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Selına Hanımın 
ÔLOMO 

~ şı,u .. . 
.._l~, H lrUzeh denmekle maruf 
~Oltta.- .;0•rnın ölümü hakkında 
4'-tt ;:tanın ınütaleası dör

aa •11uzdad1t • O aayfaya 

lira, şişelerin kilosu için de 
( 3 ) kuruş resim veriyorlar. 

Rüsumat idaresinden sor-

Zaro Ağanın Hakiki Bir Rakibi 

,, 
Kiralık Eviniz 
Var Mı? 

Var ise "5,, inci sayfamız
daki yazıyı okuyunuz . . 

Veremle mücadele lüzu- f 
munda herkesin ittifakı vardır. l 

Buna karşı eldeki müca
dele vasıtası, birkaç hastane 
yatağile Bursa, İstanbul ve 
lzmirde mevcut üç müstakil 
dispanserdir. 

İstanbuldaki dispanser 339 
da açılmıştır. O sene 539 
kişi müracaat etmiş, sonra 
her sene bu miktar artmıştır. 
Sekiz senede (47 l 85) kişiye 

bakılmıştır. Müessesenin, açıl· 
dığı zamanki kadro ve büt-
çesi ne ise, geçen sene 14587 
insana baktığı zaman da ayni 
idi. Bir baş hekimi, bir dok
toru, bir rontken mütehassıs 

bir eczacısı, 2 de hasta ba
kıcısı vardır. 

Bu sene üç ziyaretçi hem
şire istenmiştir. Bunlar, eğer 
verilirse, evlere kadar gidip 
veremle mücadele için aile
leri ikaz edeceklerdir. 

Müesseseyi ziyaret ettiğimiz 
zaman, burada 90 kadar has
taya müessese müdürü Mus
tafa Talat Beyi, sıhhi tavsi
yelerde bulunurken bulduk. 
Kimisi boğulurcasına öksüren, 
gazete parçalarına kan kusan 

•• 
RICALARI KABUL EDi
LECEK OLANLARIN ADE-
Di, YEKONA NAZARAN 
YÜZDE BiRi BiLE BUL-

MIY ACAKTIR 

Dispanser müdürü t1e t1eremll 
ana kız 

ve yavrularına süt veren bir 
sürü hasta. 

Bu zat, veremin nasıl si
rayet ettiğini, nasıl bakılmak 
lazımgeldiğini, ince hastalık 
ve gizli sıtma denilen bu 
afetin nasıl müthiş bir fey 
olduğunu anlatıyor, korunma 
çarelerini, kurtulma imkinla
rını bildiriyordu. 

[Dveamı 7 inci sayfada ] 

· Yeni Meclis 1 

Namzetlerin hepai meb'us olursa Büyük Millet Mecliaa 



Halkın Sesi DABIL B&BBBLIB 
eni Meclis Kar- ._ __________________ G _______ _ 

-flSJnda Halk lntilıabatm 1 Mustafa SüleymadOviç Beyin ~ıın 
Yea1 .. •·.ı.r,aıu..1a ... ı·k. . Uykusu Hili Devam Ediyor Zabıta 
pı.e.11. vea1 Mec111m '-- ıncı ,,_,._,. , 
...- ..-... ..._ Sı flı Oç Tüp Veronal içen Hastanın Tehlikeyi vwc aıarı 
!:-= ;:-:!:! a ası Atlatacafı Zannedilmektedir. Çünkü 
•11 •itli•• H '' .. Vicuclu Bu Zehre &,_..__._ Bir Kadm Yaralands, 
,....... Atetı+N ...... ikinci Müatebiplerin Se- ~ tki Hırm Tutuldu 
lan al411a •· • Nisan Al .... fl1n•-.ıla bttetli • vld .... ,. alm M lafa h_~ 

llıh•et Ali B. (Kuem,..a. ça.memne m - Sllleymanoyiç mDe111neteri ahiplerind• Mustafa B. puartal Ve JKi Cerh••• 
Y eaiçqme, Emirefeacli caclcle- bsında Bqlanacakbr pcesi iç tap Verı•.a içerek delil .bir uykuya ,........ ilk 
-~ ~l olmak llfatile it ... ....... Wr bdiUr tefebbn.&11 --- ....... •lrlowla 

-

mmn M--•:-en .-.brılmuım, intihap teftit M,etl a. .-.., idil izahat. •eraaiftik. .... tallldlaabmaa denm ettik. 
cgu" ..... toplanarak lntihababn ikinci af S Be .a!L ameleluia a.. balllbilrnesi i..ı.. Muat a nleymanoviç yin it y&dıaden inW.ara tqebbDa 

., ._.- aafhaama ait prop1111 huır-
.._t w umyiia tefVildni, ıa.p. lllcbir "kat'i bir ettip ıllterecek ortada hiçbir eHr pldar. Mtıeuese±' 
wurl gıdalann l»irp>taaa narh ururet ta.mi olmene l.tanbml, wuiJeti iyidir. Amerikan ı...taae.inde, bap ucundan aynlau
ko1abilmek içiD IHr k.. mllntebibi aanilerini aiaanm JaD hareminin ifade11ine göre, pazer gtlnll akşamı yani pnarteai 
Japdmuaaı temenal ederim. albaa pDadca OllUDCll p ıecesi Snleymanoviç Bey, iç tip Veroaa.I ıetirmit-

MObeaclia r.ıl.et Utlf B. llılM kadar ~ktir. Eauen uykusu u oldutu ~ •-- ._ alrpm Wr tip 
(dard6adl Valuf lau, lairiaci Ba programda hanıl ma- Veroaal alınmt- Ertem •iM•, koaamm ayanmacLjuu ı&ilace 

lulleleria laanıi ADClaldara re1 
kat 27) atacalrlan, intihap ı&nJeri, ...... ~ tllp V eroaalin de boplmıı ow.p.a ı• .... 

- Memleketimizde 1~1 me- Hata clla de ı6zleriai ..,............ Yalmz JUr.1,..,. dJ-
--•--ı.m. • · c:lii dıldana uat kaçtaa kaça kadar .,._......,... v~P-.1- va•u 

llCIC911 ' ~- fUD::.u, er •.e dudaklarına • damlatıhmı ft JUttaia ı&rlllmn..-. Hutw .,.. •Hetemll'm ..... açwk bahmacağl, undıldarm 
Jelle allb ziraiyenin ihtiyaç yerleri te11bit edilmiştir. doktorlan, Sllleymanoviç B. ia Veroaale •hP-~•1wuwa 
lıiuettiji benzinin inhi1&rdan Pro,ram nianın 6çtbacl ı&- dola11 kurtalahilecetml llylemekteclir. 
lnatanllauı; aliHa memleke- ati llAn edilecetf ıı"bl .. haL 

tin uhhatine beli olaa IU Ye lelere de aynca bildirilecektir. 
aelairl..unizin ıllahile Amerika Ayni u .. ada belediye daire
" Awapaclald tibi ba m- leriDİll kapilarma da laimler 
lardan elektrik •• nakliyat ualacakbr. Mllatehibi laDİler 
........... lltifade lcia pb- seçildikten IOnr& llÇ p için-

de reyler tasnif edilecek ft 

iki fllnde de mazbatalan laa
ıırlanacaimdan niamn on be
ıinci pli latanbal, meb'mla
nnı ıeçecek hir vazi,.t. ıire

..... 
• Aftbt EIDia B. (W 

Valaf lam biriacl kat 28) 
- llemlebtia .. lrilrl .. 

tiyaclarma t..wt --- pre 
bnlmema temr • edwim. 

• Nailal B. (BeJadt y almp 
ata mıuDeli, Fama tokak 7) 

- Bir dereceli hatibahm 
bball, kooperatifleria tepi
ki. klçlk --1arm temlai. 
•aDaa apora tepild .. , .... 
lpOn ait malzemeclea .... 
rDk ............... . .. 

Mudafa B. (Bsberler ceml
Jeti reisi) 

- Herşeyden enel cuma 
tatilinden berberlerin de umu
miyetle latifadeleri lçia bir 
kanan yapı•ma11. 

• Ahmet Hllmi B. (DaTatpa-
pda, Hueki caddeaiade 22) 

- it kanuaanun AYl'Upa 
lrammlan ıibl 8 uat meul-
,ı kabul etmal " bu kua
m biru evvel çmkm ... 

• , Bir sab 
- Beadenlzl mamr ıartr

..a iyi olacak 
-Neci-, mem• mmana? 
- HaJU', Amerikaa kula-

cektir. 
Teftft heyeti, laDdıklar ha-

tanda bulu11acak (163) memuı
la (328) kltibi de ·~-H99 
aek ....tile laamlunfbr. ... 

Din ele teftit laeyetiae ,ecli 
itiraza mllracaat etmiftir. ŞU.. 
.U,. bd• m•acaat eclealeriD 
adedi (128) • ballt olmUflm". 

LOks Çorap Fabrikasl 
Bir .Alman pupa tarafm

U. Malvnatp-.acla b&Jlk bir 
çorap fabrikua açılacakbr. 
F abrib bilb111a llld1a ~rap 
yapacakbr. Fabrika 1ılcwla 
faaliyete ıeçecejiadea ilk .. 
çorap fiatlan bir •iktar dalla 
dotecek demektir. 

biDde aaJUL 
l•iml liylenem 

kıçaak. 

• Alamet Hidayet B. (lllellif 
" muharrir) 

- Millete refah ft uWı 
te.la ....., teme nl edi-
yorum. 

Rüsumat Tarifesi 
Karışık Bir Dehliz , ................ ~ 

ÔDlmlbe bucma açtılar, 
bize ~erdBer. DecBler ld "iç 
urflan1e ublma. ldet ola 
feflerin aft akleti dalail olmak 
lzere, maell lenntalana ,as 
kiloaundan ( 1000 ), kol~ 
lo11oa w mlbnaili gı1t~-~ 
J8lllll Jb ldlo11111dan ( 720 J 
lira ahmr. Memlekette Japtla
IDIJUI _....ına Jtb ldlotıan.._ela (300) Bra ......... 

Dula .......... _..o.-
tada ld ... enet ır' 'ı Wr 
emir ws. s. • . d• .... 111 
uWM .._pir. 

s... wmw.... .... 
laW AllJI• lilr'-1 ............ 
Raw ıtm. aM.p. DDDettii1 ..... ,...._ .... -
ha,.et ..... ı' ·,7 
...... -. .. eaew 

kob ............. ., ... 
ar• n •rlsler ttıllir~ 

Erzurum VapurujKibar Ali Zadeler 
Yelkencilerin Vapururiu Alacakhlatile Konkor-
Fransızlar Sigorta Etmedi dato Yapıyorlar 

Yelkenci adelerin Fnma
dn aldıktan " Enanam • -
mmclaM npaıa Manilyada 
r....... 8irorta firlıetleri .. 
prta etmemiflerdir. Banan 
•bebl belli delildir. y ellrenci 
sadeler, FranmlannfTlrk ba,-

npa U,.. mlfk6IM ~-
mak biaile lıareket ettiklerini 
llylemekteaırler. 

Metıele tetkik edilmektedir. 
Manilya ticaret mlimeaiWii
mizdea ba buuta ma'4mat 
iateamiftir. 

Bahçekapıda Şamh h&IUD
daki Kibar Ali mahtumlan 
ıirketi, icra dairesine mllracaat 
ederek alacaklalarile koakoı
dato yapmak için mftuacle 
iatemif, tirkete illi • lak .... 
let •erilmittir. ., 

Betelrye Muhasebe Baf 
lurakıpbğı 

Wye R)ılliefer lt..-e
muru Hayri B. belebiJe muba-
tebeli b~ tayin 
edilmiftir. 

Halda n Çalar Ahd'61a 
•• • ld ...._ eftlld ıec• 
Sirkecide Vitol flrketine alt 
depoya girerek 300 kadar 
çu•al çalarken bltulmuflarcLr • 

• Defterdar cfikimanaiad• p-
hpn Hatice isminde bir H. 
mot8re eteklerini kaptırmaf. 

kol w hacaimdaa ajır -ette 
yaralanarak Haseki lautueai
.. pbnlaaftar. 

• Pay metıelesindea . kavga 
eden y..keaici Hayri, arbdqı 
Salilü •iu' mrette bıçakla 
vurmut •e kaçllllfbr. 

• s.w. •inde blrW Gala-
tada Şeftali IOkatmclaa p
ÇeD bir lradma Warch .ayle-
..... "- iamiDde bir JOlaa 
........... yudmafbr. 

Lobmanm Ôlümü 

KOCASININ lDDIASI 
DoCıw ÇIKllADI -°' ... mel, E,epte otana 

Sllltt•ata Elektrik fabrikam 
ahuW Ahmet Efmdinin refi
b. Şerife Hmum dojıuwken 
wlat etti. Alamet Efendi refi-
h • ld ay enel bir 
- .. - tanfmdan yaralan
..... !""8,.ek altımllallD 
w ılılld ,..adan doğd.ıtaua 
lcldia etmit " Şerife Hammm 
ce1ecl Morsa nakledihnifti. 
.... caet &zerinde tetkikat 
yapllllfbr. Morı, lliilalba umumi 
zuftu ve doğum llbrabmclaa 
ileri geldiği haldanda raporuma 
verdiji için caet dla kocwa 
talim edilmittir. 

Cini lleşbut Halillle.. 
Gazbçqmede Mehmet ŞDk· 

rl Ye prilderinia fabrikulDUI 
d8"Ullll delereli içeriye sir• 
Şerafettin, bıaan Ye yuauf bire 
ıey çalamaclaa cirmi · ... lmt 
halinde tubalmutlardır. 

Güniin 

Gad Hz. 
Diba Ankarada otomoWI 

bir rezlntl yapmlf)ar ve 
çiftliklerine kaMı ptm~ 

Bir HDkOmet Konağl Yı 
Sutehrl hOktmet konal' ,.__,.,._ 

... çaba atef Mticuiade 
men JUIDlfbr. 

Stadyom Bu Sena Yap 
....,_.. tsı ........ 

faaliyet propamı .. zarlADJI~~ 
Bw propama ,aıre Sta..,,.~tll 

•en• ,.pdacak •• Gad M 
Kemal cacWeal de H .... 
edilecektir • 

Profesör Gurjı Şehri 
Parb Tıp fakllteai cllt 

bldara profea6rl Gurj• 
ıehrimlze plmlt •• 
Tlrk ... W&t.ılan ta 
karplan•ı, ..._. ..aillllll"' .,....... ..... ... 
kODfwau~. 

Opnt laktelri AClllCll 
Darll .... ,U. hulra_.. 

bana beledı,e,. mubut lt1r 
dlriJ'9t Wlade lclar.ı 
et.ittir· ................ . 
lan memar adcledllecektlr • 
p.t f20t Wa Ura ...a.eakbr. 
umuda bir operet ...... 
...... ..Umlt*• 
.. 1mat1. D.lllae•JI •ü 
(ıQ W. Ura °'" edU•iftk.. ti!EI 
ret lçla bir ..Jdep açda..-
Temalllere plecek MD• ..._..,.. 

cakbr. 

Bulgar Nam Gele 
Attaad• Wlcllrilcllfin• 

Ba!rar hariciye DUll'I M. /.& 
yakmcla ADkara,a flMI~ 
Makaadı Hariciye V eldllala 
ziyaretini iade etmek. .,..ı 
manda ela Bulrar amelesiDİJI 
leketlmbde çabımaJarına _.v..-
ade •erllmubal "mine 
.. ldar. 

Fırka Grupu Toplall 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Arzulıalcüi/l, 

ili 

1 : Yolca - Ne o ffulll 8.. annhalciUk 1 2: Hala a - Orada da 
mi yapıyonu? SON POSTA'da ph111111oı burada da ... F.ıa.t arm .. lciMk 
_ .... ?ı 



Hergün · 
Şarlonun Seyahati 
At1rupada 
Tehlike 

M. ZEKERiYA -

in ~rlo Avrupayı dolaşıyor. 
gdterede bir karala yapılan 

lllerasimden daha bnyok me· 

rasiaıle karşılandı. lnıiliz bq· 
•ekili onu evine misafir etti. 

Şarlo Bcrlinde ayni istikba
le hlazbar oldu. Şimdi Fran• 
lada bulunuyor. Fransız bari· 

~iye . nazırı, bütlln dllnyanm 
elki de en çok ıevdiği bu 

le~mli utiati yemeğe davet 
edıyor. 

Bu hadise, dünyadaki kly
~etlerin değiştiğini göstermesi 

jtib~~ile çok dikkate şayandır. 
bgılız Veliahb bile gittiği yer-

~rde bu samimi istikbale maz· 
ar olmamııtar. 

Eskiden padişahlara ve la. 
raUara yapılan merasimin timdi 

•inenıa artistlerine yapı\muımo 
•ehebi ıudur: 
., Şatlo halkın ad11mıdır. 
~rallar, Veliahtlar tepe-
de yaşıyan tufeyli mah-

;fıklardır. BugDn halk tufeyli-
~re değil, kendi içinden y~ 
\İşenlere hOrmet ve muhabbet 
rastermektedir. Halin temsi! 
tden hükümetler de, balkm 
kalbini kau.nmak ve onun 
hissine hürmet ettiğini göıter-
1bck İçin, halkın adamına hllr
lllct etmelıt mecburiyetini duy
llltldadır. 

İşte Şarlonun mu.har olmak· 
lab bulunduğu istikbalin manası 
Udur. .. 

Almanya ile Avusturya bir 
ltlrnrülc itilifı aktettiler. Tama
lllea iktısadt mahiyeti haiz 
olan hu itilif, Avrupada bü-
{ük bir glirültn kopardı. Bil
F a.asa Fransa hükumeti •e 
tansız nıatbuab bu hadiseyi 

l>tateıto edecek kadar ileri 
tittiler. 

Bütün dUnyayı kasıp kavu
tan 'k ı tısadi buhrana çare aran-

~ı laman, Cemiyeti Akvam 
Sat encümeni, bütiln Avru-

l>a de-vletleri arasında bir güm

~ itilafı aklini teklif etmifti. 

k •kat bütün devletler bir ta
l> •ttı hususi tartlar ileri aürerek 

0~ fikrin tahakkukuna mani 
utar. 

ti ~utıun Uzerine Fransız ha· 
~Ye nazın Briyan bir Avru-

t~ birliği fikri ortaya atmıştı. 
f Avrupa birliği de, daha 
'Ye.d ot e iktısadt mahiyeti haiz 
-caktı. 

•tt.t~di Fransızların ortaya 
4'.._. ara bu fikir, Almanlarla 
~-~turyalılar tarafından ta
tUttd uk ettirilince, Fransa sö
Clitt en döndü ve kendi fikri-

''dı ill~~hinde bulunmıya baş
'-'k · Çunku, bu ikbsadt itilafın 
teı~~~dan siyasi bir anlaşma 
"-r.d •r. Daha Bismark zama-

l>ı..ı~ın ~nıan hlikümetleri de 
~ışta d ıye bu şekilde başla
~ke~~ Bugtın ayni hadisenin 

a ilnden korkuyorlar. 
tit u hadisenin bir daha te· 

~tti"• ~\rtu gı hakikat 1udur: 
'il'as-l>•daki ikbsadi buhran, 
)er.: 

1 teşekknllere ve belki de 
""' a· 

'tttıalc~~: kay~aşmalara yol 
)•ttın k • Yanı, blltün dün
'~rau orktuğ'u tehlikeye daha 

~ ~aklaıılmaktadır. 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Amertkada faaanlara Jlk tatatmas, 

hama•hk ettirmezler. Ha~anlarıa ıArecetl 
iti lnHnlar ı<Jremez, derler. 1 

2 - Anıerlkada lıa1unlu da Jilk tqı

madu. MaldaenlD yapabUecefl iti haran· 
lara rardClraaels rGaabtır, derler. 

• 
insan Ve Hayvan • 

1 
S - lııaaalarıo. lnaaahk tereftne hizmet 

etmesini ltrenmedikçe, •• bııaııları lıayvan 
olmaktaa kurtarmadıkça medenilqmek 
mOmkDa detildlr. 

Sözü 
Bir ...... 
Talepn , 
Müsve 

Kendimi 
fanederek 

m• kaleme 

"Efendim 

... Otuz • 
nunea meb' 

me mani 

taksirabm 
beri bnk ,_ __________________________________ , lıötU 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ ~~~::.:~: 
Çok Garip!.. 

Suriye Gazetelerinin 
Ehemmiyetli Bulduk 

lan Nokta Nedir? 

Halep, (Huıusl) - Suriye 
gazetelerinin aoo günlerde 
ehemmiyetle bahsettikleri me
seJleerden biri de Tllrkiyedeki 
tngiliz v~ Amerikan sefirleri
nin bu eene yaa tatillerini 
Suriyede geçirmiye karar Yer

miı olmalan haberidir. B11 
gazetelere göre bu iki sefir 
nisan ortalarında ailelerile 
birlikte Suriyeye gelecekler, · 
Balebek harabelerini ziyaretten 
sonra Şama uğrayacaklar, 
bir müddet geç.ince de Fliatine 
aideceklerdir. 

Suriye gazeteleri bu 1ey•
battan ehemmiyetle bahaettik· 
leri halde bu ehemmiyetin 
sebebini bir ttırltt ifta et
miyorlar. 

Denizli Meb'usları 

Denizli, 25 (Hususi) - De· 
ni:ılinin bu intihapta alb meb • • 
uı çıkaracağı anlqıbıuştar. 

f Urk • Bulgar 8Urosu 
Sofya, 24 ( H. M. ) - Bul· 

garistanın birçok yerlerinde 
şubesi bulunmak tbere Sofyada 
bir Türk • Bulgar blirosu açıJ
mışbr. Bu bfiro Tiirkiye ile 
;cart, amai mfinasebetler 
tesisi maksadım takip ede· 
cektir. 

Efganistan Hukuk MUşavirligi 
Ankara, 24 - Efganistan

dan istenilen hukuk müşaYir
liği için taliplerden divam 
temyiz müddei umumişi Rifat 
Bey intihap olunmuştur. 

Hizmeti Vatan:ya Maaşı . 
Ankara - Sabık Mmul 

meb'usu Nuri Beyle ölen diğer 
Nuri Beyin veresesine, sebke
den vatani hizmetlerine mu
kabil bir miktar maq tahsi.si 
hakkmda hükumetin teklifi 
bütçe eocllmeninden çıkmıfbr. 

Sivas - Erzurum 
Hattı 

Binlerce 
)#. 

Kişi 
• Olmak • 

lstigor; 

Meb'us 
• 

Fakat .•• 
Ankara, 25 (H.M.) - Salihiyettar makamlardan en kllçiik 

bir haberio bile ııımanıalda olmasına rağmen, kimlerin meb 'ua 
olacakları Ye kimlerin olmayacakları meselesi etrafınaa tahmin 
yapılqıan devam etmektedir. Son rivayetlere nazaran: 

1 - Aydın, lzmir. latanbul, Adana, Konya ve Trabzon 
meb'ualan aruında tebeddlllit olacakbr. 

2 - Gazi antep meb•usu AU Cenani ve Malatya meb'usu 
Fani Berki Beyler, ticaret ile meşgul olmayı daha mlinasip 

gördükleri için yeniden meb'uı olmıya talip glişilnmemiflerdir. 

3 - Namzet listeaine dahil edilmeleri ricası ile tal~pname
ler gelmekt_, berde•amdır. Son talipler arasında: 

Sabık lıtanbul Şebremlnl Emin, sabık iskin umum mftdllrll 

Haca Mehmet. Ankara Gazi enstitOsO muallimlerinden Mehmet 

Saffet. Mtınllr Hüarev, aabık D_~yarıbckir meb'usu Ztılfil, Rize 
umumi mecliıindea Galip, m'f.~ait miralay Ragıp Kemal, 
Ordudan Ünyeli Mahmut, F atsab Ahmet, Şibinkarahiurdan 
bikim Talil, ıabık fırka mutemedi Hilınü Beyler vardır. 

4 - Fakat gerek bu talipler arasında, gerek bundan 

evvel l•imleri geçen zevat meyanında, ricalarımn kabul edil~ 
c:.eğioden emin olanlar bulunduğunu zannetmek hatadır. Talip
lerin içinden Oç bq kişi llmit etmekte haklı olabilirler. Fakat 
adm ekseriyetin bu talebi ke d'liklerinden yaptıkları mu

hakkaktır. Bunun önüne geçme te mllmkiln değildir. Muhak
kak olan nokta, taliplerin arastııdan en faydalılarıo seçilmeleri• 

nla arzu edildiğindedir. 
5 - Bogtln prensip ttibarile tekarrür etmiş görünen bir 

nokta .. ardır: Eski meb'uslann azim ekseriyeti tekrar intihap 

edilecektir. Meclise yeniden gireceklerin adedi ise belki on bet 

yirmi kişiye inhisar edecektir. 
Halbuki timdiden ( 1000) talip vardır. Bu miktar, listelerin 

ilin edileceği güne kadar belki bir misli artacaktır. Şuhalde 
taliplerin adedine nazaran, içlerinden seçilecekleri yiizde bir 

addetmek batalı değildir. 

Tevfik Salim Paşa 
Tıp fakillteai müderrlaler mec

lul dahiliye müderr iaHtine dok
tor Tevfik Salim Pa,ayı ıcçmiştir. 

• 

DarUlfUnun Emini 
Muammer Raşit Bey baıı re1mt 

itlerin tesviyesi için ılOA ADka· 
raya gitmiştir. 

• • 
ister 

• 
inan, ister .inanma! 

Ankaranın iman için alınca, su meselesinin 
ıimdiye kadar birçok e~emmiyeU anlaşıldı ve 
milyonlar sarfedildi. Se- bu İf için iki milyon lira 
kiz sene evvelki harap aarhna ihtiyaç hissedildi. 
Ankara, az zamanda bir Bir şehrin, sokakların-
mamure haline geldi. dan, parklarından, bina-

F akat medeni bir teh· lanndan ve süsünden ev
rin en bllyilk, en mUbrem vel ıuya ihtiyacı olduğu 

en basit hakikatken ve 
ihtiyacı olan ıuyu düşilnlll· bu en basit hakikati bile 

1 Bir Karar •• 
Evvelce Kurs imtihanı 
Veren Muallimler Tek
rar Kursa Gidecekler 

Ankara, 24 ( H.M) - Ge
çen aene muallim mekteplcrile 
liselerden mezun olmadıkların- · 
dan dolayı kurslara aevkedilen 
muallimlerin imtihan neticele
rini Maarif vekaleti kabul et-
memiştir. Bu muallimler bu 
aene tekrar kurslara sevkedi
leceklerdir. Bu maksatla geçen 
sene olduğu gibi bu sene de 
bu muallimler için lzmir, latan
bul, Sivaı ve Ankarada kurslar 
açılacakbr. 

Erzincan Valiliği 
Ankara, 24 - En:incan va

liliğine eski mülkiye mOfettiş

lerinden Ahmet Muhtar Bey 
tayin olunmuştur. 

Bilecik valisi Şevki Bey de 
tekaütlüğünü istemiştir. 

Baride Şark Panayırı 

Bu sene (6-21) eylül tarihine 
kadar " Bari ., de bir şark pa
naym açılacakbr. 14 nisandan 
itibaren bir tayyare cevelinile 
davet propagandası yapılacak· 
tır. Tayyare 22 nisanda İs· 
tanbula ve 28 nisanda İzmitc 
uğrayacaktır. ----
Limanın Faaliyeti 
Geçen Seneye Nazaran 

Bir Hayli Artmıştır 

İstanbul limanında gemi 
harekltınm arttığı görülmek
tedir. Geçen sene şubatında 
limana (1,225,000) tonluk (538) 
gemi uğradığı halde bu sene 
şubabnda ( 1,36 J ,000) tonluk 
(600) gemi gelip geçmiştir. 

Bu alta yüz gemiden (250) ta· 
nesi muameleli, (350) tanesi 
transittir. Transit muamelib 
artmıştır. Bunun sebebi Rus· 
ya ve Romanyanm İstanbulda 
transit muamelibnı arttırma• 
sıclır. Transit gemilere yağ, 
.su, kömür, bahri malzeme 
vermek ve bu suretle memle
kete para sokmak için ticaret 
odası yeni kararlar alınmasını 
İkbsat Vekiletine bildirmiştir. 

medi. Ankara güz.elleıti, anlamadığımızı göstermiş- Pamuk ihracatımız 
YUlytıs Berger, Briske •e fakat susuz kaldı. 

Prol Alman firketleri, SiYas• ken, artık Ankarayı imar Şubat 1931 de Mersin lima· 
Ermnım hatbnı mliştereken Nihayet bu ıene tifo için takip edilen ilk siya- nından (330,313) lira kıymetin-
yapacaklan hakkında Nafia haatalığ ulgm bir hal setin seliınetine: de (4,166) balya; 1000 ıene-
vekiletine mllracaat etmişler- sinin ayni ayında ise (1,388,852) 

lstanbulun 
ranım. Soka 
niz yalamr 

bir okka sü 

mikrop olm 
kadar emini 

det smokini 
atayım, bir 
müceddet be 

)üstrin iskar 
ipek çorabım 

fona leffen t 

Güzel d 

telcrd~ 

ecnebi 
Mersi, pardo 

var, bonnüvi, 

ti, parleman, 

rol donör, p 
raksiyon, at 
lüks, moo fer 
te Karlo, mor 

şans, rölin9, 

asvas ... 

Alafranga 

biraz anlarım. 

opera ismi arz 
Trariyata, Fa 

Assu, Mart.ey 
voyvo, Tuna 

men Silva. Do 
Manon, Maçiç 

•Selim Sır 
rans yapması 
rette öğrendi 

ret te bilirim : 

na bastığım v 
mek lizımgel 

hum Saffeti Z 

sinden öiren 

yaparken çek 

bir resmi de le 

.. Bendeniz .. 

Kifi. Oldu 

Kaçak 
Ka 

murlar tarafın 

miktar kaçak 

lunmuş ve 

miştir. Y orgl 

ceuunm da ve 
dir. Vekilet firketlerin teklif- ister inan, ister inanma! liralık (13,217) balya pamuk 

leriııi tetkik etmekted~i.:..:r·~_:___J.======~----~__..-~-----.:.=;:::__:::=..--=:__....:i=hr:....:a;ıç~e=dil=m~· =ti.:..:r·----~----~~-
.__ ........ ~~--~~~~~~~~~~~ 
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Bir Ô/Cm 1:adisesi 1 p AZAR OLA HASAN BEY il/asan Beyin Fıkralar~' 
ŞiŞLi GOZELi HASAf~ BEY 
1 

Şlfll 11ldısı denmekle •aruf (19S1) 
stıselllk lurallçeal mlul>ak .. ına ainn 
Selma haaımın 151iim0, yaldeal Nacllre 
•ammın a..,-ettlji itham.kir bir 
••ktup &serine huaua1 bir ehemmiyet 
aldı. Nadire hanım, luunın lilllıaünden 
Dr. Tapt .. mea'ul tutuyordu. HHtayı 
muayene edip teduide ltuhmaıa C.mll 
Pfo Ue Ekrem Behçet bey, ba h1a1mta 
flldrlerlnl blıe a8ylediJer. Diln H 

MTelld rUn bu mitalealan •qrettUr. 
Bu~ ele aaıl allkadar dokt.r M. 
Taptaaın bu huauatakl cevabım kay-
41edlyorm. 
Doktor Taptaa diyor ki : 

' .. Daha evvel bu gibi vak'a· 
1ara tesadüf etmit ve mütead
dit ameliyat yapmıştım. Hastaya 
evveli Cemil Pş. bakmış, hasta
lığın ehemmiyetsiz başladığını 
ıörmllş. Esasen bu haıtalıkta 
zahiren birşey göriilmez. Derin 
tabakalarda tehassnl eder. Ce
mil paşa ve doktor Abrevaya 
hastada birıey g6rmemiıler. 
Ben haatalığın llçüncli günü 
tedaviye başladım. Zahiren bir 
~azlık gördnm. T ah1il yap-

ı brdım. Daha tahlilin cevabı 
ıelmeden beyazlık geçti, hara-
ret düıtn. Boyunda hafif bir 
hez, tiıkinlik vardı. Yalnız 
basta neıeli ve tabii bir laalde 
idi. Bütün arzuau ıftzelliğine 
halel getirilmemeai idi .. 

Bundan dolayıdır ki bir de 
ameliyat lizım olacağını aklı
aııza bile getirmiyorduk. Er-
tesi 1f6n bezlerin erimesi için 
bir prına-a yaptım • Pazarteai 
ailnll kız gene neş'eli idi. 
Batta giyinip kalkacaktı. O 
aabah derecesi (37,6) idi. Mani 
oldum, titreme gelip gelme
diğini ıordum. Derecei hara
retini bile ölçmiye lüzum gör
mediklerini söylediler. 

Ayni gün öğleden sonra 
anıwn geldiler. Kızda gayri 
tabii bir hal olduğunu ve tit-
reme geldifini söylediler; git
tim. Derecei harareti ( 40,4 ) 
buldum. İşin ciddiyetini anla
dım ve hemen hastaneye kal
clınlmasına lüzum gördüm. 

Amerikan . hastanesine gidi
lecekti. Bu arada konsültasyon 
yapan doktorlar "Doktor Tap-
taıın bulunduiu hastaneye 
ı<>tfirlllıtin " dediler. Pazartesi 
ffinft M. Kemal B., Abrevaya, 
Ziya Pş. ile konsültasyon ya
pıldı. O akşam on birde karar 
•erilecekti. M. Kemal B. ve 
doktor Abrevaya ameliyat ta
raftarı değillerdi. Ben ısrar 
ediyordum. Ziya Paşayı çağır
mıya mecbur kaldık. Ziya Pş. 
ıeldi ve ameliyatı tasvip etti. 

Halbuki valdeıi itiraz edi-
yor, kızının evvelce lsviçrede 
müteaddit defalar hastalandı
jını ve rahatıızlığuu ameliyat-
aıı: geçirdiğini a6ylöyordu • 
Ameliyabn erteai gtine bıra
kılmasını istedi. Ziya Pqa 
hiddetlendi: 

"- Vaziyet vahimdir. Ame-
liyat yapılırsa belki kurtaraca
iız. O bile şüphelidir!. ,, dedi. 
Ve bu hiddet üzerine gitti. 

Ertesi sabah doktor Abreva
J&, M. Kemal B. ile kızı tek
rar aördük. Gnlllyor, bezlerin 
bile indiğini ıöylüyor, ameliyat 
yapılmamasını istiyordu. 

Tekrar konallltasyon ya
pıldı. Doktorlar biraz daha 
ıallh ıörerek ameliyabn ak· 
ıama kalmumı tenaip ettiler. 
Aktam &ene vaziyet iyi idi. 
Yalnız atet devam ediyordu. 
Kızın valdesi ameliyatın erte
ıi gUne bırakılmaıını iatiyordu. 
Bu defa ben ıöyle itiraz ettim: 
.. Bir prtla bırakırız, dedim, 
qağı taraftan bir pencere 
açar, damara bakanı." Açtık 
r• 16rd6k ld it iftoa ıeçmit 

OLA HASAN BE.Y ----------------------· ______________ , ________ , ____________________________________________ ___. 

GENÇ - Ha•an Beg, fU kıs için gaıup trıtıı,•§onı111, lalt.at aılcımı ilin etme/eten ~kinigorum. Çünkü igi hir 
aşk IMlctuba gtUacak kadar l/ad.m diJzgiln defil. 

HASAN B. - Bu zamanda en İ§İ aşk mektubu, zarfın içine giJz liralık hlr h•nknot kogap gönılermektir. 
Anladın mı delikanlı ? 

PAZAR OLA HASAN BEYİN HAYATI 
' ;" 

Hasan 
Beyin 
Annesi 

Hasan Beyin asıl uneai Fat· 
ma Hanımdır. Bundan 11 ıene 
evvel, tramvay altıada kala
rak 6lmlftii. Hasan B. bu kara 
haberi alır almaz, yıldınmla 
vurulmu şa döndü ve ağla-

dı • Ahbaplarının ııranna 
meydan bırakmadaıa Hasan B. 
şirketi dava etmiye karar ver
di. O vakit bu muhakemeden 
gazeteler biraz bahsetmişlerdi. 
Fakat belki de Hasan beyin 
davasına ciddi bir alika gös
terilmediği için, adamcağız 

muhakemeyi kazanamadı ve 
şirkete hiçbir ceza terettüp 
etmedi. Hasan B. hakkını la-
yıkilc ispat edememiş midi? 
Yoksa vatman cidden kaba
hatsiz midi? Bu noktaları 
yeniden tazelemenin imk., 
re lllıumu yoktur. 

Pazar Ola Hasan 
Reyin Bir Meftunu 

Ruu Ola 
Huan beyf u

naf aruında 

aevmlyea yoktu. 
hemen hepli, 
ODUD! 

-Pazar ola 
( •.• ) cl batı 1 

Hitabuıdan 

u;ur &•ldijfne 
inamrlardı. Fazla 
olarak, Haaan 

Bey, daima ytı

ıü a-Ulen bir 
adamdı. Her
kcaiıı iyiliğini 

iaüyen aevimli, 
tatlı, hayırhah 

bakışları vardı. 

Pazar ola Ha
san beyin mef
tunlanndan bi
ri ve belki de 
birincisi Mısır

"" çutıaımn me,
lıur baharatçısı 
H a c ı Hilanft 

beydir. Hasan 
beyin ele geçi
r il en bütün 

fotoirafilerinden 
mürekkep bir 
çerçive yapmış 
ve bazı resim
lerini de yal-

Hasan 11egin çok manı/ 
t1e sevimli bir resmi 

dızlı çerçiveler 
içinde, dllkkl
nının en mutena 

yerine umıfbr. 

Beyin Hacı Hüsnü 
Anlattığı Hatıralar 

Muharrilerimizden biri, Mısır- ı Hüanü Bey diyor ki: 
çarşısında, baharatçı Hacı Hiis- - Ah, o bam başka bir 
nn Beyi ziyaret etmiştir. Pazar adamdı. lnsanlann CD iyisi, 

l H B . ft başkalarına iyilik yapmaktan 
o a asan eyın me unu 

l Hüs U B t . . hoşlananlar değil midir? Hiç 
0 an n ey, gaze emız.ın kimseye kıl kadar zararı do-
ismini duyunca memnuniyetle kunmıyan, bilakis herkesin 
gUlümsemiı ve merhumun ha- iyiliğini istiyen Hasan Bey de 
tıraları tazelenince, yuzunu böyle nadir bir insandı. Ha-

Hasan Bey 
En Çok 
Ne Severdi? 

Hacı Hüanü Beyin gizleri 
daldı: 

- Merhumun dünyada 1 iyi
lik yapmaktan ıonra zevk 
aldığı iki ıey vardı: Cı~a
ra • kahve, kahve • cıgara ... 

Hemen hergüa bana utrar, 
dUkkinın önüne ilitir, otu
rurdu. K~hveıini a-etirtirdim, 
çıırarasım verirdim, bqııu ha
fifçe önüne iğer, giilümaiye
rek i.ı;erdi. 

(Arkaıı YU) 

Huan Begin çocuklulam koyu bir keder bulutu kap- yatında bir karıncayı bilt: ı1ısırçarşumda bohararçı ...... 
giJsteren bir kroki 1 Jamıştır. incitmemiştir. i H asan B. dostu Hacı Hüsnü B. 

ve damar çürilmüı. Görültlyor ğim hastEneden Fransız has- ta yerinden kaldırılabilir mi? raktık. 
ki bu hastalık, hariçten biç tanesine kaldırılmasına gelince; Hasta, yolda vefat edebilirdi? Şurasını söylemek lazımdır 
belli olmuyor. bunu, sadece hırçınlık kelime- Onun içindir ki ısrarı karşı- ki, ben, şahsım itibarile biçare 

Hastanın, ameliyat yapıldık- ıile tavsif edebilirim. Vahim sında elinden bir kağıt aldık l kızcağıza valdcsinden çok faz
lan ıoma benim devam etti- bir vaziyetle bulunan bir has- ve mes'uliyeti kendisine bı- la acıdım " 

1 

Puat" ola Hasan B. bir hd
metçi almıftı. Bu 
kadın iyi it gl>

rüyordu, ama eJi 
biraz muaca idi. 
Hanri odayı ai
lip ıüplrse ufak 
tefek bazı ıeyle
ri qınp koynuna 
ıokuveriyordu. Huaa B. bir 
aktaın eve reldi, oduına ,u
di, bakıad.ı, sonra hW...tçiyl 
çağırdı: 

- Ayol, dedi, aen bizi• 
yatağı pek üstün kirli toplr 
mıtsın. 

- Neden Hasan B.? 
- Y ubğın altında bir çil 

çeyrek varc!ı, baktım, yerinde 
duruorl 

Hasan 
Bey 
Mahallehicide 

HaMD B. birgin maballr 
bici dnkkl
nına girmifti. 
Baktı ki mtıı· 
terilerden bi
ri maballe-
bicile ka•&• 
ediyor. Ha
su B.: 

- Pazar ola malWlebitl 
haşıl diye sordu, nedir, ne olır 
yor? 

Malıallebici dedi ki: 
- Hasan B., bu müşteri 

sUtliç yedi, sütilmft beyenaıe
mit; bana paraıını •ermiyor·. 

Hasan B., tecrübe için bil 
katık sütliç yedi, beyendi. 
miifteriye döndti: 

- Bu slitte hiç bosuklull 
yok, mahallebicinin deiil, ga
liba ıenin söttin bozuk lô par• 
vermiyorsun! -------
Hasan B. 
Kanto 
Seyrediyor 

Haaan B. birgln Şelazade"' 
bqında kanto 
sey re diyor cha. 
Şanoya gayet 
ııaka, cılız, bir 
deri ve bir ke
mikten ibaret 
bir kız çıkb, 
çiftetelli oyna
dı. 
Yanında otu· 

raa adam Ha
san Beye 10rdu : 

- Bu kız nuıl göbek atı' 
yor, Hasaa Bey? . it" 

- Göbeiini ata ata bıt,J-
mif, onda g6bek filin le 
mamış •. 

Süt 
Emen 
Çocuk _.ı 

Hasan Bey, birg~ bl"' 
emen bit il' 
b 

w• )ıU 
w egın ejile~ 
gına 

dedi ki: ! ~ 
-Ç~!~ıı ... 

lçebildıfl~,.J 
dar ... euf'd;~ 
bunu be~ 
bulanuY•~ J>d 

Fırsat bu fırsattır. Artık b.r 
· deO devirde ana memcsın .ı. ,,, 

ı a1P' 
ka hayrat çeşmesi ka 111 



Kari Gözile 
Gördüklerirr..iz 

Emniyet Sandığında Bir 
Hesap Ve Neticesi 

-J 

Enıniyet •andıfından ayni ıe
talt altında para alan iki kiılnin 
~;•abı arasında birkaç yilz liralık 
ır faiz farkının röze çarpması, 

landık idaresinden bid bir ıual 
:orıaıya ıevketmiftf. Verilen ma
bCinıattaıa anlatılıyor ki aradaki 

u hcup farkı bir defa reıülmal 
~Çin yapılan tediyeden, ! =rorta 
arkından n bir hesap içiıı (4S3) 
fÜıılük faix he1ap etlilme1ine mu
~•bıl diterl için ancak (443) pn• 
lı:.ık ~ heaap çıkarılmasından ve 
eııuz faiz kaydedimemenoden 

Ucri gelmittir. Kaydediyoruz. 

Bahkesirde Bir Mesele 1 
Birkaç ıün evvel Balıkeaire 

rittiın. Orada ka1apların arala
rında bir şirket yaparak havaylci 
~ruriyeden olan eti inhisar alb
lla aldıklarını ıördüm. Bu tirke· 
te, vaziyeti kontrol edebilecek 
lnevkide bulunan baz:ı belediye 
lrıeıısuplarının da dahli olduj'u 
•Ciyleniyor. Harice kuzu sevkeciil
lncdiği halde okka•• ( SO • 60 ) 
k\lrufa •atılacak kuzu etini (80) 
kuruıa 1abyorlar. Ba, ne de1Dektir? 

Nafiz 

Cevaplarımız 
Tarlabatında. Çukur •okakta 

Şadan apartımanında Ali Beye: 
~u iş için Darülbedayi rejl•3rü 
'1 h Q'rul Muhıin Beye de bir kere 

Uracaat ediniıı. 

"' A. Süleymaniye Uzunçarıı başı 

8 
tıı.lıkçı ıokak No 11 de IJhami 
eye: 

Elinizdeki eski paraların kıy.· 
:-ıetini <Strenmek için maarif m'1· 
attiılerinden mütehaHı• Tevhit 

'Ye veyııhut lııciciJer kapı•ında 
~htikacı Aıop, fmamell hanında 

d~drekosti Efendilere müracaat 
t •niı - . 
Kiralık 
Eviniz 
Var Mı? 

İlkbahar ve yaz geliyor. 
lierkes aayfiyelere çekil
lllek üzeredir. Fakat ev 
lrayıp bulmak için gUn· 
lberce dolaımak, vakit kay· 

etmek lizımdır. 
Biz hem kirahk evi olan

ları, hem ev kiralamak is
tiycnleri bu külfetten kur· 
~rmak istiyoruz. 

1 
Kiralık eviniz mi vardır? 
6 kelimeye kadar küçük 

bir ilin halinde gazetemi
lc bildiriniz. Biz bunu 
25 kuruş mukabilinde o
kunaldı bir şekilde gaze
tclllizde ilan edeceğiz. lli-
llınız 16 kelimeden fazla 
~tarsa her kelime için 
ır kuruı ilave ediniz. 
Sayfiyede ev mi kirala

llıak istiyorsunuz? Bu arzu
lluıu bize bildiriniz. Ayni 
~era~t dahilinde i•zetemiz· 

c ılin edeceiiz. 
t ıunun için idarebanemi
y ~ adar gclmiye de ihtiyaç 
"oktur. iIAnınızı mektupla 
'l~ Ucretini posta pulu ile 

<>n?ercbilirsiniz. 
Bır telefon da kafidir. 

Telefon: 20203 

POSTA Sayfa 5 

Dünyada Neler Oluyor? 1 Kadın Ve Kalp İşleri 
Hindistanda 1-Jadiseler -Almanya G I . D ti · · 
Ve Avusturya ltilifının A d enç erın . er er nı 

J 
vrupa a A 1 k 1 M. · · 

Uyandırdığı Heyecan Büyüyor... me~·7:ı:;i~~~!ğr~:~ lst!~ Mek~:,~11 
bir gün "içinde aldıiım 
mektuplan geliniz beraber 
olruyalım. 

Birinci mektup: 
Beşiktaştnn Mualla Şadan H. 

yazıyor: . 

"17 yatında bir kızım. 3 •e· 
nedir nitanhyım. Nişanlım bir 
kaza neticesi sakat kaldı. O, beni 
ıünden ıüne artan bir muhabbetle 
aeviyor. Ben de onu ayni derece
de •eviyorum. Fakat o, beni bed
baht etmek istemediğini •öyliye· 
rek benimle evlenmek istemiyor. 
Ben bu bedbahtiye razıyım, di
yorum, kabul etmiyor. Bir çık

mu içindeyim. Biz mes'ut ola
maz mıyız?" 

Bu genç kız qkın bütün 
saadeti ile aarhoı bir halde. 
Riya olmuma imkln olmıyan 

derin bir qkla ıeviyor Ye 
seviliyor. Yalnız bütiin haya
tım kemiren bu muammanın 
diiğnmiinn nasıl ç6zmeli? Kı
zım, müsaade eder miain, biraz 
açık konutalım. Sen de, ıev
gilin de sarhoşsunuz. llersini 
dlifllnemezıiniz • Sevgilinin 
fedakirlığı da aıkımn kuvve
tine bir delildir. Bukadar ıevi
ıen bir çiftin evlenip meı'ut 
olmamalarına im kin yoktur. 
Bu ıaadeti ilerde ancak aen 
bozabilirsin. Kurabileceğiniz 
mesu't yuvayı ancak ıen yıka
bilirsin. Binaenaleyh bütün ih
timalleri düjünerek kararını 
ver. 

1 - Y ann sevgilinin maddi 
kusurunu görmemezlik ede
bilecek misin? 

Hindistanın mukaddes aiamı Gandinin lıaJatınilan muhtelif salı.neler 
2 - Sevıilin çabşmıyacak 

halde ise, onun yardımına 
giivenmeksizio hayabnızı te
min edebilecek misin? 

Hindislanda mecllıin içtima salonundan bu artırmaktan batka bir netice ve 
Hltah çıkıp ı-itmitlerdir. Celsenin teair hHıl etmemiştir. 

Yeni Bir Hadise 
Hindistanda, Hint istikllli 

için çalışan millicilerden iki 
kişinin idamına karar verdiler. 
Bu kararın sebebi, nümayiı 
esnasında lngiliz komiserinin 
yaptığı mütearnz harekete 
kartı, bu iki gencin mukave
mette bulunması ve bu esnnda 
İngiliz komiserinin ölmüş olma· 
sıdır. Bu iki genç katil olarak 
idama mahküm edilmişlerdir. 
Bu hüküm infaz edilmiştir. 

Hint millicileri bu hadiseyi 
protesto etmiyc karar vermiş
lerdir. · Fakat, son itilaftan 
ıonra lniilterenin proparan
dacısı vaziyetine düşen Gaodi, 
bu vesile ile Hindistanda yeni 
nümayişler yapılmasına mani 
olmaya ·çalışmaktadır. 

Diln gelen telgraflar bu 
hususta fU malümatı vermek
tedir: 

Yeni Delhi, 24 (A. A.)- Milli
yetçiler fır kası azası, polis komi· 
aeri Saunders'i öldüren Lahor 
•ui kastçılarının idamını 
protesto etmek maksadile tetrii 

tehirine lOzum hasıl olmuftur. Milliyetçi liderlerden Jawaa-
M. Gandi, Hintliler ittihadı harlal Nehru'da ıu beyanatta bu-

konıreıinin müzakerelerine itti.. lunmuştur: 

rak etmek için Karafiye hareket " lnailtere bize, mevcut ihti· 
etmeden evvel bu idamlar laakkın- lAfların halli bahaini açbtı vakit 

da fU tözleri ıCSylemittirr kendiaile aramızda (Bhaıat-Sinıh)· 
"Fena bir müıavir olan bidde- in cesedinin ayaklandıtını röre

cektir. n te kendimizi kapbrmaktan ıa

kın Jım.,, 

M. Gandi, idam mahkumların

dan takdirkar bir liaıınla bahset· 

mif, bununla beraber iençlitc 

fU tavsiyede bulunmuştur: "Hint 
gençliti bu mahkömları kendile· 

rine örncn ittihaz etmemeli, on
lc.rın röıtermit oldukları misali 
taklit eylememelldir. Çünkü, 
memleketin kurtarılma11 itinin 

katille, cinayetlerle bafarılmam&11ı 
icap eder. Hint hükumeti, taah-

hütlerini yerine 1ıetirmemiş ol· 
makla itham edilemez. 

Almanya - Avusturya 
itilafı 

Almanya· Avusturya ltilAfı 
Fransız matbuatını kızdırmakta 
devam ediyor. 

Gazeteler bu itilafın mer
kezi Avrupadaki Küçük itilaf 
grupuna karşı yeni bir grup 

tesisi maksadile yapıldığını 
söylemektedirler. 

Fransa hükümetine, Alman-

3 - Çahşıp kazanmıya, ve 
müıterek hayatınızı temine razı 
ve muktedir misin; vicdanını 
yokla; bu auallere "evet,, cevabı 
verebiliyorsan, derhal evlen~

bilirsiniz. Fakat tereddnt edi-
yorsan, acele etme, 
sevgilini daha ziyade 
etmiş olursun. .., 

ikinci mektup. 
A. Raif B. yazıyor: 

o vakit 
muztarip 

"26 yaşındayım. 50 lira ma
aşlı bir hükumet memuruyum. 
Na!!ıl bir kızla evleneyim?,, 

50 lira maaşla bir yuva 
kurulacağına kani değilim. 

IJanımteyze 
--~----------·~ ..... ~~-----

TAKViM~ 
Fakat, bu idam hükümlerini 

nihayete kadar tehir etmek hü· 
kümetin vazifeal icabından idi. 
Hint hükümetinin dilştilğü bu 
ağır hata üç vatandaşımızı.1, uğ· 

yaya karşı yapılmakta olan 
kredinin kesilmesini · tevsiye Gh 3126 • Mart • 931 KaaımUI 

runda can verdikleri hürriyeti 
kazanmak ve elde etmek busu· 
ıundaki kuvvet ve kudretimizi 

etmektedirler. Arabi Rumt 

Avusturya ve Almanya hn- 6 • Zllkadc • 154' ıs . Mart - 1347 

hümetlerinin Londra, Paris, Vaklt·Eıı:anl· Van•ı Valut-Eııanl-Vasatl 
Prag ve Belgrat sefirleri bu Güne,, ıı. 311 s .56 Aktaml 12.- ıı• .24 
itilaf hakkında izahat vermiye Ötl• s. 54 n. 20 Yataı 1.32 t9. 57 

b 1 d 1kladl t . 23! ıs. 49 lm~~k 09. 50 4. ıs mec ur o muşlar ır. 

Karilerl•i:ıdea aldıfıaı:ı .,a ıaek• 
tuplanaı aıraalle n~re«ıyanG. •u aii-
tuntla bers\lA lıılr aıe t•Jll D&fl"edllecck 
Ye haftada blr defa Ge11flik n Ha-
nıateys• .. yf a11ntla lııq on ..ktup 
birci- ••trehmacaktır. Çakaa ıaMtup 
..hlplcrl ldarehanem1ııc vjnyarall 
mikllatlarını alabiHrler. .., 

ismini bilmediğim sev ' liye!. 
Onu bu akşam gecnun bir 

tahassürle aradım. Aradan ~ün-
Jer geçmişti. O, eni UDuttu 

bile .• Günler ondan, o, giinlerder 
vefasız çıktı. Aradan haftalar 

geçti .. Her geçen hafta kalbim· 

deki yarayı biraz d&ha deşti. 

O, kalbimin aesinl duymuyor

du bile.. F akal kalbim onun 
seıile yqıyordu. Bilmem hic· 

ran mı beni, ben mi hicranı 
seviyorum •• Ruhumda, uzlatan .• 

kıvratan.. inleten.. ağlatan .• 
bir acı •ar .. 

Aşıkım •• Ona Aşıkım .• Onun 
hayaline lfıkım .. Benim'e inli
yecek, hicranlanmm arkadaşı 

olacak, ruhumun ıırdaşı ola· 
cak ona lpkım.. Saçlarımda 

hayat kıtının tişütlkü, dondu· 
rucu karlan olduğu halde 
ona ltıkım .• 

Yıllardanberi baharın ılık 
günlerinin, haz run içli ve 

dertli rüzıirlarınır., klşın karlı, 
t ipili fırtınalarının arkasından 

ben mi hicrannııı kovalıyorum, 
hicran mı beni?. Oh, bunu kaç 

defa, ruhuma sG-dum.. Akşa

mıo aeasizlikleri içi:ıde baygın 

kaval sealerinin nağmeleri 

aruında kaç defa onun iCçe· 
ceği yolu bekledim. Uykusuz 

kaldığım geceler oDun gide
bileceii yerleri kaç defa do-

laşbm.. Kaç defa al~ syalnrın 

koyu, nefti 16lgelerinde çai
lıyan dereciklerden, durgun 

sulardan, yüzen Nilüferlerden 
onu sordum. Heyhat!. O, bendeı 

çok uzakta imiş onu mecnun 
bir tahassürle arıyorum. Rak
seden periler etrafımı sarıyor

lar bunlar da onun gibi, bun-

lar; da ona . benziyorlar.. Ah, 
vefasız yarlar. Nihayet onun 

ismını sordum, söylemediler. 

lşte ben ona aşıkım, beni 
öldiircn, beni büyüliycn ona 
qıkım .• 

~bi Tefrikamız No. ı 5 j li idi ki hiçbir .ş~y yapamadı 

IA ftTE R U i L e AT OSU HORTLA Ö I =~~;:~i k;~·:·:thi:
0

:';~::.~ 
ridorda dolaşmakla kanaat ı toğraflarile alay. ~diy?r.du.. . ı pane~e doğru yürürk~n karan-
ediyor. ikizlerin üstüne hücum Sade, fakat ıyı gıyınmıfti. lık hır köşeden ellerı yukarda·: 

~O . Y leaen yatıyordu. Bu patırdıda 
Üsk ELLIFlı MÜTERCİMJ: ıükrettiği birşey varsa o da 

~lduğu ar Vaylt Mes'ut Cemil başsı.ı olması idi. Yoksa buka-
~t girt.u. g6rdU, Biran durdu iliklerine kadar geçti. Neye dar ucuz kurtulamıyacnktı. 
lsir1 b~ı:ın ~aha teıirli olması uğradığını bilmiyordu. O sıra· Artık bu aıağıbk Amerikalıları 
1'aıdi. r enbıre kapıya yllk- da yatağın içinden tutulmu~ korkutabilmekten ümidi kes· 

l&lc· küçük kahkahalar, kıs kıı mişti. 
O ın ne felaketi gülUımeler işitti. Yalnız muayyen zamanlarda 

kr,
1 
;;ıde tepesinden qağı Cllmlei asabiyesini mahve· ayağında terlik, boynunda kır-

Ye bir kova ıa indi ve den ıu darbeai okadar kuvvet· mızı yünden bir atkı ile ko-

etmeleri ihtimalinde kurtulup Uzun mantosunun üstünde iki beyaz hayal fırhyarak ku
kaçmnk için uzun ko!luklar koyu renk mezarlık çamur- lağına hızla " Böh 1 ,, diye ba
takıyordu lan vardı. Çenesinin altından ğırdılar. Bu gibi ani hücumlara 

Fakat zavallı hortlağın bU· aan bir bağ bağlanmış ve alışık olmad,ğı için yüreği ağ
ttin kuvvetlerini sıfıra indiren eline bir fener, omzuna da zına geldi, merdivene kend=9:ni 

en büyük darbeyi Amerikalılar bir mezarcı kazması almıştı. Bu, atbFakat orada da elinde bah-
19 eylülde vurdular. mezarsız Yunas yahut ölü hırsızı çe tulumbnsile Vaşington be'<-

0 akşam hole inmiı, alaca isimli meşhur rollerinden liyordu. Düşmanları tarafından 
karanlıkta, eski Kantervil ec• biri idi. böyle iki taraftan çevrildiğini 
dadının kıymetli portreleri ye· Saat sabahın llçll idi görU· görünce yeisten dizlerinin bn
rine asılmış olan sefirle zev· nUrde fevkalAde hiçbir ıey yoktu. ğı çözüldü ve bereket versin 
cesinin tabii büyüklükteki fo- 1 Kan lekeaini tetkik için klltll- (Arkası vu) 
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MASONLAR BORSA :ı-r---------------J. Sinemalar 

Müptedi, Refik Derecesine 
Zaman Locada Yapılan 

Çıkarılacağı 
Hazırlıklar-

Refiklere Malısus İşaretler Nelerdir? 
'--------------------------------23 ______________________________ __. 

aol ele de ayni ameliyeyi yap
brmak. 

3 - Lemı ( el llkma ): Sizi 
imtihan eden Mason biradere, 
işaret vermek İltediği zaman 
başparmağı ile sizi imtihan 
etmek istiyenin İfUet parma• 
fının son mafsalına evvel& üç. 

sonra orta pumajm son maf· 

salma bir, nihayet ipret par
mağının aon mafsabna bir 
darbe vurulur. Bu ıuretle beı 

darbe VW'IDUf ve bq yquıda 
olduğunuzu anlabDJ.t olursunuz. 

Arkuı •ar 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim .•• 
Blse bir ro.alm rÖ11derine•I-. Tabi· 

atlnid alze aöyllycbillris. Fakat 1r1Sn• _ 
A. Caker beg: Hayalpe

resttir. Şıklıjt, derllecek reelm tabii pozda çıkanla.ak 

Ul:ı:.ımdır ki 1111ltehaHısımız, mUtaleaaın· 
da hataya dlifmula. .. anan ıever ve 

modaya Ubi 
olmak later, 
his ve heyecan 
menulan Oze
rinde fazla te

vakkuf eder. 
Sinemaya ipti
lisı vardır. 

Maddi ve 
yorucu itlerde.. ziyade lıb ve 
hayalini o)qıyan ıeylerden 
hazduyar, ıevgide maceraya 
mlitemaylldir. .. 

NAZmi &g: Ciddi ve mağ
rurdur. Oldu- · 
ğu gibi gCSrlln
mek iater, hile, 

yalan, nilmayif. 
allyİf ve fU
latanlık fibl 
feyleri becere
mez. inatçıdır. 
Benliğini çiğ

netmek iste
mez, bu uğur
da mllcadele • ve 
eder. Menfeatlerini ihmal et 
mez, ıevdikleri hakkında sa
mimi, vefakirdır. 

* Nurl B. : Mahcup ve muta-
- vazıdır. Men

featlerine işti
rak mümknn
dnr. Bir iş ilze
rinde u ZUD 

mnddct uğraş
mak ve tamik 
etmek istemez. 
Hayalt ve hisse 
hitap eden 
feylere daha 
çok ehemmiyet 

verir. Kadın mesailinde sevgi 
ve macera ister, kıskançlık 
g6sterir. İkram etmeyi ıever. 
Muhatabına samimiyet telkin 

Tarihi Tefrika No. 6~ Yazan: A. tane devam ettlı 

- Hem, dedi, bu itin ea .. ı 
DoD Mikedn ba,anın albncfan 
çıkıyor. Bu horlf evelce namh, 
töhretll bir Hriıtf yandı. Şimdi 
tekrar Muıevllite dönerek kea· 
dine jozef Naıl l•mlnl takta. 

OLUÇ ALİ BEiS 
Kılıç Ali Paşanın Habı alan 

Ben, Sokollunun bu ıözlerinl 
of ç ıeı çıkarmadan dinliyordum. 
Sadrazam kendi fikrini en aona 
1aklamıttı. Dedi ki ı 

- Ben lae Venedildilule ak-
tıettltlmis mua.laecleDln bozulma11• 

nı hikmeti hOlcOmet• muyafı.lıı 
bulmuyorum. Hem ... 

Sadrazam ıuıtu. Ben hayret 
etmlttlıu. Sedirinin O.tilnde bira• 
kımıldayıp dotrulan Sokollia 
Mehmet P&fa laararetle •• tue 

Reoa-f m hafif aarardt. Sad
razam beni bOtün dikkatilo ıOd· 
yordu. Herhalde koca veılrin 

bir bildltf yardı Y• onu da ılSy· 
ledl ı 

- Bu adam HOnkh de.
letllJ• Kabrg f&l'Ab1 H YeDecllk 

l.taııbul 24 Mart 1931 
~ftatı.-

lat...ala 
o.ı... Aaertba 
20 Fraak Fru .. 
20 Ltnt ltat, .. 
20 Fruk Belçika 
IO Drahmi Yuaaa 
IO Frank laYiçre 
20 ı.. .. a Butrar 
1 Florla Felemenk 

•KonaÇekosl9ftk 
1 ŞUia Awaturya 
ı Ra7hfmark Almaara 
ı Zelotl Lehı.taa 

20 ı..,. Romanya 
20 Dlaar YQfNla.,. 
1 Çenoaeç Scwyet 

KAMBiYO 
Londra ı laterU. -.. 
NQy. 1 TGrk llraa dolar 
Parla 1 Tllrk Urua Frank 
Mlllao 1 • • ı.ır.t 

Brlluel ı • • Belra 
Clnewe ı • • Fraak 
Sofya ı .. • Le Ya 
Ameatvdam 1 T. • Florlıa 
Madrlt ı 111' Uruı Puta 
Berlla 1 • • Mark 
Vartol'a 1 • • ı.ı.u 

BGkret 20 Ley lrurq 
Rwıya 1 Çenoeeçl lcurut 

ıen.-
211,-
1'1,-
22t,
tıf,-
55,25 
ns.-
11,
as..-

121,-

11.-

.-
ıoso-

1,47 21-
12 s-
t-OS 
S SS,7S 
2 4S,2S 

65-
117,6) 
4.41,2~ 

ı.n. 
4,24 

79,30 
ıoaa-

Azledilen Polis 
Yunus Vehbi Bey 
İşinden Niçin Çıkarıldı 

Beyoğlu polis merkez me
muru Yun us Vehbi B. Emni
yeti umumiye müdUrlüğünün 
bir emrile vazifesinden çıkarıl
dı. Fakat bu kayıt terkininin 
seLebi zikredilmedi. Bizim yap
bğımız tahkikata göre, Yunus 
Vehbi beyin meslekten aynl
masını icap ettiren mesele, 
mülkiye milfetti~liği tarafından 
hakkında icra edilmiı tahki-
katbr. Yunus Vehbi bey za
bıtai ahlihiye bqmemuru 
iken Beyoğlunda Suterazisi so
kağında (21) numarada oturan 
Madam lda isminde bir kadının 
evini kapatmış, hP.diae mülkiye 
mnf ettişliğine aksetmişti. 

Bir de Yunua Vehbi Bey 
Ortak6vde emvali metrukeden 
taksitle. bir ev almıı, bu ev 
meselesi de ayrıca takibata 
mevzu teşkil etmi~tir. 

Ayvahk Belediye Reisliği 
Ayvalık (Hususi) - Anka

rada bulunan belediye reisi 
Muhip B. bir telgraf göndere
rek belediye reisliğinden is· 
tif a etmiştir. Muhip B. in Ba
likesir nıeb'usluğuoa namzet 
gösterileceği söyleniyor. 

Müzedeki Eski Paralar 
Maarif vekaleti müzede 

torbalar içinde bulunan birçok 
kıymetli ve eski paralarm tu
nif edilerek bir katalog·uo ha
zırlanmasını maarif müfettişi 
Tevhit Beye havale etmiştir. 
Tevhit B. Bu paralann tasni
fine başlamıştır. 

altını takdim etmi,, Kıbrasan 
tarap cenneti ve albn kuyu•u 
oldutunu da haber vermiş. Şimdi 
hünkir bu adamın •özü ile otu· 
rup kalkıyor. Hele bu ıefer Şe• 
hiıllm, Kaptan Pt• ve Lila 
Pata da hünkardan yana olunca 
benim tesirim hiç kalmadı. 

Bu muharebeye ıen de lttfrak 
edecek miıin? ••• 

Sadrazamın bu ıuaU benim 
1Gretfml ezdi. Ona ne dlyecethnl 
pek keıtirmlyordum. Edllp bG
ıGIOp töyle dlyeblldlm ı 

31 Mart Salı Akşamı 

MELEK SiNEMASINDA 
iki senedenberi abırıızlıkla beklenen 40 san'atklrdan 

mtırekkep ve M A E S T R O K O S T R U K O F F 
idaresindeki hakiki ve asıl 

DON KAZAKLARI 
HEYETi MUGANNİYESINlN 
verilecektir. Bu fevkalide müsamere için biletler 4imdiden 

Melek sineması kiıelerinden tedarik edilebilir. 

ONTE CARLO 
jEANETIE MAC- DONALD 

Bu akşamdan itibaren E L H A M R A sinemasında 
birkaç &'fiD daha iraea!ae devam olunacaktır. 

Hamit ı Almancuı lhraxa ek~rtyet elmlt o1aD ( CENNET YOLU ) 
flfmlDla mliaabakasuıa ait Uaamlyelcrla ketldeal bu akşam ELHAMRA'da 
icra olunacaktır. 

Dikkat l Ketldcnln kuponunu bamU olanlar, bu akşam alnemaya 

teazllltlı flatta a-Jrmek hakloaa nail olacaklardır. 
llbeten ı Foıt MOVIETONE hallhaı:ır dilnya havadı.lerL 

HAKLI BİR TEMDİT 
Talep ve arzuyu umumi üzerin 

K A E 
fiml 28 mart cumartesiye kadar devam edecektir. 
Bu akşam : KRISKOVSKY Çek h~yeti muganniyesinin 
KONSER 1 münasebetile sinema gösterilmiyecektir. 

GLORYA 

ARTiSTiK 
SINEMASI MODORIYETI 

HAYATI iSA 
Filminin gördüğil fevkalade 

rağbet ve büyük muvaff a
kiyet üzerine ve bu tarihi 

eserin herkes tarafından 

görülebilmesini temin ıçın 

daha bir hafta müddetle 

iraesine devam edileceğini 

beyan ve bilahare başka 

hiçbir sinemada gösterilmi
yeceğini arz eyler. 

Telefon: 
BEYOGLU 2851 

· ı Tiyatro Ve Sinemag 
ı DARÜLBEDA Yt TEMSiLLE~ 

Bu alqam ISTAnBUl BElfDlyl!I 
aaat 21,30 da 

Zabitan Beylere 

KÖR 
3 perde 

Yaun: Vedat 
Nedim B. 

ve 

Bir Komedi 

~~ ~ ~~ 
l ı 111 1 

11111111 
ALKAZAR - Parl• damlan a1tınd• 
ALEMDAR - lmperatorun Yaveri 
AS R 1 - Şafak 
ARTlsTIK - Hayata laa 
ETUV AL - Aari baha 
ELHAMRA - Monte Karle 
EKLER - Yunan tiyatro ırupıa 

FRANSIZ - Yunan opereU 
GLORY A - Kader 
M A J 1 K - Müddeiumumi Haller• 
M E L E K - Bir haftalık saadet 
MlLLET T. - Naşit B. 
MİLLl - Bedavacılar Şahı fil" 

• FERAH- Varyete,'lO kısımlık bllyilk 
SATILIK PIY ANO - Almaa markala OPERA - Serseri Işık 

ŞIK - Atk Reami Geçidi. 
ırtJzel bir plyaao acele ıatılıkhr. Be- r HiLAL - tmperatorua Yaveri 
yoğhı Tarlabqı Tulumba aokak No. 3 1 ( HALE Oııklldar) - Bağdat hırsı:tJ 

- Eğer ruhsat buyururaanaz 
kulunuz Cezayire doğru gideyim .. 
Efendimize ne malUm dctildlr ki.. 
Joıef Naıi ile karşılaşmak iı
temem 1 •• 

Bu cevabım koca vezirin ho-
9una gitmiş olacak ki aöderiml 
çok ıakin karşıladı ve: 

- Pekili, dedi, ıenl Cezayir 
BeylerbeyilitJne tayin edecettmr •• 

Bu y~ni mesnet benim içla 
hiç te fena değildi. 

Kıbrısa Hucum 
BeD Ceıayin beylerbeyi old .. 

--------- __/ 



SON P.OSTA .. 

BAN · DALGASI 
' 

1111 ı TOMBALA 
Müsabakamız )ansürden Kaçınlan Gizli Mek-

~Pta Nelerden Bahsediliyordu? •• 
11~ lle1ı1u4,. - 108 - Yazan ı Ziga Şakir 

t1ttit 
e; oa yedi neferi uker Ba mektup, derhal rinde- J l»ir muamele r6rdtiler. Ademi 
lıe,. ohm yedi IDfi rOdL Faka~ maka.ada temin muyaffakiyet, laepıinin hlleti 

~ ~ Jetmif ~ kişide edemedi. Çllnka JoriaiD eline rvhiyeaini altilat etmifti. 
._ ~· latanbulda ıllJdin reçemedL Joria, tevkif edilmif Robin, biranda kazanı .. 
bq 111. berde•amda. " bu mektuptan iatifade Yerdiği o b&ytık f6bretin 

havadia, komitecilerin, edememişti. unıldıanu r6rdnkçe bitiyor, 
Pi ? ~er atetleri ptıakllren • harap oluyor, yavrusunu kıska-

trinia Gzcrioe birer koYa nan bir kaplan gibi etrafına b! IU d6ktıvcrmiıti... Robinle Lipa (Sofya) ya pek saldırmak için bahaneler 
011laıı la ezgin bir halde gittiler ve arıyordu. 

E tanbul gazeteleri, Sofya komitesinden de barit (Arkaaı var) 

tlc l'llleııi matbuabida dahil ,----------------------.... , 6
)•ere; ( mukaddeı nefsi 

1 

-
e ilin bu bnyük ıui B .. •• Mı l l • J 

eQ ınaaun kaldığına ,nknr- agunun ese e erınaen 
tara"' tebrikler yazdıktan L-----------------------

C&nilerin tiddctli taki- VeremMemleketiKemirenAfetOldu 
.. çok ağır ccuJara 

·10 lar kalacaiuu da ilive 't: ~~ 
~ -wera... Haniya b&yle 

ket 9Ukuunda lstanbula 
'-it arına çağıracaklan 
~ edilen ve beklenen o 
,_ liiferaaa.. Ve bilhassa; 
~ Rusya. .Amerika 
~· .. Onlar bile hadisenin 
~ &ilde bizzat aaraya koı
~ '- en hararetli bir liaanla 
ı..t Hauıidi tebrik etmif-

~elr badi.le. bnytlk bir 
g.. !belle neücelenmitü ... 

t:.a Ço)c endişnak olan Jo
~ :ı tevceai Anna Nellensti. 

t eJciath. ••vel, (Sllviyoriçi) ve 
~ "'kadaşlarile lstanbuldau 
~~derek burada kocasını, 
~ • ll&n pekçok çalıştığı 
~e kaıandacak o büyük 
~ ~klerken, fimdi neka
~ bir bıkisan hayal ile 
~ şb. 

1\ 'ta ~dakilerin verdiği tlmit 
~~ktrıtlliıere rağmen, ağlıyor, 
)ofıı, Yor, feryatlarla saçlannı 
b-r Ordu. Derhal Jorise tel

' Çekilerek bir an evvel 
~ elınesinin tavsiyesi düşü
~İt ittı Fakat hu çok tehlikeli 
' tt) • Şilphesiz şu anda bü'd, ~~ muhaberab aaıısllr 
tGph ıdı. En mahrem ve en 
--llttkkCl'ıaiyecek kelimelerden 
~Ilı ep komite ıifresüe 
~'it 't bile olıa yine telgraf 
~ i~ btıyük bir tehlike 
~ih ~ebilirdi. 

'- ~ 'Yet mektup yazılması· 
'~ Verildi. Esasen Ma
"- ~'ıı Pi ile Jorisiıı arasın
~~=- fİfreli cümleler karar
JQ~~ Ayni zamanda 
~ h. ( Almanya postanesi ) 
'it '-a• kutusu vardı. Şüphe-
~kutu en emin hir 
~~ ••satuidi. Madam 
~ J otUrdu ve Almanca ola-
-~~e ıu mektubu yazdı: 
lto'Clti111 ~a Kirin 1 

..._, ~loaJa eilencede bu-
~ '1l llıu ?. Son mektubun 
~ ~illinde me verdiğim 
'-tb~ (ic11lY• gönderiniz. Mek
~dtri .uvvet) adresi altında 
~'de lliı. Artık bizi daha 
~llıen lllerakta bırakmayarak 
"'tak YtlZllltz. ( Şayet hasta 
~ ~e~hıraa~~ para sarfın
~- bıal ıneyınız.) Ve hemen 

() ~ ilnıat veriniz. 
il. c: illan burada bir mec-
~ tnıedereL ı · · · · ınns . l( ~ aızın ıçm 

~ti.-t .. :Ut çareleri taharri 
~ı..:_ :iiın. Zevcimden ve 

""lacieaa lelim. 
Sofl. 

Bu Afetle Mücadele 
Edecek Vasıtalarımız 
Yoktur,FakatElzemdir 

( B&f tarafı l inci 1ayfada ) 

Bu konferanstan sonra has
talann muayenesi başladı. 
hk giren, 12 yaşındaki la.zile 
HiO.ayet isimli bir Hanımdı. 
Ana kız Gedikpaıada, Pilav
oğlu ıokağında, 20 No. da 
oturuyorlarmış. 

Kocası Hamdi Efendi, biJmi
yerek sattığı bir damgasız 
çakmak meselesinden dolayı 

hapisanededir. 
Bunlar, iiçüncll derece verem

dirlcr. Kadın ayni zamanda · 
(15) gtiıılük lohusa idi. 

Bir sırdaş telakki ettiği_ 

doktora ıunları anlsttı: 
"Başınw ağrıtıyoruz ama 

doktor Bey, sizden başka kim
;emiz yok. Geçen gün ağrım tut
muştu. Hastaneye gittim. Ya
tak yokmuş. Eve döndüm. Be
lediyeden ebe istettim. Kimse 

merden yumurta da temin 
etti. Giderken küçük Nebileyi 
okpdı. Eline de bir ıeker pa
ram iıkıştırdı ve sonra bize 
döndü: 

- En iyi hastamız işte 
bunlar. 

Vekıs aleyhillbevaki!.. 

İhtiyat Zabitlerine 
latanbul vilayetinden: İhtiyat 

ubitan kanununun muvakkat 
maddesinin " D ,, fıkrasınrı 
tabi olanlar ihtiyat zabitleri 
yetiştirilmek üzere ( 30 ) nisan 
(931) de Harbiye mektebinde 
bulunmak üzere aevkedilccek
Jerinden bu kabil Efendilerin 
(25) nisan (931) tarihinde be
hemehal şubelerine müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

Askerlik Daveti 
gelmedi. Kendi kendime do- İstanbul vilayetinden: 1 -
ğurdum. Fakat çocuk öldü. Nisan 931 celbinde bir buçuk 
Halim yok, hastayım, yavrum st:nelik hizmete tibi (324) do
da öyle. ,, ğumlu efrat ile yalnız jandar-

Doktor her ikisini de mua- l maya tefrik edilmiş (325) do
yene etti, illç yazdı, Hilaliah- ı ğumlu afrat. 

2 - (316) ill (324) (dahil) 
Darülfünun Ve Yüksek doğumlulardan yoklama kaçağı 

Mektep Talebesine ve baka yada kalanlar ile (l 7 41 > 
Fakülte Talim tabur ku- numaralı askeri af ve tecil 

mandanlığından: Darülfünun kanunwıdan istifade edip üç 
ve muadili bulunan yOksek ay ı:arfında dehalet edenler 
mekteplerle tam devreli ve (316) ili (323) (dahil) do-
Lise ve muadilleri ve Erkek ğumlu olup ta her ne suretle 
Muallim mekteplerinden ev· olursa olsun benUz sllih altı 

Yelce mezun bulunanlar Fa- na çağırılmamış olanların 
külte talim taburuna tali- suıiflarına bakılmakawn ki 
matnamei mahsusa mucibin- milen sevkedilecelderdir. 
ce ber aene nisan iptida- 3 _ Celp 5 nisan 931 ta 
mndan nihayetine Ye birinci rihinde baılıyacaktır. 
tqria iptiduandan nihayeti· 4 _ ı~ 2 maddede yazılı 
ne kadar · olmak Ozere iki olan Doğumlu efradın 5 nisan 
defada kayıt muameleleri 931 tarihinde ve bedel vere-
yapılır. Birinci dewe kısa ceklerin bu tarihten evvel 
hizmet milddetine tekabOI mensup olduklan askerlik şu• 
edecek Fakülte taburundaki belerine müracaatı behemeba 
çalışmıya talip olanların lbımdır. 
mezkür [ mllddetlerde Beya- 5 _ 4 üne O maddede ya-
zıtta F akUlte talim tabur zıh tarihte müracaat etmiyen-
kumandanlığına bizzat veya lerin hakkında askerlik mükel 
tahriren mllracaatla kabul lefiyeti kanununun mevaddı 
şeraitini anlamaları ilin mabsusasındaki ceza tatbik 
olunur· edileceği gibi mezkür tarihten 

Fa1dllte Talim Tlt. IC. Blab&fl 
Refik enel bedel Yenniyenlerin de 

bedelleri kabul edilmiyecektir. 

]' 

• 

DON 
ÇEKiLEN 
NUMARALAR 

38 

85 
MOıabakamıza her aamaD 

ltUrak edeblUntnls. 

Tombala 
Müsabakaya Her 
Zaman Girilebilir 
Şartlar Basit Ve MüJa
baka Çok Eğlenceli~ir 

Ayın 7 sinden itibaren tertiJ 
ettit miz tombala müsabakamız 
devam ediyor. Burüne kadar 
çekilen numaralar funlardır. 

(17), (81), (52), (27), (13), (74), 
(41), (62}, (Sl), (21), (7), (7S), (42), 
(22), (58), (65), (33), (44), (88), (40), 
(66), (23), (N), (24), (8). (32) (67), 
(16), (84), (46), (19), (68), (80), (5), 
(38), (85) dir. 
Müaabakamızda kartı dolan her 

kariimiı mutlaka bir hediye kaza
nacaktır. Hediyelerimiz pek çok 

o mGtenevvidir. Bu anda: 
'i{l) inciye: Nakt~n 150 lira veya 
sr liralık eşya. 

2) nciye : Bir rramofon ma-
kinesi. 

(3) üncüye: Nakten SO Ura. 
(4) üncüye: Bir radyo nıakineal 
(S) inciye : Nakten (25) lira 
6) ncıya: Bir altın aaat verilecek, 

di~erleri de muhtelif kıymetli Ye 

cazip kadın ve erkeklere nıah•ua 
e4ya ve birçok hediyeler aJacak
lucbr. 

on Posta 'nın 
Bilmecesi 

Halledilen Bilmecemiz 

/Joor 

Cuma Müsabakaları 
l.tanbul futbol heyetinden: 
27/31931 cuma fiinO icra edi

lecek lik maçları: 
llcind kGme, Kadıköyiinde 
Eyip • Bo~aziçi nat 11 hakem 

Şehap Bey, Topkapı • Pera saat 
12,45 ele Hakem Şehap Bey 

Birinci kGmc Takaim ıtadyomanda 
fatanbulıpor - Anadolu saat 12 

hakem Niyazi B. , Sülcymaniye .. 
Beykoz saat 13,4S hakem Salt 
Salihattin Bey, Galataearay-Vefa 
aaat J.S..45 bl !tem 1'0"'" ...ı Halim 
a.... 

' ~,,. 7 

BIKAYE 
Bu Sütunda .• !!~~? ıwı J 

RUS ŞOFÖR 
- $imdi h..ı dlaleyiniz. Ba ı Fakat yqadua. Seneler pçtL 

pceld ıibl ayle ,Werim olur Nihayet Framaya kaçmıya 
ld. Warcla 16ylemek içia tici- IDllftffak oldam Ye ben, (tpr 
detli bir lhti7aç duyanm. E•et V aailiç Obraclin), aardiljtinlt 
beyefendi. benim ilmim ( lgor gibi, bir · taklİ ıof6rft oldum 
Vuiliç Obradin) clir, bugtln Yalnız, zamanla, ıstırabım aa 
tof6r6m, fakat Rusyaya git• iırlafb Ye kederim kabuk bat 
mlpeniz bilirsiniz ki orada ladı. Arbk onlar öldüler, di
benim ismim meşhurdur. Çok yordum Ye itiraf etmiye ır.eo
-ıengiıı bir aile idik. Harpten burum ki bu kanaat ~eni• 
evvel benim bilmem kaç mil- için daha az acı idi. Ôldt iv. 
yon ruble tutan bir aervetim artık duymuyor, au,nnmfiyc~ 
vardı. lar, çekmiyorlar, •e ben, arbk, 

Ve bir saray Beyefendi, sefalet kU'fwnda rahat rahat 
1 

4arikullcle, eşya, arazi, mali-- nefes alabilirdim, istikbalia 
klneler 1 Fakat asıl, ah... tehditlerini ınkdnctle k&J'fılıya
bir •fren" im Tardı, kanm, bilirdim. İşte o zamandan aon- t 

insanlann en gllzeli, en illhiai, radır ki başkalarım muazzep 
en tatlısı, Ye Nataşa isminde eden hel'feye karşı kayıts1%hk 
de çok sevdiğim b!r kızım... hiuetmiye, haatalıklan, kaza. 

Sevmekte söı mb Leyefendi, lan, muharebeleri, ihtilil!eri 
onlara tapmıyordu~u, onlan salim bir sevinçle düşünmiyt 
ilihlaıhn; ordum. Onlan ıı- bqladım. 
martmaktan, n&vuişlere boğ- Artık 16yle muhakeme edi
maktau baıka zevkim yoktu. yordum: •Hiçbir ıcy olmasaydı 
Hayır, Lenim '' fren " i ve bile günlln birinde İren bana 
.. Natav• .. yı aevcliiim ka- ihanet edecekti, yahut (Natqa) 
dar pek az im:a'l karwnı gripe, Yettme, tifoya tutula 
ve kızını ıever. Fakat mea'ut caktı. O vakit nckadar azap 
olmanın korkunç endişeleri çekecektim, ah, ne azap!,, Ve 
vardı• ve on ·iki aene ııbrap me itiraf edeyim, bu düşünce 
çekerek, do!u dolu ve tama- beni ıaadetten titretiyordu. 
mile mes'ut oldum. En ktiçük Sonra. gUnnn birinde, pek 
birteyden, aaadetimi bozacak yakın bir zamanda, onlano 
diye, tir Ür titriyordum. Bir IUbea olduldanm, yqadıkla
giin, aalonlardan birinde, dip- nnı haber almıyayım mı? 
1 'lmatlardan biri, yakında Onlar da Rmyadan k!çmı~lar 
bir ihtilil kopacağım iddia ve timdi Berlinde oturuyoı lar
ettiği vakit, namusumla te- mı§. Görilnüşe göre paralan 
min ederin,. az daha bayı- da varmış, (kurtarılmış mücev
Jıyordum. herler), mea'utmuşlar. Evet, 

Ve korktuklanmıa hep.ine mea'ut. Belki de beni görındL 
uğr~dım: Muntazam, raıllsclscl, için bOytlk bir ana da hisset• 
mükemmel bir surette; bntün miyorlar. Ve inanır mısınız, 
kazalar, helilar, bütün felikct- Beyefendi, onlara mcvcudiye
ler... Harp beni sevdiklerim- timden ufak bir nişan verme
den ayırdı, ihtilal servetimi dim, hiçbir haber göndcrme
mahvctti, bizi birbiri;nizden dim. Hatta beni buJmama1an 
kopararak en korkunç nıu- için ne yapmak lizımsa yaptım. 
kaddcrata doğru attı. Ne demeuiniı? Çünkü bea 

Ah, Beyefendi, o zaman bu sarhoşluğun tadını çok al
ben bir adamın çekebi'ea-ği mqbm. Hem onlar beJim naza• 
azabın en büyügünu duydum. nmda çoktan 81mliş değiller 
Ecel~ teri döktüm. Senelerce: midi? Oiifüntinüz, on iki sen• 
.. Karım ve kızım neredeler sonra onlan ayni halde mi 
acaba? Ne yapıyorlar? Aç mı bulacaktım? 
kaldılar? Lndanlarda mı inli- Kanm sararıp aolllluf, kızım 
yorlar? işkence mi çekiyorlar? bnynk bir kız olmuş. Hayır, 
Yoksa mahrumiyet ve ~Jalct B. Efencii, uvilen insanlan kay
içinde 6ld6ler mi? n diye IOr- betmck çok teselli Yerici birşe, 
maki ve yalmz hakiki aşklarda ha~ 

Hayır Beyefend;, lSl!nedim, ret denilen ıey yol-tur. Bir 
kadeh daha mı içeyim? Haydi 
babhm, ıerefinize "R111Çad• 
a&ylediğimiz gibi •z. ıdorovie~ 
Haydi bir kadeh daha... Hayat 

için bwıu anlatmıyacağım. ne g&zell 

Şehudcbaıı 

Ferah Sineaaaında 
Bu &lqam ... it 8e)o ln•paa~ 

H.re.tDe Hıuum • Ku.tald Mle 11.,.et 
AHo - J-a ( o-.-.ıer ) apıca 
ıloema, dubullre M kura,. 

Etıbba MUHADENET 
ve tearin cemiyetinden : 

Ôalimü:ı
deki Cuma 
gllnü aut 
on buçukta 
aylık içtima 
vardır. Aza
yı kiramın 
Tnrkocağını 
tepifleri. 

1 
Üsküdar 

iMie l!aemaaıada ltartb nı.. 

Bağdat Hırsızı 
Mümelliti 

OUGLAS FAIRBANKS 

Yeni Nc-şl"fqat: 

Çok Ve ~eri Kazanç YoHan 
( G&1son ) un ameli bayatta 

a-ençler.a fr.ydasa dokJnacak 
mali:.nat ile dolu eserlerinin 
sonuncusu olan .. çok ve seri 
kazan~,, yollan ismindeki kitap 
ta, Agah ~ütüpanesi tarafından 
neşredilmiştir. Hayata atılan 
gençlere, şimdiye kadar çıkan 
eserler gibi, bu eseri de ahp 
okumalarım taftiye edcri.z. " 
Fiab 7 5 kuruatur. 



8 Sayta 

A~!r:re Fosfatlı Şark Malt hul&sası Kullanınız. Sütünüzü arttırır. 
cukların kemiklerini kuvvetlendi 

Artık elbiselerinizi terziye ısmarlamıya lüzum yok 
Çünkü : Galata' da Karaköy' de börekçi fırını ittisalindeki 

büyük mahallebicinin üstünde kain 

BÜYÜK ELBİSE FAB.RİKASI 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak inıal edilmiş 

KOSTOM ve PARDESOLERİN 
müntahap çeşitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. Hanımlara 
mahsus mantolar, pardesiiler ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vardır. 

Meşhur CHARLES SEMON L TD. fabrikasının 

2 O O O O adet şık ve her 

renkte gabardin 

PARDESÜLERİ 
gelmiş ve 19 1 /2 liraya satılmağa başlamıştır. TEDİY ATTA BÜYÜK TESHILA T 

Tasarruf ve iktısadı 
seven vata·n.daşların 
nazarı dikkatine 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedah kayıt 

muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 

iLAN 
f.tanbulda meydancıkta Şamb 

hanında birinci katta ticaret mu· 
amelesi yapan Sarim, Fettan, 
Rıza, Hikmet ve Muhsin Beyler· 
den müteşekkil ( Kibar Ali Mah· 
tumları ) ünvanh kollektif tlrke
tinin vaki olan müracaab üzerine 
talep ettiği konkordatonun nazarı 
itibara alınarak iki ay mühlet 
ltaaıoa dair lstanbul icra reisliği· 
itiraz merciince verilen karara 
lmtiaalen konkordato muamele
sine batlanmıı olmakla icra ve 
iflia kanununun 283 üncü madde
sine tevfikan : 

A) Bu ilinın icra edildij'i 
24-3-931 tarihinden itibaren yirmi 
pn içinde mezkur tirketten ala· 
cakh olanların latanbulda Bahçe· 
kapısında Anadolu hanında 14 
numaralı yazıhaneye müracaatla 
sübut vesikaları veya musaddak 
sur etlerile alacaklarını kaydettir· 
mel eri, 

Ağız ve Dişlerin 
Muhafazasını 

temin için 
Kullanılması lizımielen 

Yegane Macun 
Radyolindir 

• 
8) Tayin edilen müddet içinde 

alacaklarım kaydettirmiycn ala
caklıların konkordato müzakere• 
sinden hariç kalacakları, 

C) A fı.krasında ıösterilen 
müddet içinde alacaklarını kay
dettirip kabul edilen alacaklıların 
konkordato teklifi•i mizalrere 
~in 26 - iV - 931 tarihine müsadif 
pazar ıünü 1aat on dörtte 4ir
ketin idare merkezi olan Mey· 

-ı- • 

dancıkta Şamlı hanının birinci 
kabndaki dairede toplanmaya 
davet edilditi1 

O) AJacaklıların toplanması 

için yukardaki C fıkrasında göı· 
terilen f11oe takaddnm eden on 
ıün içinde allkadarların vesika
ları tetkik edebilecekleri ilin 
olunur. 

KonkOf'dato komiseri avukat 
SAL.\HA TIİN NEŞ'ET 

Doğum ve kadın hastalıklan 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eıki HiWiahmer binası 

No. 10 Telefon ln. 2622 
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--:-. .. 

cc -
c:::I • .... - ::s 

= C'-) 
c: ::s ..c -::s :s- ..c 

..c :::ıı..=:: 4) 

~ c:ı: "'tS .... 

:e er: ~ 
.... 

c: 4) - ..c:: ..... 
~ ........ .... 

G) 

~ - c.r ..... 
~ :::..=:: Ul 

:c: ::ae G) 
~ .... 
" =~ :I: 

......... 
=:::::» 

veresıye 
6 ili 8 ay vade ve 

75 KUR US 
Haftalık taksitler 

Fantazi kostümle 

'uhafiyeler 

Pardesüler 

Kunduralar 

Krem trenç otlar 

apkalar 

Viyana çocuk el i-

sesi Ve her nevi 
efyalar, hazır ve 

ısmarlama 

por manto ve 
tayyör mütehasa111 

Makastar M. Karlo tarafından 
Her nevi yerli ve İngiliz 

kumaşları İstanbul Eminönü 
Köprübqı No. 15 - 16 Ka· 
rakaş elbise mağzasına bu 
illnı kesip müracaat ediniı. 

İktısat Vekiletinden: 
Ziraat mücadeleıinde kullanılmak iizere pazarlıkla 

(100,000) yüz bin Hora fi~eği alınacaktır. Fazla malumat 
istiyenlerin şimdiden ve pazarlık için de 2 Nisan 931 
Perşembe günü saat 15 tc muhammen bedel olan (19,000) 
on dokuz bin lira üzerinden teminatları ve vesaikleri ile 
birlikte mübayaat komisyonuna 

Merkez acentesi: Galata 1' 
Başı B. 2362 .Şube acentesi: 

kecl Mühürdar zade hanı L 

Mersin Postası 
Bakırköy Sıı'h hukıık kfıkimliğinden: f 

Müteveffa böreltçl lbrahim Beyin hi11el 9ayiası tahtı taaarrufunda bulunan 
Calatada Arapcamli mahallesinde mahkeme sokağında 9 numaralı külhan kapıaı
nın mUştemll nafe sokağında 1 ve 3 numaralı :ıükür ve lnas çifte hamam milkl ile 
derununda müstakir aultan mehmet gcdfk1tından bir adet l'ediki vo mezkQr 
hamam müştemilitından beş numaralı camokin mahalli ile bili. gedik dükkln 
arsası hisseleri mumaileyhin borcundan dolayı terekesinin tnafiycai zımnında 
açık ıırtırma ile satılığa çıkarılmıştır. 1 - Gayri menkulün tamamının kıymeti 
yirmi yedi bin liradır. Satı 1ığa çıkarılan hfase tamRmı yirmi hisse itibarile bir 
hi11edir. Mliteveffnya uit hluenln kıymeti scbin üç yU:t elli liradır. Halen bir 
gUna ipotek ve hı;ıc:ti yoktur. 2 - Mc:tldlr hamam kırk kısımdan ibaret olup 
ldlrgirdir. Erkeklere alt olan 1 numaralı hamıamm hariçte bir dükkllnı da vardır. 
Bu .kısım Oç kattan ibarettir. Hu katlar dahilen ahşap olarak inşa cdllmi9tlr. 
Zemin katında beyaz mermerli bir havlı, camekllnlı bir oda ve bir kahve ocaiı, 
birinci kattıı bir oda, camekbla tefrik edilmiş bir aoyunma mahalli, ikinci katta 
bir koridor, bir soyunma mahalli, Uç oda ve bir heli. Uçüncll katta bir koridor 
ve üç oda ve zemini mııltatnşlı bir taraça vardır. Bu hamamın dahilinde mermer
den sofukluk mahallf, Uç heli, iki uatura mahalli ve bir duş tcaiaatı vardır. 
Göbek taşının etrafında on bir kurna lle birer kurnalı dört halvet odaıı 
vardır. Hamam aakfının orta kıamt camla mcaturdur. Kadınlara mahaua 
olan Uç numaralı hıaıııam keulik üç katt:ın ibaret ve bu katlarda dahi
len ahşap ohırak inta edilmiştir kapıdan glrlldlkte mermer bir avluau 
vardır birinci katta aoyunma mahalli ittlhu olunan bir koridor ikinci 
katta gezinti ve •oyuma mahalli koridorla camcklnh bölmeli iki oda ve ba&'dadl 
11valık bir oda ve ikinci katta Uç oda ve bir koridor vardır hamamın dahili 
mermerdir iki lıallbı olan bir aoiuklufu ve bir mermer banyoau YO bir havzu 
vardır göbek taşının etrafında on bir kurna ve tek kurnalı iki halvet vardı. 
3 - tapuda müacccel vo ırayrl müseccel hak ııaplplerl tarihi llAndan itibaren 
oo gün zarfını.la evrakı mUabltclcrlle birlikte mahkemeye mUracaat etmeleri 
lhımdır. aksi taktirde aatış bedelinin alacaklılar ara11nda paylaşılmaaından hariç 
kalırlar. 4 • artırmaya iştirak lçın hiaaeye lsabrt eden bin Uç yU~ ellll liranın 
yüıde onu nlsbetinde teminat ıl>•tcrmelcrl lazımdı. 5 • gayri menkul hluel 
mcıkfırcsi tarihi ilandan itibaren on bet gOn zarfında yani 21-4-931 aalı ıUnO 
ııaat on beşte Bakırköy aulh hukuk mahkemcalnde aatılacaktır. 928-lS numaralı 
doııyadakl f8rtnııme horkcıln okuyabileceği aurctte açıktır. l9bu gayri menkul 
hissesi kıymeti muh,..mmlnesl Uıcrlnden en fada bedel verenin uhtealne bırakılır 
üzerine ihalesi icra kılınan zat beş glin zarfında bedelini Hrmlye mecburdur. 
Akai takdirde ihale fcah ve müteakip muamele için ihtiyar olunacak maaarlf 
ve zarar ve ziyan vo faiz ondıın tumln ettirilip ve talip olanların Bakll'klSy 
eulh hukuk mahkcmcalne müracaatları llln olunur. 

(Anafarta) vapuru 27 
cuma 1 O da Gala~•; 

.. .. 
Müteveffa börekçi lbrahim beyin hissei 9ayiası tahtı tasarrufunda 

bulunan Galatada Emekyemez Gilvez sokağında 3 • 5 numaralarla 
murakl<am maa müştemilat bir bap hane hiHeal mumaileyhin bor· 
cundan dolayı terekeainin tasfiyesi zımnında icra kılınan birinci ar· 
tırmada mezkur gayri menkul hissesi olan iki yüz kırk hisae itibarile 
müteveffaya ait olan on altı hisaesine talip zfihur etmi4ae de kıymeti 
muhammineainden dun olduğundan ikinci aleni artırmaya çıkarılmıştır. 
1- Mezkur hanenin tamamının kiymeti muhammineai altı bin liradır. 
Salılığn çıkarılan hisse tamamı iki yüz kırk hiHe itibarile on altı 
hissedir. Müteveffaya ait hissenin kıymeti ise dört yüz liradır, halen 
bir güna ipotek ve haczi yoktur. 2 - Mezkur hane dört kattan ibaret 
olup zemin katı çini ile mefrut bir mutfak bir sofa bir tulumba ve 
kömürlük iki oda bir halli diğer bir oda ve ikinci katta üç oda ve 
üçüncü katta üç oda ve taraça ve bir haladan ibaret kirgir olarak 
inşa edilmiştir. 3 - Artırmaya iştirak için hisseye isabet eden miktarı 
mebalığm yüzde onu nisbetinde teminat göıtermesi lazımdır. 4 -
bissei mezkure tarihi ilandan itibaren yirmi gün zarfında yani yevmi 
mü7.ayedc olan 21·4- 931 sah günü aaat on dörtte Bakırköy sulh hc
kuk mahkemesinde ıatılacaktır. S - 928 • 15 numaralı dosyadaki 
şartname her kClıiin okuyabileceği bir surette açıktır. 6 - Artırma 
neticesinde üç defa bağırıldıktan ıonra işbu gayri menkul hiaae en 
fazla bedel veren ıatm uhtesine bırakılacaktır. Bu suretle ihaleıi 
üzerine icra kılınan zat beş gün zarfında artırma bedelini vermiye 
mecburdur. Aksi takdirde ihale fesih ve müteakıp muamele için ih· 
tiyar olunacak meaarif ve zararü ziyan ve farkı bedel ve faiz vesaire 
ondan tazmin ettirilecektir. Talip olanların ve fazla malumat almak 
iatiyenlerin Bakırköy ıulh huk:ık hakimliğine miiracaatları ilin olunur. 

. .. .. 
Müteveffa börekçi t!>rahim Beyin hissei şayia1ı tahtı tasarrufunda 

bulunan Galatada Sultan Beyazıt mahallesinde demircilar ve Kılıç 
Ali Pş. sokağında 30· 51·55 numaralarla murakkam maa milttemillt 
bir bap han hiueıi mumaileyhin borcundan dolayı terekesinin tas· 
fiyesi zımnında icra kılınan birinci aleni arttırmada mezkur ırayri 
menkul hissesi olan yüz altmıt hisse itibarile müteveffaya ait on altı 
hissesine talip zühur etmit•e de kıymeti muhammineainden dı.ın oldu
ğundan ikinci eleni arttırmaya çıkarılmıttır. 1 - Gayri menkul 
tamamının kıymeti muhamminesi yirmi iki bin liradır. Müteveffaya 
ait olup aatıhta çıkarılan hissenin kıymeti iki bin yüz yetmit liradır. 
Halen bir giina ipotek ve haczi yoktur. 2 - Mezkur han üç kat ve 
kargir olarak inşa edilmittlr. Birinci katta dört oda ve bir came
kanlı oda, ikinci katta yedi oda ve bir abdestane, üçilncn katta yedi 
oda ve bir abdestane olup ve alt katta atik 30 32 55 51 mükerrer 
cedit 26 30 50 53 55 numaralarla murakkam dükkanları vardır. 3 
arttırmaya ittirak için mezkür hisseye isabet eden miktarın yüıde 
onu nisbetinde teminat gösterilmesi lazımdır. 4 Hiaaei mezküre tarihi 
ilandan itibaren yirmi gün zarfında yani yevmi mezkur müzayede 
olan 21 • 4 • 931 ıalı ırünil saat on be9te Bakırköy sulh hukuk mah· 
kemeıinde satılacaktır. 5·928·15 numaralı dosyadaki tartname her
kesin okuyabileceti surette açıktır. 6 - arttırma neticeıinde dç defa 
batırıldıktan aonra işbu gayri menkul hissesi en fazla bedel veren 
zatın uhdesine bırakılacaktır. Bu suretle ihalesi üzerine icra kılınan 
zat beş gün zarfında arttırma bedelini vermiye mecburdur. Alc•i tak· 
tirde ihale fesih ve müteakip muamale için ihtiyar olunacak maaarif 
ve ıarar ve ziyan ve farkı bedel ve faiz ve saire ondan tazmin 
ettirilecektir. Talip olanların ve fazla malfimat almak iatlyenlerln 
Bakırköy ıulh hukuk hakimlitine müracaatları ilin olunur. -----

lstanbul mıntakası ticaret müdürlüğünden: 
İstanbul Otomobil, Şoför ve işçileri cemiyetinin idare he

yeti intihabı martın 28 ve 29 ncu cumartesi ve pazar ıllnleri 
saat 9 dan 16 ya kadar Taksimde stadyom kllJ'fıaındaki cemi

yet merkezinde yapılacaktır. Azanın intihaba qtirak için hil· 
viyet cüzdanlarile birlikte cemiyet merkezine o günlerde mU· 
racaat eylemeleri lüzumu ilin olunur • 

Tütün inhisarı 
müdürlüğünden: 

A umu mı 

5,000 kilo kösele karton 
Nümune ve şartnamesi veçhile pazarlıkla beş bin kilo kösele 

karton alınacaktır. Taliplerin 4-4-931 çarşamba iÜnü 50 lira 

teminat akçelerile Galata'da miibayaat komisyonuna 

müracaatları. 

Çanakkale, lzmir, ı<~ 
Bodrum, Rados , F etbi, 
Antalya, Alliye, Merti' 
kalkacak, dönüşte T aJ11~ 
Anamor, Finike, Dal 
Marmaris, Çanakkale, G 
bolu'ya da uj'nyacaktır. 

Azimette Çanakkale 1 
yilk alınmaz. 

TAVİL ZADE VAPUR 

Muntazam Ayvahk posttf 

,,,..v!~~~ 
şembe J7de Sirkeciden h 
le Gelibolu,Çanakkale, ı< 
kuyu, Altınoluk, Edremit, -
haniye ve Ayvalıia aıim•1 
avdet edecektir. ~ 

Yolcu bileti vapurd• 

verilir. -·~ 
Adres: Yemişte Tavi!P"-

biraderler. Telefon: lst. " 

VELİ ZADE 
Karadeniz post~• 

SAM 1 Tapuru 
26 Mart 

PERŞEMBE gUnll akt_; 
Sirkeci rıhtımından b~ 
ketle Zonguldak, lnebo 
Gerze,Samsun, Gireson, Tr 41 
zon, Rize ve HoP';,P 
azimet ve avdette ayni fake1t~ 
Of, Sürmene, Vakfıkebir G -; 
Fatsa, Ünye ve Hopeye ujrı1 'lf. 
avdet edecektir. Yük ve yolcll :, 

Sirkeci Alllye hanının Veli ud•1,ıt purları accntaınna müracaat. 
fon: lat. 980 
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Süreyya PaşB 
Mensucat F abrikaJI 

Balat 
Dokumacı 

evmt, Slyut, Havadis ve Halk 1 

idare ı latan.::;,-;;uruoııaasal!9 
Şeref aokaiı 3S • 37 

Telelonı latanbul • 2G20l 1 Poe.u kutuıuı latanbııl • 14pos1-' 
Telııraf: latanb.ıl SON 

ABONE FlATI 
~si 

TOltKIYE - EC~ 
'flOO kf· 
ı400 ,, 1400 kr. 

750 • 

400 " 
ıso • 

ı Sea• 
6Ay 
5 • 

1 " 

soo ti 

'°°ti 
Gelenevrak geri verllrno~ııııJ•'° 

bınlarclan m~ııllyet 

'-----~~~hfi 
Mes'ul Müdür: H8lil Bil 


