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MiLLET MECLiSi 
8UGON ÔGLEDEN 

• 
YEPYENi BİR 

SON POSTA Halkın gazudür: Halk bununla gc'Srür. 
SON POSTA Halkın kulağıdın Halk bununla işitir. 
SON P O S TA Halkın d i l i d i r: HaJk bununla aayler • 
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" SONRA iNTiHA- ÜÇ RİVAYET VAR: DEGİŞECEK MEB'US
LARIN ADEDİ (7.0), (100) YAHUT MÜHİM 
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Gazi Hz Yeni Bir Veçhe GösterdilerıMemurin ' • . /(an ununun 
liA.LK FIRKASINA GôN"'DERDIKLERI MEKTUPTA Zeyli 

"'Tatbikini munfık ~ördüğüm tedbirlerde milletin iştirak dereceslnl anlamak için Halk 
Fırkaıına menıup meb'uıların inti~aplannı yenilemelerini nıuvafık ııörüyorum. • dediler. 

lttı~~cümhur Hz. blr müddet• 
bltl trı hlernleket dahilinde yap
'-tı~' &eyahatlerindeo haaıl olan 
titı a.t, Halk fırkaaı ~rup rei•H
bt t Jaıdıkları bir mektup ile 
tt;:~ etmişlerdir. Ahııacak yeni 
'ıut.~lcr &<arşı.unda umumi bir 
la.· •kat hasıl olma11 için mec• 
L. ın l'tnileşmesi üzerinde duran 
uıı lb\iJı. 
d•d1t• un mektup aynen a~aj'ı· 

~k~ra: 3-3-931 

C. H. F. Grup Reisli gine 
}'f ~b aylarda Cümhuriyet 
}!~ .. fırkasının memlekettekit 
hn~uk Milıet Meclisindeki ve 
faa,ı~rnettcki idari ve siyasi 
hr •Yeti aleyhinde bir hava 
d\lr~blnıasana çalışıldığı malum· 

"~rl_arca mühmel bırakılmış 
laıiUc ~bır memlekette ve bir 
•ikı tin hayatında birçok ek
~~ olması tabiidir; bundan 
~it .milleti kurtarıcı esaslı 
"ıc 11Yasetin tatbikatından 
~llınun olmıyacak kimselerin 

~•cağı da şüphesizdir. 
~t} Ukaek esaslan görmiyerek 
lct~ &örmek istemiyerek mil
du}' bütün düşünceleri ve 
~~an teşvişe vo tağlite 
~•ıtır. 

1 
• 
Şeker Ve Traktör Davası 
Bera etimizle Neticelenmiştir. 
Şeker ue traktör işleri mesi tarafından karar 

hakkında "SON POSTA,, verildi. 
nın gaptığı neşriyat, epey Mahkeme lıegeti gazılan 
zamandanberi devam eden yazıların hakareti iazam
bir dava mevzuu oldu. Bu mun etmediğine ve ortada 
neşriyat münasebetile ha- tahkir kastı olmadığına 
karet gördüğıi zihabına göre ittifakla arkadaşla
kapılan Alpullu şeker fab- rzmızın beraetine hükmet
ri kası müdürü Rüştü zude miştfr. ikinci sayfamızda ı 
Hayri Bey; arkadaşlarımız mahkeme hegetinin verdi
."A. Zekeri_qa, mes'ul mü- ği karar sureti münderiç
dürümiiz Selim Ragıp B. tir. 
ler hakkında bir dava Biz, bu münasebetle 
açtı. Bu zat, arkadaşları- müdafaa sırasında Vasfi 
mızın hem lıakaret cür- Raşit bey arkadaşımı7.1 !1 
münden cezalandırıl mala- iki cümlesini, büyük ~e . 
rını, hem de (20) bin lira iftihar duyarak kaydedi
manevi zarar vermelerini yoruz: 
istiyordu. Muhtelif ~afha- "Türk hakiminden 
/ardan geçen davanın son şahsi hizmet istenmez. 
celsesinde 11ekil arkadaşı-
mız Vasfi Raşıt Begle Türk hakimi kimseye 
birıikte M. Zekeriya ve hizmet etmez. Türk 
Selim Ragıp beyler mü- hakimi, yalnız, bizim 
daf aalarını guptılar. Dün · t d · ı?f • • d l t · t 
d b 

"d ç 1 . 1. ıs e ı5 ımız a a e ı ev-
" u mu a1 aa ara ıs ına-

den üçüncü ceza mahke- f zi eder.n 'al ua için yer yer kulla
~t ~L~lan vasıtalar ve vesile
~. ~le ve intibaha ıayan-

lı Bununla beraber hakikate göz ı sile ~eraber bulunduğuna ka· 
~ u~, _rağmen millet kütle- yumanlar 7e hakikati olduğun· naah vardır. · 

botru ogru görüşü ve iyi hissi dan başka göstermiye çalışan- Fırkamız milletin kendisine 
'Oçltlatrııştar. lar da olmuştur. olan emniyet ve itimadını en 

411b. ~yı geç ... n bir zaman- · h ı· · t ddütl"' a1arlar k -.rı b Fırkamın miUet ve mem- şüp c ı ve ere u n 
tltc enıen bmün memle- • 

~altjı Yaptığım tetkiklerde bu Jeket için en hayırlı ve isabet· karşısında her zaman ıspat 
lt ·lli · k d edecek vaziyettedir. 
"tdQ Yerınde ve yakından li programm en i programı 
(l tn. olduğuna ve milletin kendi- 1 Devamı 3 üncü sayfada 1 

~:t~ liz. nin Mektuplarını, Vaziyet Hakkında Meclis Reisinin İzahatını, 
~ Us~arın Düşüncelerinis Fırka Müzakerelerini, Bu Mesele Hakkında 

llhtelıf Gazetelerin Söylediklerini Hep Bir Arada Üçüncü 
Ve 5 inci Sayf alanınızda Bulacaksınız . 

T OM B A -L 
~ON POSTA)nın İkramiyeli 
. onıbala Oyunu Başlamıştır •.. 
ı ş l İ R AK E D i NTZ,-KA z AN 1Rs1N1 z 
t "'-J'ııı lk" • 
'Qıilin ısınden itibaren gaze-

lı-,ı, k }'edinci sayfasında tom-
bı_ •rtları d · 
~ ıc: iiln "k• ercetmıye başladık. 
ı "11.., 1 1 tane neşredilen bu 
'o'- • e"clki " L.._l'h'- 1 gun karilerimize bir 
"'l •o rnak" 

ka..t.ı11 d . uıere, ayrıca iki evel-
~tL a ılivesile dörde ibla~ 

8 11Dua aebeW. brile-

rimiu tombala karb tedariki 
imkanını kolaylaştırmaktı. Dün
den itibaren bu kartlar ikiı;er, 

ikişer dercedilerek bu suretle 
üç gün sonra on ikiye 
iblağ olunacak, kartların neşri de 
bitecektir. 

Sayı hesabile gazetede çıkan 

ların ikiıi, ilk gün çıkan bir ve iki 
numarah kartların tekrara o!duğu 
için kale alınmamak lazımdır. 

izahat 
Şimdi, siz bu on iki kartı 

keserek saklayınız. 

Ankara, 5 (Husust) - Me
murin kanununa müzeyyel bir 
kanun layihası hazırlanmıştır • 
Bu liyihaya göre on beş ıe· 
neden aşağı hizmeti olanlara 
dörtte bir, yirmi ıeneden fazla 
hizmeti olanlara nısıf maaş 
verilecektir. 

Ömer 
Seyfettin 
Merhum 

Edebiyatla meşgul olanlar 
aruında bu kudretli ve sevimli 
hikayecimizi tanıyıp sevmiyen 
yoktur. Kend"ne mahsus bir 
alem yaratan Ömerin yaran ölü
münün yıl dönümüdür. Bu, heba 
olup gitmiş kafa ve kudretin 
hüviyetini tanımıyanlara ise, 
3 üncü sayfamızın son sütunu sa
lahiyettar bir kalemle Ömer Scy
fettini tanıtacaktır.J Ayrıca hika-

f 

e ıütunumu:lda Umer Seyfettin.1 
şimdiye kadar intişar etmemi; 
ve iki gün devam edecek nefis 
bir hika; esi vardır. 

Estern Şirketinin 
Bir a .. racaatı 
Ankara, 5 (Hususi) - Es· 

tern K~blo kumpanyası, İstan
bul ve lzmir teşki latım kaldı
:arak yerine telsiz ikamesi 
için posta idaresine müracaat 
etmiştir. Müracaat kabul cdi· 
lirse, memurlar milnhal me· 
ı:nurluklara tayin edileceklerdir. 

Galatasaray Mı I 
Fenerbahçe _fv/i? 

20 Martta, bu iki mühim 
kulübümüz arasında yapılacak 
maç hakkında sporcu kari
lerimiz için bir müsabaka 

. hazırladık. Şartlarını, müka
fatlarını, hangi suallere cevap 
vermek lazımgeldiğini 6 ıncı 

1 sayfamızda okuyunuz. 
Kuponlarımız başladı. 
Üçüncü sayfadan kesiniz. 

lf Cellô.t Alinin Hatıraları 1 

Mağrur Genç, Sehpaya 
Y aklaşh . Ve Titredi ... 

1 

------
Vasiyetim Şudur Dedi: Hükraıü 

Çabuk İnfaz Ediniz! .• 

Alinin lzmiule pek çok faaliyet gösterdiği Pazar yeri 

Evelki Tefrikalar1mızm 
HulAsası 
Cellat Alit İzmir muha

l-irimiz Adnan Beye nıea· 
!ekteki hayatını anlatırken 
evveli Manastır eşrafından 

birinin oğlu olduğunu ve 
idadi tahsili gördü~ünü aöy• 
lemişti. Milli mücadeledet 
isyana iştirak eden bir şakiyi 
ve bu harekete likayt kalan 
bir mülhimi idam etmek 
lizıml'elmif. AH efendiden 
başka bu ağır vazifenin 
ifasına yanaşan olmamış. 

Cellat Ali, bu iki adamı 

asarak cellatlığa nasıl baş
ladığını bugün anlatıyor: 

- İlk idam günü bende 

bir başkalık vardı. Damarla· 
nmda kan daha çabuk dönü• 
yordu. llk aynaya bakışımda 
gözlerim bana daha parlak 
göründü. Kendimde bu işlen 
yapmaya büyük bir kabiliyet 
olduğunu, ogün, idamdan çok 
evvel anladım. 

Saat tam ikide, siyase't 
meydanında, büyük bir kala~ 
balık toplanmışb. Gözlerinl 
boş sehpalardan ayırmıyan 
halk, adeta sabırsızlık göste
riyordu •• 

Ortalıkta çıt yoktu. Kimse 
konuşmuyordu. 

( Devamı 6 mcı sayfada ] 

SON POSTA'nzn Beraeti 

Türk Hakimi - Korkma. çık, Sen hak ufuklannda 
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Halkın Sesi _ D 1 B LER Günün Tarihi 

Divanı.Harp yeni intihap .. G_o-.. z;mGe:ıoac:::ı·· rDll:eü:lim-·-Ş~em:imlllellillrlillDl!r::!V::zzmmeız:mT~r a .. k .... to-·· r-D-a---ı -Ş-idd-eııımtli.m:I. --'*:ı 
Ve Kararlar va'an aı1 E . f Lodos R b 

1. • ıj ıv1. ı d B k Vazifesini Bitirdi, J 
!S:.~ş~~.~!.~alndl· Sögligelim? vasın a eraet ttı Fırtınası Paşanın Beyana!J 
rilmeai Ye yeni intihaplar bak- Menemen, 4 ( A. A. ) - 11 
kında bazı karilerimi%in mü- Bir Belediye Rüknünün Karar sureti şudur: Bu Yüzden Civar Va- divanı hnrp reisi Mustafa P 
ta!ealarına müracaat ettik. Haksız Neşriyata Karşı -latanbul Üçüncü ceza mahkemesi reisi Kudretullah ve aza pur Seferleri intizamını şu beya.natta bulunmuşt .. r: "1 
SükQtu ihtiyar etmiyenlerin Hüseyin ve Sabri Beylerden müteşekkil ve zabıt kitibi Şinasi K b "Menemen sabık jnnd. n; ti 
fikirlerini apflya yazıyoruz: Serzenişleri... Bey de hazır olduğu halde muhakeme salonunda Son Posta a y e t m i ş tir mandanı yüzbaşı Fahri ve 1' ~;) 

men alayında yüzbaşı Mehıne ~ 
lbrahim B. (Kaıımpaşa, Ca- b ' gazetesinin (22), (24), (25), (26) ve {28) ve (29) ve (30) Ağus- Dün akşama doğru çıkan Efendilere ait evrak hnkk•ı: ... 

miikebir, Mektep sokağı 11 ) Belediye bir seyyah Orosu tos 930 ve (1) ve (2) ve (3) ve (4) eylül 930 tarihli nüsbala- lodos fırbnası gece çok ıid- divnnı harpçe esaslı bir ~re~; 
- Ne diyeyim bilmem ki? açb. Fakat 931 bütçesi henüz nnda Alpullu şeker fabrikssı ve mazotla işler traktörler mC4 detli bir hal aldı, MJrmara yap!lan tetkikat neticesinde ııı (ı 
- Söyle canım, ne olacak? hazırlanmadığı ıçın hariçte selelerini mevzubabis ederek yapbğı neşriyabnda maddei adam-kıllı kabardı.~ Fırtına mnileyhler;n suçları askeri bi~ ~ 
- Yeniden meb'us intiha- yapmak istediği propagandayı mahsusa tayini ve karikatürize edilmek suretile Trakya şeker ayni zamanda soğuk esiyor:, olduğu kat'iyetle tesbit edilınıcııı' 

b t k rilm · · yapamamakta, arzu ettiği bazı fabrı'kaları şı"rketı" meclı"sı· ı'dare reı"sı· Hasan Hayn" Beyı· tahl'ı·r d t d d B ü d Hunlar hakkında tal.i l: tı -snıı t a ına arar ve esını mu- .. a e a on uruyor. u y z en ye irraıı için bir:nei !to ord;ı ı 
af k b l broşiirlerr de neşredememek- eyledı·gı~· 1°ddı'ası·ıa maznunualeyh gazele mes'ul mu-du-ru·· Selı"m · f l · d" v ı u urum. cıvar vaı:ur se er erı un gece ı eri mahkemesine havalesine 

>f. tedir. Dün belediye erkanından Ragıp ve mezkur gazetenin 30·8-930 tarihli nüshasında hep gecikmek surctiie y~pılmış rar Hri m:,.t r. Dhanı harp~ 
Ahmet Kemal B. (Kasımpa- bir zatla görüşen bir mu· "Fakire hürmet zamanı geldi,, serlavhası albndaki neşriy. t ile ve vapu::lar yolda dalgaların c.eleri da'.ıi çalışmak surctile ~L 

harrı.rı·mı'ze, miktarı azalan ı · k · k ı verır ıa, Bahriye caddesi 42) keza müştekiye hakaretten maznunualeyh makale muharriri tesirinden hayli sallanmıştır. m.ı n evra a aıt nrar ıır 
- Çok muvafık. Mcb'us seyyahlar ve bunlann az Z k · B 1 h ki da ale · k 1 h k Bu v zı·yet Kadı1Köy ve Hay- mi ve elde hiçbir evrak kalııı" 

( ) 
durmalarındaki esbabı sormuş- e erıya ey er a arın I dnen ıcra 1 ınan mu 8 keme ne- m tır. Bundan sonraki iştig•~~ 

maaşlarının (500) den 350 ye tur. Bu zat diyor ki: ticesinde müddeabih gazete er e şeker fabrikası ve şe er işleri darpaş seferlerinde bu sabt.h tı .. di'<e iktiran eJen cüriı:ııl~ 
inmesinden niçin memnun ol- "- Amerikadaki iktısadi ve traktör ve şeker münakasası hakkında maznunların, noktai da devam etmiştir. t ı.n.f ''e tanzim ve il-ı:zarıııd if 
mıyayım? buhran seyyahlann miktarını nazarlarına uygun gelmiyen mevaddı tenkit ve tahtie ettikleri Dün gece köprüden KadJ- i.>aret o'acaktır. Bu vazife",, 

'f- azaltmıştır. Maamafih bu hu- ve işbu tenkit sırasında da müddei Hasan Hayri Beyin ismi köyüne onda kalkması lazım- de hitamında tekmil dosY01• 
Remziye H. ( Kasımpaşa, susta matbuatın da menfi te- zikrolunduğu görülmüş ise de tetkik edilen gazeteler münde- gelen vapur ancak on lıirde Milli Müdafaa Vekaleti ccJilesı 

Bahriye caddesi 42) siri görülmektedir. Hemen her- recatının heyeti umumiyesine ve maznunların miıdafaasına hareket edebilmiştir. takdim olunacaktır." ~I 
- Bu fakir milletin meb'- gün bütün gazeteleri yol- nazaran mezlcur gazetelerdeki makaleler gerek şeker ve gerek Lodos fırtınası bugün de Kartalda iki DüMcan Yan~ 

JSuna ayda (350) lira yetişir, suzluktan, ziyasızhktan, pis- traktör meselelerinde maznunların kendi zihabınca gördükleri devam edecek, hava ise kıs- Eve:ki gece Kartalda H' 
likten cinayet ve yankesici- l 1 k • ıtf 

onlar da seve seve bu fakir liklerden, içecek temiz su ve yolsuzlukları ve hazinenin zararım izah kastile yapıhp işbu men yağm1ır u o aca rtır. vacı Adem ustanın dükkan ,lı1 
millete) hizmet ederler. lnti- süt bulunmadığından, salgın mesailin teşrihi sırasında müddei Hasan Hayri Beyin de ismi Fırtmnmn tesirile limanda dan yangın çıkmış, yanınd t 
hababn tecdidine gelir.ce: hastalıklardan bahsediyorlar. ve resmi dercedildiği ve makalelerin hedefi müddei Hasan ve yakın sahillerde bnzı ufak bakkal Hıfzı efendinin dük~~ 
Meclisimize her mesleği tem- Bunları rakip memleket Hayri Beyin şahsiyeti olmadığı gibi mumaileyhi kastı tahkirle tefek kazalar da olmuştu. nma da sirayet etmiş, her 
il edecek hariçte kalmış bazı malbuab büyülterek neşredi- yazıldığına kanaati vicdaniye ha~nl olmadığı ve Türk ceza Z b V k' dükkan da yanmıştır. 

muhterem simalar bu vesile yorlar, aleyhimize propaganda kanununun (45) inci maddesi mucebince cürümde kastın vücu- a ıta a a an Gelen Va Giden Seyyah'ar 
ile girerlerse güzel ve faydalı vesilesi yapıyorlar. Matbuab- dü lazımgeldiği cihetle rraznunların müddei şahsi Hasan Hayri B• K d T E. Dün şehrimize Ameritcada' 

d k bu k. 1 d h n b k k ır ~a ın utuştu, "'ır ~ birşey olur. mız a i ten ıt er a a m - Beyi tahkir fiilinden eraetlerine abili teınyiz olma üzere Roterdam vapurile ( 31 o ) 
~ nasip ve ilmi bir şekilde ya- vicahen ittifakla karar verildi ve alenen tefhim kılındı.,, Çocuk Bulundu. K . . . ( ')ı.: ) er 

Kemal B. (Du-zce, Hacı Is- 1 alid M ıı:. y t • armtıya vapurıle -c.O s _ı, 
pı m ır. ese" unan ma - ' Kudretullah, Hüseyin, Subri h 1 · ( 24) Jcıv 

hak bey zade) buab birbirine hlicumlar Kadıköy Polis merkezi ser ya ge mış, ve saat O' 
k · · R "t B · ld · dıktan sonaa Yunanistana s1' - (350) lira bir meb'usa yaparlar, fakat memlelcetleri- omıserı aşı eyın va esı 

kifayet eder; (500) lira çoktu. Afyon Meselesi ırınlar eselesi Pervende Hanım Üsküdarda teveccihan gitmişlerdir. 
lıı -Lktı nin cennet gibi görülecek bir Tavaşi HasanagM a mahallesinde f l d. il b" ·ı 

tihabat ta muvau r. yer olduğunu söylemekte hep- en an ıya r,a mes * sı' mu-ttefiktirler. lstok Mallar İçin istisnai Belediye, Bura1an Ehem- oturduğu evde dün mangal Helsingfors, 4 (A.A) - f{ıt' 
C al B (B ı P ak i yakarken entarisinin etekleri 

,~ em
2
) • eyoğ u, arm - SON POSTA: Belediyemiz Muamele steniyor miyetle Tetkik Ediyoı tutuşmuş, kadın bunun farkına bine istifa etmiştir. 

Kapı, 1 memleketi cennete çevirdi de F k t tekl · b. Letonya l(abinesi . 
(350) li · 'd" Y · Hükumet, 10642 numaralı varmamış. n a e crı ır· .._, 

- ra ıyı ır. enı- biz aksini iddia etti ise~ ya- k 1 d Ban fınnlann bir kısmı ev denbire parlaınıo:ı. Kadıncagı-z Riga, 4 ( A.A) - Kabıı.>· 
d • t•h b t ıl d ararnnmc i e Afyon an mü- .,., T 

en m 1 8 a yap ması a pılan serzeniş yerihdedir. rekkep uyuşturucu maddelerin olar~ kullamlmaktadır. Bazı feryada başlamış, yetişen istifa etmiştir. 
iyidir, diyelim. harice lisanssız ihracını men- fırıdTtfa da tavuk beslenmek- komşular ve ev halkı kurtar- Ticraet Mektebinde 

>f.: Şehrin Aydınlanması etmiştir. Bunun üzerine mev- tedir. Fırınlarda tavuk besle- mışlarsa da muhtelif yerlerin- T. k 1 · " ,f" 
Kamil B. (Fatih, Kumrulu- d ıcaret me tep en uç 

STANBUL TARAFININ 1500 cut 6 milyon liralık afyon isto· ' 1m~k talimatnameye mugayir en yanmışbr. isim altında. toplanırlar. ~r~~ 
mesçit ı sokak 36) LAMBA y A IHTİY ACI VAR kunun fiatı birdenbire nısıf otduğu için belediye zabıta Hayatı tehlikededir. yüksek ve alı kısımlar. Bu ıs•~ 

- Ne diyeyim beyim? Alı· nısıfa düşmüştür. Afyoncular d d ~ meselesi, talebenin öte~enbe 11 
af k B ı d. d . . h derhal Ankara'-'a gı·derek hü- memurlan iln en itibaren bu- 8 nan karar muv ı br. e e ıye aıml encümenı şe - , tu·· f 1 t ft• d k Selimiyedeki Baytar melde- itirazını mucip olmaktadır. e 

b · kfımetten lisans usulünün n ınn an e ış e ere ta- . d 1 b k d sit: * rin tenviri için ır program tatbikinin eldeki istoklar vuk bulunduranlara ceza kes- binin arkasındakı çayırlıkta ve yüz en ta e e, me tep i are ıti' 
u'ahmut 8. (Fati'h, T etim- yapmış. Bu prorrram elek• k l . . d k d ki b" müracaat ederek metelenin ha 
u. 6 sablıncaya kadar tehir tatbi- k d" Ü ar ann ıçm e un a ı ır 
1 dd · 2) f ·ı · k ti ·· d ·ı · t" me te ır. zerlerini veyahut k b l I d B I ni ri~a etmiştir. 

me er ca esı .rı ~ şır e ne gon erı mış ır. kini rica etmişlerdir. Fahri- b" k k çocu u muş ar ır. u unan S b k i\..q b K t'J" 
M b' 1 (350) •-t b ı t f d k. ti ır ısınım mes en yapan fı- .. ı··kt~ ı k a 1 me usun a 11 - e us maaş arının ıs an u ara ın a ı sem e- kacılar Avrupada lisans usulü 

1 
. yavru on gun u ur ve er rn - ~ 

liraya indiri!mesi çok doğru- rin kısmı azamı karanlık oldu- tatbik edildiği zaman ııfyon rın ar ıse bozuk un bulundu- ı tir. Darülacezeye gönderil- Sabık Musul meb'usu ~"~ 
d B · · l 0 h t d h w d · l A b 1 · mu"rekkebatı ı·mal eden mem- ruyorlar ve noksan ekmek mı'ştı·r. Beyi öldüren katil Arnavut E~ • ur. u yenı ın ı ap a a a gun an yem am a ar en zıya- ile katile yataklık yap~n ve '''.ı 
ziyade ziraat ve sanayici, ma- de 1stanbul tarafına konulmak- leketlerin fabriknlara birkaç çkarıyorlar. Bunları mesken } . . . 

1 
bb d 1 •er 

·f · h kukçu meb'usların tadır. sene müsaade verdikleri ve kısmına kaçırarak gece ve sa· zmsız Den zdan Dolduruıan çırmıya teşe Ü• c en ar ıı:ı· 
arı çı ve u Şevki, dayısı Mirnoş, piyazcı 

kazanmasını temenni ederim. Bu sene konulmıya başla- bu zaman zarfında fabrikacı· bahleyin erkence piyasaya çı- Yerler rahim ve Recep Ağa dün A0" 
~ nan 500 lambadan başka önü· larm fabrikalannı ve bu su- karıyorlar. Eyüp tarafmda Haliçten dol- yeye verilmişlerdir. 

Ragıp B. (Fatih, Hır~aişerif' müzdeki sene zarfında da 200 ~:~~~~~~:..ıdir ~nüA:k~;~~:iğ;~ Memurlar meskene gireme- durmak sure tile kayıkanç ve [fi Ü 1 k i L a y i h a 0'' 
Hocaüveys mahallesinde Tu- 1 yeni lamba konacaktır. Bu hu- den fabrikatorlar dönmüşlerdir. dikleri için bu fırınlar bu dükkan yeri açanlar bulunduğu Ankara, 5 (Hususi) - ·b• 
lumba sokağı No. 10) susta kendisile konuştuğumuz Tekrar müracaata hazırlan- suretle takipten kortuiuyorlar. Defterdarlıkça haber alınmış- biliye vekaleti yeni bir UiY'·ıt 

- 350 ye iniyo, beş1 yüz- belediye heyeti fenniye müdür maktadırlar. Hükumetin stok lktısat müdürlüğü bütün fırın- hr. Defterdarlık müsaadesiz hazırlamaktadır. Bu layiha 1~ 
den. Artan paralar hiç olmazsa muavini Necati Bey: mallar hakkında istisnai bir lara tebligat yapmıştır. Fırın- doldurulan bu yerlere veı.ıyel vilayet dereceler dört olnC9~~ 
küçük memurlara :zammedilse - Şehrin daha 1000 1500 muamele yapması istenmek- !arın aıes kenlerle alakası etmiştir. Müzayede ile sata- birinci sınıf vilayetler altı~ 
çok iyi olur. lambaya ihtiyacı vardır, dedi. tedir. tamamen kesilecektir. caktır. .baret bulunacakbr. 

======================================================================================~ 
Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: 

t : Hasan B. - Hoppala J Pazar ola 2 : Kış baba - Sizi çok seviyorum 

soğukçu başı... Giderken niçin geri döndün? dedim. 

Pazar la Hasan B. Ve Kış Baba 

A -.-----

3 : Hasar. B. - Aman, aman, uzaktan 
merhaba... Ustüme gelme kış baba, kış, kış 1 
Ş•ı kömürcüye git ! O seni çok sever. 

hu?.• 
4 : Hasım B. - Ne muhabbet ya ~ntll 

Baba, oğul gibi kucaklaşıyorlar. Akla 
nasıl da imtizaç ediyor 1 

ô 

ti 
d 
d 



6 Mırt SON POSTA 

Her gün 
M .. 

1 Son Postanın Resimli Makalesi -tı Dev Aynası "- 1 
underecatımzzzn çok-

luğundan decedileme~ 
rniştir. 

Ômer 
Segf ettin in 

Ôlünıu··nü y l o·· .. .. n ı onumu 
liaıa ye . - b. ik" . . . ko nne ır ıncwm 

ta Yamadığımız güzide, müm
S z küçük hikayecimiz Ömer 

t 
e~ettin 6 mart 1920 cumar
esı gü •. k kar ~u p~ • sevdiii hayata 

d şı gozlerını ebediyen yum-
u. 1884 te doğduğuna naza

~a: tam otuz altı yaşında öl
Ô demektir. Babası binbaşı 
ti"~er. ~ey, bazılannın zannet-
1..~ gıbı Çerkes değil, Kaf
~ah halis bir Türktür. 1903 
teb~iyade mülazimliği ile mele
ke 1 Harbiyeden çıkmış, Bal
yan harbinde Y anya kalesinde 

8 
Unan~lara esir düştükten 

onra lst b 1 1 · · ·· le . an u a ge mesını mu-
tir akip askerlikten istifa etmiş
llı · Hayatının müteakip lusmı
)' llluallimlik ve maharrirlik 
aparak mutavazıanc geçirdi. 

lan 23 ubat l 920 de hasta
l"k dı, mütemadiyen başından 
~ ayet etti. Neşet Ömer Bey 
de <lnhil olmak üzere bazı 
~ı~~rlar tarafından tedavisine 
~~dı ise de hastalığının 
~Yeti anlaşılamndı. Evinde 
e~anlara başladı, teskin 
to 

1 
ez bir hale geldi, dokdir ~ruı tavsiyesile nakledil}'if f ıp fakültesinde ve bü

t l bır hezeyan içinde mah· 
odu gitti. 

CserJeri Fransızcaya, AJman
b;'a. Macarcaya nakledilen 
lale &:en~. hikayecinin kıymetini 
~ dir ıç.ın iki "kiye üstadı-

. il Vak.tile Ömer SGeyf etti-
t"alc ölümünden müteessir ola
tc . ~aıdıklan satırlan aşağıya 

Çlrıyoruz: 
~alit Ziya Bey diyor ki: 

clu • Ônıer Scyf eltinin ilk oku
t~?1 e.serilc derhal hüküm 
deıniış~ ışte bir hikayenüvis, 
· . Şliın. Ondan sonra bu 
lq~n b nde bir tesiri musah
b" oldu. Ne zaman o imza ile 

Cl.deyc tesadüf etsem, olcu
det an geçmezdim ve, her 
daıı asında hükmümün biraz 
lahi' Şaşaa ile teeyyüt ettiğine 
~olurdum." 

~eyin Rahmi Bey de 
"Ö 1 söylemişti: 

bllın nıer Seyfettin bugün ru
~ll .uı~ sızlıyan bir yaradır. 
~Y~ı~ her yadında, evladını 
b .. 1 e mış müşfik analar, ba-
<llar "b· itıle . gı ı kalbi bir matemle 

l'nrl:°b:· A Ömer Seyfettin ile 
istiJc'- ~kayeciliğinin feyizli bir 

oalı uful tti" u e •on 

b~ llltınıi harp esnasu:da tek 
biki na İstanbul matbuatımn 
hat Y

1
e ihtiyacını temin ettiğini 

ı •r ntnıak b tt&llt ' u müstesna ze-
kuidi~ kudretini anlamak için 

r. 
Yen· r lllt d ı ısan unvanı altında 

~ehi eta Selanikte başlıyan 
~ Turkçe sadelik cereya
idi. alemdan Ömer Seyfettin 
ile A~rkad~şl:ır1. Ziya Gök Alp 
ctlik.ı Canıbın ıtiraf ve ilAn 

eri üzere başkaian onun 

SJ>oa KUPONU 
n No. 4 
~ec~lu 16 marta kadar devam 
lS k ' Sıtallcrimhh1 cenpJanm 
\ "Poıı 0Cfl'cdlldikteıı •oııra, ba 
lıi>ontuı bt""n-~ 

16.ııcScreceıuın;.~ıuc ldıırchancınlze 

-~dre.tnlzl ve hmlob;I nrlh yaz· 
'11nıtmayııuz. 

1 - Aynaya her bakışımda kendimi ı 2 -Aynaya her bakışımda 
Namık Kemale okadar benzetiyorum ki l.. oka dar güzel görüyorum ki ı.. 

kendimi 1 S - lıtSanlar kendllcrinl dıılaıa dev eyııas:ıoda 
görmlye a"ıımqlardtr. 

Eğer lasanlar haktkatl görebilselerdi, nckadar 
aukutu hayallmn &üne geçmek mümkün olacaktı. 

• 

Meclisin Yenilenmesi Kararı Karşısında .. 

' a ı e 
e y 

Bir refikimiz fırka grupu
nun karan hakkında ne dü
şündüklerini anlamak üz.ere, 
Ankarada bulanan, gerek mu· 
vafık ve gerek muhalif meb'us
lara müracaat etmiş, kendi
lerine şu üç suali sormuştur. 

1 - Sizce intihabın tecdidini 
icap ettiren sebepler nelerdir? 

2 - Meb'ua tahsisatının ten· 
zili hakkmdaki fikriniz nedir? 
Bu tasarruf memurlara da teşmil 
edil:neli midir? 

3 - Yeni mecliste görmek 
;sıediğiniz fikir ve ruh ne olma· 
lıdır? 

Haydar Rüştü 8. Ne Diyor? 
Görü.ftüğüm meb'uslardan 

Haydar Rü lü 8. (Denizli) sualle-

ilhamından s:ıüstefiz olarak 
çalı mışlardır. 

Genç Kalemlerin 1911 se
nesi nisanında intişar eden ilk 
sayısında Ömu Seyfettin o 
zamana kadar devam eden 
edebi lehçeden: 

.. Eski lisan nedir? Asla ko
nuşulmıyar, Latince ve İbra
nice gibi yalnız kendisile meş
gul olanlann zevk ve idiakinc 
taalluk eden birşey" diye bah
sediyor ki pek doğrudur. Yaci 
lisan cereyanından evvel sade
lik lüzumundan bahsedenler 
olmu~ur. O cereyan Genç 
Kalemler ve Ömer Seyfettin 
ile baılamıştır. 

Genç üstat bu makalesinde: 
"Ey genÇlu, ey bugün eski 

devirden kalma mekteplerin dar 
dersanelerindeki kuru sıra· 
lar üzerinde müstakbeli kazan
mak için çalışan gençler, sizi 
bekliyen v .zifeler pek ağırdır, 
siz, bütün dünyaca siyasi, içti· 
mai mevcudiyeti silinmek iste
nen bir milleti kurtaracaksınız..,, 
diye umn uzadıya irşatlarda 
bulunduktan sonra mözlerini 
şöyle bitiriyor: 

"Sizin gayt-niz istikbal, is
tikba~ istikbaldir. Sizden son· 
ra gelecek nesil, idrakinize 
rağmen, muhafazakar ve ma
ziye muhip kaldağmw görürse 
size ebedi lanetler edecektir.,, 

ı;.. 

Genç yaşında toprak olan 
bu müstesna zeka, idealinin 
hakikat olduğunu gördü ve 
öyle öldü, yani o, mes'udane 
gözlerini kapadı, ne çare ki 
vatan,, yerine bir mislini çok 
giiçlükle koyabileceği bir ev• 
ladıru kaybebni~ oldu. Ömer 
Seyfettinin Güner Hanım is
minde on dört yaşında bir 
kızı vardır. 

~~~~~·-~~~--------~:--~~~~~~~~ 
rime aırasile şu cevaplan verdi: Ancak memlekeltekl hayat pır 

1 - i ııtihabın t ccdid ini icap hnlılığının her tarafta bir olma· 
ettir~n sebepler Gazi Hazretleri· ması ve mütefavit maa~ verilme· 
nin mektuplarında pekala tasrih si de kabil olıuaması itibarile 
edilm~tir. Buna ilfıve edilecek şimdilik bunun teşmiline imkan 
başka bir sebep mevcut de,ğild ir. görmemekteyim. 

2 - Mcb'us tahsisatının ten- 3 - Yeni mecliste görmek 
zili şiddetle vücudunu hissettiren istediğim fikir, kanunlarımJzm 
tasarruf z.nrureti noktni nn:ıa. memleketin ihtiyacatına tamamen 
rmdan elz.emdir. Bu suretle Mill~t tc tabuklinu temin için milletin 
vekilleri ta arrufa örnek o1uyor- lınkiki ihtiyaçlarına tekabül ede-
lar. Yalnız. bunun memurlara cek noktaların iyi münnkaıa 
teşmiline tarnftAr değilim. edilmesidir. 

3 - Yeni mecl:si inkı1ipÇ1 Necip P.li Beyin Fil'irteri 
ve mevcut inkılap temcllcr~i Denizli mcb'usu Necip Ali 
bir kat daha t rain edecek tiir 
ruhla mücehhex görmek, her Türk Beyiu cevabı da şudur: 
gibi benim de dileğimdir. ~ 1 - Tecdidi intihap sebep-

Şükri\ Beyin Fikirleri terini Gazi Hz. çok sarih ola-
Çanakkale meb'uııu Şükrü a~y rak ifade buyurmuşlardır. 

sua.Uere 51rasHe şu cevaplara 2 - Meb'us tahsisabnın 
verdi: tenzili ikbsadi buhranın tabii 

1 - Efk • rı umumiyede gös- bir neticesidir. Bütün memJe
teriJen tezahürat mecliain tcbed· ketlerde olduğu gibi biz de 
dülünü icap eltirecek mahiyette· tasarruf mcchuriyctindeyL Bu
dir. Bu suretle efkarı mili ti11 nu h.ıklı bulur ve memurlara 
fCDİ şekli tezahür etmiş olacabır. da teşmilini tabii görürüm. 

2 - Meb'uıı l hı.iutıııın t~n· M h l"f' N o· l ? 
zili bir zarnrcltir. flunun memur· u l 1 ıer e ıyor ar. 
2ara da t~.şıniline tarafJ41rım. Muhalif meb 'usların bu hu-

--~~----------·•·cz::~1a:211----~~~-

J sustaki fikirlerini anlamnk için 
kendilerine şu mıalleri sordum: 

1 - Meclisin feshine taraf
ur mısınız, neden? 

2 - Gnzi Hz. nin mek
tuplarını nasıl te!fikki ediyor
sunuz? 

3 - fob'ns tahsisatının 
tenzili hakkında fikriniz nedir 
ve bunun memurlara da te1mi
lini muvafık buluyor ml!.Sunuz? 

4 - Yeni intihabalta nam
zetliğinizi koyacak mısınız? 

Fethi Beyin Cevabı 
Mefsuh Serbes fırka lideri 

ve Gümüşhane ~eb'usn Fethi 
B. bu EUallere şu cevabı verdi: 

- Bu hususta f" ethi beyin 
hiçbir fikri yoktur!. 

Ağaoğlu Na Diyor? 
Kars meb'usu Ağaoğlu Ah

met beyin cevabı ~udur; 
- Ben bu hususta hiçbir 

şey söyliyemem. 

Talat Beyin Cevabı 
Mefsuh Serbes fırka erka

mndan Ankara meb'usu Talat 
Bey şunlatı söyledi : 

Gazi Hz. Yeni Bir Veçhe Gösterdi .. 
t - Feshin lüzumunu icap 

eden sebepleri bilmediğim için 
birşey söylemekte mazurum. 

------- -
( Baş tarafı 1 inci sayfada 1 
Bir defa bunun için ; bun· 

dan başka önümüzdeki yıllar
da tatbikini muvafık gördü
ğüm tedbirlerde milletin işti
rak ve mutabakatı derecesini 

madı t laar tecelli edince 
milli mcfkuremizde yürümekte 
dayandığımız temelin neka
dar sarsılmaz olduğu bir daha 
görülmü~ olacağı kanaatin
deyim. 

C. H. F. Umumi reisi 
Gazi M. Kemal 

anlamak için, umumi reisi bu· 
lunduğum Cürnhuriyet , ~alk 
~·r~asına rnensu.p meb .~ıarm Ankara lstasronunun Tevsii 
mtıhaplarını yenılemelerını mu· A k 5 H ~ ) A 
vafık mütalea ediyorum. n. ara, ususı -:: n-

Her türlü teşebbüslerL'!Üz.de kara ıst.asyonununu tevsunden 
ilham ve kuvvet kaynağı olan ı bütçe tasarrufu dolayasile şim
milletimizin hakkımızdaki iti- dilik sarf nazar edilmiştir. 

'-==-==-======-==============-='-"'==:ıı==-====:==--=-======= 

2 - Meb'us tahsisabmn 
tenziline taraftanm. Bütçesin
de tasarruf yapılması icap 
eden bir devletin meb"uslıınna 
verdiği bu tahsisat pek çok
tur. 

Bizden daha müsait vaziyette 
bulunan birçok devletler bile 
meb'us1anna bu kadar tahsisat 
vermiyorlnr. Memur!ann maaşla-
rından tenkihat yapılmasına ta
raftar değilim. Memurun aldığa 
nıesaii daime mukabilidir. Halbuki 
ıneb'uslarmki böyle değildir. 

4 - Yniden rueb'usluğum hak
kında hiçbir düşüncem yoktur. 

• 
ister 

• 
inanma! 

• • " Alınan' raversler 
ister inan, 

Bir kütnpane tesisi iç.in 
leyaııt medresesi alınmış, 
çinde her nasılsa ikamet 

edenlerin tahliyelerine baş· 
lanmış. 

Bu medreseye beledi· 
yenin kitapları ycrl~tiri
lecektir. Buraya kadar 
meselenin fevkalade bir 
ciheti yoktur, hatta mev· 

cut kütüpanelerimize bir 
tane daha inzımam ede
ceği için bu haberi mem· 
nuniyetle karşılamak IA· 
ıımdır. 

Fakat haberin mütem· 

mim satırlarına bakılırsa. 
bu kütüpanenin bir kısmı, 
Türk inkılabına dair neş• 
redilmiş olan ~erlere tah· 
sis edilecekmiş. 

Bugüne kadar memle
ketimizd ~ res:ni ve gayri 
resmi vaz.ifeleri olan mü· 
nevverlerimiz tarafından 
Türk inkılabına dair belli 
başlı mükemmel denebi
lecek biçbir eser neşre

dilmediği malumdur. Bu 
vaziyete göre, o kütüpa• 
nenin inkılabımıza ait raf
larının dolabileceğinc: 

ister inan, ister inanma/ 

Ankara, 5 (Hususi) - Dev
let Demiryollarınca mübayaa 
olunan ( 200 } bin traversin 
(Enjekte) ameliyesine Derince 
fabrikasında perşembeye baş
lanacaktır. Yeniden yüz bin 
travers alınacaktır. 

Yetiştirilen Çam Fidanları 
Halkalı ziraat mektebinde 

yetiştirilmiş olan genç çam fi
danlarının dört bin adedinin 
teşcir edilmek üzere Anka
raya sevkine başlanDll§tır. 

Amele Meslek Kurs1arı 
Ticaret odası bu hafta için· 

de odada bir komsiyoo teşkil 
edecektir. Bu komsiyon osta· 
lara, amelelere, çıraklara İJ 
it bulacak, fabrikalarda ame
lelere ve ustalara mesleki gece 
kursları açacakbr. 

Sayfa 3 

Sözü Kısası 
Yeni 
Telsiz Telefon 
Kanunu 

• 
Radyonuz var mı ? Yoksa, 

teşbihi manır görünüz, otur
duğunm evin kulağa sağır 
demektir. Dünyanın en güzel 
ı;eslerini duyamamak azabında 
sizinle müşterekim. Benim 
vaktile serkeş bir makinem 
vardı, kendi keyfine göre işler, 

dilediği yerlerden bana sesleı 
getirir, bazen Pe~tcnin Çiganını, 
bazen Viyana operetlerini, ba
zen de o müthiş Topane tel
sizinin tüyler ürperten gıcırhh 
konserini dinletirdi. 

Tufeylinin her çeşidi fena: 
Hazinenin etrafını al n tufeyli
ler, büyüklerin etrafım alan 
tufeyliler., barsaklara musallat 
olan tufeyliler, hepsi kötü, 
zararla şeyler; fakat radyoda, 
güzel bir şarkı dinlerken araya 
giren o nezaketsiz, o t erbiyesiz 
o küstah ( affedersiniz , ç.<>k 
kinim vz.r ) o hain, o katil ses 
yok mu? O mm yanında öte
kiler, öpüp te başımıza koya• 
cağmıız tufcyliler ... 
Herşeye rağmen, gece ka· 

ranlıklarmda, Avrupa havasıruı 
dd ın güzel sesleri avlamak, 
büyük opera nra, konser sa• 
lonlarına odanızdan bir pen· 
çere açmak ve parmağınızın 
küçük bir hareketine dünyanın 
bütün yüksek mugannilerini 

rametmek, ibmali caiz olmı· 
yan bir zevk. 

Yalnız lstanbul istasyonu 
bile, Türk musikisini sevenleri 
tabnio ctmiye kafidir. 

Bunun için. telsiz telefon 
müessesemizi himaye eden yeni 
kanunu sevinçle karşılıyalım. 
Kula'ğı delik bir millet radyo
suz yaşıyamaz. Yakın sesler.in 
dar alemi içinde yaşııanlar 
hakiki bir mahpusturlar; sami· 
:ımızı yalan seslerin zindanıodaıı 
kurtaran bir vasıtayı himaye 
etmek. tekamülüne çalışma}[, 
yalnız hükumetin değil, fert• 
lerin de vazifesidir. (Bu son 
cümle, kaçak radyo .kullanan• 
lara ithaf olunur.) 

Ayasofya 
'? ahveleri 

Ayasofya camıınm avlu· 
sundaki kahvehaneler iy1 
olmıyan bir manz.ara teş· 

kil etmektedir. Belediye Evka· 
fa müracaat ederek buraiarın 
kiraya verilmeruc5ini istemiş'tir. 
E,kaf kiracılarla geçen sene 
yapılan mukavelenin hitamın-

dan sonra tekrar kiraya veril· 
miyeceğini bildirmiştir. Bir ay 
sonra buradaki bütün kahve-
haneler kapablacakbr. 

Defterdarlıkta 
. Teftiş 

Maliye müfettişleri üç ko~ 
dan defterdarlığın bütün şabe
lcrinde taram suretile umumi 
teftişe başlamışlardır. Dün mü
fettişlerden Adil B .. muhak~ 
mat memurlanndan bazılanm 
davet ederek ifadelerin teshil 
etmiştir . . Teftişe, muhakemal 
müeürlüğünden başlanmıştır. 
Yapılan teftişler dolayısila 
kendisini gören bir muharriri
mize Şefik B. şunlan söyle
miştir: 
-Maliye heyeti tefti~yesi ta• 
rafından Defterdarlığın bütü11 
şubelerinde üç gündenbeıi 
teftiş yapilmakt.adır. Tefti§) 
çok tabii ve yerinde bulunun. 
Çünkü mesela muhakemat mü• 
dürlüğü 20 senedenberi hiç.bit 
defa teftiş görmemiŞtir. 
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Son Posta 11 GAZETEMlzfN fi 
Kulübüne Aza -

- j ışı MÜSABAKASINA JşTIRAK EDENLER VR KAzANANLAR 1 j - t 
Yıldız Bilme
cesini Doğru 
Halledenler Yazılınız 

Size Bedava Sinema, 
Rozet Vereceğiz Ko
laylıklar Göstereceğiz 

Son Postanın mektepliler 
arasında tesis ettiği kulüp 
çocuklar arasında merak uyan
dırdı. Şimdiye kadar müracaat 
edip aza yazılanlann iaimlerini 
neşrediyoruz. 

Kulnp azasına birer rozet 
.ereceğiz. Bu rozetler aipari.t 
edilmiıtir. Yakında ualara ve
receğiz. 

Yakında kultıp azasına be
dava ıinama tertip edeceğiz. 

Kulüp azaıı olan çocukJa-
nn alacakları kitaplarda onla
ra tenzilat yaphracağ'ı:ı. 

KuHlbilmilze aza yazılımı. 
Bize derhal isminizi ve adre
ıinizi gönderiniz. 

Şimdiye kadar yazılanların 
bir kısmı şunlardır: 

Bolu orta mektep ıon ıınıf 

talebeainde 224 Muıtafa Doğan, 

Ankara telsiz şefi Cemal bey 
•asıtasiJe Ali Rıza, Gönende 
kunduracı Mehmet K5mil ve kal
fası Şevket, Edirne aan'at mek

tebi No. 14 Rahmi, Oımanbeyde 
Afitap ıokağında Murat B. apar
bmanuıda No. 5 Merih Hak, 

Lüleburgaz ilk mektep 49 Nesim, 
Beyoğlu beşinci mektep 116 Şfikrü 
lamail, Fatih Atpazarı Mıhçılar 
eaddesi 92 Saadet, Beyazıt Ana
dolu orta mektebi son sınıf tale-

besinden Müfit, Ali ticaret 
melttebi 788 No. Nüzhet O sman, 

~masya tüccar Kadem B. oğlu 
A. F., Çarşıkapı Tiyatro cadde
sinde Anadolu orta mektebi No. 

6 Rıfkı, Reşitpaşa mektebi sınıf 
.C Ziya, Reşitpaşa mektebi sınıf 1 

Süreyya, Beşiktaş Uzuncaova 
caddeıinde No. 52 Güzin. 
Karacabey tirketi Malik, Eyüp
ıultan Eskiyenide 19 Nihat, 

Göztepe Ömer Pş. sokak 35 
Saffet, Bebek Y oğurtane sokak 
il jozef, Uzunköprü yumurtacı 

luk jozef, Ramide Talimhane 

eaddesinde 9 Suat, Sivaa liıeıl 

Oçncü ıınıf 430 Basri, Beypazarı 

Dçüncü mektep 105 Celal, Üsküdar 
CS inci ilk mektep sınıf 4 Tavfik 
Tayyar, Bakırl,öy ikinci mektep 
195 Fikret, lzmir ıan'atlar mek
tebi Ali Kublay, Yedikule fatas-
7on caddesi 41 Matmazel Zaira, 
hmir sana'tlar mektebi 21S Nihat 
Ali, Kız ·lto:>ral Tuğlacı Cami ıo

kak 2 Mnhir Reşat ve Saide, 
Beşiktaş yirminci mektet sınıf 

1 Zahide Rıza, izmir San'at 

• mektebi 137 Turan, Trabzon 
~ Noter katibi Salih Zeki Bey 
kardeıleri Sevim ve Muzaffer, 

Beşlktq birhci ilk mektep 
talebeıinden 255 Gündüz, Selanik 

bankasında Osman bey mahdu
eu Semih Naci, lstanbul oteli otel 
aabibi Nevzat B. vaaıtasile Nev
zat, Edime San'at mektebi 47 
Remzi, Edirne san'at mektebi 90 
Adil, Betiktaş Y eniçeşı:.ıe ıokak 
48 Sait, Betiktaş Merdivenli so
kak 21 Halil, Çemberlitaş l orta 
r.ektebi ıınıf 2 ,Cemal, Şemıül
mekitip mektebi sınıf 3 Nermin, 
Şemsülmekatip mektebi ıınıf S 
Nevin, Şemsülmekatip mektebi 
•ınıf 8 Ertuğrul, Çemberlitaş orta 
111ektebi 93 Nejat, Gazioımanpa
ta orta mektebi 487 Cevdet, 
Gaziosmanpaşa orta metebi 171 
Cevat, Gaziosmanpaşa orta 
nektebi 455 Hüseyin, Sirkeci 
llamidiye caddeıi 13 Rifat H. ve 
leyler. 

Bu tayyareyi Dertlnafaka talebulad.a bir ıreaç yapmııt.. Bu ıre11ç 

guetemlzin ildncl bedJyeal oku 10 llraJI luıa&JUWfbr. 

Bu tanuesrı yapan on bet )'efıack bir çocaktur. Gaııetemkin birinci 
alklfatı ol• 21 lirayı kasaamııhr. 

lkinclllil kazanan Darütıafaka 

wc'>eılnden Hasan Nbım F..fc11di 
::..::ıc:=====x===========----~..oc:a==:J 

Mek.teplerde ıc 

İstanbulda Çemberlitq ort 
mektebi talebesinden bir grup. 
Gazetemizde siz de fotoğra

fınızı görmek isterseniz, mek
tebinize ait fotoğrafiler gön

deriniz. Ayni zamanda mekte
binize ait ha '::ıerler bizi çok 
memnun edecektir. 

Dokuz Nokta 
Evvela soldaki daire gibi 

veyahut biraz büyükçe bir daire 

çizin ve içine resimdeki gibi 
dokuz nokta koyduktan sonra 
arkadaşınıza bu noktaların 

her birini diğerlerinden yalnız 

üç daire ile ayırmasını söyle
yin. Arkadaşınız tabii uğra
şacak. Fakat kolay olmadığı 

için yapamıyacak. O zaman 

siz sağ taraftaki rsimdo 

gördüğllnilz gibi daireleri çi
zer ye oyunu kazanırsınız. 

Müsabakamıza iştirak Edenlerden 

Üç Kişi Mükafat Kazanmıştır 
Bundan bir buçuk ay kadar 

eYvel gazetemiz çocuklar arasın
da bir el işi müıabakast açmıştı. 

Bu müsabakamız ümit ettiti
mlz:den daha mühim bir netice 
•ermiş, bize mektep talebesi ara
sında bu sahada büyük kabiliyeti 
olan Qç efendiyi tanıtmıştır. 

Bunlardan biri Darünafaka 
onuncu sınıf talebesinden 119 nu
maralı NAzım Efendidir. 

Niıım Ef. 16 yaşlarındadır. 
Elektrikçllito merakı vardır. Mek
tepte dalma muallimin• yar
dım etmekte ve elektrik tatbikatı 

yapmaktadır. Hatta mektebin 
elektrik tesiaabnı yapmakta yar
dımı dokunmuştur. Biz:e bir tay
yare göndermiştir. Bu tayyare 
bir mektep çocuğundan beklene
mlyecek derecede mükemmeldir. 

Nazım Ef. İstanbulludur. Fa
kat baba annesinden başka klm-

ıeııi yoktur. Bu genç himaye edi
lir, merak ve havesini tatmin için 
kendiıine imkan, verilirse herhal· 

de ilerde kuvvetli bir mtihendiı 
yetişebilir. 

Nazım Ef. gazetemizin vadetti
ti ikinci mfikaf at olan 10 Ura 
kazanmıttır. 

Müsabakaınızda birinciliti ka
zanan çocuk, kimsesiz ve daha 
bu yaşta hayabnı kazanmıya 

mecbur olan bir gençtir. 

itte ~ehrimizde bayatını !imit 
utmak.la knzanmıya uğraşan bu 
genç Almanların mc,hur (Do. X) 
tayyaresinin mükemmel bir nü· 
m esini yapmıştır. Bu gencin 
ismi Mehmet Efendidir. Bir ajacı 
oymak auretile yaptıtı ldiçük 
( Do. X) tayyaresi tıpkı Al
manların yapbğı asıl büyük 

(Do. X) tayyaresine benzemek
tedir. 

İçinde ufak bir Sinsrer motörü, 
salonları poncoreleri vardır. Boyu 

bir buçuk metredir. Çok kıymetli 
b~r 1 meharet ve dikkatle yapılmış 
olan bu tayyareyi tetkik ettik 
ve mükemmel bulduk. 

YEN 1 BiLMECEMiZ 

Bu Resimde Tilkiler 
Nerede? 

100 Kişiye 50 Liralık 
Hediye Veriyoruz 

Tavşan ve tavuk hanımlar yavrularile birlikh giderken bir

birlerine rasgeldiler. Tatlı tatlı ahbaphk ederken bir de ne 
görsünler, iki tilki il.zerlerine aaldırmaz mı? 

Bu tilkiler nerededir. Bunları bulup bir kalemle çiziniz Ye 
mümknnse boyayınız. Sonra resmi kesip idarehanem.izde bil

mece muharrirliğine gönderiniz. Cevaplar on beş gün sonraki 

çocuk sayfasında neşrolunacakbr. Doğru halledenlerden y~z 

kişiye 50 liralık kıymetli hediyeler verilecektir. Hiçbir gazete 

SON POSTA kadar kariler.ine zengin ve kıymetli hediye 
verm<."z. 

ÔÇ'Lcllffltti kaun.ıın VarİA".ı:i 
Sfcn.lhıın i'OUlİı;i 

...... _ ""'°"__,.== 

K"çük H"kümdar 
13 Y zşında, Milyonlarca 
Tebaası Olan Bir Çocuk 

Hindiatanda halkın b~ın .. ! 

racalar vardır. Bunlar bir nevi 
padişahtırlar. Padişahlık baba
dan evlada geçer. Bu çocuk ta 
bu suretle Raca olmuştur. Üze
rindeki elbise incilerle süslil
dtiı. • Bu incilerin kıymeti 50 
bin liradır. 

iki hafta evvelin çecuk 1ayfa 
flkan Yıldııt bllmecemltl doğru 

dealerln lıln:ıleri ve ka:ııandaklan 

7eler qatıya yaııılm1Jhr. 

lrtaubulda ltulunanlar cum 

den itibaren ldarchanemiıte ujnJ 
hediyelerini alabilirler. Taşrada 

nanlann hediyeleri posta ile adreal 
ırSnderilmiştir: 

Yeşildirek, No. 1 de Saa 
H. ltir fİşe kolonya, Kayıeri 

nfl mektebi •••ıf 4 te Vedat 
bir alb&m, Galata.aray 

1323 No. h Nejat B. bir kra 
Konya Tlrk ticaret baalrHı 

ltaıebeoiıi Haydar bey nıaWa 
• .. aı. •. bir kitap, u.,aatt 
mektep 102 No.h Müfide H. 
kutu faataz:I kijıt ve zarf, Ea 
tehir lisHİ 265 No. lı S.bri 
bit- kitap, Yozıat Chab.ri 
mektelti muallimi Rahi 8. 
imli hlrati, Dlzce Or.t.alrije 

ballesinde Ahmet Bedub B. 
Albüm. Ayvalık orta mekte 
73 No. h Nejat B. bir kutu lto 
Pertevniyal Jiıesi 14 No.h Ah 
Enver B. bir ltutu şekerHınae. 

Birer Albüm Kazanalar 
Kadıköy Y eldefirmen cad 

Ne. 23 Fethi, Galatsa.ray 

48' Hayati, Kadıköy Süleym 
pafa sokak No. 63 Mes'ade, 
kara Kınacıza .. e han 21 avuldlf 

Mustnfa B. kerimesi Müjgan, lııad' 
po•ta kutu•u 24' İbrahim Flalddt 
Anadoluhisar Yeni mahalle 

no, Ankara orta ticaret mekte .. 
112 Ahmet Nihat, Ankara Sak 
ya ilk mektelti 121 A"41allaltr: 
Feyzlati lisesi ıınıf 11 Mua,-•..-'"" 
Anl<ara meFkez""1okantaıı 

Abdullah Ef. mahdumu lhaan, 
biye piyadecilik muallimi Htanl 
kerimesi MGzeyyen Hanım ve Beyi 

Birer Kitap Kazananlar 
Karaman Tartan zade M 

NaU bey otlu Yilksel, PM 
Çimen ıokak No. 161 Nurulaa 
Bolu orta mektelti No. 224 M 
tafa Dotan, Akaaray lıkende 
mahallesi No. 18 Şükrü, Koa 
Hakimiyeti Milliye ilk mek 
187 Mellhat, Bakırköy ikinci 
mektep 5 lnd ıınıf Mevhibe, V 
neciler altıncı mektep No. 
Jale, Eıkitehir hava mektebi 
allirnl Vehbi B. kerimeai A 
Ankara tinıendifer depo me 
NafiE B. kerimeai Hediye, Çol 
dokt r Abidin Beyia kızı Eo 
Zincirlikuyu caddesi No. 8 
Ankara Gazi muallim m 
132 Salih, Eyip Sirkeci •o 
Berciı, fz:ınir Alıucak demir 
iıkele sermemuru Rifat, 

Karahiaar dit tabibi Abdurra 
Ankara Keçiören mektebi No. 
Murat, Mersin Cümhuriyet oteli 
nında Nahit, Ankara orta me 
No. 372 Adnan, Pendik lsta'1 

caddesi No. 22 Nebil, Ortaköy M 
bat ıokak No. 7 Cevat H. ve Be 

Bir DUzine Kağıt Ve 
Zarf Kazananlar 

K•batat Merdiven ıokak 
16 Fehime, Bo.tancı küçük 
No. 117 Saime, Ankara Cünıb 
yet mektebi 141 Sadık, An 
Cümhuriyet mektebi 178 f, 
lıtanbul kız orta mektebi 
Melahat, Bozanti ilk mektebi 
Vedat, Vefa orta mektebi 76 
lip, Darütsaf aka lisesi 8S6 il 
on üçüncü jJk mektep 127 
zez, Ankara erkek lisesi 76 
ıim, Kadıköy Senjojef me 
Orhan Hikmet, Kütahya 
Kemal ilk mektebi 89 M 
Laleli Cümhuriyet cadd~ıi 
Fuat bey aparbmam Vedia, 
tantaşı kız orta mektebi JJ 
Ankara posta kuksu :ı34, 
mutpaşa No 35 Artin, Ka 
Hamiyet lbrahim B. lcr ve f1. 

[ Devamı yarın J 
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SON POSTA Sayfa 5 
o 

Mayıs Ayında Yepyeni Bir Meclis Göreceğiz: 
t> -

zeteler Neler Kadıiı Ve Kalp 
Diyorlar? -

M. Meclisi Reisinin 
işleri 

- . Dün Fırka Grupu IBir Rivayete Göre 70 Veya 100 
1-> . .., • • •• • 

di ~•ınburiyet) te Yunus Na· Toplandı·· Meb'us, Dıger Bır Rıvayete Gore De ~~yan~bndan. • 1 Aşk Mektupları 1 
._ M:~~lcy k k Reisicümhur Hz.- Mühim Bir Ekseriyet Değişecektir. Bugunku Meclıs ...__ ------· 
IQf b. . e ÇO ya ından va- • . y . . T 1 
Uğiın1:: sıf~tile şunu söyleme~- ı nin Tekliflerinı Ankara, 5 (Hususi) - Bugiln Millet Meclisinde intihabın enısı op anın-
Gati b ~~sa.ade . olunıu? kı, 1. .f kJ K b } yenilenmesine karar verilir verilmez Dahiliye vekaleti vilayet- K d 
hatek tiu ıkrındekı tetkık ve ttı a a a u lere birer tamim gönderecek ve derhal intihap hazırlığına c 1 y a a a r 
Y~ksc~ ~::e sa~i~iye~n en Ett•J ba~lanmasmı emredecektir. Çalışacaktır 
bır harek celerını gosteren 1 er.. intihabat bir buçuk ay scnra yani azami 20 nisanda bitecek, 

~iş bulu et :arzını kabul et- Ankara, 4 (Hususi) _ Fırka yeni Meclis te gene az'ami bir hesapla 20 mayista işe 
11 
licrba.ldnına tadır. başlıyacakbr. 

qad e ~urasını sarahaten grupu ö~leden üç saat sonra . .. . _ 
ltk~ ed~biliriz iti fırkanın fazla Tekirdağ meb 'usu Cemil beyin Bugünku m.eclıs eger ekseriyet k~hrsa o vakte kadar 
llıııtı:~:ı nteticesi şüphesiz ve riyaseti altmda toplandı. çalışacak, ckserıyet kalmazsa tatil devresıne girecektir 
\ev f va anın ili mcnfeatine 1 1 1 

a uk ed~r. lk olarak Başvekil smet ntihabat Mevcut Kanuna Göre Yapllacak .. 

•ıı ~ILUYET~e Siirt meb'u-
c-ahrnut Bey diyor ki: 

l Uınhu · uGku • rıyet Halk Fırkası ve 
ltıtnt~~ti Önünıüzdeld yıllar içinde 
~dbi ~ ette intihap yapmak, bazı 
~l!ıi:ı er alınak kararındadır. Büt
tdtrck ınevcut ihtiyaçlarla tevzin 
Lıı Qı hl Y•pnıak iatiyor. Acaba 
'tııı u aavver icraabna mllletin 
lıı~ ve nıuvafakati tamamen li.-

b llııdır? 
ou 'h 

lttt cı e~i anlamak iç.in mil-
"'tın rcnı~en reyini, karannı 
Ytn· '. ımkAnını bildiriyor. 
~ ıntıhabata gidiyor. 

~L Crhalde Cümhuriyet Halk 
'llıı h 

~tU~ er ı.aınandan :ziyade kuv-
dt h llıtidafna ettiği prenıiplerin
lcı-a .. tıer lam odan ziyade muıır, 
• .. nın "'tun ve hesabının dotnı-
~in a her zamandı:.n ziyade 
~~" olarak nıilletin huzuruna 

.101', 

SugG -1t le nun nıevzuu olan vaziyet 
ilı"tct~~arın iz.ahı işto bundan 

'il'. 

* ~e~ :l<IT) ta Mehmet Asım 
))'~ 1Yor ki: 

~tih 1Rer taraftan meb'usların 
ı,~d aplarının yenilenmesi bir 
~ ~ daha temin edecektir. 
fok iG liz. 4tin takrirlcr.inde 
tibi b' ıcl ifade buyurdukları 
~ilit ır milletin düşüncelerini 
\>il~i}' er çalışanların, hakiki 

til~tt:~. olduğundan başka 
~%kı ıye çalışanların hak-
l " arı t b d k lirk . e arüz e ece , 
\>e on rtıılletinin H. Fırkasına 
ıL ttn bu" "k . . k ~ d YU reısıne ne a-, en .. 
ispat d 11 •tımadı bulunduğunu 

c ccektir. 

F'ırk 
a Kongresi Nisanda 

>. ı.. l Oplanacaktır 
~~~1111~a, 5 (Hususi) - Halk 
lediğ· Programında yapmak 

laPlan~ tadilat nisan ayında 
tI-caind cak olan umumi kon-

~~llase~ konuşulacaktır. Bu 
cl'itı ft ketle diğer memleket
~ d r o. 
14 

i\ a ~ Progrnmları ve bu 
til~~İtıt oınanya köylü fırkası-
~lir llınaınesi tercame etti-

'------====-=-==--=-
/ ~ TAI<VİM 
cij ~----

" 316 • 
Mart - 931 Y.aaım114 

Rumi 

2ı - Şubat - 134~ 

V nlut-Euni-V il! ıtt 

Al.tşamı ıı.- 18 .04 
Yatsı 1.30 19. 33 
lnısak ıo. 45 4. 49 

Pş., fırka:un reis vekili sıfatile 
kürsüye çtktı, umumi reis Gazi 
Hz. tarafından yapılan teklifi 
okudu. İzahat verdi, son~a da 

meb 'us tahsisahn!n ayda (350) 
liraya indirilmesi meselesine 
temas etti. 

Gerek Meclisin yenilenmesi, 
gerek meb'us tahsiaatmın in
dirilmeai teklifleri içtimada 
hazır bulunan (250) meb 'uıun 
ittifak karan ile kabul edildi. 

Tatbikat Sahasmda 
Bu kararların kabulünü milte

akıp içtimaa nihayet verildi. 
Şimdi kararların tatbikine aıra 

gelmifti. Afyon meb'uau Ali, 
Erzincan meb'usu Saffet, Tekir
daif meb'usu Cemil Beyler 
tnbsisabn tenzUi hakkında 

kabul edilen kararı bir takrir ya· 
zarak Millet meclisi riyasetine 
verdiler. Takrir bütçe encümeni
ne havale edildi. 

Bütçe Encümeni Toplandı 

Bütçe encümeni toplandı, bu 
takrire göre üç mnddelik bir 
kanun layihası hazırladı. Mec
lis riyasetine verdi. 

ikinci Takrir Hazlrlandı 

Bütçe encümeni bu mesele ile 
meşgul iken yine Ali, Saffet ve 
Cemil Beyler tarafından intihabın 
yenilenmesi hakkında ikinci bir 
takrir hazırlandı. Vakit geçmişti. 
Bu takririn meclis riyasetine ve
rilmesi (yarın) a kaldı. 

Bugün Meclis Toplanacak 
Yarın, Perşembe günti öğ

leden sonra meclis toplanacak, 
takrirleri müzakere ve mutlak 
ekseriyet mevcut olduğu için 
kabul edecektir. 

Başvekil Meb'uslar Arasında 
Fırka grupunun içtimaı bittik

ten sonra takrirler hazırlanır ve 
bütçe encümeni layihayı hazırlar
ken meb'uslar koridorlara dağıl

mışlardı. Şurada burada onar, 
on beşer, yiı-mişer kifilik 
gruplar hnlinde ~toplanarak yeni 
intihap hakkında konutmıya 

dalmışlardı. 

Bu sırada Başvekil meclis 
reisinin dairesine çıkmış, bir 
müddet kalmıştı. Bilahare 
Kazım Paşa ile birlikte aşa
ğıya inerek meclis lokantasına 
girdi, meb 'usların hasbuhal
lerine iştirak etti. 

İntihap mevcut kanun dairesinde yapılacak, Halk fırkasıda 
eskiden beri tatbik edilen teamül dahilinde hareket edecektir. 

Bu teamül mucebince fırkanın gösterdiği namzetler idare 

heyetinde seçilecek, umumi reisin imzasile ilan edilecektir. 

Her intihap dairesi için adedi kanunisinden bir veya iki 
misli fazla namzet göaterileceği hakkında evvelce deveran 

etmiş olan rivayetler tahakkuk etmemiştir. Yine mazide oldu
ğu ıibi lüzumu kadar namzet gösterilecektir. 

Esash Değişiklikler Olacaktır ·-· 
Bu mUnasebetle namzet listesine bugünkU meb'uslardan 

hangilerinin ıirecekleri ve hangilerinin giremiyecekleri hakkında 
şimdiden tahminler yapılmaktadır. EzcUmle üç rivayet vardır. 

Bu rivayetlerden birincisine göre (70) meb'us değiıecektir. 
ikinci rivayete göre iıe tebeddiil edecek msb'uslarm adedi 
(100) U geçecek, üçilncü riv"'ycte nazaran ise hariçte kalacaklar 
mühim bir ekseriyeti bulacaktır. 

Şüphe yok ki bu Uç rivayetten hangisinin doğru olduğunu 

tayin etmek mümkün değildir. Bu hususta fırkanın umumi 
reisi Gazi Hz. ile reis vekili olan İsmet Paşadan ve idare 

heyetinden başka hiç kimsenin maliimatı olrnıyacnğı şUphesizdir. 
Maamafih rivayetleri kayda devam ederek söyliyelim ki : 

1 - idari işlerde ihtisası olan meb'us)ar mühim vazifelere 
tayin edilecekleri için... ~ 

2 - Bir kısım meb'uslar t!a muhaJefet fırkasına girmiş 
oldukları için listeye dahil buh~nmıyacaklardır. 

Maamafih bu sonuncu kısmın kendi kendilerine namzetlik

lerini koymalarma muhalefet edilecek değildir. Fakat 

böyle bir fikirde olduklarını göster cek emmare mevcut değil

dir. En nihayet şurasını da haber verelim: 

Bugün mecliste 316 aza vardır. Halbuki son senelerde 
nilfus miktarının arttığı tahmin edildiği için bu adedin bu 
defa (330) a kadar çıkması mlimlfündür. 

Yeni Mecliste De !! nurakabe Olacaktır 
Ehemmiyetle kaydediildiğine göre: Yeni mecliste Halk fırka

sına mensup meb'uslar, umdeleri d&hilinde tam bir serbesti 
ile murakabede bulunacaklardır. 

~~~--------ıuz:~-.----------~~~-

Reis· c •O ur 
Yeni Meclisle Birlikte Tekrar 

İntihap Edilecek 

Millet Meclisinin kendi ken
dini feshetmiye karar verme

sile ReisicUmhurluk intihabının 
da yenilenmesi icnp etmekte-

dir. ÇUnkü Teşkilata esasiye 
kanunu mucibince Reisicilmhur 

Büyük Millet Meclisi tarafın
dan ve kendi azası ara

sından bir intihap devresi 
için seçilir. 

Reisicümht\r Hz. nin vazifelerine 
devamı tabiidir. Gazi Hz. nin 
yeni intihapta yine Ankara 

meb 'usluğuna namzetliklerini 
koymaları çok muhtemeldir. 

Kahinenin Vaziyeti 
Yeni meclis teşekkül eder 

etmez k:ıbinenin istifasını ver
mesi tabiidir. 

Şu hale göre meclisin tec-

Cemil Paşanın Beyanah didi intihap kararı Reisicümhur 
jntihabını zaruri ktlmaktadtr. 

Çünkü yeni meclisle bera
ber meclisin yeni temayülle
rine uygun Lir hükumetin ik

tidar mevkiine gelmesi zaruridir. Dün, bugiin ıçın devam 
edeceğimizi vadettiğimiz bu Fakat yeni meclis toplanıncıya 
beyanatı yarm takdimledeceğiz. kadar meclis müstemir addedil-

Maamafih intihaptan evvel 
herhangi bir kabine tadil ve 
tebeddülü mevzubahis değildir. 

Ankarada bulunan bir arka-
daşımız son vaziyet üzerine meclis 
reisini görerek sormuştur: 

- Yarın meclis tecdidi inli-
hap kararı vr:rdikten sonra as
gari kaç gün zarfında intihap 
neticelenebilir ve yeni meclis 
Ankarada ne zaman toplanabilir? 

Kazım Pş. Cevap Verdi: 
- Tecdidi intihop, kanun 

ahkamına göre tecdidi intihap 
kararının vilayetlere tebliği tari
hinden itibaren asgari 51 ırün 
zarfında meb'us intihabı netice
lenir. Binaenaleyh yarın meclis 
tecdidi intihap kararı verirse 
nisanın 24 ilnde intihap bitmit 
olur. 

Meb'ualarm Ankaraya a-elmesi 
için de birkaç gün geçerse mayıs 
iptidasında meb'uaların Ankarada 
toplanmaları ve yeni mecliıin 

içUma ve müzakerelere batlaması 
mümkündür. 

- T cedidi intihap karann
dan sonra burfinkU mecliıin 
içtima uma devam edeceği 
söyleniyor. Bu içtimalarda ne 
gibi kanunlar müzakere edi
lecektir? 

Tecdidi intihap kararından 
ı;onra da meclis intihaplarına, 
dahili nizamnamede muayyen 
olan şekilde devam edecektir. 
Teşkllib :esasiye kanunumuza 
göre B. M. Meclisi müstemirren 
inikat eder ve tecdidi inti
hap knrarından sonra da yeni 
meclis gelinciye lrndar içtima ve 
müzakereye devam eder. Bu içti
malarna mevcut meclis bütün 
lıaklarıdn ve salahiyetlcrine mn

Jiktir. Her türlü knnunlnrı müza
kere ve intaç edebilir. 

Manmafih mali hususata taallük 
eden kanunlarla önümüzdeki sene 
bütçesinin yeni gelecek meclis 
tarafından müzakere ve intaç 
edilmesi daha muvafık olur. 

Bugünkü Meclisin lçtimaları 
- Tecdidi intihap kararından 

sonra bugünkü meclisin içtimaları 
nekadar devam edecektir ve inti
hap esnasında nıeb'uslar intihap 
dairelerine giderlerse meclis 
kendi k~ndine dağ'ılmı.ş olmaz mı? 

Bugünkü mecfüı yeni gelecek 
meclisin içtimaına kadar devam 
edebilir. Meb'uslarm dairei inti
habiyelcrine gitmeleri meclisten 
mezuniyet almalarına mütevak
kıftır. 

Hiçbir meb'us izinsiz bir ta
rafa gitmez. Maamnfih intihaba
tın son günlerinde belki muvak
kat bir tatil yapabilir. 

- Meb'usların aylık tahsi
satları 350 liraya indirilirse bu 
para ile geçine bilirler mi? 

- Meb'uslarm 350 lira ile 
geçinebilcceklerine emmım. 

Fakat tabii bu haynt biraz 
tasarrufkarane olacaktır. 

Meb'usların Kazanç Vergisi 
Ankara 5 (Hususi) - Me b'

uslardan kazanç ve t~kaüdiye 
kesilmesi mukarrerdir. 

t 

Karl1crlmlı:dcn aldığımız aşı. mek• 
tuplarını sıraısllc n~rcdiyoruı:. Bu eÜ• 
tunda hcrgün bir mektup neşredilecek 
~·c haftada bir defa Gençlik ve Ha
nımtcyı:c sayfasında beli on mektup 
birden ncşrolunııcaktır. Çıltıın mektup 
eahlplerf idarehııncmi·n uğnyarak 

müklfatlarım alabilirler, 

Bir 
( .... ) 

.. 
Kızdan Erkeğe 

Benden ayrılmak mecburi· 
yetinde olduğunu söylediğin 
zaman bilsen nekadar sarsıl· 
dım. Derhal gözlerimin önüne 
geçirdiğimiz mes'ut günler, şen 
akıamlar geldi. Seninle haya
bn birçok acı noktalarım dil· 
şlinmeden ne tatlı hülyalar 
kurmuştuk, o zamanlar, bir 
gün olup ta beni böyle ümitsiz 
bırakıp gideceğini hatırıma 
bile getirmezdim. 

.••• Hayır sevgilim, bu ola
maz. Biz ki birbirimiz için ya· 
şıyoruz, niçin bedbaht olalım? 
Niçin ayrılalım? Önümüze çı
kan manileri, velevki büyük 
bile olsa, niçin kırmıyalım ı 
Aşkımız daha kuvvetli değil 
mi? •• 

.... Fakat ıen, sözlerime, 
göz yailarıma ehemmiyet bile 
vermiyerek gittin. Bir vakitler 
pek çok sevdiğin ( .... ) ni kmp 
onu kendi kendine hıra· 
karak gittin. 

M. Z. ~I. Fuat B. : 
Yüksek tahsil görmüş olduğu

nuzu söylemenize rağmen eviniz
de hakim olmak istediğinizi itiraf 
idiniz. Kadınların hoşuna giden 
bir tipiniz vardır. Fakat en ziya
de çekineceğiniz şey &izi ilk gö
rüşte seven ve tahsil kabiıiyetini 
haiz olmıyan bir h12.ln evlenmek
tir. Erkek bir seciyeni~ \'ardır. 

Kararınızda kat'isiniz. Kadınlar 

sizin bu tarafınıza bayılırlar. Fa
kat sonra yine bu tabiatinizden 
dolayı sizden soğurlar. Biııaena

leyh ıizin seciyenize olduğu 
kadar, aklı seliminize de in. nan 
bir kızla belki mes'ut bir yuva 
kurabilirsiniz. 

Hammtegze 

Akşam Güresecek Olan 
' 

Yunan Pehf ivanları 

Dün geldiğini haber verdiğimiz 
Yunan güreşçileri bu akşam saat 
altı buçukta Artistik sinemada bi· 
zimg üreş takımile karşılaşacaktır. 
Yunanlılar yolda lodos fırtına
sına tutulmuş, bir hayli zahmet 
çekmişlerdir. Dün Beyoğlu 
( Y. M. C. A. ) binasında bazı 
idmanlar yapmışlardır. Güreşçi· 
}erimize galibiyet temenni edi
yoruz. İtizar ederiz. diğindcn yeni intihabata kadar 

t~.~~~~~~~:.::~====~==~~~~===========.-o~~~~~~====~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ ...... 
~~ SERVER BEDi Okadar hayret etmiştim ki - Onlar da: "Doğru, de- Biz haksızız, feci surette hak- dedi. 

bir daha sordum : mişler, bizde idi.,, sızız, biliyorum... Hayretle dirildim: 
-........._"=- • ~ - Annem mi? Ben buna çok şaştım, hem Ben düşünmiye başladım: - Nedir 0 ? --..,.. 1 1 z - Feriha ile annesi nasıl oldu da 
--- _ Evet. Aranızda bir mü- de çok sevindim; fakat bu iki böyle söylediler? Ben onlara - Dinle bak! 

tı - nakaşa olmuş. Sen " Feriha- hissimin yerine öfkelenmiş hiçbir haber göndermemiştim. Fazıl doğruldu ve hir cıgara 
~~hl el l d k ~ " lara gidelim, sor J ,, emişsin; görünmem azım ı: Acaba Mübeccel mi meseleyi ya tı. 
e°l'o(yı° gece bir arkadaşım etti. Ona senden ziyade inan- 0 gitmemiş, sonra da... - İşte ben buna kızıyorum. halletti? Fakat artık bunu Başını bir iki kere salladık-

~" () Und •• k k f l d F '1lltil gormUş. Sen alb mıştım. Düşünerek hata etti- _ Evet, bunları geç, sonra? Niçin bana emniyet etmiyor- mera etme aza i i. eri- tan sonra: 
~kttı· y .. eln ... Pa'ş'albnhçeye gitmiş- ğimi anlıyamazdım. - Sonra annen iki gu"n sunuz, niçin emniyet etmi- hayfı görüp öğrenebilirdim. - Sen hasta iken çok sa-
q~ .. ""' soy d' v. k y ? azıl yüzüme bir sille vura- yıkladın, dedi. Hiç 0 vakitler 

et · e ıgıne at'iyen - a sonra Paşabahçeye gitmiş, yorlar ? k l d' · · h nııştiın Çti k ra : \ ne söy e ığını atırhyor mu-
•e · · n ü arkada- - Annen tahkikat yaptı. Ferihaya ve annesine ıormuı. Fazıl beni kucakladı: Düşllnme arbk, d~ha sun? 

ili bana aıayet iyi tarif - Annem mi? - Ey ?.. - Bırak dedi, oldu b · 
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Namzet Tefekkür Höcresinde Beklerken lçerde 
İçtima Hazırlığı Yapılır. Locanın İçi Garip 

Surette Boyanmış Ve Tefriş Edilmiştir. , / 
4 12 

Duvarlarda fU yazılar okunur: 
" Buraya merak aaikaaile gel· 

cliniue, derhal çıkıp gidiniz.,. 

bulunan sütunun üzerinde B. ce aydınlatılır. G 
(Buda), diğer sütunun üzerin- İskoç tarikatinde ise B. ve ÜilÜDÜZ 

" Eğer hatalarının yuzune 
t'Urulmaıından korkuyorsan ara
QUZda duramazsın.,. 

de de 1 (lndra) harfi göze J. sütunlarının yerleri aksi Ya· 
çorpar. Bu haraf, müptedi ziyettedir. Acele 
celselerinin devamı müddetin- Arkası var 

" Fikir ve maksadını gizliyen 
biri isen, kork. Çünkü maksadın 
anlaşılacaktır. ,, G S h 

Edin! ... 
Mağrur ..Jenç, e paya MüsABAKAMızIN 

" Beşeri imtiyazlara ehemmi
yet veriyorsnn, çık, çünkü burada 
imtiyaz tanınmaz. " 

" Ruhun korku duydise, artık 
ileriye gitme!" 

y ki h v T•t d. ŞARTLARI a aş e ı re le e ncr20 :.~ı:: o:;t~::.::~,G=~a:;;art:~·!: 
" Eğer girmekte ısrar ediyor

san, ( anasır )[*] temizliyccektir. 
Zulmetin derinliklerinden çıkacak, 
nur ve ziyaya kavuşacaksın " 

Namzet bu odada bütün 
bunları ökuyup düşünecek ka
dar uzun bir zaman bırakılır. 

Sonra kendisine üç suali 
havi bir kağıt getirilir. Ve ce
vap vermesi istenir. Bu sualler 
namzedin mevkiine, mesleğine 

göre değişir. F&kat en çok 
kullanılan sualler şunlardır : 

1 - İnsanın Allaha karşı 
olan borcu ve vazifesi nedir ? 

2 - İnsanın kendisine karşı 
olan borcu ve vazifesi nedir ? 

3 - Hemcinslerine karşı 
olan vazifesi nedir? 

Bu üç sualin manası şudur: 
Allah muhabbeti, nefis mu
habbeti, hemcins muhabbeti, 
yahut tarikat Hsanile söyleme!{ 
lazım gelirse, muhabbetullab, 
muhabbeti nefsaniye, muhab
beti beşeriye. 

Hazırlayıcı birader bu sual
leri verirken namzede yeni 
bir bayata girmek üzere oldu
ğundan \ .~yetnamesini yapıp 

imzalamasını tenbih eder ve 
birazdan gelip alacağını söyler. 

Locanm Şekli Ve Tezyinatt 
Locanın duvarları mavi ve 

beyaz renktedir. Maamafih ınuh
tet:f ilim, san'at, ziraat ve hat
ta harp fennine uygun resim
lerle süslendiği, bazan da hu
ıusi intihap edilmiş bir mima
ri tarzı arzettiği görülür. 

Bununla beraber loca tava
nının yıldız serpiştirilmiş bir 
ıema manzarası arzetmesine 
mümkün olduğu kadar itina 
olunur. 

İskoç tarikatinde locanm 
rengi kırmızıdır. 

Hiri cenup yani "Şarkta,, , 
diğer ikisi de garpta yani şi
mal ve cenup noktalarında 
olmak üzre loca üç lamba ile 
tenvir edilmiştir. 

Garpta içleri boş pirinçten 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Saat ikiyi beş geçe, idam 

mahkumu genç jandarma mü· 
lazimi siyaset meydanına geti
rildi. Mahkum, henüz 24, 25 
yaşlarında, mağrur, kendine 
güvenir gibi görünen bir gençti. 

Omuzlarındaki apoletler ~.ı
kanlmış, yıldızlar sökülmü~, 
elbisesi yırtılmışb. idam seh
pasına yaklaşırken, bu kıya
fetinden utanıyor gibidi. 
Korkup korkmadığına dikkat 
ediyordum. Yüzü sararmı~b, 

fakat adımlannda ve yürüyU. 
şünde hiçbir şaşkınlık yoktu. 
Ölüm fikrine alışmış görünü
yordu. 

Fakat sehpaya çok yakla
şınca titrediğini v~ hafifçe 
sallandığım gördüm. 

Başını önüne eğdi ve bek
ledi. Sık sık ve intizamsız 
nefes alıyordu, hazan çok içini 
çektiği için göğsü fazla! kabarı
yordu. Mahkum, bu duruşile, 
memleketin en büyük müdafaa 
anında vaxif esini yapmamış 

adamların pişmanlığım his
sediyor gibiydi. 

Bir zabıt katibi malıkUma 
yaklaşarak idam bftkmünü o
kudu .. Cürüm vatana hiyanetti. 
HUküm okunduktan sonra 
meydnna biraz evvelkinden 
daha derin bir sessizlik çöktü. 
Be 'ki de nefes alanlar pek 
azdı. 

Mahküma bir vasiyeti olup 
olmadığı soru1du. 

- Vasiyetim şudur, dedi, 
hükmü çabuk infaz ediniz 1 

içimden: "0 cihetten yana 
biç merak etme f " diyerek 
mahkuma yaklaştım, kolundan 
tuttum: 

- Yürü, delikanlı 1 dedi-ı. 

Sesim pek ·çok soğukmuş. 
Bunu bana mahküm ihtar 
etli. 

Zabit yorgun adımlarla seh
panın altına geldi. Ancak be
nim hissedebileceğim titrek 
bir sesle: 

"- Vazifeni yap! dedi. 

ve Kornet mimarisinde iki sü
tun vardır. Bu sütun başhk
larmın üzerinde ağızlan açık 
Ü evcuttur. K~pıdı:ın Sehpanın üzerinden sarkan 

çer nar m b 1 . . ı· ald B. • • • ·ıd•w · ama sagw da sa un u ıpı e ımc ım. ır 
ıçerı gın ıgı z n 1 'b· w ktu Fak t 

l 
yı an gı ı ıogu . a 

r1 Ana11rdan makıat, ilerde izah Ü d' B"r kar ncanm 
edilecek oJaa dart unsurdur •• 1 rperme ım. 1 ı 

Tarilız Tefrika No. 50 Yazan: A 

OLUÇ ALI REiS 
Kılıç Ali' Paşanın Hahralan 

E.lr Maroniçayı yanımdan biç 
ayırmıyor, kendisinden hep ma
JQmat alıyordum. Nihayet Mak
reale tamamen yakJaşbğımızı 

haber verdi. Gemileri harp niza· 
ııına koydurdum. Sahile çok 
rakın gidiyordum. ÇünkG eğer 

Amiralin aahilde gemileri varaa 
onlann bizi görilnce hazırlanma• 
luuaa meydan bırakmadan te-

1 

pelerine yıldırım &"fbl inmek 
'mümkün ve daha kolay olacaktı. 

' · Tahminim de çıktı. Tam aa-

J 
bilin çıkıntılı bir yerini döner 
dönmez karşımıza ııekiz tane çek-
tiri çıktı. Bunlar amiral Veneyro
nun gemileri idi. Ben kılımı bile 
kıpırdatmadım. Fakat onlarda da 
bir hareket göremedim. Anladım 
ki böyle birdenbire bubralacak-

üstüne ayağımı basıyormuş gibi 
soğuk kanlıydım. İskemlenin 
üstüne çıkardığım zabitin boy
nuna ilmiği geçirdim ve bir 
nefere işaret ettim. İskem
leye bir tekme vurdu. 

M ~lubun yüzüne baktım. 
Boynu birden bire uzamış ve 
yüzü mosmor kesilmişti. Göz
leri kenara lcaydı. Artık dün· 
yayı görmediğine emindim. 

Kendi elimle yaptığım bir 
heykele bakar gibi onu biraz 
daha seyrettim. Eserimi be:ye
niyordum. Milli ~avaya hiz
met ettiğimi düşiindüm ve if
tihar ettim. Tekrar saylerim ki 
hiçbir zaaf ve tereddüt duy· 
mamıştım. 

[Arkuı var) ----
Cemiyetlerin Birleşmesi 

TASFİYE ŞA YIALARININ 
ESASI NE iMiŞ? 

Esnaf cemiyetleri başmura

kıbı Kadri Bey esnaf cemiyet
lerinde tasfiye yapılacağı hak
kında ortaya atılan haberler 
için şunları söylemektedir : 

"Cemiyetlerin azaları 
arasmda tasfiye mevıubahis 
değildir. 

Ortada bunu icap ettiren 
bir sebep te yoktur, Belki, bir 
cemiyet unvanı altında muhte
lif ve fakat birbirine alakası 

göriinen bau sınıf ve zümre
lerin o cemiyetten ayrılar.tk 

yeni bir cemiyet yapması ve 
yahut mevcut cemiyetlerden 
bazılarının diğer mevcut cemi
yetlerden birine ilave ve ilhakı 
gibi bazı tedbirler olabilir. 

Mesela: Leblebiciler cemi· 
yetinin kabzımallar cemiyetin
den alakası kesilerek kuru 
yemişçilerle birlikte ayn bir 
cemiyet yapmaları vaki olabi
lir. Debağlar cemiyeti sırf san' -

atkarana inhisar eden bir ce
miyet haline konabilir 

· Madt>oi mevat amilleri ce· 
miyeti diye toplanan zümreler 
çok mütenevvidir. Bunlar da 
ayrılabilir. 

Cemiyetler tetkik edilirken 
bu noktalar nazan dikkate 
alınmaktadır. " 

larını biç ummadıkları için bizim 
relditimizin farkında olmamıt· 
lardı. Tepe!erine inmek üzere 
idim. Arbk kendilerini müdafaa 
etmeleri ihtimali kalmamışb. Der• 
hal etraflarını sararak ııkı bir 
top aletine ba,ladık. Top prül
tüııil yar1m saat kadar aürdü ve 
ateıi durdurdutum zaman o ca
nım ıremiler yıınıp kül olmu,lat· 
dı. Yanan gemilerin tayfalarından 
kendilerini aahile atabilenler dat
dan data aekiyorlardı. 

Maroniça heyecanb bir acale 
bağırdı: 

- Derhal sahile çıkıp manaı
tı a gitmeliyiz!.. Y okaa amirali 
ku' gibi uçururuzl •• 

u ııent Kaflcuyalı, hu ne-

edenlere verilecek hediytler için kon· 
trol ve hakem heyeti teşkil olunmu,tur. 

Kontol'ol ve hake111 heyetiı Mantakıı 

reisi Fethi, ikinci rcb Saim ve futbol 
heyeti reisi Basri Beylerden mürekkeptir. 

Gelen cevaplan ayın on altıncı pa· 
zartesl akşamı mllhllrlil sarf içinde 
Felhl Beye teslim cdeİ:tği'[,. 

Mnçto.n sonra ccvapl.ll" açılacak ve 
neticeye göro kaz:anımların dereceleri 
bu heyet to.rafından tayin olunacaktır. 

Birincilik ve iklncll'k ıaı iıılnde (S) 
suale verilen •·evaplann adedi es;ı.stır. 

Bet ııunle maçın nd'::clerine göre 
cevaplar verllnıeınlo;&e hakllıate en 
fazla yakla~mış olıı:ı birinci adı.Jolu· 

nacaktır. 

Kaç Rey Pusulası 
l{ullamlabilir? 

Mil•alıakamıuı lşt'rnk edcnlet'İn 

llçer lıupon, yani bir ismin Uç fey ver· 
ırıesl kabul clunmuıtur. 

Suallcrlmh:e ver. lecek cevap 'lUfla· 
nna konulacak müsobaka kuponlan· 
mızın nuo aral rı birbirini mOtcaklp 
olmuıı da kıabut uluııur. Yalnız: her 
cevabın behemehal bir müıabıka ku· 
pou ile gl5ndcrilmeıl 9arthr. 

MUlcafaUarnmz 
Yukarda yazdığımız hakem 

heyetinin müsabakadan sonra 
birinci olarak tayin ~deceği 

c:zata : bir altın saat. 
ikinciye bir gümüş saat. 
Üçüncüye bir nikel saat 

verilecelctir. 
Mükafatlar maçtnn be~ gün 

sonra behemchaf t t;vıi edilmiş 
olacaktır. 

Mühlet Ne Zaman Bitiyor? 
1 tanbuldilldler içtn, müubı.ka müh-

1etl martın on altınrı ı a:rnrleıl ak9fta11 
•ast d~r.ie kadardır. Taşradaki karile
rlmlte verUen mtlhlet martın on do
kuıuncu pcro~mbe alı9aman.ı l<ad.rdır. 

Cevaplarımız 
Gramofonc14 Osman Nuri Beyc 

Gal:ıtaoray ·Fener maçı için ııöndrr· 

dlğinlz mektupta rnÜ!rnbak:ı. kuponu 
yoktur. 

Suııllerimh:e, bir veya iki gel ııta· 
cak vekilde ce,·ap verilemez.. Kat'i adet 
ve lıat' t cUmlelerle ceYap verilmelidir. Bu noktalara dikkat edilmek ~erille 
ikinci m~ktubunu:r;u bdı.:lyoru:r. dendim. 

-fr . 
Sultanuhmetta Tacettın Beye: Sl-

zlq nıclılupta da müubaka kuponu 
çıkm:ımışlır. Ycnlalıli göndrrmenizi rica 
ederiz. 

r- Suallerimiı: l 
Galatas;,.ag Mı? 
Fenerbahçe Mi? 

1 Hangisi galip gelecek ? 
2 Galip kaç gol atacak? 
3 - Mağlup kaç gol atacak? 
4 - Birinci devrede hangisi 

~alip? 
5 - ikinci devrede hangisi 

galip? 

den•e, bana fazla bağJanmıfb. 

Ben de onun ıözünü dinliycrek 
karaya çıkılmasını emrettim. Der
hal a-emileri boşalttık. Şimdi 
hepimiz karada idik. Fakat an
cak d8rt tane at bulabilmiştik. 

Bunlara ben, Huan Kelle ve 
Maroniça atlayarak dağlara tır
manmıya batladık. 

Tatlı ıul.uan tmldadıtı dat
larda epey yOkaeldik. Bir anlık 
her tarafımızı koyu bir •i• taba
kaaı sardı. Artık üç adım l'eui· 
ni röremez olmuttuk. Bir aralık 
yolumuz ' •ık bir ormana düştG. 
Kuşlar 8tüyor, atlarımızın hıfıl
tııandan ayılar, _kurtlar uluyarak 
kaçı41yor lardı. 

Maroniça durmadan anlatıyor
du: 

o 
p 
E 
R 

Sinemalar 

Diicr filmieriaden daha cadbedar trlSriiaeıı 

LUPE VELEZ 
büyük dehıısım bıı hafta 

OPERA SİNEMASI 
tarafından lrae edilen 

HAITI ÜSTÜVA GÜNEŞi ALTINDA 
mükemmel filmde göaterıyor. 

İllveten: N E L S O N R Ö V Ü S 0 

A 
Müzikhol f nteıl. 

ıunü saat 10 112 matınc:sinin 

inemasında 
gösterilen ve MARY GLORY, JİM GERALD ve LOUIS TREN1'~ 
tarafından temsil edilen yüzde yüz Er<:nsızca ıöxlü ve faf 

DAG ÇOCUKLARI 
munız:ıım ve muhteşem Hlmi:ıi görenler, hakikaten herkesin 

g dccek bir filim ol dugunu an]amlf 'arrlıt'. 
l!beten: GRENı,OA uf11k bir şaheserdır. Bugün: ALMA 
lııpanyol orkestrasının \•edn müsameresi. Yannlı.I cuma 10 112 

hot-' 

DEHAKAR 

JAN 
tarafından ibda edilen en müessir eser 

L 
Dün akşam: Büyük bir temaşageran kütles:n ·n takdir• 

alkışları arasında iracsiae başlanmış olan lU FA nın meşbıı' 
ve büyük opereti 

CENNET YOLU CENNET YQLV 
( Le ebemin du Paradi ) (Dic Drcl VON DER TANKSTEJJJ' 

MELE K'te ELHAMRA'ds 
Fransı1cası Almancası , 

filmi milnasebetile terti? edilen büyük müsabakada 
~ 100 adet mükafat vardır . 

İlaveten: FOX JVRNA1 Türkiye ve Avrupa güzellik kıraliçel~~ 
Niı; 'te karnav<ı.l eğ?eııceleri vesaire.... .Müsabaka şerait her ' 

sinemada talik edilmiştir. 

ANDRE 

ilıniı1d~ büyük bir muganni ve delıakar bir artiıst olJuğunu göste > 
Olympia G LOR Y 
de Paris 

Resminizi Bizd 1 Tiyatro Ve 

Gönderiniz 
Jt .. 

Size Tabiatirıizi 

DARÜLBEDA Yİ TEMSİ 

Bu 2;,~3::.-aaı tsnnsuı B 
Ve yarın Cuma 
matlac 15,30 d11 

S ö g l i g e l i nı. .. 

4 H. K.l Durendiş 

Kız Karda
ve şım Ve Ben 

~~ ~ ~ 
l ıı il 
UllJIJI 

müdakkikti, . 
Fazla söylemez, f2 -- -- -
girgin ve so
kulgan değil- r~~-... 
dir. Aiayiş ve 

nümayişten ve 
kendini göster-
mekten müçte• 
niptir. Fcnalık
lan unutmaz, 
şahsını alakad;-· 

eden mesailde . • '" ve hırçıncıır. 

PANGAL Ti Tiyat.rosunda 
Komik Şevki Eeyin sahnede 

27 inci senei devriyesi şerefine 
MASKELi HAYDUTLAR 

- Daha ıki Luçuk aaat kadar 
yükseleceğiz, aoara tekrar ine• 
ceğiz. O zaman Makreal pren5inin 
manastırını ve bGyük kaleler:nı 
göreceğiz. Sahilde gördüğümüz 
kaleler onların yanmda çöp gibi 
kalır. 

Fakat atlarımız çok yorulmuş• 
lardı. :Böyle uzun ve dikine yürü
yüş~ alıtmıyan korsanlarda da 
takat kalmamıftı. Burunlarından 
•olumıya baılamıılardı. Nihayet 
<!atın tepeaine geldik. Burcıda 
aanki bulutların arasına uçmuı 

gibi idik. Ht:T' tarafımız kopkoyu 
bulut kümelerile aarılmışb. 

Elbiselerimiz aırıJ ııldam keail
mi~ti. Arbk aşatı doğru inmiye 
bıaşlamııtık. Epey iİttikten aonra 
uzaktan aöz alıcı bir köy aözük· 

Komedi 3 p erde 
Yn.un: Loui• 
Vcrneu:J ve 

Geot'gca l'crr 

Nakleden: Mebru-
re Hurşit H. 

ALKAZAR - Rağ<lnt Hır11u 
ALl:'.ML>AK - lnıperatoriçenlıt 
A S R l - S berya 
ARTJSTJK - Oat Çocukları . ..ı .f 

"ETU V AL - lınprıratorun Ya-P~;' 
ELHAMRA - Cennet Yolu (Al;_, 
EKLER - Yunan tly.ıtro 
FRAN.:ill - Yunıın Operotlı 

İstanbul 
GI.ORY A - Ö1diircn Adam 
HiLAL - Pıınama konanlıtı 
rıı A J f K - Ne1'eler Diyara 

Tavbcr) 
1 MELEK - Cennet Yolu (fr 

:.~iLLET T. - Na(ıt B. -
ıı.•ıu.ı - Ka<lml tra laanııı• 
FER AH - Varyeto 
OPERA - Hattı Ustüva Glin~111 SÜREYYA - ( Kadıköy) I' 

bir kadın r 
Üsküdar - ( HALE ) Ölüm v 

tü. Bütün tarlalar yenı 'ıJ, 
Köylülerin bizi görmerneJeti ~ 
durduk, fazla inmedik. r.fat 1":J 
nın gösterdi~l gizli dal ,.~ 
rından kıvrıla kıvrıla rıı~ 1",J 
doğru yol almaya baıladı ,~ 
yet manastır gözüktü. E~O 
yüzlerce inaan kayn=~•1";ı 
Fakat bu koyu . ~ 
içinde gözle aeçilen bı~fl!J 
vardı. Herkea koşup d';),.,,, 
Karmakanıık bir k / 
bu!.. 

1
,.-it ~ 

O zaman anladım ki ı.t J 
batan gemiainden kurtula.11 ~ 
raya kaçıp ha~larındall / 
bildirmiş olacaklar. bi~.J 

Durduk. Peşimden '°' il'" 
yorgun gelen konanları . ..,. 
istirahat için fırHt verdı ~ 

(Ar~ 
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Dı AN DALGA 
I<a lı Hadisenin 

.lan Nokta rı 

I Hakkı Mahjuzda' 
stanbul l re.ld' w. • a nası ,.e nıçın 

)e 1illıı, evvela Kendiryanla 
lari~onra da öteki komite aza
}'a, T .. tıasıl tanıştığını, banka
las unele, Serkldoryana karşı 
Bu:VVur olunan suikastleri, 1 
ınn gar komitecilerinin bunlara 

ı d ,?1tnaat etmesinden sonra 
0irud liaın. an doğruya ( SuJtao 

tlltn ıt ) e el bombalarile hü
ti ku etmek fikrini ve bu fikb: b sulü için Bulgaristanda 
ti~ a tecrübeleri yapan 
Şab t~for Mikailyanla Vram 
teıd Kendiryanın ne suretle 
~ltı~lduklarını tamamen an· 

n sonra, diyordu ki: 
Ilı - Bütün bu tasavvurlan-

12Jrı bire b. d.. . 
tırni . • r ırer suya uşmesı 
ilin nuzı kırmamıştı. Komite-
•ure.:ıerdiği karar, karardı. Ne. 
lia . e olursa olsun, ( Sultan 
tııı:ıt ) bir kan dalgası al-

/\ a. hoğulacakb. 
~" Yni zamanda, bu gaye 
&tunda f <l • b d ler d . e aı ayat e en-

ltıışl e bıze bir i vazife bırak
tı.. ~dı. Bu vazife, yapılacak
f or VVelce müteveffa Hristo
batd la.rafından ileri sürüldüğü 
tedde • müşkülatından dolayı 
lçind e.dılen bir fikir vardı. Bu, 
ha ile bomba bulunan bir ara

~ ~ b e selamlığa gitmek ve 
ti· Onıbayı tam zamanında iş
~l~~ ettirerek Sultan Hamidi 
~ Urrnek... (Lipa Rips) bu fik-
te~lif tertip ve tatbikini tekrar 
b ... _ etti. Bunu kabul etmek 
--<qrı • eli 

tltik 1 • Ve nihayet kabul 
l\01lıi •e tatbikata da giriştik. 
tcld· leden istediğimiz tahsisat 
)an ı. Ve Lipa ile Sonya Vi-
L aya • • 0 Qllttı gıtti. rada, matlu-
lıl~b llıa muvafık bir araba 
-tab ayaİ edeceklerdi. Nihayet 
U~ s:f. stanbula geldi. Lipa 

/\ 
1 d .. avdet etti. 

tlletı taınııdaki vazifeler tama
~lSttıı taksirn edilmişti. Tertip 
sıı\'it' -~ahan deruhte etmişti. 
l\5sc orıç~ isminden başlıyarak 
Voian Arıstidi, Karlo, Alfons, 
fan b ' l<oço isimlerini tc.şı
~cliğin: a~a~, lstanbulun her 
•~Yel gınp çıkıyor ve her
~da: tabıtayı ve memurları 
hll!uyl'lıadk çarelerini kolaylıkla v Or U. 

f.' aha d talls n, erhal işe başladı. 
tltit) aya sipariş edilen (dina-

dohu \'e (melinit) leri evvela 
titiy

0
tca Bulgaristana naklet

~ll ve sonra da Bulgaris
~11.Jllı.r~ıarna) limanından gelen 
.~u~ lı a. bunlan küçük pa

lil'or B a.lınde İstanbula getir
~a~ ulgar vapurunun kap
iol', l \'asıtasile dışarı çalcarti
tiYılaet oka?,_~cı Hacı Nişanin 
daiıtarakttiği komite efradına 
'akıat muhtelif yerlerde 

il· 1Yordu. 
ır ta Ft 

\>altı td ra an bu hazırlık de-
(lipa R~rken, diğer taraftan da 
lla t ıps) ile (Matmazel Robi-
~idiy:~) her cuma seHimlığa 
~~liK&.... 'Ve sureti mahsusa da l . qıu; • 
erle st.•lllız kronometre saat• 
~ ultan H "d' . llıe.t amı ın camıye 

tla!tjk ve avdet saatlerini 
•aııt" ~ı dakikasına ve hatta 
ı_ .rtsıne k d . . 
~l'dı. Ar a ar tesbıt edıyor-
dtnanı ·tı tık, lüzumu kadar 
~ ı e m l" • ı.ı~tu e mıt celbolun-

ll . 
~· u dina •tı 

ti' bnyilk mı ve melinitlcr ; 
bombaya dolduru-

- 88 - Yazan: Ziya Şakir 
lacak, arabacının oturduğu ye- ı tasile istenilen anda patlatda
rin albna konacak ve saate cakb. 
merbut bir elektrik teli vası- ; Arkası vu ) 

.T 
(Bat tarafı 1 inci s:ıyfada ) 
2 - "SON POSTA,, bu 

kartların neşri hitam bulduktan 
sonra, tombala numaralarını 
ihtiva eden kutudan hergün 
( 2 ) iki numara çekecek, ve 
gazetede ilan edecektir. 

3 - Bu numaraları elinizde 
bulunan on iki karttan hangi-
sinde bulursanız üzerlerini ç.i
zınız. 

4 - Aradan bir müddet 
geçtiği vakit birçok numara 
çekilmiş olacaktır. O zaman 
kartlarmıza bakınız. Bunlardan 
bazılannın dolmıya yaklaştığı
m, bazılarında ise çizilmemiş 
bir miktar boş yer kaldığını 
göreceksiniz. 

Kendi kendinize düşürünüz, 
acaba bu kartlardan hangisi 
daha çabuk dolacak, yani 
kazanacak? Bittabi bilemezsi
niz. Bunu tayin etmek sadece 
taliin ve tesadiifün elindedir. 
Oyunun ıevki de, heyecanı da 
işte asıl bu noktadadır. 

5 - Tombala oyunu bu 
noktaya geldiği zaman, (SON 
POSTA) numaralan çekmiye 
fasıla verecek ve size ıunu 
söyliyecektir : 

Liıtfen elinizde bulu"lan on 
iki karttan hangisinin daha ça
buk dolacağına hükmediyorsa-

mz onu alıkoyunuz, diğer on bir 
kartı yırtınız ve ahkoyduğunuz 
kartı hergün neşredilecek 
olan kuponlarla birlikte mat
baamıza getiriniz veya gön
deriniz. Buna mukabil mat
baa, intihap ettiğiniz karb 
tasdik edecek, fazla olarak o 
karta mahsus bir "sıra" numa
rası verecektir. 

6 - Kartların tebdili mua
melesi hitam bulduğu gün 
"SON POSTA,, bütün karile-
rini şehrimizin en büyük sine
malanni 3:l birine çağıracak ve 
karilerinin huzurunda, Noter 
meJLuorunun da k.lntrolü altın-

Lav ha 

Lav ha 

L ' •• 
da mütebaki tortibala numara
larını çekecek, sinemada bu
lunmıyanlarm duymaları için 
ertesi gün ilan edecek ve ka
zanan her kanine mutlaka bir 
hediye verecektir. 

Kaç Kişi Kazanacak? 
Bin mi, beş bin mi, on bin 

mi burasını kestirmek bu da
kikada mümkün değildir. Fa
kat tekrar edelim: En çabuk 
dolacak olan karb kaç kişi 
intihap ederse, okadar karie 
mutlaka bir hediye verilecek
tir. Bu karilerin adedi kaç 
·olursa olsun 1 

Hediyelerimiz Nelerdir? 
7 - Hediyelerimiz arasında 

muhtelif kıymette olanlar var
dır. Birinci hediye nakten ( 150) 
liradır. ikinci hediye mükemmel 
bir gramofon makinesidir. 0-
çüncil hediye ( 50) lira, dör
düncü hediye bir radyo maki
nesi, beşinci hediye ( 25 ) lira 
nakit, albncı hediye bir altın 
saattir. Hediyeler arasında kıy
meti (50) lira ile (15) lira ara
sında değişen erkek, kadın ve 
çocuklara ait pek çok eşy;ı 
vardır. 

Hediye Nasıl Dağıtılacak ? 
8 - Tombala kiiğıtlan olan 

her kari mutlaka bir hediye .. 
kazanacaktır, fakat bu hedi
yelerin kıymetleri muhteliftir. 
Bunlan nasıl taksim edeceğiz? 
"SON POSTA" bunu da dU.
ıündil, ve iyi bir usul buldu. 

9 -Matbaada kartınızı tas
dik ettirirken o karta mahsus 
bir de seri numarası almıştınız. 
Kağdınız tombalayı jcazanôığı 
zaman yine ayni günde, ayni 
sinema binasında bu seri 
numaralan üzerinden ikinci 
bir kur'a çekilecek, kazan
dığınız hediyenin cinsi bu 
kur'ada anlaşılacaktır. 

Mesela kur'a kutusundan, 
farzedelim, evvela ( 8 ) nu-
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MÜHİM BiR NOKTA 
Bu müsabakaya uzak, yakın .. SON POSTA ,, ailesine 

mensup hiçbir kimse iştirak edemez. 

---------------------

BtK.İ.YE 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: Ômer Seyfettin __.__, 
İ esti/ adedin iz 
ı - ha. S sabn ıeçnalyecektlr. 
2 - Her aabr 4 ke11mo hesap ecll

Jel'ektir. 
3 -· Her OAll 5 adet Ola • kupoau 

mukablllnded1'. 
4 - Her 5 • ttıTdaa fuluau 2 

kupon lllvo edllmeJlcllr. 

AŞK VE AY Ak;o' 
PARMAKLARI 

5 - Her kupon G&erlndeld t&rihteıa 
bit hafta mGddetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
sonra ilin kuponunu saklayı
nız. Bundan S adedini ilinım'Z 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idıırehancmize gön
deriniz. ilanınızın gazeteye gir
mesi için bu Jcadan kafidir. 

Asıma Hanımefendiden Basana Mektap 

=SON POSTA 1 
BEDAVA İLAN KUPONU 

6 - Mart - 1931 1 
.... . .... b. " •. ,,,... ·: • -'.il 

KOBAY ISTIYENLERE - Kobaya 
ihtlyaa olan doktor beylerin tchreml· 
ninde Saray meydanı caddcainde (64) 
numaralı haneye müracaattan 

Evveli beni ıevdin; yalvar
dın, yakardın, benim aşkım 
adeta senin galeyanına sönük 
bir cevaptı. Nihayet beni al
dın. Ben zengindim. Atım, ara
bam vardı. Bütün bugünün 
gençleri beni istiyorlardı. Her
kesin istediğine sen nail oldun. 
Mes'ttun, ve ben sana sadık
tım. Sonra.. nasıl oldu, birden 
bire döndün; benden soğudun 
beni görmekten kaçbn, ve ni
hayet beni boşadın... Bu mek-

ALDANMA YINIZ b aJ k' OMIT SABUN, y AG DEPOSU tu umu ınca zannetme ı sa-
En tyl en temiz mal aatan 1erloe na yalvarıyorum. Fakat merak 

d~~0d1ur· _.. pltkl ı· ediyorum. Niçin beni istemiye-Blnnc D.,..,. n çamatır Ye 
Ayvalıİ{, kokulu hamam aabunlan 45 sin. Benim nem var, yahut 
ikinci nevi pl9klıı çamaşır ubunu 40 • 
1-'alla ve haklkt Arap sabunu so nem eksık. Daha bu sene Ka-
E~ atra ekstra Ayvalık zeytınyaiı &5 d kö - k d l ' d k' gü 
Ekatra .Ayvalık t.eytJn yatJ 60 1 yu a lD arı arasın a ı • 
Halis Halep yağı ıao zellik müsabakasında birinci 
Halta Urfa yaiı 150 

C.ldlnlzl, çamatırlannın aodnh ~e geldim. Tahsilim birinci dere· 
muzır aabun arla tahrif etmeyiniz. d z · • d O hal 
MahlBt yailardaa aakınınız. Bir tecrübe ce e... engınım e... • 
kAfldir. de niçin beni istemiyesin. Beo-

J,ınnbul, Aamaaltı Zındankapa, Gç .. • • • • 
yol ağu No. 53 Hüseyin. den guzelım bulsan bıle, emı-

KART POST AL - MGbadcle ediyo
rum. Adana polb mlldür.üğü adli kmm 
Şakir Heyden Recep Turan _ 

ESKlŞEHlR OKUYUCULARIMIZA -
Baflinden itibaren menfaatinizi diltll· 
nllyorsanız YO gazetclcrlnldo etrinlze 
dükklnınıza, dabenl:ı:e kadar muntazam 
bir tekilde relmeainl lıtiyoraanız Horoz 
oiJa tlcaretanesino mOracaat edlnlz. 

ı.EZZEn.l TATU VE ŞEKERLEME· 
LER - Baklaya, bllrek, pekalmet, ba
dem esmeai, auaam helvuı, aıure ıenç
ler ye lhtlyarllll' için çok leu.cUe ve 
zevkle yenir. 

Şlfliı BomonU latasyonu luct pqa 
ıokağı numara S Muhlla 

MUHTEREM TÜCCARLAR - Gilm
rllk ltlulnlzde laUfade aürat teahillt 
Ye teminat lıteraenl:ıı: bahçckapı Agop
)'aA hanında 1.ıhaml Abınet fırmuua 
yeriniz. 

işçi ARIYORUM - 14-17 yaşlann· 

~· müc:d ltl.kte çalıfmak lateyen kız• 
lar Çakmakçılar Valde hanında Ti nu· 
maralı 1nücel ltaneyo mOrncant an. 

ZA Y1 - 3110 numaralı toför eh11ye
tlml zavl ettim. Yenisini çıkaracaiım· 
dan blikmil kalmamıştır. HÜSEYiN 

ZA YI - .Tcşvlkiye şubesinden 
almıt olduğum muayeneyi lntlhaiye 
ıesikaını ta)I ettim. Yeoıı;l .. I alacabmdaıı 
hükmü yolı.tur. Bı.ru oğlu 

ÖMER 

mara çekildi, hediyelerin liste
sine bahtınız, bu ( 8 ) numa
rada ( J 50 ) lira ya2.1lıdır. 

Şu halde bu (8) sıra No. sı 
kimde ise o (15G) lira kazan
mış demektir. Kuponunuzu 
gösterip n: n. ·afatı alacaksınız. 
Devam ed.yoruz.: 

İkinci olarak (12)numara çık
h, hediye listesine bakbnız,,( 12) 
numaranın hizasına bir altın 
saat konulmuştur. Demek bir 
altın saat kazanmışsınızdır. 
Kuponunuzu gösterip hediye
nizi alacaksınız. 

Meccanen Bir Da Sinema 
Seyredeceksiniz 

Yukarda kaydettik: Tertip 
ettiğimiz eğlenceye iştirak için 
hiçbir zahmet yoktur. Yapa
cağınız bütün iş, kuponları i)e 
birlikte tombala kartlarıoı kes
mek, sonra gazetede hergün 
neşredilecek olan numarala
ra bakarak kartlan doldur
mak ve nihayet bir gün 
sinemaya gelerek mütebaki 
numar:ılann çekilmesinde hazır 

· bulunmak, foz!a olarak hedi
yenizi almak ve meccanen 
bir de sinema seyretmektir. 

Manmafih sinemaya gelmek 
için, mese!a taşra . karilerimiz 
de olduğu gibi bir mecburiyet 

l yoktur. 
Sinemada çekilecek numara-

nimki benden zenginini bula
mayacaksın. O halde niçin, Dİ· 
çin beni istemiyesin. 
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Hasandan Asıma Hammefen
diye Mektup 

Evet güzel kadın, ben sev
miştim. Fakat sevmek nedir? 
Bunu biliyor musun? .... 

Sevmek herkes için başka 
bir şeydir. Tıpkı mizaçların, 
tiplerin başka başka olması 
gibi... Kimi kaşa göze. kimi 
ellere ayaklara, kimi şişmanlı
ğa, zayıflığa, kimi esmerliğe 
beyazlığa, kimi boya, kimi 
kalçaya bakar. Halbuki ben •..• 
Profile bakanın.. Dclıa mek
tepten beri adetimdir: Birisile 
konuşurken onda ne profili 
olduğunu aranm. Mesela Kö
pek profilli bir adamla konu
şın·ken, onun laflarım havlamı-
ya benzetirim. Dünyada ne
kadar adam varsa hepsinde bir 
hayvan profili vardır. Köprü
den geçerken, önü kalabalık 
bir gazinoda otururken herke· 
sin yüzüne dikkat ederim. Da
ha bir profilsize rasgelmedim. 
Hep insan kıyafetine girmiş, 
insan maskesi takmış hayvan
lar... Bir sürü köpek, öküz 
keçi, leylek, at, eşek, baykuş 
kartal, tavuk, papağan, an, 
güvercin, karga, balık, ayı, kaz 
kaplan vesaire.... Küçul.ken 
saf ve masum bir merak
la okuduğum f;z} onomi na
zariyeleri ben' m h<Jy.uimc oka
dar tesir etmiştir ki, kendimi 
Ufonten'in masallarını göste
ren canlı bir albiim içinde 
sanmm. Mesela karşıdan bir 
dostum geliyor, bir kere baka
rım. Yüksek kırmı2.1 fesi, ala
calı kostümü, parlak boyu"' ba
ğı... Burnunun ucu sivri... Kol
lan kal'ayor ve kabarık... İd
diacı ve cesur... Yandan ba-

Jar ertesi gün gazetede ilan 
edilecektir, bakar, anlcır, kar
tınızın kazandığını göriirseniz 
elinizde bulunan seri numara
sını okuyarak, mükafat listesi
ne bakar, hediyenizin ne ol-

duğunu da anhyabilirsiniz. 
Dikkat 

Kuponlar 
tarafındadır 

gazetenin baş 

1 kınca ne olduğunu görür ve 
içimden: 

- Ah işte bir boros .•. 
Derim. Gelir, elimi tutar 

im mızı yüzüne, tıpkı bit- gül 
ibiğe benziyen fesine bakarım. 
Sesi keskin ve notlan uzundur. 
Sanki bu, mütemadiyen öter. 
Ondan aynlır, diğerine rasge
lirim. Çenesi ağzı yayıkbr. Ba· 
c kları paytaktır. Ya~~ , yav~ 
sö:ler ve yanaklarını gererek 
güler. 

- Ördek; ördek ... 
Derim. Ve o vakvnkladıkça 

keşfimden memnun ve mürte
rih, onun kanatlarını, kuyruğ\1· 
nu arar, hatta onları da Ustün
de bulurum. Meşhur adamlann 
büyük muharrirlerin, nazırlann 
meb 'uslann, büyük meınurlaıın 
profilleri ezberimdedir. Pr "i • 

lerini bildiğim için yeni nazır· 
lann iktidar mevkiinde ne ya
pacaklannı eynile herkese söy
lerdim. Hnttn arkadaş!anm ba
na: 

- Sen eskiden gelseydin, 
peygamber olurdun .. 

Derler. Zannederler ki be
nim kerametim var. Hayır, 

hayır, ben yalnız profilleri 
tanınm. Eşek profilli bir ~dRm 
mutlaka eşekçe, aslan profilli 
bir adam mutlaka aslanca ha· 
reket eder. Bir adamda hangi 
hayvanın profili varsa, mutla· 
ka o hayvanın ahlakı da var· 
dır. Öküz profilli bir adamda 
asla kurnazlık, hile, %eka ola. 
maz. Eşek profilli olan inat?t 
yani kibar manasile sebatkfüo
dır. An profilli sokar, köpek 
prcfilli gürültü eder, di~leriw 
gösterir, kaplan profilli ezer 
ve merhamet bilmez, papağan 
profilli durmaz, taklit çıkarır, 
güvercin profilli durmaz aşk 
ve şefkat komedyası oynar, 
tilki profi;Ii herkesi aldatır. 

Sonu yann 

Kahve 
Ve 
Çay 
İstanbul da Geçen Sene
den Kalına l(ahve 

Stoku ' ar 

Kahve fintları bir hafta 
evvel yfr:e d&şmüştür. Bir 
hafta evvel lngiliz kantarı (36) 
şiiindi; bugün (3..l,5) şilindir. 

Bu sene kahve rekuli.esi 
faz'a ve geçen seneden knlma 
istok mcl:ar bu:unduğundan 
kahve geçen se1ıeki fiatlara 
nazaran nı:;ıf mc:ıfa inmi~tir. 

fJ 1e ... el5: Geçen sene İngiliz 
kanlan ( 90-95 ) şiline olnn 
kahvelerin kantarı bu sene 
(33,5) şilindir. 

Çay fiyatlarına gelince: Çay 
fiatlan Bu son gür.lerde kiloda 
(3) kuruş yükselmiştir. 

Ferah sinemada bu gece 

Hermlnc Hanım kon.5erl • tiyauo 
Kafhaı muılld hcyctL 



1 Sayfa Mar d 

AGSIZ NECİP B~ KREMİ Kremlerin En iyisidir. 
Beyazlık Ve Taravet Verir. 
Tüpleri 20, Vazo 35, 75 Kuruşa 

Maarif Cemiyeti Piyan-1- VAPURLAR 

· kosunda Kazanan Nu- Ş.,• .. 
0~~";"-'tı~-=·~ ~ ......... 

maraların Neşrine 
Devam Ediyoruz 

Pulluk 
60297 

Erkek Saati 
60511 

Dikiş Makinesi 
65233 

Hereke battaniyesi Kazanan 
25007 

Fildikos F anile Kazanan 

1426 
Erkek Ve Kadm Çantası 

24439 69148 30474 41471 
59 31866 49283 40662 
~ 62712 20359 18797 
flSM 67179 7456 24619 
15421 51852 43000 59647 
68918 .f6725 15706 35927 

6364 46678 30323 57831 
14164 20153 70525 41430 
74917 4450 24719 73331 
21103 12332 66183 18472 
64933 21028 46704 12769 
15046 54439 34863 59162 
20756 67645 59557 65211 
42117 17b73 49552 20723 
24360 1169 3JOO 16088 

65165 
Kütahya tabak ve surahisi 

34875 34306 37399 14641 
60805 25.~78 22301 66152 
21396 2344 1363 36146 
23375 70789 9757 34433 
23858 61450 23108 47015 

1236 
Kıravat Kazananlar 

62023 47645 60031 5866 
4 ı 522 28283 18057 39565 
62885 16543 73321 40060 
23207 17645 47881 67355 
67768 56803 68659 38893 
'4941 19455 29255 20044 
t9099 69615 13897 62465 

636 25263 14908 66233 
17934 14234 37891 6815 
18189 29600 53315 64051 

640 6704 20631 25659 
66166 42295 50184 50479 
60530 31577 13300 4536 
17999 38720 55421 23267 

Boyun Atkısı Kazananlar 

14451 14678 21122 44791 
22964 20849 5939 40112 
14959 
Kütaby... Tabağı Kazananlar 
11149 33794 65402 13569 
89834 37184 

2034 29211 
252 74061 

49500 23062 
11023 65634 
61002 7823 
11252 

38118 
19826 
31655 
7295 

70701 

732 
70188 
2350'l 
51163 
38085 

Çorap Kazananlar 
66446 29699 57104 2559 
15381 49320 30259 15227 
13703 68131 52657 13632 
t829$ 52716 20684 16737 
16622 15241 49533 19544 
18811 74755 4191 41889 

ao79 42302 3999 699 
t656l 37830 38504 12798 
88705 54254 71927 7'n97 
55114 21338 38125 8264 
•2358 53541 14090 45936 

..15006 27671 6005 15130 
15299 19071 49215 61001 
}('851 21121 72079 21496 
iJ949 47556 60409 3748 
23819 64975 24383 58066 

7860 

' 33421 
J0040 

9248 50500 20548 
31006 15353 29334 

.
·111111 

23710 
74286 
• t 126 
46972 
60746 
59756 
38695 
374JI 
64442 
48134 
26291 
26744 

19'l9 
18832 
20842 
16161 
15851 
32842 
47082 
7195 

38101 
35537 
65509 

174 

73166 
65839 
21046 
23266 
38932 
66784 
22275 
46288 
17993 
12170 
63489 
11540 
35359 
25537 
47931 
21059 
20040 
10543 
24728 

21 
43609 
51923 
55413 
15608 

44863 
36483 
43214 
20128 
41774 
22032 
37107 
51367 

1724 
33608 
10814 
51469 
50082 
19872 
67295 
34321 
69483 
33705 
11558 
62538 
28046 
34674 
45275 
28739 

37450 

32906 
11422 
10244 
35763 
69436 
23642 
46009 
21621 
13356 
67144 
14464 
41667 
3525 

32680 
32469 
69145 
31478 
52429 
32748 

1441 
55228 
46316 

Sürme Kazananlar 

33207 47183 
42070 38128 
21034 32652 
23145 73271 

10309 5026 
23314 18023 
6537 4480 

Tırnak Cilası Kazananlar 
37909 36136 . 45560 73346 
49310 48946 7387 40126 
72877 

Podra Kazananlar 

60074 46421 71804 64541 
70872 37573 73163 33914 

Peçete Kazananlar 

21015 15247 34367 34061 
59846 SS232 49763 23125 
5019'l 53887 

63277 
12125 
42758 
51915 
25562 
20235 
72174 
36944 

246 
23756 
43110 
42134 
56002 
46655 
19877 
21371 
70721 
3343 
5340 

62561 
51064 

Esans, kolonya 

26f 43 
43315 
10412 
6472 

69983 
58498 
61749 
25415 
46546 
62584 
34077 

5451 
1027 

17337 
5188 

17142 
10420 
25733 
52965 
10467 
15035 

20346 
2589 
3132 

58602 
55518 
7304 

27670 
43122 
12812 
24459 
57056 
36601 
35734 
51512 
5568 

49650 
27989 
70759 
18225 
40762 
18523 

44631 
41631 
74616 
18.547 
28378 
53848 
33088 
74393 
64795 
40573 
70143 
23751 
14538 
21712 
37600 
31566 
13806 
44137 
35771 
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Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GGLHANE SERİRIY A 11 
MU ALL1 MLE RI NDEN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

Muayenehane: Telefon latanbw 2321 
lkametı&Ju 1 • • ms 

Bugün Beklenilen 

Vapurlar 
Ankara • Türk • lskenderlye 

Pire lzmirden . 
lnebolu • Türk • Antalya Mu• 

sinden 
Marmara - Türk • Mudanya 

Gemlikten 
G~lnihal • Türk - Bandırmadan 
fzmit • Türk • lzmitten 
biç • Rus • Odeaadan 
Examelia • Amerika • Köaten· 

ceden 
Excellenc1 • Amerika • Ka .. 

tenceden 
Hermea • Hollnda· Varna Bar- 1 

ıa:ı Köatenceden 
Bandırma. Türk• Karabiıadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Karadeniz - Türk - Hopaya 
Adana • Türk • Antalya Mer-

sine 
Cide - Türk - Cideye 
Se•met • ,. • Ayvahta 
Nilüfer • " - Mudanya Gem· 

liğe 

Stella D'italia • ftalyan - Tri
ye•teye 

Umbria - ftalyan - lakenderiyeye 
Prinçipeaa Marya - Romanya -

Kö•tenceye 
Krasni FJot - Rua • Batuma 

Seyrisefain 
Merkez:. acentesi: Galata köprü 
Ba4t B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci Y.ühürdar zade hanı L 2740 

Mersin Postası 
(Anafarta) vapuru 6 Mart 

cuma 1 O da Galata dan 

Çanakkale İzmir, Küllük, 
Bodrum , Rados, F etbiye , 
Antalya, Aliiye, Mersin'e 

kalkacak, dönüşte T aşucu, 
Anamor, Finike, Andifli, 
Kalkan, Kuşadası, Çanakka
le, Gelibolu'ya da uğrıya
caktır. 

Üsküdar Musiki Cemiyetin
den: Cemiyetimizin senelik 
kongreai • nei haliye marbn 
6 ıncı cuma giinll saat on 
dörtte Üsküdar iskelesi kur
bünde Anadolu kulübü dahi
lindeki cemiyetin merkezinde 
inikat edeceğinden azayı mu
kayyedenin teşrifleri rica olu-
nur. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - Senelik blinçonun tet

kik ve tasdiki. 
2 - idare heyetinİ.D inti

habı. 

3 - Nizamname es.::sının 
tadili. 

İs. Belediyesi Kara
ağaç Müessesahndan: 

Yağ İlanı 
Makine yağı kilo 3000 
Kompressör " 1500 

Karağaç müegesatı souk f 

bava depolan ve buz fabrikası 

için miktarları yukarıda yazılı 
iki kalem yağ kapalı zarf 
usulile milnakasaya vazolun-

muştur. ihale 22 Mart 931 
pazar günü saat 15 te mües-

sese meclini idaresinde icra 
kılınacaktır. iştirak edecek· 
ferin müesseseye müracatla 
katibi umumilikten 

KİSARNA 
Bu nefıs maden suyunu sofralarında bulunduranlar, böbrek, 

kum mide ve barsak hastalıklarından kurtulurlar. 

Teminatlı Kimyevi Gübreler 
Her türlü mahsul için kimyevi gübrelerimiz vardır. 
Teminatlı ve tecrübelidir. Tarifelerimizi isteyiniz. Sabf 

deposu: Eminönü Sebzeciler sokak No. l 1 
ÇULHA ZADE MAHTUMLARI 

Üç Ayda Biçki Ve Dikiş 
011 b .. aened-berl mtıeueaem 1tıs1erce mes-lanmo munffakl1etleri 

.. ~Uma1 hayatta lhtu ettlideri mevld dolayıaUe rurur hluedu. Eo HD 

•• kolay Fraaaı:& uaulll Ue S ayda tualet, ukek ... kadıa tayyör Ye beyu 
talumlan tefernaa•fle mllkemmelea apetır. Ve devre sonunda llaar fçe 
muaddak p.hadetaame Yerilir. 1ı1ea- elaa birçok llaualar keadl 
hMaplan•• •ektep açmaya muvaffak olm11tlarcbr. 

Deraler ıs llart Pnarteainden ltlbarea b .. lı1acaktar. Talebe kaydı 

Paııartul, Sala, Cartaaıba ve Pertembe rilnleri l>ill"dl"a aonra icra edil· 
mektedlr. llüdavlmler puo Ue l'ldfp relebU.rler. Gedlkpllf• Balipqa 
yolnıtunda Esirci Kemalettin aokaJı Vahram Aaaduryao eczanesi fevkinde 
No. l Gedlkpqa Biçki •e Dikit der .. n .. ı müdllrll ı 

Madam Noemİ· Asaduryan 

[ ISTANBUL DEFTERDARLIGl lLANATI l 
KiRALIK GAZİNO - Pendikte Güzelada 

namile maruf adanın, hükumetin istediği z&man
da tahliye edilmek şartile üç sene müddetle 
icraı müzayedeye konulmuştur. Senelik tahmin 
Bedeli seksen liradır. 21/3/931 tarihine müsadif 
<;1'martesi günü aleni müzayede suretile saat 
:ften 15 şe kadar Kartal l\1almüdürlüğünde 

muamelesi icra kılınacağından taliplerin yüzde 
7,5 nisbetinde depozitolarile müracaatları. 

l / 3/931 , 

üyükTayyar 
Piyankosu 

2 nci keşide 11 mart 1931 dedi 
BÜYÜK. ikramiye 
35,000 LIRAD IR 
A Y R I C A : 15,000, 12,000, 
10,000, 8000, Liralık ik:-amiye 
VE: 25,000 LİRALIK BİR 
MÜ K A .F A T V A R D 1 R 

IŞIK TERZİ MEKTEBİ 

Vasiyetnameler, Evleno:e Muka vcleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENlPOSTANE KARŞISINDKt 

AL TiNCi NOTER 
DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli göriilmemış bir •Üratle gider •• 

Daktilo Lazıın 
Aramlan hususa\.. 
1 - Bonservis 
2 - Kuvvetli imali erı::. 
3 - Hata11z imla ve 

yazıyı yeui yazıya çevirmek. 
Anadolu Ajansı llanat fi' 

besi müdürlüğüne mftracaat. 

D OR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel• 
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad" 
desi hükümet konağı civ•" 
nnda eski İkdam Yurdu kar 
şısında 71 numara birinci kat. 

Her gün aaat birden ikiye. 
art buçuktan akşama kadar· 

llSTASYON LOKANJAS 
Sirkeci civarında 

En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye· 
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da· 
hil olduğu halde 

'f ABİLDOI 
•Doğum ve kadın hastalıklatl 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

1 
Türbe, eaki Hili.üahmer bi 

No. 1 O 7 elefon lst. 2622 

DOKTOR 
Feyzi Ah:rıet 

Cilt, Saç ve 
hastalıklar mütehassısı. 

Cumadan maada her ı"' 
saat 10 dan 6 ya kadit. 
hasta kabul edilir. 

Y evmJ. Sl7:ut, Havadu •e Halil ı -Llan ı lataabıal, NıaruG1mıual,. 
Şeni aolu}ı 3i • JI -Tel!"'-?aı lstanD:&I - llıtJ 

Poit.ı kutuaıa: t.taıı!tı.J • 741 _.,,,. 
Te&r-at , ı.t..ı.111 so~ r~· 

ABONE FlATI 
TORKIY! - E~ 

14UI) kr. ı Seııe 27l)O Jlto 
7SO ,. 6 At 14.>3 " 
400 • s " &ai> ,, 
150 .. 1 .. 800 .. 

Gelenevrak geri vorllmeı. 
lılnlardan mesullyet alı11111.., 


