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İSİMLER 

Vecihe Hanım '"' çocuj11 
V ~cihe hanım, mahkemeye 

mllracaat ederek kocasını, bir 
başkasile evlendirmiye teşeb
büı eden bu boca hakkında 
şi~iyette bulunmuştur. Adli 
takibat yapılmaktadır. 

Kiralık 
Eviniz 
Var Mı? 

"800,, MORACAATÇIDAN 
BOYOK BiR KISMININ iSiM
LERiNi LOTFEN OÇONCO 
SAYFAMIZDA OKUYUNUZ 

Firariler Birbirlerine Ateş 
Püskürüyorlar 

, 

Hal (Hususi) - Şeyh Saidin oğlu Salihattinin ep 1 mahkumiyeti münasebetile Suriyedeki firariler 
arasında, birbirlerine karşı şiddetli neşriyat başla
mıştır. Salahattinin Bağdattan Halebe P,eldiği za
manlara ait bazı dedikodulardan çıkan bu kavgalı 
neşriyata Refik Halit te kanşmışhr. Salahattinin 
kendisi1e temasta bulunduğu hakkındaki haberleri 
çıkaranlara "alçaklar!,, diye hücum ediyor ve Suriye 
hükumetinden, kendi emniyetine karşı hareket 
edenlere merhamet etmemesini istiyor. 

Şişli Güzeli Selma H. ın Ölümü 
• 

Annesinin ithamına 
Dr.IarCevap Veriyorlar 

l 931 senesi güzellik mü· 1 
sabakasına bir numara ile -
giren (Selma) Hamm acıklı 
bir 8Urette wlat etti. Ba ha-
mmın hastalığı, nadir tesadiif 
edilir, ihtilat etmiş bir anjindi. 
Hastayı gören ve tedavisinde 
bulunanlar doktor Cemil Pş., 

Taptas, Ekrem Behçet Bey• 
lerdir. Hastayı gören diğer 

doktorların rolleri ikinci de
recede kalmışhr. 

Şişlinin en güzel kızı den
mekle maruf Selma Hanımın 

annesi Nadire Hamm, bu 
acıklı ölüm hakkında bir 
mektup neşretti. ÇocuğuDUD 
(Devamı S inci Selma Hanımın son re•mİ 

Lokantada 
• 1 
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( Halkın ~si l ı DABILI HABERLER Veremle Müca- ._ _________________________ _ 

dele Karşısında 
Halkın Fikri 

Veremle mOcadele isin 
esub bau tedbirlerin alan
maaı düfilnGlüyor. Memle
kette birçok tahribat yapan 
bu afete karfı mGcadele 
sribl atır vu.jfeyi Gzerine 
alan cemiyetin bütü varidatı 
aenede birkaç bin liradır. 

Bu para ile bir İf ııörmek 
milmkün olmadığı içindir ki 
baz.ı keyif maddelerine. bu 
ite tahaiı edilmek üzere, 
biraz z.am yapılması temenni 
olunuyor. Bu temenni kar
şısında halkın fikrini 
tesbit etmek için dün teaa
düf ettitimiz. kim,.elerle 
görüştuk. Şu cevapları aldık ı 

Ihsan İsmail B. ( Maarif i'Öz 
bastahklan m!itebassısı } 

- Ben şunıı kaniim ki bu 
gibi işleri hilkümetten bekle
memelidir. Çünkü hükftmet, 
içtimai ihtiyaçlarla, bütün te
ferruatile meşgul olamaL içki
lerden verem için bir miktar 
vergi alınması ve mücadelenin 
teksif ve tevsü muhakkak 
lhımdır. 

Nazmi B. ( ~adıki>y, Baba· 
riye caddesi, 30 ) 

-Vallahi. zannederim, müs
kirat nzerine veremle müca· 
dele teşkilatını tevsi için biraz 
resim konuna iyi olur. Hatta 
bendenize kalırsa bütün keyif 
yencı maddelere bu resmi 
teşmil etmelidir. Veremle mn
cadele halkın kendi teşkilltı 
olmalı, bu iti halk kendisi 
yüriltmelidir. 

Yani hükümetin bu hususta 
yardımından ziya~ balkın 
yardımlan bu işi muvaffakiyete 
laal eder. 

* Ahmet Halis B. (Samatya, 
Seydi&mer mahallesi, Hamallar 
hanı aokajı 43) 

- Benir.ı fikrim de arka· 
daşrmın ıöylediği ıekildedir. 
Veremi~ mücadele farizei 
vataniyedendir; çünkü, mt.se
le sıhhati umumayeye aittir. 
Bunun için mllkeyyifata, müm· 
klln mertebe. verem mücadele 
cemiyetinin varidatını ve teş-
kilibnı artıı mak ıçın biraz 
resim ilave edilmelidir. 

Emniyet 
Sandığından 
Bir Sual 
Bu iki Muamele Ara
sındaki Fark Acaba 
Neden ileri Geliyor? 
Dnn bi%C, Emniyet sandığına 

ait iki defter gösterdiler. iki 
zat ayn ayn liç ay fasıla ile 
Emniyet sandığından ( 15 ) er 
bin lira istikraz etmişler. 

Her ikisi de ilk sene borç
lannı tesviye edemiyerek mua
melelerini yenileştirmişler. Mu
amele tarihleri de aynen Uç ay 
fasılalı ve faiz müddeti her 
ikisinde de (15) aydır. 

Emniyet san ıhQ-ı tarafmdan 
bu iki zat için çıkarılan hesap 
şudur. 
Blrlnclllı 

5000 Lira. reetılmale 11ahuben alınan 
3405 Lira, lS aylık faia, komlayon, 

tasa.inat ve.saire malfafı Damı 

altında 

640S Lira, bl~lnln tuTfJ• ettlil para 

lklnclah 
9000 ur. , .. uhDal• mah8Ubea alınan 
3124 fa~ 1S ayhk komlayoa tnml· 

aat, •eaalr• aıaarah 

'124 L!ra, lklnclnira tuvl)'9 ettlil part 

Garütrıyor ki Emniyet aandığı 
tarafından icra edilen ve ayni 
~rait dahilinde bulunan bu 
iki muamele arasında faiz ve 
masraf namı alhnda (281) lira 
bir fark vardır ki bu fark ol
dukça büyük ve pek barizdir. 
Acaba bu frırk neden ileri 
geliyor? 

iş Bankası r«er~ez 
fAüdUrlUgU 

iş Banka.. Ankara i4arei 
merkez.iye müdür il F etbi Halil 
B. istifa etmişti. Yerine birinci 
sınıf müfettişlerden Sami Bey 
tayin edilmiştir. 

Bir Van~osit;inin Marifeti 
Yüksckkaldmmda hırda· 

vatçı Minas) an Efendinin 
mağazasında çalışan Y asef 
Efendi m3ğnzadan çıkıp evine 
giderken üzerinde para bulun-

-ff 
Bir zat: duğunu hisseden iki yankesici 
- Şu sırada başımda kavak kendisine or.ıuz vurmak ıure

yeli esiyor. Onun için vazgeç tile paraaım almak istemişler. 
azizim. Fakat Y asef Efendi vaziyeti .. 

Alber Bey ( Kasımpaşada, an1amışbr. 

j İstanbul Müntehipleri Anlaşılabildi Halk 

M.. k I d ·s Fırkası una aşa ar an onra Nizamnamesi 

Şehrin 16Meb'us Çıkar-
ması Da Kabul Edildi 

Dnn öğleden evvel teftiş heyeti encümen işlerile meşgul 
olmuş, evkaftan belediyenin devren aldığı medreselerle dük
kanları kira ile taliplerine ihale etmiştir. Öğleden sonra şehir 
meclisinden aldığı yardımcı aza ile meb'us seçmek hakkına 
sahip olanların hakiki yekununu tesbit ile uğraşmıştır. Bu iı 
saat (4,5) ğa kadar sürmüştür. 

Ondan sonra vilayet idare heyetinden defterdar Şefik, 
sıhhiye müdürü Ali Rıza, ziraat müdürü Tahsin. maarif mü
dürü Haydar Beylerin iştirakile vali Muhittin Beyin riyasetinde 
mfişterck toplantı yapılmış ve lstanbulun çıkaracağı münte
bibi 1ani ve meb 'us miktarı tesbit edilerek mazbata halinde 
imza edilmiştir. 

lstanbulla Çatalca, Kartal, Şile, Silivri, Yalova mnlhak 
kaıalarında meb'uı seçmek hakkına aahip (312160) nüfus 
tespit edilmiştir. 

Bu rakam üzerinde meb'uı miktarmın 15 mi, 16 mı ola
caj'ı ibtilif a ıebep olmUJ ve Mecliste ufak münakaşalardan 
ıonra 16 rakamı llzerinde karar kılınmıttll'. lstanbul 1559 
mnntehibi UDİ çıkaracakhr. 

intihap kanununa nazaran 30 bine kadar 1 ve 30 bin birden 
itibaren her yirmi bin nnfua bir meb'us çıkaracağına töre 
(300) binden (330) bine kadar ela (16) meb'u.s çıkanlmaaı 
llzımgeleceği hesap edilnıit ve bu hesap kat'1 ot,rak 
kabul ed'aJmiftir. 

T eftit heyetine din de (65) itiraza mllracaat etmi,tir. 
Şimdiye kadar mOracaat yapanların miktan ( 117) ye balij' 
o!muttur. 

Genç Bir Rus Kızı 
Kendini Öldürdü 

Son seneler, daha doğru'Su 1 dığı vasıta, çok kuvvetli blr 
son aylar içinde, üzerinde du- zehirdir. 
rulacak kadar ııklaşan intihar Genç kadın bu ıehri l~r 
hadiselerine dün gece bir içmez ölmemiş, hadise haber 
yenisi daha ilive edilmiştir. alınınca hemen lngiliz basta-

Bu son hadise üzerindeki nesine kaldmlmıştır. Fakat 
tahkikatımızdan 'u malumatı zehir çok tesirli olduğu için 
aldık: M~tm~~el Mariyayı kurtarm&k 

Taksimde S1raservilerde bir mumkun olamamış. ve genç 
Rus kızı biraz sonra ölmüştür 

aparbmanda oturan Mariya intihara sebep olarak, mat· 
isminde bir Rus Matmazeli mazelin asabi bir butalığı 
dün gece ıaat on birde intihar ileri sürUlmektedir. Bakahm 
etmiştir. Matmazel Mariyanın polis tahkikatı ne netice vere· 
kendiıini öldürmek için kullan- cektir ? 

Dün De Toplanan En
cümen, Bazı Maddelerin 

Tadilini Kararlaşhrdı 
Ankara, 23 (Mart) - Halk 

fırkasıda Kırklar heyetinden 
nizamname encümenine aynlan 
Trabzon meb'usu Hasan, Gn
müşane meb'usu Fehmi, Ce
belibereket meb'usu Sabri, 
Denizli meb'usu Necip Ali, 
Giresun meb'usu Hakkı Tarık 
Beyler dün toplanarak Halk 
fırkasının nizamnamesini tetkik 
ve tadile başladılar. Kabul 
edilen ilk ıslahata göre fırka
nın idare heyeti badema 9 
azadan değil. fakat 35 azadan 
terekküp edecektir. 

Yapılan tadilat, umumi kon· 
grede kat'iyet kesbettikten 
sonra tatbik edilecek.tir. 

Kongre Mayısta 

Halk fırkuınm kongresi 
Mayıım ilk baftumda olacak, 
ıneclia te konrreyi takip ede
cektir. Şu halde meclisin kG
pdı Mayı110 ortaaında yapıla
cak ekmektir. 

?rofesör Gabriyelin Dersteri 
Dartılfünun arkeoloji mö .. 

derrisi Mösy8 Gabriycl bir 
nisandan itibaren aan'at tarihi 
ve isan atika denlerine baş

lıyacaktar. Dersler iki ay de
vam edecektir. Dersler Fran
vızca olarak Yerilecek ve ay
rıca Tlirkçeye de terceme edi
lecektir. 

Efemi na Ordu 
Rumelihisannda Aarpacı 

Havuz arkası, Fani Bahar - Niçin çarpıyorsunuz., ne 

Emin mahallesinde 4 numara
lı evde oturan madam Efe· 
.nina geçen gün kendisini 
Rumelibiaarından denize at· 
mak ıuretile intihara teşeb· 
büs etti ve kurtarılarak 
Beyoğlu hastanesine nakle
dildi. Efemina dün hastane· 
de 8lm0ştür. Polis doktoru 
ölümtinü şüpheli gördüğü için 
ceaet Morga gönderilmiştir. 

aparhman 2) istiyorsunuz? deyince yankesi- Bir Deri Fabrikası Açlldı OarUlbedayiin Vaziyeti 
- Bugüı.kU verem mOca- cinin birisi bir jilet çıkararak: Yedikulede 100 ıiıtem de- DarGlbedayl murakabe encil· Avrupa Telefonu 

dele teşk!Jatımı~ zayıftır. Bunu _ Öyle vurulmaz, böyle meni dün rece Vali Beyin riya· lstanbul - Sofya telefonuna alt 
kuvvetlendirmek milli bir vaıi-· d y f El bagat makinelerile tcchiz edil- setinde toplanarak müeHesenin mukavele imzalanmalı \i:ıercdir. 
iedl·r. 0 -- kendı·m m•11kı'rata vurulur, emit ve aae en· 931 bGt • 1 ucu u... b k miş bir kösele fabrikaS1 ya• çeaın tetkik etmiştir. Bu hat yapıldıktan ıonra bir 
Y~rem mllcadelesi için biraz dinin aşından gôzllne adar DarGlbedayiin mGıtakbel ıekll taraftan Ankaraya, diter taraf· 
resim konmuma ıiddeUe yarmııtır. Yankesicilerden biri.ti pılmışbr. DDn fabrikanın kO- hakkında katı 'karu eehir mec· tan da merkeıi Avrupaya rapte-

Günün 

Primler Veriliyor 
Ankara, 22 - Smai ~~ 

ıe1ere nrilecek primlerin ~ 
tine ba,Jandı. !)28 ıcncıl • " 
lıtibıalibn binde (25) l niıbcti' ti> 
prim verilmesi tekarrür ,,_ 
Fabrikaların borçlarJ kumıeo illl" 
-.e luımcn de 930 ıencsi P'j29 
)erinden mahsup edilecektir· . 
primleri de tubit edilmekt~ 
Hu primlerin Sanayi ve l\laa il
kankası obligaayonu olarak .,eı 

'Ai~ad: ~ür;:~~~;ja lttih•• 
Almanya ve Avusturya bil~ 

metleri, ikbaadi sahada elbirli. 
ile hareket için yeltdiğerile fil~ 
z.akereye ıirişmiye karar verlll~ 
lerdir. Aralarmda bir güınr il• 
ittihadı vücuda 1retirecekier~r 
Bu birlik ilerde imkan görüfdLI.,, 
tnkdirde siyaa.-eten de birJe,ın'r 
mukaddime teşkil edeceklif• 

M. MUller Öldü 
Sabık Alman başvekid ıJ. 

Müllc.r vefat etmiştir. .. 

Abdülkadir Kemaliye Da! 
Haleptcn bildirildiğine ~o: 

Abdülkadir Türklük aleyh•" d• 
ıö:ı söylediği için AntakY,' 
mufassal bir dayak yemittil'• 

Millet Meclisi Dagıltyaf 
Millet m~clisi perşembe ' 

n6 son lçtimaını aktcdccek-_.~ 

Judapeşte Sergisine lştiP" 
l:ımir tüccarları Budap~ 

serıisioe lftirake ltuar ..
mif lerdiJ'. 

Başı Kesik Ceset 
Buna cinnnda bqı ~ 

bir cuet bulunmuttur. Hüvir
meçhuldür. 

(stanbulda Taksi Çoğal' 
Belediyenin taksilu hak~ 

da vazettiği takyidabn tal "4 
mevldine airmesioden e.,., 

1 
atide istifade ~midile piya~~l, 
bildijimiz •ekildc 300 v
otomobili çıkarılmıştır. 

Nevruz Bayramı 
Dün lranhlann neV1u:ı b•~ 

ramı olmak münaıebetile ,J 
retanede merHim yapılmıf~~ 

Divanı Muhasebat Reish!'t 
Fuat Beyin Divana muhase}>~o 

riyasetine intibı meclisin buf1111 

celsesinde yapılacaktır. l 
Devlet Bankasma Ragbe 

Ankaradan gelen haberle~ 
göre Devlet bankasma raJ'b' 
ıründen güne çotalmaktadır. 

Yeni Müzeler Müdür~ 
8
. 

Yeni Mü:ıeler müdürü ,A:J.ıJ 

dün vazifesine başlamıştır. .,,..,,,,,, 

SPOR 
MÜSABAKAMIZ 
Galatasaray ile Feoerbatıçe 
araamda yapılan ve 0-2 fene
rin galibiyeti ile neUceleoell 
maçın "neticeyi tahmin" 01ii1•" 
bakaıı ceYapları ftdera•Y~" 
riyasetince dün tasnif edibi' 
bitirilememiştir. Bu tasnif l>~ 
fÜD bitirilirse yarın aeücc1· 
ar:ıedecetiı. 

taraftanm. yakalanmıf. 6bllra0 kaçmııbr. pt reami icra edilmiştir . llainde verilecektir. clilecektir. 

c:.=======================~~===:==============================~========================================================~ 
Son Posta'nın Resimli flikagesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Türk Ocakları 

{ocAKr 

1 : Hasan B. - Pazar ola ocakçı 
~eden öyle mahzun duruvomm? 

2t Hamdullah Suphi B. - Hasan Bey. 1 
ismet Paşaya bakamıa... Elinde büyllk bir 
aGplıp var. 

3: Hamdullah Supbi B. - Bak, gidip bi- ı 
zim ocağı aüpurecek. 

4: Hasan B. - Sade ocağı ıın~n~eld~ 
iyi ... Fakat görünüşe bakılırsa bepınızı ailP 
ve ocağın içinde senin "kurum,. un kallDI 



1 - Eski terbiye aiıtemi, mektep 1 
fOCUfunun kafası Üzerinden aeçen bir •ilİn
dirdi. Sivrilen kafalan ezer, hepaini bir 
seviyeye getirirdi. 

2 - Yeni terbiye, sivrilen kafalara 
wıda veren ve oolarıa inkisafıaa imkan 
yaratan bir aiatenıdir. 

3 - Bize herkesle ınr sevıyeae ouuı iıuan• 
lar defil • .eviyenin fevkine çıkan mütekimll 
kafalar lbımdır. Bu da mekteplerimizdeki 
terbiye aiatem.iai detittirmekle milmkündilr. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

• 
Meb'us Olmak 

Adedi Bine 
lstiyenlerin 
Yaklaştı 

Ankara, 23 (H.M.) - Nam· 
zetliklerinio ilinı ricası ile 
Halk fırkasına dün de muh· 
telif vilayetlerden elliyi mü· 

ilk Müracaatte Bulunanlardan Bir .. 
Kısmının isimlerini Yazıyoruz 

tecaviz ri~nam~ gelm_i~ . ve kir, baytar umum müdürü 1 sabık Musul meb'uslarından 
bunlarla talıplerm adedı bıne 1 Ali Rıza, orman müdürlüğün- Nuri. lzmirden belediye reisi 
yaklaşmışhr. den Fahrettin, Cevat Rüştü, Sezai, ticaret odaSl reisi Tuğ· 

Müracaatların 15 nisana Devlet demiryolları mühendis- rul ziraat bankası müdür mu-
kadar kaLul edileceği söylen- lerinden Celal, Ankara müd- avi~i Hakkı Manço, Sivastan 
mektedir. Demek ki o zamana deiomumisi Ekmel, avukat doktor Memduh Necdet. Bur
kadar müracaatçılar arasında Vasfi Raşit, lstanbulda Peşte sadan Nasih, Amasy~dan be
intihap • Y_8P~lmıy,:ıcak, b:l~ darülfünunundan mezun Vahit, tediye reisi Nafi:ı, Merzifondan 
sadece ıptıdaı mutalea ~ur~- oktruva tahakkuk memurla- ı1yukat Sadık, Havzadan Zü
tülecek ve seçme amelıyes~, rındanl Halit, Salah Cimcoz, b r oğlu Fuat, Manisadan 
büt~n ricaların arkası almd~gı mütekait miralay Servet, Is- orta mektep müdürü Cenap 
vakıt umumi namzet hs- tanbul sabık matbuat istih- Refik, Denizliden belediye 
lesini ilanından aı. evvel barat müdürü Sırrı, Türk ocağı reisi Nail, Dr. Ali Rıza, Vili-
yapılacaktrr. merkez heyetinden ve eski yet encümeninden E.sat, borsa .. meb'uslardan Mazhar, Hüseyin komiseri Esat, Çivrilli Mehmet 

Namı.ctliklerinin ilanı ricası 
Enver, Cemil, Behçet, avukat Ali ağa oğlu Osman, Konya· 

ile Halk fırkasına müracaatta 
bulunan zavatın isimleri ber· 
veçhi atidir. Karilerimizin dik
kat edecekleri ü:ıere, bu isim
lerin birkaçı eski, fakat büyük 
ekseriyeti yenidir: 

Devlet şurası başkatibi Saf .. 
Fet, azadan Murnt, Fuat, tem
yiz azasından Ali F chmi, Na
zif, adliye müsteşara Ferit, 
ziraat müsteşarı ihsan Abidin, 
Maarif müsteşarı Emin, Emlaki 
milliye un:um müdürü Rüş· 
tü, orman umum müdürü Be-

Şarlo Parise 
Gitti 

Paris, 22 (A. AJ - Meşhur 
sinema artisti Clıarle • Chaplin 

saa 14 - 25 te Parise aelmif, 
istasyonda beklemekte olan 
kesif bir '<alabalığın hararetli 
alkışlarilc karşılanmıştır. 

Şarlo bu tezahürlere ıap

kasile selam vermek suretile 
muka'>elede bulanmuflur. 

Bundan sonra Şarlo birkaç 
polisin muhafazası altmda güç 
halle istasyonun kapısına ge
lebilmiş ve bir otomobile bine
rek Concordia meydanında 
ineceği otele gitmiştir. 

Salih, Develi oğlu Burhanettin, dan sabık meb'us Mustafa 
Ankara belediye ris muavini Fevzi ve Haydar, Bursada 
Hazım, Is tan but şehir medi· felsefe muallimi Konyalı Nam
sinden Mehmet Ali, matbuat dar Rahmi, Sultaniyeden 
umum müdürü Ercüment Ekrem, Cevdet, Ermenaktan idarei 
muharrirlerden Eni.s Behiç, mahalliye muavini Naci, Kon
Naşit Hakkı, Faruk Nafiz, Ali ya Türk ocağı reisi Kay· 
Naci, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, serili Şaban Sırn, Karaman 

~~~---------··--------~~ 

Arazinin Heyelinı 
Devam Ediyor .. -
İzmir. ı3 (H.M.) - Altmdağda beyeliıı bu gece sabaha 

kadar devam t:lmi' H köyde aarsmhnın tesiri ile bir dam 
çökmüştür. 

Arazinin mnbim bir kısmında şimdi geniı geniş çatlaklar 
görülmektedir. 

Altındağlılar gece mObim bir korku geçirmişlerdir. Halk 
çöküntünün devamından endi~e etmektedir. Jandarma bölük 
kumandanı İzzet B. Altmdağa giderek tetkikata başlamışhr. 

. 
ister 

• 
inanma! 

• 
ister 

• 
lnaıı, 

Cuma ıUnll Verem ce
miyetinin kongre~i va:dı. 
Bu kongrede verılen ııa-
hattan öğreniyoruz ki Ve
rem cemiyetinin bir sene
lik varidata 6000 liradan 
ibarettir. 

lstanbulda tahmini bir 
hesaba göre liakal 50-60 
bin veremli vardır. Yal
nız belediye dispanserine 
müracaat eden veremlile
rin ruiktan ( 14) bin kişidir. 

Bu itibarla verem bu 
memleketin en büyük 
dert ve tehlikelerinden bi
rini teşkil eder. Bu bOyük 
afetle mlkadeJe eden ce
miyetin varidab senevi 
(6000) lirayı geçmezse, 
arbk bu milcadelenin mu
vaffakiyetli bir semere 
vereceğine, ve bizim bu 
tehlikeyi kavrayıp kavra· 
madığımıza, 

çiftçi bankası mlie~ial Ferit, 
Konya av~atJarından Muı
Wa Namık, Niğdeden tay
yare cemiy ... ti müfettişi CaYit, 
boro reısı Hilmi, Ulukışla 
belediye reisi Y akup, Orküplil 
Fuat, askeri mfitekaitlerindcn 
Nüzhet, Aksaraydan hükumet 
hekimi H~sın Tahsin,. belediye 
reisi Hadi, Balılc.esirden eski 
meb'uslardan Süreyya ve Hay
dar Adil, su mlihendisi Buri, 
Ayvalıktan Fazıl Doğan, be
lediye reisi Muhip, Balıkesir 
noteri Rüknettin, maden mü
hendisi Rafet, muallim Emin, 
Hurranlı Feyzi, Balya hukuk 
hakimi Sami, Tokattan esk. 
belediye reisi Hacı Ali, Er· 
baadan Alim ve Rasim, 
eski meb'us Rifat, mütekait 
miralay Osman, T rabzondan 
avukat Ali Rıza, Giresondan 
avukat Hasan Fikret, ticaret 
odası reisi Teme), Tireboludan 
Halil Rifat, Göreleden Azmi, 
Ordudan avukat lsa, Dr. Zeki 

Mes'ut, Dr. lbrabim Namık, 
Samsunda mukim Dr. Hikmet, 
Fatsa dan Topal zade Ali ve 
Satir zade Nazım, iş bankuı 
müdürü Vehbi, KaJyoncu oğlu 
Ali, Ankaradan avukat Hüı;e
yin Fevzi Eeyler. 

---- -·~ . 
lzmirde Mes:r 
Eğlencesi Yapıldı 

l t~mir, 23 (H.M.) - İzmir 
vo muMti her sene nevruzun 
ilk gilnü lor eğlencesi yapar 
ve buna "Me!)ir,. ismini verir. 

Şebrimiz ile muhiti kendi
sine asırl:ırdan yadigar kılan 
bu adete bu !lene de sadık 
kaldı ve diin hmir ile Mıuisa 
arasında aekadar istasyon var
sa laepsi de daJlar ve çiç~kler 
ilo donandı ve eRlence ses~era 
ile .,.mıadı. 

Akşam üzeri ekspres gelirken 
lokomotife ve vagonla,.& pa
patyalardan yar.ılmı' buketler 
takıldı ve bütün yolculara 
birer tane hedi1•e verildi. lz
mir, civardan ğelen halk ile 
doldu. 

Maarif Vergisi Hakkında 
Ankara, 22 (H. M.) - Ma

arif vergisinden yüksek mek
tepler için kesilmekte olan 
ylizde onların ilk mekteplere 
sarfedileceği hakkında hazırla-
nan kanun layihası yakında 
vekiller heyetinde milıakere 
edilecektir. 

SON POSTA brilerl aık 
mektupL.vı yazıyorlar. Kendimi 
bu mektubu alan sevgili yerine 
koyduğum vakit. itiraf ederim . 
ki okuduğum sabrlar bana 
büyük bir sevinç veya gurur 

hissi vermiyor. Bu mektupların 
çoğu samimilikten ve hepsi dıt 
sadelikten mahrum. 

Bir a.şk mektubu, okuyanı 
inandırabildiği nisbette glb:el· 
dir. Bunun için çok sade vo 

samimi bir eda ile yazılmalıdır. 
Teşbih yapmak şart değildir. 
Sevgilinin gözlcriai gUmüş do
n.İJ!lere, bakışım ummanlara, 
saçını ipek yığınlanna, derisi· 

ni fıl dif ine, ağz1D1 Ye dudak• 
larını kiraza, çileğe, nara, gü• 

:ıelliibıin parlaklığım güneıe, 
boyunu fidana, beliııl çiçe• 
slkına, ayaklannı güYercinlere. 
ellerini çiçeklere... benzetmek 
yanlıfbr. 

Bunların hepsi klip ve bayat 
sevda edebiyabdır. Pek nadir, 

ince, zarif, kullanılmaDlJf bit 
hayal bulmadıkça teşbih yap
maktan sakınmalıdır. 

Buen hiç qktan bahset• 

miyerek de sevgiyi ilin etmek 
mümkündür. Meseli sevgilinin • 
ehemmiyet verdiji en kUçfik 
şeylere dikkat etmek. alika 
göstermek parlak bir ilinı aşk 
yerine geçebilir. Böyle bir ali-
ka, onun daima düşünülaüğünll 
ispat eder ki en kuvvetli aşk 
delillerinden biridir. 

Şunu da ilave edeyim ki aşlt 
mektubu yazmak modası geç .. 
mek üzeredir. Bu, daha ziyade 
geçen asra has bir itiyatlı. 
Romantik devirierin en tatlı 

meşgalelerindendi. Maamafih 
geçen asnn realist muharrir-

lerinden sayılan ve pek to 
öyle olmıyan Maupassant'ın 
Mario Baskirtceheffc yazdığı 

aşk mektubunu çok beye
niyorum. Evrakım arumdı 
bulabilirsem örnek olarak bu 
sütunda onu terceme ederim. 

Aşk mektubu yazarken gn.. 
lfinç olmamak istlyor musunuz.? 
Bunun sırnnı kulağınıza slSyli· 
yebilirim. Sevgiliniz duymasın. 
Bu sır " sevmemek " tir. 

Vilayetlerde 
' İntihap 
Diyarıbekir, 22 ( H.M. ) -

Diyarıbekire mnlhak kazalar
da 15, Mutta 14, Siirtte 
'6 marttan itibaren intihap 
cetvelleıi uı:mışbr. 

Ankara, 22 (H. M.) - Da· 
biliye Vekilet:ilJ~, bugtn bir 
çc~c yerlerde cdv":lerin asıldığı 
hakkında telgraf hr.berleri 
gelmiştir. 

lşçil&r Ve Y \.ni Harfler 
• Hi!kümet halkın okumasına 

büyük bir ehemmiyet atfet
mektedir. Daimi ıurctte as· 
gari 20 amele çalışhran şir· 
k tlcr, fabrikalar, mütaahbit· 
ler, ve çiftlik sahipleri müs
tahdemlerine en kısa bir za• 
manda okuyup yazma 6ğıe

teccklerdir. 
1 hazirandan itibaren müs

tahdemlerden "Millet mekte
bi şehadetnamesi" sorulacak• 
br. Vesilcası olmıyanlara mu
ayyen ceza verilecektir. 
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Maarif Vekaletinin Lis
tesi için 
Layihalar 

Her Fakülte 
Hazırlıyor 

(Bat tarafı l inci aayfada ) 

yesi etrafında yikünebilecek 
istikametlerin ne olabileceği 
sorulmaktadır. Bu listeye göre 
her fakülte bir rapor bazır
hyacaktır. 

Edebiyat fakültesi müder
risler meclisi geçen gün fev
kalade bir toplantı yaparak 
bu sualler iizerinde uzun uza
dıya fikir müdavelesi Y" pmış 
ve evvelemirde buna dair la
zımgelen 13yihal rı hazırlamak 
lizere ( 8 ) kişilik bir maarif 
komisyonu seçmiştir. Köprülü 
uıde F unt B. in riyaseti altında 
çalışacak olan bu 1 omis} on şu 
zevattan müteşekkildir: Terbiye 
müderrisı İsmail Hakkı, tarihi 
si} asi müderrisi Ali Muzaffer, 
garp edeb ·yatı müderrisi Şe

rif, tarih muallimi Hamit, 

coğrafya muallimlerinden Hak
kı ve Sadi, mllde:-ris muavini 
Orhan Beyler. Komisyon haf
tada üç defa toplanarak bu 
llyıhalan hazırlıyacaktır. 

Komisyon dün saat ikide 
ilk defa toplanarak layihanın 
esaslarını ve ana hatlarını 
hazırlamakla meşgul olmuştur. 
Bu komisyonun vereceği rapor 
cümhuriyet maarifinin takip 
edeceği istikametler hakkında 
çok mühim ve esaslı fikirleri 
ihtiva e-lecektir. İçtimadan 
evvel kendisini gören bir 
muharririmize Köprülü zade 
Fuat Bey demiştir ki: 

- Hazırlanacak rapor hak
kındnki şahsi kanaatimi henüz 
tesbit etmiş değilim. 

Berberlerle 
hittin Bey 

Mu
İtilafı 

( Baş tarafı birinci aayfada) 

Bilahare gördüğümüz Cev
let Kerim B. hadise hakkında 

diyordu ki: 
,. Berberler cemiyeti, 

esnaf cemiyetleri içinde en iyi 
çalışan cemiyetlerden biridir. 
Binaenaleyh böyle bir isnat 
varit olamaz. 

Dün vali Beyin beyanabndan 
mütebassiı olan berberler ce
miyeti idare heyeti geldi; gö
rliştük. Beraberce vali Beyin 
beyanabnı bir daha okuduk. 
Banda sui tefsire müsait 
hiçbir şey yoktur. Ortada ne 
kendi temiz sayile hayatını 
kazanan berberlerin kanun 
ahkamına karşı duruşları var
dır, ne de makamatı resmiye
nin bu cemiyete ve mensup
lanna karşı menfi bir karar 
ve kanaati mevcuttur. 

Şekerciler Ve Hafta Tatili 
Cuma ruhsatiye resminin 

artbrılması üzerine şehrimizaeki 
şekercilerden birçoğu cuma 
günleri dükkanlarını açmamıya 
başlamışlardır. Bu mesele hak
kında cemiyet reisi Kazım B. 
ıunları söylemektedir: 

-" Resmi ağır bulduk ve 
dükkanlanmızı cuma günleri 
kapamıya başladık. Maamafih 
bir kısım şekerciler cuma 
günleri dükkanlarını açıyor; 
biz bu hareketler nden dola
yı kendilerine bir ıey ıöy
liyemeyiz." 

a Ve ilkbahar 
a kal arı - Bu 
Sene Geniş 

ka Nasıl 
? • 

----·----
Bu sene şapka modası hakkında bir fikir edinmek 

için buradaki resimlere bakınız. 

Şapkalar bu sene geniş olacak. Yalnız geniş .,. 
kenarları rahatsız etmemesi için, şepka bir kurdele 
ile boyuna bağlı bulunacaktır. Çünkü şapkalar okadar hafif ve kenarları okadar 
geniştir ki, böyle bir bağ olmaksızın giymek mümkün olmıyacaktır. 

Sağdaki şapka, peçelerin yeni kullanış tarzını göstermektedir. Çehreye 
yaptşan peçeler yüziln podrasını alır. Buna mani olmak için peçe, f&pkaya 
aağda görüldüğü şekilde konmuştur. 

Birinci şekil şapkP.lar uzun çehreli kadınlara ikinci şapkalar da zarif, ince, 
yuv rlak çehreli kadınJara yaraşır. ' 

Şapkanızı seçerken herhalde çehrenize yaratanı arayınız. Çehrenizi bnytık 
veya ince gösteren şapkalara dikkat ediniz. 

Evlenmelerde! 
Yaş Farkı Ne 
Olmalıdır? 

Krilerimizin Gönderdikleri 

Doktorlar, Kızla Erkek 
Arasında 10 Yaş Fark 

Lazımdır, Diyorlar 

Evlenecek gençler arasında 
yaş farkının büyük bir ehemmi
yeti vardır. Bu farz, aile hayatı-

nın istikbali üzerinde mühim rol 
oynar. Bu sebeple evlenecek 
gençler, aradaki yaş farkını na

zarı dikkate almıya mecburdur
lar. Çok yaşlı bir erkeğin, genç 
bir kızla evlenmesi daima facia 
doğurur. 

Fakat yaş küfvü nasıl anlaşı

lır. Evlenirken kız ve erkek kaç 
ya9larında olmak gerektir? 

Bu sualin cevabını evveli dok
torlar veriyor. Diyorla "tenasül 
kudreti" bedeni inkişaf kemale 
erdikten ıonra az.ami derecesine 
va ıl olur. 

Tenasül kudretini bir münhani 
ile izah edecek olursak, bu kud

retin erkekte on dokuz yaşından 
27 - 28 yaşına kadar tedricen ve 
fakat daimi olarak yükseldiğini 

görürüz. 28 yaşında ıureti umu
rniyede tekemmül eder. Münhani 
28 den 38-40 yaşına kadar hemen 

hemen ayni yükseliği muhafaza 
eder. 40 yaşından sonra 55 - 60 
yaşına kadar -edricen 70 yatın
dan itibaren ı;ıfıra iner. 

" Kndınlarımızdaki mukarenet 
arzusu 13-lSünde şuursuz bir şe
kilde başlar. 15 - 16 yaşına kadar 

inkişaf eder. 17 - 18 yaşında ken
disini kuvvetle hissettirir. 18-20 ye 

kadar şiddeti artmak auretilc 
azami dereceye varır. 20 - 25 ya
şına kadar ayni harareti muhafa· 

za eder. Sonra 35 - 40 ya9ına 

kadar tedricen düşer. Nihayet 
43 • 55 ve nadiren 50 yaıında 
ııfıra iner. 

" Bu kudretleri, Sihhati yerin
de olan kimseler için tabii olarak 
kabul edebiliriz. Bu sebeple kaz
ların tam evlenme çağları 18- 21 
yaşlarıdır. 

İşte kadınla erkek arasındaki 
yaş farkının lüzumunu> evvela bu 
tabiattaki fark göaterir. Ayni 
yaşla evlenenler hemen daima 
fena netice ile karşıla1mışlardır. 

" iki tarafın da evlenebilmesi 
için maddeten ve manen olgun 
bir hale gelmeleri lazımdır. va-

• Aşk """ Mektupları 

Gözlerinin Tebessümüne 
Uzun bir yolculuktan dönen 

gizli yorgun gözlerimi sim 
siyah gözlerinden aytrdığıın 
zaman düşündüm. NekaClar 
manalı ve karanlık, derin göz
lerin var .. Şimdiye kadar hiç
bir kuvvetin anlatmadığı derin 
ve sihirkar manayı senin göz-
lerinde okudum.. Dudaklarm 
tebessüm ederken gözlerin 
ağlar, gözlerin gülerken dudak
lann ıstırapla takallüs ederdi. 
Söyle bana, kaç tane güzel l>u 
siyahlıklardan bir tiir yarattı. 
Şimdiye kadar kaç tiire 
menba oldu? •• 

En çılgın, en hassas kalp
leri heyecanla çarpbran bu 
gözler, bu çıltırtan tebessümü 
nü nerden, nasıl öirendi? .• 
Aşkı en bar tecessüslere eriş'.. 
tiren bu nazarlar bir an için 
seni sevmek istiyenlere gül
mez mi? .. 

Ufuktaki kırmızilığın derin 
ilhamı, denizdeki coşkun sev
ginin derin manası hep senin 
gözlerinde aşikar .•. Aşkta bU-
yilk bir harika yaratan sevda
lı siyah gözlerin acaba merha
met hisseder mi? .. 

Beni sevemiyeceksin.. Aşk 
yolunda olduğum halde senin 
aşkından uzak kalacağım .. 
Çünkü kadınlık gururum sana 
itiraf etmeme mani oluyor .. 
Fakat sen niçin bunu anla-
mıyorsun?., Beni bu ıstıraptı n 
kurtar.. Yal varırım sana, ya 
beni sev, yahut ~özlerinin 
tebessümünü bana göster .. 

L. H. 

cutça ve mukarenete kudreti 
noktasından kızlar 18-28 yatında, 
erkekler 25-28 yaşında olgun blr 
hale geldiklerine göre, aradaki 
yaş farkı da bundan ibaret olma· 
lıdır. 18 yaaında bir kız 25 • 28 
ya,ında bJr erkekle evtenmelidir. 

"Şunu da unutmamalıdır ki, 
kadınlarımız, erkeklerimize niı

betle gençliklerini erken kaybe· 
der. Çabuk ıolarlar." 

Bütün bu sebeplerle, evlene· 
cek gençler, hayatlarının en mil· 
him işini hallederken bu yaf far· 
kına azami ehemmiyeti vermeli
dirler.,, 

Kalbimin Hicranlara 

s ... 
Bugün çok hastayım, etra

fımda islreletler do!aşıyor, 
kollarımı, vücudumu acıtıyor. 
Gene seni düşünüyor, sen\ 
anıyorum. Ben ateşler içinde 
kıvranırken hep senin hayalin 
gözlerimin önünde canlanıyor 

ve seni bir çılgın gibi arıyo
rum. 

Oh ... artık bu cehennem<len 
kurtulabilinıem, senin kollarına 
atıldığım gün, bütün hicran]:ı
rım sönecek, herşeyi l ·ı~uta
cağım, fakat bunun imkiüı 

var mı acaba? Seni bir kere 
daha görebilecek miyim? Ba-

tımda dönen, vücudumu yara
lıyan bu kemiklerden ne za-

man kurtulacağım ? ö•nm be· 
ni yalnız almıyor, yok> yalnız 

değilim> senin kalbin bana eş 

olacak, kalbinle beraber gö
mülüyorum. 

Doktora, iyileşecek miyim ? 
diye sordum. Bir iki gün son
ra kalkacağımı söyledi. Sevi
niyorum, hayır kalbim sevini-

yor. Senin mağrur bakışların 
gözlerimin önünden geçiyorJ 
mağrur diyorum, evet, mağrur, 
çok mağrur. Şımarık insanları 
hiç .sevmem Beni sana bağla
tan, kalbimi zehirliyen hep 
o mağrur bakışların değil mi? 
Seni yalnız bu bakışlarJ bu ba
kışlar için seviyorum. 

Şimdi bir mektup aldım, 
telifla yırttım. Senden mi? 
Belki senden? Evet senden ... 

Beni gelip görmek istiyor
sun, oh.. Nekadar memnun ve 
bahtiyarım Ne zaman gele
ceksin? Fakat geç kaldın, ne 

olurdu biraz evvel gelseydin? 
işte ben gidiyorum, işte ... El
lerim titriyor, kalem düşüyor, 
S... sana yalmz kalbimden 
kopup gelen bu son hıçkırık 

yadigar kalsın. 

Ankara /. İ. Z. 

JEideki Çatlakları 
• 

Tedavi için Ne 
Kullanmalıdır? 

Çatlıyan Elierinizi, Bura .. 
da Tarif Edilen Krem .. 

le Tedavi Ediniz. 

Kış bitmek üzeredir. Fakat 
soğl'ktan müteessir olmuş e -

leriniz henüz tabii l.alini alma
mıştır. 

Soğuk, tombul elleri daha 
aiyade 
Zayıf 

çatlar. 

ıışırır 

eller 
ve morartır. 

ıoğuk tesirile 

Kıştan çıkarken ellerinizi 

soğuğun bıraktığı izlerden kur

tarmak için ri;;.yet edeceğiniz 

kaideler şun1ardır: 

Evvela ellerinizi kat'iyen so
ğnk su il.t ve idi sabunla yı-

kar:ıayınız. Daima ılık su ve iyi 

tuvalet sabunu kullanmıya 
cal•şınız. 

Bu tedbir ile elinizdeki çat

Jaklar geçmezse atideki krem
le tedavi ediniz: 

Ateşe dayanan bir kap 

içinde bir buçuk dirhem be

yaz balmumu eritiniz. Üstfine 

okadar da kakao yağı ilave 

ediniz. Bunlar eridikten sonra 

15 dirhem bademyağını katre 

katra damlatarak karıştırınız. 

Sonre 4 damla gülyağı dam· 

la tınız. 

Ateşten indiriniz ve soğu· 
tun uz. 

Sabah vo akşam bu merhemle 

ellerinizi yağlayınız. Bu mer· 

hem hem elinizi yumuşatır, 

hem de çatlakları giderir. 

[Gaıctemlıı güzellik, tuvAlet, el· 

blae ve f•pkn moda ve modelleri hak· 

kında timden aonra lıtanbulun maruf 

mııeueaelerindcıı (Grcta) müeueıealnln 

yardımını temin etmiştir. Bu mücase• 

ıe bu hususta lurllcrlnıiıe muntazaman 
faydalı yaıılar verecektir. 

Tepebatındı. Gıta .alonlarınöa 

9apka ve • op yapılır.] 

KATO 
,,, 

Mütevelli Heyetinin Sir 
O riııe Kısmı Malların ıe ? 

Mi Oturmak İstiyorınuş 

Bazı Ermenice ıazetelr~ 
Katolik Ermeniler arasıPd'P 
epey zamandanberi devaaı e ~ 
giden tiddetli bir ihtillfı ~et• 
zubabia ediyorlar. Bu neşrı~ııt· 
nazaran meselenin esası şu 
Uyik eaaslar dahilinde seçr 
len Ermeni mütevelliler h~Y~ 
tinden bir kısmı> diğcrlerıll , 
aleyhine bir dava açmış, daj 
yı açan, Sürp Agop hastan f:f. 
doktoru V ensan Agopyaıı . . 

0 
dir. Yine Ermeni gazeteler1111

0 
neşriyabna göre bu dava 111~0 
boylu sürmüş ve birkaç ~o 
evvel maznunların beraetieı1 
neticelenm~tir. Fakat bu .ıtf~ 
da Vensao Ef.> müntehip 11 ır 
kadaşlannı tanımamış. Mii~tl' 
rek mes'uliyetleri altında I, 
lunan. müesseselerin hesaP ~
nnı vermemiı. Onlar da ~r 
liyeye müracaat ederek ııt d• 
terek mes'uliyetleri altJO et 
bulunan mile11esatta binler 9' 
liralık dört seneye ait bes' ~· 
lannın tetkikini iatemişf erd 

I•~ 
Bu mesele ile meıgul 0 ,

11 
altıncı istintak bikimJiği, aıes ~ 
liyet derecesini tesbit etfll~ 
için evrakın mühür albna alı.t 

. tı' 
masına lüzum gösterınıŞ 

1 
, 

Ayni mesele ile alakadar ~~:t 
rak vilayetçe de tahk1 

1 k·ıcıı, 
yapılmaktadır. Adli talı ~ ıt' 
bu vaziyet karşısında ,d 

ı: rt 
tahkikatın inkişafını bekı.ı) 
cektir. 

Ç.ıraklar İçin 
Fabrikalarda Arnelı 
Kurslar Açılacak · ·' 

- lr 
İstanbul Ticaret odası fil • 

riknlarda müstahdem çırakları 
1. b. . . . b. tl1 ta ım ve ter ıyesı ıçın ır ~ 

kım yeilİ esaslar haz1rlartl8 

tadır. Je.f 
Fabrikalarda ameli kurs f P 

açılacaktır. Bu maksatla Gııı~t, 
Bahtiyar, sanayi müdürü l-fıı1~ Dr. Sabri, Seyfi, ıao'ıı~ e 
mektebi müdürü Ziya, ınak•0 bi 
motör ve elektrik ınek~e f 
müdürü Hasan Tahsin be)' e .. 

• '10" 
den mürekkep bir koıoıSı 

teşkil edilmiştir. 

Turhal Gençleri 
1 r rtı~ 

Tokat, (Hususi) - 11
• li~ 

gençliği aralarında bir b•;jl" 
vücuda getirmişlerdir. Bu b~ 
Jik Tokat gençliği ile sıkı gii" 
temas halindedir. Geçe"; jŞı 
bir müsamere tertip edıltı' 
bir arada toplanılmıştır. 

Dispanser Doktorları 
..~teP 

Üsküdar süt ve JJJ~ ~ 
k d . çoC 

çocu ları ispansen f ııb' 
hastalıkları doktorluğu~a )"ğİOO 
rettin Fethi, ~ulak hekılfl ~sf" 
de doktor Ata Beyler 
edilmişlerdir. 

Frallsada Tahsil 
Jllllııt' 

Fransada tahsilde ?0 tJldO 
gençlerimizden Uşşa1:1ıtesiflit1 
İsmail B. hukuk foku JdYel' 
rüils imtihanını muvaJfa tııb' 
le vermiştir. Kendisine, d
silde olduğu gibi, bayatta 
muvaff akiyet dileriz. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Ecnebi Va TUrk işçiler 
Siıden ı.._;-' fu ıuallerin cevabını .......... , 
~ BGtnn dGnyanın llicenllp 
~ ........ taDıdıtı Türk, kendini 
~ 1• hoı a;ıtermek için 
lılt ,.: lalnana kadar feclak&r-
ll eaktır? 

tİdılı llla. Anupa, Fransa ela 
~dutu halde, kendi 
"- Japabileceti iti batka· 
'~9erınlyor • Kendi tebeaıınm 
.. llaill •bnediti itleri dlr ki bat· 

Ce etler efradına yapbnyor. 
ll't._. Çenlerde bir vatandatımız 
... it 

1
•da, bir fof ör veıikuı al
ıtern · R 

lf.ıb ~·· et cevabı almış. 
~ulu bbim memlekette 
'tlaebi ecnebi şoför, binlerce 
)tfl. K•raon adeta cirit oynu-a;· Buna ne dersiniz? 

SO fiktaş: Ahmet Nazım 
tel 11~. POSTA: Denecek birşey 

•aqlrınız var. 

~evaplarımız 
..... lkPqada, Hamam cadde-
-: •uınarada M. Kemal Ef.ye: 
~ •eaatuuzı allkadar müuS Jap11uı. ÇiinkG bataJI o 
~ ...__ lçln tuhibl de ona dilter. 
~ ba tarm harekettir. 

Cii.nıhuriget 
erkezBankas 
~ laa,abn •lalu.ada bG
tı... .... aınil olacakbr. 
~ı a..11a param111n iıtikra• 
2 ._,,,, •Uaı teınin edecek. 

lakonto ve faiz miktar
lanıu ualtacakbr. 

~kaya hiuedar olmak, 
~ ekete biiyük hizmet 
~le demektir. Aynca 
"'- bir iş yapmakbr. Bu
~ ~ lira verip alınacak 
~ hisse senedinin yarın 
'liraya bulacağım fİm• 
~ bilmek mümklln de
t . 
.... ~ _ Y6ıde alb faizi mu
~ bilmelidir. 

~da hluedaryuıla· 

Mevlit 

öON POSTA 

Dünyada Neler Oluyor? 

Köpeklere 

1'öpeld.,.. Mtılısu Ber6er 
Diilclubundtı Bir TııNlel 

Köpeklerin 
Berber 
Dükkanı 

Sinema aktrisleri k6peldere 
pek meraklıdırlar. Kazançla

" da çok olduğu için bu 
k6peklere sarfettikleri para, 

bir çocuğa sarfedilen para

dan pek çoktur. 

Köpeklere sarfedilen para• 

nın çoğu tuvaletlerine hure-

Holivutta ilk defa olarak 

köpeklere mahsus bir berber 
dükkinı açılmıştır. Burada ka
peklere tuvalet, banyo, mani
kür yapılır. Kıllannı daimi buk

le yapmak için hususi maki

neler bulunur. 

Yukarda g6rd6itlnllz ruim 
bu berber dllkkinlanndan bi-
rinde bir k6peğe yapılan buk· 
le tuvaletini göstermektedir. 

yanın 

il EN UZUN BOYLU ADAM]) ,,,., Çeraplar lslanıru:fl ._ _________ __,_ Bögle Kıınıtııl,,,..., 

l Çorap 
· /;/tı.sıl 

DGnyanm en nan atlamlana· 
dan biri lokantaya sirinee, lala· 
metçi ona merdlnnle yemek 
•eriyor. Çünlcü boyuna yetitmek 

mOmkOn detihnif. 

Kurutulur? 
Kad1nlar, blltOn dtlnyada 

yar k1f ipek çorap tiyerler. 

~eçende Londrada bir ıerfi 

~ı. Çoraplann. 11bbat nok
tM~an banal cinsinin faydalı 
olduğu tetkik edilmiı. ipek ço

raplann harareti çabuk taraf 

ettiği, bacaklara lifllttllğtl ve 
ekeeriyetle bu ,Ozden romatiz
ma •e aiyatik ba.tahldaıınıo 

husule geldiği anlqalmlf. 

)upu iıpat için de kadınluın 
biriH yq ipek çorap, birin~ 

Yaf yiln çorap giydirilmif, 

bacaklan hararete maruı bı
rakılmıf. ipek çorabın daha 

çabuk kurudutu aalqallDlf. 

Herkeae tav8iye ediyorlar: 

Kıtm ipek çorap kullanma· 
yn:uı. 

~'1., Htımo Beyin refi· 
~ ._..um Semahat Hanı· 
'ttahuna ithaf olunmak 

~- .11ıartın yirmi beıinci Postada Bir Tayin 1 Şirketlerde r Hah Kolleksiyonu 
~ rüntı 6ğle namazım 
.... ~ Kmltoprakta Zl1ht6 Ankara, 23 (HUIUSi)- Ve- MUAMELELERiN TETKI· 1icaret •e una)d m6ıesi 
~de mevlit kıraat fat eden Dimetoka posta K 1 N E B A Ş L A N D 1 Tllrkiyede yap.lan eski ve 
......__'""""'" cihetle arzu buyu- m6dllrü Mehmet Ali beyin Yeni balalana tam bir kul-
~ t•-=aen·. d lıtanbul Ticaret m6d6riyeti 1 k 
~ ""•uı yerine Ankara başmü nr mu- komiserlerinden Nahit Tahsin e ıiyonunu yapmak için ye-
~ TAKViM __ avini Himit B. tayin edilmiftir. nidea birçok bahlu almıttır. 

Bey şirketlerin blinçolaranı 
Burtın Tnrlriyenin en mak· 

"- aa24 Foça Kaymakamı tetkik etmiye başlamıştır. Bir bul halıları Kafkas muhacir-
.. Mart • 931 KuuaU6 kısım tirketlerin yapbkları lerinin Beraamada yaptıkları 

t A-... - Menemen divam harbine• k • ı h" d J t · tm• • 
• ~--- Rumi ar an ıue ar ara evzı e ı• (Yağca Bedir) denilen cinslerle 
·~- ntt 11 • Mart _ısa bir ıene ağır hapıe mahkam yerek milteakip senelere K 

~
~~ı V· .. edilen Foça kaymakamı l..Ofil d•vrettiklen· 00-..aJmA...n • . Şir· emaliyede dokunan (Hllıeyin 
~~ .. ıı.s· s •• .sa, 1 Valut-Ezant-Vantl ~ e l"U U9H.. E 
L-. Bey, müddetini lstanbulda ketler bu ıuretle ellerinde f.) hahlar1d1r. Udik, Zağra Akta• u.- 11.23 

' 
55 ıı. 20 Yat91 ı.s2 19. S6 geçirmek üzere Lura hapisa· para bulundurmak istemekte Ve Sivas hahları OçDnctı de· 

"2. lS.
49 laaaak ıa. 53 4. 17 nesine nakledilmiştir. imitler. recede gelmektedir. 

4:::::::::::,,~========:"':::====================================================:=~~==:::==============~-======= "•61 ~ 1 ehemmiyetle mezç ve idare 1 Mialer Otiain •erdiği y •iı 
.........:: 6 •iri/camız No. 13 iş 

llTE 1 U ·ı L $11 l su H o RTL 16"' 1 :!::ininte .~;kiie';oa: ~~r.:. ~~y:~~ı:i:~~=;=ere~=~~;~ H lardan sonraki ilk cuma gtlnll bu hediyeye timdi korkudan 
saat on iki ile bir arasında muhtaç olmuı ve bir akşam 

O ~ MÜTERCiMi: koridorda &ç aşağı, bet yukan herkes yemekte iken Miater 
ııqı,. Vaglt Mes'ut Cemil dolqıyordu. Otisin yatak oda11ndaa ıifeyi 
~ Fakat g6r8lmemek ft ifitll- atımllfb. 

. onun nıllkemmel bir maktan ibaretti. Bu iki eaulı memek için azami dikkat Evveli bundan dolaya biraz 
~ la llfatile nıukaddeı va- vecibeden namuı ve hayıiyeti ediyordu. Çıplak ayaklarla vicdan azabı duydu, fakat 
~: hafta bBfi bir defa dolayısile vazgeçemezdi. Ha- kurt yenildi d6şemeler &zerin- nihayet bu icadın kendi ga
~ tGkllnnek, her ayın yata gerçi birçok seyyiat ile de mnmklln olduğu kadar yelerine de yardım edebile
~ h~ sonuncu gtlnO Hole dolu idi. Fakat ayni zamanda gllr61tlls6z geziniyordu. Ge- ceğini dtışllnecek kadar ma-
~ tek renkli pencereden mafevkattabia kanunlarla, ha· Dit ve ıiyah ipekten kul oldu. 

•lea.ı.- haylar- rekAbm 10n derece dikkat " bir mantoya btlrlnlyor, ve ( Arkuı Yar) 

Sayfa 5 
' 

Selma Hanımın Ölümü 

Doktor Taptaaı, hastalığı 
anlamamakla, teşhisi pek geç 
koymak ve konıiiltasyon yap
mamakla itham etti ve mek
tubunu şöyle bitirdi : 

"Onun günahanı Allah af
fetsin.,, 

Hadisenin ehemmiyeti kar
şısında biz ayrı ayrı alakadar 
olan bu üç zat ile görüştük. 
Mütalealarmı aldık. Bugün Ek
rem Behçet beyin, yarın da 
sırasile Cemil Paşa ve Tatıtas 
beyin fikirlerini yazacağlz. Ba
kınız Ekrem Behçet bey ne 
diyor: 

Telefonla Davet 
.. _ Bir giln ansızın bana 

telefon edildi. Adres verdiler 
ve beni çatırdılar. Gittim. 
Arife paO idi. Halbuki genç 
kız daha evvel butalanmlfh. 
Dört bq gtln evvel bir Ame
rikan vapuruna, çaya ve dansa 
davetli imif. Orada kendini llşüt 
mllf, anjin olmUf. l!k tedaviyi 
Cemil Paşa yapmıf. Tekrar bo
ğaza fİfmİf· Taptuı B. teda
viye başlamıf. Hergün iki 
defa ıelmif. Yanına gidip 
hastayı tetkik eder etmez 
vehameti derhal anladım. 
hastaneye nakledilmesini .CSy
ledim ve: 

" - Derhal konsültasyon 
lazımdır. Cemil Paşa ve Tap
tas Beyle birlikte buluşahm 

Telefonla görüşünüz. T eabit 
ediniz. Bana teJefon ediniıd., 
dedim ve giderken de valde
sine tekrar, ihtilit1D ehem
m:yetini anlattım ve büyük da
.narın iltihaplanmış olduğunu, 
cerahatin kana karışmak 6ıere 
buluodoiunu a6yledim. 

Sonra Haber Yok 
O akıam evde bekledim. 

Telefon fil An etmediler. Tam 
d6rt ıün haber çıkmadı. Beni 
bu aileye tavsiye eden Nazire 
Hanıma telefon ettim. Merak 
ediyorum Cevaben dedi ki: 

.. Onu hastaneye kaJdarmJflar, 
ameliyat olmUf, çok atumıı." 
Glcllme gitt. Acaba beni ça· 
ğırdılar da niçin tonra baber 
vermediler. Hutahğın veha· 
metini ıöyledim. Konsllltaı-

yonu neden kabul etmediler? 
diyordum. Ayni gUn akpma 
doğru kıı.ın annesi telefon 
etti, 6ıtlr diledi O ıtıa ıktam 
için hastaneye, konı6ltuyona 
,iitmeldiğimi telep etti. Kabul 
ettim •• gittim. Taptaıın ev
•elce benim. haıtaya i6rmlt 
olduğumdan haberi yoktu. 
Saylememişler M. Kemal 8 
de orada idi. Mhyö T aptu 
benim. hastayı gördiiğümDn 
ertesi gtlnll ameliyata lllıum 
glatermif. Halbuki benim 
g6rmlf oJdutum glln konsftl
tuyoa ,.,.... idi, Maıya Tap
tu ta tamamen benim fikrime 
iftirak ederdi. Eıuen huta: 

- Ôlllrilm, ameliyat yapbr· 
mam 1 diyor, valdesi de lozımn 
a&zllnll dhıliyordu. itte bu se
beple beni bertaraf etmitler, 
T aptasa bile benim aoktai 
nazarıDli ı6ylememifler. 

ilk Konsültasyonda .. 
Genç kız haataııeye nakle

dlldiktea aonra ilk konaillt..-

~ğırmışlar, karu verilmiş. 
ameliyat yapılmış. Kan zehir
lenmiş, damar tamamen çfiril. 
müş, benim ilk teşhisimde 
aldanmadığım tezahür etmit
Halbuki annesi kabul edeydi 
ve konsültasyon yapılsaydı 
tabiatile Taptas ta ayni ka
rarı kabul edecekti, zannında
yım. Bir hastayı on hekim gö
rür, her hekimin gördüğü an
lardaki teşhısler tamamen bir
birinin ayni olamaz. Bir kom
plikasyon gözden kaç.abilir. 
Bir bekim hastasım muhakkak 
kat'i bir tekilde teşhis etmit· 
tir, diye iddia olunamaz 
Bu işte kat'iyen Taptasın mes'• 
uliyeti yoktur. Gtınde iki defa 
ıelmit, vazifesini yapmışbr. 

ihmal Var Mı? 
ihmal ve teseyyip te yoktur. 

V azdı birıey girmelidir ki 
teseyyip veya kut olsun. Zira 
bu hastalık pek &ilç teşhis 
edilir ve pek ender vukua 
gelir bir ihtilittar. Ben de son 
defa Berlinde ( Nirhof ) hu
tanesinde bu hutalıklara mah
sus pavyonlarda bu gibi vak'a
lara tesadtıf ettim. Ehemmi· 
yetle nazara dikkatimi celbetti. 
Orada profes5rlere dedim ki : 

- Bizde bu gibi ihtilitat 
vaki değildir. 

Bana cevap verdiler : 
- Vakidir, ilkin gazn-

nöıden kaçar. Mtıtebassıslann 
eline dllflllediğindea bqka 
suretle tedavi g6rilr ve o su
retle neticelenir, farkına varıl
maz. 

Bunun İlzerinedir ki ben 
bu hastada ehemmiyetle bu 
nokta üzerinde yilrilyerek teş-
hisimi yapmışbm. Belki ben 
de evvelce böyle bir hastaya 
göreydim bu ehemmiyeti ver-
mez, kolay kolay habnma bil" 
getirmezdim. Bu gibi vekayie 
hp ec:lebiyabnda nadir tesadüf 
olunur. 

Girtlll)'or ki Taptasın hiç
bir kabahati yoktur. En btıyük 
mes'uliyet Yaldededir. Ben (24) 
saat evvel hakikati aöylemif
ken niçin beni çağırmadı? Ni
çin tedaviyi geciktirdi? 

Harika Bekledik! 
Maahaza ikinci ameliyab Tap

taala birlikte yaptık. Halbuki 
hastalık arbk climajm damar
lanm aarlDlfb. Vebameti gör
dik. BDttln Gmibizliie rağmen 
bir harika beldiyerek herşeye 
bapurduk. 

Halbuki ameliyat benim 
!ıastayı muayenemden (54) aa• 
at aonra yapılm11tır. (54) uat 
evvel daman açsa idik belki 
kurtarırdık. Bu hutalıldarcla 
(50) saatin pek bllyDk ehem
miyeti vardır. Ben gördlliüm 
zaman derecei hararet (38) eli. 
Halbuki ameliyata karar ver
dikleri zaman derecei hararet 
(40) ID tlstlinde İmİf. 

Sonra anne haatane baldan• 
da mlltalealar serdediyor. Ko
ca felıirde butane mi yoktu. 
Mademki gidilen hastaneye iti
mat edemiyordu, başka hu· 
tanelere g6tilrebilirdi. Taptu 
ta oraya gelmiye ve ameliyat 
yapmaya mecburdu. 
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MASONLAR Resminizi Biz 
Gönderiniz 

Sinemalar 

Masonlarda Müptedilere Öğretilen İlk 
Esrarın Bir Kısmı: İşaretlerin Manası Nedir? 

• • Size Tabiatinizi 
Sögligelim .. 

Şebzadebaşmda 

HİLAL 
Mektup Nasıl Yazılır •.. ? Tablatlabl anlamak .,. reamlıalzd•• 

IMaau ı.tlıilll ettlnaak bterseah blu 
bir fototral 1'3nderlnb. Fakat b.a nal• 
teltll bir poıı;da ~k.Umlt •lau• Taki 
aüteha.Hıaamııı; 1aaılma11a Y• mlltaleıa 

Sinemalarında birden meYıimin en kuvvetli ve en muh 

Sesli, sözlü ve şarkılı filmi 
'------------------------------21 ------------------------------

1 İMPERATORUN YA vERfl zaman 20 klnunusani 1930 
tarihi ise, bunu şöyle yazar : 
5930 senesinin 10 uncu ayının 

20 nci gilnü. 

Müptediler daima üç yaşında t bidir. Kağıt llvha, kalem de 
addedilir. Çünkü eski zaman· heykeltıraş kalemi demektir. 
larda Mason olmak istiyenler Mason senesi 1 martta başlar 
Dç sene bekletilirlerdi. Bir ve seneye ( 4000 ) sene ilave 
Masoııa kaç yaşında olduğunu olunur. Yani mektup yazıldığı (Arkuı var) 
H~~ ona hm~ dere~de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1Mal1111duğunu sormak demektir. 

Ham taş, miiptedilik alime· 
tidir. Çünkü 
ham taş, ta· 
biatin doku
nulmamı, bir 
maclaesidir . 
Bizim tabi
a ti mizdeki 
k e m alsizliği 

-{\temsil eder. 
__,/ . Mahfildeki 

sütunlar 18 
_,,.,,,.... dirsek boyu 

olmak lizım· 
dır. Bu sü
tunlar tufa
na mukave-

met edecek bir madenden 
yapı)mıfbr. Sütwılann içi boş
bar. Buraya Masonlar alınlannı 
koyarlar. 

Mahfilin içindeki yerlerin 
ayrı isimleri vardır. Şark, 
G.stadı muhteremin yeri de
mektir. Bu da eski insanların 
pneşe taptıklarım ve güneşe 

hürmet ettiklerini göstermek 
içindir. Ayni zamanda bu, fel
sefenia esrarıma şarktan gel
~iğine allmettir. 

Üstadı muhterem nuru tem
•il eder. Nazırı evvel birader 
fiineşi, nazın sani birader ayı 
temsil ederler. Üçü birden 
aur ve ziyayı temsil ederler. 

Kılıç, mabetten itaatsiı.liğin, 
fenalığın ve cinayetin kovul
muı lizımgeldiğine alamettir. 

Üstadı muhteremin kordonu 
llzcrinde bir gönye vardır. 

Bu, onun dürüst olması lazım
seldiiini gösterir. Nazın evvel 
biraderi• kordonu üzerinde 
tuYiye ipreti vardır. Bu, 
içtimai mü.savat alametidir. 

Nazıra sani biraderin kor
donu üz.erinde şakul işareti 
vardır. Bu da, bir Masonun ail~ 
ve menf eat saiklerinden mllcer
ret olarak salim bir muhake
meye sahip bulunmaları lhım 
geldiğini gösterir. 

Bunlara (menkul mücevhe
rat) derler. Çilnkü intihap 
•snasmda biraderler birbirleri
ne verebilirler. 

S - Bir Mason bir biradere 
bir ·mektup yazdıiJ zamaa 
mektubun iımi nedir ve tarihi 
nasıl konur? 

C-Mektup yazmak, bir liv· 
ha l\ıerine resim yapmak gi-

Dalgalar Arasında Bir Mücadele 

Üç Yunanlı, Türk Sa
hillerine İltica Ederek 
Ölümden Kurtuldular 

lzmir, 23 (Hususi) - Evvelki akşam Sakızdan Sisama üç 
Yunanhyı hamilen bir yelkenli hareket etmiştir. Yol
da çok şiddetli bir fırtına çıkmış, karanlık basmış, yel
kenlinin direkleri parçalanmış, bir ara ziyadeleşen dalgalar, 
gemiyi bir limon kabuğu gibi aalfamıya başlamış. Ölüm anman 
yaklaştığını g6ren nç yunanlı aoyunarak beklemiye başlamışlar. 

Az sonra kayık devrilmiş, onlar 'da kudurmUf dalgaların 
arasına atılarak peaçeleşmiye başlamışlardır. 

Görünürde kara olmadığı için bu üç kişinin blltün emeli 
vakit geçirmektir. Bu ıuretle dalgalarla boğuşa, boğuşa dört 
saat vakit geçirmişler. Nihayet ay çakmıı, deniz biraz sakin
lenmiş ve uzakta bir kara parçası görünmüştür. Üç Yunanla 
derhal bu kara latikı.ımetinde yüzmiye ve ilerlemiyc başla

mışlardır. 
Bir müddet neresi olduğunu bilmedikJeri bu karaya ayak 

basan ecnebiler, civarda gördükleri bir kulübeye iltica etmiş
lerdir. Bu kulübe, alicenap bir Türk köylüsüne aittir. Kuliibe 
sahibi bunlara çorba pifirmiş, giyecek vermiş, ısıtmış ve mu
hakkak bir ölilmden kurtarmıtbr. Üç kazazedenin iltica ettik
leri kara parçası, Çeşmenin Alaçab nahiyesi civanndadır. Bun
lar, belediyeye giderek gördükleri misafirperverliğe teşekkür 
etmiş ve bir kayıkla Sakıza geçmişlerdir. 

Tombala 
Müsabakaya Her 
Zaman Girilebilir 
Şartlar Basit Ve Müsa
baka Çok Eğlencelidir 

Ayın 7 aindea itibaren tertid 
ettitimiz tombala miiaaltakamı& 
devam ediyor. Bupne kadar 
çekilen numaralar ıunlardır: 

(17), (81), (52), (27), (13), (74), 1 

(41), (62), (51), (21), (7), (78), (42), 
(22), (S8), (6S), (33), (44), (88), (40), 
(66), (23), (70), (24), (8), (S2) (67), 
(16), (84), (46), (19), (68) dlr. 
Mü1abakamııda karb do.lan her 

kariimiz mutlah bir hediye kaza· 
nacaktır. Hediyelerimis pek çok 
ye mütenenidir. Bu arada: 

(1) inciye: Nakten lSO lira Yeya 
ıso liralık etya. 

(2) nciye : Bir l'ramofon aa• 
lrineal. 

(3) üncGye: Nakten SO Ura. 
(4) iacDyet Bir radyo maldaeal 
(5) inciye : Nakten (25) lira 
(6) ncıya: Bir altın aaat verilecek, 

dij'erleri de muhtelif kıymedl n 

TOMBALA 
Müsabakamız ı 

DÜN 
ÇEKlLEN 
NUMARALAiı 

19 

68 
Müaahakamlıa her r.am

ittlnk edeblllralnJ&. 

cazip kadan ye erkeklete mahauı 
q1a ve birçok hediyeler alacak• 
lar4ar. 

batuana dllfmula. 

• Realmlcrlnden tablatlerlal lSfreamek 
için bize realm rlSnder.. karlterimla 
lııakluada mUtelı.uaaaamıua e&Yaplanaa 
aıatıda oku1uaus ı • Nusrat H.q: ~amiml ve uy· 

saldır. Mua· 
· ~ mellbnda mllş

külpeaent de-

ğildir. Kızdığı 
zaman inaafını 
israf eder, 
Ye iğbirarım 
de.-am ettirir. 

Verdiği söze 
sadakat röste
rir, menfeat

lerini ihmal etmez. 

* K. O. S. Beg: 
(Fototraft derccdllmJyec:ektlr) 

Hayalperest ve hassastır. 
Meçhul ve eararengiz ıeylere 
karşı mütehassistir, sinemayı 
romanı sever, süsü, tıklığı ve 
intizamı ihmal etmez, kadın 
maceralarile alakadar olmak
tan hazzeder, cesareti mede
oiyesi zayıftır, her yerde, ve 
herkesten hürmet görmek, 
kendini saydırmak ve tamtmak 
ister, şöhret ve ikbale haristir. 

~ 
Lüi/ü Beg: ~eki •e müte-

• sebbistir. Acul
dUr. Şöhrete 
haristir. KUçük 

.,_.._.._~.M görünmek iste
mez, hakareti 
hazmedemez 
şiddetle muka
bele etmek İs· 
ter, izzeti ne· 

fis meselesinde 
• "'Tlilsamah ak lr 

değildir. Öoay.ı i olur, atak
lık gösterir. Sıkıntıya ıelemez. .. 

Arif kg: Huıaa, sakin Ye 

mabçuptur. Gn
rilltncn ve kav-

racı değildir. 

Samimiyetini ia
raf etmez, va-

ı ife YO mes'u
liyetten endişe 

eder. işlerinde 
dikkat ve zeki 
~ardır. 

Mtışkillit _ tehlike kar-
şısında zaaf gösterir. Meofe
at temin etmiyen teklif Ye 
teşebbüslere iltifat etmez. .. 

Muhlis Pertev Bey: 
(Fototrah derceddml1ecektfr) 
Ağır başlı ve dlltilncelidir. 

itlerini intizam ft itimatla ne· 
ticelendirmok iıter, turiUtilcQ 
ve kaYıacı deiildir, her yere 
sokulmaz, daha ziyade iuzi•a· 

Franaanın Napoleon devrine ait pek z.enzin dekorlar iç 
cereyan eden ltu mubtqem ft&be.erin heyeti temailiyeai bat• 

latanbul balkının mahbubu ıenç ve de.lıakir artbt 

RAMON NOVARO 
dehal Nn'atklraneaille ır.anülletan ıG•el teaor Hal il• 

ruhnlvu. ,arkalar aa,.tı,.ecektlr. 

Bugün her iki ainemada 
Tal ebe Efendilere mahsus matineler 

umumi dilhuliye 20 kuruştur. 

İlaveten : Güllinçlü komik 

..-~ Bogilo bu akşam.._~ 

MiLLİ SiNEMADA 
.sazın ve şarkılı 

MILTON 
BEDAVACILAR SAHi 

1 
emsalılı: munffaldyctle devam ediyor 

Matineler 2,30 4,30 auvare 9,30 

1 Darülbedayide 
1 23 mart pazartesi 21,30 ta 

Tamburi Refik B. 
1 KONSERİ 

Pangaltı Tiyatrosunda 

Komik Şevki Bey heyeti tem• 
ailiyeai ile birlikte Kafka1 bale 
heyeti, Aıerbayc:an raks ve kon• 
•erleri ve enYaİ •aryete. 

dan hoşlanır, menfeatlerinden 
fedakArlık yapamaı, hesabını 

bilir, iktisada riayetkirdır, za· 
rarh ve tehlikeli şeylerden 
uzaklaşır, herkesle çabuk ah
bap ve samimi olmaz. Arka
daşlarını intihapta müşkülpe

senttir. 

* Balırl hey: Mağrur ve cld· 
• -didir. işlerine 

ı;ıa;...;;;.;.,_....-..~=~ 

müdahale edil
mesini istemez, 
tahakküm ve 
takayyüdo ta
hammül ede
mez. Şöhreti, 
methedilmeyi 

sever. Kadın 

mesailinde k1S· 
kançbr. Hllrri· 
yetini takyit 

edea usu.ileri i ..• nal eder. Hasia 
ye menfeatporeat dej'ildir. .. 

Reela slad-- bas, lrarilerimts, 

mltelaaaa&a1•Wa cevabi reclktlif içla 

•abıraadanlJH Ye mekhıp (ÖndereHk 
fetefralU ... lala aklltetinl öircnmek I•· 

tt11>rlar. Bu fotofr&fller lnt~ar cdtcek· 

Ur. a.. busuata atiateılh ~lmal.uıru rlea 
ederi&. 

Salı cünO aqaml 
aaat 21,SO da 

Y•lnlz muallim 
ve talebeye 

mabaua 

KÖR 
S perde 

Yasaa: Vedat 
Nedim B. 

•• 
Bir Komedi 
ALKAZAR - Glaah çocutu _,.. 
ALEMDAR - lmpratorun Ya~ 
AS R 1 - Şafak 
ARTiSTiK - Ha1atı la&. 
ETUVAL - Aart baba 
ELHAMRA - Monte Karlo 
EKLER - Yuman tlyatre 
FRANSll - Yuaaa opereti 
GLORY A - Kader 
M A J 1 K - MUddelumuml H-11 
M E L E K - itham edl1oru• 
~iLLET T. - Natlt B. 
MiLLi - Bedavacılar Şahı 
FERAH- Var)ete,20 kısımlık bil 
OPERA - Aatero 
S0REYY A - ( Kadıkay ) dL 
ŞIK - Atlı. Reaml Geçi ..,t 
HiLAL - lmperatorun Y• 
( HALE Oaktıdar) - Aafalt (• ) 

Beti A•_. 

Beraat Eden 
Orhangazi, (Husu.si)

MalmUdilrll Şnkril Bey, 
vet aldığı ithamile 
ağır ceza mahkeme.oıe 
rilmişti. Bu zat beraet 
vazifesi başına dönlll. 
Bu zatın rüıvet aldığıDI 1 

edenler, tiklyetlerini af 
nunundan evvel yap 
için takibattan kurtul 
dırlar. 

M. 

latanbul A.liye mab" 
3 Gncü hukuk dairesinden: 
dam Kıleantinln kocaıı i" 
ıihı meçhul Hiriato Kost•11 

Efendi aleyhine ikame e . 
teacill akit ve km Kati 
doğum kütüiGne kaydı da ·~I 
19-3-931 tarihli celHi tah~ 
relmemit oldutundan b• • 
ııyap kararı verilerek •""t1 

ft. "k" "b ... ve va ıı vesaa ı ı razı t 
muamele icra Ye tahkik• -
931 pazar ıünG aaat 14 d~ 
kılınmıt olmakla iıbu 111.ı~ 
ııyap kararının tarihi il ıd 
itibaren S l'Ün zarfınd• .fOS 
etmediti takdirde uaulÜO ..-'! 
maddesi ahkimı tatbik ol" 
ili.o olunur. v/: 

!l!!!'!l __ ıım!"!..._._. ______ B'!!lllm!!!'!!!9!~~~--!9m1------------------!!lmm!!!!!ml----!'Blm------------llml!~2!C-_.-R'!!!!m!!ll~!!!!!!!!!!!l!!!!l----------lll!!!!!!!!!.-----!!!!llPl----.-.----~l9!!!!l5U~X~.~&~!'B!!!'l--o!!!"!ll~~,,t 

Tarihi Tefrika No. 67 Yazan: A. 
1aclraıa•ın taYÜJelerinl kabale Akdeniadekl bu ıon ıeferhaizdett Sen flledltln kadar çahf, ça- mak içın arayerden , tı 
mecbur kalarak a1kere .. ahtlt dclndülıten aonra Piyale Pataya bala .•• Kim.eler aldarış bile et• Çelebiyi yok etmiye kat• it" 
ve terakki verilecej'lnl aöyledl. kubbe veziri yaptılar. Onun ye- miyor, fakat hünkara dalkavuk- mit• Şimdi bir entrika çe";J 

OLUÇ ALI REİS 
Kılıç Ali Paşanın Habı alan 

- Bre kaptan bozuntuau.. Sen 
fakir bir kaptanaan, bizim itimize 
ne kantar•uı r. 

Ve ıonra zavalh Piyaleyi atın
dan alatata ettiler, Ozerine çul
landılar. Fakat Piyale paıa bir 
kolayını bulup aradan ııyıprak 
eaaıaaı kurtardı. 

V uiyet ha.ldkatea berbatta. 
Artak kl ... tle ... a6Jllreeek 

1 
ta.kat •e cesaret kalmamattı. 

itler kGtületmlıti. fakat bun
da da Sokollu Mehmet pap im• 

dada yetifti. Derhal atını Uerl 
aürdu. Alayan lSnOdeı 

- Ot arabuı denlldil .. 
Diye batmp yerlerinden kımıl• 

damıyan askerlere ıarı ıarı albn-
lar .erpti. Hepılftla ıaaHinG 

aWa. Nihayet J••I padltala 4a, 

Yeniçeriler çil çil albnlara kapıt· rine de Müezzin zade Ali Ataya luk edenlere hayallerinden bile bu ıeytanca kararı yerıoe 
taktan ve bah,it verilecetl aöıü· Kaptan Paşahk rütbesi verildi. Gel ıeçlrmediklerl meınetler verili- mek lizım 1.. --
nü de aldıktan aonra yürilmiye de- ıen bu biçimıi:ıiite kızma r.. yordu. Dedim ya; artık itler bata- Şehzade Selim, mükell' 1,.,ıı başladılar. Alqama dotru da Ali Ata bir müezzinin otla ta ıidiyordu. tuzak bul mut••• Mu•taf a Çe

1
d.,t' 

yeni bünkir Topkapı Hrayıoda tdl. Denize ayatını bile ıokma- ahzandan birtakını "
1 

ı" 
b t d Bu ııralarda Mahmut ata•a da a 1 ta bna o ur u. mıf bir adamdı. Böyle bir adam 1 mektuplar yazarak baba 

P yezirllk verildi, Bu atanın en * Kaptan •talaktan ne anlardı ?.. niye g6nderm1t. ~ 
mOhim marifeti tebzade Muatafa b• ~ 

Bu lfler olap bittikten sonra Senelerce denizlerde dola,aa, çelebiyi öldürmesi idi. Selimin uydurduj'U 0-,,ıd 
biz Piyale ile tekrar denlıı:lere bir harpten ötekine kotan yıllan• tuplara Kanuni Süleyoı•ll ~" 
açıldık. Hayll 1avaılar 7aptık. mıt denizciler bile bu lti zor be· Kanuni Süleyman daha ölme• edip ..ı 

ca Muatafanan iıyan .. 11,v 
ÔnGmüze aelen dü9man tekne- cerirlerdi. den evvel, ıarı Selim paditah • i ,. .. 

• (izerine yilrl1yecet1n 
lerlnl teker teker yakalayıp peşi- A t k h f ı ta ü t olmak hülyalarını kurmıya bat· t :aı r ı ertey ena ı y ı u• ve derhal ferman e ID...- ıJI 
mlze taktık. Böylece bir menim tuyor,devlet ı,ıerl bozuluyordu. lamıfta. Halbuki Kanuniden ar.nra f Ç• 

- Otlum Muata • l'eçirdikten aonra Lirçok .. ır ve Devlet meaelelerl ehline ve er• padltablak ıehaade Mustafa Çe- ....ı 
1 k Sar Sel L. ... ı kealhinL. & _...,. ... l'anlmetle teluar ataabula din• babına detll, paditaha faıla dal• lebiye l'eçecc ti. ı im, -. ,.r-· 

dik. kuulduk edealere .veriliyordu. hayalinde yatattıtı emele kaYUf• 
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ec K 1 kt D 1 Mka;,•ct. lluham... Huıp Muhuutan dnı ve •eYll• ••Yld a.cı-- Ye yeni, 106 numaralı yl\z kırk e ar an 1 a o a- bedeli kıymeti No. .,. mllftemlllb ,_. &rflD arsa lizerinde ahşap iki 
Ura Llra katta biri aofadan böltinmüı ş a n A d K . d . ? ..og 1864 4111 Akarcada Kfirkçllbaşı Ahmet olmak üzere alb "da, bi; so-a m } m } e Şemsettin mahallesinde Knçuk fa, bir taş avlu, bir çıkma, bir 

•kıc, AfahJuz.dur -106- Yazan: Ziya Şakir 
la.r.kJi.:t.. Eşyalannı burada diyordu. Birkaç .aniye, hare-

Joria rına ?akılırsa... ketsiı kaldıktan sonra gözleri 
9'dü. ' .. ınerdıvene doğru yil- biraz. karanlığa alıştı. Zaten 
'lilıirıı Ögr.enmek istediği en alışık olduğu merdiveni kolayca 
''k Şeyı de öğrenmişti. De- buldu. ÜC't knta çıktı kapı 
'etn evvt~· o müthiş cehen· aralıktı 
t..~ .ına ınesinin ölüm sa- Karşıkı bınaların pencere-
"ll ınti 
lel&rnet Şkr sahasından sağ terinden akseden solgun ışık-

Son .urtulmuşlardı . lnr, perdelerin tülleri arasm-
~"af{t ızlerini kaybetmiye dan slizülüyor . odayı müp-
4-r a olarak buraya ka- hem ve esrarlı gösteriyordu 
'l d:ebnıişler.. Ve daha son- Bir şeye çarpmamıya ve gü
''Ue ~radan kemali emni- rültü çıkarmanııya çalışarak 
... -lılİfJ~a?aya binip istasyona maı.aya yaklaştı. Revolverleri 
~dal rdı. Joris, geç vakte gördü. Onları birer birer ala
Od,d l odasından çıkmadı. rak ceplerine koydu. Fişek 
~: irnba yakmadı. Ka· torbasını da, ceketini açarak 
de k 1, •çık pencerenin önün- koltuğunun al. ıoa soktu. 
~kladini g6stermemiye ça· .. Masanın üstüne eğilerek 
~t nıütcmadiyen aokağı kUçük kağdı da aldıktan sonra, 
~ , etti. Yatsı ezanı okun- daha ziyade eğilerek masanın 

tt e ~Peyce de geçmişli. üzerini ellerile ve gözlerile 
Ser dlltasyonda bir aksilik aradı. Başka bir yerde, başka 
Scİ erek tevkif edilmit birşey bırakılmadığına emin 
' d ı, fiındiye kadar çoktan olduğu için odadan çıktı. 
~ ~- taraUut altına alın- Yavq yavaş merdivenlerden 
!t-p ::-tta, taharri olunması inerek kapıyı ıessizce 6rttü. 
~ ~erdi. Fakat onu ıOp- ve yine bir hıraıı gibi, görün-
~ le k k b · mekten içtinap ederek oduına ·~ L. e en llçü ar döndn. 

Dile yoktu. 
Odasına avdet ettiği zaman 

h-~~. ineli. il Marko merdi· revolverle fişekleri bir tarafa 
ıi~ 'llu bırakarak evveli o küçük 
oıııt til,eıaod~ki odaaında, kansı kağıt parçasım muayene etti. 
~d etıyordu. Onlara gö- Robinin yazısını tanıdı. Pusu
' .en kapıdan çıktı. Bir Jada kısaca: 
)~bl duvulara ailrünerelc Filibe: Aoton Kuş. 
'~ eye yUrüdil. Orada Filibe: Adel Berşiye 
~trı •- Ripa ile karadqbr- Adreslerinden başka ~ir 
"1rı_-· 1t1nk camın arkasmda 9ey yaz.ılı değildi. Hemen 
lit~ b Jd 1 · yaza masasına oturdu ve şu eli. 1( ana tarı a ı. çerı tel~rafı yazdı: 
N. k.r ıpıyı kapadı. Sim ai- Filibe: Adton Kuş 
~ttl •nlık ve ağır bir ru- Safo, Mari, Rubin Vff Jorj 
~e küf kokan bu kUçük yoldadır. Sıhhatim yolunda
~ ona bir mezar kadar dır. Piyasa hakkındaki son 
' l~ldi. Kısa aakallarmıo mektubumu bekleyiniz. 
~ ~:t tllyll gibi oert ve Jore 
~en olduğunu hisse-- ( Arkaaı var ) · 

SOM P05YA 

BE:. DAVA 
iLAN 5ÜTUNl ARİ 

1 

SATILIK PlY ANO - Almaa markalı 
rGsel bir ply.no acele utalıkbr. Be· 
ıotlu Tarlabatı Tulwnba sokak No. S 

işçi iSTiYORUM - U • 16 7a1la· 
nada, •Ucelllt:U&te çahımak lnlyeıı 

ludana Çakmakçılar Vaid• haa 27 No. 
.u.rac:aatJan. 

UŞAKTA - K...W. llab•at Aaım 
S.7 ltu --1 rakı, f&l'ap, konyak top· 
tu ve perakende aatar. 

0R0C0 HÜSf.YlN - Yırtıla. >"•mit, 
seve ,. ... ,, elblaelu belllaf2 lirülilr. 
Tala.HtleN aldanma71naa. 

B91of l• lauk.ıat caddcal 
Aananu Paaajı No. ıs. 

llUH1DEll 1'0ccARLAR - Gla
..ıs lflartabcl• lıltlfacle .arat lcahlllt 
" ...._., ıat....ıa bahçelaapa App
yu .. ••...ta lllMual Aa....t flnaw ......... 

._l'0ütpN İNHİSARI UMUMİ s DURLOGONDEN: 
~ooo kilo kola nişasta 

~=esi ~eçhile pazarlıkla 5,000 kilo yerli kola nipıta 
'-la l"-a · TalipleJ"in 100 lira teminatlarile beraber 31 -3-931 

t1an. 

1500 4050 746 

80 868 

180 f 13 

1022 

2916 

1254 

Linga sokağında eski, 012 ve kuyu ve otuz dört 8J'fln arsa 
yeni, 120, 120 • 1 numaralı elli llzerinde bir mutbak ve beş 
alb arşın arsa üıcrinde dahili yüz bir arşın bahçeyi havi 
ahşap kargir iki katta üç oda, bir hanenin tamamı. Veysel El. 
bir antre, bir ufak sofa, bir 843 4840 8913 Beyoğlunda F eriköy birinci 
mutfak, iki kuyu ve iki yüz iki kısım mahallesinde Kaya so• 
arşın bahçeyi ha\'İ bir hanenin kağında eski, 42, 42 müker-
tamamı. ŞllkrO B. rer ve yeni, 4, 8 numaralı yüz 

Kadıköyünde Osmanağa elyevın 
Rasimpaşa mahallesinde Çayır 

caddesinde eski, 40 ve yeni, 
72 numaralı yüz seksen arşın 
arsa üzerinde ahşap üç katta 
on üç oda, iki sofa, bir taşlılc. 
bir kuyu ve elli arşın arsa 
Cizerinde harap mutfak ve dört 

yüz yirmi arşın bahçeyi havi 
eskice bir hanenin tamamı. Cemile H. 
Darpbaneiatik Seibanbaşı Ya• 
kupağa mahallesinde Hasanpa-
ıa karakolu sokağında eski ve 
yeni, 96 numaralı on Uç arşın 
arsa llzeriaıde kirgir iki katta 
tlıtünde bir odayı havi bir 
dükkinın tamamı. Ruhldll H. 

Haydarpqada mukaddema Oı· 
manağa Hasanpap elyem ik-
baliye mahallesinde atik, Ulu-
aoluk ve yeni, Uhuvvet soka· 

tında eski, 21 mükerrer 21 
mükerrer ve yeni, 26,28 No. la 
yüz yirmi arşın arsa üzerinde 
derununda bir asma odayı havi 
bir dükkan ve buna muttasıl 
ahşap 1 katta 2 oda, 1 koridoru 
ve :aeki:r. arpn üzerinde bir 
mutfak ve on sekiz arşın bah-
çeyi havi maa dükkan bir ha-
nenin tamamı. Münire, Ayşe Seher 

ve Lfıtfiye Hammlar 

Şehzadebaımda Fevziye mahal· 
lesinde Fevziye caddesinde eski 
2,dokuz defa2 mükerrer ve yeni, 
I09, 111, 4, 6, 8, 10,12,14,16,18 
No. lı iki yüı a1tmış arşın arsa 
lizerinde 109, l 1 1 No.lı dükkanlar 
\am kargir üstünde iki oda, 
bir merdivenbaşı 4, 6 No. la 
dükkanlar haneye kalbedilmi' 
ve mutfak halinded!r. 8, 10 
No. lı dükkanlar bir dükkan 
halindedir. 12, 14 No. lı dük· 
kanlar ortadan tahta ile ayrıl
mıştır. 16, 18 No. lı dükkanlar 
bir dükkan halindedir. Yüz. otuz 
tıç arşın mutfak mahnlli ve 
çarşının koridorunu teşkil et· 
mekte olup F eniye çarşısı 
demekle maruf sekiz dükkin 
ve odaJann tamamı. Şerife Fatma Aliye 

H. tarafı ııdan vasisi Maşuk Ziya B. 

Beykozda Y alıköyUnde eski, Göl 
ve yeni Servilik ıokağında eski 
15 :mUkerrer ve yeni, 11 nu
maralı yüz seksen beş arşın 
arsa üzerinde ahşap iki 

buçuk katta yedi oda, üç san
dık odaaı~ ild sofa bir mutfak 
bir taşlık, bir daraça bir sar
nıç iki balkon ve dört yüz. on 
beş arşın bahçeyi bevi yeni 
bir hanenin tamamı. Mebruke H. Ye 

Cevdet B. bi!esale ve Meliha H. 
tarafından Nazmiye H. bivekile 

Topanede Karabaş mahalle-
•inde Tulumbaçıkmazı soka
fında eski 8, 8 mnkerrer ve 
yeni 6, 8 numaralı elli yedi ar
tın arsa Ozerinde yanm kirgir 
iki katta iki oda, bir çimento 
koridor, bir ufak mutfak, bir 
merdivenbaıı, albnda bodrum 
Ye dilkkim havi harici sıvasız 
bir hanenin tamamı. Mehmet Salih B. 

Mevlevihane kap1a1Dda Aydın-

elli arşın arsa üz.erinde biri 
kargir üç katta dört oda, ild 
ıofa, bir kiler, bir şahniş, bir 
balkon, bir mutbak, bir antre, 
bir saşlık ve diğeri keza kar
gir üç katta beş oda, bir sofa, 
bir kiler, bir şahniş, bir antre, 
bir taşlık, bir balkon, bir 
mutbak, bir kamürlük, llç 
yUz elli arşın bahçeyi havi 
iki hanenin otuz iki hisse 
itibarile yirmi hissesi. Ayşe, Şaziye, 

Mefhar, Nurkader, H. larla 
Hayrünnas ve Hadimünnaa Beyler 

266 1000 5936 Beylerbeyinde Burhaniye ma-
hallesinde eaki Enveriye vo 
yeni AbdUllah Ağa sokağında 
eski 12 mükerrer 41 ve yeni, 
111 - 1, 111- 2 numaralı yetmit 
sekiz aşın arsa lizerinde blı 
kab kirgir, bir kah ab,ap 
olmak here iki katta dört 
c.da, bir ıofa, bir kiler, bir 
antre, haricen tahta koridor, 
yiiz on arşın ana üzerinde kir
gir mutfak ve elli &l'fl ana 
&zerinde duvar taşından ahır 
ve samanlık ve alb yüz aek• 
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sen iki arşın bahçeyi havi yeni 
bir hanenin tamamı. 
Beylerbeyinde mukaddema İs· 
tavroz elyevm Bostancıbaşı Ab· 

· dullahağa mahalle ve aokağın· 
da eski, 10 ve yeni, 8, 10 nu• 
maralı fiç yilz arşın arsa iize
rinde ahşap nç katta birinci 
kısım beş oda, 6ç antreyi, 
ikinci kısım beş oda, bir so
fa, bir antre, iki taşlık, bir 
mutfak ve bahçede bir çab 
alhnda iki oda, bir sarnıç, bu 
kuyu, bir hamam (Sekiz nu
maralı kısımdadır) ve on se
kiz. arşın arsa üzerinde biı 
mutbı.hı ve 60 arşı:ı arsa üze-
rinde bir ahırı ve sekiz yüz 
yirmi iki arşın bahçeyi havi bir 

Halit Ef. 

hanenin tamamı. Ali Ef. ve Senlye H 
Gedikpaşada Divanıili mahal-
lesinde Yalı paşa ve Gedik· 
paşa caddesinde eski, 13 
mükerrer 44, .46, 2, 4 ve 
yeni, 52, 54, 2, 4 nu:narah 
yilı altmlf arşın arsa üzerinde 
bir kab kirgir diğeri ahıap 
olmak üzere iki katta biri 
undık odası olmak llzere 
yedi oda, bir ıofa, bir ki· 
ler, gibi mahal ve albnda 
fırın ve iki dO.kkin ve yirmi 
alb artın arsa ü.zcrinde ~irg!' 
bir katta bir odayı havı bır 

hanenin tamamı. 
ac> .aşı Davutpaşada Davutpaşa ma-

YualEL 

hallesinde Hekimoğlu Alipaşa 
caddesinde eski, 187, ve yeni 
203 numaralı otuz iki arşın 
araa ilzerinde kargir iki katta 
Ostfuıde bi~ odayı havi bir 
dUkk&nın tamamı. Mehmet Et 

tarafından bilveliye, Fatma H. ve 
Hatice H. tarafından bil•eklle 
Hacı Ömer Ef. · 

1250 470 ÜskUdarda Altunizade mahal
lesinde Haa lbrahim ağa so
kağında ~ki. 5 ve yeni ı ı 
numaralı yilz yirmi dört arşın 

ana tlzerinde ahpp Oç katta 
yedi oda, iki sofa, bir taşlık 
bir kiler bir merdiven alb, bir 

( Dnaa 8 IDd 1oıyfam.zin 1 inci dtununda ) 



8 Sayfa .. 
kuyu ve kırk arşın ana üze
rinde bir mutfak ve llç yllz 
altmış altı arşm bahçeyi havi 
bir köşkün tamamı. iffet H. •ekUI 

1007 0030 4886 KadıköyUnde Osman ağa el• 
yevm Rasimpaşa mahallesinde 
eski Halitağa ve yeni Mısırlıoğlu 
aokağmda eaki, 18 mükerrer 
Ye yeni 9 numaralı ytiz elli iki 
M'f!D arsa fizerinck bir kah 
kirgir üç kata ahşap olmak 
fiure dört katta on Oç oda, 
üç sofa, bir balkon. ve şahniş 
ve otuz beş arşın arsa llzerin· 
de bir mutfak ve elli üç arşın 
bahçeyi havi yeni bir hanenin 

Rllttll 8. 

tamamı. Nurettin B. ve Emine Meb· 

190 ao70 5304 Fmdıkhda Perizat hatun ma• 
hallesinde Oolmabahçe cad:. 
desinde eski 45, 45 mUkerrer 
ve yeni, 4 l, 43 numaralı yOz 
on arşm arsa üzerinde ahşap 
liç katta dört oda, iki sofa, 
bir taşlık, harap bir mutfak, 
bir kuyu ve altında bir dük· 
kinı ve yüz kırk arşm bahçeyi 

rure H. 

havi bir hanenin tamamı Hatice n Fat· 
ma Zafer Hammlarla Zihni B. 

119 1057 533:j Beykozda Y ahköyünde Kuyu 
•qkağmda eski, 15 ,ve yeni, 18 
numarala yüz elli arşın arsa 
Uzerinde maazemin ahşap ilç 
katta ikisi camekiinla olmak 
üzere sekiz oda, dört sofa, 
bir kömürlük, bir taşlık ve 
kırk sekiz arşın arsa üzerinde 
yalnız ankaz ve taşlar. mev· 
cut harap bir mutfağı ve yüz 
on altı arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Hacer H. 

f2 731 3423 Boyacıköyünde Mektep soka· 
kağmda eski, 63 ve yeni 95 
numarah seksen dört arşın ar• 
aa üzerinde ahşap iki katta üç 
oda, iki sofa, bir mutfak, bir 
tahniş ve yüz doksan altı 
arşuı bahçeyi havi bir hane• 
nin tamama Hatice H. 

100 llöO Me3 Avratpaı.armda Kürkçübaşı 
mahallesinde eski, Y okuşçeş• 
me ve yem, Yeni sokakta 
eski, 4 mükerrer ve yeni, 13 
numaralı .seksen . beş arşın 

arsa üzerinde maaçatı ahşap 

iki buçuk katta beş oda, iki 
sofa, bir ufak taşlık, bir bal• 

kon, bir mutfak, ve kırk bet 
arşm bahçeyi havi bir hane-

nin tamamı Fatllia H. 

lto NI ~TU Balatta Karabaş mahallesinde 
Simitçi sokağında eski, 26 ve 
yeni, 17 numaralı elli beş aroın 
arsa üzerinde bir katı kirgir 
diğerleri ahşap olmak üzer• 
iki buçuk katta ikisi çatı 
odası olmak üzere alb 
oda, bir ufak antre, bir mut· 
fak, bir daraça, bir şahniı., 
bir kuyu ve üç arşın aydınlığı 
laavi müfrez bir baneoin tama· 

... 146 5725 

mı. Madam Ester ve Atnm Ef. 

Balatta Karabaş mahallesin· 
de Simitçi sokağında eski, 26 
ve yeni, 19 numarah elli beş 
arşın arsa üzerinde bir kata 
kagir diğerleri ahşap olmak 
üzere iki buçuk katta ikisi 
çata odası olmak üzere altı 
oda, bir ufak sofa, bir ufak 
antr.c, bir daraça, bir şahniş, 
bir kuyu, iki mutfak ve beş 

arşm aydınlığı havi müfrez bir Madam 

hanenin tamamı. Ester ve Avram Ef. 
Galatada Kemankeş Mustafa· 
pqa mahallesinde atik ve ce-
dit Kemeraltı caddesile Ha
mam sokağında eski 2,4,6 ve 
Jenİ 2,4,6,8 ili 16 numaralı 
Jiiz seksen arşın arsa üzerin· 
ele laaricen kirgir ve dahilen 
lmmen kirgir ve kısmen ah· 
l&P olup 8 numaralısı dört 
katta on iki oda, bir sofa, 
diğeri Oç katta alta oda ve 

1 

SON fOSAT 

17345 

18477 

altlarında altı dükkanı havi 
Şevketpaşa ham namile ma• 
ruf iki hanenin tamamı. 

Sabiha, Mucide, Cavide, Maide, Nev
nejat, Raika, ·Mebrure, Hayriln· 
nisa, Refia, hanımlarla Muhlil Bey 

Sarıyerde Çeşme sokağında 
eski 14, 14 mükerrer ve yeni 
20, 22 numarala yüz on artın 

arsa fizerinde klrgir iki kat• 
ta dört oda, iki sofa, bir mut
fak ve altında bir dükkanı 
Ye altmış beş arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Ana H. 

Galatada Arapcamiişerifi ma• 
hallesinde Mahmudiye ve Sa· 
mur ve koruk sokağında eski 
1, D, 126, 11 ili 21 ve yeni, 
9-1, 126, 2, 9-3 No. h iki yüz 
arşın arsa üzerinde kirgir dört 
katta biri kapıcı odası olmak 
üzere on altı oda. Uç koridor 
bir çab alb, bir bodrum vo 
bodrumda bir sarnıç. birinci 
katta elektrik tertibata mevcut 
büyük bir dUkkAn (Mezkür 
maa depo ve dükkin Y amk 
Eadc hanının bcrveçhi vakfiyet 
mahallinin beş yüz dört hisse 
itibarile iki yüz altmıt dört 
bissesile berveçhi mlilkiyet 
mahallin yetmiş iki sehim İti• 
barile otuz sehmi ile itiöarı 
mezkfırdan on dört sehminin 
tekrar elli sekiz sehim tertibile 
otuz sehmi. 

Naime, Talia Hammlarla BiW B. 
3450 7167 20234 Beyoğlunda Hüseyinağa ma· 

hallesinde Arnavut sokağında 
eski, 24,24 milkerrer, 24 mil· 
kerrer, 24 mükerrer, 22 mil· 
kerrer ve yeni, 20,22,24,26 ,28 
numaralı yüz yetmiş altı arşın 
arsa üzerinde kagir üçer katta 
beşer oda, birer ocak, birer 
taş ~avlp, bir kuyu ve altların• 
da iki dükkinı ve dört yüz 
yetmiş altı arşın arsa üzerinde 
lkisi iki katlı olup birinin ze• 
minindeki mahal oda olarak, 
dğierindeki bodrum olarak 
müstamel diğerleri birer k11tlı 
ve herbirinin kapısı ayn Ur 
adedi bir taş antre, dört ade
di birer antre ve birer ocağ~ 

havi diP,rleri ise yalnız bireı 
odadan Re ortasındaki boşluk· 
ta bir kuyu mevcut olup dört 
)liiz seksen arşın bahçeyi havi 
tiç hanenin tamamı. HGalJ• H. 

• ı ao '91 20522 Kuzruncukta Çartı caddesin· 
de eaki 82 ve yeni 24 numaralı 
d6rt yüz on dokuz arşın ana 
lizerinde abpp iki katta biri 
,.ta aruıada olmak Ozcre ae
~iz oda, bir bllyQk sofa, bir 

büyilk taşlık, bir mutfak, bir 
kimürllik ve dokun bet arfın 
bahçeyi haYi bazı aksamı yeni 

tamir edilmit bir sahilhanenin 

tamaını. Vahram, Hacador, Aronder-
nersisyan ve Maron Nodauder 

Nersisyan Efendiler. 
1 t• tt50 ~ Kuzguncukta Çarşı caddesin· 

de eski, 80 ve yeni, 22 nu· 
m•ab 6ç yl1z yirmi alb arşın 
ana üzerinde ahşap ikişer 
katta ve iki kısımdan ibaret 
olup birinci kısım biri came· 
kinlı sofadan bölünmllş ol· 
mak Ozere üç oda, bir sofa, 
bil' taşlık, bir mermer 
moSluk, bir merdivenalb, 
bir tavanarası diğt:r kısım oda 
(ardan birinde yük ve dolap 
olmak. üzere beş oda bir 
mutfak koridor ve otuz arşın 
arsa üzerinde bir mutfak vo 
lki }'ÜZ seksen dört arşın 
bahçeyi ve bahçede bir ku· 
yuyu havi bir aahilhanenin ta· 
mamı. 

V abran, Haçador Aronder Nerslqaa Ye 

Maron Norhander Nersisyan Efendiler. 

Yukarda cim na nev'ile mevki ve müştemilatı yll'lh em
ilk .altmq bir gOn mllddctJe icra kılınan aleni mUzayede ne
ticuincle Waal..,.da ıWerilen bedellerle talipleri lzeriade 

İktısat Vekilef nden: 
Ziraat mUcadelesinde kullanılmak üzere pazarlıkla 

(100,000) yiiz bin Hora fişeği almacakbr. Fazla matuınat 
istiyenlerin şimdiden ve pazarlık için de 2 Nisan gJI 
Perşembe günü saat 15 te muhammen bedel olan (19,00o) 
on dokuz bin lira llzerinden teminatJan ve vesaikJeri ile 
birlikte mllbayaat komisyonuna müracaatlan ilan olunur. 

Eskişehir Vilayetinden: 
Eskiıehir-Çifteler tarikmın 17 + 000-22 + 000 kilometrot.ıs 

arasında yapılacak tamirah ~asiye 15486, 68 lira bedel jJt 
14 mart tarihinden 5 nisan pazar gi°nü saat on beşe kad,t 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

T ~lip olanların bedeli keşfin % 7 ,5 ğu nisbetinde tenıio•t 
akçesı veya bank mektubu vermeleri, inşaatın devam müddr 
tince bir fen memuru veya liyakati Nafia başmühendisliğİPct 
musaddak bir çaVUf istihdam etmeleri meşruttur. Evrakı kel' 
fiye, şartnameyi görmek ve inşaat hakkında fazla malü1111t 
almak istiyenlerin Nafia bqmübendisliğine ve ihale günil ele 
viliyet encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---__.,,. 

EMNİYET SANDIGI 
MÜDÜRLÜ GÜNDEN: 

Mazalto Yuda ve Samoil Yuda Efendilerin 18548 ikrs' 
numaralı dcyn senedi mucibince istikraz eyledikleri meb1'l 

mukabilinde Sandığımız namına merbun bulunan Galatad• 
Y enicami mahallesinde Ayazma ve Çeşme sokağında eski & 
10,8 mükerrer 13 ve yeni 10, 12, 13 numaralı münhedim bao" 
arsasının dört yUz yedi hisse itibarile üç yüz elli dokll' 
tam ve iiç sehminin hisse itibarile beş hissesi vadesi bitaıJl.IO' 
da borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye çıkarılarak bi' 
beş yüz lira bedel mukabilinde müşterisi namma kat'i karat' 
çekilmiş ve istikraz esnasında borçluların tayin eyledikleıi 
ikametgahlarına tebligat icrası için gönderilen üç günlük soO 
ihbarname zahrına mahallesi heyeti ihtiyariyesince ya%ılaJI 
meşrubattan medyunların her ikisinin de vefat eyledikleri ff 
mirasçı olarak üç oğlu ve bir kın var ise de elyevm Fransad• 

bulundukları ve sarih adreslerinin ve başka mirasçı oluP 
olmadığının meçhul bulunduğu anlaşılmış olduğundan il~ 
tarihinden itibaren on gün zarfında borç tamamen ödenmedıf 
takdirde mezkur münbedim hane arsasının müşterisi naınııı• 
kat'ı ferağ muamelesinin icra kılınacağı tebliğ maka01ı11• 
kaim olmak üz.ere ilan olunur. 

iktısat Vekaletinden: 
Ankara Ziraat mektebi yanındaki makine laboratuva" 

rana yapılacak 8729 lira bedeli keşifli ilavei inşaat kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 13 - 4 - 931 
günG yapılacaktır. Evrakı fenniye ve planlan almak isti· 
yenlerin lktasat 11.ekileti muhasebesine beş lira vererek 
alacakları makbuz ile ıiraat en&titüleri inşaat heyeti feD"' 
niyesine müracaatları ve yevmi mezkfırda saat 16 da 
lktısat veklleti ı.ira.ıt müsteşarlığı kısmtnda müteşekkil 
komisyoma müracaatla müzayede ve münakasa kanunu 
ahklmına tevfikan tekliflerini vermeleri ilin olunur. 

yelkenci vapurları 
IÇARADENIZ POST ASI 

Erzurum "·~:t 25 

ÇARŞAMBA 
günil akşamı 18 de Sirkeci 
rıhbmından hareketle (Zon· 
guldak, lnebolu, Samaun, 
Ordu. Gireaoa, T rabzoo 
ilrmene ve Rize) iskelelerin 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilit için Sirkt:cide 
Yelkenci Hanmda kiin 
acentesine müracaat. · T '!1. 
İstanbul 1515. 

Ayvalık Sürat PostaS1 

(Mersin) vapuru 24 Matl 
salı 17 de SirkecicJeP 
Gelibolu Çanakkale, Küçiik" 

kuyu, Edremit, Burhaniye. AY 
"ete 

valığa kalkacak ve dönU., 
Altmoluğa da uğnyacaldlt· 
Azimette Gelibolu için yil1' 
alınmaz. 

..:-============~ 
tekarrür ederek birinci ihalesi icra ve otuz bir gün rnil~de dif 
müzayedeye vazedilmiş ve 25 nisan · 931 tarihine nıu~a ye 
cumartesi günll saat on dörtten itibaren mnzayeoe 11 

b_..,Jlle 
miibaşeret olunarak saat on beş buçukta mu ~ et 
kıymetini geçtiği takdirde kat'i kararlarının çekilmesi ınukart oJt 
bulunmuş olduğundan talip olanlann mezkur günde sa~t °'' 
beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylenıelerı bul 
saat on DCf buçuktan sonra vuku bulacak m;,jracaatlann ";,t't 
edilmiyeceği ve meıkfır emlike evvelce talip olanla~JJl ıQbı.ıt 
karar eanaamda hazır bulunmadıklan ve başka talıp 'fl!Jİf 
eylediği taknirde evvelki taliplerin milzyededed çekı 
addolunacakları lüzumu ilin olunur. _---d 

Mes'ul Mndnr: Hdlit adlı'' 


