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Oyunu •• SON POSTA Halkın gö:dlcf ün Halk bununla görü. llERGUN NEŞROLUNUR Kupon: 75 SON POSTA Halkın kUlağıdar: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Hafk bununla sö ler. 

IMTtHABATIN NETiCESi rALINDIK
lAN SONRA FETHi BEYiN BiR 

ABDÜLKADiR SEFALETIE •• 
:~~:u~~:::!~:0~~c~~A~~~ Cürümlerinin Cezasını Çek~ek Şartile 

DEVERAN ETMEKTEDiR.. • e e ı• 

~=====M=e=m=le=k=e=t=ım=====ı=· z=e==D=ô=n=m=e=s=ın=ı=· ==st=i===y=o=r ·=·· 
~hdülkadir Pe- Şiddetli Bir Mücadele Ltizımdır Bir J Bugünün Meselelerinden 1 
tiŞan Bir Vazi- F h y·· .. d e· Yaslı 
)ette Kaldı ti UŞ uzun en ır Gündür .. 

Aile Ocağı Daha Yıkıldı ~daaa. 16( H. M. ) -Şehri
' itlen en son maiftmata 
~ la. memleketimizden kaç
~ rtindonberi Anhkyada 

' ~kta olan Abdülkadir 
~ı, ~u son ay içinde pek 

n bır hale düşmüştür. 
ft. l\ıta 'latanı unutmıyan her 

~akyafı bu, seciyesi çok ka
~tt_ adama yüz vermemekte, 
~dl daima hakaret etmek-

r. 

~~bdülkadir hem sefaletten, 
~ ~~ umumi bir nefret hal
~ •çınde yaıamaktan o de
"-te bıkmışbr ki yakınında 

\lııanlara • s . 
'rtlt Uçlannın cezasını çek-

~ !artile memlekete avdet 
~taino müıaade edilmesi 
~ lf.ıep konaoloaumuxa bir 

~ P göndermek istediğini 
eıniştir. 

~l,.k Kuruş 
~cıaşfzlar 

~· 

~ ' 
~,~ kuruş maq alan eytam, 
~likJ ve mütekaitlerin on 
~... k' birden verilip ali
ttıt~1 ~yor. Evelki gün 
~ taıran tatbikine geçil
'11tı,k . ~u hanımlar haklaraoı 
~Pllt •çın. bekliyenlerdcn bir 
l~ -~· Mıktarları kat'i iıUret
f'tla t ~ru. değilıe de binden 
.... , a inan ediliyor. 

illıı..._ ~f,,> ıı T 
~G ....... ..... ....... :::t ··~" 

F:alatasaray Mı? 
llu etıer_!!ahç:_ Mi? 
~P CUrna, bu iki ezeli rakip 
'it tn .. •rasında yapılacak maça 
bitti_ şabaka müddeti bugün 
'-)f~ artlanmızı ·dördüncü 
' •ceı okuyarak kuponlan-

e gi>nderiniz. 

Diyaribekirde Bir Kanlı Cinayıt 

Menemen - Burada Kubliy Beyin habrasını yada vesile 
olmak üzere vücuda getirilecek .JDeydanın plinları yapılmak
tadır. Resim, meydanın buflbıldl vaziyetini &'Ö8teriyor. Saha 
bir hayli '1eDitlİJ'ecektir. 

Bugtın öğleden sonra Eynpte 
16 mart şehitlerinin hahrası 
ta%iz edilecektir. O günkn kara 
&'ÜJıÜn bu yıl dönümünde kalp
leriminn ne derece yaslı oldu
ğunu aöylemiye lüzum var 
mıdır? 

Binlerce Katil.. 
Bu Dakikada Nevyorkta 

Serbes Dolaşıyorlar 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DÜN 
ÇEKİLEN 

NUMARALAR 

33 
-• 

44 

l • 

I • 

[ MG1abaka 
.. yfamuda 

t•rt!.ıırını yedinci 
okuyunwı.) 

SÜTÇÜLER CEMiYETİNiN ESKi RE;st İDDİA EDiYOR .• 

Bu Meseleyi Üç Ayda 
H~llederim, Çünkü Bu 
işten Anlarım •.. · 

Al:si Takdirde Masraflan Veririm. 
-"İstanbulun siit meselesini 

üç ay zarfında halletmez ve 1 
şehir halkına temiz süt içir
meyi temin edemezsem, bu 
iş için yapılacak masrafı öde
meyi taahhüt ederim. ,, 

Bu iddiayı yapan, sütçüler 
cemiyetinin sabık reisi Hakkı 
Efendidir. Şehir meclisinde 
sütlerin bozukluğundan bahse
dilmesi üzerine belediyenin 
tekrar süt mes:elesile meşgul 
olacağını işiten, fakat eski 
tecrübelerin iflisını yakından 
takip eden Hakkı Efendi, bu 
şehir balkının tekrar böyle 
manasız ve vukufsuz tecrübe
lere tahammülü olmadığını 
söyliyerek diyor ki : 

- İstanbulda fsterilize v~ ., 
· [Devamı 3 üncü sayfada 1 Slltçlllu cemiyetinin aabık rc ial Hakkı Ea 

~~~---------···----------~~-
Büyük Bir Balık Sandalı Devir i 

Vali Muhittin B. ( gazeteciye ) - Şehrin bütün itleri 
mükemmeldir, her huscata emin olabilirainiz. ıtanbul halkı 
hiçbir pydm cmdip etmemelidir. 
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( Halkın ~si ) DABILI BABBBLBB Günün 

İlk Tahsil, Türk 
Mektepleri Ve . Kilisele~ . 
·. Maarifçiler V~ Hazınenın 

KOçGk çocukJar l~o IJk 
tahsilin Tlrk •elıtepleriade 
yapılma11 mecburiyeti, biç 
fGpbula •muml bir mem
auniyet 111andarclı. Dilo, bu 
karar miinaaebetile •arüı· 
tGjiımGz maarifçi, muallim 
'Ye müdenbler, bakınız ne 
.CSylGyorlar ı 

[Darülfünun ml\derrislerin
den Himit Sadi B.] 

Hakkı 
Osküdarda Evkafa Ait 
Olmak Li.zımgelen 27 
Parça Emlak Bulundu 

Üsküdarda (Surp Haç) is
minde bir Ermeni kilisesi, ev
kafa ait olması lizımgelen (100) 
bin liralık (27) parça emlake 
tasarruf etmekted ir. Bu emla
kin yerle.i (Selami Ali Ef.) ev
kafında iken (icareteyn) li olarak 
Hristodoı·os isminde b ir Er-

"Ecnebi mekteplerinin hepsi 
bir mahiyette değildir. İstan
bul da ancak bir iki ecnebi 
mektebinin tedrisatı ciddi ve 
uaslıdır. Ekserisi muzır mü- meniye verilmiş, o ve vnristeri 
esseselerdir. Bunlann mevcu- buralarda akarlar, evkr, dük
diyeti Türk mekteplerinin in- kinlar yapbrm~şlar~ır; 
klşafana da mani olmaktadır.,, Bu z.at öldiigü gıbı son va-

ir risleri olan Ağacan, Gabriyel, 
(DarGlfllDUD mllderrlaleriaden Şerif B.) ' Mikail de hiçbir v~ bırak-
"Ecneb1 mekteplerine çocuk.lan.aıw • • 

,aadermell mlyb; 1 &adrmemeU aılfb ? madan 6lmüşlerdır. Yem ve 
ŞGpheala kl ıhdermemek claba iyi eski kanunlarımızda bu gibi, 
olur, fekat hali hazırda buna lmkf..:ı 1 • kıf olan emliki.n aa-
.8rml1yorum. ÇUDkQ mekteplulmh klli y~r e~ va ük , 
•lmadıtı ıfbl ecnebl dllJer• lhUyacımut hiplen öld ten ıonra •arıs 
~ktur ve bu dlller ba mektep' erde bırakmazlarsa bunlann baıi
:bislmkllerdeo daha kolay tahıU edil- neye intikal etmesi lizım gel-
mektecllr.,. kt d' H • d f me e ır. n!'to oros e en-

• dinin varisleri öleli birçok ıe-
( Darülfllnun felsefe tarihi kil h 

mtiderris vekili f elıefe doktoru •. eler olduğu halde · ise er 
Orhan Sadettin B. ) nasılsa bu emlake teaabllp 

- Ecnebi mektepleri papaz etmiştir. (9'l7) ıenesindc bu 
mektepleri oldukça buralara emlikin mahlul olduğu Evka-
çocuk gCSnderilme:ı:. fa haber verilmiştir. * Evkaf bu hususta tahkikata 

[ Ticaret mektebi ilisi mual- bqlamış ve emlakten Gc;ünü 
limlerinden Mehmet Servet B. J bularck t alm•• 

- "Göndermemelidir; çünkü apusuııu "Y .. ve 
memleketimizin killtür k&ayetsi~ satmıtbr. 
litinden istifade ederek timdiye Diğerleri lienliz kilisenin 
kadar ya,ıyan bu müeaseaelerin, idaresindedir. Bunlann da ta
arbk bize Avrupa dilşünüş ve pusu tetkik edilmektedir. Bu 
yatayıf hayabndan ıeürecek pek 
~ok teJleri yoktur: Çocuklanna günlerde senet alınması muhte-
Pdece liaan ötretmek istiyenle- meldir. Son zamanlarda Hristo
rin bu arzulannı baıka tilrlü te- doros efendinin çocuksuz ölen 
min etmeleri blr milll vazife lıa- son varislerinin lstanbulda 
llne pmifUr. Türkiycde Türkler Kaşıkçı, Pilyilk yeni hanlarda 
için ecnebi mektebi, Türke birçok odalan, Samatyada 300 
do at olmıyanların elinde 
ıençlitin ıuurundaki keaafeti dönilm arazisi, Y edikulede 
tedrici surette azaltmaktadır, birçok emlikinin daha bu
kaoaatindeyim. Ne u:ul ltib.. lunduğu evkafa haber veril
rile, ne verdikleri yenilitin ve miştir. Evkaf bunlannda kayıt
lerblyenin kıymeti itibarile bizim lannı aramaktad&r. 
milli müe11uelerimizden dah• 

· kuvvetli olmıyan bu mekteplere 
münevverlerimiz.in ıösterditi te
"Yeccühü manasız ve aebepsız 
addetmiyorum; yalnız bu manayı 
tah)i) etmek memleket lehine 
olmua •erektir.,, .. 

• 
(DuGlfla- aGdeniılubad- $eJrfp 

Bey) 
- Tlirlı: çocuklan Uk tahllllerlal 

Tlrk mekteplerinde y~pmahdll'lar. 
Orta 9Cllebl mektep1erlae ıeUneeı 

Bu mektepleri hUkQmet ıılo blr tef
llt n mankabeye Ubl tutmahdır. Ço
pldanauaua daba (5-10) MDe için Jlua 
..._.ımda bu aekteplerdea latlfade 
Mmeierl ııöylenebUir._ 

Dispanserlere Verilecek 
Ehemmiyet 

Daimi enctımen dOn top
lanarak btuçenin hususi mu

buebe kılmındaki ııhhiye 
fulım koDUflDUftur. Bu fasıl 
240 bin lira olarak kabul 
edilmiştir. Bu sene dilpan
aerlere fazla ehemmiyet Teri
lecektir. Encümen Avrupadan 
Diapamerler ıçın yeni ve 
mlikemmel malzemeler geti-

rilmesini de karar albna almışbr. 

{ ViJayetin Meb'us Adedi Anlaşıldı 1 Günün 

Cetveller Sabahleyin Zab~a Vak aları 
Mahallelere Asıldı 

DOn belediye, viliyet ve ticaret mektebi aalonlannda 
çalışan makineler intib&p cedvellerini tamamen hazırlamış-

lardır. Cetveller öğleden ıonra heyeti teftişiyeye · teslim 
edilmiş, belediye dairesinde marangozlar tarafından cedvel-

lere çerçeveler yaptınlarak kaymakam ve nahiye müdilr
leri vasıtasile mahalle muhtarlarına dağıtılmıştır. Kartal, 

ÇataJ,ca, Y alova, Silivri, Şile kazalarında da defterlerin 
mahalle muhtarlarrna tevzi edildiği hakkında dün heyeti 

teftişiyeye telgraflar gelmiştir. Bu sabah bütün mahalle
lerde cetveller asılmıştır. 

İstanbulda cetvelleri çoğaltılan köy ve mahallelerin 
miktan ( 400) dür. Cetveller f 15) gthı askıda kalacak ve 
nisanın b irinci gününden itibaren müntehibi ıani intihabı 
ufhası başbyacaktır. 

İntihap Hakkına Sahip Olanlar 
Mü'hak kazalarda intihap hakkını haiz (53) bin kişi tesbit 

edilmiştir. lstanbulda da aşağı yukarı ( 300) bin kİJİ intihaba 
iştirak edecektir. 

Heyeti tcftişiye kAtibi umumilik bGrosu dGn gece Beledi
yedeki kayıtlar tlzerinden iştirak hakkını haiz kimselerin ha-

kiki miktannı tesbit etmiye çalışmlflır. Bugün lstanbulun kaç 
milntehibi aani ve binaenaleyh kaç meb 'us çıkaracağı 

ıureti kat'iyedc anlaşılacakh. Her yirmi bin nüfus bir meb'us 
ıeçeceğine göre dün akşama kadar tesbit edilebilen nüfusa 
nazara lstanbul meb'uslannın miktarı (16) ile (17) araaında 
olmak lAz.ımgelmektedir. 

Teftiş Heyeti Neler Yapacaktır? 
Heyeti teftişiye bugtine kadar ica ' eden defterlerin tetki

kile iştigal etmişti. Bundan ıonra da itin ı arı tetkik edecek-

tir. Teftiı heyeti azuından /\v i Bey dün b :r mubarririmize 
intihap saf ahab hakkında fU malümab vermiftir: 

"Tcftiı heyeti (400) mahalle ve k6ye ait cetvel Te defter
lerin tetkikini bitirerek bugün mahallelere dağıtmıştır. Kaza

larda da bu it yapılmıştır. Yarın aabahtan itibaren cetveller 
mahallelere asıJmak ıuretile ilin edilecektir. 

Bu dakikaya kadar İstanbulda aşağı yukan (300) bin 
mllntehip tesbit edilmiştir. Bu yekuna nazaran latanbul meb'u.s-

lannın miktarı eskiai gibi 1'Eai"a benziyor. Birçok itirazlar 
olmak ihtimaline binaen ull 1bekiki miktar (15) gün sonra 

anlaşılacaktır. Şimdi teftiş heyetinin •azif esi. mülhak kaıalal"' 
dan iatipri mahiyetteki 1Uallere cevap vermek ve vapılacak 
itira.ılan aekiz gün içinde tetkik ederek iptidai hükümler ver
me"tir. T eftit heyetinin hOkümlerini kabul etmiyenler mah
kemelere müracaat ederek iatinaf edebilirler. ,, 

Defterlere itiraz Müddeti 
lstanbal Beledlyufnclen: 

Meb•uılar intihabı kanununun 12 ncl maddesine tnflkan meb•uı 
intihabı heyeti teftitiyeıince tetkik ye ı !en tahkik edilen mGnte
blplere ait defterler 16-3-931 ı,bu paz.ırteal rGnGnden itibaren 15 
ıüa uılı kalmak üıerer lcap eden rerlere talik edilmittir. intihap 
haklonı haiz olan vatandatlardan aaezk'1r defterler münderecabna 
itirazı olanlann itbu lS gün zarfında latanbula belediye biaaıında 
içtima t;den heyeti teftifiyeye pulsu.a bir btld• ile keyfiyeti bildir• 
meleri busuıu lllo olunur. 

Yirmi Dört Saatte Olan 
intihar, Sarhoşluk Ve 

Kazalar 
Samatyada, Pandell Efendinin 

Bayırbabçe ismindeki babçuinde 
alb aylık lSlü bir erkek çocuk 
cesedi bulunmuştur. Tahkikat ya
pılıyor. 

* Şehremininde meyhaneci Yusuf 
Osman, arkadaşı Raif ile beraber 
aarhoş olarak yoldan geçerlerken 
bir alacak mese!esinden araları 
açık olan arabacı Mükerrt:m 
Ağaya rasgelmitler, hemen bıçak-
larını çekerek üzerine ablmışlar, 
yralamışlar, fakat az sonra tutul-
muşlardır. Mecruhun bayab teh
likededir. Arabacıyı TUran Raift ·r. 

lf-
Filip iıminde bir ihtiyar Rum 

Balıklı Rum hastanesine yatırıl

mış. Fakat iyileşmekten ümidiui 
keserek kendini pencereden aşa~ı 
atmııtır. Biçarenin beyni datıl
mıştır, .. 

Gazhçeımede hacı Hasan 
yapat fabrikuında çalıtan ame
le Sadık Ef ., kendiıini makine
ye kapbtmış, muhtelif yerlerin
den atır surette yaralanmıftır. 
Hayalı ümitsizdir. .. 

Rüsumat motörlerinde tayfa 
Yuıuf, Hrhoş bir halde Kasım
paşadaki evine gitmif, ev halkını 
tehdit etmiş; cam, çerçeve kırmış, 
ayni evde oturan Fatma Hanım da 
korkusundan üç aylık yawuaun"u 
zayi etmiştir. Yusuf takip edil
mektedir. 

* Şoför Mehmet Efendinin 2554 
numaralı otomobili dün ŞifADe· 
den inek,.n fireoleri bozulmuf. 
! i .non lf.mdinin berber dükki· 
nına çarpmıı, her tarafı parçala
mııtır. .. 

Bunlardan batka son 24 aaat 
içinde Gç cerh "Yak'uı daha 
olmuştur. 

lf-
Çocuklarmın kendisine bak· 

mamasından 1efalete düten Oıkü
darda Toyıarda oturan 85 yaşında 
Zeynep H. dün kibrit baılarıoı 
yiyerek intihara teşebbüs etmif 
kurtanlmııbr. 

Reşit Saffet Bey 
Balkan komitesi idare heyeti 

azabfuıdan çekllmittir• 

Tutun lnhisannda 
Suriyeli bir sermayedar pup 

De tiltün lobiıarı ara11nda cereyan 
etmekte olan müzakere netice
lenmiıtir. Grup memleketimizden 
ilk 1ene ( 60 ) bi• kilo tiltün 
alacak, ıonra bu miktan ( 100 ) 
bin kiloya çıkaracaktır. 

İş Bankasınıll 
• T eşebbüslerı 

it bankaıı tarafından ~ 
açılacatını 1azmıt oldufUllll':.... 
ıube K..an, Oiyarıbekir, ~ 
Si.aı, Malatya, Gulante~ 
klprG, laebol•, Mardbı, ~ 
Afyon, Antalya, Maniaa •• ,. 
puanada t.iı edilecektir• 
pbelerla adedi (64) e balil ~ 
c.akbr. 

* Gazi Hazretleıl dGn it ~ 
kasının Ankara merkezini-~ 
ederek bir buçuk saat ......
kalmıılardır. sJ 
Türk - Macar Mukavele~ 

Macaristanla yaptıtımıs il~ 
mücrimin mukaveleıi boı~ 
parafe edilecektir. 1.J 

Türkiye - Norveç MukavSJP 
Norveç hGkiimeti ile yı.r 

tığımız mu!ravele de bugün ,.ır 
fe edilecektir. 

Mülkiye Müfettişleri 
Gazi Hz. Trakyayı ziyare~ 

eaoa11oda oraya fitmİf olan dl 

kiye müfet~tleri itlerini bitir'! 
ten sonra latanbula dönm~ 
Dün aldıklan emir üzerin tJ1 
sire fitmitlerdir. btanbulda 
müfettiı kalınıfbr. 

Türk· Rus Dostluğu 
Türk-Rus muahedesinin ~~ 

cu yıl d3nümü münase~ 
Temk Rüıtü B. Rusya ,,... 
riye Jcomiserlifin• aamiıol ~ 
telgraf &öndermittir, Bu m~ 
betle bugün Moskova sef areti.-i' 
de bir resmi kabul yapıla~kt"' 

Darülfünun Divanmda 
Darülfünun divanı dün V 

sim Ali Beyin yazdıQ'ı kitd 
meaelesinden çıkan ihtilafı b.:; 
bdccekti. Divan top a 1dı. F• 
evrak ıelmediğinden İf lıı.Ji' 
dilemedi. 

ilk Kadın Operatör 
Bir müddettenberi Ha•ellf 

hastanesinde aaiatan olarak ~ 
makta olan doktor Su ıt lla• 
Hanım bir heyeti mibıeyyize ı:: 
zurunda operatörlük imtiba" iiJ 
vcrmit n ilk kadın operatörii~-* 
olmak ıerefini ka.zanmıftır• TeDJ"
ederiz. 

Haydar Rifat Bey 
Mahkum Sacit Ef. bapi__. 

kendisine fena muamele y•~~ 
iddiasile Haydar Rifat B. aley.....-
bir dava açmıtbr. .,_ 

Dahiliye Vekilinin çoc•I' 
Dahiliye Y9kili Şükrl ~ 

Bey yeai dot .. çocupaa (0111 
adlDI •ermifür. ~ 

Daim Atalay Beye ~ ~ 
Yunanlılarda menut H~ 
kelimealuia ula Omur , 
Türkçedir. Ve ba kelime JUl9!,. 
luda busGa ele k:sllaaılma~ ~ 
Bizim laabrımwla Lkaldıtana ~ 
filbaldk Aaadoluda bayi• bir 
lime Yuclar. Fakat eberl ~ 
de Omu clatiJ, fakat Ull""" 

olarak tellffu edilmektedir~ 

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

ı : Hasan B. - O ne? Bize nırsız fll'İ .. 1 2: Hıraıı - Kusura bakma, Hasan Bey, 1 3 : Hırıız - İşler çok kesat gidiyor 
3 or ! Pa7.ar o1:ı hınız bap. .. 86yle Hlimaız, aa- ıeni rahatsız ettim, fakat buraya hırsızlığa Hasan Bey, bazı evlerde qınlacak bir gömlek 
bahlıa e\•e ~iriHr mi ? dejil, halimden fiklyete geldim. bile yok. 

..... 
4 : Hasan B. - A göıGm, timdi bıraısh,ın ;d • ..

Jerl detiıti. Böyle pencereden l'irmelı eskı ııı .-1! 
Biçimine getirip yüz binlerce lira \'Ul'doktall _... 1 
otomobilden afatl inmiyenleri ıörmÜJOI' 111 
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lı underecatımızır. çok- A 

Sözün Kısas' -Vali 
Konagznı 
Soydular! 

uıundan decedileme
"1.işti,.. 

'1,,, _. l 
A--:nk:-a-ra--=d_a_R_üz-==ga~-

rın Bir Muzipliği 
tti Ankara 16, ( Hususi )- iki 
b' n evvel burada çok şiddetU 
.: ri.izgar esiyordu. Adliye 
b' •Ytnın civarından geçerken 
tı ır feryat işittim. Bir de bak~ 

tn, hir hanım feryat ediyor: 
M !aralanm, paralarım uçtu. 

d eger bu hanım para boz· 
.. llrınuş, rüzgar uçurmuş, ci
•&rd ki Par a bazı işsizler hanımın 

aların kapışıyorlar~~ 
lan Zabıta yetişti. Paralar top· 
~ dı, s~yıldı. Üç lira eksik 
F ıaıtı. Bırkaç şüpheli tutuldu. 
,:kadet v hadise cidden görülmi· 

geeek kadar hoştu. 
O. N. 

Bugünün Meseleleri \ 

t'Sü~çüler Cemiyetinin 
Qkı Reisi iddia Ediyor 

(> ( ~~'. tarafı birinci sayfada) 
. lstorıze süt temin etmek 
~~. belediye bütçesi müsait 
ç tgildir. Biz iddialarımızı büt-
eıniıin siası dahilinde yap· 

lııak, ayağımızı yorganımıza 
il.Öre uzatmak mecburiyetinder· Bize ilk liZlm olan şey 
h~~iz, hilesiz ve saf süt 

"-'!llakbr. 
.. d- Peki bunu nasıl temin 
"' eceksiniz ? i.edik. 

- Süt meselesini, bu işten 
:ı•ratyan memurlar hallede
..:_:ı. Ben sütçüyüm. Sütçüle
•lQ hepsini tanının. Sütçültrin 
tijPbklan veya yapabilecekleri 
a eleri de bi;irim. Bunların 

11line geçmek benim için 
rtiç bir İf değildir, bu iş biiyük 
~llaraf ta istemez. Bana sali· 

11 
et versinler, ben kendi 

U:laretim albnda vücuda ge
lle eceğim ufak bir teşkilat 

t.. bunu temin edebilirim. 

l ter Uç ay içinde şehrin süt-
tr' • 
~~ ıslah etmez, süt mese-
b .. ~ halletmesem, yapılacak 
tdUtli_n masrafı verıneyi taahhüt 

trını. 

~ - Evet ama, dedik, bir de 
liği l.arın ve hayvanların temiz
d ' .. •üt sağmanın sıhhi şerait 
llıılınde icrası lazım değil mi? 

d - Ahırlar belediye tarafm
~n fenni şekilde yapılmadıkça 
el ~r. meselesinin halli mümkün 
1tq~klir. Bu hususta şimdiye 
t't dar söylenen sözlerin, ve
~ ea teminatların hiçbirine 
f ltıaıc..yınız. Süt müstahsilleri 
~;ıı ahır yapamazlar. Bu, be
~enin işidir. Belediye bir 
i(ti Ya mahsus olmak üzere 
b 6ç. yüz bin Ura sarfeder ve 
~ delıırlan yapana, kendisine 
et . varidat meiıbaı temin 

tnıı olur. 

ı soo Seyyah Geliyor 
dt P~be günU Alman ban
~~ı Hanıburg vapurile ıeh
~1111~,~~?00) Alman, İngiliz ye 
~Y e~hlı seyyah gelecektir. 
ltaı:~._!l1' tehrimizde iki gUn 
~CCQ[l&J'dır. 

SPoa KUPONU 
8 No. 15 
.: !n.ponlar 16 marta kadar devam 

ıs::· Suallerimizin eevaplannı 
~ ta 11etredildikten Hara, bu 
.... Potalarla 'birlikte 
•CMld~ec:ekeiıaiz. ldarehanendze 

Ad~ 
"'-Yl l n lamlııizl aarlh pz-

lntutnıayınn;. 

.. 
İstanbul vali konağını soy-

dır. O hafta içinde herkes annesine bir bu· ni, ne de hürmetimizi izhar etmesini biliriz. olduğumuz bir YÜcuttur. Ona hürmet 
1 - Amerikada bir "anneler., hafta.sa Yar· ı 2 - Biz aıınelCfimize ne hürmet etmesi- , 3 - Anne, kendisine hay•bmızı borçlu ' 

ket çiçek hediye eder, ye onun gönlünü Annelerimizi bir köşeye atar, onlara tufeyli etmesini >nı hürmetimizi ıöatemıesini 
almak iÇiıı elinden geldiği kadar çahıır. bir yük nazarile bakarız. bilelim. 

muşlar. Daha hmit meb'usu• 
nun evine giren hırsızın par
mak izleri silinmedi. Bundan 
birkaç gün evvel de, Harbi 
yede, Vali konağının sırasın .. 
da. otuz iki daireden mürek· 
kep apartımanlara iki de.fa 
hırSlZ girdi, yakalanmadı. 

Ben hir vakitler Beyoğfun
da, Cihangirde oturuyordum; 
hırsızlar beni o semtte iki 
defa soydu, bir defa da polis 
kulübesi karşLSlllda obırduğum 
apartımanın ev sahibi dairesi
ne hırsız gir,di; arkasından, 
karakolun kartısınca ki lapartı

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Umumi Borçlar 
Dayinler, 26 Martta 

Cevap Verecekler 
Ankara, 16 (H. M.) - Al

man delegesinin bulunmaması 

dolayısile toplanamıyan düyuun 
umumiyeciler 26 Martta topla
narak verecekleri cevabı ba
zırlıyacaklardır. Bu içtimada 
noktai nazanmızı kabul ede
rek Ankaraya murahhas gön
derecekleri, müzakerata yeni
den başlayacakları kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Doktorlar ve lh
tisas Vesikaları 

Ankara. 16 (H. M.) - Sıh
hiye vekileti miitehassıs dok
torların ihtisaa vesikalarım 
toplattırmışbr. Bu •esikalar 
sıhhi jürice tetkik edilecek 
ve mütehassı..tar tayin Ye 
tesbit edilecektir. Sıhhiye ft'* 

kaleli jüri heyetince ihtisası 
tesbit ve kabul edilmiyen 
doktorlar herhangi bir has
talakta ihtisu iddia edemi
yecek,lerdir. 

Sivasta Elektrik Fabrikası 
Yapılacak 

Ankara, 16 (H. M.) - Si· 
vas belediyesi şehir civarında 
bulunan şeliledçn elektrik 
istihsal edip şehri tenvir için 
teşebbilsatta bulunmuştur. 

Kanser Hastalığı 
Ankara, t 6 ( H. M. ) 

Sıhhiye Vekileli kanser hasta
lığına çok ehemmiyet atfet
mekterdir. Bu seneki bp kon
gresinin esaslı surette meşgul 
olacağı hastalık kanserdir. 

Mazotlarm Muayenesi 
Ankara, 16 (H. M.) - Bul

garistandan transit suretile, 
Romanyadan da şimendifer ta
rikile fabrikalarda kullanılmak 
üzere getirtilen mazotun güm
riik muamelesi lhunklprii~ 
muayenesi de latanbulda yapıl
makta idi. 

Gümrilk umum mlidllrlüğU 
bir emirle muameleyi Edirneye 
kaldırmıştır. Bu hal tüccarları 
mtışkül bir vuiyete soktu
ğundan alakadarlar lktısat 
Vekaletine müracaat etmiştir. 

Bir lngiliz Hafiyesine Suikast 
Yafa, ( Hususi ) - Şarki 

Erden İngiliz gizli istihbarat 
şefinin üzerine meçhul eşhas 
tarafından sekiz el silah atıl
mıştır. Suikastçılar tutulma• 

Fethi Bey Harici Siya
sete Avdet Ediyor 
Dün Ankarada deveran eden bir rivayete göre: 
Sabık Serbes fırka lideri Fethi B. bu intihabatın netice

si alındıktan sonra büyük aefirliklerden birine tayin edilecek 
ve bu suretle bir senelik bir inkıta devresinden sonra tekrar 
harici siyasete dönmüt olacaktır. Hükumetin harici siyaseti 
ile Fethi beyin düşünüşü arasında hiçbir farkolmadığını hatır
hyarak bu rivayetin tahakkukunu ihtimal haricinde görmi· 
yenler yardır. 

Moskova Sefirimiz Meb'us Mu Olacak? 
Yine deveran eden bir rivayete göre, Moskova sefirimiz 

Hüseyin R~gıp bey bu intihap devresinde meb'us namzedi 
olarak gösterilecektir. Moskova sefaretine de Saffet B. tayllı 
edilecektir. Fakat Hüseyin Ragıp beyin yine harici siyasette 
kalarak Vaqovaya nakledilmesi ihtimali de vardır. 

Demirci Efe ı · v İki Tevkif 
1 1 

Ankaraya Giderken Gür Sesin Sabık Sahip-
istasyonda Tevkif Edildi leri Tevkif Olundu 

Nazilli, ıs ( Y. A. > - Na~ 
Dllide oturan Demirci Mehmet 
Efe, müddeiumumilikçe görülen 
lümm üıerine tevkif edileceği-
!li anlayınca ileri istasyonlardMı 
birinde trene binerek Dinara de 
oradan Ankaraya gitmek ~st~r .. 
ken Dinarda derdest edılmış, 
Nazilliye getirilmiştir. 

Demirci Efe elyevm mev· 
kuftur. ESbabı tevkifi henüz 
anlaşılamamış ise <1e birçok 
rivayet vardır. Rivayetlerden 
biri \te en kuvvetlisi Nazil!ide 
rakı amili Lütfü Efendi isminde 
birisi tarafından Demirci Efe
nin biikümet aleyhinde bulun
duğu ihbar edilmesidir .. ~aa
mafih bu ihbara ihtimal 
verilmiyor. ---lrakm Beyaz l(itabı 

Bağdat, 18 {Hususi) - Irak 
hükumeti, İngiltere lıiikümeti 
ile aktettiği 30 haziran 930 
muahedesi ile oaa mülhak pro
tokolleri ~rh ve izah içio bir 
beyaz kitap hazırlamaktadır. 

• • • 

Adana, 16 ( Hususi , -
Evvelce Tarsusta çıkmakta ol&D 
( Gür Ses) gazetesinin sabı"bi · 
Vasfi Pulat Beyle d;şçi Hüsnü 
Reşit Beyler tevkif edilmişler· 
dir. T evkiflerinin sebebi, hü
kfım3tini manevi .şahsiyetini 
tahkir mahiyetinde görülen 
eski azı neşriyattır. Muhake
meleri Tarsusta görülecektir. 

Çok Çocuklular 
Y eni hıfzıssıhha kanunu ınu • 

cibince altı ve daha ziyad~ ço· 
coklu ailelerin :kramiye veyahut 
madalya ile -taltifleri içiıı JK.tder 
Sıhhat ve J~tinı~i muav.enet Ve
killiği tarafından bazırlaurnaktadu . 

Vekillik bunları tetkik etmelcte 
ve kanunen ikramiye alabilecek 
evsafı 'hai~ olanları teabit eyle
mektedir. 

İkr.amiye ve madalyalar çocuk
ların •nnelerine verilecektir. Ço
cukların 'babaları bundan istihde 
edemi7ecek1 yalnız babalar aeY- . 
cut kaııuna göre yol parala:nad.a• 
muaf tutulacaklardır. 

• 
ister inan, ister inanma! 

lntihababn yapabnuuaa 
karar verildikteıı tonr~ 
Ankaradan muhtelif ha
berler gelmiye başladı. 

Evveli Mecliste bu~· 
kü azanın yfizde kırki 
detifeuk, yerleriıle gen,. 
ler intihap edilecektir, 
denildi. 

Sonra 1bu rivayet tekzip 
edildi, bugünkü azanın 
pekazı de~işecektir, haberi 
verildi 

Bir diğer gfin, intihap 

hakkını lhaiz olanların ~ 
bn { 18)den (21 )e çıkarila- · 
cak, dendi, ertesi gOn ba 
haber tekzip edildi. 

Bir üçüncü gün teşkilab 
esasiy~ kanununda tadilat 
yapılacağı işae edildi. 
Ertesi gün aksi iddia 
olundu. 

Bu şerait dahilinde inti
habat ve yeni Meclisin 
teşekkül tarzı hakkında 
gelen ve gelecek olan 

haberlere artık : 

ister lndn, ister inanma! 

~ manla beraber dokuz rer 
Fasılasız Zelzele daha soyuldu; -ve nihayet. 

bırSlzlar bekçi kulübesinden 

Dünya Beş Seneden
b eri Sallanıyor 

Londra - (V est Bromviç) 
rasatanesi müdü~ü Mister Şav 
beş senedenberi hergün bila
fasıla dünyanın bir köşesinde 
bir zelzele olduğunu haber 
vermektedir. Bu zelzeleler, u· 
mumiyetle Antil adalarile Asur
lara kadar olan hatla cenubi 
Avrupa,, Türkistan, Himalaya 
ve Japonya havalisinde hisse· 
dilmiştir. Profesör Şav, birçok 
tabakat alimlerinin iddiası hl--
lafına, bundan Küreiarzm yakın 
bir felaket arifesinde olduğu 
manasını çıkannıyor. 

Makedonyada Zelzele 
Oevam Ediyor 

Atina, 16 - Sırp Make
donyasile Arnavutluktaki zel
~eleler devam etmektedir. 
Bitha~ Görice zelzeleden 
'har• olmuştur. 

200 ~v tamamen 2,COO ev 
de kısmen harap olmu~tur. 
Zelıete mınlılkasında çok şid-

d etli bir fırbna hiiküm süı·
mektedir. Müthiş kasırgalar,, 

tufana benziyen yağmurlar 
oirbirlerini takip ediyor. Bazı 
maballerde san bir kar yağ-
. •·nştır. 

rerkos MUdürünün tnkara
.d&lü T~soobüsleni 

l 

Ankara, ı16 - Ankara.ya 
t>itmit o1an T cr1rns 'Şir4teti mü
dürü M. Kasi.cfno Nafia Ve
kiletile temas etmektedir. Şir-
ket imtiyazı temdit edildiği 
takdirde hüküm !tİn bütün ar• 
.ıillarman kabul edileceğini ve 
j erine getiriieceğini sôytemek
tedir. 

kaıan kaldırmlar ve hiçbiri 
yakalanmadı. 

Ben bunları şikayet için 
söylemiyorum, zira arbk ne 
benim, ıne de benim gı"'bilerin 
soyulacak malımız kalmadı; 
belki :bunun için bütün hır· 
sızlar gözlerini zengin taba
kanın evlerine dikiyorlar. Bi
naenaleyh Vali B. ve daha 
onun gibi yüksek makam aa

ipleri, halkı değil, bnndan 
sonra kendilerini korumak için 
tedbirler ittihaz elllinter. 

Harbiye caddesinde güpe
gündüz vali konağına giren 
küstahın yakın zauıanda bizzat 
Nuıhittm Beyi dağa Jalldırma
ımıdau. korkulur; .daha lecii de 
\ŞUOOr ki, bizim faal ~ehir 
meclisi, valimin ndyei M:Catla 
ıkur.tarabilme'k için varidat ar.ar 
-:ve eleırtrikle \ıavaguı Eiatlan
na bir miktar daha zammederl 

Ankara Suyunun imtiptı 
lsteniliyor 

Ankara. 16 (H.M.)- Bir ec
nebi _şirketi mümessili olarak 
Şemsettin .isminde bir zat An
kara suyunun imtiyazmı al
mak üzete Dahiliye vekaletine 
müracaat etmiştir. 

levkifanenin Teftişi Va 
Nıe1ices· 

Geçen gün bir müddciumu .. 
mi muavinile 'bir 1:abibi adli 
'taraf mdan tevlôfaned& ani 1.bir 
t eftiş yapıldL Teftişte .. bir,ok 
hıçakJ afyoıı1 esrar ıçıktığı 

k 1ydolıındu. Halbuki bize ha
ber veril~ğine göre yalmz ıbir 
mevkufun ayakkabısuwı 11cun
aa nohut kadar balmammıa 
benziyen !bir madde ile lkınk 'bir 

Sttrsa Tütün 1nhisarmda ı pipo bulunmu,tur. 

ihtilas Da~a.~ı ~ . Sanayj Birliğinin fasavvuru 
6una, 16 - Tutun 1nhma- bt nbal Sanayi hi rv. ıb 

-rında vuku bulan 120 bin liralık aym :Uhayetiae d~ ~u~ 
ihtills davasının rü'yetine ağu met nezdinde yeni t-Lt..:.s-
~za mahkemesinde baJlanınlf ~ 
ve tevkif edilmiş otan inhisar tente bnlunmıya anrlaemak· 
idaresi ml\fettifi Feyzi Hüseyin tadır. Bu teşebbüSler~Mevaddı 
ve KAmil Beyler muhakeme iptiaaiye muafiyetinin karne 
edilmişlerdir. Fey'Zi beyin ke-- usulüne kalbi ·ıe makine vo 
faletle tahliyesine dair verdiği saire gibi rnuafen ithalleri ka .. 
istida reddedilmiştir. 'Badehu W edilen eşyanın abi .olduğtı 
mahkemeye icabet etmiyea 'merasimin :asgari bir had.i• 
ınamuıılann zorla getiril- mdirilmesioe ~airdir .. 
ır:ı esine ve Ankara Tüttın 
inhisan 11aüdüril Bahri Beye 
tel:ligat icrasına :ıre muhake
menin 26 marta talikine karar 

l verilmiştir. 

tsmail Besim Pa,a 
Eskişehir meb'.uıu fsmall Be.sim 

paşa ~efat etmiştir. Cenabı hak 
rahme~ eyliye. 

Buğday fiatlarmda on bet 
gün e:vve.lkine .nazaran bir d'!
ğişiklik olmadığı i.Çin ekmek 
ve francala fiatlan ipka edil· 
miştir. On beş gün .dahıt ek· 
mek (8,5), iraır.ala (f3.S) ku· 
nışa sab lacakhr. 



BiR ERMENiNi 
TEVKiFi 

'*' 

Salıte Nüfus 
Alan Bir Ermeni 

Tutuldu ••• 
lzmir, 14 ( Husul ) - Tor

balının Kırklar kaylDde lahte 
alfaa teskeresi taşıyan bir 
Ena..ı tevkif edilmiftir~ Hadi-
• pclur: 

Oç HDe ene! Torbahnm 
Kırklar k6y8ne relen bir 
Ermeni burada bir m&ddet 
oturclaktaa ıonra nllfua ... 

=ı'4.:. :;::. -:.: 
llllJor. t.Pam, Araplliria 
Şehi uı,. .. heH-indea Pi-
... ~ H8lmA tat
• Ali oldaia_aa .a,llıor. 
Arapldn telFaf t;ekiliJor. 

Gel• cnapta Arapkirde 
laailimd- Wrplua mncat 
caldaia bildiriliyor. 

Ve bu adama Pi,.ıa opllarm.. Ali diye bir ntlfm 
~. Ermeni bu aalate 
ilimle iç aeaedenberi burada 
tWa111or. Geçenlerde yine bir 
alfm muameleli için Arap
ldrdea ...ıa,or. Gelea c:e
ftpta Pi,ala ojallarmdu 
Almia elyenn AraPldnle ol
... bildiriliyor. 

'lr.eDiye muameJ..W.. bit
tlil. bir fotojraf a-etirme9İ IAzım 

- •llJıaa &llpnun. laırtlef ... "" ~ NJAtı.. .,._ /Jlndnia ffl!JGlll fiile Ut 6ir _,,,,.•i.. 
Majikte ı Müd • 

ıamumı Hallers 
Majlk, IDtlmllzdeld peqem

becl• itibaren .. Mtldcleiamu
ml Hallen,, filmini ,a.terecek. 
Faba Fnmaazca llzlll ve 
prlahdır. 

Hallen. ~ok ciddi bir ada
let adamadır. Herkes o• 
fulletin biricik timuli sibi 
tamyor. ldclialanacla iabetli 
.. anmklrclar. 

Bu acf.. ..ıliye ......... V--~ J)Jr ,On .,...en Di· 
•en çakbktan •onra ~ ~ ~·iı~anhiı 
maz badiMlerin kDraıDm .Jllel M~ ecli-
ohıyor. Bir ,en nlpnl• A.,. JW• O MariyOll. daha o 

• L...._ b .ı __ LJC.. .... 1.... irin Hallen oam erkek 
nesın ııupuetll ir ıerU1U111•: ~ brclefİDİD idam• talepet• 
myor. Bunu yapan: Hallentir. Bir IDİftir. Fakat Mariyon ken
bqka ı6n •enıin bir bana dilile bakadar ilki allkad•r 
bir batakhanede etrafa ~ olan adamm Hallen old11ju-
1&Ç1yor. Bu adam Hall...tir. • laatarmdaa bile ıeçirmi-

y~r. Sahte baron bir f11n 
Mariyona Jl!'!anyon .. Bana 
teslim olln Kız cevap ftl'İ• 
1or: "Eier mGddeiumwnl ffal. 
leni aldlr6rHD derhal iellln 
olacapal,, 

itte hlyle prip tezat nh
nelerile dolu olan 6lim Hal
lenin adalet ulmelinde çe
ldlmeaile nihayet buluyor. 

Giinünüz 
Acele 
Edin! ••• 
MÜSABAa~A•.a.
ŞARTLAR 

20 martta OJDU•c&k Galat 

·- •lltWI• aetleeledal - I;;& ......,_ Yerilecek bedlyelu lçfJ9ı: 
trol ft hakem .. .,..u tefkll ol 

Koatrol ... laak- heJetis 
..W Pedal, ...... hl9 W. 
~ .......... ., ....... 

a.ı.. cnapluua ŞEHRE ..... ............... ...,. 
..... ..,.. ....... edecefls. 

Tapaclaa plıHk ceYaplan _ .. ...,. ..... 
..... .,.. .... indi., ... ....... .,......, 
..ticeye f!:,. kasaunlana 
... h.,.a daa taJla 

Bllfllclllk " Ud8cUlk ............ ..,,..... ...... ....................... 
eevaplar ~ 
fula ,aldatmıt ola Wrhlcl 
mıeaktlr. 

Kıç Rey Pasula 
Kullanılabilir? 

............ lfllnk 
.,.. k..-, ,... bir ..... " .... ............... . ........................... .... ........ .... ..... 

~~eniyor. Adam, nlfm • ..... numaralan blnlrlal 

atlatmaya muvaffak 
elcluiunu IADDeclenk alellcele 
Mr fototnf ptiryor. Fototnfı 
..ı. ~ nlfm memuru is
tida uhibiae OD bet ... 

mtlracaat etmuini lllyC Fototraf ..... eclihMk 
._. Arapldre slncleriliJar. 
Gelea ee..,ta fOtqpaf ..W. 

Phıılaol'z'h mdn M 
....,., 

97•..ıelmtte. bybo-
... bir Ermeni oldaia Wl-
6iliyor. 
, U. cenp ls.me uhte Ali 
lnldf eclOmif, jandarma lcla
.-.. teillm olimmaflm. 

Meçhul 
Kurşunlar- ,,...,_,,,. Htdl-~ 6lr ~ ........ ,,..._ Atıtt•li Wüe ,,,, 6lr 6ciq 

Operada . ı Ellıamrada: Monte- Karla Melekte: ... !::ı!e IOlk i .. ~ • ~' 8 Astero Monte-Karlo '* koaedrJir., dedir. Fakat ~ ada ... ela • 
.., düriildüla o,.., .,... •ffa,m ı...,. sa.ıa .. pr1a1a bir komectL ara1armc1a .ıc. bir ·• • ltlıam Ediyorum 

m.. (Hami)- Geç• &Jr• ıa.t.iJor. Fabt ldmtlzdeki Fdmia imi de fllta'IJor idi laaufbr. Utaiile lftitmek leDf Meua, zenzin, ıenç ve cin-
... mt yirmi ip ele+• pro,..... bir Ymn fil. meua, c11n,_ ba ....._ bdma tok ata' plmelde be- fllncaiz bir kadınla laa•u ve 
'-Wttia ••llaiade IHr midir. Sizli n prlala olu kumar merkulllde ,.p,. raber iN "hdaf mftmldha ol- ciddi bir .hlkimiD 1eytileri 
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Katil Aııa 
Kala, 17 {Hmall) - K• 

Telrjpaklar ka7W.. ...._ 
tm llm Dan. lraimi«Lla py-

rl ~~·=.__ ........ ~ .. tar. 
la cani me ...ı.kemeye ....... ~. 
~· I• nelelAM

..a için pbali1•• batılb 
.. , ... prp-.. Muay-. aen.. 
....... a.. ben Ye yaralar da 
•IJS' z p1c ıztr. 

11u1 ... 

l~ç T"amyodur. Fakat kumara dı•m.-.... A:..le bir ,Makdoaaldin ıGzel filimle1'a-
lbtiy• birıln otlwa bil ...... v-, den biridir. Hapiaauede kalclıiı mlcl-
emrİllİ veriyor ve diyor ki: kumar ki din,.... • .....,. detçe bGttln emeU elld ~ 
• Epr hu piç imla evlenecek zam aeneti bile ba7le bir .,.. G' 'o-n~ -'a.· hamdan İDhKam almaktır. F-
olurlu ..m mir .. mdan mala- na mukavemet ıa.teremez. - -.. l4 'ouU4 ..-

b __ ..... (K t Rad lf) K t .... ı.. &[. kat ıea.. hl~a:ia kadana bı-
,_ anuuruD." OD u O 1111, OD~ a•·e~l6166.'" y 

SeytililiDin akit b•-ma- tanı1111ak hU111Stmdald bltllD ' ~· '.::#~ ., fi .olan qla ~ C... 
- iatiyu t1ze1 A.two bir tepbblaleri1 alttıat ohDU$f'. Bu -.U ve tulola filmla ..addeti bitip te h•pİAllecf• 
Mai feclakarhja yapmak 111- Nihayet, ıeaç kadına yakJaw almellilleri ( John Boles ) ve ... w. ... :.-.-1.- U. ı.-..L 
111muau clu)'UJor Ye o durdia bilmenia çaresini, birbidlıl (Lora La Plaate) br. Vak'a ~uiı IAIDAD ..,........ ....-

koJUDlanm otlata Stamo ile aalqmakta bulmuflur. F aba FraDlll UatDlli kebirine aittir. plqanca bGtG ı iradeai de eri
evfeDtyor. Fakat çolt ıeçmeden bu ... det çok u devam -... Mefhar Manetru mlbclii mit bir halde onun kollan 
Stamo lllyor. Genç im timcH bil • ç-•- K · ( R el L' ) 0 (Marl) arUIDa dOfer. dai ltaflarmcla yaba k•l•1ı1t • miftir. UUKI ont• e....,. ouıet e e e 
br. Tamyo ise pden = lan llfın tOketmif, kumarda adlı ihtiWci bir kızan qldarma "ARTlsTIK,, tinemuı (Ha· 
eriaektedir. N"ahayet iki lflla etmiftir. Tekrar ..ki ko- •e ParİIİD lhtilllciler tarafın- yab t..) yı ıöetermekte devam 
tel&w WileeiJoılar. cllmaek 1HCltmfJ•.. elan aptma IÜlt olaJOl'UI. edecektir. 

olaa • kaltal olallw. 

MUklfatlarımız 
Yukarda yudıimuz 

heyetinhı mllaabakadaa 
blrincl olarak tayin 
zata : ltlr albn uat. 

ljcmciye: bir ıtımot 
Oç1nctıye: bir Dikel. 

verilecektir. 
Mllrlfatlat ma~ 

.... '"1e 
olacaktır. 
IDhlet Ne Zaman a· 

lat.enwd,.•d• lfln, allaa!~ 
......... - albaCI~ 
~ ... t dW. kac!Um. T 

karllerlalH v.U.. • tDmt ...... 
kanmca ,...be ....... 

Suallerimiz 
Galatasaray Mı l 
Fen•balıçe Mi? 

1 - ..... plip .. 

:=~6p~ı;. 
4 - = devrede 

. pllp? 
1 - fkmd devrede 

. ? 
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Kadın Ve Kalp İşleri 

lozan Konferansı Kadar Uzun 
[)t\>let fU • • d k' ray rasının tcsıaın e l 

~ ~~ladığlma ~are fU olacak: 
ta.ın • ı, adaleti en kıaa ofr 

Amerika, Almanya, fİalya Ve Av~s
turalvaycı Para Verecek - İngilizler Nasıl Bi: ... ~ızla Evlen~yim ? .. 

erriKuvvetlerini Azaltmıyacaklar Sevdıgıme Aşkımı 
1~nda tecelli ettirmek! 

8 i .2718470 No. dcsya (928) in 
2 n~ı ayı mebde olmak üzere 
.,:~ b Yaşını bitirmiş, 3 üncüye 
•tık ası:ıaktadır. Bu hal insanda 

utu h 1 
25 

aya uyandmyor. 
leın· ·l-930 dan beri evrak ka-

ınden da . d • • 'd • 
)en \'eya .. atüvı _

1 
aıreksı~e gı ~mı-

bu d go ru me ıstenmıyen 

Old osyanın halli nekadar çetin 
u. 

bı:ı ~ozan muahedesinin akli bile 
ol adar uzun sürmemiş ve güç 

10ınaınışb. Alakadar riyasetlere 
,,~uyornı, müsbet, menfi daha 

Ôdar beklemek lazımdır? 
ııküdar Sultantcpe No. 58 hnnede 

S. Hayri 

Suçum Ve Günahım Nedir? 
V,~;~1R_t Ve içtimai Muavenet E 1 efik B. Efendiyeı 

930 ınri iliJerile lS kanunuaani 
l\y• de yüz lira Gcretle Mardin, 

1~ntap, Urfa çiçek mücadelesi 
._.. at nıemurluğuna tayin ediJ
teıt, 21 kinunutanl 930 dan 21 
ti:.~uz 930 tarihine kadar kemali 
e~?~t ve sadakatle ifai vazife 
"ib ftiın. Fakat sonra vazifeme 
ltG •Yet emri verildi. Tarihi meı:
lr. rdanberi muztaribim. Ben çalış
-~n, n.arnuslu ve lise tahsili gör
t 1c' bır gencim. Göz yaşı döke
V , •ize müracaat ediyorum. 

1 
~ıf~me nihayet verilmesinin 

s~ ebıni lutfen tahkik ediniz. 
ıciliın ( 570) tir. 

Emin Yılmaz 

Rum Başpapazhgı 
d Papa Eftim Efendinin vekill 
Ptttnrnekle maruf dava vekili 
l):hınet Emin Tevfik imzası ile 1 
h ığırnız bir mektupta Rum 
r~f Papazhğının unvanını patrik 

1,
0•ternıek hususundaki inat ve 

atarına işaret edilerek maziden 
I •nınaııı liizımgelen birçok ders
her olduğu kaydedilmekte, bugün 
ı erhangi bir sebeple gösterilecek 
aaf es . • J b' b' Y"k erınıo asır arca ıze ır 

hu olacağı ve kapitülUyonlar 

11•tırlablarak azmü sebatla noktai 
~ıarımızın müdafaa edilmesi 

"•iye ve talep olunmaktadır. 

Aptesane Mi, So[<ak Mı? 
•ok Ç•rfıkapıda, Sinekli medrese 
\aı·'~ı, o civarın bir aptesaneai 
.ı_ •ni aldı. O derecde ki koku-

n i'eçmek imkansızdır. 
)ol~ele geceleri ne vakit bu 
du •ıı geçilse bir hayli insanın 
t •arlara yapıfmıt gibi bir man
.:~: •rzettikleri görülür. Sat ve 
ht· •ıı •kıp gelen sular da bir 

ıt iibl aızar, durur. Medet ••• 

Cevaplarımız 
&o lloıantide hafız Hasan Ef. ye: 

rdut l · 1 ''-b . unuz ev erın açı ması mev-
)G !hıa değildir. Bir uygunsuzluk 

ı'll\d '-'•k en kapanan evler açılma-
~ar iktizaaıdır efendim. 

~ ~ T AKVIM Ss-

'aı 17. Mart • 931 Kuınat29 

-~ - ·i Nasıl Söyliyebili ., m ? .. 
1 Aşka ilk tutulan gençlerin en J Aşk Mektupları J 

bGyük endişeai budur: Sever, - _ 

/ngilteredr 

Amerika 
Para Veriyor 

Amerika bankaları Avro· 
paya para ikrazın• karar 
vermişler. Bugünkü lktıaadt 
buhran içindes bu haberin 
çok büyük ehemmiyeti vardır. 

Avrupa devletlerinden bir
çoğu parasızdır. İkbsadt buh-

ran kısmen bu parasızlıktan 
doğuyor. Çiinkil · para kalma-

yınca halkın istihlak kabili- J 
yeti azaldı. Bu da fabrika iı-

tihsalitının sarf edilememesi 

Bileklerinden ve ayakların· 
dan ağır, paslı zincirler sal°" 
k.ıyordu. 

- Azizim Efendim, dedi 
Miatcr Otis, aizden ayaiınız-

İf$İzlerin gap~lı niimagi,lertlen 6iri 

daki zincirleri biraz yağla
manızı bilhasıa rica ederim. 
Bu hususta size yardım et
mek üzere bir şişe yağ tak· 
dim ediyorum. 

Ben henüz kullanmadımsa 
da çok ıyı birşey olduğu· 
nu söylüyorlar. Şişenin etra-
fındaki kağıtta sureti istima-

1lini göreceksiniz. İşte şuraya 
limbanın yanına bırakıyorum. 
Ne vakit arzu buyurursanız 
istediğiniz kadar takdime 

malamemnuniye hazırım. 

Bu sözleri söyliyerek Hü
kfimab müttehide sefiri küçük 
ıişeyi bir mermer masanın 

üstüne koydu. Odasının ka· 
pısını kapadı ve tekrar ya
tağına girdi. Biran Kantervil 
hortlağı hayretten donakalmıştı. 

Şişeyi kaptı, hiddetle yere 
çarpb. Sonra korkunç boğuk 
bir sesle etrafında etrafına 
yeşil bir ziya neşrederek ko-
ridorun nihayetinde kayboldu. 

fakat aevdiğini rencide etmekten, 
yahut reddedilmekten korkar. 
Sukutu hayale uğramamış olmak 
için a9kını kalbinde taşır, faksl 
aevgiliaine söyliycmez. 

Bana mektup ya'Z.an gençle
rin çoğu bu suali sorarlar: 

" Seviyorum, fakat sevgilime 
aevd1mı aöyliyemiyorum. Bana 
bir yol gösterir misiniz?" 

Bu sual bana daima şu vak'ayı 
hatırlatır: 

Büyük meşe merdivene gelin
ce soldaki kapı açıldı ve iki 
küçilk beyaz şekil görlindü. 
Hortlağın başına büyük bir 
yastık fırlattılar. Kaybedilecek 
vakit yoktu. Daima saklanmak 
için kullandığı dördüncü kat-
taki çatı ,arasına biran evvel 
kapağı atmak için duvarın 
arasından kayboldu. Hortlak 
şatonun garbindeki kUçfik gizli 
odaya girdi. Rahat nefes ala
bilmek için bir ay huzmesinin j 

karşısına uzandı, vaziyeti dü
tünmiye başladı. 

Üç yüz senelik parlak ve 
mütemadi mazisinde hiçbir 
zaman böyle kabaca tahkir 
edilmemişti. Elmasları ve ziy
netleri için aynaya bakarken 
kendisini görünce sar' a nöbet
lerine tutulan düşes, korkunç 
kahkahalarile isterik olan dört 
hizmetçiyi, ömrünün sonuna k .... 
dar tımarhanede kalan rahibi, 

( Arkuı var ) 
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Namzet Üçüncü Seyahati Yaptıktan Sonra 
Üstadı Muhterem Duaya Benziyen Birşeyler 
Okur, Hariciye Esrarengiz Yemin Teklif Eder 

ıs _____________________________ __ 

Şimdi seyahate devam edil-
mesinde ısrar ediyormusunuz? 

Namzet muvafık cevap verir. 
Üstat muhterem sorar: 
- Efendi, birazdan sizden 

ourada başınızdan geçenleri 
kimseye söylemiyeceğiniz hak
kında kanınızla imzalanmış bir 
taahütnama istiyecekler. Buna 
razı mısınız? 

Namzet muvafık cevap 
verir. 

Harici vereceği para mikta- ı 
rını mütehassıs biraderin ku
lağına söyler. 

Bu merasim bittikten sonra 
hariciye yemin verdirilir. Reis 
der ki : 

- Size esranmızı öğretmek 
zamanı geldi. Fakat evveli bazı 
aleni taahhfitlerde bulunmanız 
lizımdır. Buunn için bize bir 

yemin vereceksiniz •. Bu yeminin 
suretini okuyacağım. Eğer ye
mini yapmıya razı olursanız' 

"namus ve vicdanım üzerine 
yemin ederim,. ciimlesini yük
sek seıle söyliyecekıiniı:. Simdi 
sağ elinizi önünüzde duran 
kılıç, gönye ve kitap nıerine 
koyunuz, 

(Arkuı YU) 

Hindistan Ve 
· Pamuklar 

· Gandi he Yapılan ltilif 
iatları Çıkaracak Mı? 
Londra, 16 (Husust) - Hin

distan valii umumisi ile Hint 
milliyetperverleri reisi Gandi 
arasında ahiren yapılan itila\ 
üzerine Hint milliyetperverleri~ 
nin lngiliz pamuk mensucntma 
karşı yapbkhm boykotaj bitmi~ 
addolunmaktadır. 

Bu itibarla lngiliz pamuk 
mensucat fabrikalan faaliyet4 

lerini artbracaklardır. Cihan 
pamuk fiatlarının yakında yük
seleceği tahmin edilmektedir. 

Otomobil Ve 
Şimendifer 

Sinemalar 

t3t·J;i2' 
18 
M 
A 
R 
T 

Sineması 

ANDRE 
8 A U G E'yi 

FRANSIZCA 
BÜYÜK BiR 
DRAMATiK 
ESER OLAN 

ı Tiyatro Ve Sinemal' 

DARÜLBEDAYI TEMSi~ 
Salı ,ıınu ak.tamı ın•ıBUl ffl nnd 

aaat 21,SO da Mil lllJ.LI 

Yalnız muallim ~~ 
1 

m ~ ve talebeye 
mah~ustur. 

BiR, ucı, ç 
Komedl S perde 1 
y~: ... ~ra ç ' l ıııı 
Terceıne eden ı 
A. G.nr.anfer B. 

ve 

APTAL 11111111 -
Yar.an: Pirandcllo, Terccmo ed .. ' 

Fuat Bey. 

ALKAZAR - Giinnb çocufu 
ALEW>AR - Müttehem Kallnad 

Üstadı muhterem bu sözleri 
kafi görür ve kabulünil reye 
koymak lbere hariciyi dı
pn ç•karbr. 

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

Ankara, 16 (H.M.) - lktı
sat vekAleti şimendif•lerle 
otomobiller arasındaki rekabet 
hakkında Avrupadaki ticaret 
m&meuillerimize eaaab tetkikat 
yaptırmaktadır. Bu tetkikat, 
şimendifer ve yol siyaseti
mizin veçhesini A vrupada 
bu huauata tatbik edilen siya
set ve prensiple karşılaflırmak · 

ç 
A 
R 
ş 
A 
M 
B 
A 

IAOER 
A S R 1 - MahkQm Kadın 

( 
ARTiSTiK - Hayatı fsa 
ETUV AL - Amerikah BaJdrel., 

ELHA?ARA - Cennet Yola (A~ 
EKLER - Yanan tiyatro (,,, 
FRANSll - Yunaa Oporoth 

latan bul 
GLORYA - Maraeyn 

Sonra Ustadı muhterem aza
Tabtaunıaı anlamak ve re•mlnlıtden 

1& sorar: bunu btldW ettfnnek lateneıılz blıe 
-Biraderlerim, haricinin ver- bir fotofraf ıBndertah. Fakat bu rula 

diği cevap ve imtihanlara dair tabii bir po&da çekllaılf obua. Taki 
mlitehasaıumm yamlmuıa ye mUtalea 

içinizde söz söylemek istiyen hataı;ına dlltmesla. 

var midır? • 
_ Hatip birader, bu bapta• R"iıalerbldem tablatlerial Btnamell 

için bize ruiJD rllDder- karilerimla 
ki reyinizi söyleyiniz. hakkuada mlitehauuamma cuaplanm 

Hatip birader kabulil lehin· aıaiıda okuJUDua: 

de mütalea beyan eder. Reye ~ 
O Nizamettin beg: Ciddi ve 

konur. stadı muhterem neti- d 
mafrur ur. 

ceyi tebliğ eder: Kendini beye-
"Cemiyetin reyi haricinin 

nir. Mes'uliyet 
kabulü lehindedir. Hariciyi 

.. ve muahazeyi içen alınız . ., 
Harici tekrar içeri alınır ve davet edecek 

iki sütun arasına getirilir. fiil ve hareket· 
Üstadı muhterem söze bq- lerden çekinir. 

lar: Sokulıan de-

- Geçirmeniz lazım ırelen · ğildir. Bqka-
imtibanlar bitti. lanna minnet 

Şimdi maksada yaklqıyoru.ı. • dmek istemez. 
Üstadı muhteremin nutkun- Şlkhğı sever, iyı gıymmiye me

daki manasızlığı anlatmq ol- raklıdır. Fenalıklara karp ki
mak ıçın Türk mahfillerin- nini muhafaza eder. Geveze
de üstad muhteremin sözle- likten ve liiibalilikten hotlan· • 

rini aynen naklediyoruz: maz. .. "Şimdi maksada yaklaııyoruz. 
Çünkü tekTi..inizin kısmı rümuzisi 
hitam bulduğundan dairei hakikate 
giriyoruz. Haap ve itimat rehberi 
harekatınız oldu. Böyle delilleri
niz varken nura kavulmamanız 

mümkün değildi. İptidai beşeri
yette insan cahil bulunduğun
dan anasın tabialten havf ve ih
tiraz ederek onlara taahhüt et
miştir. Bilahare mahiyeti anasır 

hakkında mahlmat edindikçe on
larla pcydayi Ün•iyet ederek 
taabbüttcn sarfı nazar eylemiş 

olmakla beraber, anasırı mez
kı'.irenin kuvvet ve azametini 
tasdik ve teslimden hali kalma
aıştır. icra ettiğiniz üç seyahat 
.. nasındaki hadiaab fikrinizden 
l'cçirerek val..fegiri teemmül 
olunuz. Hakikati arıyan ve nurdan 
iftibah etmiyen kimsede ifnai 
bayat edici olan havaü heves 
bayır için ıevk •e tehalike, 
laotgamhk •dk, vefa, ve qk Ye 
muhabbete, bavfı mematta ümit 
re tevekküle münkalip olur.,. 

Bir ıeyhin duasını hatırla
tan bu nutuktan sonra üstad: 
muhterem hariciden iane ister. 

M. Ekmel Bey: bıtiy.dklr 
ve mağrurdur. 
Küçük görül
mek istemez, 
iyi şeyleri tak
lide mütema• 
yildir, kusur
larının, fiil ve 
hareketleri niıı 

muahaze edile
ceğinden kor
kar, cesare" 
medeniyesi zayıfur, iyilik ve 
muavenetlerini derit etmez. 

~ 
4 B. A. Ş. M Bey: 

(F ototrafı dercedllmlyecektJr) 

Girgin ve müteşebbistir. Ye
meıini, içmesini ve eğlenmesini 
ıever, para sarfından çekin
mez, tahakküme, tenkide ta
hammül edemez, benlik dava
sındadır. Ş&hret ve ikbale ha· 
ristir. Hayabru takyit etmek 
taraftarı değildir. Arkadqla-

rma karp merdane hareket 
etmek iater. Metedilmek 
ve izzeti nefsi olqanmak ıu
retile samimiyet ve arkadq
h ğuıdan istifade edilir. 

~ 
Melım.t Ômer h•g: Şen ve 

. - ~akacıdır. izze-
ti nefaiııi çok 
ıever, tanın-

mak ve töhret 
sahibi olmak 
ister, eğlence
yi ihmal etmez; 
Kadınlarla faz-

la meşgul ol
mıya mütema
yildir. Para 

tutmaz. Muaı. .:libnda fhmaJ .. 
cidir. Sokulur, tqebbiis ede . 
kendini ıevdirmeaini ve itltt
rini g6rdllrmeaini bilir, arke
clqlıia mkıcı detildi. .. 

H. il. Y Beg: Mahcuptur 
sokulgan değil-
dir. Bqkalan· 
nın iradelerine 
uyaallık g&te
rir. Fazla çalıf
mak ve yoru1-
mak 'ıtemez. 

Herşeye kanş
m az, kendi 

Aleminde ses
siz ve sedasızca 

ııareket edt:ı. Talep edilen 
iyilikleri deriğ etmez. 

* Re.im rBnderen bazı karllerlmlı, 
mlltehuaıtımwn cev•bı rcclktiil lçln 
aabuaı.alanıyor ve mektup r8adererek 
fotoirafllerinin aklbetiol öirenmek iı
tlyorlar. Bu fotojrafUer lntlfar edecek
tir. Bu huawıu mlltterlh olmalanm rica • 
ederi& • 

* Bir Cevap 
lzmir' de Semra H. ve Ek

rem Beye: Resimleriniz ıırası 
gelc!iği zaman İntİf&I' edecek
tir. Sabretmenizi ve ziyaa ui
nyabilecekleri ihtimalini bile 
babnnızdan silmenizi bilhassa 
rica ederiz. 

maksadını takip etmektedir. 
Mümessillerimizin bir çoğu: 

Otomobillerin şimendiferlere 
rakip vaziyetinden çıkanlarak 
bunlara muavin olarak kullanıl
maları hakkında beynelmilel 
şimendiferler ittihadı ve bey
nelmilel ticaret odaları tara· 
fından da ciddi ve şümullü 
tetkikat yapıldığını bildirmek-
tedirler. 

Ahnan bu raporlara göre 
şimendifer siyasetimiz değiı
miyecek, belki daha kuvvetle 
inkişaf edecektir. Yalnız, şi· 
mendif er hatlarile kasa balan 
rapteden yollarda, imkan nis
betinde, otomobil ıevkiyabnın 
tamimine çahşılacaktır. 

Gömülü Paralar 
lskeçede Bir Bulgarın 
Paralarını Hükumet 

Arıyor ••. 
İskeçe, (Hususi) - Eskiden 

Bulgaristan sakinlerinden birisi 

Saat 
9,45 te 

filminde 

TAKDiM 
EDiYOR. 

Garip Bir Vak'a 
Hapiste Bulunan Bir 
Adamın Karısı İkiz 
Doğurmuş .• 

Aydın, (Hususi) - Aydın 
hapisane müdürü İsmail Hakkı 
Ef. hakkında kanuni takibat 
yapılmaktadır. 

Bu zata atfedilen yolsuzluk· 
lar arasında mülkiye müfettit
lerine yapılan bir ihbardır ki 
şayanı dikkattir. Bu ihbara 
göre lsmail Hakkı Efendi, 
bazı mahkômlara geceleyin ev
lerine gitmek için izin veri
yormuş. Bu arada bir de İsmail 
Hakkı Efendinin arkadaşı var
mış ki bu adnmın evine gi
dip gelmesi yüzünden zevce
si hamile kalmış ve geçen
lerde ikiz çocuk doğurmuş-

tur. 

M A J 1 K - Ne,'eler Dlyan ,.,.. 
T11vber) 

MELE K - Yala11 
~T T. - Nqtt B. 
MlU.1 - Cotkuo Belde tdl 
FERAH- Varyete,20 kuunhk b\lffllJ 
OPERA - Hayatı l.a 
SÜREYYA - ( Kadıköy) 
ŞIK - Atk Reaml GeçldL 
HiLAL - Haydut şarkısı • .Al 
( H.A.l.E OıkQdar) - Balkan H~ 

Haftalık Ticareti~ 
MARTIN İLK HAFT ASII~D,A 

NELER OLDU? 

1 marttan 7mart tarihİI" 
kadar ihracatımız şutlur: )dl• 

lstanbuldan: 181,000 .. d' 

arpa, 21 sandık afyon, 33 ~~ 
val fındık (kabuklu), 97 ~ 
fındık (kabuksuz), 6000 
yumurta. 

lmıirden: 3362 kilo af~ 
6052 kilo incir, 130998 .-14 
pamuk, 281070 kilo pal ,_. 
2967 4 kilo tUttııı, 166,923 ...
üzüm. 

Samsunda ( 4, l 31,628) i ~ 
mirde ise (6,87 4,571) kilo tli 
istoku vardır. 

lskeçeye gelmiş. Giderken de 1 
lskeçenin Mağazalar arası de
nilen mahalline mühim bir para 
gömmüş, aradan epey zaman 
geçmiş, bu adam Bulgaristan-

Mağazamzın Camekanlarını iyi Tenvir Ediniz 

da bir suç işlemiş ve uzun bir 
hapis cezasına mahküm olmuş. 

İskeçedc gömdüğü paralar 
babrına geldiği zaman çıldır
mak raddelerine gelen Bulgar 
nihayet dayanamıyarak burada 
tamdığı Çerkes Mehmet ÇavUJ 
isminde birine bir mektup 
göndermiş, parayı ve paranın 
bulunduğu yeri tarif etmiş, 
Mehmet ÇaVUf ta mektup muh
teveyahnı hükümete haber 
vermiı. Birkaç gündenberi bu 
yer kazılmakta ve para aran• 

ziya halkı ve müşteriyi celbeder. 

S ATi E 
maktadw. Fakat 'imdiye ka- ı Bedava olarak size icap eden izahatı 
dar birşey bulunamamıfbr. venr, milhendisleri keşifname tanzim eder 

A. Hagdra ....... iiiiıii.ıııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiimıııiiiiiiliıiiiliilıiııllııiııiıiıiıiıniİilllliill ... •__,,,~ 
~-----,.,,_. 91!1!!!!!!!!!!!T!!l!!a-rımı'hl!!ı .. -Tl!ll'e!l'!·~~r!l!!ı·!Bk•a~-!!!!!!!!!!!!A!l!!!TOl!!.!!!!!!!!!!6-Tll!l!!!!!!!!!!!!!!!"Y-a•z•a•nl!ll.·-A----n•a•zi•k•tl•. 91

U•z•u•n-bo•y•l•u-dlf1l-
9

nm!!!IB!ek!ll!!,-•ae•allm!!!!!!••ce-Y .. ap~•-ercl_h ___ ... ___ ba•n•all!!!!!lh!!!ed!!!l!l•ye-e•tt•it!l!!!i!!"k"!!ı!!!!lı!!!ç•r•ö•zl!.6!'!!1!m9eR!!!!!!!!ı!!!eti~r~lldi. Şimdi herke• ~ 
I ~ ı l J ı I Vj mahvolmak demektir. - Sldn H donanmanızıa kur• illftl. Kıbeıa elmaa ve yakutlarla olmuf, 6teki emirlerimi 

t ı 
Şiddetle emrettim: tulması için bu lazımdı? dolu parlak kınını muhtefem yorlardı. e~ 

O L U Ç A L B· ı s -Herkea yazifeai batına 1.. - Haydi, diye bağırdım, cenıe ölünQn üzerine koydum. Kılıcın Vaziyeti çabucak tetkik t,IP~ 
Ve ıonra en sert ıeıimle hay- hazır ol!.. kabzaaanı iıe parmaklarımla ııka- Bir rlcat manevrası tatbi~ • ,ı~l 

kırdım : Budala herif aendeliye tende- rak bir çılgın gibi dıtan fırladım. Jizım ıeliyordu. Derh• ,. ..... 

Kılıç Ali Paşanın Habralan 

Bir çılgına döndüm. Hançerimi 
fektim ve )evetlerin üzerine deli 
fıbi atıldım. Hepıini gebertecek
tim bu haydutların! .. 

Kuvvetli, çelik gibi bir el, 
laançerli bilegimi ansızın kı•kıv
rak yakaladı. Bu, çavuşlardan 
biri idi. Bana, hiç se• çıkarmadan 
kamaranın köşesini gösterdi. 
Bakbm ve birden irgildim. Maro-
nlça, dört levendin arasında 

duruyordu. Elinde kanla bir han• 
çer vardı. Yüdl öUl gibi Hp 
sarı idi. 

Vaziyeti derhal kavradım. Bu 
adam, bu yarı budala Kafkas
yalı esir, beni müthiş vaziyetten 
kurtarmak için bu kanlı cinayeti 
yapmış, güzel sevgilimi öldürerek 

Leventlerin isyanına mani olmuştu. 
Bununla beraber teessürüm çok 

fazla idi. Fakat vaziyet te çok 

b li kb D l V d d Sa l c• - Dilfman ıeliyor... Ufak ir ye çı • omuz canı eneyronun o- emri ver im. t ve so uf"" 
kusur yapanı derhal ıebertirim 1 Ben kamarada, canaız •evai• nanmuı artık iyice yaklaşmıfb. taki gemiler yerlerinde dut

1
•.,. 

Benim bu ini tahavvülüm timle baıbata kalmıştım. Dilber Savurduğu ıülleler, bizim i'eml · lardı. Merkez iae yavf 
karşısında lenntler kamarayı prenıes.. Bu atü halinde bile Ju :e tehlikeli yaralar açmaya .1 . bql d ...ıı 
bo4alttdar. Şimdi top sesleri daha bilseniı ne muhteşemdi 1 .. Onun başlamııtı.Henüz bir emir verme- ıerı emıye a ı. b·ld it~ 
·dd tl ı· d o- k. · ··ı- - b ·h dı'""m ı'çı'n bı·zı'm aemı'ler olduk- Bu mane·nanın tat 

1 ıdıltl,,-fl e e ge ıyor u. uşman ge- va ıtsız o umune eniıo ı tiraım a• • 1 pı JJ d 
') ' h ı· akf t b l O b ""ldü lan yerde duruyorlardı. Derhal verdijim emrin nası ya d•" 1 

mı erı ay ı y aşmış ı. ıe ep o muştu. nu en o rt- dikkat ederken bir yan dıJ.,,. 
Ben Maroniçaya döndüm. Herif müştüml.. kıç kasaraya sıçradım. En gür 

1 
• • ~ etJiyor _ 

düşman gemi erını guı. .. e• 
bulunduğu yerde zangır zangır Güzel ölünün başını yavatÇ• ıeıimle: · t ra••· • 
titriyor, başına gelecek müthiş kaldırdım. Sedirin üstüne koy- - Hazır oll •• Emrini verdim. Amiral Vcneyro b~ r~:aseJl d:.. 
akıbetin heyecanını geçiriyorcıu. dum. Geceleri birbirimize aşk Kalbimde müthit bir · cenk ra1ını anlıyariıamış • • etilll 

Bağırdım : masalları söylerken sarındığımız arzusu vardı. Gözlerimden fıt· kü ve bu snbahki mağlöbıy ı-b9'11 
- Bunu nasıl yapbn ?.. geniş ayı postunu üstüne •erdim. kıran bu arzuyu leventler de çak- den sonra benden daha 

111 

Yutkundu, titriyen ellerinden Çok bitkindim. Gözlerimle etra· nnt olacaklardı ki ilk eml'im bir manevra bekliyeıneı:di. J 
•!Ark••• "'~ kanlı hançer yere düttü. Bir ölQ fımı araştırırken koca Turıudun büyük bir aürat ve dikkatle yerine 
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111 BAN DAL O AS 1 1111 " 
-

ahkemesin.e Nakledildiler .. 
.,,_11•lcJcı llalı/•ziar 

Strç.ta1'enıe aUnü, latanbulda 
..._. uk tayf olduiu için 
~ erkenden Adliye dairem 
'-ttu alon g~len halk ile dol
rid · Merdıvenlerden ve ko-

o~Jardan geçilmiyordu. 

~lllayet mahkemesinin Mar
lo Y• nazır olan bilyük sa-

lau b· . '1 ' ır ınsan mahşeri halini 
-:,ıı~. Fakat, bunların hepsi 
lf. a h halktan mı ibaretti? 

Yır. Bütnn bu kalabalık ara
lllacfa b• t_ . ırçok ta hafiye vardı. 
.._ rıı~et ve inzibatı temin için 
1-.f divenlerde bekliyen polis· 
...._ tQ nıaada, Adliye dairesi
'- ~pıaı civarına kuvvetli 

~?~ aıüfrezeai de ikame 
lfti. 
~ ihtiyat kunetİDİD ika
~' gene birçok jumallar 
btaııp olmuttu. Bu jumallann 

)e 8?nda, (mevkufların adli· 
~ ct.ireaine getirildiği esnada, 
et._ Ernıeni fedaileri tarahn-

llluhafızlara hücum olu-

~ imrdat edilecekleri 
~kan istihbar kılındığı ) 

-99-
yuıh olduğu ribi bir kıamında 
da, ( bazı bethahlar tarahn
dan ahalinin aaabiyeti tahrik 
edilerek mevkufların parça-
latılmasına teşvik olunacağı, 
bu auretle ecanibe karşı bir 

mftdahale zemini açılmasına 
meydan verileceği ) ihbar olu
nuyordu. 

Blitnn bu tertibat almdıktnn 
sonra, mevkuflar, ( Mehter
hane ) denile umumi bapisa
neden altışar altışar hapisane 
arabasına bindirilerek adliye 
dairesine getiriliyorlardL 

Her tarafı hapalı ıim siyah 
bir aandığa benziyen bu ara
banın önünde, arabacının sol 
tarafında, Zaptiye nazın Şefik 
paşanın en gözde kahramam 
olan meşhur (Mehmet pehlivan, 
iri vücudile heybet saçarak 
oturuyor ve tol kolunun yeni 
içindeki revolveri aağ elile 
tutuyordu. Arabanın arkadan 

açılan kapısının eşiğine iki 
jandarma asılarak ayakta du-
ruyor ve arabanın etrafı sli· 
vari jandarmalardan miirekkep 

Yazan: Ziya Şakir 
bir mlifreze tarafından ihata 
olunuyordu. 

Btıtthı bu tedbir ve ihtiyat
lann sebebi; biraz evvel bah
aettiğimiz jurnallardan ileri 
gelmekle beraber ayni za
manda tedhişe matuf olan bir 
nümayiş manasile de tefsir 
olunabilirdi. • 

Mevkuflar, çökmüş ve zayıf
lamış bir halde idi. Yalnız Joris, 
lakayt ve mhstcrih görünü
yordu. Arabadan indiği zaman, 
birdenbire karanlıktan aydınlığr 
çıktığı için gözleşini birİtaç 
defa ıüratle açlp kapadı. Ve 
sonra, aydınlığa alışan gözle
ri, halk kütlednin listünde 

dolaştı. Dudaklarında hafif bir 
tebessüm vardı. Sol elinin baş 
ve ıehadet pannaklarile kısa ve 
sert aakalının ucunu karıştır
dıktan aonra gideceği isti

kameti aorar gibi etrafın
daki muhafızlann yil.züne bakb. 
Bir sivil komiser, Jorise yol 

gasterdi. Diğer mevkuflar da 
sırasile Jorisi takip etti. 

Arkası var 

l'ombala Müsabakamıza Her 
Olabilirsiniz .. Zaman Dahil 

Şartlar Pek Ziyade Basittir •• 
( Bugone Kadar Çekilen Numaralar ( 17 ), ( 8 1 ), (52), ( 27 ), ( 13 ), ( 7 4 ), 

41 ), ( 62 ), ( 51 ), ( 21 ), (7), (78), ( 42), (22), (58), (65), (33), (44) dir .. 

Müsabakamızda Lavhası Olan Her Kari 
Mutlaka Bir Hediye Kazanacaktır. 

._ ( SON POSTA ) tarafından tertip edilen takımı, pijama, ıekerlik, kol dtimeai, fırça 
lt.~bakanın ıimdiye kadar yapılan miaaba- takımı, oyuncak, buton. kelonya, heykel, 
~ nazaran mühim bir husaaiyeti pdur : el yemek sepeti, çay takımı, yün atkı, yc1Z1 
'-it lllbaı. oyununda livbUJ dolan her kari mutlaka takımı, zarif dıvar ve masa takvimi, diş 
at..,_ he~ye kazanacaktır. Uvhalarm adedi kaç macunları, elektrik feneri, trq makinesi, 
--~ olswı. Hediye liatemiziıı ilk kısmı ıudur : braf bıçaklan, cep, maaa, davar 1aatleri, 
J~~ inciye : Nakten (150) lira veya (150) deri para çantası, deri portf6y, deri fente:ıi 
-qlUlt e§ya. kadın çantası, deri evrak çantaaı, deri el 

(2) nciye : Bir gramofon makinesi. çantası. deri mektep çantaaı, ipek çorap 
(3) ilncüye ı Nakten (50) lira. kadın, erkek ipek boyun atkaaı, muhtelif 
(4) üncüye : Bir radyo makinesi cina Ye nevide kıravat, ytln yelek, ipek yelek, 
(S) inciye : Nakten (25) lira. kaşkol, hadm ve erkek iakarpinleri, elbiselik 
(6) ıncıya : Bir altın saat. kumaılar, kadın ve erkek için, fotoğraf maki-
~ ArnCJA ve dtınkti liatedeD bqka Yer0ecek Deai, llinema koltuk bileti, ainema loca bileti, 

Yelerden bir kısmı ela fUlllardır : dolma kalem {mürekkepli) dolma kalem (kur-
~ l<ac1uı ve erkek ppkalan, maniklr takı1111, ıunlu), dolma kalem (boyalı), liigat kitaplan, 
~o~ IGmlek, yln battani1e. pamuk battaniye, roman kitapları, hikAye kitapları, eilence ki
~gömlek. kadın ve erkek ıemsiycleri, taplan, tuvaJd 1abunlan, tırnak fırçalan, 
)'atık atideri eldiven, tayyare bileti, kuştüyü lastik allngerler, muhtelif kremler, pantalon 

' kahve takımı, çatal, bıçak, kaşık askıları, peçete takımı... [ Arkası \"ar ) 

~IDİzin tertip ettiii tom- Matbaamızdan her dakika te
~ıcn:Gaabakaamın numaralan mini kabildir. 

""' t .... ekte devam ediyor. Ge- Müsabakamız Nasıl 
lQa llltallbuJ ve ıerek diğer 
--~'tlerde bulunup ta çekilen Tertip Edildi 
~ ·~ Dqredilen ( 12) livha Müaabakamızın prtlanııı, 
'-tk ~ ~ takip etmek ve çiz- ilk zamanlarda takip edeme
llaı"a~çuık dl.erin. d.e guete bulun- mİf olan karilerimiz için kısa-

.,_, aril a habrlatalım: 
~ h enmız matbaamız- 1 - Karilerimize her tom-
1-,ı.ırın nn.ııaıan daima ve k()P ( ) 

hı.: a tedarik edebilirler. bala ıerisinde olduğu gibi 12 
&ı_ • lanıaıılarcla tevzi etti- tane livba tevzi edilmİftir. 
•11tııı. la L_ı 2 -Llvha tevziabnm hitam 
'-tlbi. Y11&1an her naaila kea-
lbi. --,

01 
Veya m. uhafaza edeme- bulduğu giinlln ferdUJ olan 

· _, an k ril pazardan itibaren matbaamız
.,..., iı' af a erimizin arzula- da her glln (2) numara çekil-
._llı'1%d b ederek, kolleksiyo- mekte ve muntazaman ilin 
~en b ~ u livhalan ihtiva edilmektedir. 
dıJc. 8Q ır llliktar ıazete B) ır- 3 - Bir mllddet aonra 
·~ JllUeteler karilerim.":Wı kartlar dolmıya yaklaştığı za-

lnıade durmakt.1ır. man Dumaralann matbaamızda 

çekilmeaine fasıla verilecek, 
mütebaki numaralar, şehrimi· 
zin büyük bir ıinemaaında, 
karilerimizin önünde, kitibi 
adlin nezareti altında çekile
cektir. 

4 - Karilerimiz; numarala .. 
nn matbaamızda çekilmesine 
fuıla verileceği zamana kadar 
ellerinde bulunan ( 12) lluhamn 
on ikiaini de takip edecekler. 
Fakat numaralann çekilmesine 
fuıla verildiği zaman bu on 
iki llvbadan bir tanesini seçe
cekler, gazetenin başında nef-
redilmekte olan kuponlarln 
birlikte matbaamıza getire
ukler, veya poata ile için(' 
cevap verilmek ilzere ayrıca 
adresli Ye pullu bir zarfn 
koyarak liooderecekler tudik 

/ estif adediniz 
l - bin S aabn ıreçmlyecekttr • 
t-HwNbr4k.U..1Mup ... 

lec!!lrtfr. 
S - He.r Dl11 5 adet Ola luıpoaa 

•ukabUlndedlr • 
4 - Her S nhrdaa fuluıu 1 

kapoa llbe edll•elldlr. 
5 - Her kupon lbeıindekt tarlhtea 

blr hafta mOddetJo muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

•onra ilin kuponunu aaklayı
naz. Bundan 5 adedini ilinım:ı 
iJe birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. llinını:ıın gaz.eleye gir-
mesi için bu kadan kafidir. 

- -= SON POSTA ~-ı 
BEDAVA İLAN KUPONU 

17 - Mart - 1931 1 

MİS ITRi AT F ABRIKASI - Maınu· 
l~tı ı kolonya, loayont potra, krem Ye 

rllııerln azbuı:ıl:an bütliıı emaaliııe fa
llitlr. BllGr.ıum m~ualarda arayıma. 

ESKlşEHlR OKUYUCULARIMIZA -
BurUnden itibaren menfaatlnW dOtü
all1onuua H ıruetelerln1dn eYinJ&e 
dükklıuıuu, dalrenlıe kadar muntau.m 
bir ıekllde rehncainl latlyoraanaı Horoz 
otlu tlcaretanealne mllraeaat eclhıls. 

I.EZZEnJ TATU VE ŞEKERLEME
LER - Baklava, b8rek, pekaimet, ba
dem eımeııl, auaam helYaaı, qure renç
ler H lhtiy•lar için çok leuetlo Ye 

aeYkle yenir. 
Şif il: Bomoıati latuyona luet pqa 

aokafı •unlara 5 llulalie 

MUHTEREM T0CCARLAR - GBm
ıilk ltlerlaisde latif de lllrat teablllt 
•• teminat iateraeııfa bahçekapa Asop
yaa laanmda lıtuıal Ahaet farm-a 
nrtnll. · 

BULGARiSTAN, ROMANYA - Vr 
1iltila Avrupa tehir 'Y• köyleriıııla evle
-ftnde kullanalan idareli 7emek 10balan 
eh•en Hatla yapmaktayna. Bu aobala 
ocbnıza ıaıttıtı gibi on, on beş okkahk 
su huneat, Ud üç tepal ku.artmak, llç 
d6rt tencere1l pı.trmek ıibl birkaç 
çqlt hltmeti s8rmektedlr. 

Galata Topcular caddeaiadc 
(23) aumuada ALI HOSNv 

KOBAY ISTIYENLER.E - Kobaya 
lht!yaca olan doktor beyleri• 9ehrual
~e Saray meydana caddeaincle (64) 

wnarah huaa1e mUracaatlan 

ŞERMIN MAÖAZASI - S.1UU1111n 

en tık ve ea uc:us mal Mtan Ucu.
tanealdlr. 

ZA YI - Aakert tukereml uyl 
ettim, yeaia.lni alaeafımdaa eeldalnlD 
llükml )'oktur. Çqmemeyclam Halim 

Ef. kahTUbacle HAKKJ 

ettirecekler, aym zamanda da 
bu ıeçtikleri lAvhaya mah.ua 
bir lll'a numara• aJacaklardır. 

Mütebaki numaralar sine-
mada çekildiji zaman evvd:ı 
hangi numaralı llvba dolarsa 
o numaralı ivhayı intihap etmiş 
>lan bütün karileriıniz tombalayı 
kaunm•t olacaklardır. 

Bu karilerimirin hepsine de 
mutlaka bir hediye Yerilecek-
tir. Fakat hediyelerin kıymeti 
muhteliftir. Bu hediyeler ise 
karileriınizin ellerinde bulunan 
sıra n•marasına göre tevzi 
edilecektir. Yani tombala bit
tiği zaman bu sıra numaralan 
çekilecek ve herbiri hediye 
listesinde ıarasına iaabet edea 
hediyeyi alacaktır. 

Tombalaımza Taşra Karile. 
rimizde iştirak E·debilirler 

l.tanbul haricinde bulunan 
karilerimlz, bize, musabakamıaa 
kendilerinin de ittirak edip ede- · 
mlyeceklerini sormaktadırlar. 

Son Po•tanın tqra karilerini 
ihmal etmesi elbette mümkün 
detild1'. 

Buna ratmen turih edelim: 
Müsabakamıza taıra karilerf· 

miı de ittirak edebileceklerdir. 
Bu maksatla kartlarını tasdik 
ettirebilmeleri ve aıra numarası 
alabilmeleri için kendilerine kafi 
derecede zaman bırakılacakbr. 

HiKAYE I 

Bu Sütunda Hergün 
Nakili: S•rwr &dl 

BİR KILIKSIZ ADAM 
Hizmetçi odaya girdi ve 

Beyefendiye : 
- Sizi kılıksız bir adam 

g&rmek i.tiyor, dedi. 
Salih B. , bu • kılıksız 

adam " terkibinin neye deli
let ettiğini artık pek iyi öğ· 
renmişti. Adana posta baş

müdürlüğüne tayin edildiği 

gündenberi, yani tam bir ay, 
onu, dairede ve evinde, böyle 
bir sUrü kılıksız adamlar, bir 
işsizler kafilesi, hemen hemen 
gece gündüz görmek istiyordu. 

Salih Bey yüzünü buruş
turdu. O gün dairede geç 
vakte kadar çalışmlf, selefinin, 
içinden çıkılmaz bir hale sok
tuğuJ işleri tasfiye etmek için, 
istirahat aaatlerinden birkaçını 
yine feda etmişti. T a.m böyle 
soyunur soyunmaz, biiyük 
sedire uzanır uzanmaz, sigara
sından bir nefes çeker çekmez, 
yine o kılıksı~ adamlardan biri 
tarahndP.n rahatsız edilmiye 
razı olmadı, " söyle, yann 
daireye gelsin!,, diyeceği aırada 
hizmetçi ilive etti: 

- Pek acınacak bir hali 
var efendim. 

Salih Bey dnrüst bir adam
dı. Herşeyden evvel kendi 
vicdanına karşı verdiği he
saplar<la beraet kazanmak 
istiyordu. ! Bir hizmetçi mer· 
bametile rekabete giren vic· 
danına en küçük bir insaf
iızhiı yediremedi: 

- Celsinl dedi. 
Ve lo1ıksız adam geldi. Bu 

yalnız kılıksız değil, çok der
mansız bir adamdı da. Oda
nın ortasına doğru çekingen 
adımlar atarken dizleri bükii
lüyordu. Saçı sakalı uzamlJ, 
kuru ve aolgun bir kafa 
üstünde upaarı iki kulak mna
takil birer şekil ve renk ha
linde göze çarpıyordu. Başın 
bütlin UZ&llllf kıllan arasında 
genç bir insu eti gizlendiğini 
anlamak için ona çok dikkatle 
bakmak IAnmdı. 

Salih B.de ona ,ok dikkatle 
bakb. •Hizmetçinin hakkı var!" 
diye d6ftlndfl ve tefkatini ıiz· 
temele: iatemiyerek : 

- Şöyle buyurun efendim l 
dedi. 

Kıhkaaz adam oturdu. Hep 
6nllne baktıj1 için aazlerinin 

içini rönnek, rabunaıı ~ 
ıörmek kabil deiiJdi. 

Bütiln sefaJe'tine rağmen 
vekanm mubaf aza eden titreı. 
bir sesle anlattı; anlatb ki bir 
sene evveline gelinciye kadu 
seyyar posta memuru imiş. Va
zifesini daima intizamla yap
mış. "Bu hususta efendim 
diyor, bütün müfettişler hem~ 
fikir.,, Sonra, tesellüm ettiği 
mektuplardan ikisi :caybolmuş. 
Mürsil şikayet ettiği takdirde, 
mektup başına kendisinden on 
sekizer lira kesilmek lazım gel
diği halde, aabak başmüdil
rün fena ve yaıilış bir tahki
kab yüzünden memurin komis
yonu a:zline karar vermiş, it 
mahkemeye diişmftf, ıeyyu 
memur beraet kuannıış, fakat 
bili yeni bir memuriyete ta 
yin edilmemif. 

Arbk üst tarafım anlatmadı. 
Çünkü tepeden tırnağa kadar 
bütün varlığı bir lisandı, n' 
çektiğini söylüyordu. 

Salih Bey, haremden çağı
nldığı iç.in bir aralık yerinden 
kalktı, gitti Ye beş oakik. 
sonra gelerek memura sordu: 

- Beraetten aonra idareye 
mllracaabnızm tarihi nedir? 

Fakat memur kıpkırm121 

kesilmiıti. Yanakları garip bir 
tarzda ıişkindi. Memur yut
kunmak istiyordu. F :ıkat bo
ğulacak bir bale geldi. ~ım 
önline iğdi, elini ağzının 

ftatilne kapadı, bir daha yet· 
kunmıya phtarken ani bir ök
sUriiie tutuldu. Ağzından yere 
pantolonunun dizlerine, henilz 
çiğnenmiı ve yutulmamış ha
mur parçalan d6kiilmüşlü. 

Salih Bey ayağa kalktı: 
- Ne oluyorsunuz ? 
Dedi Ye memur ağlamıya 

başladı. Titriyen elilc, bir 
konaolun ilatibıde duran tabağı 
ga.teriyordu. içinde acı badem 
kurabiyeleri Yardı. 

Salih B. dıpn çıkb ve hiz
metçilere emretti: 

- Miaafir için yemek ha
zarlayuuz. 

Ve ıonra memurun yanına 
geldi, elini onun omı.una 
koydu: 

- Bundan aonra bütün 
çektiklerim unutacaksın, emin 
ol I dedi. 

·~~------------~0---------------~ Yumurtaİhraca- jKoyun _ _!fevcudu 
t ı m 1 z A r t t 1 Kilometre Başına 31,077 

Yumurta ilıracabmız (19'26) 
senesine nazaran (1930) ıene

ıinde bir miali artOllfbr. ihra
cat ofisi yumurta tüccananoa 
göndermek Uzere bir muhtıra 
bazırlamıtbr. 

Bu mubbrada en ziyade 

Adet İsabet Ediyor 
Yapılan bir istatistiğe gö

re memleketimizde 27,097,678 
koyun vardır. 

Kilometre Gzcrine koywa 
miktan: (31,077) dir. 

yumurta ihraç ettiğimiz mem- Mimar 
leketlerden Fransa, ltaly4 Ye Bu isimde ıehrimizin lenf 
Yunanistanda yumurta itha- mimarlan tarafından neşre
litı hakkında mevzu abkim dilmektc olan mecmuanın 
ile yumurtadan alınan giimrük 6çüncll numaraaa çıkmıştır. Bu 
resimleri hakkında malümal 1 nüahada yeni neslin bilyük 
vardu. l istidatlnnm ~iiliyen genç rui-

Üaktıdar 
Hile Sinemaıuıda 

marlann eserlerin• ait bazı 
kıymetli yazılar ve resimler 

, vard11. Mima_? tar~ın • değif
mekte oldugu hır aevirde 

Ba '"kan Haydutlan 1 ~yl': biry mecm.uanın mevcu-

l 
diyeti dogrusu, iftihara değer 
bir muvaffakiyettir. Mümessili Rot Larok 
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MOND - EKSTRA 
iyi tıraş zevk ve neş'e verir. Bu 
MOND - EKSTRA bıçagile tıraş 
olan nesesini kaybetmez. t~eşeli 
bir insan daima genç kalır. 

1 O adedi 75 kuruştur. 
MOND - EKSTRA her yerde satılır. 

Toptan satış : Galata Kürkçübaşı 
Han No. 4 

PIYER P!Rf MY AN 

Devi.et Demiryollan uanatı 
Devlet Demiryolları 
umumiMüdürlüğüuden: 

VAPURLAR 
Panrteıl 

Bugün Beklenilen Vapurlar 
Karadeniz - Türk - Hopadan 
Marmara • ,, - Mudanya, 

Gemlikten 
Gülnihal - Türk - Bandırmadan 
Kırlangıç - ,, - lzmitten 
Recele Karol - Romanya - ls-

kenderi}·e, Pireden 
Terua Sikk.afino - ltalyan - Ce-

ııovadan 

Brazil - ftalyan- İskcnderiyeden 
Kapo Pino'-ltalyan-Ceno\ adan 
Ve5ta - ftaly.m - Varna, Burgaı: 

Köstence, Odcsadan 
Krasni Flot - Rus - Batumdan 
Olimpos -Alman - Hamburgtan 
Aquilia - ,, - Varna, l!urgaz 

Köstenccdcn 

Bugün Gidecek Vapurlar 

ıı 

Aydm - Türk - Ci o1.. yı! 

Devlet demiryollan umumi idaresi ve buna Saadet- .. - lzmire 
Nilüfer- " • Mudanye, Gem-

m erbut işletme ve İnşaat aksamının kadroları li•e 

kimilen doludur. Yeniden memur alınmasına Utur - Türk - lzmite 
Feyyaz - " - Bandırmaya 

inıkin yoktur. Lüzum görülünce ve münhal Abbazia - ·fta]yan - Varn, Bur-
ıaz, Köstence, Odeaaya 

olunca O vazife için aranılan evsaf yazılarak Kapo Pino -ftalyan-Köıtenceye 

gazetelerle ilan edilecek ve müsabaka imtihanı Serea - Holanda - Varna, Bur-
raz, Köstcnceyc 

açılacakhr. Gerek idarei umumiycye ve şuababna, .---------• 
gerek makama ta müracaat sureti le iş aranılma- Seyrisef ain 
ması ve bu yolda vaki olacak müracaatlann 
nazarı dikkate alınamıyacağı sureti kat'iyede 
ilan olunur. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
. Defterler, Kontrat Ve Senetierinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKl 

ALTINCI NOTER 
DAiRESİNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacakamız 
Protestolar misli görülmemi' bir süratle gider .• 

Dr. A. KUTIEL 
CUt, frengi, Be!aotuldup ve ademi 

llıtlcÜir muayene Ye elektrik tedavihanesl. 
K.aklSJ' Börekçil fıruu .. r .. ıaada No. st 

Sultanahmet ıu)b mahkemesi 
ikinci buKuk dairesinden: Vuslat 
Hanım ve Şadan Bey ve aairenin 
4ayian uhdci taaarruflarmda 
olup bilmüzayede furubtu ıure
tile fuyuunun izale.sine karar 
verilen Cağalotluoda Cezri Ka
.sımpaşa mahallesinde Nuruosma
nive caddesinde 47 atik ve 
mfikerrer 65 cedit numara ile 
n urakkam kiğir ve üç kat ve 
bir de bodrum katı muhtevi bir 
mutfak ve bir kiler çamaşırhane 
' 'e kömürlük ve b:r :nci ka tta üç 
oda bir aptesane ikinci katta 
<h>rt oda ve bir aptesane ve 
üçüncü katta dahi dört oda ve 
L:r aptesane ve terkos ve 
c ektrik ve hava i'azı ve bir 
miktar bahçeyi havi bir bap ba
n nio 5050 l rada indclmüuıyedc 
505b lirada kalmıı ve kıymeti 
muhaınmineyi havi olmall hue
bile ikinci müzayedeıi olup 931 
senesi nisanın 22 inci salı günü 
:ıııat 15 raddelerinde olup kat'i 
il , ;ı.leıi icra kılınacağından talip 
olaolar1n kıymeti muhanımenesi 
o u 9250 liranın · Jlzde onu nia· 
betmM per akç.Ml alarak W
taaalmaet sulJa ........... 
·kiaa •ulmk dairesine mlr~
uırı 0'8 olunur. 

DR. S~MlRAMIS EKREM H. 
Çocllk ha"talıkları müteha,mn 

Dr. Ekrem Behçet 
EtW •stane.ı kulak, bops 

bunua llutahklan mGtebau ... 
BeJot1* Mektep sokak No.. l 
1'.w.a Beyotlu 249'. 

FATiHTE . 
Satdık Arsalar 

Fatibte, Hampap cadde
aincle ........._ aıaballe-

ı l n de atik Alipap medre
IUİ 10bjuıda (17) ve (il) 
......... ...ıerde4 .a.t9eir 
Ali Rifat Be,e m1racut ==-· • ...... 

Haritalberillll.ır.. ..... 
.... 4400 aqm ..ı. ..... 
(ıt) taae .,.. nrdar. Hep 
binteR ftJa ~ ayn uta
bbr. 
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iSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En ra • 
Tem-j z lo ntadei'1Pır 
A~ca. 1 linıy 9 ye· 
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil oldutu e 
TABILDOT 

Merke:r. acenteai: Galata kiprü 
Bqı 8. 2362 .Şube acenteıi: Sir
keci Mühürdar zade ham l 2740 

Ayvalık Sürat Postası 
( Mersin ) vapuru 17 Mart 

salı 11 de Sirkeciden 
Geli Jolu Çanakkale, Küçük

kuyu, Edremit, Burhaniye, Ay
valıpd kalkacak ve dönüşte 
Altmoluğa da uğnyacaktır. 

TÜRKİYE MİLLi 
ltl1alat Ve İhracat 

Anonim Şirketinden : 
Şfr.tetin senelik alelade heyeti 

umumiyeai ticaret kanununun 
361 inci maddeıine ve ni:ıamname 
ahkimına göre 1911 aeneai Mar• 
tanın 31 inci salı günü aaat 14 de 
firke'in Ankarada Kınaca otlu 
hanının ikinci katmda 22 numa
alJı odasında toplanacağından 

muht ~rem biHedarların mahalli 
mezkire tevifleri rka olunur. 

1 !uzunamei Müzakerat 
1 - Meclisi idare ve murakıp 

rapc; darmın okunmaSJ, 
2 - 930 senesi mevcudat def

teri! bilanço ve lcir ve zarar 
hesaLmın tetkik ve taa;diki, 

3 - Müddeti hitam bulan mec
lisi idare azaları yerine yenileri
nin intihabı, 

4 - Meclisi idare azalarına 
veri' !Cck hakkı hu:ıurlarınm 
teaL ti, 

S - Şirketin müdür veya mu
rah! as aza ile idare olunacağına 
oaz raran murehhas azaya veri
lece ~< ücretin tayini için meclisi 
idnreye salahiyet itau, 

İçtimaa iştirak etmeyi veya 
tem ıll edilmeyi lltlyen hissedar
lar hlue senetlerini içtimadan bb
hafta eYYel tfrketfn l.tanbulc!alci 
B~okalar cadde.inde Agopy11n 
ha un4ald ıabeaine veya A'lkı.
tadaki merkezine tevdi etmeli• 
eli rler. 

Dr. Horhoruni 
Bel..plduiu - Freqi ademi iktidar 

kctaYill .... L a.,..,. Tn.tU,. ... ra
•ıMI• Mektep Mkak SS Tel.. BO. St52 

Belsoğukluğu 
Ve Firengiye 

YakalHmaaak içla 

PROTEJiN 

Çocuğunu 
İstikbalini 

c ._. 1even Anne, Onun 
[)üş ün en Aı .nedir! 

• li'! 

Bir Alarak Kumbara 
Çocuğunuzu Sevindiriniz 

!TÜRKİYE BANKASI! 
• 

iŞ 

Tasarruf ve iktısadı 
seven vataıldaşların 
nazarı · dikkatine · 

Emniyet San<Jığı MüdUrlüğünden: 
senedab ... kayıt Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse 

muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 

üyük Tayyar 
Piyankosu 

. 

3üncükeşide11 nisan931dedi 

8 ÜYÜK ikramiye 
100,000 LİRADIR 
A Y R I C A : 40,000, 15,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 
VE: 30,000 LİRALIK BİR 
MOKA FA T VARDIR 

Seae 1930 

TAHSiN 6'\BDI 
lam -- ...... Ahaaa• mualllml 

1 Ciltte s Kmm Flata liO Ka. 
fatuhwda llDNaDtabiat matı-undan 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
ıoğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükümet konağı ci"v•"' 
nnda eski ikdam Yurdu kat"' 
şıaıuda 7 l numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan alqama kadat• 

ABONE FlATI 
·OKm --t4il8 .. u• • -. uo • 

°t.i:.-:t.=-


