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IVIF.B'US NAMZETLERİ 
llalk Fırkasının Umumi Kitipliği ~~N1 ı~i[~~LA:ş~~~EsR1°1~~ENT~:~~~w:. ı 
')1 • SABIK SERBES FIRKA REiSi FETHi 
ıat· ı · ı · ı · · ·K d B ı d BEY sıvAsı HAYADAN ÇEKiLECEKTiR ~ ıp enn sım erını ay a aş a ı _____ LÜTF_EN _OcON_'C~ _SAYFAMIZA BAKINIZ 

lstanbul Meb'uslarının Adedi Artacak Mı? j 

Cetveller Tetkik Edilmeden Şim
di Ii k Birşey . Söylenemiyor 

l, Papasların Kapattıkları Emlak 
Yeni Edebi Tefrikamız 

Kantervil 
1Bu Garip · Muameleyi 

Şatosu • 
Hortlağı ı Onlar Da itiraf Ediyor ... 

Muharriri Mil terci mi 

la Tomtom malaallesi ihtiyar lıegeti, intilıap iş/erile meşıııl olurken 

Oskar Vaglt Mes'ut Cemil' 

"'ikimiz " iımindekl tefrika• 
mız bitiyor. Yeni büyük ro
manımızın neşrinden evvel 
birkaç gün devam etmelr 
fizere gayet cazip bir ~debt 

eıer tefrika edecetiz. Meşhur 
fngiliz müeJlifi (Oskar Vaylt) •n 
fevkalade rüzel masallarından 
biri olan " Kantervil Şatosu 
Hortlağı", yalnız mızrabının 
ve yayının değil, birçok ma
kalelerile kaleminin de kudre
tini ispat etmi.ş arkadaşımız 

., Mes'ut Cemil " tarafından 
terceme olunmuştur. 

Bu tefrikamızın neşrine 

çarşamba günü başlıgacağız. 

J< Hüse~n Bey 
l fstanbul Meb'usu: Acele 

ir Karar Var, iflas 
Yoktur, Diyor 

~k lilıap faaliyeti, gün geç- yanında toplandılar, yapılacak 1 . Teftiş heyeti, . dünkn c~l~~ 
~~ \'e seçme itleri ilerle- işler, doldurulacak cetveller aınde, cetvellerın teftiııne 1 n-oo---......-~-...-~~::>:'.".:-':I 
~ hızını arttınyor. Maa- hakkında talimat aldılar. memur azayı seçmiştir. 
tltt bu devreyi hararetli Bir ta.raftan d~ dağıtılabilen Nekadar MUntehibi Sani 
de-~ tavsif etmek mümklin· cetvellerın tanzım ve . kon- Çıkarılacak? 
~ Rıldir ç- kn. ıl . 1 trolUne baılmmışhr. lntıhabat I h h 
~Uı ,: un u yap an ış er, b • d b h hal b•t nti ap azırlıklannın ıon 

tel 1ealern ve kih-da taallük on eş nısan a e eme ı - fh st w k . . Ora t'1 . a •w. d ld sa aıını ugrenme ıçın m • 
tly" teylerdır. Bu arada ib- mek lizımgeldıgınden, 0 u· caat eden . bir muharririmize 
tGtt heyetlerinin faaliyeti ruJacak cetvellerin de . hafta vilayet muavini Fazlı Bey fU 
-\lht Çarpıyor. Evvelki aktam ıonuna kadar bUtOn nahıyelere malumatı veriyor : 
~r nahiye mUdllrlerinin tevzi edilmiş olması lizımdır. ( De-vamı 3 üncü aayfada J 

TOMBALA · 
lVıüsabakamızıri iki 
~llınarası Daha Çekildi 

0:!ba/a Kartlarınızdan ( 52) Ve (27) 
'VU.maraları Da Bugiiu Çiziniz .. 

l l'olbb 
2 la,,lıı "'• rnGaabakamıza ait 

'-111a-111~"'" netrl cumartesi günü 
-.._._ ndı ve ilk iki nu-
ltt (17) Çekildi. Bu numara
"-r- d 1'e (81) dir. Dün iki nu
'52) ,, •ha çekildi. Bunlar da 
~~rln~ Z'> numaralardır. lütfen 
-lc-r-~ ~ki tonıhala kart)uına 

~'elin(& :;1rnn ıazetemiıde rö-
t..:dfllq u numaraların llvha-
-.,t lllukabillerini bulup çbl-
ttlt :: •Gteakip &'inlerde çekile
~OSt AlbaraJarı bekleyiniz. "SON 
'1-.ı h " nın toınbaluında karh 
il h:· ,. erbkari kaıanacakhr. Ade· 

"~• r 1 a ığ olursa olıun •toa:: SON POSTA, illn. ettitl 
.t..a iti::. ınuciblnce paıar 1Unün
t1Qı ren tonıba)a nunıaraJa-

52 

27 
. 

ftefre b ) 
( "'- •t •mııtır. 
....... 7 1 

ne Hyfamııdadır) 
Müa6alcada kazananların alacakları hedigelerden 

6lr luuu bu ıihi e,galardır 

Hüseyin IJeg 
latanbul meb'usu İbralı .. 

pqa zade Kavalalı Hllseyin 
Beyin öteden beri ıahibi ol
duğu tütün müessesesi hak-
kında bir haber vcri'di ve 
denildi ki: Amerikan Ekıprca 
bankasına olan (16) bin liralık 
borcunu vaktinde ödiyemediii 
için ticaret mahkemesinden 
iflls kararı alanmışbr. 

Dun Ankaradan gelen Hn
ıeyin Beyle, bu ııarip me· 
ae)e halc:kmda ıörüştük. hU· 
ıeyin Bey bize şunları -aöyletli: 

- Bize tebliiat icra eda· 
mcden bir emrivaki ihtas 
edilmiştir. Cumhuriyetin ada
leti elbette bu balayı taıbib 
edecektir. 

Hfüıeyin Bey, bu acele 
muameleden çok mUteessir gö-
rünmekte, heıap ve iılerinh 

meydanda olduğunu, hakiki 
vaziyetin de birkaç gün içinde 
anlqılacajuıı söylemektedir. 

JCap .. ııiata w hazineye t1it olması l8zımgeıe11 
Sen Jorj lıastanesi 

( TafaiJib 6 ıncı aayfamızdadır ) 

Bir Boks Dersi 1 

Talebe - Aman E1enJim, böyle ( Nakavt ) olur mu? 
Göıümf.i patlattınız 1 

· Muallim - Dur dab'l bakalım 1 ( Nakavt ) etmenin kırlı 
ıekiz uıultlnU daha ajrenec"kıin 1 



2 ~yia SON J ~art ı~ 

Günün Tarihi r----R-al-k-ın_S __ e--si]~ ır 

Muamele Vergisi•--------------------------------·•~ DEN~~~~~;~~AR1 

Ve Bu Vergiyi Ticaret 1 Şeker Bizde Niçin Pahalanıyor! ... , Darülfünun Rusya ııe Bir Mualıeds 
V e r e n 1 e r Borsasının · p h ) ) S b b T Emaneti 'mzaladıK 
.. _ .................... ·•· Vaziyeti a a 1 ığın e e İ e- Ne Yapıyor? ,.,..!.':7:.ı?;;;t~;:d~id•::::~ 
blm ıadlllttaa lta1l.ed:JJ7or. Adedi kk •• 1 Ed T •• ttü• imzalaamıtbr. Buna nazuan lılf 
"' ylhO bulan nrsfye t&bl mGea• Van·dat Son S•nede 140 şe u en ros r 8 s ae•eterden (450) ...ıuın -.u.ıty•t "" u ene De Avrupaya dnıet diterine haber verm•d" 
hunacaldan .ayleolyor. DGn, b11 Bin Liradan 80 Bin Talebe Go""nderınek yeal harp l'emlai yapbrmıyacaki" 
huauaıa flklrlttlnl lltreamek iste- 5 d k fi 1 ) Jı 
dlflmiz allkadarıar bize temeıuıi· Liraya Düştü on zaman a ıc er "at annda ufak bir yllkselme bq amıı 1 s t e n i y o r Balka.n Konferansı lstanbul111 
lerlnl 11SyJe anlattılar ı bulunuyor. 

· Sanayi birliği tr:kotaj e!l- lstanbul Ticaret borsasının Halbuki lstanbula hariçten gelen tekerler eskisine nlsbetle Dariilfilnun emaneti ve fa-
cümeni reisi - Müaddel mu- varidatı, fiatlar fu:erinden alı- daha f -1 d d b d B"lh R 1 h · · aua ır ve a a ucuz ur. ı usa us ar ıe rımıze knlteler, Darülfünunun gı"ttikre 

1 • • trik t · 1 nan binde iki resimden terek- k ri al k ı· k d B ld b ld T ame e vergısı o aıcı an te e b uruşa tes ım etme te irlcr. ayle o uğu a e daha kuvvetli bir ilim mcrke:ıi 
kısmen tatmin etmektedir. küp etmektedir, 1927 senesinde evvelce toptan (34) kuruşa satılan tekerin fiatı ıimdi (35) 
y a1nız bu _.kiJ istikbalde borsaya dahil e~yanın fiatla- olmasına çalqmaktadırlar. E-

... - ks k ld w · · buçuk kuruşa çakmışbr. t b ıl 1 k ı daha büyük adımlar atmaya n yü e o ugu ıçın ° za- mane u Y :ıç.ı aca o an 
man borsanın .ene',ik vari- Bunun sebebini tahkik ettik " gene memleketin -ker F J f h _. t C manidir. ( 15) beygirden yukarı ... - e se e, umsa ve eza ena-

aanayi inkişaf edemiyecek dab 140 bin lirayı bulmuştu. kıralı Hayri Beyle karşılaştık. Alpullu ,eker fabrikası müdüril titlileri için hazırlıklarda bu-
demektir. Halihazırda ise buğday, Hayri Bey latanbulda bulunan ithalatçı (16) ıcker tUccanm lunmaktadır. Avrupa darUlfü-

- Beyefendi isminizi lutfe- tiftik, afycn fıat!an düşük ol- topluyor, bir tröst vücuda getiriyor. Bu tröst fiat!arın düşme- nunlariJe ve bu meyanda Çe-
d" duğundan borsanın varidab sine mani oluyor. koslovakya ile talebe müba· 
ın.:_ Hacet yok, encümen na- çok tenakus etmiştir. Bugilnkü Y alnıı Rus ıekcrlerinin lstanbul milmessili olan Hayrettin delesi yapılacakbr. 

·· ı- vaziyette borsa ayda 7500.8000 Bey bir müddet bu tröste girmiyor ve rekabet ediyor. Fakat Darülfünun emanetinin bir 
.sına ıoy uyoru:ı· rapor hazırladı,,_ ve bu ı aporda 

~ lira masraf yapmakta, bu haber aldığımıza göre nihayet o da bu tröste dahil oluyor. 6 " 

Mehmet Reşat Bey (Ayna B ti d k b t k lkı k b dah Darfiliünunda mu-illimlik ve 
masrafın (2,5 • 3) bin lirasını u sure e orta an re a e a yor ve ıe er ura ya a d l"k . . b d 

~abrikası sahiplerinden) l f l mü erris ı ıçın eş erece 
ticaret odasından yaptığı istik- ucuza ma olduiu halde iat ar yükseliyor. t b' d"ld•w• . d'I' 

- Fabrikalanmız namına M k k l k ld es ıt e ı ıgı ışaa e ı ıyor. raıla kapatmaktadır. Borsa emle ette trast te~ i i anunen memnu o uğu halde D·· d k d ttiw · · b • Sanayi birliğince hükumet nez- un e ay e gımı.ı u şayıa 
Şimdı"ye kadar odadan (18-20) neden bu tröste karşı lakayt kalınıyor ve memleketin tr fı d t bk"k t t k o~ dinde lazımgelen te•ebbüsatta e a n a a ı a yap ı • g-

v bin lira istikraz yapmı•tır. mevaddı O'ldaiyesi üzerinde ihtikar yapan bu tüccarJan mab- d"k k" b- l b" k 
bulunulmuştur. Herhalde hn- ... 60 ren ı ı oy e ır rapor yo -

Her ay bütçede ( 3 ) bin kemeye çekilmiyor 1 tur ve Darl\lfünunda müder--
kfımetimizin sanayii dahiliyeyi 
Jimaye hususunda göstereceği liraya yakın açık olmasına Y f b k p l V k' } rislik ve muallimlik için, daha 
~eshilittan eminiz. rağmen memurlar arasında ten• a!lan a ri a o is a a an evvelce teıbit cdilmiı oldup 

~ · sikat mevzubahis değildir. ilzere Dç derece vardır: 
K. k Ef d" ( s· k Bunun ıebebı" ıudur:. Ölüm, sah i p 1 e r i ı s t i n y e iki Kadın Dövüştü, 1 - Müderris muavinliği ; 

ır or en 1 ır ectde 2 - Muallimlik ; 3 - Müderrislik. 
Ebüssuut caddesinde 3 numa- askerlik ve diğer suretlerle Etfaiyesinden Şikayetçi Bir Sandal Parçalandı 
rah karyola fabrikası) borsadan aynlan memurlann Emanet, asistanlığı ve enstitü 

- Bence DJuamcle vergıs· i d'l Son zamanda Balta lima· Samatyada odun iskelesi ci- ıefligini derece olarak 
yerlerine kimse tayin e 1 me- nında tesı"s edı"len Glı"koz fab- k bul t ı.ı:.kki t kt sanayii dahiliyeden tamamen varında balık avından dönen a ve e "' e meme e-

kaldınlmalıdu. miştir. Borsa bugünkü vazi- rikası kısmen yandı. Hilseyin balıkçı Agobun sandalı kaya- clir. Darülfünun, bu sene zar-* yettc asgari bir kadro ile ça· zade Kazım, Kendiryan ve lann üzerine dfişmÜf, parça- fında Avrupaya talebe gön-
Abdurrahman Bey (Fatih lışmaktadır. Açığın kapatılması Kalpakçıyan .Efendilere ait lanmışbr. Kendisi boğulmak dermeyi temin edecektir. 

ı<cçeciler Zeynelagw a sokak l3) için zeytinyağı, peynir, aa· olan fabrikanın ıaran ( 50-55) llzere iken etraftan yetiıenlcr 
bm. lira tahmm· edilmektedir. .. ___ L dan k rta-1-- b - Herhalde bu ve'i'İnin bun, çimento, tütün, piriuç uanuın u nuwf r. 

kal b b k b Denilebilir ki latinye etfaiyesi t * dınlması elzemdir. gi i ir ısım eşyanın onaya .d. ki t ., Oskndarda s-••mı"ali Ef. moto popunun iflememesı ar ... aa 
)#. alınmasa ve bunlann rhumun- bu zararın tahakkukuna sebep mahallesinde oturan Sabri Ef. 

Gabriyel Efendi (Şişli, Os- dan istifade edilmesi dütllnül- olmuştur. Zira Fatih ve Be- arkadaşı Cemil ve Abdullah 
manbeydc, Ahmetbey soka· mektedir. Ef dil d 
~mda kitapçı aparbmamnda) yoğlu etfaiye kuvvetleri yeti- en · eri avet etmiş, derken 
• M k d Memurlar araaanda tensikat şinciye kadar zaten ateı kafi aralarında kavga çıkmlf. Sabri 

- uamele vergisi ne a ar yapılıp yapılmayacağını kitibi derecede vüs'at bulmuştu. Ef., ıddiaya göre, CemiJ Ef •• 
indirilirse patronlann okadar Aı B d Glı"koz fabn" '-.. ..... ycnı· ya· nin üzerine iki el ıilih at-••, 
b "d Ahali d a1J umumi Nizamettin i ey en H:_... ~ 
oşuna gı er. e m ar onu yaralamı«tır. 
uzlı • • 1 'uk bı ald k: pılmı•h. Fabrika sahipleri, Be- 'ı' uc ya cağı ıçm memnun o ur. ıora ; şu ceva ı • Y d Cemil Ef. hadiseyi sebepsiz 

Yogw )unda Tokrı.th n hesaplan 
11-- "- Memurlar arasında tas- göstermekte, üstelik 130 lira-

Hayim Efendi (Sebat mat• fiye ve tensikat mevzubahia görüp kat'i tesellüm işini ya.. sının da alındığını iddia et-
baası sahibi) d w "'dir pacaklan sıradadır ki mühen· mektedir. 

- Muamele vergiıi ya ta• egı. • " dislerinden Agrcnof Efendi * 
mamen kaldırılmalı, kaldınla· Ş h . La h V N al yangının haberini telefonla Galatada Mumhane cadde-
m:ızsa muamele verai•ine ait e rm v a e umar arı kendilerine bildirmiıtir. . d (101) al 

·o- 1 Verilea malGmata nazaran aın e numar ı odada 

Simit İhtikarı 
Dün Bir Hayli Simitçi 

Cezaya Çarpıldılar. 

Balkan kcnferanaı, yeni bir 
mfitkülit çıkmazsa teşrinicvvclclf 
burada toplanacaktır. 

Avrupa ittihadına Gireceğlt 
Hariciye nklleti Avrupa itti

hadı komi•ycmuna ~öndcrdiJI 
cevapta, komiıyonur. rncı:&ıbin• 
lttirak edeceğimizi bildirmiştir• 

Balkan Matbuat Birliği 
Balkan matbuat cemiyetinİll 

Türkiye tubeıi teşkil edilmiştir• 
İdare komiteai reisi Siirt meb'usd 
Mahmut, kltibi Necmettin Sadılrt 
murahhası Zeki Mes'ut Bcyıerdir 

Adil Bey Gitti 
Maliye vekaleti teftiş heyeti 

reisi Adil B. dün Ankara)'• 
dönmüştür. 

250 Seyyah Geldi 
Dlln sabah saat dokuzd 

Alman bandrah Hamburg vt • 

puru ile limanımıza ( 2fl ) 
Ameril:alı seyyah gelmiş .it· 
Vapur nhbma yanaşma aO 
boğaz içine doğru ilerlenıİI 
ve ancak saat bir buçuktl 
ıeyyahlar karaya çıkabilmir 
lcrdir. Ayın on dokuzundl 
( Siyera Kordora ) Yapurile d1 

( 400 ) aeyyah ıelecektir. 

ı Edirnede Zelzele Oldn 
DGn Nbah Edirnede biri lıJ# 

1a dlteri uzuu iki zelzele oJ.. 
matlar. uyiat yoktur. 

Yunan· Bulgar Hududunda 
MUsa~eme 

Bir bulgar ~eteainın Yuna• 
topraQ'ına 11,irmek tctebbüsünd• 
bulunması (berine Yunan-Bulgal 
hududunna karakol efradınan d• 
İftirakile b!r miiaadeMo olmur 
tur. Bir Bull'•r makti!J düı.niif' 
tür. ı..~munun (8) inci maddesi mu- :ıstanbuldaki b&Uin bina ve oturan Havva ve Fatma Hawm-

b kk k d · "ril l"d" kakl (t ~2) b" li h fabrika (100) bin liraya mub-a a cğışti me ı ır. so ara • ın v a ve lar, ayni evde oturan Firuz-. 

* ıl t B · · · telif tirketlcre sigortalı idi. 

Eminano zabıtai belediye 
memurlan dtin Emin&nlbıdeki 
bütün simit sabcılanm top
lıyarak merkeze fetirmişler, 
ıimitlcrini muayene etmişlerdir. 
Talimatname mucibince (22) ai 
bir kilo gelmesi lizım gelen 
simitlerin ancak CM) il bir 
kilo gelmiştir. Yani bir kiloda 
( 12 ) simit noksan yaphklan 
anlaşılmışbr. Bütün noksan 
si!nitler mnsadere edilmiş ve Şeyh Saidin Oclu 

numara as ınış ır. u ış ıçın Hanımla kavga etmi'lfler. Fen:ı 
J k Ef d. (S" k · Eb hh d ı Fakat içindeki makinelerin , a en ı ır ecı, U.· 1 de mütea i e ya mı asma üc· k halde dovüşmüşlerclir. Bunun 

dd · d 39) ıymeti (150) bin liralıktır. auut ca esın e reti olarak ( 9500) lira veril- sebebi, Firuze hanımın Fat-
Ef d. b d b Aynca, mısır, nişasta, glikoz h h kk - en ım, en e u mış· tir. Lavha ve numaralar b ( ) ma anım a mda bir ta-

.. · d b b gi i 20 bin liralık malda d d k 
•erginin sanayumız en üs Ü· için de ( 36) bin lira sarfe- yanmıştır. kım e i odular yapması, 
lün kaldırılması fikrindeyim. dilmiştir. Lavha ve numara- onun da bu dedikodulann he-

11-- ları asmak için beherine alb ıadei Namus Davaları sabıru sormak istemesidir. Bu 
Mehmet Cemal B. ( Necmi arada arkadaşhk gayretile 

istikbal matbaası sahibi) k~ru~ ( 2~) p~ra verilmiştir. Dün ağır ceza mahkeme- Havva hanım da Fatma hanı-
- Tabii bu vergi matbaa- Şımdı şehırde lavha ve numa- sinde ( 4) ismeti bozma da- mm cephesinden kavgaya iş-

lardan tamamen kaldırılsa çok I rası asılmamış hiçbir yer kal- vası görülmüştür.Bu gibi vak'a- tirak edince mesele epey 
~i olur. madığı iddia edilmektedir. lar ıon zamanda çoğalmıştır. azamet kesbetmiştir. 

&atıcılardan beşer lira belediye Aankara, 8 - Atırceu m.ıh-
cezası aranmı~hr. Merkeze kemesi aalı l'üoü Şe) :ı Saidi• 
toplanan satıcılar okadar çok- otlu &.JlL ... t , "n n arkadaşfart 

lJa~kındaki karannı tefhim ede" 
tu ki ~i olanlar içeriye iİre- · cektir. 
nıiycrlardı. 

Kavalah Hüseyin Bey 
Açık Neşriyat lflis eden Kavalalı I Iüseyill 

Müddeiumumilik açık yrzı Beyin piyasaya bir milyon lir• 
ve resimler hakkında tetkikat ~orcu olduğu anlaşılmaktadıt• 
yapmıştır. Bu ıüzden takibat il Alacaklılarile bir kongordato 
yaplması muhlem~l göıülüyor. Y'-PO.Ul bekleniyor. 

==================~=======================:==================================================================~===================~ 

Son Posta'nın Resimli flikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. V\? SiitJ 
;=,;=:;:;:;;;;;;;;;:;:;;:;;:====:;;;;;;;;._---;;;,;;-;;;....----~ -;,.;;;;;...:;:~-~--..;._--------~;;;;;;==;:;;;;;~,------------~-y--------------

1 : HasGiı Beyin kansı - Eyvah 1 Bizim J 
çocuk hastalandı. Sütler de mikroplu imif ••• 
Ne yapac ~ıı ? 

2: Huaıı Bey - Başımıza geleni gördUn 
mn? it bqa dllfttl... Dur bakalım, biraz 
dlifünelim 1 

o ne ayle? l 
3 : Hasan Beyin karısı - Aman Hasan 1 

Hasan Bey - Tem iz memeli bir inek 
.buldumf 

4 : Hasan Bey Memeyi çocuğun ağ%1°1 

veririz, işte ıöyle... Bizim için batk' 
çare yokl 



- 10 Mart-. 80N POS~ 
?'"' e c o esene 

Her gün 
Yeni 

na 

\l~==S=o=n==R=o=s=t:;a;:n=ın==R=es:;:i=m=l=i =M.=a=k=a=l=es=i="";::::M=r=il=le=t=le:;:r=Jl;=e=S=e=cı=Y=e=le;;r~• il 
intihabatın 
Manası Nedir? 

M. ZEKERIY A -
f B. M. M. kendi kendisini~ 
ealıe ve Y • ı· . b. A e enı mec ısın ır an 
~~ toplanması için derhal 

Si aha! icrasına karar verdi. 
aib• Yası hayatımızda olduğu 
bG ı, teşrii hayabmızda da 
oı:,.tık bir ehemmiyeti haiz 
dir? bu hadisenin manuı ne
lr? M~ ne vakit fesbedi
.... intihabat ne vakit tecdit 
-..; ? B. M. meclisi, niçin 
d-_ kendisid feshe lüzum 
•voatıştnr? 

Mm .. 
" .. et meclialeri, laalkm arzu 

fikirlerini ifade ve temsil ;!: ~~esseselerdir. Böyle ol
lar ~ de, yaptıklan kanun-

.' Verdıklcri kararlar, bütün 
llaillet · · · ıı.a-.~ ıçın ıtaati mecburi ve 
-. "" ıeylerdir. 
l ~ akat hazan, millet meclis
: zaman ile halkın mümes
d olmak kabiliyetini kaybe
lc erler. O vakit çıkardıklan 
~bunlar, verdikleri kararlar 

; letin arzu ve fikirlerinin bir 
adeai olmaktan çıkar. 

dlif Millet meclisleri bu zaafa 
d .. tiikleri zaman, doğrudan 
01nıya halkın reyine miit'a
~at mecburiyeti hasıl olur. 

mecburiyetin tatbik 
~~ memlekete g6re de
i'itır. lsviçrede doğrudan doğ
~~ balkın reyine müracaat 
~·Yani referandum yapılır. 
il. 1ier memleketlerde mec
baı, feshedilir ve yeniden inti-

at yapılır. 
BtıyGk Millet meclisinin 

,_Pbjı kanunl_;dan bir k11-
~ tadiline ihtiyaç basıl 
~~- Bir taraftan yeni 
~m kanunlar isdan lil-:-u hissedilmiştir. Kendi 
~ldannın millet tarafından 
~eııilmediğini gören Büyük 
L et meclisi, reyi millete 
el lraJanakla gayet dürlist ve 
-~=okratik bir hareket yap .,. .... 

b .. 
lı.tiJıa azan meclisler ve onun 
lcatı P ettiği hükumet, hal
lll fevkine çıkar, halkla te
~!1_1 kaybeder. Halktan bu 
._ --;-tnıa onu balkın fikir 
-.ıc ihtiyaçlarını duyup anla
'd kabiliyetinden mahrum .... 
-~~okrasi ile idare edilen 
• --ıekeUerde hüldimet bu 
~ hissettiği zaman, mcc
Lat dağıtır, yeniden intiha
~ Yapmak zaruretini duyar. 
~ ~tihabat hükumeti tek
~ a indirir, hüldimetle 
~ arasında tekrar teması 
~t eder. Bu suretle hükii
llle~ktan aldığı kuvvetle 

Q· takviye eder. 
•e "lıde meclisin dagv almasının 
t ,,eni · gir ıntihabat yapılmasmın 

......... da budur. 

8a 1 .. 
d~ e zamanlarda doğrudan 
'lltsiJı·Y• halka müracaat edil

E 111 birçok faydalan vardır: 
lon :::l&:d· . Halk idarelerinde 

aırna halkındır. Millet 
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BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

• 
Meb'uslar Arasında Tekrar lnti-

• 
hap Edilmeyi Istemiyenler Var ı? 

Gazeteciler Meb'us 
Olmıyacaklar Mı ? 

Dlin, Cumhuriyet, Milliyet, 
Vakıt baş muharrirlerinin bu 
defa namzet gösterilmiyecek
leri hakkında bir rivayet çık- 1 
mıştır. Buna sebep olarak bu 
gazetecilerin, meslek icabı 
haklarında dava ikame edil
diği zamaa teşrii muuni • 
yetlerine iatinaden mah
kemeye gitmemeleridir. Fakat 
bizce, meb'ua namzetlerinden 
hiçbirinin taaJYID etmediği 
ve tasavvurat hakkında hiçbir 
tereşşüh olmadığı bu dakikada 
bu rivayet asılsız olsa gerektir. 

Kublay Mektebi 
Yakında Tedrisata 

Başlıyor 

Menemen, 9 (H. M.) - Mene· 
mende (9) haftadanbiri devam 
etmel.te olan örfi idare dün gecl! 
saat 24 te hitam buldu ve bu 
sabah İzmirden gelen ilk posta 
sansüre verilmeden sahiplerine 
tevzi edildi. Öğliye doğru da örfi 
harp divanı azalan ve müddei
umumi, muavini, karar bakimi 
(Menemen) e veda ettiler. 

Bugün (Kubliy) mektebi, liv· 
huı takılarak eski haline knn,. 
eak ve yakında tedrisata batlft• 
oacakbr. 

Menemen Pazarı Kuruluyor 
Seyrisefere menu takyidat 

dolayısile faaliyetine fuıla gelmit 
olan ( Menemen ) pazarı bu 
perşembe günü kurulacaktır. 

Pazarın kurulmadıtı zaman
lar da ihracat ta yapılmadığı H 

binnetice bir hayli mal biriktitl 
cihetle alıcılar bu hafta pazarın 
iki gün kurulmasını latemek
tedirler. 

meclisi, kendi kendisini fesh
ederek halkın reyine müracaat 

etmekle, bu hükmil memlekette 
bir an'ane haline getirmiye 
hizmet etmiştir. 

Saniyen: Bu kabil intihap-
lar, halkın büldimete ve meclise 
karşı daha ziyade alaka ve 
muhabbet göstermesini, devlet 
ve büldimet işlerini daha ziya
de benimsemesini temin eder. 
intihabat, daima balkın vatan
perverlik hislerini tehyiç eder 
ve ona demokratik bir terbiye 
vermiye hizmet eder. 

işte bizce Bllyük Millet mec
lisinin kendi kendini feshetme
ainin ve yeni intihabat yapıl
maamın man&11 •• fayduı 

---
Halk Fırkasına rJ!ü-

racaatlar Başladı 
Bu Dakikada Yapılan Şey, Sadece Taliplerin 

isimlerini Kaydetmekten ibarettir. 
Ankara, 9 (Mart) - Halk fırkasımn umumi katipliği meb'

uslara müracaat ederek yeni intihap karşısında mntalealarım 
sormuştur. Yapılan tahminlere göre, meb'us tabsisabmn ayda 
(350) liraya indirilmesi üzerine tekrar teşrii hayata avdet et
memeyi dllşlhıen ( 15) , (20) kiji bulunabilecektir. 

Buna mukabil meclise lıariçten girmek iatiyen taliplerin 
pek fazla olacağı anlaşılmakttdır. Filhakika şimdiden Halk 
fırkası umumi katipliğine ır.üracaatlar baılamışbr. 

Fakat bu dakikada yapılan şey bu taliplerin isimlerini kay
detmekten ibarettir. Tetkikat bilahare yapılacak, karar da en 
sonra verilecektir. 

Meb'uslar Y alnıi Meb'us Olacaklar 
Ankaradan haber verildiiine göre, Gazi Hazretleri meb 'us 

namzetlerinin isimleri ile birlikte neıredecekleri beyannamede 
meb'usluğun feragati nefsi ~tettiren bir vazife olduğundan 
bahsedilecek yeni meb'usl~o meb'usluk haricinde yapabile· 
cekleri diğe; vazifeler nsgarA b de indirilecektir. 

Söylenildiğine göre yeni meb'uslar umumi ve hususi hiçbir 
idarede aza olamıyacaKa"dır. 

~------~~------~-·------------~~ İstanbul Meb'uslarının Adedi 
Artacak Mı? 

(Bat l~rafı 1 inci sayfada ) • ı- edec~ğini zannederim." 
.._ Bugünden itibaren vı- intihap Masrafım Kim 

llyctin her noktasında cetvel- Verecek? 
)erin tanzimine başlanınışbr. Bu 

it üç dört gün içinde bitecektir. 
İntihap hakkını haiz her 

(200) kişi bir milnt~bi sa~i 
seçecektir. Cetvellerın tetkı
kindeo daha evvel İstanbul 
milntebibi sanilerinin yekunu 
hakkında birşey söylemek 
doğru değildir. Meb'us mik
tarını da ancak bu kat'i neti
ceyi aldıktan sonra öğrenebi
leceğiz. Maamafih meb'uslan
mızın eski miktanm muhafaza 

• 

İntihabat · masrafınm (1931) 
bütçesindeki tahsisattan nak
ledilmesi için vilayetin Dahili
yeden izin istediğini söyliy•mler 
de var. Bu iddia önünde Fazla 
Beyin bize dedikleri şunlardır: 

"- Böyle bir mUracaat 
vaki değildir ve esasen lüzum 
da yoktur. (25 - 30) bin lira 
tutacak olan hu masraf dev
let bütçesinden verilecektir. 
Ve emrinin de bugün yann 
tebliğ edilmesi muhtemeldir." 

• • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Aşağı yukan bir sene 
!Vvel hükümet Alman 
gruplarından bazılarile :Şİ· 
mcndifer malzemesi teda
rikine ait (20) milyon lira
bk bir mukavele aktet
mqti. 

Gazetemiz bu mesele
deki sakatlıklar hakkında 
hayli yazı yazmq ve bG
kümetin nazan dikkatini 
celbetmifti. İddialanmaz-

dan biri de bu işte aldan
dığımızdı. 

Bugün Almanyada kö
mllr fiatlan (% 30), demir 
fiatı (% 50), amele yevmi• 
yesi (% 25) dftştft. O vakit 
bu işi ( % 30 ) noksanına 
yapacaklannı söyliyen fir
malar hak kazanmıf ol• 
dular. 

(% 30) fark demek. bu 
işte ( 6 ) milyon lira kay
betmek demektir. 

/ ar inan, ider inanma/ 

Fethi Bey Siyasi Hayattan 
Çekilecek 

Sabık Serbes fırka rei~i 
Fethi B. diın mütaleasım sô:. 
ranlara, siyasi hayattan çeki!e
cegmı söylemiş, hükumete, 
doğru yolu bulmakta muvaffa
kiyet temenni etmiştir. 

Müntahibi Evvel erin Ya,ıa
rım Değiştirmekten 

Vazgeçiidi 
Meb'us intihabına iştirak 

hakkının ( 18) yerine (21) yaşın
dan başlaması için ileriye 
ahlan fikrin tatbikinden vaz
geçilmiştir. Bunun sebebi 
şudur: . 

1 - intihap kanununun bu 
maddesi dejiştiriiirse medeni 
kanunun da tadili icap eclccek
tir. Filhakika medeni kanuaı 
18 yaşını ikmal eden!eri reşit 
addetmektedir. 

2 - Ayni zamanda da (18), 
( l 9) ve (20) yaşında bulunan
lardan yol vergısi alınmamak 
icap edecektir. Bu da kükümet. 
senede (4) milyon liraya mal 
olacaktır. 

Manisada F ırtma 
Manisa, 9 (H. M.) - Bugiln 

şiddetli bir fırtına çıkb, birçok 
evlerin kiremitleri uçtu ve 
telefon telleri koptu, mülha
kat ile muhabere inkıtaa 
uğradı. --
Başpapashk Meselesi Atinada 

Alaka Uyandırdı 
Atina, 8 - lstanbulda tchad

düs eden Patriklik • Başpapaslık 
meacleıi burada efkarı umumiyeyi 
alikadar etmektedir. M. Venizelos 
Atinada fena bir akis bırakan bu 
meseleden Türk sefiri Enis Beye 
sureti mahsusnda bahsetmiştir. 
Bu meselenin, muabedatın ruhuna 
ve hri•tiyan ortodoks te!ikki•ine 
muvafık bir sureti hal alacaj"ı 

burAdaki mehafilde beyan edil· 
mektedir. 

Yeni Valiler 
Bugünkü meh'uslardan Zühtü 

B. Balıkesir ve Abdülmuttalip 
R de Malatya valiliğine tayin 
edilecekleri pyiası tekrar kuv
vetlenmiştir. 

KublAy Abidesi 

--~-------JI budur. 

Menemen, 8 - Kubilyın şehit 
edildiği yer, etrafındaki binaların 
istimlikile bir meydan haline 
getirilecek ve Gazinin heykelıle 
Kubliym namına bir abibe rek
zolunacaktır. San'akir Kenan B. 
bu abide için fahriyen çalışmak 
teklifini Menemen belediyeaiae 
bildir mittir. 

dayfa 3 

Sözün Kısası -
Münderecatımızın çok
luğundan decedileme
miştir. -
Hırsızlık Hikayes~ 
fzmit Meb'usunun Evin· 
den Çalınan Eşyalaı 

Bir Mesele Doğurdu 

Kocaeli meb'usu Kılıç zade 
Hakkı Beyin lzmitteki evinin 
hırsızlar tarafından bcşaltıldı
ğım yazdık Ye dlbı de Halda 
Beyin hırsızlara bir açık mek• 
tubunu neşrettik. 

lzmitte kendisi tarahndan 
çıkarılan ( Hür Fikir ) guete
sinin don gelen nlishasmda 
Hakkı Bey ( Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya Beyefendiye ar
mağan) olarak (Facialar, Ga
ribeler, Mudhikeler) serlivhası 
~lhnda uzun bir makale yaz
mışhr, hülasa ediyoruz. Hakkı 
B. evvela brsız ık hadisesinin 
etraflı tasvir ve hikayesini ya· 
parak :zararının (EOO) lira ka
dar olduğunu, Ankan~ya ken
disine çekilen tc!grnf üzerine 
ilk trenle İzmite gelip ailesinin 
heyecanını teskin ettiğini, sonra 
karakola gittiğini, orada ken
disine bir hayli ( kaside o
kunduğuııtı) fokat içinden gül· 
düğünü anlathkt311 sonra bil· 
hassa şöyle devam f'diyor: 

"Bu sirkat meselesi ile arbk 
meşgul olmadım, ve lzmitte 
bilhassa mahallemizde bir he· 
yecan uyandıran bu vak'adan 
hiç bahsetmemesini Hür Fikir 
yazı müdürüne de söyledim. 
Çünkü bu vak'a İzmitte ilk 
defa bizim başımıza gelmiş 
değildir. İzmitte Bulvar üze
rinde ve P. M. nün bumu 
dibinde birkaç dlikkio aoyul· 
muştur; dünyanın her yerinde 
de vukua gelmektedir. Polisi
mizin, kısmen acizlerinin se
bepleri de meçhulüm değildir; 
bu itibarla kendilerini tazla 
itham etmedim.,, 

Hakkı Bey sonra: "Lakin 
iş bununla bitmedi. Daha elim 
bir ısbraba uğramak mukadder 
imiş.,, diyerek polisin keskin 
.zekasının, kendi öz oğlu Konya 
askeri orta mektebi talebesin
den Muzafferi hırsız diye gös
terdiğini, halbuki Muzafferin, 
vak'adan iki gün evvel lzmit
ten Konyaya hareket ettiğini 

kaydederek sözlerini şöy~e bi
tiriyor: 

110ğlum hakkında Polise, 
ailemiz tarafından en kat'J 
deliller verildiği halde Polis 
müdürüyine Konya polis 
müdürlüğil vesatctile, fakat 
çocuğun haysi}'etini lekeliye
cek bir şekilde sormuş ve 
bu hal masum çocuğumu 

derin bir eleme sokmuştur. 
Bu yüzden çocuğa bir hal 

olursa Polis müdürünü onun' 
katili tanıyacağım.,, 

Meclisin Bugünkü Ruznames' 
Ankara, 8 (H.M.) - Ya

nnki meclis ruznamesinde Ja. 
lahı hayvanat kanununun bir 
maddesinin tefsiri layihası ve 
jandarma ve hudut kıtaab ldi
çük zabitan ve efradının iaşe 
usulü hakkmdaki mlzeyyel 
layiha vardır. 

Sivrihisarda Kızamık 
Sivrihisar, 9 (H. M.) - Bu-' 

rada birkaç kızamık vak'ası 
görüldü, aıhhiye tedbir almıya 
başladı. 



l Mahkemelerde ı\ BU HAFTANIN YENİ K URDE 
SEVEN ERKEK VE · . - - ı 

SEVMIYENKADIN LELERİ NISBETEN AZDIR •• 
Hukuk Hakimi- Melekte 

Önünde Na- Yalan • 
nın 

sıl Ayrıldılar? 
Hukuk mahkemesindeyiz •• 

D.avacı otuz yaşf arında lsma
il Ef. ile karısı Emine Hanım. 
Birbirlerinden ayrılmak isti
yorlar. Üç senedir de .e~lidir
ler. Ayrılmak istemelerının se
bebi geçimsizliktir. 

Emine Hanım oldukça taze 
göriınüyor, heyecandan da eli, 
ayağı titriyor, erkek, orta yaşlı. 
Fazla hiddetli görünmüyor. 

Netekim, bakimin bir, iki 
bkandilini müteakip derhal 
davasından vazgeçiverdi. Ba
nşmıya razı olduğunu söyledi. 

Fakat Emine H. bu fikirde 
değildi. Bir bir, dertlerini ıay
.auya başladı: 

- Ah efendim, bu adamın 
elinden ne çektiğimi bir ben, 
bir de Allahım bili. Ben ken
disi ile kat'iyen beraber yap
mak istemem. 

Vekili de söze kanştı: 
- la mail Ef. davasından 

yazgeçse bile biz ayrılmak 
için davamıza devam edeceğiz. 

Kadın ağlamıya başladı: 
- Yemedim, yedirdim, giy

medim, giydirdim. Mükafat 
olarak ta bergün dayak yedim. 
Ôbür kocamdan kalan bütün 
malımı, u;runa fedadan çekin
medim. 

Mahkeme, bu birleıme im-
kinaızlığı 6nünde karanm 
yerdi: 

İsmail Ef. ile Emine ham
mın boıanmalarım tefhim etti. 

Eski kan koca ıiı:di dışarı 
çıkıyorlardı. 

lımail Ef. kederli görünü
yordu. Koridora ayak basar 
bumaz bağırdı : 

- Seni 6ldnrecetlm. 
Kadın korkusundan derhal 

amiin tarafına kaçb. 
Erkek te dışarda uabi 

adımlarla dolaşıp duruyordu. 
Burada, yeni bir sahne can
lanmışb. Kadın etrafındakilere 
anlabyordu: 

- Ah, bu herif ne Allahın 
belhıchr, bilmezsiniz. Beni 
bem sever, hem de d6ver. 
Şimdi muhakkak beni 61diire
cek. 

Bir ara laman Ef. g6ze 
r6rilnmez olmuştu. Belki de 
koridorun başka bir kısmına 

ıitmişti. 
Kadın, fırsattan bilistifade 

rüzgar gibi sıvışb. Etrafında 
birtakım adamlar vardı. 
Mnddeiumumilikten bir polis 
Yerdiler. l>ıfarda, bir oto
mobile kadar götürüp bin
dirdi. · 

Kad1D1n aon a6z0 fU oldur 
- Doğru, sevmek ailç ama 

ben onu sevmiyorum kil •• 

Hububabn Temizlenmesi 
Ankara, 9 ( H.M. ) - Hu

bubabn ecnebi mevaddan te
mizlenmesi için ihraç iakele 
n iatuyonlannda kalbur ma
kineleri bulundurulmuı, bu işe 
bakacak mllessesatın tayini 
lktıaat Yeklletince tetkik edil· 

mektcdir. 

"Yalan,, layemut (Emil Ya
nings) yani (Poldi Möyer) in 
parlak eserlerinden biridir. Ya
nings, bir köy delediye reisidir. 
İyi kalpli bir adamdır. (Ester 
Ralston)- (Vroni) adlı köy di!
berini sevmektedir. Ayni ka
dının (Andre) isimli yakışıklı 
bir ressamla münasebeti var
dır. Fakat bir gün sebepsiz 
yere Andre köyden uzakiaş

mışbr. Genç kadın namusludur. 
Kendisini çıldırasıya sevenlY a
ningsle evlendikten sonra genç 
ressamın tekrar köye dönmesi 
hayatını altüst etmiftir. Kaç 
defa bu adamdan uzaklaşma
sım istemiştir. Her defa ayni 
vadi yapan Andre, aralarında 
büyük bir dostluk olan Ya
ningsin ısrarları ile bir türlü 
çekilip gidememektedir. 

Bir gece, eğlenceli bir yıl 
dönümü merasiminde, kızakla 
kaydırak oynıyan Andre ile 
(V roni) dehşetli bir kazaya 
uğramışlardır. Kadın ölmüştür. 
Erkek ağır yaralıdır. 

Y anings, deli gibidir. Bu 
sırada feci bir tesadüf, kadı
nın, Andre ile geçmiı mUna-
sebetini ona öğretmiş, hatta 
iki çocuğundan birinin ressa
ma ait oldugu da anlaşılmışbr. 
Fakat hangisidir? Y aninigs, 
ölüm döşeğinde yatan ressam
dan işte bu sırn koparmak 
istemektedir. Fakat çocuğuna 
bir fenalık gelmesinden kor
kan ressam, yalan söylemiştir. 

Y aninigs, şimdi bu çocuğu 

öldürmek arzusundadır. 

Onu bir yar kenarına gö
türmek ve uçuruma yuvarla
mak isterken, yavrucuğun 

ayağı kayarak kendiliğinden 
düşmüştür. 

Bu hadise, Emil Y aningıi 
alttıat etmiştir. Aklın alamı
yacağı bir irade kuvvetile bu 
çocuğu ölümden kurtaran 
Y aningsin en son tesellisi şu 
olmuştur: 

Küçük, kendi çocuğudur. 
Büyük otlu ressamdandır. 
Fakat ölen kansı, kendisiJe 
evlendikten sonra kat'ı bir 
sadakat muhafaza etmiftir. 

Onu, her iki çocuğa da 
ölllnciye kadar ayni müsavi 
baba muamelesini yapmıya 
sevkeden Amil işte budur. 

İkraz Evleri 
Bunlann Muamelesi Ya
kından Takip Edilecek 

Ankara, 9 (H.M.)- Ôdllnç 
para veren ve rehin llzerine • muamele yapan müeueselerin 
yapbklan muameleleri yakın· 
dan takip, tetkik ve murakabe 
için İktısat Yeklleti komiseri 
Nahit Tahsin Beyi tavzif edil-
miftir. Yıkıcı murabahacılık 
Ye kanun harici muame
le yapan mliesseaeler mak
kemeye Yerileceklerdir. 

Bu itlerin sureti teftit ve 
murakabesi için aynca Şurayı 
deYletçe de bir nizamname 
netredllmek keredir. 

1 

Emil Y 4111ingis Poldi Mozer ismi altında dilber Vroni ile geni et1lenıı~ :.ır:tir. 

Fram Lelı.ar 

Hayatı 

/sa 
Batlıca mllmessili (Sesil B. D&

MU) dir. (Artistik) ve (Opera) 
ainemalannın yakında göstere
cekleri bu fılim, isim Ye mev
ıuundan da anlaşılacajl Ozere 
bir propaganda filmi ve bir 
dini kurdeledir. Ve bUytık bir 
figüran kafilesi göze çarpmak
tadır. Cihan tarihinin bnynk 
bir kısmının tesbiti makaadile 
yapıldığı söylenen bu eaer, 
daha ziyade bir tarafli görO-
şile tarihi mukaddesin efsa-

lzmirde Bir 
Tütün Depos~ 
Ankara, 9 (Hususi) - T~

bako tfttUn tirketin~ l.tanbuİ .. 
da olduğu gibi lzmirde de bir 
antrepo açmasına mllsaade 
edilmiıtir. Burada Sakız ve: 
Midilliden gelen tGttınler ?. de 
işlenecektir. 

Deniz Levazımı 
Ankara, 9 (Hususi) - Ka• 

ra ordusunda olduğu gibi de-
niz ordusunda da levazım sınıfı 
tesisi mukarrerdir. Buna dair 
llyiha heyeti vekileden çık

IDlfbr. 

Hagatı /sa /ilminde Sesi! B. dö MilMergem 

•oliJnli gapıgor 
ne devirlerine kadar uzanıyor. 
Filimde en ziyade nazan dik
kati celbeden, (296) sütunlu 
~lduğu rivayet edilen eaki 
(Herot) mabedini canlandır
mak için kullanılan dehşetli 
malzeme, binlerce ton kereste, 
çimento, alçı ve aairedir. 200 
bin dolara v6cuda getirildiği 
ıöylenen bu filime daha ziyade 
eaatiri ve sırf muhayyile mah
ıuln bir eser &özile bakmak 
daha doğrudur. 

* "Majik" Net'eler Diyarı fil-
mine devam edecek. Geçen 
hafta da kaydettiğimiz gibi 

Mersin Limanının 
Faaliyeti 

Mersin - Mersin ticaret 
odasının yaptığı bir cetvele 
göre Mersin limanı ıon tıç 
senede fU manzarayı arzet
miştir: 

9'l8: 631,873 
929: 697,012 
930: 714,656 

Bu rakamlar bu seneler 
içinde limana uğrıyan gemile
rin tonları yekfınudur. 

Borsaya Almacak Maddeler 
lstanbul Zahire borsası peynir, 

zeytinyağı ve sabunun borsaya 
alınmuını dllfllnmektedir. 

bu filimde meşhur musikişinas 
(Frans Lehar) ı bizzat rol al
mıt görllyor, bir Çin prensi 
ile Avrupalı bir kadının nakim 
kalan qklarına şahit oluyoruz. 

• "Glorya" Klot Farerin "Kim 
öldürdü?" fil ıuini değiştirmiyor. 
(Mari Bel), filimde ciddi bir 
muvaffakiyet göstermektedir. 

• "Elhamra" geçen pazartesi 
kaydettiğimiz gibi Villi Friç ve 
(Lilyan(Harvey) in Cennet Yolu 
filmini değiştirmiyecek. Bu fi
lim Almancadır. Fransızcası 
Melekte irae edilmişti. 

Mahlfılünr Hakkı 
Kiliseler Tarafından 
Nasıl Kaçınhyor? 

Eşhası hükmiye kanunu 
mucibince kiliselerin malı diye
rek patrikanenin tapuya 
vermiş olduğu defterlerdeki 
emlak kiliselerin uhtelerinde 
değildir; eıhas ubtesindedir 
ve eşhası hükrniye kanunu 
ile verilen mühlet zarfında tas
hihi kayıt muamelesi yapılma
sı llzım gelirken yapılmamıı
tır. 

Meseli bir tanesi: Beşiktq 
Paşa mahallesinde oturmak
ta iken vefat eden Osebin 
oğlu Kristondorun oğlu Haça-
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8 
Gününüz 

Acele • 
Edin! ... 
MÜSABAKAMIZ~ 
ŞARTLARI 

20 mıırlt:ı oynanacak Galataıar• 
ııer maçının neticelerini en iyi t 
cde.ılere verilecek hediyeler için bit 
trol ve hakem heyeti teşkil olunlll 

Kontrol ve hakem heyeti: llfı 
reisi F ethl, ikinci reis Saim ve 

heyeti reisi Basri Beylerden müre~ 
. Gelen cevapları ayın on altıncl 

aartesi ak9amı mUhUrlü zarf 
Fethi Beye teslim edeceğiz. ~ 

M•çtan sonra cevaplar açılac 
neticeye ırBre kazananlann der 
bu heyet tarafından tayin olunac 

Birincilik ve ikincilik taylnlııdt 
suale verilen cevaplann adedi e 

Bet suale maçın nt:ticelertne 
cevaplar verilmemişse hakikate 
fazla yaklqmıt olan birinci ad 
nacaktır. 

Kaç Rey Pusulası 
Kullanılabilir? 

MUsabakamıza l9tirak ede I 
Uçer kupon, yani bir ismin u, ref 
m•sl kabul olunmuttur. ,il',. 

Suallerimize verilecek cevap s 
rına konulacak müsabaka kup -.ı 
m111n numaralan birbirini mUt•""" 
olmaaa da kabul olunur, 

MUkAfatlarımız 
Yukarda yazdığımız h 

heyetinin mllıabakadan so 
birinci olarak tayin ede' 
zata : bir albn saat. t. 

ikinciye: . bir gtimilı sa•:..a 
Üçüncüye: bir nikel P' 

verilecektir. ,1' 
Mükifatlar maçtan beş. l"'ıo 

sonra behemehal tevzi ed 
olacaktır. 

Mühlet Ne Zaman BitiyO 
lstanbuldakller için, nıUsabak• 

letl martın on altıncı pazartesi a 

saat dirde kadardır. Tatradakl k 
rimbe verilen mUhlet martın Ol'.; 
kuzuacu pertembe aktamına kad 

Suallerimiz 
Galatasaray Mı ? 
Fenerbahçe Mi? 

1 - Hangisi galip gele(e1' f 
2 - Galip kaç gol ataca1' f 
3 - Mağlfip kaç gol atacalı~ 
4 - Birinci devrede haııl"" 

1ıalip 1 ~ 
5 - ikinci devrede hall,.. 

galip? 

DiKKAT 
f 

Etulk kuponlar matbaamızd .. ~ 
darik edilebilir. Cevaplartn. 111U.- ~ 
mUddetl olan on bet ıilo• ~ 
kuponlarla birlikte ırönderilm..ı ~ 
tır. Fakat bunun için tarih "'.ıl 
takibine de lüsum yoktur. 1'11,...... 
herhangi bir tarihe ait olabllltl ... • 

Fare Mücadelesi 
Yozgat, (Hususi) - ~ 

timizin bir kasım yeri iJ'_ 
ekinlere zarar veren ~ 
farelerile sıkı mncad 
geçilmiştir. ~ 

=====-=-==-.....- eti' 
tur ve Haçatur kızı Me~ 
ait olup Kristorsdor ve ~ 
turun vefatile Meryenıe ~ 
ve Meryemin de evIAtl. d~ 
intikal kanununun nefl'İ" ,Jf 
evvel evlltsız ve varissİS ~ 
rak ölmelerile 30 - 40 ~ 
emlik evkafa k;.lmak ·k' 
gelirken kilise ve patrl~ 
uhtesinde kalmıştır, 

mektedir. 



ıl 

Müstakbel Meb'uslar Ve 
Bir Kari 

ıc lızet ı 
bildi . " •rnlnde hlr karllmlz 
bir r?kor: Gaıeteniıde gördütüm 

ı ra b . d 
Rııeb• 1 ' enı e müstakbel 
bildiJ.ua .arımız hakkında m'italeamı 

rnıye se k tt' B Rtbt d- " v e ı. en ve benim 
~Yle dUfunenler. meb'us olarak 
"cd .. • anılar i&Uyoruz ki bunlar 

.. va v 'f 
"eıine d azı e ele geçirmek ha-
cınd Üfrnesınler, maaf ihtiya-

a olnı ı otnı8 b' naın ar, meb'ua olur 
a. 1 ınb' · k · Qıler· ır şır etin idare mec-
tinj •ne sokularak asli vazifele-
ı. unutma 1 . • "'lldıt . sın ar ve mıllehn 
._ erınc v b'Jd' • "•na ere ı ıA"ı paraya 

B~t etsinler. 
•ttabi · .. 

•trııek ' ış gormek ve hizmet 
esaı vazifedir. 

Pozanti ~ahkama lstiuor 
Pozan ti 1 

ke .... e . ve civarı halkı mah-... •şl . 
ııına . d~rı için Knrnlsah kaza-
b{, k gı ryorlar. Bu k za içerlek 
liüko aza~ır. Hayvanlarla gidilir. 
deiı:ı ~etın, Pozanti ve havalisin
t,ıc:rı' .alkın ınehkemelerle olan 

nr b" için p ıran evvel bitirmeleri 
laıeaeı o~anti ve civarını mahkeme 
ltı. •i eaınde Ulukıtlaya raptet.-

hlünıkün değil midir? 

T eşekkur Ederim 
Agop h '•land Yan anı faciaaında ya-

teda . •kını vakit beni ihtimamla 
Sen \'tJ ~den operatör Murat ve 

• or· h dan " J aatanesi doktorların-
"-Or T tde:rfrn nı ıyos Beylere teşekkür 

Ayşe Mecit 

ş~işli T-e-ra-kk-ı l.lse~i 
•ıU Terakk' ı· · -Parlak • ı ıseaı geçen gun 

~iln bır müsamere verdi. O 
}'afad~;rnllcr kıymetli dakikalar 
dürn M ar. Mektı.~in kıymetli mü
lcbtik ehnıet Ali B yi takdir ve 

ederim. 
Hukuk fakülteainden 

Nihat Cem 

Bir ,aa~ Meselesi 
" Ze"cinı k d y • -1:.f. " f ı emlı yuzbaşı Hakkı 

t t ttik tc"cc . e ten sonra diter 
tlıı it ııbEnıine ve ojlum Hayret-

e cnd · h llluftu. E .enızHe maaş ta sis olun· 
ll~lunı ınıne anımın vefab ve 
'•ta lİ~n büyümeısi dolayııile on
~a iııttkınııaş kesilerek ıırf fah11-

l)u )'old •I. etın~si lazım geliı ken 
l~j bu •kı nıuamele her neden:-e 
tıet' Çuk ıenedir ıürünmüı ve 
ı. •ceten 
'll.raıın .rneıniştir. Alakadar ma· 
ti~ cf naz.arı dikkatini celbede-

endinı. 

lflsköy Keçecipiri mahallesi 
Odalar çıkmazı No. 12 

Fatma 

{ Cevaplarımız 
tt - •dık" •cı s-ı oyde, Altıyol ağzında 

Şik-u cyınan zade Nuri Beye: 
ten, ... .,.~Yctiniz esaslıdır, fakat 
lnlfcn ur ehnemiz de lbımdır, 
~at "• tnatbaanuza utrıyarak iza-

... :rrncn· · ~ ızı rica ederiz. 

~~TAKViM 
1110 " Mart - 931 Kaaam122 

19. ~"ht 
~ ~_. 

~ ~ı. , 12. 13 6 2ı 
~lııdı ~ 1611~24 

• 31f 15 Al 

Rumi 

25 - Şubat • 1547 

V nlnt-Eııanf-Vautt 

Ak.,;ım 12..- 18 .08 

Yataı 1.30 19. 38 
lma .. k ıo. 32 4. 42 

Sayfa 

a Neler -Oluyor , . ~ . r • 

manya~a~-+~K;~;irYeErkehler,~J_K_a_d_ı_n_V_e~K_a_~~I_ş_le_r_i~ 

Spora Çok Ehemmiyet veriyorlar ~asıl Bir Kızla Evleneyi~?. 
____ . jBır Mektep Talebesının 

Sabahleyin 
evvel kadınlar, kahve ve cıgnra 

ı..;ec~'<.lcrlu c, jlmf\41.a:.'!: vıı.pıy~rlcır, 

Gen!rl~e mah
ıuJ kullJplerde, 

..-kekler ve ka• 

danlar bh· .. a
rebbinln ncza· 

'"'i attı ıdn mun- ~ 

tat:am l(.,janlj 
yaparlar. 

- --, 

• 

Genç Alman sızıarı, erkekler kadar apora düşkündürler. Bunlar maniaıı .r.ofu 
yarışı yapan bir kulüp azasıdır. 

Almanyada son ıenelerde bariz iki büyük cereyan var: biri çıplaklık, öteki spor. 
Alman milleti ötedenberi ıpora meraklıdır. Fakat şimdi bu ~er.ak kadınlara, bilhassa genç 

kızlara da sirayet etmiştir. Bütün gençler muhtelif rspor kulüp~erme veya spor teşkilatlarına 
merbuttur. Burada her türlü aporlar yapılır. Onun içindir kı kadını ile, erkeği ile Alman 
gençleri dünyanın en zinde, en sıhhatli insanlarıdır. 

Amerikan Kolleji Bu Se e Mühim Bir Açık Verdi 
---~~~~_,,,----~~~~~ 

İzmir, 9 ( H. M.) - lzmir 
Amerikan mektebinin senelik 
varidatı (65000), masrafı ise 
(140000) liradır. Amerikan 
mektebinin mUessislerinden 
doktor Maklahlen, mektebin 
aon senelerde artan açığını 
kapatmak için Amerikan Mis
yoner mlieaseselerinin yardı
mını talep etmiştir. 

İzmirdeki kollejin binası 

Bu kadın misyonerdi. Bundan 
üç ay evvel öldü. İzmir kolle
jine (250) bin dolar miras 
bıraktı. Fakat Misyoner mües
seseleri bu paranın, mahalline 
sarf edilmiyeceği, suiistimal edi
leceği düşüncesile başka bir 

Doktor Kit adlı bir zat 
Şubatta Nevyorkun bir kilise· 
sinde TürV• edeki koJlejlerin 
faaliyeti ha ... nında bir konfe
rans vem: ,, bu mekteplerin 
şarkta tam Amerikalılık ga· 
yesini istihdaf ederek ÇcLışh· 
ğını, onun için yardıma muh
taç olduğunu söylemiştir. Mis
yoner müesseseleri (250) bin 
dolann tekrar İzmir kollejine 
verilmesine muvafakat etmiş· 
lerdir. 

Adnan 

Başına Gelen F elik et 
TecrübeAiz genç çocuklar, 

kendilerini ikaz eden bulunma• 
dıkça, birçok yanlış yollara dü· 
ıebllirler. Bu yol hazan ı.ararsız 
geçebilir, fakat bazan da mühim 
tehlikeler açabilir. 

İşte bir misal: 
Yüksek mekteplerimizden bi

rinde okuyan A. H. rümuzlu bir 
genç, bana gönderdiği bir mek
tupta derdini şöyle anlatıyor: 

"19 yaşında yüksek tahsil gö
ren bir gencim. İki sene evvel 
15 yaşlarınd.ı bir genç kızla ta
nıştım. Ara Jan bir iki ay geçtik
t .!n sonra münasebetimiz çok 
il ~rledi. ikimiz. de birbirimizi çıl
dır 11ıya sevdik. Fakat bir gün 
münasf'betimiz ailesi tarafından 
haber alınmıştı.' Kızın bakir ol• 
madığı anla~ıldı. iş mahkemeye 
düştn. Ben şaşırdım. Kız mahke-
mede kabal atin bende olmadığını, 
bu işin beni tanımadan evci başka 
bir günahkarı bulunduğunu anlattı 
ve benimle evlenmediği takdirde 
intihar edeceğini söyledi. Bu va
ziyet karşısında ben kurtulmuş 

oluyorum. Fakat kızın bu hare
keti beni mütehassis etti. Şimdi 
onu belki ı;cvmiyorum, fakat 
ona acıyorum. Bu iki vaziyet 
arasında mütereddit bir haldeyim. 
Bana bir fikir verir misiniz?,, 

O~lum, büyük bir kaz.aya uğ
ramışsın. F kat bereket versin 
bu kazadan ucuz kurtulmuş, se
lamete çıkmışsın. 

Bu işte kız bir çocukluğun 
kurbanı olmuştur. Şimdi aeni sev
diğini mahkemedeki hareketile 
i~pat etmiştir. Bu fedak.irlığile de 
aenin muhnbbetine liyakat kazan· 
mıştır. Eğer seni bir emri vaki 
karşısında bırakmak hissile hare
ket etmiş olsaydı, o vakit şim-

dil..i tereddüdün doğru olabilirdi. 
Fakat bugün buna hakkın yoktur. 

Bu vesile genç karilerimin 
kulağına küpe olsun. Kızlarla 
aşk münasebetinizi Platonik saha
dan Heri götürmeyiniz. Kızların 

hayntile oynamak hakkınız olma
dığı gibi, kendi hayatınızı tehli-
keye koymak hakkına da malik 
değilsiniz. 

* Ticaret mektebi alisi talebe-; 
sinden A. H. B.: 

Siz asri kızlardan hoşlanırsı
nız. Sizinle ahbap gibi konuşan 

aamimi ve tok sözlü kızlar hoşu
uza gider. Fakat böyle bir kızla 
çinınekte güçlük çekersiniz. 

~vleneceğiniz kız, siz ne der
senix onu yapan, nereye gitme
r.ini söylerseniz oraya giden bir 
kız olmalıdır. Hiddetinize, sinir
lenmenize ehemmiyet vermiyen 
ve sözünüzü dinliyerek yetişmek 
iıtiyen bir kızla mes'ut olabilir-
ıiniz. .. 

Balıkcsirde İshak Demir B.: 
Aşk işinde bedbaht bir genç

ıiniz. Çünkü kendinize itimadı
r11ı. yoktur. Bir gün hiç ıevilme
diğinizi zanneder, kadınlara kı
zarsınız. Kadınların arkanız sırası 
gelmesini istersiniz. 

Karınız olacak kız, dürüst, 
namuslu, sadık, vefalı olmaıı la
zımdır. Neş'eli, hayatı olduğu ıribi 
gören ve sizin kararaızlıklarınıza 
ehemmiyet vermiyen bir kızla 
meP1'ut olabilirsiniz. 

yanımtegze 

1 Aşk Mektuplan 

Karllcrlmlzdea aldığımız •tk ·mck· 
tuplannı aırasllc netrcdlyoruz. Bu aü 
tunda hergUn bir mektup ncşrodllccel. 
n haftada bir defa Gençlik r Ha 
nımteyze sayfaııında be, on mektuf 
birden ncşrolunacaktır. Çıkan mektuı 
ıahlplerl ldarehanemlse uir,yaralıı 

mllklfatlannı alablllrlcr. .. 
Benim Kleopatram ! .. 
Bak sana ' 1 Benim Kleopat 

ram,, diyorum.. Gllcendin m 
bana? •• Sen bir Kleopatrasınl. 
Gön~ümUn sarayına, başınız· 

daki güzelli tacile pUr ihti· 
tam girdiniz, oradaki tahta 
bir kıraliçe heybetile, lakin 
ıessiz, sedasız oturdunuz ... 

Size ıoruyorum esmer gü
zeli: 

MUıaade almadan girdiğiniz 
bu yeri, bu gönlU yaralamak
tan, ona damla damla ıstırap 
sunmaktan korkmadınız mı? .. 
O gönül ki, çok şeye lakaytb. 
O günül ki, her gönle ve heı 
göze kapılarım knpamıştı ... 
Nasıl oldu da yıllarca açılmı· 
yan kapıları sihirli kudretiniz• 
le açtınız?... Yoksa bundan 
sizin de haberiniz yok mu? .• 

Klcopatram 1 .• 
Bilmiyorum !. .. Benim gönlü· 

mün sevimli Kleopatrası, Nilin 
muhteşem Kleopatrası gibi\ 
11Güneş,, in eşi "Ay,, gümüş· 
ten saçlannı yayarken bama 
aşkı terennüm edecek mi? .. 

Bilmiyorum !.. Bel ki hiçbir 
şey.. Bel ·ki de çok şey ifade 
eden perişan ıatırlarım güzel 
dudaklarınızda bir tebessüm , 
büyüliyen gözlerinizde bir kı
vılcım ve ıefkatli olduğunu 
ümit etmek iste~iğim kalbi
nizde samimi bir ihtizaz doğu
rabilirse nekadar bahtiyar olJ1· 
cağım. 

Sevimli, gUzd esmer!.. 
Sana daha neler, neler söy· 

lem ek istiyorum... Fakat bun· 
ları ümidimin güneşinin doğ• 
masana bırakıyorum. Ümidi· 
min ufuklarmda bir güneş 

gibi doğduğunuz gün, en şe· 
refli ve mes•ut bir gün ola· 
caktır. Bu şerefli günün biraıı 
evvel gelmesini, bu mes'uf 
güneşin hemen doğmasıru 

bekliyorum. 
Ankara: Fevzi Işık 

»~ 
c_'-,V ~ 

müesseseye devrini münasip 
gördüler. Bunun üzerine kol
lej müdürü geçenlerde Ame
rika ya gitmiş, Doktor Maklah
len ile birlikte bu paranın 
İzmir kollejine verilmesi için 
teşebbüsatta bulunmuştur. 

Misis Kenedi namında bir 
kadın tarafından şimdiki mü· 
essislerine hediye edilmiştir. 

·r~:.k~~~~~=-~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~-===~ 
~ SERVER BEDJ iyi idare edilirse Fatoşun kalbi annenle babam konuşmuşlar, çılgın, oynak, şımarık, deliş- kıyıldı. Benim nikah şahidim 

temizdir; iyi idare edilmezse herşeyi kararlaştırmışlar ve men kız yerine, bugün hanım Muhtar Beydi. 

'-.._"! ı• il ı• M • • - deli tabiati vardır, kırar, diker, liana kısaca dediler ki: hanımcık, uslu akıllı, terbiyeli, * 
1 Z açık söyliyeyim, her fenalığı "- Haydi bakalım, artık vazifesini bilir bir kadın var. Bizim evlenmemiz büyük bir 

- bundan sonra ıizin saadetinize Size yeni bastırdığım bir kart gürülü kopardı. Bütün düşman-
yapar. viziti okuyayım: Müzeyyen 1 larımız aleyhimize veriştiriyor-

'G·h· 
·~~u 1 1 birşcyler söylerken 

ntı k t' " es n:n : 

ltı İYi ~ Müzeyyen dünyanın 
lir. uylu kızlarından biri~ 

Anneı. •• _ canlandı ve gUldü: 
ti11~ . O, o... dedi, birbirle-

BÖz bil .. J • 11 
- H e ıoy etmıyorlar. 

t6yıu ayır• dedim hakikati 
Yorum ' 

Annen · 
Yarı alay, yan da .. 

ne derler ?.. Şefkatle f~ ceva
bı verdi: 

"-Yavrum, sen Fatoşu daha 
yeni tanıyorsun. Ben onu sen
den daha evvel tanırım, bunda 
ıüphen var mı? 

" - Yok tabii., 
" - Ha.. dinle bak: F at of 

çok haşarı bir kızdır. Eakiden 
mahallede erkek çocuklar bile 
ondan yaka ıilkerlerdi. Fakat 

.. _ Kızınızdır, dedim, siz çalışacağız! Fazıl. lardı. Fakat dostlarımız,' evveli 
tabii onu daha iyi bilirsiniz, Fazılın bu sözlerini ağzım Annem alaturka düğün is- bu ~a~:ayı garip buldukları-
fakat .. şayet .. biz .. onunla.. açık dinlemiştim. tedi; Hayri Bey, Fazıl ve ben, nı .so.Y~uyorlardı,, so~rada saa· 

Lakırdının alt tarafını ge· - Bukadnr mı? diye ıor- evde, eşe dosta bir ziyafet detimız~ temennı edıyorlardı. 
tiremedim. Babam yardım etti: dum. vererek bütün y akl Dedıkodular benım umu~ as an sav- rumda deg~ ildi. 

u_ E ... söyle .. evlenirseniz? Beni kucaklıyarak: k · t · t'k ma ıs emış ı · Artık bütün gayretimizle 
"Artık cesaret ettim. - Bukadar! dedi. E 1. 1 vve a, ay arca annem ve evde yapılacak düg~ ün veya 
"- Evlenirsek üst tarafı - 9 - H · B hk k l d ayrı . ma eme apı arın a ziyafeti hazırlıyorduk. Ben Fa-

benim biieceğim şeyi Artık, bugün benim ismim gezdiler. Nihayet ayrıldılar. zılla Beyoğlunda kumaş ve 
Bu sözüm anneni susturdu. Fatoş değil. Artık o deli fa- Bir taraftan da Fazıl bizim öte beri almak için dolaşı-

0 gün de fazla birş·ey konuş- toş yok: Aklına eseni yapan, kağıtlarımızı hazırlatıyordu. yordum. 
madık. Nihayet üç gUn ıonra, gUnO gllnUne uymıyan, havai, Nikihımıı ~eyazıt dairesinde ( Arkası var ı 



6 Sayfa SON 

MASONLAR 
• 

) Merkez Ban~.ası 

Hariçten Bir Masoıı Bir Locaya Misafir Gel-
.. 

diği Zaman içeri Nasıl Kabul Edilir? Müzakere 
Nasıl Açılır Ve Nasıl Cereyan Eder?. 

Reis, takip biradere geçen 
lçtimaa cüt müzakere zapbnın 
okunmasım ve naz.ır biı·aderle
re de arkadqlara dikkatle 
dinlemelerini tenbih etmelerini 
l&yler. 

Zabıt okunduktan sonra reis 

8 

söylerler. · •iiderlere alkışlatır. Sonra mwr 
Reis - Nazm sani birader, l biraderlere ziyaretçileri mevki

der, bakın bakalım kapıyı kim lerine oturtmalarını emreder. 
çalıyor? Reia toplanmanın maksadını 

- Efendim, ziy~retçi bira- anlabr. Maksat, geçen içtima-
derler mabede gır.nek için d ·ı k buln t k-~ ·\ d · ı· J a rey ı e a e .,.""" 
musaa e ıs ıyor ar. d b" b · · · k b llldllr 

Reiı - Buyursunlar bira- e en ır arıcının a u • 
vine nazır biraderler vasıtasile ' A ank·"'t ve d 0 kkate davet ,. derler kılıç elde ayağa kalkı- zayı u • • 
kimsenin itirazı olup olmadıgıv - d 1 f z 1 t 1 n• sev nız, der. Herkes kalkar ve zi- e er. nsanı a ı e yo u • -
m sorar. yaretçi, derecesine g3re, m~ ketmek dem~ ol~ bu. kabu-

Eier biraderlerden b.iri bir rasimle karşılanır. 1 Ilın çok mlihim bll' hadlH ol-
mitalea .~e~an etmek ısterse Reis ziyaretçilere iltifat eder dutunu ı&yler. 
kalkar, soz ıster, müsaade . al- ve hoş geldin makamında bi- (Arkaa nr) 
dıktan sonra fikrini söyler. 1 c-= 

Eğer mütalea beyan etmek r 
ıstiyen yoksa nazır biraderler Resminizi Bize Gönderiniz, 
reise söz istiyen olmadığını * * * 
baber verirler. 

Bunun üzerine reis hatip Size Tabiafinizi Sög/ige/im .•. 
biradere fikrini sorar. Hatip 
birader zaptın aynen kabulünü 
ister. Reis ezanın reyini so
rar. Herkes sağ kolunu uzalır 
ve elini sarkıtır. 

Eski zaptın kabulu muame
\esi bittikten sonra reis teşri

fatçı biradere ziyaretçi olup 
olmadJğınt sorar. Teşrifatçı 
birader nazır biraderlerin ara
ıında vazifesini yapar. Eğer 

Toblnlinlı.i anlamak ve rcamtnlr.dı:n 
bunu istldlll ettirmek iateraeniz bize 
bir fotoğraf göndcrini.7~ Fakat bu reıılDl 
tabii bir po2dn çekllmiı olsun. Tılld 
nıütehassısımıı. yanılmuuı ve mlitalea 
hatasına düşmesin. .. 

Reııimlerinden tablatlcrlnl 8frenmek 
için bize resim ,-ısnderea karilerimlz 
hakkında mütehaasııılllUUl cavaplansu 
aşaiıda okuywım ı 

* Adanada Süleyman Talti · 
B.: Girgin, ça
lııkan ve mt
teşcbbistir~ İt
lerini acele ile 
bitirmek ister, 

Osman beg: Sokul~an ve 
çalışkandır. 
Tehlike ve 
mes'uliyet ten 
korkar, muzip
liği, teceaslis 
sever, sakin 
ve kendi ha· 
linde · değildir. 
Tenkit kudreti 
vardır. Menfe
atlerinl ihmal 

daima uq'.U kalma_ 

. 
Cümhuriyet Merkez 
Bankası'nın llisse 
Senetlerine Şu ~fer
lerde Kaydolunur: 

Türkiye iş Bankası ve 
Şubeleri 

Türkiye Ziram Bankası ve 
Şubeleri 

Banka Komerçiyale ve 
Şubeleri 

Memaliki Şarkiye Fransız 
Bankası 

Doyçe Bank 
Doyçe Oryent Bank 
Felemenk Bahrisefit Bankası 
Kr~di Liyone 
1'enk.a di Roma 
Bank Jeneral pur lö Komera 

Etranje 
Türkiye Ticaret ve Sanayi 

Bankası 
S. S. C. 1. Ticareti Hariciye 

Bankası 
Selinik Bankası 
Emlak ve Eytam Bankası 
Sanayi ve Mandin Bankası 
Komersial Bank of di Nir lst 
Amerikan Ekspres Ko. lnk. 
Emniyet Sandığı (İstanbul) 
Devlet Bankasına hissedar 

olmak ayni zamanda 
bir \'azifedir. 

vatani 

Papaslann Kaplıkları 

Emlak 

Bu Garip Muame
leyi Onlar Da 
İtiraf Ediyorlar .. 

kararlan seri 
ve mlltehavvil• 
dir. Çabuk ko
DUfUl. Modaya 

* Halil h'1: Samimi. muta- Şehrimizde ( 25) mektep 
•aza •• uyaa1. idare eden Misyoner papula
dır. 1arayı iJa. nnm bllytlk bir mehareUe 
tiyatla aarf..- htikümetten qırdıklan emllk 

T e/ekkür höcresinde 
görülen eşga 

yeni girm ... k istiyen bir harici 
veya diğer bir locadan gelmiş 
bir misafir varsa, reis müte
hassıs biraderi teşrifatçı bira
derle birlikte gidip misafiri 
davet etmiye gönderir. Müte
hassıs birader gelen ziyaretçiyi 
görüp, oraya kadar usulü 
dairesinde geldiğini tesbit 
ettikten sonra malumat ve
nr. Reis, gelen adamın 
mevki ve derecesine göre 
nerasimle kabulünü emreder. 

Kapıcı birader teşrifatçı 
birader muavinine ziyaretçiyi 
içeri sokabileceğini haber 
verir. Teşdfatçl birader dışar
dan kapıyı vurur. Nazır bira· 

du ler ziyaretcinin geldiğini 

riayet eder. 
Şıklıjı aevr 
kadınlar tize .. nde 
olmak ister. 1f. 

TopaneJe Ruşen Eır11/ B.: 
~blgan ve hu· 
suar. Çabuk 
uinteheyyiç o
lur. Hayalı 
mevzular fazla 
alikadar eder. 
Şıklığı, intizamı, 

töhreti aever. 
Haysiyetini mu
hafaza ve ken
disini idare et

ınesım bilir. 1 •. eçhul ve esrar
engiz feylere karşı mütehas-
siatir. 'la 

Ankarada Kemal B. a Ağır 
başlı ve vakur-
dur. Aliyiı ve 
nümayişten iç
tinap eder. 

Benliğine do· 
kunanlara kar· 
şı şedit ve hır

çındır. Kendi· 
ni küçük gör
mez, tahakkft. 
me haristir . 
Arkadaşlığına itimat edilir. 
Sözüne sadık t! .. lmak ister. 

Tarihi Tefrika No. 54 Yazan: A. 

OLUÇ ALI BEiS 
Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

Bu sözlerim amirali kudurttu, 
in .,z bir kelp gibi hışhya hıtlıya 
netd a11yordu. Hıuından ve hid
detinden çenesini açıp bana ce
vap veremlyordu. Bütün 
istihza kabiliyetimi dudaklarıma 

topladım ve: 
- Şimdi, dedim, adamlarıma 

emredeceğim, aizi dövecekler ve 
for•aya atacaklar... Tıpkı bana 
7apbpm pblL Dotrua• ra.. Sbla 

naaihatlerinb.i tutarak kuvvetli 
bir adam olduğuma okadar mem
nunum ki ... 

Bu acı •Özleriml bitirdikten 
•onra prenıesi tekrar kucakla
dım, tekrar öptüm, öptüm ve 
minderin üzerine fırlattım. 

Amiral hiddetinden çılgına 
döndü. Birkaç defa bütün ırayre
tile ujTafb. Fakat elleri Vf' ayak
lan olıadar .. tlam t.atlanDUfb 

...1__ .__..ı __ , meselesinin meydana çıkmua ucr, U&UUJa-

dı!ı zaman paputan tellfa dOşllrmfttttlr. 

inatçı, hırçın Muharrirlerimizden biri Sen 
ve ataktır. Va- Benuva mektebi Başpapaamı 

zifelerini ihmal~ 
etmez, işleTe: 
IAkayt değildir .. 
Rüfekasma kar

~ı fedakirdır. Bir şeyi fazla 
tamik ve izam etmez. 

* 

görerek bu garip emlak me-
selesi hakkındaki fikrini almak 
istemiş, Başpapas beyanab 

arasında bu ifte aahtekirlak 
değilse bile muvazaa olduğunu 
açıkça itiraf etmiştir. 

Bqpapaı diyor ki: 
Atct beg: H assu ve 

tir • lntiza. 
nazik. ! '1 

- Biz bir eşkiya kafilesi

ve pklığı se
ver. Atak ve 
mücadeleci de
ğildir. Çetin ve 
pnrnzln itlerle 
meşgul olmak 
istemez. Cesa
reti zayıftır. 

Mea'uliyetten 
çekinir, her-
kesle iyi ieçit:. ek taraftarla . 

* Rufa pader.,. buı karilerimll, 
mUtehauı11mı:wa cevaba •eciktifl için 
aabınıwanıyor ve mektup ılindererek 
fotoğrafilerlnln aUbetlal aj'renmu I•· 
tlyorlar. Bu fotoğrafller intlfar cd~cek
tlr. Bu huaııata mliaterih olmalanm rica 
ederis. 

ki iplerini koparmıya munffak 
olamadı. 

Sonra kapıya gittim, açtım. 

Maroniça hili kapının önünde 
duruyordu. · 

- Git, dedim bana Ha•an 
Kelleyi getir. 

Kelle kofa kota geldi. 
- Buyur reia, dedi. 
Amirali JfÖlterdim : 
- Bu adamı al, dedim, yüz 

sopa çektikten sonra fonaya 
çak! .. 

ı<..elle, emrimi dinler dinlemeı 
kamaraya srirdi, amirali iplerin
den •Ürükliyerek çekti götürdG. 

Tekrar kamaraya girditim 
zaman pren•e• yüzükoyun yere 
yabnıft hüngür bünrür athyordu. 

S.nelerdenl.eri dealderde rn• 

nin eline düştük. Bunlar bizi 

istismar ettiler. Netekim iz. 
mirde de ayni ıekilde dolan
dırıcılar elinden çok çektik. 

işin aslı ıudur: Ecnebiler ve 
cemaatler evelce emlak alamı
yorlardı. Bu sebeple kendilerine 
ait emlaki başkalarının üzerine 
kaydettiriyorlardı. Sen Be
nuva müessesesine ait ( 98 ) 

parça emlak te ayn ayn bir 
takım eşhas namına kaydedil
mişti. Bu ıuretle bir muva-

zaa yapılmııtı. Fakat muame
litta birtakım usulsüzlükler 
vardır. Mesele mahkemenin 
tetkik ve kararına muhtaçtır. 

Bizi aldatan Hikmet Emin 

geze kahlatmıştım. Fakat, ne de 
olıa yine kadın denilen güzel 
mahlüka karfı zafım vardı. Güze) 
prensesin yanına yaklaşıtrak saç
larını okşadım. Bir deli gibi aıç· 

radı, kamaranın kötesine büzül
dü. Güı.el gözlerile bana bakıyor
du. Bu bakışlar, bir canavar kar
şmnda titriyen ceylin göıJeri 
kadar cazipti. 

Yanın' yaklaıtım, •üküneUe 
•ordum: 

- Niçin korkuyoraunuz Pren· 
ıea? 

Prenses ltalyancayı pek aıı: 
biliyordu. Telaşla cevap verdi: 

- Nasıl ••• Nasıl korkmıyayına?. 
Ona iHmat ve emniyet ver

mek iatiyen tatlı bir •eale: 
- Korkmayanıs, dedimı la6-

Sinemalar 

.. --------
11

\ Tiyatro Ve Sinem 
1 M E L E K 1 DARÜlBEDA Yt TEMS 

S t N E M A S 1 Sah gUnU aqsmı 1 
matine 21,30 da STAHBUL 

11 Mart Çar,amlta aktamı 

E M 1 L J A N N 1 N G S ' i Y•~:·z taı:bu:;~m ~~ m ~ 
mııhsu' 

MAS l< A-

R f p~!R 1 

GARY COOPER ve 

ESTHER RALSTON 

ile beraber temıil ettiği son 
derece müesıir ve ihtiras ile 
babalik hislerinin mücadelesini 

musavver olan 

YALAN 
filminde takdim edecektir. 

JOHN 
'BOL ES 

I'~ 
/ı• pı-. ,,. 

ile 

LA URA 
LA Plante 
sabırsızlıkla 

beklenen ve 

LORYI 
da 

göre~eğiniz • 

1 

MARSEYYEZ 
filminde 

İTTİHAM EDİYORUM 
C":) ES: 
:::c~ 

:s::- :::c 
2:~ 

B. olmuştur. Kendisine 
ler için ( 16) bin lira 
miştir. ;, 

Bizim malfımatımıza göre 
Hikmet Emin B. bu emlakin 
papas mektep-!crine devri için 
uğraşmıf, hayli de muvaffak 
olmuş. Papaslara, hükumete 
düşmesi lizım gelen emlakten 
( 3 - 2 ) milyon liralık mal ka
zandırmış. Buna mukabil ( 60 ) 
bin lira istemiş. Fakat papas
lar kendisine yalnız ( 16 ) bin 
lira vermişlerdir. İhtilaf bura
dan çıkmış ve bu sayede hü
kumet bu büyük sahtekarlık

tan haberdar olabilmiştir. 

rahat ediniz. 
Hali ağlıyordu. Göğaünün ta 

içinden gelen bir luçkırıkla aA'
lıyordu. 

Bu sırada iemi fazlaca aar
ıılmıya başladı. Anladım ki dı· 

tarda hava iyice bozmuş ve fır
hna, denizi kabartmıya b-.şla· 

mışh. Dışarı çıkıp fırtu:a karfl• 
ımda alınacak tedbirlere nezaret 
etmem lazım geliyordu. Yağla 

kocuğumu giydim ve kamaradan 
çıktım. Tahminim doğru imİf. 
Fırtına müthiş aalıklar?a dehşet 

saçıyordu. Gemilerimiz yükaek 
dalgalar üzerinde heybetaiz birer 
tekne vazi}•etine Jıirmişti. 

Huan Kelle uzaktan beni gll
rGnce kota koıa yanıma geldi 
•• heyecanla haykırdı ı 

Y uan : Şahat • 1111 
Geoc~e de Bo-

N•kl!!1c:!~ııi- llllllll 
rol Mubala B. 
Al.KAZAR - Batdat Hınası 
ALEMDA..'t - lmperatorlçeol• 

A S R 1 - Slbe:rya 
ARTlsTlK - Dat Çoc:uldan 
E'fU~ AL - imparatorun Yayetl.-ı' 
ELHAMRA - Cennet Yolu (Ald 

EKLER - Yunan tiyatro ~ 
FRANSIZ - Yunan Operetb 

İstanbul 

GL-ORYA - ÖldJren Adam 
HiLAL - Panama koraanlan 

M A J f K - Ne~' eler Dlyan 
Tavber) 

MELEK - C4:ınct Yo' u (Fr•11 

:.:iLLET T. - Nnşlt B. 
W.ILLİ - Kadınlara ln:ıınnı• .. 

F E R A H - Varyete 
OPERA - Hattı Ustüva Güneşi 

SÜREYYA - ( Kadıköy ) Plf 
bir kadın · 

ŞIK - Aşk Resmi Gcçlcdo 
( HALE Oıküdar) - Gece Ba 

Bugün Şehzadebafl 

MİLLİ Sine 
Sesli sözln birçok lspd 

şarkılarile dolu 

MANUEL 
Büyük muvaffakfyetle devalt 
or. Matinelerı2,3C-4,30au~ 

nümüı.deki Perıembe 
den itibaren Tenorlann ell 
et Jan Kiepura ve Brigitte...a 

m'in emaal•iı temailltıP 

COŞKUN B 
filmine hazırlanınıs 

KonyadaMe 
lar Tehlike 
Konya, (Hususi) -

gilndenberi şehrimizde 
bir fırtına ve soğuk 
sürmektedir. Kış yeni 
mış gibidir. Soğuk bö 
detli devam ettiği 
tomurcuklanan 
lannın zarar görmesi 
meldir. 

Evvelki gece civar 
yeniden kar düşmilştiit• 

- Fırtına 
yaman!.. Herşey denize 

Hiç telaşa düşmedell 
verdim: 

- Güverteyi boşalttır• 
tarı kapat! .• 

Diğer gemilerimizle 
kaybetmemek için de 
yaktırdım. Vaziyet cidcli 
ahnıfb. Artık en yakın 
na i!tica etmekten batk• 
çaresi yoktu. 

Maroniçayı çağırdıJll 
dum: 

- Yakın bir linıa0 1•• 
E•ir: r 
- Fakat mubterelll 

ea yakın limana ancak 
atte varılır l 

Al 
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KAN BiKAYE 
) 

oınıte eısı, en ısını ecı 
İr Şekilde Parçalamıştı!. 

11"1clcı llalıJrıztlu - 92 - Yazan: Ziya Şakir 
•t .tetkik olundu. Trotak çok dikkat " ehemmiyetle 

.._. esile lstanbul heyeti isticvap olunması hakkında da 
-qeziy ainhı ( indei ıeniye şerefsadır) ol-
t ... ôld e w muhabere ev• muıtu. Bütün bunlar, Hacı 

ugu anlaşıldı. Bntün Nişanın ıahsı üzerinde temer-
~vra.kta Hacı Nişan küz eden itinaları bir kat daha 

llluı oynadığı rol vazı- arttırıyordu. . 
'it ... ~rillınekle beraber, ko- En mühim mesele, (komut-
l -..... Haca M· d•w · yonu mahsus) ta bulunan bir 
llltt Ilı · ınaaa ver ıgı iki zata tebligw edilen (mahrem) eruıe yazılı büy6k bir 

etııanı bir (iradei seniye) idi. Bu ira-
~ • de evrak araaında dei ıeniye mucibince, Hacı 

( bnyordu. Nişanan saraya ve bilhassa 
'1.11~el) isticvap olundu.. (baremi hümayun) a girip çı
di 11:'1~ ne münasebetle ken- kanlardan kimlerle münase
~ll. liıdınde bulunduiu sorul· bette bulunduğu anlaşılacaktı. 
'ei ee &s~a_nc, (Emakini resmi- Zaman zaman, Sultan Ha

i . lleoıye) elen madut oldu- midin aylarca uykusunu kaçı-
iı Çt~ı!4*arriden masun kala- ran, onu rahat ve huzurdan 

h.....ı "&IUUe komitenin mühim mahrum bırakan o gizli teh· 
._:•q ve ·.ı b ditnamcler, ıüphesiz komitenin ·~ liac N~manetleriı .. in Ya an 
~ 1 ışan tarafından lcen- elde ettiği tahıalar vasıtasile 
\etil~ . tevdi edildiiüıi Az.... saraya sokulmuştu. Komitenin 

[)itiraf etti. (~fkin fesadiye) ıinden daha 
'-aı) trhal. (H ıcı Nişan Minu- ziyade, bu noktanın 6ğreııil
"-a da tevkif o~unmuştu. Bü- mesine gayret olunacaktı. 
~ 0 • ınu~ab .re evrakında, Sultan Hamit, büyük bir 
~ ... ~~fanın komite'!e kudretli endişe ve merak içinde, 
if'1Yet oldt·ğu anJaşıJıyordu. bu isticvabın neticesini bek

~:cı Nişanı elde etmek, lerken, komisyon da Hacı 
' komitenin esrarile teşki· Nişam kemali mc~aretle is
~;:ıc'?'•dını da e!e get;irmek tintakta dt:vam ediyordu. 

mtitevekkil g6rünUyordu. So
rulan suallere, güler ytizle ve 
büyük bir nezaketle cevap ve
riyor. ( Heyeti fesadiye ) nin 
ıimdiye kadar tasavvur ettiği 
tertibat ile son hadisenin bü
tün esrannı izah ve itiraf edi
yordu. Nihayet, ( Mahrem ira
dei seniye ) ile tebliğ edilen 
sualler bqlamıştL 

(Arkam var ) 

Bir Cevap 
lzmirde avukat M. Şakir 

Beyefendiye : 
Pekçok teehhllre uğnyan 

mektubunuzu alır almaz, derhal 
cevap veriyorum : 

.. Ermeniler tarafından 
Babıilinin baaalmak tqebbüsii 
esnaaında Rus sefirinin Babı 
Aliye geldiği ve sadrazam Sait 
Pı. ile g6rllştilift hakkında 
hiçbir vesikaya destres ola
madık. Eğer Rua ıefiri Babı
Aliye· gelmit ve aralannda 
kayıt buyurdufl nuz gibi bir 
muhavere de cereyan etmiş 
olsaydı, Sait Pş. bunu habra
bnda yazardı. Hayal meselesi
ne gelince : Saray hayatına ait 
buıusi malümat j>ekaz kimse
lerce malümdur Efendim. ,. 

ti. Alelhw:us, bu aC:amın Hacı Nişan, çok metin, çok 

~ onıbala Müsabakamızın • 

z. Ş. 

ikinci 
iki Numarası Daha Çekildi 

1'ombal..ı Kart/a,.ınızdan ( 52 J Ve ( 27) 
Numaraları Da Bugün Bulunuz Ve Çiziniz •• 

~'-. tara·ı t lnei sayfada) 

'' ~· h~ çıkan nucıaralar (17) 
fi)) ctı: dır. DiinkGler de (52) •• a . 
~ Bu 'lumaraları elbizde 
~ il on iki kAJ'ttan hanl(i-
~ b\ll'1raanız Uzerleriı:.i çi-

~.' & __ • 
·~ii ~C:lan bir mtlddet 
~;~. ••kit birçok numara 
~ olacaktır. O zaman 
~"4lrıllız:ı bakınız. Bı:n'ardan 
~ ~ dolz.ıya y~~lqtı~
~ ._. ııda ıre çizilmemış 
r~tc~~t~r. hoı yer kaldıjım 

... qllıız. 
~ l\.t1-11 t. ' 
\!..~b_. L ~cndin:ze dllşfuıilntlz, 
....... U kart.aaı dan hangisi 
~Çabuk dolacak, yini 
~~ b ak? B;ttabi bilemezsi
~ Uöıu tayın etmek sadece 
L.~:ıae tesadüfün elindedir. 
~ ~ .:evki de, heyecaDJ da 

3 ....._ bo noktadadır. 
~ 'r oınba?a oyunu bu 
:o~\.\) leldiği zaman, (SON 
~ llUmaralan çekmiye 
'6yJi,tt~~k ve size şunu 
!iti LGtieaı l: . 
L:-". ktttt.n e ınızde bulu-um on 
~ dolaca ,..hangisinin daha ça-
~~ 011, '1ık gına hllkmediyona
~ 1ırtı O}'Uııuz, diğer on bir 
~ b iliz ve alıkOyduğunuz 
~~ k -eratın neşredilecek 
dt~onlarJa birlikte mat-l.' (etiriniz veya g6n
~ . Buna mukabil mat-
~ilt ~tiLap ettiğiniz kartı 
~ ecele, fazla olarak o 
' v:alıaua bir .. 11ra,, numa-

6 tecektir. 

~~-- ~n tebdili mua-
t&... N PO~T A bbtı!dtünuau, ___ r.ın 
..... ftlı • . . " u ~i -
~ltın~zı~ . en bllyllk ainc
\'-iltrin ~n banne çağıracak ve 
"-\\a.ı\lrU: bUZUrunda, No~er 
~ a.ıcıt bun da kontrol& aitm-
~ çek aki tombala num ra
' e el!ek, aia emada bu-

. 'ltı• ~ 6'iD 

ertesi 3iin illn edecek ve ka· 
zanan her karüne mutlaka bir 
hediye verecektir. 

Kaç Kisi Kazanacak? 
Bin mi, bq bin mi, OD bin 

mi burasını kestirmek bu da· 
kikada mümkün değildir. Fa
kat tekrar edelim: En çabuk 
dolacak olan karb kaç kiti 
intihap edene, okadar karie 
mutlaka bir hediye verilecek
tir. Bu karilerin adedi kaç 
oluna olsun 1 

Hediyelerimiz Nelerdir? 
7 - Hediyelerİmiz arasında 

muhtelif kıymette olanlar var
dır. Birinci hediye naklen (150) 
liradır. ikinci hediye mükemmel 
bir gramofon mrıkineaidir. Ü
çüncü hediye f .,· \ ) irat da: 
düncü hediye L • • •• .yo maki
nesi, beşinci hedıye ( ~5 ) lira 
nakit, albna hediye bır albn 
saattir. Hediyeler arasında kıy-
meti (50) lira ile ( 15) lira ara
smda değişen erkek, kadın ve 
çocuklara ait pek çok eşya 
vardır. 
Hediye Nasll Dagıtllacak ? 

8 - Tombala klğltları olan 
her kari mutlaka bir hediye 
kazanacakbr, fakat bu hedi
ıelerin kıymetleri muhteliftir. 
Bunlan nuıl taksim edecejia? 
•SON POSTA,, bunu da d~ 
fiindU, ve iyi bir usul buldu. 

9 -Matbaada kartınızı ta.. 
dik ettirirken o karta mahsus 
bir de seri numaruı almlfhmz. 
Klğdmız tomb~yı kazandı~ 
zaman yine aynı pde, aynı 
ıinema binasında bu 1eri 
numaralan &zerinden ikinci 
bir kur'a çekilecek. kazan· 
dıtuuı hediyenin cinai bu 
kur'ada anlafllacaktır. 

Me1ell kur'a kutusundan, 
f arzedclim, evvelA ( 8 ) nu
mara çekildi, hediyelerin liste
sine bahtınız, bu ( 8 ) numa
rada ( 150) lira yaZJhdır. 

Şu halde bu (8) sıra No. fiı 
kimde iae o (150) lira kazan-
11111 ıılemektV iCupoaun1W1 

gasterip m&kAfab alacakanuz. 
Devam ediyoruz.: 

hdnd olarak (12)numara çık
b, hediye listesine baktınız,,(12) 
numaranm hizasına bir albn 
uat konulmuştur. Demek bir 
altm mt k•nnmıpınızdar. 
Kuponunuzu g6sterip hediye
nizi alacaksınız. 

Meccanen Bir De Sinema 
Seyredeceksiniz 

Yukarda kaydettik: Tertip 
ettiğimiz etfenceye iştirak için 
hiçbir zahmet yoktur. Yapa
cağınız bütün iş, kuponları ile 
birlikte tombala kartlannı kes
mek, ıonra ıuetede bergün 
neşredilecek olan numarala
ra bakarak kartlan doldur
mak ve nihayet bir gün 
ünemaya gelerek mütebaki 
numaraların çekilmesinde hazır 
bulunmak, fazla olarak hedi
yenizi ~lmak ve mec~en 
bir de aınema seyretmektir. 

Maamafih sinemaya gelmek 
için, meseli lqra karilerimiz 
de olduğu gibi bir mecburiyet 
1oktur. 

Sinemada çekilecek numara
lar ertesi gftn g-azetede ilin 
edilecektir, l>akar, anlar, karz 
bmzın kazandığını g6rüneni
elinizde bulunan ıeri numara
.. okuyarak, mlikAfat lilteai
ae bakar, hediyenizin ne ol
dapna ela anbyabilininb. 

Tombalarnaza Taşra Karile
rimizda iştirak Edebilirler 

latanbal haricinde bulunan 
karllerimb bize m•ababmıu 
kendilerlnlD de lftiı'ak edip ede-: 
.ı7ecelder1Dl sormaktadırlar. 

Soa Postanın tqra karilerini 
ihmal etmesi elbette mümldla 
cletildir. 

Buna ratmen tasrih edeHm: 
Müaabakamaza tqra karileri· 

mis de ittirak edebileceklerdir. 
Ba maksatla kartlaruu tudik 
ettirebilmeleri ve aıra namaruı 
alabilmeleri ~in kendilerine k&f i 
derecec!e zaına.-, hıravı 1acakbr. 

Dikkat 
Knronl ~r 

tanfmclads. 

J estif adediniz 
ı - .... s Nbn ·~·,..-. 
1 - IW ll&tlr 4 keUa. IMup _. 

'-ektir. 
s-ıı.11111 Sedet u. ım,... 

•üabUlaclecllr. 
4 - H• S ı \brdan ful.... t 

kupa lll•• edllmeUdlr. 
S - Her ku~n Uzerlndeld tartht• 

bir hafta müddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilin kuponunu saklayı
nız.. Bundan 5 adedini iliıunız. 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta Ue idarehanemize gön
deriniz. lllmıunn l'ueteye rir
mesi için bu kadan kifidir. 

=SON POSTA ==-J 
BEDAVA iLAN KUPONU 1 

10 - Mart - 1931 1 

ESK1şEHJR OKUYUCULARJIOZA -
Ba,a.dn ltlbarem meafaatlabl do,&. 
nG7onanıı •• ruetelerlnlıln evinize 
clGkkJıunıu, dairenize kadar muntuam 
bir f9klld• relmeallll lıtlyor1anaı Horoa 
otl• tlcaret-ealae •Graeaat edlab. 

uzZETIJ TA ru VE ŞEKERLEME
LER - Baklava, blSrek, peksimet, ba
dea ameli, ıuaam hel•ua, ....... r•~ 
ter n lhtlyular ~la çolıı leueta. we 
...sde yenir. 

Şlflu Bomontl ..... ,.._ lnet ..,. 
ıokafı numara S llublle 

MUHTEREM TÜCCARI.AR - Cllm· 
-ilk ftlerlnisd• l•tlfade ıı&rat teablllt 
ıe teminat lıtersenia babçekap1 ~ 
ıaa hanında lıhaml Ahmet fırmuua 
ıerlalL 

KOSA Y lsTIYENLERE - Kobaya 
ıtlyacı olan doktor k7'erfn tebreml· 
nele Saray me7dana caddeainde (64) 

waarab haneye mllracaatlan 

Doktor Kilat S.W. - el.l ...... , 
1eı..tuJduj1a •lt•haua& 

c.taJofla, ee.w.ıı. ..... 17 

ZA YI - 0.ldWar uk•I• ..
!J .. .,, ahnat old.,_ hlWe idile
r ... kaybettim. Y..ı.lal aı.c.taa
cl9a llaıu.& JOktur. 

o.acSar Abmediye eadct.I NÖ. 125 
AıJ Rf.llZI 

BULGARiSTAN, ROMANYA - Ve 
b~l9a Avr ........ Y9 ~'• .,, ... 
rw. lınaDamlu ldanın :rem•• 90baluı 
ea... flatla yapmaktayım. Ba IObalar 
oclamıu aaıttıfı s ibl on, oa bet okkalık 
•• iunul, lld Of tepal kucutmak, iç 
d8rt ,...,.,. plflrmek sfbl b~ 
çqit hbmetl f&melııtecllr. 

Galata Topcular uddufnde 
(23) namarada AU HOSNO 

Halk Mektepleri 
Birinciliği Alan Kars 

Vilayeti Oldu 
Ankara, 9 (Hususi) - Halk 

mektepleri imtihanlan bitmek 
üzeredir. Bu sene halk deraa
nelerine 450 bin kişi deva:u 
etmiştir. Memleketimizde halk 
dersanelerinde daha okuyacak 
(2,5) milyon kişi vardır. Bun-

.arın okuma ve yazmalan ancak 
10 senede mllmkün olacakbr. 
Halk denaneleri açmak hu1U-
1Unda birincilik Kars viliye
tindedir. Valiai, bundan dolayı 
kıdem zam1111 almlf, takdirna
me verilmiştir. Kan viliyetinin 
dörtte bir halkı cehaletten 
kurtulmuştur. 

Maarif vekileti (1700) oku
ma odası açmlf, buralar için 
{183) kitap neşretmiftir. Ay-
nca halkm. okumuı için bir 
proje buırlanmıttır. Bu proje
ye ı&re l.taııbul, Konya, An
kara, Eskişehir, Sivas, Trab
zon gibi bllyük ıehirlerimizde 
balk denaneleri, aeyyar mu
allim kurslan açılacak ve bu 
muallimler bir sene tahsilden 
aonra her köyde dlSrder ay 
kalarak bOUln memleketi ge-
ıecektir. tlk tecriibe bu sen 
Konya viliyetinde yapılacak 
vil5yct dahilindeki muallimler, 
bu sene tatilde hütliD köy· 
lerl~. 

Bu Sütunda Hergün _j1 
Y azu ı N•cf!li Yıu•/ 

.._. _____ _ 
GüneşDQğduranHoroz 

Hikmet Arif kendi halinde J ona ı 
1akin ve sevimli bir adamdır. - Sen arkadqlannm ya 
Ben onu, harareti 40 dereceyi mnda bir aksi aadadan başka 
geçen bir hasta iken de gör- birf ey değilsin. Çok zayd ve 
dilm. ipi% dolaşbğı, mahke-1 gülünç oluyorsun 1 demiş. Hik
melerde ı0r6klendiği, parasız met kendisini mtidafaaya kal· 
kaldığı zamanlara da ıabit kııınca nişanlısı omuzlarını 
oldum. Fakat, halinden fikiyet Iİl.kerek: 
ettiğini duymadım. Hele yüzün- - Ya Fikretin alaylan n 
deki o açık tebeuUmün bir Seni kimse adam yerine koy· 
dakika olsun silindiğini habr- muyor iıte f.. 
lamıyorum. Bunun içindir ki Hikmet bu acı saszlere ev
onun feliketlerİ!le ki?Dse ebem- veli ehemmiyet vermemİf. Fa· 
miyet T•rmez. Hikmet Arif kat, yalnız kaldıktan aonra 
hümma ateşleri içinde kıvra- "günq doğduran horoz" hik:i· 
nırken bile doıtlan ondan yesini babrlamış. 
kendi kOçük dertleri için teselli O, çatık bir çehrede bil . 
beklerler. tebessüm uyandırsbildiği :za· 

lf. manlar vazifesini yapmış bil 
Bir gtln Hikmet Arifi bir- kahraman gibi JrW"W' ve heye

denbire deiifmiş gördük. Ak- can duyuyormuf. Ve kendi elem· 
pmlan toplandığımız gazino- lerini içinde gizliyerek dostlarım 
ya bizden evvel gelmiı ve bir kalbinin yalnız iyi taraflanm 
hayli de içmiı. Sorulan feyle- açıyormuf. Fakat nişanlısının' 
re cevap vermiyor. Mütekallis kendisini istihfaf ettij!inf 
parmaklan aruında bir kibrit ıörilııce kanaati altüst o ~, 
kutusunu evirip çeviriyordu. Ye keDdiaa<len şüpiıelenm ' 

Onunla daiına ıakalqan bqlamıı. Ha:cikaten zu · f. 
F"ıkret İ4İ alaya boğmak istedi. iradesiz ve mfınfail bir a c. ;·ı 
Fakat, Hikmet Arif kindar ve olmak ihtimali ODU bir n c.: 

sojıık bir ta•ırla dişlerini gı- nuna çevİn!ıİf. Butnn bu işler
cırdatarak .. hayvani,, diye mu- de bizim de bnyük bir mes'u· 
kabele .ui. Fikret mahcup ve liyetimiz olduğuna, onun samim 

yetine ayni •~imiyeti<' muka· 
biraz d. korkak, batım önüne bele tsbnedijimize hnkmetmh 

etcli. Bilbma rakrete fena .haldt 
Hepimiz için vefakar ft 

mlltfi.k bir dost olan Hikme
tia bu ini feverana bizi fafll'l-
mıtb. İnfillka mnheyya bir 
bant fıçım &atllnde imifiz 
gibi tehlike Ye korku hialerile 

I• 
içeri~. 

O akf&lll bizden ayrıldı" tar 
IOnr& doiruca nifaıılısına uğ 
l'UDlf Ye ona: 

- Sen de bir l&htekirsınl 
demif. Nifan y8z6jilnil oda 
DID orlamna fırlatarak çık• 
mıı, gitmiş. Birkaç gün ya
kın köylerden biriainde kal
mlf. Akşama kadar karlardı 
tek bqma dolqarak kendi 
kendisini bulmıya çahşmif. 
Nihayet meyuı bir \ı.;c14 

eme cl&ım&f. 

* Hikmete kapıyı nişanJ ... 
açmış. Aralannda birşey g~ç
memiı gibi kadın aükll.netle 
Hikmetin tapkasını, paltosunr 
alm11- Birdenbire bqanı Hik· 
metin göğsOne aaklıyarak 
göz yaşlan içinde: 

- Seni seviyorum, 88111 

güveniyorum. demiş. 
Şimdi okadar mes'ut ki. •• 

titredik. Ytlbek Rlle konq
maktan bile çekiniyorduk. 
Milthif bir felaket haberi al
mıt imanlar gibidik. Filhakika 
Hikmeti bu derece 1&rSaD 

hadise tasavvur edemiycccği
miz kadar feci birşey olma· 
lidL K&çlik. ehemmiyetsiz ba
hanelerle onu konuıturmıya, 

içindekileri d6ktlirmiye çah
Jıyorduk. Fak.at, Hikmet hiç 
birimize cenp vermiyordu. 
Aleyhimizde fiddetli fikirJer 
bealiyor gibidi. Buna, temua
mızdan tiksiniyormuı gibi ür
permeainden ve gözlerimizden 
kaçumak için cebri nefs~t
meainden anhyorduk. Ostüste 
bir iki kadeh daha iç~lden 
sonra birdenbire ayağa kalktı. 
vnznmlize bile b .. kmadan Afyon Meselesi Son Safhada 
pardesüaünU elinde ıilrükliyerek Ban gazeteler hiktimetin 
çıktı, gitti. bam Afyon ihraa için de * lisans alınma11 hususunda 

Bu ,.ak'ad~n bir ha~a ·~ı:. ı ~~~n~ul gilmr?ğiine emir ver
ra Hikmet daıreye geldı. Y uzu dıgını yazmış.arsa da ba 
gllüyorda._ Ben nud kaqıJa- haber doğru dejildir. l.ium 
mak icap ettiğini birdenbire y:ıhıız uyuşturucu maddeler 
keatirememiftim. "fikrete tar- içindir. Söylendiğine g&re hil
ziye verdim, banıbk." diye kümet lisanı usulftntl kabul 
.aze bqlada. Bap, ona kar- etmekle beraber memleketimi
fi laer zamankinden daha iti- zin gerek afyon istihsali ve 
nalı dawanmak IUzumunu his- gerekse afyon milftekkab imali 
Eediyordum. Biz onun kıymeti· 1 hususunda Avrupa devletlerine 
ni fedaklrbğının aksülAmelile faik bir vaziyette bulunduğuna 
karfalqbktan sonra anlamıştık. nazan dikkate alarak önümüz· 
Uzun bir aynlıktan sonra tek· deki Mayısta Cenevrecle top
rar buluşan iki dost gibi hara- lanacak beynelmilel afyon 
retle kucaklqbk. konferamanda dilnya bbbl ihti· 

111- yacımn (40 %) imal hakkı111 

Hikmet Arif bi senerJ" _ • tiyecCğİ bekJenmektedir. 
beri nişanh idi. Son :.. •. ıa~ı.; ... 

L--- Şehudebqı 
da düğün için IUl%1rianıyorou. 

1 

Ferah sinemada 
Hikmetin bir deli gibi hepi• Bu ıece halk receal •lneına, 
mizl korkuttuiu ıün Mevhibe t11atro ••rvete. 
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lam ostümler ihtiyaç kalmadı 
Çünkü; Galata'da Karaköy' de Börekçi fırını sırasındaki büyük mahallebicinin üstünde kain 

•• E 
• .. 

rı 
Kat'iyyen ısmarlamadan farksız, en mükemmel ve en şık 1 ngiliz kumaşlarından en son modaya muvafık ve kemali itina 

ile imal edilmiş hazır elbiseleri her keseye elverişli fiatlarla muhterem halkın en zan istifadesine 

• • 
Y Dl 

Çocu "u uzu Sevındir · niz ... 
.,TÜRKİYE iş BANKASI 1 

y,... .. 
iyankosu 

2 nci keşide 11 

BÜYÜK 
35,000 L 

• 

a · 1931 dedi 
• 
ı 

A Y R 1 C A : 15,000, 12,000, 
· ı0,000, 8000, I. .. iralık ikramiye 

VE: 25,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

Yeni Neşriyat: 

Uzmin Apandisitin 

Radyojik Teşhisi 

Doktor Kftzım Nuri Bey 
tarafından neıredilmif bir bu
çuk formalık bir eserdir. 
Kuşe klidı ftzerhıe basılmış 
Apandisite ait 8 adet resmi 
havidir. 

TUrk lktısadiyatma Dair 

Düşünceler 

Doktor Z. T a.lAt 8. tara
fandan neşredilmiştir. lktıaat 
hayabmızdan bahsetmektedir. 

Havamhk Ve Spor 
42 inci sayısı intişaı: et

miştir. MUnderec ti: Tayyare 
cemiyeti 7 yaşında. Balon ve 
tayyareden sonra Kutba de
niz altından gidiyorlar, niçin 
kadınlar daha iyi tayyareci 
oluyorlar? Rekor haftnsı, boks 
şampiyonu, memlekette spor 
hareketleri vesaire. 

VAPURLAR ] 
Şark laUbbarab tlcartJ• aaw....a 

ISTANBUL 

Puart .. ı 

Bugün Beklenileoı 

Vapurlar 

Eğe Türk - Hopadan 
Marmara ,, • Mudanya Gem-

likten 
Gül Nihal,, • Bandırmadan 

Kırlangıç ,, • lzmitten 

Exton - Amerika - Nevyorktan 
Exhibitor - Amerika • Költen· 

ceden 

Olympo• - Alman • Hamburgtan 
Paleatina - ltalyan • Triy~ateden 
Ciyanikolo - " Köatenceden 

Çiçeria • Ruı • lskenderiyedcn 
Cide Türk • Cideden 
Erı.urum " - Rizeden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Saııdet Türk • l:ı:mire 
Aydın n • Cideye 
Nilüfer • ·Mudanya Gemliğe 
Uğur " - hmite 
Asairya - ltalyan - Trlyuteye 
Hilal - Türk - Cldeye 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata kaprü 
Batı B. 2362 .Şube aceatealı Sir· 
kecl Milhürdar zade hanı l 2740 

PiRE- ISKENDERİY 
POSTASI 

(ANKARA) vapuru 10 mart 

Salı 10 da G1ılatadan 
kalkarak çarşamba 

sabahı lzmire, pcrıem-
be sabahı Pireye, cumar
tesi sabahı lakenderiyeye 
varacaktır • lskenderiyeden 
pazartesi 15 te kalkacak çar
şam- (P• ) .ye de uğrı· , 
ba ıre yarak per-
ıembe fstanbula gelecektir. 

Porselen, kristal ve Ma
den yemek takımı ahnacak 

İdarece mübayaa oluna
cak 43 'kalem muhtelif ıofra 
takımı muhtelif fiatJarla ta
libi uhdesindedir. Tenzilen 
itaya talip olanların şartna

me, numuae ve son fiatları 
ı<Snnek üzere her rün ve 
münakaıaya iıtirek için de 
12 mar 931 perşembe gllni 
saat 16 da mt1nakasa heye
tine gelmeleri. 

Devredilecek ihtira Berab 
"Vldalnno cı lıı surette 11tlnşhrıl· 

muı uaulline" dair 1927 senesinde 
\ff'.rllcn 608 numarala ihtira beratının 
sahibi meıkdr berata tamamen devret· 
mck veya onu ı.tımale mbaada etmek 
attusundadır. 

Bu bapta daha fazla malüıııat almak 
Ye it hakkında konutmak için Ylk.ack• 
kaldınmdn. 65 numarada J. B. Dalegrlo 
ffrmaama mnracaat adllmeaL 

Dişleri inci gibi bey 
latır, oksijenli sıhhi 

hakiki yerli malıdıt 
Fiab 20 kuruştur 

Senelerin ika 
ettiği hasarın en 

güzel vasıtai tamiridir. 

125 Kuruş Yüzü İle Kuştüyü 
latanbul'da Çakmakçılar'da KuştüyG fabrikasında yüzile 

12 liraya, yüzile yorgan 1~ llraya, yağlıboya yaabk S liraya, 
tüyünün kilosu 125 kuruftan başlar. Kuştüyüno mahaua ku--~

çok ucuz aabhr. Tel. i.t. 3027 

İstanbul ticaret müdürlüğünd 
latanbul dokumacı, yaz:nacı, işlemeci ve trikotaj 

cemiye~:nin idare heyeti intihabı 11 mart tl31 çarşamba 
ıaat 10 dan 16 ya kadar Çakmakçılar yokuşunda büyllk 
handaki cemiyet merkezinde Ye ertesi günü de ayni 
Etmeydanında 'dokumacılardan Ömer Efendinin atcly 
intihabata devam edileceği alakadarana ilin olunur. 

V asivetn meler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, K?ntrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE \CARŞISINDKI 

AL TiNCi NOTER 
DAIRES!NDE YAPTIRINIZ 
Eüyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Prote•tofar misli görülmeıuit bir aüratıe rtdı .. 

lstanbul Mahkemei Asliye 1 
6 ıncı Hukuk Dairesinden: 
Emine Hanımın kocası olan 

Eyipte Defterdar Davut Ağa 
mahalleıinde Odalar ıokayında 

25 numaralı hanede mukim 
Hasbullah Ef. aleyhine ikame 
~ylediği booanma davaaıudan 

dolayı licclittebliğ gönderilen 
dava arzuha i ~ureti mumai.ey-

hin ikametgahını terk ile semti 
meçhule iittiği beyan olun· 

masına binaen teblii edileme
mi~ ve bu suretle mezkfır teb
lij-atın ilanen icrası karargir 

olmuf bulunciu~undan mchkeme 
divanhanesine talik olunan bu 

baptaki istid'a ıuretine tarihi 

talikten itibaren on bct giln 
zarfında itiraz edilmediği ve 

yevmi tahkikat olarnk tayin 
olu an 13- 4- 931 IP!nU saat 
13,JU da İstanbul Asliye 6 ıncı 

lnıukuk mahkemsinde bizzat 
veya bilvek!l ispatı vücut 
edilmediği tnkdirde hususu 
müddeabihe ait tahkikatın 
gıyaben icra edilc:ceği malum 
olmak üzere ilin olunur. 

Dotum Ye kadın butah 
MütehaHıaı 
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