
11lfLEFON1 
DORLOK - 20203 

~SJ.iAsı HER YERDE 5 Kr. 

~ Ptfart 1931 CUMARTESi No. 235 

SON POSTA 
NJN 

TOMBALA 

~RE: ISTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAGI HERCUN NESROLUNUR 
--Z:::::: 

SON POSTA tlallaa ıllzildür. Halk bununla ırörilr· 
SON POSTA Hallan kulatJdır: Hallı bununla İfİtİr. 
SON POSTA Halkın dllldir: Hatk bununla aö ler. 

Ogunu 
Kupon: 19 

SON RIV AYETLER HEP AYNİ MAHİYETTEDİR: 

Müsabakamız 
DÜN 

ÇEKiLEN 
NUMARALAR 

8 

32 
( Mü1abaka ıartlarını yedinci 

r 

DtlfJaga Mevzıı teşkil ~tl•n w gana n 

Sabık Rus harbiye komiseri 
M6syö T roÇkinin t martta 
Adada otmdap ev ywh. 
Bu hadi.e, .............. 
him bir hukuk da•uma mev
zu teşkil ediyor. Hadiıeyi 
anlatalım: 

Yangm Nasll Çıktı ? .. 
Yanan ev izzet Paşa zade 

Ahit Beye aittir. M6syö Tr~
kiye kiralanmıştı. Madam ve 
Mösyö Troçki hergün yatma
dan evvel banyo almaktadır
lar. Ev çok eakiden yapılmlf 
olduğu için banyo teşkilib da 
çok eski ve iptidaidir. Su, 

(Dveamı 6 ancı sayfada J 
.. 

Mösgö 1"roçlei 

1 
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. ____.H_a_l_~_m_Sı_e_s_i ..... ( 
DABILI BABBBLBB 

nebaşının De-._ __________________________ • 

ğişmesi T asavw- 1<.aradenizde Rey Vereceklerin Adedi Meçhul jPapasların 
r u Ve Ha 1 k ••. Fırtına ş· eli K d Cetv J Salıtekô.rlığı 

Senebqt klnunuunl oldutu Ua[a Berdevam ım ye a ar e - Meselesi 
laalde hGkimetçe mali aenebafı fi~ 1 
Malraa adcledllmiftlr. Bu ,az. ı y d• ti y ldı 
=u=°:~=~,J='·d:::~ imdat lstiyen Yunan. ere e 1 raz apl 
llyor. DGalsı .W..awla • Vapuruna Dün Tahli- intihap hakkına lllhip ldm..aerla hakiki miktara dla de 
tuanun alt mallmat YUtb. • G .. deri) medi bit dil -~! AL--- _,_! ... Vali Muhittin B d t ~-8 an beti it p. de •1r mye on e ta e emeu&. ..,..... geç Vll&H ey e e. uw 
~= it -:ıı..,.:... :e P6ftik, heyetine iftirak ederek nllfua miktannaa aon vaziyetini tesbit 
ita tuaT•ur halduada flldrı.. Futma dllD de "8tOn pcl- De .............. Buglba tamamea kat't ol11111malda heraber 
rlal •cwcluk. itte Wae decWderb detile Karadenizde denm etti. hakikate yalda bir yek6n balmu;~11y11 çabfdacak " mlntehibi 
T~yan • Ef. (Ata-efendi Rllzı&r ıene yddız karayel MDi miktarlan da bu yek6n llzerindea bUll'lanacakbr. Buıln-

ead~em Tlrldye banmcla No. 31 olarak esti. Sabahleyia uk, ki vaziyete 1are l.tanbul ancak 15 meb'ua çakarabilecektir. 

,•=~e~:i:J. menebqı 80ma hafaf kar serpti. Fakat M~tehibiaani miktara ela l560t1 pçmiyecektir •. K~uclan. 
olarak kabalı bizim de ifimize akıam baya açmlfb. Buna kat 1 nkamlan g6ateren mazbatalar heniz gelmemıfÜI'. Bug&n 
ıelir. munzam olarak hiçbir kaza ıelirse yann WAyet heyeti heyeti ile teftiı heyetim toplanarak 

Fahrettin /. ( A,.refendi olmamışbr. buralardaki mnntehib! ıani miktulanm tayin edeceklerdir. 

caddesi Kiğılı za.de) Yalma Karadeaizde, Moloı Kaç itiraz Yapıldı ? .. 
- Mali aenemn klnunuanl b d •--- b 

olm .. daha munfıkbr. unnın • &an1ya oturm91 u- Teftif heyeti, intihabın ilk aafbuam tqkil eden celYel 
- Neden Beyim. hman Yunan bandarah Andre itleri bittikten 110nra ilk yekGne bir meb'ua daha Dl" edecek 
- Umu_miyetle t!kcarlar, Y eako vapurunun gittikçe kadar itirazlar olacağ'ım tahmin etmiıti. Aradan geçen bq 

hankalmr, prketler, billnçola- mllfklll vaziyette bulunduğu ,On bu tahminlerde aldamlclıiım iıpat etmiştir. Bugln bqinci 
nm, benplanm klnunuenel haber veriliyordu. Bu npur ld bald b. • • b • ~=- b • de A • B imalı · 
Diba yetinde ikmal ediyorlar. radyoaile tahlisiye talep et- ailn o ulu e u w ızzat te. U9 eyetiD n vm • o 

ir mekte ile de tahliliJeler cl6n llzere ancak 7edi kişi itiraz yapDUf)ardar. Bunlar fQDlardar : 
trik~PJ'brik~~ = ban akpma kadar pne Kuade- Sabık helediye mld6rlerindea Huip B. , Ziraat l,anlram mi-- ı.aklmetia tenaip ettiii Dize pkamam..ıarcL. fettiflerinden Sabri 3. , rınte muhabirlerinden Ahmet MI-
tekil kabale amadeJim. Siyera Konlelll lmdDc:leki barek B. , posta memuru Ahmet Necip B. 1 m&tekait Azmi B. 1 

- Huıi •Jlll ....... ol- Alman 1eyyablanm hamil Ya- tottlndl Nari Efendi. 

~ V.: =-~ ........ par da • ·•• Akdeniz- Müntebibi Saniler Nasıl Seçilecek? 
Mehmet Jl B. ( Herek elen limanımıza plmlf'h'. Mlntehibi mi intihabı her nahiyede ayn •Jn yapılacak. 

fabrikam mlldlrl ) e Karadeniz Htumdu da " her nahiyeye iki und•lr komcakbr. Sandık mlrakabe he-
- Fabrikalann, firketlerin LeninGrat, Çiçerin, Leydi Adlen, yelleri için ikifer katip verilecektir. NIDtehabl ani intihabı 

ye mlle•aelerin 1e11ebaplan Sakarya npurlan geliniftir.An- için rey nrakalan bazırlanlDJfbr. Halk fırkası idare heyeti 
""1.UDUADİclir. Hllkimetin İM ta!Ja, Patria, Sarclonya, Afro- diln de toplanarak milntehibi uni namzetlerini hazırlamakla 
hazınmchr. Ba Jlzden bllyilk elit Yapurlan Akdenize hare- mqgal 91muttur. Müntebabi aanilerin birçoklan eski münte-
m6fk6llt çdayor. ÇIDkil ha- ket •tmitlerdir. h"b" ·ı d" liran bidayetinde lmallt he- ı ı ıam er ır. 

abmı Yermek için imallb dur- ı· k .-H--d--... ,· .. K-u·-· ç-u.-. k-8-•. -r-Kati·ı 
clurmak Ye yeoideıa bllnço G • s· lht I" f 1 ay ut 
çıkarmak icap ediyor. Halbuki arıp 11 1 a 
klnunuaanide bllnço yapdmq 
" tadatlar itmam edilmif ol
... itibarile tim.at V eklleti 
klmmaniyl ~-... bbul 

., ~der " baaplan kJınmuaani 
bidayetinden kAmmaenel ni
hayetine.kadar bir 1enelik adde
dene mleııeaeler iki defa plb-

p yapmak ft imalAb durdurmak 
kllfetioden kartahr.ut olurlar. 

Ticari 1e11enia malı sene 
Ue tevfiki, yani malt aenebqa 
olan •JUi ticari 1e11e için de 
mebde olmua malinin tatbiki 
IJnk.lnı olaa laerbanp bir ayan 
1e119b.fa olmamda beİI JOldar. 
t. ___ ..J_ &-....!L! ---!..I• 
~ ua sene~ ......mr. 

lenail HUt. B. ( Eaai 
bhbiye fabrika. ..Wbl ) 

- Benim bildiğim bir aene
bap olar. Ba •nebata Avru
pacla olduja tihi hem mali, 
laem ticari 1e11eı.. addedilir. 
Mali 1e11eb8f1 lle ticari aene
ba.,D'D ayn olma11 iflerimizi 
mBtldlllt içinde bırakıyor. En 
iyisi klDuınıaamiyi her hususta 
aeneb&fl yapmahchr. 

Beyuatta oturan Mihran 
Ef. le, ıeaç bir pcak olan 
En..- Ef. ara11ndald ibtillf 
biru garipçediri 

EnYer Ef ., kendiainden yaş
ça ~ biiyllk olu Mihran 
Ef. nin · evine her nedeme 
biraz llkça aidip gelirmİf. 
Hatta bazan ta aabablara ka
dar bq başa kaldıktan olur-

•Uf. 
Bir gln, Enver Ef., bir 

hutahp yakalancbtnu anlam11 
ve banan ma'aliyetini Mihran 
Ef. ye ylkliyerek ondan tedavi 
par.. '8temiftir. Alamaymc:a 
da karakola gidip fiklyet 

•tmiftir· 
Mihran Ef. de Ener El.Din 

elbiaelerini çaldıjmı iddia edi· 
yor. Bu iki Ef. Din De demek 
istedikleri pek belli deiiJ ama, 
birbirlerine kU'fl efendice 
hareket etmedikleri meydanda. 

Adanada Yakayı Ele 
Verdiler 

Atlana, (Hmual) - lkl ._. 
evvel Anamur ile Giihıar ka-
zalan ara postuuu soyu ve 
iki jandarmamızı öldorea Er
zincanlı ZOlfo, Malatyalı Ahmet 
ve Mehmet iamindeki haydut•. 
lar Bey k6y&nde yakalandılar. 

Ahali Gazetesinin Muhakemesi 
Adana, (Hususi) - Kapatı

lan Ahali guetaindeld yan
Janndan dola:pı mahkemeye 
•erilen muaDim Mahmut B. in 
muhakemeaine •iu' cezada 
hafi olanak dnam olunmUfblr. 

ZiraatçüiK Tahsili 
Ankara, 20 (H....ı) - Zi

raatçilik tahUH için bu aeııe 
Avrupa ve Amerikaya (24) Ef. 
g&nderilecektir. 

Dün (8) Seneye 
Mahkum Oldu 

~iyetf MilHye) bayramı 
gecesi Karagümrükte küçük 
Ahmet isminde bir çocuğu öl
dOren Osmamn dtln ağır ceza 
lhahkemeainde aon muhakeme
'I yapılmıştır. HAkim heyeti 
mOdafaalan dinledikten sonra 
yanm saatlik bir milzakereye 
çeln1mit ve Osman (8) seneye 
mabk6m eclilmiftir. Verilecek 
ceza (05) •ene iken yqımn 
ldlçDk olmasından dolayi (8) 
1eneye indirilmiftir. 

Kitapçılık Kooperatifi 
Ankara, 19 (RM.)- Barac1a 

muhtelif ilim Ye fen 111beleriae 
ait kitaplan basmak Ye utmak 
&zere bir kitap J•ranlar ye 
basanlar kooperatifi tetkiJ 
edilmittir. 

Hazine Vekili Rüstem 
B., Davanın Yalanda 
açılacağını Söyliyor. 
Hazineye ait olmau lazam 

ıelm emllk ilzerinde papu
lum JapbJdan Yuİ bir alate
klrlaji mevnubahia ettik. 

Ceza'! kaaım· mlddei uma
milikçe tecile tabi ,arülen bu 
meHlenin hukuki tarafuu takip 
etmek hazineye diişilyor. Din, 
bu mesele etrafında hazine 
Yeldlleriadea Kemalettin Ra.. 
tem Beyle ı&rilft&k. Bu zat 
dedi kiı 

- Bitin doeyalum tetki
kini dnn bitirdim. Hukuku 
umumiye bize ait değildir. 
Bana uu itibarile mtıddei
amamilik tecil karan vermiftir. 
Ukin pyam tetkik bir Cihet 
varcbr ki Sea • Benon mnma 
bahia bu emWd iflale devam 
etm.W. ubtekArbjl denm 
ettlrmit bahuunaktachr. Ba ha
reket laukulm umumiye aua-
nndaa mucibi mea'aliyet olup 
ohmyacajı laalzi ehemmiyettia. 
Bu itibarla baliae vekilleri 
yani hukuk heyeti gelecek 
pazar pil içtima edecetinden 
bu meseleyi mevzuu bahis 
edecetim. 

Hukuka hazine lçha ıelecek 
hafta zarfmcla mahkemeye 
mllracaat edeceiiz. Evvel be 
evvel bu emllkin tapu kayit
lerini tapu daireainden iatiye
cejiz. 

Bu itte ır.uvuu mevzu. 
balda. ol&l'laz. Hiik4met bir 
mllddet tayüı etmiıti bu Arib
tir, bu müddet zarfm"- mua· 
mele yapbrmamıparclıf'. De
mek ld böyle bir husu Yarit 
olamu. Haldan oluyda yapar
lardı. En mObin: nokJı sahibi 
emllkin bili w.a vefat etmİf 
bulanmalandır. Vaziyet pek 
ıaribtir. Kanun• sirmez." 

Çınar Caddesinin ihalesi 
Nipntafıcda ç..ar cadde

acl'e ( 15 ) İDcl ilk mekteple 
Şifli Tenkld mektebi .,....._ 
dald 7olun parke olarak yap
bnlma•na karar Yeri1mifti. 
Diba belediye daimi eodlmeni 
bu JOlu (21) bin linp Ali Ef. 
t.mlnde bir mltMhhid• ihale 
ettıaiftir. Yol (2,S) ayda ikmal 
edilecektir. 

Günün 

Beı Senelik 
Muhittin B. Yapı 

Yeni Belediye talima~ 
her belediyeye bee aeaeJik 
imar projesi b 
amirdir. Siyle olclap 
pek bet •Jhk m-'~ 
blltçe ve ıerek ( 931 ) 
Şehir meliline Yerilirken 
clİJe taer nedeme k~ 
kaydla .ıakaclar g6nn 

Hatta baza m p..
projeaiz imara akıl 
diklerini a6yliyerek b.ıda 
tenkit 14.!'IDlflardı. ŞüncB 
lediye reisi Muhittin 8. 
projeyi bizut 
mqıuldlr. Bunan için feO 
aahhat itleri mlldllrlükle • 
iptidai mal6mat iat 
Şehir mecliainc:le bu il 
aynlan aabhiye encam · • 
porandan da iatif ade 
tir. Şehir mecliai bir 
931 bltçaini mlzakere 
toplaaclıjl uman Mubttia 
n;onmu biuat olmJ.a 

Şehir Kotopanesi 
Darllftınana Yerilen 

Dl medreaeai, phir lrtltlP 

•e m&zeal yapılmak nzere 
ledi1eye devreclilecektir. 
llp ldltllpaneai ismini 
olan binada, teslim ahmt 
mu tac:lillta bqlana 
K&t&panenin, pbre ait 
kıyafet ve an'anevi h • 
leri haiz qyanm topl•nıı~ 

bir de mllzeai bulunacakbt• 

Ocak Taşmıyor 
latanbul TllrkocaiJ 

fırbm bina'IM ~ 
bina bqb ltir tqelddil• 
redileeektir. 8İnaJI ocak 
ldkmetten alaut ve bir 
de vennifti. 

Yanan Glikoz Fahri--~-,. 

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

1 : Huaa Bey - Ayol, 0 r~••e demin-1 2: Dalkavuk amatör& - Hasao B. yüze l 3: Huan Bey - Bir daha J•P ta ıareyim. ı 4: Hasan Bey- itte aemn gibüetlD 
denberi ne Hlam Yerip duruyorsun? ıtJmiye, iltifata, tevecc&la k•unmıya idman Dalkavuk amatlrll (idmana devam ederek) - bayle binilir •• : .. Dehe 1 Dehe 1.. diJ• 

yapıyorum. Efeaclim, Alla ••• b lmrl devletlerini mlaclat... ...... •. 
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f Her gün ır:ron P~=st==a::::.....;n=m=R=e=s=im=li==M.=a=k=a=l=es=i=-- -~ 
Münderecatımızın çok
lutundaıı decedileme

• Fikir Kav aları 1f. 

Sayfa 3 
---·~ i 

Sözün Kısası -
rniştir. ....... --....__ 

Türk Ocakları 
Ocaklar Nasıl içtimai 
İ eazzuv Olabilir? 

daııVakfile verilmif olan rapot
bazı parçalar: 

"B· Pala ır cemiyet içerisinde ya .. 
ek teşkilat individualistic 

:Ü: collective olur. lndividu
leritı c !etkilit. mütecanis fert
"- bır menfeat saikasile bir 
dikJa. toplanıp vücuda getir
kuj~erı bir cemiyettirki bunlara 
• Up derler. Buıılann mesleki, 
~aa~ terbiyevi muhtelif şe
ri erı vardll'. Bunların gayele-

atalarında, fikri veya içtimaı 
~aaaJ olursa olsun, bir iştirak 
to tecanna bulunan fertleri 
lll P~yıp, bunları müstefit et
~ tir. Hatta bu infiradi teş
llli ltlann bile menfeati umu-
l Yeye hadim birçok icraatları 

: ur. Fakat esas ve gaye mu-
Yl'en bir zümrenin ihtiyaçla· 

l'ıııa cevap vermektir. 
do !CoUective) teşkilatta gaye 
... irııdan doğruya halk ve ce
f 'Yettir. Buraya toplanan 
~rtler, kendi hususi ihtiyaçla-

a cevap verecek bir mües-
~Ye ilticadan ziyade meııfe
d~rnumiyeye hadim olmayı 

lirler. 
[Arkaaı vuJ 

İki A vu-k-a-ttan On 
Bin Lira Ceza 

[ B.ı tarafı 1 inci sayfada ] 
ii:ibinin vekili bulunan Jak 
~ te~ ve Bensiyon Galimidi 
lb~endderin ( 1G) bin lira taz-

ına.ta mahküm edilmesi isten-
lb~ktedir. Mesele. çok ehem
llliy~tli görüldüğü için adliye 
~ heyeti de bu işle meşgul 

llUya başlamışhr. 
BU mtinasebetle ıurası şarla ~ikkattir ki bu müşkülat, 

b 4ediye gibi birçok vasıtası 
l"u UQan kuvvetli bir teşekkü-
~ karşısına çıkarılabiliyor. 
0ı:,, hu işlere karşı hak sahibi 
b 

1 
aktan başka bir silahı 

u unrnıyan aciz bir insan ka-
~ idi, muhakeme usullerinin 
) 
0:•nıbaçlı dehlizleri arasında 
~:~nu şaşınp belki de mah-

cakb. 

Avukatlar Ne Diyor? 
tll bun bu mesele münasebe
l'R~ -1Akadar avukatlarla gö
-""tlllk. Bunlar diyorlar ki: 
b•-. Bu iş, ne de olsa hukuki 
~ nıcseledir. Ne belediyenin 
ita eketinin, ne de değirmene 
'°1l Ilı Yapılan ittihamların doğ
'1 \._~lnıadığın zannediyoruz. 
b. u~eme safhası bitmeden 
ll'fty Göylenemez. 

Hamit B. Ne Diyor? 
di aelcdiye reis muavjni de 

Yor ki: 

d -Vasıftan aıağı un çıkarıl· 
•tı .. 
~uı belediye işleri ceza 
bel d. a göre hareket edilmiştir. 
~~!Y,~nin hareketinde bir 

illik olmadığına kaniim. 

Bir Sinema Deposu Yandı p . 
"b~' 19 ( A. A. ) - Bu 
tin saat 3 te Joinvilelde bir 
,_:rııa tirketinin deposunda 
ltl lln çıkmışbr. Yangın sür
biıı~ teve~ii etmiş ve birçok 
~,tara. ID'ayet etmiştir. Ha· 
h haı~ık~arı yfızbinlerce fran
tt~ ·~ ulunmaktadır. Mü· 
dıta pavyonlarda oturanlar 
teıe~t çık~ılmışlardır. Nüfusça 
~i~ vuku lıulcluğuna dair 

l - Bazı adamlar, tiddetli bir fikir 
ıniinakaşasından sonra, mubataplarile tah.i 
kavra yapmıt aibi danlırlar, onlardan Ji1z 
çevirirler. 

2 - Bir daha ona yolda ra.sgeUrlerae 
tanımamazlaktaa gelirler ve selim bile 
vermek isteıneder. Bunlar medent terbiye
leri kit adamlardır. 

3 - Muhatabınızla nekadu fiddetll bir 
fikir kavgası yapaHanu: yapınız, gene aranız 
dakl ahb.aphk bozulmamalıdır ve daima bir
'binnlzin ellaial lallrmet veya muhabbetle 
•ıkmahsmız. 

Kış 
Babanın 
Seyahatleri .. ...J 
Kış babaya garip bir hal 

anz olJu. Memleketimizde bir 
görünüyor, bir kayboluyor. ls
tanbula bu sene üç dört kerre 
geldi, birkaç gün oturdu, alap 
başım ya Anadolu içlerine, 
yahutta Avrupanm öbür ucuna 
gitti. Artık onun da canı sıkı
lıyor, Onun da sinirleri bozul. 
mut, bir yerde üç beş gün 
durdumu üstüne heybeyler ge
liyor ve selim bile vermeden 
çakıp gidiyor. 

l BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Dün kendisine Eminönll 

meydanında ras geldim. Beyaz 
elile bana kısa bir selim ver
di ve kolunun bu küçük hare
ketinden kopan keskin ayazl• 

L titredim. 

ilk Tahsil 
Maarir Encümeni Layi

hayı Kabul Etti 
Ankara, 20 ( Hususi ) - lık 

tahsilin Türk . mekteplerinde 
yapılmasını emreden kanun 
layihasını dün maarif encü
meni tetkik ve kabul etti. 

Köy Kanunu 
KAÇ KÖYE TATBiKEDILDl 

Ankara, 19 (H. M.)- Dahi .. 
liye Vekaleti köy ve belediye
ler faaliyetine ait bir istatistik 
hazırlamışbr. 

Köy kanunu mevcut 39727 
köyden 22 bin 685 ine tat· 
bik edilmiştir. 

Bu köyler de içilecek m, 
telefon tesisah köyler arasında 
8927 kilo metre yol yapılmışbr. 
Yeni kanunun tasdikinden iti-
baren belediyelerin adedi 
202 ye inmiştir. Belediye 
hudutlan içerisinde 4156681 
nüfus vardır. 

~af ilerin Salahiyeti Meselesi 
Ankara, 20 ( H. M. ) -

Valilerin salahiyetleri bakkm
d ıki layiha yeni meclise bıra
h.ılmışbr. 

Portakal Hastahklarile 
MUcadele 

Ankara, 20 (H.M.) - Dört
yol portakallannın köklerine 
a;:ız olan çürüklük için Dört-
yola Uç mütehassıs gönderil
miştir. Ayrıca bir mücadele 
teşkilib ihdas olunmaktadır. 
Bu sene halka 22 bin portakal 
limon ve mandalina fidanı tev
zi edilmiştir. 

Rıhtim Sirketinin Feshedil· 
' mesi Muhtemeldir 

Ankara, 20 (H.M.) - Na
fıa vekaleti rıhtım şirketi hak
kında da cezri hareket etmek-
tedir. Şirkete mevcut mukave· 
lename ahkamına göre hareket 
emredilmiştir. Aksi takdirde 
şirketin mukavelesi derhal 
feshedilecektir. 

Bir Müecaviz 
~azlaçeşn. ede bakkal Llza

rinin dükkanına giden icra ve 
polis memurlarına bakkalın 
kansı fena sözler söylemiş, bu 
arada hükUmetin manevi şah
siyetine de tecavüz etmiş, ya
kalanmışbr. 

Kasaplar Cuma Tatili istiyor 
Cuma günleri dükkanlarını 

kapamak ıçın cemiyetlerine 
müracaat etmişlerdir. Kasap
lar cemiyeti ise böyle bir ha-

• 
lngilterede Kıs m. i 
İntiba hat Büyük 
Alaka Uyandırdı 
Londra, 19 (A.A.) - Son senelerde lngilterede icra edil

miş olan kıımi intihabattan hiçbiri, bugün Saint George W est· 
minster intihap dairesinde yapılan kısmi intihap kadar milli 
alakayı şiddetle celbetmemiştir. 

Bu intihap mticadelesine muhafazakarların resmi namzetleri 
olan M. Cooper ile mlistakillen namzetliğini koymuş olan 
muhafazakarlardan M. Petter iştirak etmişti. 

M. Baldvin' in siyasetine ve fırkayı tarzı idaresine muha
lefet etmekte bulunan M. Petterin bu muhalefetine Lort 
Rothermere ile Lort Beaverbrook' un gazetelerinde tiddetle 
müzaheret olunmakta idi. 

Bazı gazetelerin muhafaza~Ar fırkaya siyasi m~vcudiyetin~ 
tabi olması lizımgelen şeraiti ona imli etmek bususundakı 
teşebbüsleri ıiddetli bir mukavemete maruz kalmıştır. Gaze
teler va.sıtasile yapılmak isteuiln tahakküm teşebbüsü bugün 
başlıca bir mesele teşkil etmektedir. 

İntihabın neticesinin bu aktam geç vakit YÜruduna intizar 
edilmektedir. 

Bundan evvelki intihapta muhafazaklrlann Harbiye nazın 
miiteveff a M. Wortbington, rakibi olan sosyalist namzede kar
tı 16 bin 154 rey miktaruıda bir ekseriyet elde etmişti. 

Muhafaza Memurları ı 
Ankara, 19 ( H. M.) -

Gümri.ik muhafaza memurla-
rının askeri usule göre tens~k 
edilmeleri için bir kanun la-
yihası yapılmışbr. lktısat en• 
cümeninde tetkik edilmek-
tedir. .. 

Bu kanuna göre muhatız 
taburları teşkil edilecek ve bu 
taburlar arzu eden ihtiyat 
zabitleri tarafından ordu di· 
siplini dairesinde tanzim edi-
lecektir. 

Emvali Metruke Taksitleri 
Ankara, 20 ( H. M.) -

Emvali metruke taksitlerinin 
tecili hakkındaki kanun layi· 
hası yarın mecliste müza1'ero 
edilecektir. 

• 

Memurin Kanunu Tadil 
Edilecek 

Ankara, 29 (H.M) -Bnynk 
Millet Meclisinin memurin ka
nunundaki tadilat teklififini 
tatil yapmadan intaç edeceği 

tahmin edilmektedir. Bu tadi
lat bütün memurlarm ilik ve 

climburiyetçi olmalarını ve 
bilumum memur1arm vekilet 

emrine alınmak usulünün kabu

lünü istihdaf etmektedir. 

Seyhan Yükseliyor 
Adana, (Hususi) - Civar 

dağlarda karlar erimiye başla
dığından Seyhanm yükselerek 
zarar yapmasından korkuluyor. 

ister 
• 

inan, 
• 

inanma! 
• 

ister 
Son zamanda orta aıek--ı Maarif vekili Beyden 

teplerde mubtelil tedrisa~ bu meselenin pedagojik 
yapıp yapmamak meselesa faydalarından bahsetmek 
mevzubahis oluy~r. ~~ düşerdi. Halbuki o, bir 
münasebetle Maarıf vekılı Maliye vekili gibi lisan 
muhtelit tedrisat hakkında kullanmış ve bu terbiye 
izahat vermiş ve bu ted· 1 · ~ 1 1 
b. . "kt d" 1 .. fay mese esınm ya mz mat 
ırın ı ısa ı ve ma ı · k d b h' .1 'k 'f 

dal d b h t · tı'r ısmın an a ıs ı e ı tı a 
arın an a se mış • t . . 
B. ht l't t d · t e mıştır. ızçe m1ı e ı e rısa , A k b 't d hT 

meselesi bir terbiye ve rta u şeraı a 1 ın· 
Pedagoji meselesidir. Ma· de. Maarif ~ekalctinin m~h· 
rif vekaleti de bir talim teht tedrısat meselesml 
ve terbiye müessesesidir. anladığına: 

ister inan, ister İnanma! 

idam 
Bir Katilin Asılmasına 

Karar Verildi 
Çankın, 17 (Hususi) - Bu

ra ağır ceza mahkemesi, para
sına tamaıın Yeşil isminde bir 
hanımın beynini keserle par
çalayarak öldüren Çakır Ali 
ismindeki katilin idamına ka· 
rar vermiştir. Çankmda veri
len idam kararları son zaman
da böylece üçe baliğ oluyor. 
Bunlardan Köprülü hatip Ha
sanın idam kararının mahke
mei temyizce tasdik edildiği 
söyleniyor. idama mahküm o
lanlardan bir ilçüncüsü de Çel"' 
keşli Hidayet nammda biridir. 
iki kişinin katilidir. 

Ankarada Bir Cinayet 
Ankara, 19 (H. M.) - Tel· 

graf memuru Hamdi Efendi 
İstanbul sabık sanayi mektebi 
müdüril eniftesi Selim Beyi 
bıçakla iki yerinden ağır su
rette yaralamaştır. Sebep: ara
larındaki geçimsizliktir. 

Altı Bin Liralık ihtilas Davas: 
Bir müddet evvel polis dör

düncü şubede tetkikat yapıl
mış ; muavin Cemal Efendi 
(6) bin lirayı zimmetine geçir
diği iddiasile mahkemeye ve
rilmişti. Dün bu davaya bakı
lacakta. Fakat bir tebligat me-

. selesinden 2 nisana bırakdmış ;r. 
Cemal Ef. ile beraber eski 

dördüncü şube müdül'leri Sa
dettin ve Şükrü, Defterdarl.k 
üçüncü şube müdürü Nafiz 
ve mümeyiz Fuat beyler dP. 
murakabe vazifesini yapma· 
dıklan noktasmdan mazntın
durlar. 

Maarif Teşekkülleri Ve 
Bir Tamim 

Ankara, 19 (H.M.) - Maa
rif vekili Esat B. son zaman
la~da ablAkl işleri zayıflabcı 
temaylillere müsait bir mec
ra veren, millet ve vatan 
işlerine az çok zarar getiren 
eserler çıktığmdar. bahsile mu
allimlerin iyi eser okutmasmı 
te:ninen talebeye rehberlik et
mesini Maarif teşekküllerine 
tamiıııea bildirmiştir. 

Olum Tehdidi 
Heybelide oturan Abbas 

isminde biri, kahveci Galkoyu 
ölümle tehdit ve polisleri de 

kir etti 'inden akalanmışhr. 

- Efendim, Allah 6mUr 
ler versin, dedim, gene mi 
teşrif buyurdunuz? Hoş gelcli
oiz, safa geldiniz ama, doğrµ• 
su birşeyi merak ediyorum 
Bu sene zab alinizde bir iç 
;ıkıntısı var gibi. 

- Neden evladım? 
- Eskiden bizicı memleke-

te teşrif buyurduğunuz vakit 
1ylarca kalır, ilkbahara doğru 
~iderdiniz. Şimdi mevsim or
tasında gidiyor, geliyor, gene 
gidiyor, gene geliyorsunuz. 

- Evet. bana bir seyahat 
merakı arız oldu. Adeta 
bir illet... Fakat doğrusunu 
istersen oğlum, bu hastalığ'ı 

-;İzin vekillerinizden. meb'usla• 
rmızdan, büyllk memurlarınız• 
dan kapbm. Meseli Saracoğlu 
Şnkru B. bir seyahata çıkar
ken bana da bir heves geliyor 
hemen peşine takılıyorum, 
onunla beraber yola çıkıyorum; 
yahut Tevtik Rüştil B. bu ta
rafJara gelirken onun refaka• 
tinde memleketinize avdet edi· 
yorum. Ben de onlar gibi ye
rimde duramaz oldum. Karayel 
halinde oraya buraya esiyorum. 

- Ne zamana kadar bura-
da kalacaksınız? · 

- Yakında Balkanlara gi
diyorum. Sizin Necmettin Sa
dık beyler, HamduUah Suphi 
Beyler, filanlar, Balkanlarda 
muhtelif memleketlere murah
has olarak gidiyorlar, onlara 
refakat ediyorum, 

- Uğurlar olsun, efendim. 
Vatandaşlara müjde, Kış ba 

ba ve onunla beraber soğuk} 
yakında • bir miiddet olsun 
uzaklaşacaklar. 

ltalyan Gazetecinin 
Konferansı 

ltalyan gazetecilerinden M 
Filippo dün akşam saat 18,3Cd 
Tepebaşı Sosiyeta Operap 
ltalyana kulübünde gazetecili 
hakkmda bir konferans ve 
miştir. M. Filippo bu konfera 
smda Faişzmin serbestii mat 

buah kaldırmadığını, fakat yaln 
matbuata kontrol vazettiğin 
söylemiştir. ---Kara Ali Çetesi 

Meşhur Kara Ali çetesini 
muhakemesine dün Ağarcezad 
devam olunmuş, bazı şahitl 
rin dinlenmesi için başka g 
ne bırakılmışbr. 

iki Kişi Yaralandı 
Tütün amelesinden ŞU 

bir alacak meselesinden O 
taköylil Cemal efendiyi. Pan 
galbda oturan amele lbrahi 
de arkadaşı Dursunu yara! 
m lar, tutulmu ardır. 
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BiR TEŞEBBÜSÜ ZEL VUCUTLUSU' HANGISIDI ? LE iSY Nf~ ~ 
Muallimlere 
Dinlenme Yer
leri Yapılacak .. 

İlk mektep muallimlerimizin 
bir kısmı veremli ve mühim 
bir kısı:Jı da vereme namzetbr, 
deniliyor. Bu mesele hakkın
da Muııllim1er birlifi umumi 
katibi Tahsin Demiray Bey 
&unları söylemektedir: 

- Son senelerde mualiimler 
arasında, bilhassa ilk mektep
çilerde hastalıklar, bu arada 
verem Ş"Yllnt dil kat derecede 
artmıştır. Bu, birliğimizin İs
tanbul muallimleri üzerinde 
l'aphğı bir istatistikle sabittir. 
Bizim mesleğ.ımiz için büyük 
bir tehlike arzeden bu umumi 
fiziyoloiık sefaletin sebeplerini 
ıaymak uzun sürer: Yalnız fU 
kadar söyleyeyim ki sebepleri 
çok acıdır. Bunun için kendi
miz tedbirler almadan diğer 
memlekeUerde hasta mual
limleri ne suretle tedavi ettik-
lerini ve hemen her · memle
kette muallimlerin duçar ol
duğu bu fiziyolojik sefalete ne 
ıuretle karşı koyduklannı tetkik 
ediyoruz. Bunlardan en ziyade 
bizde tatbik kabiliyeti gördü
ifimllz Bulgar muallimlerinin 
içtimai muavcn=t teşkilatıdır. 

Birlik katibi umumısı 

Taluin Demiray bey 
Bu, Bulgaristanda muallim 

birlikleri ile hükumet arasında 
müştereken alınmış tedbirler
dir ki esaslı şekilde dört bü
ynk varidat menbaı temin 
edilmiştir. Bu menbalardan 
birinin bizde derhal tatbiki 
milmkUndür. Bu da mektep 
kitapları üzerine Bulgarların 
1apıştırdıkları bir levlik puldur. 
Bunun etrafında hükumet nez
~inde teşebbüslerde bulunmak-
tayız. Bir teklif hazırlıyoruz. 
Bu kabul edildiği takdirde 
25 bin liralık bir menbaı vari
dat temin etmek mümkün 
olacaktır. 

Bizce yapılacak esaslı iş 
birçoğu vereme namzet bu
lunan muallimleri korumak
tır. Bunun için havası, suyu 
pzel olan yerlerde, mesela : 
Bolu çam ormanlarında pav
yonlar tesis ile bizzat oralara 
kilo'arım yükseltmek üzere 
ıevkedeceğimiz muallimler ta
rafından idare edilecek birer 
çiftlik meydana getirmektir. 
Bu dinlenme ve kilo yükseltme 
yerleri sanatoryomlardan daha 
faydalı olacaktır. Yoksa vere
min pençesine dUşenıeri bu-
günkU bizim maaşlarla ve ya
pılacak yardımlarla kurtarmıya 
\mkin yoktur. 

$. GÜZEL VÜCUT MÜSABAKASINI KiM KAZANDI? Şnngbay,JS(A.A.)-ÖI~ G 
--"""':""':-----~;;~;;~~~;~~ dükleri evvelce haber v tJ 

' 
Hakem heyetinin karanaa •ISre 1 Vücudunun kemali ile ea ziyade ı Elbr.e artbtlerlnla takdirine cdre 1 Holivut nrtit.leri içinde vllcudunun 

ılnema artistleri içinde vücut gUselllil nuan dikkati celbeden artlıtlerden •• gbel vUcutlu artist JOAN gü;ı:elllğl birinci derecede addedilen 

tiharlle blrlncIIDOLORESE DEL RIO'dur. bW de MARION DAVIS'tlr. KRAWFORT'tur. artist BEBE DANIELS' tir. 

Artistlerin 
Yaşlarını Bilmek 
İster Misiniz? 

Marion Davis 30 
Yaşındadır; En Genci 20, 

En Kartı 36 Yaşında 

Artistlerin kaç yaıında ol
duğunu merak ediyor musu

nuz? Öyle ise, perdede 

görlip te genç zannettiğiniz bü
tün artia~erin yaşlarını aşağıya 

yazıyoruz, okuyunuz: 

Jean Krawford 23 Yaşında 

Ann Harding 29 
" 

Greta Garbo 25 ,. 
Karol Lombard 23 

" 
Beasie Love 32 

" 
Norma Shearer 26 " 
Alice Vhite 23 ,, 
İrene Rich 36 " 
Nancy Karol 24 

" 
Janet Gaynor 24 

" 
Marion Daviı 30 

" 
June Collyerı 23 

" 
Klara Bov 25 " 
Jean Bennett 20 " 
Mary Briyan 22 " 
Mary Duncan 25 

" 
Kay Francis 25 

" 
Bebe Daniels 29 

" 
Konstance Benett 25 " 
Dolores Del Rio 26 • 

Holivudun Güzellik Alihesi, 
'f • 'f 

Ve Güzellik Kıra/içesi Kimdir? 
Holivut, (Hususi muhabi

rimizden) - Holivut, güzeller 

memleketidir. Bir defa şehir, 

dünyanın en güzel şehirlerindf"n 

biridir. Burada hararet bütün 

ıene ayni derecededir. Yağ

mur nadiren yağar. Tabintin 

güze11iği, belki f stanbulun gü

_!elliğini bile hdırlatmıtyacak 

kadar mUkemmeldir. 

Bu tabiat glizelliği içinde 
sinema artistleri, giizel bir 

bahçeye dağılmış çiçekler 

gibidir. Sinema artistleri dün

yanın en güzel kadınlarıdır. Bu 
kadınların da hepsi Holivutta 

yaşar. 

Bu güzeller diyarında yaşı

yan bu periler arasında bir gü

zellik müsabakası yapmak, bu
rada çıkan gazetelerden birisi-

nin aklına geldi. Bu teşebbüs, 

şimdiye kadar zevk ve sefadan 

başka birşey bilmiyen bu cen

neti altüst etti, artistleri bir

birine kattı. Kendisini dünyanın 

en güzel kadını addeden mağ-

rur artistler birdenbire şaşala

dılar, kızdılar. Fakat para 
etmedi. 

Gögüs : 

Kalçalar: 

Boyun ı 

33 Santim 

36,5 Met.re 

12,75 ,. 

Bu ölçülerden maada birta· 
kım şartlar nrandı. 

Bu hakem heyeti bütün ıinema 

artistlerini sıradan geçirdi. Ve 

aranan şartlara en ziyade uygun 

olmak üzere beş artist buJundu : 

Marion Davis, Dolorese Del 
Rio, Bebe Daniels, Klara Bov; 
Konstance Bc'nette. 

Heyet bugün güzelliği ile ma

ruf artistleri beyenmedi. Meseli 
Greta Garbo, birinci derece güzel 

addedilmedi. Çünkü kemiklerinin 
kalın ve sıkletinin fazla oldutu 
anlaşıldı. Bununla beraber hakem 
heyeti Greta Garbo için fU hük
mü vermittir: 

"Bu kadın müstesna bir güzel
dir. O, güzeJlik kıraliçeıi değil, 

güzellik aliheaidir. Onun güzellij'i 
6lçülemez. ,, 

Bu suretle Greta Garbo mil

aabaka harici bırakılmıttır. Be· 
yenilen diğer artistler Beısie 

Love ve Alice Whit~ 'tır. Fakat 
bunların boyca 
hükmedilmiştir. 

kısa olduklarına 

Ortada kalan diğe bet artistE 
için de ayrıca bir ıeçme yapıldı. 

Bunlardan birinciliti Doloreıe 

Del Rio kazandı. 

Ondan sonra Marion Oavia 
ikinciliği kazandı. Klara il• Bebe Pola 

Negri 

Gazete bir hakem heyeti 
tayin etti. Bu heyete güzel kız 

seçmekle maruf tiyatro müdür

lerinden biri, bir elbise artisti, 

bir doktor ithal edildi. Evveli Danielı müsavi derecede güzel 
' bugünkü güzel telakkisine gö- addedildi. 

Holivut, 18 (A. A.) - Pa

rnmunt filim şirketmden ken

disine tahsis edilen rolleri be

yenmiyerek ayrılan sinema 

yıldızı Pola Negri bu yakın

larda Pathe şirketile Uç sene

lik bir mukavele yapmııtır. 

re bir tip tesbit edildi. Bu müsabaka birçok dcdiko-
Sonra mevcut artistler için- dular uyandırdı. Fakat hakem 
de en ziyade bu şeraiti • heyetinin bitaraflığına kimse 

haiz olan artistler tayin edildi. itiraz edemedi. 

En mükemmel tip için tesbit Binaenaleyh bugün Holivudun 
edilen formül ıudur : l'üzellik alihesi Greta, güzellik 

Boy' 1,55 Metre kıraliçeıi iıcDoloreıe Del Riodur. 

A§nlık ı 60 Kilo Holivut: AHMET 

Bir Filim Muh
telif Lisanlara 
Nasıl Çevrilir? 

Holivutta Oyniyan lngilizce 
Bir F i 1 m i l iirkçeye Bile 

Çevirmek Mümkündür 
Geçen hnfta İstanbulda bir 

filmin hem Fransızcası, hem 
Almancası ayni zamanda gös
gösterildi. 

Şimdiye kadar filimlerin 
başka lisanlarda oynanması 
çok mühim bir mesele idi. 
Filim faraza çevrildikten sonra 
artistler değişiyor, hangi lisan
da filim çevrilecekse o lisani 
bilen artistler örtaya çıkıyordu. 
Bu, tabii hem masraflı, hem 
zahmetli oluyordu. Bahusus 
Amerikada çevrilen ecnebi 
lisanlardaki filimler adeta gü
lünç oluyordu. Çünkü lam 
lisan bilen artist bulmak güç 
oluyordu. 

Halbuki şimdi yeni bir keşif 
yaptıiar ve bu işi kolaylaştır
dılar. Bakınız ne yapıyorlar: 
F arzza Holivutta İngilizce bir 
filim çeviriyorlar. Bu filim 
için lazımgelen sahneleri tertip 
ıçın mühim masraflan ya
pıyorlar. F arzedelim ki bu 
filim Hindistanda cereyan edi
yor görünüyor. Tabii filimde 
Hint manzaraları vardır. Biz 
filmi seyrettiğimiz zaman vak'
anın Hindistanda cereyan et
tiğini zannediyoruz. 

Şimdi bu filmin Almanca
sının çevrilmek istendiğini far
zed;niz: O vakit bu sahneleri 
yeniden kurmak, yeniden mas
raf etmek lüzumu var. Bunun 
kolay,nı bulnwşlar: Mevcut b;r 
fılmi bir makineden geçiriyor
lar. Eşbaa. sfüyorlnr. Sahnelt:r 
olduğu gibi Kalıyor. Filmi AI
manyaya gönderiycila:- ve ora
daki artistlere oynatıyorlar. 

Bu iş. taammilm ettiği za
man, faraza Türkiyedc cere
yan eden bir filmi buraya 
göndr.rir ve bizim artistler 
oynarlarsa, filim Türkiyede ya
pılmış TUrkçe bir filim 1ıalini 
alacaktır. 

2, Amerikclı iki kadın miS)'~ 
birkaç gün evvel yol ver 
leri hizmetçileri tarafından or 
kuda kafalan balta ile P~ &a 
lanm 1: suretile katledilınişl~ 
dir. Bu cint>yet kadınlard eıi 'ıtı 
birinin çocuklarının gö~Jet ._. 
ömindc yapıl'llıştır. Katı 
çocuklara dokunmamışlardıt• 

v 

Bu caniler henüz tevkif edtle" 
memişlerdir. 

ispanyada Kış 
Madrit, 18(A.A.) - ispaııY~ 

nın her tarafında havalar bo~ 
gitmeKte devam eylemektedil'• 
Hemen hemen bütün nehirle' 
rin sulan kabarmış ve baP 
yerlerde taşmıştır • Bilba59' 
Guadalkuivir nehrinin de t') 
masından korkulmrktadır. rd~, 
ritte iki haftadanberi hetgo; 
yağmur yağmaktadır. 

lsviçra Altm Mikyası 
Mili Beren, 18 (A. A.) -

mccli , bilhassa alhn mik~ 
na geçilme~i hakk ndaki . tJ°' 
kanunu ittifakla kabul etınıf 

Kutup Seyahati 
)·~ Hobart-Tovn ( Tasma1' 

da), 18 (A.A)- Cenubi kııtb:' 
gitmekte olan Mavson beyetr 

·t o· · · J.JD" ne aı ıscovery gemısı 
0 

hart' a doğru yol alırkt 
yakacak kömürü kalmarnasıır 
dan ve bir motörUn bozul~ 
sından dolayı "South Portı• 
gelmiştir. 

Avusturya Sefiri 
"hill' 31 Kanunuevvel tarı ,, t 

de bir kaıa neticesinde af 
'fOr' surette yaralanmış olan • 

kiye cümhuriyeti Avustıı~. 
sefiri Ougust Kral Beyin 8 O
vali sıhhiyesi, Ankarada ~-a 
mune hastanesinde gördu~ .. 
tedavi neticesinde ve uıiitellol" 
dit mühim hastalıkları !~hi" 1 
hamt geçirdikten ıonra ıyıi i 
yüz tutmuştur. ·bİ 

Hastanın vaziyeti rnuel et 
memnuniyet olmakla berabd• 
bir müddet daha hastane ti 
kalmıya mecbur olacak ·r 
ancak nekahat devresine eli'~ 
dikten sonra evinde te • 

a"det edilmek üzere sefarete .. 
edebilecektir. 

Veni Kaymakamlar 
r.4~ 

Ankara, 19 (H. M.) - ı;lc' 
nemen kaymakamlığına ~af 
kaymakamı Hasip, Çine JJJ'" 
makaml!ğına Sandıklı 1<a{1ıt' 
kamı Omer ve Sandı ttiJ9 
Tire kaymakamı Salaha le•" 
Aksekiye Gökpazarı kaY~~~e" 
mı Kadri, Gökpaznrına ifotl' 
kiden naklen Nuri, Mert: yloı' 
Pınaı·başmdan İbrahiın Be 
tayin edilmişlerdir. 

Maarif Tayinleri 
Ankara, 19 (H. M.) .-;OJ'İ':.

beiibereket maarif nıU tıc!Ot• 
tine İçil ınaarif ?1 ~ 
Nazif, içile lzıııı~bUttİI" 
tedrisat müfettişi Muslı jlt' 
Kars Maarif müdUrlliğil;erd,ıs 
za Hiisnil, Rizeye Bur orf~ 
naklen Necati, Burdur~ kesit' 
dan naklen Neş' et, B 

1
f bof' . · vas• Sivas lisesi muavını 

ler tayin edildiler. 



.. h.ldetlir. Aıolı.Hınıs.. 
.,,.._. ... 1aa •• _1te bir ~açın neticesini 

bere kalemi elimize 

SON SaJfa 5 

Galatasaray-Fener Rekabetini Fer-' Kadın ve 
• Kalp işleri 

r 

sahF ersah Geride Bırakan iki Rakip 
1
·_ Aşk Mektuplan 

1 
Bizim Galatuaray • Fener

bahçe maçını ehemmiyeti iti
barile Dç ytD kere blylltla. 
( Obfort • Kembrinç ) kayık 
YUlflDID lngilterede temt _. 
titi allka mikyallDI bulablllr
ainiz. 

Her sene tekrarlanan ba 
mllhim milsabakanın dediko
dusu bir ay evvelinden Londra 
ulonlannı doldurur. 

Miltlıiı aolıılc
l11ra ralme11 ül
ınanlarını 61· 
rakmıgan Ob
/ort lciire1c9lleri 

idman rekorlan fevkallde 
gll:Jendiği için bir kısım me
rakWar, kara kıta bakmadan 
nehir kenarında lut'lnometrele
rile bu iki takımın dakikadaki 
kürek darbelerini uyarlar. 

itte bu mllhim mllaabakaya t ftılllecektir. ı briç) in ıansım büyük göre'ller 
bir ıtın kaldı. !azar ıtbıtl (Okafort) un antrenarn ıon çoğalmıştır. • 
IUt Ud buçukta ıld darnlfO- dakikada takımı yOz llst:il ter- Bakalım bu mühim maç na-
nunun kayıtın hareket İşareti ketli;inden bu ıene de (Kem· aıl neticelenecek .. 

İtalyan Sahillerinin En Zevkli Sporu En Şık Ve En Güz~I Sporcu Kadın 

Bir kısım ltalyan nhilleri ı pldilr. Gondol denilen iki bqa 
ıimdi yaz içindedir. Yani ora• 1'alkık bu sandal eğlencesi 
lara henüz kış gelmemiş değil. oralarda okadar taammüm et· 
esasen o sahillerden yaz hiç miştir ki birçok kadınlar tek 
ayrılmaz ve buralar halkının b~ına ve ıert havalarda de
başhca eğlencesi, idmam, deniz nızde mtlcadele ederken g6-
ıporudur. Meseli resmini gördii· rülnr. lstanbulumuz da bir aahil 
~nilz ıu kadın ltalyan kontesi tehri olduğu halde kaç kadm 
( Anna Andreoli) dir. Lido'da yüzme ve kllrek çekme lülir? 
sandal sefası yapmakla meş- Bu da ayn bir mesele. 

'--------------------..... 1 Ne Drsiniz 7 
KUTÜP AŞKI 

Eskiden her aporcu le•a
·zımını kendisi tedarik eder, 
kultıp ona yalnız oyun gll
nllnli bildirirdi. Hatta bazan 
ıtadyoma b letle giren 
oyuncuları da g6rdllk. 
ıssı Seaeabule kulGbe merbutl,.t 
Kulnp oyuncuya, belki her 

mnlıim maçta yeni forma, 
yeni pantolon, yeni çorap 
vermek mecburiyetindedir. 

Bq ıerbeı davetiye almak 
için kul6bün6n mnhim mtl
sabakasında idare heyetini 
tehdit eden sporculara, 

ive Dersiniz? 

Amerika •• Avrupa kadınları 
qorlarda erkeklerle yarıta çıktı
lar. Bazı ıubelerde e kekleri 
a-lde bırakacak bir istidat •öe
teren kaclmlar eksik detildir. 

BUh ... a tayyareclHae hemen 
hemen erkekler clerecealne Clmif 
olu bdmlar, •porların lea abna 
t.o,. .,_.ki• lteraber flldık n 
ailaelllk dayplarau da bir türll 
wakala11orlU. 

AraJanada .ıs •ııs mlaabaka· 
lar tertip eclea kadınlar arasında 
...... Ht. alta kere Mriaelllk 
rla...I • ..ı.tellf mllletlen DUlp 

-=:= T AKVIM =:::-

Gla 1121 - Mart • 931 ICMNUS 

Ara111 .... 
1 • Zilkade • tStt 1 • llart • 1547 

Valcıt-EzanI· v .. att 

Gliaaet ıı. 42 6 .03 Akfam U.- 11.20 

oluyor • 
BJrinciliti kazanan milletler 

arasında Franıızlar ilk saftadır. 
Geçen g an Kan ıehrindc ya

palan ve yalnız sporeu kadınlara 
tahas edilen bir müaabakavı 
( Marael Hlrt) lamlndeJd Franıİs 
kası kazanmlfbr. 

Bu Fransıs kısı, resimde tafı-
dıtı apor aletlerlaia bepalae qlna 
•• bepainl yapan, çok urif Ye 
filzel bir kızdır. 

Hakem heyetinin bu ••fer ya
mlmachtım. kaybeden kachalar 
blle tucllk etmfttlr. 

Suriyeye Seyyah Gelmiyor 

KerGerl.lsdem alchfıma 8fk aeJt. 
taplaruu svutle ••frecll)'Onuı. Bu •itı 
tunda herıb bir ekhap •etNclll--' 
" haftada ltlr defa Geaçifk n Ha< 
mmleJU ••Jfuanda laet OD mektup 
birden •eırolunacakhr. Çıkan ...Jdmlt 
uhlplerl ldarehanemlze utftyuar 
alklfatlanm alabilirler. .. 

Gönlümün Sevgilisine 
Vapur sular ü.tüncle atır atıf 

kayar gibi beyaz köpükler yapA• 
raK yürüyor. 

Ağustosun sıcaklığı içinde ya
nan bir geçe. Kendimi salondan 
dışarı atbm. Yuzürnü okşıyan 
serin hava bende bir değifikJil 
yaptı. 

Güverte kalabalık, ekseriyet 
Etler tqkil ediyordu. Hayatta 

ilk defa yalnaz.hğm acısu ~ duy· 
dum. Parlayan göz.elerımle etrafı 
aradım ve seni buldum. 

Sen Gzerindeki tülle bir hayal 
kadar •üzeld"a. Rü~gir senin de 
ruhunu deiittirmlf, göz.lerine bir 
parlaldak vermlıti. Yanma geYdim. 

Ruhun ~bi temiz gözlerini 
•lderime, filz.el ellerini ellerime 
bırakbn .. 

Seninle ruhlarımız blrleımif, 
pçen çocukluk pnlerimiZ: ı ..... 

nuıuyorduk. 
ir 

Usun n ı.ıyab b r gecedea 
aoara aabaha kartı l»enim ola• 
caj11ıa ıaz •eren dudaklarına 

••dece bakbm.. 
Ajuıtoıun yanan aıcaklıtı için

de ben de yanarak aendea a ... 
rıldım-

Ekrem 

İzmirde Mısırlı caddesi SaUh f 
Utu Bey: 

Sis l,ı Mr kadına dGıer•enİ& 
meı'at bir JUY• kurabilecek bir 
•ençabıb. Akal tabiatli ve aert 
kafalı bir kaclmla pçinemezainiL 
Size Hclık kalaeak Ye d6riist 
hareket edecek bir löz aeçiniz. 
Yalnız tablatinlz biraz ıert• 
tir. Onun için hayab net'e ile 
kartıhyan ten, tuh bir kaz 
buluraanıs tercih ediniL 

Jf
Ayaspaşada A. F. B.: 
Siz, kmdl eevYi, kendi ef

IAldnde, keneli tair olan bir 
pnçabriL Kimseden blr~ey bek
lemezalniz. Kadmlardan ziyade 
erkeklerin arkadqhfuu tercih 
edeniniz. Kakanlar n zevceler 
hakkında romantik fikirleriniz 
yardır. Öyle bir kaz bulunuz 
ki, kendine mabsua fikir ve 
arzuları olmuın. 

Jf-
lstanbul M. M. F. A. B. 
Siz bun nikbin •BrGnGr, 

buan ela bltGn dlay&JI karanbk 
slrGr, .. .ameCUtüüz• laanırıınız. 
Karmıa olacak im, 41rGst, na
maalu, cltldt, ftkv olmak re
nktir. Evlenecejlnla zaman kıza 
tabiatinlz.i açıkça söyleyiniz ve 
bedbin anlarınıza ehemmiyet ver
memek lizımgeldiğini bildiriniz. 

.. ..,. llalataarag • Fener 11111çından 6ir inti6a 
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Şam - Bu sene Sariyeye 
seyyah gelmemektedir. Birçok 
oteller müşterisizlikten bpu
mıfbr. Suriyeye en çok 
gelen seyyahlar Amerikab idi
ler. Bu sene gelmemelerine 
ıebep olank Amerikadaki ik· 
tıaadi buhran g6sterilmektedir • Ranımtegze 

~ Tefrlluımu No. 10 

lERUil SITOSU HORTLIÖI 
Q "1lr.ı.uFL 
~Vaglt 

t . ~an lekelerini 
~e~yenin o olduğu
._ : u. Delice cesur 
"- blikanlıyı bu ıuretle 

tl)'Gk bir korkuya 
::zordu. Sonra 

Oti.la oda-

MOTERCIMI: 

Mes'ut Cemil 
ama girecek, Misis Otiıin 
alnına buz gibi elini koyacak 
ye o IU'ada korkudan titreyen 
kocuının kulağına en korkunç 
hiklyeleri ulatacaktı. 

Knçnk teyzeye gelince, ona 
tlair beniz muayyen bir fikri 

1 
yoktu. Virjinya onu hiçbir za- ı bil- naaş halinde duracak ve ı balannın bi~~ru sabınızhkla ı meı'um bir tebeasiimle kap
man tahkir etmemitti. Elbise onlan kımıldıyamıyacak bir bekledi. O:ı ılt~ye. çeyrek kala lamalann arasından çıktı. 
dolabının içinden gelecek bir- hale getirecekti. ) her. t~af aakındı: Saat tam Hortlamıt adamın ve at
kaç derin nefeı ona kifi gelir' Sonra bembeyaz kemiklerle o~ ıkıyı vurunca lf~ başladı. dnrdilğü kan81nın arması olan 
diye düşünüyordu. Eğer uyan- ve fırıl fani, danen ateşli göz- Bır bayku! kanatlan!~ cama pencereye brmandığı zaman 
maz da işitmezae titriyen par- lerle ( Sağır Danyel ) yahut wrdu. Eskı, meşe . agacınd~ öyle korkunçtu ki ay bile bir 
maldı elini yorganın Ostünden ( Müntehirin iskeleti ) roltınde ıakladı. Rfizgir evın • dehlız- bulutun arkasın uklanm~. 
ıe~irecekti. Fakat ikizlere ura odanın ortaaında d6necekti. lerind~~ yol~nu taşırmış bir beriye doğru aizlllllyordu. 
g~lınce, onl.ara adamakıl~ Bu roln birçok fırsatlarla tec- nıh r.ıbı ~e~tı. Oıtüne gelen karanlık gece 
bır den vermıye karar verdı. rUbe etmişti. Ve "Çılgın Mar- Otıs aılesı rahatça uyuyor- bile ondan urk&yordu • 
Evveli dağın altında kalan ten" yahut " Gizli Sır " rolli du. Yakınlaşan teametten ha- Bir aralık kendisini birisi 
bir insa~ı!' botılma. .hissini kadar muvaffakiyetli olduğuna bersiz, lakayt rahat uyuyor- çağırıyor zannetti. Kulak 
vermek ıçın göğfislennın iiı- kanaati vardı. On buçukta ai· laı:dı. Yağmur ve fırbnaya verdi, fakat bu, yakındaki 
tilne oturacak ve yatakları lenin uykuya çekildiğini işitti. rağmen Amerika sefirinin boatı.nd• gelen köpek ulu· 
birbirine biti.tik olduğuna 16re Genç mektepli çocuklann ~yu- muntazam horuJtuau duyulu- muında baıka birşey deiildi. 
yqil " buzdan daha soğuk madan evvelki neteli kahka- yordu. O zaman babw rala (Arkaıı var) 
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;MASONLA B 
Müptedi Locasında Neler Ceregan Eder? Müp-

•• • 

tediye Neler Oğretilir? işaretlerin, Kelimelerin, 

POSTA 

Resminizi Biz 
Gönderiniz 

it • 
Size Tabiatinizi 

Sögligelim .. 

Selamların Manası Nedir? Neleri Bilmelidir? 
19 ---------------

Tabhtfnlı.l anlamak Ye re.mlnlzdea 
bunu fıtld1'1 ettirmek ütencnb bize 
bir fotofraf g6ndcrlnb. Fakat bu rcılm 
labn bir poada çekllmfı olaun. Taki 

M d. M nl v d hil lacakbr. El sıkarken de el k dd k mOtehaaaısımur yanılmuua " mUtalea jpte ı aso nga a S - Bana mu a eı eli- bataıana dOfmosla. 

olduktan sonra uzun müddet yine bir pergel ıekline soku- meyi verebilir misiniz? • 
Masonluk hakkında tenvir lacak Ye ıelimlanan el sıkılır- k Reafmlerlnde• tabJatlerial 3freıımck 

ken başparmakla muhatabın C - Okumak, yazma bU- ıp. bba reah• ılhadCl'ell karUerfmlı 
edilir. baıparmak oyluğuna ikisi se- mem, •adece hecelemesini bili- hakkında mllteh ... ıeıauaa 

Bir milptedinin öğrendiği ri birisi yavq üç hafif darbe rim. Bana ilk harfi söyleyiniz qafada ... UJW'ıaa • .. 
ıeyler ve bir müptedi locasında vunılacaktır.) ben ıize ikincisini a5yliyeyim. Alımd Hamtf 1 
yapılan i,ler hakkında !bir C - İşaretler tamam. (ArkHı YU" J 
fikir vermeden refik locasına Zeki ve çahı· 

d b 1 

1 1 

kanclır. Atıl ve geçmeyi oğru u muyoruz. B " .. '/f I I 1 • -' 
Onun için şimdiye kadarki agunun lY.l eseıeı.erznuen boş durmaz. 

h~ilim~a~~~b·z~b~ ~-----------------------~ M~~a hlP 
müddet müptedi mevkiinde T E s h b d şeyle meşgul k. . . e olmak ister, in· 

~=~~= ~;Ie~ü~~:~~~:~filinde roç l V a •} ın n tizam hususun-

Müptediye evveli Masonluk 10 B • L • 1 • da bir parça 
hakkında izahat ,,·erilir. Bunun ) n } r a S t J y 0 r llkayit •• ih· 
için ayn bir içtima yapılır. makidir. Kız-

E/end · 

Gene bermutat biraderler sü· dınldığı zaman 
tunlarına geçerler. Reis ( Üs- (Bat tarafı t inci sayfada ) · yanında hazırlamakta oldup hırçın ve atakbr. fyl muame-
tadı muhterem ) de me\•kiine tavan arasındaki ocakta ısınır kitaba ait olanlar da vardır. leden hoşlanır. Cömerttir. Ze-

ve borularla alt kattaki banyo y T hk"k t kisını daha nafi bir tarzda 
oturur. dairesine iner. Hadise günü de angın a I a I kullanarak atiyen kendisini ve 

Masonluk Nedir ? Mösyö Troçkinin hizmetçisi Polis yaptığı tahkikatı müd- muhitini milstefit etmesi te-
Bu merasim bittikten sonra Madam Kalyopi ocağı yakmış, deiumumiliğe vermişti. MUd- _m __ en .... n_i_o_l_un_u_r ....... ______ _ 

tçtima başlar. suyu ısıtmış saat on buçuğa deiumumilik tetkikat yapmlf A k ı· k D t• 
Üstadı muhterem sorar: kadar bnnyo hazırlanmış. Ma- ve hizmetçi Madam Kalyopi- S er 1 ave 1 
S - Nazın evvel bir&der, dam ve Mösyö T roçki banyo nin yangına sebebiyet verdi- 1 - Nisan 931 celbinde 

yapmışiar. Sonra Madam Troç- -· i b. ·~· bir buçuk senelik hizmete tibi 
Mason musunuı 1 kı·ye •· Artık banyomuz bitti, gan tes ıt ettıgı ıçın ceza 1 fr 

k (383) Ü d ( 324 ) doğum u e at ile yalnız 
C - Masonlar kendilerine git yat demiş, hizmetçi yatmış. anununun üne ma - jandarmaya tefrik edilmiş olan 

böyle bir sual sorulduğu Evin t&van urası ahşapbr. Su desine göre takibat yapılma- (325) doğumlu efrat. 
zaman kat'iyen evet demezler, ısıtılan sobada dört taş üzerine smı beşinci mustantikliğe ha- 2 _ (316) ili (321) (dahil) 
sadece " biraderlerim beni konmuş ve tuğlalarla yapılmış vale etmiştir. Mustantiklik son dotv umlulardan yoklama kaçağı 

eski tarzdadır. Sobanın boru- hk'k k k k d kalanl ·ı ~741) 6yle tamrlar,, .demekle iktifa ta ı atı açma llzere evra ı ve a aya a arı e 
ları ahşap duvar yakininden ve ik N ı k t f t cil ederler. b. d · inci cezaya verecektir. o: ı as er a ve e anu-
yine ahşap ır pencere en 1 nundan istifade edip üç ay 

S - Masonluk ne demek- dışarıya çıkmaktadır. Boru ısticvap edilen Madam Kal- zarfında dehalet edenler ve 
tir? tellerle duvara tesbit edilmiş- yopi yatma emrini Madam (316) ili (323) (dahil) doğumlu 

C - Müntehap kimselerden tir. Madam ve Mösyö Troçki Troçkiden aldığım söylemek- olup ta her ne suretle olursa 
mürekkep gizli bir cemiyettir. de saat on birde yatmışlar. tedir. olsun henüz silih altına çağı· 
Akidesinin temeli ( sanii izamı Aradan üç dört saat geçtikten VilAyete Bir Müracaat rılmamış olanların sımflarına 

sonra hizmetçi Kalyopi yangın bakılmaksızın kimilen sevke-
kainat) tır, yani Allahbr. başlangıcım görüyor ve derhal M. Troçki viliyete müra- dileceklerdir. 

S - Bir masonun vazifesi nyui binada bulunan Troçkinin caat ederek kendisine Almanca 3 _ Celp (15) nisan ( 931} 
nedir? katibi Mösyö Frankile haber bilen bir avukat tavaiye edil· tarihinde başlıyacaktır. 

C- Biz sani izamı kainata verıyor. mesini istemiştir. Viliyet ta· 4-1·2 maddede yazılı D.lu 
F arankıl ev sahibi tarafın- ı b h ı f d (15) · (931) t · tapanı. Bize yaphğı iyiliklerden epnameyi aroya ava e etmi~ e ra ın nısan arı-

dan bırakılm•• iki yangın sön· b da Al bil k h' d b d l ki • dolayı ona minnet besler ve ey aro manca en avu at ın e ve e e verece enn 
dfirme aletinden birisini alıyor, t ·ı A h B bu tarihten evvel mensup 

bu minnetimizi yakınlarımıza yere vuruyor, fakat içi boş... asmaı gAT eyi tavsiy oldukları askerlik tubelerine 

Sinemalar 

Bugün aeyredecejiııi& 
Şehzadeb~ında 

HiLAL 
ıfncmıılarında birden 

sesli, ııözlll, 9nrk11ı 

HAYDUT ŞARKiSi 
muazzam şaheserd:r. Senenin ea kuvvetlı aeıli filmidir. Heyeti te;.ıı~ 
bafında ı Zamaoımuan yel'lııo baritonu LA VRENS TfBET bllhad1 

kızlıırdan ınilrekkep bıtle lıe~tfnlıı raks Ye danı tabloları pyanı te 
Buıiia ve yanıı aoıı 1 ıtınllııdca latlfado edlnlL 

Burün ,Uadils. 1, 3. S. 7, Gece 9 112 da 

OPERA SiNEMASI 
AUKI - MOUSOURls ve TSAKIRIS 

tarafından temsil edilen 

ASTIRO 
filmini g8steriyor. Bu filim Balkanlarda vilcuda retlrlleo 
birinci •esil .e şarkılı filim olup Romanya, Yunanistan, 
Mııır, Ye aair memleketlerde h•aılat rekorunu ka:ıanmlftır• 
fılnten: FELIX KEDi ( canlı ruim~r ) ile T ABERNJ\ 

( la anyol dam ye şarkıları ) 
Telefon: B. O. 3088 

Buglln 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
mükemmel opereti -' 

MAC OONALO'iıı 
ERNEST LUBITCH' in 

JEANNETIE 
tCiliA R L O 

Muhteşem 

MONTE 

Bugün MELE K sinemasındl 

İTTiHAM EDiYORUM 
tamamen Fransızca sözlü 

MUmessilesi : M AR C E L L E 
muazzam fil°' 
CHANTAL 

Bugün ASRİ SiNEMADA 
Janet Gaynor ve Ş A F A K filminİll.dJI, 
Georgea O'Brien mnmessillerl 

Birinci matine saat 1 de başlayor. 
Her akşam zengin varyete numaralan iyilik yapmak suretile öde- ikincisini de patlabyor, o da etmiştir. M. roçki banyo so- müracaatı behemehal lazımdır. 

miye çalışırız. Nazarımızda bü- .>oş ••. Kovalar ve destiterle su atı· basının bozuk olduğunu ve 5 - (4) fincil maddede ya
tün insanlar müsavidir. Bizden yorlar. Bir taraftan da istimdat tamir edilmesini evvelce ev zıh tarihte müracaat etmiyenler 
uzak kalanları daima aramıza ediyorlar. Bir bahçıvanla polis sahibi Ahit Beye müteaddit hakkında askerlik milkellefiyeti Bugünden itibaren Şchzndebıışı 

Salih Efendi geliyorlar, bila- defalar söylemiı ve gelen ta· 'tanununun mevaddı mahsua&sın· MİLLI SİNEMADA 
GABRIEL 

almtya çalışırız. hare de itfaiye yetişiyor, fakat mirciler tehlike olmadığı temi· daki ceza tatbik edile :eği gibi 
S- !Va on olduğunuz nere· evin üst kısmı tamamen yan· natmı vermiş!erd~. M. Troçki mezkür tarihten evvel bedel BEDAVACILAR şahı AD O LP HE MEN J 

deıı anlaştlar. mış bulunuyor. Abit Beyi dava ederek ( 10) vermiyen!erin de bedelleri • LT o N Dün Akşam &llJ' 
C - İşaretlerimden, söz- Bu sırada Madam ve Mös- bin liralık kitabının ödenmesini kabul edilmiyecektir. 1 E T U A L SINEMASI~_, 

terimden ve selam verişimden. yö T roçki kıymetli eşyalarile ve yangına sebebiyet verdiği 1•••••••1111•-•lilııı Pariae çevirilen tamar11e0
1 
~ 

S - Nasıl işaret vcrirsi- Mösyö Troçkinin hazırlamakta için cczalandınlmasını iste- FRA sız şimdiye kadar gördüğünilz fi- eızca söz.lü en rü:r.el eıer A 
niz? olduğu kitap müsveddeleri mektedir. Umlerden büsbütün başka bir AS R ı· 8 A J3~ 

C - Gönye, perger, tcs- kurtnrılıyor. Yangında Troçki· Katibi M. Frankil de yan- mev:ıua malik sözlü ve ıarkıb .,..., 
nin muhtelif lisanlardan 3 bin k b b ·· t T• t d büyük film. filminde büytik munffaklre.!_..11 ~ viye ruhu. cilt kitnbı ile Amerikalılara gının çı ması es a mı gos e· ıya rosun a A d V"'", 

S - Bunların manası nedir? ren ( 12 ) sayfalık bir rapor matineler 2,3<>-4,30 auvare 9,30 mlft&r. yal projum • 'g1f:J 
6nthğı ve henüz hazırlamakla b 1 B d 21 Mart 931 cumartesi aeaU reılmler lle FOx N d~ ti 

C - Ser veririm sır ver· meşgul bulunduguw kitabın bazı azır amıştır. u rapor a yan· ~RSANLJ KIZ ı hail hazır dClnya hav• t 1' 
d k · (B kt b ) h.b. · 'h 1' n aksamı saat 21,30 da Bu""'n hı' incl m~tı·ne sa• mem, eme tir. e aşı ta iri müsvette!eri ve (241) lirası .gmın ev sa ı ının ı ma ı y • • ı"· r 

s - Mütehassıs birader, yanmıştır. Yanan kitapların zünden tavan arasındaki soba Mu·· n ,. r N u rettı• "· ~ 
nazırı evvel, biradere bir se· maddi kıymeti ( 1 O) bin lira borusundan çıktığı anlatıl· ı I Hazırlanınız ! ! ! - f; 5 

tahmiıı edilmektedir. maktadır. 1 G 1 N A M A ~ 
lam ver. d B Mösyö Troçki okuduğu ki- '#- K • DÜNYANIN ~ 

(Bu işaret şu ur: aşpar· taplara ait notlarını kitap ke- M. Troçki şimdi Adada Sa- 0 fi ser} 
mak açılarak el brr pcrger narlarına ve içine koyduğu vuva otelinin bir göşkünde S Q N U Şehzadcb•tı 
ıekline sokulacak, kalp üzeri· boş sayfalara yazdığı için bO- oturmaktadır. Maamafih ken· Biletler Fransız tiyatrosu Ferah sineınafll'l_.ıc-' 
ne konulup süratle sağab d~~- yükl bir khadzinesini kaybettiğini disine mUnasip bir ev ara· gişesinde satılmaktadır. Yaklaşıyor.... Buı:e::d!e;eflı!0~;kın•·--
ru çekilecek ve aşağı ıraıu· söy eme te ir. Bu notlar me- maktadır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~1'!!'!'1!!!!!19!!1 .... _.!!ft!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!ll!Om~~!!!!!ll!!!!~!!!'!!!!~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~!"!'!"!'!!'!!!!!!!!'!!'!!!!!'--~~!"!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!l!ll!!!l!ll!!!!!!!!!!!!'!!ll!!!~'""'""be'J~ 

yirmi parça remi ile latanbuldan dikif tutturamayıp çalakürek kaç· Turgut reis te bizimle _, madan yükleterek yola düzüldüm. 
lstanbula geldiğim uman padipv Tarihi Tefrika No. 65 Yazan: A. 

OLUÇ ALi REiS 
Kılıç Ali Paşaıun Hahraları 

R.eb ıustu, sö:r.ünün geri· 
ıfni getirmedi ve biıden bire 
ciddileşerek: 

- Sen, dedi, hemen fstanbula 
fit 1. Süleymana söyle, donanma
ımı göndersinl. Piyale ile birlikte 
ıeni bir aya kadar burada bekli· 
)'Orum. Bu edepsizlerin muhakkak 
haddini bildirmeliyiın 1 .. (*J 

( •) Snlaymu ı Kanım! SllleJ'IDUo 
Tlll'pt rela ..,.. derdi. 

1 
Derhal reisin eline sanldım, 

öptüm ve: 
- Bir aya varmaz buradayız 

reis, dedim. 
Sonra Turgut reis tunu da ha· 

brlatmıya lüzum gördü: 
- Oradııki edepsizlerl kan· 

dırmak için biraz hediye, biraz 
para ratürmelisin. 

Reisin bu emrini derhal yerine 
l'•tiıdJm. Gemileri akıama •ar-

hın hu:r.uruna çıkarak olanı biteni 
anlattım. Sonunda da: 

- Turgut kulunuz rica ediyor, 
dedim. 

itte buraaı yalandı. ÇünkG 
Turgut, padişah falan dinlemez, 
ricada etmez, yalnıı herkese 
emrederdi. 

Ben ktanbula gittiğim zaman 
düşman Cerbe adasına gclmif, 
adamn şeyhini yakalamış, kaleyi 
de tellim almış. Fakat şeyh, 

düşmana senede alb bin egü, 
dört devekuşu, dört ceylan ver
meyi taahhüt etmif, sonra Turill• 
dun adaya diktiği hayratı parça• 
lıyarak imperatorlutun hayratını 
öpmüf ... 

Tam bu aıraluda bia de yb 

ayrılmış, denize açılmı,tık. Yolda mıılardır. geliyordu. 
1 

•-~" 
yanımın Radoı beyilc Midilll Derhal kaleyi sardık. Tam lstanbula geJdiğİJJ1 t. ~OJ'J 
sancak beyini de alclık. Sonra ıeksen gün keskin bir kavgaya çok güzel kartılandı~ bi•" 

11 Turgutla birleşerek Malla üzerine giriştik. iki bin gülle, kırk bin de da Sarayburnuoa inınlf• 
1
,r,.J 

yürüdük. Adayı aldıktan sonra ok atmıştık. Oraya sığınan düt- kış tutmuıtu. SabiJlere ~~~ .. 
do""'ru Cerbeye aittik ve adanın ·1erı· de birer ,.ıra bet a •· man gemı ,,. halkın alkışları ve · ·' on iki mil açığında demirledik. parçası gibi cayır cayır yanmışb. 

1 
ııe fr 

O akşamı böyle demirU geçir· Tam sekıenincl günü de düş· atılan selam top arı aJI JıJ 
dikten sonra erteai gün şafakla man kumandanı Alvaro bir san- lerimnde tatlı bir heyce 
beraber düşmana kuvntli bir dala binip Sicil;•aya kaçarken kabartıyordu. 
hücum yaptık. lık hamlemiz çok elimize düştü. Bunun üzerine de Sultan SelirTI lı tll 
yaman oldu. Turgudun kumanda kale sukut etti. biifl ııtt"' 
ettiği bir muharebede bizim için Allnhm iznilc bu gürültüyü de Kanuni Süleyman il# ~1 ıs' 
yenilmek mümkün olmadığından kendi hesabımıza uydurup din· caristan seferine ben µ~'" r1• 
düşmanı darmaduman ettik. Bu dirmiştik. Aldığımız esirler, ka· mıştı kl ben tekrar f yJf';1; 

hamlemizle düşmanın yirmi ka· dirgalar ve diğer ganimet eşya81 açıldım ,.e kıaa bir sa'V• Jıı1'1 ;J' 
dirgasmı, bir okadar da nakliye oldukça fazla ve mOhimdi. Düş· Sckız adasını, PoJye fit'" 
gemisini batırmışbk. Aralanndıın man kumandanlarından ikiıi de vurdum ve sonra tekrar I 
yedi tanesi Cerbe kaleainin kıyı· eairlc.r arasında idi. döndüm. f Arlı.-• -t-1 
larına sığınabilmit. ötekiler ı.. Artık istanbula yollanıyorduk. ,. 
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SON .. POSTA· 

DALOASI 1111 • • 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

1 BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün llndi Hepsi 

caba 
Merak içinde idi: 
kir Öldümü? Hün 

Çapa lmalAtanesinda tnr 
Yemek Meseler 

.._ ___________ MrJıarriri: Seroer Bedi __ _ 

~tliı llaJaju,/,,, - 103 -
0 

daha oturmadan enel J Alaturka aaat on bire ka-
Yazan: Ziya Şakir 

ve çoraplannı bir paket yapb. 
O aralık g6ziine lli,en kartvizit 
kutuunu da bunlann içine 
aardı. Bodrum katıaa indi. 
Çam&fJI' ocağımn yanındaki 
tuğlaludan birini de bu pa
kete adn aıla bağhyuak hep
Iİni birden kuyuya attı. 

TGtiln inhisar ldareaimn Ça
padaki imalitaneainde ,._Jııanlar 
ı .... ıatanede teua\itı wen lokan• 
tadan yemek y._iye mecbur 
tvtuluyorlarm~ Hastahk Ye itti· 
haaı:ıhk bile yemek yemit sibl 
farıoluıu.rak o itçi borçlanclırı• 

hyormuş. Ayrıca yemekten flki
yet edip, ycmlycnlerin tlklyetl 
de dinlenmiyormu9. 

Iİleliıae llatGndeki b&yik p· ı dar bekledikleri halde Joria 
~ aanlarak 6nlbıde- relmedi. Bu müddet zarfında 

İl tamamen doldur- bot durmamJ.flar, hazarlanmat
~~ ~ir hamlede ya- ludı. EvvelA hadiae mahallin-
'- içti. Ve ıonra ge- de giydikleri elbiaeleri klmilen . 

.._r.L.!Defea alarak; duvann değiştirdiler. 
Bunu, biı.e bildiren bir lfçlclir. 

idtliuı dotru ise, imal&tane mG
diirinün karara doj"ru cletild5'. 
Yenmiyen yemek içln para alın• 
maz. Y cnemiyen yemek te zorla 
yedirilmeL Nuarı dikkati cel· 
bedeıiz. 

• landalyeye yan Jorj, arkasından çıkan maTİ 
bar halde oturarak bir gömlekle iç çamqırlanm (Arkaaı ••r'J 

IOrdu: 
~t!:bin 1. ister misin?. 

• bqını duvara daya-
' ICSzleriııi kapamıftı. 

" bllıali herine r6zleriDi 
-.... O &fı111 kımıldatb ı 
~ lı.. Elbet.. Elbet.. 

evveli Robinin bar
\' lonra ötekileri doldur

• Jara kalan kadehini 

a 

odanın basık tavanına 
•cak kadar kalcL

ll.,c11 arkadqlar.. Bu 
~ ıerefine içelim. 

uırden: 

..... lıııJlk*toaııa .-fine. 
..!_emek yemifler, hem 
.... .,_ eden hadiseyi 

llaldetmişlerdi. Fakat, 
~ olmuttu? Banu, hiç

L. .. Yordu. Acaba, bu-
11UJ6k f edaklrlıklarla 
. İf matlup neticeyi 

...... -. IDidi? 
;,._ Hamit almllf mtı leh"'? 
L. ~dece yarab olarak 
~uttu? Ve aonra, 

~""""'IQka...;• tibl, padiphın 
d~ yahut yualanma-

s lll6teeuir olan uker
Ultan Hamidin bende

~biler &zerine bticum 
, leliınlık mahallinde bir 

~~mı idi?. 
• daha serin kanlı •e 
lb&Jıbld dllflinüyor ve 

ki: 
her halde pek bllyllk 
"r olmadı zamaederim. 

hliy6k birtey olaaydı: 
I..~ ~ caddelerin biraz 
-cJflk olmuı llzım 

? p .. 
akat. Tak'a buralara 

~ ~ he.ınz ak.edemez.. Biz, 

' ~ ıelclik.. Her halde '-j L. emek lhım ••• 
1 

.. ., teklifte bulundu. 

' ~ tGylo dolqıp ıele-
~·· laeİ>at birden itiraz 

' ... 
,~, 
'..._11rı. 
t~Yırt •• 
"' <Joria) te rbnedi. 

ti ' tevap verdi: 
~ J::- ıelmiyecek... O
..:.~ l~. &6rilftOk. Joıü, 
L~ L.,._ ~adını hiç bomu
~ ~kn aibi tam nk· 
~~~ bqana gidecek 

I L,.~ iP._ Eğer bu esnada, 
~ -ntarak bGytik bir \L.' ı:~~· ~ bu da 
~ td llUZe bır mecra 

~iai ~e .o zaman gelecek 
•diaeden baberdu 

Çocuk Bilmecemizde 
Birer Kitap Kazananlar 
Maçka 22 inci mektep 171 Nihat, 1 e·re K t K z 1 lımlr kordon orta mektebi 114 ilhan, 1 r ar a anan ar 

Edime BakkaJbat' mafaun Mehmet, Klfük Ayuofyada Demirci 80kak k 
Slhhat mektebi 174 Llml, Paaralb S $ulme11t, 19uncn ilk mektek 187 
Amerlkasa rarajı Tnflk, Kuaruacuk HUml, Pertemlyal llıeal 302 Cevat, 
Kuarunculr caddesi 22 numaralı 1aJıda PIJerlotl caddesi N. 42 Feyu, KUJdlH 
Bedia, Ankara l>ahlllye kalemi mahaUI caddesi N. 6ı Nermin, Tqkatla b8IGk 6 
mUdürG Ekrem Bey kerlmeıl Nurten, Saklp, Eakltehlr iltHJOn pollı komiser 
Zonruldak lılithatpaıa mektebi ım maarial Rqat Gümlipu)'11 caddeal 
Abid ... Yoarat l...etpata •ektebl n N. 27 ll•at, G3stepe mektebi N. t'17 
RüttG, Vefa .ta mektebi 30 Fikret, Zira, He7bell ada ŞGlıırU Ber 10kata 
lımlr lua muallim mektebi d&dilacil N. 1 Nlrlr, PerteYDlyal 11-ı 74 Esaver, 
11nıf Fehamet Rlfat, lamlr belediye $itli TueS..kl llleal 91 SMat, Vefa .-ta 
daktll•eu Şadl)'e, Ank.ua lluaa"7 mel&tt.bl N. \07 Galip, Nlfa.tata im 
mabaUeal ..ıatep plunaa tt Nal&n, orta mektebi D7 Glis.lde, Betlkta Mu· 
Aklııt)'lk T .. arcak Mkalı 10 Merih radfJe mahalleal N. 19 Emine lmlr 
Şlfll tramvar deponncla t6 eemU: erkek 11...a .. mf 1 N•ret, Ankara lı-
Buna laerll Mebdei HrYet tlcaretaneet &etpafa .. ktebl 655 JIBnfre, il. Eren• 

•ad Badapeat marko ucca 
Utfll B. kerlmeel Emel, lamir Kemal• N. 7-l-.2 Honp'e, Ynrat CBmhuriyet 
pafa kuuı Annutlı.ı kBytlnde ŞofBr mektebi .. nıf s TUrkln, Kay1erl lnöntı 
AHbaba lrerlme1I Meliha, Ankara Sa· mektebi 52 ~lçuk, Kadıköy Yeldef'lr-
karya mektebi lıt ilhamı, Ankara kıs meni Sea Lül nıelıtebl Fikret, Ankara 
ll1eal 101 Fatma, Sultanabmet Tenl BDyllk millet aedlııl muhaıebeslnde 
mektebi 12 Ahmet, Devlet matbauı tetklll memuru Cemel B. vaaltaıUe 
Glldcle RAflt, Be7otlu l.tlklll caddHI Neriman, Ankara Acl1l1• meslek mektebi 
13 Hil1e7la, Betlktaf 19 u11e• mekhp mlldüril mahtunıu Fikret, ltaliko acenteal 
302 Orhan, KadıkBy Gul ilk mektebi t.keader Oaman, Ankara C&mharlyet 
Nedim Hanım ve Beyler. mektebi Sı7 lılu•mmer Eey ·re Haaımlu 

Antalya Polis Müdürü 
Oegi,tirildi 

Ankara, 19 (H. M.) - Ar
dahan kaymakamı HJız Bey 
Antalya Polis müdüriyetine 
tayin edildi. ---
Mısırda Men'i MUskiraf 
Kahire - Burada Ömer 

Toıun paşamn riyaseti altında 
bir (Men'i mliskirat) cemiyeti 
tetkil edllmiftir. Cemiyete ilk 
hamlede birçok aza kaydo
lunmuştur. ---Troçkinin Yanan Evi 

_.Vilayet M&yö Troçkinin 
Adada yanan evi hakkında 
yapılan tahkikata ait polis
ten bir rapor istemiftir. 

Poliı ikinci şube mlldürlilp 
tarafından bu husustaki rapor 
Yillyete yerilmiştir. 

Tombala Müsabakamıza Her 
Olabilirsiniz .. Zaman Dahil 

Şartlar Pek Ziyade Basittir .. 
· BugUne Kadar Çekilen Numaralar( 17),(81),(52),(27),(13),(74),(41 ),(62),(51 ),(21 ), 
(7),(78),( 42),(22),(58),(65), (33), (44), (88), (40), (66},~~),(70),(24),(8),(32)dir. 

Müsabakamızda Lavhası Dolan Her Kari 
Mutlaka Bir Hediye Kazanacaktır. 

1 - " SON POSTA " ayın "7" ıinden kadar yapılan mllaabakalara nuaran m&him 
itibaren tertip ettiği tombala miisabakasına bir hususiyeti şudur: Tombala oyununda Jlvhua 
ait numaralan netretmiye başlamışbr ve de- dolan her kari mutlaka bir hediye kazaııacakbr. 
vam ediyor. Şimdiye kadar verdiğimiz izahat- Llvhalann adedi kaç olursa olsun. 
tan da anlaşılacağı •eçhile bu numaralardan Hediye listemizin bir kısmı tudur : 
evvel derceclilen (12) tombala kam Uıerinde (1) inciye : Nakten (150) lira veya (150) 
her ,on çekilen numaralan takip " çizmeyi liralık eşya. . 
unutmaYJDI.'. (2 nciye : Bır gramofon makineti. 

2 - Aradan bir mOddet g~tikten aonra l3 üncüye : N.akten (50) Jira. 
k•rtlar dolmıya bqbyacak, •SON POSTA" 4 üncüye: Bır radyo makineti 
da numara neşrine nihayet verecektir. 5 inciye : ~akten (25) lira. 

3 - lıte o zaman siz dllfllnccekainiz : (6 ı ncıya : Bır altın saat. 
Hangi kartm daha ziyade kazanmak ihtimali Verilecek hediyelerden bir kısmı da fUDludır: 
nrdır? Kendinize g6re bu karb tesbit ettikten Kadm ve erkek tapkalan, manikllr tııkıma, 
sonra gazete ile davet edilir edilmez bunu keten gömlek, ynn battaniye, pamuk battaniye, 
bize getirecekainiz. Dikkat ediniz ki ıeçtiğiıliz kolalı aömlek, kadın ve erkek temai7eleri, 
kartı getirip numara almanız içia gazetenin kazak, gllderi eldiven, tayyare bileti, kuftiiyG 
da,•ctini beklemelisiniz. yastık, kahve takımı, çatal, bıçak, kaşık 

4 - Getirilen kartlar tarafımızdan tasdik takımı, pijama, tekerlik, kol dilmesi, fırça 
edildikten sonra si:ıe aynca bir de sara nu- takımı, oyuncak, baston, kolonya, heykel, 
maruı verilecektir. el yemek ıepeti, çay takımı, ylln atlu, yua 

5 - Kartlann tebdili biter bitmez .. SON takımı, zarif dav~r Ye mua takvimi, dit 
POSTA" karilerini ıehrin bnylk ainemalarm- macunlan, elektrik feneri, trq makinem, 
elan birine davet ederek oalann lıumrunda brq bıçaklan, cep, mua, du•ar uatleri, 
" Noter memurlannm da koutrolll albnda deri para çantası, deri portföy, deri fentezi 
mlltebaki tombala numaralan pkilecek, aine- kadın çantam, deri eYrak çantuı, deri el 
mada bulunanlann duymalan için kaunan çantam, deri mektep çantuı, ipek çorap 
kartlar ilin edilecektir. kadın, erkek ipek boyun atkıal, muhtelif 

6 - Tombala demİf olan her kadm aalı1- cim Ye nevide kıravat, y(in yelek, ipek yelek, 
bi mutlaka bir hediye alacakbr. kqkol, hadın ve erkek iakarpinleri, elbiaelik 

MAKUL EVLENME 
A)qam yemeğinden aonra 

ldL Kllçftk ıalonda, Fahri Bey, 
henilz ıifmanlıyan gtllel bir 
adaman heybetli adınilaril~ bir 
aiyab sigara tnttllrerek gic:lip 
ıeliyordu. Kansa Nebahet Ha
nım, hill aanıın, rahat ve 
pler yhlil bir kadm, olunnUf, 
kahveaini içiyordu. 

Sobanın yanında, ayakta 
duran oğullan Necdet, baba.. 
gibi uzun boylu, anne.si gibi 
ince ve aanşındı; ıigara&lnı 
yakıyor ve ıöyliyeceji cümle-
leri bamlıyordu. 

Nihayet 16ylemlye bqladı. 
Ona dinlerken, babua odada 
gezinmekten, annesi de gülüm-
ıemekten vazgeçmişlerdi. Bir
birlerine canlan aıkılmıı insan
lann müşterek duyplarile 
bakıştılar. 

Necdet .azlerinl bitirmişti. 
kııa bir ınkfittan tonra Fahri 
B. 16z aldı: 

- Oğlum, dedi, aenin ta .. 
'' sawuru:ı benim botuma rit

miyor. Eneli, senin fimcliden 
evlenmeyi aklmdaa ı~rcliğini 
llmit etmezdim ; aonra da, 
intib•bına hiç aklım yatmıyor 
ve eminim ki annen de benim 
gibi d6ftlnllyor. lclll HllİD 
kann olmıya liyık bir genç 
kız değildir. 

- Neden, baba? Bu im 
benim hoşuma gidiyor . 

- Sen öyle zannedersin. 
Bu kız gllzel, batta çok gibeJ, 
diyeceğim yok... Fakat iş bu-
kadarla kalmıyor. Seni temin 
ederim ki bu iıdivaç ~n 
için felaket olur. 

- Peki, bu kız.m ne kusu
ru vu? 

- Ben bu loDD aleyhinde 
bulunmak istemem, fakat yal
nız fikirlerimi söyliyeceğim. 

İclal çok tuh, çok havai bir 
kız.. Hele okadar aerbes •. 

- Fakat bu uırda hangi 
kız aerbea değil? 

- Ama oğlum, lcW çok 
ıerbe1, lllmmundan fazla ser-
beı... Hiçbir kız onun ıibi, 
mayo De çektirilmiş reaimle
rini pzetelerde ncşrettirmez; 
hiçbir loz, onun gibi, yalnız 
bqma aeyahat etmez; ODUD 

aihi 1edi defa nipnlanıp ay
nbmt bir kıa g&teremezain. 
Atlı haldonda okadar aerba 

ve •çık fikirleri Yar ki, benim 
yanımda aöyJediği vakit ade
ta utamyorum, kızanyorum. 
Onunla evlenmekte ıarar 
ederaea, kulu, kölesi olur
ıun. S.... ağız açbrmaz, 
göı. açbrma~ Kıakançlıktan da 
çı1dmnm. Ben aenin bedbaht 
olmam istemem. 

Fahri Bey oğluna yaklqb; 
, ıtazlerinin tairini artbrmalc için, 
kanaman orada bulunduiunu 
unutarak, çapkınca bir kah· 
kaha ile ilave etti: 

- Sen bana çekmedin mi 
Allah qlana? •• Eminim ki tabi· 
atlerimiz aruında fuk yoktur. 
Ben aenin yaşında iken evlen
meyi habnmdan geçirmedim. 
Param vuclı ve eğlendim. 
Senin aen ekıik 1 Ben ıeni 
parasız bırakıyor muyum? 
Bildiğin aibi yqa... Otuzunu 
ıeçioce eYleninin. Hem b6yJe 
ıuh, HDİ baihyacak bir kızla 
değil; uala, alcıUı, temiz bir 
kadmla evlenirain. Hayatın 
kayıt altına firmH. Onun 
ihanetinden kerkmU11D. Bilikia 
hllrriyelin ır.abfuz kalır . 

Zira bir izdivaçta, iki taraf
tan biri mutlaka kurbandır, 
ben aenia babanım , kurban 
olmam iatemelil. kurban etme
ni isterim. Sen bana çekmif
ıindir, bana çekmelisin, anJa. 
dın mı oğlum?.. Haydi biraz 
aokap çık, gez, bava al , 
dftflln, 80nra yine konuıuruz. 

Necdet salondRn çıkb. An· 
ncal baş11ı1 önüne eğmişti. 
Fahri Bey ona doğru sakin 
adımlar atuken, kadın, sessiz 
sessiz ağlamaya başladı. Oğlu· 
nu değil, kendini düşünüyordu. 
Ojluna nuibat verirken, anne-
sinin yanında, bir cellAt man· 
bğı kullanmaktan çekinmiyen 
bu babanın sözlerini kendi 
kendine tekru ediyordu: "Bir 
izdivaçta, mutlaka iki taraftan 
biri kurbandır. Ben aenin ba· 
banım, kurban olmam istemem. 
kurban etmeni isterim," 

Akh hep oğlunda olan Fah
ri Bey, kansımn bu göz yq· 
larına mana Yermedi: 

- Nen var? Nebahet, nen 
•ar? diye aordu. 

Kadm sazlerini .silerken. 
mlltevekkil •e aakiıı: 

- Hiç, dedi, Necdetin hali 
bana ç.ok dokundu! 

İkbsadi Buhran J ,- Cümhuriyet ~ 
YunanistandaDa Ken- MerkezBankası 

dini Duyuruyor tktıaacli 1aaratm aa1a1uac1a bD-

Alııum malümata g8re bey· )'Gk bir amU olaeakbr. 
Çünkil: 

nclmilel iktıaadi buhran Yuna- 1 _ Banka par•••DD btlkra-
DiatmJ da aanmaktadl(. ı nnı temin edecek. 

Url8 MDeaiode ifllua mik- 2 - :l.konto n faiz; mlktu-
tan 87 oldutu halde urn lanna a:ultacalrbr. 
MnaiDCle bu miktar 119, 
1ft8 de 187 ye; 1929 da 
«J7 ye; 1930 senesinin aon 
altı ayında iae -481 e çıkmJt
br. Buna mukabil protesto 
ec:lilen poliçeler ı9'l9 ıenesin
de 88,655 e ve 1930 aenesinin 
ilk alb ayında İle 54,442 ye 
baliğ olmuftur. .. 

'-.. - Joııoı .. :_ 
' • ._... gelmemeaiae na-

7 - Tertip ettiğimiz etlenceye iştirak kumaşlar, kadın ve erkek için, fotoğraf maki· 
etmek için hiçbir uhmet yoktur. Yapılacak nesi. ıinema koltuk bileti, ıinema loca bileti, 
bnınn fedakltlık evvelce nep-edilen tombala dolma kalem (mürekkepli) dolma kalem (kur-
kartlanm kesmek, gazetede çıkan numaralan tunlu), dolma kalem (boyalı), lügat kitaplan, Yapl1acak Yollar 
bu kartlar ilzerinde takip edip çizmek, niba- roman kitapları, hikiye kitaplan, eilence ki- ~anbul belediyesi 6n6milz-

Bu bankaya hlasedar olmak, 
memlekete blly&k biz:net 
etmek demektir. Aynca 
khb bir it yapmaktır. Bu
gün ytiz lira verip alınacak 
bir hisse senedinin yum 
kaç lirayı bulacağım fim
diden bilmek mllmldba de-
ğildir. 

~ ~etltlz nL• 
'... IDuuım birtey 

l. ~ ~kadar bekliyeceğiz ? 
.,, lUJb Aat OD bire 

--~~~~~~~~~ 

yet kur'a ıUnO ainemaya ıelmek, kqidede laplan, tuvalet aabunlan, tırnak fırçalan, deki hazirana kadar Şişlideki 
buır bulunmak Ye bir de meccani ainema llıtik atıngerler, muhtelif kremler, pantalon Çınu caddesi ile Yqilk6y \ 
seyretmektir. ukıJan, peçete takımı, Loayon, tunak cillll, caddeaini yapmaya karar ver-

Dikkat allrme, Çini Klitabya tabağı, kadın podrası, miftir. Çınar caddesi tamamen 
Kuponlar ,.azetenin bq tarafındadır. briyantin, çini Kntabya llllrabiai, çini Kntahya parke .,e ufalt piyade kalda-

8 - Tertip edilen mOaabakanın ılmdive vazosu illh... · lar-'- ı1---•..L.-
, .. ________ ..,.. __________________________________ ._. ____________________ ~ı nmı O as yap ~ur. 

Fakat yOzde alb faizi mu
bakk•k bilmelidir. 

Her bankada lılueclar JUlla• 
bllinlaiz. 

1, 
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Çocuğunu 

İstikbalini 
Seven Anne, Onun 
Düşünen Annedir! 

Alarak Bir. Kumbara 

Çocuğunuzu Sevindiriniz 

,. 'TÜRKİYE 

DOKTOR FEYZİ AHMET 
Cilt. Saç ve zührevi hastalıklar mütehassısı. 
Cumadan maada her gün saat 1 O dan 6 ya kadar hasta 

kabul edilir. 
Adres Ankara caddesi No. 43 

1 

Auız ve uış1erm 
Muhafazasını 

temin için 
Kullanılması lizımgeleu 

Yegane Macun 
Radyolindir 

ıstaııbul ikinci icra memur
luğundan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmui 
mukarrer Balatta iskele cad
desinde Değinnenciyan Efen
dinin un fabrikası ittisalinde 
, ... u~o~es vatka üstüoü ve iplik 
fabrikasında mevcut olup (etiiv 
kazam, toz, rayser temizleme 
klofer ve sair makine ve ka
z.anları ve teferruatı muhtevi) 
makine alat ve edevatı ( 26-3-
931 Perşembe günü) saat on 

Telefon lstanbul 3899 

Dr. A. KU1iiL 
Cilt, Fr~n~ Belsoğuklufu ve ademi 

U:tidar muayene ve elektrik tedavihaneaL 
Kar ı k&y Börekçi fınnı aırıuııanda No. Si 

Belsoğukluğu 
Ve Firengiye 

Yakalanmamak için 

PROTEJiN 
kullırnınız. Her eczanede bulunur 

PANGALTJ SiNEMASINDA 
K. Şevki H. temeli heyeti 25 klşlllk 

büyük konser iFFET MELiKESi yahut 
YINEVEF A facia 9 perde 

İstanbul icra riyasetinden: Ki
bar Ali kardeşler mahtumlan 
unvanile fstanbuldl\ meydancıkta 
Şamlı hanının birinci katındaki 
dairei mahsusasında icruyi tica
ret eden ve İzmir ve Samsunda 
şubeleri bulunan Sarım, Fettan, 
Rıza, Muhsin ve Hikmet Beyler-

den müteşekkil kollektif şirketi

nin konkurdato için mühlet itası 
talebile İatanbul icra ve itiraz 
pıuciine vuku bulan, müracaaHarı 
(lzcrine icra kılınan tetkikat ne-

ticesinde konkurdato talebinin 
nazarı itibara alınmasına ve icra 
ve iflil kanununun 278 ve 279 
uncu maddeleri mucibince borç
luya lki ay mühlet verilmesine 
Ye 16tanbulda Babçekapıda Ana

dolu hanında 13 numarada avukat 
Salahattin Beyin komiser tayinine 
ve Samsun ve lzmirdeki eşyanın 
tcsbiti ve kıymetlerinin takdiri 
hususundıt komisere muavenet 

etmek üzere lzmir birinci icra 
memuru ile Samsun icra memu-

runun da komiser tayinlerine ve 
itbu mühletin ilinile beraber 

icra tapu .sicil memurluklarına 
bildirilmesine karar verilmiş ol
duğu ilan olunur. 15-3-931 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Be1-
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükumet konağı civa-
rında eski İkdam Yurdu kar
şısında 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

Dr. Horhoruni 
Belaofukluğu - Frenai ademl lktlda! 

tedavihancaL Beyoj'lu Tokatliyan ya
nında Mektep sokak 35 Tel. BO. 3152 

oğum ve kadın hastalıklcqs 

iki buçuk ile on üç buçuk 
a.n.sında işbu ilan başlangıcın
da )"clZılı mahalde sablacağm
dan talip olanlann muayyen 
gün ve saatte, Memuriyeti
mizin 931-80 dosya numarasını 
lınınilen .ı .ıhallinde hazır bulu
nacak memura müracaat et
meleri ilan olunur. 

mütehassısı -----
- ŞERMİN MAGAZASI - Samsunun D o K T o R en şık ve en ucu1 mal satan tlcare-
tnn~idir. 

KOBAY ISTIYENLERE - Kobaya 
lhtiyllcı olan doktor beylerin şehreml· 
nlndc Saray meydanı caddesinde (64) 
aumaralı haneye mtlracutlan 

--SATILIK PlY ANO - Alman markalı 1 
güzel bir piyano acele nhlılrtır. Be· H •• • N • 
_yo-ğlu _T_ıır_:a_b:ış_ı _T_uıu_m_bıı __ ı_o_ka_k_N_o._3 useyı~ aşıt 

ÇADJRCI - Mahruti mühendis eald 
ve ycnı çadırııır bu'unur. lstanbuı ça- Türbe, eski Hilaliahmer binası 
dırcılar No. 25 RUştU 

Kf RALIK KÖŞK - ı: cnköy btar No. 1 o Telefon lst. 2622 
yon karçmnda Nebil beylıı kZifkll-
nün alt kıımı kiralıktır. 

. 
1 

VAPURLAR 1 
Cuma 

Bugün Beklenilen Vapurlar 
Sami - Türk - Rizeden 
Aydın- ,, - Cideden 
NiJüfer • Türk • Mu d a n 1 a , 

Gemlikten 
Güzel Bandırma • TOrk • Ban

dırmadan 

Recele Karol 1 • Romanya KB•· 
tenceden 

Exantiya • Amerika - Nevyork· 
tan 

Amantea - Alman • Hamburg· 
tan 

Palestina - balyan • Batumdan 
Çiçerin - Rus • Odesadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Antalya - Türk· Antalya Mersine 
Marmara- ,. -Mudanya gem-

liğe 

Feyyaz • Türk - Bandırmaya 
Lesb'an - İngiliz - Liverpula 
Andros • İngiliz - Hamburga 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
Baş1 B. 2362 .Şube acentesi: Sir-
keci Mühürdar zade hanı L 2740 

Bozcaada Postası 
( EREGLI) vapuru 22 

mart Pazar 17 de 
idare nhtımından Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, 
Ilozcaada'ya kalkacaktır. 

t;' 

S UPLEKS tıraş bıça 
He~slnln fevklndec}ir 

SUPL~KS - PLA 1 iN ise 
Yirminci a snn bir ahesrr'd 'r 

Eskişehir Viliyetinded 
Eskişehir-Çifteler tarikının 17+000-22+000 kiloıDe~ 

arasında yapılacak tamirab esasiye 15486, 68 lira bed dll 
14 mart tarihinden 5 nisan pazar günü saat on beşe kt 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. ~ 

Talip olanların bedeli keşfin % 7 ,5 ğu nisbetinde te~ 
akçesi veya bank mektubu vermeleri, inşaatın devam ."'.~) 
tince bir fen memuru veya liyakati Nafia başmühendısli\; 
musaddak bir çavuş istihdam etmeleri meşruttur. Evrakı 
fiye, şartnameyi görmek ve inşaat hakkında fazla IDaJ 
almak istiyenlerin Nafia başmühendisliğine ve ihale gnoil 
vilayet encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Büyük Tayyar 
Piyankosu 

3 üncü keşidell nisan 931 dedi 

BÜYÜK ikramiye 
100,000 LİRADIR 
A Y R l C A : 40,000, 15,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 
VE: 30,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT V ARDJR 

TÜRKLER iÇiN 

İSTASYON tOKANTASi !ALMANCA OOR°ENME USUL 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 

Ayrıca 1 liraya 3 ye
mek 1 lath 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 
Doğum ve kadın hastalıkları 

Mütehassısı 

DOKTOR 
;RIZA ENVER 

Cağ'nloğh.ı Emnlyd aandtfı kutı•ı 
No 37 - Tel. 2. 2683 

BULUNMUŞ Bit{ KARNE - Ana

dolu tlmendlfcrine ait bir karne bu

lunmut olduğundan sahibinin Galatada 

Karaköy Pallsta avukat Kenan Ömer 

Beyin yaııhane•lne müracat eylem~L 

---·----
SÜNNETÇi - Fidan Şevki Karaklly 

Halil pBfA S. N. 6 aorunm. 

LEZZEn.l TATU VE ŞEKERLEME
LER - Baklava, b6rek, peksimet, ba
dem eır;mul, ıuaıım helvası, aşıue renç
ler vo ihtiyarlar lçln çok leuetJe ve 
zevkle yenir. 

Şffll: Bomontl istasyonu !net pqa 
aokafı nurnara 5 Muhlis 

MUHTEREM T0CCARLAR - Gürn
r6k it1erlnl:r.de istifade aQrat teablllt 
ve teminat lateraoulıı; bahçekapı Aıop
yan hanında llhaml Ahmet fumıwn 
veriniz. 

Satılılc Köşk 
Erenköyünde, istasyona bir 
çeyrek mes.:Jede (30) dönilm 
arazısı, (1) kuyusu (8) odası 
ile bir köşk ucuz olarak 

sat:ılıkbr. 
(Satılık köth) kaydile gnzetemi:r.e 

mtlracaat 

Miielli.flerl ı 
HERMANN SANDER 

Alman llHm mDtchuau ft 
mualllm.J 

Sene 1930 
1 Ciltte 3 Kuım Fiab 250 Kr. 

fstanbulda Hüsnütablat matbaasından 

l Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetierinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

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

memııun kalacaksınız 
Protestolar !!'isli srön1lmemlt bir aüratJe wfder .. 

Patolog, Bakteriyoloı 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MU ALLI MLE RI r-4D EN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

Muayenehaae ı Telefon İstanbul 232l 
lkametilhı ı ,, ,, ~ 

BULGARİSTAN, ROMk'llYA - Ve 
biltlln Avrupa şehir ve köylerinin eıle-
rinde kullanılan idareli yer.ıek •obalan 
ehvea fiatl• yapmaktayım. Bu sobalar 
odanıza 111tbfı rlbl ou, on beş okkalık 
su ha:r.neal, Tkl Uç tepsi kızartmak, üç 
dört tencereyi pişirmek ıılbl l.ırkaç 
çqit hhuıetl sr6rmektedir. 

Galata Topcular caddesinde 
(23) numarada ALl HOSNv 

Zayi - Kırklareli askerlik 
şubesinden aldığım askeri ve
sikamı kaybettim. Yenisini ala
cağımdan hükmü yoktur. 

Mısbk Yaşar 

Zayi clizdan - iŞ b~ 
aından aldığım 19895 nuır.-ı",_ 
btsamıf cii.zdanımı kaybet 
yenisini alacağım hökuıll "f°' 
tur. Ne~ 

• MiS ITRİYAT FABPiKASI $ 
llh • kolonya, loıyon, potra. 

10
, il' 

gllıerln aııbun)an bUtUn ~'?r~;ıJI~ 
lktL BllOmuru maf uılarda ·~ .....ııı 

·soN rosrA 
--------------~ _.eı"1 

evmt, Slyut, Havadla ve Halk 1 

klare ı latan~uruos:n•B1!1' 
Şeref aobğı 35 - J7 

1400 kr. 
750 ,, 
400 • 
150 • 

1 Sen• 
6Af 
s ,, 
1 " 


