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Oyunu 
Kupon: 2~ 

bôRT MİLYONUN MACERASI ... 
~ ~ 

İzmir Meb'usu Vasıf B. in Kabine-· 
ye Girmesine İntizar Ediliyor. 

[ Lütfen 2 nci sayfamıza bakınız ] 

4danada Ağazade eselesi 
~yük Bir Merak Uyandırdı 
~~m~ı ıJkL. JB•r. aı·=.=b~l=B==_=_=.=ı=l=l=.~J~~~I 
~ T ." . onguıua ımanınaa ırracıa.. ıpor ır~usa a- ugunun ır~ese e erınuen 
~ ~nBd~cra -- amum Th~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~-
ıııt,: ~e°:' ~:t~:. Bir Alman Vapuru leri Anlaşıldı. Amerika Ve Ecnebi 

14 Türkü Parçaladı .ı;-:-;-1ı:.:;, ~~:~ Semıayesi Niçin Gel-
tertip ettiğimiz maç müaa- k ı• 

Zonguldak, (Hususi) - Ayın 
on yedinci gecesi, limanımızda 
( 14 ) insanm ölilmü ile netice
lenen bir facia olmuştur. 

Tüyler tlrperten bu mülhit 
kazanın, zifiri bir karanlıkta, 
korkunç bir fiddetle esen ka
sırganın ortalığı karııbrdığı 

bir mada ve deniz üzerinde 
cereyan etmesi, hadisedeki 
fecaate daha korkunç bir tekil 
vermiştir. 

Alman bandıralı "Mekaiko" 
vapuruna mendirek haricinde 
tahmillt yapılmakta idi. Saat 
(7 ,30) da ani bir kasırga çik-

bğından, vapur, bordasındaki 
kayığı bırakıp açıklara kaç
mak için, diidüğile işaret ve
rerek limandan bir romorkör 
istemiştir. istenilen romorkör 
gelmiş, fakat hentlz kayığı 
bağlamadan "Meksiko" perva
nesini işletmiye başlamışbr. 

Kayık pervanenin sularına 
kapılmlf ve tehlikeyi ~eden
lerin bOtiln feryat ve istimdat-
lanna rağmen makine durdu
rulmadığandan kayık birkaç 
kanat darbeaile parçalanarak 
içindeki amele denize dakOl-
mllşttır. 

( Devamı (6) ıncı aayfada 1 

+mfeki Bir Müdürün intihar Teşebbüsıi 

._...__.,,u. '"Gelecek 
Elim Titremez,, Diyo 

Urfa yab ~ektebinin saba;. 
müdüril Sım B. bir kadın 
yüzünden tabancayı gağsOne 

çevirdi, atet etti. Kurşun ko
luna isabet etti. Anlaşılıyor ki 
son dakikada eli titremİf. 

Dün hastanede kendiaini 
gördütllmllz zaman bu baki· 
kati o da üakAr etmedi. Yal
nız dedi ki: 

"Eğer emelime muvaffak ola· 
ımaz11m kendimi l'.ene ildlr
miye tefebblls etieceğim. ,, 

Bir maarifçi adamın ba,le 
kendini lldllrmek istemesin
deki esran anlıyamadık. Bu
nun hikmetini bize söylemesini 
rica ettik. Sım 8. uzun tered
dütlerden sonra vaziyeti f6yle 
izah etti: 

- Ben, Asiye isminde bir 
kızla seviştim. Bu, Beşiktqta 
bir ailenin evlAt' ta i~i. Haya
t rr m birlettir< ik sonra ben 
Urfaya gitmiye mecbur oldum. 
Asiyeyi de lunemin yanma 
bırakbm. 

Alb ay sonra dandllm, eski 
hayabmız da avdet etti. 

Bir gfln, bize, eski bir ta-

işli Güzelinin 
Ölümü 

Şltll ıhell n ,Ozelltk kıra
liçeal namzedi Şelma H. ın 
6lümG hakkında Dr. Cemil 
Patanın mGtaleaaını dlSrdün
cG aayfamızda okuyunuz. 
itham edilen doktor Taptaaın 
mllfahedulnl de JanD 1ua-

L 

Sı"ı B. 
mcbğımız misafir geldi. Bir 
ara, Asiyeyi kıskandırmak için 
boynuma aanlda ve bu suretle 
eskiden birbirimizle alakadar 

' olduğumuzu anlatmak istedi. 
Asiye, bu hale o derece' 

hiddeti endi ki misafiri kovdu. 
Kovmakla kalmadı, biraz da 
lurpalada. Valdemle b•aber, 
bu hadiseden çok müteessir 
olduk. Bu teessiiriln sevkile 
ben de Asiyeyi evden kovdum. 

Filvaki eski halin iadesi için bir 
kaç mllracaatta balnamaclı dejil. 

bakuına ait anketin cevap- m e s tem ı· yor 
lan tasnif edilmiş, Gç talili 
kariimiz taayyiln etmittir. Memleketimizde petrol aru 
Federasyon riyasetinden mak ve bulunacak petrolleri 1 
aldığımız ve qağıda oku-
yacağınız mektup, hangi itletmek için "Tiirkşin - Ame 
karilerimizin mllsabakayı rikan petrolyum Korporqin,, 
kazanmlf olduğunu g6a- isminde bir şirket meydana 
teriyor : geldi. Bu şirketin müdürll Mi.-

son Posta Gazetesi ter (D'obrien) dir. Bu şirket, 
Mürefte, Mardin ve Siirt ha· 

MüdUrlUgUne valisinde petrol aramıf, sondaj 
Muhterem Efendim, yapmıı, mobim neticeler elde 
Gazet~nizin (Galatasaray etmiştir. Bu sırada k&rfluna 

Hasan Mustafayef isminde bir 
mı, Fener mi?) namile tertip zat çıkmış, mevcut imtiyula-

s'ii müsabakaya ait ce- nndan babsetmİf. 
plann tasnif ve derece- Şirket, bu zat ile tepild 
ni tafole memuf edildiği- mesai etmiş. Fakat bir gtln 

ı1Dizden bizlere tevdi olunan göımüt ki ortada. imtiyu fillo , 
cevaplU'l birer birer tetkik yoktur. Halbuki bu ,a.d• 
~ .................. ... 
~~iii~,.all.N~~-..~~=i'i=:.rc;:.;:;..:;~ 

11uWlfiiif- sobim.da '° nu- M 
imalı hanede M. ESAT Amerikaya gitmlt, YUİyetf 

kazanmqbr. Mumaileyh sermayedarlara anlabmf, bo-
auretle cevap vermiştir: ıulmak tehlikesini g&lt.ren firke-1 
1 - Fenerbahçe galip ti kuvvetlendirmiş ve d&ımOftOr. 
Z - iki gol atacak (De•ama 1 bac.l aaJfamıada J Mister 06rl• 

3 - Mağl6p biç pi at
acak 

4 - Birinci devre bere-
Adanada Sabık Milyonerin Davası 

Mühim Bir Safhada 
1 - Fenerbahçe galip 
lkinenik ve Oçinclllllk 

;ıa. zirde muharrer veçhile 
ftp verenler arumda 
'• çektik, kur'a ela ikiaci

lıitallhul levazım yol-
•.-.::~ mtldOrlDIOncle :rtızbqr 

Bey, nçtlnclllnjl 
!!!l!ılllllK&PI Nipncauncla Tll
'*ltıCi" caddeli 64 numaralı 

ede FAiKA Hanım ka
.. ılar. 

Bu kur' aya dahil olanlann 
Y..mderi cevaplar p şekil
dedir: 

1 -- Fenerbabçe galip 
2 -- iki gol atacak 
3 -- Mağlüp hiç gol 

yacalL 
. ~- 1 ~ Birind devrede F e
~çe bir 

1 - ikinci devrede F e
rbahçe bir 
G&aderdipiz evrakı ay

- iade ediyoruz. Htır
&:dr:.izi takdim eyleriz 

23-3-931 
lataabul mıntaka11 Futıı..ı 

heyeti reW 

Basri 
T. 1 C. L latanbul maatakaıt 

birinci reW 
Fethi 

Davetimiz 
SON POSTA: Talili ka

riterimizin PERŞEMBE gtı
nb 6ğleden sonra saat ikide 
•tbaamıza miiracaat ede
rek tahrir heyetinden bedi
rtleriai almalanm rica ...... 

Adana, 24 (H. M.) - Dlrt milyon lirayı mlltecam bir 
servete malik iken muhtelif badileler aeticaiade iflb edea 

l ubık mU,oner Ağazade Huliıll leyin daqa bugila pek mllhüa 
bir ufhaya girdi. sar.-.r bamlanmua Uatimali warclar. 
. Bilh.... Ağazacle em.alinin aablmw itinde taldp edil• 

yolun merak uyandıracak şekilde oldutu r.ayleamekteclir. 

1 Zabıta~ın {aaligdi J 

athyanc:lan ceza al, 



,. 

2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Sesi J DABiLI BABBBLER 
Türk Ocaklarının--------------------------
lstikbali Ve Halk Talebe j Mahiyeti Anlaşılamıyan Bir Hadise JYeni 
. TGrk ocak~armm mukad- 1 'e JI l.U••du" rün 11 le - ll•S 

4erab, bu.-unlerde taa17iln I' ~ JY.l j M f B • T • • • lV.l 4 (;l.4 

::·k11::.rl:~~':ı~:::; Davası aru ır acırımız Açılınca .• 
ocakların almalan )izim ı ı 
relua tekil hakkında dGıı H H Mi ı A k Ga • T b•A temaı ettijimiı ldmaeler, acer anımın s aç çere yrı a il 
bize at•ttdakl mGtaleaları T avner Aleyhine AçbXrıı 

Kabine Azası Arasında 
Bazı Değişiklikler Ola
cağı lıeri Sürülüyor 

beyan ettiler: 2S' 

Hakkı B. (Eyilp, Otakçılar Dava Bitiyor s· u k D ld 
caddesi ı 29; Türk ocağında Adana, (Hususi) _Buradaki ~ Jr y uya a J 

Meclis toplandığı zaman 
usulden olduğu veçhile ka
bine istif asını verecek, fak at 
tekrar ismet Paşa tarafın· 
dan teşkil edilecektir. 

77 numarada kayıtla) 
_ Türk ocaklan bir konak Amerikan kız mektebinde idare 

ile talebeden Hacer Hanım haline gelmişti. Vaziyeti makul 
ıekilde tenkit edenler derhal arasındaki davaya devam edildi, 
ocak aleyhtan addediliyor ve şahit talebeler dinlenildi. Bun· 
ocaktan uzaklaştırılıyordu. (4- lar Mis Tavnerin müdafaa şahit· 
5) ıenedenberi Türk ocakları leridir. Bunlardan İclal Hanım 
muattal bir şekildedir. şunları söyledi: 

Ocaklann daha faal bir - Cümburiyet bayramında 
ıekle kalbedilmeleri fikrin- mektep idaresi " başlarınıza 
deyim. .. ay yıldızlı kfiğıt giyeceksiniz ·" 

Tevfik Nevzat B. ( Osktl- dedi. Talebeden bazılan, aaç-
darda,Ahmediyede 1, milhendis) lan bozulacağını düşünerek 

- Türk ocaklanmn iyi bir buna itiraz etti. Bunun 
tekilde ve esaslı bir program üzerine bere giymemin aöyle
dahilinde çalışabilmeleri için diler. Bizde bunu iatemdik. 
yapılacak herşeye taraftanm. Nihayet rey toplandı ye ay 

* yıldız taraftarları kazandı. 
Mustafa Nuri B. ~Gedikpaşa, Bu ıırada Hacer Hanım 

Balipaşa yokuşu 27) 
- Türk ocakları bugtinkü hırçın bir hareket yaph ve 

Taziyette harsımıım inkişafı müdür Miı Tavner ihtarda 
yolunda hiçbir mesai aarfet· bulundu." 
memektedir. Bunun ıebebi: Bu ıahitten sonra Hacer 
Ocaklann beş, 011 kişinin Hanım da mahkemede fUD• 
lnhiaan albna girmesidir. lan aöyledi: 

Bugtln ocak, ne bir hars - Hadiseden ıonra mek· 
merkezi ve ne de bir mefküre tebe beş gün daha devam 
kaynağıdır. inkılapçı bir fırka ettim. Fakat derse kaldınlma
onun bugünkil veziyetine karşı dığım için bir daha gitmedim. 
llkayt kalamazdı. Muhakeme, müdafaa için .. 

Kişif B. ~stanbul Tiirk oca· başka gilne bırakıldı. 

tında 2916 numaralı aza) Bir Genci Vurdular 
- Ocaklar herşeyden ev· 

•el bir fikir yuvasıdır. Bu, dam· Hatip çayında, aabık Elbfa 
lara ve duvarlara tabi değildir. meb'uıu Mustafa Beyin oğlu 
Belki onun mahfazası krhfı 
beıerdir. Son on beş senelik 
tarih, yalmz Türk tarihi değil, 
cihan tarihi, ocağın vazifesini 
yapıp yapmadığını bize göste
rebilir. .. 

KAmil B. (Beyazıt, Y eniçe-
riler caddesi 8) 

- Türk ocaklannı halen 
gençliği alakadar eden ve 
onu yükseltmiye uğraşan bir 
müessese olarak telakki etmi· 
yorum. Sebebi basittir: Ocak
lar ne memleketin harsını kuv
vetlendiren ve ne de gençliği 
mefkiirevi merhalelere ulaştı· 
ran bir teşekkül olmaktan 
uzaktır. 

- Halk fırkasına raptedil· 
mesine ne dersin? 

- Halk fırkasının şuurlu 
yürilyüşü, belki, ocakların fır
kanın hars şubesi olması do
layısile ocaktaki unsurlan daha 
faydalı birer uzuv haline ge
tirmiş olur. 

Niyazi Bey, dostu olan bir kadın 
ile iCZerken dört şahıa tarafından 
yaralanmışbr.Adamlar kadını ka· 
çırmak bterJcrken yakalanmıı
lardır. 

iki ·intihar TeşebbUsU 
lstinye doklannda tesviyeci 

Mustafa Ef. tabanca ile intihara 
teşebbüs etmiş, göğsünden ya
ralanmışbr. Fatihte Kemal Ef. 
isminde bir genç te, amca.sına 
kızarak tentürdiyot içmiş, kur· 
tanlmıştır. 

Hukuk Talebesinin Çayı 
Hukuk talebe cemiyeti önll· 

müzdeki çarşamba günü Mak
simde geçen seneki mezun
lar şerefine bir çaylı dans 
tertip etmiştir. Çaya me· 
zunlar Ye darülfünun müder
risleri ve talebe cemiyetleri 
davetlidir. 

Fındık, llziim ve incir ticareti ile uğraşan Mustafa Sllley· 
manoviç müessesesi, Türk piyasasının sağlam direklerinden 
biridir. Faaliyet merkezi lzmirdedir. Takriben bir milyon lira· 
lık bir ıermaye ile iş görür. Bu .müessese, üç kardeş tarafın
dan idare edilir. En büyükleri Mustafa Süleymanoviç Bey 
lstanbulda ikamet etmektedir. Bu zat, evvelki akşam üç tüp 
Veronal almış ve derin bir uykuya dalmışbr. Mustafa Süley
manoviç Beyin sabahleyin uykudan kafümadığım gören
ler odasına girmişler ve kendisini gayri tabii bir uyku 
içinde bulmuşlardır. Uyandırmak için yapılan teşebbllsler 
ise boşa gitmiştir. 

Bunun üzerine derhal doktora haber verilmiş, gelen doktor 
bu derin uykunun sebebini, gece alınan Oç tUp Veronalde 
bulmuştur. 

Beher Veronal tfipll elli santigram gelir ve bir kişiyi derin 
bir uykuya daldırmıya kafidir. Üç tllp Veronal zehirler. Bunun 
içindir ki Mustafa Süleymanoviç Beyin Uç tüp Veronal alması 
filpheli görülmllştür. Fakat uyandırmak ta mlimkün olmadı· 
ğından açılmasını beklemek lizımgelmektedir. Doktorlar, 
uykuya yattığı gllnden itibaren ancak dört günde açılabile-
ceğini ve kalbi kuvvetli ise kurtulacağını ıöylemektedirler. 
Mileaseaenin vaziyeti iyi olduğuna göre, intihar teşebbilsü ber
taraf edilmektedir. Hadisenin hakiki mahiyetinin anlaşılabil
mesi, Muıtafa Beyin açılmasile rnnmknn görülmektedir. 

Bu münasebetle ıurasanı hatırlatalım ki geçen sene Tokat~ 
lıyanda intihar eden ihtilas etmiı bir Almanla haremi de 
Veronal içerek 6lmüşlerdi. 

~~----------...... ._ __________ ~~-

Eski Bir Müdürün 
İntihar Teşebbüsü 

Bu münasebetle kabine azası 
arasında ufak tefek de~ik· 
tikler olacağı, ezcümle Maarif 
Vekaletine lzmir meb'usu 
Vasıf Beyin g~leceği söylen
mektedir. 

Vasıf Beyi ilk mtınhalde 
kabineye alınacak zevat ara
sında görmek şüphe yok ki 
tabiidir, fakat şimdiden her
hangi bir mevki zikri zanne
deriz, alelide bir tahminden 
başka birşey değildir. 

Meclis Mayıs Or
tasında Açılacak 

Ankara, 25 (H.M.) - Millet 
Meclisinin mayıs iptidasında 
açılacağı hakkında yapılan 
tahminlerin hadisata tevafuk 
etmediği anlaşılmışhr. Mayıs 
iptidasında Halk fırkuuun 
umumi kongresi toplanacakbr. 
Kongrenin bir haha ıilreceği
ne bakılırsa yeni mecliı 
ancak mayıs ortasında açılacak 
demektir. 

Ekmekçilerin 
Bir Arzusu 

Belediyenin Mektep 
Açmasını istiyorlar 

Sırrı B. "Gelecek Defa Beyoğlu Merkez Memurunun 

Ekmek yapıcılar· cemiyeti 
belediyeye müracaat ederek 
belediyenin ekmek yapıcılar 
ıçın bir mektep açmasını 
mektep ve mektepten ehliye
tname alamıyan yapıcılara 

ekmek pişirtilmemesini teklif 
etmiştir. 

Belediye, azası için mektep 
açmak esnaf cemiyetlerinin 
vazifesidir miitaleasile bu ta-

lebi is'af etmemiştir. Ekmek 
yapıcılar cemiyeti ekmeklerin 
hamur çıkmasının kabahatini 
acemi ekmek yapıcılara yük
lemektedir. 

Düyunu Umumiye r~eselesi 
Harici alacakhlarımız Pariste 

toplanmışlar, fakat karar vermek 
için ikinci bir içtima aktine daha 
lüzum görmüşlerdir. Bu içtima 
26 martta aktedilecektir. 

Elim Titremez Diyor Kaydı Terkin Edildi 
" Dün Emniyet işleri umum 

( Ba" taraf'ı birinci uyfada) 
" müdürlüğünden gelen bir tel-Fakat, cereyan eden hadiseyi 

hatırladıkça teessürüm artıyor- grafla Beyoğlu merkez memu
du. Eve kabul etmedim. ru Yunus Vehbi beyin kaydı 

Fakat zamanla bu teessilr terkin edilmiştir. 
zail oldu. Bu defa, kendisini 
affettiğimi Asiyeye bildirdim 
ve yanımıza çağırdım. Fakat 
şimdi o bu teklifimi kabul 
etmiyor. izzeti nafsini kırdı
ğımızı söyliyor. 

Bu cevap bana okadar do
kunduki kendimi öldürmiye 
karar verdim. Fakat anlaşılı· 
yorki elim titremiş, kurşun 
koluma girdi. Eğer Asiyenin 
teessürü devam ederse ikinci 
teşebbüsüm de elimin titre· 
yeceğini zannetmiyorum. .. 

İşte size eski bir mektep 
müdürünün anlattığı bir mace• 
ra altına, hatime olarak bir: 

" ister inan, ister inanma " 
cümlesini koysak yersiz mi 
kaçar? 

Şehir Bütçesi Hazırlandı 
Şehir bütçe.si hazırlanmıştır. 

Şehir meclisi 1 nisandan itibaren 
bütçe müzakerelerine baılıya· 
caktır. 

İRTİrlAL 
Beyazıtta tramvay durak 

mahallinde Zevk pastanesi sa-
hibi Ahmet Necip beyin val
desi Kadıköylinde iskele lls
tnndeki gazinonun müsteciri 
Hüseyin Cahit beyin kain 
valdesi Hanımefendi milptela 
olduğu hastalıktan rehayap 
olamıyarak Kadıköyündeki ha· 
nesinde vefat etmiş olup Ce
nabıhak merhumeye rahmet 
ve geride kalan efradı ailesi-
ne sabn cemil ihsan eylesin. 

Günün Tarihi 

Paket Gümrük' 
leri Lağvediliyor 

MaUye Yolletiain paket -:: 
mellb lfJn haW'ladıtı tali_.tll 
•• 1 alaandan itibaren ti il' 
elanacakbr. Bu talim•~.-" 
rlre paket f(imrlkleri il.,_...., 
lecelr, ltualarm itleriıal ,..
yapacakbr. 

ilk Tahsil Mektepleriıni' 
Yapılacak 

Millet Mediai Türk çoeo~ 
rının i.k tahaillcrini ancak 1 ~ 
mekteplerinde yapabileceklt Jı1 
tasrih eden kanun layihasını 

bul etmiştir. 

HiUUiahmer Mrrkeıi ııiJf 
Dün Ankarada Sıhhat V• f' 

Refik Beyin riyaseti altında t;.ı 
!anarak 931 bütçesini k• 
etmiştir. 

Ayasofyanın Tamiri .. 
Evkaf Ayaaofyanm tarıı•r; 

devam etmektedir. Camiin • ~ 
•undaki kahveler kaldırılın~ 
Yerlerine bahçe yapılacaktı~· 

lran Hududu Meselası ., 
Hatırlarda olduğu ü:r.ere lr ı,I 

hllldimeti hududun taabib t 
uaa itibarile kabul etmişti· f,. 
kat müzakereye giriştiti sadl il 
fazla müddeiyat dermey.an etdl.Ja' 
tir. Bu yüzdea mGukere ilCf"" 
memektedir. , 

Yeşil Hil41 MUsamereSI 
İçki aleybdarları ceroif" 

diia Tepebatında azasının ~ 
fine ıGzel bir müsamere I' 
miftir. MüHmerede Fabr•~. 
Kerim Bey bir haabübal y•r
rak cemiyetin vaziyetini ~ 
latmııbr. Cemiyetin timdi l 
aza11 Yardır • 

Bir Tekzip 
Moakova büyilk elçimfı ~ 

ıeyln Raııp Beyin Vekalet:, 
rine alınacatı hakkındaki ha it• 
ler reımen tekzip edilmekted ~ 
Diyarıbekirde Bir Cina1 ,_ 

Sabri iıminde bir ali-' 
Diyarıbeklrde büyük ~· 44 
önünde Hacı Hüseyin ı.ııı~ 
bir zab başına Gç kil fi 
aıkmak ıuretile öldürmÜf Jf 
teliştan istifade ederek k•Ç:,. 
ise de billbare yakalanııı•t 1~ 
Hadise eınaamda yllzlerce ~ 
vardı. Fakat maalesef müd•b_, 
ederek cinayetin önünü .ı....
mıtlardır. 

Memurin Kanunu ,, 
Millet Meclisi, memurin k•~ 

nunun ceza faslında yapılaO cif' 
dilab kabul etmiştir. Yeni t• ~ 

ft• lata iÖre her derece ve •ın• lı" 

memurlar lüzum 1rörüldüğÜ ~el 
dirde menaup 1 olduğu ve1' 
emrine alınabileceklerdir. 

Vilayetler Azalıyor ,_ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar 

Dahiliye Vekaleti, viJiyetle 41 
adedini, biri ( 30) a, diğeri l~ 
(50) ye indiren iki proje hasıl' -
mışb. Zannedildiğine gö,. 
proje kabul edilecektir.~ 

Ola Hasan B. Ve Cıga~ 
o o o a 

D D 
o a CJ o 

ı: Komıu - Şa tabakadan bir agara al, 1 
Huan Beyi 

Huu B.- Dw biat- taka,1• da .... ~m. 

---'-

2: Hasan B. - Haydi bakalım, komıunun 1 3 - Hasan B. - O ne? Bu tütüniln için-
'ferdiği ıu agar&JJ tellendirelim. de esrar mı var? Gözüme hayaletler göriln

miye ba~Jadı. 

1>0 
4: Hasan B. - Dur bakayım?.. }-lajjı,JI 

inhisann .. en ili n cıgarsimi.ş. f eve 
gazeteler tikiyet etmiyorlar! 



• 

Her gün 
Halle Fırkası 
Meb'us Namzetleri 

Son Postanın Resimli Makalesi insana Hürmet • 
Verem Derdi 

M. ZEKERIY A -1111 

~en 1ekiz dokuz aybk 
..... •e tecriibeler, Halk fır
lr... Pl'Ogramınm ve Halk fır
.... tetkilituıuı .birçok n.ı.. 

•eydua ~karda. 

lı 

- , 

11..ıeketia mukadderatına 
111.ip bulunan bu fırka. kendi 
--.,.nua tetkik aeyabatlerin
~-~kan neticeleri top.byarak. 
- ..... proıram Ye aıumna
:-- tadile karar verdi. Hat
~~ •ak .. tla Avrupa fırka. 
-1llCIQ birçoklannm pro-

1 - Amerlkada luanlara palto tuttar
maılar. Hizmetçi bite efeacllaiaia paltoauaa 
tutmı1a mecbur defildir. 

2 - Amerikaa .... lan JnandUHDID 1 S - la...lana teref Y9 haJ811etbd reacl .. 
toıuna aldarmazlu. llımetçl bile ef... ebleldea k«uaaak Jlamdar. 
dillnln •J&tmdald katlarama tosuna almu. Her ..._ bizi• kad• t....ı .... bsetl ..a. uWbldlr. O.. bar..t et.•W WhMk 

llsuMhr. 

"-lara retirtilip tetkik edildi. 
..,~ftldi Halk hrkw kırklar 
t ti. bu program Ye aizam-

.. ''' teabit etmek here 

.._~ea tetkil etti. Birkaç 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
•..._beri ele ba •cllmen p ı· l • 
~ Ye nizamnameyi la- osta Ş en 

ile mqguldiir. 

1_~ farkuam. paadiye kadar Hesap Kalemi Anka-
-11K, dimburiyetçi ve inkıJlp- raya Gidecek 
~ka olarak tanıyoruz. Ankara, 23 ( Hususi)- bd 
.. da yapılacak tadilat •ene evvel AJmanyadaa getiri
.ı..I__ fırkanın biraz daha sola ......,. len iki miltebus11, posta Ye 
..__ ,._ mlltemayil bir mahiyet telgraf idaresinin daha faal " 
~ rivayet ediliyordu. muntazam çallfmu& için bir 

en bir tey 16ylemek rapor verm:••erdi. Bu rapor-
-... olmamakla , beraber ..,. 
"-arama ve nizamnameyı· J&n- lann baza kasamlan, bu sene 
...,. r haziranından itibarea tatbik 

memur olaalann bnvi- edilecektir. 
~ ha tadillt hakkında bize Bu cllmleden olarak idare-
"" fikir verebı'li•, Halk L.r'---

• · " 11U1 nin latanbulda bulunan tetkik 
.... Jeni proıramım lıazırh- • ~ ve hesap kalemi. merkezi idare 

• Trabzon meb 'um Ha- ile ayni safta yfiriimek llzım· 
..... Ciimilfhan~ meb 'usu Ha- geldiğinden Ankaraya nakle
._ F ebmi , Cebeli Bereket dilecektir. Fakat bunun için 
~·usu Sabri. Denizli meb'usu bina' tedariki ilzam olduğun
~ Ali. Giruon meb'uau dan bina tedariki ile beraber 
~ Tank Beylerdir. nakil meselesi bir emri a• 
bl..I~ zatlarua ortaya cakara- ruricHr. 
__..,. proıramın 10la mtlte-
lllaJil bir proıram olabilece- lzmirde Bir TeğayyOpl 

pek laaumıyoruz. Bu lzmir. 23 ( H.H t-Tayyare 
ll&L_. meYcut programda ra- cemiyeti müfettifliğiııin bir 

•~bir .ı-;;.:.:klik ·~p--'-taa mllracaab &zerine pofis. tayyare 
-...- 1 ...-. maki•iatlerm· den Mimin R...; 

~ tekil üzerinde ..... il .-.7ı 
- LL araauya baflamlfbr. M&min 

.imselerdea miirekkeptir. Bey her nedeue bir tllrlll 
.~mek ki bntnn bu gürül- bulunamıyor. 
~ bir tekil değitikliğinden ---
-.ret olacak. iyle mi? Mersinde Pamuk Kooperarif; 

« Mersin, 23 (A.A.) - Ziraat 
.._~~nkl ıueteler meb'us bankau tarafıadaa febriaıisde 
~ için mlracaat edenle- bir pa.mak mlltaUilleri ubf 
;;- bir lmmlDID isimlerin' koop..tifl tetldl edilwiftir. Bı; 

ettiler. tepbbh, pamuk zer•iyab ya-
~ iaimler içinde tamdık- pan çifçilerimizi 1eYiaditmiftir. 

ta. tetkik ettim.Hepm prot· V T 1 . ~ pnııoipeiz, oportliniat Deri a raıars staıııJGI' 
• Bunlar dlln halife- Parisll iki F ranmz mle11e-

~. bugthı Cllmhuriye:tçi- sesi taqan derili; Yaanistan 
~. yann sosyalist veya Devlet fimencliferlerile. Mora 
~ecl şimendiferleri ise traYen al-
it) olabilirler. Onlar için mak llzere harid ticaret ofilİ-
.... ~~ • prensip ve program ne mliracaat etmişlerdir. 

•uı lllaanlan istismar etmek 
~ sırtında tuf,.yli bir 
,~ yqamakbr. 

rum bir halde yGkletUea atar it
lere ratmen, verilen para, ailele
rine bir kara ekmek bile temin 
edemlyecek kadar azdır. Kan 
tlldirirken. kanım ptermemek 
için yutan, •tefler içinde Janar
ken çabıan bu aavallalarm halini 
bir ıaz anou ıetlrinl1. 

Tokat Civarında Bir Aile Faciası 

Bir Köylü, Kansını, 
Kayınbabasını Ve 

Rakibini Öldürdü 
Tokat. (Hususi) - Tokadın Dimurta k&ylnde çok kanlı 

bir vak'a olmuttur. Bu ldSyden Abidin otla Mustafa İlmİade 
biri. sabık muhtar Mehmet atayı. Memet ağanın km ibrazı, 
ibrazın kocası Sivaslı Mebmedi birer lmrfunla aldlirmOftllr. 

ibrazla Mustafa bundan dört bet sene evvel evlenmişler. 
Fakat ibraz duldur. tık kocasından da iV yaşında bir kızı 
vardır. Mustafanın llvey kızına fena muamele etmesinden 
milteeuir olan kadın, Muatafadan aynlıilrak babU1 muhtar 
Mehmet ağanın evine dönmtişttlr. iki ay evvel de Sivulı Meb· 
met isminde birisile tizlice evlenmiflerdir. Fakat bunun için 
kadm Mutafadan bopnmıya ılzwn görmemiştir. 

Mustafa. hadiseyi haber atfnakla beraber, "kadın kendisine 
avdet ederse geçmiş vak'alara sa çakarmyac:aiım 16ylüyor. 
Fakat ret cevabı alıyor. Ondan 90DI'& da ibrazı mmıtauman 
takip ediyor. 

Hadise ilali, yine Meliilet ata-a evinin kapdlDI taraaut 
ederken .ad kansınm çiktıimı llr'Ri4:• llzeriDe tlfeiini çevi
riyor, atet ediyor • 

Kadın vurulup yere dltll~f"' -~ Silib sesine kof&D baba11. 
onu takiben de ibrazın yeni ..,. birer kUJ'fUD yiyerek 6111· 
yorlar.Katil firar etmiftir. Tal.ip edilmektedir. 

Ziraat Bankasma Bina 
Ankara, 23 (Hususi)- Ziraat 

bankumm arkauncla yapalaD 
binanın harici kısmı bitmiftİr· 
Biu biter bitmez Ziraat ban-
kam bu binaya taşanacakbr• 

Zonguldak Limalll 
Zonguldak, (Hasust) - Son 

fırtmalar neticesinde batan 
Yllp•rlann doldurduja lima· 
nm temizleamesİLe başlandı • 
Vapurlar çıkanlmaktachr. Men
direk te 200 bin lira sarfe· 
dilerek tamir olunacaktır. 

Tokat Meb'us Namzetliği 
Tokat. (Humll) - Burada 

ela intihap faaliyeti baflamıt
br. Eski belediye reİIİ Hacı 

Ali B. meb'm aamzetliii için 
Halk fırk .. na talepname gan
dermiftir. ---

Sıtma MUcadasi 
lzmir, 23 (Hususi) - Şeh· 

rimiz ve mlllhalikabnda sıtma 
mOcadelesine diinden itibero 
baılandı. 

Kış Vaziyeti. Kubl~ym Mezarma Çelenk 
Gelen haberlere g&re Rıze- lzmır, 23 ( H.M) - Altay 

de kano irtifai (2 ı); Sank•- ı bisikletçileri Menmene gittiler. 
mıfte (26) ; Hasankalede (3) ıŞelıit " Kublay " Bey meıarına 
aaatimetredir. bir çelenk koydular. 

İşaret Memurlan 
Kaymakamlann Emrin

de Çalışacaklar 
PoU. albna pbe seyriaefer 

kısmına merbut olarak İf gö
ren (32) intiza"D Ye işaret 
memuru kaymakamlann emir
lerine .,, .rilmişlerdir. Seyriae
'er la11D1Dda yalnız (15) me
mur kalmıtbr. Bunlar da nakil 
vuatalaruıı, seyriaefer işierini 

murakab•, taail ~ri muayene 
edecekleri gibi ıoförleri ve 
arabacıJan tescil ve vergileri 
tahsil edecklerdir. 

Papazları Do-
1 andır anlar 
8000 Liraya Haciz 

Konuldu 
lzmir, (Hususi) - Sen Po

likar rahiplerinin ileri sürdük
leri idda llzerine Enis Fahri 
B. hakkın :lald tahkikat ye
ni bir safha aldı. Bu cümle
den olarak Enis F abri Bey 
için papazlara vasıta olan 
komisyoncu Saydel ile kuısı
mn latanbul Şark bankasındaki 
(8000) liruı haczedilmiştir. 

Abdülbamidin Torunu 

ORHAN ABDÜLKADiR 
ŞOFÖRLÜK YAPIYOR 

Antakye, (Husuai)- Mefsuh 
l Osmanlı haaedamnan artıkları

om Suriyede oturan bazı aza
lan meraka değer bir hayat 
yaııyorlar. 

Bunlardan AbdüJhamidin 
tonınu Orhan Abdülkadir ge· 
çenlerde bir otomobil tedarik 
ederek Berut a taksi şoför
lüğtine bqlamıfb. Fakat Berut· 
ta ki 6000 teksi otomobili 
içinde tutunamıyarak Mısıra 
gitmiştir. 

~. adamlann knstahlığına 
a~orum, fakat onlara bı1 
1't •e cesareti veren zihni
' •e havaya hayret ediy\l
N Meb'usluiu bir memuri
~ bir istismar va11ta11 
~ eclenlere bili llmit ve 
..._._~ •ermek. hif te laot 
~ .... tcek bir hldise değildir. 

·•auolan çalaıtaru, laaatalanma· 
)arana 11bhl, içtimai, mali sebep- ---=------------------ Pis Yiyecekler 

Polis, Bunlan Satanlan 
Takip Edecektir 

r. ._.,ulan :0,acık Verem
..._ ~lcadele cemiyeti ıeçen 
,_. koaarumı y•pb. Cemi· 
~ nıracla okunan rapo
S &faiıya naklettiiim fU 
ııllLa -,, btit1n ntanclqlanmm 
;~tle okumumı rica ederim: 

~~ ... -· lılrçota -•efalet lçiadetllr. Bil· 

~-• .. -.. ....... tltaa 
~ ılbl yerlerde pbfU 
-...; •azaa baH her tlrll 

"'-'!- hvldnd~ 
· ·~ •· tt1rıi 1tt1ma1 .. ... ,......... .... 

lerlle mle•nr olaa bu mle11eH• 
ler, bunlara ilAçJaraaa bHe mecca
nea Yeremlvecek kadar likap 
tırlar.,. 

Biı nlfuumuzun çojalma
smı iltiyoruz. Çocuk cloiu· 
munda keyfiyetten Iİyade ke-
miyete ehemmiyet veriyoruz. 
Fakat dopnlan bu halde s&
rtbadllrdlkteu, onlana 16zl. 
r.1ll ininde mam sibi eriyip 
16amelerine llkayt bir HJirci 
kaldıktan aoara, artık bu 11-
yuetia ciddiyetine inanabilir 
miyiz? 

içimizde yqıyan korkunç 
bir tehlike var. Vereme karta 
bup .....,... 

• 
ister • 

inanma/ 
• 
ister 

• 
inan, 

Dnn bilecikten bir mek· 
tup aldık. Htıkimete 1927 
taribiı..Je t 30 ) defter yap
mif. Bedeli ( 13 ) lira edl-
yonnuf. Bu parayı alabil
mek için ( 3 ) senedenberi 
uğrqıyormQf. Geçea ki· 
aunusanide Bilecik ftlİli 
bir tezkere ile tahakkak 
evnkın•n villyet muhaae-
beaine verilerek deya ilmi 

lıaberlerinin Dahiliye ma· 
hasebat mtidllriyetine ıan
derildiiiai bildirmif. O•a• 

· beri ne bir ses, ne .... 
(13) lira .... ( 3 ) .... 

utrqahr ve belia ( 130 ) 
lıe para aarf ediline. artds 
h91dbaetteld muameleJeria 
.Oratle cereJaD ettiğinez 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
kurulan pazarla~ Abcdann 
kite baflarmı tutarak halkın 
gelip pçmelerine mani olduk
lan, ııda maddelerinin &zer
leri açık bırakıldığı, kuaplann 
kaim kasıtlarla et Atbldan 
ve buır kıyma bulundurduk· 
lan 16rllldliCnden dlhı Polia 
mllnilrlüp biltGa merkezlere 
g6adercliji bir tablit ile bu 
fibi emafın ehemmiyetle ta
kip ve tecziye eclilmelerilli 
bllclirmiftİI' • 

Güzel San~atlar -Münir 
Nurettin 
Konseri 

, 

P. S. 

Proğrem mllkemmel. Birinci 
koD8eN ait tenkitlere ehem
miyet Terildi .. • · bissettirea 
ince ve titiz ~dikkat, Türk 
musiltW repertavanmn hemea 
en güzel eıaerJerinden milrek· 
kep, zeapn n renılrenk bir 
demet yapmif. "Hicazkar" dan 
bqka hiç bir makamm teker
rür etmemeai, bu zenginliğia 
ve bu tenevvüiln mühim sebep
lerindea biridi. Aynca • Bir 
sihri tarp ,, ve " Çok dr
mecli ,. ..,.kdan fibi, meyhane 
sularına diifmediji halde 
bilynk bir t6hret kazanmıt 
uerlerin de programda bu
lunm.. cazibesini artırmqb. 
Fakat Rahmi Beyden daha 
fazla eser almmUIDI ve ba
tekir Ziya Beyin ula unatuİ
malDlf olmasını isterdik. 

MDnir Nurettin B. .. Dede,. 
nin ve " Zaharya " mn bir 
muganniden bekliyebileceil 
klhik vekann, •iu' edama 
ve uaulpereatliğin azamisini 
ghterdi. Yalnız. bana 6yl• 
geliyor ki, "Bayati,, eseri okur
ken muganninin ilive ettiği 
birkaç nağme, bu besteyi do. 
ğuran tarihi devreyi unutturacak 
derecede ona tatlı bir lamık
'ık vermişti. Bir muganninia 
okuduğu esere .ıe derece 
tasarruf edebileceğini mlbıao 
kqaya llyık bir mevzu halinde 
bırakalım. Bana mukabil, 
Zaharyamn o barikulide ~ 
gih bestesini Münir Nurettin 
ae t ilzgiln, seyyal ve vakur 
bir sesle okudu. Viyolosele 
alaturka sazlar araaında muh
teşem b"r mevki temin ed~ 
yerine san'atkir Mes'ut Ce
milin refakati, eseri dinlerkea 
duyduiumuz raşeleri habrlar
keo de üatümtizde devam 
ettirdi. 

D6rd0ncll kısımda, biru 
daha oyn=ık, dah:ı ritmik ve 
daha serbes tagannisi icap eden 
eden "Kozan oğlu" türldisil, 
belki ansızın yürük cereyallllU 
bulamıyan bir sesin atırbğı ve 
tutukluğu içinde biraz kıvrak· 
lığını kaybeder gibi ohnUfba. 
Fakat gerek Daği prkı ve 
gerekse en sondaki bava, ber 
iki eserin de ihtiva ettiif 
neşeyi. hllznB, istihzaya, eot-
kunluia bol bol verenk ae 
gOzel, okundu ve çalmdı. 
Mlblir Nurettin ve arkadatla
ram hararetle ve tekrar tekrar 
allaşlıyan eller. salonun sah
neye minnettarhğını ne samimi 
ilin ettiler. Onlan bir kere · 
de bu sütundan tebrik edelim. 

Sazlara gelince, Mes'ut Ce
milin yalmz bir vaat halinde 
kalan o kısa ve tatla "ge-
zinti " (erinin devam etinesinl 
ve bir tsksim kadar uzama-
SIDI çok istiyorduk. Fakat ve
receği bliyilk bir konsere kea-
diDi saklar gibi tanburunua 
seslerini Joakanarak haray8D 
dostumu hasislikle itham et• 
miye dilim varmıyor. Birçok 
noktalarda Ruten F erindia 
eksikliibıi duymamak kabil 
değildL Hususi sebeplerden 
dolayı ba konsere ittir•k et
mek iatemiyen Ruşen F eridia 
botluta dolmam•fb • Ba
amala beraber, kemani Rept 
B. .ulerin aponmda hl,lk 
bir m•haret ve idman ulalbi, 
eski n ylbek bir aa'atklr 
olarak. yaylı au llıtiJaam ne 
mllkemriael tatmia etti. Artald 
Ef. her.... olduta gibi, 
..,.beııt, çevik Ye canlı idiı 
fakat IHI sefer, f"Zel tarb 
larmdan bir ikisinı p~ 
claa niçia eairkedı"? 
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Dr. Cemil Paşa G' 
D 111•• h J l ıoryada: a ır~uşa eue e- v J 
.. A l t nauer 

rını na ıyor 
Şişli güzeli denmekle maruf ve 

pzellik kıraliçeliği müsabakasına 
giren Selma Hanım ihtilatlı bir 
Anjin neticesinde öldü. Bu has
talığa dair bir mektup neşre
den valdesi Nadire Hanım, 
doktor Taptası itham etti. 
Hasta ile meşgul olan doktor
lardan Ekrem Behçet Beyin 
mütaleasmı da neşrettik. Bu
gün de Cemil Paşamn müşa
hedesini yazıyoruz. Yannki 
nüshamızda da, doktor Taptas 
fikrini anlatacakbr. 

Cemil Paşa diyor ki ı 
"Birgün bir hanım beni te

lefonla evine çağırdı. Cittim 
ve kızını muayene ettim. D:-. 
Abrevyan B. de orada idi. 

Birlikte, hastanın boğazında 
bademciklerin iltihaplanmış ()1-
duklannı gördük. Mesele 
bundan ibaretti. Genç kızın 
kuşpalazı olmadığına dair val
desine teminat ta verdik. 

iki gün sonra hastayı mu
ayene ettiğim zaman kendisini 
iyileşmiş buldum. Y almz bo
ğazında ufak bir fİŞ vardı. 
Baktım, icabında fişin açıla
bileceğini söyledim. 

Genç kız derhal abldı ve 
bağırdı: 

- Ben kat'iyen ameliyat 
istemem. 

Ertesi gün bustanın vaziye
tini takip edemedim. Çünkü 
kendim hastalanarak yatmıya 
mecbur oldum. Bana müraca
attan sonra altınCJ gün idi, 
gene telefonla ayni hasta için 
çağırdılar. 

38 derece hararet içinde 
idim, gidemedim. Yalnız vazi- · 
yeti sordum. Boğazdaki şişin 
arttığ n• ve hastaya titreme 
geldiğini söylediler. 

Cevap verdim ve gece yarıs 
da olsa hastanın bir hastaneye 
nakledilerek derhal ameliyat 
yapılması lüzumunu bildirdim. 

O akşam fizeri de dolctor 
Abrevyan B. gelmişti. O da 
vaziyeti anlattı. Ameliyat için 
hangi doktoru tavsiye edebile
ceğimi öğrenmek istedi. M. 
Kemal B>!yin ismini verdim. 

Sonra işttim ki lngiliz hasta
nesine nakledilmiş ve ameliyat 
orada yapılmış. 

Ben de o sırada iyileşmiş
tim. Gittim, t gördüm. Vaziyeti 
vahim buldum. Derhal ikinci 
bir ameliyat yapılması Jazım

geldiğini söyledim. 

Ameliyatı, doktor T aptas 
ye Ekrem Beyler yaptılar. 

Fakat mikroplar kana ka
rıtmıştı. Buna rağmen A vru
pamn en milkemmel müessese
lerinde yapılabilecek bütiln 
tedbirler alındı. Hatta Fransız 
hastanesinde, bir adamdan 
(100) dirhem kan alınıp genç 
kıza verildi. Biçareyj kurtar-

mak mümkün olamadı. Doktor
lar, vazifelerini tamamen yap· 
mışlardı. 

Tıp edebiyatı, bu gibi ih
tilitlı vak'a olarak ancak(S- l O) 
hadiseyi kaydeder. 

Bu filim, Fransızca aCSılil ve 
şarkılı bir eserdir. Paşhca 
mümessili de, bu sene bir kur
delesini memnuniyetle gördü
ğümüz Paris opera komiğinin 

meşhur (Baritonu) (Andre Bau
ge) dir. Bilhassa meşhur mu
harrir Bomarşenin (Sevilli Ber
ber) piyesindeki Figaro havası
nı büyük bir ehliyetle söyliyen 
(Andre Bauge), denilebilir ki 
cidden muvaffak olmuştur. 

Mevzu şudur: Mesleğinde ilk 
adımları atmıya başlayan bir 
muganni, birdenbire sesım 
kaybediyor. istikbali namına 
sesinden pekçok ıeyler bekle
nen bir ıan'atkar h;in, bu ha
lin, ölümle müsavi olduğu şüp
hesizdir. San'atkar parasızdır. 
Sesiı i kaybetmekle de işsiz 
kalmışbr. ister istemez, çok 
sevdiği karısı ile çocuğundan 
ayrılmıya mecbur oluyor. lsb
raplı, müthiş bir ayrılma. 

Fakat, bereket versin ki, 
bu arızanın devamı uzun 
sürmüyor. San'atkir tekrar se
sini buluyor. Bu suretle de 

kansına ve çocuğuna kavu
şuyor. 

Operada: 
.A 

Serseri Aşık 
Opera sineması, önümüzde

ki hafta güzel bir Amerikan 
filmi gösterecektir. Başlıca 
mümessili de ( Buck de W a
l ey) dir. 

Serseri· Aşık, bir çalgıcının 
hayatıdır. San'atkar ruhlu, fa
kat tesadüfün serseri yaptığı 
bir insan. Bu hayat, onu, öm
ründen daha çok sevip beyen
diği bir kadınla tanıştırmışbr. 
Aralannda · büyük bir alaka 
ve muhabbet vardır. Fakat 
aksi bir tesadüf, genç ıan'at
karın yanlış bir itham altın
da kalmasına sebep olmuştur. 
Sevgilisinin gözleri önünde 
bileklerini kelepçeye tes'im 
etmek mecburiyetinde kalışı, 
ona, tasavvur edilebilecek a
zapların en büyüğünü tattır
mıştır. Fakat, bu hatanın an
laşılması pek gecikmemiş, iki 
genç te, manianın kalkmasile 
birleşmiştir. 

• 
"ARTİSTİK,. sineması "Ha-

yatı lsa,. filmine devam edi
yor. Bu filim, tarihi mahiyetin
den dolayı olacak, bu suretle 
biç değişmeksizin üçüncti haf
tasını idrak etmektedir. 

Melekte: 
Bir Haftalık 
Saadet 

Bu filmin mümessilleri Janin 
Giz, Jorj Trevil, Maksudyan 
ve Viyana operasının tenoru 
meşhur Şmittir. 

İlk sahne, bir seyahat acen
tesini göstermektedir. Janin, 
bu acentede daktilodur. Her
gfin miracaat eden seyahat 

SON POSTA 

' 1 

,Serseri aşık /ilminin başlıca si
maları ile Andre Boje, filim arka-

daşı ve meşhur artist Kesi 

meraklılarına türlü diyarlar ı Genç kadın kendisine bir 
için bilet verirken Venediğin s!pariş yaptı~ı zaman e.!ya"nı~ 
hayalini hiç aklından silemez. fıatını az gostererek ustunu 
Birgün, daktilolar müsabaka
sında (50) bin frank kazanan 
Janin, nihayet bu emelini ye
rine getirmiye karar verir. 

Fakat işitmişlir ki paralı 
kadınlar seyahat ederken yan
larına genç bir adam alırlar. 
Onun rehberliğinden istifade 
ederler. ]anin de böyle yapar. 
Vakti ve parası çok bir 
genç, bu gazete ilanına 

cevap verir. Ve bu çift 
birlikte Venediğe giderler. Fa-

kat delikanlı anlamıştır ki 
prensesin topu topu elli bin 
frangı vardır. 

tamamlamak ve bcylece gezme 
müddetini uzatmayı zevk edin
miştir. 

Bu sırada zengin ve ihtiyar 
bir kont, Janine talip çıkmış
tır. Halbuki Janin, genç reh
berinin cazibesine tutulmuştur. 

Teklifi reddetmekle beraber 
delikanlıdan uzaklaşmak, tatlı 
hatıralarını berbat etmemek 
için kaçmıya karar vermiştir. 

Fal- t öteki, onun bu ma
nevra 2nlamış ve peşine 

düşmu~ti r. Bu tatlı kovalnma
ca oyununun tekrar bir Vene
dik dönüşü ile neticelendiğini 

söylemek, elbette ki bü) ük ·, h 
sırn ifşa etmek sayılamaz. .. 

" Elhamra ,, sinemas, dıa bu 
filmi gösterecektir. .. 

"Majik,. sineması b\l hafta, 
tarihi bir mevzuu canlandıran 
(Kara tapu) filmini göstere
cektir. 

iRTiHAL 
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Cemiyet Bir 
Beyanname 
Neşretti 

Şehir meclisi geçenlerde 
yeni belediye talimatnamesini 
tefsir ederek cuma tatilindeD 
istisna edilen müesseselerden 
saf . varidatının yüzde bi~ 
nisbetinde bir ruhsatiye reszn• 
alınmasına karar verdi. Ruh· 
satiye resmi beş liradan aşa

ğı olmıyacaktı. Bu karardan 
sonra berber esnafı umuo1i 
bir heyet halinde toplanarak 
cuma tatili yapm:ya karat 

\ verdaler. Bir, iki hafta ekse--
1 riyetle bu karara ittiba ettiler 

Bu kararı dinlemiyen ( 17)kadar 
berber ruhsatiye alarak dük
kinlannı açblar ve ufak, te
f ek tecavüze ve tehtide uğ
radıklarını idda ettiler. 

Bunun üzerine polis hare-

1 

kete geçerek Berber cemiyeti 
hakkında takibata başladı. 
Eveliai gtin de Vali Muhittin 
B. beyanatta bulunarak: "Bit 
ku•m namuılu berberler dük
kinlarını açtıklan ve çalıştık .. 
Jan halde muarız ve müşevvik 
bir zümre \tuna mani oldular• 
ticaret serbesttir, ruhsatiye de 
ehemmiyetsizdir" dedi. Berber 
cemiyeti [Namuslu berberler ... ] 
kaziyeıinin aksini düşünerek 
heyecana dilştüler. F ırkaoıll 
vesatatine milracaat ettiler· 
Viliyet ruhsatiye karanndan sotı"' 
ra berberlerin toplanmasını ve. 

tatil karan vermelerini yeni tefsıı 
re karşı bir hareket ve nüma
yiş tellkki ederek takibata 
geçmişti. Dün berberlerden(I~) 
kişilik bir heyet Vali Muhittıll 
Beyi makamında görerek ıne" .. 
zubahis toplantıda ruznaıne 
haricine çıkılmadığını ve bun~ 
bir grev mahiyetinde telakki 
edilmelt!eai j lizımüeldiğini, ce
miyetin bir sui niyeti bu)uıı
madıiJnı ve ötedenberi cuııı• 
tatiline teşne olan esnafıO 
toplanmaları sırf bir tesad~ 
eseri olduğunu söylemişlerdıl· 

Muhittin B. de beyanatında 
esnafı rencide eden bir kast 
bulunmadığını söylemiştir. BU 
suretle iş tatlıya bağlannıışbr· .. . 

Berberler heyeti vali be~• 
gördükten sonra cemiyet bıt 
beyanname hazırlıyarak bütllll 
azasına gündermiştir. Bu ta .. 
mim şudur: 

Cemiyetin Tamimi .. 
"3 mart 931 tarihinde Beyo~ 

• tı' 
Junda aktedilen berberler ıç _s 

• 'dare11 
maında cemiyet heyeti ı IJll 
yeni çıkan belediye kanunun"' 
esnafa tebliğ gayesinden b~f ti' 
hiç bir kastı olmadığını bu ;:_., 
maın gerek esnaf ve gerek k• .. 
matbuat tarafından belediye 'IOIİf 
nununa karşı telakki edı _,,. 

k" • t•olduğundan bu telak ıyı • frO' 
men ret eder yine bu ~ç deli 
neticesinde heyeti unıuını~~Olif 
dotan hafta tatili talep e 1 bit 
medeni insanlar ribi baftacl• d .... 

- . . h f h•,,. 
Rıhhm şirketi memurların

dan Hüsnü Bey Kaptan dün 
gece irtihal eylemiştir. Cena
zesi Rıhtım şirketi Müdürü 
Mösyü Kanoş ve muavini bey
ler ve kendisini seven birçok 
zevatı kiram huzurile Beyoğ
lundaki hanesinden kaldırıla
rak ok meydanındaki aile 
kabristanına defnedilmiştir. 
Ailesine beyanı taziyet ederiz. l 

ıun ıstıra at ve sa d"Jit1İf 
istifade emelile hafta ta 

1 
bd 

·ı ., .,e 
tatbikine karar verı mı. de"''"' 
kararda üç haftadan berı tJeYeti 
etmek~e kbulunmuş.tur. t etıııif .. 
umumıye ararana rıaye . . ~ 
esnafa cebir tatbik edildığı J.-1 

b. IJles 
edilmiş iscdc ce ır ..,j 

'Id' ce••· kat'iyen varit değı ır ,rı 
~ • l k " 1 O d ığ'U kanunı hır teşe ' u nİ.)" 

feıh edilmediği heyeti uınu• 
ilan olunu r .. 



Tuzlaya Dair 
"-dlmı 
~ ...... , ........... 
~ •etbar Tuzla •..nen tlrla 
~ Yar•ır. Bu ldS1de Jalwa 
.... .., --· tatlalll ..... 
~ ..... .,. tlıekflltl ..... 
- .... .,, pek ılrla 

..... bir halde el•atuaa. laer 
"'- lalanaa ılttltlm nldt 

........ Kl1, ku•a tatWk 
~heri de ,me ıkU1oram. 

... flrialik ka1boba11f, 
lllellk Ye bakımnzlık kaim ol
~· Köyde adeta hiçbir tet
~ok deıem yalan ıaylemif 
de Ne fırka te,kilib ve ae 
ııl..&1~ cemiyetler ıubesl mevcut 
-sıı. Halbuki bu köye ıenede 
::--• faıulye vesalr ıebz:eler· 
_

11
_ Jirml otuz bin lira varidat ;;;:f. ltte bukadar varidat 

... bu kay bugün iyi bir 
~ dejildir. Sokaklan piı, 
a;_-:._-. lr auyu yok, •eceleri zifiri 
--vaahk içinde. ..... ıc:: kaauaa mu~ne• ika 
Jılp••--• ~ir muhtar latihabab 
...._;--an-dar. Burada bu ıu..ı 
-..ıtarıa mGddetl hitam balmUf, il-' ı.Jr:kkül eden CGmhurlyet 

nahiye heyeti ldarui r-- .. münener ldmııeler· 
'l.tllaap edilen nemaet U.t .. 

...__ , .. b .. WAI c. H. flrkuı 
~ • .,... saadermlf. ha-

.. ' 111t a1 s•çtitl halde cevap 
1 ... 

~-art~.v..ı1a
L~ ..W.. ..,etla martta ... 
~-•u baaa ahklmm ... 
H~-.al' ... aa .ki h.,.t vuifecle aldau. 

Neeml 

Kızazdenin Şikayeti 
....... Efendlmı 

.. ....... 14 lı:lauaaevvel --.c1. birde Gazi ki· 
~ bina matemecll Sadık 
ı! ıaamcla pbfl)'Ordum. Mo
...,._ blaa11 kalclırarken mutl

tebrletl lmdmau aeticelİD• 
,_---..,.• a,atuaclu yaraluclım. 

.... aosa tedavi lçia . .,_...__ 
memleket ............. 

Wr ameliyat aetieaiacle 
,......, lwapen olda. Ve yecll 

'l~--- ..... tekrar bir ....U,.t 
icra eclUcll ve bacatımı .......... 

Raal 

U • llart • IM7 

Valnt·EAnl·Va1att 

Akfaa~2.:;• .24 Yata 1.12 lt.57 
.... 4.15 

Dünyada 

Saldtı: Yoaoslar1gad• .,. Ballcanlt1rdt1ftl .on alzeletlen lıartıfl olan U•tııtıırmea 
,.,,,.inin İd••••nu. Sol-1111 ValanduH ,.,,,., ulzeletlea bir """'bege döıuııii,ıb 

at~-... lıliBl•ı.,.. f-.U.A ,,_..~• ._....,..-. .. .,,,. 
lsnnnıuıda 1 u. a..,... ••'• .. ..:= Aıust11rp HUkO.ti r---.,- ra bulmam• ı..:.. iki 
Diktatörlük •· ·~ Nezdinde Protestı 
Kalktı nezdinde reamen tepb....,. ı,..,, 23 _ ( A.A) _ 

Madrit, 23 - lapuya~ buı;:.,~· (A. A) _ ~ ıt.ı.,a ve Çekealovak-

ıon ihtilil hareketleri Gzeriae ıueteleri, Avusturya ~~ ~=•4Al.::: 
ilin edilen diktatorluk lire-o ya lflbm'lk itillfı ":"!'m tarilali Cinnre 
dilmiftir. Tekrar mqnıtl idare fiddetli tefsiratta bulunmakta pMtokohma mupyir ....._ •• 
iade etlilmiftir. SanW' kal- devam ediyorlar. Le JoUl'Dlll Je olduju HJaaile il, Schoe
dınhmfbr. ıazeteai, meaelenin Cemiyeti w nezdinde proteatoda bu-

Şimdi lapaayaam her tara• Akvam mecliaine Hvekeclil- ................ 
fmda um-' af ilAm istenmek- meai mlltaleuuu derme Charltt Paristı 
tedir. Clmburiyetçi ve Soaya- etmektedir. Parll, 23 (A.A) - Cbulot 
lilt pzeteler umumi af il•mm .. Ecbo De Paria,, pzeteli ....... ati• JmDitmi il Bri
hük6mettea bir tarziye ..,... bu itillfnamenin wıe 12 may• ,_.ile beraber yemiftir. 
tinde talep etmektedirler. 1918 tarihli Spa itillfaam.al Zengiı Bir Memleket 
Almanya- A-·usturya zijlliyetindea w ne de A..- N L ( A.A 1; R 

nv rapa ittihadı dGfllncesindea eYyOra, - esml 
l · 1A,1, ••L tal da h~lara nauran eribnan tııa1 ı mwuem olmadıiı mi easın milb Hnetl 1 m aeaeabıcle 

Alm ... .,. De Ava1turya ara- bulunmakta Ye Ulve etmek· ~ 
dir ""~ milyar dolara Ye milli 

ıında bir ı&au&k ittihach te Ye" niden diril"';. -•-- •mer- variclab ela, 84 milyar dolara 
ve bir ikbadl itillfname im- -ay UU111 balii bulunmakta idi. 
zalaach. Ba ltillfmame, enelce t:' :.:.\y~ :::~ Şa hale nazaran, n&fua ba
olduia fibi, iki memleket e· M..aenin Berlia ile ~ .1o1ar2,877-aridatdolar ~~ye_!e 
arUIDda liyul bir aalatm•nm Vlr6 • ,,, ._..._ WUP 

mukaddimeli olabileceti iPn IJ8U aramda alellde ma- "' demektir. 
Avrupada mlhim bir teair Ye barrerat teatlainclen ibaret Neftin Benzine TahıiH 
alda yapb. olup kat'ı ve fethi ıayrikabil 

Bu itillftan en ziyade kut- bir ftSika olmadıjı m~ Roma, 23 (A. A.) - Ste-
• falt,l aja1111 ltalyaa beDIİll fir-

kulananlar da Franıızl&f oldu. undadır. Mezkar pzete netice k~ mllelMlelerinia flmcliye 
Fransız heyeti Yllkellaı derhal olarak her iit paayitahtan kadar hiçbir yerele .............. 
toplandı. Briyanm bu mesele beynelmilel taabhlltlerile maJt bit dratle nefti b~ ..._L 

L-1- 1-uada Yerdi~ izabab din- --ivetleri claba doA>-• bir - uur-
.. &a •· .-~·ı •• • .U etmek amelİyelİDİ muvaf-
ledi. Briyan, me•cut beyaelmi- mrette kavraiaak yoluna P.- ~yeti• tatbik etmekte ol-
lel itillflan nazaran. Almanya ceklerini 1mit etalekteclir. ~tanm laaber ftl'lllekteclr. 

Kadın Ve 

• • 

Kalp İşleri 

Karlleriınb:deıı aldıj'lmıs Sfle ....... 
tuplannı aıra.lle net,.ediyorus. Ba sii
tunda herıün bir mektup aqredllecolc 
Ye haftada bir defa Geııçllk ye Ha
nımleyı.e Hyfasuıda bq on mektup 
birden netrolıın:ıcakhr. C•kan mekta:r 
aahiplerl ldarehıınemlse ujnyar 
müKlfatlarııu alabilirler. 

A •.••• 
.. 

Dün betten ıekize dedar tam 
Uç saat parkta bekled m. Gelme
din. Mademki •elmiyecekt:ia, 
benim bulunmama ıararına sebep 
ne idi? Ben parkın çayırına, 
çimenlerine, •taçlanma dalları• 
na mı ifık olmuttum? 

V a.llabl okadar milteeulr ol• 
dum, bu yapbtıa muamele beni 
o derece meyuı etti ki, belki biıa 
kere bu ıabrlan yumamaya, •• 
arbk kat':ı: yldae bakmamıya 
karar •er fak•t bilmem ne
den, irademe blklm olamıyorum. 
itte ,ı.. yazdım. Yumıyayım 
diyorum, yuayorum. Seui hlt 
cllfllnml1eylm cllyorum, dGtlnG-
1o~um. Sevsin beni ta rahumdu, 
kalbimin t;.!C:d• kavradı. 

Beni ttiktea, ........ 
teeribe ettikten, n lelll ayn
lamıJ&cak kadar •Tdltfml aala• 
dıktaa IODl'a, beni mlteeulr 
edecek halleri mabeaa lll1lt kutea 
mi yapaJOHUD, demlye mklınm 
yok mu? Gerçi blU1oram. 

Ba ıoa llamallai kat'ly• 
anubDıyacatım sfbl pllyor. Her •• 
ile kulaklarma ,a.ı-ce ldlçtk 
flakeler, ldlçlk ,......... 
~ ....... ..,. 

iPLiK 
·sEZ 

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

·iplikleri 

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

Her türlü '°bulduk w kolaglılc gösterilir. 

zı1111 ıınıııı ıoını 
IEllUCll FlllİIASI 

p.- Kııtua ( 67 ) Atla11t1 

Ne. 14 l ,.fetincle dolqarkea birdcabi- ,Merb;,.Juia mektep pculdaıma I Kuteltlm ) bir aene IODra I memnuncltı. G-. ynksek 
re ayala kayarak p.ıchr g8I- ( ç.ı Raprefl yahut e..-s reldbi Lort Kantenil ile mec- auftl'i çizmeleri ayaima bira 

181,L 1i1 dlr yere yuftl'lanch. ikizler kpllt ) kıy:.fetine ~ tecli- bm olduiu bir doellocla, ve bol geliyordu. Beliae takb
ce~ merdivendee ~tıtfa oda· be karar veıdi. Bu rolde tam Lecli Barbara ela kalp aekte- iı Od ~Dy8k piftovclan bir 
ya kadar blltlln kondoru tere- yelmlf aenoe ene) ubneye IİDden 6lmnıtti. tanesi de kaybolmuttu. Fakat 

MOTERCIMtı yağından ince bir tabaka ile çıkmıt ve KanterviUerin yeni Fakat bu rolu oynamak için heyeti umumiye itibarile hazar. 
Mes'ut Cemil aıvamıtlardı. aelini (Barharamodis) bu ynz- mafevkattabia kuvvetlerin yar- c1ı. Saat biri çeyrek ıeç• 

ranhkta ayakları takılarak Bu ıon tahkir onu 8yle d~n qakile kaçmış ve hort- dımile büytık bir kuvvet urfı etrJı kollıyarak kc.vlciora 
dllşmetine ıebep oluyorlardı. kızdırdı ki mevküni ve cemi~ laklı bir aileye tahammtıl ede- icap_ ediyordu. çıkb. ikizlerin yalak odaımıt 

Hele bir elqam (Kara lzak yetteld bayaiyetini kurtamak miyecetini bildirmişti. Ledi Nihayet heqey tımamch Ye lalllıe ı ~lbıce lcapunn aralı&. 
Ja1aat Hotley V alt &YClll) la- içia IOD defa olarak bu BarbaraDlll Atıla biçare ( Jak hortla slrlnllfladea Sok ( Arlraıı \ar) 
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MASONLAR 
Masonlarda Müptedi/erin Bulunduğu Ziya
fetler Nasıl Verilir? Masanın Şekli Nedir? 
Masaya Nasıl Oturulur? Barut Ne Demektir? 

._ ________________________________ 22 --------------------------------~ 

S- Masonlar niçin içtimala
nnı öğle zamam açıp, gece 
yansı kapadıklannı farzederler? 

C - Bu adet, Masonluğun 
Uk müessislerindcn Zaraastr 
tarafından tesis edilmiştir. Bu 
adam, taraftarlannı toplar, 
gizli içtimalar yaparlardı. O 
vakit bu içtimalar öğle zamanı 
başlar, gece yarısı biterdi. 

Bu suretle müptedi, öğre

nebileceği ilk esrarı öğrendik· 
ten sonra (reis)ilstadı muhterem 
kürsüye bir darbe \'Ul'\lr. Son
ra söz söylemek istiyen olup 
olmadığım sorar. 

Bunun üzerine mevcut aza 
arasında iki kese dolaştırılır. 
Bunlarm birisine talepname 
atılır, ikincisine sadaka konur. 
Talepnameler ve sadaka top
landıktan sonra içtimaa niha
yet verilir. 

Masonların Ziyafetleri 
Eski zaman milletlerinde 

gizli ziyafetler çok revaçta 
idi. Bu gizli ziyafetler ekseriya 
dini mahiyeti haizdi. Gizli ya
pılmasının sebebi, o günkü 
cemiyetin tahammül edemedi
ği birtakım merasim yapılma
sı idi. Bektaşilerin ve Kızıl
başların ayini Cemleri ve Ye
zidilerin muın söndü alemleri 
bu gizli ziyafetlerin bakiyesi
dir. 

Masonlarda dahi, eski za
manlardan kalma esrarengiz 
ziyafetler vardır. 

Mason ziyafetleri esas itiba
rile esrarengiz ve onların iddi
ıı ca 'elsefid'r. 

liyafetler daima müptedi 
mahfillerinde verilir, ta ki 
M s • lann hepsi hazır bulu
nabılsin. 

Ziyafette masa at nalı şek
linde tertip edilir. Mason bi· 
raderler masanın dış tarafına 
otururlar. Yalnız yer dar olur 
ve masanın dışı kafi gelmezse, 
iç tarafa da oturabilirler. Ma
sanın ortasında üstadı azam 
oturur. Masanın iki ucuna nazır 
biraderler otururlar. Burada da 
üstadı azam, meclisi nazırlar 
vasıtasile idare eder. 

Masa üzerine konan herşey 
birbirine müvazi şekilde ol
mak lazımdır. Hatta hazan 
eşyanın yerleri birbirine mü· 
vazi kırmızı kurdelelerle ayrı· 
lır. İç taraftan dışa doğru bi
rinci sıraya yemek, ikinci sı· 
raya şişe ve surahiler, Uçüncil 
sıraya bardaklar ve kadehler, 
son kalan boş yere de tabak 

Masonlara göre hususi isimleri 
vardır, fakat bu isimler Tilrk 
Masonlan tarafından kabul e
dilmem~tir. Yalnız bizdeki 
Masonlar içkiye (barut) derler. 

Herkes masada yerine ge· 
çip ayakta durur. Garsonlar 
ve hizmetçiler dışarı çıkarıhr, 
kapılar kapawr, nazır bira• 

derler kapılann kapalı olup 
olmadığını tetkik edip haber 
verirler. 

Üstadı azam ufak bir dua 
okur. Nazır biraderler vasıta· 
sile yemeğe başlanacağını ha
ber verir, berkea oturur, ye-
mek başlar. 

(Arkuı vu) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 

Tablatlnlı.I anlamak n reıımlnizdeıa 
bunu lstldlAI ettirmek l•ter.enlı. bl.H 
bir fotoğraf gondcrıniz. fakat bu r~lm 
tııblt bir poz.da çekilmll olıuıı. Taki 
mUtchassısımız yanılmasın ve mlltalca 
hatasına düşm~ln. 

• Reıılmlcrlnden tablatlerlıll atrenmelr 
için bize rcalm günderen k.arU..rlmlı 
hakkında mütehunsımızın cavaplanaı 
ııtıığıda okuyunuz ı 

• 1 Şakir bey: Samimi ve sa-
dıktır. Olduğu 
gibi görünür. -_,,..,.~"""""~-. 
işlerine bile ve 
fesat karıştır
maz. Muhit ve 
muhatabına 
emniyet ve iti· 
mat telkin e· 
der. Cesaretten 
kahramanlık • .wı........;;..;.:.!j;..u..ıı~
tan hazzeder. 
Boğazım sever. İtikadı kuvvetlı 
ve maneviyata mUteveccihtir. 
Daima arkadaşlarının latifesine 
maruz kalır. Kızdığı zaman 

1ik ve tok sözlüdür. Parayı israf 
etmez. Temcddühten hoşlanır. 

« 
Hilmi Şiil· .. ü Beg: Hassas 

ve intizamper· 
verdir. Menfe· 
atlerinl ihmal 

bilir, kuvvei iknaiyesi vardır. 
Samimiyetini israf etmez, eğ· 
lenceyi ve alayı da ihmal et· 
mez, muziplikten ha.~zeder. 
Nevmit ve bedbin değildir. 

Jf-
Hidaget Hüluıi 
Zeki ve bas 

sasbr. Sui mua· 
meleden der
hal alınır. 

Menfeatlerine 
lakayt değildir. 

} Boı ve netice-

! 
siz işlerle meş
gul olmaz. Pa-

ra kıymeti bilir. 

bey: 

ihtiyatla sarfeder, meı'uCyel 
ten korkar, gilrültü ve ka•· 
gadan hoşlanmaz. .. 

Ankarada Sami B~11: Z 
kidir. lntiza· 
mı ve şıklığı 

1 
ihmal etmez. ı 

Muamelesin de 
nezaket ve ha-

etmez, herkes· brşinashk var· 
le çabuk ah- dır. Hayali mev 
bap ve laubali zularla, kadın 

olmaz, tehlike- maceralarile a· 
li ve zararlı iş· likadar olur ve 
lere girişmek· kıskançlık , 
ten çekinir, terir. Müşkl .. .ı, fenalığa, zulme 

• meçhul ve es- f metaneti yoktur. Rikkati, bas
rarengız feylere l:arıı mllte- s . ti k 1 l ki t h "k d" 
cessistir , kadın mac:eralan as~~e 0 ay 1 8 8 n c ı-
fazla allkadar eder. lebılir. Samimiyetini kazanan-

« lara karşı cömert ve feragat· 
3 Marko Lr- · E/. Zeki ve kardır. Muhit ve muhatabı 

müt eşeb histir. üzerinde vehleten bir tesir 
~-~~I Fiil ve hareket· icra edemez. Tehlikeli ve 

lerini bizzat tan· mes'uliyetli işlerin başında de
zim eder; kend• ğil, mutavassıt derecelerde 
iradesine tabi çalışır. 
olur. İşlr .. ine 
müdahale edil-

mesini istemez. 
Başkalannın 

Rcsım ıBndercn bazı karilorimiz, 

konur. \ 
Bütün yemek takımlarının lerden 

ihmal ettiği ve 
ği5remediği şey· 

menfc ... t çıkarmasını 

mUtehaasıaımı:ıın cevabı i[Cclktiğl için 

ıabıraırlanıyor ve mektup sıöndcrere\ı 

fototrafflerlnln akibetlıal ötrenmek la

tiyorlar. Bu (otojTafller intişar edecek· 

tir. Bu huıusta mU.terlh olmalaıuıı rica 
ederiı. 

Tarihi Tefrika No. 68 Yazan: A 

OLUÇ ALI REiS 
Kılıç Ali Paşanın Habı alan 

Cellitlu, paditahın fermanını 1 
yerine getirmek için palalannı 
çekerek Muıtafa Çelebinin çadı
rına girmişler. Halbuki zavallı 
şehzadenin birşeyciklerden haberi 
yok... Karşıaında cellltları gCS
rünce evveli fqırmış; fakat işin 
nereye vuacatını krdirmekte de 
ıecikmemi,ı! •• Mutafa çelebi çok 
kunetli idi, iri yarı bir vücudu, 
kuneW kollan yucfa. Tıpkı bir 

pehlivan gibi idi. Derhal cellat
ların üzerine hücum etmi~ ve 
hepsini birer yumrukta yere 
aermif. Sonra, babHını görüp 
bu itin içinde bir fesatçı parmağı 
oldutunu anlatmak için çadır· 
dan fır)amıı- Fakat benG.1. 
birkaç adım atmıt ki, arkan· 
dan gizli aizli relen biriıi Muı
tafa çelebiye ayak takmtt n 
u•allayt yere yuvarlamıt- Sonra 

ceUltlar üzerine yüklenerek pa• 
ditahın kanlı fermanını yerine 
getir mitler. 

Mustafa çelebiye arkadan ayak 
takıp yere yuvarlayan herif işte 
timdi kendiaine vezirlik verilen 
Mahmut pata idi. 

Yeni hünkar daha bu herif 
gibi dalkavuklara mesnet ve 
rütbe veriyor, beri tarafta 
itinin ehli olan kullarını rörmü
yordu bile 1 •• 

Bir gOn sadrazam Sokollu 
Mehmet paşanın buz.uruna çık-
mak için saraya ıidiyordum. 
Kapının önüne gelditim zaman 
etrafına iltifatlar saçarak çıkan 
bir adam ıördüm. Beynimde der• 
bal bir tlmıek çakb ve içimden ı 

- Bre, dedim, ben bu adamı 

Zonguldak Lima
nında Bir Facia 

( Bq tarafı 1 inci aayfada ) 
Bunlardan bazıları, romor

körUn mUrettebatı tarafından 
lrurtanlmış, içlerinden biri can 
havlile sahile kadar yüzmiye 
muvaffak olmut ise de 14 bi
çare vapurun albna girdikle
rinden bir kısmı boğulmuş, bir 
kısmı da pervanenin keskin 
kanatlan albnda çok feci bir 
şekilde can vermişlerdir. 

(14) zavallının ölümüne se
bep olan "Meksiko"vapuru hiç
birşcy olmamış gibi yoluna 
devam etmiş ve haber alın· 
dığına göre buğday yüklemek 
lizere "Novoroıiski" ye gitmif· 
tir. MOddeiumumilik hadiseye 
vazıyet etmiştir. Tahkikata nn· 
zaran 11Meksiko" nun ıüvariai
ne ağır bir mes'uliyet teveccüh 
etmektedir. 

Boğulanlar kAmilen Ereyli 
köylerindendirler. isimleri şun· 
tardır: 

Doğancılar köyfinden: Ali 'ı 
Halil, Eyüp Mehmet ; Hasanlı 

köyünden: Ali Ahmet, Emin 1 
İlyas, Adem Yusuf, Adem 
Tahsin, Abdullah lsmail ; Ka
pak köyllnden: Rıza Ahmet; 
Gökbasan köyünden: lsmail 
Ali ; Çatak köyünden: Ali 
Şaban, Ali Osman, Hasan 
Halil. Ahmet 

j Tiyatro Ve Sinemafur 

DARÜLBEDA YI TEMSiLLER 

Alqam 

MELEK SiNEMASI 
., COŞKUN BELDE " filminin ql olan 'H Viyana operaaınlll 
B0Y0K TENORU SCHMIDT tarafından tagannl edilen mükeıP" 

mel ltalyan musikili 

HAFTALIK SAADET 
( VENEDIK GECELERi ) filmint takdim ediyor. MAXUDIAN• 

JEANINE GUISE ve ROGER TREVILLE tarafından 

Haşiye: ( CENNET YOLU) filminin müsabakasında ALMAN
CASI ibrazı ekseriyet eylediğlnden keşide 25 mart çar.şanıb• 
akşamı El.HAMRA sinemasında saat 9 1/2 ta icra edilecektir• 
Müsabakaya ait kuponun ibrazında o geceki müsamere içİll 

ten:ı.ilit yapı1acakbr. 

MeşhW' Amerikalı Sakaofonlat 
ıarkıcı 

RUDY VALLEE 
Yarınki çarşamba alqamı 

kendiıinl OPERA ıinemasınd• 

Serseri aşık 
aödU ve ıarkılı filminde l'idip 

18recck olan temaşageranıo 
ruhunu tutllfluracaktır. 

lllvetcııı Talep Ve anuyu umuııd 
llıerine CHARLES VANEL tara· 
fından temııtl edilen 3 perdelik 

(ŞAKA) 
•paş filmi telırar gö..trrilr.ccktlt0 

Önümüzdeki perşembe akşamı 

ASRI SiNEMADA 
"BiRiNCi DEFA OLARAK., lffeUne taarrw: edilerk tcrkcdllmlş ıenç bir 
kızın hayatını tasvir eden asri vekayle müteallik pek mUkcmmel ~er 

BİR F AHIŞENIN HATIRATI 
her bir kadın tarafından görUJmeal tavıiye edilen HAYATI HAKIKIYE\'t 

AiT HAZİN BiR DRAMDIR. Mümcaııill~rl: MARY KID ve FEE MALTOl"l 

Perde aralannda: Muhteşem varyete numarnlnn 

!:t 2~.~a;a ISTAHBut BELmlYESI .. :ime 
Y•lnlz muallim 

•o talebeye 
mahauı 

KÖR 
~~ ~ ~~ 

S perde 

Yazanı Vedat 
Nedim B. 

1111 

Ullllll 
ve 

Bir Komedi 
ALKAZAR - Gllnah çocuğu 
Al.EMDAR - lmpf'ralorun Yaveri 
AS R 1 - Şafak 
ARTiSTiK - Hayatı lsa 
ETUV AL - Aari baba 
ELHAMRA - Monte Karlo 
EKLER - Yunan tiyatro tnıpu 
FRANSlZ - Yunan opereti 
GLORY A - Kader 
M A J 1 K - Mllddelumumi Hallen 
M E '(. E K - itham ediyorum 

• ~tlLLET T. - Naşlt B. 
MlLLİ - Bedavacılar Şahı 
FERAH- Varyete,20 kıaımlık büyllk filim 
OPERA - Aatero 
ŞlK - Atk Resmi GcçldL 
HiLAL - lmperatorun Yaveri 
( HALE Oaklidar) - Asfalt (ınü.neHlll 

Beti Aman) 

Diş macununun 
En büyük vasfı mümeyyizi 

kalay tüplerde oluşu ve fenni 
bir diş macunu olarak ihzar 
edilişidir. 

tanıyorum 1 •• Fakat herif ban.a da 
bir ıelAm çakarak çekilip gitti. 

Ben bu herifi mutlaka tanı
yordum. Bir yerde görmüş ve 
belki de konuşmuştum. 

Kapı ağasına sordum: 
- Bre ata, kimdir bu adam?. 
Ağa geniş reniı ıırıtarak 

cevap verdi: 
- Devletli bünkann aevgili 

kulu 1.. Kibar bir çelebidir. 
jozef Nasi diye çağmrlar bunul. 

Bre deme!.. Şimdi anladımı 
Bu herif benim güz.el sevgilim 
( Vera ) nın babuı idi. Hemen 
geri dönüp kendimi tanıtmak 

btedim. Fakat vaıı:geçtim. Çünkü 
o zaman benim için çok fena 
olacakta. Eğer, kapı atasının de
ditl ilbi, bu adam padi.4ahıa 
gödlH ıtrmit iıe bana 10luk 

Pek yakında dünyanın en büyük hayvan mürebbisi 

Zou vıano ve Arslanları nı 
G t NA MANES'iu 

GABRIO refakatile çevrildiği GABRIEL 
Son sözlü: 

ARSLANLI KIZ 
filminde göreceksiniz. 

MONTE - CARLO 
Şayanı hayret operet filminin gördüğü fevkalade rağbet 

ve teveccüh üz.erine 

ELHAMRA SİNEMASI 
birkaç gün da!ıa iraesine devam edecektir. 

Hafiye - (CENNET YOLU) filminin müsabakasında Almanc•~ 
ihraz.t elueriyet eylediğınden kuponların kcşic!eai yarın akşam ••• 
9,30 da icra edilecektir. Müsabaka kuponunu hamil olanlar İfbt' 
müsamere için bir tenzilat hakkına nail olacaklardır. ~ 

ij .. fl • 

Sinemasında 
. BÜYÜK İNKILAP r 

Alkazar sineması da şehrimizin büyük sinemalarındaki Se• 
1 

ve Sözlü makinelerinin bir aynile techiz edilmiştir. 
Yapılan büyük fodakarlıklara rağmen fiatlnra zam yapıhnııf1P 
U M U M i D U H U L İ Y E ( 30) K U R U Ş T U ~ • ,. 

25 Mart çarşamba gününden itibaren mevsimin en çok beğenılt 

PARİS DAMLARI AL TINDA 
ALBERT PREGEAN 

sözlü, şarkılı filmile açacağını 

müşterilerine arzeder. 

aldırma:&, ya aılırır, yahut ta kes
tirirdi. 

Sadrazamın yanına girdiğim za-
man koca vezir yapyalnızdı. Fazla 
dalgın görünüyordu. Beni ıö
rünce çok ağar bir eda ile: 

- Gel reiı, dedi, seninle biraz 
lconuşacağız !. 

Ruh.atını alarak oturdum. 
Sadrazamın ban:ı ilk ıözleri fU 
<'IJu: 

- Şevketli Hünkirımız Kıb
rıı ceziresinin fethini irade bu
yurmuşlar! •• 

Cevap verdimı 
- Ali ah öoıril devletlerini 

müzdat buyursun... dedim. 
Hünkar denilen adamın ira

desine itiraz etmek ne müm
kündG? Onun ıiyah deditine 

cıdl ... 
beyaz demek kimlerin ~· )10" 
düımOftü?.. Ben de yen• ıı.rf' 
kirın bu ilk iradesine ,,,ı 
hiçbir ıey demedim. Yıılo;:.ı,,r 
zamanki beylik duayı 

ettim. dl' 
Sokollu Mehmet P•.-

vam elti: . ı.IJ ,..o""" - Reis, sen bunu 
ıarüyor musun?.. taf• lı" 

Piyale ile Lila Mu• ı.r• 
na çok taraftar garünüY°' çı"'' 

Belki bu kavgayı baf• 18.,ıttl rırız da yeni bir ıöhret ~~i,ı::. 
diye rlüşünüyorlar. fdir1' lr 

· Ebüssüut Efendi de pJJI 1'J 
yapılacak camiin par•:ı,..- of 
rastan alınmuuıı masl 
ıun buluyor. At~ "'' 

] 
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111 KAN DALGA s 1 1111 TOMBALA 1 B 1KA·y1 
F· Müsabakamız I ırarilere Sofyada Çılgın Bir 
stikbal Merasimi Yapılmıştı 

DON 
ÇEKiLEN 
NUMARALU 

11"kkı Malı/ıızdu 
J:tıı~te, 'bu telgraf firarilerin 
A.ıthl eye ınuvasalabndan evvel 
~e vaıı Kuşa vAsıl olmuş 
koı: da hemen istasyona 

A. Uştu. 
Yak O • d k b" ııınk • ı zenn e ısa ır 

llıcrıt ttneden sonra bir er
bit tarafından idare edilen 

otele · .1 d )erle til gıtti er ve ora a 
llQ aş er. Gelenlerden, bir 

-107- Yazan : Ziga Şakir 
hnttın neı'e ve atıruru, gece J komitecilere 6ğretmiştl. 
yan11na dotru ağır bir ear· Eneli, Sultan Hamit, almek 
beyle müthiş bir inkisara fZSyle dursun, yaralanmamıştı 
uğradı. Hergün muayyen ıa· bile.. Sonra; asıl kuvvetle llmit 
manda gelen İstanbul treni edilen ve beklenen şey, selam
o gece de tam muayyen za• lık mahallinde asker tarafından 
manda gelmiş, İstanbul ecnebilere karşı bir hücum ve 
postasım getirmiş ve pos· neticede kanlı bir ihtilaldi. 
tanın getirdiği gazeteler de Halbuki bu da olmamıştı. 
bomba hadisesinin neticesini [ Arkası var} 

80 . 

5 
Ilı.ite aat Zarfında bütiin ko· 
tıı. A a~ası haberdar o1muş
S0c.._ Ynı zamanda; Viyana ve 
t 'Ya larik"l 

tıü.abakaı:ı:ııza her uman 
fıtlrak cıdeblllralıılz. 

I._ ___ B_u:::.g_ü_n_ü_n __ M_es_e_l_e_le_r_in_d_e_n __ ] 1-------
Amerika Ve Ecnebi Tombala elit-af ı e gelen bir ajans 

'tıi ındaıı da ltaobul hadi-
de Pek mlipbem bir tekil· 
a~;~ bulmuştu. 

\tı \/1 komite a%ası, mer
Rclcn1 ~asında içtima ederek 
bıa b:_n biran evvel görmek, 
-lllaff U~k ve cür' etkirane 
~ l akıyetinden dolayı on· 
'I e ;'brik etmek istiyorlardı. 

cldu- Yle de oldu ... Robin ande· 
~ iU halde alona girdikleri 
~~rı, çılgın bir teuhürle 

1-f aştılar. 
~er ttırın insani ve Ticdant 
'-Ilı arı unutan bu, kana su
ftttı ış İnsanlar; derhal kolla· 
~ak gelenlerin bo
~ a sanldılar.. Onların, 

~e . üzl . ti, .. cınayet kokan y- en-
lh.~<>tlerini; derin bir aşkın 

lslaıiıe kokladılar. 
....... 'i ir 

Jlrtd 8Şasın jandark.. Buim 
~ ttkınıız.. Ermeni Jandar
~ Su nümayiş feryadı; 
~ ' salonunda çılgın bir 
bı.. tg, Yaratmıştı. Birdenbire 
,:~ Yükseldi. Komite rüe-

...... n, (Amca Alacacıyan): 
l<ür.. K.. .. 8 ~tıı}qb suye.. ursuye... u 

~ . eyi bizzat alakadarlar
\J:itnıek isteriz ... 

11\ti_ liuını arzu, buna inzimam 
tlııaı- ep bir ağızdan haykır· ... 

..... I< 
~ b· Ürsnye.. Kürsüye •• , 

~~ ~ ın, bütUn bu nümayiş 
~e~ahUrlerin verdiği bir 
~ltt. 'i ile yavaş yavaş kürsüye 
lttf ~ eni ve çılgın bir alkış 
hoşı\l~ıtı verdiği tatlı bir sar· 
d ....... ~, sesi titriye titriye: 
~itti ardeşler!. Cesur kar-
i:), ••• 

\tı~e bir nutka başladı. Bu 
~ d bazan göz yaşlan, ba
--~ a alkışlarla boğuluyor 

Re • ~d1~0 dnl§ fasılalarla devam 
"~b u. Robin, bu nutkunda 
~~~ • komitesinin bütün 
tiltltn ltıi tamamen izah et
~ hi &oııra bu işte haya
lalt çc &ayarak fedakar-. 
dt t~ate.reı:ı1 • f-!-' • • b• erm ıauwennı 

-~)lra~tr birer zikretti. Bu 
1- (Vr • (Hristofor Mikailyan) 
~ iı::'2 Şabuh Kendiryan) 
\~ geçtiği zaman, bü· 
'a.Ion, heyecan •• al-

bu Ylkıhyordu .•• 
"-tı. le ~da, Sofyada bu1u
'l',lt~0 °ınıte reisi, (Tuhafiyeci 
t.~ r b Agopyan) dan mlls
~b11ld ir telgraf geldi. la
~trı.ı~ ~ gelenlerin, ilk 
~ k . ofyaya gC>nderilmesi· 

0ınıte ; .. ti • ... yorau. 
~tti « 

~i,. ~~ meçhul ve hayali 
laııı, lı.eruı ıenncstisl ile ak
~ldtrd adar binlerce çılgın-

a buluıaan komitecilerin 

S • N• • G J Müsabakaya Her 
ermaye~ı ıçın e - Zaman Girilebilir 

mek istemiyor Şartlar Basit Ve Müsa
baka Çok Eğlencelidir 

( Bat tarah 1 inci aayfada J \. sermayesini ziyadeleştirmek 
Bir muharririmiz dün Mister llıere hemen Amerikaya gittim. 

(D' obrien}le görüşmüş, hem Hasan Mustafoycf, oku
memleketimizdeki petrol men- mak , yazmak bilmiyordu. 
balan, hem de şirketin uğra· Amerikadaki dostlarım, ümmi 
dığı bu garip muamele hak- bir insan tarafından bu tekil
kında malumAt almışbr. Ay- de aldatılmış olmamıza hayret 
nca Türk - Amerikan ikbsadi ettiler. Ben orada iken ayni zat 
teşriki mesaisi hakkında Mis· bazı iddialar dermeyan etmiş, 
ter (Dobrien) in şayanı dikkat (15) bin lira alacağı olduğunu 
sözleri vardır. Bu zat diyor ki: ıöyliyerek makinelerimize ihti-

MUhim Menbalar yat haczi koydurmuş. 
_ Mardin ve siirt havali- Bittabi bu mesele, elyevm 

sinde zengin petrol menbalan adli safhadadır. Şirketimiz de 

B hakk kt r vaziyeti kuvvetleodirdigı"' · için mevcuttur. u, mu a ı . 
ikinci derecedede Mllrefte mın· yakında Ankaraya gidip bü 
takası geliyor. kümetle temasa geçerek biraı. 

Irak petrollannın Akdei%e evvel işe başlıyacağız. 
kadar getirilmesi için İngiliz- Amerikan Sermayesi 
lerle Fransızlar arasında kat'i - Amerikan sermayesinin 
bir anlaşma yapılmamıştır. bize karşı alakasızlığına ne 
Hem bu iş uzun zamana muh- dersini% ? 
taçbr. Binaenaleyh çabuk - Amerikada, Türkiyeye 
davranmak icap ediyor. Hal- gelmek istiyen birçok sermaye 
buki siirtle Mardinin Akde- vardır. Fakat orada, Türklük 
nize olan mesafesi Irak-Akde· aleyhinde kuvvetli bir Rum ve 
niz yolunun yarısı kadardır. Ermeni propağandası vardırki 

Amerikada mühim bir pet- bu alakanım tahakkukuna mani 
rol şirketinin mühendisi bu· oluyor. 
luoan Cevat Eyüp Beyde bil- Mesela Amerikada doğmuş 
hassa bu iş için buraya gelmiş, öyle romlar var kiJ Türkiyeyi 
tetkikat yapmış, bir rapor görmedikleri halde fisebilillah 
vermiştir. Bizim elde ettiğimiz düşmanıdırlar. Mul..abil propa: 
neticeler, 0 zatın tetkiklerini ganda ve her vesile ile efkarı 
teyit ediyor. tenvir, Türklerin menfeati ica-

1 ..,. bıdır. 
Şirketin şsizligt Hatta, size şunu söyliye-

Mister ( D' obrien ) den ıor- bilirim ki Amerikada, 
duk. Türkiye hakkmda hakikati ifa· 

- Peki lki senedenberi de ~der ıurctte söylediğim 
niçin bir iş yapmadınız? sözlerin pek çoğuna inanılmak 

- Sondaj için makineler istenmediği gibi garip bir va
getirttik. Bunların kıymeti (75) ziyele de :1nhit oldum. 
bin Dolardır. Elyem Miireftedc Bu itibar ile dünyalar kadar 
bulunuyor. aermayesi olan Amerikayı Tür-

Kuruçeşme giimrlk anbar· kiye ile alakadar etmek için 
larında da ( 150 ) bin dolarlık behemehal kuvvetli propaganda ' 
lletlerimİ% vardır. Bunlar Mar· yapmak, konferanslar vermek, 

din ve ~de gönderilecektir. resimler, albümler göndermek, 
Tam işe başlıyacağımız bir akla gelen her tenvir vasıta

aırada iğfal edildiğimizi anla- 11nı kullanmak lazımdır, 
dık. Elinde, petrol imtiyaı.ları zira Amerikada oderece ser· 
bulunduğunu sCSyliyen Hasan maye çoklurki Tilrkiyeye gel
Mustafayef İlminde bir ulla memesi için sebep tasavvur 
tefl'iki masat etmiştik. edileme%. 

Garip Bir Mesele 
Halbuki bu imtiyaz i~inin 

Yeni Neşriyat: 

asin esası olmadığı anlaşılmış- Şarlo'aun (Şehrin ıtıklan) filminin 
birçok parçalan, 

b. Bu vaziyet karşısında iti Galatasaray • F enerbahçe: 
durdurmak ve hllkumetle mll- Kim kazanacak? 
zakereye geçip müsaade almak Havacılık ve Spor'un aon çıkan 43 OncU 
liıımgeldl Ben de ıirketin 117111nda merakla okuyacakıınu:. 

Ayın 7 sinden itibaren tertid 
ettiğ .miz tombala müsabakamız 
devam ediyor. Bugüne kadar 
çekilen numaralar şunlardır: 

(17), (81), (52), (27), (13), (74), 
(41), (62), (Sl), (21), (7), (78), (42), 
(22), (58), (65), (33), (44), (88), (40), 
(66), (23), (70), (24), (8), (32) (67), 
(16), (84), (46), (19),(68), (80),(S)dir. 
Müsabakamızda kartı dolan her 

knriimiz mutlaka bir hediye kauı
nncnkhr. Hediyelerimiz "pek çok 
ve mütenevvidir. Bu arada: 

(1) inciye: Nnkten 150 lira veya 
150 liralık eşya. 

(2) nciye : Bir gramofon ma• 
kin esi. 

(3) üncüye: Nnkteo 50 lira. 
(4) üncüye: Bir radyo makinesi 
(S) inciye : Nakten (25) lira 
(6) ncıya: Bir <ıltm saat verilece~ 

diğerleri de muhtelif kıymetli ve 
cazip kadın ve erkeklere mnhsus 
eşya ve birçok hediyeler alacak· 
!ardır. 

5 
5 
7 
8 
9 

on Posta'nın 
Biımecesi 

•=-ı-

10 
11 --

Soldan sağa, yukardan aşağı: 

• 1 - Bir gazete 8, yok, ol
maz 12 

2 - Düzlük 3, koy 2, za-
man 2 

3 - Vatanperver şairimiz 10 
4 - Hamal semeri 7 
5 - 400 dirhem 4 
6 - Rum ismi 6, bir hece 2 
7 - Yama 2, zararın aksi 5 
8 - Üzüm ağacı 4, ıenlik 

günll 6. 
9 - Türk bayrağı 8 

1 O - Sahil 4, ince 5 
11 - Sayı 2, Söz 5, rabıt 

edata 2 -----Kadıköy sulh icrasından: 
Nevrik hanımın Gorgi zim

metindeki alacağının tehir için 
mahcuz bulunan ban ev eşyası 
30-3-1931 tarihinde saat 14 
te Kadıköy pauır mahallinde 
sahlacağı ilin olunur. 

Bu Sütunda Hergün 
Miltercimi: Sa/ige Pegman 

LİMAN SENFONİSİ 
Projektllrtıa parlak ışığı, ' oralara kadar gidemem 1 diye

orkeıtre ıefioln aiyah g6lge- rek umumi sıralardan birine 
aini aydınlabrken, kalın, derin, oturdu: 
kat'I bir aUldit, bntun konser - Si% bana bakmayınız, 
ulonunu doldurdu. Nihayet, ikiniz gidiniz, ben burada otu• 
sazlardan sesler fışlardı ve rurum. 
Klot Bazanj gözlerini kapadı. Bestekar, arkadaşına teklif 

Eserinin halk önünde çalın- etti : 
ması, onu ağır bir heyecanla - Sen de karımla beraber 
dolduruyordu. Kendisine em- oturur musun ? 
uiyeti olmadığı için orkestramn -Mahzur görmüyorsan ma• 
idaresini arkadaşı Salvatiye almemnuniye. 
bırakmışb ve şakağını locanın - Ne münasebet? Niçin 
kadifesine dayıyarak, kendi- mahzur göreceğim ? 
sini, gizli dehasının mahsulO Eserinde bulunduğu eksik
olan bu esrarlı ahenge bıra- liği doldurabilmek ümidile, 
kıyordu. bestekir koşarak uzaklaştı. 

Liman Senfonisi/ Köprüyü geçti. Vakit akşamdı. 
Sesler, noktası noktasına, Hava kararıyordu. Bestekar, 

çngısı çızgısıne, göz önüne man:ıaradan heyecana gelmek
bazı manzaralar getiriyorlardı : le beraber kendinde yaratmak 
Rıhtımlarda vapurlann eşya kabiliyetini bulamadı ve tekrar 
boşaltmalan, kamyon giiriiltü- kansile arkadaşının yanma 
teri, katran ve yağ lekelerile dönmek için köprüye geldi. 
panldıyan taşlar üstüne yığıl- Uzakta, kansile arkadaşımn 
mış eşya, kolları pişmiş top- küçilk ve kurşunt gölgelerini 
rak renginde adamların buğ- görüyordu. Bestekar, birdcn
day çuvallannı boşaltmaları, bire, elleri ve dizleri titriye
ağır yükler altında gıcırdıyan rek, nefesi kesilerek durdu. 
köprüler, manevra düdükleri, İki gölke birbirlerine soku
sahil barlannda çalınan armo- luyordu ve öpUşmek için, iki 
nik sesleri ve raks havaları, baş birbirine kanştı. 
bir gramofon plağının bu Kalbinde müthiş bir infi. 
seslere kanştırdığı halk lak. Birdenbire etrafında 
türküleri... Bunlann hepsi, herşey çökfivermişti : Dostluk 
Klot Bazanjın bestelediği ese· ve aşk! 
rin telkin ettiği ve gaz önüne EvvelA mücrimlerin üstüne 
getirdiği liman hayatından par- ablmak istemişti. Galeyana 
çalardı. Fakat, bu maddi saf- gelen İlleti nefsi onu en 
balar arasında, samilerin ruh- şiddetli hareketlere teşvik edi
lanna büyük heyecanlar veren yordu. Fakat gülünç olmak 
ince ve tatlı, bir buğu gibi istemedi, olduğu yere saplan• 
uçucu ve şeffaf tahassüsler de dı, kaldL 
vardı. 

Bütün salonda müşterek bir 
titreme vardı. Herkes hayrandı, 
sakindi, kımıldamıyordu, vecit 
içinde dinliyordu. 

Y alnı% bestekar, Klot Ba
. zanj, bu umumi heyecana işti

rak etmiyordu, eserinden mem· 
nun değildi. Kendi kendine: 

"Bu senfoni tamam değil. 
Bir eksiği var ama nedir 
acaba?" 

O böyle dlişünürken, salon 
alkıştan sarsılıyordu. ... 
. Ertesi gün, bestekar, kansı 
ve arkadaşile beraber rüsumat 
dairesinin önünden geçiyorlar
dı, dört direkli, gayet büyük 
bir gem:nin limana girdiğini 
gördüler. Bestekar, bu geminin 
limana nasıl yanaşacağını gör
mek için adımlannı sıklaştırdı. 
Fakat karısı itiraz etti: 

- Y oo... Ben bu sıcakta 

Mukaddema Beyoğlunda Mek· 
tep aokağındn 33 No. lı hanede 
iken elyevm ikameti'ihı meçhul 

L Sipanodis Efendiye: 
İstanbul ikinci icra memur

luğundan: Ali Vefa Beyin gayri 
mübrez 21-10-930 tarihli bir kıt'a 
senede müsteniden ve münkerde 
alacatı olduğunu iddia eylediği 
( 1030) bin otuz Türk lirasının 
maa masarif haciz. yolu ile tah
sili hakkında vuku bulan mGra• 

caat ve talebi üzerine deyni müd
deabiht berayl tesviye tarafanız.a 

tebliğ edilmek üzere gönderilen 
ödeme emri ikametgahınızm meç
buliyeti basebile tebliğ kılınama· 
mış tebliğab mezkürenin ilanen 
icra11 karargir olmakla tarih ve 

••Liman Senfonisi " ismin
deki eserinin ikinci safhasını 
vücuda getirdi ve bu sefer, 
ikinci konserde, orkestrayı 

· bizzat idare etti. 
Bu muvaff akiyet, birincisin

den çok daha yüksek ve par
lak olmuştu. Bütün matbuat, 
istisnası%, bestekarı göklere 
çıknrdı. 

Arkadaşı da onu hararetle 
tebrik ediyordu: 

- Ah, dostum, harika, 
harika... Bilhassa eserin so
nundaki o yalmz keman par
çası, o ruh çığlığı... Neydi o 
azizim?.. Halkın ytireği parça• 
landı. Hakkın varmış. f lk ese
rinde cidden mühim bir nokta 
eksikmiş. 

- Evet, dedi bestekAr, 
beşeri uıtırapta bira% daha 
pişmek lazımmış. 

nefri ilan.fan itibaren bir ay zar
fında 931 • 277 dosya numaraaile 
ıif ahi veya t hriri olar k icranm 
durmasını mnstelzim bir itirau 
k nunt serdetmediğiniz ve müd. 
deli mez.kUrenin hitamını müte• 
akip 8 gün zarfında ise müddea• 
bih borcu te viye veya itfaya 
tekabül edecek emval irae eyle· 
mediğini:r. taktirde malOmab icra
lyeP.in gıyabınızda infazına te
vessül kılınacağı malOmunuz 
olm k ve ödeme emrinin tebliği 
makamına kaim bulunmak Uz.ere 
keyfiyet Ufin olunur. 

-Dr. Horhoruni 
Behoğukluğu • Frcnıf ademi iktidar 

tcdarihancsl. Bcyoilu Tokatliyan ya• 
ınnda Mektep sokak S5 Tel.. BO. 3U2 



' VAPURLAR 
Sah 

BugDn Beklenilen Vapurlar 
Selamet. Türk - Ayvalıkta• 
Nilüfer - • • MudanJ& Gem· 

llktea 
Utar • Tlrk • lzmltten 
Fenu· .. • Bandırmadan 
Alban.,. - ltalyan - Ceoontlu 
...._. - bYeç Gotenlauqtan 
Priaçipea Marya • Romanya • 

K&stcncedea 
Anskor • Fransız - Beruttaa 
llotai,. • la•lh - UYel'puldan 
Sere. • Helantla • V arna Bur• 

tu Khtencecl• 
tılelleo • Alman - V anaa Bu"" 

ru Kaateneeden 
&ton • Amerika • K8ateaceclen 
Aıa .. nziooe - ltalyan • Vanaa 

Burıru K6ıteaceden 
ili, - Rus - lıkenderiyedea 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Makara • Türk • lzmir Pire 

l.ketaderiJ•:re 
Menin • Türk • Aralıja 
Gll Nihal • • Bandırma,. 

A.,a - " • Mufianya Gem-
ite 

"81dea • ltalyaa • Batuma 
Euatiya .. Amerika • Klatencey• 
Daçya • Romanya Klıteaceye 
Leabi•n • lngıliz .. Liverpula 

- f.itanb~J beşinci ic .. , memur
luğundan: Pangalbda Bilezikçi 
"*ağında 280 numarada ika· 
met eden ve elyevm ikamet· 
ı• meçhul bulunan Toroı der 
latepanyaa Efendiye: 

Mircan Gedikyan Efendiye 
325 lira ve maa maarif bor
cunuzdan d'>layı Sinemk&yün-
deki gayri menkulüniiztlıı hac
zine karar Yerilmiş ve tapudan 
alınım cevapta da haciz ifa 
olunduğu bildirilmiştir. Bu ke-

lkhsat Vekaletinden: 
Ziraat mllcadeleainde kullanılmak tlzere pazarhkla 

(100,000) yUz bin Hora fiteii alınacaktır. Fada malCUnat 
iatiyenlerin fimdiden Ye pazarlık İçİD de 2 Niaan 931 
Pertembe. pil aut 15 te mub•mmen bedel olan (t9,000) 
on doku bin lira Ozerinden temi••tlan •• yeui)deri ile 
birlikte mllbayaat komisyonuna mllracaatlan ilin elunur. 

IZMIR - MERSiN 
0Ks ve SORA 'T POST 

G E R Z E ··Mu: 21 

PERŞEMBE 
aktamı ... t 19 da Sirkeci 
nhbmından hareketle doiru 
(lzmir, Klllltık, Fethiye, Antal 
ya, Alliye, Menin) e uimet 
ve avdet edecektir. Tusillt 
için Sirkecide Ktıçnk Kınade 
hanındaki acentaama mllra· 
caat. Telefon : lat. 3118 
Galata acentası: G ıta 
nhbmında 35 No. •Vuçino" 

Tel. Beyoğlu 1169 

re alacaklı mahcuz ananın 
paraya çevrilmeaini talep elnıİf 
olup ikametgihınızın meçlı11l 

Seyrisefain 
Merkes acentulı Galata klSprl 
Bqı B. 2362 .Şube aeenteab Sir
keci MGhlrdar zade ham L 2740 

TRABZON iKiNCi 
POSTASI 

(CUMHURiYET) Yapuru 26 
mart perpmbe •kpm• Gala· 
tadan lnebola. Sinop, Sam· 
aun, Onye, Fatsa, Ordu, Gi
reaon, Trabzon, p·.~. Hopaya 
kalkacak ve .uşte Pazar 
Rize, Of, Sürmene. Trab
zon, Polathane, G6rele, 
Gireaon, Ordu, Fata, Onye, 
Samsun, Sinop, lneboln, Zon
guldağa uğnyacaktır. 

bulunmasına binaen haczin ya· SATU.IK PlY ANO _ Ahaaa markalı 
pıldığı keyfiyetinin ilhen teb- ..... bir pl1ano aeel• utabkbı'. Be

liğine lllzum g6rtılmilftllr. Ar- JOll• Tarlalt• T.tmaba Mkak N .. s 
aanızm haczedildiği mal6munuz 1115 rr::IYAT FABRIKASI- llaau-

olmak bere ihbar nraka11 l llb ı 1101.,., ı..,... ,.u.. krea •• 
tebliii yerine ıeçmek tlzere slturla aalMaalan ltltla e...U.. fa• 
ilin olunur. Udi. Bdtaaa mataalanla ara,. ... 

PHILIPS tarafmdan icat edilen 

Bir"PENTHODE" lambası 
ile 

.,. •RADYO ......,. ...... 
Bunu iapat eden 

PHILIPS 
2514 AHIZESIDIR • 

FIA Ti... YALNIZ 245 LiRADIR. 

TÜRKİYE İMAR BANKASI 
ANONiM ŞIRKETlnin 

TÜRK 

M A TL u.e AT 1930 S EN E S 1 B 1 L A N Ç 0 S U DOYUN AT 

Hiuedarlar 

~:4:-:Kuamevcacla 
Bankalarda 

mevcut 
154.417, 

·='i.r:Heaabı cariler 1-43.755, 

Emtaa mukabili 33.421, 
Esham makabili 14.3311, 
Mlfterek inpat 40.272, 
Muhtelif 47.811, 

T .. ......em 
Demlrbq ewa 
Nazun b11aplar 

271.388,'J 

Y.W. ••• 

T. L K. 

689 

18091 

155337 

Sermaye 

Alaca
._._1_ Heaabı 
11U1111r: carilerde 

Vadeli 
tevdiat 
Muhtelif 
alacaklılar 

34.467, 

55.154, 

275.107, 

bemirb .. ..,. imha payı 
ihtiyat akçesi 
Saft temettl 
Nuam hesaplar 

1 
T. L. K. 

1000 

Çocuğunu 

istikbalini 
Seven · Anne, 
Düşünen Annedir 

~/lı 
-~ 

Bir Kumbara Alarak 

Çocuğunuzu Sevindiriniz 

ITüRKİYE İŞ 

TOTON İNHİSARI UMUMİ 
MüDÜRLüGüNDEN: 
5,000 kilo kola nişasta 

Nlmunesi Teçhile puuhkla 5,000 kilo yerli kola nipata 
ahn•cakbr. Talipleria 100 Ura temin•llarile beraber a;J-3-931 
ula tlDI Galatacla mlbayut k~nuna mllrac:utlan. 

İKTiSAT VEKALETiNDEN: 
Ankarada tohum ulab ve tecrtıbe iatuyonu ıçın 

alinacak 38 kalem alit ve levazım prtnamesi daireainde 
Ye 21 gOn mllcld_.e kapah zarf mulile mevkii mllnakauya 
konabnştur. Taliplerin pıtnameyi almak here lataabulda 
Zinat bqmQdllrlllpe ve Anbrada V ekllet mtlbayaat 
koaaiayonuna ıimcliden Ye yevmi ihale olan 15 nisan 931 
çaqamba pi aat 15 te muhammen bedeli ulan (5400) 
lira &zerinden % 7 ,5 heaabile teminat ve yeuiJd llzimelerile 
birlikte mllracaatlan ilin olunur. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

5,000 kilo kösele karton 
Niimuae Ye prtnameai veçhile pazarlıkla beı bin kilo kiisele 

karton alınacakbr. Taliplerin 4-4-931 çaqamba günli 50 lira 
teminat akçelerile Galata'da mlib•y•at komisyonuna 
mllracaatlan. 

lkhsat Vekaletinden: 
Adana Villyetinia Karaiaalu kazw uhilinde Poa devlet 

ormaD111da me•cut (25489) parça keresteye talip ztıbur 
etmediiinden 4 • 4 • 931 tarihinde pazarlık mretile ihale 
edilmek llzere telau temcliden mllzayedeye çıkanlllllfbr. 
Şermtin tafıillbnı anlamak isteyenlerin Ankarada Umum 
orman MGdllrltlğilne ve latanbul ve Adana orman Mtldlr
lilklerine ve yevmi ihalede Adana orman Mlldllriyetiade 
'milteşekkil komiayona mllracaat etmeleri ilin olunur. 

Bartın icra daireıinden: J binaen hukuk uaulll mulaakeme-
Zonguldakta Necip Bey ta- • leri kanununun 142 ve mltea

rdından Bartm"- mukim ç_ume kip maddeleri macihince illnen 
orman komaeri f uat Beye tebligat ifuma karar •erilaiit 
ciro edilen 23 eyllll 9aa tarihli 9lduğunclan ifan ~i~.-. iti· 
eeııet mucibince 144 lira 'borçlu 6aren borçlun• bır ıtirua ~ 
olan Barbn botazı mllteah- 0!' ıtln içinde bil~eai !8 
bitlerinden Rasih Be ·n ika- bır ~y sonra borç tedıye e~il-

yı • • mediji aurette baklanda ıc-
metgllıının meçhul olduğu bildı- raca takibata bqlanacajı ilin 
rilmai &zerine vald olan talebe olunur. 

Belsoğuklu~ 
Ve Firengi~ 

Yakalanmamak lflll 

PROlEJiN 

enll, llraııt, llaTadla .. Halk 

..... ı.t~ ........... 
Şeref -uta ss. j1 -

t•kr. 1S.-
750 • 'Ar 
.... • s. 
150 • 1 • 

Geleanrak seri nrll•~ ... -
banlardaa ... u111.a -


