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24 Nisanda Çocuk Say/ amızı Çocuklar Çıkaracak Müstakiller 
Karşısında 

! 

~Yni Gün, Genç Okuyucularımızıı - ---
Halk Fırkası, Kimlere 
Rey Verebileceklerini 

Sinemaya 
to SON POSTA, (23) Nisan 

cuk bayramı günü gazetenin 
~}'yen bir kısmını çocuklara 

Davet Ediyoruz ... Bildirdi 
Ankara, 20 ( hususi ) -

~\'redecektir. 
llıi Gazetemiz şimdiden tehri
~ ~ orta mektep müdllriyet
~lle müracaat ederek] o giln 
kc N POSTA'da çalışacak 

ukları seçmek üzere ikişer 
~~et göstermelerini rica et
Ilı tir. Mektep idareleri bu 
'd llracaatimizi hUsnll telikkl 

trek dünden itibaren bize 
~Zetlerin isimlerini blldir
'~e başlamışbr. Dün namzet 
t ak bize isimleri bildirilen 
-~lar ounlardır : 
~Qgrige lisesi:( 5) inci sınıf, 
ltq_el~lıat hanım No. 67; 
~rıye lisesi : No. ( 53 ) 
'>I 0 11 Ef. ( 5 ) inci ilk 
~ e'lc.tep: Nebahat hanım 
ş, %,.; Cemil Beyin kızı; 
(;kip: ( 5 J inci mektep Sadi. 
tı J İtıcin mektep: Kolordu 
ı;:rı.edarı Osman Nuri B. 
}{, 0 '!1iEJ., (7) inci mektep : 
( 'lqcı kıımüsyoncu Vehbi B. ; 
~/ J İnci mektep: /skender 
b No., ( 47 ) inci mektep: CJelt. 
lıcr ıre hanım 30 No. ; Azize 
1tt.e7cı"': Çapada ( 31) inci ilk 
ltt ep 370. 5/2; {31) inci 
(;~ep Çapa: 215 ·Halit B., 
to.t/ ~11ci mektep Çapa: Ne-

d~ biğ~r mektep idarelerinin 
~nızetlerini bugün tele-

~ ~ 

göndermelerini rica ederiz. Müstakil namzetlerin inti-
SON POSTA bu namzet- habata iştirak etmeleri ka

ler arasından (5) çocuk seçe- bul tdilen yirmi iki intihap 
cek, ve hu çocukların isimlerini dairesi müntehibi sanilerine 
çarşamba günkü nüıbasmda telkinat yapılmak üzere Fır
llAn edecektir. ka umnmt katipliği Fırka 

Seçilen çocuklar p4'rfembe vilayet lt.egetlerine talimat 
gtinil idarebanemize gelerek vermiştir. Bu talimat muci
SON POSTA'nıo kendilerine hince halk Fırkası mütatehibi 
verilen kısımlarını dolduracak- sanileri müstakil olarak 
lardır. mımzetliklerini koyan ze

Bu suretle, bu yavrular bir vatın şalıısları üzerinde 
gazetenin nasıl çıkhğını, bir ciddiyetle duracaklardır. 
muharririn nasıl çalışbğanı, ha- Esasen birçok vilAyetlerin 
berlerin nasıl toplandığını ve müntehibi sanileri Halk Fır
gazetenin nasıl basıldığın1 da kaıı Umumi katipliğine mOra• 
görUp ,öğreneceklerdir. caat ederek fikirlerinde tam 

Çocuk bayramının ikinci bir İ$tiklil sahibi telakki et-
gtl.nO SON POSTA mektep miyecekleri müstakil namzet
çocuklanna bedava ıine~aa lere rey vermekte mazur ola
verecektir. Sinemaların hanfi caklannı bildirmişlerdir. 
sinemada ve saat kaçta veri- Fırka Umumi katipliği, 
leceği ayrıca ilin edilecektir. Müntehibi sanilerle bu nok-

* tai nazarda müşterektir. bu 
Dlln Halk Fırkasuıda Hima· itibarladır ki, gerek eski 

yei Etfal Cemiyeti ve fırka· Terakkiperver fırkaya iİıti-
nın davetile toplanan bir sap etmiş olan, gerek mef
beyet, çocuk haftası prog- sulı Serbes fırkada mevki 
ramini tanzim etmi•tlr. Bu l b ·· t k·ı " a mış ve ugün mus a ı 
programm yeni tarafı, çocuk- namzetliklt!rini koymuş ze-
ların tayyare ile ıehir üzerin- vatın intihap edilmeleri 
do uçurulmasıdır. i~tinıali za,qıftır. buna mu

Bu mUnasebetlo lstanbul kabil, hakikaten müstakil 
'l4 ni.anda, çocuk sayfamızın idaresini ele alacak olao kli-

tahrir heyetini teşkil edecek vaziyetteki namzatlerin rey 
küçüklerden bir kıamı çllkler pazar günü makamla· alıp intihap edilmeleri ihti-

[Arkası Yarınf nm işgal edeceklerdir. Bunun mali kuvuetlidir. 
fonla bildirmelerini veya ~eç- haricinde eski program ay- Meseli fsta'nbuldan intihap 
tikleri talebeleri idarebanemize nen tatbik edilecektir. dil 

_ ~=--=-....... -----==~--~---...... ~-- e · mesi en ziyade kuvvetle 

liüseyin Cahil B., Namzetliği Katil 
Adliyeye · 

muhtemel olanlar, şu veya bu 
~amnmıı sim~dan ziyade mlls
ta~il olduğunu · iddia eden, 
fa~at şahsiyetleri politika ile
minde malum olmıyan kim
selerdir. 

* * . * 
~ivayellerini Tekzip Ediyor 

ı, liiiseyin Cahit Beg 

~i'ı ~takil namzetliğini koya
~ilae ~\'ayet edilenlerden biri de 
~~ ~il Cabit Beydir. Bı-: tayia 
h daı atbuat caddesinde ısrar· 
b~llltt~'Y?~d?· Sabık Tanin 
ı İt ,

1
• rrırının şu sırada faal 

Q' Ya.a' h Utc:e ... 1 ayata avdet ede-
il.Jıe Pek ihtimal verme· 

mekle beraber, bu şayianın ] 
hakiki kıymetini tayin için , 
kendisine sorduk : 

- Müstakil namzetliğinizi 
koyduğunuza dair bir rivayet 
var. Ne dereceye kadar doğ
rudur? 

- "Hiç aslı yok efendim. 
Hatta tekzibe değmiyecek ka
dar asılsız... Eğer bu rivayet 
bir gazete haberi şeklinde in
tişar etmemişse tekzip bile 
etmeyiniz . ., 

Diğer .taraftan Galip Kemali 
Bey de Istanbul vilayetine bir 
istida göndermiş, Cümhuriyet 
prensiplerine sadık kalacak bir 
vatandq ııfatile lAzımgelen 
namzetlik muamelesinin yapıl
masım istemiştir. 

r " Düseldorf Canisi 
Meşhur hay_dut ., Peter 
Kurten,, in muhake~(.Iİ 
tafsiJib yedinci ıayfa-

mızdadır .• 

Verildi 

Katil Alaettin 
İki gün evvel Karagtimrl\kte 

Çamur Şevketi öldllren katil 
Aliettin, hakkındaki polis tah
kikab bitirilmiş, Adliyeye 

ıWeb'uslaı 
Cuma Günü 
Seçilecek 

Ankara, 19 ( A. A. ) 

Dahiliye Vekaletinden teblii 
edilmiştir: 

Mtintebibi sanl intihabab 
memleketin her tarafında bit
miştir. Meb'us intihabı Nisanın 

~ 24 ünde yapılacaktır. Bu inti
hapta 317 meb'us çıkacaktır. 

Evvelki intihaba niabetle Ak
saray, BoJu, Çorum, Kastamo

nu, Mersin, Sinop, T ekirdağı 
vilayetleri birer meb'us fazla, 

teslim olunmuştur. Katil cllr
mllnil itiraf etmekle beraber, 
" eğer ben onu ö)dilrmese y
dim, o beni öldürecekti. n 

demektedir. 

Gümüşhane, Urfa, Trabı:on 

vilayetleri birer, Gaziaymtap, 

ve Mardin vi)iyetleri ikişer 
meh'us noksan çıkaracaklardır. 

Güzellik Kıralıçası 
Huzurunda Bir Saat 
Naşide Saffet Hanım Resmini Taklit 
Edenlere Dava Açmak İstiyor. 

Naşide Saffet Hanımw 
Avrupada çekilen 

resmi 

Güzellik kıralıçasi Naşide 
Saffet Hanımla Maarif Veka
leti arasında bir ihtilaf vardı. 
Vekalet bir muallimin güzellik 
müsabakasına girmesini tecviz 
etmiyordu. Naşide H. Avrupa·· 

· ya gidip geldikten sonra bu 
bahis kapandı. V ekilet, nok
tai nazarında ısrar · etti mi? 
Naşide Saffet Hanım, bugün 
tedriı lleminden ayrılmıt mı 
bulunuyor? Hem bu noktayı 
anlamak, hem de memleketi-

Naşide Saf /el Hanımın 
burada çekilen t1e çirkin-

leştirilen resmi 

mizin en güzel kızile muhtelif 
mevzularda konuşarak fikir]~ 
rini yazmak için, muharrirleri-
mizden biri, ziyaretine gitti. 
İntibalarım şöyle yazıyor: 

"Şair Halide Nusret H., kı
ralıçanm muallimiymiş. Beni gil-
zel talebesinin huzuruna çıkar
mak zahmetinde bulundu. 

"Naşide Saffet H. Beyoğlu 
caddesinde, bir aparhmanda 
oturuyor. Bizi evvela kız kar
deti Nadide H. kartıladı. Eğer 

( Devamı 4 ilncü sayfada) 

Alicenaplık 1 

Fırka müntebibi sanisi - Ey amele, ey çiftçi, ey mtista• 
killer, geliniz, hepinize rey vereceğim, ben nefsinde butnn 
fırkaları cemetmit bir fırkanm milntehibi ıanlsiyim! 



8 Sayfa SON 

1 
Sf.ta'ıkın Sesi ) DABILI BlBBBLIB ............ ~ ........ ~ ................................................................ .. 

Müstakil Meb'us- Bir Günde j Dün Bir Mensucat 
lann Reyleri Ve Olup ı Fabrı·kası Yandı 

Halkın Fikri Bitenler 
Müstakil meb'uı intihap edi
lebllmeıl, bu,.ünkü ıekUle 
Halk Fırkaaı münteblbi •ani· 
lerinlo rey Yermelerlle kabil 
olabilecektir. bk bakı,ta bir 
parça tuhaf rlfr6aen bu YHl

Jd hakkmda halk, apfldakl 
flldrlerl aayllyor: 

Mahmut Bey ( Şehzadebqı 
Kmktulumba sokak 2 ) 

- Mn.takil namzetleri Halk 
fırkası mftntehibi aanilerinin 
fırkacılık noktai nazarından 
intihap etmeleri doğru değil
dir. Eğer ederlerse müstakil 
namzetler ile fırkanın kendi 
namzetleri aruında hiçbir fark 
kalmamış olur. .. 

Hayri B. ( İnönO, Kokarpı
nar 9) 

- Benim gazete okumak 
Adetim değildir, 

ir 
Ohanea Ef. (Üaktldar Arap-

ıade 12) 

Sahte Bir T aham Me
muru ile 3000 Lira Çalan 

Bir Hırsız Yakalandı 
Kendisine taharri memun 

a6sQ vererek Yunanh avukat 
MDayG Dimitriyi dolandırmak 
istiyen Acem Kuli yakalanmıt
br. .. 

Kasımpaşada kahveci Eytlp
le ahçı Şaban kavga ederler· 
ken yoldan geçen bir açıkgöz 
Eyübün çekmecesinden (300) 
liraaım çalmııtır. 

* Son keşidede Kumkapıda 
oturan Karabet Ef. ye 10 bin 
lira çıkmış, bunun 3000 lirası
nı Torkum isminde biri çalıp 
kaçm14b. Polia Torkumu yaka
lamıı, Paralann 2700 lirua 
nzerinde bulunmuştur. 

Müntahibi Sanilerin 
Mazbatası 

Fabrika (50) Bin Liraya Sigortalıdır, Yanan 
Kumaşların Kıymeti ise (15) Bin 

Lira Tutmaktadır. 

· Yangın /eUJ.ketine uğrıgan Kibar Fazıl /abrikuının içi 
Dün Şişlide bir yangın olm:.ış, o civarda Ahmet B. soka· 

tında Kibar Fazıl Beyin mensucat fabrikasının bir kısmi 
yanmıştır. Aynca ( 15) bin liralık ta kumaş kül olmuştur. 

l Leh Sefirinin 
Zevcesi 
Yaralandı 
Sefirin Otomobili De 
Müthiş Bir Sademe Ne
ticesinde Hasara Uğradı 

Lehiatan aefaretine ait 2M 
aumaralı otomobil Dolmabah
çedeki Müskirat fabrikasının 

Onlinden geçerken Karaköye 
relen 239 numaralı tramvay 
arabasile Bebeğe giden 247 
numarah tramvay arasında kal
mıı, 239 numaralı arabanın sa
demesile otomobil duvara çarp-

mıf, ıoför manevrasını şqırmış, 

otomobil (30) metre kadar 
geri fırlamış, tekrar hız ala
r:ık ikinci bir defa milsade
me etmiştir. Otomobilin arka 
tekerlekleri ve bazı kısımlan 

parçalanmıfbr. içinde bulunan 
sefirin zevceai, kınlan camlar-
la ağ kulağından hafif su
rette yaralanmıı, oturduğu 

Vedat B. aparbmamna nakle
dilmittir. 

Günün 

Yeni Bütçe 180 
Milyon 

Ankaradan verilen bir h~~ 
göre 931 bOtçesi 180 - 190 111ıly 
arasında teabit edilecektir. ıı-: 
Vekileti bütçeyi ha:urlanuya 
lamıttır. 

Şoförler İntihabı 
idare Heyeti Seçildi 

Dün otomobilciler ve fOf .,;_ 
cemiyeti idare heyeti aza .. 
hap olunmuştur. Seçileal.,11 
himlerini d~rcediyoruz : .,,J 

Nihat, Senihi, Ekrem, Meb ttJlll 
Namık, lıkender, Nizaıııe ı..ldt 
Ahmet, Rafet, Ahmet, ffP""'" 
Cemil ve Burhan Beyler. 

Rasim Ati Bey Meselesi 
Darülfilnun divanı Rasirn JJ 

Beyin Tıp fakillteıl hocaht••..,
ih ·acı meselesini rörılf ... 
fakültenin ihraç karannda .,.-

nokaanlar gördüğü için bu~ 
Tıp fakültesinden ıorulmal 
karar vermittir, 

Fuat Paşamn Cenazesi 
Merhum Miltür Fuat Pa~ 

eenazeai dün büyük mcr....,..-

- Ticaret llemine ait bir 
aual aonamz ona kolayca ce
vap verebilirim. Sualiniz aiyul 
olduğu için cenp vermek 
mütkül. 

intihap teftit heyeti dinkti 
içtimaıoda müntehibi Anilerin 
mazbatalanm tasdik ederek 
kaymakamlıklara pndennittir. 
Bup mazbatalar mbtebibi 
NDilere claiJblacakb. 

T ahkikabmıza göre fabrikada (50) bin liralık kadar kumq 
ftl'IDIŞ ve bunlar (50) bin liraya sigortalı imiş. • kaldınlmıfbr .. 

- Zarar yok, dtltlnher. 
- Anupa memleketlerinde 

farkacılar fırkalarmm haricinde-
• 

aamzetlere rey vermezler. Ve-
rirlerse fırb1arma ihanet et
mit olurlar. .. 

Hul6al B. (Kadıkly, Y eld .. 
iirmeni, Kuımpata mabaL 
leai 85) 

- Batb bir '1rbam mln
tebibi aanile.rinden ny alan 

350 Seyya~ Gelecek 
... ,..... albacl ,eaı ln,w. 

bandıralı bir npurla pluimize 
(MO) ln,Uiz ve Amerik .. MJ
yaha ıelecektir. 

imar EncOmeninde 
bir mDatakil namzet mllatakil Muhtelit imar encllmeai dGn 
meb'u addeclilemu. ele toplanarak Muhittia Beyia 

ir bq HDelik imar projem ize-
Mustafa B. (Kantaralarda, rinde tetkikatuaa devam et

KllçBkpazarda Yeni handa 40) miştir. 

- Halk fırkaunın mlbıte- Dnnkll tetkikat programın 
hibi aanilerinden rey alan bir (yollar) maddui Ozeriıade cere
mll.stakil namzet te Halk fırka- yan etmiıtir. Şehrin pllnım 
llDID meb'usu addedilebilir. hazırlamak için Avrapadan 

Be
« w.... celbedilecek mlHehauı• içia 

Ahmet 1 ,.-mpqa, encümen bir karar Yerememif-
lskele 17 ) 1 tir Bu karan tekrar umumi 

- Halk Fırkasmın ikinci he~ete bırakmıştır. 
mllntehiplerinin müstakil nam- . . . . 
zetlere rey vermemeleri icap- sının müntehıbı samlen umum 
eder. Verirlerse mllstakil milletin müntebibi sanileridir. 
namzet olmaktan çakarlar. Bu mllntchibi saııiler fU'ka 

.f münasip görline mll.stakil 
Şevki B. Bozynk kereste oamzetle.re rey verebilir. Ve 

tllccarlanndan) müatakil namıızetler de kaza-
- Memleketimizde m6tead- mrlaraa mllatakil meb'111 ola

dit fırka yoktur. Halk fırka- bilirler. 

Bunun üzerine Müddeiumumi muavini Hakkı B. fabrikaya 
fİtmİf, tahkikabnı derinleştirmiştir. 

Bir Tavcı .. 
Mahkeme Huzurunda 

Tevkif Edildi 

f Afyon Meselesi 
Jhracahn Memnuiyeti 
Haberi Nereden Çıkb 

Din ikinci Ceza Mahkeme- H6k6metin afyon lhracabm 
Ude Mltekait Ferit Beyin enettiği baklanda ortaya bir 
(3) bba liraalDI dolandıran laaber ablmlfbr. Bu haber 
Tava S6leyman'la oğlu Vehbi Ticaret bonumda ehemmiyet-
" Komllnist be~ber Yuau- H bir galeyan tevlit etmiftir. 
fan muhakemelenne bqlan- .. Ticaret borsası bu haberin 
mlfbt. Ferit Beyin verdiği b kild k b 
izaluat tlzerine Mnddeiumumi-J resmi ir fe · e te zi i için 
lik taTCllıjıo aabit ol:tnu bOk6mete mllracaat etmiftir. 

!:--~:: e~:h.'ke::i:nni a: ıl<anunsuz Bir iş Mi? 
temİf ve mahkemede huar rıcaret kanununun 297 inci 
bulunan Komilniat y uauf der- maddesi mucibince firketlerin 
tial tevkif edilınif, mahkemeye heyeti umumiye içtimalannda 
relmiyen diğer iki arkadap lktısat komserlerinin bulunmuı 
için de tevkif mtlzekkereai prttır. Böyle olduğu halde 
kesilmiştir. Bu karar ilzerine Ziraat Bankasının teşkil ettiği 
Ferit B. .. Adaletin caniler ve ziral kooperatiflerden bazıla
canileri himaye edenler hak- nnın heveti umumiye içtima
kındaki bu tecellisinden dolayı larında komser bulunmamak
mahkemeye teşekkür ederim.. tadır. Bu heyeti umumiyeleri 
diye haykırmıtbr. hükümsüz addedip etmemek 

Eli Bıçakll Çocuk 
Kocamustafapaşada oturan 

12 yqlanoda Umbo iminde 
bir çocuk Nenat ismindeki 
diğer çocuğu bıçakla yaralayıp 
kaçmıştır. 

bir mesele olmuttur. İkbaat 
Vekileti meseleyi tetkik ede
cektir. 

Astlsız Bir Haber 
Mektupçulukların kaldmlacaj'I 

haberi tamamen aııl11zdır. 

Bir Açık GözlUIUk 
F etbi iaminde bir ıenç, 

beraberce ifret ettiji ahÇJ 
Mebmet Hayn Efendinin albn 
... t •• kordonuaa plarak 

~- ---
Mason Locasında 

Şehrimize relen beynelmilel 
Maaon latatlanndaa M. O.... 
Iİ,. din Tlrk MUonlanna) 
(Muoalak ideali) mevzulu bir 
koaferana vermiflir. 

Bir Katil lahkOm Oldu 
Geçen pbatta Bebekte Na

ri laminde birini &ldllren Haca 
Arif din on aeneye mahkba 
olmUfhır. 

Yunanhlar Gidiyorlar 
Y unanh talebeler bu akşam 

vapurla meuıleketle.rine d&oe
ceklerdlr. 

Tutun MUbayaastna 
Baslamyor 

Stok t6Hhılerin İnhisar ida
resince mnbayauı için emir 
gelmiştir. Mübayaala yakında 
bqlaoacakbr. 

ihracat inhisarı Yok 
İkbut Veklleti lhracab• ti' 

kGmet lnhlıarına ahnacaj'I tıJI 
kında çıkan haberleri tekdp 1 
mittir. 

Eytam Sandıklan 
Eytam H.Ddıklan ay INı~ 

Adliyeden MallyeJ• -~ 
eektir. 

Suriyede Karga,ahklal' 
Beyrutte laallmı ........ , " 

elektrik firketlae kal'fl ~ 
fHY flddetlenmlf, 6S ldtl t•• 
edllmlttlr. Şuada da Wr tr-; 
Yayan albncla ltomba patla 
m .. br. 

Muvakkat BUtçe Haıf 
HGktmet haziran ayı 19• d 

mllJonlulc maYakket bir b .... 
baaırlamıtbr. 

Kad1n Murahhas Belgra# 
Gidiyor 

Belpatta Balkan hafta•• ~ 
na1ebetile yapılaealc olan Fe111fpll"" 

konpesine Tilrk kadınhta na~ 
iftiralı edecek olu Seniha 
Hanım Jllrın Belpada .Wec: 

Adalar Aydml&nıyor 
Adalar el,ktrlk 111•ka 

Vekiller heyetinde tamp oJ,,.11' 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kız Babas~ 

1 : Kız babam - Huao B. , ben dOn itle 
lzeri eye rittim. bizim ima 18 delikanha•n 
koDan ...... b.WO-

2 : Kız babua - Halbuki ben kızıma başka 
bir aamzet balmufham, onu evlendirecektim. 
De.ek ....... Wclupa damadı bqenmiyor. 1 

a: Huao B. - Şimdi miiatakil namzetlik 
moda ... O da kendine mW.lril namut bulmDf, 
ammla evlenecek. 

4: Kız babuı - a... möylaeydl - ~ 
oaa mWaLH a&"U6t te bulurdum; ~ 
kafa11tUn dilditi- ıibaezcll. 



Her gün 
Atı-
" fllıderecatımızın çok-
"' ~radan dercedileme
'ltir. 

Alıp Veren Mües
leselerin Vaziyeti 

Ne Oluyor? 
-::::::::. ,_ 
)~ . ;:::: 

~a, 20 (H. M.) - Re-
~e ikraz muamelesi - laaanlarıa hayatında korkunun mü· ı 2 - Spor, korku,. laasse lıalhed• bir 

efr him roUl vardır. Her birimizin lıorktujıa 
h_ at Ye müesseseler bir teJ vardır. Cephede korku•H çabtan oir oyundur. Spor blae lıorku111 ,.amenin 

~.;:ayı Devletçe yapılmak- ldmaenin diı atraaından korktutu ıBrGUlr. yolunu ltretir. · 

S - Hayab bir sergüaeft, bir oyun, 
tehlllıell, fakat heyecan veren bir •por 
nymayı atrenmellyiz. 

''-talimatname mlltalea· -

' k ftzere Adliye vekl· lfllA--------------------------------------------.. 
.. l~ı:::~~r çıkmaz BUGÜNÜN TELGRAF .HABERLERİ 
~ laevi muamele yapanlar 
~tescil edilecek Ye faiz 

' makul bir tekilde 
~ temdit olunacakbr. Müstakiller 

Çoğalıyor 
Gazi Hz. nin Begannamelerind 

-tt * * lleyıa Ve Hububat 
,-...t!a, ( Hususi ) - Ba 
~ loğuldann vakitsiz baı- Adana, Bursa Ve Kas-
~ Y6zünden meyva mah- tamonudan Namzetlik-

ühim Noktalara TemasEdiligo 
'---------------------------------------------~ 

Jlizde elli noksan ola- Ankara, 20 (H.M.) - Meb'us intihabı etrafındaki faaliye-
F k t b k b 1 ) lerini Koyanlar Var tin artık ıon gOnlerini yaşıyoruz demektir. intihabat kat'ı · a a una mu a i 

'1rlar tam vaktinde yağ- Ankara, 20 (H. M.) - Bu- olarak cuma giinO yapılacaktır. intihap mUnasebetile evvelki 
için hububat çok bere- raya dfin akşam geç vakit gece Gazi Hazretlerinin riyasetinde toplanan Halk Fırkuı 
olacaktır. gelen malümata göre avukat Riyaset Divanında namzet listesine kat'ı çehresi verilmiştir. 

Ahmet Sabih B. Adanadan, Gazi Hz. nin riyasetinde dUo gece de bir içtima yapıldı ve 
eski meb'uslardan doktor Suat,) buna Meclis Reisi, Grup Reisleri AH ve Cemil Beyler ve 
avukat İzzet B.ler Kastamonu- bütün vekiller iştirak ettiler. 

't H~casız Köyler 
~eterli, (Hususi) - Nahi
~ lller~ut bazı . köylerdeki 
~ llllerın maarıf idaresi 
~,-_-~dan vazifelerine nihayet 
S-llllllit, fakat yerlerine kimse 
' edilmediği için dersler 

llıını kaybetmiştir. 

Adana SeylAbı 
~' 19 (A.A) - Seyhan 
t._ ~' eaki vaziyetini alm•ft.ır. 
~ da iki gllndenberi in

deyam ediyor. 

Genç Kız Kendini OldUrdO 
~kide Eylp Sabri efen
~ kw Niizhet Haaım bu 
\ ._kendini taYana UIDlf 

Iİftilr, 

t.'etlıi B. 
• 
~asetten 
• 
için Çekildi? 
~ giln enel Fethi 
~ liyuet hayabndan çe
~ keneli aizından kay
~k. Buı&n pr6yonız ld 'f::4 bu haberimize itiraz 
~ arkadqlarımn da Yer
~ haberin doğnıJufunu 

t, etmektedirler. 
~ ttlai Beyin bu karan itti
~eainin ıebebine gelince: 
t.....--. ~ fU aabrlan 
·7orlar: 

~~ara, - Fethi B. mfls. 
~ llleb'usluğu sarahaten 
~ ef~~ addetmekte ve Ga
~ reısı bulunduğu bir fır-
~ ~k muhalefet etmeyi 
~ Pille muvafık görmemek-

." 
~ ~ bu aabrlar Fethi Beyin 
~-ı:dü~ •ebeplere hakikaten 
... , edıyoraa sabık Serbea 
~ _ : •n lideri, fıkaaını]feabeder
~~6•terditı eababı mucibe 

• ıırar ediyor demektir. 

t Bir ihtilas 
~ ~e, (Hususi) - Elek
"-1 ::1'eti memurlanndan bi
~ metine (3000) lira ge-

0rtaclaa kaybolmuflur. 

dan,Doktor Münir Halil, konserve Öğrendiğime göre geç vakte kadar ıllren içtimada Gazi-
fabrikası müdürü Celil Murat nin imzalarile neşredilecek olan beyanname etrafında görn
ve avukat Asaf Beyler Bur- şülmüştür. Gece yarısından sonra tahkikat yaptım ve Gaı:i 
sadan müstakil olarak namzet- Hazretlerinin beyannameleri etrafında şu malümatı aldım: 

liklerini koymuşlardır. T •• k• d S f M •• d ) • Y kt 
Kastamonu namzedi avukat Ur tye e illi Uca e esi O Ur 

izzet B. orada mefsuh Serbes 8 afi b" k"ı.t Fırka reisi idi. Program olarak eyanname etr ı . ır fe .' ' çiftçilerimizin kredi. v~ .is-
Serbea Fırkanın pernaiplerini ~e. yazalmlf, m~ml~ketin hak~I 1 tihsal sabt kooperatiflerı gıbi 
ilin etmiştir. ihtiyaçlan denn bır nüfuz ve teşekküller teşvik edilecek, 
Faik Muhittin Bey lzmirde büyük bir isabetle tesbit zamanla umumi birlikte top-

d edilmiftir. lanmak gayesi iltizam oluna-
Namzetliğini Geri Al 1 Beyannamede milletin, fırka- caktır. 
lzmir, 19 ( H.M. )- Mefsuh aın namzet gaaterdiği münte- KDçtik san'atlar erbabının 

Serbea Fırkanın IZmir viliyet bibi aanilere rey vermek su- m8nferit kalmalanmn mucip 
ocağı erkimndan Faik Muhit-
tin Bey perşembe glbıll alqa- retile, meclisin intihabının ye- olduiu derman.uzbğa kaldar-
mı mllstakillen namzetliğini Dileme karan nqrolunurkea mak çarelerinden onlara kredi 
koyduğu hakkında beyanatta kaydedilen tahminlerin :nJ.ı mlleueseleri yaratarak menfeat 
bulunmuıtu. Fakat billhare tah•kkuk ettiği slylenecei', Ye emniyetlerini artbrm•k hu
.... mzetli1" ... t koymaktan vaz- •e aamimt muanzlara nud suslanndaa bahsedilecektir. 
- a--- istenilerek 1er ....Lterildiği Be•annamed• T._._ amele-ıeçti Ye beyanabm tekzip etti. a-· J " UnL 

Halbuki o dakikada beya• anlabldıktan sonra flrka ainin mevcudiyetlerile kollayı-
nab telakki edenlerden Hizmet meb'uslanmn lnllmlizdeld dev- calığı Te koruyuculuğu var.ife
gaıeteai, nqriyabm tevsik relerde gidecekleri yeni siya- aini yaparken milletin de onun 
edeceğini a6ylemekteclir. set yolu izah olunacakbr. lıayatile, kuvvetile, alikadar 

Filhakika Faik Muhittin Bey Beyannamede bir aımf -.il· olacağı a6ylenilecek, 
Şnkran lokantasında gazeteci· cadeleainin mevcut bulunma- CGmlıuriyet cihazını dikkati~ 
lere beyanatta bulunurken dağı, intizam, tesanüt ve ahenk fuurlu idare vazifesinde olan 
orada Ticaret odua umumi ! teaia etmek icap edeceji memurların fikir ft vicdan 
kitibi Turgut ve awkat Ahmet ~ kaydolunacaktır. huzuru içinde bulunmalanna 
Ved~t Beyler de ':ardı. • Bnttın bu çalııma zOmrele- çalışılacağı anlatılacaktır. 
n.~ızmbet . 1gueFt:~~ buMhhA~tt~ rine gfire yapılması dflşOntllen Fırkaıun harici siyaseti 

muuue eti e u ı ın b" (Y C d ulb ) Beye şiddetle bOcum etmif ~eylere beyannamede ırer16 urtta sulh) ( ihan a a 
ye demiştir ki : ışarette bulunacak, k6y cUmlelerile hulasa olunmakta-

"- Serbes Cnmburiyet Fır
kasına girersin, Serbeı Cftm· 
buriyet gazetesinin Baımuhar
rirliğini yaparsın, sonra Halk 
Fırkasına dönersin, timdi de 
o fırkadan istifaya kıyam 
edersin, müstakillen namzetli-
ğini koyduğunu haber verirsin, 
pabuç pahalı gelince tekzibe 
kalkarsın.,, 

Numan Usta 
Bir Zimmet Meselesinden 

Mahkemeye Verilmiş 
Malatya, (Hususi)- Meb'

usluğa namzetliği konulması 
için Halk Fırkasına mllracaat 

eden sabık lstdnbul meb'usu Nu
man usta burada ttıtnn inhisan 
atelye tefi iken geçenlerde 
itten el çektirilmiş, zimmet 
ve ibtiliaı iddia edilerek e•ralo 
mllddeiumumlliie Yerilmiştir. 

• 
ister 

• 
inanma! • 

ister 
• 
inan, 

Anlıaradan hükumet 
gazetelerinden birine bil
diriliyor: 

"Meb 'us namzetleri lis-
tesinde mühim tebeddOlit 
olacağı haberi ciıyulduğu 
için meb'uslar arasındaki 
endişe ve heyecan artmıı
br. Hatta şahsi vaziyeti 
hakkında şimdiden mal&o 
mat alabilenler, kendileri
ne İf aramıya başlamlf lal"" 
dır. Tayyare cemiyetinde 
vazife alan meb'uslardan 
biri buna bir misaldir." 

Bu haber nzerine dtı
ftindiik. Açıkta kalacak 

meb'uslar ne iı yapabilir
ier? içlerinde muayyen İf 
ve meslek sahibi olanlar 
için endişe edecek birşey 
yok. Fakat mesleği politi
kacılıktan ibaret olanlar 
meclisi idare ar.alığı, mu
rakıplik, müfettişlik, falan 
gibi, çalışmadan para ge
tiren işlerden birine göz 
dikecekler. 

Fakat biUün aramalan
na rağmen BüyOk Millet 
Meclisi azalığından daha 
iyi bir it bulabilecekle-
nne, 

ister inan, ister inanma/ 

Kimler Meb'us 
Olmıyacak? 

Son Tahminlere Göre Fır-
ka Namzet Listesinde 95 
Yeni isim Bulunacakhr 

Ankara, 20 (H. M.) -
Yeni Meclise girecek meb'us
lar hakkındaki son ve kat'i 
sayılan tahminler şöyledir: 

Fırkanuı namzet listesinde 
(95) yeni isim bulunacak ve 
ayrıca (30) da müstakil meb'
us çıkacağına göre değişecek 

aza miktan (125) adedine va
racaktır. 

Asaf (Bilecik), Burhan (Kay
seri), Ali Nazmi (Muğla), Ziya 
( Çorum ), HOınO (Zonguldak), 
Hüsnü (Konya), Tevfik Kimil, 
Hamdullah Suphi, Şevki (Sivas), 
Süleyman Şevket (Antalya), Ba
lıkesir meb'usları Mehmet Cavit 
Osnan Niyazi. Sadık, F abri 
Beylerin fırka listesinin hari-
cinde kalacaklan, ancak bun
lann bazılanna dahilde -we 
hariçte ihtisaslanna göre me
muriyet verileceği anlaşılmak
tadır, 

Avukat V ufi Raşit ve Ni
zam, aabık Balıkesir meb'usu 
Sllreyya Beylerin de yeni 
namzetler arasında olduklan 
kuYYetle tahmin ediliyor. 

dar. 
S.,•nn•menin Maarif, Ad

liye, idare, Sabbat, lktısat, 
Maliye bahislerinde çok ebem• 
miyetli kayıtlar bulunacaktır. 

Liste Bugün Matbuata 
Tebliğ Edilecek 

Ankara, 20 (H.M)- Burada 
iyi haber alanların kat'i addet
tikleri bir tahmine göre ger~k 
Gazi Hz. nin beyannameleri, 
gerekse fırkanın namzet listesi 
bu akşam geç vakit matbuata 
teblii olunacaktır. 

"HUget OUflo,, ya Taarruz 
Paris, 18 (A. A.)- Komedi 

Fransezin sabık ortaklarından 
Mm. Hllget Düflo, bir kadın 

tarafından bıçakla vurulmuştur. 

Yeni Romanya Kabinesi 
Bükreş, 18 ( A. A.) - M. 

Yorga iki saat süren istipre
lerden 10nra kabineyi tetkil 
etmiştir. 

Sözün Kısası 
-Teminata 

Ne 
lüzum Var? 

•• 
"Milliyet" pzetesinin baş

makalelerinden birinde şu sa
brlar gözümüze ilişti: 

• Haki/cali daima .. 6alun• 
ılafa nolctadan baş/ca gerler
de erıganlara göre 6ana11 6ir 
intihabat talclidinden ibard 
oltlala lcanaati derluıl lıatıra 
ıelecektir. Bazıları da handa 
bir megdan olaıma manuı 
keı/edeceklerdir. Eski ko
mite usıılii politilcacılti• 
al ıımıı birlcaç ld,i İ# lcenıll 
bndi,,. banan bir fllra/ı 
goklama mtınftll'ftsından IHq
lca blrpg olmadılını da,;; .. 
n.celctir.,, 

Muharrir, 
bulunduktaa 

bu tahminlerde 
aonra, memup 

olduğu gazete ve fırka namına 
şu teminab Yeriyor: 

"Ancak ba wsile ile e/
/airı umıımiyege bir kere 
daha şunu söylemek isteri% 
ki C. H. Fırkası bazılarının 
zannettili gibi memlelctin 
siyasi hayatını birtakım 
cebir ve zor vasıtalarile ken
di inhisarına almış değildir,, 

Teessüf ederim. Bu sözleri 
bir hükumet gazeteıinde oku
duğumuza kendimizi inandır
mak kolay değil. Bunun bir 
intihabat taklidinden ibaret 
olduğu kimin hatırına gelebilir? 
Hişi... Silmme Hişi! .. Bilakis, 
memlekette kahir bir ekseriye
tin reyini kazanan Halk Fırkası, 
birkaç müstakilin seçilmesine 
izin vermek suretile, kendisine 
mensup olmıyan tek tük sima
lara, cihan tarihinin kaydetme
diği bir bahşayişte bulunuyor. 
Zira, bir fırka mUntehibi sanile
rinin müstakillere rey verme
leri, cihanın hangi tarafında ye 
hangi demnde görillmnıtnr? 

Bunu etrafı yoklama manev
rua farzedecekt e hiç kimse 
yoktur. Etraf yoldandıysa, rah
metli Serbea Fırka zamanında 
yoklandı. Fakat eaaten bayle 
bir entrikayı fırkaya mat 
etmek biç kimsenin hayalinden 
geçzmez. 

Hele Halk fırkaaının "Bazı· 
lanmn zannettiği gibi memle
ketin aiyul hayatım inbiaar 
alhna almadıfaru" temin et• 
miye neden Unum g6rilllyor ? 
Bunun abini iddia eden idi.
tala kim? 

Tarihte ve cihanda misli 
görOlmemit bir intihap uauUl 
icat ettiniz. Bunun emulliz 
bir keşif olduğunu temin et• 
miye lüzum yoktur • 

Bir Azil 
Edime, (Hususi) - Hususi 

Muhasebe mOdilrll Faik Bey 
azledilmiftir. T eftit neticesin
de görülen bazı yanlışlıklann 
bu azil karanna sebep oldu
ğu söylenmektedir. 

MUessif Bir irtihal 
lstanbulun maruf ailelerin

den ve Yazıcı zade merhum 
Ahmet Şnkrn Beyin baremi 
Saadet Hanım dilo vefat etmit· 
tir. Cenazesi yannki aah pnll 
saat 10 da Suadiyedeki köık
lerinden kaldınlarak Eyftpe 
teki makberei malmısasına 
defnedilecektir. Cenabı hüı 
kederli ailesine ecrD ubır 
ftl'Sin. 
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1 Bir Mülakat 

Güzellik 
Kıralıçasının 
Huzurunda 

(Bat tarafı 1 laci uyfada ) 

biraz dikkat etmeseydim, kıra
lıçanın belDfİresini kendisi zan
nedecektim; antremn sohik 
lflklan, iki kız kardeş aruın
daki farklan da gizliyor ve ben
zeyiti arttırıyordu. 

Kabul - yahut muayede -
nlonunda, kıralıça hazretlerine 
ubudiyetimi arzettim. Cümbu
riyet kıralıçası pek mütevazı, 

merasimi sevmiyor. Eski sultan
lar karşısında olduğu gibi yer 
6pmiye filin hacet kalmadı. 
Kız kardeşile benzeyişini ima 
ederek bir konuşma zemini 
açmak istedim. Halide Nusret 
Hanım, kıralıçanın beş kız 
kardeşten biri olduğunu ve 
tabiatin onlar arasında güzel
liği oldukça insafla taksim 
ettiğini söyledi. 

Ben dedim ki: 
- Naşide Hanım, evlenir

seniz ve çocuğunuz kız olup 
ta güzelliğinize tevarüs ederse, 
mutlaka zamanının kıralıçası 
olur ; hatta torununuzun bile 
güzellik kırahçası olacağını 
ümit ederim ; böylece veraset 
tarikile, Türkiyede bir güzellik 
hanedanı tesis etmiş olacaksınız. 

Bu tekerlemeden sonra açı
lan musahabe kapısından içeri 
girerek sordum: 

1 

-Evlenmek niyetinde misiniz? 
- Bunu hiç düşünmedim,dedi. 
-Vakıa sizin gibi nefis bir 

kız, evlenmeyi düşünmekten 
ziyade düşündürür. Fakat, bir 
an için, bunu düşündüğünüzü 
farzedelim, nasıl bir erkek, 
tahtınıza şerik olabilir? Onda 
ne gibi vasıflar arıyorsunuz? 

- Hele bunu hiç düşünme
dim. Daha mühim mevzularım 
olduğunu unutmuş gibisiniz. 

- Evet, muallim olduğunu
zu ve çocuklarınızı nekadar 
düşündüğünüzü biliyorum. Ve
kiletl~ son vaziyetiniz nedir? 

- ilkinden farksız. Henüz 
bir netice yok. 

- Temenni ederim ki asri 
bir hükumetin Maarif Vekaleti, 
güzelliğin bir cürüm teşkil 
edemiyeceğini anlasın. Hatta,, 
bedii ve bedeni terbiye noktai 
nazarandan, muallimin bizıat 
bir güzellik örneği olması ne 
büyük nimet 1 

Naşide H. bir kitap dolusu 
mana taşıyan gözlerile beni 
tasdik etti, sonra ayağa kalktı. 
Vücudunun o hafif sarsıntısile 
yere birçok güzelliklerin dö
külüp saçılmasından korktum. 

Gitti ve seyahatine ait fo
tografil erin albümünü getirdi. 
Hep çiçekler, çiçekler (nebat 
ve insan olarak ) ve Kıralıça 
arkadaşlarla bir arada, bir 
kıyıda, bir merasimde mes'ut 
bir hayat inında alınmış inti
balar ... 

Bu resimleri, muhayyelemde 
hareket haline getirerek ve 
canlandırarak seyrederken, kı
ralıça: 

- Şu iki fotografiye bakı
nız, dedi, bunlardan biri Pa
riste çekildi. Öteki de lstan
bulda taklit edilmiş ve satılıyor. 
Çok canım sıkıldı. Dava 
etmeyi bile düşünüyorum. 
Birisi de benim için bir şarkı 
yapmış ve resmi notanın üstüne 
koymuş. Halbuki evvelce ben
den müsaade istemişti ve ben 
razı olmamıştım. 

- Hakkınız var. Ben de bir 
kırahçaya karşı bu saygısızlığı 
affetmem. 

Kıralıça ve hemşiresi, Av
rupa ıeyahatlerinden de bah
aettiler ve belediyelerin her 
memlekette güzellere karıı 
gösterdikleri alikaları anlattı
.lar. Ben, bizim belediyenin her 
ttırlO güzelliğe karıı llkayt 
kalmasına hiç ıaımamııtım. 

SON P10STA 

• 
SIN MA 

Glorgada 
Şehir Kızları 

Gloryanın önümüzdeki Pfo.t· 
ramım tetkil eden "Şelür Kızı,, 
sesli ve şarkılı bir Amerikan 
filmidir. Şarl F arel ve Mari 
Donkan tarafından temıil edil
mittir. 

Mevzua gelince: Tuıtin sert 
ve kaba huylu bir çiftlik ıa
hibidir. Birgfin buğdaylanm 
sattırmak için oilunu Şikagoya 
gönderir. Genç çocuk henüz 
bekirdır. Fakat Şikagoda Atık 
olduğu namuslu bir hizmetçi 
kızla evlenir ve çiftliğe döner. 

T ustin fena halde biddetlen
miştir. Genç kadın artık çift
likte herkesten hakaret gör
mektedir. Bir gün yanaşmala
rın grevi esnasında T ustin si
laha davranır, ameleye ateı 
edeceği yerde oğlunu yaralar 
ve çok müteessir olur. Bu ha
diseden sonra iıe ihtiyar çift
lik sahibi oilunu ve gelinini 
kalbine basar. 

Opera - Artistik 
Şehir Işıkları 

Şarlo sözlti filime taraftar 
değildir. Kanaatlerini anla
tırken demiştir ki: "SözlO filim 
sinemayı öldürecektir." 

Üç sene evvel atad,yolarda 
sesli filim faaliyeti en hararetli 
saatlerini yaşarken öte tarata 
Şarlo sessiz bir filim çevirmiye 
hazırlanmıştı. ispat etmek isti
yordu ki kendi yapacağı sessiz 
filim, sesli filimlere rakabet 
edecektir. Şarlonun "Şehir 

Işıkları,, ismmı verdiği bu 
sessiz fil!m senelerden sonra 
tamamlandı, Amerikada ve 
Avrupada gösterilmiye başla
~ıldı. Şimdi de şehrimizde 
Opera ve Artistik sinemala
rında gösterilecektir. 

Şarloyu bu filmin başında 
işsiz ve yersiz kalmış görü
yoruz. Zavallı ertesi giin 
kütat resmi yapılacak olan 
bir heykelin örtlislinün albn
dan baıka yatacak yer bula
mıyor. 

Nutuklardan ve muzika ses
lerinden sonra örtü çekiliyor 
ve hayretle görülüyor ki Şarlo 
heykelin dibinde uyumaktadır. 

Sonra deniz kenarına gidi
yor. intihar etmek istiyen zen
gin bir adamı kurtarıyor ve 
onun verdiği 10 dolarla zavallı 
kör bir çiçekçi kızın çıçckle
rini sabn alıyor. Sonra kur
tardığı adamı ziyaret ediyor. 
Fakat adam çok sarhoş oldu
ğu için Şarloyu tanımıyor ve 
dışan attırıyor. 

Şarlo çöpçü yazılıyor. iıi
diyor ki kör çiçekçi kız has
talanmış ve ev kirasını vere
mediği için dıtarıya atılmak 
üzeredir. Şarlonun on paruı 
bile yoktur. Hemen bir boks 
tntisabakasına giriyor. Adam
akıllı dayak yedikten sonra 
meteliksiz ıokağa çıkıyor. So
kakta zengin adama tesadftf 
ediyor. Ondan bin dolar ab
yor. Fakat zengin adamın 
evine giren hırsızlarla birlikte 
Şarloyu da lıapise atıyor}~ 

Aylardan sonra hapisten çıki
yor. Çok acınacak bir haldedir. 

Şehri dolaşırken bir dtik-

· Haftanın Filimlerindı l~tibalar 

ında çiçekçi kızı goruyor. 
Kızın gözleri bir ameliyat ile 
açılmıştır. Şarlo hayret içinde. 
Kız Şarlonun kendisine yar
dım eden adam olduğunu bir 
el temasından tanıyor. Halbuki 
çiçekçi kız Şarloyu milyoner 
zannediyordu. 

Melekte: 
Esrarengiz Ada 

Baştan başa bir aşk ve 
sevda filmi olan bu eserin 
başlıca mümessillerı Lui V o- 1 
nelli, Daniycl Parola, ivet 
Andreyor, Margrit Moreno, 
Gaston Jake, Anrik Rivero 
dur. 

Vak'a, Cava adasının ( Su
rabaya ) ismi verilen küçiik bir 
kasabacığında geçiyor. 

lvet, bir bar artistidir. Baran 
aahibi ve orkestra şefinin ta
kibine maruzdur. Bu adamların 
karılara entrikanın farkında
dırlar, onun içindir ki bütün 
mcvcudiyetlerile (lvet) in fela
ketine çalışıyorlar. 

Birgün bu bara uğrıyan 
genç ve esrarengiz bir adamla 
(lvet) arasında tatlı bir alika 
baş göstermiştir. 

Genç adam, civardaki kli
çük adalardan birinin sahibi
dir. Hayatı esrarlıdır. Büyük 
bir servet elde etmiş deniyor. 

iki genç arasında başlıyan 
bu sevgi, bar sahibi ve orkes-

1 - E•r•ntn6i• Ada filminden cazip bir salane. 
J - " Şelılr Kızı ,, fi/,,,,inJe güzel artist Mari 

Danlum. 
J - '' Şelılr lııltları " nda Şarl1'nun tulta/ bir po•u. 
4 - Ba da "~ltJ,. kızı,, /ilminin hir çiftli/ete ge~n 

6'7 sahnesi. 

tra şefinin hırsını uyandırmış
itır. Aralarınde başlıyan kavga 
ve mücadele, orkestra şefinin 
ölü mile neticelenmiş, sıra, 
(İvet) e kendini sevdiren de-
lik~!1hya gelmiştir. 

Uç serseri, esrarengiz ada-
ya gönderilmiştir. Vazifeleri, 
burada zengin genci öldür-
mek. hazinelerini ele geçirrr ;k
tir. 

Fakat zamanında yetişen 
(lvet) in yardımile tehlike ber-
taraf olmuştur. Şimdi, Malez
yanın meçhul bir köşesinde, 

kırmızı mercanların ortasında 
bulunan bir adada, bu iki 
genç, medeni dünyadan du
yamadıkları saadetle !iarhoş 
bir hayat yaşıyorlar. 

Elhamrada: 
Gel Evlenelim 

Bu, çok gülünç bir komed
yadır. Belli başlı mümessilleri 
de, Fernan Gravey, Alis Kosea, 
Rober Bürniye'dir. (Alis Kosea) 
Jizel ismini taşıyor. Maruf bir 
sinema artistidir. Parisin gürül
tnlü hayatından uzaklaşarak 
biraz kendini dinlemek ihtiya-
cındadır. Slavak kaplıcalarına 
müteveccihen yola çıkmıştır. 

Ayni trende meşhur musikişi- 1 

nas ( Klot Maile ) ile arkadaşı 1 
( Fransi ) de vardır. Genç 

san' at kir, gürültü den o derece 
milcteniptir ki gazeteci ve tak
dirkar hilcumundan kurtulmak 
ıçın, muvakkat bir zaman 
arkadaşı (F ransi) ile hüviyetini 
değiştirmiştir. 

Yolculuk bu şekilde devam 
edip giderken, biraz bava al
mak üzere bir istasyona inen 
(F ransi ile Jizel) treni kaçı
rırlar. Yapacak şey, ertesi 
günkü postayı heklemektir. 
Geceyi geçiı mek üzere müra
caat ettikleri büyük bir daire
de ki burası belediye binası
dır. Otel deft~rini imzaladık-
ları 11nnile evlenme mukavele
sini imzalamış olurlar. Çünkü 
belcdiy~ reisi lisan Silmemekte 
o günkü trenle de evlenecek 
iki nişanlıyı beklemektedirler. 

Fakat bu muamele, haki
katte Fransi ile (jızel) i dt~ğil 
genç kızla musikişinası birleş

tirmiş oluyor. Kafilenin hedefi 
aynı kaplıca olduğıma göre, 
ertesi sabah Sluvak kasaba
sında bulwıulduğu uman haki
kat meydana çıkınca herkeste 
nevir değişiyor. 

F ransi güzel bir kadım ka
çırdığı için meyustur. Mosiki
tinas Mali~ de kendi arzusu 
hilafına evlendirildiği için. 

Fakat kısa bir zamanda 
anlaşılıyor ki bu hadiseden 
herkes m mnun olmuştur. 

Çünkii (Maile) 1tev'J1ek ih-

Memleket Hah 

Diyarbekirdı 
Zirai 
Vaziyet 

----
Diyarbekir, (HuSUll)""" 

ycrbekir ve hav•iaiad' 
ft ilkbahar zeriyab 
tan *,000 cl6a0m 
ft 2M,000 d6nlim aafl 
duğu anlqılmıştır. Bu 
zeri yat miktarının 

1eneye nisbetle 50,000 
fazla olduğu mıntak• 
dairesince tesbit e · 

Mart sonlannda b 
birkaç gün evveline 
devam eden fasılalı 

lar bu seneki ekinlerİll 
bereketli olmasına 
addedilmektedir. 

Diyarbekirde her nefİ 
ze mebzulen yetifirıe de 
zelye, enginar ve barillct 
bazı ~ebzelerin ekilmetİ 
olmamıştır. 

sebzecilikten 
ehemmiyet vererek bu dl 
yetiştirilemiyen sebzeleri 
men yetiıtirerek tamime 
ııyor. Geçen sene 
bezelye, karnabahar, 
bu ve bunun gibi 
ekilip yetittirilmittir. 

Kaç Kişi Evlendi? 
Konya (Hususi) -

1 
sani 931 tarihinden 9 
931 tarihine kadar evi 
için Belediye nikih me 
ğuna ( 127 ) kiti mura~ 
miştir. 

Bunlardan ( 93 ) kişiol' 
kihı aktedilmiştir. Diğd' 
kişinin nikahları da askı 
detinin hitamında icra 
lecektir. 

Konyalı olup ta taşradl" 
lunan ve evlenmek için 
caat edenlerin adedi de 43 

Nikahları icra edileli 
kişiden 18 i memur, 10 d 

duracı, 15 i marangoz, 8 l 
mirci, 5 i kasap, 3 U ekdl 
a ll makinist, 6 il bakk,ı 
tüccar, 12 si muhtelif Jll 
erbabı, 44 de çiftçidir. 

Mahkom Komunisll' 
lzmir, (Hususi) - lkİ 

çuk sene evvel ko .. 
likten dolayı iki 
mahküm olan, müddeti 
kümiyetlerini Diyarbekit 
pisanesinde ikmal ede 
gün evvel şehrimize gel" 
zili ili Şükrü ile A vralll 
Salamon dün gece sa 
polis müdüriyetine celb 
ikametgahları tesbit e · 
sonra serbes bırakımııtıt· 

Yunanlılar Mezarhk Is 
İzmir ( Hususi) - 1 

Yunanhlar Alsancakta 
Rum kabristanının, k~ 
mezarlık inşası için kell 
verilmesini istemitler, 
buna imkan görülclll 
Haber aldıiımıza g~re 
bir yer verilecektir. 

tiyacmdadır, ( jizel) de 
mek. 

"MAJİK,, ıinem~-" 
tereceii (Devler Kerv_.Of 
Fransızca bir eserdir. 
nede ve milthit b":,;ıı 
sarfederek vUcude ge~de' 
filim, Amerikllya gı d 
orada büyük bir 111

1 ti' 
kuran muhacirleritı ç~et' 
cidalli hayatını bi1e g~ 
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Gorduklerımız T _ _ 

'l'alehe Şikayeti ıMadrit Belediye ~e İ Ağlı~arak Sevmek lstiyen Kızla 
~~ °::!:!.te' M:ıkamından Ayrıldı . :-. Amenkada Sevilmek lstiyen Genç 
""l,ia_.:: ı:=:1_ -·· işsizlik - Nikaraguv~ Vaziyet 

IOn aınıf talebeıbiden iki -
illarehanemlze · miira~aat 

dert yandılar. 

~Biz resmi mekteplerde 
lil.iıa kalmıt çocuklar Maarif 
'-r 9Yjizlerl önilnde imtihan 
~ -•k bu mektebe girdik. Şim
~ lradar sea çıkanlmadı. Tam 
ftbı lllllara bir ay kala bir karar }. 
~ edildi. Son aınıftakiler 
~ dye, yedinci sınıftakiler a1· "- k!: indiririldi ve bir kısım da 
~ Pten çıkarıldı. Bize bir 
L.: -lllizi daha kaybettiren bu 
~ dOfru mudar? 

~SON POSTA : Bu çocuklara 
-.. •erdik. Bir defa sınıfta kal· 
.... olan bir çocuk ertesi sene 
~r, muvaffakıyet gösterirse 
~ lnıuş dt:mektir . Bunluı 

•rından mahrum etmek, ce
erlni kırmakbr. Bu haksız· 

tamir edilecetinl ümit 

Bir iskan Meselesi 
'-t ltayınpeder bendenb. Girtt 
~ba_dilidir. Erdekte iskim idi 
""'etile yerletiyorlar ve bilahare 
ht l ınuameleaini ikmal ettiri
~1•r.. "Gelelim meseleye" teffiz
~ hariç emlaki bakkmdaki ev· 
.ha lbüsbiteleri geçen sene Ma-

ayının son günlerinde Giride 
~derilen bir şahıs evrakı müa
~lerin suretlerini hamilen avdet 
~or. Müracaahmız neticesinde 
tcs .. Yeden bahsediyor ve i,Ieri 
~ "iilnııyor; ben denize müracaat 
ttq '1orlar mesleğimle alakasi ol
tlr'Yan bu i•e bendeniz mütehay-
11t kalıp ne yapacağımı bilmiyo
~a:- Temmuz 1930 da bir gazete 
-.. l (İzerine Beyoğlu muhtelit 
'di badele komisyonuna müracaat 
-..,Yorum : mübadiller hakkında 
~teaddit tahriratımız cevapsız 
~ Yor; bize, istidanıza mektupla 

tlp veririz, diyorlar. 
~ .6u-adan beş ay geçiyor ümitsiz 
liılG halde bekliyoruz. Acaba yeni 
'cleb~diller kanunundan istifade 

bılir miyiz. • 

kadıkliy Mlaakırnillt aokak No. 6 

N. Lut/i 
~ali muavini Fa:r.h Beye mü
~ t ederek vaziyetini:r.i anlab

~e neticeden bizi ayrıca 
tdar ediniz. 

Ricamız 

ispanya ihtillli, şiddetli bir 
kasırga gibi birdenbire patla
dı, en fiddetli derecesini bul
du. Şimdi tabii bir maceraya 
giriyor. bıtillli yapanlar, mem• 
leketi aflküta kavuşturmak için 
karar almakla meıguldlirler. 
Vaziyet hakkında son gelen 
haberler apğıdadır; 

Madrit, 16 (Hususi) - Mem• 
lektte süktin avdet etmiıtir. 
Bütün ispanyanın (lberya) F e
deral hükumetler namı altında 
muhtelif cümhuriyetlere ayn
lıp bir federasyon yapmaları 
ihtimalleri çok kuvvetlidir. 

Cümhuriyetin iktidar mev
kiini ele aldığı ( 14) niaan 
Milli bayram olarak teabit ve 
ilin edilmiştir. 

Madrit sabık Belediye Reisi 
Lüiz Jimenez, yeni Soıyaliat 
heyete vazifesini devrederken 
ağlamıştır. 

Yeni belediye azası ve ga
zeteciler, bu derin yeia önünde 
müteessir olmuş, belediye da
iresinden çıkarken kendisini 
sokak kapısına kadar teşyi 

etmislerdir. 

Amerikada 
İşsizlik 

---
Vaşington, 18 ( A. A.) -

Amerikada işsizlik buhranının 

aldığı korkunç şeklin Amerika 
hükumetinde uyandırdığı endi-
şeler "elyevm 1 milyon işsiz 

bulunduğu söylenmektedir." 
mesai nazırının işsizlikle mü
cadele etmek için vücuda ge-
tirmiş olduğu teşkilatın tamamile 
tensik edileceğini beyan etme-
sile sabit olmaktadır. Bundan 
böyle mahalli teşkilat adedi 
48 e çıkarılacak, bunlardan 

herbirinin muhtelif saatlere 
pmil olmak üzere yedişer 
ıubesi olacaktır 

P gönderen karilerimi:r.den 
aa ricamız tudur: 

'1ektuplar mümkün olduğu 
r kısa yazılmalı ve maksat 

Yaz 
Saati 

Ça anlatılmalıdır . Avni zaman
~ katdın yalnız bi; tarafına 
~ lrıası da zaruridir. Bu nokta
~ bilhassa dikkat olunmasını 

ederiz. 

'!!Jrikamız: No. 6 

Londra, 18 (A.A.) - Ya
rınki pazar günil ikiden son· 
ra yaz saatinin tatbikine res
men başlanacaktır. Blitlin sa
atler birer saat ileri alına-

IUC~HTAn KUCIÖI 
SERVER BEDi 

~'11ıin Hüsniye Hanımın 
~ sözlerini dikkatle din
' Ye kendi kendine sor· 
' ıuallere bu kadından 'd P~ar bekliyordu. En çok 
9" .~au ve anlamak istediği 
--

1 
: '' Bu kadının benimle 

~ '~-:U var?,, Bazan onu ha
~ir aile dostu, hazan da 
tll,a ve tehlikeli bir mahlftk 

lf l~h·Uyordu. 
Öaniye H. devam etti: 

- Benim sana ne mlljdele
rim var, biliyor musun evlidım? 
Bak timdi aana anlatacağım. 
Emin olacakaın ki meğer seni 
düıünenler varmıf. Amma daha 
evvel ben ıana ıorayım. Kl\çllk 
balanın evinde .rahatın naaıl? 

Bu ıual, Nerminin en derin 
tarafına hitap ediyordu. Çlin· 
kil, bu kız, kllçlik halası Fer· 
hunde Hanımın evinde bir ya
nqma kedi glbldi; ktlçtık am-

Bir müddet sonra Londrada bir gilmriilder konferansı 
toplanacak, Avrupa lıiikfJmetlerinin, biribirlerini zarara 
sokmadan ticaretlerini nasıl güril.tebileceklerini görüşe
ceklerdir. Resmimiz, bu ko'llferansın iki mühim siması 
olan M. ( Briand ) ile ( lıenderson ) u göstermektedir. 
Bu konferansın bir hayli ltararetli olması beklenebilir. 

Nikaraguvada 
Müsademe/er 

İran-Efgan 
Hava Hattı 

Nevyork, 18 ( A.A. )- P~ Peşaver, 18 (A.A) - Kabil 
erto Kabzas' dan bildirildiğine ile Tahran arasında tayyare 
göre, bu şehirde bulunan A· ile yolcu ve mektup naklet
merikahlar. M. Stimson'un ih- mek için bir bava hattı vücu· 
tiraı üzerine memleket ha i-

kı da getirmek üzre Efgan hükii· ne çıkmak üzere bu ya r- . 
da gönderilmiş olan Amerikan metıle Yunkers kumpanyası 
hark gemilerine, yahut Ame- 1 arasında bir itillf aktetmiştir. 
rikaya gidecek olan herhangi Tesis edilecek bu yeni batta 
bir gemiye binerek uzaklaş· ıelecek ·ay ıef er ve nakliyat 
maktadırlar. Puerto Kabezasta yapmaya bqlanacağı ilmit edil-
stıkftm hüküm atırmektedir. melet d. B h t n · d 

N l O 1 ' d 1 '21\ e ır. u a zerm e uve r ean an ge en fl'I h 
kadar Amerikan mültecisi ;bti- er ay 5 sefer yapacaktır. 

yük ormanlık arazide şiddetli 
müsademeler vukubulduğuno 
ve asilerin Amerika tebaasın-

-=:= TAKViM ~ 

dan bazı kimseleri aldürdOk- Gla 90 21 - Nisan - oaı Kaaı•l64 

lerini anlatmışlardır. 
Arabt Rumi 

caktır . 2 • Zilhicce • 1549 8 • Niaan - 1!'7 

Vakıt-Euıd· Vasati 

Akıam 12.- 18 .52 
Yata& 1.59 20. 74 

lauıak OS. 29 3. 22 

Fransada. da ~az sa~ti ayni f Vaklt-Eaaat·Vanb 

günde tatbık edilecektir. GUneı 10.19 s .ı2 
Amerikada bir hafta sonra 1 ötıc s. 19 ıı. u 

t. ,. t mevkiine lldndl '· 05 16. oo yaz saa ı mer ıye 
girecektir. 

'! cası Malik Beyin israrile o eve 
alınan Nermin, Ferhunde H. 
tarafından daima bet muamele 
görmilştil. 

içini çekti Ye bqı biraz 
daha öne düşttl. Cevap ver
miyordu. Htısniye Hanım da 
içini çekti: 

- Ah, dedi, halinden belli 
lıte. .. Zaten o kadının elinden 
aenin neler çektiğini bilmiyor 
muyum sanki?... Her yediğin 
lokmayı senin başına kakıyor. 
Malik Bey olmasa sen orada 
bir dakika duramazsın. Fakat 
o da sözü geçen bir erkek 
değil ki... F erhundenin elinde 
kukla, değil mi? 

Nermin, bqile tudik etti 
ye Htııniye Hanıma minnettar 
giSılerle bakb. 

Hüsniye Hanım •özlerinin 
iyi tesir yaptığını g6rd0kçe 
daha ziyade canlanıyordu: 

- Ben hepsini biliyorum, 
kızım, hepsini... Bak senin o 
güzel gözlerine bir ökstııllk 
çökmüt ki... ah, kim bilir o 
karının elinden neler çektin, 
neler... Senin böyle boynunu 
btıkülmtiş gördllkçe lıabnma 
hep anneciğin geliyor da 161-
lerim yaıarıyor. 

Hüaniye Hanım yine kolu
nun yenile ıözlerini aildi. 
Nermin de birdenbire sarsıl
mıştı, boğazını yeniden bkıyan 
hıçkmkları zaptedemedi Ye 

höngür hllngtlr ağlamıya bat· 
ladı. 

Hilıniye Hanım, Nermiıü 
elinden tuttu, çekti, yanına 

Mercanda Suphi iınzasile 
· bir genç ·yazıyor: 

.. Alb ay eyyeJ memleketime 
rftmlftim. Orada iç ay kaldım. 
bu mGddet sarfında bir kızJa 
tanıtbm Ye 1'3rü9tGm. hr.ımlz de 1' yqıadayız. Aramızda iki 1ene 
aonra evlenmiye ve o.zamana 
•adar &eldemlye karar verdik. 
l.tanbula d6ndilkten sonra kız
dan bir mektup aldım. Şimdi
lik nııanlanmamı:r.ı teklif ediyor
du. Ailesine yazdım Ye kızı 
istettim. Kızın anaaı babaıı yok
hu. Evlerinde bulundutu akra
bası muvafakat etmemftler. Bu
unun O:r.erine aradaki muhabere de 
kesildi. Şimdi kızm ailesi muva• 
fakatJarmı bildiriyorlar. Bu 
mGtezat hareket beni 1q1rttı. 

Bana yol gösterir misiniz?" 
Oğlum, kızın vaziyeti sarih· 

tir. Bulunduğu ailenin muvafa
kat veya ademi muvatakati 
vaziyette bir değişiklik vücuda 
getiremez. Mademki kızı sevi
yorsun, mademki şimdi sev· 
diğinle evlenmek imkanı hisıl 
olmuştur. Ohalde fırsattan is
tifade etmek lizımdır. Derhal 
muvahk cevap gönderir ve 
nışanlanırsımz. 

* Üsküdardan Fethi isminde 
mr genç yazıyor: 

"28 ya,ındayım. Şimdiye kadar 
hiçbir kızla münasebette bulun-
madım. Son günlerde tanıdıtım 
bir kızı seviyorum. Fakat mah-
cubuu'l1 hissimi izhara cesaret 
edemiyorum. Onun beni sevip 
sevmediğini nasıl anlıyabilirim." 

Aşk, hicap nedir bilmez. 
Seven adam mani tanımaz. 
Eğer kızı seviyorsanız bu his-
sinizi ona izhar için vesileler 
icat edebilirsiniz. Aşk okadar 
gördür ki, utanma onun önüne 
geçemez. T anı11ıp görüşmeden 

~ kızın sizi sevip sevmediğini ise 
anlamak mümkün değildir. -

* "Ben orta mektep mezunuyuJ. 
Oldukça da güzel bir kızım. Şim
diye kadar hiç kimseyi aevme
dim ve aevemiyorum. INe yapa· 
yım Cici Anneciğim. ,, 

S. K. N. 
Kızım, insana hiç sevmek 

dersi verilir mi? Dnnyada ta
biatin ve insiyakın öğrettiği 
ıeyi, hariçten öğretmenin im
kinı yoktur. Yeni doğan bir 
piliç, nasıl yumurtadan çıkar 
çıkmaz kendi kendine yemesi
ni ve içmesini- öğreniyorsa, 

siz de insiyaki bir şekilde sev
meyi öğreneceksiniz. Şimdiye 
kadar ıevmemenizin ıebebi, 
sevebilecek birisile karıılaşma
mış olmanızdır. Hayalinizdeki 
tipe rasgeldiğiniz gün, siz de 
kalbinizin yandığını duyacak
ıınız; acele etmeyiniz. 

oturttu: 
- Sen hiç merak etme, 

emi... Hiç merak etme... Ben 
aeni bir daha o kannın evine 
16ndermem. Bak sana ne 
mlljdeler vereceğim. 
Nermin yaşlı gözlerinin içinde 

beliren bir merakla Hüsniye 
Hanımın yllztıne baktı. Kadın 
onu olqamıya devam ederek 
dedi ki: 

- Sen artık on dokuzuna 
bastın. Bizim .zamanımızda 
kızlar on betine, on altwna 
geldi mi evlenirlerdi. Bak ıen 
pişkin, gii.l gibi bir kız olmuı
aun. Ben aeni kendi elimle 
ıelin edeceğim. Hem de ya
kıncacık zamanda... Anladın 
mı ? Ben zengin, iyi bipli bir 
Bey tanıyorum. Senin ıibl gl· 

. 
Kocanızı Tanımak 

.istiyor Musunuz? . 
Her ıenç kız nqan11Sını, hu 

yeni evli kadm kocasım tanı-

mak ister. Fakat bunun için 
birçok müşküllerle kaJ'fl kar
ııyadır. iki nitanlı biribirinl 
kolay tanıyamaz. ilk lamflll&• 

nın heyecanlan, yüzlere takılan 
maskeler nıpnhlarla yeni ev-
lilerin biribirlerini tam mana
ıile tanımaJanna minidir. 

Halbuki aile hayabnın mu
vaffak olabilmesi için karı ko
canın biribirini iyi tanıması, 

yekdiğerine ona göre muame
le etmesi lAzımdır. 

Her kadın kocasım tahlil 
edebilecek kudreti haiz de-
ğildir. Bir adamı tahlil edip 
tanımak okadar gftçtllr ki, 
bu, uzun zaman, uzun tec
rilbe ve uzun tetkike ihtiyaç 
gösterir. 

Fakat bu hususta biz size 
yardım edebiliriz. NlfAnlınıD 
ıevgilinizi, kocanızı 

tanımak 

istiyor musunu2 '1 
Bize doğduğu tarihi ayı ve 

gtinile bildirmeniz 
kifidir. 

Mektubunuzu Hanımteyze 
namına gönderiniz. 

Ranımtegze 

Hizmetçiler İçin •.• 
Galiba Talimatname 

Y apılamıyacak ... 

Belediye İktısat mftdtırlüğtl 
bir müstahdimin talimatnamcıi 
yaptı. Müstahdiminin muayene 
müddetleri ile, alınacak harç-
lar hakkında koyduğu madde
ler yeni sibhat kanunile harç• 
lar kanununa taaruz etmekte
dir. Bunun için şehir medisine 
verilİnifti. 

Talimatname dan blttçe en
cümeninde tetkik edilirken 
esasen sıhhat kanunu ile harç
lar kanunu arasmda da bir ta• 

aruz bulunduğu görülmnıtür. 
Bu taaruzu ancak devlet 

ıurası halledebileceğine göre 
talimatname çıkmaza girmiş 
demektir. 

zel, terbiyeli, kimsesiz bir kız 
arıyor. Ben ıeni ona bir 
methettim, bir methettim, 
elimde büyüdliğünO anlattım, 

pek memnun oldu, zaten sö
ztımden hiç dişarı çıkmaz, 
.. Hanım valde ,, diye hep elimi 
öper, bayramda seyranda beni 
gelir, görür, batınını sayar ..• 
Ah bir görsen bayılırsın, ne 
tatlı dilli, güler yllzlft adam
dır... Hem de zengin... Karun 
gibi öltindye kadar aana sul-
tanlar gibi bakar, saraylarda 
yqsrsın, gam kasavet nedir, 
bilmezsin, yersin, içersin, gü· 
lera:n, ıiylersin, gezersin, bir 
dediğin iki olmaz, öksnzlüğünü 
unutursun. 

Ark11ı vat 



ili ÜÇ B.ADIN SALTANAT! Sinemalar 

Çok Korkunç Bir 
Padişahı Dehşetle 

Kabus, Yeni 
Titretiyordu .. 

lıtanbul Futbol Heyetinden: 

7 IS / 31 tarihinde ikinci takım 
maçları Kadık<Sy sahaamda bat• 
lıyacaktır. Birinci ve ikinci kO-

mc kulüpleri murahhaalarmın 

'20 - 4 - 31 pazartesi alqamı Hat 

19 da mıntaka merkezinde bu
lunmaları, murahhaaı ıclmiyen 

Pek 

ziyaret edeceksiniz. 

Lodosun ıiddeti, gecenin 
zulmeti, kalplere büsbütün 
dehşet veriyordu. Nihayet gece 
yansı Ahırkapa önüne geldiler. 
Fakat buradaki nöbetçi gelen
lerin kim olduğunu bilmediği 
için mavunayı yaklaşbrmadı. 
Buradan Saraybumuna doğru 
fittiler.Mavuna yanaşh. içinde
kiler bitap bir halde karaya 
ayak buhlar. 

Yeni padişah : 
- Aman, dedi, çok tükür 

ayağım karaya deydi. Bana 
ltir yudum ıu bulun. 

Vakit gece yansı ve Saray
bumu da tenha olduğu için 
ali bulunamadı. Deniz suyu ile 
yüzünü yıkadı. Bilahare bu 
yere bugünün hatırası olmak 
llzere bir çeşme yaptınldı. 
Hasan Çavuş ile buz mavuna
ıının dümencisi Ahmet Hisar 
Sadrazam Sokullu Mehmet 
Paşaya haber vermiye koş

tular. 
Sokullu derhal (Eli fenar 

tutar) birçok adamlarla koşa
rak istikbale geldi. 

Padişahın içindeki üzüntil 
Sadrazami gorunceye kadar 
devam etti. Hep : 

- Acaba ben gelmeden 
kardeşlerimden biri tahta çık
b mı? 

Endişesi kafasını bir kurt 
gibi yiyordu. Sokullu mera
simle istikbale geldiği zaman 
bütün endişelerinin asılsız ol
duğunu gorunce büyük bir 
sevince düştU. Hatta bu se
vinçle mevlciini unutarak 
Sadrazamın ellerine sarıldı. 

Sokullunun muhalefetine rağ
rMn öptü. 

Beraber getirilen atlarla sa
raya hareket ettiler. Saray ka
pılan akşam grubile beraber 
kapanırdı. Padişah ikinci Seli
min öldüğünü kimse bilmediği 
için gelenlere kapıyı açmadılar. 
Nihayet Sadrazamın şiddetli 
müdahalesi ve meselenin izahı 
&zerine kapılar açıldı. Vakit 
gece yansim çok geçmiş oldu
ğu için sarayda herkea uyu· 
'mUftU, 

Yalnız bir kişi uyumıyor ve 
bekliyordu.Bu da V al de Sultan 
Nurbanfı idi. Hemen oğlunu 
karşıladı. Bir an içinde bütün 
barem ağaya kalktı. 

Murat telaşla annesine aor
du: 

10-
-T eblike,hasar filin yok ya 
- Merak etme evladım .. 

Ben varken biç öyle şeyler 
olur mu. İtte sarayına geldin .. 
Daha ne diye endişe ediyor
sun. 

- Kardeşlerim neredeler? 

- Odalarında uyuyorlar. 
Onlardan da (Şimdilik) bir 
tehlike yok. istersen sabahı 
beklemeden tahbna bir kurul. 

Bu söz Muradı teskin etti 
ve sabahı beklemeden Üçüncll 
Murat ismi ile aaltaaat tahbna 
annesi, kuruldu ve ilk biab 
da Sokullu, maiyeti ve sa
ray cariyeleri ettiler. 

Yeni Padişah için artık gö
rülecek mesele kalmamışta. 
Fakat onun gözleri önünde 
korkunç bir kabus gibi daima 
bir vesvese hayali dolaşıyordu. 

* Tahta kurulmuştu. Fakat ya 
onu bu çok özlediği saltanat 
sedirinden indirirler ve yerine 
kardeşlerinden birini çıkarır
larsa? .. 

Bu kuruntusunu annesine 
açtı: 

Dessas kadın derhal fu ce
vabı verdi: 

- Ne merak ediyorsun 
arslamm.. Sen sağ ol.. Bugü
ne bugün padişah sensin. Sal
tanabn ve zevkin için bq 
canın ne ehemmiyeti var. 

Bu sözlerin manasını derhal 
anlıyan Üçüncü Murat : 

- Kardeşlerimi uyandırın .. 
Buraya gelsinler.. Kendilerini 
göreceğim! 

Dedi. 
Beş şehzade, fiçUncü Mura

dın bu beş kardeşı uykulann-
dan uyandırlarak gözlerini 
oğuştura oğuştura Padişah 
Ağabeylerinin huzuruna çıka
rıldılar. Elini eteğini öptüler. 

(Habibi Üıküdari) niıı ( mec:
muai vefiyat ) isimli eserinde 
bet şehzadenin İlimleri şu 
suretle yazılmıştır: Cihangir, 
Mahmut, Mehmet, Mustafa, 
Abdullah. 

Bu beş ıeh.zade huzurdan 
çıkacakları sırada padişah: 

Yandaki odada biraz 
bekleyiniz! Sizlere verilecek 
emirlerim, söyliyecek sözlerim 
var. 

Dedi. Çocuklar yandaki 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞBILATI 
Yazan: Makenzie -

Tahtı tevkife alınan şo-
förün haline tamamen lA-
kayttım . Atinaya gelir 
gelmez artistleri derhal bir 
otomobile bindirerek pansi
yonlanna gönderdik, biz de 
otelimize döndük. Simpson der
hal odasına koşarak eşyasını 

topladı ve yirmi dakika sonra 
"İmujen" e iltihak etmek ilze
re tekrar F alerona dönllyor· 
du. Kendiaile bir daha rörilf· 
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mediın. Bana gelince, ben de 
mukadder hint yağım alıp 
öğle yemeğine kadar uyudum. 

1915 senesi ağustosunda, 
Yunanistandaki vaziyeti anlı
yabilmek ıçın birkaç sene 
evveline avdet ederek o vazi-

yeti tevlit eden Balkan hadi
aabnın ufak bir tarihçesini 
yapmak zarureti vardır. 

Cihan harbı eanumdaki 
Yunan ahvaliaia aldıtı ilk 

odada beklerken hemen celli
da haber gönderildi. 

Pek az •onra gelen celllt 
bet biçare ıehzadeyi birbiri 
ukuma boğdu. Bunların bep 
de suçsuz ve günahsızdılar. 
Taht, etrafında cinayetler işle
ten bu ihtiras aediri, ikinci 
Sellinin ölnmilnden aonra iiçGncll 
Muradın geldiği rtıne kadar 
tam dokuz gtin bot kalmıtb. 

(Arkuı •ar) 

lıkulüplerin kuraya ittirak ettiril
ıniyeccti teblit olunur. 

Mezbahada iş Yok 
Mezbahada geçen senenin 

ugünlcrinde iki bin hayvan 
kesildiği halde ıon günlerde 

bu miktar 150 ye kadar lnmiı
tir. Bazan mezbahada biç 
kayvan kesilmediği de vaki 
olmaktadır. 

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

Blıe bir resim gönderineniz, Tabi- ı 
atinlzi siıc aöyllyeblliriz. Fakat gön· 
derilecek reıim tabii poıda çıkanlmak 
llı:ımdır ki müteha11111ımıı:, mütaleasın· 
da hataya dlifmesln. .. 

Tacettin Ef. Zekidir. Teş
viklere uysal
lık gösterir, ka
rarları seri ve 

Tabiatlerlnl öğrenmek Uıere blı:e 1 
resim glSnderen lıir kısım karilerlml:ı 
hakkında mütehasıısımıun mütalea11nı 
qağıya yarıyoruz: 

mütehavvildir . 
Az söylemez, 
sakin ve kendi 

* K. H. Bey: Hassas ve ha-
yalperesttir. 

Maddi men
faatler üzerin
de israr et
mekten ziyade 
heyecana ve 
hisse hitap 

eden mevzu
ları milliyim 
bulur ve tesi· 

· rine tabi olur. 
Zerafete, şıklı . temayül eder, 
artistleri taklic etmek ister, 
sevgide macerayı sever, şöh
ret ve ikbalden, temeddühten 
ve debbedeli bir hayattan haz-' 
zeder. 

« 
Menalıem hal/on Efendi 

Mütereddit ve · · 
fazla ihtiyat
kirdır. Her
kese kolay iti
mat etmez, 
muhit ve mu
hatabının za
rarlanndan ken
dini fazla ko-
rumak ister 

ve bu ciheti 
1 

halinde değil
dir. iyiliklere 
temayülü var

--""-'------~ 
j dır . T e n ki t 

ildiği zaman 
mahçup ve . eessir olur. 
Menfaatlerini nefsine hasret-

Saim Beb 
sastır. Başka

larına minnet 
etmekten fazla . 
endişe eder 
Büyüklüğü se
ver., hakir gö· 
- !r iye taham· 

aıül edemez 
kendisinf. 
ehemmiyet ve· 
rilmesini ister. 

1ışkan ve has-

makbul olmıyaıı ınenfaatler pe· 
şinde koşmaz. Kadınlara zifı 
vardır. Sevgide maceraya mü
temayildir. 

Resim rwdenn ban karilerlmlıı:, 
mGtehaaaıauawa c•nba ıedktiği içla 
.abar•ı:ıüanıyor ve mektup röndererek 
fototrafilerinla akibetlnl lijTeaıaek ı .. 
tlyorlar. Bu fotoirafller lntifar edecek
tir. Bu hususta mllsterlh olmalarını rica 
ederlL 

YILMAZ 
GEORGES BANKROFT'un 
BiRiNCi SÖZLÜ filmidir. 

Pek yakmda. .. sinemasmd 

Elazizde 
Yeni Bazı Sanayi 

Hareketleri Var 

Eliziz, (Hususi) - Burada 
liDytık harpten evvel mühim 
miktarda istihsal edilen pamuk 
ve ipek mahsulü sınai hare
ketlere de vesile vermiş, bir
kaç fabrika tesis edilmişti. 

Şimdi yeniden yapılan bazı 
teşebbüşler neticesi olarak bu 
fabrikalar tekrar işlemiye bq
lamışbr. Ayrıca milli sermaye 
ile bir de banka vücuda geti
rilmiştir. Bundan başka elek
trik ve su işlerini temin etmek 
üzere 40 sene müddetle bir 
de Anonim Şirket kurulmuştur. 

Şairler De Buhrandan 
Müşteki 

fstanbulda şiir piyasasında 
buhran vardır. Evvelleri şiirle

rinin herbirine ( 1 O ) 
0 

lira alan 
şairler şimdi şiirlerini (3) liraya 
kadar satmaktadırlar. 

Bir şair bu mesele hakkında 
şunları söylüyor: 

"- Dünyada büyUk bir ik
tısadi buhran var; bu buhran
dan müteessir olan memleke
timize bu sene hariçten pek 
az para girdi; halk mecmua
lara para veremez oldu. Bazı 
mecmualar çıkmayınca şairler 

bir iki mecmuaya yazı satmak 
mecburiyetinde kaldılar. Şair 
çok, mecmua az olduğundan 
fiatler düşüyor ve mutazarrır 
oluyoruz. 

Şehz.adebıtfı 

FERAH SiNEMADA 
Bu gece Kaçakçılar filmi kurbanı Salt 

B. müsameresi 
Komik Naşlt B. - Şevki B. • Cevdet, 
Sezal, Karagöz Hilseyln Beylerle mem
leketlınlzin bilumum sıın'atkliı larlannın 

lttlraklle bllyük ırala 

Tiyatro Ve 
ALKAZAR - Haydut Şa.rkıll 
ALEMDAR - Deayaaan _. 
A S R 1 - Reisin kansa 
ARTiSTiK - Kf.U. ile? 
ETUVAL - Atlna Apa.tlatl 
ELHAMRA - C6rmü aıefhat .-1' 
EKLER - Yunan tlyatre 
FRANSIZ - Yunaa oper•tl 
GLORYA - Sehlr Kııı:ı . .__. 
11 A J l K - Herk .. kendi ....-
MEUK • - Cürmll methut 
MiLLi - De.let kutu 
FERAH - 88,.tk mlaamete 
OPERA - ~k kaptanı 
SIK - iki kalp blrl...-
tJfı.AL - l>Uayanıa ..... 
O.kadar HALE) - Gille Adv 
Belediyeye G~ 

cek Yerler 
Yeni belediye kan~ 

(159) uncu maddesine_ .:.JI 
belediye sınırları d~ 
bulunan mesire, harmaO ~ 
çayır, mer'a, koruluk v~ -~ 
lıklarla denizden dol~ 
yerler, kale ve kul, 
tarkedilmiş arsalan ve e -* 
lan belediyeye geçmekt~ 

Dün Belediye reisi iı' / 
kamlarla, belediye şube -~ 
dürlerine gönderdiği bir t~ 
de bu gibi yerlerin t-~ 
edilerek hemen bir Hst' 
gönderilmesini bil?irmiş~;_.. 

Düyunu Umumıye BtP' ... , 
Maliye vekaleti Düyusıdll. 

mumiye binasını elinden 9~ 
mak tasavvurundadır. ı:dt. 
geçenlerde {800) bin -:/· 
sigorta edilmiştir. Bi.D8 ti 
( 1,5) milyon lira kıyın~t. :fiti. 
min edildiği halde ~· 
bunu Milli bir mueı;t 
Taksitle de olsa ( 500) . , 
raya satmak niyetindedit:_.a. 
hususta Defterdarlık v~ 
belediyeye istimzaç edil~ 
Fakat belediye henüz bit 
vap vermemiştir. 

VATAND.AŞ 1 

BayramlıklarıO 
yerli malı I 

olmalı 
Millt iktısat fHI ~ 

cemiyeti 

tevehhllm eder. Menfaatleri. - ' 
den feragat edemez, ihmale Şımdiye kadar gösterilen filmlerin " ilk irae " müsamerelerinden hiçbiri, Paria' te Marigny tiyatr°'# 

lemaytll etmez. Başkalarının takdim edilen C H A R L 1 E C H A P L 1 N 'in " Ş E H l R 1 Ş 1 K L A R l " batik# 
işlerine müdahale etmekten, eaeri gibi muvaffakiyet görmemiş ve o derece heyecan tevlit etmemiştir. 25.000 kişi tahmin :.... 
dedikodu yapmaktan içtinap büyük bir halk kütlesi tea1aşakiranın efkarını anlamak üzere tiyatro önünde bekliyordu. ftifJO 
eder. önü ahnmak ve dağoblmak ;çin zabota memurlan ağlabco bombalula tecb;z edllm;ttl•p, 

şeklin ilk sebeplerinden biri 1 rine medyun olduğunu söyle- tutulacağmı ve büyük oğlunun mişti. Bu bapta hilkalllet ~ 
1913 senesi eylwünün altıncı di. Hakikatte Yunan ordusu 1897 harbindeki hezimetini zetesi olan "Hestiya,, ~ 
günü, Potestamda Kıral Kos- bir Fransız askeri heyeti telafi etmesi lüzumunu bildir- bir bent neşredilerelrr _.,1 
tantine Almanya lmperatoru marifetile ve Başvekil Veni- mi.şti. rabn refkatinde -~J/ 
tarafından Alman Marşalhğı zelos tarafından yetiştirilmiş Bu suretle Kostantinin Ve- bir nazır bulunmadı?, 
rütbesi, Siyah kartaJ kordonu olduğundan bu sözler yalnız nizelosa karşı olan kini, ken- Yunan siyaseti hariCI!:;/ 
ve ikinci Naso piyade fırkası münasebetsiz değil, hem disine iylik edilen hir adaman, kıralın sözlerinden 111ut 
fahri kumandanlığı verildiği asılsız ve hem de tefa- iyilik eden adama karşı olan olamıyacağı ilin edild~· " 
gün tahaddüs etmiş sayılabilir. hür kabilinden idi. Veni- kinidir ki bu da bazan pek müt- Maamafih KostantinıJI 

Bunun, bir hükümdarın di.. l 1 'd' 1 h' 1 b"l' H b kundan, Almanlara 11111.••:~J 
ıe os o masa ı ı, o zaman ar ış o a ı ır. ar ı umumi ifUP'.t 

ğer bir hükumdara mutat il· veliaht bulunan Kostantin esnasında , Yunanistandaki edeceği manası da .. bit ti 
tifattan başka siyasi bir ma- edilemezdi. Belki siyas.1 ; .J 

muharebenin en nazik bir za- vaziyeti siyasiyeyi anlayabilmek d ~'IY.. 
nası olmıyabilirdi. Fakat kı· raftarlık anlaşılabilir 1• 
ral Kostantinin, irat ettiği ve manı~da Türklere karşı git- için bu kini daima göz önllnde bu nutkun asıl saiki ftf ~ 
oıaman bütün Avrupa mat· mekten vazgeçip Manastıra bulundurmak lazımdır. 1 k K tiPİO .. ti ı asasının ostan _.ıa~ 
buatında intişar eden teşek- i hücum edecek ve Yunanlılar Potesdam nutkundan çok rindeki tesirde ar~~,. 
knr nutkunda müthiş bir pot Selaniği alamıyacaklardı. Fa- müteessir olan M. Venizelos Tıpkı ilk mükifabnı aJ~ -r:~J 
kırdı. Son muharebelerdeki kat o zaman Venizelos derhal derhal Atinaya avdet ederek mektep çocuğu gibi 9e. , .,,.... 
Ywıan ordusunun muvaffakı- kıral Yorgiye bir telgraf çe· Fransız sefirile görüşmüş ve Hatta yaverlerinden biti 
yetini Alman erkim harbiye· kerek Selinik alınmadığı tak· kıralın nutkunun hiçbir kıymeti bir giln anlatmııb. .,,J 
aiıaden öjrendiği harp uıulle- dirde, bundan veliahbn mes'ul siyaaiyesf olmadığım temin et· (Ark.,. 
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Ucuz BtKiYB 
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1
• Zevkı· Anlatıyor ve •• ,... ve yahut klralaa.ıc.k ev. daire ve oda latlyoraanız: Bu Sütunda Hergün 

Aramak ve sarmalda nldt reçlrmeybdL ( 25) 
U.u••çÜk lnırut •he ba ı1ı ~pabllfrfs. 

Muhaı riri: Halide Nusret 

~ A4 ( 16) .. elfmelk bir llb klfldir. Her kelime 
• ~aın (Düseldorf) mah- neden idi, niçin k6yliUerİD faalaaı için bir k111'11f Ulve ediniz. 
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-...._.;- awn ve çocu ara C . k. . . k lô iai ....... 1.t .. w ~ t. tapa tts. ' ....._ olur. Bomollll ı.t-uM& luet 
~ o•~ b d nn. 1 anı, ımua çocu , m ..._ __ , .... _. ,_,,_ .. ..........: .... Gal t P ... -ı-
:"11- L ... ~ • u. 8 am, 11.u se - umumi kadın olmak &zere 61- --- .- IC ... __.. • • • ... •• _..,. No. ı-s M.wJe "--'-i.. ~ .. ,.-1!_• 1 ti&...-t S4 v.-.... Mre .... JW: 
~ --.ı.:_ ~m ay •re:- . ......_ · dftriip namualanna taarruz et-
~ ~bir h~101:' gıbı kadın tiği kimseleri ezberlenmit bir 
~.~~ gır~lf, ~ocukları den gibi .. JIP malıyordu. Ci
S-~ derm hır }evk nayetlerini, hemen ekeeriyetle 
~ "-liak~ Dlin . ba.şladıgn~ız makasla yapıyordu. Fakat ma
' . Dle tafıılitına bugün kası bulamadığı zaman bıçak, 

edıyoru: çekiç, değnek ile 61dOrdilğO 
~ ( Peter ) babaamın oluyordu. Bilhassa tliyleri 
-... terk ttik h ~ nrperten ıey: 

SATILIK HANE - Oeldwar, lawll~ 
ltapllllllyMa aobtJ No. 5 alta Nah, 
itahçell, lllwadar, ...... DUll' ..... 

t•koe MIJ1I mevcut, 2800 ltra7a Mbla· 
cak. Yaaındald haııe1• mlracut. 

SA TDJIC BAKKALiYE DOKANı -e ten sonra aya ı Bu "bi h du d 
il'kl . - aı eyecan y u-merser ı e geçıyor, · •· - - Altaar•J Topkapı caddulllde ely.._ 

bur d b ld ~ · ı ı ğum zamanlarda onume çıka-
tı a a u u~ ış er e cak kim olursa oJswı onu öl-

idame _edebılıyordu. dürmek bende bllyük bir cinsi 
\ ı..; . ~abrikay:a geçen zevk uyandmyordu. Bu ister 
~ l~•ŞtDde ~ır parça bir hayvan, ister erkek, ister 
~ L ~en bu gencıu hayata kadan, istene bir çocuk olsun. 

... )'ret veren bir facia Onlann 6lümtl nekadar 
8' ·dir. yant olur, zayi ettikleri kan, 

1zalaat. Jaep (Peter) veri- .. uyduklan ıztırap n~kadar 
Fabrika aahibİllİD ken- fazla oluraa o nisbette memnun 
teaalandırmak için bir- olurdum. 

~defa fabrika lapmma aok- Cani, bu mltthif teyleri an-
Mlağma kadar pialiğe labrken, mahkeme salonunda 

anlatb. derin bir dk6t hftkftm sllrlyor, 
11rada mlddeiuma- mahkeme uaJannm, jliri laey
blkta. M elan etinin, aamünin dehşetlerinden 

:.ı a!"d... h·. ter d6ktükleri r6rtllilyordu. 
...-enmesm e .- M • ti" d b"ti~ lıt~ ..ı__ .,.: __ , 11~ L- amanun Yaztye e ı llu. 

~ ;. ww •--~anm •uc: Alnmdan am terler, pkakla
~........, ... iatecll. Ayıu nadan çenesine dojTu panlb-

t.ı..; malıkeme, ....Uer- la isler b....Jranik ilüyor, wiai 

faaJl7ette buluna• 79 aumaralı bakka· 

Uye dllkiaı aahlblaln tafraya utmetl 

huebUe den- aabbldır. 

z A Y 1 - Nlfua t•ltereml ka7bet • 
ti• 1..ıalal çıkaracaflmd.a .. kı.laıa 
Mlk.a 1elttar. Betlktaft• Akllftltlerde 

92 No. da Haaan bin Mehmet 

Z A. Y 1 - 0.ldhbrd.. Alcltflm ... 

hadehta-•I kaybettim. Y eallllal "ka

racajımd- .-...... ldllaDI 70lrtw. 
Oal&Ddar 11...mdea maua Ad .. a 

IATILIK HANI - Ma••atpqMa 
~alı Yıldıa ha• aoltatıacla IMt edalı 
No. n seaNil apa N.,........,. _. 
mi bp .. HMla pnı lluatafa El. 

iL_....,. edildi. .MM;k- bafift..:.orda. '-1ecli~ 
~ _...1..1ei--1-:t- ......... - ..__, lfl a• DEVltD MTILIK ltlRATANa -
~ ,maua UlllUlllllllll fad.ı.n. •tubia oma da altmda ...._ .A-.. .-... .,_ .. , ...,....., 

llUHTUDI TOCCAJU.AR - Glm
... ........... a.tlfade lllr9t tHhlllh 

.,. teminat Weraealı b.,_.pı Aıop
yam hanında hhamf Aa...t fırmaaıa 

-w .. 

Hlsmetçi Ara.nıgor 

Kan koca - •ektelte tiden bir 
pealttan mhklıep lılçlll bir an. 
lçllı tem .. , •• iti bilir, tUıftiJı yerlen 
alt .ealka ,a.tereblllr Wr hizmetçi 

kAIClna aranıyor. ldare ....... lııe mira• 
caat edtlmeal. 

Kilçfikpazarda - Yavuz
ıinan mahallesi leblebir i 
sokağı 29 No. ev satılıktır. 
Defterdarlık miieıseaatı iktı
ıadiyesinde Hasan Beydrıı 
eorunuz. 

Modada Temiz ve ucuz 
aile pamiyonu. Yazın temiz 
ve ucuz bir sayfiye hayatı 
geçirmek istiyenlere tavsiye 
ederir. 

Apergi Pansiyonu : Moda 

PANGALTIDA - Alh•ltalıkald• • 
..._ •• ...... flatle ldrabldar. llekll' .. 

• wanlır. Khalrd lle1-et Atap ...... ~~ııil~ -'Jordu. CelH tatD edileli. - • • 

~~~~ "SON POSTA,, nın Tombala 
~ ... defa ... pM tirmi.- M .. b k B . . 
~~...:- 11,~ usa a ası ıttı .. 
~!'llairA ··=~~ Kuponlannızı Gönderiniz Sıra m~ rumarası Alınız 
it,. '-el.U.den dcmyı idi. 

._e cezaya blkmettiler. 1 - SON POSTA'nm ter- ~ ter aamaraJana çekiieceji g11ae 
11..~ bitirdim. tip ettiii tombalanın idareba- T 0 mba1 a kadar devam etmek •• ik-
ı:..~e. çakbğam uman nemiz tarafından son namaruJ M b k d ramiyeyi almak here ff omba-

ilk İfİ beni evden kov- 13 N.isaDda çekilmiştir. Diğer Usa a amız el 1a hediye kuponu) namile bir 
Glc:la. 1-te ud ıeneri 1 

ltı~ bu .:..etle başladı. numaralar Noter huzurile stan- Şimdiye Kadar Çeki- kupon koyuyoruz. Ba kapoa 

~ ~:~~~!°~= bulun bliyGk liaemalannm bi- len Numaralar (27) niaan pazarteai gtm&ne 
--t ... ......,.._ :r- rinde karilerimiz.in ittirakile ka..J __ de•am ed---L - ( 13) 

111 odalardan birinde Bazı karilerimiz tarafından uu " ~ ..... 
genç bir imla kar- Niaaıno (27) inci Pazartesi vaki olan muracaat üzerine adet olacalıbr. Banlann da bi-

15- 16 yapıda nr, pil çekilecektir. tombala mnsabakasında fimdi· riktirilmeıi ve 
808 

ketid• glkah-

E b 1 ( 12 ) ye kadar çekilmiş olan nu-
2- linizde u unan maralan babrlabyonız. de hazır bulundurulmua 

•'- için eft ıidiğimi .._ ıenç 1uzua lizerine llvba içinden aeçecegımz Bu numaralar ıunlardır: llzımcbr. 
bojazmı yakaladım,. bir llvbayı fimdiye kadar (17), (81), (52), (27), (13), (7.t). 

. ~•q boğdum. çakan ( 43) kupon ile bir- (41), (62), (51~ (21), (7), (78). 
L.._ Klayn) ismindeki (42~ (22), (58), (65), (33), l44), g6n6nde bu kuponlan baZJr 
~ 6lllmll de b6yle likte idarebanemize g6nder- (88), (40), (66), (23), (70), (24). bulundurmalan kabil olmada-

~! QYJ:/~ melisiniz. Livha mnlıOrlene- (8), (32), (67), (16), (84), (46), tından kendileri bir hafta 
içinde yatan bir cek " size bir mra aumaruı (19~ (68), (80), (5), (38), (85). IOllraya kadar ılnclerebilirler. 
l&'dD-. u,.,orcla. ile beraber iade edilecektir. (18), (20), (79), (59), (3), (26). 
ileri çallandun Diğer livhalan atabilinini.z. (49). (71), (a&), (80). (25), (83), 8 - Diğer namaralann çe-

:nra boi~ (76). (82). (56), (14), (6), (5'), kildiği gin hangi numaralı 
•~ 3 - Uvba ve kuponJan (9), ("3), (45), (15), (55), (10), llvha dolarsa o livlıanm sahip-
~ ~: bizzat ptirmeyip te posta-:-~- (73), (11), (64), (69), (48), (89), 

alıat bu çocutan ne tuile a1aderen lwilerimia (!le\ (2), (30), (77), (29). (~), len hep birden Tombala diye-
~ .... -~~~•? __,. ~ b ~ 6_.ı mtıhlrlenmit livba Ue o tav- (34), 72), dir. ce er •• 11 mretle oyuaa 

-1-
'Fasadnf, bazan bir devlet 

kufQdur; bapna konduğu insanı 
lyJe bir UÇW'Uf uçuru ki ... 

Nedimeyi, Aksaraydalô ba
ait, fakir, mütevazi evinden 
Şiflideki bu flk, mükellef, zeo
JİD apartmana uçuran da iıte 
bu devlet kutudur. 

O, doktor Seyfettin Babaya 
bir hastanede tesadüf etti. 
Doktor Seyfettin Baba. Bu 
ismi tanımıyan azdır. Fakat 
Nedime tanımıyordu; onun 
memleketteki mevki ve töh
retinden haberdar değildi. O, 
kendisine alaka gösteren ada
mın yaşlı ve çirkin bir adam 
olmadığını farketmişti, o kadar. 

Sonra, bu genç adamın ayni 
zamanda pek zengin ve pek 
meşhur bir doktor olduğunu 
öirendi ve bu adam onu, ta
hayylll etmiye bile muktedir 
olmadığa bir hayata kaV11F.ırdu. 

Evi, eski padişah masalla
nnda dinlediği aaraylar kadar 
gfbıel ve ılialil idi ve Nedime 
bu ıaraylann sultanlan gibi 
giyiniyordu. En pahab ipekli
ler, en nadide elmaslar içinde 
kendiai de hakiki bir aultan,. 
bayır, bir peri kadar giizeldi. 

Kavuftuğu laayat, ODU ilk 
fGalerde pek tatırtmlfb i fakat 
bu Mnemliji uzua .&medi; 
az Hnra bu hayab okadar 
beninuedi, okadar tabü bul· 
maya bqladı ki maziyi unuttu. 
Mui habralan onda korkunç 
bir klbua tesiri bırakıyordu. 
Nual tah.amm&l etmifti, yarab
bi ?... Obdar faldr, okadar 
.....,_ ..... yqayabilmlfti ?.
Halbuki fimdi, bu mlmkellef, 
muhteşem laayat içinde bile 
aılnhyordu. Can ukmbal za
mu uman, kocaman bir yılan 
ıibi köğıtlniln ortasına çörek
Jeniyordu: MBtlıİf L •. 

Bayle zamanlannda Nedi
me. kaynanuile kavga etmek 
iaterdL Zaten bayatta yapmak 
iateyipte yapamadığı yeglne 
fey ita idi. Bu kibirli, soğuk, 
ketum Ye akit ihtiyar ka
dıala bvp etmek m6kthı 
değildi. Nedime bu ifte 
hayli ihtiau sahibi oldaju 
halde, buna muvaffak olamı

yorJu. Bu kadın onun aaaaına 
teyzelerine, balalanna benze
miyordu. Muntazam kesilmit 
bembeyaz aaçlann çerçevele
diği ıolgun çehresinde Nedi· 
menin ula tammachta, .mana-
111.a hiçbir zaman vud ola
madıiı derin çizgiler Yudı. 
Bu çizfiler, mermere oyulmut 
ıibi sabit dururlardı. Bu kadm 

Süt Fiati 
~p ~~tdz, yayq, haya mabsm sıra numaruım Bu numaralann haricinde kazanm11 olacaklardır. 
IC.ı;: ta~ ır.-- ı"ade etmek &ze- .... ~-! ha- kalan numaralar sinemada 7 _ Tombala Ahırlar Meselesinde 

ya 1111' gunu- ... ~ Noter tarafından karilerimizio diyenlerin Art k ? 
~ 

0 
derece mftthit bir · ull b" rf ta -and hu--·nda kontrol edil·-k b aca mı ._.__ld ki --• -•- vı P u ır la ..... erme- ..... ...."' epai kazandım irin Jiatemizde 1 

.._._. 'uw um ~maa torbaya konulacak ve çekil· a- ..-
\ ~ir.aı aklımdan çakb. leri llzımdır. mesine devam f'dilecektir. görülen hediyeleri taksim et- Asri ahır için hayvan sa· 

. ır defa yine hınız- .c - (43) kupon yalnız bir .. __________ .,. mek .. )"' h b biplerine verilen aon mühlet 
lil'd".x.: bir d L 1 uzere o av aya ma su. b d b•t ktiı 

....._ - So '••m ev e '1ir llvbayı taatik ve temhir ettir- ' u ay aonun a ı ece • 

.~ L~ -Cuk buldum. Mama- Eksı·k kuponların aıra numarasına müracaat ed\- Belediyenin yeni bir tamimine 
' tı:_~ d mek ve bir &1ra numara11 al- ı k ~ erin bir zevk ver- beheri 5 kunq muka· ece tir. göre asri bir şekle getirilmiyen 
tla..""' iri baltamı kaldırdım. mak içindir. Birkaç llvha inti- Binaenaleyh bir kutuya 11- ahıriar kapablacakhr. 
~ dda d f ka nl b b" il ba bilinde veya 5 kul'Uf· 
......_ ~~ .. ~ um, a t bap ede er er ır • ı k ra numaralan, dig~ er kutuya İnekçı"ler bu vaziyet kar-
~ ea "\"IDIJa mecbur {43) u posta pulu g6n-
ILL, ıçuı ayrıca kupon g&o- dererek her zaman hediyelerin iaimlcrini havi 'ısmda ıehir hududu haricine 
'~. reW CUİJ• tekrar dermeleri veya beıer kuruftan idarehanemizden teda- çıkmayı diifiinmektedirJer. Bu 

kiğıtlar konulacak n karta- takdı"rde .Ot fiatlerinin ..na..--
' ._ bedelini vermeleri ilamdır. riki mümkündür. ,~ .,.. ..ı,..,._ cluyetler 5 _ 14 Nisandan itibarendi- Lldı çekilecektir. ~leceği 91ylenmektedir. 

giilmezdi, ağlamazdı; az ko
nuşurdu. Acayip bir çelik pa
nltısa taşıyan kurşuni gkleri 
yalnız oğtuna bakbğı :uman 
yumtqar, tatlılaşır, ideta erir
di. Oğlu da onun kUfwnda 
küçük bir çocuk gibi malıa~ 
betli itaatli idi. Hele bunu 
Nedime hiç çekemiyordu. Ôyle 
inlan oluyordu ki kocaamdu 
da, kaynanasından da nefret 
ediyordu ve onları, gökteki 
yıldWar kadar kendisine uzak 
buluyordu. .. 

Nedime kımıldadı, silkindi, 
gerindi ve bug:umdan derin 
bir " ah!. .. " fışkırdı. 

Bugün yine"Kinunusani,, nin 
• bu kaynanasına takbğı laksp
br. - kabul günü idi; yine 
memleketin genç ve ihtiyar 
bntnn tairleri, edipleri, res
samı~, mlldenisleri büyUls 
aalonu doldurmUflar.da; ne CaD 

sıkıcı bir kalabalık!... Gerçi 
bunlar da Nedimenin ahbap
ları gibi bol konuşuyorlardı; 
batta o dirhemle lif ıöyliyen 
•Kaımnuni,. bile bug6nlerde 
blilbnl kesilirdi. Fakat Nedime 
onl~n dillerinden anlamayor
du. Bunun içha itte erkenden 
kendi dairetıine çekilmifti yal.. 
Birdenbire Klmuram habrladu 
Ah, aevıiJi ICUauran, CD Ki
muran 1 ••• 

Burada aıkmbda patlayıp 
oturac:ajma onu çagı:sa f.. Hem 
lw:ır koca11 da burada yok 1 
Geç vakte kadar oturup tatlı 
tath nkit geçirirler 1 

Heman telefonu açta ve OH 

ptınlı: 

- Klmuru 1 Camm llJalt. 
yor ... Bugiln kaynanamın ka
bul glbıl. içeride bir llrl ia
aan var ama, hiçbiri bana g&-e 
değil, seni iatiyorum, bemaa 
gel ••• 

Koçam mı? •• Hayır_. Din 
Ankaraya gitti, evet, kongreye 
çabuk ıeI Kimi 1.. 

Telefonu kapadı, aynıya 
kOfbı, oradaki mine hayret
le, muhabbetle, ihtirula ~ 
b. Derisinin içine renk ve •" 
cloldurmaa e&ane.ı bir mab-
16k gibi pınl pın)dı. Zünrit 
gibi gözleri, yakut gibi dudak
Jan, inci gibi dişleri vardı . 
Kocuınm [daima kendİai9e 

hitaben .aylediği bir numu 
babrladu 

-Tepeclea ..... ,.._ aur ... bllllır 
slwı.. 

Ve prurla gll)dD; bembe
yaz göğaa pnarlu bir nefale 
ylbeldi.-

"Soau JUIDa 

35 Bin Ura 
Belediyenin paralan 

Deve Mi Oldu? 

Belediyenin geçen aenelerd 
asri bir tiyatro, bir Mbze 
ve bir de değirmen yap,brn~ 

için bir Alman şirketile 
mUJ, bunlarm plialanıu 
brmak için de firkete (35) 
lira vermi§ti. Halbuki firke 
sermaye balamadığl için • • 
yeti fenalqmıfbr. Şimdi me 
lenin mahkemeye intikal etm 
muhtemeldir • 



8 .Sayfa SON POSrf A Nisan~ 

kullanınız. Her 
eczanede satılır. 

Zayıf ve iştihasız 
olanlara Fosfatlı Şark 

Çtinkü : Galata' da :Karaköy' de börekçi fırmı ittisalindek' 
hüuük m:ıhallebicinin ilstiiııde kail' 

• 
1 

BÜYÜK ELBiSE F ABRIKASI 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak imal edilmiş 

KOSTÜM ve PARDESÜLERİN 
müntahap çeşitlerini emrımze amade bulundurmaktadır. Hanımlara 
mahsus mantolar, pardesüler ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vardır. 

Meşhur CHARLES SEMON LTD. fabrikasının 
adet şık ve hei 

renkte gabardin 20,000 
PARDESÜLERİ 

19 1/2 liraya sablmağa başlamıştır. TEDİYATTA BÜYÜK TESHILAT 

İktısat V eki e inden: 
Çam kereste miktarı ve cinsi Bulunduğu mevki 

Yekun 

17111 

Beşli 

8705 

ı 1621 7025 

28740 15731 

Dörtlü 

5370 

2868 

8238 

Üçlü Jata 

2380 656 Trak mekiinde 

1912 724 

3392 1380 Yaprakla 
" 

Karaisalı kazasının Karsanh nahiyesi dahilinde Poa ormanı dahilinde mevcut 
(287 40) parça çam kerestesi beheri 150 kuruı muhammen bedeJle kapalı 
zarf usulile 4-5-931 tarihine kadar ilana konmuştur. Tafsilat almak ve şera
iti müzayedeyi öğrenmek istiyenlerin Ankarada orman müdüriyeti umumiyesine 
İstanbul ve Adana orman müdüriyetine 

İktısat V ekiletinden 
341 de lzmir ve 927 de İstanbul liman memurluğunda 

bulunan 310 tevellütlü ve Kocamustafapaşada Altı 

mermerde 46 numaralı hanede mukim gösterilmiş olan 

İzzet Efendi oğlu Haydar Efendinin adresinin lktısat 
VekAleti Zat İşleri Müdürlüğüne hemen bildirmesi ilin olunur. 

• 
lstanbul Gümrükleri 
Muhafaza Müdür -
lüğünden: 

1 - Bahri muhafaza vesaiti ıçın 20 gün mfiddetle ve 
kapalı zarf usulile işletme levazımı alınacaktır. 

2 - Levazımatın cins, nevi ve mahiyetini gösteren musad
dak liste şartnamesi Ankara' da gümrükler levazım müdürlü
ğünden ve İstanbul'da muhafaza müdürlüğünden istenecektir 

3 - İhale, İstanbul' da Gümrükler muhafaza müdüriyetin
deki komisyonda yapılacaktır. 

4 - isteklilerin % 7,5 muvakkat güvenmelerile birlikte 
27 Nisan 931 Pazartesi günü saat 14 te müdüriyette bulun
maları. 

• 
Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

Berliye markalı yeni bir binek otomobili satılıktır. Müzaye

de 9-5-931 cumartesi gfinü saat 11 de Galata'da mubayaat 

komisyonunda yapılacaktır. Almak isteyenler her gün mezkür 

komisyondan malumat alabilirler. Müzayedeye iştirak edebil· 
mek için 200 lira teminat akçesi vermek IAzımdır. 

Bayram münasebetile 

2000 çift BALL Y 
ayakkabı 0

/ 030 - 010 40-
010 50 tenzilatla elden 
çıkarıyoruz. 
B. Patsıkak11 ve Mahtumları 

Beyoğlu İstiklal caddesi 352 

İstanbul İkinci icra memurlu-
ğundan: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve furuhtu mukarrer san· 
dalya masa, ve ayna, gramofon 
ve plak ve duvar halısı 26-4· 
931 tarihine müsadif pazar 
günü saat on yedi - ori sekiz 
buçuğa kadar bilmüzayede 
Tophanede Karabaş caddesinde 
Karaba, camii karşısında 5 
numaralı kahvede salılacağm · 
dan talip olanların gün ve sa
ati mezkurde mahallinde hazır 
bulunacak memuruna 931-839 
dosya numarasile müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

1 
İstanbul Müddei umumili

ğinden: Refahiye sabık müd
dei umumiıi iken tekaüde 
aevk edilen ve maaşını İstanbul 
emvalinden almakta olduğu 
anlaşılan Şevki Beyin dairemize 
hemen müracaat eylemeıi . 

TACİRLERiMiZE 
FIRSAT 

9 mayısta Peştede açılacak 

büyük ıergide mallarınızı az bir 
masrafla teşhir edilip nilmuoe 
göndermek veyahut refakatinizde 
her lisana •tına tecrübedide 
bir Tilrk genci almak isterseniz 
fstanbul Büyükpoıtane 525 No. 
lu kutu H. M. adresine tahrl•en 
müracaat ediniz. 

Malt hulisas 
~-

HASAN KUVVET ŞURUBU, 
T k'b' d k"ll' ti' miktar ' rr ....,,,. . :- • ..._ .:.. • ,,. er ı ın e u ıye ı oluP 

iyot tanen ve fosfat mevcllt n!ü 
. . . .. ' t' teınes5 

enııceı uzvıyeye sur a ı . ti-
saycsinde, kansızlığa, vereme ':ıı 
dadı olanlara ve bilhassa eııı\r 
asabiye ve zafiyeti umumiyeye 
ıiratı şifaiyesi vardır. .,,. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesı ·s. 
b nafiası pek seri olup renk51j~ 
hastalıklı, zayıf, sıraca veya ke111

,, 

haatahkJanna müptela çocuklar ,. 
zaman zarfmda diş çıkarırlar. Ç 
buk yürürler. Tombul olurlar. ~r 

Sui itiyatla sabavetini ve gel1 aıİ 
ğini sui istimal eyli yenlere, ade f 
iktidara pek müessirdir. Kanı te\,. 
ve tasfiye, hazmı teshil, renge 13tı 
zelik ve veçhe teravet bahşeder· ,r 
evram, cedir, çocukların yüz ve b ~· 
larındaki çıbanlar, ergenlik ve e 
zemada pek müessirdir. d• 

Hasan kuvvet şurubu AvrllP~n~ 
~.. birinciliği ihraz eylediği gibi bU 

alemi tababette takdir tevlit eylemi9, ecnebi ~~ . meml~ketimizin etibbasının raporlarını kaııO' 
mıştır. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. 

Deoosu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara ve toptan~ılara bilyUk tenzilat.~ 

Yeni ba~ılmakta olan 

Ankara Telefon Rehberi 
Çok kuvvetli bir reklam vasıtasıdır. 

Geçen seneler bu rehbere reklam verenler çok istifede 
etmişlerdir. 

REKLAMLARINIZI HER YERE TERCİHAN 
ANKJ\RA TELEFON REHBERİNE VERİNİZ 
Bu reklamları yalnız Anadolu Ajansı İlanat Şubesi kabul eder. 

İstanbul Ankara caddesi: Telefon 22735 

ene 
. 

Türkiye iş Bankasından: 
Bankamızın Hamiline ait his

edilmektedir. 
makbuz 

senet bulunan his
sedarlarımızın şubelerimize 

se senetleri tevzi 
Henüz ellerinde 
muvakkat 

müracaatle 
maları rica 

asli senetlerini al
olunur. 

1 UROLOG - OPERATÖR 

Dr~ FUATHAMiT 
iDRAR YOLLARI 

Hastalıkları mütehassısı 
Türbe, Babıali caddesi No. 10 

Telefon: 22622 

Türkiye İş Bankasından: 
Milli bayram münasebetile 

23 Nisan 931 Perşembe günü 
istanbul ve Beyoğlu şubeleri
miz kapalı bulunacaktır. 

Yeni neşriyat: 

Yardım mecmuası 
Mualllmlerden mürekkep bir 

heyet tarafından pek yakında 

" Yardım mecmuası ,, namında 
aylık bir mecmua çıkarılacaj'ı 
haber ahnmıttır. Mealeki itibarile 
aile ve mekteplerimizi alAkadar 
edecektir. 

Cilt, Frengi, Bl'lso§'ukluğu ve ademi 
iktidar muayene ve elektrik tedavihaneıl. 
Karıı köy Börekçi fırını 51raaınnda No. 34 

DAN TİN 
Nasuhi 

Diş macununu ve 
Sefa sürmesi ile 
kıl podrasını her 
yerde araınıyz • 

VELi ZADE VAPURLARI 
KARA - DENİZ POSTASI 

lkbsat ,~a~~ SALI 
ııtJnll akşamı Sirkeci nhtımından ha• 

rekctle lnebolu, lllıe, Cerze, Samsun 

Glreslm, Trabzon, Of ve Rlı:eyc 

Zonguldak, azimet ve avdet edccek
cektlr. 

Yflk ve yolcu için Sirkeci Al4· 

iye hanındaki acentalığına mUra· 

caat. Telefon lııL 980 

Seyrisefain 

Ayvalık Sürat P. 
. ,o 

(Mersin) vapuru 21 nıs 

salı 17 de Sirkeciden Ge' 
libolu, Çanakkale, Küçil~· 
kuyu, Edremit, Burhaniyeı 
Ayvalığa kalkacak, dÖ' 
nüşte Altmoluğa da uğrt' 
yacakbr. 

Gelibolu için gidiş ~ 
gelişte yük almmaz. 

SATILIK HAN 
VE 

DÜKKAN HiSSELERi 
İdarenin uhdei tasarruf1lı1' 

da olan ve Mahmutpaşad~ 
Y ARIMHAN namile maJ'll 
hanın muhtelif hisselerile 
Şehzadebaşında Şehzade 
caddesinde 27 bap dukk~ 
nın RUBU hisseleri ALE 
müzayede suretile satıh~ 
çıkarılmıştır. Şartnameleri 
görmek üzere hergün "e 
müzayedeye iştirak etrnt~ 
üzere kat'i ihale tarihi olllıl 
25 nisan 931 tarihinde sa•t 
on altıya kadar % 1 O de' 
pozito akçalarile Jevaıııı' 
müzayede komisyonuna gel" 
mel eri. 

KARADENİZ POST AS~~ 

Erzurum vi!J~:" 
ÇARŞAI\~BA . 

günil akşamı 18 de Sirke'
1 

rıhtımından hareketle (Zo~ 
guldak, İnebolu, Saınsıı ~ 
Ordu, Gireson, Trabı~JI 

Sürmene ve Rize) iskelele,'1 
azimet ve avdet edecektıd~ 

T afsilit için Sirkec~.0 
Yelkenci Hanında k 'ı 
acentesine müracaat. 1'e' 

~~~~~
15

8ATııJ' ,e 
Milkemmel ve komple yeınelc ıııi'r 

yatak odalarile fevkalade ve tılttıt' 
ceddet bir halde bir piyano sat~,Iİ' 
Beyoğ'lunda Tepebaşında 

9
,.( 

nikos Hanında 3 numaralı IJ /, 

tıpıana müracaat olun~~ 

Mes'ul müdür: Halit B0 

' 


