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'''Üracaat Yapılıyor 1 İı.mir, 19 (H.M.) - Geçen lunanlar sui istimal rivayetine Nesim Mazelyah Ef. nin Islah Edı.lebı·ı·r? 

ci 
ler 

\a ~~ 
~(!b• ttara, 19 ( Hususi) -
ı.::;o · lls n ı· . . . 
.ı:lttiı. amz~t ıstesıne ısım-
ti~U dahil edilmesi arzu ve 
ltıiitil e 1 folk fırkası reisliğine 
t~ Caat edenlerin miktarı 

( §~çtikçe artıyor. 
C\·anıı 2 inci sayfada ] 
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( P.tıı-~-----' ı<:;ıııbaka • '''1 ıarUarına yedinci 
anıııc1a k o uyunuı:. ] 

sone Tayyare cemiyetinin İz- ismi karışan meb'usların haki- ı Ölümü İrtişa Davasile 
mir şubesinde 28000 liralık katen alakadar olup olmadı- A ı a k a d a r d 1 r 
bir sui istimal yapıldığı rıva- ğını anlamak istediler. 
yeti meydana çıkmışb. Bundan maksat yeni meb'us Nesim Mazelyah Ef., Berutta 

ansızın vefat etti. 
Bu münasebetle de Kars intihabında bu hadise müna- Dün ailesi nezdinde yaptı-

meb'usu Sadrettin, İzmir sebetile ismi geçen zevabn ğımız tahkikata göre Nesim Ma-
meb'usu Hacı Hüseyin, Tay- namzetliklerinin vaz'mda .ınah- .zelyah Ef. nin öltimünde irtişa 
yare cemiyeti müdürü Dur- zur olup olmadığım . anlamak- d~vası mühim tesir icra etmiştir. 
muş ve muhasebecis~ Ahmet br: Bu sebeple vazifeden çı- iki sene evvel barut in-
beyler muahaze edilmişlerdi. karılan Durmuş B. aleyhinde. hisarını idare edenlerin avu-

0 zaman keyfiyet Halk fır- dava ikame edilmiştir. Yakın- katlığını yapan Nesim Mazel-
kasın1n grup içtimamda mü- da rü'yet edilecektir. yah Efendi, bir irtişa meselesi 
zakere edıldi ve ilk iş olarak Durmuş B. 28000 liranın yüzünden tevkif edilmiş, iki 
tahkikatın tevsiine intizaren mahalli sarfını gösteren vesn- ay kadar mevkuf kalmış, sonra 

D Ah b l ikin kendisinde mevcut oldu- tahliye edilmişti. Fakat o gün-
urmuş ve met ey erin den beı i dava sürüncemede 

'f l · ·h t 'ld' g~ unu, bunları mahkemede 
vazı e erme m aye vcrı ı. kalmış, dava evraka Adliye 

Bununla hadise o zaman göstereceğini söylemektedir. Vekaletine girlip uykuya. dalmıştı. 
kapandı zannediliyordu. · Fakat Anlaşılıyor ki Fırka, göste- Bu hadise Nesim Maı.elyah 
aradan uzun müddet geçme- recegı namzetler anısında Efendiyi çok sarsmış, ve ge-
sine rağmen bu hafta içinde Üzerlerinde tevakkuf edilebile- çen yaz asabi bir sademe ile 
tekrar patlak verdi: cek unsurlar bulunmasını ıs- (\stalanmı~. tyileştikten son-
. Halk fırkasının başında bu- tememektedir. a avukathgı bırakmış, bütün 

·Hava Çehresini Değiştirdi 
İl{i gündenberi hava birden bire bozdu. Cenuptan esen 

rüzgar soğuk bir karayele çevirdi. Hoş, mevsim icabı bu 
soğuk beklenmiyen şey değildi. Çünkü takvimlerin kny
dettıkleri "Kocakarı soğuğu,, bugünlere tesadüf ediyor. 
Fakat düşünülmiyen ve akla gelmiyen şey, karın yağması 
idi. Havanın bozması ile beraber başlıyan kar, ·hafif ol· 
malda beraber dün öğleden akşama kadar devam etti o:... 
tahkta da birdenbire keskin bir soğuk ba, gösterdi. O 
derecede ki elleri ve yüzleri tırmalıyordu. 

Bu sağuk hava dün gece yarısından sonraya kadar de· 
vam etti. Fakat tam gece 5aat üçte birdenbire kar baş
ladı. Sabahleyin her taraf bembeyaz olmuştu. · 

Kar sabahleyin de devam etmiş ve saat ona doğru bir tipi 
halini almıştır. 

~~~----------~~.-----------~~-

:r ad n Kaybo an Bi · 
Kızın acerası .. 

' Madam Fransuva ve 
Samatgadaki evi 

Epey zaman evvel bir genç 
kız ortadan kayboldu. Bu kı

zui adı (Yeronya) dır. Bey
oğlunda bir mektebin leyli ta
lebesidir. Ailesi Samatyada 
Pulcu sokağında oturur. 

Annesi Madam Mari, kızım 
görmek için mektebe gittiği 
zaman genç kızın bir hafta-

danberi mektepte olmadığını 
görmüştür. Bu suretle anla· 
şılmıştır ki (Yeronya) evinden 
çıkmış, mektebe gitmemiş, 

istediği yere gitmiştir. 
Dnn bu münasebetle ortaya 

bir haber atıldı. Gfıya bu kız, 
Samatyada Mndam F ransuva 
isminde bir kadının evine ka
pablmış, vücudundan istifade 
ediliyormuş. Ayni zamanda bu 
kadın, birçok genç kızlan 
umumi istifadeye arzediyor
muş. 

Zabıta, bu iz üzerinde yü-0 
rilmüş, şayianın doğru olma
dığını tesbit etmiştir. Ayni 
zamanda yaptığımız tahkikat ta 
Madam F ransuvanın bu işle 
alakası olmadığını göstermiştir. 

Zabıta, ( Y eronya ) nın, sevdiği 
bir erkekle kaçtığı, fakat şe
hirde bulunduğu kanaatinde
dir. ÇünkU, birkaç defa bera-
ber görünmüşlerdir. 

~ 
Bu milnasebetle şurasını 

kaydedelim ki Madam Mari, 
kızının yerini bulan ve göste
rene 50 lira mükafat vadet
mektedir. 

ayat.ını bu davanın intacına 
ve bu münasebetle mesleki 
hayatına sürülen lekeyi temiz
lemiye çalışmışb. Bu maksatla 
müteaddit müracnatlar yap
mış, ınuameJedeki usulsilzlüğil 
kendisine yapılan haksız-

Nesim Mazelgah E/. 
lığı anlatmış, fa J, at bir 
türlü davanın bir adım iler
lemesine bile muvaffak o
lamamıştı. Bu hal onun si
nirlerini bozmuş, neşesini öl-
dürmüş, hasta yapmıştı. · 

Nihayet on beş gün evvel 
Mısıra giderken Berutta ansı
zın yeni bir asabi sadamenin 
tesirile vefat etmiştir. _ 
. Ailesi, hiç olmazsa davanın 
ıntaç edilerek kaybettikleri ba
balarının namus ve şerefini ka
zanacakları ümidile mütesellidir. 
~=========:======~--===-=== 

Galatasaray Mı ? 
Fenerbahçe Mi?. 

Bu cuma, bu iki ezeli rakip 
kulüp arasında yapılacak 
maça ait (5) suallik müsa
baka müddeti pazarteıi gU
nü bitti. Ve kupon neşrine 
nihayet verildi. 1stanbula 
nit cevaplar da federasyon 
riyasetine tevdi edilmiştir. 

Taşra için mUddet bu ak
şama kadardır. Geç kal
mış İstanbul dahilindeki 
sporcular da ikinci taşra 
partisine dahil olmak için 
bu akşama kadar cevc:ıplarını 1 
yetiştirsinler.Eksik kuponlar 
matbaadan tarcamlanabilir. 

1 

lstanbul Ocak idare Heyetinin Vaktile Verdiği 
Şayanı Dikkat Bir Rapor 

/stanbul Türk ocaiı fiil raporu verenl~rden 
Sabilıa Hanım ru11 Remzi B. 

Türk oca1danna verilmesi Bu raporda deniliyor ki: 
lizım gelen yeni şekil, dugünün "TUrkocaklarmın timdiy, 
ec mUhim meselelerinden bi- k~dar takip ettiği milliyet ga• 
ridir. yesinin tahakkukile vazifeleri 

.Bu milnasebetle yedi ıene nihayet bulmuş değildir. Ocak
evvel f stanbul Türk ocağı lar vazıh bir gaye ve bu gaye
idre heyeti tarafından ocağa ye varacak vesait ve usullere 
verilmesi lazımgelen yeni şekil h. 1 d ki . . b 
h kkı. d ı · sa ıp oma ı arı ıçın ugün a n a yazı an hır rapor- t • • • 
da dikkate şayan mütalealara cemıyetın tepesınde tufeylJ 
tesadüf ettik. Bu rapor maarif vaziyette yaşıyor. 
müfettişlerinden Hasan Ali, Bu kabil cemiyetlerin, son 
Doktor Tevfik Remzi, Emin Ali zamanlarda, içtimai bir~r te
BeylPr)e Sabiha Zekeriya H. şekkfil oldurru fenni usullerle 
tarafıudan ~~zi~ ~d~lmiş ve çalışması )a

0

zı:n geldiği kabul 
kurultayı. gonderılmı.ştir. edilmiştir. Muhtelif içtimaiyat 

[Devamı 6 ıncı sayfada ] 

Eski Bir Bt;glin Yeni Atfanası 

T MECLİSİ 

•11 
111 u 

Bunu yazan bir muhalif rüzgar 
Kendi gitti, iımi kaldı yadigln hLl FETHl 

1 



''SON POSTA 

[ Halkın Sesi ) r DABILI • BJ.BB 
Muhtelit Tedrisat------------..------------·" 
; Bahsi Ve Halk Adliyede j İntihap Hcivalesi Pfenüz Gelmedi !Fırtına 

llektep._ ... -muhtelit 1ec1- B i r f . Ve Vapıır 
~:::;:-~-;-Hadise ntihap Edeceklerin Kazaları 
=: .:'.! ::;: Düa lkiMektepH.Adliye Miktan Malôm Degıv ·ı 
faı.W.1...._ hla.etme- Koridorlarında Bir Boks 
.. DGa ıarlftlltlmla M y I 
ldmaeler, •ize, bu mG· a Ç 1 8 p t 1 ar 
Mm meaelede fi1drlerinl A. .• 11~ ..A.r.1.ıt.1 b" •m•• wıl aalatJyorlar: D&a ~,., .... e .... ~ ... il ır 

hadise olmUf, : blltlln me
Musa Bey ( Beşiktq, Aleko murlan koridorlara boşaltmıt

aparbmamnda ( 50 ) numarada tır. Hadise tudur: 
Uk mektep müdürlerinden ) GelenbeYi mektebi . ikinci 

- Ben ilk ve yiikaek amıf talebesinden iken euufta 
mekteplerde mcbtelit tedrisata kalacağını anlıyarak bir ay 

fiddetle taraftanm. Çünkil: evvel mektebi terkeden ( 17) 
muhtelit tedriuhn cemiyet yaşlarında Fethi Ef. isminde 
hayatında ve mektepte daha bir genç, hergün muhakeme 
fazla nezahet temin edeceğine dinlemek ye vakit geçirmek 
Ye kadınlann bu suretle cemi- için Adliyeye gelirmi1- Bqındn 
yete daha faydalı olacaklarma henüz mektebin kasketini fa-
•---•• ••maktadır. &&11llm. ,,--

Orta tedrisatta tekil deji- Kolunda bir arkac:laşile ko-
fİr· Mesele, üzerinde fiddetle ridordan geçerken, marangoz 
durulaçak kadar mühimdir. olduğunu taöyliyen ve fakat 

başında mektep kasketi taşı-

Temk Rece! B. (Tıp faktll- y~ (18) yqlannda Ali isminde 
t · · ") bın, gence W abmf, namusunu 
eaı relıwk rta _,..... lerd rencide edecek a6zler s6ylemif, 

- ft o Dlanep e . kilde -1--bel a-n. 
uhtel•t t d . ta ... __ .ta.__ aym ıe m11&& e g: a .... ...,. 

aı ı e nsa uu-ıuuanm. Bun b . AH Ef nin 
- Sebebi Beyefendi. üzerine~tıl~ in-
- Kadın, erkek hayatta Ye 1 dinniye bql&Dllfbr. Ali Ef. de 

cemiyette ayn değildirler. Bunu Fethi Ef. nin yakamdan tuta
mekteplerde niçin ayıralım. rak paltosunu ve ceketini par-

F akat terbiye sistemine çalamlfbr. Ali Efendinin ağzı 
taraftar değilim. Kız ve erkek burnu kanamışbr. Birbirine 
ayni sınıfta ders okuyabilirler. giren gençleri ayırmak ~nm
Müşterek ve muhtelit terbiye kün olamıyordu. Mübaşirler 
ıimdilik olamaz. düdük çaldılar. Jandarma ve 

« polis yetiferek ayarcblar ve her 
Aliye Esat H. (Kadınlar bir- ikisini de mllddeiumumi Hik-

liği katibi umumisi) met Beye teslim ettiler. Hikmet 
- Ben taraftanm. Çünkll 8. tahkikat yapmaktadır. 

erkek ve kadın birbirlerini, kti
çilk yaşt.an itibaren beraber 
büyürlerse daha iyi anlarlar. 
Aradaki cinsi terbiye farklan 
ortadan kalkar, tam ince bir 
ineaıı terbiyesi görmü:t olurlar. 

lf. 
Neşet Osman B. ( fstanbul 

belediyesi tubhiye müdürü ) 
- Kız ve erkek çocukların 

mekteplerde bir arada oku
malannda mahzur değil, fayda 
vardır. Kız ve erkek çocuklar 
bir arada tahsil ederlerse da
ha esaslı terbiye almq olurlar. .,. 

Nizamettin Ali Bey (Ulumu 
lliyei ticariye mektebi müder
rislerinden) 

- Benim gördüğüm Al· 
manyada ilk mekteplerle, da
rllfilnunda muhtelit tedıiırt 
vardır. Orta mekteplerde yo ·<
tur. Herhalde bunun peday, J 

ük 1ebepleri olmak gerektir. 

Bir Kaza Ve 
Bir İntihar 

Rüsumat muhafaza memur
larından Rıfkı Efendinin sekiz 
yaşmdaki oğlu Refik, okuduğu 
otuz dördüncü mektebin Rıh
tımmdan denize düşmtiş, 

boğulmuştur. Çocuk 6ğle llzeri 
mektepten kaybolmuş, akşama 
kadar görünmemiş, nihayet 
deniz kenan tetkik edildiği 
zaman cesedi bulunmuştur. 

* Şirketi Hayriyenin (60) No.la 
vapuru Osküdardan Köprllye 
gelirken ıanklı bir boca Ef. 
Kızkulesi 6nlinde kendini de
nize atm11, kurtardmışbr. Üze 
rindeki vesikadan Edremit, 
Papam kay imamı lbrahim 
Ef. olduğa anl&Ş1lmlfbr. Cer
rahpqa hutanesine kaldanl
mıtbr. 

l.tanbulda meb'us ıeçmek ha 's:kını haiz olanların hakiki 
miktan dün de teabit edilemedi. Bütün tahminler (310) bin 
ile (312) bin araamda dolqaycro Mülhak kazalarm telgrafla 
verdikleri baherler iae Dk rak.mlan bozan •• tn.bib eden 
malGmatbr. 

HAKiKi MiKTAR NE ZAMAN BELLi OLACAK? 
lntihabm IOD ufhuam 80l'&D bir muharririmize diba Vali 

muavini F azh Bey ıu malümab vermiftir: 
., - Meb•us seçme baklana .aahip kimselerin hakiki milc

tan henüz tesbit edilememiştir. Çnnkn kazalardan aldığımız 
ilk nkamları bozan diğer telgraflar gelmittir• Binaenaleyh 
kazalardan hakiki miktarlan bildiren mazbatalann gelmesini 
bekliyoruz. iki üç güne kadar bu mazbatalar pecek, o Yakte 
kadar merkez teftiş heyeti de hakiki miktan bulacaktır. 

Ondan ıonra Villyet idare heyetile teftif heyeti mtııtere
ken bir toplanb yaparak bu noktalan tetkik edecekler ve 
hakiki yelriinu bulacaklardır. Bu ftZiyet karfasında kat'ı bir 
yektm s6ylemek, fimdilik. dojru deiiJdir." 

• • Millet Mecliainin kabul ettiği intihap tahlisabm havalesi be-
nllz Viliyete ıelmemiftir. 28 inci ilk mektep muallimi Arif 
Feyzi beyden başka da yeni bir namzet müracaat etmemiftir. 
Bu zatın istidası henüz polisten iade edilmemiıtir. 

Meb'usluğa Hücum 
(Bat tarah 1 inci uyfada ) r alarak çıkanlmıf resimler de 

Müracaatlar, intihap itlerile 16ze çarpmaktadır. 
me,gul olmak Uzere teşkil işitilen isimler 
olunan bir heyet marifetile Tereşşub eden malumat ara-
tetkik ve tasnif edilmektedir. lbnda meb'us namzetliği için 

Ankaraya Gidenler ~ ~Oracaat edenlerden umumi-

Mllracaatçılann hüviyet ve 
mGracaatlan baklanda kat'i 
bir ketumiyet muhafaza edil
mekle beraber alınan liazı 
malumat •e burada milfahede 
edilen birçok yeni simalar 
gösteriyor ki bunlardan pek 
çoğu, müracaatlanm tahıl te-• 
mas ve teşebbüslerle teyit 
ve kuvvetlendirmek için An
karaya gelmektedirler. 

TUrlU Resimler .. 
Meb 'usluk talepnamelerine 

raptedilerek verilen fotografi
ler arasanda p.yam dikkat bazı 
resimlere de tesadüf edilmek
tedir. Meseli başta melon şap
ka, sırtta siyah ceket, çizgili 
pantolon ve mendil cebinde 
kalem ile çektirilmit fotografi
lere tesadüf olunduğu gibi 
Ozerine birkaç kitap .komnuı 
bir etajere dayanarak veya 
ele Lalın iıir ldbp \e baıton 

yetçe isimleri. işitilmit olarak 
meseli Umum Matbuat müdürt 
Ercüment Ekrem, eski lnkılAp 
gazetesinin sahibi Ali Naci. 
Ankara mliddeiumumisi Ekmel, 
ti.Jtün inbisuı sabık mlldürü 
Seyfi, sabık Karesi meb'usu 
Süreyya. lstanbul şehir meclisi 
azasından Mehmet Afi, Akbaba 

e Piliç gazeteleri sahibi Yusuf 
Ziya, Karagöz başmuharriri 
ve Çapkın Kız gazetesi sahibi 
Orhan Seyfi, iktısat Vekaleti 
sabık ticareti bahriye mlidürü 
Fahri, Türk ocaklan merkez 
heyeti azasından Burhanettin, 
ticf\ret erbabından Mitat Ömer, 
Ankara belediye reis muavini 
Hazım, izzet Melih ve aair 
Beyler, Efendiler. 

Bunlardan başka ekseriyeti 
lstanbul doktorlarından olmak 
tızere birçok mllracaatçı daha 
resim •• talepname gönder
ıniıtir. 

Karadeniz' de Karaya 
Oturan Yu :ıan Vapuru 
Henüz Kurtulamadı 

Dünkü Jtldız karayel, va
parlana bareklbna da tesir 
,apb. Saray bumu . açaklannda 
cereyan çok kuvvetli idi. Ka
radenizde ise deniz çok dal
galı idi. 

Garip Bir Vapur 
Karadenizde Rumeli cihe

tinde Moloz burun açıklarında 
karaya oturan vapurun And
riyoska isminde bir Y onan 
vapuru olduğu haber alınmı~-

• br. 6 bin ton cesametinde olau 
buğday yüklii vapur, Rus limw.· 
lanndan gelmektedir. Naninr 
tahlisiye vapuru Andriyoskayı 
kurtarmak Uzere diba Karadc..
nize çıkmı1. fakat fırtınanı• l 
ıiddetinden sökU\remiyerek 
d6nmilştür. 

Moloz bumundaki tahlisiye 
te4kilibmızın can kurtaran 
sandallan Andriyoska vapuru
nun mürettebatım kurtarmab: 
çin vapura yanaşmışlarsa da 
vapur merdivenini toplıyarak 

muavenete lüzum göstermiye
cek gibi garip bir vaziyet 
almıştır. 

Dnn ISğleden sonra fırtına 
bütün bütün şiddetlenmiş ve 
tahlisiyeciler avdet etmiş
lerdir. Bilahare dalgaların va· 
purun ambarına aşarak diğer 
tarafa geçtiği ve vapurun bel 
üslli bir cihete yattığı görül
müştür. 

Tahlisiye teşkilatımız bu 
vaz.iyet karşısında müteaddit 
defa raket atmışlarsa da tut
turamamışlardır. Dün akşam 

son dakikaya kadar vapurun mü
rettebata hakkında bir malumat 
almamamı~tır. 

Kapitolyo Kurtuldu 
Bulgr sahillerine yakın bir 

mahalde geçen fırtınalarda 
karaya oturmuş bulunan ltalya 
bandıralı Kapitolyo vapuru 
iki gündenberi devam eden 
mesai neticesinde kurtarılmıştır . 

Vazifeden Çıkardıkları için 
Kumkapı Mimar Hayrettin 

mahallesi bekçisi iken tardedi
len Hüseyin, dün Gedikpaşadn 
Muıtaf anın kahvesinde oturan 
mahalle heyeti ihtiyariyeainden 
ka1&p Sabri Efendinin &zerine 
bıçakla y6rOmUt. yakalaamıftır. 

Günün 

Yeni Meclise Def'j 
redilecek YüS 

Elli Evrak 
Aakara, ıa - Yeal ~ 

devredilecek yla elli .evrak 
dır. Adli, mail ft idari 
JA1ihalar1 da bu me,andachl'• 

Biltüa Laalar da keeaı ... :-MI• 
irin a ddetliJecek Ye yeni ti 
te müzakeresi elzem görüld 
yiha ve mazbatalar hükOm•t 
eaciimealu Yeyahut 011 ,.eb' ~ 
iıuaam bari bir takrir U• ~ 
den mG:ıakereai teklif edl~ 

Mali Sena aa,ımu 18111". 
DUsUnUIDyor 

Ankara, 18 - Yeni M~ 
tetkil.itı esasiye kanununcl~ 
lit yapıJarken. bütçenin . • 
takdimi müddeti berinde •it I' 
beddül ~ukuu da m11hteme 4k'
huıuıta iki noktai nazar va~ 

1 - Ya mali aeaeyi ha W' 
olarak muhafaza etmek ~ JI 
takdirde bütçeni• hale• ~ 
gibi, tefriniaaai lptidaııada 
liae te•clil mecburiyetini 
ve tepinlaanl ,eriae tubal 
mart b1dını ko,_.Jr. 

2 - Y abut ta tefldl&b 
yedcld ( 95 ) lad maddeyi 
muhafasa. Yani bGtçenla ..-
aani lptidaaıada Meclise 
mecburiyeti kalacak. bu ta 
ise, tabat YeJa mart aylar~ ~ 
sene bqlaagıcı olarak hdit' . 
yerine kabul edilecektir. ...JI 

Bu iki taaanurdan ban,..;-.. 
tercih ebileceti henüz ke•~ 
meue de muamelltın sel~ .... 
noktai nazanndaa bu tad.....,.. 
yapılmHına katı bir liizu• tJI 
sedllmektedir. 

Ticaret Odasında 
latanbul Ticaret odası ro~ 

dün toplanarak ticareti bahri~ 
rekabetin men'i, •apurctl 
(Ümrük maafiyetinden bük~ 
borçlu ofduldan paranın affı • ..::.ı 
diğer bazı meseleler bak~( 
raporları müzakere etmiftir• 

Balıkesir - Kütahya K•! 
Ankara. 18 - Balıkesft • dl) 

tabya hattanın küpt reınıl ( -v 
nisandan evvel yapılacaktır·~ 

Resmi küşatta hazır bu u 1 
olan Meclis reisi Kizım Paf_".,,.
münascbelle bir nutuk .sö,Ur 
cektir. 

O'çUler Kanunu ,., 
Ankara, 18 - Gelecek ı.-t1" 

mecliste müzakere edilecek ~1" 
cut mevat meyanında Öç il_, 
kanununun encümene iade eJ 
yedi maddesi vardır. 

Matmazele El ile Sarkıll' 
tılık Etmiş ..• 

Maçkada oturan l(ö' 
Hasan, Beyoğlundan geçaı tf'. 
olan Matmazel Melyoınidi 
elle sarkıntahk ettiğinden ~ 
kalanm&Jtır. 

So1ı Pos"a'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Fareler 

'" 
1 

1: Hasan Bey - Y aha.. Çocutum; J1aia 



Her gün 
~ran.z 
Kiiltür;ı 
1' elalikede im;, 

M. ZEKERiYA --
~~ Yekaleti Tlrk çocuk· 
IW.&-!'k tahallleriai ecnebi 
~ele J&Paml1aealdan 
~ bir1c .... 11,u... laa..._ .. t 11,ua. ... .... 
...._._ - relecelc " Tllrk 
~ ıelecek 1e11eclea iti-

Dlc talWlleriai Tlirk 
~· ,....., •• ec1ıur 
~ lene Yunaniataa " 
....; aıı da bu tekilde bir 
"-e PkucL, ve ilk tahsilin 
.... Li ll!ekteplerde yapalma-

lllenettt 

ı... P..,,,elki_ gtln:n posta ile ge
~ (Je •uıa Partout) gazetesi 
hr ~dan bahsederek di-

~ F ~iZ liaananın Tiirkiye
t,, hiilum mevkü tehlikede· 
....;.. ~küınet, Tiirk çocukla
~ ille tahsillerini ecnebi 
~ e~lerde yapamıyacaklanna 
~ bır llyiha luwrladı. Bu 
~ ~bul edilirse, neıiller
loteE Sen Benuva, Sen 
"1 Ye daha birçok mllkem
~lleaaeseıerin artık şayanı 
"lctar. tedrisata nihayet bula-

a..ttaba Ttırk milliyet~rver
...__•akit geçmeden, hatalarını 
._.,.caldar mıdır?. 

,.__ 1 • .. 

~Jedeld pyam takdir 
~ bndan bahsettikleri bu 
pı~leri beyeniyorlaraa, 
~ dostlarımıza tavaiye
t..._~an Tllrkiyede değil, 
·~· yqatmalandır. Ken
~ beyenmedikleri mek-
~ _ bize pyanı takdir 
~ye çalıprlana buna 
~~~ da bizi mazur 

l rını 11teriz. 
~eli Fransız dostlarımıza 
~ •erelim ki Misyoner ve 
~~. mektepleri milkemmel 
t.L._;'dir •e bu mekteplerdeki 
~ biç te takdire fayan 
~lbez. Bütün medeni 
~ıı kowlan papaz mek· 
~ ancak geri memleket-
"" 9e m&stemlekelerde bi-
~ ...,_ ajana olarak kala
~ erdir. Tllrkiye bu ajan
it._; COculdanm teslim edecek 
~ leri •• iptidai değildir. 
~ki Fransız liunının 
-._-~ kaybetmuine gelince, 
~ ... hakikattir. Ç6nkü prk 
~tllründen çok zar• 
~ • Blltlln manevi ve 
~arlığımız, bu bozuk 
~ tesirinden mutazarrır 
~ ~. Bugihı gözümllzD açıp 
~ ~ görebilmemiz bizim 

a._ terakki alimetidir. 
~ artık papaz mekteLi, 
~ t~iyeai, ve Framız 
S ıatemiyoruz. 

llriyeye Geçen 

11 • ._k Ü rtl er 
~ - (Miran) kert b
~ bir en kanetlilerindea 
( ~ ktırt kabilesi teYhleri 
~ .~~~et) in riyueti al
tlt • ..,.:;~ Suriyeye geçmif-
11..:. "<QllQlnıet bu kabile e&a· 
~~ ..... leabu •e emlik vermİf-
~~. (200) çadırdan mil-

'-Alman Seyyahlan 
....... ""' tebrimize Almaa 
.L_~ ........ hamil S • K ~ &--· 1ln1l or-
-ı.a -.uauıdebir 8eJJÜ ..,._ 

telecektir. 

·soN POSTA 

1 Son Postanın Raim/i Malcalesi • Menfi. Olmagmız .,. 1 

1 - Bazı ldmaeler tabala eclllmemlt bir 
rull tafu'lar. Bunlar hiçbir p,.t be1enmes, 
laer fikre, her .. a ...... ,., her laareket:e 
kartı layaa tlu1arlar. Düa be1enmetlilderlnl 
8'Jyleclildu 1 .. ,ıerla yapılclıfım •&iri.,.. 
ona da kızarlar. Bunlar layaaklr lnaanlardar. 

2 - Dlter itam :ldaueler, me•cut fikir, 
mfle ..... •• laaı.ketlere kart• lqanklr •a· 
d,.t abrlar. Fakat mabatları .. dece llot· 
autauduk ıi•tenaek •• lteclWn olmak 
tlejil, be1eamecllld~rinl deflttlrmek, yer• 
lerlne J•allerlae iiaae etmektir. 

S - Btrincller bedbba, meafi fnnalar
dır. Banlardaa bir yenilik beklenemez. T ... 
kitleri fayda :rulae zarar •erir. 

lklaeUer , .. mt1 •• terakkJ1i • ..-.. 
dlr. Cemiyet bunlar eayeainde Derler. 

Ati detil, miiteceddit olunuz. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

• • 
Gazi Hz. Raporlarının ilk Kısmını ikmal Ettiler •. 
Rapor, H. Fırkasının Programının Ana Hatlarını 

Gazi Hz. Anadolunun muh
telif semtlerinde tetkik seya
hati yaparlarken gördüklerini 
not etmiıler, mühim esaslar 
üzerinde de, refakatlerinde bu
lunan müfettişler vaaıtasile 
vaziyetleri tamik ettirmitlerdi. 
Ankaraya avdet ettikten son
ra da bu meıbudatlannı birer 
rapor halinde hazarlamıya bq
lalDlflardır. 

Haber alındığına göre Gazi 
Hz. bu raporun ilk kaamı-

Ticaret İnhisarı 
lran, Harici Ticareti 
Nasıl Tahdit Etti? 

Tahran - lraa harid tica• 
retinin hükumet marifetile ya· 
pılması hakkında, geçenlerde 
bir karar verildi. Bu karana 
kanun haline gelen tekli tudur: 

1 - işbu kanun llyibasınm 
tasdiki tarihinden itibaren 
(25 tubat 931) ticareti hari
ciye hükümet tarafından ida
re edilecektir. 

2 - Gerek hariçten gele
cek ve gerek lrandan barice 
gönderilecek CfYa, unayi q
yası ve dijer me•addın 
muvakkaten veya daimi bir 
surette idare ve sabıına veya 
bir kısmının ubflU laakiimet 
salihiyettardır. 

3- ftbu kanuna illve edilen 
zeylin tasdikine kadar da ecoe
bi eşyasının lrana duhulliae 
mliaaade etmemek bük6me
tin hak ve alihiyetl dabilio
declir. 

Sen Benova 
Meselesi 

Hazineye ait birçok eml&k 
ve araziyi sahtekarlık ımretile 
ellerine geçiren Sen Benuva pa
paslan hak.kında mlddeiuma
milik cezai tecil karan verdi. 
Deherdarlık m&ddeiumumilik
teki evrakın suretlerini aldır
makta ve İfİ tetkik etmekte
dir. Bu hafta defterdarlak hu· 
kuk mahkemesine mllracaat 
edecektir. Muhakemat m&dlr
lliğ(l tetkiki neticesinde mu• 
bakemeden enel ihtiyati hacze 
lllzum gWerine bGtlln emlike 
haciz konacaktır. 

YENİ MECLİSTE YENİ SİMA 
PEK AZ BULUNACAK 

. 

Bekçinin Katilleri ~ Hırsız Bahtiyar . 
Üç Rustan Biri Tevkif Baloncu Remzinin Bir 

E d i 1 d i Yatağı Tutuldu 
Kemerbursraz çiftliklerinden 

birinde H&seyin adlı bir bekçi 
lld&r&ldll. Bekçiyi lld&realer 
iç Rustur. Grigor, Yorglyef, 
latel ıanof. Bunlardan Grigor
la Y orıiyef baba opldurlar. 
Cinayet, içki içen bu adam
larla bekçi arumda bir 
k6peğe atılan laf yldodea 
çıkllllfbr. 

Maznunlar, dlio adliyeye 
teslim edilmitlerdir. Albna 
istintak dairesince ıorpya 
çekilen bu adamlardan kati
lin Griıor olduğıa anlatılmlf, 
diterleri aerbea baraluJmar 
lardar. 

r • 

Baloncu Remzi denilmekle 
meşhur bınmn çetesine dahil 
Bahtiyar adb bir kadın da 
diba tevkif edilmiftir. Bu ka
dın, çetenin faaliyeti arasın-
da bir hayli rol oynamıf, 
yataklık yapllllfbr. 

Üç İflas Kararı 
Ticaret mahkemeli son bir 

ay zarfında &ç yeni ifliı 
karan daha wermiftir. Bun· 
lar; Kroker oteli aahibi ~ • 
Kroker, Yeniçarflda J. U. • 
ticaretLDeıi sahipleri A. S. • 
velli ve Ş. Stanboli, Beyoj
lunda Aleluandr Polidia ti
caretaneleridir. 

ister 
• 

inanma/ 
• 

ister 
• 

inan, 
Son zamanlarda meb' uı f olduğwuı 16ylüyorlar. 

ol.muı ihtimali olan .. baza 1 Bu zamanda Halk fır
lsımlerden bahsedılıyor · kasımn namzedi olarak 
Bunlar aruında birkaç da bleb 'ua olmak, bu arka
ıazeteci var. ~qlann kanaatlerince, 

Bu ıazetecl arkadqlar herhalde fena g6zle göril
iaimlerini gazetede g6riln- lecek birşey olmadığlna 
ce bir taraftan telefonla, . 
b. _h__ tel • d ııazaran, bu nazlanmalarıleı 
ır taranau gaze eno e .- ı. . f 

bu rivayetlerden tiklyet temıyorum, akat yaa 
ediyor, bu rivayetleri ça- cebime koy• demek 
karmanın çirkin bir oyun istemediklerine, artık : 

lwr inan. lar inanma/ 

Teşkil Edecektir 
nı hazırlamışlar ve tebyiz ettirerel 
hrka umumi kitipliğine vermiş
lerdir. Şimdi raporlarmın ikinci 
kısmını hazırlamak ile meşgul 
oldukları anla11lmaktadır. 

Gazi Hz. Din raporlan Fır-
1 ka programına esas olacak 

derecede mllhimdir ve hilkU
mete, tatbik edilecek siyaseti 
ıöstermektedir. 

Rapor evveli Halk fırkası
mn umumi kongresinde oku
nacaktir. 

Ahlat Davası 
"Yeni Asır,, Muhake

mesi Devam Ediyor 
lzmir, 18 (Hususi) - Bazı 

lzmir kayllllerinin yiyecek bir
şey bulamayarak ahlat yedik
lerini yazan "Yeni Asır" ga
zetesi aleyhine bir dava açıl-
mıtta. Dün aaliye ceza mah
kemesinde bu davaya d~vam 
edildi. Şahit olarak dinlenilen 
varidat mildllrD Sabri B. ken
disinin bu meseleden haberdar 
olmadığım, binaenaleyh fikir 
beyan edecek mevkide bulan
madıjuu 8Öylemiftir. 

Bu zattan aonra, raporuna 
iatinaden nepiyat yapalan tah
sildar lsmail Ef. dinlenilmiştir. 

Bu zat ta köy{ere vergi 
tahsili için gittiğini, tahsilit 
yapamıyarak döndtığün&, fakat 
kaylilnün buğdaylarını sattık
tan sonra ve.rgi vermek vadin
de bulunduğunu aöylemiıtir. 
Mahkeme diğer baza şahitleri 
dinlemiye IOZum görmilttiir. 

Muallimler Ve 
Kitap Tröstü 
Babıllide dört beş kitapçı 

aruanda mektep kitaplanm 
basmak için bir fİrket tesiai, 
bazı muallimlerin nazan dikkatini 
celbetmiftir. Mektep kitapları-
ma ilerde bu ıirket tarafından 
pahalıya aablmua imkinı var
dır. Bunun için bir kwm 
muallimler, Muallimler birliğine 
bir takrir vererek bu mesele
nin konuşülmasını istiyecekler
dir. 

Bir Alman Tevkif Edildi 
Zabıta, Almanyadan yeai 

Bu adamm iami fon (Fri-

Maliye MUfetti,leri Layihası 
Ankara, 19 (H. M.) - Ma

liye mlfettitleri llyibua mec
U.. leYkedilmiftir. ! 

şehrimize gelen bir bıraazlık 
maznununa tevkif etmiftir. 

._ ________ _...· ________ ___. den) dir. 

Sözün Kısası 
Meb'ıu-
Olmak 
lstigenlerd.:n.. • _J 
Bu intihapta meb 'us olmak 

imyenler ~ nr. Aralannda 
epey tanınmlf laimler de :aayı
Lyor. Fırka merkuine yığıla 

yıian talepaame ıeliyormUf. 
Bir bnkOmet gazetesi b una 
mafrur bir eda ile kaydettik
ten sonra şu aabrlan yazıyon 

.. Talepnamelere merbutea 
pderilen fototrafiler arasın
da abiplerinin bunları çıka
nrken bnytik bir itina ve 
ehemmiyet aa.terdilderini ilk 
bakııta ifade eden resimler 
varmış: Siyah bir ceket, çiı· 
gili pantalon, bqta melon 
şapka, mendil cebinde bir 
kalem. Sağ kol bir etajere 
dayanmlf. Etajerin llzerind• 
şöylece bırakilıvermit dört beı 
kitap. Bir diğerinin elinde ~ 
dişi sapb bir baston, ötekinde 
kalın bir kitap." 

Htikümet gazetesi Claba 
fazla izahat vermiyor ama bia 
bu parlak tabloyu hayalimizle 
tamarııbyabiliriz: Gözler, mef-
kGre ufuklarına doğru açılarak, 
süzgün ve baygın .. niglb edi
yor. Boş kalan sol el, inkilip 
uğruna canını vereceğine ka
sem eder gibi ta kalpgih D 

üstüne konmuş, vecd iç.inde 
ağız yarı açık ve bq arkaya 
devrik. Saçlar, ideal rüzgirile 
dalgalanmış, perişan. •• 

Bu tavra, bu edaya can iDi 

dayanır. Bu tabloda ne ebik? 
Asri, medeni bir aima mı arı
yorsunuz? l,te aiyab ceke~ 
çizgili bantolon, melon şapka. 
T ua bir ldlltllr, içtimai ve ai
yasi vukuf mu anyorsunuz? 
Şu etajere insaf edip bir kere 
olsun baksanıza. .. O 11ra 11r& 

kitaplar nedir? F oto~af 
sahibi banlan birer birer .... 
mut , Adeta yulmUf. Ya o 
mendil cebindeki kalem ? (). 
nunla bu millete, memlekete 
faydalı nice takrirler, layihalar 
yazılacak ; onunla cehalet ej· 
derinin glSzleri oyulacak, inkı-
lip dütmanlan pare pare 
lahnacak... Sai kolun etajere 
dayanmasmdaki manayı tefer
rh buyuruyor muıunuz? Mlsa
adenizle arzedeyim: F ototnf 
sahibi, mefkire ufuklarma 
doğru niglh ederek, memJe. 
ketini düşilnii.>or ve iatitrak 
halindedir. 

Arbk bu zabn ideli qkm
dan, fırkaya sadakatinden, 
Cümhuriyete muhabbetinden 
jüphe mi ediyorauu? Y azaklar 
olsun size ••• 

Eğer namzetler, bu foto
grafilere bakılarak tayin edi
lecekse biç tereddllt buyur
mayınız. 

Ay... Fotoğrafini:ı atbnda 
bir kelme var : "Y adigir" 
diyor. Galiba sahibinin imzasa t 

Harici Ticaret Ofisinde 
Harici ticaret ofisi idare 

heyeti bugün tehrimizdeki tn
tlln tüccarlarmın da iftirakile 
bir toplanb yapacaktır. Bu 
toplantıda yine tlitln ihraca• 
tımızın tensiki g6riiflllecektir. 

Bir Ziya 
Muharrirlerimizden lbrahlm 

Beyin aluabuıadan ve Milliyet 
pzeteal mildilrü Ahmet ŞGkrl 
Beyin dAym avukat Kıbnsh Zeki 
ee, dla yefat etmi~tir. Nafl 
Topkapıdald aiJe.ı makbereıine 
Mfnedilmiftir. Zeki Bey haluk 
" muhitine kendisini ıevdirea 
bir aYUkatb. Arkadqlarunwa 
teeullrGne lttlrak eder ve mor
la ... Allalua rabmetlwlal tlilerla. 
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Bu resimde gördüğünüz hayvanların bir arkadaşı vardır. 
Fakat onlar ar&yıp arayıp bulamadılar. Siz belki bulabilirsiniz. 
Birinci numaradan başlıyarak s:ra ile numaralar arasana çizgi 
çiziniz. Çıkacak resmi boyayın1z ve bize gönderiniz. 

En iyi boyıyanlar arasında 50 kiıiye muhtelif hediyeler 
verilecektir. 

Cevaplannıu bilmece memurluğuna gönderiniz 

Hic • Merak Ettiniz M·? 1 • 

Tayyarenin Kanatlan Neden Yapılmışbr? 

Tayyarelerin kanatları ekse

riya ketenden veyahut yelken 

bezi gibi kalın be:ıden yapıl
nıııbr. Fakat ba:ıan gayet ince 

1apılabilen bir kafesten ve 

yahut ta tahtadan yapılan ka
natlaraa kullanılır. 

Ayağımız Niçin Uyuşur? 

Vücudumuzun herhangi bir 
arafının kımıldaması ancak 

sinirlerimiz vasıtaısile olur. 
Acıyı veyahut bir yerimize 

dokunulduğunu bize haber 
veren gene onlardır. Yalnız 

bu iki işi yapan sinirler ayrı 

ayrıdır. Biri haber verir, öteki 
hareket ettirir. 

Ayağımız ekseriya bir yerde 
sıkıııp kalınca uyuşur. O zammı 

ayağımızı ne kımıldatabilir'z, 

ne de ayağımıza dokunuldugu
nu duyabiliriz. Bu ııe demek-

r~ CIGARA 

tir ? Ayağımız sıkışınca tabii 

içinden geçen sinirler de bera

ber sılçışırlar ve vazifelerini 
yapamazlar; Üzerlerinden o taz-

yik kalkınca ikisi de yine iş

lerine başlarlar ve ayağımız da 

eskisi gibi olur. 

Tekerleklere Niçin Yağ 
Sürülür? 

Biliyorsunuz ki tekerleklerin 
ortasından dingil denilen bir 
ıey geçer ve tekerlek bunun 

etrafında d ö n e r . Ta b i i 
tekerlekte dingile sürter. İki 
şey birbirine sürülürse onlar hem 
aşınırlar ve hem de kuvvetlerin
den kaybederler. 

Halbuki o ikisinin arasına 
yağ sürünce orası dümdüz 
oluyor, ve aşınması kalmıyor, 

tabii o vakit tekerlek te daha 
çabuk ve kolaylıkla dönüyor. 

Bu gördüğünüz böcek ipek 
böceğine benzer ama, ipek 

Onun ıçın buna 
cıgara içen böcek 
derler. Fakat aakın 
buna bakıp ta siz de 
cıgra içmiye kalkma
yın. 

böceği değildir. Eğer tabi:-
caizse, bu baceğe cıgara içen 

böcek derler. Çünkü bu 
böcek, tlltiln yapraklarına 
musallatbr. Onlardaki niko

tini yiyerek yatar. 

Japon Annelerinin, Çocuklarına Anlathklan Bir 
Masal: Güzel Ses Mi, Güzel Resim Mi, 

Güzel Kalp Mi Daha İyidir ? 
Evvel ~aman içinde Japon 

imperatorlarmdan birisinin hiç 
çocuğu olmamış. lmperator 
buna· çok üzülmilş. Çün-
kü Öıürse . yerine geçecek 
kimse yokmuş. Nihayet İm
perator birgün kıyafetini de
ğiştirerek bütün mülkünü do
laşmaya ve beyendiği çocuğu 

alıp sarayına getirmiye ka
rar verir. 

Dolaşırken yolda gayet gli
zel bir çocuk se~i duyuyor. 
"Sesi bukadar gü:!el olan 1 

çocuğun elbet kendisi de iyı· 
dir.,, diyor. Çocuğa yaklaşıyor: 
"Oğlum niye böyle suini zi
yan ediyorsun? diyor . 

- Ben şimdi bülbül tutu
yorum, bülbüller sesime koşup 
geliyorlar. Beni rahatsız etrıe, 
şimdi hepsi kaçarlar . 

Hiçbir şey söylemeden im
perator çocuğun yanından 
ayrılıyor, biraz sonra bir köye 
geliyor. 

O köyde gayet güzel top
rak çanak çömlek, testi, vazo 
gibi şeyler çıkarmış. Resimle
rini de daha fazla çocuklar ya
parmış. İmperator bunların hep-
sini dolaşıyor. İçlerinde bir ço
cuk vardı ki çok güzel resim 
yapıyordu. Herkes durup onu 
seyrediyordu. Bu çoculC impe-
ratorun da pek hoşuna gitmişti. 

Biraz sonra oynarlarken ço
cuklardan biri ağzına kadar 
su dolu bilyük bir küpün içine 
düştn. Klip gayet büyük ol
duğu için hiçbiri çocuğu kü-
pün içinden çıkaramadı. O 
sırada güzel resim yapan ç~ 
cuk geldi. Hemen kocaman 
bir taı alıp küpü kırdı. Ço
cuğu da bo~lmaktan kurtar
dı. Bu da İmperatorun pelt 

Kulüp Azaları 
SON POST A'nın mektepllle.r ara-

11nda tealı ettiği kulüp, çocuklar ara• 
aında merak uyandırdı. Şimdiye kadar 
müracaat edip aza ya:ıılanlann iafmle.ri
nl netrediyoru:ı;, 

Kulüp a:ı;aaına birer rozet verece
ğiz. Bu roıı.etler alparlt edilml,tır. Ya
kında azalara verecetl:ı. 

Yakında kulUp azasına bedava 
sinema tertip edeceğiz. 

Kulüp azası olan çocukların alacak· 
lan kitaplarda onlara tendlit yaptıra• 
caju. 

KulUbllmDze aza yazdınız. Bize der• 
hal fıımlnlzl ve adrealnltl rHnderlni:ı:. 

Şimdiye kadar ya:ı:ılanlann bir kıa
mı tunlardır: 

Beyazıt Kandilli aokak 12 Etref, 
htanbul muhtelit orta mektebi Mithat 
Cihat, latanbuJ muhtelit orta mektebi 10 
Turgut, latanbul 15 inci ilk mektep 
Orhan, lıtanbul 15 inci mektep ikinci 
sınıf Adt:m1 Çcmbcrlitat orta mektebi 
433 Ahmet, Beşiktaş 19 uncu mektep 
67 Şevki, Gcl.nbevi orta mektebi 38 
Bedri, Vefa orta mc;ktebi 391 Hiiu·y~n, 
Gelf'nbevi orta mektebi 510 Abidin, 
Panraltı Posta kutuıu 6 Neallhan, Bolu 
orta mektebi 85 Nurettin, Maraş orta 
mektebi 166 Calip, Galatauray 463 
Neı'et, Hasköy Kalaycıbahçt: 3 lsak, 
Adana liaeal 250 Kemel, Adana liıeııl 

235 Salt, Adana polla müdürlilğü adli 
kıaımda Recep, Adan orta mektebi 219 
BWent, Adana orta mektebi 27 DoJ m, 
lıtanbul orta mektebi 144 Sadettin, 
lıtanbul orta mektebi 128 Na1ih, Be• 
tiktq Şemaümekltlp mektebi 117 Mu· 
zaffer, Beşlkta, Ihlamur caddeal 45 
Rahmi, Betiktat Yeni mahalle 48 
Nfa"lr, Takalm Ferldlye 28 Agopyaa, 
Galataaa ray llaeal 619 Hikmet, Çem• 
berlltat orta mektebi lf.8 Şahap, 

Çemberlftat orta mektebi 149 Celil, 
UzunklSprü aarraf lıırall vasıtaaıle Bo• 
bor, Boatancı KUçUk yalı 117 Nu.ri B. 
k.erlmeal Saime, Yedlknle Terzi aokak 
4 Afife, Burdur orta mektebi 309 Ham• 
dl, Burdur orta mektebi 27ı Tahal11t 
Burdur orta melıtebl ~90 Hikmet, Bur
dur orta mektebi 289 Yıldırım, Burdur 
orta' mektebi 287 Cenap, Galataaa.ray 
llaeal 11 Aydın, Burdur orta mektebi 
28S Refik, Edlrae erk•k llaeıl m Salt 

hoşuna gitti. Fakat' öteki 
çocuklar '' klip ctırdık ama, 
şimdi sahibine ne cevap vere-
ceğiz,, diye sordula • Güzel 
resim yapan çocuk omuzlarım 
silkti: " Hiçbir şey söylemeyiz, 
o da rüzgardan kn ılmış zanne
der. ,, Bu yalan imperatorun 
hoşuna gitmedi. Köyden çe-
kilip gitti. Bu sefer bir dere 
kenarına geldi. Dere kabar
mıştı. 

Kimse karşı tarafa geçemi
yordu. Derenin bu tarafında
kiler ekmeksiz kalmışlardı. 
İmperatcr oradaki kayıkçılarla 
konuşuyorclu. O sırada kliçük 
bir balıkçı çocu~u geldi: 

" - Ne olursa olsun; ben 
karşı tarafa geçeceğim. Bu
kadar innan ~urada açlıktan 
ölecek, dedi." Öteki kayıkçılar 
korktular: "Aman sakın oğlum. 
Öyle birşey yaı;ayım deme. 
Suları azdırtan, derenin albn
daki ejderhadır, seni yiyiverir, 
dediler. 
-""' Çocuk biç aldırış etmedi: 
"Öyle (ey olur mu? Sular fır
bnadan kabarıyor" dedi. He
men sandalına atladı, uğraşa 
uğraıa karşı tarafa geçti. 
Ondan sonra öteki kayıkçılar 
da birer birer karşıya geç
tiler. Bu cesur ve iyi \c:alp
li çocuk İmperatorun pek 
hoşuna gitti. Ve onu sara
yına aldı. 

.!q§J 
~or-

Karilerimiz bu tarz bilmeceyi çok beyendikleri için,; 
hafta da bu girintili, çıkmbh bilı&eceyi koyuyoruz. Re~ 
altında ok işareti olan yerden girecek ve yıldıza varac &" 
nız. Gideceğiniz yolu kırmızı kalemle çiziniz ve bize g 
deriniz. · f' 

Cevabınızı on beş gün içinde gazetemizde bilmece. ~ 
dürlüğüne gönderiniz. Kazananlardan 100 kişiye 50 lir 
hediye verilecektir. 

Bilmecemizi Kazananlar 
o.t•~ 

Panıaltı Teşvikiyede Bayır ao- ' 18 inci mektep 120 Orhan, ri" ı 
kak No. 79 Nebile H. kolonya, Yeni mahalle c-dlt Fınn aokak bl I 
Ü 

Rıza, Ankara Cümhuriyet aıekte~ 
sküdar orta mektebi 'l27 Oaman Nafiz, Afyon Kar.ahlsar Aı.lziy• ıs''r 

Ef. çakı, 42 inci ilk mektep 477 •ektebi mualllml Sami, Edirne ~ 
Salih Ef. dolma kurşun kalemi, lar mektebi 8S Rahmi, Ankara f'İ~ 
Taksim Tarlaba,ı Fırın sokak No. caddeal Nafiz B. apartımanı No. '"""" 
14 Muhain Ef. bir kutu feker, Be- Erenköy kız llııeııl 77 iffet, ZJncJr 

~addeal No. 8 Zehra H. ve Bc:yl•'• 
yazıt Okçular aokak No. 63 Kadri J l 
Ef. ipek mendil, Üsküdar lhsani- Birer Düzine Zarf Ka01 

O 1 ye 112 Burbanettin Ef. bir kutu K 1 r yun ar :ıarf kitıt, Kcçecile:- No. 8 Hil- azana n a (.1 
kat H. çukulata, Ankara Y t:nişe• Kaaımpa9a Yeılltulumba !cl'10ı;lı 

Fena Havalar lçı·n ramaıı Tartan zade Nail B. oflu ~ v.Y 
hir Yozıat meb'uau Avni H. oğlu N ili 1 l.ı k h b ııı .J 

E 
az ı f an :u;ı mu ase ec iiıtV 

ğlenceH Bir Oyun Bülent Ef. lügat, Ankara Cümlıu- dettlıı B. oğlu Akylh, Oaktldar 2~ı1.-' 

B 
riyet ilk mektebi Fuat Ef. kıra vat mektep cU!rdllncU aınıf Celil, y..,I 

ir mukavva kutunun kapa· Ankara Çankaya Erkanı harbiy!! Namık Kemal mektel:ıl 33 Suphatıı. ıı.-ı 
ğını alm ve kenarlarını çıkarııı. riyaseti yaveri Ahmet B. mahtumu ya fametpaşa mektebi 449 Tu;11.-ı1 
O zaman elinizde dür:.ıdüz bir Ahmet Ef. bir kutu boya kazan- Gebze Terzi SUleyman Ef. ın•h ,,,. 
mukavva parçası kalacak. Son- ruıtlardır. Faik, Kabataf ılaeal 4ı2 Necati, ~"~,ıı( 
ra bunun üstüne topluiğneler erkek llaeai 142 Hecai, Ankara .(.,r; 
batırın. Fakat aralarından bıl~ Birer Albüm Kazananlar . bey malıalleai Eğri aokak . 7b ıı•t'"' 
Ya yuvarlanacak kadar seyrek İtmlt orta mektebi 155 Sa a ıtl" 

B Ankara Nafia vekili Hilmi B. km lıtanbul Hayriye lisesi 222 Sab•":ı-' 
olsun. u da b ·uikten sonra G 1 ş Eakı'tchlr Ko-pru- u .. ~tu" nu-mU'lC ıokll· I .. Uı:in, Ankara erkek aesl 1~7 ükr>1, ~ 1' 

oyun için hazn·s •nız demektir. Eyilp Topçular numara 8 Mellhat, A t1· Nuri, Ankara Cümhur'yet mekteb 1 
Şimdi biiyayı bu mukav 1ı a- kara erkek Hseal 168 Ihsan, Anka r, liman, latanbul birinci mckt;Pıı,Jı, 

nın tam ortasına ve iğnelerin kız liaeal 487 Aliye,1 Kıııltoprak Kethu- N•cati, Ankara Uıesl 821 ~b 11 ,J1 
arasına koyun. Küçük biı· çu- da aokak 29 Ali, Takaim Cfh::ınglr :l Gemili.: : ·~cmettln Necati, )'erıl!oJI' 

Meliha Darıca Yalı mahallesinde No 3'l k •- •- .. Nllllf Adaı>a r • bukla bily:ıyı itcrelc igw nelerin zne .ıe •• aoaa .. • ıJr, IJlı Tahain B. kerimeai MDf:dc, Edlr .. e e•- miidlir1llli1 adli kısımda Şakirt'•" 
arasından çıkarııı, Marifet hi; kek liaesl 290 Emin, Balat Hacı J,ıı tl~e ... aaıtHile °:'l&ı.ıı.n, O. ozdlbak 
bir igw neyi deviımeden bilyavı mahalleal R. Ş, Erenkliy F.tri aok 1: 1 J aiııde Recai Hanım v• Bey er J 
~ıkarmak. 16 Server, Tütün inhisarı M. Cer. . ı , ~ 
T V lk" 38 A ( Ari\:aıı -var Siz nöbetinİ7.İ savdıktan an uy numara •~de, Betiktn'> 

sonra arkadaşınız }".~hut arka- KÜÇOK KİT APLA~J 
daşlarmı~ uğraşır. Uç veyahut ' '-------------·-------------
dört dc-f ada ea1 az iğne de-
viren oyunu kaınnır. 

KÜÇÜK ARTİST 

du l"c:•mi boyayınız ve kolleksi
yonunu:ıda saklayınız. Arada sıra· 
da netredecetimiz bu resimlerden 

Bu kaşık içinde gördüj'ünüz 
şeyler, dünyanın en küçük kitap-
landır. Üç tanesi bir çorba 
kaşığını bile doldurmamıttır. 
Bunlar binlerce sene evvel 
pertevsizle yazıl
mış el kitaplan
dır. Şimdi Ame
rika mü
zelerinden 
birinde bu
lunmak-
tadır. 
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ı-;:K~a,. .... ;-0-ö-zı-.l-e ...ı...j Dii.ngada Ne~er <Jlugor? 

r-c....._ö"--dük_lerı_·miz---L- 1 Hindistanda Hindula:la lslimla~ Kalp İşleri Ve 
.. - ' 

Kadın 

.!enin llDhiııı Derdi 
Ortakı1 lna..o yab 

4 &aea nmf talebe•iadea 

Arasında Kavga Başladı - Nev- Nasd Bir Kızla Evleneyim? 

yorkta Yüzünü Soyd an Kadın.. iki Gençten Hangisini ~r;tım aut olmum· 
... __ taı..11 etmekdtim 
--racatuaclaa lteal Da· 

m!rn. leYkedec:UlvhU 91y• 
~· Aratanı• ciz'I •kat 

talaeiUaae bir mani tetkll 
t ; ltinaenaleyh bikes ve fa-
~kbaıim mahvolup mat· 
-.... ; fU ha!imi kime arze

_,,,_ __ • .. ..,.etle perİf&JI olmak-
llia ..... _?.•huriyet hGkumetimi

--.aeti razı olmıyacatından 
~ lllainin nazarı dikkatini 
~•tetinizi rica ederim. 

et, Akbıyık KapıaiHı No. J6 

Muzaffer 

~ Yozga-tt-ak-i -Hadise 
lat ,;:.1wat m.ttbaası müdürü Re
t.it 1111 evine taı abldıtını ve 
..... ~ karııaına çıkan bir ada
~ Al q'filıe utradıtını yazmıf· 
ltt .11-dıtıaaız bir mektupta bu _,,_ ki: 

~ ıiyut meaaU neticesi ... .:de hareket eden bir aile
~kın ve küstah bir phıı 
~ karanlıtJndan istifade 
... ele kendini sakladıtı huabe
~ e.f11ae tq atmıf, bir gece de 
~lirken kapımın a.:ıGnde 
~d ~ıkaralc karanlıktan bil
~ bir ıui kut yapmak te
li. lıade bulunmuı ise de tef• 
'-t ett1ti111 bu ıalaıı elimdeki 
~ oata. d6vd6kten sonra firar 
'dd ._ • bu defalık bukadar; 
,..,._

1 
• daha fazla ılrllflrilz. 

~ •Gtec:avia bana detiJ, 
~-.....da ben mlteca.U. 

ilet 11.d..:..ı. ba nnt1o tubllalnl 
-.............. ederi-. 

~~ PANAYIRI 
daa 25 mayga kadar 1931 
~ lttirak edecek olan

~llh..,....L.__ ti: Demlryollar kum
panayua iftlrak ed• 

__ L __ tarlerle mGatahd•inlqe 
tealillb bahtetmlttirler: 

~ .......... tedarik ettifi 
..:;,. laahalline rfdecek olan 
~ feya mlmeamllae yls
'-tİ t.nlillt yani avdet se1a
-~en. Pariı için mezk.6r 
' r llakal 50 kilometre bir 
~ w.le balam bir latalJOft• 
.. at. letfl tarihinden azami 
S lllakacldem ahzolunan 
~ ve avdet blletluiaia 
~ ilupOllları •rsinln ldta• 

IOllra 30 fÜll ıarfanda 
bt-::~· 
:"'llET TF.SHh.A n - Ser
~mlrr• birlkamet w
~ ~.faaliyet ederek mOra-
-_. ~ MJahat tarifeluUe 
......,,__ -...,, baklanda latediklerl 
..-.~ ~cektir. Arzu edil
~ ~de, ıersf heyeti ika-

.._: teaabalni deruhte eder. 
~ ~l~ ~Ult için, Beyot
'~ '-wi.tan .obk No. 41 
~ ._..... dl Komera FranHZ ,. 
-:~. •lracaat ol•ur• 

Rual 

7 - llart - 1547 

Vlllıııt-Eauıf·Vasatl 

Akta- 12.- 11 .ıt 
Yata ı.sı ıt. sı 
'-ak ıo. .. 4. 25 

Hindistan.c/o, 
Kavgalar 

Gaadi ile lngiliz umumi n
liıi arasında husule ıolea 
itiliftan sonra arbk Hindiıt
tanda bir ıükün devre8İ
nin bqlıyacağmı zamıedea
ler aldandılar. Billkia bu 
itiJif Mlialümanlarla, HincluW 
arasındaki din ihtilifuu taze-

Solda 1 ......... lllıltlUer Dellal eamlleriadea ......... 

lltlkW cluua yapa,...... Said• ı lnrllb .,, .... lafı1-
....... ......... ....,..ti altmcla lfllyebm,.lar. 

ledi Ye ıene elkl lraYplar larma ..... etmlye bıV na evyork operatarlulnln 
baflacb. ............... W.rlDe mlracaat etmlf. ytldn-

Mllllmanlar 'Gandinin ba Delbideki wahelb meiell.- de1d burutukluın lzalnlni 
hareketini beyeamecliler. Prc- te de bu &ç umur birbir- ~•temlfo Doktor kadmın yGıGn-
teato e:Jler. bd taraf ta Bom- lerine ıfrmitlerdir. • ilHI clerlyi SOJllllY• karu nr· 
baydaki 'filiyet kongre komi- Bu kavıalarm ln,ınzter 'mit- Fakat bu ameliyabn yapı-
teaiai elde etmek İ81:ecliler. tarafından . tahrik edilmif ol· lacatmı haber alaa meraklı 
Her iki taraf ta komitenin mua da pyri ..-it cletiklir. kadınlar operata..-.. ..ıo.-a 
i~ma ettiji bina,- tıa,ıldc· .W•••1• 0.,Hr'fr ..1W ldP. 
lanm utılar. Mllltımanlar Yüzünü ı. ......... da ameliyatını yapmafbı. 

el d ak b v d Evveli kacbmn lculata di-
daha evv avr.mar iDAyı Soyduran na ın W..deD deriyi keaerek yüzOn 

işgal ettiler ve gtlç hal il• NeVJorkta ıüzellitiDI iade ıtir tarafını ylzmüf, diter ta-

dıpnMn.-•tımçıkanlanl dıl~.di h t aft ettirmek lıtiyen methur ~ .,afını erteıi 1nne bırakmıtbr. 
u.. ar fUD er ar aı trlılerdea biri 1500 kiti huzu· Ka 

- Gancli bize hiyanet etti, 1 r•da ytlslaGn tlerlahil soydur• dun~ bir filn, yilıiiniln bir ta-1 
diye batınp propaganda ya- mDftar. rafa ıenç bir tarafa ihtiyar 
pıyorlar. · Bu aktrla Marta Petell• kalm11tu-. 

B" taraftan Hincliatanda isminde bir sinema aktrlaldlr. Aktris ameliyat ........ da 
• 11 Yls6ndeld bUl'Ufuldan izale etti• ludle koDUflDUf, cazba•t flrll-
llçllndl bir umur olarak reblldltı t.kdlrcle tekrar alne- tGIG ı..valar ça1au., amellyah 
(Sik) ler Yardır. Bunlar da mada kencllslae rol verlleoetl HJNdea kadtnludaa beti be
Gacli itillfnameainden memnun •adetmlfler. Bun.._ IHrlae kaJ ,.ımıfbr. 

detilclirler. 
Bu iki uuur fimdi istik· 

'· 1 mlcadelesine kendi, bq-

misi Hintli mu
rahhas/arla ko

nuşuyor Hint umumi valisi araba ı Gandi yolda çıplak ayakla, 
ile pllr ihtİf&m dolapyor. açık bqla geziyor. 

~ Te/rllcamız No. 9 İkizlerin bayafılıldan, Misis 
Otisin tq gibi maddiliği cici
den tahammnl edilecek F,bi 

kazanmlfb. Halbuki buflbı 
IP'hhlan kiymek ve kalkanı 
koluna almak istediji vakit 
biiyük çelik parçuı ve clemir ITEIUiL SITOSU HOITLIÖI 

03~ MÜTERCiMi: 
lt.l.ı. r Vaglt Mes'ut Cemil 
~ ltea lnplarmm olan 
~ iri ODa baktı ft bempea 
~~ .. .:!!ipek ~ 
o~ 1r:.:t.!i 

değildi. Fakat onu en ziyade 
dllşOndliren py holdeki kal-
kanı artık tqıyamaz bir hale 
gelmesi idi. O kalkan ki vak-

tile kendisinindi ve onu [ Ke· 
Dil J ne bllyllk bir mu
vaffakiyetle tqımıt ve mera-

IİDade bulunan ıenç kıraliçe 

......... - bl~ iltifatlar 

sGmlek okadar ağır gelmişti 
ki yere ynvarlanmlf, iki dizi 
Ye aağ eli fena halde incin
miıti. Bu feliketten sonra 

kendisini 6yle ciddi surette 
hasta hissetti ki gtlnlerce oda· 
amdan yalmz kan lek..W 
._.mek iP,q ~ K_... 

Tercih Edeyim?. 
Hakiki sevda ile fiblla aevclaya 

Wrbiriaden ayırmak bOyGk hir 
marifettir. luan blrisfne karfl 
tltldetli bir tema,al d-.yar. Sevda 
nedir bilmiyen losanlu bunu aev
da Ubnecterler. Kalpleri heyecan 
1"8decllr. Fakat tam .anaiauile 
tatmin edllmit delildir. Derken 
yolda, hayalindeki aradıtanı bulur, 
o vakit hakiki sevda ile karşıla· 
flr. Bu vaziyet onda bir fiiphe 
uyandırır. Birinciye ahşmıttır, 
ikinciye karşı da temayülG vu• 
dır. Hangisini seviyor, tayin 
edemez olur. 

Urfadan B. A. N. rümuzile bir 
ıenç kızdan aldığım bir mektup 
bu haleti ruhiyenio arüzel bir mi
salidir. Bu renç kaz diyor ki: 

"17 1atıadayam. Alb ay evvel 
nltanlandım. Sevsfitimi ve ıevil
dltimi zannediyordum. Fakat tim
di 6nGme bqka bir arenç çıktı. 
Beni ıevditini, benimle evlenmek 
iıte.ditini ı6y1Gyor. Kalbimi yok
ladım, bu arence karşı da likayt 

detilim. O vakit f&fll'dım, ve aizden 
allıl danıımıya karar verdim. ,, 

Kwm, kalbini iyi yokla, h.a
gisini daha çok seviyorsun ? iyi 
imtihan et. Hangiıi seni daha 
çok aeviyor, ikinciyi birinciye 
tercih ediyorsan, nitanlınla ev
lenmekte tehlike vardır. Fakat 
ikincinin aevdua sahte ve yalan 
olabilir. O vakit te bedbaht ol
mak tehlikeai mevcuttur. Bu iki-
sinin uuında verecetin bükGm, 
kalbinin hilkm'1ne tll:iidlr. 

Fakat beni dialersen kızım, 
her alize aldanma. Ve ikinci gen• 
da qluna iaanma. Nipalmla 
eYlenip mes'ut olmıya bak. ... 

Kadıköyden E. H. Beye: 
Ne siz kısa •viyonunuz, ne 

de kız sizi seviyor. ikiniz de itin 
ala)'loda ılriiniyorıunuz. iyisi 
bu alakayı keımektir. 

Hanımtegze 

• • 

~liim[ _AJ_k_M_e_k_tu_p_lan_....,. 

r 
ıc.rtleriaaizdea aldıjıı:ma afk .... 

tuplanaı aua.Ue DetrecH1oruz. Bu al
tunda bergln bir mektup netredflecek 
Ye baltada bir defa Geaçllk Yt Ha
nıınteyze 1ayf uında bet on mektup 
birden -troluaacaktır. Çakan mekhaP 
uhlplerl ldarehanenain "inyarak 
mltklfatlannı alabilirler. .. 

Benim Kara Gözlüm! 
Neş'esiz, silik gözlerimin 

ıUriiklediği ıuııt yolunda seni 
tanıyalıdanberi benliğimde sen, 
hep sen, berşeyimde ıetısin. 
Sevgim llrlintülii zevk. Tath 
heyecan. Zihnime nakşolunan 
buluştuğumuz ılık bahar ak
pmı, boğazın sarmaşık kaplı 
kuytu kötesi, ellerin ellerim
de kalbim sanki kalbinm ta 
içinde o ilihi akşam ... 

Biliyonun demiştin, vadet ki 
benimsin; evet seninim kalben. 
Daha çok çok evvelinden. 

Naili ablmıştım tereddutsilz 
ben. 

Kollanm bulmak için kml 
dudaklanm değil mi? 

Seviyorum. Seviyonun. Se
vİfİyoruz derinden. Uzun UZUD 

lperim liyah g6zlerinden. 
Fmclıldaı 

NelHJıat Neslaan 

iPLiK 
BEZ 

Avrupa Malından Dalıa 
SAGLAM, daha UCUZ 
Büküsüz (V ater) 
Kıvrak (Ekstra ) 
Katlı ( Retor ) 

iplikleri 

Düz çizgili, renkli, ince 
kalın bezler; Perdeler, 
yaza mahsus Elbiselik v 
sair bezler imal olunur. 

Her türlü çabukluk ve kolaylık gösterilir. 

ZllAIT 811 llSI ıoını 
IEDSUCll FIBllKISI 

Posta K alU$U ( 67 ) Atlana 

gayet iyi baktığı için kısaca 
bir milddet .onra iyileşti. Ve 
bu sefer Otiı ailesini adam-

akdh lirklltmiye karar verdi. 
Bu sefer on üç ağustoı cuma 

günlinü intihap etti. O pn ak
ıama kadar elbiaelerini prova 

etmekle vakit geçirdi. Karmm 
tlyltı bly&k bir beyaz f8Pka 
ve puh bir pala ~ti. Akla
ma dojra fiddetli bir yap.ar ............. , ... ~ 

pencere ve kapılannı eanıyor
du. Tam itine gelen bir bavL 
Pilin şu idi: Evveli V qingto-
nun pencer•ine 8&rllnecek, 
yatağımn ayak ucanda dura-

• cak, oradan deli Mçmalan 
fuılchyacakb. Hafif ve uhrevi 

bir musiki mınldamp palayı 
iç defa kalbine vuracaktı. 

Bilhaue V aıingtona çok kıı
paclJ. 
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Gönderiniz 
Müptediler, Tıpk Tarikat Müntesipleri Gibi, .. . 

Sizi! Tabiatinizi Dllıı alqam 
• 

Terakki Edebilmek için Nefis/erile Mücadele Sögligelim .. KADER 
Eder, Sonra (Refik) lik Mertebesine Çıkarılır. Tablatlnlsl aalamall Ye reemlakdoa 

ltuau btldlll ettirmek lıate.....ıa bin 
bir fot.,raf rBaderfala. Fakat bta r .. ım 
tabl1 bir poscla teldlmlf elaua. Taki 
•Dte1aau...... ,...ı..... H altaloa 

Fılminl g&renler, bunun timdiyo kadar görtılen 
fe•kinde olduğunu söylemekte müttefiktir 

Sonra Muoolara takdim 
eder ve onu mahfilin uai 
amilesinden tanımaları lllm
muau a6yler. Masonlar yeni 
azayı alloJlarlar. Masonlarda 
alk11 alel.Ade alkıştan farklıdır. 
Ve buna (Müselles alkış) der
w. 

Müptedi kendisine tahsis 
edi•en yere oturur. Biraz son· 
ra bir kese dolaştınlır. Bura· 
ya müptedi vadettiği ianeyi 
verir. Resmi hoşamedi yapı

lır ve Masonluğun talimabna 
ait bir nutuk söylenir. 

Üstadı muhterem (reis) sorar. 
-Gerek umumiyetle Mason· 

luğun veyahut mahfilimizin 
menfeatlerine temas eden mese-

leler hakkında söz söylemek 
latiyen biraderler var mıdır? 

Kimse söz istemezse üstadı 
muhterem so:'llr: 

- Nazırı evvel birader, Ma· 
ıonlar saat kaça kadar çalı

tırlar? 
Nazın evvel birader- Gece 

yansına kadar. 
- Nazırı aani birader, saat 

kaçhr? 
Nazırı sani - Gece yansı

dır üstadı muhterem. ( Ama 
aat dokuzdur faraza, zararı 

yok. ) 
- Mademki istirahat saati 

gelmiştir. işimizi bitirmek için 
bana ittiba ediniz ve ketum 
olmak hususundaki vadinizi 
uutmayınız. Sanii azamı kai
aabn ( Allah ) ismi celaline 
izafetle ve meşriki azam haz
retlerinin aahabetile ve bana 
bahşedilen aalihiyetle( ••• ) vadi
ainde kain( .•. ) mahfilin amaline 
nihayet verildiğini ilin ederim. 
Sulh ve selametle çekilelim . ., 

işte bir Mason içtimaı, ve 
itte bir haricinin Masonluğa 
kabulü için yapılan merasim 
bundan ibarettir. 

Müptedi Masonlar, bpkı 
tarikatJerde olduğu gibi, ne
fıslerile mücadeleyi öğrenirler. 

Masonluk hakkında az çok 
malümat sahibi olurlar. 

Uzun müddet tavır ve hare· 
lc:ctleri kendilerinin terfiine kafi 
görülürse o vakti müptedi re
fik derecesine çıkarılır. Bunun 

1a 
---------------------------------------da aynca meruimi vardır. 

Şimdi de aize refik cel.esinl 
nakledelim: 

Bu celse bqlamadu evvel 
içtimada, refik biradere yap
bnlacak ilç seyahat için llzlm 
olan remiz aletleri hazırlanır: 
Çekiç, ayna, maku, g6nye, 

perker, cetTe1, muinJA, t.
YİJ• ralaa, aala. 

Bunlar llUlft enelia yama
da bir mua lb:erinde bW.U.. 
durulur. Aynca mahfile, iç 
•yabati tanir eden Bç llvlıa 
ualar. 

İstanbul - İzmir Maçlan Arifesinde.. 
• 
Izl!!ir Sp~rculan Büyük 

Umit içindedirler ... 
lzmir. 18 ( Hususi) - Üç 

ve beş nisanda lzmir muhteliti 
İstanbul muhtelitile lzmir ıtad
yomunda iki temsili maç yapa
caktır. Bu maçlann cereyan 
tarzı ve neticesi hiç şüphesiz 
Türkiye spor, efkarı umumiye .. 
si tarafından alika ile takip 
edilecektir. 

Malüm olduğu Ozero Tür
kiyede spor lstanbuldan sonra 
en ziyade lzmir ve Ankara 
mıntakalannda terakki etmiş· 
tir ve tatbik edilmektedir. 

• Bu mühim temas iki nokta• 
dan büyük ehemmiyet kcsbet· 
mektedir: 

1 - 928 olempiyadından 
bugüne kadar geçen mliddet 
zarfında Türkiye futbolunun 
büyük bir tedenni gösterdiği 

kanaati vardır. Bu mühim ma• 
çın cereyan tam, mevcut ka· 
naati ya takviye edecek veya 
siJip a~acaktır. 

2 - Ayni müddet zarfında 
lzmirde mi, yoksa lstanbulda 
mı futbol daha ziyade terakki 
etmiştir? Bunu da bmir-lstan· 
bul maçının neticesi tayin 
edecektir. 

* İzmir ve İstanbul muhtelit• 
leri bugüne kadar iki defa 
temas etmişlerdir. Birinciai 
(927) senesinde lstanbul Tak• 
sim stadyomunda yapılmıştı. 

O zamana kadar l:ımir pek 
az b:ırici temas yapmıfb. la
tanbulun İse en ziyade maç 
yaptığı, Slivya, Sparta, 
First Viyenna, Klidno, Tamşu
var ve diğer Macar takımla· 
rile çarpıştığı sıralardı. Yani 
lstanbul muhteliti .tamamca 
(form) halinde idi. 

Bu maçta lstanbul muhteliti 
(2·4) galip gelmişti. 

İstanbul- iz.mir temam ikinci 
defa (9'ı8) olempiyat seçme
lerinde yaptlmıştı. O zaman 
lstanbuldaki takımlann vui• 
yeti berbattı. Netekim lzmir 
mubteliti, lstanbulun bu vazi· 
yetinden iatif ade etti. (3 • 1) 

iİbi iyi bir galebe elde etti. 

* Bu iki temastan IOnra 
aradan ftç sene geçti. Bu 
müddet zarfında birkaç ba· 
rici temas fırsabnı kaçırma
yan İzmir mubteliti, lstanbula 
nisbetle daha iyi bir vaziye
te geldi. Evvelce lzmir muh
telilindeki oyuncular ferden 
yüksekti. Şimdiki İzmir muh· 
teliti takım halinde kuvvetli
dir ve ihtimal lstanbul muh· 
telitine faiktir. .. 

latanbul muhtclitinde öteden 
beri kulilp rekabeti hakimdir. 
Eğer ayni rekabet lzmir • ls
tanbul maçında da hüküm ~ 
rerse lstanbul ıporculanna 
timdiden haber verelim: 

- lzmir mubteliti çok çalı· 
şıyor. lstanbul muhtelitioi ye
necektir. 

Adnan 

Lik Maçları 
latanbul Futbol heyetinden ı 2015rJ30 

cuma fUnQ icra edilecek Llk maçtan ı 

lklacl klime. Kadlköyünde ı 

Beylerbeyi • Kurtulut Hat 11 
hakem Necmi B., Kuımpa,a • Kumlııapa 
Nal 12.ti hakem Necmi B. , Tötüa7a • 
E,Up ... t ıt,•s hakem .il. Slmo. 

BlrtQd keme Taksimde ı 
lataabuJ Spor - Beykoa aut 12 

hakem aalt Sallhattln B. , Vefa • Be
flktAf •••t lS.•S bakeaı Salt Sallhattla 
8., GaJataura1 • Feaerbahçe •&at lS,45. 

M0ESSfF iRTiHAL 

Merhum Neı'et Pf. kerlmcal 
DariUfünun Hukuk faldllteai reiıl 
Tahir Beyin refik... Ye Kocaeli 
meb'uau Sallhattin Beyin brdeti 
Aliye Hanımın usun umandan• 
beri duçar oldutu butalıkta.a 
kurtulamayarak irtihal ettitf 
teeaaürle haber alanmlfbr. 

Merhumenin cenazesi cuma 
filnil aut on Lirde Şlfllde 
son tramvay l.etuyonanda ffa.. 
bipzade aparbmaıundan kal· 
daralarak Bqiktaıta Sinaa pqa 
camiiode namau kılındıktan HD

ra buauıt vapurla Oaküdara nakli 
Ye Karacaahmette aile makbere• 
aine defnedilecektir. 

Merhumeye Allahtan gufran Ye 

rahmet temenni ederiz. 

laataw dit••..._ • a..ı.ıw1ac1. tablat1..w qre.me1s 
lfla blse re.ta ~ karllerlml.a 
laakloada •lteh&N•••••a• eanplaruu 
...tada • .,_ .. , • Alunet E/endlı Ciddi 

ve vakurdur. 
~~~"Çok aöylemez, 

çok I' n l m e z, 
ıakacıdır. Müt· 
külib iktibam 
eder, geveze
likten ve riya
karlıktan boı
lanmaz. Başka· 

"'"'c~...,....nı:ı· larına 11.&uave-

net ve iyilik 
etmek ister, menfeatlerini alA
kadar etmiyen şeylere kanş
maz, kadın mesailinde kıskanç 
ve mutaassıpbr. iğbirarım ye
nemez, kinini unutmaz. 

* Mustafa Fahrettin E/.: Mu-
tavazı, dürlist 
ve çalışkandır. 
M üş k Ula ltan 
yılmaz, ameli 
işlerde girgin 

ve beceriklidir. 
Doğruluğu se
ver, işlerini iti-

dal ile uetice-
1..mdirir. Sami· 
miyetine itimat 
edilir. Kızdığı ıaman insafını 

ihmal eder. 

* Ali Kemal Beg: Samimi 
ve mutavazıdır. 
Çabuk karar 
verir. Fiil ve 
hareketlerin de 
acele vardır. 
Şahsını alAkadar 
eden huıusat· 

ta ataktır. T eş· 
vike kapılır. 

Menfe at leri ne 
lakayt ve daha 
ziyade lbmalcidir. 

* Sülegman beg: Ciddi, mağ-

rur ve izimkir
dır, çok söy

lemez ve glil· 
mez, içinden 

GLORYA 

Bu alqam 

M A J İ K 
Sinemasında 

P. LIHDAU'aua •ethur eııerlndcrı 
muktebeı tamamen fraıuızca ıösta 

mUthlf bir taheaer olan 

MÜDDEi UMUl\1İ 
HALLERS 

filnıl bRşlıyor. 

• M"OTTEHEM KALKINIZ,, filminden 
daha kuvveUI olan ba rouau:ım Cll'T 

meşhur •lnerca reji116rler nden HO· 
BERT WIENE tarafıııdı.a vUcuda gc· 
tlrilmlştir. Menuu iht:r.aslı, tanı 

temam fevka lAde olup Pcris tiyatro· 
lanma bUyQk artistleri o'nn JEAN 
MAX, COLLETTE DARFEUIL ve 
HENRY KRAUSS hrafoıdaa teınııll 
edllmektedlr. Herycrde takdir edil· 
dlil ıibl burada dahi ievka!Adc 

beyenllecektlr. 

BUGÜN ••mm-11:1·. 
MELEK sinemasmda 

İTIİHAM 
EDİYORUM 

Miimessilesi: 
MARCELLE CHANTAL 

FRANSIZ 
Tiyatrosunda 
2 l Mart 931 cumartesi 
akşamı saat 2 t ,30 da 

Münir Nurettin 
Konseri 

Biletler Fransız tiyatrosu 
işesinde satılmaktadır. 

T(9atro Ve Sinem 

DARÜLBEDAYİTEM~S~ 
nu akı;~m n • 

saat 21, JO rla 1 T H§Ul 
Ve yanıı c:ama 

matine •ııat 

1S,3iJ da 

BiR, 11<1, OÇ 
Komedi 3 ptrde 
Ynr.a ı: fra ... ç 

Molnar 

~~ ~ ~ 
l ıııı 1 Terceme eden ı 

A. Gazanfer B. 
ve 

APTAL 
Ynuın: Pirande11o, 
M. Fuat Bey. 
ALKAZAR - Günah çocuğu 
ALEMDAR - Haydun şarlusı 
A S R l - Şarak Kadııı 
ARTISTJK - Hayat& :Sa 
ETUVAL - Amf"rlknh B:ıkfre1" 
ELHAMRA - Monte Karlo .11 
EKLER - Yunan tiyatro IP';I 
fRANSJl - Yunan Operotl; 

lıtanbul 
GLORYA - Kader · JI 
M A J l K - Müddeiumumi lf 
M E L E K - itham edlyorııdl 
:.~iLLET T. - Naşlt B. 
MiLLi - Bcdavacıl:ır Ş.~ •' 
FERAH- Varyete,20 kısımlık bilJ,.. 
OPERA - Aııtero 
SÜREYYA - ( Kadıkl51 ) 
ŞIK - Atk Resmi Geçlıll-
HILAL - Haydut tarkıaı ~ 
( HALE Üsküdar) - A.dalt (111 I 

~~~-~~~ 
Şehzadebqı 

Bu F;!~!!m~~!~!1?.~ 
nryete. / _______ __,,,,,, ... 

Bugün dl 
ELHAMRA sineın~0• 
EANETIE MAC DON.AV 

ERNST LUBITCH'iO 

Monte - Car1° 
filminde 

DiNLEYECEKSiNiZ. 

Bugünün Meselelerinden 

Türk Ocakları Nasıl 
Islah Edilebilir ? 

pazarbklıdır. b~ 
lg"" biranm de- [ B h ı f da _ .... at tara inci say a ] kilit ve ahenk olmanı_..., f 

vam ettirir . ilimleri bu teşekküllerin faa- iptiaai zihniyetle teşki)j~ _dt 

izzeti nefis me- liyet tarzları hakkında birçok ı d b · ti ~ 
ili d eserler yazmHılardır. Hatta ba· pı masın an mün aıs r.boJP"'.'-

sa" n e müsa- -r bn yaşatmak için ~·İl' 
mahak~- değil" zı meanleket'erde bu iş, Da- reJJ"~ ..... - müşterek bir gaye ve P. ~ 

dir. Batkala.t ı .. iradelerine tabi rülfünun arda hususi kürsüler- k lı fV fenni bir usul ve te J11 

olmak İ.ltemez, daha ziyade de tedria edilen bir ilim halini 
bqkalarımn kendisine tabi almaştır. mck icap ede." f( 

olmasım ister. Bizde şimdi olduğu gibi, Heyet ocağın bugil~kil # 
Resim 1 rBnderea ltuı brll•rtmla, beş on kişinin bir araya gelip ziyetini bu suretle tesbıt e.111 

m&teha .. •ımw• CeYaba reclktlif lçht ı 1 A oı gr:, 
.. bımslaru1or .. mektup rladerer.ı. teşkil ettikleri cemiyetler, ar- ten sonra aması aıı l,r"' 
fotoiraflJerlnln akıbetini 6frenmek f•· tık baıit ve keyfi teşekküller şekil hakkındaki nıütale• ,tt' 
tlyorlar. Bu fotoğrafller lntifar edecek- 1 k k 8 d 8 k d• f 
Uz. Bu huauıta mütterih olmalarını rica O ma tan Çl mıştır. ugün ayazmıştır. U ısını 
ederlı. ocaklarda muntazam bir teş· neşredeceğiz. _/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - ===== ..... ııt· 
Tarihi Tefrika No. 64 Yazan: A sakin ıesilc devam etti: iki aıemi ayrılarak peşimize düttil. Hemen eğilerek elini öptüm şnıdan sonuna kadar ani•~~ 1 

- Bunlara mukavemet mana• Bize yaklaşmaları iç"n fırsat ver• ve cevap verdim: Turgut Reis çok fen "JJe"~ 

OLUÇ . ALI BEİS 
111. olur. dik. Bu gemiler bize epeyce ynk- - Evet reiı. hayalperest bir kors~nkd;tıe d 

Ben: latblar. Hemen şaşırtmaca bir - Peki ama, ben onu sana çılgınlık maceramı dık ·ıe: 
- Bilmem reis, dedim. manevra yaptık ve aürüsünden çıral çıplak vermemiştim l !edikten sonra o tatlı ·~;.,ç. V 
O, liübali bir tavırla ellle ayrılan bu iki düşman gemiıinl Ben, ne cevap vereceğimi fa• - Yamanmıısın ~e ,,I_ 

Kılıç Ali Paşanın Habralan 
omzuma vurdu ve: bir hamlede denizin dibine gön·- ıırmış, put kesilmiştim. Hiç ae- di ve aonra ilave ettı: "ıl~ı· 

- Adam aen de, dedi, başka dererek pupa yelken, çala kürek sim çıkmadı. - VaJJahi, bcniın 01ac: ~tf' 
bir gün karıılaşm:ı. gözden kaybolduk. Turgut: başından geçen aevda 1ıe..-: 

- Sen mitin OJuç, dedi, ne 
haberler? ... 

- Andrea Dorya reliyor 1 
Koca Turıut dütilnceU bir 

... Ueı 

dı. Sonra batına kaldınp aordu ı Sonra beraber denize açıldık. 'f urgudun aaıl kuvveti Trab- _ Böyle kınaız kılıç · taıımak nna bakıyorum da aantyot· 6f1 
- Kaç gemi var? Fakat tam bu aırada ufukta Justa idi ve ben onu oraya gö- aana hiç yakıtmıyor ! ettitime acıyacağını ge 

1 
btı~A 

Cevap verdimı Doryanan donanma91 gözüktü. türüyordum. Yolda belimdeki Koca Turgudun bu kata ihtan barek malin kadınla~ıJ .,,,. .. 
- iki yüz relal.. Onlarda bizi görmüı olacaklar- kılıca bakarak bir aralık sordu: beni çok mahcup etti. Kıpkır• celbetmekteld kerallle 

~------Y- -.U 
- Çok detll mi Oluı?.. cb ki 8nGmO kesmek latediJer, ama - Bre Oluç. dedi, bu kıhç mıu kesildim. Bqımı inime efe- bllaeydiaa.. .,ti 

__._._........___,____.,~__,.,~~~.-....~- ~.-::.......!le.-~L-J~--...a.....LL.&Jca.......ı~·:.ı...JJı.........ı.._...___A...;..-..L.._.__..~.&_--~.;:.;...---........:~~~-=-...L---------~--....:..~~~---=--L-------...L.A.&KI ... ~--



~20 ~•rt SON POSTA 
~~-~-~==============-=============:::;...:==~-====--====:..-:.~~ ~ 

1111 
! WJ' A N 

1111 
Cümhuriget " 

a D A L G A S 1 erkezBankası S lkba•di hayabn ıslahıada ha. 

ofi, Heyecanla Bağırdı: Yaşa- ~~k~n::::::::·ı.tikr•
sın Büyük Kahramanlarımız!.. 2 - ~~~:;:i:e·~::k.miktar-

ıaran• ualtacakbr. 

v11akkı MtAh/rudar 
e arab ..... Be &C.Ly:ı hdece: 

Ded'J Yoi'luııa. .. 
l' ı er. 

'- tpcb d 
"'· D b Clf•n a arabadan indi·. 
tdUnıe~'kl ~All, takip edilip 
ler. Jo .1 

• erın~ emin değildi-
~~toı~ 1 ılc lipanın sağ elleri 
~Olter· n arının cebindeki re· 
~Obiıı uıd ka~~ını tutuyordu. 
buıUıı c, ıçınde revolveri 
tltına an ~antasını sol kolunun 
'hın 81 lŞtırmış ve çantanın 

l' ei. •Çık bulunduruyordu. 
)a"aş aş göstermemek için 
ilin d Yav~ yürüyerek bahçe
Halktuvarını takip ediyorlardı. 

a 'k· \tardı. aşı ar bir heyecan 
Uçtr k·Şurada burada ikişer 
ta~ fı ışilik gruplar toplana· 
~atetı sı.ldaşıyor, kaş ve göz 
\tyler erile birbirlerine bir 
li anlahyorlardı. 

~ıtk Pa~ başını yan çevirerelc 
tıld dışleriniıı arasından mı· 

ilndı: 
....... a· 

~deli ıraz yürüyün.. Çabuk 
lıliYcUın... Ortada fazla görün-

ın •• 
(Otel R . 

'aptal uvayyal) ın yanından 
t~k ar. O hizayı takip ede-
~ııu11~ 2 nuınaralı evin kapısı 
'ç.Jd e durdular. Kapı derhal 
~ışt1~· S l<~pı~, Sofi Rips aç· 
kılcr k ofı, bır adım geri çe-

-102-
ni bir anda kucaklamak istiyor 
aibi kollannı aelenlere uzat• 
mıştı. Heyecan Te meaerret 
taşan bir ıima ile adeta hay· 
kırdı: 

- Yaşayın, yqayın, bllyDk 
kahramanlar ... 

Lipa, sağ elinin ıehadet 
parmağım dudaklanrun Dstfine 
koyarak, korkudan boğulan 
bir ıeılc mukabele etti: 

- Aman Sofi yavaş söyle •. 
Şu anda, bütün lstanbulun.. 
bütün İstanbulun taş ve top
raklannın birer kulak kesildi· 
ğini unutuyorsun •• 

Hepsi içeriye girmiş ve ka
pı kapanmıştı. Ne yapacakla· 
nm henüz kestiremediklerin
den hepsi de ayakta durJyor
lardı. Sdi, ayni heyecanı mu
haf aza ederek söyledi: 

- Emin olunuz ki, ben 
sizden daha müşkül bir vazi· 
yette kaldım. Önümdeki ıaate 
baktıkça, onun saniyelerini 
saydıkça, ne ıstıraplar çekti· 
ğimi size tarif edemem. Niha· 
yet o saniye •• (Heyecandan bü-
tün vücudu ürpererek devam 
etti.) Nihayet o saniye.. oh, 
onu ebediyen unutamıyaca· 
ğım. Sanki o müthiş infilakı, 
en evvel kalbim, sonra ku
lağım duydu.. O zaman, diz 
çöktüm.. Sizin sağ ve selamet 

· Yazan: Ziya Şakir 
kurtulmanız için duaya bqla· 
dım ... 
· Robin, etrafına bakındı. Şi-. 
klyetklr bir ıesle manldandı: 

- Dizlerimde duracak bal 
kalmadı. Aman biraz oturalım. 

Jorj , büyük bir itidali 
demle: 

- Ben de açlıktan bayılı· 
yorum •.. 

- Benim de susuzluktan 
dilim damağıma yapışıyor. 

Son aözü, Llpa ıöylemi'Jti. 
Sofi, bunlann hepsine birden 
cevap verdi: 

- Bereket versin, hepsini 
hazırladım... Buyurun •.• 

Dedi ve aralık duran oda 
kapısım iterek İçeri girdi. 
Burası, pis ve kirli bir oda 
idi. Badanasız duvarlannda 

• kurşun kalemile, kömür parça
larile yapılmış iptidai reaim
ler, anlaşılmaz yazılar vardı. 
Pencerelerden yırtık tüller ve 
bez parçalan sarkıyordu. Ör
tüsüz bir masanın üstüne ga
zeteler yayılmış ve sofra örtü
sü yapılmıştı. Ortada, büyilk 
bir tabağın içinde haşlanmış 
etle iki tabak kızarmış pata
tes ve iki büyük tabağın için
de salata bulunuyordu. 

(Arkası ~ar) r •ilerini açmış, hepsi-

, onıbala Müsabakamıza er 
<.aınan Dahil Olabilirsinız •. 
Şartlar Pek Ziyade Basittir .. 

~~DUne Kadar Çekilen Numaralar ( 17), (81 ), (52), (27), ( 13), (74), ( 41 ), (62), (51), 
l),(7),(78),( 42),(22),(58), (65), (33), (44), (88), (40), (66),(23),(70),(24) tür .. 

lVlüsabakamızda Lavhası Dolan Her Kari 
lVIutiaka Bir Hediy~ Kazanacaktır. 

itil> 
1 

-
14 

SON PÖST A ayan "7,, sinden 
ait ~:n tertip ettiği to~bala müsabakasına 
~~IJ:l t~aralan neşretmiye başlamışbr ve de
"'tl da 1Yor. Şimdiye kadar verdiğimiz izahat· 
b\r\tcl d anlaşılacağı veçhile bu numaralardan 
tr RU ercedilen (12) tombala kartı üzerinde 

llıtııtttı n çekilen numaraları takip ve çizmeyi 
2 ay1nız. 

~a;-d Aradan bir mllddet geçtikten ıonra 
- ttllnı olrnıya başlayacak, "SON POSTA.,, 

ı..ı_ 3 ara neşrine nihayet verecektir. 
-~gi k İfte o zaman ıiz düşüneceksiniz: 
•-..dır? artın daha ziyade kazanmak ihtimali 
h1tlta 

1 
~cndinize göre bu kartı tesbit ettikten 

~ t~ it~cte ile davet edilir edilmez bunu 
~ ~~eksiniz. Dikkat ediniz ki aeçtiğiniz 
~~Cti~Cbtirip numara almanız için gazetenin 

4 ekJemcliainiz. 
~~Udik;° Getirilen kartlar tarafımızdan tasdik 
~'aı en sonra size aynca bir de 11ra nu-

3 ....... Verilecektir. 
löst A. kartların tebdili biter bitmez "SON 
~ b. '? karilerini ıehrin bnyOk ainemalann· 
•, ~ot lrıne davet ederek onların huzurunda 
:nttbak~ lllemurlannın da kontrolü albnda 
~ •d, b :ombala numaralan çekilecek, aioe-
~itt il: unanlann duymalan için kazanan 

b· 6 .... T n edilecektir. 
l lllutıak:b?ala demiş olan her kartın sahi· 

tt ? - l !r hediye alacaktır. 
buİlltk için et:f p . ettiğimiz eğlenceye iştirak 
~il tUrt feda ~bır zahmet yoktur. Yapılacak 
bl! l11arını le karlık evvelce neşredilen tombala 
~tt k~ar ~srnc:ıc, gazetede çıkan numaralan 
h kUr'a zennd.e takip edip çizmek, niha
c::;,r- hulungü: sınemaya gelmek, keşidede 

ttnıekr m ve bir de meccani sinema 
11". 

ttıp0111 Dikkat 
8 ..._ Tr ~azetenin baş tarafındadır. 

ertip edilen müsabakanın şimd' e 

kadar yapılan müsabakalara nazaran mühim 
bir hususiyeti şudur: Tombala oyununda lavhası 
dolan ber kari mutlaka bir hediye kazanacaktar. 
Livhalann adedi kaç olursa olsun. 

Hediye listemizin bir kısmı şudur : 
.(1) inciye : Nakten (150) lira veya (150) 

lirahk eşya. 
(2 nciye : Bir gramofon makinesi. 
(3 üncüye : Nakterı (50) lira. 
(4 ünciiye : Bir radyo makinesi 
(5 inciye : Nakten (25) lira. 
(6 ncıya : Bir altın saat. f 

Verilecek hediyelerden bir kısmı da şunlardır: 
Kadın ve erkek şapkalan, manikür t:ıkımı, 

keten gömlek, ylln battaniye, pamuk battaniye, 
kolalı gömlek, kadın ve erkek şemsiyeleri, 
kazak, gllderi eldiven, tayyare bileti, kuştüyil 
yashk, kahve takımi, çatal, bıçak, kaşık 
takımı, pijama, tekerlik, kol dümesi, farça 
takımı, oyuncak, baston, kolonya, hey.kel, 
el yemek sepeti, çay takımı, yün atkı, yazı 
takımı, zarif dıvar ve masa takvimi, diş 
macunlan, elektrik feneri, trq makinesi, 
tıraş bıçaklan, cep, masa, duvar saatleri, 
deri para çantası, deri portföy, deri fentezi 
kadın çantası, deri evrak çantası, deri el 
çantası, deri mektep çantası, ipek çorap 
k:ıdın, erkek ipek boyun atkısı, muhtelif 
cins ve nevide kıravat, yün yelek, ipek yelek, 
kaşkol, hadın ve erkek iskarpinleri, elbiselik 
kumaşlar, kadın ve erkek için, fotoğrat maki
nesi, sinema koltuk bileti, sinema loca bileti, 
dolma kalem (mürekkepli) dolma kalem (kur
şunlu), dolma kalem (boyaJı), lugat kitaplan, 
roman kitaplara, hikaye kitaplan, eğlence ki
taplan, tuvalet sabunları, tırnak fırçalan, 
lastik süngerler, muhtelif kremler, pantalon 
askıları, peçete takımı, Losyon, tırnak cilası, 
sürme, Çini Kütahya tabağı, kadm podrası, 
briyantin, çini Küt!\hya aUrahisi, çini Kütahya 
vazosu ilah ••• 

Bu bankaya hiuedar olmak, 
memlekete büyilk hizmet 
etmek demektir. Aynca 
kArh bir iş yapmaktır. Bu
gün ytız lira Yerip alınacak 
bir hisse senedinin yarın 
kaç lirayı bulacağını ıim
diden bilmek mllmklln de
ğildir. 

Fakat ytizde alb faizi mu
hakkak bilmelidir. 

Her bankada hlaaedu JUıla• 
biliraini.L 

İ esti/ adedin iz 
1 - b!a ' sabn ceçnılyec:ektlr. 
2 - Her aabr 4 kelime lauap edl

lec:ektlr. 
S - Her Olıı 5 adet llb kupon11 

mukablllndedlr. ' 
4 - Her 3 ı ıtınlaa faıluına 2 

kupon llAve edDmdldJr. 
S - Her kupon llzerindekl tarlhtea 

bir hafta müddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

ıonra ilan kuponunu ukl yı- . 1 
nız, Bundan 5 adedini Uanınaz 1 
ile birlikte bir zarfa koyarak J 
posta ile idarehanemize gön· 
deriniz. Uanımxın gazeteye gir- ı 
.ıne i için bu kadarı kafidir. 

, ==SON POSTA == 1 
BEDAVA lLAN KUPONU 

20 - Mart - 1931 

~l!.RMIN MA AZA:5J - Samaunun 
en tık ve en ucuz mal aaUın Ucar•
tanuldir. 

MiS ITRiYAT FABRiKASI - Mamu 
lAtı ı kolonya, losyon, potra, krem ve 
ş-llserln &:?bunlan bütUn emsaline {a
ıldl. BUilmum mağııır.alarda araylnıı. 

nSATILIK PlY ANO - Alman mıukalı 
g(izcl bir piyano acele satılıktır. Be
yoğlu Tar abaşı Tulumba 11okak No. 3 

ÇADIRCI - Mahruti mühendla eald 
ve yeni çadırlar bu'unur. fatanbul Ça· 
tfarcılar No. 25 Rüttü 

KIRAL1K KÖŞK - ErenkôJ lıtns
yon kartısında Nebil beyin kôtkü• 
nGn alt kısmı kiralıktır. 
~~~~~~~~~~~---

ZA Yl - Hask&y aakerllk dair~tn
den aldıiım askerlik teskerem! uy· 
bettlm, yenisini alacağımdan hllkmU 
yoktur, Süleyrnanlye Ağn:'ıkçı sokak 

11 No. da Mustafa Arif 

PANGALTI SiNEMASINDA 
K. Şevki B. temsil heyeti 25 ldtr.111 

hlivilk kon.er iFFET MELiKESi yahut 
_: NEVEFA facia 9 perde -----. BULUNMUŞ Bb KARNE - Ana· 
aolu tim"ıdlfcrine alt bir karne bır 
lun°'uş oldufuııdaa aahJbtaln Gal•tııdll 
Knraköy Pa ı lita .aYUl<at Kenan Ö uer 
Beyin )'azıhaaeaİAc müracat eylemesi. 

SÜNNETÇi - Fidan Şevkl Ka~S)' 
He'il pnfa S. N. 6 sonmaı -· 

Pertev müatah1aratı fabrikasının 

6on eseri ibdaı 
Tamamen nebati boyadan -ve 

gayri muzır mcvaddan imal 
edilmi,m. 

Sayfa 7 
-~- -============================:;;~===>==::. 

IKAYE • 

1 
1 

Bu Sütunda Hergün 1 
'--------------- Muharriri: Server Bedi __ ->l 

ARABA 
O kadın, beni iki ıene ev- de dönüp duruyorum. 

vel, ıokak . ortaaanda, ansızın Biliyorum ki bu, benin:ı o 
terkelti. Sokak ortasında ve kadına verdiğim eh mmiyetteo 
ansızm. ziyade, onun i1.zeti nefsime 

Niçin? Bilmiyorum. vurduğu ~ni darbeden ileri 
Benden bıktı mı? Olabilir. geliyor. ~unu ben yaFsaydım1 

Dört sene birbirimize bağlı o benim vaziyetimde buluna· 
yqamLfhk. O ve ben, başka caktı. Biran evvel davranın.ık 
bir erkeğe •e kadına bakma· meselesi. 
dı.k. İkimiz de yenileşmekten * . 
ve değişmekten korkuyoı·duk; Bir r.ıbab, erkenden, bir· 
ikimiz de itiyadın dilnıltörlüğü dcnbire uyaı dım. Bir nrnba 
1 d <l l . gföiiltüsü duymuştum. U.,-ku-

a tın a uyuşmuş, sa c eşmış mun içinde bile, şuur.Juz -ola-
ve hayatımın tabii, rahat bul- rak, nraba seslerine -lik .at 
mıya başlamıştık. Belki benden eden kulağım, eradığmı bu
bıkb, fakat bunu bana ıez.· lunca, yatağın içinde sıçradım. 
dirmedi; ince bir kadmdı. içimde manasız bir fünit \'Rr-

Belki de, adi alış veriş ta- dı: Bu ıes o arabanın sesidir, 
birile, benden daha münasi- gelen odur, sanki iki seneden
bini buldu. Olabilir. Çünkü, ! beri devri alem seyahöti ya
ben onun için şüphesiz en 1 pan bu araba, dönmüş, do
milnasip erkek değildim, o da ı laşmış, kapımın önfinden ge
benim için rakibesiz bir kadın çiyordu. 
olduğunu iddia edemezdi. D~rhal balkona çıktım vo 

Ve birgün, sokak ortasmda, 1 sokaga baktım. Araba kapı· 
anızın, bana daha fazla ao- l mm önünden ge_çti ve ~urma-
kuldu: ; d.ı. Hezeyan balınde bagırdım: 

-Seninle ayrılacağız, dedi. A~abac;ı, dur! 
Hayretimin dcğura~ağı au· - Muştenm var. 

ali beklemeden ilave etti : Daha kuvvetli bağırdım: 
- Niçin? diye sorma, sen - Dur, beki~! . 

'ttikten sonra, bugün bütün . ~rab~cı, bel~ı de. korku ıle 
gı ald d ' dızgınlen çekti. Bır fırtına 
eşyamı ır mı. h zil • • d' k - f ı 

Ben büyük bir hayret al· dr e gıbyın ımk, so agAa bir a-
. d ' · · b b k · ını, ara aya oştum. ra acı 

hn a başının ıçı om oş esı· b- -k b. h t · · d :: ·· . . uyu ır ayre ıçın e y~ıu-
len, b.ey~ı duran ve en basıl me bakıyordu. Ben de araba-
şeylen bile _anbyamıyacak .ha: nın içine bir göz atlı?J: GenÇy 
le gelen, agzı açık ve zıhm güzel ve sarhoş hır kadın, 
~apalı bir adama döndüm. yan 81Zmış bir halde, yapa
izzeti nefsim, biran için, ona yalnız arabanın içinde idi. Bu, 
itiraz etmeme de mani oldu. " O " değildi, fakat arabamn 
Birkaç adım yürüdük, bir ara- içine aUadım. 
ba geçiyordu. Elile işaret etti, Arabacı, benim bu kadım 
arabayı durdurdu, bir kelime gayet ıyı tanıdığımı zanne
söylemcden içine atladı. Göz- derek kırbacı şaklatb. 
leriui görmedim. Arnba uzak- lk 'f 
}aştı. i aydanberi bu kadınla 

Hava yeni karanyordu. beraber yaşıyorum, yalruzhktan 

U kurtuldum, memnunum. 
zaklaşan arabanın arkasın· Bir arabada bir k dı k -

d b. d b' · · k'ld' a n ay 8 ır•v~n .'re ıçı'? çe ı ı. bettiın, başka bir arabada 
lstemedıgımız va kıt bizden başka bir kadın buldum. Ya
ayrılan hcrşey gibi, şu uz.ak- şamak çok basit şey. 
laşan kadm da, biranda haya· ı 
hmın en aziz şeyleri arasına D 0 n a n m a p i - , 
girmişti. Biranda onsuı ya· 
şıyaıruyacağımı zannettim ve yankosu Çekildtl 
arabanın peşinden koştum. 16 mart 931 tarihinde 

Araba ile aramdaki mesa- Donanma cemiyeti tahvilii-
fenin artması nisbetinde yük- bnın icra edilen ( 45) inci 
selen aesimle onun ismini k eşidesinde ikramiye ve 
haykırdım. Nafile. Araba amorti isabet eden ta.'ıviliit 
uzaklaşbkça uzaklaşh ve bir ' numaralan aşağıdadır : 
taş k6mür0 parçası halinde lkramlJ11 Sıra No. Tertip No. 

kiiçülerek gaz.den kayboldu. 
1200 994

5 
24 Bir kahve köşesine kaçtım, 
83 

kendimi bir sandalyeye athm. : :;: 
30 

1f 10 4g36 45 
Bir daha ondan babeı 

10 
9302 58 

alamadım, nereye gittiğini 10 3842 35 
bilmiyorum. İneli nefsimin JO 5199 111 

o glln harap olan tarafım kcn- 10 3758 83 
di kendime biraz tamir ede- 5 5199 2 
bilmek için, onu arayıp 5 3842 59 
sormuyorum. 5 .(786 25 

Fakat onunla dört sene 
beraber yaşadığımız odada, 5 3842 94 
bugün yalmz yabp kalkmak, 5 9302 82 
yalnız nefes almak, bana epey 5 4786 14 
güç geldi. Hala onun ayrılığı- 5 4936 71 
na ahşamadım. Onun yerine 5 486 13 
başka birini koymayı iç.im 5 182 72 
büla istcmiy'>r. 5 186 21 

Ve sokaklarda, gittikçe sa- Bu tertiplerin mntebaki 
yılan aznlan 0 faytonlardan ı numaralan klimilen amorti 
birini gördüğfim vakit, birden olduğundan bedelleri olan 

(1) Türk lirası ve (10) kuruş 
bire kalbim çarpıyor, nefesim tediye olunacaktır. İkramiye 
daralıyor, titriyorum, geceleri ve amorti tediyah 22 mart 
oturduğum odanın sokağından J 931 tarihinden itibaren İş 
geçen bir araba giirültüsn ! bankası tarafından verile-
duyduğum vakit, uykum ka- cektir. 

çıyor, aaatlcrce yatağın için· i•••llill••••••••• 
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YENi MODEL 

TELEFUNKEN 
RADYOSU , 

aJ1nı zamanda Salonunuzun 9ilzell'9lnl de artt1rır 

Yeni Model 
JEl.EIUNKEN " W/l de aiti· ' 
ze ve oparlör aıni maltfaza 
idndedi,. HeJtefi mecmuası 

gawet zarif olmakla beraber 
lı•atı da elt.,endir. 

BOURLA BiRADERLER VE şsı 

------------

Tasarruf ve iktısadı 
seven vatandaşların 

. 

nazarı dikkatine 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hiss~ senedatı kayıt 

muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 

. K Ef lLİİ N - . .• . .:.. 

BA·ş~ Dl, ·.ıe NEVRALJi 
• A o • 14.t R f !I A. 1 A • '1 . 

. · . ~ ..... 

Gireson icra daireaindcn: latan• 
bulda Kangal zade Hacı Muatafa 
ve mahtumları şirketine borçlu 
olup merkezi Divriki ve fatanbul
Dhrikiyan Han No. 6 ve Giresonda 
ıubeleri buluna Abdüuamet oğlu 

llubmut ve kardeşleri nam kollek
~f tirketinin Gireson ticaret mah
kemesinin 7 - 3 · 931 tarihli ka
rarile lflblanna karar verilerek 
kesbi kat'iyet etmif bulunduj"tın• 

dan müfUı AbdüHamet otlu Mah· 
mut ve karde,Icrl şirketinde 

Alacak ve istihkak iddiaainda 
bu

0

11:ıanlarıa alacak ve iatih
luddaraaı . Handan bir ay için· 
4e Glruoo icra dalreaine kay· 
dettirmeleri ve delillerinin senet 
•e defter hulasaları aaıl veya 
ftıusaddak auretlerini icra daire
sine tevdi eylemeleri. 

Hilafına hareket cezai mes'u
Jiyeti miistelzim olmak şartile 

müfliae borçlu olanlaran dahi 
ayni müddet iç.inde kendilerini 
bildir mcleri. 

Müflisin mallarmı her ne safat
la olursa olsun ellc.·inde bulun
duranlar o mallar üzerindeki 
haklara mahfuz kalmak şartile 

ayni mUddct içinde Gireson icra 
claireaine tevdi eylemeleri ve 
etme.zlerıe cezai mea'uliyete uğ

l"Yacaklan ve makbul mazeret 
bulunmadıkça rüçhan hakluındaa 

• 

Ağız ve Dişlerin 
Muhafazasını 

temin için 
Kullanılması lizımgelen 

Yegane Macun 
Radyolindir 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

37,5 vagon kağıt ve karton için 9-3-931 pazartesi günkU 
münakasada tüccarın verdiği fiatlar haddi layık görülmemiştir. 
Bu sebeple mezkur levazımın 25-3-931 çarşamba günü kapalı 
zarfla tekrar münkasası yapılacaktır. 

mahrum kalacaklara. 
ilandan nihayet yırmı gün 

içinde toplanmak üzere alacak
lıluan Gireaon icnnnda içtimaa 

davet olunduğu ve müflisin müt
terek borçlularilc kefillerinin ve 
borcu tekeffül edenl'!rio içtimada 
hazır bulunmıya hakları oldutu 
llb olunur • 

1 Seyrisefain 
J Merkez acente1tı Galata kaprü 

Bqı B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci Milbürdar zade hana L 2740 

Mersin Postası 
(Antalya) vapuru 20 Mart 

cuma 1 O da Galata dan 
Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum , Radoı, Fethiye, 
Antalya, Aliiye, Mersin'e 
kalkacak, dönüşte Taş ucu, 
Anamor, Finike, Andifli, 
Kalkan, Kuıadası, Çanak· 
kale, Gelibolu'ya da uğrıya· 
cakbr. 

Azimetle Çanakkale için 
yük alınmaz. 

ADIKZADE B RADERLER 

BİLECİK RAKISI, 
Türkiye' nin 

mergup 
en meşhur ve 
rakısı dır. 

Balık Yağı ve hadit mürekkebatı 
Makamına kaim olan lsviçre miistahzarab ,,-

Tahııt ile yorıun dllıen veyahut neıvtınemalarına nokıanb.:ııll'• 
olan nahif çocuklar ve ke:r.allk her ılndekl klhlller, fakrlldde . 
maddt Ye manevi yorgunluklar ve zafiyeti asabiye hi11eden ılıl 

Dr. Hommel'in Hematogene 
dı.r'"' mukaVYlılnl pek bllyük muvaffaklyetlerle kullannıakt• .41-

l~tıha uyanır, kuvayı z.ihnlye ve cismaniye tamamllc ~..d• 
~.. ederek cümlel asabiye takviyct bulur. Bütün ecza depcr-
"'- eczanel«"rde bulunur, 

Umumi vekili : K. KEÇY AN - İstanbul - Cermanya Han 

·. . ..... ~.. .. . . - .· .• ! ". ~· - ' 
VAPURLARI 

KA~~~~~~ :~s~:~~AM Devlet Dem:iryollatl 
SAKARYA umumiMüdürlüg" üuden: 

2~aM~~~ PAZAR 
günü akşamı Sirkeci rıhtı- Devlet demiryolları umumi idaresi ve buıı• 
mından hareketle Zongul- l k k d Jıt1 
dak, İnebolu, Ayancık, Sam- merbut İş etme ve inşaat a samının a ro 
sun, Ordu, Gircson, Trabzon kamilen doludur. Yeniden memur alınmasııı~ 
~!r~;:;;t =de~~~~~ azimet 

1 
imkan yoktur. Lüzum görülünce ve münbP-

Tafsilat ıçın Sirkecide olunca o vazife için aranılan evsaf yazılara»" 
Meymenet hanı altında · .. ı 

gazetelerle ilan edilecek ve müsabaka imtihaw acentalığma müracaat. 

lırE11-Taem:mfliıion•=:a}•!;.•ı""'rw2•'mı341Bfi2'!'5:~~~ açılacaktır. Gerek idarei umumiyey.e ve şuabatııı" 
Kiralık Plaj 

Görmek isteyenler Salacak'ta l 
avukat Abdurrahman Beyefen
dinin köşklerine müracaatları. 

gerek nıakamata müracaat suretile iş aranıl1118"' 
ması ve bu yolda vaki olacak müracaatlatlıı 
nazarı dikkate alınamıyacağı sureti kat'iyede 
ilan olunur. ~ 

125 Kuruş .Yüzü İle Kuştüyü Yastı~ 
• . d ·ı _:ltf . lıtanbul'da Çakmakçılar'da Kuştüyü fabrikasın a yilzı e t"' 

12 liraya, yüxile yorgan 15 liraya, yağlıboya yubk S liraya, ~ 
tüyünün kilosu 125 kuruştan başlar. Kuştüyüne mahsus kuPlat" 
çok ucuz satılır. Tel. lıt. 3027 

En Talili .. 
Sahipleri 

Kumbara 
Kimlerdir? 

1 mart tarihin• kadar 5 liralık 

mevduata bulunan bUtün kumbara 
sahipleri kur'aya iştirak ettirilecektir. 

·-------------·---

1000 Lira Mükafatlı 
Kur' ası 931 İlk 

1 Nisan' da Ankara' da Çekiliyor 
1 Teşrinievvel 931 ikinci Kur'asına İştirak için Siz De 

Şimdiden Bir Kumbara Alınız. 

1 Türkiye İş Bankası ] 

i 


