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lstanbulluların T erkosa Ait Feryatlarını, "Son Hakika~ 
P I• •d IJ M•JJ t M ı· • G•• d • • Ve Bir idareci 

Oç Sefaret Maslahat
güzarlık Olacak .. 

OSta,, Stı a e l e eC lSine On erMIŞÜr Her Tekzip Ve Tashih 

1 
içinde her türl4 hapan giJzdüli mıılıaklcalc~ b t ful d ilt b Bu Kadar Do"' ru ise ... 

Hamdullah Suphi B. 
"SON POSTA,, , dün latan- 1 ,,. le lı ,_ / et en a - o a m e aı-

o an ~ •r osan meı ur nara arı 1 k .1 . Tn k 1 F. · ·· ·· K k B bul halkı namına Türkiye l. - 11a oma tartı e • ıayrı r , ... mınonu ayma amı . 
Büyük Millet Meclisine verilmek r • =ı .. .. • • •• , i, memur kullamlamamak lizımge-
fizere hazırlanan istidaya Urkan Tekoı memurları bakmaz -
lstanbul halkından beı yüz kişi. klmlea-den mürekkeptir. l.im-
imza koymuştur. lerini çerçeve dahilinde net-

"SON POSTA,, , bu hafta rediyeru.zc 
içinde MiJlet Meclisinde Terkos Bunların maaılan bfa ile 
meselesinin mevzuu bahis ola- doksan lira arasmdadır. Buna 
cağı esnada istimal edilmek ı. 

mukabil tanbulun sırtından 
üzere bu istidaya bazı vesaik 
te leffetmiştir. 

lstanbulun en büyük bayati 
meselesile meşgul olan bu şir

f ket, ecnebi olmakla kalmıya-
1 rak, memurlarını da ekseriyet-

' 

le Yunanlı, Rum, ve ecnebi
lerden seçmiştir. 

Bugtinkil kanunlara naza-

ran fİŞeArR KTdA yirmi ) .-' "._''il;:;.;__-=----= 

'y·· 1 H"'d· L;. 1'ıakara, 29 (Huıual) - Se- UZ erce a ISe 
~ Ye Mllsteşarlann senede ç k e· ç t 
~ ay müddetle buraya 1 aran ır e e 
~p bir heyet halinde çab,- yaka ı an d 1 

'!t ve bazı orta elçiliklerin 
~la.batgüzarlığa tahvili ha- Urfa, 29 (H.M) - Bu ıabah 
'°'li cenuptan gelen bir çete(Soriçe) 
~ teeyylit ediyor. Bu me· civarında bir kamy.onun yolcu-
~· da Tokyo, Nan kin ve Riyo· (arını soydu. Fakat vak'a çabuk 
J•ncyro sefirliklerinin liğvı haber alındı ve takibine kuv
~ ınuhtemeldir. Bu takdirde vetli bir jandarma müfrezesi 
1Qk gönderildi. Müfreze çeteyi takip 
v Yo sefiri Cevat Beyin etti ve çok müsait bir noktada 
~to\'aya tayini söyleniyor. muhasara albna aldı. Çete 

._ lıu arada Madrit sefiri y ah- efradı teslim o!mak istemedi
'" 1( ler. Müsademe ba~ladı ve ne
\ tmal, Viyana sefiri Ham- ticede çete efradı kimilen 
\ Peşte sefiri Behiç B. lerin imha edildi. 

laıerkeze alınacakları fayidir. Bu çete şimdiye kadar yUz-
l ~ern sefiri Cemal HüsnO lerce vak'a yapmıı, fakat her 
~ d D k vak'ayı müteakıp te kurtulma
\jf e evlet Ban asında nm yolunu bulmuştu, yüzlerce 

\' e alacağı söyleniyor. sabıkaıı vardı. 
'lıiyet böyle olunca Ham- Halk neticeyi öğrenince çok 
~ lı Suphi Beyin ıef areti de Hvindi. Jandarma şayanı teb-
~Oşilyor, demektir. riktir. Hilmi 

~-------------------------------------------
T crkosun Erkan. Ve Memurları 

Direktör M. Kastelno, termüfettiı Büngon, ser
mrihendis Marto, /ilitrelttr mühendisi Oberto, daire 
müdürü Tor, muhabere mii(Jfirii Aseo, muhasebe mü
meyyizi Matmf!~el Sason, mııllVini Yaeş, veznedar Haço· 
pulo, aboneman kalemi mümegyizi Sara/oğlu, kontrol 
halemi mümeyyizi Tanburnidis, muavini Angilidis, me
murları Meropsi, Vasiliyadis, saat kalemi mümeyyizi 
Koher, Riçi, makbuzat kalemi mümeyyizi Kömürci11an, 
muavini Menase, sermü/ettiş muavini Nikolaki, Bey
oğlu müfettiıi Garmige, muavin Meladino/, Galata müfet
tişi lva, muavini Venson, anahtcr:ı Fmil, Meladino/, Yani, 
Antuvan,Jak, lspiro, Alekso, Samuel, Yani, Kirkor, Miz
rahi, mağaza mümeyyizi marenkp, müdüriyet hususf kaltJm 
memuresi Kler, mari, lstanbul müfettiş anahtarcısı ]an, 
Tahsildarlar: Yordan, Aftonidi, Parmaksızyan, Jan, Mitrani, 
Perer, Kiryakidis, mağaza milmeyyizi Vafopolo, mubayaa 
memuru Ropen, mağaza memuru. Melidinof, F or, muhuebe 
memuru Jervodaki, Odacılar : lyvo, İstango, Artin, V uil, 
Jak, fabrika miidürü Valter, Oberto, mühendiı Baleat, 
Jak, Roj, Emil Benova, Rafael, Pamukçıyan, Avram, Agop, 
şoför Y orgi. Ammikiyan ve saire ve saire ... 

geçinen bu şirkette ancak ae
kiz on Türk memur vardır ki 

maaşları ıeksen ile otuz beı 
Ura ara1ındadır. Şimdi dlltü· 

ntinilz. Böyle bir firkete lıt~n
bulun ıerveti, lıtanbulluların 

hayatı, sıhhati te.lim edilir 
n böyle bir şirketle yeniden 
mllzakEırelere a-iritiJir mi? 

İZMİRDE 
Halk Fırkası 
Reisi Dün 
İstifa Etti 

fzmir, 29 (H. M.) - Halk 
F ırkasmın idare heyeti reisi 
doktor Cevdet Fuat ve azadan 
muallim Esat Beyler istifa et
tiler idare heyeti azasandan 
doktor Behçet Sabih Bey de 
bu sabah Ankaraya hareket 
etti. 

Sızan malumata göre heyet 
arasında fikir ihtillfı vardır 
ve doktor Behçet Bey Anka-
raya fırkanın umumi kltibioe 
vaziyeti anlatmak için gitmiş

tir. Noktai nazarını kabul et· 
tirine d6necek, aksi halde 
o da iltifa edecektir. 

Bu noktal naıar ihtillfının 
hangi meıeleden çıktığı henüz 
belli detildir. 

T eda Ti için buraya gelip te 
butanelere kabul edilmiyen 
ve barın;ıcak yerleri olmadığa 
için de Küçllkpazarda sokağın 
köşesine serilen Cideli Mehmet 
ve Mustafa nihayet Kasımpaşa 
belediye dispanserine yerleşti
rildiler. Fakat tam on gün 
pis, gübreli sokaklarda sürü
nüp inledikten sonra ... 

Bu zavallıların sokak orta
sında yattıklarını da fotoğraf
çımıza aldırdığımız resimlerle 
gösterdik. Fakat bütün bu 
canh delillere rağmen Eminö
nü kaymakamı Halık Nihat 
Bey dün bir muharririmize 
şunları söylemiştir : 

" - Bu adamlar, öyle söy
lenildiği gibi sekiz gün sokak 
ortasında kalmış değillerdir. 
Hastanelere gidip geldikleri 
için biraz vakit geçmiştir. ,, 

Haluk Nihat Beyin bu s6z
lerini kaydettikten sonra Ziya 
Pa~a merhumun şu mısramı 
hatırladık :"Sen herkesi kör, 
Alemi resim mi sanırsın ? ,, 

~~nb~d~ A~~hkl __ 'l_~_~_u_s_a!~ey~h_ın_d_e_H~~~ı~ro_n_fu_r_S_u_st_ul_a_~_··-~J 
'tetkik Tenezzühüne Çıkıyor 

Denizden Kurtulan Biçare 
Babasının Cesedini Bekliyor 

~lehi Böyle Olur Biz
~~ De Tasarruf Dediğin 
~ tıkara, 29 (Hususi) - Son 
~ \t k~ngreainde vaziyeti cid· 
~~kıtıeri davet eden Ziraat 
' •ı, haber aldığıma göre, 
~~Claarruf yapıldığı şu za
~ t il Avrupaya on kitilik 
\-..~tkik heyeti göndermeye 
~ ~ \'ermiştir. Heyet aza· 
~ h\'rniye sekiz lngiliz 
' Yani gtınde (80) Türk 

••rtleoektfr. Alb ay el. 

vam edecek olan bu aeyaha· 

tin takriben ( 150) bin liralık 

bir masrafı olacaktır. Bu fu. 
zult masrafı kapatmak için 

demek lazım, banka, idarel 
merkeziye kadrosundan iki yll

H yakın memur çıkaraoakbr. 

Bunların bir kısmı, tenzili 

maqla ıubeJere naldedile· 
cıelderdlr. 

• 

Terkouede - Hay kör olaıı kumpanya hay.. Bütün ağızları 
ela mualuklan ıibl hkamııl (Ak Babadaa) 

Ayni Zamanda Cesetle 
Beraber 3 Bin Lirayı 

lnebolu, (Huıull) - Kefkea 
adasına civar -.billerde yarım 

mecnun bir halde dol8.f&D H 

sahilden yrılmıyao bir genç 

nazarı dikkati celbedfyor. 
Tahkikat yaptım n ö(rendim 

ki bu ıencin adt Mustafadır. 

Bundan yirmi gün ka•• r evvel 

İnebolu'lu Abdullah K-aptanna 
idare ettlji 90 ton lu .{ "Nimet 

Sehavet " ıemiıile gelirken 
yolda şiddetli bir fırbnaya 

tutulmuılar. Ada hi:ıalannda 
bOyiik bir dalga ıeminin g6-
vertesini yıkmıf, bu sırada 
giSYertede bulunu Mustafayı 
da alıp ıötürmfiı. Fakat iyi 
yUzme bilen Mustafa denizin 
şiddetim mukavemet etmif, 
)'ise yli• sahile çıkmış. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 



SON P 

DABILI ( Halkın Sesi ] 

YF~kni. Bvir HFıalrkka 1.B-al-ye ____ l_M_u_a_l_lı-. m-.. ~c-ı·i-ı _H_a_n_ı_--, u-.. ç----· 
1 rı e vasabass 7 b t 

A4 1 K ı o·· ı .. .. ~a ı a Dnndenberl ortaya yeni bir m ) n a n ) U mu 
fikir daha atıldu "Yeni bir Tehlikede Vak' ası 
fırkamn yapılmaama müaa-
ade edilmelidir. Yoksa böyle 
bir hrkayı zaruret tfoğura

caktır,,. Bu m6talea lcar,ısın
da ve geçen tecrübeler hal
kan bu ıözlere ne diyebile· 
cejini anlamak için yap
tığımız ankete aıağtdaki 

cevapları aldık : 
/alk B. (Ayuofya Soğukçeıme) 

Bir fırka daha yapmak il
am mı? Bunu sormak bile 
fula. Elbette lhım ve farz. 
Bence Cumhuriyet; fırkalann 
idare ettiği bir hükumet şekli 
demektir. Sonra sualiniz de 
yanlıştır. Fırka yapılmaz, do
tar. Biraz müsamahakar olmı
ya ahımah, Cümhuriyete yeni 
fırka nevzattan kazandırmalı. 

* Necati B. ( Aluaray Horhor 28 ) 

Dokuz milyonluk bir kütleyi 
bir kafa gibi ayni düşünce ile 
dolu zannetmek bu kütleye 
camitlik atfetmek demektir. 
Biz tq, toprak değiliz. Her
kesin bir kafası ve tabiatile 
bir dilşilnceai vardır. Bu muh
telif düfiincelere tercüman ola
cak fırkalar lizımdır. Fırka
lann çarpışmasından bizzat 
CGmburiyet istifade eder. Cnm
buriyetimizin kuvvetlenmeaini 
Ye klSkleımeaini arzu etmiyea 
kim Tar? 

• N--.ttta L (Fatih Atpuan G) 

- Yeni bir fırkaya deiil, 
birkaç fırkaya lilzum varclır~ 
Biadea enel cümhuriyeti kabul 
eden Ye yqıyan memleketler
de de böyledir. Fakat bizde 
bu llzum timdilik mutlak de
iildir. Dojacak fırkalar clm
huriyet ve lli!c!ijin esulannda 
her halde birletmeli. Fırka 
yapacağız diye menfi düşünce 
ve ruhları ayaklandırmak ta 
bir cinayet olur. Doğacak hr
kalarm milntesipleri ve prog
ramlan adamakıllı kontrol 
edilmelidir. Öyle sellemehüs
aelim fırkalatarm teşekkn 
ltlnden istifade fÖyle dursun 
mazarrat bile gelir. 

• Şefik B. Sirkeci Nalk oteli 

Bu topraklar şimdiye kadar 
(Cümhuriyet) kadar kendisine 
llyık ve uygun hiçbir idare 
kuramamıştır. Cümhuriyet bi
zim için biçilmiş kaftandır. 
Bunu kafamıza iyice yerleştir
dikten sonra ikinci bir fırka
nın doğması bence \>u cnm
buriyete feyiz verir. Öyle bir 
fırka doğmalı ki: Bu mem
lekete hariçten para ıokacak 
nafi iıbkrazlar yapacak, bakir 
ormanlarımızı, madenlerimizi 
ifletecek bir siyaset takip et
ıin. Buhran hummaları içinde 
ç.ırpıoan bir memlekete böyle 
bir fırka Allabm bir lütfü olur 
kanaatındayı.m 

Yağmurda kasabanın 
Çökmesi ihtimalinden 

Bahsediliyor 
Balya - Karaaychn Simli kur

fun madenlerinde faaliyet 
durdu. Şirket memurlarından 
birçoğuna bu ay nihayetinde, 
bir kısmına da haziran ıonunda 
yol verecektir. 

Dtın lktısat Veklletinden 
lstanbuldaki mnmessilliğine 
bir telgraf gelmif Ye murahhas 
aza M. Robu Ankaraya çağ'
rılmışbr. 

HOkQmet madenin büsbUtnn 
tatilin) kabul etmemektedir. 
Çünktı Şirket mukavelename 
mucibine madeni htıkiimete 
tealim etmeden bir tene evvel 
haber yermek mecburiye
tindedir. 

Eğer Şirket madeni olduğu 
gibi terkederae yağmur mev

siminde hlltün mağaraları ıu ba· 
sacak ve Balye kasabası çökmek 
tehlikesine uğ'rayacaktır. Çün-
kll kasabanın alb köstebek 
yuvaaı gibi mağaralardan iba
rettir. 

llrtıaat V ek Aleti bu bu
ıuı hakkındaki dftfftncelerlni 
Şirkete bildirecektir. 

Tatil 
Haziranın lık Haftasın

da Dersler Kesilecek 
Orta mekteplerin tedrisatı 

haziranın 7 ind pnlhıe kadar 
devam edercek •e o gtln, me· 
zuniyet imtihanına girmiyecek 

talebenin kanaat notlanm havi 
karneler muallimleri tarafından 

kendilerine verilerek mektepler 
tatil edilecektir. 

Mezuniyet imtihanları lise
lerde haziranın (15) inde, orta 
mekteplerde on yedisine ka
dar devam edecektir. ilk köy 

mektepleri bugünden itibaren 
yaz tatili yapmışlardır. Şehrimiz 

ilk mektepleri de haziranın ilk 
haftasında tatil edileceklerdir. 

ŞUheda Eytam Ve Eramiline 

Kocası Şevket Bey, Sevgisine Rağmen itham 
Ediyor: lclil Herşeyi Bana Medyundur. Fakat 

Beni De Karsa Kaçırqığı Tüccara. Benzetti 
Evvelki günkü Beşiktq cinayetinde kocasının kurıunile ölen 

Muallim İclal Hanımın akıbeti, gerek meslekdaşları, gerek halk 
arasında her nedense bir alika uyandırmıştır. Muallim Hanı

mın arkadaşları hadiseden büyük teessür duymuşlardır. Bunlar 

lclal Hamının tamamen masum ve kabahatsiz. olduğunu a6yltı
yorlar ve bütün kabahati Şevket Beye yüklüyorlar. Bunlar, 

karı ve koca arasındaki geçimsizliğin ıebebini Şevket Beyin 

fazla titizliğinde buluyorlar. 

Katil itham Ediyor 
Bu münasebetle bir muhar

ririmiz dün hastaneye uğrıyarak 
katil Şevket Beyle tekr~ gö~ş
müştilr. Şevket Bey dıyor ki: 

"-Doktor yaramın çok ağır 
olmadığını, kurtulacağımı söylü

yor. Doktorun bu ıözlerine hi~ 
memnun olmadım. Çok milteessı
rim. Çıldırasıya sevdiğim karımı 
kendi elimle 6ldilrdnkten sonra 

benim yaşamakhğım manasızdır. 
lclll bana karşı çok fena 

muamelelerde bulundu. O ıev
gilim ki, birçok ıeylerini bana 
medyundur. 

Evet, berşeyi aöyliyeceğim. 
İclil benimle tanışmadan evvel 
tam dört aeoe evli bir erkekle 
arkadaşlık etmiıti. 

Maarif Emini Geldi 
Pqtedeld beynelmilel tarih 

konrreainde Türkiyeyi teaıall 
eden latanbul Maarif Emini M• 
ıaffer Bey din dönmüştür. 

Sut Meselesi 
Sermayedar bir Maur grupo 

tarafından bir •Üt firketl teıkil 
edileeetl yazılmııtı. Fakat bu 
hususta Belediyeye benfiı. bir 
müracaat yapılmamıştır. 

Beni de Ona Benzetti 
O erkek çok zengindi ve 

servetinin mühim bir kısmını 

İclalin arzularını tatmin ede

bilmek için aarfetti. Fakat 
gtlnün birinde o adamın evli 
olduğunu 6ğrenerek aynldı. 
lclll bana yapbğmı o zengin 
adama da yapb 'fe adamın 
buradan aynlarak Karsa ıft-
mesine ıebep oldu.,, 

Şevket Bey dlln Glimllfauyu 
bastaneainden Beyojlu hasta
nesine kaldırılmıştır. Doktorun 
IÖylediğine göre, vaziyeti lit
tikçe iyiliğe yOz tutmaktadır. 

Bir Dayak iddiası 
Beykoz parkı aahlbl CemU B. 

karakolda polielerden dayak ye

clltinl iddia etmlf, mlddelumu
milite tilriyette buhanmu9tW'. 

Rumlarm 'ntihabı 
Rumlar mütnelll latfl.abab 

yapmak \bere Vilayete milracaat 
etmitler, müaaade lıtemftle.rdfr. 

BU AIJAM KİM? 
SON POSTA'da her gün berk-;';çe tanınmış, meşhur bir adama 

ait on ıual ve on cevap bulacakımıı.. Her ıuale verilen cevap 
ıiı.in için bir meçhulü halledecek ve on cevabı okuduktan ıonra 
meçhul adamı bulacc:ksınıı. Eğer bulamauanıı. yarın biz aiı.e bu 
adamm kim olduğunu ıöyliyeceğiz. Fakat bulmıya gayret ediniz. 
çok eğlenecekai~iı. •. (~u. eA-lencemizin piyango?1uzla ~likaıı yoktur; 
maksadımız. karılerımııı düşündürerek eğlend11mektir. 

1 - Türk müdür? ı 1 - Evet. 
2 - Evli midir? 2 - Evet. 
3 - Meb'us mudur? 3 - Şimdi detfl. 
4 - Bir heyetin batında 4 - Şimdi değil. 

mıdır? · 
S - Nere ıneb'usu idi? 
6 - Şimdi ne ya par? 

5 - l.tanbuJ. 

Stileymaniye aıkerlik fUbe
sindenı Henti:ı yaziyetlerini 
tesbit için mftracaat etmiyen 
Şüheda Eytam ve Eramili ile 
malfılinin hemen tubeye m&- ı 

ı racaat etmeleri. 

7 - Vasfı mümeyyizi nedir? 
8 - Daha? 
9 - Daha? 

10 - Adımn bq harfi? 
( Dünkü adam 11 Lenin ,. 
aaylf yecetiz. ) 

6 - Sefir olmıya çahtıyor. 
7 - Saçlarının beyazhğl. 
8 - BeJinin incelitf. 
9 - Kelli,felU olrouı. 

10 - H. 
idi. BuıUokll adamı da yarın 

Arnavut Köyünde Gü
pegündüz iki sandal 

Aşırıldı ... 

Arnavut köyünde Tenagoz 
•e Dimitri isminde iki balık-
çının aandalları evvelki gftn 
meçhul hırsızlar tarafından 
aşmlmıştır. Sandallardan biri
nin kürekleri diln Üskildar 
kıyılarında bulunmUf, Fakat 
sandalları ele geçirmek müm
kün olamamıştır. 

ir 
Beyoğlunda berber Hakkı 

Efendi, bir kadın yüzünden 
arkadaıı beher Y akup Efen
diyi fena halde dövmfişttir. 

• Şennor isminde birisi kavga 
aeticeainde arkadap Alekıan
dno iki parmağım kırmıştır. 

Hangi Banka 
Dnn bir bankanın 100 bin 

lira açıkla ifllı vaziyetine 
düştilğll yazıldı. Biz tahkik 
ettik. Fakat alakadarların 'bu 
huıuıta hiçbir ıey bildikleri 
yoktur. Bununla beraber piya-
aada ktıçOk ıermayeli bir ban
kanın iaml etrafında bazı ınp-
heli dedikodular yapılmıyor 
değildir. 

Türklüğü Tahkir 
Adli, Takibat için Mü-

saade istendi 
Rum hutaneleri mtıte-

Yellilerinin ıeçenki içtimaında 
TGrld6j'O tahkir ettikleri iddia 
olunan iki mütevelli adliyeye 
verilmişti. Müddeiumumi mu
avini Necmettin B. bunlar hak
kındaki ilk tahkikatı bitirmit 
takibat !çin de Bnynk Millet 
Meclisinden müsaade istenil
miştir. 

Atlı Mübaşirlik 
Bu işe Kimse Talip 

Olmamaktadır 

Adliyede yeni ihdu edilen 
aüvari mUbaşirlikler için fim
diki mühatirler aruından kim
se talip olmamaktadır. Bunun 
sebebi de süvari mübaşirlerin, 
atlan, kendileri tedarik etme-
leri mecburiyetidir. 

Bu vaziyet karııaında mlld· 
deiumumilik atlı mllbqirlerl 
hariçten tedarik etmiye karar 
vermiştir. 

... ~--
Günün Tarihi 

--
Ekmek fiati 

Ucuzlıyacak Mı, ~oksa 
Yükselecek Mı? 

). . kadat 
15 giln evve ısıne 

00 
tehrimize gllnde 40-45 ;g de 
buğday gelirken ıon ,n ::o. .. 
bu miktar (20-25) vagona., daY 
mllştür. Bunun için butı bi•" 
fiatlerinde hafif yükselme al 

ıedilmektedir. Buğdayua daJlll 
gelmesi Ana doluda bui ~ r 
ttikendiğine delilet etmez. 
ni mahsulün miktarı vo der,; 
cesi ancak (15) hazirana~·*' 
belli olacağından k&yltl ,-dıt• 
lik buğdayını satmam~• 1-
Eğer mahsulnn iyi oldufıll g 
rlllürse klSylü ihtiyat boğ~ar; 
elden çıkarmak istiyeceği buit 
bu tarihten sonra latao ; 
fazla buğday gelecek 91e d" 
mek kiloda 2-3 kuruş • .k• ,at 
düşecektir. Belediye ıktl jt 
mUdUrlUğü bu hafta ekııl;.,. 
yapılan (20) para zammı dıt• 
vakkat ve geçici buloıaktS 

Gizli Rakı Fabrikası 
,oclt 

Beyoğlunda Ağaha111•112 1/aP 
34 numarada oturan Madalll ,,-. 

varı!nm iki odaaı ile ID~~: ıJ1f 
Panayot n Darlko laınıll 90'" 
Rum Clç ay evvel klralaJDJ.fo ıs.
r•J• altı fıçı Ye bir de rakı .,. 
a•aı yerlettirerek rakı çe1'dl 
bqlamıılv. _. 

clirdiıJ•• Niha1et d6.n, pceo ..... 
bir mGfterileri Müaldrat ldar _., 
iti haber vermlf. Müskirat • •"' 
f.ua memurları dün aaat ,,JJI 
eYI bumıtlar ve imblkt•• .u-1' 
akarken eGnnil methut la 
yakalamıtlardır. 

Kazanlarla benber ( 30 Jb' 
rakı, ( 1000 ) kilo üzÜID bl" 
mueadere edilmlttir. l(aıa01' bof 
tında Oaraın etiketli birço ,. .... 
aandık ta bulunmuıtur. Bu 111' 
dddarla elektrik liınba•• 
daima rakı ka~anyorlarnaıfo 

içki ouşmanları 
~·"d• içki düşmanları ( S) ha Jerll-

Yeşil Hilal gününft tult edecelı 

Yeni Fabrikalar 
OcP',-. 

Son pnlerde Ticaret :-..4 
fabrika ve imalathane •tkffl 
içi n yapılan aıGr•caatler 0

" 

ltulmuştur. 

Liman Şirketinde ._ 
Şlr 1'•tlll Ay başında Uman ab .~ 

buı tasarruf tedbirleri ri~ V 
birkaç memur kadro ha 
lacaktır. 

Kur,un Hırsızları -1 
h s G Birkaç meçhul ıraı aki fı..,, 

San'a• 1: l3irlitioia daaıı:~aJ1•111•" 
şunları çalmıtlar, ya 
mı şiardır. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yeni 

P la operatör başı ... 
1 : .'-lasıım dey - azar o 

Bu hutaya ameliyat mı yapacaksın ? 

"t.: MaHyt: V ekili- Huan Bey .. Hasta çok 

1 

3: - Maliye Vekili - Bak, işte şu .ne· 
kansız.. Başka birinden kan alıp bu hastaya murlardan kan alacaaım •• Şimdi görtırstın. 
f1r1Df8 edeceğim. 

L-_________ _._.- allı \'lltaP .. 

4 Hasan Bey - Ayol bu z;" eunlarcl~ıı 
daşların neresinden kan alacaksın k delllektıt· 
kan almak hepsinin ka111na girnıe 



aON POSTA 

Hergün Son Postanın Resim.ti Makalesi • Nüfus Meselesi * 
Miinderecatımızın çok
lııgundan dercedileme-
1tıistir 

Denizden Kur
tulan Biçare 
( 8._. tarafı 1 laci •ayfada ) 

"uatafa, ayni zamanda Ab· 
taJ ·-; kaptamn oğludur. Diier 
~· kazayı babuma ha· 
.ıı. •ermişler. Adamcağız deli 
"O{ olmu.ş, oğlunun akibetile 
~I olmak için kumanda 
~den fırlamış. Fakat bu 
~da arka, arkaya basbru 
~ dalga gemiyi devimif. l 
~ kifiden ibaret olu tay-

1 - Antalyada bir çocuğu verem 

oldutu için mektepten komnlflar, ço
cuk okumak imkaıundan malınım kal
mıya tahammlll edememİf, intihar etmif. 

2 - Geçen l'Gn latanbulda bot bir ar• 
Nda oynanan bir çocuk ütG teneke ile 
lrtGIO bir kuyunua O.tüne çıkmak latemlf. 
Teneke kırılmtt •• ~ocak kuyuya 46 .. rek 
llmilf. 

3 - Çoculdarımıza okutmauak, mek
tepten ko•ar•ak, onlara oynamak lmkl
aını Yermesaelıı:, latikbalimld kurtarabilece
tfmiu inanabilir miylı ? 

Nlfua mcHleal, dotanlan J•t•tmak meaeluldlr. 

•• •• • 
da denize dökUlmOş. 

~u-. sırada sahile çıkmaya 
.... Yaltak olan Mustafa baba
~ ve arkadaılarımn sahile 
~alannı boı yere beklemiş. 
~ biçarelerin hepsi de 
~ulamamış, boğulmuşlar. O 
• ...., bugün Mustafa sahilden 
~nıamakta, dalgalar tara
~ babasına ait cesedin 
~e ablmasını beklemekte-

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

• Boğulduğu zaman babua
-- berinde (3) bin lira da 
~ vamuş. Şimdiye kadar 
~alardan yalnız lsmailin ce
-.... sahile dütmllJtür. 

« 
AL~yni fırtınada lnebolu'lu 
~et ve Salih kaptanlana 

yelkenliai batmq İM de 
~ zayiat olmamııtır. 

iKi MEB'US 
Dün Mecliste Mazba

taları Reddedildi 
Ankara, 29 (Husul)- Mil

let Meclisinin dtlnk8 içtimamda 
haziran ve temmuz aylanna 
malısua ild ayhk muvakkat 
bfttçe llyihuı mnzakere ve 
mllnakqa edilmeksizin aynen 
kabul edildi. Muvakkat bntçe
nin yekünu (31) milyon kllaur 
liradır. 

Bundan sonra mazbataları 

tetkik encllmenl tarafından 
heyeti umumiyeye ıevkedilen 
15 meb'usa ait mazbataların Eski Borçlar mnzakereıine ıeçildi. 

t., Bunlardan 13 mazbata ka-
'tlt Safhada Bir itilafa bul edildi. Fakat Kntahya 

meb'uslan Muıtafa Bacak ve 
Vanlamadı Tevfik Beylerin mazbataları 

A_, - H M )- na mtinakqaları mucip oldu. 
.._ ""1Kara, 29 ( · · uuyu- B · At 1 B ( K·· h ) , eıım a ay . uta ya 
~ Umumiye mftmessillerile mazbataların kabultlnft iatedi. 
" alan mllzakerabn ilk aafba- Encümen mazbata muharriri 

bitıniştir. Murahhular diba Muhittin Nami Bey, kanunen 
~ latanbula hareket etti- bu iki zatin meb'usluğu kabul 
~· Murahhaslar Parise ıide- edilemiyeceğini ve mazbatala
~ ilk neticeleri Dllyıma nn reddi lizımgeldiğini s6yledl. 
~ye Meclisine bildirecek- Huaıı B. (Trabzon) aleyhte 
~~· Temin olundajuna gln ve Hasan Fehmi B. (Glimlifhane) 
l~ İM lehte aöylediler. 
~~ere mUsait bir ıekilde Sonra Dahiliye Vekili .az 
~r ve lkioel Aflauua alarak bazı izahatta bulunda. 
~~~kereline iıe yakında Neticede bu iki zate ait mu-
.,._acaktır. hatalar reddedilerek Uşak Ye 

~ ~u mnnasebetle fU resmi K8tahya belediye reisleri na-
Uğ neşredilmiftir. mına birer mazbata hazırlana-

..._ "~mhuriyet hlkümetlain rak Meclise ıöoderilmeai karar-
~ üzerine hlmiller mar lqbnlcb. 
ı;"'•ları Ankaraya geldiler. • 1 • 
~ lllayıaa kadar memleketia ~apu~cular. tlllfı 
~ hazır malt ve iktıuch va· Seynaefainle Milli vapurcu-
l~tine dair hllkiımetin verdi- " lar. arası~~ son itilafa bazı 
.-,ı vesikaları malümab ve tacırler ıtiraz etmekte, bunun 
~~ t tk& ttil hl- kendi aleyhlerinde oldujunu 

.arı ~ ~li ~l •• söylemektedirler. 
' miimouı ı • ı6rilt-Q devam ettiler. 
\ \a nıl1zakereler mtqterek 
~ "1laşma fikri içinde cere
\ 'ltnekle beraber pmdillk 
ltiıafnnmeye vanlamamıştır." 
~ Ankar!dan hareket 
~ ınllmessiller bu ıabah 

~:eale ıehrimize ıelmif-

Cinayet 
~ Genç Dün Gece 

lliştesini Öldürdü 
\ O,klidarda Bostan ıokağın
~ 0lııran berber Nuri Efendi 
~~ le~e ailevi bir meıeleden 
~ ~ıraderi posta müvezzii 
~ltin ile kavga etmiı, bir 
·~,lti ft bıçağa dayanmıı vo 

il eniıtesinin &'lrilaiını 
lL ·• ve Nuri Ef. biraz ıoo· 
.._tlttır. 

iki Tevkif 
Emanet Paraları Zim
metlerine Geçirmişler 

lımlr, 29 (Huusl) - Mani
• Birinci Noteri Abdillhak 
Hlmit ve Eytam MUdtıra İb-
rahim Beyler te•kif edildiler. 
Sebebi: Noterin zimmetine 
2800 lira geçirmesidir. Eytam 
Mildürll de emanet paradan 
mtlhim kısmını suiistimal et
mİf, aynca çok mühim bir 
aahtekirlık ta bu hldiaelere 
karışmı~br. 

Yarm Davası 
Yarın gazetesi aleyhine iz

mit Valiıi tarafından açılan 
davanın nakzen ruiyetine dtın 
devam edilmiı, MUddei umu
minin iddianamesi dinlenmiı 
ve muhakeme mildafaa vekl· 
linin dinlenmesi içiD ıa had· 
W bu-akJmııbr, 

Çorum ile Merzifon Arasında 
. * * * 

Kanlı Bir Vak'a Oldu 
İzmir, 29 (H.M.) - hmlria 1abık hapishane mtıdtırtl Htldal 

Bey bir müddet enel (Çorum) a gitmiıti. Dnn oradan ailuine 
bir telgraf çekerek bqına gelen bir vak' ayı anlattı. 

Bu telgrafa nazaran Hüdai 8. kamyon ile (Merzifon) elan 
(Çorum) a gidiyormUf. Yarı yolda yirmi bet aillhlı adam kam
yonun etrafım ıarmıf, ıoföre: 

- Dur emrini vermiı. 

Tabanca ile Dayak Fash 
Kamyon durmadan geçmek Daha ıoora da biçarelere 

isteyince haydutlar kamyo- mufassal bir dayak çekmifler. 
nua tekerlek IAstiklerini taban- Eğer inanmak IAzım gelirae 
ca ile patlatmışlar. Kamyon bununla da iktifa etmiyerek 
mecburen durmuş. HAdisenin yolculardan bet kitiyi 6ldllr
cereyan ettiği yer sarp kaya- mllşler. 
lık bir yermiş, Haydutlardan biri Hftdai 

Yolcular sipere çekilmişler. Beyi tanıyormuı. Hlldai Bey 
Aralannda ıillh tqıyanJar ile hapishanede bu hayduda ktıçllk 
çete efradı aruında tam bir bir yardımda bulunmut imlf. 
saat silren bir milaademe ol- J ~ fVından dolayı serbNt bıra
mu.ş. Neticede yolcuların kur- " k;"imıt. 
şunu tnkenmiş; teslim olmuşlar. Hüdai Beyin iddiasına g6re 

Haydutlar bunun ftzeriae bu çete ( Çapan oğlu ) adını 
yolculan evveli yere yabr- taııyormuf. vak'ayı mahallin
mif)ar, •onra paralanm aJmıılar. den tahkik etmek lazımdır. 

Çiftçinin Borcu j Maarifte Tasarruf 
Ankara, 29 ( Hususi ) - Ankara, 29 (Huıual) - Ta-

Meclia Arzuhal Encümeni Zi· 
raat Bankasına olan borçfo ı• 
nın tecili hakkında çiftçih r 
tarafından verilen birçok isti
dayı tetkik ediyor. Borçlann 
teciline karar verilmelİ çok 
muhtemeldir. 

MDskir-at-1-nh-isarmda 
Miiakirat inhiaarında t~ 

ruf esaslan flzerine yeni kad
ronun yapılmasına devam edi
liyor. idareden pek az memu
run a~ıkta kalacağı a6yleniyor. 

sarruf dolayuile bu sene leylt 
meccani talebe alınmamua Ye 

yeniden mektep yapdmamuı 

mukarrerdir. Bununla beraber 
hiçbir muallim çıkanlmıyacağı 
gibi mevcut mekteplerden hiç
biri de kapanmayacaktır. 

Yeni Torpitolar 
ltalyada yapılan yeni torpl

tolanmız 14 huiranda limanı-
nııza ıelecektir, 

-~--=====c:c=-==· ~=-=~-====--=~==---========.~~""'"""=----------~ 

-----------------------------------------------~ • • • • 
ister inan, ister inanma! 

Bütçede tasarruf yapı
yoruz. Birçok dairelerde 
ıalahat yapıyoruz. Y alnıı 
bu ıslahattan masun kalan 
müessese DarülfUnundur. 
Bilakia Baremin Darülfij
nunda tatbikına karar ve-
rilmek suretile bu müeı· 
sese istifade e tmittir. 

Fakat daha garibi Da· 
rülfünun Emaneti Baremi 
tatbik edebilmek için büt
çesinde bazı tasarruflar 
yapmaya mecbur olmuıtur. 
Bu tasarrufu lAboratuar
lara tedris levazı r. ı alma· 

mak auretile temine kı
rar Yermiftir. Halbuki bir 
tarafta bir blhiyat Fakül
teıt vardır ki, ne talebesi 
ne tedrisatı, ne de fayda· 
ıı vardır. Fakat ~u tale
besiz ve vazifesiz Fakül
tenin tahsisatı, mUderris
Jeri ve masarifi •ardır. 

DarUlftinunun bu ltl
zumıuz fakl\lteyi liğvede
rek tasarruf yapacağına, 
ders levazımı masarifini 
kesmekle kendi bindiği 
dal~ lieımiı olmadıaına 
artık, 

ister inan, /•ter inanma I 

TEKAÜTLER 
Tasfiye Hangi Esaslara 

Göre Yapılacak? 
Ankara. 29 (H. M.) - Hn

kftmetin yeni bntçede tasarruf 
için memur kadrolannda ya
pacağı tensikahn esaslara 
kat'tleşmiıtir. Bu esasların en 
başında gelen tekaüt meselesi 
etrafında, Devlet dairelerinin 
hemen hepsinde tetkikata bq
lanmıttır. 

Benim 6ğrendiğime göre 
Devlet biz.metinde otuz seneyi 
dolduranların hemen hepsinin 
tekalltlllklerl kat'idir. Fakat 
bunlar arasında ihtısaslanndan 
azami istifade temin olunacak 
memurların tekalltlükten şim
dilik istisnaları da mevıubahs
tir. Bu ihtıaas meselesinin ne 
suretle halledileceği hakkında 
ise henllz bir karar alınma-
mıştır. -

Haziran iptidasında tekallde 
ıevkedilecek memurların dört 
yüzü bulacağı ve bunlar ara
sında (10) vali, (30) kayma· 
kam, (15) mektupçu, (30) 
lakin ve nilfuı memurile ( 12) 
defterdar ve (20) kadar da 
malmfidlbil bulunduğu tahmin 
ediliyor. 

Tekalltlillderi söylenen vali
ler ıunlardır : 

Ihsan Pqa, Fatin (Buna), 
Nizım (Kırşehir), Şevki (Bilecik) 
Beylerle dahiliye evrak tefi 
Nazmi, Ankara lskin Mftdftrtl 
Klmil, lstanbul mektupçusu 
Fuat, Bilecik mektupçusu 
Sftreyya Beylerdir. 

Mahkeme reislerile baytar
lann tekalltllıkten istisna edi
leceği söyleniyor. Büttın Ve
klletler yeni kadrolannı tan
zim etmekle meşguldilrler. 

Dedikodu 
Olimpiyakos lzmirde 
Niçin Maç Y apamdı 

İzmir, (Hususi) - Olimpiya
kos Yunan takımı buraya 
uğradıtı zaman Karııyaka ku
ltıbl ile bir maç yapacak
tı. Fakat son dakikada bu 
maçtan vugeçildi ve bu mil
nasebetle şöyle bir dedikodu 
çıktı. Maçtan vazgeçilmesi 
fikrini Altay kulübü ortaya 
atmııtır, denildi. Fakat Altay 
idare heyeti bu iddiayı red
dediyor. 

Ağır Cezada 
Kadriye isminde bir hiz

metçi yüzilnden kömüren Ha-
sanı öldllrdllkleri iddia edilen 
Ali baba ile çocukları Kemal 
ve bahriyeli lhaanm muhake
meleri dlln Ağır cezada yapıl
mıı, phit celbi için dava talik 
edilmittir. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Terkos 
Ve 
Son Posla 

* • 
" Cumhuriyet " gaıeto&nin 

Mes'ul Müdürii, arkadaş ve 
meslekdq M. AgAh bize de
di ki: 

- Siz Terkos belasını iste
miyenlerin kim olduklarını 

teabite çahfıyorsunuz. Bu çok 
yanlıt birtey. 

- Demek sen de Terk osun 
mtldafilerindensin?. 

- Hayır, Terkosu istemi
yenleri tesbit etmekle başa 

çıkamazsınız, yiiz binlerce isim 
ve adres arasında boğulursu
nuz. Onun daha kolayı vardı: 
T erkoau kimlerin istediğini 

sorardınız ve birkaç alAkadar
dan baıka hiç kimseden mtis
bet cevap alamaıdımz. 

Agahın hakkı var. Biz da
vayı tersinden vazetmişiz. Ve
bayı kim istemez? Tramvay 
albnda kalmayı kim istemez? 
Dayak yemeyi kim istemez?. 
Eıkıya hllcumuna uğramayı 
kim istemez? Diye sorulmaz; 
bilikis, tifoya tutulmayı kim 
ister? Yatalak olmayı Lkim ia
ter? Bakımsız bir memlekette 
yaıamayı kim ister? Terkosu 
kim ister? Diye sorulur. 

lstiyen varaa cevabını bu 
ılltunda neşrederim. 

Olimpigakos 
Maçları Ve Atina 
Gazeteleri 

Atina, (Huıuıt) - Ollmpl
yakos takımının l.tanbuldald 
mağlubiyetleri burada evveli 
derin bir hayret uyandırdı. Bu 
neticeye hiç kimse inanmak 
istemiyor ve her an bir tekzip 
telgrafına intizar ediliyordu. 
Fakat sonradan gelen mlltem
mim telgraflarla mağlubiyetin 

kat'i olduğu anlaşılmca halkta 
derin bir teessür hasıl oldu. 

Her iki müsabakanın netice
lerine ait ilk haberleri 6ğren

mek iatiyen binlerce ge~ 
gazete idarehanelerinin &alin-
de çok kalabalık bir katle 
tefkil etmişlerdi. 

Buradaki gazetelerden biri 
mağlubiyet haberini verdikten 
sonra fU dlmleyi ill•e edi
yor: 

"ldarehanemizin anünil dol
duran binlerce halk, mağlft
biyet haberinin kat'iyeti k~ 
fl81Dda çok kederli Ye pmh 
bir çehre ile dağıldı." 

Hariciye Vekili 
D Ü n Cenevreden 
Şehrimize Döndü 

Avrupa Birliğinin tetkik ko
misyonu milzakerelerine iştirak 
etmek üzere Cenevreye gitmit 
olan Hariciye Vekili Tevfik 
Rtiştli Bey, refakatinde Hari
ciye VekAletinin Şube MOdür
lerinden Cevat Bey oldup 
halde dün ıehrimize dönmü11 

öl~cden sonra milbadele ko
misyonunda meşgul olmuştur. 

Murahhas heyetimizin diğer 
azası Cenevrede kalmışlardır. 

Tevfik Rüttil Bey Macaris
tandan geçerken Peşte gaze-
telerinde Rusya ve Yunanis
tan ile mevcut dostluiumuz
dan bahsetmiştir. 

Ağrı Dağı Hadisesinde 
Ağrı dağı harekAtı esnasın· 

da Devlet memurları ve milis 
kuvvetleri tarafından işlenmit 
ef'alin suç sayılmaması hak-
kında bir IAyiha yapılmışbr. 
Yakında mecliste müzakere 
ediJecektır. 



4 Sayfa 
4 1 

1 Memleket Haberleri 1 • 
Bozuk • 

ispanyada Süt 
Yüzünden 
lzmirde Koca Bir Ma
halle Halkı Zehirlene

rek Hasla"andı 

SiNEMA 
Kargaşalık 

:-s-ı=-N_E_M_A_D-::A--B::-E::-D::-act ı~Tı D::-:-:M:--:A:-:N-:-:L~A:-::-R:-:I N~~B~ü~Y~O--K--R ..... 0-L-r--V-A_R_o_ı R-.- Devam Ediyor 
Yine Birçok Kiıns~~er 
Öldürüldü, Evlere, Du~
kinlara Ateş. Verildı. Jzmir, (Hususi) - lstanbul 

gibi burada da bir damla te
miz ve sıhhi silt bulmak im· 
kansız bir hale gelmiştir. iki 
gün evvel bozuk süt yüzllnden 
Dolaplı kuyu mahallesi halkı
nın bir kısmı hastalanmışbr. 

Umumi Kadmlar 
lzmir, ( Hususi ) - Burada 

umumi kadınlara randevu 
mahalli olan beş pansiyon 
kapanmış, sokağa dökiilen (30) 
kadar umumi kadın hep birden l 
ağlaşarak vilayete müracaat 
edip kendilerine yer gösterilme
sini istemişlerdir. 

Malatyada Çimento Fabrikası 
Malatya, (Hususi) - Burada 

bir Alınan mütehassısı tarafın
dan yapılan tetkikat neticesin
de çimento yapmıya çok elve
rişli bir toprak bulunmuştur. 
Bir fabrika yapılmak üzere 
teşebbüslere girişilmiştir. 

Açıkta Kalanlar 
İzmir, (Hususi)- Belediyede 

yapılan tensikat neticesinde 
( 121) memur açığa çıkarıldı. 

Hayattan Bezen Kadın 
Muğla, (Hususi) - Zar kö

yünden Hatice isminde bir 
kadıncağız hayatından bezerek 
kendini öldürdü. 

.... -

İgi bir sinema artisti olmanın kolag kolay mümkün 
olmadığını bu sütunlarda birkaç defa mevzu bahsolda. 
Bilakis bir san' atklirın ne yorucu ve üzücü bir hayat 
geçirdiğini misal ile anlattık. Bunu, yukarıya dercetti-
ğimiz resim, çok kuvvetli bir surette teyit ediyor. Re5im-

lerini gördüğünüz Hanımlar, sinerr.a sa natkirlığına nam
zettirler. Fakat ognıyaca Harı ( Revü ) ge ahenk vere
bil mel eri için uzun müddet bedit idman talimlerine mecbur 

tutuluyorlar. Burada, hunlardun bir gropu bilhassa bacak
ları mevzunlaştıran bir nevi dans ile mefgulken görüyoruz. 

Konya Müzesinde ·Sinemada Lisan\I o AR L y ! Kudretli 
Konya, (Hususi)- Bura mu- 116 l • --------------------:~-----....l. B • v lr J 

ZC3İnd<l(5J) tane mlizehhep ve ıvıese esı ır .1 l UlZ 

el yazması Kur'an vardır. Ay- Kalmamış Yükseliyor. 
nca müze kütüphanesinde 3266 
basma ve ( 1824 ) el yazması 
kitap mevcuttur. Bunlardan 
başka yüksek kıymette ( 202 ) 
tane şal vardır. 

Balıkesirin Derdi 
Balıkesir, (Hususi)- Şehrin 

elektrikleri sık sık kesilmekte, 
halk bu yüzden çok sıkıntı 
çekmektedir. 

iki Tahsildarm Marifeti 
lzmir, (Hususi)- Karaburun 

tabsildarlarından Ömer ve Se
ferihisar tahsildarı Murat Ef. 
lerin makbuzlarda tahrifat ya
parak zimmetlerine para ge
çirdikleri meydana çıkmıştır. 

Bir Suiistimal 
l:ımir, (Hususi)- Çal kazası 

Posta Müdürüniin 195 liralık 
açığı çıkmış, vazifesine nihayet 
Yerilmiştir. 

Yakalanan Haydutlar 
Ödemiş, (Hususi)- Abbaa, 

Nazmi, Halil Kemal ve Arif 
isminde beş haydut Karakova 
çiftliğinde bekçi Kadir ağanın 
kanımı dağa kaldırmışlar, ya
kalanarak mahkemeye veril
mişlerdir. 

Yankesici Bolluğu 
Adana, (Hususi)- Son giln· 

lerde burada yankesici bolluğu 
başladı. Çarşıda ve sokaklar· 
da opey can yakanlara tesadüf 

ediliyor. 

Sesli sinemada lisan, sir e
ma kumpanyalarını meşb ul 
eden bir meseledir. Sesli filim 
icat edildi edileli, her millet 
istiyor ki gördüğü filimler ken
di lisanile if adc edilmiş olsun. 
Fakat ötedenberi studyolarda 
tecrübe görerek pişmiş ve ye-
tişmiş artistlerden dünyanın 

bütün lisanlarını öğrenmelerini 
istemek te insafsızca bir ha
reket telakki ediliyor. 

Bunun içindir ki sinema 
alemi, bir cebir muadelesi gibi 
önüne konulan bu müşkülü 
halletmekle meşguldür. Bir 
Alman müessesi, son zamanda, 
bu meseleyi halletmiş olduğunu 
ilan ederek orlaya çıkmıştır. 
Bulduğu usulü şöyle izah edi-
yor: Bu usul, her aktörün önilne, 
söyliyeceği cümlclers öylenmesi 
istenilen liaanda yazılmış ve ı 
makara ıekline konulmuş ola
rak getiriliyor. Bu makaranın 
devri çevrilen filimin devrine 
uydurulmuştur. 

Cümleter, o şekilde tertip 
edilmiştir ki aktör bunları söy
lerken dudaklarının oynayışı 
ile filmin o sözlere tekabül 
eden kısmı büyllk bir ahenk 
ifade etmektedir. 

Şimdi bu usul ile iki sesli 
filim vllcuda getirilmiştir. id
dialara göre alman neticeler 
çok parlak olmuştur. Demek 
oluyor ki bu suretle artık bir 
Alman artistin bir kelime F ran
aızca bilemediği halde, oyana
dığı filmde mükemmel surette 
Fransızca konuşması, bir İn
giliz ıanat'kArının Türkçe rol 
yapması artık yemels yemek 
kadar kolaylaşmış oldu, demek 

oluyor.Pek inanılacak fey değil.. 
Fakat bir parça sabreders~~ 
bu iddianın kıymet dereceıını 

az zaman sonra anlamıt oluruz. 

" Allantis ,, filmin le parlak bir muvaffakı.qet kazan
dıktan sonra ( Hollyvood J un maskeli isimli geni 

filminde pek çok alkışlan'ln bir artist. 

Son ııfevsimin En YPni Sinema 

Hollivut, Hususi muhabiri
mizden) - Siz ıimdiye ka lar 
hiç (Tallulah) isminde lir ar
tist işittiniz mi? Eğer ertiı e
rin isimlerini tqıyan b.r k.>1-
leksiyon yapmıı deği.sen:z, 

elbette bu ismi tanımazsınız. Tal
lulah şimdi Hollivutta ismi en çok 
ı.ikredilen yeni bir yıldızdır. 

(Tallulah) acemi bir amatör 
değildir. Bir müddet Nevyok 
barlarında artistlik etmiş, ser
serseri hayatı yaşamış, tecrübe 
görmilı bir kızdır. Fakat ora-
da çalıttığı müddetçe onu 
sinemaya çekmek mllmkUn 
olmamıttır. Hatta sinema kum· 
panyalarının ısrarlarından kur

tulmak için Nevyorku terkederek 
Londraya kaçmıt, orada büyük 
tiyatrolarda mühim roller oynı
yarak hayli şöhret kazanmıştır. 

Londrada sekiz sene kal
dıktan sonra, bu sene Paramont 
kumpanyası bu artisti nihayet 

• Hollivuta gelmiye ikna etmiştir. 
T allulab sarışın bir güzeldir. 

Bilhassa elleri ve saçları pek az 
artistte bulunacak kadar nefistir. 

Hollivut artistleri her yeni 
gelen artist gibi, bu yeni yıl
du: hakkında da birçok dedi 
kodular çıkarmışlardır. Fakat 
(T allulah) pişkin bir artiıt olduğu 
için bu dedi kodulara ehemmiyet 

lf lf. lf vermiyor, bUtun gilnünU Stütyo 

Fi/imleri Hangileridir ? da g~çiriyor. Akşa.mlar~ da.evin-

Çinli yıldız ( Anna May 
V ong ) Dev Kızı isminde yeni 
bir filimde başlıca rolü oyna~ 
mak üzere zengin bir muka
vele imznlamııtır. 

* (Malek) Amerika gazeteci-
lerine, yakında " Nevyorkun 

Yaya Kaldırımları 11 isminde 
yeni bir filme başlıyacağını 
haber vermiştir. 

de bırkaç arkadaşıle eglenıyor. 
Meşhur yıldız (Rene Kler) Dedik?~ulara . b~k~lıraa en 

in Milyon isimli filmi geçen t çok sevdıgı f~Y ı~kıdır .. (Tallu-

h ft B r d ·ık d f 1 k lah) ın emsalsız hır ıeaı, lngi-
~ a ,1 e~:. e 1 e a 0 ara liz aksanını andıran bir lisanı 

gostC'rı mı., .. ır. d H. b" · var ır. ıç ır sınema yıldızı 

* filimde onun kadar gUzel ko-Meşhur Alman san'atkarı 
(Erich fon Stroheim) Holivutta nuşmıya ve güzel şarkı ıöyle-
" Kör Kocalar ,. ismi altında miye muvaffak olamamıştır. 
sesli bir filim çeviriyor. Kadın Onun muvaffak olacağını söy

liyenler bilba11a onun bu me
nrtist (Fay Wray) dır. Bu filim ziyetlerine istinat etmektedirler. 
on sene evvel sessiz olarak B k d l' u a ın, . ses ı sinemanın 

j yapılmıştı. en bUyUk yıldızı olacaktır. 

Saint • Sebastien, 28 .. <:.-SJ 
- Dün vukua gelen ha 11 ik• 
esnasında telef olanların 1nı .. . arı ... 
tarı beşe ve yaralanan d 
adedi (35)e baliğ buluom :ık~r) 

Dünkü nümayişe { 3J, 
0 

kiti iştirak etmiş olup alj~ .. 
önünde birçok kadınla~ bu d• 
makta idi. Şehir cıvarın 
teşekkül etmiş olan g!uf; 
Saint - Sebastien metbalıllte
bir sivil muhafız kıt'asına 

ıadtif etmiştir. 'IİP 
Polis, nümayişçilere .çekıde 

gitmelerini tavsiye etmışse ek 
nümayişçiler bu emre itaat et~, .. 
istememiılerdir. Sivil ınuh11 rd• 
rın kumandanı, mutat ihtar ~ e 
bulunduktan sonra ınaiyetıP 
ateş açmasını emretmişfr. bU 

Maamafih sendikaya ~at .. 
komünistlerden birçoğu Saın I"' 
Sebastien' e g irmiye ve~ k~o 
gaşalıklar çıkarmıya ugr~Ş k 
tehir komünistlerine jltı~r. 
etuıiye muvaffak oJınuŞ de 
Komünistler tramvayları gııı 
virmişler, atelyelere yan BıJ 
vermeğe çalışmışlardır. 1't• 
atelyeler içinde çabşıııa tef 
olan ame~e, nümayişçilere ··~fJO 
açmışbr. Öğleden sonra su J
ve int.izamın iadesine ın°" 
fakiyet hasıl olmuştur. 

5 
.. 

Amerika Ve Alman - AvaJ. 
turya Ticaret Muahade~a
v aşington, 27 (A.A) - il• 

riciye nezareti, Almanya 
0 

A vustury~ arasında aktolu: .. 
ve mütekabilen ticaret ııı tr' 

hedeuamesinin musaddak ! .. 
retlerinin teati edilmiş oldur... 
nu bildirmektedir. Bu nıu• 

01
.,.. 

denameye mümasil olarak A J,it 
rika ile Almanya araıında tıt• 

muahede de evvelce yapılnıı!lc•• 
B Alllerı una nazaran . • eJJ 

mezkur birlik projesının il" 
ziyade mazharı müsaade :,.. 
let maddesine tevfika~ b• ilı" . 
dilen imtiyazlar Amerı~~ t-1ı" 
racatına teşmil edilme~ıgı ktit• 
dirde itiraı atta bulunabılece 

Kasırga ) ıs 
Fargo, (Şimali Amer(i~:rgo) 

(A.A) - Bir kasırga . tte' 
nun cenubu tarkisinde b1ırulaı'" 'b ., t yoC nı asara ugra mış, b·rço" 
dan birisinin ölümüne, 

1
ebe' 

ğunun da yaralamasına 1 sı>•o 
biyet vermiştir. Tren ka~ı~dı>e 
tesirile tamamile rayın . 8 ııllll~ 
atılmış ( 12)vagon devrillllış, !ba•• 
lokoU:otif ile kömür ar 

• devrilmemiştir. . 

Şil<agoda Buhr~ Şik'" 
Şikogo, 27 ( A.~ ) 0yıııı" 
'd b"" .. k endışeler ıı go a uyu r buhra 

dırmakta olan ma 1 had bit 
gün geçtikçe daha 3()00 ) 0eJJ 

tekil almaktadır.. . ( tllotasarrıf 
fazla emlAk sahıbı OO ) parç• 
bulundukları ( 1r(.~929 ) ,ene" 
gayri menkulden JaııaıJ 

k b nası oıı 
sine ait olara . c. 'rüsuıJJUP b" 
gelen beledıye 

1 
içiıı Jll8 

· lllla arı dir· tahsiline minı o ttllişier 

kemelere milracaaVt ;iyet 
fransada a üaıe .. 

Paris 28 ( A.A ) -baricİYe 
' d' n · e teler M. Brian ı uıerın . 

l ası ·5tı .. nazırhiında ~ai ":Je birçok ıesl 
meb'usan ınedıs n uıaJ<er 

• • 111 re .. 
ıaht akrirlerının kkında ce tiO 
tarihinin tesbit~ ha kaşaıııP çe et" 
yan edecek ınUnğıııı ibsa' 
ve şiddetli olaca 

mektedir. 

~· 
~~. 
h 
~ 
~. 
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SON PQITA 
- -

il SPOR 
I 

Sayfa S 

Kadın Ve Kalp 
işleri 

Patronumuz 

Geçen hafta zarfında neşretti• 
timiz 7 kuponu tophyan karilo• 

1 
rlmh:e yukarıda resmi görülen 
bluzGn patronu bedava veril· 

------------- mektedir. Bu b'!luz önü kapalı. 
M•hmet Ali "e Semilı 

kollan uzun, belden aşağı11 tatlı 
bir klotla biten zarif bir feydir. 
Yaka iki renklidir. Bu bulb 
krepdatin, krepjorjet ve vulden 
yapılabilir. 

7 kuponu toplamış olan ka
rllerimiz ya Tepebaşında Hidayet 
apartımanında Greta müesseae
alne veya ldarehanemlze müra
caat ederek patronu alabilirler. 
Taıra karilerimiz tahriren bize 
müracaat etmelidirler. 

Gelecek haftanın patronunu 
almak iatiycnler bugünden itiba• 
ren netrettiğimiz patron kupon
larım perşembeye kadar toplayıp 
blriktirmelidirler. 

ATRON KUPON 
9 

Gazatemizde gelecek hafta 
çıkacak Patronu bedava alm&k 
lıtlyoraanız, bu lnıpoou kulp 
ıaklayınız ve per9embeye kadar 
çıkacak kuponlan toplayınız. Pat
ronlarımızdan pek memuun ola
cakıınız. 

ŞAPKA 
Müsabakamız 

6 

1 
Fı t Sebah Jovalye t 

, ipek kumaştan yapıl~ış zarif 
ve hafif bir .şapkadır. Üzerinde 
ince hasırdan j:!arnitürü vardır. 

zengin topraklar daha yukar• 
dadır. Bunun için orman· 
ların arasından gayri mer'i iz

ler bularak dağlara tırmanmak 

Petit-Burg adını taşıyan saha· 
ya gitmek lazı "":•dır. 

( fab:ıdi yarın) 
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A. • p ,, 1 s· mafar 
.. ~cemı aşa Resminizi Bize Gönderiniz, "SON POSTA" nın Yeni Müsabakası ' Tiyatro Ve ıne 

2000 Lira Nakit Ve 1 ~~ Fi:::E= Irak Hükumeti Paşaya 
Emlakini Geri Verdi 

Bağdat, (H.M.) - Irak hil· 
kiimeti, Acemi Paşa Tlirkiyede 
bulunduğu zaman İngiltere hU· 
kfımetinin israrile biltiin emllk 
ve arazisini milsadere etmişti. 

Şimdi Acemi Paşa lraka 
dönmüş olduğu için Irak hn
lrumeti Britanya mllmessilile 
anla§tıktan ıonra Paşanın em· 
ilk ve arazisini iadeye karar 
YUDlİftir. 

ırakta Vatanda,hk 
Bağdat, (Husuai) - Hükü

met, meb'usan mecli.ine yeni . 
bir vatandaşlık kanun liyihası · 
teklif etmiştir. Bu layiha Tür
kiye kanunu esas ittihaz edi
lerek hazırlanmıştır. Liyihaya 
ıöre Irak tabiiyetine geçenler 
ancak beş sene sonra hükiimet 
dairelerinde istihdam edilebi-
leceklerdir. 

* * * Size Fabiatinizi Sögligelim .•• 
RumlııJal bbe ,.&aderin..ı• elu J 

tablatlnı:u ıliyllyeblllrlL Fakat buaua 

fçln rllnderllecek rHlml• ,,. " taltlt : 

poada çekllmlt elmuı lbımdv. Taki mat............ ..ataı .... acla ut•1a 
dOımeıla. 

Tabfatlerfnl anlamak llsere blu re
alm •hd•r- karilertmr. lıalı:loacla 

mllte1'uaauau:m metal ......... afıld 
utırlarda okuyablll•aba.lsı .. 

Abdallah E/. Alınrandır. 
Fazla Ozllnttiye 
ıelemez, dima· 
tun yoracak 

mealden ziyade 

hiain• uygun 
relen ıeyler• 
raib•t eder • 
Şıkhtı Teken
dini ptericl 

iste/o Pandeli 
Ağır bqlıdır. 

••1 d• hareketleri ih-
l!ıt1n ı: maJ etmez. Si-

herşeyi meael .....,.._~,.. 

yapmaz, bat 
kalarının ifle
nne mOdaha· · 
le etmez, aea-
sizce menfaat· 
lerile alikadar 

olmak ister. 

' 

l . nemaya, kadın menu ve 
maceralarma llkayt kalmaz. .. 

YL. ~. O. S Hgı 
(Fotfrafı dercecl.llm.l~tfr) 

Zaro· Ağa . Aile ve çocuk· 
lanru ihmal et-

Huu •• pgindir. Anu 
ettiği ıeyde ıararla sebat 
eder. Bazan uabr, hırçın, ça· 
buk alınır ve ıtıcenir. Hiı ve 
fikrini işgal eden birıeyi yap
madıkça rahat etmez. Küçftk 
bir şeyi büyültttiğn ye rahat
sız olduğu zamanlar olur. 

Londrada Beş Parasız
dır, Konsoloshaneden 

Yardım istedi 
Londra, 27 (Hususi)- Asır

lık ihtiy ar Zaro Ağa burada aç 
Ye periıan bir vaziyettedir. 

Zaro Ağayı Amerikaya gö
tnrenler, ihtiyarı birçok şehir
lerde halka teşhir etmek sure-
tile pek çok para kazanmışlar 
Te ayni maksatla Londraya 
getirmişlerdir. Fakat her ne
dense bu adamlar Zaro Ağaya 
on para bile vermeden ortak
lıktan ansızın kaybolup gitmiş
ler, Zaro Ağa da beş parasız 
bir otelde kalmışhr. 

İhtiyar adnm bazı Londralı
lann teşebbüsile Tllrk konso· 
loshanesine müracaat ettirilerek 
latanbula gönderilmesini rica 
etmiştir. 

Mahut Bayrak 
Fransızlardan Alındığı 

Söylenen Bayrak 
Davası Başladı 

Adana, ( Hususi ) - Milli 
mücadele esnasında Pozanti 
taraflannda ııkışbnlan Fransız 
İfp} ordusundan bir bayrak 
esir edilmişti. Buradaki ( Ttırk 
S6zü) ruetesi de bu bayrağın 
( Yeni Adana ) gazetesi sahibi 
Ahmet Remzi Bey tarafından 
aatıldığmı ileri silnnüştü. 

Ahmet Remzi Beyin bu 
aeşriyat üzerine Tnrk Sözü 

pzetesi aleyhine açtığı davaya 
devam edildi. (Türk Sözü) niln 
mildaf aa şahitleri dinlenildi. 
Fakat müdafaa şahitlerinden 
birçoğu böyle bir bayrak g&r
mediklerini söy }emişlerdir. 

Muhakeme daha bitmemiştir. 

mez, müsrif değildir. 

• 
izzet beg: Fayda •ennl-

yen mqgalele
re rağbet et
mez. intizam 
hususunda titiz 
ve kusur görü
cü değildir. 

Menfaatlerini 
fazla sever, 
israf etmez , 

Bazan acul ve 

gtırltücn olur. .. 
Refik bey: Sakin ve kendi 

• 

alemindedir. 
Tavazuu ve 

sadeliği sever, 
kan aatkirlığa 
mütemayildir . 
Geçim husu

sunda hazim
klr ve sahur 
olmaya çalııır. 
Atılgan ve gir

gin değildir. 

F ahretlin Ef: Çalatkandır 
Olur olmaz 
şeye itiraz et
mez, serkeşlik 

yapmaz. Şar

latan, gırgın 

ve lanbali de
ğildir. Tasar· 
rufa mütema
yildir, eşyası

nı hüsnn mu
hafaza etmesi-

ni ve mal kıymeti bilir. lnti
zamn riayet eder. Fenahkları 

çabuk unutmaz, rekabeti sever. 

INGİLIZLERİN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TE KILATI 
- Yazan: Make11zie -

Guy Dawny de ağustos ni· 
hayetlerine d~ğru İngiltereye 
gitmişti. Fakat kainbiraderi ve 
eski arkadaşlarımdan Robin 
Buxton Erkanı harbiyede bir 
vazife alarak hen~z gelmişti. 

Suvlii sahilindekı bombardu· 
man gittikçe kespi şiddet et-

. R··' Lven • Soudy Hore 
mış ve .. ..n 
bu bomb:ırdumanda yaralanınıf 
timdi Maltada bir hastanede 
yatıyordu. Robln akşamları 
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bpkı bir avcının aksine olarak 
o gün de her nasılsa vurula
madlğanı ndeta teessüf eder 
bir eda ile anlabyordu. 

İmroza avdet ettiğimim fer
dası gilnü ceneral Hamilton 
beni kendisile çay içmiye ve 
Atina haberlerini vermiye da
vet etti. Kendisini görUnce bir 
ay zarfında nekadar değişmiı 
olduğunu g8rdilm ve hayret 
ettim. Suvl sukutu hayali ve 
eferf n aldbetinin doınncesi, 

lf-
1. Haklcı Ef,mdl: Çalışkan 

•}etini Ye 
etmez. 

ve azimklrd1r. 
Fayda vermi
yen ifler pe
ıinde koşmaz, 
bavar •• lakayıt 

deiildir . Az 
para ile idare 
olmuım bilir • 

Ten kitten, ih
tardan möteea
sir olur. Sami

menfaatlerini i~af 

« 
Kemal F "· : Kanaatklr Te 

uysaldır. Yara-

tıcı kuvveti za

yıftır. Muayyen 

islerde ve ame

li sahade mu-

vaffak 
intizam 

dabnı 

~ollir. 
ı! n 
ö.l\f;U• 

ihmal 
eder. Parayı 

israf etmt.z. 
Ruim 16ndcrc.ı buı brUerlah, 

mlltehaHtaamdln cevaba fttiktiji lçla 
aabersıalanıyor Ye mektup glhadererek 
fototralUerlm aklbetlal afhnaak 19-
U7orlar. Bıa fotofrafUer latlfar edecek· 
tir. Bu Juaaıuta mllaterlh olaalaruu rlea 
eder& 

Teşekkür 
Pek sevfili yavrumaı biricik 

Sacid in feci bir halde Gfulü mi:. 
naaebetile gerek cenaze mera· 
•imine iştirak ıurctile ihtiyarı 
zahmet buyuran, rerek tffaben 
ve telrraf ve mektupla beyanı 
taziyet eden akraba ve ehibba 
ile muhterem hocalarına ve bu 
vak'adan tee.saürle babaeden muh· 
b~rem matbuata kalbt tefekkür
lerirnir:l arzederir. 

Annesi Babası 
HaYTlye ŞGkrll Doktor ŞQkrlt DerTft 

zavallı adamı çok mütecasir 
etmiş, adeta ihtiyarlalmifb. 
KUçücOk kulUbeşi arbk ona 
mabpua olmuıtu. Bidayette 
arkada bırakılacak birıey ad
dedilen bu muvakkat mesken 
arbk kök salmış, Harbiye na· 
zareti gibi temelli olmuştu. 
Az bir müddet zarfında cene· 
ral Hamiltonun içinden çıkıp 
ta İstanbula uçacağı bu koza, 
manlesef uçacak kanatları do· 
ğuramamıştı. Çay fincanı ile 
pasta tabaklarını bana uzattı 
ve: 

- Anlatınız bakalım. Ati
nada iıler nasıl gidiyor? dedi. 

- Yunanhların bize iltiha· 
ka amada olduklarına dair 
burada aldığımı:ı raporlardan 
ıonra, Atinaya bizzat gittiğim 
vakit, ıördOğtım ahn.I dotn· 

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

Birer Hediye Alacaklardır .. 
• SON POSTA " nın yeni müsabakasına iftirak etme~ 

için ( Dünyayı Kimler idare Ediyor.? ) serlivhası albnda 
neşretmekte olduğumuz resimleri, yahut ta bu resimlere 
mahsus kuponlan toplamak klfidir. 

Kuponlari matba~mıza. ı~tiren karii erimiz kuraya ihtiyaç 
olmadan ldlçtik hediyelennı derhal alacaklardır. Bu kari
lerimize hediyeleri ile birlikte bir SIJ'a numarası verilecektir. 
B6yük hediyelerin kimlere iaabet edeceğini anlamak için 
bu sıra numaralan lizerinden kura çekilecektir. 

Büyük Hediyelerimiz Şunlardır 
Bir Kariimize lOOLira 1 ,, Bir Gramofon 

" 75 " 1 ,, Bir Radyo 
" SO ,, 1 ,, Fotoğraf 
,, 25 ,, 1 ,, iskarpin 

10 Kariimize 10 ,, 1 ,, Kumaş 
Küçük Hediyelerimize Gelince .• 

BilAistisna bütün karilerimize takdim edeceğimiz küçük 
hediyelere gelince: Bunlar, hergün cepte taşınacak şekilde 
birer hatıradan ibarettir. 

Dünyayı Kimler 
PIYER LAVAL 

İda.-e Ediyor. 

Bugünkil Fransız Başve· 
kili M. {Piyer Laval) Fransız 

meb'usan meclisinin en be
cerikli simalarından 'biri ol· 

makla maruftur. 

Hariciye Nazın M. Brl
andın tecrübeai altında ye-

tiıen ve uzun müddet M. 
Briandın ıadık bir dostu 

olarak tanınan M. Laval, ken• 
disinde farzolunan dirayeti, 
ilk defa bundan evvelki 
Tardieu kabinesinde Ticaret 
nezaretini ifa ederken glSı· 
termiştir. 

Kanaat itibarile aol ce
naha meuuptur. Bilhassa 
parlimento hayabnda oldujıl 
kadar siyaset 1ahneainde de 
mahirane Te muvaffak ma• 
oevralarile f6bret almifbr. 

·otKKA T 
Muhtelif küllerimizden al

dıflmız mektuplarda yeni mt. 
aabakamısa lttirak için karl• 
(erimizin realmlerl veya kupon
ları ke1mekte •erbe•t b1rakıl· 

malarmın dotru olmadıı}ı nok
tasına İfaret edilmektedir. 
Deniliyor ki: 

Bu takdirde mOıabakaya ıştt. 
rak edenlerin adedi, bu tarzı 
hareketi ihtiyar etmiycmlerin 
zaranna olarak, bir miall ziya
deletebilir. 

Dütündük ki, karilerimizia 
ba ihtara pek doğrudur. Bina
enaleyh müsabakaya İitirak 

eden karilerimizden bugiindcn 
- Bazdan hem kuponlan Jtibaren sadece kuponları 

hem de rHlmleri ke .. bilirler. toplamalannı rica edcrİL 

Müsabakamız 40 Gün 
Devam Edecektir 

su hiç te ilmit verecek mahi· 
yette değil, dedim. 

- Ne gibi? 
Anladım ki Ceneral acı ba· 

kikatleri duyacak bir halda 
değildi. Hakiki zannettiğim 
vaziyeti istemiye iıtemiye ken· 
disine anlattım. Atinaya onun 
teveccUhti yüzünden gittiğim 

liçin, böyle bedbin ve ftmit 
~kesici haberlerle dötmüı ol
maktan iztırap, hatta hicap 
duyuyordum. Her ne ise ce-
saretimi topladım ve devam 
ettim. 

- Ah, dedim, kat'ı birşey 
varsa o da Yunanlıların bizim 
aleyhimize har be iştirak etme-
lerine imkln görmiyorum, 
dedim 

- Bizim aleyhimize mi? Ne 
ı6ylftyorıun allah qlona? 

- Bazı mahafilde böyle bir 
ihtimal de mevzubaha oldu da .• 

YUzünü buruşturdu, ben de 
devam ettim: 

. - Maamafih efendim, öyle 
bar tehlikeye ihtimal yoktur. 
Fakat ayni zamanda Yunanlı· 
larm şu sırada bize iltihak 
etmeleri ihtimali de pek kuv
vetli görünmiyor. 

Atinada kundura boyacı· 
ıından tutunuzda Veliahbna 
varınciya kadar her türlü sı
nıfta kimselerle görUştUm. Ne
tice~e herkesin kıralın haklı ve 
~ e?ızelosun haksız olduğu fik
nnın haylı münteşir olduğuna 

kanaat getirdim. Gerçi Venizeloa 

PRANSO: - Yaıa&• Oper 
GLORY A - iki dilnya 
M A J 1 K - Hacı Murat 
MELEK - Monte kari• 
MiLLi - Atk geceleri 
FERAH - N .. lt 8. tem.tll ( ff 
OPERA - ikimiz yalnız~ ) 

Otimpiyalıso• .., 
ŞIK - Serıerl Kıral 

... 
Ölmeyi öj-reainiı, çün~...,
~ldükten ıonra hayat 1 

hof a-arünecek 

Asri Sineına~! 
NICOLAS KOL~"" 

Yaşayan ôiület 
(Yahut Yaşasın ~~Y:.,. 
Filminde me.'ut olmanın ktf'· 

uıulüntl sizlere lij'~et~:C,. ~ 
Bugün &aat 1&,1-2 matıue• ~ 

.urrı suvarede zeagln varyete 

O p ER A Sinernasınd' 
. fi 

Leonce Perret'nin ~ 

~iMİz RYALNiz~! 
Fransızca sözlü ve f~r~! 

Duhuliye 25 ıcıu~· ., 
Diyarı bek1 

Postasında 
tll 

s1""' Bir Memur f ee 
ründen ArkadaşıO! 

Tokatladı - ) ,.., 
Diyanbe~ir, ( Huıutlo1t1•' 

Bugftn Diyanbekir Pit d"9 
sinde gayet müessif b eı- ı1r 
hldiseai olmuıtur. M~et e~ 
ledir: Bundan bir nıUd . ,;",. 
vazifesine müteallik bit~ 
leden dolayı açığa çık~~ 
olan Diyanbekir 1Et fı'.' 
memurlanndan ôaıer ~ 'tJ' 
bu mesele için pos~ıı~ ,_ 
bedilmiı ve mnfe~ ~tjf· 
tarafından ifadesı dd' 
lfadeıi alındıktan so-:Stoaif •' 
ruca poıta oda.llJI& gı ~' 
orada bulunan dit'· ~ 
memuru Salih Efen 1' ~ 
lallllfbr. Buna da -s.:..: 6' 
Vazifeden ~~ allb ~ 
esasen müteessırdır. S ~~ 
dinin bazı gilna 53ı Efeodi~ 
ve bu da. Ô~er jJerİ , .... 
kulağına gıtme51nden 

miştir. _ a~il 

Oemiryollarmda H ~ 
A k 29 (Hususi}-° ,,. 

n ara. lıeıo• Jlll' 
let Demiryollar rna ı.loCJ"" n•"" reai Haydarpapya 
cektir. .,, 
rikalarla tehir edil?i .:~~-~ 
mandanberi de veJ.JYd._ ıJ"', 

· l t efeP .... , ; 
zelemedı... 1 e ktaİ O ııO 
da bir Yunanlı nok. bUgnıı 

i t da ı rınca Yunan s an di 
de rP• 

vaziyet budu~ddetlelldi: ısı• 
Ceneral hı . ·ı iyi ·~ et1 

S.. lediklerıoı "'aıı'/ . 
- oy IınıPı flıt' 

alellde bir Yuna; }ıiç bit. l 

askeriye hakkın k akil ded•·cliı"' 
ve malunıab i':J ıoıı efe~ ,d• 

- Bunda ha ıs siıe Atııı tlel' 
dedim. Fakat be:ıan 1cana~ il" 
bugiin rneYcut ki ~errııe dl 
hakkında bir fi ~uıı•ııiıl-;..t 
temiıtiın. Bug_il: • ısıura erıl 
Arayı umurıııy _[; gerek 10",o. 

erek epa• (:llSrtt' . ·-' 
edilse, i balkının. . ş1elP" 
Yunanistan flık •1Y olı· 

ı bitat8 b• '/ nUn kıra ın ~ne şOP ~,r) 
ta1vip e:ioce»· (Ark•'' 

Geçen temmuzdaki intiha· 
batta hUytık bir ekseriyet ka
zandı, kazandı amma bilfiil İf 
bqına geçmesi bin tilrlQ en • 

=-""'-""--~~~~~~~~~----



tiç KADIN SALTANAT! , Kari Gdzil. 
Gördüklerimi• BIKATE 

rayın Ve Hünkinn israfına Para 
retiştirmek Mümkün Olmuyordu •. 

Açık Kuyular 
Gazetenizde, kazara kuyuya 

dUıtıp boğulan zavallı çocuk 
hakkındaki ıikiyeti okudum. 

·eu Sütunda Hergün 
Yazan: Raif F. 

--~ 

Şehrin birçok yerlerinde bu 
ıibi kuyular pek çoktur. Bun· 
dan sonraki kualarm aalhle 
geçmek için bu kuyuların ka· 
pablma11m allkadarlara l6tfea 
ihtar ediniz. 

YERLi MALLAR 
~da • ' ld•"' • h b ... rvıoın ge ıgmı a er 

eri zamanderhal bir fakir 
' Huzuruna getirtti. 
•tti. Adeti üzere para 
k için kesesini çıkarmıya 

ı. 

buki derviı keıenin ç.ık
beklemeden cübbesinin 

'- lakladığı hançeri çıkar
Sadrazamm tam kalbine 

°' . dart sene Sadrazamlık 
•e hakikaten bUyük bir 
•damı olan Sokullu ni

böyle bir hiyanet eli ve 
entrikası uğruna göçüp 
Dalkavuklar, fesatçılar 
llıeydam tamamen bot 

E3ma Sultana ge-
. O da Padişahtan bir 

aldı. Bu ferman mu
Sultanm sevgilisi Ali t hairadei Padiıaht ) karı

lllOtadı ve Sokullunun dul 
koynuna girdi. ( 1) 

L Para .• para .. daima para .. 
1e Üçtincfi Murat devri-

)•r&ne utihdaf ettiği 

-46-
nın zulmünden tikiyet edildi. 
Oraya alelusul bir tahkik be· 
yeti gönderildi. 

Heyet filhakika Valinin 
zulmUnll tesbit etti. Fakat ayni 
zamanda tesbit ettiği daha 
mühim bir nokta vardı. 
Bu da Paşanın iki yüz bin 
altını mütecaviz serveti idi. 

Derhal ( Padişah namma ) 
bu iki yüz bin altın musadere 
olundu. Mükifaten de Vali 
Paşaya istediği gibi hareket 
etmekte ıerbest olduğu bil
dirildi. Hilkaten zalim olan ve , 
halkı soyan vali de bu mUsaa
deden fıtifade etti. Padişaha 
rlltvet olarak verdiği iki yllı 

bin alhmn acııını birkaç misli 
olarak yine halktan çıkardı 

vs tabit bundan sonra aleyhin
de yapılan tikAyetlere de 
kimıe cevap vermedi. 

Sarayda Ye idarede bu te
zebzUp, bu ıefahet ve para 
düşkünlüğü devam ederken 
Yeniçeri ocağı da gittikçe bo
zulmıya başlamıştı. Esasen 
ecnebi unsurlarla mayalanmıt 
olan bu küstah ve çapulcu 
ocak, içinde yaşadığı devrin 
ecnebilere olan iptilikar düt
künltiğilnden de hissesini al
mıı, nekadar ahliksızlar varıa 
hepsi de ocağa dolmuş, dol
durulmuıtu. Maskaralardan, ıa· 
kalardan tutunuz da hamam 
tellaklanna vanncıya kadar 
Yeniçeri alaylarına dahil ölu
yorlardı. 

(Arkaaı var) 

Geçen Hafta Çocuk Bil
Halledenler • 

mecesını 
• 

Gazetımizi sewn bir lcarl 

Böyle Temizlik Of maz 
Bir karlimlz yazıyor: 
Eminöniindekl tramvay Bek

leme mahallinin camları çok kir
lenmiş. Şirket bunJan temizlet
mek istemiş. Çok güzel. Fakat 
nasal? Anlatayım: Bekleme yeri
nin en kalabalık olduj'u bh 
ıırada camlara ıu •erpmek ve 
tabii aerpilen kirli au ile herkesi 
ıılatmak ıurettle. Bu biçim temiz
lik zannederim dünyanın hiçbir 
tarafında görGlmez. 

OakUdar Bailarbqı 
N~cati 

VilAyet Aldırmaymca ... 

( Dankil auahadan mabad ) 
-3-

Mektep çıkışı aktam ka
ranlığına rastlıyordu; Hasna 
muallim Beyin evin: bulmakta 
gilçlük çekmedi ve burada çok 
aamimt bir heyecanla karfı
landi.. Karşı karfıya oturduiat; 
Marmaramn göğsünde güneıin 
ıon kızıllığı eriyordu. HasnA 
odanın en ince noktalarını 
tetkik hAddesinden geçiriyor, 
her tarafı süzüyordu. 

Münür Bey diyordu ki: 
- Yarınki dersimde de an

latacağım veçhile, israftan sa
kınılmış olmak için ayni odayı 
hem misafir kabul salonu, 
hem de yatak odası yapmak 
ve hatti.. yemek odası olarak 
kullanmak mümkündiir !f 

Mesken buhranı biitün dün
yayı kavuruyor.. Bunun için, 
sizi fU karyolanın bulunduğu 
odaya aldığımdan dolayı beni 
tayip etmeyiniz Hasna Hanım! 

Biz, Kemerburgaz k8ylülerl Hasnamn gözleri gayriih-
çlftçilik ve k6m0rcülükle uğra,1- tiyari, yatağa doğru kaydı .• 
rız ,e mallarımızı biricik yol Bir tenkit silsilesidir başladı. 
olan Eyip - Bahariye tarikinden Sağlam yerli malı iskemleler 
naklederiz. Fakat bu yolun mühim dururken hariçten gelme san-

Çapa 51 lacı mektep 242 Muhiddin k3pr0: poıtane )'anında Albert Şoef, bir kıamı timdi çamur deryasıdır. dalyeler; yerli dokuma bezler 
11. bir kutu teker, Salihlili avukat Hayri Ankara: Sakarya mektebi HO ŞOkrlye Burada hergün araba ve otomo- dururken Amerikan bezinden 
lleytn kızı Saadet H. bir ılhel albOm, Fem, Ankara: Haçettepe Yajlıdede biUeJ" kırılıp mahvolmaktadu. yatak çarşafı; halis mercan pa-
•-Uıt.. mabke-· ... km·- 1• No sokak 4.. K. R~ep, Adana: Poliı mi- K d k A k t l' v • 

iL .-. _... r - ~ • ~ ~~ ar aenedir bo yolun dGzeltll- pucu urur en vru a er ıgı 

'
~ yeme ben yiyeyim Melek Şaban H. bir tlfe koloaya, dUrJOğil adtt lılaım Şakir Beyden Turan, T k )} 1 d k' b b. 

' · ıneaı· lrm· ricalar ve te-bbüal•r u anı masın a ı se e ı ve L d k b Yos.,.at GuJ Paıa mektebi Jale GıJnUl, Edirne: Tahtakalede keresteci Salamon T ... - ... 

uu evir er Anının O· • •- eh N am•li faydasında bı'r t6rlü an-H. bir ipekli me~dll. Edirne erkek Ff. oilu Rtfat Bahar, llanı.a: 1 eylll yapıldı. Fakat aea çıaqa • iha- ~ 
lbateret plAnlarınm gaye· 11 .. .ı 168 Sadullah. Ef. bir albam, An· mektebi 259 Mükerrem. Yosratı cam- Jet bu yol ile farla alAkuı olan layamadığı karyolanın hazfe-

-. 
kara .tllyet muhuebe milme.'!)'ld Ra- burtyet mektebi Emine TGrkln, Ankara: tutla tacirleri masrafı cebinden dilip te yatağın yere serilme-
.im D--tn •--ı Saime Kadrl•e H Erkek llaeal •• %eki, Ankara: Ulucanlar · d k. h'k ti' h d 

~ taraftan bu herifi-in 09
s• au ~ ' • ,_ vererek tamire batladılar. Vali meaın e ı ı me ocasın an •• bir kutu 9eker, Ankara \nucaaluda Aaafarta 111ahalleal No. 5 Muammer, d S k. b - l • t 

Bo Beyı·· kulaklan çınlaaın·. lf>Jfo- ıor u.. an ı u soz en ama-uörunda mı'llletı• aoy• fabrlkat& Arif Be..ca .,-.. ı GOJte· Burdur: Gul mektebi 187 Cemil •- •• 
• s• -. mile •ııt:itmemiş veya cevaplara k b 'l d• w af lda hy bir kitap, Zonpl· kart H. n hyler. ._. 
mu a 

1
' ıger tar - dak Net• Haaan TOrklf 69 No. B K" K 1 A 1 e· M k IOD aualden başlamak istemiş ~•ditah aaray ve keyfi ocak Wr alblm, l.mıt yeni Turan mek· irer ıtap azanan ar ÇI an ır e tup gibi görünen muallim B. kar-

~•l.L __ J. tabi ıa E111lı.e H. bir cep deft-ı .Anlsua Ankara eUaharlyet ilk mektebi _. G bl rf 1-' d r h _,_ . kA k b·ı 
'"'ille geçen parayı a.rıe- - ., lt•malettfn Ziya, Edlrnede Aneka· eçen ,.a.. r aa ""n e yo anın au ve ın • n a ı 

• Yeni Hayat 111ektebl 265 Sallh Ef. bir ı k Ga d '- 1 b• k f ·d· b l e bittikçe Tezirlerinı ketu ••ndn. dlda fmacı Ahmet Efendj oğlu lbrahim, taabhGtll o ara ztepe e a11• o mıyan ırço evaı ı u un-
t"'ll larını ııkıttınyordu. ldlrne erkek llaeai 226 M. Tedlk, lmır rabamdan birine on Jtra ıönder- duğunu, fakat bunun ameli 
N Birer Roman Kazananlar Reııdiye Eırefpafa ıokak 13 Cengiz diın. Bu para mahalline .ani bayat deninde takrir edilmesi 

ilerini düşünen dalka- ADkara Hlear Devdlraa mahallesi Tahir, Ankara erkek llıeal 36 Ahmet, olmadı. Zarf açılarak paranın lhımgelen İnceliklerden oldu-
bir de Padişahı düşün- lleeclt Nkak 9 No. Necibe Fatma, Gebse aekerllk ıubul yumlarından ahnmıt oldutu anlatılcb. ğunu çok titrek bir ahenkle 

bopJan (Hazine -hane) vi GebH teni SGJepuıa Elemeli -ha- il. Hamdi, Cemli Cahlt B. (kulOp uaaı) Şa anlattı!!. 
r- "· Vefa orta mektep 76 GaUp, Pertcvnlyal yet r.arf içinde para •8n-

k b · t) • il Faik, OrtakBy berber Rıı.teaı Efen· k • Od art k ifi · d k a mec urıye erı e t Uaeıl 74 Enver. Gelenbevt orta mektep derme yaaak t1e bunun •arkına a ı Z rı enece dl praJı brahlm, Ankara tluret -;Jı- k 
~..., nca, faaliyerini arttan- mektebi unıf 2 Nedbe Ad ... po.t... 257 Mustafa, Vefa orta mektep 982 Fethi, nran

1 
poata memurları sarfı kadar ararmışh. Sonbaharın 

~~. para bulmak ı'çı'n Adi d Ankara telıls 'efl Cemal Beyin ku:ı Nihal •"~ Jarayı almak d-ıJ, bu ha- ıisli ve yag-murlu bir gecesi . ka'fı•ı Batç.&YUf ye Hidayet sa eler Vefa orta mektep 415, latanbul erkek w'I' .... b .. ~ı d H b' 1 k 
kadar da müstekreh tıcaretan•I Cemn Cahlt, Ankara er- Bıeıi 121 SUleyınan, l:zmlr Osmanlı reketten dolayı wBadereaden ceza -...ıyor u. asni ır ara ı 

d l kek 11.eat 197 ŞllkrU Adana 29 ••1• bankaaı yaaında kumUayoncu kaaap lateme.li idiler. kalktı. Sadece sesi eşitilebilen 
b a müracaat e iyor ar- nevYel mektebi lbaaa 114, Adana tı H hocasının • .n.znnn de glSrebil-
~ erkek llaeal Saft Oscan, Ankara tlearet o u Sefa Beyin yaıuada En•er Cemal, • 1'" 

Vasıtalar meseli fuhşu Uıunktipr& Mimar Hayrettin mektebi mek irin elektrik dilgmv esini mektebi sınıf 2 Şabahat, lr.mJr Karııya- T 

İttihaz etmiş fahiıelere: ka Mefharet aokak 22 Yuauf Ziya, 155 Nerılıı:, Ankara im: llıeıl 521 Nimet, 1 çevirdi. Bol bir ziya yağmuru 
~ k Balıkeıir merkez kumandanhiı lnzlbat d d 1 tt M" •• B 

'
~zancını bize verece - Ankara ticaret mektebi Lamla sınıf 2, blrlacl ili on Rosta 'nın o ayı ay ın a ı... unur . Edirne cllmhurlyet mektebi 177 Nba· sabiti m lılm Kemal Bey na- 'b •Le b' } ti • d 
de Padişak hazretlerine taalle M. Saim, Edirne aan'at mektebi mı anıtu ır sav e e yenn en 
ed Y k mettln, S.vaı erkek llaeıi Neıet Nafb IS M. Rahmi, Boyaıı:ıt Sotanaia mahal- B e / • fırladı ve: 

L.. eceğiz. o 18 hepi- Beyler ve Hanımlar lesi No. 1 Sevim, HadımklSy Haydar l m ece s l - Ne yapbn HasnA, ne 
f'~&z haricine ılireriz. Albüm Kazananlar e. btr•derl Edip, Kadıka1 o.sı 11uata1a b ? d' ı_...ı_ d. Se k' 
'llb' yap n , ıye 1WKre ı... n ı, 1 tekliflere kadar uzanı· Ankara s Tavpnlı hamamcı Ahmet Kemal metebl S09 Nedim, lım1r poıta dedi, en muktesit talebemsin. 

Ef. mahdamu Hlk111et, latanbuJ laa orta kata•• 47 Beles Pompel, Sea Beno- Hali d"I e·ı . 
•• mektebi Mehmet Fahrettin Yanınca e 1 en 1 mecemız Telkin ve tavsiyelerimi ne 111ektep 147 Halide, Aclaoaa Kalekapuı b k ? H dd · 

, tn, padişahın para Aktar laa Çavuı vaaıtaal'- Mahm--, K. ı. B. Sıtkı Beyin kıu Mellh~1 Zon· ı 2 3 .t ııt 6 7 8 9 10 l ı ça u unuttun er ma eyı 
ı_ .. .. pldak orta mektep 105 Suat, Kandilli u L_• diJd' .. · d 

. 11:arşııında bozulan bllt- ller.taı CGmhurlyet oteU yaaıDcla Derman sokak No. 1 Blirhanettln, Kadı- tka119JI e k ıgıl feY ld~e. yer e 
. düzeltmek için bulduk- Anabit, KurtulUf kaytancı •okak 16 kly Mııırlı otlu Yavus caddesi No. 5 ullanma Azımge ığmi ve 

)h. enı-t, S.na: Erkek llae.t 513 il. Server KlmU, Çumera ylh~afı bunun ak.inin İkb88di bir 
-sine çare zulüm ve irti- Zeki, Tabl111: T..tıçılof pkmua No. 15 Aalıı Beyin kısı Nevta Hadımkay cına· yet oldug .. unu ıize -~yle· 
~ Vedat, Aakara: Ticaret mektebi auııf 8 dd 1 BS N M b mv 

aharlye ca .. o. lltte a, memı·, mı·ydı.m? .• '' ı Zehra Betlktq 19 uncu melde., 502 
Yali b• ini ka öa Orhaa, Yıldız, Maı'harbcy aokalr SOlmu, Erenl<öy: Çlftemakaalar 'karşıır.ındıt Ne· M ll' B ır ZCDf Zle bil Be)'ln köşkünde Server, Edirne: ua ım · zangır zangır tit-

Diw • l H. Betlktaı llahkemeçıkmuı U Zehra · d S k' J • '•• aer zengın ere: Bakkalbaşı mağaza51 Firu%i, Tek'rcl:ığ: rıyor U... an ı prensip erinııı 1\ 6 Ali, Adaaa: Hlldlmet cacldcal Kamer 
"'ller bin lira verirseniz 1 k d H" F h Al Orta mektep 210 M .. hrııct Hilmi, Edirnf': ölüsü bsııcında idi ... 

o aataııa a uaeytn. ati tay ma- Orta mektep 161 K:imraıı, Uz:unköprG: O -Y 

11.B Muradiye ma a e1i aeıyı.11u o~ u ıo-~unuz. Yo1--a bepı·nı·r; halleıi MllenlD ıokak 11 Cemal, Eylp h 11 H f ıı.ı evam etti: 
ığa kakılaramız. de- Eskiyeni Balı'kçıbakal No. 19 Nihat, ismin kak 12 Hüsnü, UzunklSprU: Muradiye - Aksiyonerleri ekseriyetle 

Kemalpaıa Armutlu klS.,U 9of!r AH hı- mahalleel 19 bakkal Hllaeyln, Gclenbe· ecnebi olan bir elektrik tirke-t.'"1 ban•• km Meliha, Adana: E.kl latu- vl orta mektebi 97 Mustafa, Çemberli- ff 
~:rir V }' • H p •on clnn bakkal Ali Aja vuıtaalle tq Orta mektebi 64 Selimi, Ankara: tini fU hareketinle mütene İ 
~ .. __ a_ı_11_ asan aıa- Mustafa, lzmlr: lthallt .. llmrilfil ınua- Cebeci mUfettltl Haydar Beyin km ettiğini bilmekliğin lazım de-

..... tarihh Cilt 2 Sayfa ıa yene ııııremurlanndan A. Cema , U.aır Kadriye H. ve Beyler. ğil miydi Hasna'? 

~~~~1cam=====,=z=ı===Nı==.=.==4=o===============================ra=k=,=b=n=tü=.n==ı=in=i=rl=en=.=ni=n=t=i=d=de=t=li==~du=c=u=n=u=n=b=in=.~d=ir-.~H~e=l'f=e=y=e=:=b=u~=========:Y~o=o= •. =.==ak=:==:=:h=~~7a=n==~b~ö=yl:=e 
bir tekallils içinde sesini yilk- nunu sokmak, üatilne vazife feyler geçirme... "i ıürünce-

1 U C A l J 1 n 1 u C 1 i 1 ıeıttı. oımıyan ıeyıere karışmak iıter.. mede bırakarak aeninıe met-
C n H H D - Of ... Ben buna taham- Vay köftehor vay •• : Dur ona res hayatı yqıyacağımı zan-

mOl edemem... Şimdi bayıla· ben ağzının payını vereyim de netme. Ben, seni bana ebedi
cak gibi oluyorum ... Tahammül görsün. Ayol, şekerim, bura&ı yen bağlıyacak rabıtayı ıen
edemem ben buna... Herkes Kadık6y... Sütlüce değil, Ka- den ziyade isterim. Evlenmeli-

l SERVER BEDi 
' ~ diişllnceye daldı. l ıanlann gözlerinde bu auaH 

d• a.\~k ... Ne vakite kadar?.. ne vakite kadar okuyacaktı? 
el \ 'd te kadar buna taham- layanını gizlemiye çalııarak 
i" ~tk? .. Eczacının ıöı.Ie- aordu: 

t 'gi; •dı: - Bu, nihayet, nekadar 

ııl ~ A.tıf Beyin neaiıinlz?" drer? 
YO- • bir gazoz ıiıesine - Her b&lde çok uzun llr-

':ıı lııeti nefıinin tıpuı- mez... Muayyen bir mOdclet 
L::~ •e onu köptlrtnyor- t6yliyemem... Bilinmez ki ... 
~ bu muhitin Ye la- Nermin, yumruklannı •ka· 

ne diyor biliyor musun? ıımpaşa değil ... Şimdi oralarda yiz, evleneceğiz. Fakat, ruhum, 
- Ne diyor? bile böyle ıeylere karışan gö- bazı mecburiyetler yüzünden 
Nermin balkonda iken kar• rUşen yok... Hangi devirde bugün evlenemiyoruz diye ba

tıdaki iki eınafın dikkatli ha- yaşıyoruz,• a iki göı:Om, hangi yab kendimize haram etmiye-
kıılannı Ye eczacinın ıualini de'i irde? lim, gUzel gllıel ıevişelim, 
anlatb. Nermin, iıyanını 6rten bir keyfimize bakalım. Değil mi 

Abf B. aüldü: kahkaha ile güldü: Gyle 1 Ha? değil mi 6yle? 
- Bak hele bak... Nelere - Oh, dedi, öyleyH hiç Bebek? Tonton? Ah benim 

ehemmiyet veriyoraunl ayol, evlenmiyellm. canım 1.. 
o eezacn m&naaebetıiz dediko- Abf B. itiraz etti ı 

Biz şimdi seninle konuşu-
y<'rduk; konuşabilmek ıçın 

ziyaya değil, söz~ ve dile ihtiyaç 
vardır... Birbirini göremiyen iki 
kişi seslerini işitebilmek için 
elektrik mi yakmalıdırlar ? .. 

Ampul hicranlı bir ihtilaçla 
kızardı, morardı ve ... söndüU .•. 

Mualiim B. karanlıklar için
den ge1en garip bir sese kulak 
verdi. Madeni birer feryatla 
dişlerinden ayrılan erkek fer
mejüplerin çıbrhlarmı, çıplak 
döşemenin üstüne kayan birkaç 
kumaş parçasmın tatlı sesi 
takibetti... 

Şaşıran ev sahibi hayreti 
imiz bir sesle sordu: 
-Ne o Haani,ne oluyor orada .• 
Titrek ; heyecanlı ve anu 

dolu bir ses cevap verdi ona : 
- MünUr Beyefendi.. Sön

dilrdilğünüz ziya görmiye tah
sis edilmiş iıe, giyilen eşya da 
görünmemesi, üşümemesi icap 
eden yerlerin saklanmasına, 
örtülmesine hasrolunmuştur. 
Biz, şimdi madem ki karanlık
ta ve kapalı bir odada bulu
nuyoruz, şu halde bu uzuvları· 
mızm görünmelerine ve üşüme· 
lerine imkan yoktur.. Ve ma
dem ki hal böyledir, şu, yere 
attığım feylerin şimdilik kul
lanılmasında da iaraf vardır .. 
Öyle değil mi? •• 

- O halde, Hasna H. , 
bu kadar cezri iktısatçı olmu~
sanız, ne diye yerli malı bir 
yatak kenarı dururken, leta
fetini karanlığın koyuluğuna 
rağmen hiqettiğim pembe 
teninizi ecnebi malı bir san· 
dalyeye, hem de.. çırçıplak 
değdirmiye ceıaret ediyorsu
nuz ? Söyleyin ne diye, ne 
diye Efendim ne diye?? .. 

KODAK MOSABAKASI 
Büyük Kodak Müesses'' -i ta· 

rafından tertip edifon meşhur 
beynelmilel müsabaka hahc-
rının fotoğraf amatörlerince 
kemali Şe\k ve memnunİ)clle 
karşılandığı muhakkaktır. 

E:-a en kodak i mi bir le· 
minattır. Filhakika ncv'inde 
yekta olan hu btiyük mücı:ıse
senin Plıemmiyeti hakkında 
bir fikir edinmek için, Ame· 
rika Cemahiri Müttefika~ı darp
hanesinden sonra en fazla 
para sarf ve istilılAk ve fil im-
lerinin imaliyesi için senevi 
80,000,000 litre pamuk istimal 
ettiği nazarı itibare almak 
kafidir . 

Kodak müsabakasının ehem
miyeti, bir çok devlet riie~a· 
~ının, alimlerin, artistlerin ve
Mlİr mfinev,·er şahsiyetlerin 

lıimaH•leriııi teklif ctınelerile 
bir kat daha teza} üt etmekte· 
<lir. Bunlar meyanında: İLilya 
Başvekili Mösyö Benilo Mus
~olini, i\1ö~yö H. Poincarc, 
Yunanbtıııı başvekili Mösyö 
Venizelo~, Büyilk llim Mös 
Thomas Edison Zeplin k 
mandam Dr. Hugo Eckener, 
Çekoslnvakya Reisi Mösyö ma 
saryk, meşhur musikişinas Pa 
dervvski ve saire ve saire tada 
edilebilir: 

Mükafatların yek1inu 212,ooq 
Türk lirasına baliğ olmak 
dır. Yalnız bir tek fotoğraf 
23660 Türk lirasını kazana 
bilir. 

Türkiye müsabakasında ka· 
zanacak olanlar, tahiatile bey 
nelmilel müsabakaya İitİra 
edeceklerdir- 'I'tltkiye maha 
juri heyeti, ilimleri billhar 
ilin edilecek en meflıur oahs · 
yetlerden terekktlp edecek.ti1' 



8 Sayfa .. . • 
Konya idman Yurdu 
Eşya Piyanko Listesi 

Konya idman Yurdu bir eşya piyangosu tertip etti ve çekildi. Bu 
piyango ile birçok kariimi:1 alakadar oldutu için piyankonun çakllen 
liatesinf 1retirttik. Gösterilen arzu üzerine parça parça, ve dOndea 
itibaren neşrediyoruz: 

Termometre Kazananlar 
591 682 4287 4401 

4605 6112 6130 7169 
7422 7592 10451 12002 

1244 l 13985 ı 4460 14696 
14699 16136 18048 18670 
196 o 19858 19932 20141 
21976 23167 24470 25049 
25882 26743 26748 26873 
14481 

Tereyağı Tabağı Kazananlar 
5796 6074 8831 12012 

138 2 21357 22363 23763 
28466 

Pudra Kazananlar 
231 1807 3908 4077 

4631 5103 5857 7132 
7306 7474 10178 10439 

13039 13525 14763 17733 
22457 22854 23626 23721 
24307 26850 27590 29212 
Kadm Çorabı Kazananlar 
1190 2245 3079 4800 
5446 5764 7591 8220 
8418 9411 10487 13552 

17491 17832 22811 24498 
24625 24965 27810 

Gözllik Kazananlar 
656 1648 3994 4444 

4702 5261 9009 10573 

lstanbul 2 inci İflb Memur· 
lutundanı 

Adrea: lstanbul İkinci Vakıf Han 
11 No. da Abraham ve mahturnu 
Halefi Moiz ve Hanrl ye Nesim 

Bahar Şirketi ve şahıaları: 

Balada iııim ve hüviyeti yazılı 
olan zatın iflası açılıp tasfiyenin 
adi şekilde yapılmasına karu 
veril mit olduğundan: 

1 - Müfliıten alacata olan 
veya mallaranda istihkak iddia
sında bulunanların alacak ve 
iddialarını itbu ilindan bir ay 
içinde eyamı resmiye mnateana 
olmak üzere herııün saat 13 ten 
18 ze kadar Sultanahmette Ad· 
llye binasında icrayı vazife eden 
2 inci iflia Memurluğuna gelerek 
alacaklarını kayıt ettirmeleri ve 
aenct ve dcfatir 2'ibi delilleri her 
ne ise asıl veya sureti muaadda
kalarını vermeleri. 

2 - Müflise borçlu olanların 
yukarıda ıösterilen müddet için-
de borçlarını kaydettirmeleri 
ve müflise tediyatta bulun· 
mamaları hilafında hareketin 
ceza kanunu mucibince takibat 
ve mes'uliyeti mucip olacatını 
itilmeleri. 

3 - Müflisin mal ve nukut 
ve tahvil&t ve buna benzer kıy· 

illetli evrakını her ne suretle 
olursa olaun ellerinde pulundu
ran e'has ve banka ve sair mll
easesenin üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak ,artlle o malları 
ayni müddet zarfında daireye 
teslim etmeleri. Aksi takdirde 
eczayı takibat ve mes'uliyet• 
atrıyacaldarı ve mazeret bulun
madıkça rüçhan haklarından 
mahrum kalacaklarını bilmeleri. 

4 - 8 - 6 • 931 tarihinde pa
zartesi günü saat 13 te yukarda 
yazılı olan İflb dairesinde ala· 
caklıların ilk toplanması yapıl
ması kararlatmıf oldutundan 
alacaklıların hazır bulunmaları 

··fJf ·n ınü•terek borçlularlle Ye mu aı ., _ 
kefillerinin ve borcu tekefful 
eden sair kimselerin Jçtf m da 
ltulnnmıya hakları oldutu ilin 

olunur. 

11837 14051 14957 16482 
15547 16623 17239 18672 
20966 27557 28576 
Oç Ayhk Karaköz Abonesi 

4011 
13589 
23524 

Kazananlar 
7073 7754 8178 

13780 14374 18650 

Oç Aylık Köroğlu Abonesi 
Kazananlar 

998 2864 7689 8398 
11150 11493 15088 24126 
28932 

Çakı Kazananlar 
905 1658 2463 2497 

2888 3099 6015 6070 
6449 10200 12207 12141 

12821 13145 13545 13941 
14899 1511 ı 16150 16332 
17070 18565 25421 27867 
Bir Kutu Tuvalet Sabunu 

128 
10254 
13115 

Kazananlar 
219 

10930 
13764 

3216 
11332 
16780 

6138 
11836 
19171 

(Arkası var) 

Seyrisefain 
Mekez acentesh Galata köprü 
Başı B. 2362 .Şube acentesi: Sir· 
keci Mtlhürdar ı.ade hanı 22740 

l zmir sür' at P. 
(GÜLCEMAL) vapuru 31 

mayıı Pazar 14,30 da Gala
tadan kalkarak İzmire gide
cek ve çartamba sabahı 
sıelecektir. 1 

Alemdar zadeler vapurlan 

Millet vapuru 

m!°r.. Gumartesi 
pnll akşam saat 18 de Sir
keci nhtamından hareketle 

( Zonguldak, lncbolu, S.m
ıun, · Ordu, Giresun. Trab
zon, ve Rize) ye azimet 
ve Vakfıkebir, ve Tireboluya 

da uğnyarak avdet ede
cektir. 

Müracaat mahalli• lstan
bul, Meymenet ham altın

daki yazıhane Telefon: 
lstanbul 1154 

İstanbul birinci iflas memur
lutundan: 
Galatada Topçular caddealade S3 
numarada Tayihman biraderler 
tirketl ve lzdor Tayihmaa •e 

Mltel Tayihman Efendiler 
Bal&da laml ve adresi yazalı 

olan zabn lflisı açıllp t:ıafiyenln 

adt feldltle yapılmasına karar v• 
rllmlt oldutundan: 

1 - MOfllstea alacatı olan 
veya mallarından istihkak iddia
sanda bulunanların alacak ve 
iddialannı ı, bu ilindan bir ay 
içinde eyyamı resmiye mOstesna 
olmak Ozere her i'Ün aaat (13 
ten 18) e kadar Sultanahmette 
vaki Adliye binasında icrayı va· 
zlfe eden birinci iflb dalrealna 
gelerek alacaklarını kayit ettir· 
meleri, ve •enet ve defter rf bl 
delilleri her ne iH bunlann aınl 
veya musaddak suretlerini ver• 
meleri, 

2 - Müflise bor9lu olanların 
yukarıda yazılı olan müddet için
de borçları miktarını yazdırma· 
)arı hil&fına hareketin ceza kanu· 
nu mucibince takibat ve mea'ull· 
yeti mucip olacatını bllmelerl, 

3 - Müflisin mallarını nakit 
ve tahvflitı ve buna milmasll kıy• 
metil evrakını hu ne auretle 

SON POSTA 

Tabiatin • 
~ıncısı 

ZÜMRÜT 
Yalova Kaplıcaları 
Büyük otel 1 Hazirandan itibare açıkhr 

12 Kişilik Orkestra 
Oteller : 75 - 500 kuruı. 
Yemekler: Tabidot ( Sabah, öj'le Ye aKşam dahil ) 

,225-450 J~uruf. 
(Üçilncti sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
(Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur) 

Banyolar: 50 - 75 - 100 kuruştur. 

Vapur ücretleri: ı ~ne~ mevk~ - ·30 kuru,. _ _..;;... ________ 2 ıncı mevkı - 20 kuruş. 
Her tnrlü malümat için YALOVA da Kaplıcalar Müdürlüğüne 

veya 
IST ANBULda Seyrisefain Umum Müdürlük kalemine müracaat 

Telefon Bey. 17 45 

~ ... -~·M fabrikaları Dünyanın en bnyll~ 
Ustik müstahsili olduklarmdan kendi 

ormanlarından ıelen en baı 
ıl1 ettikleri 

ROYAL 
Otomobil Lclstiklerinde Kullamrlar 

Türkiye Umum Sahş 
Merkezi Otomobil ve 
Levazımı Ltd. 

Takıinı 

Unutmayınız 

Ki Bir Memleketin 
Kuvveti, Bilhassa Milli 
Mahsulahnın Sahşı ile Kaimdir. 
Darıca, Zeytinburnu ve Eskihisar 

Fabrikalarının A S L A N Sun'i 
Portland Çimentoları En Müsait 
Fiatlarla Satılan Pek Mükemmel 
Cinsten Yerli Mahsulatın-

dandırlar O n l a r ı 
Kullanınız 

oluna olsun ellerinde !ulundu· 
ranlar İ•t•r ~ahıa iııter banka ve 
rair m<ieueH olaun bunların üze
rindeki hakları mahfu'l kalmak 
,.rtıle o malları aynı müddet 
1,tnde daireye vermeleri, Yermez
leue ce2aı takibat ve mes'uliyet• 
utrıyllcaklartnı mazeret bulunma· 
chkça rClçhaa balarından mahrum 

k:ıacaklarmın bilinmesi, 
4 - 9 haziran 931 salı wentt 

.. at 13 te yukarıda yazılı ... lan 
lflia dalreılnde alacaklıların ilk 
içtimada hazır bulunmaları vır. 
müflisin mOtterek borçlarJle ke· 
fillerinin vf! borcu tekeffül eden 
aair kiınHlerin içtimada bulunma· 
ya hakları oldutu ilin olunur. 

Mayı~ 

K urnşa, daha fazlasına para vermek 
r,ünahtır 

Yarı yarıya daha ucuz ve dah~ 
müessir yerli malı olan FA YDA'yı 
istimal ediniz. Sinek, sivrisinek, 
tahtakurusu, pire, güve ve sair 
!'!a:.-eratı yurnurtalarile aniyen mahv 
\'C itlaf eder. Kokusu latif. Kat'iyycn 
leke yapmaz. Bütün devairi de\ Jet 
ve rnüessesatı milliye ve ecnebiye 
FAYDA i!::ıtİmal eder. Kutusu 50 bii 
} iik 75 bir kiloluk 125 kuruştur. lla 
san ecza deposu. Toptancılara tenzilat 

İktısat V ekiletinden: 
Ankara'da Ziraat mektebi civarında inşa edil" 

mekte olan Ziraat ve Baytar enstitülerin ( Ta\11lkcd" 
luk Enstitüsü hariç ) 170,000 lira bedeli keıifli k•" 
lorif•r tesisata, mcak su kazan merkezi, ( Şebe~e 
hariç ) soğuk · su hidroforları kapalı zarf u&ulil e 
2 t gün müddetle münakasaya çıkrılmışbr. b 

Zarflar : 1 Haziran 931 tarihine ırüsadif çarşatll ~ 
jeSI 15 te açılacaktır. Evrakı fenniye pro. at 

Muhasebesinde tanzim olunacak tabsıl 
mü:rnkknesi ile Merkez muhasebeciliğir.e teılim olull" 
mak f&rtile 25 lira mukabilinde telsiz telgraf ci;; 
randa F. nstitüler inıaat fen heyeti tarafından •e eJI 
mektedir. Talipler llAn edilen bedeli muhaID111daiı 

o/o 7,5 teminatlan ve Noterlikçe musad 
fenniye vesikaları ile birlikte yeYIDİ ıoeS; 

körd'l ıaat 15 e kadar İktısat Veklleti Zir•• 
Mnsteşarlığı kısmında müteşekkil inıaat komisyonun• 
rnliracaat eylemeleri ilAn olunur. 

1 HORHORUN• Beyoflu~::::.~ 
D 1 lıy•ll k•" r mektep to 

' " tff sa.ı. Hergürı r.ıı.bahtan •kfama .lıı:adar ~ 

Susuz, Sabutlsuz, Fırçasız 
1 TIRAŞ olmak 

dakikadn için 

Kremini kullananıı:. Her yerde bulunur. 
Depoıu Yetildlrek Savacayan ban No. 10 

lıtanbul 7 inci icra daire.in• 
den: 1280 lira kıymeti muhamme
nell Galatada Ş~hit Muhtar pafa 
mahallesinde Üstübüciler •okağın• 
tfa kiin eski ve yeni 32 numaralı 
d6kkinın tamamı ilk paraya çev
rllmeai için tarihi ilandan itiba-

ren 30 gün müddetle müzayedeye 
yaz olunmuştur. Birinci arttırma 
t temmuz 931 cumarteal wünn 
ıaat 16 dan itibaren lttiraya talip 
olanlaran kıymeti muhammenenin 

1üzde yedi nisbetinde pey akçe
ılnl him ilen İstanbul 7 inci lcra
ıına her wün müracaat ederek 

daireye talik olunan açık arttır-
m.:. şartnameıi bu ite ait 927-8633 
numaralı doıyayı tetkik edebilir. 
Hakları Tapu sicilile aabit olmı
rnn ipotekli alacaklılarl~ diğer 

ılikadarlaran ve ittifak hakkı 
jahiplerinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve maaarife dair olan 
iddialarını ı, bu ilandan itibar 
7 •• d en 
ıün ıçın e evrakı müııbitelerile 

birlikte memurlyetimize bildirme
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