
LE ON: 
0RCOK-

SJiAsı HER YERDE S Kr. 

~ 1931 PERŞEMBE No. 280 

llı'4RE: IST AN,0 ' 11',"-1' ı:RIJOSMANIYF'~L' DEF SOKA Öl HER GÜN NEŞROLUNUR - . ~~-~-~-3-1 l-~-~----C:-a.a-~0n-dırs_Ha_Hall&_lk _~::-:aı__n1a_fşt_a~-~~;
~~=======~=========; ===========~==~========================c====::-=--=====::::ıcK:====:::;;:;ı;:::a:-=ı:~.-~=· =O=N==:'O:l:t=A="=1·-:::·~-!:;;!d~ll~ı d:ı~n~H~aJl&~bu~a~u~a1a~.a~ıy~le~r.~ 

iitün Kulaklar Hükômetin . Programına Çevrilmiş, 
Vergiler İçin Huzur Verecek sesi : Bekliyor •• 
~===~==============-======================~==--====-=========================== 
lf;;kilmetin Uğraşacağı En Mühim iş: Tasarruf 

"iinhal Memurluklara Yenilerinin 
nmaması, Tasarruf için Bulunan 
Başlıca · Çarelerden Biridir .. 
~en intihababmn Serbest Yapılması Muhtemel 
~ 7 (Huaul muhabi: . -ı~ 

• ) - Mecliain klfat <·t~ 
~- 80ora timdi Anka· 
~aziyet ıtlkaoet peyda 

' • Herkea. meb'ua, me
Qnnaneai gtıntı Bqveldl 

..,_--... okunacak kabine 
~bekliyor. 

!'I.~- da kaydettitim 
~ a.. krogramın ana hatlari 
~ 1iz. Din aon seyahatlerin- . 
~dikleri intibalann ana 
' •elan mtılhem bula
tliıı.~· Programın bitirllmemlf 
~ Gazi Hz. DİD bazı 
~ edeleri hakkında Bq
~ Papya zaman, aman 
La-: ~eleri, bazı meuleler 
~daki mltalealanm not 

eridir. 
~ ~eai Mediı içtimaan· 
~ eneı Firka grupu uat 
-... -. toplanarak bu proiramı 
~re edecektir. Progam, 
~ muraf faslında yapıl
~-~ taruri görülen esaslar 
~ yürüyor. Ayni rtın 
' tudikine arzedilecek 
h de ild. aylık muvakkat bilt-
S-.. bütçe <•so> milyon 
~ lzere kabul edilerek 
~ üzerinden vllcude 

Dün uat Oçte toplanıp ak
şam be.. kadar devam edea 
ilk kabine içtimaının g6rüttüğil 
esaslar, hep bunlar olmuıtur. 

Bu vaı.iyete göre meclisin 
Cumartesi ruznamesi t6yle 

E .. lld glJn, luı6ine 
~grantının ille ela
ralc ıörilıütdiifil G•
si t;i/tlili w t;l/tlllc-

te iki merasllfl _,,,... 
tesbit eclilebWr: 

Encllmenler intihabı, mu• 
batalann tasdiki, prorram, 
muvakkat biltçe. Bu arada 
en ehemmiyet verilen nokt• 
lardan biri de ı,otçe enclme
Di reiaiain seçllmeaidir. 

( Dnamı 3 indi ıayf atla ) 

Maarif Vekilini Tahkir Eden 
Bir Mimar Tevkif Olundu 

---- -
Ankara, 7 (Huıusi) - Fuat iıminde bir mimar, bir mlcld.t 

evvel devam ettiği Güzel San'atlar Akademiainde zorla mll
dOriln odasına rirerek bazı resmi vesikalar qırmak İltemİf, 
bunun üzerine mektebin inzibat mecliai kararile tardedilmittir. 
Fuat, bunun ilzerine Maarif ~ekili Eut Beye hakaretamiz 
bir mektup yazmıftır. Esat B. bu adam hakkında dava ~ 
br. Fuat lıtanbulda tevkif edilerek buraya getirilmiştir. Bu
gllnlerde muhakemesi yapılacakbr. 

T ombalamızın 
Talilileri 1 Bugünün Meselelerinden 1 

Matbaamıza Müracaat 
Edenler Kazandıkları 
Hediyeleri Almaktadır. 

Seyrisefain Fena İdare Ediliyormuş. 

BQyük Tombala mBaabaka· 
mn:da (12) numaralı livbayı twelh 
eden karilerlmi:dn, Noter husu
runda çekilen kura netlee•ln• 
kazandıkları hediyeleri paurtell 

• ıilnGnden itibaren nrmlp bat· 
lachflmıu yaznntbk. &.Yelld 
afi ve dla de bOyGk mlldfatlan 
kaunan karllerimiz4en mllraeaat 
edenlere hediyelerini takdim et
tik. IMlylk talili karilerlmW
tlm41ye kadar mGklfatlanm 
alanlar ıunlardır: 

. 50 Lira 
( 12) numa• 

ralı IAYlıanm 
( ın ) ma 
11umara11na 
t..bet etmlftir: 
Madam. B Ak· 
ra Tabimde 
F eridtye .oka· 
kajıncla 54 

numarada. 

• 
Gramofon' 
( 11) numaralı 

flvlaanın (40) 
~ra numaraaı-
na iaabet et-

Semiba Ha· 
Dl•, y ..ıkly
- (232) nu-
maradL ... 

• 

Apartıman Hikiyeleri, 
Kontrolsuz Masraflar ••• 
Umum Müdür Bunlara Ne Diyor? .. 

o• Yalovanın lı1111rız· 
• larından biri 

~ 

Seyriıefainin Yalova mu· 
bayaaları bir hayh dedikodu 
uyandmyor. Bir taraftan bu 
tesisat ve inşaat yüzllnden 

25 Lira ban ve aparbman yaptıranlar· para alamadıklan, 11kınb çek· 
dan bahsedilirken öbür taraf- tikleri s6yleniyor. Bu alııve

(12) •uma- tan da memuı ve müstahdemi- ri~lerin mfinakasası:ı ve mura• 

lr 

rah llYlaama nin bazan on bef, yirmi gün (Devamı 6 ıncı aayfamızda) 
(148) llJ'a na• ::;™::;• ::;::;::™::™~::,.-- ...;.,;;~_;;;..,_;;.;_~;;;__;~,;_;.:,~~~~~~-=-:::; 

maruma iaa
ht •tmlftir: 

Yttzbqa Ser-
yet Bey, Yıl

dızda Harp A· 
kademiıiade. 

" Bir İhtiyar Tren Altında Kaldı, fakat Ezen 
Treni Bulmak· Mümkün Dej!i/. G azeteler ,, 

Albn Saat ~ 

~ ;uarruf yekônunun 
t.ıL.: on ikiye çıkarılmaıına 

~dır. Bu tuamıfu 
\ edecek eaaalardan biri 
"f "1r kadrosundan tuar
\ Olarak mltalaa edilmek
~ da mtınhallere yeni 
~ tayin edilmiyere tabak
~lmek iatenmektedir. 

~arada 
___________________ , 

(12) numaralı 
ll•banın ( 130) 
.. DUlllU'Ul

DR İlabet et-;:arlı 
il- Ölüm 
~ç Bir Kız Aiaçta 
. "Ilı Olarak Bulundu 

'~ 7 (H......ı) - BunN k~ ,an eYYel Gazi 
~ Cİ•aruıdald al ıçlardaa 
~~ batlı bir im ceıedl 
~· ~~t aeticeailltle ~ 

S if'Ccaı- Mtlnlp Be,ta ,.
~ e.l&thk olclutu anla11L 
~_,, •lc. litdiaenin bir intihar 
~ til •akua iDi oldup 
~acltiınclauJ llalbl ile '.....:::.::. ........ 

YENİ MÜSABAKA 

111 Zengin Ve Güzel 

Yakında Başlıyor 

Türkiyede pmcliye kadar yapılma
mııbr. Her karii aevindirecektir. 

il İZAHA Ti • 

CUMARTES 

mittir. 
Rafael Kues 

FJendi, Plncan
alarcla ltakır 
taciri • 

M~çhul Tren! 
lelH Oldu Ve Makinist 

Tevkif Edildi 
iki gla enel Erenkly le

tuyonu y•kınlaruada bir ihtl· 
JU adam tren altında kalarak 
ezilmlt, &lmtlftG. 

Yapılan tahkikattan ıonra 
bu kazaya Ankara - l.wabul 
ebpreainin sebep oldup uala
tdauf ve makinist teYklf edil-
~· 

Memur - Koıun, 
bacuına brmanıyor, 

-

arkadqlar... Firari tren karşıkl eYin 
kaçıp plecek. 



2 Sayfa SÖN POSTA 

r Halkın Sesi l D A B 1 L 1 B A B 1 B L 1 R r Günün 
İntiharların Art- .. M._d _____ j------------------• M. Makas 
ması Karşısında R a al~ Şehir Meclisi Bugün Nazım Dün Ankarada Si( 

Halkın Fikri M:;v~fmişle; ı Yine içtima Ediyor... 1;;,,':~~:;;;in E~::fe::::.d~e:.,.. 
intihar •ak'alan •on ıünler· e Yunan meb'usu M. Makal 

. de lnAna deJa,.t Yerecek Kızma Dırahoma için Fakat Kısa Mazisine Bir Göz Abnca Meclisin, Şair, Dün Mahkemede bir konferana vermif, y·..-.._ 
..... ~otalda. Yalaız e· .k d. • • Bu Devrede De Esaslı Bı·r ı, Go .. remedı·x.: 1 . Ed·ıd· Be • tanın terekkiyabndan. nnıkı tün aıb 1nt111ar ha- ın tir ıği 3000 Lırayı •· sticvap ı ı, raati ne dosttuk manasebabnclaJI Jtli 
diseai kaydedildi. Buaun Çalıp Kaçmışlar. Kolaylıkla Anlaşılabilir İstenildi.. Htmı,, alkıılaıımıttır. " ... ~L• 
Hbebl ttlrlG, tGrlil hah edi- ransta Baıvekil, Mecllı 
Uyor. G•ç •e llıtfyu bir- Kumbaracı yolmpcla otu- şehir Meclisi bug&n ... t on dörtte toplanacakbr. Bu Şair N&zun Hikmet Bey bir Vekiller, meb'uıalar, Mfirlll' 
~ok kitinin eanluına kıy- ran Madam Rqel, yetİtmİI içtimada muhtelit sıhhiye encUmeninin hazırladığl Ye latan- mtıddet enel birkaç tiir kita- bulunmUflarchr. • 
malanndakl aebebl halk na· km Sultanaya dırahoma olarak bula bq ICDe zarfında (7) bin yataklı hastane teminini iltiyen bı neıretmifti. Bu kitaplarda- Fethi Bayin Vaziyeti 

ı mi tellldd ediyor •e anlıyor. 3000 lira kadar para biriktir- mazbatuı Muhiddin Beyin bet senelik mesai Ye imar ki fiirler son zamanlarda tetkik EYYelld ..en ıehrlmld 
b~u.::~::u:_:';. ::.:~ de mif, bunun 900 lirasını senetle programile birletfüilerek mOzakere edilecekti. Fakat dlln ohanmut ve komtınistlik pro- Fethi B. •lya•i hayattan .-11::...,.ril 

'borç vermif ve geri kalanını ıeç vakite kadar bu program hazırlanmadığı için bugün ko- paganduı mahiyetinde (Grlll- llaberinl teyit etmlftir. • 
Kerim 8· ( Divanyolunda da aandığma ukl•mlf. DUfulması ıilphelidir. lçtimaın sonuna bir hafta vardır. Hal· dtığü için tair hakkında takibat Fırka Grupunda lnti 

kunduracı l50 ) Evvelki fÜD ı.:nden evine buki henüz ne masraf blltçesi ve ne de imar proıramı ko- karan verilmifti. .......-ıııınıı _ latiJıarlann en bıı..nı. ..,. h 1 h. Halk Farkuı Mecliı 

ı .. ,.... d&ndtı;;,n zaman Andı.ı&..- •e nuşulamadıfı için meclisin bu afta içinde her gOn top an- Dthı uönci ceza mahkemeai ~-'-"' ı .. Ll----cla ı..J--e 
1ebebi parasızlıkbr. ctimai 5 .. gua " · uuaau ""UMMUll - .. ~ 

e'yalann kanıbnJdih-nı ve ·- muı da muhtemeldir. Nhım Hikmet Beyin ilk istic- f kill"kl r1 Ali ( ,..,~. 
Ye ahJiki kayitJerin fevşeme • g• _,- -------.... •·-------- re 

8 
ve 

1 
e ne .ı de bunda mühim rol oynar netlerle parama ela ça1mcbiuu vabını yapmıfbr. Okunan mfis- Cemil (Teldrdat), ualıJdaıa .. drlJl!':-

Kızlıırımıza Ye gençlerimize görlace derlaal karakola laabeı- Mehmet Emin Bey Siyasetten tantik kararnamesinde şairin Ali, doktm Cemal c.:.111 ....... 

•ermı·..,;r. "bir ziimrenin hakimiyetini te- Ruib Rana AbdGlmu~_lılıl 
Ağlam terbive veremiyoruz. " "OM V D Y ' ' JPP""'· ·~ Madam Rqel poH.te pı azgeçmı·ş astan azıyor min makuclile balkı d1rilm ılm, Zamir, Ali Şuurl. 
Bence bol para ve iyi ter- t 1 1 iye k -•-- al ylıind Tarık D-J- •e..ald!'--. 
b. · "h J d kal iddia"' Deri ı-".tn- f em ft aDUllUlr e • e --r - ~ ..... , 11..ıa 
clırabilir .. - Benim paralarımı an• Ankara, 8 (Hususi) - Ser- niyetindedir. Şimdi .. Ttırk du- uan:aete geçmiye tqvik etti- T T 
ıye, ınti ar arı orta an - r Ul"WU91.U&o L---'- ea~vekı"lı"n Te~ekkUI~ .. 

Jt- aeaa Ester, brdqim S.lamon, bea fırka meb'usu iken fırka· tam " l1minde manzum bir fi • Te Ceza kanununun il 1, Yeal kabineyi teıklle 
Hüseyin B. (T opkapu 12-14) kızkardeşim Roza, kocan nm iDfiaabı &zerine Halk fır- eser yazmaktadır Ye ilive etti: 312 inci maddelerile ceza gör- edilmesi üzerine yapılan 
- lDtibarlann sebebini bir Halit ve Halidin arkadqı kuına pçen Şair Mehmet _ Bu aerimle IOD Tlrk mesi ilzam pldiği _yazılıyordu. lere Bqvekil te9ekkür ~~i'>J· 

'
eyde aramak hatalı olur. komik Muammer --1dı. " Nhım Hilanet B., hAkimin tedlr. ~ Emin 8. buraya ieldl. Ken· inkdlblDI teremıllm edeceğim. Ce d K B 

Kanaatimce bunun girift bir- Zabıta bunlan isticvaba diaile 16r0ftllm. J.tikbale ait Bu balıiaten IODra dedi ki: auallerine kitaplan kendiainin v et erim ey 
çok sebepleri vardır: 1 ikb- baılamlfbr. Madam Rqel taA"11rlanm sordum. Hu.-1 _ Bir pzete benim Od Dep'ettijini, komlbüat olduğu- Cevdet Kerim Bey Halk 
Adi buhran, 2 roman Te durmadan ag" lamakta Ye '"beni na, fakat bunun kanunen dl· kası umumi konıreaine 
· al d d.nil tah ialerile meıgul olacağım 'fırka arumcla mekik doku- _._ •--- x..-. -• 1 • d k .,. 11nem ar an e ı en ve • JD&hyettiJerl,, diye mılanıyorda. .,. mm 01a1111yaca•- wy e1D1f, etmek tlzere ün An arar 

telsuurda kalan fena intiba· .., 16yledf. duğumu yazmı1- Çok mlteeair mldafaa Tekili avukat irfan mlıtfr. 
lar. Maamafih bunların ruhi Burgaz adamda aYUkat Siyui hayattan ~ekilip çe- oldum. Ben, gençliğimden b.- Emin B. de mldafaamm yap- Mektepliler Ve Spor Kıl 
bir hastalıkla malftl oldulda· Simon El.Din oturduju eY, kilmiyeceğini ıordum. ıtıne kadar Tlrldllk ve hllrriyet IDJfbr. Mektep talebesinin •P~ L1li# 

n da muhakkakbr. Vaktim 1aih boya ile boyanmak için _ Eb, timdilik bayle, belli mefldb-esi için çahpun. S. Mtlddei ammal tairin bera- lüplerine l'iremiyecekleri ....-.11 
müsait olsa diğer sebepleri budaklar yakılırken yangın olmaz kL. herde belki avdet mefkire atnmcla 11ehat ecle- atiDi i.temiftir. Karar aelecek daki kararın tadili için 
de sayardım. çalmuf Ye ev Umilea y~ ederim. rek blt6a hayabm ona puara ftl'ilecektir. Vekileti nezdinde tefC 

• br. kf d ı...• ..1 __ ..1_ c1--L hulunulaeakbr. 
Ay Han B. ( Cincimeydam • Edebiyat faklllt.U.de bir · =~ e en -•~~-:;0 •• ;.;: Zahire Borsasında M. Venı·zalosa Suı· 

meb'us Fazıl Beyin 36 nwna· Pangalbcla Mahtaryan mek· kini eril ... dair k ~ aramaa aa 
ralı evindeJ b • · k ~-- (Jmn\ lira • ecepe ça an ~ka b • d "ildir lşLER DOzGON GiTMiYOR 

- Eski en Tilrkiyede bir te ının aHllnuau uuuı pyialardaadı~ahsettim. Mali-i MehmT
1
Eml:g Be~n Halk T ASFlYE VAR 

çqit intihar vardı : O da iple ça)mlDJfbr. Kapta Olaaneatea mab olma pıı sayJedi. larkuana aYdeti alkışlarla ka· Tacaret oclua riyuet diYam, 
uılmak. Şimdi bin bir çeşidi filpbe edilmektedir. Emin Bey, bundan b6yle bul edildiğinden mlinbal meb- dthı, atleden IOIU'a toplanarak 
çıkb. intiharlar saridir. Ba hanı 23) l.tanbolda oturmak, nktini f ulaklardan birine namzet Zahire borumnıa ftliyetinl 
zihni sirayeti yaratan da irine- - Tabtatçiter '" cloktorlar tetkik '" tetebWe aeçirmek 16aterilmeai de muhtemeldir. mlbakere etmiftir. Mlalıerat 
malarla matbuattır. ( Ktıstav intiharlarda um 1ebepler neticesinde, put itleri dlzgtbl 
LölJon ) da bunu böyle kabul ararlar ve intiharlara iyi bulur- Velfild Kurtarlldı Belediyede Para Yok olmayan bonama vaziyetinin 
eder. Binaenaleyh gazeteler ve lar bu. Çünki bqeriyet buta Geçenlerde Karadeniz bo- Belediye memurlan din de dOzeltilmai için bira daha 
ıinemalar kat'iyyen cinai yazı- ruhlulardan kurtulur derler. Twaza .... öanda karaya oturan tahdidiae ve memur adedinde 
1 malı fil.mi ~ 1 5 ra· heniz maqlarını alamamışlar-
ar yazma •e ı er gos· çtimaiyatçılar ise bunu zihni ın..:l:z V elfild vapuru vt°••di), Ye Airede tasarruf yapılma· 
t l.d. 1 ·ıt d b .... ı- Sır. 8e'ediyenia na-•• bulun· ermeme ı 11• ngı ere e u sirayet~ atfederler ve tamamen ri\lmftştür. b r-- 81Da karar Yerilmiftir. Bu 
kaideye uyan bir iki gazete içtimai bir hastalık neticai madtğ. için maaf1D verileceği husustaki eaular, riyuet diva-
de vardır. Siz cinayetleri ve derler. Bence bu iki farniye de DarDIAceze için gllft de henilz malim değildir. nının mlltealap içtimamda 
intibarlan yazmayın, bakmız doğru değildir. intiharlar hem DariUAcezenin daha iyi ida- Belediye, tahsil memurlanna teıbit edilecekbr. 
buolann mikta1! nasıl azalacak. uzvi ve hem de içtimaidir. resi için bir himaye komitcai tahsilatla ehemmiyetli bir •-

Atike zade Murat B. (Yedi- Uzviyetteki istidadı içtimai teşkili tasavvur edilmektedir. rette mqauJ olmalarım tebliğ 
kule kCSsele fabrikası sahibi) hastalıklar beslerler ve emri Yolsuzluk Mu Yapdmı~? eımiftir. 

- Ben cemiyetleri \>ir vaki yaparlar. T 
ut - b t" • B "' Ma1'il maaşlannın on aeaelik· Rus arm agacına enze ınm. u j H B ( N-...L. d 1 itti 1 ~ 1 ele 

.cnrta b••• çilrOkler de bulu- asan •• • ana za e o- n n virdcn .a ınması i'in 
-.-7 -.. kan sahih Sul b ) baaı yolauzluldar yapıldı!I lddia11 
aur. Satlamlar da. Ruzglr ea- tası • ı tana met üzerine maliye müfettiti Saffet 
mezse bunlar ağaçta kalırlar. - intiharlara ıebep para- Bey Bakırköy Mal müdürlütüncl• 
Bizde de bazı batfif ruhlu in- 81Zhktır. intihar edeceklere tetkii..ata ba,ıaant. alikadarlan 
---• N al 1 dinlemi,tfr. ..war var. orm zaman arda birer avuç a!bn veriniz vazge-
Y'şarlar. Fakat son senelerde çerler. Bana 1CDede T&rkiyede 
·esmeye bqhp lktıat fırtmuı intihar edenlerin adedini '" 
bwılan Apır, Apır döküyor. b. •--dar ta al ... - te • 
itte intibarlann sebebi bu. e:n~aa Size a~ in= .. 

Hidayet B. (avukat Liman alıvereyim. itte budar bu 1.. 

Arif Oruç Bey 
lzmit valisi aleyhindeki neırl· 

yattan dolayı tevkif olunu 
.. Yarın,. aahibl Arif Oruç Beyin 
kefaletle tahliyesine karar ve• 
rilmi9tir. 

llsliklerf 
Memleketimize girecek bir 

kınm RU1 lutiğinin tllmrilk· 
ten geçirilmek istenmediği 
hakkındaki haberleri yine g&m
rOk idaresi tekzip etmektedir. 

Fare Mücadelesinin Neticesi 
Mücadele neticesinde memle· 

kette 24,274 dönüm anıl fare 
istilAaındaıı kurtarılmı,br. 

Bir Eve Taarruz Ettiler 
Taksimde oturan komai

yoncu En.in El. Beyoğlunda 
N~I &mımn evine taarrus 
ve tehdit ettığinden yakalan· 
mıfbr. 

Bahkçıhk EnstitUsUnde 
Balıkçılık miltehuıl8ı M. Ve

yerman din Baltallmauındald 

halalrçdık eutitl•ünü •uetecilere 
ıezdirmitr müausenin yal11nda 
faaliyete l'eçecetinl, bahk tutma 
i•inde Hri •aller tatbik olana
c:ajtnı Ye hahk ..... ,u mltahauuı 
yeti,tirilecetinl ıBylemlfth'. 

Dünkü Hıdırellez, a.a" 
bozuldutu yGzGnden ·· atld 
mlf, kırlara aidenler iyi 
memltler, bU luaım halk ta 
•elce lauar laudikları hal• 
rinden çıkmamıtl.udu. "f 

Borsada Bir Te~ 
Bor1&da ruhaatsız • ~ 

Atan Hayim iaminde biri 
kalanmışbr. ~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Übeydullah E/. 

_..._ - ....._ _ _.........__ . 
1 : Hasan B. - Hazır Ankaraya geJ· 2: Hasan B. - Pazar ola nil<lhçı baş: .. 

mlfken l'I bizim Obeyclallah Efendiyi bir Sen çiftçi meb'm olarak. Meclise girdin 
peyim. •• ? .• 

3: Übeydullah Ef. - Ben çiftçi meb'us 
değilim Hasan Bey... Ben Meclise bekirlan 
evlendirmek için ıirdim. 

4: Hasan B. - lıiya işte .•• ·. S~ ~ 
namına çahpcaksan, yeni usul •çiftci· 111 

1ayılırsm L 
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Başka - - -

f ern'.ekellerin 
leclzsleri . 

(·· M. ZEKERIY A I 
1. Utkiye B'u' ··k M·ıı t M tsin· yu ı e ec-

lll ye·. k llliJI nı sıması bizde baş a 
etle · ' 

hir fikr_ın meclisleri hakkında 
•r d' k 'h · te-..lit • e ınme ı tıyacım 

edıyor 
L_ ~illet M • ı· · · h · t' "t'f ec ısınm ususıye ı 

teşek~~da diğer memleketlerin 
~l'k 

1 
ul tarzlarını, içlerindeki 

t1j} arın biribirlerine karşı olan 
"«4Yttle · · b fayd rını ilmek herhalde 

tir. ~dan hali olmasa gerek
ille l Unu düşünerek muhtelif 
•e ~ eketlerin teşrii hayatım 
'İr kka teşekküllerini şöyle 
~ UŞ bakışı tetkik etmek 

10tuı. 

1 - İnsanı mahveden şey çalışmak, 
; yorulmak değildir. işin büyüklüğü ve kü

çüklüğü de mevzubaba değildir. 

2 - İnsam yoran ve zayıflatan şey, 
kendine daima endişeler icat etmesi, ehem• 
miyetsiz şeylere fazla kıymet verme.sidir. 

3 - En küçük şeyleri izam eden, en ehemmi
yetaa şeyleri büyük görenler hasta ve bedbaht 
kim.1elerdlr. Herşeyl o!d uiu a-ibi görilnüz ve her 
şeye llyık olduğu ehemmiyeti verini•. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERi 
~ ' . . .. . .. . - . :. . .. . . . u • 

'ta' ~Utnl harbe kadar demok· 
ke~ ıle idare edilen memle· 
1>lnı e~de teşrii, icrai ve adli 
&nt; Uzere üç kuvvet vardı. 
"ıld n ~aye bu kuvvetler ara-

'8 a hır tevazün tesis etmekti. 
~ du kaideyi evvela Ruslar 
't41\ ular, ayrı bir idare siste
ij Urdular. Onları İtalya ta
~. ~tti ve bu üç kuvvetin 
ltıı~cınde yeni siyasi teşek
'° er vUcude getirdi. Ondan 
~ da biz, bütün kuvveti 
~y k Millet Meclisinde top
~~k yeni bir tarz ltabul 

Eskilzmir Fransız Konsolosunun Sevgilisi Suzan 
H. Bulunamadı, Adliyeye Yeni Müracaatlar Var 
---- --= ;----------------------.....;;;----------------~------~ -=-====== 

ı.a:inaenaleyh bizce ilk saf· 
~a tetkik edilecek memle
te er Rusya ve ltalyadır. Di
~ nıemleketlerde bizi ali
~ har edecek şey meclislerdeki 
le~ telif fırkaların vaziyet-

lidir. 

~"Yet Rus;da en büyük 
l\. et, " Sovyetler Umumi 
~ a11Rresi ,, inde toplanır. Bu 
~11ire, şehir ve viliyetlerdeki 
~etlerden terekküp eder. 
~· ır Sovyetleri, her 25 bin 
~ . ~amına bir murah
,. ' vılayet kongreleri her t 25 
~kişi namına bir murahhas 

tl_.ek teşekkül eder. 
~İt Sovyetler umumi kongresi, 
~ lnerke:d icra komitesi in· 
~ P eder. Bu komite (400) 
~b~~ mtirekkcptir. Sovyet 
~anan blltnn adlt, idari, 
'- k iyetini nefsinde toplar. 
~.~onıite d&rt ayda bir defa 
~r. Devletin her günlük 
ltıi~tilli görmek üzre bu ko
--~ ayrıca (12) komiserden 
I~ ı.~~~ep bir heyet ıeçer. Bu 
'~ik heyet bir nevi kabine 

ifeaıni görilr. 
...._ ~\layantn devlet mekaniz
~9ırı1n ana hatları bu suretle 

lıa edilebilir. 

it • 
~alyanın devlet mekanil!-
~ 1 diğer demokrat mem-

l tl~rden şu noktada ayrılır: 
~ ~layada bir Mcb'usan, bir 
b1ı ~Yan Meclisi vardır. Fakat 
d. ılci meclisin haricinde bir 
"''B d._. liyük Faşist Meclisi 11 var· 
9'~k B

1 
U Meclis şu suretle te

~· il eder: Roma ya Faşist· 
'-~il ilk girişinde başta bulu
"'nd Ve gayri muayyen bir 
dôrt det için intihap edilen 
(1'1) aıa, kabineyi teşkil eden 
t'-taf Vekil ve hükumet reisi 
t1 1ndan seçilen miktarı gay-
~UaYyen aza. 

bi}'~t:vletin bütün teşrii sala-
~ 1 hu mecliste toplanır. 

(;'llti ch'us olacakların listesini, 
lt\~t~t Fırkasının programını bu 
~ı,.b.'' tanzim eder. Devlete ait 

)' it • 
~'dile 11 hu meclis tarafından 

edilmedikçe icra mev-

Mühim Bir 
Salıtekarlık 

Maliye Vekilinin lnıza

' 
Bu Hadiseye Bazı iz mir 

* * * 
Gazetecilerinin İsmi De Karıştı 

filnı Kullanarak Vezneyi ~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 İzmir, 7 (H.M.)- Kocası sabık Fransız konsolosu M. (Gi) 

Soymak stediler ye çocuk doğuracağı zannım vermek için kendisini gebe gösteren, 

Ankara, 1 (Hususi) - Ma- Memleket hastanesinden yeni doğmuş çocuk çaldıran, sonra 
liye vekaleti veznesinde bir mesele meydana çıkınca ortadan kaybolan Hafize Suzan H. 
dolandırıcılık yakalanmıştır. meselesi, efkarı umumiyeyi işgal etmekte devam ediyor. Bu 
Meçhul bir adam, Maliye ve- af ika okadar büyüktilr ki Vapur ve tramvaylarda herkes bu 
kiHnin imzasını taklit ederek h d d k d garip adisenin e i o usunu yapıyor. Vak'anm aldıiı tekil 
sahte bir ita emri tanzim yeni bir vaziyet daha ihdas etti. 
etmiş, epeyce bir para aşır· d d Bu da bura a intişar e en lzlürriyet gazetesi Muharrirlerin-
mıya teşebbüs etmiştir. 

Vaktinde farkına vardan den Mahmut Re~at Beyin KaJ.jşıyakada, Hafize Suzan Hanımın 
hu muamele üzerine yakalan· eğlenlilerine iştirak edip etmediği meselesidir Mahmut Reşat 
mak istenen tahtekir kaçıp Bey bu şayialara gazetesinde cevap veriyor, "Hürriyet,, gaze

kurtulmıya muvaffak olmuıtur. tesine mensup hiçbir kimsenin bu eğlentilerde bulunmadığanı 
Zabıta aramaktadır. yazıyor. 

Bergama Çiftçileri S1kmtlda 
Bergama, (Hususi) - Mev

simi geldiği halde Ziraat Ban
kası henüz kredi muamelesine 
başlamamıştır. Bu yüzden çift
çiler çok sıkıntı içinde bu
lunuyorlar. 

ı r Paralar Nerede Harcandı ı Ye n i Ç o c u ğ a 1 s i m 
Diğer taraftan Suzan Hanı· Bu telgrafta, doğacak ço· 

mm meclislerine deva·m eden cuğun isminin kız olduğu tak· 
Hidayet ve Nazmiye Hanım dirde (Tereı:)konması rica edili

, isminde iki kişi ııe, bunu, yor.Diğer taraftan Karntaşta, 
şahitlerle ispat edeceklerini Y enittirkiye sokağında oturan 

Ankaralılar 
lzmire Geldiler, Yarın 

İlk Maç .•• 

Ankara. 1 ( Hususi ) - An
kara sporcuları geldi. Basma
hane istasyonu:ıda samimi 
surette karşılandılar. Ragıp 
paşa oteline misafir edildiler . 

Y arm Ankara • İzmir futbol 
şampiyonları karşılaşacaklardır. 

- -=-

kiine konamaz. Faşist Fırkası· 
1 nın umumi katibi ayni zaman4 

da bu meclisin de umumi 
katibidir. 

Bu meclis, bfüüo memleket 
idaresini Faşist Fırkasının kon
trolü altma koymak için ihdas 
edilmiştir. Meb'usan Meclisinde 
(400) aza vardır. Milli sindika 
konfederasyonları, veyahut milli 
teşekküller intihap esnasında 
namıet gösterebilirler. Fakat 
Fa.şist Meclisi ayrıca (400) nam· 
zet gösterir. Ve bunlar itihap 
edilmezse yeniden intihap ya-

pılır. Bu suretle mecliste 
ikinci bir fırka bulunmasına 
veya muhalif bir zümrenin 
teşekkülüne imkan bırakılmaz. .. 

Diğer memleketlerin mec· 
lisleri hakkında diğer bir 

Asiye isminde bir Hanım 
söyltiyorlar. Çünkü, iddiaya yeniden müddeiumumiliğe mü-
görc, Suzan Hanımın paraları racaat ederek Suzan Hamının 
bu eg" lentiler de yenilip bitiril· b d b un an ir müddet evvel ken-
miştir. disine gelip henüz 1 a ·nında 

Tabii vaziyetten haberi bulunan çocuğunu satın alma-
olmıyan Fransız fevkalide teklifinde bulunduğunu, pa-
komiserlij'ine memur M. ( Gi ) zarlığa giriştiğini bildirmiş
den Suzan Hanıma yeni bir · tir. Vak'anm son safhas1 işte 
telgraf gelmiştir. bu ş~kildedir. 
~ ·-·sıı::s ~..._cm. nn =-x: ~-~...-~~~ ... ~ ,.;...c:. :~=~ 

r • • • • 
ister inan, ister inanma! 

Yen) bir meıarlık me- girmiş. Ne kapı barakmıı, 
selesi ile uğratmak demek, ne pencere siivesi. Birkaç 
eskileri harap etmek ma· gün evvel de tavanlarile 
nasına almmak lizım ise, 

1 

kaplamalarını sökmüşler. 
elhak, bu iş mükemmel Mezarlıklarda yapılan zi. 
surette görülüyor. Buyu- ı yankirhk bukadarla kal
run birkaç misal : mıyor. Birtakım meraklı 

Son zamanda Karaca- kimseler yeni yaptırdık
abmet mezarlığını ziyaret ~arı mezarlara fotoğraf
edenler görmüşlerdir: iler asmışlar. Camlı, çer
Burada, uzun, uzun ka· çeveli, livha haline ko
zılmış, harp siperlerini nulmuş resimler. Mermer 
andıran çukurlar var. Bu lahdin altında yatan kim· 
çukurlar, hazır mezarlar- senin k~nı. olduğunu gös
d1r. Bir ölü geldi mi? I teren hır ı~aret ol~cak. 
Siperin bir kısmı buna Bazı zıyanklrıar da 

t hs. d'I' p d bu lavhalara musallat a ıs e ı ıyor. arası a 
1 

.. 
( 6 d 12 ) 1. k d o muşlar. Eksensıni taıla, an ıraya a ar, . 

· t tt 1 h'td·-· sopa ıle parçalamışlar. 
yam u uru a 1 ıgıne. Bir kısım mezarların da 

Geçenlerde bu mezar· taşlarını ahp götü:·müşler. 
lığın şehitlik denilen kıs- Şimdi mezarlıklar işinin 
mandaki camiye , hırsız düzelmekte olduğuna : 

ister inan, ister inanma/ 
makalede izahat vereceğim. ı.._ ________________________________ __. 

. 
Küçük itilaf 
Konferansı 

İtilafa Mensu; Üç Hü
kumet Her Noktada 
Mutabık Kalmışlar 

Biikrcş, 6 ( A. A. ) - Kn
çUk itilaf hükumetleri konfe-

ransı mesaisine nihayet ver· 
miştir. Bu konferansa iştirak 
eden 3 hükümet fi.kir ve noktai 
nazarları arasında tam bir birlik 
mevcut bulunduğunu görmüş· 
ler, Cemiyeti Akvam mecli
sinde ve Avrupa birliği tetkik 
komisyonunda müşterek bir 
hareket tarzı takip edilmesine 
karar vermişlerdir. 

Bu hllkumetler, zirai buhran 
meseldsine de temas ederek 
zirai mahsullerden bunlann 

yetiştikleri yerlere göre değişen 

gümrnk resimleri alınması 
usulünün derhal tatbik edilme· 
sini iltizam ve tavsiye etmiş

lerdir. 

Devlet Bankası 
Umum Müdürlük Etra
fında Yeni Haberler 

Ankara, 1 (Hususi)- Saraç 
oğlu ŞükrU Beyin Devlet Ban• 

kası müdürlüğüue gelmesi ar
tık uzak bir ihtimal olmuştur . 
Çünkü doktorlar kendisine 

tam bir istirahat tavsiye et
mektedirler. Bu vaziyet karıı· 

sanda Merkez Bankuı müdür

lüğüne eski Maliye milsteıan 

Seyfi Beyin gelmesi mevzu• 
bahistir. 

Meclis Encilmenleri için 
Ankara, 7 (Hussi) - Cumar

tes seçilecek olan mecliı 

encümen azalıkları için eski 

Müze MüdUrü Halil, Matbaacı 
Ahmet İhsan Beylerin Maarif, 

Müderris Yusuf Ziya Beyin 
Adliye encümenlerine aeçilme
leri muhtemeldir. 

Münhal Manisa Meb'uslugu 
İzmir, 1 (Hususi) - Ahvali 

sıhhiyesini ileri sürerek istifa· 

smı veren Nifli Halil ağadan 
münhal Manisa meb'usluğu 

için baytar Sıtkı ŞiikrU Bey 
nam'Zetliğini koyacaktı.r. 

Sözün Kısası 
Yine Hiirriyef 
Yine Demokrasi 
Yine Parlamento 

Bir muhalif muharrirle bir 
"Milliyet,, muharriri arasında 
mükaleme. Sualleri muhalif 
muharrir sorar: 

Hürriyet, demokrasi, 
parlAmento nedir? 

- Eski şeyler. 
- Ne gibi? 
~ Bunlar hep " ıoğumUf 

kalıplar". 
- Bunları atmalı mı? 
- ElbeL 
- Nasıl atmalı? 
- Sola doğru giderek. 
- Misal? 
- Nevyork, Moskova. 

- Bunlann arasında hl~ 
bir mUnasebet yok. 

... 
- Sola teveccüh eden bil· , 

yük miiletler bunlara atmışlar . 
mıdır? 

- Evet. 
- Amerika, logiltere, Fran· 

sa, Almanya? 
- Himm? E.. E... Eve ... 

' 

Evet. 
- Demek buralarda biirri• 

f yet, demokrasi, parlAmento 
yoktur? 

- Yo ... Yo ... Yoktur. 
- Demek bizde de olması· 

nı istiyorsunuz? 
- Evet. 

- T eşkilitı Esasiye Kanunu· 
nu unuttunuz mu? 

- Düşünmüyorum. 
- Bu söyledikleriniz:l yaz• 

sanıza ... 
- 6 mayıs çarşamba tarihU 

"Milliyet., başmakalesini oku
yunuz! 

- Hem de 11 Milliyet " t• 
öyle mi? 

Hükumetin 
Uğraşaca~ En 

Mühim i§ 
{ Baı tarafı birinci 1ayfada] 

Namzetler arasmda Hasan 
B. (Trabzon), Huan Fehmi 
B. (Gümlişane) ve Ali Rıza 
B. (İstanbul) un iıimlerl ea 
kuvvetle ıikredilenlerdendir. 

Encümen intibabahmn ıe..,. 

bes yapılacağı zannedilmek· 
teclir. Bu zannı veren cihet 
bazı meb'uslann şimdiden, bu 
hususta propaganda yapma• 
landır. Sabolıattin 

Manisa Meb'usunun istifası 
Ankara, 7 (H. M.) - Halk 

Fırkası namına seçilen Manisa 
meb'usu Çiftçi Halil B. meb'• 
uıluktan istifasını dGn MecU.. 
Reisliğine verdi. 

Niristin Bir Makalesi 
Lort Atlenin Ankarayı zl· 

yareti mllnasehetile Londrada 
çıkan Nirist gazetesi bir ma
kale yazmıştır. Gazi Hz. nl 
Londraya davet etmektedir. 

Tomruk Suyu 
Membaa iki Yeni 

Sahip Çıkb 
Çamhcadaki Tomruk suyuna 

iki tane sahip çıkmıştır. Her 
ikisinin de elinde tapu senet
leri vardır. Burasını seneler
denberi idare eden adam da 
suyu vermek istemiyor. Her 
iki taraf polise müracaat et
miştir. Neticeyi adalet tecelli 
edecektir. 
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1ÇOCUK 

SAYFASI 
\ 

HAFf ADA 

BİR DEFA 

ı __ J_~_o_n_Ç_oc_~_u_~,~~~ B~~ı ___ Y_E_N_l __ B_l_L_M_E_C_E_M_l_z_~IKullibe~aO~lil~_D_e_n_~~~ 
mını Niçin mak İçin Yeni 
Yaparız? Şartlarımız 

Geçen Kurban Bayrammm Kulüp Azası Kitaplara 
Manasını Ve Sebebini Yüzde Otuz Tenzilltla 

Bilir Misiniz ? Alacaklardır 
Çok eskiden daha Hazreti 

Muhammetten evvel Hazreti 
lbrahim isminde bir peygam
ber vardı. Bu peygamberin hiç 
çocuğu olmazdı. Onun için 
gece gündüz Allaha dua eder, 
bir erkek çocuğu isterdi. "Ya
rabbim aen bana bir erkek 
evlat ver. Sonra onu sana 
kurban ederim" derdi. Niha
yet duası kabul olundu. Haz
reti fbrahimin lsmail isminde 
bir erkek çocuğu oldu. 
' Hazreti İbrahim çok se

. vindi. Fakat onu kurban et
miye söz verdiği için bir gün 
İsmailin kolundan tuttu. Onu 
bir dağa götürdü. Alnından 

öptü. Gözlerini bağladı. Fakat 
tam keseceği sırada gökten 
bir koyun geldi. Ve Hazreti 
İbrahim İsmail yerine o koyu

Aslan kıyafetine girmiş eıek hikayesini bilirsiniz. işte 
bilmecemiz bu aslan kıyafetli eşeğin hilesi meydana çıkmıı 
ve hayvanları kendisine iüldUrmllştür. Fakat evveli bazılan 

_işi anlamadan onu aslan :zannedip ııuraya buraya ıaklanmı,
lardır. Saklanan hayvanları bulabilir misiniz ? 

Bulduğunuz hayvanları boyayınız ve kesip bize gönderiniz. 
Doğru bular.~ardan 100 kişiye elli lirahk hediye verilecektir. 

1 KÜÇÜK SiNEMA ARTİSTi 

"SON POSTA KULÜBÜ" 
ne bütlln çocuk karilerimiz 
iftirak için birbirlerile rekabet 
ediyorlar. 

Kulüp azasına birer hüviyet 
varakası veriyoruz. Bu hüviyet 
kartı yalnız azaya mahsustur. 
Bu kam haiz olanlar SON 
POSTA nın verceği sinema- ' 
lara, müsamerelere bedava 
girecekler. Kitapçılardan ten· 
zilit göreceklerdir. 

Gazetemiz Kanaat ktıtfipane
sile anlaşmıştır. Kulüp azası 

kart:arını göstererek bu kü
tllpaneden alacakları herhangi 
kitabı fialinden yüzde 30 ten
zilat ile alcaklardır. 

Gelecek nüshamızda ayni 
tenzilatı yapacak diğer kitap
çıların da isimleri neşredile
cektir. 

' nu kurban etti. işte o zaman-
Japony ada ablalar kardeş- danberi kurban kesmek ve kur

lerini arkalarında torba içinde ban bayramı yapmak adet 
taşırlar. Anadoluda da köylü oldu. Onun için bu bayramda 
anneler yavrularını böy!e ta- 23 Nisan bayramı gibi çocuk 

Rozetlerimizi yakında aza
mıza dağıtacağız. 

Bugünden itibaren kulübe 
aza olabilmek için ya müsa- ' 
bakalarımıza dört defa iştirak 
etmiş olmak, yahut bu nüsha
dan itibaren her hafta bu say
fada neşredeceğimiz kupon
lardan dört tanesini toplayıp 
göndermek lazımdır. Bu şeraiti 
haiz olmıyanlar kulübe aza 
olamıyacaklardır. 

Denizlerde giden vapurl~ 
..ıe•· şırlar. bayramıdır. geceleri yolu göstermek u 6d 

r 
Bırakılmış Y avro 

Nereye gidiyorsun ey garip yolcu, 
Küçük yavru nerede: 
Hani düşmüştün derde 
Onu öğrensem diye! 
Hangi mahkemelerde işinin ucu, 
Nerede gidiyorsun, küçük yavru nerede, 
içimdeki kederde, 
Onun çehresi gizli! 

* Annesi bir Arnavut melezimiş hıyanet, 
Gören bir zava'lıymış önümdeki hayalet, 
Hayalet ki çehre.si lekeli, verem izli, 
O izlerde parlıyor bir ate4 gizli gizli, 
a :r intikam hevesi onu bitirmit yıkmış, 
Batmış yorgun gözıeri alnı pek l5ne çıkmıf, 
Şakaklarında döner bin hayatın bin rengi, 
Kalbinde - belli - inler bir derdin kırık çengi, 

* Nereye gidiyorsun mustarip yolcu, 
Hangi mahkemel~rde kaldı işinin ucu, 
O şen yavru nerede? 
Beni ıokuyor derde. 

* Hayır onu anlatma aile faciası, 
Sefaletin mirası .. Sefaletin mirası, 
Git ey yolcu kederli halinle istirham et, 
Ağlamaaın o yavru bend'!n de bir ıelim et! 
Söyle seni çok seven allkadar bir yolcu, 
Diye anlat çehremi, 

Ruhumdaki beremi 
~nlat ki gam yo!unda bulmuıtun beni kolcu, 
Cöderinden öp, sarıl, 
Kalbinle açıl saçıl, 
Beni hissettir ona, 
Onun masum ruhuna. 

• 

r--· -
Bu küçük kız, sevdiğiniz hır sinema artistidir. Fakat ainema 

artisti olmak insana mektebe gitmekten kurtarmıyor. Onun da 
ıizin gibi okumıya mecbur olduğu dersi vardır. ismi Mitzi 
Greendir. 

1 ANKARA ORTA MEKTEP TALEBELERİ 

sahillerde fenerler vardır· at• 
fenerler gece gündüz Y8~eO 
Bu fenerin hiç söntn~ e~ 

. . . . d akıll 
yanması ıçın ıçm e nı ·-
tertibat vardır. işte bu re

51 

size bu tertibatı gösteriyor· 

Hiç Merak Ettiniz Mi 1 
Yumurta Kaynaymca Kehkeşan DePilen 

7 Neden Kahla~ır ?.. Şey Nastl Seydir 
y ' plı~ 

Bazan zamk gibi yapışık Bilmem hiç biraz aydı 
1
? 

şeyler vardır ki bunlar kayna- gecelerde göğe baktırııı ~et 
tılmca katılaşır. Yumurtanın Şöyle azıcık şarka doğru dl>' 
beyazında da albomin denilen bakmışsanız şimalden ceoll lıJ 
böyle birşey · vardır. Bunun doğru uzanan beyaz bir r0

c11 
kaynayınca niçin katılaştığını elbette görmüşsünüzdür. lçiJ1 ,t• 
bilmiyoruz. Şimdiki halde yal- tek tük yıldızlar da t~~ot 
nız katılaştığını biliyoruz. İşte Bu beyaz yol nedir ı t1et 

musunuz? Hepsi yıldız. 0~ yumurta kaynadığı zaman k Ç bir yıldızın arasında pe tJU' 
onu katılaştıran budur. Kam mesafe vardır. Fakat biıe d.ıt 
da kaynatırsak ondaki albo- re bu mesafe az olduğUll 

1 
min de katılaşır. Zaten yumur- biz onların ışıklarını bir şrıf 

* I 
Git ey yolcu kederli halinle bir •elim et, tanın iyi bir gıda olmaaı ka- ı karışmış görüyoruz. . .0 Ağlamasın o yavru benden de İ•tirham eti alb · d· ;,n • • d. ıÇI Mustafa Ha ret na omın ver ı~. ıçın ll'. Bazan yıldızlan oııuP .ıoı• 

SON POSTA 
KULOBO 

Kulübe aza olabil

mek için bu kupon

lardan dört tane 

toplayıp getirmek 

veya göndermek ll

zımdır. Bu kupunları 

kesip toplayınız. 
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1 
SU .. k UA t A l t ı n d ı r : 1 gözümilzle baktığımız ıa:.,ı 

bu yıldızlardan 10000 .taııb lcİ" 
L------------------------..;..-i---------------------------' aayabiliyoru:ı. Halbukı ~t· 

katte 64,000,000 yıldıı "'ar 

Amcaları çocuklara 9eker vadetmi~ti. 
Fakat bunun için bir tart koymuıtu. 
Hiç aea çıkarmıyacaldardı. 

Çocuklar evveli p9ırdılar. Biribir· 
lerine baktılar. Sonra ktııOımüı .U.: 
bir kenara ılndiler. 

Ve ıekeri kazandılar. Siz de mtı
klfat kazanmanmak isterseniz ıuıma· 
ıını öfreniniz. 

Gözlerim Kapalı 
hedl 

Bir glln iki arkadaŞ f" 
kanı)'o 

konuşuyor, hem de Y1 ıeıııi~ 
larmıf. Birisi birşey söY ıııı ,, 
ve arkadatına " anladın 
diye sormuş. 'Jlldi 

Arkadatı da " Dur,al t• s!I" 
ıöyleme. Gözlerim kap 

11 
ö"" 

S nra s ' 
bunlu duymuyorum. 0 

lerain ,, demiş. ~ _.,,,,, 

]cıaJll' 
Çocuk bilmecesinde . 

. 1 jpel 
nanlann liste•• 

aayf amııdadır. 



Kari Gözile ~ 
Gördüklerimiz 1 

'8ktep T . 
11 b emsılleri Hakkında 
S·1

11 
terem Efendim · 

C'oll -·le b' ' 
~llilc •rtey aormak latedik. 
,._ t kıraliçelitini muallim
'-Ydıt., elif edemiyecek hafiflik 
\tet ' Na,ide Hanımı istifaya 
' ettiler, bir haylı da dedi-
~~' iyi, 
~o umuına mahsus bir 
~ b-t a.hneaine çıkmak, her 
~ 1' kM]ı11nda rol yapmak 
'•e erkek muallimler için 

a.., olmaz mı ? .. 
'ttı 1a1,'- hem yalnız kadınlara 
~r are.ce temsil veren Mual
' iat rhtı bize bu dOtünceyi '-er •ıııez Verdi. Biz de •izden 
~ a.J' karar verdik. Arzı. har-

~•'11. 

C- . Urladaaı 
Ce llzıde ve arkadaşları 
~ ••bınuz: Mekteplerde bir-

•ea·ı 
' 

1 e ile temsiller veril-
~i ~e buna talebe ile birlikte 
leııı.·~ er de ittirak etmektedir. 
•e ~· tdilen piyesin nezaheti 
._.ıa.t. 'Yevt kıymeti oldukça bu 'I tereddüde dütmiye hiçbir 
~oı.ı_ur_. __ _ 

(.\nk nın Koçuk Memurları 
~ arada mesken buhram 
~llllftır) deniliyor. Evet 
~da mesken buhranı kal
~trıu.. r; fakak bu sırf büyük 
~ lar içindir. Onlar için 
~ i er, sayfiyeler, apartman
-'lltl~a edilmiştir. Küçük me
~dır lr hali ahırlarda oturmak-
~· Altmış lira maaşlı bir 
~-urun yirmi lira fedakar
~kt tuttuğu ev henüz tezek 
~dir 11 bir ahırdan farklı dc-

~karanın hükumet merkezi 
' 

1 asıl Ankaralılara yara-r. 

~AJıırlannı bile bir pencere 
&;. ~~ eve tahvil etmişlerdir. 
)ok~ıkara hiç ses çıkarıldığı 
' • Yeni inşaatı durdur
~~ lrıak için, yeni inşa edilmiş 
t'dilecek binalar istisna 
~ ek . suretile eski evler 
'lerı surette bir sükna 

Q Una ihtiyaç vardır. 
~~derdimizin nazarı 'dikka

lnaaım rica ediyoruz. 
Bir küçük memur 

Spor Federasyonuna 
Bir Hitap 

~etenizin 19 Nisan 931 
~~ deki kari sütununda 
~l&yondan soruyorlar) ser
~ ~_ve Niyazi imzasile yeni 
~ ""lllıcni takımı hakkındaki 
~ti okudum. Mezkur 
>~ ~~ hakikaten iki maç 
ttd~ üzere Romanyaya 
!'i>~ni ve Romanya ıam· 
~-'1 U ~e bu hususta bir mu
~ •nıza edildiğinden ha
~ oldum. Efendiler, zan
~ 

0 
nı Yunan milli takımı

~- ttd. uğradığı acı mağluS lıenüz hatırlardan çıkSt Bunu acaba federuyo
~ bilmiyor mu? Sonra bu 
~ ~Yd takım yabancı saha
~ 1'8rk futbolftntln nesini 
~it edecek ? Y okaa fut-
~-GıGn iptidailijini mi gös
,~? Bu gibi zayıf takım
~ )•bancı takımlarla tema-
~ ~ mtısaade edilmeme
~ 6rk futbolilr.tin şerefi 
~. federaıyondan rica 

11
'>'otlu latıkW caddeıl 176 No. 

Nihat 

clles•uı Bir TevellUI 
~ .. ~~hane hastanesi teşrihi 

ne 1• nıuallimi Mehmet Lfıt
('~' Yin bir kerimesi dUn-
Otı"ı &elıniştir ·mi (Bulcin) 
~b.~.~tt ... - .. u t -.qi '• uzun om r e-

ederiz. 

SON PO~TA 

Neler O yor? il · 1 ., . Kadın Ve Kalp işleri 

Tahtlarından indirilen Kırallar Münevverler Tahsilsiz 

Dünyada 

• 
Amerikada Amele ile Müsademe- Kızlarla Evlenirler Mi? 

'Pire Se:-best Liman Oluyor.. ıiirı;ızı::- ;~~~~;:. ·:er:~~'· Zayıflama ;Jersleri 1 
kızlar, münevverlere karşı 
büyük bir temayül duyarlar. ) 
Gazete, mecmua ve kitaplar- J 
~a gördükleri imzalara uzak
tan uzağa Aşık olurlar. On
ları hayallerinde büyütür, be
nimser ve görmek için çıl

Sabık Yanu Kıralı Koa· 
taatln ... dl lagDte·ecle 

, ... maktadır, 

Sabık Alman lmperatoru 
YO yeni karısı 

Amerikada 
Polislerle 

f.paayadaa kafaıJ• -cbur lralaa Kıral 
Alfou timdi Fr ... ada 1erl•1J1D•kte4tr. 

-
Sabık lmparaforıça Z ta ve Macar 

kıralhğını lstiyen Artldak Otto 

Amele Arasında . , İspanyada 
Harlan, 5 (A.A) - Ha. ~n 

mmtakasında maden kömürü ı Grevler Ve 
ocaklarında iş yüzünden çıkan 
bir ihtilaf neticesinde ağaçlar Kavgalar 

Cebelüttarık, 5 ( A.A. ) -
arkasında pusu tutan amele 
bir polis kıt' l\sına taarruz et
miştir. 4 polis neferi ölmüş Yerli amele tarafından ilin 
ve birçok polis neferi de ya
ralanmıştır. Polisin mukabelesi 
üzerine mutaarrızlar daha şid
detli bir ateş açmış oldukla
rından polisler ricat etmiye 

olunan grev dolayısile Tetou

an' da birtakım kargaşalıklar 

olmuştur. Bir çavuş olmüş, bir 

yüzbaıı ağır surette yaralanmış 

ve birçok neferin de hastaneye 

kaldırılmasına mecburiyet bisıl 
olmuştur. Sükün ve intizam 

ve takviye kıtaatı alıp getir
miye gitmişlerlerdir. Nihayet 
mitralyözler ve göz yaşı dök
türüctl gazli bombalarla mü-

iade edilmiştir. 
cehhez olan takviye kıtaatı 
vak'a mahalline gelmiştir. 

Portekiz 
Asileri 

Founchal, 5 (A. A.) - Lon
don namındaki lngiliz kruva
zöril Portekiz . asilerinden mft
rekkep 61 kişilik bir grupu 

Cumew kruvazörüne naklettik
ten sonra lngiltereye mütevec
cihen hareket etmiştir. 

Irakta 
Veba 

Tahran, 5 (A. A.) - Irakta 
veba zuhur ettiği bildirilmiş 

olduğundan hudutta karantina 
ıerviai ihdas edilmiştir. 

Eski Nazırlar 
Takip Ediliyor 

Madrit, 5 (A. A.) - Barıe

lon ubık valisi ceneral Dasfu-

jols ile aabık nazırlardan M. 

Juanla Cierva hakkında tah· 
kikat icrasına başlanmııtır. 

Talebenin 
Grevi 

Lizbon, 6 (A. A.) - Maarif 

nezareti tarafından neşredilen 

yarı resmi bir tebliğe naz~ran 

yüksek mektepler talebesinin 

grev teşebbüsü akim kalmııtır. 

dırırlar. 
Bu kızların içini yiyen bir • 

kurt vardır: Tahsili bu adam
larla küfüv olmıya müsait de
iildir. Binaenaleyh böy!e bir 
adamla ne sevişmek, ne ev
lemnek mümkündür. Münevver 
bir adam hiç cahil, yahut 

Arka üslü yatınız ve kolia
zı vücudunuz hizasında 

tahsili az bir kızla evlenir mir uzatınız 

Sabık Bulsar Kıralı Fer· 

dlaant timdi Almanyada 

7qamaktadır. 

Bu ıuale kendi kendilerine 
menfi cevap verirler. Fakat 
hayallerinde daima bu imza 
sahiplerini sevdikleri için ar
tık başka erkekleri beyenmez 
olurlar. Meşhur olamamış kim
seleri küçük görürler. 

Bu zihniyet ve bu yanlış 

görüş onları bedbin yapar. 
Sevmekten, sevilmekten, hatta 
evlenmekten mahrum kalırlar. 
Onu anlıyacak bir kimse bula
mıyacaklarmı zannederler. 

Halbuki münevver erkekler Vücudunuzu lmldırarak otu-
münevver kızlardan boşlan- ·unuz. Sonra b .. ca!dannızı 
mazlar. Hatta bir Fransız mu- kırmadan ayak parma'darımZ\ 

.-sa: ık I::tgan ~mııl ~ .. 

refika11 

nanistan 
Pirede 
Serbes Liman 

Atina, 6 (A.A) - Hükümet 
Pire limanında serbes bir mın
taka vücuda getirilmesine dair 

bir kanun layhiası hazırla
mıştır. Gelecek temmuzda tesis 
edilecek bu mıntakada iptidai 
maddelerle ticaret eşyası üze
rinde lüzum görülecek mua
melelerin yapılmasını temin 
için fabrikalar ve imallthane· 
ler yapılacaktır. 

harriri, münevver bir kadının 
fena bir zevce olduğunu söy
lemiştir. Okumuş kız, kendisini 
yüksek görür. Ev işlerini, ço
cuk bakmayı hor görUr. O, 
kitaplar içinde kaybolmak, 
manevi alemde yaşamak ister. 
Evi ihmal eder. Çocuklarına 
ehemmiyet vermez. 

Halbuki erkek evinde ken
disine bakan, evine çeki düzen 
veren, çocuklarını biiyütmesini 
bilen bir kadın ister. Çünkü 
bugünün erkeği eve bir hiz· 
metçi, bir mürebbiye almak 
için evlenir. Münevver kadında 

1 
bu vasıfları bulamayınca kan
sından da, evinden de soğur. 

Onun için münevver erkekler 
dahi tahsili az kızlan tercih 
ederler. 

Maamafih mUnevver bir er
kek te nadiren iyi bir baba, 
ve eyi bir koca olur. Mü
nevver erkeğin alakası evinin 
dar duvarlarından dışarı taş
mıştır. Kadın ve çocuk onu 
tatmine kafi değildir. Münev-
ver bir erkeği eve bağlamak 

hayli güç bir iştir. Onun 
içindir ki münevverler nadiren 
mes'ut bir yuva kurabilmişler
dir. 

R l I G I Benim kızım olsaydı, hcr-
Omanya 1 ar Buraya e iyor halde çok münevver bir genç-

Köstence, ( Hususi ) - La- le evlenmesine mini olmıya 
mora bankası tarafından bir çalıtırdım. .. 
İstanbul seyahati tertip edil· Kayseride Hicran Hanım: 
miştir. Şimdiden birçok mti- Kocanız saf, temiz, huysal 
racaat vardır. Seyyah kafilesi bir adamdır. ldareıi kolaydır. 
buradan 9 Temmuzda doğru Evine ve size aadıkbr. Dtıılln
lstanbula hareket edecek 10 ~ meden hareket e4r, hislerine 
gün kadar kalacaklardır. ' tlbi olur. Onun için • d~ima 

rebpere, akıl hocasına ıbtıyacı 
vardır. Hiçbir itini baıkasile 

Kilis Kaymakamı Mahkemede danışmadan yapamaz. Fakat 
kendisini herkese sevdirmiye 

Kilis, ( Hususi ) - Evvelki muvaffak olur. Naziktir, güler 
sene bekçi intihabı esnasmda yüzlüdür. Hurafata inanır. Ze
ysptığı bazı hareketlerden do- ki bir kadın bu adamla kolay
layı muhakeme altına alınan ca mes'ut olabilir. 

kaymakam Cemil B. hakkında T d A A « t • H ıre e . . ermın . 
yeniden bazı tikayetler yapıl
mış ve neticede Devlet Şurası 
tarafından hakkmda tekrar 
lüzumu muhakeme karan veril

Sevgiliniz muktesit, dindar, 
mutaa111ıp ve kıskançtır. Fakat 
ailesine çok merbuttur. Evinde 
huzuru sever, kavga ve g'Ürültü
den hoşlanmaz. Karısının 1adalıa-

mİf, tahkikata da başlanmııtır. tinden emin olduğu müddetçe 

tun uz. 

Tekrar arkaya yatarak ayak
larınızı başınızın tizerinden 
aşıracak surette arkaya atınız. 

iyi bir koca olur. izzeti ncfsirae 
çok düşkündür. Yalnız her neden
se kadınlar bu tip erkeklerden 
hoşlanmaz ve onları iyi anlıya
ma:ılar. Halbuki ideal bir koca-
dırlar. .. 

Mer inde Hatiçe Hanım: 
Kocanı& iradesine sahip, mat· 

rur bir adam değildir. Kendi 
dü,üncelerinden ziyade batkala
rının dütüncelerile hareket eder. 
Hu raf ata inanır. Son derece mü•· 
riftir. Karalarını aldatmasını bil
mez. Sadakati asıl sayarlar. 
Kendisini herkese sevdirir. Bu 
kabil adamları idare kolaydır. 
Fikirden ziyade hisle harekd 
ettikleri için, onların hislerini 
okıamak, rönüllerinl kazaomal: 
için kifidir. 

* Ankarada Ha... rem B. 
Kocanız idealist bir adamdır. 

Bir it yapmadan uzun müddet 
dGt6nOr, sonra icraata reçer. 
Herıeyl wkuundan evvel dilfü• 
nilr, fakat harice hiHettİrmez. 
Uyırunıuz hareketleri yoktur. 
Çabuk hiddetlenir, fakat çabuk 
sükun bulur. Drüst ve kahraman• 
dır. için, için yatarlar! Kendisine 
muti, aadık bir kadınla iyi l'eçinir. 

Hanrmteyze 

TAKViM 
Glla 51 8 - Mayıs- 931 Hızır S 

Arabt 

1' - Zilhicce • 1349 -Yaklt·e.zant-vaaati 

Güneş 09.39 4.SO 
Öğlr. 4. s 12.10 
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Rumi 

25 • Niaan • 1347 -vakıt·rzanl·vaaati 

Alqam 12.- 19.12 
Yataı 1.47 20.59 
lmaak 7.59 2.sı 



. - 6 Sayf~ SON POSTA 

( · Bugünün Meselelerinden 1 Teftişler · Sinema/ a 7 
'-----------------------------' İnhisarları Ve Daireleri ·-+--------------.---
/ 

S ey r İse fa İn Fena İdare Ediliyormuş.. Teftiş Eden Müfettişler 
Birşey Söylemiyorlar Bu akşam ASRİ SİNEMADA 

Apartıman 
trolsuz 

H • k "" I • K Bir ay evvel Maliye Heyeti J ay e e r J' 0 fl - Teftişiye Reisi Adil Beyle bir· 
AŞK KEPAZELiGi 

likte İstanbula (6) kadar Maliye 

M a S r a f 1 a r MilfettiJi geldi. Bunlar, lstan· 
• • • buldaki inhisarlarla bütün hü· 

filmini takdim ediyor. Rf-'/oJ 
Methur alnemacı GENINA'mn b.ı mükemmel eteri, JACK Tlf rJ,1' 
ile bu aui filmde ~ençliğl, tenliği, ve edası aayuinde pek )it 

CARMEN BONI tarafından temıll edilmektedir. il 
CAZiP TABLOLAR • UNUTULMAZ SAHNELR Perde aral~" 11' 

[ Baştarafl 1 inci .. yfada ) 
kabesiz yapıldığından şikiyet 

ediliyor. ( ıOO - 200) bin lira
hk bir vapur alınırken Avnı· 
paya heyetler gönderildiği 
halde bu muazzam masarifin 
fabrikalardan doğruca alınma
sı mümklln iken bura piyasa
auıdan zararla alındığı söyle-
niyor. 

Bunlar, dedikcdu, şayıa idi. 
Biz, bunların derecei vüsu
lrunu öğrenmek, doğruyu doğ
ru, yanlışı yanlıt olarak hiz
zat alakadııranıu ağzından 

dinleyip yazmak için Seyri
aefain Umum Müdürü Sadul· 
1ah Beye müracaat ettik. U· 
mum Mildllr çok meşguldü. 
Buna rağmen bizi kabul etti 
ve anlattı: 

Maaşlar Meselesi 
- ldar~ memur ve müstah-

demin maaşatınm verilmesi kı§ 
mevsiminde bazan on, on beş 
gün geç kalmIJbr. Bunun 
sebebi tnbiidir. idaremiz, ka
zanıp veren bir idaredir. Kış 
mevsiminde hasılat azalır. 

Şimdi bu j' düzelip yoluna 
girmiştir. 

Mürettebat Ve Zabitan 

Yalova Sarfiyatı 
Yalova mubayaat ve sarfi

yatsna gelince: Yal ova işi, f ev
kalade bir iştir. idare, buraya 
söylenildiği g1bi milyonlar sar
fetmiş değildir. Sarfolunan 
para ceman (600) bin liradır. 
Fakat yapılmış olan iş bir mil
yondan fazladır. 

Bunu anlamak için oradaki 
vaziyeti ve teferruab görmek 
lazımdır. 

Büyük mubayaat, kereste 
ve aaire münakasa ile almmıt
tar. Çimento da, fabrikalardan 
ve piyasa fiabndan ucuz tedarik 
edilmiştir. Fakat hakikati söyle
mek lazımgelirse geçen sene 
bazı sıkı ve muztar zamanlar· 
da süratli davranmak için bazı 
lüks efya ııatm almmıfbr. Bu 
ise, mecburi bir vaziyetti. 

Levazım MUdUrUnUn 
Apartımanları 

Söylendiği gibi Seyrisefain 
levazım müdürünün be~ apar-
bmanı yoktur. Bu, yalandır. 
İki tane bile değildir. Bu ada
mın vuiyctine vakıfım. Apar
tımanı iki tane bile değil. 
Yalnız bir evi vardı. Bu da 
ailece müşterektir. Bu evi, 
şimdi apartıman haline sok
maktadır:. Bunuo için de Emlak 
Bankasından istıkraı yapmıt-

Sefcre giden gemilerin pa- !ardır. Onunla yaptırıyorlar. 

ruızlıktan mü.Jkül vaziyete Talebe Memurlar 
firmeleri varit depdir. Bunlar, ldueye yarım gün devam 
ldSmllr ve sularını buradan eden genç Ticaret mektebi 
alır ve liderler. Mürettebabn ı talebesinin kıdemli, eaki me-
parası da monta.zam verilir. murlardan yüksek tahsisat 
8a7.an vapur aeferd~ gecikir. almaları pek tabiidir. Kıdem· 
Ay başı, bir hafta, on gtın, tileri mağdur etmemek lixım
ıeçer. Maaş ta bu suretle dö- gel~~kle bera~~r yOksek 
allşte verilir. Bazan muı;tar tahsılı d~ naıan ıtıbara almak 
•niyetlerde vapurun bulun· mecbısriyctindeyi:ı. idarede, 
duğu mahal acentadan da, iptidai tahsilli memurlar dev
telgrafla izin alınarak, tediye ı ri, tabii bir gün nihayet 
yaptınlır. bulacakhr. 

İki Dolandırıcı 
Ticaret Odası Namına 

Hayli Faaliyette 
Buiunmuşlar 

Ticaret odası nam ve hesa· 
bına abone kaydetmek sureti· 
le baxı tacirleri dolandıran 
Abdullah ve Cemal isminde 
iki şahıs yakalannıı~hr. Bun
lann ıimdiye kadar dolandır· 
daldan kimseler tahkik ve 
tesbit edilmektdir. 

Kaçakçı Sarraf 
Dün borsada kaçak sterlin 

.. tan ( Avranı) iaminde bir 
earraf yakalanmışbr. Hakkın
da takibat yapılacaktır. f 

!Temyizin Kararı 
--

Hakin1lerin Tazminat 
Davaları Nerede 

Görülecek? 
Ankara, (H.M.) - Temyiz 

Mahkemesi umumi heyeti, Aa
kimlcr aleyhine açılacak 'a'l
minat davaJarınm temyiz dör
düncli hukuk dairesinde tet
kik ve hükme raptolunacağı
na dair bir içtihat kararı 
vermiştir. 

Bu karara sebep, lslanbul 
hikimlerinden biri aleyhine 
açılan bir tazminat davasın
dan dolayı T cmyiz Mahkeme
si Dördilncü hukuk ve ceza 
dairelerinin tallhiyetsi%Hk ka· 
ran vermeleridir. 

Bir Ev HikAyesi 
kümet dairelerinin bazı mua· 
melelerini Ankaradan aldlkları 
talimata göre teftiş altında 
bulundurmaktadırlar. Bu tefti-

VARYETE NUMAHALARI .OUO MlsSHY FLf.URR 

Bir ev satın aldığım doğ· 
rudur. Fak at 25 bin liraya 

BESSIE AND JOHNNIE 

değil, (7500) liraya. Bu kadar şin tal'ZI ve mahiyeti tamamen 
param tabii mevcut olabilir. mahrem tutulmaktadır. 

H E Y O E L B E R G Ş A R K IS 1, t 
( 2 KALP BiRLEŞiNCE ) ve (HA YALIN ~oNll,, ""'i( Esasen beni ordudan da 

tanırsınız. Orduda olduğu gibi 
Seyriaefainde de işlerim mey
dandadır. Ben, bekir bir ada

Hukuk Fakültesi Reisliğin
den: 

filmlerini ibda eden sevimli WlLL Y FORST tJll ' 

-------'~ iyi filmidir.. :2_22>~ ~~ 
mım. Fevkallde hiçbir masra- tebrimize gelmiş olan Atina Söz/Ü 
fım yoktur. Faıla olarak eski· meb'usu maruf muharrir ve 

· Senfonik Konsar' ::: 
Y annld cuma gtıol,..,;,. ~ 

Balkan haftası münasebetile 

den de beş on param bulunmak siyasilerinden Masy& Leon )Plaklar 
lazımdı. Makka.s 8 Mayıs 931 tarihine · __ _ 

Sadullah 8. bu ce•apları müsadif cuma gilnü saat on Peyami Safa B., Fikretin 
verdikten sonra bize. münasip yedide. Darülfünunun Veıneci- Şiirlerinden Mürekkep 
bir gtlnde Y alovaya gidip lerdekı konferans salonunda • ,.. • • 
kendisi de orada bulunduğu "Şarkta Sulbü Müsalemet Te.ş· Bır Plak Serısı Yapıyor 
bir sırada yapılan tesisat. gö· kilit." mevzulu bir konferan.s 
rüp. i~ahat alınmasına tavsiye 1 verecektir. A!'2u buyuran ze-
etmışhr. vatm teşriflerı. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sôgligelim ... 

Reamlnblıl i:b:c gönderlraenlx •in 
tabiatıaıu alSyllyebJUriıı. Fabt buaua 

için ıBnclerllecek resimler ı,.t •• tabii 

pozda çeldlmlt olmUI llumda. Takı 
mOtehua .. ımıs ıa&taleaaıada hataya 
dUtıaealn. 

Tülatl..-1•1 aalamak Gıu• .. ise rr 
• ı. rlndore• karflenmls hakkında 

mUtehaNa .. Mıu11 mOtaleuııu •t•li'if! 
• o 
f 

aatırlarda okuyaltlllr,.-lıılıı : 

* Bir lcariimiz: Ciddi, ken~· 1 

halinde ve · 
tiyatklrci .... 
Kendini ı&ste
recek, alayişi 

ve nilmayiıli 
hare ketler den 

ve fuzuli mo
da haleler den 
içtinap eder, 
mes ' u li yet ten · 
ve zararı mc \ 
huz itlere gir~mekten de mü\~ 
teniptir. Herkese itimat etmez 
çabuk kııar, IAtife ve takaya 

ıelemez, muamelibnda dUrüst 
titi% ve kısmen de vehimlidir, 

istihzayı affedemez urul ve 
nizam haricindeki idareci ve 

yarahcı kudreti zayıftır. Vazife 
ve mesleğinde çalışmaktan yıl
maz, tuarrufa riayet eder. 

• 
kongada H. M. Beg: 
( Fototrafı DercedUalyecektir.) 

Husu ve mahcuptur. So-

kulmaz, teşebbüs etmez. Ce
sareti medeniyesi, mücadele 
ve mlinakqa kudreti zayıftır. 
Samimi olduğu ve itimat et
tiii muhit ve muhataplara 
karşı nadiren neşelenir, baya
ta kartı bedbin ve nevmittir . 
Fiil ve hareketlerini tali ve 
tesadüflere terketmiftir. Zaval
blara kBl'fı azami zafı vardır. 
Kendini ihmal ederek başka· 
larının elem •e kederlerile da· 
ha fazla meıgul olur. Kunet
li bir iradenin ıefkat ve ida
resine ihtiyaa vardır. 

* lbrahim Halil beg: Çalış-
kan, sokulgan . 
ve müteşebbis- r 
tir. Fayda ver· J 

miyen teklif 
ve teşviklere 

kapılmaz, iıini 
bilir, kolay ko
lay başkaları-

nın iradesine 
tabi olmaz, ka
dın mevzuları-, 
na karıı zafı 'vardırdır. Şık: 
lığı sever. Kendisine ehemmi
yet verdirmek ve aayılmak 
iater. 

Resim rlDderea lta111 karUerlmU, 
aat.U.. ..... ,... eevalıııt redktı;t lçla 
aabsrsızlanı1or •• •ektup rlktdererek 
'-telrafUerlııla alıdltetlnl Btr•nm•k t .. 
tt1orJar. Bu fotoiralUer latlfar cdKek• 
tir. Bu hu.ueta ınlleterlh olmalannı rica 
ederla. 

"Sahibinin Sesi,, Şirketi bir 
seri sözlll plAklar vücuda ge
tirmiye karar vermiş ve bu 
husus için muharrir arkadaşı· 
mız Peyami Safa Beye müra
caat etmişti. 

Arkadaşımız, Tevfik fikre
tin °Halukun Vedaı,, ismindeki 
maruf .şımnı okuyarak ilk 
plikı doldurmuştur. Memleke· 
timizde ikinci olarak yapılan 
bu tecrübede, .. Anrejisterman" 
kusursuzdur denebilir: Kelime
ler selis, tane tane, berakktır. 
Anlaşılm•yan bir mısra ve ke· 
lime yok gibidir. Hatta, müp-
hem olmak korkusile, Peyami 
Safa Bey, baza harfleri ve 
heceleri, dikkate çarpan bir 
şiddetle telaffuz etmiştir. Bi
rinci kısımda (yazık) ve (arık) 
kelimelerinin (k) larile (haşyet· 
le) kelimesinin (ş) harfi iki 
kıvılcım gibi plaktan dışarı 

sıçrıyor. ikinci kısımda da 
bir kelimenin tekerrürll vardır. 

Arkadaşımı:ı diyor ki: 
- Dört beş plAk daha oku

yacağım. Şirketle mukavelemi
ze göre kendi e~erlerimden, 
babamın ıiirlerinden ve belki 
de Namık Kemal ve daha baıı 
eaki Ye yeni tairlerimi%den 
intihap edeceğim parçalarla bu 
pllldan dolduracağım. Mes'ut 
Cemille piaklardan birine mu
siki refakati de ilave etmeyi 
düşünüyoruz. lık ptağım sat.1-
mıya bqladıktan sonra bazı 
yerlerden mUsbet ve lehimde 
mütalealar aldım. Bu arada 
Fikret Adile ve " Va 
kit" gazetesine mUteşckkirim. 
Fakat ben bu ilk tecrü
beyi yüzde yüz muvaffak ol· 
mut addetmiyo:-um. Bundan 
aonra mikrofon karşısında 
kendimi daha fazla bulaca· 
ğımı llmit ediyorum. Çnnkn bu 

J 1 de Glorya sinelll~ ~ t 
profes&r Vahan Mnbed ~ ~ıy 
Beyin idaresinde kısıııell ~ "" 
ve kısmen profesörÜJI k;t; 
sinden mürekkep ~ lıtıy 
bir orkestra heyeti t .J" 0ot 

senfonik bir konser ~e 

_:ektir. / '-S 

BORSA ~~ 
l.tanbul 6 Mayıs ı9ıl ıy_ '' 

- Kapanan fiatlaJ' """' "lllla 
NUKUT ;" 

laterlla rJf/ 
Dolar Amerika. Ilı" 
20 Frank Fransııı :..." 
20 Liret ltalyan ıJI/ 
20 Frank Belçika ~ 
20 Drahmi Yuııaa t)I' 
20 Frank lavlçre ~ 
20 Leva BuJl'ar pr 
ı Floriıı F elenıenk (lıı" 

20 Koroa Çekotlonk ,ı/ 
1 Şilin Avıuıturya ~ 
1 Rayhtmııırk Almanya ,. 
1 Zelotl Lehlatan ""-.,,. " 

ffı,, :ıo Ley Romanya 
20 Dlaar Yuroalnya 

1 Ç~rvoneç Sovyet 

' KAMBiYO 
Londra 1 laterlla laırtlf 
Nlly. 1 TGrk Hr... dolar 
Puls ı Tark ltrHı Frad 
MUlııo l ,, ,, Liret 
BrDluel 1 ,, " Betıa 
Claevre 1 ., " Praak 
Sofy.a 1 ,. ,, Leva 
Ameeterdam ı T. " • Florha 
M•drlt 1 T6r Ura• Pesta 
Berlin 1 ,. ., Mwlı 

V arıova 1 ,. " Zel.ei 
BUkret 20 Ley kurut 
Ruıya 1 Çervonovlf kwllf 

' 

.~ .. 
•' •" ,, _, 
:~ 
~ t 

~~ 
J1 ~ 
~ \'b 

tİfl' '\>: 
ALENi TEŞEKK()Jt ~ ~ ~ç 

Kızım Mukadderin "e~ ... ~ -""' 
dolayı beyanı taziyet ed-,7 ~ ' 
cenazesinde bulunmak ~ ~ 
bulunan akraba Ye abb••~ ~ 
cünılesine ve bllba••• ,.-.,. c_ 
kabri üatüne bir çelenk.;, 

16 
t.ı..;"~ 

Ziraat Bankaaı memur -1cJ ,,- ~~ 
ıekkiJrlerimln ib1ltını '"" ~ .1' .ıı 
rim efendim. ~ 
Sabık ••Cumhuriyet,. •e:- / ~ ~ 

Mahmut Ned~/ ' 

esre;cngiz makine &no;d~ 
cudun aju!dan baık• 7. 
tarafını kımıldatmamak bd! 
ıiir inşat etmek alışmıY' 7ı, 
birşey. Bununla beraber -' 
jistermanm ( acs kaydetdl _. 
mlikemmeliyetine bayraot 

~=====-==========================================================================================-==============~~.."1 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TIŞKb.lTI 
- Yazan: Makenzie-

F erda!i gtin sefirle Rendel 
itleri bafma gittiler, ben de 
kendi kendime 'kaldım. Vazi· 
yeti kavramak için okadar dü
şündüm ki fena halde asabi· 
le?tim. Ertesi gtın Atinaya 
inerek doktor Aravantinilao 
müracaat ettim. Doktor derhal 
bir haataneye girip bir mllddet 

pirinç lipasından başka bil'fey 
yemememi tavsiye etti. Hatta 
hemen ferdası gün için, iyi 
ıanıdıiı bUM11i bir klinikle bu 
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bapta lizımgelen husu.sah te
min edeceğini söyledi. 

Akşam saat alta buçuia 
doğru bazı tanıdıklara tesa· 
dnf et1.:m. Beni darülfünun 
bulvarı Uzerinde iamini ha-

brlıyamadıiım meşhur bir 
kahveye gtsturdüler. Burada,'J 
ıelecek OD beş yirmi gün mll• 
temadiyen pirinç IApası yiye .. 
cejimi dilfünerek somurtuyor
dum; ıaraon birdenbire önUme 

bir liate koydu. Baktım; bunda F erdui aabah doktor nab- mut hissini veriyorlar. Artık birkaç haftalık -:t' 
tam otu.ı muhtelif dondurma zıma bakıp ta, her zamankin- Herhangi bir hastanenin ka· miyetimi doldurmıy• bW" 
iaal yualı idi. Dondurmaya den daha yavaş atbiını ı8- p111ndan girerken, içimde dai- dum. ,ti.., 
hiç dayanamadıjım için, bun• rilnce, bqmı salladı vo der- ma bir soğukluk, bir korku V. hemen be111etıb ~ 
lan tatmak, çeınilerine bak· bal kliniae yabp adam akıllı bisaederim. Gerçi bu kdinikin ziyaretime ıe!ir ve bet ~ 
mak bende mtlthlt bir tedavi edilmem lllzumunu içi bembeyaz. ı temiz ve her tinde de kapuyu adet• il 
arzu, adeta bir hırs oldu. tekrar etti. Tabit bir akıam tarafı sıhhat kokuyordu. Fakat hırsız ıibi ihtiyati• .• •~j~~ 
Fakat seğlam bir adam bile evvelki dondurma ve istakoz ne de olsa burada on bq, yir- pardı. Benim kend~e- ~ ~ 
bunların bepsinde11 birer parça · hiklyesini kendisine anlatma- mi gün, yalnız kalmak beni çalıtmaklıiım hakk1:,ıw. ~ d 
yiyemiyeceği için, şu son ser- dım bile. adeta kurkutuyordu. Dqannın olan tekli.fia kabul d ııil' ~·'
bes günümde olsun bunların Doktorla beraber bir oto- gUrllltüıünll bırakıp bn seaıiz ve bir mllddet Atin~ ~' ,lf ~· 
iyilerinden birkaç tane yemek mobile atlayıp kiliniğe gittik. yere girmek iıtiyordum. Be· cağımı bana ilk gellt10 

\ .. ,-·) 

istedim ve aordum. Arkadaflar, Buramn sahibi, bu taraflann reket versin bana tahaia ettik- lemişti. _ı:1ot~ l~ı 
iyi olan altı dondurma a&ylo- bütün doktorları gibi, doktor- leri oda sokak llzerinde idi. - Fakat aıiziın, 01 ~'J" :4'cli 
diler. Ne olursa olsun diyerek dan ziyade bir otel mlldürllne Ve dıprının ıesler'.ni ft!C:ebill· Aaıl milfknIAtftin ı;:'" ~ ~' 
bunlardan d6rt tanesini yedim. veya teşrifatçısına benziyordu. yordum. Bu da bir teselli idi. tinde. C. de mukab e1' ~~ ~ 
Artık cesaretim artmııb. Bir Filhakika doktor Aravantinüı Birkaç dakika içinde toyu• tetldlibna tabsia edoC S. -- ~ 
müddet sonra hUHhı ihtiyati gibi bazıları istisna edilirse, narak yatağa girdim. Dokto• para yok. Tabii br..tıdl~ " 
de bir tarafa bırakarak ak- buranın doktorlan insana, yal- run bana tahsi1 ettiti huta maqmı keııdl taht "'-. · 
şam yemeğinde nefis bir mayo- DiZ nabztDl değil, fakat aynı bakıcı da el~iıeleriml toplaya- vmyorum. ,,, ' -... 
neıH iıtakoı yedim ve yattım. zamanda kesesini de yoklıyor- rak dışançıktı. ( Ark•'

1 
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·KADIN SALTANAT! il 
İki Kalp Bilme
cemizi Doğru 

Halledenler 
BIKAYB 

• 
ır G·· · Sarayın 

Baş başa 
Oç Büyük 

Bu Sütunda Hergün 
Yazan: Raif .tevzi un, 

l<adını 
•• 
Verince ••• DELi GÖNÜL 
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~tlan qiklrdı. Padl- ı Oçtbacll Murat, devletin lda- f Memnun oldum. Benim itiyat
,.. llılbıden Venedikli Sa- resini eline bırakbiı Sadıra- lanmı bu derece gözettiğin 
~ "'1tanı dlltlirmek... Hal- zamı Sokollunun kooatma aık lçln var ol. Eıasen ben aalta

( Vencdikli ) de elinden sık aiderdi. Bu hem vezirine nab 1adece böyle rahat ve 
1•pıyor, ( tarli zlilf) Une ce~ile hem d~ ~ız kardetlne eğlenceli bir 6mUr sürmek için 
lediö; ta 

1 1 
k k iltifat olmak içmeli. iatemiştim. Dünya ve devlet 

•· ç ı ~ı ını en-
1.J -ta aftft. Bu ıcfer de vaki olan da- umuruna vezirim olan zevcin 
~ -aumak, onun i 6• veti kabul etti. M h b k ~ dlltnıek değil, bilAkiı e met paşa a ıyor. 
~" kabilse onun hem Herşey daha evvelden ha- Bizim nemize IAzım.. Kendi 
~ he111 de koynuna ıo- zırlanmlftı. Konap ıenif llemlmlze bakalım .. Ve der- l.-~~~~~~~~~~~ 
'1 il muvaffak oluyordu. bahçesinde aazla, çengiler, aa- laal ifret Alemi başladı, Oç balta evnl nqrettijiaiıı ıkı 

l. .... ,:aıiyet karşısında Nur- zendeler, içki takımları tam uzlar çalıyor, aazendeler tay- kalp bllmecemlıln dotru hallini ba· 
~ Yald il ( ki --1. ) radald reelmde r8rebi)irialnlı. Maama· 

e Sultan hasedinden manuı • zev ,....aue ye IDyor, rakkaıeler ince tUllere flh buadan •aada difer dofru hal 

~ a uygun bir halde idi. b"-" 0 b' h ld b h • tekmerı de vardır. Bası karlt.riml& ba 

Gtd 
r, ne yapacamnı -- O u.-unm ş ır a e a çenın e· - Bu haz rlı'-'ar • en rtln d k reaımde röroıea 9ekllden .. a-ı ,e11mer-

11. ı IU I gur T • rİreJdi tarhları ar&SID 8 ele- a :1•• M rT de bllmeeeyl halle anıvaffak olmut· 

~e t.. • il Murat bir ttirlU Sa- :Uarclı. uradın aj:ıı kulaklarına bekler gibi uçarak raksedi- lardır. 
"Q1 "' J d Dofru halledenlarden mlklfat ka· 

' tanın tadına doyama- yor ar ı. .ııaaanlann ı.ımlerl .. kuandıldan .. a-
\ı..: Gençlig-inin ilk hızını - Aferin hemıire.. Dedi. (Arkul Yar) klfatlar tunlardır: 1.tanbuldald kartıer 
, ·~ b cumarteal ,Un8den itibaren her ıtın 

' traher alan padişah atıedea aoara ldareh ... mlae ujn7arak 
~ llltn hedlyelerial alabUlrler. Tapa lrarllerl11 

' ası ile bu işvek6r ı L AA N L A R hediyeleri adreslerine ıbdullmlttlr. Otğla kalmıştı. Edirne erkek llııeaJ il Hamdi B. bir 
b· it , 'cuz roman, latanbul Beyotlu Marrerlt aokalı 
111t rti U ~ 11 Yaldaa bir kuta pku, l.tanbal Tıp 

n Nurbanu Sultan ile talebe yurdu 527 Ha)'rl e. bir kutu \lnu Bahar ıeldL Şeblrlerdea k~lere, aayflyeJere la 
~ f n karısı ve artık •. a..a K oclal .. ker, tanhul Yaf l•kelul ilk kantar f~ ,..-aealıtar. lra)'a verilecek eYlıılıı, dalreab, arına:& 
t..:'"1 tlatl 'I 1 J fJB •araa •e yahut ld.ralaaacak n, daire " oda l.tlyoraaQW oc:atı 911 Tenekeci Şerif, bir dolma 
~ S arı ı e meşgu o an lc"'lwa kalem, Oüldar erta •ektep 
\ pla Ultan b:acıbaşa verdı'ler. Aramalı " •-alda ••kit ı.,trm.,ı.ı.. ( 25) 401 O•man n..ı.ea B. bir kutu teker. 

-.ıı ~ v.u··çu··k 1narut ıme ı.u ... ,.,.bnır1a. .,..,. 
~ çevirdiler. .n.~ ( 16) ...... elik ..... klftcllr. H• k.U..• Bir AlbDm Kazananlar 
, hanu dedi ki : fulaaı lçla .., lııa'11f Ube edlals Ada.. erkek ıı ... ı 255 Salt Ösea11 a. 
· 0;lunı, aa.raya ıetir· C" bir btu .. ııer, Ull\IDlıllprl lluradlJ• 

k ,atı/ık evler: Mütenevvi: ........ ., Bakkal Hbeyla Yaaıtulle 
o adar ,U:ıel kWar Seiat B. Mr ,U.el alblm, E.kltehlr 

~ .... .hiçbirine gönnl Yer- SATILIK BAKKAi.iYE l>OKANI - llulatuc:a H.nua Nuan Dikkatine! ~ llMı•I 246 Y•uf Necati 8. Wr 
,,1't 8 Aaara1 Topkapa udd..ıMe eJye.- !roman, Uıı:1111lılprll Haaaa Taı..t. B. 

ır tlrlü tU Venedikll faaliyette 1t.ı..aa 79 a....U ....._. Yu allwıebetlle feYIWlde ucUlalı "uıt..Ue Hlbtet B. bir ,aııeı albll-. 
'-ıı il bA • Kal U,. ~llklıu ..wblalD tqr•J• uiaetl 'H tuııDlt ıı.r t8rlll kolonyalar, loe- Ereı:alıl'I tlft• •akaalar karfıaladald 

' 

ıı... ' .. z çevırmıyor. • ııı...1ttıe clewea aablakbr. -ı Jr.Llde Nebil Beyin hem9lrul Leman 
11Qtı111aı bUyü b d ,..ıar, padralar, kremler, lboapar, ıa.- VT 

~ yap r ı. H. bir t••• e1au k11anm1tlardır. 

d Kll..Ak d y tik cloıalu •• çocuk mllfambalan, eaval 
eşini kendi konag" ına \'U Pa%U a - avus- Birer AlbUm Kazananlar tl K ıinan mahallesi leblebici thHl oyuncaklar ve hu aeYI aektep 

~ onağa bizim Can- aokağı 29 No. ev satılıktır. levulmatıaıa .. ucaau •• .. lylalal Pert.•Dlyal U..ılnde 74 Eanr, San'· 
a gilzel ıeçmc cariye n ... fte darl k :ı_ ucak Dl•&a7olaada s...ı ıtriyat " idler llMkteM 217, PaJıreddm, o.Lıta•a· tttj . ' • ~ r l müe88esab İlr.tı• r&J' ...._. 206 Mutafa, Aakara Sakarya 

l..h ~rsın .. · tadiyeıinde Hasan Beyden lurtalye mafuuından tedarik edebi· MlrteW ıst $ekip Akflt, Çorlu A.akert 
""~ ;;.a llralab. Bir kare tecrlb• edlalıı. ..... b .......... _.. ... h L• 1 Hallt zı D-..a-
31't 0a•Um onlardan birini aorunuz.~ u&f e1Um 1• u.:1 ... \..:! tanı ------------ ama lıalacakaınıs. Dlyanyelu, 174 Sami bİtu Erel, UııunkBprG Gaıl Mahmut 
[.... .. u birini çeker. Bu Kiralık evler: •• 1art .. ı,. ıtriyat majuaaa - 4 kbk ~·bl Si Neaha, ı.tanbal Betlkl&f 
~ ı.11.e_icr saraydaki kadın- f 1~ BHlm P.,. kBtkB Nermin Aıaf, 
\,v~.Yapıbyorsa bo:ıulmut Modada - Temiz ve ucuz ~·HALKINA - Aileler için.. AD•rra erkek orta mektebi 240 Fikri, 

""ltd k halta Ye a.n. •alu- ile hademes- AalUwa •kek ll8e8l 30 Ali Ria., Kaba• 
ohı, ı linin de yıldızı ıön- aile pansiyonu. Yazın temiz ...., .... _.1 halka, pebl..t .... PP- t .. U...ı 754 Nall Oımaa, ÇemberUt., 

• ve ucuz bir sayfiye hayatı maktaJllll. Tecrllbe edea dnamb m"- orta ••lrtep 161 Ceaap Şahabettla, 
i.." geçirmek iıtiycnlere tavsiye ,.. Haliç Feneri Tahta minare Hıılr pvUf 
-~ t '- Muradın kız kardqi ederir. terim olur. Bomoatl l.tuyonuada lıııet ...ıaaUeal ÇlUnfir Hkak Şaban Bekir. 

~qll Pqa ..uta No. ı.s llahlı. 11u- - M h 
~ unun zevcesi Eema Apergi Pansiyonu: Moda - u tıra Defteri Kazananlar 
~ ~u teklifi derhal OaOcO HOsEYIN _ y-.a. •aıuk 
(\. .-'ll .,tn aLIK DAiRELER .. ...., ı JJaklSprG lllmar Ha,,.ettla mektebi 
~~ · ~ - sin 7ealjt elblMler .... ıı... faik iSS. Nerp, Uııuakllpr& Muradiye 

•.... Utlanmadın mı hlll 
uçan? diyorlar bana. Daha 

ıaaaıl uslanır bu bu deli gö
nW, bilmem ki? 

Ômrin uati durmadan, 
ilSnlümtln kaynağı kurur 

mu hiç?... Binbir macera
nın hile söndürmediği bu 

(Yanar göniil), yanardağlardan 
daha ı!zgın; bu muhakkak. 

Fakat, yıllar var ki sadece 
ıon temasından kopardığı ıon 

lokmanın kırıntılarile geçinen 
bu ezeli kaynağın acip ıessiz· 

liti lrktıtiyor beni... Çtınkn 
en inaafaız, en yakıcı feveran-
larını, en uzun ıüren aUkfınet
Jerden ıonra yapan volkanlara 

benzer o.... Bekliyorul'Q ve 
.korkuyorum ondan ... " .. 

..... Ne oluyor bilmemi Ne
dir bu titreme anlamıyorum!.. 

Kalbim göklerin boşluğunda 
imiı gibi; kutmut ta, uçuyoı
muı unkill •. 

Son buaenin aarboşluju ııy· 
nlıyor demek!.. lnfillk yakın
dır ıalibal.. Dinle beni deli 
g&nllll •. 

Sannın acı, acıbcı qkından 
korkmıyor mısın aen? Beyazın 

bayılbca, çıdırbcı fakat tfipbe
Dİn manikUrlll brnağından 

İDlanı kurlarmıyan rabıtası 
llrldUmlyor mu ıenl? .• 

Eameria luı:p, atqli ve 
eritici ~vgisi neacioi ç6rütmedi 

mi bili?. Nedir, ne iatiyoraun?. 
Eliıım 6nllnde yorgun bir abu 
gibi çarpındınl.. Gecenin ren

gini tafıyan g6ze ram oldun; 
•• maviye atladın .• Y alvardın1. 

Yetifmu mi banlar?. Tea •• 
a-6zleria rengi paha biçilmez 
balı deseni ıibi una naktol· 
dular.. Ve sen onlara uir .. ; 
ıavallı ı&olU .• " 

* ~ ~d. kalfa o hafta la- Heebeliadada Rovayyal oteli Wr .. rette belllalz llrlllr. Galatuarq mıahallc.ı laacı Yuuf aokalı l2 HlluU. 
~~~ir paıannın en ...a.. yanındaki 8 odalı ıabık Biga· Amanr paaaJı No. 15 -1 u...nklSrG Guı :.~ahıaut Pqa •ektebl ~ • ·- 6 Sabri, Ankara erlııelı: ı..... • ..... Son bUMDhı tadım 

Yelerini V aJde Sultan diller oteli binası daire daire llenlat r.ıt1or ı 219 Orbu, l.tanbul o..ı.t aatbaa•n- bua-Oa tamamen unuttum! Ve 
labn alarak Sokul- veya tamamı kiralıktır. Arzu ELi ÇABUK s0NNETÇ1 - KlprillG cJa daktilo G:l&lde, Ankara a.taay.. onun -••iz aeıi kulaldanmdan 

e.,,:_ edenlere mcbelle de teni.in e- ..- llEHllET RIPAT. ~lrdl Muammer Be,m ...... lr... -.-
~ille a6nederdi. dilir. Anadolu Ajuw Ilı- hadiye lamaUafa aolrak N-.. Kadriye, Fatih Çarçarda N .. 12 bakkal ı •ncak bugün llilindi... Dünün 

'

\ ~bn olan icler..1-0, dıı - nat tubeainde Bilrhan Beye. ......... Necati, Elhıs lktıeat Baalıau aUdllnl a0k4netini arıyorum •• Tek bir 
...,. ue u- Tl C')t)"J3.5 ,,..., aahaelr, yetim teculıları para111. Fethi B. mahtunau Saldp, ..... ı.. ca.. . . . 

~ ardan Sokullu- • ~ ı · - _ ıs laurlyet ot.it yanıada A.nahlt, lıı:mir yaprağı kımıldamıyan vabfl bır 
iL... .._ la.beri yoktu. Rc4adiye mahallesi Eşref Pap eokak ormandayım aanki ben.. Oka-
'-.~ BOYOlcDEREDI - t.Jı.ı.,. 1 da· MUHTEREM 'I'OCCARLAR - Güm· 13 Cenrtz Tahir, Eyup orh mektep 39 d h t d (' Ö lü f 
~ t_- tamam olduktan ldka ........ .....,...., moltl11uııı: rOk ltlerlniıdc l•tlf11tde ıOr.at tuhllltı HHllU Muhsin, Edirne ort• mektep 161 ar as a, c 1 g n m • 
........ ~· Sultan kardeıini ldrahk rah. ....... ......., karı· we teminat letereenlıı: bahçckapı Arop• Klmran, Ankar:ı C6mhuriyet meete.bl * 

~•et etti. bae, tatlı au. Şlellde Narsllecl1an yaa hanında llhatııi Ahmet fırması11 ı 403 Kemalettin llya, Samsun crltek 
MSHeılae mlracuL - 6 v..tals. - ( Arkası var ) 

t'li . 
~nuz: No. 19 ca ıueteyi elinden yere bı· 

ıucıııan KUCAÖI 
raktı 'Ye kOçftk bir hareketten 
aonra olduğu gibi kaldı. Göz· 

leri dalıyordu. Bütiin mazisine 
ait eski ve yeni birçok hata· 

~ SERVER 
~~l Kendisinden birşey 
~ '-· Kalbini kırmak 
$~ '-· Yalnız daha iyi 
~~iıı,edilain diye onu yab 
~e Verecektik, bunu 
-.._~ p ı..ber verdim. itiraz 
~'t ı...~t ertesi a-ece, 
~ ~e kadar a-örlln-

BEDi 
bftkmeder misiniz? 

.. _ Orasını allah bilir. Za
mane kızlarıdır, birpy diye
mem, vebali boynuna ... 

" - intihar etmit olması 
ihtimali? 

- Ona da birşey ~lyemem. 
Olur mu olur. Zaten içli bir 
kızdı. Yllzll pek gillmezdi. 
Canın• kıydiH yazıkbr, Allah 

ralar zihnine UfiişmfWtü. Bun· 
lana aruında müthiş bir öfke 
duyuyor ve Ferhunde hanımın 
a-ueteye yazdırdığı bua aöz
leri hatırlıyordu : " Kendisine 
öz kızımızdan farklı bir mua• 
mele yapmadık. Bir dediği iki 
olmayordu. Hatta kızımızdan 
keserek onun istediğini ya
pardık. " 

llaaı.ıı. -- iğle llzeri kara
~ ,......_t •velim. 
,._ ~laia Hanım• bir 

•k··ew.ı-

Nermin dişleriıai aakarak de
rin bir nefea aldı, içindeft: 
.. Ah, yalancı, yalancl,, diye 

ralunet etainl -Jl l d' e· d ..I!... .k. 1 MI"/ en ı. ır ewgı ı ı o mu 
Nermin bu aabrlan oka,_. mriı? Hatta lozJanndan ke

l 

serek onun istediğini mi ya• 
pardı? Ab, yalancı, adi kadın .. 

Malik 8. kızına ve ona bir 

örnek entarilik, yahut ayni 
çukulatayı a-etirdiği vakit, Fer-

hunde Hanım kocasının yli· 
zune haykırdı: 

- Senin kaç kızın var? 
Bunun ikisini de ben mi do
prdurn? Elin yanaımuile kı
zımazı nasıl bir tutuyorsun? 

Daha neler, neler ... Nermin 
bunlan hatırladıkça boiazını 
hıçkırıklar dOğOmleyordu. Fer
bunde Hanımın başka bir a6-
dl daha Nerminin bqıoa kan 
çıkarıyordu. Gazeteci onun 
aevcla itlerile alikuını aoru· 
du, Ferhunde H.: 

.. _ Oruım alJah bilir, za· 

...... Nihayet mukadder ha· 

mane kazlar1dar. 

Diyordu. Ah fettan, ıam

maz, içi fesat kadın ..• 

Atıf Bey Nerminl hafifçe 
kucakladı: 

- Yavrum, düşunme oka
dar, yann ben heqeyin çare

ıine bakacağım, dedi. 
Nerminin göderindeo birden 

bire yq bofandı. Kesik bıç

kınklarla ağliyordu. Her nefes 

alışuıda bir kelime tayliyerek: 

- Hayır.. dedi, bunu.. dü.. 

düıllnmiyorum • • • Halamın ••• 
a-azeteye.. yazdıkları .• 

Hüaniye Hanım yumruklarını 
havada aalladı: 

- Ah, ah • cadı kan 1 
diye batırdı. ı 

• Bir hatıra defterinden • 

reket vukua geldi. Yer sal
landı. KAinat sallandı. Ve giiz· 
)erim karardı. Renklerin intibaı 
kayboldu. Ve ben her şeyi 

yeşil, yemyeşil görüyorum arbk. 
Dün; beyaz, kara, eli, san diye 
sayabildiğim ı·enkleri - gözleri
mi kapayıp ta hayal ettiğim 
zaınan - tek bir renk halinde, 
yeşil bir aölün s:ıthma düşen 
Ye hemen düttüğü yerin ren
gini alan, tek renk damlnlan 
halinde görilyorum... Bu yeşil 
renk; bUtün renkleri içinde 
eriten bu bahar rengi senin 
gözlerinin rengidir Şadiye ... 
anladın mı, senin gilzel gözle
rinin rengi ...... ,, .. 

" .... Sarının hodgimlığ ndan, 
esmerin cefasından ve beyazın 
hiyanetinden sana DE deli gö
mU ?.. Yeşilin bir bahar rev
nakile ışıldadığı o gözlere 
tap 1.. Esaretin mutlak olduğu 
bir vaaatta üç dört yıldıza kul 
olmaktansa, bütün bu ilihele
rin, huzurunda diz çöktükleri 
tek bir gllneşe, tek ve yeşil 
güne~e tapm:ık daha doğru 1... 
Sen artık bir esirsin, yeşile 
eair !...,, 

Zeytincilik İçin 
Aydında Bir Kooperatif 

Kuruluyor 
lzmir, 7 (Hususi) - Aydın· 

d biı 7.eytincilik Koopc'ratifi 
kuruluyor. Bu Kooperatif hü
kümctle anlaşarak boş araziyi 
k6ylUye dağıtacak bu suretle 
beı sene sonra (100) mi:yon 
lira!zk bit variflnt membnı t ~
min• edilmiş olacağı 11öyleoiyo:. 

Üsklldar 

HALE SiNEMASINDA 

iKi KIRMIZI GÜL 
Mümessili 

SIAE IiAID 
IJAveten 23 Nisan 1931 Ço

cuklar Bayramı filmi. 
Proıramlıarımı:ı Cumartesi ve 

Çarpmba glhıleri değişir. 

Şehzadebqı FERAH sinemada 
Bu rece menim sonu mü

nasebetile emsalsiz 7.engin bir 
program, san'atkir Naşit Bey, 
Hermine Hanım, sinema, var
yete, zengin program. 

Atıf 8. itin ıalayında idi. 
Bol kahkahalar abycrdu: 

- Barakan fU cadalozu, 
dedi, ben yarın ocu g&receğim. 
Şimdi keyfimizi kaçırmaun. .. 

Erteıi gtln, Nermin, akşamı 
iple çekti. Sabını:ıbğındaa 
evin içinde ne yapacağını bil-

miyordu. Hftniye H. da 
" Evimi bir g6zden geçireyim." 
diye lstanbula inmişti. Nermin 

yalnız kaldı. Gazetenin yu
dıklarıru belki on defa daha 
okudu. Mutfağa girdi ve ken-

diliğinden bir iki İf yapb. 
Atıf Beyin " Ben seni mutfağa 

sokmam. " demesini hatırlı· 
yordu. 

ı\rkaaı Yar 
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HASAN KOLONYASI 
POSTA • 

1 

Limon çiçeklerinden 
san'attir. Markasına 

Sa~ 
• 

mustahzar 90 derece bir. harika! 
dikkat. Taklitlerinden sakınınıı· 

'bİ 
Fransanın JAN MARİ fabrikası, lngilterenin ANKITSON' u Almanyanın 4711 i, ne ise Hasan kolonyası da Türkiyenin llyemut bir harikal san'atldir. Hasan kolonyasının bu nefis ve c~ıı., 
ruh kokusu içinde mestü lAl ve hayran kalmamak mümklin değildir. Hastalara şifa ve sinirlere sükunet verir. Başağrısı, baygınlık, çarpınb zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. MataJ ktt 
tuvalet için yeganedir. Hasan ecza deposu. Büyük ıtriyat mağazalannda bulunur. Memleketimizin ve ecnebilerin büyllk ricali, asri kadınlar, ihtiyar valdeler Hasan kolonyası istimal etıııe 
olup müstahzırını tebrik etmektedirler. ~ 

==========~==============================================================~====================~ 

Annem hona 
''BlOKS. ,, 
olsaydı hu 
hol haşımo 
gelmezdı: 

~ 
~ 

BIOKS Dit Macuna 
ve 

BIOKS Dit fırçası 
TDrkiye Dit tabibleri 
Cemiyeti tarafından 

taniye edilir. 

Müzayede İle Satış 
1931 Mayıtıft IJ inci Cuma ırünU .abab 

ıaat ıo da Şltll'de Yeni lıt .. tyon· 

da KüçUkbahçe sokağında Meşrutiyet 

apartımanının 3 numaralı dairesinde 

mevcut ve FAIRE BACENET Hanıma 
alt mll:ıeyycn etyal:ır, mll:ı:ayede sure· 

tUe satılacaktır. Me,e aı}acından bllfe 
va otomatik kare masadan yemek oda 
takımı, 11 parçadan mürekkep kanape, 
2 koltuk, 6 sandalye, jardlnyer ve orta 

maaası Ua asri ipekli aalon takımı, 8 
parçadan mllrekkep diğer aalon takımı, 

yaldıı:h aynalı bayu, aynalı dolap, 
lavabo ve gece masasından mllrekkep 
aart nefh yatak oda takımı, 5 parçadan 
ibaret vlyenuaz dij'er yatak oda takımı, 
2 adedi broıı:ı: kare lngillı: mamulllh 
.omyell karyolalar ile aynalı dolap, it 
masası, LUI XVI, 2 ndet orta maauı, 
portmanto, •iycnuva:ı: ıandalyeler, ko· 
tonlar, tcıbııre, Türk manıalı, aalamandr, 
çini soba, ayaklı Naumann dikit maki· 
aa11, elektrik avh:eler, t5mlne takımı, 

vazo."• biblolar, 44 parça ıofra hkımı, 
emaye banyo takımı, perdeler, latorlar, 
aahlblnln ıeai gramofon 40 •det pllk• 
brfle veHlre eıyalar, Anadolu ve Ac~nı 

halıları ve aecca delerl, nefh 'ilr piyano. 
Pey ıürenlerden ,., 25 teminat alınır 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 

En ralaat ve en 
Temiz lokanta dar. 

Ayrıca 1 liraya 3 ye-

mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 

ve ı etıni seven 
lazım olan iki 

• Beıincl 

iNTAKI HAK 
Muharriri 

Seyhülislim Zade Ahmet Muhtar 
Politika raıeteai Bqmuharrirlltinclen çıkarılan lamatl 

Müıtak Beyin bu gazetede (Bir Bunak) unvanı altında Hkiz 
8'fio aıra ile neşreyleditl tGrrebat Ye malAyaniyab uyuı çil 
yavruları ribi darma datınık eden Ahmet Muhtar Beyin 
cevabı bu unvan ile neşredilmittir. Ahmet Muhtar Bey; bu 
kitapta l•mail M6ttak Beyin hakiki hüviyetini tanıtırken 
Mutlakiyet ve Metrutiyet devirlerine ait pak m\Uılm vak'a
lar hakkında 'imdiye kıtdar meçhul kalan malömat ve iza
hat vermektedir ve Meşrutiyet devrlnio iptidaaından mGta
rekel umumiyenln akdine kadar geçen on aene zarfında 
her biri hükümdar mevkiine çıkıp koca devleti tarumar 
eden ve milletimizin başında kazan kaynatan Salt Halim, 
Enver, Talit ve Cemal Pataların; Ca'rit; Doktor Nbım; 
Doktor Bahattin Şakir; Cemal Azmi; Kara Kemal; Şiikrü; 
Niyazi; Abdülkadir ve Serezli Dervit Beylerin feci akıbet
lerinin hakiki sebeplerini de anlatmaktadır. 

Beşinci intakı Hak; Mutlakıyet ve Metrutlyet devirlerindeki pek mUhlm 
vukuata dair ço'< kıymetli malQmat ve izahatı; Sultan AbdUlhamld Hln 
merhuma ecnebi bll,.Ok aefirler ve Ahmet muhtar 8. tarafından vaki 
olan mühim lhtarat ve mııruntı; mutlakıyet ve Meırutiyet devirlerinin en 
kudretli ricali hakkında ehemmiyetli v. kıymetli malOmatı havi olım 
d8rdUncU intakı Hakkın utıldıfl fatanbulda Çafalojlu yokutvnda ( Hlmlt ) 
matbaasında ve Beyoillunda Tünel cıvarında ( Mondial ) kOtllphanHlnde 
ve bu kütnphım.,nln l<arlıköy şubuln•le Hlılmaktadır. 

• 

KiRALIK GARAJ 
Taksim'de Cumhuriyet meydanının bir ıkısnıını teşkil eden 

İstanbul Otomobil Türk Anonim Şirketine ait garaj kısmı, 
kısmen ve yahut tamamen kiraya verilecektir. Taliplerin mezkur 
garaja, Beyoğlu 1821 e ve yahut ta lstanhul 2266 ya müracaatları. 

para vermemek ıçın 

Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz. 

KOK KÖMÜRÜ 
Yedikule ve Kurbağalıdere gaz.hanelerinde 

Asgari 10 ton almak üzere tonu 20 liradır. 
Sıkleti garanti edilir. 

Sipariş yerleri: 
SATİE, Metro Han, Tünel meydanı, Beyoğlu 

Elektrik Evi, Beyazıt, iıtanbul 
Tel. B. O. 1161 

,, 
Mühürdar caddesi No 13-15 Kadıköy " 

Kad. 

Muvakkithane caddesi No 83 " 
,, 

Şirketi Hayriye iıkeleaıi No 10 Üsküdar 

Eskişehir vilayetinden: 
Eskişehir - Çifteler tarikinin 17000 - 22000 kilometreleri 

arasında yapılacak tamirata esasiye 16432,23 lira bedel ile 
22-4-931 tarihinden 12 mayıs sah günü saat on ·bete kadar 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olanlarm bedeli keşfin ~o7,5 u nisbetinde teminat 

akçesi veya bank mektubu vermeleri, inşaatm devamı müd

detince bir fen memuru veya liyakati Nafia Başmühendisliğin
ce musaddak bir çavuş istihdam etmeleri metruttur. 

Evrakı keşfiye, şartnameyi görmek ve inşaat hakkında 

fazla malumat almak istiyenlerin Nafia baımUhendisliğine ve 

ihale günü de Vilayet encümenine müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

• 
Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

Cibali fabrikasında müterakim takriben on bin kilo llstüvani 
kazık ( Trifil) 16-5-951 cumartesi ıllnll saat 10,n ta Galatada 
mllbayaat komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Talipler her 
gün bunları fabrikada görebilir. Pazarlıia ittirak edebilmek 
için 20 lira teminat akçesi vermek llzımdır. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat V • Senetlerinizi 

YENlPOSTANE KARŞISINDKt 

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

memnun kalacakıınıa 
Proteıtolar mlıU sCSrillmemlt bir a6ratla •ider •• 

VAPURLAR 1 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

İzmir • Türk 
Pire İzmirden. 

lıkenderiye 

Dumlupınar - Türk - Rizeden 

Marmara - Türk - Mudanya 
Gemlikten 

Gülniha - Tlirk - Bandır-

Bandırma - Türk - Karabi
radan 

lzmit - Ttirk - lzmitten. 

Karamani - Fransız - Marsil
yadan 

Ganimedes - Holanda - Kös- j 
tenceden . 

Atlantide - ltalyan - Kös
tenceden 

Bugiin Gidecek Vapurlar 
Cumhuriyet - Tlirk - Hopaya 
Adnan - Türk - lzmire 
Selamet - ,, - Ayvalık İz-

mıre 

Cide - Türk - Cidcye 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Evkat Tarifesi 

931 senesi Mayıs 10 uncu gününden itibare' 
ilanı ahire kadar muteberdir Sol 

Birinci ~ 
No. Hutut Hareket · Fasıla Hareket ti 2'-ıt 

10 Şişli-Tünel ı Şişliden - Tünele 3,6,9 6,00 'Jlı,- S 
Tünelden - Şişliye ,, 6,26 fJ 

11 Kurtulut ı Kurtuluştan - Tünele 30 23,00 ~~ 
Ttinel Tünelden - Kurtuluşa " 23,30 e 

12 Harbiye ı Harbiyeden - Fatihe 5, 10 6,09 :·!o 
Fatih Fatihten - Harbiyeye " 6, 1 O ' 

14 Maçka ı Maçkadan - Tünele 30 21, 1 O 23,: 
Tünel Tünelden - Maçkaya ,. 21,30 2't ~ 

15 Taksim · ı Taksimden-Sirkeciye 4,6 7,35 211
311 

Sirkeci Sirkeciden-Taksime 10 6,51 '''ıs 
16 Maç k a- ı Maçkadan-Beyazıta 6,9 6, 15 ~ 

Beyazıt Beyazıttan-Maçkaya 14 6,08 

18 T aksim-ı Taksimden-Fatihe 5 7,37 ~ 
Fatih Fatihten-Taksime 30 8,23 21•

31 
19 Kurlu luş- ı Kurtuluştan - Beyazıta 6, 13 6, 15 ~-

Beyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 17 7,05 ~ 

""' Beşildaştan - Bebeğe 5,34 ,,; 
Beşiktaşt<ın - Eminönüne 5,44 -
Bebekten - Eminönüne 7, 13 6,00 'J,lt-

O:i 22 Bebek. Eminönü Eminönünden - Bebeğe 15 6,06 2Aııf 
~ 

Bursa -
liğe 

,, - Mudanya Gem- .:: ,, - Beşiktaşa 1'1' 
Bebekten - ,, 1, 

Recelo .Karol - Romanya -
Köstenceye 

T evere - İtalyan - T riyesteye 
Karamani - Fransız - Batuma 
Atlantide - İtalyan - Napoli 

Mar.:;ilya Cenovraya 

Seyrisef ain 
Mekeı. acentesi: Galah köprü 
Başr B. 2362 .Şube a c::ente5i: Sir· 
keciı Mühürdar %ade hanı 2Z740 

Mersin Postası 
Mahmut Şevketpaşa vapuru 
mayıs cuma 10 da Galatadan 

Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum , Rados, Fethiye , 
Antalya, Alaiye, Mersin'e 
kalkacak, dönüşte T af ucu, 
Anamor, Finike, Dalyan, 
Marmaris, Gelibolu'ya da 
uğrayacaktır~ Gidişte Çanak
kale için yük ahnmaz. 

--~'hh~ ........ iıml .... ~ 

Darülbedayide 
MÜSAMEREI 

MUSiKiYE 
Bu akşam Darillbedayi 

tiyatrosunda Alman erkek 
ve kadın muganniyelerinden 
ınürekkep bir heyet tarafın
dan bir müsamerei musikiye 
verilecektir. 

idare eden Cekalan ma
eıtro: THEO JUNG 

Solist: Mm. Getrud Zie-
kowdur. 

Program ıudur: 
Mendelsohn: P AULUS 
Schubert: H-moll SIN-

FONISI 
Haydn: DÜNYANIN YA

RADILIŞI 

Fiatlar: 3, 2 lira. 
Yer iıtiyenler, Beyoğlu 

Tünel civarında TEUTONIA 
Alman kulübüne milracaat 
etmelidir. 

" 0 •. .. Ak ı Orta köyden - Aksaraya 
~. 23 rt • .. ay- saray 

Aksaraydan - Ürlaköye 
10,16 5,45 

20 5,56 

32 Topkapı -
Sirkeci 

33 Yedikule 
Sirkeci 

Ileşiktaştan - Fatihe 
Fatihten - Beşiktaşa 

Aksaraydan - Topkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 
Topkapıdan - Aksaraya 

Aksaraydan-Y edikuleye 
Y edikulcden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Yedikuleden-Aksaraya 

9,18 6,00 
6,46 

5,13 
6,12 5,34 
20 6,10 

5,10 
6,9 5,33 
12 6,13 

20 

""' 
23,5' 
'/).~ 
..~ 
.,, 

24.d' 
jJ 

2'·~ 
ı. 

/ 
Aksaraydan Edimekapıya 1 5,20 O 

1 Edirr.ekapıdan Sirkeciye 14 5,50 23,~.t 
Edirnekapı· 23r"' Sirkeciden -Edirnek~ıya ,, 6,23 19 37 

Edirnekapından - A saraya ~ 

Balıkçılık Müfettişliğinden~ 
İdaremiz ihtiyacı için tekne ile beraber yeni kelvin ın•rlı: 

lı motor: mubayaası kapalı zarf usustile m:inakasaya tco tf 
muştur. ihale günü olan 14 Mayıs Perşembe günü saat 15 J 
dir. Talip olanların teklif edecekleri fiyatların yUzde Y.,. 
buçuk teminat &kçelerHe beraber ihale saatinden ev\fel ,
fazla izahat ve şartnamesini görüp almak üzere her ,,. 
Galatada Deniz Ticaret Müdüriyeti binasında koıni•Y0 

milracaatları ilan olunur. ~ 

- ORHORUN---;-;eyoğlu, To:~ lıyan vaP 1' 
} mek tep •

0
"' 

• 3S 
-..._ Herırün ub:ıhtan al<şaına kadar :::::::~ 

Doğum ve kadın hastalıktan 
mütehauısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hililiahmer binas 
No. 1 O Telefon lıt. 2622 

DR. SEMİRAMİS EKREM. H 

Çocuk hastalıkları mütehusısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal haıtaneai kulak, boğaz I 

hurun hastalıkları mütehassısı 

Beyotlu Mektep sokak No. 1 
Telefon Beyoj'lu 2496. 

SONPosrA 
---------------~-

Y cvıaf, Slyaıt, Hav adlı ve Halk 1 
........ 

Ware ı latanb:i:'Nuruoı111•..,. 
Şeref aok:ıj1 3S • J! 

Te?t"~')Dt l.tanbul • u2:n 
P0tlA kutusu : latanbıal -.J'~o51~ 
Tell't'af : latanbw so~ 

ABONE FiAT! 

TORKIYE - EC~ 
1400 kr. 
7SO ,. 
400 .. 
150 

27°' lıt• 
ı Sen• 1400 -
6 At S0o 
s .. sOO ~ 
1 ,, 

es ul mü ür: 


