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Yeni intihap Faaliyetleri .• 

Bugün Mahalle 
Defterleri Asılacak 

iş Olursa Geceleri De Çalışılacak 

~lılr meell•lıiıle ılı. tldtllolan• / .. ıı,.a 
intihap iflerile meşpl olan- Bakırköy cc~el tamimi 

lana İfİ timdi celYel tanzimi- runu kırmıtbr. 
&. nen öğleye kadar heyeti 70 Daktilo Ve l40 Mmnlı · 
teltifiyeye ( 200 ) mahallenin 
d~fteri ıelnıiştir. Bu defterleı· 

6ğleden ıonra belediye reiai 
Muhittiıi Beyin riyaseti albnda 
toplanan heyeti tefti.tiyede 
tetkik edilmif, çoialtılmuana 
karar verilmiftir. Sarıyer ve 

Cetvellerin çoğalblmua iti~ 
villyetteld eski meıtiai umumi 
salonunda yapılmasından IAl'fJ 
nazar edilerek belediyedeki 
şehir mecliıi 1alonunda yapal• 
maaa kararlqbrılmıtbr• [)la 

• (Devamı 3 GncG aayfam11tlaJ 

Meb'usluk İçin Halk Fırkasına Mü-
racaat Ettiği Söylenen Gazeteciler 

Halk fırkuı divanının ICAran mucibince yeni meb'aaluk · 
için namzetliklerinin konmua ricuile fırka umumi kltipliği ... ~ 
mektup ve telırafla m6racaat ettikleri söylenenler arasında, 
gazeteciler milbim bir yekOn tutuyor. Resimlerinden de 
tanınacağı llzere Ali Naci, Ak Baba ıahibi Yusuf Ziya, Milliyet 
tahrir mlidlril Ethem izzet Karaılz bqmuhaniri Orhan Seyfi. 
l.mail M"ff'ak, Sadri Etem ve Milliyet mldOril Ahmet ŞOkrl 

Şeker, Niçin Pahalı, Anlaşıldı 
TOMBALA 
Müsabakamız 

DON 
ÇEKiLEN 

Bir Şeker Taciri Mühim 
Rakamlar Söylüyor 

NUMARALAR 

51 

21 
Gazetemizin tertip et• 
~ tombala m&aaba· 
bamın numaralan çe
kilmekte devam ediyor. 
Gerek latanbul ve g~ 

·ı - dier w.,.... 
• . .. .. ılltl- ... 

Eğer Alpullu Fabrikası İsterse, 
Şeker Ucuzlarmış .... 

Alpııllıuıtılcl .. ,,,,,,. ,.u;. ,....., -....n ...... (12) 
llvba llzerlnde takip 
etmek ve çizmek için 
ellerinde guete bulun
mıyan karilerimiz mat• 
baamızdao bu nllshalan 
daima ve kolaylıkla 

tedarik edebilirler. 
[ lllaabaka prtlanu ,..u.cl 
aayf&llllzda oluıyua• • J 

Adana Milyoneri 

BMh dthıyacla ff'ker fiat- ili t~m.U eden tlccardaa H• 
lan dütffl. Fak at bu dütftfe Slleyman ade Hayrettin il 
mukabil bizde pahalandı. Dün- de bu triSlte dahil olm'lflur. 
yada bir miıline daha tesadftf 10 ve 11 mart tarihlerinca 
etmek mllmkUn olmıyan bu kaydetti;imiz bu aıayri k ınul 
garip iktısadl badiıeyi tetkik ve adli takibab icap ettü
ederken Girendik ld, bunun mek lizımgelen hadise hak
sebebi, meşhur teker kıralı kında bir mektup aldı~. 8-
Hayri · B. ile birlikte on alb mektuba Haca Sllleyman zade 
teker tacirinin yapmıı olduk· Hayrettin B. göndermiştir. B. 
lan tr6attnr. Yine bu arada birliğe dahil olmadığına ka,. 
k~ydetmiftik ki Ruı tekerleri· IDe•amı S Gaca aayfc:da) =-----

lflis Eden Metozadeler 
Bulunamıyor Mu? 

Adana, (HU&UIİ) - Hukuk 
mahkemesi Metozadeler hak-
kında ileri sürülen iflas dava- • 
sına devam etmiştir. Evveıki 
celselerde Metozadelere teb
ligat icrasına karar verilmiş 
ve lstanbül adliyesine tebliğ- ı 
nameler g6nderilmişti. Hall:luki 
lstanbuldan gelen cevapta Me
tozadelerin bulunamadıkları, bu 
yüzden tebligabn icra edileme
diği bildirilmiştir. Bundan an
laşılıyor ki bu adamlar İstan
buldan başka bir tarafa git
miflerdir. ---Konya Havalisinde Soğuklar 

Konya, 11 (Hususi) - Bu
rada havalar üç gündenberi 
çok sakin ve mutedildir. Hal
buki mülhakatta baza kasa· 
ba ve köylerde mülhit soğuk
lar htiknm siirllyor. Ekinlerin 1 

vaziyeti ıimdilik iyidir. 

f Kıymetli Bir Kur'an 
Konya, 11 (Hususi) - Kay

makam Rı:r.a Rauf beyin ne
zaretile yeniden tesLit ve 
tasnif edilmekte olan (HAdim) 
kütüpanuindeki kitaplar me
yanmda (Haueti Hldimi) nin 
el yuısile yazalmıt çok kıy· 
metli bir Kur' anı kerime tesa· . . 

• 

/nıiharlar, Katiller M ünasehetile 

- Biraz &•nrayem var, ne yapayım denin? •• 
- Ş6yle L.llçtık bi" liWı~ ddkkim açı intiharlar, katiller, •tl• ...... ., ... _ 
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( Halkın Sesi ] r DABllll BABBRlllB 
Açık Resim Ve 
Neşriyat Karşı- Dünkü 

sında Halk Zabıta 
Açık re.alm Ye yazılar hak
kında g mOddelumumilikte 
bir hareket ıarülüyor. Bun· 
lardaa o~ ıuete düa top
latbnldı. 
Bu buelretfn •aJJr ~3dle 
naaıl tclikkl edlldlğini an
lamak için dün teaadüf 
ettitimlz kiauelerle •örüt
tük, fikirlerini aldık ve 
aeşrediyoruz: 

Mustafa Bey ( Y ahyakibya, 

Mektep sokak 27 ) 
- Yapbrmamab ya, bu 

resimler bizi b~tan çıkar
maktadır. 

Bu resimlere bakbkça vn
cudumuzda uyanıklık duyu-
yoruz. 

Vak'a/arı 
Bir Sarhoş Sebepsiz 

Yere Kendini 
Vurdu 

Nişantaıında Kuşçu Ane 
Hanımın evinde oturan Celil 
Ef. bir meyhanede epeyce iç
miş ve evine gitmif, aonra du
rup dururken: 

- Adam sen de, bu da 
hayat mı? diyerek tabancasını 
çekmiş, göğsüne ateş etmişt;r. 
Cerrahpaşaya yatırılan münte
hirin hayatı tehlikededir. 

* Evelki gece on ikiye doğru 
Halit Ef. isminde bir zat, 

)f. zevcesi Bedia H. ve kayınbira-
Kemal B. ( Kasımpaşa, polis , deri Ahmet ~f. ile. bera?~r 
k · · da 16) Kasımı:aşadaki evlenne gıdı-mer ezı cıvarın • ~ k 

Ef d" b al yorlarmış. Perapalasın ar asın· 
. - . en ım, . en ?e ey- daki sokağa gelir gelmez Ha-

hindeyım, ne lehmdeyım. tis ismindeki adam bir arka-
)f. daşı ile beraber önlerine çık-

Mchmet B. ( Kantarctlarda, mış, Bedia Hanıma tecavüz 
Halit Efendinin otelinde misafir) etmişlerdir. Polis bu adamı 

- Biz Efendim, siyasiyat- tutmuş, yanındaki kaçmıştır. 

tan a~lamayız. Ne bilelim öyle Kasımpaşalı~rabacı Kamil 
ıeylen. dört kişi tarafından ağır ıu-

• rette yaralandı. Zabıtanın yap· 
Hayrullah B. ( Kasımpqa, bğı tahkikat, hadisenin esasını 

Topdibinde 10 No. da) şöyle aydınlatıyor: 
_ Bence ayıpbr. Arabacı Kamil, bayramın 

w. ikinci günn sarhoşluk yüznn-
"T' den arabacı Hakkı ile kavga 

Necip B. ( Sirkeci, Ankara etmiş ve bıçakla hafif surette 
caddesi 191 No. da) yaralamış. 

- Ne lehteyim, ne de Bundan sonra hiç renk ver-
aleyhte. miyen Hakkı, intikamını almak 

için fırsat gözetiyormuş. KAmil, .. 
Mustafa B. (Fener, mektep evelki gün Bahriye matbaa

sının yanındaki kahveye girer
ken Hakkı ellerini tutmuş, arka
daşı Ekrem de bıçakla yarala
mışhr. Bu sırada Hakkı da ta
bancası ile atq etmiştir. 
Hakkının arkadaşlanndan KA· 
zım ve İsmail de iskemlelerle 
mükemmel bir dayak atmışlar, 
başım yarmışlardır. 

çıkmazı 6 No. da ) 
- Onları okumadıiım için 

bir şey söyliyemem. 
iC 

İbrahim B. (Park civarında 
Alemdar caddesi 11) 

- Matbuat serbesttir. Bir 
gazete çıplak resim de koya
bilir. 

* Hasan B. (Cerrahpa;a, orta 
mektep karşısında 5) 

- iyi değildir. Genç kızlar 
baştan çıkıyorlar. 

~ 
Semih B. (Sühulet klltüpa-

nesi sahibi) 
- Ben bu neşriyatı müs

tehcen görmüyorum. Bu, telak
kiye göre değişir. 

* Azize H. 
- Yazma, benim ailem 

mutaassıptır, sonra bana dan
hr ve bu gazeteleri okumuş 
olduğumu öğrenirler. 

Sivasta Kar 
Son 24 aaattenbe.rl Slvaata faaıluıs 

curette kar yafmaktadar. Yollu ka• 
panroı~tır. 

Seyrisefain idaresinde 
Memurlar için bir spor meydanı 

tesis edilmiştir. idare bu •ene 
içinde Yalovada ucuz evler yap
bracak ve propaganda filmi ha· 
zırla tacakbr. 

Tutun inhisar idaresi 
Behçet Bey, lnhinr ldareainin 

ba aene 12 milyon kilo tGtün 
alacatını aöylemittir. 

Divam Harp Mahkomları 
(Menemen) de mahkOm olan

lardan (37) ki4ilik bir kafile An· 
kara bapiuneaine yerlettirilmif
lerdir. 

1 Devlet Bankası İşleri İlerliyor 1 Gümrükte 

S ~ • 13 M•J Kaçakçılık 
ermayenın ı yonu Ne Kolay 

Temin Edilmiştir 
Hisse Kaydı İçin Fazla Alaka Var 

Dt!fllet bankasına merkez oazitesini gtuece 
olan Ziraat bankası 

Devlet bankasının tesis ve 
teşkil hazırlıkları ümit edilme· 
dik bir süratle ilerliyor. Alı-
nan tedbirler ve verilen karar
lara göre tesis hazırlıkları 
(15) nisandan çok evvel bit
miş olacakbr. 

Ecnebi bankalarla birlikte 
Ziraat ve iş bankalanna hisse 
kaydı için yapılan miiracaatlar 
pek fazladır. Bilhassa Ankara 

İş bankası merkezi tarafından 
şimdiye kadar birkaç yüz bin 
liralık hisse kaydedilmiştir. 

Hisse senetleri A. B. C. D. 
olmak üzeri beheri yüzer lira
lık dört aeri üzerinden tertip 
edilmiştir. 

A. aerısı Munhasıran 
hnkümet mlleaseselerine aittir 
ve yllzde ( 15) nisbetindediı. 

8. serisi - Milli bankalara 
aittir. 

C. serisi - Ecnebi ban
ka ve şirketlerin alacakları 
hisseler olup umumi kıymeti 
(1,500,000) liradır. 

D. serisi - Türk tebeasına 
ait esham. 

Burada naza.n dikkati cel
beden nokta (B. ve D) serileri 
için bir nisbet teabit edil
memiş olmasıdır. 

Şuhalde D. serisi liizumun
dan fazla rağbet görecek 
olursa milli bankalann iştirak 
hisseleri bir derece azalmış 

olacaktır. 
Banka için kabul edilen 

15 milyonun 13 milyon lirası 

esasen temin edilmiş demektir. 
Zira bu miktarın karşılığım 
hllkmnetin elindeki kambiyo 
ile esham, klllçe alhn ve me· 
mur hisselerile imtiyazlı şirket· 
lerin iştirak hisseleri teşkil 
ediyor. 

Mütebaki kalan iki milyon 
liranın temin ve kaydıda uzun 
sürmiyecek demektir. 

Kaydedilen hisse ıenetleri
nin para&1 aşağdaki esas nz~ 
rinden verilecektir: 

1 inci tediye - Senetlerin 
itibari kıymetinin yüzde kırkı. 

2 nci tediye - Banka ni
zamnamesinin tasdikinden altı 

ay sonra yüzde otuz. 
3 üncU tediye - İkinci t~ 

diyeden alta ay aonra yüzde 
otpz. 

* Elyevm faaliyette bulunan 
tesis heyeti vazifesini bitirir 
bitirmez idare heyeti faaliyete 
geçecek, müteakiben müdürler 
tayin olunacaktır. 

Devlet bankası mtldürftnUn 
kim olacağı henllz kat'ı suret
te belli değildir. Fakat bugü
nlln veya dünün vekillerinden 
bir zatın müdürlük makamına 
getirilmesi fimcliden kabul 
edilebilir. 

Şimdiki tf'sis heyeti umumi 
kAtibi Feri dun Beyin banka 
katibi umumiliğine getirilmeai 
çok kuvvetli bir ihtimaldir. 

Herşey Yaparsınız , 
Fakat Mes'ul Bulmak 

Mümkün Değildir. 

Şehrin maruf bir ticare
tanesi Almanyadan beş balya 
manifatura eşyası getirtmiş. 
Galata giimrüğüne çıkanlan 
bu eşyanın beyannamesi veril
miş. Balyalardan birinde tül
bent, diğer dördünde de Ame
rikan bezi olduğu gösterilmiş. 
Muayene memurları usul üzere 
iki balyayı açmışler, beyan· 
nameye muvafık görmüşler, 
malların çıkanlmasına müsa
ade edilmiş. Fakat eşya tam 
kapıdan çıkarılırken bir mü
fettiş balyanın birini dab n 
açtırmış, içinden Amerikan 
bezi yerine mendil çıkmıştır . 
Halbuki bu iki eşya arasında 
gümrük farkı fazladır. Mendi
lin kilosundan ( 120), bezden 
(45) kuruş alınır. 

Şimdi mesele tahkikat saf
hasına girmi~tir. Denildiğine 
göre muayene memurlarının 
bir kabahati yoktur. Çünkü 
on!ar eşyanın beşte birini mu
ayene etmişlerdir. Fakat an·· 
laşılmak lizımgelen nokta şu
dur ki açılan balyaların için
deki eşya bilerek mi, yok .. a 
~ilmiyerek mi açılmışttr? 

Asıl mesele buradadır. Ay
rıca, malları getiren müessese 
alelüsul ubu mallan fabrika 
yanlışlıkla göndermiştir. Ben 
beyannamedeki eşyayı sipariş 
etmiştim" diyeceği için bu 
noktadan mes'ul bulmak im
kinı mevzubahis değildir. 

Bursa Ovasmda Feyezan 
Son . yağmurlar dolayısile 

Bursa ovası kısmen ıu altında 
kalmıştır. 

iş Bankası Faaliyetini 
Arttırıyor 

it bankası memleketin birçok 
yerininde yeni ıubeler açmaya, 
ayni zamanda gördüğü ratbetten 
cesaret alarak kumbara müki· 
fallarını teşrinicvvelden itibaren 
2SOO liraya çıkarmıya karar ver· 
miştir. 

Bankanın istanbul tubcsi ikinci 
müdürlüj'üac muhaeebed Sadi B. 
tayin edilmittir. 

Serez Vapuru Kurtarıldı 
Gaçenlerde Karadenizde ka

ra7a oturan Alman bandıralı 
Serez Yapuru kurtarılmıı Ye ıch· 
rlmize ıetirllmittir. Büyülcdered' 
baTUsa aokulacAkbr. 

-Uait~ 

Günün Tar~ 
Halk Fırkası 

;, 

Recep Beyden BüY~ 
Hizmet Bekliyor 

Rtı!cep Beyin umumi kit~ 
tayini Halk fırkuı mabaf ~ 
sok iyi bir teair yapmıı~ ~ 
aıünuebetle Recep 8. in G ~ 

.. 

tetkik aeyahatiDl yaparlarke•,}. 
bkatinde buJundutu. vaPf.' 
~6rdütü ve ~ardüğündcn istif~ G 
edeceti temin edilmektedir• 
cep Bey Halk fırkuının d 
demli bir katibi umumisidir• 

Saffet Bey Moskovaya 
Gidecek 

Halk fırkas•nın sabık urıı11 

katibi Saffet Beyin Mos'ko'' 
f aretine tayin edileceği aol~t 

mıştır. Şimdiki Moskova sefir• 
.seyin Ragıp 8. Anko'8 

çağmlacak, belki de Varşova "'' 
Kabil aefaretlerindcn birine s6 

derilecektir. 

Rusya ile MUnasebetirnit 
Rusya icra komitesi reisi 

Molotof son nutkunda Frans•~ 
Ruaya aleyhine bir blok teŞ 
etmiye çalışmaaına rağmen f{ 

yanın Almanya ve J 
ile münasebatının g• 
dostane olduğunu, Türkiy 
mt. v ut do~tluğunun ise büsblİ 
kuv\ et keabettiğini aöylemiştit 

Sllrp Agop Mezarlığı ~u 
Belediye Sürp Agop mc%•r~ tn, 

ğına bir kıymet takdir ettir1 du 
ve tapu idaresine mürncaıı \

0 
tapusunu iatemiştir. Mezarlı~ 
byin edilen kıymet iki mil1 
dört yüz bin liradır. , 

inkılap eydam Komitası li 
ı•' !)" (Menemen) de yapılacnk o~ " .. 

inkılap abidcıi için Ankıırada • tü 
merkez komiteai teşkil cdilmişt•; 
Komiteye Meclis reisi Kazam P~, 
riyaaet edecektir. Kütahya mebaıf 
au Recep, İf bankası müd 

.:clil, İzmir mcb'usu Vasıf ve )'o 
Nadi Beyler aza scçilmi }erdir• 

3eynelmilel Turizm Kongre 
14 mart cumartesi günü Cl' 

nevrede aktedilecektir. Kongr~ 
bizim Turinı kulübü de dıı 
cdilmlttir. 

lstanbulda Zelzele Yok~ ~ 
Havnın biraz da srayri ts - \ 

olarak fazla ısınması bit J.1111 t 

halkta bir zelzeleye intizar edili' 
bileceiİ zehabını uyandırmışt~ 
Raaataoe müdürü Fatin Bey 
rivayeti işittiti zaman gülmüf dl' 

-Böyle birfey yoktur,demiŞ 

Boğazlar Komisyonunu~ 
Raporu • 

Botazlar komia;onu aene~ 
raporunu ha&.1rlamıştır. Yakıı> 

Kud·;; MU~~h;s~~;~eA;;~~ 
Geçenlerde vefat eden Ha~ 

Naam Efendinin yerine bir kud 
mütehaHııı aranmaktadır. 

Ankara Radyosu , 
Badema ne,riyabnı saat (9) I 

d~il, fakat sekizde tatil edecelı 

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

1111. 
'/:' . ' I 
·ı • ' I 
ı, ' · ı , ,.,. ~// 
.,,ijx 

~ 

1 

1 
l: Hasta - Hasan Bey •• Ben kendimi pek 1 2: Haaan B. - Yaptır ama ben sana bir 1 3: Hasan B. - GeJ eneli aeninle fU 1 4: Hasan B. - Bak 4u vezneyi görüyor •ol1'1'dl 

beyenemiynrum, günden rüne saranp ıoluyo- qı aağlik •ereceğim, ondan başka hiçbirine bankaya ~m de orada aua bir diyece- Oradaki banknot deateleriDdea iç bq tane elJ 

ruaı, Verem atlll yaptırayım mı? kulak umal ~ Tal'. dalye pb• itte wer .. ıa H.Düa ili a111ı .ısss 
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f Sarsan 
Biiy iik Tehlike 

M. ZEKERiYA -
L Bütün dünya büyük bir 
ullhra .. d A\'t n ıçın edir. Bu buhran 
bil ~Payı nereye götürüyor 
iktrnıyoruz. Bugün bütün dünya 

1 ~s;ı çı ı bu müh · meGe-
~~ 1 t t i { \e münakaşa ile 
~guld r er. 

C Meşhur İtalyan muharriri 
ltbglıemo Ferrero bu müna
l'İndeUe Amerikan gazetele
il e çok mühim bir makale 
Ja.khltniştir. Dünyanın gidişi 
fik· •nda tam ve vazıh bir 
~ v~ren bu makaleyi aynen 
l'ü ~dıyorum. Bu yazı, bugün 
ha.kt•Yenin geçirdiği buhran 
~b· .•nda da bize bir fikir ve-

ilır. 

.. Al lf.. efk- tı aydanberi Avrupada 
ft arı unıumiye barometresinin 
ti lla hava ve fırtına gösterdi
fıtı görUlüyor. Bu miiddet zar-
dü~a yalnız harpten bahse
llır ve fikirler yalmz harp 
lct1tııallerile meşgul oldu. Hü
ed tııetieri ve gazeteleri işgal 
)l) tn korku halka kadar ya· 
, , da. Herkes birbirine soru-b: . Yeni nesil de umum1 
t.Lbın facialarile karşılaşa
~ nu? 

~ kUnıumi harpten evvel bile 
~ ~dar umumi ve şamil bir 
d diŞe habrlamıyorum. O vakit 
\ llnkya harpten nazari olarak 
tor uyor, fakat dünyayı mah
hudc.cek olan harbin şeklini 

ınıyordu. 
li "Şinıdi bunu herkes biliyor. 
t .. atta bugün, umumi harpte 

tı :.rdiiğü facialardan daha bü
·~lerile karşılaşacağına em
llıy t' d e ı vardır. On beş sene-
d enberi kimyagerler uyuma-
~j.r· Şeytani höcrelerinde ze
"'°..1 ve öldürücü gazlar icat 
·~ıler. 

~ .. Bununla beraber, dilnya 
~~İr vakit harp tehlikesini 
•t adar yakından görmemiş 
b •• ~arpten bukadar korkma
~r. 

\ " A. vrupada bugün harp 
d daa edebilecek yalnız bir 
lt~~let vardır. Yalmz bir dev-

ın harp yapabilecek kadar 
~ ve silahı vardır: Fransa. 
~L· iğer Avrupa devletleri 
~at~ asker bulabilirler, fakat 
~ a bulamazlar. Bı nlar, en 
~~~di tariklerle dahi, asker
~ ı besliyecek ve onlara si
' tedarik edecek iktidarı 
' degildirler. Harp, Rusya
S Almanyada, Macaristan 
~"' Bulgaristanda başlarsa, 
~arda ahali üç ayda -aç
~ ölmiye mahküm kalırlar. 
)l, "'ın üç aydan sonra ne 
'\ 'c~k gıdalan ve ne de har•-..tvam edebilecek paraları 

,li~rp yapabilecek yegane 
t Fransadır. 

" .. ~ .\Vrupa, filhakika, bir u-
~ llıun ke11arındadır. Fakat 
"idi':.~Urum harp değil, ihti-

Sugün Avrupada, kendi 
ti) Yesi ~e kendi sfıyile ya-
~~ iyi bir idare tesis 
~h-~len devletler ancak 
'-, ~ tanedir: lsviçre, Fran
--~lllt gil tere, Belçika, F ele-
~eri ve İskandinavya dev· 

.. Q. 
Unların arasında lngiltere 

S~oa KUPONU 
-.. No. 11 
'~ 16 marta bdu deYUI 
ls ~· Suallerimldn cevaplanm 

~ Defredlldlktea 10ma, ba 

'd ... blrlJkte ldanhaaemla• 
-eee1ca1a1a, 

'~ltalat .. ........ ....u. , ... ---..,..... 

l - Ecnebiler görurıııünüz göğüslerini 

şişirerek ağıı. dolusu öyle gülerler ki, bu 
neş'elcri size de sirayet eder, siz de gül
miye mecbur oloraunuı:. 

2 - Bir de meyhanelerde mın'i neş'e an

yan aomurtkan insanları düşününüz., oka
dar mahzun ve müteessirdir ki, bu gamlı 
havaları bütün muhite derin bir bedbini yayar. 

3 - Hayat ağlamak için değil, gülmek 

içindir, Gülmesini bilmiyenler hayatı anla• 
mamıya mahkQmdurlar. Gülünüz ve gül
mesini öğreniniz. 

·BUGÜNÜN TELGRAF' HABERLERİ 
Yunan Tayyaresi! 
"Yeni lzmir,, Civannda 

Düştü. 

Atina, ( Hususi ) - Bir ma
nevr& esnasında, askeri bir 
tayyare " Yeni İzmir " civa
rında sukut etmiş ve parça
lanmışhr. Pilot ve makinisti 
ağır surette yaralı olarak haa
taneye kaldırılmışlardır. 

Çimento Ucuzhyacak 
Halkın çimento fiatlarmda 

ihtikar yapıldığı hakkındaki 
şikayetleri üzerine çimento 
fabrikal~rı tesisatlarını daha 
asri bir şekle getirmiye ve 
bu suretle daha ucuz çimento 
istihsal etmiye karar vermiş
lerdir. Çimento fiatlarının bu 
suretle epeyce ucuzlayacağı tab
ının edilmektedir. 

bile mühim hükümet ve ma
liye işlerile hergün mütezayit 
bir şekilde mücadele etmiye 
mecbur oluyor. Diğer Avru
pa devletleri, ne iyi bir ida· 
re tesis edebilmişlerdir, ne 
de halkı besliyecek menabie 
maliktirler. 

'4- d . 
"Kıralhklar ihtiyarla ı; Acız 

çürük, itibarsız: ve şaşkın 
bir hale geldi. 

"CümhuriyeUer, yeni, tecril
besiz, korkak, miltereddit ve 
muztariptir. 

11 Bütün bu milletlerin hali 
ne olacak? Bunu düşündüğüm 
zaman titriyorum. Zannediyo
rum ki Avrupanın yarısı, bir 
iki nesil, İspanya ve Lehistan

Zeynel Besim B. Meydanda ... 

Hizmet Gazetesi 
Yeniden Çıkacak 

lzmir, 12 (H.M.) - Bir mllddet evvel faaliyetini tatil etmiş 
olan Hizmet gazetesinin tekrar neşri için bir teşebbüste bu
lunulacağını haber vermiştim. 

Bu teşebbils dimlesinden olarak (Hizmet) gazetesinin sahibi 
Zeynel Besim Bey vilayete bir istida vererek gazeteyi tek
rar çıkaracağını bildirmiş, fakat bir hafta zarfında 
mUsbet veya menfi bir cevap alınmadığı için ikinci bir istida 
vermiştir. Bu istidaya da gene cevap alamazsa kanuna istinaden 
pazar günll gazetesini çıkaracağını söylemiştir. 

Hırsız Çetesi 
Şimdiye Kadar Neler 

Çalmamışlar Ki.. -u 
Meşhur sabıkalı yaılkesiai-ı 

lerden Baloncu Remzi, arka

1 Mühim Bir Karar 
Sigorta Şirketleri Türk 
Memur Kullanacak ••. 

İstanbul Ticaret müdüriyeti 

daşları Haydar ve Salimle ecnebi mütehassıslara eylüle 

b b Kumkapıda Ziraat kadar behemehal yol vermc-
era er 1, 1 . için • tirle ti · 

ı : bankası hademesinden Hu.ii en • aıgoria e ennŞi e 
Ef d. • --'arken teblıgatta bulunmuştur. r-

en ınm evım soyan b ·b· -teh sl 
b t hali d k ketler u gı ı mu assı arı 

cnrmn meş u D e ya a· d B 
dıl B 1 15_20 mdt- çıkannıya başlamışlar ır. un· 

lan ar. un ann lan 1 - T" k "t h 
elif dnkk~ duklah n yer erme ur mu e as-

t ev ve öD soy l . 'hd dil v. "b' 
l l k d h _! n denberi sıs arı ısti am e ecegı gı ı an aşı ma ta ır. lK1 g n .. · k 

9 d ld ki a tesbit ecnebı şır etlerde daha fazla ev en ça ı arı en T . 
edilebilmiştir. Dün de Meh- urk memur kullanılması da 
met Ali paşa mahallesindeki temın edilecektir. 

bazı evlere sakladıkları eşya lktısat Vekaleti ecnebi şir
çıkartlmıştır. (89) kalem eşya ketlerdeki Türk memurların 
meyanında şunlar vardır: nisbeti hakkında tetkikat yap-

9 gUmiiş tabaka, t eeçça- tırmaktadır. 

de, 1 tabanca, 4 kehrübar -==--:z:a::-=ı====-=---
gerdanlık, bir yeni pardecü, müteaddit ipek mendil ve 
26 adet sahibinin sesi plağı, boyun atkısı, gümüı Aplı 
2 gtımüş tatlı tabağı ve kaşığı bıçak (1) top inci, beyaz kadın 
(12) bavul ( 2) kadın çantası, çamaşırları ve saire. 

Enis Fahri B. . 
lzmirde Kefaletle 

Tahliye Edildi 

lzmir, (Hususi) - Sen Po
likarp papazlarını mektep aç
tırmak vadile dolandırmaktan 
maznun Enis F.ahri .bey tevkif 
edilmişti. Maznun k~f.aletle 
tahliyesini ıiatemiş, müstantik 
bin lira kefalet gösterdiği tak
dirde tahliye kararı vereceği· 
ni söylemiştir. Fakat müddei 
umumiliğin buna itiraz etmesi 
Uzerine iş ağır ceza ıriyasetine 
bildirilmiştir. Riyaset tahliye 
kararını tasdik ettiği ıçın 
maznun kefaletle serbes bıra
kılmıştır. 

Muhakemesi yakında başlı
yacaktır. 

Şeker, Niçin Pa
halı, Anlaşıldı ... 

( Baı tarah 1 inci sayfada ) 

deden mektup çok mühim 
ban maliimabda ihtiva ediyor. 
Deniyor ki: 

l - Şeker hakkmda, ls
tanbulda mevcut (16) şeker 
tüccarı Alpuılu fabrikasilc 
müttefik bir cephe almışlardır. 

Fakat ben ne Al pullu ve 
ne de hiçbir fabrika ile müs
tehlik aleyhine hareket etmeyi 
şimdiye kadar hatırımdan bile 
geçirmedim. 

2 - Mübrem ihtiyaçtan olan 
şeker gibi bir gıda ba kkmda 
değil, batta Jrnhve tacirleri 
bi .. liğine bile dahil değilim. 

3 - Esas prensipi::n hüku
metin çİzmit olduğu nizam ve 
kanunlara hürmetle riayet et-

da olduğu gibi, müzmin ve 
gayri kabili tedavi huzursuz
luklar içinde yaşamıya mab
kümdur. Kıralların idaresi al
tmda yaşamıya tahammül ede- r 
miyen, fakat cumhuriyete de 
henüz alışamayan memleketler, 
daha uzun müddet sefalet •e 
daimi bir ihtilal tehlikesi için-

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

mek ve gayri kanuni yapılacak 
' herhangi bir muameleyi ti

cariyenin şiddetle aleyhibde 
bulunmaktır. 

de yaşamıya mahkumdurlar. 
Onun için ihtilal tehlikesi, 

birçoklarmın zannettiğinden. 
daha büyüktür. 

* " Dünya bir vahdet 
almıştır. Hiçbir devlet, 
millet, kendi kendine 

halini 
hiçbir 
yaşı-

yam az. 
" Bugün sefalet ve karışık

lık sari bir hastalak halini 
almıştır. 

0 Avrupamn en ziyade mus
tarip olduğu hastalık, sefalet 
ve siyasi karışıklıktır. 

"lngiltere ve Amerika, ken· 
di dertlerile meşguldiirler. Bir
kaç sene evvel bu iki devlet 
zengindiler, Avrupayı bu fela
ketten kurtarımya yardım ede
bilirlerdi. Buglln ne Amerika, 
ne de lngiltere. onlan saraan 
hastalıktan kolay kolay kurtu
lamaz " Anupaya yardım 
edemez. Onun için dünya 
umumi •e ari bir tehlik• 
karpndadır." 

Sahibi meb"uı olan gase
telerden biri ya.ııyor: 

" Meb'usluk yük.aek m•· 
kamların i:lridir. Bir meb'u• 
milletten bir vekalet kabul 
ederken bilmelidir ki adım· 
ları önünde açılan yol feraıat' 

H fedakirhk fOludur. N•· 
fialerinde bu fuarat kabili· 
yetini 1röremiyenler, y6rek
leriode bu fedakarlık 'ıtida· 
dını bulamıyanlar her ne'ka
dar meb'cı olabilirlerse de 
o fazilet yolunun terefli yol· 
euıu olamaılar. 

Meb'usluk piyua ıtine 

•e ticaret kaz.ancına vuıta 

olamaz. Bir meb'uı için mil
letinin bü~et •e minneti 

-en büyük kazanç, memleke
tin umum1 hizmeti en temls 
tıtir. Meb'uılar1m11:1 it pe• 
flnde " kazan~ HYdaıUHlı 

... 

g-ördüğümüz gün mukadde· 
ratımızın iyi idare olunma
dığana, umumi menfeatlerin 
hususi emellere feda edildi
ğine, onlardan gelen irşat
larda kıymet ve samimiyet 
kalmadığına hükmedersek 
hata ve mübaliQ'a) etmit 
olmayıL" 

"Saklamıya Unum yoka 
Herkea bundan şikayet ıedi· 
yor, ıher ağızda bunun •ca 
tenkidi dolaşıyor. Ufak .bir 
akalliyetin yüzündetı ibüyik 
bir ekseriyet müteeHir ol
rnaktadır. Bu hadisenin mllH 
aıuhitteki teıirlerine ıö• 
yumacak zamanda cletifi•· 

Bir yol aekatfar dnı .. 
emniyetli ohrsa olsun i'lSzii 
kapalı ytiriiyen yolcu iÇin 
dalma bazı tehlikeler nrdır 
" en büyük p'fil, Yetıdtn1 
aldatandu •• 

4 - Şekerin bugünlerde 
p_ahalılanmasma sebep ben 
değilim. Elimdeki vesaik ile 
ispat edebileceğim veçlıile ( 15) 
şubat 931 den itibaren Rus 
toz şeker bayiliğini deruhte 
etmiş olan Aipullu fabtikasıru 

idare eden zevattır. 
5 - Şahalde milstehJik le· 

hine hareket edebilecek wazi
yette bulananlar yerli fabrika
lar olmak .lizımdır. Çünkü 
AJpullu :fabrikasa bu .sene 1300 
vqon ,eker için !Ja1nıı .320 
bin lira verecektir. Benim celp 
ve itha1 -ed~eğim aynı mı'Ktar 
şe~er ı~D de ben (3,600;000) 
lira resim 'Vereqeğim. 

Görüliiyor :ki miiatelWk Je
hine hareket -edebilme'k tÇin 
hi~'bir mua'fiy.et ve 'kuvvetim 
yoktur. 'leyidi aür.met ederim 
dendim. ....... ..._ ... 

Hagretti11 

... S."yfa :.i 

Sözün Kısası 
-

Münderecatımızın çok-
luğundan decedileme
miştir. 

Yeni .. ntihap 
F aali)retlerioo 

(Baş tarafı 1 .inci .A} fada ) 
belediye ve vilayetle inhisar 
idarelerinden (70) dalttilo ile 
(140) memur temin edilmiştir. 
Heyeti teftişiyeye verilen (200) 
cetvelin dün akşam saat altıyı 
kadar ikişer nüshası hazırlan· 

mıştır. Bu sabah nahiye mü• 
dürlerine göderilerek hemen 
asılmak suretile .ilan edilecek· 
tır. Sarıyer ve Bakırköy kaza· 
)arı cetvelJeri tamamen dün 
öğleden evvel heyeti t~ye
ye verilmiştir. 

Heye.ti teftişiycuin dünkü ipti· 
maında azanın münavebe mı· 
retile geceleri .de sabaha kadar 
belediyede kalarak intihap iş· 
lerile meşgW <>lma\an 'karar
laştınlmıştır. Daktilo Hanım· 
~arla memurlar da het"gÜn sa-at 
doku!.dan altıya kadar -endi· 
men .salonunda çalıpcaidardır. 
Yalnız bugün 'Saat ( f 2 } de 
daktilolar yemek tatili yapbk
lan zaman şehir meclisi fevka
lade oluak bir saatllk bir iç
tima yaparc:k heyeti teftişiye 
için yardımcı 11za seçecektir. 
ıBu azanın mildan, dün do 
haber verdiğimi~ gibi (5) ile 
10 arasında olacaktır. 

Müntehibi sanilerin ekserisi 
tesbit edilmiştir. Bonfann, :in
lihap!arından bir gün evvel 
ilan edilecekleri haber :veril· 
mektedir. 

Arif Feyzi Bey 
28 inci ilk mektep muallimi 

Arif Feyzi B. dün vilayete bV 
·stida .ile müracaat ederek Fa
tih kazası için müstakillen 
namzetliğini koyduğunu bildir
miştir. stida heyeti t.efli§iyeye 
.havale edilmiştir. 

Dün saat altıda nahiye mü
dürleri vilayette toplanmış, 
vali muavininden, intihap saf-'-
ıalan hakkımda izahat almış
lardır. 

Müntahibi Sanilerin Adedi 
Dün bir mulıarririmiz miin .. 

tehibi sanilerin ve meb'usfarın 
mil--tannı F nzlı Beyden sor
muştur: F az.lı Bey: 

'
1

- Cetveller heyeti teftişi
ycye tamamen verilmeden evvd 
· vlenecek miktarlar tamamen 

nini <>lmaktan kurtulamaz. 
aenaleyh ş.imdiden birşe,y 

oylemek mümkün değildir!.,, 
ceyabın1 vermiştir. 

Açık Neşriyat 
Piliç Gazetesinin Son 
Niishatı Da Toplandı 

Piliç, Çapkın Kız., Bildırc;ın 
'ismindeki açık yazı v~ r.esun 
neşreden haftahk gazeteleri 
dün müddeiumumilik toplattı. 
Dün de yine Piliç gazetesinin 
ıon çıkan ( 14 ) iincü sayısı 
umumi adabı bozacak resim 
ve 'Yazılar ihti,...a ettiği ıbeya
nile satıştan mcnediluriştir. 
Ay:rıca, zabıta vasıtasile vila-
yetlere müracaat e<liie:rek 
oralari!aki nüshalar da toplat
tırı1acaklardır. Açık resim 'Ve 
yazı neıriyab :hakkında ımüd
deiumumilik tetkikata 11enm 
eöiy.or • lıeDiı: bit·' ·j'tia. 

lrtihat 
Darülffinun mfiderrislemıdeıı 

Yusuf Ziya 'beyin ôar~mi P~
'kize m. ibu ze.u .-ece1ı :mev -
udile .irtihali .daob.aka e,Iemiştiı:. 
Cenaze ınamazı fal'IDki c.. 
ma :einfi ıNmuoamaaiye AIJli. 
iade ala .edileaektit. Cenabı
hak ıllilei kedeıdideeine ahır 
ihıan eylesin. 
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BiR DEFJ\ 

~erakEttiniz~i?~man NeTuhafl_I ~~ç~o_c_u_K~_ş_ı_ı_R_L_E~R_1~~' Bilmecemiri .• İlave BiJmec 
Çocuğun Ana ve Ba 

Bulmak Bilmecesi 
Kırmızı Balıklara Nasıl Ş E K E R O E N M A S A L 

Bakmalısmız? Hesap Dersinde 

Kırmızı bahklann en çok 
sevdiği şey küçük küçük kı-
yılmış şeriyedir. Karınca yu
murtasını da pek severler. 
Fakat sakın ekmek kırıntısı 
vermeyin. Çünkü ekmek suyu 
kirletir. Kırmızı balıkların mem
leketi Çindir. 

Onlar oradan gelmişlerdir. 
Orada balıklar güneşi sevmek
le beraber en fazla yaprakların 
gölgeainde dolaşırlardı. Onun 
için balıklarıoızı hiçbir z2man 
çok güneşli yerde bırakmayın. 
Suyu sık sık, fakat balıklan 
örselemeden değiştirin. 

Hayvanlara Nasıl Bakıhr? 
Hepinizin mutlaka ya bir 

köpeğiniz, ya kediniz veyahut 
ta kuşunuz vardır. Çünkü 
Çocuklar ha}":ansız yaşıyamaı:-
!ar. Yalnız belki çok defa bun
Jara nasıl bakılacağını öğren-
memiş ve merak etmemişsiniz
m. 

Köpeğinize Nasıl 
Bakmahsımz? 

Kendinize nasıl muamele 
ıdilmesini istiyorsanız köpe-

Hoca - Necla, söyle baka
lım. Sekizin yarı~ı nedir? 

Necla - Efendim, yukardan 
aşağı kestiğimiz zaman mı , 

yoksa sağdan sola kestiğimiz 

zaman mı? 
Hoca - O ne demek. 
Neci! - Tabii efendim. 

Eğer yckardan aşağı doğ

ru ortadan kesersek o zaman 
sekizin yarısı üç olur. Eğer 

sağdan sola ortadan keser 
sek o zaman da sıfır olur. 

MUrekkeple Vazı 
Bir gün Ahmet babasının 

yazı masasının başına geçli. 
Kelemi eline aldı, mürekkple 
birşeyler yazmıya, çizmiye baş
ladı, belki yarım saat kadar 
uğraştı. Fakat başını kaldırdı-
ğı zaman birdenbire annesini 
karşııında gördü. 

- Bu ne Ahmet, büttln 
listün başın mürekkep içinde 
kalmıı. 

- Hayır anneciğim. Üstüm 
başım mürekkep içinde kaJ
madı. Mürekkep benim üs
tümün başımın içinde kaldı. 

Bir varmıt bir :okmu' Turanda I 
'f er <'yağdan bir kötk varmış. ' 

Her çeşmeden şerbet akarmıf, 

Ku:jlar ötcrr.1İf her ye.ndca .. 
Ekmek ıultan da J 
Kaymilk divandr 
Güler oynarmı" 
M~ı'ut yaşarm•t· 

il 

Ekm"k aullanın hocaaıymı• ' 
Pey.ıiı şapkalı Simit Bey 
Bet katlı Şam baklavaııymıf 

Bu dünyada aevditl fey. 
Ayak.kapları 

Karamelirlan 
Ve torapları 
Kaymakla fondan 

w 
Kızlr:rJ günet yüzUi Ayhan 
Ne sıüıelmit aman aman •• 
fnei ditleri kompoatodan, 
Elb"ıeai aü:ı.me baldan, 

Bı.:rnu kurabiye, 
- 8f'ni yel diye 
Batırırmıt baz.an 
Gon vOall Aybaı 

rı 

To7.u dumana kata kata 
Gelmi~ prens Limonata 
Kıvırcık saçları reçelden 
Tacı safi sırma t~lden 

Oıttlnde puta 
Ve kuru Gz6m, 
Dermit herkesten 

yüzüm. 

v 
Prenıtn ·urmıt bir ordusu 
Kiiçük hıyar turtusundaıu 

~çları ıovan kabutu 
Ve tüfekleri odundan •• 

Ayhan durur .. ıuş 
Lokum minderde; 
Yeyip uyurmuş 
Pilavla zerde .. 

VJ 

Bir srfin feytan sıelip devırmıt 
Bir yangın yerine çevlrmfı 
Bu çocukların ten kötkGnil 
Kırmı' herkeain sıönlünii 

Şimdi kimaeaiz 
Böyle neş'e.tz 

Kaldık bu yerde 
Kötkümüz nerde? 

vn 
Ey anneler, ey babalar ıL 
Bu saadet yuvaauu 
Bu pzel çocuk dünyaınn.• 
Tekrar kurmak iderseniz 

Çok teker verin 
Çok ıektr verin 
Biz çocuklara 
Tıra la la lal Tıra la la la. 

Emin Recep 

ğinize de öyle muamele yap
'.malısınız. Sabahtan akşama 
kadar bağlı tutarsanız cam 
tıkılır. Hergün iki saat onu 
havalandırmalı, gezdirmelisiniz. 
Tüylerinin güzel olması için de 

Kuşun uza Nasıl Bakmahsımz (_B_A_r K-A-Ml-LL_E_T-LERIN ÇOCUKLARI NASIL ErıLENIYOR? 
B~ dda k~unu~ kde~ -· ~~~-~------~--~~~~-~~-~~-~~~~-~~ 

bergün fırçalamalısınız. 
Köpekle konuşmak ta la· 

nmdır. O, hergün sizi dinliye 
dinliye yavaş yavaş ne demek 
lst~iğinizi anlar. Yemeği vak
tinde verin. Köpekler eti, hele 
~emirmek için· koca kemikleri 
pek severler. Eğer köpeğinize 
böyle bakarsanız on sene, bel
ki de daha fazla yaşar. 

gayet temiz, suyu da taze ol-
malıdır. Yani sık sık suyunu 
değiştirmelisiniz. Kuşlar, hem 
su, hem de kum banyosunu 
çok severler. Bunu da hiç 
unutmayın. İkiıide onların sıh
hati için çok lizımdır. Yemini 

vaktinde vermeyi, eski yemle
rini atmayı unutmayın. 

GÜZEL BiR ÖYUN l 
~ vinizde Oynıyabileceğiniz BirOyun 
Bu Oyunu Bir Eğlentide Veya Evin İçinde Bir 
Toplantıda Oynıyarak Herkesi Şaşırtabilirsiniz 

. ----,.c;·-· _ __. 
.. :r 

•• 

Bu oyun ba1it, fakat etlencelidir. Biri ebe olur ve edadan dıtarı 
l'ıkar. iç.erde biri ılhirbaz olur ve bireşy ıeçer. Sonra ebe içeri ah-
au. Sihirbaz dışan çıkar. Herkes ıuıar, kimıe birıey ıöylemez. Ebe 
kendilitfnden, ıeçilen etyayı bulup çıkarır. 

Bu oyunun ıırrını anlamak için resimlere bakınız. Ebe ile ıihirba~ 
evvelden anlatırlar. Ebe dıtan çıktıj'ı zaman koluna bir ıiyah ip 
batlar. Bu ipin bir ucunu dıtudn bırakır ve içeri ~yle girer. Sihirbaz 
cbprda ipin ucunu alır. Ebe ile sihirbaz aralarında parula yapmıtlardır. 
Meseli A için bir defa, B için iki defa ipi çeker. Bu ıuretle ipi çe
kerek etyanan iımini ı6yler. Ebe, güya birtey bllmiyormut aibi dG
şün:ir ve 8fJ&nıD fımlnl tayleyiverir. Herk .. te bapet eder. 

Avnıpada büyük tehirlerde çocuklar tatil günleri şehir civa
nndaki hayvanat bahçesine giderler. Burada dünyanın en 
vahşi hayvanlarını görür, ve eğlenirler. işte burad, kaplum
bağalara binen çocukları görüyoruz. 

SON POSTA Kulübüne .. ll-- .. 

Aza Olunuz 
SON POST ANIN mektepliler 

arasında tesiı ettiği kulüp ço
cuklar arasında merak uyandırdı. 

Şimdiye kadar müracaat edip 
aza yazılanların isimlerini neşre

diyoruz. 
Kuliip azasını birer rozet 

Yereceğiz. Bu rozetler sipariş 

edilmiştir. Yakında azalara vere
ceğiz. 

Yakında kulüp azasına beda
va ıinema tertip edeceğiz. 

Kulüp azası olan çocukların 
alacaktan kitaplarda onlara ten
zilat yaptıracağız. 

Kulübümüze aza yazılınız. Bize 
derhal iaminizi ve adresinizi gön
deriniz. 

Şimdiye kadar yazılanların bir 
k11mı tunlardır: 

Betiktaf 19 uncu ilk mektep 
67 Şevki, Deniz harp mektebi 
talebeıinden İhaan, Adana posta
ne civarında perukAr Hasan Ef. 
aezdinde Aptullah, Kadıköy Moda 
°oaddeai No. 27 Nejat, Kurtuluı 

1 
Tepeüıtü No. 87 de Bedia, Gazi 
Oımaopata mektebi 176 lımail, 
Yedlkule Terzi ıokak No. 10 Ka-

tina, istanbul kız liseıi 425 Fikret, 
Kadıköy Kuşdili 143 numaradn 
Mes'ut, Sen - Jorj lisesi No. 11 
Ventura, Ankara liseıi No. 821 
nptul.'ah, Şehzac!et.> aşı Kır ı"'l atulum
ba so';...ak N". 6 Asını, Deniz talim 
deposu gedikli muallimi 38 Arif, 
Kızıltoprak No. 1 Suat, Vefa or-

. ta mektebi 382 Fethi, Vefa orta 
mektebi 108 Kenan, Vefa orta 
mektebi 413 Fuat, Beyoğlu Tar· 
labatı No. 3 Servet, Taksim Fe
ridiye sokak No. 69 Hayri, Bolu 
orta mektebi 224 Doğan, Şemsül
mekitip mektebi 509 Muzaffer, 
Şemsülmekatip mektebi 389 Bur
han, Şemsülmekitip mektebi 108 
Adil, Şemsülmekatip mektebi 30:.l 
Tevfik, Alınan lisesi 22 Volf, Ni-

şantaşı kız orta mektebi 480 Zehra, 
Be~iktaş 19 uncu mektep 392 
Orhan, Mahmutpaşada Akmaz 

sokak No. 3 Hasan, Lülebur
•az Semih, Uzunköprü manifatu-

, racı Yako vaaıtaaiİe Moiz, Uzun-

köprü poıtane yanında AJ
bert, Çemberlitaş orta mektebi 
181 No. lı Hulüai, 49 uncu ilk 
mektep Orhan bey ve hanımlar. 

Doğru Halledenlerin 
Hediyeleri 

Oa be4 gün evvel neşrettiğimls 
hayvan bahçesi bilmecemizi doğru halle
denlerin i ııimlerlnl ve kazandıklan f hadlyeleri netr• J iyoruz. Taşrad b ulu
-n karilerin bed 'yeleri adrealerloe 
gönderilmiştir. 

latanbulda bulunan karileriı:r. i:r: Cu
marte.ııinden itibaren ldarehanemi:ıe 

' uğnyarak hediyelerini alab i'irler. Bir 
hafta zarfında hediyelerini almıyanlar 
halclarıoı kaybederhr. 

Hayvan ismi Bulma Bilmecesi 
Kazananla r 9unlardır: 
Takı.im N. Ömer hanım blr tlte 

kolonya, Ankara Sakarya mektebi 140 
ŞUkrlye banım bir ipek mendil, Konya 
un'ııtlar mektebi 364 Mahmut bey bir 
ku tu zarf kağıt, Ankara Cömhuriyet 
mektebi 178 Fuı' bey bir lOg-at kitabı, 
Fatih Nııanca 5 Turan hey şekerleme, 
Konya Hı?kimiyeti milliye mektebi 130 
Ahmet bey b ir k utu kuru boya, ŞiıU 
Oamanbcy Yeni m ektep Şehman b L"y 
bir ıılbUm, Göztcpe muhtelit mektep 
beşinci smıf Nusret bey bir harita 
takınu, Şişll Terakki liaeai 91 Sedat B. 
bir dolma kurıun kalem, Bilecik Nafta 
bıtşkltlbl Mehmet bey kerimesi Perihan 
hanım blr kitap kaıt:ınmıılardır. 

Birer Albüm Kazananlar 
Maltepe Askeri U.eal 2704 Doian, 

Anlldoluhisar Yenfmııhalle Zeyno, Da• 
vııtpaşa Orta mektebi 13 F ahrettin, 
Konya lisesi 519 Hıılls, Pertevniyal 
lisesi 186 irfan, Uıunköprll Abacı Mo
lz vasıtuile Nisiiıı, Ankara orta mek
tebi 'l58 Adnan, Boatancı Küç5k yalı 
Mehmet NurJ B. kerimes i Saime, Uzun· 
lt iipril Tuhafıyeci Simento, Salihli Avu· 
kııt Hayri B. kerlmeıl Mua:ı:ı~:ı:, Edirne 
Namık Kemal mektebi 144 S alahattin, 
Edime San'at mektebi 110 Vehpi1 Edirne 
orta mek tebi 161 Kimuran, Ankara 
Hacıbayram Bilge sokak 11 Hayriye 
fatanbul Beşinci mektep 59 Muzaffer 
Şevket, Halkalı ziraat mektebi Oııman 
Ziya, Pertcvniyal llaesi 26 Ziya, Çapa 
kız muallim mekt.:bi 172 Cemile, Çcm
bcrlirat orta mektebi 166 Zühtü, Mal
tepe Aaker1 U•••l 2669 Ali Sebçct B. 
ve Hanımlar. 

[Arkası var) 

Geçenlerde bir ili.ve D 

neşretmiştik. Bunda ıner:ıkb 
iıilmecemiz varaı. Kari!eriıııi 
bır kısmı bu bilmeceyi halle 
iÖndermişlerdir. 

Bilmecemizi doğrn 

gönderenler birer kutu şclı 
kazanmışlardır. İsimlerini ya 
ruz. Cumartesiden itibaren i 
hanemize uğrayıp Jıcdiyel 
laabilirler. 

Eyip Sirkeci sokak Nidai, 
sajeri Maritim kumpanyası S 
ıaan Bahri, Galatasaray 
619 Hikmet, Çemberlitaf . 
mektebi 168 fahap, Çernbetli 
orta mektebi Nejat, Vefa 
mektebi 426 Mehmet, Tünel 
aparbmanı No. 6 Yani, GeleJl 
ortA mektebi 508 Seyfettin, '/ 
orta me1'.t ebi 413 Fikret, Su 
ahmet lıhakpaşa sokak Na. 
Tacettin, Kadıköy Gazi Mu 
Kemalpaşa mektebi 309 Ne 
Eyip Eıkiyeai Bakkal ıokak 
190 Cemal, 24 ünca ilk ıne 
Ne. 9• Necmiye, Sirkeci De 
kapı 11lıbiye mektebi No. 
Melekper, Ahiçelebi limon iık 
Eftim, Abiçelebi Limon iık 
lıtavri, Gıtlata fta!iko v•P 
acentaaı Nail, G .. lata haliko 
puru acentası Osman, Çeın 
ta ş orta mektebi 165 Reşat. 
yotlu on üçüncü mektep 
K5::nran, fatiklil lisr•si 58 Hik 
f slambey mahallesi 17 Ce ol'_ 
Hasköy Etem, Gelcnbevi 
mektebi 481 Ahmet, Ankara 
kek lisesi 137 Şükrü, AJ11'. 
Koyunpazarı Elbiseci Leı01 

Sirkeci Ebü11uut caddesi N°' 
Erdoğan, Şişli Osmanbey Na. 
Anastas, Haliç Feneri İncebel 
kak No. 82 Mürüvvet, 15inci 111 
tep 692 Me!da, Heyotlu 28 • 
mekt~p No. 35 HullH , Çeın 
taş No. 21 Bedri Bey ve HaoılPI 

YENİ BİLMECEMiZ 

Bu Kedi Bu Sıçanları Nasıl Yiyebi 

Bilmeceyi Doğru Halledenlerden 100 
Kişiye 50 Liralık Hediye Vereceğiz 

Bizim kara kediyı sıçanlar 1&rmıtlar, etrafında dönüp duru)' 
Kara kedi taşırmış. Bir tanesini kapıp yeae ötekiler kaç.acaJr. 

fÜnceye dalmıf. Ne yapım ki bunların hepıini ııra Üe yiyebilM 
beyaz 11çanı en ıonraya bıraksın. Düşünmilf, taıınmıJ, şunu b 
Sıçanlan 1ayacak, her on üçüncüy\1 yiyecek. O ıuretJe ki bey•• 
en ıonraya kalacak. 

Şimdi ıiz söyleyin : Bizim kara kedi hangi sıçandan işe bati 
Doğru hallcd.mler araıında kur'a çekecetiz ve yilz kişiye 

liralık muhtelif hetliyeler verecetis. 

Cevaplarınızı on beş l'ÜD içiıade idarebanemizde bilmece 
rirlitfne gCS:ıderinİL 
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Karadenizin Son Fırtınasından Birkaç İntiba 
Kari Gözile Kadın Ve Kalp İşleri 
_a_örd_ük_ıeri_miz---1-Yalçın Kayalara Çarpan Dalgaların 

Yozgatta .Serpintisi (75) Metre Yükseklikteki Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

Muallimlerle Maarif 

Pııüdürü Arasında Fenerin ·camlarını P-:ıırçalamışt r Seven, Fakat Sevilmi
Bir H d. 'A. a ıse •.• 

Bazı ı·k ~ - 1 . . d 
dıltı ı ayet ennı uyurama-

Ge n ç K]2. 
La •rı iddiasile müteessir olan 
~~~ nıualJimler, Maarif müdürü 
~llc Beyle şehir kahvesinde, 
~lfe. huıurile şiddeli bir müna
te Yapını.şiar, hadise mahkeme
"Grt~ksetrniştir. Çocuklarımızın 
td bileri arasında cereyan 
~~ bu hadiıe bizi müteesair 

Dünyada bundan büyük fa~ 1 Aşk Mektupları 
cia olamaz. Sevmek güzel, ..,_ ------------

""'Gıttir. 

Yoz:gat : lmnm zade 

Muammer 

Bir Mütekait Askerin 

Alacak Mesel esi 
f. ~dirııettc, Kôaebalaban mahalleahı· 
lıı. lakert mütekait Ahmet Kadri B. 

11 >'~tyorı 
~(ls13) numaralı kanun meclblnce 
~)'e'/e tabi olmak llzere hU· 

._,dt.ttteıı (358) lira (75) kurw, abcağım 
' Askerlik fUbealnln de kaydına 
'den (1929) tarihinde mllracaatta 

'- :ıırrı. 7·5-929 tarihi De cevap al· 
'-ttıı a cevapta l'eÇJDlf Hnelertı alt 
~ lt.ldarın ancak kanunu mahıuala 

bOeceif bildlıildl. 
'- ~~ lı111uıta bir karar verilmek Ose

'-llt ırne defterdarbiı vuıtulle tekrar 
'llCJtat ettim. Verilen cevapta mat
"-t hQ hangi ıenelere alt olduiunun 
~ b 0 dllmeal blldlrlldl. Son defa ıön-
4Sa., taı tahrirat 24 • ~ • 931 tarihinde 
~ "l737 numara ile ıanderllmlşt!r. 
~,•d., hmaııdanberl mağdur kaldım. 
~ Paramı alamadım. Alakadarlardan 
tflırı lınınııı biran~ evvel tahakkuk etti• 

'•lııı rica ediyorum efendim. 

A. Kadri 

'
9hit Mustafa El. Valdesine 

tth~nıumt harpte Arıburnunda 
'afiJı~ ~üşen Fettah Ef. oğlu ikinci 
fttıd !4ı.ırn Muataf a Ef. valdesi tara• 
'• lln harp zammı talebi için 
t,•elce yapılan müracaata dair 
"lete111i2e ıönderilen mektubuna 

"'•p alınttııfbr. 
,ı:-•tih askerlik ıubeaine milra· 
lttt t ederek iatibkakını latemeal 

'-ıdır. 

'•b'usluk Ve Bir Kari Fikri 
,,::;·uala.rın kimler olmaaı 
.._da dil serdedilen fikirler ara
~ Kurtuluı'ta Direkçibafl 
~ tırada (86) No. da Bebzat B. 

'-'e.lttup ıandererek diyor IW 
~ Ben ıazetecilerin meb'ua 
~ llıa taraftar detilim. ÇOnkü 
J.ı~ l•zeteciHk, hem de meb'u .. 
"t4i bir koltuta birkaç karpWI 
·~benzer. 
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fakat sevilme!< daha güzel 
şeydir. Sevip sevilmemek bir 
insanın, hayatında tecrübe ede
bileceği en büyük felakettir. 

Sevilip sevmiyen adamın 
vaziyetinde bir zafer ve bir 
muvaffakiyet gururu sezilir. O 
memnun ve mes'uttur. Fakat 
sevip sevilmiyen insan, mağ

lüp ve bedbahttır. izzeti nefsi 
kıralmıştır. Kalbi yalnız kal
mıştır. 

Dün İzmitten Ş. R. rümuzile 
bir genç kızdan aldığım bu 
hikAyeyi dinleyiniz. Bu genç 
kız "Size, kalbimi çalan gen
cin hikayesini yazdım.,, diyor 
ve anlatıyor. 

Karaaenizin coşkıın dalgaları Zonguldak mentlirefinı aıarlarken 

Bir gün bu gence yolda 
rasgeliyor • Genç , çapkın, 
mağrur ve kendini beyenmiş 
bir çocuktur. LKadınlar ti.zerin
deki muzafferiyeUerile mağ
rurdur. O, yalnız kalpleri çalap 
kaçan bir aşk h1rsızıdır. Bu 
genç kıza da geçerken bakı
yor. Gözler buluşuyor. Bu ani 
teliki kızı sarsıyor. Sonra, 
erkeğin yoluna düşüyor ve 
nihayet onunla biran yalnız 

Zonguldak, (Hususi) - Bir
kaç günevvel, Zonguldak limanı 

habn sayılır bir fırtına daha 
geçirdi. Bu fırbna geçenki afet 1 
kadar tehlikeli ve tahripkir 
olmamakla beraber yine mev
zii bazı hasarat yapmışbr. Bu 
meyanda mendirek dahilinde 
demirli bulunan İş bankasma 
ait bir romorkör, liman içini 
karıştıran dalgaların tesirile 

olduğu yerde garkolmuştur. 
Maamafih; büyük fırtına ile bu 

seferki arasında nisbet ve mu
kayese kabul etmiyecek kadar 
bariz farklar vardır. Onun 
için bazı İstanbul gazetelerinin 

fırtınanın şiddeti ve dalgalaran 
"48,, metre yükselmesi gibi 
verdikleri haberler yanlış ve 
mllbaliialıdır. En tiddetli ka

aırgalarda bile ancak ( 1O-J2) 
metreyi bulan dalgalan "48" 

Denizin serpintileri FeMrin conılarını bôgıe kırdılar 

metreye kabartan bir fırtınl;ı1 yükselmiş, fakat bunlann yalçın 
Karadenizin tarihi henüz kaJ• kayalara çarpmasmdan husule 
detmemiıtir. gelen serpinti deniz sathmdan 

Geçcnki büyük afette, ibti- (75)metre irtifaındaki Zongul
yar deniz kurtlanmn temina- dak fenerinin kalan camlarını 
bna göre dalga (8-10) metre hurdahaş etmistir. 

Bartın 
Boğazı 

Viliyet meclisi umumisi, 

kalmak imkanım buluyor. 
Fakat genç, müstehzi ve 

istihfafkir, 'u cevabı veriyor: 
- Sizi "Sevmekliğime imkan 

yoktur. 
Bu sözler kızı çıldırtıyor, 

fakat soğutmuyor, bilakis bu 
a6z, kalbindeki ateşi üfliyen 
nefes vazifesini görüyor. Erkek 
yfiz vermemiştir, fakat o hali 
seviyor. 

Zavallı çocuk, mağrur o!an 
izzeti ncf!ini rencide eden 
adam sevilmiye layık değildir. 
Sevda biraz da hürmet ister. 
Size hürmet etmesini bilmiyen, 
size hakkınızı vermiyen gence 

· vapacağınız mukabele onu 
ı... 

ıuıibinizden atmak, ismini ağ-
zınıza almamaktır. ... 

l\1ardindcn Sadi i5minde bir 
mukavelesi feshedilen Barbn genç yazıyor: 
boğazı temizleme işi için bu "Daimi aeyyar bir memurum. 
senenin bütçesine (30,000) lira 27 yaşımdayım. Sıhhatim mükem
tahıisat koymuttur. Bu para meldir. Sporu severim. Şimdiye 
boğazan birinci kısım temizle- kadar hiçbir kadın sevmedim. 
me ameliyabna sarfedilecektir. Fakat kumrallardan hoşlanırım. 
Meclis ayrıca "Boğaz resmi" İçki kullanmam. Evlenmek illi
tarifesini tetkik ederek bazı yorum. Naaıl bir kızla evlenme-

mi tavsiye edersiniz?.,, 
tadilat yapmıştır. Boğazın açıl- Mademki kumrallardan boşla-
ma ameliyesinin başlamasile nıyoraunuz, o halde kumral bir 
tatbik edilecek olan bu tarife- kızı tercih etmeniz tabiidir. Kum-

". ~t Ru.aı! ye nazaran manifatura efyası- ral kızlar ekseriyetle kıskaı ç, 
~'ltst ~- 1549 21 • Şubat • 1547 nın tonundan (75), bakkali- asabi, narin, fazla hassas, hayald 
~ Vakıt-Eıı:anl-Vautl yeden (20) ve kerestenin~ met- olurlar. Ufak 'eyden kmlırlar, 

~ 12, OS 6 .17 Akfam 12.- 18 •11 d l 'k' b d ( ) k daima hüsnü muamele isterler. 
' 10 12

.2
4 

Yat.ı uo 
19

• 
42 

Zonguldak mendireğine çarpan alga arın re . mı a ın an 30 uruş Hundan maada alacağınız kızda 
1. 29 15 ..... ı - ' ıo. ....... Si ..ı resim almacaktır. arayacağınız şartlar ıı:unlar olma-.... ...... "" .. deniz tarafınuan görünüşleri ... 

Karilerlmlzdeo aldığımız aşk mek• 
tuplarını sırııı:ile n<'şr<'rliyoruıı:. Bu ıll• 
tunda hergUn bir mektup neşredilecek 
ve haftada bir defo Getıçlil< ve Ha• 
nımteyze sayfasında beş on mektup 
birden n,.şrolunacaktır. Çıkan mektup 
s ahipleri idarchanemize uinyarak 
mülcafatlarını alabilirler 

R. .. 
Seni düşündüğüm mehtaplı 

gecelerde kendimi bir hayal 
diinyasına terkediyorum .. Tek 
tük parlıyan yıldızların sönük 
renkleri, bana hep seni habr
labyor . 

Fakat, korkuyorum ki, se
mayı kesif bulutlar kapladığı 
vakit, kalbime de karanlık 
basacak ••• 

Çünkü, o. hayal gecesinde 
a-ördüğllm gözlerin de bu 
mehtaplı gecenin rengini an
dırıyor... Sönük yıldızlar göz-
lerinin ihtiraslı parıltıları... O 
siyah bulutlar, bir nisyan ile 
ayrılacak kalplerimizin hazin 
ıstırap perdesi... 

Ah bilsen, seni nekadar 
çok seviyorum 1 Tahiatin bü· 
_tün güzelliklerine aşık olan 
ruhum, senin erkek vakarmıu 
hayranıdır.. Bütün genç kızlık 
gururum ve benliğim ·senin 
sevgin karşısında eriyor.. Sev
miye alışmamış bir kalple, 
kainab sarsacak bir şiddetle 
seviyorum. Aşkıma, sevgime 
lakayt kalma. Zira aşkım seni 
hayatımm sonuna kadar vefa .. _ 
kar kollarile saracak ... 

Artık beni anlıyacak ve 
ıeveceksin deiil mi? 

Kalbimden kalbine sarnimt 

Neriman H ... 

olması, az çok okumuş bulunması, 
mutavassıt bir aileye mensup 
olmasıdır. Bu şeraiti haiz sarış ın 

bir kız sizi mes'ut ·edebilir. 

* Şehzadelıa~ınua Adil Bey : 
Siz kadınlara düşmansın ı z. Ka

dınları yalnız süslerini nazarı 
dikkate alarak • ~ver ve beyenir
siniz. Bir kadındn aradığınız va
sıf a-üzel olması, iyi ahçı lık ede
bilmesidir. Fakat böyle bir kızla 
evlenebilirseniz onu mes'ut etmi
ye, ondan uzak yaşamamıya ve 
hayabnızal onu da teşrike mec
bursunuz. Onun için daha iyisi, 
sizi anlıyan ve ıeven bir kız bu
luncıya kadar bekleviniz. 

Hanım tegze "'-.__ Ahmet hdır: Namualu, dürüst, terbiyeli 
....... ~~..-!~------==~~!!!l!!!!!!!----~!!!!!!!l!!!!!!--~!!!!!!!!'!'!!!~!!!!!!!!1!!!~~~~~~'!!'!9!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~bl Tefrikamız No. 2 

ıınuıuiL SATOSU HORTLAÖI 
M0ELL1Ftı MÜTERCİMi: 

'• Oskar Vaylt Mes'ut Cemil 
bkU Tefrikamızm .ruıasası da memnundu ve aileaile be-
~ raber netameli 4atoya j'İdiyor. 
lort•rlka aefiri Mlater Otia, 

K Birkaç hafta sonra ferağ 
·-~- antervil'in ıatoıunu 
.... "tı al muamelesi bitmişti ve Otia Lir h ıyor. Fakat bu tatoda 
Ludi 0 rtJalr: vardır. Sefir bunu ailesi mevsim sonuna doğru 
Jibı ti halde, her Ameriknb tatoya taıınıyordu. Genç kız
'-taıaJ.'arabeti aevditi için lığında, Nevyorkta (53) lincll so-

blr hortlak almaktan kakta oturan ve LUkreç7a 

ismile, güzelliğile maruf olan 1 ~e mfişterek ve müsavi oldu- ı Kızları Mis ( Virj~nya .. Oti~ ) 
mistreı Otis, hali güzel göz- gumuz hakikatine parlak bir güzel, berrak, mavı gozlerıle 
leri ve kusursuz profili ile misal oluyordu. yavru bir ceylan gibi narin ve 
dilber bir kadmdı. Vatanla· Büyük oğuJları sarışın, güzel sevimli, on beş yaşında bir 
nndan ayrılan birçok Ameri- bir delikanlı idi ve annesile kızdı. 
kalı kadmlar ekseriya müzmin babası, şiddetli bir vatanper- (Virjinya) dan sonra ikizler 
bir hasta manzarası alır ve verlik buhranı geçirirken onun geliyordu. Gayet sevimli ço
bu değişmeyi Avrupai kültil- adını (Vaşington) koymuşlardı. cuklar ve aile reisi müstesna 
riln itaretlerinden birisi sa- Üç kış mevsimi zarfmda (Nev- olmak üzere, familya içinde 
yarlar. Fakat Miıtres Otis port) gazinosunda ( Fransez) hakiki ve yegine cümhuri
bu hataya hiçbir vakit düşmedi danslarını idare etmesi ve hatta yetçiler. 
ve mükemmel bünyesini mu- Londrada bile fevkalAde bir Kantervil 9atosu (Askot) is
hafaza etti. Öyle ki, ıllphesiz dansör sayılmasından dolayı lfasyonundan ıekiz mil uzakta 
lisan meselesi istisna edilmek hariciye mesleğindeki istida.- idi. Otis aileai büyük bir neş'e 
ıartile, her aahada Amerika dını hakkile .ispat etmiıti. içinde arabaya yerleıtiler. Ha-

rikulade güzel bir temmuz ak
şamı idi ve bava, yakandaki 
çam ormanlarından gelen ko
ku ile dolmuştu. Arada sırada 
uzaktan tarlakuşunun sesi ifi
tiliyordu, parlak renklerile 
bir sülün yolun kenarında uza
nan otların üstünde uçuyor, 
yüksek ağaçlarm tepesinden 
sincaplar merak ve tecessüsle 
Amerikalalara bakıyor, yabani 
tavşanlar beyaz kuyruklan 
havada, otların ve yeşil tepe
ciklerin arasından kaçışıyorlal"'" 
dı. { Arkuı var l 



6 ~yta_ SON ·.: POS'fA -

ASONLAR Suriyede Yenilik _,._ ___ S_i_n_e_m_a_l_a_r __ .__. 

Şapka Ve Harf Meselesi --,....._---------------~ 

Üstadı 
Sualleri -ore 

Denilen Reis, Muhterem 

Nasıl İzah 
eh.alet Yalan 

Sorduğu 

Eder ? Masonlara 
Ve Hırs Nedir ? 

Orada Da Ehemmiyet-
le Tetkik Ediliyor 

Antakya, (Hususi) - Tür
kiyede yapılan her teceddüt 
burada benimsenmektedir. Son 
günlerde Suriyede şeriye 

mahkemelerinin lağvedilmesi 
cereyanlan kuvvetlenmiştir. 

JOHN BOLES 
LAURA LA PLANTE 

' Bir mvaffakiyet 
Bir letafet 

Bir ilham ola:.. 
11 __________________ ~~---------_. 

- Hata, cehalet saikasile 1 arzudur. Tahakkuku için ıstı
düş:üni!imeden ve muhakeme r.aplara bile ıkat1anılır. 

ilmeden kabul edilen yanlış İhtiras insana lazımdır. Fa-
fikirlerdir. Zekanın yanlış yola kat iyi bir terbiyenin ona 
sapması, adalet, hakikat ve insanlara ve cemiyete faydalı 
mantıl-tan uzaklaşmasıdır. Hata olacak bir veçhe vermesi la
daima fenalığa scvkeder, kat'- zımdır. içtimai bir hayra ha· 

dim bir şekle solnılamıyacalt 
bir ihtiras yoktur. Onun iç.in 
ihtir sın aleyhinde bulunmak 
doğru değildir. Bilhassa hırsı 
öldürmek istemek kadar hatalı 

Lübnan hükümeti bu te
ceddüt işinde daha ileri gi
derek şeriye mahkemelerini 
Hlğvcbniştir. Şimdi Suriye 
hükumeti de bu mesele ile 
ciddi surette meşgul olmak
tadır. jandarmalaı·ada şap1<a 

birşey olamaz. 
]Arka.az var j 

iyen bizi haldkate götürmez. ==-====---====-~=c::ac==-=-=-==-z==x=========ccııı::--==,,,_-

Batıl itikatlar nedir? s· t A"' 1 • d ,- Öı:ümüzdeki pazar gününden itibaren 
Mevsimin en muazzam, en muhteşem ve zengin 

senli sesli, sözlü, şarkılı, danslı :ve temamen 
(Üstadı muhterem izah eder.> ıyase emın e R · · · B · 

- Bat.I itikatlar, tetkik ---· esm lRlZl lZ 
Garip Bir Balon Daha G .. J . . 

giydirilmiş ve şimdi 
Polislere gelmiştir. 

edilmeksizin kabul edilen aki· o n e T l n l Z 
deler. Bunlar, delili olmaksızın U Ç ur u l d u ··· 

Öyle görünüyor ki HA A 1 
kabul edilen hatalardır Bu, bir 
fennlıkbr ki, menbat cehalettir. 
insaniyete nur ve ziya vere ·ek 
babl itikatlnrla mücadele ede· 
lim. Babl itikatlardan kurlu -ı 
bir adam eya bir millet, te· 
rakkiye doğru bir adım atmış 
demektir. 

- Yatan nedir? (Namzedin 
cevabını aldıktan sonra üstadı 
muhterem izah P.der.) 

- Yalan , aldatmak mak
sadile hakikatin hilah olarak 
söylenen sözdür. Yalancılık 
bir cldatmadır. Hilekarlar ya
lancıdırlar. Gevezeler, gayesiz 
yalancılardır. Hatalar vardır 

ki yalnız yalanla yaşıyabilirler. 
YaJnncılık kadar tashihi giiç 
bir itiyat yoktur. Ebeveyn ço· 
cuklaruu bu fena itiyada düş
mekten korumıya çalışmalıdır
lar. Bir yalancıya yapılacak 
en °İyİ ceza, doğru söylediği 
:ı.aman bile, hiçbir sözüne inan· 
mamaktır. 

- Hırs nedir? İhtiraı: insana 
faydalı mıdır? 

Reis ( üstadı muhterem ) bu 
BUalin cevabını aldıl-·tan sonra 
gene izah eder: 

- Hırs, mukavemeti ohnı
yan bir meyil, ru j bir ihti
yacın tevlit ettiği şiddetli bir 

LikVeş· t açları 
lstanbul futboJ heyetir.den: 13-3-931 

cama gilnü tcra ed !ccek Jik maçlan: 
lı,inı::I kUrnc Kadıköyünde: 
Boğulçi - Alhnordtı saat 11 hakem 

Sallihe&lt;n Bey. 
Topkapı • HllAI &aat 12,45 hakem 

Salll ı:ıttin Bay. 
Kasın1p~n-Pcra ıaat 14,45 hekem 

S. fihattln Hey. 

Birinci küme Taksim St.:ıdyomunda: 

Anııdo u·SÔ!cmaniye saat 12 hakem 
Sednt Rıı ı Bey. 

FcnrLal ç.e-Vcfa saat 13,45 hakem 
Niy:ui Bey. 

Galatasaray - nc)ikta1 
bnkcm Niy. :ı:' Bey. 

sut 13,4S 

Hamiş: n riı:ıcı küme maçları gün!e
rfn uı.aması dolayııile birer saat geri 
alınmıştır. 

Gilres Tecrübeleri 
' Gür hey~tlnderı: 13-3-931 fa. 'hind= 

C. H. F. Be)otlu kıııa mcrkeı:indl'ld 

mıntııka idıua ı nlonund tecr'Jbcsi:ı 

ıüreşçilcr ara ırıdn bir mü~:ıka yapı· 
\caktır: 

Fransa ile ltalya arasında 
son yapılan deniz itilafından 
memnun olmıyanlar, esasen 
bo?.uk olan siyaset havasını 
b~r kat daha bozmıya çalışı
yorlar. Bu cümleden olarak 
Pariste çıkan kırallık taraftarı 
(Aksiyon Fransez) gazetesi
nin Şikago Tribiinden naldet· 
tiği bir haber mevzubahistir. 

Bu habere göre güya İtal
yan tezgahlarına sipario edilen 
Türk kruvazörleri ihtiyaç ha· 
!inde İtalya tarafından :kulla-
nılabilecek ve bu suretle 
İtalyanın F ransaya karşı 
bahri lefevvuku temin edi-
lecekmiş. Bunun için de 
Türkiye bir taksiti ftaiyaya 
vermiyecekmiş. İtalyanın Ro
manya ve lran1a da ayni esu 
üzerinden mukaveleler yaptığı 
kaydediliyor. 

Lavrens Olmüş MU? 
Tayyare pilotu · Şav ismi 

altında tayyareciliğe intisap 
eden meşhur casus Lavrensin 
bir tayyare kazası neticesinde 
öldüğü haber veriliyor. Maa
mafih bu haberi kaydı ihti· 
yatla telakki etmek lazımdır. 

Fevzi Ve ismet Paşaların 
· Yaverleri 

Müşür Fevzi Paşanın yaveri 
Ahmet, Başvekil ismet Paşa
nın yaveri Fikret Beyler kendi 
taJeplerile tekailde sevkedil
mişlerdir. Bu zevatın yeni in· 
tih:ıpta meb'us namzedi gös· 
teJ"ilmeleri muhtemeldir. 

Felce Ugrıyan Odaca 
Vali ve belediye reisi Mu

hittin Beyin odacısı Süleyman 

.. .. 
Size Tabiatinizi 

S.ögligelim ... 

yavaş yavaş halka da teşmil 
edilecektir. Teceddüt hamle-

1 

lerinden biri de Arap harfle
ridir. 

....._ ___________ _. Bu mesele Şam ve Suriye 

Tabiatinlı:I aıl!amak - n:uahılzdmı matbuabnda kuvvetle yer bu
bunu istidW ettirmek l.teneDh blıte 
bir fotof'raf rönderich. F.a'kat lbu ıreUaı lan bir münakaşadır. Arap-
tabiJ bir poz.da çcldlmq 0 buu: Tak! ~::ıyı Latin barflerile. yazmak 
mtitehaaııuımıı: yanı\aı.asın ve mul.alea ·ır- • • 
hatuına düşrneain. münakaşası çok hararetlıdır. 

ıReslmlerinden t~iatlerlnl ~rcumeJı: Müteceddit gençler hep 
için btu rea1m ylindcren karllerbah Latin .alfabesi taraftarıdır. 
hakkında mütehasaıaımız.ın cavaplanıu MevJana Şevket Ali Be-
•ıağıda okuyunuz: 

~ rutta iken sakıt hanedan 
T.aggar B. Zeki, hauu • azasından Selim efendi ve diğer 

mağrurdur. Şı arkadaştan kendisini ziyaret 
bğı ve intizamı etmişler ve Hindistandan ken-
sever. Arka- dilerine gönderilmekte olan 
daşlan larafm- ianenin azlığından bahse :erek 
dan kıskanılır, bir miktar daha tezyidi 
herkesle llü- tirhamında bu~nnmuşlardır. 
ball olmaı:, id
diayı, münaka
şayı sever fiil 
ve hareketl-
nnı beyen· 
Menfeatlerini müdriktir. Fay'
vermeyen ıeylcrle meşgul ol
maz, israftan tevakki eder. 

Niyazi R~ 

dığı uman 

Sakin, dürüst
tür. İşlerine 
hile Ye fesat 
kan ıtırın az. 
Olduiu gibi 
görilnlir arka
daşlarının şa
kalarına taha
mmnl edemez. 
Başkalarının iş
lerine müda-

, hale etmez, kız

tiddetle hareket 

ETUAL SİNEMASINDA 
Bugün matinelerden itibaren 

AMERiKAN BAKiRELER 
•cali ve şarkılı mükemmel bir filın 

Milmeaslllerl ı JOHN CRA WFORD, 
ANITA PAGE, ROD LA ROQUE 
ve DOUGLAS FAIRBANKS'ın otlu 

Ayni Programda: LAUREL ve 
HARDY tarafından teman edilen 

P ELE -- MELE 
tamamen Fransıı:ca söı:l\I, gülünçJQ 
bir komedi ile FOX JURNAL lıall 

h3'lır dllnya havadisleri. 

NEŞELER DİY RI NI 
Görmek fırsabnı bulamamış 

olanlara MfJ]DE: 

Efendi bir tayyare bayiinden )#.. 
bir bilet almış. Bayide iki H. Mazh B. Girgin, ça· 

RICHARD TAUBER'in 
Bu gtlzel eser. 

eder. 

bilet varmış, birini seçmiı ;
1
,kan ve acul-

almış, fakat öbürüne (200) .. _.,..___,.-...,,-~T.": üdür. İşlerini 

bin lira çıkmış, biçare sn.. çabuk bitirmek 
leyman Ef. bunu öğrenince :ister. lhtiyata 
üzerine fenalık gelerek felce 

riayet etmez, 

• MAJ!K Sinemasmda 
Birkaç gün daha gösterilecektir 

RANZ LEHAR'ın meşbwr eseri ve ALBERTİNA RAŞ 
balet heyetinin iştiraki1e ı:amanımızın yegane baritonu 

L A V R E N S T 1 B E T ' in temsili 

HİLAL ve ALE~ DAR 
sinemalarında birden gösterilecektir. 

EDIYORUril 
Bil kadın rnücrlmdir! ce:znsını bulmalı .. 
Onu seviyorum,fakat ittiham ediyorum. 

Pek yalunda: MELEK'te 

l>unyauın en ti) ·k rejisürd olıın 

ERNST LUBITCH'n ı>n muau:ım eseri 

,, 

llümeullcaı ' 
jEANEITE MAC l>ONALD 

Pek yakında 

FJ..HAMRA SiNEMASINDA 
t.akdim edl cccktir. 

Bu akşam ASRI 

ve yıınn cumıı 

maline saat 
15,!l> da 

MASl<A· 
BALAR 

S perde 
Yaı.nn : Salııt • 
George de Bo-

ühclier 
Nakleden: Ertut
nıt MulWa B. 

1111 

UHllll 
ALKALAR - Bağdat Hınıııtı da' 
ALEMDAR - Plyankoda bir k• 

A S R 1 - MahkQm Kaclnı 
ARTIST!K - Hayatı lsa 
ETUVAL - imparatorun Y•vetl _.,J 
ELHAMRA - Cennet Yolu (Fr__, 

EKLER - Yunan tiyatro trl~İ 
FRANSIZ - Yanan Operetlı 

latan bul 

GLORY A - Marseycz " 
M A J l K - Ncş'eler Dly.an 

Tavher.i 
MELEK - Yıılıın 

~.~tl.:LET T. - Naşlt B. 
Mtl.Lt - Coşt.arı Belde 
F E R AH - Varyete 
OPERA - Rayab l.sa 
SÜREYYA - ( Kadıköy} 
ŞIK - Aflc Rumi GeÇldf. 
( HALE Ülkildar) - Aık AJ;aoıotl ______ ____./ 

Şehı debap 
Ferah sinemada 

Bu gece, komik Naşit~ 

sinemada uğramış. daha ziyade ba-

lzmirde Gazeteci DavaSt yale ... e tesadn- M A H K u M K A D 1 N 
1zmirde çıkan "Hürriyet,, fe tlbi oldur. '1'' 

gazetesinin ( İzmiri Amerika- Sıkınhya gel- Kendisi güzel sevimli ve sehhar bir kadındır... Feci bir aşk ve entr~ı .. 
tnacerası .•. İki kardeş ayni kadına aşık... Bu eser jETTA GOUD~ War<! sattı) diye neşriyat , _ mez, aerbea ve ~ 

yapması üzerine "Halkın Sesi,, kayıtsız yaşa· VICTOR V ARCONY ve JOSEPH SCHILDKRAUT tarafınaan ~ ıJ~ 
h b B d l edilmektedir. Varyete programında: ASSO ve JANA ile Mtv~ 

sn i i ~ırrı . ava ikame mak ıstcr, ımizam kuyuda- MAYMUNLARIN muvaffakiyeti. 
etmiştir. tında ihmalcidir. - ) 

---~~~~~~~~~~~~-="'~===~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!11!1!!!!!!1!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yazan: A kendi kamarana çektin. sonra sert bir sesle: - fşlerim çok ta... Hasan Kellenin sesini ~~! lıf' Tarilıf Tefrika No. 51 

UÇ AL s 
Kılıç Ali Paşanın Hatıraları 

Benim bu hiddetim ve bay- ı 
'armalarım Kelleye vız geliyordu. 
1f in kötülüğüne bakın ki bizim bu 
nziyetiınizi etrafımıza toplanan 
leventler de görüyorlardı. 

Hasan Kelle durmadan soy· 
46yordu: 

- Reisler, korsanlık kaıwa
lanna boyun etmiye mecbur-
4urlar. 

- Peki.•• olmq? declfm. 

Hasan Kelle büsbütün hara· 
retlendi ve başladı sayıp dökmiye: 

- Esir ı.alınan kadını kama· 
randa saklıyorsun. Halbuki hepi· 
mi:ıin bayatı pahasına ele gl:çcn 
bütan ranaim ve esirleri am~•ı:-d.ı 
•aklamak, lıtanbula ~ndıHct..n 
aoara herkesin kendi ;par:.nı .Jca· 
aına izin vermek dedelerimiı~.eıı 
kalma bir nizamdır, 

Halbuki au ..U preue• I 

Hiç ses çıkarmıyor, yalnız - Peki 1.. dedim. Çılgın bir kahkaha atta ve: - Biraz ~elir misin reJr 
çatık kaşlarla dinliyordum. Kelle Ve derhal kamaradan, içeriye - Ah, dedi, hep İIJ •• Hep beni çağırdı. _il 
devam etti: girdim. Güz.el Makreal prensesi gemiL. Sen bunları bana tercih mi Hiddetimden elim ?:~ 

- Bu hareketin leventlere fena ndirin üzerinde kıvrılmış, ediyorsun? Belki arkadaşların titriyordu. Bu herifler ~· ;;,ıır 
bir misal dekil midir? Sonra, biz lumbuzdan denizi acyredıyordu. seni benden soğutmak için iş bıralcmamak için galiba sD1 ,,.,, 
henüz seferde bulunuyoruz. Her Dilber kadın öyle kıvrılmıştı ki icat ediyorlar. etmişlerdi. Koştum, kapıyıJ 
dakika için düşmanla karşılaşma· "·ücudunun bütün çizgileri belli Ne dersiniz şu işe; kadının bu haykırdım: 
mız ihtimali vardır. Hem ne ha· oluyordu. Kapının açıldıtmı du- sözlerine lıemen inandım ve k.m- - Gene ne isliyorsuJ11 lf'~ 
cet, d~man bizi görmese bile, yunca yerinden fırladı ,,.e kofup <lım. Kendi kendime biraz düıün- Kelle evveli biraz _:~ 
bi1jm arayıp tarayıp düsmanı boynuma sarıldı. Sonra beni düm: Kellenin beni sıkıştırmasını Fakat 1..--eadini çabuk tor 
bulmamız la:umdır. az.arlar gibi: · manasız buldum. Kendisi benim cevap Yereli: f"rl 

Sen kamarana kapanırsan düı· - Geç kahyonun? •. dedi. yerime gemide vekalet edebilir, - Azak deniz.İlle yakl_.1 

manı nerede bulup yakalıya- Ben bu tatlı işve karşısında işlere pek güzel bakabilirdi. - Ey ne olacak!.. ,,-ılf' 
cağız ? l.. yeniden kendimden geçtim. Ak· Bu düşünce ile kafam telcrar - Birazdan duıınan I 

Şimdi aldım b8.Jıma gelmiye lım ve iradem tekrar karı.fb. Bu kızdı. Prensui tekrar kucakladım rile karıılaıacaA-ızt 1'~ 
bqladı. Kellenin h.tkkı vardı. kadm bc.ni mahvedecekti. Bir ve yeniden tatlı hayallere daldık. Bu haber canımı aıktJ. ~ 
Hem de şu .sözleri çok candan, kadın karı111nda tamamen iciz Fakat bu anadet dakikafarı çok 'tımın bozulma.mı hiç il 
çok samimi aCSylemişti. Ben bun· ve biçare bir aşık va%iyetile ce- sürmedi. Kapı kit, küt vur11ldu. Clam: ~) 
ları aonuna kadar dinledikten vap verr!im: - Kimdir o? •• Diye seslendim. CArkd1 
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, iL. Taggare Piganlcosa Tamamlandı _ 

B ~ N \ D & L ~ 1 
1 o;~nCu Tertibin ikinci Keşidesine 

llrnalcı Hafiyeler Hayale Bile Bugün De Devam Edildi 
ığmıyan r ezvirlere Başlamışb 

lifliiı llo/ıJıud,,, - 95 - Yazan: Ziga Şakir 
._ aabrab a,.. ... , ... 1at1ae junal ptdudt- J olu,.., kendWade ~ olu 

leh·•mGlinilna tek ı..- lar. Hueclin, wm.. PJZID ba ... sa tlzeriae hlaiyabm 
Lir lcıclret ı••sea riyaklrlıp ea P'kia ~~ tUrll .... o jurnallar da Ye-

Mı..nm bu fed ildih..._ nelerini ptereWlmek. .'çm rilcfildell-. bittin (komisyonu 
f"91111a....., biiyilk bir ibret kalemlere ...a.ak blrbırle- .,,,_) mlanm toptan bir 

ohnak llzımıeliırdL rile adeta_ • ~ok~:-· vapura .toldmarak ( Fizan ) a 
~rlln- ve hayali bir gaye ~tan H~iclia • ç em- kadar ..ı1edercli. Fakat. 

aziz canım feda eden, miJel wwdili (kom)°J"eı:: (bomba laadİ8mi ) nin ilk da
de bir teneke parçuile gık - ) 

1 
~ini ld tmek kilcuındanberi blltiln manaaile 

llleden vücudunu parça ~ 0 83 me ba al e e 1~ .aldln ye itidalini muhafaza 
bir bale koyan Haca ~ ~ 1 • e::nıı bu eden Sultan Hamit bu ıon 
kanlı cesedi karpaanda. ~alar fan ~D " anlqı· kanh hadi.eyi l\lllteakip te 

Sultan Hamit bende- ıumallar çak ( Ha gayet makul ft manbld dO-
bir lilıza olsun dm- la~ ~na'a nazaran! • K cı indi. Eneli, dimağına hl-

• dilştınmesi ve ibret al- N~a ıntihar ~em•ı::· 
1 

o- !um eden vehmi yendi. Sonra 
•L~pederdi. bmasyooa tm takati ~= da bu reziline iftiralara hiç 
~.. 'b 1 k ta aza zeva onu e.............. • ____ ..1• 

" ı ret a ma f'l - k • ehemmıyet 9WlllCU•• 
dursun, bilikia bu badi- lerdi. Bund~o. ma s:-t ıse, K • mahsus) a tayin 

Ji-. b' Sultan Hamıdi ecnebiler na• (1 omuyonu b. . 
ırç'lk men~ea~4: zannda küçük dftftlrmek.. Sa- edilen azalardan il' ~eaı 

harekete getirmışti. . daki dairede istic- mllstema olmak üzere cliger-
den, her vak' adan ve en ray cıvttir~d... znunlann ne leri en bitaraf ve sarayla hiç 
·y .... :_ h di 1 d bil vap e ıgı ma "b 

eWN& a se er en e bilyilk tehlikelere maruz olc:la- allkuı olmıyan zevattan ı a-
•aaa Te m•batlar ~- j1mu ecnebilere g&aterer~~ retti. Balana başında ~·. (N~ 
dllnyanm en gelllf bu işe onlann miidahalesıoı cip Melhame Pqa) ııbı bır 

............... bile laa,- celbetmek ..• ) Hristiyan bulunuyordu. Sultan 
Pll'mak mrtan Sultan Maamafih, ba faciayı haber Hamidin bu if! Necip ~elba-
bendegloı, bu bllytlk alır almaz, Sultan Hamit te meye tevdü, bırçok dedikodu-
• Yerdiği fırsat kaçır- ayni vehim ve hayale kapıl- l ya mucip olmUfbı. 

Saltan Hamide, jar- 1 mlfb. Ei- bir batka ...... Arka• ,,.. 

ombala Müsabakamıza Her 
aman Dahil Olabilirsiniz •• 
Şartlar Pek Ziyade Basittir .• 

~~~----~~~ 

BugUne Kadar Çekilen Nlnmalar ( f 7 ), ( 81 ), (52), ( 27 ), ( 13 ), ( 7 4 ), 
( 41 ), ( 62 ), ( 51 ), ( 21 ) lfar •• 

Müsabakamızda 
Mutlaka Bir 

Livbası 
Hediye 

Olan Her Kari 
Kazanacaktır. 

•••nlarda tevzi etti· kartlar dolmıya yaklqbiı za• 
~ ber nasilsa kes- nan nuaıaralann matbaammda 

"eya muhafaza edeme- çekilmesine fuala werile~ 
"'-a kuileriiDizin arzula- miltebaki aumualar, ıehnma
la'" ederek, kollekaiyo-1 zin hllylk bir lineaw•~a. 

bu llvbalan ihtiva karilerimb:ia hOacle, kltibi 
~ miktar gazete ayar- adlin nezareti albada ~e

taletel• brilerimiıio cektir. 
... ele chırmdrtadır. 4 - Karileı in-i21 _..... 

1'W'WlllJ2dltn her dakika te- nn matllaamı2d çeldlıMaine 
fasıla veri euği :rnruana kadar 
ellennde bulunan (12) liuhaam 
on ikisini de takip edecekler. 

Fakat DUmaralan• ~·---
h"1lammn tar~nnı, fuda ftl'il~ ama ... oa 

~-~ takip edeme- iki 11-.badan b~ tmıain• meçe
~ karilerimiz için kısa- cekler, ıazetenin bapncla ....
. ~~m: ftdilmekte olan kuponlarla 

birlikte matbaamıza aetire-
.... ~1erimize her. tom- ' c~kl•r, veya posta De içine 

ilinde oldufn gı"bı ( 12) cevap verilmek lzere aynca 
......, ,.__ • tem eclilmiftir. wali •• pda bir arla 
. - "'4Wla tınziatıma ldtam koyarak llad•ecelder tndik 

lln&n ferd.. olan ettirecekler aym ı•manda ela 
~ ltibarea matbamz- ba .piri;.; liwlaaya mehwl 

lla (2) •••• seldi- bir aıra numara11 alacaklardır. 
.._ •"dHaman tlln Mltebald namaralar alne-

mada tekildiil ••ın eneli 
._ı .....,... ... dolw 

1 . 

o numaralı lğll)'I intihap etmlf 
olan bllttba brilerimiz tombalayı 
bzanm11 olaeaklanhr. 

Bu brilerimirin hepline de 
matlaka bir laediye wwilecıek· 
tir. Fakat hediyelerin kıymeti 
mahteliftir. Bu hediyeler ... 
kuilerimbin elerinde Wam 
............. ,are tem 
ecllecektir. Yani tombala W.. 
tiii zamaa bu ara ........-. 
~ecek •• laerbiri bediye 
liltainde __.. ilabet edea 
hediyeyi alacaktır. 

T...,.lamaza Tafra Karile
rimizde lftirak Edebilirler ......................... 
._..,...... W., ..... ı.lcamtu 
... cliiılrlaia • lftiıak edip .. 
...,ecelderlal aormaktadırlu. 

S- Poetaa• ...... lrarilerW 
U-al ...... ..... •• .... .......... BUDA,.,... turla ..... 

MGaabakamaaa tapa karileri· 
.... de iftbak edeblleceJderdir. 
Bw mabatla kartlarını tutlik 
etllıeMlmeleıl " ııra numaram 
.W.O.e1wı isin kendllulu kil 
.___.. •••• IMrmlacütu-• 

Onuncu tertip tanare PIJabP•an ikinci keşidesl bagün öğleden 
soma J'İne Dariilfiinun konferans salonunda devam etti ve neticelen· 
dirilc6. Çekilen auınanlan qafıld sütunlarda bulabilirsiniz: . ~ 

35000 L i R A 1 40 L i R A ' 100 L i R A " 
Kazanan 

26099 
10000 LiRA 

Kazanan 

35586 
8000 L i R A 

Kazanan 

44222 
5000 Lira 

Kazanan 

44064 
3000 Lira 

Kazananlar 

13227 
8001 

38304 
2000 Lira 

Kazananlar 
17616 43588 
12146 43436 
49015 38889. 
1000 Lira 

Kazananlar 
9339 44..'i8 5065 
9037 391 17276 

2'2637 20732 46081 
44441 38201 19418 
23946 10158 483 
42859 16451 23194 

200 Lira 
Kazananlar 

8894 22912 46317 
17767 18911 43911 
12859 23558 13082 
73:8 26755 898 

28233 14112 t804I 
1813 44820 20520 

33287 32952 48018 
4607 4 41511 2448 
45383 46195 6888 
23971 28488 13952 
18351 31684 19597 
17567 912 24281 
12887 29842 22241 

Kazananlar 
38908 1428 12981 41288 
24539 13869 47767 213ff1 
15017 3510 Tl76 21206 
14441 49'299 47487 36285 

1227 21114 28665 7605 

40964 18088 22313 47361t 
47331 .t8aao 3321 32895 

618 2983 19429 10766 
443"l4 4l'm 416128 25463 
a0795 40121 47112 4Q85.4 
28626 472 12218 16500 
2'll81 16.W 4155 4MOI 

429'12 -- 8835 57592 
32108 32887 37880 86lrl 
10201 SM4 45.18 4'~ 
12112 w 31a.t5 ura 
20739 284S1l 45976 34324 
15564 32024 187&1 2.-110 

20740 27339 34427 5919 
-t6688 1315.1 15.187 28949 
48331 2003 14260 13648 
35().12 17258 6691 24440 

SiMi 34318 •200 7535 

48143 1660.l -- 42913 
32413 12081 11468 46157 

Z068I 21148 38220 48048 
10848 11731 38094 11179 

U19'l 48056 44345 7136 
ı" 3511& 216lıl0 mu 

..,, 1519 2958 16577 

758 14098 3'l593 41436 

~ sm nos• 315.18 
43283 27104 2'171 37 362 
28988 5000 25977 42299 
40499 10424 ..., ~'i13.1 

1 
1 

898.l 13116 29412 IZ46 

11941 3.'i49 IM43 2488 
48207 4'6711 .426D6 4.'i7' 2 

Kazananlar 
'r/184 42574 1980'1 1483 
36796 2188 12123 17385 
38329 937 1483.1 32912 
22485 24507 37868 4S'157 
19590 1844 43462 ?AISI ~ 

405 11310 13235 

14().l 10453 3398 25861 

24596 31321 a6677 43510 

37099 48082 38607 18924 

26315 34180 45444 19152 
25397 13537 7998 8617 
37014 26638 1788 18341 
44809 10111 25117 12637 
29949 219'l3 936 24571 

4782 4Z58 47 474 47040 
... llM82 37184 1831 

16225 888 13'169 37422 

3"l228 rısn ıeoM ıo.m 

47088 14418 367 4 33847 
6104 ~57 23653 22571 

33641 40.176 43586 613.l 
378CM 4719 40761 20989 
15524 3.1431 25557 42951 
18280 13524 18983 19770 

31&1 .eıM 1940-1 41800 
1oon 41• 48224 ._, 
3475' .., 28431 33 .. 

20044 4E2 11saz. em 
.... l5lllO 15115 ... 
~.il ..... .. 
5MI ••3 3819 17441 

42208 15930 14464 45988 
44419 m 10799 25821 
31418 38140 47338 21541 
34113 43958 2781 23749 
396.19 7478 2fH82 G521 
245.10 43287 

5311 18.183 15247 ~'i25 9667 18295 2790.1 3880 
5884 47067 

lBf 13 20095 
14741 47135 

4844'l 8882 32357 20505 42117 25524 
48209 «r'IO 46&'i'l 19558 19379 IO .. 
.,. 13091 28211 196ff7 .t3B ... 

1718 li8/1 M8al 216.18 438 14741 5125 701 
1 43715 25718 22113 2075 130-1 8687 10053 18530 

23581 15092 
21065 18812 

44714 37348 18508 48.18 15558 4'9739 
7<489 37491 12413 23260 34241 44840 
1628 7098 1 r.s M.137 9314 4452 31117 

1531 ... 9.129 26104 42183 42G83 41516 23548 
.t8814 35713 25135 10282 29942 17418 
11088 88lf 30640 7- H1174 ... ZDBt 
18'158 .t2821 .t.'W.45 154 
28272 2"!3R4 354-13 3.'mW 

-·· ... .. 
3441 

11981 
IR10 
38111 
41721 -

2'«12 !lfl37 2491 
21940 ~.H58 251 
laomi 14811 .,. 

8 
8 
R 

2IM8 .0211» -
••• 3022 44057 -... 

IGG'l8 -.,. 
20878 
aı• ... 
1758 

41913 
1'91 ·-

JIUI 
aı• 
27& ... ·-18831 
I0822 

••• 
2941 
197• 
inil 
Dil 

1 2'1 
1119 -1 

IS& .. 
~ 

16721 .... .... 
1151 

.a 

• ... 
.-nı l 

25000 Liralık 
Mükafat 

Bil •q;ctenin .-.....oıa. 

25000 lira, en son çekilen 911 

Jirmi 1tet ••_.. ••anda 
takeim edilmiftir: 
31204 49472 M430 4795 

12208 3ll8D 11841 2iJ H il 

I0728 17011 -- .... 

l8MI 48240 mn JOMJ ., ....... .,,. 
...., ... 1181 l2980 

18183 



RA.DYONUN , 

YENi BiR ... 

ŞEKLf:. 
_.ıze VE OPARLÔA AVNi MAHFAZA iÇiNDE 1 

...,,,_..,. iNi IJlrlefUrllmls · ,.,., 
ma,.,,, .. ,_,_,.n l•s•rruf ettir· 
dlll •• ,,, ,.,....,. de ........... .. 

ınlllelıa•lldlr. 

•n lftOfltDl,,.S.nllerl IJll• 
,.., auretle tatmin 9deca 

•••ne radro 

BOURLA BiRADERLER ve ş~r 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetierinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyiik bir liyakat, itina ve dikkatten çok • 

' memnun kalacaksınız 
Protutolar misli ıörülmemi• bir aüratle gider .. 

Dewedilecek 14tira Berab 
"Kaufuk taı.a.la ....._ kafful'ala• 

na t•na lma.lae • dair 1926 .ea..W. 
...a.. 4C5 ...arah Oııllra '*'almm 
..WW anklr ltsab tam-• clew.t-..._ ..,. ... .... . ....... ..... ---·-· •• bapta ... fala ........... .... 
w .. haldnada ...... aak lçia y ..... 
......._."_....J.B.D ....... 
............. ..uı.td 

istasyon 
Lokantası 

Sirkeci clYarıada 
la ralaat •• ea 
T ••i• lekaatachr. 

Amca l liraya 3 ye
mek 1 tatlı ı içki 
kahve ve bahfift daiıi 
hil oldufu bald e 

TABİLDOT 

Alemdar zadeler vapurlan 

Millet vapuru 
Pazar 15 

Mart 
Pi akpm mt 18 8 Sir
lıec:i nhbmından hareketle 
(Zonıuldak, lnebolu, Ay..-.. 

Semeun , Ordu , Gire-
-. Trabzon, Slrmeae, Rize, 
Mapam .,. Hopa) ya azimet 
ft Vakfıkebir, Garele ft 
0.1eye de ujnyarak avdet 
edecektir. 

Mlracaat mah•IH: l.tanbaJ, 
Meymenet lwu Alemdar 
zadeler. Telefon: l.tanbal 

1154 

VERESİYE 
ili 8 ay vade ve 

75 KURUŞ 
Haftalık taksitlerle 

F antazi kostiimler 
Tuhafiyeler 

Pardesiiler 

&duralar 
IG'em trençkotlar 

Ş:pkalar 
Viya9a çocuk eibi

Hai Ve her ne•i 
9fJa,r, hazır Ye 

••marlama 
§por manto Ye ta.,,. mltela..-

llak•lblr M. Karlo tarafm h ii 
ller a.evi jetli " lngira 

k1nnat1an lıtubul Eminönil 
Köp~ı No. 15 - 16 Ka
~ elbiae 111.puma bu. 
illnı kesip ,müracaat ediniz. 

fuk l•tlhbaratı tlcarl7• ........... 

llTANaUL t P.,. .... 
Bugün Beklenilen 

Vapurlar 
lsmlr • TGrk • l.kenderl1e, Pir-. 

lsmirdm 
Millet ,. ili_.. 
Marmara·.·MatlanJ,a Gemllldm 
funlt • Türk • lzmlten 
laebola 1t Antalya Mersfaclft 
Blaland • ineç • Cotenburft&D 
Ollmpo. • Alman • Hamlnı,.,tan 
Karamanl • Franaıa-Mar.U1aclaa 
Afrodite • ltalyaa• Var na, Bur-

ıaz, Kfiatencedea 
Kiril • Bulrar • Pireden 
Çar Ferdinand ·Bulgar• Varna 

Bur gazdan 
Bandırma • TDrk - Karabiradan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Ege • Türk • Hopaya 
lktıaat • • • Rizeye • 
Cide • 1t Cideye 
Selamet- • Ayvahta 
Nilüfer • ,, Mudanya Gemlite 
Semiramlı • ltalya - Triyesteye 
Paleatina • ,, • Triyesteye 
AHuozione • ,, - Köıtence 

Odesa Novorosiık Batuma 
Prinçipesa Marya - Romanya • 

Köateoceye 
Kiril • Bulgar - Varna Burgaza 
Çar Ferdinand • Bull'ar • bken

deriyeye 
Exton • Amerika • Köatenceye 
Karamani - Fr:ınaız • Batuma 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
Ba11 B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci Mühürdar xade hanı İ. 2740 

Mersin Postası 
{İnebolu) vapuru 13 "'art 

cuma 10 da Galata ... 
Çanakkale lzmir, Kiillük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, 
Antalya, Aliiye, Menin' e 
kalkacak, döniifte T qucu, 
Aaamor, F"mike. D~~ 
Marmaris, Çanakkale, Geli
bolu'ya da uğnyacaktır. 

V ZADE VAPURLARI 
Karadeniz poatası 

IKTlsAT ~ 
PERŞEMBE ,onı •kfa• 
Sirkeci nhbmmdan hare
ketle Zonpldak, lnebolu, 
Gene,S.m1UD,GirelOll, Trab
zon, Riae ve Hopeye 
...._ w a"9tle ayal llbl•I_.. 
Of, lla .. ., Vühkablr Olr.ı., 
f ..... 0.,. " Hepeye ..... ,_. 
a"91 allaa I• ... Ylk " ,..._ lcla 

Sirkeci AlllJ9 ........ v.u ..... ,,.. 
pur1an acaataaaaa _.acaat. Telr 

haı .... -

IKZADE BiRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Dumlu ~ınar 
,X·lt= PAZAR 
ı&nn akfamı Sirkeci nhb
mmdan hareketle ZonruJ· 
dak, lnebolu, Ayancık, .Sam-
aun, Ordu, Gireson, Vakfı· 
kebir, PoJatbane, Trabzon 
Slrmene ve Rizeye azimet 
ve avdet edecektir. 

T afaillt için Sirkecide 

"' oc~gunu 

stikbalini 
Seven .'-Anne, Onun 
Düşünen Annedir 1 

Bir Kumbara 
, 

Alarak 
Çocuğunuzu Sevindiriniz 

· ıTÜRKİYE iş 

lkbsat V ekiletinden: 
Ankarada in~a edilmekte olan zirai ve baytari enstitülerin 

Kalorifer tesisab hakkında 5-9-13-17 tubat 931 tarihli 

~
mhuriyet, Milliyet, Akşam, Hakimiyeb Milliye gaze
erile neşrettirilen ilanda ihalenin 12 mart 931 tari· 

nde icra olunacağı ilin olunmuş ise de bu kere ve
kiletçe görülen lüzum lizerine, mliddeti milnakuanm 
13 z6n daha temdidi ıuretile 25 mart 931 tarihine 
aalria<lif ~ha lftDI 8aa\ le da icra ....._. ... 
alikadaramn malümu olmak llzere ilin clunur. 

ı f stanbul gümrükleri muh2faza 
müdürlütünden: • 

. 
1 - Mahafua idaresince apk lmduwa De 18 b.,P 

kanetincle maruf markadan mllceddet bir .teab motlrl latlD 
alaaacakbr • 

2 - Karcbrma 1 NİAD 931 çarp1aba pi uat l 4 te 
•uhafua mldlrlltGadeclir. 

3 - lateldeleria fent ft amaml prbaamaini alarak .... 
ftkkat glyenme teminatlarile birlikte belli ıGa Ye uatte 
mOdOriye(te balunmalan. 

Patolosr, Bakteriyoloı 

0r. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MUALLiMLE RiNDE 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Baktuiyolojik 
ınuayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddeai 
viliyet klll'fısı 1 S No. 
Muayenebaaaı lelefea lataabul 2323 
.......... 1 " • 22J6 

1 
' Ltanbul Mahkemel Aali;ye a-

çlnell hukuk daire•lnden ı 
Men'i mOdahale daya•ındaa 

dola,. ıaGddel bulunan O.kadarda 
Şem•ipqa ukele cadde.inde 31 
No. b hanede mukim Zeynelabidin 
Ef. vereaui zevceai Safiye H. mah· 
dumu Ali Rıza Ef. ve dij'er otlu 
lamaU Burhanettin Ef. Ye kıdann 
Saffet Samime Ye MOnire H. ları 
ikametılhlarının meçhuliyeti ha· 
1ebile ilin~n yapılan teblitata 
rafmen 1relmemif olduklanndan 
ltittalep 11,-.ııp kararı ittihaz edi-

BANKASI! 

aa. ............. ..... 
W. __,_ .. ıhLb ...... 1.-ı!!! 
~ ................. .. 
Belsoğuldu 
Ve Firengi 

Y•ka)H•amak lçla 

PROTEJiN 
Dr. Horho 

t.daYlh-..ı. S.,otla ~Oluıll~ 
randa Mektep aokak SS TeL SO. 

SON POST. 

Meymenet bam altında 

. lerek muhakeme 11-4-931 • .....,. 
tesl ıGnG ıat 14 de bırakıldıtm
clatı vakti mezldirde selmedilderi 
takdirde 111aben muhakemenin 
lera kılmacatı illn olunur. acentalıima müracaaL 1'1l••---------

Telefon Is. 2134 D O K T O R ...--------.. 

Osklldar Hillliahmerinde Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, F renıi wı Bel-
IOjuklut- llltela .... 

Muayenehanai Ankara eacl
deai lalktmet konajı cn.
nnda eaki lkc:lam Yurdu ~ 

nda 71 numara birinci kat. 
Her glln 1Ut birden ikiye, 

d6rt buçuktu akşama kadar. 

Dotwn ve kadın llanahklan 

aıilteh11m11 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Ttlrbe, eski Hiltli•hmer b • 

No. 10 Telefon fit. 28n 

TOıtKlYB .... -. -. "' . 
-, ... 

6Afl 
1 • 
1 • 


