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iİNTEHİBİ SANİLER, MUSTAKİLLERDEN 
kİMIERİ SEÇECEKLER Nİ KESTİ İYORLAR 

akil Namzetlerin Adedi 40- 50 gi Bulacalc.tır'Hiisegin B. Heyecanlı Bir Firar Vak'ası 

• 

•• K J A Ed ki M• V · ·ı • Niçin Meclis r e am ece er ı, ergı erı Haricide? 

~Itacaklar Mı istiyorsunuz, Hepsi 
r, Biri De H.Fırkasına Düşman •• 

Halk Fukaauwa meb'ua nam
..tleri liltelİDde mllhim deji
~ oldutu slrlld&. Geçea 
tfenecle Farka namına aeçllea 
birçok meb'Ullar, yeni namzet ._.in haricinde baralaldalar. 

Emniyet Sandığını Do
landıran Fuat Suriyeye 

l.t...buıu Oç mllatakil mtln- ı 
~'ualuta için namzetlik

koyanlann miktan din 
......_&zeri yirmi yediye ba· 
.._.ıur. Meb'aa seçmeli 

atin& bqhyacafuıa ~re 
~lill· ~l.rini koymak iati

için arada bir ,on 
• M&ddetin ima olma-
l'aiınen bu adedin akpma 

kırka ytlkalecejini 
1\..-- edenler Yardır. 
:--11be kadar on ikiyi bulan 

namzetlerin phıMrı 
ela klfi izahat verdik. 
de yeniden on dlrt 

laanızetlipi koymuştur. 
Rafet ve Klzım Kara 

Pıfafar da nrclar. Bu 
- birer telgrafla ve 

namzetlllderiala 
iatemiflerdir. 

nim. amel• laukukunu 
edecethul• a..uet

Al C.U, a., ........ 
.... lllt or&rô 

Namzetlerden Ra/fll Pap, Zigtı Molla, lsrnail Ş./ilc., 
AArnet Osrnan w Aflaluıt 6eıim Şerif 6eıler 

_________________________ .:::..:.::..~--------~....;.--------~-----ı 
nanın Son Feyezan Felaketi Çok Müthiştir 

kur Ova - ÇiftçiSi-Bugün Mah 

la arada Fırkanın llOll drll-
911 koapeaiade latanbal tet" 
11111 ... ___. eclilea ı.t.aw 
_..,,_ H ... yin Bey de Jeai 
naml8t o.temi haricinde ka
lanlar .,...adadır. Dün Ho.e
,m Beyden bu vaziyeti ıorduk 
99 .. cevabı aldık: 

-•Banda biçbir fevkallde
ı• ~memelidir. Bu, farka
cahkbr. Fırkacılıktan anlayanlar 
baa ı~yet tabii girmeli• 
dider. Halk farkut çift~ ve 
itçidea meb'ua fapmak iate· 
..... J• açmı,a 11zum aar
-:y cliledithai tefrik et-

Firar Ediyordu-
Takma Bıyığı olmasa idi 

Pendikte Tutulamıyacaktı 
Bir buçuk aene enel Aye-

tullah ve Ziya isminde iki ar
kadqile Emniyet Sandajım 
18 bin lirumı dolandıran Fu•, 

. 

B •. ilç sene dokuz aya mab· 
k6m edilmif ve fakat ewak 
benllz temyiz mabkemeaibde 
olduğu için 15 aydanberl tev
kifanede bulunuyordu. Fuat. 
Jirmi cl&t yaflllda kadardır. 

Firerler mektebinden diploma 
almıt. Parla, liyon ve Ham
btqta elektrik mllh_euclilliji 
tahlil etmif, ( Kuanç) ıazete
müa Frınuzca kıamuu idara 
....,_ .......... . ~J.I .. 

ii.m .e Fnmacee-dn ~ 
iade ederek tevkifanede hikA
ye, roman terceme edip 
kazanç temin eyliyen genç, 

lilılıatli ve atetin bir rençtir. 
Tevkifaıaede bir Junızlıktan 
ptan Hamdi isminde birisile 
bir firar pilim bUtrlamlfbr. 

Nısd Kaçtı 

darma mubafuuancla ber ikisi 
de ~~ sGa mahkemeye fla-
4erilmiftir. Mahkemede yala 
phadetini yapbktan aoma ch
f&hya çıkanlan pblt ve mu
nun iki yoldaş mahkemenin 
merdivenleriaden inerken Fuat 

Hamdi enelai flbl bir pal- nlercl 
L.~ ---• • >.- birdenbire merdive en at-to .........._. mwacae-ıma 

dola,. Betiktaf aulh ceza laımt ve Dolmabahçe t:arafma 
makemesiae çajlnlant ve. Fa- tlojru kotmıya bqlem•ıtar. 
ada phit f&dermİf. iki jan- 1 (Devamı 7 iaci Ayfamacla) 

muş Bir vaziyette Solunuyor .. ·~---~~Müs_ta~kil:::ler'.:~=ap=ısı ==i===::r;;:;==:;;;====t" 
( H. M. ) - Çukur 

.. ,L _____ -

~ bu aene bir mev
llci bnytık feyezan fell

t~di. Bilbuea aon Afet 
b&ynk oldu. Seybanın 
tubanında olduğu gibi 

nehri de bu aene, 
~dar kaydedilmiyen 
\i de tqb, yolu llzeri

L lrlyleri ve 300 bin dCSnii 
0.alii olan mezruab mah· 
~Yevm Ceyhan, ( Çotlu) 
ile Cebbardede dağı 

-··•~• iki aaatlik mesafeyi 
ıenif ve muazzam bir 
lıaliode akmaktadır. 
çok lDi ve korkunç 

..__~ demir kCSprilnOn 
-.. .,._ tabii aeviyeainden 

~~· Jlbek olan Mial
~ tat klprlatln&n Da-

..... bitin Ylrejir 
lr.playarak s.,ı...la 
oYada Meta hacl,atam 

"'-"-az bir deniz balini 

~ • T arat Su Altında 
~· ea yqlı adam· 

ar - yalan ... 

6ıından flflfHlllci •itle • balanına ·~!~..L-•. 
Kaışıgalca N HiilclJmel dflGl'I •mtlerinin IRIUUU'-.r 

medilderi yerlere kadar ya- olamllllllft nihayet açlıktU •• 
ydmlf, ovanın .. Keli " tabir aopktaa bu vaziyette kalmaya 
edilen y&kıekçe akaama bile fula tehammlll edemiyen ba 
ikr buçuk metre au altında ineaalan 1a alıp ıltnrmftlr• 
kalmlf, evleri kerpiçten olan iDiiii• Korku 
birçok klyler barap olmut. 
binlerce hayvanı sel g6t8rm0f-: Bap aeldzincl ,an olft
tnr. Hayvanla kaçıp biD mit- .p halde aular bAll çeldlmemif, 
ktlltla kurtulabilenlerin ulat- klylerl, muvuala ve mlDa
tildanaa auar• bir hayli iDlu kale imktm temia edilemeclitf 
ee.edinin akbtı da rlrillmlfUlr. cilaetle uyiat " tahribabD Y..: 
Çotlu kayilalln ileainde o- kiki mldan ve hailenia blf. 
muzlannda çoculdan ile ytlk- aillb ben&z ljrenilememiftir. 
aek hendeklerin O.~ne çafmk- Su buaa k&y ye çiftlikler 
lan halde ratn.lenn• kadar aruaada Ceyhan kenarmda 
iki p m içiacle bla.!"1, = 1 Den•• , iMi eaıfa=r•J 

MÜSTAKİLLER 

Lilteye firemiyenler - Haydi, o kapı kapwb. ... ele im kapaJ• bir bat wralam. Belkl 
'4e1111 ... aııı ··- ....... 
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DARILI BABBBLBB ( Halkın ~e~i ] ..... ___ _ Günün 

Müstakil Namzet--------------~-------------_. Ç k İd si 
ler Ve Halk İntiha,. 1Gazetemi.2İn ÇocuJ .jBalık_çılık ocu are 

Birçok müatakil n•mzet 
meydana çıktı. Bunlardan 
bir kıamı beyanaaaae ••t
Nttİ. Bir lnımı d• bl .... y 

MSy)enıedi. Bu yazf.ret kar--tı11nda halkın fikrini ıor-
dulı •e ıunları atr"••dllr. 

Antaly&la Mahmut B. {Ytlk-
11ek Ticaret mektebi ikinc:i 
aımf 833) 

- Müstakil namzetlerin he
men bepai geçmiş zamanlarda 
yapacaklarım yapmış kimse
lerdir: Bunların Cümhuriyet 
devrinde kıymetli faaliyetleri 
ve fikirleri olamıyacağı kanaa
tindeyim. Zaten beyannameleri 

de bahıtludur. V uıh birıey 
16ylemiyorlar. 

... 
Riza 8. (Çemberlita1t +6 
- Müstakil namzetlerden 

yalnız Cemil Paşa birkaç mfi
lıim ıey aöylllyor: Büytik me
mur maaşlannda biraz tenzi-

.litı belediye meclislerinin M
tiklili, irtişa ve auiistimal 

cllrtlmlerinin daha pddetli 
tecziyeai ve saire. 

Bunlar iyi; Fakat Cemil P1-
harid aiyuetiıaiz, blylk ikb
aadl meselelerimiz haldcmda 
b~ aaylemiyor; ~ 
meleriai olmchktaa .,.. Ce
mil Pap da claWl olda;u Wde 
latanWdaa fimdiye kadar m&. 
taldl ••ıetliklen.i koyulana 
k•-A.lrlen tak&linle me IWe 
balôld bir --"ahe lmwftlti 
"I~ kauetiadqi& 

• 
A.af B. (SuJtanalnnet, Ka-

pı ajaıı, De;irmen aokajmda 
36) 

- Mtistakil namzetlerin or
taya daha kıymetli fikirler ft 

prensipler atmaları beklenirdi. 
Şimdiye kadar aördiiümüz 
beyannameler hafif 81zlerle 
ıJolu: 

Beyannamelerde herhangi 
iktısadi ve aiyasi meselenin 
tamamen tebelliir ettiği ı5rül· 
müyor 

• 
Mehmet Ali Bey (Y enikap1, 

Alboyacılar sokağı 32) 
- Cemil Papdan batkaaı

ııın zaten beyannamesi yok 
gibi birşey; çünkü esaslı şeyler 
.öylemiyorlar. Cemil Paşa mu
-vaffak olursa memnun olurum. 
Okumuş bir adamdır. 

~ tk k t Cumartesi Çocukla' 
Propagandası M h ·ı • S ·ı • t • e 1 a 1 

idareyi Ele AlıY' 
Memnu Mudur? u arrı ~rı eçı mış ır YapılıJ/Or Çocuk baft-aaı prograın•DI"" 

Beyanname Dağıtmak 
İstiyen Namzede Polis 

Müdürü Ne Demiş? 
Eski Şehremini Cemil Pqa 

İstanbul meb •usluğu için müs
takillen :namzetliğini koydu. 
Bir de beyanname hazırlac:h. 
Bunu dün neşrettik. Cemil 
Pqa bu beyannameden birkaç 
yüz nüsha bashrmıı, müvezzi
ler vastasile halka dağıtmıya 
teşebbüs etmiıtir. 

Kendisine evvelA polise ha
ber vennelİ .&ylenilmif, Pap 
da keyfiyeti polis müdürUne 
bildirmiştir. Fakat poliı mü
d&rii Ali Rıxa Beyin ta garip 
cevabile kartılaşılmıtbr: 

- Beyannameler dağıtılll'
ken halk heyecana dUşilrillUr
se derhal takibata bqlarız. 

Kanunun sarih müsaadesi 
karşısında polis müdürüntln bu 
cevabı mlnidar görillmemesi el-

bette ki mUmkiln değildir.Acaba 
Polis Müdürü Ali Rıza Beyin, 
ortada hiçbir fevka!idelik 
yokken b~yle bir ihtarda bu
lunmasına ne lüzum ~ardı? 

Biz meseleyi VaH MuaYini 
Fazla Beye .orduk Ye l'I 
cevaba aldık: 

.. - Ben böyle birşeyden 
haberdar değilim. Fakat bir 
meb 'uı namzedinin program 
ham-lamasına ve onu hutı

rarak halka dajıtmuına ka
mmen hiçbir mini " mahzar 
yoktur. ,, 

Bu cevaptu •onra da Polia 
Mnclnrtl Ali Rıza Beyin ihta
nna daha ziyade ptbjım.w 
alWyamıyacaju. 

Kurban Bayramı 

lat.abul mlfttlleiludem: 
19--4-931 pazar .-.n zil

laiccenin iptidaıı olmasına na· 
zara 27 niua 9.11 puarteü 
gUal arife, ulı atını de Kur
bu bayramı oldaiu ilb 
ohm•. 

Bayram namen: Zevali 6,40 
ezani 10,39. '---

Ekmek Fiatı 

Buiday fiabnıa aon ,On· 
lerde fazla dÜfDleıi yüzilnden 
ekmejin 6 lrunırşa kadar ine
ceği aöylenmektedir. 

(3 M S ) 
urhyu komite dün ötled~ ~ 

) Üncü ektepten abahattin, (35 inci Projeler Ticaret Odasın- toplanmıt •• Çocuk bafUI""'"_ 

Mektepten Ali Cengiz, (7) inci Mektepten daki Komisyonda Tet- lıtannuıu idare edecek oı.- f' 
llhami, (5) incı· Mektepten Nebahat, (8) ı·ncı· k culdan intihap etmı,tir: . J ik Edilecek Vali: latanbul onunca-~ 

mektepten Refah et ve (6) ıncı Mektepten ten Rezmı, Belediye Rel•i: ~!; 
R b • R H l B .. S Memleketimizde açık deniz mektepten Orhan, Poll• MIPr 

e ta ıza anım arı ugun aat balıkçılıjımn tesisi için kuv- 10 uncu mektepten Hamdua. ,,,, 

. İkide davet Ediyoruz. vetli bir cereyan vardır. Or- ka idare Heyeti Reiai 5 inci ~ 
taya muhtelif projeler ablmıt- tepten Salihattin, HililiaJa dit 
tır. Ticaret odası balıkçılık Reiıl: 1 inci mektepten LA 
komisyonu önUmilzdeki cumar· Himayeletfal Reiıi: 10 uncu ~ 

Bugün (23) Nisandır ve ço-1 rah sinemasında iki bedava 
cuk haftasınm ilk gtinUdfir. sinema aean11 vardır. Kadık&y 
Bu mftnasebetle mektep tale- için ghel bir filim intihap 
besi için tertiP. ettiğimiz gaze- edildiği gibi Ferah Iİnema ae
tecilik tecrübesi de bugün ansmm programında renkli Pa
bqlıyor. Şimdiye kadar re- ris manzaraları, ( 2 } kıaımlak 
simlerini neşrettiğimiz mu- zavallı avcılar isminde komik 
barrir namzedi mektep tale- ~ir kısım. {Rejinald Deti) nin 
bm an•ndan aeçilen altı kiti müheyyiç bir yarıfJ ( 7 kısım 
bugtin iclarehanemizde İ8pab dıram) ve cambazlıia mliteal
Yiicut ederek çocuk uyfuına ait lik •aryete numaralan vardır. 
lmmm hamlanmuile mqgul Cumartesi için sinema H· 

olacaklardır. Kendilerinden ao11 Elbamra ıinemumdadU'. 

tam saat ikide .. tbaaauzda Ferah Seansı 
bulwamalanm rica ederiz. C uma ubaha saat onda. 

Ayrıca, yana, pcuklar için Cuma sabahı saat on bırde. 
Sinemamızı Onutmayınaz d IJ Süreyya Sinema S~nsı 

biri Kadak6yde, Sllreya aiDe- Elhamha Sinema 5eansı 
muıacla. dijer latanhUlda, Fe- Cumartesi aabalu ıaat onda. 

Zararh Ucuzluk 
Diyarhekir, (Huıuai) -Umu

mi iktısadi buhran memlekette 
fiatlerin bayii diifmeai fibi bir 
neticeye .ebep olmUfhır. Bu 
düşktnlük bilhusa çiftçiyi 
mustarip atmektedir. Buğda
yın 12 Okkua IOll plerde 
altmış bett arpanın 12 okka11 
ie 40 kuruşa diişmllftür. 

Ağaç Dikme Faaliyeti 
T ecerli, (HU8U1i) - Nahiye 

hududu dahilinde bu sene 
2600 ağaç dikilmiftir. 

Şeytan Gibi Htrsız 
Frankfort, (Husni) - Potiı 

uzun mllddettenberi takip et· 
tiği Villi Ştover iıminde 26 
yaşında bir hırsızı yakalamaya 
muvaffak· olmuıtur. Bu adam 
kısa bir mllddet içinde tamam 
(175) ev ao)'llluftur. 

Bir Memurun Azli 
Malatya, (Husuai) - Vill· 

yetimiz Tntün inbisan Muha· 
kemat amiri ŞiUuü beyin va• 
zifeaine nihayet verilmiıtir. 

tepten Rezin, Tayyare CeınlY":' 
teai günü bu projeleri tetkik Reiıi: 5 inci mektepten fJhallr !' 
ve mlinakaşa edecektir. dınlar Birliti Reisi: 20 inci ,,.,, 

Projder ayrı ayn fU llç tepten Müyesser Hanım ye f1' 
eıası ihtiva etmektedir. dilerdir. ~ 

1 - Açık deniz bahkçahğı Bu ~oeukl• cumartal ~-
devletçe yapılmalıdır. •azlfelerlae batbyacaklardır. ~ 

a-ün aaat birde ~oculdar JlıP" 
2 - Huaust firmalar tara- edilen Fatih, Ak•aray, Top~ 

fmdan yapılmalıdır. Kurtuluf, Maçka, Bebek tra'fllflf'f 

3 - Devletin de iştirak larına binerek rezeceklerdlr 

ettiği bnyfik ve imtiyazlı bir 1 ·ı· S f" • 
tirket tarafından yapılmalıdır. ngı iZ e ırı 

Müstakil Nam
zetlerin Adedi 

( Baıtarah l inci .. yfada ) 
Zürradan Bedrettin Beyzada 

lamail Şefik Bey hiçbir maddi 
menfaat gözetmeksizin ecda
dının evlAdı olduğunu göster
diğine emin olduğunu kaydedi
yor ve bilhassa mnbadillerle 
gayri mlibadillerin hukuku na
mına namzetliğini koyuyor. 

içlerinden bir tanesi de ko
yu cnmhuriyetçi, fakat Halk 
Fırkasımn ebedt dnşmanı ol
duğunu zikreyliyor. 

(Galip Kemali Beyin mllnte
hibi sanilere yeni beyannamesi 
3 .indi aayfamızdadır. 

Halil Beyin Namzetliği 

lzmir, ( Hususi) - Mefsuh 
ittihat ve terakki fırkuınıa 
nafiz az.aımdan esbak Mentqe 
meb'usu Halil Bey lzmirden 
mfistakillen namzetliğini koy
mUfhır. 

Bahkesirde Bir Namzet 
Balıkeıir, ( Huıusi) - Bu

rada eaki istiklil ve Balıkesir 
ıes gazeteleri b8f1Duharriri 
Vedat Hilmi B. mllstakil ola
rak namzetliğini koymuştur. 

Bir Vatan Meselesi 
Ayakkal.ııcılar cemiyetinin 

aabık reisi Süleyman Efendi 
Halk F arkası namına namzet
liğini koymuı, listeye ith.ı l 
edilmeyi:ıce müstakil vaziyete 

fni'iliz Sefiri Sir Corç 1'1 ... 
dün Londradan ıehrimize geı.,.,11 
tir. Bugün Ankaraya ıridecektlt 

Yeni Bir Rivayet 
Barem Kanununun tadil el 

lerek memurlardan yiizde b'f 
kazanç ve aynca tekaGdiy• Jıf 
ıilecetf hakkında bir riv•ı' 
Yardır. 

Bir Sinema Hakkmda 
Bir ıinemada •idi aeart,rl 

tertip edilerek açık ftllmler ı"' 
terilditi baklanda bir pyaa "" 
rine tahkikat yapılmaktaclır. / 

seçmek latemiftir. Ken~ 
bu huna 86ylendiği 
ce•ap Yermİf: 

- Vatan mMeleai bat 111 
ıumaz efendim. 
lmzitten Bir Hamzet Dall!_ 

Ticaret komaeri Bahri "' 
de lmütten namzetlip kof 
BıUftur. 

Bir Tashih 
Dtınkii mllatakil ~ 

aruanda ayakkabıcılar cemi~ 
reİIİ Salih Beyin rami, .eh~ 
Ahmet Osman Beye ait V': 
ıösterilmiftir. T ulıih ediyoi" 

M ustakiller F azlalaştl 
Ankara, 23 (Hususi) - fi 

raya ~elen haberlere gfll' 
mü.atakillea namzetliğini ko~ 
lar bntdn memlekette ,-. 
baliğ olm\lfhır. Mefsuh ~ 
Fırka erkinmdan ADP"'

meb'usu Talit Bey de Ispatli' 
dan namzetliğini koymUflG'• 

Borsada 
Bursa, 22 - Burada rıl' 

takil namzetler s ·kizi bu~ 

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

1: Komp - Humı Be,, iten ele •lltaldl l 
•••tliiimi koymak 1m,onun. Bana bir 

2: HMaa B. - Al ta klğldı 
eliae, ben llyliyeyim, - yul 

kalemi 3: Huan B. - Yaz bakalım: "Cümburi
yetçiyim, Uikim, cle.letçiyim, milliyetçiyim, 
halkçıyım.,, 

4 : Hasan 8. - Sabr başına aeç, •. ~ 
"Serbes Fırkada bulunmadım, m~ 
amma serbes de;iliml,, 



~Nisan 

Hergün 
Miintehibi Sanilere 
4çık 
Mektup 
~ M. ZEKERiYA 
'İ k emil Paşa diln namzetliği

'4 °PYdu. Proğramının başında: 
r .. 

~ ogramım Halk F ukası-
dit Programından farkh değil

• " diyor. 
Yani d k. . le. _L! 'il eme ıstiyor ı, ıeıuz 

ika se edir ihmal edildim. Bir 
-~:eye atıldım. ismim işitil
ftra oldu. Buglln önüme bir 
fld at çıktı. Bu fırsattan isti
~' etmek istiyorum. Beni 

' yaparsanız memnun 

... 
GaJi ~t .. P Kemali B. dftn 
~nıını neşretti. Diyor ki : 
~anı vaktinde imdadımıza 
~ Btıyük HaliSklnmızın 
~ Ô4hi olaa eıeriııin ebe
~ l>aydu olmasına çal1Şa-

. " 'fa . 
~rıı demek istiyor ld , 
bir Jc a büküemti beni 
"'- ~nara atb. Sem on 
lfi tdir sefirlik yapamıyorum. 
~ 0lrnaı.aa oray bu yoldan 
~. ak · ti yorum. Elinizi kal
ttç ile koyarak ve kendinizden 
e~k bana rey veriniz. ,. 

'-t amzetliğinJ koydağıı
~ber vermek üzere idere
~ , ize gelen mnstakıl 
... _ bd Qa namzetlerinden birine 
'""" uk: 

;:-- Gayeniz nedir? 
'1lildü, ve; 

~ - ismimin etrafında gtırillttı 
lrınak, dedi. 

• ~tnirde Faik Muhittin B. 

" de bir zat. aeçen 
..:eye kadar Halle Farka-

ti~~llUf. Fethi B. lıüıire 
..,., zamma Serbea fırkaya 

~ Scfbea fırka daiıJdığı 
~d l!l tekrar halk fırkasına 
• et ettnif. 
~u zat Halk fırkasına mll

~llt ederek namzetliğinin 
-.:nılSını iıtemif. Şimdi de 
~ .~~ meb'ualuk için nam
b'l:._tliğıoi koydutu haber ve· 
~~or. .. 
lt\ı .\danada FU"kaca namzet· 
'- tri konmıyan Halk Fırka
' tllerısupları şimdi mustakıl
' namzetliklerini koyuyor· .,. 

.... 
~~~rwnyor ki, Halk Fırkasına 
~ Ua olmak için mllra
' edenlerle, mllstakıllen 
~· tliklerini ilAn edenler, 
~ 'Ualuğu ya vatani hizmetin 
' ltıtlkifab, veyahut bir mer-
~ addediyorlar. 

ti( Uttın bu zevat, ya işi cid
-- tdikki etmiyor, yı,hut 
'-.~kıl meb'usluğuu manuı-

arılanuyorlar. 
~buki Gazi Hz., mUntehibi 

r hitapl nnda gayet 
idiler: 

"l>roğrama fırkamızın proğ-
ltiı an farklı kim elerin ve-

l:tıı olarak icra bmıza tenkit 
llt~lerini iltizam ediyoruz." 

er. 
Q~~ ~de mllnteblbi aanl 
'- er,J reylerinizi nasıl kolla· 
~ Gaz.inin bu demokra· 
~unu mevkii file p• 

l4 •le için kimleri intihap 
~? 
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BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Yeni Meclis 
ilk İçtimaın 5 Mayısta 
Yapılması Muhtemel 

Ankara, 23 (H. M.) - Ye
ni Meclisin ilk içtima tarihi 
etrafında burada birkaç ihti
mal ileri alirülnyor. Fakat 
kat'r gibi telakki olunan 
ihtimal, ilk toplanmanm Gazi 
Hz. nin davetile 5 mayısta ya
pılacağıdır. Bu takdirde ilk 
içtima 5 mayıs öğleden evvel 
olacak, bu celseye en yaılı 
aza reislik edecek , riya
set divanı intihabı ve meb'uı· 
ların tahlifi yapılarak celse 
tatil olunacakbr. 

Öğleden sonraki ikinci cel-
sede cümhur reisliği intihabı 
tecdit edilecek, kabinenin is
tifası ve yeni kabinenin teşkili 
hakkındaki riyaseti cümbur 
tezkeresi okunacak, aonra da 
encümenlere intihabı yapıla

cakbr. 

Devlet Bankası Azahkları 
Ankara, 23 (H M.) - Ti

caret odaları Devlet banka
ama mUhim miktarda bir para 
ile iştirak ettiklerinden umum 
odalar namına Devlet Bankası 

Adana Halkı Meb 'us intihabının 
* * * Neticesini Merakla Bekliyor 

Adana. 23 (Hususi) - Dün gece burada Halk Fırkasında 

bir içtima yapıldı. Öğrendiğime göre içtimada buradan seçile

cek mll!takil meb'us etrafında fikir anüdavelesinde bulunulmut· 

tur. 
Müntehibi sanilerden bir kısmı reylerini Rafet Paşaya ver

mek istediklerini s8ylemişler, bir kısmı da mefsuh Serbeı 

Fırka erkanından Kütahya Mcb'usu Nuri Beyi ileri ıflrmüşler· 

dir. Fakat bu iki isim üzerinde de kat'i bir karar hasıl 

olamamışbr. 

Yalnız Halk Fırkası mensuplaranın müstakil olarak namzet• 
h1dcrini koyup koyamıyacakları meselesinin Ankarada fırka 

merkezinden sorulmasına kar r verilmiştir. 

Milli cidalde burada Kuvaji 'Milliye kumandanı olan şim· 
diki Akşehir kaymakamı Sinan Bey buradan müstakilleo nam· 

zetliğini koymuş, bu uretle müstakil namzet adedi beşi bulmuştur. 

Şimdi muhakkak olan nokta ıudur: Adana halkı neticeyi 
· m~ak i~inde beklemektedir 

İzmir Müstakilleri Arasında 
bmir, 23 (Hmusi) - MDs• • ı bulmuştur. 

takil namzetler hergün artıyor. M . •l'ği · . . E anısa namına namze, ı nı 

Manisa namına çıftçı v:anos koyan baytar Sıtkı Şilk-
zade Haydar, Baytar Adlı, iz- ..n Be dah l 

1 
.•. 

. . V •u y a evve namzet ıgı· 
mır namına esbak Sıhbıye e- nin k · · H Ik F k 

Firariler 
lranda Bir Karakola 

Baskın Y apblar 

Ankara, 22 - Bu son gün
lerde Ağn dağı vadilerinden 
Boro ve avenesi lranilerin Ya
nmkaya hudut karakolunu 
basarak dört saat müsade-

1 
meden sonra karakol efradım 
esir ve karakolu yakmışlardır. 
Bezirgan köyündeki İran ka-
rakolundan gelen atlı ve pi• 
yade 20 kadar lran neferi de 
Sansu köprüsü civarında pu· 
suya düşürülerek firara mec
bur edilmişlerdir. 

Clort Atklon Yarm Ankaraya 
Vasıl Olacak 

Ankara 22, (H. M.) - ln
giltere kıraliçesinin biraderi 

Lort Atklone, zevcesi fngiltcro 
kıralıoın yeğeni prenses Ali. 
ve kızları Lady May Cambrig 
yann 16 da buraya gelecekler 

ve merasimle karşılanacaklar, 
bUkümeliuıizin misafiri olarak 
Ankarapalasta ikamet ede
ceklerdir. 

meclisi idaresine salahiyettar 
birkaç zatin alınması takarrür 
etmiş ve keyfiyet odalara teb
liğ edilmiştir. 

kili Suat, mütekait miralay d onması ıçın a ır ası· 
_ . .. . . na a mllracaat ettiği için tef· 

Hulusı, Muskirat fabnkası tioı h ti b ti ü t k"l ' . d y eye u za n m s a ı 
mlldilrll Yusuf Zıya, Tire en ·~ 

namzetlıgini muteber tutma· 
doktor Mustafa Ali, Mene· maktad 

Lort Cenaplan l 7 de Gazi 
Hz. tarafından kabul edil~ 
ceklerdir. 

Yann Hariciye Vekili, cu
martesiye de Bnşvekil, Lort 
ıerefine birer öğle ziyafeti 
verecekler, o gün 17 de de 
Gazimiz tarafından Marmara 
köşkUnde bir çay ziyafeti ke
şide olunacaktır. Yine cumar
tesi akşamı da İngiltere sefa
retinde bir 2iyafet ve balo 
verilecektir. 

Bu Adam Da Kim? 
Bükreş, (Hususi) - Roman

ya hükümeti, Türk köylerinde 

O 
ır. 

menden Hüsnü ve Çiftçi s-
man, Mütekait Binbaşı İsmail Son dakikada Yavuz kiltüp· 
Hakkı Beyler yeniden namzet· hanesi sahibi Ömer Bey de 

liklerini koymuşlar, bu suretle lzmirden namzetliğini koymuJ
müstakil namzet adedi 16 yı tur. 

dolaşıp Türkleri Türkiyeye ..._ . ..,....<--=-=-"""'-==,,..,...-=-".:='"''"-----_..,,_,..=-===o::=--™~
hicrete teşvik eden Kayserili r 
Hasan isminde birisi hakkında 
takibata başlamışbr. Bu adam 

Ttirklerdcn bir hayli de para 
toplamıttır. Dolandmcı olması 
çok muhtemeldir. 

Tanassur Mu? 
lzmir Maarif idaresi 

Tahkikat Yapıyor .. 
lzmir, (Hususi) - Burada 

Fransız papularımn yetimhane
ainde bazı tanasaur rivayetleri 
nurine bnkumetçe tetkikat 
yapılmaktadır. Yirmi yetimin 
hUviyetleri hakkında muhtelif 
fayialar deYeran etmektedir. 

0Use1dorf Canavarı htam 
Edilecek 

Dllaeldorf, 22 (A.A) - DD
aeldorf canavarı Kurten, dokuz 
defa idama mahkam edilmiıtfr. 

• • • • 
ister inan, ister inanma/ 

Cemil Pa~a, lstanbul ı me mahiyetini haizdir. 
için miistakil meb'us inti- Polisin haberi olmadıkça 
bap edilmek üzere nam- dağıtamayız. Müsaadesini 
zetliğini koydu. aldınız mı? 

Bir taraftan da fikirle- Cemil Paşa bilvasıta 
rini hulAsa eden ufak bir Poli.a müdüriyetine mlira• 
program yapıp bastarda. caat ederek müsaade ı.. 

Bu programı halka du· temiş. Mlldüriyet: 
b·ı k · · ehrin yura ı me ıçan f - Bu kabil beyanna .. 

muhtelif yerlerinde dağıt- melcrin dagı· tıl m-
. . dün bir mas1 me 

brmak . 11t~lf K d' nudur cevabını vermiş. 
milvezzı çaiırmış. en •-

8
. 

ıine programlarını vererek ır memlekette kl 
tehirde dağıtmasım söyle· meb'us programlarını da-
mif. Mllveni sormUf! ğıtamazlar, o memlekette 

- Beyefendi, bu pro- artık intihabatm ciddiye
gram siyasi bir beyanna.. tine, 

ister inan. ister inanma I 

Misafirlerimiz pazartesi gü
nü İstanbula gidecekler, iki 
gün sonra da Londraya hare
ket edeceklerdir. 

2500 Lira 
Hırsızlar Bir Kasayı 

Kırdılar 

Tütün gümrüğüııd. portakal 
tüccarı AbduJlah Beyin yazıha
nesine giren hırsızlar kasayı 
kırarak 2500 lira çalını~ ve 
kaçmışlardır. Aranmaktadırlar. 

Balkan Haftası 

Balkan haftası mlinasebetile 
bugün şehrimize alb Balkan 
devletine mensup talebelerdea 
mürekkep müteaddit kafileler 
gelecektir. 

} 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
flr1izah 
Kari/erinden 
Biri 

··--- Eskiden senin elinden 
mizah gazetderi düşmezdi; 
son günlerde böyle şeyler 

okumuyorsun, neş' en mi yok? 
- Hayır, keyfim yerinde. 
- Mizah gazetelerini be-

yenmiyor musun 7 
- Hayır, böyle bir iddiam 

yok. 
- Belki de gazetelerin mi

zah sahifeleri seni tatmin edi· 
yor. 

- Hayır onları da okumu· 
yorum. 

- Demek mizahi yazı oku-
maktan vazgeçtin? 

- V azgeç.medim. 
- Ey? 
- Bütün gazetelerde inti-

habata. namzetlere dair yazı
lan buı yazılan okumak bana 
klft geliyor. 

Garip Şey! 
Efgan Sefirinin Otomo· 

bilini Kaçırdılar 

Nişantaşında Maçka gara .. 
jında bulunan Efgan efirino 
ait otomobil meçhul kimseler 
tarafından çalınıp kaçınlmışbr. 
Polis tahkikat y pmaktadır. 

Bundan başka şoför Parasi
la diln bazı müşterileri Yeni
köye götürllrken yan yolda 
otomobil durmuş, müşteriler 
şoförü bir bahane ile uzaklq
tırmışlar, sonra da otomobili 
kaçırmışlardır. 

Divan Tasdik Etti 
Raıim Ali Beyin Tıp Fakn~ 

tesi hocalığından ihracı hak· 
kındaki FakUJte karan DarW
filnun Divan Encümenince dilll 
tasdik edilmİjtir. 

Antalya Maznunlan 
Deniili, 22 (A. A.) - An

talya belediye hadisesi maz• 
nunlarının muhakemesine bu· 
giln de devam edilmiştir. 

Komünistler Adliyede 
Şehrimizde komünist be

yannamesi yapışbranlar bak· 
kında zabıta tahkikab neti· 
celenmiş, ikiai kadın olmak 
üzere 12 maznun müddeiumu
miliğe verilmiştir. 

İstanbul Halk Fırkası 
1üntehibi anilerine 

. Muhterem vatarıdaş; bu
gün Cümlıuriyet tarihine 
şeref le kagdedileCtJk w
toni bir r1azife ifasile 
mükell11/ olduğunu anutmıtl 

Türle milletinin lıallis
karı, Cümlıurigetimizin ba
nisi olan büyük Gazimi
zin] İrşat t1e ilhammda
ki derin manayı kaoragıp 
ve iki elini kalbine koya· 
rak Mecliste murakale~ 
münakaşa flazifesinl şuur 

oe samimiyetle gapabilt1-
ceğini kendisinden ümit 
eylediğiniz mücerrep ko9a 
Cümhurigetçi, Mil ligetçi, 
/edaklır, azimkar kardeş
lerine devr. 

Esbak Moskva Sefiri 

Galip Kemali 



1 Feyezan 

Adana da ki 
Feyezan 
Hadisesi 

(Bat tarafa 1 lncl ıayfadaJ 
olmak itibarile vuiyeti tehli
keli 'e en çok lmitliz olaD 
ıer Avrat mezan çiftliği idi. 
Burada çiftJik kibyUI Ati ap 
Ue yirmi ıekiz kiti bulunu
yordu. Bunlar, Miai1e g6nde-
rilen kayıkla bin mtişkllllt 
içinde kurtarılabildiler. 

Açhk Tehlikesi 
" Seyllpzedelerden birisi tui

Janl fU suretle tasvir etme'· 
tedir: 

- Ne tarafa bakılmq olsa 
hep su gör&lftyordu. bk it su
yu çiftliğe sokmamaktı. Buna 
çalııtıksa ·da muvaffak olama· 

1 yanca sığır n sair hayY11Dab 
~ lmitarmayı ciltbdak ve çift
lik avlusunu keserek hayvan-
ların oldurw yerin inine bm
dek açara set yapbk. Yiral 
sekiz kişiain elli okka ekmeif 
vardi. lki g6n ikifer ekmek 
yedik. Ekmek bitiyordu. Adam 
bqına bir buçuk ekmeğe in
dirdik. Nihayet ekmek tl-
kendL Sığır keaip yemeyi 
düşilndük. Fakat tuzumuz 
yoktu. Çaresiz sığır keaip tuz
suz suda kaynatarak yemlye 
bqladık. Diğer taraftan çift
liğin seksen kadar bayvanab 
da yemsiz, umansız kalmıfb. 
Dama çıkıp bakbğımız zaman 
llmidimiz büabtıtnn kesiliyordu. 

imdat Yok ... 
Aşağı yelin esmesi İle ıu

lann akmasına mani oluyor, 
bilikia daha fazla yükseltiyor
du. En ziyade korkumuz bun
dandı. Ya boğulacak, ya aç-
hktJD 6lec:ektik. Böyle alb 
pn a-eçmiıti. 

Hiçbir taraftan imdat yok .•. 
Kutlar bile konacak yer bula
mıyarak oturduğmuz odaya 
aokuhmya başladılar. Çiftliğin 
kerpiç duvarlan yavaş yavq 
11kılmıya bqlamıfb. ÔIGmün 
plilqbitm hisaederek birbi
ılmizle bellllqıyorduk. 

Cuma günll dama çıkmı.
bm. Uzakta aular ilsttınde bi· 
u dotru bir kayık yaklqta:-

1 

im• g&rdtığtlmllz vakit sevin
cimizden çıldıracaktak. Gelen
lerden ilk defa yiyecek ıor
tlak. BU,ey yoktu. Ben, arka
cl•flara n hayvanlara yiyecek 
halmaclan gitmem, dedim. Ni
laayat kayap binerek iki saatte 
Arap klylne geldik. Oradan al-

....... iki torba un ve dört torba 
umu v ... ire ile kayıtı tek
nr çiflite l'anderdim, ben de 
atla Aclanaya l'eldim. Kayık
tdar tehlikeli olan yerleri ara
makla metguldtlrler. Şimdi 
..,aya yeniden gelmif kadar 
...tnç duymaktayım. 

Herf&J Mahvfoldu ! 
la aon [aeyllp, Adana ıçın 

tahminden çok bilytlk bir fe
laket olmuttur. Pamuğun tam 
ekilme mevsimine tesadiif et· 
meli itibarile ekinler tamamen 
mahvolmUf, ıular burtmlerde 
ıekilecek bile olsa bataklık 
laaline gelen tarlalara .. ban 
aokmak kabil olamayacağından 
mevliml urfmda yeniden to
laum ekmek lmklnı ela kal
mamqbr. Su albnda kalan 
laububat ıerlyab ela ytizde 
doksan Dlsbetinde haara ut
ramıtbr. 

Bu felaket yetmiyormut ıi-
bi bankalar eald alacaklanm 
istemekte, yeni ikruat yapıl
mayacajlnı a6ylomekteclirler. 

SON 

• 
SiNEMA Futbol, Bo 

Atletizm, 
v. ~ . 

(ANITA PAGE KAHVAL_T_I_D_A_N--Y~A-T_I_N_C_l_Y_A __ K_A_D_A_R __ N_E __ Y_A_P_A_R_?_I :.~:~,~ 

Anita Paı• ... t 
yedide kalkar. 
Pijama•inı ılyer. 

Kah• alta•n' 
yapar. Gas6 da
ima Hattedfr. 
Saat sekiz bu
çutu vurdup 
zaman Anita Pa

sı• maıa11 bqın• 
da tuvaletini M· 
tirmekle met-

ıul4Gr. 

San'ahn Mucizesi S nema İdealine Kapılmadan 
HayaliPerdeOstünde Ki
lometrelerce Uzun Mesa-
feler Nasıl Yaklaşabiliyor 

Greta Garbonun " ilham " 
iami altında çevirdiği yeni fi
limde vak'a Parilte cereyan 
etmektedir. Filim kumpanyua 
bu piyesi çevirirken artistlerini 
Parise t&ndermeyi distınmilf, 
fakat sonra bunun fula para 
lal'hndan ziyade fazla zaman 
..rfam mucip olacağım glrmlf 
•• nilaayet Pariain bir mahal· 
leainl ( Holivud ) da aynen 

· dcuda ıetirmeyi daha mtlna· 
alp bulmuttur. 

• bham " ad1D1 tqayan bu 
yeni filimde ıan'atklrlardan 
Rober Mondıomery ile (Dewia 
Ston) bir aralık Parisin mq-
lıur bulvar kahvelerinden bi
rinde l'&rtınmektedirler. Elle
riDde Parisin &;le pzeteal olan 
Entranaijan vardır. On taraf-
tan da, bulvann kalabahia 
ı&rtılmekte, bay ve huyu ak· 
Mtmektedir. 

Sinema mlnekkitlerinin mll-
talialanna nuaran mahalli 
renıi bundan daha muvaffaki
yetle taklit etmek mümkün 
delildir. O 4erecedo ki Pariı
li bir 1eyirci filmin bu par
çuım ,ardüğtı zaman Ameri
kacla yapalclığma, m&mk&n de
tu, lnanmıyacaktır. 

Eğer ıliratle tedbir almmıya
cak oluna Çukur Ova çiftçisi 
bOsbllttla elim bir vaziyete 
dtııecek, ıelecek sene on 
dön&m bile ekemiyecektir. 

Saldlıattin 

Son Vaziyet 
Tecerli, (Hususi) - Ceyha

aın ıllkinet devri başladı. F •· 
kat feyezan ıekiz köytln kaflak 
mezruatanı tamamen mahvet· 
mittir. Cebelibereket valiıi 
Ziya bey k&ylilye tohumluk 
verllebUmeaini temin için ted
bir almqbr. 

Cotkun bir ıekilde akan 
aulann kaktınden s6ktıp birer 
fındık kabuğu gibi aUrtıklebitl 
koca koca ataçlar köylü tara
rafından taplanmaktadır. 

.. • lf. 

Evvel İşin İçgüzünü Bilm.elidir. 

llrçolc inMnları •ır/ f"UI fp11 stneniaga eelNtien 
Şarlo, metlııır w ..,. /ilminde •• 

Holivut, (Husul Muhabiri-! Klara Boa. haftada (7) bin. 
mizden) Sinema artistleri ne Bunlar l(ibi sinema llemin-
kazanarlar? Artistler vardır ki de mtıbim para alanların mik
milyon kazanır, fakat artist- tarı çok değildir. 
ler vard1r ki ayda (100) do- Bir de ötekileri dGfllnlln. 
lar kaza nar, batta günlerce Meseli ıize ıunu haber 
aylarca paraııı yaşarlar, vereyim ki ıinemada çalatan· 

Meıeli en çok para alan- &arın çoğu ayda ancak (200-250) 
fardan biri (Rutb Cbatterton) lira kazanırlar. Bu parayı ka
dur. Fakat bu gUıel kız tim· zanmak içia de haftalarca 
di ıenede (750) bin dolar kumpanyalana kapılannda n6-
almak llzere yeni bir muka- bet beklerler. 
vele aktettl. Fakat bu mu-
kaveleyi yapıncaya kadar Ho- Bir filimde iki b&yOk artist 
llvutta aylarca ıllrlncll. B&- •ana, o filmi çevirmek için 
tin puasıaı yedi. Hatta bor- çalıpn daha ylzlerce kifl bu
oa · eli lunur. Fakat ual paraayı iki 

('İn . Roıen) haftada (M) bGytlk yaldız alar, diierlerl 
bin dolar yani (70) bin lira ancak yemlenme kabilinden 
kazanır. Uou Mo Cormack) birfeyler kazanırlar. 
her çevirdiii film bqına bir 
milyon Ura ahı. Bir film on 
haftada bittltln• ıöre, de
mek haftada (100) bin lira 
varidata vardır. 

Douglaı F airbankı ınnde 
on bin lira alırdı. 

Alice Wbite haftada (4) bta 
Ura kazanırdı. 

Sonra ainema laayatmm 
k6ttllltB ıuradaclır ki, yana 
•• olacatına bilemeuinlz. Bu
fln IİZI betenirler, çok para 
verirler. Yarın birdenbire iti-
bardan dOıerslnlz. Yllz8n0ze 
bakan bile bulunmaz. 

Hele stüdyolarda 

Öf le yemetinl 
bitirir bitirmez 
dBner ve rolGnG 
eıberlemlye bat· 
lar. Alqam iize-
rl çayını içer. 
Otomobille bir . . 
l'H~ntl yapar. 
Saat dokuzda 

tekrar yatatma 
rirer ve dokoz 

uat ayur. 

~ ~ni ~iliırıl~r 
Sinema Atelyeleri, Şim
di, iki Muazzam Filmi 
Çevirmekle Meşguldür-

Ramon Novaro ile aym sah· 
nede birçok defalar alkışlan-

. mış olan (Dorothy Jordan) 
ıon zamanlarda ( Villiam Hai
nea) ile yeni bir filim çevir-
mek llzere mukavele aktetmit-

1eyetJn futbol maçlara 
•ıme takimlan aramadalll 
tudur: 

Ar•ena - Liverpool ( J ~ 
Birminırham - Shefffeld • 
day ( 2 - o ) ' eıackburn 
Middlnbourıh ( 4 - S ) 
Huddeafield Town ( 1- 1 ), 
County - Manche.ter United 
l..eed• United - Aıton VOit 
Lelceter City ~ Vewcaıtele 
( 3 - 1 ) , Mancbe.tr Clty • 
ham United ( 1-1 ), Po 
Bolton \V anderes ( 1 - O ) , 
eld United - Grimıby Towa 
Sundcrland - Chelaea ( 2 • 

Heyecanh Bir 
MelbW'lf, 18 ( A. A 

Din ap siklet pm · 
( Cooc ) ile ( Amalley ) 
amdaki pyet heyecanb 
Amalley rakibini ( 15) ra 
maif ip etmİftİr. • 
wntun aonuna kadar 
rakibine karp bGylk bit 
lkiyet g&etermiftir. O 
cl&dllk çalındıtanın tarllnll4111' 
miyan Cooc maça 
lemiftir. 

AmalJey dOdGk aaiai 
tiii için ellerini qajlya • 
miştir. Bunun hakiki 
anlamayan hunu ona 
devİrmİftİr. Galiba Cooc 
dOdlljil işitmemif olu 
Amalley'i nakavt eclilmif 
dederek Cooc'un gali · 
ilin eylemiıtir. Bunun 61 
ıeyirciler arasında mlltbit 
gDrültil ve itiraz bqlaJDI 

Y anlaı yaptığına anlayan 
kem Cooc'u diskalifye ede 
yerde oyunun devamını 
retmiştir. Amalley, yor 

.!!,rdir. na rağmen ayaja 
Çenilecek filmin adı: mftcadele etmiş ve 
•A Taillor Made Man" dir. müthifk hamle ile hummı 

Tnrkçeye takriben "İnsanı es- aerere galip gelmiftir. 
vap götterir" cnmıesi ile ter- ispanya - ltalya Mı 
elime edilebilir. Mevzuu bllytik Bilbao, (A.A) - ôtle 
ıehirlerin hayatından balıiatir. sonra ispanya ve İtalyan 

kımlan arasında yapılacak 
( Big House ) ın mlldürtı fubtbol maçı bilyük bir 

Georgea Hill bugtinlerde Bab- uyandırmıştır. 
rimuhitte "Deniz kartala" adım balyan ve lıpanya takı 
ta,ıyacak olan bir filmin harici bundan evvel dokuz defa 
manzaralanna çevirmekle mq- 11lqmıtlardar. Her biri 
guldtlr. Bu filme Panama ka- ( galibiyet kazanmaı ve ilç 
nalı civannda manevra yap- da berabere kalmışlardır. 
makta olan Amerika filosu da enaleyh ıimdi berabere 
iftirak edecektir. Amerika bn- nuyorlar demektir. 
kametinden bu maksatla mn- Yunanistanda Atletiz 
aaade alanmıtbr. Falimde (137) Atina, (A.A) - Mııır • 
harp ıomiıi, ( 273 ) tayyare, nan • lspanyol takımlara 
bir zeplin ve (35,900) tayfa ve 11ndaki atletizm final m 
zabit glrtlnecektir. kalan stadyomda yapılın 

memurlann hali, diier blltlln 
itlerde çalıf&D ifçilerin vazi
yetinden daha fena dar. 

Y ıldızlaran kazandı klan pa
rayı da çok gormeyin. Onla
nn kazandıklanna g&oede 
maıraflan vardır. Para birik
tirmiı artist pek azdır. 

Şunu da unutmayın ki, çok 
para kazanan artistler bu pa· 
rayı kolay kuanmular. Ha
yatlan cehennemi bir çahtm• 
lçeninde 1'8ÇV, bu pddetll 
cabfmaya mukavemet eden 
pek u artiat bulunur. IÇotu 
lautalamr, veya 6ltlr. 

Biaaeaaleyh IİDemaya ~
dede glrtıp, artiatleri kendi-
lerine birer ideal yapanlar ve 
alnemayı kendilerine ideal it· 
tibu edenler, itin it ytlzUnli 
bllmiyenlerdir. 

Hava gayet gtlzel ve sta 
fevkallde kalabalık idi. 
nan takımı ( 177) Ayı ile 
rlnci, Mıur takımı ( 108) 
De ikinci gelmişlerdir. l.p 
ekibi (88) sayı kazanmqbr0 

Evvelce Mısırda temin 
mit olan bet bin metrelik 
rekorunu bu· sefer Atinab 
bet dakika 42 saniyede "' 
mek ıuretile Mısırı. Sait 
met kazanmııbr. 

Davis Kupası Tenis Ma 
Atina, 20 (A.A.) -

kupuı için yapılan tenlt 
•bakalanma Dihal ne • 
pdur: 

Yunan taka1111, A 
takımma ikiye ~ içle 
mlttfr. 

Milb kime futbol 
yonlutu mtısabakumd• 'A 
lon ve Olymplyakoı t8'ı 
iki ikiye berabere kahmtl 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

'f··tü· ll ncülerden 
f'-ıı Bir Ses 
l' dinı 

k... Gttn t, • 
-~eti V ~cırleri lehinde ahiren 
~ elnlece verilen karann 
~ :ı tltünleri bankalara mer• 
.. b la tacirlere haın, bizim 
'•nlralara detil de ahval ve 
"- ~ ~olayılile eıha1a borçlu 
~tün tacirlerini bihakkia 
~ • ... : ve mutazarrır etmek· 
-._ 

1 
tün tacirlerine bu yardı

'-1, 'Pdnıaıını mucip olan ah-
"'•16 hlr rn olduğu üzere umumi 
ıı-. 

1 
filmullüdür. Bundan 

\t"-d 1 
•a tütünlerini bankalara 

~ en çekinmi' ve kredi ib
''-"' ethaıtan rehinıiz olarak 

etmit olan tacirlerin 
'lr •na ıebep yoktur ve buna 
~lr ve hil müıait değildir. 

i bir tacirin yardıma 
r lt 0111ıas1 Jçin bu bapta mu
"-olacak sebep tütünlerinin 

il olnıaıı d•tf I, kendiıfnln 
". olınaaıdır. Hatta bu gibi 

çı., 11 olarak phıalara kartı 
· ı_ •aıiyetlnde bulunan tütün 

' i ~caklıların bankalardan 
~dıt takibata meyyal kim-

dU ol~utuna ve binaenaleyh 
d~ her gün iflia talebi 
d lıartısında bulunduklarına 
:a ziyade himaye ve yar

yıktırlar. 

v-••~ı da arzedeyim ki ffe
'r elcdece ittihaz edilen bu 

• bu i'İbi tacirlerin alacak-
1) 1 teessür ve nevmidiye ıa
I~ ecek ve bihakkin takibata 

8t edecek mahiyettedir. 
.._,"•enaleyh kararnamenin i1-

ettiti tütün tacirlerine 
•enet esuından bankalara 
ta 111.ukabilinde medyun olmı
,. cırlerin dahi istifadelerinin 

1111 rica ediyoruz. 
Knala mUbadillerinden 

Hamdi 

SERVER 

.1 ~ lı::-ıb bııtım k.ıdırdı, fa· 
'"hunde Hanımın yUıiine 

i l\u 1Yordu. 
"i , ~k .halaaı devam etti: 
J,ı' }' alık B, senin için uğ-

'-'d:du .. Nihayet btıyllk bir 
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1 - Son Hnelerde in~ llter., A'lle 1'1:a ve Al•aaya uaaıacla btiyla Trana Atlandliler yapmak için 
müthit bir rakabet J Gküm alri.1or. Heri 1 i Babrimuhitte lfllJe• • &lyGk Trau Atlaatije aahlp 
olmak iddia11ndadır. Almanlar 57 bin tonluk Leviatan Yapuruadan daha bGyGk bir 
vapur yaptılar. Şimdi laıiJlaler 78 bin ton' uk muazzam lıılr ı••l lntaaına bqladdar. 
Burada reamini l'ardGjilnüa pml 22,500 ton hacminde " dGnyqm • blyGlı petrol ı••İıldir. 

BEDi 

ya 6kaüıleri alıyorlar. Senin 
de anan, baban yok. Bu •ene 
batı yab mektebine girecekain, 
anladın mı? 

Nermin bqıni aalladı. 
Ferhunde H. baianyordu ı 

Nermin ancak bir kelime 
ile itiraz edebildi: 

- Değil .. . 

F erbunde Hanım: 
- Haydi, haydi... diyerek 

ytırtidü, odadan çıktı. 

Sevıillnbl, niıaalınm, 
tanımak iıtiyor muıurıu:ı ? 
dece tanımak lıt~dijinl:ı 

gfinU ve ayı ile doj'dutu ~ 

dlrinhı:. Bu aUtunlarda 
ok uy acakaını:ı. 

L. F. S. Hanım ya2 
" SeYditim bir gençl 

evlenmemekte mütered~ 
aydanberi tanıtıyoruz. 
Jik ve tabiatinl anlı 
Beni tenvir eder mislnj 

C - Bahsettltiniz 
derece ldealiattir, içlid• 
i'Örür ve bl11eder, fakı 
mez. Çok dost olma 
Kadınlara kendlıi ni ae 
buk kıaar, f,.kat çabu 
Temiz drüat bu ıenç · 
ıibi dilfilnen ve kendi 
aa, olacak olan bu la 
bir yuva k11rabllir. 

medim. oYıe :ıannedıj 
ben hayat arkadatımı 1 
batlandıktan ıonra sev, 

Çirkin de~llm, çok 
den hotlamrım. Fakat 
ln1anlan hiç ıevmem. ~ 
nımteyzeçltlm, al:ı bunı 

alni:ı bu l'ençle evlene 
Bir de kuzenim 

beni onunla evlendlrnı~ 
Doktora gidiyor. Dokt 
ıahlbi aayıhr mı? Tab 
kGçilktenberi tanıtına. 
bir zaman atk ve 1afre 
da konufmayız. Kardeş 

Ne derainiz? Yok 
bütün hayatı huıusiyu 

tim bu ıençle mi evle 

Kııım zengin gen 
mek, hayatta gtizeled 
çok ıeyJerin tabak 
dım edeceji için 
ıörünebilir. Para b 
giyinecek, otomobil 
cek, dtınyayı görece 
lar hep bir genç k 
cak cici bici ıeylerdi 

Fakat sen eerbe 
celi bir kıuın. O i 
kıakanç bir genç. 
olunca seni bir 
kullanacak, paraya d 
diğine de linet edeo 

Bu itibarla birin 
evlenmeni doğru bu~ 
Hele evlendikten ao 
yabileceğine biç in 

Doktora gelince: 
aizin için daha iyidi~ 
tor muvaffak olurs 
meşhur olabilir. M 
mak, beynelmilel ta 
iaim aahibi olmak 
Böyle isimler taşıya 
torlaramız: mı vardır? 
bu genci tanıyorau 

niz:i aldatmaya ihtiy 
tur. Evlendikten 
aeveb ilirsiniz. 

Nermin cevap 
Malik Bey de, 

baıka birşey •öyliy 
hissederek, daha d 
hunde Hanımın he 
girmesi ihtimalini 
korku ile sustu ve 
duktan sonra odad 



6 Sayta 

il 1 Uç KABIN SALTANATI il 
~atil 
inkar 
Ediyor 

Sarayda Oynanan Müthiş Facia 
Çok ·f~ikayt Karşılanmıştı 

(Babı Hümayun ) un önU 
eülüs haberini alan halk ile 
dolmuştu. ikinci Selimin tabu
tu işte bu mfiteessir halk 
kütlesi arasmdan geçirildi. 
Ağır ağır Ayasofyanın gerbın
dald tllrbeye götürUldO. 

Hünklnn ölümll o sabaha 
kadar herkesten gizlendiği için 
mezan daha hazırlanmamıştı. 

Vezirler, mezar hazırlanıncıya 
kadar tabutu alelacele kurulan 
bir çadır içine koydular. Tam 
bu sırada bapıcılar kethnduı 
koşarak geldi. Erkam, vezir-

-13-
Nihayet raımazanm dokuzuncu 
günü beş şehzadenin nqı 

ikinci Selimin ayak ucuna gö· 
mülmek suretile cülus faciası 
hitam buldu. 

iki giln sonra da lstanbul 
yeni padişahın cüllis şenlikleri 
arasında ve dağılan bah~itler 
sayesinde bu mnthiı saray 

f aciaaım unutmuş, yine bermu
tat yollara dizilerek Padiıahı 

alkıtlamıya bqlamııtı. Bilbaaıa 

ramazanın on yedinci gilnll 

cuma namazını Ayasofya ca· 

miinde ve balkın arasında eda 
eden Hllnkir çok alklflanch. 

Arkuı Au 

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

ŞiıUde bir cinayet oldu. Biı 
kişi öldO, iki kiti de yaralandı. 

Bu kanlı çinayet etrafındaki 
tahkikabmıa anlatalım: 

Ali Ekber, onun kiracıaı 

leri tekrar saraya, Babliısaa
denin önüne davet etti. Reımlnizlıi c. ıröııderlrıeah ıb• 

tablatlsuA ıöylıycblllrl&. Fakat bunua 

için gönderJlecek real•ler ı,ı we tabii 

pozda çekllmı, olmaaı llr.ımdu. Takl 

Sülegman Bey. 
hırçındır. ça
buk ahnır, say
gıhdll' ve aa
yılmaıını iıter. 
lılerinl acele 

Rifat, Rifabn üvey oğlu ara· 
bacı lmıaiJ, çalgıcı Htlseyin 
ve Ali isminde beş kiti hep 

•ssas ve · birlikte klSpek pisliii topla-

Vezirler şaşırdılar: 
- Bu davet niçin? Daha 

vazifemiz bitmedi. Merhum 
Padifahın naşmı defnetmedik. 

Dediler. Vezirler hayretle
rinin son noktasında haldı 
Te birinci noktasında ise ya
nılıyorlardı. 

Evet... Daha 6len padifa· 
hm cesedini toprağa emanet 
etmemiflerdi.. Bu doğru idi. 
Fakat vazifelerinin bitmek nok
tasına relince ... 

Onları başka vazifeler da
ha Babüsaadenin önünde bek
liyordu. 

Beı masum paditah zade
lerin tabutlarmı da yine bun
lar iötüreceklerdi. 

Bu bq biçarenin namazlan 
babalannın lohndıtı yerde 
kılandı. 

Tabuttan birbiri · arkasına 
Babı Hümayundan çıkanldılar. 

Halk bu hazin feci manza
rayı g&riince işlenen cinayeti 
derhal anladı. Ahali ayle bir 
feryada bq)adı ki yürekler 
dayanmak kabil deiildi. Bil
laaua ramazan ayında iflenen 
bu lüzumsuz facia herkeate 
JeDİ padipba kartı bllytık bir 
tefrika uyandırdı. Tabutlan 
ağlaya ağlıya takip ediyorlardı. 

Böyle an.sızın meydana çı
kan bq cenazo için yeni bet 
mezar kazılmak emri verildi 
n mezarlar hazırlanıncaya ka
.t&r da muumların tabutları 
bwıci Selimin cenazesinin ko
tuılduğu çadıra rötürilldn. 

Cenazeler burada o (ÜD 

akfama ve o gece sabaha ka
clar kaldılar. Alb merkadin 
laamlanması urun aUrmüttü. 

mlltehauı1tmıs 

düımealn. 

mlltaleuında hata1a 

. 
Tablatlerlnl aalamak User• biz• re-

dm rl>nderen karll.,.lmia hakkıada 

mUtehaa1111mma mUtalcıuuu •t•tıkl 

aatırlarda okuyabWralnu ı .. 
lstanbalda Abdürr11/unan 

Beg : Müteva
zidir. itlerine .-::--:.~--,. -

hile ve ıeyta• 
net karıştırma. 
Her~eye mü
dahale etmez. 
idari işlerde 
amir olmak· 
tan ziyade 
memur olara1r 
çal11makta da• 
ha muvaffak olur. Mu'ul(yet

ten çekinir. Para 
·itimat edilebilir. 

• 
Alım•t Tıv/ilc 6eg: Ciddi 

ve lzimklrdır. 
ilP3~~~~!1!1?; Fili ve hare-

.;;~ ketlerine mil· 
dahale ve ltiru 
e d 11 m esinden 

' atıratle asabi
leşir. Doğru-

luğu aeYer, ma-
neviyata bağlı 

ve itikada kuv· 
vetlidir. Şere-

fini fazla raze~-'· Bu lıuıuıta 
hiç bir imaya tahammtll ede
mez, küçük bi11eyi izzeti neft 
meselesi yapar. Başkalarına 

minnet etmek İltemez. Para 
kıymeti bilir. 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TIŞKILATI 
- Yazan: Makenzie 

Bildirilmiş olsaydı herhalde 
amiral Mark Ken Alman ge
aailerinin harekatından malü
mattar olurdu ve bu suretle 
olsun laralın itillf devletlerine 
mütemayil olduğu anlqılırdı. 

Boğazlan zorlamak için Yu-
aan pilinlannın itil!f devletlerine 

teklif edilmesi de, ileri ıOrlllen 
bir fikir ve mlltaleadan iba· 
retti. Hakikatte her iki Alman 
ıemiu do, o saralarda Şfra 
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limanında, Yunan mavunala
rından kömDr almakta ve batta 
iıittiğime nazaran bunda bir 
Yunan torpitoıu da muavenet 
etmekte idi. Bu ton fıkrayı 

teyit etmek kabil değilse d! 
Almaıı gemileri kömllr alı,.. 
ken Amiral Kondoriyotili 
başka ıeylerle itaıal etmiye 
uğrqıldıfına ştıphe yoktur. 

Maamafih Teotoldt Alman.. 
ya Hariciye nazırı ile ıarilflp 

ile g6rBr, ka
rarlan ıerJdir. 

T enbellikten ve 
betaetten bot: 
lanmaz. Kolay 
kolay bqkala
lannın iradelerine tabi olmaz. 

Jt 
1iıluln Beg: Mn,ktılpesent

tir. Hilsnll mu• 
amele lıillfın
da derhal mu
kabele eder , 
ıabredemez, İf· 
ler!ne kimseyi 
karlJbrmak Ye 

tahakkDmn »-
boa finnek is
temez. Boğa
zım ihmal et 

mez. Samim.,, dini kazananla 
ra kartı bll.mukabelo izlian 
samimiyet eder. Kadın mesa· 
ilinde kıskançtır. 

... 
lbralıim Ettım 8••: Zeki 

ve ihtiyatklr· 
dır. Kararlanm 
fiil ve hareket
lerim dllfliceye 
Ye tetkike tabi 
tutar. Nadiren 
gtıcenJr. Men
featlerme 11-
kayt değildir. 

Derbederlikten 
savru khıktan 
hoşlanmaz, dah3 ziyade hıti· 
zam taraftarıdır. Arkadaşlarını 
gelifi güzel intihap etmez. 
Kaamen müstehzidir, şakacıdır. 

onwa da imperatorun beyanaboı 
teyit etmesi üzerine, doğrudan 
doğruya kırata müracaat ede
rek, Almanyaya iltihak edil-

mediği takdirde Y unaniıtanın 
a)dbetinin cayı teemmlll ola
cağını arzetmifti. 

Kıral Koıtantin de her no 
kadar ıahsi hissiyab ve siyasi 
fikirleri, Almanluın lehinde 
ise de, meaeleyi uzwa uzadıya 
dlifündllkten ıonra, derhal 
ıeferberlik Ub edemlyeceğinl, 
çOnkU Akdenhde f ngillz ve 
Fransız filoları bllkümraıi oldu
ğundan, binnetice Yunan tfca· 
ret bahriyesinin mabvedilece-

jinJ, Adalann itral edillp 
bilmecbariye denizden vaki 
olacak ukerl 1evklyabn fel-

mışlar, utmak için Yedikule· 
de bir tabakhaneye gitmişler 
ıatmışlar ve sonra da Balıkpa
zarında bir meyhaneye gir
mişler, içkiler içildikten ıonra 
sattıklarının parasını paylaı
mıya bqlam11lar. 

AH Ekber paraları taksim 
ederken Rifahn payından Uç 

1 lira keamif, Rifat bunun sebe
bini sorunca ev kirası olduğu
nu ıöylemiştir. Sonra hep bir-
likte Şişliye giden bu beş 
arkadq orada Anderyanın 
meyhanesine oturmuşlar. 

Ali Ekber bir aralık mey
haneciye kızmış ve meyhane
nin camlarını aşağıya indirmiı. 
Beş arkadaı evlerine dönünce 
lsmail çalgıcı Hüseyine rakı 
içmek teklifinde bulunmuı, 
Hllseyin bu teklifi reddetmiş, 
bunun üzerine lsmail hiddet
lenmif ve Hüseyini tekmele-
miye başlamışhr. Bu sırada 
amele Ali isminde birisi araya 
ıirmek İltemif. fak at İsmail 
bu adamı bacağından yarala
mıştır. 

Diğer taraftan Ali Ekberle 
Rif at ta kesilen nç lira 
yüzllnden kavgaya tutuş -
muşlar, Ali Ekber bıçakla 
Rifatı sağ memesinden vurmuş 
•c Rifat : " Beni Ali Ekber 
yaktı.,, diyerek dn,np aımoştlll'. 

Sonra oraya gelen lsmail de 
bıçağım çekerek Ali Ekberi 
iki bacağından yaralamıştır. 
Polisler hepsini yakalamışlar
dır. Ali Ekber cinayetini inklr 
etmektedir. 

Şehzadcba,ı 

Ferah sinemada 
Bu gece gala mfiaamere S kumpanya 

birden ayrıca Hafıs Burhan B. lıcoD1erf, 
Hermlne Hanım varyete numaraları ve 
Beyoklu 2 inci Noteri huzurunda mec· 

gc.nı 1000 adet bayram hedly .. ı duhu· 
Uy• 2S kuru,. 

ce uğrayacağını beyan etmişti. 
Kıral billbare amiral Kerr 
nezdinde bu ı6zlerini 
tevil için, artık imperatorun 
israrlanndan usandığı için ona 
taraftarmıf fibi görtlnmek iı
tediğini söylemiıti. işte bu sı
ralarda Romanyalı bir gaze
teci ıözde Almanya impera
torundan, hemşiresi Kıralıça 
Sofiye kctide edilmiş hayali 
bir tehtit telgrafını neşretti. 
Bu telgrafın ıonunda ( "Tino
ya,. selim) cllmlesi vardı. 

Bu Tino lekabı Kıral Koa
tantinJn nihAyet tizzeti neftine 
dokunmuttu. ltilif mizah ~ mec
muaları Kostantinden Tino dl
cliye bahsetmiye bqlar bat
lamu artık • kıralı fikrinden 
çevirmek lhtlmaH bllabltla 

Sinemalar 

ASRI SiNEMADA 

MOSKOVA DÜŞESİ 
filminin ilk iraHI mllnasebeUle B O Y O K G A L ~ 

Mühu~ •• .m11eHlr olan bu eserde Ruı lnklli'lbının en aıUtblf 
aayfıılan glSsterilmektcdlr. rJ'. 

Mevcut katliam aahncleri arasında AŞK dofup iHTiRAS hüküm stırnıe-lıt~ 
L Y A M A R A baflıc.1l rolU temıil etmektedir. Programı cantaııd ~ 

Gzer6 Macatro PETROF'un idaresindeki RUS BALALAIKASI bu ~S 
ittlrak edecek Ye meıhur muganniye Madam NA1.HALIE poı..tA 
bu eaerla muhteri olduğu gih:cl tarkılan teganni edecektir. Perde aral• 

ÇILGIN MACERA 
Emaalsiz ve gayri kabili kıyaı filminde 

MARIE BELL 
Dllnyanın en birinci sınıf sinema artisti dereceSİ11e 

yükseliyor 

lULES VERNE'nin eseri ~ 
imdi e kadar Bahrlmuhlt dtLiade çemldlğlnl ıı&rmedlğlmlz bir harf 

Tamamen Ten\ı.11 • L. BARRYMORE - Fransızca ı8zlU 

Radyoda Konferanslar 
Bugünden itibaren çocuk haf

tuı ba,lıyor. Bu münasebetle 
cuma günü Makıimde bir eğlen· 
ce tertip edllmittir. Ayrıca, Hi
mayci Etfal tubeJeri, muhtelif 
ıemtlerde ınüıamere yapacaklar• 
dır. Bu arada latanbul ve Ankara 
radyoları konferanılıır verecekler
dır. Konferansları verecekler
le, gün ve ıaat ve mevzuları 
aıatıdadm 
l - Dr. lhaan Beyfendl Çocuk hıfr.ıs

aıh:ıaı hakkanda (23) nisan per· 
fembe JU•ll akpmı aaat (19) 
buçukta 

2 - lbrahlm Nccml Beyefendi (24) nl· 
aan cuma .,UnU aktamı naat (19) 
buçukta 

! - Sa biha Zekeriya H.fcııdi (2S) nisan 
cumnrtul rDnU ak9amı ınat (19) 
buçukta 

4 - Selim Sırrı B. feondl (26) olun J.111" 

:ur ııünU akıamı ıaat "190 
buçnkta 

S - Kbım Naat B. fendi 11'27,, nlun 
paurteel ıOolll akıamı aaat "19,, 
buçukta 

6 - Haaan Aıı B.fe•dl "'28., nlaaa aah 
fllDU nktımt aaat "19,, buçukta 

7 - Dr. Ali ŞUkrll 8. fcndl "29., nlu• 
çar9amba claU aktamı aaat "l'" 
buçukta 

1 - DarOlfOnua mUderrlıf lımall Hak• 
lu 8. (endi DarOlfllnuıı konferanı 
ıaloauııda "Deıaokratl naefkGre· 
ıln• ıröH çocuk tubl,.eai., mev· 
zulu koaferaaı ":l3,, ıılaa• per· 
tembe rUntt ıaat "5,, te 
ANKARA RADYOSO 

1 - Dr. Ali Vahit B.fendl Çocuk hıf· 
zıasıhhaıı hakkında "22,, aiıan 

çar9amba ,Onil aktamı aaat 1119" 
buçqkta 

2 - !>r. lhaa• B. (.adl 1123., nlaaa 
perfembe .-nail akıanu aaat "19,, 
buçukta 

J - Dr. Hamit Oıuan 8.feadl "2t,, 
rllall ıaat "19., buçukta 

4 - Dr. ŞCkrU Yuauf 8 .fcndl ''2511 nl· 
aan cumarteat rDall aktamı ıaat 
1119,, buçukta 

S - Dr. Fahri 8.fendl 11 26 ,. nlHn pa· 
ıar ııUnU ak9amı Hat 1119,, buçukta 

' - Talim va Terbiye dairesi relıl 
lhtıaa B.Efe.di".27,, niaan paurteal 
gllnü aktamı aaat "1911 buçukta 

7 - Netet Halll B. Efe.ndl Himaye! Et· 
fal faallyetl hakkında "'28., alaan 
ealı 1rllnG akfamı ıaat 1119" buçubta 

a - Dr. Ali Vahit 8. Ef. " 29 ., nl111n 
çar~amba filnll ak9am1 Hal 
"19" buçukta. 

zail olmuştu. 

KıraJın izzeti nefsine bu 
finodan daha ağır bir darbe 
vurulamazdı. lntipr eden tel
grafın uydurma olduğunda 
ıilphe olmamakla beraber, 
Kostantinin aile içinde Tino 
diye tesmiye edildiği bir haki
kat idi. 

Berlindeki T eotokiı Alman· 
yanın mağlO.p edilemiyeceğinde 

Hollywood ( Sphin:ı) 1 

Greta GarbO 

Anna Christi 

GEORGES 
BANKRO 
YILMAı 

birinci sözlü filminde 
dinliyeceksiniz. 

AldıJtmıa mektupturı 

Efendim: 
Bir mUddettenbcri 

t~rkettiğimden ilAn olUJJ 

miyeceğimi 

Hürmetler. 

ıırada, Atinaya avdet ' 
olan Venizelos da, me 
tinin menafiini Litilif def 
rinin mu~aff akiyetinde 
yordu. 18 Ağustosta, k• 
içtimamda Steit, RtP 
Prenı Demidofun, ıaz af: 

da Yunanistamn Sırplar• 
avenet için yUz elli bin 
göndermesini mevzuu b~ 
tiğini sCSylemi~ ve Venıj 

. 8-

fsrar ediyor, memleketin istik
balini dllşUnerek Yunanistanın 
Bulrariıtanla birlikte Sırbista· 
na hücum etmesini teklif edee 

da b&yle bir davet karf1~ 
derhal ( 150,000) kişiyi 1 ~-1'-'ı 
bükQmetlerinin emirlerine ol ~ ~ 

de bulundurmıya hazır 
ğunu beyan etmişti. srelt 
nun bir davet olmayJP 
bir mütaleadan ibaret ol 
DU illYe etti. 

cek kadar ileri gidiyordu ki 
bunu Atinadaki Alman ıefiri 
bile yapmamııb. 

Teodokfı ile Streit Al
man menafii için çalııhklan (A.rka11rt•' 

, 



SON PO.STA 

lf egecanlı -Bir Firar Vak'ası 

tnniyet Sandığını Do~ 
ndıran Fuat Suriyeye 
Firar Ediyordu ... 

.. 

Ucu~ 
iLANLAR~· BIKAYE 

1 

~ 
~rafa 1 inci aayfada ) \ ae, ipek Ye im gömlek, dört 
u... nıubafız jandarma takım ipek çamaıır, Uç fanile, 
...... Hamdiyi arkadaşına bir çift rugan sarı terlik ve 

alck arkasından kotmUf, ıiyah balo iakarpinile aynca 
llt ço kala~alık olduğu yeni bir ayakkabı, ( 10) yaka, 
eş etmek ımkanını bu- aimokin boyunbaiı we havlu, 

L lfhr. Fuat evvelce o· b' k •• 
qaıırlan b· b·ı ır at pıJama. 

'"""'- an ır otomo ı e 
--q aüratle gözden kay- Fuat Pendikte beklediği 

Ot · . blly6k miktardaki parayı al· 
iık:dbıl Kab~taşta ~urmuş dıktan sonra posta trenile 

O k e bekhyen . bır san- Adanaya gidecek ve oradan 
İci üd~ra g':.çmış, Şem- da Fransız pasaportile Suri-

evıne ugramış, ha- k cakb 
-,._ •laıış, Wimatıw verınit yeye aça .. 

· landalla Haydarpaşaya Fuadın •e kaçıran iki jan-
dlie ~ra~a~ da trenle darmanın iptidai tahkikab dOn 
Pend~tmışür: hapiaane jandarma bölOk ku-
~- . ık Gazmosunda mandanlığı tarafından ikmal 
~~ Sahil birahanesi~- edilmiştir. Fuat dün mOddei
İake ıçerken, karşısın~a umum iliğe verilmiştir. 
ol aılede oturan Pendık Muhafız jandarma Mustafa 

Ef kumandanı • başça\·uş da ıunlan söylemektedir: 

111 endi F uadın endışe .. B alh d b • biç 
Uatarip vaziyetlerinden - en . a~ an en . 
tnaıiş. Bu şüphe F u- lekelenmemış bır neferım. 

de uyandığı için hemen Mahkemenin yukan kapı arası 
eJ u alarak Kartala doğru dardı. Aşağıda ellerine kelep
nıış ve taktığı siyah çe vuracaktım. O sırada Fuat 

derhal yolup yere önlimden fırladı. Ateş edecek-
n •ora kaçmıya başla- . C k 

• Fakat s ı· Ef di tim. adde ço kalabalrkb. e ım en K b. . . . 
kendisini yakalamıya urşunun masum ınsıne ısa-

~ lak olmuştur. betinden korktuğum için ateş 
,tltt, evveli berşeyi inkir edemedim. Otomobile bindik
. mnbendis olduğunu, ten sonra da takip lmkinı 

leyahatine çıktıgı" m say- kaim d f k a ı." ' a at bu ıözlerile hare-
--------------------------

~ 

Bahar feldJ. Şehirlerden köylere, uyfJ1elere 
cıkılacakbr. Kiraya nrllecok evinls, daJrenls, oda1annıı 
WUH ve yahut ldralar11cak ev, dalre ve oda ltltlyoraamz: 

Küçük 
Aramak .,. aormak.la vakit reçlr .. ylllj:ı. ( 25 ) 

kuruş ab:e b11 lft yapablllrh. 

( 16) lı.elfmellk bir ilin k&flclir. Her lı.ell
ml111 için bir kurut lllve ediniz. 

)atı/ık evler: 
SA TIUK BAKKALiYE DÜKANI -

Akuray Topkapı caddesinde elyn• 
faallyette bal-an 79 numarala bakka· 
Uye dillı:lm aahlblnln tqraya HlmeU 
baaebile devren aahhktır. -6 

SATIUK HANE - OakUdar, lcadiye 
Kapıklhyan ıokağı No. 5 alb odah, 
babçell, haYadar. denize naur hane 
terkoıı aayu r11evc11t, 2000 liraya aatıla· 
cak. Yanındaki haneye mliracaat. -2 

K6çükpazarda - Yavuz. 
sınan mahallesi leblebici 
~okağı 29 No. ev satılıktır. 
Defterdarlık nı iiessesatı iktı· 
sadiyc~inde Hasan Beyden 
sorunuz. --

Kiralık evler: 
Modada - Temiz \'e ucuz 

aiJe pamıiyonu. Yazın temiz 
ve ucuz bir sayfiye hayatı 
ge~irmek istiyenlere tavsiye 
ederir. 

Apergi Pansiyonu: Moda -

CAGALOGLU'NDA - Cumlaarfyet 
matbaaaı arka1111da Me11rene sokağın
da 13 numaralı ev kirahktar. 1 oda, 
taraça, hamam, terkoa ve elektrik. 
içindekilere müracaat. - 2 

KIRALIK DAİRELER -
Heebeliadada Rovayyal oteli 

O.kodarda Dofancılar eaddeılDde yanındaki 8 odalı sabık Biga· 
-ıs,, Uncular caddeainde '"°" numarala diller oteli binası daire daire 
iki Hk•t• aasu. 12 odab elektrik ter- veya tamamı kiralıktır. Arzu 
tlbahnı havi maa bahçe hane aatalıktır edenlere mcbelle de temin e· 
lçindekDere mllracaat. -3 dilir. Anadolu Ajansı lli-

-SATlLJK ARSA - Butaaıçı ,,. nat şubesinde Bürhan Beye. 
Haliçte denls kenan bllyUk kilçllk Ti 22735 
analar aatılıktır. Havyar bamnda 77 __ • ------- - _ 
N. yulhanede Arl•tldl Ef. -4 Hizmetçi Aranıyor 

SATlLIK EV _ Ortak3yde Yeni Kan koca ve mektebe giden bir 
h 1 d d . f dl - 1 çocuktan mürekkep kle{lk bir ai ıı 

ma a le e ce ıt ınn \'e ce uç yı dız için temiıı:, e• iti blllrl ça11ştığı yerle•e 
aokağında denize naur havadar içi alt veıi\ka göıtereb Jlr bir hlzm~i çl 
boyalı hane aatıhkbr. - 4 kadın aranıyor. ldarehancml:ıe müra-

Mütenevvi: 
DiKKAT - Aray1p ta bulamadı

iınut veya her hangi btr kitap hak
~nda fiat aormak; ucuz bir flatle 
ted•rlk etmek iıterıenlz: mektq. 
bunun latanbul için 4, tatra f\:İn 6 
kuruşluk pul JeffedereN Galata P. K. 
34 V. Benrubl adrealne yasınızı -5 

ŞiŞLi HALKINA - Aileler fçln en 
balla ve 11efia malı.eme De bade111ez· 
mesl, ıekerll halka, pekılmet v.L yap· 
maktayım. Tecrübe eden devamla müt• 
terim olur. Bomontl lataıyonunda izzet 
Pqa ıokatı No. l·S MuhUa Haean -

caat edilmeıl. --

MUHTEREM TÜCCARLAR - GUm
rlk lflerlaisde lıtifade .Urat teahlllh 
ve teminat iaterıe:ıiz bahçekapı Agop• 
yan hanında İlhami Ahmet fırmasna 
•erlnb. -

MUTEDiL FIATLERLE - lngtltıc; 
Franaııu:a deraler, Tepeba11 HaçopoJu 
apartımam 51-3 1 

OROCO HOSEYIN - Yırlık, yanık 
rtl...e yeniği eJblıeler em.atine faik 
bir aurette belliılıı: lrGlllr. GalalaHray 
Ananr paujı No. 15 -6 

telif edilemediği için 
bölük kumandanlığına 

lla edilmif, telefonla latan
sorulmut ve hüviyeti 
ak dtın hapiaane jan-

d __ •• b~IO~ kumandanlığına 
~IDittir. 

'' SON POSTA,, 
Müsabakası 

nın . Tombala . 

Bitti.. 
~uat Na Diyor? 
k• bir mubarririmlz 
~•neye getirilirken FuaUe 
t llşttır. Fuat, aaıı'atklr 
. tl'liye lngiliz kumaşından 
f lbit çok gilzel bir elbiae 
~ çok tık bir ayakkabı 

İh....~edir. Kolalı gömleği 
~ boyunbağı ile insan 

e bir milyoner tesiri 
)~rdu. Kendisini bir gaze

ar-ak prezante ettikten 
....._ hadiseyi töyle anlatmıtbr: 
· 15 aydclDb,ri tevkifane

Hamdiye şahadet i\;D 
t nıeye çikr.ııfbm. Esasen 

le hastayım. Asabi buh· 
geçil·irim. Muhakeme-

) Çıkarken teneffns ettiğim 
~havası sinirlerim lizerin-

b
. bir tesi~ yarattı. Ken
ilıniyerek jandarmamn 

dtıı fırladım. Onüme gelen 
'd.'l Otomobile atladım. Çek 
ı. ~eye emrini verdim. Fa
._ urane Kabatqta ·indim. 
~~dalla Üskndara geçtim, 
"hadım, bir bavul aldım, 

&andalla Haydarpaşya, 
. da Pendiğe gittim. Bir 

\.__ ~ Aradan ıeçen iki, 
~tl!k otomobil, sandal, tren 

,.,.,. __ ._ ti ve deniz havası beni 
b'-hran zail oldu. İşledi· 1 

'-:ilahın !arkına vardım. 1 
karakol kumandanına 

ıc ~t ettim· ...... . 
lb le Bana bir tehlike gel-

t • tart:ile size bir ıır ifşa 
· Dedim ve tesliın 

. 
~ 

Kuponlannm 25/4/31 Akşamına KadarGönderiniz 
1 - SON POSTA'mn ter- 1 baya mahsuı eıra numaruım ı ct.. laazır buluodurulmuı 

tip ettiği tombalanın idareba- iade etmek izere adreai ha- :ı itinadır. 
nemiz tarafından ıon numal'UI Ti pullu bir zarf ta gönderme- ' r !f aşra kan1erimizin keşide 
13 Nisanda çekilmİftİr. Diğer leri lizamdır. a'hünde bu kuponlan hazır 
numaralar Noter huzurile l.tan- 4 _ ( 43) kupon yalnız hir buJundurmalan kabil olmadı· 
bulun bOyiik ıinemalanmn bi- llYbayı taatik ve temhir ettir- iuıdan kendileri bir hafta 
rinde karilerimizin iftirakile mek \fe bir sıra numarası aJ. IODraya kadar gönderebilirler. 
Nisanın {27) inci Pazartesi mak içindir. Birkaç llvha inti- 6 - Diğer numuraların çe
g6nft çekilecektir. hap edenler her bir Jivha kildiği gün hangi numaralı 

2-Elinizde bulunan ( 12 ) için aynca ( 43) kupon gön- 1'vha dolana o livhanın sahip
Jivha içinden seçeceğiniz dermeleri veya beşer kuf'Uftan leri hep birden Tombala diye· 
bir llvhayı ıimdiye kadar bedelini vermeleri lizımdır. cekler ve bu suretle oyunu 
.-.k..... ( 43 ) kupon ile bır" lı'kte kazanmlf olacaklardır. 
r - 5 - 14 Nisandan itibaren di-
Niaanın 25 inci gllnU akpmına ter numaralann çekileceği gtıne 7 - Tombala diyealerin 
kadar idarebanemize gönder- kadar devam etmek ve ikra· hepsi kaıand.ğı için hediyele
meliainiz. Uvha mfthilrlene- miyeyi almak üzere (TOMBALA rini taksim etmek üxere o 
cek ve size bir lll'A numarası HEDiYE KUPONU) namile bir llvbaya mahsus sıra numara
ile beraber iade edilecektir. kupon koyuyoruz. Bu kupon sma mGraca1t edilecektir. 
Diğer lavbalan atabilirsiniz. ( 27) Binaenaleyh bir kutuya ri-

niaan pazartesi gününe 
3 - Uvba ve kuponlan ra numaralan, di~er k:..tuya 

bizzat getirmeyip te poıta vaaı· kadar devam edecek•• ( 13) hediyelerin isimlerini ha.,i 
tasile gönderen karilerimiz adet olacaktır. Banlana da bi- klğıtlar konulacak ve karr•
mühUrlenmiş livha ile o llv- riktirilmesi ve son keşide günün· hklı çekilecektir. 

Takdim Edeceğimiz Hediyelerin Listesi Aşağıdadır 
150 lira 

Gramofon 

60 lira 

Radyo 

25 lirl. 

Bir altın saat 

Erkek elbiıelik kumaşlar 

F otograf makineleri 
YUn ve pamuk battaniyeler 
Cep saatleri . 
Deriden para çantalan 
ipek boyun atkılan 
Fatr f&pkalan 
Maniklr takımlan 

Keten gömlekler 
Çay takımlan 
El elekmk fenerleri 
Elbise fırçalan 
Elbiselik hamm kumqlan 

• Çini tabaklar 
Tuvalet taknnlan 

-Sofra takımlan 

Eksik kuponların 
beheri 5 kurut muka
bilinde veya 5 kuruş
luk posta pulu 16n
dererek her zaman 
ic:larehanemizden teda-

riki m6mknnd6r. 

Masa saatleri 
· Kadın ve erkek iakarpinlcri 
Çamaıır takımlan 
Tıraş bıçakları 
T1rq takımlan 
Losyonlar, Levan talar 
Kadın ve erkek ppkalan 

,, " ıemsiyeleri 
Kazaklar 
Göderi eldiveni"' 
Tayyare biletleri 
Kuş tllyD yasbklar 
Kahve takımları 
Kadın, erkek Pijamalan 
Sek erlikler 
iCol dOjmeleri 
Oyuncaklar 

• \ '{ 1 

Bu Sütunda Hergün 
Muharriri: Sel'flf!r Bedi 

DAHA KARLI 
- Giriniz! 
- Beni aratmışsınız, müdilr 

Bey. 
- Eve.t Samiye H. oldukça 

mfthim bir mesele için. Lütfen 
oturunuz. Hafif bir cıgara içer 
misiniz? 

- Cıgara içmem, müdilr B. 
- Yanılmıyorsam ben sizi 

cıgara içerken gördüm. 
- Amirlerimin karşısında 

cıgara içmem, demek istiyorum. 
- Samiye H .• evvelA şunu 

a&yliyeyim ki, şimdi, ben bir 
firket müdüri1 değilim, siz de 
bir daktilo değilıiniz. iki dost 
gibi konuşacağız. 

- Benim için ne büyük 
ıeref I 

- Benim için daha büytik, 
Samiye Hanım. Müsaade edi
niz de ben yakayııiı. 

- T eşekktir ederim. 
- Estağf irullab .•• 
- Okadar merak ediyo-

rum ki... 
- Şimdi anlatacağım. Bili

yorsunuz ki üç ay evvel zev
cem vefat etti. Çocuğum yok. 
Hayatta cidden yalnızım. Alb 
aydanberi bizim tirkette çalı
fıyonunuz. Bilhassa zevcemın 
vefabndan sonra ıizi tetkik 
~ttim. Ciddi bir kızsınız. Hiç 
İşvebaz değilsiniz, batta biç mi 
hiç. 

- Aceba? 
- Eminim . 
- Ben ıizin kadu emin 

değilim. 
- Latife ediyorsunuz. 
- Hayır, latife etmiyorum, 

demin ciddi bir im olduğumu 
a6ylemediniz mi? Ciddi ıöylil
yorum • 

- Milnakaşa etmiyelim. Bea 
kanaatlerinde p.~mıyan bir ada
mım. Sizi bayle kabul ediyo
rum. Eminim ki ıiz mlkem
mel bir zevce olacaksınız. 

- Hd~ buna hiç emin 
değilTm. 

- Bu ce"t'apluunzan beni 
büyik bir hayrete dllşiirdftifj
nO itiraf ederim. Fakat lltifeyi 
fazla sevdiğinize hükmetmek 
llzımgeliyor. Çlhl1dl bir genç 
kaz, haıjf meırep bile olsa, İfİ 
bir izdivaç teklifi karşısında 
bunu itiraf edeır'!'%. Bakmız, 
"iyi bir izdivaç teklifi,. diyerek 
övünüyorum. Fakat dcğrodur: 
Evveli bir amele kız clmaktan 
l:urtu!:ıcı...ksınız. ~ın Şiş!:t:e, 
Adada mUkemme! bir apatı· 
ınanınız ve kö~kUnüz olacak. 
Otomobilime henden 

Bastonlar 
H..!ykeller 
Yemek sepetler• 
Yazı takımlan 
Zarif takvimler 
Dit macunlan 
Tıraf makineleri 
Deri portföyler 

zıya<le 

" Kadın çantaları 

" Evrak •• 
" El " 
" Mektep ,. 

K3dın ve erkek İpek çorapları 
l~ek kıravatlar 
Sinema koltuk biletleri 

,, Loca 
Dolma kalemJer (mftrek- / 

kepli) 

&iz bineceksiniz. ÇUnkft bir 
kadmm kocasından ziyade hoı 
vakti vardır. Ben çok yaşh, 
kaba ve çirkin bir adam da 
değilim. Beni aşkla seveceği

niı.i iddia etmem amma hotu
nuza gitmiye muvaffak ola
cağıma emınım. Herşeyden 
evvel iyi bir k<?cayım. Mer
hum zevcem bunun hiç aksini 
idda etmemiştir. Size elimi 
uzatıyorum, kabul ediniz. 

- Teklifinizi kabul etme
mek prtile elinizi sıkayım. 
Çünkü boşlukta sallanan bir 
el gülünçtür. 

- Çok mnıteı:isiniz. Bir 
teklifi kabul etmenizin tarzı 

bile garip. 
-Kat'iyen şaka değil. Açık 

söyliyorum, sizinle evlenemem. 
- Ah .. Bu habrıma gelme• 

di değil. Birini sevmeniz 
çok mUmkiindü. 

- Aman, daha da neler ... 
Sevmek mi? Evlenmek buda
lalığını yapmıyan bir kız, aşık 
olmak deliliğine düşer mi? 

- Evlenmek neden budala· 
bk olsun? Hele böyle zengin 
bir izdivaç. 

-Evlenmek bence budalalık
tır. Meseli benim için birçok 
erkekleri mes'ut etmek 
dururken bir tek erkeği 
bedbaht etmenin manası var 
mı? Paraya gelince: Ben 
gti%el bir kıum. Buna eminim. 
çünkü bir aaatime elli lira, 
ytlz lira Yeren zenginleri~ fed• 
kirlıkJan ekailmiyor, arbyor. 
Ben aizdea aldığım kırk 
lira aylıkla mı aeçiniyorum ? 
Parlak. Ben. mleueaenizde 
zengin erkeklerin nazan dik· 
katini celbetmek için çahp
yc.rurı. Müşterilerimin çoğunu 

burada buldum. Tutumlu bir 
k.zım. israfı aeYJDem. Aldığım 
paralan biriktiriyorum. 

KPzancımdan memnunum. 
Beni hal' biç kirlenmemiş 
zar:.nedip aece•e beş yüz lira 
verenler de var. 

- Samiye Hamm .. 
- Doğrusu bu, m6d0r Bey. 

Durunuz, randevu defterime 
bakayım.. Yarın geeem dohl. 
Obürgün iatirahat. Çarıamba 
akşall\ı Meclisi idare reısıne 
randevum var. İsterseniz per
şembe akşamım sabaha kadar 
beraber geçirebiliriz. Size mah· 
ım büyük bir tenzil~t ta ya
parım, fakat kimseye söyle
memek şartile! 

" ,, (kurşunlu) 
11 ,, (boyalı) 

Lugat kitaklan 
Roman 

" Hikaye " 
Eğlence ,. 
Tuvalet sabunlan 
Tırnak fırçalan 
Lastik stlngerler 
Muhtelif kremler 
Pantalon ask.lan 
Peçete takımılan 
Tırnak cilllan 
Çini Kii!aby~ tabak'an 

süıahi' "!ri " " 
" " v.uolan 

Kadın "Udnları 
Men~·ııer (ipet, ketrn) 

1. 
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' N ZEYTİN y AGI ~~N~~~ı1: ;~G~~~iS 
ZÜMRÜT 

Yalova Kaplıcaları 
Kurban Bayramını ilkbaharın 
güzellikleri arasında istirahatle 

geçirmek • • 
ıçın 

28 - Nisan - Salı 

AÇILIYOR 
OTELLER: 60 Kuruştan 5 liraya kadar. 
YEMEK: (Tabldot) Sabah, Öğle ve Akşam 

dahil: 225 - 450 Kuruştur. 

OÇONCO SINIF Otellerde yemek mecburi değildir. 

Gayet ucuz fiatle alakart yemek bulunur. 

Haziran bidayetine kadar Otel 
fiatlarından yüzde 20 tenzilat vardır. 
Her türlü malümat için Y A L O V A ' da Kaplıcalar 

Müdürlüğüne ve İ S T A N B U L D A Seyrisefain 
Umum Müdilrlük B. 17 45 

Yemeklerde 
Karahisar Maden 

• • • suyunu ıçınız. 
Hazmı teshil 
eder. Böbrek, 
Karaciğer, 

HER YERDE 
BULUNUR 

Siparişler kabul edilir. 
TOPTAN PERA-

KENDE SATILIR 
DEPOSU: Yeni Postane Karşısındaki 

Caddede No. 20. Telefon İst. 62. 
Telgraf Depo İstanbul. 

Yeni basılmakta olan 

Mide 
rahatsızlığına 

karşı tanın-

mış bir 
Sudur. 

Ankara Telefon Rehberi 
l 

Çok kuvvetli bir reklam vasıtasıdır. . 
Geçen seneler bu rehbere reklam verenler çok istifede 

etmişlerdir. 

REKLAMLARINIZI HER YERE TERCİHAN 
ANKARA TELEFON REHBERİNE VERiNİZ 
Bu reklamları yalnız Anadolu Ajansı İlanat Şubesi kabul eder. 

İstanbul Ankara caddesi: Telefon 22735 

Şirketi Hayriyeden: 
ilkbahar mevsimine mahsus seyrisefer 

tarifesi nisanın 25 inci cumartesi saba
hından ihbaren tatbik edilecektir. 

Tarifeler gişelerde sahlmaktedır. 

ilkbahar Mevsimi Münasebetile 
• 
lngiliz Pazarı 
L. LA S T N İ K 

latanbul Eminönil No. 13 1 inci kat kadın, Erkek 

ve çocuklara her renkte ve lugtllı. kuma9mdan 

Mamul, mühim miktarda 

G AB ~.R p._i ~ 
P ARDESULERIMIZ 
Satılığa çıkarılmıştır. 18,50 liradan itibaren. 

Fiatlarımıı. rekabet kabul etme"Z. derecede ehvendir. 
Zabitan Beyler için hususi aurette imal edilmiş olan 
C,abardlnlerim~in su geçmemesi ve renginin aolmama•ı 

TEMİNATLIDIR WllEBPllOllF. 

H A Z 1 R ve 1 S M A R L A M A 
TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ 

Ballkçıllk Müfettişliğinden : 
İdaremiz ihtiyacı için tekne ile beraber yeni kelvin marka

lı motor mubayaası kapalı zarf ususlile münakasaya kon
muştur. İhale günü olan 14 Mayıı Perşembe günü saat 15 te 
dir. Talip olanların teklif edecekleri fiyatların yüzde yedi 
buçuk teminat akçelerile beraber ihale saatinden evvel ve 
fazla izahat ve şartnamesini görüp almak üzere her gün 
Galatada Deniz Ticaret Müdüriyeti binasında komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

Pazarlıkla Makina 
Mubctyaası 

Halkalı tohum islih ist~!u müdfi.-Iüğünden: 
Müessesemiz için bir ma motor tohum tathir 

makinası 6 Mayıs 931 tari ine müsadif Çarşamba günü 
pazarhkla satın alınacağmdaa şartnameyi isteyenlerin eyya
mı tatiliyeden maada her gün ve itasına talip o
lanların pazarhk gününde üessesatı ikbsadiye mubayaat 
komisyonuna ·(Defterdarlak binasında) müracaatları. 

iktısat v eıcaıetinden: 
Sanayi Fen ~üşavirliklerine iki yüz Ellişer lira 

ücretle atideki şeraiti Haiz ve biri umumi iş ma
kinaları ve hususile mensucat makinalarmda; ikincisi 
alelômum kuvvet makinalarmda; ve üçüncüsü kim
yayı smainin bilhassa Türkiyedeki tatbikat sahaların· 
da kesbi ihtisas eylemiş bulunmak şartile üç mü
tahassıa almacakbr. Kabul şeraiti aşağıda beyan olunur. 

1 - Türkiyede liakal lise tahsilini ikmal etmit 
olmak. 

2 - Avrupada ali derecede bir fen tahsili ik
mal etmiş ve diploma almış olmak. 

3 - Tahsilini ikmalden sonra Avrupada ve Tür
kiyede ameli sahada bir müddet muvaffakiyetle ic
rayı faaliyet etmiş ve bu sahada ameli tecrübeler 
iktisapetmiş ve kezalik Türkiyenin mevzuat ve şe~ 
raiti iktısadiyesile alakadar olmuş bulunmak. 

4 - Taliplerin tercümeihal varaka ve memurin 
kanununun 5 inci maddesindeki şeraiti haiz olduk
larana dair vesikalarile birlikte tarihi ilandan itiba
ren on güne kadar Sanayi Umum Müdürlüğüne 
müracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Hililiahmer 
Merkezinden: 

24 nisan 931 tarihinde aktedilecek 931 senesi kon
gresinin içtimaı darülfünun konferans salonunda olacağı 
ilan edilmişse de işbu kongrenin Cağaloğlunda Hilaliah
mer merkezi binasında aktedileceği ilan olunur. 

ACELE SATILIK 
Mükemmel ve komple yemek ve 

yatak odalarile fevkalade ve mü· 
ceddet bir halde bilı' piyano satılıktır 
Beyoğlunda Tepebaşında Kall
niko5 Hanında 3 numaralı apar• 
tımana müracaat olunman 

URÇ)LOG - OPERATÖR 

Dr. FUATHAMiT 
İDRAR .YOLLARI 

Hastalıkları mütehassısı 
Türbe, Babıili caddesi No. 1 O 

Telefon ı 22622 

lstanbul ikinci ticaret mahke- ı 
mesinden :F eniks harik sigorta 
şirketi tarafından Beyoğhında 
tarlabaşında yağhane sokak 
46 N o. da mukim sigorta tellal 

M.Adnan B. aleyhine ikame eyle
diği 412 lira 20 kuruşun tahsili 
hakkındaki davada müddaaleyh 
mumaileyh mahalli mezkur
den çıkarak bir semti meçhule 
gittiği mahallesi muhtara ile 
mUbaşir tarafmdan yazılan 
şerhtep anlaşılmış olınağla bir 
ay müddetle ilinen tebligat 
icrasına ve 28 mayıs 931 tari
h~ne müsadif perşembe günü ı 
saat 14 de tahkikat hakimliğine · 
gelmediği veya bir vekil gön
dermediği takdirde hakkında 
gıyaben muamel 't kanuniye 
icra olunacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

lillıiiim Bayram Münasebetile -

25 TAKSİTTE 
HER NEVİ EŞYA 

VERESİYE 
İs tan bul' da Orozdi - Bak karşı
sında Celal Bey Han 33 No. 
TESHİLAT, Menteş Kasevi 

ISTIRA BONOLAR iLE . ' ~ 
istediğiniz MAGAZALARDAN 
pazarlık ettikten sonra PARA 
yerine verebilirsiniz. Tel. 2,3946 
Bu gazete ile müracaat edenlere 

%5 tenzilat yapılacaktır. 

lstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı' 
mahcuz ve furuhtu mukarrer 
Konsol, sandalya ve minderlik 
ve dört lastikli ve motörlü 
Şitayer markalı bir kamyonun 
26-4-931 tarihine müsadif pazar 
günü saat 10 .. dan 12 ye kadar 
bilmüzayede Ueküdarda İcadiye 
Çamlıca caddesinde 25 No. lı 
hanenin önünde satılacağından 
talip olanlar gün ve saati mez
kurda mahallinde hazır buluna
cak memuruna müracaatları 
ilan olunur. 

Z AY 1 
Askeri vesikamız ve nüfu· 

sumuz zayi olmuştur. Getirene 
memnun edeceğimizi vadeyleriz. 

Unkapanı Tuğlacılar 217 numarada 

llüsegin 'oğlu Yeşar 
Ömer oğlu bekir 

Dr. Taşçıyan. 
Belsoğukluğu Frengi ve elektrik 
tf'davihaneııi: Eminönü Miııasva'l •·eza· 

nesi karşı sokağında No, 4 

Z AY i 
Nüfus tezkeremle askeri 

vesikamı zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan hükmü yoktur. 

Cerrah paşada 
Ahmet ı<efik 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERİRİYATI 1 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

Muayenehane: Telefon lltanbul 2323 
lkametglhı ı 11 ,, 2236 

Çamaşırhane 
Tesisatı Mü

nakasa sı 
Türkiye Seyrisefain i~,

since günde azami iki 
parça çamaşır yıkayarak tt' 
rutup ütüliyecek kud~J 
bir çamaşır tathir tesı ; 
yaptırılacaktır. Sıcak d' 
verecek kazan ile icabe ·" 
bina mevcuttur. Talip ol~ 
lar idare levazım şube~ 
den tafsilatı (Azimeyi alOJ" 
tan sonra fiat mektupl~ 
mayısın 26 ıncı salı gıı' ... 
saat 17 ye kadar le'Va 
münakasa komisyonuna te 
di etmelidirler. 

Annem hona 

''BlOK8,, 
olsaydı hu 
hol haşımo 
gelmezdi. 

- v, ~ 

BIOKS Dit Macua 
ve 

BIOKS Dit fırçası ) 
TOrkiye Diş tabibleri 
Cemiyeti tarafıadan 

tavsiye edilir. 

SON POST 
Yevmt, Slyasl, Havadl• ve Halk ı-

Ulare: lstanbul, Nuruosmani,,. 
Şeref sokağı JS - 37 -

Tel"'!''>n: Lıtanbul - 2)'.!D) 
Poli,ı kutusu: Lıtanbul - 741 s1 
Telf:'af : l.tanbu.l SON PO 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE ECNE91 

1400 kr. 
7SO ,, 
400 ,, 
ıso ., 

1 Sene 
6 Ay 
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1 " 

Cielenevrak geri verilmez. ,. 
hanlardan memuliyet alınrıı• 

Mes'ul müdür : Halit 


