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SABIK SERBES FIRKANIN BAŞLICA ERKANI 
ARASINDA FİKİR - İHTİLAFI ÇIKTI ••• 
COMHURIYET HALK 
RAGMEN FETHi BEY 

FIRKASININ iMKAN VERMESiNE 1 LİDERLERi MÜSTESNA OLMAK ÜZERE SABIK SERBES 
BU DEFA MEB'US OLMAK iSTEMiYOR FIRKACILARIN NAMZETLIKLERINI KOYMALARI MUHAKKAK 

ffalk Fırkasını Namzet Listesini 
Salı Günü Neşredilecektir 

._Ankara, 16 ( H.M ) - Dün 
~ettiğim iki rivayetten birisi 
Old ~Ut etti. Birisinin de yanlış 

ugu anlaşıldı. 

J.f 1 - T eeyyilt eden rivayet 
'1.klk Fırkasının mevcut meb'us

lardan otuz kadarına namzet 

~terıniyerek müstakil mebu's
~ n intihap edilmesine imkan 
trecegidir. 

) 2 - Teeyyüt etmiyen riva
~t te. ~ ethi Beyin bu imka?
l n ıstifade ederek mUstakıl
trı namzetliğini koyacağıdır. 
t fialk Fırkasının verdiği ka
~' ·~Anadolu ajanaı resmen 
blıg etti. Buna ilave edile-

~k bir nokta yoktur. Yalnız 
~" ~akikaya kadar hiç kimse 
t11fe11 imklndan istifade ede-

~k nıllstakillen namzetliğini 
0Yduğunu ilin etmemiştir. 

ıı ~ -.t mllntehibi sanilerin, 
·~it Fırkaat menauplanndan 
~Uldarı nazarı dikkate alıııırsa 
) ilstakillen nainzetliklerini ko
k ~klar arasında da bittabi 
~ildi fırkalarının itimadına 
~~~ zevata rey vermelerinin 
~ ıı olduğu anlaşılır. Bu dil
~ 11~e ile şimdiki halde müs
t t•llen namzetliklerini vazede
.... t zevat arasında Kütahya 
"'ltb• b' ~ Usu Nuri, Erzurum me u-
~· l ahsin, Bilecik meb'usu 
~ •ın, Elaziz meb'usu Na-

"'' l<ocaeli meb'usu İbra· 
~ tb,. Ağa oğlu Ahmet, Refik 
t ~etti, Galip beyler hatıra 
t ltıektedir. 

t:'e1.L• b • • ti 
litı "" eyın vazıye ne ge-
~ te, kendisi dün akşam şunu 
Y!enıiştir : 

~k ~amzetliğimi koyacağım 
dt'"~111daki haberler doğru 
~d~l~ir. Ben evvelce de söy-
tk~~ gibi siyasi hayattan 

~tı Üdırn. Fikrimde musırrım. 
~u böylece yazabilirsiniz.,, 

-~d u vaziyette siyasi hayata 
fik et hususunda Fethi Beyin 
~~en sabık arkadaşlarından 
lttt·'lnen ayrıldığı görülmek-

lt, 

~alk F ırkasmm Namzet 
li Listesi 

t .. ~. llk Fırkasının namzet Iis-,.., .. 
tltş Onümüzdelri salı günü 

l~dile~ektir. 
dl!Ri~~enın muhteveyah malum 
\tal dır, Fakat bugünkü meb-
ltıi:d~n. hemen tamamının is
ttdir. ihtıva ettiği söylenmek-

l· 
ttın tsteden hariç kalanlar .. ,t k' ' 
~d a •ilen namzetliklerini va-
b~ Ccck l b ~ dı o an Ser es Fırka 

' r • Mehmet Emin, Fazıl 

Yeni Meclis 2 Mayısta Toplanacak 
Ankata, 16 ( Ht:!susi) - Yeni Mecliste Halk Fırkası 

Grupu arasında amelenin. de temsil edileceği muhakkak ve 
kat'idir. Burada kat'i sayılan bir haber de şudur : Yeni 
meb'uslar mayısın ikinci günü için Ankaraya çağırılacaklar 
ve o gün içtima edeceklerdir. Eğer ekseriyet hasıl olmazsa 
ilk içtima birkaç gün sonra yapılacak, ayni celsede Reisi
cümhur seçilecek, bu suretle yeni Millet Meclisi teşrii 
vazifesine başlamış olacaktır. 

Berki, Ali Riza, Ali Cenani, 
Mehmet (Kastamonu), İshak 
Refet, Fehmi (Kastamonu) Bey
lerin hariç bırakıldıkları ıöy
lenmektedir. 

Meb'usluk lstiyenler Açıkta 
Kendiliklerinden meb 'usluk 

istiyenlerden biç kimsenin, lis-

teye konulmadıkları muhakkak 
görünmektedir. 

Ankara, 16 (Hususi) - Son 
iki · gün içinde 45 kazada da
ha müntehibi sani intihabatı 
hitam buldu. Bu suretle GQ) 

kazada ikinci müntehip iiı• 
habata tamamlanmış oluyor. 

· Yunan Talebesi Şehrimizde .. 

Muhtelif Yunan fakültelerine mensup elli kişilik bir ka. 
dün şehrimize gelmiş, Darülfünun talebesi tarafından kar~ı-
lanmış ve Tarabyadaki Tokatlıyan öteline misafir edilmişlerdık 
Darülfünunlularımız, Yunanlı talebeye mihmandarlık yapara 
şehri ve muhtelif yerleri gezdirmektedirler. 

Cümhuriyet 
İspanyada Artık Kat'i 

Şeklini Aldı 

Şu dakilcada ispanya 
cümhuriyetle idare edilen dev
letler arasana girmiş bulunu
yor. Vaziyet karşısında kıral 
Alfons kaçmaktan başka çare 
bulamadı. Kıraliçe ile çocukta
n da İspanyadan ayrıldılar. 
Bir5ok şehirlerde hapisaneler 
halk tarafından boşaltıldı. Son 
gelen telgraflar şunlardır; 

Madrit, 15 (A.A) - Hen
daye sürat katarı saat I0,45 
te hareket etmiştir. Saraya 
mensup kimseler bu trene bi
nip gitmişlerdir. Kıraliçe ile 
çocuklan otomobille Ekscuriale 
gitmiılerdir. 

-·--------Büyük Felaket 
Ceyhan Ö~ Köyleri 

Su Altında 

Adana, 15 (Hususi) - Cey
han nehrinin feyezanı devam 
ediyor. Feyezan şimdiye kadar 
görülmemiş bir afet şeklind_e
dir. Sular çok yükselmiştır. 
Köprülerin üzerinden aşmak· 
tadır. Bütün ova ve köyler 
su içinde kalmıştır. 

Halebe gidecek şimendifer 
iki gündür burada beklemek
tedir. Su altındaki köylerden 
silah atılarak imdat isteniliyor. 
Seyhan nehrinin suları çekildi. 

Feyezan tahribatı 300 bin 
dönümdür, zarar da bir mil
yon liradır. 

KİTAP DAVASI HARA
R E TL l SAFHADA 

Rasim Ali Bey 
Hücuma Geçti 
Bazı Tıp Hocaları 

Cahildir, Diyor. 

Fakülte reisi doktor 
Tftflfilc Recep Beg 

Ruim Ali Bey, kendi aley
hinde muallimlikten ihraç ka
ran veren Tıp Fakültesi divan 
azası aleyhinde hazırladığı ki
tapta hücumlarına devam edi
yor. 

Tıp Fakültesi muallimlerin
den Mustafa Hayrullah Beyin 
1927 senesinde tabedilen ve 
fakültede okunan emrazı asa
biye kitabından bazı parçalar 
alarak tenkit ediyor ve diyor ki: 

. "Bu kitabın birinci cildi, 
başt.an nihayete kadar tarif 
ve tabirlerde müptedilerin bıle 

Bugünün Meselelerinden 
• 1 
iki Sene 

• 

Uzayan 
* .. .. 

Bir istintak Safhası 
Son hafta içinde tekrar canlanan " lrtiş~ ,, meıeleıi bugün iı

tintak safhasındadır. Fakat gelen haberlerden anlaşıldığına göre 
m"!hakeme safhasına intikali çok yakındır. işin hayli dedikodulu olan 
iç yüzünil aşağıki satırlar çok güzel tasvir etmektedir: 

Evvelki Kısımların Hulasası 
"Lütfi ve şürekası" hükumetten aldıkları barut ve fişek inhisar· 

İarını ( 300) bin lira mukabilinde (E. M.) Fransız şirketine devrettik
ten sonra ortaklar arasında derin bir ihtilaf başgösteriyor. Şirketin 
tasfiyesine karar veriliyor. Bu arada ( 150) bin lirnnın bazı kimselere 
dafıtılması bu ihtilafı alevlendiriyor. Dün ortakların tevkifi hidiae-
ainden etraflıca bahsettik. Şimdi de tahkikat safhasını anlahyoruz: ; 

Tahliye İtirazları Niçin Reddedildi? 
irtişa meselesinde raşilikle huzuruna çıkarılarak" isticvap 

yani rüşvet vermekle maznun edildiler. Bu mü<ldet zarfın-

olanlar derdest edildikleri ta- da işin içine malum, gayri · 
. . .. malüm birçok başka hadise-

rihten ıtıbaren dort buçuk ler de karıştıktan sonra maı-
ay- kadar mevkuf kaldılar. nunlar tabliye edildiler. 
Birçok defalar müstantiğin (Devamı 6 ıncı sayfada) 

~~~--------·-..-------~ 
Papaslann Sa~tekarlığı Mahkemede 

V ar,issiz ·ölen kimselerin milyonluk emlikini ve arazisini 
sahtekarlık suretile Üzerlerine geçiren Sen Benuva papaslanna 
ait tahkikat ile Defterdarlık meşgul olmaktadır. Bu gibi da
valarda, resmi makamlara haber verildikten sonra bir ıene 

takibat yapılmazsa takibatın (müruru zaman) a uğraması ka
nun icabındandır. Bu ihbar geçen sene Avukat Hikmet Emin 
B. tarafından Defterdarlığa ve Müddeiumumiliğe, ayni zaman
da yapıldığı için bir senenin dolmasına hemen hemen birkaç 
gün kalmıştır. Halbuki Defterdarlık tahkikatın tekamülü için 
tapu ve kadastrodan istediği kayitlere henüz cevap ~lama
mıştır. Daha fazla beklemek (müruru zaman) ı bir emn vaki 
yapacağı için dün Defterdarlık Birinci Hukuk mahkemesine 
bir istida ile müracaat etmiştir. İptidai tahkikat ilerlerken 
vesikalar peyderpey mahkemeye varilecektir. 

ydapamıyacağ• hatalarla bdolu
1
- ı ~a Herro, Ya Merro .. 

u~& k~p a~e iliarie L------------------------~ 
de bir nümunei ecebiyattır. ıc=======================:n 
Bu kitabı okumak Hayrı l h 
B~yin zihniyetiJ hakkında bir 
fikir edinmiye kafidir.,, 

" Hayrullah Bey hastalık ile 
ifet arasındaki farkı bilmiye
cek kadar cahildir. Bir asabiye 
seririyah mualliminin bunları 

bilmemesi çok ayıptır. Pato
loji (Marazıyat) malümatı olmı
yan bir zat Tıp Faültesinde 
nasıl patoloji tedris edebilir?,, 

[Dcvnmı 3 üncü •a}'f:ıda) 
===-.,__ 

TOMBALA 
Müsabakannz Üç Gün 

Evel Bitmiştir .. 

Karilerimizden ellerinde 
bulunan 12 Iavhadan biri
ni seçmelerini ve cumar
tesi gününden itibaren 
mühürleterek sıra numa-

ralarını almalarını 

rica ederiz ... 

(7) inci sayfamızdaki şartlan 
dikkatle okuyunuz 

-Allo .. Orası Ankara mı? Tamam .. Beyefendi Hazretleri .. 
Çabuk söyleyiniz, liitfen .. l~stede ismim var mı? Yoksa tetiği 
çekiyorum, sabrım, tahammülüm kalmadı. 



2 Sayfa !) ( ' 4. ?" • 
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( Halkın Sesi l DABILI BABIBLIR 
FethiB.inMeb'us- .._ ________________________ lll!llllİ..__ 

luğu Rivayeti Ve 1400 Lira!!' apahlıp Açhnlan Bir Verile~ 
Halkın Fikri Alan Bayı O .. kk"' H•k"' . Haber 

M.efauhSerbeaArkaLidut Nerede? u an 1 ayesı Yanlış 
Fethi Beyi" ~nJ4ea • 

"'el>'uılutu ••v1 u.,...i• Polis Burhanettin Ef. yİ Vali Muhittin Beyden iki Sual Soruyor Ve 
· o1uyor. Bu .. ,ı.ıar kar-
tıaında dün garüttiifOmüa Arıyorsa Da Henüz Bu Noktalar Üzerinde Bizi Tenvir 
halk, bu riva7etler öniin4'e Bulamadı.. Et ) • • R• Ed• 
fikrini ,öy1e idi•• etti: ,. me ennı ıca ıyoruz 

Avni B. (Şehzadebqı, Ke
malpaşa mahallesinde mektep 
•okak 17) 

- Oluver.ün canım. 
- Sebebi? 
- Meb'usJuk ~vaafını hai%-

dir de ondan. F aut bq ol
nu o başka. ... 

Hüseyin Klmuran B. ( Fatih, 
\IİfDe sokak, 28 ) 

- Olmum diyorum tabii ; 
hayab ıiyaıiyesi enun &lmnt
flir arbk. .. 
~ayri B. (Fatih, Kumrulu

mescit, Değirmen ıokalr, 164) 
- Olmasın; timdi kuvvetli 

bir esbabı mucibe istenin de-
til mi? 

- Ta~il? 
- Pek yakın umanda ge-

çen bir tecrübe bize Fethi 
Beyin meb 'uı olmuınm mille-
te bir fayda temin etmiyeceii 
kanaatini doğumnqtur. 

• laak B. (Sirkeci, Hamidiye 
cadde.i 13) 

- Benim bu mesele hak· 
kında hiçbir fikrim yoktur. .. 

Rıza B. ( Sultanahmet, park 
k8J'lısı Narin zade aparhına· 
nında) 

- Fethi Beyin meb'us ol
masına taraftar dejilim. .. 

Sami 8. (Kasımpqa, Hacı 
Hftırev mahallesinde Araplar 
aokağında 2) 

- Ben Halk Fırkuındamm. 
Fethi Beyin meb'ua olmasını 
hltemem. 

- Neden? 
- Fethi Bey halkçı değil-

dir, onun için. 
Cavit B. ( Sultanahmette, 

Yeni çeşme ıokağı 37 ) 
- Taraftanm tabii. 
Birkaç ses: 
- Biz taraftar değiliz. 
Cavit B. devam etti: 
- Can:m o adam da fena 

adam değil, akıllı adam: Pa-
riste sefirlik yapmış. 

~Un Gelen Seyyahlar 
Alman bandıralı Siyerra 

Korduya trans atlantiği ile 
dün şehrimize bir seyyah gu
rubu gelmiştir. 

Burbancttin Efendi ilminde 
bir tayyare piyango bilet 
bayii, geçen gün, mtıeasif bir 
hAdiacyc aebebiyet verdi. Sab
riye ve Emine Hanımlann 
büyllk ikramiyeyi kuandığım 
anlayan bu :ıatin ilk iti bu 
ka<lmlann evine koımak, ağız 
kalabalığına retirerek ellerin
den biletlerini almak, kendile
rini bir otomobile koyup dOk-
k&mna getirmek Ye orada, 
ellerine birer paket para t .. 
lim etmek oldu. Fakat kadm
lar evlerine döndtıkleri zaman 
paketlerin içinden tam (1400) 
liranın eksik olduğunu g8rd6-
ler ve polise ıikiyet ettiler. 

Poliı ıimdi bu adamı ara
makta, fakat bulamamaktadır. 
HAdisenin cereyan ettiği gihı· 

denbcri Burbanettin Ef. dük
klmnı açmamaktadır. Tayyare 
Piyanko Müdüriyeti doğrudan 
doğruya bu adamla iş yapma
dığı için hidisede kendisini 
alikadar görmemektedir. 

Burhan ettin Efendi, öteden
beri bilet bayii Eskinaıi Ef. 
ile iş yapmakta idi. 

Maamafib iki ay evvel, bir 
hAdiseden dolayı Tayyare Pi
yango Mndnrlilğil kendisi ile 
bertOrlD muameleyi kesmiş 
idi. Şu vaziyete göre Burha
nettin Ef. zabıta tarafından 
bugün, yann tutulursa para-
lar kendisinden istirdat edi
lecektir. 

Robert Kolej Siporcuları 
Robert Kollejin futbol, 

voleybol ve atletizm takım
ları bu ay sonlarında İzmi
re giderek lzmir Amerikan 
mektebi talebesile müsabaka
lar yapacaklardır. 

Robert kolej talebesinden 
maruf atlet Gançef, geçen
lerde bir otomobil kazası 
geçirdiği için bu ıeyahate 

iştirak edemiyecektir. 

Hamdullah Beyin Sefirliği 
Hamdullah Suphi Beyin Ka

hire elçiliğine tayininden vazre· 
çilmlştir. Kuvvetli bir ihtimale 
göre Viyana veya Belgrat elçi· 
liklerioden birine tayin oluna
cakbr. 

Asrt maluılleblcl dükkAnı 
Bunw, Beyazıtta, Kökçiller denilen ıemtte bir dUkkAndır • 

Şekline göre ve isminden de anlaşılacağı gibi bir mahallebici 
dilkkinı. Fakat .. Asri bir mahallebici,,. 

Her nedense Beyazıt Nahiye MUdürlUğü ıüphe etmiı, 
buraya, gilniln her saatinde girip çıkan bazı kadın ve erkek· 
lerin hallerini garip bulmuş. Dükkin, kontrol ediJmİf. Dük
kanın bir mahallebici dükkinı olmasına rağmen içeride birkaç 
fişe gazozdan baıka birşey buluuamamıı ve kapatılmış. Üzeri 
mühürlenmiş. Dükkin kontrol edilirken içeride birkaç ta 
kama ele geçmiş. Fakat akşam üzeri memurlar gelmif, mü
hürler bozulmuı ve dükkin açılmış. 

Bu dükkin niçin kapanmış ve sonra niçin açılmışbr? 
Hangi şüphe Uzerine kapablmıf, hangi sebep Uzerıne çalıımaıı 
muvafık görülmUştllr? 

Vali Muhittin Beyden bu iki noktanın aydınlablmaaını 
rica ediyoruz. 

~~~---------. .... ----------~~-
Beş Lira İçin Demiryollarında 

Sandık Muhasebecisi 
İşinden Çıkarıldı 

Devlet Demiryolları idare
sinin sermayesi iki milyon li
rayı geçen bir sandığı vardır. 

Bu sandığın muhnsebecisi açı
ğa çıkarılmıştır. Bir müddet 
evvel blançosu ne~redilen bu 
sandığın kasasında ancak (10) 
bin lira bulunduğu anlaıılmış
br. Diğer mevduat, muhtelif 
teşebbiislere yatırılmış ve ik
raz suretile memurlara dağı
blmışbr. 

Kasımpaşada Bir Kun
duracıyı Öldürdüler 

-Dnn Kasımpaşada kundura 
tamirciliği yapan Abdullahın ge
ne kundura tamircisi Erzurum
lu Tahsinden beş lira alacağı 
varmış, AbduUah evvelki gün 
Tahsinden parasını istemiş ve 
arada kavga çıkmıştır. Netice
de Abdullah bıçağını çekerek 
Tahsinin birkaç yerine aapla
mışbr. Tahsin hastaneye kal
dınlmış, biraz sonra ölmüştür. 

Belediye Lokanta Ve 
Sinemalara Narh 
Koymıyacak.. 

Dun eabahki ıazeteler; lo
kanta, bar ve ıinemalara narh 
konacağını yazdılar. Dnn tah
ldk ettik. Belediye bu haberi 
tekzip etmektedir. 

Yapılacak iş şudur: 
Belediye kanunu mucibince 

bu gibi umumi yerlerin bele
diyeden tasdikli fiat listeleri 
herkese görOnebilecek bir yer
de uıb bulunmak lbımdır. 
Belediye timdi bu listeleri is
temektedir. Belediyenin bu 
husustaki ıalAhiyeti narh koy· 
mak değil, listeleri aadece tet · 
kik ve tasdik etmektir. 

Biz bu şayia üzerine aine
macılarla da görüştlik. Diyor
lar ki: 

.. - Buna imkln yoktur. 
Biz varidatımızın mühim bir 
kısmını hilkümete ve belediye
ye veriyoruz. Sinemaya narh 
koymak, belediyenin, bindiği 
dalı kesmesi demektir. Eğer 
öyle olursa biz de sinemalan 
kapar, bu işten vazgeçeriz. ,, 

Bu haberden lokantacılar 
milteeuir olmuşlar. Cem~yet 
reisi Cemal Bey bize dedi ki: 
'4Mesele bize tebliğ edilmedi. 
Edilirse tabii teıebbüste bulu-
nacağız." 

Ticaret Odaları 
Ziraat Odalarile Birleş

mek istemiyorlar 
UzunköprO ticaret ve ıa

nayi odası lstanbul ticaret 
odalan kongresine ticaret ve 
ziraat odalarımn (Milli iktasat 
odaları) namile tevhidini tek
lif etmiştir. 

Ziraat odalan Ticaret oda· 
larile birleşmek istemedikleri 
gibi Ticoret ve Sanayi odala
rında da temsil noktasından 
sanayiciler ve ticaretçiler ara
ımda ihtilaflar olmaktadır. 

Bugün toplanacak olan kon
grece teklifin lktısat Vekaleti
ne bildirilmesi ile iktifa edile
ceği tahmin edilmektedir. 

Otomatik Telefon 
Telefon ıirketi dün d6rdünc6 

Vakıf Handaki tüccar yazıhane• 
lerine otomatik telefon koymuş
tur. Bu yeni teaiaat yakında her 
tarafa teşmil edilecektir. 

Niaan -17 

Günün Tarihi 

Müddeiumumi 
Mahkemede 

Bir cinayet tabkikatmı yıP' 
lren Mehmet lımlnde birini d3r 
melde munun Şile milddehı111111' 
miıi Ahmet Nad Beyin Atarct" 
sada muhakemea!ne bati• .... 
tahkikabn fkmaJi için evrakd' 
lzmit Adliyeıloe ıönderilme•iof 
karar nrilmlıtir. 

Şehir Meclisi 
Şehir mecliıi bugGn aaat (l'> 

da toplanacaktır. Bu toplantıdl 
C93.t) masraf teklif bütseainl 111• 
zakere edecek, yeniden yapılaca) 
( 36 ) mektep hakkında Maaıif 
müdürü Haydar Beyin nrec:ef 
ııahatı dinliyecektir. 

Ticaret Kongresi 
fstanltul mıntakaaı Ticaret 

odaJuı koapulne bufiln Gtlr 
4ea •oua tleva• edilecektir. 

Kadriye Hanımm Davası 
Kadriye H. tarafından ıabıll 

mOıtantik Hikmet 8. aleyhiof 
açılan hakaret davaıana dOn b•f 
lanacalıb. Fakat Hikmet Bey' 
tebliıat yapılmadıtından mubr 
keme mayaın 6 ıncı aiinüne bır•• 
kılmıştır • 

Borsa Kanununda Tadifat ~ 
Cenup hudutlarımı:ıde düşın•• 

toprağından re~mek auretile ,e- ti 
yahat edenler hakkında bor5' . 
nizamnamesindeki takyiclat kaJ. 
dınJmııbr. 

Çankırı istasyonu 
Çankırı latasyonunun lıOşat 

resmi 23 niaanda Maliye Veki• 
linin bir nutku ile yapılacektır· 

Spor Niçin Tedenni Ediyor? . 
lstanbuJ spor federaayonu düıt 

umumt reis Samsun meb'uflJ 
Rana Beyin riyasetinde toplanflllf , 
ıporun tedenniai 1ebeplerini vö· 
rüımüştür. 

Teftiş Yapllıyor 
Zat maaşları muhuebeciUI 

Maliye müfettifleri taranndat 
teftişe batlanmıştır. 

Katil Salih Muhakeme EdiliyOI 
Çatalcanın Beyci kayündl 

Halil isminde birini öldGrmekl' 
maınun Salibin muhakemesio' 
dün ağır cezada baılanmışbr. 

Mısır Kredi F onsiyesi 
Kahire, 15 (A.A.)- ıkramiyell 

Ye yüzde üç faizli Mısır .Kredi 
Fonsiye tAhvilitının dünkü çeki' 
lişinde fU numaralar kaz:nnrnıt' 

lardır ı 

1886 ıeneıinde tedavüle çık•' 

rılan tah•illerden 283796 num•' 
ralı tahvil ile 1903 aeneainde te' 
davüle çıkarılan tahvillerde' 
593212 numaralı tahvil yüıel1 

1911 ıenesinde tedavüle çıkarıl-' 
tahvillerden 126927 numarala tab' 
Yil elli bin frank kazanmıflardı' 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Şehir Meclisi 

1 : Memur - Haslln Bey 1 Şehir Meclisi 
zati Alinizle biraz aörllpııek lati)or, lütfen 
tqrif eder misiniz ? 

2: Şehir Meclisi - Safa geldin Hasan 
Bey, sen Amerikada idin ha? Söyle bakalım, 
Nevyork'la latanbul arasında ne fark var? 

3: Hasan Bey - Müsaadenizle bendeniz 
kalkup gidiyorum ... 

Meclis - Neden Hasan Bey? 

Hasan Bey - Benimle galiba latife r ~~ 
yorsunuz. Nevyorkla İstanbul arasındaki raı._,.
bilmez misiniz? Siz bir kere Nevyorka gitse'!~ 
utancınızdan bir daha lstanbula dönemezsioP' 



tarafa 1 lad uyfada ) 
-· Alal llaldar Beje 

..... .azı...,.,.: 
... ür Be,ia .erleri 
.. aarette tetkik ecti

... birçok ll•ta••• mey-
L-.. Clbr. 
~ aenelerdenberi ta- ı 

ba,le &ğretmektedir. 
llahtar Beyin teclrisab 
~. Tekmil bp 

Amapada yapu " 
~lb•• aYdetinde dotra-

"°iı Uja mlderris tayin 
1İf6hret Akıl Muhtar 
acaba kendilerinin 
olduğu bu ilmi Ye 

aureUe tevil edilemi
bataıar için ne buyu

? Bu efendiler sene
İatec:lilderi gibi mem

tababetile oynamıılardır. 
• inhisar albna almaflar, 

ldb..eye nefea aldamamış
Ve ancak bu sayede 

(aaltalanm) idame ede-

•-"-~ir ." ......_ Ali B. teşrihi mara-
~ Hamdi Suat Bey 

de: 
.... zatin nazari ulftm ile 
tJakaaı yoktur. Kitabı ifa
tıa tarza tahrir itibarile çok 

dır. Bu kitabın ilmi 
e meqııl olmıya değ-

Aeiz olanlar ve nefisle
itbnadı olmıyanlar kendi

laariçtea istinat ararlar. 
Saat Bey de banlatdan 

'llİdem. Hadi Fük B. 
ilimle çOldak elAka• 

35 MMlik kimya ho
. Baıbla tellkkileria

cok uzak, fiziyoloji Ye 

mal6mabndan malı-
• Ômrlnde belki bir 
• kitabı ıarmemiftir. 
etmekte olduğu ibnin 

eldi değildir." 
~ Ali Beyin bu hll

bakahm profeairler 
'etap vereceklerdir. 

Et Meselesi 
'reıu Resim Şekli 
~latleri Belki De 

Artbracakbr 
~ye bdar mezbahada 

koyun ve sığırlardan 
batana muayyen bir 

alımr aralarmda atar
~. yan yanya fark 

. haJftll batına farba 
~ almmaaa pek adillne 

için mezbaha idareai 
---. kilo b8flll• reaim 
...__ teklif etmiftir. Be-

teia ....... ba baauata 
~fam•IOm•b 

SON Pos·ıA 

Son Postanın Resimli Makalesi Sözün Kısası -Sebep 
Ne 
imiş? J: 

l - Gaton kitaplarnufaa birinde diyor iri: 
• lflıe .. ak J11•n1k lriiyiUdütGnde bk- ,o.ıet' ziyası 

ld5m6r pupa Bea on• atqe ahyon1111, 
o •erbal koka laldllp ecliyor. Eter ba 
~ilk ldSmGr pal'ÇMlll• tabiat kuvvetli bir 
tu:rik icra edene, o bir elmu ta olablllr. 

kimlr par.ça•. bir 
mit, elma-. pnq 

ne blJ6k mucize 

... ı.beclcliller• 

3 - S. matlalf tletlflldlk ._ tlrll 
blkblnllibi esuau tefldl etler. E1W 
flmdlye bdar .... .... pldlflai tak
dir eder1ek; artık hiçbir huuta ..... 
etme,.ts. 
Sb ele keaclfkuvvet ve kablll:retinld bilinls. 

- Niaaa a,mcla iatibarlar 
bMu ualar ~bi oldu, farloada 
m•11nız? 

- Firlancla c14ilim. 
- Ben farkındayım. Selpebi 

aeclir,. biliyor. llUl8UDUZ? 

- Bilmiyorum • 
- Hele, bele ... 
~ 8aUr pldf, plİ)'OI 

lmicli. 
- Bilemediniz. 
- Hayat ucuzlu1or 
- Bilemediniz. 
- Hamdullah Supbi Bey 

çekildi. .. .. .. . - Hayır, bayar. 

BUGUNUN TELGRAF HABERLERi - Ruslar dampina yapıyor-
larmış. 

- O da deiil. 

Adana'daki İflisl Kooperatifler Ne Şekil Alacak 1 
Ağazade Meselesinden 'f • • 
Doğan Davaya Başlandı Ve Ne I ş yapacaklar ? 

Adana, 15 (Huausi) - Mil
yoner Ağazade Hul6si Beyin 
iflAa davasından dolaya mah
kemeye verilen sindiklerle hl· 
kimlerin ve baza avukatlann 
muhakemesine buı&n ağır ce
zada başlanıldı. Salon çok 
kalabalıktı. Fakat alAkadar
lardan bazılan gelmediii için 
muhakeme batka bir ,One 
barakıldı. 

lzmir Varidat MUdDrO 
Vakllet Emrine Ahndı 
lzmir, 15 {H111U11I) - E.U 

Ye yqlı olduğu halde bir 
metrea tatan nridat mlldlrl 
Sabri BeJ h•JdrrAde t•hkikat 
Yffllch. Neticede Uledildi. 
Bu abll biri 24, clitetl 20 
Yatında iki çocaia YarcLr. 

Karaliçanin Kardeti Geliyor 
Ankara, 15 ( HUIUll ) -

lngiltere kıraliçeainin kardeşi 
Lort Adlon ve larahn yegenl 
ayan yirmi dardnnde buraya 
gelecekler, bllk6metİll milafiri 
olacaklardır. 

Vapurcular Toplamyor 
Vapurcular birliğinin umumi 

kongresi MayallD ilk baftaanda 
toplanacak ve fU noktalar 
i6rilfiilecektir: 

Vupurclar arasında rakabeti 
kaldırmak, fener rlaumunun 
indirilmesi, Sirkeci limanımn 
temizliği ve Rahbm firketinin 
lcretlerine ait bazı noktalar. 

um . 

Üzümlerimiz 
Cihan Pi7UUH'ldlf'! 
Şiddeti? Rekabet 

iacaret oduına ıelen haber
lere ı&re. Y unanblar 
tldmlerine rekabet içia 
den ıenit teıtkillt yapmışlar, 
Avrapuua muhtelif yerleriJMI\ 
mllmessillikler açmlflardır; Y u
nanblar, OzllmleriDin 16rllml 
içio, propapnda murafı olarak 
ıenede (300) bin lira sarfet• 
mektedirler. 

Son zamanlarda Beynelaıilel 
piyasaya gayet ucuz fiatlerle 

Kalfiorniya llztimll de ıllrülmiye 
bqlandığından lktısat Veklle
ti llzllmlerimizin hem "V unan 
llztımlerine, hem de diğer ucuz 
tıznmlere tercihan sablabilme-
Iİ için tıznmclllllğllmb hak
kmda eauh tetkikat yapbr-
maktadır. 

Fen erin Kupalan 
Çalınanlar On Bet 

Tanedir 

• 

Fener kulBbllnlhı K•dıkay
deki merkezine pen bir bır
ıız, salonda duran kulllbe ait 

muhtelif mllaabaka bahrlllaruu 
temsil eden kupalan çaldı. 

Bu kupalann adedi teıbit 
edilmiftir. Kwnı azama kll-
çük olmak tlzere on beş 
tanedirler. Clmlesi de mablCit 
madendendir. Polia takibat 
yapmakta olup bir an evvel 
hırsızın ele ıeçmeıi bekleniyor. 
Kupaları çalan hınız kulOblln 
abdeathane penceresinden ve 

ıece yanıınd•a Mara ıirmif, 
salon kapasam kararak ba iti 
yapmlfbr. 

• • ister • 

Halk Fırkası 
Münhal Meb'uslukları 

ilan Ediyor 

Ankara, 15 (A. A) - Cüm
huriyet Halk fırkası katibi 
umumiliğinden tebliğ olun· 

- Himmet ediniz bulamıya-
cağım. 

- İntihara karar verenler
den çoğu, son koz olıt- '· 
namzetliklerini koydular 1 te
nin neşredileceği giine k. ar 
tent .. rdiyot ve sublime şi le
rini, tabancalarını, iplerirı bir 
tarafa bıraktılar. Ümit düoy .. ,,ı. 

muıtur: V b f E~-1 
Nisamn yirmisinden sonra nara e 'J • 

Cümhuriyet Halk fırkası meb'us 1\ T • • 
namzetleri fırka umumi reisi l Y ZÇZR 
Hı:. tarafandan programımı:ıın l•ntı•har Ettı• 
esaslarmı izah eder bir be-
yanname ile birlikte ilin 
edilecektir. Bundan evvel fır
ka riyaset divanınca mukarrer 
olan bir noktai nazarın efki
n umumiyeye ve mfintehip· 
lerin ıttılaına arzı münasip 
görülmllftür. 

Bu intihapta, umumi riyuet 
tarafmdad' atatıda jlderlea 
22 intihap dairesinden 30 kadar 
meb'mlak yeri için hrka na• 
mına namzet ıösterilmiyecek· 
tir. Mabat, C&mburiyet Halk 
Fırkua programından başka 
bir programla millet vekili ola
rak Ttlrkiye Bnytık Millet Mec
lisinde ça111mak istiyen vatan
daşlann intihaplarına imkin 
bırakmakbr. Bu suretle Cüm· 
buriyet Halk F ırkasa takip 
ettiği eaaalara uypn ol
mamakla beraber aoktai 
nazarında aamimi olanlann 
tenkit Ye miltalealanna mu
hatap olmak karannda devam 
dmekte ve bu mntalealanna 
kendi izahabnın millet karşı
suıda mukayesesinden fayda 
beklemektedir. Siyui bayatta 
Ctımhuriyetçi, milliyetçi Ye 

samimi mtıtalealann mlldave
leaine memleketi alııtırmak yo
lunda Umumi riyaset divammn 
lüzumlu gördüğü bu tedbirin 

Dün de bir intihar badiaeai 
oldu, kereste taciri Karabet 
Ef. kendini ub. 

Karabet Ef. Pangalbda 
Hamam caddesinde 36 numa
ralı evde oturmakta idi. 60 
yaşlarında kadar varda. 

Uma zamand•nberi ele Un
bpa...,t. ıc.e.t.ciler ç.....-
11nda ~ numarala cltdddacla 
kereste ticuetile uğrapyorda. 
Herkes kendiaini dtbillt tam-
mqbr. 

intiharıma sebebini flyle 
bnlisa edebiliriz: 

Karabet Efendinin ticari 
vaziyeti ıon zamanlara bayii 
bozulmuş, (20) bin Hradu 
fazla borçlanmıştır. Gerçi 
(15) bin lira bdar alacap 
vardır, fakat bunları bir 
tnrlll tahsil edememittir. Borç
lular kendini 11kqbnp ft%İyet 
iflisa doğru gidince Karabet 
Ef. biisblitlln milteessir olmut 
ve evvelki sabah saat yedide 
mağazaya gelmiş, çırak Ah
mede mağazayı açbl'llllft bir 
kahve içmiş, sonra çırağa bir 
yere göndermiftir. 

Biraz aonra çırakla beraber 
iki mllfteri gebnif, Karabet 
Ef. yi tavana bağlı bir iple 
uda bulmutlar ft polise haber 
vermitlerdir. 

Esham Sab'ı Serbeı 
Ankara, 15 ( Telefon ) -

Maliye veklleti Bonada esham 
ye tabvillt alam aablDllWI Hl"' 

beatiai baklanda bir karar 
ittihaz etti. 

Bir Kaz KaÇ1rddi 

ister inan, inanma/ 
Cumhuriyet ~ liraya bile bulmayacaktır. 

Pqte aerıW mtbıuebetile Halbuki bu ıuete 
oraya gitmek iatiyenlere de'fl~ bGtçeaindea yapılan 
bir 1ardua olm~ Ozere •afl&ta kup llbyt 

Cilmburiyet Halk Fubuna 
menaup mlntehibi aani vatan
dqlar tarafmdaa takdir ve isa
betle tatbik olanacatma em

Mtıntehirin bir karm Te iki 
çoc:aja vardır. Banlana biri 
Romanyada ticaretle mefPldlr. 

Arapcamide oturan Cemil 
Efendinin hemtirem Mlkerrea 
Hanımı ayni evde oturan 
Kadri uata kaçırmıftu'. 

Randevucu Bir Otel 
Polia ~urlan evvelki 

gece Beyoğlunda GJayani ao

kaimclaki otelleri koatrol et
mifler, bunlarda Jojef Ye 

Bekir Efendilerin idareainde
ki (Rekort) otelinde randew
culuk edildiği ulaplmq, içerde 
Hacer, V•ıiliki, FJmaı iamincle 
8' a1i- lwlm ,ak•'•a-

bir _,ahat tertip etti Y~ kalıyor. Meseli Anka-
150 lira ile bu seyahati rada asfalt caddeler 
yapmak imktmm te 3pnmeaine, slmrlklere 
etti. ba 4aatte (85) lira sarfiyat 

V akıt ıazeteli, rapa motlrler abnm••na 
aarruf deninde bayle b~ tin • lıiannm ... 
1eyabat tertibini doğra =ı.~~•-~- ~ 

C mb • ...., 'f'va~na ye uareye Ye bulmada Ye u unye.... • k _ .. ___ 
La tti 18ll'eye Uf1 aea ~-aucum e • • 

Bu teyahau 50 kiti auyor. 
lftirak edebilecejiae pre Artık ba ıuetenin i9-
y•pdac:K maaraf 10 bia rafm mma•um anladajma, 

/ar /111111, /dtlr l1111111111JI 

Diyet edilebilir. 
lbfiye: 
Metinde zikredilen intihap 

daireleri fUD)ardır: 
Adana, Afyon, Aksaray, 

Antalya, Ayclm, Bahkeair, Bola, 
Bardur, Bana, latanbal, lzmir, 
laparta, Kayseri, Kutamona, 
Kocaeli, Konya, Klltahya, L 
aiu, Nijde, Sam1UD, Sinop. 
Teldrdai. ---

Irak Tayyarecileri 
Irak tanareclleriaia .,....... 

~ ~·'ri Mldeeipr. 

Esrareagiz Bir 
Cinayet 

KaragthnrGkte Bezirpzl IO

lrapda oturan byu Ef. ile 
:ıetcell KAmile H11111111 cllla 
evlerinde ağar yarala olarak 
balunlll1lflardır. 11,a Ef. bia 
m&tkllltlc "Bizi clayun Mlbltlr 
Fi • ..,do,, di)'e&ilmiftir. 

Köprtllerin Açtlma Saati 
Bir .. ,..un itibaren klp

rller _.,.., •• " 4,45 ile 5,45 
.... açık lnaluwakbr. 

c 



ÇOCUK 

SAYFASI 

1 ANKARAN_l_N_K_l_Y_M_E_T_L_l_Ç_O_C_U_K_LA_R_I _.il Çocuk Haftasında Neler Yapacağız?. 

1

23Nisanda Gazetemizi Ankua Cüm- _ 

huriyet mekte- , 

bi 5 inci ımıf 

talebesi mual

limi Kemal B. 

· ., Çocuklar Çıkaracak •. 
ve mü dür le ri 

M. Fahri Bey. 
Glinderen: 

Ankara Ctım

huriyet mekte

bi 5 inci sınıf

tan 323 ZiyP 

23 Nisanda çocukların haf
tası başlıyor. Bu haf!a çocuk
lann bayram haftasıdır. Son 
Posta, bu hafta içinde çocuk· 
lara fay dalı olmak, onları ey
lendirmek için birçok şeyler 
yapacaktır. 

Bunlardan bir iki tanesini 
bugünden haber verebiliriz: 

1 - Gazetemiz bütün mek
teplerden seçilecek nam~etler 

arasından altı çocuğa 23 Nisan 

perşembe günü idarehanemize 
gelecek, SON POSTAYI çı· 
kaıacaklardır. Bu sayede bir 
gazetenin nasıl çıkbğını, mu
harrirlerin nasıl çalıştığını ga
receklerdir. 

2 - Ço~uk haftası zarfında 
SON POSTA çocuklara beda
va sinema gösterecektir. Bu 
sinemada SON POSTA kulüp 
azalan kartlarını göstererek Bir Parça Siçimle Bu 

Merdiveni Yapınız 
r günü gezetemiziu neşri işini 

verecektir. Bu çocukların se-

bedava gireceklerdir. Bunlar
dan maada düşündüğümüz di
ğer eylenceleri de öğrenmek 

Evvela bütün iplik oyunla- küçük parmaklarmızm içindeki 
nnda olduğu gibi aicimin iki 1 sicimden birer ilmik alın. Son-
ucunu birleştirip düğümleyin 
ve ellerinize geçirin. Sonra baş 
parmakları bütün sicimlerin 
altından uzatarak onlarla kü
çük parmakların dışarısındaki 
sıcımı yakalayın. Bu sıcım 
başparmaklarınıza geçtikten 
sonra, başparmaklarınızı kendi 
yerlerine getiriniz. Sonra yine 
başparmaklarınızla şehadet par-

'maklarmızm içeri tarafından da 
birer ilmik atın. O zaman ip
likler bir ııumaradaki gibi ola
cak. Sonra küçük parmakları
nızdan ilmikleri çıkarın ve iki 
numarada sol elde gördiiğü
nüz gibi küçük parmaklarınızla 
başparmağın içerideki sicimin
den birer ilmik alınız. O za
man yine elinizde de ilci nu-
marada sağ elde gördüğünüz 
şekil meydana çıkar. 

Başparmaklardaki ilmikleri 
bırakınız. Bu sefer küçük par-
maklarınızla şehadet parmak
larınızda da ilmikler kalır ki 
bunlarda iki elinizin ortasında 
birleşirler. Başparmaklarınızla 

1 ra sağ elinizle sol elinizde şe
hadet parmağındaki ilmiği 

kaldırın ve aynı elin başpar
mağına geçirin. Böylelikle hem 
baş hem şehadet parmakları-

. nızdan geçmiş olacak. Aynı 

şeyi sol el ile de sağ elinize 
yapın. Başparmaklarmız üstüne 
sonradan geçirdiğiniz bu il
mikleri bozmadan yavaşça çı-

karın. Bu sefer iplikler üç 
numaralı şekilde sol elde gös-

1 terildiği gibi olacak ve baş
parmağınızın arzsında küçük 
bir müselles olacak. 

Şimdi üç numaralı şekilde 

ıağ elde gösterildiği gibi şe
hadet parmaklarınızı bu mü
ıelleslerden geçirin ve küçük 

1 parmaklarınızdaki ilmikleri bı-

1 

rakın ve elinize dört numara
daki vaziyeti verin. O zaman 

1 
ipliğiniz de tıpkı dört numa
radaki gibi olur. Nasıl güzel 
ve eğlenceli değil mi? Eğer 
çok çok yaparsanız ça-
buk yapmıya da alışırsınız. 

~~---~---------·-.-----------------~ 
Hiç Merak Ettiniz M.? 

1 • 

\'apurlarda Petrol Kul- Vapur Yürürken Ayni 
ıanmak Kömür Kullan- ZamandaNeyeAlhndaki 
maktan Neye İyidir? Suyun Derinliğini Ölçer 

Vapurlarda artık yavaş ya
vaş kömür yerine petrol kul-
anılmıya başlamııtır. Bunun 

sebebi petrohm daha temiz 
olm ıı ve daha kolaylıkla 
ocağ• götürülmesidir. Vapuru 
h;ueket ettirınek için gayet 
yüksek hararet lazımdır. Bu 
bar r t: vermek için de birçok 
~mür ldzımdır. Bu köınllriln 
ocağa atılmasımn zahmetini 

bir ciilşUnün. Halbuki petrol 
tulumba vasıtasile kolayca iı

tenilen tarafa doğru gönderilir 
ve hem d hiçLir tarafı kir
letmez. 

Altındaki suyun derinliğini 
ölçmek vapurlar için çok li
ıımdır. Bilha11a sisli havalarda 
•~ gicelcyin. Çünkü ıiıli hava· 
}arda ve iiceleyin etrafı gör
mek kabil olmadıiı için bir 
sahile veyahut sığ bir yere 
yaklaştığını da görmez. Hal
buki ıuyun derinliğini ölçerH 
karaya oturmaktan kurtulur. 
Eskiden bunu bir ipin ucuna 
ağır birfey bağlarlar deni• 
zln içine bırakırlar, çektikleri 
zaman ipin ıslaklığından deni
zin derinliğini anlarlardı. Hal
buki bugün icat edilmiş bazı 
aletler vardır ki suyun derinli· 
ğini denizin dibine bll'fcy b ... 
rakmadan da anlıyabilirler. 

çilmesi için mektep müdüriyet
lerine müracaat edilmiştir. Se-
çilecek çocuklar 23 Nisan 

istiyorsanız, 23 Nisana kadar 
çıkacak niishalarımızı takip 
ediniz. 

1.-_____ Y_E_N_i~B--lL __ M __ E __ C_E_M_l_z __ ~ 

Kalp Bilmecesini Halleder Misiniz? 
Üç kalp tuzağı ö e 'd- tuzaklardan biraz daha karışıkçadır. 

Bunu kolay halledebil~ek için evveli orta kalbin hangisi oldu-
ğunu şöyle bakarak tahmin etmek lazımdır. Çünkü orta kalp
ten her ikisine de yol vardır. Halbuki ötekilerinin yalnız birer 
yolu vardır. Zira eğer yanlış yoldan başlarsanız halli de gayet 
iÜÇ olur. Sonra böyle tuzaklı bilmeceleri halletmek için daha 
bir kolaylık var. Çıkmadığı pek belli olan çıkmaz sokakları 
evvali karalamak. Böylece çıkmaz yolları karalana karalan& 
nihayet çıkanı, bulursunuz. Doğru halledenlerden yüz kişiye 
50 liralık hediye verilecektir. Netice 15 gün sonra ilin 
edilecektir. 

Birkaç Kişi İle 
Oynıyacağınız Oyun 

Bu oyunu kaç kişile ister- ı ahçı taklidi olacak. Sözle de
aenjz oynıyabilirıiniz. Oyuncu- ğil, hareketle. Dııarıdan gelen 
ların hepsi yerlerine oturur. çocuk mütemadiyen sual sora
Yalnız bir tanesi dışarı çıkar. rak herkesi dolaşır, ve herk"a 
O dışarda iken içerdekiler bir te ahçı taklidi yapar. Kimisi, 
kelime bulurlar. Meseli: Ahçı. tuz serper, kimisi karııtınr, . 
Bu kelimeyi hep beyendikten kimisi de yemeğin tadına ba
ıonra dışarı çıkan çocuk çağı- kar, ilih .. Tutulan kelimenin 
nlır. O lıtediği herhangi bir ahçı olduğu anlaşılınca bunu 
kimıeye bir sual soru. O da anlaştıran çocuk bu sefer ebe 
cevap verir. Fakat sual ne olur, dışarı çıkar, ve böylece 
oluna oltun cevap mutlaka oyuna devam olunur. 

HAFTADJ\ 

BAŞKA MEMLEKETLERiN ttbj 
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20 Kişilik bir çalgıcı heyeti. Bunlar mahaJle çocuklarıd., 
Kendi aralarında bir musiki heyeti vapmtşlardn·. Hepsini idaı' 
eden çocuk üç yaşındadır. 

Bilmecemizi Doğru 
Halledenler 

Beyaz ylldı:darı ı4 ÇİTfi ile ortada 
bırakmak bilmec:ulnln dojru 9ekllnl 
buradaki reaimde göreblllrainlr. Bu 
bilmecenin birkaç doğru tekli daha 
vardır. Bunları da bulanlar doj'ru hal
letnılf addcdllcblllrler. 

Müktırat k:ıtananların iıimlarl aşa· 

iıda yazılmıştır. fatanbul karllerimiz 
Cumarteai gUnünden itibaren liileden 
•onra lderehanemhı:e uirıyarak hediye
lerini alabilirler. Ta9ra karilerlmlzln 
hediyeleri göndeTilmlttlr. 

latanbul kız orta mektebi 413 Atıfet 
H. blT fite kolonya, latanbul erkek 
llaeai S51 Muammer B. bir dolma kur· 
9un kalem, Boılancı kilçUk yalı Nuri 
Beyin km Saime H. bir ipek mendil, 
Bolu orta mektep aon aınıf 85 Nurettin 
Safa B. bir kutu teker, Ankara ticaret 
mektebi Pakize H. bir kitap, Ankara 
ticaret mektebi Zehra H. bir albüm, 
Ankara tlceTcıt mektebi SUheyll H. bir 
roman, Konya hakimiyeti milliye ilk 
mektebi 187 Metlhat H. bir ipek men-
dil, Gelenbevi orta mektep S08 Seyfet· 
tha B. bir albüm kaxanmı,lardır. 

Birer Kitap Kazananlar 
Edirne Cümhurlyet mektebi ı77 Nl· 

zamettln, Eyüp e•kı yeni bahkcı bakkal 
19 Cemal Nihat, Oaküdar Amerikan kız 
koleji Kadriye Ali, Eyüp orta mektep 
13S Cemal Avni, Kabatat li•eai dlSr· 
CIUncii aınıf Burhan, Erkek muallim 
mektebi 67 fethi, Ardın saTay içi ma· 
halleıl 23 muallim Şilkrü Beyden Ah· 
met, Ankara Sakarya mektebi ŞUkrlye 
Fevzi, Nişantıış kız orta mektebi Zehra 
Ali, Beşiktaş Hayrettin iskeleai 13 lb· 
r:ıhinı fıımall, Sen Benuva mektebi 631 
Fahrettin, Konya bedestan civarı isti
kamet terı:lhaneal Mehmet Hilmi Bey
den Süleymıın Slrrı, San'atlar ?Dektebl 
564 Mahmut Kon}a, Ankara •rkek liıe
sl 168 Ihsan, Yozgat CümhuTiyet mek· 
tebi Emine TUrkftn, Adıma Postanesi 
kart11ı Başçavuş ve Hidayet zadeler 
ticaretaneal Cemil Cahit D. ve H. lar 

Birer Takim Mektup Kağ:t 
Ve Zarf Kazananlar 

Ankara erkek llseal 62 Ferit, Betik
taş 19 uncu ilk mektep 302 Orhaıı, 
Yozgat cUmhuriyet mekteni 228 Şükri11 
Yozgat Ana mektebi m:ı:ıılliml Cevahir 
Per:ın, Yozgan Ga:ı:i Paşa Mektebi 
Zehra Şevki, Ankara Ulucanlar Anafar
ta mnhalleıı S Muammer, Uzunköprü 
Gazi Mahmut ;,3, Mektebi 6 Sabri, An
kara orta mektebi .194 Ragıp, Aydın 
kahveci Bil!! ağanın kızı l•met, Çorlu 
Aakcri Haatnne11l operatörU Be.hçet B. 
km fclAI, lımılr Tilkilik han aol.ı.ak çık• 
mazı S Türkln H. ve B. Jer. 

Birer Kart Kazananlar 
Alatehlr Mf:ltU zade Mehmet Halis, -

Kulüp Azasının 
Hüv;yet Varakası 

Şimdiye kadar SON POSTA 
kulübüne yazılanlara bu hafta bi
rer hüviyet kartı gönderilmiFir. 

Bu ka~ı alanlar gazetemizin 
•ereceği ılnemalara bedava gire
cek, kitapçılardan kitap alırken 
tenzilit yaptıracald1'rd2r. 

Şiuıdlye lradar kulübe aza ya
:ıılmaôınızım acele ediniz. loare
haneruiıe mıll'acaat edip bir hU
Y4yet k'lrtı istcyi.niz. Gelecek h ,f. 
tadan itib&.;ren hultihe avı olmak 
iıtiyenler için b~zı h.ay~tler koya .. 
cağız. Bu fırsattan istifade ediniz. 

dt .. i 
~t\r 

~t .. 
lttd 

fll ~lıl 
Bilecik Nafia Batk1tlbl Mehmet ;y ~ 
lu:u Perlhon, Diiıçe Burhaniye ın 11' lll 
le11I Ahmet Beduh, lzmlt orl• ınıı ltııı 
155 Sabahattin, Edirnekapı 17 inci ısıl tt 
tep 228 Mcllıhat, 2ı inci ilk ın'" t Şt 
muallimi Leman, Betlktat Sin•" tlll 
Aziziye caddeml t:ı6 Kadri, Çen~~r l ti 
Kuleli aakert llıe.f U Fuat, Kule:> 
keri lis~I 605 Cemil, Beylerbeyi ~' 
meydanı Şemsibey aokıık !J N•ıflJ 
mali, lstanbul kır orta mektebl1,ı Şaziye Sallh, Hay Skuf mektebi 
be11lnden Erdoğan Hakkı, Uı:unl' t 
poalane yanında Albert Şoef, Etlıff 
erkek llaeıi Cahit, Notr Dam I>~ 
Jlaeal Miryal Vehbi, Beyoğlu lkiJ1C 
mektep Sl Rahşan, ÜıkUdar erke1'111 mektebi Sedat, Eııklfehlr erk•" J 
247 Muharrem, EsMşehlr elektrik ~ 
reai başkltibi Sadullah Beylıı 
MU:ı:eyyen, UıunköprU Gazi Mabın"~ 
mektebi Sil Nesim, Eskişehir ' 
liaeal 76 Ethem, )ta]yen mektebi .. ~ 
besinden ' Emin Ali, Fatih kıırag'I 

1 
karabaş caddesi 97 Mehmet fahf'~ 
Ankara erkek liıeai 137 ŞUkrü, }.il 

Adliye ııarayı civarında urraf t~ 
B. apartımanında Avukat lımail f 
mahdumu Ahmet, Aydın Gaıi 
Mektebi müdilrU ŞUkrü B. vasıl: 
Sabri Öıdemir, Ankara erkek ~ 
706 Fethi, Uzunköprü Ziraat l31111 

memurlarından Necmettin, Ankııtl 
clk mahalle.: Alaşehir sokak 6 ti~ 
C.eb:ı:e Terzi Süleyman Ef. malı 
Yıldırım HUıeyin, lrmir Eşrefpıı~ 
kak Reşııdiyc 13 Ceııi'İZ Tahir, 
köprU telgraf memuru Aziz Ef. blf~ 
Orhan, Ankara erkek llseııi 289 Od, 
Ankara lnönll •ıelltcbi 293 ftı f 
Anknra erkek llııesi 30 Ali Rı~'f§_. 
köy ltnlynn erkek mektebi Fuat 
H. ve B. ler. 

,.. ' Evvelki haft'\ bllmec• k..-11 

au•mda Salihlide avuk;t Hayri~ 
kerlme.I Muıı:r:zez H. denecek ~ 
Salihlide mcr hum euacı Hü•eylJı h 

lnn Nurhayat yasılnııt ve t11•fıl 
ltlur ederiz. 

Amaıı Ne Tub9 
Tıpkı Benim 

Yerimden kalktııı> 

Tıpkı benim kibi 
Merdivenlerden çıııtııı' 
Tıpkı benim gibi 
O dama gittim 

Tıpkı benim gibi 
Pen~ea ~yi açtını 

Tıpkı 1>enlm gibi pJ 

Dışarda Llr rJJe.1 
~örGü:n 

- Tıpkı benim gihf. 
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Kari Göz ile 
Gördüklerimiz 

·r Dünyada Neler Oluyor? 

Loıe Taşı imtiyazı Karşı
sında Bir Mutalea 

• 
ispanya Kıralı Ağlıyaı-ak Memleketinden Ayrıl-
dı-Avam Kamarasında Avusturya-Alman İtilifı ~•ladi111, 

w.ı,:••t vekileti bu defa Eakl
--, e Çll&.aa lüle tatman lmtiya
.... ~ereeeti hakkında burada 
'9t. ~ de•eran etmektedir. Bu 
t.., " •dar uf ak, bByük, tüc
~ ~ eınaflar hepai bu imtiya· 
~ ' Jhindedir. Bu huauata ikb
lııuc1a"elrtıetine n Batvekilete 
.. 1 ~le müracaat etmitler ve 
~ f ıararını anlatmak üzere 
.....:;a!a bir murahha. gönder· 
'-• dır. imtiyazın vücut bulma
bite arzu edenler 3 - 4 zengindir. 
~~· eınaf, tüccar ve halk bunun 
ltrijJtndedir. Zira fİmdiye kadar 
.. en tecrübeler bu aan'atte 
lııt.. ne kadar ıerbestiyet o
~ okadar ihracat fazla ol
~k6 t. Ye. o . niıbette de ahali ve 

Bir mOddettenberl lıpan• ı Alman 
yada biııl olan vaziyet, dün 
gelen telgrafların bildirdiği Avusturya 1 

Hindistan da 
Garip Adetler 

) kikine arzedilmiş olan bazı 
istidalarda bu yolda bir ta
kım ittibamlar serdedilmiş 
olduğunu söylemiştir. Yeçhile kıralliğan yıkılması ve itilafı 

yerine cümhuriyct idarealnio 
ıelmesi ile neticelendi. Son 
gelen haberler, yeni idarenin 
vaziyete tamamen bikim oldu
ğunu gösteriyor. Gelen telgraf· 

Amele Fırkuı azaaından 
biri Hindi.tanda l>uı tari

~~et ııtifade etmektedir. 
'-on· b •ene evvel teşekkül eden 
lııt 1111 tirketi bunu ispata güzel 

l'iloıunedir. 
rlttı ktaaat vekiletinin büyük :ıen
~, el'f değil, orta halli tüccar 
-.

11 
tınafı himaye etmeıi daha 

~;l~hktır. Mutlak bir imtiyaz 
I._ iti halkın ve küçük eana
hllıç~Jr nıü11kül vaziyette kalaca-

•• •öylemiye lüzum yoktur. 
Eakişehir: Faik 

Bir Davet 
12 1r~ 'llrli •nunuevvel 930 da Seli-

tllt& ~alih imıasile bir lakin 
tlllı' Yeti yapan zatin tahrir heye-

ıae an" . . 1 uracaatım r ca ederiz. 

Teşekkür 
~,Yefatlle kalplerimizde çok 
~ bı cerihalar açan babamız ve 
.. ~tfnı avukat Adil Beyin defin 
~ ••••• d ~td rnın e bulunmak ıuretile 
~ili trlermize ittirak lutfünde 
~ llrıan akraba ve ahbaplarımızla 
~ .. 1;taaaray ve lstanbul spor 
':leri mensuplarına en derin 
t,ltı kilratımı:ıın arzına muhte
L.: ıazetenizin IOtuf ve deli-
"qjtıl • ed . f rıca erız e endim. 
\ı.ı Zevcesi ı Zekiye Adil 

"-lan: Dr. Namık Adil ve Hamdi Adil 

lar 9unlardar: 

Madrit, 15 ( A.A) - (XIll) 
Uncü Alpbonse kıral sıfatile 
haiz bulunduğu salAhjyetlcri 
Aznar kabinesine terk ve 
reslim etrniştir. Bu kabine de 
mezkur aalahiyetleri cümhuri
yet muvakkat hükumetine dev
retmiştir. 

Muvakkat hükumet aşağıda 
gösterilen tarzda teşekkül 
etmiştir: 

Başvekil M. Zamora, Hari
ciye nazırı M. Lerroux, Har
biye nazarı M. Az.ana, Bahriye 
nazm M. Cesares Quiroda, 
Maliye nazm M. lndalaggio 
Prieto, Dahiliye nazırı M. Mi
guel Maura, Nafıa nazırı M. 
Albornoz, Mesai nazırı M. Lar
go Caballero, İktısat nazm 
M. Martinez Barriques, Maarif 
nazırı M. F ernando de Loz 
Rios. 

ıucnKTAn HUCAÖI 
~ SERV_E_R~BEDI 
~U Tefrikanuzm HulAsası tecrilbesizliği yüzllndea taımr-
~ L •t .. 1r, d k dı, neye uaradıgw mı anlamaz 
"- ~-.. ı on o u:ı yatında, ökaCb • 

) '-.,dır. Uaaıt akrabasından "KüçOk ve afallardı,· fakat biraz ken· 
't •dtt· b ~· li1p ı lr kadının yanında yaıı- dini toplayınca, ona, pek nadir 
~ hl1ıı ba~adanberl, Nermin, ıokaia 
> ltad a ç.ıktıtı vakit, pCflne ihtiyar kızlarda bulunan btlyilk bir 
~"°d• •:ın takıldıiını ve ummadık ceıaret gelirdi. ÇllnkU N~rmi• 

lt •.'t11ına ç.ıktıtını •3rliyor. L',trnı nin. bayabnda facialar vardı. 
' :"'it d ~n ürkekti, fakat kor· O, zekhının ve iradeaiain bazı 
~~ 'iildi. Yani, çok ani bir taraflan piımit bir kızdı. Ha· 

tt kal'flımda, ıençliji •• yatta yalnızdı. Kendinden bq· 

Londra, 14 ( A.A ) - M. 
Graham, Avam Kamaruında 

sorulan bir ıuale verdiği bir 

cevapta, lngiltere bilktlmetlnin 
Avusturya ve Almanyanan in-

katler erbabının kadınların Millete 
ve genç kızlann bazı uzuv- Beyanat 
lannı aakatladıkları hakkında 

ortaya çıkan dedikodulann 
ne dereceye kadar doiru 
olduğunu ıormuıtur. 

' 
giltere ile ticaret muahedeleri 
aktetmek için bu yakınlarda 
girişmiş oldukları müzakere
leri bitirmek niyetinde bulun
duklarına dair mezkur bUku-

Hariciye müsteşarı, bu hu- 1 
ıusta tahkikat yapbrdıiıoı 
ıöymiştir. 

metler tarafından 
lehistanda 

henüz bir 
olmadığını At/eza/im tebliğe muttali 

söy)emiıtir. 

Mumaileyh yeni muahedeler 
akdi için elyevm müzakerat 

cereyan etmekte olduğundan 
Avusturya hUk6metinin mev-

cut ticaret muahedelerini fes
hetmiş olmasının lngiliz ticareti 
üzerinde yapacağı tesirleri 
ıimdiden kestirmek mümkün 
olamıyacağını beyan etmiştir. 

Lehistanm bazı yerlerinde 
Alman kadın ve genç kızlarının 
maruz buakıldıkları muamele 
bakkanda lngiltere hükumeti
nin Cemiyeti Akvam· nezdin-
de teşcbbüıatta bulunup 
bulunmadığına dair bUkümet
ten izahat istenmiştir. Hari
ciye müsteşarı söz alarak el
yevm Cemiyeti Akvamnı tet-

Milletler Silihlarını 
Azaltır Görünürken~ .. 1 

ka hiç kimseye güvenmiyordu. .. 
Bir gün, tramvayda, yanın· 

' 

Paris, 14 ( A.A ) - T c!siz 
telefonla İspanyaya hitap eden 
M. Alacala Zamora şöyle 
diyor : " Milleti selamlarım. 
Sizden, içınde bulunduğunuz 
~evk ve heyecan arasında 

· itidal ve vekarmm muhafaza 

etmenizi isterim. İspanya, bü
yüklüğünü ispat etmelidir. Mu
vakkat hükumet sizin istedi
ğiniz yolda çahşacaktar. Siz, 
icap edenlerin mes'ul tutulma
larını istemeğe maliksiniz. 

Buııdan sonra, dahiliye ne
zareti önünde birikmiş olan 
halka hitap eden M. Zamora, 
hükumetin bütün siyasi mah
pusların serbest bırakılması 
için telgrafla emir vermiş oldu
ğunu söylemiştir. 

Pampelune, 14 ( A.A ) -
Cümhuriyetçilerden mürekkep 
gruplar Jeneral Sant - Jurjo'nun 
heykelini kırmışlar ve Primo 
de Rivera caddesindeki kita
beyi söküp atmışlard1r. Cüm
huriyetçiler, Saint - Jacgea de 
Compostelle kilisesinde gayat 
mutantan milli bir ayin yap
mışlardır. 

ıım ... ,, Mı diyor? Bu seste 
ne var, mlsıl bir teıir var ki 
Ncrminin içine işliyordu. 

daki boş yere bir kadın otur
du. Nermin, batını çevirip 
bakınca, " bir " kadınla değil, 
•• O " kadınla gözgöze ıeldi. 

yanıbaşıma oturmuf. Ne'.cür'etl 
Aman yarabbi.. Ne istiyor bu 

. kadın? Ne söyliyecek, ne ya
pacak? 

Nermin onun srözlerine ve 
ıebebi anlatılmadığı için ka
ranlık ve korkunç bir tebeı
ıümle ımtan yUzüne bakamadı. 
Gözlerini pencereden dıpn 
çevirdi, caddeyi seyreder gibi 
yaptı, fakat hiç birıey görmll
yordu. Baktığını ve görmediğini 
de bilmiyordu. Kendinde değil-

Büyük bir gayret aarfede
ı rek bqını kadma çevirdi. 

Birdenbire ürperdi. Pen· 
cere tarafına doğru bilztılmllı
ttı. Okadar p91rmıth ve o 
kadar ftrkmU,tU ki, çok kof'" 
muı ı!bi g3ğall inip kalkıyor
du. itte bir insanın mukadde
ratını tayin eden anlardan biri. 
Nermin buna benzer bir fev· 
kalldelik bluediyor. Allahım 1 
itte o kadın, itt•, ıelmiı, ta 

di. Kalbi çarpıyordu. 
Uzaklardan, ta uzaklardan 

bir aes işitti. "Kızım ... ,, Der 
gibiydi. Tir tir titredi. "Kı-

Sanki boynu tutulmuıtu. 
Kadın hep onun gözleri

nin ıçıne bakıyor ve ımh
yordu. Yüzünde göze ilk 
çarpan şey, üıt dudağındaki 

tliylerdi. Adeta yeni terlemit 
bir bıyık. Çenesinin ıivri u
cunda da bUyUk bir et beni 
ve Uıtünde uzun bir kıl. Göz
leri batık ve ufarak. Ne rengi 
belli, ne manası. V" gftldfiğft 
vakit, bir ııra çfirilk, biribirin-

Ve Kadın 

Kalp işleri 

Cevaplarımız 
Tozkoparan St•rınct Hadi: 

Siz •eçlmaiz bir gençıinb:. He
le kadınlann cakaaına, hakimi• 
1etine tahammül edemeuiniL 
Fakat iradesi zayıf, ıllik blr 
kızla da weçinemeuinİL Onun 
için evJiHk hayatınızda hayli ••· 
kıntı çekmeniz. muhtemeldir. 
Evlenirken kendinizi bir renç 
kızın yerine koyunuL İıtiyeceği· 
niz teyi ondan arayınız ve kada
na karşı biraz daha munıif ol· 
mayı Öğreniniz. 

* 
lzıni rd <' A. n. N. B. : 

Siz kadınlara hoş görünmek 
için kavuk sallamaktan, etrafla
rında pervane gibi dolaşıp iltifat 

yağdırmaktan hoşlanmazsınız. Ka
dını daha ziyade arkadaş 

olarak görmek istersiniz. Ruhan 
1akin, tahsil görmüş bir kızla 

mes' ut bir yuva kurabilirsiniz. 

Bu kadın, ona vereceğiniz şeyin, 
iltifattan dalıa kıymetli olduğunu 
takdir eden bir kız olmalıdır. 

* 
Nuruo .... ııınni)<'Ö ı· S. M. S. H. 

Elde edemediğiniz kadından 

hoşlanmazsınız. Onun için fın

dıkçı denilen ve erkeği üzen 
kızlardan kaçanımz.. Siz dürüst, 
temiz bir aile kızı iıtersiniz. 

Fakat beğendiğiniz tipin kendine 
göre fikri vardır. Az çok hodgim 
ve mağrurdur. Onunla da geçin
mek güçtür. Onun için muti, 
ıessiz ve evciment bir kız bulmı• 
ya çalıfınız. 

* 
Bakırkö) iinı ·e ~- N i) 87.ı B. 

Siz intizamı ıeven, titiz ve 
emrinize muti bir kızla evleniniz. 
Tasarrufu ıcvdiğiniz için alacağı
nız kızın müsrif, lükse düşkün 

olmaması lazımdır. Bu itibarla 
çahııp kaz.anan namuılu bir kıı 
ıizin için cfaha iyi bir arkadat 
olabilir .. 

Sarıkamı :. S. S. 

Mühim me1elelerde, müşkül 

vaziyetlerde sözünüzün kıtbul 
edilmeıini isteuiniz. Sizinle an· 
cak itaatı tabii gören bir kız iyi 
reçinebilir. Karınızın serbest ol
masına tahammül edemeuiniı.. 

Onun için yeni cereyaıılardan 
müteesalr olmamış, nde, saf ve 

~ temiz bir aile kızı bulursanıx 
mes'ut olabilirsiniz. 

den ayrı, etleri sıynlmlf, u• 
zun ve çarpık dit beliriyoı. 
Nermin kadına okadar dikkat· 
li bakmııtı ki, bOtUn bunların 
hepsini bir anda gardil. Me
rak, onun dikkatini bir fo
toğraf obejektlff haline getir
miıti. 

Kadın, ıiyab hmakh, eamer 
ve kabarık elini uzatb, Ner
minin dizine koydu: 

- Yavrum diye 
on gündnr senin 

baıladı, 
peıinde 

koıtum. 
Nermin, titriyen dizlerini 

bu ağır elin baskısından kur .. 
Arkuı var 
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li Sayla A so~ 

111 Gç B.ADIN SALTANATI il 
• 

Koca Sarayın içinde Ansı~•n Bir 
Haber Yayıldı: Pa4işah Ölmüştü 

.-6-
ilk çıkan emir şu oldu : 

- Derhal Sadrazam Meh
met paşayı' çağınn ve padişa .. 

hın ölüm haberini hiç kim
seye duyurmayın 1 

Arkası var 

Nutbanil sultan ise padişa· t zunu da sokmu~. devletin ma
lam artık muhakkak surette liyesini Musevi bankerleri eline 
yakl.qao ölÜm gllnDoü ve hatta bıraknıı~ olan bu dünkft binti 
Malini göz önlioden kaçırmı· lsrail ve bugiinkil Haseki ve 
yor, hemen her sabah Manisa- yannki V aldc sultan hemen 
ya ayn bir tüfekçi yollamak yatağından fırladı ve ağzından 
suretile oğlu Muradı vaziyet- ===-===--==-==--===-==-==--~---......,===-"""""-==:o-==-=-==--

ten haberdar ediyordu. 
Nihayet şabanın on befinde 

bqlıyan son buhran on bet 
gtın allrdükten sonra ramazanın 
ilk gtinft sabahı gilnq doğar
ken o da g6zlerini hayata 
doyamadığı zevk ve aafaya 

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

yumdu. 
Doktorlar ümidi kestikleri 

için, bergün, her saat elüme 
zaten intizar olunuyor, gece
leri başucunda cariyeler sa
baha kadar nöbet bekleşiyor
lardı. 

Nurbanu sultan vadetmişti: 
Kim ölllm haberini daha ev• 
Tel kendisine mlijdelerse o, 
azat edilecekti. 

Bunun içindir ki 6mrllnli 
lıazlann koynunda geçiren ve 
bitiren ikinci Selim avuç avuç 
para, mücevher dağıtbğı eski 
dilber dildadelerinden bile son 
nefesin} verirken bir vefa bu· 
lamadL 

Hepsi de nasıl ölecek olan 
padiphın biran evvel ve ken
di n6betlerinde 6lmesinl is
tiyorlardı. 

« 
Nmban6 sultan remezamn 

ilk sabahı gün4Je beraber 
gözlerini açar açmaz kocasamn 
6lüm müjdesini aldı. 

Evet.. Bu onun için miljde 
ıdi. Tarihi tetkik edenlerce 
malümdurki yalnız ıarkta de
ğil garpta, garp devletlerinin 
zulum ve istipdada bel da
yamış saltanat adamlarında 
ölüm karahaber değil mlijde 
mekanıma kaimdir. Çünkü 
bir kadımn taht ilstünde ge
çirdiği günü söndüren ölüm 
başka bir faniyi ihtiras sediri
ne yükseltiyor. 

Ve bu tahta çıkanlar, bu 
sedirde oturanlar kendi ölüm
lerini bekliyen ve özliyen ba~
ka ihtirasların mevcudiyetini 
bildikleri, gözleri ile gördükleri 
halde yine biran için (ne ken
dilerinin ve ne de dünyanın 
faniliğini düşünemiyorlar.. dü-
ıünmiyorlar.. Son nefeslerine 
vanncıya kadar hiç ölmiyeeek 
imiş gibi zevk ve safa alem
lerine dalıyorlar .. 

• Nurban6 sultan, saraya ken-
disi ile beraber Yahudi nüfu-

Bl:ı:e bir resim gönderirseniz, Tabi. 
atlnlil abe a8Jll1ebUlrls. Fakat sıs.
derllecek reaim tablt pozda çakanlmak 
lizımdır ki mütehas11a1mııı, aıiltaleasın• 

da hataya d\işmesln. 
lif> 

Tablatlerlnl Bfrenmek here bize 
realm r5nderea bir kısım karllerlmla 
hakkında mütehaH111mızın mlltaleuıııı 
qafıya yazıyoruıı: ı .. 

M. Abidin Beg: Hassas 
ve neş'elidir. 

Hayale ve he
yecana hitabe
den mevzulan 

daha cazip bu
lur. Bedii ma-. ., 
nazıra, zarıı 

eşyaya, kadına, 

giizele ve gft- • 
zelliğe zafı var
dır. Hayı 
ve arzular; ·ihlll eden kuyu
datı ihmal eder. Şakadan ve 

. alaydan haz duyar. ... 
M. Hilmi Beg: DD.rüst ve 

intiıamperver • 
:lir. Savrukluk-
tan, derbeder
likten hotlan
maz, fiil ve 

hare lcet le ri n i 
zaptü rapt al
tına almak ve 
men fa at le ri ni 
alakadar etmi-

_ ~ yen mesail ile 
meşgul olmak istemez. 

(Bu fotoğraf, iyi çekllmemlt veya 
fada rötutlu oldupndan çehredeki 
manayı tebdil etmlt olablllr. Bu itibarla 
tah111e devam edilmemlJt!r. .. 

Eski şehirde "Rn B. 
(Fotografının dercini anu etmemfttir) 

Utangaç ve milnzevidir. Az 
konuşur, kalabalık yerlere so
kulroaz, itiraz tenkit etmez, 
kanaatkardır. Yüksek menfaat· 
lere, şöhrete haris değildir, 
mücadeleye mUtr;-;·~~~.- çetin 
işlere girişmez, mnşküllt kar
tısmda himaye ve muavenete 
mazhar olmak ister. Bqka
lannın elemlerine likayt kal
maz bul uğurda kendinde 
mevcut bir şeyi esirgemez. 

iN GILI ZLERIN YAKIN ŞARKTA 

C:ASUS TIŞKILA.TI 
- Yazan: Makenzie-

Hayatımın en tatlı gece
lerini onunla beraber ge
çirmiştim. Samimiyet havası 
içinde gizli isimlerimizi unut
mu;tuk. Hele Pantfeon lokan• 
tasında sevdiği Türk yemekle
rini ısmarladıktan sonra , 
muharebeyi mıubnUf, bayatın 

No. 5 

tatlı cihetlerinden, avcılıktan, 
balıkçılıktan, eaki Türkiyenin 
gftllerinden, blllbnllerinden, mu. 
harebeden evellki dilnyadan 
bebsetmiıtik. Adeta binbir 
gece masallanndan birini ya· 
flYOr •e kendimi idi bir Atina 
kahvesinde detil, havua fi.-

Macit Beg: Ağır başlı VL 

durendiftir. Sa
mimiyetini de 
riğ etmez, asa
biyeti devam· 

1 sızdır. Tevazuu 
sadeliği sever, 
tahakküme, 
minnete ta-

' hammlll ede-
1 mez. Boğazını 

ihmal etmez. 
geçinmek taraft 41dır, intizam 
ve temizlikten ııazzeder. Liu
b ılilikten hoşlmmaz. Kızdığı 
zaman sözünil • esirgemez. .. 

1 

Ankarada Seracettin heg: 
Dürüst ve a
zimkirdır oldu .. ~ 
ğu gibi görün
mek ister, tar
latanlıktan riya 
ve tabasbustan 
hazetmez. Sö
zOnU esirgemez, 
ten bellik ve. 

betaetten hoı· 
lanmaz. isticali 
tercih eder. Arkadqlığı ciddi 
ve devamb olur. Hiddeti kin
siz olarak gelip geçer. 

• Ankarada M. Hulusi B.: 
Ç a 1 ı ı k an dır. 
itlerini çabuk 
görmek ister, 
ka rarlann d~ 

aculdür. Sami .. 
miyetini esir
gemez, muha· 
tabına itimat 

gösterir, dert
leşir ve açılır. 
Süratle mUnfe
il olur. Mes'uliyet bahsinde 
titiz-ir. Usul haricine çıkmak 
istemez. Müahezeden endişe 
eder. 

Realm pderea baıı:ı karllerlmb, 
mlttehauıınmwn cevabı rwktlji lçla 
aabauslanayor n mektup s&adererek 
fotojrafUerbala aldbetlııl 6jnıamek • 19-
tlyorlar. Bu fotojrafller latlfar edecek
tir. Bu huawıta mllaterlh olmalanııı rlca 
ecl..m. 

kiyelerle aerinletilmft W av
luda badat kurmut oturuyor 
zannediyorum. 

Mamafih Sipaonla Grandı 
Britanya otelinin yemek salo
nunda ağustosun on dördllncO 

gUnllde pek tatlı geçti. Buka
dar lükse gare kıy af etlerimiz 
pek oozglln olmadığı için solu
muzda oldukca karanlık bir 
kötedeki ilk muaya oturduk. 
Hatta bidayette yüksek sesle 
konuşmıya bile cesaret edemi
yorduk. Bu siildllıet ve ihtif81D 
bizi eziyordu. Guthart orada 
idi. Yanında iki kibar kadm 

.. f . tı 

-
BORSA 

l.tanbul 15 Nisan 1931 
~ Kapanu Ratlar -

TNUKUT 
laterllıs 1052,-
Dolar A.merikaııl 212,-
20 Frank Fran•• 1~-
21 Lhıiet it.,,. .. 224,-
20 Frank Belçika 11&,-
20.}>rahmi Yunaa S5,2S 
20 Frank ••nçre 123,-
20 Len BWıar sı,-

1 Florin Felemenk ti,-
20 Koron Çekostovalt 127,-
1 $lUııl' A ,;uat ury a sı,-

1 'tit,h§mıuk Almanya S0,73 

1 Zıloll Lehlataa 24,-
20 Ley Roınanya 2S,2:S 
2t Dl!tar Yuroalavya 7S,-
1 ~neç So.-yet ,-

KAMBiYO 
Lon ra 

. 
laterlln ~ ıoıt-1 

NUyl l lurk llruı dolar 0,47 22-
Paritj ı Tllrk llra•ıFrank 12 ,_ 

llllJı!ao l 
" 

,. Uret 9-01 
BrtUuel 1 ,,. " Beis• s 59,90 
Cin~ t 

" " 
Frank 2 44,75 

Softa ı 

" " 
Leva 65,ıo 

Anıesterdam 1 T • ., Flori• 117,SS 
Madrft t TUr llr .. ı Peıı:ta 4,63,50 
Betl&a 1 " " 

Mark 1,9tt,-
Va11ova ı " " 

Zelotl 4,24 
Bllkrct 20 Ley kurut 79,30 
Ru•ya 1 Çervonevlç kurut 1088-

Bugünün Meselelerindenl 

İki Sene Uzıyan 
Bir İstintak 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
Artık iş, maznunlara dört 

buçuk aydanberi sorulan su
aller ve yapılan tahkikat 
üzerine müstantiğin müsbet 
veya bir menfi karar verme
sine kalıyordu. Fakat bu ka-
rar hayli uzadı, aradan bir 
hayli zaman geçtikten sonra 
bura adliyesi ıöyle bir karar 
verdi: 

, 
11

- Bu dava İstanbul ad
liyesine ait değildir. Kanu-
fCJl buna Ankara mah
.eq:ıesinin bakması lizımdır. " 

Ve bu karardan sonra da 
irtişa maznunlannın doıyeıi 

Ankara adliyesine gönderildi. 
Aradan gene bir hayli müd

det geçti. Mesele unutulur 
gibi oldu. Fakat geçen hafta 
başında Ankaradan bir telgraf 
~ şunu bildirdi: 

1 " - Barut irtişası mesele
•inm tahkikahna Ankara birinci 
istintak dairesi tarafından de· 
ııvam edilmektedir. Maznunla-
nn tevkif edilmelerine ve 
muhakemenin de ıu günlerde 
başlamasına intizar olunabilir.,, 

Şimdiki halde Ankara müs
tantikliği tahkikatını hemen 
Jıemen bitirmiş bulunmaktadır 
ve muhakemeye de şu birkaç 
gün içinde başlanacaktır. 

Fakat, bu mesele ( 929) 
temmuzunun ilk günlerinde 
patlak verdiğine göre bugün 
aradan iki seneye yakın bir 
zaman geçmiş demektir. Ga
riptir ki bu iki senelik uzun 
müddet zarfında bu işin henüz 
istintak safhası bile ikmal 
edilmemiştir .. 

Bu mllhim meselede garip 
g6rlllen taraflardan biri de 
gayri kanuni tevkif ve tahliye
ler yapılmıt olduğu iddialarıdır. 

Arkuı ıalecek 

ve bir de tık giyinmİf genç 
vardı. 

Etrafım&Jda sivri sakallı 
milyonerlerle baştan aşağı inci 
ve pudradan mürekkep mil
yoner karıları, diplomatlar, 
kordonlu yaverler oturuyordu. 

Evet timdi piyade ateşi ye
rine kibar muhavere ıeıleri 
fırtınalı bir denizin gtlriiltüsüne 
mukabil bir bardağın hafif bir 
çınlaması, havayı yırtarak ge
çen bir gillle ıesine mukabil 
bir ipek elbisenin hışırbsı, 
Boğazın diğer sahilinden pat
lıyan sekiz pusluk bir topun 

Sinemalar 

N i SA~ 
Cumartesi 

hoş ve latif 

ARTİSTİK 
gecesi 

ve OPERA 
•fı:e fki buçuk saatlik kahkahalı ltlr "akit hasırlarorW~ 

KİMİN ile 
? ? ? ? ? ? ? " ?? ? 

baston - iki kundura ve 

Dün akşam 

ART i S Ti K sinemasında 
İVAN PETROVITCH'i 

A Ş K ve Ş A M P A N Y A 
filminde gören tcmaşiran, •lnemadıın hiçbir zamıın bukadar memnun -

mahzur. olarak çıkmaıııışl rdı. Filmin vevzuu alakabahş olduğu gibi ıvJJ' 
PETROVITCH'in sevimlıl"ği ve AGNES ESTERHAZl'nln rolünU san'ııtkir_..., 
bir surette ifa ctmc~i filmin kıymetJnl arttrrmaktadır. Yannki cuma gu.al 

aaat 10 112 ta verilecek nıatinenln umumi duhuliyesi 35 kuru-tur. 

Telefon : B. O. 2851 · 

Bugünden itibaren 
(ABEL gANGE) m şaheseri ve mevsimin en muazzam filoıİ 

DUNYANIN SONU 
~ransızca sözlü olan bu filmde Türkçe, Rumca ve 
hsanlarda konuş~lduğu da işitilecektir. 

H 1 L A L ve A L E M D A R 
sinemalarında birden 

~ıiiilıilliıiiıiiiiiiiii:::m ....... -:---_;;;;========--
Sinemanın üç büyük san'atkiirı Tiyatro 
HARRY LIEDTKE 
MARİA PAUDLER 
FRITZ KAMPRES 

DON AKŞAM 

OPERA 
SiNEMASINDA 

AŞK KAPTANI 
(Der Korvetteo Ka?ltan) 

Sözlü, ıarktlı, muılklll ve pek 
nUkteli Alman filminde temaşayi· 

raoa iki Hat hot ,·akit geçirt
mitlerdir. Bu harta rörUlmeal il· 
zımgden fllimdlr. Yarınki cuma 
rnnn saat 10,s ta verilecek ma-

tfncnln umumi duhuliyesi SS 
kuruftur. 

ELHAMRA sineması 
Bu hafta 

WILL Y FRITSCH ve 
LILİAN HARVEY'i 

Cürmü Meşhut 
(EINBRECHER) 

Almanca operetinde w k
dim ediyor. Bunun mükem
mel musikisi pek yakında 

herkes tarafından terenn~ın 
edilecektir. 

Nisan •Upcrfilmlerlne alt mUH· 
bakanın 2 inci bQyQk filmidir. 

ebzaaebaşı 

FERAH SiNEMADA 
Bu gece ılnema - Tıyatro • Her" 

mlu Hanım • Haha Burhan B. - (Auo
Jaaa) ıaeıbur Çingeneler. 5 Onc:U kat 

localar 125 kuru. 

tarakasına mukabil, açılan 
bir pmpanya tifesinln patla
ması! 

Tevekkeli değil, ytıksek 
sesle konuşamıyorduk. 

Yidiğimiı. çorbanın, allkok 
yumurtanın, tavuğun ve dana 
pirzolasının lezzetini unutmam. 
Gerçi buğazına dUşkiln bir 
adam için bu öğle yemeği hiç 
idi. Fakat bizim için mubte
ıem bir ziyafetti. Şayet o gün 
mllvesvis bir arkadaş bana bir 
parça pirinç IApasil~ ve bir ıişe 
Vifi ile iktifa etmemi ıöylemit 
olH idi , herhalde içmekte c;t.· 

ALKAZAR - Haydut Şarkı•• 
ALEMDAR - Dünyanın •onu 
A S R 1 - Reisin kansı 
ARTISTlK - Aşk ve şampııny• 
ETUV AL - Atina Apaşıarı 
ELHAMRA - Cürmü me,hut 
EKLER - Yunan tiyatro truP11 

FRANSIZ - Yunan opereti -·""" 
GLORY A - Milletler Ş:ırkı•ı l,_. 

dat Hanam) 
M A 1 1 K - Herku kendi baht ... 
MEL~K - Cürmil mefhut 
MiLLi - Batdat Hırım 

ı FERAH - Büyük müsaıııere 
'OPERA - Aşk kaptanı 
ŞIK - 1kf kalp blrle,lnce 
HiLAL - Dünyanm ıonu 
(Üeküdar HALE) - Güle Adam• 

MELEK SINEMASI 
Bu hafta 

HENRY GARAT 
Ve 

BLANCHE MONTEVif 

Cürmü Meşhd 
FLAGRANT IJELIT 

Fransız operetinde takdim edl~ 
Bunun mül,emmel muslki•i pek "' 
kında herke. tarafından ıerepll ~ 
edilecektir. NiSAN süperfilıııl 
müsabakuınn ait 2mci büyük fil 

Dikkat Ediniı! 
Tayyare Piyango Müdoı" 

lüğünden: Nizamname roff 
cibince ikramiyelerden ~ 
bir sebep ve suretle te , 
fat yapılamaz. lkramiyele~ 
bayilerden tamam olat' 
talep edilmesi rica olupeıt· 

- ~ 
d.ığumuz Dekelya şarabıoı0 ~ 
sini bqında patlabrdun· ~ 
ta ölUmlln hayali o ıi10 ~ 
bana ihtaratta bulunsaydı ,J'. 
bu giyafetten kendiml '?1e:ef. 
mezdim. içtiğim o hafif ~ 
şarabı:ı her katresini, o ~ 
lamn her lokmasını kıvr~ 
veca ve ısbraplarla 6diy ~ 
biliyordum. Her ne ise idi', 
geçeyim. Ödemiye raSI ;;.!' 
Simpson da benim bu ;il' 
ihtiyatsızbğımı bana ~;... 
mamak nezaketini gat ~ 

Yem.ekten •onra .bir ~ 
bile bınerek Tatoıy• ~) 

(Arkal1 
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Memleket Haberleri j L A N L A R . 
Binlerce Liralık Sui stimal -Ucuz B t il A T 1 

BaWr pldL Ş.hlrlerd• klyı.r.. NJflyeı.. 

caJaiHaktar.kJJar- ...Ueceknlalm,tlalralıl,........... B s-tu d H .. 
........ 78ht lılreh=M1111 "'........... ...... n u u D a ergun 

Küçük ..,.,°".:"" .. '; -;::!':.:"" _.._ (2I) Yazıuı: Neclltl Yıuaj 

hp Deve Yapmışlar.. .....!'~~=-~ .. a::""· ... - HAN BEKÇiSi 
~ Kiralık e'Uler: Mit ' ~ ~ H..ı) - MuhaH- ı Jıuıdum.ıar, ııimcli ı.. ylr- lmftl'1I: - U.. pWia nlltl ·( p.clijimiz yemek hamdı. 
~ ~m;.....:;•:! 

1 
mı "°' haydud• ııetindedlr· yalıv a7ay::- 2 = -~ .; ::::':, .=;=ı::: - HDt halclıık ı..ı... Harçlık alıamclu bol, bol ss-

ı...._-- ..ı.. ı.ır teftite t11ıi Korfıalı Hınızlar elektrik, bangasi. ı.ırlıoa, ._.. ""' _.., - ı.. - - Utar audeıı lıl,le?. layordu. Bllylece bir hafta 
~ · d n.ı-- •-- ·· · (H ) H bftytik bahçe, tamamen av.. _..,. _..... ....... ~ ...._. - l.tanbalclu ıeliyonua. ıeçti. Ben evli oldupmu tay-
·~ Ef netice e, tahı· w mnır, uauai - ablp n iki aile oturabilir. Rıhtı:n ..._ ı.t-W lfla 4- ..... .... • - Ya?.. lıyem~tim. Azıcık utandımm-. s;.. :dinin 2878 lira 30 Halim Beyin çobanı Caf.-, ıirketinde Fazlı Beyden. _. ,.ı ......,... - •· ır. lıııı,ar .ııı,&nc.Je daldı. nedir?, Ne ise ırittiiimin haf-
118 lir · Riza Efendinin de Halim Beye ait bir koyun -=--A-ca-b-ad_e_m--.-_----''--K-a~ra_k_o_lı • v. BemaW *'"•lae ,..... Onun lıtanbula ait eaki bir tumaBeyden izin istedim. Eli-
~ 70 kunlf parayı .ı.- ailrllolhıll Salihliden lzmire kartmnda 13 oda, 2 bölük ıwmaıw>A - - - ...... batıraaua caalandordıiımı aeıı- me bir zarf tutufturdu: 
~ • seçirdikleri anı ... ı.. gelp.irkeo tiddetli bir aağnağa eahrınç, kuyu, büyük Bahçeli .. 1aııalaaaeal Hay•ar ...... c....U miftim. Bahai 1enileclim. - Bunu Denizliye gltör, 
~ '• •azifeden uıaklqtın- tutulmuı. Sofular kiyi civa- köşk kiralık ve satılıktır. .....,.......... - lıtanbulda bulundun mu? çorbaciye ver! dedi. 

-~ddeiumumiliie teslim rında harap bir bana iltica Kızıltoprakta Ihlamurda t~ 'l'ORKÇE ALMANCA- FRANSIZCA Bilytık balon tabakasını u- Harç.lıjımı da unutma-_.. 

r 
tüncü Abdurrahman Efend•.'.- ITALYANCA lluf Lf -...kit. ti B Be ......., .... a:_.~ • etmiıtir. · " 1111 r ·- ca- zatb. en sigaramı sararken yin bu kadar iyiliğini pr-

~en T k I 
1
. I den sorunuz. retbaneıen •İt daktuo 1t1er1ıe keadJ tı t b 1 dükten sonra .. olmaz 1" d-n.,.· 

l... avu s ıyor ar Cafer, bu hanuı bir •clum- ..... plıflF· Puıaltı posbestan M.F. o, macerasmı a • mıya aşa- ~ 
:"'"IJada lnduua bir ••- da albı.eJerhıl karutarkea So- ANKARADA - Havuzı... -·, mlfb: mi? Mektubu koynuma ... nnda p al tepesinde hah ~ HJJJCJNA - Aneı... .... - - o samanlar -nrtim. koydum, Denizliye aeldim. 

ıı.o. .i.!:"edea tavuk ve ho- fularlı Abmet, Mehmet ve ~ af ar 00 - .. - - ıı. ... _,, "~·- •-• ş· ..1!t....! aldım lsa6 '11 h. ve manzaralı yeni bir apartı. EoWrDeden Kırkkiliaeye posta UDUl&I o ben 
iatedijini blldirmiı ıorahim ilminde iç prir. manda, 4 oda, 2 balkon, ban- =:;~ ~:_:::: tafıyordum. Senden iyi olmasın, onu okutmaz mı idim ? Ya, 

-..ıeketimbde ba gibi odaya hücum ederek Caferi yo, mutfatı, havagazı, elektrik t.rta .ıur. Boaolltl 18taıryonacla la.ı gençten, ince, kibar bir mil- okut.aydım yollarda yırtıp 
iraşan mleauelerle 6ldtlrmek Ye koyunl&r1 plmıya müstakil bir daire kiralıktır. Pqa .._,. Ne. ı-ı lhhlls ..._ fettişimiz vardı. Çocukları beni atmaz mı idim 1 Cahillik !. . 

teminini ialemİftir. tetebbn. etmiperdir. Fakat Macar sefaretanesi Qivarında pek ıeverlerdi. Seferden dön- Mektubu Deniz.linin posta m ·-

"-

lU.tQn Abmı Ba~hyor Cafer eline geçirdigl çivili bir Gllltıatan S. Mümtaz B. hane- Hiz-'fl Aranıyor dllm mil, doğru eve giderdim, dürtıne verdim. Şöyle bir oku· 
T il Ah l l'ine müracaat. Kan koca ve mektebe sici• bir b · H du. Bu, rftnahı boynuna iyi ır, (Husuıl) _ Hüldlme- ıopa e met e Mehmedi puktaa mGrekkep kD~tlk bir aile enı görilr görmez " alilemmi üll b 

lo1a k baygın bir halde yere ıermiı, PANOALTIDA - Albnbakkalda 20 lçla temb, ••iti hlUr, çahfblt ,..ae~e gelmişi,. diye kimi boynuma gön- ü ir Ermeni idi. Hemen ararı üzerine Tütün 1 öptü başına koydu. Megy er Bey 
idaresi önimüzdeki brahim de ıelAmeti firarda No. ev ehYcn flatle kirahktır. Elektrik, alt yeaika p.tueblllr bir llabmeıçl aarıhr, kimi koluma asılır, 

• . d bulmutuflur. .. """"· K....,oD Mehmet AtaJa ....,. .,..,,. •• Lı-huo..ı.• ...,,. uykulan gelinceye kadar beni beni sekiz mecidiye ayhklı 
~ ıçın e ıehrimi:ı:deki atok =-':-':'-::::="~::'.""':::-:""-'"==-~~·-ilr~a~ca~a~t.====.:===-=--=-=,_,,--•aa_t _ed-ll-m~e•_•·---!'""'----==- bırakmazlardı. Annelerine "aba,, Denizli - Acıbadem arasına 
~ .. .-:-d.en .. ıbayaata bqh- ,, SON POSTA Tombala postacı etmiş. ~~ nı derdim, o da benden pek ha-n Bir kere oldu gayri. Hatır-

l I '' zederdi, Her nöbetten dönüşte d kam dı N d 

~ar BattaniyeAlacaklar M u·· s a b a k a s ı B iki çeyrek tutuşturur: ul~ rağlar~a m.at k~ur:1:k 
\ \' • ( H......ı ) - Bllyllk itti Çocoldarla gezin• derdi. bana, tıkanık dllkkinda nohut 
\ lllaaıı milesseaeai lmür- •• Gayri dtınyalar bizim olurdu. kavurmaktan daha keyifli ge-

~ra hin tane battaniye 18 N C ı Çarfly& çıloverdik mi, şu senin liyordu. 
, • tıaere bir mtlnakua aç- isan umartesi Gününden tibaren livhalann ı.u ı.enim, gazümn. neyi m- Altı a., kadar bayıe çaı,.. 
~ ticaret odamızada milra- M •• h •• ) B } tana alırdİk. GilnOn birinde bm emme üst tarafını gelde 
ı1....; etnıittir. Mlinakaaa mUd- U Ur e D m e Sİ D e a Ş a Da C 8 k t) l Beyimizi latanbula alıverdiler. bana sor. Taze gelini el 
~ 22 · d b' k Rütbesini artbrmışlarmış. On· memleketlerinde bırakmak ko-

lllsan a ıtece tir 114ı ı - SON POSTA'mn ter- 7 _ Tombala cllyenledli Kualdu lar ııittilrten 10nra ben ilksüz lay mı?. Erliğime gllvenip a Kar Yajıyor tip ettiği tombalamn ldareha- ;ı · Göderi eldi-enler gibi kaldım. Kimscciklerim yanıma gel desem eyi emme 
Aa.. hepsi kazandıgv ı irin listemizoe "' · ktu B ' ' · 1 l ""Jon, 12 (Hususi) - DUn nemiz tarafından son numarası ... Tayyare biletleri yo · eyımın yerme ge en yer i, yurtlu eşraf kızı benim 

L e kar yajdı, Hıdırlık 13 Niaanda çekilınittir. Diğer gllrlllen bediyeleri taksim et- Kuı tllyll yubklar de aksi bir adam çıktı. gibi pabuçsuzun peşine takı-
-beyu keııildi. numaralar Noter buznrile latan- mek illere 0 llvbaya aıahaus Kala,,. talnmlan Doğrulu ya, oralan gayri Lrda gelir mi?. Onun, dün· 

Sari K~i Hıstahgw 
1 

hulua h~ ııiııenWanma hl- ma uumarunuı mllraeaat .ıB- 1Caduı, erkek PQ.....ıan !'!!._!ı:.::mtiimyo.rdAu~!;-utac: yalarda evinden aynlmıyaca-
vy rinde lianlerimizin iıtiraklle lecektir. Şekerlikler .uawu ·--a-7 ...... ğım biliyordum. Postacılığı 

esir, (Haaasl~ Buraya Nisanın (27) inci Puarteai Binaenaleyh bir kutuya m- Kol dtıtnaelerl bahalı aatbm. Elimde ıol gibi barakıp gitmekte ağnma gidi-
ltonakpmar nahiyesindeki glhıO çekilecektir. ra numaralan diğer kutuya Oyuncaklar zanaabm vardı. llıtiyar bir yorda. Bak, bak... Diyecek· 

de aarl ıatllrree basta- 2 - 18 Nisan Cumarteal hediyelerin isimlerini havi ki1" Bastonlar leblebiciye ortak oldum. Us- lerdi. O aıradada Edime ta· 
hat g6st-P1'1"1i•tir. Viliyet b 

1 
.. d b JC...t)ar konulacak ve kartıhklı Heykeller 1 talağımı beğeniyorlardı. Orta- rafına bildik bir tnccar gidi-

--.., ılinünden iti aren e ınız e u- JP ğım Allah ı b · d lb d. li tedbir almak için Ora- çekilecektir. yemek sepetleri razı o sun, enı yor u a mec ıye tes m 
tibııittir. lunan ( 12) IAYha içinden •~ Yazı takımlan başgöz etti, yerliden zengin ettim. "Bunu hizim hatuna 
9· çeceğiniz bir IAvhayı ııimdiye yalnız ilk 6 numara mllltea- Zarif takvimler bir kızla everdi. Arhk veriver. dedim. Ay geçme-t! Akrebin Yaptığı kadar çıkan ( 43) kupon ile na talilileri tefrik edecetJ için Diş macunlan rahatım beylerde yoktu. Gel den cevap çıktı. Bizimki ba-

'-"Vll)a, (Hususi) _ Evvelld b' likt 'd h . .. ..1_ . bu uaulden mftıtasna tutul- Tır1UI aki 1 rl gelelim, bizim abla lstanbulda na bir mektup uçurmut, ~ ~ ır e ı are anemıze gunue- _. m ne e k ah t . b Gayri konuya komşuya ,.,. 
c.ğri banda misafir bu- receksiniz. Uvba mühürlene- muştur. Deri portföyler ocasına r a vermemış; e• T ıı . kamaz oldum. Kocası kovmut 

0 
ran kariyeainden AJa. cek ve size bir sıra numarası Hediyelerimiz " Kadın çantalan nım postadan çıkbğımı ner- kaçmış diyorlar. ya beni do 
o Hasan Ef. uyu- ile beraber iade edilecektir. " Evrak dense haber almışlar. "Buka- ald k d ' 

1 lncı. 150 lı'ra E " dar senedir kahnmı:ı:ı ,.ekti. ır, ya en in ael." Diyor-

ğı ki 1 Digv er livhalan atabilirsiniz. " l T d ÇI ı ar a uyanmış, M " Sen koca bir mlif ettiş olasın u. 
bir akrebin yatağında 3 - Livha ve kuponlan 2 ,, Gramofon K " ektep " da Halil emmiye ekmek para- Çorbacı mektubu okuyunca 

\;: • u ve ayağım ...,.. bizzat getirmeyip te poata vuı- 8 ., 50 lira I adın ve erlı:ek lpelı: çorapları 81 çıkaracak, bir iş bulımya- klllAhım havaya attı. •Ben 
alrmliflllr. taaile gilnderen karilerimiz 

4 
R d pek kıravatlar aın; ayıp değil mi?• der, demedim mi sana Halil emmi?, 

mUbtlrlenmit IAvha ile o lev- " a yo Sinema koltuk biletleri d Be diye etmediğini komadı. He-
iL~· "-ıı Efedinin feryadı tize- • 25 ı· urıırmuş. y de .. E, buraya b d d b ~ baya mahsua ma numarasını " u ıra " Loca ,, Is' d k d man, ana anışına an ir c:ı yetitmlt ve zabıtaya iade etmek tızere adresi ha- 6 ,. Bir albn saat Dolma kalemler (mftrek- gde ın He me tup ağıtsm,, mektup donatmış, adam bul-
~~ ~erilmiştir. Sonra dok- vi pullu bir zarf ta ıönderme- kepli} emiş. emen yazmışlar, tez- muş, harçlık komuş, gönder· 

"-aut bulunamamıı leri llzımdır. Kar~ıhkh Çekilecek Hediyeler " " ~kurtunlu) gibta çalışap dururken getir- miş. Ben, ne etmeli ?., diye 
ize ' ' b" • ~ (43) ku - 1---bir T ovalı\ diler. d- ü ti d k b' · h nne 1r euacı ça- • - pon y11&111& " " ., 'I Kızaldağlı hoca dUkkinın uş n p urur en ızım atun 

llzım aelen teclavı' il-La.,. ... _.-a.ıı. •e temhir .-u.ı~ Erkek elbilelik kumqlar Lii.gat kitaklan rıka gelmez mi?" • -.u ı• ....ua ... ~uı-- F ot-' makineleri Roman .. &nllne sandalya atmış, nargile "' fakir k6ylll alimden mek ye bir aara DWDU'UI al- va•-- H içiyordu. Zarh ona uzatbm. Eh, H&a bin ,Ukür. Şimdi 
-.: • malı içindir. ~ il ..... !ati- Yıla hattaniyeler ikiye • torunlarım çocuk oahibi oldu-

kızı Dağa Kaldırdılar hap edenler ı- bir llYba Cep ...tıeri ~v':.i: aaİ.unlan ::T.::~e!ı~eH°!. h~,tn: lar. 93 yllflllla vardım. Raha-
..._ · : .... ı- aynca (43) kupon gön- bm beylerde yok. Nah t Bu L'.' ll:c--. (Huauai) - Bura- ...,.. Deriden para çan!alan Tırnak fırçalan ğünll taktı. Yazıları söktürlin- han da oğlumun. Altına bay-
~ ~ kllyllade Jirmi dermeleri llzundır. ipek boyun atlnlan Uatik llllngerler ciye kadar içim içime geçti. v~ bağlanır. Oğlum hayvan 
~ 

111 
'lalı adam renç bir p- il - 14 Nlaanclu itibaren dl- Flltr ppkalan Muhtelif kremler Mektupta bizim bey •latıuıbu- kiralan hahamındır. Dilediği 

'Ilı .,_'8nlısımn elinden ala- ter aumaralana çelı:ileceii rtme Manlk&r talnmlan Paııtaloıı ulnlan la geleııiııl. diyordu. l>ilflln- ııibi harçlık etain dolum- ı • 
..._ "tlğa k ld 1 dır B kadar devam etmek Ye ik· Keten gBmlelder P dftm, tafındım: "Aramızda hu- demif. Allahtan daba ne iste-._~ lcı a ınnıf ar . u eçete takımılan kok nr, gitme9ek olmaz! n ~ tın adı Meryemdir. Ni- :-:t:re~.!.}re ..!!,a:'i.i; ~-~~ıa;.:ııerleri Tırnak cllAlan dedim. Uzatmıyalım, latan bula rim.:_ IÇ:ann da sağ mı baba? 
~ da ayni köyde Şerif kupon koyuyoruz. Bu kupon Elbiae fırçalan Çini Klltahya tabaklan yarcbm. Bana mektup yazmış- - Üç sene oldu oğlum, 
~' Onlar, sevişip evlenme (27) " n a6rahilerl lar emme, okuyup, yazma bil- onu gömdilk. Seksenini geç-
~ tıı \1ere dursunlar Mer- nisan pazartesi pOne Elbiselik hanım kumqlan olan h. b b mi~ti. 
\ ._ ça"'- ... :.ı... Halil kadar devam edecek ve ( 13) Çmi tabaklar " " vu mediğimi ıç eıa a katma- --ı 
"'--...., k --. vx•u adet olacaktır. Bunların da bi- Tuvalet talomlan Kadın pudralan -""'· Meaele anlaşılınca, Bey: din -mi'f'18" başka evlenme-
~ 1m_ e t.edir · Şerif Ali re- Sofra takımlarJ M dili - Kabahat hep bu aenm· ö 
\: __ ""il nia .. -ı M riktirilmesi ve IOD keşide gt1- en ' er (ipek, keten) - Neyliyem evlat 1 teki, 
.. ;,ttai ~ısı eryemi ve nn-de hazır bulund----•--- Masa saatleri abandadır. Bana rahat dirlik Yusuf Ef d' · uu uruıwaa1 beriki çok peşime düştüler. 

. en ıyı yanma )Azımdır. Kadın ve erkek iskarpinleri vermedi. Okuma bilmedigı'"' ·nı· dü-llikih • · K dası Eksik kuponlann "Allah artbrsın dünyahğm var . 
..ı_ ıçın Uf a na 6 - Dig'"' er numuralann .-.- Camafll' takımlarJ tOnsek iyı'mic emme, terk oldu. E d ki ib · l dı G · · .. "en. 6nlerine sillhlı ~ 1ır b aklan b b . 5 kurut ka .,. v e . . tiyar a . ayrı senr 

k kildiiJ rtm hangi numaralı rq ıç e en mu • dedi ne idelim? Sağhk olsıınl evlendirelim.. dediler emme, 
1ı,.' !),.~ •yor ve: llYha dolana o l&vhanın aahip- Tırq talnmlan bilinde her ......., ida· dedim. Gayri. çocuklarla gez- eee... g8nül istemedi. iki oğul, 
l~ M n yakanzl eledikten leri hep birden Tombala diye- Kolonyalar, Levantalar rehanemizden tedariki mekten batka işim kalmamışb. iki damat, dokuz torun, aiti 
:" lııtıı "'Yemi ahp dal yo- celı:ler ,,. bu ouretle OJllllU Kadın Ye erkek ppkalan m&mldlııdilr. latıuıbulu bir iyi dolqtık. Kar- da onun çocukları. Çok şükür 

Yorlar " " oemaiyeleri DllDIZ acıkınca mutfakta be- Allaha! ... 



8 Sayfa SON POSl~A Nisan~ 

Şehzadebaşında: i A si IMASI bugün ve bu gece 

Ş A H E S E R L E R 1 N S E R E F R A Z I Komik D U M B U L L U İ S M A İ L Efendi 
DÜNYANIN SONU B~~mm~~~~~~Cf.llDI HEYETi TEMSILIYEsi . 
Türkçe, Fransızca, Rumca sesli ve şarkılı film. ANAST AS BÜYl)K BALE varyete heyetı 

~~~~---~~-~-~--=~-~~~~~~-~~~~~~~~~========================~~~~~~~~~~~~~~~ 
Şeker hasta arına ' ~ 

Hergün taze istihzar olunan ' 
HASAN ECZA DEPOSU Tel.207 t 1 f stanbul ve ANKARA büyük bakkaliye mağazalarında, İzmir de: 

EKMEK VE 
GEVREKLERİ 

Beynelmilel son Etibba kongresini~ 
diyabetik olanlara gıda olarak ka~ 
ettiği formül üzerine istihzar edilmiştı~· 

Margonato ve A. Dannon ecza deposu, Sams\ın: Kamer eczanesi, Adana: Yıldız bakkal~ 

=-=-=====tA~vu~s~tu:ır~y~a==ffiah~r~ikk:aı~a~r~ı~h~a~za:ır~e~n~s~a:ın~dha~lı~y~e~le~rli=======ıJra~V~~AP~~UR~~L~A~~R~~~~~. ~İiilillfiiiil~~lllililBBlll~~~~~~~~~~~~i.ı~~İi!i~~i!B~D 
umumi ·atış deposu lcıtonbu'da Kalırcıoğlu h ~nında birinci kattıı 30 numarada 1 rı 
Joı. N. Aciman Telefon lst:ınbul 2409. Hamiş: Ayni depoda eııvai çeşit perde 
v.: döşemelik kadife hare ve fııntBJ:I lmm ·ışlıır mfüenrvvi istor perde m'ster, m.-ıım••DEBm•m•m:S, 
tül, keten perdeler, örtiiler pirinç korneş __ _ 

halis lngili:ı: keanıc, lake lrnryolalar ve ~':""~ . 
saire. Fabr ka fiatıııa tophn ve pera· ' .. 
kende utılmaktadır. Fiat ıpaktudur. , 

~ ..... 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSİZ AHİZESİ 

Galatada Osmanlı ban

ka11 sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

İstanbul Gümrükleri 
Baş Müdürlüğünden: 

Gümrük muhafaza memurları için mubayaası mukarrer 
elbiselik kumaşın kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu 
ve yevmi münakasanm 25- 4- 9~1 cumartesi günüdür. 

Taliplerin bu baptaki şartnamelerle kumaş nümunesini 
Başmüdürlükteki mubayaat komisyonuna müracaatla görebile
cekleri ve münakasa günü saat 14 te evrakı lazimeyi müstas- f 
baban mezkur komisyona 2 gelmeleri ilan olunur. 

~mmmmsrn;~:nm:mmııarııa.ma3!2:~~~nm-.( 

FEYZİ OKTt)R 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galah köpril 
Başı B. 2362 .Şube acentesiı Sir-

keci Mühürdar ıade ham 22740 

Mersin Postası 
( Mahmut Şevket Paşa ) 

vapuru 17 nısan cuma 
1 O da Galata dan Ça-
nakkale, İzmir, Kiillük, 
Bodrum, Rados , Fethiye , 
Antalya, Aliiye, Mersin' e 
kalkacak, dönüşte Taşucu, 
Anamor, Finike, Andifli, 
Kalkan, Kuşadası, Gelibo
lu 'ya uğrıyacaktır. 

Gelibolu ve Çanakkale 
için yük alınmaz. 
-
Çamaşırhane 
Tesisatı Mü-
nakasası 

Türkiye Seyrisefain idare
since günde azami iki bin 
parça çamaşır yıkayarak ku
rutup ütül;yecek kudrette 
bir çamaşır tathir tesisatı 
yaptırılacaktır. Sıcak su 
verecek kazan ile icabedcn 
bina mevcuttur. Talip olan
lar idare levazım şubesin

den tafsilatı lazimeyi aldık
tan sonra fiat mektuplarım 
mayısın 26 ıncı salı günü 
saat 17 ye kadar levazım 

münakasa komisyonuna tev
di etmelidirler. 

MÜHİM İLAN 
NEFES DARLIGI buhran
larına karşı müessir bir ilaç olan 

ASTHMOL YSIN . 

Çocuk Haftasında 
Çocuğunuzu 

Para Biriktırmeğe Başlatınız. 

A) 

f/H;ıb· 

fş Bankasından 
Bir KU MB ARA Alınız. 

Gelecek Sene Çocuk Haftasında 

Birikmiş Birçok Parası 

Çocuğunuzun Da 
Olur. 

125 Kuruş Yüzü İle Kuştüyü Yastık 
İstanbul'da Çakmakçllar'da Kuştüyü fabrikasında yüzile şilte 

12 liraya, yüzile yorgan 15 liraya, yağlıboya yastık 5 liraya, kuş
tüyünün kilosu 125 kuruştan başlar. Kuştüyüne mahsus kumaşlar 
çok ucuz. satıhr. Tel. İst. 3027 

1 in•~ ~po~~~.~-~~I t•N.· e\, ·~ 
1 

blulrlanAJ llltıru ou 4ayıru blJ• 
rd kllçOlr maıctn. HJdlııcl• ouA'lf 
dalllHHI~ yeııı &h Dl~kı. IH•Q 

ol:ııllf Clbl bit '"" tı1116edlllı 

1 VERESiYE 
6 ila 8 ay vade ve 

7 5 KURUS 
Haftalık taksitler 

İLAN v 

Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar mütehassısı. 
Cumadan maada her giin saat 10 dan 6 ya kadar hasta 

kabul edilir. 

AMPUL ve PASTİLLERİ 
BASUR memelerine karşı 
dahi pek müessir bir deva olan 

I· •• , .... M"'• ~ 
' 1 Uaıwal Awııuılan: 

a...tdaArd a... ...... " ......... 
llta•b•l-CMJ ... 

F antazi kostümler 
Tuhafiyeler 
Pardesüler 

Anadolu ajansı müdilrİfe 
umu:niyesi için Ankarada ~ 
hşmak üzere iyi Fransıı~ 
bilen bir daktilo hanıın• W 
tiyaç vardır. Maaşı 130 
dan aşağı olmıyacaktır. ~ 
raiti haiz olan namzetltb 
cumartesinden . itibaren b'~ 
hafta müddetle her sa o( 
yarıma kadar Ankara cad f 
sinde İkdam yurdunda p.ıı 
d. 1 . .. ti•''' o u ajansına muraca~ 

Adres Ankara caddesi No. 43 
Tel1>fon İstanbul 3899 

• • 

Tüt .. n in ıisarı Umumi 
Müdürlüğündn: 
idaremiz için pazarlıkla 10,000 kilo bobinli parşömen 

kağıdı alınacaktır. Taliplerin 500 lira teminat akçel~rini 
hamilen 2-5-931 cumartesi gunu saat 11 de Galatada 
mubayaat komisyonuna müracaatları ve o vakte kadar her 
gün gelip komisyondan şartnameyi almaları. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENİPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli gorülmemif bir süratle gider •• 

POSTERlSAN 
Fitil ve pomadası .... 

nam müatahzarahmızın Türki-
yeye ithalin~ muk azi ruhsat
nameyi Sıhhiye idar~sinden is
tihsal ettiğimizi muhterem he
yeti cttibbann~ın enzarı ıttıln· 
ına arzedcriz. işbu müstahzara-
bmızla alakadar olacak her 
tabibin vuku bulacak talebi 
üzerine adresi zirde muharrer 
Türkiye umum acentelerimiz 
nez.dinde bulunan tecrübe nü
munelerini meccanen emirleri-
ne amade bulunduracağını 

beyan eder. 
GABAI BiRADERLERi Posta 

kutusu 15 lstanbul Hubiyar (aa
bık Astarcıyan) han No 10 

Berlinde Dr. KADE labo
ratuvarı 

I' Dur~
0

f ÜAf HAMfT 
İDRAR YOLLARI 

Hastalıkları mütehassısı 
Türbe, Babıali caddesi No. 10 

Telefon: 22622 

, Devredilecek ihtira Beı'atı 
Nişadır ruhunun okaidaayonu vuı

taalle aıit nUtrik lstihaali zımn•"Jda 

1928 aeneı;lnde 770 numara ile teıcil 

edilen bir kıt'a ihtira beratı 1ahlbl 
işbu ihtira beratının devretmlye ve 
yahut mevkii Uıtfmale vaz'ı için mezu
niyet verınlye amadedir. 

Fazla malumat ahzt zımmnda 
Galatada Yükıekkaldırımda 66 numll· 
rada J.B. Daleglo ihtira beratları ida
resine milracaat olunması. 

Dr. HORHORUNİ 
Belsoğukluğu - Frengi ademi ik
tidar tedavihanesi. Beyoğlu To
katliya yanında . Mektep sokak 
JS Tel. 5152 

Kunduralar 
Krem trençkotlar 

Şapkalar 
· Viyana çocuk elbi

ıeıi Ve her nevi 
eşyalar, hazır ve 

ıı:narlama 

Spor manto ve 
tayyör mütehassısı 

Makastar M. Karlo tarafından 
Heı nevi yerli ve İngiliz kumaşlara 

lıtanbul EminHnli Kllpri.ibaşı N.15-16 
Karakaş elbiıe mağzasına bu Ulnı 
kesip müracaat ediniz. 

Üsküdar 
HALE SİNEMASINDA 

Gülen Adam 
Mümessili 

KONRA T VA y'fi~ 
Programlarımız cumarte~ 

çarşamba günleri dewşir· 

g.$1 
Yevml, Slyaıl, Havadis ve Halk ff - ·1• idare: İstanbul, Nuruosmarıı 

Şeref aokaiı 3.i - 31 

TeJ,.~?!1: lıtanbui - 2!>201 
Pol\,\ kutu.su: lstanbul • 74~JS1~ 
Teli:-o.f : l.tanbul S::>N 

ABONE FlATJ 

TÜRKiYE - EC~ 
1400 kr. 
750 " 
400 ,, 
lSI> ,, 

270J "'' 1 Sene 
140

0 ,, 
6 Ay sV0,, 
3 " soo ' 
1 " 

Gelenevrak geri verilm"1' 111'' 
lılnlardan meaullyet alı, 

k.llRiiiiiiiiiB-l!Fll".iil~~p#for' 
Mes'ul müdür : Halit 


