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HERGÜN NESROLUNUR 

R....t keamek iıtemfyea 

brllere kolaylık olmak 
O.w. bir de kupoa 
koyuyoruz. Bu kuponu 
kesip ~aklamak ta klfidlr. 

MÜSABAKA KUPONU 
No: 19 
HERIYO 

~&kimlerle Memurların Yeni Kadroları Hazırlandı, 
Birinde Tebliğ Ve ·Tatbik Olunacaktır •• • 

azıranın 

Y enı~nde Hala 
Yahşet Devri .. 
~ Mahkemesi Kısas 

na Göre Hükümler 
Veriyor 

~ f.ıceaderly;{ Huaul ) -
L.~-den buraya /.elen bir 
~e ı&re ora a (T eaz) 
~emeal bir katil hakkında 

loıu eaasına ı&re idam 
1 vermfttir. 

~~hkftm ıehrin meydanına 
lllİf ve telllllar vuıtuile 

lanıJan halkın g6zü 6nDnde 
t kılıcım çekmiı ve mah-
Un bat1DI yere dOfllrmO,.. 

· Sonra mahkQmun cauız 
du bir ıehpaya asılarak 
•ç rtın teıhir edilmlıtir. 

~Yıai mahkeme bir erkekle 
Lltaclın hakkında (zina) bad
qtlkmetmİf ve her iklıine 
llleydaada ytlzer kırbaç 

u;tur. Mahk6mlar kır
dıktan aonra ha.taneye 

•dilerek tedavi albna a
dar. 

Yeni Kadın Hakimler •• 

Altı Hukukçu Hanım ı 
Aza Mülizimi Oldu 
Bu Vaziyetten Çok Memnunuz, Diyorlar .. 

llakıık Fakilltesinin geçen sene mezunlarından dört 
. llakukça ilanım 

.Ankara, ao (Huausi) - Mab- ler ve tayinleri ili tasdika . ve
kemelerde atajlarını bitiren rilmiştir. Bu suretle kadın b~

kimlerin adedi dokuza balağ 
Hukuk mezunu Hanımlardan olmaktadır. .., 
altım b&kimlii• tayin edilmit- ( Devamı 3 fincü aayfada ) 

Dün Zengin Bir Spor Günü Yaşandı 

latasaray Şampiyon Oldu, Fener 
eşiktaşa Yenildi Ve Atletizmde 

De Rekorlar Kırıldı •. 

8'J Gal•taarag Vefqa d6rdincii ıolü g•parken 
'Ynıaniye ile latanbalapor biraz daha canlı ve seri oldu. 

. yapılacak ilk maç Beykoz mubacimleri sol iç 
ilci takımın da ııenç uzuY- Saidin ayaiile on betinci 

te,ekkDl t · 1 dakikada ilk sayıyı kaydettiler 
. e ~ 0 mau Ye tarafeynin mütekabil akınla

~~k çetın olacatı tah- n arasında birinci kısım bitti. 
\~lıyordu. Maatteeunf 

lllın da eaaı kadrolana
Çolc eklik olarak ulıaya 

. olnıalan •• maçan bu 
en tekilde cereyan et· 
~ llleydan bırakmada. 
~ battan atatıY• kadar 
"- ız ve CAD.Sız bir aurette 

. etti ve ilk kıaamda 
~~il yaptığı birer sayı 
~~Jikle nihayete erdi. 

sonra Anadolu ile 
lahayı İfgal ettiler. 

'· Refik Osman Bey. 
'~ Süleymaniye f stanbul-

llltlaabakaaına nazaran 

..__ ' 

Koşulardan lıe,qecanlı bir a11 

ikinci haflaym bqladığı 
zaman Anadoluyu daha canlı 
ve daha muntazam bir halde 
ııördük. Buna mukabil Beykoz 
çok bati bir surette hareket 
ediyordu. Anadolunun bu canlı 

lstanbul 
T erkos Belasından 

Kurtarılmalıdır 

ÖYLE UMUYORUZ Ki 
ARTIK BU BELADAN 

KURTULACA~IZ 

latan bulun "T erkoı., de
klilen fellketten kurtarılması 
için lstanbulluların imzala- · 
dıkları istidalan evvelki 
gün Boyük Millet Meclisine 
g6nderdik. 

(SON POSTA) bu bayırlı 
tetebbiisUn karşılandığı bn
ytık alAkayı görerek neti
ceden çok limitlenmektedir. 

bk gönderilen istidalar
dan sonra evvelki ııün ve 
dlln de İstanbullulardan 
birçok imzs · ı istidalar gel· 
mittir. Bunları da Millet 
Meclisine ayrıca 16ndere-
ceği.ı. Şimdiki halde Mec
l~te bu mesele için açılacak 
1üzakereyi heyecanla bek
liyoruz ve ayle umuyoruz 
ki T erkoal denilen fellket 
mOeaıiaeai lstanbulun ve 18-
u.bulluların bqmdan ya• 

l km hir Atide kalkacak, 
kaldınlacaktır. 

l+cırlamentolar 
Konferansında 

Praıı, 29 ( A.A.) - Parll
mentolar ticaret konferanıı, 

ikbsadi buhranı izale için gilm
r&kler, Dcretler ve damping 
hakkında bir takım tedbirler 
alınmasını iltizam eden bir 
karar sureti kabul etmiıtir. 

oyµnu ıemeresmı vermede· 
gecikmedi. Beykoza olan bir 
penaltıdan ilk aayılanna kay-
dettiler. Bundan aonra oyun 
mlltevazin bir tekli aldı ve on 
dakika sonra da tamamile 
Beykozun hakimiyeti altan~ 
ge;çti. Ukin Beykoz muhacim
leri bugnn çok talisizdi. Adeta 
gol kaçırmakta yekdiğerlerile 
mDaaltaka ediyorlardı. Nihayet 
Anadolu aleyhine olan bir 
penaltıdan Beykoz da ikinci 
ıilibiyet sayısını atarak lkl 
bir maçı kazandı. 

( Devarnt 6 ıncı HJfada) 

Üsküdar Cinayetinin Feci İç Yüzü 

Ortaya Mühim Bir iddia 
Ahlıyor Ve Deniyor Ki: 

Hepsi Bir Olup Adamcağızı Öldürttüler 
lstanbul polisi evvelki gece 1 

bir cinayet daha kaydetti. ·, 
ÜskUdarda bir genç adam, 
en~ıteıini öldürdü. Hidiıe 

zannedildiğinden çok kanlı ve 
çok fecidir. Tahkik ettik ve 
hayli şayanı dikkat malumat 
aldık. Yazıyoruz: 

Hasankaleli Nuri Efendi iki 
ıene eyvel ÜskUdarda Huriye 

iıminde bir kızla tanıımııtır. 
Bu kadın o zamanlar bir tlltün 

fabrikasında çahııyordu. Nuri 
Efendi de berberlik yapmakta 
ve memleketinde de epey em
ilki vardır. Huriye Hammın 

anneai Makbule H. bu tanıı
ma)'J çok muvafık bulmut ve 
nifanlanmalannı temin etmiştir. 

Nuri Ef. nitandan sonra 
memleketine gitmif, mallannm 
bir loamım Atarak latanbula 
danmGt •e dntan yapmlfbr. 

Öldürill•n Nuri EJ. ve 
karısı llari_qe hanım 

Kaynana Makbule H. ilk za
manlar damadına güler yüz 
gösteriyordu. Çnnldl Nuri 
Ef. nin paraaı fazlaca idi. 

(Devamı 4 Gncfi aayfamıada) 

Sahte Mektepliler Çoğaldı 

Maarif, Ciddi Bir Teh
like Karşısındadır .. 

Mektepliler Hüviyetsiz Gezemiyecek 
Geçenlerde Bostancı sahil

lerinde garip bir bldise oldu : 
Kendilerinin talebe olduklarını 
ıöyliyen iki kızla iki genç 
erkek, gayri ahlaki vaziyetler 
aldıkları iddia olunarak jan
darmalar tarafından yakalan
dılar. 

H&disede ismi ıeçenlerin 
talebelik lddiaımda bulunma-

ları, maarif idaresini çok ya

kmdan alakadar etmiı, bun
lann isim, mektep ve numa
ralarını Kartal jandarmasından 
aormuıtur. J Tahkikat netice
alncle ise talebelik iddiasında 

bulunanlardan bir erkeğin bir 
askeri mektepten kovulduğu, 

diğerinin de talebelikle biç 
alakası bulunmadığı anlaııl

mııtar. 

Genç kızlara gelince, bun
lar jandarmaya şu adresleri 
vermişlerdir: Sultanahmet orta 
mektep talebesinden 129 Neza
het ve 192 Sabire. 

Maarif Eminliği derhal bf1· 
ttin Orta mektep ve Liaelerde 
defterleri tetkik ettirmiı, neti• 
cede verilen numara •e iaim
lerin ıabte olduğu meydana 
çıkmıf, bunlarm kendilerine tale
be aüal verdikleri anlatılmlfbr. 

Diier taraftan ~ lazlar 
doktora muayene ettirilmif, 
aalim buldukları anlqalarak 
kendileri ıerbeat bırakılmıfbr • 

Bu mllnasebetle Maarif 
Emini muaTini Fakir 8. bir 
muharririmize tunlan siyi~ 
miftir: 

" - Bazı uygunauz kadın 
ye kızlaran kendilerine talebe 
aftaU vererek mektep kasketi 
lfİydikleri son zamanlarda sık 
ıık görülüyor. iki glln evvel 
latanbul kız orta mektebi mü
dtırft Ze~ ' 'ey Beyoğlunda 

( Dev~au 3incG aaJfamııda ) 



SON POSTA 2 s.,. 
f 

Halkın Sesi il .. : __ D_A_B_l ___ L_l __ B~· A~B_B_R_L_B_R ___ .1 Günün Tarihi 

Terkos Karş.ısı.n- ualı·ç fM h D J d p· 1 TarihiVesikalarla rı~ eş ur O an ıncı ı- Boçlar lşi B b V kfiye-da Halkın Fıkır Şirketinin era er a 
Ve Temennisi yasayı Nasıl Kavurdu? SDiıu:~şiıt.nu .. cemege ler De Satılmış! Borcu ı~d"riİ v.-

•. a.--bwu Kerbell çöllerine Evkaf memur;ıı N u u 
u~ İ b ba&ırı• 
çemen, yakan, mahveden Şirketin ( 24) Bin Lira Jan Hefter smindeki Bu Adam Dolandıncılıkta Alacaklı,ıarın Kat'"' BI mık Şilkrü B. yok a k oda 
Ye bir kelime ile lıtanbula 1 r •atılan tarihi vesikalar hak 

1
111if 

ye l.tanhuııuıann batına Borcunun Teciline En Yeni Usu~leri Tatbik Etmiye Muvaffak itilafa Yanaşmak iste- py•n• dikkat maıöma~ve:,kl 
bela olan Terkoe blll Karar Verildi Olmuş Bır Macera Kahramanıdır d"kl . A 1 1 Ye bbu naikalarl~. ~~r: nr çık•" 
yatıyor. Biz ıehrl bu me ı erı n aşı ıyor ve llhaHa ek.er il ıı e a)t 

-- Bundan birkaç atın evvel bir eldiven taciri latanbul ve memleketlerdeki vakıflar• 
belidan kurtarmak için Haliç Şirketi mukavele mu- e Düyunu Umumiye murah- ( 2000 ) tane vakfiyenin de r;: 
faydalı n hayırlı bir cibince gayriaafi lauılatınm yilz- Beyoğlu tüccarlarından mühim bir kısmını dolaba koyduktan hasları dOn tabab Ankaradan çura flyabna HbldıJı, ban edc"' 
tqebb\lae firittlk, halkın de .ekizini belediyeye vermek ıonra Pariıe kaçtı, bu adamın dolandmcıhklan ıayanı dikkat• tebrimiıe ıeldiler. Fakat mü- dan her birinin (3000) lir• il· 
lıtidalarını Millet Mecliıi b a.J d d' B 'k ••kereoı'n muhtelı'f safhaları blleceainl ve bu suretle (2) Ol.ar mec uriyeun e ır. u mı tar tir' A aa a kaydediyoruz· - •& Rlyaaetine ıi>nderdik.. Bu · f 6ıy • b kk d k d k •on liranın elden ,.ıkd11t1nı ·k· ı 35 b' Heft d' y 1 a ın a etum avranmayı ar- , T p-1116naaebetle tema• ettiA-1- ı ı aene evve ın, ı~çen Bu tacirin adı Jan er ır. apı an tahkikata 16re bu r I b ld ki • . t mı·ttır. _ ........ •· ar aş rmış o u arı ıçın ga:ze e- _ .. 
mlz halk bize fikirlerini sene ise 28 bin lira idi. Ba adam ltalyaya kaçmı.ştır. Jan Hefter, Mnelerdenberi latanbul cilere beyanatta bulunmadılar. CBu hu•-t• 4 indi Sayıl•• 
• .s: • .:ıe anlattı : miktar bu aene 111 ~ bm" u__,,. B l b b h tafallltı okuyunuz ) .&ıa 
'fV7' ~ ura,, - piyasaımda eldiven ticareti ile meşguldü. J unun a era er usust mu· H . . V k"I. A kar&u-

Hanm 8. (Kadaıttro memurlanndıın) dllşmllştOr Halbukı' ıır' ket vazı' d h l d k il d ki arıcıya e il n 
T k ı. b ı h ı · - 1926 senesinde Ticaret o asına müracaat etmİf, muhtelif avere er esnasın a u an ı arı dert 

- er oı 19i ir tOr Ü a • yetinin fenalqbitnı ileri alire- lisandan vaziyeti anlamak müm- Perşembe ıönü Cenevre Jı•• 
Jedilemiyen bir muadele oldu. rek bu seneki belediye hiue- b6yük Avrupa müesseselerinin mümessili sıfatile kaydini yap· knndlir. Bu vaziyet te şudur: aelen Hariciye Vekili dün ~ndeP 
Bence bu muadele bir (Cebir sinin temini için lktuat Vekile- brmış, ıonra Galatada bir ddiven imalathanesi açmış, bunun -"On beş gün devam eden raya gitmitti.r. Hareketın ttt 
ameliyesi) ile halledilmelidir. b ı d müzakere esnasında müsbet bir evvel de ru:etecilere bey•"\i .. tine müracaat e._;. Yekllet te için de Almanyadan mille assıs ar a getirmjştir. J an Hefter, b 1 k T k' b&• ı 
Şirket mukavelesine riayet et- "~ netice elde etmenin şimdilik u unara ür ıye ve t• rıuP 

bu iddia etrafında tetkikat vaziyetini bo2uk görünce karısile çocuklarmı İtalyay11 aönder- k l w I l barile ıeyahatinden nıeın1 11
•0 · Ş h ld dli " · • müm ün o mıyacagı an aşı mıf t e 

mıyor. u a e şunmıye yaparak rapor huırlanmaaıru mlş, arkasından datayyare ile kendisi kaçmışbr. ve konuımıya nihayet veril- dandüğünU, bütün hük~ın~ tıı•t 
mahal yok. Derhal bu muka- b ilk Kurban.. 1 Ve Daha Nefer.. ittirakile beynelmilel bır ık1• 111 

1 f h d ı l d villyet daimi encilmenine a- mi•tir. Fakat bu ilerde ikinci 'ht' a ın ve e es e i me i ir. ., komisyonu teşkili ı ını . 
._ vale etmişti. Haber aldığımıza Bu adamın kurbanlarından Madam Kokinoı hiç fllphe- bir müzakereye batlanmıyaca- kuvvetli olduğunu aöylerniştır· 

HuJld B. (Konya belediyeaı ııabtk göre Daimi Encümen tahkike- biri de Beyogw lunda ( Kokino ) ye dOşmeden kıymeti (4 - 5) ğını ifade edemez. yalnız Ankara At Koşular.ı d:t""' 
mübeadialerlnden) kvi b · l tekrar konuşmıya nasd •e ne .. 

- Terkos İstanbul için g&k- tını bitirmiş ve şirketin ta • - şapka müessesesidir. ın ira tutan bu eşyanm dnk- vakit batlanabilecegıw ·ni tayin Ankara koşu atlartnın dör tlf 
d·ı · k · .... · H ft K k ) kinından çıkarılmasına mu•a- ü " ı affakıye ten inmiş bir beli oldu. (30) ye e ı mesıne arar vermı~.ır. Jan e er, ( o ino ma· ... etmek te milmkno değildir. " c su yapı mış, muv 

ıenedenberi hep bundan tikl· Daimi Enctimen azasından ğazasmda, ayda yüz lira ile fakat etmiıtir. Aı. aonra da Bu neticenin doğmasının olmuştur. B Y 
Y
et ettik. ist~nbwuo yanımı Avni 8. bu hususta demiştir ki: bir kısım kiralamışbr. Fakat ut an Hefter) ln tayyare ile sebeplerine gelince: Murahhu- Katil Ali Şevket e ~ _ .. 

k 1 l talyaya kaçtım ıavi olmn•tur. 1 Ank d ali az'yetı'm' f •Jdurv-bunun tedbirsiz.ligıw 'ne kurban " Haliç tir etinin iş etme bu adamın tez.gahtan oma· e· ,,. _,. •r ara 8 m v 1 ı- Karıaı clal Hanımı v. ..ı. 
) Eldiven tacirinin firanodan • t tkik t · 1 k 1 1 k t 1 ,_ 

ettik. lstanbul bactao L....... a ğ tahakkuk etmektedir dıg" ından satışını (Kokino ma· zı e e mış er, 0 ay 0 ma- Ye kendiıini yaralıyan 8 1 
-

., u..- çı 1 
• sonra da Madam (Kokino) nun dağını görmüşler, gerek miktar ş k t B T k"fh ha•t•"" yansa, tükense bile bu dert Bunda ıebrin içtimai vaziyeti· ğazası yapıyor ve her akıam ev e ey ev 1 ane 'Jef"' 

dükkina uğrıyan Heftere imzuı taklit edilmit olarak ve gerek kısmen tediye huıu- ıine nakledilmiştir. Yaraıı ly• 
bitmiyecek, bu kanser ,.hri nin değişmesinin mllhim rolü (90), (l08) ve (129) liralık ftç ıunda ınhulet ibraıına karar mektedir. 
nihayet aldüreceğe benzer. vardır. Meseli Tenaneler mu- günlük hasılatım veriyordu. Bu bono getirilmiştir. vermiJlerdir. Fakat bunu bu- D k 1 e· K arı 

._ attaldır. Edirnekapıya da tram- iş, bir sene muntazam bir su- ıuıl ve muvakkat itilAflarla O tor arm ır ar · ,ti 
Ah Rın B. Maliye meauarlanıada. rette devam etmiı, ikinci se- Bu bonolar, Jan Hefter ta- k . ı d H k Etıbba Muhadenet C.11111, ... 
- Terkosu Viliyet iatem•' vay yapıldı. Edirnekapıdan Ba- J H rafmdan Madam (Kokino) nun yapma ııtemiş er ir. t. ü- dan ayiık içtimamı yaprnı.11 .... . _, ı t F k dar 1 th ne an efter kirayı verme- . metimiz lse kat'i ve nih~ı bir ... ... 

Şehir Meclisi istemez, Belediye a ve enere a o an aa ı h ımzası Taklit edilerek veril- I mlyetın üç ay tı.til etmesın ı-•-
1 miye başlamııtır. Fakat er · aniaıma ta epetmiştir. b d bi t -h yap• ... •-teme• halk 1·ıtemeı. Buna mai tramvayı tercih ediyor. . mıştir. u eına a r enczzu d.-

18 .., alqam dftkkAna uğrayıp yıne M. (Deklozye) nin bu b11· k ·ı · f 81111 

rag-men hAli yaşıyor ve ysıı.ab- Şirketin faaliyetine nihayet Bu adamın oğlu (Gaston) da •ına arar ven mıt ır. p.1 
-. günlük hasılatı almakta de- d k d biıte a6ylediği tudur: aonra azadan Zeki Cemal ı-"' 

lıyor. O halde İstanbul için rermesi nihayet Belediyeye bu vam etmiştir. Beş yftz lira borç· eri ticareti yapar en o a - ihtilaf noktası herh~nai bir takrir vererek refikasıo• uP 
T erkos asıl, ıehir bütün ıeke- ifin intikali demektir. Çünkü Janmca bir gün Madam Ko- dUkkAmnı kapıyarak baballn- bir miktar meselesi değil, bir davi !çin ç~ğırdığ. bir dokt~ffl 
nesile, bütün tesisatile bir feri- Belediye Haliç ıahillerinin ti- dan bir ıüo evvel ltalyaya prensip meıeleıidir. Bi:z mu· gelmediğini bildirmit, me•~•'" 
dir. Tabii feri asla uyacak ve kinoya fU teklifi yapmıştır: kaçmıtbr. Jan Hefterin bırak- vakkat ltı•tlflarla vazı·yetı•n ko- Etıbba odaaına ha ·alesine 

cari ve beldt faaliyetini idame M d k. il ilmi ı 
bu yangınlar ıultanı bizim ha- .. _ ağazanız a 1 ma an bğı borç (30-40) bin lira ara- laylaşbrılması eaaııoı kabul ver tt .r. 
rabelerimiz.de U\niyecektir. Bu etmek mecburiyetindedir. Bu- toptan satmıya karar verdim. 11ndadır, Jan Hefter, buradaki edlyoruı. Cnmhuriyet hl\küme- Gizli Bir Tekk8 de 
baykuşu Millet Meclisinden nun için alacağım tecile ve Bu işi hallettikten sonra sizer \ilitUn mallarını, evinin eıya- ti ise timdiden kat'ı bir hal Salihlinin Yeşilova kl~-
yakında doğacak güneş elbette ıirkeü takviyeye karar verdik.,, olan borcumu vereceğim." sına vanncıya kadar aatmı~tır. Peticesi t.tibdaf ediyor. on b .. kiti tekke ayini y•P 6,.-

kar edecektir. Fecı· Kaza ·· -~ yakalanmıtlar, ıeyh lznılre ı 
.. BU AD.AM KI.M? ' Rakı İptilası derilmittir. 1 i Şefik Bey Ankara lfık otomobil iş Bank&Stntn Şube 8urbe_. 

••t11
•'

1 
sahibi Bir Askerimiz Tren ,.. 

- Trkos aleyhinde söylen- SON POSTA'd• her gün hlrkOçe tanınmış, meşhur bir adama Bir Sarhof Bimarha- İş Bankaıı Antalya f 1 ,11ıft 
medik söz. yazılmadık yazı Alhnda Ezilerek Öldü alt on •ual ve on cevap bulacaksınız. Her auale verilen eenp G .. d ·r ~vvelki iÜn merasimi• acı 
kalmadı. Fakat bu beli bir aiı~in için bir meçhulü halledecek ve on ce\"abı okuduktan ıonra neye on erı ıyor faaliyete başlamııhr. dı 

l b d Dlln Bakrrköyle Y cıilkay meçhul adamı bulacaksınız. Eğu bulamazsanız yarın biz ıl:ıe bu B' C Yakalan 
tnr n aşımız an kaldırılmadı. adamın kim olduğunu aöyliye~eğİL Fakat bulmıya ıayret ediniz, ır aoavar .... 
Ben bundan şu manayı çıka- arasında feci bir şimendifer çok eğlenecekıini:ı. (Bu eğlencemizin piyanromuzla allkHı 7oktur; Hergün ocak ispirtosu içe- lskenderonda kar111nı •:.,.-
nyorum: Bizde henüz Terkoso kazBll olmuş, henn:ı hüviyeti maksadımız karilerimizi düşündürerek etlendirmektir. rek bir çok hadiseler çıkaran çocutunu a;dürüp budud;.;cfıJı 
idare edecek kafalar ve kollar anlaşılmayan bir askerimiz tren 1 - Türk mG? 1 - Evet. Hayri iımindeki arzuhalci, ıeçeo Ali lımlnde bir aJJal',. .. 
yetişmedi. Yani kısaca iciziz. altında kalarak 6lmllctUr. 2 - Sağ mı? 2 - Hayır. pe~mbe gtlnll vine aarhoı l\c:tyol taraflarında 1 

Y 3 - l.minin ilk harfi ? 3 - M. • r r 
Fakat Şehir Meclisi kürsü- Müdd . • 4 M 1 ,,,. ? 4 D 1 t d olmuı ve Adliye Gnilne gele- ııuıtır. lerı· 

slinden belediye Fen Müdürü eı umumı muavım - es e61 
- ev e a am1. Veda Müsamere ~ 

Z. B M hı· B t hk'k t b l 5 - Bir heyetin başında 5 - Evet. rek arzuhalcilere aatqmıfbr. f uı~ ıya . fÖyle haykırmıştı: "Biz u 18 ey a ı a a aş amıt bulunmuş mudur? latiklll liaeslle Ve • ~ 
terkosu harbi umumide idare Ye tren makinisti tevkif olun- 6 _ Nası) ölmüştür ? 6 - Boğularak. Bunun ftzerine mllddei umumi m•ldeb~ aon •ıOJıf talebeleri ttl"' 
ettik, bugünden daha iyi mu- muştur. 7 - lstanbulda mı? 7 - Hayır. kendisini tevkif ettirmiftir. birer 'eda ınüaaaueıl İ~'· 
vaffak olduk. Eğer biz bunu 8 - Kim botdurmu4tur? 8 - Abdülhamit. Hayri ıarhotluğu daimi bir Ye çt1k muvaffak oıoıuf • 
idare edemezsek ben Çiroz Bollug" u 9 - Ne yapmıatır? 9 - Kanunu Eeaaf Lokantalardl Vargı .,. 
latid b l ~ ·ı d 10 - Evli mi idi? 10 - Evet ipti!A ve itiyat haline ıetir- 1 ba' 

a ız ıgımı ı an e erim . ., Bu mene lstanbulda ( 60) diğl • • alb Dddetl Fiatlan pabn'ı o ao ,t.tı-
Maamafih iş Millet Meclisine ( Dilnkü adam Hamdullah Suphi Beydi. Bu~ünkilnG de yarna açın ay m e lokantaların Belediye •• ,,ııe ,ı.r 
aksetmiştir. Mutlaka bu bela milyondan fazla çiro:z kunıtul- 1 slSyliyecefİz.) bimarbanede teclaYI altma 0 niıbette arttırılm ... pr• 
başımızdan kaldırılacakbr. mus1 bir kısmı ihraç edilmiştir. ahnacakbr. tsnlmlfbr. ~ 

Ve Bir Ail~ 
~ 

---------------------= 
/Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar ()la Hasan B. 

TMA;IOJ 



31 .,.. SON POSTA 

Hergün - -Hasta Vatandaşlar 
Sokaklara 

ıı~~·~~~_M_a_k_a_k_s_i _____ ~_l_~_i_m_a_i_~_e_~_n_a_t_•~l i 

Terkedilir kli? 
---- M. ZEKERiYA 

Üç dört gündenberi " SON 
POSTA" , Cideden ıelip hasta
neye kabul edilmedikleri için 
110kakta yatan iki basta vatan
clqtan bahsediyor. 

Bunlann biri (28), diğeri ( 18) 
yqıada iki gençtir. Bulunduk
ları yerde hastalıklarının te
clawiai mümklln olmadığı için. 
90D varidat membalara olan 
ikizlerini de Atarak l.tanbula 
ıelmiflerdir. 

Fakat mllracaat ettikleri 
hastanelere kabul edilmedik
leri ıçın sokakta kalmışlar-
dır. Paralı bir hastaneyi öde
yebilecek paraları da yoktur. 

Nihayet kimsesizlere daima 
kucağını açık bulunduran mllş
fik aokaklara iltica etmiş
lerdir. 

Bu zavallılar sekiz gtln 
Küçllkpazarda pis sokak kö
felerinde mukadder 5li\mlerini 

, beklemiye mecbur kalmıştardır. 
ıf. 

Geçen glln Verem dispan
leıine uğrıyan bir mubarriri-
naiz orada gördüğü feci sah
nelerle aLikadar olmak i temİf. 
Derhal bir istimdat yağmuruna 
Uiramış. Genç bir delikanlı, 
belki derdine çare bulunur 
tlmidile, göz yaşlannı gizliye-
lllİyerek yalvarmıı: 

- Beni de yaz muharrir 
Bey, Allah aşkına beni de yaz, 
belki yardım ederler. Doktora 
bakılmak için ta Gemlikten 
feldim. Yan aç, yan tok ya
tayoruz. Doktor tavsiye ediyor: 

"- iyi yiyiniz, temiz hava 
alınız. iyi olmanız ve yaşama
nız için bunlar lazımdır.,, Biz 
lllemleketin temel direkleriyiz. 
Bak, benim gibi kaç yiğit 
daha &ksiirftyor. Bayle birer 
birer çürOraek bina tutmu, 

Jtkılar. " 

• DUnkü gazetelerde Ankara-
d-.. gönderilmit fiyle bir 
le&ıraf vardır: 

'
11930 senesi maliye blUçe

Iİlıde açılacak olan (135) inci 
fa.la ( 1,000,000) lira fevkall
~ tahaiaat iıtenmektedir. Bu 
lflflluıldde tahsisat ile Tiülc 
Ocakları Merlcez Hegeti ta
"8/ından gapılmıı olup(1714) 
llınnaralı kanun ile lıaıinece 
tlç sene zarfında tesviyesi 
lc.6aı olunan borçlar defa
te,. ödenecektir.,, 

• 
Anadolu k&ylilsll memleke-

tl.a temelidir, diyoruz. 
L._ lkbaadi hayatımızın kurtu
~nda onun istihsal kabili
htine istinat ediyonız. 

Aıkerlik çağı geldiği zaman 
~111 anyor, buluyor ve cep
~e gönderiyoruz. 

Vergi tabail etmek llDm 
,_...iii zaman yine onu anyor, 
'Yor, altındaki buıri da 
~k devletin hakkını talı.il 
. Foruz. 
~ •kat o bizden yqamak 
~lcı iıtediği zaman kulakla
~ 'il tıkiyoruz. Dtinyanın biç 
'-lc.'erinde bir buta vatandq 
~ kta ölllme terkedilmea. 
~ bir memleket, kendi eYll-

bu kadar ihmal edemez. 
~u rnemleketin temel dire
~ij teşkil eden k6ylnytı haata 
' ' sokaklarda öltımle bq
~ 'bırakırken, dar bnt9emiH 
._~ Ocağının iaraflanm ka· 
"t k •k için bir milyon tabii
~ 0 Yarsak buna gtllmek mi, 

'~' ~ğlamak mı llıım ıellr, 
•ıı söyleyiniz. 

.... 

l - Kadının biri geçen gtın ( 20 ) 

ıftnlnk çocuğunu ıötürüp karakolun 
önünde bırakllllf. Sonra 161 yqlanm 

2 - Poli•ler çocuğu alıp tekrar kadına 
te•lim etmiıler. Kadın l'Ünlerdenberi aç 
olduj'unu, meme.inde aGt kalmadıtJaı, ha
Jab l adar •evditl J•nuauau kurtarmak 
için bu çar•J• teYeaall ettitfnl ı3ylemlf. 

S- Bir anneyi, hayahnın bir parçasa olan yavru
llUllU aokaf a atmı1a mecblll' eclea aefalet, bid 
mua uı:un dUtilndllrmeal lblm relen bir memleket 
•••aleal olmahdar. 

latılı:ballmlal korumalı: lattyoraalı:, cemiyetimizi 
tefkllltlandırmak, vatandqlan hlmaye5h: ve kim· 
..... bırakmamak lbamdar. 

içine akıtarak evine kaÇIDlf. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

İDAM KARARI j HQkim Ve Memurların Kadroları j f R AN SA O A 
.. . .. 

Müsoliniye Sui Kast Ag Başında Tebliğ Edilecek Kabine. Büyük Bir 
Yapan Asılacak T ehlıke Atlath .. 

Roma, 29 (A.A) - Hususi 
mahkeme, bundan bir mnddet 
evvel yakalanmıt olan ve M. 
Mlisolininin hayatına kasdet
mek için fngiltere, Fransa ve 
Belçikadaki diğer anarşistlerle 

el birliği ctmit olmak ve ken
disini tevkif eden polis me
murlarmı yaralamakla itham 
eden anarşist Scbirrinin mu
ba \cemes:ni görmüştür. 

Schirri, isticvabı esnasında 
ltalya'ya ilk defa 1930 sen~ 
sinde gelmiı olduğunu ve 
Milano' da babasından aldığa 

bir mektup vaaıtasile polisin, 
ltalya'ya M. Miissolini'nin ha
yahna kasdetmck için gitmit 
olduğunu farz ve tahmin ederek 
kendi evinde taharriyat yapmlf 
olduğunu öğrendiğini s&ylemif
tir. Neticede maznun idama 
mahkum edilmittir. ve hnktım 
infaz dunmuştur. 

Yumruk Meselesi 
Atina Sefiri Hükumetin 

Teessürünü Bildirdi 
Atina 29 ( Husuai ) - M. 

V cnizclos, lstanbulda yapılan 
maç esnasında Yunaa fut:bolcu
lardan birine vurulan yumruk
tan dolayı Türk acfirinin Türk 
hUkümeti namına beyanı tees
aüt etmesinden memnun kal
dığını slSylenıit ve bu hareke
tin iki memleket aruındaki 

doıtluğun kuvvet ve istikrarı
na btr delil teıkil ettiiini ilive 
eylcmiıtir. 

Bir Kaçakçılık 
Bir Tacir Hakkında 

Tahkikat Yapılıyor 
Dahili Ticaret beyanname

aile Radoı adasından Meraine 
elli sandık teker kaçıran blr 
ticaretane hakkında dörd0nc6 
mDatantiklik tahkikata baıla
mııtır. Bu kaçakçılıkta bazı 
jllmrOk memurlanmn da alA
kadar oldu klan anlatılmıştır. 

Müthiş Bir lnfilik 
Atbıa, (Huıual) - Gitfyonda 

mlftell maddeler ntan bir 
majua lnfillk etmif, blrk~ 

M yulDlfbr. Mtlyoalarea 

drahmi nrar •ardır. 

Ankara, 30 (Hususi) - Don bildirdiğim gibi memurlukta 
otuz ıeneyi bitiren hAkimlerden elyevm mahkeme reisliği 

yapanların tekaütlUkten iıtisna olunmalan tekarrtır etmit 
gibidir. 

lstanbul da dahil olduğu halde bazı villyetlerde otuz 
seneden fazla hizmet yapan bAkimlerin listesi Adliye Ve
kAletine gönderilmiştir. 

Bunlar arasında tekaütlük suretile kadro harici çıkarılacak
lar, ancak haziran başlangıcında belli olacaktır. Bununla bera

ber benim öğrendiğime göre Adliyede otuz seneyi dolduran 
hakimlerin mühim bir kısmı tekaüt edileceklerdir. 

Maliye Ve Dahiliyede { lnhisarlarda 
Diier dairelere gelince: -ıLıhiaar idarelerine gelince: 

Maliye ve Dahiliye Vekiletleri nkumet gerek tütün. gerekse 
tekaütlük listelerini hazır et- müskirat inhisar idarelerinde 
mitlerdir. kadroları vasati hadde indirmiye 

karar vermiştir. Bu sebeple 
Şimdilik birkaç aalihiyettar bn iki daireden açıkta ka-

zatın ayrı ayrı temin ettikleri- lacaklann biraz daha fazlaca 
ne g6re, tekaüt edilecekler olacağı tahmin ediliyor. 
haricinde memurluklarının lağvı Nitekim tubelerdeki ikinci 
veya sair ıuretlerle açıkta 4iddürlükler kaldırılmış, ban 
kalacak memurların adedi az '.kaiemlerin vazifeleri de 

olacaktır. 

Fakat bunlar bugiln için 
bir tahminden ileri geçemez. 
Hakiki vaziyet haziran bidaye
tinde anlqılacaktır. 

diğer kalemlere taksim edil-
miftir. Bunlara ait eaas kad
rolar haziranın birinde tebliğ 
edilecektir. Açıkta kalanlara 
memurin ve bütçe kanunları 

mucibince açı14rDaaşı verilecektir. 
~~~------........... ________ ~~~-

Eski Hicaz Kırah 
Amman, 29 (A.A) - Lon

dradan gelen bir telgrafa göre 
sabık Hicaz kıralı HUseyin 
ağır surette hastadır. 

Amerika Bütçesinin Açığı 
V qinaton, 29 ( A. A. ) -

Mali sene açılı, bir milyon 
dolara baliğ bulunmakta ve 
buine nezareti bir istikraz 
aktini derpit etmektedir. 

• • 

M. Herriot'nun Nutku 
Lyon, 29 (A. A.)- M. Her

riot, ~ vmturya ile Almanyanm 
aiyaseten birleımeıi aleyhinde 
yeni bir nutuk söylemittir. 

Belçikada Kabine Buhram 
Bnıxllea, 29 ( A. A. ) - M. 

Renkin, kabine buhranını 
halletmek lçia t .. ebbo.lere 
bqlamııtır. 

• 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Maliye V eklletinia 1931 
blltçeslnde yeni bir f aaıl 
açılıyor ve bu f astl için 
Mecli.aten bir milyon 
yirmi bin lira fevkallde 
tahsisat isteniyor. 

Bu fevkallde tahsi1&t 
ne için imit bitiyor musu
nuz? Mekteplerdeki fakir 
çocuklar için değil, verem
lilere hastane açmak için 
deiil, ıokaklarda tahsilsiz 
kalan çocuklara mektep 
yapmak için dejil.. Hayır 
bunlann biç biri detfl. 
h taaaaarruf devrinde 

bir milyon yirmi bln lira• 
nın ya böyle çek faydalı 
veya bundan ela zaruri bir 
maluada tabaiai lizamae
lir, değilmi? Hayır, öyle 
değil. 

Bu ( 1,020,000 ) lira, 
Hamdullah Supbi Beyin 
Türk Ocaiı ismi verilen 
hususi sarayını inşa ve 
tefrit için harice yaptığı 
borçları &demek Ozere 
bütçeye konmuştur. 

Arbk bu fakir milletin 
bu fakir devrinde güç bal 
ile verdiii paranın israf 
edilmediğine: 

Paris, 29 (A.A) - Gazete
ler, dnn meb'uun meclisinde 
cereyan etmit olan m6zakere
lerin Laval kabinesinin teşek
kül6 anından beri ilk defa 
olarak maruz kaldığı çetin bir 
mücadele olduğunu ve uzun 
müddetten beri bu kadar 
tehlikeli bir parllmento mika
delesi vaki olmamıı oldu-
ğunu yazmaktadır. Htıkô-

rnetin elde etmiş olduğu 
itimat karanndan bir netice 
istihracma çalıf8D gazeteler, 
ekseriyetin dtın ıiddetli ve 
kat'ı mUdahalesile bir devlet 
adamının haiz olması lizımge
len evaafa malik bUlunduğunu 
ispat etmit olan M. Lavali takip 
etmek azminde olduğunu 

ehemmiyetle kaydetmektedir. 
Diğer taraftan meclisin 

sulh aiyuetinl hemen hemen 
ittifak ile tasvip etmeai 
M. Briyanm bükümet ek-
seriyeti Ue radikallerin mllza
beretinden emin olabilecejiai 
ıhtermektedir. ------

Eski Meb' uslar 
Ankara, 29 ( Hususi) - Ba 

devrede intihap edilmemit olan 
meb 'uslana hemen hepü yeni 
vazife bulmut değildirler. Her 
glin Ankaranın meşhur olan 
pastanelinde toplanıp ahvali 
Alemden bahise vakit geçiri
yorlar. Hele son tasarruf ka
rarı mUnasebetile iş bulmalan 
adeta imklnaır.d1r. Esasen ken
dileri de öyle ufak tefek va
zifelere tenezzül etmediklerin
den vaziyet daha güç olacağa 
benziyor. Bunlardan sabık An
kara meb'uıu Sami Beye 80 
lira maqla Tayyare cemiye
tinde vazife verilmiştir. 

Müze Merakı 
Belediye Kitabeler için 

Bir Müze Açıyor 
\stanbul Belediyesi şehir için 

bir ( Kitabeler Müzesi ) yap

mak kararım vermiı ve Sll
leymaniyede islim Asarı Atika 

Müzesi yanındaki eski Askeri 
Saraçhane ve Süleymaniye 

imarethaneaini Mnzeler MUdli
riyetinden istemİf idi. Müzeler 
Mndnriyeti binayı Belediyeye 
terketmiflerdlr. 

Dtln Emln.Snll Kaymakamı 

sa,f a 3 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çok
luğundan dercedileme
mistir. 

Yeni Kadın 

Hakimler 
( Bq tarafı 1 inci Hyfada t 

Yeni kadın hakimler ıun
lardır. 

lstanbul Hukuk F akülteain
den diploma alan Suat ve Mu
azzez Hammlar lstanbul asliye 
mahkemesi aza mOIAzimliğine, 
yine İstanbul Hukukundan 
mezun Zübeyde ve Hikmet Ha
nımlar lzmir asliye mahkemesi 
aza mlllizimliğine tayin olun
muşlardır. 

Ankara Hukuk mektebin
den mezun Muammer ve Sab
riye Hanımlar da Ankara aali· 
ye aza müllzimliklerine tayin 
edilmişlerdir. 

Evvelce lzmir aza mUlizim
liğine tayin olunan Meliha 
Hanım lstanbula tayin edilmit
tir. 

Kadın hikimlerin en kıdem
lisi Ankara aza mülizimi Ne
zahet Harumdır. 

Yeni hanım hlkimlerle gl
rilttilm. Hepsi de vaziyetlerin
den çok memnundur. 

Sahte Mektepli
ler Çoğaldı 

( Bat tarafı liad aayfada 

gece yarısı fena bir vaziyette 
bir kız 16rmilf, bqındaki 
kasketten bunun bir talebe 
olduğunu zannetmif , fakat 
bunun mektepli olmadıja 
anlqalarak poliH verilmİftir. 

Ben de geçenlerde Ç&llıda 
mektep kasketli iki loD fena 
vaziyette gördnm. Sordum, biz 
talebe depiz, özendik dediler.,, 

Haber aldığımıza göre Maa
rif idaresi bu lıldiseler lzerine 
her talebeye tasdikli ve fotoi
rafb birer hllviyet varakası ve
recek, bunlann tatınmuına 
mecburi kılacaktır. 

• Bu malumatı verdikten ıon• 
ra karilerimize ıunu hatırlat
mayı çok faydalı g~rdilk: 

"SON POSTA,, 27 klnunu
evvel tarihli nftsbaıınd;ı bu 
yaraya ilk olarak temas etmif 
ve daha o zaman sahte mek .. 
teplilerin çoğaldığını anlatmıı
tık. Hatta demiıtik ki: 

"Son zamanlarda birtakım 
genç çocuklar da uygunsuz 
kafilelere iltihak etmiştir. Bil
hassa sırtlarında taşıdıktan 
mektep llniformuını andınr 
kıyafetler, imana ıstikrah ve
riyor.,. 

işte şu aatırlarla biz daha 
aylarca evvel Maarif idaresinin 
mekteplerimiz ve mekteplileri
miz lehine olarak nazan dik· 
katini celbetmiıtik. 

....... +; .............................. ~ ... · - .. ~ .... ...... 

Haluk Beyle Belediye Yazı 
İtleri MUdtır& Osman Bey bi
nayı iezmiıler ve betenmiş
lerdir. Binad• birçok moloz 
doludur. Bu molozlar kaldı
nldıktan sonra fatanbulda yı
kılan tarihi binalara ait kita
belerle metrük mezarlıklarda 
bulunan kıymetli mezar taı
lan ve ıtUunlar buraya nakle
dilecektir. 



• Sayfa SON POSTA 

~Ku_··çük _Haber_ler ! MI·L· YONLARI ELDEN ÇI AN-
Hendekteki 

~~:~~et LAR NE CEZA GÖRECEKIER? 
Katiller Hala Ele Ge-
çirilememiıtir; Halk 

Çok Müteessirdir 

Maliye hulneainden paçana 
fiatine uhlan kıymetli tarihi 
vesikalara ait tahkikat bitmif 
ve hazırlanan tahkikat raporu 

Düzce, 30 (Hususi) - Ge- Maliye Vekaletine 16nderil
çenlerde Hendek civarında miştir. Gerek bu tahkikattan, 
San bayır köprüsUnde Hacı gerekse bizim aldığımız ma
kasap zadelerden Hakkı Bey lümattan anlqıldığına göre aa
ile ıof6r Zonguldaklı Sabri 

1 
blan vesikalar arasında tahmin 

Efendiyi öldüren ve tütün taciri edilen kıymetten daha çok e
Ziya Beyi yaralıyan haydutlar hemmiyeti haiz olanları da var-
elin bulunamamıştır. dır. 

Hidiıe ile alikası olduğu 

ileri sürülerek lstanbulda tev
kif olunan Düzceli tütiincil 
Ali zade Mehmet Bey Hende
ie getirilmiıtir. Fakat Mehmet 
Beyin cinayet ile hiç bir mü
nasebeti olmadığı anlatılarak 
ıerbest bırakılmıştır. 

Halk katillerin elin bulu-

Macaristanın Osmanlı idare
ıinde bulunduğu zamana ait 
ve Macarlara malum olmıyan 
vesikaları tetkik için Macaris
tan hükumeti (328) ıenesinde 
lstanbula doktor Mösyö (Ka
raçon) u göndermiıtir. Bu zat 
iki buçuk sene İstanbulda tet
kikat yapmışbr. Maliye bazinei 

namamasından çok mtiteessir-
d" evrakına da tamam bir ıene 
ırB. l d b k l d • devam ederek vesikaları ayır-

un ar an aş a geçen er e k 1 · · 
k b · · d Jt)dü..ıtJ y h mış ve opye erını almıştır. asa a ıçın e v .-u en a - l 1 

d il 
·ı . . h ıte ilzumsuı ve çürüyecek 

ya ayı e aı Hının ve ta - k 
"ld Al" F"kri Ef · k ti"ll . iğıt diye satılan eserler ara-

aı ar ı ı . . nın a erı d k" • d" .1 . k 
de aradan bu kadar zaman sın a o va ıt ın ırı mış ve te -

rar yerlerine konmamış olan 
geçtiği halde tutulmamıılardır. 

bu kıymetli kağıtlar da vardır. 
Bir Haydut Yakalandı Meırutiyetten sonra Topka-
Dörtyol, (Hususi) - Birçok 

haydutluklar yapan ve birkaç 
kişiyi 6ldüren Hnlüken köyün
den Öz Bekir oilu Osman 
yakalanmışbr. 

lneboluda Fmdık 
lnebolu, (Hususi) 1 Burada 

aahillere dikilen fındık fidan
larından alınan ilk netice çok 
limit vericidir. Dikilen fidanlar 
etli bin kadardır. Allkadarlar, 
bu ilk muvaffakıyetli netice
den cesaret alarak yakın bir 
istikbalde İnebolu'unn mühim 
bir fındık merkezi olacağını 
16ylüyorlar. 

Şiddetli Soğuklar ı 
Afyon, ( Huıuıt ) - Geçen 

hafta dört f gtın kadar ıllren 
aotuklar bağlar için çok 
zararlı oldu, 

Yağmurun Zararları 
Afyon, ( Huauai )- Bilecik

ten itibaren hat boyu hava-
liıinde yağan . t~ddetli yağmur, 1 
tren ıef erlennın gecikmesine 
sebep olm\lfblr. Bu yhdea 
lıtanbul treni birkaç aaat 
teehhllr:le geldi. 

Lort Atlonun Hediyesi 
Cebelibereket, ( Huıuıi ) -

Geçenlerde Halepten Ankara-
ya gitmiı olan lngiliz Kıralı
çasının biraderi Lort Atlon 
hududumuza dahil olduğu za-
man polis Sakıp ve Basri Ef. 
ler refakatine memur edilmiı
Jerdi. 

Lort Atlon bu iki polisimi
ze Londradan bir mektup bi- \ 

rer de sofra takımı hediye ola- 1 
rak göndermiştir. 

Ziraat Bankası 
Adana, (Husuat) - Ziraat 

Bankası bura çiftçisine borç 
para vermiye bafladı. 

Hem Polis MUdUrU 
Hem Bekçi ı 

Adana, ( Huıusi ) - Poliı 
MUdilrit Y uauf Ziya Beyin 
buraya tayin edildiği iki ae
oeden beri kendi aylığından 
başka "Bekçi kontrol memuru,, 
unvanile her ay kırk bq lira 
aldığı tahakkuk etmiftir. Ba
rem kanununa muhalif olarak 
alınan bu paranın iıtirdadı 
için emir verilmittir. 

ZONGULOAKTA 
Nafia İşleri Ve Amasra 

Limanı 

Tlecrwt Odaının ,,,,..., 
Dijer aenelere niabetle bu 

aene yapılacak mtıhim nafia 
itleri yardır. 

Bartın-Çaycuma ıoaeai, Bar
bn-Amaıra yolunun tehlikeli 
dönemeçlerine korkuluk duva
n yapılması. Bartin - Çaycuma 
yolu bitirilirse Bartin - Zongul
dak kara muvasaluı temin 

' · olacaktır. 

• Amasraya mütehauıa bir 
mnbendia heyeti gelmiftir. 
Geçenki fırtınanın tahribatına 

tetkik etmiş ve dönmüıtür. 
Liman yfiz metre daha uzatı
lırsa, Karadenizde vapurlar 
için çok emin bir melca ola
caktır. 

Bartın yumurta tacirleri 
aralarında birletmiş, hariç pi
yasaaile doğrudan doğruya 
temaaa karar vermişlerdir. 

Ticaret Odası 
Zonguldak, (Hususi) - Zon

guldak Ticaret Odaıı, kendisi-

ne bir bina yapbrarak içine 

lbıall kGt&pbanealne naklettik. 

Paçavl'a /iatına satılan kıgmetli vesikalarda11 
elimize geçenlerden bir tanesi 

pı sarayındaki hazinei evrakı 1 gün ıonra bütün vesikaları 
gezen bir ıat bize ıu acıklı dışan çıkardık. Bunlar içinde 
ıeyleri anlatmışhr: kömür kütlesi haline gelen ve 

.. B" H · ü n (30) taş kesilen vesikalar vardı. - ır azıran g n l 
ınedenberi açılmıyan evrak Bun a~ı ~yırdık.. Bir .kısmını 
mahzenine girdik. yağmurdan belc~ıyenın tebhırhanesme gön
ıslanan ve yanan kağıtlar bo- derdık. Fakat rütubet büsbü
ğucu bir koku neşrediyordu, tün zail olmamıştı. Kimyevi 
içerde çeyrek saat kalamadık. tefessüh devam etmekte idi. 
Bütün kapıları açtırdık. iki Bunlardan (518) arabasını Ba-

. 
Bur saya .. Umumhaneler için .. .. 
Bir Sürü Bakire Götürülmüş 

Bursa, 29 (Hususi) - E1' adının ııhht muayenesi yapıl- • 

dıktan sonra bazılarının bakire çıklıklanna dair latanbul gaze

telerinde yazılan şeylerin esas, tafsillb ıudur. 
Bir adam, Bursada umumhane açmak için villyete birçok 

defalar müracaat etmiş ve talebi kabul edilmemiftir. Bu adam 

talebinde ısrar etmit ve eıbabımucibe olarak demiıtir ki: 
- Efendim, umumhane demek, fuhşun hükumet tarafından 

kontrol altına alınmuı demektir. Fuhıu kökünden kaldırmak 
mümkün değildir, fakat ~tflttmet tarafından teftit etmek ve 

birçok fenalıkların önüne geçmek mllmkilndnr. Eğer, Anado

lunun birçok yerleri.de oldutµ gibi fuht serbest bırakılırsa 
ztlbrevi hastalıklar fizli gizli çoğtılır ve 6nllne aeçmek kabil 

olmu." 
Bu adamın talebi tlzerine kendi umumhaneılnde bulundu-

racatını bildirdiği sermayelerden ba:ıılan sıhhi muayeneye tlbl 

tutulmuştur. içlerinde hastabklı ve tedaviye muhtaç bulunanlar 

aBrtıtdllğü gibi bu vadiye henllı girecek toy ve biraz masum 

kızlar da vardır. Gazetelerde yamldığı gibi, herhangi bir jumal

cının ihbarı tizerine birçok aile kızlannıD cebren muayeneye 

aevkedildiği doj'ru dejildir. 

Bu Nasıl İş? Rezalet! 
Yapılan Muamelelerin Karısının Gözü Önünde 

Hepsi Boşa Gitti İhanete Kalkmış .. 
İzmir, (Hususi) - Son la

kin T aafiye Kanunu mucibin-

ce burada dört yüze yakın 
mübadilin · muamelesi bitiril-

mitti. Fakat Dahiliye Vekale
tinden ıon ıelen bir emirle 
bu muamelelerin keenlemye
kün addedilmesi lizımgelmek
tedir. 

Bu yllzden mübadillerin ~•
ziyeti çok gllçleımiştir. 

yerleımiıtir. Ayrıca mahalli ti
caret ve aanayiine ait olmak 
üzere oldukça zengin bir de 
sergi vücuda getirilmittir. 
Memlekette binaama sahip 
kaç ticaret odası bulunduju 
dilfllnUlürıe Zonguldak oda
ıını tebrike liyık aBrme
mek mllmkllo dejildir. 

İzmir, (Hususi) - Tepecikte 
amele Murtaza oğlu Nazif, 
Fahriye isminde bir sermayeyi 
evine geti~miş, karısmın evde 
bulunduğu bir sırada gayri 
meıru münasebette bulunmuş
tur. 

Bedbalit zevce bir aralık 
sokağa çıkarak Polisleri getir-

mif, kocaaını cilrmü meşhut 
halinde yakalatmııtır. 

Edirnede Spor 
Edirne, 29 ( A.A ) - Mek

teplilerin cimnastik bayramı 
bugün büyilk tezahüratla tesit 
edilmiıtir. Binlerce halk stad
yoınu doldurmuştu. Maarif 
emini Hilmi Beyin bir nut
kunu mllteakıp mektepliler 
bedeni hareketler yapmlflar
dır. 

Sarayda (200) arabuı kalmıt
b. Nakledilen veaikaların adedi 
(500) bin kadardı. 

Ôyle zannediyorum ki bu 
kiğıtlar kütilphanede yine taaf
fftn etmiı •• kömilr halini 
almışbr. 

Yıldız ıarayında (1) milyon 
kıymetli vesika vardı. Bunlar 
(300) sandıkla o vakitki divanı 
harbe gönderilmişti . Ne oldu
ğunu bilmiyorum Her halde 
vesikalarım ız çok kıymetlidir. 
Milyonlar değer, fakat bunları 
tasnif etmek lazımdır.,, 

Şimdiki halde, devletin en 
kıymetli vesikalarım düşünce
sizlik ve dikkatsiz:ikle elden 
çıkaranların tecziyesine intizar 
edilmektedir. .. 

Diğer taraftan Maarif Ve
kAletinin Vekalet hesabına 
tahkikata memur ettiği umumi 
milfettiş Reşat Şemsettin Bey 
faaliyetine devam etmekte ve 
satılan vesikalara ayrıca lesbit 
etmektedir. 

ÇEŞMEDE HAYAT 
Balık ihracı Ve Ilıca

ların Açılması 

Çeıme abidesi 
Çetme, ( Huauıi ) - İki 

aydanberi kurulmaıına çalı

tılan Ç91me Merkez Ziraat 
Kredi Kooperatifi açılmıt ve 
ortaklarına para ikraz ederek 
faaliyete baflamıttar. 

* Ilıcalar haziranda açılacaktır. ... 
Ton balığı ihracına başlan

mıştır. Bu bl\yük balıklar Yu
nan adalarına sevkedilmekte
dir. 

Dikilen Abide 
Çeşme (Husust) - Anado

lunun garbe doğru en ileri 
noktası olan Çeşme, Meçhul 
Askere ihtiram vazifesini bu
giin yaptı. lskafida burnunda 
toplanan bakiyei ızamı, Çiftlik 
k6yil mektebinin önUne nakle
dilerek mermer bir ıntun di
kildi ve merasimle küıat res
mi yapıldı. 

Merhun Tütünler 
İzmir, (Hususi) Tacirlerin 

bankalara merbun tUtUnlerin 
inhisar idareıi tarafından mu
bayaaıı için ilk temaılara 
başlanmııtır. Şimdiki halde 
inhiıar idaresinin teıkil ettiği 
bir heyet tütünleri mua
yene etmektedir. 

Tlltnnlcrin vaaati fiatle 18_ 

hlacaiJ tlmlt edilmektedir. 

Ma,_. 31 

Kanlı Bir Vak'a 

Üsküdar 
Cinayetinin 
iç Yüzü 
Ortaya Çok mÜhim Bir 

iddia Ablıyor Ve 
Deniliyor Ki ••• 

[ Bat tarafı 1 inci ıayfada ) 

Fakat ıon gllnlerde paralar 
bittiği için gelin hanımla kar 
nana evde olur olmaz ,eyde• 
gürtilta çıkartmıya ve damatla 
kavga etmiye başlamışlardır· 
Bir gün Huriye Hanım gebe 
kalmıf, kaynana Makbule Ha• 
nım bunu görünce sevinmiş •• 
iddialara göre de: 

" - Arbk korkum kalmadı. 
Torun um doğduktan sonra 
Nuriyi ortadan kaldırırız. Tabii 
onun memleketteki malları da 
torunumun olur.,, Demiştir. 

Nihayet Huriye Hanım hanı
lini vazetmiş ve dünyaya bir 
kız çocuğu getirmiştir. işte 
bu doğumdan sonradır ki evde 
kaynana ve karı - koca kavga
ları eksik olmamıya başlamışbr• 

Fakat iş yalnız ağız kav
gasile] kalmıyor, kaimbirader, 
kaynana ve gelin bir olarak 
Nuri Efen diye her akşam da
j ac atıy .:>r 1 a !". 

Nuri Ef. evvelki akşam, 

berber kalfalığı yaptığı mües· 
seseden (3) lira alarak ev• 
gelmiş ve kaynanasına vererek 
demiş ki: 

" - İşte bu para benim iki 
yevmi yemdir. Fakat yine menı· 
lekete gidip emlakimi satarak 
buraya geleceğim ve başlı 
baııma bir dükkan açacağım,, 

Kaynana Hanım damadııııll 
bu ıözlerini garip bir tavırla 
ve bira& da fena likırdılarla 
kanıık olarak kartılaınıthl• 
Ayni zamanda da kızı il• 
birlik olup Nuri Ef. yi güzele• 
d&vmtlftilr. 

Bu dayak faslından ıoota 
da Nuri Ef. uykuya yatnııtbf• 
Aradan bir saat aeçince ftfak'" 
bule Hanımın otlu po.ta nı~ 
vezzii Nurettin eve gelıoifr 
damadı uyandırmıt ve bu t1Y 
retle de kavga yeniden bar 

k•'" lamıştır. Bir aralık kavga 0 ytılı 
dar kızışmlf ki Nurettin b~gtl 
bir bıçak çıkarmıf ve 
Ef.nin gırtlağ'ına aaplaınıtl1'·t1 

Fakat bıçak o kadar fiddN~ 
vurulmuıtur ki bir ucu 
Efendinin ensesinden çıknı•~ 
Nurettin, eniştesine iki bı~ 
daha in..:lirdikten sonra kaçdl eO 
iıtemiı, fakat güriilttiyll ifil eO 
komşu berber Kadri Ef. bedlka'" 
yetişmit ve katil adamı yacı-
lamııtır. Bu sırada za.-alb d 
mat " beni Nurettin vur u " 
diyebilmit ve ölmüıtUr. . '/• 

Katil Nuri di\n adlı'/e 
teslim edilmiştir, komşul~.;. 
vallı Nuri Ef.nin el bır 1clit" 
6ldlirUldüğünU söylemekte 

ler. 

Aydmda Bir Mesel~arif 
lzmir, ( Husuat ) - ftfteoİJI 

b" 111eıe Emini Mitat B. ır . f (jr 
tahkikı için Aydına gıt •· teftİf 
rl dönerken mUihakatı 
edecektir. 

.1 ·yecek 
Huzur Hakkı Verı mı . bit 

· yen• 
lktııat Vekl)etı aıJ•YoO'" 

tamim g&ndererek kol r• bil"' 
k nıur a il"' larda çalıfACR rne ... ; b 

·1 emesı..
zur hakkı ven 111 

dlrmlttir. 
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,Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Feryat 
Bu Kadar Müracaate 
Bir Defa Olsun Cevap 

Verilemez Mi idi? 
Memuriyetimln lityi dolay11ile 

( 928) aenesinde açığa çıkarıldım. 
Yirmi lira nıaıf m atla yedi nü
fus ailemin idaresi kabtl olma· 
dıj'andan Bo:ıöyükte kereste fabri
kasında çalafmıya mecbur oldum. 
Orada çalıştığım sebep ıösterildi 
ve açık maaşım kesildi. Dahiliye 
Vkiletine müracaat ettim. Hukuk 
müşavirliğince açık maatımın 

ltaaına dair 10 - 4 - 929 tarih ve 
1558/4 numaralı emirname ile 

Bilecik Vilayetine teblisrat icra 
edildlti halde Vilayet, bu emri 
dinlemedi Te yine maatunı ver
ınekten imtina etti. 

Bundan ıonra birçok lıtida
larım Dahiliye VekAletinde ce
\rapsız bırakıldı. Şurayı Devlete, 

\re Büyük Millet Mecliıine vııku

bulan müracaatlerime müsbet 
veya menfi bir cevap verilmedi. 

Makamı Vilayetin taannftdü yü
zünden 9ı8 ıeneıindenberi bu 
lıim sürüncemede kaldı. COm
huriyet idealı ve CGmhuriyet 

rejimi herhanri aababı müracaa
tin milracaatlerine müıbet olıun, 
rnenfi olsun cevap vermeyi imlr 
değil midir? Çoluk ve çocuA-unu 
sefalete sokmamak için yevmiye 
ile ameleliti t~rcih eden zavallı 
bir açık memura bu kadar azap 
Vermek dotru muclur? Bet da
kikalık bir itin böyle aenelerce 
ıürllncemede lcalmaıJ Cümhuriyet 
ltanunlarile kabili telif midir? 
Bu feryadımı kime işittirecej"im? 

Bilecik muhaaebel huıuılye 
mUlra tat ocaklan memuru 

Mehmet 

Bir Seyyar Satıcmm Derdi 
Bir oğlum var. Mahmut Pa

tada İfportacıdır. Tilccaran beher 
'ift çorap batına bıraktıj'ı yüa para 
ile "4n kitilik bir ailenin idaresini 
tenılne çalı11yor. Halbuki aabıtai 
belediye memurları ıon derece 
•ıkqbnyorlar. Memurlann göa
terdikleri ıokaklardan barice çık
"'•yacaklarmıf. Fakat bu aokak
lardan saatte bir kiti bile geç
lbiyor. Burada çorabı cinlere mı 
.. tacaHar? Bu, açıkça, fidin 
lerıeri olun, hınıı olun demek 
detıı de nedir? 

R~cep 
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• • DIJngada Neler Ol•11or? K atluı Ve Kalp 

ispanyada Para Buhranı - Fransız Namus Demek Kızın 
Meclisinde Hararetli Müzakereler Bekareti Demek Midir? 

işleri 

JaponyA garplılaımıt olmaıına rağmen, Aıyai birçok adetJerilll>I muhafaza etmiştir. Meseli her 
aene 1apon kadınları imparatorun uray bahçesinde dini danslar yaD!frtf. Geçen ay yapılan bu dint 
meraaim, ayni :ıanıanda çok cazip bir eğlence olmuştur. Bu meraaim yapıldıtı ıün bir de çiçek 
bayramı yapılar ki a•aaıdald resim de bu merasimi gôstermekteClir. 

• hissine mağlup bir insan olma- · 
lngilterede dığmı ispat etmekte bulundu-

Gazete/er !unu yazmaktadır. 

Diyor Ki 'ispanyada 
Londra, 28 (A.A.) - M. D. u l 

Briyanın hariciye nazırlığında zvanı narp er 
kalmak kararı hakkında tef- Faaliyete Geçti 
ıirlerde bulunan lngiliı gaze- Ma~ıit, 28 (A. A.) - Dabi
teleri ve bilha11a Timeı ve liye Naı:ırı, Saint - Sebastien 

kargaıahkları amillerinin bu· 
Daily Teliraf,mumaileyhin bey- pn DiYanı Hube tevdi edile
nelmilel sahada maruf olan fa- ceklerini beyan etmiştir. Sara· 
aliyetinin vücuda getirdiji eser- gosse'deki vaziyet. hakkında 
lerin ehemmiyetini kaydetmekte ıorulan suallere cevap veren 
ve hariciye nazırlığında kalmak nazır, bir fabrikaya iltica et· 
suretile vermiş olduğu kararın miş olan ve orayı terketmek
kendiıinin infialine ve intikam ten imtina eden nümayişçileri 

yerlerinMn çıkarmak için polis 
kuvvetinin harekete geçmit 
olduğunu söylemiştir. Gazete
ler, Peçeta kıymetinin müte
madiyen inmekte olmasından 
dolayı endişe etmektedirler. 
Dun 49.68 peçet:ı bir lngiliz 
liraıı iken bugün 52 - 42 pe
çeta bir lngiliz lirasıdır. 
SpekUluyon yapanlara karıı 
tiddetli tedbirler ahnmııbr. 

Fransa 
Ve Sulh 
Siyaseti 

Pariı, 28 (A. A.) - Meb'
usan meclisi, harici siyaset 
hakkındaki istiıahJarın mUza· 

Geçende Aaadolu llaylerln· 
d• birinde nlen•D bir kızın 
ltaldr çıkmamuı Yehminden 
dolan bir faciaya ifaret ederek 
aamua tellkimlzin yanlıt oldu· 
jıı11dan bahaetmittim. 

Tıp talebeıinden bir gençten 
bu huauata eYhama mahal 
olmadığım iıah eden bir mek· 
tup aldım. Bu genç diyor ki: 

'' Yalnız bizde dej'll, btıttın 
Aıyalı milletlerde namuı mef· 
bumu kıı için beklreti ve 
(iörülenl) kan da onun miyan 
olarak kabul edilmiıtir. Bu 
çok yanlıt hir dUşUncedir 

zira: 
Zifafta bir kiz bakir oldutu 

halde kan görftlmiyebillr. 
Bu halde ıışayi beklretin 

ıekline tlbi bir keyfiyettir. 
Birinciye (halkavi) ikinciye ise 
( muzaaf ) ıekll misal teşkil 
eder. 

" Halkımızın çoğu bu key
ffyeti bilmediklerinden bazı 
ailevi facialar vukubuluyor. 

" Netice itibarile gençleri
miz hayat arkadaşlarıaın be· 
kAreti denilen şeye değil, 
tabiat ve ahlakına ehemmiyet 
vermeleri daha manbki olur. 
Bu husuıt:ı gençlerimizi tenvir 
et nek hammteyzenin üzerine 
düıüyor. demektir. 

Bu fenni malumat ta gösteri
yor ki, bekaret meselesi, nihayet 
bir f1ziyoloji meıeleaidir. Bunu 
bir ahlak meselesi tellkki ~ 
ederek kızdan bekaret veya 
kan iıtemek, ancak iptidai 
milletlere yaraşa.o, ve peder· 
ıahi aile sisteminden kalma 
bir an'anedir. Garplıllaşan 

bugtin Türk camiası, artık bu 
eski ve manasız an'anelere 
ehemmiyet vermemek mecbu
riyetindedir. 

Fiziyoloji meselesi, ahlak 
meselesinden farklı birşeydir. 
Bu iki meseleyi biribirine karıt· 
tırmamalıdır. .. 

hanımte ze 
.,,.:z:;o_..-,:==~ ......... -"""'!1 ....... -==-o==;~==Z!S--=o 

keresine devam etmektedir. 
Başvekil M. Laval, M. Brian
dın takip etmekte olduğu 
ıulh siyasetinin hükumetin 
bütün erkimnın tasvip ve ta
kip eylediği ıiyuet olduğunu 
beyan etmiftir. 

M. Lava1, •özlerine ıu au
retle nihayet vermittir: "Ben 
ıulb siyasetinden bahaederken 
emnüıelimet siyasetinden bah
aetmeyi hiçbir zaman ihmal 
etmem." 

Bunu mUteakıp mutediller· 
den bir meb'ua tarafından 
tevdi edilmit olan itimat tak
riri 256 reye karşı 332 reyle 
kabul edilmiştir. 

ŞAPKA 
Müsabakamız 

7 

Foto Scb h jov::ı!l 

Bu tapka her cins hasırdan 
yapılabilir. Yalnız hasır yumu~ak 

olmalıdır. Tepesi, ıon moda 
fapkalarda olduğu gibi, biraa 
aivridir. 

Birkaç gündenberi de bir şapka 
müsabakasına baılamıt lıu :unu

yoruz. Bu ıütunlarda her gün 
yazlık bir şapka modeli neşredi· 
yoruz. Bu modeller Greta mücı
aeıeıinin bu defa Paris
ten getirttiği yeni moda şapka

lara aittir. Her resim altına bir 
numara konacak ve 15 bet 
i'Ün ııra ile 15 şapka modeli 
netredilecektir. Kariler imiz bu 
15 modeli toplayıp mü1abaka 
neticesinde bi:ıe en çok beğen

dikleri modeli bildireceklerdir. 
Şimdiye kadar çıkan modellell 

hni nilıhalan ldarehanemlzden ala· 
blllrılnlz. 

Milıabaka111n hitamından bir hafta 
ıonra netlce1I llln edilecek ve en çok 
rey alan Uç t•pka ayrılacaktır. Blrla
ciliii kuanan ~apkaya rey Yerenl• 
ara11nda kura çekilecek Ye blrlncUift 
kazanana o t•pkahedlye edilecektir. 

ikinci modele rey verenler 
ara1ında yapılacak kurada bi· 
rinciliti kazanana o f&pka hedi
ye edilecektir. 

Oç&ncU modele re1 verenlerdn 
blrlncllltl kazanana da faaonu kendi 
tarafınd- Yerilmek &ııere Greta mir. 
e1ıeaeıl • modelde bir t•pka yapa• 
cakbr. 

Bu yaa ıon moda bedava 
fapka siymek lıtiyen karilerimia 
bu modellere ait resimleri kesip 
saklamaladır. 

ATRON KUPON 
10 

Gasatemlsde relecek hafta 
çakacak Patronu bedava almak 
lıtlyonanıs., bu kuponu ke1lp 
uklayanıs. ve pertembeye kadar 
çıkacak kuponlan toplayınız. Pat· 
ronlanmu:dan pek memuun ola· 
cakıınu: • 

Güganda Sergüzeştler Arasında No.77 - Bonjur, dedi. Aıağıdan 
mı geliyorsunuz? 

boşuna gitti. Fakat ayni za
manda da hayretini mucip oldu. 

- F nkat dedi, mahkum 
veya casus değilseniz burada 

av etinin kaybolduğunu gör
müyor değiliz, fakat ehemmi
yet vermiyoruz. 

görmüyorlar. Bunların iki arzus·.ı 

vardır. Bunlardan biri zengin 
bir altın damarı bulmak, ikin
cisi de memlekete dönmektir: 6AZETECi ALTIN PEŞiNDE 

'-1 il.ırada altın tozu toplamıya 
~'tan on on bq kaçkın var
'~ Fakat ktırek kaçkınlarının 
"' di sadece bundan ibaret 
~ iiıdır. Dağa çıkmakta or
~llda ilerlemekte devam 
ı_.: kÇe "Halla Yolunda,, bun· 
~~ daha birçoiuııa rasie· 

it. 

~ l>Gti Lul bana hayatını an· 
btken ı 
'". Vaktile o taraflara ben 
~lnıiftinı. Birlikte çahf&ll 
\'tq~ .. kafileye rutıeldim, 

1 

Pati Lul bize en yakın 
komfU olan bir kUrek mahk6· 
mudur. Zindandan kaçbktan 
ıonra dört arkadatı ile bir· 
likte buraya ıelmif, iki kuyu 
açmıı, çalışmıya başlamııtır. 

Yerleri daidadır. Köye an· 
cak ayda bir defa yiyecek 
tedariki için ıelirler. ilk gün
lerde bizim buraya yerleıtiii
mizi ~rdUlderi zaman pek 
memnun olmadılar. 

Pötl Lui ukadaşlan namına 
murahhaa ~luak yanımııa ıel
cll. Banaı 

- Nasıl 1 •• 
Sualinin manasını anlama• 

mıt olmaklığıma hayret etti : 
- Mektepten mi geliyorsu

nuz, diye başka bir tekilde 
tekrar etti. 

O zaman firarilerin zindana 
mektep iamini verdiklerini ha
brladım ve menfi bir tavırla 

baıımı ıalladım. Katlarını çattı. 
Yarı tehditkAr, yarı da litlfe 
bir eda ile: 

- Petin ı&yliyeyim, dedi. 
Hatırıma ıelen ıey için geldi 
iıeniz fimdiden geri dönünüz. 

Katlarımı çatbm: 
- Y okıa ıen beni hafiye 

mi zannediyorsun, dedim. Bu 
mukabele aabık mahkdmun 

itiniz ne? 
ÔnOmde 

yakalı yarak 
indirdim: 

duran kazmayı 
çukura bir darba 

- Vallahi dedi, oraıını ben 
de bilmem. Fakat [itte aen de 
görüyorsun ! 

Zindan kaçkınlan bu mu· 
havereden sonra beni ve u· 
kadaşlarımı her aabah ıafak 
vaktinde kazma ve kilrek ile 
it bqında görmiye baılayınca 
belki biraz aklı hafif bir altın 
arayıcısı zannettiler. 

Artık timdi komıularımızla 
iyi geçiniyoruz. Vakıa araaıra 
bir awç tuzun veya bir but 

Y almz bu ıon günlerde 
baltamızın da ıırra kadem bu
tığım g&rOnce canımız aıkıldı. 
Doğruca Lui'nin kulübesine 
gittim. Balta orada idi, herif 
özür diledi: 

- Şurada g5rmüştllm, dedi. 
Zencilerden birinin eline geç
mesin diye alıp getirdim. Fira 
rilerle araııra konufuyoruı. 
Fakat maziıinden bahsetmiyor 
ıadecer 

- Baııma baıı itler geldi 
demekle iktifa ediyor. 

Y almz bu muhavere aktam
ları bir iki kadeh içkiden 
aonra açılırsa ozaman dillerini 
blru daha çözm~kt• mahzur 

- Ah, diyorlaı· biraz para 
edinebilslk... Yapacağımız ilk 
lı karşı sahile geçmektir. 

Hollndalılar cebi dolu olan 
herkese kollarmı açarlar. Bir 
defa HoUnda (Güyan) ına 
ayak bastık mı v~ pura aUilyıp 

Amsterdamın yolunu tutmak 
işten bile değildir. Ondan 
ıonrasmı Allah bilir. Maluma 
Amsterdam ile Paris arası ni
hayet sekiz saatlik bir yolciur. 

Fakat zından kaçkını Fran· 
saya naııl girebilir? Bu suali 
biç dllf Unmeyiniz. Kiirek mab
kimu tıhe: 
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l_llrt ._.. ı t11Ci ..,W.I j baa~ ddiktıyordu. ~ 
Uçlmll _, G ..... .,~ tm "k4iJetfai t.Wb• ~ 

Vefa arumcla natemam kalan golD bçırclıja ~dtı •. OadaD 
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..-kainia nereden plditl- tizm mlaal»ab• fnlralacle 

fakedemiyorlar •• maçan bir intiwD tabbada icra edil· 
..., ... bclar ela b•u bir mlftir. 
tllrlll aalıyam1Jorlar. Ma.bakalar batta bap 

Sekizbid deklkad• '°' in- ...,_..... ....... IMa .e,.... 
J!tıt OJDIJU Kem•Ba ..... da v.,.a a., ild Tlrld,. re-

r- Necclet ild.a Mla kem lanmfbr. 
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~ .:; atarak ~ Atletlerimis M ilk ~ 
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.. - da v.ı. G•htua- dereceler elde ettH.. 

........ cWtH,elYe .. = ...... Whır· ela .,.,. ,.._ ...... 09!~ .:!:'': ....... Ha.. ........... 
9iMtea ilWdetea ı.talm1- Ylz ve iki J11a ••lnJi 
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JICak Wr 1111• Vtbnm •" ..a Ali kaıa.ddar. O..Cılm 

.,_. ,...,... • ..,.. 1 ı 111 .. 23 315 ifldlr. a.. 
~ _~ara lltlaat ukatlr 11 p uı.a iyi utr.e 01-Ja 
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INGILIZLERtN YAKIN Ş RKTA 

C:AS 
• Yazan: Ma/cenzie-

Ceneral Hamiltoa bua ma.
tehziyane nazarlarla balda "ı 

- Bir ay Atinada kalmk· 
tan sonra, edlndiiiniz malümat 
bu kadarsa, vaktinizi bybet
mipiniz azi~m, ~edL Size bir 
191 söyliyeyım mı? Saib f1I 
ldlçnk parmağımı kaldınam, 
yunanlılar derhal biıe iJtihalt 
ederek harbe iftlrak ederler. 
Unatma)'IDIZ ki ben d" Kor· 
loda tloldam ye Yunanhlan 
... iJi tamnm ufzia. 

ce.-aUa, ... a1z1er1ae kea
.... .. kı•t etmecllilie 
...... Asabi obclar , ... 
.... ki, 9Ulma ıelebll~ 
.. blylk felAk biaat 
kani olu bile bulan bqka-
11Ddan ifltmek hiç te bOfUllA 
l!bı!iyordu. Eneli, oamı bu 
Rldrleriml kabul etmeyiflni bit 
bq bmaadama tabii aza11•t 
" ıaı-utu• laamletmiftim. Fa-
kat .. ...,._. ki. .. .... 
obMr • .., .. .......... 
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Size Tabiatinizi Sögligelim... ' 
• _ ............. 111ı ........ 

taltfatlmD ~ Fakat iMia• 
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capntllk ~ 
alr'ını• T• ........ ~ ........... 
Hw 

••••int ....... ldı mı ':., .... ...,.... .,...... 
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zaçtadır. Arkadqlarnu çabuk 
intihap .. mk telMlil .... . 
AWüt ......... ....... 
... ettit iJi t.irl..t deftlll 
ettil--. bafblanma lliaaet
leriae .......... çeldauaa. 
Takdir " hfçie çat.ak bpe-
hr. tet•• ........... .. 
.,- ..... .. ellU9ll ... ... 
..,... lati..ı ..... 

nıldbiae ...., olda. ... .... 
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• ...,. telM ...,. pla-
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Bb> K..ılınis : !eld ... 
Tebllke •• 
mea'uB,etlen 
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....... atı ............ _ ..... 

Saiılc .. Hamoawap .. 
Plldaclr, her mahlte kolaJhk
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ftdR. Kokak .......W cek 
........ Ala,. ela ihmal ..... ............... 

11 llS ,_......, ---- ·-···.. ..,. ,_ .... 

J 
"SON POSTA" nm Yeni Müsabakas! 

2000 Lira Nakit Ve 
Hediye Dağılıyoruz 

"SON POSTA,, nm Bir Kısım Karileri Büyük, 
BiWatimıa Bitin Karileri De Küçük 

8üw Hediye Alacaklardır .. 
"" SON POSTA • nm ymi mllal>•k..... iftirak et.ek 

lclıa( o .. ,.,. Kmı. Llue LH,or.?) wlhlauı albada 
........ .ııı. ..... - naimlerl, ,.._ ta ... ......... 
••• • •• , ..... tople.U ldficllr • 

K..,..ı.; matbaam•• getiren brOerimiz karaya BatiJaç 
ıhıdm klçlk laedirelerlni derhal alacaldarchr. Bu~ 
ı.lnDe •••1 ılm ile Wr&kte hir .. numarua ffrilec:eldiır • 
•ı• k .. ıtln kiatlen mabet edeceiilli _.. •• 1r ip. 
'- .. .....aian lberiaclen kura çekilecektir. 

Büyük Hediyelerimiz Şunlardır 

Bir Karilmize 100Lira 1 " Bir Gramofon 
,, 75 " 1 " Bir Radyo 
" 50 " 1 " Fotoğraf 
" 25 " 1 " iskarpin 

10 Kariimize 10 ,, 1 " Kumaş 
Küçük Hediyelerimize Gelince.. 
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..... ....... ldqeda,... 

v.,.a. ..... Uıl .... •• 
cllki 38,91 metre ataıM wa. 

s-T..._ 
-~ •-Tı ....,. Hltll!• ..... "'11k Wr allb 

yeni lld Tlrkl,. rekwwa .... 
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1•) ile berabere kalcll .. 
....... ikinel olcla. 8,30 
metre atladı. Haydar b11 -• 
iJ1 idmaah detllcll. Ha,dar 
dUa TMt adetiaüne çok 
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C..nl Hamilteo .... 
adam akdh klZIDlfb: 

- v..ı ..... olmallaklanm 
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dedi n na _.ya ita 
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,..... .. ,. ceaeralla lao.. 
uker ihraa hakkmclald Y• 
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Birmlddet •ara .....ı
dea aJftlclm •• -.ı ..... 

.......... ~ ...... 

.,. n,.111 ··-da ... 
r.u.tlerin lıalmz btlcamuna 
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liltlerle ............. ,. 
99Hlel .., ... U)'atta .... 
dlnleaea ft ....... kıymet 
verilen bir almacl.r. 

DiKKAT 
11..Jatellf karll~i&dea aı. 

••tamu mekbaplarda Jenl mG
ultakamlU lftlrak için brl· 
lwl•bl• r.......,. ••ya kapoe
ı.n .. _ ....... _ '-•lal-................... -". 
.... lpnt edilmektedir. 
0...W1or ldı 

- Buılan laem kup~ 
laem de reılmlerl lreaeMUrte • 

Müsabakamız 40 
Devam Edecektir 
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il iç KADIN SAL'l'ANATI il 
"Padişah Yasağı Üç Gün Sürer!,, 
Sözü Bu devirde Çıkmıştı 

-47-
~tada arbk ne disiplin ı para daha meydana ıelir ve 
it ıtı ne de ukerin ıevk askerin (ulufeleri) de bu para 
lıLld.resinde baılıca rolO lfa ile tesviye olunur. 
~ itaatten uer vardı. Defterdar Mahmut Efendiye, 
'1 kendini bilmez, cahil, eğer bu teklifi kabul edecek 
~ olduğu niabette küstah olursa iki yüz bin akçe rlltvet 

iltlatahlıtı kadar da abllk- vereceğini de söyledi. 
~nUn indinde yalnız ken- Hem de bu riif•et eakl 
h._' . meydana ıetirdiklerl ayar Uzerinden, yani bir okka 
''"llflllı kuvvet vardı. gümllş akçe hesabı ile veri
~ ~lfka herkes hiçti.. Hatta lecel<ti. 
'diıah bile.. Fakat defterdar çok namua-

._ "( eniçeri iıyanlarınm bade- lu bir adamdı. Y ahudinin tek-
teselsül edecek kanlı lifini derhal reddetti ve mO

~aları ve neticelerinden, varrih (Ali)nin ifadesine göre 
\ beti Muradın zifı ve dev- (hfr badem yaprağı kadar in
l •tfahetine dalarak elindeki ce ve bir şebnem katresi ka
~eti idare etmesini bilmi· dar hafif olan bu meseleyi) t lbecnunane ıiyaseti mes'ul- kabul etmeyi devletin menfa-

, atine mu:ıır buldu. 
Padişah yasağı üç gUn ıllrer Yahudiler bu sefer Padi14-

~ttinde ve avam araıında hın nezdinde pek fazla nufuz 
ILı •• zamanlara kadar gelmiş aahibl olan Rumeli Beylerbeği 
~ız ve idaresiz dllstur Doğancı Mehmet Paşaya mU
~cU Murat devrinin meı'um racaat ettiler. 

l'Gf •etini biç tereddllt etmeden 
derhal kabul etti ve Defter
dara ıöyle bir emir verdi. 

- Bir okka gümllşten beı
ytlz yerine bin akçe kes ve 
bu [para Ue askerin maaşmı 
Yer. 

Yeniçeriler, kendilerine ait 
olan bir paramn böyle ayarı 
eksik akçe ile verileceğini ha
ber alır alma:ı hemen isyan 
bayrağını açblar. 

lıte ilk •ahim ve kanlı ne
tice veren iiyanın sebebi bu 
yüzden, bu meseleden çıktı. 

Asker, ıaraya yürüdü. 
Sarayda, divan odasında 

vezirler içtima halinde idiler. 
Divan odasının etrafını ku

ıattılar. Doğancı Mehmet Pı. 
ile Defterdarın kelleaini iste
diler. 

Padişah korktu. Para ile 
isyanın önüne geçmek istedi. 
Hazineden torbalarla albn çı
karttı. Askere dağıtbrdı. 

(Arkası var) '""llllrlanndan biridir. Mehmet Paıa, Yahudilerin 
,?~h~ d~made~etin~y~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Yabnda ciddi bir pürllz • A 

~k kabul ve telAkki ettiği J L A N L A R 
L'-içeri ve Sipahi isyanlan ilk UCUZ 
L'_ olarak Üçnncl\ Murat 
~de baılamııbr. 
~dan evvelki isyanlar bir 
'- mahiyetinde değil, aade
L. ,lllarazi birer haraket ıek
~ idiler. 
~'" lsterdinr - istemezdin!. -
~ ~run1. Politika ve dOs
~ bu devrin mahsulleridir. 
\aı."'Otıraki devirler ise bu 
~n ( sefahati idare ) 
~tleri ile btıytltmUşler, dal 
-"k saldırmışlardır. 

~ devirde darphane •e 
' 6kibn tedavnln Yalıudi
~ elinde olduğunu evvelce 
~ ttniş ve nüfuzun Nurbanu 
~t.n tarafından yapıldığını 

Q· etmiştik. 
ı...."' okka gümüşün piyasada 
.'lllaeti beş yüz akçe idi. 
~kerin ıık sık bahtit iste
' •e ( ulufe ) lerin dağıbl-
1'1c • icabı dolayısile paraya 
~ihtiyaç vardı. 

''lhuki milletin serveti 
\," hususlarındaki ihtiyaçlara 
lı'C\dilecek yerde, saray zev

botabyordu. Hazine tam 

Küçük 

Bahar selclL Şehirlerden ldlylue, uyfly.S-e 
pkılacakbr, Klra7a •erflecek eTinta, dalreala, odalanaıs 
........ 7ahut ldrala...ak ... claln .. oda ı.tlyonulSI 

Aramak •• eormalda nldt ıeçlrmeylnls, ( 25 ) 
lınınaf ılııe bu iti yapabUlrb. 

( 16) lı..U..eUlıt Wr illa ldllcltr. Hw lıelt .. 
falaa lfln ..... kanıt na .. edbıls. 

'Satılık evler: 
SATILIK KÖŞK - Oaldaf'da Kr 

ıaldıda imam Ethem aokaflada 7 No. 
mGceddet kBf k albntla S odab lılf&k 
bir ev De birlikte Nhlıktır. l~e 
Hacı Melaaet Beye •lracaat - 5 

SATILIK - Şerefli aefttde dert 
bet odalı haneıl olaalana Galatada 
Mehmet Ali Paıa ha1U11da 41 Numara7a 
ıallracaatlerL - 5 

Mütenevvi: 
MeY1iml ~eliyor ı 
ELi ÇABUK SONNETÇI - Klprllll 

zade MEHMET RlF AT. 
Suadlye lsmallaf a ıokak No. 1 Şelalt, 

muhacir, yetim çocuktan para.uı. -S 

MUHTEREM TÜCCARLAR - 01-
rllk ltlerlnlsde S.tlfade ıGrat teahlllt 
.,. temlnat lıterııeal• bı"'ekapi AıeP
,... hanında bbaml Aıuaet ........ 
.. r1ıı1s. 

ŞIŞU HALKINA - Aileler ~ • 
halla ,,. ae& aat.... de baclem-
aHI• 9ekerU laalka, peblaet •.a. 1~ 
ıaıktayım. TecrBbe eclea dna•h f.tlt
tertm ollll'. Bo•o•tl lataayoaumda uet 
Pat• .. katı No. 1-1 llıddla Hu- -

Kiralık evler: 
KiRALIK DOKKAN - Sarraf lfla 

s .. a Hanı yanıada Tramva7 cadcle
ılade ldrehk ucuz dlkkln. Bahçekapı 
Haalcllye cadd .. l No. SO de GlsllktU 
Dr. Fuat Azla Beye mtlracaat - t 
~~~~~~~~~~~----

KİRALIK DA IR EL ER -
Heebeliadada Rovayyal oteli 
yanındaki 8 odalı sabık Biga-

' 

diller oteli binası daire daire 
veya tamamı kiralıktır. Arzu 
edenlere mcbelle de temin e· 
dilir. Anadolu Ajansı lli
nat şubesinde Bürhan Beye. 
Ti. 22735 

ZA YI - 8Ule7manl1e 9ubeılndea 
aldıtam •••lkamı aayl ettim hUkmB 
~ktur. lsJIAlı. VEHAP 

lA YI - lald mlh.._I uyl ettim. 
Khueye borcwaa olmaJlp hlkmll yolı
tar. leJd Ali pata cadde1l No. '6 - 2 

LALE 

1914 TENBERI - Fraı.aaızce - lnılllzce 
lfretmektekl manffald7etlmlıdn dere
...&al, ( uaull teclrütmhJa) kunetlal 

1 
2 
3 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 '5 6 7 8 91011 

' BIKAYE ~ 
Bu Sütunda Hergün J 

TUrkleştiren : Server Bec!i _ 

ECNEB.I KADIN 
------

Şu tepede bir bina enkazı 1 yendi. Ona çiftliğinizde iki 
Yar, glSrUyor musunuz? Oraya oda ayırır mısın? 
bir kere çıkbm ve on dakika- - Hayir, dedi Bekir, fakat 
dan fula duramıyarak hemen bu kelimeyi ne gUçlükle söy
kaçbm. ledi; çilnkU evveli çiftlikte 

Orada karanlık ve ıssızlık, oda kiralamak adet değildi, 
ıairane değil, hailevidir. Ne ıonra da kardeşi Hüseyinin 
ıizi karıılıyan bir köpek sesi, rııuına almak lazımdı. 
ne ıabahlara enginlere uzanan Fakat, bir in, g6zleri ka-

Soldan saia, guluudan "l'llu boroı ötüşleri, ne tüten bir dının gözlerine teudUf etti, 
1 - Varidat ve maaraf (5), ocak, ne bir kör kandil ışığı.. ıersemledi: 

bir Acem filozofu (4) HattA, geceleri ay bile hafif - Peki ... dedi. 
2 - Poliı eYi (7) qığım bu tepeden esir ıer gi- Jf-
3 - Araba bacatı (8), bir bidir. Her yer biraz aydınlık- İspanyol kadını çiftliğe yer• 

hece (2) ken bu tepe kara bir tümsek leıti. 
4 - Törpü (3), bir uzuv (5) halinde öteki toprak parçaları Herglln, Bekirle Hfiseyinin 
3 - lıim (5). e&anevf bir araıında glSze batar. arasında yaııyordu. Sıcaklarda 

bai (4) ._ yarı çıplaktı. Ağaçlara tırma-

6 - Kırmı11 (2), Yunanla- Fakat, bu enkazını gördilğtın nıyor ve gayet iyi silah atı· 
tanda blr tehir (5) kUçOk çiftlik evvelce meskiın· yordu. 

7 - On aekiz yqım biti- du. Bekir; ve Hüseyin isminde Bir aece, Bekirle Hüseyinin 
renler (5), nefi edab (2) . iki kardeıindi. O zaman ko- yanında ve onlarla beraber 

. 8 -Uydurma ıeker (7), de- ı yunların çıngraklan, yahut rakı içli, gramofonu kurdu, 
mıryolu (3) ., ineklerin böğürmeleri etraftan İspanyolca bir oyun havası 

9 - Beyaz (2), kıyı (6), duyulurdu. En güzel ıUdU ve çaldı, çırılçıplak ıoyundu ve 
p (3) en balla yağı bulmak için bu oynadı. Sonra ne kahkahalar 1 

1 O - Bir baltalık (8), a•l
mıt (4) 

tepeye brmanmaktan yorulmı- Okadar. .. 
yanlar aayııızdı. Bunlar ara
ımcla, Marmara ıahillerinl ge-

11 - Kemfiin lvindekl· (4), ıea veya kaplıcalara ılden 
bacak (4) . ecnebiler de Yardı. 

Olimpiyat Meomua11 
ebJu cumartesi Olimpiyat 
m!Cmuaıın•n betlacl uyıaa pk 
ıenfin mllndericat •• rMlm
lerle çıkacaktır. Bilbaaa 
Hamdi Emin Beyia tayyare 
ile Berlinden glSnderdlti Avm
hirya • Almanya maçma alt 
reaimlerle makale hTkallde 
pyanı dikkattir. Sporculara 
l'l'Aiye ederiz. 

" 
TUrkspor 

Tllrkaponın d&n pbn 10a 
aayı11nda birçok ıtwıl makale 
•• yazılardan bqka Galataaa
rayın aon zaferine alt ,.yanı 

dikkat tafıil&tı vardır. 

Allo Allo 
Allo Allo mecmuuınm llad 

sayıaa birçok meraldı yuılar 

Te çok fG.ı:el renkli ruimlerle 
çaktı. Tavaiye ederiz. 

Toros 

.. 
Bekir, blrgOn, çiftlikte yal

ma oturuyordu. 
As Tllrkçe bilen bir ecnebi 

kadını geldi. iki okka tereyağı 
aldı. Bekir, ancak, yağ pake
tini kaclmın eline •erirken onu 
iyice g6rebilmiıti: Bu kadın, 

ıerrfn •• umer tenli, aaçları 
•e 16zleri kuzguni ılyah, ağzı 
blytlk, dudakları çatlak, fakat 
,a.ı, h ..... yi güzel, çirkinlik
leri bile flizel Ye Hindistan 
ceYizi fibi kokan, insanın er· 
keldltini bqına YUrduran ga
rip •• f8zel bir kadındı. 

Bekire arzu ile bakıyordu. 
Bekire, ıebepıiz, aülUmsU· 

yordu. 
Paketi alırken eli, Bekiria 

eline deydi •• bu temuın 
uı.amuı için, galiba veıileler 

aradı. 
Soma uuklafb. 
VGcudlbıde ne kınıhtlarl 
G6zden kaybolduktan ıonra 

bile, Bekirln gözleri ıahile 
dojnı uzandı •e hayalen onu 
takip etti. 

Bir gOn, Bekir başını avuç
larının içine almııtı. Hnseyin 
onun yanın• geldi: 

- Hayır ola? Dedi. 
Bekir başını kaldırdı Ye 

eordu: 
- Benimle evlenir mi der

ıin? 
HUseyin 6yle bir kahkaha 

attı ki Bekir kendiılni müdafaa 
edemedi, sesini çıkarmadı ve 
bapnı tekrar avuçlarının içine 
aldı. .. 

Bir glln de Hilaeyia Bekin 
dedi ki: 

- Ben ona aevdalıyım. .. 
Birıece, Bekir yatağında 

qktan ve• uykusuzluktan dört 
yana dönerken, dişarıki ıofada, 
çıplak ve kuvvetli tabanlana 
yere bashğını duydu. 

Yataktan kalkb, evveli 
Hüaeyinin odasına gitti, yataji 
boş buldu, ıonra qağı kata 
indJ, baltayı aldı ye İspanyol 
kadınını• oduma pdi. .. 

~~ kalDllfb. 
\~z bir Yahudi, Defter-

ZA YI - 19 - 6 • '31 ,,. 2945 Sultaaah
aet aıkarUk 9ubeal ve K 1 17604 Bq
IMklmUJI Ye 2910 Mua1 ... lloal•yeau 
a8111arelı evraldanmla Wrllkte te.rhla 

..ı.maır ıç111 1ıar1uım1111 Ud dere dtnıe- Mersin gençlerinin bu mec-
Jlntz. Dl•anyola FlrUıı:ata camii yanında 

.. 
Ertesi gün, kadın, yananda 

bir yahudi hizmetçi kadınile 

geldi. Bu hizmetçi, tercüman
lık yaptı ve lspanyolcadan ıu 
.izleri tercüme etti: 

Erteai 1&bab, hizmetçi kadın, 
Madamın odatında ikisinin de 
parçalanmış vUcutlerini buldu, 
haykırarak ıahile koştu. Bekiri 
bulamadılar • 

..._lımut Efendiye miraca
~ k b" kl!La. bul nd teüereıl ıwetl •• ulı •e mektep taa-
' e ar te une u u. dlknımeıl ıuretl " aala •e mubutat 
'- teklif : eyrılumı uyi ettltlmdea bulanlara• 

l Bir okka ftlmftften bet drdeld adreH ıetll'dUderi takdirde 
, aL__ ,.ı'----•-cax...... bm' memnun edllecektır. Akıl tekdirde bBk· 

""'Çe .., JUUWl ...... ali 7oktw. Sultaaabaet parkı kUfi-· 
~kardeıa bu ıuretle elde tla u - 14 DUmaraa 11tt17at llB11dal 

'=._ rilmÜf ile bir miali nvell MUSTAFA 

~kamız: No. 41 

KUCftKTAn KUCAÖI 
~ SERVER BEDi 
~~ B. Nermini kucakladı. I kendine: 11 Adam ıen de" dedi. 
~~ arasından sıyrılmıya Yaşamak güzeldir. Bugünkn 
\ Nermini g üç zaptedi- metres Nerminle dünkU ök
~~~t Öpüyordu. Telkinini süz ve y~naşma Nermin ara

'Özle değil uzvi tesir- sanda bıle nekadar güzel 
v,dt artırmıya ~alııtı. farklar vardı. Bununla iktifa 
~ ııı_uvaffak oldu. ed~mez m!dl? .. !'f usu;ıil~ Atıf 

«aıiıı kendini bırakmıtb. B. Evlenmıyecegız" dimıyordu. 
' ' 1-rını Atıf Beye verdi. - 6 -

'-•le im içinde, kelleli Bllttın ya11 neıe içinde ıe-

Kıs - Erkek 1 nndh •• gece Ziya liun muasmm 10 uncu .ayısı çıkb • 
tedrlaaneai. - 3 Mecmua ü:ıerinde gençlerin 

Zayi - Nllfuı kltıd•, •• tapuıu~ çalıtbkları görnlmektedir. lımi 
,,.,,, kltıtlan•ı uyl ettlm. Yenlıtuı ve fenni yazılannda tenem 
alacatuadaa .. kl•lnln hlllunl yoktur, 
Raalate Cıama mab.Ueaiade Baflar ve Merlİne ait ikhaadi •e 
caddalncle S9 aumarab baaede Pra· iatatiatikl malümatta yenilikler 
yadı -haclrledadea Oaaan bin Ömer ..J __ 

VUUU". 

çirdiler. 
latanbul halkını çeken her 

cazip yere gidiyorlardı: Bütün 
plAjlar, Flurya, Pendik sahil
leri, Ada, Albnkum... sonra 
uzun otomobil gezintileri: 
Bentler, Maslak yolları, Bü
yllkdere... aonra Tarabya otel
lerinde, Adalarda kısa aşıkane 
ikametler ... 

Nermin, birkaç ay içinde 
bir lıtanbulun en lnks giyinen, 
nadir güzel ve zarif kadınla
nndan biri oldu. T amnmaz bir 
bale gelmiftl. Yaz balolanna 
gitti. Zinde ve kıvrak vtıcudile 
çok tabii ve iyi danaediyordu. 

Birkaç ay içinde, mektep
ten Ye aileden alman m&
cerret abliki denlerle bayat 
manbtı aruındaki bDyBk farka 
aıiladı. Yarım monden bazı 
ailelerle ve kadınlarla t8Dlfb. 
Hepıinin yapmak için yalms 
yqamak için yaıadıklanna ve 
bqka hiç birteye zerre kadar 
ehemmiyet vermediklerine phit 
oldu. Bir baloda tauıfbğı zen
gin Ttırk kokotlanndan biri, 
ona Uç dört viski içirdikten 
sonra fU nasihati vermiıti: 

- Sakın evleneyim deme 
ha.. Deli misin? Bak burada 
ıördllğü evli kadınlardan hic-

- Madam otellerde kalma
yı iıtemiyor. BurUIDI pek be-

biri hakikatte evli değildir; 

yani evlerinden başka herşeyi 
d6fünürler; beğendikleri ada-
mın koynuna girerler; güzel 
genç ve zengin ihtiyar ararlar 
para ve zevkten baıka iıtedik
leri yoktur. Kocalan da öyle
dir. Bu erkeklerin çoğu bile 
bile boynuz takarlar. Bak ıu 
baloda her kadın kocasından 
bqka erkeklerle eğleniyor; 
her erkek, karısından başka 
kadınlarla zevkediyor. Boşan
mak birdenbire çok kolay olsa 
bunların hepsi biribirlerinden 
aynlırlar. Sakın çocukluk ede
yim deme. Ağırlığınca albn, 
batta elmu değer bir •il· 

* Bu aahilden her geçişimde, 
gece karanlıklarında, iki kar-

dqin vahşi boğuşmalarını g6-
rtlr fibi oluyor ve kadının 
kahkahalarını duyar gibi olu
yorum. 

cudun var. Sen dünyanın en 
zengin kadını olabilirsin, el 

Oatünde tqınırsın, o yananda
ki fİşmanca Beyle mi evlene
ceksin? Haydi efendim!. Zengin 
parasını çek ... Vesileler uydur, 
para kopar, bir kenara at ... 
Buralara sık sık gelirsen baş
ka :ıenginler de bulursun. Da
ha çok gençsin, güzelsin de ..• 
Biraz hüner bilsen bu erkek
leri çıldırbrsın... Boş bir gll
n iinde bana uğra da konup· 
lım. Ben Adada İspilinditte 
oturllyorum. İsmim Nadire. 
Gel bana mutlaka. Unutma 
ha... Gel, olmaz mı ? 

Nermin geleceğini •adetti. 
(Arkuı var) 



8 Sayfa SON J>01STA 

İ<o~ya f dman Yurdu \1 
Eşya Piyanko Listesi 

VAPURLAR ) 

Se risefain 
Konya İdman Yurdu bir efya piyangosu tertip etti ve çekildi. Bu 

piyango Jle birçok kariimlz al&kadar olduğu için piyankonun ~akllen 
liıtesinl getirttik. Gl:Sıterileo arzu üzerine parça parça neşrcdıyoruz. 
Bundan evvelki k111mlnr dünkü ve evvelki günkü nüıhalarımızdadır: 

Koku Şişesi Kazananlar Bahçe için Şezlong 
3319 12546 14551 t5989 Kazananlar 

16108 16930 4368 5573 7671 8280 
Singer Makası Kazananlar 10013 13263 

1001 2184 2546 3377 Tıraş Fırçası Kazananlar 
3491 3726 4148 4686 601 1470 1523 1645 
4717 6934 6180 9637 1876 3062 4285 5078 
9112 l 0269 10332 10529 5800 6998 113 t 5 12498 

10678 10823 11261 13248 13328 14153 15237 16581 
13996 14141 16090 16809 16886 20591 22537 24663 !:: ~~~~ ~~~ ~~~ 25045 26540 26711 26942 
21690 22065 22445 22709 2Bl80 
23653 23916 24233 24494 Bir Paket Jilet Bıçağı 
26985 21252 21809 28090 Kazananlar 
2868l 796 4243 8758 9134 
Fantazi Gömlek Kazananlar 11519 13261 13538 16097 

5274 11513 13559 19915 23326 24240 26682 

Para Çantası Kazananlar Erkek Çorabı Kazananlar 
408 2096 2205 3682 1480 2400 3711 5410 

4532 4815 5059 5518 5509 7511 11879 12510 
5969 6142 6616 11345 13967 15553 16381 17559 

12721 14625 15818 18795 18595 19236 20317 20609 
20910 22485 24171 25057 21104 21134 21888 22948 
27202 27217 28486 25144 26689 28771 

ipekli Erkek Çorabı Kol Düğmesi Kazananlar 
Kazananlar 4309 4593 6398 931 o 

1665 4680 7134 12421 9429 10123 .10245 14728 
18083 21945 22576 22722 18408 22806 26575 27197 
22932 255ü0 26405 27262 Arkası var 

Tabia • 
ısı 

ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcaları 
Büyük otel 1 Hazirandan itibare açıktır 

12 Kişilik Orkestra 
Oteller : 75 - 500 kuruş. 
Yemekler: Tabidot ( Sabah, öğle " aktam dahil ) 

225-450 kuruş. 
(Üçüncü sımf otellerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50 - 75 - 100 kuruştur. 

Vapur ücretleri: ı !ne~ mevk~ - 30 kuru,. 
2 ıncı mevkı - 20 kuruş. 

Her türlü malümat için YALOVA da Kaplıcnlar Müdürlüğüne 
veya 

IST ANBULda Seyrisefain Umum Müdürlük kalemine müracaat 
Telefon Bey. 17 45 

Bugün işe Başlıyabilirsiniz 
Para biriktirmeye bqlamak ıçın mutlaka ay veya 
nebaşını beklemek veya bir yıld6nUmüne intiıar 

ıe 'ld' tmek şart değı ır. 

H
e bugün İş Bankasından bir kumbara alarak 

emen b 1 b"l' .. biriktirmeye aş ıya ı ırıınız. 

Bp~ailk küçük binlerce kişi, kumbara sayesinde, 
uy ve h'b" l l d bir iki sene içinde sermaye ıa ı ı o muş ar ır. 

[ 
iŞ BANK_Asıl TÜRKiYE _ 

Mekez acenteai: Galata köprO 
Baıı B. 2'62 .Şube acenteaiı Slr· 

· kecf MQhilrdar zade baaı 22740 

PİRE - ISKENDERİYE 
( EGE ) vapuru 2 Huiran 

SAL [ 10 da Galatadan 
hareketle f zmire, Pireye 
uğrıyarak cumartesi sabahı 
lakenderiyeye varacaktır . 
lskenderiyeden pazartesi 
15 te kalkacak çartamba 
( P l R E ) ye de uğrayarak 
perşembe gelecektir. 

Alemdar zadeler vapurları 

Millet vapuru 

m~ •• Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 

( Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, T rab
zon, ve Rize) ye azimet 
ve Vakfıkebir, ve Tireboluya · 

da uğtıyarak avdet ede
cektir. 

Müracaat mahalli: lstan

Meymenet hanı altın-

yazıhane Telefon: 

istanbul 1154 

KARADENİZ POSTASI 

ERZURUM 2vlı~: 
S ı 

günü tam saat a } 17 de Sirkeci 
rıhtımından ha-

reketle (Zonguldak, lnebolu, 

Samsun, Ünye, Ordu, Gire
sun, Trabzon, ve Rize) iske

lelerine azimet, avdette (Of 
ve Sürmene ) iskelelerine 
uirıyacaktır. 

Dl• kkat· Hare~.«:t ~tl-
• nU ogkden 

sonra vapurun yanma gele
cek eşya kabul olunmaz. 

T afsilit ıçın Sirkecide 
Hanında kain 

acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515. 

SADIKZADE BİRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENİZ 
Muntazam ve Lüks Postası 

SAKARYA 
Vapuru 

31 Mayıı PAZAR 
fÜDll aJqamı 17 de Sirkeci 
nhbmından hareketle ( Zon· 
pldak, lnebolu, Ayancık', 
Samıun, Ordu, Gireaun, 
Trabzon. Slrmene •• Rize) 
ye azimet Ye aYdette G6re
leye uinyacakbr. 

DİKKAT ı Paur g nQ 
aaat birdea ıonra Yapunm 
yanma ıelea •allar kabw 
edllemes. 

T afıillt için Sirkecide 
Meymenet ham altanda 
acentafığa mÜr•caat. 

Telefon İs. 2146 

Dr. A. KUTİEL 
Cllcl n emrazi ZGhreviye teda

banHI Galata, Karaköyde iterek· 
ol hrıaı ııraaıacla No. U 

Kuruşa, daha fazlasına para vermek 
günahtır 

Yarı yarıya daha ucuz ve daha 
miit- ~ir yerli malı olan FA YDA'yı 
btimal <!diniz. Sinek, sivri::ıinek., 
talıtakuru.;;u, pire, güve ve :;air 
haşeratı yumurtalarile aııiyen ınalıv 
ve itlaf ecln. Kokıı:-u latif. Kat'iyp•n 
1t>ke yapıııaz. flütün clevairi devlet 
ve müe~::.c-,atı milliyr. ve ecnchİ)f! 

FAYDA i-,tiıııal cd<'r. Kııtu-.u 50 bii

yiik 75 hir kiloluk 125 kuru~tur. lla
snn ecza dt•po:;ıı. Toptancılara tenzilat. 

Küpriiden ~l) dakikada irişilen .._ ........ llE 

SUADIYe PLAJI, GAZiNO, LOKANTA ve OTELi 
Haziranın 5 inci Cuma günü açılacaldır. 

Plij, bütün asri konforu ve sıhhi şeraiti haizdir. Gazino ve lo
kantada her nevi meşrubat ve mekiilat nefis ve ehvendir. Parkta 
Maeıtro Str.rnadt idaresindeki orkestra caz hergün terennüm ede· 
cektir. Ayrıca mükemmel bir dans mahalli vardır. 

Otel, •ıhht, ve temiz olup iyi ve emin bir idare tahtmdadır. Mile11eaemh: " 
Avrupanm en yUk"ek plljlarile kabili luyas bir derecei mükemmeliyc .· 
tedlr. Teşrif edecek mUşterilerln memnun knlac-aklannı ümit eyleriz. E 

Müdüriyet .. : 

Amaturya fabrikaları hezaren sandaliyeleri umumi aabf depoıu 
l.tanbul'da Katırcıoğlu hanında birinci katta 30 numarada Joz. N. 
Aciman. Telefon İstanbul 2409. Hamit: Ayni depoda envai çeşit perde 
ve dötemelik kadife hare ve fantazi kumaşlar, mütenevvi iatok perde 
mi.ter, till, eten perdeler, örtüler pirine kornet 

h19lis ııgiliz keıme Jike kar- 6!"11~~ 
yoJalar ve saire. fabrika "' 
fiatma toptan ve perakende 
satılmaktadır. Fiat maktudur. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Mubayaat Ko
misyonu Riyasetinden: 

Sıhhi mUesseaelere 93 t mali ıeneıl zarfında !Ozunıu olan 
muhtelif cins dana vo 1aire aıı bayvanatile gaz, benzin, vakom 
yatı ye emnli, tanzim edilen olbaptaki ıartnameleri veçhile 
ye i8 haziran 931 sah gt\ııtl saat 15 te kapalı zarf vıuJile 
ihale edilmek Uzer• mUnakasaya kooulmu~tur. Bu baptaki 
prtnameleri i'Örmek ve f~ı:la izahat almak iıtivenJerin mezkQr 
komiıyona mllracaatları ıllıa olunur. 

• 

Mayıs 3~ 

Ka·naat 
Kütüphanesi 
TALİM ve TERBİYEDE 

REHBER 
Sual ve Çevaplı 

NEFERİN KİTABI 
}'azan: LU:t/ulluh 

Büyük Erklnı Harbiye 
Reisliğinin takdirine 

mazhar olmuştur. 
Bütün zabl°t:- kilçilkıa • 
bit ve kamplara devaııı 
eden mektep talebeıi için 

mühim bir rehberdir. 
Aakerlifin e•.. bllıilerlnl 
açık bir ifade ile holAH eder 

Fiatı 30 kuruştur .. 
KABIZLIK ve 

Hazimsizliğe 
karşı MAZON ~~· 

MUferrlh, mldevldir. 
Baraakları kat'lyyen teını.let• 

M A Z O N lımlne dikkat, batk• 
:ı:•· markaları reddediniz. Methur ec 

_ -·- nelerde • ___ ::::=----

Göz He ki mi 
Dr. Nuri Fehmi 

Cağaloğlu, Süreyya B. Apart· 
Muayene saatleri 2-6 tel. 23212 

Eşme Hakimliğinden: f(BJ'-
ıı-

deşi Eşme Jandarma kunıad 
d

. e 
dam Nurettin Bey neı uı 
bulunan Halit Ef. kızı Baise 
H. tarafından kocası Muda0Y' 
nm Misibolu köyünden Şit h~~ 
ca oğullarından Ekrem Efen 
aleyhine açtığı boşanma da~a
smıo cari muhakemesin ~ 
Ekrem Efendinin kocalak v•~r 
fesini ifa etmemek maksadı ~ 
iki buçuk sene evvel halle~ 
ze'{ciyeti terkeylediği ve elye"; 
mahalli ikameti meçhul bul0"

0 
duğu ve evvelce mah~eJJlede 
yazılan ihtarname üzerıne e 
evine dönmediği anlaşıl~ıf b:t 
ilanen yapılan tebligata ıca ıs 
etmemiş olduğundan ka0~~e 
medeninin 132 inci maddes~3 1 
tevfikan boşanmalarına 6-5- le 
tarihinde kabili temyiz ol~:
Uzere karar verilmiş oidu~ıt
dan işbu ilanın neşri t~r~. iıı 
den itibaren Ekrem Efen '~ıcı 
15 on beş gün içinde ha 1'
teınyizini istimal etmediği .te. bl 

'ktısıı dirde kararı mezkiırun ı J(ıı-
katiyet edeceği tebliğ nı~IA11 
mma kaim olmak üzere 

1 

olunur. 

SON pos'!! 
tof 

.... ~" ••• o 
Yevmi, Slyut. Handlı •• ... 

... _ --: ,,..-,. 

..,. ı l.tanbul, "ul'\IO 

Şeref ıok•fa SS • JI -Tele!onı l.tanbul • ıtı~J l 
P•ta k\ltua1&1 Latanbul • 

1~poS1-4 
T.tpat: l.taııbul soN 

ABONE FIA 11 t 
~c~ 

TCRK.lYB -- f700 k.t· 

UOO llr. 1 Sea• 1400 " 

750 " 6 AT 8()11 " -" 
. ,. 

ısı .. 1 ,, -
ı verll,.0

" •" Gelcnevralı ıor ı&JJ 01 11ıııııl 
ba.ıardaa oaoa 1 

. sa/ifll 
Mes'ul Müdllr: Sabrı 


