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Tamam Olarak 
Okuyunuz ... 

• • • 
iKiNCi 

TABI 
llılıide Muhalefet Yap-'ı ·Birçok Antikacı Ve Tüccarların Canı Yandı 
lf Olan Gazeteciler A • 8. ''A L •• 

Arasında Srl lf rSeD Upen,, 
E'zet Gösterilmelerini Rica y • İ · K İ · 
denler Vardır, OeniliyGr UDaDIS ana aç l 
~ -tnıı k.ara. 11 (Huaust) - Bu- V K J k k Y • J lıı Mıllet meclisine dahil ol- a p U r a ar e ll e t 1 "" ~ Il er 

~tr~ tevat tarahndan, Halk H e r ı· f ı· 8 1 a m a d 1 1 . ,. ~sın U ,.."'" .ı ••• 
tııahsus ı4 meb'ua namzetlerine 

k.rdı . listesine lair.ılerinin 
•~ rıcası ile yapılan müra
~attaf el' ~· an devam etmek-

ır. 

~Bu dakikaya kadar talep-

tettı.e Verenlerin adedi 300 il 
Çtniştlt ~e 

1 
• • Bu zevahn listesi 

~u: eruı arkası alındığı ve 
hp lap g(lnQ yaklqhğa zaman 

ı acaktır. 
8ııgü 

lııt n meb'aa bulunan ze-
~ ~ . g.elince ı fırka umumi 
~ \iplağinin tamimi mucibince, 

~t~·· azamı, reni intihapta 
tkıc u.a olma11 isteyip lsteme

~di~ hakkında aorWan auale 
'i ~il ceorap venniflerdir. 
~ ttıı intihapta namzet g&s-
~dccck &evatın isimleri hak· 
>ak~. el' an biÇbir tereffüh 

-tl 
~~aradan &beden bir ri
~~~ sr~re Şeyh Salt ilyam 
~da Diyanbekir latildll 
llbL Ctneainde muhakeme edil· 
~-olan Madalyonda dolaadmlan Hfi•nÜ Beydir. Maaa.fa N Mirmiı:ldyo aittir 
C:Uc d sabık muhalif ga.ze-
~ı_r . e.rı buılan yeni inti- Topal Antuvan Yani Maran- kirahyarak kuyumculuğa baş-
" d lltaılerinin namzet liate- gapolu isminde Yunanlı bir lamıı. Kendisi oldukça aan'at
' ~ ricutle Halk fırka- genç bir sene evvel Kapalı kArdır. Beyoğlu ve Kapalıçarşı-

l ~ aatta bulunmuşlardır. Çartıda kuyumcularda Arabacı nın en bUyük mücevheratçı 
~1111 2 inci sayfada J oğlu sokağınöa bir dtikkan [Devamı 3 üncü sayfada ) 

TOMBALA 
~iisabakamızda Geç Kal~ 
~lŞ Olan Karilerimiz De 
ı!Ştirak Edebilirler 
fl fl.tJhaları Havi Gazetelerin Matbaa
Qll /{er Dakika Tedariki Mümkündür 

l ~~b 1 ~tllerı Ulda ve taırada bulunan 
'ldılt_ 81llltdetıı birçok mektup 
~lt t u mektuplarda tertip etti• 
~~ lçı..onıbaı• mOaabak&1ına itti
"ı,ll tide bulunması lizım 
~ttt't\l 12 lonıbala lhhuını ilk 

~~l>et:~~a ~ecınediklerlni veya 
~-y erini aaylemekte, müıa-
'~t-~ 1tlirak için bir çare aor• 
1 •rlar. 

.._et.tem· 

DÜN 
ÇEKiLEN 
NUMARALA 

1 

2 

'"• ,, . ıı karllerfmlz.ln arzula· 
• "trtne ,,~ sretirnıelc lpn kollekıl-

' U-u lltdan tombala llvhalan• 
'l'ta ecf LL 

en 'IJU' miktar 11&Zete 

tefrik etmi9tir. 

iJu g:ızeteleria matbaadan her 

~aJrılıla tedariki mGmkilndllr. 

Müsabakamızın şart
larını !ut/ en yedinci say
/ amızda okugunnz. 

Bir Haydutluk 
Üç Kişi, 
Bağlayıp 

Eir Şoförü 
S<'ydular 

Evvelki akşam (2448) nu· 
marah otomobili idare ede, 
toför Aleksandır Efendi Bey
oğiunda nöbet beklerken üç 
mü~teri yaklaşmıı, kendilerini 
Bulgar hastanesine götürme· 
terini ı5yle'11işler ve otomo· 
bil hareket etmİf. 

Birkaç dakika aonra oto
mobil hurriyet abidesi civa-
nnın karanlık ve tenhalıkları 
içine dalınca otomobil dur
durulmuş ve ani surette atılan 
bir iple şöför bağıramıyacak 
bir hale getirilmiı. Kollara 
bağlanmış; cebindeki 16 lira
sı alınmıf. Kollarının bağ
lanmasında kullanılan ıpın 
ucu 91kı. aıkı basamak de
mıirine raptedilmiş ve halile 
bıra!:ılmıştır. Sabaha karşı 
yoldan geçen inşa nakliye ga
rajına ait bir kamyon rakip
leri yol lizerinde duran oto
mobili ve yanınd bağlı bu· 
iunan ve baygın bir hale 

elen ıöforn görerek gelip 
urtarmışlardır. 
Aleksandır efendi. civar

daki Jandarma karakoluna 
m1lracaat ederek •ak'ayı an-
1..tmıttır. 

Şoför Aleksandır EJ. 
Karakol kumandanı, kendial

n~ birçok aabıkahların fotot
r larına göstermif, fakat bun-
1 rla ınütecaviı.ler araaında mü· 
şa.behet bulunamamışbr. Şu hale 
nauran vak'a bu şeklile neti
ceknmiş addolunuyor demektir 

Ha buki, şeh ir ortaıında şÖ· 
för kaldır an bu ~er serilerio 
yaphklnrı yanlarına kalmamalı · 
dı,., Kalacak olursa daimi bir 
tehlike teşkil edebilirler. kana · 
abnd.ıyız. r . 
Kanlervil 

Şatosıı 
Hortlağı 

Yeni Edebi Tefrikamız 
(Mes'ut Cemil) in terce

me ettigi meşhur lngiliz 
edibi (Oskar V ayJt) m bu 
en güzel eserini bugünden 
iti9aren 5 inci sayfamızda 
zevkle takip edeceksiniz. 

Dün Yine Bir Genç Daha Öldürüldü 
-----

vak' anın Sebebi Basit, 
Manasız · Bir Kavgadır 
Ge!lçl~ğe Biraz-Dah.a Temkin Lazım 

Fatihin Çifte kurşunlu med· 
resesinde · Arif bminde biri, 
ayni medrese -halkında Necmi 
adlı bir genci bıçakla vurdu 
ve öldtirdü. Gene bir gence 
d9ha göz yumduran bu hazin 
vak' anın basit sebebi ifte 
şudur: 

Katil ve mevzu
lxılıi$ Makbule 
Hrını?tla annesi 

Necmi Efendi, arkadatı Fariı 
ve Osman medresenin 6n mey
d nlığında birlikte yemek ye
mişler. Az aonra Arif de bun
lara iltihak etmit ve şakalq
mıya başlamışlar. Bir a.r .. 
Arif, Necmiye hitap etmiş; 

- Okadar atıp tutma, med
( Devamı 2 inci sayfadtt 1 

~ 

f"Hizmeiçi/er Belediyede _Tesçil Edilecekler.,,l Gazetetcr l 

Aile reisi - Belediye ev hizmetlerine de burnunu wktu, 
bizim ev Y enicaıni avlusuna döndll. 

ı, 



2 Sayfa SON POSTA --
( Halkın Sesi l r DABILI 
Müstakil Nam
zetliklerini Ko- Sigorta 
yanlar Ve Halk Şirketleri 

Arif Feyzi Bey iaminde A •d• 
bir ,muallim müstak_ill.en ~ ikayefÇl lT 
meb ualuja aamzetlıj'ınl V ~ 
koymak teıebbü•Gndedlr. 
V a:ılyetl hUU'a ile oldukça 
tezat teıkil eden bu tqeb· 
bü kartı•ında dün halk 
ile temas ettik. Aldığımız 
miltalea da fUDlar oldu: 

Şen et Bey ( Nişan taşı, T q
rikiyc, Çiftcbakkal 7 ) 

- S6yliyecek çok ıeyler 
Tar ama. 

- Ne gibi? 
- Müstakil namıctlere rey 

Terilmemelidir. 

* Niyazi B. (Aksaray, Sami 
Pş. caddesi 35 ) 

- Bugünkü devirde inti
habatta f ırklar konuşur; şahıs
lar değil. Mademki Halk fır
kası timdiye kadar muvaffak 
olmuştur. Bundan sonra da 
muvaffak olacağına eminim. 
Binaenaleyh herhangi bir kim
ıenio milstakil namzetliğini 
makul bulmam. 

~ 
Slllcyman Bey ( Şabinpaşa 

otelinde 21 ) 
- Ben aiyasi ıeylere karış-

mam. 
~ 

Sadık B. ( Seyrisefain ida-
tesi memurlanndan ) 

- Ben kimsenin taraftan 
değilim, ortadayım. .._ 

Rilstembeyli izzet B. ( Sir-
keci, Trakya - Hayrebolu 
otelinde) 

- Cumhuriyet devrinde 
herkes müstakillen namzetli
ğini koyabilir. Bu itibarla 
mllstakillen namzetliğini koyan 
ilk mektep mualliminin hare
ketini muvafık görürüm. 

lf. 
Mahmut B. (Sirkeci Aydos 

oteli 4 9) 
- Ben halk fırkasının nam

zetlerine itibar ederim. Bun
dan başka müstakil namzet
'iğin manası yoktur. 

• Ali B. (Sirkeci, Meriç ote-
'inde 5) 

- Alakadar değilim, hiç 
>ir fikrim yoktur. Aklım 
kendi işime yetmiyor. .. 

Osman Feri dun B. (Beşik
taş, Ihlamur caddesinde 9) 

- Müstakil namzetlerin 
rerine fırka namzetlerinin tercih 
edilmesi daha mantıkidir. 

Bu itibarla müstakil nam· 
zetlere değil, fırka namzet
lerine rey verilmesi tarafta
nyım. 

Oç Gazete Toplandı 
Açık neşriyatta bulunan Piliç, 

Bıldırcın ve Çapkın Kız ismin-
deki üç mizah 2azeteıi dün müd
deiumumilijin emri ile toplan
mıfbr. 

Etfaiyeye Para Veremi
yeceğiz, Çünkü Kir 

Etmiyoruz Diy,orlar. 
İstanbul ticaret müdUriyeti 

lktısat vekiletinden almış oldu
ğu talimat üzerine sigorta 
şirketlerine tebligat yapmış 
ve talimatnamenin ( 32 ) inci 
maddesi mucibince etfaiye için 
verilecek (%5) hissenin doğ
rudan doğruya şirketler tara
fından tesviye edilmesi lazım
geldiğini, müşterilerden aJına
cak hususat hakkında talimat
namede sarahat mevcut oldu
ğunu aksi takdirde takibatı 
kanuniyede bulunulacağını bil
dirdi. 

Bu hususta ban alakadar 
şirketlerle görüştük bunlar 
diyorlarki: 

- Evveli dünyanın hiç bir 
yerinde böyle bir hareket 
yoktur. Saniyen yaptığımız 
işlerde zararlıyız. Kir etsek 
haydi söz söyJemiye hakkımız 
olmasın. Lakin ( 1930 ) senesi 
zarfında yalnız Anadolu ıigorta 
şirketi ( 120) bin lira kir etmiş, 
diğerlerinin hepisi zarar etmiş
tir. Zararın miktarı Anadolu 
şirketi diğer şirketler hesabile 
karıştırılarak bütün milli sigor
taların blançosu neticesi (%3) 
zarar vermiştir. Binaenaleyh 
diğer mllnferit şirketlerin 
zararını takdir etmek laz.mdır. 
Bu işte kar eden varsa 
Reassuranstır. Bu gibi işlerle 
o m~gul olmalıdır. Çünkü o 
oturduğu yerde kir ediyor. 
Bizden ise müşterilere yaptığı
mız iskonto, acentelere ver
diğimiz komisyonlardan bile 
kazanç vergisi alınmaktadır. 

Haber aldığımıza göre sigor 
tacılar sindikası Ankaraya bir 
heyet göndermiş ve ~kdettik
leri içtimada da hakiki vaziyet
lerinin hükümete izahını tahtı 
karara almışlardır. . 
insaflı Bir Hırsız 
Kumkapıda, Velipaşa yoku

şunda oturan kunduracı Artin 
Beyazıttn, Şark kratanesinde 
oturmakta iken askıda bulunan 
palto ve şapkas: • çalınmıştır. 
Fakat insaflı davranan hırsız 
aldığı eşyanın yerine kendi 
eski palto ve şapkasını bırak· 
ııuştır. 

Şeyh Saidin Oğlu 
Mahkum Oldu 

Ankarada görülmekte olan 
muhakeme bitmiş, şeyh Saidin 
oğlu on buçuk ıenc hapıe mah· 
küm edilmiştir. Hakkir Ömer 
oğlu Mustafa da bir ay bapıe 
mahkum olmuştur. Diğer maznun· 
lu beraet etmişlerdir. 

j İntihap İşleri Kırtasiye Safhasındadır M es' uf Ticaret Odalannın 

M •• t ki•J QJ k N Papazlar çe Meselesi şura' us a ara am- Kaçıyorlar Devlete Gidecek" 

Zetıı.klen·nı· K o y muş M·ı 1 E ı~•..! H.. Ticaret odalarile lkbsat 1 yon arca m aKl U- kAJeti arısında oda bOt 

Kı.mse De y o k t u r 'kumetten Kaçıranlara rinin hususi birer batçe 
Y 1 A k M K dedilip edilmiyeceği h 

o çı ı alacak ? 

1 

daki ihtilaf ,Şurayı defi 

intihap işleri ilerliyor. Dün de eski Ye yeni mahalle muh
tarları cetvellerin tanzimile meşgul oldular. Oskükar, Kadıköy 
ve Edirnekapı civarındaki nüfusu az olan mahalJelerden ( 20) 
kadarı cetvellerini ikmal ederek heyeti teftişiyeye vermişlerdir. 
Heyeti teftişiye dün geç vakte kadar belediyede toplanarak 
teftiş işleri hakkında kararlar almıştır. 

Cetveller Daktilo İle Y azılmıyacak 
Mahalle muhtarlarının verdikleri cetveller vilayette çoğal

tılacaktır. Bunun için eski meclisi umumi salonu tahsis edilmiş 
ve birçok yeni masalar yerleştirilmiştir. Cetvellerin mülahazat 
ve meşruhat sütunlan dar olduğu için daktilo ile çoğaltılma
sından sarfı nazar edilmiştir. Cetveller el ile yazılacaktır. 
Bunun için de seri ve güzel yazı yazan vilayet ve belediye 
memurlan tefrik edilmişlerdir. • 

Heyeti T eftişiyenin Yardımcıları 
Yarın Şehir Meclisi fevkalade bir toplantı yaparak heyeti 

teftitiye için yardımcı aza seçecektir. Bu azanın miktarı 
ıimdiden malum olmamakla beraber (5) ile on arasında ola· 
cağı söylenmektedir. 

Fırkada Faaliyet .•• 
Dün Halk fırkası vilayet merkezinde de saat 20,30 a kader 

bir toplantı yapılmış bu toplantıda müntehibi sani namzetleri 
tesbit edilmiştir. Bunların ısimleri gizli tutulmakla beraber ekseri 
sinin eski namzetlerden ibaret bulunduğu haber verilmektedir. 
Namzetlerin perşembe akşamına kadar tamamen ha21rlanarak 
neşredilmesi muhtemeldir . 

Dahiliyenin Bir Tebliği 
Dahiliye vekaleti dün telgrafla, evelsi gün Büynk mitıet 

meclisinde intihap kanununun onuncu maddesine ilave edilen 
fıkrayı vilayete tebliğ etmiş, vilayet te bu tebliği heyeti tef
tişiye ile kaymakam ve nahiye müdürlerine bildirmiştir. 

Müstakil Namzetler Var Mı? 
28 inci ilk mektep muallimlerinden Arif Feyzi B. isminde 

bir zahn Halk fırkası amaline hizmet etmek tartile İstanbul 
meb'usluğuna müstekillen namzetliğini koyacağı mevzubabis
tir. Bu hususta malumatına müracaat ettiğimiz vali muavini 
Fazlı B. bize demiştir ki: "Böyle birşeyden haberim yoktur. 

Biıe bu dakikaya kadar meb'ııs namzetliği için hiçbir mü
racaat yapılmamıştır.Meb'uslığa namzetliğini koyacak zevatın bi 
istida ile bize müracaatı lazımdır. Biz bu istidayı heyeti tefti
şiyeye göndeririz. Kanuni merasim yapılır, sonra da ilan edilir . ., 

-~~~-------.:+•·----------~~~ 
Dün Gece Bir Genç Daha Öldürüldü 

------
[ Baş tarafı 1 inci sayfada ] l - Al sana! demiş, kar· 

resenin kurşuıılnrmı çalarken nını delivermiş. 
yakaland:ğını unuttun mu? Ve bu yetişmiyormuı gibi 

Necmi cevap vermiş: çılgınca vurmuş, vurmuş. 
- Sen de insan mısm kil Maamafih bu hadisenin ay-

Yirmi yaşına geldin, hala ab- ni medresede oturan Makbu
lanıo clirıe bakıyorsun. Tütün le adlı bir kız rekabetinden 

d w d .. d 'd• parasmı bile o veriyor. Utan 1 og .~gu a şayı ır. 

A - k b'' .. ·· T Çunkü Necmi dört ay ev-
gız avgaM uyumuş. o- 1 bu k t 1. 1 f .. , ve ıza a ıp o muş, a-

kat ve tekmeye muncer oımuş, kat ann · k .. . . esı azının on uç ya-
ar aya gmp . ayırmışlar. şında olduğunu söyliyerek red-

Fakat Arıf hıncını alama- detmiş yakın bir atiye bırak
mış, odasına gidip ekmek hı- mış. Arifin de bu kızda gö
çağım yakalamış, dışarı fırla- zü varmlş. Bir şayia mahiyetini 
mış. Kapıda Necmi ile karşı- geçmiyen bu nokta hakkında 

1 taşmış, aadece bir: ayrıca tahkikat yapılmaktadır. 

Uza . --;:ı d b aksetmek üzeredir. 

la 
nst papak ann an am- Odalar, odaların uıü • 

nnın yaptı lan muuzam clduğu ve iktısat vekile 
emlak ıahtekArlığından bah- vazifesinin oda bütçel 
settik. tasdikten ibaret bulunduğU 

Bu papaz ve bir kısım ra- rindedirler. 
hibelerin şu veya bu varissiz Esasen Şurayı devletin 
d · k h · ha evvelce odaların bu 

a am namına apatup azme- b. .. ld kl b 
ırer muessese o u arı 

den kaçırdıklan bu emlak kında bir karan olduğu 
meselesi, adli ve cezai safha- ri sürfilmektedir. Ji 

ya girmek üzeredir. Yeni Meclisin Aza Adeuı 
Maamafib bu işle alakadar (927) Tahriri nüfusuna ı~ 

olanlardan bazı papazların toplanaca~ ola!' ~eni mecli~İ~ır 
memleketi terketmekte olduk- fazJ:ı meb usu ıh~ıv.a etmesı 

.. • mali çok kuvvctlıdır. 
lannı ögrenıyoruz. Tahrirde tesbit edilen rak~ 

Bu münasebetle Sen Benuvanır lara göre muhtelif •ilayetl~ 
başrahilıi Mösyö Jül Levek'l. meb'us adedi tunlar olaraktıtl 5, 
görüşmek istedik. lstanbuldan Adana 6, Afyon 6, Aksar•!s 
hareket etmiş olducrunu ögw _ Ama~ya 3, Ankara 10, Ant8;11-. f eo Artvın 2, Aydın 5, Balıkeaır 
rendık. Uive etmek lazımdır Beyazıt 3 Bilecik 3. Muş 2 ~ 
ki bu zat da bu kapatılan S, Bordu

1

r 2, liursa 10, c'etJV 
emlakle alfıkadarlann arasında bereket 3, Çanak~ale 4, çao~ 
ve başında gelmektedir. 4, Çcwum 6, Denızli 6, Dıyarı. 

kir S, Edirne 3, Elaziz 5, E~ 
can 3, Erzurum 7, Eskişehir Suriye Ve 

T'ütünlerimiz 
Tütün inhisar idaresi bizden 

senevi (100) bin kilo tütün 
almak şartile Suriyede Türk 
cıgarası imalini bir Suriyeli 
grupa vermek üzeredir. Y almz 
bu ite talip olan daha bir
kaç grup vardır. Bu gruplar 
bu hakkın Süriyeli grupa ve
rilmesine itiraz etmektedirler. 

Mazide Muhalefet Yap
mış Olan Gazeteciler 

Arasında .. 
(Baş tarafı birinci sayfada) 
Maamafib bu rivayetin ha

kikate mutabakab çok fÜp-
helidir. Mevzubahis olan ga
zetecilerin hemen hepsi de 
siyasi hayattan çekilmişler, ti
caret sahasında çalışmaya baş
lamışlar ve bu hayatta devam 
edeceklerini söylemişlerdir. iç
lerinde eski mesleklerine de
vam eden ancak üç kişi 
kadardır. 

Bunlardan bir;si lsmail Müş
tak Beydir. ''Politika,, gazete
sinde başmuharrirdir. ikincisi 
de Sadri Etem Beydir. Bir 
müddettenberi "Vakıt,, gaze· 
tesinde çalışmaktadır. Anka· 
radan akseden rivayet doğru 
ise, ancak bu iki meslektaşı 
istihdaf etse gerektir. 

Gazlaymtnp S, Gireson 4, Güııt~ 
hane 3, Hakkari 1, içeli 2, ispaı~ 
3, lstanbul 20, lzmir 13, Kar• t 
Kastamonu 7, Kayseri 6, ":'' ı 
larcli 3, Kırşehir 3, Kocaelı ı 
Konya 12, Kütahya 7, Malaty• ~ 
Manisa 9, Meraı S, Mardill " 
Mersin 3, Muğla 4, Niğ:let!:jtl 
Ordu 5, Rize 3, Samsun 7, "' 
3, Sinop 4, Sivas 8, Şibin"1 
hisar 2, Tekirdatı 3, Tokat t 
Trtıbzon 7, Urfa 5, Van 2, ya 
gat S, Zonguldak 6. 

Dokuz Ev Kapandı 
Ahlaksızlık yuvası hali~ 

gelen Beyoğlunda dokuz 
evvelki gece kapatılmıştır. I 
Şoförler Cemiyetini Tak " 

Şoförler cemiyetinin beslr 
ları tetkik edilmiş, munta~ 
bulunmuş, Ticaret müdürlD_!; 
tarafından bir takdirnP' 
verilmiştir. 

Şehir Meclisini Davet 
Beledıye kanununun elli be~ 

el maddesi mucibince ruznaıP 
resen ve adreslerine irsal kıla~ 
lstanbul Umumi meclisi ual t1 
martın on ikinci yarı~ 
perşembe günü aaat on döt t 
fevkalAde topl:ınmıya davet eJ 
mektedirler. 

Yunan Meclisinde Had~ 
Atina, 10 (A. A.) - Meb'ı.ı_ıf 

meclisinin bugnnkü içtim~ 
M. Papanastasyu ile ıiraat n ; 
aruında bir hadise olmuttur• _,/ 
Papanastasyu müzakerelerin ';ı. 
lemantarizme mua-ayir bir ıul'İ: 
idare edilmekte olmuından ,:'J 
layı aıeclisin feahl liumgeldil"' 
ıöylemlftir. 

\ Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Papazlı~ 

1: Hasan B. - Ay bir papaz gidiyor, 
dur 1:il ?id.eyim torayım da bir merakım 
TP ec1eyım. 

2: Hasan B. - Pazar ola papaz başı... 1 3: Papaz - Haaan Bey, çünkü patriklik 
Sana birfey ıoracağım: Neden Patriğ6. haıpapazlıktan daha büyük bir .azdUr, bir 
b .. papaz denince botuna gitmiyor? unvandır. 

eJI 
4: Hasan B. - Ha... Anladım, rıı.e• d' 

mademki likırdıdan, sözden ibarettir, biS 
"16zde patrik,. der, çıkanz! 



.. 

ı 

\'e (Baş t rafı 1 inci sayfada ) 

ald v antık cılarile tanışmış, 
\' ._ıgı şeyleri noksansız ve 
a~li e 

su . yap r k iade etmek 
ın t ede itimatlarını l'azan-
l' uŞ~r. Odeksi a isminde 
.. lr tebasından bir k1zl da 
'"\1 nrn. 
.. ış. Antuvanın tanıdıg-ı c.en • 
~u gın kuyumculardan biriside 
il Yurncu H ..... n HU .. B d' uu ~ ""nu ey ır. 

t\'ve~at An~uva~a 15 gün kadar 
'P•dan \6) hın lıra kıymetinde 
kn t lar vererek pantatif ve 
la Pe Yaptırmış. Antuvan ısmar
L ·n eyleri tamamen ha ır
Jarak bir h fta sonra Hasan 
q s. 

"ı~ h r nu Beye getirmiş. Bir 
tek 1 evv 1 Ha n Hüsnü B y 

tar gelerek demişki: 
d' -k Ele drik şirketinin ikinci 
ıre t.. .. A Ur oru vrupnya gidecek-

bı· • l<ıyrnctli bilezikler istiyor, 
taz h·ı . 

&'· t ezık verde kendisine 
"<>ster · b ~e eyırn, eyenirse satarız, 
li:ennıczse yarın iade ederim. 
{ 3 san . Hiısnü Bey kendisine 
bu1 .Bın lira kıymetinde ( 15) 

aıık vermiş. 
Ça undan sonra Antuvan 
Pı1~şı~a büyük antikacılardan 
td syo Mirmiskiye milracaat 
~ıy%ek ~O dirhem gümüşle, 
le . etlerı henüz tesbit edi-
'n~.1Yen çok kıymetli bazı 
tat ıka eşya almış. Mücevhe-

Çı h A · f d'd }'i acı rtın e en ı en 
lir tıe bu şekilde 3 albn 

alio' n: ~le . üç antika taş, Kadri 
' d r ısrnınde birinden 80 lira 
~ andırmış. Beyoğlunda ku-

kd' S ~~u ~aryan cf en dinin de 
f idd· ın lıra kıymetinde olduğu 
~ be ıa edilen ta'l ve mücev
Ul~ tf tatını gümüşçii hacı Artin 
,.... bi~lldi . ile isimleri henüz tes-

laı-d edılemiyen birçok hanım-
1 h~r an bazı altın ve mücev
~ leştlı alarak çantasına yer-
.pi ailıı~dikten sonra ayın beşinci 

h -~ tel Romanya bandıralı Re-
.ı.-· 1( 
rıtt~ ~ <ırol vapurile Yunanis-
örtl' ~illt kaçmıştır. Dolandırıldı
ed~ l>tt antıyan basan hüsnü B. 

l'tliı·~enıbe günü müddeiumu
tcll.ıge müracaat etmiş, Polis
tt111 Pasaportun vize numara
~lisı alnrak kendisine verilen 
~tld · e vapura gitmiş rıhtıma 
'1_1}' •kıeri zaman vapur demir 
~ı·0~nıuş. va)mrdan çıkan 
·~d18 ere işi anlatmış. O nla-a: 

tıı; Evet, işte bizde bu esrar
~ t adamı konuşuyoruz. Bu 
,: vapura yanında bir 
~il&a anıla girdi kendisinin 
ı.ılll. Portu vardı. Fakat mada
Çtkttı Yoktu. Madam içeriden 
'1-ad.ıkdığı için Bütün vapuru 
ttlad • Fakat ne adamı, ne de 
dit anıı bulnmadık demişler
~~\'e bu suretlede kurnax 
~t I> \'l~ dolandırdığı adamların 
A..~ 0 ıaın gözü önünde bir 
~, lupen gibi sırrakadem 

ftır. 

S~oa KUPONU"\ 

~~ No. 10 
~~ar 1' marta kadar devam 
tı "'- • S..Uerlmlda cnaplanm 

~11 •etredlldtkten aonra, ba 

...... .,:.~ilde ldarehanembe 

'-~...... " laDl1ııbl aarlh ,.._ -...-.,..... 

SON POSTA 

1 - Bazı ldmseler bütün hayatlarını Al
lnhlaruuı emnnet cd der. Evl rinde bir 
yangın v yn bir hastalık ots~ bunu l.ac:ı.erin 

2- Bunlar saf ve mutevekkil insan- ı 
lnrdır. Bu tevekkillleri uğruna kazan
dıklarını, hayatlarını feda ederler. 

3-fnsan hcrşe) den eve) kendısine g"ven
meJi, herşeyini krndi .-maneti altına almalı
dır. Hayatımızı ve malımızı emniıet albna 

fmadıkçn daima tehlike ile muhat oldu u-bir cilve i say r, bunlara l arşı korunma 
tedbirJeri nlmnzfar. 

• 
acıa 

Eğerdirde (18) Arkadaş 
Bir Ai~eyi Mahvet.ti 

Eğerdir, 9 (H. M.) - (Eğer
dir) in ( Cebel ) nahiyesine 
merbut (Melekler) köyünde 
dün gece bir aile faciası oldu: 

Bu köyde (Kadir) Ef. ismin
de zengin bir aile reisi var· 
dır. Çok misafirperverdir. Kö
ye uğrıyan her zatı mutlaka 
evinde alıkor, ayrıca muhiti
nin fakirlerine de yardım eder. 

Bu zatın Ruhsar isminde 17 
yaşında bir kızı vardır. Bu lu
zı Tek oğlan oğlu Mustafa 
isminde bir genç sevmektedir. 
Kızı babasından istemiş, fakat 
ret ce\ ahı almıştır. 

Bu muvaffakiyetsizlik Mus
tafayı caniyane bir teşebbüse 
sevketmiştir. Filhakika Mustafa 
dün gece yanına az çok silah
lı 18 arkadaşım alarak Kadir 
Efendinin .evine gider, ev hal
kını müdafaadan aciz bir bale 
getirdikten sonra eline geçir
diği lciymetli eşyayı torbasma 

doldurur. 
Bundan sonra da genç kıza 

fena bir muamele yapar ve hu 
muamelenin arkadaştan tara
fından da tekrarına müsaade 
eder ve bununla da kanaat 
etmiyerek biçareyi dağa 
kaldırır. 

Ertesi sabah hadise şüyu 
bulur bulmnz zabıta tahkikata 
başlamış ve derhal faaliyete 
geçmiştir. Her tarafa telefon 
ve telgaf ile haber verildiği 
için haydutların nerede ise tu
tulacakları tahmin edilmek

tedir. 
Kadir Ef. yaralıdır. 

Meb'us Tahsisatı 

Recep Bey Umumi 

a 
• 

ş •• 
Ankara, 11 (Hususi) - Halk fırkası umumi katipliğine 

Kütahya meb'usu Recep B. tayin edildi ve dün sabah daireye 

gelerek, çalışma arkadaşlarını kabul ettikien sonra faaliyete 

başladı, mukaddime olarak da tayinini bütün vilayetlere 
tamim etti. .. 

Sabık Umumi katip şimdikj halde yine fırka merkezinde 
çalışmakta devam edecelt, fakat ilk münhalde bir sefirliğe 
tayin edilecektir. 

Halk fırkası grupu dün öğleden sonra toplandı. Ali karar 

heyetince devlet hizmelinde ad~mi istihdamlarına karar verilmiş 
olanların avukatlık ta yapam1l8iakları hakkında Adliye encü

meninin noktai nazarım kabaj tt,tti. Ali karar heyeti kısa bir 

müddet için tekrar toplanarak muallakta kalmış olan ( 90 ) 
dosyeyi de tetkik edecektir 

Gandinin lstif<bali 
Ahmedabat, 10 (A.A) - Ga" d i 

Ahmcdabada geldiği zaman l:arif 
edileıniyecek derecede coşl<un
tezahürlcr ve alkışl rla karşılan·• 
mıştır. Ahali, Gandiyi görmek 
için vagonların basamaklarında 

ve hatta üstünde çılgın bir teha· 
lükle ye r tutmıya çalışmıştır. Bu 
esnada itişip kakışma yüzünden 
birçok kimseler hafif surette ya· 
ralanmışlardır. 

Boyunun kıealığı halk arasında 
kolaylıkla ~örülmesine mani olan 
Gandi*ııin üz.er ine takdirkarlar• 
nihayetsiz çiçek buketleri atmış· 
lardır. Ateşli milliyetçilerden bir i 
G l\ndiye 1000 rubye vermiştir. 

Riyaseticümhur Sarayı 
Riynııeticümhur snr:ıyınırı inşa

•' 27 martta ihale edilecektir. 
Projeyi profeıör Holzmeister yap· 
mıştır. Saray iki katlı ve • on 
ıenelerde tatbik ed ilen yepyeni 
bir mimari usulünde olacaktır. 

Cemiyetlerde intihap 
Dokumacılar cemiyetinin 

idare heyeti' intihabatı bugün, 
.~oförlerinki ise bu ay içinde 
~apılacaktır. 

Berberler cemiyeti idare 
heyeti diin toplanarak nisanın 
ilk hnfiasmda cemiyet kon
gresinin aktedilmesine karar 
vermiştir. Şimdiki heyeti. idare 
berberlerin ihtiyaçları hakkın
da kongre} e bir rapor hazır
lıyacakhr. 

Hapisanede Haydar 
B. DövüldU 

Rifat 

Burhan isminde genç bir mah
kum, arkadaşı Sacide söylenmiş 
bir kelimeden mütec sir olaral< 
hapisanede Hnyd:ır Rifat Beye 
h ücum etmiş ve mumaileyhi 
epeyce hırpalamıştır. .Müddeiu
mumilik tnhkikat yapmaktadır. 

lskeçe Yolunda Bir Oto
mobil Uçuruına Düştü 

iskeçe - s m rt rcrşcmbe 
günü İskeçeden Mihal oğlu 
lspiro ismindeki bir şoförün 
idaresindeki otomobil Memko

vaya müteveccihen yola çık
mıştır. Otomobilde Memkova 

köyünden İbiş oğlu Şakir, Re
cep oğle Hacı Hüseyin, Sait 

oğlu İbrahim ve merhum Mem
kova imamı tütün tüccarı Sü
leyman Efendinin kızı ve bir 
küçük torunu olmak üzere beş 
kişi bulunmakta idi. ( 22) nci 
kilometreye geldil leri vakit 
otomobil her ne sebepten ise 
- zira hf'nüz bilinmiyor - bir 
uçurumdan aşağı yuvarlan nıştır. 

Fakat ilk sarsıntıda otomo
bilde k:ıdınm bulunduğu fa· 

rafın kapısı her n sı.sa açıimı'i 
olduğundan çocu!.:ru ile bern
ber derhal düşm ~, ikis:ne de 

hiçbir şey olmamıştır. Otomo

bil taştan taşa çaı·pmış, için

dekiler hurdahaş olarak bir 

taş yığınının üzerinde kalmış

tır. İçindekiler de derenin içi

ne kadar fırlamışlar ve pa

ramparça olmuşhrdır. Yalnız 

Sait oğlu İbrah:m ismindeki 

yolcu a.ğır surette y:ıralı kal

mı.ş, şoför İspiro :ıe diğer yol
cu Şakir ve Hacı Hüseyin is
mindeki yolcular parçalanıp 

ölmüşlerdir. 

avgaya akınız 

Dört Arkadaş Bir Ada
ma Öyle Giriştiler Ki ... 

Knsımpaşada oturnn Hakkı, 
Meb'usların bu ~neye att ~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~, E~em, K~zun, İsmail ~m~-

tahı:isntlarını tamamen ald ıkları • • 1• 0 de 4 arkadaş Tersanekapı 
yazılmıştı. Bu haber yanlıştır. [ster inan, S f er lnan1na! caddesinden geçerlerken ara-
T ahsisat her ay alınmaktadır. En lan açık olan arabacı Ka-
ıon alınan mart tahsiutıdır. fstanbul 28 inci ilk "Bu maddelerden be· mile tesadüf etmişler, kavgaya 

mektep muallimlerinden şini bu devrei içtimaiye• başlamışlardır. Hakkı taban-
Polise Karşı Geldiler .. 
Sabıkalı Sigo ile Saim ve 

Mustafa ismindeki şoförler 
Koskada kavgaya tutuşmuşlar, 
ayırmıya gelen polislere Saim 
kartı gelmiş, yakalanmış, öte
kiler kaçmışlardır. 

Güreşte Kazandık 
Dün aktam Yunanlılarla mu

karrer mü1abaka yapılmıştır. Hu 
müaabakada ı 

Refik, Papadaklıi ıırtını 1ere 
l'etirerek yenmittir. 

Şevki de (Straorari.) i k~ 
ıırbnı yere getirerek, Faik İH 
Zomu'yu aayı lauablle .. tlip 
etmiılerdir. 

Arif Feyzi Bey İstanbul de tatbika muvaffak o- ca ile Kamili kolundan, 
meb'uslugu ıçın müsta· lamadığım takdirde ken• Ekrem ayni adamı bıçakla sağ 
kilen namzetliğini koy· dimi, vazifesini bakkilo bacağından, Kazım ve fsmail 
mağa karar vermış. görmemiş addederek meb' ise sandalye ile başından ya· 

Müstakil meb'us ol- :Usluk tahsisabmın yüzde ralamışlardır. 
mak istiyen bu zat proi· yetmişini hazine lehine Kimil de bıçakla Hakkıyı 
ramında: iade etmeii vazife bil~ göğsUnden yaralamıştır. Fakat 

"Hal'- fırkaımıo yaz'ı ceğim." kendisinin yarası ağır oldu-
& Eh, arhk bu zatın is· v d h k ldı l 

ve takibettiği csasat mil· tikliline ve meb'usluğu gun an astaneye a ra mış-
liye ve kanuniye dahi- 'anladığına, hatta bu ka· br. 
linde hareket edip asta biliyetine nazaran eline çer Esrar içerlerken Tutuldular 
inhiraf etmiyeceğini,, söy- cuklarımızı tealim etmek· Oskndarda At pazarında 
lüyor •• ilive ediyor: te tehlike bulunmadığına Arap Hasanın kahvesinde earar 

içmekte olan birkaç ki,i cllnnll 
meşhut halinde yakalanmış• 

lardır. 

Sayfa .f ' 
"il 

Güzel San' atler 
-Müstakil Ressamlar 

Ve Heykeltraşlar 
Sergisi 

ı::a:::c:-=-=~ PEYAf:ıf SAFA-
B yo lunda, eski "Mo.,kovit n 

salonlarında " Müstakil ressnmlar 
ve heykcltraşlnr birligi " nin aç• 
tığı sergiyi ziyaret ettiğim gün, 
birb'rine zıt ild duygu ar ... sı da 
ruhi muvazuıemi bulm ıçın 
epey sende! di ve çırpındım. 

İlk duy um 1 yranlılctı. Bu 
genç sanal ur rdan ç unu n 
dört sc den beri hınıyorum. 
Güzel san'al r mck cl'nde, on-
1 rın bereketli rul rınn dü en 

Ser ,ideki resirnler'n ya· 
ratıcıl rı rasmda endilerini 
ha fi ar ya 1 ar ve ço t n bu -
muş olanl r, iki bariz grup 
t ş ' ... il ediyorlar. Bir 5an'atkar 
için "aramak., biı} ük bir ku-
sur veya "bulmak,, büyük bir 
şeref değildir; Eayısız bedii 
mekteplerin, cereyanların kay· 
naşması arasında kendi halis 
şahsiyetinin mayasım arayan 
san'atkar, bu tereddütleri ara-
sında bile, ani "impulsion == 
ilca., larla bazı güzel şeyler 
verebilir; Sergide bunun 
misallerini Mahmut Beyin 
eserlerinde gördük. 

Bunun gibi kendini bulan 
san'atkiirm artık yaratıcı ham-
lesini kaybederek mütemadi
yen .ke riini ta! ... lit ettiği ve 
kılişeleştiği de vakidir. Bu 
san'atk:nn fırçasında görl'len 
kat'i itimadı nefis, eserlerine 
mihaniki bir basitlik ve yekne
saklık verebilir; bunun misal· 
lcrini de Şeref beyin eserle-
rinde gördük. Şeref beyi ka
mış kalemle sülüs yazar gibi 
keskin fırça vuruşlarile çalış
mıya sevkeden şey, bu tehli
keli kendini buluş ve kendine 
güveniştir. 

Fakat bir insan yüzü gibi, 
şahsiyetini bariz bir surette 
ilan eden ve liıvhalar ara
sında imzasına baktırmadan 
kendini hemen tanıt n Hale 
Asaf hanımın kendıni buluşu 
imrenilecek bir tekamül nümu
ne idir. Onun resir.:ıl ri karşı-
sında, "r~ atissc.,in kendi ken
disi için söylediği şu söz!eri 
hatırladım : "Ben hiç şaşmıyan 
bir safiyet ve muvazene san'· 
nh istiyorum; istiyorum ki vü
cudu ve beyni yorgun iusan 
benim resimlerim karşısında 
huzur ve sükun bulsun. ,, 

Hale Hanımın bir eserinde 
( Sa.ere - Cocur ) kilisesini 
yıka.yan o tatlı ve durgun 
ışık, o derin ı·ükiidet ruha 
gayet snf ve snde bir muva
zene veriyor, ihtirasların bütün 
tortularını silip süpürüyor ve 
insanda "Mistik,, bir huzur 
yaratıyor. 

Hale Hanımın bütün eser· 
!erinde, mesela Mösyö (W e· 
ber) in portresinde, büyük 
ihtiraslardan feragate geçen 
ruhların tatlı ve derin sadeliği 
var ve san'atkôrda bir rahibe 
ruhu gizlendiğini zannettiriyor. 
(Matisse) in aradığını ve iste
diğini, Hale H. bulmuş ve 
yapmış gibidir. Eğer resim 
hakkındaki anlayışıma biraz 
inanırsanız, Hale Hanımı ci
hanşümul san'atkllar arasında 
•aymama izin veriniz. 

Sütunu qmak iatemcdiğim 
için, öteki san'atkirlardan vı 
eserlerinden yarınki yazımda 
bahsedeceğim. 



4 Sa SON POSTA 

'oi~ENCiii~e;;L~\ PAZAROLA HASAN BEY 
YONERIN öLOMO ! Pazar Ola Hasan Beg Çocuk Arabasında j 

Milyon Sahibi 
Olmak Sefilliğe 
Mani Değil 

Pariı - Sabık Fransız sos
y.ılist meb' uslanndan (Edmon 
T oaen) 82 yaşmda vefat et
miştir. Bundan daha tabii 
bir hadise tasavvur etmek 
elbette ki hem mümkün, hem

de mümkün değildir. 

82 yaşında ölen bu eski 
Fransız meb'usunun ölümfin

den bahıedişimiz tudur ki bu 
adam nev'i şahsına munhası 

çok garip tabiatli bir insandı. 
Paris gibi bir yerde mucz

zam iki apartımanı vardı. Ken-
disini tanıyanlar tarafından da 
(dilenci milyoner) diye anılırdı. 

Bu milyoner adam, ıon za
manda o derece süflileşmişti 

ki para verip yiyecek almamak 
için ııokaklarda ki süprfintü te
nekelerinin içinden artık ek-
aıekleri,meyva çürüklerini toplar, 
o pisliklerle karnmı doyururdu. 

- ETindeki havagazı boru
ları eskilikten delik deşik 

olmuştu. ~ühendisler, bunların 

tamamen değiıtirilmesi Jfizu· 
munu söyledikleri halde o, her 
patlıyan yere bir parça kalay 
sürerek işin kolayını bulmuıtu. 

MösglJ Yeaen 

Bir gece, yine bir çllrilk 
borunun patlaması ile o
dayı kaplıyan havagazı, dilen-
:i milyonerin sefil hayatına 
nihayet vermittir. 

Milyonları bulan naktl ser
vetini nereye aakladıjı anla-
11lamamııtır. Bir tarafa göm
dliiQ zannediliyor. 

Afyon Tetkikatı 

Ankara, 11 (H. M) - Hü
kümet mayısta Cinevrede top
lanacak olan beynelmilel afyon 
'ongreıine iıtirak edecektir. 
~unun için lktısat vekaleti 
1&nayi ve ziraat mildfirlerine 
atyon ve morfin istihsalAtımız 

hakkında eıaslı tetkikat ya
pılmasını bildirmiştir. 

Nevyorkta TUrk incirleri 
Nevyorktan alınan teltraf

lara göre Nevyork piyua11n-

da incirlerimizin aatııı durmnt
tur. lthalltçılann elinde pe!ı.az 

411al kalmıttır. Plyuada m&Let 
bir flat yoktur. 

Komşu - Ne o? Hasan Bey, çocuk arabasında ne işin var? B11 yaştan sonra bebek mi oldun? 
Hasan B. - Sus! kimseye söyleme... Ben bu güzel sütneye vurgunum. Emzikli çocuk rolü yaparak herglln başımı 

onun göğsünde geçiriyorum. 

• 
1 HASAN BEYJ;N FIKRALARl l 1 

Karpuz r GEVEZELİK --- Komşudaki 
Kabuğu 

Hasan B. birgiln 
derken ayağıka-

yarak y~re yuvar
lanmışb: 

- Hay 'Allah 
cezasını versin ... 

Buraya sadeyağ 

yolda gi-

mı dökmüşler, ...; 
nedir ? P' ~~-iP> - .,,,.. 

Yoldan geçenlerden biri, 
Hasaan Beyi ayağa kaldırarak 
dedi ki: 

- Hasan Bey, sadeyağ 
değil, karpuz kabuğu atmışlar .. 

Hasan B. kızdı: 
- Yok canım, dedi, kar

puz kabuğu olsaydı, onu bu
raya atan öküz, yemeden bıra
kır midi? 

Ekmek 
Kadayıfı 

Hasan Bey, bir gtin güzel 
bir kadın gördli, 
dayanamadı, ka
dının yanaklarına 
iki aavcunu koy
du. 

Ey miniminicik kadın 

Beni niçin avladın ? 

Hasan Beyi tizerelt 

Öldürmek mi maksadın ? d 

Yalvarmaktan yoruldum 

Bir ıu gibi duruldum, 

Gözlerinin okile 

Ta gönlümden vuruldum. 

Uğurlu Mu 
Değil Mi? 

zerzevatçının biri 
Hasan Beye de-
di ki: 

Kadın gülerek vergi memurları 
bağırdı: gelip benden para aldılar. 

- Ne yapıyorsun Hasan Hasan Bey hiç tınmadan şu 
Bey? cevabı verdi: 

Hasan Bey de gülerek c•- Şükret k' ta 
d. - ı paran varmış 

vap ver ı: · · Ew b " 
- Ne yapacağım? Benim vermışsın. ge_r en . pazar 

ellerim ekmek kadayıfıdır, { ola ,, demeseydım, gelır, dük-
arasına kaymak koyuyorum. kanını haczederlerdil 

Hasan Beye etme naz, 

İltifat et, gel biraz, 

Hep boşa mı gidecek 

Sana yaptığım piyaz ? 

Bu ne tavır, ne eda 

Hayatım sana feda 

Yüzümü ak çıkarsın, 

Benim bu kara sevda ? .• 

Pazarola Hasan Bey 

Doğmadan 
Evvel 

Bir gün Hasan Beye sordu
lar: 

- Haaan 8. 
sen kaç yaşında 
billfığa erdin ? 

Hasan B. der
hal cevap ver
di: 

- Doğmadan 
evvel. 

- Aman Hasan 8., nasıl 
şey öyle? lnıan doğmadan 
baliğ olur mu? 

- Bende oldu itte.. Ya
şamanın evvelden lezzetini 
anlamasaydım hiç dünyaya 
gelir midim? 

Eğlenti 
Hasnn Bey bir gece yata

ğında yatıyor, fakat bir türlü 

. 
heyaır gidiyordu. 

gözüne uyku 
girmiyordu . 
Çünkü bitişik 
komşuda eğ
lenti vardı. 

Sazlar ça
lınıyor, bir 
vaveyladır , 
bir ala ala-

Hasan Bey yataktan kalktı 
Eline bir gaz tenekesile bir 
tokmak aldı, komşu tarafına 
giderek tenekeyi çalmıya, mfit
hiş gürültü koparmıya başladı. 

Nihayet, eğlenti yapan kom
şu pencereden başını çıkararal 
ba"ğırdı: 

- Yahu .• Hasan Bey .. lns.ııf .. 
Okadar patırdı yapıyorsun ki 
eğlenemiyoruz. 

Hasan Bey de başını pen
cereden çıkardı: 

- ~iz de ok.ıdar patırdı 
ediyorsunuz ki ben de uyu
yamıyorum. 

- İyi ama, senin çaldığın 
fey teneke.. Birşeye benze
mı yor. 

- Sizin çaldığınız gumuş 

mü, altın mı? O da bir tahta 
parçası 1 

Dedi ve komşularını sus-
turdu. 

Yakmda Merhum Pazarola Hasan Beyin Hayatım Ve Muhtelif Fotografilerini Tefrika Suretile Oercedecegiz. 
Her sınıf halk nazarında uturlu ve sevimli bir sima olarak tanınan Hasan Beyin 
hayatında çok giizel ve tatlı safhalar bulacaksınız. Bu hayali bir tefrika degil, Hasan 

Beyin oolidui w gakın tanıdıkları tarafından verilmiş hakiki malumattır. 

Gününüz 
Acele 
Edin! ... 
MÜSABAKAMI~ 
ŞARTLARI 

20 martta oynanacak Galatasat• 
ner maçının neticelerini en iyi t 

edenlere verilece!( hediyeler için bir 
trol ve hakem heyeti t~kil olunlll 

Kontrol ve hakem htyeti: Mırı 
relal Fethi, ikinci reis Saim ve 

heyeti reisi Basri Beylerden milreki' 
Gelen cevapları ayın on altı11cl 

z.arteal alqamı mllhUrlll zarf 
J Fethi Beye teallm edeceğiz. _., 

1 
Maçtan sonra cevaplar açılac ... 

neticeye ıröre kazananlann dereC 
bu heyet tarafından tayin olunac .J• 

Blrlnclllk ve ikincilik taylniııuw ~ 
auale verilen cevaplann adedi e~ 

Beı auale maçın neticelerine F~ 
cevaplar verllmcmlşac hakikat• . .ıt 
fazla yaklaşmıı olan blrincl ad'
nacaktır. 

Kaç Rey Pusulas 
Kullamlabilır? 

Milsabakamıza iştirak ede 
llçer kupon, yani bir hımin Uç re'f 

1 meal kabul olunmuıtur. il 
• Suallerimize verilecek cevap ı~ 
1 nna konulacak musabaka kupoll'il 

mızın numaraları blrblrinl mUt' 
olsada kabul olnnur. 

MUkafatlarımız 
Yukarda yazdığımız h~ 

heyetinin müsabakadan so~~ 
birinci olaı:,ak tayin edec'F 
zata : bir altın -saat. 

J~inciye: bir gümüş sa•~.a 
Üçüncüye: bir nikf l fi" 

verilecektir . 
Mükifatlar maçtan beş 1,1 

sonra behemehal tevzi edil 
olacaktır. l 
Mühlet Ne Zaman Bitiyo~ 

lstanbuldakller için, müaabak• fil-' 
leli martın on altıncı pazartesi •~ 
saat dörde kadardır. Taşradaki k J1 
rlmh:e verilen mühlet martın oll Jt1 
ku:r.uncu perşembe akşamına kad.,... 

Suallerimiz 
Galatasaray Mı? 
Fenerbahçe Mi? 1 

1 - Hangisi galip gele~ek 1 
2 - Galip kaç gol atacak? 
3 - Mağlüp kaç gol ataca~ 
4 - Birinci devrede haııY 

galip? ~ 
5 - İkinci devrede hanJ;,..

alip? 

DiKKAT 
Ek• uponlar matbaamızda• t~ 

darlk edilebllir. Cevaplarln1 mü,. 1. 
müddeti olan on bq ruae :1 
lluponlarla birllkte gönderilmea.I ~ 
tır. Fakat bunun için tarih fP..iı' 
takibine de lüzum yoktur. KupO"" 

~;~?! ö~:~;:· ~~ 
Trabzonda İki Kapta~ 
Mahkumiyetini Muc-r 

Oldu tJ 
Trabzon, - 24 hazirao ı' 

tarihinde karaya gidip b• f'. 
Kefeli zade Hamdi 1Je4" 
(Büyük Liman). vapuru ,O I 
rileri aleyhinde TrabzoP ~ 
liye ceza mahkeın'"- J,t 
açılan dava neticelenerek"~ 
rmcı kaptan Çengeli< 'ifl 
Ahmet ve üçüncü k•':-.: 
Ortaköylü Veysi BeylerİP el;/._ 
katsizlik ve deniz kaid ~ 
ne riayetsizlik neticesi o~~ 
vapurun batmasına sebe ~ 
verdikleri sabit oldujıdl~ 
Türk ceza kanununun ,; 
üncü maddesine ttevfik.., 

0
tt 

rer ay hapislerine ve ~ 
zar lira ağır para c--~ 
alınmasına; vapurun kı~ 
hakkındaki davaya fJ _, ~ 
hadise zamanındaki kı~ 
ile ankazının kıymeti ~ 
şılmadığından ait olduğU 
kemede dava açılm-
rar verilmiştir. 

B 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Mektep 
Meselesi 

liaYriye L· . . S S ısesının on 
ınıfı Teessürünü 
Anlatıyor 

l<aradavut :--:-d . dünle" ısmın ekı gazetenin 
t)j ..... • u çıkan nüsh;ısı tesadüfen 

•uıze g ti İ . 
Beye h' eç • çınde Maarif vel.ili 
llı-ktu ıtaben yazılmış bir açık 
hulda p var, Bu makale istan
•urett:evcu.t hususi liseleri garip 
\'e M ~asvır ve tenkit elmekte 
ttnıe~:rdı~ vekili Beyi, gf.ıya ikaz 

f..· e ır. 
diki ~ ha~lerl~ AHIR ismini ver
İaleh ~yrıye lısesi beş yüze yakın 
kı" esıle Yarını ihzar eden ciddi 
1 ,metli b" · f ler· ır ır an müessesesidir. 
llluvıyeffn:ıatuf teşebbüslerini daima 

a aki tI bir 1. ye e başarmıya namzet 
B~ıeye AHIR denemez. 

talehı~ Hayriye liseleri son sınıf 
bir e eri bugünün gençliginden 
Yor Parçayız ve ahırda okuınu-

uz. 

•rt Rud hakikati efldlrı umumiyeye 
e erk der en mevzu una karıı bu 

lem ece Yabancı görG.nen bir k•
bu,· •ah:bine cev ~p verm~k mec
llıG?'etinde kalmakla da ayrıca 
li eessiriı. 
~l'riy r e ıselerl talebeleri n•mına 

SON ~INIJ. 

Bir Muhacir Hak stiyor 
ttlrrıB 0 Sd&nik muhacirlerlnde
do ' Metrukiibma mukabil Ud 
tc\'1trnı . İzmir iskan idaresine 
tlt ettun. Bununla İzmirde Ka· 
llı~fta Hilal 11okağında ( 2 ) nu· 
İçtrı:l~ hanenin teffizini istedim. 
oklu ;, Çeşmeli hacı Vafir Ef. 
~ti uarnmer Ef. oturuyor. Bu 

a. bu bııtda . mesele hakkında ara-
~'kkı bırçok şeyler oldu. Bu zat 
•ilik nda yaptığ"ım şikayete müte
ilindeevra~a Manisa vilayeti (40) 

nberı cevap vermiyor. 
lzmir, Halil Rifat pafa 

caddesinde (44) 
Kerim 

barut inhisarından Soruyorum 
bi,;a~eteniz vasıtasile barut in-

i' ıd . l aresıne 'unları soruyorum: 
~llıı - Yozgattaki barut fabri-
d hın ın··h d" •• İci u en ısı ınşaat mühen-
•i t..· ~i, yoksa elektrik mühendi-

~1dır 2 . 
~lel"İ - Bu şirket (30) sene barut 
~Çırnde çelışan bir mütehassıs 

b rtııştır. 
•· Qu ik· 'l~k ı mesele hakkında nazarı 

atı c!elbederim. 
M. Fuat 

Cevapf anmız 
1 .\kıa ' 
'1ırıcı ray maliye şubesi memur· 

l' an Zekli Beye: 
lıtıttı ayYare piyankosunun küçük 
il.cık. llrala.rı ekseriya gazetelerde 
!tın_ llrt çıkar. Bunun ıebebi hacim 
~YI '~dealzlikidir. Siz evveli lia
t~tic 0 trol ediniz. Alacağınız 
'"-1;1 o zaman bize bildiria, 

SÖN POStA: Sayfa' : h 1 , = 

Dünyada Neler Oluyor ? 

Rusyada Muhakeme Edilmekte 0- Kadın Ve Kalp İşleri 

• lan yeni Bir Mukabil lhtilil Gru- Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

pu - Fransa, İtalya İ ilaf ının İç Yüzü Saf Ve Tecrübesiz Kız-
Rusgada 1 ı ar Nasıl Aldanırlar? 
Yeni muhakemeler 
Rusyada ihliifıli mağlüp et

mek ıçın uğraşanlardan bir 
kısmının geçenlerde muhake
meleri yapılmıştı. Bu muhake
meler bittikten sonra, şimdi 
de ihtilal fırkasının içinden 
çıkıp onu akamete uğratmak 
is' iyen ikinci b:r zümrenin 
muhakemesine başlanmış olu
yor. 

Bu ikinci grup Menşevikler
dir. Bunlar sovyet idaresinin 
ötedenberi itimadını kazanan, 
biiyük işler derhute eden, ve 
l>eş senelik programın tahak
kuku i;in kendilerinden mu
ayyen hizmetler beklenen kiar 
ıelerdir. 

Moskovada hergUn lstio- Rıuyada menşeviklerin muhakemesi 

ltalyada, 1-ransa ile ltalya arasındaki ihtilafı 
hal için yapılan müzakereler 

Fransa 
ita/ya itilafı 

Bahri teslihatm tahdidi hak
kında Fransa ile İtalya arasın
da husule gelen itilafnamenh 
metni henüz neşredilm ,m · 
Fakat şimdiye kadar v. 
olan neşriyat, bu itilafın an 
hatlarını meydana çıkarmışhr. 

Fransa ve İtalyanı -.nelik 
bahri inşaat program . •vasati 
olarak 40 bin tondur. Yeni 
itilafa göre bu miktar 2 l bin 
tona indirilecektir. 

Bu itilafname bet sene 
devam edecek, 936 senesi 
nihayetinde İtalyanın 441 bin 
ton, Fransanın 670 bin ton 
Jıarp gemisi bulunacakbr. 

Diğer taraftan İtalyanın 
bugün hizmet müddetini bi
tirmiş harp gemileri 16 bin 
ton miktarındadır. 

vap edilen maznunların belli Bu teşkilat için muhtaç ol-- Halbuki 936 da beş bin 
başlıları beş on kişidir. Fakat dukları parayı hariçte bulunan tondan fazla olmıyacak-
bunlar büyük bir teşkilata ma- sosyal demokrat hükumetler- br. Fnkat Fransanın bu 
liktirler ve uzun müddettenbe- den temin etmişlerdir. Şimdiye kabil harp gemileri bugün 
ri gi1lice çalışmakta devam kadar atdıkları para 150 mil- 58 bin to · iken 936 da 48 
etmişlerdir. yon rubledir. bin ton a aktar. 

Muhakemelerde yapılan is- Bu teşkiHit üç seneden beri Bu kısım, itilafnamenin tek-
ticvaplardan çıkan neticeler hariçten aldığı talimat da- nik kısmıdır. Fakat bu itilafın 
şunlardır: hilinde Rusyada çalışmış, bir- bir de siyasi kısmı vardır ki, 

Rusyada ihtilali beyenmiyen, çok işleri akamete uğratmış, asıl mühim olan da budur. 
Sosyal demokrat bir idare beş senelik planın muvaffaki- Bu itilaf ile İtalya, şimdiye 
tesis etmek istiyen birtakım yetsizlilde neticelenmesi ıçın k~v~ar vücuda getirmek iste
kimseler vardır. Bunlar şimdi- hiçbir fırsatı kaçırmanııştır. dıgı yeni siyasi gruptan, ayrıl
ye kadar Menşevik tanınmış Fakat onların sabotaj faa- mış, Fransa ve lngiltereye ilti
kimselerdir. Menşevikler ha- liyetleri nihayet nazarı dikkati hak etmiş bulunuyor. 
· t d k'J d lb tm' eleb 1 k 1 n İtalyanın ıon zamana rıç e e teş ı at vücu a getir· ce e ış, aşı ar ya a a - k d 
· 1 "k' · ld mış ve mahkemeye ıevkedil· a ar takip ettiği ıiyaset, mış er ve ı ·ıncı enternnsyona e Fransaya rakip görünmek ve 

Dün, tam manasile saf ve 
tecrübesiz bir aile kızından 
tayanı dikkat bir mektup aldım. 

Bu kızcağız mutaassıp bir 
aile kızıdır. Gününü evinde 
geçirir. Sokağa bile nadiren 
çıkar. Fakat sevda çağına 
gelmiştir. Kendisine iltifat eden 
ilk erkeğe inanınıya müsta-
ittir. Bu kızcağıza bir genç 
mektepli musallat oluyor. Bir 
müddet takip ediyor, nihayet 
işaretle onu davete cesaret 
ediyor. Kız, dedik ya, saf ve 
tecrübesizdir. Bu .davete mu
knvemet edemiyor. Bir vesile 
bulup sokağa çıkıyor ve er
kekle görüşüyor. 

tdnci buluşmada genç, ilev-
gilisini bir gazinoya götürü
vor. Akşam geç vakte kadar 
orada kalıyorlar. Bu iki millA
kat J.nzm, genci sevmesi ıçın 

kafi geliyor. Birçok hayaller 
doğuyor, ispanyada şatolar 
yapılıyor. 

Bu mektubu gönderen S. E. 
rümuzlu genç kız soruyor: 
" Ben bu genci sevıyorum , 
acaba o da beni seviyor mu? 
Bu sevda acaba bizi izdivaca 
götürecek mi? 

Bu sual de gösteriyor ki 
kızın gayesi eğlenmek değil, 
evlenmektir. Fakat zavallı 
yavrucuk, bilmiyor ki evvela 
bir mektepli genç evlenmek 
maksadile sevmez, sevse de 
evlenemez. Sadece gençtir. 
Sevmek ve sevilmek ihtiyacın-

dadır. Bu ihtiyacı tatmin 
ıçın kendisine bir eş arar
ken yoluna bu kız düş
müştür. Fakat bunu anlı-

yamıyan genç kı:ı büyük ümit 
.ve hayallere kapılmıştır. 

Yavrum, ailen mutaassıp 
olduğuna göre, bu genç seni 
evlenmek maksadile de sevse, 
belki ailea seni ona vermiye
cektir. Sonra her sevda mut
laka izdivaca müncer olmaz. 
Sevilmek ihtiyacında isen, 
sev ve sevil, fak at kendini 

~ aldatma ve bu sevdadan mut
laka maddi bir netice bekleme. 

* Ankarada Y enişelıirde lbra-
him B.: ihtilal aleyhinde ç.tlıımak için miştir. Yunanistan, Türkiye, Bulgaris-

muayyen bir program çizmiş- İşte bugün Rusyada bu mu• t R k Al Siz tam manasile şarklı bir 
1 d" kabil ihtilalcilerin muhakemesi an, usya ve. ısmen man-er ır. ba· ile birlikte Fransaya karşı gençsiniz, erkekliğinizle iftihar 

Bu programa göre Menşe• cereyan etmektedir. hl k k edersiniz. Zaten kadınlar da ıizin 
B h k d ır o vücuda getirme ti. vikler Troçki taraftarlığı ede- u mu a eme; geçen e- B en ziyade bu tarafınızı severler. 

fakı. muhakemeden daha mu"· u siyaset üzerinde hayli F k k d ö h kk cek ve bu suretle Bolşevik ilerlemiş, bu memleketler ara- a at a ıoa s z ve rey a ı 
idaresini zaafa düşüreceklerdir. him görülmektedir. Bilhassa d vermek istemezsiniz, evlendikten 

R d k b .. ··k b" ıı:.k sın a bir itilaf husule getir-Bir taraftan da bulundukla- usya a ço uyu ır a ö a k ıonra evin hakimi olmak istersi-
il k d·ı k dl me için rehperlik etmiye rı mevk'ılerden istifade ederek · e ta ip e ı me te r. al niz. Kadının sızın üzerinizde ç ışmıştı. Hatta bu blok kas-sabotaı· yapacaklar, yani ir:lerin Sovyet idaresi bu mücade- nüfuz sahibi olmasına tahammül 

Y 1 1 l R d h'l' d ki men teessUs etmiş gı"bidi. h 
Yürümesine mani olacaklardır. e ere, usya a ı ın e mu· F k edemezsiniz. Binaenaley sızı 

f A~k Mektuplan ( 

Karilerlmbden aldığımıı &fk mek• 
tuplannı aıraalle neıredl)'oruz. Ba .U• 
tunda herKfin bfr mektup nc4red1lecelr 
ve haftada bir defa Gcnçhk ve Ha• 
nLD1teyze aayfa11nda beJ on mektup 
birden nctrolunacaktır. Çıkan mektup 
aahtplerl ldarehancmh:e uğnyarak 

mDkAfatlanru alablllrJer. 

* GönlUmün Misafirine: 
Uykum var gel uyut benl,aıcak nazlı 

dizinde 

G8ater bana cennetini rUyamm 
dehlizinde 

Bulayım bir tatlı ıtfn gozlcrinin l:ı:lnde 
Korkum .ar gel avut beni sıcak nazlı 

didnde ... 
08z.Jcrfme çeklllyor bir csraT dolu 

pP-rde 
O enann kapısına nur kollannı ger de 
Boğulmadan oşkın ııkan ellerile 

Uykum var beki rlm 

* 

iç rde 
rı nl rüyamın 

d hliılnde 

Ninni deyip bir ebedi Aleme yolla beni 
Hot kokulu rüzgdrlartı savurup 

s:ılla beni 
Nurdan masnQ bir gerdanlık teline 

b ğla beni 
Yok yok hatta unut beni akşamın 

dehlizinde 

* Unut beni aldatıcı söz.lerlmc lrınnma 
Nura ıı,ık oldupnu llU} llycnlcrc 

k<!nma 

Bu dilnyanın cennetine imanım va~dır 

Yok, rel uyutayım 

ıanma 

ıcııf aşkımın 

dehliz.inde 

kızları tercih edersiniz. Fakat böylı 
blr kızla geçinmenize imkiin yok· 
tur. Asabiyetinize hiddetlen ziya
de hayretle mukabele edc...n, her 
ıözüııüzü dinliyen kaşı gözü ye· 
rinde bir kızla dnha ziyad~ 

mes'ut olabilir iniz. Bu kız b~lki 
biraz kapalı, biraz geri ohbiJir. 
Fal< at giyinmesinde bile sözünüz· 
den çıkmaz, zevk ve saadet 
sizi memnun Ye mes'ut etmclt 
olur. Zaten vefasız bir gençı;iniı 

Karınıza sadık knlmıyacaksınız, 

Hiç olmazsa karınızın kıskanç 
olmamaaı lazımdır. 

Hanım teyze 

_TAKVİM--

Gün 31 12 - Mart • 931 Kasım124 

k a at para ihtiyacı Müso-
Bundnn maada, • meleyi el- kabil ihtilal teş ilitına nihayet li · . cidden seven, mnddi ve manevi 

~ nının siyasetini değiştirtmiş ve 
AJı111 riJedmizden Sultanahmette de etmek mümkün olmıyacağına vermek ve bütiln dünyaya onu İngiltere ve Amerikaya f aikiyetinlze kani olan ve ıözü-

Rumi 

27 - Şubat • 134) 
Arabi 

21 • Şevval • 1549 

~tı et be 0 b göre, münevver sınıfı elde edip Sovyet idaresinin harici ve nüzden çıkmıyacak olan bir 
~- J>nrı ö~e: n eş güne ait b ti ı"şl . ak t d h"J- b" t 1 k l k çevirmişti. İşte son itilaf ta bu kızla evleniniz. 

Vakit-E.ııınl· V n•ı 

Güneşi 12. 07 6 .18 
Öglo= 6. 12, l 'l.24 
ikindi! ~. 30 15 .42 

Valnt-Ezanl· Va, ıtt 

Ak,.Jml ıı.- ıs .ıo 
Yatsı 1 1.30 19. 41 
İmsak 10. 27 4. 39 

'41tlh g ndercceksiniz. Fakat u sure e erı ame e a ı ı ır aarruz a o ay o- sayede mümkün olmuştur ve * 
41 .. tfe tıdr~aı t kibi mecburi değil- uğratacak bir teşkilat vücuda lay yıkılamıyacağını göster- bu itilafın en büyük manası Art,·inde Yasar Salih B.: 
"- ·-=nc:a~ın. d k · 1 d' b d ~ getirecekler ir. me ısteme de ır. u ur. Tecrilbeli, açık fikirli asri 

€d~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~!""'O""'!:!~~~==~==-=-~-=s=:~~~-==~==-=~~~~~~~~~!!51~ 
~f Tefrikamız No. 1 tulmuştu. Ölümünden sora, dan ve kütüpaneden gelen senelik sergimızde teşhir etmek J aile doktoru da yapar. Fakat 

il artık biz de şatomuzda otu- korkunç seslerle bir saniye üzere en kısa bir zamanda azizim lort, ben hortlakları~ 
Q v 1 ramadık. gözlerini kırpamaz oldu. tedarik edeceğimizi ümit edi- · mevcut olduğuna inanmam. O 

Q MOELLiFI: 
skar Vaglt 

lıı~~~ika sefiri Mi&ter ( Hl· 
~ll satı 8 

) Kantervil ıatosu
~lla bun l\kldığı vakit, herkes 

ıtıı aö ~ bir delilik yaptı-
tll gatJ' edf · ÇUnldi bu ıato 
~ .. lidi rın ~ hır surette netn-
~lltc~ı Hatta bizzat Lort 

ilanı ' 
1 

son derece dUrUst 
ua u bir adam, ferağ 

MÜTERCİMİ: 

Mes'ut Cemil 

muamelesinden evvel bu haki· 
kati Mister Otise anlatmayı 
bir vazife bilmişti : 

- BUyük halam tam giyin
mek Uzere iken, ellerini omuz
ları tızerine koyan bir iskeleti 
kartısında bulurdu ve bu yüz
den l>lünciye kadar tedavi 
edilemez sinir buhranlarına tu-

Size ihtar etmiye kendimi Sefir cevap verdi: yorum. kanaatteyim ki tabiat kanun· 
mecbur görüyorum, ki Mis- - Maylort! ben bu şato- Buna rağmen, şimdiye ları Britanya aristokrasisi-
ter Otis, fatodaki habis nun bütiln müştemilat ve kadar ( emprezaryo ) larınıza nin yüzü suyu hiirmetine de-
ruh, hala mevcuttur ve aile- teferruetile beraber habis karşı menfi bir vaziyette ğişmez. 
mizin muhtelif fertleri, hat- ruhu da beraber satın alıyo- kalmış olan hortlak, kor- Mister Otisin cevabındaki 
ta (Kembriç Kink) kollejinde rum. Öyle bir asri memle- kuyorum ki el'an oradadır istihz~yı anlamamazlıktan ge· 
doktorasını yapmış oJan ai- ketten geliyorum ki orada her- azizim! diyerek lort kanter- len Lort Kantcrvil deva• 
lemizin rahibi (Ogüst Dam- şey para ile tediye edilir ve vil gülümsedi. O, üç yüz sene- etti: 
piye) tarafından da görülmüş- satın alınabilir. clenberi meşhurdur. Daha doğ- - Siz herhalde Amerikada 
tür. DUşesin felaketinden Siz Avrupalıların bütün meş- ru h!sapla ( 1584 ) t.cnberi ve çok tenevvür etmişsiniz azizim 
sonra hizmetkarlarımızdan hiç- hur primadonna ve tenorla- muntazaman ailemiz efradın- Hortlak sizi badema rahatsız 
birisi yanımızda kalmak is- rınızdan mnada eğer Avrupada dan birisinin ölü~ ünden evvel etmezse febiha1 Yalnı:r. benim 
temedi ve zevcem Ledi Kan- bir de satılık hortlak varsa, mutlaka kendisini gösterir. sizi ikaz ettiğimi unutmayınız. 
tervil gece yanlan koridor- onu da müzelerimizde yahut - Bu son söylediğiniz şeyi )Arkası vaı· J 
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Mason Olmak lstigen Namzet Mahfilde 
e ualler 

edir? 
asıl İmtihan Edilir? Kendi ine 

orulur? Bu uallerin Manası 
10 ____ ·---------------------------" 

Reis {Ü t dı muhterem) 1 
Ceha et ne ir? Cahiller niçin ~--M_as_o_n __ M_a_h_fı_il_in_d_e __ A __ k_te_d_i_le_n_B_ı_·r_lı..;ç;...t_im_a ___ 
inatçı ve tehlike idırler? 

Na et cev&bını verdikten 
sonra reis izah eder: 

-Cehalet, bilme ektir. Bü
r..in f hklar cehaletten gelir. 
Üç türlu cehnlet vardır: Birşey 
bilmemelc, bildiğini fena bil
mek, bilinmesi l "zım gelen 
şeylerden faz a şeyler bilmek. 

Bilmenin iki ucu vardır. Bu 
iki uç daima birle~i. Bu uç
lardan biri, dünyada yaşıyan 

bi.ıtün in anların tabii cehale
tidir; ikinciai insanların bütün 
bilebilecekleri şeyleri öğren

dıkten sonr , öğreneceklerine 
nisbetle öğrendiklerinin hiçli
ğini anlıyan ve başladığı yere 
dönen kimselerin cehaletidir. 
Fakat bu ikinci kısım cehalet, 
şuurlu, vukuflu bir cehalettir. 

İptidai cehaletten kurtulup 
hayat yolu üzerinde yalnız 

fena anlaşılmış birkaç parça 
ilim bulanların ilmine inanıl
maz. Bu cahillerin dini ile bi
lenlerin dini birbirinin ayni 
olmaz. İkincilerin prensipi mü
samaha, insanlara muhal: bet ve 
kendi nefsine hürmetle izah 
edilebilir. İşte cahiller bunun 
için inatçı ve tehlikelidir. 
Bunlar cemiyete zarar verir
ler. 

Bu izahatı verdikten sonra 
f'eis gene sorar: 

- Taassup ve hurafeler 
hakkındaki fikrinizi söyleyiniz. 

Namzet bu sualin cevabını 

V('rdikten sonra reis gene şu 
izahatı verir: 

- Taassup, mukaddes bir 
b ta ve delice bir mezhep-

tir. Mutaassıp Allahı mem
nun etmel~ emelile a1dı selim-

den ayrılır ve muahazeye şayan 
hareketler yapar. Taassubun 

gazebi diye bir tabir vardır. 

Bu, ahl5ki bir zaaf, dimagi 

bir hastalıktır. Fakat saridir. 

Taassup bir memlekette yer

lesirse, bir prensip gibi 
nüfuz kazanır ve mutaassıp-

lar gazebe gelince binlerce 
masumu imha ederler. Kör 

dini taassuptan kaçalım ve 
onunla mücadele edelim. 

Hurafelere gelince, bunlar 
Allah hakkında edinilmesi 
;&zım gelen sağlam kanaatlere 
muhalif, akla uymıyan şeyler

dir. Hurafe, cahillerin dinidir. 
Dinlerin birçoğu, korkunun 
doğurduğu çocukça hurafeler
i en ibarettir. 

Reis ( Üstadı muhterem ) 
g ene sorar: 

Mason. malı/iline kabul edilmesi kararlaşan 
bir namzedin kabul merasimi 

Hata nedir ? ( cevabı Reis - ismini, yaşını, doğ-
aldıktan sonra ü1tadı muhte- duğu yeri sorunuz. ( Cevap 
rem gene izah eder. ) verilir ) 

Hata, cehalet srıikasile 

agazamzm Camekanlarmı 

ziya hakkı ve eriyi celbeder. 

A 
Bedava olarak size icap eden izahat 

verır, mühendisleri l{eşifname tanzim eder 

halyanlar Tütün Alacaklar 
ltalyanlnr bugünlerde mühim 

miktarda Türk tütünü alacaklar
dır. Mübayantın (2) milyon ki
lodan fazla olacağı söylenmekte
dir. 

Şehzadeba~ı 

Ferah sinemada 
Bu gece halk gece.si sinema, 

t iyatro, koltuk 25 kuruş yarın 
akşam büyük gala. 

Tarihi Tefrika No. 56 Yazan: A geri kalmasına aebep olmuştu : 
Hiçbir şey yerli yerinde değildi. 
Önüme ilk çıkan levendi yıtka
ladım. OLUÇ ALI BEiS 

Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

Biraz gilcendl: Katl•n•ı çatb, 
dudakl&nnı büktil ve •onra çok 
tirin bir ahenkle : 

- Vazifenizi benden daha 
mı çok aeYiyor•unuı? dedi. 

Ciddiyetle sCSyledim: · 
- DGnyada hl~blr ,e,ı oa

clan fazla aevememL 
Ve kamarad.. ÇeYik Wr 

DGkülütl• fırladım. Va1 caıuaa 
w 

Maroniça yine kapınm önün
de yatıyordu. Beni gc5rüııce du
daklarını kıpırdattı: 

- Relal.. Amiral!.. diye mı
rıldandı. 

Fena halde içerledim bu 
herife!.. Kat't emir nrdiml 

- Bir daha burada beklemeL. 
Ve hemea pYerteye çıktım. 
~ buradan •eml7e1 baktım. 
Bel• Wru ... kalmaa ber iti• 

- Bre e e l.. diye haykırdım. 
Uykuda mıaınız?. Öküz gibi gezip 
berşeyi yüziistil bırakmaya utan
mıyor musunuz?. 

Her zaman kartımda hfirmetle 
etilen levent, garip bir eda ile ... 
surabma bakmıya başladı ve 
aonra omuzlannı ailkerela 

- Yaparız reia; dedi, uak
lafb. 

Şu it• bakan heleL Herif 
aldırmasdaa geliyordu. Tepem 
attı. 

Yakuıaa yapıfUak kanetle 
•ilk eledim. 

- Bire ... ., cHı- bap 

.. sO d d • , 

Bir Delinin 
Vaphkları 

o· n Gece Taksim 
Meydanını Altüst Etti 
Beyoğlun a, Ye. içnr_ıda on 

bir numaralı evde oturan kun
duracı İstelymıos içmiş, içmiş 
ve arhoş bir halde Taksim 
meydanında nara atarak öteye, 
beriye sarkıntılık yapmıya baş
lamıştır. Bu da kafi gelmiyor
knuş gibi ot yi, beriyi taşa 
tutmuştur. Bu sırada Taksim 

b ·de · nin ç · ç 1 lerini de tahrip 
ftmiye b ıştır. 

Bittabi • me urları ye- ) 
tiş rek İst o u yah:ıılamış- 1 
1ar, f t olda d r i6: l 
al etl rı · tere! w • için tı bı 

erilm· ·. 

Sinemalar 

BU AKŞAM 

e 
sinemalarının BÜYÜK olarak t kdim edecekleri 

meşhur Cecil B. de Mille'in 

sesli ve şar ı ı tarihi şahesere 200 kişilik bir orkestra 'l/C 

5 Ok" 'li:e m hte•·t b·r 'eyeti muga miye iştirak etmektedir. 

araa za yo t 

Filmin görmüş n du u f c vknludc ragbct üzerine ve muhtcreıt1 
halk1mızın her iki filmi de görerek musabnknya iştiraklanıtı 
temin için 

E A 

Filminin Fransızcasına iracye başhyacakt r. Ve pazar günil 
Matinelerden itıb..ıren çarşamba akşamına kadar da Almanca 

kopyası olan 

CE ET YO T 

f>IE DREI 

filmini irae edecektir. 

1 Tiyatro Ve Sinemat;;JJ 

DARÜLBEDA Yl TE .1S1LLERİ 
Bu akş_m 1 ... nı: ıuEsl 

matine 21,30 da STP.f UL LlED 1 
ünifonna.ı z. bi· 
tana biletlerde 
tenz.i 5.t vardır. 

, ASl<A
RAlAR 

3 perde 
Yaı::ın: Saint 1111 
George de BO' 

Uhclkr 

Nakleden: &tuğ• • ı ı ı ı ı ıı ı 
rul Muhsin B. ~ 

A S R 1 - Slberya 
ARTf STlK - Hnyah lsa 
ETUVAL - imparatorun Yaveri 
E.LHAMRA - Cennet Yolu (Almaııc-1 
E.KLE R - Yun:ın tiyatro trup" 
FRANSIZ - Yunan Operetlı 'l•" 

lstanbul 
GLORYA - Ö düren Adam 
i A J l K - Neş'elcr Diyan (Jtlfl 

Tavber) 

1\1 E L E K - Yalan 

:'i!ILLET T. - N.ışit D. 

1ILLI - l'ıtanücfüı 
FER AH - Varyete 

OPl:.~A - Hayab İsa 

SÜREYYA - ( Kadıköy ) 

,, ALKA/AR - Bağdat Hırsw 
~-'''"' ALEMDA~! - Piyan! od:ı b"r k c!ın 

ŞIK - Aşk Resmi GcıçtdL 
( HALE Üsküdar) - Atk Azameti 

• · Bu akşam 

EMiL JAf\INİNGS 
( ŞEHV E f KURBANI ) ve (MAVİ MELEK) filmlerinden 

ırnnra viicuda getirdiği yüksek bir eser 

filminde takdim edecektir. GARY COOPER ve ESTHER 

JETT A GOUDAL, VİCTOR 3 Büyük sinema yddızı tarafından temsil edilen btı 
V ARCONİ JOSEPH SCHILDKRAUT heyecanlı fi!m, yarın akşam takdim edilecektir· 

A S R 1 sineınada fıaveten : Yeni varyete numaralan 

dım. Çalışmak için kırbacımı mı 
bekliyorsunuz?! 

Levent boynunu büktü: 
- Hayır reis, ded i, başımız

da bulunmanı istiyoruz. Anla
dım: Levent, benim ihmalcili
ğiml dokundurmak istiyordu. 

Fakat şunu da söyliyeyim ki 
kouanlarm bana itaatablik göa· 
te rmeleri henüz birinci defa 
vaki oluyordu. Ben bu levende 
meram anlabrken karf1mua beı 
on tayfa loplanDUf ite aeyir
cilik ediyorludı. 

Hemen kırbacımı çektim ve 
aralarına abldım. Bu hareketim 
çok l'eçmedden tuirinl kat kat 
i'CS.terd.i. Herifler yola Ye tabii 
gemiler de nizama ıfrdller. Ka-
muama flrmek Jçin aerl d&adlm. 

KAD ,, FİLMiNDE 

Tam kamaranın kapısına geldi
ğim zaman Hasan Kelle o m
zuma dokundu. Birşey söylemek 
istediğini anladım ve sordum: 

- Ne var? .. 
- Biraz. konuşalım reia, diye 

cevap verdi. 
Fakat Kellenin surab ciddileş
mitti• Ben dekaşlarımı çattım 
•e kızgın bir ahenkle : 

- Haydi, dedim, ne ıöyliye
celaen söyl~ L 

Kelle, benim hiddetimin far-
kında olmamıt ribi, cevap verdlı 

- Şöyle tenhaya çekilelim de .. 
Bağırarak a~xnno ke•timı 
- Simdi ael\I dinliyecek vak

tim yolE 1 .. 
Ve kamaraya srfrmek btedlm. 

Fakat Hasan Kefle gene aldırıt 
•tmecli. biltkle tlaba fu1a ileri-

it 
giderek elJerimi tuttu l'e cf eıı' 
leblebi gibi şu sözleri söyledi: g4' 

- Konuşmadan bir yere 
demeu inl .. 

Büt ün kanım beynime ~ 
haykırdım: r1• 

- Du da ne demek olcıY:D" 
Ben canımın istediA"i :ıamaıs 

nufurum.. d _., 
SöırilmQ tamambyaın• : • .-

Kelle hırçın bir taTirla de 

ettf: ·~ 1" 
- Rei•, dedi, b.zı naJSl 1,,. 

manı.r olur ki reialer, ~.,t" 
utemue bile konutmır• oıeC 
durlart ..,-

Zaap sanp tltriy_,,.11 

ıırdım.ı """" -Sea lu1a k.apyor•• • 
(ArU. -
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l<anlı Cinayeti; Bütün., Esran 
Duvardaki Yazıda Okunuyordu 

11•lclcı Malıjıızdar 
Polisin b· · k .._ ın, açının karp-

terdi. tesadüf eden duvan gös
leJle • ~uvarda, keakin bir 
bİr'ca çııılmek suretile yazılan 

-94-
dan, gırtlağım, midesini kolu- · 

ı.un firyanını ve nihayet kar

mnı parçalıyabilaıek için. 

insan tahammülünün çok fev

kinde bir inada malik olmak 
~ Babr yazı görünüyordu. 
'1ta_. eyi haber alan komisyon, 
'q( oldu H d k 1 lazımdı ... haber · emen o tor ara 

ttda . koşturuldu. O civardan Hacı Nişanın sol avcunda 
bn rık edilebilen, ( mabeyni parlıyao şeyi aldılar, bu, bir 

( ~u?) doktoru F ahrettin, teneke parçaıidi. Hacı Nişan, 

0 
ıdıye etf al hastanesi oradaki teneke ibriğin kolunu 

Perat .. ı · lal or erınden yüzbaşı) Meh- koparmış ve bunu keskin bir 
~Raif (Yıldız hastaneşi bıçak gibi kuJJanmıştı. Bu 
~'k kolağalanndan Hüseyin tenekenin ... · .. ~rinde kan ve 
~· et Beyler tarafından Hacı beyu yağ parçalan vardı • 
lfln muayene olundu. 

~anıara, hiçbir insan kal
~ tahamm61 edemiyeceği 
t.a lt ede feci ve vahşetklrdı. 
ıı.._ iiçük bir tikiyet ve ıs· 
~-feryadı bile çıkarma· 

Doktorların muayeneleri uzun 

sürmedi. ÇOııkO müşahedele

rini havi bir rapor yazmaktan 

baıka yapalacak hiçbir itleri 
kalmamışb. 

Yazan: Ziya Şakir 
Duvardaki yazıyı muayene 

ettiler, lizerinde hiçbir kan 

lekesi olmadığı için bu yazının 
intihardan evvel yazıldığı an-

latılıyordu. Tercüman getirdi

ler ve okuttular. Yazılan şey 

ıundan ibaretti: 

( Yaşayıp ta söylemek-

tense, ölüp te susmayı ter

cih ediyorum. Sorulan su

alden (O) nun ne öğrenmek 

istediğini anladım, söylemiye

ceğim. (O) nu ebediyen korku 

altında yaşatmak.. Ebediyen 

mustarip etmek için aöylemi

yeceğim ve bu aırn, beraber 

götilreceiim.] 

H.N 
Arkaaı YU 

t oınbalaMÜsabakasına GeçKalmış 
Olan Karilerimiz De Girebilirler •• 
Miisabakamızın Şartları Son Derece Basittir 

&ugone Kadar Çekilen Numaralar (17), (81), (52), (27), (13), (74), (41),(62)dir .. ............... __________________________________________________________ __ 

Müsabakamızda Lavhası Olan Her Kari 
Mutlaka Bir Hediye Kazanacaktır. 

lal (SON POSTA ) taraf1ndan tertip edilen (4) tincüye : Bir radyo makinesi 
~~akanın ıimdiye kadar yapılan milsaba- (5) inciye : Nakten (25) lira. 
ta a nazaran mühim bir hususiyeti şudur: (6) ıncıya I Bir altın saat. 

bir llabaia oyununda lavhası dolan her kari mutlaka Çatal biçak takımları, tuvalet takıınlan, 
~diye kazanacakbr. Livhalaran adedi kaç sofra takımları, ma3a aaatlan, kadın ve erkek 

olsun. Hediye listemizin ilk kısmı şudur : iskarpinleri, kadın ve erkekler için elbiselik 

lir (1) inciye : Naktcn (150) lira veya (150) kumaşlar, şapkalar, erkek gömlekleri, çamaşır 
alık e~ya. takımları, çay takımlan, çantalar, yün batta· 
(2) nciye Bir gramofon makinesi. niyeler, trq takımlan, kolonya ve levantalar 

(3) üncüye : Nakten (50) lira. ve saire .•. 

tı!" zamanlarda tevzi etti- çekilmesine fasıla verilecek, 
~ llvbalan her nasilaa kes• mntcbaki numaralar, şehrimi-
~ f veya muhafaza edeme· zin büyük bir ıinemasında, 
~ ~~ karilerimi%in arzula- karilerimizin önUnde, katibi 
~ il af ederek, kolleksiyo· adlin nezareti albnda çekile .. 

'd:U:ıd~ bu IAvhalan ihtiva cektir. 
"-ıc. bır miktar gazete ayır- 4 - Karilerimiz; numarala
~u aazeteler karilerimizin nn matbaamızda çekilmesine 
ıt_th ~ Amade durmaktadır. fasıla verileceği zamana kadar 
~ '-ınızdan her dakika te- ellerinde bulunan (12) lAubanıo 

it.bildir. on ikisini de takip edecekler. 
1ft Fakat numaraların çekilmesine 
Usabakamız Nasal fUJla verildiği zaman bu on 

Tertip · Edildi iki ı1vhadan bir tanesini ıeçe-
""'- cekler, gazetenin bqmda neş-

~ '- bakamız.ın prtlannı, redilmekte olan kuponlarla 
lbı.. lll•nlarda takip edeme-
-, oı... birlikte matbaamıza getiri-
~ "-tı karilerimiz için kısa· .cf'kler, veya posta De içine 

rlatalım: 1 k 1 cevap veri me ti.zere aynca 
"b-ı. -. karilerimize her tom- adresli ve pullu bir zarla 
~t ~riainde olduğu gibi (12) koyarak llönderecekler tasdik 

f), vha tevzi edilmiştir. ettirecekler, aynı zamanda da 
b c; -.l bu seçtikleri livhaya mahsus 
"1du-- ivba tevziatınm hitam bir sıra numarası alacaklardır. 
~J" gilnUn ferdası olan 
et_ lı an itibaren matbaamız
'-ltltt er aUn (2) numara çeki!
~rn e ı_,."e muntazaman ilin 

e~edir. 

~ Bir mOddet 10nra 
' dolmıya yaklaşbiı ıa

lluınaralarm matbaamızda 

Mütebaki numaralar sine
mada çekildiği uman evveli 

hangi numaralı livha dolarsa 
o numaralı ivhayı intihap etmit 

olan bntnn karilerimiz tombalaya 
kazanm•ı olacaklardır. 

Bu karilerimiıin hepsine de 

mutlaka bir hediye verilecek· 

tir. Fakat hediyelerin kıymeti 
muhteliftir. Bu hediyeler ise 
k.&rilerimizin ellerinde bulunan 
ııra numarasına g3re tevzi 
edilecektir. Yani tombala bit· 
tiği zaman bu SJra numaralan 
çekilecek ve herbiri hediye 
liateıinde sırasına iaabet eden 
hediyeyi alacakbr. 

T ombalamıza Taşra Karile
rimizde iştirak Edebilirler 

l.tanbul haricinde llulunan 
karilerimiz, bize, muaabakamısa 

kendilerinin de i.ştirak edip ede
miyeceklerlni sormaktadırlar. 

Son Poıtanıa tafra karilerini 
ihmal etmeal elbette milmlcGn 
detildir. 

Buna ratmen tasrih ~dellmı 
MGaabakamı&a tqra karileri· 

mla de iftiralı edebileceklerdir. 
Bu maksatla kartlaranı tasdik 
ettirebilmeleri ve sara numaraaı 
alabilmeleri !çin kendilerine kafi 
derecede aaman barakılacakbr. 

Yeni Neşriyat: 

Niçin kadınlar daha Jyi tay
yareci oluyorlar? Bu şayanı 

dikkat yazı (HAV ACILIK ve 
SPOR) mecmuaamın IOD 42 nci 
aayıamda. 

a- t F' 

Tayyare Pigankosu Bugün ~ Başladı -
~~~~----~~~~· • 

Onuncu Tertibin ikinci Keşidesi 
Y ann Sabah Ta Devam Edecek 

Ve ikmal Olunacaktır 
Onuncu tertip tayyare Piyankosunun ikinci keşidesi bugün öğleder 

ıonra Darülfünun konferans salonunda başlamıştır. Çekilen numaralan 
aşağıki sütunlarda bulabilirsiniz: 

15000 L i R A 
Kazanan 

32426 
12000 L i R A 

Kazanan 

363 
5000 Lira 

Kazanan 

9005 
3000 Lira 

Kazananlar 

49213 
49411 

2000 Lira 
Kazananlar 

15029 7150 

1000 Lira 
Kazananlar 

37380 
14286 

44843 
19303 

33079 
29246 

10586 
6528 

23822 
42702 

31869 
17356 

200 Lira 
Kazananlar 

10089 24825 6416 27931 

23964 22123 36490 22726 

12136 13456 24193 47244 

23235 15269 45282 1174 

9877 16555 4109'l 9147 

46981 32371 9997 ,1632 

7674 14090 

20662 5M7 

39216 14821 

32451 277f11 

2823 '"500 

28358 

OsKODAR 
HALE •İnemas1nda· 

Aşk Azameti 
MOmeuili Maryon DaYll 

40 L i R A 
Kazananlar 

27227 37233 32452 2151 
21832 31159 40848 40b09 

5207 8704 27822 49916 
16038 4~60 7529 36147 

22441 364JO 26038 1163 

44381 1631 11146 4049 

9780 3517 25722 31001 
20012 31015 27819 36124 
36944 26666 41630 10S9 

6021 3072 10625 27430 
12748 14189 31868 9443 

4870 25940 13449 12819 . 
4489 47273 43492 5385 

33784 25816 47446 12801 

28769 45104 5669 31890 
29158 44584 8258 37811 
32244 39610 38675 37379 
10194 38428 1507 46229 
16201 38777 1906 16324 

400 14952 35123 21240 

30187 39483 18645 39076 
4018 25581 46910 10519 

31752 42507 7734 119 

21677 4690 44070 15736 

59'ı5 41977 4709 25098 
9337 43683 35856 47512 

13645 44541 2447 40249 
12995 19877 6599 16315 

43932 25201 41903 14171 
20885 6814 2023 12972 
3236 17340 38571 20953 

49'l42 40325 1550 4267 
27978 37402 42849 5819 

26980 7757 15687 23393 

10624 35820 4591 16912 
43899 39061 44797 16242 
10739 49780 3971 9333 
416M 9318 14775 1318 

2496 20165 9445 12480 
15809 18996 47731 16128 
28689 5304 48945 4816 
173&1 43850 29484 37995 

41779 31314 80'l2 41113 

10797 UM97 .40071 3396 

1703 16173 26587 44079 

23113 33642 17915 17705 , 
10337 35450 29612 597 
10156 41739 36005 23032 
44752 19896 16197 16455 
3.1726 48W9 1317 28853 

359 33043 48478 45886 
15821 '322 46136 31270 

47126 31862 22980 7'i174 
49396 42779 32969 24tm 
39842 34850 12561 23814 
22522 24723 47628 17300 

100 liRA 
Kazananlar 

-17180 480l9 42C63 43014 
22061 31031 2243 4290'2 

1175 40147 42677 32171 
27351 22930 817 36749 
15012 46190 20656 17995 
23600 ı 3260 26807 36023 
24118 38613 31445 12744 
28641 8741 25158 28959 
11819 21089 25026 15024 

39263 23788 13495 45314 

23257 15878 39753 33728 
29334 25171 26390 J 4854 
38206 41223 41860 31262 
11919 9737 9549 29727 
39020 31570 20292 47895 

4104 64J1 36362 17335 
35619 43232 21887 25805 
13189 13727 24372 22062 
44806 26322 43045 44828 
44910 44465 6433 46117 
43843 44588 12655 44955 
40971 2806 .n203 335 
45914 45214 24967 47503 
6490 41362 14715 22798 

20177 43140 38443 3959 
17097 3295 9518 47657 
7353 46242 60 25811 

24663 10715 31067 4605 
10583 44165 28711 22132 
2846 11333 21220 257~ 

42830 46494 45071 28791 
42020 8079 5914 42399 
28000 

59'l4 45533 30548 14714 
42330 42236 34144 1349 
23821 25743 31264 20586 
12098 24435 43771 18634 
23298 28714 6948 18356 
26347 8483 13547 28663 
7815 47544 48.527 8931 

33322 .CS160 34685 31618 
12623 41644 1~9 19768 

844 47287 3672 35701 
7184 13982 42658 32137 

48055 3498 35184 17164 
ISOO'l 19100 6335 13239 
12545 350'l9 16967 47880 
42425 8J30 27251 618 
44171 10821 7876 10873 
41919 257<M 46394 25984 
9834 17458 7700 15731 

46535 29816 40478 4909 

18978 2039'l 12679 il~ 
. 45989 16800 1833 4783'1 

35271 2135 3500 981 
21919 49760 33544 7172 
27299 39822 13487 42459 
33319 42339 45115 17579 
16585 36959 37888 1183[, 

17851 23419 43059 3557" 
8013 8715 37480 31201 1 

26072 18683 30763 6679 28272 1622 10995 17311 
39544 13628 5842 40643 

47379 
"1998 34882 20259 "5729 16991 

15424 34994 30682 
14885123188 

35788 1918 2-4361 
8890 48'/36 38032 

23243 20367 13582· 
13883 16325 38655 
12255 8612 35773 

1864 48941 19694 
49456 46161 150.U 

8017 39583 
4413 11284 



Kremleria En iyimdir. 
Beyazlık Ve Tar.Vet 
Tüpleri 20, Vazo 35, 75 K 

Süt F f th Ş k MaJf huJ"' KuDanmız. Sütünüzü arttınr. Çocuk· ~:.e os a ar asası ların kemiklerini kuvvetlendirir. 

CHARLES SIMON LTD. 
lefllw ltlj1ii Fôrikaımıı 

20,000 ADET 
HEll RENKTE GABARDiN 
Pardesüleri 

....... " Galatatla VoyYOda catl.lea 
kar....-.ıa klia 

EKSELSIOR 
fabribsmda 

LiRA 
fialla ublmata hqlanllllfbr. 

Vui7etaameler, Evleame MwYeleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetierinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Bllflk bir liyakat, itina Ye dikkatt.. çok 

aemaua kalaeabuaız 
p .. 'lt ... tofar •i•li sröni'm'"n111J hir dratle ~der .. 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
Cilt. Saç, Fnasi w Bel-
10ğuldup llltelaa•• 

Maayeneh....ı ANrera eacl
dai hlkibaet ....... ... 
nada eski •.-. v..- Ur-

auımda 71 ....... Wriaci kat. 
Her ııtın uat lıtinien ikiye, 

&t b\ıçuktaa MfA•a lrade.r. 

iSTASYON LOUNTASI 
airkeci elYarıada 
Ea rahat •• •• 
Te•ls lolraatathr. 

Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahtiıi da
h • ı oldufu halde 

TABILDOT 
--·--------------------ICOllA Y lıl'l'IYBNLEU - K••ra 
lııtlf.. .... ...... ... ,. .... ..-..ı-
........ , ........ c .......... . 
...,.......,._.ea•~ 

ZA \1 - Nlfal teafcere U. 
. ukerl ...... zayi ettim. 

Fatih •ulh birinci hukuk 
mahkeme.inden: Ratibe ha
aım tarafından aleyhine ika-
me olunan izalei f11yu daYaaı 
lzeriae mukaddema Topane-
de AaÇetme caddMinde ye
...... mobpada 23 au...., 
rah lamede mukim Mlaev-

"' hanım ibmetrlhı laa
Zll'I meçhul bulu•dupnclu 
mabkemeçe lllnen teblipt 
icruma karar verilerek 11ya-
1Ma oMi mulaakemeainde ıa
yap ........_n bir ay mld
cletle lllaa tebliğine karar 
•...u.it •• laclelketif DaYat
pqada atik aedreM aeka-
tuula 4 numarala mit& hane
ye 2100 lira kıymet takdir 
eclilmit ft devalDI müakeme 
13-4-UI tarilaiae mlluclif pa
aart:Hi pi uat OD -1.ire 
talik kdınmlf oldupadaa 
teblittea itibaren bq flhı 
zarfuula itiru et.ediliniz 
Ye yeva •• Takti mukirda 
...lık•••J• plmeclitiniz Y9f& 

tarafumdan bir vekil finder-
•eclijilü takdirde •alla 
.t05 w 488 ad .. clcleleriae 

t.mba malak•••J• kabal 
olumıyacaiJam " valrialan 
mukir addelunacatuua Ye 

f1Y&lten ııyaben hakim •eri
leceji ilin olunur. 

FATiHTE 

Sahlık Arsalar 
Fatilat., Hafıap• ca41tlit

IİDtl• Mimanİllp •ahalle
ütle -atik Alip... ..V.
HIİ 10k.P.da. (iT} ve (il) 
a...raıı eyfeftle .&lwtecir 
AD tlifat •1• mdracaat ..... 

Harita lzerln.te ifru eclO
aif, .tAOO ...... • ..... ela 
(21) tane ana onlar. Hep 
lıtirclm Yeya ayn ayn 1ab
lalrbr. 

Y-Wnl çdraracajuntlan a
tisiaia ldlkml yektar. Balm
~lyde 0-aalye kariyllİDde 
l6 111mara Slleymaa oila 

ALf ............ ıımm~~·· 

VAPURLAR 
................................ 

llTAM8UI. 

C-.--IMa 
Bugün Beklenilen 

Vapurlar 
CGmhurlyet • Tlrk • lsmlr•• 
MUlet • • Risedea 
Sami ,. • ,. 
Aaya -TGrk • Mutlanya 0.m .. kten 
KirU • Bulıar • Piretl• 
Atlantide· lta11aa • Ceno••Ua l 
A .. und•• - ltalyaa • V arna • 

Bursu - Kleteaceclea 
Afrodite • hal7aa· V araa. Bv· 

l'•s, Ka.teaceden 
Pale•tina • ltalJ&D • Trl7..-d 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Enurum • Tlrk • Rize,. 
Bandırma • Karabi••J& 
lzmıt • TBrk - famlte 
Lota• • Fraaaa • BeJ111~ 
Klrll • BuJsar - Varu • Bu-

raza 

Seyrisefain 
Merkez aceatuiı Galata kl5pril 
Batı B. 2362 .ŞUbe aeeetds Sir
keci MGhürdar zade hanı L 27 40 

Trabzon ikinci 
postası 

(EGE) vapuru 12 •art 
pertembe alqamı Gala
tadan lnebolu, Sinop Sam
Mın, Ünye, F atu, Ordu, Gi
reaon, Trabzon, Rize, Hopa ya 
kalkacak ve dlnlfte Pazar 
Rize. Of, Slnaeae, Trab
son. P ........ Glnk 
Gireaon, Ordu, Fatsa, Onye, 
Samsun, Sinop, lııebolu, Zon
pldağa uinyacakbr. 

BARTIN b::P::.-- POSTASI 
CiDE i2~ Pertembe 

Sirkeciden hareketle Ereili, 
Zoapldak, Bartm, Am .. a, 
Kurucqile ve Cideye azimet 
" aYdet edecektir. 

Tafailit için: Sirked alonu 
karpıuncla Mizan o;ıu bu No 
2 T elefoa lat: M4 

VE ZADE VAPURLARI 
Karadeniz po.tua 

iKTiSAT u-C 
PERŞEMBE ,e.ı aiqa• 
Sirkeci rıhbmından hare
ketle Zonpldak, lnebolu, 
Gene,Samau11,Gireıon. T rsb· 
zon, Rize ve Hopeye 
-..e " aYClette a,..ı Wcelel_.. 
Of, Slra..., Valdılıeitlr a&.ı., 
fat.., Oaye nı it.peye utn1•ak 
aYdet edecektir. Yltk H 1elc:u ~ 

llrkeel Alll,. ......._Veli ..... wa-
purlan acentU1aa a ... caııt. Tel<-
r.a: iat. flO 

· t.t~•bul DlrdGncü icra 
murlutııuulaıa: Tamamına 140Q 
llta k11met tak41ir etlil• Oıkü· 
dar.ta Hayrettin ç•vut mahalle
•• T ~ptqa cadtleabule cetl' 
ıtS.197 numaralı cliikkiaı mi!f 
..ıl maltabçe •hf&p 
tamama. 

ıı- 4 - ttsı 

En· Talili · Kumbara 
Kimlerdir? Sahipleri 

1 aut tarihine kadar 5 liralık 

me•tluab lıtulunu bittin kumbara 
Ulplerl kur'aya iftlrak ettirilecektir. 

. 

SAN 
1931 

1000 Lira Mükifatlı . ' 931 ilk Kur ası 
l ısan'da Ankara' da Çekiliyor 
1 Teşrinievvel 931 ikinci 

Şimdiden Bir 
Kur'asına 

Kumbara 
iştirak 
Alınız. 

için Siz De. 

·I Türkiye lş Bankası 1 

Tüccar ve Banka memuru olmak için: 
Pasartul ,.. perfembe pnlerl ••t 16 daa 11 Ye ıece 19 • 21 • 

kadar iki •uuf a~ılmlfbr. Malimata ~cari1e, Uml hesabı ticari, 
uall defteıl 1 Baaita, milzaafa, Paluadomar, Amerıkaa uauUl" 
Baakaeıhk, 4 &J urfıada muvaffak .-IUJara •uhaMhecİ .... adet
namni •erillr •• it tedarikinde maaYeaet edilir. O.raler 16 mart 
pasartul sGaD bafh1acakbr. Pro.raall meeeaa• almak •• ka11t 
ol.ak l~in lıtanbul'da Alemdar Park cadd .. lnde No. 23 Amerikaa 
u .. n H Ticaret denanealne mlraeaat. Hu•u•I den dahi kabul olunur 

A,op Paluadanl 

ADEMi iKTiDARA KARŞI 

GLANDOKRATİN 
Methur proluör Steinach 't'e Brown - &eckard'aa mGhlm ketfftlir 

Saht maballh Zaman ena depoau, Balatekapı 37, ıltaflhul 
KutusJ 200 kul'Uflur. 

tapu ıicilile ıahit o!mıyan ipotek 
alacakblar Ue diter alikadaranın 
v• irtifak hakkı .. talpleri.U.. bu 
hakların• •• buauıile faia ve 
111 ... rıfe dair olan t.&.ıialarını 

ilin tarihlnd~n lti'-aren yirmi rGn 
içiod• enakt mGıbitelerile '-il.lir• 
melerl ll:ıumdar. Akıihalft hak· 
tarı tapu aicillle ıaltit · olmı· 

1aplar aabf hedelhıin paylqma
•nll .. hariç kalırlar. Allkadar 
Wna iaa n ifl.la bAGnua .. 
"119 uncu macldeaine l'lr• tevftkl 
hareket .etmeleri lOiObnı \'e 
mOtera"-a verfi, bele.tiye, vakıf 
iearuinia mGıteriy~ aat oldutuı ı 

•• daha fazla . lalümat almak 
J8tiyenlerln 19..>"ll-47S doa1a ftOID&t 

raaU. memuriyetimi• mlraeaat
ları OAa ..... 

Kadıköy Sulh icrumdan: 
lir· borçtan dolayı mahcuz iki 
teneke ya; ve bir bukOIUn 
14-3-931 cumartesi rDnli saat 
14 te Kamkly Pazar maballe
linde açık arttırma ile sabla
caii illa olunur • 

l.t.,.bul i•hld icra ... emar
latuntlan: Bir bOl'çtan dOlayı 
mahcuz H paraya çnrilmeai 

Ekarrer raı.abane, iıolwk, lranelte 
A, •.JHİ makfneii taUo .,. 
ti lt,-3-'31 tıa•ihlbcle ••t 9,IO 

da Kata ... açta aiitDre zade 'Şakir 
.ıe tlrekb. ll)evadı infillki1c 
fa•ika•ınan lrapuıu ininde ~çık 
aıttarma ile ıablacatıntlan talip- ' 
lerlİı vakb muayyenCJe dairemida 
930-WS No. b doa1a.Ue orada 
orada ·iabab ·yuc•t eclecelk 

mlracaatlan Ula 

-Vlclalana .... _.... 

... ....... • dair tft7 --

....... - ....... ihtira ....... ......., ...... ·····-me1c.., ................. .. ............ 
B• INıpta .... fada ........ ........................ 

bltbn.da " ........ J. .. 
11r ............... .... 

SON POST 
n.a, SlTul, H-... .. Halk -. lılUeılltiı.wtN.........,. 

Şeni ..... 11·'7 

-
ıs',., 1 • 
1 • 

llel'ul Ml6ı Hllll 


