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IY ASI ·HAREKET DURDU 
'1eb'uslar Bu 

~nı İstanbula 
Önüyorlar 

~icara, 26 (H.M) - Meclis 
tf elinde bulunan muhte
~eleri çıkardıktan sonra 
1. t. . Pqanın bir veda nutku 

8.ıtil· ~evresine girecektir. 
~ itibarla meb'uslar ara· 
~ ~mzetliklerinin tekrar 
~ ~~ emin olan büyük 
~nyet bu akşamdan 

hükumet merkezini 
" ·ye hazırlanmaktadll'. 

'.I laa.tde, dahili siyasetin 
~ ':'flıası halinde hükumet 
~ eıiade faaliyet kalmamış
~~ bir hayli eksilmiştir, 

._lllzetıerin Faaliyetleri 
Devam Ediyor 

'•da teşrii hayabn sn
~........... girmesine mu· 
~ llleb'ualuğa namzet gös
\;b •rini istiyen zevatın 

f:' bllaleri devam etmektedir. 
~le. IDerkezinin 6nll melon 
~ ' jaketatayb ziyaretçi

doludur. Ve meb •uslar 
da bu ziyaretçiler, sev
kııın etrahnaa dolatan 
~ llİfUhlara hemetil-. . 

'llatehibi Sani Listesi 
Hazırdır 

~da müntehibi aani 
'~laazırlanmışbr. Bir haf-
' ~ intihaba bqlana
~ ~~tenin batanda .Gazi-
' . ~ reisinin ve Başve
""llİlllleri vardır. 

F ırkasmm Kongresi 
~'et bulan tahmine göre 
~fırkasının kongresi 4 
~•çalacaktır. Gazi Haz
~ L _ lcongreye verecekleri 

~...._ ..._urianmaktadır. 

~~ büyük bir ehem
~ •~edilmekt:: ve mem'ct. •dari ve iktısadi ha
~ Yeni bir inkılap ya-
''- derecede geniş olacağı 

alunrnaktadır. 

tsnaf Bankası 
"bıı,, I< belediye ikhıat mil
)~ eınaı Ömer Beyin 
'-''ttır bir toplantı yapıl
~il · e B~ toplanhda yeni 
'aıL_ dılecek olan Esnaf 
li~ 
l teıt,· esaslan ve sermaye-
~ltdi ıt edilmiştir. içtimada 
ııl_ Ye teı's . . HA • 
"'tlli muavım amıt 
~ ene·· ' 
~ ~>'lar um~~ reisi Tevfik, 

de b llliidurU Sezai Bey
ulunmuşlardır. 

l' ~ 

~ltıbala Oyunu 
"'l lqa Çeki-.__ 
~~'"'•• 7en Tombala numa

•'tl"-ız .ncl •ayfaınızdadır. 
1 Ç•zıne • yı unutmayınız. 

Irakta Heyecan Başladı .• 

Yasin Pş. Partisi 
Meb'usluktan Çekildi 

İki Taraf Mücadeleye Hazırlanıyor 
Bağdat, 24 ( Hususi ) -

Son imzalanan Irak - lngiltere 
itilifı, kUçilk bir akalliyet müs
tesna, hemen hiç kimseyi mem
nun bırakmamııll.I'. Bundan do
layıdır ki iktidar mevkiinde 
bulunan Nuri Euait hllküm•ti 
ile mücadele etmek llzcre 
( Elhizbülvatani ) ismi albnda
ki milli mücadele fırkası bn
yilk bir faaliyet göateriyor. 
Bundan batka, hükümeti ha
zıraya karşı muhalif bulunan 
Yasin Elhatimi Paşa da Milli 
kardeşlik fırkası ismi albnda 
bir fırka vücuda getirmiftir. 
Bu yeni fırkanın küpt resmi 
ayın altısında yapılmışbr. 

F ırkamn küşadını müteakip 
mecliste, küçük bir akalliyet 
teşkil eden muhalefet meb'us
ları , başta Yasin Paşa olmak 
üzere meb'usluktan istifa et
mişlerdir. Bunlardan en pyanı 
dikkat olanı Yasin .P&f8111D 
istif anam esidir. Sureti ıudur : 

Irak başvekili Nari 
Paşa Essait 

Irak Meclisi Riyasetine 
lntihabatta hlkt\pıeti Mıw 
(Duamı 7 inci aayfamızda ) 

İstanbul-l zmir Maçı Dedikoduları 

Altaylı Vehap Üç Ay 
Boykot Edildi 

, , 

Sırp Şampiyonu 
Leviski Takımı 

Geliyor 
Maçlar 10 Ve 12 
Nisan Tarihlerinde · 
F enerbahçe ve Galata

saray takımlan tarafından 
mllftereken davet edilen 
Sarbiatan şampiyonu Lemld 
takımı bu daveti Ye bDtlba 
prtlanmızı kabul fttiiine 

~dair malimat Yel'IDİftir. 
Leviaki takımı tehrimisde 

iki maç yapacakhr. 

Hareket için emre amade 
olduğunu bildiren bu kuv
vetli takımın hareketini 1 O 
ve 12 Nisan tarihlerinde 
l11tanbulda maç yapmak 
esası üzerine tanzim etmeei 
bildiril~ir. Çllnkn lzmir 
ve lawat.ul muhtelitlerİDin 
ır~çtarı bu tarihlerden ev
ı\V l yapılacağından Fener 
'' v Galatasaray kultıpleri 

tam kadrolan ile ancak 1 O 
Ye 12 Nisanda hazar bulu
nabileceklerdir. .... , 
' 

Bir Müsademe 
Siksen İngiliz Askeri 

Öldürüldü 

Amman, ( Hususi ) - Şarki 
Erden ile Suriye ve Necil hu
duttan kumandanı Mister Klll
bibı (Serhan) vadisinde {Bayir) 
vahuı civannda 80 askerinin 
btledildiği anlatılmıştır. Bu 
muhafız askerlerle beraber 
yerli bir otomobil rehberi de 
öldtbiilmilştür. Hadisenin haki-
ki ıebebi anlaşılamıyorsa da 
hudut muhafızlarile Necit- Er
den hududundaki kabileler 
arasındn bir müsademe olduğu 

Tamşuvar muhtelitine 927 de 2-1 mağlıip olan lzmir muhteliti zannedilmektedir. 

lzmir, ( Hususi ) - Geçen 
hafta, İstanbul - lzmir muhtelit 
takımlarının, yakında yapacak
ları temsili müsabakayı mevzu
babis ettim. fstanbul takımları
nm kulüpçülük gayretine dü
şerlerse İzmir muhteliti karşı
sında ağır bir mağlubiyete 
uğramalarını bir ihtimal olarak 
ileri siirdüm. Bu ihtimal, bu
gün mevzubahis değildir. 
Çünkü ayni hal İzmir muhtc
litinde kendini gösteriyor. 

İzah edelim : 
l - lzmirin en kıymetli 

muhacimlerinden Altaylı Ve
hap B., saha haricinde saha 
müdürü Cemal Beyle müna
kaşaya tutuşmuş, münakaşa, 
sporculukla telifi kabil olmıyan 
bir safhaya girmiş, merkez 
heyeti Vehap B. hakkında üç 
ay boykot cezası vermiştir. 

Bu ceza şekli itibarile haklı
dır. Fakat bugüne kadar., bu-

na mümasil nice vak'alar ol
muştur ki merkez heyeti sakin 
ve sakit kalmışhr. Niçin? 

.. ·ı Bu hadise müuasebetı e, 
doğru, yanlış, akla gelen teY 
şudur: 

Vehap Altaylıdır. Altay, 
tam puvanla lzmirspor ve 
Altmordu ile birlikte şampi· 
yonluğa doğru gidiyor. Ve• 
habm Altaydan Uç ay ayrılma· 
sı. lzmirsporun şampiyon ol· 
ması demektir. 

lt-
Vaziyetin umumi şekli işte 

budur. Eğer, kulüpçü ük cere
yan ve zihniyeti devam ederse 
lzmir muhte1iti İ~tanbul muh
telitinin önünde çok fena bir 
vaziyete diişecektir. 

Jt 
Vehapıuz teşkil edilen lzmir 

muhteliti İzmir sporla bir maç 
vapmış, 2 - O yenmiştir. Fakat 
izmirspor daha faik oyna-
mıttır. Adnan 

Süleymanoviç B. 
Dün De Ayılamadı, 

Gece Öldü 

"3" tllp Veronal içerek 
derin bir uykuya dalan ma
ruf tacir Mustafa Süleymano
viç Beyin uykusu dün de geç 

vakte kadar devam etmiftir. 
Böylece iliçların alınması ile 
geçen zaman üç günli bul
muttur. Fakat hasta dün gece 
vefat etmişfr. 

Kiralık Eviniz 
V.ar Mı? 

Var ise "7., inci sayfamız
daki yazıyı okuyunuz. 

SON POSTA 
NIN 

TOMBALA 
Oyunu 

25 

MEB'USLARIN MilHiM BİR 
KISMI BU AKŞAM ISTANBULA 

HAREKET EDİYORLAR ... 

Salkımsöğütte Kanlı Bir Kaza .•• 

Küçük Bir Müvezzi 
Tramvayın Albnda 

Ezilerek Öldü ••• 

KiiçiJlc miiwzzi An/tq, diba Mor,an sotaJc ,,,.,,,..,,.,., 
.. tilnde gtıtailcen 

Bu Ja&aJ• ait talalllt ~ aee sayF.mı .. ~ ladl •ita11•••-· 

Kilyosta Bir Vapur Karaya Oturdu 

lniiliz bandıralı ( Tonelina) ismindeki ( 415) tonluk ktlçtlk 
bir vapur, Kilyos civarında atlama mevkiinde sis ytiztınden ka-
yalıklara oturmuıtur. Geminin kurtanlmaaı çok mllfknl g6rtU

mekle beraber alınan malümat, mürettebat arasmda zayiat 
olmadığı merkezindedir. 

Dtın alqam Tahlisiye idaresi vapurun kurtarılmasına imkan 
nisbetinde çalıtmak üzere tertibat almıştır. Buglln faaliyete 
geçilecektir. 

Günün Sahnelerinden 

, - Ne o ? Elin, kolun, yuzün bağlı... Tramvaj'ID altında 
1 mı kaldın? 

- Hayır, daha kitüd : tramvaya bindim. 

1 



Mart~ 

( Halkın Sesi ) 

Mesleki Temsil B lı 

DABILI R ı a·· -unun 
• 

Tarih1 

Ve Halkın Fikri , 7 a ,:,ıvank l k 
Yeni inühabnt etrafında Ve 1. QVU ÇU ll 
aon haberler, mecliste, çift
çi aı:anın ekseriyeti teıkil 

edecetiııi Ye bu sefer mes
leki tcmaile ehemmiyet 
nrileceti merkezindedir. 
Yeni vadyet kutıaında 
dün rlSrilştOj'ümaz ldmae· 
ler, bize, aıatıclakl muta
leaları a8yledller; 

Seyfettin 8. (Hukuk faktll
tesinin i'eçen aeııe mezunla
nndan) 

- Bazı memleketlerde ol
duğu gibi mecliate her mea
lekten meb'ualar olmalıdır. 

* Ahmet Şükrü B. (V akıt ga· 
aetesi aabık idare mndnrn) 

- Aklı •e başı yerinde 
ıençlerin millet Ye memleket 
itinde millet kUrstıallnden s6ı 
söylemeleri; içtimai, siyasi, 
&bsadi müessesabmızı mura
kabe •e bunlann terakkisini 
lemin edecek dilsturJar vazet
meleri kadar cazip ne olabilir 1 

* Ahmet B. (Cağaloğlu, Hima-
yeietfaJ sokak 27 ) 

- Yeki Meclisimizin ekse
riyetini kllçük çiftçi azalar teş· 
kil etmelidir. Bu ekseriyetin 
1anında sanayici, tnccar, ame
le m~b'uaları da bulunmalıdır. 

lf-
Ali R.iza 8. ( Kabatq, Bey-

tnlmaJcı ıokağı 13) 
- Bu yeni mecliste her mes

lek ve her sınıf temsil edil
mekle beraber bu sınıf ve 
meslelderi temsil edecek kim
ıelerin iyi tahsil ve tecrübe 
görmil~ kimseler olmalan fik
rindeyim. 

lf> 
Etem izzet B. (Liman ıir-

keti meclisi idare azasından) 
- Ben bu suale cevap 

Yerecek mevkide olsam, gece
leri uyku uyuyamazdım. Ense
min kalınlığı, göbeğimin şiş
kinliği böyle olmadığımı ispat 
etmektedir. .. 

Niı:amettin Ali 8. ( Ticaret 
metebi llisi müderrisi ) 

- Benim bu ıeye aklım 
ermez. 

Ticaret Mektebi MUderris'igi 
Ticaret mektebi ilisi koo ... 

peratif nazariyatı n.iiderrisliği
DC lkbsat Vekiletincc, · ticaret 
odası ticaret raportörü Hakkı 
Nezihi B. tayin edilmiştir. 

Sergisi 
---

Hazırlanan Esaslar, Çok 
Zengin Bir eser Mey

dana Getirecektir. 

lstanbul Ziraat odaaı mayı· 
nn 22 nci cuuıa gilnn Beyoğ
lunda T ahim bahçeıiade "bah
çıvanlık Ye tavukçuluk" aergi
ai namile bir ıergi açacaktır. 
Serri için ıekiz kifilik bir 
tertip heyeti tqldl edilmittir. 
Sergiye iştirak edecek olanları 
ıerek burada, gerek civarda 
1ebze •• bahçe ile · ~zel 
6tncD bt yetiıtirenlcrdir. Bun· 
Jar aerfİ tertip heyeti tarafın· 
dan hazırlanan beyannameleri 
doldurup aergide tutacaklan 

yerleri plln Uı:erinde tes
bit için Meydancıkta Şamlı 
handa (10) numaraya her gün 
saat (10) dan (14) de kadar 
müracaat edeceklerdir. 

Sergide her ıube için (5) 
kişiden mftrekkcp birer jilri 
heyeti bulunacakbr. Jtıri he
yetleri teıhir edilen tcyler 
hakkında not •erecekler, bu 
notların mecmuu birincilik, 
ikincilik gibi müklf atlan ka
zanmakta esas olacaktır. 
. Müsabaka kısımlan: 

l - Kesilmiş çiçek müsa
bakası: 2 - Saksıda çiçek müaa
bakaSJ. 3 - Limonluk nebab 
müsabakası. Tavukçuluk şu
besi: A - Mamulat ve alAt. 
B - Tavuk ırklan. C - Hindi, 
kaz, ördek, beç tavuğu. 

D - Güvercin. K ·Tavşan. 
L - Ötücü kuşlar, M -

Süslli kuşlar, kediler, köpekler .. 
Muhtelif şubelerde çok muvaf
fakiyet kazanacaklara para 
ve madalya verilecektir. 

Adana Hathnın Eshamı 
Hükumet Mersin - Adana 

hattı ve Haydarpaşa liman 
şirketi ile aktettiği mukavele
yi tatbik ederek bu tirkeUerin 
elinde bulunan 46 milyon altın 
frank kıymetindeki eshamı dün 
tesellüm etmiştir. Bu esham 20 
milyon Türk lirası teminah 
olarak Devlet bankasına yatı· 
r:lacaktır. Türk parasına temi
n&t olarak yatırılacak yarım 
miİyon altın da hazırlanmıştır. 

• • 
intihabat için Istanbula İktısadi 
10 B• ı • G•• d ·ıd· Buhranın 

ın !!Aira on en 1 Sebepleri 

Adliyede Hadi 

Ağır Ceza Mahkeıne 
de Bir Adamı V JfIJl 

İstiyen Kazım Yakalan 
itirazcıların Adedi Düne Kadar (188) e Baliğ 

Olmuştur. Hepsine Mektupla Cevap 
Gönderiliyor •• 

intihap teftlt heyetine dlln de (60) itirazcı mllracaat etmiş
tir. Şimdiye kadar milracaat edenlerin miktan bu auretle 

(188) • balij' olmuftur. Teftit heyeti dün bOtlln itfra.r.lan 

tetkik ederek aahiplerine itirazlannm kabul edildiğini ayn 
ayn birer melclupla bildirmiştir. Y alnıı itirazcılardan Ami Beye 

ıifahen tebligat yapılmışbr. Bu tebliğlerde hangi deftere Ye hangi 
11ra numarasına kaydedildikleri de muterizlere yazılmıtbr. .. 

intihap cetvelleri martın 31 incl gllnB saat sekizde askıdan 
indirilecek ve ayni pnde mllnlehibi aani namzetleri llb 

edilecektir. lstanbul meb'ualuğu için (28) inci ilk mektep 

muallimi Tahir Feyzi Beyden başka mnstakil hiçbir namzet 

müracaat etmemiştir. Tahir Feyzi Beyin istidası henllz polliıten 

iade edilmemiştir. Nisanın 25 inde lstanbul mab'ualaruun mu
batalan hazırlanmış bulunacaktır. 

Tahsisat Emri Dün Vilayete Tebliğ Edildi 
Büynk Millet Meclisi yeni meb'us intihabı için (100) bin 

lirahk bir tahsisat kabul etmişti. Dün Dahiliye veklletinden 

viliyete (10) bin liralık intihap tahsisab emri tebliğ edilmiştir. 

Teftiş heyeti azasından Avni B. tahsisat hakkında bir muhar
ririmue demiştir ki : 

- Tahsisat emrini aldık. Bu devre için verilen (10) bin 
lira eskilerine nazaran çok azdır. Maamafih biz tasarrufla ba 
tahsisab idare edeceğiz. 

• Cetvelleri çoğaltmak için çalışan daktilolarla andıkları 

idare için hariçten seçilen (489) kitip ve memura verilecek 
ücretler Şehir meclisince takdir edilecektir. 

Konya Meb'uslarında Çok Değiş3k1ik Olacak 
Konya - Konya ve Aksaray meb'uslanndan Refik Beyden 

maadasının yeniden intihap edilmiyecekleri söyleniyor. Eski 

belediye reisi Kazım B. de bir gazete çıkarmak teşebbilsün
dedir. Konya meb'us adedinin (12) yi bulması lazımgelmektedir. ---------·.--------
Mavnacıların 

Şikayeti 
Liman Şirketi Çok 

İş Veriyor 

Sigortacıların 
Haksızlığı 

Malları Pahalıya 
Sigorta Ediyorlar 

D ö r t Senelik İstihsal ~J 
M dd l . Ai C } Bundan bir buçuk ay e J' a e erıne t etve Şehremininde, Ôrümceiuiıd 
Bu Sebepleri Gösteriyor aenıtinin arabacı kahyası ~.~ 

- Mehmet, arabacı Zağfer taPJ 
latanbul ticaret borsası, muh- dan ö ldürüldü. Dün Zağfer~ 

telif mahaulibmızın ( 1927 ), ağır c~:ı::d~ muhakem~si ,.:l~ 
(1928), (1929), (1930) ıenele- Katil hasta idi. Mahkemeye .
rine ait istihsalit, fiat ve ih- memişti. Fakat heyecnnh birL~ 
raçlar hakkında bir bülteo hakeme dinliyeceklerini ıa;;.. 
neşretmiştir. edenl~r salonu doldurmutl ~ 

Bu bültene göre (1927) Re- l3unların arasında arap Mehlll: 
nesinde (J 12), ( 1930) senesin- hem~ireznder;i Aluaroyh J<ıasıİ 
de (641) ton afyon istihsal da" vardı. 1" 
edilmiştir Uıtrine tabanca.srnı almtftı. ~ 

• tilin ıelmeditindcn, nıuhakP"" 
Afyonun okkası ( 1927) nin bAfka bir (Üne buakıloı-' 

•e"eıinde ( 2945 ) kuruş iken dan yese dilfm'1ftü. Mahke.oıed" 
( 1930 da ( 1756) kuruşa çıkarken katilin arkadqı fc~ 
dllşmUştür. 1927 senesinde Efendiyi kapıda görünce dayııı• 
(1,333,151) ton buğdaya muka- mıyarak hemen tabancasını çe~ 
bil (1930) senes:nde (2,826,476) miş, bir el ateş ederek kaçınıttı'' 
tonluk mahsul ahnmışbr. Yal- S~a~ •esi, ortalıtı heyec•~ 
nız buğday • .ı okkası ( 1927 ) duşurmOş, derhal kapılar k•P 

• k ·ı · ü 1 • nfl1ıf' ıenesınde ( 16, 15) kuruşken nara samı enn zer erı ara ıt 

( 1930 ) senesinde fiat ( 9,38) br. Fakat tabanca buluoauıatJlot' 
kur d" Ü til yalnız kovan bulunmuştW'. 1' .u. 

uşa uşm ş r... . şun hedefine isabet etmeıııiş"' 
Fındık mabsrlune ı;-elmce: y 1 'dd tll k'b ..ıel 

apı an fi e ta ı at ne .. _ .11 
(1927) de (29898); (1930) da ainde Kbım Çemberlitaıta t11fll" 

(52,307) ton kabuklu fındık muş, isfü;v~p edilmit ve t••JJ 
istihsal edilmiştir. oluomuıtur. 

1927 senesinde (38,005) ton 
pamuk mahsulüne mukabil( l 930) 
da rekolte (46, IOS) tondur. 

Yalnız fiat 1927 de 86 ku
ruş iken 1930 da 67,28 kuruşa 
düşmüştür. Tiftik mahsulabmız 
1930 senesinde J 927 senesi 
mahsulünden fazla ise de fiat
lar 1927 senesine nazaran 
epeyce düşüktür. Memleketi
mizdeki iktısadi buhranın se
beplerini bu rakamlardan an
lıyabilirsiniz. 

Etabli Vesikararı 
Muhtelit mübadele komlayonu 

diln aktettiği içtimada mahut 
etabli vesikalarının dağıblmaaını 

tearı için yeni bir tili mübadele 
komisyonu teşkiline karar ver• 
miştir. 

Gazi Evi 
İhale Edildi 

\iazl evinin lnıası dün uıf ~ 
Aciman ve Bedrı Beylere ib 
edilmlttir. Ev gelece:k kı,ın o~ 
sına doA-ro biitün qyaaile h• 
olacaktır. JI 

Şimdiki Çankaya klişkü. I 
bütün etYaalle bir mGu bahP 
saklanacakbr. 

Divam Muhasebat Reisligi
· Namzeiler 

Mavnacılardan bir grup dün ti- Sigorta ti.rketleri vapurları-
caret müdüriyetine gelerek liman mıza yükletilen mallan fazla G 1 t d T 

· k t' d 'k" t tm' ı d' a a asaray a ayyare .. şır e ın en şı aye e ış er ır. fiatlarla sigorta etmektedirler. 

BQtçe ve Maliye endlmett~ 
Divanı muhasebat reisliğine J,t"" 
bul meb'uau Fuat ve muha•~ 
umumiye müdürü umumi•i 
mık Beyleri namzet göaternılf~ 
Meclis huıün bu 1kl zattaa bit 
seçecektir. 

Turing KulUp Mavnacılar, eskiden bir Galatasaray talebesi motör-
mavnnda iki mavnacı kul· Bu fiat fazlalığma sebep ola- süz bir tayyare imaline tcşeb
lamlırken şimdi bir mavnacı rak da sigorta kumpanyalan büs etmiştir. Bu t~ebbüs bir 
kullanılmasını ve iki kişinin vapurlanmızın eski olmasına 

b 1 b h , spor hevesi mahiyetindedir. 
göre i eceği ir işin em mes • ileri sürmektedirler. Vapurcu-
uliyetini ve hem de yükünil lar vapurlarımızın sık, sık ta- sigorta kumpanyalanwn haksız 
bir kişiye yükletmenin haksız· 
lık olduğunu söylemektedirler. mir edildiğini ve binaenaleyh olduklarını tesbit etmiştir. Oda, 

Diln Turing kulübün idare ~ 
y~ti toplanmıf Ye timdi •eY•d-' 
iflerile de meşgul olduğurı 
kulübün adını "Turinr ve ot' 
mobil kulüp" • çevirmiıtir. ,J 

13eynelmilel Turizm koııf / 
25 nisanda lstanbulda topı-ı' Ticaret müdüriyeti meseleyi bu iddianın varit olmadığını haksızlığın tamiri için Ticaret 

k caktır. tetkik etmektedir. söyleme tedirler. Ticaret odası müdüriyetine müracaat elmiştir. .A 

=================-"'"================================================================~-

Son Posia'nzn Resimli Hikayesi: 

ı: Komşu 
tup almışam. 
mı ıeldi? 

- Ne o Hasan B. ? Bir mek- ı 2: Hasan B. - Para değil ama so
aeviniyoraun. Bir yerden para nunda çok para var... Beni Amerikada 

.. l-lolivut" a çağırıyorlar. 

(/ 

3: Hasan 
beraber oyun 
caklar ••• 

Pazar Ola Hasa~ B. Ve Sinem~ 

"-------------~ 
bil

. ,, 
oynıya ıt 

oymyacağım, filmimi alA- sin 1 3~dn var mı ? 
B. Orada Şarlo i!e l 4: Komşu - Seıli filim 

Hasan B. - Orası Amerikadır, 
istediğim kadar yiikıeltebilirim 1.. 

-~ ,esJ 
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Sayfa 3 

Hergün 
Muhtelit Tedrisat 
Onlar 

1 l_Son Posta!!ın Resimli Makalesi Acul Olmak Güzel San' atlar -Tamburi 

Ve Biz 
M. ZEKERiYA 

de!:a~. vekaleti iki sene -
ittin n ilk ve orta mektep
kek bazılarında kız ve er
llıak talebeyi bir arada okut
tecrüb tecrübeleri yapb, bu 
ti eler muvaff akiyetli ne-
ceier ve d. ş· d liin r ı. ım i bu usu-

bazı tarnirni düşünülüyor. Hatta 
lt .Yerlerde lise tahsiline de 

Şnıı} ed"l k · · D·· 1 ıne ıstenıyor. 
, lanılı~ne kadar haremlik, se

llan hayatına alışmış bulu
•ıncİ Ve kadınları kafes arka
lar a Yaşatan neslin çocuk
d llıı, kız ve erkek bir ara-
le~.1~kutmak bize aykın ge
tıı • ır. Fakat muhtelit tedrisat 

ese}e • b" 
L • • sı ır pedagoji mese-
ttsıdır. 

~iirısi terbiye ile meşgul 
,. tuk agoklar, kız ve erkek ço

llttıların birbirinden {uzak ya-
. ltı alannda mahzur hulundu

Ç nu beyanda müttefiktirler. 
~cukJar tahsil ve çocukluk 
d Yatında birbirlerine arka
) llf 01ınasını öğrenir, beraber 
tr~~nııya alışırlarsa, hüluğa 
~ı ten sonra ahlaken metin 
la 111'Ya muvaffak oluyorlar. 
a;eçte, İngiltere ve Amerika-
letd k~ann, diğer memleket
.... ekı kızlara nisbetle daha 
"«Aet· 
~ ın, .daha vakur olmalarının 
erk Oleti buradadır. Halbuki 
kra ekten uzak yaşamıya mah
~ kalmış bir kızla, hayalında 
Rt ~la arkadaşlık etmemiş bir 
~Cltl cinsi mukavemeti za-

,1 b r. Bizdeki gençlerin hayatı 1:n en kuvvetli misalidir. 
il ~ tulıtelit tedrisat meselesini 

' lt::Uftuğumuz zaman, mektep
tih ~ de haremlik, selamlık 

" ~etinin devam rtmemesi 
lltı geldiğini ve nihayet bu
ltııı~ hir terbiye meselesi bu
di, Uğunu kabul etmek zaruri
de ~. Bu meselede tarkh gibi 
ıt·iil, bir garph gibi düşüo-

'Yt alışmalıyız. .. 
t londra ile *oelhi ar~sında 
f~n giin ilk defa telsiz tele
Ol konuşmıya muvaffak 
-:Uflar. Deyli Meyi gazetesi
'--b Dclbi muhabiri Hindistan 
"1 erlerini bu telefon vasıta-

e Razetesine bildirmiş. 
~ IUrikadan kalkan bir İngiliz 
6ç~lreai ( 6000 ) mil mesafeyi 
dr, 6rt günde katederek Lon-

"'~' varmıı. Bu suretle ce
~d ~ka ile İngiltere ara
k..aı lkı mesafeyi ( 30) glbı 

bııı~. 
~İt .\ınerikada ( 80) bin tonluk 
)'Qtla~nsatlintik vapur yapı
f'iıt -- llllf, yani bizim Seyrise-
lilkı .. "-•Purlannm on misli bü

~tünde. 
~ Şif.ro Triblln gazetesi bir 
kttı!"' araıete için (55) vagon 
~ laıuamyormuf. 

~--evyorkta ( 1 10 ) kath bir 
lıı r~pıyorlanmş. 

berı ~liı gazetelerinde bu ha
'1.1>~~ okurken, Merihe ait 
~~ okuyorum sandım. 
~lh.hı - .. fark, bana okadar 
~,,'UC goründn. 

Bir M 
lını· emur Ortada Yok 

h tein-, 25 (Hususi) - Bura
l'lll<)1 e~ haberlere göre Ba
AJia;ti ususı idare müdürll 
l>•ta .

1 
n B. miihim miktarda 

A..tcttııı e orta.dan yok olmuştur. 
•'til~ bulunması için_ emir 

1 - Bütün hayatınız, bütün muvaffakiye- j 
tiniz üzerinde bir kelimenin oynadığı rolil 
bilir misiniz? Bu kelimelerden biri ıudur: 

Tehir. Dursun tetkik edelim. 

2 - Karar vermekten korkanlar daima 
bu kelimenin albna iltica ederler. Katı 
karar vermek zamanı gelince eli titriycn, 

tor d6ken kimseler, korkakbrlar. 

S - Kararr.ııların ağz.ında dolaşan bir kelime 
daha vardır: A('ele etme, "Eğer,,, "Acaba,.. "Fakat,, 
hrlııı başlıyan bir aürü mazeretler kullanırlar. Seri 
karar veremlyenler1 ani fınat ardan istifade etme• 
atnl bflmlyen, kendisine ıüvenemlyen bedbahtlardır. 
Karannuı aerl verinb:. 

Refik 
Konseri 

P. S. 
Bu sene, edebiyat biraz 

müstesna, güzel san'atlar, hele 
musiki ve resim hareketleri 
birbirini takip ediyor. Fırça, 
yay ve mızrap kalemden daha 
aal. işte bir konser daha. 
'>efikası Fahire Hanımla Türk 

u iki aleminin en şerefli 
ç ftini teşkil eden tamburi 
l:.,.efik Beyi de hem sazı, bem 
de eserlerile sahnede görü
yoruz. 

Bu sazın kudretinden lıaklı 

•• •• 
BUGUNUN TELGRAF HABE ~E 

• olarak çok bahsedilmiştir. Besl . tekfir Refik Beyin, sazende 

1 

Refik Beyle güzel bir müsa
bakaya giren maruf eserleri do 

Bmmll!lmm•mımmı3!1:•••-••••ısıı••••r.m•mım-•-mii .... ___ •_lliliiill:S!ı="!%'mcmEl!l::mlm;!~!!i'ilii~M:-:~ var. Fakat açık söyliyeyim ki 
bunlar arasında opera parça-

Balık esirden 
Bu Devrede 10 Meb'us 

Çıkacak 

Bahkesir, 25 ( A. A. ) -
Meb'usan intihabı teftit heyeti 
bugün Vifayet idare heyeti ile 
birlikte bir içtima aktetmiş ve 

Vilayet: erkek nüfus miktarını 
teshit eylemiştir. · 
Hazırlanan mazbataya nazaran 

Balıkesir viliyeti bu intihap 
devresinde ( 1 O ) meb 'us çı
karacakbr. Belediye intihabı 
için encümen bugün teşekkUl 
etmiştir. 

Bir Müstantik 

İncesu Müstantiği Ağır 

Cezaya Verildi •• 

Eyüp sulh mahkemesi ki· 
tiplerinden iken Kayseride 

• 
Alman - Avusturya itilafı 

* * * Ortalığı Karıştırdı ... 
Londra, 25 (A.A) - Royrer ajansının Paristen aldığt bir 

habere göre M. Briyan ile M. Henderson Avusturya-Almanya 

gümrük itilafı meselesi hakkında bir anlaşma hasıl etmişler 

ve lngiltere hükumeti hemen harel<ete geçmiye karar vermiştir. 
İngilterenin Berlin sefiri ve Viyana orta elçisi bu hususta 

siyasi teşebbüsatta bulunmak için talimat almışlardır. Bu me

selenin Akvam cemiyetinin tetkikine havalesi lazımgeldiği Al

manya ve Avusturya hükumetlerine iş'ar edilmiştir. 

Paris, 25 ( A.A ) - M. Briyan. meb 'usan ve ayan hariciye 

encllmenlerinin reislerini nezdine kabul etmiştir. M. Briyan, 

Avusturya - Alman gümrük itilafı projesinin ortaya çıkardığı 

vaziyet hakkmda reislere sarih malumat \'ermiş ve ezcümle 

Avusturyanın mali vaziyetinin yÜKJeltilmesine müteallik olup Akvam 

meclisinin delaleti ile aktolunan ( ı 922 ) tarihli protokolün 

ahkimım muhafaza hususunun Akvam cemiyetine aidiyeti 

mahfuz bulunduğunu hatırlatarak demiştir ki : 

" - İşte bundan ~olayıdır ki bu proje bir neticeye bağ-
lanmadan evvel Cemiyeti Akvam meclisinin bir söz söylemiye 

İncesu müstantikliğine tayin lüzum görmemesi mümkün değildir. 
edi!en Behram Vehbi B. bir ... .._ ______ _ 

tereke meselesinden dolayı İspanyada l\"1üsademeler Başladı 
İstanbul ağır ceza mahkemesi~ 

ne verilmiştir. Hadisenin esaaı Madrit, 25 (A.A.)- Darülfünunlular birliğine mensup ta-
şudur: lehe, zabıtanın almış olduğu vaziyeti protesto maksadile 24 

Behram Vehbi B. Eyüp sulh 
ıh saatlik bir grev yapmıya karar vermişlerdir. Tıp fakültesi 

mahkemesi katibi iken san ve 
Pakize isminde iki Hanımın da talebesi, sokaklarda nümayişler yapmışlar, arbedeler çıkmasına 
birer tereke davalan varmış. sebep olmuşlar, sonra fakülte binası önünde barikatlar (manialar) 

Tereke hakimi de Mevlut yaparak polisle şiddetli bir ateş taatisine başlamışlardır. 

Ziya Bey imiş. Talebeden (3), polisten bir kişi ölmüş, bir yüzbaşı ağır 
İddiaya nazaran Behram B., surette yaralanmıştır. Müsademe bliyük bir şiddetle devam 

tereke hakiminin haberi olmak- etmektedir. 
aızın bir sabm karara vermiş, 
alakadar hakimin imzasını at· 
mış ve kendisini de sabm me
muru tayin ederek terke işini 
tasfiye etmiş. Bu mlinasebetle 
de muhtarla imama yirmişer lira 
süküt hakkı vermiş. Mahkeme 
alakadar şahitleri dinliyecektir. 

Trabzon'da Bahkyagı 
T rabzonda tesis edilmiş olan 

balık yağı fabrikası faBliyete 

geçmiş, konserve fabrikuı da 

ihracata başlamıştır. 

Liman Şirketinin Heyeti 
Umumiyesi 

Liman 11irketi heyeti umu
miyesi 29 martta toplanacak-

tır. Maliye vekaleti heyeti 
umum.iyeye vekalet namı-
• na. evvelden olduğu gibi 

Nesim rAazelyah Efendi lzmirin Su Ve Elektriği 
Berutta füceten vefat eden İzmir, 25 {Hususi) - İzmir 

Nesim Mazelyah Efendinin belediyesinin lş bankasından 
tahnit edilmiş olan cesedi bu borç aldığı iki milyon liradan 
akşam şehrimize getirilecektir. 1 (300) bin lirasmm Karşıyaka
Cenaze merasimi Pazar günli nın su ve elektrik işlerine 
yapılacakbr. aarfedilmesi kararlaştmlmıştar. 

, 
• 
ister 

• 
lnanınal 

• 
ister 

• 
inan, 

latanbul Darülflinunun- man almakta devam edi· 
da, eski teıkilattan kal· yorlar. 

ma bir ilihiyat faknltesi Zaten liyik Cümhuriyet 
vardır. ·d 

Tahkik ettik, bu fakül· 1 aresinde bir ilahiyat fa-
. kültesinin bulunması bile tenin üç dört muallimı 

vardır. Fakat ya bir, gariptir. Fakat talebesi 
yahut iki talebesi u:ıev- olm~ya?, ve bu ıureUe hik
cuttur. Muallimler hitap . meti vucudu kalmıyan fa .. 
edecek talebe bulamadık- kültenin idame edilmkto 
lan için muntazam ders olmasına nazaran, artık 
verdikleri de yoktur. Fa- Darillfilnun teşkilatına 
kat maaşlarını muntaza- mükemmeldir diyenlere: 

ister inan, ister inanma/ 

Pangalos 
Muhakemesi Bitti Ve 

Beraet Etti 

Atina, 25 (A. A.) - 1928 
de yapılan intihabat esnasında 
vuku bulan kanlı hadiselerden 
dolayı zan altına alınan sabık 
başvekil jeneral Pangalos be
raet kararı almıştır. 

Frengi Bir şırmga ite 
Tedavi Edilemez 

Şehrimizde bulunan Fransız 
profesörü doktor Gaurgerot 
bugün hastanelerimizi ziyaret 
edecektir. Profesöre, Frenginin 
bir tek şırınga ile tedavi edi
lip edilmiyeceği hakkında bir 
zamanlar doktorlarımız arasın
da çıkmış olan münakaça söy
lenmiş ve profesör bunun im
kansız olduğu cevabını ver
miştir. 

Bir 01kikada Tıraş 
Almanlar elektrik ile bir 

dakikada 'tıraş olmak için yeni 
bir usul keşfetmişlerdir. Bu 
usulü tetkik için 15 mayısta 
Pa::İ3te bir . berber kongresi 
toplanacaktır. Berberlerimizin 
bu kongreye iştirak edip et
miyecekleri malum değildir. 

Kibar Terzi!. 
Müşterisine Kızmış 

Ve Makaslamış 

Tünelde Eksper sokağında 
2 numaralı evde terzi Klara ile 
artist Zehra H. arasında, bir 
elbise meselesinden kavga çık
mış, Madam Klara makasla 
Zebra Hanımı yaralamlŞhr. 

Laf Atını' 
Kasımpaşada oturan Mell

bat H. mektebine giderken 
Salih ismind~ birisi kızcaj'ıza 
lif atımş, yakalanmıştır. 

1 

Bir Kadın Eniştesini DövdD 
Fatihte oturan Hikmet is-

minde bir kadın eniştesi 
Kemal Efendiyi dövmüştür. 

Bir Hamalı Oç Yerinden 
Yaralad~lar 

Galatada yolcu salonunda 

1 
Hasan ismindeki hamal, Salih 
isminde birile kavga etmif, 
Salih bıçağını çekerek Hasanı 

Defterdar Şefik beyin değil, 

Maliye vekaleti muamelatı 

naktiye mtidürü Sırrı beyin 
tirak edeceğini bildirmiştir. '---·----------------------_J 3 yerinden yaralaıruşbr. 

larım andıran garip, halta gü• 
lilnç parçalara, "Kadıköy gü
zeli,, gibi Şehzadehaşı kanto
lannı andıran fantezilere tesa 
düf ediliyor. 

İkinci mühim bir nokta. Ha
lis alaturka eserlerin icrasında 
piyano çok hantal, kaba, ter· 
biyesiz bir alet. O nazik ve 
hisli kemençeyi, o deruni ve 
mistik tamburu boğuyor. Hatta 
gür sesli Vamık Beyin tegan-
nilerine bile müdahale etti ve 
onun tabii bir tonla okuma· 
sına mani olarak kendisini had· 
dinden fazla zorlamasma sebe-
biyet verdi. 

Halbuki yalnız kemençe ve 
yaylı tamburla çalınan eserler 
ne güzeldi. Bilhassa Fulya 
Hanımııı okuduğu " Ninni " 
on defa tekrarlanmıya layıkb. 

Programda Lem'i ve Refik 
Beyin eserlerinin ekseriyeti 
teşkil etmesine de muarızdım. 
Hele, tekrar edeyim, Refik 
Beyin alafranga düzmesi eser• 
leri çalınırken sa!ondan iki 
kere dışarı fırladım. 

Herşeye rağmen Refik Beyi 
Fahire Hanımı, Vamık Beyi, 
Fulya H. ve arkadaşlarını 
hararetle alkışlıyanlardan biri 
de bendim ve halis musiki· 
miziıı sesini duyduğum zaman 
ellerime verdiğim bu şiddetli 
hareket emrinde hiç te müba
lağaya düşmş değildim. 

Zabıta Vak'aları 
Günün Hırsızlık, Kavga, 

Yangın Hadiseler 
Kansını istiyen Ali Rıza 

isminde birini yaralıyan ve 
kaçan Cilveli Çingene Mehmet 
dün tutulmuştur. 

* Beyoğlu sinemalanndan birin-
de bir hadise olmuştur. Ra
gıp Bey isminde bir zat 
büfeden bir bardak su içmit. 
on beş kuruş istemişler, mn
nakqa olmuş. büfeci Kiryako 
garson lzakla birlikte hakaret 
etmişler ve tutulmuşlardır. .. 

Madam Azaryan isminde 
bir kadın Taksimden geçer
ken Mehmet isminde bir ya. 
kesici madamın kolundaki 
çantasını aç.arak içinden t 2 
lira ahjJ kaçarken bekçi Recep 
görmüı, Mehmedi tubnq, 
paralar madama verilmiştir. 

• Bebekte Y ılanlıyabdan yan• 
gm çıkmıı, söndürü:mtiştür. 

• EyGpte, bir eyde mühim 
miktarda ça'.~ı eşya bulun
ın".lŞtur. Buruar palto, manto, 
balı gibi eşyadır. Çe~c ef.. 
radı aranıyor. 
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Burada havalar ıfi.zel rittiği için .tz bu sene kar ve 
bmla oynıyamadınız. Fakat Şimal memleketlerinde çok ıopk 
olur. Orada çocuklar kardan, bu resimde &"ördUğünüz fili yap
mıpar. Hortumuna binip oynuyorlar. Güzel bir oyun, değil mi? 

Merak Ettiniz Mi? Bahar Oyunları 
Polisler Niçin 

Parmak izi 
Alırlar? 

Ekseriya duyarsınız: Polis 

filin kitinin parmak izini almış. 

Buna sebep polisin bu parmak 
w vaıntaıile hırsızı bul:ıbilme-

aidir. Eğer parmaklarımızın 

ucuna bakarsak birtakım 

firinti çıkıntılar görilrilz. Bu 
ririnti ve çıkıntılar herkeste 
ayrı ayrıdır. Şimdiye kadar 
bunların iki kişide ayn olduk

ları görülmemiştir. Onun için 

polis yakaladığı her hırsız veya 

katilin parmağının ucunun 
fotoğrafını alır. Bunlar dosya
lar içinde saklanır. Sonra bir ev, 

veyahut dükkana hırsız girip te 

tozlu bir yer tutunca tabii 
orada parmaklarının izi kalır. 

Polis bnnun fotografım a!ır. 

Sonra doıyalardaki fotograf

larla karşılaştırarak bunan 

.. ki hırsızlardan birinin olup 

elmadığını bulmıya çalışır. 

Belki bir zaman gelecek ki 
herkesin parmak izi alınacak. 

Ve ıonra herhangi bir hırsızlık 

Teyahut katlolunca alınan par

mak izini dosyalardaki parmak 

lılerile karşılaştırıp hırsızın 

'Teyahut cinayette kim olduğu 
anlqılacak. Çünkn parmağı

mızın ucundaki çizgiler doidu· 
fumııx zaman nasılsa, büyU

clntnmtız zaman da 6yledir. 

·Hiç deiişmez. 

----· 
Açık Havada Arkadaş-
larınızla Oynıyacağınız 
Oyunlar Hangileridir. 

Bu oyunun ismi dokuz de
lik olmakla beraber defiklerin 
adedi oyuncuların adedine sıö
re değişenilir. Kaç oyuncu 
varsa yere okadar delik açılır 
ve her birinin içine üçer ta
ne küçük taş konur. Bun
lara yumurta denir. Oyuncu-
lardan bir tanesi biraz uzak
tan topu yuvurlar. Top de-
liklerden birinin içinde durun
ca oyuncuların hepsi kaçar. 
Yalnız top düşen eliğin sa
hibi kalır. Topu hemen alır. 
Ve kaçanlardan birisine ata
rak vurmıya çauşır. E~cr isa
bet ettirirse vurulan çocuk 
yumur' alarmdan bir tanesini 
kaybednr. Yani cnun deliğin
den bir yumurta çıkanlır. Ve 
bu ıefcr to u o yuvarlar. 
Eğer atan çocuk vuramazsa 
onun . deliğinden bir yumurta 
çıkarılır. Yumurtalarını en 
son kaybeden çocuk oyunu 
kazanır. 

Çapraz Top 
Bu oyunu iki kişi oynar 

ve ikisinde de birer top bu
lunur. Bu iki k;şi1 aralarında 
iki metre kadar mesafe bıra

karak karşı karşıya dururlar. 
Bir, iki, üç deyince ikisi de 
topları karşısındakine atarlar. 
Ve öteki topu yakalar, hemen 
yine atar. Böylece atıp 
tutmakta devam ederler. Topu 
düşüren oyunu kayheder. Bu 
oyun lçin kestane veyahut 
batka küçük birşey toptan 
daha iyidir. ÇUnkü asıl marifet 
bu oyunu çabuk oynamakbr. 

[ MEKTEPLİLERiN RESiMLERi] 

Ankara erkek liıeai d3rdllncll ıınıf talebesi tabiat muallimleri 
Malik Beyle bir arada •• Bize mektebinize ait resimleri sıönderiniz. 

Saatin Rakamlarını 
Beş Kısma Ayırıniz 

Bn Bilmeceyi Doğru Halledenlerden 100 Kişiye 
50 L i r a l ı k H e d i y e V e r i 1 e c e k t i r 

Yukardaki saatlere bakımı. 
Bir numaralı resimde saatin 
rakamları bir çizgi ile ikiye 
ayrılmıştır. lki taraftaki rakam
ları cemcdcrscniz iki yekünun 
birbirine müsavi olduğunu gö· 
receksiniz. 2 numaralı resimde 
saatin rakamları üç müsavi 
kısma aynlmıştır. 3 üncü re

ıimde d"'rt müsavi kısma ay
rılmıştır. Rakamları toplarsanız 
he sinin yekunu (25) çıknr. 
Bunu temin için de ( X) işareti 

rakamım ikiye ayırmıştır. 
Şimdi bi!mecemiz şudur : 4 

numaralı saatin rakamlarını 
beş kısma ayıracaksınız. O 

· ımrctle ki her kısımda kalnn 
rakamlann yekunu birbirine 
müsavi olsun. 

Bilmeceyi doğru halledenler 
cevaplar mı idarehanemıLde 
bilmece muharrirliğine gönder
melidirler. Cevaplar iki hafta 
aonraki Çocuk sayfasında ncş
redilccektir. 

ÇOCUK ŞİİRLERi 

GÖRÜNMİYEN KÜRK 
HALK 

Vaktile bir vezir varmıf, 
Zulmü memleketi sarmı,, 

Hem halk, hem de ırz düşmanı 
Beklerlermiş çıksın canı. 

Bir gün de fÖyle emreder: 
- Bana bir terzi bulun, deı, 
Geziyorum eski püskü, 
Eaki olmaz vezir kürkü. 

Yedi ıündür mühletiniz, 
Çabuk bana iletiniz; 
Yoksa sizin • Allah bilir • 
Başlarınız hep kesilir. . 
Adamları bin telaşla 
Didinirler c-anla başla ; 

Az giderle, öı. giderler 
Dere tepe düz giderler 

Bulamazlar usta terzi 
Derler: - " Hemen lteser bizi 
Kör olaaı zalim adam, 
Mühlet bitiyor bu akşam! " 

Artak •on dakika relir 
Küçük Ufak çıka relir: 

- " Ben birini tanıyorum 
O yapacak sanıyorum 
Bizim vezirin kürkünü 
Gelecekmiş cuma srüniS. " 

Büyilk bir mecllı kurulur 
Elpençe divan durulur 

Cuma ıUnfi 1ellmhkta 
Gayet resmi bir kılıkta. 
Herkealn artar telltı 

MASALI 

Garününce terzi bat•· 
Terzi fakat kurnaz aclamt 
-" Bir zalime, der, kul '.olmam, 
Vereyim de rnzel bir den 
Hayretlere dalam herkH• 
Etilip el etek '5per: 
- Ey vezirler veziri, der 
San'ahma ben taparam, 
Hali• aamur kürk yaparım, 
Ne lrand~ ne Turanda 
Yoktur dengim bu cihanda 
Önce sana bir &ÖLÜm var: 

-"Baza gözler a-örmez, bakar, 
Gerçi usta bir adamım, 

Tutmuş bütün yurdu namım, 
Yaptığım kürk beğenilir 

Lakin onu görebilir 
Fenahk ne hiç biJnıiyen 

Hakikate boyun eğen 
O en namualu insanlar 
Fazilete tapınanlar. 

Yapacağım kürkü fakat 
Beycnmezsen yartıver, at 1,. 

Uzun aylar geçer, bir ,an 
Bir kır atla eder sökün 
Terzi batı uça uça, 
Elincie bir atlaa bohça. 

Bunda bir sır olsa gerek 
Diye erkin dizilerek 
Golıln bekler bQyük vezir, 
Fazla ıürmez o da gelir. 

(Arkaaı var) 

·~ 
insanlar tayyare yapmakla kalmadılar. Şimdi de kuş .. 11~ 

uçmak için kendilerin• kanat yapıyorlar. Burada gördüğUll t 
resim ~te bu kanatlatdan biridir. Bunun ortasına oturuY0 

yUksek bir yerden kendilerini bırakınca kut gibi uçu~ 
- - ' 
Fare BilmecemiıJ 

Halledenlet ""' ogru 
Yüz Kişi Hediye 

Uğrıyarak 
Kazanmıştır; 

Hediyelerinizi 
ı . ' darehaneıuıı 
Alınız .•• 

iki hııfte evvelki Çocuk ıayfaaında 
••trettltlmlıı fare bllmecealnl doğru 
halledip hediye kas.ananların lılmleri 
ıı~ajıya yazılmıthr. 

Kedi bey;;ıı; fareyi en ıonraya bırak
mak için beyaz fareden ıonrıı ikinci 
relen fare<I n a ılaınıyn bıış!amı!fhr. 

lııtanbıılda bulunan karilerim z cu
mıırtcııındcn itibaren idarehıınembe 
uğrayıp hediyeler nl alabilirler. Taşra 
lı:4rllerimi%1n hediyeleri po•ta ile gön
de·llml t r. 

Kadıltöy Şemiltap ıokak 5 Metin B. 
ltlr fişe kolonyıı, Beşiktaş 19 uncu 
o...ektep 302 Orhan B. bir dolma ku-şun 
k.ıılemi, Seh:ıadcboşı Ho~kadem Med
rese sokak S Hıdayct B. bir çakı, 
Gelenbevi crta m~ı tebi 441 Ho.yrcttl.'l 
B. bir kutu ı;ı kcr, Malt pe askeri liıesl 
2650 Llit ü R. bir kutu kuru boya, 
Ccrrahpa(la Cami ıokıık 18 Heşııt B. 
bir lpdt mendıl G lenbevl orta mek
tebi 251 Muztnhı B. çlkulata, Gazi O man 
Pat e •lebl 91 Clh .. t B. lugat k t bı, 
l;tanbul erkek l.srs IC 2 FclıimB. lı nta, 
Üskudar 20 nci mektep 122 Adnan B. bir 
kutu oeker kıı.z:ınmlşlardır. 

lbüm l{azananfar 
Yo gat Cümhuri}et mektf'bi ü5Uncl1 

ıınıf TUrklin, Pertevnirııl l'sesı 74 Enver, 
;,,.nkıırn Ökaüxcc m:ıhallc•İ Yenişehir 
eaddeııl -49 Sedat, Şi ti Terakki ll~ui 
lif Necdet, Be.,lktıı~ S:nanpaşR Az.i:ı~iye 
caı.:dcııi l26 Kadri, Adıtna orta mektebi 
264 Kcmnl, Konya Hlklmiyeti milliye 
mektrbl 13:> Ahmet, Ankara Ticaret 
mektebi üçüncU sın ıf Semih Lütfü, 
Ankara Saknryo mektebi 140 Şjkrlye, 
Ank:ıra Ziraat bankaıı Naci B. oilu 
Necati, Eakişehlr llaeıl 6 Cahlt, Ariana 
Pollı mUdGrltlğil adli kısımda Şakir, 
Bilecik nafıa batklHlbl Mehmet, Ad:ına 
liaeıl aınıf 9 Salt, Burdur Gaxi mektebi 
Cemil Mahmut, Ankara ticaret mektebi 
ııoıf 2 Zehra, Yozgat fsmet pa9a rpek
tebl 71 RttflÜ, Konya erkek liaeıl 609 
Hlhnl B. ve Hanımlar. 

Kitap Kazananlar 
Anl..arıı erkek llıeai 187 Enver, An

kara CGmhurlyet mektebi 178 Faul, 
Ankara kı: lisesi 140 Münire, Çengel
ldSy orlA mektcl>l .,~.ı6 Salt, Galatasaray 
llıesl 619 Hikmet, Eyüp orta ıaektebl 
t5S Cemal, Dwlet Demlryolları depo• 
ıunda Hllae~ in, Gdenbevl orta mektebi 
"1 Ceır 11. :)ivat Cümlırfyet mektebi 264 
Mflterref1 lnılr erkek llıul 1S9 Nu•ret1 
Urfa alay S imamı kerlmeal Mellhat, 
Konya 11 .. ct 567 Klzım, Bountl1 rase
te bayll Behyc~1 A.nkara erkek liaesl 76 
N.ealm, Aııkara erkek llse•I 55 Rauf, 

d 
... ,ı~ 

A)dın a Aydın matbaası ndıı ı:nU• ~ 
Ahmet, > nkara erkek ll•eaJ .;4 f(e 
Menem'!n Yanıkköy mekt bi başıtı11 

mi Nuri Sermet B. ve Hanımlar. 

Mendil Kazanan~ar ~ 
Vefo orta mektebi 411 Fikret, e~ 

Teraklfl İİ•esi 91 Sedııt, KadıkÖY ~ıt! 
ınektclJI 90 Talftt, Şltli yeni rıı' 'I 
Mebruke, lıtanbul kız ort mektebi ,.r 
McJllkat, Da•lişşefııkı.ı mektebi 9'8 ı-1 
me~ Vefa ona mektebi 107 GalıP• 
dıkoy Ku9dill Nedime, P< rt"" ,,, 
lı•e•l 302 Cevat, Gl.id pr rnf'kteLı ~J 
S Nuauıt, Fatih Hurrt:mça\'llŞ s0p1 
Melıha, l'totalt~pc askeı1 Usu;' 11~ ı' 
ğ:ın, Hıırbııe mekteb" piyadecltıı. tı 
allıml Hü•nlJ, Fener lnccbrl •' ~ 
MJrüvvet1 Onuncu mektep 1-S te 
bule H. ve Beyler. " l 

Birer Düzine Z:rf l{agı 
l Corlu askert hıııt neııl op-r 

Behçet, Çorlu Aal e·1 h::ııtanc!lı bll 
kimi Zi!•ıı, fzmlr ıııkcri lıadaat'51 
\(yoloğ Al.idin, ıs .nd 1 k mekt I' 1• 

Omcr, u unkoprü Gazi l\1abnıU1 er 
r.elıtebl s .. Neıim, llurdu Turarı ~9" 
tehi 118 Dudu, Kuımpaşn polis 1 
Klimil, Şemaül:nekltlp 95 Şlnal ı ~ ~ 
kez kumandanlığı ıımKeri tevki,:ı 'I 
aı:keri talebeden Bursalı Ali, Bo'ı' 
Hikmet Kerlm B. b 1 'ııı Ümran, 1rf 

orta mektebi lSS Sabahattin, Galııtıı j 
llseıi 1126 Faik, Beyoğlu lstı!ı15l. ';rr 
desi numara 10 LAakiı, Yi.lk•ek tı' 
mektebi 946 Malik B. ve Hanıınlııt• 

Birer Kart Kazantnıar1, 
Çemberlitaş orta mektebi 149 .0,ıı 

lettiıı, lıtanbul kız orta mrteb•. ı• 
°"'tıfet, Ankara Sakarya mckteb; sıJ 
Adil, latanbııl kız orta mokteb d'• 
Neriman, Poata kutusu 660 Se /1 
Çemberlitat orta mektebi 193 Nf~" 
f•tanbul kız orta mektebi 45 MuıP 'j}1 
Eskitehlr llaeal 48 Namık. Yetl'df 
ilk mektep muallimi Şahende, JJıı~,I"' 
ma bahriye oteli kAtlbl Ziya, N'oıt• 
climhurlyet mektebi 523 Ziya, Bc:{ıtet
Matmezel V artoh11 Sıhhiye o>' rl· j 
Salt, Betlktat Uzuncaova cacldesi pteİ 
Fatma, Samı un Seyrlıefaln acf, ıc" 
kltlbl Seyit, Kumk 'lpı llıl. S4 ;.'. 
~nkara •rt• D'. "ktebi aon unıf A1r•~' 
Osk!ldar lh•anlJe N. 14 KAunl• 11 r 
köy Eirl aokak Suvcr, 31r.::irlt•••Y1't'~ 
4 Orhan, Ankara .ıimhurlyet ı:ıe ! 'Si' 
517 Muammer, Maltepe ukerf ıı..o• i:/ 
Necdet, Ankara te!..lz baımeın~1~ 
mal B. Bolu orta mekteLI ~4 1'~11 ıssı' 
Bo.tancı Kllçllk yalı Nuri B. kel 
S~lme Hanı111 ve Beyler, 

[ DÔR_T_K_ARDEŞ BiR 

Onlar iki &srdeftfler. Anneleri onlara 
hediye etr DlSrt kardeı oldular. 

iP' 
iki kardef el 



Şaban 

Gayri M Ubadiller Komis-
Yonundan Bir Sual 

ile ~.ıı.tJinde heyeti mahıuH 
'-ı,11 ~trıett takdir edilen ve bu 
lllGt • • bütün muamele.1 tekem-

etırı • ~tla 1f Bula-ar ve Yunan hu· 
llıtf, '•nda kalan büyilk bir em-

~u~hi~I olan gayri mObadilim. 
"-1' telıt mübadele komiıyonu 
~iku1 altındaki müe1Sesenin taı· 
a d"te eliıniıe veril mit bir veılka 
d .. u 'b• 

l llıı ıı ı taıarruf evraklarımıa 
p tvcut .. 

~ıQı:kat •enelerdenberl takipılz 
'-td Yan bu işimiz hali ıürünce
)0111.ı:· Gayri ınübadill~r koıniı
t. oı:n biz gibilere tevzi etmek
\tftik Uku avanatan hla1emizin 
~-t 

93 
~e İraaline dair olan 8 şu

'dtt . 1 
Ye 25 şubat tarihli iki 

l •ıt'd q,., l aya lütfen olıun mnı-

1• ~~enfi cevap verilmedi. Mnı
llt tekı~lr ~aktan iıtifade etmenin 
tııı1 nıuracaatla kabil olaca• 
'td t..htrıinde aciz: kalıyorum. 
~il ~'1Yetirne hatim~I çekecek 
lı.. llO • "7't rnııyon yoksa tatili faa• 
~d '-1 eyledi? 

1'11la A '1~il : vukat Tahir Bey n• 
• Edirneli yüzb .. ı izzet 

Bey kerime1i 

Şalıend• 

\' Cevaplarımız 
"',1°'1•tta Saracotlu Şeklp 
Htıd P.taarif vekiline hitaben 
~~'dltiniz mektup dercedll· 
'-a-.~1 SON POSTA, hakikat ve 
)\'-ta lbenfeat için ikaıkir her 
._ .. ,, •Gtunlarını açık tutmak-

"' tutacaktır efendim. 

~TAKVIM=-
~"11 27 -

• Mart - 93. Ka11mt39 

Rumt 

14 - Mart - 1.U7 

Valcıt-Ezani-Vautl 

Ak~am l:l,- 18 .26 
y .ıtsı 1.32 20. 01 
imsak 09. 44 4. 10 

Brı taggare ıelıir ilzerine geldili zaman süratl• Hl on bomba atabilir 
w blltün bir şehri lıarabe§e çevirebilir. 

Hindistanda 
Nümayişler 

Calcutta, 24 (A.A)- Lahore 
ıuikaatçılarmdan tiçünün idam 
edildiği haberinin fuyuu bU· 
yok bir heyecan uyandırmıı· 

br. Şehrin şimal kısmındaki 
mahallede polis müfrezeleri 
dolaşmakta ve başlıca mer-
1'-e::Jerde polis efradı nöbet 
beklemektedir. 

Kareıide bugün bir alay 
tertip edilmiştir. Bu alaya it· 
tlrak edenler ellerinde ıiyah 

bayraklar olduiu halde kon
sre binaıının önftnden geç
mişler ve "yaşasın Bhagat
ıing,, diye bağırmışlardır. 

idam hükümlerinin infazı 
dolayısile kongre mahafilinde 
büyük bir kin ve husumet 
hislerinin uyandığı açıktan 

açığa görülmektedir. Kongre· 

nin 3 renkli bayrağı yarıya ı besini kendilerine yardım et· 
indirilmiştir. miye çağırmıılardır. Fakat 

Cewnpore, 25 ( A.A ) - zabıta kuvvetleri hukuk tale
Arbedeler devam etmektedir. besinin tıbbiyelilere yardıma 
Ölenlerin ve yaralananların Kelmelerine mani olmuı· 
yekunu elan kabarmaktadır. tur. Talebe, akşam &stil de 
Şimdiye kadar 30 kişi ölmüş, ıehrin merkezinde nftmayişler 
100 kişi de yaralanmıştır. Mü· tertip etmiş ve yaşasın Cilm· 
teaddit otomobillere taarruzlar huriyct diye bağırmıştır. Ntı· 
vaki olmuştur. Birçok avrupalı mayişçi grupları poliı tarafın· 
yaralanmışcır. iki bölUk İngiliz dan dağıtılmıştır. 
askeri gönderilmesi istenmiştir. Seville valisi, umumi af 
Lucknow ile Allahabattan 200 ilanını istemek U:ıere gelen 
kadar polis alelicele vak'a talebe murahhas heyetlerini 
mahalline yetiımek 0.:ıere yola kabul etmiştir. 
çıkmıılardır. Salamanque'ta da buna ben-

/spanyada zer bir teşebbüs vukubulmut· 
G l tur. Burada hUkfımet talelıte-

a eyan nin akşam üzeri tıp fakül-
Madrit, 25 ( A. A ) - Tıp tesinde umumi af ilaı.ı lehine 

fakültesi talebesi dün sabahki olarak nümayiş yapmasına 
arbede esnasında etraflarının müsaade etmiştir. 
polis tarafından kuşatıldığını Cordoue' da işsizler validen 
görerek hukuk fakültesi tale- Yi} ecek istemişlerdir. işsizle-

ıiiif Rüii' S~JOSU HORTLiiı 
o ,,,ÜEJıf fi: 

~c skar Vay[t 

veyn ve hizmetçiler de dahil 
olduğu halde, bunu yapmaktan 
kimse onları menedemiyor
du. Zavallı hortlağın hissi· 
yatı okadar rencide edil
mişti ki artık hiç gözükmek 
lat:emiyordu. 

tan bir pasta pişirmek mliaa· 
bakası tertip ediyordu. 

Çocuklara gelince, onlar 
Likros, Poker gibi milli 
Amerikan oyunlarile vakiile-

~ llkı•nn k 
- Mnıi.n . •pamayı unuttuk• 
' I.._ - enın deliğinden toe: 9-L :"!''11\anı • • qil.tt ıçıııde oduana ka-a.; . 

lll•e~rad•n ıonra arbk 

MÜTERCiMi: 
Mes'ut Cemil 

b6yle rece ıeyahatlerine çık
maktan da vazgeçti. Zaten 
ikizler onu mütemadiyen kol
luyorlar ye koridora fındık 
kabuklan aerpiyorlarda. Ebe-

Mister Otis telif etmekte 
olduğu (Demokrat partisi ta· 
rihi) ne muntazaman · devam 
ediyordu. Misiı Otis ise Kont· 
hık havaliainl yerinden oyna-

rini geçiriyorlardı. Virjinya 
da, tatilin son aaftalannı 
Kantervil şatosunda 'geçiren 
genç Dük Dö Getiri• at ge
zintileri yapıyordu. Artık her-
kes hortlağın ıatoyu terket· 
tij-ini zannediyor ff Mister 

Gastepedea $. S. Rlfat Bey yazıyor ı 
..__ kadınlara, kadanlar da bana 

hdkun ıallba. Her 18rdliğüm kadın
claa, her çiçekten bal toplayan an glbl, 
bal çıkarmak lıtiyorum. Seviliyorum, 
fakat Hvemlyorum. Hiçbir kadın beni 
dalaıt muretta kendiılle meşııul edemi
,_. Ailem bu çapkınlıf'ımı beycnmiyor 
•• beni evlendirmek latlyor. Fakat ben 
anemlyeceflmdea, va öntime ilk çıka
cak lnır.la alle•e blyanet edeceğimden 
korkuyorum, Evlilik beni bu huyumdan 
ı•çlrlr mi derılnlır. ? n 

Bilakis, siz daha iyi bir ko
ca olabilirsiniz. Çapkınlar, 
hariçteki kadınlardan çabuk 
bıkarlar. Fakat gençliklerinde 

çapkınlık etmemiş erkeklerm 
ıözU daima dııarda dolaşır. 

Yalnız ıizi bağlıyacak, alaka-

nızı evde toplıyacak kadar 
kuvvetli bir kııa raııelmeniz 

ıarttır. Ônünize höyle bir kız 
çıkarsa evlenmekte tereddüt 
etmeyiniz. 

Osküdarda tI. R. 2: 
Siz: evlilik hayatında sıeçimsiz 

hlr koca oJacakıınıı:. Karınızı se
çerken çok dikkatli olunuz. Kuv
vetli bir kadınla hayatınız daimi 
bir kavj'• içinde geçebilir. Fakat 
ır:ayıf, iradcıiz bir kız da ıizl al
databilir. Yalnız: kızlara karşı 

yumuşakıuuz. Bu yüzden belki 
evlilikte meı'ut olabilirsiniz. Fa
kat evleneceğiniz karıyı tayin 
fiiçtür. Çünkü Hadetinb:, kan
nııdan, z:iyacic sizin elinizdedir. 

• Enver Yılmaz B: 
229 numaralı nüıhadald cevap 

ıbe aittir. 

Ranımtegze 

s 

Karlleriınixdeı:ı aldısımı:ı: a1k mek
tuplarını aıraıile neşrediyoruz:. Cu al· 
tunda hf'rgün bir mektup neşredilecek 
ve haftada bir defa Gençlik •e Ha:
nıml~y:ı.c sııyfosınd:ı bq on mektup 

birden neı:ı~o!unac'lktır. ÇıkDn mektup 
aatı 1plt-ri idarchıı 1em'ı:e uğnyarak 
mü°'Afatlarını n!ab"lirlcr. 

* Sevgili P yled 

Bu sabah pembe gagalarile 
penceremin camlarını tıkırda

tan geveze kuşlarm fen, tuh 
nağmelerile gözlerim: açtım. 
Bu kUçük yaramazla!" bah
çeden pencereye kadar uza
nan asmanın ince filizleri 
Ostünde mevzun birer rakıı 

ile aallanıyorJar, neş' el erinden 
adeta bayılıyorlardı. Biri ötekinin 
yumuşak sinesine başın gömü
yor, diğeri göğsünde baygın 

uyuyan sevgilisile serme sl olu-
yordu. Okadnr mes'ut idiler ki ... 
Fakat senden uzak ve sensiz 
yaşıyan talisiz ben, nekadar 
bedbahtım?!.. 

Ayten, hatırlarsın, l.i; deniz 
mavi bir atlas gibi h:ırelen· 
diği; gilneı bu atlası gümüş 
tellerJe nakııladığ'ı bir yaz srü
nünde, Boğazın hücra bir meş
çercsinde, uzun zamandanberi 
kalbimde ı-izlenen hisleri niha-

yet itiraf etmek, nih yet heı -
şeyi s5ylemek liizım gelmişti. 
O zaman çektiğim ı tır bı, s(nİ 

nasıl ümitsiz ve ş'fa •z bir 
ıurette şevdiğirni, o ... h yalnız 
iki kelime ile sana ilk yemini 
aşkımı etmiftiın .. 

O zamandanberi mü chcvvir 
daJralarla coşan, kabaran de
nizlerile, miithiş adı sarsarla 

inliyen uzun ve karnnlıl~ g ecel erile 
tam ltir kış geçti. Sensiz ve bü-

tün biçareliğimle khn!>es'z ve yal
nız geçen bu uzun ve siyah ge
celer kalbimde sen, yadımda 
ıen, hayalimde sen fecri bek
ledim, düşündüm ki yeni bir 
bahar olacak, yeni bir yaz ge
lecek. 

Biz • seninle l,en - yine 
o .. ada, Boğazın koyu lacivert 
kıvrımlarında gizlenen hücra 
bir kişesinde son yemim n~kı
ı:uzı edeceğiz: Ayrılırsak öiürüz. 

--ıı::::c=---,_.,--.....,_,.,---==--=--=- --=-==---~---=====--=== 

rin belediyeye ve valiye 
yaptıkları bu mliracaat neti
cesiz kalmıştır. 

Bunun üzerine işsizler dük
kanlara hücum ederek el:erine 
1reçirdikleri para ve eşyayı 
alıp gitmek istemişlerdir. Za-

Otis bilhassa bir mektupla 
lort Kantervile haber veri
yordu. 

Fakat aldanıyorlardı. Hort
lak ağır hasta, bitkin ve ha
rap bir halde idi. Fakat ne 
ptoyu terketmişti, ne de 
Amerikalılardan öç almaktan 
Yazgeçmişti. Yavaş yavaf 
kendisini toplamıya, yem ve 
taze kuvvetle meydana çık
mıya çalışıyordu. Hele şato
daki misafirler ar&sında Lort 

bıtanın mftdahalesi üzerine 
işsizler silaha davranmışlardır. 
Polisler mukabelede bulunarak 
işsizlerin üzerine hücum etmiş
lerdir. Bu esnada birçok kim
sele,· yaralanmıştır. Müteaddit 
tevkifat yapılmışbr. 

Siltonun yeğeni genç Dük dö
Ge~irin bulunduğunu öğrendi
ği zaman adamakıllı gayrete 
gelcii. Dükün büyük amcası 
Lort Silton o tarihte hortlağa 
mey =inn okumuş. Onunfo bilar
do oyn1yabileceğinc dair h-hse 
girişmişti. Fakat bu küsi:ah
lıjın cezasını bir gece zar
fında görmüttü. Zavallı adamı 
şiddetli ispazmozlar içinde 
oyun salonunda bulmu~brdı. 

Arkası var 
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MASONLAR 
Refik Biraderlere Öğretilen İşaret Ve Tabirler ,. 

Nelerdir? Celse Nasıl Açılır? Refik Biradere 
Ne Sorulur? Sorulan Suallere Ne Cevap Verilir? 

._. ______________________________ 24 -------------------------------.J 
4 - Yürüme: sol ayaktan 

başlayarak evvela iki müptedi 
adımı atacaksınız. Yani sol 
adımınızı abp bir müselles 
vücuda getirdikten ve sağ 

ayağı sol ayağa doğru çekerek 
yürüdükten sonra, sağ cihete 
bir, sol cihete bir ayak ata
caksınız. Ayaklarınızı gönye tar
zında birleştireceksiniz. Ve ni
hayet üçüncü bir müptedi adı
mı daha eıtarak beş adım 
atmış olacaksınız. 

5 - Mukaddes kelime: Re-
fikler için mukaddes kelime 
( 1) harfile başlar. "Ne bilirsi
niz?" diye sordukları zaman 
"ne okumak bilirim, ne yaz
mak. Yalnız hecelemesini bili-
rim. İlk harfini söyleyiniz, size 
aşağsını söyliyeyim. ,, cevabı 
verildiğini bilirsiniz. İşte buna 
( refik ) derecesinde bir Maso
nun vereceği cevap ( 1) harfidir. 

6 - Kelimei mürur (parola): 
Her mahfilin altı ay müddet 
için bir parolası vardır. Buna 
(kelimei münır) derler. Siz bu 
kelimeyi söyliyerek mahfile 
girebilirsiniz. Refik derecesin
de bu parola (S) harfile baş
lar. 

1 - Darbeler: Refik bira
derler gerek kapıya vururken, 
gerek selam verirken daima 
beş rakamını doldururlar. 
Onun için refik biraderlerin 
darbeleri beştir : Bunun üçU 
evvel .- .- .-, diğer ikisi 
.- .- sonra vurulur. 

8 - Yaş: Refik birader 5 
yaşmda addolunur. 

9 - Önlük: Her Masonun 
mahfilde bir önlüğü vardır. 
Refik biraderlerin önlükleri 
kapağı devriktir ve rengi be
yazdır. 

10 - Refikler alkışlarda da 
beş darbe vururlar. 

Şimdi celse milzakerabnı 
takip edebiliriz. 

Üstadı muhterem kürsüden 
1e9lenir: 

Nazırlar tahkikatJarının neti
cesini bildirirler. 

Üstadı muhterem sorar : 

- Nazırı sani birader, bu
rada hangi gaye için toplan
dık? 

- T ekamtil ederek, batıl 
zanlardan ve gafletten kurtu
larak mabet inşasına hazır 
bulunduğumuzu tahb temine 
almak için Üstadı muhterem. 

(Buradaki mabet inşasından 
murat olunan mana bina yap
mak değildir. Buradaki mabet 
kelimesi daha ziyade manevi 
manada kullanılmıştır.) 

Üstadı muhterem - Nazın 
evvel birader, ne maksatla 
hazırlıklarda bulunduk ve i1'
saniyet mabedinin inşasına ne 
suretle çalışacağız. 

(Arkası var l 

Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Blz.e bir reılrn ıönderlraeniz, Tabl

atfolzl ıiz.e aöylfyebiJlriL Fakı:ıt l'lla• 
derllecek realm tablt pozda çıkanlmak 
llb.ımdır ki mütohaasıaıımz, 111UtaleaatD· 
da hat.aya düşmesin. .. 

Tabiatlulnl öğrenmek illere bize 
re.im gönderen bir kısım karllerimlz 
hakkında ınütehaasıumızıa mütaleaııDJ 

qağ-ıya yaı:ıyonuı ı 

• lzmirde Kerime H. : Zeki 
ve hırçındır, 
çabuk söyler, 
içi tezdir. Sır 
saklıyamaz, ol
duğu gibi gö
rünür. Hiddet! 
gelip geçer, 
beceriksiz de
ğildir. Süsn, 
intizamı sever, 
ve modaya ta
bi olur. Sami
miyetini ibzal eder, menfeat
lerine iştirak ettirir. .. 

Musa Muza/fer beg : Mü-
teşebbis ve a· 
zimkirdır. Ni
zam ve usul 

ile mukayyet 
olmamak ve 
muayyen işlere 
keneli li ğin den 
birşeyler ilave 
etmek ister. 
Şöhret ve ik-

~ bale haristir. 

lzmirde l em B.: Hassas 
ve h~yaJpere!l 

tir. Çabuk alı- ·~kıi:<::ı~fı'ı.aııı 
nır • Şahsını w~~~~.<::: 
alakadar eden 
küçUk şeyleri ~ıııı-·I!'<•~ 

izam eder ve -·-"'· 
izzeti nefis me-
selesi yapar. 
Kadın ve sevgi 
macera lan na 
karşı zafı var- · 
dır. Menfeatine taallük eden 
feylere karşı ihmalklrdır. Mu
hatabına aamimiyet telkin eder 
ve kendini sevdirir. Maddi ve 
yorucu işlerden ziyade hisse 
hitap ve heyecan veren mev· 

zularda daha çok muvaffak o1ur. 

• Mehmet Necip beg: Sakin 
ve sabırlıdır. 
Ameli işlerde 

çalışmaktan yıl

maz, yaratıcı 

kudreti yoktur. 
Muayyen ve 
mahdut itleri 
hüsnü suretle 
neticelendirir , 

tehlike ve mes '.. ı 
uliyet karşısmd:\ 

çekingendir. lkt. .... da riayet edı.ı, 
ve para~ azami ihtiyatla sarfe
der, ve biriktirmesini bilir. 

« 

-==================--
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lstanbul 25 Mart 1931 
- Kapanaa fiatlar -

NUKUT 
lstertta 
Dolar Amerlkaa 
20 Frank Fruns 
20 Uret ltaly-
20 Frank BelçlU 
20 Drahmi Yun .. 
20 Fraıık laviçre 
2t L.Ya Bulrar 
1 Florin Fdemenk 

20 Koron Çekoıdovak 
1 Şilin Avusturya 
1 Rayhşmark Almanya 
l Zeloti Lehlataa 

20 Ley Ronıanya 
20 Dinar Yugoılavya 

l Çervoneç Sovyct 

KAMBiYO 

1m,-
212,-
168,50 
224,-
111,-

SS,25 
825,-
81,-
85,-

127,-
81,
sı,-
24,-
2.S,-
75,-.-

Londra 1 fsterlla kurut 1030-
Nliy. 1 Türk liruı dolar 0,47 23 -

Sinemalar 

Bu akşam A S R İ sinemada 

BiR FAHi ENiN HATIRATI 
filminin l L K I R A E S 1 

Biraz açık ve fakat ahlaki· olan bu mükemmel eser: biıe 
NAMUSLU BİR BAKİRE iKEN NASIL BiR soı<A1' 
KIZI HALİNE SÜRÜKLENDIGİNI GÖSTEREN EL1rd 

VE FECi HADİSELERDE BULUNDURUYOR. 
Mlimeasllleri: MARY KtD ve FEE MALTON bütlln kadın' ( ve bllh .... 

genç kızlar ) bu filmi behemehal g-idlp görmelidirler. 
Cuma, Cumnrteal ve Pnzıır, saat 16 1/2 matinesinde 

MUHTEŞEM VARYETE NUMARALARI 
Parla 1 Türk lirası Frank 1" " 

&. ~ - paım1w Bu akşam "llll!!!l!:BD!A =-----------Milllno 1 • Liret 9- 7S Tı LI' 1af 
Brüksel ı • • Belga 3 3s,1s Büyük Gala olaı·ak iyalro ve Sinema' 
Clncvre l • • Frank 2 4s,25 MAJİK sinemasında 1 ~ 
Sofya 1 ,, " Leva 5 - DARÜLBEDA Yt TEMSiLL :ıJ 

Maclrit ı Tllr llruı Pe:ıta 4,39,- Bu akşam \STAHBUl Bflı.ıı Amestcrdam 1 T • ., Florla 1 J7,6S A J p rftllP 
Berliıı t • • Mark 1,98, ıaat 21,30 da ~~ 
VArfoYa 1 • " ZeJotf 4,24 sesli ve ş:ırkıh l:uvvetll ve muazzam ,,.. rı~ t t~ 
Bllkreı 20 Ley kW"Uf 79,30 Şark filmi. Zeniİ.ıı mizansenli sahne- Cum• ;;:13°}~:e saat ı 1 
Rusya 1 ÇerYoneYlç ~ 1088- !erile dahiyane bir surette vUcuda 
c:=x=====-<==--==-ı:._.. ..... .._,_ ırctırile11 bu 9ahe•erde ili.rayları, Bır Kavuk 

Kanlı Kaza eı>rnrı, fakirleri ve güxel kndmlarile Devı·ı'ldı· 1 1 
Hindistanıo tablofan mevcuttur. 

BUtiin ıehlr lınlkı bu şaheseri l f 11 
Küçük Bir Müvezzi -~-..mutlaka görmelidir.~raıısıdll Ta;ih::~~ea 

Tramvay Alhnda Öldü v:.Z::1c~~~·:~P llf lfl(J 
[1 lf~]: i ZJ ALKAZAR - Paria damlan Alb°" Gülhane parkının yanında 

Salkımsöğüt denilen noktada 
dün feci bir tramvay kazası 
olmuştur. Arda.ş isminde on 
yaşlarında bir gazete müvezzii, 
vatman Edip Efendinin idare
sindeki Edimekapı - Sirkeci 
hattına işliyen tramvay kata
nnm (6) numaralı ilk araba
sına atlamış, gazete satmış, 
ikinci arabaya geçmek iste· 
miş, fakat ayağı kayarak 
arabanın alhna düşmüş, feci 

surette ezilmiş, derhal öhni:ş' ilr. 

Ceset, derhal Morga gön
derilmiştir. Hadiseden haber· 
dar edilen annesi, deli gibi 
bir halde ve feryat ede ede 
Morga koşmuştur. Kadımn 
hali o derece yürek parçalayıcı 
idi ki, hiç kimse, oğlunun 
öldüğünü, bu kalbi kanıyan 
anaya söyliyemiyordu. Herkes, 
çocu~n baygın olduğunu 
anlatarak biçareyi teskin edj .. 
yordu. Tramvay arabası, ço· 
cuğun belinden aşağısından 
geçtiği için vücudu czmış, 
berbat etmiştir. ----

Ana Katili 
fzmirde Rahat Durmadı 

S ı N E M AS 1 N D A 
ALEMDAR - fmp.,ratorun Yav-etl 
A S ~ 1

1 
- 81.1' fahiıenl hatırıtı 

.. ARTlSTıK - Hayatı İsa 

GINA MANES ETUVAL - AırI baba 
ELHAPı1RA - Monte Karlo 

GABRIEL GABRI•Q EKLER - Yunan tiyatro trııP• 
FRANSIZ - Yunan opereti 

Hayvan mürebbisi GLOIWA - Kader 
M A J 1 K - Kara tabur z o u v İ A N o ve M F. L E K - Bir haftaJık aaadet 
:.:JLLET T. - Naşlt B. 

AR S L AN L AR J MiLLi - Milton fi 
FERAH- Vııryete,20 kısımlık btl~ 'ARSLA ll KIZ OPEHA - Serseri Aşık ŞIK - Aşk Resmi GoçldL 

9 HİLAL - lmperatorun Ynverl 
( HALE Üsküdar) - Bağdat hır••" 

muazzam Fransızca sözlü 
filminde göreceksiniz. E T U A L SINEMASIND~ 

Bugün matinelerden itib~ 

HAYATI İSA i :~~LlA ~~~tE~: 
tar!hi ~uazza:n film 1 BEKARET KONCASI 

ARTiSTiK sınemada dl 
kemali muvaffaklyetle devnm ediyor. sesli ve ş&rkılı şaheserİJI ' 
Yarın saat 10 112 ta verilecek mati· takdim ediyor. İlavet~~'-
nenln umum1 duhuliyesi 35 kuruftur. Sesii sözlü ve şarkılı PA 'ftv

1 
~ 

~il!&la.Tclcfon : B. O. 2851 UFA jurnal ile iki ktsıfll 1 

Müreftede Bağcılık 
sözlü bir k~med~ 

.. Cümhuriyel 
erkezBanktJ; 

lktasadi bayabn ıılahında ~ 
yük bir amil olacakbt. 

Çünkü: ~ - Nazın evvel birader, re
fik rehiniı.? 

Nazırı evvel şu cevabı verir: 
- 1 harfini bilirim. Parlak 

yıldızı gördüm. 

Elleri aan' ata olan istidat ve 
kabiliyetine delilet etmektedir. 
Muhatabına göre filn hareket-

lbrahim Fikret 
Ye aamimi, uy
saldır. Başka· 
!arının teşvik- / 
lerine kapılır, 
hile, yalan ve 
riyayı becere
mez. Alaya 
gelemez, men .. 

Ef.: Saf T Ut u 1 d u 

Mürefte, (Hususi) - Burada 
bağların budanup düzeltilmesi 
gunun en hakim meşgalesi
dir. Havaların fazla yağmur
lu gitmesi, bu işi bir hayli 
geçiktirmiştir. Mamafih orta· 
da amele buhranı vardır. 
gündelikler yüz kuruştur. Ge
çen sene olduğu gibi bu 
sene de beş yüz bin bağ çu
buğu dikilecektir. 

1 - Banka paramız·n iılik' 
rını 'emin edecek. . t' 

2 - İskonto ve faiz ııııııt
larlnJ azaltacaktır. 

(1 harfinin manasım ve re
fik olduğunu anlatmak için 
neden böyle cevap verdiğini 
evvelce izah etmiştik.) 

Ostadı muhterem bu defa 
aazın ıani biradere sorar: 

- Nazın sani birader, kaç 
1qandasmız? 

- Bet yaşındayım üstadı 
muhterem. 

Sonra Ostadı muhterem 
Nazır biraderler vasıtasile . 
mahfilin kapalı olup olmadı
jım, bntnn azanın refik bira
derlerden ibaret bulunup bu
lunmadığım tahakik ettirir. 

lerini tamim eder. İzzeti nefsi 
tatmin edilmezse kiuiııi devam 
ettirir. 

* Sami Ef. Azimk&r, atak
1
ve 

hırçındır. Ken 
dini saydırmak 
ister, dimağı
nı yoran ve 
takyit eden me· 
aaiden ziyade 
serbes işler

den haneder. 
Parayı biriktir
mekten ziyade 
ıarf a taraftar
dır. Sevdiklerini menfeatle-
rinden mahrum etmez. 

Tarihi Tefrika No. 10 Yazan: A. 

OLUÇ ALt BEtS 
Kılıç Ali Paşanın Hahı alan 

Gene o ııralarda denizde do
Ja,ır ken ufukta dört gemi i'Ör
dilm ve hemen Gzerlerine yüril
düm. Bunlar Maltahlann kadirga
ları idi. Küçük bir çarpıtmıya ve 
afak blr mukavemete bil• me1· 

dan kalmadan bu d8rt Malta 
kadirguını ele geçirdim. Ealrle
rin aöylediğ'İne sröre, Kıbnıa yar
dıma gidiyorlarmıf. Bunlann bay
raklarını Kıbrısa ganderdinı. 

O aıralarda Lila Muıtafa p ... 

featJerini ihmal 
eder. Fiil ve 
ha re ketle ri ni 
daha ziyade lcsadüfe tlbi 
olarak tanzim eder. 

* RHlm r&ndereu bam karllerlmb, 
mUtehu11aımu.. ce.aO. l'eclktlji lçia 
aabınwamyor - mektup rBndererels 
fototrafllerinl11 aldbethal Z51re11mak te
tiyorlar. Bu fotojnfUer lntltar cd~cak
tlr. Bu huıuata mllıterlb olmal&n111 rica 
ederh. 

da orduaunu ve donanmasını dO
zerek Kıbrııa hücuma başlamıfb. 
Li.la paşa benim a-BnderdiA"im 
dört Malta hayratını Nikozi ka
leılnio karşıaanda açtırmıf ve 
dü1manın ceaaretinl kırmıı. 

Aruara Kıbrıatan haberler alı
yordum. Donanmamız adayı ab
lukaya almış. Fakat dGşman çolı 
inatçı çıkmıf, bir tfirlil tesliıa 
olmuyormuf. Dllşman kumandanı 
Brai'adino çok mukavemet ettitl 
için muhasaranın u:ı:ıyacağı anla• 
tılıyordu. 

Kıbnı muharebesinin en cav
cavh aıralara relip çatmı'b. ~ 
yatını benim slbl deniz• •• kor-

İzmir, (Hususi) - Burada 
Dikilitaş mevkiinde oturan 
kunduracı Kilisli İzzet, eskici 
Recep ismindeki adamın çıra
ğına musallat olmuş, arada 
kavga çıkmiş, aonra izzet sus
talı çakı ile Recebi yaralamış· 
br. Tahkikat neticesinde İzzetin 
evvelce Kiliste annesini öldür
düğü ıçın yüz bir seneye 
mahkllm bir katil olduğu an
laşılmıştır. ----

1 O Kuru~ için Katil 
lzmir, ( Hu!ust ) - Balço

nda Mevlôt isminde bir renç
per, on kuruş ıçın kahveci 
Veli ağayı öldürdü ve kaçtı. • 

aanhğa bağlıyaoların atzında hep 
bu yeni kavganın dedikoduları 
dolatıyordu. 

Fakat tam bu 11rada müthit 
bir haber, sinirlerimi kudurttu. 
Benim Öz düşmanım, Veneyro de
nilen Venedil<li kafir, birkaç tekne 
bulmuş ve Süyuti limanana anıızın 
bir baskın yapmış 1.. Kifir herlf 
bu baskını öyle vakitsiz ve ha
bersiz yapmıt ki koca limanda 
bir Allahın kulu mukavemete fır
sat bulamarnıt ve Vene}'l"o da blr 
kahraman gibi limanı zaptetmif 1. 

Bunu bana anlatbkları ıaman 
yerimden rüza-Ar gibi fırladım vea 

- Bre alçak kifirf,. 

Ani Kar 
liavalar eyi giderke Ani 

bir karayel ile beraber kar 
yağması, çiçekli ağaçları dök
türmüştür. Meyva bu Mme 
az olacakbr. 

Bir Doğum 
Kuleli askeri liscai müdii.rü 

Erkanı harp kaymakamı Arif Be· 

yin dün i'Cce bir erkek evladı 

dünyaya relmi,tir. Nevıada uzun 
ömür ve ebeveynine aaadet te

menni ederiı:. 

Diye haykırdım. 
Bu Vencdikli Amirale, köpeksiz 

köyde dcynekaiz gezmenin ne çefit 
düzen olduj'unu öğretmek, aklanı 
başına ııetirmck lazımdı. 

Hemen i'emilerimi düzerek 
Arnavutluğa doğru yola tıktım. 
Fakat aksiliğe bakın ki herif, 
benim, kendi iizerine çıktığımı 

duyunca kaçıp gitmişi.. Ben oralca 
varınca kimsecikler kıılmamıfb. 
DoğTuıu bu aksi işe çok kız<'ım. 

Ben de ona bir mukabele ol
mak üzere Girit ve Cer'iko ada-
larına yflrüdüm. Burada vurgunlar 
yaptım. Birçok eıir ve ıanimet 
topladım. Sonra Dolçino aJıuına 

Bu bankaya hissedar ofrO~ 
memlekete büyük nıılll~ 
etmek demektir. Af'! 
karlı bir iş yapmakbr 9;; 
gün yüz lira verip ahn•:,_ 
bir hisse senedinin Y Jidf 
kaç lirayı bulacağını dl" 
diden bilmek mümkUn 
ğildir. 

Fakat yüzde a1b faizi rııtr 
hakkak bilmelidir. 

Her bankada hi11edaJ' y# 
bilirsiniz. 

. - .,.~ 
yürüdüm. Kartıma durac•"c:•I' P 
yetit oln.adığa içi.. bu ad• tel~ 
bir biçimine ıetirip ••Sutd"~ 
Hu iti de matlahata uÔilr,oı:; 
tan sonra Lezina ve •''" 
yakbm. _Bu vurp.:a:ar• 1~:if~ 
birçok ta gemi ı:.pte SB' I" 
Bunlann aruında ~ •4e~oJ••i~.J# 
rikonun ve Piyero Be J V'_, 
kedir galan da vaTdı. ff e ~-d~~ 
nayı yakbğım :ıacıan dıOI• f' 
kilisesinden bir fener al "11.d'';
firler bu feneri en .:.ıclf' 

• etınlf" 9" 
mücevherlerle tezyın d•' 
Paha biçilemıyecek ka 
metli f.dl. k 11 •") 

(Ar • 



SON POSTA 
~ 

1 

KAN DALOASI 

Robin Hiddetle Haykırdı: Efendi
ler, içim.izde Korkaklar Var!.. 

HakJc, Mahju:dur 

L! ~?fyada, (Hallaçyan) isminde 
11111'hıan • 
letd' evınde içtima etmiş-
tbıi ı. Robin, sarsılan şöhre-
hd~~kviyc etmek için Sof-
L_ 

1 bütUn Ermenilere 
~ •• b' k tt bti 11' onf erans vermek 
._. efk tUn mesaisinin blançosu-
-'- irı umumiyenin önline 

"lllck :..1.· li ••nıyordu. 
\eır~I, onu bir tarafa çe-

~~ Robia, bu fikirden vaz· 

~edi. Robin, bir adım geri 
~tele lipayı müstehzi bir 
titr a )'Ukardan aşağıya ka· 

•Uıdükten sonra ıordu: 
.... N·.? li IÇUı •• 

._ Pa. nıuııia bir lisanla ce
p 'erdi: 

ıa~ ÇQ~kü. bu, hepimiz için 
tchltkeli birşey olur. 

~: .... Tehlikeli mi?. Demek 
'cla-~lılikelerden korkan bir 

~-"-1 e.. lJpanın ce-.abım bek-
Yere)c, allratJe ıeri dandil: 

""-..... Efendiler l. işitiyor mu-f:?· içimizde korkanlar var. 
~ j' haykırdı. Biranda ber
~Urdu ve herkes ıustu. 
ti. it ~atlar, Robine çevrilmiı· 
tin obuı, dikilmiş kafası, ge· 
"'1a ~blan omuzlan, gerilmiş 
~ dile tıpki bir heykele ben
~por.d~ Göğsn, ıiddetJe kal-
9' lnıyor, burnunun delikle-
li dudaklan titriyordu. 

"it P.a.. başına bir yumruk ye
"- ~bı sersemlemişti. By de
~ aükut içine onun ölglln 
~: •deta eriyerek akar ıibi 

..... F k l a at •• ben •• 
-._oh:.ıı, aert bir el lşaretile 
"'1 a&ıtınü keserek, yüksek 

e devam etti : 

it~ Durunuz Saf o efendi 1.. 
~U ı •özüm bitmedi... Ben, 
~tce~Ieriml · sl>yliyeyim ... 

~"'bıi ••ı kendinizi mndafaa 

~kü~··· daha derinle~miı, 
lıit •e heyecan daha bariz 

ltkil kesbetmişti. Robin, 

Daruuunun Ve Yoksak 
r:Mektep Talebesine 

'-ı •ktııte Talim tabur ku
't daıılağından : Darillfünun 
S llluadiU bulunan yüksek 
~teplerle tam devreli 
11"'1l~e llıuadilleri ve Erkek 
~c •nı nıekteplerinden ev
~~ lne~un bulunanlar Fa-

' talim taburuna tali
~ la ei nıab.ausa mucibin-
~~r ~ene nisan iptida
tt1tin • llı~ayetine ve birinci 
~ k •Ptidasmdan nibayeti
deı,d•dar olmak üzere iki 
h.p1hr1 ~ayıt muameleleri 
' • Bırinci devre kısa 
'dcc:~ ;üddctine tekabUl 
~•tnı akülte taburundaki 
'-'tlJcr?' talip olanların 
~' ~ lllllddetlerde Beya
"'111ı •klilte talim tabur 
.... L llldaııt .. 
~iren •guıa bizzat veya 
~tiııi nıüracaatla kabul 
()ltınu anlanıalan llln r. 
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yavaş yavaş yürüyerek orta• 

daki masaya dayandı. aözll· 
ne devanı etti: 

- Efendiler 1 Safo korku
yor. . Neden korkuyor biliyor 

Yazan : Ziya Şakir 
musunuz? Efkarı umumiyeyc 

hesap vermekten.. Fakat daha 

evvel, omuzlarına bu ağır yükO 
yüklenmekten korkmalı idi. 

f Arka~ıı var J 

• 
lngiliz -
Ortalığı 

Irak İtilafı 
Kanşbrdı .. 

---- - -
f Bı., tarafı 1 tnci aayfada) esasata istinaden ve Kıral Fay-

zıranın her tnrlü tazyik ve salın Meclisi meb'usan iftitabın
kanunıuz tedbirlerine rağ· da irat buyurduğu nutkundaki 
men teveccüh ve itimadma nikata temas eden takririnin 
mazhar olduğum Bağdat meclisin nizamnamei dahili
mUntehibi aanilerinin bana kar- sine mugayir bir surette, tak
tı gösterdikleri itimat ve diminden beri dört ay geçtiği 
verdikleri ıaJılhiyetle intiha- halde oazan itibara alın
battan evvel onlara verdiğim mıyarak terk ve ihmal edilmesi. 
ıöz üzerine Ira~ meclisine gir- Mecliste Vekillerin resrni 
dim. Milletin hislerini izhar ve beyanatile teofizi vadedilen 
iazbedilen haklannı alarak ehemmiyetli mesailin gazete
milli gayenin tahakkuku için lerde neşrine rağmen tenfiz 

elden ielen her fedaklrhğı ve tahkik edilmemesi, ve millet 
yapmaktan geri kalmadım. An- ile evkaf paralannın lüzumsuz 
cak ekseriyeti, hllkQmeti hazı· yerlere sarf ve heder edilmesi 
rayı temsil eden kanunsuz bir istihdaf eylediğim gayenin ta
mecliste memleket aleyhine 

bakkukuna mani olacak müs-
alman herhangi bir karara bet delAildendir. 
göz yummak muhterem ve 

Buna binaen timdiye kadar 
necip vatandaılar1ma verdiğim 

hOkümetten ve meclisten çıkan 
siSzden niikfil etmek demek ve vatamn mukaddesabm mu· 
olacağı gibi, abkimına riayet 

hafaza zımnmda yapbğımız ye-
edeceğime yemin ettiğim ka- minlerle asla kabili telif olamı· 
nunu esasiye karşı da bir 

yan mukarrerat ve icraat karş> 
hiyanet olacaktır. 

ımda mes'ul kalmamak üzere 
Netekim hükümeti hazırauın Meclisten affımı talep ederim. 

kanunu esasi ahklmJDa hiçbir 
Ke. Mehmet 

ıuretle riayet etmiyerek hukuk , --------=---'==-===-""-=><> 
ve hürriyeti Ammeye hürmet-
ıizlik etmesi ve ıirf ıabsi ga
yelerin temini için menfeati 
umumiye ile telifi kabil olmı· 

yan zecri hareketlerde bulun
mak ıuretile mevzu kavanini 
ayaklar altına almaıı kadar 
vazıh ve qikir bir delil olamaz. 

Bu aib:lcrimi teyit için misal 
olarak Dahiliye vekilile arka
daşlannm cemiyetler kanunu· 
nun mer'iyülicra olduğunu 

beyan ve izah eylemelerine 
rağmen alttan alta madunlanna 

verdikleri emirlerle yeni fırka-
nın mülhakat ve hariçteki teş-

kilibna mllmaneat edilmesini 
tavsiye ve farkanın tevessüilne 
meydan verilmemeai için fırka 
mensubeynine her tnrlft mn,. 
külit ve takibattan geri kal
mamasıdır. 

Bundan bqka arkadqlan
mııdan birinin Irak petrolleri 
meselesi hakkında pek mühim 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DÜN 
ÇEKiLEN 
NUMARA 

18 

20 
MGaabalıamıu bu uman 

lttlıalı. cdebllinlaiı. 

Eskişehir Vilayetinden: 
Eskişehir-Çifteler tarikıom 17 + 000-22 + 000 kilometroları 

arasında yapılacak tamirab eaasiye 15486, 68 lira bedel ile 
14 mart tarihinden 5 nisan pazar günil saat on beşe kadar 
kapalı zarf uaulile münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olanlann bedeli keıfin % 7 ,5 ğu nisbetinde teminat 
akçeai veya bank mektubu vermeleri, inşaabn devam mildde-
tince bir fen memuru veya liyakati Nafia bqmilhendisliğince 
musaddak bir Ç&VUf iat1hdam etmeleri meıruttur. Evrakı ket· 
fiye, prtnameyi görmek ve inşaat hakkında fazla ma16mat 
almak İltiyenlerin Nafia batmllhendialiğine ve ihale rUnü de 
Tiliyet eDCilmenine mOracaat etmeleri illn olunur. 

• 
stif ade e~iniz 

J •• hin S eabn geçmfyecektlr. 
2 - Her ıabr 4 kelime hesap edl· 

!~ektir. 
3 - Her illa 5 adet illa kupoau 

mukabUlodedlr. 
4 - Her 3 e 1tırda• fuluıaa 2 

kupon lllve edilmelidir. 
5 - Her kupon Oıerfndelcl tarlht

blr hdta müddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

ıonra ilin kuponunu aakJayı
nız. Bundan 5 adedini illnınıı 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
po•ta ile idarehanemize gön
deriniz. lliinanızın gueteye gir· 
mesi için bu kadan kifidir. 

---:: SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 

27 - Mart - 1931 

CİCi? 
işçi lsTfYORUM - 1S • 16 1•tla· 

nnda, mücellit.lkte çalışmak lattyen 
lm:bnn Ç•kmakçılar Valde baa 27 No. 
müraca•tlan. 

MUHTEREM TCCCARLAR - Glbn
rUk ltlerinlzdı istifade IGrat tublUl 
Ye teminat l•ter.enl:a bahçekapı Aro}>~ 
yan hanında llhaınl Ahmet fırmuın 
YerlnlL 

KOBA V fSTfvENLERE - Kobaya 
ihtiyacı olao doktor beylerle fdıreml· 
11inde Saray mcydan1 caddulnde (64) 
numanlı haneye ınüracaatları 

USTA KALEMKAR - Çartlıl&eblr 
Sıra odalu h•ntnda No. 1 Kalemklr 
Annenak. Nltan yUzükleıf Ye portfly 
m. rknlan mlit hauıın. 

LEZZETLi TATLI VE ŞEKERLEME· 
LER - Baklava. börek, peksimet. ba• 
dem ezmesi, •uum helvaaı, aıurc ~eaç• 
ler we ihtiyarlar için çok lcuetle •• 
aukle yenir. 
• o Slşlir Bomontl lıtasyonu luet p ... 
ı.J ıokağı numara S Muhiiı 

BULGARl:>T AN, ROMANYA - Ve 
bUtün Avrupa şehir ve k8ylr:rfnln ewle
rindP kullanılım idareli yemek sobaları 
ehven fl atla yapmakt:ıy1m. Bu ııobalar 
odıııı111 mthi1 !ı'lbl on, on beş okkalık 
ıu haınuf, ikf Uç tepal kıHrtınak, Uç 
diSrt tencf'rey• piş.lrmek a-lbi birkaç 
.. .. it hlznıC'tl ri>rmC'ktedir. 

Tatraya dehi r5nderillr. 

Galata Topculıu caddulnde 
(20) nıımareda ALI HÜSNv 

- ---· ı1rs ITRJv AT F ABRIKASI - Ma111u• 

lStı kolony~ . loıyon, potra. krem ve 
rllıerln • :?buııları bütlln emeallne fı· 
kiti. BllGmum mağazalarda arayınız. 

SATILIK PiYANO - Almın markalı 
filzel bir piyaı.o acele eatal ıktır. Be· 
yoflu Tarlabatı Tulumba ıokak No. 3 

Kiralık 
Eviniz 
Var Mı? 

İlkbahar ve yaz geliyor. 
Herkes sayfiyelere çekil
mek üzeredir. Fakat ev 
arayıp bulmak için gün
lerce dolaşmak, vakit kay
betmek lazımdır. 

Biz hem kiralık evi olan· 
ları, hem ev kiralamak is
tiyenleri bu külfetten kur
tarmal< istiyoruz. 

Kiralık eviniz mi vardır? 

l 6 kelimeye kadar kilçük 
bir ilan halinde gazetemi· 
ze bildiriniz Biz bunu 
25 kuruş mukabilinde o
kunaklı bir şekilde gaze· 
temizde ilin edeceğiz. ila-
nınız J 6 kelimeden fazla 
tutarıa her kelime için 
bir kuruş ilave ediniz. 

Sayfiyede ev mi kirala
mak istiyorsunuz? Bu arzu
nuzu bize bildiriniz. Ayni 
şerait dahilinde gazetemiz
de ilin edeceğiz. 

Bunun için idarehanemi· 
ıe kadar gelmiye de ihtiya 
yoktur. İlinınıZJ mektupla 
Ye llcretinİ poıta pulu ile 
gönderebilininiz. 

Bir telefon da klfidir. 
Telefon : 20203 

Sayfa 7 

BIB..İ.YI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : Server Bedi 

On Beş Sene Sonra 
- Feritf 
- Nevinf 
- Siz.. Burada?. Hayret .. 

Ne teaadllff 
- Ne tesadüf? 
- Hayret.. Nekadar de-

gışmıpınız.. Yalnı2. gözleriniz 
ayni.. Sizi gözlerinizden tam
dım • 

Ben de bakıtmı:ıdan. 
Fakat siz o kadar değişme
mişsiniz, Nevin Hanım. 

- Hayret ki hayret.. Sizin
le yine burada aynlmlfbk de
lil mi? 

- Evet, tam on bq aene 
enel. 

- Son ml\nakaşamw hatır
hyorıunuz, değil mi? 

- Size ait en ktiçllk ıeyi 
unutmadım. 

- Oh •.• Ben de öyle •• 
- Bir vakitler evlendiğiniz 

kulağıma çalıomışb, ulı var mı 1 
- Hayır. Henüz evlenme

dim. Biliyonunuz ya, ben çıl· 
dıraııya ıevmediğim ... 

- Bir erkekle evlenmez• 
ıiniı. 

- Evet; Ye on beş aene-
denberi hiç kimseyi sevmedim. 

- Ben de öyle, Nevin H. 
- Mes'ut oldunuz mu? 

- Hayır, mademki biç kim• 
ıeyi ıevmedim... Ya aiz? 

- Ben de mes'ut olmadım. 
- Gençliiiniz duruyor. Bun-

dan ıonra mes'ut olmanıza 
mani yok. 

- Sizin için de öyle. 
- Fakat ben çok yaşlan· 

dım: Kırk iki. 
- Tam olgun erkek, 
- Ah... Bana cesaret veri-

yorsunuz... Evveli, size yirmi 
yecii yaşımdaki gibi bitap et
mek istiyorum. 

- Haydi. 
- Nevin, bugün nekaddr 

ıınzelsin. 

- Ayni genç ıeı. 
- Nevin, sana bir teklifim 

var. Aramızdaki münasebete, 
on beş ıcne evvel bıraktığımız 
yerden başlıy•lım. 

- O vakit oişanlanmışhk. 
- Gene kendimizi nişanlı 

farzedelim ve devam edelim. 
- Fakat münakaşasız. 
- Aramızda biçbır cıüna• 

kaşa olmıyacak On beı sene-

1 
2 
3 

• 6 
6 
7 
8 
9 
ı 

11 

on Posta 'nın 
Bilmecesi 

.............. L.-ı.....o 
Soldan sala, gukardan ~şalı: 

1 - Islak 3, ıon 7 
2 - Temenni ~' babanın 

kız kardeşi 4 
3 - Ej'er fi, keder .f 

yi nasıl geçirdiğimizi birbiri· 
mize sormıyacağız. Nevin, san· 
ki o günden bugüne geçmişiı 
ve aradaki on beı seneyi yaşa· 
mamışız gibi. 

- Ne güzdf 
- Söz. mü? 
- Söz. 
- Uzat b:ına elinL. Hlll 

o ıUzgün ve zarif parır.aklar •. 

Fakat bu ne? Burada bir nişan 
yüzilğii var Nevin. 

- Çıkar, at! 
- Fakat.. Bunu hana söy-

lememiştin. 
- Çıkar, at, diyorum. 
- NişanJunn ha.. Kiminle? 

Hayır, söyleme, öğrenmek is
temiyorum. Fakat.. Demek .. 
Sen onu ıeviyonun. 

- Asla. 
- Se,ıı aevmediğin adamlı 

edenemezdin hani ? 

- Evlenecek değildim ki •.. 
-Ya? 
- Bir havu. 
- Ah, inanmıyorum. 
- Hani mllnakaşa etmiye 

cektin? 
- inanmıyorum. 
- Hani geçen on bet ıe-

neden bahsetmiyecektin? 
- inanamıyorum ve birden 

bire... ok.adar._ fena oldum 
ki ... 

- Ferit! 
- Ah, bırak. 
- Yine mi? 

- Yine mi ne demek? 
- Başlıyorsun. 
- Nevin, evveli sen baı-

ladın, anlıyor musun? EvvelA 
aen, hem çok evvel başlamış
llD ve bu yüziiğü takmışsın. 

- Beni sinirlendirme, sana 
diyorum ki .. 

istediğin kadar sinirlen. 
- On beş sene evvel, bu· 

rada, gene böyle söylemiştin. 
Hep osun. 

- Sen de hep osun. 
- Ve ayni münakaşa. 
- Ayni. 
- insanlar değişmiyor. 
- Değişmiyor Nevin. 
- Oh, ben zannetmiştim ki. 
- Bende de ayni sukutu 

hayal. 
- Ôyleyıe .. 
- Tekrar veda. . A!laba 

ısmarladık. 

6/JllFf oto Süreyya ...... -. 
Ayhk mecmua, yakında 

çıkıyor: Foto süreyya Bey 

tarafından temiz, renkli ve 
zari( bir mecmua yakında 

intişar edecektir. Bilhassa 
fotoğrafçılıktan ve bu aan'at
taki son tera!!kiy.:-t ve 

tekamülattant spordan ve 
sinemndan bahsedecektir. 

4 - İrticaın boğulduğu yer 
7, nefi edab 2 

5 - MeselA 7, hangi a· 
dam? 3 

6 - Bir kasaba 7 
7 - Delil 5, beyaz 2 
8 - D<ırnir 4, kir damlası 4 
9 - Köpek yemeği 3, ki 2, 

bim 4 
10 - Rum ismi 7, renk 3 
1 J - Eksik değil 5, oyun 5 
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Limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir barikat H SAN KOLONYASI san'attır. Markasına dikkat. Taklitlerinden sakınıntı· 

Franaanın JAN MARİ fabrikası, İngilterenin ANKITSON' u Almaııyama 4711 l, 11e lae Hasan kolonyaıı da Türkiyenin lAyemut bir harika! ıan'abdtr. Ha1an kolonyaıının bu nefiı ve cazibi 
ruh kokuau içinde mestü ili ve laayraıı kalmamak milmkOn deiildir. Hastalara ılla Ye ıtidrlere ıOkunet verir. 8q ağn81, bayaınlık, çarpınb ıamaalannda bir hayat arkadaşıdır. Masaj "' 
tuvalet için yeginedir. Hasan ecza deposu. Bllytık ıtriyat mağualarında bulunur. Memleketimizin ve ecnebilerin büyllk ricali, uıt kadınlar, ihtiyar valdeler Huu kolonyaıı istimal etmekte 
olup mlUtahzirini tebrik etmektedirler. • 
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• GRAF ZEPPELIN 
V8 JRANSA 11.ANJI" 

BREM EN 
aava111e&.•Al110• 

NONHASIAAN ICUUANIUN 

TELEFUNKEN 
RADYO AHrzesf 

Jler llald• sızın batan anuları• 
nızı tatmin edecektir. a ' 

Yeni modellerfmfzl görmff• 
9ellnl:ıı asgari bir llyatle size aza· 
mi lalde temin edeceglz. 

LEFU·NKEN 
BOURLA BİRADERLER VE Ş51 

Çocuğunu 

istikbalini 

Anne, Oµun -Seven 

Düşünen 

Bir 

Annedir! 

Kumbara Alarak 

Çocuğunuzu Sevindiriniz 

!TÜRKİYE tş BANKASI! 

Dr. Horhoruni 
Belıofulduju • Frengi ademi iktidar 

tedavibanul. Ba7eJl11 Tokatllyan ya• 
alada Mektep ıokak 55 TeL. 80 3152 

Seyrisef ain 
Merkez accnteat: Galata köpril 
Bqı B. 2362 .Şube acenteah Sfr· 
kecl MGhürdar zade hanı l. 2740 

Mersin Postası 
(Anafarta) vapuru 27 Mart 

cuma 1 O da Galata dan 
Çanakkale, İzmir, Kt\llilk , 
Bodrum, Rados, F ethiyo, 
Antalya, Aliiye, Menin' e 
kalkacak, dönüşte T qucu, 
Anamor, Finike, Dalyan, 
Marmaris, Çaaakkale, Geli
bolu' ya da uğrıyacaktır. 

Azimetle Çanakkale için 
yük alınmaz. 

Dr. A. KUTIEL 
CUt, Frenfi, Belıotuklutu ve ademi 

iktidar muayene ve elektrik hdulhanaal. 
KaraklS7 88rekç1 fırını 11ruıanda Ne. !4 

Belsoğukluğu 
Ve Firengiye 

Yakalanmamak içiA 

PROTEJiN 

FIRSATTAN İSTİFAD 
25 TAKSİTLE 

HER NEVİ ESY A .. 
VERESiYE 

latanbulda Oroxdl • Bak kartıııın.le 
Celll Bey Han 35 No. 

T~ııhllat, Mentet KHevl 

f ştira Bonolarile 
ELBiSENİZi, TUHAFİYE
NIZI, ŞAPKANIZI, AY AK
KABINIZI, MOBiL YA VE 

BİSİKLETLERİNiZi 
f ıtedlilnl:ı M A Ö A Z A L A R D A N 
paır:arhk ettfüte n sonra P A R A 
yerine verehlllrıdni:ı. Tel. 2,3946 
Bu a-aıete ile mOraca.at edenlere 

% 5 tenzilat yapılacaktır 

SON POSTA 
Yevm1, Siya.al, Havadls va Halk ııuetul 

idare ı l.tanbul, Nuruoıman17e 
Şeref ıokait JS • J7 -

tefd?nı İltanbul - ıoıoı 
POll.1 kutuauı latanbul • 74l 
Telpaf : latanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TOR Ki YE - ECNEBi --HOO kr. 1 Sena 27G:l ... 

750 • 6 Ay 1'00 • 
400 • s • 800 • 
ıso • ı ,, ... 

Geleoevnk ııerl verUnı.e.._ 
hanlardan nıesııll1!;.1 . ._~ın111u. 

en temiz, ve en ucuz 

TELSİZ AHİZESi 

Galatada Oımanlı b..,.. 

ka11 ıırumda K...,

mağuada latedt~ 
kolaylıiı bulabfllrahlil-

Teminatll Kimyevi Gübreler 
Her ttirlll mahsul için kimyeY! rtıbrelerimiz vardır. 
Teminatlı ve tecrübelidir. Tarifelerimizi isteyliıiz. Sabf 

deposu: Eminönü Sebzeciler ıokak No. 1 1 
ÇULHA ZADE MAHTUMLARI 

• 
Iktısat vekaletinden: 

4 adet fotoğraf makinesi f&rlnamesi mucibince tarlbi 
ilAndan itibaren bir hafta milddetle ve pazarlık suretil• 
mübayra olunacaktır. Taliplerin şartnameyi almak Ds&ı;t 
ıimdiden ve pazarlığa ittirak iç.in• de yevmi ihale olao A 
nisan 1931 cumartesi aünft ıaat on bqto mulıammea br 
deli olan (2,000) lira üzerinden %7,3 hesablle temlıt•t 
akçalarile birlikte VekAlet mübayaat komisyonuna mDr,.. 
caatlan ilAn olunur. 

Iktısat Vekaletinden: 
Zirai ve baytart enstitnlerinin elektrik fanuz ve lAmbal•" 

nnan talibine ihalesi hakkında ve kapalı zarf U1ulile 21 i6J! 
müddetle mönakasaya vaz olunup 12-23-27 ıubat ve 3 mart 
931 tarihlerinde Hikimiyeti Mmiye, •Cumhuriyet, Alqall'ı 

V akıt guetelerile ilan edilen ve 22 mart 931 tarihinde ih•" 
lcai icra kılınan bu mlinakaıada teklif edilen fiatların eo 
dunu olan 15900 lira haddi liyık görülmemiş olduğund•0 

17000 lira bedeli keıfi bulunan mezlıiir fanuz ve limbal.r 
tarihi il.Andan itibaren 10 glln müddetle münakua kanuoll" 
nun 18 inci maddesinin (C) fıkrasına tevfikan pazarlık sure" 
tile alınacaktır. Taliple l ı şartnamei fenniyeyi görmek ve d•" 
ha fazla izahat almak üzere şimdiden telsiz tela-raf civarınd• 
inşaat heyeti fenniyesiue ve pazarlığa iıtirak için de 8 nl,.., 
931 çarşamba ıtıntı aaat 13 te ziraat milsteıarlıiı kısuııod• 
uıüteıekkil inıaat komiıyonuna bedeli keıfi olan ı 7000 lir• 
üzerinden yüzde yedi buçuk hesabile teminah muvakkatell" 
rile birlikte mftracaatlan ilan oluQur. 

İktısat Vekaletinden: 
Etlikte klin merkez 1Aboratuvarlarındaki serum biP• .. 

tarının tavan tamirab ile yeniden inşa kılınacak su rn11j; 
zeni ve samanlık kapalı zarf usultl ile 21 giln müdde 
münakasaya çıkanlmışbr. 

Mezkür tamirat ve inşaatın bedeli keşfi J 4,500 liradır'• 
Krokileri görınek ve muktazi izahab almak üzere müessese 
mUdilriyetine müracaat edilmesi ve yevmi ihale otan t8nİS9~ 
931 tarihinde ehliyeti fenniye vesikaları ve %7,5 teıni0~ 
akçelesrile birlikte İktısat vekAleti ziraat müsteşnr~~ 
kıamıncl•· müteşekkil inşaat komisyonuna saat 16 ya ks il 

mllra'laft edilmeai ilin olunuı: . .. 


