes (3) 
10 - Yakın delil (4) bir 

kabile (5) 
11 - Nota (2) aemer (.C) 

Olimpiyat Çıkta 

- Guetede okuduklarım 
dojrumu? 

- Doğru kancıj'Jm .. 
- Demek ki yanndan iti· 

haren artık meb'uı dejilsin .. 
- Dejilim yavrum. 
- Ben ıaiıa neticenin böyle 

olacağını daha evvelden a3yle
medim mi? 

- Beni gücenruriyor.un, ka
bahat bende mi? .. 

- Kimde ya? .. 
- Hük<kmette. .. Hilkümet 

mediai daiıttı. Benim elimde 
olu idi meclisi hiç dafıtırmıy· 
dım?. 

- Peki timdi De yapacak· _, .. 
- Muhalefet.. 
- Gnzel metruliyet .• 
- GGzel, fakat Irat getir· ..... 
- Bu vuiyet; bana vait 

ettitiıı lftkı otomobili almıya 
mai değildir; değil mi? 

- Avucunu yalal 
- Öyleyse niçin eıki oto· 

mobili aatbn? 
- Sana bir yeniaini almak 

için .•• 
- Şimdi de fikrini değiı

tirdinl. 
- Mecliain dağılacağını hiç 

ummuyordum. 
- Şimdi bu otosu mu 

kalaca~m? 
- areıiz .. 
- ocuk muaun? 
- BilAkis.. Sana timdi bir 

ll'lu otomobil alıraam herkes 
beni meb'ualukta zenlfİD oldu 
NDacak . 

- Bravo beyf endi.. Bu dll
flnceniz karıısında ben tak· 
aiyle mi ziyaretlere gidece· 
jlm?. Tram•aylara mı bindiji
ml latiyonun 7 

- Arbk ziyaret filln yok. 
- Sahi mi? 
- Sahi ya... Salonumuzu 

kapatacağız.. Muayyen kabul 
ıtmJeri, danalı çaylar bitti artık. 

- Beyefendi iktıaat yapmak 
fikrinde g.Jiba ? .. 

- Evet .. 
- Daha reçea rtın ıenfİD· 

Hkten bahsediyordun.. 
- El' an zenginim.. Fakat 

buau berkesin, bilbuaa r•ze
telerin bilmeaini iatemiyorum. 
Menfaatim mOmklln olduiu 
kadar mftteYazl yqamakbr. 

- Komıulanmwn bize sll-
mealni mi iatiyonun? 

- Niçin gtılannler? .• 
- F aktr olduk diye .• 
- Klflr edeceklerine 111· 

ıtllal• daha iyi •• 
- Anlıyorum; hapıolmak· 

tan korkuyorsun ... 
- Hapisten korkmuyorum •. 

inceliklerini anlamıyacak lr•dar 
aafam. 

- Evet ben aafım.. Fakat 
Jaerkes fakir bir adamın böyle 
muhtqem bir evde oturaca
lina inanacak kadar saf değil. 

- Bu evi ıiyaıtetten kazan
madım. Karımın çchiz parasile 
aldım. 

- Yine beni UıUyorsun ... 
Benin bile bile çehizsiz aJdın .. 

- Hakikati söylüyorum 
yavrum... Herkeı öyle bil-
mektedir... Her neyim varsa 
hep aenin çebiz.indendir. 

- Ya villlımz .• 
- Villi da .. 
- Satm alacağın oto .. 
- o da •• 
- Viyanadaki mobilyalar .. 
- Onlar da .. 
- Acem halıları. 
- Hepıi hemeyım varsa, 

hemeyim olacakıa, hep ~enin 
çehizindendir .. 

- Böyl~Jikle mes'uJiyetten 
kurtulabilecek miain? 

- Tabii .. 
- Doğrusuya boş .. 
- Ne demek istivorsun .. 
- Bu fekilde bütÜn arka-

claşlann kurtulacaklar .. 
- He:rkea böyle yapamaz.. 

MeaelA; partimizin lideri bütün 
borçlarını karısının çehizinden 
adediğini iddia edemez .. 

- Neden? 
- Neden olacak evli değil. 
- Bekir kaldıjıııa nckadar 

llzftlmüıtür. 

- Ne deme11in.. Eğer evli 
olsaydı bütün maUannı kan-
11mn O.tüne geçirir •• gazete
cileri mllfteri diye dava ederdl 

- HJlyabmda velevki bu 
tekilde olıun aana faydası ol
du diye ıeviniyorum. 

- Hangi fayda? .• 
- Senin ıerefini kurtardım. 
- Dur.. biraz ciddi olalım. 

Bana böyle bir çehiz getirebi-
leceğine aklın yalıyor mu? 

- Benim aklım yatmasa 
diierlcrinin ki nuıl Jatacak ? 

- Bafkaları aeni bir gece
lik g8mleği ile olduğunu ne
den bilsinler ? 

- Eğer lğrenirlene aeol 
parçalarlar 1.. 

- Kimler? 
- Gaze,eler. 
- Buyummlar 1 •• 
- Ne yap&bllirain ? 
- Ne mi Jap•bilirim ? .• 
Kiratalann hepsini mah

kemeye veririm. Benim de.
ti 1 kanaatindeyı·m. lf. 

Gazeteler inaanı parmaklarına 
dolamaaınlar. Sen politikanın yada bir pulum yok f.. ~ Padifabındır I 

~~~==================================================m====-==========~============== 
'l"flca bana: "Nermin,, diyor. Niçin? yola haykarda: clum, iki 16zlm... Biraz da - Yilztlnl yıka, latilnl 

Cumartesi aabahlan bıtifar 
eden Ye Cuma ailnkl bnttıa 
ıpor taf ailAt Ye resimlerini 
ılS•teren bu ı~or mecmuaaanın 
aon aayııında ıebrimiıe ıel•
cek olan [Olimpiyakoa) takımı 
hakkında Fener kaptanı Zeki 
Beyin beyanatı, Yunan futbol
cülerinin resimleri ve birçok 
enteresan havadis ve makale
ler vardır. Tavsiye ederiz. 

' mız : No. 
29 

Abf B... Abf... Atd... Abf - Budalal budalal boa acı... Bukadu eziyet başım fiyin... Seninle latan-

1 o c 1111 n 1 u c l İ I B .. ~.:!: ~=~. HY•hlHr ml.. =-~~~;~.:::;;a~Iot: :~~ .. ~w unı- ~ ':::m!:'!::: ya~.::: 
iC 1 H Ofl " ~ k Kalk... Oç bin lira... Bet bin 

"Benı· hı"ç •-ı·-·e ıe•m•di. awyordu. - Ya beni bıra ırsan, ya lir Kalk Senı' barak 

'I SERVER BEDi 
~~i ben çıldırabilirim." km değil mi? Hem do. •• Aman 

l ~"bakalım .• Oh olıun .. " Yarabbi ... Çapkının de ..• llhıl 
~~~· buraıı fena bir eve Bntnn erkekler çapkındır, de
~.. t.i or. Kız kardeşinin iildir, çapkındır ... ,, 

• -- "' " A a... ··· mıy• dı bf Beyle HOıniye Hanım ataraan? cagı" ım bundan b=·az anlar·· ..... la Yallı annem... Sai olaay d .. ,_.. 
odaya koştular. .. Atarıan" kclimeainin ti - Nihayet paradır bu .•. lıtikbal-

ben bu hale dOıer miidim ? Atıf Bey HOsniye Hanımı deti kendi kendine bir kat 

~ lllıakkak... Geçen gün " Of... Terliyorum... Verem 
iti ~~danın anahtar deliğin- mi oldum acaba? insan bir 
'\ ~ 1P görmedim mi? içe- günde verem olur mu 1 ,, 

• il dolu. Seyahate çık· " Ya ben bu adamı aever· 
~ lt ·· l:>oğru. .. " ıem, o da beni bırakırsa... ,, 
'~Ilı Atıf B. 0 kadar fena .. Ben Atıf Beyi sevebilir 
~b- bl enzemiyor. Halinde miyim 1 ,, 
~ ıı-. t de var .. Hem ni"'.. Abf demiyo-~b . " \'&AA 

lrlılctan ne çıkıır? Çap- rum da Atıf B. diyorum? O 

Du .:c.ı Ah ıx.; den korkmazsın... için birai r, •••ama... anoec •• m ... ,. dqarı saydı ve Nermini hara- daha tesir ediyor Ye yeni 
"Bu hale dU,enlerin çoğu retli bir kavrayıczla kucakladı: bir hıçkırık çağhyanının bo· rahat eder. 

T b H d 't: d Nermin tiddetle : öbilzmOş... a il... epti e - Nenninciğim... yarum... talmuına aebebiyet Yeriyor u. _ istemem, dedi. 
b&yle aldatılmııtır.,, çocuk olma... Aklından fena Abf Bey onu kollannda 

Ah k t • d' - Sana rica ediyorum, .. maldar ... ,, ıeyleri çıkar ... Hali ne zanne- aı'kıyor, ıı ıyor, emın e ı- kalk. .. Beni çok memnun eder-
"Hıhh... Ben de mi aldatıl- diyonun 1 Ben seni aldattım mı? yordu. B . b k d 

ıin... enım zaten an a a dım? Ben de mi? Ben de mi? Emin ol ki değil... Emin ol... - Çocuk musun ıen? Çıl- param var .•. Bir kısmı da se-
Yalan! yalan 1 yalan 1 ben Seni naaıl ikna edeyim? .. Beni dırdın mı? Nasıl yaparım bunu?.. nin namına orada (forsun, ne 
bakireyim, bili... Ah... Sus, müşkUl mevkie sokuyorsun... Kalk... istersen sana bir te- çıkar ? Biz beraber yaşıyacak 
değilıin, budala 1 budala ! ah, Seni böyle gördükçe fena olu- minat vereyim... Kalk... Ner- değil miyiz ? Ha senin namına 
ıenem, budala 1 ,, yorum... Affet beni... Hiıt, min merakla ve hayretle Atıf ha benim... Haydi... Haydi 

Nermin ellerini saçlannm Nermin, yavrum, yavrucuğum... Beyin yfizüne baktı. benim canım ... Kalk şekerim .•• 
aruma aoktu ve tellerini yola Bak bana... Bak... Sapsarı ol- Erkek ayaia kalkmıtb: Arkaaı •u 



8 Sayfa .... 

ZÜMRÜT 
YALOVA KAPLICALARI 

< _ Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYAT SUYU 
- Romatizma 

- Siyatik 
- Arteriyos - Klero.s 

- Kadın hastalıkları 
- Teneffüsü cihazı hastalıkları 

CİL T,ASAP AST ALIKLARI 
Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYAT SUYU 
Tedan olunur. 

: 60 kuruıtan 500 kuruıa kadar. ----
yemekler : Tabildot ( Sabah, öğle ve akşam dahli ) 

225-450 kuraı. 
(Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz Jiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50-75-100 kuruştur. 

Vapur ücretleri : 1 : 30 Kuruıtur. 
2: 20 

- Mayıs zarfında otel fiatlarında yüzde 20 tenzil4t -

Her tUrlO malumat için YALOVA da Kaplıcalar 

MUdürlilğüne veya İST ANBUL da Seyrisefain Umum 
Müdürlük kalemine müracaat. 

- Telefon Bey. 1745 - · 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Sermayesi 20.000.000 Törk Llraaa 

ihtiyat akçeleri: 1.050.000 Tnrk Liraıı 

Gerek İnşa edilmekte olan 

Ve gerek mevcut emlak oıer1ae 

en müsait ve mutedil t•raitl• 

ve uzun vadelerle 

Para ikraz der. 
V ADELI ve V ADESIZ mevduıı 

HESA BICARl ve TASARRlJı 
, \ e milsait §erait ile 

andığı hesaplan açar. 

İstanbul Şubeıl ı Babçekapı 
Telefon : 24480 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

5 inci keşide 11Haziran931 de 
BÜYÜK ikramiye 
50,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
t0,0 O, 8,000 L:iralık ikramiye 
VE: 40,000 LiRALIK BiR 
MÜKAFAT VARDIR 

SON POSTA 

ŞiRKETi HA YRIYEDEN: 1 1 Haziran 931 tarihinden itibaren mevkii 
tarife idir. 

tatbike vazedilecek olan tenzilatlı bilet ücreti 

KöprO ile iskeleler beyninde cari tarife Seyrisef ain 
Azimet ve avdet biletleri 

Tek biletler Ko··prnd t 
u en skelelerden 

Köprüden 2 inci 1 inoi 2 inci 1 inci 2 inci ı inci 
Üsküdar ve Beşiktaşa kadar it 14 22 27,50 20 23 
Vanıköy ve Bebeğe kadar 13 16 26 30 20 L 23 
Beykoz ve Y eniköye ,, 17 20 32,50 38,50 80 35 PiRE - ISKENDERJYE 
A. Kavağı ve R. Kavağına kadar 20 23 32,50 38,50 3() 35 

ı - Boğazda mukim yolculara bir teahilat olmak üzere iskele azimet ve avdet bilet fiatları 
üzerinden (30) varaklı abonman karneleri ihdas edilmiftir. 

9 Mayıs 
(EGE) vapuru GI latadaP 

1 - Mütenezzihine kolaylık olmak üzere köprü azimet ve avdet bilet fiatları üzerinden (10) 
Yaraklı abonman karneleri ihdas edilmiştir. 

Ara iskelelere mahsus tarife 

S 1 10 da a lıaıitı a 1 hareketle af" 
.. rak cuın Pireye ugraya . e e 

t . babı lskendenY y 
eaı aa d . edeP 

Sıra ilk i:!kele için 
Üsküdar - Be~ik.tq arasında 
Altı iskele için 
Her iskele için 

10 13 15 
. ... 14 20 

13 16 20 
17 20 30 

varacaktır . isken erı çat" 
pazartesi 15 te kalkac ğrl" 

'i,~- (Pire) ;;~k 
0

per 

ıembe gelecektir. 
Bebek hattına mahsus tarife 

Be§ikta§ • Ortaköyden Köprüye 5 7.50 10 16 
Kuruçeıme - Arnavutköy • Bebek 7,50 10 18 20 

Ayvalık Sürat p. 
19 ın•YI' 

Balldaki fiatlar üzerinden (12) varakalı abonman karneleri satılacaktır. 
(Menin) vapuru Gt" 

ıah 17 de Sirkeciden ük"' 
libolu, Çanakkale, ~O~ye 
kuyu, Edremit, Bur 8 d6-

Doğum ve kadın hastalıklan 
mlltehauısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eald Hil41iabmer binesı 
No. 1 O Telefon lst. 2622 

LUleburgaz icra memurlu· 
"-\ ğundan : Lüleburgazda mukim 

tllccardan bezzaz Hüseyin 
Hliınll Ef. nin vaki olan mil· 
racaati llzerine talep ettiği 

1 konkordatonun nazarı itibara 
il alınarak iki ay mtıhlet itasına 

dair Ltıleburgax icra itiraz 

merciince verilen karara imti
aalen konkordato muamelesine 

~qlanmıı olmakla icra ve lflAs 
Kanununun 283 OncO madd ... 
aine tevfikan : 

A - Bu illnın tarihi neş
rinden itibaren yirmi gün için
de Hllaeyin HllsnU Efendiden 
alacaklı olanlann ıUbut veıi· 
kalan •eya muıaddak suretleri 
ile alacaklarının LUleburgaı 
icra daireaine müracaat ede
rek kaydettirmeleri. 

B - Tayin edilen müddet 
içinde alacaklarını kaydettir· 

alacaklıların konkor
dato müzakeresinden hariç 
kalacakları. 

C - (A) Fıkrasında göste
rilen müddet içinde alacakla
rım kaydettirip kabul edilen 
alacaklıların konkordato tekli
fini müzakere için 25 Haziran 
931 Perşembe ırUnil saat onda 
Lüleburgaz: icra dairesine top
lanmıya davet edildiği, 

D - Alacaklıların toplan
ması için yukardaki C fıkra
ıında gösterilen güne takad- · 
düm eden on gtin içinde ali
kadarJarın vesikaları tetkik 
edebilecekleri ilin olunur. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRtY A Ti 
MUALLI MLE RINDEN 
Dahili ve intant hastalar 
Patoldjik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
viliyet karıısı 15 No. 
Mııayonohaneı Telefon t.tanbıd 2S2J 
lkametr&hı ı " ,, 2256 

Kilyos Plajı 
Mevkiinin letafeti, kum ve denizinin ince ve güzelliğile 
meşhur Kilyos plljı bir veya birkaç ıene için kiraya 
verilecektir. Konuşmak fstiyenlerin Galatada Nordştern 
Han 20- 21 No. da Avukat Cevdet Ferit Beye ıabahlan 

akıamları beşten altıya kadar müracaatları 
Telefon: Beyoğlu 2658 

ITRIY A.11 
Kibar •mıfın nitanei "arafetidir. 

Hakikt kolonyalar, zarif losyonlar, 
narlid~ ekstre ve parfönler 

Bütün çeıitlerini lıtanbul Yeril mallar 
pazarında bulursunuz 

Toptan Satış Merkezi : Sirkeci Y altköşkü Caddeii 
Mühiirdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRIY AT FABRiKASI 

Tütün inhisrı umumi 
müdürlüğünden: 

Cibali levazım ambarmda mevcut takriben 10,000 kilo 
kaçak sigara kağıdı - memleketten ibraç edilmek ve mevcut 
şahaaetnamesi gösterilmek şartile 27-5-931 çarşmba günü saat 
t l de Galatada mubayaa komisyonunca talibine pazarlıkla 
.atılacaktar. Taliplerin 80 lira teminat akçesi vermeleri 
IAzımdır . 

ORHOR UNi ~.~~:~~~::~~~ 
3S 

_. Hergün sabahtan akoama kadar 

BAHRİSEF.IT 

Ayvalığa kalkacak 1 ğı'I" 
nnşte Albnoluğa da u 
yacakbr. 

aidif fe Gelibolu ıçın o 

gelişte yUk alınmaz. 

Karpit MUnakasası 
26,000 kilo _ka~pi.ti? ~: 

her kilosunu yırmı ıkı ·bi 
. . da talı 

ruı yırmı para . . ,,er-
uhdesindedir. Tenzılıle 

5 
mek istiyenlerin 11 ~a~ıt 
931 pazar günü saat 1 ·oe 
levazım münakasa heyetı 

gelmeleri. 

rtar• Alemdar zadeler -vapu 

Millet vapuru 

m~~ .. PAZAR 
8 de Sir 

günü akşam saat 1 k tle 
keci nhbmından hare e ı. 

A pCl•• 
(Zonguldak, lnebolu, ya 

0 Giresu ' Samsun, Ordu ı . ~e 
Trabzon, Rize, Mapa~~
Hopa) ya azimet ye On eye 
kebir, Görele ve y de
de uğrıyarak ıvdet e 

cektir. 
1 

.... 

il. ısta•· 
Müracaat maha 1' altı<l .. 

bul, Meymenet lıaoı·lefoJl: 
daki yazıhane T · 

İstanbul 1154 
nf j\fU 

TAVİL ZADE VAPUIU' 

Ayvahk - lzmir Postası 

Saadet, 
ıarteS 

vapuru Pa ketle 
17 de Sirkeciden hare vab1' 
Gelibolu, Çanakkale, A~:nıı1'
ve İzmire azimet -ve ede .. 
kaleye uğrayarak avdet 

cektir. d ,,e .. 
· rda a Yolcu biletı vapu "lıacle 

. t Tavı .ı 
rilir. Adres: Yeınış e l t. 22111 
biraderler. Telefon: 5 

SONPOS0 
,tef 

'-' ııll' p.ı FELEMENK BANKASI 
IST ANBUL ŞUBESİ 

d" ven - .... -. .... W.a.IA.\I . Ycvınt, Siyasi, il~ :ınU-
KAR . f b 1 Nuru ')3ın ADENIZ POSTASI ld:ıre : ııtan a , 3; . J T idare merkezi: AMSTERDAM 

Mt•ıun sermaye i: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000.000 FL. 

ihtiyat akçe i: 3,250,000 FL. 
Galatada Karak6y palasta Telefon: 
BeyoAlu 3711· 5 lıtanbul tlıll şubcılı 
"Merkez Poatancıl ittisalinde Alla· 

!emel han, Telefon: lıt. S69 

Bih'.lmurn banka nıuame lAtı 

Emniyet Kasa:rı icarı 

E Şeref ıok.ı~ı 

rzurum vapuru 20 -;:.-: ~uı>J 
Mayıı Teltc.t?ıı : lstııııu b .ıl - 711 osTfı 

ÇARŞAMBA P0&l: kuhısu ı 1r soN r · 
Tel~af. lııt anbıı -

günll akşamı 18 de Sirkeci ABÔNE FlA Ti 1 

1 
rıhtımından hareketle (Zon- ı;c~-
g0uldak, İnebolu, Samsun TORKIYB --

11
00 .;ı. 

rdu, Giresun, Trabzo~ 1400 ;er. r Seno t400 " 

SUr°!ene ve Rize) iskeleleri· 7SO ' : ~Y ~ ' 
ne Tzımet ve avdet edecektir : : ı ,. -

afsil~t için Sirkecide
0 

- ı vcrllı:tı 01~ıı'llı•· Yelkencı Hanında J.ıı.· Geleııevrak ger eııull1•t 111 
a t . ...ıın lı&nlardan ili • 

1 cen esme müracaat. T 1 • ,•ıı/lf11 
stanbul 1515. e · brı ~ · 

Moa'ul mUdilr Sa 


