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ID~ nE. ı r'r HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın gadldGn Halk bununla l'örm. 
6"1lt . .' ISTANBUL NURUQS~/AN/YE ŞEREF SQK'Au1 SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla ifitir. 

,-------------~ \ 

SON POSTA 
N/N 

TOMBALA 
Oyunu · 
Kupon: 11 

~ SON POSTA Halkın dilidir: Hafk bununla :1ö ler. 
--:::::s===--=======================~=================~~~~~~~~~~~~~~~ 

• MENEMENDR BEYANNAME .. 
Türkocağı, 
Vazifenin 

• istikbalde Halktan Beklediği 
Mahiyetini Anlabyor f AFSILATINI LÜTFEN OçONcO 

OKUYUNUZ SAYFAMIZDA 

~e~lis 1 Sırbistanın Türk Şehirlerinde •• lstanbu,1 - İzmir 1 Bugünün Meselelerinden 
1 

Q~t~ Devresine Şimdiye Kadar Yüz Elli Mulıte~ıtMaçlar. Süt 1 i Sıhhat 1 idir. · 
lrıgor Nisanı• ılk haftaaında iz- Ş Ş _ 

Hareket Duyulmuştur ~~:~kim::.ı;~·r.:-:. n;~:: Fakat, Bizim Belediye "illet D@...~ - •ecliai, martın 26 nca 
~"-be KibıU tatil deneaiDe 
-.ıcelctq. 

~--e; llateaiııia 19 ıılsanda 
edileceği. intihabuı 20 
~ Y•pdacatı, yeiıi mec· 
~ de 28 nip.nda toplana· 

Bar IG~Ienmektedir. 
"eb• "••yete gare bugünldl 
titt 1ialardan altmııı, diğer bir 
...!ete ı~re de ytıı elliai 
--'"lltecekfu. 

t.... . . s d "' 
·•1nıget an ıgı c.. l•T A "-:zdan uzerine 
Ql'Q Verecektir 

Boğulanlar 
~ Giin Evvel Denize 
~~ Balıkçıların 
~dalı Bulundu 

~da Alitaki mahal
~ o~ Mustafa ile ar
~'l 1.~•t, bundan alh gün 
~ -.&ık tutmak için aan-
' deauze açılmıtlar, bir 
~ cl6nınemişlerdir. Dnn, 
-.,.. bit •çık}armda devrilmiş 
~ llGdal bulunmuf, gaip 
S, ait oldutu tesbit 
~ • Gençlerin boğul

laıınolunuyor. 

l'oMBALA 
fttiisabakamız 

DON 
ÇEKiLEN 
~MA~AR• 

66 

23 

Y erdenAteşÇıktı,~ırmızı Kar Yağdı ::;~: t.';~1·;~:.t·:rı: Bu Sıhhat işini Niçin 
latanbul futbol heyeti iki ~- B • ? 

Zel%•l• mınttıluaıtUl111il 1t1lıirl•rtl•n Gngilinin lcıstMn 
lt11r11p elti•,. uauınlci nuınzarası 

Nft, ( H....r ) - Şlm4i.J• lra· 
Clar ..,.._ Mbelmla a4WI 
lutl•W..-. Y4iılll ....... 
,.ı • ._ ............ ı;'li••• 
lteir berl:1l çatlı1an e't'fer kl
iınilea yıkılm1fbr. Yunan - Sarp 
hududundaki Gev•Ul tehrl otu• 
rulabilecek halden çıkmıtbr. 

Pireven ve (Mlletevo) lataa• 
yonları bik ile yeknn olmufhlr. 

Bu zelzelelerin vukuu aaraaın
da timdiye kadar teaadüf edil-
memit bazı badiaeler müfAbede 

· olunmuştur. l\teaell (Prava) kasa-
baaı yakınında yer yarılarak bir-

ti• Wt .... alhl•u fatlur ... Ye 

lılr ..,... ........ .ttlkt. .... ..,. ....... . 
,~, .......... ..... 

... til) ............ Mbll ...-
•tftır. Şayaaı luayıtbr ld .. 
•l..Je ( YOlkaalk ) tl.,Utllr. 

Devam m&ddetlace cenubi 
SarbUtalHla fldtletll kar fırbaaları 
olmut n kırmızı kar y•t•afb'· 
Bu karlar tahlil edilditl zaman 
ıörlllmilftGr ki içinde uzun ·..e 
kızıl Arap çöllerinde rörfllebllen 
kum taneleri vardır. 

Güzellerle Sakın Evlenmeyin .• 

Bu. Tavsiyeyi 
Yapan T ecrü
be Görmüş 
Bir A
dam
dır •. 

Katli Miais Şarlot 
- Doatlar, benden size na- ı cukları oluyor. Fakat kadın 

ailı~t, .akın ~~ilik loraliçe- ıenç Ye gtızel olduğu için 
lerile eYlenmeyınazl.. . I etraftan çok iltifat göf{iyor. 

Bu ihtan yapan adam, bır Hatta aon defa Nis ıebrinde 
güzellik kıraliçesi ile evlenen bir İtalyanla sevişiyor. 
bir Amerikalı milyonerdir. . 

B .1 A 'k d Mılyoner çok kıskançbr. u mı yoner, merı a a . 
b. Udd t kt . l'k d Bırkaç defa kadına bu aev-
ır m e a ras ı e en, d d · · ö lü 

M. "d 1 il a an vazgeçmesını s y yor. sonra ıssourı e yapı an g -
:ıellik milsabakasmda kıraliçe Fakat kız kimseyi sevmediğini 
seçilen Naah isminde bir kızla ve bu kıskançlığa lüzum ol-
evleniyor. Milyoner 50 yaşın· madığım söyliyerek ehemmiyet 

'tadır bu temasıo nazari ha- . e c e r e m ı y o r 
zırlıklarile meşguldür. • • • 

lstanbu)u temsil edecek ta- Şehr n aut meselesi, ııbhati .J 

kıma girebilecek kıymette olan meselesidir. Şehir mecliai bu 1 
m~t~Ji~ oyunculara müracaat meıe' e llzerinde uzun tenkit· t 
edılmıştir. Alınan cevaplarda ler yaph, belediyeyi faaliyete 

ekseriyetle, seyahate iştirak ede- getirmek istedi. Aynca bu 
miyeceklerini bildiriliyor. Filha- meseleyi tetkik etmek llzere 
kika meşhur oyuncularımızın bir heyet teşkil etti. 
Pek aza açıktadır. Her biri B d 1 ı ti u ııra a ılltçll er cem ye 
mlleueaelerde çalıf8D birin sabık reiıi Hakkı Ef. çıkı-
!llllıf oyuncul<. yor, İf fenni ıurette halledi· 
naazın bir haf· linciye kadar tehre temiz allt 
la lflerini bıra· içirmenin temini mllmkllndlir. 
lu9alan imldn- diye iddia ediyor. 
• ,....ıYor. Bu iddia &zerine be1ediy~ 1 

Nk maainlerindea Himit B. ... -.... . ...... , ... -:~-

~ ttu- 'lir ~ itidir, &u
lln iH belediyenin paraaı 
yoldur. Binaenaleyh bugün 
bu işi diişDnemeyiz, diyor. 

Bir taraftan da belediye 
sıhhiye müdürü Neşet Osman 
Bey: 

- Sütün istihsal, tevzi ve 
iıtihliki ayrı ayrı mühim birer 
meseledir. Bu işin esasen hal
li zamanı da gelmiştir. 

Bu işin en pratik ve fenni 
bir tarzda nerede ve nasıl 
yapıldığını tetkik ederek tat
bik edeceğiz, diyor. 

Yine belediye amirlerinden 
biri: 

rv.:----...--.-~-=r-· 

.... "' ......... .., __ 
..., itltlla,ı 11.rl din 

Hlildı Efendi 
- Şimdiye kadar yapılan 

ahıı:lar lamamile fennidir. Şim· 
di daha iki ahır yapılmak
tadır. Ayrıca Beyoğlu cihe
tinde 27 i lstanbulda 35 
ahır sahibi nisanda yeni ve 
fenni ahırlar yaptıracaklardır, 
diyor. 

Bu mlltezat beyanat kUfı· 
tında Yerilecek büküm şudur ı 
Belediyede allt m•elesi anla
aılm.rıuı, bu itle meşgul olan
lar birbirinden habersiz kal
mışlardır. 

[Devamı 6 ıne1 aayfada ] 

, Bu Taziyet kartısmda lata 
bul futbol heyeti müşkül bır 
mevkie dlltmilıtUr. latan bul 
takunuıda vilcutlan behemehal 
llzun olan oyuncular için, ça- ilk Tahsil Türk Mekteplerinde Olacak! 
httıklan mllesseselere tekrar 
ıdracaat edilecektir. Buna 
rai4ıen hepsine, yani arzu edilen 
fiatbolculann tamamına mezu
niyet alınabileceği zaonedil
memeld:emr. 

(Bu sttgahatt•n garın gi .. 
"- 6alıs«leceiiz.) 

1 Galatasaray lff ı ? 
f Fenerbahçe Mi? 

Bu cuma, bu iki ezeli rakip 
kulop arasında yapılacak 
•aça ait (5) ıuallik mftaa· 
baka müddeti pazarteai p 
nil bitti. Ve kupon nep-ine 
nihayet verildi. latanbula 
llit cevaplar da federuyoa 
riyuetine tevdi edilmiftir. 
Tqra için mllddet 19 
Mart akşamına kadardır. 
Geç kalmıf lstanbul dahi
lindeki sporcular da ikinci 
tqra partisine dahil 
olmak için o gllne kadar 
cevaplarım yetiştirsinler. 
Ebik kuponiar mat~adan 
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, Halkın Sesi DA BABIBLIB Günün 

Mübadele İşi Kar--.-----------------------·•ı Gazi 
Şısında Mübadil Kıt_ap_ç_ıların 1 Dün Akşama Kadar !Sis ~ 

Tı ı r Ruı elçin dün Rel•ldl;.J 

Ve Muhacı.rler rostu T ft• H ti s· ve Ha:ıretluinia huzurları•• """ 

Mübadil .. muhacirler Meselesi e ş eye ne ır Fırtına ~=~·:::b:;::ı:,~· ::::!_.~ 
meselesinin hal •• taafi- • dlinGmü münaaebetile marllP"" 

~:! ~~;11~i1: ~~~~eı!::r: Bu Birlik Muharrirleri Kişi itirazda Bulundu Karadeniz'de Seferler bN~~i~'tuMazliyah Et-' 
d IOD teklini aldı, mec- istismar Etmiyecek, Çok Meşekkatli -~ 

Eakl meb'uaan mecllıi aır-;. li• heyeti umumiyeaine F• l D •• •• k • 1 Q) '"' 
•erildi. Yirmi madde içine ıat arı UŞUrece mış atanbulda meb'us ıeçmek hakkına sahip olanlann hakikt uyor dan Nesim Ma:ıliyah Ef. Bet• 
•ıkıtan bu t .. fiye kanunu miktan dUn de tesbit edilemedi. Bu işle bizzat Vali Muhittin vefat etmittir. 
hakkında dün muhacirlerle BabıAlide mektep kitapçılığı b Enlld rün Karadenlıde lreılf Sı"vas • Erzurum Hatb 
görüftük. Kanun projealnin yapan bazı kitapçıların bir eyin meşgul olmasına rağmen ve yapılan btitiln tahminler. bir alı içinde Anadolu cihetinde lf 
kendilerini tatmin edip tröst vücuda getirdikleri bak- dlbı k ydettiğimiz gibi, meb'us eçme hakkına ahip olanların Alacalı lSnündo kuaya oturan SiYu - Erzurum hattını• ,J 
etmedij'ini ıorduk. Bize kındaki neşriyatımız Uzerine (312) bini ieçmiyeceklerioi göstermiştir. Bugllnkt\ neticeye lnaillı. bandarah (Zaıo) •apuru , .. ına talip ol n F"UP mlnı'pt 
'fatıdald cevaplan ver· ' h b El göre iatanbul (1560) müntchibi ani ve (15) meb'u11 çıkarabi- kendi veaaitlle kendini kurtarmıt yakında Ankaraya giderek b 
diler: Kanaat kütüpancsi aa i i yaa metle müzakereye mn•eeektit.' 

Ef dü b · l · · d b" 1 k d kti ve limanımıza .,.elmittir. Rumeli •··-.. I" 
Hilmi Tevfik B. (Samatya, • 0 mu arrır erımız en ı- ece eme· r . ... Hı0ntlı0ler Avrupaya Gı'ttı 111 

· l · · T ft H • ş k Ed• cihetinde Voryoz önünde diter Arapkuyusu, Karagöz soka- rine fU ıza ıatı vermlitir: . . e .. ş eyetı '. A et yor bir HpW' daha karaya oturmut d, 
gıw oda 21 Nansliç mubadil· - Biz tröst yapmadık. Üç l ' l ay •• Şehrimize ıreldiklerinl yaı 1

,.. 

ı ise de oldukça cahilden uzak H" tli H M b t LI-• "" !erinden) dört kitapçı bir arava gelerek ntihap teftiş heyeti dün, çok sakin ve işsiz bir gün yaşa- mı.z uı acı e me ~ • 
ı mesafede bulunduhundan tabii. k d Abd" I fu LI-o ., 

- Ötede beride surun- bir tirket vücuda getirdik, mıştır. Cetveller asılalı iki rrr.n olduiTu halde dün geç vakte l' ar a atı u ıra r ır-.. 
f 

6"" a aiyc teşkiUibmız tarafından ablan Avrupaya ~itmişlerdir. , 
mhae

1
kt
10

ean eyviseall~Lu. kanun layi- Maksadımız kitaplarm iatiarı- kadar teftiş heyetine hiçbir müracaat eden olmamıştır. Hal- raketler yetitmemit ve nihayet Türk _ Yunan L'!ahkem8s1 
an nı arttırmak, müelliflerin t e!if buki elde edilen yeküna bir meb'us daha ilave edecek kadar tahliaiye 1&ndalları ıönderilmif, "' ,tıl' 

- Kanun layihasının beyen- haklarına azaltmak değildir. itirazlar ve allkalar bekleniyordu. Diln teftiş heyeti azasından fakat ••purun mürettebab ıre- Muhtelit hakem mahkeme ~ 
mediğiyo nkoktadl~rı byilo.k. mu? Billkiı mektep kitapçılığın ı Avni Bey bir muharririmize Jemittir kit miyl terketmek latememitlerdir. ~tin~ itilafna~esin~ tibi :a:; fi 

- 0 tur ıye ınm. daha mliteklmil bir ıekle aok- Bu eanada deniz. Hkin id i. n an var ır. ün .-
~ •- Maalesef henllz hi 5bir itiraz yapılmamııbr. Hal- fakat aonra tlddetll ti mal rGı.r ra Yunan ajanları toplanara~ ...ı 

Muatafa Sıtkı B. (Karaköy, u:a,cbr. Piyasada buiUa kıy- buki halkın rüştüoll, mur.\k be hakkını ani mış olmasını 99 dalralu yükaeldipdea Hpu- danluua &eri aurette bitır~ 
Mumhane cadd l (5) Selinfü metli kıymetsiz 35 alfabe Yar. çok temenni ederdik. Bu ı,; aziyet biraı aahoı ıeliyor. iti- rua müıkül wa:ıiyete ıireceti bil- için ne yapmak lizıma-elec....-
mübadillerlndeo) Bu yOzden muallim de, talebe rular yapıldıkça iftihar edeceiiz . ., Maamafib bu mubaYereyi dlrUmektedir. konuşmuılardır. Mü:r.akere ,ı..,ıl 

- Kanun liylbaaı çok iyi, de ıuı•myor. Biz mllntabap v L L edeccklir • 
._ dn n u ıl 1 ._in .-... mOteakip bir itirazcı mllracaat etmiı •e Avni B. memnun apur aurtarma tir.eti tan- • 

idarelerinde ıGrünmektea lıe ne •· olmuştur. Bu &attan hll•iyetint ispat ettirici vesika isten- ıa an n aa • ir tahliaiyc y r• Yfunce yap mıtbr. •• bır· heyet yapacamz. lımen en f d dü b b b ea~vekı·ıı·n Seyahati~ 
alıraam kir addederim. Birçok kıymetli birkaç alfabeyi bua- • f romorkörü kaza mahalli•• •ön- l.ıımet p• nın Atina •~ -:-.J 
mGbadU Ye muhacirler te.enüm cağız ve mllelliflerine timdi al- lll1f ır. • duilml4tir. eylülün baftuına, Peşte •eY"-
edip ~tmittir. Mültaball •aziyete dıklan telif hakkından birkaç - -------··· .... -------- LimaD dair af hu •ene bu ise tefrinievnle tesadüf cdee 
relen enderdir • .._ misli fula para vereceğiz. Polis Faaliyette ı Dikkat Ediniz! menimde KaradeniEde kuvntli Türkocakları Kongresi .. 

..- Ki 1 d d" k d •İ.I me•cut oldutunu ye wapurla- 11 Abdülkerim 8. ( Kadık8y, Ra- "tap arı a şim ıye a ar b Türkocakları kurulta"' 
K h · B rm otaıı methalinl bulmakta çok r tJ 

slm Pş. mahalleainde rıhbm c d- Tiirkiyenin görenıediği bir mü- Esrarhane ve a veler Centilmen ir Hırsız Me- mütkülat çektiklerini •Öylemek- nisanda fevkalide bir ı~..., 
desinde ıo, Kozana mübadil- kemmeliyette basarak fiatları A l h t E 1 . s tedir. Netelcim bo~aa baridne oaktederek Halk fırkuına u~· 
lerinden) d . B b 1 b ranı ıyor are e v en oyuyor ı karar verecektir. Oca.ıı..n ~ 

B d d üşftreceğız. u ıe ep e u ge en Y&purlar orada durmakt • · 
- en ye i ene İr uğra.şıyorum. p l" bilh l • f Son umanda, Beyohlu ile bazı 30 bin az:ası vardır. Bu • Hiçbir şey almadım. Halen bin- teşekkülün istismar kastından ° ıs, assa gece en aa- 6 ve •isin çekilditl zamanlardan ·· ~ 

1. t - t · l l - kibar iiemtlerde oturanların ev- i tif d d ı. bnh b"l tabiatile Halk fırkaııaın -"' 
lerce liralık mal bıraktım. ( 600) ziyade faydalı olmak için vü- ıye go.s eren tenr er e muca• lerine ,ayanı dikkat bir hırsız • a e e erea -Aazı tuta ı ~ 
dönüm de arazi bırakmı4tım. Bun· cuda getirildiğini izah mecbu- dele etmek için bazı tedbirler dadanmışhr. meldedirler. olacaktır. 
lnnn dönümü ( 25) ıira idi. Hal- almıtbr. Bu cilmleden olarak Bu adam orta boylu, kumr 1 )k Terkos l{alkmıyacak DiyO 
buki iskan idare•i ar zimin dö- riyeti hasıl olmuştur." seyy~ devriye kollan, muh- Hçh, mavi l'Özlüklü ve tık gi- i Kardeş,Polise Tecavüz Etr Terkoı müdürü lnkar•P' 
nbümünüd(4) (li~~ d

4
a
0
n )hesap ed!yor, Şirketin nizamnamesi lkbsat telif semtlerde ani baskın ve yinmiftir. Sakal ve bıyığı tıraf Halil ve krdeşi Tevfik İ•- ırelmiş: • .J 

unun a 7V nı verıyor. veklletine göoderilmış" tir. Şir- taharrı"yat yapm .. ktadırlar. Ür edilmiş, aırtınd ıan pardesü • d "ki K H"l r. • b- " J JetlP'. 
B k t,. d ·ı· v .. r bulunmaktadır. Türkçe ve Fran- mm e ı yoğurtçu aaımpa· - u hımetin utun ta ~p . ,1;1 

una 11 ıyen ra%1 eği ım. er· keti"o bu sene faalı"yete geçe- 1 b l b f ı· · · k k b 1 t · · · • · ' d ıt11 met.lerse razı olmıyn mecburum. gece evve aş anan u aa ı· sızcayı ıyı onuşmaktadır. Bu şada polis Ulvi efendiyi döv- a u e tıtım ı2 ıçın yaımı a . 
Yedi sene günü gününe koşu- ccği ümit edilmemektedir. yet netice!İ, Galata, Beyazıt adamın soyma usulü old~kça müşler, yakalanmışlardır. 0ola.cağınlıl ümTi~ ediyoru~ dehnı ve Beyoğlunun muhtelif üp- mahiran,.dir. Apartıman veya evin ausya 8 rcaret mU8 
yorum. .. Zabıta Vak'a arı heli kahve ve meyhaneleri ta- kapısını çalarak evin efendisini Nı" "l·n Olmak lstı"yor? uf! 

h ıormakta, kendisi ile randevusu y · Ruı hükümeti nramızda •••-
Hayret B. ( Beyoğlu, Hnmalba· arri olunmuştur. ld ,. d b h t k d ' '-" 

N S 
0 uısun an a seme te ır. Elmadag"'mda oturan mllte- dilen ticaret muahedesi hak.-·· 

tında sı .,.da eJanik mübndil- b G Heyet, bu faaliyeti idare Bittabi centilmen hını~ bu . .ıM 
J•rı"n•len) Ferit iıminde iri, alatada, " k . . kait Behçet Beyin kızı 18 yaş- bir tebliğ neşretmittir. Bu te. ~ 
~ .. f ı d eden zabıtai ahlakiye komi eri aıuracaab yapma ıçın evin h d dd ti .,, 

- Kanun liylhaısını tamamile Şe tali :o cağın a oturan Ar§alos efendisinin içerde bulunmadığı Iarında Meziyet H. tentürdiyot göre mua e enin mü e p 
makul bulurum. Yalnız verilecek ismindeki trınıdığl kadını kolun• Ahmet Hamdib Efendi başta bir zanıanı intih p clmi4tir. Hir.- irmiş, kurtarılmıştır. senedir. Bu müddetin hitaoıı~,. 
tasfiye vesikalarının 3 kısım diye dan yaralamı4, kaçmııtır. Bu olmak üzere eş sivil, dört mctçidc:ı beklediği cevabı alır :r tarafeyindco biri tarafından ·dl' 
avnımasına muarızını. Çünkü bi- adam, para ve elbise iati1erek resmi polisten mürekkeptir. almaz ya teıefonta görüşmek ltalyan Sefı"rı· 6.111•1 

hediımeue kendiliğinden ioı_v .... 
" · k b" lt"l t ·k· · b-tü lhti l b k d K k ı .e._ arzusunu izhar etmekte, yahut ta ,,,. nncı ısım ı ı t en sonra ı ıncı, u n yaç arını u a ına os a ve ~ga yangın yer- b . d 1 tdecehtir. Muahede en sıf _ .. 

.a h Ü •• - k l ö d" " " 1 " • b" i 1 · d b b l d eyın nere e 0 du~unu içerd~n ltalyan a•firi dün b"ır ay me- ıır ... a ıı sonra çuneu ıaım re e- g r ururmuu yan asrı" ır rat erın e a:ıı esrar anc er e aordurnıak için lıizmet.-iyi aav- .... mazharı müsande Devlet ~ _. 
cektir. Bu ise 3üncü kıaım sahip- aahı'bi 1·mı"t· b'rt kı b ki k d "' · ti ı ketin• •t • tı k d 1 ~ ·ı.o r esrar, ı a m ıça ar ve ma ta ır. zunıye e mem e "" ır• mıt ır. üzerine a te i miştir. Her ı.- ~ .... 
!erinin birçok seneler beklt•me- ir tabancalar elde edilmi.Jtir. Bu Bu ııırada portmantoda ne raf da, bütün devletlere ~,,., 
•İnl mucip olacaktır. Belki de Rizeli Veysel, aarhot olarak heyet, muayyen gün ve gece- bulursa, yalıut dolnptan veya En Uzun Boylu askerimiz . umumi bir karar halinde ol~ 
mallar bitinciye kadar 3 üncn Galatada Yu•ufun kahvesini d f l d ıııasa üz.erinden ne ~ıra bilirse Millet Meclisinin muhafaza k kd" . . ih t r 
kıaım için mal da kaJmıyacakt,r. ler e aa iyetine evam ede- alıp kaçmaktadır. dı ça ye ıteranın · raca .,J 
Bu intizardan dolayı intifa b~k- altü11t etmlfı birçok etyayı lur- cektir. Şimdiye kadar mühim bir •ir- alayına 2,40 boyunda bir asker ithalatına takyit koymamayı ~ 
kından da 3 üncü kısım mahrum mı§tır. ket umumi katip muavininin evi 8 elmiştir. Y&lmaaı için 2,50 bo- etmişlerdir. • 
olacakbr. * Belediye Tiyatrosu ile bir ııefaret ata,ckomeraiyali yunda huauıEi bir karyola yıtpb• R G t 1 · · Ne~riJ8 « Bnyükçartıda Onnlk Ef. nin ve diğer bir ı;~farct ataşenavalinin rılmıştır . US aze 8 ermm ; ~ 

Ahmet Şevki ~. (Samatya, H• t<rzi dükkanı kı•men yanmıtbr. Yapılamıyacak apartımanından ve Sen - Lui kol- Türk - Ruı muahedesini·., ti' 
klmotlu A!ipa a, SeJvl meydanı Belediye tiyatrosunun fimdiyc Jejinden bir hayli eua aşırmı~hr. Sıhhiye ,eclisi T oplamyor nuncu yı~, dönümil münaaebe ~ 
No. 62 de Drama mübadillerin~en) Vazifelerine iade Edilenler kadar ihale edilmemesinin sebebi, Evkafın Çapadaki Binası Nisanın birinci günQ vali Rua gazeteleri baklumı.zd• :, 

- Bonolar meaeleai kabul lv!ülkiye müfettişliiioce işten bet milyon liraya ihtiyaç göster• Evlu1fın Çapadaki tütün muavini Fazlı Beyin riyaseti dirkıirane yazılar neıretmitl• ' 
:~!;~:~i;v::!~, h!:~=t !:~~~ el ç.:ktir.len Galata merkezi meıidir. Halbuki emanette bu iş inhisar idaresine üç seneliğini albnda sıhhiye meclisi bir Hayvan Sergileri AçdıJ ff 
bono meaelealne it kalaın; ( 1 ~) komiser muavinl Macit, ve için bet para bile yoktur. Emanet ( 15 ) bSinbhl.iraya kkilraladığı bi- toplanb yapacak lir. Bu top- Bu ıene l.nk • .ra, l.tanbul. tJi' 
temmuz (1340) tarlhiıadea bu anc tiyatroyu, vuidatını yapana bırak· ııunm ı ıye ve ô etiııce has- mir, Adana., E. EUrurn, Bur.a.j(,ıf 

Polis Haaan Salih aeudilerin 1 t ı - ld y ld laotıda verem mücadele ce-kadr.r lakin edilemedim. Oatelik mak ıureti e p ra vermeden ane yapı acaga yazı ı. azı ı y•rıbekir, Kırklareli, Konya. _1 
bu it lbin ~ :..so~) liramı da •ar- tahkikab neticelenmiş, vazife- yapbrmak anuıundadır. Talip ama kimsenin bu işten haberi miyetine yardım ve Yeren., •e Sivaata hayvan aerıilerl w 
ıottım. lerine iade edilmişlerdir. iseniz... Müraceat ediniz. L. yok. meselesi görüılllecektir. lacakbr. 

Son P(Jsfa'nın Resimli Hikayesi: 
,_. __ ._ ......... ._ ..... _.. ........ --------------"""&..... ... .._. _______________________________ ~-. 

1: Hasan Bev - Y hu, bu ad~mın clra.im
<lakiler neden öyle yaltaJWımyorlar? 

2: Yolcu - Hasan Bey, bu adam habn 
ayılır bir kim edir. Ötekiler de ona politika 

yapıyorlar. 

Pazar Oia Hasan B. Ve 

rr'1'' 
3: Hasan B. - Politika yapıyorlar, ne demek?I 4: Hasan B. - işte bizim lisanda Po 

1~ 
Yolcu - Yani: " Bugün dünden daha iyi- etmek, yaltaklanmak demektir. BunUD 

sin! ., diye yüzüne gülüyorlar. ben politikacılardan yan çizerim ya! 



.... SON ---- .,,.-, . 
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l; Her gün 
f Türk Ocakları 
(Nasıl 

,,1 Son Postanın Resimli Makalesi ~ Malınızın Sahibi Olunuz Sözün Kısası 
Bir -

Islah Edilebilir? 
M. ZEireRIYA -

( nın ~ ~an Halk fırkası
ıirnı arante yeni bir safhaya 

ek üzeredir. 
etr~caklar enelce, gençliği 
ka ~a ~oplıyan bir iman 
Jllill~ ıdi. Bütün gençler 
tan 1 heyecanlarını bu kaynak
Cttıl alırlardı. O vakit ocaklar 

, S 11 faal ve metindi. 
~llra ocak bir mevki ve 
ı.._ • basamağı oldu. Ocağı 
~un · ~ sıy~Ier, burasını kendi-
tlaıı-~- bır intifa ve yükselme 
~1 yapblar. O vakit ocak 

::W•ğııu, heyecanım ve ima- ' 
ie~ kaybetti. Etrafından 
\>e çler uzaklaştı. Ocaklar kuru 
fc.ı ındanasıı birer binadan ibaret 

ı. 

Türk kl ._ 1 milli' -
1 t oca arı evve ce 
~ ~eyanınm alemdar.ı idi. 
,.. Yet cerevı:ıım bu müessese-
o..ıtn • • J---

•en· ıçınden çıktı, bu müesse-
tıı ın yardımile büyüdü, ve 
'1~1llleketin her tarafına bu 
~esenin yardımile yayıldı. 

~t ~~at milliyet cereyanı kuv
. Q\llduktaıi sonra ocak hü-
:Z~! kaybetti. lııkıliptan 
C ı vazifesini anlamadı. 

iYesini ta . - ..ı di "'_,_: 
~ yın eueme • ~ 
teh ab tekrar eden bir müs

ase haline geldi. 

'r.. ~ 
l'tlabuil~ kocakları nasıl canlandı-

l ır ? 
hu~k r~pılacak şey ocağın 
ta . Yetını tesbit ve gayesini 

Yin etmektir. 

80 
Bu gaye taayyün ettikten 

~~nra ocakları fenni usullerle 
~cak urt bir mliessese 

O e koymak lazımdır. 
laıtf cak berşeyden evvel bir 
~Üre ıne..kezi olarak tanın• 
~ • Bugünkü mefküresi 
\'1~0krasi ve inkıllbm tahak
l~rd· ettirmek istediği umde-

lf. 
() . 

\it C~ğın gayesi bu 11Uretle tes· 
f~ ~ıldikten sonra teşkHabnı 
~ fekle sokmak için yapıla· 

4ey fUdUI': 

lıdı l - Ocak bir halk evi olma' ti:· Bu aıfatla Ocak bütün ceeıa-
a ı:tıihrakıdır. 

~~tıurı. için coğrafi hudutlarla 

'-d· lllı} cemaat iç.inde iktı· 
l>l~' içtimai tetkikler ya
l'e~ ' bu tetkiklere göre ha
~ veçheleri tayin edilir. 
~~ fa .tetkik yaptlmaksw.n 
~dır aliyet yanlış ve mu
•iııd~ · l-Wk evleri halkt sine
lhtt toplıyan ve onların bütün 
ı.ı~~annı temin eden bir 
~ eıedir. 

'-tct.., aktar bn nnfeyf yapacak
~· &Unun için genç Hristiyan 
~u.ı!eu~ halk teşkilih i~e 
lttı~ rırı halk evleri birer nümune 

~ l edilebilir. 

ttQ~ Ocaklann ikinci vazifesi 
~t, Q. ~litı yapmakbr. Bu 
~~ t~ 1i:{~ V'e ltalyadaki genç· 
't, ~. 'c latı.rı ile, Amerikadaki 
lbil''!tJ : ~ genç Hristiyar lar ce
~~11 ,, el'inırı teşkUab tetkik cdil
~-hdı e ona göre teşkilat yaptl-r, 

8" 
'-'Ge, •uretıe ocak asri bir 
,,.,~eııe haline kalbcdilmit bu-

ili r I< .. 1 .. •. 
b oy unun 

· ~iİşvet Teklifi 
~'r.ı b ~bolu, ( Hususi t - Ge
~ .... aYranuıı birinci gUntı bir 
~~yarak öldüren bir 
~a\'ltı 1~ • babas F arat 
ti~~ Ağa, oğlunu 
t .. ~di 8 ıçın müddeiumumi 
lı ""'tUf ~t':'ll ~ye ( 25 ) lira rüşvet 
it e(!'h ış, cUrmii meşhut tes .. 

~)'~~ ' .. rt l'Üşvllt teklif eden 
•~V'lf -1 

wwımuştur. 

ı. Sı 

ı · 

1 - lstanbw dünyanın en güzel 
yeridir. Fakat bu güzel memleketin 
güzel yerlerinde ecnebiler ve gayri 
müslimler oturur. 

2 - Türk maha:lleleri lstanbıllun 
en bava.sız, en gayri aıhhi yerleriııde, 
birer verem yuvasından başka birşey 
değildir. 

3 - O halde .iddia edebilir miyiz 

lıd bu şehir bizimdir ve bu güzel 
memlekette JB.Jıyanlar bizleriz ? 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Balkan Haftası 
Atina, Sofya, Bükreş, 
Belgrat Ve Urana 
Heyetler Gidiyor 

Menemen Türk Ocağı RüstemiyeFaciası 
B N • Ölenlerin Ailesi Hukuk eyanname. eşreffi Davas0çhlar 

Ankara, 11 - Balbn haftam 
içinde muhtelif lb.üküınet merkez
lerine gidecek murahhaalarımıs 

taayyiin etti. 
Balkan ittihadı fikri etrafında 

propag-anda yapmak mabadile 
nisanın haftasında bir Balkan 
haftası tertip edileceği malümdar. 
Bu hafta içinde Balkan memle
ketlerinin biliimum mukcderinde 
yap1lacak içtimalarda TürkiyeyJ 
temsil edecek olan murahhaslar 
taayyün etmiştir. 

Bu c~mleden olmak üzere 
Atinada banka ve ticaret mua-
melah görüşüleceği için oraya 
Nemli zade Mitat Beyle İt ban
kasından Süreyya Beyin gitmeıi 

tekarrür etmiştir. Belgratta femi.
nixm ve amele meseleleri görü
şülecektir. 

Necmettin Sadık Beyle Tica-
ret odası katibi umu.miai Vehbi 
Bey ve Semiha H. Belgrada 
gideceklerdir. 

Sofyada %İraat odaları teşkl
lab hakkında bir içtima olacak· 
tır. Mardin Meb'usu Ali Rıza. 
lkbsat vekaleti fen miifaYirlerin.· 
den Aziz Beyler bu içtimada 
Türkiyeyi temsil edeceklerdiJ'. 

Bükreşte darülfünun tezahü
ratı yapllacağından Harndullah 
Suphi ve Sadri Maksudi Beyler 
Bükreşe gidecekler, şehircilik ve 
mahalli idareler hak.kında müza
cerat cereyan edecek olan Tiranda 
da Falih Rıfkı ve Celal Esat B. 
ler Türkiyeyi temsil ed~ccklerdir. 

Hava Soğuk Gidecek 
İki gündenberi şehrimir:de 

devam etmekte olan soğuklar 
dün gece ziyadeleşmiş, derece 
beşe düşmüştür. Maamafih so· 
ğuğun ziyadeleşmesi ihtimah 
yoktur. Hava birkaç gün daha 
böyle gidecektir. 

Muhtelit Tedrisat Meselesi 

Menemen, (Husmi} - Türk Ocağı heyeti, Menemen hal
kma hitaben bir beyanname nqretm.iş, bu beyannamede, 
Ocaklann inkllip karşısında üz.erlerine aldıklan vazifeyi yapa
bilmeleri için halk kütlesinden neler beklendiği izah olunmuş
tur. Beyanname sureti şudur: 

Am Menemeılli ( 
23 Kinunuevvei 1~ sah günü sabahı altı esrarkeı serseri 

t.arafmdan yapı1an(İRTICA}baskımm unutma. Vıe bu tarihi daima 
kalbinde muhafaza et ki Cümburiyette onun mütemmimi olan 
inkılabın kıymeti artsın. Şimdi sana düşen vazife (TÜRK 
OCAGINA) manen ve maddeten yardım ederek ocağımn 
inkılaptaki ağır ve mühim olan vazifesini teshil etmek.tir. 

Türk ocağı senin en samimi muhitindir. Cünkü o piştar, 
mürşit ve inkılapçıdır. Memleketinin tarihini yükseltmek vazi· 
fendir. Bunu mazin, halin ie istikbalin sana emrediyor. Bunu 
ey muhterem Menemenli! Bunu bil! Vakit geçirme, Oeağa az.a 
kaydol, onun dilediklerine, ihtiyaçlanna <Severek iştirak et. ~a
ğm1n ağır ve mühim olan hamleler.inde de muvaffak olabilme
sine yegane amil senin yardımındır. Seni ber hususta yüksel-
tecek ocağındır. MENEME~ 

1ÜRKOCAG1 
~~~----------... ~=-------~~~ 

Avukatların Tasfiyesi 
Meclisin Kabul Ettiği Esas Anlaşılamadı 

Adliye encümeninin Avukat
lık kanununun ikinci madde
sini tehir eden layihası dün 
Millet meclisinde kabul edil-

midir? Bunun hakikatini bil
meden meSlekt~..Janmız bak
landa birşey 9öylemek müm· 
lriin değildir. 

Millet meclisinin karan 
miştir. Heyeti mahsusaca te'bliğ edildikten sonra Baroya 
devlet işlerinde kullaru1mama- mukayyet 512 avukabn dos
lan hakkında karar verilenle- yalan birer birer tetl:riik bad-
rin .avukat olamıyacakları de&n:len geçirilecek ve ancak 
anl~llmaktadı:r. o :vakit çıkanlacaldann mik-

htanbul barosunda bu yeni tarı anl~..Uacakbr.,, 
kanuna nazaran tasfiye edile- Bizim hariçten öğrendiği
cek avUkatiarm miktarını öğ- mize göre istanbul barosun
renmek için kendisme müra- dao (20-25) avukat tasfiye
caat eden bir muharririıııize ye bibi tutulacaktır. 

Maarif Vekili Esat B. fırka 
grupunda muhtelit tedrisat .me- r 
seles~ni mevzubahis etmiş ve 
kendisinin buna taraftar olduğu· 

baro reisi Halil Hilmi bey şun- Bunl.ann içinde İngiliz mu· 
ları söylemiştir: "Büyük Millet bipleri cemiyetine mensup 
Meclisinden çıkara kararın b~ bazı avukatJar vardır. Bunla· 
nilz mahiyetim. bilmiyorUL 8u Ttn .çoğunu da gayri müs1imler 
bir kanun mu, yoksa tefSir teşkil etmektedir. 

-..---s= ====~-

• 
ister 

• 
inanma! 

• 
ister 

.. 
inan, nu söylemqtir. 

ttalyanlarm Konservecilik 
TesebbUsleri 

Kunetli ~ermayelt blr ltalyan 
gnıpu Amerika ve İngiltereye 
ihracat yapmak üzere memleke
timizde büyük bir konserve fab
rikası açmak istemektedirler. 
Grup ruümessilleri bu maksatla 
resmi makamlarla temaıta bulun
maktadır. 

Irak Ve Sevket Ali 
Bağdat, (Hususi) - Bağdat 

yolile Hindistana giden Hint 
rüesasından Şevket Aliye Irak 
hükümeti hariciyeıi tarafından 
Irak ziyaretinin bir hahrası 
olmak üzere gayet san'atkira-
ne işlenmif altın yaldızlı gfl
müt bir minare lıediya edil
.miştir. Bundan baıka Dahiliye 
nezareti tarafından da Irak 
hapisaneleri mamulatından bir 
halı, bir meşlih, bir çift nadi· 
de perde, el havlusu, yün ço-

rap v! b_ir .yatak çarpfı hedi-

Cumhuriyet refikiminle Bu karamı esbabı mu-
Yunua Nadi B. yazıyor: cibesmi a.Dlamak için mah· 

" Emet mahkemesine kemeniu dosyesinden :ah· 
bir müddei tarafından, nan şu satırları okuyunuz: 
orada bulunan bir şirket 0 8 11 iş ekmek işidir. 
aleyhine (20) bin liralık Ekmek ki vücudumuza 
bir dava ikame edilmiı. semen verir. 
lbraı olunan ekmek mak· Ben desem ki ey kulak 
buzlarına istinaden talep alb ay aonra ana iyi 'bir
•e istihsal olunan hac-
ze 'karşı şirket Osnıanb ş~! dinleteceğim, be~r. ~y 
b k d ~ d acı goz, altı ay sonra ıyı bır an asm an, eger av .. ~. 
davasında haklı çıkarsa ı.şey gosterecegun, bekler. 
tamamen ödenmek üzere F aka:t ey boğaz, yar-ına 
(20) bin liralık bir kefalet 'kadar belde desem, bek
mektubu alını~ ve mah- l~mez. İşte 'bu da gösterir• 
kemenin emrine venniş. ki boğaza taalôk ec:kn 
Mahkeme, her nedense, Şeyler mlistaceldir. 
davanın neticesini bekle· Benim çekler abklmıua 
meksizin, bankadan bu tal bik ederek müstacelen 
kefaletin tazammun ettiği halli daTa etmemin ıebebl 
parayı tahsile kıyam etmiş.,. budur.,, 

ister inan, ister İnanm11 I 

Rüstemiye vapurunda zehir· 
ilenerek vefat eden sü:varj Tevfik 
Beyle birimi çarkçı ~~ baş ka
marot Ali Efe~1dinirı aileleri Rüs
temiye Yapurunun :sah:pleri a cy
bine 1S bin liralık bir dava 
açmışlardı. ----

Amele Fırkası Hükümet4 
Akalliyette Ka dt 

Londra, t7 ( A. A. ) - intiha
bat usulünde ıslahat yapılması 
hakkındaki kanun layıhasının 
Avam kamarasında müzakere•i 
esnasında hükümet akalliyette 
kalnuştu. Muafazakarlar namına 
verilen tadil takriri 242 muhalif 
reye karşı 246 rey ile kabul 
edilmiştir. 

Vorofskinin Katili 
Cenevre, (Husuü) - Lozan 

koDferansı esnasuıda Rus delegesi 
Vorofskiyi öldüren ve mahke
mece beraet ettirilen Konradı, 
hizmet ettiği Fransanın Afrika 
Lejiyon Etranjerinde ölmüştür . 

Tayyare Cemiye
tinin 22 Bin Lirası 

İzmir, (Hususi) .- Tayyare 
cemiyetinin sabık lzmir şubesi 
müdürü Durmuş beyin bilet 
satışından (22) bin lirayı zim
metiae geçirdiği iddiasile hak
kmda takibat yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

1-lapisane Teftişi 
Adliye Vekaletine Ya
pılan Bir İhbardan Çıktı 

Adliye Vekaletim: yapı1an bir 
ihbarda, lıa_piJııan~ 'Vt: tevkifanedc 
küfelerle bıçak, lt::ıma 111e torba
larla esrar bulunda~ndan yakın· 
da buralarda bir karga1Allk çık
m1'k ihtimali bulunduğu biJdiril· 
miştir. 

Adliye vekaleti. müddeiumumi· 
liğe tevkifane v~ hııpisanec!e ani 
bir teftif y.apılmasını emrctc:ı4-
tir. Geçenlerde i!ç müddciı.:mumi 
ve bir tabibi adilinin yanlarına al
dıldan jandarmalarla te\-kifancde 
ini bir teftiş ile tnharriyat 
yapmalarının sebebi işte budur. 

üddeiumumiJilc bunun netice. 
sini. Adliye vekaletine bildirmiştir. 

Paralı Bir Mevkuf 
Tevkifane ve hapisanedeki 

mahkum ve mevkufların tize
rinde m\layyen bir miktardan 

fazla para bulunmak memnudur. 
T evkifane misafirlerinden Kürt 
Hüseyin 'isminde birinin boy
nundaki cüzdanında 225 lira
lık eski ve değiştirilmemiş 
para ile 25 lira bulunmuş, 
paralar emniyet altına aluı
mıştır. 

Bağdat Demir~oı:ında Grev 
Bağdat, (Hususi) - YeYmi

yelerinin azaltılmasın.dan dola
yı Bağdat • Basra ve Bağdat
Kerkük ve Bağdat-Bici batho· 
da çalışan şimendifer amelesi 
grev ilin etmiflerdir. 

Meharet Vıe Muvazen 
Meselesi ... 
"Yeni Asır,, bir fıkraıınd 

şu .sahrları yazıyor: 
GBagiinün en mühim mü 

nakaşaları tek, çift gelime 
/eri üzerinde ceregan edigo 
Filhakika güneşin gılla 
danberi $egrettiği bu ilıtig 
Arz üzerinde şimdiye icada 
tek fırkalı :bir Cilmhurige 
görülmediği gibi reşit mil 
letlerde de çift dereceli in 
tihaba tesadüf edilmemiştir. 

Rahmetli Subes fırka ı.am 
nında çok konuşulan bu mese 
leleri yeniden tazelemenin fa~ 
dası yoktur. Fırka meselesind 
o ''tek mi, çift mı?,, oyun 
oynandı, avuç açıldı ve içind 
tek bir leblebi çıktı. Artı 
mu}lrızlara tek duı ma ·.c d şe ·. 

lki dereceli intihaba ge\ın 
bu kadarına da razı olun 
Ya intihabın derecesi 
ziyade yükselir, ikiden, yir 
ikiden kırk ikiye çıkar d 
müthiş bir humma ile hasta 
deTiriverirse?.. Onun için b · 
iltj_ derecenin ehemmiyeti yok 
tur, otuz yedi dereceyi ge 
meden telaş etmeyiniz .• 

"Tek fırkalı Cümhuriye 
meselesinde şunu ilave cbne 

·İ terim. Bu bir maharet v 
rnuva7.ene meselesidir: Te 
telli saz çalan meşhur Cem 
Beyi duymadınız mı? Leyle 
hiç sarsılmadan tek ayak U 
tünde ne güzel dururJ ıB 
İnsanların tek gözlükle b 
şeyi ne eyi göreüklerini i 
kar eder misiniz? Tek ell 
bisikleti idare eden çocukla 
nadir olmadığı gibi, '"sek 
seke nen geldim!,, oyunund 
tek ayakla bir baylı koşa 
lar da vardır. Ben bir vary 
te kumpanyasında tek teke 
lekli völospide binen kims 
ler gördüm. Bizim mcmleke 
te siyaset, bu maharet 
muvazene meselesinden baş 
bir şey midir. 

Beşibiryerdeler 
Talip Çıktı. 

İki sene kadar evvel ça!'Ş 
ela bir dükkanın temeli kazılı 
ken içinde (30) beşibiryer 

bulunan bir teneke çıkmı 
Defterdarlığa teslim edilmirt 
Bu parayı gömen adamm va 
si olduğunu iddia eden biri 
mahkemeye müracaat eder 
bcşibiryerdeleri istemekte · 
Müracaat, tahkikat hakimliği 
ce tetkik olunmaktadır. 

tiilseyin B. Ulastan Kurtufuy 
Kavalatı Hüseyin B. mübadl 

dir. Bu •ıfatle bükumetlell ( 7 
bin lira alacağı va.rd1r. Zir_. 
bankası bu pare.yı kanıhk tut 
rak Hüııc}•İn Beyin borçlan 
\•ermeyi ikabul etrni4tir. Bu ta 
dirde Hüseyin B. iflas tehlikesi 
.:len kurtulacak demel.ctir. 

Bir Otomobil l<azası 
Dün saat 

Y eniçerilcr caddesinde 
otomobil kazası olmaştur. 
för Ahmet Bekir Ef. i 
sindeki 2263 aumarah ot 
mobil mülkiye mütekaitl · 
den 70 ya,lannda Me 
Halit Ef. Jİ çiğnemiştir. 

Mecnılıuu bqı ezilm. 
Mec.nıh Cemlhı:aıa lıas 
sine Jcaldınlmqbr. Hayatın 
ümit yoktur. ---

Maliye Müsteşara Değişmi 
Ankara. 18 (H.M.} - fr 

liye mfö1teprı Ali Rıza Be 
yerine ubık Burdur m•b'u 
Snlih \'al-it Beyin tayin e 
leceği haberi doğru deği:d 
Esas~ Vahit Bey mütekait 



PAZAR OLA: HASAN· BEY Ceza ·~ 
Gören 

HasanBeg 
Ve 
Otomobil 

Huan Bey, otomobil ,...ı 1 Oyunu J Şoförler 
,...-----------------~-------------------------- latan bul belediyesi 

PAZAR OLA HASAN BEY Ve Birdirbir 
icat olunduğu ( 
uman yanında· 
kilere: 
. -Bu ne?diye 
aordu. 

-Hasan Bey, 
• dediler, bu öyle ı 

bir ı e y d i r k l 

. -

içine binenin, aeni kendi il.en- ı 

dine götUrilr. 
- Beni tqıyabflir mi? 
- Tqir da aöz mil? On 

beygir kuvvetindedir. 
Hasan Bey otomobile haldi, 

bakb: 
- All-1ıım, ne acayip bay

Tanlar yarabyonunl dedi. 

Limon Ve 
Limoncu 
• Hasan B. bir gihı limon 

alacakb. Fakat 
limoncu gayet 
geveze bir 
adamdı. Ha-
aan Beyi llkır
dıya tuttu, ona 
•aatlerce bir ~ 
ıürii ıeyler an
latb. 

Hasan Bey 
artık limon al-. 
maktan vu. 

ğeçmiı, uzaklaııyordu. Limoncu 
arkasından bağırdı: 

- Hasan Bey, gel, ıen böy
le limon bulamazsın. Al& ıulu 
limoni 

Hasan Bey: 
- istememi dedi. 
- Neden Hasan Bey? 
- Sana benziyor da ondan! 

Çenesi 
Tutulan 
Kadın 

Mahalleliden biri, 
Hasan Beye 
seldi, dert yan-
4 ı ı 

- Aman Ha
pan Bey, dedi, 
llarımın dili tu
tuldu, hekime, 
l.ocaya aittim 
faydaaı olmadı, . 
ne yapayım ? Kime gideyim ? 

Huan B. o m09hur tatlı 
tebe.uömile gftlerek : 

- Hekime, hocaya gitme
Din faydası yok, komıulnra 
fit, dedi. 

- Kompılann elinden ne 
ıelir' 

- Söyle, ıiıe utraımlar, 

1.Hraz dedikodu yapsınlar, se
llin hatunun çenesi derhal 
açılu 1 

K 1 Z - Haaan Bey, gel HD de bizimle beraber atla. •• 
HASAN B. - Allah Allah ... Eskiden yalnız erkekler birdirbir oynar, atlarlardı; ffmdlki kıdar hem kendiler atlıyorlar, 

hem de erkekleri atlabyorlar L. 

1 PAZAR OLA HASAN BEYİ~ HAYATI 1 
Buıünden itibaren, 
.. Pazar ola Ha•an Bey ., 
Hyfaaında, bu HYlmll " 

uğurlu •İmanın bayabnı 

hulba eden küçllk bir tef.. 

rikaya bapıyoruzı 

Hasan 
Beyin 
Çocukluğu 

Pazar ola Hasan Bey, At· 
lamataşında, reamiai gördllğtl
nilz bu ( 13 ) numaralı evde 
dolmuştur. 

Hasan beyin babuı Dağıs

tan muhacirlerinden kabzımal 

Abdullah Efendidir. Annesi 
latan bulludur. 

Hasan Bey, daha iç aylık 

bir bebekken boynu, boğazı 

titmiye baılamııtır .o annesi 
ona "aürir merhemi,, ıllrmüştür. 

Arkasından Hasan Beyin 
kafası gayri tabii bir tekilde 
bllyftmiye bqlar. Buau ıllr8r 

merheminin 
atfederler. 

fena tesirlerine 
Hasan 8egin tloldalu, büyüdüğü 

ailesinin oturdulu ev 
hu gün 

·Hasan Beyin 
•• 

Uvey 
Annesi 

Pazar ola Hasan Beyin bir 
tıvey annesi vardır ve o sağdır. 
Şimdi, resmini derccttiğimiz bu 
evde oturuyor. Muharrirleri
mizden biri, Hasan Beyin 
doğup büyüdüğü bu evi ziyaret 
etti. 

Kapıyı, başı yemenili, ihtiyar 
bir kadın açmıştır. 

Muharririmiz gazeteci oldu
tunu haber verince, yaşlı Ha
nımın kapı arasından ilk ıöy

lediji ıöz şu olmuştur: 
- Ya... Evlidım, Hasancı

ğım için bütün o yazılan siz
ler mi yazıyorsunz?. Peki ama 
oğlum, herkes bana: 

"Sen gazetelerden para alıp 
da mı onları yazdırıyorsun?,, 

Diyorlar. Okuma bilmem iri 
ahp okusam... Bazan da oğlum 
Hasana ayıp laflar söyletiyor· 
muşsunuz, . öyle mi? 

Muharririmiz derhal zavallı 

Annesi evveli hocalara kOf&l, 

~~oo~~ç~d~f~dhl~r~--------------------.---~, 
bir fayda temin edemez; aoa- HA SAN BEYiN hatunu temin etmiştir: 
ra doktorlara gider; hepıl ele - Nineciğim, öyle değil .. 
ayni tedaviyi taniye ederler: • • Bunlar hep latife.. Bilakis Ha-

- Hanım valde, bu çocqa TA HS iL J san Bey memleketine, milletine 
ameliyat yapmak lbımdarl faydalı şeyler söylüyor, nui· 
derler. hatler veriyor. 

Cahil bir kadm olan 1Mı Muharririmizin bu izahatı 
me, tababete pek te iun- Hasan B. üç ıene Atlamata- J Fakat Hasan Bey, tahsiline hatuncağızı sevindirmiştir. 

tındaki mektebe devaııı etmiıtir.' llç seneden fazla devam ede- d z h H 
madıiı için, oğlunu boı yere z 1 d 'b" k b 1 65 yaşın a, e ra anım anno un uğu gı ı ara ca i · ti' Çü k'. 10 
oerrah L.çaX..na teslim etmek d v 'ld' B'l · k k memış r. n u yaşına ismindeki bu Hanım, Hasan 

1>1 a• egı ı. ı ikıa, o umayı pe . v. . . . 
lıltememlf, kat'iyen ameliyat ~abuk ZSğrenmiştir. Gayet zeki geldıgı vakıt, bır giln, sokakta Beyin üvey annesidir. Ayni 
pptırmamıı. Ye çalııkan bir çocuktu. Ken- oynarken düşmüş, işte o dil- zamanda da yengesi. Dayısı 

Hasan Bey, babasından 9()k clisile büyük itler hakkında fÜf, bu düşüş; çocukçağıza öldüğü vakit Hasan Beyin pe
.. maeeial aeverdl, aanui de bile koauıulabilir, en zeki bir tuhaflık' bir dalgınlık deri Zehra Hanımı &lmııtır. 

çocuktu umulmayan cevaplar 
1 

. 
onm a.tlae titrerdi. Umrda. ıe mıt- (Arkası Yar) 

ait istatistikleri tutınıy• ~ 
lamııtır. Belediyenin k~.J 
deniz aeyrüsefer bat~ 
luğu düıa belediye re' -1 
89 çeşit otomobil, tr19'' 
vesair nakil vasıtaları°' 8' 
istatistik göndermiştir. -
lardan birisi 15 şubattall ,.t 
ıubata kadar olan oto~IM' 
müsademelerini kayde~ 
dir. Bu cetvele göre ~ 
bulda 13 gün içinde d._l 
otomobil çarpışması o -,lf 
tur. Bunların çoğu Kar• ti. 
le Köprii üzerinde vukU ~ 
muıtur. ikinci cetveld~ 
şubattan 28 ıubata ti 
otomobil ve toförleriD ~ 
btelif aurette ce:ıalall fi' 
dıklanm göıtermektedir· _J 

lann adedi 182 yi bullP"' 

tur. ~ 
Belediye seyriisefer İ f 

muhtelif nakil vas&taların• ~ 
bat ayı içinde 314, ki0 1 
sanide 369 cins uıu~ 
ceza tarhetmiıtir. Buııl ·-l_ 
93 ti karnesiz, 16 sı ebUJ' 
nameaiı: otomobil, 1 J i ııJtll! 
yetnameaiz araba ~ -
34 ü caddeyi İtgaletnılfj,ıt 
kişi tramvayın camlı kaP 
nı kapamamıflardsr. 

Koli 
Postal/er 
Bir Nisandan ltib•~ 
Yeni Şekilde Dağıtılj 

c·~ 
Ankara, 18 (H.M.) - °'1.tA .. ,. 

diye kadar muameleler# 
ayn postan el erle gtlıı>. fi 
sahipleri tarafından taki~ i( 
ifa olunan posta paketler• j 
]erinin muamelesi en eheıllb,ı. 
yetli olan Ankarada, t.tarı ~ 
İzmir, Mersin, T rabzoo, ~et' 
sun merkezlerinde posl~~1.,.
ikame olunacak mftstakil r .. 
rük heyetleri tarafından Jıe' 
posta memurları ile mlftere .,,, 
postanın vürudu akabia~e Jl'_ 
ayene ve muameleainin ı~r fi 
reımi tahakuk ettirilaıesı ~ 

koli sahibinin m~• ~ 
rüıum ve masrafı ıatıfa ~i; 
narak malın kendisine t ~ 
gümriikler ve posta, te~,. 
umum müdilrlükleri ar ~ 

btJSI da kararlaştmlmıf ve J,-
sureti latbikine dair Y~ 
talimatsame gümrüklere t 

olunmuıtur. # 
Bu resim bir niaandall ,ııe' 

baren tatbik ve koli post 0~ 
re ait gümrik iılerioİ ' 
basitlettirecektir. 

Süt Emen 
Çocuk # 

Birgün Hasan B. an~_, 
den ıUt 11': 
bir çocuk )le" 
d .. Bebek t• 

tl. • 1 o 
stit e 111 ~Jt.Jı 
helll de~· 

du. J 
ti·~·:,,, 

ağır •11~. 
·~"-~Dl salla • ıı' 

_ tfeY~ 

hey, dedi, halis ı~t! J70' 
muı ta ağlıyor, ya bırpk _,, 
yllr de ıütçölerin katı 

01 
~ 

ttınll içerse ki111 bilir 
yametler koparacak! 



&z'' n s, sac ana 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

" -
... 

.. 
,, &'' [J 

z 
SON PÖST·A 

• #7 '$ 

· Dünyada Neler Oluyor? 
l JW 3 
~ - <.:f' 

I 

~ 

b r 

Kadın 

. Sayfa 
• 

Ve Kalp 
• 
işleri 

l<itap Tröstüne 
·Dair 

Fransa, Romanyaya ·Ne Şartla Para 
Verdi -Almanya, Rusyadan Mühim Nasıl Bir Kızla 
Sipariş Aldı-Rusyadaki Muhakeme Sevdiğim Dul Çıkarsa 

Evlenmeliyim? 

• Kt an·· l 1 apçılarm tröstü yalnız 
._.ue liflere d .. ·ı b . ol .. ~ IQl egı , ayı -

'!,Pçılara da karşıdır.
c..fendlm· 

Fransa 
Baıa k't . 

~tapı 1 apçıların, aralannda mektep 
ltttı arı için bir tröst vücuda getir:neold: ınzcttnlz haklı olarak alllkadar 

Şu.rasın 

Ne Şartla 
Para Verir? 

teııııde 1 arzetmek isterim ki gaze-
te değ'! Yjzdığınız gibi yaln)Z mUellifle
llıkJ bı . stnnbul ve bilhaasa Anadolu
lııı 

1 
ay.it.re karşıda bir hııreket olup 

L. ı.ır ·tle ""<llrcrek ~erecekleri beylyeyi hayli 
~lliycu caaııcn m:ıhdut olan büyGk 
•l e s ~riın'zdcki kitapçıların sönme-

'ı Romanya ötedenberl Pran-
sadan para almak için Pariste 
müzakere ile meşguldft. Nlha· 
yet bu müzakerat blttl ft 

l 
Rcmanyaya 50 milyon dolArlık 
bir para ikrazı tekarrib' etti. • ep olacaklardır. 

ı r'f d il v ! Vekaletinin Anadolunun 
ti layetlcrlnde, kaza ve nahlyele-
lı0 ll)l :ile h.lkın kitap ihtiyaçlarını 
t&pç. 

1 
la temin edebilmeleri için ki

lt de ~e t.ıbi yetiştirmek tasavvuru 
l.:ı111 

11

0 
eri mevcuttur ve Maarifimizin 

fl1ıt11: b lllllne de tabii birinci amildir. 
Pı!lllad ı.ı hususta hiçbir tetebblia ya
'lıaııt ;t• hıılde kitapçıların bu tr15atllae 
~ultı0 up z.ateıı ırfiçlükle ya,ıyan mev
)•tlt Yaıatalım. Siy ve tqebblislerlle 
~'ltl~ıı bu kitapçılara yardım cdemlyeo 
'-.ltıelln, bari a-ayrl kaount olan 
~ erin bu hareketba mani olmasını 

t 
It;ıafname imzalandı. 

Bu itiJlf.rıaıneye 

tııııı d 
llıeaeıe e erim, Çok mUhlm olan bu 
~ Ye naun dikkati cetbetmenizl 

edertın efendim. 
KarUnlz 

Ômer Naci 

intihap Ve Bir Kari Fikri 
Öıııı u r •. ı.. Dl zde meb'usan intihabata yar. 

--ılltı 
~ eaaalye kanununda fertlere 
"1b edelin hllrriyetl efklr ve hareklb 

•dıce]E ~d· intihap usulUnllD artık 
l8'eıdlııe lUıum var. Onun için fikrbne 

~ intihap 1andıkJarı bot odalara 

"' •dilıııeU ve aandık başlannda da 
bir b 

lıııı eyetln ve ne de bir ferdin 
llndu 1 ~ 'l' ~ maması tahtı temine alına-

'' 6tkılatı eııaaiye kanununa hürmet 
rl•Yet ... l göaterilmelldir. Odalar iki 

Pı ı 
te)'I va halk bir kapıdan girerek 

llıd "1 1•tıınal ettikten ıonra diğer ka-
•ıı k .ıe Çt malı ve her iki kapının 8n0ndc 

ı~ •ııcak ve ancak vatanın muhafızı bu
"'llaıı J 
ltuıı. andarma efradı bulunmalıdır. 
'1 il intihabatın her teatrden azade 

lt•k b tl.a aıanlmuı millet .ve memlek~ 
ltıenaftı lktizaaıııdandır efendim. 

Oııc.uı1 
'-dd ar Valdel atik M. Bağlarbqı 

eıı N. 11 hanede tUtUn iıçllerlnden 

/smail Hakkı 

Bozuk Para Bolluğu 
~-8ir kariimiz: y:aı.ıyor ı fosta 

tel~ . • 
' f rı unıumıyetle yüzde bet· 
'-... ~la ufaklık para a:mıyorlar. 
~ -~1 lllal6m, fakat Turs\&D bıy· 
~ V-li fevkallde olacak, pek 
~oaı.. ldaklık bronz para vardır. 
"'1t idaresi de almayınca mua· 
~ ttılllız duruyor. Bu hususta 

tdbir alınması lizımdır. 
-......_ Naci ----------
~TAKViM 

'atı 9 • Mart - 931 ıtuıaısı 

- luaı,. 
~ ·~~- Hff 

~ ~~"I ~ı. 471, ·°' ~dl 1 02 1'2. 22 
~ 26 15.46 

R_. 
' • llart • 1M7 

V aıat-Eaaal-V asatl 

Akt•mı 12.- 11 .17 
Yatsı 1.31 19. 50 
İmsak ıo. 07 4. 26 

~ebi Tefrikamız 

Japonyada babıt tahdidi te1llbat me
..ıuf mUnaaebetlle cereyan eden mllzakero 
:anHmda kavgalar olmut1 azalardan bazıaa 
1aralanmııtar. Burada yaralananları ılSrüyorus. 

Berllode .. ara .,&111lekıller. Bunlar Hltlerln devlet bankası mndnrn bu tartJanltlç gün evvel Alm;Jnyaya döndil. 
arka11ndaa riden Alman fqlatlerldlr. kat't aurette reddetti. Hük<imet Heyet Berline döner dön-

b b .1 k banka miidllrilnll aılederek yerine mez Alman kabinesi toplandı. 
~!ansa rtul parkaybı lvettr~ 1 !fltir~ . başkasını geçirmiye mecbur oldu. Heyet azasını saatlerce dinledi. ı 
ıçın şu şa arı a u e ırmış • R Al 1 · · diV' ı - % 7 buçuk faiz ve usııanın man g:ızete ennın ver gı ' 
ru. 7 b k k · ı '3 mal6m ta göre Rusya bu heyete 1 
70 uçu omısyon, yan A/ • ·ı f kik · · · tir" % 15 iskonto. manyaya umı y_ar ~an 1 ııparış vermış . 

b 
Şımdıye kadar Rualann AJ-

2 - Alınan paranın ir C' • • l , • manyadan aldığı makine, ve 
kısmı, Romanyanın Fr~osaya tJlparlŞ "-'Tl diğer eşya 500 milyon frank 
olan borcuna ma~sup edılecek. BUtün Avrupa devletleri miktarında idi. Bu miktarın 

3- Paranın bır kısı~n, Fran- Rusyaya karşı boykotaj tat- birden on misli arttırılması, ayni 
aada.n harp ~alzemeıı almıya bik edilmesini tavsiye e~erken, zamanda diğer devletlere karşı 
tahsıs olunacak. Almanya fabrikatörl~ri. lf ara- bir nUmayiı maJaiyetini hair:dir. 

4 - Fransa, Romanya mak üzere Ruıyaya gıttiler. Ruı- Almanya bu ıiparİften fev-
devlet bankasında bir mali ya, Alman sanayicilerine bOyilk kallde memnun olmuıtur. Bu 
kontrolör bulunduracak. lbir hllsntı kabul gösterdi. iki hafta aayede llakal 150 bin kişiye 

Romanya maliyunu uzun kadar Moskovada kalan beyet,lki it bulunabilecektir. 
mUddet bu ıartları kabul ,. 
etmek istemediler. Bu sebepten J 
mftzakerat uzun ıllrdti. Hatta 

Ruıyacla Meatevlklerfa muhaltcmeıl 
nihayet bitmiştir. Solda mamunlar
dan birini, müdııfaa yaparken göril-
yoruz.Saida da maznun Menşevikleri 

grup halınde görüyoruz. 

No. 8 

ıınuıuiL SATOSU HORTLAÖI 
Q M0ELL1Flı •• MÜTERCiMi: 

leleri onları çok eğlendiriyor, 
her akşam ertesi günkll renk 
hakkında bahislere tutuşulu
yordu. Bütün bu mükalemelere 
iştirak etmiyen yegane inaan 
küçUk Virjinya idi ki kan Ieke
aını yeniden her görllştinde 
mahzunlaşıyordu ve niheyet 
zümrüt yeşili lekeyi gördilğti 
zaman kendini tutamadı, acı 
ac1 ağlamıya başladı. 

den müthiş bir gtimbUrtU ile 
uyandılar. Hep birden aşağıya 
kotuştular. 

Büyük bir antika zırh taı
tan zemin ilzerine yıkılmıftı. 

Kantervil hortlağının yüksek 
koltukta oturarak bilyük bir 
yeis ve ısbrap ifade eden çeh
resile dizini uvuşturduğunu 
gördüler. İkizlor lastik oklarınt 
yanlarına almışlardı, yazı ho
calarından öğrendikleri nişan 
talimlerinin verdiği btıyllk bir 
nişancılıkla oklarını iki defa 
çektiler. Bu meyanda Amerika 
sefiride tabancasını çıkardı ve 

skar Vaglt Mes,ut Cemil 
8u h d' '-kini . a ııeye rağmen ,ato 

'dil e~ bntnn hafta rahatsız 
.a llıedıJer D'kk ti . . "lra. · ı a erını uyan-
Od.~ dYegAne şey illltüpane 
-ın akik Jbadı an lekesinin mtite-

1-t 11:
0 1rYenUenmesi idi. Kapı

~~rdeıı 11 1 kapalı, pencereler de 
~il DUuıdalh ilren bu cid-

ı-.t11a.1& .. ···' olu-

yordu. Lekenin hergfin rengi
ni değiştirmesi de ayrıca tür
lü tilrlti tahmin ve faraziyeleri 
davet ediyordu. 

Leke hazan donuk kırmızı, 
erteıi gün parlak yahut kızıl 
renge giriyordu. Hatta bir 
defa da zlimrllt yeşilinde gö
alktl. Bitin bu renk latiha-

Hortlağın ikinci çıkışı bir 
pazar akşamına tesadüf etti. 
Küçüklerden sonra büyükler 
de geç vakit yatağa çekilmiş· 
lerdi. Ev sükfııı içinde idi, 
fakat ıece yarııı bolden akae balia Kalif orniya uaulile ı 

Ne Yapayım? .. 
N. Hilmi isminde bir kari ır Aşk Mektupları 1 

soruyor: .. ---------------~ 
"Sevdii'lm dul çıktı. Halbuki bu 

kın okadar çok sevmiştim ki, evleoml
ye karar vermiş, hatta nltanlıınmıya 

t91ebbüa etmiştim. Fakat son dakikada 
•evdlğlmln duJ olduğunu anlayınca 

ı•şırdım.,, 
Oğlum, aen galiba aşk nedir 

bilmiyorsun. Sen sevdiğinin kız
lığını mı seviyordun, yoksa ken
disini mi? Dul olduğu anlaşıldık
tan sonra, •Cvgilınizin mahiyeti 
değişti mi? Bukadar basit fiziyo
lojik bir hadise evlenıniye mani 
olabilir mi? 

Sevdiği ile evlenmek i&tiyen 
gencin arıyacağı tey, kızın be-
ki.reli deA-il, ona ivi bir hayat 
arkadaşı olup olamıy:ıcaA-ıdır. Bu 
kızı sevdiğinize ve onunla evlen
miye karar vermiş olmanıza na· 
zaran, demek ki, bu kızda beraber 
ya,amak için lazım olan vasıfları 
bulmuısunuz. Een bu hükmünüzü 
değiştirecek ortada yeni birıey 
görmüyorum. • Beyoğlundan F. M. rUmı.ile bir genç 
kt:ı ya:ıayor ı 

"21 yaıındayım. Arkadaşlarım güzel 
olduğumu söy)(iyorlar. BlrçokJan tara
fından beyenildlkiml de hissediyorum. 
Tablaten ciddi bir kızım. Bu iltifatlara 
yüs vaınlyorum. Fakııt glln geçtikçe 
bu tabiaUmden ben de memnun olma· 
mıya başlıyorum. Beni tenvir eder 
misiniz?., 

Kızım, bizim memlekette bir 
kızın ciddi olması kadar kıymetli 
ve Jizım bir meziyet yoktur. Biz
de erkekler okadar bozuk, okadar 
itimada az layık, okadar aidatı· 
cıdırlar ki, ciddi olmayan bir kız 
b"rçok felilcetlere maruz kalabilir. 
Onun için ciddiyetinizden tikiyet 
etmeyiniz. Ciddi olmıyan arka· 
daşlarınızın maruz bulundukları 
akıbeti düşünerek •evinin ve if
tihar edin. 

Şikayetiniz, henüz birini se-
vememiş olmanızdan, veya •ev• 
difiniz bir erkeğe hiHinfzi izhar 
edemeyişlnizden hasıl olabilir. 
Halbuki, sevdiğiniz gün, yani tam 
manasile sevdiğiniz gün, böyle 
bir maniin hislerinizi durdurabi
leceğini zannetmeyiniz. Ciddiye· 
tinizi fedaya razı olduğunuz gün, 
sevdiğiniz gündür. ... 

Ankarada Yeııişehirde Orhan 
Bey: 

Siz liyık olduğunuz kadını 

bulursanız mes'ut olacak koca• 
lardan birisiniz. Evinizde sükQ.n 
Ye saadet ararsınız. Evde gürül· 
ttiden hotlanmauınız. Onun için 
dürüst, açık, namuslu ve terbiyeli 
bir kız bulursanız, bu kız aizln 
en büyük ihtiyacınıza cevap 
•ereceği için onunla mes'ut 
olabllirainiz. Arada sırada nev· 
midiye düıtüğünüz, bedbin ol· 
dujunuz zamanlar size neş'e ve 
ıetaret verebilecek ıen bir kız· 
la evlenmiye çahıınız. 

* Gedikpaşa A. S. Ç. B. : 
Siz evlenirken çok dikkatli 

olmıya mecbursunuz. Çünkü tabia
tlnlz aıı: çok geçimsizdir. Hele 
alaeatınız kız inatçı, sert, sözünü 
dinletmek istiyen biri olursa, 
hayatınız daimi bir kavga içinde 

- Eller yukarı! diye hay~ 
kırdı. 

Hortlak vahşi bir uluma ile 
yerinden fırladı. Vaşingtonun 
elindeki mumu söndürerek 
hepsini kesif bir karanlıkta 
bırakıp bir duman gibi ıırala
nndan geçti, gitti. Yukarda 
gizli merdivenin bir ba-
samağına oturup dinlendi • 
Birçok def al ar muvaffakiyetle 
kullandığı şeytani k&hkahala
nnı ıalıverdi. O kahkahalar ki : 
Lort (Egers) in ıaç]arını bir 
gece ipnde ağartmıı Ye Oç 
F ranıız mOrebbiyesinin Yak· 
tinden evvel Ye hahu verme-

Karllerlmlzdcn aldığımıs aık nıek• 
tuplarını ııraalle neşredlyoru:t. Bu sü• 
tunda hergün bir mektup ne9redikcek 
ve haftada bir defa Gençlik ve Ha
nımteyze 1ayf asında bf'Ş on ınektup 
bırden neşrolunacaktır. Çıkan mektup 
uhiplerl ldarehanemi:ıe ufrnyara1' 
mllkAfatlannı alabilirler. .. 

Selva Hanıma 
Cici kız! 

Bazı hakikatleri tecelli et· 
tirmek emelile yazdığınız pem· 
be kenarlı beyaz mektupları

nızı aldım. Ve sabrlarını emer
cesine okudum; fakat ne ya
zık ki güzelliğinizden, ciddiye
tinizden ve bilhassa sevginiz
den hararetli cümlelerle bah
settiğiniz o mavi satırlarınız 

hayalimde temerkUz eden aca
ba? iıtifhamının kalın hutu
lunu silemedi. Ve benliğin. 

bu muamma uçurumunda ebe
diyete kadar yuvarlandı. 
HllA da: 

- Acaba, diyorum benim 
sevgili ve cicl Selvacığım, bu 
mektubile bana neler anlatmak 
istiyor? 

Mektubunuzdan hiçbir şey 
anlamak kabil değili 

İşte ey güzel kuzu 1.. 
Eğer bana ne demek iste

diğinizi anlatmak istiyorsamz 
benliğinizi yağmura tahvil ve 
bpkı onun musikisinde 
olduğu gibi berrak cilmleler 
intihap ederek bana yazınız. 
Ta ki heykel olan benli
ğim, dediğim tarzda üzerime 
yağdıracağınız yağmur dam
lalarına müşabih kelimeler 

cnmleler albnda 

geçmiye mahkumdur. Fakat her 
emrinize itaat eder gibi görünen 
bir kız da siı.i aldatabilir. Onun 
için öyle bir kız bulunuz iti, ken
disine ,dıemmiyet vermesin ve 
baıkasının da ona fazla alaka gös
termesini beklemesim. Binaen· 
aleyh onunla mefgul olmtızsanız 
milteesair olmasın. Sadık, tıamuslu 
ve temiz bir aile kacl m gibi 
yalnız evizle meşgul ol.sun. 

Hanımtegze 

den gitmelerine sebep olmuş
tiı. Şimdi ayni korkunç kah
kahaları şatonun bütün kubbe· 
lerini çınlatan müthiş bir tan
naniyetle savuruyordu. Son 
llrpertici kahkaha henüz b:t
mişti ki kapı açıldı ve Misiı 
Otis açık mavi bir sabahlıkla 
içeri girdi : 

- Korkuyorum ki rahat
ıızsınız, dedi. işte size bir şişe 
doktor [ Dübels ] in ilacından 
getirdim. Eğer mideniz rah<ı.t· 
ıızsa bundan çok istifat. 
edeceğinizi zannederim. 

(Ark.aıı var) 



SON POSTA: 
• 

ASO LA 
Masonluğa Kabul Edilen Azaya Öğretilen Giz
li İşaretler: Selam Nasıl Verilir. Önlük, Per
ger, Gönye Ve llç Rakamının Manaları Nedir? ...,, _________________________________ 11 __________________________________ _ 

- Bizimle k ydı hayat şar-1 mub faza edilerek ~ilnllr. 
tile birleştiniz. Bu dakikaların İşte dışarda mllptedıye bu 
lntibaabnı unutmayınız. Bu işaretler lSğretildikten ve ön
ande dtınyanm en eski bir lüğil takıldıktan sonra içer
cemiyotillo ginnif ve milyon- de meclis toplanır. Müptedi 
)arca kimse il kardeş olmuı içeri alınır. 
bulmıuyol'8U11uz. iki nazırlar mtiptedinin 

Mllptedi, Mason kıyafetine 
okulmak n:ıere harice çıkar

tılır. Meclis bu mllddot zar
fınd istirah t eder. 

malfımatını tahkik ederler. 
Tam ve mükemmel olduğu 
anlqıldıktan sonra şarka ge
tirilir, ve or:ada ihtat tar • 

fından üç defa öpülür. Bun 
(Uç bua i uhuvvet) denilir. 

[Arkuı vu 1 

Fare İstilası Tütün Buhranı 1 
Rusların Rekabeti Türk Hayrebolunun Kış Mah-

Güzellik Kıraliçe-
lerile Evlenme 

(Bat tarafı 1 Jacl aayfada ) 

Nihayet bir gece milyoner 
içiyor. Kadınla kaYga ediyor. 
Kadın odasına çekilip y tıyor, 
fakat tabancuını yastığının 
altına koymayı da unutmuyor. 
Biraz sonra kocası içeri giri
yor, kadının llıerine ahlıyor 
ve boğazını sıkmıya başlıyor. 
Güzel kadın yastığın altmdan 
tabancayı çıkarıyor ve dört 
kurşun abyor. Milyoner derhal 
ölüp yere düşüyor. . 

Erkek, kansından bahsederken 
daima rkadaşlarma fU nasi
hati verrmiş : 

- Benden size nuibat, sa
lan gtızellik kıraliçelerile ev
lenmeyiniz. 

1 

Sinemalar 

BU AKŞAM: 

MELEK SiNEMASINDA 

MARCELLE CHANTAL 

i. TiHAM EDiYO 
tamamen Fransızca özlü filminde. İlaveten: FOX 

URNAL. MOVIETONE Paramount filmidir. 

1 k Saadet 

Bu akşam 

ELHAMRA ( Tiyatro Ve 
. 

Müptedinin Mason kıyaf -
tine girmesi demek, ıu de
mektir: onlann kendilerine 
mahsus işaretleri, rllmuzlıın 
ve ctYalan vardır. 

Tütüncüsünü Fena Vazi- sulü Mahvoldu 
yete Soktu, Diyorlar. JBugünün meselelerindn~ 

Hayrobolu, (Hususi) -- Me-

DARÜLBEDA YI TEM;JJ1fJSl~ 
Ba aqam IST 

sıneması 

GALA musameresi olarak 

Evvel.A milptediye bir du
varcı önlüğü takılır. Bu önlük 
iş alametidir. Bunu takmadan 
hiçbir Mason mecliae giremez. 

Müptediye bir çift beyaz 
eldiven verilir. Bu da temizliğe 
alamettir. Masonlar kadınları 

mahfillerine kabul etmezler. 
Fakat her Mason en ziyade 
layık gördüğü kadına bu beyaz 
eldivenleri hediye eder. 

Sonra müptediye Maıon 

~şaretleri öğretilir. Masonlarca 
mukaddes addedilen birinci 
işaret ( 1 ) dir. Bu harf Hint 
filozofu ( İodra ) mn başındaki 
( i ) harfinin değişmesinden 
hasıl olmuştur. Manası sebat 
ve mukavemettir. Bir Masona 
bu kelime sorulduğu zaman şu 
cevabı verir: ( Ben okumak, 
vazmak bilirim. Sadece hece
femesini bilirim. Siz bana ilk 
harfi.1i söyleyiniz ben size 
ikinci harfi söyliyeyim. ) 

İ.lanci mukaddes harf T dir. 
Bu mürur işaretidir. Bir de 
alb aylak kelime vardır ki, 
her mahfil alb ayda bir değiş· 
tirir. 

Masonlar herşeyi gönye ile 
yaparlar. Bu, dü. iisti alim eti
dir. Masonlarda üç rakamı 
mukaddestir. 

Mahfilde usul, ayakta dur
mak, ve eli bir gönye şeklin
de dört parmağı sıkı, başpar

mak ayrık bir halde boğaz 
altına koymaktır. Rey verirken 
kol uzatılır ve ufki surette 
düşürülür. 

Masonlar el sıkarlarken, 
yine el bir gönye ~eklini alır, 
karşılıklı avuçlar birbirine 
girdikten sonra başparmakla 
karşısındakinin başparmak 
ve şehadet parmak arasında 
flç ufak darbe vururlar. Bu 
darbelerin ikisi çabuk, üçün
cüsü yavaş vurulur. 

Mahfilde yürürken sağ 
ayak ileri atılır. Bu suretle 
bir gönye teşkil edilmişi olur 
ve daima bu gönye şekli 

Bu sene tlltfin tnccarlanmız 
tütüıılerinl haJAJ ellerinden 
çıkaramamışlardır. Ba yüzden 
tütün ticaretimizde mnhim bir 
buhran baş göstermiıtir. Hari
ci ticaret ofisi idare komitesi 
bu İ§ için bir toplanb yapmış
tır. Toplanhya lstanbuldaki 
tütiin tüccarları da iştirak et
miştir. İçtimada tütün ihr ca
bmızın tensiki çareleri etra
fında görilşlllmliştür. Bu per
şembe tekrar toplanılacakbr. 

Tütnn tüccarlarından İsmail 
Ziya Beyle tütüocülllğümüztin 

maruz kaldığı buhrRD hakkında 
görüştük, Ziya B. diyor kir 

- " Tütün ticaretimizde 
buhran vardır. Bunun ebebi: 
Ruslann, bizim en mühim alı
cılanmı:r:dan olan Almanlara 
bu sene bizim tlltiln fiatlan
mızm nısfı fiatla Sobam tütOnU 
teklif etmeleridir. 

Almanlar Sobum tiltünU 
ucuz diye tercih etmektedirler. 
Buhranın önüne geçmek için 
inhisar idaresinin halktan tU
tün alması milli bir vazif o 
olarak beklenebilir. 

Tütiln ihracatimı:ı hakkın
daki istatistikler şunlardır: 

1929 senesinde memleketi
mize ( 32,645,797) kilo tütnne 
mukabil ( 40,687, 158 ) lira ; 
1930 senesinde ise (32,750,282) 
kiloya mukabil: ( 42,981,058) 
lira girmiştir. 

Trabzon Polis UdUrlüğU 
Polis d<Srdüncn şube müdür 

muavini Mehmet 8. Trabzoa 
poliı mlldürlüğfuıe tayin edil
miş, m halli memuriyetine 
hareket etmiştir. 

Bahçıvanhk Ve Tavukçuluk 
Şehirimiz Ziraat oduı gele

cek cumartesi bir içtima yapa
cak, bahçıvanlık ve tavukçu
luk sergisinin ikmal edilen 
bnzırlıkları hakkında heyeti 
tertibiyenin mütaleasını din
liyecektir. 

Tarihi Tefrika No. 63 Yazan: A 

LI BEiS 
Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

Bu dakikada •ızlıyan yüre- 1 
Q'imle telilme lıinet ettim• Aşk

ta YC k dında çok talirrizdim. 
Hangi kadını çıldıraaıya sevdimse 
6lüm beni ondan ve onu da ben
den ebediyen ayırmııtı. Azrall, 
en feci ve en kanlı ölümleri hep 
benim aevgililerim ve benim kara 
bahbm i~in h zırhyordu. 

Burada 4urdukça yQreA'fmfn 
elemi çok artıyoı Clu. Eairlerln 

ar.,ından iki rahip ıetirttim ve 
güzel kadın için de bir tabut 
yaphrdım. Koca Turpdun bedi• 
1• ettiği mwcevher kınlı kılıcı 
ıüul sevgilimin ceaedl OıtOne 

koyarak onu hada merasimle 
denize gömdürdfim. 

Bu ha"İ•e benlitlml çok es• 
miftl. Artık bu koca denizde 
daha fazla blmak lçlu kendimde 
kudret ve tahammQf bulamıyor• 

ıahua (1200) kilometre mu- Süt işi Sıhhat işidir 
rabbaı olan kazamızın (350) 

•aat 21,SO da 

BiR, iKi, OÇ · ~ ~ 
bin dönümü ekilir. Bundan 
kışlık hububatı olarak (230) bin 
dönftm ararl ekilmiştir. Bu iş 
te, geçen sene elde edilen 
mahıuJ ekseriya yok pahasın 
satılmak ve köylünün borç 
ve harcım ödemesi surctile 
yapılabilmişti. Tarla fareleri 
bu mezruah mahvetmiştir. Şid
detli ve tesirli bir mücade
le açabilmek için (18) yaşından 
yukan bütUn halk tarlalara 
gönderilerek fareler öldürül
mektedir. Bundan dolayıdır ki 
gerek Ziraat bankası, gerek 
diğer ticaret mliesseselerinden 
para alacak ümidi buJunmıyan 
çiftçinin vaziyeti biç te iyi 
değildir. 

Bu sebeple Ziraat banka
ının bu sene, bura köylü üne 
knrıı müsait davranması her 
halde faydalı olacaktır. 

Hayreboluda Elektrik 
Hayrebolu, (Husust) - Sa

bık İstanbul polis mfidür\i 
Şerif Beyin kayınpederi Hacı 
Şerif Beyin teşebbilsile tcıis 
edilen elektrik fabrikası ikmal 
edilmiş, hatlar yapılmış, Jim
balar takılmıştır. Bir haftaya 
kadar bütün şehir elektrikle 
yduılanmlf olacaktır. Şurasını 

kaydetmeliyim ki bu tesisata 
baştan ba a vilcuda getiren 
Ttırk işçisidir. 

Postada Bir Tayin 
Ankara, 18 (Hususi) - Pos

ta muamelAt · müfettifi Fazıl 
Bey po ta itleri müdür mua
riııliğine tayin edilmiştir. 

Köyde Bir l(aza 
Hayrebolu - Karakavak kö

yünden ibiş Ağa, köy civa
nnda hayvan kovalarken yere 
düşerek tabancaaı ateş almlf 
ve karaciğerinden Yurularak 
vefat etmiştir. 

dam. Zaten menim de geçmlt, 
Kuadenida mDthlt fırbna de.-rt 
batlamı,b. 1.tanbula dömelc. &a· 
mana ıelmltU. 

* l.tanbula döndütllm saman 
bbıok kimı~ler beni Hvind• 
lıartlladıJar. Fııkat bazıları l>u 
avdctlmden hiç d• memnun ol
madılar. 

l•tanbulda İ•e ucu bucaf ı 
oJmıyan bir zevk Ye safa ha
yatı yatanıyordu. 

Herke• etleniyor, ııece ve 
,.<indll• içip xevketmekten bq
ka birıey dütünmüyorda. 

* Turaut Reis 
Barbaro ılayrettin Pt· aldilk

t aonra Kaptan Patalık m -
kamına Twgut Ret.in geçme~· 
lhımdı. Fakat o umanın rlcaU 
haHt Te kinlerinden Turgudu 

( Baş tarafı 1 inci aayfad 1 
Fılhakika sfit meselesi fenni 

bir me&eledir. Şehre Avrupa 
tarzında ve temiz sUt vermek 
en büyük dileğimizdir. Fakat 
bu iş için belediyenin bütçesi 
müsait değildir. O vakte k -
dar bu işi parasız halletmenin 
yolunu bulmnk lhımdır. İşte 
sfitçüler cemiyeti sabık reisi 
Hakkı Ef. bunu temin edeceğini 
iddia ediyor. Bu iddiasını ye
rine getirmek için de beledi
yeden çok bir para istemiyor. 

Sadece salahiyet ve birkaç 
memur istemekle iktifa ediyor. 

Beledi ,e, bu zatın hizme· 
tinden niçin istifade etmek is
temediğini izah mecburiyetin
dedir. Ya bize temiz sfit içme
yi temin etmeli, yahut ta temiz 
süt temin edeceğini makul 
surette söyHyenlerin iddialarım 
nnzan dikkate almalıdır. 

Çocuk Haftası 
( 23 ) Nisan Programı 

Hazırlanıyoif 

JEANETTE MAC DONALD 
tarafındau temsil edilen 

Rejisörü: ERNST LUBITCH 
İlaveten : FOX MOVIETO
NE JURNAL. 

Pnramount filmidir. 

·!IZa'lllDim!! Buakşam c:~ıc::::E~ 

OPERA Sinemasında 

te 
Sesli ve şarkılı film 

ALIKl-MOUSOURIS 

TSAl<IRIS VE VEAKIS 

Kemedl • perde 
Yuaa ı Franç 

fdola&r 
Xercema edcın ı 
A. Gaaanfer B. 

APTAL 
Yaxaoı Plrandcllo, 
Tcrcome ed , ılL 

Fuat Bey, 

1 1111 l 1 

11111111 ~ 
ALKAZAR - CUnah çocuf u 
ALEMDAR - Haydun prku. 

A S R 1 - MahkQm Kndıa 
ART1sT1K - Hayatı laa 
ETUV AL - Amerikalı Baklrel-' 

El.HAMRA - Monte K-arlo 
EKLER - Yunan tiyatro trı1I', 
FRANSIZ - Yunan Opcretiı 1 

lstanbul 
GLORYA - Maraeycz 
M A J 1 K - Neş'cler Dlyan {f'Jf" 

Tııvbcr) 

.M E ıl. .B K - itham ediyonım 
:.ı.ILLET T. - N&şlt ıB. 
MiLLi - Coıkun Belde (/il 
FERAH- V aryete,29 kısımbk bUyOia 
OPERA - Aıtcro 
S0REYY A - ( KadıklSy ) 
ŞIK - Atk Rcaml Geçlcll. 
HiLAL - Haydut 9arkısı ~ 
(HALE. OskUdar) - >.llfalt (mlhll" 

Bctl Amaa~ 

Müba ·ııerin 

Müracaatı 
Tarafından Son Tasfiye Kanunııtl: 

Büyük Millet Meclisinin açıl- dan Zarar Mı GörüliiY" 
dığı ( 23 ) nisandan başlamak :lerini tebrik iç.in kartlar ve 
üzere yedi gün çocuk hahası telgraf kağıtları hazırlanmsı. Mübadillerden bir ~p ~ 
olarak kabul edilmiştir. Bu 4 _ Çocukların tramvay- grafla Gazi HL ne, lınıflt ; 
haftanın faaliyet programını 1 1 h · k l Kaı:ım Pa•alıırla Maliye ve I> JJ ar a şe rın son no ta arına ,, p• 
hazırlamak için 1stanbu1 Hima- k d . .1 . . • liye vekaletlerine müracaat e ~ 

tf l a ar gezmtı erım temm. L·ı...,.. yeie a cemiyeti merkezinde rek altın lstihkaklannın aw ,.. 

bir Vilayet kongresi toplan - 5 - Gnlbane parkında, bonoya tebdilinde (3) misli e';; 
cak ve şunl n konuşacaktır. Taksim ve Tepebaşı bahçelerin· mn kabulünden mutazarrır o~IJf'' 

de çocuklara eğlenceler tetip lar~nı bildirmi,terdir. Mübadi _., 
1 - 23 nisan günü mek- 1111Y 

1 d 
etmek. mübadillerin kısmı az• ..... 

tep er e çocuklara hocalar ta- 6 Gn l • tl b" ı·v · altın iatihkaklannın lhn h-• ~.J - ze san a ar ır ıgı ,,., 
rahndan verilecek konferanslar. afı d ki ril k mahsup ettirerek mal aldık!._,., tar n an çocu ara ve ece .,.... 

2 - Gazetelerin bu hafta ve 'binaenaleyh kendi!erinin ,. 
müsamere. O &'fin bir çocuk, tııfı'• 

ıçindeki neşriyat progTamlan. lar gibi mu meleye tibl tu u1 
lstanbul valiligı· ·m denıhto ede- lar " d dil •-1 ~ 3 - Çocuklann yekdiğer- ına musaa e mesuu 

--~~~~~~~~~~~~~c-ekt~~-·~..-~~..-..-..-..-..-..-..--ey_I_em~iı_ıe_r_d_ir_· ~~~---~ 

ş A F A K Ne sesli, ne de sözlüdür. F kat ıessiz bir şaheserdir. Sinema yıJdızLarıf.: 
kraliçesi JANET GA YNOR ve GEORGES O' BRIEN tarafııaar" 

Ş A F A K Meşhur rejisör · F. W. MURNAU 'oun harikalar h rikasıdır. . 
Ş A F A K Yum akşamdan itibaren A S R 1 S i N E M A O A takdim edilecekti'· 
Ş A F A K FOX FiLM CORPORATlON ' on süperprodüksionudur. 

sekemiyorlardı. Hele Sadrazam 
bu koca kahramanı çok kıska
nıyordu. Bu yüzden Turguda 
Kaptan Patalıtı çok ~ördüler. 
Bunun yerine Piyale Pataya Kap
taıuderyahk tevcih edildi. Piyale 
Pata Hırvattı. Küçükken Hına
tiıtandan getirllmif, Saraya aha· 
mıt ve orada yetiş-tirilmişti. Ken
diainl Kaptanıderya yapbkları 
zaman beni de maiyetine verdiler. 

Tam dört uzun •ene Akdeniı
de yüzlerce aefer yaptık. 

Reçiyo, Renon dü Vclez ve 
Bizerteyi z.apttetik. Bu zafer 
harplerinin çoğunda Tursrutla 
buluımuf, bir arada cengetmiı
ti k. 

Önümüı.e ıelen düşmanı tepe
liyor, aman vermiyorduk. ftalyao 
ıahiUcrinio altını üatüne getlr
mittik. Bu yüzden Hristi1aıa 
&leml ayaktanmışta. 

KifirJe b!zl Akdeniı:e ebediyen 
gömmek için büyük blr donanma 
bazırlamıya baıladılar. 

Piyale Paşa 1559 aeoeainde 
kıt reldiğini ileri ıürerek la
tanbula döndG. Ben, bukadar 
büyük muharebelerden ıonra 
kalbimde bir tiirlO ıönmlyen 

bir have1, bir arzu tafıyordumı 
Dorya ile, Hri•tiyan dünya-

sının bu mcıhur denizcialle dö
vüımek iatiyordum. Bunun içiıı-
dir ki Piyale Paşa l.t nbula 
döndütü halde ben Akdeniz-
de kaldım. 

Hmtiyanlar bütQn hazırlıkla-
rını bitirmitler, ispanyadan, papa
dan, Floransadan, Malı.adan ·..e 
daha bilmem nerelerden topldık· 
ları gemilerle iki :J(lz mevcutl 
büyGk bir Ehli aallp donanmaıı 

düzmütlerdi. ~ 
Ve bu bOyük donanma A:°~ıJJ, 

Doryanın kumanduuıa ..,~ 
Bu bily(lk Ehil aalip d09 1-" 

lCJkil edildiji aıralarda koc• f"" 
ıat relı Tunu• ülkeaiaiıı tet' 
tarafındaki Cerbe aduın• S!' t)I 
mit, adanın •erket ahalbiaıı Y 
getirmek 1Pn utraşıyor~tı· 11' , 

Aııdrea Dorya Hriaöpll oll'ıl 
ruuımaaını ele almcıı ilk İf ~ 
Turıudun üxerine yürü~iy~ ~ 
vermiş!. Bunu iıitince bır • ""
bile durup düşOnmiye lfiı:utll ftl' 
meden on hızla Cerbet~1,~ gudan donanm ıunı ta e'<' 
gittim ve adya Doryııd•01 1 

,,, 

yetiştim. Turgut reis geaı 1 
·p te be t gödlnce : J 

( Arkuı "'at 
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llf ~ KAN DALGA S 1 1111 
Kıral Hüseyin 

Hasta 

· Sayfa 1 

ı BIKAYI 
l<orkunç Hadisenin . Feci Saf
ha I arı Nasıl Anlaşıldı? .. 

Bura. (Huaual) - Eabak 
hicaz kınla Htıaeyin, &ldnğtl 
rivayetlerine rağmen yine ya• 
ııyor. Son zamanda hastalan· 
mıf, Kıbnstan kalkarak ıarld 
Erden kıralı olan emtr Ab· 
dullahın yanına gitmiıti. Bir 
müddet evvel oğullarından 

Bu Sütunda. Hergün 
.._ ___________ Mııha"iri: Sel'fler Bedi __ _. 

Hakkı MahJıızdUI' 
Sofyada Olup Bitenler 

~~tanbulda, bütün bu tahki
ed k ve nıubakemat cereyan 
--~ cıı ( Sofya ) da oldukça 
8'ını 111 hadisat ziihur etmifti. 
ldaı an daha iyi anlatabilmek 
...a~ Y•kuı bir muiye rücu 
~Ctjiz. 

. Suıı.n Ha .din tam • 
deıı aı camı-
llalk~kacağı esnada (cehennem 
td lllcai) nin saatini tanzim 
iti trek arabayı terlteden ( Lipa 
~:~' (Robiua Fayn) ve (Jorj 
~V &rfamof )i oradaki ara· 
'-. arasından ıüratle do· 
.._.llllf •e Talimhane meyda-
li Plan1tlardı. 

'-li Pa, hem ytirtlyor, hem de 
lllat •eriyordu: 
~ Acele etmeyin.. T elit 
toı etQaeyin.. Robinl Sen gel.. 
~ \lQıa ıir.. V arşaml Sen bir 
~ •dıaı geri kal.. Bak baka-

trkana.. Gelen var mı?. 
~•beyni_ bllmayun bandosu) 

1ın havası çalıyordu. -.._&in, ıtıeydanm ıon nokta· 
~ sıclmişlerdi. Lipaya ye
ttlrtı ek İçin adlmlarını aça aça 
l'iıae Yen Robin, dişleri birbi-

Çarparak sordu: 
~Acaba patlamıyacak mı? .. 

'd Pa, ytlrümesine devam 
lın. trek başını çevirdi. Arka
n, a. baktı... Karııık arabalanrı 
,.:••ndc, sllvari mızraklı ala-
tıe: .kırmızı filimalan we 
'-''I ~ çiçeklerinden yapıl· 
h~ hat gibi uıamyor ve 
he tistüıide, mızraklann 
~ı Ve çelik uçlan parbyor-

8· t-. ır &aniye a\lren bu bakış· 
c,'.t ~nra, Lipa, Robine vere
~ ır cevap ararken, o müt
"lı. Cehennemi tarraka, Robi· 
,~ne en Arih cevabı 'lf oldu. Oh 1 bu an.. on
~ hayabnda ebediyen unu· 
~klan bir heyecan hasıl 
\s Oç muhtelif kelime, 
~~-.lıtelif çığlık birbiriııe 

~oh· li ıı:ı - Oh Mayrik ••• . 
V P • - Aato fahi.-

e arkadan gelen V arşam: ......,M l>j cgaaaa ..• 
O Yt baykırmıılardı. 

~ç~da, bntnn kanlannın 
~ bir atefle yamp tutut
~ bu yamp tutupu 
~ ~ene o anda, kalple· 'tll damarlarına, damar
"1clt ~ kalplerine dolup bo-
l\~ duymuılardı .. 
~ sendeledi. Sanki o
~ iki kuvvetli yumruk 
")~ ~ibi. ?izleri büküldil. 
~ b' bırbırme dolqb. Dişu 
~-ı trbirine çarpa *"•rna -.,,, tııdi: Y- r 

'-h; Anıaıı Safo.. Bitiyorum .. 
~.. rJ değil yürüyemiyece-

l.ipa R· 
~ lt ıdı ıpı, arkasında bırak-
~or a . • izi görmekten kor
~ttelc ~bı baııru daha ziyade 
~ h llı&an ıeaine benumiyen 

0Dıurtu ·ı ...__ 'l ı e cevap verdi: 'd tbil1.. Sen ölilmllne mi 
hiti ~:1·· Sade kendini değil, 

V Parçalatacaksın ... 
ML 

8 '1arn· ·k· · -~&r ' 1 ıaındcn de cOr-
>tııiind!ı~ıştı. Siiratle yür:-

1-J ,:i~ederek başını 
a o) Lı_.. Rlpfıia •omlte avıdır. 
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çevirmiş, arkasına bakmış.. ve 
kudurmUJ bir ejder gibi şah
lanan o ateşin sütunun ıemaya 
doğru fırladığını görmllftll. 
ÔlOmlln verdiği korkuya ka· 
'1f8D vahşi ve katil bir zevkle 
ilerlemekte devam etti. 

T alimanenin arka11ndald 

Yazan: Ziya Şakir 
yoldan Bqiktap indiler... emir Zeyt Bağdada gelerek 

Her cani ve her katil gibi, babası ıçın, müntehir et· 

cinayet mahallinden uzaklaş- bak Irak Başvekili Muhsin 
bkça, yavq yavq ıtıkün ( Pqanın oturduğu köş.k~ ltu!• 
Te itidallerine de sahip olmuı- muttur· Kıral Hllaeyımn m
lardı. tık rasgeldikleri kapalı AD içinde buraya gelerek 
arabaya girdJc:-. Bağdatta oturacağı anlaıılclı. 

Arkuı ••r Sıhhati fenadır. 

Müsabakamıza Her Tombala 
Zaman Dahil Olabilirsiniz .. 
Şartlar Pek Ziyade Basittir .• 

Bugüne Kadar Çekilen Numaralar (17), (81), (52), (27), (13), (74), (41), (62), 
(51 ), (21 ), (7), (78), ( 42), (22), (58), (65), (33), (44), (88), (40), (66),(23)tUr .. 

Müsabakamızda 
Mutlaka Bir 

Lav hası 
Hediye 

Olan Her Kari 
Kazanacaktır. 

TiFOLU ADAM 
Tren Göztepcden kalkb. 

Salih Bey, kompartımanda, 
karıısmdaki adamla yalnız 
kalmııb. Ayaklannı kaloriferin 
n.tline koyarak arkaama bir 
az daha yaalandı ve kendini 
bırakb. BUtiin vUcudunda ga
ri;> bir uyuıukluk varda. Ku· 
laklan uğulduyor ve zefir ha
linde nefesini bırakbğı vakit 
içi çekiliyor, hemen uyuya
cak gibi oluyordu. Şakakta
n zonklamıya baıladı. 

K&rfısmdaki adam, kurşuni 
bir bava tabakuı içinde eriyor 
gibidi. Hatta onu bazan ta
mamile a&zden kaybediyordu. 

Tren k6şkler, bahçeler •· 
rumdan seçti; latuyonlarda 
durdu, aonra tekrar hareket 

tukta oturabiliyordu. Fakat 
belki on beş gündenberi genç 
kansını görmüyordu. Sualleri
ne aldığı cevaplann manbk· 
.Wığı nihayet Salih Beyi 
iıyan eltirdi. Anncaine hay· 
kırdı: 

- Söyleaenize... Feriha ae
rede? •• Ne oldu? Birfeye la· 
zıp gitti mi? Söylesenize .•. 

ihtiyar kadın birdenbire 
hıçkırdı, kekeledi: 

- Hiçbirimize kızmadı oğ· 
lum, fakat... gitti... gitti... bir 
dahL.. gelmiyecekl 

- Nereye jlitti? •• 
- Bu... Bu... Mel'un ..• 

Oııa... gMtlrdO. 
- Hangi mel'un? 
- Bu ifte... Bu... bu. .. 

tifol 
etti; vagona birçok inunlar Salila bey, merakla gerilerek 
pip pkblar, kapılar apap dimdik dururken birdenbire 
kapandı; mak yakın ıealer koltup ~ktn. Arbk anlamış· 
uçupp kayboldular. Salih Bey b. Onu &ldürmiyen tifo, 
arbk, herteyl kurfunl bir da- kendiainden kansına geçmif 

(SON POSTA) tarafından tertip edilen el yemek 1tepeti, çay takımı, Jln atla, yazı man bulutu halinde ıörOyor, ve 0 nahif bllnyeyi sürükleyip 
mllaabakanın ıimdiye kidar yapılan müaaba· takımı, zarif dıvar ve mua takvimi, diş uğuldayan kulaklarında bOtiln ı&tnrmliftU. 

b b. knl h Birdenbire b .. ı önüne diiş· 
kalara nazaran mühim bir husmiyeti ıudur : macunlan, elektrik feneri, trq makinesi, aealer mllp em ır çe a- ttı. Pencereden hafif bir rüz· 

Tombala oyununda llvhaaı dolan her kari mutlaka tıraş bıçaklan, cep, masa, duyar aaatleri, linde birbirine aanlıyordu. gir giriyordu ve uzakta bir 
bir hediye kazanacakbr. Llvhalann adedi kaç deri para çantası, deri portföy, deri fentezi Bir aralak uyur gibi oldu. tren düdüğü 6tt6. 
oluna olsun. Hediye liatemizin ilk kıamı tudur: kadın çanthl, deri ewak çantası, deri el Ve omruna dokunan bir elle ;·:::" '::.:"-:::-::.;-::-:;:·:;::··:::-===~=·~.:.;.: .. ·:::··::::-:-:.; 

(l) inciye ı Nakten (150) lira veya (150) çantası, deri mektep çantuı, ipek çorap gBzlerini açtı. Biletçi: 1 R • • • B • 
liralık eşya. kadın, erkek ipek boyun atkısı, muhtelif - Pendiğe geldik, Beyefcn- esmınızı lZ 

(2) Bir gramofoıı makineıi. • 0 d kır vn 1 k • ek 1 k dil diyordu. G •• J • • ncıye cını ve nevı e avat, , .. n ye e , ıp ye e , Salih B. güç halle yerinden f On e T l n l Z 
~!~ ~~~t~: ~ ~:t~:dy~) m~~esi kaşkol, hadm v erkek iskarpinleri, elbiselik kalkb, biletçinin koluna tutu- I lf- lf-

(5) inciye : Nakten (25) lira. kumaşlar, kadın Te erkek .için, fotoğraf maki- naralı Tagondan indi Te evi 1 Size Tabiat in izi 
(6) ıncıya : Bir albn saat. nes~ ainema koltuk bileti, ainema loca bileti, çok yakın olduğu halde bir S Ö Y l i Y eli rn .. 

dolma kalem (mllrekkepli) dolma kalem fL......._ t bil b' eli 
Aynca ve dOnkli listeden başka verilecek , .... .- o omo e m · 

.nnlu), dolma kalem (boyalı), luaat kitaplan, I'-! ...1\ ti'f ya -tul 
hediyelerden bir kısmı da tunlardır: .,- • 1U a .. n aonra o MA • 

Taı.ıattalsf -ıamak Te rcamlnliden 
bunu ktkll&I ettfnaek latencnll bize 
bir fetotraf sBnderfııh. Fakat bu resim 
tabtt bir pollda çekllmlt ol~u.J. Takf 
mUtahaa1ııuıuıı yarulma&ln ve nıütalea 
bataıına dlımuln. 

Kadın ve erkek şapkalan, manikür takımı, roman kitaplan, hikaye kitapları, eflence ki- dutu anlafılmlfb. 
k 

taplan, tuvalet aabunlan, bmak fırçalan, lf-. 
keten gömlek, ytin battaniye, pamu battaniye, lastik sllngerler, muhtelif kremler, pantalon Kar defa acel teri döktü 
kolalı gömlek, kadın ve erkek şemsiyeleri, ... ~ ' 
kazak, gtideri eldiven, tayyare bileti, kuştllyti askılan, peçete takımı, Losyon, tırnak cillsı, kaç defa &lnm ürpermesi ge-
yasbk, kahve takımı, çatal, bıçak, kaşık sürme, Çini Kttabya tabağı, kadın podrası, çirdi. Arada bir, humma taz· 

~ 
Reslalwiadea hıblatlerfnl 6ğrenmela 

l~ln blse reılm rBaduen karllerlmb 
hakkmda mtltahuııaımıon cavaplıınm 

~aftda eJu17unu1 

takımı, pijama, şekerlik, kol dilmesi, fırça briyantin, çini ~ühya ıllrabiıl, çini Kntabya yikinden kurtulunca, genç ka-
takımı, oyuncak, baston, kolonya, heykel, vazosu... namı baıucunda buluyordu. 

Onun, endifeaini gizlemiye 
Gazetemiı.in tertip ettiği tom· çekilmesine fas1la verilecek, Tombalamıza Taşra Karile- ve ıefkatini ilin etmiye ça- Anlcan Sami Bey: 

bala müsabakasının numaralan mütebaki numaralar, ıehrimi- rı" · d 1 t' k Ed b'I. 1 '··an buguy lu Te meli! g6z- ~ekidir. intiza· 

Ç
ekilmekte devam ediyor. Ge- zin büyük bir ainemuında, mız 8 f ıra 8 l ır er '69 

karilerimizin önünde, kitibi l.tanbul haricinde baluaan lerinde blitlbı bir gece dren mı ve flklığı 
rek latanbul ve gerek diğer adlin nezareti alhnda çekile- karllerimiz, bize, mU1abakamıza hatalık nöbetinin yoraunla- ihmal etmez 
vilayetlerde bulunup ta çekilen cektir. kendilerinin de ittirak edip ede- junu dinlendiriyordu. Muamelesinde 
numaralan nqredilen (12) livba 4 _ Karilerimiz; numarala· mlyeceklerinl •ormaktadırlar. Sonra gene korkunç a6bet- nezaket ve ha· 

nzcrinde takip etmek ve *"iz- b d kil . e Son Po•tanın taıra karilerini 1 '-ıb---•-- b---- d . sl k r nn mat aamız a çe mesın ihmal etme.i elbette mümkün er ve • u.ım- -Ull•JOr u. h11ma ı var-
mek içinellerinde gazete bulun- fasıla verileceği zamana kadar delildir. Bir sabah uyandı ve ken· dır. Hayali met 
mıyan karilerimiz matbaamız· ellerinde bulunan (12) liuhaoın Buna ratmen taulb edelim: dini ·çok rahat buldu. fell· zularla, kadıa 
dan bu nüshaları daima ve ko- on ikisini de takip edecekler. Müaabakamaza tatra karileri· ketten kurtulmuı gibi idi. maceralarile a• 
laylıkla tedarik edebilirler. Fakat numaraların çekilmesine mla de iıtirak edebileceklerdir. Başım çevirdi ve annelİDİ llkadar olur vt 

lık zamanlarda tevzi etti· fasıla verildigıv . zaman bu on Bu mak•atla kartlarını tud.ik •rdü .....nın. di: 
asilsa k ettirebilmeleri •• ıara aamaraıı gu ' 5 .. umse • 'uskauçlık gös· 

ğimiz llvhalan her D . ea- iki livbadan bir taneaini aeçe- alabilmeleri için kendilerloe ldfi - iyiyim, dedL erir. 11•-Lı~J. ~nalıg· a, zulme 
memiı veya muhafaza edeme- cekler, gazetenin bqmda Def"' ~-- A • d -"'"--1 rd ha- uwau 

k ril 
. . . zul uvecede saman barakılacakbr. nneaı e guaU1111t yo U, -et••eti ro'-t .. r. Rikkati, has-

miı olan a erımwn ar a· redilmekte olan kuponlarla b. b n._1 .,.,. - • -
nm is' af ederek, kollekaiyo- B zin ır te euuuue. saıiyeti kolaylıkla tahrik edi· 
numuzda bu livhalan ihtiv• birlikte matbaamıza getire- İr· Çocuk Hırsızı Salih Bey dotnılmak. ,.. febilir. Samimiyetini kazanan· 

ceokler, Teya posta ile içine kt -'- .;a: _ __. __ 
eden bir miktar gazete ayır- ta a oturmaa iste...., ...- ıara kartı clmert Ye ferAgat· 

k l · · cevap verilmek llzere aynca Kısır Bı·r Kadın Yenı· 11na y-_.·klar dayadılar. kardır. Muhit ve muhatabı 
dık. Bu gazeteler ari erimızın d l l b. f -u 
emrine amade durmaktadır. • resi ve pulu ır ura Doğan Bir Çocuğu Çaldı Salih Bey aordu: üzerinde vehleten bir tesir 
Matbaamızdan her dakika te- koyarak üönderecekler tasdik - Feriha nerede? icra edemez. Tehlikeli ve mes'· 
mini kabildir. ettirecekler, aynı zamanda da Bağdat, (Hususi )- Burada Sokağa çıkbğını 8iylecli1er. uliyetli iılerin başında değil, 

MUsabakaımz Nasıl 

Tertip Edildi 
Mnsabakammn prtlarmı, 

ilk zamanlarda takip cdeme
mİf olan karilerimiz için kısa· 
:a hatırlatalım: 

1 - Karilerimize her tom
bala serisinde olduğu gibi (12) 
tane livha tevı.i edilmi~tir. 

2 -Livha tevziatımn hitam 
bulduğu gUnUn ferdası olaı 
pazardan itibaren matbaamıı
da her gll.n (2) numara çekil
mekte ve muntazaman ilin 
edilmektedir. 

3 - Bir müddet aonra 
kartlar dolmıya yaklqbğı za· 
man numaraların matbaamızda 

bu seçtikleri llvbeya mahsus oldukça şayanı dikkat bir ço- Salih Bey öğleden ıonrıl mutavaasıt derecelerde çabşır. 
bir ııra numarası alacaklardır. cuk hırsızlıgy ı ynpılmıı::hr. Bir 

'S' daldı; gece birkaç kere uyan· lf.. 
Mütebaki numaralar sine- ailenin dünyaya yeni gelen 

1 
dı, ve uyudu. Erteai gfin daha Nail B•g: Hayalperest, ten 

mada çekildiği zaman evve i çocuğu bir gün bulunduğu 
hangi numaralı llvha dolarsa odadan kaybolmuş, aranmıf, iyidi. ve takacıdır. 
o numaralı lvhayı intihap etıniş taranmış, bulunamamJşbr. Za- Üç dört gün aonra neka· Tuhaf s6r.ler 

olan bütün karilerimiz tombalayı bıta tarafından yapılan uzun het devresine girdi. Arlık ı6yler, aokul· 
kazanmıı olacaklardır. boylu tahkikat neticesinde ço· tamamı)e iyidi, teblike)i tama- ıandır, kendini 

Bu karilerimizin hepsine de cuğun Zehra atlı bir kadfü mile atlatmıfb. Fakat genç •evdir me ıh• 
mutlaka bir hediye verilecek- tarafından çalındığı anlr.şıl- karıiını göremiyordu. Belki bilir. Şıklı§ 
tir. Fakat hediyelerin kıymeti mlfbr. yllz defa sormuştu: modaya riayt 
muhteliftir. Bu hediyeler ist Bu kadın yakalanmış, çocuk - Feriha nerede? f eder, sil.ten ye 
karilerimizin ellerinde bulunan 1 bulunmuş ve asıl anasma teı,- ' Birbirinden farklı cevaplar l kadınlarla me,. 

.. . lim edilmiştir. Mahkemeye ve- j d ı-A 
ııra numarasına gore tev; ı rilen Zehra tecile tabi olma~ alıyordu. Çoğu a ıllKuttan ı gul olmaktan 
edilecektir. Yani tombala bit- 1 nzere üç a~ hapis cezası 8 . 1 ibaretti. hazzeder. A 
tiği zaman bu sıra numaralau ' mıştır. il 11- kadqlanw b ndirmeden ge-
ekilecek ve herbiri hediy Kısırlığı dolayısilc çocuğ. Nekahet uıun ıl\rdU. Hasta I çinir~ ~arar~arı seri ~e müte-
listeainde sırasma isabet eden aşırdığlnı söylemektedir. ı arbk yatağından kalkmıf ye bavvıldır. Bır it tizennde 1IZUD 

hediyeyi alacakbr. I Mehmet Kemal pencerenin öııündeki uun kol· ı miiddet aebat gölterme:ı. 
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Zayıf ve iştihaıız 
olanlara Fosfa-t ı Şark Malt hula ası Kullanınız. Her 

eczanede satılır. 

Satılık Köşk 
Erenk6yünde, iıtasyona bir 
çeyrek mesafede (30) dön Um 
arazisi, ( 1) kuyusu (8) odası 
ile bir köşk ucuz olarak 

ıatılıktır. 
(Satıhk kötk) kaydilo gazetemize 

mUracaat 

Belsoğukluğu 
Ve Firengiye 

Yakalanmamak için 

PROTEJiN 
kullanınız. Hor eaanedo bulunıır 

PARIS PANAYIRI 
9 dan 25 mayıu kadar 1931 

Sergiye lıtirak edecek olan
ların Sef'ala.ati: Demiryollar kum
panyaları paaayıra iftlrak eden 
fabrikatlrlerle mGstahdeminiae 
atideki ten:ıillb babtetmiftlrler: 
Panayır esnutada tedarik ettltJ 
sergi mahalline gidecek olaa 
fabrikatör veya mümeaailine yüz
de SObir tenzilit yani aydet aeya· 
bati meccanen. Pariı için mezk'ilr 
tehirden liakal 50 kilometre bir 
mesafede bulunan bir istasyon
dan sergi tarihinden azami 
.30 gün mukaddem ah2olunan 
azimet ve avdet biletlerinin 
avdet kuponları •erginin hita
mından sonra 30 gün zarfında 

muteberdir. 
iKAMET TESHILA Ti. - Ser

gide müstemirren bir ikamet aer
visi icrayı faaliyet ederek müra
caat edenlere seyahat tarifelerlle 
oteJ fiatları hakkında istedikleri 
malumab verecektir. Arzu edil
ditl takdirde, sergi heyeti lka
metgih teminini deruhte eder. 

Her türlü tafsilat için, Beyoğ
hmda Kabristan aokak No. 41 
"Şambr dö Komera Franseı" 
cemiyetine müracaat olunur. 

0CRETLE HiZMET ISTIYENLER 

S11ltaaaa..et askerlik 9ubealDden : Sul· 
tanabmet ukerllk fültul ldarulnde 
buluaaa mUtekaa aı«tta&ı aıtkedye 'W· 
•ap memurlarından lkretlı hismeto 
talip alanların SO Marta kadar ıeraitl 
lir-ek lhe.re ıulteye mtlracaatwı. 

Çocuğunu 

istikbalini 

ll///lif;11ı 

üyük Tayyare 
Piyankosu 

3üncükeş;de11 nisan931dedi 

BÜYÜK ikramiye 
100,000 LIRAD IR 
A Y R I C A : 40,000, 15,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 
VE: 30,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

Aranıyor 
Kocaeli Memleket hastanesi baş tababetinden: 

Hastanemizde biri otuz bet diğeri otuz dört lira üc
retli iki hasta .bakltllık münhaldir. Talip olanlann hasta
nelerdeki hizmetlerine ait vesaik ve hliınUhal mazbatalariJe 
birlikte b.aş tababete müracaatları. 

TÜRKLER İÇİN 
Kolaylıkla 

LMANCA ôGRENME USUL .. 
M6clllfleriı 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDI 
Al•H llHN a.Uteha•~· lve &a.1r erkek ...... Al-. 

mua111ml •ualll.a 
Se~e . 1130 . 

• t Ciltte ) Kasım Fiah 150 Kr. 
· · Lifaributda Hüsaütabiat matbaaaından 

Seven Anne, Onun 
Düşünen Annedir! 

Bir Kumbara A !arak 

Çocuğunuzu Sevindiriniz 

ITÜRKİYE İŞ BANKASI 1 
·~------------------------------------~ 

Ça~~URLAR 1 lkbsat V ekiletinden: 
Bugun Beklenilen Vapurlar 

Gerze • TGrk • Antalya Mer
alndea 

Sami • TGrk • Rbedeo 
Asya • TGrk • Mu ela aya, 

Ge•liktee 
Feyaw • TGrk • Baa•ırmadan 
Amantea • Alman • Hamburif· 

tan 

Ankaracla inşa edilmekte olan zirai •e baytarl enatitllefl' 
Kalorifer tesisab hakkında 5-9-13-J 7 ıubat 931 tarilJi 
Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Hakimiyeti Milliye ıasr 
telerile nqrettirilen ilinda ihalenin 12 mart 931 tari
hinde icra olunacaiJ illa olunmuş ise de bu kere 'fW' 

klletçe 16rülen lüzum üzerine mUddeti mnnakvanlll 
13 a-iln daha temdidi auretile 25 mart 931 tarihill' 
milsadif çarşamba pıın ıaat 16 da icra olunacal' 
alikadaranın malümu olmak üzere ilin olunur. 

Androa - Alman • Köıtencedeo 
Çiçerln - Rus • Odeıadao 
Sardenya - ltalyan - Cenovadan ••••••ıiiimilliİİllİl•••..-•••lii••••••~ 
Afrodite - ,, • Varna Bur- Tüccar ve Banka memuru olmak ~çin: 

8'3ı KlSıtencedeo Paı.artesi ve perşembe günleri aaat 16 dan 18 ve rece 19 • 21 1 

Tereaa Sikkafino • ltalyan • kadar iki sınıf açılmıfbr. Malumatı ticariye, ilmi he1abı ticari. 
Cenovadan 

Cümhuriyet • Tfirk _ fzmirden usulü defteri; Basita, müzaafa, Pakradomar, Amerikan uaulil ye 

Sakarya • ,, • Rizeden ' Bankacılık, 4 ay zarfında muvaffak olanlara muhasebeci ıehadet' 

Bugün Gidecek Vapurlar namen. verilir ve İf tedarikinde muavenet edilir. Dersler 16 ..... 
pazartesi günü başlıyacakbr. Programı meccanen almak Ye kafl1 

Samsun • Türk " Ri:ıeye olmak için lstanbul'da Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerlk_. 
Marmara- " ·Mudanya gem- Usan ve Ticaret dcraaneıino müracaat. Huıuıt dera dahi kabul olu11"1 

llte 
Bandırma • Türk - Karabigaya Agop Pakradunl 
l.ımit - ,, - lımit• 
Güzel Bandırma • Türk • Ban-

dırmaya 

Seyrisefaiıi 
Merkea acenteaiı Galata klprü 
Batı B. 2361 .$ulte aeenteab Slr
kffl MlhGrtlar a.ade hanı l 2740 

Trabzon ikinci ·. 
postası 

~(KARADENiZ) wap~ 19 
111art perşembe alqamı G&la
adan lneliolu, Sinop Sam

aun, Ünye, F aua, Ordu, Gi
,elOD, Trabzon, Riıe, Hopaya 
ka'lkacak . ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Sürmene, Trab
zon. Polathane, Tirebolu, 
Girenon, Ordu, Fatsa, Ünye, 
Samsun, Sinop, İnebolu, Zon
guldağa uirayacakbr. 

İSTASYON -LOKANTASI 
civarında 

rahat · ve en 
Temi ı 1 oka n tadır. 
Ayrıca 1 liraya 3 ye-
mek 1 tatlı 1 içki 
kah ve ve bahşişi da-
hi 1 o i d u ğ u ~ a ld e . 
TABILDOT 
Dr. Horhoruni 

Balaoğukluğu • Frengi ademi iktidar 

t•davlhaneıl. Bovoilu Tokatliyıua )&• 

ıuadı li•ktıp ıokak 95 Tel.. 80. 11.52 

Tütün inhisarı umunıi 
müdürlüğünden: 

37,5 •aa-on kliJt Ye karton için 9-:3-93 J pazartell ~ 
.iınaakuada tnccaRn •erc'iii fiatlar l:aaddl llyık 16rtlı.•::: 
Bu aebeple mezkür levazımın ~3---931 ça11amba •pi 
ıalfia · tekrar ......_. yapılacaktır. . 

~İktısat Vekiletinden: 
Adana Vilayetinin Karaiaalu kazası dahilinde Pos deYı.t 

ormanmda mevcut ( 25~9 ) parça kere.teye talip zuhdl 
etmediiinden 4 - 4 • 931 tarihinde pazarlık suretile ihal• 
edilmek özere tekrar temdiden mil~ayedeye çakanlmafbt• 
Şeraitin tafsilitım anlamak İ:diyenlOl"İa Ankaracla U•uJll 
orman MüdürHıiUne ve lstanbul Ye Adana orman Mildir"' 
Hiklerine ve yevmi ihalede Adana orman MüdöriyetıDd• 
müteşekkil komisyona müracaat etmoleri ilA.n olunur. 

Vasiyetnameler, Evleame Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Sf'netlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

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

memnun kalacakımız 
Protestolar misli ~örülmemit bir süratle gider •• 

FATiHTE 

Satılık Arsalar 
F adhte. Hafızpaşa cadde· 

sinde Mimarsinan muhalle
sinde atik Alipaşa medre
sesi aokağında (17) ve (15) 
numaralı evlerde mllatecir 
Ali Rifat Beye müracaat 
ediniz. 

Harita üzerinde ifraz edil
miş, 44~ arşın sahasında 

(21) tane arsa vardır. Hep 
birden veya ayrı ayrı salı
hkhr. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt, Freni'~ Bılıotukluju ve ad•ml 

iktidar muayen• YI elektrik l•darihaaML 
KaraldS7 Blrılaçl '1rlDJ aıruıaada No. M 

pate 
Yevmi, Slyaai, Havao:lls ve 'Halk 1 

idare ı l•tnn~ul, Nuruos"Jı-,Ail• 
Şeref SOlUlfl Ji - jf • 

-T.J,.nn: latanbı&l - 2noı 
P•l.:ı kutusu: Ütanbııl - 7410 5-rA 
Telrral : lıtanbııl SON P 

ABONE FlATI 
TORKIYE - E~ 

ueo kr. 
790 .. 
4IO .. 
150 ,, 

1 S.n• 
6Ay 
3 .. 

ı " 

1700 kf. 
1600 ,, 

IO!J ,, 
300,, 

Ge\enevrak geri verU111•J. mil'° 
IUıılardan me111llyet alın . 

~~~~-----~ 
Mes'ul Mildir: HtJlit 9Jıll 


