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Zay.f Bir 
eğişiklik 

• 
ihtimal Olarak Kabine Riyasetinde 
Olacağı . Şayiaları Da ·Meydana Çıktı .. 

/(Qbinenin İstihale Geçirmesi Haftaya Kaldı 

~binenin Bazı Azası Arasında 
~t'i Tebeddüllerden Bahsediliyor 
~-·----~- ' Bugün, denilebilir ki artık ı 

vaziye tavazzuh · etmiş, yannki 
ı celsenin meşgul olacağı mev-

zular anlaıılmıştır. J 1 

Bu celse, usulen en yatlı ı 
aza tarafından açılacak, divanı 
riyaset intihap edilecek, sonra 
Cümhur reisinin· seçilmesine 

~)d L• - • 
uır ihtimal olarak Baş-

geçilecektir. Her meclisin küşat 
celsesi daha ziyade merasimi 
mahsusa olduğuna göre bu 
celse de bu suretle hitam bu· 
lacaktır. 

Şimdiye kadar mevcut ma· 
lômat ayni celsede İsmet Pı. 
kabinesinin istifa edeceğini de 

1 bildirmekte idi. Son gelen 
haberler, bu rasimenin geci· 
keceğini ve kabinenin ilk cel· j 
ıeyi müteakip dört, bet ınn 
sonra vuku bulacak olan ikinci 
celsede Reiıicümhur Hz. ne veklleti söylenen 

Kazım paşa A .. ı istif asım vereceğini g6steriyor. 
~ ~.. 3 (Hususi) - D&r- Bu milnasebetle alınan Ye or
' to Millet meclisinin yarm taya çıkan haberler bir bayii 
~::~lanbsını yapmasi müna- müteı.attır. 
·~ . kabinenin vaziyetine Bazı rivayetler, Başvekil Pa
~'erilen haberler, timdiye ıanan bir mftddet istirahat et
~tlt birbirini nakzedici ma- mek &zere mevkiini Meclis 

t idi. reısı Kazım Paşaya terke-

~I" Mücevherat Dolandırıcılığı 
''lazhar Osman Beyin 
~ırlantaları Kurtarıldı. 
~b'z?ar Osman Bey öte· 
~ .. tli mücevherata merak
~·. l<uyumcu tellalı Fuat 
~~ llıninde bir zatin dela
~ b~azan mücevherat tica
"\t b ıle yaptığı vardır. Fa
~~ U Fuat Bey bir sene 
~~ ~~I hastahğına tutul
~ •çın Mazhar Osman 
S:, hastanesinde altı ay 
~~d kalmıştır. Fuat Bey 
"°' ~ en sonra yme eski L~e" · 
~ 02lne dönmüş ve Maz-
~e ~an Beyle de ış gör· 
~ şlamıştır. 

'> Jc. ar Osman Bey altı 
(l~) ~ar evvel kendisine 1 
~ lır~ya kadar satılmak 
~ Yetile bir çift pırlanta 
~- "ermiştir. Belki de has-
~ ~d~darnakıllı tedavi edi
~tlt il~ediğini bu suretle 
~ »:e ı~temiştir. Fuat Bey 
'"1lid~ ngın Şamlı mllşteri 
~illi ~u ve yakında gele-
~ löyliyerek bir müddet 

' ar o \ lıt, ( srnan Beyi avut-
~ ltt0 .. •kat şüphelendiği için 
~1-.._1 tellilını sıkışbrmıya 
'-t ~ti 4• Halbuki Fuat Bey 
, , Ptleri bir Şamlı tüc-

d,ıa(!~ıniş ve kendisin
vuu) lira kaparo al-

Ortada asıl zarar gören 
tacir Nuri B. 

mış fakat kUpeleri kendisine 
teslim etmemiş. Tüccar Şama 
gitmit refikasına küpeleri ta
rif etmiş, kadın beğenmemiı, 
o da parasını geri istemİf. 
Fuat Bey iıe paralan alın-

ca bir gece eylenirken yan
kesicilere kaptırmış. İtin için· 
den çıkamıyacağmı anlayınca 
da küpeleri Emniyet Sandı-

ğına götürmüş (850) tahmin 
edilerek kendisine (500) lira 
verilmiş. Bu parayı da ne 

[Devamı 4üncü sayfamızda) 

Bu defakf tebeddtılde deiif
mesi muhakkak gCSsterilen 

Esat btig 
deceğini, diğer bazılan ise 
kabine riyasetinde herhangi 
bir deiitiklik olmıyarak yal
ım ~ aza arumda deiifik .. 
lik yapılmakla iktifa olunaca
ğını bildiriyor. 

Bizim mevsuk maliimabmız 
kabine riyasetinin herhangi 
bir tebeddüle uğramasına zayıf 
gösteriyor. Buna mukabil ka· 
binenin başlıca azalan ara .. 
sında tebeddüller olmasının 
kat'ileştiği merkezindedir. Değif
meleri kuvvetle muhtemel g&rtı· 

len aza Maarif, Nafia vekilleridir. 
Bu zevatm yerlerine kimle

rin getirileceği henilz maliım 
değilse de Maarif için hariçten 
bir aza alınarak Nafiaya elyevm 
Milli Müdafaa Vekiletinde bu· 
lunan ZekAi Beyin getirilmesi 
de çok mümkündür. 

ZekAi Bey, az zamanda na· 
fia işlerini esaslı surette kav· 
ramış, muğlAk olan bu vekilet 
itlerine hüsnü cereyan vermit 

bir zat olarak tavsif edilmektedir. 
Pek zayıf bir ihtimal olmak 

Uzere Batvckalette bir tebed· 
dül vukuu kabul edilecek o· 
lursa, o takdirde kabinenin 
umumi çehresi değişecek, te
beddUller daha tümullil bir 
mahiyet alacaktır. Maamafib 
tekrar illve edelim: Bu ihtimal 
çok zayıftır. 

Kabinedeki değiıiklikler 
münasebetile Trabzon meb'u· 
su Hasan beyin de bükQmet 
erkim arasınct. yer alacağı 
pyidir. Bu fayia, Hasan beyle 
Başvekil arasında vukua gelen 
uzunca mtilikat milnasebetile 

daha ziyade kuvvet kesbetmiıtir. .. 
Meclisin ilk celsesine en 

yaşh aza olarak riyaset ede
ceği söylenen Kars meb'usu 
Faik 8. kadar lıtanbul meb'
usu Abdülhak HAmit veya 
Necip Asım Beylerin isimleri de 
ayni kuvvetle zikredilmektedir. 

TOMBALA 
Müsabakamızda 

Kazanan Karilerimiz 
Yarından itibaren He
diyelerini Alabilirler 
ELLERİNDE 12 NUMARALI 
LA VHA BULUNAN KARl
LERlMİZ TEŞRİF ETSiNLER 

T ombalamızın çekildiji gi1n 
arzetmiıtik: Müsabakayı (12) 
numaralı livha kazandı ve 
talilerini bu numaraya raptet
miı olan karilerimizden her 
birine, birincisi nakten yüz 
elli lira olmak üzere muhte
lif kıymette hediyeler isabet etti. 

İdarehanemiz bu muhtelif 
çeıit hediyeleri yarından iti
baren karilerimizin emrine 
amade tutmaktadır. 

Ellerinde on iki numaralı 
llvhaya mahsus seri numarası 
.bh unanlar, öğle tabii mO..tea
•• olmak üzere . her dakika 
matbaamıza müracaat edebi
lirler. 

Dikkat 
SON POSTA, karii.erine 

pek yakında yeni bir ~lence 
veıdleai takdim edecektir. 

L• 
1 

Manasız Cinayet 
Çarşamba Şarkısı Bir 
Adamın Ölümüne 

Sebep Oldu 

--~-
Mruızzez hanım w öltlirillen 

16ralıim EJ. 
Enelki aece Mahmudiye 

tGrb,ai karıııındaki Piyerloti 
so~nda bir cinayet oldu, 
bahriyeli İbrahim Ef. isminde 
biriai 61dürdliler, 

Bu kanlı cinayet ıu ıuretle 
olmU§tur: 

Guma akşamı Kadirgada 
Arap Hasan Efendinin Salq 
tiyatrosunda kanto oynıyan 

Muazzez Hanıma seyirciler 
arasında bulunan bahriyeli 
İbrahim Ef. çarıamba şarkısını 
söylemesini rica etmiş, fakat 
- [Devamı 3 ilncG sayfamızda J 

1 

lstanbul Muhteliti Bugün Sırplarla Karşılaşıyor 

Misafir Takım Reisi 
Futbolümüzü Beğendi. 
· Bizi, Belgraad Davet Ediyor .. p 

Son olaralc l1111i1n, malıt•lit takıma çıkacak olan 
Belırat ıampigona Beofradski 

( Taf•ilttı yedinci uyf amızdadır ] 

Samsunda Maruf Bir Kadınla 
Aşıkı Tevkif Olundu 

SamlUD, (Husu.al) - Burada, çok ehm bir aile faciam 
omuqtur. HldiH pdu.,-: 8W'&da iyi bir mevki aalıibi bir 
zalin kanm, bir hutabakıcı kaduua deWetile hir ıençle 
mllnuebet peyda etmiftir. Erkeğin, vazifesi mtlnaaebetile 
n6betçi bulunduiu zaman kadınla Aşıkı buluprak tatlı Alem-
ler yqarlarmıı. Yine erkeğin nöbetçi bulunduğu bir gece 
kadın genç Aşıkının evine sıitmif. O geceyi birlikte geçirmiye 
karar vermiıler. 

Esasen vaziyeti yakından takip eden kocanin arkadqlan, 
gece zabıtaya mllracaat etmişler, bir cürmll meıhut tertip 
ettirmişler. Gecenin iki buçuğunda tesbit edilen bu cnrmil 
meşhut neticesinde erkek ile kadın, hldisenin muhitte yapb· 
ğ'ı çirkin tesir neticesi ve kanuni zaruret üzerine mnstantik-
likçe tevkif edilmişlerdir. Samsunun bu maruf aile kadını ile 
ondan daha maruf bir aile çocuğu olan Aşıkı timdi tevkifha-
nededirler. Kefaletle tahliye talepleri reddedilmiştir. Hamit 

Kabinede Degişiklikler 

r---------------------~~ 
~ 

Diş doktoru - Bu dişlerin çoğu sallamvor. Tedavi kabul 
etmez. Kerpetinl dayayacağım. 

1 4 
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2 Sayfa . SON POSTA 

DABILi BABIBLEB ( Halkın Sesi )
1 

Resmi Devairden •.----------------------------• 
Şikayet Edenler lkra.mig? Rüstemiye vapurun- Adligege 

Halkın ez.eli bir ıikiyetl, Af eselesı De da k ı· z e hı· r ı en m e Yapılan 
bitmiym bir derdi nrdır: 11. •• l 
Re•mİ dairelere y4lpılan Bir Çikmazda lY~ uracaat er 
müracaatlerden çok reç 
Detice ~badatı lçüı dalına ŞU..ayı Devletin 21 Bin Vapur Mürettebabndan Üç Kişinin Ani Çabuk iş Görmek için 
nHıftekidir. Hele bazan Surette Ölümü, Arbk Ebedi Bir Sır Ha-
verilen bir ııtidanın netı- lirayı Geri Alına Karan Yeni Teşkilat Yapıl-
ceai •eneJer reçtiti halde MecburiKarar Değilmiş tinde Gömülüp Gideceğe Benzemektedir.. mış Değildir 
çıkmaz.. Bu derde bir de
va bulmak için ne yapıl- lstanbul Dafterdarlığı tara- Rüetemiye vapuru süvari ve kaptanile mürettebabndan İstanbul müddeiumumiliğine 
malıdır? Düo Adliyede landan ikramiye olarak payla- biri~ine ait olan ahşa Tıbbı Adli milessesesi tarafından mua- bir senede (150) binden fazla 
tuis edileceği yazılan şılan 21) bin liralık ilk ted- yene edilmiştir. Ahşada uıvi ve gayri uıvt bir ağı ile ıehirlen- evrak gelmektedir. Bu evrakın 
ve sonradan tekzibe uğ- risat veraicine ıeit hissenin tı kayit işleri yapılırken milsta-
l"1yan böyle bir mür'1- o- k D me isarı görülememiştir. eri aüriılen en kuvvetli tahmin 
caat kalemi münasebetile geri alınması hak ındaki ev- gıda maddelerinin bozulmasından doğan (Pitomain) denilen celen g&lilmesi lazım gelen 
halkla görüştük. B!! hu- let ŞUrasının kararı bir an zehirlerle veyahut Amerika sabık Reisicümhuru M. Hardingi işlere ait evrakın da geciktiği 
austaki mütaleaları yazı· evvel belediyeye tebliğ edildi. öldüren İstakozda bulunan (Basil Butilik) le ölmüş olmalarıdır. nazarı dikkati celbetmiştir. 
yoru:z: Belediye muhasebe işleri tnii· Bu haClise İstanbul ve lzmir doktorları arasında münakaıalar Esasen müddeiumumilikte 

Cemil Bey kumüsyoncu, (A- düriüğü kararın tatbikinde B ı~t • o ·· c ı p · · k ı"kı· çeşı"t masa vardır. Bır' ı'sı" 
Ü k ı. dü w • • • • açmıştı. ugünKu netice perator emi f. nın tezını uv-

tikalipaşa camii sokak No. 4) m 1 en ata ftüğ(l ıçın ışın .... s da· aerı· muhabere. Muha-vetlendirmektedir. Taibi Adli Fahri Can B. bu huıusta bir - • 
- Belediyede ve Defter- kanuni şeklini belediye Umuru 

darlıkta sırf şikiyet dinlemek Hukukiye müdürlüğUndea sor- muharririmize şunları s<Sylemiştir: bere masası da Oç kısma ay-
için bir halk masası tesis edil- do. Henüz Umuru Hukukiye "Ahşa raporu lımire gönderildi. Tahmin ve ihtimaller Uze- rılmıştı: 1 - tahkikat, 2 - taki· 
melidir. Bu iki dairede iş gö- cevabını vermedi. Bu münase- rine fenni hükilmler verilemez. Vefat sebepleri hakkında bat, 3 - tetkikat. 

! Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Bir Sakaryaya Kadaı· 

Tenezzüh Yaphlar 
- R ·.icillll" Ankara, 2 (A.A) - eı )ıır 

bur Hz. bu aabah Sakaryaya ctiJt 
dar trenle gidip gelmek ,.., 
bir tenezzüh yapmıılardır. 

Düyunu Umumiye 
Düyunu Umumiye mOzak~ 

nin yeni kabinenin teıekkülAO 
aonra başhy4lcağı btldirlliyor· 

Umumi Müfettişlikler 
ı:nııtl' 

Evel~ mcmld:cttc beş 0 riJr 
müfettişlik ihdası takar et
etmişti. Buna ait l<arıunua .ıııkl" 
listen 931 bütçc:si!e birlikte f:b~ 
ca~ı 'Ve bütçe ile beraber t~ 
edilebilcctği ~ylenilmektedit• 

YerJi Masnuat 
Yerli fabrika lstinsall;; 

geçen mene 929 .eneılnden 
faıla oldutu tahmin edilit°" rebilmek için ıube mildürleri- betle fikrini soran bir mu· kat'i olmasa bile galip bir ihtimalle mütalea yl\riitebilmek Müddeiumumilik tahkikat 

nin kapılannda uzun müddet barririmi.ze Muhasebe işleri için bunlann ilk hastahklanndan vefatları anına kadar geçir- şubesinden üç katip alınarak 
beklemek ve birçok merasime Mildlirü Nuri B. ıu Uahab dikleri bütüD arazı ve vefatlarından sonra yapılan fethi meyit ayrı bir odaya yerleştirilmiı- Katil Nazmi 
riayet etmek mecburiyeti bbıl veriyor: neticesinde görülen tqn1ıi marazi tagayytııabm bilmek lhımCbr. lerdir. Bunlar yalnız muhabe- Kattı Naıml Ef. ı•~ 
oluyor. işlerin mercilerini bul- • - ikramiye me9ele.mde Bizden yalnız tesemmllm •oraldu, biı de neticeaini bildirdik.,. rabn müstacel kısımlarile meı- halta oldutu isin baplah~ 
makta pek mlfldll •• Adliyede- Maliye Veklleti ile Dahiliye Ej'er vapurun doktoru yokta bu İf ebedi bir mı halinde gul olacaklardır. Yoksa yuıl- dört •1 mGddetle tıkar...._. 
ki yeni kaleme bence lizum Veklleti .....da bir ibtiılf k 9P-: 

Y

oktur. çakmlfb. Mall,e laıamiyenia alacaktır. Tıbbı adil Müessetesl bnmıen .... ,_. ettiii dığı gibi ne yeni bir kalem Yakanda tekrar muayeae t/11 
'ftrilmelini, Dalülip abiDi ahtada11 bir kısmını mllıürliyerek aJb ay pklamak mecburi- açılmıı •e ne de hariçten faz- celı, haatahtı pçm•mlpt 

Yal!ll% her mlcldel amaaii iddia etmİftİJ'. Bu ilatillf Dev- yetilıdedir. lzmirden yeni bir talep ftki oluna ikinci tetkikat la memur alınmışbr. uublacaktit. , _....af 
adliye binaSJnda cJeiil, kendi ş yapalacaktır. ~ehrimizde Bir TIP" 
mensup oldoiu bymakuılak let cw .... laaftle edilmiftir. N D •• y 
biDUmda çalqmabchr. Ba au- Halbuki ba Ş6ra kaaunlan A M b' M k amus uşmanı Va:ıifeılne alt Mr -~ 
retle işler daha çabUk f&'ll&r. tehir baklana haiz olmadıjı t i n a e u s u a a s D ı dolayı Rize telrnf mtldilrl ..... 

K---'-...ı• _.,._ ... m _....___,_~ _ içia verditi karar nihayet İ r ün ki Kişi Tutuldu da te•kif olunarak Ri..,. ....--
iU&UITI ~uı-u -~acn YW iatifar1 bir mahiyeti haia ola- s m e t p a ş a 11 e G ö r Üş t Ü derUmlttir. 

vasıtaları daha aerl teebit bilir. Tatbiki mecburt değil- HOseyiıa ve Mehmet İ.lminde .~ 
edilir. dir. Eg-er bu ihtilaf (Devlet iki genç evvelisi gün Khım Romanya Filosunun z;,.. .. • Atine meb'uslanndau Mös- j hükfımetin arfettitl fayaDI · ind b 

Nurettin B. (Darllfnoun Fen Deavi) dairesine havEb edi- ylS Makas ıehrimizde bulu~ takdir 1ayretin hayranı oldu- ısb o;., e ir çocuğun namusunu Romanya filoıunun 1•~,~~ 
f k··ıt . 1 b . d Q . ..a) lerek bilmubakeme bir ilama gu'" nu beyan ettimni ilave et- e at etnıiflerdir. Dun Polis 'lfr':ı 
a u csı ta e esın en """' raptedilmif olsaydı o vakit nuıor. ·- müdüriyeti Klııma ait kanlı Aktlenb limanlarını ~ 

- Ben fenciyim. Henllz ı·atı'rdat im mecbur .. ı o'---du. Beyanatma nazaran sıİ'f miştir. lb etmek G:ıere baradaa rtc 
d ı d · leri ek ..,. ıw- L d ı ı,. M M k 1 t p t iıeyi muayene edilmek b b 1 k dir ev et aıre ·ıe p itina Bu !busuaa haDedemediğimh: uususi surette ve in enme.,. • a as, sme aşanın a er veri me te • 

k~ M fih t d bi için bn aewahati ihtiwu etmi- daveti üzerine yarın Ankaraya üıere Tıbbı adlt mllessesine _..J 
yo uır. aama apu a r iıçin umuru Lubki1cden sor- J J y Komünı'stlik MeselP 
mhacaat kalemi ibd sı itleri tir. Mösyö Makas, Baş\tekll giderek eski Tilrk Ocağı bi- ıöııdermiştiı. Maznunlar hak-

a n duk. AlacatJmız ceva)> üzerine 1a p h '- · d nasında .. Harpten sonrakı· Yu- k d l' t hk.k t d · ~ daha süratle görülmesini te- İfİll ikinci aafba&1 ba,ı.racaldır. met aşamn arelletm en ın a pb 18 a ı a ıoa evam Bi~ müddet evvel komil~te' 
nıin eder fikrindeyim. ıevvel Heybeli edada kendiawi nanistanın terakkiyah" hakkın- etmektedir. bey•nnameal dafıtanlann p0 _, 

-tr Harbiye Mektebinde Merasim %iyaret etmiş, Mösy& Venizel•s da konferanı •erecektir. tvıblt edflditi " u1ı:ibata ctt" 
Ahmet Kuddusi B. ( Sultan y ann Harbiye mektebinde tarafından bir tavsiye mektu- M. Malcas tarafında retiri· şu·· pheJı• ôıu·· m obmduru haber ftrilm•~ 

Ahmet park karşısında 32 bt1 vermiş, Türkiye ve Yuna- len mektup M. Venizclosun l v d 
numarada.) ba mene tıkan zabit namutle- nistanı alakadar eden mubv .. ·ı:f Başvekil Paşaya k!rşı hayran- Sanayi Bir igin 8 

V · c1a· ı · d 'LiJ rine merasimle -badetname· ':lt.l Ceset Morgla Tetkik _J - ergı rre enn e oı - r- meseleler ~trafında rörüs''l- lılı ve dostluk hislerini ifade Fabrikatörler dftn ıabah '# 
h L b 1 · d h Ik leri dağıblacaktwr. - t- · ı l ı Ed•I kt• assa K&'ZanÇ şu e enn e a muş ur. etme dedir. ı ece ır. yl birliiinde, amele ve Sa" 1,,. 
çok müşkülata uğruyor. Zat saya ihtiyaç vardır. M. Makas, bu mülakat etra- Bu mubav !re esnasında meb'uslarla birlikte toplanıll~ 
maaş i~eri de b<Syle. Bu iki Rıza Bey (Avukat, Manas· fında görüşürke.n İsmet Pş.nın Balkan federasyonu meselesi Beycğlunda Ağaçeıme ao- dileklerini anlatm11lar, ne tlf' 
dairede iş!erin süratle bitiril- br han No. 25) &nUml\zdeki eylfıide Tevfik Rüştü de mev2uu babsolmuş, İsmet kağında bir ahırda Cambaz müstakil bir .. nayl bank•,.ıtJI' 
mesi için ne yapılmak lizım _ Hangi dairede olursa Beyle beraber Atl-:ıaya giderek Paşa bu mesele hakındaki Aleko ölü olarak bulunm~, kiline çahşılmuını karar • 
gelirse yapılse da şu ıorluk- olsun işlerin çabulc bitmesi M. Venizelos ve Mihalakopu- alaka ve temaylllft:ıQ beyan fakat çenesinde bir yara bu- almlflardar. 
tan kurtulsak. için bir kalem açmakla iktifa losun ziyaretini iade edeceğini ctmlt, bu mthıascbetle Türkiye lunduğu için, Polis bu «Slilmil Devlet Bankasmda 

~ etmek muvaFık olamaz. Çünltü tiöylecliğini kaydeder~ Pıapnm ve Yunanistan arasında teati şüpheli görmaştür. Ceset Mor- _.M 
Nuri B. ( Mücevfttratçı, Ka.. matlup netice kalem açmak ib y h d"l . 1 ga w&ıderilmiıtir. Devlet BaakHı tcıi• Jıe':~ 
h K ani k k 31) uif(mkG unanist.amn ayati..o c ı en Eıyarctseri tasvip eyle· • L r 

pa Ç&rfl aram ı IO a ıuretile değil, ancak işlerin dün Ankarada topJanm•ff. ~~ .. -... 
Adı. d b6yl b" k b l · · d k yet kabiliyetinin ve b•şınd~lci miıtir k"JIP' 

- 1ye e c ır a- ıüratle a linı temın e ece ----------,.··--·---....... -- Bir lnfhlr Te~ebbUsU tılan bisae aenetleriain 111
1 

4 b" 
leme şiddetle ljzum var.:h. memurlann istibdamile müm- H M 1 r· M G T teııbil etmi,tir. Bu miktar l 
B -a. b asta ua11im1er çin 'caret üste~rı ı'ttı· Fati'ht t 11 1 una ~vn. eğendim. Sonra kün olabilir. Binaenaleyh y- • e 0 uran Y&f ann- çuk milyondur. 
tapuda i~ olanlara (Allah süratle it görülmesini ve balkın ŞCbrimizdc yapılacak olan Şehrimizde, ihrftcat işleri etn• da Saime Hanım, tütün me- Oç Gümrük Memurll 
yardımcılan olsun) demekten ıikiyetine meydan verilmeme- verem hastanesi için Maarif fında tetkikat yapan lkbsat cıurlarandan Ali Ef. ile kavra J" 
baıka elden birşey gelmez. sını cidden arzu ediyorsak VeJdilcti ticaret nılisteşarı Şa'kir etmif, kavgamn aonuda da Kanada butdaylarını A~1-
T d k Veklleti 25 bin lira \letınittir. A r"" apu a iş ta ip edenler çık- kalemden ziyade işleri ehline "c ticaret iıleri müdürü Naki tenti\rdiyot içerek kendisini butdayı diye l'Chteren .. ç .. ı'otl' 
maza düşüyorlar. Burada işleri ve mütehassısına tevdi etmek Vekalet bu suretle muallimler B~yler dün Ankaraya dönmiiş- öldlinnck ialcmiş, kurt.ani- rük memuru hakkında ıu 

ıücer=a=tl=e==b=it=ir=m=e=k==i=çi=a==b=ir==m~a=-===za=ru===re=t=i~r.a~rd=ı=r.:::st:::::::::::::::=:r::===:::::a:•::=ı1i=ç=in==y=at=a=k==al=nu==ızo~lu=y=or==.=======~~~~:d=ir=.==============:::::::====~m=ı~ş\1•r~;__~~==:ıı::::::::::=:::=:===::==:::==::::=m~:~ha=k=e=m=e=k~:~r=ar~ı=Y=e=ri=I~::::::~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Belediye Bütçesi 
""---~-----------------------------_. __ ..... _______ .._ ________ "'!!""' __________ ~~----------...-... ......... -... ....... _....-.....;--..-----------------------------~-------------= 

~· 1 : 1 evfik Salim Paşa - Hasan & , otuz 1 
ıainu ;.-adı r belediye biltçeal s-kacıkt... 

2: Te"flk Sa,im Paşa ..__ Fak•t ~ehir mec-- j 3( Tevfik Salim ıPaf) -. Gkıida! söyleaim 
liıi lNr türlü to~yordu. f tf u &ğr blma'dl. Ş"8di mUddM en l>et cüA dah1l tehlt 
ıidiyordu. tdild:. 

ol 
d1"'' 4 : Hasan B. - 86~~ çıkmada •;.~ 

be-ş gfill,uk fazla halda laeztm' 9 
ona bak ! Azanın umurunda mı? 



~Mayıs 

Hergün 
fcnebi Sermaye 
ane Mi? 
llergi Mi? 
la M. ZEKERlY A 

'tat P•nyada cllmhuriyet ida-
~ artık tamamen teessüs 
~ bulunuyor. Hemen de 
'1ı ~evletler, yeni İspanya 

C urıyetini tammı~ardır. 
'elin ~aıhuriyct idaresi tccutıs 
\tl)·cıye lıadar, ispanyada ec-
--~ P~rası mühim roller oy
)"i. ~il' kısım ecnebi aerma· 
~ hilbaasa Fransa ve lngil-
' kıralı ve kıral taraftar
' lllüdafaa etti. Diğer bir 
' sermayedarlar ihtililci· 
'~ardım etmek istediler. 
S t mevkii iktidarda bulu· 
\ kuvvetten birtakım im-
~ar koparmakh. 

'-tj o:ıhuriyctçiler Te ıosya· 
~ ecnebi sermayesinin bu 
~~uıı redettiler ve mevkii 

' • ~elir ~elmez, bunu 
~. nıillete ilina mecbur 

--~~ yeni rejim ecnebi ser· 
L' 'liae kaı'fl açıkça dilfman 
~ •'Zi .._ Jet aldı. Kıra! Alfon-
~ bqvokili. Amerikada 
~ BankuandanlCJO milyon 

' bir iatikru yapmak 
~ ~. idi. Amerikan Bankası 
'r'-'l •tınif nazarile bakıyordu. 
hlit laükümet mevkii iktidara 
L - ıelmez ilk tedbir olmak 
:-ctre • k 
~ . ıatı raz yapmıyacairoı 
taı...:..di ve Morj'anın isbkraz 
~reddetti. 
r'lc bi sermayesinin ne bil
~ tehlike teşkil ettiiini, 
~ Yol cftmburiyetçileri tec
~ ile biliyorlardı. Çünkü 
~ için kavga ederken 
--~le ecnebi ıermayedarlan 

la &abnalmıya çalışmıştı. 
~kraz yapmak, ne şerait 
'-tikılı de olursa olsun, milli 
~ den f edaklrlıiı istilzam 
~. 

!'. ''Yrarnın b~ncl ~nnn Da
ı_; ~•ka, ikinci ıtlnll Kadın
~iif namına sokaklarda 
ı_.. •r rozet daiıttılar ve 

e topladılar. 
~)~tJe iane toplamak TQr
~ tde artık bir taamül bilini 

'· 
"'~ iane bir nevi vergi şek
~ e toplandığı için vatandaş-
'di Çok rencide ve rahatsız 

)Qr, 

Jı.ı Vergi, ancak devlet tara
~!~" toplanabilir. Hususi 
.. ~ 1!etlere iane namı altmda 
't~ larhetmek hakkını ver· 
~itı· &art bir devlet telak
\i; 111 kabul etmiyeceği 
~ ~Ydir. Hayır cemiyetle
"t \ Yaşaması matlupsa, dev
' Utçcsinden bunlara yar
'ıc edilebilir. Bu masrafa 
\diı·'hil muayyen vergi ihdas 
lol>~· Fakat onlara vergi 

l) inak hakkı verilmez. 
,t~lctten maada müessese-

'" \'ergi tarhedebilmesi 
"1'll devlet mefhumu anla-
~~lf ibtidai cemiyetlerde 

°tG ar. 
d.. . rldy- . t .h . . ... ~ ~ ... , aııre zı nıyetın· 

~td\l .. rtulup, asri bir devlet 
'~ı iuııa göre bu hususi 
tr tr• müsaade etmemeli-• 

"Yunanhlarm Cevabı 
~'tl:~" hükOmetl, m6baclele 
L_' tQ,. çabuk bltlrilmeal için 
~lt oı!Q lcolayhtın tatbikine 

l, le utunu, muh tellt müba· 
"-~tııi~yonunun biı teklifin• 

bildirmiftir. 

SON POSTA 

lj Son Postanın Resimli Makalesi 

2 - lnkiur, atalet, llkaydi bir cil· 
rllmdür. Taltif bu a-ibl itiyatları kartı en 
kuvvetli lliçtll'. 

1 - Takdir, içtimai bir terbiye vasıta

•ıdır. O bizi kendi kendimizl aramıya 
aevkeder. Biu muvaffakiyete ulaşbnr. 

S - Takdir, TalUf tn .. n lçla u.nırt bir ihtiyaç 

olmakla beraber makat dereceyi tecavlls ettiif 

ıı:aJDaD gurur tevlit edebiUr. Gunır ite bir fellkettlr. 

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

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Eski Borçlar 

Yeni Bir Ödeme Mu
kavelesi Yapılacak 

Ankara, 3 (H.M)-Paristeki 
Dnyunu umumiye meclisi eski 
borçlar için hilkflmetle tekrar 
mllzakereye j'irifmeyl kabul 
etmiştir. Bu müzakereye yeni 
kabinenin teıekkülUnden sonra 
başlanacağı anlaşılmaktadır. 

Müzakere neticesinde Tür
kiye ile dainler arasında ev
velce yapılan mukavelenamenin, 
Türkiyenin hali hazırdaki te· 
diye kabiliyctile şimdiki iktı· 
sadl vaziyetine uygun bir ıe
kilde tadiline ve yeni ödeme 
esaslan tesbitine çalışılacakbr. 
Müzakerede tarafımızdan Saraç 
oğlu Şnkrll 8. buluııacakbr. 

Bu haber üzerine DUyunu 
umumiye tahvilleri bir miktar 
yükselmit , (92,5) liraya çık
mıştır. 

Şirketi Hayriye 
Ücretleri Yüzde Yirmi 

indiriyor 

Şirketi Hayriye haziran-
dan itibaren . yaz tarefesini 
tatbike ve bOtün ıeferlerde 
bazı tenzilit yapmaya karar 
vermiştir. Azimet ve avdet 
biletleri üzerindeki bu tenzilat 
% 20 kadar tutacakbr. Ayn· 
ca abuneman biletleri de ih· 
das edilecektir. 

Müsolininin Katibi 

MÖSYÖ LANDO FERETI 

ŞEHRİMİZE GELiYOR 

Mösyö Müsolininin katibi 
hususisi Mösyö ( Lando Fere ti ) 
İstanbuldaki ltalyanlann hayat 
ve spor faaliyetlerini tetkik 
etmek üzere yann fehrimizde 
bekleniyor. Mösyö Lando Fe-

Yarın Meclisin İlk Gelsesinde 
~ 

Cümhur 
~ 

Reis 
ll-

Seçilecektir 
Ankara, 3 (H. M.) - Burada siyasi hayat artık hararetli 

manzarasına bürünmUştnr. Meb'uslarm hemen ekserisi 
aeldiler. Yeni Millet Meclisi yann sabah ilk içtimaım 
yapac:ıkbr. ilk celsenin küşadını müteakip reis vekilleri, 
idare amirleri ve divan katipleri intihabı yapılacak, bun
dan sonra ReisicilmhW' intihap olunacaktır. Reisicümhur Hz. 
intihaplarım miıteakip bir nutuk ıöyliyeceklerdir. 

Reisiciimhurun nutkundan sonra meclis bet gtiıı tatil 
edilecektir. 

Meb'uslann intihRp mazbatalarının kusurlu olup olmadığı 
riyuetçe tetkik edilecektir. Kusurlu olanlar varsa keyfiyet 
muhtelit encümende ve sonra da umumi heyette tetkik 
edilecektir. 

Usulen meclisin geçen devresinden bu devresine lıiçbir 
evrak devroluomıyacakbr. 

Ankara, 3 ( H.M ) - Y ann h mecliste ekseriyet temin 
olunacağı anlaşılmaktadır. 

Gelen yeni meb'uslar meyan J'a Übeydullah Ef. (Sivas), 
Arnavut köyilnden İsmail Ağa ve Keskinli Hasan çavuş vardır. 

lsmail ağa ayağında çank ve sırtında köylil elbisesile 
gelmiştir. 

lsmail ağa trende üçüncn mevkie binmekte idi. Tren dur
duğu zaman bavulunu hamallara vermiyerek omzunda tren
den in mittir. 

~~-----------···.-.... ----~~~-
Okumak Bilmiyenler 

Maarif mDfettişleri, Millet 
mektepleri talimatnamesinin 
yeni harfleri 6ğrenmiyenl~re 
İf verilmemesi hakkındaki 
maddesinin tatbikini kontrol 
etmiye baılamışlardır. 

Başvekil Heybelide Oturacak 
Başvekil ismet Pı. meclisin 

tatilini müteakip şehrimize ge
lecek ve yaz tatilini lstanbul· 
da geçirecektir. 

Bu milnasebetle kendisi için 
Heybeli adada lsmetpaşa cad· 
desinde biraderinin köşküne 
çok yakın bir köşknn tutulma· 
sı için müzakereye girişilmiştir. 
ismet Paşa lstanbulda ağustos 
iptidasında bulunacakbr. 

Y~nanistana Yumurta Sevki 
Yunanlılar, Yunanistana gi

recek Yumurtaların damga· 
!anmasına ait kararnameyi ilaa 
etmiştir. 

Ticaret Talebesinin Seyahati 
hmir (Hususi gecikmiştir)

lstanbul Yüksek Ticaret mek-
tebi son sınıf talebesinin bay
ram tatilinden bilistifade yap· 
ta~a lzmir seyahati çok iyi 
hır intiba hastl etmiştir. Tale
be, İzmirli arkadqlan tarafın
dan incir Kooperatifi gezdiril-
miş, Kooperatifçilik hakkmda 
talebeye konferans verilmiş 
Ticaret odası, mali müessese· 
ler ziyaret olunmu~ Karşıyaka 
Turan Yağ Fabrikasına uğra
~ılt?ış, bu ziyaretlerden çok 
ıstıfade edilmiştir. 

M. Hilmi 

reti bnınm~ bir ~o~m~ ~r----·--------------------
olduğundan Vefalılarla ltalyan 
takımmın yapacakları futbol 
maçında hazır bulunacaktır. 

Ylldız Sarayının Vaziyeti 
Belediye, Yıldız sarayının 

bir verem sanatoryomu haline 
konulmasını dütilnmektedir. 

Tıbbı Adlide Tayinler 
Oskndar tabibi adlisi doktor 

Rahmi Bey Tıbbı adli mUease
seai morg tubeaino nakil ve 
yerine Tıbbı adli - doktorların· 
dan Hikmet Bey tayin edil
mişlerdir. Her iki doktor da 
bugün yeni itlerine bqlam..
lardır. 

• 
ister • 

inanma/ 
• 
ister 

• 
inan, 

Ankarada 26 mayısta 
Halk Fırkası Umumi ki· 
tipliği resmi bir tebliğ 
ne~rederek fırka kon· 
gresinin mayıs haftasında 

Ankarada toplanacağını 
bildiriyor ve fırka azasını 
içtimada bulunmiya davet 
ediyordu. 

Halbuki dtın çıkan hr· 
ka gazeteleri, fırka kon-

\ 

gresinin ay sonunda top
lanacağını haber veriyor
lar. 

Kendi fırkalarının teb
liğinden bile haberdar 
olmıyan fırka gazeteleri• 
nin artık fırkanın faaliye

tine, kabinede tebeddnJ
ler vukuunun doğru ol· 
madığına dair verdikleri 
haberlerin sıhhatine : 

ister inan, ister inanma/ 

Mısırda 
Çok Garip Ve Karışık 

Bir Vaziyet 
Kahire, 2 (A.A.) - Veft 

ve Abrar fırkalarının liderleri 

12 saat evvel zorla binmiş 

oldukfarı trenden, hayli canları 

sıkılmış ve saatlere'! ayni va
ziyette kalmak neticesi olarak 
ayakları adeta tutulmuş bir 
halde saat 21 de in!p kur
~rtıuşlardır. 

Liderlerin binmiş oldukları 
tren Başvekilin emri üzerine 
muhtelif istasyonların köryol 
denilen taraflannda saatlerce 
bekletilmi~ ve nihayet Maadide 

piyade kışlası önünde durdu
rulmuş ve bu gülünç macera 
da burada nihayet bulmuştur. 

Askerlik Müddeti 
Milli Müdafaa Vekili 

Ne Diyor? 
Okuma yazma bilenlerin 

askerlik müddetlerinin altı ay 
kadar eksiltileceği hakkında 
bir tasavvurdan bahsedilmişti. 

Milli Müdafaa \'ekili Zekai 
Bey, sorulan bir suale cevaben 
böyle bir tasavvurdan haberi 
olmadığını söylemiştir. 

Muhtelit f~ahkemelerde 

Muhtelit mahkemelerde işler 
ehemmiyetli surette azaldığı 
için Türk hakemleri arasında 

bazı t:ensikat yapılmıştır. 
Bitaraf hakemlerden M. Aser 
ile Fransız ve Belçika ajanlan 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Manasız Cinayet 
[ Baştarafı 1 inci sayfada J 

Muazzez H. bu teklife kulak 
vermediği gibi dostu Agop ta 
muvafokat etmemiştir. Buna 

rağmen bazı hadiselerden sonra 
Muazzez H. çarşamba şarkısını 
oynamıya mecbur kalmışbr. 

Oyun bittikten sonra Mu
auez Hanım, dostu Agop, 
meddah Aşkı, fısbkçı yüzü 
yaralı Kemal tnrbeye doğru 
yokuştan çıkmıya başlamtJ· 
lardır. 

Bu sırada arkadan gelen 
lbrahim Ef. ile arkadaşlan 
oyuncularla kavgaya başlamıı
lardır. Kav({anın kızıştığı bir 
sırada Agop ile bir arkadaşı 
İbrahim Ef. nin ellerini tutmuş
lar, yilzü yaralı Kemal de bı

çağını çekerek adamcağızı be
linden ve kasığından vurmuf· 
tur. Hastaneye kaldırılan lb-

Sayfa 3 
1 , 

Sözün Kısası 
Rüyamda 
Bir 
Gölge Gördüm 

• • 
Dün ge-ce rllyamda, Anka-

rada imişim. Vekilet binala, 
nnın önünde gezınıyorum. 

Caddeler bomboş. Vakit ıa· 
baba yakın. Tek başımayım. 
Nereye gideceğimi ve orada 
niçin bıUunduğumu bilmiyo· 
rum. Çıt yok. Adımlarımın 
sesini duymuyorum. Kuş til· 
yünden kaldınmlar lizerindo 
yürür gibiyim. 

Sağ tarafımda ve önümde, 
binaların duvarlarına sürüne 
sürline giden bir gölğe. Bu 
kim? Benim gölgem mi? Hayır. 
Bazan ben duruyorum, o yürü
yor; bazan ben yUrüyorum, 
o duruyor. 

Yanına yaklaştım, durdum. 
Bana döndü. Gözlerinin kara 
çukurunda sıtmalı ve sarı, 
titrek birer fitil yanıyordu. 

- Yaklaşma bana 1 
Dedi. Bir adım uzakta dur

dum. Anlat-tı : 
- Ben "Buhran,, ım. Sene• 

ler var ki Türkiyenin her ta• 
rafında, her sınıf halkı arasın· 
da yaşadım. Köylil beni tanır: 
kabzımal ve eşraf beni tanır; 
küçük esnaf ve büyük tüccar 
beni tanır. Gözlerimden akan 
san ışık damlaları, her sınıf 
batkın damanna girdi, hepsini 
en müthiş sıtma nöbotlerl 
içinde kıvrandırdı: 

Kambiyo buhranı, vergi buh· 
ram, para buhranı, matbuat 
bubram, neşriyat buhranı, ede· 
biyat buhranı, darülfünun buh· 
ram, sıhhat buhranı, ocaklar 
buhranı, izdivaç buhranı, mek· 
tep buhranı... Hep benim ese
rim. Seneler var ki bu veka
letler arasında çok dolaşma
mışbm. Bir de şuraya uğruyo
rum. Şimdi beni tanıdınız mı? 

- Teşerruf ettiml 
Demişim ve kan ter içinde 

uyanmışım. Hayırdır inşall;Jı1 · 

14 Masumun 
Hakkı 
Ne Olacak? 

Zonguldakta bir facia oldu. 
Meksiko isimli (Doyçe Levant 
Line) kumpanyasına mensup 
bir vapur Zonguldak limanın• 
da bir mavnayı parçalo.dı, için
deki on beş Türk ame!esl 
boğuldu. Sonra vapur kaptanı 
Varnadan karaya çıkıp Yu· 
nanistana gitti. 

Bu kumpanya ile Ereyll 
rıhtım şirketi mütekabil pr~ 
tcstolaı·da bulunC!ular. Fakat 
henüz bir netice basıl olmadı. 
Haber aldığımıza göre Zon
guldak Müddei umumiliğinin 
tahkikatı, asal mes'ul vaziyette 
görünen kaptan ortada olma· 
dığı için müşkülatlı bir safha· 
ya girmiştir. Bundan dolayıdır 
ki Hariciye Vekaleti, Alman 
hükumeti nezdjnde teşebbüste 
bulunmıya karar vermiştir. 

lngiliz Tayyaresi Şehrimizde 
Devriileme çıkan bir İngiliz 

tayyaresi dün Y eşilköye inmiş, 
motördeki ufak bir arıza ta· 
mir olunmuş ve tayyare bu 
sabah Halebe gitmiştir. 

rahim Ef. biraz sonra ölmüş
tiir. Muaz:ıez Hanımla dostu 
Agop yakalanmış, ynzn yaralı 
Kemal henüz tutulmamıştır. 

Ölen adam evlidir ve iki 
çocuğu vardır. 



1 
MEMLEKET A R A i SAYFASI S 1 R A 

==============T==============:================~~IC.=:=============~=============~====-=-~~ 
Adanada İntihap lzmirde Siiritlılar Arapça yeri- Kastamonuda 

Dedikodusu Polisler Tahsilat r·· k K 1 Esaslı Umran 
Halk Fırkası Erkanının yapacak ne ur çe onuşıyor ar Faaliyeti Var 
Karşılıklı Mücadeleleri 
Heyecanlı O!muştur. 

Karışık Bit 
Dolandırıcıbk 

Mazhar Os~an sei!' 
Pı~lantalan . li• llif' 

külitla Kurtanlcb-



~Mayıs 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Namzedin Tashihi 
1 • 

1 trnır namzetlerinden Halit 
bitvfik Beyle lzmir muhabirimi%in 
dıt ınülikatını neşretmittik. Al
bi •rnız mektup, bu milllkatın 

; noktuını tuhih ediyor, blta
'\1•kır~ıza binaen dercediyoruz ı 
J
2 

~ Nıaan 931 tarihli nilıhanızda 
~ır muhabirinlze vaki beyana• 
8 Y•nh, yuılmıfbr. Adnan 
t: eye fu beyanatta bulunmu9tum: 
.,!'~~ diıiplini karo111nda lki rey 
bi a ılrneklitim benim için cidden 

1 ' zaferdir. Bu benim bemfebri• , ... 
d' 1.rn tarafından ne kadar 1evil-
ı.'t•nıi ve Halk FırkHı menıup• 
d:k~ın da benim muhalefetim• 
ti 1 hüsnü niyet ve aamımıyc• 
a!l'den emin olduklarını gösterir. 
d ınacnaleyh, Fırka ibtiraılann• t.'k .uzak bir vaziyette kahndıta 
f dırde her ıı:aman için muvat. 
,Tlt olacatun tabiidir. Hemfcrlle· 
,1ınln hakkımdaki teveccühleri· 

n ebedi minnettarıyım. 
O ıurctle taıhihlnl rica ederim. 

AYukat ı 

Halit Tevfik 

Konya · ı-dm-an-Yurdunun 
Piyankosu 

IConya idman yurdu •ua pl
Yanltoıunun ne saman t•ktlecetl 
;cya çekilip çeldlmeditl hakkın· 
'ttl• h.ıı karilerimlz biıden malO· 

•t •ormaktadır)ar. Bu kur•a 
~klloıiftU. Arıu eden karUerlmls 
lbatbaamııa ıelertk çdcan nu• 
:h...ıan tetkik edebUlrler. Baıka 
it lrlerde bulunan karllerimlı 
t • Konya idman Yurduna ma
L~1c1aat ederek neticeyi -'trene• 
uı rler. 

lktısadf Vaziyete Dair 
bi M. MOnip lmzulle a)dıtımıı 
f.' r tnektup, geçenlerde M. Klot 
..:rer tarafından TOrldye hakkın· 
td )azılmı' olan yazıyı mevzubaha 
b erek memJekotin hakikaten lk
d ._dt bir buhran reçlrditioi taı· 
ı.:lc ve aldıklan paralara mukabil 
~ çbtr it r5rmlyen kimselere bi
) P ederek çahtmıya tetvik edl· 

Or Ye diyor ki : 
ili BütQn mlJlot, Gar.i Hazretleri· ._il bu e.aılı teoılkf n icra edil
llt •ıl bu1Uıunda daimi irtat ve 
'd~ bekliyor ve 3mrGne due 

Yor. 

Çirkin Bir Manzara 
KaraklSyde, KöprOniln hlta• 

~1rıda aolda, rıhtım boyu bir 
. ,-dde vardır. Nihayeti Tophane· 
dt çıkar. Bu ıolda otomobiller 
Urınaktadır. ÇOnkü burası en 

Lolt aeyyah ıeçldldlr. Otomobil· 
J tle nhtım duvuı arasına be
,~~lyenln nezafet memurları ta-
~·ndan konulmuf çok çlrkiD 

f.1•l•k ve mikrop yatatı anbar· 
~tı vardır. Gelenler, ,-eçenler 
~ rafından da kirletilmektedir ld 
~ ll ltyaı gOnlerlnde fena n aj'lr 
• 0 tnaktadır. Belli batlı munta
t '~ caddelerden biri olan burası 
~ rinılzln rllzellitini lblil et
... tktedlr. Nazarı dikkate alın· 
••ı liı:ım d1.1ti1 midir? 

Karilerinlzden 
. A. Adil 
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Dünyada Neler Oluyor? 1 . I 

D•• H T _ Kadın Ve Kalp işleri 
1 Mayıs unyanın er arafında B S y T ı t 
S .. k A f . d G f M d 1 .h u ene az uva e -

K
u un lçın e f eç.lı- ıdsır aTnti. ~p leri Nasıl Olacak? .. 

a Vga arı • DgI tere e ahnn Nişanlı!!ızı, Kocanızı 1 Yaz Ve Bahar Modası 1 

N U•• f U S Tanımak ister Misiniz? ,,. 

1 Mayıs 
!Vasıl (Jeçti? 

Barcelone, 1 (A.A,)- 3 ili 
4 bin sendikalist aktettikleri 
bir içtimaı müteakıp ht1kü
met konağı önUne gitmişler· 
dfr. 1 mayıs bayramı hak
kındaki amele beyannamesi
nin bükü met memurlarına 

tevdii için bir heyet hüku
met konağından içeri girdiği 
ıırada yüzlerce el silAh ahl
mış ve halk paniğe uğra-

mıŞtır. Sivillerden de 12 kişi 
kadar yaralı vardır. ikisinin 
yarası ağırdır. Müaelllh kuv
vetler vak'a mahalline koşa
rak nOmayişçileri dağıtmıştır. 

Fransada 
Paris, 1 ( A.A ) - Polis 

mtidUriyeti, neşretmiş olduğu bir 
tebliğde ameleyi işten ayart
mak ıçın yapmış oldukları 
davetlerle, sokak nümayişle
rinin saat 15 e kadar akim 
kalmıı olduğunu bildirmekte
dir. Bütün nakil vaaıtalan, 
otobUıler, tramvaylar, metro· 
politen ve takıi otomobillerin 
ekserisi tabii surette iılemk
tedir. 

Fabrikalar civarında, ame· 
leyi iılerini terk için yapılan 
teşebbOıler pek nadir olmuş
tur. Açılmış olan müesseseler 
müılabdemini tamam olduiu 
halde çalışmaktadır. 40 kiti, 

ilkbahar reldi. Btlttln yu 
ıfyebiteceğiniı tuvalet için in-- 1 

tihup edeceğiniz kwnq açık 
renkte olmalıdır. Çftnkn moda, 
gençleıtiren ve vilcuda zara• 
fet veren ıekilleri kabul 
ediyor. 

Bu ıene eteklerde grup 
pili katll\malar pek raihette
&ir. Fakat bu katlamalar ete• 
tin ancak Uçte birini kapla-

( 
malıdır. Eteğin piliden yukan 
kıamı iılemelidir. l Spor· kiyafetlerde katlama 

1 ön tarafta bir tane, fakat de
l rin olarak yapılıyor ve adeta 
l Jüp • klllot tesirini veriyor. 
( Bu ıene · yazın, a-eçen ıene 

..... -~· i çok moda olan pijamalar tek
~~~ .j rar rağbet görecektir. Çlinkft 

,_. ı bu kıyafetler. yürüyftşe kolay-

lnıflterede tahriri nühlı yapılmak Oıeredfr. Bunun 
l~n 40 mil} on kart buar?anmıtbr. Blr giln içinde 
bfitOn bu kartıar dolacak, ve tahriri niifuı bir filnde 
bitecektir. Bu muazzam iti yapmak için huıuıi makine 
kullanılmaktadır. Bu makinelerden herbiri aaatte 20 bin 
kart doldurur. 

halkı fesada teşvik mahiyetin- milyon kişiden mürekkep ol·I 
de ıözler söyliyerek bağıra mak llzere tensik olunacağım 
çağıra birtakımj risaleler tevzi beyan etmiştir . 
ettiklerinden dolayı tevkif Madrit, ( A.A ) - Bütün 
olunmuşlardır. Bu meyanda nakliyat servisleri durmuştur. 
bir komünist gazetenin mes'ul Mağazalar kapalıdır. Gazeteler 
müdürü vardır. intişar etmemektedir. Yalnız 

Berlinde <loktorlarm hususi arabalarla 
Berlin, ı (A.A) - 1 mayıı 1 1\ridip gelmelerine müsaade 

günü aUkön içinde geçmiştir. edilmiştir. 
Maamafih 1 l kiti tevkif Kahire, 1 (A.A)- Tantaya 
edilmiştir, gitmek i tiyen Veftçilerle po-
londrada _ lisler arasında vukua gelen 

Londra, 1 (A.A) - Hyde müsademede 18 Veftçi ya· 
Park'ta 1 mayıs münasebetile ralanmıştır. Bu meyanda sabık 
yapılan içtimalarda nizamsız Başvekil Mahmut Paşanın da 
harekette bulunan bir tahsı ·r iki sopa yemiı olduğu 
polis, karakola götürmek ylenmektedir. Başvekil, akşam 
istemiştir. Halk polisi takip olmadan evvel yapılması muh
etmiş ve bir arbede çıkar- temel nümayişlere mini olun• 
mışbr. Bu arbede esnasında mak üzere Kahirede mevcut 
polislere taş almış olan 4 kıtaabn Mısır piyade ve 
şahıs tevkif edilmiştir. ıuvari kuvvetlerile takviye 

Viliyetlerden gelen haber- edilmesini emretmiştir. Her 
lere göre her tarafta sükiin tarafta sükun vardır. Dahiliye 
hilkilm sUrmektedir. Birçok nazırı, Mısırda vaziyetin sakin 
fabrikalar kapanmıştır. Çalışan ve tabii olduğunu beyan 
fabrikalar, tabii bir tekilde 

etmiıtir. 
faaliyetlerine devam etmekte-
dirler. Dahiliye nezaretinin bir Kahire, 1 ( A.A ) - So-
tebliğine nazaran işi ter:keden· kaklarda otomobille ve ( lnti-
lerin miktarı 1930 ıenesindeki habata boykotaj ) yazıımı havi 

miktarın aynidir. 

ispanya 
Ordusu 

Madrit, 1 (A.A) - Harbiye 
ı nazırı, orciunun sulh zamanında 

t 00 bin ve harp halinde 2 

bayraklar taşımakta olduklan 
halde dolaşan birtakım kadın
lar tevkif edilmiılerdir. 

Kahire, 1 ( A.A ) - Son 
hadise esnasında yaralanan 

ı Nahas Paşa batından muztarip 
bulunmaktadır. 

lık ve hafiflik veriyor. Bulm
lerde de daima basitler tercih 
edilecektir. 

Katlamalı eteklerle parlak 
renkler, fantazi, kıaa ceketler 
giyiliyor. Ceketle ye1ek1 Bolero 
formalarına benziyor. Kollar 
dirseğe kadar kısadır, bazıla
rında da hiç kol yoktur. 

Bu şekiiler ilkbahar ve 
yaz kiyaf etlerinde pek ziyade 
nazarı okşıyor. 

Eteklerin boyu, alellde kı
sa, tuvaletler için uzundur. 
Kendinize zarif bir yaz elbise-
si yaptırmak istiyorsanız, Tepe· 
başında 26 numarada Greta 
müessesesine mtiracaat ediniz. 
Matmazel Grcta Avrupadan 
yeni yaz modelleri getirmiştir. ,. 

Sişlide Cavidan H.: 
kızım, istediğin izahatı 

veriyorum. Fakat evlenirken 
benim vereceğim bu malümata 
istinat ederek karar vermeği 
doğru bulmuyorum. Erkekler 
hakkında iyi tahkikat yapınız, 
bfüün şeraiti cami olan ve sizi 
en ziyade mes'ut edebileceğine 
kani olduğunuz genci tercih 
ediniz. Bu hususta yalnız er
keğin değil, sizin de tabiatiniz 
mevzubahistir. 

işte cevaplarım: 
Birinci genç: Mağrur ve 

hotgimdır. Kendisine bir kıral 
kadar ehemmiyet verir. Konu
şurken bile cakayı sever. Ta
biati müstebittir. Herkese em-
retmek, karşısındakini ezmek 
ister. Zevkperestir. Aşk işinde 
çok fedakardır. Sevince tam 
sever ve her türlü f cdakirlık
tan çekinmez. İyi idar• edil
mek şartile kendisinden her-
fey istenebilir. 

* ·k. Çok hassas, ince 
f l genç: ruhludur. Son 

l 
\ 

. ... 

Bu sene bahar ve yaz elbise 
modaları hakkında bir fikir 
edinm~k için yan ıütundaki 
yazıyı okuyunuz. 
...... ' . ' .. 1 . .. ......... . . -· ...... .. ~ • • ·~ • ~ • ı :a . ... 

derece asabidiı. Sergüzeşti 
sever. Hötgam kimselerden 
hoşlanmaz. Yorulmaz bir azmi 
vardır. Değişiklikle:dcn hoşla· 
nır. Beğendiği ve yapmak iste
diği şey için fedakarlıktan çe· 
kinmez. Evlilik hayatmda onun 
arzularına ram olmak, ve her 
türlü maceralarına katlanmak 
lazımdır. 

* ;·, .. .. G K a d ı n a 
u~çuncu enç: d .. k·· 

uş un· 
dür. Karısına azami derecede 
ihtimam eder. Ev idaresine, 
aile ihtiyac.na para sarfetmek· 
ten çekinmez. Fakat muktesit· 
tir, israfı sevmez. Fakat bu 
tabiatini harice göstermek is
temez. Karısının mümkün 
mertebe evde kapalı bir ba
rem hayatı y&şamasmı ister. 
Çünkü l<ıskançbr. Kendisine 
hikimdir. Fakat kızdırmıya 
gelmez. Bir defa hiddetlendi 
mı idi hiçbir fey tanımaz. 

KUCAKTAft KDCAİI 
Sana beyin ne pırlanta küpeler, 
ylizUkler alır.. Haydi haydi.. 
mektup bile yazmayız, bir 
daha semtlerine uğramazsın, 

olur bit~r. 

ya gitti. Apartıman boı .•. HUs
niye H. da i'elir. Hizmetinize 
bakar, olmaz mı? 

Araya giren deniz Ncrmine 
biraz teselli veriyordu. O gü-

- Ben, dedi, telefon ettık
ten sonra bir kapala otomobil 
alır, gelirim. Kimse gürmeden 
gidiveririz. 

İri vüc~dundan umulmıya
cak bir çeviklikle odadan 
Çıktı. 

Çocukluğundanberi bütün 
hayatı bu semtte geçmiıtiı 
Orada herşey, bir aiaç, bil' 
duvar, bir çeşme, bir kaldırım 
taşı bile Nermine öksüzlüğünü 

SERVER BEDi . 
,
1 

- En münasibi budur, dedi 
lllaı mı? 

tıl Nermin kısık bir ıeıle mı
dandı: 
.._Fakat? 

t .._ Fakat... Orada benim 
•Yam var. 

.._Çok mu? 
liUsniye Hanım: 

'th-:-- A.. Diye bağırdı, artık 
'llll • • 1 -., ? ıçın CfYaya ne Uzum 

du: Atıf Bey aana lll] çeyiz 
er.. Eıyaıı da ne lmft? 

Ceviz karyolaların, gümüş ta· 
kımların yok ya.. Bir iki ça
maşır değil mi? 

Nermin, fakirliğinin bukadar 
teşhir edilmesinden utandı: 

- Bir de altın kol aaatim 
var. Malik Bey amcam hediye 
etti idi. 

Hüsniye Hanım bir kahkaha 
attı: 

- Aman aman, dedi, he
diyeleri de onların olsun.. Blr 
altın ıaatten de ne çıkarmlf .• 

Nermin titremiye başlamıştı. 
Ağzından iniltiye benzer garip 
bir ses çıktı. 

Atıf 8. hafifçe yumşamif, 

kalın bir ıesle soruyordu: 
- Üzülmeyin... İıtemezseniı 

başka çaresine bakarız, fakat 
ıizce ne mahzur var? 

- Korkuyorum. Bu evde ... 
Çok yakın burası ... 

Atıf 8. ne9eli. bir sesle: 
- Ha... Dedı, o başka ... 

Doğru... Burası civardır... Ne 
olur ne olmaz... Eh... Bizim 
Kadıkayde hemıirenin aparb
manı ...... O kocaaile Bursa· 

ne kadar aldığı terbiye ken
disini reddetmiye aJıştırmamıf 
olduğu için mınldandı: 

- Peki ... 
Atıf Bey ayaia kalktı Ye 

ellerini oğıışturdu: 
- Eh, dedi, hallolundu ... 

Ben şimdi çıkıp telefon edeyim. 
Bu akşam Kadıköyüne geçeriz! 

Hüsniye Hanım da hemen 
tasdik etti: 

- A.. Helbette.. Helbette .. 
Vapurda var, herşey var.. Ku
ıumuzu uçuruveririz.. O Fer· 
hunde karı da artık diivünsün, 
dursun! 

Abf B., Nermine dönerek: 

-2-
Nermin, otomobilin basa

mağına ayağını koyarken eski 
hayatının temelinden yıkıldığı
nı hissediyordu. Birdenbire 
içine, sinemada kaçırılan kız
larm bütün heyecanı doldu. 
Bu, ona, garip bir sevinç ver
mişti. 

Atıf Beyle Hüsniye H. ın 
ortasına oturdu ve otomc bil 
caddede hızını arttırınca, Ner
min, arka pencereden, Aya
ıofya meydanına baktı. 

hatırlatıyordu.~Buralardan kurtul· 
maya nekadar özlemişti. Vakia 
içinde korku vardı, nereye gi· 
deceğini iyice bilmiyordu; bu 
yanındaki adamın, bu ya· 
nındaki kadının hakiki mak
satlarını iyice anlamıyordu; es· 
kisinden daha bedbaht ve 
eskisinden daha öksüz olmıya• 
cağına hiç emin değildi; fakat 
ne olursa olsun, bu boğucu 
havadan kurtuluyordu, yeni bir 
hayata giriyordu. E!:ki hayatı
nın sonu olmadığmıı eski yo• 
lunun düze çıkmayacağını bili· 
yordu. Bu yeni yolda hiç ol· 
mazsa ümit!er vardı. 

{ Arkası var ) 



·(; Sayfa SON 

il ÜÇ KABIN SALTANATI il 
Padişahın Eteğine Sığınan Şeyh 
Efendi Meyhanecilik Ediyordu .. 

-20-
tarihin aynen kaydettiği cUm- mağı ile dönen entrikalanna 
le ile (kutbu Alem edüğünde bigane kalmamak istedi. K~ .. 
eşkiya kalmadı) kendisine sa· kin zekası ile işi derhal 
raylar, cariyeler, caizeler ih- ) kavradı. 
san olundu. ismi (Padişahtn ( Arkası var ) 

• 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 
ALKAZAR - Kadınlara inanmam 
ALEMDAR - ÖldQren adam 
A S R 1 - llulebbler 

matinelerde H.ryeteler 

ARTiSTiK - ŞehY. ftıklan 
!TUVAL - Kadın anu.111 
ELHAMRA - Yılmu 

EKLER - Yunaa tiyatro trup• 
FRANSlZ - Yanan o-pcref· 
GLORY A - Afk hıranı 
1\1 A J 1 K - Devler kenarı 
MELEK - Çılgın macet"r 

MlLLI - Seni aevdlm 

FERAH - Büytlk mnsamer• 

OP~ - Şehir Işıklan 

SIK - Açk l'ece1erl 
HIL.l.ı. - Dtlayanan aona 
( ~•küdar) HALE - Relaio Karın 

Burada meseleyi anladı. Ru
rayı dinledi. Şimdi asıl mesele 
ıuya sabuna dokunmadan bunu 
tabir etmek, ruya aahibinin 
memnuniyetini kazanmak ve 
kendini kurtarmak olmalı idi. has duacisı) diye bütün İştan- ==-._-===-=-..._-=-=--------=--=---==:x.-:m=z==....: 

Şehzadenin veliaht olduğunu 
biliyordu. Ayni zamanda Pa-

bulda şöhret buldu. Cahil 
halk (Şeyh Efendinin kerame- . 
tinden istifade etmek) için 
fevç fevç yanına akın ediyor
lardı. Herif az zaman içinde 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
dişah ikinci Selimin de İfret ve 
eğlence meclislerinde sıhhatini * * * 
bozduiu, harap ettiği, ölümn
aün yakın olduğu bütün halk 
arasında açıktan açığa şnyidi. 

büyük servet kazandı. 
Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 

Herif bunlan düşünerek ve 
bUyük bir kurnazlıkla Şehzade 
Muradıa rüyasını §Öyle tabur 
etti: 

- TebF ederim efendimiz. 
Bu rüyanız çok hayırlı bir 
rüyadD' ye yakanda saltanat 
mUjdeıli alacaksanıL 

Saltanat! •• 
8. müjde, yalaa da olsa 

merakbaım memnua edecek 
bir •ftjde idi. 

Şelazade Muratı 
- Eier, dedi, müjden doğ

ru çıkana seni sarayın "hu 
duacm. yapanın. 

Y HU ruhlu dalavereci 
bahçıYanın dediği hakikaten 

çıktı. Hadiseler ve zaman 
onuaı Eektima yardım etmiş 

ve rilyayı tabirinden pek az 
sonra da ikinci Selim ölmüş, 
yeriae Şehzade Murat geç
mişti. 

(Şeyh Şica) ı tutan Raziye 
kalfa bu•u yeni Padipha ha
._rlattı. 

- Size ilk saltanat müjde
sini herkesten evvel ilemi 
kayipteıa haber alarak Yeren 

bu adam elbette tekin değil· 
dir. Onu ihmal etmeyiniz. 

Verdiğiniz sözil tutunuz. Bu 
gibi ermiş!.. kimselere verilen 
.c>z bpkı adak gibidir. 

Dedi, Üçüncil Murat da 
derhal emir verdi: 

- Manisadaki "Şeyh Haz
retlerini,. kendisine layık hUr
mctle latanbula cclbedin. 

<ff 
1'Şeyh Efendi Hazretleri) 

adeta bliyük merasimle İstan-
bula getirildi. Aptal olan 

padişah bu herife hürmeten 
ayağa kalktı. Elini öptil. 
Kerametine oka.dar emin idi ki 

Üsküdnrda oturuyordu. Bu
rada bahçeler, kayıkhaneler 
ve balta tarihin açıktan açığa 

yazdığı üzere meyhaneler bile 
işletmiye başladı. O derecede 

Re•minl:ıld bize 2Önderlraenb ab:e 
tabiatının rlSyllyebllirb. Fakat bunun 
için ırlSnderı: ecek real111Jer iyi ,,. tablt 
pozda çekllmlı olması llamdll'. Takt 
mütchaası11au% mlltalea.ında balaya 
diiFocıslıı. 

Tabiatlerlnl anlamak Ü11~e btse ra-
ki kendi emlikini bizzat kendi atm w>.Snderen karllerlmls hakkında 
idareden Aciz kaldı. Esasen mütehasa .. ımıan mı:taleuım qafıld 

ı aatırluda okuyablllnlnlz ı 
eski bahçevan yamağı astan- M. Rıfkı Brg: Menfaatleri-
bula gelip te kendisini sarayın ni müdrik ve 
ihsan ettiği sarayda ve cariye· muktesittir. H~ 
ler arasında bulunca işi sapsız hareket 
z~vk ve safaya vermişti. etmez ve fay-
Kimseden utandıiı, perva dasız i ş l erle 
ettiği yoktu. meşgul olmaz. 

[ lstanbulun mütearif civan- Muhit ve mu-
ları ve nazenin nigirlan ] ile batabma tabak· 
saz ve ahenk içinde yaşıyordu. 

küm etmek en• Onun bu haline kimse, hatta 
Sokullu bile mani olamadı. dişesinde d"; 
Aleyhinde kim ne derse padi- ğildir. B~ş~"'~ 
şah dinlemiyordu. Üçüncü lan~~ ~z ıtimat eder. 
Muradın kendisine saltanat yebnı ısraf etmez. 

müjdesi veren (Şeyh) e okadar > Refik bey: Çiddidir. Kara!C-
itimadı vardı. larında müt~ 

Bir defa : reddit ve kıs-
"Şeyh Hz. Üsküdardaki fi- ) men • müteveh-

lin bahçesinde Nigir sefasmda himdir. Fiil ve 
felekten kam almaktadır. iti- hareketlerinde 
mat buyurulmazsa mutemet ihtiyata fazla 
adamlar gönderip tecessüs bu- riayet eder. 

yuruo." Tevdi edilen işi 
Diye Padişaha jurnal bile alaka ile başiJ 

verildi. · 
mak ister, 

Fakat Üçüncü Murat bun- •ne ı'u li ye tt en 
larm hiçbirine ehemmiyet ver- ~e tehlikeli işl:'re girişmekten 
medi. Şeyh Efendi de bermutat mllçteniptir. 
zevkini bozmadan saraya ve lif. 
zevkine devam: etti, paralan Sabri b!'g: Müsamahaklr-
cebine indirmek ve saray ka- ... · llır. Hurriye-
dınlarının çevirdikleri entri- -İ tine müdahale 
kalara nlet olmak kurnazlığına edici usill ve 
gösterdi. kuyudah ihmal 

Bu sahte ıünnetçi üçüncü eder. Söz altın-
Murada daha veliahtlığında da kalmaz, bo-
ilcen tanınan ve onun ikbalini ğazına lakayt 
temin eden Raziye kalfadır değildir. Rüfe-
dem · tik. kası üzerinde 

Raziye kalfa efendisi pa- I -· fena tesir bı-
dişah olunca onunla beraber 1 - ,akma:.!. Gn-
İstanbul sarayına gelmişti. J rültncn kavg,. ve geçimsiz 
Burada, haremin kadın par- değildir. 

"" . ·. t . ~ .1-. _.._ ·. •' . ,. . . .. .J • • '";' ·:. -· • , 4 • ';: ••• olduğu biitün planları bana J 
teslim etti ve icap eden ma
kamata göndermekliğimi söy
ledi. Ben de gönderdim, dedi. 

INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKİL.ATI 
- Yazan: Makenzie-

- İhtimal ki İtalyayı kandır
makla okadar meşgul idiler ki, 
Y unanistana bakacak vakitleri 
yoktu, dedim. 

Amiral. sebeplerden biri
nin bu oldcğunu, fakat Çann 
da şahsen Kıral Koatantine 
mllracaat ederek Rusların, Y u
nanistan ittifakına itiraz ede
ceklerini ve her ne olursa ol
ıun bir tek Yunan nderinin 
latanbula ayak bumuma mtl-
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aaade etmiyeceklerini bildirdi
ğini söyledi ve devam ederek: 

- Buradaki diplomatlar kı
rala tam bir düşman nazarile 
bakıyor ve onu ihmal edip, 
Venizeloaa ehemmiyet veriyor-
lar. Halbuki Yunan milletinin 
Venizelosa itimadı yoktur. Emin 
olunuz Makenzi, kıral tamamen 
bizimle beraberdir. Hatta 
Boğazları zorlamak için Yunan 
erklıu harbiyesinin baurlam&f 

- Netice? 
- Vüıl oldujunu bile yaz• 

madılar. 

- inanılmayacak ıey l Fakat 
Amiral Ken okadar acı söy
lnyordu ki inanmamak kabil 
değildi. 

- Amma bunlara bildirmeli, 
dedim. 

- Ben de zaten onun için 
ıize ıöylllyorum. 1 Bunlan siz 
bildirmelisiniz. Hatta itillfiyu
nun buradaki propaganda it
lerini ıiz~ deruhde etmelisiniz. 
Alman Sefiri Baron Şengin 
faaliyetine kartı mukabil bir 
harekete çok lllzum var. Mey-

Kadri bey: 
mütevazidir. iş
lerine hile fe
sat ve ıey
tanet karıştır

maz, aadeliii 
•ever ,.e oldu
ğu gibi görün· 
mek ister. Mu
a m e 11 tın da 
mOş kül pe ıent 

değildir, daha 

Samimi 

ziyade uysal ve .ühuletperver
dir. Kızdığı zaman inatçı olur. 
aüratle mUnfeil olmaz. .. 

Bügülc.dered' ·ı ahsin Ef. 
Hovarda meş
reptir. Kaba
dayılıktan haz

zeder, sui mu-
ameleyi hiç • 
hazmede mez. 
Derhal muka-

bele eder. Ta
hakküme ta
hammülden zi
yade tahakküm 
etm~k isler, medihtcn ve 
temeddühten hoşlanır. Kadın 
mesailinde kıskançhk gösterir. 

* Hasan Eft · ': Sakin \ 
mahcuptur.Her 
yere sokulup 
kendini göster
mez, ön ayak 
olmaz, sessizce 
çalışmak ister . 
Amir olarak 
çalışmaktan zi· 
yade memur 
olarak çalış-

makta daha "' 
muvaffak olur. - Derbeder ve 1 

savruk değildir. Anlamadan iş 
yapmaz. 

* Resim gönderen bazı karllerimtz, 
mütehouı11mızın cevabı l'Cclktltl lçla 
sabırsızlanıyor ve mektup göndererek 
fotoğrafilerinin akibetinl öğTCnmek 1•
tl) orlar. Bu fotojTafilcr lntltar cd~celı:• 
ıir. 11 huauata mllsterlh olmalaranı rica 
ederls. 

danı boş bulduklarından Al
manlar istedikleri gibi hare
ket ediyorlar. Gerçi bunda 
bizim diplomasimizin de dahli 

var ya ? Alman propagandası 
bizim hatalarınız sayesinde yaıı

yor. Son bir gaflarını daha söy
leyim. Yunanistana danışmadan 

bile Kavalayı Bulg:ırlara pef
keş çekmiye kadar kalkıştılar. 

Sonra da Alman propag2ndası· 
nın nasıl olup ta tevesan ettiiine 
şaşarlar. 

Mukabil casusluk iılerile 
uğraşmak, biç fllphesiz, gazete 
propaıandaaı yapmatan daha 
eğlenceli olurdu. Fakat düşll
nOyordum ld, birtakım hayail 
ve mevhum caaua listeleri yu
maktan ziyade, kalemimden 

Sinemalar 
--·----------------------------------------------· 

DON JOSE MOjlCA 
Tamamen tSPANYOLCA 

sözlü ve şarkılı olan 

AŞK HIRSIZI 
İkinci filminde 

TA 2 

G 
L 
o 
R 
y 
A 

F 1 

FOX REVÜS.0 
( HAPPY DAYS) 

Bütün F O X yddızJarıoJJI 
iştirak.ile eğlenceler, daJIS"il 
J 'k' e ar ve yeni musı ı 

dolu bir revüdür. 

Parisli Yıldızlann en fazla ilerlemiş 

bulunan en parlak ve en şık 

ELVIRE POPESCO 
Romanya şivcsile konuşan Fransız yıldızı önümüzdeki 

Çarşamba Akşamından İtibraen 
ALEXANDRE DUMAS FILS'in 

YAIJ NCI 
FiLMiNi 

ELHAMRA ve MELEK 
büyük G A L A müsameresi 
temsil edilecektir. 

Emaat.i:z eserini temaşa edini:z. KIZLAR TiCARETi ile 
i•tiral edenlerin l'eçirdiklcri hayanı: hayat ile biçare wenÇ 
bakirelerin sefahate ıcvkedildiklt"ri fı'Örülmektedir. HARRY 
PIEL rolünde baiıi lıarretlir. Bugün saat 16 112 ta .e 
rece zengin varyc~e pro§'ramında: LISSY ve JENNY vı 

DUO ELIZANOFF d, an ol danaları 

EVEL YN HOL T ön~müzdeki çarşamba akşamı 

OPERA SiNEMASINDA 
VOLGA KIZI 

filminde görünecektir. Rus mevzulu olan bu film Wıewolodow'd• 
cereyan ediyur. IGO SYM yaver Wladimir rolünü gayet 

mükemmel temsil ediyor. 

GEÇ KALANLARA! 
Son iracı g<inlerlııdcn biJistif:ıde 

ARTiSTiK ve OPERA 
sinemalarında 

CHARLIE CHAPLIN'i 

Şehir ışıklan 
filminde görünüz. Bu film 
önümüzdeki Çarş3mba gü
nüne kadar gösterilecek ve 
ondan sonra ne İstanbul ne 
de Beyoğlu sinemalarının hiç 

birinde gösterilmiyecektir. 

M A J i K sinemasmda 
GRETA GARBO'nun 

ANNA CHRISTIE 
filmindeki muvaffakiyeli gün- ~ 
den güne arltırmad:ıktadır. 

Pek kuvvetli olan bu eserde 
yı1dızlann en meşhuru 

ALMANCA KONUŞUYOR 
Bugün 4 üncü G A L A 

müsameresi 

daha pratik işlerde istifade 
daha doğru olurdu. Meseleyi 
sefire anlatmıya karar ver
dim. Atinada kalıp propagan
da yapmamı muvafık görürse, 
ne AlA ! Zaten Boğazlarda ilk 
bahardan evvel ciddi harekata 
kalkışmak imkanı kalmamtştı. 
Şu sırada askeri doktorların 
eline dfişüp büsbUUin safıharP" 
tan çekilmekten ise, Atinada 
çalışmak bile daha iyi idi, ba
hara kadar biraz iyile~ir ve 
tekrar ceneral Hamiltonun er
kim harbiyesine avdet eder
dim. O da olmazsa, çarnaçar 
mukabil casusluk işlerine bq 
vurdum. Ben böyle dllşilnflr-. 
ken amiral Kerr, birdenbire: 

Maalesef llç ay mezuni· 
yetle memlekete Kidiyorum. 

~GLORYA 
6 r.layıs çarşamba saat 9,30 d• 

meşhur viyolonist Marteaunu 

YEGANE KONSERi 
B:letler evvelden tedarik edile

bilir. Telefon: B. O. t65'
Fiatler: 75- 100-150- 200 kural' 

( 2 Kalp birleşince ) filminİJI 
baş mümessili 

V!LLYFORS1 
HEYDELBERG SARKISI , 

filminde 

~ 

Şehzade başı 

FERAH SiNEMADA 
b bij .. k , tı • N,.cit u gece yu san a Kar .. ~ lı 
B. ve heyeti, ilk defa ola~ 

SARAYLI NAiME HANI"' 
taklitli komedi 3 perde· 

Ayrıca Hcrr.1ine H. Na,it S. 
Saraylı H. rolünde. 

Hastalandım, biraz istirahat• 
ihtiyacım var, dedi. 1" 

Bu benim hiç te işime ge 1' 
miyordu. Kendimi bir ar~1~ 
bütün propaganda iş!erııı \ff 
başında tahayyül etmış d• 
amiral gibi Yunan sarayın bll 
hatırı sayılır bir dostun 

1
,_ 

bapta nekadar kıymetli 0,.,, 

cağını dUşilnmUştüm. O def' 

ettl: Jc•" 
-Evet, hatta bir haftaya s·ıi 

dar hareket ediyorum.. ı 1' 
götürüp kırale takdim etııl~ 
isterdim ama, korkarı~ t• 
bizim sefarettekilerio hıç det" 
ho~una gitmez Ye itiraz e 

ler. -" 
- Zaten huzura çık•' 

elbiaem yok kil dedim. ) 
(Arka1• .,., 
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l\IJisafır Takım Reisi t.t~b~p: • .'!·~:~ .. :ı31 Muhakemesi il İ A 
b N~ITT 

rutholümüzü Beg" endi. ~~:::-;.:~:.: 
2il ILtttt ltalyan 

1032,-
212,-
168,
ı224,

:ııs,-B• D E 20 Fralıı 8rlçlk-. 

tzi, Belgrada avet diyor... ~ ~:~:;· ~:i~~= -ss,2s 
82~,

!!l,-
85,C>:ı 

Çoic 20 1-. Bulpr 
\ı.L~- -... metedilen Beoğradski 1 şartile muhteht takı mm misa- 1 Florin Felemenk 
~ g6rdük. Macar pro- firleri yenmesi lizımdır. Bu 20 Koton Çuodovak 
·~Olaell 'I. 1 Şilln lfUJllıwya 

127,-
31,-

~ erine, muhtelif bv- ihtimal, onıarın Fener maçın- 1 Rayhşmaıtt Alaaa113a 

~ ~plere karşı iyi ueli· dan sonra daha yorgun ola- 1 Zelotı Lehia1aa 
~?5 
24,-
DS;l ~ .ıan llu Yıugoslavya uklannı Cl6fündöğl\milZ açin : ~~~~avya 

,, bayramda üç maç yaptı; 'O nisbette kuvvetlidir. ı Çer:voneç Sovyct 
/ 75,-

de d cJe berabere kaldı; bir.in- Muhtatit f Aknn KAM BIY-0 
~ t'enildi. Aşağada csaınisi muharrer 

,-

'~oğradski takımile yapdan futbolcüler.in 3 - 5 - 931 patar 
,,,,u ll\ı'ele mucibince bul'Ylin günii .aaat 16 .da :Galatasara_y 110rd·· ' 6 ... ..._ uncu maçını mubte1itc !kulübünde ispatı vücnt etme· 
bı~fı oynıyacak misafirlerin leri rica olunur. 
~ k d d Beşiktaş ku!übünae:ı Hüsnü 
~lcti a rosu eğişmiye· :ve Osman "Beyler, Fenerbahçe 
tra..-ı': Ayni oyuncular oyoı
;. ~ kulübünden: Zeki, Cevat, Fik-
~t ar:; Galatasaraya yenilen, ret, Muzaffer ve Niyazi Beyler, 
t~trle berabere kalan Yu- Galatasaray kulübünden: Ami, 
liı:ae'~~a~ın muh~el\ti yenece- Burhan, Mita't, Nihat, Suplli, 

O timal verılemez. , Rebii, Kemal F.aniki, Mehmet 
~ 5 oyunda gördüğümilz Salim ve Celil Beyler. 
~~adski, ilk maçmda saha İstanbul, 2 ( A.. A. ) - Be
~talığı dolayısile biraz oğradski kulübü ile dstanbula 
~ OYJıamısb. Ondnn sonra gelmiş olan Yugoslavya fede
' laaarnya kar§!, bilhassa rasyon~ . katibi umum!si M. 

devrede, en iyi oyunlanna Andreıevıç, Anadolu Ajansına 
~ılar, Fener• çıktiklan şu beyanatta bulun mut.tur : 
"kit, Gal t k .. Uzun zamandanben rnr-
a.. .. ,Ll_ a asar aya arşı oy- k" . 1 k b • ......:ı! 
~lllıları k d · d ~ ·ıı d' ıyeye ge ere em ıeYJuw 
"Ç 

1 
k 8 ar .en eiP er 1

• memleketinizi bmmak, hem de 
~ 1 1 maçı arka arkaya spor erkimnızla temasta bu
liıcfir llıak ~tiphesiz 'kolay de- lunmak istiyordum. Bu aefer 
Ş • kendi kullibOm olan Beoğrads-
~ bOktai 'lıuardan buglinkO kinin seyahatinden bilistifade 
~ tetkik -edersek, Sırp- iatanbula gelebildim. 
" daha yıpranmış olarak Her§eydcn evvel bize karşı 
~'b\-clitle karşıla~acakları ~- gasterilcn fevkallde samimi 

ccJilcbilir. hüsnü kabulden ne derece 
1' lltoğradeski ile mukaveleyi mütehassis olduğumuzu söyle
t~Paıı Fener bahçe, Bcfiktq, mek isterim. Emin olal>ilirsi-

niz ki, sizin ıap.rculannaı: da 
~ ay kombinezonu im- Be-lgrat'a ıreldikleri vakit aynı 
~ •iı için tqkil olunacak samimi dostluğu bulacaklardır. 
~ ~nkii muhtelitin ekseriyeti Oyunlanmu a-ördllm. 'Tıa
'- l_ulüplerden .olacakbr. Biz- lkımlannızm üç6 de mlikem-
~ doğru dejildir. ımel bir oyun gl;sterdilcr. Ga-

(iyy~ ü_ç kuvvetli ..kulübün yet kat'iyetle söyliyebilirim ki, 
tıı~ lntihap edilme'k şartile) Türk futbulfi Vuıoılavya fut. 
t~ ~1iti çok kuvvetli 'Olabilir. bUlü ile bir ayardadır. Oyun
~l....lt. esa&en üç maçta da ye- culannızdan birçoğu yıi.loız bi
ııa~İiimiz için bu dördüncü zim deiil, Merkezi Avrupanm 
~ kbakayı, üç kulüpten baş- rbile takımlarında yer alacak 
)\lı tılüplcrin oyunculanna ve !kabiliyettedir. 
-.ı-:t lnisafirlerimiz1e hiç kar- Buna rağmen, fUrallDI kay
t~ ~ı~an gençlere bırakmak de mecbYrum ki Avrupa ıizi 
~tri teşvik için doğru 1bir •anımıyor. Umumiyetle cari 

et ıolur. .olan fikir Türkiyede oynanan 

,. Başka Kulüpler... futbuliln iptidai bir ıekilde 
Y f olduğu merkezindedir. 
~ad, lstanbulsporda, Bey- 1tiraf edeyim ki, ben de 
'Ilı Velhasıl reklimı yapıl- gelirken aşağı yukarı ayni 'tli it kulüplerimizde çok kıy- fikirde bulunuyordum. 
~Yuncular olduğu mu- Fakat daha ilk maç, derhal 
'1~ ır. O çocuklar da kala- lfıkrimi değiştirmek hususunda 
~b· leyircl. kar111ında bir kuvvetli bir saik oldu. Avru
~1 taaçı 'Oynamak isterler. padaki bu umumi zanda 
stre ehemmiyet :vermek, mes'ul olan yine ıiılersiniı. 
~ 'heveslendirmek için Seyahat etmiyorıunuı:. Avru
' lJi bir fırsat ola- panın hiçbir tarafında taknn-

" lrli? •. ~ q~d annıza tesadüf edilmiyor. 
~ ~ gelecek takımlara Burada 'CICle edeceğiniz ne-
~btemeldir ki, ~cnebı ticeler ise mahalli ve mevzii 
~ . a aık sik denenmiş kalır, hiç bir tarafa ..ak5etmez. 
~~ oynatmak cesaretini Eğer :futholüntizü ter:a1Cki et· 
~ Yalım. Hazır elde iki tirmek isti~·orsanız, ecnebi ia
-lıt~rlik bir galibiyet var. kımlarla mümkün olduğu ka
~b~ b~t genç muhteliti tec- dar 'fazla tem:ıslarda bulunu
~ b~tnıek zamanı gelmiştir. nuz. Fa'kat yalnız burada değ,tl, 
l~~ük kulübümüz diğer bilhassa futbolün müterakki 
~\lıı ~ böyle bir teklifte olduğu memleketlerde .. 
"ti trı lltlarsa, onlar da bu tek- Bu meyanda söyliyebilirim 
~t'ler lalnıemnuniye kabuJ e- ki Balkan kupasına iştirakiniz 
t."1~ ~?nınday~z. fevkalade haizi ehemmiyettir. 
"tl-.ı't llıafib bizım bu geç Ben bu müsabakaiara iştirak 
tqf'll<l atıurnuzua idareciler edett bütün takımlan l>iliyo
l-~tı a~ da düıUnülmüş ol- nım. Ben vulwfuma istinaden 
~d~ 1\, İhtiıaal 'Yeriyoruz. Şu idclıa edebilirim ki. Türk ta
lb~ Uiünkn muhtelit, Gg- kanı bunların ıcn tehlikelile
~~~t~ıİJd. Fener ve Beşiktaş rinden biri olacaktır. t' .ır. Yukarda söyle- Bu .mesele hakkında sper 
~ iyi tetldl edilmek erk' , ........ ı. ...... 

Londra 1 lli:erlin kurul 
Nily. l lfürk lirası Jolar 
Pari. 1 Türk lira11 Fra!lk 
1\.Uaııo il ,, 11 Liret 
Brükftl :ı ,, ., e~a 

Cinevrc J ,. n llr.tnk 
Sofy:ı l ,, ,. 1..cva 
Amcsterdam 1 ır. 11 Florln 
Madrlt 1 Tür liratı ıP~a 
Bcrlln 1 ,, ,. Mark 
Varto•• il ,, ,, Zcloti 
BUkreı 20 Ley ıl«ur~ 
Rıuya 1 Çer'\·oncylç k~ 
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Asker Olmak 
İstiyenlere 

Fatih askerlik dairesinden 
ve ihtiyat zabitanından .halen 
müstahdem ve serbest iş er .. 
babından olup 317 ( dahil) 
tevelliitlU ve daha küçük yaşta 
bulunan sabit vekili, mülizim, 
!birinci mU.lhim mertebesinde 
olan Efendilerden orduda mu-
vazzaf olarak istihdam edilmek 
llzere ıalmacağından ınakle ta
lip olanların bu baptaki şera
iti anlamak ure bulunduk.lan 
mıutakalardaki askerlik ıube
lerine 12 mayıs 931 tarihine 
kadar mfiracaatlan. .. 

Milt«kait, ı.mUStafa ıve lhil 
tüfekçi, kamaa, maranıoz, de
mirci AD atkirlara ihtiyaç ol
duğundan orduda istihaamla
rını arıa eden bu ;aibi aan 'at
kiranın teraiti anlamak 1izere 
bulundukları mmtakalardaki 
ukerlik tubelerine mllracaat
lannın ilA.n.ına rica ederim 
efendim. 

Te,ekkUr 
Sevgili valdemin vulrnu Yefab 

dolayısile gerek cenazede biz
zat bulunmak ve gerek telefon 
ve te1arafla alimıma iıtirak 
etmek suretile beni taltif eJen 
1lilcllm1e dostlanma ve muh
terem Son Posta gazctesile 
~ktam, Cümburiyet, V.alot 
ve Almanca Tnrkişe 'Post ga
zetelerine ayn ayn teşelckür
lerimin ibliğına muhterem 
gazetelerinin delaletini rica 
ederim efendim. 

Dit tabibi mua lim 

Hiisevin hlimit 

HayırJı Bir Jş 
Babıatide hurufat d&lcüaiba- 1 

nesi ı8hil>i Mehmet A1i B. 
bayram münasebctile Anadolu-1 
hisarı 3~ :üncü ilkmeklep ta
lebesinden 16 kız ve 24 er
kek socutu yeAİ elbise da
ğıtmak nretile ~ndinniştir. 

cağım. Kendilerini ikna ede
ceğimi ümit ediyorum. 

31 mayıs ve 1 haziran ta
rihlerinde Almanyanın Eint
racht takımı Yugoslavya ve 
Beoğradski ku1üp1erTie Bel
gralta maç yapacaktu. 

Sizden de bir kulübün işti
rakini rica -ettim. B. aurctle 
yapacağımız turnuvada birinci 
gün 4 kulüp çarpı~tıktan son
ra ertesi gün gali,p1er ve m•
liiplar ayrı ayn mhaitaka ya
pacaklardır.. Buna da muvafa
kat edilecep talımia e4iyo-

.,.._" 

Dava Neticesinde Mah
kumiyet Karan Alan 36 

Kişi Kimlerdir? 

Denizli, (Hususi) - Belediye 
intihabatı esnasında Anta.lyada 
~ılan hadiseler üzerine mWıa-

emeJcrine kar~r ven'h:n ve 
n:evkofen ıbura .mahkemesine 
röndcri~n 166 mamunun mu
bakeme,en bitmış, bunlardan 
~36 maznun beraet kararı 
a ıruştı. Mahkeme :karar.mm 
mahkum ol nla?"a ait kısmını 

bilcliriyor~m : 

Gazeteci Ali, terzi Kemal, 
Kemahi zade 'T\fohmet, 4zzet 
Bey zade brabim, İbrahim 
zade Talat, berber Mustafa, 
Ka_çarki oğlu Mustafa, Radoslu 
Mehmet Sait, demirci Hüseyin, 
şoför .Nuri, tellal Ali, şoför 

Karni~ Cephaneci zade 

Mehmet, Seyit Ali, sebzeci 
Mehmet çavuş, manifaturacı 
Hakkı Nazmi, Ahmet Muhtar 

oğlu Abdullah, Ali oğlu Kadir, 

Güllll Mehmet ve yeğeni Mu
harrem, doğrubaş Hüseyin, 
tozculann Kasım, Giritli san 

lbrahim, arılbacı Mustafa, kar
puzcu Halil oilu Mehmet, kasap 
Şaban, muhtar Mehmet, r yor-

pncı Etem.! tellal Akif. Kü
çük kadmlann Hüseyin, Kaçar 

Süle_yman oğlu Mehmet, Giritli 

Ali, Ahmet Bedri, Slileyman 
Mazalaar, Giritli kunduracı 

Bu Sütunda Hergün 
Yazan : Rifat Galio 

Cesaret Şırıngası 
-----

Seferberlikte bir müddet j olmuı ihtima'Ji fikrimi gıcıkla
eevk;yat emrine ııerilmiştim. ..dı. Belki gemiye bir suikast 
Şirketi Hayriyenin yandan yapac~ktı. Cii~'i de ol~ zi
parklı küçtılt 1b1r vapuru i!c ;an zıyandı. lhtiyata reyeten 
ber hafta Zongu1dağa gider, . emen tabancnmı çıkardım. 
bir vakitler vükclaya mahS\.;ı"'!. iki adım ya~a:,a:r.ak mecbul 
Lasbühal ve dedikodu ocağı ada1113 ~esl~dı~: 
ı k L - KimOlr'O .,, 
oıan yan amaramıın~ varmcı- Y.ahnna dcğrcldu İnce,, 

ya kadar, geminin bertarafına çeking 11 b · ı ·k . korka 
1 .. .. "k' . d di ır ses <oı n 
:omur yu ıeh? öner 'k. ce~ap vCTcii: 

Bu, az ~h!ike1i b?r iş de- - Ah zabit efendi ben 
ğildi. Gerçi rahm etli (49) nu- at~şçi B;kir Si! 'eymaıl!

1

a ni
maranın o zamanki hercü kahhsı Fatmayını. Kurban o1a
merçte DynaClığı ro~ karınca- yım bana '.bir şey yanmayın. 
mn file yem taşıması kabilin- Benim hiç zararım -dokunmaz. 
den bir§ey de oha, vaziyet bu Bakın ekmeğimi bile koynum
yardımı istisgar edecek gibi da getiriyorum. Yalvnnnm si
değildi. z~, beyefetıdicim, b enim hiçbir 

Vazifemizi yapıyorduk. Bir 21yanım olmaz. w 

kıt akşamı yine her zamanki Hayretten agzım 'llÇlk kal-
'b' s· k ''d h k t ttik mışb. Cep f enerlmi yaklaş-

gı ı, ır ecı en are e e . 1 d H ü • . d Ka k .. 1 • :eld' w. • ır ım. en z yırmı yaşın a 
va on enne g ıgı~ız ~a- kadar, glızel yüzlü, genç bir 

man gece olmu~, .sert bır ruz- kızcağızdı ou. 
gir esmiye ba'1amıJb. Boğaz- - Ne yapayım Beyefendi 
dan ayrılıp engine açıldığımız diyordu, Bekir Süleymanı çok 
zaman, vapurumuza nilbelle seviyorum, o da beni sevıyor. 
fiddetJi sayılacak 11>ir fırtına 'Birbirimizle a'htettik, ö!sek te 
ile kartılaştık. Zifiri bir b- ibcraber, kalsakta. 
ranlık, sert bir bava, azim Dışanda iİttikçc şiddetini 
bir deniz ve üstelik köhne artbran deniz bu viran tek-
bir tekne ve buna inzimam 
eden torpillenme, topa tutul
ma ihtimalleri en metin yti
reklere korku •aJacak sebep
lerdi. Mehmet Efendilerin Tftrk ceza 

kanunun muhtelif maddeleri Asker olarak vazife göre:ı 
da)iletile on beşer gün mah- mürettebat ta dahil olduğu 
KQmiyetlerine ve on beşer lira halde berkesin çenesi kılıt
hafif ceza ile tecziyelerine ve lenmiş, lisan hır m'üddet için 
mahkC.miyetlerinin teciline ve vazifesini unutarak ifade kud
mllteba1<isioin 1>eraeflerine ka- reti yüze Ye gözlere intikal 
rar verilmiştir. Maznunlardan etmifti. 

nevi yutma'k, ezmek, çiğne
m~'k ister zibi, korkunç ham
le:lerle aaruyor, fır1a"tıyordu. 
Gen, kadm bu yakın t~hli
kenin hi~ farkında -d~ğilm~ 
gibi devam etti: 

- Kuı:um BeyefendiJ ço\ 
dua ederiz, !bizi :ayırmayın. 

Gemide ayni T&ll'aııda in
zibat amiri .bulunm.aklığım •· 
bebile bu meseleyi tahkik et
me1c vazifemdi de Bekir Sü
leymanı çağırtbm. isticvap 
ettim. Meğer ırenç Fatmamn 
bu delice hareketi birinci defa 
değilmiş. Tam sekiz sderdir ki 
bu teblıkeli .seyahata iştirak 
ediyormuş. 

bir \afta ve Oç gün hapse Sevkiyat emrine almmazdan 
mahklim olanlar da vardu. evvel bilfiil cephede bulunmuş, 
i defalarca ateş hattında ölümle 
Glızel Bir Spor Mecmuası karşı karşıya gelmişken bu 

Olimpiyat isminde çok gü- hizmet 'bile bana bu gece yol
zel bir spor mecmuası çıktı. culukları kadar ağır ve kor
K1t' a11, tertibi ve münderi- knnç gelmemişti. Bir kere her 
cah itibarile Avrupa gazete- hafta sonunda 24 ısaat için 
lerioe benziyen bu mecmua- evime gidiyor ve ertesi gün 
da ibayram maçlannın mub- ayrılırken uzun uzadıya veda 
telif ııenstantanelen vardır. ve helall~ma man7aralan si-

BQ d • ı nirleri bozuyordu. Okadar ki mecmua aıma -camar- . 
tes·ı gü 1 • __ ı,. k adeta cepbeyı, ateı <hatbm n en ~aca \le cu- I . . 
m. _, taz özler l'lbı oluyordum. rHele 

ma.,.anm mun aman .. 
vere kt" B lish b' yandan ,çar.kh telwemızuı ku-

ce ır. o n anm ır d dal 1 1 ... 1 ·- • 
fikir edinmek ıçan bütUa umnq, ga ar a pen~eJlıgı 
ıporcul ta · eden·· o meş um gecede bu urzu 

ara vsıye - b.. bü " b' 'h · hal' · us tun ır ı •ıynç. mı 

1 LAN 

Telef on Şirketi 
Müdiriyel, .lstanbui telcl'oa 

santra.Lanın ancak bu senenin 
sonuna doğru otoma'h1t olarak 
'şlemiye 'başlıyacağını bir defa 
daha tekrar eder ve bu bu-
ısusta görülen asılsız ve müte
ınakıı neşriyata kQt'iyy.cn itibar 
etmemelerini muhterem abo
nelerinden rica .eyler. 

i elefon makinalar.ıaa takıl
makta elan kadranlann, tele
fonun ~iki lndlanıt tanı.na 
lüçbir tesiri yoktur.. Bunwa 
için, ımdlterem aboae1erin bu 
kadı-anlara kat'.,._ dekuama
malan aym::a w ebeı:mıiyale 
rica ol.m"r • 

al :mşb. Yavaşça reminin am
bar h~ine konulan alt kama
r.sına çekildim. Kömür kırm
blan arasına yerleştirdigim kii
çük cep fenerimin ıolok ft 

titr.ek ışığı altında, 1:ekrar ce.ı::
fheye sevkim i~in bir istida 
tsUreti lıazırJaımya baş1ac!ım. 

Yanı ibaş1mila ~ılgın ıdalga
llana zavallı gemiye savurduğu 
dnnoo -k-ulak ıamna .çarpar 
gibi ~yor, içi ürk aflı 
kaputun i,cjnde souktaıı değil, 
!fakat korlrudan beni itreti
yordu. 

İstidayı bitirdim. Cep fene
rimi sündfirneden eliı:ııe ;aldım. 
Cılız bir ziya ıh'üzmesi titriye 
lti~e üç be§ adım .ötele.re 
kadar sürül. endi ve bana 
ta dipte iki büklüm olm~ 
&'abanCI bir cismi göstttdi. 
Bu da kim acaba? O saatte 
~ttelulın epa İf baimda 
l-.da. Hariçten bir kımsenin 
gemt.Y.e .s&rmeai .iae .iaal4naı..ı. 
.Bir ••• - mir. 

- Ne yapayım, beyim di
yordu. Bekir Süleyman, o l<a
dar uğraŞtım, kandıramadım. 
Ne f1rbııa dinliyor., ne torpii 
korkusu. 

Genç Fatmayı vaponı so
ğuk ve karanlık anbanndau 
çıkarttım. Bir daha tekerrür 
etmemesini sıkıca tcnbibten 
.sonra, zaten .bir gece bile beni 
misafir edemiyen kamar:ımı lbu 
karı 'kocaya terkcttim. 

Deniz sa1Cınleşir gibı olmuş
tu. Az evelki azgın dalga
lar fimdi fimarık b1rer ev 
kedisi gibi vapurun etrafında 
hopluyor, köpükleniyor, tel 
ışık rgörünmiyen hudutsuz ka
ranlıklar ipnde (-41) numara 
sahur ve miitevekkii ilerlemi
~e çabalıyordu. Gövertenita 
llrlasmôa bir hcyôli ;gibi 
k31'~ dikilen slak -direğe 
y.aslananik .az ;ev.elki ;va
kuatı muhakemeye •atadım. 
20 ,,_aşmda genç q,a. k•chnm 
gösterdiği cesaret ve meta
ıneti dü1\inüyoraum. J3ir.dea 
aıatınma \ki ısııat ewcl yaz
dığım istida geldi. İhti ar51% 
.bir hareketle elimi cebime 
attım. Bu .korkal&k n' ane
sini, kendimden utapa utana 
<Çlkanp par:ç.aladım. Karadea 
nizin 'fosforlu da ga1anr..a doi-
ru f.rla'tbm. '.Gariptir ki 
mıClan 'Sonra, 11yni "Vaziyettc'ld 
.birçok sef~rle:-imde itt!N'lru ıhis
• bir da'ba pei',-rime girPJ:ccli. 
Genç Fatmanm scrgüzr:ş't,. 
ıbeai., ea ---.u- ıbir caartl 
... • .. PhlllJ!lb. 
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I'JRİYATI 
Kibar smıfm nişanei zarafetidır. 

ll.iıd'4::f kolonyah11 car if Josyonlaı 
Ii '1.diie ek·trt· ve parfönleı 

il'itün çeşitlerini İstanbul Y ~rP mal!u 
pazarında bulursunuz 

loptan Satı~ Merkezi · Sirkeci Yalıköşkü Caddet.l 
Mühiirdar Zade Ham No. 19, 20, 32 

ŞÜKÜFE ITRI YAT FABRİKASI 

Samsun Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

1 - Bedeli haziran 931 den yani 931 senesi idarei husu

ıiye bütçesinin tasdikinden sonra tesviye edilmek şartile (52725) 
elli iki bin yedi yüz yirmi beş lira bedeli keşifli çarşamba 

Terme şosesi inşaatı müzayede, münakasa ve ihalat kanununa 

tevfikan kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale, mayısın on ikinci salı günü saat on beşte Sam· 

sun Vilayeti D~imi Encümeninde icra_ edilecektir. 

3 - Münakasaya iktidarı malisine ve hüsnü haline itimat 
1 

edi!enler ve evsafı kanuniyeyi lıaiz bulunanlar ve tamiratın 

devamı miiddelince mühendis veya liyakat ve kifayeti fenniyesi 

Nafia Başmühendisliğince cıusaddak bir fen memuru istihdam 

edeceğini vesaikle temin edenler dahil olabilirler 

4 - Talipler, müzayede, münakasa ve ihalet kanununun 

6·7 maddelerine tevfikan teminat vermiye mecburdurlar. 

5 - Münalrn.iaya iştirak etmek istiyenler teminat mektup

larım bir zarf derununda ve miktarı tenzilatlarmı ayni zarfın 

içinde ikinci bir kapalı zarf derununda pullu ve imzalı olduğu 

halde tahrir ve esas zarfın üzeri münakasaya dahli olduğu 

iş zikredilmek suretile sahibi tarafından mühürlenmiş veya 

imza edilmiş bulunduğu halde imza mukabılinde Vilayet 
Daimi encümenine tesJim edeceklerdir 

6 - Şartname ve evrakı keşfiyenin birer suretleri İstanbul 
Vilayeti Nafia Başruühendisliğine gönderilmiştir 

7 - Münakasaya iştirak edenler şartname ve evrakı keş

fiyeyi görmüş ve münderecatma ittıla hasıl etmiı haddü itibar 

olunurlar. 

8 - Encümeni vilayet ihaleyi yapıp yapmamakta muhtar

dırlar, 

9 - Gazete ilan ücretı ihale, pul ·ve sair masarifi talibine 

1Uttlr. 
U) - TaHp oıanıarın ve aana ziyade tafsilat almak isti-

yenlcrin vilayel başmühendisliğe ve Daimi encümen kalemine 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 

-----

Dr o UN 
e Beyoğlu, Tokat· 

ı 
lıyan vanı-ıda 

mektep sokak 

akşa .na kadar .:! a;:a; _,J 

pıyangosu 

4üncü keşi de 11 mayıs931 dedir 
BÜYÜK ikramiye 
45,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000, 8,0 Liralık ikramiye 
VE: 35,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

eden ve depoziteri bulunan 

PİYER PİRINY AN Ef. 
Tarafından verilen ( Rotbart
Luxuosa) ve (Mond-Extra) braş 
bıçakları hakkındaki ilanda: 
( Radium ve Rotbart ) braş 
bıçakları hakkında gösterdik
leri teveccühünü aynen Rotbart· 
Luxuoaa ve Mond-Extra bıçak· 
ları hakkında da izhar buyur• 
malarından dolayı muhterem 
müşterilerin arzı teşekkürü 

mutaıammın cilmle.indekl tırq 
bıçakları kelimeleri sehvi ter• 
tip olarak ( taraf fabrikaları ) 
ıuretinde dizilmiıtir. Tashihi 
keyfiyet olunur. 

Darülbedayide 
MÜSAMEREl 

MUSiKiYE 
7 Mayıs tarihinde Darlil

bedayi tiyatrosunda Alman 
erkek ve kadın muganniye
lerinden mürekkep bir he· 
yet tarafından bir müsame
rei musikiye verilecektir. 

İdare eden Cekalan ma

estro: THEO JUNG 
Solist : Mm. Getrud Zie· 

kowdur. 
Program şudur: 
Mendelsohn : P AULUS 
a) Uverture. b) Taganni 

orkestra. 
c) Sopran ve orkestra d) 

chor ve orkestra. 
Schubert : H-moll SİN

FONİSİ 
a) Allegro moderato. b) 

andante con moto. 
Haydn: DÜNYANIN YA

RADILIŞI 

a) Uvertür. b ) Taganni 
ve orkestra. 

c) "Lahuti haberler,. ta
ganni ve orkestra. 

Fiatlar: 3, 2 ve l lira. 
Yer istiyenler, Beyoğlu 

Tünel civarında TEUTONIA 
Alman kulübüne 
etmelidirler. 

ADEMi iKTiDAR VE 
BEL GEVSEKLIGINE 

' Kar~ı en mü- SERVOIN hapla-
eıı.ır deva rıdır. 

Deposu: '3tanbul'd:ı Sirkeci'de Ali Rmı 
Merkez eczane.sidir. Taşaraya 150 kuruş 
posta il.! gönderil ;r. lzıdr'de lrgat pa
:ıannd aki, Trabzonda, Yeni ferah ec· 

BAHRİSEFİT 
FELEMENI< BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: Al\ISTERDA.M 

Mezun serma} esı: 
25,000,000 F'L. 

• 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL 

Galatada Ka.raköy palasta Telefoa: 
Beyoilu 3711-S lstanbul tAU şubesl: 
"Merkez Postanesi lttlHHnde All·· 

lemcl han, Telefon: !at 56~ / 

Bilumum bank& muamelat 

Kasaları 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hillliahmer binası 
No. 10 Telefon lst. 2622 

ı 

Müteessir 
Olmayınız! 

KREM 
PERTEV 

Sizin de gaip olmak Uzere 
bulunan güzelliğinizi ihya edecek
tir. Krem Perteviıa cihanşümul 
ıabreti esassız değildir. 

Iktısat V ekiletinden: 
Ankarada teşcir sahasındaki Büyük havuza ait 

( 44967 ) lira 56 kuruş kırk dört bin dokuz yüz 
altmış yedi lir elli kuruş bedeli , keşifli (Tulumba, 

Boru ve Motör binası ) tesisatını pazarlık 
suretile yapmak üzere bir talibe ihale edilecektir. 

müddeti göriilen lüzum Uzerine 9 mayıs 931 
tarihine kadar temdit edilmiştir. Mukavc-lename, 
şartname, proje ve sairesini vermek ve izahat almak 
üzere şimdiden İktısat Veklleti Orman İşleri Umum 

Müdürlügüne ve pazarlığa iştirak için ele yevmi ihale 
olan 9 mıs 931 tarihine müsadif cumartesi günü 

15 de bedeli keşif üzerinden % 115 hesabile 
teminatı muvakkata akçelerile birlikte iktısat Veka
Müsteşarlığı riyasetinde müteşekkil inşaat komisyonuna 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Erzak Münak.asası 

Tehiri: 
Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 

Yüksek Orman ve Orman Ameliyat mekteplerine ait 

bakiyei erzakın ihaleleri 29 - nisan • 931 tarihinde icra 

edileceği ilan edilmişse de yevmi mezkurun bayrama te-
1 sadUf etmesi haaabile ihalenin 6 - mayıs • 93 l tarihine 

I müsadif çarfamba gününe talik edildiği ilan olunur. 

Kilyos -Plajı 

Seyrisef ain 
.. rl 

Mekez acentesi: Galat!l k0~,r 
Başr B. 2362 .Şube acentesi: 7~ kecit Mühilrdar zade hanı 22 

IRE - ISKENDERIYE 
( EGE ) vapuru 5 MaY15 

S 1 10 da Galatad~: a 1 hareketle (ılfll 1 

Pireye uğrayarak cuııııı.t' 
tesi sabahı lskenderiyeYe 

varacaktır . İskenderiyedell 
pazartesi 15 te kalkacak çat" 

ıam- (Pı·re) ye de u~ 
ba yarak pe 

şembe gelecektir. ____.. 

Kiralık gazino. 
Moda iskelesi üstünde~ 

gazino üç sene müdd~t; 
bilmüzayede kiraya veril 
cektir. Kat'i ihalesi 14 ıns; 
yıs 931 perşembe g-linÜ saJl 
t 6 da · icra kılmacağındall 
taliplerin levazım koınisyo· 
nuna müracaatları. 

Alemdar zadeler vapurlaJ'l 

Millet vapuru 

m:yıs PAZAR 
günU akşam saat 18 de Si~: 
kcci rıhtımı.odan harekt:~' 
(Zonguldak, Inebolu, Ayao 
Samsun, Ordu , Gires00' 

. (t 
Trabzon, Rize, Mapavrı kfı• 
Hopa) ya azimet ve Va .. ye 
kebir, Görele ve Uny~ 

<:Je· de uğrıyarak avdet e 

cektir. 
Müracaat mahalli: lst.atı' 

bul, Meymenet ham altın• 
ef ıı: 

daki yazıhane Tel 0 

İstanbul 1154 

TAVİL ZADE VAPURLAtU 

Mevkiinin letafeti, kum ve denizinin ince ve güzelliğile 
meşhur Kilyoıs plijı bir veya birkaç sene için kiraya 
verilecektir. Konutmak istiyenlerin Galatada Büyllk Tünel 
hanmda 14-15 No. da Avukat Cevdet Ferit Beye sabahları 

akşamları beşten altıya kadar müracaattan. 
ı Ayvalık - lzmir Postası 

Saadet. Telefon : Boyoğlu 2658 

Balıkçılık Müfettişliğinden : 
Baltalimanındaki Bahkçıhk Enstitüsünde iki yatak odası 

bir yemek odası ve bir salon için lüzumu olan karyola 
lavabo yemek masa ve iskemlesi ve saire bugünden itibaren 
yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Münakasa aleni 
olacaktır. Mayısın yirmi üçüncü cumartesi günü saat on beşte 
ihalesi icra kılınacaktır. Talip olanların % 7,5 teminat akçe
lerile yevmi mezkurda komisyona, nümune ve şartnamesini 
görmek üzere Galatada Deniz Ticareti Müdtirliiğü binasmda 
Balıkçılık Müfettişliğine müracaatları. 

Vasiyetnameler; Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat V.. Senetierinizi 

YENİPOSTANE KARŞISINDKt 

ALTINCI NOTER 
DAİRESİNDE YAPTIRINIZ 
Biiyük bir liyakat, itina ve dikkatten role 

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli görülmemış bir süratle gider .. 

'il 

126 Kuruş Yüzü İle Kuş tüyü Yastık 
iatanbul'da Çakmakçılar'da Kuşlüyü fabrikasında yüzilc iilte 

12 liraya, yüzile yorgan 15 Liraya, yağlıboya yashk 5 liraya kuş
tüyünün kiloııu 125 kuruştan başlar. Kuştüyiine mahsus kumaşlar 
çok ucuz satılır. Tel. lst. 3027 

~~-~~~~~~ 

TÜRKLER İÇİN 
Kolaylıkla 

ALMANCA öGRENME USULÜ j 
Müellifleri 

HERMA~ SANDER 
Alman llıanı mütehassıs ve: 

muallimi 

TAHSİN ABDİ 
lzmlr erkek liseıl Almanca 

muallimJ 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kısım Fiatı '150 K.r. 
fstanbulda Hüsnütabiat matbaasından araymız 

es• 
vapuru Paıar1 t· 

17 de Sirkeciden hare~f 
le Gelibolu, Çanakkale, • , . .., 
vahit ve lzmire azimet Jel 
Çanakkaleye uğrıyarak a<I 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda d~ ~ 
Ta • ..;Jıade rilir. Adres: Y cmişte . v• zztO 

biraderler. T e)efon: Ist. 

oGtf ü8rKiHlil_ 
ırı"' Seyahatten avd~t elmiş .. ve ocır.~ 

yenehaneı i ıi Babıfılide Turk 1111ıı 
sırasında Süreyya Bey ııpartıfaderelC 
4 numaralı <'air~ııine nak e 
hastalanrıı kabul~ başlamıştır • 

Eml!m!mDIE!Diil!ZWllBSS!l!Blll~ 

SON POSTA ________________ __,,,._ 

ıst'ı 
evml, Siyut, Hav:dit vo Halk i.J 

- ı• İdare ı latanbul, Nı.ıruosın:ınf 
Şeref sok.ı:fı Jj • J/ 

Tefr''>n: latanb.ıl - nıH 
Poı \ .· kutu.tu: lst.ınbt.11 • 1'~ost-' 
TelıFilf: lstanbul S0;-.1 

ABONE FİATI 
"-<J\ 

TÜRKiYE - ~C~ 

140J .<r. 
7SJ ., 
4:>0 ,, 

211JO ,.r. 
ı Se:uı 141J ,, 
6 Ay sJ> , 
3 ,, 3JJ 1 

1 ., 

G 1 ak . •1 ın·1• ı e enevr gerı \•~rı. ~ 
1 1 

ıı ı ' 
11.inlardan roe:uliJJt a 1 

. jıtl 

Mes'ul müdür: Halil ba 

1 

1 
1 


