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Re.mi kHmek lıtemiyea 
karilere kolayhk olmak 
Usere bir de kupoa 
koyuyoruı.. Bu kuponu 
kulp uklamak ta kAfJdlr. 

4bE ;t. HERGu••N NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın a-B:ıildür: Halk bununla görür. 
l1\ : İSTANBUL NURUQırw:ıt.,._... ~/!Rf!rSQKAuJ SON POSTA Halkm kulatı<lır: Halk bununla ititfr. 
~ SON POSTA Halkın d i 1 l d i r: Halk bununla sö ler. 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 16 

VENIZELOS 

~===============;========ıc::==:=-==::a=========~==~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rtRKOS MESELESİ NİHAYET HALLEDİLİYOR •• 
HÜKÜMETTEN iZAHAT İSTEDİ ••• lfR MEB'US 

~köyde 
l?.li 
~Mektep 

~0PQtılan gizli mektep 

ltaköyde liiya Bahar is

~' bir Musevi (4-6) yoşın• 
Çocuklar için gizil bir 

~ .tnektebi tesiı etmiştir. 

.rt/ıf idaresi vaziyeti takip 

11 
ış, gizli çahşao bu metep 

~~t 1 
~· 1 r.nıştar. 
'~i' Ef. hakkında adli ta

:Ynpdmaktadır. 

f o 
~lı Bclad~ Mutlaka 
u. Kurtulnıalıyız. 
UN MATBU İSTIDALA
~IMızı DAGITTIK ... 
't 
~.~rkos meselesinin en 
t~e trne yoldan haJli için 
~ l~rnitin bulduğu hnl 
~~~1tıin karilerimiıi pek 
~~1 nun ettiğini, hergün 
\qlı~) lnız yüzlerce istidadan 
~<>ruz. 

~~t~jbul halkı bu dertten 
fıtt~ llJak için doğrudan 
~~) Ya faaliyete geçmek 
t~ti;'•a, işte biz: ona lmkAn 't <>rut. Birkaç gündenbcrl 
~t~tl1iğirniı iatida suretini 
"tc~~e yedinci sayfamızda 
1 C 1Yoruz. 
'lıı, ilteteıniz fstanbul bal-
~tt bir kolaylık olmak 
lid ayrıca ilive şeklinde 

' n~ •. d • ~ .urnune.erı ağıtmış· 
t~at ılerimiz bu istidaları 
t~•tt doldurarak ve tanı
~ ~ tıa doldurtarak ida-
4tıd,~l'lllze gönd rmelidirler. 
'qltı ~il pul yapıştırmak 
~I~ ekildir. Bunu a-ar.e

~" S Y•pacaktır. 
Udıı.~n Posta ,, toplanacak 

~li~tlltı bütün vesaikı ile 
tlt,~ ı~rkiye Büyük Millet 

tt~ ..,. ıyaa tine a-Bndere· 
~~,t~ ~ekillerimiı:in nazarı 

~lt . ını c lbed cektir. 

' ''t' d lf-n,ltıı il suretini d :> 7 inci 
'•el. bulacaksınız. 

i 

Tasarruf Y~pmak 

Yeni tasarruf karan memurlar arasında 
çok endişe uyandırdı. Nasıl uyandırmasın ki, 
bu kararların tatbikma da geçildi. Bu cllm· 
1 den olarak bütün mekteplerin doktorları 

Çlkarılmakta, Vekil muallimlerin vazifelerine 
nihayet verilmekte, hademe maaşlarının yüzde 
yirmi beti kesilmektedir. Dün vilayete gelen 

bir emirle ldarei Hususiyelere de yeni memur 
alınmaması bildirilmiştir. Dün bu münasebetle 
Belediyenin Daimi Encümen azasından Avni 
Beyi görüştük. Avni Bey bize dedi ki: 

Belediyede 
- Eski Cemiyeti Umumiyei Belediye, iki 

sene vvel, t sarruf için belediyeye yeniden 
memur aluımaması hakkında bir karar ver-

mişti. Binaenaleyh münhaller açık bırakılıyor 
ve yerlerine kim::e alınmıyordu. (93 t) bütçe
sini t tkik ederken Şehir Meclisi Bütçe En-

cümeni de tasarruf esasını nazan itibara al· 
mıf, kadroya yeniden bir memur koymamıştır. 
Belediye bu emri zaten iki ıenedenberi tat· 
bil( etmekte idi. 

VilAyette 
Bu husust Vali Muavini Fazlı Bey de 

şunları söylemiştir : Yeni tekaütlük ve tasar
ruf layihası henüz Meclisten çıkmamıtbr. 
Binaenaleyh şimdiden şu kadar memur açıkta 
kalacak demek doğru olamaz. Bir defa Vill
yette 30 sene çalışmış hiçbir memur yoktur. 
Defterdarlık erkanı arasında belki vardır. 
Bunlann da tayini iradei milliye ile olduğu 
için dosyeleri Vekalettedir. •Biltün viliyet 
kadrosunda ancak t ()() kadar namzet memur 
vardır. Bunların devlet kadrosunda yerleri 
olanlar bırakılacak ve hariçte kalacaklar her 
halde pek az oiaeaktır. 

< Devama 6 ıncı sayfada ) 

Bu Bahtsız Vat_andaşlara Yazık Değil Mi? 

Zavallılar Sekiz G ·· nd.ür Sokak 
Ortasında Yatıyor; Guraba 
Hastanesi De Kabul 1Etmedi! 

Cideli Mustafa ve Mehmet 
ismindeki vatandaşları karile· 
rimize iki gün evvel tanıttık. 
Bu zavallılar memleketlerinde 
hastalanıp şifa ümidile buraya 
geldiler, hastaneye baş vurdu
lar, fakat kabul edilmediler. 
ŞUpheıiı karilerimiz gibi, hü
kumetin mes'ul adamları da bu 
acıklı hikayeyi (SON POSTA) 

taı.eıine göndermiş, fakat haı-1 D . kt run bu sözlerini ı .:i~n 
tane idareıi: "Mumaileybin Mehmedin büyük babası dok-
mliptelA olduğu felci esfeli milz
min eski olması haıebile ve 
bu gibilere mahsus mahal le
balep dolu olduğundan iade-

ten takdim kılındı.,, ibareli 
bir teıkere ile zavallıları a-eri 
1röndermiştir. 

aanlık Mehmet ağanın gözle
rinden yaı boşandı ve dert 
yandı: .. Memlekete götllrOp 
n• yapı cağım? Kim bakacak 
Öu bahtsu~a orada? Bizim 
memlekette hastane yok ki. 
Bir öküzl\m vardı. Oncağuı 

! ıUtunlarında okudular. 
Bugünle tam ıeklz gün 

oluyor ki bu iki zavallı vatan
daı KUçükpazarda sokak or-

Belediye doktoru ikinci bir 
çare olmak Uzere Mustafa ve 
Mehmedi Guraba hastanesine 
göndermiş, fakat orası da ka
bul etmemiş, zavallılar tekrar 
kilçüpazara gelip sokak köşe
sine kıvrılmı~lardır. 

attım, Mehmedi buraya ıetir· 
dim. Artık param da tükendi. 
Mehmetçik şimdi ıokak orta· 
sında ölecek mi?,. 

tasında yatıp kıvranmakta, bit
kin bir h ide Azraili beklemek
tedirler. Evvelki akşam yağan 
iddetli yağmur esnasında bu 

zavallılar kıvrandıkları ıokak 
kenarında çırıl çıplak öldüler. 

Kilçilkpazar belediye dokto
ru bu iki vatandiifı bir tezke
re ile tekrar Cerrahpaıa haı· 

Belediye doktoru diyor ki: 
"- iki haıtaneye gönder

dim, almadılar. Hastalıkları te
davi edilemiyecok tekilde ol
duğu için memleketlerine gön
derm kten b kaçar yoktur.,, 

Hasta Mustafa da tlSyle inle
mektedir: 

" B · ı . u - en o ecegım. uunu 
biliyorum. Bari bir dam altına 
kaldır alar da orada can ver-
sem.,, 

Mustafanın babası, oğlunun 
bu ıözlerini duyunca dayana
madı, içini çekti ve iÖderi 
ıslanarak aıılaadı .• 

iddiaya göre, kabbeden, gıkananlar bög/11 segredilirmis 
( Tafalllb 3 GncQ Sayıfamızdadır) 

T erkos Belasından Kurtulma '· 
Günü Uzak Değildir .• 

Ankara, 27 (H. M.) - Halkan ihtiyaç ve arzulanna terce .. 
man olarak gazetemizin Terkoı Şirketi hakkında yapbğı haklı 
neşriyat Ankarada çok iyi bir tealr yaptı. 

Gere!< siyut mahfilde, gerek huıusl konUfmalarda aeneler
denberi sllren ve bir ttırlll bltmiyen Terkoa derdi ve bu 
derde karşı (Son Poıta) oın aldığı cephe mevzuu bahıolmak 
tadır. O rterecede ki bu mesele nihayet Halk Fırkuma d 
akıetmift" • 

Fllhak.ı~d dün Afyon meb'uıu All Beyin riyueti albnd 
toplanan Fırka ırupunda Samsun meb'uıu Etem Bey bu 
mesele hakkında allkadar vekillerin izahat vermelerir.i latemit 
tir. Dahiliye Ye Nafıa vekilleri salı gllnü bu takrire ceva 
vereceklerdir. 

Terkos itinin burada kalmıyacaiı, Mecliıe de intikal ed 
ceğf a9lklrdır. Bu itibarla .. SON POSTA., tarafından yapıla 
teşebbUslln allkayı artıracağı da muhakkaktır. Binaenaley 
İstanbuJluları memnun edecek olan kat'ı ve nihai kararı 
ıverileceği gün yaklaımıttır, diyebilirsiniz. 

"Memurin Kadroları Kısılıyor.,, 

\ 

Memur - Biraz daha kısarsanız boğulacagım! 



2 Sayfa SON PUSTA 

Günün ( Halkın Sesi 

Hristiyanlık 
Propagandası 

Ve Halk 

Mütekaitler 
Yetimler 

ot 
Bir 

1 
s n da Yine Harici 
v k, a ihracat 

B .. t.. D irelerde i u un a k ı,1 Barem T atbi Oıis 

Ve Dullar 
lımlr Amerikan Kolejinde, 
din propagandasından doğma 
yeni bir hadise daha çıktı. 

Zaman zaman patlak veren 
bu çıban başı hakkında, kari
lerimizle görüştük. Bakınız 
ne •Öylüyorlnr: 

Şirketi Meselesi 
1 Hazirandan itibaren Güzel San'atler Akademisi Müdür Muavini Şevket th M il B .. 

· · B. Bu Sabah Sokakta Karısını Tabanca İle 1 racat a an ugun 
Ayhkla~ını Malı ye Tahsıl Vurdu, Kendini De Ustura ile Ağır yaraladı Tamam en Ecnebilerin 

Cemil 8. ( Atik Ali Pt· Cami aouk 4) 

Bu gibi mekteplerin Tür-

Şubelerınden Alacaklar ı inhisarı Atındaclır 
Bu aabah Beşiktaşta feci ve kanlı bir cinayet olmuştur. 

Tekaütlerle dulların ve ye- k Ald lcı Bankasının tcsebbüsile 
timlerin aylıkları şimdiye ka- Hadiseyi hemen tahkik etti • ığımız malumat ıudur: Y • 

kiyede bulunması ve hail ya
ıablması irfanımıza ve irfan 
müesseselerimize karşı bizzat 
kendimizin gösterdiği itimat
ıızlıktan başka birşey değildir. 

Avrupada ynksek tahsil gör
müş, lisan öğrenmiş birçok 
gençlerimiz işsiz gezerken bu 
Misyonerlere geniş salahiyet
lerle mektep açtırmıya bir türlii 
akıl erdiremiyorum. 

il 
Ömer B. ( MUtekalt blnbatl Galata 

Mumhane caddcıi S7 ) 

- Hükumet teşlcilatımız IA
yik esaslar üzerine knrulmuş· 
tur. Din propagandası yapıla
maz. Biz öz unsurlarımız ara
ıında buna müsaade etmezken 
Amerika İIAhiyat fakültelerin-
den, Misyoner mekteplerinden 
çıkan adamlara yüz vermek 
doğru olamaz. Halk Fırkaıı 
bu zihniyetle mücadele ıçın 
faaliyete geçmeli, hükümet te 
çocuklarımızı böyle müessese
lere muhtaç etmiyecek yeni 
mektepler açmalıdır. .. 

All B. ( latanbul Adllyeaiode •u
naklm ve:sncalnde k~tfp) 

Biı mali kapitülisyonlan 
kaldırdık. Fakat memleketi
mizde bir irfan ve hars kapi
tUlisyonunu hAll yaşatıyoruz. 
Bu mektepler mahza hiriati
yanlığm tamimi ve neşri için 
açı\mıftı. Buna deli\ isterseniz. 
ıize zaman zaman gazetelerde 
çıkan tanassur hadiselerini 
gösterebilirim. Maarif Vekileti 
faaliyete geçerek bize bu mek
tepler ayarında yeni mektep~ 
ler açmalı ve bu misyonerleri 
kapıdışarı etmelidir. Bunun 
en kestirme yolu budur. 

* Haaan Bey {Yenikapıda Hacıllyaa 
MahaDcal No. 3) 

- Bu mekteplerin içyüzfi 
'bir faciadır. Bunlar babalarının 
hayrına buraya gelmemişler ve 
muur.am teşkilat yapmamışlar-
dır. Bunlar Hars hırsızlarıdır. 
Buraya giren çocuklarımıı 
mutlaka dejener olmıya mak-
kfımdur. Makaat lisan öğren
mekse Galatuaray gibi daha 
muntazam mektepler yapalım. 
Mütahaaaıa hocalar getirelim. 
Bu mektepleri açanların Misyo
nerler olduğunu dUnya ilem 
bilir. Halbuki biz liyildik iddi
asındayız. Kavlimiz filimize 
uymıyor vesaellm. 

G ' ı k d i · "dil · · ş k t B ı teşkil edilen yeni ihracat 
dar Muhassasab Zatiye MOdiir- Oıel san at ar a a em sı mu r muavını ev e ey e 

şirketinin ihracatı inhisar al-
lüğUnden ve şubelerinden ve- karısı arasında birkaç ı:amandanberi bir geçimsizlik baılamış, tına alacağı iddia olundu. 
•riliyordu. 1 haziran tarihinden bu vaziyet son günlerde pek fena bir ıekJe girmiştir. Alakadarlar bu iddiaları, bir-

itibaren bu maaşlar lstanbul Saat Sekizde .. Kadm OldL çok deliller göstererek red-
belediye hududu dahilinde de dettiler. Biz ihracat mallarımızın 

ı d Ih k k al Karı, koca Beşiktaşta Ek- Çıkan kurşanlar kanımı vaziyeti hakkında tetkikat yap-
vi lyetin iğer mü a az a- mekçı Ali Ağa mahallesinde derhal öldürmüştür. tık. Öğrendiğimiz acı hakikat-
rında olduğu gibi yeni teşkil ak leri yazıyoruz. 

l k al modnrlnkle Kömürcü sokagw mda oturm - Bundan sonra Şevket Bey o unan aza m - Memleketimizin başlıca ihra-
rine tlbi olan maliye ıubeleri tadırlar. Şevket B. bu sabah cebinde bulunan usturayı çı- cat maddesi olan fındığın 
veznelerinden verilecektir. saat sekizde tabancasını almıf, karmış, boğazını ol~ukça de- ihraç işi bugün üç ecnebi mU-

Bu ıuretle ıimdiye kadar ıokağa çıkmış, karısının yo- rin bir tekilde kesmiş ve kan- essesesinin inhisarı altındadır. 
(10) yerden yapılan tediyat ay lunu beklemiıtir. O ıırada ıo- lar içinde kansının ceıedi na- Bunlardan biri de (Pizani) 
başından itibaren (25) maliye uı mtleaıeıeıi diierlerl, ikisinin 

kakta bulunan karıs Yanına 1.une yuvarlanmıştir. Biraı: ıon- ki 
ıubesinden verileceği lçlıı be- ı de iami Holştraıe olan i · 
her ıifcye daha az maaş aahi- yaklaşınca Şevket B. taban- ra polisler gelmiı, çok ağır tirkettir. Bu son şirketler Av-
bi isabet edecek, numara ve casını çekmif, birkaç el ateı yaralı olan Şevket B. GUmllt· rupa borsalarını e!lerinde tut-
aıra beklemiye lüzum kalmı- etmiıtir. ıuyu baıtanesine kaldmlmııtır. tukları için buradaki tacirleri 
yacaktır. Eylülde maliye ıube- istedikleri gibi tazyık etmekte 
ıeri umumt bir yoklama yapa- Komünistlik Maznunları Poliste Tasfiye ve· mallarını yok bahasına 

almaktadırlar. 
caklar ve kendi mıntakalann- Geçenlerde Aydında komU- Vali Muavini F azh Bey po- Tiftik ve yapağı; bu iki 
da oturan aylık aahiplerini niıtlik cl\rmile yakalananlar liıte tasfiye yapılacaiı haber- madde de bize hariçten mU.him 
te1bit edeceklerdir. Binaena· dl\n buraya getirilmişler, tah· lerinl tekzip etmektedir. para getiren iki memleket 
leyh ikinci tıç aylık maaş her kikat ta ikinci litintak daire- malıdır. Fakat bunların ihracı 
kesin ikamet ettiği maliye tu· Gaziye Hediye da ( Vitol ) lngiliz ıirketinin 
belerinden verilecektir. Meseli ıino havale ediJmittir • inhisan albndadır. Hububat ve 
K kl 1 S d t anlar Ol• • G' • Konyanın meşhur ihtiyarı Ha-ava ar a arıyer o o ur ımpıyakos ıtlı palamut ihractaı da bu Vitolla-
lstanbula kadar gdmiyecekler, cı Hüseyin Ef. Ankaraya giderek nn inhisarındadır. 
maaşlarını BUyUkdere maliye Olimpiyakoı Yunan takımı zevcesinin itlediti bir çnreyl Tütün ihracatı ise tamamen 
ıubeıinden alacardır. dUn gitmiştir. Buglln vapur . Gazi Hı:. ne takdim etmlttlr. Amerikalıların elindedir. 

Haydutlar 
lbrahimi Korkutarak 
Öldürenler Bulunamadı 

lbrahlm isminde bir ıenç, 
Zincirlikuyudan geçerken ~nü-
ne iki ıilihh adam çıktı, ıoy
dular. Fakat hadiseden ıon de-

lzmire uğradıtı zaman Kartı- ., 
yaka takımile bir maç yap•- ı Şehit Kubil~y Abidesi 
caklar, akıama Pireye Jid - r Valinin riyaaetindekl tehlt 
ceklerdir. Takım kaptanı bura• Kublliy abideai komi•yonu dGn 

da a-ördilğll hllsnQ kabulden llk lçtimaını yapmıftır. Verilen 
çok memnun kaldıklarını ıöy- kararlara glSre abide için 60 ltra
lemi,tir. - ya kadar maaşı olan memurlar• 

Fener • Olimpiyakoı ma- dan yüzde yarım, daha faı.la 
çında mlleaıef hadiseye sebep olanlardan yüzde bir ke•ilecektir. 
olan ıahıı dün bulunmut, tev- f.tanbuldan abide için 10 bin lira 

rece korkan İbrahim haatanede 
&idil. Bu genç ıeyyar aabcıdır. 
Henüz on dokuz yaşındadır. 1 
Vak'a gUntl babasından sa
bahleyin (80) lira almıı, Pan
galtıya inmiş. 

Öğle yemeğini o civarda 
bir ahçıda yemiı. Evine dön
mek için yola çıkmıı. Ahçıya 
para verirken ctlzdamnı ka
bank gören iki adam pe,ine 

kif edilmiştir. l ı to~lanacaktır. . . . 

BU ADAM KİM? 
SON POSTA'da her iÜn he'rkesçe tanınmıf, methur bir adama 

alt on •Ual ve on cevap bulacaksınız. Her ıuale verllen cevap 
ıiıin için bir meçhulü halledecek ve on cevabı okuduktan •onra 
meçhul adamı bulacak•ınız. EA"er bulamanamz yarın biz •lz.e bu 
adamın kim oldutwıu •6yliyecetiL Fakat bulmıya ıayret ediniz 
çok eğlenecek•iniL (~u. etlencemiı:ln piyangomuzla allkuı yoktur~ 
maaadımız karllerimı:ıı cfGtündürerek etlendirmektir. 

takılmıı. Zincirlikuyuya gelin
ce ytıılerlni mendil ile kapa· 
mıtlar ve tabancalannı çekerek 
lbrahimin önllne çıkmışlar ve 
hldiae dtın anlatbJımız sıibi 
cereyan etmiıtir. Genç adam 
evinde hldiseyi bitkin bir 
halde anlatmıı ve kan kusmı
ya bqlamlfbr. Hutaneye nak
lindeo b.. dakika sonra •efat 
etmiştir. 

1 - Erkek mi? 1 - Evet. 
2 - TQrk nıG? 2 - Evet 
3 - Öldü mO? 3 - Evet 
4 - Ne zaman 8ldG? 4 - Mütarekede 
S - Nerede öldü? S - Almanyada Yurdular. 
6 ·- Ne it yapardı? 6 - Bir heyetin rei•I ldL 
7 - İamlnin bat harfi T 111tl? 7 - Evet. 
8 - ittihatçı mı idi? 8 - Evet. 
9 - MGmeyyld ndı iledir? 9 - Şitmanlık. 

10 - Enver pata mı? 10 - Hayır. 
( DGnkü adam Fenerll Aliettin idi. Buıünkil adamı ela yaran 

.ayltyecetb. ) · 

Atlı Mübaşirler 
Köylere Tebligat Bunlar 
Vasıtasile Yapılacak 

Mahkeme celpleri timdiye ka· 
dar köylere jandarma vasıta
ıile teblii ediliyor ve bu yl1z
dcn davalar geçikiyordu. Bu 
mahzurun önüne geçmek için 
ıUvari mübaşir ihdası dfiştınlll
müş ve 931 Adliye bütçesine 
bir miktar tahıiaat konul
muştur. 

Dün Adliye V eklletinden 
gelen bir telgrafia bir hazi· 
randan itibaren köylere tebli
ğatın atlı mübaşirler vasıtasile 
yapılması ve bunların şim· 
diden intihabı bildirilmiş ve 
ıehrimiz Adliye Encümeni de 
dün toplanarak atlı mübaşir
lerden bir kısmını seçmiştir. 
Bunlar lstanbulda { 20 ) tane 
olacaktır. Atlı mübııtirlere 
( 1 O) ar lir aylık ve bcıer lira 
da yem bedeli verilecektir. 

Meclis Encümenlerinde 
Ankara, 27 ( Huıuar ) -

Mecliı Maliye encümeni ve
raset vergisi kanununu, Adliye 
encUmeni de icra kanununu 
tetkike devam ediyor. 

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

r 

Olunacak ~,. 
d·· ·oe go 

Ankaradan bildiri! ıg~ erek 
Meclis Bütçe Encüınenı g e-

h·ı 0 Jao, g 
umumi bütçeye da 1 • idart 
rekıe mülhak biltçe ıle 

1 
rİ"~ 

edilen bütün devlet daire e k•• 
931 bütçesile beraber Bare':,etl• 
nununun tatbikını, bu 1 

1111-
b" - clarJlllll utun memur nıaa.,. kat.,.. 
tevazin bir tekil almasın• 
laştırmıştır. üt e il• 

Encümen mülhak b ç ., 
idare edilen dairelerin bOt~~.r 
kadrolarında tetkikat yapı ;_.il 

hl'· ve ,. 
tadır. Dün ta aaıye tadili• 
•ıhhiyesi bütçeleri baıı 811 
yapılarak tesbit edilnıiş~r· oıll
lki dairede birkaç katiphk•.,tit• 
tehassıs tabiplik ilga ediJrJJI 

F 1rka Grupunda 
11ııo0 

Halk Fırka•ı Meclis gruP 
1
,.-

dünkü içtimnında, büyük k 011
,jlell 

. ıeT 
de umumi idare heyetıne al ~ 
Hakkı Tarık, doktor eeıo ı.t 
Abdiilmuttalip Beylerin yer .,o) 

. (S•"'' Aziz (Erzurum ), Eman oJt'" 
Beylerle İhsan Paşa iotihaP 
muştur. 

Türk - Macar __a.. 
t kOIP" 

Türk - Macar •eyaha ~· 
tHI bu ay Peştcde toplan•~ 
Komitenin Türkiye ınurab dJI 
Şükrü AH ve Cevdet Beylet 
Petteye gitmittir. 

Süt Meselesi ~ 
Siltçüler cemiyetine -~:11.,.ı 

eden bir Macar gr.u~~ a ,,,lf'_ 
ıüt lstihHI ve tevzi atını Y P. -. . .. 
talip olduğunu a8yleınıt 40 lıl' 
ahır yaptıracağını, günde. 61ı,. 
litre süt i•tib1al edeceğin• • .Ol!~ ·ce ., 
mittir. Fakat mü•bet neti 
mamııtır. 

Vapurcular ltil~fl ııı' 
Karadeniz hattındak• ser 

rekabete •et çekmek nzere ıı" 
rt.ef ain ile Milli V apurcuı-r 1_,. 
.. nda yapılan ltilif dilll 
edllmlıtlr. 

Mahkum Oldular .. 
Ce~r 

lhtilb cürmUe Atır ,,,.,,-
verilen belediye oktruv• 'llJe,; 
larmdan Sadık Bey bet blJf~ 
Nurettin Şefkati Bey üç 

1 
rds'' 

1 Ufa ...iti sene hap•e mahkum o "' . ser 
b, Nur• '*' Sabık Muıul me usu . ,erı•r 

katilini kaçıranlar da bırer 
mahkum edilmiılerdir. I ht 
lzmirde Hayat Paha 1 

..-• 
n b•r 

İzmir Ticaret odaııaı \,rf. 
'kı ıörer ill 

pahalılığı lıtati•ti ıne bP" 
k. T k orta "'4t ten evvel bet .,ı 1 ur• l''! 

bir aile bir senede (114) p0ıf 
kuruşla geçinirken 927 d:ss) lir' 
lira (61) kuru,, 928 de (t Jit• ~ 
(33) kuruş, 929 da (1773) (16JJJ i•• kuruş ve geçen aene 1,,., 

lira (8) kurut harcanıal~•' 
ıelınektedir. Şu vuiyet~I• ,~
harpten evvelkine niıbe ta•b ~
aene hayat yüzde (s-4) p• 

muştur. 

l: Hasan i3. - Burade ne yatıyorıtun 
110 nen var? 

arkadq? Huta ınıım, aç mı ı 
2: Hasta - Ben köylüyüm, hastayım, 

Cerrahpaıa haataneaine geldim, beni almadı-
lar, burada yatıyorum. 

3: Hasan B. - Eh, merak etnıe lıiç 
belediye mec~isi toplanır, hastane meıelesini 
müzakere eder, it komiıyona havale edilir. 

4: 1-tasan B. - Ondan 
•eneler geçer, bir hastane 
seni alırlar. Biraz dişini 11k, 
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Sözün Kısası 
•• 

ltından dercedileme- Hakiki 
~istir. _ ı Rengi .. 

anıamda Çıp
~klara Bakan 

K. d. ? 
ım ır .. 

bursa, 26 (H.M.) - Bursa 
tnıelerinde garip bir da· 

~tar. Meıhur kaplıca ve 
~ ... hiplerinden biri, yanıba
L-~ otelin bir müstahdemi 
l~de fU iddiada bulunu
~ Evvelce, müddeinin ya
"- çalışan bu adam, bama-
"'- klibbeıine çıkmıt ve içe
~ kendilerini yalmz biribiri· 
L~ teıhir eden Bağdath bir 
~a kocasını seyretmiye 
,..bııştır. 
\ lildiaenin ehemmiyetini tak
l _ edersiniz. lstanbuldan, 
~olunun her şehrinden, 
~ dünyanın her tarafından 
\ kaplıcalarına gelen Türk 
~ı~~nebi aileleri var. Bunlar 
~ '«Jt vilcutlanmn mahremiye-
~" bıuhafaza etmek isterler. 
~atesnalardan bahsetmiyo
~) Bursa kaphcalannda 
ti..ı.lnı kubbelerinden veya 
"«il deliklerden yabancı ve 
~cessiı bakışların içeriye 
~dığı fayi olursa felikettir. 
\ ltea banyolara ya elbisele· 
~ ~~rmiye mecbur olur, ya· 

flrmez. 
"1ilddei aleyh ıöyle diyor: 

L. :"'"" Hayır efendim, hamam 
~besine çıkan ben değilim; 
l"" dava eden efendidir. Ben 
"Qııu gözlerimle gördüm. Bu-
~ çalıştığım otelin sahibi 
~ an bP efendile ortakb. 
J..~leyı tha. Dava edecekti, 
~t b~ adam zeytinyağı gibi 
~ çıkmak için bizi dava etti. 

L~'16rülüyor ki, ne oluraa olsun, 
~aın kubbesine çıkan biri 
'rdır ve içeriyi ıeyretmiftlr. 
~ ~ahkeme BaA"datlı Hanımle 

1i isticvaba karar veriyor. 
~ diyorlar ki: 
~ Evet, bizi hamam kub
"-· den 1eyredeo adam mftd
ıı.:~•yhtir. Biz onu gözleri· 
"""• gördllk ve tanıdık. 

f.tliddeialeyh 10ruyor: 
'ı - Nasıl olur? Lot bir ha
'nıın içinden kubbenin dar 
~~treıindeki yiizU tanımak 

bıı mi? 
\Bunun üzerine mahkeme, 
~lınam kubbesinden bakan 
~I insanın banyoda yıkanan 
ti tarafından teıhis edilip 

~ltıniyeceğini,, tesbit etmek 
~ bir keşif heyeti gönderiyor. 

, 
1 
lieyetin verdiği karar şudur: 

~~triden kubbedeki adamın 
ı1 t t surette teşhisi kabil 
~"·ı ti dir.,, 
lll '1üddeialeybin beraet kazan· 
~--•na ihtimal verenler çok
tl · Fakat yine merakımızı 
~ dıldıyan sual cevapsız ka-

ar: Kubbeden bakan kim? 
~nuda öğrenince size bil-

ın. ** 
İki Hadise 

~ liıeli Yusuf, Mustafa, HUse
~~ Ahmet ve İsmail Tunuı 
~tında arabacı Kizım Ağanın 
~azını sıkarak paralarını 

1flar, fakat tutulmuşlardır. 
. .. 

t,.l' •kaimde oturan Mahmut 
~ Sahpazarıadan geçerken 
~ e Uç kiıi çıkmıı, fena 
~de dövillmllf, on dokuı 11-
lt.~ alınmııtır. Muıtafa ve 
~et isminde iki kiti tu-

Uftur. - -

Üç gtin kadar Bur .. da kal
dım. İstanbul& bu en yakın 
Anadolu şehrinden bahsedil
diği vakit " Yeşil Bursa, Yeşil 
cami, Yeşil türbe " kelimeleri 
çok tekrarlanır. İlkbaharda 
gittiğim için, ben de, Bursa 
topraklarından fışkıran bu taze 
ve zengin renkle gözlerimi 

1 - Sinemaya, tiyatroya, hayatın 

dertlerini unutmak, kendimizi avutmak, 

bqka bir lleme girmek IJID a-fderis. 

2 - içki içenler de ayni ihtiyaç 

ile bu iptillya dGf erler. Akşam bir iki 

kadeh atarak hayab unutmaktan zevk 

duyarlar. 

] - Hayat •eri ve çetin birteydir. lııNıalar 
arada kemclllerlal aYUtmak vuıtalannı, hayatta• 

ıslattım, yıkadım •e haz duy
dum. Hele Yeşil cami ve Ye· 
şil tUrbenin iç.inde senelerce 
kalsaydım hiç mkılmazdım: 
her parça taşı, çinisi, cami 
önünde saatlerce tahayyüle 

aewk alma lmkhlaruu bulmaaaludı, Jat•••1a ta• 
bammiU edemederdL 

Hayata• bir J'lk olduiuna bl•aetmemek lali· 
)'oruaaa, o- _atma,.. ç•"taw•, Fıakat kendlnlH 
.... ı.ttr•emu fU11le. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
\ 

ve istigraka daimak istedim. 
Güzel. Fakat, ona yalnız göz· 
lerile bakanlar için, Bursa, 
Yeşil beldedir; eğer, biraz, 
renklerin altına sinen, gizlenen 

BiR ÇOCUK 
Sıcak Su ile Haşla

narak Yandı 

lzmir Fransız Konsolosu İfade 
* * * 

Vermekten istinkaf Ed~11or •• 
fzmir, 26 ( H. M. ) _ Etref lzmir, 21 (H. M.) - Birinci istintak Hakimi (Hafize Suzan) 

Paşada yllzbaşı Hasan Ağa Hanım meselesinde Frauız konsolosu M. ( Murey ) in ifadesini 
çıkmazında otur an bir kadın beı almıya fttzum görmliftti. Yapılan tebliğ üzerine M. ( Murey ) 
yaşındaki çocuğu Muammer Vilayete geldi ve ahkimı şabsiycye ait bir iş için ifade ver
ile 11 yaşındaki çocuğu Necmiyi mekten mazur görlllmesini rica etti. 
evde yalnız bırakb. ~ "' 1 1 · ' 

Ateş nzerme bir tencere Mazeret Kanum Oeg1 ı hzar Müzekkeresı 
yemek koyarak misafirlik için 1 Vil.a.':et _bu. ricayı Müddei Bu fıç gtin içinde Mösy6 
Karşıyakaya gittl. ı t yaşın· umu~ılıge bıldırmekle beraber. Murey davete icabet etmezse 

daki N . d Ll- ftdd t hldıseden alakadar vekile tlerı h kk d h k Jd 1. 
ecmı e UU" m e d h b d . 8 d a ın a, er ese yapı 16 1 

k k k d . i __ .ı_ e a er ar etti. u sıra a "b' h. kk i k .1 sonra ilçti ar e11n eTU9 istintak hikimliği va~y~ti gör.- gı ı 1 zar mtlze eres esı e-
yalnız bırakarak Nkata çıktı. de . . Mx- .. ( ........ cektir. Bir konsolosun ahklmı a geçırmıı ve usyo rw .. - • • • 

Muammer evde yalnız ka· rey ) in g6sterdiği mazereti ıahsiyeye ait bir ıt icın ıfade 
bnca oyuna daldı. Bu OJUD kanuni bulmamışb. Şimdi ı.. rerip vermiyeceğl adliyeciler 
eınasmda yemek tenceresi ço• tintak hlkiml Uç ,na bekli· ~a•ında miinakaşayı mucip 
cuğwı tlstOne devril dl. yecektir • olmaktadır. 

Bunu da mangalın dUfllletİ Ba O d S 
takip etti. Netice tudur: Mu· $ ön orucu Ur~t t Eml.Ak Bankası MUdUrU 
ammer 6lmüş, annMi hldiae· Londra, 26 {A.A) - Şınay; .lxmır, 27 (H.M.) - Emllk 
den mes'ul g6rlllerek Aiır l der lrupuı m~ .. bak~na İftİ• bankumın umumi . m~dtlrll 
cezaya verilmiftir. rak edecek bır lngllız Tayya· Hakkı Saffet Bey ıle ıdare 

Sermayedarlar 
Rusyaya Karşı Plan 

Yapacaklar 
Budapeşte, 26 ( A. A.) -

Cemiyeti Akvama Müzaheret 
Cemiyetleri Birliii Budapeşte
de bir kongre akdetmiftir. 
Bu içtimada F rarunz murahha
sı, sermayedar memlekteler 
tarafından beş senelik bir plAn 
yapılmasını tavsiye etmiştir. 

Tarihi Vesikalar 
" Adil Bey Bizzat 

Tetkikat Yapıyor 
tık defa gazetemizin ortaya 

attığı satılan tarihi vesikalar 
meselesi etrafında tahkikat bit· 
mek üzeredir. Bu itle bizzat 
m,eşgul olan Maliye teftit he-
yeti reisi Adil B. şunları slSy
lemiştir: 

- Sultanahmetteki mahzeni 
gezdim. Mahzenin Ost kısmındaki 
kıymetli vesikalar mükemmel 
bir surette tasnif edilmiş bir 
tekilde durmaktadır. Yalnız 
alt kısımdakiler perişan bir 
haldedir ve bu kısımdaki 
birçok kıymetli evrak kıymet· 

iıizler meyanında satılmııhr. 
Şimdilik tevkif olunmut v.eya 
itten el çektirilmiı memur 
yoktur. 

HondUrasla Galeyan 

re•İ dün yapbğı tecriibe uçq- mecli•i reiai Necmi ve idare 
lan esnasında saate 600 kilo- lmcclisi azaaandan Rauf Beyler 
metre •llrat teminine muvaffak Gülcemal ile l.tanbula hareket 
olmUfbır. etmişlerdir. 

Üç Haydut Mektep Mezunu Olmıyanlar 

lzmir, 27 (H.M.) - Dün 
gece Tire kooperatifini üç 
maskeli hsydut basmış, kltip 
Kadri Beyin paralarını ve altın 
.. atini kaparak kaçmıılar, 
biraz sonra ıı!kalanmışlardır. 

Ankara, 27 ( Huıual )- Ma· 
liye Vekaleti, orta mektep 
mezunu olmayan memurlann 
kadro harici edilerek yerine 
açık maaşı alan orta mektep 
rnezunu memurlarm tayini etra· 
fmda tetkikat yapmaktadır. 

;-===ooo< 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

Kuruçeşme, kömür de· yakıcı ve muharriş olan 
polarmın merkezi gibidir. maden kömürll tozu bulu
Bu yüiden Boğaziçinin nur ise ciğerleri tiddetle 
bu şirin köşesi, mahiv ve tahriş ederek her tlirlU 
harap olmuştur. Halkı turuku teneffUsiye hasta· 
bastalanmı,, köy ikamete lıklaıına istidat verir. Ve 
gayri salih bir hale gel- doğrudan doğruya sebep 
miotir. te olur, ve başlıca (Ve-

Son zamanlarda bura rem, müzmin bronşit, 
sakinlerinden birinin şiki- azm hastalıkları yapar) 
yeti ilzerine mahkemece Bu haıtalıklara tutulan 
tayin edilen fen heyeti ların bu muhitte ıifayap 
mahallinde tetkikat yap- olabilmel~ri . kat'iyyen mllm· 
mıştır. Bu tetkikat netice· kun değildır. 
ıinde verilen raporda ıu Yalnız . Salih Milni~ Be-
cümleleri okuyoruz: Yin hanesı halkı değı~, ~b~-

"K · h t tnn Kuruçeşme ahahsmın 
uruçeşmenın er .a· bu k6mür tozlarından sıh-

rafımn kömür tozlarıle hat ve hayatları tehlike
örtülmüf oldu~ yckna- dedir. Bu köydeki mesa
zarda herkesın gözüne kinde zihayat iskanına 
çarpmaktadır. Bu müşahe- fennen ve tıbben müsaade 
delerim Kuruçeşmenin ha- olunamaz.,, 
vasının daima kömür toz· Bu raporu okuduktan 
larile meşbu olduğuna be- sonra artık belediyenin 
ni ikna etti. Havada bu- halkın sıhhat ve hayatile 
kadar çok toz ve bilbasaa alikadar olduğuna, 

lsttJr inan, lsttJr inanma/ 

ŞAKiLER .. 
Dün 

cemiyet ruhunu görmek için 
kalbinizin ve zekinızm göz.le· 
rile ona bakarsanız, Borsanın 
rengi değişir: O zahiri yeşil, 
sararmıya, • bir hastamn benzi 
gibi solmaya başlar. 

Her adım başında· her Ana
dolu şehrinde olduğu gibi • 

İzmir, 27 (H. M.) - Sene· yeni bir mesele ile karşılaşır· 
lerdenberi Bergama havalisin- sınız. Bir köy kahvesinde otu
de şekavet yapan, daha ge· runuz ve ütülü pantalo':1uno~l.a 

1 d d Al. . . d b" kravatınızdan dolayı sıze ıtı· 

İzmir Civarında 
Yakalandı 

çen er e e ı ısmm e ır 

gv f . b' tt ""ld'" 1 matsızlıkla bakan, yanınızda çocu u ecı ır sure e o u- • • • • 

K A • • • susan, ıçını çekmekten bıle 
~en azım çetesı dün Balakesır korkan birkaç köylüye iyice 
ıle Bandırma arasında jan- yaklaşınız; ona kendilerinden 
darmalarımız tarafından sıkııb- hiç te uzak olmadığınızı anla
rıldı ve tutuldu. Hadise bugün bnız ve emniyetlerini kazam
lzmirin gün meselesidir. mz; o vakit size açılacaklardır. 

Her tarafta size Bursanın 
Pariste Bir Günde Olenler bakikı manzarası olarak gös

Pariı, 26 (Hususi) - Dünkü 
Pente Cite yortusunda otomobil 
kazaları yUzilnden 14 kişi ölmllı, 
60 kiti kadar da yaralanmıştır. 

M. Briyan Karar Verdi 
Parla, 26 ( Hususi ) - M. 

Briyan Hariciye nezaretin
den aynlmamıya karar vermiı· 
tir. 

İskeçede Cinayet 
insaf sız Bir Sarraf Bir 
Kadının Kanına Girdi 

terilen şey, ihmallerin, auiisti• 
mailerin, hilelerin, " kodaman,, 
desiselerinin, cebrin, tagallnbnn 
korkunç bir albümüdtlr. Arada 
bir, bu sütunda, size Bursanın 
kartpostallarında göremediğinia 
o hakiki mazaralarından birini 
tasvire kalkarsam, Patfen, bu 
knçnk ve hazin seyahatte bana 
refakat ediniz. Bakımsız top
raklanmıza kulaklarımızı bera
ber koyalım ve derinlerden 
gelen iniltileri beraber dinli
yelim. 

Sun'i Göl 
Kestel Gölü Taştı, ikinci 

lskeçe, (Hususi) - Burada Bir Göl Hasıl Oldu. 
çok acıklı bir ölüm vak'ası Antalya, ( Hususi ) _ An-
oldu. Kuabımn en eski ve talya yolundaki Kestel Gölü 
kibar ailelerinden merhum Ca· bir mliddet evvel tqtı ve yolu 
vit Beyin haremi Vicdan H. kapath. Afyondan gelen yolcu 
Vangel isminde bir sarrafa otomobilleri kayıkla nakledil
borçlanmlf, konağını satarak mekte devam ediyor. Bu sun'I 
borcu ödemiıtir. Fakat Van· göl tabiileimİş gibidir. Şoför-

1 Vaktl.l• cok .. ·n ola ler, buna yeni bir at takmıt· 
ge ' ... &.engı n • l ( 1931 d r i ... ) 
kadm-;ağızın bugfin yegane • d~r l omo .edı asr gt~ lü 

"k d _ ıyor ar. zerm e mo or 
~alı _olen ı i c ah eve de ~~z kayıklar da işliyor. Evvelce 
d~kmı~, onu da alm:ık ıçın otomobil yolcuları Afyon - An
bır pılAn kurmuştur. Vangel talya için pazarlık yaparken 
bir mahkeme mubaş"ri !e uyu· şimdi " Subaşına ,, kadar deye 
şarak kadıncağmn evine git- pnzarlık yapılıyor. 
mİ.f, haciE için geldiklerini ~ 

söylemİ.f ve tehditler savur
muştur. Kadıncağız evmın 
gasbedileceğini anhyarak an· 
smn düşüp ölmüştür. 

Behçet Beyin izahatı 
Ankarada bulunan Tfitün 

mlidUrli Behçet B. kadrolar 
hakkında şunları söylemiştir: 

" - Vaziyetin hülasası şudur; 1 

Hususi nizamnameye göre 
şimdiye kadar yüksek maaş
ları almamış olan mlldUrlere 
bu para bu sene verilmiyecek. 
Barem milnasehetile üçüncü 
sınıf memurlardan bir kısmı 
maaşlarını muhafaza edecekler, 
bir kısmı da haremden istifa
de edecekler. 

Müdürlerin bugünkü maaı· 
lan kesilr.ıiyecek. 

ikramiye meıeleal aynca 

2000 Liralık 
Para Ve Hediye 
Tevzi Edeceğiz .. 

Hediyelerimiz şunlardır: 
1 Karie 100 Lira 

1 

1 

IO 
1 
1 
1 
1 
1 

" 
ti 

" 
" 
" 

75 " 
50 " 
25 " 
10 " 
Bir Gramofon 

,, Bir Radyo 
,, Fotoğraf 
" iskarpin 
,, Kumaş 

Bunların HaricindtJ 
Bilaistisna bütün karileri· 
mixe de küçük birer hediye 

takdim edilecektir. 
OÖNY AYI KiMLER fDARE EDIYORi 
serlAvhar: altındaki rulm alhncı 
aayfamudadır. Fakat bu reemln 
yerine gazet•nln bat tarafındaki 

Tegucigalpa, 26 (A. A.) -
Hliktkmet kıtaab jeneral Erre· 
ranıa kamandası albnda bu
luıwa ulleri Tele ci•arnada 
..tl6p etmqüı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tHbk edileu~ 

kupon da kcslleblllr. 
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MEMLEKET 

,SAYFA Si 

__ l<i_üç_ük_Hı_a_be_rl_er__.l I EN ÇOK DEDiKODU MEVZUU OLAN YENi EVLER VE ANKARA HALKiNIN B!R CUMA E~LENCESI 
1 

Garip 
Bir 
• 
istifa 
Bir Banka Memuru Sö
zünü Tutmadığı için 
Vazifesinden Çekildi .. 

İzmir, (Huıusi) - Emlak 
Bankası lzmir tubesi ikrazat 
şefi Kamil Bey garip bir hadi
se münasebetile istifa etmiye 
mecbur kalmııtır. Sebep şudur: 
KAmil Beyin ev sahibinin 
bankada paraıı varmıf. Ay ba
şıları gelince KAmil Bey, kira 
bedelini Bankadaki hesabına 
yabracağını ılSylermif. Nihayet 
geçen gün ev sahibi tahkikat 
yapmıt ve Klmil Beyin kira 
bedelini bankaya yatırmadığlDl 
aolamışbr. 

Bunun Uzerine KAmil Bey 
vazifesinden ayrılmıya mecbur 
olmuştur. 

Kanunsuz NikAh 
Edirne, (Hususi) - Geçen

de gizli nikah kıyıldığını bil
dirdim. Bu hususta Adliye tah
kikata girişmiştir. Hadisenin 
çok mUhim olduğu, gizli nikah 
kıyan adamların birçok ma
sum çiftleri kan~nsuzluk yolu
na sürüklediği anlaşılmaktadır. 

Dolu Tahribatı 
Kırklareli, (Hususi) - Bu

rada yağan şiddetli dolu ekin
lere mühim zararlar verdi. 

Bir Kaza 
Kırklareli, (Hususi) - Kah

veci Ahmet çavuş, beraberin
de oğlu ve karısı olduğu hal
de araba ile Lüleburgazdan 
Tuzakla köyüne giderken ge
ce karanlığında arabadan 
d .. şmilş, on saat ıonra öl
müştür. 

Eski Bir Heykel 
Konya, (Hususi)- Ereğlinin 

Ambar köyilnde baıı ve kolu 
kopmuı bir heykel bulunmuş
tur. Bunun Makedonyalılar dev
rine ait olduğu anlatılıyor. 
Heykelin başı evvelce İstanbul 
müzesine götürülmUıuır. 

iki MahkOmiyet 
Konya, (Hususi)- 3500 lira 

kadar ihtilb eden timendifer 
ambar memuru Kemal Efendi 
iki ay hapse ve kardeşini öl
dilren Bozkırla berber Ali de 
4 seneye mahkOm oldular. 

Çekirge Mücadelesi 
Afyon, (Hususi) - Yakında 

mecburi çekirge mücadelesine 
başlanacak, tohumlar ye çe· 
kirgeler imha edilecektir. 

Tacirlerin Bir Endişesi 
lzmir, ( Hususi ) - Merhun 

tntnnlerin inhisar idaresi tara
fından mubayaasına başlanıl
mak Ozeredir. Fakat alakadar 
tacirler, mallara pek az fiat 
takdir olunacağından endite 
etmektedirler. 

Meçhul Bir Oolandır1C1 
İzmir, (Husuıt)- Meçhul bir 

ıahtekArıo T orbah Ttıtlln ida
reıini uydurma mllhllrlerlo 
binlerce lira do)andırdıjı an

laıılmııbr. 

-=-=---------------==---==---====---------------------=----------------==-
Ankaranın Gece Hayah -Asri Ve Yarım Asri 
Aileler - Bar Kadınları Ve Rakılı Sinemalareo 

Ankara, ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Ankarada iece 
hayata hem vardır, hem yok

tur. Eski ve yeni Ankarada 
öyle aileler vardır ki bunlar 
akşam yemeğini yeryemu do
kuzda, onda hemen yatarlar. 
Diğer bazı aileler geceleri 
kendi aralarında toplanırlar. 

Bu toplanıılarda haremlik, l f 
ıelimlık yoktur, fakat tam 1 
salon hayatı ve onun lcabatı 1 
da yoktur. Eski zamanlar elle- • 

rinde fenerle gece kumşuya f 
gidenler nasıl oturup dedikodu ı 

·yaparlarsa bunlar da kadınlı 'i 
erkekli dedikodu yaparlar. 

Konuşulan Şeyler 

Yalnız bunların fenerleri ! 
yoktur. Bu toplantılarda yalnız ! 
biri ıöyler, diğerleri dinlerler. J 

Ekseriya bu ıöyliyenlerde ı 

öyle saçma sapan şeylerden J 

bahsederler ki diğerleri uyuk- ? 
lamıya başlar. Bu aileleri bil- 1 

tün gece oyalayan mevzular 
birkaç noktada hUlAsa edile
bilir: Çocuk, ev, bahçe, mo
bilya... Filin hanım çocuğuna 

hiç bakmıyormuş, filinın çocu· 
ğu olmuyormuf, şu ebe dok
toru iyi imİf, öteki fena İmİf, 
çocukları şu, bu şekilde bes· 
lemeli imiı falAn, filin. Ev 
bahsi de mühimdir. Ahmet 
Bey iki katlı bir ev yapmış, 

çok knbikmif, altını kiraya 
vermif, Mehmet Beyin evi çat
lamıf, Ali Bey banyo yaptır

mış, evine bir kat daha çıka
cakmış ... Mobilyesi duvarın ren
gini tutmamıı... V.S., V. S. 
bundan ıonra bir mUddette 
bahçeden bahseder. Çay veya 

limonata içilir ve allah rahat
lık versin! deyip gidilir. 

Modern Evlerde .• 
Oldukça modren olan veya 

olmıya çalııan ailelerde gece· 
ler daha hoı geçer. Akıamları 
bir parça aparetif alınır. 

Bunu poker briç veya danı 
takip eder. Bu ailenin hepsi 
evli olduğundan bunların için
de beklr adam pek eğlene· 
mez. BekArın her hareketi 

kontrol altındadır. Dikkatli 
olmak Jizımdır. Aksi takdirde 
dedikodu hazırdır. 

Bekarlar 
Ankarada asıl gece hayatın 

evlilerden ziyade bekarlar ara· 
sındadır. An~arada bekir kal· 
mak : lstanbuldaki bekArlıia 
benzeme~. lstanbuldakt ıibl 
mobilyeli, h•r türlü esbabı is· 
brahatl havi, her arzuyu tat· 

nıin eden panıiyonlar yoktur. 
Burada bek!rlık adeta felA
kettir. Tamtakır odayı vasati 

otuz liraya tutarlar, kendi oda 
hizmetlerini kendileri yapar· 
lar. 

Bekirların oturdukları yer· 
ler lıiç cazip olmaclığmdan 

yemekten aonra evlerine gel· 
meıler. Geceleri şurada bura· 
da sürtUp uyuklamıya başla· 

dıklara zaman perİian odala
rına dönerler ve beyhuı bir 
halde yatağa serilirler. 

Geceleri eğlenmek iıtiyen
ler ya gramofonlu, ' radyolu 
meyhanelere, ya iki ıinemadan 

1 
birine Yeyahut barlara gider· 

Yozgatta Talebe Ha1.1atı ler. Maamafih akh basında -------

Yozgat, (Eu ı ıiJ - Y nıatan tatlı çamlıktan arasında > a
şıyan bu bahtiyar çocuklar Yozgat Domlupınar mektebinin 
üçüncü sınıf talebeleridir. Beı ımayıs bayramını tes'it ediyorlar. 
Muallimimiz Muhsin Beyin himmetile gUnümüz çok neş' eli ve 
eğlenceli geçti. Şarkılar söyledik. Yedik, temiz sular içtik. Bu 
neı' eli günümüzün hatırasına sevimli Son Postaya hediye edi· 
yoruz. Üçüncü sımf mOmessili 

Nurlge 

lsviçrenin Bir Rakibi: Karsak .. 

Orhangazi, (Husuıt) - Orhanı a:ıiye bağlı Karsak, muhak
kak ki lıviçrenin en gftzel köşelerile müsabakaya çık•ıacak 
kadar güzel ve tirin bir Anadolu yaylasıdır. Burada, tabiatin 
güzellikleri içinde Karsak mektebi talebesini tabiat tetkikatı 
ile meşgul görüyorsunuz. Çalışan ve öğrenen bu gençler kadar 
başlarındaki mualimleri İbrahim Bey de tebrike liyıktır. Çünkü 
bu güzel köşede feragat ve uzlete çekilerek gençliğe vakfı 
hayat etmek elbette ki değersiz bir fedakirlık değildir. 

M. Hayret 

aileler geceleri sinemaya ıi-

demezler. Çiinkil yanlarına 
ıu tipte bir adamın iıabet 
etmesi çok muhtemeldir: 

Rakllı Sinema 
Bu sinema mUşterlleri bir 

ceplerine elli dirhemlik, öteki 
ceplerine fındık, fıstık koyup 
otururlar. Cıgaralarını da elle
rine alırlar, başlarlar demlen
miye. Oh, gel keyfim gelt. 
Sinemada bir parça dekolte 
bir sahne gördüler mi göğüs 
ıoçirenler, ah, oh çekenler 
gırla gideri. 

Ankarada tam üç bar var
dır. Her gece hepsi de tıklım 
tıklım doludur. Aman ne bar· 
lar, ne mU:ıik, ne kadınlar Ye 
ne eğlence .. 

Barlar •• 
Bunlardan bir taneıi eh bir 

parça bara benziyor. Hele 
diğer iki tanesi 1 Bunlara bar 
demek doğru değildir. Bunlara 
çalgılı meyhane veya kadın 
meşheri demek daha doğrudur. 
Barlar ucuz olduğu için her 
gece aabahlıyan mUtteriler 
vardır. Papeli veren gecenin 
kahramanıdır. Burada ( konso· 
masyon ) yapan kadınlar birer 
taheserdirler. Geceleri Aksaray 
Koska civarında yangın yer· 
lerinde dolatan hemıirelerinJ 
babrlatırlar. 

Diğer üçllncU bar fena 
değildir. Buraya eklbir gelir. 
Sabık TO IAhik Vekillerimizin 
bile buraya feref verdiği ak
ıamlar Tardır. O akşamlar 
neı' e bir misli daha artarf. 

Gece saat llçle dlSrt araıı 
bar dönlitUdür. TekUtenba 
cadde kalabalıklaıır. Paıtane 
dolar. Köşebatlarında sokak-
larda anlatmalar olur. Herkeı 
gecesinden ve balindee mem
nundur: 

O h h h.. Ne eğlendik!. 
Sabahattin Raşit 

Memlekette S P or 

Samsunda 
Futbol 
Maçları 

• fe11• Fakat Hakeının 
ld · y·· ·· d n J{a"" aresı uzun e t 
galar Eksik oınıuY0 

80 
Samsun, ( Hususi ) -: ld

hafta Şimendifer tak un ile Jatl 
man Yurdu ikinci tak•'° U• 
karşılaştılar. BirersaY• 
berabere kaldılar. deJI 

Müteakiben birinci k{llll~k,,ı 
Türk Sporla Tütün fabr• ~ 
takımları karşılaşt1. Ha~• .,ıo• 
ı:eldi. idman bayramı 0 ~b el" 
rağmen halk sporu tercı pl•ıf 
miş, sahanın etrafına ~0• biti 
mıştı. Kadın, erkek ~ki e~ 
kişi kadar vardı. İlk ~1111~,dt 
lerin neticesi olarak yeoı ,a 17it 
ıoyunma mahalli ile u~a~ 
tribün vticude getirilmıştı. bt' 

Oyun, Tütün takımının bıf 
kimiyeti altında cereyan• 10rt 
ladı. Birinci devrede ~·oel 
karfı dört golle galipti. 1 :ı,ra 
devrede Türkspor bu ı•Y 
on beş dakikada çıkardı. idİı 

Bunlardanbiri ofsayt 1,rı 
sayı addedilmesi oyunc:tlef 
asabil ettirdi. Fena barak aY' 
baş gösterdi, iş münaı• d'° 
bindi ve Tiitün takımı sah• 
çekildi. y 0 rdaJ 

Müteakiben idman t ıar· 
Şimendifer takımı karşılaş ~ıel 
İdman yurdu hakim ~e g~be
oyunile nazarı dikkatı ce 
diyordu. J<af .. 

Bir ara bu oyunda da tatile 
ga çıktı. Fakat maç .. t .. 

·har· uğramadı. Sıfır sıfıra nı 
lendi. * badi .. 

Sahada cereyan eden he .. 
ıenin müsebbibi mıntak~ ib• .. 
yetidir. Çünkü hal"ern ant 

0
y .. 

hında isabet yoktur. To~ aır' 
namasını bile bilmiyen ·~,d .. 
tarın eline takımların aıu tiC' 
deratı teslim edilirıe 0iı 
böyle olur. H81'1 

Edirnede futbol d• 
) sur• 

Edime, (Husuıi - futbol 
Edimesporu ve Yavuz rıf" 
takımları güzel bir eıı~ılll' 
yaptılar. Edimespor t• .,,da 
çok yüksek bir oyun oy 
ve galip geldi. betil8 
Apullon Maçları MUnas~un•• 

İzmir, (Hususi) - . pot"' 
Apullon takımı ile lzrnır. :.,d• 

d 5 haıır 
cuları arasın a 

1 
t aıaS' 

başlayacak olan fu~bo :ıAk• 
münasebetile ıimdıden 
gösterilmektedir. ·ııdekİ 

Şimdi ıpor mahfellerı aıarıo 
··baha• 

münakaşa ve mu tar tef .. 
mevı:uunu hep bu ınaÇ culafh 
idi ediyor. İzmir sp~~ ıoes .. 
bu imtihanı lstanbuldff ıkiyetle 
lekdaıları gibi rnu"a ~aıdideJI 
atlatabilmek için t• 
çalıııyorlar. _ k 

Doktor Ortada Yov0 11111• 

lzmir, ( Hu1081 ) - Efeııdir 
kasabı Aleksandr 1 11ao D ' 
&ldürdUğU iddia o u da adU 

M l' Ef. hakkın fak•t 
argu 11 tar ·ı 

tahkikata başlan~ıf k kabı 
l eçırrne · d• doktoru e e g tic.,.10 

bk.kat ne tı~ 
olamamıf, ta ı uzaklaf ır 
vapurla buradan 

inlaıılnııtbr · 

ti 



1 • 

~8 Mae: 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Edilen Oç Defa Tekrar 
Bir ŞikAyet 

d" Maliye Veklletinde taafly~j 1 
11Yun komiayonunda 4387 • 1m 

tıuınarah tahrirat& merbut dH• 
Ylda Gç Hnedenberl hep der• 
~~stf tetkik bulunan 358 lira Ye 

11•ur kuru' matlObumun temhal 
için pek muhterem guetenldu 
ltııı•venetlni talep eyledim. aas .. 
~trıiıde iki defa yasıldıtı halele 
0ıniayon henllz bir cevap ver

llıedi. 

Edirne mütekaldinl aakeriyed9Dl 
Ahmet K11dri 

SON POSTA: Bu karHmlzln 
•iki.yetini bugQn üçüncn defa 
olarak yeııyoruz. Bakalım bu 
•tfer netice naul çıkauk ? .• 

MalollereHaklarını istiyor 
b· (Nezip) teki malOI ıasilerden 
b~rçoklarınuı lmııalar1nı tafıyen 
1
" lbektup alchk. Bunda dealff .. 

)or ki: 
"ıatnı:lllimis utrunda mlttt 

ltıGcadelede muhtelif cephelerde 
d" 11tnaan bomba ve kurfunlle 7a-
'•lııup malal .kalan blder bu 
~illetin fertleri detil miyiz? Ye 
ltlun mucibhıee malt\llere datı
~llQ tQtün bey'lyHlnden nl91n 

lhr\lm bırakaldık? 
b Sallhlyet aahlbl makamlara 
~ 't vurdufumuz halde tfmdiye 
b ldar m6kteaep baklarımısın t••· 
~~i dbetlne a1dllmemeal utanın 

1 cra bir k6teainde otardutumua 
hçln anidir? Alikadarlardan latlr
~lılıınız tudur ki, haklanmuı bir 

•h'el yerine retltllıln. 

Bir MalOIUn Derdi 
~ Betincl dereceden malOJGm. 
llı.~nunun çıkbtı hef aenedenberi 

1 yt\z liralık arazi verilmesi için 
'•"•kamın ridip gelmeainden 
:•andım. Baıvekilete kadar mil- ~ 
~ 'c•at ettim. Gelen cevapta 

1~•nlıa Defterdarhtından relen 
~7 ' 8 • 930 tarihli ve 4774 • 777 
S 111llaralı evrak 27 derkenar Ye 
~' 9 - 930 da Tekailt Şubesine 
~~derildi,, diyor bir aeneden
~ ti gelmedi. Allah a9kına aiıı: 
d \'•••ut ed iniz de şu emri ııön-
trsinler. 

Salihlide harp malflllerlnden 
Bölükba91 oğullarından : 

Mustafa 
tı SON POSTA: Bu malüle ya
li kt~r. Hakkmın yerine retirilme
~ laıımdır. Manisa Defterdar-
tırıın nazarı dikkatini celbederiz. 

lzmir Mübadillerinin 
MUracaati 

(
1 
~ln:ıirden gazetemize bildiril

d ll!ıe aöre, oradaki mübadiller
,: ... bir kıama, ıon taafiye kanu
\ "urı kif i derecede Hrih olma
>tt'' yüzünden çok mütkül vazi
\~e haldıklarına dair birçok 
\! .'nılara telgrafla müracaat 
~1tlerdir. 

Cevaplarımız 
\~C:::enberlitattan mektup l'Ön-

ş~~ karllmize: 
\ 1klyetiniz, bir ferdin huauai 
\ıı~ketine aittir. Bunu nihayet S: terbiyesine vermek daha 
•tt ~ olacatı l'lbi mercline ıikA-

et1nıek te ıizin için mümkün
' endlm. 

SON POSTA 

DIJ.ngada Neler Oluyor? 

Hindista~da Yeni Hadiseler 
Fransa Ve ltalya Arasında ... 

Almanların Umumi harptenberi ilk yaptıkları harp gemi•i " Doçlant ,, Geçen ha:t ı oenize indirildi. 
Bu münaaebetle Reisicümhur Hindenburl' ve Alman Başveklli tayanı dikkat nutuklar söyledilf:r. 
" Cep zahl111 ,, ismi verilen bu küçük fakat kuvvetli harp g-emiai Avrupada birçok dedikodulara ıebep 
oldu. Veraay Muahedesi mucibince Almanlar 10 bin tondan büyük harp gemisi yapamıyacakları için 
Alman müheodiıleri bu dar çerçeve içinde azami ıemere verecek planlar yapmışlar vebu gemiyi 
vücuda retirmitlerdir. Bu zırhlı bir kravazör kadar aüratle ıeyreder, fakat birinci ıınaf kadar 

kuvvetle harbeder, aürati (26) mildir. 

Fransa 
Ve 

• 

ita/ya 
Pariı, 26 (A.A.) - ltalya 

müıtetarlarmdan M. Alfieri 
Fransa ıehirlerinden Bliguy'ye 
Jelmiı ve bllyl\k harpte ölen 
ltalyan askerlerinin habrasını 
ebedileıtirmek için mezkdr 
tehir civarındaki mezarlıkta 
yapılan abideye bir çelenk koy
muıtur.Bu münasebetle yapılan 

ayin nihayet bulduktan sonra M. 
Alfieri Fransız muhariplere 

Hindistanda Garip 
• 

isyanlar 
Yeni Delhey, 26 (A.A.) -

Punijap'tan Birmanya'ya bu 
akıam bir alay asker iönderi
leceği haber verilmektedir. 

Birmanya'nan muhtelif yer
lerinde aailerin yeniden faali
yete geçtiklerine dair haberler 
alınması üzerine buralara aa· 
keri kuvvet gönderilmesine lü-

zum görüldUğii ıannolunmaktadır. 

Fransızca ve ltalyan muharip
lere İtalyanca birer nutuk söy
lemiştir. 

Bir 
Yangın 

Yeni Delhey, · 26 (A.A.) -
Yeni Hind Valii Umumisi Lord 
Willington'nun aarayının ıol 
cenahında dün bir yangın çık
mıı, ehemmiyetli hasarat yap
mıştır. Valinin çalışma odasın
daki gayet güıel bir avize ile 
büyük bir kıymeti haiz oyma 
kitabeler harap olmuştur. İtfa
iyenin çarçabuk yetişmeıi üze
rine yangın bastırılmıştır. 

G·· 
~anda Sergüzeştler Arasında No.15 - Firari mi ? Y okıa jan

darma mı? 
- Pekala, gelirim, dedim. 

* ~AZETECi ALTIN PEŞiNDE 
~\t hafta köyde yalnız ka -
\ ~ \'ardı. Erkeklerin hepsi 
~tltb. başınd•ydı. Ara sıra 
t'~tıd ır köpeğin köıebaşında 
'ttı Uin g6rU!en bu k6yde 
' :ktı~vvell Madam Odo-

Ge~iniyor musunuz? 
\·1~ liayır madAm Ôdokıi, 

.....,,' ~~ertıben) i arıyorum. 
b •raı evvel Madam Rita 

~ıı,'"•berdl. Nehir tarafına 
\!~t~ tannederim. içeri gir
~ ~1f•rıaı pek sıcak, ıenç 

•\'rulacakJ · 

- Vallahi Madam güneşin 
derimi kavurmasım, sizin içki
ni:ıin midemi kavurmasına ter
cih ederim. 

Aynldım. Şimdi bir hanga
rın yanından geçiyorum. Bir 
kahkaha ile kartılandım. Beş 
altı kadın yabani otların to· 
humlarını çıkararak bunlardan 
bir nevi un imal etmekle meı
gul! beni görilnce durdular. 
Yerli Uaanına karıımıı, bozuk 
bir Franıııca ile ıordular. 

Kimıin, mahkam mu? 
- Çok teıekknr ederimi. ı 

- Ne o, ne de öbürtı? 
- O halde mutlaka direk-

törsün r 
Bu san'atın burada kıymeti 

çok büyüktür. 
Her ihtimale kartı ı 
- Evet l dedim. 
T akdirklr bir : 
- Oh J · nidası ile karıılan

dım. Bu nidayı hep bir ajıs
dan çıkan bir davet takip 
etti: 

- Gel bu akşam danı ede-
lim. Şimdi temizleniriz, giyi
niriz, gtlzelleşiriz. Gel seni 
eğlendirelim. 

- Nereye? 
- Madam (Ôdokıi) ye 1 
DUttlndUm ve: 

Öğleden sonra köyde mutat 
harici bir faaliyet hnknm sür
dü: Madenlerde ve kuyularda 
çalııan erkekler birer ikişer 
avdet etmişlerdi. Ekıeriıl 
Melezdi. Maamafih aralarında 
göilerinden endite akan aaçı 
ıakalına karıımıı beyazlar da 
vardı. Hepsi de ayaldarmda 
çivili kundura, ıırtlarında çap
ru kayıtla bağlı birer torba 
taııyorlardı. Bekliyen kadm-
larla gelen erkekler aruında 
muhavere uzaktan bqlıyordu : 

- Madmazel Raaint.. 
- Geliyorum ... 
- Madmazel Rita nerede-

aln .. ? 
• Karanlık ç6ktUID aaman 

.J, Kadın Ve Kalp İşleri 1 

Kızın Erkeğe Düşkün
lük Göstermesi Fenadır 
· Cinıiyet iktızHı, içtima ha
yabn telkin ettil'i tellkkiler 
iktizası kıı daima erkete k&rfl 
çekingen, nazlı ve mftstapi 
davraaır. içinde dehıetli ıe
Yilmek •e ıevmek ihtiyacı 
•ardır. Hiçbir iltifata llkayit 
değildir. Fakat bunu izhar et
mekten çekinir. Onun bu iç
tinabı, erkekte onu elde et-
mek bırıını kuvvetlendirir. Ev
velce sadece alay için tamdı
j'ını zannettiği kızı, erkek 
ıUnden güne daha alika ve 
daha muhabbetle takip mec
buriydini hisseder. 

Kız, erkeğin bu haleti ru
biyeıini bilmez de, birdenbire 
aıkını ve zifıru izhara baılarsa, 
erkek ıukutu hayale uğrar. 

Kendiıine düşkünlük ıöıteren 
kızı takibetmeği zait görür. 
Kıza karfl aıkı bile varıa 
soğumıya baılar. 

Bu ılfın verdiği neticeye 
bir misal isterseniz F. T. 1. 
rumuzile bir gençten aldığım 
fU mektubu okuyunuz: 

Vaziyeti lçtlmaiyeai dGtilk bir 
renç kızla tanıttım. Kendi aevi· 
yemle kabili telif olmamaama 
ratmen onunla alikadar oldum. 
Çünkü ben kilfnv meaeleaine 
fazla ehemmiyet •erenlerden de
lilim. Kızın mutlaka bana müaui 
olmasını iddia etmem. Bu aebeple 
onunla konuthim. Terbiyeli, irB· 
zelce bir,ey.. Ben Ortamektep 
mezunu ve tahsillme devam eden 
bir gencim. 

Yakın bir arkadathk zamanı· 
mızda epey g-ezdik, dolattık, ko-

• nuştuk ve mektuplattık. Fak:t 

t 
kendimde ona karşı daha sevda
ya benzer bir.şey hiuedemiyorum. 
Yalnız arzu ediyorum. ileride belki 
aevebilecktim. Dün yine ondan 
bir mektup aldım. Hislerimi ren· 
elde eden bir tarzda aşkını ilin 
ediyor. Neler.. Neler.. Ne iğrenç 
düşük 'eyler .. 

Hanımteyze, kendisine ilam 
aşk edilmeden ilanı atk eden, 
geceleri uyuyamıyorum gibi ke
limeler kullanan, gözüm ıende 
ve aana ne vakit malik olacağım 
gibi ıualler •oran bir kızın bu 
yazılarını neyine hamledersiniz? 
CahiHitine mi, terbiye al.temine 
mi? Yoksa acviyeainin dütOklüğQ-

ne ıni'?.Ve Hanımteyze, ben bunları 
okuyunea ondan iğrendim. Tik· 
ıindim. Katı alika ederek ken• 
dlıine bildireyim mi? Y okH oya-

_hyayım mı? 
F. T. J. 

n8ıtı •ermeden evvel bir defa 
kalbinizi yoklayınız. Sonra pi~ 
man olmıyasınız. 

Jt-
Beyoğlunda B. A. rumuzile 

bir genç yazıyor: 
"19 yatında bir gencim. Bir 

aenedenberi bir kızla sevltlyorum. 
Fakat son zamanlarda kız, müna
sebetimizin ailesi tarafından ha
ber alındığını aöyliyerek benimle 
konuşmaktan çekiniyor. Fakat 
ben çok seviyorum ve ayrılığa 

tahammül edemiyorum. Kızı nasıl 
atkımın kuvvetine inandırabili
rim?,, 

Oğlum, dünyada zorla olmıya
cak 'eylerden biri ve belki birin
cisi aşktır. Kız ıeni sevseydi 
ayrılamazdı. Ayrılsa da münaaebe· 
tini tamamen keamezdi. Demek 
ki sana kartı duyduğu alika mu
vakkatti. İlk fırsatta aeni unutma
ya muvaffak oldu. Sen de ona 
ayni auretle mukabele edeuen, 
o vakit onu kıskançhğa ıevket

miş, ve kalbinde aana karşı ufak 
bir atet varsa, onu tekrar alev
lemiş olursun. Bu tecrübe hayır 

•ermezse vaz geçersin. 

* Etyemezde L. F. Hanım: 
Nitanhnaz her mütküle katla· 

nan, her tehlikeyi göze alan bir 
l'ençtir. Tuttuğu iti koparır. Tat
tan au çıkarır. Yalnız kıakanç ve 
müstebittir. Çabuk darılır, dü9• 
manlığı uzun sürer. Kalbini kır• 
maya gelmez. .. 

Ankaradan Serap Hanım: 

Nişanlınız dalgın ve hayalcidir. 
Hislerine çok tabidir. Son derece 
müsriftir. Sevdiklerine karşı sa
dıktırlar. Evlendikten sonra da 

karısına hıyanet edeceği tahmin 
edilemez. Nazik ve terbiyelidir. 
Fakat ciddi ve mühim işlere ge
lemez ve kendisinden mühim it 
beklenemez. İdare edilmek şarti• 
le iyi bir aile reisi olabilir. 

hanımtegze 

PATRON KUPON 
7 

Gaıatemlade relecek hafta 
çıkacak Patronu bedan almak 
latly.,.aanız, bu kupoa11 kealp 
aaklayınıs ye p•rt•ıabeye kadar 
~ıkacak kupoalan toplayuua. Pat
ronlanmu:daa pek ••••- ela
cakauus. 

TAKViM _ 
Oğlum, kıza k.,tı duydu

ğun bütün bu hisler, onu ken
dinden kfiçQk g6rmekten do
ğuyor. Onun içtimai ıeviyece , 
dUşOk olufu, ıeni rencide edi- ota ıı 28 -Mayıs- 931 tt....r n 
yor. Bunu kendinf' itiraf • tle-
miyonun, kabahati kııa y8k
lemiye çahtıyoraun. T ahıili ol
mıyan bir kızdan edebiyat 
yapmasını beklemek hayaldir. 
Sevemiyeceğine kanaatin varsa 
kızı oyalayıp bedbaht etmekte 
mana yoktur. Fakat hükmü-

Ödokıinin baloıuna gittim: 
Kadın kulübesinin gerisinde 

düz bir meydan haıırlamıt 
ve bu meydanın turasına bu-

l raıana mua hizmetini ıör
mek ftıere ağaç kntnkl erin-
den birer tümsek serpİftİrmit
ti. Ben gittiğim uman Yaktin 
daha erl.ıen olma11na rağmel' 

meydanı oldukça kalabalık 
buldum. MOıt...Uer birer bot 
sandık ••Y• dibi delik birer 
kuva bularak ataç knttUderi
mn kenarlarma ıtralaamıılardı. 
Fakat ben bu adamlan biraz 
enel ıırtlarıada torba ve el
lerinde ağaç dalı ke:-miye 
mahıuı kılıçla datlardan inen 
madencilere benzetmekte müt· 
ktUAt çekiyordum. Hepıl de az 
çok temi• elbise ılmitlerdi. 

Arab1 ltumt 
10-Muh arrem-lSSO -Yaklt·eıunt-va•att 

Gllnetl09.02 4.33 
Ot•• c.40 12.11 
ikindi 1 U9 16.10 

ıs- Mayıa • 1~ 

vakıt·eıı:ant-vaaatt 

Aqam 12.-, 19.31 
Yataı 1.57 21.28 
lmaak 6.49 2.20 

Hatta bazılarında yakalık ile 
iskarpin bile vardı. 

Y almz kadınlar göze batan 
renklerde etekler ve omuzları
nı örten atkıları ile manzaraya 
biraz garabet veriyorlardı. 

- Ne içeceksiniz? 
Rit:ı yaklaştı. Biraz evvel 

omuxları ve kulakları dOşllk 

bir vaziyette bana iltihak eden 
( ŞerOben ) e yan bir gözle 
bakıyor .. 

- Sadece bir bardak ıu, 
Matmazel Ritaf Fakat şayet 
ıiz benim yerime bir kadeh 
t afya içmek isterseniz mem
nuniyetle takdim ederim. 

Kız elinde kadehi ile geldi: 
- Kıymeti bir gramdır. 

(Arkaaı •ar) 



(Bat tarafı 1 iaol •ayfada ] 1 merkcziycsindeki noktai naza-

Adliyede ra gö~e. inhisarın bugünkü 1 
memurını esasen en asgari 1 

latanbul Adliye ~adro unda bir miktarda olup imalit ve. 
dilne kadar tek bır münhal fabrikaların son günlerde bir 
bile yoktu. D?n Birinci -~e~a daha fazlalaşması karşısında, 
azasınd~n E_mın 8. tek~mtIU: değil memurlar üzerinde ten
~~~ .~s.ter~ıı.ş ve muamelesı ıikat yapmak, belki ayrıca 
bıtırıldıgı ıçın yeri açık ka~- memura ihtiyaç görl'ılecektir. 
mışhr. Buraya da Başmilddeı- Müskirat f nhisarmm (200) 

um~mili~ mua~ini ~em~l B. küsur yerde merkezi olup ls
ta!~n edılecektır. Muddeıumu- tanbul idarei lmerkeı.iye.aile be
mılikto_ {60) ~emu~un açık!a raber ceman yekUn mt murin 
kalacagı tekzıp eaılmcktcdır. adedi ( 1000) kadar tahmin 

lnhisarlarda edilmektedir. Yevmiyeli imalat 

Tütünde - Tütün inhisa
rında birçok memurini düşün
ce almıştır. f darei Merkcziye
den (80) kadar, bütün teşki
lattan (500) kadar memurun 
tensika uğrıyacağı söylenmek
tedir. Maamafih hakiki vazi-
yetin neden ibaret olacağı 
hakkında kimsenin malumatı 
yoktur. Hdmit 8. Ankaradan 
hiçbir malumat alınmamış ol
duğunu tensikat hakkında da 
nasıl bir karar verileceği 

hakkında da bir mülahaza der-

INGILIZLERİN 

_Yazan: Makenzie-

Ben 0 :ınmana kadar Rus 
casus teşkilabmn pek müthiş 

son derece muntazam ol
~:ğu kanaatinde idim. Onun 
için Rus ticaret ataşe f beni 

b. .. karanlık eve davet 
ır gun . k 
d" t bana malümat edınme 
ıp e ah" bir ada· 

hususund · en m ır 
mm hizmetini teklif ettiği zıv 
man, çok memnun olmuştum. 
Mevzu bahis ad m ufak tefe 
baiı temamile aaçtan mahrum, 

amelsi} bundan hariçtir. An· 
karadan gelen rivayetlere naza
ran mütekaidinin inhisarlardan 
uı:aklaştmlma11 veyahut (30) 
sene hizmet edenlerin çıkarıl
ması tahakkuk edecek olursa 
mevcut memurinden yüzde on 
(30) sene hizmetli olmak üzere 

takriben (0o 20) tensikat icra· 
sına imkan olacaksa da Müski
rat inhisarı için behemehal bu 
boşluğun doldurulması lbım
gelecegi söylenmektedir 

YAKIN ŞARKTA 
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ince sakallı, bonjurlu ve elleri 
daima kollarının yenlerine 
sakh bir adamdı. Müthiş bir 
yalancı olduğu meydana çıktı. 

Bize ilk yutturduğu yalan 
Mondrosta bir adamın TOrk 
casusu olduğunu bir takım 
deJAil il ihbar etmesi oldu. 
ihbar edilen adamı tevkif ettik. 
Fakat Diva ı harp kurulup ta 
iddia dil n tabltlerf lbru 
demeyince h rifln yalanını 

Reımlold blze ııl>nderirıenlz alze \ 
tablatıaın ıöyllyeblllrls. Fakat bunun 1 
fçln rlSndertlecek reaimlor iyi ve tabil \ 
posda çekllmlt olasuı lbımdır. Taki 
mlltchuaıaımıs mUtalaaııada hataya 
d1l4mesln. 

• Tablatlerinl anlamak lbere bize re-
ılm li:tinderen karllulmh: hakkında 
mOtcha1.1ısımu:ıa mfitaleuını aıaltkt 
1ahrlarda okuyablllrıinlı: .. 

Hasan Bekir Efendi: 5 .. ' · 
ve derli toplu
dur. Geçim hu· 
susunda müş-

kfilp~sent de
ğildir. Menfa-
atlerine kartJ 
fazla ihtiras 
göstermez, p 
rültü ve kav-
gayı davet e
decek fiil ve 
hareketler de· 

içtinap eder, ıgbirarı devu. 
olur. 

anladık ve bir daha da onu 
kullanmadık. Herifin adı Zorki 
idi ve hlli da ona verdiğim 
s kiı yllı drahmiye acıyorum.: 

Zaten blı kapı dışarı edin
ce o da Atinadan 191vıştı ve 
bir d ha d görlinmedi. Zan

nedersem iftira ettiği ad mm 
onu öldl\rmek lizerc Mondros

tan yola çıktığını ~itmişti de 
ortadan kaybolmuştu. 

Zorkiyi gördiilden sonra nr
bk Rus cuıus teşkilatı hak
kındaki fikirl rim de değiş

mişti. 

Yeni gelen ltalya ataşomili
teri Miral y Mombdlf il o 
kşam ilk defa görUtttim ve 

kendiail• o okıam, oracıkt 
do.t oldum. Zevceıl ve on bq 

yaşındaki kızı ile o da Otel 
Dnnglonerde oturuyordu. Di
yebilirim ki Mombelli siyasi, 
diplomatik veya askeri bir 
vaziyetin esasatım derhal ihata 
etmek husu unda, Atinadaki 
itilaf zabitanı arasında yega
ne bir zahitti. Tam bir Ataşe
militerdi. 

Amerika sefiri Mister Garrett 
Droppersla da hu resmi ka
bulde taniştım. Sefir olmadan 
evvel Williamstouvn darUlfilnu
nunda hukuku düvel pröfesörU 
imiş, Siyasi hayata da o na
zarla bakıyor ·ıe Adeta bir 
piyesten almmıı bir Ameri
kalı sefir tipi nrzediyordu. 

İtalya sefaretinde daha bir
çok kimselerle görftştUm. Bun
lardım da 11raıı geldikoe bah-

"SON POSTA,, nın Yeni Müsabaka~ 

2000 Lira Nakit Ve 
Hediye Dağılıyoruz 

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

Birer Hediye Alacaklardır .. 
- . . k emıek 

" SON POSTA ,. nın yeni müsabakasına ıştıra d 
için ( Dünyayı Kimler idare Ediyor.? ) ıerlAvhaaı ~b~ : 
ncşretmekte olduğumuz resimleri, yahut ta bu reaun er 
mahsus kuponlan toplamak kAfidir. 

Dünyayı Kimler 
VENIZELOS 

Yunanistanın en büyük Y&'-. 

en kunetli adamı tüpheıiz 
ki Venizeloıtur. Bu ihtiyar 
diplomat Yunanistam bir 
misli bllynltmiye muvaffak 
olmuıtur. Yirmi seneye ya
kın bir zaman Yunan hllktl
metinin başında bulunmut
tur. Bugün Y unanistana 
dünyadaki mevkii temin 
eden adam odur. Son za· 
manda Tnrkiye ile Yunanis
tan arasında dostluk tesisine 
yardım etmek suretile mem
leketine büyllk bir hizmet 
daha yapmıttır. 

Venizelos, U mumt harp 
esnasında iktidar mevkiind€' 
olup ta bugün hala aya 
biridir. Mesleği avukatlıktır 

İdare Ediyor· 

curan nadir ııyasi rıca.o 
ve Giritlidir. 

DİKKAT 
işti· 

Muhtelif karilerimizdcn al· Bu takdirde mOsabakaya t rıı 
dıtırımtz mektuplarda yeni mü- rak edenlerin adedi, bu a ·rı 

a hareketi ihtiyar etmiycnferJ 1abakamua iftirak için kari- • a· 
zaranna olarak, bir misli ııY terimizin resimleri veya kupon-

1 deleşebilir. . · iıı 
lan kesmekte serbelt bırakı • Dütündük ki, karilerıııııı 

s·oa'" malarınuı doATu olmadığı nok- bu ihtara pek doğrudur. l t!r•" 
taama ltaret edilmektedir. enaleyh müsabakaya ! 'c1en 
DentHyor kh eden karilerim izden bugun tarı 

- Basılan hem kuponları itibaren sadece kupon 
hem de re1lmlerl kesebilirler. toplamalarını rica ederiz· 

Müsabakamız 40 Gün 
Devam Edecektir 

Sahte Aboneciler 

ıedeceğim. Sefaretten çı .men 
T uckeri aradım. O da bir 
fener direğine dayanmış beni 
bekliyordu. Taksi hazırdı. içe
risine atlar atlamaz F aleronun 
yolunu tuttuk. Otomobil yo
lun bozuklukları üzerinde sıç
rayıp elli mil süratle giderken 
birdenbire yaımnızdaki bom
balar aklıma geldi. T uckere 
seslendim. 

- Aman Tucker, şu şoföre 
söyleyiniz biraz yavaş gitsin 
dedim. Şu kutudaki bombaları 
unutuyor musun? 

Tucker şoföre seslendi. Fa
kat Yunanlı bir şoföre IA.f 
anlatmak deveye hendek at
latmak kabilinden. O bildiğin
den şaşmadı ve yine em mil 
ıliratle &&rPıla ıarııla yolumu· 

S . afat 
Tiyatro Ve znerrı 

2 
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Dç KABIN SALTANA Ti 11 I ~bt:!!·t"ıı.. :_931 
NUKUT 

BORSA 
BIKAYE 

~adişahın Keyfi için Milletin Malı- ~~1;,: 
20 Franlıı Belçika 

ıeso,

tı0,15 

1'6,·· 
m,-
116,-

Bu Sütunda Hergün 
Almancadan: Fikret M . 

~ı Yağma Edip Kapışıyorlardı._. ;g:~~~. 
f4,t5 

11"
S0,25 
15,00 

ZEN GINİN SIRRI 
~b~fl) nin Sipahileri böyle 
~ etmeıinde dayandıtı 

lakta .... dı. 
~ tlllçerilerle Sipahilerin ara
L" mevcut ezeli rekabet 
~dan latifade edecekti. ..... v .. 

ennın .• 
' Vermem ••• 
"Alınml 
"Alamazsın. 
~•galan aruında Sipahl
L. ~ çadınndan fırlıyan Su
~ doğruca Yeniçerilerin 
'""ll'ına koştu. 

~' Sipahileri dağıtın ve ora• 
'

0Ytuyan gUzel bir kız var, 
t- bana getirin ! 
c.ınrini verdi. 
~u emir daha tatbik edll· 

~
•11 Sipahiler Subafıya hO· 
ettiler. El ve ayaklarını 

t.•:•dılar ve meydanda, Pa-
1'h111 annnde ıürüklediler. 
~ eniçeriler ve Sipahiler 
~ irlerine geçtiler. Sadruam, 
~Çeriağası ve DlljiincObqa 
~ Rumeli Beylerbeği fena 
~ te vereceği muhakkak olan 
L . kargafalığı ,Oç bal Ue 
~rabildiler. 
~ dokuz temmuzda dlljln 

•onuna yakla,mıştı. 
~!tanlar, kapalı tahtırevan· 
~ Atmeydanından ( auayı 
' Ylm) a avdet ettiler.Ertul 
~ de aaray hademeai nak· 

~rıni temmuzda Paditab 
~.cll Murat çavuşlara geçit 

l yapbrdı ve umumi al· 
arasında bunlara ruhsat 

di, 

tz.ti plıane), sarayı hüma
~- çıktığının tam elli 

\;· Cİ giinli alessabah Şehı:a· 
~ '1ehmet ile beraber sara· 
\t lirdi. 
~' efsanevi bir mahiyeti 
~ hu muazzam ve tarihte 
~~İıli daha mesbuk olmamıı 
~ de bu suretle hitam 
~ '1f oldu. 
~ llinede para yok iken .• 
~~l bir taraftan vergi.. bir 
\.~'itan rüıvet talebi ve niba
~•rasını sonra veririz gibi 
~ Ve gart politikası ile 
S':rken aızdmlırken bu 
~~ paralarla böyle mükellef 
~er yapılıyor, Padişah 
\.."'iYor, Paditahla beraber 
~ ribi olan halk ta kendi 
,.~ pua ile ıefa ıOren 
~ Tadifahm behimi 

~/camız : No. 38 

-44-
ve kayvani zevki karşısında 
lütfen ve inayetenJ.. Kendine 
ayrılacak zevk hissesinden mu~
teflt olmak için abdalcasına 

bir tevekkül ile ( lradei Padi
ıahi ) ye sabahlara kadar mun· 
tazır oluyordu. 

(Arkaıı var) 

r 
Türkiye B. M. Meclisi Riyasetine 

Muhterem Efendim, 

l.tanbula ıu Yeren T erkoı Şirketi, elli aenedenberi 
mukaveleıi ahkimının birçoiunu ifa etmemiştir. Şehri· 
miade ne içilecek, ne de yanııınlarımızı aöndürmiye klfl 
ıelecek ıuyumuz yoktur. Biz, l.tanbul halkı, ıu meıeleai
aba kat'i surette halli için, T erkoa Şirketi mukaveleainin 
feablni ve Nafıa Veklleti ile Şirket arasında cereyan 
eden müzakerata bir nihayet verilmesini rica ediyoruz. 
Bu ricamızın i1afı, latanbulu en büyilk bir dert ye bela
dan kurtaracağı için, verilecek feaib karan memlekete 
bOytlk bir hizmet olacaktır. 

lsiın • • • • • • 
Adres ••••• 
Bu istidayı 

ıGnderiniı. 

imza 

lma 

ed.lnfs " kealp idarelaanemlse 

Düğünde Cinayet Yeni Neıriıal: 

Çiçek Sergisi Ve 
Çiçekçilik Kitabı 

Sevinçle ıısrdnk ki Tttrkte
ld çiçek muhabbeti, çlçekpm 

Bir Kadına Dil Uzatan 
Bir Adamı Delik 

Depk Ettiler 
Kll'klareli, (Huıul)- Kırk- Uk un' atile tevazün hlaıl et· 

lareline tlbl Tuzaklı k6ylnde J miftir. Sldmlı& delil ile te
dtttm etlenceleri yapılırken yit etmek iham iae Hrgide 
kanh bir cinayet ltlenmlftlr. tetlür olunu (uloa çiçekçiliti) 
HacliH f6yle cereyan etmiftir: ft (FaktOı) İlmile iki kitabı 

Da-.etlilerden berber Muı· ileri alreceiiz. 
tala, ayni k6yden Halit atanın Çiçek; bahçede nuıl yetiflr, 
haremi hakkında baıı ı6ıler odalarda ....ı yqar, balkon
a6ylemif, kadının berinde hl- larda nuıl yftcut bulur, pen
aıl ettiği tesiri anlatmlf, açık urlerde naııl tenemmuvl eder? •• 
bazı feyler aöylemif. Bunu ltl· Btltün bu bahialer, kuvvetli 
ten Halit ağa ile akraba11 bir mn teba1111 lisanile işte bu 
Hasan ağa Muıtafa ile kavga-
ya tutuşmuşlar ve Mustafayı kitaplarda izah olunuyor, ne-

ffı reaimlerle canlandınlıyor. 
yedi yerinden bıçakla vurmuı-
lardır, Her ikiai de tutulmuttur. Bizce, bu kitaplar, 16nmeı 
Berber Mustafa hutanede 61· birer bahar Ye ıolmaz birer 
mUıtiir. ,Olziardır. Serginin jtıri heyeti 

iş Arıyor 
Musunuz? 

Gazetemizin ucuz ft 

kllçUk ilanlarından iati· 
fade ediniz. 25 kuruş 
lizİ ipizlikten kurtar
abilir. 16 kelimelik bir 

ilin 25 kuruta 

SON POSTA 

"""l de ayni mnlihazada bulunmut 
olmalıdır ki birinci mnkifat 
olan gtımllt madalyelerden 
birini bu kitaplarm mllellifinc 
Yermittir. 

Biz, bin bir çefit çiçek dolu 
blr bahçeye niıan aımak ka
bilinden ytıkıek bir takdir 
nif8Dui bulunan ıu kadirti· 
nashğı alkışlarken okuyucula
rımıza da bu matbu gülüstan-
lardan birer tane edinmelerini 
hararetle tavaiye eyleriz. 

ıucıııın KUCA&I 

Atıf B. elektrikleri yakb, 
bqını 6nilne eğerek biru 
dlifllndn. Apartımana ıirdiji 
Yakit, HIUniye Hanım, ona 
,Undtııki vaziyeti anlatmıfb. 

Abf Bey Nerminin niçin b6yle 
yattığını Ye durgun durduğu· 
nu biliyordu. Daha fazla teca
lınl etmiyerek, Nermine doğııı 
kat'ı bir adım attı : 

SERVER 
' ~~adam, eledi Ye hızla 
~ çıkarak yatak odasına 
~•pandı. 
~ iye H. ukaıından ba
~k l!tı. Kendi kendine 

•esle mınldandı: 

\ th budala kan... Dam· 
\ lişer gibi aöylenir mi 
'ttyler hiç? 
Sİ • N6rminin odasına git
' dlitündü ve kendiıinde 

Uc... kuneti bulama-

BEDi 
yarak mutfağa kOflu. 

Nermin akşama kadar oda
dan çıkmadı. Yatağında, arka 
tbto, pek az kımıldıyuak yatb. 

Hüsniye H., onu merak 
ederek, birkaç defa oda ka· 
pısından bakmıt ve çekilmifti. 
Akşam üstll Atıf B. erken 

geldi ve Nerminin odaıına 
girdi: 

Nermin doğruldu ve kalkb: 
- Hayır, dedi. 

- Haydi, içeri gel de ıe
ninle ciddi konutalım, dedi. 
Ve Nermin yemek odasına 
gelince, Atıf Bey •derhal ıöze 
başladı: 

- Ben evliyim. Bunu ıen· 
den bile bile gizledim. ÇtınkO 
ıen çocuktun, anlatabiliyor mu
yum? Ne olursa olsun, haki
ki hayatın ne olduiunu bilmi· 

20 Koroa Çckoılovak 
1 Şilin Avuıturya 
1 Rayhtmark Almanya 
l Zelotf Lehlatan 

20 Lej Romanya 
20 Dinar YlllfMlnya 

1 C.noneç Sovyet 

KAMBİYO 
Loadra 1 !sterlin kun&f 
Nüy. 1 Turlı. liraaı dolar 
Parla 1 Türk lirası Frank 
tılllhe l ,. n Liret 
Brtlkaol 1 ,. ,, Belga 
Clnow. 1 • ,. t'rank 
S.fya 1 ,. ,. Leva 
Aaeetercl .. 1 T. ,. J-1orfa 
lladrtt 1 TOr Urua Pesta 
Borlla 1 • • .... 
v .,.oya 1 .. • Z.ıotl 
Bllluet 20 Ley kuraı 
Ruya ı Çervoae.tf k\lh.f 

124,- -
J0,25 
50,25 
23,
ıs, 

75,ti .-
1030-
0,47 2.5 -

12 7 50 
902 25 
519,SO 
2 H,75 

6S,l0 00 
117,SO 
4,7',00 

ı,t1,S7,00 

4,24 
79,15 

lOll-

Halledilen Bilmecemiz 

Plumldna'le ben, ticaretha
neye ıelen mektupları oku· 
mak Ye oevap Termiye memur 
birer kltfptfk. Mektuplann 
içinden 9ikan pulları ticaretha
ne namına .. klama bana aitti. 
Plumklna lae kendi namına 

hareket ec:llyormut ki bu kur
nazlıtı, bir ıWı meydana çıkb 
Ye kapı dııarı oldu... Zaten 
adam olacaj'ı yoktu. 

Bet ıene ıonra onu tekrar 
ıBrdum, açlıkta• aefeıl ko· 
kuyordu. Benim Yuiyetlm iae 
onunkinden daha iyice idi. O 
ıırada eylenmiıtim de. Aradan 
bet aene daha ııeçtl. (Plum· 
kina) e yine raıtaeldlm. Bu 
ıırada ben aldığım oda takı· 
mının ye halının ıon takıitinl 

ademlı, yani hayatta bir ,ey 
olmak lbereydlm. (Plumkinı) 
lıe ... 

Onu, Hrmayın banal Aç
lıktan yine aefeli kokuyordu. 
Zaten adam olacağı da yoktu. 

Naııl oldu bilmem. Onu 
beı aene daha ııözden kay
bettim. Ve bir ,an... O ııUnll 
hiç unutamıyacağım. Ufak oto· 
mobllimİD 808 taksitini ISdedi· 
tim, Ye ilk defa kanmla ıez
miye çıktıtımıı bir ,nndo. 
O ,On ... 

katlı bf r Amerikan binası gihi 
bir ıoför, elinde kasketile 
fırladı : 

"-M. Plumkins sorduruyor, 
acaba bir kaza mı geçirdiniz? 

Uıun ıözün kısası ; mutan
tan bir Havana sıgaraıının 
baharlı kokularını etrafa aaça 
uça bizim Plumkinı köşesine 
kurulmuıtu. 

Mutat ıözler söylendikten 
aonra dedi ki : 

"'- Gezmiye çıktınızsa be
raber ıezelim 1 " 

Ve ıoförUne hitap etti : 
"- Hey, Mösyönün araba

llDI basamağa koy ,, 
Niye uğradığımw bilemeden 

arabam Limozinin basamağına 
konmUf, biz de koltuklarına 
ı&mtllmliıtlik. 

Y anm 1aat ıonra ağzımı 
açbmı 

- .. Plumklm bel Senin mi 
bu araba?. 

- "Tabii, tabii,, diyor •• 
lllve ediyordu: 

- "Daha iki limozinim V8J', 

onlar daha bllyOk.. Bir çiftli
tim Yar, Yarlf beygirlerim, 
var, ıelıirde bir .nılm, banka· 
da birçok param, daha, daha 
hertey vu.. oldukça. .. 

Direlulyoau kendi kanama 
,...,....,.....,.....,.....,.......-....-!l~.,.....,.... .. ı emniyet etmek tehlikelerin eıı 

Nefesim bkanmışb .. 
.. - Ammada tali,, dedim. 

Plumkina cevap verdi: berbabdır, inanın baDL .• Bun· 
dan daha berbab iae kad1D111 

ı-1--11 clirekaiyoa yamnda oturmuı .•• 
., - Bende YU ondan,, 110· 

nun aayuinde zaten zengin 
oldum,, aaatinin kösteğine 
danandı, madeni ufak bir 
leVha göıterdi. 

Soldan saia, gukardan aıalı: 
1 - Berber (7) , katı top

rak (3) 
2 - Telefonda ilk aea (3), 

yapan (4) 
3 - Bir hece (2) , bllylk 

(a), kat (3) 
4 - Bir kaaaba (8), nota (2) 
5 - Kokulu au (7) , erkek 

koyun (3) 
6 - 8ir neYI erik (6), no

ta (2) 
• 7 - Nota (2), latanbulda 

bar mahalle (5) 
8 - Yardım (4) 
9 - Vücut ıuyu (3) , f&• 

yet (4) 
1 O - Tnrkiye (7), kabile (3) 
11 - Bir kaza merkezi (4), 

ermif (4) 

yordun, bili da bilmeuin. Eğer 
gizlemeıeydim, çok mlteeamr 
olabilirdin. Ben aenin nazarın· 
da henk bir yabancıydım. Ba· 
na emuiyetia yoktu. Benim 
evli bir adam oldupmu bll
aeydin D• yapuchn? Dojna 
llylel Benden bucak bucak 
kaçmaz mıydm? Benim çapkm 
bir adam olduğuma hükmet
mez miydin? Söyle, doj'l'uıunu 
16yle. 

Nermin cevap vermedi. 
Abf Bey uabiyetle ayala 

kalktı ve sualini tekru etti : 
- Söyle, kuzum, cevap ver. 
Nermin kuru bir aeıle ce

Yap verdi ı 
- Ben.. herıeyi zamananda 

bilmek ~isterdim. 

Benimki iM yanımda oturu· 
1ordu. 

Daha lld dakika yol alma
dan ı 

-" Bayle laızlı sfdenen bir 
ataca çarpacaau,, diye ıikl
yetlere baıladı. Şunu da ıöy· 
lemeliyim ki makineyi ıilr'atle 
idare etmek iıtemiyor deiil
dim. Fakat bir türlil muvaffak 
olamıyordum... ÇUnkO freni 
açmayı unutmUftum.. Fakat 
kadın teknikten ne anlar ? 1 
Birdenbire lıtomllı:deıı ıoğuk 

bir rtbglr utL Etraf aaoiye
lerce ıbnaiyab kesildi. Karımı 

-"Ne oluyoruz?,. .. Ttınel 
mi bu? ,, Dedi. 

Benı 

- .. Hayır,, diye ceYap Yer
dim. ..Bir otobfüı,.. 

Otobüs diye attım amma 
dejildi. Üstümüzden geçen 
klbuı, bir ( Limozin ) otomobil 
idi. Birdenbire durmuştu. Otuz 

Biliyor muıunm ne idi bu? 
Bir tarafında ters dönmüş sar· 
dalya çatalına benzer karga
cık burgacıklar, ~btir tarafın
da da yazıye benzeyen yine 
kargacık burgacıklar çinko 
parça11ndan (muıka) gibi bir 
teYdi. Ben: 

"- Etme!,, dedim o. 
"- Binlerce kişide var!,, 

Ben ıordum: 
- Kısmetinin açıklığına bu 

çinko puçeai mi sebep ol· 
du?,, o: 

- "Evet; diyordu. 
-

11lnanıyor musun,, dedim. 
•Sen böyle pylere,, 

Eski dostum yan yan bakb 
ve ıırıttı: 

"- inanıyor musun da laf 
mı? Bu muskaların fabrika· 
t~rll benini" 

Sonra acı bir ıeale illYe evli de sayılmam. Çnnkii ... 
etmek latedi: "'Fakat, timdi it Nermin Atıf Beyin söz0n8 
lft• ıeçti.,, diyecekti, hiçbir kuti: 
.. , aöyliyemedl Ye kendi için- - Sizi ben hiç iyi tanıma-
de fQıhyu bu zehir, bkanch cL • 1 · d m, yam... yıce tanıma ım ... 
kaldı. Ben pek çocukmUfUm meterse 

Abf Bey Nermbafn ne .... 
mek lateclltml anlıyordu. timdi timdi biraz aklım başı-

- iyi amma, dedi, herteyi ma geliyor... Sizin ben yalnız 
umanında bilmek her &aman laminizi ve yiUlinüzü tanıyorum. 
iyi değildir. Meaell ağır bu- Başka hiç birşey ... Meseli ne 
tahta tutulan birine doktor it yaparıınız ıiz? ve yine me· 
hutalıtını a&ylemez. İyi olursa l ıe a ... 
ona laerıey anlatılır, fakat 

Atıf Bey de Nerminin sözü
ılnirleri ıanılmasın diye za-
manında aöylenmez. ntl keserek cevap ver-di: 

Ahf B. odada dolaşıyor ve , - Ben mi? Tüccarım ... Bil-
dllftbıtlyorduı Nerminin önünde miyor miydin? Amma da yaptın 
dardu: ba ..• 

- Hem, .dedi, ben pek (Arkaaı var) 
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• 

HARBiYEDE 
Memleketimizin 
san'atkarlarını 

tanınmıt ve güzide 
bir araya toplıyan i S T 

GALATA İTHALAT GÜMRü.I 
Gü MÜDÜRLOGONDEN: 

Adet 
2 

6 
2 
1 

1 

Nevi 
B. 

s. 
P. 
P. 

s. 

Marka 
s. J. 

M.A.M. 
972-933 
650-

D.C.O. 

No. 
108-109 

4201-4212 
1350-1351 
398 

116 

Kilt> 
224 

Cinıi eşya 

YllnlU, pamuklu 
mensucat 

912 Pamuk menıucat 
2,570 ipek el 'çantuı 
5,200 İpekli, pamuklu 

korsa 
50 kutu ipekli tarans 

için ampül Urüftıin 
1 ve 3 rmmarah ambarlarda bulunan balada evsafı yazılı 

eıya 8 - 5 - 931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle bil
mlizayede satalacaktar. Taliplerin Satıf komisyonuna milracaat
lan. 

rEMİZLEMEK İÇİN VİM YEGAN& 
TASVİYE EDİLEN MUSTAHSAR DIR 

M·V ı ıa.oee T 

Temisleaecff: :pih -.ban •• 

ienoerelerlnls nn:aa f Vim 

istimal Minis. Yerleri n flnl
lerinW iemidt1Mk t.tennill• 

nla t t.ıe Vim bun.da. 

A• 1orıunlukla ~Gkemmel 1ft. 

nezafet elde etmek i~ ba.ni)'G 

odanızda, ,atak odıuusda. 

mutvaklarınızda •• •'f'lnlsİll 

ber bir k•l•rincle Vim kul-. 

lanıms. 

UYU a•OTDa8 LIKITWD, ,,_. IVWUOll'T, ......... 

lstanbul Etıbba Muhadenet ve 
T •• C • t• d ÖnümUzdeki cuma aavun emıye ın en: günü saat on bu-
çukta Ankara caddesi Meserret oteli altında, TUrkiye eczanesi 
üstündeki merkezinde umumi içtima aktedileceğinden azanın 
teşrifleri mercudur. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

5 inci keşide 11Haziran931 de 
BÜYÜK ikramiye 
50,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 

VE: 40, 000 LİRALIK BİR 
MüKAF AT VARDIR 

eaerlerlnl terennüm edecektır. ~ 

Avrupada birin
ciliği diplomalar
la musaddakbr. 
Zlfı umumi, kansızlık, 
romatizma, ııraca, ke· 

I· 
,--~ 
~~~ 

mik, damar, g6ğüı, . dt 
ademi iktidar, verem, ainir hutahklanna nafidir. Solgun~
kızlar ve delikanlılar, hutalıklı çocuklar, ihtiyarlar, bü S A ~ 

. her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruıtur. HA 
<;. ... -..ı------...i.i· ,..,_,,.,,,,,..-., •ECZA DEPOSU. _/ 

Söz aramızda ..• . 
Calibi dikkattir. 

En- yalun Ford 
e centanııdaft 
bir tecrObede 
bulunmeıını * 

&eo edlnı.z. · 

•ütün oto~obll l•l•rlne vakıf 
oıanıar. Venı trord plyaaav• 
thrac •dlldlQI andan itibaren 
bunun Callbl dikkat: bir arab• 
oıduQunu bUlyorlardı • 
sıvovm bütün amat:orıerur 

flklr ve kanaati de bu merkea. 
dedir. •••ka ve iyi marka 
araba ••hlbl dostlarınıza ao· 
runua. göreceksiniz ki ekseri• 
•t Ford'u satın almadıklarına 
müt•e••lftlrıer. Bunlar fford' 
un mü•t•kbel sahipleridir. Si• 
el• .,unlar~ Ut_lh•k ed•c•k•lnl& 

AV10NS 

UNCOLH .. fordso~ j 
?-~-

KARADENiZ POST ASI 

V t Yapuru 21 a 80 Mayıı 
ÇARŞAMBA 

günO aktamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından lıarelcetle (Zon· 
guld.k, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireıun, Trabzon 
Stırmeoe ve Rize) iakeleleri-

ne azimet ve avdet edecektir. 

O l'kkatGelec~~ haf-
tadan ıtiba-

ren Karadeniz hattına 
vapurlar11mz lstanbuldan 

Sa 11 
günleri hare -
ket edecektir. 

Tafsilit ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanında klin 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515. 

NAiM VAPURLARI 

IZMIR POST ASI 
Haftalık lDkı ve 

ADNAN 
ıür' at battı 
Vapuru ·28 
MayıL 

Perşembe rO•U ıaat 18 de 
Galata ralatunın-

dan hareketle tlotr• lamlre •e 
puar rüaG lamirden lıtaabu"' 
hareket eder. Tafaillt için Galata 
Gnmrtik kartmada Site Franaeı 
bana No. 12 AcentHi: Şati 
Sumaya m4lracaat. Tel. B. O. HU 

MÜREBBiYE iyi bir 
aile nezdinde çocuk bakm.k 
ve ev itf yapabHirim. T amOı
sıbhayım. Ucuz fiatle mutabık 

kalabilirimya, tatraya da fide
billrim. 

Adreıdm Son Poıta mlreb-

bi19 Nuridir. 

u ace1atı.Mı ata lıdSpril 
Batı 8. 2362 .ŞUbe aceatetlı Slr
ktti Milhllrdar zade hanı 27741 

:· Trabzon ikinci P. 
(ANKARA) vapuru 28 

Mayıs perşembe •kı•m• 
Galatadan lnebolu, Sinop, 
Samıun, Ünye, Fatsa, Or
du, Giresun, T rablıOn, Rize, 
Hopaya kalkacu, dautişte 
Pazar, Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Tirebo
lu, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Sinop, İne
bolu, Zonguldağa uğnya
caktır. 

~---~~~------~-------
ı haziranaan itibaren Ban-

dırma ve Karabiga postala
rımız 18 de kalkacaklardır. 

TA VIL ZADE 'VAPURLARI 

Muntazam Ayvahk Postasi 

~~!~p~!t. 
t 1 de Sirkeciden tıareketle 
Gelibolu , Çanakkale, Ktiç&k
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur
haniye ve Ayvalıi• azimet ve 
Çanakkaleye uarayarak avdet 
edecektir. 

Yoku bileti vapurda da ve-
rilir. Adres: Y emitt• T avilzade 
biraderler. Telefon: İst. 221 O 

lıtanbul 7 inci fara memur

luj'undan: 
Mahcuz ve paraya çevril

mesi mukaPrer bir adet ıom
yalı karyola ve bir yemek 

masa11 28 - & - 331 tarihiade 
ıaat 12 de F atih\e BitpHvında 
aatılacatsndan talip olanlar 
gUn ve ıaatinde haar buluna
cak memuruna m&raoaatleri 

Ula olunur. 

ÖLÜM OALARl/f. 
'"' . ~. . . 

~ · .IZl1'1 tAKtP 

~ EPER I • 

H AŞARA nN, hastalıkla· 
rın en mühlik vasıta! 

elrayetlnl te~kll ettikleri 
1

hep(mızce malümdür.Ale, 
lumum eüprüntülerde ya• 
"arlar ve oradan size gele
~ek mühlik hastalıkların 
tol'ıumlarını · beraber getı
rİrler. Onun için, onlar 
-sizi öldürmeden evvel siz 
onları öldürUnUz, Flit 
püakOrtUnüz. . 

Flft. eınek,,alvrlslnek. pire, karınca, 1rUve, 
tahta.kurueu l'lbl haşaratı ve bunların tohum• 
la.rınl tmha eder. Ha,arab öldürür fakat insan• 
lara asil zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt'I dlter helf&r&t imha edici 
eczalarla tefVlf etmeyiniz. Siyah ku9akh sara 
tenekeler Ozerlnde aaker markaamı isteyiniz, 

FLiT PDSKDRTDND~ 

t/1!11 lılllad111/1/ trm/11 ıt111ıi makıadllı Fili. µln11 mlfllrl~ tıı1111/ırdı MJtıılllOkl"14 
Umumi Deposu: J. BERT ve ŞOREKASI istanbul • Gal:lta VoJVod~ 

-ORHORUN• Beyoklu,1°~ lıyan vatJ ~ 
} mektep •0 

3S 
~ Hergün sabahtan :ıktama kndar ~ 

Saçlarınızın Go·· Z Hekiınİ 
Daimi olarak 

natürel ren

rlni muhafa

za etmeaini 

i•tersenia ? 
Yalnız: 

NEROKOM)saç boyası 
Kullanınız. C!lde kat'iyyen leke 
bırakmaz. Bir defa tecrilbe 
edeniniz, her vakit tercih ede
cekHnlz. Flata 100 kuruttur. 
Blltün eczane Ye parfümeriler
den arayınıL Depoıu: latanbul 
Bahçekapı Kazeıker hanı No. 
2S tatra itin acenta aranıyor. 

Kadıköy Kuıdili tiyatrosunda 
Buıece ı Saa'atklr Na9lt Bey we 

heyeti temılllyeıl 2 oyun bir ıecede 
Aman vermn AYal, Dlljitnde mahk6-
mlyet aynca varyete ve ıalre ayni 
ıalleamere yarın ıece Şehudebata 
Ferah ılnema11nda. 

• 
Dr. Nuri F eh11'1 

Cağaloğlu, Süreyya B. A~ 
Muayene aaatJeri 2·6 tel. 

23 

o 

..uaı, sa,.ut, ffayadlı •• tt-1• 

~ t .... .::;:-;; • .,,,. • .-,,. 

Şeni ıokatı Jj • Jt -Telf!f•ı latanbıal - ıoıoJ 
Pe&l.\ luıtıu111 l.taabıal • 74~;rr• 
Telpafı lataabıal 501'1 

ABONE FlA ~gel 
TORKln -- ~ 

"'"' ı• ıu. 1 s.ee ı.00 ,, 
DR. SEMiRAMiS EKREM. H ''° • ' A1 atJO " 
Çocuk baıtalaklan mütehuıaaı 400 • 1 " tfll ~ 

DEk Bh ue .. ı .. __ r • rem e çet Gelenevrak ıerl vorıınae~111•1 .. 
Etfal baataQeıi kulak, botaı 1) lııalardan meııalt1et • 

burun baatalıkları mütehassıaı ~ 
BeLotlu Mektep ıokak No 

1 
________ ..- • $1'/-

Te foa S.1otlu 2496. • M .. 'ul Mndtır: Sabri 


