
RNmf kHmek l.temlyen 
karilere kolaylık olmak 
Uzere bir de kupon 
koyuyoruz. Bu kuponu 
kealp •aklamak ta klfldlr. 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 17 

BRÖN!NG Hallua ı~b:Gdlr ı Halk bununla ılirilr.J 
A HaUaa kulatıdın Halk bununla ltitir. 

Halkı dl 1 l d i ı Halk bununla -O ler. ~-------___. 

t erkos Hakkındaki Neşriyatımız Büyük · ~~:f:::ttid~~;~e~~~:, 
Bir Alika ve Teşekkürle Karşılandı.. B. G~~~:~yo!:~'.isine 

Terkos 
~lanbullulann lsti
dalannı Bugün 
Gönderiyoruz 

~ET VEKiLLERİ, BU 
~!sELEYI HERHALDE 
lfAıiEDECEKLERDlR 
~SON POSTA" Terkoı Su 
"et tti aleyhinde açtığı mil· 

elenin ilk muvaffakıyet 
~~ görmekle bahtiyardır: 
~~maun mt:b'uıu Etem Be
\ bir takriri üzerine Nafıa 
~ lktııat Vekilleri önUmlizde
l aaiı gilnU B. M. Mecliıinde 
~koı Su Şirketinin vaziyeti 
\ ~nda malOmat verecek
• dir.Unutulmut gibi görünen, 
(.fakat bir taraftan itillfa 
~u yörilycn T erkoı meae
~ 11liıı Büyük Millet Meclisin
IMı ~· millet muvaceheıinde 
~~ ve münakaşası, millete 
'-llıyet telkin edecek ıayam 

llıııuniyet bir hAdlıedir. 

~,.. 
,,. 11er•n Samsun meb' us 

Etem B. .. s '-k ON POSTA,, da, bu mti-
~ aıa esnasında, meb'ualan
~ tarafından bir vesika 
~ t'ak kullanılmak üzere bir 
,d~ettenberi halk tarafm
lict 11Dzalanıp gönderilen ia
\ı'1an ve elde ettiği veıika
~8üyük M. Meclisine bugün 
y trnıittir. 

tkiller' verecekleri ua-
~ sonra, halkın göstertliği 
~ 1 ve mfiıterek arzu kar
~~da verilecek kararı da 
~ek vaziyetinde kalacak
~ıt ... 

Soıı Posta,, bu suretle 1.
~u Tcrkos belisından 
\ ınıya muvaffak oluraa, 
~ 'llun en bilyilk hizmetle-

'ıı biriıi olacakbr. 

Rapor Bekleniyor ''lt•ra, 27 - Nafıa Vek&lett 
~.~ ~ek&letinin terkoı auyu
L' •l>Ut ıOrp olup olmadıtı 
'~'it "el• verecetl raporu bek· 
~dir. Bundan ıonra Naha 
.">ı, Samıuo meb'uıu Etem 
\1, fırk, ırupunda ıorduğu 

ce~•p verecektlr. 

Harp Filomuz Kuvvetleniyor 

Bir Muhrip Daha 
Denize indirildi 

Ayni Tezgihlarda T ahtelbahirler De Yapılıyor 

Torpito mulıribimiz deniz• indirilirken 

Bulgarlar Diyon 
Abdülaziz Hakkımızı 
Tanımışh, Şimdi Bunu 
Başkaları Çiğniyor 

Cenene, 26 - Makedonya 
Bulgar cemiyetli• Outıp, om; 
metrepolitlerinin Yeklletlerinl 
hm Şalef ve Anaıtaaof iımia
de iki Bulgar Cenevreye ı•le
rek Cemiyeti Akvam ekalli
yetler ıubeaine bir iıti&a Yer• 
mişlerdir. Bu iıtida f6yle 
baılıyor: 

"Sırp Htıkiimoti, Buli'arlan, 
muahedelere müatenit bakla
nndan mahrum ediyor. Buna 
mini olarak Sırbiıtanda mua
hadelere merbut ekalliyet hak
larının tatbikını, Sırp M2ke· 
donyasinda muaadere edilen 
kiliselerin iadesini ve Üsküp 
Ohri metrepolitlerinin meml~
ketlerine avdetlerini temin edi
niı. "Bulgarlar istidada el<alliyet 
hukukunun başlangıç tarihini 
tesbit ederken diyorlar ki: 

"Bulgarların ekalliyet hak-
1lan 1870 ıcnesindc Sultan Aziz 
tarafından bahıedilmiştir. Bu 
tvihte ne Cemiyeti Akvam 
vardı, ne de ekalliyetlerin 
hukuku beynelmilel bir tekilde 

İtalyanın Triyeatede Seatri Ponente, tezglhlannda i .. i'a 
edilen yeni muhriplerimizden biri denize indirilirken binlerce 
halk Ttırk bayrağının mevcelenmeıini teınata ediyor. Ayni .. 
tezglblarda "Dumlu Pınar,,, Tabtelbahiri!JIİ% de inp edilmiştir. 

=-===-----z-.~--~==.,...,---=~-------........ --
8 u Bahtsızların Sokak Ortalarında 

teabıt edilmiş değildi." 

Köpekler Gibi Titreye Titreye Öl
melerine Müsaade Edilecek Midir? 

l Cideli 6edhaht lıastalarJ akrabalarının lıüzünlil çemberi orlGsınd11 •okalcta gatıgorlar, 
fakat ddn a/qam şefkat i bir memıırun mildalı11lcuile geç fHllcft hastanege kt1ltlırıldılt1r. 

Bir sirk gelir, Himayei Hay- geçenin yüreği sızlıyor, o mer· olmayan ıey, olan olduktan 
•anat Cemiyeti meydana çıkar. hametll ipaanların hiçbiri orta- sonra bu bahtsız vatandatlarıa ~

1 Hayvanlara yazık değil mi ? da yok. lıtan~ul (?~) küsur solta.kta, kapekler gibi titreye 
diye bağınr. Hayvanlar basta bin nUfuılu hır tehırdır. Bele- titreye ölmelerine müsaade 
olur. "Aman eziyetsiz ~ldilre· diyesi vardır, hastanesi vardır, etmektir. Haydi, ortada kaba
lim,, diye çare düşilnUlllr. Hal- memuru vardır, imiri vardır. batli ve mes'ul yok diyelim. 
buki bu iki Cideli haata, gtin- Fakat bir adam yoktur ki Fakat insaf ehli de mi kalmadı? 
lerdenberl İstanbul sokakların" ltunlara dönsün de: Efendiler, ayıptır, ne yapıyor• 
da inliyorek yatıyor, relen, - Yahu 1 Ne haldesiniz? eunuz ? 

' ' ·• Desin. 
~ İ p· Anladık: Kabahat etmişler, onya dman yurdu ıyangosu haber vermeden gelmitler. 

* Haber aldığımıza göre dGn 
akşam geç vakit EminiSnft be
lediye baımemuru Rıfat Bey 
haıtalarm fotoğraflarını aldır-

1fı • lıtanbul Belediyesi, haıtanele-t., •d1•• kazanan nıımarc/arın tam lbte•İni INpHi· rinde yer olmadığım btltiln 
• (8) i11ci sag/amızdt1 6ıılacalı•ınız. villyetler• bildirmiş. Banların 

hepli dotru. F allat doğru 

ınıt vtı her ikisini de Kaaımpa
f& hastanesine yatırtmıtbr. 

•Karımı Kendi Elimle Öldürdüm,, 

Şevket Bey Cinayetini 
T afsilitile Anlahyor .• 

[Cinayetin yapıldıfı yer: X X İcl61 Hanımın dU.tütü kaldmm k • 
narı. X X X Şevket Beyin yuvarlandıtı ytr. X Son kurtunu l iaabd 
ettitl pencero. ) 

( Tafılllb altıncı ıayfamllrdadır ) --=------....... --·--=,..-=--*"'"""""'......,. __ ==-=--=-=--=om=c------.-;zı-
• 
lzmir Koleji Hakkında Çok 

* Mühim * Vesikalar * Bulundu 
İzmir,28 (Huıuıl) - Burada Amerikan Kolejinde Türk ta

lebeıinin teşkil ettiği Han Cemiyetine karşı Kolej idaresi
nin takındığı garip vaziyet Maarif idareıini ehemmiyetle 
alAkadar etmiştir. 

Hldise hakkında tahkikat yapan Maarif Ml\fettiti Asım 
ismet B. raporunu ikmal ederek V ekilete gönderdi. 

Rapora nazaran hadiseye Kollej idaresinin talebeye bey
nelmilellik dUşünceleri ve menfi fikirler zerke teşebbüs et-
miş olması sebebiyet vermiştir. ( Devamı 3 üncü uyfada ) 

Mezarcı - Haıtalarl.. Orada yer yoksa b ru 
Buraya ı•liniıl. 

yer var .•• 



SON POSTA 

( Halkın Sesi J DABILI BABIBLIR 
... ----------------------~-----------------------· Sokağa Atılan Müderrisler 

Hastalar Ve Halk Memur Mu 1 Bizans Sergisine Alb 1 Tütün . 
GGnler nr ki Cideden rel· 
mit Ud hHta, barınacak 
7erlerl olmadıtı iç.in ıokak 
ortaaında yatıyorlar. Aldıran 

1ok. Bu umumi alikHızhk 
iSnGnde bakımz hallı ae 
ıaylUyor? 

lalll B. BakırklSy, Covb.llk 15 

- Zavallı iki vatandqın 
açık bir gllbrelikte (8) gtlnden 
beri ecellerini beklemesi, mc· 
clenilik iddiuını yapan bir 
tehre yakıtmaz. Blltçeainde 
içtimai muaTenet için tahıiaab 
olan bir muhitin, Efendi IAY· 
clatı iki fakir köylüye can 
Yerecek bir çab alb bulama
muı çok acınacak birfeydir. 
Meğer bizde inaanlık hisleri 
nekadar ölmllş. 

* Ekrem B. (Nuruoamalll7e 58) 

Bu.haberi gazetede okudum. 
Bizzat tidip g6rdüm. V uiyet 
yuddıfından daha feci. (Hl
mayei hayvanat) ve (Himayel 
efCAI') cemiyetieri bulunan 1.
tanbulda maaleıef bir (Hima
yei iman) cemiyeti yokm'Qf. 
Mtlaait bir yerim olsaydı ben 
bu iki zavallıyı alır Te miaafir 
ederdim. 

• Doktor EBY•r B. Gedlkp• Haaa11t 
caddeal 

iki ntandqın ıokak or
tuında kalmuı doiru delil
dir. Belediyenin blltçeainde bir 
yardım faslı vardır. Etfal Tc 
Cerrahpqa hutanelerinde Be· 
retli koğuılar da vardır. Gtin· 
de iki lira ile basta kabuJ 
ederler. Bence belediye yatak 
bulununcıya kadar iki zavallyn 
Gcretli bir Lastaneye yatırmalı 
idi. Dahile •e hariee kartı 
pek ayıp oluyor doğrusu. 

* Emine H. (Langa ÖrgGclller ıokak (B 

Zavallı iki insanın bir haf
tadanberi sokak ortuındo 
kalmasına çok acıdım. Şurası 
muhakkaktır ki gazete bunu 
yazalı bir hafta olduğu halde 
bu işi kendisine mal eden bir 
makam ortaya çıkmadı. Bele
diyenin kimsesiz ölüleri kaldı
racak bir vasıtası var. Her 
halde bunlarm kaldırılması 
için 6lmelerini bekliyor. 

* Mehmet Ali li. Hırkalşerl! caıall 
urıısında 21 

lstanbulun Darllllcezcsi ve 
hastaneleri lstaobul halkım! 
kifi değil. İhtiyacın ancak on· 
ela biri temin ediliyor. Bence 
her nasılsa buraya gelen bu 
iki zavallıyı belediye, yerlerine 
iade etmeli idi. Ne de olsa 

Değil Mi? 
Devlet Şurasının Ka
ran Darülfünunda Me

rakla Bekleniyor 
Ruim Ali B. maelul. 

Darülfünun mUderrialeri ara-
sında teli~ ve endifeyi mucip 
olan yeni blr mesele çıkar· 
mlfhr. Darnlftınuo mlldenialeri 
memuı mudurlar, deifl mi-
dirler 1 

Rasim Ali B. DartılfOnun 
diTanına lua•al• edilen latlda~ 
sında faktllte meclialerile di
vanın bul uWıiyetl olma• 
dıtuu n bu Rretle ••dikleri 
kararın htıkmtı olamıyacatuıı 
iddia etmekte Ye laaldwada 
ancak memurlD kanununun 
tatbik eclllebilecelhd a6yle
mektedlr. Bu istida DartllfQ. 
nuna ıellnce mnderrlalerl bir 
enclife almıı ve bu 1ebepte11 
ıeçen &lnldl divanda ba me
sele konutulmamıtbr. 

Mnderria.lerden bir k .. mı 
Darlllfilnun mllderrialerlnln m•· 
mur oldup, bir kıamı da me· 
mur olmadığı kanaatindedir. 
F .kat iki taraf ta kendi taraf
tarlarını toplamadıkça bu me
aelenin di•anda meTzubahlı 
olmuına taraftar ı~hihıme
mektedir. 

Dartılftınun dlTamnm, bu 
huauata Şurayı DeTletçe Ra
sim Ali Bey hakkında •erile
cek karan beklemeal do muh
temel görlinmektedir. 

lf> 
Tıp F aktUteıi Medlal bot1hı 

toplanarak Divanın ualıtından 
-çekilen Kadri Rqit Pqan•n 
yerine bir aza seçecektir. 

Garip Ölüm. 
Bir Adam Eroin içerek 

Kendinden Geçmiş 
Kaaımpqada oturan Seyfi 

isminde biri evvelsi gece F e-
ridi yede Bedia Hanımın evine 
gitmif, orada ( Eroin ) içerek 
yatmış •e dUn sabah yatağında 
aıu bulunmuıtur. Zabıta tah
kikat yapmaktadır. 

Hizmetçiler Tescil Ediliyor 
Müstahdemler talimatnamesi 

d6nden itibaren tatbik edilmi
ye ba9lanmı9br. Belediye reisli
ği kaymakamlıklara, nahiye 

Eser G •• d • inhisarında 
on erıyoruz Aylıklar 

Sergi Pariste, Luvr Müzesinde Açılacakhr. Bu 
Alb Kıymetli Eseri Müze Müdür Muavini 

Bizzat Götürecek Ve Tekrar Getirecektir 

Pariste Luvr Mllzeıinde Bizans e1erlerinden mllrekkep ola· 

rak açılacak Beynelmilel eald eserler 1ergiaine bb de iftirak 

edeceğiz. Sergi bir haziranda açılacak Te temmuza kadar 
devam edecektir. Sergi için İstanbul mtızeainden Bizans aan'a· 

tini göıteren altı parça ayrılmıftır. Eserlerin siıorta. aıuamo

leai yaptınlmaktadır. İki gUıı ıonra Mnze Mlldllr Muavini 
Arif Bey bizzat eserleri Pariae götürecek ve yioe kendlıi 
ıetirecektir. 

Serıi tertip heyetile yapılan mukaveJede eserlerin fotoğraf

larının ahnmamui ve resimlerinin yapılmamuı prt koşulmuş
tur, Gısnderilecek uerlerin sigorta ettirilmetl lizımıelen mik· 

tu Maarif Veklletinden ıorulmuttur. 

MOıenin ayırdığı bu parçalar serafnln en kıymetli •e birinci 
ıınıf eserlerinden sayılmaktadır. Gısnderecetlmla uerler 

ıunlardır: 

iki Mühim Eser r Altm Madalyalar 
t - Mtıze namına Fatihte 8 - Üzerinde ktlç&k hlr 

F enart t.. camiinde yapılan latavrus bulunan •e kenarlan 
hafriyatta çıkan bir (ikon) dur. kısmen kınlmıt bir tepıldJr. 
Bir metre boyunda bir mer- O 
mer tlıerine renkli mozayikler 4 - zerinde bllytlk bir 
kakılmak suretlle yapılan bu istavroz tqıyan •• kenarları 
eser Bizanı masnuatının ıah Rumca kitabe ile aftalll bir 
eteri telakki edilmektedir. Bu 
eıer için M. Makridi bir kitap 
haıırlamııtır, Maamafih ait 
olduğu devir hennz kat'f ıu
rette teabit edilmif değildir. .1 

2 - Upaekide bulunan v• 
dısrdftncll ura ait kıymetli 
ıGmllı bir tepaidir. Ortasında 
aol memul açık Te ağaç dalın• 
dan yapılmıt bir iskemlede 
oturan gftzel bir kadın reami, 

ıarap tepsisi. Bu lld tepsi 
Halep civarında bulunmqtur. 

6 - Üzerinde ha•arl ruim
lerl bulunan kenarlan yuılı 
kıymetli bir albn madalye. 

6 - Ortuında bir Melek 
resmi ve iki tarafında ild ka
natlı tekerleği tqıyan bllylk 
.ıtın bir madalyadır. 

kenarlannda birer atmaca ve beç Bu eaerlerin Mnze ta.rafın.. 
tavujıJ, iki tazı ve ulan Tardır. dan fotoğrafları aldınlmıtbr. 

r 
BU ADAM KİM? 

SON POST A'da her wGn herkesçe taaınmıf, meıbur bir ıdama 
alt on ıual ve on cevap bulacaksınız. Her auale verilen cevap 
.t11ln için bir meçhulQ halledecek ve 011 cevabı okuduktan ıonra 
meçhul adamı bulacakıınız. Ejter bulamazsanız yarın bia ılze bu 
adamın kim oldutuau söyliyecetiz. Fakat bulmıya ıayret ediniz, 
çok etleneceluiniz. (Bu etlencemizin plyanwomuzla alakuı 1oktur; 
maluadımız karilerlmlzl dtltGndürerek etlendirmektlr. 

t - Tilrk mO? 1 - Hayır. 
2 - Sat mı? 2 - Hayır. 
S - l.mlntn ilk bufl? 3 - L dlr. 
4 - Ne yaptı? '4 - MGhlm blrllatll&U yilrlttii 
5 - Evli mi idi? S - Evet. 
6 - Sakallı mı idi? 6 - AL 
7 - Hanrl mllletteni 7 - Ru. 
8 - Taraftarlan ıevu mi? 8 - Çok. 
9 - Çehreal nasıldı? 9 - Tatarı andırucb. 

10 - Mezarı nerededir? 10 - MoskoHda, Krlmlln 
Saray meydanında. 

( Donlı6 adam Tallt P&fa idi. Bufiloldl adamı 4a 1um 
a8yİlyecetiz. ) 

Müdürlerle Yüksek 
Memurlar Ayda Kaçar 

Lira Alıyorlar? 
Dtın Ankaradan gelen bir 

telgrafta, orada bulunan Tiltlln 
lnhiaan Umum Mlidürii Beh
çet Beyin bazı ıözleri vardır. 
Behçet Bey idaredeki bOyllk 
memurların maqlarına ilifilml
yecetioi a6ylilyordu. 

Bu milnasebetle tahkik 
ettik ve öğrendik ki Tütun 

f İnhisarında tube müdürlerinin 
asli maaşları (300) lira kadar
dır. Depo müdürleri (150-200) 
lira ve fabrika müdürleri de 
(250) lira almaktadır. 

Rüşvet AJırken •• 
iki Mahkeme Katibi 

Yakalandı 

ikinci ceza dairesi kltiple
rinden Salih Ye Turban Beyler 
rfttvet alırlarken clirmll meılıut 
halinde yakalanmıılardır. 

Vak' anın eauı ıudur: Bir 
izaleibikir maddesinden auçlu 
olan HU.eyin Ef., itini hnsnn 
auretle hallettirebileceği zeha
bile bu memurlara müracaat 
etmif, elli lira ile bu işin kabili 
ballolduj'u takarrlr ettirilmİf. 
Hldiaeye vlkıf olan birinin 
ihbarı herine enelkip dlrm& 
meıbut yapılmıt ve para verilir
ken yakalanmışlardır. Mevku
fen muhakeme edilmek &zere 
teTldf edil mitlerdir. 

Seyrisefainde 
Kadroda Tensikat 
Hareketleri Başladı 

Blltçede tasarruf mOnaaebe-
tlle S.yriıcf ain ldareıinde de 
bazı hareketler göze çarpmak
tadır. 

Bize Terllea haberlere g6re 

Seyriaefain ldareainin kara 
hizmetlerinde çalıpn mQstah-

demlerden ( 70-80 ) kiti kadar 
ay nihayetinde tensikata tabi 
tutulac&klardır. 

Bıçaklamıflarl 
mbdl\rlerile mahalle muhtarla
rına talimatnamenin birer ıu
ı·etinl göndermiş, btıttm hiz
metçi, uşak gibi kimselerin 
derhal tescil edilmelerini bil- l 
dirr. i~tir. '------------------------~ 

Arnavut Emin iaminde birim 
Oaklclarda Ugor laminde bir 
Rumu Te Dervif iaminde biri, 
de Beyotlunda malıalleblcl 
Mebmedl bıçaklamıtlardır. 

Ma~~ -
Günün Tarihi 

Son Y ağınurlar 
Müthiş Facialara 

Sebep Oldu 
A doJuollll 

Son gllnlerde na idcletlf 
muhtelif yerlerinde yatan f ff 

yağmurlar birçok facialar• so 
zararlara sebep olmuftur• e1Jt1 
yUzdcn Amaayada bOyük 1 ~ 
olmuf, 15 k5ylil boğulmUf, :'; 1" 
ldSylü yaralanmıf, birkaç ....,. 
lolmıt. ekinler harap olın l•1' 

Utakta ( 2500 ) dönüı;,:,•J..r 
seller kaplam.ıf, 5 kifi, ~· 
vu ve bet eYI ael .arO olu•• 
BoxyGkte yatnıurlar D•-'I kıt' 
tahrip etmif. Bordarda f 
botulmuıtur. 

Meşhur Çiftler 
J>ollf'" Lonclr a. 'l1 (A.A) - • ord ~ 

Falrbanks ile ( Mary Pi~ ,dit• 
bugün Kalifomi7a'ya git111lt e "' 

Belediye Memurları AraSI ~ 
ı Memur kadrolarmda yapıl• .... 

l tasarruf hakkında Tillyete J;or• 
tebllt fU eraaları ibti•a e CtJr. 
MGnliallere memur ahnıruY• dlls 
namzetlerin memurlukları tal 
edllmtyecektir. eti 

Bundan başka otuı •:,ile" 
memurların tekaüde seyk r. 9' 
cekleri de tahakkuk etınıttf t)Jils't 
husuata belediyede de t• 
bqlamıtbr. 

Kaçakçılar 
Yox~atta kaçakçıhk ,;::; 

(10) kltflilc bir çete ile 
kaçak eıya yakaJ1.ıımıfU'• fiti 

GUmrUklerde Askeri Teşk:1., 
. Gümrllklcr muhafaza • t~baiı' 
bnın askeri şekilde tenıık• dJ" 
kındakl liyiha Milli :.~itd'' 
Encümeninde kabul e 1 pdlr 
Bu kanuna göre vazifesini bl1,ol 
yan muhafaza memurları •Je~Jı, 
harplerde muhakeme edıbitJıt« 
muhafaza imirleri ordu ı• 
araıındaa seçilecektir. 

Muvakkat Bütçe 
• d te~ls 

BGtçe Encümenın e bltf!° 
edilen iki aybk muvakk~t d• ,,,, 
nln burGn Millet Medt.ın 
sakereai çok muhtemeldir· 

Münhallere lntihaP ~ 
nhal .,.,eb' 1-

Gelecek hafta mil 1 -.eri 
luklar için intihabat eoat 
meıi muhtemel görülüyor• 

Damping Yok Mu? tJel 
d 

jngıJI 
Rualarm buğday anıp 

n:zgcçtifri haber veriliY0~· 

Denizde Bir F acıa tala" 
Baltık dcntzinde bi~~=ıııd•• 

telbahrl bir batıf tec 111,ttıf• 
ıonra bir daha suya çıkın• I 

FevkalAde Tahsis• .,.. 
• (7SO) _ ... 

930 Maliye blltçesıne 811 p.,-
Ura tahsisat konmuıtur. r,d_.
Ue Türk ocatmm borcu 
eekbr. Si 

Bir Tayyare Kaza , 
bir fr,. 

Tarsusta ıukut eden z;JOııl 
ıız tayyarui bir çocutull -- -;;;.ı--' 

. . aralaoıoP"!.I 
ne, ıkı çocupn Y ker lir 
ıebep olmuıtur. Bir •• . 
olan pilot tevkif edilmittır· 

-= 

[Son Posta'nın Re~~~_!!.!!i~~!!__es_ı_·: ____________ R_a_z_a_r_O_la_R __ a_sa ....... n_B_. _~_e_B_u_r_sa-:: 

_ Hele ou Çekirge kap-
1: Hasan B~y d kemiklerimiD 

1ıcalarında bir banyo yapayım a 
• zı11 geçsin! 

l 
2: Hasan Bey - Oh... Bu abıhayat içinde 

adamın ne romatizma11 kalır, ne de kansızlığı .. 
.J• Hasan Hey - ~ ı..~di şu otobüse bınip 

" Çekirge ,. den Buraaya gidelim. 

• . l' J}d 
boıuk yo · eçti 

4: Hasan Hey - Aman bu ne ıacacı- ~,1ott ne sarsuııtd Dizimin ağrıları .ka:tJeriJO ,. 
amma bu yol yüzünden bütiln keını 
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Her g Ün 1 Son Postanın Resimli Makalesi 
Yeni Bütçede 

Ev Baskınları * 
Ufak 
Bir Tahlil ı 

M. ZEKERiYA -
!93 t senesinin masarif büt
l nihayet uzun tetkiklerden 

r!~a. Meclise sevkedildi. Yeni 
~e (189) milyon lira üzerin-
~esbit edilmiştir. Bu suret-
"" milyon lira kadar bir 
truf yapılmışbr. 

bu otuz milyon liramo ta-
'bi nda, her aklı selim sa
. İçin takibedilecek yol, 
. . le hadim olmıyan ma

l~ kesmek, istihsale hadim 
~ ınasraflara mümkün oldu-

kadar dokunmamaktı. Bu 
~Yeden baktığımız zaman 
~l bütçede dikkate şayan 
alt. ' " -"'catar goruyoruz. 

* 'i ekaletlerden bir kısmı 
aisaUanm istihsale hadim 

tre sarfetmezler. Şüphesiz 
tlet makanizmasınm yüril
i için bu masraflara ihtiyaç 
dır. Fakat istihsale hadim 

n adığı için bu masraflardan 
tnkün olduğu kadar tasar-
etınek lazımdır. Millet Mec

. ~ Başvekalet, Dahiliye, Ha
tıye Vekaletlerinin bütçeleri 

sınıfa dahildir, halbuki 
~ hüçelerde tasarruf yapıldı-

görmüyoruz. ,.. 
llir kısım vekaletler ise 

0ğrudan doğruya istihsale 
diın işlerle meşguldürler. 

: itibarla bu Vekaletlerin 
lçelerinde tasarruf yapma
Ya çalışsınlar. Nafıa, Sıhhiye, 
sat, Maarif Vekaletleri 

Gtçeleri bu sınıfa dahildir. 
~1lbuki Nafıa bütçesinden (6) 
~on, Sıhhiyeden bir milyon, 
~· &attan (4) milyon, Maariften 
~~ buçuk milyon lira kesil-
1itir. ,.. 

tıı· '(eni bütçede Düyunu Umu
' 'Y~ için ( 6.824.495 ) lira 
h-ıhnışbr. 
~ ~albuki biz Dainler Vekil
~~e borcumuzu ödiyecek 
) bıliyette olmadığımızı söylil-
~ Ve taksitlerin ( t 936) sene
~ke· kadar tehir edilmesini 

Uf ediyoruz. 
~ ~ier hakikaten ademe ka
'1t)ttimiz yoksa ve bu iddfa· 
~ samimi isek, birçok 
~ lu masraflarımızı kısmıya 
bıi bur olduğumuz bir bütçede 
~)'\ınu Umumiye karşılığının 
~ bulmaması lhımgelirdi. 
~~ede bu rakamı gördükten 
~~ alacaklılanmızı tediye 
l""iltyetinden mahrum oldu
'~ıııa ikna mfimkün müdür? 

~aliye Vekafeti bütçesi ( t 6) 
~Ondu. Bu biUçeden (4) 
~ on, İkhsat Vekiletinin (13) 
~)onluk bütçesinden (4) 
'?n lira tasarruf ediyoruz. 

! \ tr bütçede bir hamlede 
~ 25 ) teozilı1t yapabilmek 
\ o bütçelerde şimdiye ka-
~d~~~sapsız bir israf mevcut 
t'lit tluıu kabul etmek lazım-

. Hakikaten öyle miydi ? 

~ ~ce yeni :ütçede tasarruf 
\~~derken yapılan en büyük 
' lstihsale hadim masraflar
' kesip, istihsale yaramayan 
~!a~an olduğu gibi ipka 
\~tzdir. Bu itibarla bu 
~ ullfa, zararlı hlr tuarruf 

" e bakılabilir. 

~·Üç Aylıklar 
~ liaziranda Veriliyor 

\-:iran t 931 Eytam ve ''1 ile tekaütlerin ll9 aylık 
~!,\ arı huiran birde veril• 
\ t,;'t!ıyacak, yedi haziran• 

. "' '\ " ' t• • ''''" .. ·-.:::::: , .. 

1 - Eskiden bütün mahallelinin 2 - Şimdi de bazılannın en büyük me
rakı, gençlerin gizli a,klarını meydana 
çıkarmak, onları terı:il etmektil'. Kartalda 

3 - Şark ötedenberi kadın meae!eainde, cinli 
namua meıeleılnde mutaassıp ve knkançbr. Fakat 
clnst mUnaaebetimbıi taıuim için kabul ettiğimiz 

medent kanunlann ruhu, bu taassup oekllne 
mGnafldlr. 

derdi, gizli aşk mtinasebetlerini mey

dana çıkarmak, evlere baskiıı yapmak, 

rezalet çıkarmaktı. 
aeviıen gençleri jandarmaya haber veren• 
leri tahrik eden bt. budur. Garplı isek, bu ırlllünç hareketlerden vazg~çelim. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

MAZBATALAR 
Bugün Millet Meclisinde. 
Münakaşe Edilecek 
An karar 29 (Hususi) - Mil

let Meclisinin bugünkü içtima
mda intihap mazbataları en
cümen tarafından reddedilen 
Kütahya müstakil meb'uslan 
meselesi görüşülecektir. 

.Mazbataları tetkik encümeni 
azasından bir zat bana şunlara 
söyledi: 

"- Kütahya ve Uşakta 
ikinci müntehipler Belediye 
Reislerine rey vermişlerdir. 

Fakat Belediye reisleri inti
haptan evvel Belediye Reisli
ğinden çekilmediği için meb'us 
olamazlardı. Bunların yerine 
en çok rey alan Hakkı ve 
Tevfik Beylere meb'usluk maz
batası verilmiştir. Halbuki hu 
şekil kanuna muvafık olmadığı 
için encümenimiz bunların 

mazbatalarını kabul etmedi." 

Borçlar Meselesi 
Ankara, 28 (Hususi) - Ha

millerle yapılan mlizakerelerin 
neticeleri dünkll Heyeti Vekile 
içtimaında görüşülmiiş, akşam 
da Saraç oğlu Şükrü Bey 
hamillerle konuşmuştur. Bu 
hususta bugün resmi bir tebliğ 
neşredilecek tir. 

Boğucu Sıcaklar 
Adana, (Hususi) - Sıcaklar 

boğucu ve tahammOI edilmez 
bir şekil aldı. 

Sporcu Merakı 
Bir Kadının Cenazesini 

Süvariler Kaldırdı 
Londra, 26 - Üç glin ev· 

vel vefat eden maruf sporcu 
Mi.sis Hullah ismindeki kadın 
garip bir vasiyet bırakmış ar. 
Senede sekiz defa kotu yapı
lan ( W etherbyo ) meydamna 
kırk sene devam eden ve her 
yarışta bulunan bu kadın ce
naze.sinin atlara binilerek kal
dınlmasıru istemiş ve arzusu 
yerine getirilmiştir. 

Romanyada ihtilal 
Romanyada ihtilal çıkar

mak iatiyen mühim bir komü
niat ıebekeıi meydana çıka
rılmı9br. 

Aylık Gecikmiyecek · 
Haziran maaşınm ıecikece

A'i haberlerinin doğru olmadı
ğı bildiriliyor. ----

Muharremin Onu 
Bugün Muharremin onu mU

nuebetlle lranller ayin yap
mak istemlşlerdirı mllaaade 

Olimpigakos Galatasarayı 

* * * Atinaya Davet Etti 
İzmir, 27 ( H. M. )- Yunanistamn Olimpiyakos takımım 

getiren Seyrisefainin İzmir vapuru saat sekizde limarumıza 
vardı. Sporcular vapurdan çıkarak Valiyi makammda ziyaret 

ettiler ve iltifat gördüler. Musahabe esnasında vali : 

- Sporda mağlubiyet ve galibiyetin mevzuubahis olmadı
ğım, maksadm sadece spor yapmak olduğunu ve bu ziyaretin 

de iki memleket gençliğini yekdiğerine tanıtması itibarile çok 
fayda verdiğini söyledi. 

Reisin Beyanatı 1 Galatasaray Ve Fener 
Sporcular Vilayet makamın- Gördüğümüz oyunlarına ba-

dan çıkbktan sonra Bucayı, kar ak söylersem Fener iJe 
Müzeyi ve Alsancak şahasmı Galatasaray arasında Galata
gezdiler. Bu sahanın Istanbul stray lehine pek bttytik bir 
sahasından çok mlikemmel fdrk vardır. 
olduğunu söylediler. Halbuki bize Fenerin daha 

Vapur limandan ayrılacağı kuvvetli olduğunu söylemişler
sırada kafile reisi Mösyö (Poris) di. Binaenaleyh karşılaştığımız 
bana şunlan söyledi: netice bizi hayrete düşUrdü. 

- fstanbulda bıze ~arşı Galatasarayı maç yapmak üzere 
gerek ~al.kın ve gerek ala~a- teşrinievveldeAtinaya davet ettik. 
dar .kulup mensuplarımn gos- Mağlubiyetimizin sebepleri
terdıklerı. bilsnfi kab~lden çok ~iJasaca anlatayım: Takımımız 
mütehassıs ol~uk. Tµrk sula- ılk maça çıktığı zaman yorgun
nndan aynlacsgımız turada ken· du; Bu yorgunluğa ila veten llzeri
dilerinc bir defa daha teşekkür mize bir de talisizlik çökmüştü. 
ederim: Yap~ğımız .maçlar .hak- İkinci maçta ise: Maksadı
kındakı düşüncelenme gelınce: mız muhakkak bir galebe ka-

F ener bahçe memleketi- zanmaktı. Fakat ilk dakika 
nize hariçten gelecek takım- kalemize gol olması, sonra da 
larile karşılaşacak kabiliyette- ileri hatbmızm çok sağlam bir 
dir. Fakat oyunu daha ziyade müdafaa ile karşılaşması bizi 
ferdi mahiyettedir. istediğimiz neticeden uzaklaştırdı. 

Bu takımdan en ziyade be- Eğer kendisini bundan da 
ğendiğimiz oyuncu Alaettin kurtarabilseydi daha farklı bir 
Beydir. Bu oyuncu teknik iti- galebe temin edebilecekti. ,, 
harile arkadaşlarından yük- Vapurun merdivenleri alınmak 
sektir. Galatnsaraya gelince: Uıere iken biz hali konuşuyorduk 

Bu takım ile yapbğımız Son olarak şunları işittim: 
ma.ç bizi ?~h.a ziyade tatmin - Seyrisefainden gördüğil
etti. Kendısmı Fenerden da- müz kolaylıktan dolayı bu 
ha yüksek bulduk. Oyunculara müessesenize ve bili istisna 
arasında bilhassa orta muavin bütün vapur mOrettebabna 
Nihat Bey Avrupanın en iyi orta teşekkürlerimi lutfen ibl6ğ 

muavinleri derecesinde yüksektir. ediniz. Adnan 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Eskişehirden İstanbul 
iazetelerinden birine bil· 
diriliyor: 

u Eskişe.hirde çocuklar 
tarafından işletilen ve müş
terisi de çocuklardan iba
ret olan bir kahvehane 
vardır. 

Bu kahve F ord otom o· 
\>il garajının yanında, lstas• 
yon caddesi üzerinde vak
tile koltuk meyhanesi 
olan küçllk dükkandır. 

Bir akşam üstü çocuk 
kahvesinin önünden geçer, 
içeriye ıöyle bir bakarsa· 

mz göreceğiniz manzara 
şudur: 

Sekiz yaşlarında bir ço· 
cuk kahve ocağına cez· 
veleri sürmüş, filcan te~ 
mizliyor. Diğer biri de 
kfiçük tepsi içinde müşte
rilere kahve getiriyor. 
Peykenin üstünde ve kınk 
bir masanın başında üç 
çocuk altmııaltı oynuyot. 

Beride iki çocuk mini 
mini ellerine sığmıyao fin-
canlardan kahve içiyorlar. • 
lçerde on beş yaşım bi· 
tirmiş bir tek insan yok.,, 

ister inan, ister inanma/ 

SUZAN H. 
M. Gi Tarafından 

Parise . Çagırıldı 
lzmir, 28 (Hususi) - Şu 

meşhur çocuk kaçırma mese
lesinin kahramanlarından Hafize 
Suzan H. a M. ( Gi ) den bir 
mektup gelmiştir. Bu mektupta 
deniliyor ki: 

Madam, 
Ortadat sana atfedile bir 

hAdiseden bahsediliyor. Ben 
senin samimiyetinden eminim. 
Onun için bunlara inanmak 
elimden gelmiyor. Bu hafta 
Parise gidiyorum. Sen de 
derhal işlerini bitirerek Parise 
hareket et. Seni bekJiyorum. 
Selim. Mektupta, ayrıca ban 
hususi ıeylerc' .m bahsediliyor. 

Suzan H. polise müracaat 
ederek pasaport istemiş:ir; 
fakat verilip verilmiyeceği he
nilz belli değildir. 

Eğer Suzan H. pasaportu 
alarak bu seyahati yapmaya 
imkan bulursa çocuğunu da 
birlikte götürecektir. 

Suzan H. diyor ki : 
- Manevi çocuğumu Pariıe 

götürecek, kocama tawtac.ı
ğım. Bu çocuk hayatıma ka-
rıştığı günden beri bana pek 
çok üzüntü verdi. Fakat ha
yatım da zaptü raht altına 

girmiş oldu. Bu çocuktan ay
rılmak mecburiyetinde kalır
sam bu benim için felaket 
olur . ., Adnan 

Kazanç Vergisi 
Az Para Kazananlardan 
Alınmaması isteniyor 

Ankara, 27 (Hususi) - fk
tısat encümeninin yeni kazanç 
vergi layihasında yaptığı ta
dilAta göre, giinde 75 kuruş 
ve ayda 29 lira kaza;ıanlardan 
vergi alınmıyacak, 60 liraya 
kadar aylakhlardan yüzde (3) 
ve diğerlerinden yüzde ( 5 ) 
vergi alınacaktır. 

Urlada Zelzele 
Altı Defa Hareket Oldu 

Urla, 27 (H· M.) - Bu 
sabah saat yedide Urlada Altı 
defa zelzele oldu. Bunlardan 
dördü kısa ve şiddetli, ikiıi 
de hafifti. Zelzele b-ı~lar başla· 
maz halk evlerinden cıokaklara 
fırladı. Bu sıraJa şidd~tli Hr 
,ağmur ba'ilamış~ı. Halk yağ
mur alhnda, korku içinde, zel
zelecio tekrnmdan korkarak 
uzun müddet bekledi. Bu da
kika insanca zayiat olup olma· 
dı" belli <!eğildir. 

Sayfa! 

r 
Sözün Kısası 
iki 
Türk 
Hasta 

* * 
Anadoludan gelen iki hasta. 

on gilnden beri, İstanb~ kal
dmmlarında yatıyorlar. Yer 
olmadığı için hastanelerimiz 
onlara kabul edememiş. Gün-
lerden beri gazetemizde bu 
hailevi tabloyu teşhir ediyoruz 
ve mes'ul gözlere göstermiye 
çalışıyoruz. 

Görmüyorlar, görmek iste
miyorlar. 

Bu iki adam, K'1çükpazat 
kaldıramlannı kendilerine şilte 
ve taşlarım da yastık yapmak· 
ta devam ettikçe, ben, Türki
yede Sıhhiye Vekaleti, Be!e-
diye, Şehir Meclisi, şu, bu 
olduğuna inanmakta epey te
reddüt ederim. 

İki hastanın sokaklarda sü
rünmesi, iki kişiye ait ferdi 
bir mesele değildir. Bu iki 
adam, encümenlerde, meclis
lerde çay ve cıgara içerek 
hastaneler meselesini yalnız 
konuşmakla kalan bir sürü 
adamın karşısına dikilmiş iki 

Milli semboldür. Bunlar, hallerinin 
dilile şunu söylemek i tiyorlar: 

- Efendiler! Bütün Ana
doluda bize benzer pek çok 
insan vardır. Birçok kazalarda 
hastane yoktur, birçok nahi
yelerde doktor yoktur, eczane 
yoktur. Efendiler! Biz en me
deni Türk şehrinde, İstanbul
da, on gün sokakta yatarsak 
hücra Anadolu köylerindeki 
Türk hastaları ne yaparlar? 
Efendiler ! Biz sizden şampan
ya istemiyoruz; bir ot minder, 
bir tas sıcak çorba, bir dam
la ilaç istiyoruz. 

Fakat ... kim dinler ? 
- Çek şoför T okatlıyanal 

İzmir Koleji Hak
kında Vesikalar 

(Baş tarafı 1 inci sayfada.] 
Kolejde çaltıan muallimler• 

den bazılan Türk talebeleri
nin milli hislerine zerrece hür
met etmemektedirler. Bu va• 
ziyet karşısında ati için yapı• 
lacak şey mektebe Türk bir 
müdür tayinidir. 

Bugün Kolej muallimleri 
mektepte toplanarak talebe
nin idareye karşı aldddan 
vaziyetin tekerrUrilnil arzu et• 
medikleri şeklinde garip bir 
karar vererek meselenin ka· 
panması yoluna sapmışlardır. 

Cemiyet reisi Muhiddin B. 
müfettişliğe verdiği ifade de 
dedi ki: 

"-Ben bunları sadece işit· 
tiklerime istinat ederek söy· 
lemedim. Elimde vesaik vardır." 

Muhiddin B. talep üzerine 
vesikalarını göstermit ve bu 
vesikalar çok mühim görUl· 
dökl<>!ri için alınarak vekllete 
gönderilmiştir. Adnan 

Ankarada Rapor Bekleniyor 
Ankara, 28 (H. M.) - lzmir 

kolejinde çıkan hadise burada 
asabiyet uyandırdı. Maarif ida· 
resi hadisenin derhal tahkikini 
emretti. Bugün yann tahkikata 
memur olan müfettişin rapo
runun gelmesine intizar edil· 
mektedir. 

BUyUkadada 
Büyükadada iskele karşı• 

smdaki Rum kisesi, meydanın 
genişletilmesi için istimlak 
edilmiştir. 

Yunanlı Dolandırıcı 
!Yunan Milli Bankasını dolan· 

dmp burada yakalanan Anclrell 
1 :osti dün Yuoaııistana sevke dil· 
miştir. 

ı 

I 
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ÇOCUK HAFTADA 
SAYFASI BiR DEFA 

-1 
1 

• 
Aghanın ilk Kundura Gigişi _,,,. -

- -Ayhana kundura almışlardı. r Sonra kalkıp yürümek fa- ı Yandaki m~aya dayanarak 1 Goç 
_O evvell faşırdı. tedi. kalkmıya çalıştı. di. 

hal ile doğrula bil-

l 
Tam bu muvaffakıyetinden l Hop, diye düşüverdi. 

sevineceği sırada --------:::: 

Oyunları Sever Misiniı? 
Bir Kaç Arkadaş Bir Araya Ge• 

Hiç Merak Ettiniz Mi? 
Nehir Denizden Karaya 

Mı? Doğru Akar 
ıSiz hep nehirlerin karadan 

denize doğru aktığını biliriz. 

Halbuki Sefalonya adasında 

bir dere vardır ki bu denizden 

Belki yakında keşfeden bu
lunur. Yalnız yerlilerin söyle
mesine bakılırsa sular ta kız
gın kayalara kadar gidiyor. 

Yeni Bilmecemiz 
Bu Haftadan İtibaren Küçük Ka
rilerimize Üç Bilmece Veriyoruz 

BU BiLMECEYi HALLEDENLERE 50 LIRALIK MÜKAFAT 
..--------------------- --- . 

11 R A !ı ®~ A ~~ 

lince Oynıyabileceğiniz Oyunlar 
berJcef 

Züppe dediği zaman t 
vortJ ' 

B k b 
yumruğunu masaya 1,rt.. 

u oyun ala alıklada oyna- ~" 
nırsa da dört beı kişi ile daha Maskaracık dediği ıaınao de' 

KUBBE, DEMİR, ZÜPPE 

Ve ıonra Vezüv ile Etna ya-
karaya doğru akar ve saatte d k s· .._ ___ ...._ ____ ~ ____ ...... ___ "-----'---..1.-------
lki mil sUratle akar. Bu nehir ~::mın:ğla;~:an d:• ·~:~rağı: i~ · ı E 1 c 1 E 1 ~ y 

iyi oynanır. Herkes küçük bir çük parmağını, uskurcok ğt" 
dı•gv ı· d k" .. k parıııa 

masanın başına toplanır. Birisi 

oyunu idare eder. O kubbe 

dediği zaman bütün oyuncular 

bir ellerini kubbe şeklinde 

( yani bütün parmak uçları 

masaya değecek şekilde ) 

zaman a uçu ...... 

karaya doğru bir müddet ak- altı~da hararetten kuruduğunu ~~ WJ A 
tıklan sonra yarıkların ve ka- söyliyor. Bu nehir gayet mun- \J _ ., 1 

" nı , .. 
nın yanındaki parmagı de0 

O "d re e saya koyar. yunu ı a "' 
"ylet 

bunları çabuk çabuk so ·çiO 
kendisi mahsus şaşırtıııak 1

bit r e Şaşıran e ın 

yalıkların arasında kaybolur. \ ta:ıam bir nehirdir. Hatta es- ____ _._ __ _._ ___ _,_ ___ . 

Suyun, benüı; nereye kiden U.stünde iki tane de de- p-- 1 1 1 1 
g~tti~nl kat'I olarak kimse ğirmen vardı ki bun\ara deniz l ır~~ E 1 K A ı 
bılmıyor. değermen!eri derlerdi. ı ~/.~ ~ > masaya koyar. 

yanlış yapar. 

tokat yer. 

Bu Resimde Gizlenen Hayvanı Bulup Boyayınız 
Ve Bize Gönderiniz. Size Hediv~ Verece~z 
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K ·ıe Aslanın ne aradıklarını merak ediyorsanız bir uzu J • •• 

d baQhyarak numaraların arasını çızımz. 
numara an .,. b. ö d · · 

v h yvanı boyayınız vo ızo g n erınıı. 
Bulacagınız 8 

• • ı· l k h l'f 
1 b nlardan 50 kışıye 25 ıra ı mu te ı 

En gilze oyay5 

hediye vereceğiz h d b · 
Bu bilmece sizin için. hem bir eilence, em e ır resım 

deni vazifeıinl görecektir. 

1 1 _ ___ 1 ---,.,-----:.:---. 

2 2----~~ 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

Bu bllmecemh:, bir kısmı üç, 
bir k11mı dört harfli 8 keli
meden mürekkeptir. Her keli
mede baıı harfler yerine 
resimler konmuştur. Bu resim
lerin ilk harflerini bularak o 
resmin yerine koyunca kelime 
meydana çıkacaktır. 

Buldujunuz kelimf'lerl aoldakl 
rakamların hlzaıına yaıumL Sonra 
bunu keelp ldarehanemlı::e ıöndarl-
nlz. Kelimeleri tam bulanlardan yib 
ki,iyo llalul SO liralık mUtenevvl 
hediyeler verecetıs. Bu hllmecenla 
cevabı ıs ,Un ıonra nepedilecektlr. 

i 

ismi - -----Mektebi No. --- ---- ---..... 
Adresi 

Bilmeceyi Halledenler 
(15) Gün Evvel Neşretiğimiz Kun
dura Resminde (7) Hata Vardır .. -----İkl hafta evvelki bilmecemiıde 1 
reaaamımız yedi hata yapmıttı . 
Bu hatalar tunlardır: 

1 - Bir iakarpinin dili ke
aik, ve diğer iakarpinin dili 
müdevverdir. 

'2 - Bir lskarpinin •ekiz bağ 
delği olduğu halde, ikincinin yedi 
deliği vardır. 

3 - Birinin forması kıamım 
alvrl ve maakaratalı, diğerinin 
forması spor ve maskaratasızdır. 

4 - Birinin bağı aol üçüncü 
delikten geçmesi icap ederken 
4 üncü delikten geçmiştir. 

5- Kunduralardan birinin aşağı
dan itibaren bağın an bir inci delik
ten ikinci ıağ üst deliğine geçmeal 

ve aralıktan görünmesi icap eden 
bir kısmının gözilkmiyerek aağ 
ikinci delikten bağın nereye mer
but olduğu anlaşılmıyarak çık· 
mıftır. 

6 - Her iki iakarpin bağla· 
rının ıol uçlara telll ve aat uçları 
da telaizdir. 

7 - Her lkl iskarpin başka 
teklere aittir. Hataları ıörül· 

müştür. 
Doğru hulledenlerin feimJeri 

ve kazandıkları hediyeler aşagaya 
yazılmıştır. lıtanbulda oturan 
karilerimiz cumartesinden itibaren 
öğleden aonra idarehanemize uğ
rıyarak hediyelerini alabilirler. l 
Tatra karilerimizin hediyeleri ad
reslerine gönderilmiştir. 

_t 

( Hediye kı:rananların llıteelnl yarı• 
7 inci ıayfamızda bulacaksmız. ) 

SON POSTA 
K L O B O 
Kupon: 3 

Şlmden ıonra Son Poııta Klübllne 
e:ı:a olabilmek için her hafta bu 
uyfada neşrcdeccğimiz kuponlardan 
dört tane toplayıp ıretirmck veya 
göndermek lazımdır. Bu l<uponlan 
kuip toplayınız. 

YEN 1 BiR su YOLU BiLMECESi 

Eğlence Ve Bilmec~. 
Bu Bilmeceyi Halledenlere 50 Kişiye _?5 Xrit 
Kıymetinde Muhtelif Hediyeler Verı. ec ... 

~-



Kari Gö~ile 

e 

t Senedir Cevap ~Bekliyorum\ 
~ Çanakkalede tehit düşen bir 
:°'4'Q nıüdafiinin evlldıyım. 927 
~"••inde tehit maatı ita11 hak
~· Salihli askerlik tubesine 
~ •cat e<lerek ariz ve amik 
'tılbgelen tahkikat icra edilip her 
"-mele intaç ve kesbi kat'iyet 
~ti halde eYrakın resmi daire· 
'ıı " birisinde mahfuz bulunduğu 
t 

1•tılıyo" (80) yaşını mütecaviz 
>' ~dareden aciz dedemin hima
:••'Qde muhtacı muavenet bir 
-.'tiyetteyim. Son tahkikatın ik
~ •lilelSalihlt askerlik tubesioden 

haziran 929 tarih ve 16 nu
~ta ile tekrar muamelatı zatiye 
~ !t.nt şubeıi müdüriyetine hava
) •dildiği halde elyevm müsbet 
:'ia. menfi bir cevap almak 

·-·· ~ 1P olmadı. Alakadarların hare-
,~, gelerek sefaletten, kurtul-
-trıın teminini rica ederim. 
S•lihlinin Kele mahallealnden 9ehlt 

Mustafa onba~ı kerlmeal 

Servet 

· Tekaütlerin Maaşı 
t~ ~vvelki günkü muhterem 
\j ~etenizde mlinteşir Ankara 
~~n~ına ait bir haberde "mü
ır.·k"•dinin maaşları meselesi 
;: gelecek heyete k tr:u1un 
b kahline şümulü olamıyaca· 
~llhcvabını verileceği kuvvetle 
~ temeldir,, şeklinde malii-

t • kaydediliyor. 
'..\ıansa haber verelim ki: 
~ig~ut inkılabın banisi ve ha
~ Gazi babamız, devri iı
)~ attanberi inim inim inli
~ il mütekaidinin, Cümhuriye
t~ terefine bir batırai fahi
~k olmak üzere, terfiblerine 
' tlı umdelerinden birini tah
~ \'e bu emriahire irşaret 
~rdular ki: Devlet itleri 
~ •nda muhterem Batvekili
~ bir vakit ve fırsat bula
~ ve bu muazzam ve 
~ lr klltlenin feci ve elim 
~etlerine çaresaz olama
~· .. lar. Hayat ve memat 
~delesi ve bir vatanda 
~ ~t meselesi demek olan 
~ tııtihim maksadın muba
~~ adliyede müstacel kanun . 
~~tı ile bir münasebeti 
~ \'atanan makabli ve ma
~· olamıyacağı hakikati na
~ ~eemmülde bulundurula
' hıslerimin tercümanı olan 
~. •atırlarla Ajansa cevap 
'esini rica ediyorum. 

Miltekaldlııden 

Rüştü 

~Çiler Dikkat Etmiyorlar 
~ d~nıvay biletçileri vazifelerine 
~ 1ltkat etmiyorlar. Dfin akşam 
-,~tl~e bir adam tramvaya 
~"-tti ıırada biletçi zili çekti, 
kı'~j-tız yere düttO. Bunu 
:''\ ll'Ördüğil halde hiç aldırıı 
~ı:tnıedi. Zavallı adamın batı 
'

1
• kan içinde kaldı. Bu ne 
ittir? 

Davutpa9a Çavuı zade 
cami ıokağı No. 8 

Muzaffer ----
~ Cevaplarımız 

~~J kıta da T ahıin Beyeı Klirl
\\1, l1lrı. rcıinılerine bakarak ta
~ t Ilı ıöyliyen mütehauıaımıı, 
'"' ltcrübe ve tetk\klerdcn 
~ bulunan bazı kaidelere 
ı ~~~' hüküm vermektedir. Bıı 
~lda., •r ne kat'idir, ne de te
)b'ıt Bir tecrübe ediniz, ne 

•rı\niı? 

Vaşington, 27 (A. A.) 

Ayandan M. Borah memleke

tin her tarafına telsiz vasıtasl

le neşredilen bir nutkunda de

miştir ki: 

"Yakında toplanacak umu

mi tahdidi teslihat konferan

sından (Cemiyeti Akvam) ın 

bu mesele hakkında 12 sene

deoberi ortaya döktüğü hiçbir 

işe yaramaz bir yığın kAğıt 

parçaları arasına karışmış bir 

tetkik programından başka 

birıey çıkacağını beklemek 

abestir,,, 

M. Boralı nutkuna ıu suret

le devam etmiştir: 

"Bilhassa Versailles muahe
desi, Rusya meseleai, deniz 

işleri hakkında Fransa ile İtal
ya arasında mevcut ihtilaf, 

Avusturya - Alman gümrnk 

birliği tahdidi teslihat yolunda 

ileriye doğru ehemmiyetli adım 

atılmasına mani olan bir takım 
engeller mesabesindedir.,, M. 
Borah son söz olarak Sovyet

ler birliği hükumetinin tanın

masını ve bu memleketle tica• 

ret münasebetlerine yeniden 

giritilmesini tavsiye etmiştir. 

SON POSTA 

lngilterede kiiçük otomobiller son zamanlarda pek 
moda olmuştur. Bunlara mahsus bir tayyare megdt1nı 
yapılmıştır. Hergün buraya binlerce insa11 gelir, tayyare 
kullanmasını oğrenir, tecrübe uçuşları yapar. Bu tayya
reler günden güne otomobillerin gerini almaktadır. Bir 
çok kimselerin hususi tayyareleri vardır. Bu tayyareler 
bahçelerden kalkıp bahçelere iner, buradaki resimler 
tayyare meydanındaki tecrübeler esnasında alınmıştır. 

• 

HarpKarşısında Fasla 
Sosyalistler Galeyan 

!N:Janyada 
Kargaşalık 

1'1 V k? Rahat, 27 (A.A) - Fransı:t 
ı ye .1 apa ca e idaresine muarız birkaç kabile 

Tourı, 26 ( A. A.) - Sos- efradı Fas hududunda biı va· 
yalist kongreıinde tahdidi tes- hada (Kasr-İgli) mevkiinde 24 
libat meselesi müzakere edil
diği sırada M. Blum söz ala-

rak Sosyalizmin milli müdafaa 
ile telif edilebileceği bal ve 

vaziyetleri tayine çalışmış ve 
demittir ki: 

14 Meseli bir harbin başlan
gıcında muhaliflerden hangi 

tarafın mes'ul olduğunu anlamak 
imkln dahilinde değildir. Yal-

mz hakeme müracaat usulünün 
tatbiki halinde mutaarraz ortaya 

çıkarılabilir ve hakeme müra
caat etmek istemiycn silaha 

davranan taraf mutaarrız ve 
mütecaviz addedilir.,, 

M. Blum beyanatına fU 
suretle devam etmiştir: 

" Şayet Frans Cemiyeti 
Akvamın tatbik edilmesini ilti-
zam ettiği tedbirlere riayet 
etmeksizin bir harbe atılacak 

olursa, Sooyalist fırkaaına te
rettüp edecek vazife sillha 

davranarak ayaklanmaktan iba
rettir. Ben fU kanaatteyim ki, 
Fransa bir taraflı tahdidi tes-
lihata ön ayak oluraa umumi 

tahdidi teılibata yol açmıı 
olacaktır. ,, 

M. Blum, bundan sonra 
diktatörlilk uıulUnU tatbik eden 
ve hiçbir murakabeye tlbi 

ve 25 mayıs gecesi bir baskın 

yapmıştır. Ahali, (Amoujeur 

El Bordj) mevzilerindeki topçu

ların yardımile mutaarrızlara 

karşı şiddetli bir mukavemet 

göstermiştir. Bu baskını ya

panlar ağır zayiat vererek geri 

dönmüşlerdir. Ksarigli'de 3 ki· 

şinin öldüğü bildiriliyor. 

Leh 
Kabinesi 

Varşova, 26 (A. A.) - Ka
bine istifa etmiştir. 

olmıyan kükfımetlerin bakası 
sulh ıçm bir tehlike teşkil 

ettiğini temin eylemiştir. Mu
maileyh, milis yani miisellah 
millet usulünün teslihatın ted
ricen tahdidini son derecede 

güçleştireceği fikrinde oldu
ğunu ıöylemiş, millt sivil ve 

askeri tayyare teşkilatının or
tadan kaldırılmasını ve bu 

teşkilata idare hususunun (Ce
miyeti Akvama ) bırakılmasını 
tavsiye etmiştir. 

SON POSTA - M. Blum, 
Fransız Sosyalist partisinin en 
nafiz rtiknii ve parlAmento 
grupunun reisidir. 

Barselon, 26 (A.A) - Sur

yadan bildirildiğine göre potas 

madenlerinde çalışan işçiler 

maden şirketinin kendilerini 

zulünı ve tazyike maruz bırak

malarını protesto etmek üzere 

grev ilan etmişlerdir. Grevci

ler, şirket binasına zorla gir

mek istemişlerdir. Şirketin mn

dürU ile mümessili kaçmışlar
dır. 

Barselon, 27 (A.A) - Sov

yetler ihtilaline faalane surette 

iştirak etmiş, Fransa, Avustur

' ya, Belçika ve daha birçok 

1 memleketlerden çıkarılmış olan 

bir komünist tevkif edilmiştir. 

Bombayda 
Bombalar 

Bombay, 26 (A.A) - Zabı

' ta memurları, şehrin muhtelif 

mahallerinde birtakım bom

balar meydana çıkarmışlardır. 

TAKVİM 

GUn 31 29 -Mayıs- 931 Hızır 24 

Arabi 

ll-Muharrem-1350 -vakıt-ez:an1-vasatl 

Günet 09.00 4.32 

Öğle 4.40 12.11 
ikindi 8.38 16.11 

Rumt 

16- Mayıs - 1347 

vakıt·ez:ani·vasat1 

Ak9am 12.- 19.31 
Yatsı 1.58 21.29 
lmHk 6.47 2.19 

ederim. 
. Özdemir lsmindelri bu i .., .. .; 

diyor ki: 
0 19 yqanda bir ıendm.., 1 

Şimdiye kadar hiçbir kızla 
tanıtmadım Te aevifmedlm. 
Tanışmak ve se•iımek iatemi• 
yor değilim. Fak at baıka bir 
hiı bu arzumun file çıkmasına 
mini oluyor. Hatta bu bia ıa
ikasile, gayet iyi tanıyıp ıe

viştiğim bir ailenin kızile ni• 
tanlanma teklifini bile reddet
tim. 

Erkek arkadaşlarım müte
madiyen tanıştıkları kızlarla 
geçirdikleri maceraları anla
brlar. Onların bu maceralarını 
dinlerken hazan içimde bir gıp
ta hissi uyanıyor. Fakat ıonra 
düşünüyor ve müteessir oluyo
rum. Hatta korkuyorum. Ala
cağım kızın, bu gençlerin 
anlattığı kızlar gib; olmadığına 

i nasıl emin olayım ? Bu his 
beni Urkütüyor ve evlenmiye 
karıı bende bir korku uyan
dırıyor. 

Bu menfi his ve dü
ıünce beni hem eğlenmekten, 
hem evlenmekten menediyor. 
Ne yapayım, şaşırdım. Beni 
irtat eder misiniz ? ,, 

Bu genç mühim bir yaraya 
temas ediyor. Genç kızların 
ıerbe::st hayatı birçok gençleri 
evlenmekten korkutuyor 

Fakat bu gençlere bak 
vermek mUmkün değildir. Yeni 
içtimai hayat şeraiti kızlara da 
erkekler kadar eğlenmek ve 
yaşamak hakkını vermiştir. 

Onlan bundan menetmek doğ
ru olmasa gerektir. 

Yalnız genç kızlardan ve 
genç kız babalarından iıtiye
ceğimiz birşey vardır. Kızlan

mızı bu hayatın icaplarına gö
re hazırlamak. Bütün dünyada 
kızlar gençlerle tanışıp ıevişir, 

düşüp kalkarlar. Fakat oralar
da kızlar küçlikten muntazam 
cinsi terbiye aldıkları için bu 
tanışmalarda bizim kızlarımızın 
gösterdiği zafı göstermez, me
tin ve mukavim olurlar. Bizde 
de erkeklerle konuşan kızlar 

evvela kendilerini mukavemete 
hazırlamalı, erkeklerle olan 

\ münasebeti arkadaşlık derece

ıinden yukarı çıkarmamalıdırlar. 
O vakit bu gencin düşündüğü 
mahzur kalmamış olur. 

Şunu da unutmamalı ki bu 
gencin endişesi evham dere
cesine varan bir mübalağa ile 

örtülüdür. Bukadar mübalağaya 
ihtiyaç yoktur. Şimdiden ıonra 
kız erkek dostluğunu tabii 
ıcörmiye alışmak lazımdır. 

• 
E~kişelıirdc E"'ki Alipa~a 

ca<ldPsinde Celal Beye: 

Size hususi bir tarzda göğüs, 
bel ve boynu inceltme hare
katı tavsiye edebilmemiz için 
kilonuzu, yaşınızı ve inceltmek 

Sayfa 5 

Müsabakamız 
5 .. 

Bız sene çok moda olan 
yazlık bir hasır şapka, bere 
şeklindedia. Yalnız kenarda 
bir fıgongosu vaadır. Ke
narlarında bir tül mevcuttur 

Birkaç gündenberi de bir şapk 
müsabakasına başlamış bulunu· 

yoruz. Bu sütunlarda her gün 
yazlık bir şapka modeli neşredi· 

yoruz. Bu modeller Greta müeı· 
aeseıinin bu defa Par is-

ten getirttiği yeni moda ~apka

lara aittir. Her resim altına bir 

numara konacak ve 15 bet 
ırfin aıra Ue 15 şapka modeli 

ne4redilecektir. Karilerimiz bu 
15 modeli toplayıp müsabaka 

neticesinde bize en çok beğen

dikleri modeli bildireceklerdir. 
Şimdiye kadar çıkan modelleH 

havi nüıhaları ldarehanemlzden ala• 
btllralnlı:. 

Mü1abakanın hlt•mınd•ıı bir h•fta 
ıonra netlceal lllıı edilecek ve ea çok 
rey alu Uç 9apk. ayrılacaktır. Blrla
clllği kaunan 9apkaya rey verenler 

araunda kura çekilecek H blrlncUlil 
kazanana o 9apkahedlye •dllecektlr. 

ikinci modele rey verenler 
araıında yapılacak kurada bi· 
rlnciliti kaz.anana o fapka hedi
ye edilecektir. 

OçtncU model• "1 nrealwdea 
blrlnclllfi kaıanaaa da faaeau kndl 
tarahndan verilmek lıere Ohta _. 
eueaeal o modelde bf, f&pka yapa· 
caktır. 

Bu yaz son moda IMdaYa 
ıapka giymek lıtlyen karllerlmis 
bu modellere ait rHlmlerl ke.tp 
aaklamalıdır. 

ATRON KUPON 
---

8 
Gautemlzde relecek hafta 

çıkacak Patronu bedava almak 
lıtlyoraanız, bu kuponu kesip 
ıaklayınız: ve perıembeye kadu 
çıkacak kuponları toplayını:ır.. Pat
ronlarımız:daıı pek memuun ola
cakıınıı:. 

istediğiniz tar.aflarınızın birbi

rine nazaran tenasübünü bil

memiz lazımdır. Bu sualleri· 
mize ikinci bir mektubunuzla 

cevap verirseniz hususi bir 
idman 9eması göndeririz. .. 

Beyoğlunda elma Hnmm: 
Sevgiliniz alicenap, kibar ve 

hassas bir gençtir. Herkese kartı 
mültefit ve hürmetkardır. Kar::
rını çRbuk Yerir. İstiklaline üşık
tır. Kim•enin eııiri olmak istemez. 
Evlendikten ı;onra ona tabi ol

mak, onun anusu dahilinde ye.

ıamak mecburiyetindesiniz. 

hanımteyze 



"KarımıKendiElimleÖldürdüml,, 

Şevket Bey Cinayetini 
T afs litile nlatıyor .. 
"Onu Çıldırasiye Seviyordum .. ,, 

Giizel San'atler Mektebi 
Müdür Muavini Şevket Bey, 
dün ıabab Beşiktaşta sokak 
ortasında evvela kansım öldiir
dil, sonra da kendi boğazını 
kesti ve Olüm derecesinde has
taneye yatırıldı. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Re mfnhl bize r~ndcırlrseıtlıı 5lı:e 1 0$man Zeki 

tabl•tl11111 ı8yllyeblllrll. Fakat bunm1 V 
ıçın rönderllecek re1ımter ı,t v• tabtt e mUteşeb-
poıı:da çekllmlt olman ltsımdır. Taki biatir. Atıl vt 
mUtohucuımı:ıı mUtal ... ında hataya 
dü9mesln. .. 

Tablatlerlnl anlamak llıı:er• blse re
•lm rlloderea karllcırlmls hakkında 
mUtchaa ısımısın mütaleuıns •t•tıkl 
ntuhırda ohuyablllrıolnlst .. 

Bir karitmiz: Zeki ve sakin· 

beceriksiz de· 
ğildir. Eğlence· 
yi ihmal et• 
mez. Şöhret 

ve ikbali, ken

disinden bah
ıettirmeyi se-

'eIJ: Atılgan 

Bir muhnrririmiz, bu kanlı 
hadisenin faili olan Şe1tkct 
Beyle hastanede goruşmiye 
muvaffak oldu. Şevket Bey 
hadiseyi şöyle an!abyor: 

mesini bildirdim. Fakat red
detti. O zamana kadar hiç 
içki içmezken içkiye de da
dandım. Ona ait şeyleri kok
layıp öpüyor ve hüngilr hilngllr 
ağlıyordum. Nihayet tekrar bir 
mektup yazarak kendisini çıl- ı 
dırasıya sevdiğimi, eğer ırel- l#~P~~~~ 
mezse intihar edeceğimi bil
direlim. Gelen cevap şu idlı 

dir. Tetkik ve 
tecessüsü sever. 
muamelesi oazi

klnedir. Çetin 
\fe mtlcadeleye 
mntevakkif it
leri• utraşmak 
istemez. Başka
tan için nefsini 
tehlike ve za
rarlara atmaz. 

ver. Arkadaş· 

larile alaylı ve 
neı'eli görllıür. Benliğini fazld 
wözetir. 

"- Knrım İclal Hanımla 
dört sene evvel tanıştım ve 
tam dört sene seviştik. Niha
yet 19 nisan 930 tarihinde ni
kahımız oldu. Yedi ny evvel 
de bir araya geldik. le.lali çıl
dırasıya seviyordum. Fakat 
evlendikten sonra beni ihma!e 
h1'41l~dı. On gün hasta yattlm. 
Benimle hiç meşgul olmadı. 
Bir giln f clfil lnz kardeşi ada
let Hanımla erkek kardeşi Et
hem Beyi de eve almak istedi. 
Ben buna kalben muarızdım. 
Faknt kanını çok sevdiğim 
için bu arzuyu lrnbul ettim ve 
beraberce yaşamıya başladık. 
fclal çok müsrifti. Bütün arzu
su şık gezmek, sinemaya git
mek, yüksek hayat yaşamaktı. 
Ben kudretim yettiği kadar 
hu arzulnrı tatmin ediyordum. 
F aknt İclal buna knnaat etmi
yerclu. Beni gırtlağıma kadar 
bofca oktu. 

Bir gün İclal bana şöy' c 
bağırdı: 

" - Bunak herif; beni ka
çırmak istemiyorsan elin oyna
malı. Para.. Para.. Para!.. 

Bu sıralarda İdilin kardeş
leri başka eve çıktılar. işte 
bundan sonra karımla aramız 
çok açıldı. Beni ve evvelki 
zevcemden olan iki çocuğumu 
tamamen ihmal ediyordu. 

Bundan bir ay evvel lcltil 
bana şöyle bir teklif yaptı: 

" - Bu çocukları evden 
uzaklaştıracaksın. Bana fena 
muamele ettiğin tcl!dirde taz
minat vereceğine dair de bir 
senet İmzalıyacaksın. Yoksa 
seni terkedcrim." 

Buna razı olmadım ve ara
mızda şiddetli bir müna.kaşe 
oldu. Sonra da ben evde 
yokken ldal eşyalarım toplı
yarak gitmiş. 

"Sizinle bundan aonra bir 
arada yaşamam imkan bari· 
cindedir. intihar edersenb de 
%erre kadar vicdan aıabı çe
kecek değilim.,, 

Artık deli gibi olmuştum. 

Nihayet evvelki gece fula 
içtim ve kararlmı da verdim: 
Son defa eve dönmesini söyli
yecek, kabul etmezse hem onu, 
hem kendimi öldürecektim. Bu 
sabah İclalin yolunu bekledim 
ve karşılaşınca ağlayarak eve 
dönmesini rica ettim. Beni 
tahkir etti. Kendimden geç-
miştim. Derhal tabancarm çı
lrnrdım ve bütün kurşunları 

boşalttım. Sonra cebimden 
usturayı çıkararak boğazıma 

sapladım. Bundan sonrasını 

bilemiyorum. 
Mubarririmiz bundan sonra 

lclal Hanımm kardeşi Adalet 
Hanımı görmüştür. Adalet 
H. ın anlattıkları da şudur: 

" - Şevket B. tahammül 
edilmiyecek kadar titiz ve 
huysuz bir adamdır. ::avallı 
kardeşim onunla bir sene ce
hennem hayab ya.şadı. lclAl 
Şevket Beyin dördüncü karı
sıdır. Diğer kanlanndan ikİ5İ 

kaçmıştı. İclal kendini herkese 
sevdirmişti. 

f clal H.m erkek karde i 
Etem B. ( 15) inci mektep mü
dürüdür. 

Muharririmizin tahkikatına 
göre Şevket B. JcJAl Hanıma 
altı kurşun sıkmıştır. Bunlar
dan üçü kadıncağızın başına 
ilcisi de göğsüne isabet etmiş
tir. Altıncı kurşun da bir evin 
camını parçalamışbr. .Şevket 

B. onra tabancayı yere almıf 
ve ustura ile boğazını kesmiş
tir. Yarası ağır ve tehlikelidir. 

Cezayir Ve Tunus Muvaridatı 
Hudut ve sahiller Mfidür

luğünden: Tekmil Cezayir Li
mantarile Lagos limanı muva
ridatına karşı konulmuş olan 
( muayenei tıbbiye ) tedbiri 
kaldırılmıştır. 

Menfaati baricinde uğraşmaz. .. 
M. Fuat be.'l ~ intizamı ve 

şıklığı s~ver, 

kendisini eay 
dırmaktan ve 

ken di s i n d e n 

bahsettirmek -
ten hoşlanır . 

Alayı, eğlen

ceyi ihmal et· 

mez. Kadın 

me v z u 1 ar i 1 e 
fazla meşgu. 
olmak ister. Parayı israfa 
mlltemayildir. 

/. Hakkı • Efendi: Büynlt-
lüğil ve ce ~ 
reti sever. Ça
buk alınır, me
dih ten haz•-
der. Yüzüne 

gülenleri ~en
f a at le r in den 
mahrum etmez. 
Hürriyetini faz. 
la düşünür. Ta 
hakkUme, ağın 

söze tahammül edemez. Fiil 
ve hareketlerini beğenir. İm
tizaç hususunda müşkülpe
senttir. 
.................. ·- ........... ·-· ~aı:a,...._.~~-... ......... . 

tına karşi konmuş olan tedbir· 
lerden yalnız itlAfı far kaldı
rıhruşbr. 

istiklal Lisesinin Müsameresi 
İstiklal lisesi bu sene mezun

lan yarın Tepe ba~ında bir 
ayrılış mtisameresi verecek
lerdir. 

Vefa Talebesinin Müsameresi 
Vefa orta mektebi son 11-

mf talebesi, bu akşam Erkek 
muallim mektebinde bir veda 

• Yakup Nallll 61ıgı Ağırdır. 
Ge ve ze lik ten, 
ar la tan lık tan 

hazzetmez, ala· 
ya gelemez, iğ-
biran devamlı 
olur. Söı kal-
dırmaz. Şahsı
m alakadar 
mesaili çabuk 

izzeti nefis me
selesi yapar. 

f( 

Mehmet beg· ftkUzar ve 
azımkardır. lı
lerini gürültü 
ve kavğa ile 
halletmek iste
mez, daha ziya-

de idarecidir. 
M enf aat ler ini 
müdriktir. Teh· 
likeJi tekliflere 

zararh işlere 

girişmez. tktı
sada riayetkArdır. 

« 
Rcıim r&saderu buı karlferimf:ıı, 

mUtehauısıınısın c.v&ba seclktltf lçla 
sabırur.lanıyOT Ye mektup ~5ndererek 
fotokrafilerlnla ekllntinl üjTcDmek b
tlyorlar. Bu lotoirafllcr lAtlfu ede-c:ok
tlr. Bu hususta müıtcrlb olmalarını rica 
ederiL ................................ _,_.._......._, ..... -~--------

Beyoğlunda Tepebaşında Ha
çopolo hanında ınuklm Tango 
birahanesi sahibi Yani Valandroa 
Efendiye. Beyoğlu lkincl hukuk 
hikimllğinden: Madam Jinova 
Mavridia vekili avukat Hikmet 
Süleyman B. tarafından aleyhi
nize ikame edilen alacak dava
sından dolayı tarafınaza a-önde
rilen davetiye varakaaınan -ı:ah. 

rında mübaşiri tarafından yazılan 

me,rubata nazar1'n mahalli ika· 
metiniıin meçhul bulunduğu an
la41lmıt olduğundan icabeden 
tebligatın ilinen icruına karar 
verilmi~tir. Muhakeme günü ola
rak tayin edilen 15 haziran 1931 
tarihine müsadif pazartesi günll 
B&at 10,30 da mahkemede ispatı 
yÜcut etmediğiniz yahut vekil 
aöndermediA"ini:ı takdirde lıakkı
nu:da nıuhakemenin gıyaben ce
reyan edecetl tebliğ makamına 

kaim olmak üzere keyfiyet ilin 
olunur. 

"SON POSTA,, nın Yeni Müsabaka~ 

2000 Lira akit Ve 
Hed·ye ğıtıy ruı 

"SON POSTA,, nın Bir Kısım Karileri Bü_yiik, 
Bilaistisna Bütün Karileri De Küçiık 

Birer Hediye Alacaklardır .. 
" SON POSTA " nın yeni müsabakasma iştirak etın;~ 

için ( Dünyayı Kimler idare Ediyor.? ~ scrlavhası ~ltı~ rt 
ne§l'etmekte olduğumuz resimleri, yahut tR hu resırn e 
mahsus kuponları toplamak kAfidir. 

Dünyay imler İdare Ediyor· 
BRÖNING 

Almanya Baıvekilidir. Al
manyada son senelerde çok 

hAd bir şekil alan fırka kav· 
galan kartıaında memleket-

te allkün ve istikrar tesis 
ederek bnynk bir devlet 

adamı olduğunu ispat etmiı

tir. Son aylarda Avuıturya 

ile gUmrnk ittihadı aktine 

muvaffak oluıu da Alman

lar nezdindeki nüfuzunu art
tırmıı '/e derhal beynelmilel 

bir ıahıiyet olmasını temin 

etmiştir. Bugün Alman Baş

vekilinin dünya siyaseti üze

rinde belki de bütün ricali 
siyasiyeden ziyade rolü var

dır. Genç, fakat nüfuzlu bir 
diplomattır. Sosyal demok

rat fırkasına mensuptur. 

DİKKAT 
Muhtelif karilerimizden al· 

dıtımıı mektuplarda yeni mü
aabakamıza iştirak için kari
lerJmidn reaJmleri veya kupon· 
ları kesmekte aerbeat bırakıl

malarının doğru olmadığı nok
taaına iıarot edi)mcktedlr. 
Deniliyor kiı 

- Bazılan hem kuponları 
hem de realmleri kesebilirler. 

•• 

,,tt· 
Bu takdirde milaabakaY• t:Jtr'' 
rak edenlerin adedi. bu 

1 
iti 

hareketi ihtiyar etmiyeıı ;; •• 
..zaranna olarak, bir misli 
deleşebilir. • • iıİ" 

Düşündük ki, karılerıııı. 11• 

bu ihtarı pek doğrudur. ~!~" 
enaleyh müsabakaya iş sdı" 
eden karilerimizden bugOıı ııırı 
itibaren sadece kupoıı 
toplamalarını rica ederiı· 

usa a amz Giill 
Devam Edece • 

ır 
* sete· 

SfitlUcede, Karaağaçta (122) No. da A. Mustafa <Jil". 
Müsabaka kuponu yerine müsabaka ile alakadar o~an g6o· 
yayı idare eden adamların resimlerini de kupon yeri.De 
dere bilirsiniz. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Mubayaat J{<Y . Riyasetinden: mısyonu ofııt 
Sıhhi MUccseselere 93 l mali senesi uırfmda lüzıırrı0 J<or1' 

muhtelif cins dana ve saire aşı hayvanatile gaz, benzin, "8 tıil' 
~ aı· t · d'l 1 i "eç yagı ve ems ı, anzım e ı en olbaptaki şartname er ~' 

ve 23 haziran 931 sah günü saat 15 te kapalı zarf uf t,:JıJ 
ihale edilmek üzere münakasaya konu?muıtur. B_u b•~ar 
şartnameleri görmek ve fazla izahat almak istiyenlerıD oı 
komisyona müracaatlari ilan olunur. 

\dal (32) inci mektepte mu
allimdi. Birkaç gün sonra mek
tupla mllr caat ettim. Teklifle
rini kabul ettiğimi, eve dön-

============·=================================================-=======================-=~~~~ 
dikkatle saydıktan sonra ka- da cesaret edemediğinden o rarglha avdet edince istikba- hissediliyordu. Orady:: ısbl" 
maradan çıkıp gittiler. Onlar garip görUnen tavrını takm- Hm hakkında başka ba ka ka- tın bidayetinde g JJ g" 
gittikten sonra Rogers sordu: mııtır. Ben de alay olsun diye rarlar vermelerinden endişe tandan tutunuz da en 'frarıf'1 

Tunus limanları muvarida- müsameresi verecektir. 

iNGİLİZLERIN YAKIN ŞARKTA 

ç .. LATI 
- Yazan: Makenzie - No. 43 

İlk görüşte yirmi beş yaş- 1 salladı : 
larmda zannolunuycrdu. Fa- - ilk taksiti peşin mi vere-
kat hakikatte kırkını geçmişti. yim 1 

Tucker, kömür şeklindeki R~gers yerinden kalktı ve 
b b 1arı ihtiva eden paketi merdıvenden yukarıya seslendi. 

om a -uzen"ne l"oydu ve· Bir dakika sonra kamaraya, 
mnsnnın ~ • l k k k b _ İşte mahut paket Rogf"r& saç an arma anşı. , poa 1• 

. Ad ı gemide mi? yık1ı, uyuku sersemı dört bay-
dedı, am. nr 

8 
başını scıl- dut girdi. Tucker cebinden 

Rogcr yavafÇ yağlı bir bankonot destesi çı-
ladı. 

1 
hareket edecek kararak, Kuleliburgaz köprO-

- Dcrha sUnUn ablma llcretinin nıafım 
misiniz? bunların önUne saydı. Paralar1 

Roiers yine başını yavaşça 

- Herifi re daha bqka hakkınııda ona hiçbir t•Y ediyordum. Kephalo burnunda len bUtün lngiliı "e l gif 
aöyliyeccğiniz. var mı'? söylemedim. karaya baıbğım vakit hayli b. 1 rtık j 5tanbu • ıt•l' 

-'- Rıhtıma O'elince tekrar o- tebeddülit olduğunu go"'rdüm. ıa ıt eri u "h • aliniP .ı Tue11.er : • mek ümit ve ı tilP f:ferlı' 
_ Hayır, dedi. Onlar zaten tomobile atladık ve yine elli Keeling ile mUıtereken işgal mndığmı anlamışlardı~uk Jl,P

talimatlarını evvelce aldılar. mil sUratle Atinaya doğru yol ettiğimiz çadır yerinde duru- b" h" .. bir durgu 
almağa başladık. Fakat bu se- yordu. Fakat Keelingin ken• ır uzun ı 

Haydi Allahaısmarladık Ro- fer yanımızda bomba hlan disi yoktu ve oldukça buin lamışb. d E11teUiceOf 
gers. Yakında inşallah yine 1 d w • • h' 1 b Colonel W ar ' yrıltı11 ' o ma ıgı ıçın ıçte te Aş etme- ir tesir yapıyordu. b dan B d• 
görüşürliı. dim. Harekat ve entelicena dai- teıkilatının ~.r rel nsıııııı o• 

Kayıkta nhhma avdet eder- Sabahın sant ikisinde otel• 1 . . 1 b yerine Colon~l yr zat Uç 9~1~ .. ken Rogersin böyle esrarengiz v re erırun evve ce ir arada ye- b" · · ı ·ı::.ti Bu teşl.<1 

ieldik. bir saat daha Raporlar- mek yedikleri büyük tente ırısı ge mı,..· · darına d• 
bir gemi suvarisi olmakla ken- k Makidonya J80 b"Iabara , 

d 
. b' la uğraştı tan sonra yatak o~ kı:lldırılmış ve bu iki da"ır• 1 ş 1 tdıa f 

disinin e esrarengız ır adam dama çekildim. . d" ... tında bu unmu ' tstnııbll ..,.. 
olduğunu ıöyledim. şım ı ayn ayrı çadırlarda top- dört sene kadnr ·ı·terlik yıı~ .. 

Tucker güldü: KarargAha Avdet lanmak mecburiyetinde kal- Atinada ataşeınt ward'dılf1f 1'•t 
- Rogers mi esrarengiz KarargAhı terkettikten tam mışb. Ben kararglbtan gittik- mııb. Herhalde ina idi· ~JJllt 

dedi. Hiç te öyle dekil. Sizi bir ay ıonra yine lmogen ile ten sonra galiba epeyce gc· yade muhite ~ard'a bebP.1~ae"' 
t çim izlikler olmuş. Arkadaşlar d t w r 

g6rilnce, kim olduğunuzu ve mroza avdet ettim. Faleron- ben. l çok samimiyetle iıtikbal ne • 0 18 
y kJuğııPll 

bu itle ne alAkanıı bulundu- dan lmroza kadar nasıl vakit ettıleı. Fakat bütlln Kophal d alışmışbkk. 
0 

11•'; 
tunu dOıBnOyordu. Sormıya geçirdiğimi bilmlyorum. Ka- muvaffakiyetsiıliğin ağırlı; diyordu · (Arka&• 



SON· POSTA 

(j frÇ BADiN SALTANAT! il 
~ma Sultan Kocası Sokullu Meh
lnet Paşayı Öldürtmek İstiyordu .. 

-45-
a..ı .. "'• bu iarafata 9'arıı 1 gın çıkb. cı Ahmet Pqa) vardı. Sokuılu 
~m Sokullu Mehmet P1- F eaatçılar uzun ıamandan- kendi cariyelerinden birini bu 
~ itirazları aaray erkinmın b~ri aradıkları bahaneyi, hrsatl Paıaya nikihlamıfb. 
l':"vuldannin canmı ııktı. nıhayet bulduklarmı görerek Ahmet Paşanın vücudüniln 
~ Sokullunun karısı Esma memnun oldular. Evet.. Mus- izaleai de (icap etti) ve za
~n artık kocaıından bık- tafa Paşayı idam için bir vallı adamı bir bahane ile 
~ (Bedon) ıehrinde beyler- bahane bulunmuştu. askerlere parçalattılar. Biitlln 
~ olan Kalaylı Koz Ali ) Ne mi diyeceksiniz? Cepa-

1 

bunlara kartı Sokullu ceıaret 
~. ganlnnn vermifti. Bu aeliie yıldınm düımesi.. Söz- edıp te ağzım açamıyordu. 
~ Plfa evli ve çoluk çocuk de Muatafa Paıa yüzünden Çünkü arbk hiç nüfuzu kal-

idl. Fakat Eama Sultan cepaneliğe yıldırım düşmüı. mamıfb. lfi tamamen talie, 
bunun ehemmiyeti yoktu. Hemen (Üveya) Pqa, elinde tesadüfe ve Allahma b1rak-
~ere kocasından kurtula- Pacliplun fermanı ile (Bodin)e mlfb. 
oluraa Ali Pataya da zor- laareket etti ve burada Mua- Gtınln birinde 
~ıaını boıatınak kabil ta& Paşanın boynunu vurdu- turuyor •e her 

nrak yerine kendi geçti. devlet ftleri Ue 

Divanda o
vakitki fibi 
meıgul olu-

"•a Sultan dalkavuklarla, 
kçılarla bir oldu ve ko

izalei vncudn için ça
l başladı. 

'8mafih aenclerdenberi 
t idaresini elinde tutan 
ldımı &yle kuru bahane

idam ettirmek kolay bir 
dtğildi. Bilhassa Sadrazamın 
~Ilı çok candan ahbapları 

b. Bwı1ar her tnrlll fe
Politikuını daha evvelden 

alıyorlar, hissediyorlar 
"-rbal mukabil tedblr:ler 

dı. 

a..a.enaleyh evveli bu "ya
llan izalesi ve hiç detilae 

tırılmaaı llzımdı. 

Sokullunun candan arka
araamda ve 6n aafta 

~hur (Menşet) aahibi Niıancı 
~dun B. geliyordu Pqanın 
•~hl eıran olan bu Feri

Beyi Belgrat aancağı 
rbeyliğine tayin etmek 
· e uzaklaştırdılar, latan
il adeta ıürdlller. 

Sokuııunun sadakat ve ce
ti ile maruf kethudasını 
itin yolda ve ansızın arka

hücum ederek öldürdU-
.S-drazamm bir amcası Mus
Paşa vardı. ( Bodin ) bey
Yi idi. Bunun da, Sokul
akrabası olmak itibarile 
6nlln izalesi zaruri gö

\ı.~ Esasen ( Bodin ) gibi 
~ bir yeri ıoymak için 
~--.~Yrnuı biri vardı : Oveyı 

&okullunun amcasının vtku
ortadan kaldırmak sure

(()veyı) Paşanın arzusu da 
gelmit olacak ve bir 

ild kuş birden vurula-

t "'-t Mustafa Pqa çok 
bir adam olduğu için 
bir bahane bulama-

' llrada (Bodin) cepane
~ yıldınm dnıtn yan-

~ 
-:f:!lcamız No. 39 

IUCllTAn 
SERVER 

Diğer taraftan Sokullunun yordu. 
arkadqlan Şeyhulislim Hamit Bir dervişin geldiifnl haber 
Ef. ile Kaptam derya Piyale •erdiler. Sadrazam çok c6mert
Pqa fstanbulda salgın halinde ti. Bunu bilen herkea kapısını 
devam eden vebadan ölmliş· çalar ve aadaka iaterdi. Bun
ler ve SokuJluyu büıbUtUn ların aruanda da birçok der
yalnır. bırakmışlardı. Sadraza- vişler vardı. 
mm himayesi altında bir (Zen· Ark .. ı var 

Ucuz iLANLAR 
Bahar reldL Şehlrlerd•n k3ylere, aayflyelero 

çıkılacaktır. KlraJ'• Yerilecek. eviniz, dalrenla, odalanms 
Yan• Ye yahut kiralanacak eY, daire ve oda latlyonanaaı 

Küçük 
Aramak " MnDakla .aldt reçlrmeylDIL ( 25 ) 

brut ılze bu "' yapablllrla. 
( 16 ) lı.ellmelllıı bir illa klfldlr. H• keli•• 

fasla• lçla btr lınanlf lllve edlniı. 

)atı/ık evler : 

Ktıçilkpazarda Yavuz-
ıinan mahallesi leblebici 
sokağı 29 No. ev satılıktır. 
Defterdarlık rnüesaeeatı iktı

sadiyesinde Hasan Beyden 
sorunuz. 

SATILIK - Bir tarafı irat 
kirwir hane: Gedikpatada, Ha
mam eaddeainde, kclte batında, 
ikiye tamamile kabili takatm, 
on bir bllyük, iki küçQk oda, 
küçük bahçe, terkoı, elektrilr, 
havagaı.ı, kuyu, aarnıcı mevcut, 
kargir hane aabhkbr.. içindeki-
lere müracaat. 

YERLi GAL VANIZLJ SAÇ - Topa· 
nede Kılınç Alipafa camliıdn ile.çit 
ıokaiında 14 No. de oluklu ve dtb 
muhtelif ebat Ye aumarada ralvanlıll 
.. ç imal ye ehven flatle Ntılır. - ı 

Şl$1.İ HALKINA - Aileler için en 
halla Ye nen. malzeme de badem
meal, tekerli halka, pclulmet v.a. yap
maktayım. TecrUbe eden denmlı mlf· 
hırla olur. Bomontl latHyonunda IHet 
Pqa 10kajı No. 1-5 lluhllı Huan -

1914 TENBERI - Fran11ıca • lnrlllıce 
Btret-ktekl muvaffaklyethahln dere· 
c .. ı.ı, ( uıuUi tedrlıimbhı) kunetini 
anlamak için kurlarımııı iki ders dlnle· 
ylnh. Divanyolu flrtb11ta camii yanı'lda 
Kız - Erkek ıründilz ve gece Ziya liuıı 
tedrlaane.aL - 4 

SATILIK - Fatih Çar9amba K~a
ded• mahalleal medrue Hkağı 12 .Ne.I• 
hane acele uhhktır. 

KUCAÖI 
BEDi 

Kiralık evler: 

Modada - Temiz ve ucuz 
aile pansiyonu. Yazın temiz 
ve ucuz bir sayfiye hayatı 
geçirmek istiyen1ere tavsiye 
ederir. 

A pergi Pam;iyonu: Moda -

KIRALIK DÜKKAN - Sarraf lefa 
Boraa Ham yanında Tramvay caddo
ılnde kiralık ucuz dllkklıı. Bahçekapı 
Hamldlye caddeıl No. 50 de G8zlllkçll 
Dr. Fuat Ada Beye müracaat - 2 

KİRALIK DAiRELER -
HeebcJia~ada Rovayyal oteJi 
y~nındakı _8 ~dalı sabık Biga
dıJler ot~h bınası daire daire 
veya tamamı kiralıktır. Arzu 
edenlere mcbclle de temin e
dilir. Anadolu Ajansı lli
nat ıubesinde Bürhan Beye. 
Ti. 22735 -

Mütenevvi: 
lleTalaıJ ırellyor : 

!LI ÇABUK SÔNNETÇI - Klpr811 
ade MEHMET RIFAT. 

S...dlye l•mallaia IOkak No. 1 Şehit, 
auhaclr, yetim çocukları para..., -4 

MUHTEREM TOCCARLAR - GUm
rtlk ltlerlnlıde lıtlfadc alirat 1f'ıhllit 
Ye teminat latersenh: bah.;ckapı Agop· 
yan hanında lıhami Ahmet fırma11n 
YerfnfL 

ZA YI - Mulıa Oakfidar f(lyUut 
mektebi birinci 11nıflaıı aldıiım tHtJk· 
aaıneyl ııayl ettim. Yeıılslaf alacağım· 
daa hOkmll yoktur. 

Sabık mektep talcbeılad .. 2U N• 

Sadi 

mahkemelik olduk, anladın mı? 
Yalnız.. Eğer aabarlı davranar
an, bana yardım ederaea, bu 
it daha kısa samanda olur, 
biter. Yo .. k, eğer 1en de hem 
kendini, hem de beni Dzer, 
aklımı fqırlıram ..• 

fi.yır hayır... Y alnı:ı bu ' Atıf 8. gtildü: 
\ ~ğil... Evet, tahmin - Nenin nesi olduğumu 

- Bu İf olmu mı ? 
- Değil, fakat uzar, anla-

dın mı? Uzar. 'td\lnı ki siz bir Ulccaraı- ben de pek iyi bilmem, herıe 
~-ıa\1t bir zenginainiı... vekilin birisi. 
k.. ,.. - Estağfurullah. 

ı..~in biraz tereddOt etti, - Şakayı btrakalım. Ben 
·~'-ıııanarak Uive etti: tamamile evli aayılmam. ÇnnkD 

' d<>trusu, nenin nesi bizim Hanımla dargınım. Ya· 
~ iyice bilmiyordum. lon •akitte ayrılacağım. Bla 

Nermin asabileşti ı 
- Bana anlat bunlan, anlat.. 

dedi, ondan niçin aynlıyorıun? 
Kaç ıenelik evlisiniz ? Adı 
nedir onun? Güzel mi ? Kaç 
ratında 1 Nuıl bir kadın ? 
Anlat.. Merak ediyorum. 

BORSA 
l.tanbul 27 Mayıs 1931 

- ~panan ftatlar -
NUKUT 

1.t..n. 
Dol• Amerlk-
20 Fraı:ık Franuıı 
IO Liret ltaıyaa 

• Frak IWtfln 
21 Drahai v-u 
'8 Fruk lmçre 
20 lAYa Bulrar 
l Floria Felemenk 

20 Koron Çekoılovak 
ı Şilin Anıaturya 

1 Rayhşmark Almanya 
1 ZeJot! Lehlatan 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoılavya 
1 Çenoneç Sovyet 

KAMBiYO 
IAIHlra l İlterlln kunıt 
NGy. l Türk lira11 dolar 
Parla ı Tiirk li.ra11 Fraıak 
MU... l ,, ,, Liret 
Brmm.& 1 ,, • Beis• 
Clnewre l ., ., Frank 

Sofya 1 " " LeY& 
Aaeet..Um 1 T.,, f1.,._ 
..... 1 Tir llrMI ..... 
lerUa ı • • ..... v......,. ı " .. Zelotl 
BllJa.et 20 Ley kurut 
Ruaya 1 Çenoae'liç bnat 

1031,
. t0,25 
166,2-
n:ı,-
116,-

S4,50 
t14,-
30,2S 
~3,03 

124,- -
.30,25 
50,25 
22,SO 
25, 
75,SO 

ll»-
o,u 25-

12 7 75 

"' 25 139,-
2 ff.• 

65,10 00 
117,51 
..-ı.eo 

l,'7,-, .. 
'914 ,,, .. 

ı--

Halledilen Bilmecemiz 

1 
2 
3 
4 
3 

Yeni 
1 2 3 4 8 G 7 8 91011 

6 1 
'J. • 

8 
9 
1 
11 

a....ı.-.ı.....ı.....ı.....ı..-ı.._ 

Soldan sağa, gulcardan aıalıı 
1 - latanbulun bq bellsı6, 

aağ değil 3 

2 - Bir Ot 4, bir .Ulyet 8 
a - Erkek 2, alçaldık 6 
4 - Kepuelik 7, bir fİYe 3 

6 - Ecnebi kadın iaml 5, 
wm a 

6 - BolfeYlk relal 5, fU 1 
7 - istibdat 8, beygir 2 
8 - Dahi 2, doğurtan 3 

9 - Bir kumaı 5, ısırmak
tan emir 4 

10 - Sayı 2, Koaya 
teal' 7 
11-Ôlme:ı:7. 

- Allah Allah .• Nene l'erek 
be ruhum, baabayap kadm 
itte 1 

- Hayır haytr, ulat. 
- Peki, ıen ıor, be11 de 

cevap vereyim. 
- Genç mi? 
- Genç amma ihtiyardan 

beter. 
- Gnzel mi? 
- Güzel amma çirkindea 

beter. 
- Neden? 
- Gençliğine genç, fakat 

mızmız, tembel, uyutuk... Her
giln öğleye kadar yatakta uya
mk yatar, kahvaltwm ,.ta-

SaJfa 7 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: Raif F. --~ 

YERLi MALLAR 
_,_ 

"Zamane" mektebinin lktı
adiyat hocam cidden maktesit 
bir ıenç 16rtlnürdü; her hare
ketini mealekl ideallerine uy
darmıya çalıfır, ıade yerli malı 
kullanmakla iktifa edilmiyerek, 
elitten, itten ve.. Herıeyden 
ikbaat edilmesi ve ıonra bu 
arttırılmq, biriktirilmit ,eylerin 
en bereketli yerlerde fatimdat 
olnnmım taraftan idi. Natuk 
idi, dehfetli bir ikna ve ilzam 
kunetbıe aahlptl. Derslerinden 
birinde fGylece haykınmtb: 

.. Bilh111•, .Wer talebe ha
nımlar; yarının birer e• hanum 
olacakıum, her hareketinizde 
en curl, en lktıudi yollan 
aramauamz hlllyalarmız aakazı 
albnda muhakkak ıurette ezi
lecekabıid •• 

.. Hocanın ı6zlerini tutta 
yaptıklarını yapma!,. nazariye
al, biliniz ki, arbk muala ka-
ntmıfbrl Muallim olunanız, 
kendi yqayıfmızı, verditiniz 
denlerin icabatma uydurma
dıkça talebenize nazari t•yler
den babaetmiyecebiııiz. Eğer 
bayabnızı bu icaba uydurma
mıpanız pozitivist bir hoca 
olmamıpımz demektir!.,. 

Genç muallim gün geçtikçe 
ektiğini biçiyor, filiz ıalan bir 
prenıibin icazkAr tezahilrlerl 
&nlnde adeta ganyoluyordu .• 
Hanımlar bergtın yeni bir ör-
nekle bu ıenç mOrtidin irp
dabna peyrev olduklanm g6a
teriyorlardı, hem de yarıt 
ederceainel. Yalnız zihinlerde 
bir iatifham lpreti çakıyor, 
bu url "Adam Smith,, in 
denlerindeld cezri lcabata 
riayet edip etmediği ıayanı 

tetkik görülüyordu .. 
-2-

Haınii son sınıfın en tınn, 
en hoppa talebe.si ve çok zen
gin bir ailenin, bir Hacı bil
mem ne ailesinin, kızı idi. lk
tısat hocasının teshirklr ders
leri herkesten fazla Hunaya 
teair etmişti.. Mektebin en 
basit a-iyinişli, en ikbsatperver 
ferdi o olmuştu. 

Deralerinin feyizli tesirleri
nin g6ren Münür B. "EY ida
resi,, faslında okadar ileri git
ti ld.. Ea coflnm Hami bile 
bunlan yadırgamaktan kendini 
alamadı.. Ve birfln ders çıkt
ımda, peıinden koştup mu
allimine koridorun lot bir 
kaıesinde, garip bir çekingen
likle sokularak: 

- Muallim Beyefendi. dedi, 
bugünkü derste ki "Yemekle
rin tabaklara boşaltılma usul
leri,, bana tatbiki imklıısız bir 
tekilde görllndü. Af buyuru· 
nuz, acaba zabllileri devlet
hanelerinde bu uaulü tecrübe 
buY.urdular mı? 

Üstat tereddiitsllz bir kat'i
yetle cevap verdi: 

- Elbette, dedi, elbette.. 
Bu çok tabii değil mi?. 

- Fakat, aiz, ıey.. Yani, 
ıey.. Bekirsımz değil mi mu
allim Bey? Kimseniz yok, ya
payalmz oturduğunuz bir evde 
bu kaideleri naııl tatbik bu-
yurabiliyorsunuz? Altlarım aşın
dırmadan lrunduralan silmek 
için icat ettiğiniz yerli paspasa 
da bundan az hayret etmiyor 
değilim 1 Bunlan görüp not 
almak mümkün değiJ mi? Sizi 
rahatsız etmiş olmaz mıyım 
muallim Beyefendi? 

Onyedilik çamezle, yirmise-
ldzlik mtll'flt a6zleıtiler .•. 

(Sonu var) 

HAKEM 
latif rayihası , süt 

gibi içimi ile en 
mükemmel bir neşe 
kaynağı olan fakat, 
susatmayan, baş 

... 
agnsı vermeyen, 

• huınaz olmayan 

KRiSTAL 
RAKISINDAN 

' 

Başka bir rakı var mıdır ? 

j'ın içinde yapar. G6relliğine 
filzel, fakat cansız, anladın 
mı? Canıız, canıız... Nud an
latayım? Duvar gibi. 

- Kaç senelik evlisiniz? 
-Oç. 
- Niçin aynlmak İltiyoraun? 
- Hoşuma gitmiyor da 

ondan. 
- iyi amma timdi aynlmak 

gtıçmllf. 
- Fazla geçimsizlik olursa 

blkim ayınyor. 
- Sizin aranızda fula ıe

çimsizlik var mı? 
- Sorar mııın? 
- Ne oluyor? Kavga au 

ediyoraunuz? 

- Her Allahm pi. 
- Adı ne? 
- Sabahat. 
- O da R4den aynlmak 

istiyor mu? 
Abf B. biraz dtlşllndil, kq

lanm kaldırdı, indirdi : 
- Onun ne istediği belli 

olmaz ki... Bugtın b&yle der, 
yann &yle ..• 

- Ya hikim aizi ayırmazsa? 
- Öyle ıey mi olur hiç? 

Onu ıen geç ... Mutlaka aynla
cağız. .. Fakat zaman için saz 
veremem... Zaten beni de hep 
düşündüren o ya... Hep buna 
llzülilyorum... Gecikmesinden 
korkuyorum •.• 

(Arkaaı yar) 



8 Sayfa 

ODAK 
Beynelmilel müsabakada kazanmak 

ihtimali daha ziyade artar. 

- Daha idareli 
- Netice daha emin 
- Cihanşümul şöhret 
Kopyalarınızı V E L O K S kAğıdına baıtırımz. 

Kopyaların arkasında VE LOK S kelimesi faraymıı. 

Avuaturya fabrikalan hezaren sandaliyeleri umumr Hhf deposu 
latanbul'da Katırcıoğlu hanında birinci katta 30 numarada Joz. N. 
Acimaa. Telefon btanbul 2409. Hamit: Ayni depoda enni çetit perde 
Ye dlStemelik kadife hare ve fantazl kumatlar, mütennYi iatok perde 
mister, tal, eten perdeler, örtüler pirine kornet E'!'8."""'-'lıııı.. 

halla ızgiliı: kesme lake kar· 
yolalar ve saire, fabrika 
fiatına toptan ve perakende 
ııablmaktadır. Fiat maktudur. 

E 31 

ZÜ 
YALOVA KAP ICALA 1 

Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYAT SUYU 
- Romatizm& 

- Siyatik 
- Arteriyos - Kleros 

- Kadın hastalıkları 

- Teneffüsü cihazı hastalı klan 

CİL T,ASAP HASTALIKLARI 
Yeşillikler arasından fışkıran 

HAYAT SUYU 
Tedavi 

: 60 kuruşta, 500 kunışa kadar. ----

• 

Yemekler : Tabildot ( Sabah, öğle ve akşam dahil ) 

225-450 kuraş. 
(Üçüncü sınıf otellerde yemek mecl uri değildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50-75-100 kuruştur. 

Vapur ücretleri ı - 1 : 30 
2. 20 Kuruştur. 

- Mavı~ ıarfında otel fiatlarında yüzde 20 tenzilat -

Her türlü mnlumat içirı YALOVA da Knplıco1ar 

Müdürlüğüne veya 1ST AN BUL da Seyrisefain Umum 

Mildürllik kalemıne · müracaat. 

Tütün inhisarı U 
Müdür üğünden: 

ı 

Haı:iran 931 iptidasından Mayıs 932 nihayetine kadar 
bir ıene zarfında Cibali fabrikaımda birikecek tahminen 
200,000 kıye kırpıntı mukavva ve kağıt ile 2,500 kı-

ye sigara kAğıdı püskülti ve 1,200 kıye amballj kA· 
~adı parçaları için evvelce yapılan paıarhkta elde edi· f fiııtlar haddi !Ayık görülmedi. Meıkür kfiğıt ve kır-
en t ) g.().931 pazartesi günü saat 11 do Galatada 

Mpınbı ar t komisyonunca pazarlıklıı aatılacaktır. Talipler-
u ayaa . 

den 400 lira depozıto alınır. 

tesna olmak Uzere dairel mez· 

kfırenin 1 haziran 93 l tarihin· 

den 3 haziran 931 akşamına 

kad r muamele iÖremiyeceji 
illn olunur. 

SON POSTA 

Konya İdman Yurdu 
EşyaPiyan o • es 

Konya idman Yurdu bir eşya piyangosu tertip etti ve çekildi. Bu 
piyanio ile birçok kariimiz alakadar olduğu için piyankonun çakllen 
liateainl ıetlrttlk. Gösterilen arzu üz.erine parça parça. ve buillnden 
itibaren neırediyoruı:: 
Maaa saati 766 

u " 2950 
Yazı makineı 5519 
Av tüfeği 6588 
Kadın için ıapka çantası 8007 
Elbiselik kumaf 8146 
Motosiklet 9042 
Sahibinin sesi il'amofon 9434 
Biaiklet 9578 
Seccade i 10043 
Futbol topu 11084 
Çatal bıçak takımı 12552· 
Hanım için pardesll 13543 
Oda takımı 13926 
Kflrk manto 15693 
Fotoğraf makinesi 15817 
Masa aaati 1607 4 
Pulluk 18320 
Keman 19979 
Halı 20447 
Radyo 21290 
Tuvalet takıma 23899 
Zenit saati 24707 

Kuçuk Kolonya Kazananlar 
2688 5549 6563 7660 
9035 9094 . 10220 13018 

13565 14312 14191 16100 
17936 18501 18528 19745 
21250 21415 21737 24207 
24453 24953 25770 28496 
28598 

Albüm Kazananlar 
14 1886 2086 

4403 5836 7335 
11605 12244 14556 
17143 19199 19716 
22151 22600 23605 
24197 27413 27969 

3405 
10791 
16233 
20418 
24159 
28113 

[Arkası var J 

Mar• 29 --

Kuruşu, daha fazlaaına para vermek 
günahtır 

Yarı yarıya daha ucuz ve daha 
müessir yerli malı olan FA YDA'yı 
i~timal ediniz. Sinek, sivri:Jinek, 
talıtakurmm, pire, güve ve sair 
ha:;-el'atı yumurtalarile aniyen mahv 
vı· itlaf eder. Kokusu latif. Kat'iyyen 
leke yapmaz. Bütün devairı devlet 
Vf' müessesatı milliye ve ecnebiye 

a;nemacla bu gece nan'atkar FAYDA i~timal eder. Kutu::ıu 50 bü-
~ AŞ i T Ucy ve heyeti ayrıca } iık 7:5 lıir kiloluk 125 kuru~tur. Ha-

Hanım için bisiklet 25571 
Yatak takımı 2()261 
Jilet takımı 26626 
Muhtelif Eşya Kazanan 

Numaralar 
Cep Saati {azananlar 

1053 3345 4115 10274 
11587 12009 13455 15363 
16833 23508 
ipekli .ıeudil I' azananıar 
1085 4119 8316 14799 

15507 15589 21123 21935 
29D88 

Kasket Kazananlar 
8852 9799 12331 20123 

21766 21944 
Sporcu Kemeri I' azananiar 

1999 2079 3903 4408 
7812 13864 19784 20752 

24439 25355 
$9fertası Kazananlar 

10110 18265 23753 25615 
Tombala Kazananlar 

3563 5434 9853 11822 
25010 27451 
Elbise Fırçası Kazananlat· 

1022 1257 4619 4751 
7346 7495 8120 17200 

17667 20425 23786 25175 
ifa im iskarpini Kazanan 

18913 

Diş Fırçası 
7 167 

8431 14035 
22366 24606 
2785~ 

Kazananlar 
490 7819 

15855 17368 
26797 27381 

Lastik Su Torbası 
Kazananlar 

14356 14640 
Seyahat Sandalyesi Kazanaı 

12128 
l{olonya Kazananlar 

127 1029 1529 2127 
2620 3161 3779 4027 
4881 5750 6119 6125 
7456 7007 8132 8356 
8933 0077 9078 0096 

10270 11188 11413 11562 
11938 11992 12164 13049 
14907 15638 17316 17425 
ı 8363 18901 2054 l 20631 
20872 21773 21883 221d6 
22330 22789 23775 24227 
24705 25184 26041 29617 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERlRIY A 111 

MUALLiMLERiNDEN 

Dahili, v intant hastalar 
Patolojik ve B kteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adret : Babıali caddesi 
.tllyet karşıaı 15 No. 
lılayeaehe.aeı Telefoa latanbıU ı3U 
lkametııllu ı ., ., 225' 

sıncma • varyete 2 oyun birden ____ san ecza clcpo~u. Toptancılara tc111.iliit. _,.,/ 
AMAN VERMEZ AVNİ ' ~ 

ve ~j 
DÜGÜNDE MAHKÜMİYETM BIE~!l?Dcs:ıaa!Z" Köpriidcn :~5 dakikada irişilen ~--~~l 
~~~~:~~~3 SUADIVe PLAJI, GAZiNO, LOKANTA ve OTELi 

Mekez acentesi: Gal t:ı köprü 
Başı B. 2352 .Şube ncentesi: Sir· 
keci Mlıhürdar zade hanı 22740 

Mersin Postası 
(ÇANAKKALE) vapuru 29 
mayıs cuma lO da Galatadao 
Çanakkale, İzmir, Küllük, 
Bodrum , Rados, Fethiye , 
Antalya, Alfüye, Mersin'e 
kalkacak, dönüşte T aşucu, 
Anamor, Finike, Andifli, 
Kalkan, Kuşadası, Geliboiu· 
ya da uğrayacaktır . 

1 lıazirandan itibaren Ban· 
dırma ve Knrabiga postala
rımız 18 de kalkacaklardır. 

Alemdar zadeler vapurları 

ilet vapuru 

mayıs 

30 • 
Si 

günii akşam saat 18 
keci rıhtammdan hareketle 

( Zonguldak, lnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, T rab
zon, ve Rize) ye azimet 
ve Vakfıkebir, ve Tirebcluyo 

da uğrayarak avdet ede
cektir. 

Müracaat mahalli: fstan

bul, Meymenet ham altın

daki yazıhane Telefon: 
İstanbul l 154 

Çocuk Podrası 
Ayni :t.amnnda 

Ayak terlemelerine karşı pek 
mükemmel bir müstahzardır. 

Haziranın 5 inci Cuma giinii açılacaktır. 10• 
Plaj, bütün asri konforu ve sıhhi şer.titi haizdir. Gazino ve )et• 

kan tada her nevi meşrubat ve mekülat nefis ve ehvendir. par de• 
Maestro Sternadt idaresindeki orkestra caz hergün terennünı e 
cektir. Ayrıca mü;cemmel bir dans maha1Ii vardır. l• 

Otel, aıhhf, ve temiz olup iyi ve emin bir idare tahtındadır. Mlleaıe•~~t· 
Avrupanın en yüksek plAjlarile kabili kıyas bir derece! ınükeınınel y 
ledir. Te1rif edece!< nıiişterllerln memnun kalacaklarını Umlt eyle_ri .. •·_......-

Miidiiriyet ~ 

GALATA İTHALAT Gül\'1-
RÜGÜ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Adet Nev'i Marka 
8 S F B 

10 S H N 
2 s z s 
4 S H K 

S S H 

s 
s 
s 

No. 
Muhtelif 

" 
21122 
Muhtelif 
680 

Kremini kullanım!!. Her yerde bulunur. 
Dcpoau Yc,lldlrelt Sı vacıyan han No. 10 

Üsküdar Altın :l İcra daire

alnden: Bir borçtan do~ayı mah

cuz ve paraya ç<wrilmeııi :nu

kurer bir adet gayrı fnal 820 

modeli 16 Numarah binek Benz 

markalı otomobilin 116/931 tari
hine müsadif pazarteııi gunü saat 

9 dan l 1 e kqd;ır Üsküdar da 

BülbOl dereıı;nde Kuyulu sokıak 

içeriainde meydanlıkta açık art

tırma ıuretlle •atılacağından ta· 
llp olanların yevmi ve val~ti nıez-
kurde mahallinde hnzır buluna

cak rnemura r.ıüraccatları ilin 
olunur. 

Kilo 
452 
900 
199 
179 
90 

Eşyanın cinsi 
Karbonat dö Şo. 
Süifat dö Sut 

SON POS'f!. 
Ycvınt, Slyaıt, Havatllı •• --

tof 
tfalk ,.-e 

1 "'uruoı111-1,. 1dare 1 lltaabu ı •~ , ss- J1 
~ref aokaJI ----

' 

bul. 20205 
Te!r-haı ıstıın bul • 741 
Pc.lL' kutuıu ı lttan SON poS1!o 

T l :ıl . latan bul 
CJt ' -

ABÔNE FlA Ti , 
ec~ 

TORKIY& --- 1100 l&t· 

1400 :.u. 1 Sen• t400 " 
" 6 Af .11p,. 7Su ., ov 

4()() ,, ' .. 
ıs:> ,, ı "..-- ,, ... "ı. rl ver "' 11 ı•• 

Oelenovrak • 0 uıırot ,,lı' 
ltlnlardan ınc• ,,,,,,,,, -· .. wv • :;11/iw 

Mes'ul MüdUr: Sabrı 
'* 


