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Amerikadan Buraya Niçin Gelmiştir 
Dllokü nüshamızda mühim bir 

haber verdik: Mahut Hoybon 
cemiyetine mensup olduğu anla• 
tılaa bir adamın şehrimize gel· 
diğini, fakat yakalanarak Adliye
ye teslim edildiğini bildirdik. 

Bu haber etrafında tafsilit 
verirken adamın Arif ismini taşı• 
dığını, Erıincanh olduğunu, üze
rinde bazı vesikalar ele geçtiğini 
de ayrıca ilave ettik. 

Bu adam kimdir ? Buraya 
niçin gelmiştir ? Hakiki maksadı 
nedir? Ve nihayet nasıl yaka
lanmıştır? 

Şunu da söyliyelim ki mahut 
Hoybon Cemiyeti tamamen vatan 
aleyhinde tahrikat yapmak için 
kurulmuş bir mefsedet ocağıdır. 

Merkezi Halepte bulunan bo 
fesat ve tahrikat yuvasının eleba· 
fılsrı, kısmen vatandan kovulmuş, 
kısmen de binbir macera peşinde 
dolaşmış serseri ve hain ruhlu 
kimselerdir. Anlaşıldığına göre, 
bu müfsit herifler Amerikaya da 
aitmişler ve oradaki müslümanlar 
arasında da tahrikata başlamış• 
lardır. 

' ~ 

Elgövm Teuki/lıaned• 
Hatta bu adamlann Mısırda 

da bir takım karışık kimselerle 
temas ederek yine vatan aleyhi· 

( Devamı 3 üncü aayfada) 

Yarınki Maçın Tahmin Ve 
Münakaşaları Alevlendi 
Fener bahçe İçin Galibiyet İhtimalleri 

Daha Kuvvetlidir, Fakat •.• 
Aylardanberi beklenen Gala

tasaray - Fener maçı, nihayet ya
nn yapılacak. Bu iki1 ezeli rakip, 
harici kulüp siyasetlerinde ayni 
noktai nazarın peşinde gideliden
beri spor sahasında karşılaşa• 
ımamışlardı. Bunun da sebebi 
müşterek konbinezonlaria hariç· 
ten takımlar getirten bu iki ku· 
IUp, aralarında, karşılaşacak mü· 
ıait bir cumayı tayin edemiye
cek mevkide kalmıştı. 

Hiç beklenmediği bir zamanda, 
bu mühim maça vesile olan 
vak'a malumdur. Bu hafta' gel· 
ın.esi icap eden Enosis Yunan 
takımı, gelmiyeceğini bildirdiği 
için, boş kalan bu cumayı ve 
Fener stadının küşat resmini 
parlak bir programla geçirebll
ın.ek maksadile, iki kulübün ida• 
re heyetleri bu maça karar ver
diler. Bu mühim maçın daha 
tızun müddet yapılamıyacağım 
zannederek hususi hasbıhaller· 
de iki takımın kuvveti hakkın
da tahminler yürütenler de ya· 
rınki maç vesi!esile büyük bir 
imtihan geçirmiş olacaklardır. 
Oç aydır devam eden münaka· 
talann sabadaki maddi netice 

(Devmı 15 inci sayfada) 

/ki takımın kaptanlt:ırı 
Nihat fHI Zeki Beglt1r 

, . 

Sayfa 
... ._ .. _____ ..................... ____ _.. ....... _. 

Mezarlık 
Kaçakçılığı 
Duydunuz Mu? 

Metruk Sürpagop nıezarhğının 
yeni belediye kanunu mucibince 
belediyeye geçmesi lazım geldiği 
halde Silrpagop kilisesi bunun 
Fatih tarafından Ermeni Patrikli
ğine verildiğini iddia etmiş ve 
ihtilaf mahkemeye İntikal etmişti. 
Muhakeme de devam etmektedir. 

Mezarlığın ittisalinde bulunan 
Ermeni Katolik kilisesi davanın 
aleyhlerine çıkması ihtimalini 
nazan itibare alarak kilisenin 
mezarlığına muttasıl bahçesini 
genişletoıiye başlamış ve bu tahta 
parmaklığı birkaç yüz metre de 
ileriye almıştır. Belediye Mezar
lıklar MildürlüğU bunu haber 
almış, bir taraftan tahkikat ya
parken bir taraftan da mahke
meyi haberdar etmiştir. Beledi
yeden tahkil< ettiğimize göre 
esasen kilise de mezarlığa aittir 
ve (1300)senesinde bir gece için· 
de müsaadesiz ve ahşap olarak 
yaptırılmıştır. 

Gümrük Ambarında Es
rarengiz Hidiseler Oldu 
Meçh~l Bir El, Boşalan 

İçine Boş Şişeler 
Sandıkların 

Koymuş! 
Geçenlerde Gümrük idaresi

~n (4) numaralı eşya ambarında 
bazı yolsuz ifler meydana çıka· 
rıldığını, birkaç memura işten el 
çektirilmek lüzumu blsıl olduğu· 
nu yazmışbk. Tahkikahmıza na
zaran yine bu (4) numaralı am
barda bazı yeni işlere daha vakıf 
olunmuştur. Alakadar memurlar 
ambarda tetkikat yaparken Av
rupadan kAğıt ve zarf dolu ola· 
rak getirilen bir kısım sandıkların 
içersinde boş şişeler çıkmıştır. 
Gümrük idaresi bu garip hadise
yi derhal ehemmiyetle nazarı 
dikkate atmış ve hemen tahkikat 
icrasına başlamıştır. Şimdiki hal
de meçhul Y/e kap karanlık olan 
cihet şudur: 

Sandıklar ambarda mı boşal· 
tılmıştar? Yoksa Avrupadan bu 
oekilde mi gönderil m~tir? 

Bu suallerin kat'ı ve doğru 
cevabını bulmak şimdiki halde 
mümkün olamamıştır. Fakat me
seleyi tetkike memur edilenler 
etraflı tahkikat yapmaktadır. Bu 
cümleden olarak bazı kimselerin 
ifadelerine müracaat edilmiştir • 
Bu hususta malumat almak ve 
fikrini sormak üzere İstanbul 
Gümrük BaşmUdürü Seyfi Beye 
müracaat ettik. Seyfi Bey bir 
muharririmize kısaca şunlan söy-

Gümrük Başmüdüra 
Seg/i Beg 

}emiştir: 

- "Dört numaralı eşya amban~ 
daki bazı hadiseler, bizde şüphe 
uyandırdı. Bunun üzerine derhal 
tahkikata başladık. Şimdiki baldo 
tetkikat ilerlemektedir. Henüz 
bitmemiştir.,, 

t(ibrit Kıralının Ölümün
deki Esrar Perdesi Yırtıldı 

Geçende Londrada çıkan Deyli Ekspres gazetesinden naklen Kibrit 
Kıralı Krögerin Cavada yaşamakta olduğu hakkında garip bir haber 
nakletmiştik. İngiliz gazetesi bu haber üzerine muhabirini sureti malı· 
susada İstokholme göndermiş ve bu rivayetin sihhatini tahkike memur 
etmiş. ~uhabir, Kibrit .. Kıralının ölümü etrafındaki esrar perdesini 

kaldıran hırçok meraklı malumat toplamışbr. Bu ma]umatı da naklediyoruz ı 
Stokholm?e Krögerin esrarengiz ölümü hakkında birçok rivayetler 

vardır. Bu rıvayetlerdc!n en mühimmi Kibrit Kıralınm hala berhayat 
olduğu hakkındaki tahminlerdir. 

"Krögerin ölümü, vefatından tam on iki saat sonra haber verilmiştir. 
Bu müddet zarfında ·ölüm haberine vakıf olan yalnız iki kişi vardı. 
Bunlardan biri ikinci reis Mr.Littorin, diğeri Krögerin hususi katibi 
Mis Karin Bökmandır. 

(Devamı 15 inci sayfada) 
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Bizi idare Edenler 
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Y eni Tefrikamıza Bugünden f ti haren Başladık. Sizi 
Başından Sonuna Kadar Heyecana Sürükliyecektir. ·-----
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Metot Ve Teknik Darülfünun Nası) 
Meseleleri TASfiYE Mi? Maznun! ÇOK TUHAF! Islah Edilir? 
Başvekil P nan son Ruıya Darfilfünunun ıslahı için tetldkat 
•eyahati mu.•.-ısebetile Rusla· A Af d s· K t ·ı B v -- yapau M. Malı fU beyanatta bulun-
~~k~ii:bik.~~:~=ii n:~::ıod: cizleri yon an ır a ı ir n.Öpeğin mutt&u t 

7azılar yazıldı. Bu bnıuıta ('f b o 1 M G Jd• A J • htanbul DarDlfünunu bar.ı mOı-
karilerimir.le temu ettJk. ,JQ it ıQn azDUDU e ) ğzzna(l. kilit ile karı• kerııyadu. Sarf~dilea 
Aldığımız cevapları yazıyoruı.: Dün Afyonkarahisanndan Adli meaal takdire ıayandar. 

Ada 8. -Fatih Mat' ... Kard~flu, Simitçi Muallimler Tıp işleri MüdOrlüğüne Halil Çocuk Bulundu "fakat randımanı artbrmak müm-
•kalı 3 • oğlu Tevfik isminde (24) yaşla- kGndOr. Bu hususta rap:>rumda baaı 

- Garbın doğurduğu mede- Maarif idaresi Müfettişlerin rında bir katil maznunu getiril- Dün Firuıağada bir köpeğin teklifler ıerdettim. Talebenin elinde 
niyet kervanı hayli ilerlemiştir. miştir. Bu adam evvelce de bir k ülm kitap yoktur. Tercüme ve telif .u,. muallimler hakkında verdikleri ağzında bir ölü çocu gör 61 
Biz de bu kervana uymıya karar katilden mahkum olmuş ve akli 1 tile ilmi ve fenni elOler •ilcucle 
verdik. Bunun İçin her çareye raporJare tetkik etmektedir. muvazenesi b , zuk olduğu için ve polise haber verilmiştir. Ço- r•U.mek lbımdır. Talebe e~neW 
baş vurmak, her fırsattan is- Bu raporlarda batı muallim- iki sene Bakırköy hastanesinde cuk tahminen yedi aylıkhr. Ba~ liaanlarını bilmiyor. Lisan mescleai· 
tifade etmek mecburiyetindeyiz. lerin aciz ve ehliyetsizlikleri id· kalmıştı. koparılmıştır. Polis cesedi köpe- ne de ehemmiyet verilmelidir. Tecrl-
Bugün Almaoyada bulduğumuz. iddia edildiğinden, Maarif idaresi ğin ağzından almış Adli Tıp ~ be tarafı da ekaiktir.,, 
son sistem bir makineyi, yarm bu muallimlerin vaziyetini müfet· Hapishane Teftiş Edildi leri Müdürlüğllne getirmiştir. Yepyeni Bir Dava 
balyada zirai vaı.iyetimizin ısla· tişlerden mürekkep bir heyete Tabibiadil Enver, Müddei umu· Morg, çocuğun başının ne Geçenlerde aol<akta kuduz bir 
bana yanyan bir sistemini, öbür ' tekrar teftiş ettirmiştir. Bu son mi muavinlerinden Muhiddin, İs- vakit koparıldığını ve ölü olarak k<Spek tarahndan ısırılan Cemil B. 
gün Rkul~y~om müsmir] bbi~l' .çaBhş- teftişler neticesinde 60-65 mual- tanbul Jandarma bölük kuman- mı yoksa diri olarak mı doğdu· iıminc:le bir zat belediye alehyhine 
ma şe ını seve seve a a ı mz. u, dam yüzbaşı Hilmi Beyler dün g" unu tesbit edecektir. Polis ço- tazminat davaaı açmıştır. Cemil e. 

Al • · · · k b 1 limio aciz ve ehliyetsizlig· i teso, it U • H · b • t ft' t ·oe manyanın reJımmı a u • mumı apıs aneyı e ış e - cuğun kime ait olduğunu tahkik klJpekler ııokakta batıboı dolaştıfı 
ne ltalyanm faşistliği tatbik, ne edilmiştir. Maarif İdaresi bu mu· mişlerdir. . etmektedir. için belediyenin k~bahatli olduğunu 
de Rusya rejimine karıı bir sem- allimlerin isimlerini her sene ol- ı6ylemektedir. 
pati demektir. duğu gibi, Maarif Vekaletine bil- Tahmil Ve Tahliye işi Damdan Giren Hırsız Şehir Meclisinde Münakaşalar 

lf- direcektir. Limandaki •apurların en 
0 Sadık Be1 • Bey<>tlu eaddelkeblr 123- kolay surette yük alma ve bo- fsmail Hakkı isminde 14 ya- ün Şehir Meclisinde yine mün .. iki veya Uç senelik muallim- d katalı b' i ti' ı t 1 i d - Cümhuriyet rejimi memle- şaltma şeklini tesbit edecek olan şmda bir çocuk, Ketenciler e ır ç ma 0 muş ur. çt ma a 

kctimiz için biçilmiş bir kaftan- ler hakkında Vekaletçe karar komisyon ikinci toplantısını cu- Kamil Efendinin dnkkamna dam- oyun yerlerinden alınan Belediye 
verilebileceğinden Maarif .Mü- martesi günü yapacaktır. d . k k biaıeai üzerinde suiistimaller olduğu, dır. Bu tarzı idarenin aayılamıya- d . . b l il an ıp sar ıtara girmiş, para varidahn hayli eksildiıYı, bunun 

k k d · 'l'kl • ff k ürıyeti u mese e · e meşgul Komisyon teshil eltigw i esas- • al k k l 5· ca a ar ıyı ı erı ve muva a ı· I ve ıaıre r- ar en ya a anmıştır maktu bı'r •ekle raptı ı'l•rı' .,,,.,rill-
yetleri vardır. Memleketimizin iktı- olmamaktadır. ları nhisarlar ve Gümrük Veka- "' · mü .. tür. ... ... .u 

ıetine bildirecektir. s· B ht· ... udi sahada inkişafını temin için L. K ı ır a ıyar Fakat ekıeriyet eakiıi gibi niıbl 
makineye ihtiyacımız vardır. Mese- lffiOD ıra 1 Buğday Geldi --- olarak alınmasma karar vermi~tir. 
il Çinde, Japonyada muvaffak o1· Dün Anadoludao lstanbula 40 Bı·n Lı·ralık İkramı"yenı"n Sonra Haliç şirketi meaele&i görü-

H kk d k• B K tillmOş, azadan bazılan belediyenin muş bir makineyi alırsak bize a ın a ı eraet ar arı altmış dokuz vağon buğday gel- Talilisi Kimdir? aıaeatından vazgeçemirecetiıd •Öy· 
Çin-Japon rejimini kabul ettiler Temyiz Edildi niş ve iyi bugdaylar aJtı kuruş ıemit. vaziyetin bir daha tetkikine 
denilebilir mi? otuz paraya sablmıştar. Avrupa- Dün çekilen tayyare piyanko- ın:ıum a6rülmüşlür. 

Jt. Giimrük idaresi İhtisas Mah- dan alınan haberler buğday piya- sunun bahtiyarlan yavaş yavaş CU U M h I 
raık B.- Bexazıt ••hakaf• mahalle.t 23- kemesi limon tacir i Diyamandi sasının yükseldiği merkezindedir. meydana çıkmaktadır. Bu keşide rm eş u 
- Bugün bütçemizin en ağır Efendi hakkında verilen beraat ( 2290 ) numaraya çıkan (40000) Sabıkalı Rahmi Akıarayda 

y&kil (Düyunu Umumiye) denilen kararma dün temyiz etmiştir. iki işçi Arasmda · liralık büyük ikramiyeyi Cibalidc Pandelioin sütçü dükklnından 
ağır faizli borçlardır. Bunları Öğrendiğimize köre, baz ı Bilyilkderede kibrit fabrika· Hisardibi mahallesinde 83 numa- para çalarken yakalanmıştır. 
Jlkbğlmız rejimin başındaki sul- limon tacirleri hakkında Gilmrük smda amelelik yapan Şevki, ayni ralı evde oturan Mustafa Efendi Tekaüt lkramı·yefer·ı 
tanlar yapmıştı.· Egw er bu borçlar fabrika amelesinden Ahmet kazanmış ve biletini aldığı Ümidi 

!daresi tarafandan tahkikat ya- · ı k t t Ş 1 "kb 1 • • d ·•- • • · T olmasaydı biz, bugünkü şümullü ı c avgaya u uşmuş, ev- ata a g1,1eam en ııuamıyesım ekaüde eevkedilen yirmi zabıta 
buhrana rağmen dünyanın en mü· pılmakladır. ki kuvvetli bir yumruk salla· almııtır. memurunun havaleleri alt oldutu 
reffeh milleti sayılacaktık. Yeni re· Kaçak olarak mühim mıktar- nıış, yumruk Ahmedin başına K M r 1 . . 1 'h makamlara gönderilm 'ştir. 
jim bizi bu istikraz belasından kur· da Jimon ithal edildiği zannedil- isabet etmiştir. Ahmet yumruğun öy e <tep ermm mtı am RiyaseticUmhur Orkestrası 
t t B. · 'd · fık mektedir. Bu şüphe tahakkuk tesirile sendelemia ve bacı kapıya Köy mekteplerinin imtihanları armış ır. ızım ı aremız muva 1 Y Y h d b ' k g b Ankaradan ge!en b'ır habere aöre 
b. · d" B. ı h b k ederse alakadarlar htisas Mah- k J t 1 aziran a aş ıyaca ve a- 6 ır reJİm ır. maena ey aş a çarpara yara anmış ır. Riyaeeticümbur Orke1truı Maarif 
milletlerden metot ve teknik ke mesine verilecektir. . T h zirıında nihayet bulacaktır. Vekiletlne raptcdilecektir. 
almakla rejimim~ değişmiş olmaz. Pertevniyal Lisesinm enezzu L s·ı Ah D Maarif MUste~an .. Bir Sarhoş Perlevniyal Lisesi heyeti tali- 1 a eposu y 

Seyit Bey • Çarşı kapı .1edrese sokak ! · miyesi ve talebeleri dün hususi Bulırar miufirleri Edirneye kadu 
ı H b r d b teui eden Maarif Mü.teşarı Salih 

- smet Paşa Rusyaya gider- Sokak Ortasında Yıkanmak bir vapurla ey e ıa aya ir tc- Bir Esrar Kaçakçısının Zeki Bey şehrimize dönmektedir. 
k B ı ·k · J " d' J nezzüh yapmı<ıılardır. Tenezzüh 

en o şevı mı o acagız ıyen er I y E · d B l s·I"hl 111.1·sa.L.ı·rlere oldu. Yarın da Romaya gidecek- çin Soyunmuş çok neşeli geçmiş, talebe ve mu- vın e u unan 1 a ar lVI. j / 4 

tir. Bu defa da Faşistliği kabul Gala tada Bostan başı çıkmaz allimler güzel bir gün geçirmiş· Şehremininde oturan esrarkeş 7.• , ./. 
edeceğiz mi diyecekler? Elbette sokoğmda 17 Nu. la evde oturan !erdir. Bu hafta mektepliler bay- Ahmedin evinde yapılan taharri- Lıl9QJ et 

h · k "k d ramı olduğundan bütün mektepler yat neticesinde 93 gram esrar ıeya atlcr tertip etme , ı tısa i Abdurrahman isminde biri son tenezzühe çıkacaklardır. b Bat.ekil Patanın refakatlerinde 
• iyasi temaslar yapmak lazımdır. b h ld T I iki kabak iki ta anca bir kama tehrimize aelen mihmandar Ruı derece sarhoş ir a e ar a· b l k d d ı · · • 
Her dost devleti ziyaret ederken T. bb • ı·ı • u unara müsa ere e i mıştir. jeneralleri şerefine kolordu tarann· 
o devletin reJımını ıni kabul başı cadddesinden geçerken 1. l zye l erzn Aynı evin diğer bir odasında dan dün Tokathyanda bir Bfle d-
edeceğiz diye birşey ortaya at- bir çeşmeyi görmüş ve derhal Bayramı esrar içmekte olan esrarkeş Ah- yafeti nrilmiştir. 
mak kadar safsata olamaz. soyunarak yıkanmaya bnşlamıştır. met, çamur Şevket. Rauf, Riza ziyafette Baıvekil Pata. T evfill 

Sarkıntıllk Etmiş, Yoz 
Bulamayınca Da Dövmüş 
Hüseyin isminde bir şahıs 

Şithaneden geçmekte olan Mak
bule isminde bir kadına sarkın· 
tılık etmiş, yüz bulamayınca 

kadıncağızı fena halde dövmüş
tür. Hüseyin yakalanmış ve hak-
kında tahkikata başlanmıştır. 

Civardan geçmekte olan dev· Bugiln Tıbbiyenin tesisi yıldö- ve Muhiddin yaLalanarak tahki· Rüftil Bey, Rus Jeneralleri Ye mih-
riye memurları Abdurrahmanı nümüdiir. Bu mfinasebctle Tıp kata başlanmıştır. mandar hey~tinin aivil aıalarile Ali 

Fakültesinde büyiik merasim ya- F t P V ı· M hidd' S ~ı Yakalıyarak merkeze sevketmiş- ua aşa, a ı u ın, araco~ u 
ferdir. pılacaktır. Birçok doktorlar me· Şişe ile Yaralamış ŞOkrG Beyler ve Sovyet konıoloıu 

rasimde bulunmak üzere diğer B ·k bulanmu .. lard1r. Ziyafette, Kolordu 
ı · l d eşı taş vapur iskelesinde ... 

Muallim Muavinlarinin imtihanı şehirlerden buraya ge mış er ir. kumandan vekili Rüttil p.. ıamiml 
Bu münasebetle Tilrk tarihine berberlik yapan Osman Efendi n doıtane bir nutuk ıöylemif, Türk 

llkmekteplerde çalışan muaf- ait talebe cemiyeti tarafından ile Zeynel ianıinde birisi bir para n Raı orduları ferefine içilmlttir. 
lim mua~inlerinin d~vlct imtihanı küçük bir eser yaz~lmış ve bastı- meselesinden kavga etmiflerdir. Miıafir heyetin reiıi Jeneral Fokin 
bugün saat ikide Erkek Muallim rılmışlır. Gece de Maksim salo- Zeynel Osmam tife ile batından ima bir nutukla mukabelede bu-
Mektebinde yapılacaktır. nunda bir balo verilecektir. yaralamışbr. lunmuftur. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Yarınki Maç 

J .: Hasan Bey - Pat.ar ola futbol· 
cu başı. Ne var, oe. yo~ bakalım ? 

- . ..... -·M·O~~~ ,._..._ __ _ 

ı 
2 : Galasaıaylı - Yarın 

var Hasan Bey. F enerbahçeyi 
yeneceğiz. 

maç1maz 
mutJaka 1 

,3: Fenerbahçeli· - Hasan Bey, Ga-
latasara,yı muUaka yeneceğiz. 1 

4 : Hasan Bey - O ğolleri biribiri
nize değil, ecnebi takımlar.a ,atın . da 
görelim! .. 



12 May•ı 

Her gün 
Mt··~1erical1mız1n çokfu .. 
tundan Dercedilenıemiş

tir. 

.___ ........ ----······ .......................... ... 
Üzerinde Hoybonun 
Vesikaları Çıkan 
Adam Kimdir? 

( Bat tarafı l inci ıayfada ) 

ne dolap çevirmek istedikleri 
lğrenitmektedir. Nitekim geçen• 
lerde Kahire muhabirimizin 
rönderdiği bir mektubu der
cettiğimiz zaman orada bu 
HoyLon Cemiyetile allka ve te• 
maslan bulonaıı kimselerden de 
bahsetmiştik. 

Boı ada, polis siyasi kısun mo: 
murlanm1zın dikkatli hareketlen 
uyesinde daha karaya ayalC 
baamnsma fırsat verilmeden ya· 
blan Arif ismindeki adama 
ıelince: Bu adam bundan ( 13) 
,On cv\•el Amerikadan tehrimize 
plmiştir. 

Arif vapurdl! pasaportları 
muayene eden . polis memurlan· 
mızın nazan dikkatini celbetmit 
n kendisine bazı sualler sorul· 
malc IUzumu basıl olmuştur. 
Sonılan ıuallere karşı verilen 
ce•aofar kaçamakla görillmüştl\r. 

Bunun Ozerine Arif vapur• 
dan benil% karaya çıkmadan 
enel yakalanarak Polis Mildüri· 
retine teslim oluomuştW'. Polis 
mlldurlnğiinde alakadar daire Arifi 
mun uzadıya ve incedeu inceye 
laticvup etmiıtir. 

Bundan sonra A mayısın 
redisinde Adliyeye ~onderilmiı 
ye Sultanahmet Birinci Sulh Ceza 
Hlkimi tarafından hakkında tev• 
im müzekkeresi kesilerek Müd· 
deiumumtliğe verilmiştir. 

Arif ( 4'0 ) yaşlarında gözük· 
mektedir. Kendisi Erzincanda 
doğmuı ve orada b6ylimüştür. 
Yakalandığı zaman kıyafeti çok 
mantazamdL Oldukça lüks giyin-
miştir. 

Konuşmasına ve hareketlerine 
bakıldığı zaman iyi bir tahsil 
ıörmüş olduğu da anlaşılmakta· 
dit. Arif ilk suallere ka111 Ame-
rikadtı Detroyt şehrinde bir şi• 
mendifer fabrikasında, son :za· 
manlm·da da bir otomobil fab .. 
rikas oda çalıştığını söylemiş, 
ancak son günlerde orada i~ 
kalmadığı için ticaret yapmak 
maksadile memleketine dönmiyo 
mecbur olduğunu ifade etmiştir. 

Amerikadan buraya bir Türk 
pasaportile gelmiştir. Polis ken
disini on gün kadar isticvap için 
alıko} muş, sonra Adliyeye ver· 
iniştir. 

Dün Arifin nzerinde 900 Jira 
kadar bir para ve mühim vesika· 
lar ç·kdığ.nı yazmıştık. 

Öğrendiğimize g~re bu ada· 
auo üzerinde (9CJ'J) lıradan başka 
bir miktar dolar, altın para ve 
beıi birlikler de çıkmıştır .. Ari.fin 
lb:erinde Hoybon cemıy~t~no 
ait vesikalardan başka kendısıne 
doktor Nuri isminde birisi tara· 
fından eski harflerle yazılmış 
b~ de mektup bulunmuştur. 
Ayrıca Hoybon cemiyetine ~~~ 
ay muntazam surette ve~dıgı 
aidata ait makbuzlar da ib:erınde 
çıkmıştır. . 

Arif nzerinde çıkan para ıle 
Erzincanda t.icaret yapacağını 
Hoybon cemiyeti~in h~kikl 
maksadının ne oldugunu bıJme• 
diğini, kendisine bir hayır mües· 
ıesesi olarak tanıttıklarını, esa· 
ten yirmi senedenberi ~~e
rikada bulunduO-unu, kendısın• o • 
den bu cemiyet namına. ıs~e-
nilen paraları da hayır ışlenne 
aarfedilmek üzere verdiğini söy· 
lem iştir. 

Şimdiki halde hAdise AdHyeyo 
intikal etmit bulunmaktadır. Be
fİncİ Müstantik taralmdao istic-
nbıoa başlanılmqbr. Keoditl 
tevldfha11ededir 

1 - Bazılara hayatın lı:p zevk, 
a-üzel ve neş'• tarafuu alır, fenahk 
tarafını ihmal ederler. Bu,ılar ufak 
bir felaket kartıaındA müvaı:enelerinl 
kaybedip tafırırlar. 

SON POSTA 

1 

2 - Buaları hayabn hep kötü 
taraflarını alap öbür taraflarını glJr. 
mezler. Bütün hayAtlarında bttbaht 
n betbin yaşartar. 

• Bedbin Ve Nikbin • 

3 - Ne fenala'·<lara mukaveoıet 
edemiyecek kadar !ıiubali, ne iyilik· 
leri göremiyecek !<adar betbin 
ohua11nız. Hayata oldu~u ıibi ıör· 
miye alıtınız. 

• 
SON TELGRAF HABERL,ERI-

Başvekil Paşa Ankara da 
ismet Paşa Hükii~et Merkezinde 

Büyük Merasimle İstikbal Edildi 
Ankara, 12 ( Hu.;ıısi ) - Başvekil İs~ Paşayı'jtinde duran askeri ınfifrez.e selim resmini ifa etti. 

ş~hrimize getiren -eksı :e·; bu. sabah Ank~r~ ista· ı Bütün Velciller, Meb'oslar. askeri rical, diğer hll· 
sıy~nuna. muv?'';~.lat el/•· Aym trende. ~arıcıye Ve· kiımet erkanı, sefirler ve sefaretler crklnı Başvekil 
kıh Tevftk Rtı~4u, Fırım Umuml Kitıbı Recep Bey· p · fkb 1 · · · t · d h b l 1 
)erle Başvekil Paşaya Rusya seyahatinde refakat a~ayı~s ı k~I ı~n ıs a~~o~ a azır d u u~uyo~ a ... 
edeulerden bazılara da bulunuyorlardı. Tren ist~· ar ı. . aşve 1 

• 8.fa 8 ış ar arasın a 11tasıyon 
si ona girdiği zaman baodo terennllme b 1 d ınethalme geldı •o hazır bulunanlarla ayn ayn 
lıiuiyonda Başvekil Paşayı istikbal için to;lş a •· mfisafahada bulundu. Başvekil Pş. " Hoı geldiniz " 
kesif bir kalabalık vardı. Başveldl PC!şa tre:d:: temennilerine karşı seyahatinden çok memnun 
mütebessim bir çehre ile indi ve saff ıh arp vaıiye· olduğunu söyledi. - -
M. Dumeri Vuran Adam 

• 
,Mühim itiraflarda Bulundu 

-~---

Mareşal Hindenburgu Da Öldürecekti 
Paris, 12 (A.A) - İsticvap edilmekte olan Gorgulof, Polon· 

e<lilen suikastçi Gorgulof ihtilal yaya geçmit ve bilahare Prağa 
~snasında. ~abinsk~yauya g~lmiş· gitmiştir. 
tır. Kendısı, evvela BolşevJklere Goraulof 1921 ve 1931 sene.. 
aleyhtar olan kazak teşkilatına feri ara:ında Rusyaya gitmiı ol· 
intisap etmiş ve mütea!nben .1919 duğunu inkar etmiştir. 
senesine kadar Kafkasyadalu Be- Merkum yekdiğcrini müteakıp 
yaz orduda bulunmuştur. Hindenburga Çekoslavak cumhur 
Bundan sonra Rostofa dönmüş reisi Mazarike va kendisinden 
ve orada bp tahsiline devam, millakat talep edip te bir türlü 
müteakıben Minske giderek ~oris muvafakat c~val ı alamamış oldu· 
Savinkofun Beyaz Ruslar teşkıla· ğu Sovyet]erm P 4ris sefirine karşı 
tJna intisap et~iştir. . ~ suikastte bulunmayı düşünmüş 

Gorgulcf, bızzat mıllı c~ru~ıu• olduğunu beyan etmiştir. 
riyetçiler birliğini ihdas etmıştır. 

1 
Paris, 12 ( A.A.) -Müteveffa 

1921 de Sovyet zabıtası tara• Reisicümhur M.. Dumer'in naşı 
fından ararulmakta ve takip dün akşama d_~ halk tarafın· 

Bir Deniz 
Faciası 

Porto, 12 ( A.A) - Gauss 
isminde bir Alman gemisi karaya 
oturmuştur. Gemiye mah\•olmuş na 

zarile bakılmaktadır. Fntma dolayı• 
sile tahlisiye ameliyest müşkiildür. 
İki salapurya devrilmiştir, IO kiti 
kadar kayıp vardır. Yalnız 4 tayfa 
ile 2 yolcu kurtarılmıştır. Kaptan 
ile 5 tayfa vapuru terketmekten 
imtina etmektedirler. 

Bütçe Tetkikleri - -
Encümen Masraf Fasıllarını 

Sıra fle Tetkik Ediyor 

Ankara, 1 l - Bütçe Enctl· 
meni 932 blitçcsinin tetkikine 

bqlamış vo Millet MeclisiJe Cüm· 
bur Riyaseti ve Maliye Vekaleti 
masraf bütçeleri üzerindeki tet· 
kikatını intaç etmiştir. Encümen 

/STER İNAN, İSTER 

dan yapılan geçit resminin hita
mından sonra M. Tardiy&, M. 
Pietri, hazır bulunduklan halde 
tabuta konulmuştur. 

Son derecede heyecanlı olan 
bu merasim ancak birkaç dakika 
devam etmiştir. 

Paris, 12 ( A. A.) - Dlln 
blltün gün, birçok şahsiyetler 
Lüksemburg sarayına ge· erek 
yeni Reisicllmhur M. Löbrön'Q 
tebrik etmişlerdir. 

Ahali Elize saraymda M. Du• 
merin nAşı önUnden geçmekte 

r 
berdevamdır. Alman sefiri, Hin· 
denburg ile Almanya hllkGmetl 
namına bir çelenk koymuştW'. 

Japonya 
Ve Çin 

Nankin, 12(A.A)-Japonyanın 
kıtaahm Şanghaydan geri çek• 
miye karar vermiş olması umu• 
mt bir memnuniyetle karşılan• 

mııır. Fakat Sbanhaikuan • Man
çuri hududundaki vaziyet endl
şebahş olmaktadır. 

• 
yeni nakliyat vergisi IAyibasının 
tetkikine de başlamıştır. 

İNANMA! 
Bir ttıccar ıınlatıyor: d 
"Birkaç ay evvel Telefon Şirketi memurlar~n ao 

biri geldi, f İr aylık muhave:e ilcreti olar~k 12 lırahk 
b:r fatura getirdi. O gün param yoktu. iki güıı sonra 
gelmeıini rica ettim. Fakat ertul gün gripe yaka~dn• 
dam On giln kadat' işime inemedim. O mü et 
zarf~nda majıuanı kapalı kaldı, tabii telefon da 
işlemedi. 

"!-laatahğ1 müteakip işime gittim. ilk lnditim giln 
yine bir telefon memuru geldı ve 19 liralık bir mak· 
buz getirdi. Bu farkı anlamadım, ltiru ettim. Memur 
kızdı. Telefonu aöktil. Çıktp gitti. Aradan bir •1 sreç• 
ti, UçilncO bir memur bu defa 37 liralık bir makbuzla 
geldi. Telefonum olmadıtı halde, borcum mütemadi· 
yen yükaeldi. Nihayet mahkemeye dOştük ... 

iSTER iNAN,, iSTER INAN .. MA! 

ı 

Sözün 

En Güç 
iş 
Nedir? 

.>ayfa 3 

Kısası 

--------- A. E. 
- Memleketimizde en güç şey 

nedir, bilir misin! 
Dün akşam bir arkadaşım ba· 

na bu suali sordu. 
Hatınma gelenleri birer birer 

jaydmı. Burada tekrara lüzum 
yok. bunları siz do tahmin edebi
Jirsinir.. Fakat ben söyledikçe 
arkadaşım mütemadiyen başım 
sallıyordu, Nihayet: 

- Bulamıyacaksın. dedi, biru 
yardım edeyim: Bütün bu Ay• 
dıkJarın vakıl zor, fakat nihayet 
mümkündtir. Ben o kadar lfllı 
bir iş istiyorum ki, (1000) kifide 
ancak ( 1) kişinin elinden aele
bilsin. 

Yine saydım, arkad8flm yine 
başım salladı, nihayet aczimi 
itiraf ettim, o zaman tek bir 
cümle ile a&yledi: 

- Borç vermektir, dedi. 
Arkadaşımı bu kanaate sew

keden ıeyi borçluyu tazyik eden 
eski icra kanununun yenisine faik 
olduğunu göstermek mabadile 
yapılmıt bir istatistiktir. 

Bu istatistiğe göre: 
1000 işte, 999 tane hıpsea 

taıyik kararı verilmiı, bu karar 
verilir verilmez mabkGmlardr.a 
( 991 ) tanesi derhal borçlarım 
6demiıtler, ( 2 ) tanesi de bapM 
girmiş. 

istatistiğin uı uh lrririae rlSreı 
Eski kanun .. Türkiye halla 

için, Tnrkiye adli makineli içia 
Türkiye memurunun rubu için" 
yapılmıfb, hapsen tazyik :sulünll 
kaldıran yeni kanun ise bu ruba, 
bu makineye Ye bu memura ur
madı, borçluyu borçlu bırakb. 

HUkmn çok ağır bulduğuma 
aaklamıya JQzam yok. lstatistiğba 
muharriri tetkik etmiş, hapseD 
tazyik usulüne en ziyade: 

- Yetim çocukların Ye dal 
kadınların nafakalanna temia 
için müracaat edildiğini 16rmllf, 
öyle aaylüyor. 

Bence muharrir ba cllın1eyl 
hllkmilnO ı ağırlığını biraz hafif· · 
)etmek için yazdı ise aldanmııtır. 
dul kadının veya yetim çocuğun 
hakkını vermemek alelldo bir 
borcu ödemiye yana~mamaktan 
elbette daha fecidir. 

Sözlln kısası: Mesele bir defa 
borçlanmamaktL Yoksa arkada .. 
9ımın hakkı var, anlaşılıyor ki 
dünyada insana en gllç a-elen 
feylerden biri do borcu öde
mektir. · 

Rakının Sonu 
Bir Sarhoş Silahını Çekti 

Ve Bir Kadını Vurdu 
Arnavut Refik, aakalh Naim 

ve Ethem isminde Oç kafadar 
Knçnk Lingada Boydooun b09-
tanında Azize ve Milniro isminde 
iki kadınla lıret etmektelerkea 
kadınlarla kavgaya tuluımut
lar, Refik tabancasını çekerek 
ateı etmif, çıkan kurşun Azize
nin koluna isabet ederek kadın 
hafifçe yaralanmıtlır. Sakalh 
Naim ile Ekrem yakalanmlft 
Refik kaçmışbr. 

Bitlerin 
Mümessili 

Almanyadaki Milli ıosyalld 
partisinin lideri olan Hitler, diğer 
memleketlerdeki Almanlar ara
sında kendisine taraftar topla
mak için her tarafa mllmessiller 
göndermektedir. Son rtınlerde 
şehrimize Rener isminde bir 
Alman mtihendisl gelmiştir. Ba 
zat Hitlerio Şark mümeuill olda. 
ğunu .CSylemektedir. 



Kıılagınuza Çalınanlar MEMLEKET HABERLERi 
1.------------------------------------0siup 

Edebiyat 

ilifkede Kaçakçılık Müca - Şe~~~ . • L. ~~aAC~ 
e 8. u ol l'h mme mhae" demif. Bizde a.-

delesi için Güzel ır ~ ;~ n: = i: 
Titr! çeye: .. O.taba beJU, a,.Ue 
m..ndar,, diye terceme olunm111o 

Her Tarafta Sabş T eşkilib Yapıldı ~= ':..~.-:...-=: 
ol ak pek çoktm. Silifke (Huıasi) - dmm Vi

llyet dahilinde tiitUn ve lir-a 
kAjadı kaçakçahjıaa karp ama
•z bir mlcadele vardır. T6tln 
lnhiaar idareli kaçak tMtha Ye 

kAğlt kuJlan•nlari te8blt etmif 
ilimlerini poliR blldirmittir. Otui 
kadar evde ,apalaa (tahaniyat 
neticesinde birçok kaçalı ev• 
bulunmuş, v maznoal.n Adana 
ihtiau. ma' naesiae p deriJ. 
mi,lir. Bir rl bir havan, 
bir yığın kaça tütün yakalan-
IDJf ve dlrt -"ek ile bir lracLa 
da mahke....,e Yeıtlmlftir. 

Kaçalcpllls mlcallllımill neti
celi o._.. ..................... 
havali için lhclu •ttiii kaylı 
caıaralan çok ntbet balmaflar. 
Bu ha1111ta bura lnbiw ldaral 
ıttzel bir mal bulmaftur. idare 

Slll/b Titllıa idi.., 
14,,,.•I H..-ı 

kly muhtarlarma ftl'eliJ• ar O.ıap inuaıa ta lreadilitlir. 
klyll tlttln ve Clpnll ftl'iyor, Zatea, whangi bir itte ol ..... 
muhtarlar da bu mamullb kly- ıibi 1uıda a asd .. la•ı ,.._ 
llllere 1abyor&.r. Bu suretle vili- tlal6ptur. Parçalanmıı Wr kaf._ 
,.mı .. uzak kap&erine kadar me yalaaz baraunu, ............. 
Tllttln lahiaanma m•malAb 1evkedl· teneler kimin olclaiuaa b• 
lerek kaçakçılık yapılmumın &nüne miliniı? Bize ylld tamtaa, 

seçiliyor. Şuna ela llJllJelim ki buaadaa hiç biri delil bepli-
Whiur idaresi bu tarzdaki me- Dia bir araya gelmesidir. Olltp 
•iade klyll ile en çok temu için de hlyleclir; fikirlerimlll, 
ederı bir devlet fabeaİ olmuttw. hayallerimiz bizi bem etmu, oa-
Her ay nihayetinde daireden ti- larm bir _..,. ıelm81i demelı 
tin almak lsere akm akm ka, olan 1114p Wm· ı&.ter1r. 
mahtarlm " ihtlJU heyeti asa- Fakat udece aakah, batta 
lan buraya plmekteclir. Klyler- k8fl keailmiı bir yOztl derW 

tanayamıyorm. O halde num
de baJi tetfdllb tok kuttret iclir. clu hariç bir yOı ,-ı.. •-
Silifke merkemde t1tt1D abp sibi fikirci.., hayalclea, yani ... 
feçe8 .... ba .,..,... .. -- barit bh- ..... .. lll6p 
petle hayli ,........... roktur. ... .. Şekille •num lllrll*iitclela 

a,ra 19yler olmaclıjı p defalar 
lljl-.ı-... IMSyle olmasa il
........ ...., ... fakat 
buna içimizden İ.DaDIDIJOl'D. Bir 
kitaba okurken: .. içinde ıtbel 
pyler var amma muharrir iJ1 
ifade edemem:~. dedijlmiz e&. 
mUJOI' mu? Şelrilıt: mana •n bir 
oldajaDu • pk il~ enler bu. 

Şekille mana biribirinden ,.. 
kili •Jrl ..,ı.clir. Şeklini bule-

ICJnkkale (HUIUll) - 8 llayt1 talebe baJl"&IBI 
bizim kaubacla mantazam Wr propam clalriHncle 
ppalan etfenceler aralanda ıectf. BGttba hallan 
blJllk bir alAka aW..clili hu eil•celeri ldlçlk 
talebelerimiz tertip ebnifler Ye pk muvaffak ol
mutlarcbr. Eneli klçlk talebeler tarafından (Mev· 

aimler) piyal OJD?D9 1f, IOlln klçlk bir dmre 
tarafmclu ı.,Mk d-.n ppdmlf " çok allDf" 
laamlflard1r. Bmadaa batb latildll •Ufl llylenadf 
ve fiiaW ol'1mmaflur. GIDclerclljim .....,.,. sllel 
ıeçea etleacelerden iç iDtibachr. 

·-·· m•aler olclate silli ... ..... telr'U. de v&rdar. Şekli 
yerine, ellddea oldufa fibi JİDe 
( llflz, elfu) el..,.._ ..... ile 
arasındaki fark keadftfliDM 
me1d- çakar. 

o.ıtp, pkHn cleğil, mananm 
bir ..-.chr. Bir muharrir içhu 
• O.ıtbu 1okbar .. dedijimiz _. 

6. H. 
~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~-

Trabzonda 
Meçhul Şerirler Bir Kam

yona Taarruz Ettiler 
Trabzon, (Hmul) - Evvelki 

pce Enurumdaa gelmekte olan 

ve içinde bir muaUimle on yolcu 
buluu bir kamyonet, Maçka ile 

Trabzon aruında bulunan Ma
taraca mevkiinde meçhul ..-ıarm 

....... anna ujramlfbr. Meçhul 
pluatar kamyonete bir yayhm 
atqi açmıflar, kamyonet hurda
bq olmut bir kurtua muallimin 
cebinde bulunan bir deste baa
kanota delmiftir. Şoflrin IOjak 
kanlalıjı •yeaiade kamyonet 
llr'atle yolana devam ederek 

yaybm atefinclea kurtulabilmit
tit. Janclatmalar takibe çabufbr. 

bttilcara 

lzmirde 
Bir infilak 
Faciası 

!amir ( Huaull ) - Araplaa
auda Bllblll aokapda otaraa 
Mtbteza otlu Mehmet İlmillde oa 
iki JllflllU bir çocukla TUlr 
ismindeki bir çocuk cavardald 
tarlada oynarlarken, rerde bir 
dinamit bulmQfludır. Çoeeldar 
cliumitin fitilini iki - ........ 
eserken clhaamit birdenbire pat-
luufbr. Çocuklar ell.W. Ye 

fklerinden yaralamatlarchr. 

Güzel Bir 
Müsamere 

Eakifehir ( Huwl ) ·-: O.. 
miryollan fabrikua DellUl'lpOI: 
ldllbGnlia pazar pil Yerditt 
........ çok parfak oldu. Mi-
amere ..t .me...- ..um.tir. 
Halle Saloau llmcaluaf · cloldwm.,.._ Ba ANtle ,._. Mr rece 
~. 

kORJa Y1A1enisl 
Kocya (HlllQll)- Şeluimilde 

imal edDu yemeallere ratbet 
artmaktaclar. Karamaa ,emeaW 
lwl v.uea bu l;.eniler Jubk 
arif ve Wif ol için ~ 
............ ... ektedir. 

........ lnliali 
S. (llHllll) - Jkılal .. ... ..• -- ıhı••·• • 

230 Albn 
Kastamonuda Bir Adamın 

Albnlannı Çalllllflar 

Çalan, (Huual) - Geçen• 
lerde Kutamomda Wr lmmzhk 
olmuf, Anıl! imünde birili Ser
idi llmiade ltlılnlD (230) altımm 
plnnfbr. Ba paraları Viktorya 
ilınide bir kadmm latanbuJa ga. 
termekte oldaia tehrimis poli-
•• Kutamoaclan bUdirilmlftir. 
Viktorya buraya ıelea yolcu 
kamyoalanncla bahmmaf, fakat 
&zerinde (90) klftt lira pkmıfbr. 
Bu sebeple bclmm clrllmle 
alakam olmaclaja anlapllllllbr. 

Utnutnltane Kapablıror 
Tnhıoa ( HUlal1 )-BelediJe 

MecW tarafmclan amumbanellin 
bpabl.... bt't mrette takar
.... ehnlftir. ---, 
Mengende 
Bir 
Facia 

Meaıen ( H....ı ) - Bu a
Yarda Ak~ıkoca ka,lnla klb1a· 
._ ............... Us O.ama 
aevceleri Hatice ft Azime laa
mmlar Arak klJlne ........ 
.....,. sıtaüeter. ...... .. .... 
iM clerelhadea peerkea laya 
~ ............ de ...... 

.. .__Nl.ir•· ......... * 
............. .....adi ... . 

mm adamm tlalibuada llfm 
,o1mr ...,. .... ,.. ... ~ 
lltemlJon& idi ~. o ada• 
nun ke.cliH malıaus fikirleri, ha· 
plleri yoktur, yani fikirleri, 
hayalleri biribirleriae .......... 
bir aurette bail . amıyor demek 
istiyoruz. 

2.ki ve yeni Tlrk edebiya
bncla en çok ıöze çarpan feJ, 
llbperestliktir. Mana pek ar .. 

... ,.., -- olmapaca 
)'Oktar; •tlece elfua elaemmiyet 
veririz. Bum bqhca •bepleria
den biri biscl. D .. • İD pek 
yelli olmamdır. Kalıp, llfa, .... 
IDID her teJlcllr; çllnkl MIUD .,. 

ı-................. .. 
.ırae ..... 1 • , ..... . 

DtDda .....,.n .. .-. 
Bittabi • g&zeJ eter, ~ 

Be teklln blrlettJll e~. 
Fakat 1116p ı&rllaa. aezt•, 
ona için •n herkes alama. 

MaDWs, yani 8tl6p.a telıH• 
de kıymetiai inkar etmfJoru& 
•Yıllar..,.,,,,.,,, ~ .,ı. 
,.,.,, _ _,_si,;, .... s.M-
ce pldl jWllll; fakat .. yal • 
yerine • ... e, , .. yar • 1_... 
•doat.. di,ıa, bOtUn .o.rl l:apt. 
Yabp Kadri Bey, lnn•etl 
bir fekilddir, llltp ..WW 
d.P. 

MetlıurBama ile4'A._. 
lio da 1enl bir baaaWet, ,..t 
bir WOp ptırmecliler ı - ... 
ldUer ~- ......... ....ohir. ..... p.p, ~ ...., 
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Siyaset Alemi 1 BABİC:I 

EDEBi TEFR1KAMIZ: 1 ============ 
VIKTOBTA 

z;: Muharriri: · /(nal Hamsan ~akleden: H. Ş. 

Yoban sandalı çZSzdO, kOrek· ı ketsiz duruy?r, boyuna vapurda: 
leri li ld B b k bır" kileri ıeyredıyordu? Yohan kendı e ne a ı. am aş a B -
lezzette birtakım tahassüılerin kendine mırıldandı: en boyle 
benJiğ" • t - f k d" du. elimde küreklerle sandalda ka· 
8 ım sars ıgını ar e ıyor B de karaya çıkaca• 

u be k - .. .. · un lanıam. en 
Ilı "k·r~a gunun şun, vap.ur k g· m dedi ve sandalı çevirdi. 
I Usı ısı gözlerinin önüne çaçe • 1 T bu . anda gözlerinin 
L~rden Ve demetlerden örülmüş ıı fi dam beyaz bir 1ekJin geçti-. 
oır r. rd . . d un n en d . 

,..e e &'.Jif Or u. fi.al far ketti. Arkasıııdav. ~~ız~ 
Fakat Ditlef neden 18Ddala dfttep bir şeyin gOrlltftsiull ışıtti. 

lir111eyip, rıhbm lizerindo Jun.i. Vapurda . .,. rıhbmdaa birçok 

nevmidane feryatlar yllkseldi; 
gözler 9e birçok eller o beyaz 
şeyin kaybolduğu noktayı göste
riyorlardı. Yukarda: Kızım, kı· 
11mf diyerek çırpınan annenin 
ıesini duydu. Y ohan birden göz· 
lerinin karardığının farkına vardı. 
Artık ne kimseyi görllyor ne de 
söylenenleri işitiyordu. Birden 
sandaldan fırladı ve denize daldı. 

Bir saniye kayboldu, daldığı 
yerde bir müddet su kaynaşır 
gibi oldu. Delikanlının orada bir 
şeyle uğraştıiı anlaşılıyordu. Va
pur llzeriııde ah ve eniuler ~ip. 
miyordu. 
Yo~ kaa malıalliadea bir-

kaç kulaç ilerde suyun yüzüne 
çıktı. V apurdakiler tiddetli ve 
gazup hareketlerle ona ıuku
tua istikametini g6ıterdiler. 

- Hayır, orası değil, bu ta· 
raftan! 

Çocuk yeniden daldL 
intizar fecidi. Güğertede bir 

erkek ve bir kadın durmadan 
ellerini ovuşturuyorlar, acı acı 
baykınşıyorlar· ı. 

Vapurdan bir başka adam da 
denize abldı. Bu, ceketini ve 
potinlerini çıkanp kazazdenin 
imdad1Da koşan ikinci kaptandı. 
l{,zcağızın dliıtilğil yeri büyilk 
bir ihtimamla arqtany<Jrdu. Artık 

• 
Gönül işleri 

HANIMTEVZE 

=: TAKViM= 
[PERŞEMBE/ 

sı aa. - 12 • Mayıı • 931 IC.hwr 7 
Aralıl 

• Muharrem • IS50 

Vakit Eııan3 V. t1 
l==z=-ı= =--

GGne, 9 30 4. 46 

Öflı 4. ~· 12. 10 
ikindi 8. 16. 8 

Rumi 

Alquı 

Yataa 
1msak 1. rr 2 

tecaniı fırkalarla bilkOmeti idare 
etmek 18temem bütün mesaisini 
ıarsmışbr. Zaruri olan ıslahat, 
milletin itimadım haiz ve inzibata 
malik fırkalar taraf.adan vllcuda 
ge~i~ilebilir. Biz milletin itimadım 
haızız." 

herkesin umidi onda idi. 
AnilZln su sathında Yobaıua 

bBŞ1 g&r&ndtl. Bu aefer evvelkin
den daha uzakta, birçok kulaı 
daha ileride idi. Kasketini kay-
betmiş, kafw ğüneşte bir fok 
balığımnki gibi parıldıyordu. Ga-
rünmez bir kuvvetle milcadele 
ediyormuı gibi, güçlükle, bir tek 
elle yllzüyordo. Sonra iri bir çı
kını dişleri arasına sıkıştırdı. Bu 
beyaz şey kazude kızın uücudil 
idi. Vapurdan ve rıhtımdan hay• 
ret ve takdir sesleri yükseldi. 

Bu sesler Ozerine ikinci kap
tanın başı suyun sathında görü
nlıp etrafı tetkika başladı. 

( ArJcau 'C'U) 
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Sabretsin ~I 
1 

Yolcu gişenin önünde sabır· 
ıızlandı': 

- Memur Bey baksana, sa
atlerdir gışenın önünde bekli· 
yorum. 

Memur soğuk kanlılıkla ce ap 
.-erdi: 

- Ben senelerdir arkasında 
bekliyorum, biç şikAyet etmedim! 

Ozür 
Yaşlıca bir zat lokantaya g:r

di; bir çorba istedi .• Bekledi, bek
ledi, çorba bir türln gelmiyordu. 
Yaşlıca :zat hiddetlendi, ganonu 
çağırdı; 

- Garson, hani çorbL. iki 
saattir bekliyorum, daha oekadar 
bekliyeceğim .. 

- Hakkınız nr beyefendi 
nkitler de ne çabuk geçiyor .. 

istidat 
- Kanm iyi bir tramva1 bi

letçisi olabilir. 
- Neden 

Ahmet Bey Meh· 
met Beyi yemf'ğe 

davet elt:i 

Sofralar kurul· 
du, yemekler gel
di, tam b:ıtlı} acak
ları sırada Ahmet 
Be) lfü sual sord ıı: 

- Jıh hın et Bey, 
anlatsanıza sızın 

peder nasıl vefat 
etmişt"? 

.Jehmet Be} an· 
Jatmıya başladı, 

anlattı, hikaye 
uzun sürdü,ycmek
ler de(,ıişti, Ahmot 
Bey karnım do· 
yurdu, neden son· 
ra Mehmet Beyin 

&kiı baıına geldi. 
Hiklyc bitmit fa· 
kat ayni umanda 

yiyecek te bit.mit 
Mehmet Bey at 
kalmıtfl· 

Kenclikendine 
c Ben bunun acı

sun çıkarmm>dedi. 

• 

A Ç l !<. 

Eğer aklım olsaydı seninle evlenmezdim •. 

kUiuldu yemekler 
geldi. Mehmet Bey 
ıordu: 

- Ahmet Bey, 
fU sizin peclerin 
vefatını anlatsana: 

Ahmet Bey çor
ba kftscsinden ba
tını kaldırmıyn bi
lo Hlzum görmeden 
cevap verdi: 

- Füc'eten ve· 
fa.t etti! . 

Sonradan 
- Anne bir ıey 

aöyliyeyiın mi? 
- Olmaz, ye

mekte konuıulmaz. 
- Bir tek ke

lime söyliyeceğim. 
Yemekten 

sonra söylenin. 
Annesi oğluna 

1emek bitince ses
lendi: 

- Söyliyec~i
ııl t imdi s6ylel 

- Aldığı paranın tıstUnO iade 
etmekten hoşlanmaz da! ... 

Birkaç gUn son· 
ra Mehmet Bey 
Ahmet Beyi yeme· 
jte davet etti.Sofra Ben senin aptaltığına daha o zaman hükmetmiştim ya. 

- Senin çata
lında sala.ta ile be
raber bir de aü
m Oklü böcek var· 
dı aen görmemit· 
ün, yedin. 

Sebep 
M. Bey çok 

korkaktı, korku· 

ıundan odasında 

elektrikleri ıöndür

meden yat.ardı. 

lf. Bey evlendi, 
artık 7atarkon elek-

trlk leri ıöndilrU· 

JOrdu. 

Bir arkadaşımla. 

kon Ufayorduk: 

- De!ene, de
dim, kansı M. Be

ye cesaret veriyor 

da elektrikleri sön· 

dOrDp uyuyor. 

Arkadaşım gOl· 
cto .. 

- Evleneceğim amma, kocamla anlaıamam 
diye korkuyorum .• 

ŞIMARIK 
Yine bir şey isteme, 
H:ı.ydi orclan şımarık 
llerşoyc, olma7., deınOi 
Y:ıpnıa :ı.m:ı.n şımarık .. 

• Çektiğim yeter amma, 
Sokul biraz yanıına; 
fki<lo bir ağ1aın:ı, 
Art1k uslan 9ıınarı'k .. 

* Beni ilzilp, inci tıııc .. 
Darılıp hemen gitme, 
Razı ol niyetime; 
Aşka inarı 9ımarık .. 

ll-
No de lıoş baluşl:ı.rın 
Bir gOliı,iln bah:ınn; 
Bulutalım biz yarın, 
İşte zaman tımank.. L ff, 

Ahmet Bey geldi mi?. 
Geldi .• 

. . . --~. 

l--t-------1-1 
Zavallı 

- Şair Cabi zavallı bi 
adamdı. İki gözü de görmüyordu 
Znvallılığmın sebebini anladın yal 

- Evet şairliği!.. 

Gişede 

- Bana bir gidip gelme bl 
let •ersene! .. 

N eresl İçin? 

Yine buraya döneceğim!,._ 

Yanhşhk 

Beyefendi kahveyi beğendi, 
lıimıetçisinin yüzüne güldn: 

- Aferin Gülsüm, bu sefer: 
iJI kahve almışsın .. 

Gnlsüm şaşırdı; kendikendine: 
- Eyvah benim kahvemden 

pı,irmişim •• 

Dışardan 

Mihriban Hanım odasının 
datemelerini değiştinniı .• 

- Nereden gördüıı? 
- Dışardan .• 
- Maatteessüf ben de. 

Masala 
F. Boy ıa.ir 

ft~ıkJardandı. Bit 
gün sevgilisine 
ilim aşk ediyordu. 

- Bilseniz HA• 
nımefondi, ben q• 

kımızı neye benze
tiyorum, siz daima 

yerinizde duruyor

~·.- sunuz, ben cazi· 
benizo tutulmuf 

mütemadiyen otr~ 

fımz.da dönüyorum. 
Mesel&.. MeselAI. 

c Siz bir gtl• 

ncş, ben ctr:ı.!ınız· 

da donen dUnya ı 

diyecoktl ; fakat 

sevgilisi daha ça• 
bak dnvrandı. 

- Buldum, bul• 

dum .. Ben bir boıı· 
tan kuyusu, siz de 

- Zannetmem, 

ıeco kansınıo yn
zllnfl görmekten 
daha çok korkar 
da onun içindir. 

- Öyleyse çok zengin birisile evlen?. 
Neden girmedi? .. 

- Hanım evde bulunmadığı bir gOn gelirim, dedi. 
dolap beygiri. 

GEL 
Ne olur yanıma gel, 
Bir parç:ı beni dinle .. 
Olmaz mı b:ı.ydi güzel, 
Dol:ı.şalım seninle. 

,,.. 
Havada bahar iıt~, 

Çıkalım hemen yola. 
Eğleniriz elbette; 
Dolaşalım kolkola .. 

Kekeme imiş 
Muallim edebiyat deni Yeri· 

yordu. Dedi ki: 
- Yazı yazmak gayet kolay: 

En iyi ya:ıış tam, insanın konuş· 
tuğu gibi yazmasıdır, size ver· 
diğim mevzuu bu tarzda yazar
ıanız daha çok muvaffak olur· 
ıunuz. 

Üç gün sonra talebe yazdık
ları vazifeleri getirdiler. içlerin
den biri şöy!e idi. 

" Gü gü gU neş u u u fu. 
foktan do do do ğu yordu, be 
be ben bi bi bir de de niz ke· 
narında. n 

Tahrir vazifesi başından ıonuna 
kadar b~ı tarzda idi. 

.-..-.-.-.... - -

Vern.ezse 
C. Beyden bir adam sadaka 

istedi.. 
- Beyefendi, fakir bir bok

ılSre sadaka veriniz. 
Sen ıabideo boksör 

mllsün ? .. 
- Evet 1. 
- Son defa kiminle dö-

vDıtlln? 
- Bana sadaka vermiyen 

birile !.. 

Kokusundan 
Bir avcı an· 

lattJ: 

- Ben ava. gt-
derken çantamı 

lahna yapraklarile 

doldururum. 

Mcr:ı.lda ııorduın 

Niye?. 

istihfafla yüzfi-: 

me baktı 

- Canaiır amcazade dediğin 
de kim? •• 

- Etki amcazadem .• 

Doğusundan 

Bey Hanıma hiddetJendi, na· 
sıl hiddetlenmesin. Bir haftada 
Uç tane ipek çorap, bir çift is
karpin, bir rop, bir manto almtı 
yine hanımın gönlil olmamlfh. 
Birdenbire sordu. 

-Hanım, ıen nerede doichm? 
- TuzladaL 

- Tevekkeli detll tuzluya 
mal olmuyonun. 

Sis 
.Kadık6yden ls

tanbula geliyor
duk? Deniıde mOt· 
bit bir ılı vardı .. 
Yanımd:ı.kJ arkada· 
ıım dudağını büktü: 

- Bu da sis 
mi?. dedi, yJrmi 
sene evvel ben 
bir sise teu.dOf 
ettim. 

Sordum: 
- Yirmi eene 

evvel sen nerede 
!din?. 

- Niye olacak, 
dedi, tavt:uılar ko
kusunu alıp pe;im
dcn ko,arlnr. 

-Kocam artık içki içmiyor, kumar oynamıyor, erkenden eve geliyor. 

- Nerede ol
duğumu nasıl bi
leyim a?:idm ali!· 
ten hiçbir yer 
görünmUyordo. 

- Desene muvazene verııiai onun muvazenesini yerine ietirdi. 

GI 
Ben b1ktım senden artık , 

Haydi çabuk gitsene!. 
Ne fena derde çattık, 
Sevitilmcz bir sene •• ,,.. 
Bahar geçti, geldi yaı .. 
Arqtır batk.a.sını, 

Xacırırsan tutulmaz; 
Bırakma yakasın ı .. 

Açıkgöz 

Tramvayla Çemberlitaşın öniin· 
den geçiyorduk. Ôn sahanlıkta 
benim yanımda şişmanca bir zat 
duruyordu. Birdenbire vatman' 
batırdı. 

- Vatman emirden haberio 
yok mu?. Çemberlitaı sakattır. y• .. 
•at geçilecek .. 

Tramvay birdenbire yavaşlacb· 
Şip:ıan zat tramvaydan atladı! .. 

Tramvay öküz arabası gibi 
ilerliyordu. Bu sefer kaldırımdalJ 
vatmana seslendi .• 

- Gerçi böyle bir şayia çık .. 
mıısa da bilahare öğrendim ki a.S• 
yokmuş, şimdi istediğin süratl• 
plebilirsin 1-
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CUK 
ÇOCUK ŞiİRİ: 

Meyvelerin Dili: ELMA 
Aslım Hintlf, yaşlıyım, 1 Kimleri aldatamadım. 
~anma ağırbaşlıyım bk Ademi cennetten 
ıcAltın elma .. ilk adım. Aldabp koYduran ben.. 

1 
Doğru biUlla aapıtbm 

tık Ademin cennetten Bu günahı ben yaptım. 
Kovulmasına ıebep Fakat pek Jeızetliyim 
Bi in ki ben olmadım. Zayıf dejil etliyim .•• 
Aslım Hintli yqhyım, Kabahat bende değil 
Sanma ağırbqlıyım.. Suç meyYeyi yiyende ••• 
Alhn elma ilk adım Altın elma ilk adım 

Deniz 
Kenarında 

Denize lndinls ..ı. kumlarla 
o,.._p bqladuua m1 1 ffayaJar 
ummıya, deniz zamanı gelmiye 
hfladı. Eviniz denize yakınsa 
mutlaka sahile gidiniz, kumda 
ıoyunup ~nq banyosu yapım .. 
Kemikleriniz kunetlenir, yorıun
lufunuzu unutursunuz. 

Sineğin 
Gözü 

Havalar 1S1nmıya, sinekler bl· 
.. tekrar nhatsaa etmİJ• bafladı
lar. o ldlçtık haynnm klç&clk 
t_lıln&ıa içini r6rmek lateneail 

reame bakum. Bu resim ,azil 
ttlılerce defa btıytlltea bir maki
:e ile almmlfbr. Ş.,.lıcık PJ 
eiiJ mi? 

Bu Haftaki 
Bilmecemiz 

Bu hafta aize 
kelime oyununa 
benzer bir bil
mece Yeriyoruz. 
Yalnız bunun on
dan farla ıudur: 

G6r0yoraunua 
ki bilmecemiz 
bir merdiven ~ibl 
tertip edilmit. 
her buamaia 
bir numara kon
muştur. Şimdi aİI 
bir numaradaa 
başlıyacak ve bq 
hJl'fli bir ke
lime buJacakmım. Bu kelimenin 
.-.. harfi ikinci 11raya yazaca• 
jıaız keli~enia birind harfi olacak
br. Bu aureUe her kelimenin ıon 
harfini diğer kelimenin birinci 
harfi olarak kullanımz ve 6 keli
meyi doldurunuz. F arzcdelim ld 
birinci numaraya bulduğunuz beş 
harfli kelime ( Adana ) dır. O 
halde ikinci kelimenin birinci 
harfi de ( A) olacakbr. Bilmeceyi 
hallettikten aonra keaip bize gla
derinia. Doğru balledenlerden iSi 
kifiye ılizel hediyeler verilecektir. 

Çocuk Haftası 

Bitlilte çocuk haftası Defe •• 1 

Aldatbm aldanmadm. 
Ne bende 
Ne aende 

Suç meyveyi yiyende 
Çünki onun lezzeti 
Sulardan ıerio eti. 
Ditinizde gıcırdıyaa 
Mis kokulu bir etin "' 
Susayana serinleten 
Şifalı bir lezzetim yar. 

Faydalı 
Bilgiler 

• Afrikad~ olaaydılllJ ne yerdt. 
nız zannedıyoraunuz? Şimdi ye-
diğiniz koyun, piliç, balıiı ya 
bulurdunuz ya bulamadınız. 
Afrika ortalanada yqıyan kabi
leler, çoculdanna aYladıklan 
hayvanlann etlerini yediri 1 
Bunlar arasında yabani dom~ er. 
tyılar, batta au aygırlan vard~· 
qte bu re.simde ıardiiifinüz fe; 
bir 1111 aypuua dilidir. Sekiz 
saat kaynadıktan sonra bile ke-
ıip parçalamak mllmklha deiiJdir. 
Dilia bir kheleden farla yoktur. 

- Oğlum, alb J•fJDa buba 
da hAll ,elllliyem kadar boJUD 
1ok. 

- Ben pmsiyeniz kadar yq-
b dejilim ki amca 1 

etlence içinde geçlllİftir. Muha
birimizin pndermii bu reaim
lerde kaçtık pwularm lemaille
rini ı&ilYOl'S1IDUI. 

1 - Çocuklar çok 
~>'e>nwaaa. 

aOrilltD 1 2 - 86yle pllltil yapanaDll 1 3 - Baba. alqama ne yemek 
akfama pmek •ermem ha 1 var 1 

Rober Koogan Size 
Resmini Göndermiş 

Eskiden Jald Koogan isminde bir knçnk artist Yardı. O timdi 
bnyndn. Mektebe girdi. Yerine kardeıi geçti. Rober Koogan knçDk 
ve ıevimli bir sinema artistidir. Holivuttan ıiıe resmini göndermif. 
Yukandaki resmi kesip bir kartona yapııtıruu.z ve bir habra olarak 
uldayınız. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

28/nisan/g32 tarihli nashamızda in
u,ar eden ve içinde [sakh yedi bırsıı 
ve bir ejder] bulunan bulmacamızı ta
mam bulanlardan hediye alacakların 

iaimlerini yazıyoruz. 
Hediye alacaklardan .lstanbulda 

bulunan karilerimiıin pazartesi, per
tembe gflnleri öğleden aonra bizzat 
idarehanemize gelerek hediyelerini 
almalan l&ıımdır. 

Yalnıı tqrada bulunan brilerJmf
ztn hediyeleri poıta ile adreelerine 
gönderilir. 

Eum alacaklar : 

fatanbul Kıı Ortamektobl talebesin
den 489 Zipn, Kmltoprak Altıncı 
mekt.ep ikinci sınıftan Mediha Süley
man, lstanbul 84 dOncQ mektep betincl 
sınıftan 228 Maıoyyen Nazmi, latanbul 
Erkek liseal birinci sınıftan 477 
Asaf, latanbul Erkek liaeel ıoanca 
sınıftan 1318 Kubterem Be1 •• Ha
nımlar. 

KUl'fUD kalemi alacakları 

latanbul DarOffafaka mektebi ta
lebesinden 11 Ffdal, Maltepe Askeri 
liso talebealodea ~ Halil, Kandilli 
S! lnol mektep botinci sınıftan GOıin, 
Kaba&q ıs anca mektep talebesinden 
832 hset, Alemdar caddesi Hasan 
pqa kon&#lnda Saranga Ester, lstan
bul Kıs Ortamektebi talebesinden 84 
8019J1a, latanbul 48 ıinci mektep 
dördlnoa ıınıftan 164 Nihat. lstanbul 
25 inci mektep talebesinden 108 Me~ 
'ZUka Tabıin, lstanbul Erkek liıeal 
talebesinden 1023 Ensarf, Oelenbevl 
Ort.amektebl talebeıf ndeo 18 Aımi. 
Bey ve Hanımlar. 

Albllm alacaklar: 

Gedlkpqa Fransız koleji talello· 
ılnden &iman Rıza, Ernnköy Sahrayı
cedit numara 91 Şiıkran :ıt.to. lstanlıul 

44 üncü mektep talebesinden 204 Fik~ 
rlye Ali, lstanbul Kız Ortamektcbl 
talebesinden 600 Nuriye, Üsküdar 
21 inci mektep Uçtıncll sınıftan US1 
Sait Ziya, Kandilli Kız liseai birinci 
ıınıftan ısı ı Aliye, Balıkesir .ladkl&I 
mektebi ikinci ıınıftan 43" Fuat, An· 
kara Erkek Ortamektebl birinci 11011-

tan 2;;o Orhan, İnegöl lcra memura 
Kemal Bey vasıtaaile Sal&battin, Be
oğlu 24 ancü nıektop dOrdQnoa 
sınıftan Bedri, Davutpafa Ortamektcbi 
talebesinden ı48 Ldtfi, Salihli lhsan 
Bey kızı Emel, İzmir Bornova Dokuı 
eylCU mektebi betinci sınıftan Saime, 
latanbul Hayriye liaeai dlJrdOnca ıı
nıftan 102 Nedret, Ankara Tarlı: Kuse
vl mektebi dlJrdOncü sınıftan 190 
Salamon Bahar. Ber ve Hanımlar. 

Defter alacaklar : 

Davutpap Ortamektebl &alebeRin
decl 217 Necdet, Batırto.' Kııtqında 
10 Naran, Beyottu Toz koparan mek-

tep sokak 18 Yit.ali Kamili, Samsun Gazi 
llhıfnektebl betlncl 11ndtan 268 Ali Şa
dan, Ayvalık. Ortamettebl lkfnof 11nıt
tan 101 Adnan, latanbal Feyslatl U.eat 
d6rdOracO ıınıftan 818 Necdet, lataabul 
Pertevnlyal l.laeli talebesinden 42' 
Muzaffer, latanbul YObek Tiaaret li
ıesi birinci sınıftan 1005 Vedat Bey 
ve Hanımlar. 

[Arkası var) 
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(SON POSTA) da Hammtegze bütün 
gençlerin kalp ve nık işlerinde en a•mlmi dert 
erbfıdır. Allı-nl:re, dostlnnnıu rli3 liycmcdiğlnlz 
•tk dcrt1crlnlıd Ha nımteyz.eye yaı.ınır. Hanım· 
tepe ya her günkü &Ütunda veya husust mck· 
tupla ccvnp verir. H:ınımteyzcnln fikirleri, b'rçok 
gençler! büyük mütküllerden kurt&n)or. 

Dertlerinizi Hanmıteqzege Yazınız 

er 
Ev Kadını 

Ne er Bi melidir? 
(Bu sütunda çıkan faydalı malll· 

rnah toplayıp saklayını:ı. Bir gün 

gelir, ize vakit kaz:ındmr ve ıiz:l 

bilyCk müşkülattan kurtarır.) 

Sebzeyi 
t<aynatzrken 

Sebze pişirdiğiniz 7.a man ren· 
rini muhafaza etmesini isterseniz 

uyun içine biraz soda, biraz da 
limon suyu atmıı. 

Alümirıyüm 

Kaplar 

)fa 

Alüminyum kapları her ak
ıam boşaltıp temizler ve başaşa· 

ğı koyup kurutursanız, daha 
uzun ömürlil olurlar. Alüminylim 

kapların içinde kalan su damln
lnrı bile k:ıbı bozabilir. 

* Kordele 

Ve Danteller 
Kordele ve dantelleri yıka· 

dıktan sonra kurutmak için as
mayınız. Yere seriniz. Kordele
yi kuruyuncaya kadar bir bar
dağa sararsanız daha iyi olur. 
fyi danteller hiçbir zaman ütü
lenmez. 

* Halılara 

Rengini · Vennek için 
Zaman ile rengi solmuş hah· 

lan, içine biraz sirke ve tuz ka· 
nşbrılmış sıcak su ile siliniz. So~ 
ra açık havada kurutunuz. 

Her 
Çocuk Annesi 

Neler Bilmelid.r? 
Çocuğun uzun Dişlerini 
Temiz Tutunuz 

Çocuğun sıhhatini rııulıafaza 
edebiimesi için iyi yiyebilmesi 
lazımdır. Yediğinden zevk alabil
mesi için de sağlam dişlere ibti· 
yacı vardır. İhmal kadar dişleri 

bozup çürüten birşey yoktur. Diş· 
ler, daha küçük yaştan, 
her akşam fırça ile temiz· 
lenmelidir. Hatta sabah ve 

' akşam temiılemek müreccahtır. 
f Annenin vazifesi çocuğa bunu 

öğretmek ve onda bunu itiyat 
~ haline getirmektir. Az zamanda 

çocuk dişlerini temizlemeği öğre· 
nir. Ona küçük bir diş fırçası, 
bir de küçük pat tedarik ediniz 
ve hergün dişlerini temizlemesine 
itinn ediniz. 

* Çocuğunuz 

Nornıal Midir? 
Çocuğunuz normal midir, de

ğil midir? Zekası ilerde midir, 
geri midir? 

Bunu anlamak için ~unlnra 
dikkat ediniz: 

Beş haftalık çocuk gUrültnln 
sesi anlamaya başlar ve tatlıyı 
sever, acıdan knçar. iki aylık ço-
cuk snatin tiktakmı f arkeder. 
Üç aylık Ç(lcuk, etrafmdaki eş
yayı tutup onunla oynamak ister. 

Dördüncü ayda başmı kal
dırmıya çalışır. Altı ile dokuz 
ay arasında oturmıya başlar. 
Doku-ıuncu ayda ( Baba ) gibi 
sözlere başlar. 

Çocuğur uzun inkişafı esnasın .. 
da bunları tetkik ve tespit edi
niz. Bunlnn vaktinde yapamıyorsa 
geri, vaktinden evvel yapıyorsa 
ileri demektir. 

• e er 

Bu sene deniz gömleklerinin sırtları t~mamen açık olacaktır. Yu- 1 
ırnnl.lki r•·"iın J • .. ,.._,,. ,;b ıı• ,rt .. ~ı h.ı ~ le.o.la bir fikir vereb:Jir. 

C SON ,. POTA) kadııılan ,.. gcııç kızlan 

AD 1 N 
aükadar eden mevzulara her ıeydcn fazla 
ehemmiyet •ermektedir. 

Şlmden aonr haftada bir defa Kadm ur 
famıı: olacak ye bu sayfada ıwılar hulunacaktırı 

Güzellik meac1elerl, eoı:ı modalar, çoc:llğu
DUJ:Wl terblyeal, evtııWa srlh.Ulfl, e.- blerl, 
el fılcrl " aafrc ... 

Güzellik Dersleri 
Dişlerimizi Güzelleştirmek 

için Ne Yapmalıyız? 

Bizde kadınların en ziyade 
ihmal ettikleri şey dişleridir. Du
daklara kırmızı, yüze pudra, göze 
sürme sürerler de dişlerin beyaz• 
lığına ve güzelliğine ehemmiyet 
vermezler. 

Halbuki inci gibi beyaz bir 
ııra diş, bir kadın tebessü mUnQ 
ne kadar güzelleştirir. 

Dişlerinizi sabah 1.kşam yıka .. 

yınız, her yemekten onra da bir 
çalkayınız. 

Dişlerinizde altın kaplama 
olanlar varsa o takdirde, dişleri· 
nizi tuzla, yoksa patla yıkarsınız. 
Dişleri yıkarken fırçayı aşağı 
yukarı hareket ettiriniz ve acele 
etmeyiniz. 

Diş arasında yemek kırıntısı 
kalmamak llizımdır. Hele akşam
ları diş aralarında kalan kırıntı
lar, mikroplanır ve dişi çürütür. 

Bazan dişler pek sık oıur. ::':!'ça 
aralarda kalan kırıntıları çıkara• 
maz. Bu takdirde ince bir ipek 
alınız. Dişler arasına sokarak 
temizleyiniz. Sonra iyice yıkayı
nız. Divleri yıkarken yavaş yavaş 
hareket ediniz ve dişlerin her 
tarafını temizleyiniz. 

Diılerinizde kefek görür e
niz derhal bir diş doktoruna gi· 
dip bunlan çıkartınız. Çünki 
kefeke birçok hastalıkların mü· 
vellididir. Sırf kefekelerin temiz· 
lenmcmesl yüzünden dişlerin 
kaybedilmesi ihtimali vardır. 

Diş etlerinin bozulması, kan 
akmaıı kefeke yOzündendir. Diş 
etlerinin bozulması ağız kokusu 
denilen kötü neticeyi verir. 

Dişleri kuvvetlendirmek için 
kuru sebze, bal~lı gibi şeyler 
yiyiniz. 

Bazı kimselerin dişleri sarıdır. 
Bunlan beyazlatmak için eczaba
nelerde oksijenJi sular satarlar. 
Bunları kullanınıı. Yalnız ifrata 
varuınyııı z. 

Evde yaz geceleri giyilebilecek zarif bir pijam 

Elişi Dersler· 
Bliizunuzu Kendi Kendinize Ucuzca 

Yapabilirsiniz 
Bugün, karilerimize bu ene 1 

son moda olan latif ajorlu bir 
bluz tarif ediyoruz. Resimde 
gördüğünüz bu blüz . ylln ve 
Hoşla işlenmiştir. Bluzun alt ta• 
rafı jersey iğnesidir. Göğils 
kısmı da ajordur. 

Jersey iğnesi, bir sıra ters bir 
sıra doğrudur . 

Ajor iğnesi: lğnenizin llzerine 
( 3 ) adedine kabili taksim ola .. 
cak bir miktar halka geçiriniz 
ve 4 halka fazla ilave ediniz. 
Birinci sıra: ( Doğru ) bir halka 
yı işlemeden ikinci iğneye geçi· 
riniz. Bir halka ( doğru ) işleyi· 
niz. (3) halka ( doğru ) işleyiniz. 
Bu üç halkanın baştan ~irinc~sioi 
sağ elinizdeki iğne ıle bıraz 
kaldırınız. Ve son iki halkanın 
Uzerinden atlatarak şişten çıkarı
nıL Ve eksilen halkanın yerine 
kaim olmak üzere iğnenize bir 
ilmik yapınız. Tekrar 3 halka 
( doğru } işleyiniz. V birinsini 
ötekilerin üstünden atlahnız. Bir 
ilmik yapınız ve ilih. ıaranm ıo-
nuna kadar işleyiniz. 

2 inci sıra: ( Ters ) bir halka
yı iılemedeo alınız. Bir halka 
( doğru ) işleyiniz. Sıranın sonu· 
na kadar hep ( ters ) işleyiniz. 
Son iki halkayı ( doğru ) işleyiniz. 

3 üncü sıra: Bir halkayı işle-
meden ötekine alınız. iki halkayı 
( doğru ) işleyiniz, bir ilmik atı· 
nız (3) halka işleyiniz. Birincisi 

1 
öteki iki halkanın nzerinden ge· 
çirerek iğneden çıkarmız. Bir 
ilmik atınız 3 halka işleyirtiz ve 
ilah.. Sıranın sonuna gelince 4 
halkayı ( doğru ) işleyiniz. 

4 ünçü sıra: ikincinin ayni. 
5 inci sıra: Birincinin ayni. V c 

ilah .. 
Ôn: Blüzun aşağısmdan baş

layınız. 7 snntim lastik iğneli 
yapınız ( iki iğne ters, iki iğne 
doğru ) lastik bitince jersey iğ
nesile işleyiniz. 25 santim işle· 
dikten sonra ajom başlayınız. 
Koltuk hizasına gelince her iki 
tnraftan 10 nar halka kapatımı. 
Ve gök\ls açıklığma kadar işle
yiniz. Göğse gelince omuzlara 
lfizım oJac::f~ hal1<a adedini iğne-

nln ber iki başh -:la sapıayıDll 
ve ortada kalan kıbrul kapabım. 
omuzları tamamlıyınız. 

Arka: Aynen ön gibidir. Ar-

ka açıkhfı g6ğilıten daha az olar. 
Kollar: Afağıdan başlayını' 

E,·,·ela ajeru yapanız. Sonra j'l• 

sey iğnesini sağlam bir iple blOzı 
dikiniz.Bu ajorla istediğiniz biçim 911 
şek;! de oirço k b!ih.ar yapabi!irsiniı. 
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Maarif 
Siyaseti 

Rusyada okumak ve yazmak, 
daha doğrusu tek kelime ile 
Maarif meselesi en başta geliyor. 
Bugün bütün Rusyada kadınlı, 
erkekli ve çocuklu 160 milyon 
insan yaşamaktadır. 

Eski Çarlık idaresi hallun 
okuma işine hiç ehemmiyet ver
mezdi. Esasen o idarenin takip 
ettiği siyaset icabı olarak köylU
nün cahil kalması tercih edilirdi. 

Bugün bu vaziyet tamamen 
değişmiştir. Sovyet idarecileri 
bilhassa okuma işini en başa 
geçirmişlerdir. Her sabada oldu
Au gibi bu sahada da munyyen 
bir plln dahilinde hareket eden 
Sovyet idaresi, birkaç ıene 
içinde merulc:kette okuma 8ğren• 
meyen tek bir fert kalmayacak 
tekilde faa!iyete girişmiştir. Bir 
taraftan kendisine verilen muay• 
yen vazifelerde çalışan halk, di· 
fer taraftan tayin edilen saatler• 
de mekteplere giderek d~rs 
görüyorlar. 

Bu suretle önftmüzdeki sene 
içinde 80 milyondan fazla halk 
mekteplere sevkedilecektir. Rus• 
yada bugün her hareket bir va· 
zife mukabili olduğu gibi okuma 
da bir vazife ve bir mecburiyet 
ıeldine sokulmuştur. 

lmkin gösterildiği halde okuma 
lğreomiyeo halk vazifesini yap
mıyan bir fert gibi ceza görür. 

Yukarıdaki resimde gördil· 
gtınüz gençler, iki iş fasılası 
esnasında risale ve gazete oku· 

yorlar. 

RUSYA İNTİBALARI 

Maksim Gorkl, Stalin ve Orjenikits11 Yoldaşlarla görüşürken 

Maruf Edip Maksim Gorkiye Göre 
Sovyet Edebiyatının Vaziyeti Nedir? 

İstanbul ve Ankaranın iyi ta· 
nıdığı Rus muharrir ve tayyare
cisi Kolzof Yoldaş, Türk gazete· 
ci ve muharrirlerini maruf edip 
Maksim Gorkiye mülaki etmek 
maksadile Moskovada samimi 
bir toplantı tertip etmek lütfunda 
bulunmuştu. Bu mlllakat, Mosko-
va Muharrirler Evinde vukubuldu. 
Toplantıda, Sovyet Rusyanın vll
cuUarına kıymet verdiği birçok 
kalem sahipleri bulunduğu gibi 
bugünkU Sovy~t temaşa aleminin 
kuvvetli birer sahne vizn olan 

. Meyerhold de mevcuttu. 
Maksim Gorki, derhal etrafım 

alan ı.iyaretçilerinin merakla ıor· 
mak istedikleri bir takım suallere 
kendine ha1 sükünetli halile ya· 
vaş, yavaş, bazen bir an durup 
düşünerek,bazen kullandığı kelime
nin manasını kuvvetlendirm..?k için 
bir türlü bırakınıya razı olmadığı 
sjgara ağızlığının teyitkir hare
ketile şiddet vererek Sovyet Rus
yanın bugünkü edebiyat vaziy\!· 
tini anlattı, yarmki şeklin ne ola· 
bileceğini de kısaca kaydetti. 

Bu edebi hasbıhal, Ruıen 
Eşref Beyin bir suali ile başla
mıfb. Maksim Gorki, Ruşen Be
yin sorduğu sual ile ıayanı 
dikkat bir mevzua temaı edildi
ğini söyledi, Çarlık devri edebi
yabmn bir nevi asılzade edebi
yab olduğunu, mevzuların hemen, 
heme Moskova ve civarı, Lenin
grat ve civarı, Tugla vesaire 
gibi ıinelerinde genİf kibar yı
ğınlanm topbyan mmtakalar 
bayatina inhisar etmiı olduğunu, 
bu noktadan o zamanki edebiya-

bn bir nevi mahdut coğrafi ma
hiyeti olduğunu kaydetti. 

Maksim Gorkiye göre, Sovyet 
Rusyanın bugünkü edebiyat 
vaziyeti bir istihale vaziyetidir. 

Her ihtilal de\IJ'inde olduğu gibi 
mevzular heroique ve Jirique dir. 
Realis olabilmek, bayatın tam bir 
ifadesi şek1inde tecelli ve tezahür 
edebilmek için lizımgelen inkişaf 
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ve olgunluğa varması lAzımdır. 
Şimdilik bu merhaleye varmamış· 
tır, fakat varacakbr. 

BugUo, Ruıyada 30 bin
den fazla insan yazı yazıyor. 
Denilemez ki bu insanların hep
si de ortaya iyi eserler atmak
tadır. Fakat zaman, )lzım 
olan ıstıfayı yapacak ve yep
yeni bir edebi nesil meydana 
gelecektir. Maksim Gorkinio 
bugünkü muharrirlerde bil-
hassa bulduğu noksan, teknik 
zafı ve kısmen lisan bozukluğu· 
dur. Fakat meydana çıkardıklan 
eserlerden bazılan aamiml ol
mak, içinde yaşanmıf muhitin bi
rer ifadesi bulunmak itibarile ıa· 
yanı hayret derecede güzeldirler. 

Maksim Gorki, bu noktai 
nazarını daha iyi izah etmek 
için iki misal zikretti. Bunlardan 
biri, Fransız muharriri Paul Ra
tie'nin bir eserine aitti Bu mu
harrir, kuvvetli bir istikbale 
namzetti. Fakat 6mril •efa et· 
memişti. Eserini neırettikten 
sonra ölmüştU. 

Maksim Gorki, ikinci misal 
olarak genç bir Rus edibinin 
pek te aklın almıyacağ'ı kadar 
viisatli bir mevzu etrafında kale· 
me aldığı eseri gösterdi. HAdise
nin kahram ... nı, ıu veya bu ıu
retle, Şangbayda garip bir ma· 
ceraya girişmiş bulunuyor, sonra 
Sovyet Rusyaya kadar ıürilkle
niyordu. Mevzu, toplaoamıyacak 
hissini veren bir dağınıkhkla ya· 
yıldıkça yayılıyordu. Fakat mu
harrir, büyük bir kudretle bu 
dağınık vaziyeti basit bir surette 
neticelendirmiye muvaffak ol
muştu. 

Maksim Gorki, bu sonuncu 
mubarrirden çok şeyler bekledi· 
ğini söylerke.n rüldil ve ıu ıö:r:
leri ilAve ettı : 

- "Ümit ederim ki bu zat, 
Fransız meslekdaş gibi bizi ümit 
içinde bırakarak dünyasını ter
ketmiye teşebbüs etmez. ,. 
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tııı.nlardan mes'uliyet alın ma.'Z 

cevap için mektuplara 6 kuruıluk. 

Maksim Gorki, ilk bakışta 
ihtiyar ve ikiye bDknlmUı bit 
insan hissini veriyor. Fakat yamna t 
yaklaşıp konuştuğunuz zaman 
garnndnğünden daha genç oldu
ğunu, bilhusa açık mali gözle
rin .. de f&yanı hayret bir bayat 
ıtıgının panldadıiam farkediyor
aunuz. 

İhtimal ki onu bayle ikiye bD· 
ktllmOf vaziyette durmıya alqtı· 
rao ıey, Çarlık devrindenberi 
abldığı mllcadelenin ağır yllkü 
olmuştur. Filhakika Maksim Gor-
ki, ummi bir insan olduğu hal· 
de hemcinslerine karıı duy• 
duğu derin muhabbet ve 
alakanın tahrikile kaleme 18• 

nlıp Beynelmilel bllyllk bir ş~h
ret yapmıya muvaffak olduğu 

z~1?ana kadar, hep etrafının çek· 
tigı elem ve ıstırap ile, albnda 
ezildiği dayanılmaz zulOm ve istip
dat yükUne karşı isyan etmek 
feryadını yükseltmekle meşgul 
olmuştur. Onun içindir ki Mak· 
sim Gorki, bugün, Sovyet Rusya• 
da toplanan mil:tonlarca işçinin 
derin minnetini tqır, ona her 
yerde hftrmet edilir, Mo•kova
nın en iyi meskenlerinden biri 

Maksim Gorkf ye verilmi~tir. Ve 
bu yıpratıcı mücadelede bozulan 

sıhhati, Moskovanın haıin kqına 
tahammUI edemediti için, her 

ıene, bu fiddetli menimi Avru· 
pada ve Avrupanın en mutedil 

mıntakalannda geçirir. SoY)'et 
hnkameti, ona bu kolaylığı ıBı· 
termeyi hususi bir vazife bil· 
miştir. 

Selim Raııp 

• 
Hamlı: Sovyet Ruayanın bugünkO 

rejimi ve bu rejimin nrdıjı, nrmak 
iatediti eaye ile bu hedefine lriımek 
için kullandıtı vaaıtalar etrafında 
Ruıyadan bet mektup yumıı ve 
yollamııhm. Buraya reldlkten ıonra 
mektuplarımın henlb vlııl olmadık· 

larlnı r8rdllm. Gelir r•lmH buları 
neıredecetfm. O umu, Son Poau 

~p• il 

Ziraat 
Ve Kadın 

Sovyet Rusyada ziraat işi do 
muayyen bir siyaset sahasıdır. 
Denilebilir ki zirai faaliyet bugUD 
Rusyada bütOn mesainin bel ke
miğini teşkil eder. Her sahada 
olduğu gibi zirai faaliyet saha• 
aında da kadınm büyük bir roln 
Yardır. Kadın Rusyada erkekten 
tamamen farksızdır. Bir fabrikaya 
bir tarlaya, bir mesai bürosuna 
tidiniz, kadın ve erkeği yanyana 
ıörilrsünilz. 

Kadının rol almadrfı hiçbir 
it yoktur. Ziraat hayatında da 
kadın bOtfin geniı manasile zirai 
faaliyete iştirak etmektedir. Esa• 
.en Sovyet Rusyada .üraat, diğer 
it ıubelcri gibi mllşterek Eaali-
7etle idare olunur. Çiftçi cemi· 
Jet için çalıııyor ve istihsal ettiği 
mahsulü mensup olduğu teşekktllı 
devrediyor. Burada gördüğünOz 
resimdeki kadınlar müşterek bir 
çiftliğin kadın işçileridir. Bu ka .. 
dınlar it ve istirahat &abası harJ... 
cinde zirai malumat ile bilgilerini 
yükseltmek vazifesile de mükellef 
tutuluyorlar. Burada da gördüğll• 
nliz gibi kadınlar kendilerinfl 
ziraat usulleri hakkında verilen 
malümab dinleyip bilgilerini art• 
brmıya çalışırlar. 

kuilerlniıı komünizm hakkında et
rafla mal6mat edlnecekleriııe kanlim. 

S. R. 

Bi M 1 l
'kl rind ... Sovyet .iyul sabıta n:ıife1lni g8ren Gpu 

r ayıı ame e ıen ' e -. , ı ·· - O - i1 teıkilit.man Borazanları, geçit resmine iştirak edeu kıta um 7uruy ıun 

Pul il!vesi lbımdır . 
Adres değittirilmesi ( 20) kuruştur. 

m9i;r'alik Kafka:t~ köylünün milşterek işletilmesine bırakılan bir \:~~iktc. 
.. ' eı:e _bv.e te n1ık ziraat hakkında izahat veri iyor. Malısulün art1nı'ıı•uı 
ıçın ne gı • çare ere baı wuru 'acatı kararlaştırı 1 ıyor. 

haber veriyor H bu yürüyUtü ıe1'mlıyor. 
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Nezdine Elçi Olarak Gönderiliyordu 
Arkadqlar, bu lltifeye gtllll

fürlerken, ben dudaklanma •••ra
rak CSnümdeki kAğıtlan kanfhn
yor ve içimden: 

içine bilmem!ki yvahhi.. Kabil 
değil, l»arada yapama1acap. 
Kendime yavaş yaftf bir İf ara
maia mecbur olac:atnL -----

Mehtap, Yalvardı Yakardı, Gitme Dedi, Fakat Anlatamadı - Aman yarabbi!. Ne biçim 
yere düştüm.. Mnd&ri Umumilİll
den kapacı11aa kadar çefit çefit 
ahlildı olan bu inMalar aruıncla 
nasıl yaş.yacajam, bilmem iri.. 

lı aramak.. Arblc lnı keli ... 
ler berinde de bira durup cll
fGnmek İltiyoru& Bilmem W 
ne zamana kadar llaptım birle 
çapra11k itler ve if aramal.rla 
ıeçecek. Şimdiye bet.. aracbia• 
buJdujum, çabfbj'ı• lfleria ..... 
ıiai beai memnun etti?. 

Her luılcltı ,,,.laJrı#ar. 

Hayyam, •eziria urayına P'
.. ii zamu h&ylk bir ftl•el• 
ue Uıpıqtı. .. 

Dehlizlerde ; ajhyan, feryat 
~. uçma bapm yolan birçolt 
....a;., harem ağalanna. kaduı-
llra rutplcli. Blltiln teeutbibıl 
,.._.. yeziria odaaana dojru 
Jlrtlda. 

Kapmm lnllııde bir lihza 
"-ela. Fakat derhal metanetini 
t.,lact.. Y ••at yavq kapıya açta, 
~ tirdi- Yatağa yaklaştı. 
Vezirin kalbinden 11zao kanlarla 
htak korkunç bir manzara ...... 

Hayyam, ,efik ve ilicenap 
ltlr bfilet tihi aevdiji bu esiri 
......... hu halde g&r&nce •eacliai uptedemecli, yatapa 
,. .... diz çlkttl. Atlamaya bq
lacb. Fakat.. Bu t~. _çok 
... aaecli.. He... •Na -....,. 
.. cWdl ........... ~ ....... ..... .... 

l'lbalyi .aylemlye 

( Bir ddalglhtaa bqka bir 
ley olmıyan bu dllnyada, mademki 
haİanlann auibi mihnet ve me-
fhkkat içinde can çekiımekten 

•rettir. Şu halde, bu dOnyadaa 
t:'~en gidenlere.. Hele, cihana 
~ gelmiyenlere ne mutlu .. ] 

* Bu esnada odaya harem ata· 
._... girdiler. Kapının iki kanadına 
'tblar. Odada bulunanlar ve 
~pıcla duranlar derin bir rlkl 
••zi1eti aldılar •. 

Kapıdan içeri, SultaD ıirdi. 
Hayyam Sultanı 18rtınce o da 

'1ni IUİ'ette ejildL 
Sultan yavq ya•af yatağa 

)•lıJatb. Sevaili vezirini o halde 
~ce, dayanamadı. Ağlamaya 

dı. Hem ağlıyor, hem de 
leta10rdu; 

- Hayyam f.. Bu ne haldir •t •• 
Hayyam, hafif hafif b8fllll 

-0.cL, ve cevap vereli; 
6..L .~ Sultawm ; hayahn neticel 
~11,eaid" 

D 
..... 

et.. eclL, Ve aoora, elini alma
l'lb .ıeçirerek dalflD dalıan p 

.. ,. alylecli ; 

- :!9 --
ba k6hne dlnyadan çıkıp tide
cebin. ister, padiph ol ; iater, 
bir aokak dilencisi... Ölüm kar
tı•ında, bunların ikisi de ayni 
,eydir. J 

Bu acı hakikati itilen genç 
•ultanm batı, g8is&n0n ilstBne 
dllfHI. Sağ elile çenesini tuttu. 
Derin derin dnınnda.. 

(Aradan bir m6ddet geçmifti.) 
Saltan, .edirinde oturuyor, 

k&rfl8Jnda Ômer Hayyam ile di
ier bir kaç zat bulunuyordu. Va
ziyetinde mUhim bir resmiyet 
hiuolunuyordu. 

Sultan, biraz dOtlhıdükten aon· 
ra, yanındaki sedefli çekmecenin 
&zerindeki mektuba aldı. Hay
J•ma uzatb ve fU emri verdi: 

- HaJJam! Dtlflhldürn, bu 
ftlifeyi ancak seoia ifa edebile
cejiııe karar verdim. Çtiokli, bu 
adamla aramada et"ki bir arka· 
dqhk rabıtası var ... 

Dedi. 

Hayyam, Sultanm mektubunu 
llç defa 6p0p bapna koyarak 
enap Yenli: 

* Hayyam nine ıeJdi. 
Mehtap kendiaini karı.tadı. 

Hayyam, Mehtaba emir verdi: 
- Bana yolculuk için llzım 

olan ıeyleri hazırla •. Hemen yola 
çıkıyorum ... 

Mehtap, hayret ve endi.. Ue 
10rdu: 

- Nereye? ... 
Hayyam, cevap Yerdi: 
- Elmeri kalesine.. Saltan 

tarafından, Hasan Sabbaha, elçi 
ıidiyorum ... 

Mehtap, bu sözii işitir ifitmez, 
deli oluyordu.. Gizleri bilyGdll, 
vticadD Orperdi.. Bir adım geri 
çekildi. Hayyama bakarak hay· 
kırch. •• 

- Ne aöylilyoraun? Elmevt 
kalesin~ •. (Hasan Sabbaha) mı? ••• 
Hayır, hayır.. Bu mlmkDa de
iilclir ... 

Hayyam; Mebtabm bu mlma• 
neabndan Pfirarak hayretle 
aorda: 

- Niçin? ••• 
O zaman Mehtap; 81yleJip 

.aylememek ar•ldlcla bir tereci
dit devreli ıeçirclikten IOlll'a. 
ceYap Yerdi: 

_ Şmnm ~in ki.. Haaa S.b-
bab. yezir tibi Mnl de katletmek 
iltiJordu. Seain iPa de bi~ fedai 
pdermifti. FakaJ bu fedai, Yll

aifeliai ifa edemedi ye.. kaçb... 
Hayyam bir.Waza Akalım eJi.. 

ne abp cllfGnerek. taacelple 

IOl'cla: 
_ (Şamil) den mi bahMbMk 

iltiyonua. .• 
Mehtap cevap ..,dl: 

- Evet. •• 
....,, ... cllfbdlL Buna ~ 

bir ..... ,........ .. ..... ..... ...... : ... .. _. ..... ... 

Ya.zan: A. R. 

minden ibaret oldllj'unu s6y· 
ledi. Hayyam, vanyetteki vaha· 
meti görmekle beraber: 

- HükOmelin bu millim ifi, 
bana tevdi edilmittir. Bahuıua 
ıultaııım da irade etmiftir.. Her
halde gitmeliyim ••• 

Dedi. 

O zaman Mehtap, ağladı. yal
vardı. Hayyamıo ayaklanaa ka-
pandı.. Mini olmak içia berıeyi 
yaptı. Fakat, Hayyamı, fikrinden 
Ye slSzünden cayclıra nadı. 

Nihayet Mehtap. Hayyamın 
ellerine sarıldı ve yalvardı: 

- Pekila.. Senden bir ıey 
istirham edeyim, b~ni de bera· 

ber götiir... Çiinki ıeui bir da· 
kika bile yalnız b;rakmak iste· 
mi yorum. 

Dedi. 
Şimdi dt Hayyam Mehtabı, 

bu ~kirden vaz geçir~ek istedi. 
Kabıl değil, ikna edemedi. 

( Arlcuı var) 

[ Ey clhamn Mr•erleria~ faik 
olan dilber L. Şarap, •e zaman 
içilirse ruha se.k ve Defe verir, 
bilir milin ?. 

Dur, onu ..... ben a6yliyeyim: 
Paur, puarteai, salı, çar

pmba, peqembe, cuma Ye ca
mutai pleri.. Hem de, ıeceU 
flbldlzlG •• ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

• • Size Tabiatinizi Sög/igelim. 

SAMSUNDA AHMET SALiH 
'l; Zeki Ye 
murdar. s. 
deliji ••er, 
ri7a •• taba
lnll J•P&mu, 
baıkal Uuıa 
minnet •bilek· 
te mW.jni-
clir. K.,,..iae 
ehemmiyet ... 
• flmeaW İlter. 

olalek Phtmakta 

Diye söyleniyordum. 
2 Kluunu e ~Yel 

Galiba, hen de ahllktmı bo&
mıya başlıyorum ve hiç sevmedi
ğim halde dedikodu cereyanla
rına karafıyorum. 

Bugün, arkadaşlardaa Pakize, 
( idarenin içyüzü ) lıakkmda bir
çok şeyler anlabrken, ben de 
içimi iyice botaltbm. O za..U. 
kız da, benim gibi muhitini Jlr 
dırgıyan, b6yle ipi aapı olmayan 
inaanlann manuaz hareketleriae 
fena halde kızanlardan biri. •. 

Kar. oldukça mal6math. (Dam 
D6siyoo)da okumUf, kendi çabt
masile malümabm artbnmf, .,.. 
ra da bir tllisizlik aeri olarak 
burada çalafmıya mecbar olmaf.. 
Aksi gibi kalem lmiri ele cahil 
mi cahil.. Ukali mı, ukalA.. ID 
basit ve açık meselelerde -mahsa 
Amirlik edeceğim diye - sanllı ima 
kan kusturuyormUf. 

Söz buradan açıldıktan ıon
ra, artık geni~edikçe geniıledi. 
Muhtelif samanlarda seçen .... 
diuta .. ,et etti. KarldonWd 
tiz 81smeleriDi, Adi lllldelerl, 
tafkmhlrlan dinledikçe iayretim 
artıyordu. 

Pakize, deria derin içini çe
kiyw Ye aiyllyordu: 

- Gene aen, kendini iyi ida
re ediyonun, hiç kiıueye yllz 
yermiyornn, kardqim.. Hele 
flyle biraz toy, biraz beceriksiz 
olaydav. o saman g6rtlrdün. Ne 
alaylar ederler, ne iğrenç aözler 
llylerlerdi. Hele aizio fQbede, ka-
clma hllrmet denilen teYi bilmiyen 
bir iki makara vardır ki bunlana 
terbiyesizlilderine tabamm&I edi
lemez. Bu yaz. MlaireJI lalqlr 
htlnfllr atlattılar. Ki-. atmadak 
iftira bırakmadılar. Çirkin bir 
,ekDcle karikatariıe edilmİf 
re.imlerini yaptılar. Salih Beylo 
•vitiyor diye adını çakarddar. 
G6ya Salih Bey, onu aevdiği için 
bn11Dı boşallllf ta maksadı ona 

almakmı... daha, neler, neler ••• 
Pakizenin alyJedilderi, haJd. 

aten dojru. Ne samaa, oa• 
decliji oda)a pem, odada .... 
lmıanlann lıepai, anki meçlaal 
bir kumandaya ittiba ecliyonaUf 
gibi birdenbire d111'11J01'18r, eOe
rlnclea iti bırakıyorlar, ben ora
daki iflmi bitirip te çıkıncaya 
bclar bitin harekAhmı takip 
ecllJorlar- Tamamen beaim lse-
rimcle toplanan bu nazar-
larm içinde tehauoalerln, 

Çalıımak ne kadu A, ae 
kadar tabammWf--. Pelr, aw 
pek çok uyul bir ..... o._. 
ki bunları bot ıanlD.. Gözlerllli 
kapıyarak, kulaklarım bkayanlı 
canlı bir manken albi, ba it U
yatmcla llribasln cluaw.. 

Uyaan bir kocam, temi& Wr 
,Uvaaı olu bdmlara ... di llalet 
ecliy.oram. 

Kaçlk Wr iatdratı 
Habrabnı yazan Keftei' Hanw

ma, ben bu esnada teudlf ettim. 
Benden it iatemek için delll. 
1alnıı lralWnin hicranlannı ulat
maık için hana hayabndan Ye ..... 

den fiklyet etmifti. O eanada .... 
rha çok JOhmda ıfttlll tcı. 
lmnetH Wr clôtllo,a llıtlyacm 
ftl'dı. Kener hamma, beraber 
çalıfmayı teklif ettim. Enell, 
dudaklarım bllkttı. Dlşlndl. •• 
Onun ne dtışündopnn anladım 
ve hak verelim. B•aa içindir ld ... ..,.. ···'n·cl ............ 
preaafpl.... .... etdm. v--. 
JaY8f t.ecldlt ukdeleri fl-
zllcll. Ve ltenim ifimi kabal 
etti. 

Onunla, tam Wr lauzur " 
.Oldm ipacle, beraberee ça11fbk. 
Daha da bir hayli aman çaa.... 
cakbk. Fakat refikamm JOm
bir kıakançbtına kurban otara• 
ayrıldık. 

Bu aynhk, aramadaki aamlml 
nbıtaJI koparmadı. Çlnldı, blrl
birimi&d• .. maaaduk... Amma 
.... baracla bir ... nrit .. 
cak: 

- Hapta abldaiı fladeaberl, 
laer cahltıtı yerde bir macera 
pratan Keneri, aea 1UWI mem
nun edebildin? 

Diye; bunun esbap ve hikm .. 
ti sorulacak dejil ma"? •• Maalaef 
ben bana kaçamakla bir ceYap 
•ermekle iktifa eclecetim: 

[Kadmlm e...U .a,teba• 
Epe,ce ı11aı..en. Oalarm n1at 
tema,.Uerlal ketfetmeli. Sema 
.... nıaat ralaat beraberce ,.. 
rimeli ... ) 

Şu buit. fakat ·~ 
cllaturu bitin erkek lraril.-. 
tavsiye ettikten aolll'll. ,ı.e '91-
sim daktilo) nua laabrabna ... 
yorum. ............. 

Tuhaf,., ... Yalbap ıecea.t
llİD. beDlm uyabmda prip tellıl 
oh,ıyor. ftte, yepyeni ye hiç &mit 
edilmiyen bir vak'L .. meraldana, iatihaalann ka,_.. 

clapu pekAIA farkedirorum • 
Hele baalarm araııaclaıJ Ar•p -. 
Kert aaD. Çiaıene mi, ae olclap 
belli olmayan mahi1eti bomk bir 
malal6k var ki, iN malll6k· Çtald 
ona hiçbir umu CadUD) deme1• 
cliffm ••••Joıf ... · ••et. bu mah
lak; Adeta heai ainir hutalıima 

Oç gla evvel, Hikmetten ltlr 
mektup aldım. Yal.... aec..ı. 
ailesi •e baza dOltlan - ... 
eğlenceli tertip .......... ( AD. 

............ 
clea tllttı-. i>ualana 

arumcla aamiml bir ıece ..... 
mek iater...m. 16tf• • de lt
tirak edl• ) cliyorct.. Bu dafttl 
Myttk Wr mem..ı,.tae bW 
ettim. 
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"Genç Kızın Aşk Hakkında En Küçük 
Bir Fikri Bile Yoktu, Erkekler Onu 

Neden İstiyorlardı, Bilmiyordu" 

Öjle .... bflle ,...- ,... 
-- içla .... •erdiii ..... Sa-
yl • ş.,. ... ,. ftÇlalle hare-
... ettlW. Ve bflle yemeli 
.. ealdp telnr Jola ko,alduia 
uman ..- ela , .... ,. .,.._ 
la.W.. 

Sajl ............ ...... ............. , ....... . 
........... tlcwl • ortak 
....... mzms"' Sajlllla elhl
.. delil ,.._, ..... bir ...... 
leketfn =ehkemai a..m.au çaba 
....... ilpmted ..... fabt 
Wr klpelc Pi tabii ..... .. 
.... malaakemainia tlojN ol
datw e..ır el. Ewet, M.kar 
cllterlerlal lldlrec:ektl. f.bt ba 
... .. mretle ika eclecektı"? 
................... , ...... b,ilk 

... denle llabnn v ..... a1claia ·•·at .,..d. arbdaflanm ,....., ........... ha,.. 
lldmak .. .._._.. bir tuza. 
la ....,._ latediiine ublp 
......_ Fakat clikeali çatabja 
tneedlh eclilditlnl ılrlace haki-
laıll ... .. 

ViJU ........ iki cWa 

··-- fakat ıellrba 'liçtin lrela•li itiDa Ue ipretlectiji içia 
• klçlk bir mltklllta bile 
...,. k .. _.,,ta. vı,.. alkolaa 
teilri .ıt.lida W...madaja zamu
larcla ormaı ~lduuıya ••• 
..... acluida - knçuk ataçı.nnı 
- iyi -.. nerede bulaada
~ pek iJi bilirdi Ye ıezinti
ı.ini de hep ba m•kHtla yap...... 

• lafl 6eali çaldata pllnce 
llakar'm ••k•dım derlaal anla· 
ela. Fakat kendW ba maabbp 
tlrmek memedi, ellleD baa 
hizam da yoktu. Tabii bisai ona 
• iyi yola ga.termifti: Derenin 
lrenarma d&aeeek, orada Viyar'm 
ewlai ılletliyebilecek bir nokta· 
ya 11klaa•cak •e beldiyecekti. 
lhkar Ue V-11ar'aa y.hm olarak 
danec:eldeme emlndL Ve banclan 
IODf• ela yapacajı it k iki ada-
• takip etmekten ibaretti. 

ş.,.. UDeliaclea •Jc:laF 
teU--ta ... lıt.kar'ı ancak M-

fwia ....... Ye defiaeaia bul .. 
clatD J.. anlacblctaa 90Dl'a 

lldlreeeldL 
Kafll. ctrccnH plalata slrdiii 

... Siljla 
- ...... ,.,.. dedi. Ka

açak tnccan De dlierl bwaya 
.......... bybetmelı ...... 
mlfler6, •ah•kk.k ,alais ola
rak dlaecelderdir. Ben slclip on
im clereala kenannda bekliyece
lim· F.Ut MD benimle ıelemez
.... bea fek ~bak Jlr&Jece;im. 

Şaya: 

- Zarar ,ok cnabau werdL 
Ben yalml olar•k ıeJeblBrim. 

Bir sulye aonra SAJI bybol
•Ciflu. Ş&ya ba cBk.. çaldata 
'lllc'lr -.. pmemlf olm
riafmea k ..tüt hakkmcla pek 
tok ....... • .. ipti. Bir defa 

b..aamaa bir cin peri yeri olda
im• ifitmifti. Binaenaleyh da
marluuula akan Diyalc kanı ona 
muhit hakkında bir ne&et ve 
ilreame biui veriyordu. Fakat 
.. c:1emw -ffaıton baray• ıirmitti 
ft lllln teblikesine maruzdu. 
D•;l'lamekmln ona takip etti. 

* ŞayaDID qk baldcanda hiç 
malimatı yoktu, 1-tta bu keli
menin ifade ef tiği mana Dzerinde 
dlftlnmemifti bile. V akıl Saji 
oaa laaklanda be.leclifi lıisleri 
....._,. tetebbls etmifti. Fakat 
o, ba llİllerİD ne oı.bUecefi hak
kmcla fikir yormadan, tıpkı bir 
klpeğia y.ttaklanmuaaa nihayet 
veriy<»l'lli8f sibi austurmuttu •• 
Saji de daha Deri aitmediii için 

meeele banda ibaret kalmlfb. 
Yalnız bir defa Sajl lazıa kolunu 
okpmak istemi" füat laz ba 
hueketi hiddetle durdurmattu. 
Maamafila ~ hiddet ettifiai 
kendisi bile bilmiyordu. 

Felrat Ha,ton ile ••ziyet b ... 
lmrd&. bk tlrd"i'l ıladea iti
,__ elrbi1ı a1dma11 çıkina-
.llllfb. ff•ıton onun için tamamen 
yeni bir 19ydl, vakıl ( Viyar ) a 
Ye ara aıra adaya ıelen Amıpah 
kauçuk tlccarlarma benziyordu, 
fakat 'Oli1ardaa ela farkh idi. 

( Viyar ) da birçok defalar 
ıeaç ima kendiaine celbetmek 
imtemifti. Hatta bir defumda km 
kuca~mıya bile tefebbO. et

mifti. fakat laz tıpla Sajiyi ol
dup gibi onu da, sebebini ye 
fenalağuu bilmeden, dOfGrı m !den 
bqından 1&Vllllfb. 

Fakat Hagton11 aadece bo
fUIUl pden yakıpkbLiandan do
layı değil, ayni zamanda da ml
temadiyen kafasmı İf al eden 
cazibe kuvvetinden dolayı diier
lerinden farkla bir mevcudiyet 
olarak ı&r8yorclu. Binaenaleyh 
delikanbnın bir tehlikeye metm 

kalaiaa ihtimali onu, bizz•t b,di 
akıbeti menubüa oluyo'kmaı 
gıDI, derlaal alAkadar etti. 

Geaç kls çahlap tirdiii • 
man diierlerl epeyce auklat
mıfluch. Genç iman takip ettlii 
izde onlardan en kDçlk bir uer 
blle yoktu. Ma•mafih laz bu izi 
tUibe de•am ettL Fakat iz 
az sonra yekdijerine tamamen 
palpbih iki yola a~ch. Ceaç 
im bu yollardu lllzumı.-u 

tercih etti •• bir mlcldet ba 101 
beriDde ylrOdll, hatta ara 111'& 

oalnde koaUfUldulama ifitir pbi 
old-. fakat .ıclamyordu. Birçok 
clehlar bapda. Cnap almaacla. 
tC.ptaa Hal ile ukadqluuua 
iflttilderl Hl ba le.ti. Eter il 
ukadaf ba "" cnap •ermlt 
olulardı he11ey cletifecektl. 
Fakat cnap ftl'lllediler. Şaya 
da tuttup Janbf JOlda den. 
8itL 

SON POSTA 

Piyango Keşidesine Hitam Verildi 

Bugünkü eşi 
Numaraları 

• 
ede ikramiye K~zan, ..... 
Aşağıda Okuyunu 

On ikinci tertip Tayyare Plyangoaunau dördüncü keş· diin ölleden SODll'I 

Darülfünun konferana salonunda baılanmııbr. K9fideye bupn de öfleclea SClllllWll 

dev m edilmiş ve Bitirilmlftir. Kazanan maralan ... fidaki 

40,000 URA 40 URA 60 URA 
Kazanan 

2290 
15,000 URA 

Kazanan 

227 
10,000 URA 

Kazanan 

47272 
5,000 URA 

Kazanan 
29406 

3,000 URA 
l\.aı18111B'DIBT 

33327 
3718 
455~5 

45625 
34323 

1,500 URA 
Kazananlar 
9177 
4844 

f 7048 

899 
33520 
47779 

1,000 URA 
Kazananlar 

22114 32261 7297 
2668 43488 48505 

12910 10080 11144 
8516 48566 29588 

40772 13908 26700 
29794 

150 LiRA 
Kazananlar 

10532 38372 24806 
28146 35804 42549 
16697 33532 42397 
26345 26350 17790 
47840 19563 35447 
24954 49474 1610 
9373 5734 28837 

36999 4846 6128 
18579 19927 45476 
5545 39312 6180 

11716 21819 48513 
1967 ,2601 3483 

22873 

13000 
4U78 
9458 

11434 
33276 
14076 
1287 

38953 
20163 
4&113 
18087 
9321 

22288 
44784 
32178 
26512 
tl810 
12943 
2512 

38151 
38019 

4158 

47889 
11329 

33149 
488 

20247 
24C>'l 

40401 

Kazananlar 
12740 17131 45740 

1930 314trl M891 
18849 48788 40435 
10585 1509'l 31838 
5260 13535 27230 
826 .,.,9 31744 

29165 118 44150 
38507 11307 18079 
311U 37207 l'Z18 
18063 269.13 2S395 
24275 24846 36542 
3&M9 3874 39'l39 
m83 2281 4208 
1811 43813 5998 
12411 10136 48416 
l84M .... 2 0217 

31798 49170 ınss 
48862 31888 .... 
22802 22280 4104 

5085 39129 ao&l7 
10083 2'l47S 15897 
27999 22542 aeosı 

17899 40240 126&1 
2124 I~ 41245 ... 

27686 
3454 

29699 
49944 
14952 
10220 

1 
17754 47790 
8887 38259 

30162 
2402 

13952 

29941 
149'l5 
13941 

11145 38774 10170 
184 

48M2 
37818 

37118 8044 
80711 12969 
29'lO 37f114 
2296 16111 

.t8365 7324 
16221 34443 
25739 2599 
19'l98 41tm 
49197 11088 
20086 14646 
37694 4a051 
13584 2800 

5121 
21244 
23518 
32580 
7552 

42366 
49'l88 
28419 

Kazanalılar 
8870 M34 

MCm 0185 
7538 21 

16588 18070 
30174 20951 
47118 ..... 
... l24a4 
18848 JOl51 
Mm 41471 

10 701 
19437 ..., 

20800 48448 
30173 28075 
20001 180lf3 
30l5I 11823 
48588 ..... 
m• 3I047 
w 221• 
3a'IBll GM8 

-· 2114 2132 ..... 

.. 
•ı• 
9111 
arı ... .. .. 
5557 

118• 
8397 

41111 
31721 
21141 .... 

28714 1643.1 6119 
ı..- 21888 37800 
.. 48711 2184 

48241 4149 ua 
19720 3887 18 St 
21611 21.lM 14818 
3•ıe•ı•s: .~ .. 6857 .. ~-"~~-42·2~•n 
21012 ... 112&1 
3134 8222 44821 
4274 21175 48.11 

31740 
,38120 

1118 
47201 

6066 
2190 
8445 
2768 

20175 
3!!! llgug 

30480 
44808 
38946 
22358 
36860 
1265 
8175 
a647 

-rt'Zll 
15925 

45006 
22688 
24432 
aoı65 
IMOO 
41084 
30870 
17620 
10365 
14623 
17207 
31483 

aıa 
llM 

18131 
• 7860 
19100 
18393 -31451 
10168 
ım72 ... 
M72 

17870 
17840 
38134 ~~12111 

26305 31480 
43464 18174 

12282 
36231 
49779 
43287 
20274 
39948 
32729 

27559 
46595 
39563 
19721 
45825 
16886 
19548 
aıOM ... 580 

12331 
31791 ''21741 

9515 
27674 
18350 .. 
2868 
6154 

13141 
34808 .. 

212$ 

7458 
32240 
55577 
10323 
19911 
34325 38024 39322 

41a60 49194 
22163 6054 

7873 20317 

10128 41975 

5198 6880 
45468 18581 
25421 44121 
42014 43435 
2237 15898 
8411 n24 
9~5 42908 

558(J .6455 
13165 2n20 
1502 491177 

M584 48014 

12847 27658 
41910 
49668 
mı 

•••• 

7974 
8794 

43106 ... 

30899 
17388 
14479 
4554 

38072 
Me84 
43S3a 
21374 
19151 
29841 
10127 

470 
12261 
15522 
34547 
24137 
44073 
8508 

21310 
31154 
3&144 

449'U a8278 
5174 42771 

1329 
1514 11947 
••• Git 
42210 t884J 

3801 
41485 5810 
23711 11979 
'9782 27250 
7Bl7 1106U 

35228 
4938 38808 

42883 18808 
431'11 35588 
IMln• 41&a7 ı~ 3 .. 

27537 

.. 
8016 
46ao 
1511'1 

18011 

3.1408 ... 
38170 
48301 
6792 

48748 
a8025 

14094 984 
47158 12291 
31731 .... 
41911 44095 
20626 IOOM 
.,.. 8118 

Mükifat 240.17 
41888 

20763 
42152 
44258 
35597 
41778 
11918 

la kelidenia ( 20 ) bia 
lalı mlkAf•b .. --•ralar 
..... tabim ecll miftir: 
14llO 1248J - 1 
11120 14'7m 40121 
27048 1151 l9S5T 
a409 11388 8810 ..... .., 



Yarınki Maçın Tahmin Ve -~!~ri.~ Kır.alının 
M .. } Al l d• Olumundekı Esrar 
unakaşa arı ev en ı Perdesi Yırtıldı -
(Baş tarafı 1 inci aaylada) 

ile halledilmiş olması bu mUna
kaşaların bir kısmını durduraca· 
ğı için hayırlı olacakbr. Fakat, 
Galatasaray· Feııerbab-;.-... maç'a· 
nndan sonra da, evvelinden ya
pılm münakaıalar durmaz ve 
bu maçlar senede on bq gOn 
tekrar edilse de iddialar ayni 
hararetle devam eder. 

Bu iki kulübilo maçı öyle 
bir çarpışmadır ki, ne sahada 
ne de masa başında halledile-
bilir. Maçın ruhi görünüşü bu va· 
ziyettedir. Bir de yarınki maçın 
futbol cephesinden tetkiki tarafı 
vardır. lYarmki maç için her iki 
taraf ta hazırlanamadıklarını iddia 
edemez. Çünki bu maç yerine 
bundan daha mühim Enosin 
maçları vardı. Yunanlılarla yapı· 
lacak temasa canla başla hazır
Janan futbolcü!er yarın tam ha· 
zırlıklı denebilecel< şekilde saha· 
ya çıkacaklardır. 

İki tarafın kuvvetini mukaye
ae etmek güçtür. Birkaç kere 
çarpışbkJarı zamanlarda bile her 
maçtan evvel insanı tereddilde 
düşüren bu çarpışma için kat'i 
bir hüküm yürütülemez. Yalnız 
maçın Kadıköyünde yapılacağını 
hesaplıyarak F enerbahçeye daha 
ziyade şans vermek doğrudur. 
Çimenli sabada nadir oynıyan 
Galatasaray takımı, yarın fazla 
olarak rakibinin her zaman alış
tığı, her zaman idmamnı yaptığı 
bir sahaya çıkacaktır. 

Biz ıimdiden yarınki galibi· 
y,etia, gaJibiyete layık şekilde 
07myacak takım4 nasip olmasını 
tem ı n si ediyoruz. 

Bil miihim milsabaka hakkın
a iki kulüp erkanının fikirlerini 
IOl'duk. Bu hususta Gal..ıtasaraylı 
Sadun Galip Bey bize şunlan 
söyledi; 

" - Her iki takımın da uzun 
zamandanberi maçını görmedik. 
Şahısların ekserisi zaten b~llidir. 
Galatasaraym aleyhine olan bir 
nokta, bu maçı Kadıköy sahasmda 
yapmasıdır. Sahaya Fenerbahçeli!er 
alış ktırlar. Bununla beraber öyle 
zannediyorum ki, Galatasarayh· 
lar da F enerbahçeliler kadar 
çalışmış bir vaziyettedirler. 

Eskiden F enerbahçeye karşı 
Galatasaraym en kuvvetli tarafı 
müdafaası idi. Şimdiki halde 
müdafaa eskisi kadar kuvvetli 
değildir. Fakat, müdafaada, me· 
aell, Burhan, Mitat, Nihat gibi 

canla başla oynıyan oyunı:ular 
vardır. 

Fen ere gelince, Fener de öt~ 
denberi hücum hattının kuvvetiJe 
tamnmışbr. Fakat huJ!iln bu 
h. tl . ı ~ 1.isi kadar ~uv~etıi .adde
dilemez. ,, 

F enerbabçe kaptanı Zeki Rıza 
Bey de şunları söyledi : 

" - Bugiln, sahamızıu resnıi 
küşadı milnasebetile dostane bir 
maç y~pacağız. Uzun zaman· 
dandanberi karşılaşmadığımız için 
takımların kuvveti ve oyunu hak-

kında birşey söyl~mek imkansızdır.,, 
Yarınki maçın neticesi ne 

olursa olsun iki takım 27 · Mayıs 
ve 17 Haziran tarihleri arasında 
bir maç daha yapacaklardır. 

Takımlara gelince; Galatasa· 
rayın şöyle tertip edilmesi çok 
muhtemeldir: Avni, Vahyi, Bür
han, Mithat, Nihat, Suphi, Celal 
Şefik, Faruki, Mehmet, Kemal 
Şefik ve Rehii. 

Fener de şu tekilde çıkacak
tır: tiüsamettin, Hiidi, . Ya~ar, 
Reşat, Sadi, Cevat, Nivazi, ala· 
attin, Zeki, Muzaffer, Fikret. 

-- ~-=-=--=-
Çangm Vilayetinin Çerkeş 

kazasında kain Eğriova Devlet 
ormanından her sene 462.668 
gayrı mamul metre mikat> çam 
eşcarınm beş senede 2313.340 
DEs. M.3. çam escan beher 
gayrı mamul metre mikabı 113 
yüz on üç kuruş muhammen 
bedeli üzerinden talibine ihale 
edilmek üzere müzavedeye ko
nulmuştur. Müzayede ~e ihafe 
açık müzayede usulile ve 661. 
799 No. Jı kanunların ahkamı 
umumiyesi veçhile 28 .. 5 • 932 
tarihine müsadif Cumartesi gü· 
nü saat 15 te Çangın Vilaye
tinde müteşekkil orman satış 
komisyonu huzurunda icra edi· 
leceğinden taliı>lerin mali ikti· 
darlarım gösterir Ticaret odası 
vesikasmın ve muhammen be
delden aşağı olmamak ı,artile 
vereceği bir senelik bedeli mik
tarının yüzde nisbetindeki temi
natı muvakkatenin muhtevi tek
lifnamelerini ihale kanununun 10 

uncu maddesi sarahatı da?resinde 
mezkur saate kadar komisyona 
tevdi eylemeleri ve şartname ve 
mukavelename ahkamını anla-
1\lak istiyen taliplerin Ankarada 
Orman işleri Umum Müdürlüğü 
fstanbul ve Ankarada Orman 
Müdüriyetile Çangırı Orman 
f daresine müracaat eylemeleri 
il.An olunur. 

• Türkiye Halkına İlan : 4 

Gençler, genç muallimler, genç işçiler, genç 
memurlar, iş adamları, umum büro müessese 

sahip ve müstahdemlerine : 

Dikkatla Okuyun! 
Mes'ut Olmak İçin -GİZLİ İLİMLER 

ANSİKLO PED isi 
ÇIKTI! 

Müellifi : Muhiddin Dal'<ılıç 

Her sınıf karii 
bilgi kudretile 

dehşet veren bir 
fevkaladeleştirir. 

-S 1 rf"l elde edilemiyecek b:.gilerin ervet er sa ı e 
b ··t·· 1 etrafınızdaki insanlann ruhunu 

·ı un sır arını, . . 
d ldu. g""unu ög"renmek ıs!ersenız 

ne a am o . . . . ·· /. 
•· Gizli İlinıle.r. Ansiklopedısı ,, nı . Afzn.Lz . . 

ütü han\!Sl 

----(Bat tarafı 1 inci ıayfada ) 
"Bu iki kişi on iki saat ölüm 

hakkında kimseye malumat ver· 
memişler. Sonra cenaze kaldıran 
müesseselerden birine giderek 
bir tabut istemişlerdir. Usulen 
bu müessesenin cenazeyi görmesi 
bizzat tahnit etmesi ve bizzat 
tabuta koyması lazımgelirken, bu 
iki kişi buna muvafakat etmemiş
ler, bütün bu işleri kendileri 
yapmışlardır. 

"Ceset Stokbolme geldiği za
man bu havadis oraya da var
mış bulunduğu için, kendilerinden 
bu esrarengiz hareketin sebebini 
sorrouşlart fakat ikisi de cevar' 
vermekten imtina etmişlerdir. 

uMis Bökmansa ben kendim 
sordum ve şu cevabt aldım: 

"İvan Krögcr bakk nda bildik
lerimi ifşa etmerniye söz vermİ· 
şimdir. Benden ç kacak bir keli· 
me, birçok fenalıklara sebebiyet 
verebilir. Zaten 0 uun hakkında 
cereyan eden rivayetlerin yaptığı 
fena tcsirleıi görüyorum. Onun 
için bana bir şey sormaymız.,, 

Ne ise, ceset Stokholıne gel-

ba~ağrılarını 1 - 2 Aspırin 

tableti bertaraf eder ; çalı~ma 

ıevkini iade eyler, 

TAKLiTLERDEN SAKIN iN iZ J 

• 
ISRARLA • • . 

ASPiRiN 

ve 

diği zaman, tabutun tahtadan - - -

;.:rr::;ı~e:di!d\~; !~~af~n°J~ut1; ;;.ı 'f-•Emı*'r.ıN:?ı~L=A~K~mrı:ı:~m~BWl!li_rlE~ .... ·~=_r AM 'T, AN°'KASI iLANAl ı:J 
cam buluncluğu görti!müştür. hı ~==:=;;:== ~-

Cesedin yakılacağından ik.i gün 
evvel, Krögerin gaıetelermden 
birinin bir foto~rafç.ısı çağırıl· 
mış. Cam üzerinden vüzünün 
fotoğrafisini alması tenbih 
edilıniş. Odadaki ışığın azlı· 
ğına rağmen fotoıTraf çeki 1• 
miş. Fa~<at fotoğrafÇı camı ·~e~ 
velope eder etmez, cam e:indeıı 
alınmış ve fotoğrafm neşnne 
müsaade edilmemiştir. 

Fotoğrafçın.n naklettiği b.ı 
hikaye derhal cesedin Krögerc 
ait olmadığı rivayetini çıkarnı ştır 

fakat esrarengiz sefahat bu 
kadarla bitmiyor. 

Fotoğraf çekildikten iki gfü• 
sonra cesedin yak iması kar.alaş· 
~ış. Dostlar, akrabalar, gaı.ct<'~ 
ciler davet edilmiş da\ e 
liler bir iki metre , mesai c· 
de oturtulmuş. Sonra yakma 
silindirine bir tabut konmuı. 
Ceset yakılmış, külleri bir torba
ya konmuf. . Fakat baş tarafı 
camlı diğer hır tabutun kenarda 
durduğu ve bu tabuta dokunul· 
madığı göriilmü.ş. Yakılan ceset, 
Krögerin cesedı mi idi, }oksa ba~ 
ka ceset mi idi anla~ılmamış. ~ 

İşte bü~ün. bu esrarengiz 
hadiseler, kıpnt kralının ölmediği 
hali bir yerde yaşamakta bull.n· 
duğu kanaatini kuvvetlendirmiştir. 
StokhoJmde buna inananlar ek· 

Esas 
186- 2 

252 - 7 

252. 17 

131 

Kiralık 
Mevkii ve nevi Teminat 

Beylerbeyi Bostancıbaşı mahalJesi Araba caddesi 5 L 
2 - 4 No. yedi dönüm tarla. 
Bcylrnzda Tokat Çifliği müştemilatandau dört 10 ,, 
döniiın bahçe. 
Beykozda Tokat Çiftliği müştemilatından Kebek· lO ,, 
çiler ocağında kır kahveciliği. 
Teşvikiyede Bostan sokağında 8 • 1 No. atik Hl ,, 
karakoJ binasında odalar. 

Balarla ya1ilı emlak hilmüzayede birer sene müddetle kiraya 
verileceğlııden taliplerin ihaleye müsadif 16 .. 5 - 932 Pazartesi 
-:aat on altıda Şubemize müracaatleri. (4) 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti Hanları 
Çavuşbaşı Valof çiftliği dahilinde dört parçada kırk dönftm 

çayırın senei haliye kiyahı müzayedeye vazedilerek 18 -5. 932 ta
rihine müsadif çarşamba günll ihalesi icra kılınacağından taliplerin 

yövmi mezkurde İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arul 
kalemine müracaat eylemeleri. 

* Beykoz'da HünkAr iskelesinde dibağhane ittisalinde vaki çayır 
otu ile kır kahveciliği üç sene müddetle icara verileceğinden 
müzayedeye vazedilmiş ve 26 - 5 - 932 salı günü ihalesi icra olu
nacağından ta1ip olanların İstanbul Evkaf Müdürilyetinde orman 
ve arazi kalemine muracaatleri il.in olunur. -seriyeti teşkil etmektedir. 

Do klor Orfanidis 
Gülhane doğurn .,.e kadın Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 

·-or. Ali ~t ~

1 
[ 

hastalıkları muallimi Beyoğlu, Tokathyan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3734 
Hutalanın c• ... ...ı•ı:ı. n.ıaada b.:rgü., -----
2 deA 6 y• kadar Cajaleoğlunda \ere· ı Elbisen ıc meraklı iseniz 1 Zayi: Çcınitker.ck kauınnın Şchsor ka~ 

riyesıııtle uııııır :Muı;tafa Ağa tarafından 

Ernino Hanım ııaınına verilen emre 
muharrer 24 liralık senedi zayi etti· 
ğinuh'n biikuıii olınadıwnı il!ln erlerim. 

bataa caddoiade Orh.ın Bey apartı· A B T E B 
iDADi No. 3 te kabul ... tedavi edep. yeni 

·, elefo11 : 232gı .-ıt!Q i ' 

Fotolf'a/ ı alılili Kuponu --
'l'abiatinizi öğreıı ırıck istiyrırsann 

fntoğr:ı.frn ızı 5 adet kupon ile bir

likte g-;ıntleriııiz. Foto~afınız sıraya 
ıalıidir ve ind" "dilmez. 

lsiııı. ıııcı;lok 
, ı·) :L sa.ıı 'atf 

Hangi suallerin 
cevabı? 

1''otoğraf intipr 
cdt•cck mi ·~ 

1 oto0r;dııı kli~Niİ :JO kuruşluk 

pul rıııık:ıbiliıııie g<'ndı>rilobilir 

Terzihanesi 

KADIN ve ERKEK 
atölyelerinin em•alaiz aan'atlnden 

iııtifade eniniz. 
Bu ın iiCıIBC8C bfltim bedii ve 

iktisadi ~rzularııııU& eev.ap Hlrmcğe 
uı ıık ltjdir mahir nı:ık1tst~IJ'l:ır elinde 
nıodt'rrı lıir f<'11killlt:t maliktir. \ıılrnrn 
cn<lılPsi Nı• , !JG. Oainıi 111 ıhsıısa. 

Te:t'fon: 20766 -
MEVLİT 

Mf'rhuın •eraaker eabak Riu Paşa 
•mıhtumu merhum Şükrü Paşa 
ruhuna ithaf "dilmek üzere "1 Mayı• 
932 Cuma günil Be~lktaş'ta Sinaııpa· 
şa camiindc Ö8'le nanıaunı müteakıp 
me\•:idi nebevi k1raat edilec"ktir. 

Kumkapı Nııanca caddesiıHlc ı N. h 
dlik k:uıda kas:~J) Bacı ömor ?.:ıde 

M. Niyui --·------------

BONO 
ları abuır, satılır. 

MERSiN • ADANA 
civ:t : ında bononuza göre lll;ll aı
maım.:ı h..r snr,•ttc; delalet t'dili r 

' :;ıiııırliılPıı f:tf ilat verilir. 

Toroğla Ziya 
YPnl,>ostane k:ırşı•ında biiyük 

Knacıyan Han No. '24. 
Telgrar 1;.dre•l 1 

lSTANBUL ZlY A TOR 
llmq i!m!EMllD:lıM• Telefon : 2,2716 

ÇİFTLİK P A RK.I ~ 

• 



• 
' 

. 
16 Sayfa SON POSTA 

Günlük taze yumurta, nefis taze tere- y ALQV A 
yağ, yoğurt, şişelerde (pastörize) sut Millet ve Baltacı çiftlikleri 

mamulab Hasan 
Mıyıa 12 

Ecza 
Deposu 

-=-==========================================================================================================================================I 
Dişlerin inci 

Gibi Muhafa-

zası Yalnız 

• • 

kabızlıta karşı: .. '.,..ıll ;!I .ltl-:1 bneb1ati mtüahi!h ıİ•tanbul ve dTaşra l Saçla_r•?ızın tabk;ı ~ filll•] :rıl ~ ı ••ç boy .. ını . _ .; i ap arı?ı. ercı eczane ve epo- rengını \erme . . • 
her ıliçtan ustun edınız. Jardnn arayın z. için tercıh edıntz. 

• • • • 
NAUMANN ŞiRKETi BIÇKI "TJT T~ T\ u Voyvoda Hezaran 

.1. vı-...1...1 sokak N. 19-21 
16 Mayısta başlıyacaktır. Size ıenet temin edecek olan bu fır.satı kaçırmayınız. Bir NAUMANN dikit makinesi ıatın alanlara der.sler meccanidir. Makine 
almakıızın kurslarımızı takip etmek isteyenlerin şera"ti mabsusamııı anlamak üzere NAUMANN Biçki Yurduna müracaatleri rica olunur. 

ı;---

D'iŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. J TELEFON 1096 

lstanbul Evkaf Müdü
riyetinden: 

Hanımefendiler, 

Artık dünya modasını 
Takip zahmetinden 
Vareste kalacaksınız! 

Kıymeti muhammenesi 
Lira K. 

• 

162 19 Tamamı takriben ( 12 ) arşın terbiinde bulunan 
Çelebioğlu Alacttin .mahallesinde Tahmisönü caddesin· 
de eski (9) yeni 13 No. lı dükkanın ( 345600) hisse 
itibarile ( 12456) hissesi. 

83 34 Tamamı (35) arşın terbiinde bulunan Tavukpazarmda 
Mollafenarı m<ıhallesinde yağcı hanında ortn katta atik 
ve cedit (6) numaralı odanın 1 - 6 hissesi. 

250 00 Temamı (36) arşın terbiinde bulunan Tavukpaznmda 
Mollafenari mahallesinde yağcı hanının ait lrntmda atik 
ve cedit (7) No. lı odnnm n.sıf his::;es:. 

500 00 Tamamı (180) arşın terbiinde buiumm lhlatta Hacıisa 
ınahaJlesinde Tahtaminare cnrldesinde atik (234) No. lı 
maa müştemilat kargir bir hnp mağazanın ı · 6 h:s )esi. 

Balida muharrer emlaki mahlüle sahlm:ık iizere dört hafta müd
detle ilan ve müzayedeye vazolunmuştur. Müznyed{>si Mayısın otu· 
zuncu pazartesi günü saat on beştedir. Talip olmn1c i~tiyenler kıy
meti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetiııde pey akçeieri!e 
beraber yevmi mezküra kadar fstanbul Evkaf Müdüriyeti bina
&ında Mahlulat kalemine müracaatları ilfm olunur. 

Zafiyeti umumiye, iftihuızlık ve kuvvetsizlık 
faied vo teııiri görülenı 

FOSFATLI 

ŞA.RK AL 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

• 
Istanbul Gümrükleri 

Muhafaza Müdürlüğünden: 
1 - Bahri zabitana mahsuı elbiselik lacivert şayak ( 380 - 500 ) 

metre. 
2 - Bahri zabitana mahsus kaputluk lacivert kastor (280-400) 

metre. 
3 - Bahri mürettebata mahsus elbiselik lacivert şayak (780-950) 

metre. 
4 - Bahri milrettebabn kışlık çeketlerine mahsus IAcivert şayak 

( 560 - 750 ) metre. 

Balide nevi ve miktarlan gösterilen kumaşlann tesbit edilen 
evsaflan veçhile her birinden ayrı ayrı pazarlıkla alınacağından 
hangi kısma talip ise % 7,5 teminatlarile 14 Mayıs cumartesi saat 
( 14 ) te Müdürilyette bızır bulunmalan. 

muteber 

z 
Şirketinin isl<0uto kartlarını hamil olanlar kataloğumuzda iıimlerl 
zikredilen muhtelif mağaza ve müessesnbn herhangi birinin 

mubayaatlarını pazarlık ettikten sonra 
010 5 ila 20 nisbetinde bir iskontoya nail 

olmak hakkı haizdirler. 
PAHALILIKLA lMÜCADELE - Masrafmızda Mühim Tenzilat, 
Beyoğlu 1939 n>,1:naraya telcfoa ettiğinizde HiZMET şirketi •İze hemea bir 

kataloı ıönderec:ektlr. Katalogda btne yakıq ınağa:u milnderlçtlr. 

HİZMET 
Galata_ Voyvoda Han No. 3 

Çünkü: 

iı ı. iı 
Piyasaya çıkıyor 

fstanbul ve Ankara muvakkat satış mağazaları 
21 Mayıs Cumartesi günü açılıyor. 

En sağlam ve en zarif 
~~.;;;::::::~ 

urt,, markalı 

Fabrik~ lstanbul Çarşıkapı Taşhan 1"0. 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diı 
Macunudu·.ı 

Ş OCA.ÖI 
_. Her •ınıf işıizler• İf •e btl• 

yenlere ifçi verilir • 
_., EmJik ıabhr kiraya verilir 

ve akarat idare olunur. 
* İt Ocaj'ına ortak alınır. 
Sirkeci Aakara caddeal T. 2,3495 

B. Orf an idi. 
Mimar, Müteahhit 

Galata BUyllk Mlllet baa No. 35 

Göz Hekimi 
rofeaör Paristen mezun 

• Esat Pş. Dr. Şükrü 
ali - Vi!Ayot lmrtısında No. 15 

· sıanbul Garsonlar Cemiyetinde 
Bilümum itsiz bulunan Garsonların 

iki adet vesikalık fotograflarile birlik· 
to cemiyete mflracaııtl:m. 

• Urolog ..._ __ rı 

" Paris ,, den Dinlome 
Dr. HAKKI RÜŞTÜ 

İdrar yolu ve tenasül 
Birinci sınıf mütehassıs 

j Boyo~lu : lııtiklal caddrsi No. 82~ 

B o y A c 1 y A iüzu 
yok, her eşyanızı kcndinll 
B 1 R s A A T zarfında 
ioliııtina •ahit boyalarllo 

BOYA YABIL1RSiNIZ. 
Marka ve l&me dikkat Her 
yerde ı atılır. 

Depolan ı lıtanbul: Fıa• 
dıkhyan han. l"uhdaryan 
Ankara: Koyunpıuanada Ha• 
im KreepL 
hmirdc ı Yaffe Biradeer. 

1ölçü üzerine 
Fenni 

Kasık Bağlan 
Mide, barsak, 

böbrek 
düşkünlüğün• 

Fenni 
Korsal ar 
isti yenlere 
ölçü tarif,..sJ 
JÖnderilir. 
Eminönü: 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 

Zaharya Oreopulos 

Gül 
Yapraklarının . .. 
cazıp ve goz 
kamaştırıcı . . 

rengını 

Sim on Krenıi pudraaı 

ve aabununu muntazamaQ 
l•timalile temin edebiliral• 
niz ki bu ıuretle cildin te-
mizlenmesini yumuşatma11 
n beslenmui gibi:üç mak• 
aadın huaulüne yardam eder. 

(KREM SIMON) 

Dr. A. ŞAUL 
Mütehassısı 


