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ispanyada 
ziirnhuriget 
<ısıl Oldu? 

l\ıraı Nasıl Gitti 
lialk Sarhoş Gibi So
kaklarda Bağırıyor 

ls,,anga Sokaklarında 
ihtilal Hareketi 

<\ ~adritı 15 - Cümhuriyete 
k~kaddüm eden günlerde hü
~-~et merkezine gelen 
~c erlerden cümhuriyetçilerin 
~at tarafta belediye intihabım 
) ~tnakta olduğu anlaşılı-
~~~u. Kıral her akşam Baş
ili ıl \te Dahiliye nazırmı nez-
tij:e kabul ediyor ve kendile
~\ ~ günkü intihap mücade-
1-rttınin neticelerini ve bun
tcd~·k,ar~ı alınması lizı?1gelen 

V llı~rı müzakere edıyordu. 
kc •ııyet henüz sakindi. Her-
~~ derin bir asabiyet içinde 
~er abın yaklaşmakta olan 

~C:e.ini bekliyordu. 
Devamı 4 üncü ıafyada) 

Vuzuh Lazım 
Harici Ticarete inhisar 
Konacağı Haberleri 

Aksi Tesir Y apb 

Son günlerde ihracat em• 
teamızm ya doğrudan duğ
ruya delet inhisarı altına 

·alınacağı veyahut devletin 
kontorolü altında bir ko
operatif şeklinde teşkilat
landırılacağı hakkmda ,ÇI· 
kan rivayetler gerek iz
mirde, gerek şehrimizde 
büyük akisler yapmıhr. 
İhracatçı tüccarlar tereddii· 
de düşmüşler, muamelelerini 
durdurmuşlardır. Hatta ec
nebi bankalardan bazıları 
ihracat malları üzetinden 
yaptıkları krediyi kesmişler· 
dir.Filvaki böyle bir tasav
vur olmadığı tahakkuk 
etmiştir. Mutasavver olan 
şey iktısadi hayatımızın 
taşkilatlandırılmasıdır. Bu 
ise, ihracatın inhisar altı
na alınması demek değil· 
dir. Daha bu teşkilatlan
dırma fikri etrafında tet
kikat yapılacak ve bugünkll 
iktısadi sisteme halel ver
miyecek bir şekil buluna-
caktır. Yoksa ihracat 
ticaretini inhisar altına 
alarak ihracat tacirlerini 
ortadan kaldırmak mevzuu 
bahis değildir. 
Fakat bu izahat endişe

leri tatmine kafi gelmiyor. 
Tereddüdün devamı ih
racatımıza zarar veriyor. 

Bu itibarla hükumetın 
resmi bir tebliğ ile vazi
yeti tavzih etmesi ve bu 
sui tefehhümleri kaldır
ması çok muvafık olur 
fikrindeyiz. 

Halk Fırkasından 
V az etmişlerdir 

Tamamen 
[Tafsilah 3 üncü 
Sayfamızdadır • ) 

Mllıtakil 
meb'uslµğa na• 
m:ıetliğini ko
yacağı haber 
verilen sabık 
Serbest Fırka 
lideri Fethi B. 
ile dün telefon-
la görüştük. Bi· 
ze dediler kir 

"Gazeteler, 
h~berim olmak· 
sızın, beni gö· 
rilp sormaksı· 
zın, benim na• 
mıma mUstakil
len meb'usluğa 
namzet 1 i ğ i m i 
koyacağımı ya-
zıyorlar. Benim bunlardan hiç 

bir haberim olmadığı ıçm 

Yalnız şurası muhakkak

br ki böyle bir fikrim ve böyle 
bu yazılardan dolayı cevap bir kararım yoktur. Buna 
vermiye de lüzum görmüyorum. ımkin da görmüyorum. ,, 

·~·.._------~~----

Ceyhan Nehri Çok Korkunç 
Bir Faciaya Sebep Oldu ___._ __ 

Adana, 17 (Hususi) - Ceyhan nebrinın feyezanı şu daki
kaya kadar durmuş 'le batta hafiflemit değildir. Feyezan ilk 
tiddetile devam etmektedir. 

Buraya son gelen haberlere göre Ceyhan ovasında ve 
nebirin feyezan sahasında yüz kadar köy müthiş su hücumu 
karşısında her an tamamen oıabvolmak tehlikesine maruz bu-
lunmaktadır. \ 

Bu köylerde oturanların 'fUtYetleri hakkında burada malü
mat mevcut değildir. Suların bazı cesetleri sürüklediği görül-

Bugünün Meselelerinden 1 

Aartık Son Söz 
• • 

Kanuna Kaldı. 
Son hafta içinde tekrar canlanan • irtişa ,, meaeleaf busrln i•

tibtak 1afhasındadır. Fakat gelen haberlerden anlatıldıfına g8re 
muhakeme safhuma intikali çok yakındır. lıin hayli dedikodulu olan 
iç yUzünil aşafıkl Hbrlar çok güzel taıvir etmektedir: 

Evvelki Kısımların Hulasası 
"Lütfi ve şürekisa" hfikümetten aldıklara barut ve fitek lnblıar• 

larını ( 300 ) bin lira mukabilinde (E. M.) Franıız tirketine devrettik• 

ten ıonra ortaklar arasında derin bir ihtilaf başgö•teriyor. Şirketin 
taıfiyeaino karar veriliyor. Bu arada ( 150) bin liranın bazı kimselere 
dağıblmaıı bu ihtilafı alevlendiriyor. Dün ortakların tevkifi bldiıe• 
sinden etraflıca bahsettik. BugGn bu uzun dedikoduların aon 
safhasını naklediyoruz. 

MUstantiğin Kararnamesi 
Bu iddialar dermeyan edi

lirken bilhassa Nesim Mazliyah 
Efendinin vaziyeti ileri sürül-

mektedir. Bu zat tevkifinin 
kanunsuz olduğu iddiasını o 
zmnan alakadar makamlara da 
bildirmişti. Lfıtfi ve ŞOrekisı 
şirketinin tasfiye bAkemlerin
den biri olan Nesim Mazliyah 
Ef. tevkif tarihi olan 5 Temmuz 

929 dan 22 gün sonra, yani 
27 Tem muzda lstanbul mnddei· 
umumisi Kenan Beye bir isti-

da vererek tahliyesini talep 

etti. İstidada o zaman mer'i 

olan "Usulü muhakemab ceza
iye,. kanununun tahliye için 
tesbit ettiği şartlan haiz oldu
ğunu yazıyordu. Müstantik bu 
tahliye talebini reddetti. Fakat 

Son Söz 
irtişa işini, saliihigetli 
membalara istinat ede
rek epi kurcaladık w 
zannediyoruz ki perde
leri gırla"'1ı ifin iç 
gilzfinii f Ödermek 11azi
femizi gapmıga çalış
tCt-Menle brıgiin adli 
saf lıada olduğuna göre 
son sözü kanuna bıra
kıgoruz. 

iddialara göre, müstantik tara

fından ittihaz olunan bu ret 
kararı müdellil değildi. 

Bunun llzerine Maı:ilyah Ef. 
birkaç defa daha tahliye isti
dası verdi. Fakat bunlar da 
kabul edilmedi. 

( Devamı 4 Qncü aayf amızda J 

~iithiş Cinayet 
&· . 

mllştilr. Çollu köyünde iki aJİ~ct halkına sular götürmüştür. 1 
TafailAt bckleyini:t. - \ r Sözünde Duranlar... -

M-~iç-in_D_ü-şu-.. y-o-r,--------_... 1 r- TOMBALA-, !.....,;__ _________ ____. 

lt Adam Kansının 
Burnunu Kesti. 

ltg 
Cl.s Efendi ve karısı 

hastanede 
( Yan ı ikinci sayfanın 
•OQ •Gtunundadır • t 

. 
intihar · 
Ediyorlar? 

Nezahet Hanım, tam boy
nuna ipi geçirip kendini astığı 
bir sırada komşuları tarafından 
görülüp kurtarılan bir tazedir. 
Dün, bir tesadüf bizi bu me
yus kadınla karşılaştırdı. Genç 
yaşında ölmek istemesinin se
bebini sorduk ve anladık ki 
bu Hanım yeni evlenmiş. Kü
çük yaşta öksüz kalmış, yol 
müfettişi Cevdet Bey bunu 
yanma almış. Nezahet Hanım 
ismindeki bu genç kadın ev· 
lendikten ıonra başından acıklı 
bir macera geçmiş. Bize şöyle 
anlattı: 

"- Beni yol müfettişi Cev
det Bey büyüttü. Fakat büyü
yüp yetiştiğim zaman hayata 
atılmaya mecbur oldum. Bir 
hamamda hizmetçilik etmiye 
başladım. Günün birinde ha
mamCJ beni evine kaçırdı. 
(Devamı 7 inci aayfamızdadır) Nezahet Hanım 

Müsabakamız Birkaç 
Gün Evel Bitmiştir .. 

Karilerimizden ellerinde 
bulunan 12 livhadan biri-
ni seçmelerini ve cumar
tesi gilnünden itibaren 
mUhUrleterek sıra numa-

ralarını almalarını 
rica ederiz ... 

(7) inci sayfamızdaki şartları 
dikkatle okuyunuz 

Şimdiye kadar çekilen bütün 
numaralarını yedinci say

famızda bulacaksınız. 

Maarif Emanetlerinin 
Lağvi Temayülü Var 

Ankara, 17 (H. M.) -Önü
müzdeki ders senesi başında 
Maarif Emanetleri teşkilatının 
lağvedilerek Maarif Müfettişi 
Umumilerile, orta mektep ve 
lise müdürlerinin salahiyetleri
nin tevsi edileceği söylenmek
tedir. 

- Nişanhndan ayrıldın mı? .. 
- Evet, kendisine elimden gelen her iyiliği yapacağımı 

vadetmiştim!.. 



.. 
' 

( Halkın Sesi ] 

Teşkilatsız İnti
habat Ve Halk 

Halk Fırkası umumi ki
tiplltinln dün yapbtı bir 
tebliğ, yirmi iki intihabat 
dairesinde otuz kadar 
namutlik için Halk Fır
kaamın bot yer bırakaea
tını ve bu •uretle mG•ta
kil meb'us intihabına Fır
kanın imkin vermek iste· 
ditini bildiriyor. Bu mın
takalara l.tanbul da dahil
dir. Dün, fstanbul için 
kimlt:rin müstakil namzet 
gösterilmesi için halk ile 
garilştfik. Cevaplar aşatJ
dadır. Bu şekil, teşki'it

sız yapılacak intihaplarda 
reylerin ne derece dafda
bileceğini göstermek iti
barile tayanı dikkattir. 

Saip B. (Bakırk6y bat bo
yunda 9) 

- Kadri Raşit Paşa ile Hay
dar Rifat Beyia lstanbuldan 
milstakil namzet olarak meb 'uı 
çıkmumı isterim. .. 

Naciye H. (Y edikule, Fmn 
aokağı 15) 

- Diş tabipleri cemiyeti 
reisi Rif at, belediye yaza işleri 
mndnrn Osman Beyleri arzu 
ederim. 

• 
Hilmi B. ( Akaaray, T qka· 

upta Sanmuaa mahallesinde 17) 
- Ben memurum. Mn.takil 

namzetler hakkında bir teY 
s6yliyemem. 

* Supbi 8. (Beyazdta Haaan-
pqa fmm aokağında 6 ) 

- Mlistakil namzet? Kim
leri 16yleyim yahu: 

Mükrimin Halil Beyle Giizel 
1an'atler akademisi tarih mu
allimi Emin Ali ve Galatasa
ray lisesi Tnrkçe muallimi Ha
lit Fahri Beylerin miistakillen 
kazanmalarına dua ederim. 

• Sım B. (Cağaloğlu, Ostüyan 
pansiyonu 24 ) 

- Zekeriya Beyi bir; Man· 
tak müderrisi Halil Nimetullah 
Beyi iki. 

• Abdüssettar B. (Türbe, Di-
vanyolu 188 - 100 ) 

- Yann gel, bu akşam dti
tilnürüm, yann arzederim. .. 

Mustafa 8. (Divanyolu 176) 
- işin doğrusu, kendi he

ubımca siyaset işine kantma· 
mak daha rahat. 

• Cevat Tahsin B. (Doktor 

DABIL BABBBLIB Günün 

Çiçek 
Sergisine 
Rağbet Fazla 
Çok Müracaat Var; Fa

kat Bir De Gümrük 
ihtilafı Çıkh 

Mayıs ıonlarana doğru açıla· 
cak olan çiçek ve hayvan ser
gisinin bazırlıklanna devam 
olunmaktadır. Serginin tesiaine 
memur edilen Lütfi Arif Bey 
teşhir edilecek çiçeklerin tu
nifine başlamışhr. Bugüne ka
dar sergiye 27 müeuese tara
fmdan muhtelif çiçekler getiril
miştir. Bunlardaıa 3 tanesi 
Avrupanan ileri pJea tohum 
mtıeueselerindendir. 

Yine bu arada nç te çiçek 
hastalıkları için iliç satan ec
nebi müesseaesi vardır. Mllraca
at eden mileıseselerden diğer
leri ıunlardır: 

4 Bahçıvanlık Aletleri Mil· 
e11esesi; 3 Sebzeci, 2 Meyva 
Müessesesi; Kuş ve Tavuk Mü
essesesi. 

Bunlardan başka birçok ta 
çiçekçi, fidancı ve çiçek me
raklılara sergiye eşya sretir
mişlerdir. 

Sergi münasebetile hariçten 
getirtilen çiçekler üzerinde bir 
giimrük ihtilifı bq göstermit
tir. 

Tarife mucibince ağaçlardan 
kiloda 20 par .. , çiçekten ise 
1 O kunıt gilmrilk alınmak li
zımdar. Halbuki muayene me
murlan bir nebabn çiçek veya 
ağaç olduğunu kendi içtihatla
nna göre tayin etmektedirler. 
Çiçekçiler ise bunun Ziraat 
oduı tarafından halledilmesini 
istemektedirler. 

Ziraat odası bu vaziyet kar
ıısanda ağaçlarla çiçeklere 
ait bir cetve1 yaparak lktısat 
veklletine göndermiı, gOmrtlk 
muayene memurlannm bu cet
veli göz önünde bulundur
masın• istemiştir. 

ve kimyaker) 
- Namuslu, söz bilir, ah

lakı mazbut her adamı namzet 
görmek isterim. .. 

Kamil B. (Divanyolu, Sıhhi
ye müzesi albnda 146) 

- Giyim Pazan uhibi 
Hulisi, Eczaa Huaa Nafaz 
Beyleri. 

• 
•• Müthiş Bir Fa 

Hucuma Uğnyan Dok- ~eşlıur Büyücü lıyas isminde eİJ'İ9İ 
t 1 C V • iş Başında Kansının Bumu~Ut 
or ar evap enyor Yakalandı Dudağını Kestı 

A Kuagümrükte oturan b~ 
Rasim Ali 8. Timarbaoeliktir, Biz Kendisine H 8 ile kansı Klmile H. eyVfılkl 

acı aba, Yumurtayla ıam evlerinde atu surette 1 
Cevap Vermiye~eğiz Diyorlar Adam Çatlatmak için olarak bulundular. 

Bu bidise etrafındaki eff 
Fiziyoloji iami verilen ve Ruim Ali Bey tarafından yazılanı 

olan doktor kitabının DartUftln,na lleminde ve bilhaua Tıp 
fakültesinde doğurduğu dediko5'unun harareti devam ediyor. 
Kendisini hücum karşısında gören Rasim Ali Bey, baza kısım
Jaruu iki fllndenberi neşrettijimia bir riule ile Tıp fakültesi
nin bir kııım hocalarına cehaletle itham etti. lttiham ettiği 
zevat başlıca doktor Akıl: Muhtıu', Senw Kamil, Hamdi Suat, 
Hadi Faik, Kemal Cenap, Mustafa Hayrullah, Tevfik Recep 
Beylerden mürekkeptir. 

Dün hllcuma uğrayan müderfislerden bazılarına ne cevap 
vereceklerini ıorduk: 

- Bu zat timarbaneliktfr, cevap vermiye değmez dediler. 
Diter taraftan Akıl Muhtar Beyle görilştilk. Bu iddia kartıaın
da ne cevap vermek iatedilderini IOrduk: 
A 

Akıl Muhtar B. Risalesini Gösteriyor 
Akıl Muhtar Bey, bu mese

leyi darillfllnun divanına akset· 
mit addederek tekrar mevzu
babiı etmek iatememif: 

- Birşey 16ylememek kara
nnı aldık! Demiı ve riaaleıini 
uzatmışbr. 

Bu risalede Ruim Ali Beyin 
ittihamlan cevapsız bırakılma· 

mııtu. Rasim Ali Beyin yazıla
nm sabr sabr alarak cevap
larım tamamen ilim hududu 
dahilinde veren Akıl Muhtar 
Bey, bu risalenin bqma fU 
satarlan yazmlfbr: 

" Rasim Ati Bey ( Cevap 
't'e izah ) isminde bir risale 
çıkardı. Acaba kendi eserlerine 
yapılan ağır tenkitlere ne cevap 
vermiş diye okudum. Bu zat 
yazılanın mlidaffa etmesi 

Son Şayialar 
Zararlara Sebep Oldu 

lzmir, 16 (Hususi) - Tica· 
ret odasanın hazırladığı bir 
rapora göre Rualar lzmirde 
çimento lzerine damping yap
maktadırlar. 

Söke Ticaret odasınan bil
dirdiğine göre ihracat inbisan 
pyialan tlzerine tntOncWer 
zeriyab durdunnUflur, amele
ye para vermemektedirler. 

Burada teJAt kıamen zail 
olmuştur. lktı.adı faaliyet tabii 
halini almaktadır. 

lazım gelirken, buna hiç temas 
etmemiıtir. Gllrüyoruz ki mO
c:lafaa olunamıyacağını kendi 
de anlamıştır. 

Bu risalede birçok hocalannı 
tenkit 6rt0s0 albnda tahkir 
ediyor. Bu meyanda be
nim kitap •e makalelerim
den alınmlf parçalar da var. 
Bunlarda fenni hatalar bulmıya 
ujTqDUf. ihtisas erbabı söyle
diklerinin baıtan başa bata 
Olduğunu hemen anlar. Yeni 
yetişen fen mlintesiplerinin 
belki zihbalerini k&rlfbnr milli· 
bazasile bu sayıfalan yazdım. 
Rlsalede f&hsiyata ait birçok 
feyler var. Şalıai tecavtlzlere 
cevap vermek eskidenberi 
;detipı değildir.,, 

7 Nlaaa 1'5 

Dr. Akıl Mulıtar 

>İ Hikmet B. 
Sabık Müstantik Avu

katlık Yapacak 
Bandırma Ağır Ceza Reisi 

.. bık Müstantik Hikmet Bey 
bir hafta evvel Bursa mahke
mesi azalıiana nakledildi. Hik
met Bey bu vazifeyi kabul 
etmemekte ve Gönende avu
katlık yapacağını söylemekte
dir. latanbuldan yeni aynldıta 
için kanunen burada avukatlık 
yapamıyacakhr. Hikmet Bey, 
Kadriye Hanımın aleyhine da· 
va açtıgı zattir. 

Af son Yaparken Tutuldu anıatatım: 
b1as Ef. Od ay eneline .. 

Ewelai flbı Şehremininde 
Kocababçede Şükril Efendinin 
dlğtlnlnde Uzunyusufta bak· 
kal Kaplan Efendinin ( 400 ) 
1irU1 çalınmıfbr. Şnkrtl Efendi 
misaf"ırinin bu ıekilde parası 
çalınmasından çok müteessir 
olmuş, hınm bulmak ve parayı 
çıkartak için her çareye bq
vurmuıtur. Kaplan Efendile 
beraber polise mOracaat etmiş
ler. Kaplan Efendinin yanında 
oturan sabıkalı Rauf Kilrt 
Yaşar polis tarafından isticvap 
edilmifler, fakat inkar etmişler. 

Nıhayet ev sahibi ve misa~ 
fir çalanı büyD ile tiıirtip 
patlatmıya karar vermişler. Bu 
temenniye maznunlar da iştirak 
etmişler: Kim çaldise şişsin 
demişler. 

Meşhur büyücB tatlıcı ba· 
bayı çağırmışlar. Evin kapıla
nna pencerelerini kapatbran 
Hacı baba_ iskemle ilzerine 
bir yumurta koymuş, herkeai 
ıükilte davet etmiş. Sonra bin 
bir dua koumıya başlamlf. 
Şimdi bu yumurta uçacak ve 
hırsız da çatlıyacak demif. 

Fakat henilz yumurta uçma
dan polia evi basarak bllyilcl
ytı cirmi meşhut halinde 
yakalamışbr. 

Hacı Baba, ben Hamit dev
rinden kalma, keskin bir bO-

yilcüyGm, fakat çoktanberi bliyl 
yapmıyordum. Fukaraya acı
dım da bu defa böyle bil'feye 
teşebb&a etmit idim demekte
dir. Hacı Baba mnddeiumumi
liğe verilmiştir. Hakkanda bch
kikat yapılmaktadır. 

Şüpheli Ölüm 
Diln Hilseyin isminde bir 

genç Galatada boş bir depo
nun Ost kısmından dilşerek 
yaralanmış ve Sen Jorz has
tanesine nakledilirken ölmüş-
tür. Polis doktoru ölümli fÜp
heli gördtiğil için cesedin 
morga naklini istemiştir. Tah
kikata mtiddei umumi muR
vini Muhittin B. nziyet et-
miştir. 

Edimekapıda bir aparblll 
kapadık ediyormuf. O •ıral 
akrabuın .. n MGnir Ef. deadt 
.. Ba daracık kapıcı odasında 
sal ömür •ilriiyoraun? AnnelD 
dü. Ev boş. Gel bizde otur.,, 

lıyu Ef. bu aöz üzerine 
cıhtı bırakmıf, aile.Ue ber 
Münir Ef. nin Karagümrükte 
tirgazi sokaflndaki evine 
mif. Bu it bitince de Münir 
Dveyl baban Ahmet 
evden kovmuş. Fakat ar• 
az bir müddet geçince lıyd 
karı•ından ıOpbelenmiye, M 
den kıskanmaya batlamı.tbr. 
bii bundan •onra da karı k 
arasında ka-.plar hiç eksik 
mamıtbr. 

Nihayet eevelki gGn Ki 
H. evden erkenden çık 
arka .. ndan MGnir Ef. orta 
kaybolmuıtur. Bu vaziyet 
Efendinin tüphelerinl kune 
dirmif, karı•ını alqama k• 
sokak aolcak uamlf, fakat 
mamıthr. Tam evine döner 
de bir arkad&fı tunları •Ciy&e 

.. Birader, •enin hanım M 
kol kola rezip tozuyordu •• 

Adamcatız derhal eve ~. 
mut kapıyı tekmelerlle k~ 
içeriye sirmlt ve rarmot ld ... 
rı•ı yeni elbtselerile m - _Jf 

yemek hazırlamaktadır. He..-.. 
kadının &.tüne ablmlf, d6~ 
bqlamlf, aonra bıçatını çık•~ 
rak karıamın bumuna ve ...,.. 
dudatını tamamen kesnıittit• 
Oaırada Münir de relmif, lJyd 
Efendiyi baımdan Ye k•lak ark" 
aından yarlamlf, kaçmıthr. K,.fl 
koca ime, aldıldan yaraWl9 
ı:ıbrabile kentlilerinda 1'9ÇIDİf..,, 
baytın bir halde yere meriladr 
lerdir. Alqam tbtü mektepl .. 
dönen çocaklan Muhterem btf 
vaziyeti rörünce feryada hafla .... 
polisler gelmişler, bunlar ts.ı-' 
battanesine gönderilmi4tir. 

Biraz sonra da Münir yakalall" 
mıf, hakkında tevkif karan al"
mışbr • 

ilyas Efendi: "Beni Milnfr 1". 
raladı.,, Diyor, fakat aebe 
aöylemiyor. Kansını nrdu~ 
inklr edi7or. 

Kamile Hanım da tiyle 
mektedir: 

.. - Kocam iteni rejiler 
atede beride çalıtbrdı. 

Ben artık ba herifle otut" 
mam. Namu•uma temizle..,., 
için MGnirle ovleneeeflm.,. 

Hidiı:e Adliyeye intikal ;: 
mittir. 

Son Posta'nın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Piyango Bagii 

1 ı 8- a., - Paur ola piyanroca 1 
....... Ne cllt1D11onma lyle? 

2: Piyanıo bayii - Hasan Bey, bu ay 

itler biraz kaat pdiyor, az ubf yaptık. 
3: Huan 8. - Neden yahu?... Ahali 1 

Ta11are piyanıosa eleyince kaplf yordu hani? 

4: Piyango bayii - Huaa Bey 1 • 
r&lerimden çoiu namzetliklerini ko d 
Talilerini orada denemek istiyorlar. 
~iyangoyu bulwaca W. ,.,........,. 



Hergün 
I -Pcmyada c .. 

llmhuri'yPt 
na iolu Ajansı 

fa M. ZEKERiYA -

eclit~anyada Cümhuriyet ilan 
•e d~ s~~elerdenberi kırallık 
latan l~torlük aleyhinde ça
~ cum~uriyetçiler ve sos
~ r nıhayet kırallığı da. 
tllf.ıc örlüğü ·de yı'kmtya mu-

U oldular. 

SON POSTA 

lson Postanın Resimli Makalesi Borca Dair .. 1 

Sayta 3 

Sözün Kısası 
Tek 
Fırka 
S;stemi 

-

•• 

1 

Tek fırka sisteminin fazi 1c
tinc inanmıya başladım. Bu 
icat cemiyet makinesini yıığh 
bir motör gibi işletiyor. Gü· 
riiltüden eser yok. Çıt çıkmı-
yor. Devlet te rahat, millet te. 

Ne idi Serbest Fırka zama• 
nındaki Belediye intihaplan ? .. """''-tuııı buptea sonra la

~ lllodası geçmit bir mÜ8-
~ olmuştu. Fakat boua 
tııılif rnubtelif sebeplerle muh
.... .._leketlerde diktatlrlilk 

Bir muba•Tir der ki: 
1 - Borç, enelce ne idi ise timdi 

de 6ylcdir. Yani iyi zamanlarda bir doat, 
fena zamanlarda bir tehlike olar • 

2 - Bir kimadeli bol'f aldınız mı 
o küme boynunuza •r halka t.km•t 
olar. Bu enelce de blyle idi, timdi 
de blyledir. 

3 - Borç almak kolaydır. Öyle 
olduğu için abamr. Borç almak için 
-b6yük bir sabra ve müste.tna bir kabi
liyete Umun yoktur. 

1 

Millet biribirine girdiydi; inti
h p yerleri bir arbede nteyda
mna döndiiydü; baş göz yanl
~ydı: herkes işinden gücünden 

ha ...__~1mifti. Bu da kıratlı- ~==o=~==-----------------------=-==-==-=-==--..·==----=---=~--
.,...ıca bir şekli idi. 

~l>lttatörlftk zayıf hüldkmet
~vvetli 16riinmek ve 
.. Dl idame edebilmek 
...._ '-iduklan vasıtadır. Fakat 
~edilenlerin ihtiyari mu-

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
..._-:-tine istinat etmiyen cebri Bir Münaka~. 
~n hayah muvakkat ve ~ 

tlerta · ~yada cümhuriyet- H Ik Fırkası Mecliste 
ti..-_~~-bai.. • dlınyaya buno a 
-~ Müstakil Meb'us Bulun-

masını Neden istedi? .... 
L..~u AjaDll aon zaman
~ faaliyetini arttırdı. lstih
..... ftlaitini çoğaltb ve ilk 
~· olarak bir ajans denmiye 

le bir müessese oldu. 
~affak Bey ajans mndnri
J~ getirildiği zaman, ken
~ meslekten yetişmemiı 
Ull' •dam olması itibarile mu
•affak olamıyacağanı tahmin 
e&.;n; 

rt'ID. 

Muvaffak Bey a:ı zamanda e: -vaffakiyet g&termekle 
~;h•mde yanıldığımı iapat 
~. Hakikati aeven bir 
;:::. llfatile buna s6ylemek 
L_ için hem bir vazife, 
.._ bir ı:efttir. 

Gazi Hz. 
l>iin Ankarada Bazı 

Ziyaretler Yapblar 
L Ankara, 11 - Gazi HL 
... sabah Hakimiyeti Milliyeyi, 
~ Türk Ocağı merkez 
ıwuaasını ziyaret ettiler ve 6ğle 
tıneğini Ankara Palasta ye-

er. 
Ôğleden sonra yerli mallar 

lergisine giderek buradaki 
lbellaucat fabrikalan paviyonla-
l'ılil dolaştılar. Gazi Hz., bu 
hYiYonlan çok beğendiler. 

Bir kadmın teşebbüsile ya
Pdınakta olan Bozkurt kolon-
1lauıa beğendiler, l~avaklıde
te tarap paviyonunda izahat 
lldalar, ve şarabı çok nefis bul-
dular. 

Sergiden sonra tekrar An
kara palasa dönerek istirahat 
~er ve gece yemeğini Mec
... reisi Kizım Paşanın evinde 
fediler. Yemekte Başvekil 
'-aet paşa da bulundu. 

Yunanh Talebeler 
Şeh,imize gelen Yunanlı 

talebeler dün Dariilfünunu 
linret etmişlerdir. 

Aristidi Paşanın Kızı Ken
dini Denize Attı 

Arnavut köyftnde Aristidi 
Paşanın kızı Matmazel LeJa 
dGn intihar kastile kendini 
denize atmış kurtarılmıştır. 

T ekirdagın Arzusu 
Tekirdağ, (Hususi) - Halk 

lef ecilerden kurtulmak için 
it ve Sanayi Bankalanmn bu-
~ birer fUbe açmaların1 
•'enıhtet.lir 

Ankarada bulunan bir 
meb'us gazeteci vaziyeti ıöyle 
anlabyor: 

Ankara, 16 (Nisan) - Mtıs
takil namzetlik , müstakil 
meb "usluk son hakikat ıeklile 
Ankara için de yepyeni bir 
şey olduğundan burada da 
büyilk alaka ile telikki edil
miştir. Bugijn bilhassa Mec
lis mebafilinde bu mesele 
etrafında konUf'lluyor.du. 
MükiJeme menulanaı tahmin 
etmek gilç değildL 

Eneli müstakil meb'ualann 
kimler olabileceği etrafında 
tahminler, sonra Halk Fırkua
na mensup müntebibi sanilerin 
kendi 6ttw.n buiciacleld ....
zetlere nud NJ verecekleri 
hakkında mütalealar, mftabıkil 
meb'Ulllann kendi anılariacla bir 
kütle mi teşkil eclecelderine ye 
bunu nasıl yapacaklarma 1laW 
miilihatalar, Fethi B. ve arka
daşlannm müstakil unvanile 
yeni intihabata iftirak edip 
edemiycceklerine ait muhake
meler: 

- Sen müntehibi nııi ol
saydın mefsuh Serbes Fırkanın 
sabık erkinma rey verir miy
din ? 

Yollu istimzaçlar ve gene 
bu istimzaçlar10'1C. H. Fırkası 
müntehibi sanisi sıfatile kat'i
yen rey vermezdim ve vermem,, 
şeklinde bizzat verilmiı cevap
lar ve saire ve saire ..• 

Memleketi MUnaka,aya 
Ahştırmak Llzım 

Otuz meb' ualuğa namzet 
gösterilmemesi karanna hangi 
düşüncenin saik olduju mese
lesine gelince: Bu meb'us ga
zeteci fırka kitibi umumisi 
Recep B. ile konuıtuktan son
ra vaziyeti kendi kendine tah
lil ederek fD neticeye var
mııtır: 

Son müstakil namzet ve 
meb'usların intihaplarını milm
kün kılmak teşebbüsü geçen 
yaz Y alovada biltün bir hüanll 
niyetle tatbik edilmek istenil
diği halde mecliste ve mem
lekette malüm olan şekil ve ..., 
retlerde akametle neticelenen 
bu defa müsmir ve müabet 
olarak tahakkuk sahasına çıka
n1mua arzuaonu devam ve 
blkimiyetinden ileri relmek
tedir. 

Halk Fırkası Müntelıibi Sani/eri 1 Müstakiller 
* * * lzmirde Birkaç Kişi 

Tamamen Serbest Bırakıyor Meb'usluğa Namzetlik

Ankara, 16 (Nisan) - Halk fırkuınm mevcut meb'usluk
lardan otuz kadanna namzet g6stermemek hususunda verdiği 

karar etrafında muhtelif nıünakqalar yapılmaktadır. Son ma

lumat şudur: Gazi Hazretleri müntehibi sanilere hitaben bir 

beyanname neşrederek ittihaz edilen IOD karar karpsanda 
nasıl hareket etmeleri lizım geldiği hakkında talimat vere

ceklerdir. Bu talimabn mahiyeti benilz maliim değildir. Fakat 

tereşşüh eden malilmata g6re : 

1 - Halk Fırkası namzet g&stermiyeccği yerlerde berhan· 

gi bir kimsenin intihap edilmesi için herhangi bir kimseye 
vaitte bulunmamıştır. Binaenaleyh milntehibi auileri tamamen 

aerbcs bırakacaklar. a 1 

2 - Fakat Halk Fırkaa kpcP programına muhalif bir 

programla mllstakillen. ortaya çıkacak olanlann intihap edilme

lerini iltiam etmektedir • 

3 - Eter ortaya bu fel'&İtİ •e JJleb'usluk için lizım gelen 
enafı llaia kiwe çdmuyacak •• fırka iki tam hareketten 
)lirim.._ ihtiyar edecektir. 811... iki .tarza hareket şunlardır: Y • 

milntebibi sanilere hitaben. beyrndiğioizi seçiniz,, şeklinde 
ima bir beyaan•me neşndecek, yahut ta (30) kişilik ikinci 

bir nemet listesi yapacaktır. 2 
~ 

Sabık Serbes Fırka Mensuplarının Vaziyetleri 

Sabık Serba Farka mensuplannın ihtiyar edecekleri hattı 

harekete gelince: Silreyya Pş. ile Haydar Beyler müstesna 

olmak üzere hemen kimilen müstakillen namzetliklerini vaze
deceklerdir. Fethi 8. ise siyasi hayattan çekilmek kararında 
mısırdır. Fakat kararım değiftirmesinden vatan menfaati gö

rülmesi, nzerinde vatan hislerine müracaat edilerek arkadq

ları ve hayat dostlara tarafından tesir yapılması ihtimal da-

hilindedir. 
~---------.... --........ ____________ _ 

lraK Tayyarecileri 
Irak. tayyarecileri dlin gel

mif, merasimle karfılanmıt. 
misafir edilmitlerdir. 

Adliye Müsteşarı Gitti 
Adliye MOatepn Ferit Bey 

dlbı şehrimizden Ankaraya 
gitmiştir. 

• • • • 
ister inan, ls~er inanma/ 

Din pzetelerdea ,,lrlJ m~ lctut ftdfelere 
Vali Muhittin, .SeyriMılaiD ~::. ~w.lded bildiri
Mndiri Umumisi ~. li AMttta eakidea Yal 
Defterdar Şefik. Tilttbı ol~ meb'ualann tekrar 

lntıı.ar Mllıllhtl ~ ~lyete tayla edile-
Miiddeiam~ Keaaa J- • haber vcrUlyordu. 
lerin meb ua olmalan ı · c.. L-1...1- _._1 . ...ıı:...1..1 

uht el bulundupau ~ lllllU9 f&llllUZUCIQ 

m em ! lmirleriaia et>• ~abe~ veriyordu~~~ •mqt .we::ıec:: 
fUDdıye kadar . u_ıL F 
ualardu idare iti_.. DAIJl'&n, n-. ~ 
ihti•.lınndaD iatifade edi- k-..ca bu savaba vau
lebilecek kimaelerin bu fefef,lnch muvaffak oldall
defa meb'ua lnb1ıap edil- lattm kabul ettiğine, 

ister inan, ister l ı · · ______ ... ,,..._,~.-.-

lerini Koydular· 

lzmir, 17 (Hususi) - Mef
suh Serbes farkamn İzmir mer· 
kezi erkanından Faik Mu· 
bittin Bey müstakillen nam
zetliğini koymuıtur. Bu zat 
bana dedi ki: 

" Memlekette irtica varda. 
Memleketin yilksek menfaatleri 
öntinde ismimi Halk Fırkasına 
vermek mecburiyeti oldu. Kal
ben Halk Fırkasına bir dakika 
bile merbut olmadım. 

Siyasi kanaatlerim bu fır
kana ı programına muhaliftir. 
Bunu Halk Fırkasına girdikten 
sonra bile söyledim. l:Su hare
ketim, aleyhimde birçok dedi-
kodulara sebep olacaktır. 

Müstakillen namzetliğimi k~ 
yuyorum. Eğer müntehibi sani
let gizU emirlere alet olmaz-
laraa kazanacağıma eminim.•:. 

Bundan başka avukat ü-
mer Fuat, dit doktoru Ad
nan, avukat Halit Tevfik, 
Yeni Asır gazetesi sahiple
rinden Ali Şevket, Muharrir 
Abidin Beyler de müstakillen 
namzetlikJerini koydular. 

Halk Fırkasının 30 mfin
hal meb'usluk bırak '.dığı hak
kındaki tebliği burada müsa
it bir tesir yapb. 

Aydmda 
Aydın, 17 (Hususi) - Dr. 

Etem Vassaf Bey buradan 
müstakillen namzetliğini koydu. 

Bir Muvaffakiyet 
Bir Meraklı, Çiçek 
Sergisinde Bülbül 
Teşhir Edecek 

Şimdiye kadar (bülbül) ün 
kafeste yaşadığı ve öttilğü 
g&rlilmemiıtir. lzmit tüttln in
lıiaar memurlanndan bir zat 
bftlbllliln kafeste yqat.l••• . 
ve 6ttnrftlmcaini kqfetmiftir. 
Çok ghel ve şakrak alh bll
blll Çiçek ft kat ....... 
de tetbir etmek illere ı.tua
bala getirmiftir. Bftlbliller ka-
feste et ile beslenmektedir. 

Berberler Arasında Y eai 
Bir lhtillf Çıkb 

Berberler Cemiyeti idare 
heyetinde yeniden çıkan bir 
ihtillf lzerine azada 1.mail 
Hakkı, Şllkrl, Recep ve g.. 
mal -Beyltr istifa etmiflerdir. 

Yerlerine yedek azadan SO
leyman, Adem, 7.iya. llelnnet 
'\T,, ·i ve fbrahim K ...... Be,ler 
"eÇP 

olduydu; bir caka. bir fiyaka, 
bit lif ebeliği, bir awurt zawrt 
bir çalım. bir efelik tulama, 
bir kabarma, bir tulumbaa 
ağza meydan alclaym; bir de
mokrasi çığirtkaabjı türediydi; 
bir millet namına mntalea be
yan etmek illeti ortahğı ar
dıydı; memlekette rahat. humr, 
emniyet, sevinç, istikbale hi
kimiyet kalmadıym. 

Amma lngilterede, Frusacla, 
Almanyada oa. on beş &raka 
varmış; intihap zamanlarmda 
birbirlerine girerlermiı; Alman
yada, fırkal.- arasında ç.ıkan 
arbedeler senede otuz iki bin 
sayıyı bulmuşmuş; hükümet 
Bunlara seyirci kahrmıt filin. 
bunların hepsi lif. 

Cevdet Kerim B. Avrupaya 
ve Amerikaya bir seyahat 
yapsa da, fU iptidai milletlere 
hakiki intihabın usullerini öğret. 

7 Tevkif 
Yedi Memurun Yolsuz
luğu Maydana Çıkb 

Mardin, (Hususi) - Teftq 
ve tetkik itleri için Ceue ka
zuma padcrilen kaymakam 
Akif Rahmi beyin yapbjı tah
kikat ve takibat neticesinde 
sui istimalleri görlllcn Cezre 
kaymakamı Hayri, sabık jan
darma kumandam yüzbqı Ha
lit, Azak nahiyesi mldllrll Ab
diirrezak, Sülupi nahiyesi mli
dürll Nusret, Ceue nufua mn
dürü Kemal beylerle GGmrtlk 
muhafaza memurlanndan Ce
mli, Behçet efendiler tevkif 
edilmif ve ıehrimize getiril
mişlerdir. 

Cemal 

Ankara Resim Sergisi 
Maarif Vekilcti 20 mayısta 

resmi bir resim sergisi aça
caktır. Güzel san'atler Birliği 
şubesinde hazırlıklara bqlaa-
mışbr. Eserler 1-3 mayıa gün
lerinde kabul edilecektir. 
Umumi kitip Vecihe ve aza
dan ressam Fahiman Beyler 
sergide birlik namına bulama
caldardır. 

Şehir Meclisi 
Şehir mecli8i cliln Hat 16 da 

toplanmıtbr. Bu toplanbda yeni 
yapılacak 35 mekteple maarff 
encGmeninin pleeek den___. 
I~ kabul ettiti 40 fada mulll• 
h•kkuıda llUJ'if MthlGrl Ha,.._ 
Beyia izalaatuu dialemiftir. Hay-

du Beyin ıelecek meneden itibarea 
ecnebi mekteplerinde Tilrk ço
culdannın ilk tabıril yapamtya
caklan mkkuadald yeni ban 
maclWnee Ub JGz, ,..U Jla Ç9'" 

calı açıkta k•'ec• n t....ıu 
lçia de kadrop 25 m..W. düa 
UlYe eclilmMI h•Mnnclald teklifi 
de .... itl .... d• kabal edDmlttlr. 
Ş.Wtllklerl ............ ,.tıa • .,.. 
.. ... • .. telrllft ..... -· _, ................. Salı 

,- tepl•aıJaC"akhr. 



/spangatla 
Cümhuriget 
Nasıl Oldu? 
Kıral Nasıl Gitti 
Halk Sarboı Gibi So
kaklarda Bapnyor 
(Bq ...... ı .... •Jfacl• ,. 
Blylk tehirlerde hlylk ftr-

bnalucfan enelld •ldbaa bea
w. bir 1eısizlilc vardı. 

Haherler biribirini takip edi
yor Ye imala kat'i . bir karar 
ftl'lllelİ lkamanu ihtar edi
Jorclu. Niumn 13 inci ıbll 
•ktlm• 1Ut yedide bir husual 
tr• ailei lmaliyi V alenceye 
fltlrlyordu. Kıral Madritte 
blllllfb. Cllmburiyetçilerle mtı
ait bir anlatma zemini bul
maya çahpyordu. 

Madritte kabine imala mtl
neaat ederek Kanunu Esaside 
.tadilAt yapacak olan mlleue-

:li . • tarih ti" un me~11nın ve aure 
içtimai hakkında mep'Utiyet
pener farkua liderlerile isti
pre etmesini tavsiye etmiftt 

Banan lzerine imal derhal 
kabineyi içtimaa davet etti, 
laeyec:anb bir m&zakereden 
90Dra iatifaya raza oldu. Karal 
hu karardU c8mburiyetçilere 
bildirirken fU şartlara da koy
•Uflu. ispanyaya rahat rahat 
terkedecek ve azimeti eına-
1111da kendisine ihtiramab 
llzimede bulunulacakb. Ha
cliut ileriliyordu. Aralarında 
Buniformab kllçtlk zabitler bu
lunan btıyiik bir kalabalık kır
mızı bayrak taııyor ve " ya
fUID hlrriyet, kahrolaun istib
dat " diye bağanyordu. Kıral 
nihayet bir otomobile binerek 
Madridi ~rkelti. Bütün resmi 
mDeueseler &zerinde c6mhu
riyet hayratı dalralanıyordu. 

Gelen haberler, Kiral Al
fonsun Principe Alf onsa kru
ftdrile Manilyaya gelmiştir. 
S.riında aivil bir elbise vardı. 
Gemi zabitlerinin ve Bahriye 
Nazınnm ellerini sıkarak ken
dilerine veda etmiştir. Kıral 
ltir otele inmif ve kendisini 
maktan takip eden bir ıaze
tedye tatla bir İf&retle uzak· 
laşmumı riea etmiftir. 

Karal, nqrettiği beyanna
mede, millet hakiki arzuaanu 
ifade edinceye kadar haklann
daD ferarat etmiyecejini bil
clirmit. muvakkaten milletin 
muhabbetinden mahrum kal
daima İfaret etmiftir. 

Mefhar bir plus, Kıraliça 
ICll'İatiyamn heykelinin batım 
kopanmfbr. 

Pariate ve ecnelti memle
ketlerinde bulunan climburi
Jetçiler memleketlerine dön
mekte ve alkıflarla ka11alan
maktaclar. 

lapanyol F a11nda, yerli 
muhafızlar halk llzerine ateı 
açarak 8 kifiyi yaralalDlflarcLr. 
Muvakkat dimhuriyet hl· 
kameti, milli fellketin mllıeb
bipleri hakkında iç dava 
açacaktır. Sevilde komtmiatler
le mDsademeler olmut. lrft 
....... ilAa edilmittir. 

Karaim nereye ıideceji ma-
16m detlldir. Sabık lapanya 
ltapeldll Porteldze aftmittir. 

Kıralm lapanyadan aynlmaaa 
latibabatta, ispanya halkım 
ta••mile lılr barumak i~ 
lldiyar edilmif bir laatb hare
ket olarak Dik dl Miranda 
tarafmdan beyu ol11D1D11flur. 

Sİ· NEMA 
S efillikten 
Milyonerliğe 
Yükselmiş Bir 
Artist: Şarlo •• 

Şarli Şaplın haya~ yazdı. 
Bugün, Iİnemanm yan Allaha 
mesabelİDde bulunan, bir filmi 
milyonlar kazanan Şarlon• 
çocukluğu ve gençliji, 61imleri 
kadar kaurplıclll'. Şarlonun 
çocukluğu çok hldnlll n 
sefil geçmiftir. Bustın mil
yonlarca dolar tabibi olmamaa 
rağmen k&çilkllijibıde karm 
doyacak kadar yiyecek bula-
mamlf bir betbahtbr. 

Analvı öldüğtl zaman Şar
lo ile bllytlk kardeşi Sidney, 
henüz ne yapacaklarma tayin 
edemiyecek kadar ktıçlik idiler 
O gtbı, kllçiik Sidney, ayajma 
giyecek ayakkabı bulamamıfb. 
Kamı açb. Çıkıp, bllyllk ima
retlerden birinde 11cak bir 
çorba ile kamını doyurmaya 
muhtaçb. Ôlen annesinin is
karpinlerini ayağına geçireli. 
Ve sokai_a fırlada. 

Evde Şarlo yalnız kalmıfb. 
Onun da karnı açta. Ne yapa
bileceğini uzun boylu dotna
dlikten eonra o da "aokaia 
çıkıp talüni denemiye karar 
verdi. 

Biraz yürüdü. Sokakta k&r 
bir dilenci armonik çalarak 
balkı eğlendiriyordu. Manzara, 
Şarlonun kamını doyurabilmesi 
için berki bir fikrin doğmua-
na yardım etti. Şarlo, yavqça 
k&r dilencinin yanana yaklaşb. 
Bjr müddet aakia, ukin dur
duktan sonra karannı vereli. 

Çtanleg 
Smit 
lola Len 

Stanley Smlt 
( ukek) •• 
( Lola Len) 
iyi havadla 
filminin çok 
muftffak ol• 
.... Ud .... 
maasdır. 

Smlt, ıenç
Hk •• wfiı:el
liji ile ,ahret 
almıf bir er
kek, Lola Len 
ise ıCSzlerinin 
aihir ye fil· 
sunlle tCShret 
alaaJ.ttır. iyi 
Havadu, hhsl 
birAmerlkaa 
ftlmlcllr. 

Şapkasını çıkararak halktan 
para toplamıya başladı. \ 

ı\1atmazel Floranten Ken 
tantineskos Şarlonun V• 
yanada göriip te beğen· 

diği Viyanab Hanımdar, 

Bütün Avrupa kadınlan, 

parlak bir istikbale nam· 
zet olan bu genç kızı 

Kör dilenci itin farkında 
değildi. O işini bitirinceye 
kadar · Şarlo da tophyacağmı 
toplamı,b. Kar dilenci fapka
aım çıkanp parssya bqlayanca t 
it çatallaştı, Şarlo, tabanlan 
kalduır kaldırmaz kaçtr. 

Kilçük Şarlonun, kamını 
doyurmak için bulduiu bu 
zeki, fakat aylan yol, onun 
nadiren dinlemiye tahammUI 
ettiği bir mevzudur. 

Sinema Artist/iti 
T elılikelerle Doludur 

Sinema artisti olmak, biraz 
da hayab tehlikeye koymaktır. 

Karfıdan kıskanılacak kadar 
parlak ve mes'ut g6rünen ar· 
tiatler, artist olarak yqıya

bilmek için mukavele mndde
tince 111detlerinden ne bir 
kilo inclirmiye, ne de bir kilo 
artbrmıya mezundurlar. 

Bu ytlzdea Mary Nolan 
geçen sene hayabm atadyodan 
ziyade hastanede geçirmiftir. 

Dolorea Del Riyo devam

b hutahia tutulmut ve mu
kavelesini bozmaya mecbur 
olmuttur. 

Gıpta ediyor. 

Bu ilci resim Şarloga aitti,. Biri (1914) te, 6iri tle Şarlo11uıı Mn Av,... •gtılıtıtinde 
alınmıştır. 16 sene zarfında ıenç 6ir adam oltın Ş.,lonan saçları 6em6ega ol,,..,,.,.. 

Ba da, a,tistin ,.. Lflfltdli bir /ilcir mesai•i •arfettifini göderir. 

Teıevı.zyonla Sinemada Ne imişler ? 
Ne Olmuş/ur ? 

* * * 
Büyüklnkılip Yapılıyor 

Almanyada sinemaya tele
vizyonu tatbika çalışıyorlar. 

Bu ne demektir, bilir misiniz? 

Yani sinemayı perdede göste
rirken, siz evinizde radyonuza 

takalan bir aletle hem oynanan 
artistleri ıeyredecek, hemde •es

lerini ve tukılarını dinliyecek• 

diyor ki: " Con Kravfordun 
aihhati daha uzun m&ddef 

siniz. 

Almanyada yapalan tecrübe
ler birçok muvaffakiyetli neti
celer vermiş, Almanya ve 
Amerikada bftyük alika uyao
dırmlfbr. 

( Sbenektady ) de bulunan 
elektrik kumpanyua sinema 
resimlerini Berlin, Layipzig ve 
Londraya ayni zamanda ver
miye muvaffak olmuştur. 

Amerika sinema ıuetele
rinden bazılara artialerin mazi
lerini ifşa ediyor. Bunlardan 
birkaçını naklediyoruz. 

Uoban Barymoor) evvelce 
bir gazete muhabiri imif. (Lon 
Cbaney) bir seyyah rehberi 
imiş, sonra bir kömür made
ninde çalıtmıf. Nihayet artist 
olmadan bir ticaretanede sevk 
memurluğu ediyormuı. 

( Mabel Norman ) ve (Alice 
Joy) birer mankendi. 

( Peses İngram ) Nevyork 
limanında uzun milddet ame-
lelik etmiftİ. 

( Conrad Nagel ) , ( Adolf 
Menju ) birer ganondular. 

( Pom Obrien ) Kanadada 
polisti. 

Richard Db ıeçen iki takip ettiii perhize tahammlll 
tene zarfanda iki defa ilim edemez. 

Şimdiye kadar televiyonla 
yalnız bir reıim nakline mu· 
vaffak oluyorlarc:la. Şimdi bntnn 
bir filmi nakledebiliyorlar. 

(Willian Boyd) bir hamaldı. 
Hulisa bugftn blltnn dün

yada isimleri iıidilen ve her
kesçe tanınan bu meşhur 
aimalar, daha dine kadar 

tebllkeli atlabmfbr. 

Ula Lee ve Renee Adore 
uhra unatofJUIDlannda kay
bolmutlarcbr. 

Holmat doktorlanndan biri 

Bu yeni misallere, geçen 
aeneler içinde aıen artlatleri ele 
illve edeneniz, ainema artlat
liiioin pekte kolay bfrtey 
olmaclıia anlafllır. 

Bu muvaffakiyet sinema lle
minde bllytlk bir inkıllp ve 
yenilik vlcuda ıetirecektir. 

kimsenin bilmediği meçhul 
kimselerdi. Sinema bunlan 
keıfedip ortaya atb ve mer 
bur yapb. 

Artık 
Son Söz 
Kanuna Kaldı 

1 Bat tarafl ı lmei ..,.... 

Mlltaatik tarafmcla 
kanuni delilleri ihtift e 
iddia oluoan ret kaıull.-

. •DW tudur: 
•R&petten mamanea 

bf Neaim ttazilyala 
wrdtii tahliyei 1ebU 
elmnClu. lfumaileylı 
tahliyeaini talep etmekte 
de ltuglbl de mer'i caa 
Dila ICl8 inci maddesi hal~ 
ce bihaldôn tahliyenin 
c.._lln mlatelzem oldaju 
cazatm derecai iki 
eksik hapia ceZUIDJ 
etmekte bulunmasile • 
bulunmasına ve her neka 
sebebi mamuniyeti olan 
indeldava rllfvet mahiye • 
tavsif edilmit İle de 
neticesinde vufm tebe 
etmesi ihtimali varit 
1ma ve tetkikat heniz 
miti etmemesi itibarile 
mlhı mahiyet hakikate ve 
&yeai teayytln etmeme9İne 
mumaileyhin bihakkın tahliy 
ne cevazı kanuni gör&lme 
olduğundan istidasımn red 
tahkikabn mevkufen deva 
bermucibi talep karar 
rildi." 29-8-19 

Mllatantik: Nazım 
Birkaç gllndenberi de_. 

ettiğimiz ıu nqriyat flit 
or ki barut İrtİfUa denil• tu mesele, bir hayh dedik 

dalan, çok kanpk ve ..,arlı 
aaflıalan ihtiva etmesi itibaril9 
baY.li dikkate llyakbr. 

Ôyle Z&DDediyaruz ki birkal 
pdenberi yarbp açbjmiız bG 
ufhalar karileri olduk~ ter 
9İr etmittir. Buglinkll yazı nur. 
la ela bu meseleyi tamamlallllf 
oluyoruz. Şimdi itin muhakr 
ae aafbaaının açıl1DU1na b• 
Hyebiliriz. ---Dempsey Ve Kansı 

NeYJork; 15 - Kanmaa darı
larak C Reaoya ) slden Mluli' 
DempHyiD zevceaiaden ayralmak 
için bt'I kararlm •erclitl anı. 
tılmaktadar. Boblr (Reao) • 
IMal•clap aarada talak ......... 
dGnyanın en mlaalt kanunu olaa 
Ne•ada kanunu medealalndea 
latifacle edecetfDI lllylemiftir• 
Dempaeyln zevceal (Eatelle 'Fq
lor) e.Jd bir fllha yılthmchr. 

lefhnr Canaıar 
Duu'1dorf, 15 - Doka kacba 

katili f Peter J{aerten ) dGaldl 
cel•ede verdifi 110n dereee mir 
tebcen tafailittan dola11 hlldmler 
heyeti bu,W.kG muhakemenfa 
hafi olarak icruma karar Yercll
tinden saJoba kimse slrmemlftir• 
Fakat halk daha erkendea malae 
keme koridorlarını doldurmaya 
batlamıft celse klfat eclllecejl 
sırada koridor ve civar salonlar 
da kımıldıyacak yer kalmamıttL 
Katil mahkeme salonuna dinkti 
flbi bGyük bir sotuk lcanlıblda 
airmit ve ifadesi nl cebinde• 
çıkardıtı bGylk bir not defterin• 
bakarak ve vesikalara istinat 
.ttirerek vermi,tlr. Alman mat• 
buat cemiyeti nezdinde yapılan 
milteaddit tetebbOsler neticesinde 
ıazetelerin ıayri abliki olan 
bu tafsilib netretmemesi karar• 
lattınlmıttır. 

VATANDAŞ! 

Bayramlıklann 
yerli malı 

olmalı! 
Milli ilctısat f!e tasarruf 

cemiyeti 
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Arsenal İngiliz 
Şaınpiyonluğuna 

SPOR K 1SM1 
1 Kadın Ve Kalp işleri 1 

Gençler, Kendi 
Kendilerine 
Evlenebilir Mi? Na tti. mze r .• 

t lngiltcre - İskoçyayı gördük
'cen sonra dört beş gün kadar 

0~di huauai işlerimle metgul 
ti um. F utboJJara gidememiı-

111· Pazar günü ( Araenal ) ı 
le~rctınek flzere cumartesi eve 
e~ en döndüm. Sabahleyin 
roıu d k ınli açtığım zaman bar-
"

1 
.. tan boşamr gibi yağmur 

11Ktyordu. 

Bu havada maç olmaz diye 
~~tağıında dönmiye, tenbelleı
h ıye başladım. Odanın kapısı 
.•zlı hızlı vuruldu. Bizim pan-

11~.onun küçük, yaramaz (Jaki)si, 
~osyö maça gitmiyor miyiz? 
•ye yatağımın başına dikildi. 

h Sahaya gittiğimiz zaman 
d 8Yl'et ettim. yer bulamıyor
b ~le. İki misli para vererek 

•r bilet aldık. Seyirci olarak 
tanı 65,000 kişi vardı. 

O gUn Chelsea ile Arselin 
llıaçı vardı. O Chelsea ki, Ar-

(
•eli. kupa nıaçlarında yenerek 
.Elırnine ) etmişti. Sahaya di

tılen iki takımm en meşhur 
~Y\lnculannı seyrediyorduk. Bu 

eyecanlara alışık prof esyo
llellcr hile bugün sinirli gö
rihıUyorlar •• 

Su Üstünde 
Sürat Rekoru 
Kırıldı 

lngiliz mühendislerinden 
(Kay Don) bir alirat tecriibe .. 
ıinde motöril yanarak ölen 
( Segrave) e ait rekoru kırmak 
için husuıt bir motör vapbr
mışta. 

Yeni motörftn saatte 160 
kilometre kattedeceğl tahmio 
ediliyordu. Tecrübeyi Amerl
kada yapmak üzere motörile 

beraber Amerikaya mütevec
cihen bir vapura binen İngiliz 
mühendisi, yolda bir Amerika-

lının yeni bir rekor yaptığını 

haber almışbr. 

Filhakika Amerikalı Gra
wood ( Miss - Amerika IX ) is
mindeki motörile su üıtil dünya 
sürat rekorunu 162 kilometre 
788 metreye çıkarmışb. 

Amerikaya ayak basan ln
giliz mühendisi yaptığı ilk 
tecrübede Amerikalının reko-

runu kırmış ve saatte 165 ki
lometre 36 metre bir sürat 
yapmaya muvaffak olmuştur. miilıendisleri motörlerinde Rekoru kıran Amerikan 

( Arsenal ) in iki meşhur 
bıuhacimi ( Jak ) la ( Saruber ) 
'birbirine gUlerek bakışıyorlar. 
l>Udiik çalındı. ( Jak ) yıldırım 

Yugoslavya 
gibi ileri ataldı. ( Chelsea ) , t 
hatları ( Saruber ) le ( Jak) ın ı . 
kombinezonunu bildiklerinden 
aralarına girdiler. Paılaımala-

rını imkAnsız kıldılar. Bütün 
( Chelsea ) müdafaası bu iki 
llıeşhur muhacim Usttlne çul· 
landı. Buna rağmen ( Jak ) 
ıralarmdan ııyrıldı. Arkasın· 
da kalan müdafiler kayarak 

kendilerini yere atmak suretile 
( Jak ) ın hücumunu kesmek 
istediler. işte o müşkül mev
kide harika bir oyuncunun ~ne 
olduğunu anladık ..• 

Bayramda dört maç yap
mak üzere şehrimize gelecek 

Beogrodski takımı hazırlan· 
mıştır. Bu takım esasen çok 
kuvvetli bir takımdır. Bulgar 
takımı önünde nasıl mağlup 

lduğumuzu gördük. Gelecek 
tbolculara vakıa çok çalışsak 

ta yeti~emeyiz. Fakat hiç ol· 
mazsa ytizümüzün akile çarpı· 

Beklerin kabarak topu aça· 
~ğını hisseden Jak topu iki 
•yağı araıına ııkışbrarak bir 
llletre sıçradı. Müdafiler bo-

Dört ogun oynamak üzttr• şehrimize gelecek olan 
Beogrodski ile çarpışacak 

kulüplerimiz bugünden tedbirli 
davranmalıdır. ( Beogrodski) takımı tam kadrosile 

-::.. ~ ~ -==rr: 77-=' 
w:==;:::a aa::: 

~ dUşmüf oldular. (Jak) ın kale direğine vurduğu halde 
, •ttiji zaman müdafilerin ayak- top girdi. Ahali daha ilk 
·•rı ara.sına düştil. (Hafbekler)de dakikalarda yapılan bu haki· 
Yetiştiler; beş kişiyi atlatmak kalen üstadane golü dakika
llzım geldi. (Lambere) pas larca alkışladı. 
V~recek gibi yapan (Jak) ken- lngilterede bir gol yapmak 
dı üstündeki tazyiki azaltb partiyi hemen hemen kazanmak
Ve • hemen iki metrelik bir tır. Kalecilere kolay kolay gol 
delı~ten sıyrıldı. Mübalağa yapılamaz. Bunu çok iyi bisse
etınıyordum. Otuz beş metre den ( Chelsea ) lılar son gay
'1zaktan doğru kaleye da- retlerile çalaşmıya başladılar. 
)'andı. Okadar köşeye atmışki, Görmelidi: ne tath, ne fevka
fplonjon) yapan kaleci başınf iade bir futbol ıeyrediyord uk. 

Tefrikamız: Na. 3 

KUCAHTAR HUCA&A 
SERVER BEDi 

tarmak için çekiyor, fakat 
llluvaffak olamıyordu. Bütün 
kuvvetini topladı, bUtUn nef
retini gözlerine doldurdu, yli
llinU buruşturdu ve sordu: 

- Sen benden neı istiyor
•un? 

Nermin, farkında olmadan 
akadar bağırmıştı ki bu sesten 
kadın korktu kendisi de. 

Çekinerek etrafa bakblar. 
Kadın toplandı. Etrafına bir 
daha baktıktan sonra kıza 

doğru eğildi ve yavaş aeale 
dedi ki: 

- Yavrucuğum, ben ıenin 

eyiliğini istiyorum. 
Nermin, zor gizlenen bir 

öfke ile: 

- Sen kimsin? Dedi, ben 

Böyle oyunları on beş saat palı gol yaptırmıyacak bir siı
seyretse insan doymıyacak. temde oynadılar ve maçın so

(Chelsea) lılar da harikulade nuna kadar rakiplerine adım 
bir gol yaptılar. Bu beraberlik attırmadılar. * 
golünü kafa ile yaptılar . Romany~ Kıralıçesi Maçta 

Şampiyonluğun tehlikeye Mevsimi geçirmek iizere Nis 
gir _iğini gören ( Jak ) yine ve Kan şehirlerine giden Ro-

( L manya kıraliçcsi bir futbol 
alevlendi. Bu sefer de om- k 
ber ) arkadaşından aldığı .bir maçına riyaset etme üzere 

d G gençlerin ricasını kabul etmiş 
pası uçuyor gibi sür ü . ıne ve bütün hanedan erkana ile 
otuz metreden gözle göriilemi- yağışla bir havada ( Sain - Ser
yecek bir şut.. ikinci gol. On- ven) futbol turnuvasına riyaset 
dan sonra (Arsenal) h)ar ka- etmiştir. 

seni tanımıyorum. 

I 
- Yavrucuğum, sen heni 

tanırsın amma unutmuşsun. 

I Nermin, kadının yüzüne 

1 
bakmak istediği halde baka-

mıyarak, yeni bir ınerak 
ı ' ... ~n de tekrar etti: 

- Tanımıyorum. 

_ Sen DilnUvaz kalfanın 

•• bacı Faik Beyin kızı Ner
min. Hanam değil misin? 

- Evet. 

- Bak ben seni tanıyorum. 

- Ben seni tanımıyorum. 

- Ah, yavrucağ21m1 sen o 
zaman Uç yaşında, mini nini 
bir sarı papa idin. Sen benim 

elimde büyüdün. Bohçacı Hüs4 

niye Hanımı nereden tanıya

' caksın? Rahmetli annecıgın 
. ıağ olsaydı beni eli üstünde 
tutardı. O Y eşiltulumbadak~ 

1 evinize ben gece gündüz ge· 
l lirdim. 

1 Nermin bu •Bohçacı Hllıniye 
1 

H.n adını hatırlıyor gibiydi. Bu 

tsim ona yabancı gelmiyordu. 
1 

ı Fakat ne münasebetle? Nere• 

1 de? Nasıl? Bunları bilmiyor. 

Ne olursa olsun içine bir em· 

niyet geldi. Ailesinin hayatına 

karışmış bir kadından fazla 

korkmıya lüzum yoktu. Hatta, 

ona, oksüz olmadığı günlerin 

i .. J; ederasgon 
Reisi Hamdi B. 
Bir Mülakat 

Gençl~r aevitince, hemen 
evlenmeyi düşünüyorlar amma, 
ne mali vaxiyetleri, ne sinleri, 

Hamdi Emin B. Ttırk fut- ne içtimai şerait buna müsait 
bolunun bergtin biraz daha değilıniı, bunu göremiyor ve 
gerilediğini, yeni çareler bu- düşünemiyorJar. Çünkü aşk 
lunmadığı takdirde daha fena gözlerini kör etmiştir. Gaye 
bir mevkie düşeceğimizi evel· visaldir. Bu gayeye varmak 
den ıörmtiı idarecilerimizden için onlarca aşılamıyacak maA ni 
biridir. . yoktur. 
~ ederasyon reisi olmadan, \ Zaten böyle olmasaydı belld 

yem elemanlar yetişmediğine, r kimse evlenmezdi. Nitekim 
futbolumuzun muayyen bir sis- otuz yaşmı bulmuş, dünyayı 
temi, çalışmamızın müstakir anlamış bir adam, yirmi ya· 
bir tekli olmadığına daima şmda bir genç kadar kolay· 
İfaret etmiş olan Hamdi Emin lıkla evlenemez. 
Bey bugün iş başına geçmiş işte size bir misaı: 
bulunuyor. A. H. rumuzile bi~ genç 

Sabık Federasyon tarafın- yazıyor: 
dan Türk Milli takımının an- lk i senedir bir hanım kız-
trenörti olarak intihap edilmiş l · · 
olan Çek futbolcusu Kolonati a sevışıyorum. Bu sene lise 
gelmiyeceğini bildirdikten sonra tahsilimi bitiriyorum. Mektebi 
Hamdi Emin B. başka bir bitirir bitirmez bu kızla m
antrenor bulmak tizere faali- tanlanmak istiyorum. Fakat 
yete geçmişti. ailemin ne vaziyet alacağını 

Kendisinden bu hususta ma- bilmiyorum. Biz hayatımızın 
lfımat sorduk. · Antrenör hak- sonuna kadar beraber yaşa
kında sorduğumuz suallere ha· mak kararını verdik. Fakat 
rici temaslar meselesini de ailem reddederse ne yapayım? 
ilave ettik. Her iki it hakkın- Oğlum, evlenmek için lazım 
da Hamdi Bey bize şunlan gelen evsafı tam haiz görün
aöyledi: müyorsun. Bir defa gençsin, 

- Yeni çocukları yetiştir- h b ı 
mek üzere ehil bir antrenör ayatı i miyorsun. Mesleğin 
b 

ve kazancın taayyün etmemiş, 
ul~ak için her tarafa bilhas-

aa Jngilizlere müracaat ettim. askerliğini bitirmemişsin. Bütün 
Müracaatlarımıza bir İngiliz bu meseleleri halletmedikçe 

cevap verdi. Eski bir futbolcu evlenmeyi doğru bulmam.Amma 
aynı zamanda iyi bir hakem nişanlanır da, birbirinizi bekle
olan o zata noktai nazarımızı miye razı olursanız o vakit 
mufassalan bildirdim henüz ailenin hu işte reyi ve rolil 
bir cevap gelmedi. Berlinde olamaz. İnsan evlenirken aile
inikat edecek futbol kongre- sine değil, kendi şahsına, kendi 
sine kabil olursa gitmek niye- kabiliyetine güvenir~ Sen ken
tindeyim. O zaman bizzat bu 
işle daha çok meşgul olaca- dinde bu kabiJiyeti görüyor 
w musun? 
gım. 

Beynelmilel temaslara ge-
lince; ilk fikrimde devam Anlnl)ada RPnızi Fahir B. 
ediyorum. Çalışmadan harice Siz köpeği kadma tercih eder-
çıkmak bir faide temin etmez •İniz değil mi ·ı Niçin ? Çünkü 
kanaatindeyim. Her seyahatta köpek derhal emrinize itaat eder, 

kadın etmez. Hatta bu yüzden 
yenilen milli takımlar bir bazao kadından nefret ederaini:ı. 
zaman sonra hiçbir taraftan Fakat kadınsız olamazaımz. Oy-le 
istenmez olurlar. bır kız bulunuz ki, evlendikten 

Bazı kimseler ecnebilerle tema- ıonra sizden romantik olmanız.ı 
sm faide vereceğini söyliyorlar. beklemesin, ıize bir para maki· 
Kulüplerimiz kafi derecede bu nesi nazarile bakmasın. 
vadide faaliyet gösteriyorlar. 

1 
Hanımtegze 

Sık sık ecnebi takımlar geli- -----~-----~--~
yor. Bu da ecnebi teması de
ğilmidir ?... Mutlaka milli 
forma ile temaı yapmak şart 

TAKVİM = 

doğildir. Gliıı!O 18 - Nisan - 931 K~sııat6t 
Hamdi Emin Beyin kanaat-

Ar.ab~ R t 
lerine hak vermemek mümkün um 

29· Zilkade - H49 5 • Nisan - 1347 
değildir. Olimpiyatlardan birşey 
kazandığımızı ispata delil mevcut Vakit·Eıı:aııi·Vasıoh 
değildir. Biz evveli kendi mem- ~Uneı lo.77 j 5 •17 

Öilıı s. 22j 12. u 
leketimizde çalışmayı öğren- ikindi '· osı ıs. 59 

V akst-Euııl-V u ati 

AJqa.a 12.- ti .49 
Yat.ı ı.sa 20. 28 
lms..k os. 38 3. n 

meliyiz. 

mes 'ut aile havası~• ıreti~en bu 1 elbet se~ beni tammazsm. 
kadına karşı, hafif, müphem, Nermın kendini biraktı. 
fakat tatlı bir alaka hissetti. Hüsniye Hanım, Nerminin an• 
biraz evvelki sert muamele

ıınden utandı ve Uk nefretinin 
aksUlamelile, Hüsniye Hamına 

karşı, IUzumundan fazla neza
ket gösterdi : 

- Affedersiniz, dedi, ben 
ıizi tammıyordum. 

Hasine Hanım, Nerminin 
bu zafmdan hemen istifade 

ederek, bir ısırgan yaprağı 

gibi yakıcı ve pürüzlü avucu
nun içine kızın elini aldı: 

- A... dedi, evlAtcığım, 

Uzülme sen, ne ziyanı var, 

nesine ait, kısa, rabıtsız, başı 
ve sonu olmıyan bir takım hi· 
kiyeler anJabyordu. 

Nerminin dilinin ucunda 
hep bir sual vardı: " Peki 
ama benden ne istiyorsun? 
beni niçin takip ediyorsun?,, 
fakat bunu bir tUrlii soramı
yor ve Hasine Hanımın bahse 
kendiliğinden girmesini bekU
yordu. 

Hüsniye Hanım biraz dur
du, sonra Nerminin yüzüne 
göziinün kuyruğıle bakarak 
devam etti: 

Arkası var 
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------------------~~ Terkos Suyu 

Ilı Gç KADIN SALTANAT! il ŞirketeGörelçilebilecek 

Saray Halkı, Padişahın Ölümünü 
Halktan Niçin Saklıyordu? 

Nurbanu sultanın uzun sil
ren ölüm haberi intizarlan 
arasında karştlaştınlmış pllnı 
vardı ve şimdi bu planı tat
bik edecekti. 

Haber gönderdiği davet et· 
tiği sadrazam Mehmet paşa 

Osmanlı tarihinin en meruf 
simalanndan meşhur Sokullu 
Mehmet paşa idi. 

Jf-
Sokullu saraydan davet 

edildiğini haber alınca heman 
koştu. 

Onu, kadın olduğu halde 
ırkının verdiği serbesti ve sal
tanabna bakim olmak arzusu
nun nihayet tahakkuk etmiye 
başladığını görmenin ihtiraslı 
vekan ile Nubanfı sultan 
karşıladı. 

- Paşa!.. Dedi, Allah ctlm
leye uzun ömürler versin. Ce
nabı hakkın hükmü yerini 
buldu. Zevcem padişah Hz. 
irtehal etti. Y erinede tabii 
oğlum Murat geçecek. Ancak 
oğlum Manisada... Kendisine 
gelmesi için haber gitmesi ve 
buraya teşrifi sekiz on gün 
ıürer. Bu müddet zarfında 
padişahın ölümü şayi olursa 

belki bir fitne zühur edebilir. 
Saltanat hakkı oğlumundur. 

Fakat merhum padişahın be
nım oğlumdan başka çocukları 

da var ve bu çocuklar bu
rada sarayın içindedirler. 

Sokullu, kendisine hitap 
eden bu kadının bukadar kur
naz ve siyasi sözleri karşısın

hayTete düşmüş dinliyordu. 

- Hakkınız var... Fakat 
ne yapalım? 

- Benim okadar ince he
saba kitaba aklım ermez, Yal
nız merhum padişahın pederi 
Sultan Süleyman öldüğü zaman 
ne yapmış ise onu yapmak 
hayırlıdır. 

- Yani? 
- Yani padişahın öldüğü-

nü herkesten saklarız. Oğlum 
Murada haber göndeririz. Bu
raya geldiği ve hakkı olan 
saltanata sahip olduğu gün 
de vefat haberini meydana çı

karırız. 

Sokullu tedbirli bir vezirdi. 
Bu fettan Musevi kadınının 
•Özlerini devletin ozamandaki 
siyasi ve dahili vaziyetine uy
gun buldu. Kabul etti. Fakat 
bir mesele vardı. Manisaya 
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haber gönderilmesi ve Şehza· 

de Murat efendinin Manisadan 

gelmesi hakikaten, V aJde suJ

tan olarak hlikınetmiye 

başlıyan bu kadmın söylediği 

gibi en aşağı ıekiz on gün 

meseleıi idi. 
( Arkuı var ) 

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

Bhe bir re1fm göndorirnnia, Tabl

atlnizi sb.e ıöyliyebWr~ Fakat ırlMl• 

dcrUecek resim tabii pozda çıkanlma'ı 

1Aı1mdn ki mUtehaa11ıımıt, mlltaleuın

da hata1a dlitmealn.. .. 
Tııbiatlerinl 3j'rcnmek &tere bb.a 

rcılm gl5ndcrcn bir lo11m karllerlmb 

bakkmda m11tehasaısımı:ına mOtaleaııaa 

atağı ya yauyormı ı .., 
Saim bey: 

b a tır şi nas tır . 
lA u hali l i k ten 
şarlatanlık ve 
nümayiş gibi 
hafiflikten ha-
zetmez. Mua
melatında dil-

Müdekkik 

M. A.sım heg : Sakin n 
hassubr. Her 
yere sokulmaz, 
kendini göste
ncı hareket
lerden tevakki 
eder, .sadelik
ten hoşlanır , 

tehlikeli ve za

rarlı işler pe-

.fİnde koşmaz, 

m es'u li yet ten 
çekinir, parayı israftan ziyade 

tasarruf taraftarıdır, kadm 

mesailinde kıskançlık gösterir. 

• 
Dökmeci Mn çist Ef. Çah.ş-

kan ve azim 
rüst ve nizam• kArdır. Müna-
perverdir. Pa- kaşayı uzat· 
ra işlerinde ve ı maz, an aşa-

1 

tiyatkardır. lktısada riaye" yumruk karışhr· 
sarfiyatında ih- r madığı işlere 

edilmesini ister, maahaza ıeref maktan çekin· 
ve haysiyetine taalluk eden mez, kuvvetine 

mesailde para sarfiyatından mağrur ve bu 

çekinmez, iğbirarım kolay ko· 

lay unutamaz. Gördüğü iyilikM 
lere karşı hassastır. İntizama 
riayet eder, menfaatlerini ih

mal ·ve diğerendişliğini israf 

etmez. 
Jf. 

Fskişehirde Ziga be.lJ 
Hayırhah ve 
samimidir. T e
vazuu ve sade
liği sever, hür· 

riyetinin inhilal 
ve işlerine mü
dahale edilme· 
sine tahammül 

edemez. Usul
perest değildir. 
Daha ziyade 
müsamahakardı.. Kendisinı 
rencide etmemek şartile arka
daşlığından azami istifade 
edilir. Menfeatlerinden yakın
larını mahrum etmez. Kendi
sinden ve iyiliklerinden hah· 
sedilmesinden hazzeder. 

hususta nefsine 

fazla itimadı 
vardır. Kmcı, aokücü, kuvvell 

ve cesarete ait hadiselerden 

zevk alır. Verdiği sözü ifa et
mek ister. Arkada1lığı renksi • 

ve devamsız değildir. .. 
Hadiye Hanım: - Zeki 

...-_,,,,~~-... -- ve şirindir. So-
kulur, kendisini 
sev dir me si ni 
bilir. Hayali 
mevzuları hisse 

ve heyecana 
hitabeden hadi
seleri alaka ve 
tecessüsle taki
l>eder. Güzel 
ışyc>.;1a ve elbi

seye zafı vardır. Sinemayı ve 

artistleri sever, takdir ve tak
lit etmek ister. samimiyetini 
kazananlara azizlik etmekten 
hazzeder. Gülünecek şeyleri 
kaçırmaz. 

INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA 
o kadar vasi ve o kadar güzel 
bir manzarayı seyre daldık ki. 
Palas Atina, Medoub haşana 
bakıp taşa kalbolmaklığımı 

emretmi, olsa, tereddüt etmez
dim, çünkü el'an orada bu~ 

lunur ve el'an hayran o ntan
zaraya bakar kalırdım. Tevek
keli değil, eski Y unaniler me
nazırı tabiiyeyi tasvir için yazı 
yazmıya lüzum görmemişler ve 
ancak o tabiate yakışacak 
mermerden insanlar ve ilahlar 
vücuda getirmiye çalışmışlar ! 

CASUS TEŞKiLAT! 
- Yazan: Makenzie-

Yemeğimiz nasıl yemeklerin 
en mükemmeli oldu ise, bu 

otomobil gezintisi de, benim her 
iki üç kilometrede bir inmek-

liğime rağmen, gezintilerin en 
mükemmeli oldu. 

Yolun nihayetinde bir kah
•cye rast ıeldik ve dıprıda 
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büyük ağaçların altındaki bir 
masaya oturduk. Etrafın derin 

sükfıtu içinde adeta vecde 
gelmiştim. Harbın velvelesi 

arasında hayattan bir gün 
çalmış, sulha kavuşmuştum. 

Avdette otomobilden indik 
ve bir çeyrek saat kadar 

Tam Simpsonla tekrar oto
mobile bineceğimiz vakit, y~ 
lun dönemecinden bir lngı1iı 

Halde imiş 
Terkos suyunun içilebilecek 

bir hale getirilmesi için Ter
kos şirketine verilen mühlet 
bu ayın sonunda bitiyor. Eğer 
Nafia Vekaleti tarafından şir
kete verilen mühlet zarfında 
•u içilebilecek bir hale geti· 
rilmemiş ise mukavele feshe-
dilecektir. 

Dün, bu hususta şirketin 

aallbiyet sahibi erkanından 
birisi ite görüştük ve şirketin 

neler yapbğmı sorduk. Bu 
zabn verdiği cevap şudur : 

" - Nafia Vekaletinin ver
diği mühlet bittiği zaman şir
ket, bnkümetin arzusunu tat
min etmiş bir vaziyette bulu-
nacaktır. 

Şirket, bir senedenberi, su
yu Uavelizasyon) yani (Klorür 
dö şo ) ile yıkayarak tasfiye 
etmektedir. Bu suretle su içi
lebilecek bir hale gelmiştir. 
Aksi iddialar doğru değildir.,. 

T erkos şirketinin suyıı bir 
senedenberi temizlediğini iddia 
ettiğine göre, artık mukavele
nin ne dereceye kadar idame 
kabiliyeti olabileceğini nihayet 
bu ay sonunda anlıyacağız de
mektir. Çünkü terkos suyu ne 
dün, ne de bugün içilebilecek 
kabiliyette değildir. 

Irak Ordusunda Tasfiye 
Badat, (Hu::;usi) - Son bir 

kararla ( 61) zabit taka üt edil
di. Harbiye Nezareti sivil 
memurlarından (16) kişi de 
kadro harici edilmiştir. 

--=--

Yarın akşam 
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Ş EH iR K l Z I 
Rejisör: MURNAU. CHAR
LES FARRFLL ve MARY 

DUNCAN tarafından 

--- Pek yakında 
MARGUERITE MORENO 

ve 
ALiCE COCEA 
gibi ilı:i büyük yıldızı tasav
vur edilemiyecek derecede 
tuhaf ve eğlenceli mt.izikah 
bir vodvil olan 

GEL EVLENELiM 
filminde alkışlamağa hazırla· 
u ınız. 

B ıR KAHKAHA TUFANIOIR 

Bugiin herhalde 

ET U AL SlNEMASJNA 
gicfip Yunan operasına nwrı · 
:-.up l'IEHHE EPlTROPAKfS 
ıl~ l\lAHY SAYANNOY' pı 

Atina Apaşları 
sesli sözlü ve sarkıh fil-• 

minde temaşa ediniz 

olduğu anlaşılan bir hemşİr<! 
ile çocuk arabası ve çocuklar 
göründü. Şoförümüz derhal 
seliim •verdi ve bunlarm hane
dandan olduklarmı anladık. Biz
de selim verdik ve köşeyi 
dönerken arkam>zıı baktığımız 
vakit onlar bili bize ellerini 
sallıyorlardı. 

Parnis tepelerini arkamızda 
bırakıpta, Atinaya giden tozlu 
ve kalabalık yola gelince, diz
lerimin titremesinden, kendimi 
fazla yorduğumu ve derhal 
yatmak ihtiyacını hissettim. 

Sefire akşam yemeğine git
mek imkim yoktu. Simpsona 

N" 18 ısan ~ 

Sinemalar 

Hugün Cuma, görülecek yegane film : 

MELEK sinemasında ELHAMRA sinemasmda 

Cürmü Meşhut ı Cürmü Meşhut 
( FLAGRANT DELİT) 
şayanı hayret operet 

HENRY GARAT ve 

BLANCHE MONTEL 

( EINBRECHER ) 
Aşk ve ihtiras opereti 

! 1 

VILL Y FRITSCH ve 

LILIAN HARVEY 
tarafından Fransızca 1 

J tarafından Almanca 
ve gaşyedici operetin şarkıları herkesin 

ağızında dolaşmaktadır. 

Bugün seyredeceğiniz yegane filim: 
(ABEL GANGE) ın şahcscscri olup emsaPsiz dekor ve mizanıeoli 

Dünyanın Sonu 
Fransızca seaU ve sözlü muazzam filmde Türkçe, Rumca ve 

sair lisanlarda dahi konutulduğu işitilecektir 

Hakikaten temaşa fırsatı kaçınlmayacak muı;.u:am bir filimdir 

HİLAL ve ALEMDAR 
sinemalarında birden ____ , 

• A 

Bugünden itibaren Şehzadeba~ı MiLLi sinemada 
~ fevkalade gala olarak 

(o·~~--~ DEVLET HUSU 
-,~ ' MAURICE CHEV ALlER ve CLAU-

DET COLBERT hu büriik .Fran~ız 

artistlerinin taınamile ve ~adcce Fran· 
'-'ııca sözlü \ c :;arkılı ilk bti) i.ik filnıı 

ilaveten: SON DERS 
2 kısımlık sözlü ve şarkılı komedi. 
Mat ineler: 12-2,30-4,30-6,50 suvare 9,30 

Tcll'fo n: İstanbul 2962 

DÜN AKŞAM 

ASRI SİNEMADA 
FİRARİLER 

Yahut REİSİN KAR 1S1 
Filqıi büyük muvaff akiyetler kazanm1ştır. 

(HAKIMEI CiHAN) filminin ınüellifi JOE MAY tarafından tertip 
edilen bu ~ükemmel t>ser san'atkar sinema yıldızı JEAN DAX 

ve VIVıAN GiBSON tarafından temsil edilmektedir. 
Bugün saat 16 112 matinesinde ve suvaresinde 

BÜYÜK VARYETE MÜSAMERESİ~ 

HA VV Al... HUL Y ALARILE.... MUSİKİSİLE .... 
H AV A SİLE.. .. AŞK V E İ H T l R A S 1 

Tamamen Fransızca sözlü ve şarkıh 

ADASI 
fil midir. Heyeti temsiliyesi başında: 

PAROLA - ENRİQUE RİVERO - GASTON 
JACQUET ve PHİLİPPE HERİAT 

GLORYA 
•kşam ve yarın yalnız matinelerde 

HUDADAT ŞAKİR HANIM 

MillETLER ŞARKiSi 
filminde 

benim tarafımdan arz• itizar evin duvarlarını kızıl, ateşin 
etmesini söyledim ve biraz bir renk aldı. Güneş batıyordu. 
sonra kendimi daha iyi hisse- Bir müddet ıstırap içinde kıv
dersem indeksine Pan Eleni· randıktan sonra nihayet bir 
yomda müliiki olmayı vadet- müddet dalmışım. Fakat çok 
tim. geçmeden tahta kurularının 

"Angk.ıter,, deki odam, Ati- miithiş hllcnmile tekrar uyandım 
nanm en meşhur sokakların- mamafih elektrik ziyasile on

lan dağıttıktan sonra sekize 
dan olan " Hermisıı sokağından 1 

kadar uyudum ve " mojen,, in sapan dar bir yola nazırdı. 
fakat oldukça yüksek oldu- süvarisi kaptan Ponsun sesile 

uyandım. Beni akşam yemeği
ğundan damların üstünden ne davet ediyordu. Küçücük 
AkropolU görebiliyordum.' .Ya- yatak odamda kaptan Puts 
takta, ml\thİ.J tıtırap ıçınde adeta bir dev gibi görünüyor
kı vraotrken birdenbire oda- du. Oldukça istirahat etmtş ve 
ya ııarip penbe bir ziya kendimi daha iyi hissediyor ... 
istila etti vo karşıdaki l Arka•• var 

.. 
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/Viçin Düşüyor, İntihar Edigorlarl 

Nezahet H. Komşuliın 
Sayesinde Kurtuldu 
hoyııundaki İp Zamanında Kesildi 

Kari Göz ile 
Mahalle Arasmda Çöp 

Arsası Olur Mu? 
Bendeniz Balatta oturuyorum. 

Balatta Belediye fabrikaıı ve onun 
yanmda büyük bir araa vard11. 
Eyüp çöp arabaları buraya gelip 
çöp boşaltıyorlar. Bu gidişle önü
mGzdeki yaz mevsiminde bu civar 

m ballın kokudan başka yere hicret 
bu 'f t:ıraft 1 inci nyfacia) 1 Tavana bir ip taktım. Sandığın etmiye mecbur olacaktır. Beledi-

1'1nuş İsminde bir adamla Ustüne çıkıp kendimi uhm. yemiz.in himmetini bekliyoruz. 
tl tndi d F k - ı· k 1 Balatta: Sabetag Uziet r i. Fakat evlendikten a at gozet ıyen omşu ar ye-
~llra da para kazanmıya mec- tişip kurtardılar, ipi kestiler. Cevaplar1mız 

Gördüklerimiz 
Bir Tavzih 

Gazetenizin 31 - 3 • 931 tarihli 
nGahaaında (Fenden ilate çıkan 
bir tartname ) bathğı ile lntiıar 
eden fıkra mütalea edilmittir. 

Menubahı edllen it hakkında 
açılan münakuaya ayni tartname 
dahilinde dokuz fabrika lttlrak 
etmittir. 

lir kald 1 "na • ım. Evveli ş Banka- Şimdi aç ve susuzum. Artık Diyanet işleri evrak kaleminde 
~ö &ırdim. Sonra da Kara- yaşamak istemiyorum. Ölmek Hamit Beye: Bu cezadan kur-

Bu fabrikalardan alınıp Veri
taa müessesesinde tetkik ettirilen 
bir kıaım nümunelerin tartname
mize muvafık bulundutu vesika
larla tasdik edilmit olmasına na
zaran hortumun ( 30) kilogram 
tazyike tahammül edeceği Ye 
mahvolmıyacatı muhakkakhr. 

Binaenaleyh münakuada mu
vaffak olamıyan bir talibin bu 
tekildeki iddiası gayri varittir. L_Yde bir · k · • · ş· d' k I tulmamza kanunen imkan yoktur. 

"'tll . orman şır etı yazı- ıstıyorum.,. ım ı au ut ar Fakat bir doktor raporile müra- Keyfiyetin ayni aütunda tashl
ben neşredilmesini rica ederim 
efendim. 

ı6ıı e:~dc hizmet ettim. Bir neden çok oluyor, kendilerini caatinbin gecikmesindeki meşru 
b gır surette hasta oldum. öldürenleri harekete getiren ıebebi ispat edebilirseniz bu 
~il at ı külfetten kurtulmuş olursunuz. 
L0,... eş er içinde yatarken kuvvet nedı"r? daha iyi anla- A h ld k • · muavı"n il _ ksi a e na tı cezayı vermek 
~ rn çıkageldi. Yanında da ıılmayor mu? zaruridir. Şerif 

Vali ve B. R, namına 

..... ~ Hanım isuJinde bir kadın =-===-------=-~==~==-·----...;.--..,...~-=--::.:==--=:::o==--

-·~:!~~ ı " SON POSTA,, nın Tombala 
- Arkadqımın ailesf. k 

,.:;ı1ıuki dostu imiş. Çok Müsaba ası Bitti .. 
'il ~ ve höngUr höngilr 
dlltadırn. Kocam kızdı. Söylenip 18 Gününden İtibaren lavhaların 

BtKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

R. G. 

Bir Çam Devrildi •• 
(Maaura: Adada, tenha, kuytu1 

bir yerde, irili, ufaklı çam ağaç

ları.] 

En büyük çam diğerlerine 

söylüyordu: 
- Yavrular, biliyorsunuz ki 

her sene en küçüğümüzden 
en büyüğümüze kadar, vakit, 
vakit uzviyetimizden bir kıs
mını incecik yeıil çöpler ha
linde yerlere sermekteyiz. Mev
kiimizin kuytuluğu ve nazardan 
bir derece irak olması bizim 
için ne büyük bir nimettir ki, 
bu uzvi sarfiyabmız diğer ak
ranımıza niapetle, mahdut bir 
sabada kalıyor. Bu sayede öm
rilmfizil temdit bilnyemizi tak
viye imkanını bulabiliyoruz. 
Neslimizden öyle biçareler var 
ki mevkilerinin ayak altı ol
ması ve herkesin uğrağı bir 
yerde b~lunması sebebile, bi-

Çam anasının sesi ağlar 
gibi bir hal almıştı. Küçük 
çamlar teessürleriııden birer ke· 
re daha sallandılar , fısıldaştı
lar, sonra büyüklerinin mate
mine iştirak eder gibi uzun 
zaman sessiz, hareketsiz kal-
dılar .. 

Ertesi gün kızgan bir gi'ıneş 
etrafı kavuruyordu, Adanın 

tenha yollarından, başlarında 
çılgmlıhlnr havası esen bir 
çift ilerliyordu. fkisinin de göz
leri, çam yığınlarının gizli bir 
köşesini keşfetmek istiyor 
gibiydi. Yoldan saptılar. Yl\w 
rüye yürüye iki gün e-vvel keş
fettikleri sık çam dallarından 
örülmüş kuytu gölgeliğe gel· 
diler. 

La.hıya başladı. Bir gün 
iitün kızdı : 

fat 1c Beni'31 başımdan git, ne 
erıen yap." Diye bağırdı. 

Nisan Cumartesi 
Mühürlenmesine Başlanacaktır 

) - SON POSTA'nın ter- tasile gönderen . karilerimiz 1 riktirilmesi ve ıon keşide gii
tip ettiği tombalanın ldareha- mllhUrlenmiş lavha ile o lev- nünde hazır buluncl'urulması 

1 

çareler, vaktinden evvel uzvi-
yetlerini israf mecburiyetinde 
kalıyorlar. Hatta içlerinde büs
bütün devrilenler de yok değil. 

BüyUk ç.am yüreğinden tit
riyc::-du. Çiftlerin dudaklarına 
mukabele edecek narin telleri 
tPmin edememişti. Zaruri kör
pecik dallarını feda edecekti. 

bk Çok müteessir oldum. Ar
~ bu hayata tahammülüm 
~rnıştı. Odama girdim. 

l\Iınanya ile İş 
~Yapacaklara 
.. "lllarıyada Türk Ticaret Oda· 
'fta.e.4arı: Memleketimiı.den Al· 
~"Yaya emtea ihraç etmek 
tı.ai' Ahnanyadan mubayaatta 
\>a:tnak arıusunda bulunan 
tolc lldaılarımıun bu bapta bir 
'-. IDÜtkülita tesadüf ettik-
1._ bal l'e eluetlyetle kendilerine te!" •den kolaylık röateremi
~lcl Jerlere mGracaat eyle
IJct 'rl IDGtabede olunmaktadır. 
\>et •enıleket araıındald ahı 
~ kolaylaımaaına ~alıımak 
'1cl lift en eaaalı nzifeal 
h~lq ribl bu itin muvaffaki
hl batarılmaaı için lizım· 
•.1n~ teşkilatın dahi ihdaa 
'<llQI" 
~--ı' bulunmaaı hasebile 
' 

111•ya mal aatmak Ye 
\>' dan mubayaatta bulunmak 
~ '-ir •uretlerle it ıörmek 
~~lerin doğrudan doğru, 
'tGt~'Q BüyGk Elçiliji ve diter 
\>' reınıt dairelerinin himaye 
~llıllltarakabeai albnda bulunan 
''nyada Türk Ticaret Oda. 
'--. "Türklsche Haodelskam· 
~' ~erlin W 10, LGtıow S a 
''-

1n• ınGracaatları tavaiye 

"· 
J.l ı. _ Üsklldar 
·~ SiNEMASINDA 

Gülen Adam 

Mümeaill 

~ONRAT VAYT 
~~~mız cumarteai Ye 
... ~,__.,_ --ı . d .. . • 

.... en egıtır. 

~kkat Ediniz! 
ı~7are Piyango Müdilr
~\i" en: Nizamname mu
a.~. Ce i'--- • 1 
f~ leh ILl"llmıye erden hiç-
'l )l ep ve suretle tevki-
~)il~anıaz. İkramiyelerin 
~'P e: ta"':lam olarak 

1~eai rica olunur. 

nemi:ı tarafından son numarası haya mahsus ııra numarasını lazımdır. . v 

iade etmek Uzere adresi ha- 6 - Dıger numuraların çe-
13 Nisanda çekilmiştir. Diğer vi pullu bir zarf ta gönderme- kildiği gün hangi numaralı 
numaralar Noter huzurile lstan- leri lazımdır. JAvha dolarsa o lavhanın sahip-
bulun bUyUk sinemalarının bl- 4 _ ( 43) kupon yalnız bir leri hep birden Tombala diye· 
rinde karilerimizin i•tirakile ki b sureti n 

Y IAvhayı tastik ve temhir ettir- ce er ve u. e oyu u 
Nisanın (27) inci ~azarteıi mek ve bir sıra numarası al- kazanmış olacaklardır. 
gtinU çekilecektir. mak içindir. Birkaç livha inti- 7 - Tombala diyenlerin 

2 - 18 Nisan Cumarteal hap edenler her bir livha hepsi kazan~ığı i~in liıt~mizde 
günilnden itibaren elinizde bu- için ayrıca ( 43) kupon gön- görUlen hediyelerı taksım et-

• mek üzere o livhaya mahsus 
lunan ( 12) IAvha içinden ıe- dermelen IAzımdır. numarasına miiracaat edi-
çeceğiniı bir llvhayı timdiye 5 - 14 Nisandan itibaren di- ::ektir. 
kadar çıkan ( 43) kupon ile ğer numaraların çekileceği~ Binaenaleyh bir kutuya ıı· 
birlikte ldarehanemize gönde- kad~r _devam ~tmek ve ık- ra numaralan diğer kutuya 
receksiniz. Uvha mfthürlene- ramıyeyı almak uzere (T omba- hediyelerin isimlerini havi ki
cek ve size bir sıra numarası la hediye kuponu) namile bir jıtlar konulacak " k&rfllıkh 
·ı b b i d d"l kür kupon koyuyoruz. Bu kupon çUllecektir 
ı e era er a e e ı ece • • • _ • • _ 
Diğer IAvbalan atabilininiz. (27) nısan pazartesı gunOne yalnız ilk 6 numara muste.-

3 _ Llvha ve kuponlan ·ı kadar devam edecek ve ( 13) aa talilileri tefrik edeceği için bu 
bizzat getirmeyip te posta vuı- adet olacaktır. Bunlann da bı- ~aulden mnstuna tutulmuştur. 

Takdim Edeceğimiz Hediyelerin U~esi Aşağıdadır 
1 

2 

3 

l
'ncl 150 ıı·ra Yemek sepetleri 

T b 1 Yazı takınılan 

" 
Gramofon O m a a Zarif takvimler 

50 lira M b k d Diş macunlan " USa a amız 3 Tıraş makınelert 
4 " Radyo Deri portföyler 
S ,. 25 lir.ı Şimdiye ıKadar Çeki.. " Kadın çantalan 
6 ,, Bir altın ıaat len Numaralar ,. Evrak ,, 

Karşıhkh Çekilecek Hediyeler 
Erkek elbiıelik kumqlar 
F otograf makineleri 

Yün battaniyeler 

Cep saatleri 
Deriden para çantalan 
İpek boyun atkılan 
F6tr 1&pkalan 
Manildlr talnmlaı. 
Keten g6mlelder 
Çay takınılan 
El elektrik fenerler' 
Elbise fırçalan 
Elbiselik hanım kumqlan 
Çini tabaklar 
Tu•alet talmalsn 
Sofra takımlan 
Mua saatleri 
Kadın ye erkek iskarpinleri 
Çam8f1r takımlan 
'tırq bıçaklan 
T ırq takım lan 
Kolonyalar, Levantalar 
Kadın ve erkek f8pkalan 

it " pmaiyeleri 
Kazaklar 
Göderi eldivenler 
Tayyare biletleri 
Kuı tnyil yastıklar 
Kahve takımlan 
Kadın, erkek Pijamaıan 
Şekerlikler 

Bazı karilerimiz tarafından 
vaki olan muracaat üzerine 
tombala mnsabakasmda timdi· 
ye kadar çekilmiş olan au· 
maraları hatırlatıyoruz. 

Bu numaralar tunlardır: 
( 17), {81 ), (52), (27), ( 13), (7 4), 

( 41 ), (62), (51 ), (21 ), (7), (78), 
(42), (22), (58), (65), (33), (44), 
(88). (40), (66), (23), (70), (24), 

(8), (32), (67), (18), (84), (~6), 
(19), (68), (80), (5), (38). (85). 

(18), (20), (79), (59), (3), (26), 

( 49), (71 ), (36), (60), (25). (83). 
(76), (82), (56). (14), (6), (54). 

(9), (43), (45), (15). (55). (10), 

(73), ( 11 ), (64), (69), (48), (89), 

(35), (2), (30), (77), (29), (6.l), 

(34), 72), dir. 
Bu numaraların haricinde 

kalan numaralar ainemada 
Noter tarafından karilerimizin 
huzurunda kontrol edilerek 
torbaya konulacak ve çekil· 
mesine devam edilecektir. 

Kol dllğmelerl 
Oyuncaklar 
Butonlar 

Heykeller 

" El " 
" Mektep " 

Kadın ve erkek ipek çorapları 
İpek kıravatlar 
Sinema koltuk biletleri 

" Loca " 
Dolma kalemler (mftrek-

kepli) 
(kurşunlu) • • 

" .. (boyah) 
L(\gat kitaklan 
Roman " 
Hiklye .. 
Eğlence " 
Tuvalet sabunlan 
Tırnak fırçalan 
Liatik ıiinprler 
Muhtelif kremler 
Pantalon askılan 
Peçete talamılan 
Tırnak cilllan 
Çini Kntabya tabaklan 

" " drabilerl 
,. " vazo lan 

Kadın pudralan 
Mendiller (ipek, keten, 

Eksik kuponların 

beheri 5 kuruı muka· 

bilinde her zaman ida
rebanemizden tedariki 

m&mldhıcl&r. 

Kilçtik çamlar, bt:yük çam 
anasının bu nutkundan b:rşcy 
anhyamamış, gibiydiler. Bunu 
sezen büyük çam daha açık 
konuşmak mecburiyetinde kaldı: 

- Çocuklar, ben seneler
denberi benliğimizden kopup 
dökülen bu narin telleri düşü
ntlr, bunların bilnyemizde aç
bğı yaraları kapatmıya uğra· 
tarken bir taraftan da bu 
tahribatın milsebbibini k~şfe 
çalışırdım. Nihayet bir tesadüf 
bana hu müşkülümü halletti. 

Küçük çamlar merakla birer 
kere sallandılar. Çam anam 
devam etti: 

- Siz de görmllşstınUzdnr, 
geçenlerde bu kuytu gölgele
rimizi keşfeden bir çift gelmiş, 
günün uzun bir zamanını . alb· 
mızda, uzviyetlerimizden dö-
külen bu taze yeşillikler üze
rinde geçirmişlerdi. O günkü 
aarfiyatımızı hatırlıyor musu
nuz? Hepimizin benliğimizden 
ıüzillfip dallarımıım uçlarından 
yerlere serilen narin çöple.r 
belki bir yığın teşkil cderdı. 
O gün niçin okadar harap 
olmuştuk? Bu ıuali ve bu s.u
alin doğurduğu muammayı, ış-
te o gtinkil bir tesadüf, yahut 
benim fazla bir dikkatim hal
lediverdi. 

Evet o gftn hayretle gördüm 
ve anladım ki gölgelerimize 
aığınan çiftlerin her sarıhtı ve 
dudaklann her temaıı bizim 
uzviyetimizden birkaç ince 
telin kopup d6fme1~ne nhep 
oluyor. 

Buna later o tema .. • buauie 
getirdiği ıedit tdektrik mev
celerine hamle 1in, ister bqka 
sebeplere: Hakikat olan ayni.le 
benim mlfabedem ve tecrü
bemdir. 

Koçnk çamlar hayrette kal
dılar. Çam anuı korkak bir 
latica) ile UAve etti : 

- Ah, yavrulanm, benim 
a1l çekindiğim, kuytu gölge
liklerimi keşfeden bu çiflerin 
tekrar gelmeleri ihtimalidir. O 

, zaman benim halim ne olacak? 
Siz gençsiniz. Uzviyetinizd~ki 
rahneleri çabuk tamir edebi
liyorsunuz. Halbuki ben daha 
geçen günkü ıarfiyabmı telafi 
edemedim. Çiflerin dudakla-
nndaki elektrik mevcelerine 
tepemdeki fU birkaç yqil tel 
hiç yeter mi ? Körp~k dal
lanmı feda edeceiim. Ah ne 
yazdı. ne yazık, 

Birkaç dakika sonra küçük 
çamlar yeşil çöplerini yerlere 
sermiye başladılar. Çam ana
sının körpe dalları çıtır t;ıbr 
ediyor, şuraya buraya dökü
lüyordu. Bu hal dakikalarca 
bitmek bilmedi. Uzadı, uzadı. 
Küçük çamlar harap olan uz· 
viyetlerini telafi için çok yoru
luyorlardı. Zavallı çam anası

nın körpecik dalları da tüken
mek üzere idi. 

Beri tarafta, gölgeler altın
da, dudaklar işliyor, hisler 
kaynaşıyor, yeşil çam telleri 
ise fasılasız döklilüyor, döktl-
lilyordu. Bir ln geldi ki küçilk 
çnmlar yıldınm çarpmlf gibi 
sarsıldılar. Uzviyetlerinin yetiş
tirdiği yeşil çCSpler bir saniye 
içinde yerlere aerildi. Bir sa
niye kadar hepai çıplak kaldı-
lar. Böyle bir elektriklenmeyi 
ilk defa hissediyorlardı. Fırtına 
geçip te kendilerine geldikleri 
zaman zavallı çam anasım 
boylu boyunca yere devrilmiş 
gördüler. 

Filim F aciasın
d an Sonra •.. 

Bundan bir buçuk aene evvel 
ipekçi Kardetler namına Kaçak
çılar iıimli bir filim çevriliyordu 
Maslakta filmin aon otomobil 
•ahneleri çekilirken şoförün iyi 
Tiraj alamamaaı clolayıaile oto· 
mobil devrilmiş, içinde bulunan 
ye kaçakçı rollerini yapanlardan 
Karakat Ef. aımo, Ye Darülbe
clayi ıan'atkirlanndan Sait Bey 
de atır aurette ylıı:Dnden yara· 
lanmıfb. Uzua mlddet tedaYiaine 
plı9ılanl Sait ., anaah bir .... 
rette hayatta kalabilmiştir. Bu 
arızalar in ••'attald lnld..,.fına 
bOyük bir mini olmu,tur. Şimdi 
bütiln tiyatro •an'atki:lan hu acı 
akıbetin matduru olan meslek· 
tatlan Salt Beye H~lnd tuiJele. 
ıinl yapıyorlar. 

20 niaan pazartesi rlnl a)qa. 
Pli Sehzadebatı Ferah tiyatro.an
da ~idin namına bGyilk bir •ece 
hazırlıyorlar. Bu müumere bO· 
tün Tdrlc aahne ... 'atklrlanma 
Saide •e aan'ate itbafıdır. e. 
ithafın çok yüksek Ye zeafİn bir 
aan'at progra:nını ihtlYa ettik'n• 
filpbemiı yoktur. Muumerede 
Reşat Nuri B yin (Tat parçuı) 
namındaki faciası temail edilecetl 
fibi N:ııit Dev, ŞeYki 8~1 kara
r-az Hüseyin Bey ve daha b"rçok 
kıymetli aan'atkirlar tarafından 
ayrı ayn p;yeıler temail edile
cektir. Paurtesl al.tamı Sait 
mfh"mereıi tiyatro lleminfn en 
aOalO ve HYimll ıecelerinden 
olacaJr.b,. •• hatta aan'at llemine 
s4aterilen kadirşinulı~n canlı 
bir aümuneaini teşkil edt kdr. 

' 
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Tahtakurusu, sinek ve sair haşerah yumurtalarile kat' iyy . 
imha eden FAYDA alemi medeniyette rakibi bulunmıyan b 
ha r 

1 k 1 
' tt 1 Türk :ıekisı, Türk ıermayeai ve Türk ameleaile yapılan FAYDA emıaline nazaran daha mühlik, daha müessir olup yarı yarıya daha 1 a 1 sa n a 1 r Kokuıu latif H kat'iyyen leke yapmaz, bütün devairi devlet ve müe11eaat, vapur kumpanyaları, demiryolları, Seyriıefain, haıtaneler, Hili ' 

· 1 
ecnebi tirketler FAYDA lıtimal eylemektedirler. Kutuıu 50, yarım kiloluk 70, bir kiloluk 100 kuruştur. Hasan ecza depoıu. Toptancılar•~ 

Bayram Geliyor 
Siz De 
Çocuğunuzu Sevindiriniz. 

. ıl 

Bir Alınız. 

1 Türkiye İş Bankası 

Enılak Ve Eytam 
Bankasından 

Emvali gayri menkule ipoteki mukabilindeki ikrazab
mızın evelc• yüzde on üçe baliğ olan faiz ve komisyo
nu miktar_ ıdarc meclisimizin 2384 numaralı kararında 

münderiç şeraite tevfikan l 6-3-931 tarihinden itibaren yüzde 
bir tenzi! il" yüzde on iki olarak tesbit edildiği ilin 
olunur. 

1- Bayram Münasebetile 

25 TAKSİTTE 
HER NEVİ EŞYA 

VERESiYE 
İ.tanbul'd;:. Orozdi - Bak karşı
sında Celal Bey Han 33 No. 
TESHİLAT, Mente, K .. evi 

ISTIRA BONOLAR iLE 
' İıtediğiniz MAGAZALARDAN 

pa:ıarlak ettikten ıonra PARA 
yerine verebilirsiniz. Tel. 2,39:1 

• Bu gazele ile müracaat edenler, 

T •• t •• 1 h • · u A ~n5 tenzilat yapılacaktır. 
U un fi ısarı mumJ 1 istanbuı dördüncü icra me-

' m~rluğundan: Ahmet ve Hüseyin 

Mu .. du·· rlu·· g""' u·· nd n •. Efendilerin, Y orıri Şeker oğlu 
Efendiden devren, mütemeUik ls· 

idaremiz için pazarlıkla 10,000 kilo bobinli parşömen 
kağıdı alınacaktır. Taliplerin 500 lira teminat akçelerini 
hamilen 2-5-931 cumartesi gunu saat 11 de Galatada 
mubayaat komisyonuna müracaatları ve o vakte kadar her 
gün gelip komisyondan şartnameyi almaları. 

Dr. T aşçıyan 
Belıoğukluğu Frengi ve elektrik 
tPdavihaıaul: Emln8nü M'nasyan ecza· 

nw knrşı sokatında No. 4 

lstanbul Beşinci icra daire
.tnden: 

Galatada Perşembe pazarında 
Ticaret hanında 21 - 23 numa-
rada mukim iken elyevm ika
metgahı meçhul bulunan 

lstapan Kert<7ş Efendiye 
Nusret Beye olan borcunuz

dan dolayı mahcuz filiınler ile 
afişler ve resimler nısamn 

27 inci pazartesi günü saat 
13 ten itibaren Sandal Bedes
teninde satılacağından ihbar 
ve ilin tebliği makamına geç
mek üzere ilinen tebliğ 

TACİRLERİMİZE 
FIRSAT 

9 mayı~ta Peştede a çılMak 
büyük .se rgid e m ! rın ızı az bir 
masrafla tt' şhir edilip nümune 
göndermek veyahut refakatinizde 
h t· r lisa na aşın a tecrübcdıde 

bir Türk gf>nci almak isterseniı: 

fstanbul B üyükpostane 525 No. 
lu kutu H. M. adresine tı.hrıren 
mür.ıca;ll e diniz. 

Devredilecek İhtira beratı 
1929 senesinin 38 nisanında 819S, 

1833, 1934 numara ile tesci11 k:ra edi-
len ve bomarm nll lıverbalmesl uıull 

vesairesi hakkındaki ihtira beratını 

devir veyahut mevkii istimale vaıı için 
mezunlyer vermiye amadedir. Fazla 
malumat ahzı 21mnında Galata, YUksek 
kaldırımda 66 numarada J. B. Dalegglo 
ihtira beratlerl idaresine mllracaat 

tcfan Efendiye olan borçlarından 
dolayı vefııen mefruğ, Kartald11 
Kaaaba mahallesinde, Harmanlar 
mevkiinde, 3177 • 3180 • 3179 -
17 • l~· 15 numaralarla ınurakka ıll 
kayden iki kıt'a harman yeri, ve 
bir k•Jyu, ve iki oda, hal en itli" 
yus u kapalı dört harman mahallf~ 
birinci ihalesi yapılmak ü:ıere 
otuz gün müddetle müzayed-..ye 
konarak, 200 lira bedelle taJH,i 
uhdesinde olup, ihalei kafiye'\ 
icra olunmak üzere, ve yüa:cfi:' 
beş zamla, on beş gün müdd~~~ 
miızayedeye_ konmuştur. Hudlıadt 
elyevm üç tarafı yol, ve Hafh 1 
Ahmet Ef. arsası ve Karakiij'lh 
Hnlil ağa vere.esi arazisile nur(&~ 

duttur. 
Mecmuu mesaha ... yedi dönüm 

iki evlek, 57 zira terbiindedil'. 
Kuyu kapalıdır. Odalar halep 
yoktur. Mezkur arazi dahilinde 
elyevm dört adet harman mahalli 
vardır. Taliplerin, tamamının kıy· 
meti muhammenesi olan iki bin 
liranın yüzde onu nisbetin'de 
pey akçeıini alarak, 929 • 4053 
dosya numarasile, 1 • 5- 931 ta• 
rihinde ıaat on dörtten on altıya 
kadar, 4 ilncü icra dairesine biz
zat nya bilvekile müracaatları 
ilin olunur. 

Hamiline Ait Hisse 
Senetleri 

• 

Türkiye iş Bankasından: 
Bankamızın Hamiline ait his

se senetleri tevzi edilmektedir. 
Henüz ellerinde makbuz 
muvakkat senet bulunan 
sedarlarımızın Şu b e 1 e r imi z· e 
müracaatle 
maları 

asli senetlerini al
olunur. 

HORHORUN
• Beyoğlu, Tokal-

ı 
lıyan vanında 

mektep sokak 
35 

ukluğu, Frengi, idrar darlığı, edemi iktidar, cilt ve her nevi k adın 

hastalıkları tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar 

Mürebbiye Arayanlara 
Genç bir Alman mürebbi

yeıi a:ı veya çok çocuklu 
Türk aileler nezdinde mü

rebbiyelik, dikiş mutfak iş· 
leri ile veyahut Almanca 
Fransızca lisanları tedri• için 
münhal yer aramaktadır. 

ldarehanemize A. B. rumu· 
aile müracaat. 

- --·--.,-------- -
İstanbul 4 üncü icra memur

luğundan: Tamamına 1538 lira 
kıymet takdir edilen Unkapa
~mda Hocaattar mahallesinde 
Atlamataşı caddesinde eski 22 
yeni 26 26-1 numaralarla mu
rakkam tahtında dükklm müf
temil bir bap hanenin nuuf 

hissesi açık arttırmaya vazedil
miş olup 6 - 5 - 931 tarihinde 
şartnamesi divanhaneye talik 

edilerek 21-5-931 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 13 
ten 16 ya kadar İstanbul 4 
üncü icra memurluğunda açık 

arttırma suretile satılacaktı r. 

Arttırmaya iştirak için yüzde 
yedi teminat akçesi almır. Mü
terakim vergiler ile belediye 
resiml~ri vakıf icaresi müşteri
ye aittir. 1-Iakları tapu sicille
rile sabit olmayan ipotekli ala
caklılar ile diğer alakadaranın 
vt irtif dk hakkı sahiplerin bu 
haklarını . ve hususile faiz ve 
masarif e dair olan iddialarını 
ılan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı milsbitelerile 
bildirmeleri lazımclır. Aksi hal
de hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Ala
kadarların yeni icra ve iflas 
kanununun 1 19 uncu maddesi 
hükmüne göre tevfiki hareket 
etmeleri ve daha fazla malu
mat alm:ık isti yenlerin 93 J- 61 
dosya numarasile memuriyeti
mize müracaatları ilin olunur. 

İLAN 
İstanbul Asliye mahkemesi 

ikinci hukuk dairesinden: 

Sadiye ve Hamdiye hamm
İar vekili avukat Arif Mustafa 

beyin Sırma Hanım ile Nakşi· 
ye Hanım aleyhlerine ikame 

eylediği müvekkillerinin şayian 
mutasarrıf oldukları Tophane-

de Ekmekçibaşı mahsllesinde 
Hazinedar çıkmazında kain 10 
numaralı hanenin sülüs hisse
sinin bir sahibi Nakşiye hanım 

500 lira bedel mukabilinde 
bissei mezkfıresini ahare sat-

mış cl~uğundan bedeli mebii 
tarafmdan ita ve kaydin nam-

larına tashihi icrası suretile 
hakkı şüf' a davasından dolayı 
müddei aleyhlerden Nakıiye 
H. namına yazılan istida au• 
reti '!lezbureninin ikametgahı· 
nın meçhuliyetine binaen veçhi 
kanuni dairesinde Hanen tebliğ 
edilmiş ve mezbure tarafından 
cevap verilmediğinden yevmi 
tahkik 19 mayıs 931 tarihine 
müsadif salı günü saat 13,5 ta 
tayin kılınmış olduğundan mu· 
maileyh Nakşiye Hanımın 

vakti mezkurde bizzat veya 
bilvekale muhakemede hazır 
bulunması lüzumu tebligat ma· 
kamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

İLAN 
Anadolu ajansı müdüriyeti 

u:numiyesi için Ankarada ça
lışmak üzere ıyı Fransızca 
bilen bir daktilo hanıma ih
tiyaç vardır. Maaşı J 30 lira
dan aşağı olmıyacaktır. Şe
raiti haiz olan namzetlerin 
cumartesinden itibaren bir 
hafta müddetle her sabah 
yarıma kadar Ankara cadde
sinde İkdam yurdunda Ana
dolu ajansına müracaatlan. 

İzmir sür'at P • 
(GÜLCEMAL) vaputll tf 

Nisan Pazar 14,30 da~ 
tadan kalkarak İzmire ~ 
cek ve çarşamba saDI""'" 
gelecektir. 

ADIKZADE BİRADE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTA 
ve LÜKS POST ASI 

SAKARYA 
.~a~~:~ P AZAfl' 
günü akşamı Sirkeci rıh 
mandan hareketle ( Zon 
dak, İnebolu, Ayancık, 
sun, Ordu, Giresun, T rab 
ve Rize) ye azimet ve at 
edecektir. 

Tafsilat ıçm 
Meymenet hanı 

acentahğına müracaat. 
Telefon 

DAN TİN 
Nasuhi 

Dit macununu ve 
Sefa sürmesi ile 

kıl podrasmı her 
yerde araınıyz. 

Dr. A. KUTİ 
Cilt, Freasl, BellOiuJdutu .. 

iktidar nıuayeae ve elektrik tecl• 
Kuakly Barekçl fınm .,.uıaacla 

lstanbul Betincl icra 
sinden: Mahcuz filimlerle 
ler ve resimleri nisanın 'ti 
pazartesi günil saat 13 
itibaren Sandal bedesJ 
açık arttırma ile sahla 
dan müfterilerin mah 
hazır bulunmalan ilin ol 

DR. SEMİRAMİS EKR~ 
Çocuk baatalıldan müte;/ 

Dr. Ekrem Behçet..1 
Etfal haatanesi kulak, ""' 

burun hastalıklan müt 
Beyoğlu Mektep sokak ffli 
Tele fon Beyoğlu 2496. 

SON Posr 
Yevmt, Slyaıl, Havadlı ve Halk 

&dare ı lstanı::;:-;;uruoal1l .... 1' 
Şeref ıokaiı 35 • JT 

Teır•'>n : lstanbul - 2'l20J 
Pol\ kutuıu ı lıb.nbul - H l O 
Tclg·ısf. lstanbul SON P 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE - EC~ 

14\11) "r. t Sene 21ı>O _. 
750 6 Ay 14o0 " 

,, ""' ' 
400 .. 3 ,, ""' ıso,, ı ,, 

Ge1enevrak geri verilmeı. .,,•• 
lllnlardan mellullyet ah 11 

Mes'ul mndnr : Halit 


