
Rumi keamek latemly
karilere kolaylık olmak 
üzere blr de kupon 

.1 koyuyoruz. Bu kuponu 
kealp saklamak ta kltldlİ'. 

HERGÜN NEŞROLUNUR ION POSTA Hallaa rcJddGn Halk bununla görür. 
SON POSTA Hallma lınalafldırı Hallı bununla t,ittr. 
SON POSTA HaDaa d 111 d 1 rı Hanı bununla ıö ler. 

MOSABAl<A KUPQNU 
. No: .9 
CHUİfCHILL 

MİSİNİZ? ER.KOSTAN 
TİDAMIZI BİZE GÖNDERİNİZ 

'SON POSTA,, Tarihe Büyük Bir Hizmet Yaptı 

açavra Fiatına Satılan Tarihi 
esikalar Milyonlar Değerindedir 
iikumetten ·Siyasi T ~bbüsttl Bulunması isteniyor 
t~lk hazinesinde bet yUz 
. den beri biriken ve kıy- _., 

lllilyonlan bulan tarihi 
~•lar Defterdırrlık tarafın
. bir şirkete, adi bakkal 
dı fiatma, yani okkası Dç 

Şi.. on iki paraya, aabldı. 

ket te bunları hemen 
lriatana gönderdi. Bu it
,btıytık resmt makamların 
irinin haberi yoktu. (SON 
r A.) bunu duyar duymaz 

ta ıirif ti ve hakikati 
gıbi yazdı. 

~erimize haber Yerelim 
Yazımız birçok tarih •• 

ldamlanmızı btlytlk bir 
~il ve teeuflre dDtDr-

t,_.~11&: ,an Ye dtbı tarih 

Tarilıimlzi11 en kıı111t1tll wsllcaları satıldıktan sonra 
malarda latanbul meb'uau Ha- kıymetli veaikalann diplomul 
W Ye mllderria K&prtlll zade teıebbllılerle geri getirtilmeıl
F uat Beyler de hazır bulun- Din teminini rica etmiştir. 
mutlardır. Aynca Köprülü zade Fuat B. 

Diler taraftan Halil B. Bat- de Maarif Veklletine mllracaat 
Tekile bir telgraf çekerek etmiştir. 

Türkiye BUyUk Millet 
Meclisi Riyasetine 

Muhterem E/endim, 
lstanbalo •a oeren Ter

/co• Şirlc.ti, elli Mnede11-
b.ri muluıwlesi alılcdmının 
birçolunu ifa etmemiıtlr. 

Şehrimizde ne içilectık, ,.. 
de gangınlarımızı söndilr
mlgtt kllfl gelecek şugumaz 
goktur. Biz, lstanbul halkı, 
sıı mesel11•inin kat't saret
t• h1tlli için, Terkos Şirketi 
mııkafl11lesinin feshini fi• 

Nafıa Vekaleti ile Şirket 
arasında cereyan eden mü
zakt1rata bir nihayet fleril
mesini rica ediyoruz. Bu 
ricamızın isajı, lstanbulu 
•n bayük bir dert fle belll
dan kurtaracalt için, flt1ri
l11cek fesih kararı memle
lcst11 büyüle bir hizmet 
olacaktır. 

ll•im ..... . 
Adres ••••• 

lmz• 

Ba istidagı imza ediniz 
.,. kesip idarehanemlze 

· j6ftderiniz. 

Asri Tal ebe! 
---ıArtık Kadınlar Da Bıçak/aşıyor 1 . ç k 

0 
ğ 

zmırde ocu o uran 

Zehra H. Fatma H. ı Bir Talebe Mektepten 

eni azalarile lnkıllp Ml
lcolllisyonu erkim m~ 
~lr içtima yaparak vul
lttldk etmişlerdir. Bu lçtf- Bulgariıtana sevkedilen bu [Devamı 3üncil ıayfamızda) 

' Çıkarıldı 
Başından Vurdu 

Şimdi De Cürmünü İnkar Ediyor 
Sultanahmette kanlı bir ı 

Yak' a oldu. Bir kadım bıçakla
dılar. Fakat bu sefer bıçağı 
saplıyan erkek değil, bileğine 
zorlu olduğu anlaşılan bir ka· 
dındır. 

Miall nadir i6rülen bu hl
diaeyi yakındaa takip ettik. 
Ôj'rendiklerimizi yazıyoruz: 

(45) yqlarında kadar olan 
Zebra Hanım Ak bıyıkta, F e
nerler 10kağında ( 18) numarala 
evin aahibidir. Fatma Hanım 

'-
1 

• sminde bir kadın da kocua 
~ Nuruoemaniye cad- Ahmet Ef. ile beraber bu eYde 

bir k....ıdar. Burası ıe- kiracıdır. Zehra Hanım evvelki 
~erd.• ~analizuiyen için gln eYe ıelmiı, sofada zena-

~ delindı. Y .,ru, yum- yat ayıkbyan Fatma Hanıma 
~ ~ Ye yflrlinmez bir tiyle demiı: . 
\ ~~di. Sonra belediye bir - Hanım, bana para ll-s....- evvel binlerce lira zam. Hem timdi iaterlm. 
.. , •e cadcyi bqtan bqa Bu talep karıııında Fatma 
~ 'ttirdi. Fakat dun Hava Hanım, kirayı çoktan verdiğini, 
t.tk•tinin ameleleri bura- bqka borcu varaa alqama 

~ kazmaladılar ve ıu •-------------. 
\ iz k&tebek yuvuını 
~ ~k i•tirdiler. Tabii yarın 
'i ten soDra taıları biri-
~~tlne yığarak çekilip 
\ı' er. Acaba tehri bu 

•linden kurtaracak bir 
Yok mu? 

Alacaklılar 
Noktal nazarımızı kabul 
etmeılerse anlaşmıya im
kin yoktur. 

(LOlfea OçilnoO Say
famıacla okuyunua.) 

.1ıçalcla baıından gar11la11t1n 
Fatma H. 

kocuı geldiği zaman onunla 
konuıacğım s6ylemiştir. 

iddiaya g6re, ev sahibi Ha
nım bu cevaba hiddetlenmİf 
ve buı a6zler a6ylemİftİr. Fat· 
ma Hanım bu hiddete kal'f1 
ıükUnetle mukabele etmesine 
rağmen Zehra Hanım bnsbü
tiln köpflrmOı ve: 

- A kadın, kocamı baştan 
çıkardığını bilmiyor muyum, 
zannediyorsun? diye bağırmıt
br. 
[ Bat tarafı 2 inci ıayfacla ) 

_ fzmir, 20 ( H. M.) - Kız 
Muallim Mektebi Son Sınıf 

Talebeıinden Sabriye Salim 
H. Rauf 8. isminde bir genç 
ile sevişmişti. Bu allka neti
cesinde bir çocuğu dnnyaya 
ıeldi ve bunun üzerine mek
tepten çıkarıldı. 

2000 Liralık 
Para Ve Hediye 
Tevzi Edeceğiz •• 

Hetligelerimiz ıanl ardır: 
1 Karie 100 Lira 
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25 " 
10 " 
Bir Gramofon 
Bir Radyo 
Fototraf 
lakarpin 
Kumq 

Bunların Haricinde 

Biliiıtiana bütün karilerl
mlıe de küçük birer hediye 

takdim edilecektir. 

LOtfen ( 6) inCI 
Sayfamıza Bakınız 

1 Bugünün Meselelerinden ı ·· 
Terkos Derdinden 

• 
Kurtulmak isterseniz: 

bu sag/amızda Millet Meclisine Hitaben Ya
zılan istidayı Kesip Gazetemize Gönderiniz. 

- Su borcunuz on lira 
tatugor. 

- A, a... biz lıer ag iiç 
lira fleririz. Hele bu ag on 
beı gün de nJde 9oktalc. 

- Olo6ilir. Fakat ••I 
biigle gazıgor. 

T erkoı belisınm daha otuz 
aeu -batımızda kalmuı tehli
kesi karıııında f stanbul mat
buab sesini çıkarmıyor. Halk 
Fırkasında bulunan İstanbul 
mlimessilleri de bir ıey söyle-
mediler. Nafıa Vekileti milza
keratın son aafhası hakkında 
resmen balkı tenvir etmedi. 

Fakat bu işte asıl alakadar 
olan İstanbul halkıdır. Gaze
temiz, şimdiye kadar bu derdi 
teşrih etmiye çalıştı. Şimdi de 
doğrudan doğruya halkı din-
lemek, onlara şikayetlerini 

söylemek için bir knrsn vazi
fesini görmek arzusundadır. 

Halk idarelerinde her fey
den üstün kuvvet halkın ira
desidir. Binaenaleyh karileri-

mizdcn Millet Meclisine veril
mek üzere hazırladığımız 
istidayı imzalayıp gazet.!mize 
göndermelerini rica tıt:liyoruz. 
Bu istida, İstanbul halkının 
müşterek şikayetnamesi vazi· 
fesini iÖrecek ve gazetemiz 
tarafından Millet Meclisine 
gönderilecektir. 

Spor Kazaları 

- Yahu, şu Taksim kışlasının bir tarafına bftyilk bir has
tane yapsalar, ne iyi olur! 

- O da neden? 
- Yanında ıtadyom var da ondan. 

1 



DABILI a·a B B B L 1 R ( Halkın Sesi ]l 
Fırka Kongresi- .. 60-0 ..... B-in--~A-r-tı_k_K_a_d~ı~n-la_r_D_a __ l_B_üy-iı-.k ___ .. 

nin Kararları Lira Ceza B k S l Bir Aı, 
u.Y::k•••~o~!! ... Alınacak ıça ap ıyorlar Teşebbüsü 
r::;~r:~:m::nıd~~~~ Fakat Cezaya Çarpilan Ev Sahibi Zehra H. KiraCıaı Fatma H. ı Bqından Bir Kısım Avcılar Hafta 
1an hakkında halk •r•••n- Adamı Bulmak Müm- Yaraladı; Şimdi De Cünnütıü lnkir Ediyor içinde Sürek Avı 
da yaptıtım•z kıaa ankete ku·· n Olmıyor Ki... Yap a c ak 1 ar atağıdakl cevaplan aldık. [Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Kaydediyoruz: Sahte faturalar •• konşmen· Bu atır ithamdan sonradır ~ iki kadın •çsaça, bqbqa 

Sudi B. (Sultan Selim Fııbk- tolar yaparak gUmrilk idare- ıelmişler ve arada ıunturlu bır kavp baflamıştır. 
dibi 23) ıinden mllbim miktarda vergi Fakat Zehra Hanım daha kuvvetli olduğu için Fatma H. 

- Fırka kongresinde pek kaçırdılar. Müfettişler tahkikat kavgada alt olmuş ve hayli hırpalanmış, hatta birkaç ta 
çok ıeyler konuıuldu. Daha yapblar. Kemal Ef. isminde tekme yemiştir. 
evvel hUkümet te birçok şey- bir komisyoncunun bu dala ve- F alma H. yerde çırpına dursun, ev aahibi H. .ıelini 
ler vadetti. Vergilerin indiri- rede çok yakından al4ka11 ol- Muzaffer Hanıma bagıw rmış 
}eceğini söyledi. Fakat kon- duğunu tespit ettiler. R 

k ı d b h Polis birkaç m\ndenberi - Kız Muzaffer, gel şu um dönmesinin kamm içelim. 
ıredeki arar ar a u usus- gu b 
]ara pek temas edilmemiştir. maznun veya mücrim Kemal Muzaffer H. kaynanasının u emrine hemen itaat etmiı, 

Hakikaten vergilerimiz ağır· Efendiyi aramaktadır. otur· Fatma Hanımı sımsıkı yakahyarak kurbanlık bir vuiyete 
dır. Biz Hükumetin tasarruf duğu, ıezdiği ve gittiği botnn ıetirmiftir. Sonra Zebra H. eline bıçağı alarak Fatma Ha-

yerler aranmıı, fakat buluna· b ı gayeaini takip ettiğine ina- mmın aşına aap am1fbr. 
nıyoruz. Fakat bunu yalnız mamıfbr. Kemal Ef. Galatada Polisler Gelince 1 Bu da Bı'r ea~kası Y enidOnya ıazlnoauna 11k ıık T 

utrarmıı. Son olara oruını atm • •ıçağı yıy nce ueyoğ unda enedik aoka-memur miktarında ve daire k F 1 H L • l n _ l V 
muraflarmda aramıştır. Ne- da aramıılar, orada da ele f~ada ~·~· etraftan. ye- tında Kanarya aparbmanında 
yapıp yapmalı vergileri biras ıeçirememiflerdir. ötenler polia çaıırmıı ve eli bı-
hafifletmcli idi. Biz kongre- Verilen malftmıta ı6re ko- çıklı ev aahibi de yakalanmııtsr. oturan Madam Ata taraçada 
den böyle kararlar beklerdik. misyoncu Kemal Ef. nin film- ilk tahkikat neticesinde kilim lilkmek ytlzftnden Ma-

lt- rDkten kaçırdığı a6ylenen Yergi Fatma Hanımın yaraaı çok dam Eleni ile kavga etmif, 
Hakkı Bey (Samatya Koca- laoo) bia liradır. Kanunen 1 d d U mustaf apaca 45) ağır o ma ığı anlaşıldıiın an ı pUrge aopuile Madam Ele-

y endiıinden hem bu vergi, z h H k f ı b t • • da 
- Meşrutiyetin ilinını mllte- hem de bir misli ceıaıı, yani e ra . e a etle ser es nıyı a m akıllı dövmGftlr. 

akıp bu memleketi terketmit topyekün ( 600) bin lira alın- bırF~~:ış~~İıra H. diyor ki: Hamalı Bıçakladdar 
ve bir daha dönmemiş ve fa- ması llzımdır. K 
kat gazetelerimizi okumuc bir -Fatma Hanımı ben vurma- tlçükpu.arda hamal Y qar 

... Diğer taraftan bu adamın k k 
adam tasavvur ediniz. Biz 23 dım. Kendisi zaten delinin biridir. yeme pişirme ytızOnden ar-

karnesiz komiıyonculuk ettiği d k 
ıencdcnberi okadar çok plin- de ıabit olmuş, 

0 
cihetten de Kova ile kendi kendini yarala ı. adaşı Rizayı bıçakla tol kal-

lar, projeler yapbk, yal- takibat yapılması kararlaıb- Zabıta doktoru ise yaranın çuından ağır aurette yarala-
dızlı şeyler söyledik ki bu nlmııtır. bıçakla açıldığı miltaleasndadır. mışlır. 
adam Türkiyeyi cennete dGn- ---------.._.._ ______ _ 

müt zanneder. Fakat bun- Kadıköye Fethi B. - Fatin 8. Küçük Esnaf için 
lar hep lafta kaldı. Biz kon- Devlet Şurası Fethi Beyin it Bankası Ankara ıubHi ora-
l eden lif değil, fakat yapıl- Akşamlan iki Fazla Bur1a vaUıl Fatin Bey aleyhin• dakl küçük esnafa 100 bin Urahk 
maaı mllmkün olan hele küçilk Se y açhtı dava hakkında meni mu:..,1 kredi tahıisatı koymuttur. 
ıeylerin derhal yapılmasını fer apılacak hakeme kararı vermi,tir. MUb d 1 1 1 · 
bekleriz. Şimdi öyle bUyiik Bug&lnden itibaren Kadıköy Halk Fırkası Umumi K41iplig4 a e e ş erı 
teYler iatemez. Muhtelit milbadele komiıyo-

• akşam postalarına iki vapur Recep B. (Kütahya) fırka kon- nunda burnn umumi bir içtima 
Suriyeli Sait B. Avukat (K.a- seferi daha ilive edilmiftir. &resinden sonra tekrar umumi yapılacak, bürolardan relen itleri 

dirga Şehstivar mahalleıi :; ) Bunlardan biri 18,5 postası- kltiplite tayln edilimiftir. _ görfişecektir. 
- Ben Suriyeliyim. Hüku- dır ki Haydarpaşaya gidiyor, 

metin dahili siyasetine taalluk Kadıköye uğramıyordu. Bugün
eden bu gibi hususlarda ıöz den itibaren bu poıta Kadıkö-
MSylemekte mazurum. ye de uğnyacak, ayrıca ( 18,43) * te de Kadıköye bir ıefer ya-

lımail Ef. ( Hırkaişerif camü pılacaktır. Mevsim mllnasebe
tile kalabalıklaşan yolcular, 

oivarmda 13 ) bu ıuretle ııkışmaktan kurtu-
Kongrede birçok şeyler lacaklardır. 

konuşuldu, ufak tefak karar
lar da verildi. Biz bunları tat-
bik sahasında görmek isteriz. 
Kıaaca şunu söyliyeyim : 

Ayineai ifitir kişinin Wa 
it.kılmaz !.. 

* Naim B. (Kumkapı lıtuiyon 
caddeai 100 ) 

- Kongrenin Ziraat Ban
kası hakkındaki kararını çok 
beğendim. Derhal klSylnye pa
ra verilmeli ve m~mleketin 
efendisi olan bu ıınıf bir an 

evvel öldürilcü faizlerden kur
tanlmalıdır. 

Matbuat MUdUrlUgU 
T uarruf dolay.sile Matbuat 

Umum MUdUrlüğüntin de lağ-
•edileceği bildiriliyor. 

Galatasarayhlarm Tenezzühü 
Galatasaraylılar bugUn bir 

tenezztih tertip etmitler ve hu 
ıabah vapurla Köprllden ha
reket etmişlerdir. 

Tıp Kongresi 
Tilrk Tır konırul eylfalün 

yirmialne dotru Ankarada açı
lacaktır. 

BU ADAM KİM? 
--..... .,..---

SON POSTA'da her gün h~~kpçe tanınmış, meşhur bir adama , 
ait on aual ve on cevap bula.cakaınn:. Her suale verilen cevap 
sizin için bir meçhulü halledecek ve on cevabı okuduktan ıonra 
meçhul adamı bulacaksınız. Eğer bulamazsanız yann biz dze bu 
adamın kim olduğunu ıöyliyeceğiz. Fal:at bulmıya rayret ediniz, 
çok eğleneceksiniz.. (Bu etlencemizin piyangomuz:la alikaaı yoktur; 
makıadımız karilerimizl dilşilndürcrek eğlendirmektir. 

1 - Erkek mi? 1 - Evet. 
2 - Türk mü? 2 - Evet 
3 - Sa~ mı ? 3 - Evet. 
4 - Meıthur mu 1 4 - Evet. 
S - Mealeti nedir ? 5 - Büy6k bir dnlet adamı. 
6 - Bir heyetin batında 6 - Evet. 

mıdır? 
7 - isminin bat harfı ? 
8 - Muarızı kimdir ? 
9 - Evli midir ? 

10 - En sevditi ıey ? 
( Dünkü adam Kıriıtof 

aöyliyecckiz. ) 

7 - 1 dlr. 
8 - Fethi B. 
9 - Evet. 

10 - Şimendifer dGdap. 
Kolomptu. BugünkünB de JanD 

Polonez halkı ile Kayıtdağı 
ormanlanna gidip gelen k&y
lüler, bu havalide de türeyen 
yırtıcı bir mahlukun doğur

duğu tehlikeden bizardırlar. 
Yolunu şaşırarak Karadere 
ormanlarından kurtulup geldi
ği bir zannolarak ileri sürülen 
bu hayvanın o havaliye mah
ıus bir (Pars) olması. ihtimali 
mümkftn görülüyor. Hem eğ
lenceli bir av tertip etmek, 
hem de halkı bu tehlikeden 
kurtarmak için bir kısım av
cılar hafta içinde bir ılirek 
avı tertibine karar vermiıler-
dir. Bu bayYanmaeai (Eaençile) 
tanflanndan ifldilmektedir. e. 
nokta Ömerlinin biru ller1in
dedir. 

Bu haranın bGytık bir aırt
lan olmuı ihtimali de ileri 
.Urülilyor. 

Polenez haYaliainde b&yle 
bir hayvanın ttirediği haberi 
ortıya atıldığı gündenberi, 
ekıeriyetini ecnebiler teıkll 
eden ziyaretçilerin adedi hia
ıolunur derecede u.almışbr. 

Bir Sahtekar 
Bir Piyanko biletini 

Tahrif Etmiş 

Bedroı isminde biri 4 üncü 
keşideye ait bir tayyare bile
tinin 3 numarasını tahrif ede· 
rek 9 numara yapmış ve bileti 
Galatada Mığırdıç isminde 
biriaine 45 liraya satarken 
yakalanmıştır. 

Bir intihar Daha 
Oıkndarda oturan 24 yq

lannda Hasan Ef. Ver o nal 
içerek intihara teşebbüs etmiş 
ve ifade veremiyecek bir hal
de hastaneye kaldırılmııtır. 
Sebebi henüz anlaşılmamıştır. 

Bir Çocnk Boğuldu 
Okme-ydanında bahçıvan 

Mustafa ağanın ( 2 ) yaşındaki 
çocuğu Halim, bostanda oyna
makta iken büytık bostan ku
yusuna düşerek boğulmuştur. 

Denize OU~tuler 
Sandalcı Mehmet ile hamal 

Mehmet kavgaya tutuşup dö
vüşürlerken Y ağkapanında de
nize dnımOşler, boğulurlarken 
kurtanlmıılardır. 

Günün ------: .. 
Müddeiumuınısız 
Bir muhakeıne 

Celsesi ... 
d• zeki f.f· 

Arjantinli mühen ıı ·-
l•mlne biri, saseteınls de~ 
lall olduğu halde beıDell ~ 
•autelu aleybtnde da•• ,do. 
binlerce lira tazminat lıtiYO 

111
.,. 

Dnn ikinci cezada batl•0
-;' d• 

hakemede hukuku uınulD y• dlfl 
a)lkadar bir cihet fÖrilJlllC er 
için ilk olarak bu dayada 111 flllfı 
deiumumi hazır bulunın:._.
neticede ,ahit celbi için 
2 hazirana bırakılmıştır. 

Tapuda ıslahat 
i y•P'1' Tapu idareainde yen ı.ttir 

eak tetklllttan ıonra ınü .,..il 
ilkler lağvedilecek, itlerin ç• 
çakması temin olunacaktır. 

15 Seneye MahkOrn 
A)ek•_. 

Çamlıcada l'araon bit 
8ldilren Behiç 8. dün °0 

aeney• mahkOm edilınlftir• . .,,. 
Adalar Elektrıgt 

Adalar ve Anadolu 1.ı-:; 
elektritinf n bet ıcne daha ,. 
keceti ıöylenmcktedir. 

Tarla Fareleri ....-
Mncadel• neticesinde ıne t-"' 

kette 3 milyon dönilın araıd 
farelerinden temizlenmittit• 

Adil Bey Geldi d'" 
Maliye T eftit Heyeti R~~~~ 

Ankaradan dönmüştür. u daf" 
ıuiiıtlmali bakkanda ketuMaJff' 
ranmaktadır. Tarlabaf1 l .. ., 

"dd' 0 \iP Şubesinde yapıldıj'ı ı ıa beııill 
( 40,000 ) lir::hk ihtilasın d ı_ıJllı 
müıbet bir neticeye varıu• .;ur• 
tahkikat yapıldığını söyl~ıxıı 

Gazi Hz. V~ lngılte{!u• 
Dün memleketınden febr ı.r•t" 

gelen lngiliz Sefiri, Ga~ tı:,.fıll" 
lerinin lngiltereye davetı e G.si 
da ıö:ı ıöylerken " Egcr ol.,,.
Hz. loıriltf:reye gelecek JaP' 
bGyGk bir muhabbetle karşı 
caklardır." demiştir. • 

Yeni Sene Butçesı .
110

., 

931 biltçeai ( 189 ) 
1111 

olarak teıbit edilmiştir. . biltÇe" 
Devlet Şüraamda ycnı eoı&ıf' 

nin tatbikı ile beraber 15 111 
Tor açıkta kalacaktır, denı ıy · . 

TUrk Tarih Cemiyetı 1 .. "h cedl 
Ankaradaki Türk tarrarJc t•" 

yeti tarafından y:ıkındıı 0 .,4-
' l · · 'ki 'ltl' bir cıer_, li-ra une ıul ı cı ı (. . ~· 

redilecektir. Cen ıyetin 'tfJ.,,,,S 
ğine Riyaseti Cümh!1r • tir. 
katibi Tevfik Bey seçılınıf 

M. Kaçef Şehrimizde .,. 
k"nınd•" •• Bulgar ıpor er a ........ 

..r. .. Yunan 1..a. 
Kaçef, cuma • .. nub keınlifİ Y" 
yapacatımız maçın •. . 
dfin tehrhnize ırelmıştir·. 

Bir Daha T ekzıp J 
. . t•••'' ... Mülkiye mek~ebını~ ı.aberl•• 

dolayııile liğvedııeceti alı..,. 
Ankarada en aalibiye1tta~~tekJi' k t, .. o ara
lar tarafından a J 

edilmektedir. ~ 

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

- Bu ne yaba? TOrkOn para· 
,. Hasan B. _._ 
• iDlD cebin• ..,.yor. 

11 oluk aibi bu ecneb 
1 

• Huan B. - Hele bls do l~ sh'IP "1 1 3: Huan B. - Bu •ahti hayvanlar hanım 
aalanlan, kaplanlan ,erelim. im ıtbl terbiyeli, nazik teYler 1alau ... 

fıat'tlıa: 
4: Hasan B. _ Ha... AnladırD·..,ı.r b 

ytlztbıfl göriince azgın, vahtl ~a)"' 
llt cllkmOf kediye d6nilyorlar. 



Her gün ,, ---
"' iinderecatımızın çok
lundan dercedileme

ltliştir. 

SON POSTA 
lsıı..:h e·· ··k e· .... e uyu ır 

Hizmet Yaph 
(~ tarafı 1 ind sayfada] 

SON POSTA 

il Son Postanın Resimli Makalesi, 

( 

1 

Sayta 3 

Sözün Kısası 
lktısadi 
Buhrana 
Çareler .. -' 
Halk Fırkası kongresi bitti. 

"İktısadi sahada kabul edilen 
dilekler" nelermiş, biliyor mu
sunuz? Anadolu ajansı tebliğ 
ediyor: 

Vilayetin Teşebbusu 
1 - Orman i~erine ait dı· 

!eklerden bir kısmı idari me
selelerdendir, atekiler hakkın
da da kanunda zaten büküm-llıııL~dan başka vilayet te ı - Piyanko bileti alan bir adam, 2 - Bunan gibi bGtGn ba1abocla mGt- 3 - Ant muvaffakıyet aarhot edici 

~er müdürlügw üne yazdığı ldlllerle çarpıfmıı bir muharrir veya bir maddelerin •• kuvvetlilidir. Bu aarhot ler vardır. 
i'lllt d k d bir giln büyiik bir ikramiye kazamna, tDccar birdenbire bOyGk ratbet gören bir b ki ı...~ere e bu vesi alar an eaerl. yahut çnirdiji bir komia'on iti aa- edici madde lnıanı bet ahtlye aürü iye- Peki, bunu geçelim. 
~da onun bunun eline ge- bu ani muvaffakıyet onu aarbot 1 d ~k b" ff kı b bilir. Marifet hem muvaffak olmak, hem 
t..ı yeı n • 'uu ır mava a yet azanıraa. u 2 - Vapur tarif el erinde 
l~riıa toplattınlmasım bil- ı edebilir. ani muv akıyet onJan da aarhoı edebilir. aarbot olmamakbr. . k b 

==-====------------------------..----------==---·-- ....... --=----~=== ım an varsa az uçuk bir ten-ve işe ba,lanmışbr. \ 
.. befterdarhk ta evrak ha:ri- zilit yapılacakmış. Mersi, bu-

~ lllliıneyyizini isticvap ede- B.,-ıoTT1'.TTJ1'.T 'Tf"EJ''LG~Z> A V Hr ıt DV'RLE'RJ• nu da geçelim. 

~~ itsıl ~:';,İd:~wha~:; U • U J. T U J. T ı L!J, n.LU • .Ll.l.JD" lar!a..-f.:~::e ~';. !:::: 
~ (9) ay evvel iki tapu me· leden iyi neticeler alınmış. 
~un bu evrakın lfizumsuz Tebrik ederim. 

ll';t:ıd.~y~:~:~~:: :im~~~~ Rasim Ali B. Alacaklılar Noktai Nazarımızı Suzan H. 4 - Sığır vebasına karşı 
? ·h d l · da iyi neticeler alınmış. Aşı Ni illi encümeni, ev etin V . D M * * f • d Adi" T hk•k ~asırlık tarihi vesikalanm azifesıne önüyor, u- * zmır e 1 a 1 at usulüne devam olunuyormuş. 

~- t bir düşüncesizlikle satıl- amele Bitmek Üzeredir Kabul Etmezse l!i/uşulamaz ilerlemektedir oh, oh ... 
~rıı bir suikast şeklinde 5 - Bazı viliyetlerin ihra-

ki etmektedir. Ankara. 20 (H.M.)-Ruim Ankara, 20 (H. M.) _ Dayinler ile Saracoğlu ŞnkrD B. lzmlr, 20 (H. M.) - Suzan cab için ofisler tesisi düşü-
Son Postanm Hizmeti Ali Beyin vazifeaine iade Hanıma ait meselenin tahki- lüyonnuş. Ziraat odafarımn 
l' arumda mtlzakereye devam edilmektedir. Fakat mll.zakerenin ki d dil k d" B 
lrih Encümeni ile inkılap edildiği haberi doğrudur. Ba ne evam e me te ır. u ıslahı için kanun liyihası ha-

h 1 la- 1 aldaA-w cereyan hakkında kat'ı mal6mat yoktur. d R H d iL. ~i komisyonu bu meseleyi ususta yapı ması iUlm ge en a• meyan a emziye • lln zırlanıyormuş, falan. 
~ere etmek üzre dün kanuni merasim bitmek Oze- Binaenaleyh bu ıene blltçeye dnyunu umumiye faizleri için memleket hastanesinde mua- l Düşüne dursunlaP~ hazırlana 
~iyede müşterek bir içtima redir. hfrbir para konulmıyacagıv veya Parla mukavelesine 0 are taab- yene ı k b. ı d nI i"Ptl T • o unara ır ay evve ursu ar .•• 
'· Bu sırada muharririmiz htlt ettiğimiz senevi (18) milyon liranın üçte birinin konulacağı bir çocuk dünyaya getirdiği 6 - Prinç zerriyatı hima-
li.. -düfen içeriye girmiş, iç- ilmi lsbllahlar · · 
~d hak.lunda deveran etmekte olan rivayetleri aebepliz olarak tesbit edildi. Remziye Hamm yesının münasip görüldüğü ... ~ ... a bulunanlar muharriri- Ankara 20 ( H. M.) - Fa-
~ •lı"nı" ayrı ayrı sıkarak: tellkld etmek lizımdır. kendi namusunu paymal etti- Münasip! ~ k •Jtelerde teabit edilen ilmi 
' POSTA tarihimizi kur- ıı 11lahlar kimiJen dil enc&me- .. Hakimiyeti Milliye,, bugtha bqmakalesini DDyunu Umu- ği iddiası ile Şnkrn B. aley- 1 - Sanayi ve ticaretteki 
'- klfbr. İlim ve tarih namı- nıne gclmiştir.I Encümen aatıl- mlye meselesine hasretmiştir. hinde bir dava açtı. Bugiln hile ve tağşişlere kanun hü-
L ~e_ndisine teşekkür ederiz,. kümlerinin tatbik olunacağı ..• 
~eBr.dirT. ahk.ıkat Yapıyor !~~;:;• k~=~~j~~·~~kn .:~t':ıi: HUkOmelin Noklai Nazarı ı Netice MalOm Değil muvacehe edileceklerdir. Bu da mUuasip. Kanun h&-

çekmektedir. Siirt meb·Ulll Mahmut Be- bahsetmekte ve "SON POS- Tren Bir Adamı Oldurdu, kUmlerinin tatbiki için kon-
.. lleaeıe ile Maliye VekiJeti yin imzasım taşıyan bu maka- t A., yı notaJ nazarmda bakh arPden karar çıkması lizımmı•. 
Lı '1Akadar olmuş ve dün Bir ltalyan intihara le, htıkumetin noktai nazarını bulmaktadır. Mahmut B. ma- Bir Kızın Da Kolunu Kesti d~~ek. Ali. y 

~adan ıehrimize dönen b E · ana batJan itibaril• izah et- ltalesinin sonunda diyor ki: lzmir, 20 ( H. M.) - Dün ~Je T eftiı Heyeti Reisi Teşe bUs Hı 8 - Ziraat Ban kalan bazı 
~ 8. ayrıca tahkikata baş· lmıir, 20 (H.M.) _ Ba ıe- mektedir. Mahmut B. diyor ki: "Biz Paria itilifnamesinfn akşam saat 18 de (Bostancı) teahilit gösterecekler .. 
~. birkaç memuru bizzat ce saat sekizde Karşıyakanm .. Hem adalete uygunll hem tatbikine

1 
itiraz kebdiy

1
or1ak buk ile (Hacıhtıseyinler) yolunda Kafi, kafi. 

~•p etmiı, sonra tarih Banka sokağında F emand de tediye kabiliyetimiz e mil- arzu on ara mu a e e yapma bir tren kazası oldu. Arif işte memleketin fkbsadi di-
~tneni azasından Cevdet Mı"ssı"c namında bir ltalyan tenasip herhangi bir hal şek- gibi buit bir hevesi ve sebep· Ağamn 4 yaşındaki kızı Safiye k 
~d il ı t Jb da kaJ k k ı k le leri ve çareleri bundan iba-~ en etraflı malümat iste- genci tentürdiyot içerek intiba- linin gecikmesinde memleket ten · eri ge miyor. tirazımızrn ren a n ara o u e-
~ &yrıca Cevdet Beyin ao- ra teşebbüs etti. Sebebi bu için fayda değil, zarar göril- sebebi Cümhuriyet hazinesinin sildi. Saat (18,5) ta Bumova- retmiş. 
b._"Gl çocuklann elinden 20 gencin nişanlısı olan Matmazel yoruz. Himiller eğer eski id- -bu kadar ağır bir yilktl kal- dan lzmire gelmekte olan - Dile benden ne dilersen 1 
~ aldığa bir vesikayı tet- Frazi Kaponinin bir milddet- diaJar ve malum talepler ilze- 1 ~Hıfamaması, ademe kabiliyeti- tren Mersinli köyünde hüviyeti - Sağlığımz Efendim. 
~ etıni~ fotoğrafını da al- tenberi sevgilisine ıoğuk mfıa- rinde duruyorlarsa nikbin ol- J;Dızin buna yetmemesidir . ., lesbit edilemiyen hir adamı 
~J!llr. Bunlar arasında ikinci mele yapmıya başlamıt olma· miya imkan yoktur.,, DU U * . ·ı J çiğnedi ve öldUrdii. Her iki Bir 
.,..._ h d d ) b t t b- M b B k l · · b yunu mumıyecı er e ya- kaza hakkında müddei umu-' mu asarasın a or u- sıdır. (Fernand m aya ı e a mut ey, ma a esının u l ü k . .. b t b" l"k k k b d 
\.;, ınasrafını gösteren bir likededir. kısmına müteakip . pıt~ m :ı:a. erenın ~us ~. btr mi ı tah i ata aşla ı. C b h 
~ da vardır. .. . " " . ne ıce venp vermıyecegı u am az ane 
F B• Ü b•J Bıze sozumUzde durmadı- dakikada maliim değildir. Fa- LAhiy G•d•ı• 
azh Bey Ne Diyor? ır tomo 1 ğımızı söyliyen Avrupa dev- kat anlaşmak imkana 1 haııl a e 1 ı ıyor Hakkında 

t~ll hususta Vali muavini ----- letlerinin asıl kendilerinin söz· olsa bile murahhaslarda yem 
\ Bey muharririmize tun- İzmir - Salihli Yolunda lerinde durmadıklan ve ica- mukaveleyi derhal imzalamak 

, '6ylemİftir: Uçuruma Yuvarlandı bmda imzalarını bile inkir aalabiyeti yoktur. Vaz~yeti 

Alman -Avushırya itilafı 
Heyecanla Görüşüldü Dlbı bu sütunumuzda "Ben 

Amar" lann Taksim mey· 
Cenevre. 19 (Hususi)- Ce- danına kurduğu cambazhane 

miyeti Akvam Mrdisi, ali.kadar • lehinde bir yazı intişar etti. 
devletleri dinledikten sonra ' Karilerimiz, altındaki "gönde-

~r müddet evvel Maliye ettikleri ,, hakkında .. SON gidip ( Paris ) te idare mecliı-
~ ttinin emrile iki tapu lzmir, 19 (H. M.) - Bugün POSTA,, da çıkan makaleden lerine anlatacaklardır. 
~ llru burada tetkikat yap- saat 14 te Nuri Efendinin ida-

latılan evrakın Uizumıuz resinde bulunan 49 numaralı 
nu söylemiJ. Halbuki otomobil (Salihli ) ye giderken 
encümeni ve tarihçiler bir uçuruma devrildi. Sekiz 

\ı':'l' ıı kıymetli olduğunu yolcudan altısı hafif. ikiıi çok 
S..,orlar. Bu iki noktai na- ağır bir surette yaralandı. 
\ ._ •ekilete yazdık. Ayrıca Şimdi hastanedeler. 
\...~llıeye, sokaklara döklllen 
~ toplattırılmasını bil- Gazi Hz. nin Anadoluya 

.. Ayak Bastığı Gün .. 
l &~i Kast Mı Var? Samsun, 18 (Hususi) - Ga-\ ::ı. Encümeni azasından zinin Anadoluya buradan ilk 
~ aıuharririmi.ze dün fU ayak bastıktan gllnün yıl d6-
~· ehemmiyet malômab nnmn hararetle tes•it edildi. 
" lftir: 
~' Bulgar sefaretanesine sunun çok muntazam bir uıul
~ı P bir jeneralin seneler- le tesbit edildiğini gördllm." 
~eti Tapu idaresinde tet· Tetkikahn tapu memurları 

Yapmakta olduğunu bt- tarafından yapılması ve evra
lb B · di B ı kın da Bulgaristana satılması 

~~~ u zat şım u ga- encilmen azasında bir ıuikast 
~ kalan eski viliyetle- tftphesi uyandırmıştır. 
~ SQ..taribini tetkik etmekte Meraklılar Harekete Geldi 
l~Otu günlerde burada gör-
~ ın. Bir giin bana şun- Bu vesikalar Sirkeci istas-
) "l'~.tnııştı : yonuna taşınırken bir kıamı 

~~-----------.. ···-------------~~ 
Veznedar Mahkllm Bir Maznun Tahliye Edildi ~vusturya - Al"'!anya. Ag~mrü~ rilmiştir., kelimesinden bu yn· 

lzmir, (Hususi) - Paket Samsun, ( Hususi ) - Ko- ıblAh münasebetıle ( Lahı ) di- zının bir ilin olduğunu v..., 
vana adaletine gidilmesi hak- . "B A Ef · 

Gnmrüğll veznedara Muhliı miinistlik zannile tavkif olun- lcındaki teklifi ittifakla kabul bızzat en mar .,, nm 
Bey bir suiistimal meselesin- duklannı enelce bildlrdijim etmiştir. Celse oldukça beye- kaleminde~ çıktığını anlamış-
den nç ıeneye mahkum fiç kişiden Muallim Kenan B. canlı geçmiştir. !ardır. İlanlarımız arasında 

oldu. tahliye edildi. bulnnmasını bile nefretle kar-
----====-==--......::====-====--===--~'---~ Belediye Reisi Açıkta tılıyabilecejimiz bu yaza, ma-

l lzmir, ( Hususi ) - Bele- birane bir cambazlık yapmlf • • • 
ister inan, ister 

• 
inanma/ 

"Mübadele ve teffiz it
lerinin kat'ı tasfiyesi ve 
lntaa " kanununun albncı 
maddesinde şu yuabyor ı 

" işbu kanunla temlik 
edilen gayrı menkullerden, 
lskinı Adi haddi dahilinde, 
yolsuz verilecek olanların, 
bu kanunun meriyetine 
kadar istifa edilmemİJ 
borç taksitleri tahsil olun
maz. Tahsil edilmiı olan
lar iade edilmez." 

Bu kanun maddesi ga· 

yet sarihtir. Bu kanunun 
meriyetine kadar ahnm&9 
mıı borç takıitleri tabail 
edilemez, değil mi? 

Fakat iskln idaresi ka
nunun bu maddesine ebem• 

miyet •ermıyor ve borç
lunun borcunu tesbit ede

rek, noterde tasdik edil
miş birer senet istiyor. 

Mübadele ve teffiz iş
lerini idare edenlerin ba 
kanunu anladıklarına artık, 

ister inan, ister inanma/ 

diye Reisi Sezai Beyin mün- gibi, sütununu şaşırarak ba
hal meb'usluklardan birine vadisler arasına karıımııbr. 
namzet gösterileceği tahakkuk Gazetecilik a.leminde her za
etmemiştir. Bundan başka iz. 
mir meb'uslarından bazılarınm man vukua gelen bu türlil 
şiddetli tenkitleri dolayısile yanlışlıklardan biri için daha 
Sezai Beyin Belediye reisli- karilerimızden özür dilerken 
ğinden de çekileceği anlaşa- • ıunu ilave etmek isteriz: Ga
lıyor. zetemiz, neşrettiği ilanların 

Şüheda Eytamı Ve MalOller 
Cihangir askerlik şubesinden: 
Cihangir askerlik şubesin

de mukayyet ma!fılin ile şühe
da eytam ve eramilinin maaş 
senet ve cüzdanlarını ve nü
fus cüzdanlarını hamilen üç 
giln zarfında mez.cfır şubeye 
müracaatları. 

~~ıyenin uzun milddet Sultanahmet parkı önilne da-· 
~· .ve cihangir olmasının knlmüş, çöpçüler de bunları 
~, tıındi Tapu kayıtlannı KunP..:apıya götürüp dökmüşler
~ttikten sonra daha iyi dir. Dün bazı meraklılar Kum
~ • Meseli Varnada bir kapı sahillerinde eski vesika 
'~'iti lcayıUarım ararken bu aramışl:ır ve bazı feyler bul-

11 

kt~n "ubk~fu- m~~~~ ıı~------------·-----------~ 

Samsunda Seyyahlar 
Samsun, 18 (Hususi) - Bu

glln buraya (300) seyyah geldi. 

münderecatından dolayı mes'u
liyet kabul etmez, fakat ken
di elile yazdığı bir yazıda 
bize verdiği ianelerden bahse· 
derek yaptığı iyiliği baş!l 

kakmak istiyen "Ben Amar., 
Efendi aleyhindeki fikirle
rimizde şiddetle ısrar ede· 
riz \'e bu iiin muhteviya
tının hiçbir keii:nesiııe iştirık 
etmediğirr.izi ltlenen beyana 
lüzum görürliz .. 
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Asya da 
Tetkikat 

A 

Fransız Alimleri Hayli 
Uzun Bir ilim Yolcu

luğuna Çıkblar 

Bauv dat, ( Husuıi ) - Bu-

fıaya 30 ) kişilik bir Fransız 
lim eyeti gelmiş, Kıral ve 

hUkftmet erkanı tarafından 
karıılanmışbr. Bunlar içinde 
tanınmış Fransız edipleri, ta
rihçileri, mllhendisleri, taba
ka t, coğrafya, ihsaiyat ve ik-
tısat llim'erl, beşeri coğrafya 
ve kozmoğrafya mütehassısları 
vardır. Heyet Lübnan ve Su
riyede tetkikatta bulunmuştur. 
Alimler hükumetin hazırladığı 
otelde kalmamışlar, Spor mey
danına kurdukları hususi ça
dırlarında yatmayı tercih et
etmişlerdir. Heyet buradaki 
tetkikatını bitirdikten sonra 
lran ve Efgan yolile Orta As
ya ya gidecektir. 

Vazifeye Merbutiyet 
Nevyork - Baylor Darül

fünunu Şehyülmüderrisini dok
tor Samoel Palmer vazifesi 
başında f eJakirane bir surette 
ölmüştür. Doktor Palmer kan-
ser hastalığına tutulmuştu. 

Bu sene mektepten çıkan 
(428) talebenin de diplomala
rını imzalamak icap ediyordu. 
Kendisini tedavi eden dok
toru, bu imzaları yaptığı tak
dirde işin yarısında öleceğini 
ıöylemişti. Fakat milderris 
vazifesini yapmak istemiş, 
(260)ıncı imzada bayılmış ve 
vefat etmiştir. 

Garip Bir Dava 
Paris - Avukat Mösyö Te

odor Valansiye müracaat eden 
genç bir kız., nişanlısı aleyhin
de (200) bin franklık bir 
tazminat davası açmasını 
rica etmiştir. Bu genç kız 
nişanlanmıı, nikah yapılması 
kararlaımış, bütün davetliler 
ve ıahitler belediye dairesine 
gitmiıler. Gelin de gelmiş. 
Fakat gilveyden eser göriln· 
memiş. Bir saatlik bir intizar
dan sonra güveyin bir arkadqı 
gelmiı ve demiş ki : 

- Arkadaşım evlenmekten 
vazgeçti. 

Genç kıı, uğradığı bu mu
ameleden dolayı avukata yu-
karda bahsettiğimiz davayı 
açtırmıştır. 

Havlama Müsabakası 
Londra, ( Hususi )- Bazı 

zenııin İngiliz kadınlarının te
ıeb büsile bu ay Londrada 
bir köpek sergisi açılacak, 
en gUzel ve en ince sesle 
llavlıyan köpeklere mükAfat 
verilecektir. Hakem heyeti 
meyanında bUyUk muıikişinas
hr vardır. 

r 
Kiralık Ev 

E,· kiralamak ve-ya eviniıl 
kiraya vermek istiyor mu-

sunuz? 
Gazetemize ilin veriniz, 

aün dolaşarak yorul
u:ıun o 
maktan kurtulunuz. 

16 Kelimelik Bir llAn 
25 Kuruşa 

1 PAZAR OLA HASAN BEY 
Bir 

OTOMOBİLDE •• 1 Derdi 
G··bre , 

Hamamlarda u a 
Y akılmıyacak, Sula~ 
Gübre Katılmıyaca 

- • Sıb" 
Diyarbekir, (Hususı)- arlıı 

biye Meclisi verdiği kar ıfll 
h d b kıfrrıas amamlar a gU re ya ket 
menetmiştir. Aksi har~ ıa~ 
edenlerin hamamları kapa ~o
cakbr. Ayni zamanda su e" 

l 1 ·bre ıJJ ru arına salıyeri en gu . ol" 
ıelesinin de halli kararG"ır bil" 
muştur. Yeni borularla OJ" 

mamlarına su almıyan hartla 
lar açılmıyacaktır. 

~ stı' 
Şimdiye kadar lagııtl b e" 

larile sulanan sebze ba ~sı 
lerinin temiz su ile sulanın afı 
. . 1 k . t ınasr ıçın yapı aca tesısa 

kabul edilmiştir. . 

Ş h. . . d k' k' mit desti e ır ıçm e ı ıre • . io' 
• l ~ b 1 . h. harıc 
ıma at ane erı şe ır }<a' 
çıkarılacakbr. Hıfzıssıhha b'Ye" 
nununun tatbikata için na. 

1 
de 

lere talimat gönderilınesı 
karar altına alınmııtır. I 

Sabr 

5,100 Lira 
Diyarıbekirde Bit 

ihtilas Oldu 
~ td•' 

Şoför - Hasan Bey, yanındaki hanım: "İleri gitme, dur!,, dedi, durayım mı ı 
Diyarıbekir, (Hususı) - ,raf 

rei hususiye merk~z pı~jpİIJ 
kltibi Hüseyin Avnı Efen babı 
vazifesi iktizası olarak es öS" 

istihkaka ait çekleri fazla gka' 
termek suretile Ziraat bafl .... 

Hasan B. - Sen gürü canım, sana söylemedi o. 

Hasan Bey 
Ve Hasta 
Akraba: 

Haaan Beyin akrabasından 

birinin böbreğinde tq vardı. 
Hasta biçok dok
torlara gitti, fa
kat iyi olamadı. 
Nihayet bllyük 
bir operatör, has-

taya ameliyat yap-

tı ve böbreğin
den tqı çıkardı. 

Operatör, bir gün Hasan 
Beye rastgeldi, dedi ki : 

- Bak gördün ml1? Senin 
akrabanın böbreğinden • taş çı

kardım, hasta iyi oldu. 

Haaan Bey: 
- Aferin 1 Dedi, birçok 

doktorlara tq çıkardın 1 

Akrep 
Ve 
Kaynana 

Birgün, kahvede, mahalle

lidenbiri Haaan Beye dedi ki: 
- Başımıza ge-

lenleri sorma , 
Hasan B .... 

- Ne oldu? 
- Kaynanamı 

akrep ısırdı. 
- Eh, miljde, 

öl Ur. 
- Kaynanam mı aınr? 
- Hyır, akrep ölllrı çUııJdl 

mutlaka zehirlenmiştir. 

.iN FIKR LARII 
,.-·.----------- Zamane Dilile Hasan Bey 

SEVGİLİMLE MÜNAKAŞA 
1
Ve 

_i_su:.~ Ehbabı 
Söyle bana ey Hasan, • Dinle ey Pazar ola, 
Nedir acaba tasan? Şunu zihnine dola, 

Bir giln tanıdıklarından biri 
Hasan Bl!yi yakaladı ve ona 

Olmaz mı, böyle mahzun, Beni seversen eğer, 
Boynu bükük durmasan? Sana derim: "Budala!,, 

1 dedi ki: 

• 
Olur ama etme naz, 
Gel sevişe1im bu y:ız, 
Havalar soğumadan, 
Bana sen ısın biraz. 

Pazar Ola 
Hasan Bey 
Ve Revani 

Hasan Bey bir gün kapıdan 

revani alıyordu. Satıcıya sordu: 
- Okkasını 

kaça verecek· 
ıin bakalım 1 
-Ynı yirmi 

kur ufa olur, 

Ha aan Bey. 
- Ammada 

yaptın ha ... Re
vaniyi her yer-

de ıekıen ku111fa veriyorlar. 

- ldare etmez Hasan Bey •. 

Bak bu revani pi9kin... Sen

den yalnız yaktı~ım ateıin 

paraaını lıtiyorum. 

- Disene ... Bu revani ateı 

pahaıına 

• 
1

1 

- Yahu ... 
Benden sela· 

Sen benim zihnime dal, 
Tut, kopar, aklımı al, 
Gelirsen kucağıma, 
Sen zekisin, ben aptal! .. 

Pa. O. Ha. 8. 

Hasan Bey 
Ve 
Dürbün 

mı, sabah• 
kestin mi? .• 
Ne fenalığı

mı gördün? 
Eskiden beni 
gördün mü 
balta olur
dun, yanım
dan ayrılmazdın ! 

Hasan B. gülerek cevap 
verdi: 

- Eyi ya işte, evveli balta 
oldum, sonra da bir inişte 
selamı aabahı kestim. 

Hasan bey hiç durbnn gör- Hasan Bey 
memişti. Bir gUn dükanlardan 

birine girdi ve Ve 
dürbünU gös- • 

tererek : I lçk i 
- Bu ne? l 

dedi. . H~san Bey hiç rakı içmez-
Dtikin aa- dı. Bır gün tecrübe için ona 

bibi anlattı : iki yudum içir-
- Hasan B. diler. 

buna "dürbü~" 
derler. Bu ta
rafından ha-

karsan uzağı yakın görürsün, 

tersinden bakarsan yakını uzak 
görlirsUn. 

Hasan B. gUldU : 

- Ha, ha... Anladım... Bu 
tarafı borçlulara bakmak için, 
tersi de alacaklılara bakmak 
için değil mi ? 

Aman 
bu ne acı, ne 
fena içki ..• Di
ye bağırdı. 

- Sen öyle 
diyorsun amma 
her içen bayılı
yor. 

Hasan Bey düşündU: 
- Ona "bayılıyor., demez-

ler " d ' . sızıyor,, erler, cevabını 
verdı. 

d w l l''" 
sından sahte olarak al 1~ ·bl 
ralar iki bin beş yüz lir~ ~ıye 

h . d·ı· d f\ı1ul ta mm e ı ıyor u. k"~a-

müfettişi Kemal Heyin tel 
1beŞ 

"ktarı 
tı ile bu paranın mı • rlil' 
bin yüz lirayı bulmuştur· tab' 
seyin Avni Ef. kefaletle dde" 
liyesini istemiş ise de re 
dilmiştir. Sabri 

Suçlu Meınurlat 
ı fle 

Cizre KaymakaJJl fefl 
iki Memur Mevktı~ıer 
Muhakeme Edilece 

- ('ıtedO 
Mardin,( Hususi) -

1 
do" 

suiistimal yaptıklarınd30 ·ıniı' 
d ·rı şehri 

layı tevkif e 1 ıp Ha ri 11 

getirilen kaymakam y geıeıı 
arkadaşları hakkında idBr' 
bir kısım evrak Vilaye~ ciif1'" 
heyetince tetkik edilere eteriıı' 
l . . l" u muhakeııı 
esının uzum . . ' karar verilmıştır. ·crıısıfl . ·n ı .,, 
Muhakemelerını tııt'" 

f bulunıll3 .. 
kadar mevku buıu0 

b" sebeP ~.,, .. 
istilzam eder ır danı yu 

b "l'"k kuman f{e" 
mıyan o.u ıuuru 

başı Halit, nüfus ıııe rııeıtlurıl 
mal ve muhafaza hl'yefetİll' 

. · ta 1 • a" 
Cemil Efendılerı~ sutüpı ıı lo 
kaymakam Hayrı, t beyıerl:ı" 
biyesi müdürü Nusra d"ll Be 

l rııı " Jıı· 
muhafaza menıur a e"t<uf 0 

d. · de m . 8sııı çet Efen anın . ·rı ıcr 
rak muhakenıeierJJll 
karar verilmiştir. ce11101 

---:---Mucadele 
Mardinde Çelurge Şifll'fü'' 

. (fi susi) - gere 
Mardın u erlceıdcı. 

0 
çe 

kadar gerek 9~ 776 ) }(ı~ tir· 
kazalarda ( 4 'b edif rıı•Ş 

. ·rrı a 
kirge sürfesı ı 



~Mayıa 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

~~ekil Paşaya Açık Mektup 
;•tarn; 

~ •"•imde bir ecnebi cambaz 
..,:ııanyaaı faaliyete batladı. Pa· t' zı cayır cayır çekiyorlf. Her 
~datın cebinden birer lkit•r 
ıa,a1 İçin ilk bakıtta ehemmiyetli 
'it lrıGyor. Fakat bu kumpanya 
-1~ evvel memleketten çıkarıl
ıe •cak olursa, kemali hulu• 
lıf,•~ırıirniyctle ve bir vatandq 
1ttj til~ hatırlatırım ki: Milli aer-
~- lııızden "bir buçuk milyon,. 
a~•ha ekailiyorl .. 
~ ııtün kıymeti birkaç hokka· 
'ı 1

• thlileşmit birkaç dat hayva-
--~ f~stermekten ibaret olan bu 
~ e llİrmek için ( 75, 200, 300) 
~11

11t Veriliyor. Cami avlularında, 
~ tü aralarında can çekiten 
,~eleri düıününüz:. Bugün ell
~t e Verdiğimiz beher lira ecnebi 
~•ıı ~ern}ekete gittiği lçln her· 
~~Ilı bir vaaıta ile belki de birer 

illan kurşunu olacaktır! ... 
Üıküdar Çavuşdere 

fırmı No. 49 

M. Enver 

'unevver Türk Gençlerine 
'1ünevver Türk genci; 

ht Nezdinde milli vazifenin her 
ti den üstün olduğuna şüphe 
~ek ne kadar çirkindir. Benim 
~ hepinizin de duyduğunuz fU 
-., lı.ı.ır cambazhane birkaç gün 
,~el ,ehrimize geldi. Halkın 
~t:lıiı tahacümilnü ırördük. En 
~ l bilet ( 75 ). kuruş. Bir günde 
11 •ı (10) bin kişi muhakkak bura• 

Ilı • 'il ltyaret ediyor. Bunların bepal 
~ 11~uı biletle ıeyretmiş olsalar 
~ lunde (150,000) Türk Jiraıı 
tteıhude yere ve bir daha avdet 
'çltıtırıek şartile aziz vatandan 
lı llJ> gidecektir. Demek bu mü· 
,,•ta~ (15) gün kalacak olaa 
trrı hesapla tamam (15) milyon 
t~~~ lirasını alıp zötürecektir. 
'1 ır hastalarımn yatırılmaaı 
~ı" hastane yapmıya para bula
lt~ltı bizim gibi fakir bir mem· 
~etten hu iklısadi varlık içinde 
tir~ azim bir servetin uçup 
t~ltıtsine elbette razı olmıya· 
~ 1ın1z, 

Gıe'ft• Darülfünunlularımız olmak 
tjltı~t bütün münevver kardetle· 
ttlı.~ milli vazifelerini kanuni 

tide ifaya cavet ediyorum ı .. 
Tütiin ekisper kursunda: 
Abdarra ;man Ahmet 

8ursa Mahpuslarının Ricası 
Muhterem efendim, 

~ Senelerden beri çektiğimiz ce
l . llın b. . ı h . . • 
ıııtd· ızı tamamen ıs a ettığını 

ilıG 1'.erek, iki sene evvel bazı 
~ CrınıJer için yapılan af ve tecil 
'1111~~nun bu defalık bize de 
,111~1lıni millet ve devlet erka-

li •n istirham ettik. 
' ata ve günahlarımızdan ne
'~ttle hundan sonra doğru .yol
lG~. •yrılmamıya ahteden bızler 
~~l"lletin ve millet vekillerinin 

ilk aflarma intizar ediyoruz. 
Bursa hapİ!ianesi 

Hüse.lJİn 

\~ TAKVİM -

Dünyada 
SON 

Neler 
POSTA 

Oluyor? 

Mısırda ln-ti-h-ab--a-t--B~itti, Avrupa 
BirliğiKongresindeHariciye Veki-

• 
limizin Beyanah-~usva-lngiltere •. 

ispanyada son ıiinlertle gapılan nümagl,Lerde lıolk lcllişel•r• ateş vermi,I11rtli. 

/spanga isyanında lciliselerl gağma eden Jw.lkın nümayişi 

Mısırda JC:enevrede lingilterede 
intihabat T. Rüştü Beyin Rusların 
Bitti Beyanatı Tahkzri 

Kahire, 18 (A.A)- Bugün Cenevre, 18 ( A.A) - Av- Londra, 18 ( A.A ) _ A-
intihabat dolayısile Dakhalia l rupa ittihadı komisyonu mü- vam Kamarasında M. Austen 

I r d ka' .. k b d zakeratında Tevfik Rüştü C t 
eya e ın e ın uç asa ~ .a Bey söz alarak reisin cemile- hamberlain " ngilterede bol-
kargaşalaklar olmuştur. Veft çı- kar sözlerine teşekkür ettikten şevik propagandası yapılma
lerin lideri Nahas Paşa, ilan sonra gümrük ittihadı, kredi, ması hakkında Sovyet hükü

metine yapılan resmi ihtar ile 
edilen intihabat netayicinin beynelmilel santralizasyon me-

mezkiir hükumetin istihza et-
dogw ru olmadıgw mı söylemekte selelerine ve bazı istihsal · d ld mesıne müsaa e etmiş o u-

,Sayfa 5 
= 

1 Kadın Ve Kalp İşleri 1 

Evlenme işlerinde iz:
zeti Nefis Meselesi 
Bir Genç Karie Cevap 
Beşiktaştan H. M. rümuzile 

bir genç yazıyor: 
"Bir ıenedir bir genç kızla 

te'fitiyoruı.. İkimizin de ailemiz 
bizim bu ıaf ve tamimi mUna
aebetimizden haberdardır." Fa
kat, ailelerimiz biribirlerini tanı
mıyorlardı. Ben tarafeyni tanıt
mak üzere iken kıun, haberim 
olmadan bir baıkaıile nişan
landığını öğrendim. Aradan ilç 
ay geçti. Kız nişanlısından 
memnun olmadığını ve benimle 
evlenmek istediğini söyledi. 
Fakat şimdi ailem rıw olmu
yor. Benim bu kızdan vazgeç
mekliğim mümkün değildir. 
Bu işin içinden nasıl çıkabili
rim?,, 

Oğlum bizde bir genç kız 
izdivaç meselesinde tamamen 
kendisine sahip değildir. Onu 
bu itte daha ziyade ailesi 
idare eder. Kız bir başkasını 
sevebilir. Fakat bir giln ailesi 
tarafından sıkıştırılır •e bir 
başkasına verili verir. Onun 
için kızın, seninle seviştiği 
halde, gönln ıende olduğu 
halde bir başkasilo nişanlan
mış olmasını tabit görmek 
IAzımdır. 

Aileniz, kız ailesinin bu 
hareketini blr iucti n~fis me
ıelP.sİ yapmıya çalışıyor. Hal
buki bu yanlış bir zihniyettir 
Ye izdivnçlarda ailelerin bu 
babl zihniyetleri hAkim olma
mak lazımdır. Binaenaley aile
nize bunu anlatır ve kızın 

I PATRON VERECEGIZ 
"SON POSTA" evinde 
dikiş diken, fakat ıon 

modayı takip etmek iıti
yen kız ve hanımlarımıza 

bundan böyle elbise pat

roııJan vermiye karar 

vermiştir. Bu maksatla 
Greta müessesesile anlaş
mıştır. Perşembe günün
den itibaren bu aUtunlar
da hergiln biı' kupon ve 
her Perşembe günü bir 
elbise modeli neşredile
cektir. Karilerimiz bir 

haftalık kuponları toplı
yarak bize gönderdikleri 

takdirde kendilerine o 
modelin patronu bedava 

verilecektir. 

Yarından itibaren ku

ponların neşrine b~la-
uacaktıı. Kuponlarımızı 
Toplamayı unutmayınız. 

.J 
yaziyetindeki güçlilğil izah 

edebilirseniz muvafakat etme
meleri ıçın hiçbir ıebep 

yoktur. 

. H anımteyze 
,__ _________ Z_a_g_ı_f_la_m_a __ D __ er_s_k_r_i--~------~J 
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Vücudun belden yukarı kısımlarındaki şişmanhkluı ııider
mek için bu idmanı bilhassa tavsiye ederiz. 

1 - Yere oturup bacaklarm121 uzatınız. Sonra okla İşaret 
edilen şekilde başınızı bacaklarınızın arasana yatırınız. 

2 - Sonra arkaya yatınız. 
3 - Tekrar, yere dayanmakıızın, başınızı kaldırıp ayni 

hareketi tekrar ediniz. ve Sıtk1 Paşanın atideki neti- şubelerinde devletçilik usulüne ğundan dolaya hükumete taar
celerle daha ziyade iftihar temas etmiştir. Türk tezinde ruz etmiştir. Mumaileyh hüktl

~ etmesi lil zımgeleceğini müs- Ekivalans mühim bir esas metin sovyetlerin istihfafma rek lngilterenin basiretli ol- meğe medar olmağı tercih 
eylemektedir. Mumaileyh Fran-

31 21 -Mayıs- 931 t-. • 16 

r 

tehziyane beyan etmektedir. teşkil ediyordu. Tevfik Rüştü hedef ve diğer milletler naza- ması ve sabırlı davranması 
100 ölü, 1500 y~ralı,' hapisha- Bey, beyanatını " dahilde ve nnda gülünç bir bale geldiğini lizımgeldiğini söylemiştir. M. 

~ .\rabt Rumi hariçte sulh ., prensi pi ile bi- söylemiştir. Mac Donald, Rus milleti · ile 
\.., lllıarr,m -1550 s . May11 - 1347 neler masumlarla dolu, ~imen- tirmiştir. İçtimada Tevfik Rüştü M. Mac Donald cevap vere- cihanın diğer milletleri arasın-

18 ile Almanyanın sovyetlerlc 
siyasi münasebetlerini idame 
etmekte olduklarını, halbuki 

~t·;;=;:-~ ... u diferler, telgraf ve telefon y d k tt.~t~ vakıt-u.ani·v81iııti Beyin sözleri çok ehemmiyetle unan ve Macar hariciye na- daki diişmanlığı i ame etme 
F ransanın lngiltereden dahn 
ziyade fena muameleye maruz 
kalmış ve Almanyanın da pek 
başka sözler işitmiş olduğunu 
hatırlatmıştır. 

~•109.12 ıt 1 Akşam

1
12.-j ı9.25 hatlarında servisler inkıtaa dinlendi ve iyi · tesir bıraktığı zırlarmın tasvip edici hareket- istiyen kimseleri taklit eyle-

' 4·46 12.ıu Yat.ı t .54 21.11 ( uğramış, işler tamamile dur- sarahatle görülüyordu. Tevfik leri nazarı dikkati celbedi- mek arzu etmemekte bilakis 1 
8.43 16 08 imsak 7.05 2.30 '== · muş, Mısır matem içinde. Rüştü Beyin yanında bulunan yordu. sulh ve itilaf yolunu genişlet· 

~ .. =================-=====================================================================================~ 
\l ğim zaman Broga güldü: rinliği az bir ıandıkhr. İkin- lu ıu eleğe ıevkedilir. Ça- kayış veya demir kuşak ye-
~nda Sergüzeştler Arasında No. 8 - Sandalın dibinde topu cisi dUz bir elektir. Üçüncü- murun içinde bulunan taşlar rine kullanmak için ince ağaç 

{i Al ETE c ,. ALT 1 N p Eş 1' N o E !:~~ır~n,bi~ı~!kis~~:: t;:~:n:~ ~~Y~~ ~:d~n~tud:!~aH=a~:~~ ~:1::~ir e~~=~~:nge~:;~Pt!;~~~ da~o~e~~~;amkaor!~~ bende 
istiyorsunuz, dedi. Bunun için nUn birden uzunluğu azami iıe hafif olduğu için tahta karargahımıza ait muhtelif 
laakal on misli fazla tahtaya iki buçuk metredir. oluğun üzerinde inhilal eder. teaisab vücuda getirmiye bq-

~~tın madenlerini itletme 
~ tlerinden bahseden kitap-

\d 0 kursunuz, bu kıymetli 
~ill eni pisliklerinden ayırmak 
' Sülüs adı verilen bir nevi 
~.~~ alet kullanıldığını öğre
~~t· llız. Bu kitaplar ıize bu 

ltı 
~l 0luı metre uzunluğunda 

ad 
aıı yapılmıı bir kanal 

olduğunu da ıöylerler. Bu ka

nalın zemini uzun çizgiler 

halinde muhtelif oluklara tak

ıim edilmiştir. Altan zerreleri 

veya altın taneleri bu olukların 

arasında birikir, toz, toprak ta 

kanalın zemininden akıp gider. 

Ben ( Şerüben ) e bir SülUı 
yapmak lüzumundan bahsetti- J 

lhtiyaç vardır. Bir altın ocağında Long· Altın gibi ağır zerre ve ta- ladım. 
Süliiı dediğiniz şey, tetki- Tom ile çalışmak için evvelA nelere gelince bunlar da daha İlk işim yekdiğerine yakın 

lat sahibi bityük bir maden düz elek umumi vaziyette evvel aıva ile ııvanmaıı icap mesafede iki tane ocak yap• 
için faydalıdır, fakat bize lü- toprağa dikilir. Eleğin öbür eden oluktan kayarak çek- mak oldu. Bunları mühim bir 

· · · d k l ıey zannetmeyiniz. Y ekdiğe• zumu yoktur. Biz sadece bir tarafına da on beş derece ka- mecenın ıçıne ö ii ilr ve o-
h 'k rının üzerine konulmuş iki ( Long - Tom ) yapacağız. kadar mail bir vaziyette çek· rada irı ir. 

ııra taştan ibarettir. Bu iki 
Bu ( Long T om )un ne oldu- mece vazolunur. Hor ikisi Şerüben iptidai bir tezgAh 

ııra taş ta Uç dıl11 mevcut 
ğunu biraz sonra anladım: Bu, tahtadan bir oluk ile birleı- kurarak tahtaları birleştirme- olan bir murabba halindedir, 
Uç parçadan müteşekkildir. tirilir. Bu iş bittikten sonra yi, oluğu eleği ve çekmeceyi İçinde ateı yanacakbr. 

Birincisi çekmece gibi, de- altın kuyusundan çıkan çamur- yapmıya, Karga içinde ip (Maabadi yarın) 

... 



~6~Sa~,ta~====;::::=======================-==S=O=N~P~O~S=T=A:::=:====-=-=========~-====-===============~M=::::::a~ 
"SON POSTA,, nın Yeni Müsabakası 

2000Lira Nakit Ve 
Hediye Dağılıyoruz •. 

Resminizi Bize Gönderiniz, -t---------~~--------------------s i n e m a l a r -------------
* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

Bu akşam MELEK sinemasınd! 
"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. Ed~yor.? ) serliivhası ~ltmda 
neşretmekte olduğumuz resımlen, yahut ta bu r~sımlere 
mahsus kuponları toplamak kafidir. 

Kuponları matbaamıza getiren l<arilerimiz kuraya ibtiy8:ç 
olmadan küçük hediyelerini derhal alacaklardır. ~u ka?
lerimize hediyeleri ile birlikte bir sıra numarası verılecektar. 
Büyük hediyelerin kimlere isabet edeceğini anlamak için 
bu sıra numaraları üzerinden kura çekilecektir. 

Büyük Hediyelerimiz Şunlardır 
Bir Kariimize lOOLira 1 1 ,, Bir Gramofon 

, 75 ,, 1 " Bir Radyo 
,, 50 ,, 1 ,, Fotoğraf 
,, 25 ,, 1 ,, iskarpin 

10 Kariimize 10 ,, 1 ,, Kumaş 
Küçük Hediyeleriınize Gelince .. 

Bilaistisna bütün karilerimize lakdim edeceğimiz küçük 
hediyelere gelince: Bunlar, hergün cepte taşınacak şekilde 
birer hatıradan ibarettir. 

Dünyayı Kimle}.· 
CHURCHİLL 
Bugün resmini neşretti

ğimiz Winston Churchill İn
gilterenin en nafiz, en kuv
vetli, ve dünya :-;İyaseti 
üzerinde en müessir rica
linden biridir. Birkaç defa 
İngitiz kabinesinde nazırlık 
etmiştir. Makdonalt kabi
nesinden evvelki . kabinede 
Maliye Nazırı idi. 187 4 te 
doğmuştur. Ayni zamanda 
müellif, gazeteci, ve profö
s5rdllr. lngilterenin btUtın 
umumi meselelerinde fikri 
dinlenen bir adamdır. Ga
zetelerdeki neşriyatile hn
kümetin icraatini mütema
diyen tenkit etmektedir. 

idare Ediyor. 

Müsabakamız " 40 ,, 
Gün Devam Edecektir 

Reamlnld bize g!Snderlraenl• alı:e 1 
tablatınm ı!Syllyeblllrhc. Fakat bunun 
için r&nderllecek resimler iyi ve tabii 
po:ıda çeldhalt olmHı llsımdır. Taki 
mUteha111aını11ı mntalea11ada hataya 
dUtmesln. .. 

Tablatlerlnl anlamak User• blse r .. 
alm glSndarea kartlerlmls bakluada 
mGtehuı111mı:ıın mlltalea1&111 •t•iıkl 
utırlarda ok117ablllralolsı • .. 

Mustafa Nuri E/. Çalışkan 
' ve uyanıkbr. 

Herkesle iyi 
geçinmek ister, 
gürültücü ve 
kavgacı olmak· 
tan hau.etmez. 
Parayı israf 
etmez. daha zi· 
yade biriktir

miye mlltema-
. yildir. Hayab

nı kazanmak hususunda mesa

iden, mihnet \'e meşakkate 
tahammill etmekten çekinmez. 

Jf. 
Saim Beg: " (!ı lı ve çe-

kingendir. Ge· 
vezelikten ve 
şarla tanlık tan 
hazzetmez.Cid
diyete ve in
tizama müte
mayildir. ·Pa
r ayı biriktir
mekten ziyadtı 

sarf etmek ia -
ter. 

lf- • 
S. Hilmi bey: 

samimidir. Ki
bir ve gurur
dan hazetnıe:ı, 
kendini g6ste-
rici hareketler-
den tevakki 
eder. Bazan 
aculdnr, sıkın-

tıya geJemez, 
müşkülat kar-
şısında hırçın
lık gösterir. 

--Kadıköy-• 
--------~----------------am1 T •• •• 1• h U Kuşdili Tiyatrosunda otun 0 isarı m umi Bu gece, san'atkiir Naşit B. 

ve heyeti Hermine Hanımın 

Müdürlüğünden: ~:;::'~ 2 
bOyük oyun bir 

lzmir fabrikası için kapalı zarf usulile ve tartnamesine SARAYLI NAiME H. 
tevfikan muhtelif eb'atta 500 metre mikabı kereste satın Taklitli vodvil 3 perde 
a

1

1Jacaktır. Taliplerin 17 - 6 - 931 çarşamba günü saat 11 de Naşit B. saraylı H. rolünde 
teminat akçelerini hAmilen Galatada Mubaynat Komisyonuna 
müracaatları. CEZA MAHKEMESi 
125 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 
lsta~bulda Çakma.kçılarda kuş tüyü fabrikas.ında yü~ilc şilte 12 liraya, 
yüzıle yorgan 15 lıraya, yağlı boya ya tık 5 ]ıraya, kuş Hiyüıılin kilosu 
115 kuruşıan başlar, Kuş tüyüne mah,.us kumaşlar çok ucuz satılır. 

Taklitli büyük komedi 

Ayni müsamere yann gece 
Şehzadebaşı FERAH aine

mada. 
Tel, lat. 5027 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 
buradan def edecek. BU.en 
okadar memnun oldum kil Bu 
aaçmahğını Clarence e aöylo
diğim vakit, Yunan u.ulll 
omuzlarını silkti: CASUS TEŞKILATI 

- Ne yapayım? Elimde 

- Yazan: Makenzie-

- Hem de kapiten Z, dedi. 
işin iyiliğine bakın ki dükkin 
tam da Alman konsolosbancsi
nin karşısında. işin orasını 
biJe diişündüm. 

B vakayiden birkaç gün son-

oumonia meydanındaki en bn-
~ ıı . ··k k hvelerden Panhe enıon vu a B. 

J • ele oturuyordum. ır-
kahvesın . 1 b. ıneydanlıktakı ka a-
d en ıre da bir hareket 

1 .. arnsın 
be::. ıgın k. bizim Clarence 
oldu. Baktım 1 

No. 35 delil ki 1 Dedi. Halimde anlan 
korkutan birşey var. Nereye 
gitsem, Alman casuslarım de

yolun ağzında] durmuş, kolla· fedecek olan İngiliz detektifi 
nm göğsfiniln üzerinde kavuş-
turmuı sert bir bakışla kah- olduğumu fısıldadıklarını işiti-
venin masalarım araştırıyordu. yorum. Kabahat bende mi 1 
Y aoımdaki masada oturan bir Ta Londradan buraya kadar 
Fransız kızı arkadaşım dürttü beni takip ettiklerini zaten 
ve Fransızca: size söylemiştim. Herhalde bu 

baki maUimat bir taraftan sızıyor - Bak Marguerite, 
işte sana dün bahsettiğim ve bunu da ıizln araıtırmama 
meşhur İngiliz polis hafiyeıi, llzım. . . 
milthiı bir adammış! Yakında Arbk llmıdunl kestim. 
bUtUn bu Alman casuslarını f Clarence'nln caauı teşkilltile 

Üsküdarda Mehmet Beg: 
işgüzar ve mil
t e ı e b b h t lr. 
Şahsını alaka-

lar eden şeyle
ri çabuk izzeti 
nefis meselesi 
yapar ve atak-

AŞK VALSi 
FRITsctt 
balkon 40 Mümessilleri : LlLIAN tiARVEY ve VILL Y 

YAZ FIA TLARI : Dühulı;re 30, birinci ve 
Hususi 60 kuruştur. lık gösterir. İğ

biran devamla
dır. Yapbğı 

. şeyleri beğenir 
ve iyi olduğuna itimadı vardır. .. 

r:;; 1 R d o Konferansları 1 Tiyatro Ve Sinemalar 8 Y t yedid' 
Y ann akşam saa dı . .I 

Muammer beg: Nazik ve 
m n, k lllpesent 
değildir. Rüfe
kasile nadiren 

geçimsizlik ya- , 
par. Maddi ve 
yorucu mesai
den ziyade, 
mficadele ve 

müşkülatı da
vet etmiyen 
işlerde muvaf
fak olur. Almg.:. ı ve sayguıdir. 
Parayı sarftan çekinmez. 

Rcahıı ıöndcrcn ban karlleriml:ı, 
mUtclınııaısımı:ı:ın cevabı geciktiği için 

Al.KAZAR - Seraeri Kral B d da l~"' _ 
O 1 

Selim Sırrı . ra yo ] ""e~ 
ALEMDAR - ldllren adam k d O .,.. 
A S R 1 - içki bclAsı kü genç kız ve a ı t bit 

d'kk• ARTiSTiK - Ren Kıı.lar' kulu çok şayanı 1 

EnJVAL - Kadın an:u511 konferans verecektir. 
WfAMRA - Hint mezarı lJi-
KKLER - Yunan Tiyatro Trup• 

FRANSil - Yunan Opereti 

OLORY A. - Mnto11 
il A J 1 K - Sevglllnln •on ae.I 
MELEK - A,k Valııl 

MlLLI - Aşk geceleri 

FERAH 
OPERA 

ŞIK 

- Büyük mü amer• 
- Hal • Tnng 
- Seraerl Kral 

' 

ıabır:.ıılanıyor ve mektup göndererek 
1 fotoğrafilerlntn akibetinl öi-rcnmtık iıı· 

tlyorlur, flu fotoğı'afller lntl'fllt" Cdt"cck• 
tir, Bu hususta n:ıibterlh olmalarını rie.a 
edarb. 

• uınudl 
fstanbul müddeı d• bır' 

gıv ·nden: Mezunen bura _ı.ol 
. ıııeY" 

lunnn ve fakat adresı . .:!•~ ik . ..,. ~ 
olan Hendek ceza h 1 

... t . e ... 
ri beyin memuriyetiıniı 
raca ati. 

Dr. A KUTİ~ 
Zührevi hastalıklar i>Cf''~~ 

hanesi Galata, Kar_ak:Jde / 
fırını sırasında No~ 

B NAM R İRKI 
Taksim, Talimane meydanı - Telefon: Beyoğlu 41 

Bütün büyük şehirlerde ve bilhassa ahiren 5 hafta kaldığı 
Atina'da ve şimdi de lstanbul'da iyi ve paı-lak muvaffakıyet 
kazanmaktadır. Seyahat eden bu gibi müesseselerin en muaızaJl11 

p ER ş EM~~ ~n m~t~; ~e:kiliitl~~· MART Es ı 
V E P A Z A R G Ü N L E R İ ... 

TEMSİL 
• 
1 

• 
1 

• 

TEKMiL 
- tam saat 9 da 

Hayvanah vahşiye, her gün sabah 

PROGRAML;\ 
SUV ARE· 

Tam saat 3 te 
MATİNE 

saat 10 dall 
itibaren bütün gün 

Bu f evkalô.de sirkı, 

ziyaret edilebilir. 

Sofgaga gitmezdefl 
evvel •• •• •• gorunuz. 

alikaaanı gizlemekte mana 
kalmamaşb. Zaten Atina gibi 
küçük bir ıehirde kendini 
saklamak ıuretile gördllğü 1f1 
gizlemek usuHinftn fayda 
vermiyeceğinl, bunun batinı 
kuma sokup ta göze g6rlln· 
mediğini zanneden deve kuşuna 

benzemiyeceğini anlamıştım . 
Binaenaleyh Atinada kendi
mizi göze çarpacak bir surette 

teşhir etmeği ve bu maske al
tında bir dereceye kadar bir 
mahremiyet muhafaza etmeyi 

düşUndUm. Zaten o gUn ceno
ral Dousmanisin damadı •• 
Erkim Harbiyei Umumiyede 

mllhim bir va:ıifeal olan yUz
bqı Staickoı ile görftımftt v• 
mumaileyh Akademi ıokatan-

daki teşkilatımızın Türkler 
hakkında muntazam malumat 
alıp alamadıklarını açıkça 
ıormuıtu. 

- Akadami sokağındaki 
teıkilitımız mı? demiştim. 

O gUlilmıemiş ve: 

- Evet, Evet, hani şu mill· 
teci komsiyonu yok mu canım? 
Demişti. lıte bizim koca V 

Yunan erkanı harbiye dairesi 
karşısında daire açarak işlerini 
bu suretle gizliyebilmiştif 

Şimdi yine bizim Byron 
denen mahlüku başımızdan 
defetmek ve onu zarar vermi
yecek bir vaziyete koymak 
hususundaki planımıza l ı· Li b. ,. P ge e ım. 

e ıg ın atiasia cadd • d 
tut ld eıın '° 

m\11 o uğu evi gizli içtima. 

...,1"' 
1 · · kullannı•Y• t.r ar ı~n ıoa ,p 
yoktu. Çünkll tek ~:u~~etr 
lalar ortasında 11 ıV-:t.:h 

. . kanları _..,,.." 
oraya gırıp ~ı·ıd' ~· od' 
mesi kabil degı 1

• Jduj'U ati if'_ 
k• •• ·m·ız de o etı:O ' 
ırası uzerı . f fade eıı' 

detçe ondan ıs 1 cıar .,,.. 
a·ıbassa t 

karar verdik. 1 ~ncuduoll yıY 
m sözde koca kınatl o# . . çı d o 
liyerek eve gır;r eicrİll e 

1 
edi" 

nan polis ha .Y ..... eşgtlb1·ıitıJ d. 111• , •• 
aıağı alta ye. ısıarııaııd• 0-b'ı 
yor ve aynı bile tiO 

.. .. d .. gv üaıüıderı '·arı•' 11 gorun u u• ~ o 
d v rll #' bU 

aptal ol ugtı .ı ((i, . 1•' 
d. ·yorod ·ıııııe _K kuvvetlen ırı . ·ııı işı ılJP-

b. ·betten bızı uıı - J.tl 
ır cı Byrorı tDevı 1 rıyordu Hele ., ınıs " 0 

_ .. ..i1' 
. · yac•S'1 ıtJo..-f aatine oynı dab• 

için bu evdeD <1.r 1 

olamazdı. ( ~""'' 



, 

SON POSTA 

BORSA 

sayfa 7 

'ÜÇ B.ADIN SALTANAT! 
iinlerce Devam Eden Efsanevi Ve 
~uazzam Bir Sünnet 
p•ditalıın alay ı (Atmeyda· 
) ıeldikten ıonra arka· 
~ ikinci bir alay daha 

bu etti. 
'. ı sünnet olacak Şehzade-
~ henüz çocuk denecek bir 
~ L olan veliaht Şehzade 
tllllledin alaya idi. 

\ Şehıade Mehmet, arkaım
~tın işlemeli Ye kırmızı 
~ e bir elbise, baımda 
l _ ıiyah ıorguçlu blr 
;:.ıc olduğu halde alayın 

ında geliyordu. 

\ S.t kulağına çok kıymetli 
Yakut takmııtı. 

-37-
lçlerlnden en ileri relenl 

dört bin akçelik bir ( tomar ) 
aldı. 

Bu bedbaht esirler Padl· 
tabın gaznno gireceğiz, para, 
Ihsan alacağız diye böyle bin 
ttırln azap ve lztırap içinde 
kıvranırken içlerinden iki kiti 
de kurban gitti. 

Bu iki kiıi marifet göstere
ceğim diye göğüslerine ıapla· 
dıldarı oklann teıirlle 6ldtller. 
Fakat d&tnnnn zeYkl.. Keyfi 
aruuıda iki esirin 6lmuioin 
ne tesiri olabilirdi ? 

Sultanların arkuandaki .. Şe· 
k•rleme" kenana lıepıl teker
den yapılmıı munuattan mil-

Düğünü ••• 
tqekkildL BUDlana içinde Ye 
tabii ceaametlerinde her tarafı 
teker olmak üzere dokuz fil, 
on yedi ulan, on dokuz para, 
yirmi iki at, yirmi bir deve, 
dört zürafa, yirmi beş doğan, 
on bir leylek, ıekiz turna, se
kiz 6rdek ve daha birçok 
eıya vardı. 

Şekerlemeler dokuz hayva
na yüklctilmişti. Bu hayvanlar 
iae ıırmaJı kumaılarla •üslen
mişti. Bu tekerlemeler halka 
claiıbldı. T eniat esnasında 
canbazlar meydanın ortuında· 
ki yağlı direğe çıkarak envai 
hOnerler icra ederler ve halkı 
eilendirirlerdi. 

Arkuı •ar ~ ~Uııde ıümriit tqlı bir 
\ t elinde de altın ile .n.ın 
~llürdan yapılmıt bir topuz 

~hıade, düğlln mahalline 
~ ce babasının elini 6ptl •. 
~rada da ıaray muzikuı 

Kibrit Fabrikası Hayrat Hademesi 
Yaz Sonunda Tamamla- (35) Memurun Vaziyeti 

Ya başladı. 
nıp Bitirilecekmiş.. Tehlikeye Girdi 

~k ıenelerdenberi huır
ıilnnet düğününün et

leri haşlamıştı. 
l ,ın ye hilafaııla iki ay 
en bu eğlenceler hakkında 
~mat vermeyi hakikaten 
faydalı, hem de meraklı 

dliğümüz için biraz tafail 
eğiz. Çünkü üçüncü Murat 

· nde yapılan bu atın
düğlinü, değil o zamana 

hatta o zamandan 
a yapılan ve lstanbulun 

dGğn bütün eğlence ve dn
trini basbrmışbr. Bin bir 

t romanlarının hayali is
~ \re sefahet sahnelerini 
. geride bırakan bu " Ta
~ hakiki ,, yı karilerimiz 

derin bir ibretle okusunlar. 

~ . * •dışahın vürudundan liç 
S •onra Sultanlar geldiler. 
lıltanları bir (Şekerleme) 
-nı ve Macaristan Bosna 

· lıdu esirlerinden on iki 
~ btkip ediyordu. 

lı esirler icra edecekleri 
0Yunları ile halkı memnun 

. Ctklerdi. Kılıçlarla birbir
.t vurdular. Mııraklarla 

. itlerini deldiler... Hatta 
kendi vücuduna demir 

kt hile sapladı. Başkaları 
0llarına oklar saplamışlar 

' •rkalarma at nallan çak
V dı. 
~ lcutıarmdan ıu gibi kan 
\~t'd~. Padişah bunların ce
~ etıne mükafaten berhirioe 
~ ve marifetine göre ib

verdi. 

~kamız : No. 31 

Amerikalı ıermayedarlar ta
rafından idare olunan Kibrit 
Şirketi burada 932 ıeneai 
haziranına kadar bir kibrit 
fabrikası yapmak mecburiye
tindedir. 

Şirket bu mecburiyetini ye
rine getirmek için Bnytıkdere-

de fabrikanın temellerini geçen 

aylarda atmıftı. Şimdiki halde 

inpat devam etmektedir n 
4-5 aya kadar da bitirilecektir. 

Bundan ıonra da makineler 

yerleştirilerek yerli kibrit la
tihsaliüe bqlanacakbr. 

Kibrit Şirketi timdiki halde 

eski inhisar idaresinden dev

raldıgı ıUtok mallan kullan

maktadır. Şirket memleket 

dahilindeki bayiler adedini de 
(340) tan (460)a çıkarmııtır. Son 

zamanlarda cenup hududunda 

kaçakçılık olduğu bu ylizden 

istihlakin a:ıaldığı ı8ylenmek· 
tedir. 

işçi 
ister Misiniz? 

Gazetemizin ucm ft 

ktıçtık illnlanndan lati
f ade ediniı. 23 kurUf 
ıizi bllyiik aahmotlerdeo 
kurtarabilir. 16 kelime· 

lik bir ilin 2.'J kuruşa 

lsTtF ADf. EDiNiZ 

KUC HİAR KU~AÖA 
~ SERVER BEDi 
~t'tnin korku ve merakla: - Benim aklım batımda 
, ~e gibi şeyler? Oir. değil mi? 

\ \'o.. Öyle yerinizden - Hayır efendim, onu ıöy- · 

\:::a.~ınız.. Beni ıinirli, lemek istemedim, elbette ıizin 
~ • U, kuruntulu bir ço- aklınız başınızda.. Onun için 

' ~i değil, aklı bqıoda ıize bir hürmeti mahıuıam .• '?1 gibi dinler misiniz? bir muhabbetim var. 
ın kızardı. Abf Beyin kullandığı bu 

Diyanet l~Ieri Reisliğine 
bağlı olan hayrat hademesi 
ile camilerin, Evkafa devredi
leceği yazıldı. Bu devir muame
lesi yazıldığı gibi olmayıp bir 
blitçe meıeleıidir. Enelce 
hayrat hademesinin maatları 
Maliye VekAleti tarafından 
temin olunuyordu. Senede 800 
bin lira kadar tutan bn para 
timdi dotrudan doğruya Evkaf 
blitçeaine konulacak, bu IU• 

retle bu memurlar Evkafa 
bağlanmıı olacaktır. 

Esasen bu parayı evvelce de 
Evkaf Yeriyordu. Fakat aon 
zamaıllarda Evkaf bu para ile 
Maliyeden eaki alacaklanm 
mahsup etmek istemiş, Maliye 
de bunun üzerine bu sene 
bütçesine bu parayı koyma
mışbr. Şimdi Ankarada bu lt 
göriiflllmektedir. 

Neticede ıehrimiıdeki Me
banii Hayriye ve Levazım mü
dlirlilkierile Mflftülük muhasibi 
mes'ullüğnnde çalııan (35) me
murun vaziyetleri tehlikeye gi
recektir. Fakat bunlara başka 
birer vazife bulunacaiı llmit 
ediliyor. 

ihtiyat Zabitlerine 
Ordunun askeri heaap me

murluğunda iıtihdam edilmek 
llzere ihtiyat zabiti abnacaktır. 
Bu husuıtaki ıeraiti anlamak 
arzu eden ihtiyat zabitleri bu
lunduklan mevkilerdeki asker
lik şubelerine, halen kıtaatta 
bulunanlar kıta Amirlerine ye 

mektepte tahsil devresinde bulu
nanlar ise mektep mlldüriye
tine milracaatlars illn olunur. 

resmi Ye gayritabii liun Ner· 
mine garip geliyordu. Alacağı 

tavn t•tırdı. Adeta kartısında 
batka bir adam Yardı. Mırıl-

' dandı: 

- Peki efendim. 

- Eğer bana itimat eder
ıeniz gilzel konuıuruz. Beni 
ıiz iyice tanımıyorsunuz. Benim 
de kendime göre dertlerim, 
dilştincelerim filin Hr tabii •• 
Ben ıizi dlişlindilğtim gibi .. 

Atıf Bey, evvelce hazırla
dığı bu sözlerin resmi ıeklin
den hoşlanmadı •e birden bire 
eski tamimi edaıını bularak: 

lstanbul 19 Mayıa 1931 

- Kapanan flatlar -

NUKUT 
l.terlla 
Dolar Aınet'lkao 
20 Frank Fransız 
20 LIHt ltaıyan 
20 Fraak Belçika 
20 Drahmi Yunan 
20 Fraalı 1.Yiçr• 
20 lAwa Balıar 

l Florin F elemeıak 
20 Kcwoa Çekoslovak 
l şuı. Avuturya 
1 Ra)'hfmark Almu7a 
1 Zelotl Lehl•t•11 

•Ley Romaaya 
20 Dl.. Yuıoalavya 
l Ç~oneç Sovyet 

KAMBlYO 
Loradra 1 latertln klU'Ut 
Nliy. 1 Tilrk llrHı dolar 
Parla 1 Türk llruı Fraıılı: 
Mllbo ı ., • Llret 
Brtıksel ı ,. • Belra 
Clne,Te 1 ,, ,, Frank 
Softa l ,, ,, Le.a 
Amuterdaın 1 T • ., Flort. 
lıltMMt 1 Tir 1lrMI Pata 
Bedia - 1 ., • Mark 
V aflOYa 1 • ., Zelotl 
Blikr .. 20 1AJ kunıf 
Ruqa t Çvv-riç kW\lf 

102',-
210,-
166,-
221,SO 
116,-

54,50 
ıu,-

18,tS 
12,00 

125,-
11,-
51,25 
22,-
15, 
75,-
,-

1000-
0,47 23-

12 , _ 

t02-
5 !9,25 
2 44,95 

'5,10-
117,SO 
"'8,541 

l,tl,25,-
4,24 

""° ıou-
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Halledilen Bilmecemiz 

Yeni Bilmecemiz 

1 2 3 ' s 6 7 8 9 10 11 

HİKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Almancadan: Fikret M. 

CENTiLMEN KOCA 
1 l olma. Hem çok fren ku1lanma 

..... 5 Mayıı.. okadar, çünkU motörl boıanz· 
Pek muhterem Hanımefea- ıonra bir iki günlük bir ayrılık 

dl - Hiç ıtıpheılı çok ce- ikimize de iyi ıelir. ÔntlmUı
ıursunuıf Emsalaiz narin vtl- deki cuma günU madam Jigon• 
cudunuzu ve altı ıilindirli oto- danın çayında göriışürüz. Fa• 
mohilinizin direksiyonunda k&- kat resmen... Çünkü arkada· 
şeyi yıldırım gibi ıeçtiğinizi tım da beraber gelecek. - Gü
dnıı iÖrfirken kalbim çok atb. ya sen hu sene ki yan~lara 

. • iştirak etmiyor muşsun? - Ne 
Sonra daha ıtıraf edeyim, alb ld ? N d kald t 
·ı· d" ı· b'l' • l d .. o un - ere e ı spor -

sı ın ır ı. otonıo ı ınız oma ı!1 menlik? _ Bu kadar lwıkanç 
zaman sıze daha çok pereıtif ~ olmamalısın cicim! Çok kadm
ediyor ve kalbim daha fada ca hareket aaııa yarqmıyor, 
attyor. 8Gn ıizin yalnız kadın- tem.İJI ederim, ıana hiçte ya
lığmısa bayranım. Narin elleri· lofmıyor. - Matmazel Eleni te
nizdeld clirebiyona bir çocuk niaten tanınm ·yarıp mutlaka 
oyuneaiı tibi kullanırken, g&k girmelisin - biitiin kış yanı
ythl fibl maYİ ı&zleriniıde tan bahsedip şimdi girmiyece
blr mellnkoli var ... Ben daima ğini kocan duyacak olursa na-
0 g&zleri görlyorum... &an dikkatini celbedecek, senin 

Muhterem Hanımefendi - gibi her yanşta birinci gelen 
Bir ııtin iıtirabat etmek ister bir kadın biraz aşık olur 
1eniz, benim ufak otomobilim- olmaz yarıştan vazgeçerse - ya· 
le bir tecrllbe yapmayıQ önü- ~k olur - cu~aya Madam 
mllzdeki perşembe günii değil, Jıgondanın evınde - Allaha 
hatta çarşamba gfinU için rica ıımarladık. 
ederim. Sizi temi.11 ederimki, o 
giln ben sizin ne güzel saçla-
rınızdan ne de saf ve berrak 
teninizden perestişle bahsede
ceğim. Yelnız kendi otomobi
linin iyi bir makine olup ol
madığını, fren Ye benzin 
depoıu hakkında miltehassis 
biriainden bir fikir edinmek 
lçiu ba ricada bulunuyorum. 

Sbln çok hürm•tkirınlz: 

u 
• ••. 21 mayıı 

}ak 

Sevgilim, cicim, ıekerlm 
iki rQndllr ıeni göremiyorum, 

bilsen nekadar çok göreceğim 
geldi, pldıracağım, nasal yqa
dığımı ben de bilmiyorum. 
Kalbimin motörilnü bir türlü 
durduramıyorum. F reoler de 
artık tutmıyor. Sevgilim ... Çok 
ıaddaraınl otomobilde unuttu
iun aagara tabakaaam 18DB 

göndermiyeceğim kocan anlarsa 
anlaıın • Tabakayı nerede bu
lacağını kendiıino ıöyle ister-
sen ! ıeni çok kıskanıyorum. 
Hizmetçini, kedini, köpeğini, 

otomobilini, kocanı berıeyini 
kıskanıyorum. Gelmekliğin ka-

iV 
16 Haziran 

BGti!n kalbimle 

]ak 

Sevgilim .. Her tarafta patırtı 
çıkanyorsunf kocanı düşünmü
yor musun? Halbuki o, okadar 
centilmen bir adam. Seni hiç te 
iskanda! yapmıyacak bir kadıa 
zannediyordum, tabii evdeyim, 
ne yazayım daha, birkaç gün
dür vücutça çok zayıf düştüm, 
hastayım, seyahate çıkmak 
IAzım, ticaretanem de fena 
vaziyette, balonuza gelemi
yeceğim, biraz dü~tlnürsen 
anlarsın niçin? 

Seal HVUI 

v Jak 
27 Haziran 

Sevgilim, • 

Soldan sa;a, yukardan aşalı: 
1 - Gemi 5, geminin gez· 

diği IU 5 
bilae bekliyorum... Gel de ... 

ua- ne uman olursa olsun ... Y okıa 2 - Ktılhan bey -4, 

' maki 

Hakkın var bunun bir sona 
olmalı, senlen ben güzel bir 
ıosada yıldırım gibi gidebiliyo
ruz. Fakat yol çaprailaşmca ... 
Galiba ben makineyi yaln~ 
güzel asfalt caddelerde kulla
nabiliyorum. Halbuki sana iyi 
bir şoför lbım. işte hen de 
birkaç urulD için ltalyaya gi
diyorum. Belki canın sıkılacak 
amma göreceksin ki, bu ayn
hk senin de çok işine elverir. 
Sevgilim - Motör parça parça 
da olıa frenleri ıon kuvveti
miılo sıkmalıyız. - Bu mektuba 
okuduğun zaman çoktan İtaJ
yada olacatım. Bundan mada 
kocan çok nazik ve centilmen ... 
Nasıl oldu da ondan başkasım 
ıcvebildin, aklım ermiyor. Se
yahatte kalbimde bırakbğın 

otomobilime binip 120 kilo
a - Halat T, bir hece 3 metre atıratle bir ağaca çar-
4 - Hizmetçi 6, bir kua .f pacatım 
5 _ Çömlek 6, ' Seni çıldıjc:Z'a seven 

6 - Serbeı S ın 
7 - Kımıldamıyan 5, aeY· 

giliye hitap 5 
8 - Çiğne 2, kadın papu 6 
9 - Balta 5, erkek ismi 5 

10 - işaret 3, nota 2, anne 3 

11 - Galebe 5, bir kauba 3 

- Nermincijim dedi, gel 
ı•ne kardeı kardeı konUfllhm. 

Nermin bu ani deiifmeye 
fllldıı. Atıf Bey de ,Olerek: 

- S6ylediğimi,t 16yliyece
ğimi fqırttın yahu... İki 1ı6-
züm.... Demek iıtiyorum ki 
Allah qkına g6nltmn ferah 
tut ta beni üzme... Seninle 
biz e~ kuracağız, yuva yapa
cağız filAn amma, aenden bi
razcık, 16yle bir ay kadar 
aabretmeni rica ediyorum. 
ltte, meıele bu... Anladın mı 
efendiciğim? 

Nermin anladı " aalamadı. 

... 23 haziran 
Sevgilim, 
Bu haha imkln yok. Seya-

hatten eski bir arkadq geldi. 
Zannedersem kocamın ticaret
hanesile de temuı var onun 
için -ıeker kızcatıı· mftteeuir 

Zaten kendini bayabn kuY· 
Yetli ceryanına bırakmlfb. 
Hafifçe omu•laranı ıilkti: 

- Peki ... 
Diye marıldanda. Fakat 

mukadderatına ait bfty&k me
ıeleleri dllşilnmiye takati 
yoktu. Rizadan ziyade yor-
runJukla "peki., demiıti. Za
ten naye ve neye ve ne için 
maYaf a.kat ettiğini de bilmi
yordu. 

O geceden 10nra Nerminin 
bayabnda tabii bir devre bat
ladı. Arbk bu m benimıe
miftl. Arada bir ıokata çıkı
jlOl'da. KacfıköytlDe 1eldijt 

rtızel hahraları daiına düşüne
ceğim. Sana teşekkür ederim. 

Gnzel, narin Ye beyaz elle-
rinden 6perim. Jak 

,Ondenberi eıki arkadatların· 
dan hiçbirini görmemişti. Fa
kat birkaç tanesini görecetl 
geldiği halde karşılarına çık
maktantan utanıyordu. Başın
dan geçenleri anlatacak midi ? 
Hangisine? içlerinde, samimi
yetine güvendiği bir Zehra 
Yardı. Ona da çok açılmazdı. 
KimMye emniyeti yoktu. Ar
kadaflarından hiç birine ök· 
ıilılllğnnlln zehirlerini dökme
mişti. Fakat, onlardan birini, 
hele Zehrayı görürse, dayana
mıyarak bqından geçenleri 
ona anlatmaktan korkuyordu. 

(Arkalı YU) 



SON POSTA 

Seyrisefain 
Meke:1 acenteslt Galata kapril 
Ba,ı B. 2362 .Şube aceateılı Sir
keci MGbürdu ude hanı 22740 

Muhar·rir 
Nazarı 

Ve Tabilerin 
Dikkatine 

Maarif Vekiletinden: Karadeniz hat
tında bilumum 
kamara ve gü
verte yolcu ve 
yük navulla
rında mühim 
tenzilat vardır. 

Gelecek den MDMI bqında n91redllecelr mektep kitaplan u.t..me konulmak he
re muharrir ve tabiler tarafından yeniden 16nderilecek kitaplann tetkik zamanlan, 
ıekilleri ve prtlan ıunlardır: 

1 - 15 haziran 1931 tarihine kadar Vekilete teslim edilmiy• kitaplar 1931 
n den aeneaİD• ait kitap llateaine konulmıyacaktır. 

2 - Tetkik için · ıönderilen kitapların iki nuaba olarak " ya11 makineıfle 
kliıdın yalnız bir tarafına yuılllllf olmuı ve harita. reaim ve ıekil gibi kita
ba illve olunacak pyleria de yalmz bir takım olarak beraber slnderilmeai 
llzımdar. 

Trabzon ikinci P. 
(Cllmburiyet) vapuru 21 

Mayıa perıembe akpmı 
Galatadan lnebolu, Sinop, 

3 - T etldke verilecek ldtaplann her kopya &zerinde oa b..... kunııluk bi
rer damı• pulu yaplftınlmıt olarak bet kunıtJuk bir pal Ue birlikte ve Ma
arif Veklletine hitaben yualmlf bir iatidaya mtlfuf olarak ftaarif Vek'1etf 8 .,_ 

riyat MlldllrHliOne taahhtltll olarak ıönderilmeai veya elden tevdii llzımdar. 
4 - Yapdan tebligata uymayan şekilde g&nderilen kitaplar sahibine iade olunacaktır. 

SalDIUD, Ünye, Fatsa, Or
du, Giresun, Tnbzon, Rize, 
Hop:ıya kalkacak, dön&şte 
Pazar, Rize, Of, Silrmene, 
Trabzon, Polathane, Göre
le, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Sinop, lne
bolu, Zonguldağa ujnya
caktır. 

TAViL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvahk Postası 

,.,,_ .!~ap~~!. 
be 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu , Çanakkale, Kiiçlik
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur
haniye ve Ayavahia azimet 
•• avdet edecektir. 

Yolca bileti vapurda da ve-

rilir. Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: lat. 2210 

ELITE--ı 
Çihlat.. .. ...... çiko
JatacLr. Her yerdee WaJ1ab. .... 

NAiM VAPURLARI 
IZMIR POST ASI 

Haftalık laka ve dr'at hattı 

ADNAN vatı-:;..21 

P b ~na aut 18 de 
ersem e Galata rıhbmm-

dan hareketle dotru lzmlre Ye 
pazar pnll lsmirden lataobula 
hareket eder. Tafailit için Galata 
Gllmrük kartıaanda Site Franaez 
hanında No. 12 Acentam Şarl 

Sumaya müracaat. Tel. 8. O. 1041 

GARAJ 
Beyofluada Yenlçar91da Hayriye 

caddeainde bir Garaj müalll mua 
mllddetle kiraya verilecektir. Tallp
lerln aJDI mahalde Çorlu Apartma.a 
OtlaHta H ... yla El-diye ••acaatlan. 

inşaatla Alakadarlara 
........ clealr lfled ıa.. .. lttha 

clemlrhaaeae ı•laeals aeafeatlalsl 
•acl)' olar. 

Dealr u,.ı.r 1 kilosu 25 - 27 
Puaaldds r • .,.. 

~ flrtne. " • 111••· ........... ~ .,.._ .. rlll_ 
~Alta On ........... 

Fazla para vermemek için : 
Mahrukabnızı yazın tedarik ediniz! 

KOKKôMORO 
Yeclikule •• Kmbahden ıazhanelerinde 

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

Siparif yerleri: 
SATIE. Metro Han, TGael me1dam, &e,otl• Tel. 8. O. 11'1 
Elektrik EYi, Be1azıt, latanlnal • 
Mllhürdar cadtleal No 13-15 Kaclık!J • Kad. 
MaYakldthane caddeal No 83 • • • 
Şirketi Hayrl1e iakelui No 10 Oakllw 

Avuaturya fabrikalan hezarea undaliyeleri umumi aabf depoau 
l.tanbul'da Katarcıotl• h•nıac.a lllrlncl katta 30 oumaratla Joa. N. 
Acimaa. Telefon l.tanbal 2409. Hamlt: Ayal depoda enYal ptlt ,_ ... 
•e dlfemelik kadife han Ye faatul lmmqlar, mit.ne.Ti latok perde 
w•ter, til, eten perdeler, lrttll• r.lrlae kon .. 

balla lqilb 11..... la kar- ,,__-. 
1olalar n uire, fabrika 
fiatına toptan ve perakentle 4 
•blmaktadır. Fiat maktadar. 

•7u ~ ıa~•ı• 
• 

Tütün lhisan Umumi 
Müdürlüğünden: 

f eni Sayyat muşunun telvinabn~ aorfolunacak mala~elif 
. b lar ile keşfi mucibince makıne kaza;: ve ıtıverteamde 

nevı -~;~ tamiratın mal:ı:eme ve n.tadiyui 25-5-931 pa· 
Ptla~ · im YJ . .i il saat 11 de Galatada Mubaya mtlayonunca 

zadeaı : uPtaiibine ihale olunacaktır. Şeraiti anlamak Dsere 

pazarbkl "racaat olunmal.dır. Tamirat için 100 ve bOyalar 
k • on3 nıu d omııy · ·nat ak,.esi vermek llzım ır. 
için 10 Ura tcr.ıı T 

l"ONDOZON ıtıtından kaça.ne tahta.ve mo, 
U bllya ·aralıklarmda '1atınn tahta kuruau,; 
ıaeoeıeyln yuvumdan J _Qtkaralc alzı ıaırmata 
'\re uykunuzu bc;ırmap 9'W Kendisini yu• 
,,_.nd& imha: edlnla ve .bUtUn 'Salaklara vt 
.. rtlklere Fllt pQekUrtQnOz. 

..... elnelc, elvrleln•ll. pir•~ kannca. sav .. 
tahtakuruau stbl h&f&ratı ve banJarın tohum
lanm lMh• eder. H.,.ratı &ld0r1Urfakat lnaan· 
tara aall. zararı )'oktur. atuıaan.ernuı kolaydır. 
Lelle yapmu. P'llt'I dlier ttiıft,arat imha edtOI 
eczalarla t8fYlf etmeyiniz. Sty•h kuUkh eara 
leA•keler üzerinde uker markasını 111\eylnl~ 

• o " • 
P'LIT PDSl(DRTDNOZ. 

9'1 fJt. 

HARBİYEDE 

BELVO ALATURKA KISMI 
21 MA YI~ 931 PESEMBE AÇILIYOR 
Gram~fon pillklannda hallon takdirini kazanan kıy· 

metli ıan atklrlardan aaltetekkil: 

(iSTAN.BUl NAGMELERI) 
Mmild be eti her ~m icra ahenk edecektir. 

A vrupada birin
ciliği diplomalar
la musaddaktır. 
Zlfı, umumi, kan11zlık, 
romatizma, 11raca, ke
mik, damar, ılitU. 
ademi iktidar, verem, alnir lautalıklanna aafidir. Solgun s-ç 
lmlar, ve delikanlılar, butalıklı çocuklar, ihtiyarlar, btlytllder 

her meY1lmde latimal edebilirler. 60 kW'Uflur. Huaıı 
Ecu depoau. 

lstanbul ithalat Güın
rügünden: 

Adet 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 

' 2 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
ı 

' • 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

10 
9 
ı 

1 
1 
1 
1 
ı 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

" 1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 

201 
2 
2 

223 
1 
1 
1 
1 
2 

1435 
5 
8 

Nevi kap Kilosu p Cinsi 99ya 
Paket Kurabiye 
Paket 1,950 Janbon 
Paket 2, l 70 Nefil hamur iti 
Torba 8 Un 
Sandık 38 Sardalya balıp 

" 26 Şeker 
. " 5 Makarna 

Kutu . 3 Reçel 
Paket 1 Ekmek ıevrek 
Sandık 76 Turıu 
D fıçı SO Makineyaia 
Sandık 69 Konaerve 
Kap 1 kata Marmelat 
Sandık 8 kutu Reçel 

" 8 teneke Reçel 
Paket 50 ıram Deve kuıu ttlyl 
Kap 34 kilo Konserva 
Sandık 25 Maden suyu 
Kutu 8 kutu Snt hnıı ..... 

" 200 pam Şekerleme nuneetnell 
Sandık 71 kilo Meyve konserv .. 
Paket 2 ,. Şeker 

" 2 " Pirinç 
Kutu 4 kutu Reçel 

,, 2 kutu Lokum 
Çuval 70 kilo Şeker 
Sandıkça 20 " Kuru ilzilm 

" 2 " Kahve nUmunul 
Torba 2 " Kahve numunesi 
Pak"t 440 gram Çay 

., f11 adet Çukulata 
Kutu 520 ıranı Kahve 
Torba 7 kilo Çay 
Paket 16 " Süt hula ... 
Kutu 1 ,. Reçel 
Sandıkça 46 ,. Sardalya balıjı 
Torba 6 ,. Çit kahve 

" 12 • " " 
Paket 1 ,. ., ,. 
Torba 5 ,. Şeker 

" 3 ,. Toz pker 
Kap 7 ,, Keame ıeker 

., 8 " Kame teker 
Kan 1 " Çii kahve 
6aDch1 M3 " Kume .. br 

.. 433 .. " " 

.. 74 " " " 
Torba 5 11 Silpr1nttllll kabyt. 

., 1,400 Toz ıeker 
Kutu 3,400 Marmellt 
Tarba 17 Toplama pke. 
Teneke lnltu 8 Bozulmut yai 
Torba 7 5 Bozulmut bur• 
Paket • ı ,280 Çay 

., 15 Toz teker 
Demir kova 6 ıGrli ıeker 
Damacana 28 Sirke 
T enek• kutu l O Konaerva 
Bat 20 Tarçın 
Sandık 23 Süt bullwd 
Çuval 30 Karabiber 
Çuc:al 33 Yeni bahar 
Çuv"I 125 Soda 
Kutu 4 lüt hulAaul 
Paket 1,JOO iardalya bahll 
s~dık 113 "(uru kayısı 
Çuval 99 Pancar tobUID11 
Sanclak 451 Pamuk ipliil 

" 7 4,500. Vaketa deri 
" 86 liuldet ak•IDI 

Çuval 63 Kaunaı pa•ak 
Adet 8379 Çam talatall 
Fıçı 141 Tar ... ba9f8' 
Fıçı 86 Tere yatı 
Adet ~ Çam tahtdl 
Sandık 22 Demir k..ıd 
Fıça 256 Keıtan• bul .... 
Sanc:bk 23,IOO Deıtere 
Balya 29 Pamuk ipliti 
Sandık 128 jartiye tokdl _ı.-..1 
Adet 1435 adet Bot nu•u•• ,....... 
Sandık 556 kilo Mukavva 

" 475 F ermefOP 
1 " 80 Kuru pil 
2 " 31 Vemik cat ... .ntl 
1 

" 281 Pamuk ıneJdU ~·-" 
~allda cim ve miktan yudı 78 kaledl efYS ko;wo' 

tarllıınde latanbul lthallt g6mrGll mOdilriyeti sabi 
tarafından bilmtlzayede lat Jacatı ilin olunur· ~lltl' 

Meı'ul MndUr: Sabri 


