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MÜSTAKİL NAMZET YOK 
MENTEHIPLERIN ŞEHRiMiZDE 

LiSTELERiNiN 
iŞiNE DON 

HAZIRLANMASI 
DE DEVAM EDiLDi .• 

Bugüne Kadar, Bir Mektep Muallinii 

-:::---------------~--~ 
H • M.. t k·ı N t Çıkın 'd YAZISI 2 Nd arıç, us a 1 amze a .... ~AYFADADIR . 

\' ekd"" • • te ıgenne zıt ııyui ce-
ta~nn mevcut olmamasına 
~tt en, lzmir muhitinin intiha
t•ra bu derece ehemmiyet " rn ...... 
L -ının başlıca ıaiki hal-
illtnııı ' 
lt.ı •~k~n ikbıadl buhranın 
tla e edıleceği hakkında uya
de rı limittir. Bu ümidi Yeren 

fUdur: 

•eçtnıaı:ında haber Yerdiğim 
~ 1 0 lımir meb 'uau V Asıf 
~: lialk fırkası namına tet- -
a~:: . Yapmak nzere buraya ı Gazi Hz. İzmirl teşrif ettiler, 
'-t, ti zaman .iyul kuaat• Yuiyeti gözden geçirdiler, ve 
~ hakmıyarak hmirin beUi refakatlerinde bulunan mip
'tt ~ bütUıı tüccarlannı Türk virlere de tahkikatı derinleş
ltkı kına toplamıı, kendilerinden tirttiler. 
~ tıhnın sebeplerini ıormuı- Vbıf B.in tetkikatında aldığı 
.~)d l'üccarlarımız da hiçbir neticeye Gazi Hz. nin görüşleri 
~İt t~ çekinmiyerek açık ' inzimam edince halkta bliytık 
lttı d anla, mevcut dert- bir llmit uyandı. V • umu-

Vi tfrnişlerdi. mi vaziyette yeni tedbir-
!lıiı, ~ B. aaylenenlerl dinle- ler almak . üzere Millet mec
'tt.ıit ll'ç0k noktalara işaret tisinin değiştirilmesi tekarrür 
~-t~ • hak Yermiş, nuan dik- edince, bu ümit daha ziyade 
() la llınacağım a6ylemişti. kuvvet buldu. ltt• intihababn 
\-. b rn~ da ıöylediğim gibi fazla alika uyandırmasının 
~İt lahlllıal çok gtızel bir başlıca aebebi budur. 

A. YltPJnışb. Bu milnaaebetle Halk fır-
tadaıı bir müddet ıeçince kuı mabafilinde izhar edilen 

ı .ılgQp Efendi Gazetecileri Muahaze Ediyor: 

btanbulu Sahtekirlar 
iyarı Gösteriyorsunuz 

~~~":{ Efendi Mulıarririmize Hadiseyi Anlatıyor 
t lttde ~~ş_ıd.a Agop Ef. dükkinda oturan en eski ve 
~ adı ~~ının bir Amerika- en salahiyetli bir antika Usta
'- na nit 1d. kılıcı İran şah- dıdır. Antikanın her çeşidini 
, ltığı ı1ye fazla paraya anlar. Fakat asıl ihtisası eski 
•erı . ve stanbuld ki 
~•ertn takl'tl ri a es paralar üzerindedir. 
~~!1Jazıldı. 

1 Dü ~apıl- - Eh Agop Ef. şu kılıcı 
lııi..,.ctite_ fÖriiftük n gop nasıl ıattın bakalım, dedik. 
· ~ t'.I. 70 aeıı~dAgop Ke- GtlldO: "Oğul 1 dedi, onu ben 

m6talealan da 
Deniliyor ki: 

kaydedeyim. 

-"Fırim ~leketln umuaıt 
vaziyetini gördil, ıurada burada 
göıe çarpan sıkıntının aebep
lerini araştırdı ve buldu. Şimdi 
Gazi Hz. bu dertleri bilen 
ve izalesi için de kendilerinde 
kuvvet görnlen gençleri vazife 
başına davet ede"ceklerdir. 

Geçen intihap devreıinde 
idare adamları . ile valiler 
meb'yı · olarak 11eçiJmiflerdi. 
Halbuki bizde parlim~nto hayab 
yenidir. Binaenaleyh anlqıldı ki 
valiler ve idare adamlan mec
liaten . ziyade fili · bayatta : •u
vaff ak olabileceklerdir. ' . : 

· Millet meclisinde valilerden 
ye idare adamla~ndan ziyade 
ikbaatçılara, tüccarlara, hayat 
adamlarına, fikirleriıiden istifa--
de edilecek müteşebbislere 
ihtiyaç vardır. Bunlar, içlerinde 
yuvarlandıkları mUşkilllta çare 
arıyım zevat olacaktan için 
ameli muvaffakiyet ICazanma
ları ihtimali daha kuvvetlidir.,, .. 

lmıirin umumi vaziyetini 
kaydettikten sonra tabloyu 
tamamlamak için bu devrede 
muhitimizi kimlerin temsil 
edecekleri hakkında muhtelif 
rivayetler deveran ettiğini de 
kaydetmeliyim. F nkat bu da
kikada gösterilecek namzetle-
rin kimler olacağını Gazi Hz. 
ile Meclis reisinden ve Başve· 
kilden başka bilen olmadığı 
için söylenen isimleri yazma· 
mayı · daha muvafık buluyorum. 

1 Ankaradan Kimler Meb'us 
Çıkacak? 

Bu d~verede kimlerin 
meb'us olacakları hakkında 
hiç kimsenin malümatı olma
dığının tahakkuk etmesine 
rağmen muhtelif rivayetlerin 
arkası kesilmemiştir. 

(Devamı 2 nei sayfamızın Gü· 
nün tarihi kıımımızdadır. 

Vefalılar 
Fener bahçeyi 
Yendiler 

Dün ıtadyomda lik maçla
rına devam edildi. Üç müsa
bak:a yapıldı. Bunların mühimi 
v;~a • Fener m11çı olmuş 
v~ Vefahlar F enerbahçeyi mağ
lup etmiştir. Tafıillt 6 ncı 
sayfamızciadır. 

Vefa kalecisi bir golü 
kurtarırken 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DÜN 
ÇEKİLEN 

NUMARALAH 

42 
---

22 
[ fı10sabaka 

ıayfamı:r.da 

ıartlannı yedinci 

okuyunuz. J 

Bugünün Meseleleri ~ ] 

Esbak Şehremini Cemil 
Paşa Cevap Veriyor ..• 

•Nezafeti fenniye kadro•unun eski umana nazaıraa. 

ıehria daha temiz tutuldutunu ,.- .. erm~ billki• .... 
ldlçülmed 

Eski Şehremini Cemil Paş- ..... 
şehir hizmet ve işlerini bu ; 
sütunlarda gözden geçirdi ve 
öyle bir neticeye vardı ki 
bugfin bu işleri gören bir 
teşekkülnn varlığı ile yoklu
ğu müsavidir. Sonra yine bu 
işlere tahsis edilen para is
raf ediliyor. Bunu da iapat 
edebileceğini anlatb. 

Cemil paşanın bu iddialı, 

fakat müsbet ıözlerine doğru· 
dan doğruya allkadar olmamak 
lAzımgelen ikinci derecede bir 
ağız cevap verdi. Beyoğlu 

kaymakamı Sedat Bey dedi ki: 
- Cemil paşa bunları a6y-

1 

lilyor amma timdi biz onun 
bıraktığı borçları temizliyoruz. 
Hem onun zamanında ıehri 
temizlemek için kullanılan ame
le ile buganldi kadro arasında 
dağ kadar fark var. 

Asıl iddia itte bu idi. Hem 
de tonu biraz yllksek çıken 
bir iddia. 
Maa~afih her söz gibi, bunun · 

da bir kıymeti olmak icap 
edeceğini dilfilnerek Cemil 
Paşadan fikrini aorduk. 

Pqa, 96yJe. bir güldll, aon
ra dedi ki: 

_ - Yaptığım itlerin en ufak 
noktamna kadar heaabmı ve~ 
miye hazınm. Ben belediyeye 
borç değil, varidat bıraktım. 

Esbalc şehremini Cemil Paşa 
Bahsettiğiniz beyanab okudum. 
Sedat Beyin bu beyanab ta
biatile Belediyenin direktifinin 
bir tezahürü olacağına naz.ıran 
ben de cevap vormiye mel bu
riyet duyuyorum. Geçen gün 
de söylediğim gibi, ben ~ah .... 
larla meşgul değilim. 

Sözlerimin " Cemil p~anm 
hücumları,, diye karşılanması da 
doğru değildir. Benim aklım• 
dan kimıeye hücum etmek 
~eçmez. Ben dllşünce. ve mB· 
talealanmı serdederim ve bun
lan söylerken de tamamen 
· (Devamı 3 üncü sayfada j 

Ruhi Bir Tahlil .. 1 

Meb'ua olmak iıti eu bir Hanımın d · nceleri. 

• 



[Halkın Sesi l DAB Lt HABERLER Günün 

AgopEf. Kitapçıl~rın 
Tröstü için 
H ık D. K. Muahaze 

a ıyor ı .. E'-'· 
Babıllidekt mektep kitapçıla- UlYOF 
nndan bazılarının aralarında ----
bir tröst teşkil ettikleri haber "İstanbulu Sahtekarlar 
ahnmaktadır. Temu ettiğimi:ı 
halk ise bu yeni tröıt bak- Diyarı Olarak Göste
kında ıu mütalealan ıerdet-
miştir: riyorsunuz " Diyor 
Kemal B. (Aksaray, Çıngı-

raklı bostan sokağı 56) 
İstanbul kitapçılannın 

mektep kitaplan için yaptık
ları tröstün aleyhindeyim. Ço
cuklara ucuz kitap lazımdır. 
Tröstler fiatları daima yüksel
tir. 

* Ali Fuat B. ( Çemherlitaş, 
Meşrutiyet oteli 15) 

-Aleyhindeyim tabii. Tröst 
kitap fiatını yükselteceği için 
tahsile mani olacaktır. .. 

Fikri B. ( Beşiktaş, Akaret
ler lO) 

- Mektep kitaplan llzerin
de bir tröst teşkili düşüncesini 
bile memleketin irfan bayatı 
noktai nazarından çok fena 
bulurum. .. 

Hamit Bey ( Kayseri, Nesari 
ıadelerden) 

-Maarif vekAJeti bu troste 
mani olmalıdır ve mesela: İlk 
mektepler için Devlet matbaası 
JCU.Z kitap çıkarmalıdır. .. 

Recep Bey (Nuruosmaniye 
Alibaba sokak J 4) 

- Çocuklanmız ve halkı
mız zaten fakirdir. Mektep 
çocuklarına ucuz kitap lazım
dır ve bu sahada kitapçılar 
birbirlerine rekabet etmeli
dirler. .. 

Ahmet B. (Kayseri, Harputlu 
&adelerden) 

- Tröst kanunen memnu
dur. Maarif Vekaleti buna 
uıani olmalıdır. .. 

Mehmet Sami B. ( Tarak
çılarda 55 numaralı mağaza 
aahibi) 

- Be :ı çocuğuma kitap ala
bilirim, fakat alamıyanlar kı
yamet kadar; onun için Maarif 
Vekaleti kitapçılann bu anlaş
masına karşı mukabiJ tedbirler 
ılmalıdır. 

Bir zat: 
- iş olarak o mu kalmış. 
- ismi iliniz? 
- Bakma banal .. 
Lütfü B. ( Sirkeci, Paris 

ote!inde misafir, Konyalı ) 
- Benim mektepte çocu

tum yok ki; çocuğu olanlara 
lle>r. Maamafih fiatları indirsinler. 

Bir seo: 
- Olsun olmasın. Bu be

yanat vatana hizmet içindir. 

( Baş tarafı birinci Hyfada) 
satmadım. Satanda yok; gaze
te yalanı Dün de bir gazete 
(50) bin liraya Hayim Ef. ye 
bir seççade sattırdı. Buna 
bütün çarşı güldü. Seyyah 
gelmiyor diyor.uz. gazetelerde 
bu uydurma haberleri gören 
seyyahlnnn (taklitçiler ve sah
tekarlar) diyarında ne işleri 
olabilir .. n 

lmameli hanında 40 sene~ 
denberi antikacılık yapan An
drenikos Ef. ile görüştük. 
O da : "Sahte bir eserin taklit 
suratında sırıtır. Antika almak 
istiyenler herhalde bu işten 
anlı yan kimselere 1:. Bir anti
kanın kıymeti de azlığile öl
çülür. Hir esere on binlerce 
lira veren bir adam herhalde 
cahil değildir. Bence taklit sa
tan yoktur, olsa da alacak 
adam bulmak mllşk"ildür" dedi. 

Bu hadiseden bahsederken 
fırsattan bilistifade karileri
mize antikacılık Aleminin m • 
him bir siması olan Agop 
efendiyi tanıtmak isteriz. Bu 
zat pratik bir ustadır. Fa
kat Andrenikos Efendi 
ilmini ve derin tetebbuunu 
görgülerile zenginleştirmiş, 
emsali garpte bile az bulu
nan bir ilimdir. 

Agop efendi, Mısır, Şam, 
Bağdat ve bütün garbin meş
hur ve tarihi yerlerini dolaş
mıştır. ..Bugün bile Hintte, 
Çinde kıymetli bir eser işitsem 
almasam bile, koşa koşa gider, 
görürüm. Bu, benim için büyük 
bir zevktir" diyor. Agop Ef. 
bugün hepsi de Avrupada 
milyoner olmuş (8) antikacı 
yetiştir~iştir. 

Bu:ılardan birisi de Pariste 
bulunan biraderi Glllyan Efen
didir. Her iki miitehassısa göre 
bugün Türkiyede en çok ara
nan eserler şunlardır: 1 - Eski 
Kizikos ve Lapsakos paraları, 
2 - Bizans, Selçuk ve Iran ba
kırları ve şamdanlar, 3 - Eski 
halılar, 4 - Bizans oymaları, 
5 - Kıymetli hançer ve kılıçlar 
6 - Göz yaşı şişeleri. 

lstanbulda eski tabloların 
imzalannı hissettirmeden sile
rek meşhur ressamlann im
zalarını koyan ve ellerine ge
çen eski ve natamam bir oyma 
parçasına yeni kısımlar uydu
rarak eski gibi gösteren zengin 
Rus şebekesi bulunduğu fayi
alarını tahkik ettik. Filhakika 
ban Ruslar vardll'. Ezcümle 

Halk Fırkası Müntehibi Sanileri 

Liste Hazır, Yakında 
İlin Edilecek 

Vilayette çalışan daktilog
raflar perşembe günü akşamı 
saat dokuza kadar 23 bin 
isim yazmışlardır. Dün cuma 
olmasına rağmen tekrar vazife 
başına geldiler ve akşam saat 
altıya kadar meşgul oldular. 

Fakat adedi 103 ü bulan 
bu heyet, işi tamamen bitirmi
ye kafi gelmedi. Osmanlı ban
kasından 10, Elektrik şirketin
den de 4 memur yedek 
olarak alındı. Bugün Tica
ret mektebindeki daktilograf 
salonu da bu işe tahsis edile
cek ve belki, azami süratle 
çalışılacaği için mesai akşama 
kadar bitirilecektir. 

Bu takdirde cetveller nahiye 
müdürleri vasıtasile mahallelere 
dağıblacak ve pazartesi günü 
tamamen asılacakbr. 

F ll'ka müntehibi sani liste
sini hemen hemen hazırlamış 
gibidir. Fakat ilan günü tes
bit edilmemiştir. Nisanın dör
düncü günü ilin edilmesi 
muhtemeldir. .. 

Mülhakattaki \'aztyete geııo
ce: Yalova, Silivri, Çatalca, 
Kartal ve Şile kazalannın def
terleri bitirilerek mahalli teftiş 
heyetlerine verilmiştir. 

Vali Muhittin B. ile teftiş 
heyeti azası perşembe gunu 
olduğu gibi dün de intihap 
işleri ile meşgul olmuşlardır. 

Meb'us Namzedi Yok ... 
Müstakillen namzetliğini ko

yan 28 inci ilk mektep mual
limi Arif Feyzi Beyden başka 

Tahmin doğru çıkar da def· 
terler bu akşam ikmal edilirse ?a~zet çı~mamıştır: Bu . zatın 
lstanbulun çıkaracağı münte- ıstidası pohsçe tetkık edilmek
hibi sanilerin adedi anlaşılmıı ı tedir. Henüz teftiş heyetine 
olacaktır. verilmemiştir. 

lrakı!J Hububat J Arap Hükfımet- · 
lhracah leri Arasında 

Bağdat, (Hususi) - Irak 
Maliye nezareti ticaret ve 
iktısan şubesinin tuttuğu bir 
istatistika göre Irak 1 nisan 

930 tarihinden 31 kinundsani 
931 tarihine kadar ecnebi 
memleketlere (7 ,5) milyon Türk 
lira:ık hububat ihraç etmiştir. 

ismini yazmıya lüzum görme
diğimiz bir Rus eski eserleri bu 
şekilde tamamlıyor, fakat ta
mamen taklit etmiyormu • 

Eski Eserler tf asıl Taklit 
E d i 1 i yor? 

1 - Yeni ipek . bir halının 
arkası primüs lambasile yakı· 
lıyor, üzerine soldurucu ecza 
sürülerek eski gibi gösteriliyor. 

2 - Yeni yapılan bir oy
ma işi suya konuur, toprağa 
gömülür, sun'i kurt delikleri 
aç•lır, tentürdiyot sürülerek 
aşındınlır. 

3 - Yeni şamdanlara kez
zap sürülerek karartılır. 

4 - Yeni gümüş kılıç ve 
kamalar ecza ile eskil~tirilir. 

5 - Eski Finike ve Kar
yalılann ölülerinin mezarlarına 
göz yaşlannı koyduklan parlak 
ve çok kıymetli şişeler de 
A vrupada yapılan yeni şişeler 
kireç1i toprağa sokulmak su
retile taklit edilmektedir. 

* Eskiden T ekirdağında ban 

Bağdat, ( Hususi ) Hicaz ve 
Necet ile Şarki Erden hükii
metlörinin Irak ile akdetmek 
tasavvurunda bulunduklan 
komşuluk muahedelerini müza
kere etmek üzere yakında Irak 
başvekili Nuri paşanın riyase-

tinde bir heyeti murahhasa Erden 
ve Hicaza hareket edecektir. 

taklitçiler vardı. Fakat bugün 
Türkiyede hiçbir taklitçi kal
mamışbr. fstanbula taklit an
tikalar Yunanistan, Napoli ve 
Beruttan ithal edilmektedir. 

* Taklit şayialan tizerine şeh-
rimizdeki Amerikan Ekspres 
bankası yeni bir tedbir almışbr. 
Türkiyeden antika alan Ame
rikalılar mal sahiplerine çek 
vermektedirler. Banka bu çek
lerin muteber olduğunu söy-
lüyor, parayı çekmek için gi
denlere,, mal Amerikaya çık-
~madan bedeli ödenemiyecek· 
tir,, diyor. 

Amerika hükt\meti, gümrükle
rinde antika mütehassıslan 
bulunduruyor. Malı tetkik ve 
tahmin ettikten sonra mal sa
hiplerine aldanmadıklarını biJ-
dirir~e çekler ödeniyor. Aksi 
takdırde mallar iade edilmek
tedir: ~irkaç ay evvel Mösyö 
Çamıç;ıyandan alınan bir (gök 
yakut) bu tekilde Amerikadan 
iade edilmiştir. 

Gizli· 
A 

Asarı 

Hilal Vapuru 
Kefken · Açığında 
Karaya Oturdu 

At ika 
f zmitte Birçok Kıymetli 
Heykeller Bulunduğu 
M Üz e ye ihbar Edildi 

Karadenizden gelen Hilal ~ 
puru ıi• yüzünden Kefken ad 
açıklannda karaya oturın~ 
Vapurda bulunan 110 yolcu ta" Y 
Jisiycnin romorkörü ile çık•,tl' 
mııtır. Vapur yüzdürülmek is' u 
redir. 

lngiltere Maliye Nazırı tta; 1 
lmameli hanında antikacı 

Andrenikos Ef. tarafından 
müzeler mfidürlliğüne bir ih
barname verilmiştir. Bu ihbara 
göre (60) ıene evvel Abdül
mecit zamanında lzmitte yapı
lan bir saray için lstanbuldan 
Kara Yuvan isminde bir kalfa 
götürlllmüştnr. 

Kara Yuvan Efendi temel
leri kazarken bir yerde başsız 
(200) mermer heykel gördüğünü 
ve başka bir yerde bunlara 
ait ( 200 ) baş bulunduğum' 
Andrenikos Efendiye haber 
vermiş. Andrenikos Efendi 
1894 tarihinde lzmite gitmiş, 
burada çıkan dört kıymetli 
IAhit de Kara Yuvan Efendi· 
nin evine naklederek yağ ve 
şarap deposu yaptığını gözile 
görmllştilr. 

Düo bir muhanirimize An
drenikos Efendi şunlan söy
lemiştir: .. Ben bu ihbarname
yi bir sene evvel müzeler 
miidürO Halil Beye verdim. 
Fakat bir netice çıkmadı. 
icap ederse üç, beı yüz lira 
da vermek auretile hafriyat 
masrafına da iştirak ederim 
Çün~dl bunlardan bir kısmım 
gözümle gördüm. Kıymetli 
eserler niçin topraklarda gö
mülü kalsın. " 

Londra, 13 (A. A.) -
Snovden fena bir gece I' 
çinniştir. 

Ra~it Rıza Bey AtinadS 
Atinaya giden Raşit Rıı.• ~ 

ilk temıiJini ( Samaon ) piyesi i1' 
vermiştir. Tiyatro hıncahınç dol' 
muıtur. Seyirciler arasında ft!OI' 
yö Venizeloa'ta bulunmuftdfl 
Atina ~uetecileri temsilde 'llJO' 

vaffak olduğunu yazıyorlar • 

inhisar idarelerini Teftiş 
Şehrimizde bulunan Mali1' 

müfettişleri maliye daireleriodl 
yapbklan tetkikab bitirir bi~ 
mez inhisar idarelerini tefti' 
edeceklerdir. 

lstanbul Manifaturacılarını• 
içtimaı 

lstanbul manifaturacıları 1' 
tuhafiyeciieri dün bir içtill" 
akdederek cemiyetlerine k•f 
dedilmek istemiyen manifatıJI' 
mağazalan sahip ve müst~ 
demleri hakkında yapılaCV 
mı.Jameleyi konuşmuş'ardır.1'~ 
nun sarih olduğundan cezniye 
haricinde kimsenin kalanı•Y' 
cağı mütaleası vardır. "' 

Rivayetler fzmire pe 
Sirayet Etti 

( Bq tarafı 1 inci sayfada ) 
Bu rivayetlerin dün çıl<,

kısmına nazaran: 
l - Ankaradan Naşit H.Jr 

Zabıta Vak'alan kı, Faruk Nafiz, Mecdi Sa~ 
rettin Beyler namzet göstetl" 
leceklerdir. 

Bir Cerh, Bir intihar 
Ve Bir Dolandıncılk 

Kumkapıda Nişancada oturan 
15 yaşında Rasim Ef. 35 ya
şmda metresi Firdevs Hanımı 
kıskançlık yüzilnden bıçakla 
yaralamıştır. 

2 - Mevcut meb'usls~ 
hemen tamamı yeniden na~ 
zet gösterilmeleri arzusuıı 
izhar ettikleri için yeni rıı~ 
liste pek az değişiklik olacv 
tır. .I 

Meb'us intihabı En Ev~• 
Denizlide Başhyacak 

lf Ankara, 13 - liıtihabat b' 
Cibalide Cabi ıokağında zırlıklan memleketin her tat" 

kantar memuru Ahmet Ef. nin fında devam etmektedir. ti 
zevcesi Münevver H. kendini Vekalete gelen malurıı' 

öldürmek için tentürdiyot içmiş, nazaran Denizli, Bursa, 'f e' 

kurtarılmıştır. , kirdağı, Kırklareli, Çorum. 61' * kişehir ve Kütahya vilayetle" 
Mehmet Sait isminde biri rinde defterler asılmıştır. et 

Çarşıkapıda Kunduracı Haçik Bunlardan en evvel deft 
Efendiden 50 liralık eşya ala- asan Denizli vilayeti oldU~ 
rak bir sahte beşibirlik vermiş, için meb'us intibababna 
eşyalarla beraber kaçmıştır. önce Denizliden başlanacaJıi.I; 

t 

b 

Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Rasaia.ıe 

~ . 
" 

1 ~ 
1: Yolcu - Ne o Hasan Bey, Rasataneye ı 

çıkmış, nargileyi ne höpürdetiyomm? Müııoc
dmliie mi bqladm? 

ı:~ 
... ' ~I 

' . \ ı. • .. 
- 1: 

I f ' , ı 

\. ( 

, . 
..,, 

buraya koşmak IAzlm değil a... Ahvali Alemi fılln var mı? Gök gilrilltilail, yıldırım filin? 
2: Hasan Bey - Eh •• Her zaman da oraya J 3: Yolcu - Hava nasıl? Fırtına, zelzele 

biru da maktu aeyredeyim. · 

I; m 
...... -, 

• 
- --

1 
4: Hasan Bey - Okadannı kanştı~ 

Fakat bazı yıldızlar parlıyacak, basıW' 
s6necek ıibi görünUyw. 



~Mart 

Her gün 
Halkı Soyan 
Yeni 

Teşekküller 
M M.ZEKERfYA 

&ek· enılekete şeker getirten 
ız on t·· ler k . uccar bir araya ge-

cu;a b~ . birlik ( tröst } vü
lcuruş getinyorlar. İstanbula (6) 
Yedi a gel ... n şekeri bize pahalı 

rmek • . • .f 1 . S ıçın ıttı a { edıyorlar. 

ucu 0

1
° znrnanlarda şekerin 

z arnas ı .. Yok ına ve ıstanbulda 

fiöN POSTA Sayl'a l' 
fr 

il Son Postanın Re imli Makalesi Çabuk Muvaffakiyet * Sözün Kısası 

'i 

-
Arkadaşlarla 
Açık 
Muhabereler 

<i Şükufe Nihal Hf. ye: 
.. 

•-----.ı Diş macwıu meselesinde, hiç 

2 - Bu emellerine varmakta da 1 3 - Bunlar çabuk :r.engın olmak, çabuk ml'şhur 
ve muvaffak olmak fı;tiyenlerdir ki, l'ksıcriya onlan 

te\aş gösterirler. Uzun sabırlan yoktur. ahlAkaızlı~n, gayri mc~ru ,·ollara ve fclrıkete sUrükler. 
mum ~ahasına şeker yemek 
fia.tJ krın bulunmasına rağmen 

gr kar ar düşmüyor, birçok fu-
şeker yiyemiyorlar. 

1 - İnsanlar kıskançtırlar. Muvaffak 
olmuş gördükleri kimseleri kıskanır, 
onlkr gibi muvaffak, zengin veya meş
hur olmak isterler. 

Devamlı say nedi bil ler Bir ham- Muvaffaklyet, 6t;rvet ve ş11hrct muaı:mit ve de-r me.z • vamlı çalışınıya mUtcvakkıftır. Muvaffn•, zengin ve 
lede o mertebeye varmak isterler. mCihur olmak isl~racniı: evve ll melodili: ve devamlı 

çalışmayı öğreı l HL 

bir maddi istifade mukabili 
olmadan, bir yerli mahna hiz
met emelile hareket ettiğinize 
inanırım. Maksadım, bu işte 
bir macuncu fırıldağı oldu· 
ğunu ima etmek değildi; sade
ce, günün garabetleri l·arşı
sında gözlerimi hayretle açmak 
ve küçük bir kahkahayı zaı>-

tedememek... Afbuyurun ! 

nıP 

e 

~el 

b· Mk ernlekete tahve getirten 
it aç r 

lerek . uccar bir araya ge-
liri bır tröst vücuda ge-

i~:' . kahvenin fiabnı dü-
S rnıye karar veriyorlar. 

)ad 011 zamanlarda bütün dün
ol a kahve bolluğu mevcut 
\aıı~na ve ucuz fiatla İs
ine ula kadar gelmesine rağ-

n, kahve fiatlerı düşmedi. 

ç· it 
td ırnento fabrikalannı idare 

enler b" bit1·k .~r araya gelerek bir 
'le 

1 
• ( trost ) vücuda getiriyor 

R:~ Çırnento fiatlarının düşme
"'4.1..le rn . 

Lr anı oluyorlar. 
Qa· 16 ~ıçten gelen çimentoları 

ku . uşa kadar almak müm
lo n f:ke?, memleketteki çimen
~ hrıkalan çimentoyu 28 
oluy ştla tutmıya muvaffak 

or ar. 

lci~ihayvet a!1alide mektep 

t Pçılıgı yapan birkar kütü-
illle b" ~ 
İtlik ır araya gelerek bir 

Yor { tröst ) vücuda getiri-
ki~pl Ve çocuklara mektep 
lnUeıı·arm~ pahalı satmıya, 
ltı~erın telif haklarım hiçe 

ye karar veriyorlar. 

l'r.. ~ 
halk ost, birkaç sermayedarın 
lil'dı: 

1 
soymak için vücuda ge

tı1.ı .; •• erı bir teşekküldür. Bu-
b-öst urt~eye terceme edersek 
liriz. ır hırsız çetesi diyebi
llı"'} Bunlar karlarını azaltma-... t •• 
\'ernı.1Çın .halkı soymıya karar 
tlıerıf ış kırnselerdir ve şahsi 
lllı.tn eatıerini halkın ve umu
bittn. llıcnfeatinden üstün tuta-
~ lac r:erdir. 

~ile tı teşekküllere Amerikada 
teki~llıiisaade edilmemiştir. Ni
btı k ~izde de kanunlar 
tletlll

1 
~~il teşekkülleri me-

ş .. Ş ır. . 
da ~~he yok ki bütün dünya 
'fltd Uyük sermaye temerküzü 
~eu ır. Her yerde büyük şir-

er b· 
l~Iler ır araya gelerek kar-
~alar' ~onsorsiyomlar, sendi
~ b·\lucuda getiriyorlar. Fa· 
~ 

11 
ıı daha o devrede deği

haıkt e bu gizli birleşmelerin 
ttlll~ soymalarına müsaade 

llleliyiz. 

Kıraı Hüseyin Hasta 
~nını 

t«tı k an, (Mart) - Eski Hi-
dokt0 ;ralı, Hüseyinin hususi 
~der:k arı k~~disinin (Gora) 
~Vsi tebdılı hava etmesini 
O~ Ye etrn· l d. H·· . glu em· ış er ır. useyıne 
tdeeek . ır ApdulJah da refakat 

lir. 

Sı>oa KUPONU 
n" No. 13 
.... lcupOnlar 16 nıart kad 
·"~ltt· • ar dnaa 
ls len... lf. Suallcrimlzfo ccvaplanDJ 

- .. oıı n.... d • "1.Po --.,re lldıkteıa aoora, bu 
~a tılarıa blrJıı_._ 

lld~c ... 1 __ • uuc ldarchanemlze 
.. e"""nb • 

.\d,. 
~h 'Uı lııh.ı ve lamlıd~ •arih yu

ııtu:ıaTUu&. 

Irak ta 
Kürt isyanı Hakkında 
Bir Tebliğ Neşredildi 

Bağdat , ( H . M . ) -
Irak hükumeti Kıral F aysalıri 
imzasil Kürt isyanı hakkında 
bir resmi tebliğ neşretmiştir. 
Bu tebliğ aynen şudur: Kanu
nusaninin üçünden ( 17 ) sine 
kadar İngiliz tayyare kuvvetleri 
dokuz defa asi Şeyh Mahmut 
kuvvetleri üzerinde keşif uçuş
lan yapmışlardır. 

Havanın çok gayri müsait 
olmasına rağmen uçuşlarda 
muvaffokiyet hasıl olmuştur. 
Irak topçu kumandanımn ta
lebi üzerine 17 kaııunusaninde 
Kerkükte bir İngiliz tayyare 
filosu bırakılmıştır. (Serat)ta 
bulunan lrak tayyare kuvvet· 
lerinin başına da bir İngiliz 
tayyare zabiti konmuştu. Bu 
kuvvet 21 kanunusaniye kadar 
buralarda kalarak eşkiya üze- t 
rine bomba atmışlardır. 

Bu tarihte Şeyh Mahmut 
kuvvetlerinin fevkalade çoğal
dığı ve (Halice) ye hücumu 
şayi olmuştur. Bunun üzerine 
kara ve tayyare kuvvetlerimiz 
takviye edilerek Halicede şid
detli bir çarpışma olmuştw·. 
Eşkiyadan birisi ölmüş (8) kişi 
de yaralanmıştır. 20-24 Kanu
nusani fo Süleymaniye havali
sine çok kar yağdığı için 
Halice ve Necvin bavalisinde 
harekabmız durmuştur. 

26 da Irak kuvvetleri (Hur
man) a yürüdü ve burada bir 
hudut karakolu tesis etti. Ay

• 
ış u-

a •• 
Eskişehir, ( H. M. ) - Burada müessif bir aile faciası 

oldu ve bir cinayetle neticelendi. Katil Eskişehir etfaiye ku

mandam Hıfzı Beydir. Maktul de knyınbiraderidir. Hıfzı Bey 

ihtiyat zabitidir. Orduda bombacı Hıfzı namile maruftur. 
:tJeyninde de hazan asabi ahval doğuran bir kurşun vardır. 

Bu zat epeyce para kazandığı halde daima sıkınh çeki
yordu. Çünkü kendi ailesinden ve· çocuklarından başka kayın
valdesi, knyınbiraderi, onun zevcesi ve üç çocukları da Hıfzı 
Beyin eline bakıyorlardı. 

Maktül Ahmet Efendi kumarı çok severdi. Bu ytlzden 
hiçbir iş tutamaz, cep harçlığını bile Hıfzı Beyden isterdi. 

Bir işe tayin edilen Ahmet Efendi, bu işten pek çabuk 
ayrılmanın yolunu bulmuştur. 

Vak'a günü, iki akraba, şiddetli bir kavgadan sonra ayni· 
mışlardır. Hıfzı Bey, bir hadise çıkarmamak için etfaiye gara· 
jmda yatmıya karar vermiştir. 

Fakat kendisi Çarşıda iken garajdan telefonla ailesinin ken
disini beklediği haber verilmiştir. 

Hıfzı Bey garaja gittiği zarnan koyınbiraderinin çocuklan 
ve karısı da dahil olmak iizere bütün ev halkım orada bulmuş 
sebebini sormuş, Ahmet Ef. nin rakı içerek evi yakmıya kalk
bğmı ve korkarak kaçtıklarını öğrenmiştir. 

Bunun üzerine Hıfzı B. aile halkını beraberine alarak eve 

götllrmilş, knyınbiraderine na!lihat etmiş ve aynlmıştır. Fakat 

az sonra hadise tekerrür etmiştir. Bu defo da iş basbrılmış, 
Fakat fiçüncü bir defa Ahmet Ef. gene ev halkım öldürmiye 
kalkmıştır. 

Hıfzı B. yanında bir şoförle eve gelmiş, yine nasihatte 
bulunmuş, fakat bu defa dinletememiştir. Ahmet Efendi 
eniştesinin gırtlağına sarılarak onu boğmak istemiştir. İşte 
böyle kanlı bir mücadeleye tutuşan iki akrabadan Hıfzı 

Bey, hayatının tehlikeye düş.tüğünü hissedince tabancasını 
çekerek kaymbiraderini öldürmüş, soııra karakola giderek 
teslim olmuştur. 

Fakat şurası şayanı dikkattir ki ölünün gömülmesi için 
yine para bulup sarfeden Hıfzı Bey olmuştur. Bu zoraki katil 
hastanede kan kusmaktadır. 

ni zamanda Bağdattan yeni 
tayyare ve kara kuvv~tleri ge
tirilerek Kerkükte bir kıt'a 
teşkil olundu. Ayın dl inde 
Haliceden (Hursal) e ve Sü- r 
leymaniyede (Serat) ve (Şam
liyc) ye kütliyetli kuvvetlerimiz 
hareket etti. 

• 
ister 

• 
inan, 

• 
inanma! 

• 
ister 

Radyo, bugün dünya
nın en kuvvetli propagan
da vasıtalarından biri ol
muştur. 

ile duyuruyorlar. 
(Averman) dağlan yamaçla

rına tahassun eden düşman 
kuvvetlerini muhasara ve esir 
etmek üzere idiler. Fakat iki 
martta Şeyh Mahmut kuvvetleri 
geceleyin bir dağ yolundan 
istifade ederek ( Mensile ) ye 
doğru kaçmıya muvaffak ol
muşlardır. 

Irak Tayyarecileri 
Bağdat, 15 - Irak hükü

metinin Londraya tayyarecilik 
tahsili için gönderdiği bet 
genç tahsillerini bitirmişlerdir. 
Bunlar bu ay nihayetine doğru 
beş tayyare ile fraka dônecek
Jerdir. Kendilerine bir lngiliz 

Müsolini yılbaşında bU-
tün dünyaya maksadını 
anlatmak için bu vasıta· 

dan istifade etti. 
Papa bile, fen harika· 

lanna kapılarım kapamış 
olan sarayına bu aleti 
soktu ve onunla bütün 
Hristiyanlık alemine vaız 

verdi. 
Ruslar, blltUn dünyaya 

ıeslerini en ziyade radyo 

Bizim de Ankarada bir 
radyo merkezimiz var. Ve 
bu merkez, sesini bütün 
dUnyaya işittirebilmek için 
kafi derecede kuvvetli 
teçhizata malik olarak 
yapılmıştır. 

Fakat bizim Ankara 
radyosu, karanlık basınca 
evlerine çekilen iptidai 
adamlar gibi, saat sekiz
de sesini kısıyor . 

Arbk bu mühim pro· 
paganda vasıtasından la· 
yıkile istifade ettiğımize: 

ister lndn, ister inanma/ 
___________ JJ zabiti refakat edecektir. 1 

• 
* Vala Nurettin Beye: 

Classique kelimesinin La· 
rousse Jugatinde birçok mana· 
lan olabilir, fakat musiki liı
galinde manası bir tanedir. 

>J> Teessüf ederim ki bu bahis te 

Ce il aşa 

Eski Şehremini Cevap 
Veriyor 

[ Baş tnrafı 1 inci snyfada J 
samimiyim. Çünkü. bir maksa
dım yoktur. 

Sedat Bey, Beyoğlu belediye 
tanzifat kadrosu benim za
manımda ( 432 ) kişi olduğu 
halde şimdi (135) kişi ile idare 
edildiğini söylüyor. Demek ki 
hakikati kendisi de itiraf etmiş 
oluyor. 

Benim zamanımda tanzifat 
kadrosu yüksekse bu, şehrin 
temizlenmesine itina olunduğu
nu gi)sterir. Şu da muhakkak
tır ki on senedenberi belediye 
kadrosu ilç misli artmıştır. 

Buna rağmen tanzifat kadro
sunun eksilmiş olması göste
rir ki şehrin temizliği değil, 

iltimaslı kimselerin himayesi 
düşünülmüş ve tahsisatı da 
bu israf yutmuştur. 

Binaenaleyh Sedat Beyefen-
diye tavsiye ederim: Beledi
yenin bütçe müzakeresi esna
sında muhterem belediye a:::a
lanna bir muhtıra versinler. 

Belediyede lüzumsuz memu
rin üzerinde tensikat yapılma· 
.sım ve tanzifat memurlarile 
amelesinin fazlnlaşbrılmasım 
temenni etsinler. 

11Şehıimiz pis mi, temiz mi?,, 
meselesine gelince: Bu muam
ma bir türlü halledilemiyor. 
Bunun sebebi şudur ki beledi· 
ye memurlarımızın pek çoğu 
medeni bir şehir görmemişler
dir. Köylü görüşü ile şehri 
temizlemek ve imar etmek 
istiyorlar. 

Bu zihniyette bulunanlara 
nazaran İstanbul gayet temiz 
ve medeni bir memlekettir. 
Halbuki Avrupa, Asya ve 
hatta Afrikadaki dördüncü 
beşinci derecede medeni bir 
şehirlinin gözile İstanbul tet
kik edilirse ~maalesef pis ve 
kurunu vus ai bir şehir oldu
ğuna biikmedilmek lazımdır. 

Medeni bir şehrin kaldırım
larında çamur bulunmaz; halk 
'kunduraları üstüne lastik giymez. 
Kunduralarını günde dört beş 
defa boyatmaz, otomobillerin 
geçmesile kaldırımlar arasın-
daki gölcüklerden fırhyan 
sifozlar insanın elbisesini kir
letmez. Çünkü medeni şehir
lerde düşUnülmüştür ki sokak
lardaki çamur ve toz sıhhati 
umumiyeye süprüntüden daha 
ziyade muzırdır. Bu vaziyette 
sokaklarda hastalıklı kimselerin 
mütemadiyen tiikürmesi ve 
sari hastalıklar yüzünden bura
da sair yerlere nazaran gün-

bitti. Va • Nü gibi nezih bir 
muarızla, daha başka mesele
lerde de münakaşa etmek ve 
şu günlerin mevzu kıtlığını en 
mütecessis k rilere bile sez
dirmemek isterdim. 

~ 
Sadri Etem Beye: 
Meb'us olmak istediğiniz 

rivayeti, bir hakikat ısrarile 

ağızlarda geziyor. Meclisara 
bir zat olduğunuz iç.in yeni 
hizmetinizde muvaffak olaca· 
ğınızı ümit ederim. 

.>f 
Suat Derviş Hf. ye: 
Sizi sizden fazla müdafaa 

eden olmuyor. Fakat Bu 
tarzdaki intihabınızı tebrik 
ederim: En mükemmel dava 
vekilini seçmişsiniz. 

Şair Yusuf Ziya Beye: 
" Kadınlar birliği " neşretti

ğiniz "Piliç,, gazetesi aleyhin· 
:le galeyana gel:niş. Kadınla
rın, hele yaşlı kadınların Pilice 
karşı öfkelerini mazur gördüm. 
Fakat bir şeyi merak ediyorum 

Meb'us olacağınız rivayeti 
doğru çıkarsa Piliç dağıtmak
ta ısrar edecek misiniz 1 

begün hastalıkların çoğalmasına 
ve ömril vasatinin günbegün 
azalmasına hayret etmemelidir. 

Avrupada da nizamatı be-
lediyeye rağmen birçok hasta
lıklı adamlar sokaklara tükü
rürler. Yalnız belediye bu 
pisliklerin insanlara nakline 
vasıta olan çamur ve tozun 
asla bulunmamasına dikkat 
eder ve bilhassa sokaklan yı
kamak suretile bu tehlikenin 
önü alınır. Bizde bu usul on 
beş sene evvel tatbik edilmiyt 
başlandığı halde bugün bu iş 
yapılamıyor. Çünkü imkan 
yoktur. 

Bunlar geçmişe ait muvaf
fakiyetlerdir. Bunlar meydanda 
dururken bizim belediye fstan
bulun temiz olduğunda hala 
ısrar edip duruyor. 

Gene bu znt almış olduğu 
direktife istinaden 11 belediye
nin, Cemil Paşanın yapbğı 
istikr<.z faizlerini ödemekle 
meşgul,, olduğunu da söylüyor. 

Her ne zaman haklı bir 
tenkit yaparsam, derhal vak
tile aktedilen istikraz meselesi 
mevzubabis ediliyor. Be11 
yaptığım istikrazlarla şehri 
elimden geldiği kadar imnı 

ettikten sonra belediyeye bı· 
rakmış olduğum varidat senevi 
bir buçuk milyon liradır. Bu
nunla istikraz faizini verdikten 
sonra lüzumsuz memur kad· 
rosunu doyurmak, hakkı huzur 
ve ikramiyeler vermek için de 
yilz binlerce lira artar. 

[Arkası yarın) 



1 San'at Hareketleri 1l512800 f AL TIN~ -BALIKLARA YEM 
1~~~T K:~zJ~~~ YAPILSA DAHA İYf OLURDU 
Genç Kemancı
mız Bunda da 
Muvaffak Oldu 

İzzet Nezih perşembe akşa
mı Güzel san'atlar birliğinde 
mühim bir konser verdi : Pa
ganini keman konserini çııldı. 
Evvelki konserlerine nazaran 
biz kendisini Alman musikisinin 
iyi bir ( Enterpreti ) olarak ta
nıyorduk. Her nekadar (Men
delson) keman konserinde an
Lıyıı kudretile be .. eber tekni
kinin de çok mtltekimil oldu
ğunu evvelce göstermiş idise 
de dü e kadar tam bir (Vir
tiöz) kisvesi albnda meydana 
çıkmamıştı. 

Halbuki bu son konseri ta· 
mamen bu karakteri taşıyor
du.. izzet kendisine teveccnh 
eden vazifenin ağırlığı karşı

ıında aşikar olan heyecanına 
rağmen virtiözler için bir me
henk taşı olan bu konseri 
bOyiik bir hakimiyetle çaldı. 

Filhakika Paganini'nin bu 
konseri aağ ve aol el için 
Jcruı en mllşknl geçitlerle 
doludur.. Sol el için duvateli 
oktavlar, desimler, filajoletler, 
•i el için de her nevi yay 
hareketleri ve namütenahi güç
lllklerile bu konser en olgun 
Tirti6zlere bile pek kaklı bir 
endife verir •• Türk ıan'atkir
lan aruında Paganininin kon-
1erini bize btıyük bir muvaf-
fakiyetle dinlettirdiji için İzzet 
fevkallde takdire mazhar oldu 
•e aamiin tarafından hararetle 
'1kıtlandı .• 

Piyanoda kendisine akom
panye eden Afif Besim Bey 
ıerek bu parçada, gerek daha 
evvel çalınan Hendel sona
bnda vazifesini kudretle yap-
IUf ve çok iyi anJayıılı bir 
'llftzİayen olduğunu bir defa 
daha ispat etmiştir. 

Bu muktedir ve faal aan 'at
klrlanmızdan konserlerine de
ramlaruu rica ederiz. 

Satlı 
Kabatq llaeal musiki muaW..1 

Ticari F aaJiyet 
thracat Ve lthalibmızın 
Son Vaziyeti Nedir? 

l.tatiatiti ancak yeni biti
rilen ıeçen klnunuaani ayı 
~ndaki itlaallt •• Uaracab
mızın mukayeaeai ıudur: 
i ihracatımız (11, 186,749) lira l: ltbalitımız (12,055,928) ,, 
ğ Fark (1,869, 179) .. 
' ki ithalatımız ziyadedir. 
Halbuki: 

j ihracatımız (11,934,230) Ura l f lthalihmız (12,011,683) ,, 
, Fark (77 ,453) • 

d ithalAtımız ziyadedir. 
Her iki senenin ithalih a

rasındaki fark ise ( 44, 245) lira. 
Her iki senenin ihracatı a

ruındaJd fark ta (7 47, 781) 
lbadır. 

lhracatm Cins Ve Miktarı 
ı,844,890 liralık tattın 

143, 135 ,, afyon 
608,22!ıl " zeytinyal-
90,064 ., arpa 
~.400 • paaaak 
117,521 " tiftik 

Evkaf idaresi Harbi umumi· 
den evvel bqladığı ilç muaz
zam ve na tamam bina için 
(512,800) altın lira- ıarfettL 
Bugünkil para ile bq milyon 
lira ... Bunlardan birisi Çemberli
taştaki altıncı Vakıf hanıdır. 
Bu hanın yapılması 1329 sene
sinde 8600 altın liraya mimar 
Adamanidis ismincle bir Ruma 
ihale edilmiş, sonra her neden-
se bu adamla yapılan muka
vele bozularak 755Q altın lira
ya bir Alman grupunun mü
messili bulunan ( Holsman ) a 
verilmiştir. inşaat bir ıenede 
bitecek ve 1330 kinunuevve
linde evkafa teslim edilecekti. 
M. Holsmana 2COO altın lira da 
ilk taksit olarak verilmişti. 
Umumi harb~n başlaması üze
rine hükumet bütün inşaab dur
dudurğu için hanın temel kıs
mı yapı!arak mütebaki aksamı 
kalmıştı. O zaman M. Hols
man grupu Türkiyeden ayrıl
dığı için verilen para istirdat 
edilcmemış, 18 sencdenberi de 
bu bina yüz üstü kalmıştır. 

iki ıene evvel M. Holsmanın 
lst&nbuJa gelerek Galatada 
bir idarehane açtığı ve tekrar 
inpat itlerine bqladığı haber 
alınmtf, Evkaf tarafından bi
namn ikmal edilmeıi, aksi 
takdirde tazminat verilmui 
hususunda mahkemeye müra
caat edilmiştir. M. Holıman bu 
haberi alır almaz Ankaraya 
gitmiş ve Evkaf mlldilriyeti 
umumiyesi de 23-3-930 tari
hinde bu dosyayı İstanbul 
Evkaf mlldliriyetinden alcbrmıt, 
fakat benilz hiç~ir netice 
alınamamıştır. 

Mahvolmak Dzere bul1J.c0an 
natainam binalardan birisi de 
Şehzadebatmdaki talebe yur
dudur. Bu bina (talebei uliim) 
için yepılmakta idi. Binada 
bftyOk kiltüpane ve konferana 
salonhm da aynlmıftı. inşası 
1327 aeneainde (27 400) altın 
liraya Mösyö (F etyö) ye ilaale 

Meçhul Adam 
Andon Efendiyi Nasıl 

Aldatmıı? 

Galatada Tumtum malaalle
sinde Düz ıokakta 5 aumaralı 
evde oturan 8eyu Rualardaıı 
Andonun evine enelld gün 
bir ıahıs gelerek : 

" - Andon Efendi, belediye 
sana ceza keamif, bir istida 
yazıp bu cezadan kurtulabilir
sin . ., demiı. 

An don Ef. bu iıten memnun 
olmuş. Meçhul adama çay ve 
pasta ikram etmiş. Meçhul 
adam hemen belediyeye iıtida 
yazdıktan aonra: " An don Ef ., 
şimdi 15 kuruşluk pul IA~~" 
demiş. Andon Ef. derhal rıdıp 
pu) almış, fakat eve dönünce 
meçhul adamı bulamamış. 

Sonra et:afı araştırmıt •e 
ıörmüş ki yeni aldaiı palto 
ile elbiseler ortada yoktur. 
Şimdi polisler bu meçhul bır
llZI aramaktadırlar. 

65,743 " yön 
72,952 

" 
kabuklu fındıJ. 

131,3" " kabukıuz ,. 
f47,970 " yumurta 
iMı23q • lpcir 
ne,876 

" 
ldm. 

. 
Bomhoı N g•rım 

daran Talebe •urda 
/Jintuile tiiliJn d•po
•• olarak kal lanılan 

. 
i t 

bina ela Çapadaki Guraba 
laaıtaneaidir. Bu binanm bir 
inama llç ıeneliği on bet li
raya Tnttın inhisar idaresine 
kiralanmıştır. Tütlln deposu 
olarak kullanılmaktadır. Bu 
binanın pilim lstanbulun her 
çeşit hastalarının tedari ihti
yaçlarına cevap verilecek bir 
ıekilde ve asri bütün tesisa
b havi olarak hazırlanmıştır. 

Hastanenin inşasına 1327 
' senesinde başlanmıştır. tiki se
. nede ikmal edilmesi lazımdı. 

Bina iki kısma ayrılmıştı. lık 
kısım 82 bin, ikinci kısım da 
87300 altın liraya Alman M. 
Holsmana ihale edilmişti. Bu 
iki kısmın yekünu olan 163,300 
alhn liradan 130 bm lirası 
6denmİf, 33,300 lira daha 
aarfedilae bina ikmal edilmi~ 
olacaktı. Harp ınönuebetilc 

w·ı wy>.-...,..._,, ___ _......;......._ 
• 

lh d M\,. t MN ,ere 11 bin alt. ltra ı bu da durduru&.uftur. Bu bina 
edllmitti. ale en IODra daha 11zı clı içia fimcliki paramızla bir mil-
y~ FotyAad 61dll;İ°d. içi:..~~.:t Bu bU:yı .. bir arahk maa- yon .tOO bin lira aaıfedilmiştir. 
mımar amanı ıse "-........-- :.a. • L....da Bu it lıioanın vaziyetini ve ne 
ti B. d L.1&1..11 _._ _._., moa za.,an...-

r. ır sene e 11ıunıera1 al b d 'tti"h .ın yapılacatım bir ıflultarririmiz 
E kal 1. dil idi Bi- e e yur u ı az ewıme-

v a tea ım e ece • 9İ de düşünwmiif, bir aralık Evkaf idaresinden sormuştur. 
aa için mtlteahhide 11 bin altın konaervatuvar yapılmuı içla Aldıiı cevap ise şu olmuştur: 
ve 15 bin kAğıt lira ( ~a- mliracaatlar vaki olmuş ve "Bunlardan Çemberlitaştaki 
,Onkü paramızla 130 abİll f k b 6 ncı Vakıf hanının milteahhi-

J a at bunlann hiç iriai ne- dini dava ettik. Diğerleri için 
eder) verilmiştir. Bu bhi~dla aıcelen · tı'r Ür"'nc• kata 

u memıf • yu u tinıdilik hiçbir tasavvurumuz 
harp dolayıaile durdurulm\lf" kadat hazırlanan bu muaz- k 

M k d yo tur." 
tur. Dtare e en ıonra mO- sam bina bugön yıkılmak Bize kahraa , 0 meşhur ay 
teabhit Evkah dava ecferek tehlikesine maruzdur. hikiyesi gibi Evkaf idaresi 
15 bin lira tazminat almıfbr. lf.. bunları biraz kırpsın, belki bir 
Binanın ikmali için eaki he- Evkafın ihmal ettiti lçtlneü yıldız çıkar. 

Askerlik Yıkanmış 
Çamaşırlar 

I 

Ordunun 
İcin 

Kuvvetlendirilmesi 
Çalııılıyor 

Birtakım Açık Gözle · 
: Bunlara Musallat Olmuş 

Baidat, (Huıusi)- Irak har
biye nezaretinde mtiteıekkil 
Ye Irak orduaunua tensikine 
memur olan encümenin, mali 
ıene başlangıcı olan 1 nisan 
931 tarihinden itibaren ber
veçhi ati kıtaat ve müessesatın 
liivma ve kadrolarda bazı 
tensikat icrasile asker ve kn
çDk zabitan maaşatınan azal
blmasmıt karar verdiğini mev
ıukan haber aldım: 

A - Hali bazırda mevcut 
iç süvari livasından birinin 
llj'vı. 

B - Biri Muıulda ve di
ieri Hullede bulunmakta olan 
llP ·piyade depo taburunua 
ll;vı. .. Bu taburlar ikiıer hö
IGldtidür" 

C - Muhabere .. telefon 
ve telgraf ,, mektebinin lAtvı. 

D - Tabur kadrolarında 
balea mevcut tabur kuman· 

dan •uavinliğile ya•er mua
vinliiinin IAgvı. 

E. - Bilümum aıkeri kışa
atın bu sene için durduruhna11. 

F. - Efradı askeriye ve 
küçük zabitan maaşatmda 
tenkisat icrası. 

G. - İki sene orduda hiz
met edip te hizmetleriai ye
niliyecek efradı aakeriye ve 
ktiçük zabitana verilmekte 
olan müklfatlaruı kaldınlma11. 

H. - Harbiye 11ezereti mü
himmat ve techizata askeriye 
daireıindeki memurin ve mDa
tahdeminin imkin dahilinde 
tenkisi. 

Irak orduıu lngilizleria u
kui tetkilihna mUpbih bir 
vaziyete konularak dokuz 
piyade taburu, dokuz top.çu 
bataryası, bir süvari livası, bir 
istihkim böln;n, bir telılz 
telgraf tak-ımı, bir zırhlı oto-

Zabıta, Ayuofya tlU'aflarm
da tatbik edilen yeni Çeti i. 
bir laırıwıktan haberdar edil
miştir. Bu habere göre bazı 
açıkgözier evleı in bahçelerine, 
taraçalarına ve pencerelerine 
kurumalar• için asılan yıkan
mıf çamaşırları çalarak kaç
maktadırlar. Polis, dün bu 
civarda takibat yapmış ve 
evleri gözetliyen bir adamı 
tilpbe üzerine yakalamııtır. 
Bu adamıa iemi Karagümrilkln 
terlikçi Sıtkıdır. 

mobil blSlüğile bir mitralyözln 
otomobil b61tığllnden mlltqek
kll olacak ve bu tetkilibn 
ikmali için laalen mevcut yedi 
piyade taburuna iliveten ild 
biyade taburu tetkil edilecek 
ve taburlarda mitralyöz mik
tarı çoialtılacaktır. 

/(. Melımet 

Gününüz 
Acele 
Edin! ... 

MÜSABAKAMI 
ŞARTLARI 

20 martta oynanacak Galata 
•er maçuun neticelerini en iyi 

edenlere Yerilecek bedtyelor için .,
trol .- baba hey.ti tqkU 

Koatrol - hak ... heyeti: 
relal f"ethl, lldnd rela Saim 'f9 

heyeti reial Baarl Beylerd- • ..--

Gelen cevaplan ayın on ~ 
:urte.l aqamı mtlhilrUl urf 
Fethi Beye tHlhıa edeeefb. 

Maçt- aonra cevaplar 
neticeye ılre kazananlann del' 
bu heyet tarafından tayin olun• 

BlrlacfUk ve iklncfllk teybi 
aullle veııllen eey11plann adedi 

Bet auale ma91n n~tleelerhı• 
cnapw T..thoaea\JH haklkatt 
fada yaldaımlf ola11 blrlad 
nacaktır. 

Kaç Rey Pusulası 

Kultamlabilir? 
lllaaltakamısa lftlrak 

llfer kupon, yani bir lamla lf '-" 
....ı kebul olunmuttur. 

S.allerlmla vvll.cek ce••P 
n11a konulaeak m8aabalaa ka 
m11na -m•ralan blrltlrlal 111 

olaada kabul olaaur. 

Mllklfatlarımız 
Yukarda yazdıjımız 

heyetinin m&abakadan 
birinci olarak tayin ecl 
zata : bir albn saat. 

ikinciye: bir gDmOt 
OçtıncDye: bir nikel 

verilecektir. 
Mtıklfatlar maçtan bet 

nnra behemehal tevzi 
olacaktır. 

Mühlet Ne Zaman Biti 
latıanbuldakUer için, mGaab~ 

letl martın on altıacı puartesi 
uat d8rde kadardır. T..,.adald 
rbalse .erilen mllhlet martın 

kusun p:>nertembe aktaa111a ~ 

Suallerimiı 
Galatasaray Mı? 
Fenerbahçe Mi? 

1 - Haniisi galip ı 
2 - Galip kz,ç pi ata 
3 - Mağlip kaç ıol ata 
4 - Birinci devrede ib 

alip? 
5 - Cncl devrede 

ali ? 

DiKKAT 
Etca uponlar matbaa...cta• 

darlk edilebilir. Cnaplarin, 
maddeli olan on bet ~ 
kuponlarla birlikte 1'Önderi1111-' 
tar. Fakat bunun için tarih 
takibine de IOsum yoktur. ~ 
berhanıl bir tarihe aJt olabil 

Korsan İh 
Yakaland1 

2 elin evvel Arapc•-' 
varında kalafat yerinde 
ağanın mavnaıandan 111 

çalanlardan kör Haıaa 1 
lll1f fakat arkadqı ko,...O 
kaçm11tı. Poliıler bu 
hırsızı da dtın Beşikt~11111 
kahyarak Adliyeye t...-r 
mitlerdir. 

.. 
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J....-:-:--·---L Dünyada Olup Biten Hadiseler 
Kari Gö:zile 

Gördüklerimiz Şimal utbuna Buz Altından T ah-
telbahirle Bir Seyahat Y apyorlar Eir Muallimin Hakh itirazı 

Pek rn h 
u lcreın efendim. 

Gcçcnd 
lcrı c ıütununuı.da ldSy meldep-

ııdcn b 
1~1 ııbsedcn bir mealekta9aman 

Cl'f iir.crinde durı:ı:ak ll'ıliıııadcııı-• lıter ve 
" dilerim. 

?rf ıı 11111 ın1 eri 
il.ılın b Uç kısma ayırırken 

6..,, lr ekseriyeti teşkil eden 
)'4llCQ kı 

"d •ına pek yerinde olarak 
CV'şfrıne 

tııe•- " tabiri kullanılıyordu. ilk 
•dcp 

Hazırlıklar Bitmiştir. Yaz 

Başlangıcında Yola 

Çıkacaklar 

Sayfa 5 

Kadın Ve Kalp 
• 

işleri 

Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

Sevdiğim Dul Çıkarsa 
.Ne Yapay ? 

Kasımpa~ada Enver Yılmaz B.: 
Siıı klmaeden birşey beklemez: 

ve kimaeye minnettar olmak ia
temeulniz. Kadınlar hakkında 

itıkane ve bayalperveune fikir
larlııi.ı vardır. Bu yüzden elcserİ• 

1 Aşk Mektupları r 
ın 1 nıualllmlctlnln bntçelerde lh-

11 edi1diğl 
llıııallını bir Umanda elbette 

! ya sukutu hayale utrauınız. Si:ı-
-.ak yaşıyıın lnzı tercih 

w•C• •İniz. Beraberinizde bulunan 
kadın aizi tatmin etmez. Onun 
için evli olmaktan ziyade aşık 
olarak yaşamaya tercih ediniz. 

Karllerimiı.den ııldıfcımız .. k mek• 
tuplanııı sıraaile nctrediyoruı.. Bu •il• 
tunda hergiln bir mektup Dt"fr~dilccek 
ve haftada bir defn Gençlik vo Ha• 
nımteyze ı;ayfasında beş on mektup 
birden ncşrolunııcaktır. Çakan mektup 

•e mekteplerine rağbet olamaz 
hıt ıeb 1 

ll'ıualJilll ep,e de ihtiyaca klff 
~ mclıtebi mezunu elbette 
JClfşcııı 
•ınıf er.. Binaenaleyh bu dcvtirme 

•nı kulla 
nuııı[j nmak ihtiyaçtan doğuyor. 

nasebc 
turaa d arzetmck lstedlğ:m be 

ı ır. 

tııc . 
mektep mu"d->'alıı ur ve müfettişlerinin 

•ı muııJU • 
tınd nı mckteplen mezunla-
'tkt !Ut •eçlln:ıcal lllzımgeldiğinl Maarif 

fthrt~~I d emretmişti. Halbuki bugün 
ııııır 1% eki ilk mektep müdür ve 

ettiflerfnl 
blıkı.ık 0 ekıerlal mUlklyc yeya 
ta,h mezunlarındandır. Bwalar taş-
ltrfn rllınemck için kendi meslek-

i terket ı.ı oı.11 nı~ er, başkalarının hakkı 

l:ııııtıık ınevkUvı işgal elmltlerdir. Bir 

tıı1111 veya mlllklyo ve 1aire me-
lllltı ilk 

lblidnrıok mektep muallimlik hele 
llt ? I ve hele mllfettlşllğinde işi 

ıııaf dil llıeaı 1_ e sin, bir taraftan 
e.,.Jerfnl 

t!ıııaıııın terkederler endlşeslle 
fU1111 mektebi me:ıuolan Darill-

ıııı alı 
llıınıı naıaz. Dlf er taraftan ka-

~ıl ~. bahtettlji en tabii bir haklan 
taııı it Yabancıları elinde. 

tir bukadarla kalıa ae iyi f. Ya 
a. llluaUıın oı&tııı mektebi mezununun 

8. o "D bir CV§lrme,, denilen aınıftan 

'•·• de mOdUr ıetlrillne o nklt 
~Yet 

•lııtı. llaaıl olur ? Ml1al mJ fıter-
1Uzlercel., 

lt1t 
\.'rıtık nıektep muallimlerinin pek 
}d

11 
olan tayinleri itleri hakkında 

ıırıf 
hulu Vcktıletınln basa tetkik.atta 

nduğun 
tıııı1ı u gazeteler yazıyor. Pek 

terem 
'der•- vckU Beyefendiden rica 

"l oı \lınd anlar olmUf diyelim, fakat 
•n 

ltbı •onra oısun muallim mck-

'd ltıezunlannı bihakkın rencide 
•ıı b 

~CrlJ u kabil muamelelere meydan 
llıeıııelJd. 

ır. 

liı.ı 
~eh b trıııruıatama bir yer vermenizi 

u dertı d tı; li en c bahla buyurmanı• 

ti tedenb • 
n~ crı bizlere kartı rlSııterdl-

1> '1Akad Os'I' , an ve muhterem SON 
b A. nın Uk llllııı mektep mualllmlerillha 

:taına \ le t ıı ırıaman yazdıfl yutlarla 
)'f IÖtQ 

''ttctı P pek iyi anlamuından 
~ tnercır t 

•ııı.t •menni edcr,f bllveaUe 
ıı:nı teyit eylerim efendim. 

lıt Karilcrinlı.den 
ualJ• mektebi me:ıuolarından 

1. Hakkı 

~TAKViM-
~ 

1115 • Mart • 931 Kaaııa127 

Rumi 

2 • Mart • 1547 

Vakıt-Euıü-Vasat1 

Alr..ı;am 12.- 118 .13 
Yatsı 1.31 19. 4t> 
Jnısak ıo. 18 4. 33 

Cc/ebf '7' • 
-.........:..: 6 e/rıkamız 

K T UiL 

Tahtelhahirle Şimal kutbuna bazlar 
altından seyahat edecek olan Hu
bert Wilkins V'1 tahtelbahir kuman-
danı haritayı tetkik ediyor 

Meşhur Fransız muharriri jule Veme 
birçok hayali romanlar yazmıştı. Onun 
o vakit hayal addettiklerinin mfihim bir 
kısmı bugün hakikat olmuştur. 

Şimdi df' Jule Verne'in timal kutbuna 
tahtelbahirlerle yapılmasını tasavvur ettiği 
seyahat hakikat sahasına çıkmak ft.zeredir. 
Jule Verne'in oğlu, babasının hayal addet· 
tiği bu seyahati, bu yaz bir tahtell>abirlo 
bizzat yapmıya karar vermiıtir. 

Baz altından Şimal lcatbuna gidecek olan 
tahtelbalıire golcıılar 118 tag/a bu delikten 

ıirip, §ine bııradan çıkacaklar 

balık ,, br. Bu ( fenni balık ) 
balık şeklinde yapılmıt bir 
pıakinedir. Tahtelbahirle bera· 
her suyun içinde yürüyecek ve 
gözlerine takılan otomatik bir 
fotograf makioesile deniz alb· 
mn J'e mini alacaldır. 

Tabtebahirin fenni teçhizab 
bittikten sonra yola çıkılacak 
ve timale hareket edilecektir. 
Kutup civarında buz mıntakn
lanna girdikten sonra tahtel
bahir buzların altında seya
hatine devam edecektir. Buz 
tabakaları arasında boşluklara, 
yahut büyük deliklere raa· 
gelindiği zaman tahtelbahir 
yukarı çıkacak, alimler buz 
tabakaları üzerinde tetkikat 
yapacaklardır. Tahtelbahir, telıiz 
vasıtasile, dünya ile temasını 
muhafaza edecektir. 

Cieyahat iki ay sürecektir. 
lieyahati tertipeden Vilkins 
diyor ki: Baz altından Kutup seyahatini gapacak olan taııt"lbahir 

üzerinde çok tesiri olaa buz- " Büyük tehlikelere maruz 
ların ve kutbun meteorolojik bulunduğumuıa şüphe yok. 
vaziyetini takip etmek üzere Faraza iki buz parçası ara
orada bir rasat merkezi ih- sında sıkışıp kaldığımızı dUşll-

Seyahate temmuz veya a
ğustos ayında çıkılacaktır. Bu 
seyahat için Transatlantik bir 
tahtelbahir yaptırılmıştır. Se
yahate kimyager, cerrah, fizi-
yolog ve saire gibi birçok 
Alimler de iştirak edeceklerd•r. 
Bu ıeyahatte elde edilmesi 
ümit edilen en büyük netice 
kutup civarında henüz keşfe-
dilmemiş adalar bulunup bu
lunmadığını anlamak, .ve İn
giltere ile Amerikanın havası 
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k b b 1 nünüz. O vakit tahtelbahir de, 
dasına yarıyaca ir yer u • biz de büyük tehlikeye dücıe-
maktır. ... ceğiz. Y pacağımız İf kolay 

Seyahate tahtelbahirle Nev- değildir. iki y uykusuz, ıinir-
yorktan çıkılacaktır. Yolcular leri gergin bir halde yaıamak, 
evveli Londraya gelecek, tehlikel rle karşılaşmak her
burada lngiliz ilimleri tarafın- halde güç bir eydir. Fakat 
dan hazırlanan birtakım fenni elde edeceğimiz neticeler biıe 
aletler alacaklardır. Bunlar bu tehlikeleri göze almak içi11 

arasında en mühimi " fenni kafi cesaret veriyor, kork-
muyoruz. ,, 

kalktı. [ Pinkerton Üniversel ] 
leke sabunile göreceksiniz, 
şimdi bu lekeyi bir saniyede 
temizliyeceğirn. 

müthiş bir gök gürültüsü her
kesi yerinden sıçrattı. Miı
tres Omney de bayıldı. 

Amerikan sefiri bir cı· 
gara yakarak ıöylendi: 

Q MOELllFiı 
skar Vaylt 

MÜTERCİMİ: 

'l4es 'ut Cemil 
i' lianırnefend' •v· ------
. l'erde 1 ıcıgım, bu, ay- ı Ceıedi bir daha bulunma-

Ve fena halde korkan ve
kilharç kadının mümanaatine 
meydan bırakmadan yere diz 
çöktü ve lekeyi siyah, sakal 
boyası gibi bir madde ile 
uvuşturmıya başladı. Haki
katen birkaç saniye zarfında 
yerde lekeden eser kalm•
mıştı. 

- Ne berbat iklim. Anla
'ılan bu ihtiyar memleket 
okadar çok insanla doldurul
muş ki teneffüs etmek için 
doğru dilrüst hava bile knlmamıf. 

~ Sir s· 575 tarihinde zev- dı, fakat günahkar ruhu hl-
tafı ırnon dö K . ndan 61d . • antrovıl ta- il şatonun içindedir. Bu kaa 
'>-orı.n k Urülen Ledi Ele- lekesi şimdiye kadar birçok za-
d eainde:Ynıdır. Sir Simon zey- irler tarafından hayretle görill-
flha y sonra dokuz sene müı ve hiçbir vasıta ile temiz· 

•inde aşadı ve gilnUn bi- lenmeai imkAnı bulunamamıştır. 
L. an ızın 
"'it •ureu- ve anlaşılma.ı N 

""' kayboluverdi. - e uydurma ıoyl diye· 
rek Vaıington Otis yerinden 

- [ Pinkerton j sabununun 
bu işi göreceğini kat'iyen bili
yordum, diyerek Vatington 
ayağa kalktı. Fakat bu cümleyi 
henüz bitirmişti ki keskin bir 
timşek odayı aydmlatb ve 

Fikrimce İngiltere için en doğru 
siyaset muhaceretten ibarettir. 

- Fakat Hiram dedi, Miı· 
tres Otis, şimdi bayılan bir 
kadmla ne yapacağımızı lutfea 
ıöyler misin? 

- Farz et ki bir ıey kır
mıitır ve o tarzda hareket et. 
Bir daha bayılmıyacağına emin 

* Ü:,ınaniyede ~1ccit Rey : 
Evleneceğiniz kadın dürüst, 

namuslu, fak at nefsine bakim 
bir kız olmalıdır. Nevmit oldu
ğunuz zamnnlnrda size neş'e ve 
4etaret veren, hayatı olduğu gibi 
görüp kabul eden bir kızla evle
niniz. Yalnız evlenmeden evvel 
kıza, asabi ve bedbin tabiatli 
olduğunuzu, fakat bu tabiatinize 
ehemmiyet vermeyip lnkııyt kal
ması lbımgeldiğini söyleyiniz. 

* Edirnede Z. S. B. : 
Siz kadınlar fazla iltifattan 

hoşlanmazsınız. Kadınla Mkadat 
gibi konuşmak istersiniz. Alaca· 
ğınız kız tabiaten sakin ve az 
çok sözü aazı yerinde olmalıdır. 
Kendisine yapacağınız fedakarlığı 
takdir eden ve gösteriş yapaına
maaına mukabil, ıma yapacağınız 
hizmeti kafi gören bir kazla 
evleniniz. 

Hanım tegze 

• p 

sahipleri ldarchanemlze utnyarak 
müklfatlarını alablllrlcr. -

Cağ::ıloğlu 

San sevgılim; 
Seninle pencereden birbir

lerimizin gözlerinin derin
liğine bakarak, eriyerek se
vişiyoruz. Baznn aana kı· 
zıyorum, pencereni ve per• 
deleri kapı} orsun, aradan 
birkaç giln geçiyor, içimde ve 
ruhumda sen tütüyorsun. Bu 
sefer, nç diye ynlvarıyorum: 
Açıyor un. Faket beni görür 
görmez niçin kaçıyorsun. Se

nin için döktüğüm göz yaşla
rımı sana yazc!ım: Ne merha
metsizsin. Senin için çektiğim 
kederleri, elemleri anlattım. 
Dudak büktlin: 

Yoksa beni sevraiyor musun 
sarı sevgilim! ti. F. 

-

Avrupa Malından Daha 
SAGLAM daha 
Büküsüz (Vater) 
Kıvrak (Ekistra) 
Katlı ( Retor ) 

Düz çizgili, renkli, ince 
kalın bezler; Perdeler, 
yaza mahsus ı:'Jbiselik ve 

İplikleri sair bezler imal olunur. 

Her türlü çabukluk ve kolaylzk gösterilir. 
1 

ZiRAAT BANKASI 
MENSUCAT FA R 

Posta Kalasa ( 67 ) Adana 

olabilirsin. Filhakika biraz son
ra Miıtres Omney kendisine 
ge1di. Fakat kadıncağız cid
den fena halde korkmuştu. 
Titriyerek Mister Otisi evinin 
maruz olduğu tehlikeye kartı 
ikaz ediyordu: 

- Ben burada kendi gö· 
ztimle öyle şeyler gördüm ki 
hanımefendiciğim, her iyi hris-
tiyanın tüylerinin diken diken 
ol~a~ına k~fidir. Kaç gece 
mUthış vak alann korkuıile 
göderimi kırpmadım. 

Mister ve Mistres Ofiı bu 
namuskAr insanı teskine çalış
blar ve hortlaktan korkma
dıklannı slSylediler. 

Bicare kadın hayır duala· 

rma Ucretinin arttırılması rica
sını da ilave ettikten sonra 
k.orku ve heyecan içinde tit
rıyerek odasına çekildi. 

O gece fırtına sabaha ka· 
dar devam etti. Başka biı 
fevkaladelik olmadı. Fakat 
sabahleyin aile kahvalb için 
aşağı indikleri zaman bir güıı 
evvel çıkarılan kan lekesinin 
hiç değişmemiş olarak ayni 
yerde durduğunu gördüler. Bu 
"Bu. Pinkerton sabununun ku· 
suru değildir. Çünkü onu tim
diye kadar daima mu vaffaki· 
yetle kullandım.,, dedi Vaşing· 
ton. Lekenin yeniden peyda 
oluşu şUphesiz hortlağın marfetl 
O gün lek yi yeniden çıkardL 

(Arkan• varl 



6 Sayfa SON 

LA 
Localarında Yapılan Garip Masonların 

Seyahatlerden 
Hay af l Nasıl 

• 
Maksat Nedir? insanın 

Temsil Edilirmiş? .. 
13 ____ ·~--------------------------------.-!ı 

Mütehassıs birader namzedi ı bebe mensup insanları ka
iki elinden tutar, uKalkınız,, bul ederiz, çünkü fazilet 
der ve garpten başlıyarak kendisine ne şekilde verilirse 
şimal sütunundan garp !lÜtu- verilsin Allah memnun olur 
nuna, garp sütunundan vasat kanaatindeyiz. Biz müsamaba
sütununa ve oradan cenuh karız. Bu müsamaha, ne din

darlığımızdan, ne de dinsizli
ğimizden gelir. 

Allaha inanmak, aklın dini
dir. Her zaman ve her yerde 
bütün insanların inandıkları 
şey budur." 

Arkası var 
sütununa kadar dolnştmr. Bu 
birinci seyahattir. Bu dolaşbr
ma esnasında namzedi korku
tacak birçok garip şeyler ya
pılır. Mesela evvela seyahate 
yavaş ve ağır adımlarla baş
lanır. Sonra birclcn bire sü
ratle yürünür. Guya yer altına 
giriliyormuş gibi " başınızı 
eyiniz,, , biraz sonra "diz çö
künüz., , giiya bir hendek oıt
lanacakmı'j gibi "sağ ayağınızı 
kaldırınız,, filan gibi ihtarlar 
yapılır, öyle yerlerlerden ge
çilir ki namzet nerede yürü
düğünü anhyamaz. Mütemadi 
surette merdiven çıkıyormuş gi
bi bir şeyler his eder. Etrahnda 
şimşek gürültüleri filan yapılır. 
Hülfisa çocukların ebe oyun
larını hatırlatan bir saklambaç 
oyunu oynandıktan sonra 
namı.et ilk başladığı yere 

Vefa Iar F enerbahçeyi Yendiler 
a atasaray, Beşiktaşı 1-3 Kazandı 

gelir. Dün Fener takımını mağlup eden Vt!falı fatbolcular 
Mütehassıs birader namze- DUn Taksim stadyomunda Vefamn bu sayısı, FcnerliJeri 

di oturtur ve üstadı muhtereme birinci küme takımları araaım· harekete getirdi. HUcum hat-
birinci seyahatin bittiğini da üç lik maçı yapıldı. Silley- tında bazı tebeddUllit yapblar. 
haber verir. maniye ile Anadolu arasında Fakat nafile; Vefa mnda-

p ı ilk açta Sili ·ye faaıı, can.la batla ve ne paha-Ü stadı muhterem sorar: ya 1 an m ' eymanı 
bire karşı üç sayı ile galip sına olursa olsun topu uzak-

- Efendi, bu seyahatin ma- laşbrıyor v• Fenerin tazyiki 
nasını ve sei:ıde uyandırdığı gel:!;ndan sonraki başlamasına rağmen, gol fırsatı 
h. 1 · ·· l · "nı"z? maç vermiyordu. Bu sıralarda Vela ıs erı soy er mısı F enerbahçe ile Vefa arasındn 

N d. b d" I aleyhine olan bir penalbdan amze ın ceva mı ın e- idi. F enerbahçe, hUcum hattını: 
Ü d h Fenerin istifade edememesi, dikten sonra sta ı mu terem Ala, Muzaffer, Zeki, Fikret, F enerin fena bir akıbete dnıe-

izalı eder. Bakın bu saklam- Niyazi. ccğini ihsas etmişti. Netekim 
baç oyununun M.ısonlarca ma- Şeklinde yapmıştı. Fakat bu oyunun bitmesine yirmi dakika 
nası nedir : şekil, her oyuncuyu marke kal Vefa ani bir kınla ikinci 

_ Bu seyahat, insanın ha- etmek suretile çok candan sayısını da yaptı. 

Yatını t.. ..il eder. İşittiğiniz oynıy":ın Vefa mUdafaası öniin- Bundan sonraki müddet, 
de, ümit edilen muvaffakiyeti Fenerin mUtemndi gayretine 

gu··rültü, ı .. ~ ı.ıs, menfeat, müş- · d d" 
temın e eme ı. l rağmen sayısız geçti. Vefa. 

küli!t, maniler, kin, hıyanet, V cfa miidafaası, sıkı bir F enerbahçeyi sıfıra karşı lld 
felaket gibi, hayatta rasgel- müdafaa tarzile, bir taraftan sayı ile mağlüp etmişti. Bu ga
diğimiz gürültüleri temsil eder. kaleden topu uzaklaştırıyor, Jibiyet, canla başla ve bıw 

Mason olmıyanlarm hayatını diğer taraftan da bilhassa Ze- zamanlar çok güzel denecek 
iz.aç eden bu gürültülerden kiyi demarke bırakmıyarak bir ekilde oynıyan Vefahla
herhalde rahatsız olmuşsunuz- Fener hücum hattını tesirsiz rın hakkı idi. Bu galibiyette 
dur. Sabur olunuz. Masonluk bir hale düşürüyordu. Dakika- mlidafi Halil ve kaleci H 
size bunlara tahammül etmeyi Jar geçtikçe bu hal, Vef ta- mettinin hissesi büyüktiir. 
ve müteselii olmayı öğretir . ., kımında kuvvei maneviyenin Beşiktaşta Yenildi 

Birinci seyahat bu suretle yükselmesine, buna mukabil Son oyun Galatasaray ile 
bittikten sonra üstndı muhte· Fenerli oyuncuların sinirlen- Beşiktaş arasında oldu. Ga
rem ikinci imtihana başlar. mcsine sebebiyet verdi. Bu latasaray gene değişik bir 

Bu defa sordug~ u sualler, bi- devrede Vefa muhacimleri de takımla fU şekilde çıktı: 
Avni 

rinciye nisbetle daha mühim· müessir olamadılar. Vabyt Burhan 

dir. İlk sual şudur : F nkat devreyi berabere Şaktr Nihat Suphl 

b. • k • • b • ff ki RablJ Mit hat Milçteba Kama! Mehmet - Allaha inanır mısınız ? ıtirme ıyı ır muva 8 • ilk devrede deplasmanla 
Namzet bu suale ekserjya yetti ve. ": efa, takı~ ~u oynıyao Galatasaray takımı, 

mlisbet cevap verir. Üstadı ~uvaffakıyetı elde ~~ti •• ikin- biri sekizinci dakik da, diğe-
. h d cı devrede Vef bırıncı dev- · · · · d '-'k d l k muhterem sonra ıza e er : . . • . rı yırmıncı a~ı a a o ma 

" B itikat sizin kalbinize ı redekı muvaffakiyeti ıdame Uıere iki sayı yaph. Bu dev-
u . 

8
. için daha fazla gayretle oy- rede Galatasarayhlar gOzel 

e aklınıza şer~f verır. ız nadı. Bir aralık sağ açıkları oynadılar. ikinci devrede ile 
aramıza her dm ve mez- vasıtasile de ilk sayıyı yaph. ayni şekilde oynıyamadıkla-

Tarihi Tefrika No. 59 Yazan: A. 

Kılıç Ali Paşanın Hatır alan 

Fakat ortalık ılmılyah keıll
mlttl. Barut dumanları ~yle kaha 
blr bulut tabaka ı yapmıştı ld 
olup bitenleri görüp anlamak 
lmk • nıu:dı. Bir sıçrayışta dışarı
ya fırladım. Silahlarımı bile ku
şanmamıştım. Baktım: pruvamn:
da kalabalık bir donanma vardı. 
Biz.im gemiler is karma karı4ık 

' bir vaziyette top ateşi açmışlardı. 
Bu intizamsız ateşin düşmana 

bir teıir yapmıyacağı aşikardı. 
Hemen kumandaya geçerek her 
zamanki gibi keskin emirlerimi 

Bununla ber her yüreğimde 
gizli bir heyecan, bir korku var
dı. Bu eğlence ve zevk saatleri 
arasında hazan bu gizli korkunun 
heyecanile ürperiyordum. 

Güzel sevgilimle göğüı göğüse 
1ıışarken abahı etmiştik. Bir 
aralık ikimiz de kendimizden ge
çerelc derin bir uykuya dalmışız 

Fakat müthit bir top gürültü-
.Ue 11çradım. Sabah iyice olmuı-

tu. Sedirden henüz dokJ'ulmuştum 
ki top tarrakaları daha büyük bir 
gürültü ile kopuyordu. Her halde 
bir düşmanın karşılaşmıt ve mu
harebeye başlamıştık. 

Gürültüler arasında prenıea t• 
uyanmış, korku ile ga{.,..üme .... 
kutmuştu. inler gibi sordu: 

- Ne oluyoruz reia? 
Kendiaini te kin ettim. Sonra 

lumbur.dan dışarıya bakbm. 

aavurmıya başladım. 
Fakat birden bire ürktüm. 

Çünkil her zoman bllvilk bir ıa
daket ve itaatle yerine getirilen 
emirlerim fimdi çok istekalz 
kartılar.ıyordu. Bu auretle düt
manı yenmek lmkAnıızdı. 

Silratle .. bir karar almak l.i
umdı. Top •lctlne devam ederek 

Resminizi Biz 
Gönderiniz 

• • Size Tabiatinizi 
S öyliyelim ... 

Tabiatlnlzl anlamak ve reamlnlz:den 
bunu istidUU ettirmek laterııenlz bize 
bir fotoğraf gönderlnlz:. Fakat bu rcalm 
tabn bfr poz:da çekilmiş olıuu. Taki 
mütelıas11sımız: yanılmasın ve mütaleıı 
hatasına düşmesin. .. 

Resimlerinden tablatlerlnl öğrenmek 
için bize resim gönderen karllerlmlı: 
hakkında mlltehusunmız:ıa cavaplannı 
aıağ'ıdıı okuyunuz: : 

~ 
Kütahgada ". Rıza beg: 

Düşünceli ve 
ihtiyat 1 ı dır. 
Dostlarını ge-

lişi gfiz:el inti
hap etmez, in-
zivayı tercih 
eder. Fazla 
söylemez, di-
mağını işletir. 

Mes'uliyet e 
vazife endişesi 
vardır. Sırlanr.ı ızhar etmek 
istemez. Çabuk açılmaz. 

nndan, Rebiinin yaptığı yalnız 
bir golle, sayı adedini Oçe 
yükselttiler. 

Buna mukabil Beşiktaşlıl r 
da oyunun sonlarına doğru bir 
sayı yapb ve oyun 3-1 Galata
saray lehinde neticelendi. Ga
latasaray takımında Burhan, 
Vahyi. Kemal Faruki, Rebii bil
hassa nazan dikkati celbettilcr. 

Dnnkil maçlar neticesinde 
Galatasa:-ay 23 puvanla başta. 
F enerbahçe de 2 t puvanla 
ikinci gelmektedirler. 

Gelecek hafta yapılacak 
Galatasaray - F enerbnbçe ma
çında, galibiyet Galatasarays 
le\ eccüh ettiği takdirde San 
kırmızılılar ezeli rakiplerinden 
4 puvan f zla almıı olacak
lardır. Ber berlik takdirinde 
ise yine Galatcısarayın Fener
den bir puvan fazlası olacak
tır. Fenerin galibiyeti takdi
rinde, puvanlar yine müsavi 
olacnkbr. 

Bu Gece Boks Var 
Bu gece Şehzadebaşında 

Millet tiyatrosunda Kumkapı, 
Gala saray ve Beşiktaş kulü
büne mensup bazı amatörler 
boks müsabakalan yapacak
lardır. 

IZMİRDE FUTBOL MAÇLARI 
Diln lz:mlrde (Tllrklpor) aıfıra 

karşı beş ile (G6ztcpe) yf yenmlıtlr. 
Kartı yaka Buı:a ye Alta)' 
1nriliı kulllplcrf berabere kalmışlar
dır. lzmlr muhtelltfaln seçmelerine 
devıım edilmektedir. 

1 
BÜYÜK MUVAFFAKIYEr 

R CHARO TAUBER'in 
en iyi filmi olan 

eşe er Diyarı 
Birkaç Grın Daha 

• J 1 sinemasında 
dev m edecektir. 

geri çekilmek, böylece düşmanın 
önünden kaçmaktnn başka çare 
yoktu. Sonra kendimizi tophya• 
bilirıck tekrar hücuma geçebilir
dik ve bu sefer belki muvaffak 
tn olabilü-dik. 

Şimdi top at •. şimiz biraı. dü
zelmiş ve geri çekilmek için ver
diğim emir de şöyle böyle yerine 
getirilmişti. Bu vnzi}•et karşmnda 
düşman bizi yokınd;ın kovalamaya 
cesaret edemiyordu. Fakat uzak
tan uzaga takip etmekten de 
vazgeçmiyordu. 

Nede olsa vaziyetimiz emniyete 
girmişti. Der:hal geminin içinde 
bazı tedbirler daha aldım ve 
yaralılan ambarlara taşıttırdım. 
Buemirleri verirken leventlerin 
hlçbiriıinin suratına bakmıyor• 
dum. Fakat ıunu da itiraf edeyim 
ki efratta :eakl bilti, eıki kuvut 
ve eski rayret kalmamıftı. 

Sinemalar 

lfmllllil:mE:lıll!IE!!ll YARINDAN iTiBAREN 1m11:3i':IC:=-~ 
' ' • • ,. 4ı' 

ALEMDAR ve H i LAL 
sinemalarında birden iraesine başlanacak olan 

sesli, süz:lü, ıarkılı, daruılı ve tamnmen renkli şaheser bu senenfJJ; 
muazzam ve en muhteşem filmidir. FRANZ LEHAR'ın eserinden 111 

tebeı: olan bu şaheserin heyeti temıillyc:ii baııında ı:am mmıı:ın baritt" 

L A V R E N S T l B E T 
vardır. Meşhur ALBERT1NA RAŞ bale heyeti de 

iştirak etm!!' t dir. 

Bugün - Bu akşam : MİLLİ SiNEMADA 
JAN KIEPURA ve BRİGİTTE HELM'in ilk sözlü, 

şarkılı ve senenin en güzel 

CO <UN E E 
filmi cm.aalılı: muvaffaklyet kazanıyor. Napoli şarkılannın mnndo!lll; 
kltaralarıma JAN KIEPURA'nın söylcd.ğl sandalcı t rlulannın seyi~ 
mukayese kabul etmez yüksek bir t~:r altında bırakacaktır. BRIGn ~; 
HELM'in hayn:tefı:a oyunu, garip gihclll~i, tuv lctlulnln !ilk ·, Ayn~a fV"' 

JURNAL h:ılihaur dünya bav:ıdisleri 

Matineler : 2,5 ve 4,5 suvare 9,5 
-=....:..::-....::~~;:::; 

Sineman n 
Güzel e 

ÇOk 8 !VİınJi 

LAUR L·A 
·pL 

Refakatile ve 

Figüranın iştirakile . . 
sızın ıçın 

Tegan 
edece 

Pek yahınd:ı 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
JEANETTE MAC DONALD'in 

Zengin mizansenli fllml:ıdc 

Şu acı hakikati anladım: Türk
ler başlarında reis veya padişah, 
hakan her ne olursa olsun, ken
dilerile meşgul olduğu zaman 
ona Allah gibi tapıyorlardı. Onun 
emirlerini yerine getirmek için 
tatlı canlıırını seve se\'e ölüm ve 
ateşe atıyorlardı. Fakat onlar ih
mal edildiği vakit baştaki adamın 
hali harap idi ! .. 

Yine şunu da anlamış oldum ki 
ihmal edilen Türk Avrupalılar 

wibi isyan etmez, köpürmez. On
dan yvlnız ltüçü • mırıltılar duyar-
ınız. Fakat günün birinde reiı, 

bu ihmal ettiti adamlara daya
narak, bunlara güvenerek büyük 
bir tehlikeye ablırsa arkaaında 
kimıeyi bulamaz: Reisin ihmal 
ettiQi TOrkler, bir aiin cenk mey· 

1 
u '!'luına bi:ct'crde 

tenı.il!t vardır 

M S f{ A
RAL R 

3 pade 
Yazan : S:ıint -
George de Bo-

ühelier 
NakJedcıı: Ertuğ
rul fohofn B. 

AUCAZAR - Bağdat Hırsızı 
ALEMDAR - Plya!'ıkoda bir kadı' 
A S R 1 - Mahküm Kadın 
ARTiSTiK - Hayatı lsa 
ETUVAL - imparatorun Yaveri cJ 
WiAMRA - Cennet Yolu (Frarısıs 

EKLER - Yunan tiyatro trıı~I 
FRANSIZ - Y~an Opereti: 

lstanbul 
- M<!rscycz / 

1AJ1 K - Nq'elcr Dl) an (~ 
Tavbcr) 

MELEK - Yalan 
:.ID.LET T. - Naşit B. 

Mlııt - Coşlıun Belde 
F E R A H - Varyete 
OPERA - Hayatı lsa 
SÜREYYA - ( Kadıköy ) 
ŞJK - Aşlt Resmi Geçidi. 
( HALE Üsküdar) - Aşk Azıımctf 

Şchz:adcbaşı 

FERAH SİNEMAV 
bu gece: KUVVETI.I ıiL"k~MD/\ır 

devre 20 kısun birde:ı 

. 
21 Mart 93 t cmnartesı 

akşamı saat 21,30 da 

retti 
• 

rı 
Bilef er Fransız ti~~ı, 

rosu gişesinde satv 
maktadır. 

danında onu ıeytanlarla ba.f .,J 
bırnkırlar. . ifa 

işte, bir vakitler ufak bır ~ 
retimle, kendilerinden oO ~ 
daha kuvvetli olan düşm•~ 
solukta tepcliyeo levent ~ 
şimdi kendilerinden çok ku;;,,ır 
bir düşman önünde geri çe1'1 dt
ler, açıkçası m ğliıp olmuf .. di,, 

Keder içindeydim. keıı ~ 
k ~ l ·ı· . ! 1:.1 anca ıs .. ze sevgı ımın V' ..lı 

koynunda nvutabilirdim- ~ .. ~ 
rama d6nüyorduın. GüınUJ ~i..11 ..,i)Y,. 
kırbacımın ucu yerde ,ut•'"' 
niyordu. Tam kamaradan tJf. 
kıvrılacatım zaman göı.Ü,_ ~ 
1an kelleye ilişti. Beni I y 
mezlikten geliyor, etrafı~&" 
leventlere birtakım işler 1 
rlyor, emirler veriyordu. 1 

(Ar~•-' 



.,ıs._ SON POS1'A . 
'C::: o o tr == - -

l~lf I =B==A==N~.D=A==L==G==A==S==I ====: 

lhtiliJ Şebekesinin Başka Yer-
lerde De Gizli Uçlan Vardı .. 

? ~tı/c/a llaAJıutl., - 97 - Yazan: Z!ga Şakir 
-~·~ ~vrakı. bin uyfayı 1 rine sevkolunuyorda. 1 ftCİ Nişan ft Avusturya hu-
._._:-vızdL Hadise, bütün Bütün bunlan birer birer tanesi kapıcısı Erakel ve Mıgır-
tllahi 99 teferruatile meydana teabit eden komisyona malı- cbaa biraderi Ohanna Ye Je
... kkllUfb. Arbk tamamen ) sus; tanzim ettiği fezlekeyi, teni Osep ve Bitlisli F ıro ve 
-.ı• uk ~tmişti ki (Cinayeti şu büyük cümle ile niba1et- kitapçı Agya ve Y enant Ho
t-:._ --~ illet ve gayei lendiriyordu: neayan ve lmlllp IDOstahdimi
.::""""P ~ ıbdaaı; mftcerret emni- (Firaren Jenevde bulunan ninden Maaok ve Bogoa ve 

!~asayişi memleketi ihlil- Lipa Ripa namı diğer Safo ve Haçik ve diğer Manokun dahi 
~- ~ et olmayıp, sefaretane refikası Sofi Ripa namı diler- vicahen ve iDalıkcmei cina-
.... tane ve banka gi- le Mari Zayç ve Robiaa ~ay- 1etçe ( n&manei ibret ft inti-
~makin ve müessesab nın ve kezalik firaren Filibc- hah olmak ) ve filcümle ter-

bbıyhe ve maliyeyi tahrip de bulunan mevkuf Jorisin tibat ve ihzarab mel'anetkira
er ava etmek gibi birçok zevcesi Anoa Nellem ve Sil- nenin ( aayei muvaffakiyetva
Y•b mefsedetkiraneye içti- viyoriçi namı difreri Vahan ve yei hazreti hilAf~enahide ) 
·~ bu suretle ecanibin Odcsada bulunan madam lşko- meydam vuzuha • kılınmış 

afü maddiyclerini ihlal ile va ile esasen Ftlibede mille- olduğu irae edilmek llzere 
""""'zıı.•11abütaala devleti Osma- mekkin bulunan AnbıftD Koş ( alenen icrai muhakemeleri ) 
"9d ile düveli ecnebiye bey- Amca Alacacıyan ve arabacı zımmada mllddeiumuml Ye 

e caygir olan ahengi vi- Jorj Petri V arşamof yani Kir- ma.tutiklikçe iddianame ve 
~ 1~e meveddeti aakisedar kor V arşam ve Y ervant Ala- kararaame tanzimi ve heyeti 
~ '" gibi efkin leimane ve cacıyan ile Sofyada tuhafiyeci itlaamipce alel6sul herbiri 
lıılekit.ı vahşiyaneye mlistenit) Takvur Appyamn ve Vanaa- cinayetle itham kılınarak mah-

da bulunan Y enant FraD201- kemei cİllaJete sevk ve tea
~ zamanda komitenin yan ile Rusçukta Hayık ifa- limleri ft, llatik tekerlekli 
'- ) deki şubesi de meyda- lakyan nezdinde makim Ardq araMnm ,tbnriikteıı çıkanı. 
M çıkan\mışb. Orada da bir- Veledi Hadk nama dii• Tor- mau emrinde bilfiil muavenet 
._. evler taharri edilmiş, •e kuman we ltalya tarildie Ame- ve dellletleri anlqalan •İmaar 
liıL~Jetli miktarda (allt ve rikaya gittiji aalafalan Mıtırdıç Mihal ve Mateo lle demir 
~b uariye ve eczai muzun} GaripJ&D we Bulgaristanda sandığı imal ve ilazar eden 
~eat e~ilmifti. balwwa Karebet Atodua ve Milto ve Manollba ( eılıası le
\lt 8atiin ~u ibtilll _ ıel;>e:kesinin kezalik 8ulgaristaaa firar eden ime )l aiıa makaaıt ve niyab 
... ~ Pıreye bagh ıdi. Ora- Karakin V arpk ve Ovakimin mel' ananelerini ve hal ve vazi
llıL .. bırleteıı komite azalan bir taraftan celp ve istirdat- yetleriai bilerek mllşareket 
~ bir depo vazifesi ifa lanna mliteallik oJaa maamellb edip etmedikleri mahkemece 

ardı. BüUln bu eczalar kanuniyeain (alel6sal) ifa ve takdir olunmak lzere merku
balar, Pirede toplanıyor ikmalile beraber haklannda IDUDUD dahi mahkemeye inal

~ loaıra hmir ve lstanbulla gıyaben; ve mevkuf Belçikalı leri muktezidir. J 
~lunun icap eden yer\~ - Joria ve kapıcı Manok ve kah- (Arkut Yar) 

Tombala Müsabakamıza 
Zaman Dahil 

Her 
Olabilirsiniz •. 

. 
Şartlar Pek Ziyade Basittir •• 
Bugone Kadar Çekilen Numaralar ( 17 ), ( 81 ), (52), ( 27 ), ( 13 ), ( 7 4 ), 

( 41 ), ( 62 ), ( 51 ), ( 21 ), (7), (78), (42), (22) dir-

Müsabakamızda 
Mutlaka Bir 

Livhası 
Hediye 

Olan Her Karj 
Kazanacaktır fi 

~ON POSTA ) tarafından tertip edilen keten pmlek. yiln battaniye, pamuk battaniye, 
~akanın ıimdiye kadar yapılan mllsaba- kolalı ıömlek, bdm ve erkek f91Uİ7eleri, 
OM._a laazaraa miihim bir bUSUliyeti ıudur: kazak, gideri eldiven, tayyare bileti. kuştilyl 
~ --.Ja oyununda IAvhuı dolan her kari mutlaka yasbk, kahve takımı, çatal, bıçak, kqık 
........ ~ kazanacaktır. Ll.balarm adedi ka~ takımı, pijama, ıekerlik, kol dlmeai, fırça 
~ olaun. Hediye listemizin ilk ima pdar: t•kmu, o:yuncak, buton, kolonya. heJkel, 

lestif adediniz ·-·· ..... ~ t - Her ullr • kelime -.. e6 
leceldlr. 
s-H•lla llld.a illa_,_ ............ 
f - Her S ntmlaa fal-• t 

bpoa Ulft edllaaelldlr • 
5 - ff• kupon lbertndeld tarlht .. 

Wr Wta _..dede ..eı•erc11r. 
SON POSTA 11 okuduktan 

eoara illa kupoaunu ..ıda,.
mz. Buadan S adedbıi llA•mas 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta De ldarebanemiıe ıan
derlnlı. lllnınızm ıazeteye ıir
mul için bu kadan k!fldfr. 

== SON POSTA -
BEDAVA Al.AN KUPONU 

15 - Mart - 1931 

ESKl$Elllll OICUYUCULARnmA -
.... d ........ -ı..aw...
.. , .. - w ıuet.ı.t.lala .,,..._ 
•kklw ..... dairem. kada- ......... 
................ 1a1 llltlJWNllR fforO& 
oll• tlc:GeblWI .. .._.al ......_ 

UZZETLI TAru VB SEKERLED-
ua - BaldaYa, ...... .... ...... ba· 
.. _.... .... Wvua, .... ıeaç-
.. " ldlJ.t. isim tok ........ .. ..... ,... 

Şltllı ....... ıotu,.... lnet .... 
...... -.s ....... 

Deld• Rlfat Saib - cilt ~ 
bel.ofukhafu aDtehuma. Ca......... c.rw ...... a. 17 

BULGARJsTAN, ROllAHY A - Ve 
batlll A mapa tehir ye ldSJlerlllİJa nle
dldo bll.,.an ldareH rem• IObalan 
...... flalla ppmaldaJl& ......... +- ... ttata .ıw -. o• bet okuı.k 
•• .... ..., 1111 ut tepsi lmarbaak, aç 
dlrt tı•ınoıl ,....,._ stW bJrbç 
çeflt ....._.. ı&aıktecllr. 

Galata Topcullr eachlulnde 
C2SJ -.da ALI HOsNv 

KOBAY lsTIYDıa.aa - Kellap 
ilıılf18C1 .... clokts ..,.... ........ 
.......... , ..,... eaddeolllCle " ,. ...... ....,. ......... 

..Z A Y 1 - Kanuni Sıdtaa Sllleyman 
n1m ... atıktebladen aidatım .... det· 
......... ,. erledlm. yem.tal flbr•· 
c ..... MldeWa laDkmll ,.ast•. 

SJ6 ee...ı maualannclu 
OSMAN REllZI ____ __,;..:..; 

Z A. Y 1 - Şahaama alt ..._. ehli· 
,..._, aaJI •rled&. Yeaı.w a14kiuD 
ltla ....... • .... JOktur. 

A.RA.PKIRIJ RACi 

llAKINE iLE HA TA.SIZ Y A.Z1 işi.Dl 
S1r1&ec1•c1e y...,....._. ........ (Belit) 
ot.o No. t. 

~!~ İnciye ı Nakten (150) lira Yeya (150) el yemek sepeti. P1 takımı, ylln ·~· Y~ 
ı-~ eua. takımı, zarif dıvar •e mua takvuni, d1t anada çekildiği saman enelli 
~ ııciye ı Bir gramofon makinesi. macunlan, elektrik feneri, trq ma~ hangi numarah IAvba dolana 
(.\) tincüye 1 Nakteıi (50 lira. ~ btçaldan, cep, ~ davar ... t1en: " o numaralı lvhayı intihap etmit 
~4) üncüye ı Bir radyo makinesi den para çantan, den portföy, de~ fenlen llan bGtün karilerimi& tombalayı 
el) iııciye ı Nakten (25) lira. kadıa ~ deri enak pn!-'- deri el lcannmıı olacaldarchr. 
ti) lllcıya : Bir albn saat. pntui, den mektep çant.. ipek çorap Bu lrarilerimiria hepsine de 
~ 4ır.t. ve dlbaldi listeden bqb verilecek kadın, erke!.: ipek boyun atkıu. muhtelif aıutlaka bir hediye verilecek-
~~en bir kısmı da pnlanbr: cim n nevide kıra vat, ytln yelek, ipek yelek, tir. F alrat 1aec1iJe1erin kıymeti 
~-~ ve erkek ppkaları, maniknr taJmm, kafkol.- ( Arkası var 1 amhteliftir. Ba hediyeler ile 
~t lrarilerimiEİn ellerinde bulunan 

-.._ ~izin tertip ettiği tom- Müsabakamız Nasd acllia nezareti altnıda çekile-ktir. llra numaraama rlre tevzi 
~ekte akumın n~aralan Tertip Edildi ce • edilecektir. Yani tombala bit-
~ ~ cle.am ediyor. Ge- 4 - Kuilerimiz; DllP'Luala- tifi aman bu ara numaralan 
'il, ııbw ve gerek diğer Mu.abakamı11n prtlanm. rm matbaamızda çekilmeane çekilecek 

~erde bulunup ta çekilen ilk. umanl~a • t~. .edeme- fuda verilec.J.: zamana kadar • Y~ herbiri hediye 
-.._. ~ 1 karii mu ı..ın kısa ""•• liatuinde ıaruuıa isabet edea 
... ~ neşredilen (12) IAvha llUI 0 an erı r- - elleriade hulmaan (12) !lalı•••• bedi~· alacaktır. 
~ ~ etmek • - .:a habrlatah• oa amini de takip edecekler. T 
111ııııı...: içb.eu • d Ye ÇiZ 1 - Karilerimize her tom- -1.:1- • OID za T ıutra Karile-
~ lr .. ~1e~."-.o;;e aazete bulun- bala .. :_:_..1- -1...1.J... -:u (ı~\ Fakat numaraların ~~esme -r 
~ L ---.q •matbu ....- --.• •- •ı fwla wwildiii aman ba oa rimizde 1 tirak Edebilirler ~ ~ llA-L -1an d .•az• tue llfta tefti ecfihejp. !I..! 1•-L-d• .. b=• a.--....: .. : _,.._.. '-"'--L-1 ' ~ .._..... aıma ve ko- ha • h"t UU IATllll - .. _.._... .-y- IRaftU'U iarlcia.. Waaaa bJ; tedarik edebilirl 2 -Llv tenıatlDlll 1 am cekler, pzeteain hlıflDCla Def'" karllerlmb. Wu, muabaka•n• 
k.._~ la-nlarcla Utni er. tti- ~!t. alhdm ferdua olan redihMlde oı.. Jmpoal.•la '-ndllvlnln de lftlrak ..tip ede-
~ ......._ _ .~ e İtibaren mathaamız- 4arlar 
~ ;,11a1an her na•la kes- da her ailla (ı) numara çekil· birlikte matNaw• ıetire- •

11;:":,:':..:W::: karl.:,lai 
-.., o&.. k~u bafaza edeme- melde " muntazaman ilin ~-. veya pollla ile içine llnal etmeıl elbette mGmkGn 
~la'~ d erimk izin arzula- eclı1mektedir. cevap verilmek llzere aynca detidlr. 
ııL~ be ere • kollebiyo- a - Bir mOddet aonra ac:lreali Ye pullu bir zarfn Bana ratmea tari eclellma 
~ bir u lhhalan ihtiva kartlar dolmıya yaklqtıfı za· koyarak llanderecelder tasdik Müaabakamıaa tatr• karileri· 
~ 8-1 •iktar gazete ayır- man numaralann matbaamızda ettirecekler, aym zamanda da nala de lftlrak eclebUeceld•cllr. 
~ ~~eler karilerimizia çekilmesine fuıla verilecek. ba mertikleri llvhaya mahsus Bu ma ... tla kartlarm• taıdlk 

......._ durmaktac'U: ..atebaki mamanlar, tehrlmi· ... ettlrebilme&.I "..,.. -ruı 
lr..\,i • IMır dakika t.. lia bGJllı bir ............. bir 111'& IUlllWUl alacaklardu · •a.hil•elwl itle kwlileriae W 

ildir. kuilerimiaia &alDde, katibi llltebakl numaralar aine· derecede nmlD barakılacakbr. 

Sa,ıa 1 

BIKAYI • 

Bu Sütunda Hergün 
Nakili: S.1'flf!r Bedi 

Bir Kıl Yüzünden 
Nadye Hanımefendi dul 

kalda. Erkebiz ,.....,. l'UI 

olacak kadar yqlı. tekrar iyı 
bir izdiftç yapacak kadar da 
ı~ değildi. Uzun uzun dO
ttlndl ve nihayet, kendine gizli 
bir lpk bulmaya karar verdi. 

Naciye Hanımefendi gibi 
oba bet yqlannda, hilA gil· 
zel ve daima zengin bir kadın 
kendine bir Işık bulmak için 
unmızda ve fehrimizde pek 
te mun mua dilfibımez, fakat 

Naciye Hanımefendi, Şişli aa
loalannda, yahut Yat kulübün-
de, lemini ıarip dedikodalann 
çevirmaimlea zevk .Imıyan. 
keDdi haUnde, lelli& we çekia-

pn bir bdmdı " ismi geç
tiii •akit: .. Filbm metresidir• 
clenmeaini latemiyorda. Belki 
ele pek matavuı olduju içini 

Uma mma dllfOndll ve umıı 
azun aradı; en monunda, bllt8n 
YUıflan haiz hir Apk buldu: 
Aziz bey, keııdiaiııden daha 
ıı~ we claha gtbel, kendiaia
dea daha .mz ft daha çe
kinpa hir adamda. Mezar aibi 
kapalı •• m Termiyen bir 
kalbi ftrdL 

Çabuk anlqblar. Arada 
bir bulutayorlarcb. Fabt Na
ciye Hf. , Beyoğlanun karanlık 
aokaklarmdaki aparbmanlarm 
perdeleri iDilc arka odalannda 
vuku bulan bu mülakatları bile 
tebllkeli ı&-Byordu: 

-B 'lla ~ssl ..._ 

Bahu pliyorclu. Naci19 Hf. 
adadaki blytik kaşldme tqın
cla. Aziz Beyle büttın bir yd 
menimbd orada beraber ge
çirmek istiyordu, fakat mlltc
ceuia launlarua 16zlerine per

de çekmek için bin ıey d&
tlndtl. nihayet doıtlannı b&ttbı 
yu mevsiminde k6tk6ne ça· 

Süt Çocuklan l 
Dispanseri r 
Edirnekapacla bir alt ço

culdan diapamerl açılmak 8-
ıeredir. Dispanser yapılmak 
kere Ali Pata medresesi ta
mir edilmektedir. Medrmeuia 
bir kısmı dispanser olacak, 
dit- bir lmmı ... lfÇI bdın
lanD ite tiderkea çocaldanm 
harap barabbilmeleri için 
.. Çocuk bakım evi " ittibu 
edilecektir. Daha birçok mm
takalarda b6yle evler açıla-
cakbr. 

AvusturJI Ve Totunlerimiz 
AwcwturJalalu bu &'/ lçillde 

memleketlmisdea mDbim mik
tarda tltllD alacaklardır. Bu 
mek•tl• plqwla memleketi
.-. A~ bir laeyet ....-.m. ---Yeni Netrlgat: 

Foto Süreyya 
S&leyman Sllreyya Beyin 

Jakıada •Foto SDreyya. Da

mında edebi, fenni ve apor 
makalelerile fototrafçılık w 
ainemacıl.k baklanda mal6mab 
havi renkli ve reaimli bir mec
muua üatipr edecektir. 

iumıya karar .erdi. 
Her clostm.a ayn 1* oda 

tahsis etmişti. Aziz Bey içim 
de kütnpane odasını ayardı "' 
en geniş, en m6kellef karyo 
layı onun odasına koydurdu. 

Eş, dost geldils ve eğlen
celi bir sayfiye bayata başladı. 
Gece yardanndaa •ara. her
kes yatınca, Naciye Hf. gizli 
ve dar koridorlardan çıplak 
ayaklarla geçiyor ve Aziz Be
yin odaama geliyordu.. 

Bin ihtimamla soyunuyor, 
6atlnden çıkardığı iğneleri 

bile ayarak perdeye sokuyor, 
hiçbir iz bRakmadan bu gizli 
gece liyaretlerine nihayet •e
riyordu. ... 

Bir abah Aziz Beyin yata;ım 
tophyan hizmetçi kız, yut.
im a.tnnde, uzun, par
lak, An bir kadm saçı 
buldu. Bumm Hanımefendiye 
ait olabileceğini bir saniye 
habnnclu aeçirmedi ve b9 
saçı atmıya kıyamayarak, do
labm a.tnndeki abajur heyke
linin bapna ...... 

O glD davetlilerden bir 
lmmı, kitap almak için, Aza 
beyle beraber ba odaya gir-
dil•. 

Bir tanesi, heykelin başında 
albn bir çizgi gibi parlıy• 
saça yaldqb, buna yakındu 
baktı Ye bir kahkaha salıverdi. 
Nicia 8'Jd8iflnll 80l'Ullara ce
np 'fWllledi, albn lnlr .. cun-
da akladı. 

'itte b6ylece, o yaz, büttıa 
adanan kibar Alemi şu haberi 
6ğrenc:li ve tekrar etti: ••Aza 
Şadi Bey, Naciye Hanımın aşa-

lodır." 
Bir saç kılı, Naciye Hana· 

mın adının çakmasına lcAft 
geldi. 

Bilmecemizi .. 

Dojru Halledenleria 
Hediyeleri 

Birer Artist Kartı Kazananlar 
A.llkara Clmhmiyet mektebi "9 

Naci. Amkma ...... .,.. •ektold -
Huu, Aakara ...... aahallelll 
................. O ....... A.akmll 
C...la..,.. ....... J17 .... ..... 

Yola .ta melltcbl 41S FJlıınt, Ana. 
~ mektebi 227 Keaal, EcUn. 
oa•atı.r •oldeW '1 AN, KaWaı .... 
tU N ... tl, Allkara Atpuan ble IMlt 

..... ..... u ~ AMsa ...... 
llMol 122 Hilmi, Aakara llMll • 
..... .., A.11.a .._ .._. m ....,.. 
K .. •ı .. • Kltepp Valalt .,_. ...W. 
.. Clbat,Keea ................... ... 

cllael auf Muam-, Ankara onela 

lleool 7' ........ Aakara elif lablW Halit 
....... A.abra erlıela .... IS C..O, 
Aakua _.. .... 51 Zül, A • • ··n··· ,._, ta .+ ...... 5 ..._ 
A.aır.a Hlaa,.t etfal .,.,..... 7 
Eaol, A.ura ca.r..ı,.t •• amw m 
Uwi. Vefa _.. • ıHıW m a.ll(t 
Gldepe .,...., m 111mo1 za,-. 
A.akara tapa _........... Arif .. 

br4etl ..... ~ ~ .. 
._. N.,,... .. oolrak No. 14 Al-, V• 
fa Glta .. 11t.w 7' Oallp, YIU&aek ti. 

unıt aeldılltl '" zı,., ldlnle .... 

.... 117 • • " n.-l:aıdıh -
T-a.,,..eı •·. 



• 

Şimdiye kadar emaali piyasada g~rillmemİf 

iki Defa Anasonla lnbikten Çekilmiı 
FEVKALADE 

RAKI BOMONTI 
Lezzet ve raplhası ı•yet nelü, terldl.i. 

fevkalade aaf 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrBbe kifidir. Her yerde arayınız ... 

125 Kuruı Yüzü ile Kuştüyü Yastık 
lataml'• Çakmakçılar'4a KııttiyG fabrikasında yüzile plte 

12 liraya, yüzlle yorpn 15 liraya, yathboya yaatak S liraya, kut· 
to,.tnGn kiloau 125 kuru1tan bqlar. Kuştüyüne mah11us kumqla.r 
~ok acua aabhr. TeL l11t. 3027 

TÜRKLER iÇiN 
Kela1hlda 

LMANCA ôGRENME USUL. 
llUelllıfleri: 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDl 
Ala.. U.... •lteltt'N• Ye laalr erkek u...ı Al..wa 

.,,ıy.ı .... u ... 
Seae 19!0 

1 Ciltte S Kasım Flab 250 Kr. 
latanbulda Hlisnütabiat matbaasından ara nıı 

.... lllııiııııl ............. R]• ................... .. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Konb'at Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINll 
Büyük bir liyakat, i ina ve dikkatten çok 

memnun 1 alacaksınız 
Protestolar misli görühr. mit bir siiratle ~der •• 

iSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat Ye en 
Tem iz lokantad11. 
Aynca 1 liraya 3 ye-
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşİfİ da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 
Dr. Mehmet Ali 
drar yol14. hastalıkları miltehaHıs 
irkedde Betir Kemal ecıt-•I yamıad 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
ıoğukluğu Mütehus111 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükumet konağı civa-
nnda eski ikdam Yurdu kar
tısıada 71 numara birinci kat. 

Her giin saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 

Belsoğukluğu 
Ve Firengiye 

Yakalanmamak için 

PROTEJiN 
kullaıuDU. Her ecunede buluaur 

Dr. Horhoruni 
Belaof11k.hıtu- Freqt ademl lkticlar 

t-4....tha•eal. Beyotlu Tekatll7- J•
•••da llekt91> .. kak !S Tel- 80. SU2 

Şişli'de 
Müsait Şeraitle 

KlraJak veya aaulık e• 

llctrutlyct lnet pqa sokak No. ıs 
Garaaek lçla ı içindeki bekçlJa. 

l G&ilfıaek için ı Topaoed• Seyriae

fala muhaaebealade TaJha Beye 
mlracaat 

DR. SEM RAM S EKREM H. 
Çocuk bastalıklan müteba.uw 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hutaneai kulak, bofas 

burun hutalıldan mütelıa.uıaı 
Beyotlu Mektep •okak No. 1 
Telefon Beyotlu 2496. 

FATiHTE . 

Sahlık Arsalar 
Fatihte, Hafızpqa cadde

sinde Mimarsinan muhalle
ıinde atik Alipaşa medre
ıeai ıokağında (17) ve (15) 
nu:narah evlerde m6stecir 
AH Rif at Beye müracaat 
ediniz~ 

Harita lizerinde ifraz edil
mi,, 4400 arşın sahasında 

(21) tane arsa vardır. Hep 
birden veya ayrı ayrı satı· 

hktır. 

GOLHANE SERİRİYA Ti Doğum ve kadın hastalıklan 
MU AL L 1 M LE R I N D EN 1 mütehassısı 
Dahili, ve intanJ hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 
DOKTOR 

Hüseyin Naşit Adres : Babıali caddesi 
viliyet karşısı 15 No. 

M-1e:ıehaueı Telefon l.taıabw 2523 
lkametj'lfu C .. H 22J6 

'I Türbe, eski Hililiahmer binası 
No. 10 Telefon ist. 2622 .......... ....., ........... 

80N 

lar'k ı.tibl.uab tlculJ• mlwM..a 

llTANBUL 
C..art .. ı 

Bugün Beklenilen 
Vapurlar 

Saadet • Tirle - lzmirden 
Tayyu • • • lıcmİI' AJH• 

laktaa 
Menin • • • A}'Yahktu 
Marmara • • • Mudanya Gem· 

ilkten 
Bull'arya • Bulrar - Pireden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Gillnihal • Türk • Bandll'maya 
Bandarma - • • Karabiıaya 
Aaya • • Mudaaya 

Ge!ftlit• 
Bulıarya - Bulrar - Pireye 
Dafy• • Romanya • lakende

rlyeye 
PiyH Lotf - Franıes • Ptre 

Napoll Muıilyaya 

Seyrisefain 
Merkez acentesh Galata k3pril 
Bat• 8. 2362 .Şube acenteab Sir
keci MGhOrdar zade hanı L 2740 

İzmir sürat postası 
(Cumhuriyet) vapuru 15 

mart Pazar 14,30 da Galata
dan kalkarak İzmire gidecek 

ve Çarşamba ıab 
gelecektir. 

Raspa ve Boya işçiliği 
Münakasası 

Tilrkiye seyrisefain idaresi 
vapurlarının kazan ve aksa. 
mı aaire rupa Ye boya it
çiliği ıarfnameai mucibince 
bir sene müddetle ve açık 
münakasa ile talibine ihale 
edilecektir. Kat'ı ihalesi 16 
mart 931 pazartesi ıfinD 

aaat 16 da icra kılmacağm· 
dan talipler prtnameyi g6r
mek için her gUn ve mllaa-
kasaya iştirak için tarih 
Ye saati mezk6rda münakua 
bayetine gelmeleri. 

Alemdar zadeler vapurlan 

Millet 
15 

Mart 

vapuru 
Pazar 

glbıU akşam aaat 18 de Sir
~eci nlıbmından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayanak, 

Samsun , Ordu , Gire-
aon, Trabzon. Slirmene, Rize, 
Mapavri ve H'1pa) ya nimet 
ve Vakfıkebir, Görele ve 
Onyeye de uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli: lstanbul, 
Meymenet hanı Alemdar 
zadeler, Telefon: l.tanbal 

1154 

VEL ZADE VAPURLARI 
Karadeniz postası 

iKTiSAT vapuru 
14 Mart 

CUMARTESi günü akşamı 
Sirkeci rıhtımından hare·. 
ketle Zonguldak, · İnebolu, 
Gerze, Samsun, Gireson, Trab-ı 
zon, Rize ve Hopeye 
azimet ve avdette ayni lıkelelorl~ 
Of, Sürmene, Vakfıkebir Görele 
Fatsa, Ünye ve Hopeye uğnyara 
avdet e decektir. Yük ve yolcu için 

Sirkeci Alliye hanının Veli ude va• 
purlan scentasına müracaat. Tele 
fon: lııt. 980 

-•YENi ROMAN-• 

RAŞİT VECİHİ BEYİN 
FEDAKAR OOGAN 
romanı yakında çıkıyor. 

İkbal Ktıtilpaneai 

Çocuğunu 
istikbalini 

Seven Anne, Onun 
Düsünen Annedir! 

!_1 
1Cı 

Bir Kumbara Alarak 
Çocuğunuzu Sevindiriniz 

lTÜRKiYE İŞ 

u Tayyar 
Piyankosu 

3 üncü keşi de 11 nisan 931 dedi 
BÜYÜK .ikramiye 
100,000 LİRADIR 
A Y R l C A : 40,000, 15,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 

VE: 30,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

DOKTOR FEYZİ AHMET 
Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar mötehasınıı. 

Cumadan maada her glln &sat 1 O dan 6 ya kadar, bula 
kabul edilir. 

Adres Ankara caddesi No. 43 
Telefen lataıabul 5899 

· ·Lıı••· ... J·e· . 
-...~ ........... ~. .......... ...,.. .. ..,.. .. .. -.. ...... ..,...... .... ..................... 
-~--~ .... ,..,_ 
.._., 2 

1 

... ,,_,. o ....... ,, ........ 
Dr.A. K~ 

Cilt, ..................... :~ 
lktldu muay••• " el.Jdrlk t.d 
Karalr~ Barektl fvuu aarMıa•:i• ~ 

Dev"redilecek İbtira Beratl 
"Kauçuk tabanb buden ır-d~ 

na tanı lmallae,. dair lN __.,,,-,J 
•erlleo 445 aamarah ihtira a,e,.V:, 
aabfbl meıkQ.r berab taaamea .. ~ 
mek veya ODU latfmale m&.aad• -' 
anuauod11dır. , _,J 

Bu bapta daha fula maldmat ~ 
.... it hakkında konytmak için Y~ 
kaldınmda 66 numarada J. B. D_..,. 
fimıaaına mUracaat edllmul. 

'ie vmt, Siyaıt, Handı.. ve Halk gaS,ı -İdare ı latanbul, Nuruosmaolye 
Şeref aolcajı 35 • J7 

Telr~">Dı lataobul • 20283 
Potl.\ kutusu : iıtaobul - 7.Cl S1,_ 
Teli'fal ı lttaıabul !ON PO 

ABONE FlATI 
TÔRKIYE E~ 

1400 kr. 1 Seno f700 k" 
750 ., Ay 1400 " 
400 " 3 .. 800 " 
150 .. 1 ,, SOi Jll 

Gelenevrak ırerl verllmaıı. .. 
hanlardan me.ullyet ahnıll 

-----~: 
Mes'ul Mildllr: Hdlit 8-11' 


