
HERGÜN NESROLUNUR SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kwatıdır: Halle bununla itilir. 
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=· 

kürtler, Şarkta Daimi Bir Ecnebi Aletidirler, 
Bu Teh ike Bertaraf Edilmek Lazımdır ••• 

~in 
Qfi/; 

~eis 1(----
lukı 0az~?1 ~ş. Bir ~u-

a çuncu Devrenın 
liitanunı Bildirdi 

tG ~~ara, 27 (H.M.) - Üçün· 
terd· ... et Meclisi, daha evvel 
dü11 ı~ f esib kararından sonra 
fapa k son tarihi içtimaını 

{)~a faaliyetini tatil etti. 
~~la~kü içtima öğleden sonra 
Jık ~ v~ iki celseye ayrıldı. 
~cf t lseyı reis vekillerinden 
~YU B. küşat etti. Ruzname 
la>ih ~olgundu. Birikmit birçok 
kedil a arla encümenlerden sev· 
~at en kanun projelerinin ve 
t~ ı tekliflerin müstacelen mll-

0 eres· · 1 ı ısteniliyordu. 

COler Kanunu Kabul Edildi 
~(ela bütçede yapılan mü
kabuıelere ait birçok kanunlar 
~lltı edildikten sonra Ölçüler 
l\a nunun müzakeresi yapıldı. 
kenllMun [maddeleri okunur
~ 

1 
ardin meb'usu Ali Rıza 

~fnıe Konya meb'usu Kemal 
btkk B. bazı fenni tabirler 
Rıtti u:ıda itirazlar yaptılar ve ye e kanun kabul edildi. 
~ ~ni kanuna göre 933 se
~litu nın başlamasile beraber 
ı-tb·k -ölçülerde metre eıası 

a' edilecektir. 
"'"'-Undan sonra bazı ticaret 

q'Vclcleri taadik edildi. 

'8 Agaoglu Ahmet Bey 
~ ınUnaaebetle Ağaoğlu 
-.tlQuet Bey söz aldı ve lktısat 

...._ne fonları sordu : 
diy Mahsul fiatlan dllşkUn, 
~ 0 tsunuz. Fakat ne yaptıiı
'-'e 

1 
s<sylemiyoraunuz. Bqka 

ile ':e~t~tlerde ne yapıldı? Siz 
İk ır aldınız? 

"-~a~t vekili alınan ve alı
b tctbirleri izah etti. ou. 

hpltı ızahattan sonra pulluk 
~ . ~Uesscselere prim vc
'eaını emreden . kanun ile 
~t }~klifler kabul edilerek 

ttapandı. 

lk· ikinci Cels& 
tıııı •nci celseyi bizzat reis KA-
doıın PClfa açtı. Bntnn sıralar 
Çth ~tu. Herkes ciddi bir 
lttuh: tb'ıyordu. Evveli Divanı 
~'Ptld~~ at reisliği intihabı 

Sonr A ~ y' a fyon meb'usu Ali 
fi. ·~ bir takriri okundu. Ali 
ltıay u takririle Meclisin 5 
tdiy tsa kadar tatilini teklif 
kttb 0

1rdu. Takrir müttefikan 
., u edild' "lz ı. 

1.
1m Paşamn Veda Nutku 

't. atil k b -1 lifaku ar~n . iitun azanın 
1\4~ e venldıkten sonra reis 
okud~: Paşa şu veda nutkunu 

"'lvt Da~hterern arkadaşlarım 
den· senedenberi Milli ira
~llıifn ~a~ık bir timsali olarak 

esını 1 4 

Ccl' . . şuur a yapan Ali 
~llnc:•n~, verdiği kararla dör
ıçtih> iiyük M. Meclisinin 

•qaı t 'h· 
tıi tatil ar~ ıne kadar faaliyeti 
taJ...!ı _ edıyor. Yanlış birçok 
--.-lltltın te • . 1 d ( ne. sırı a tın a teımim 

Kürtler, Şarkta Daimi Tehlikedir Spor Müsabaka-
• ilkbaharda, Süleyına- mızın Talilileri 

niye Tarafında Bir 
Kıyam Bekleniyor .. 

Galatasaray - Fener takım
larının geçen Cuma yaptıkları 
müsabaka için tertip ettiği
miz "Netice tahmini,, kur' -
ası bitmiş, altm, gümUş ve 
nikel saat kazanan talililer 
taayyün etmişlerdi. 

Bu talililerden Snleymani
yede, Mutasarrıf sokağında (4) 
numarada M. Esat Bey bi
rinci mükafat olan altın sa
ati almıştır. Gümilş saati 
kazanan ve bu suretle ikinci 
mükafatı hak eden İstanbul 
levazım yollama müdürlüğün-
de yüzbaşı Fehmi ve nikel 
saati kazanan Kumkapı Nişan-

/rı.kın .Sirao meokiinde Kürtlere karşı hareket 
yapan müfrezeler casında, Tülbentçi caddesinde 

Musul, ( Husuıi ) - Bugün reketler olmakta, müsademcler ~ umarada. ,F.aika H. da dUn 
frakı düşündüren ve meşgul \ukua gelmektedir. h~diyelerini almışlardır. Bu 
eden meselelerden biri de Bu mmtakanın asayişini te- münasebetle bu üç talili ka
Kürt meselesidir. Bu ışın min etmek için ordunun yarısm• riimizin resimlerini netredi-
doğmasına sebep, son intiha- dan fazlası oralarda toplanmıştır . .._o_nı_ı _________ _, 
batta Süleymaniyede vukua Baharm gelmesi ile beraber 
gelen bazı hadiseler ve birkaç bu havalide ehemmiyetli uke
Kürdün telef olmasıdır. ri harekatın başlaması bek-

lenmektedir. Bu işte ecnebi 
Fırsatı ganimet bilen bazı 

rolünün ehemmiyeti derecesi, 
ecnebiler, el altından Kürtleri bu harekatın neticesine baglı-
tahrik ederek son vaziyeti dır denilebilir. Muhakkak olan 
ihdas etmişlerdir. şudur ki Kürtler, Şarkta da-

Elyevm Süleymaniye mm- imi tehlikedirler. 
takasiJe civarmda devamlı ha· Ebu Resham 

~~~~-------···--u-----~~~-

Bir İddia Ki Tecrübesi Bedava .. 
- • 

nşa-Eytam·& kasnı 
atına Türk i ar arı 

Talip Oluyorlar .. 
Fakat, Banka Bu Talebi Reddediyor! 

Genç Türk mimarları, bukadar güzel eserler yapabilecek 
kudret sahibi olduklarını iddia ediyorlar, 

tecrübesi para ile değildir. 
Tafsilatı 3 nncil 1ayfamızdadır ) 

Dünkü Kar 
Bahara Girdik Derken 

Kışa Dönüyoruz 
Bahara girdiğimizi zanne

derken hava birdenbire çehre-
sini astı, güneş çekildi, ruzgir 
poyraza çevirdi. Öğleden 
sonrada fasılalı, fakat epeyce 

kar yağdı. Bu sırada barometre 
(75,9), termometre ( 3) derece 
idi. 

Rasataneden aldıitmız mallı
nıa~a göre bugünde hava 
kapalı olacak, fakat kar 
devam etmiyecek, ruıgiir vasat 
kuvvette esecektir. 

Dün hararet derecesi aı:amt 
(7 + ), asğari ( 1,5 +) idi. 

Efgan Asileri 
Hükumet Bir Kısmını 

Affetti .. 
Kabil, (Hususi) - Hükumet 

(KUhudamen) isyanında alika
dar oldukları için tevkif edi
len bin kişiden (400) ünü tab
liye ebniştir. Bunlardan bir 
kısmının nıemleketlerine dön
melerine, bir kısmının da Ka
bilde oturmalarına müsaade 
ediltni tir. 

r 
ı ı ~iralzk Eviniz 
' Var Mı? 

Var ise "6., mcı sayfamız
daki yazıyı okuyunuz. 

Bir Sahtekar Kumpanyası .. 
----- -

Bunlar Aspirin Yapıp 
Piyasaya Satıyorlardı 

iki Dimitri ile ortada duran Hıristo 
Bir mllddettenberi piyasaya birkaç zabıta memuru aspirin 

sahte aspirinler silrülüyordu. alacaklarmı söyliyerek sahte
Vaziyet, şikayeti mucip olu- karlarla temasa geçmiş, sıkı 
yordu. Evvela bunların hariç- bir tarassuttan sonra dün ya
ten getirildiği zannedilirken, kalamışlardır. 

burada yapıldıkları az zaman- Bunların aspirin yapbklan 
da anlaşıldı. Bunun nzerine yer, Galatadn, kuytu bir so-
kenC:Jilerine eczacı süsü veren (Devamı 3 üncü sayfamızda J 

Hakime Hakaret Eden Bir Vekil 
Müddeiumumiliğe Verildi 

Malatya ( Huıust ) - Merkez sulh hakiminin verdiği bir 
gıyap kararına hiddetlenen dava vekili lamail Kemal Bey, 
hAkimin önüne doğru on kurut fırlatmıf ve hakaret amiz 
tekilde: 

- istediğin budur. Hitabında bulunmuıtur. Ablan para 
tekrar vekile iade edilmit ve bir zabıt tutularak mtiddeiumu• 
miliğe teslim olunmuştur. Ayni zat, geçen sene sabık sulh 
hAkimi Emin Beye bu neviden bir tezkere yazm111 baro inzibat 
heyeti vekillikten menine karar vermifti. Fakat itiraz netice
sinde bu ltarar geri alınmışb. 

· Dilencinin Merhameti 

Dilenci -- Şu ctomobildeki zenginlere 
lktasadi buhran çoğunu mahvettil 

çok acıyorum. 

ı 
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' Halkın Sesi ] DABtLt BABBBLBB 
Seyyah Celbi Si- Cuma 
yaseti Ve Halk Ruhsaf ~lJesi 

Gırtlağımııu yırbyoruı ve •• 
bağırıyoruz: Seyyah celbe- Ve Tereddut 
delim. "Turing kulüp,, de-

ntihap itirazları 
(209)u Buldu ••. 

nilen ve bu itle me.srul 
olan tettkkül, aık aık top. 
lantılar yapıyor, kongreler 
aktediyor. Fakat, vazi
yette zerrece değitiklik yok. 
Dün, bu münasebetle tesa
düf ettitimiz ldmaelerle 
hubühal ettik, fikirlerini 

Otel Ve Müesseselere Müntehibi Saniler (6) Nisanda~(lO) Nisana Kadar 

·· ıorduk. Bakınız bize neler 
ı6ylediler: 

Hulüsi B. ( Kayseri hanında 
17 kahveci zade) 

- Seyyah celbi için lstan
bulda yapılacak çok şeyler 
-.ardır. Meseli: Boğaziçinin 

iman, hayab umumiyenin ucuz
luğu, otellerin, aokakların te
mizliği, yiyecek ve içeceklerin 
kanıık olmaması, asri bir za· 
bıta bulunması; bir kelime: 
latanbulun url ve esbabı isti· 
rahati bol bir tehir haline 
ıelmesi ve ••• .. 

Znlknfil Bey (Mahmudiye 
PalAa 14) 

- Mısırlılar Adayı, Boğaz· 
içini severler. Buralar daha 
iyi imar edilirae tabii daha 
çok Mısırlı ıeyyah gelir. Be
nim işttiğim, Adanın elektrik 
Ye auyu olmadığından Mısırlı· 
lar IStanbula gelmek istemi· 
1orlarmq. .. 

V Asıf Bey ( lktısat -.eklleti 
1&Dayi mUfattişi ) 

-lıtanbuldaki iktısadl buh· 
rana ıehre seyyah celbi ıure
tile çare bulmayı dilşOnmek 
1anlış bir fikirdir. Bugün 
memleketimize gelen ıeyyah· 

lardan iktısadi noktai nazar
dan fazla i.stirade edemiyoruz. 

l.atanbula seyyah clep ve 
bunlardan iktısaden istüade 
için evveli lıtanbul· uri Ye 
mükemmel bir ıehir haline 
ıetirilmelidir. .. 

Hlmit B. ( Belediye reiı 
•uavini) 

- Henilz bu mesele için 
bir program hazırlamadık. .. 

Hıfzırrabman Raşit B. (Ter• 
l»iyeci) 

- lst:anbul, aeyyah celbi 
için tabii giizelliklerile en ca· 
sip bir ,ehirdir. Bazı ecnebi· 
lerin l.tanbula gelmekten çe
klnmelerinde iki sebep vardır: 

l - Aaayişaizlik vehmi 
2 - Esbabı istirahat endi-

esL 
Halbuki bunlar eski menfi 

Bağlı Pastane Meselesi Seçilecekler Ve Mazbata Verilir Verilmez 
Ne Ol a c ak? Meb'us intihabına Geçilecektir. 

T okatlıyan ve Perapalu 
otellerindeki pastanelerle bazı 
mağazalann bir kısmında pas· 
ta, şeker, au satan esnafın 

cuma ruhsatiyelerinin miktarı 
hakkında bazı kaymakamlık
larca tereddüt huıl olduğu 
için buralardan alınuak ruh· 
aatiyenin tayini tehir meclisi 
daimi encümeninden ıorulmut
tur. Daimi encDmen diln bu. 
tereddütleri tetkik etmiştir. 
Otelden harice de pasta .. tan 
yani otel kapandığı halde 

mOstakilen putane olabilecek 
yerlerle mağazaların birer kö
teainde aabcılık yapanlardan 

umum mlleuaacnin aafi vari• 
dab bunların itgal ettikleri 
yere göre taksim edilerek 
ruhsatiye alınmuına karar ve
rilmiş, bu karar alAkadarlara 
bildirilmiştir. 

Kapanan Evler 
Zabıtai ahllkiye, Beyoğlun

da Sıraaervilerde Madam Atina, 

Bona aokağında Belkia, Sakız
ağacında Madam Muarita '8-
mindeld kadınlara ait Oç e'Yi 
kapatmııbr. 

telikkilerin eseridir. Şehrimizde 
aaayif; Avrupa ıeblrlerinden 

farkla değildir. Seyyah celbi 
için hariçte muhtelif lisanlarda 

eserler, albllmler ve . filimlerle 
p:-opaıuda yapmahdır ve 
daha sonra halk ta gelen aey· 
yahlarla allkadar olmalı ki 
onlar da gittikleri yerde 
bizden memnun\yetle bahset· 
ıinler ve bir çoklarını daha 
lmrendirainler. 

Jf> 

Akif B. ( Çiftçi ldlttlpaneal 
aalıibi) 

- Seyyah celbi için lataa-
bulu bir eğlence tehri haline 
getirmelidir. Bir aeyyah fUD}an 
arar: 

1 - iyi bir istirahat; 2 -
Mebzul aurette görillecek tabii 
Ye ıun'I manzara; 3 - Eilen
ce mahalleri ve aaire. •• 

intihap teftit heyeti dOD de toplanarak yapalu itirulan 
tetkik etmiş ve ıahiplcrine cevaplar -.ermiıtir. Ayni zamanda 

intihap aandılduırun kooacajl 7erleri ye açılacağı aaatleri de 

teıbit ctmiftir. 
Evvelce (163) aandık hazırlanmışsa da memur Ye kitip 

adedinden tasarruf etmek için nlifusu az bazı mahallelerin 

diier mahallelere illve edilmek ıuretile sandık adetlerinin 

azalblması da konuıulmufhır. · Bugün sandık yerleri ve rey 
atma aaatleri teabit edilerek matbaaya verilecektir. .. 

Tefti§ 

Şimdiye 

olmuıtur. 

heyetine dllnde ( 21 ) itirazcı mOracaat etmiştir. 

kadar mOracaat edenlerin miktarı ( 209 ) a balii 

lt-
Milntehibl aanilerin ıeçileceği gtınler tesbit 1 edilmişti. lstan· 

bu (6) nisandan (JO)nisan alqamına kadar mUntebibi aanilerini 

uçmif Te bunlar ayın on beşinde mazbatalarını alarak meb 'ua 

intihap edebilecek bir hale ıelmif bulunacaktır. 

Maamafih bütlln Tilrkiyede ayni ,Onde meb'ua intihap 

etmek tuanurunda bulunduğu için daimi encilmen proğra• 

mına meb'ua ıeçilecek gtlnO koymaml§br. Bu husu Dahiliye 

vekAletinden alınacak talimattan aonra teabit edilecektir. 

Mister Masefild 
Maruf lngiliz Şairi 

Buraya Geliyor ••• 

fngilterenin en maruf pir
lerinden (Mister Con Masefild ~ 
ima bir mllddet için memle
ketimizi ziyaret edecektir. 
Miater Muefild marbn yirmi 
dokuzunda lstanbula ıelecek, 
niaaııın ikisinde de Ankara 
Tnrk ocağında bir konferanı 
verecektir. 

Konferansın mevzuu İngilli 
ıiir Te nazmıdır. 

Oturan Vapur 
Dün Kurtanlarak 
Limana getirildi 

Kilyosta karaya oturdujıı 
nu dl1n haber verdijimiz T o
nolina npuru dt1n (Nanina) 
tahli.aiye remııı tarafından 
kurtanlarak limanımıza geti· 
rilmiıtir. lngiliı bandıralı To
no ina vapuru limanımızda ta .. 
mir edilecektir. 

Zabıta Vak'alan 
Bir Tecavüz Ve 

Bir Arbede 

Topane de, Kadirler yolca• 
nda oturan Muaa isminde 

biri, aynı ıemtte oturan Pakize 
Hamını ıevmiş, fakat yliz 
bulamayınca yolunu beklemif, 
kadınla karşılaşınca demişki: 

- P_akize ya ıe~ alıııcağım, 
yahut ikimize birden kıyaca· 

fım. Ve bu ı6zle beraber 
ıkadını kollanndan tutmuı, 
ukadın feryat etmif, gelen po· 
liıler eli bıçaklı Musayı tut· 
muşlardır. .. 

Evvelki gece, Beyoğlunda 
Panorama palas denilen bira· 
hanenin llç sarhoş müşterisi 
ortalığı allak, bullak etmitler• 
dir. Vak'a saat ona doğru 
olmuıtur. Kahramanların isim· 
leri Haydar, Veysi -.e Hasandır. 

Sarhoı olduktan sonra diğer 
müıterilere takılmışlar, neza· 
kete davet eden garsonlarla 
tabak teatisine başlamışlar, 
bir kısım müşteriler de fırsat-

Son Buhranın 
Bir Kurbanı 
Daha 
Zeytin Zade Yusuf B. , 
Beynini Niçin Bir Kur
ıunda Dağıtmışh? 

Eskiıehir, ( Hun.I) - Bura 
ttlccarlanndan zeytin zade Yu-
auf B. intihar etti. Bu intiha· 
nn sebebi ikbıadi vaziyet -.e 
bir ln~izmfteaıe11esinin tazyı
kıdır. 

Anadolunun uki ve ıengin 
mUeıseselerinden olan Zeytin 
zadeler ticarethanesi, Yunan 
itrali yllzilnden ağır zararlara 
oğralDlfb, tirket, tasfiye edil· 
miştir. Bundan sonra milesse
ıeye dahil olanlardan ticari 
variyeti en kuvvetli olan Yu· 
ıuf B. , milstakilen çalışmıya 
bqlamıı, ayni umanda Vitol 
ticarethanesinin de muamclA
bna vekllct ediyordu. Geçen 
sene, bu zat, bu muameleler 
yUztınden bnynk zarar gör
m01t11. ÇOnkli Vitoller hesa• 
bına aabn aldığı tiftikler iade 
edilmifti. Cene bunlann na· 
mına arpa v.- zahire almak 
llzere k6yllllere ( 10 ) bin lira 
kadar ayana para -.ermifti. 

Bu aene miişknl vaziyette 
kalan köylOler bu paraları iade 
edememiş, Yusuf B. tazyıka 
uir&m11, mallan:u aatmıya 
karar vermiftir. Fakat bu 
aırada ve bu y&ıdea valdeaUe 
fiddetli bir WLliııakqada bu
lunmut, ·o teeunrle yazihane
aine giderek baıına bir kurıun 
aıkmıjbr.'' 

Arkaıinda bir yavru bırak• 
mıtm. 

BahKesir Antimon Madenleri 
Bahkeıir, ( Huauai ) - Vil&· 

yetimiz dahiliudeki Korucu 
nahiyeaindeki antimon maden· 
(erinden bir kıamı faaliyete 
geçmif, iatihaal&ta baılanmqbr. 

Malatyada Zelzele 
Malatya, (Husml) - Herkes 

tatlı uykuda iken korkunç g(l· 
rilltülerle karışık hir zeaele 
olmuı ve biltlm halkı heyeca
na vermiştir. Haaar olmamıfbr. 

tan istifade para vermeden 
uzaklqmıılardır. Sarhof)ar tu
tulmuşlardır. 

Günün Mu 
lug 

Adliyede Pat- rniş 
lıyan Silah 
Enllıl ai'ln atır cezada ~ t 

buçuk ay evvel arabacı ke~Y' ıt 
arap Mebmedl Bldüren arab• 
Zatf erin mubakemeıi yapıl•~ 
Mahke•e ayni umanda dij'd' 
katilin de dan:::ına bakıl~ 
için •alon ve koridor çok lı~; 
balıktı. Saat on dartte bir ııl • 
ıcal işitildi. Atır ceza korido~~ 
açılan büyOk ıalonuo her 
taraftaki kapılar polia ve jand,t' 
ma tarafından kapahlarak içeri~ 
kalanların üıcrleri arandı, 1' •• fakat tabanca bulunamadı. , 
bancanın Maktaı Arap Mcb111edıll 
hemşire xadcai Kazımın cebtndr 
patJadıfığı zannile yakaları; 
Fakat ne üzerinde tabanca, ıae 

cebinde kurşun deliği bulun: 
Mamafih yerde bir ko•all 
ıeçmitti. 

Adliye mahafiJindekl tahıPi~ 
lere g6re hadbe, yere düıen b 
kurfuna nalçalı bir ayakkabil• 
bualdıtı için bu lnfillk olmuftO'' ~ 
Cebde patlayan bir tabancan•" '-' 
kovanı barice çıkamıyacaj'l içİll tG 
bu tahmin kuvvetli aaplrnaktt' h. . . ,. 
dır. Maamafih 90pbe Gzerıft 

yakalanan diter birkaç kiti balı
kında tahkikat devam edıyor. 

Baymdırda Oç Tevkif 
lzmir, (Huıusi) - Bayındat 

hususi muhasebe mtidürUnilO 

mnbim bir para ile ortad" 
kaybolduğunu bildirmiştim. Sf 
münasebetle Bayındırda tahti1-
dar Recep, Murat ve Nuri f.f· 
ler tevkif edildiler. . 

iki Hakimin Beraati 
lzmir, 25 (Husuai) - Hard

rah kararnamesine muhalif 

hareket ettikleri lddiasile şeb" 
rimiz Ağır cezaıında mubakr 

me edileD Sulh hakimi Esat 'ff 
Arif beyler beraet ettiler. 

tzmirde Yunan Tetkikatı 
İzmir, (Huaual) - Yun" 

Ziraat nezareti mllhendillerİJI" 
den M. Kaloyeropuloa bura,.. 
ıeldi. l:caret oda11nda iktıfr 
d! mıntakamız baklanda malO
mat almaktadır • 

Odemi~te Bir Cinayet 
İzmir, 25 ( Haaual ) - Öde

mişin ( AdakUme ) köyınıd• 
eşraftan hacı Hasan Ai• 
kahvede otururken eaki pki
lerden Knrt Şaban tarafındaO 
6ldtirUlmüştUr. 

Katil kaçmak istemif, k6Y"' 
den çıkarken yak.ılanmışbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. J.'e Amerika Yolu ] 

1 : Hasan B. - Haydi bakalım, ıu koca ı 2 : Hasan B. - Pazar ola kamarot başı, 1 3 : Hasan B. - Allahallah... Vapur deiil ı 4 : Hnsau B. - Ne büyük vapur yah0 ••• 

"Bremeu" wapunma binip Amerikaya yolunu haydi bana fU vapuru gezdir bakaV1m? şehir ... Bunun içinde otomobiUer, ıimendifu- Sanki bir ucu burada, öbür ucu Amerikada.k 
bıtahm. Jer bUe yürür... kımıldasa Amerika toprağını!l içine pece • 
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-
.. Bankası 
llrk M-:---
tıd ımarlan Tara-

an Yapılan Talepleri 
Reddediyor 

E11ıtak -
' d \'e Eytam bankau 
~ 1 1 bir bina yaptıra-
a.. ~Qft •• '1•tat •çın Mösyö ( Holsner 
illi- . tr ) ıa· • d b. b. ......,. mın e ır ecne ı 

~müracaat etmiştir. 
~thaa! Vekaletinin mimari 
«it b ısı Mösyö ( E. Egli ) 
'~ küracaattan hnberdar 
''8.ı, k endisi de hu proje 
latc11ı· 1 . ısına i~tirak etmek 
~tır. 

lıılda ~a, her iki mimar ara
~eıadile ~ Dıiisabaka açmış ve 
~) rı~e plan bedeli olarak 
Jlrb· I lıra vermiştir. Onlar 
~~rini hazırlıya dursunlar, 
t6 k en haberdar olan ftçlln
)\ J_Türk miman mllsabaka .. 
h.! - ele istemit banka ida-
~e . ' 

' llı6racaat etmittir. Fakat 
....., R~~·~ fU olmuştur: 
~b~' eşhasa hususiye 
'-tedi"~ın~edir. Bir mal uhibi 
--~· Dıınıara İf yaptırmakta 
"-t ( l?lir. Hatta merhum Ve
ta..&._' •• ) Beye bile bu projeyi 
· ,.'ll'ıliadık. 

fiad=-- « 
~ -ae, bundan ibarettir 
~ ;:•ııı. ~ikkat bir ıihniye
t;-.ı d~dır. Merhum mimar 
~l Q tttia 8. ile yqıyaa Ve
'hrt · ar.asındaki farkı bile 
~ etauyea bu cevap üze-
~. ~ dururken kendi 
~ıe dGtnndük: • 

'" ':•.herkes, Eytam ban
~İıla.1il>1 dlifllnccek olursa, 
tflar? tı Ye fenç)iğin hali Dİce 

~Uğday Geliyor 
tt'•tlar Beş Buçuk 
'&tUşa Kadar Düştü 
Bir --
~ haftadanberi l.tanbula 
~ ~unun muhtelif yerlerin
~br. uaday relmiye bqla-

"'~llll tb:crin sert buğday 
d"'-~ .. J 5,5 ) kuruıa kadar 

16 
""9tUr. 

ti) ı..._llıartta yumuşak buğday 
~Ql'Q1 beş para iken ( 25 ) 
~.. (6,24-1 /2) kuruşa düş
~· Sert buğday ise ( 16) 
(3.SO) (6,39) iken (24) martta 

25 diiımüştür. 
tlııc hlartta sert buğday üıe
'-'lft borsada muamele olma-
d~ut. ~~ğday fiatlarmın bu 
t~eın ~gu ticaret odalarınm 
'elbettnireUe nazarı dikkatini 
•e~1 ~lf ve mesele lktısat 

ltt ctıııe bildirilmiştir. 
atı bbsa~ veklletinin kaylümil
.. "._,_u fint düşüklüğünün sar
._,·~nd&u muhafaza edici 
olA...~ tedbirler almak üzere 
......... eiyleıımektedir. 

Bir Sahtekar 
l<unıpanyansı 
ca k.1t ~ tarafı 1 inci uyfada ) 

~•el •Çerisindecar. Sahtckirlar 
~.~e . milşteri zannettikleri 
1- ka en ellerinde tabancalar-

._ 'lılannda gariince : 
~ b ~· mahvolduk! demek· 
1-;dır at • hiqey yapamamıt
-.İtri •• B~nlar Hıriato ve Di .. 
biıııitr~nd~ iki Bulgarla yine 
~ıp v ıanıınde bir Rumdur. 
ıııt,,.- e alaUeri de yakalan-

• . . . .... , 

1 - K6peklerl niçin Mnrla ? ÇGnldl 
bize yaltaklanır, rlyaklrlık n dalkaYuklulr 
yapar, v4nl0m0z0 atarlar. Her emrimin 
&e• ~ıkarmak•ızua itaat ederi•. 

2 - 8Ua tnaaı., kendi maiyetinde ça• 
hfanlan da WSyie ma~ ıe.ılz, la• emre 
tlbl ldSpek siW .. rmelıı: uterler. Bunlar 
lnıaalarae kadri laym•tlal t.Umly•lercHr. 

3 - Haldld lnıan ne k~pek ~bi dalka· 
nk n riyakirdar, ne de ln1anları ldSpek 
dereceılne dilfilrmekteıı zevk alır. 

laH•• laNa muaıaelul etmelidir. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

Sözün Kısası -Selami Beg 
Ve 
Musiki 

• •• 

> 

Selimi izzet, geçen gün, 
Münir Nurettin konseri için 
ufacık bir yazı yazdı. Bu fık
rasında musikiden anlamadığını, 
ya samimiyetle veya tevazula 
itiraf ettikten sonra, Mllıiir 
Nurettini saka kuşuna benze
tiyordu. Mestekdaşımıza g6re 
Münir Beyin şark ve garp 
musikilerinin fena bir imtiıa

cıİıı abettiren melez okuyu
tunda hiçbir kıymet yoktur • 
Program da fenadır, çtınktı 
içinde bazı keriz havalan ve 
meyhane ıarkılan vardır. 
Sazlar nisbeten iyice ise de 
Mes'ut Cemilin Münir Nurettiııe 

.. ----------------------------------------------•( refakat etmesi biraz gariptir; 
Yunan Tacirleri 
İzmirden Palamut 

Almıyorlar 

fzmir, 26 ( H. M.) - An
karadan bildirildiibıe pre 
Yunan ttkcarlan mayısta ıelı· 
rimize jı?elerek ticari m6nue
babmızı tetkike karar vermft· 
lerdir. 

Memleketimizden pal•mat 
ve üzüm almaları tekarrür et .. 
miştir. Yunanlılar memleketi
mizden alacaldan mallan AY
ruya ve Amerika piyua11na 
a.rzedeceklerdir. 

Atlnaıt 

lstanbul Valisinin Vaziyeti 
Ankara, 26 - lstanbal va

lisi Muhittin 8. meb 'u namze
di iÖSterildiji takdirde lıtan
bul valiliiine en kuvvetli nam· 
zet Dahiliye müstetan Hilmi 
Beydir. 

Maadin Bankısinda DOi 
Umumi Heyet içtimaı Yaplldı 

Ankara, 26 ( H. M.) - Sa
nayi ve Maadin bankua umu
mi heyeti bugiln meclisi ida .. 
re reisi Hüseyiıı Cahit Beyin 
riyasetinde toplandı. 

930 bilinçoıu tetkik, kir 
ve zarar tasdik edildi. Sonra 
93 t bütçesi kabul olundu. 

Ziraat Bankası. Çiftçilere 
Para Verecek 

Ankara, 26 (H.M.) - Zira
at bankası bağcılara kllldlrt 
ve göztqı dağıtacak, afnca 
tütüncülerle afyonculara para 
verecektir. 

Güzellik 
Müsabaka Belki lstan

bulda Yapılacak 

Mecliste Çiftçi Ve Tacirlerden 
)#. .. )#. 

Mühim Bir Zümre Bulunacak 
Yeni mecliste, bupnkl1 meb'ualardaa kaç zabn kalacağı, 

bqka tabirle yeni medile kaç tane yeal sima fİreceji bak· 

landa yapılmakta olaa tabminlv 908 24 saat zarfında tekrar 

değişti: 

ilk aiinlerde burtmkD meb'ualarclu (70) taaeainia deilte
ceti söyleniyordu. Aradan biraz umu ıeçlııce bu miktar 
(35) e indi ve en nihayet te: 

- Namzetlilderi tekrar edilmlyecek olan mel>'uaların 
adedi (15), (20) den fazla olnuyacaktır, denildi. 

Son 24 ıaat içinde İM btiıbütila yeni bir rİYayet ç.1kh. 
Bu rivayete göre: 

Yeni meclia 322 azadaa terekküp edecektir. Bu azanın 
(150) ai yeni olacaktır, yani eAi meb'ualardan ( 150) mi 
cleiifecektir. Defeatle 16ylemif ola\akbtamıza ratmen bil' daha 
tekrar edelim & 

Bıtnn bu rİYayetler •dece llirei tabminden ibarettir. F •· 

bt menbalanu bakarak bu riYayetlerl benli& kat'iyet ke.

betmem.İf tuanarlana aafbalan baliade addedenler de yok 
tlejildir. 

... 
Ankara, 27 - Mecffae yeniden iltihak edecek olan 

150 meb'ua çiftçi aamfmdan olacaktır: bu mtinuebetle bil-

61 çiftçilikle fttigal edenler ~oda mal6mat alınmıya 
bqlanmııhr. Yeni meclisJ bir Çiftçi meclisi olacaktır. 

lzmir, 21 ( H. M. ) - Ankar dan abeden bir habere 

r6re latanbul .. lzmir ve Adana gibi ticaret Ye ziraat 

merkezlerinden gösterilecek namzetlerin bilfiil ticaret .,. 
lirut erbabmdaa olmasına dikkat edilecek ve yeni mec-

1.iate bir t8cear.. zürra 11ıufı YGcuda ıetirilecektir. 

Hamiller 

Bir Katil Kaçtı 
Fakat Yolda Soğuktan 

Dondu 
Malatya (Hususi)- Bir katil 

meıelesinden d~layı memleket 
hastanesinde tedavi albna alı
nan Klbtalı Osi itımindeki 

katil, baştnda bekliyen jandar
manm uykuya dalmumdan İ.9· 
tifade ederek bq ucundaki 
elbiselerini giymiı ve firar et
miştir. Fa.kat k&yüne kavuş
mak auip olmamııtar. Yolda 
ıoğuk •• kana teairlle don
muttur. 

Divanı Muhasebat Reisliği 

çl\nkü, Selimi Beyin bildiğine 
bakılırsa Cemil B. merhum 
tek başına saz çalarmış ve 
kendisile beraber hiç kimsenin 
tagauni etmesine razı olmaz
mış. 

Bir mecliste, Selimi Beyin 
bu yazısından gülüşerek bah
sediliyordu. Orada Münir Nu· 
rettin ve Mes'ut Cemil de 
vardı. ikisine ele ne düşün
dükleri soruldu. Bu yaz.ayı 
ciddi bir tenkit değil, herhangi 
bir mizah mubarrinin litifeal 
addettiklerini söylediler. Münir 
Nurettin gillilmsedi : 

- Ben aenedc iki ilç defa 
saka kuşu gibi, batta karga, 
yahut cırcır böceği gibi 6tll
yorum; fakat ne yapalım? Mu· 
sikiden Selimi B. kadar anJa .. 
rmyan güzide lstanbul halkı, 
en uzak yerlerden külfetler ihti-

yar ederek lütfen geliyor, salonu 
hıncabmç dolduruyor, beni diılli· 

. . . • • yorlar. Bari bu muharrir B. da 
lzmırde Kredi Kooperatlflerı her dem, her aahada. her vesile 

lı:mir, 26 (H.M.) - Viliyct ile dut yemif ikinci aanıf bir 
dahilindeki kredi kooperatifle- hiilbnl gibi k .. ık bir aeale it· 
riain yeniden idare hey~ti in- mese de benim ~bi mutavua 
tibabatı yapılmakt-.dır. fntiha- bir saka kuıu olarak kal1a. .. 

Ankara 26 (H. M.) - Mec
lisin ikinci celsesinde divanı 
muhasebat reialiiine (230) rey 
ile lıtanbul meb'uau Fuat 8. 
seçildi. 

bat neticelenmeden koopera- Mesu'ut Cemil de güllimsedi: 
tiflerin k6ylGye ikrazatta bu- - Bh:.im peder saı çala ken 
lunmıyacajı anlaşılmaktadtr. ıamaom en maruf hanende
K6yl8 bu •aziyetteıı memnun teri refakat ederlerdi. Esasen 
dejildir. alaturka bir faslın şarkunz ve 

bestesiı icra edilmesine imkln 
londra · lstanbul Yolu yoktur. Selami Beyin dediği 
Londra - latanbuJ yolu için gibi: .. Tmaburi Cemil çalarken 

Yugoalavyaya kadar o1an bD- kimseyi söyletmezdi,, sözü doğru Başvekil 
Atinaya Eylülde 

Gidecek 
M kümetlerden geçecek yoUann değildir. Fakat en doğrusu 

Üzakereye Geçmek için gUı.cr1rihlan tayio edilmiştir. şudur kt babam kötü sesli 
Murahhas Tayin Ettiler hanendeleri söyletmezdi; ben de 

Atina, 26 - TOrkiye sefiri Ankara, 26- (H. M.) - Dtı- Esnaf Bankasmm T op1amşı Selimi B. gibi musikiden uzak 
E M h ı b l Es f yaşamış muharrirleri daha fazla 
Dİi B. Hariciye nazıra i a- yunu umumiye meclisinin hU- stan u na bankası be-

l k 1 T k B k·ı· ı...... . • • • 1 söyletmem ! a opu osa ür iye aşve ı ı aumetimizle müzakere etmek yeti umumıycsı yann top ana-
t kil. Münir Nurettin v~ Mes'ut ısmet Pt- ile Hariciye Ve ı tizere dört murahhas tayin cak bankaya ait meseleleri 
T vfik R B 8 k'l ı..c Cemilin sözlerine ben de ~unu e liştll eyin aşve ı ettiği anlqılmaktadır. Müıa- 16rüşece-.tir. 
M. Venizelosla kendisine eylül kerabn teknik noktai nuann- --- ilave edeceğim: Programda 
sonlanna doğru iadei ziyaret dan burada cereyam daha Hicaz izcileri Gali yorlar meyhane havası yoktu. y alm.z: 
edeceklerini tebliö etmiftir. fık l ğ k . d Meyhaneye gitme, adın dillenir, 

1931 senesi güzellik larali- a aıuva o aca ı anaati Yar lr. Yakında Şehrimize (100) Beyaz giyme, eteklerin kirlenir! 
~ N~~S•~R ~~-~~~====~~~~~-~---~~~-- H~~~~·~~~ Gihl~~ra~n~~" 

Paristedir. 8 nisanda lstanbula r • • • • ...._ tatla bir mazmunu ihtiva eden 
avdet edecektir. 1932 senesi ister inan, ister inanma/ ikinci Sanayi Sergisi güzel bir Anadolu türküsn vardı. 
Avrupa giizellik mllaabakuanın Ankara, 26 (H.M.)- ikinci Hatta bu beytin ilk mısraı 
lıtanbulda yapılmua içia llir y anm uırdaoberi 'Tir- aadl pyelerle memleke- Ankara Sanayi •ergiaine itti· Selimi Beye faydalı bir nasi· 
tasavvur vardır. d' t• • rak i~ elliden fada firma hat te vernıiş oluyordu. Selimi kiyeye gelen ve şimen ı- ımııe giren bu ecnebi E 

k m6ncaat etmiştir. ~yaların Beye ve meyhaneden çıkıp 
V h•p p ferden başlıyarak Ter oa aermayeainin temin ettiği b ı e ) ş. tirketine kadar her tllrlll kir yüzde kırk beti bu• glnderilmeaine &f &Dmlfbr. konsere gelerek dinlediii SÖZ• 

B• 5 M hk A Old müesseselere giren ecnebi luyormn•. lerin manasını bile anlamıya-
ır eneye a um u d ..,. TentUrdı'yotu Tatlı Zan".,et- k b" h ı ı ı ı sermayesinin yek6nu &rt Kendilerine %45 k4r ca ır a e ge en ere 

Firari Vehip Pş. Köstencede buçuk milyar frank tutu- verdikten sonra iktisadi tigi için içmiş 
bulunduğu sıralarda Oflu Talip yor. istiklllimizi de istemeleri- Kurtuluşta Tomler aparb-
Nuri efendinin dükkanından Tabii bu parayı bizim k b. ı manında oturan Cavit Efendi 
(25) kutu şekerleme çalmışbr. kara g&zümllz için ver- j ne nazaran, artı ecne 1 

Al!kadarlar Köstence bidayet mediler. Mühim bir kısmı sermayesinin klrlı ve fay- dUn lgece tentürdiyot içmek 
mahkemesinde Vehip Pt. aley- siyasi, bir kısmı da iktı- 1 dalı bir iş olduğuna, suretile intihara teşebbüs et-
hine bir gasp ve sirkat davası mittir. 
a"muıılarc:br. Mahkeme Vehip Cavit Efendi: "Ben onu 
" ...,. ister inan, ister inanma! d k ı · d Pt. run bir .ene bapıine karar tatla zanne ere çtım" e-vermittir. 1._ _________________________ .J miştir. 

Belediyenin Programı 

l.tanbul belediyeıi 5 ıene. 
lik bir program ha.zırlamı,br. 
Bu programa ııöre 5 aene 

içinde Gazi köprOıU, yollar tiyat· 
ro -.·e hal, yapılacak sıhhiye, 
etfaiye işleri de mllkemnaol bir 
tekle konıcakttr 
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~y;,~~A~rdiSri! HAF8i!LıK S· İ N E M A. H!~~i~:Rı RUZNAMESiN 
YEN BiR HANIM Moris Şövalyenin l~v_E_t~_l _A_R_T __ ls_T_L_E_Rl_N_EN_G_O_z_EL_L_E_R_IN_D_EN_B_IR__,t] NELER VARDI 
Hukuk mahke- Filimlerj İti
mesinde 25 Lira bardan Düştü 
Ceza Yedi 
Aksarayda oturan Fethiye 

H. F eriköylü Mehmet Ali Ef. 
ile nişanl~nmışlar, bir ·müddet 
böyle kalmışlar ve birbirlerini 
evlerinde ziyaret etmişler. 

Sonra Mehmet Ali Ef. nişan
lısının evinde oturmak istemiş, 
ıtişanh.sı da bunu kabul ettiği 
· çin buraya taşınmış. On beş 
JÜD tatlı bir nişan hayab ya
ıadıktan sonra F etbiye H. 
Mt hm et Ali Ef. yi sevmemiş. 
Nişanı bozmak için birçok 
ıeyler düşünmtıı ve nihayet 
tunu yapmışhr: Bir gün ni
ıanlııının elbiaesini ütülerken, 
hazırladığı uydurma bir fotoğ
rafla bir aşk mektubunu Meh
met Ali efendinin cebine koy
muı, sonra da eYde bir yay
a-ara kopararak: 

- Vay, bana ihanet ediyor, 
bak cebinden resimler, qk 
mektuplan çıkb. Ben bu ada
mı istememi demİf ve ailui 
toplanarak Mehmet Ali Ef. yi 
kapı dıpn etmiıler •. Eıyuuu 
da vermemişler. 

Mehmet Ali Efendi Albncı 
Hukuka müracaat ederek F et
hiye Hammı dava etmiştir. 
Diln muhakemeleri yapılmıfbr. 

Mektup ve fotoğrafın F et· . 
hiye Hanım tarafından uydu
rulduğu ıabit olduğundan 
mahkeme Fethiye Hanımı (25) 
lira para cezasına mahküm 
etmiştir. 

Garip Bir Mesele 
lzmirde Bir Borç Ve 

Bir Yağ Hadisesi 
İzmir, (Hususi) - Bura Em

ilk bankası sabık müdUrU 
Hayrettin Beyin, müdürlük za
manında bir tacirden 60 bin 
lira borç aldığı anlaiılmış, 

meaele dedikodulara sebep 
olmuştur. Fakat banka idaresi 
bu işin bankayı alakadar ede
miyeceğini ıöylemektedir. 

Moria Şövalye iki aeneden 
beri sesli filmin kıralı olmuttu. 
Bütün dünyada onun filimleri 
oynanıyordu. 

Filimlerin imtihan yeri NeY
yorktur, bir filim Nevyorkta 
nekadar çok oynanırsa, okadar 
çok şöhret kazanır. 

Moris Şövalyenin filimlerl 
Nevyorkta en aşağı 2-3 ay 
oynanırdı. Son filmi ancak 
iki hafta oynanmıfbr. 

Şimdi Nevyorkta ea çok 
rağbet gören artiıt Alman 
artisti Dietrichdir. Bu artiıtia 
filimleri bütün dünyada 
büyük rağbet görmektedir. 

Diebich ıinema Aleminde 
Şarlonun kazandıtı ıöhret Ye 
muvaffakiyete namzet görW
mektedir. Çünkü güıellijindeıa 
maada ince bir zekhı .,. 
alaycı bir tabiati Tardır. 

Burnunuz Wil liam Powell
ln burnuna benziyorsa aabır
aız v• kuvvetli bir insansınız. 

Gençlerin çoğu, ıinema per
deıindo gördükleri artistlere 
benzemek, onları hayatlannda 
taklit etmek isterler. 

Her gencin kendisine nn
mune ittihaz ettiği bir artist 
vardır. Siz hangi artiste ben
zersiniz ? Benzediiinizi zannet· 
tiğiniz: artistlerin tabiatlerini 
. bilir mlıiniz? 

Diğer taraftan Hayrettin 1 

Beyin mUdürlüğü zamanında 
bir tacir bankaya zeytinyağı 
terhin ederek para almıı, yağ
lar fıçılarla depoya konmuı, 
fakat aradan bir mUddet ge· 
çince yağlar yok olmuıtur. 

Şimdi Banka idareıi 98yle 
diyor: 

- Bu iş başkadır. Hayret
tin Beyle de alakası yoktur. 
a-azetelere yazılması da doğ
ru değildir. 

İzmir Borsası 
Bin a M er h u n dur, 
Satılması isteniyor 

İzmir, 25 (Hususi) - İzmir 
borsası Eytam ve EmlAk 
bankasından aldığı borca 
ödemediği için banka, borsa 
binasının 1ablarak borcun 
itfasını iatemiştir. 

Bunun Uzerine borsa reisile 
komiaeri Ankaraya aitmişler
clir. Orada müddetin uzatıJ .. 
muı için teıebbll.llerde bulu· 
nacaklardır. 

. Sin••• aı..ı.ı hayrette bırekan Wr aeftHı --C.rol La•bar4,. .. Bu laa Wr Aaerlkaa utf8d4lr 
GOııellltl ile mepUl'dur. Greta Garbonua rakibi ola ı il ı ... ektedir ... 

Sinema Artistlerinden 
• Hangisine · .. * Benzersiniz? 

Gözleriniz /oan Krawford Kaılarınız LawrenctJ Tib-
an 1özlt1rine benziyorsa has- betin kaşlarına bt1nzigorsa 
şas, heran patlamıga mühe~- pldnlarınızın muvaffak olma
ga seriütteessür bir tabiatf- ması nadiren mümkündür. 
niz var, demektir. Greta Garbonun kemerli 

Size birkaç taneıinin yüzün- kaşların: beyeniyor musunuz ? 
den tabiatlerini okuyalım: Kemer kq, ayni zamanda gü
Herkeı bUyllk gftzel i5zleri zel göz demektir. Kemer kaı
aever. Joan Cravfordun güzel blar muhakemeleri ıayıf, hu
a-6zleri, ona 9öhretini temin aaı, iyi hafızalı kimselerdir. 
etmiştir. Ronald Colmanın bir katı 

Bilyilk göz aahiplerinin mil· dllt~k.tUr. Tebesailmtl alaylıdır. 
f&hede kabiliyetleri kuvvetlidit, Bu ikı hat bu adamın alaycı 
fakat muhakeme kabiliyeti aı:· ı oldu~unu göıtermiye kAfidir. 
dır, şeriiitteessürdllrler, ııh- Bu tipte olanlar kolay kolay 
betleri naziktir. Hafızaları kuv- aldatılamazlar. 

.. etJidir. j Kıvırcık ıaç, heyecanlı, haı· 

l 

( 

} 
Kaşlarınız, Greta Garbo· 

nan kaşları gibi kemerli ise 
inatçı ve fikri şahit sa· 
hibi ins11nsınız. 

aas bir tabiate alamettir. Ja· 
net Gaynor kıvırcık saçlıdır 
ve tamamen bu tabiattedir. 

Size bütün artistlerin yüzle· 
rine bakarak tabiatlerini söy· 
llycbiliriı. Bu sayfadaki resim· 
lere bakınız ve bunlardan han
a-!air.e benziyorsanız, tabiatinizi 
onunkile kar§!laıbrıru•, 

Bir Nisan fo 
/ant ısında N 

Yapacak? . 
Şehir meclisi nisanın b' 

gtlnü saat (14) te topl•P 
br. Bu toplantı bir ay d;, 
edecektir. Mecliı bu tep 
ela eau olarak belediY 
(931) teklif bntçelini aı~ 
re edecektir. Şehir Ol~ 
amuml kltlpllk btırosu . (~ 
azaya (931) teklif bütçe1Ue ~ 
niaaa nımameaiııi post•~ 
clairtaufbr. Rumımecl• fi' 
YU'Cbrı ; 

1 - Şubat denesioe. ti" 
IOD abatla feYkal&de ~-·• 
ubıt lallhalannua okuD":ır 

2 - Defterdarbkta tjı 
Jdll edecek temettl bidl 
komiıyo11una aza intib~ 
dair defterdarlık teuereSI-efl 

3 - Mütealabit J:lakkı il' 
dinin namına tarhedileP .J 
tihllk •erai •• ceauuaa ~ 
ltiruın tetkiki hakkınd• 
bat itleri mldiiriyeti JJJ'a# 
kereıi. oeİ 

4 - Darllllcezedeki ç dl' 
Yefeyab niabeti hakkında ~ 
mezkt\r mlldtiriyetinin 11111S 
kerui. ~ 

5 - Bet senelik ~ rJ 
programının tevdi olundu~( 
dair riyaset makamının teı 
reai. . 

6 - Umumi iatihlik "er~ 
Iİ kanununa tevfikan JJJUsa.,. 
dak defter tutmıyan ko111d• 
yoncu Marko efendi ba~k111 & 
lktısat işleri müdüriyeti . ıo 
zekkeresi. 

7 - 1931 bütçesi. 

Haydarpaşa - Musııl 
DEMİRYOLLARININ Bl~j 
BİRİNE BAGLANMA ~ 
TETKİK EDILlYO 

H. t de' 
Musul, (Hususi) - ın . et 

miryolları ser mühendisi Mı~ e' 

Molak ile demiryollar flliltd• 
hassası M. (Stanley) Bağdde' 

1 gelmiılerdir. Bunlar, Irak ç 
miryollarının tamire ınuht~, 

d eti'' kısımlarını tetkik e e ğ• 
Kerküke kadar ilerliyen as ıı" 
dat hattının Erbil - Muıul lll.

1 e 
takasından geçerek Nuseyb1:it 

· bailanma!'ı esaslarını ~esef1) 
edeceklerdir. Bunlar, (Bır~ iıJ 
tirketine menıup oldukları ıÇte 

. 1'e 
raporlarını da mezlcür sır 

vereceklerdir. 

' 
Posta Paketler• 

·Meselesi 
- . .,,,. 

Ankara, 26 ( Huıusi ) 0 · ·bare ( 1) Nisan (931) den ıtı tJe" 
hariçten gelen posta pak~ b" 
rinin gümrükten geçenleri !lf .• diitJJ 
defa rüsumat umum mu kl•t1 
postanın mutabık k~l~ı 'cl•
formül mucibince her ı~ı :tıfJ
renin memurlan nezareti a ,, 
da ait oldukları idarele~.,, 

. . k b·pJerı resımlerı alınara sa 1• ·çill 
teslim edilecektir. Bu 1~ 1

5
.J 

posta işleri müdürü ;ııl• 
Arif B. Ankaradan lstaP 00 
hareket etmiştir. Bu zat ,it 
gün kalacak ve postaya a 
• 1 • .• 1 AnkarııY 
ış erı, ezcum e JetO 
nakledilecek . ba~ı kale::Ctir• 
ait meselelera takıp edcc 
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Bu ğün De · Çetin ~ 
Sayıa !> 

Mühim Bir 
Futbol Günü 

ı 

- Kadın Ve 
Kalp işleri 

G~Iatasaray Çetin 
Bır Hasımla 
l<arşılaŞıyor. 

Galatasaray 
Bir imtih an Geçiriyor .ı 1 Aşk Mektuplan 

; 

~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~ 

Bu sen . . 1 v 

Bugün 
Kuper 

Taksim Stadyomundaki ·Maçlar - Mis 
Yaralandı - Amerikada Tenis Finali ... 

\il enın ıampıyon ugunu 
F tn elde edeceği bir zamand~, 
encrb h 

tehı· ~ çeye yenilerek tekrar 
G l ıkch bir vaziyete düşen 
~\J~ij~ls~raylılar bugün Vefa 

ii ıle karşılqacaklardır. 
:>) Geçen haftaki mağlübiyet } 
'ı~asaydı; san- kırmızılılardan 

k 1) Şampiyonluğunu almak 

~~k' &'Üçtür, diyebilirdik. Hal-
t-

1 tam yedi gün evvel 
cnerliler tekrar ümitsi-z bir 

'ı . 
d rtıın bütün kudretile ellerin-
l> en kaçan fampiyonluğa ya-
111ftılar ve Galatasarayın önü
• cL gene mühim bir mania 
"eıı::tiler. 

Evvelki hafta Beşiktaı ta-
ı<ırn k 
. lha artı oldukça muvaffa-

.tıycu· b' ı ır oyun oynıyan Mitatın 
~uh · 
'lld ~cıın hattında, müdafaada 

uiU kadar müfit olmadığını 
:atmıştık. Netekim bir oyunda 
asılaa h . "f •• , mu acım vazı esını 

i laat derecede beceren Mitat, 
'in ener oyununda hiç oymya-
t. 1Yarak takımı mukadder aki-

cttcn kurtaramadı. 
b Maamafih esasından topal
r:kn bir hatta Mitatın muvaf
c d olamayışı yirminci dere
ı:n ed gelen mağlubiyet Amil-

n endi. 

S üratle giden 

bir tayyareden 

aşagı sar kar 

gibi meharetli 

bir cambazlık 

oyunu göste-

ren Mis 

Kooper 

V Galatasarayın yenildiği gün, 
Q efa güzel bir oyundan sonra 
tşiktaşla berabere kaldı. 

-------------- -- ----·-..::..:.. 

. Bbirinci sınıf takımlara karşı 
llt .• 

ırı arkasına aldıgv ı güzel 
lletj 
h celerden ıonra Vefalılarm 
d eın cesaret ve azimleri, hem 
e taraftarları artmışhr. 

b' Bugün senelerce beklenen 
ır nıc k' · k .. 1 d . v ıe erışme uzere o -
~klarını hissederek çıkacak 
n:~ V cfahlar Galatasaray için 

şıkt1tş kadar, belki daha .. 
. 'Yade tehlikelidir. Malum ya 
•an:ı • d Pıyona maçlannın mukad-
ılaeratını ekseri Beşiktaş oyun-

tının tecrübeleri tayin eder. 

F Bu itibarla Galata~aray da, 
k tnerhahçe de Beşiktaşa çıkar

en tuhaf bir üzüntü içindedir. 

~lilie.r iki taraf~ bu tuhaf 

0 ntUyü veren bir takımla 
eraberc kalmış ve Feneri 

Yennıi 1 . . d y Ş o manın ılıma ını taşı-

ta an V cfalılarm bugünkü oyun· 
V tından korkulur. Maamafih 

l~~a?ın nekadar olsa böyle 
Qı hıyetlere sık sık alışık ol
ti a~~şı Galatasaray için mane-

ır avantajdır. 
Bu .. G } gün alatasaray, hasmım 

F' tnehillrse şampiyonluk için 
"'

1
°erle tekrar boy ölçüşmek 

,,o Una . b·ı· g ıre ı ır. 

Tenis Maçı 
Jan Borotra, Amerikalı 
Berkley ıle Tenis Final 
Maçını Yapacaktır 

Nevyork Kapalı kortta 
Amerika tenis şapmiyonası so
nuna geldi. Finalden bir gün 
evvel Berkley, bütün tahmin
lerin fevkinde olarak ve bir 
manş kaybettikten sonra üst
üste Uç manş kazanarak Jan 
Borotra ile finalde çarpışmak 
hakkını kazandı. Berkley ge
çen eyliilde Jan Borotrayı mağ
lüp etmişti. Binaenaleyh bu 
maç bir intikam maçı olacak-

br. Berkley dömi finalde haa
mmı 3 - 11, ~ 6 - 4, 12 • 10, 
6 • 4 mağliip etmittir. 

1- Sayıları beraber olan Gala-
saray F . b 'k' . ti ve enerın u ı ıncı 

tl:'ılre. nıaçlarını hiç yenilme
tek ıknıal ettikleri takdirde 

......., rar karşılaşacaklarına göre, 

Vefalı gençler, sen güzel oyunlarından birini oynarlarken 
bugünkü maç bir Galatasa- Bugün, ayrıca Süleymaniye 
ray - Fener maçı kadar ehem- Beykozla, lstanbulspor da Ana-
miyetlidir, diyebiliriz. dolu ile karşılaşacaktır." 

S!ebt Tefrikamız No. 17 

KARTERUİL $1IOSU HORTLAÖI 
MOELLlFi: MÜTERCİMİ: 

\' Oskar Vaglt Mes'ut Cemil 
~ hayatının ıonuna kadar aun, hakimiyetini ispata ihti
ı.~ılnıku iki kelimeden baıka 1'8Cl vardı. Bunun icin Virjinya-

1-1! ~nuşmamıfb. mn yakışıkh kavalyesine (Vam· 
old•turtla~ uzaktan akraba pir rahip yahut kansız Bene

Sdtonlar llzerinde ol- diktin) rolilndel ıöyle bir 

gözükmeyij kararlaşbrdı. Fakat 
ikizler ortahkta vızır vızır 

dolaşıyorlar ve küçük hare
ketinde hücuma hazırlanıyor
lardı. Velhasıl bu tasavvurun
dan vazgeçmiye mecbur oldu. 
Ve genç dük sükun içinde 
Virjinyanın :rüyasını görerek, 
ıllslü yatağında tatlı tatlı 
uyudu. 

Birkaç gün sonra Virjinya 

B« meharet 

esna sın da 

halat kopa-

rak aşagı

ı a düştü 

tehlikeli 

surette 
yaralandı 

Boks Maçları 
Ôntımnzdeki hafta Beyoğlu 

apor kulftbünde tayam dikkat 
bokı maçlan yapılacaktır. Kini 
ile Saranga, Maks ile Marsel, 
Alfonı ile Şaban, Menaıe Ye 
Y orgoı dövilşeceklerdir. 

Futbol Kazası 
Bir İtalyan futbolcu, bir maç 

esnasında, gayri ihtiyari ola
rak hasım oyunculardan biri
ainin midesine bir tekme ~ 
muı ve bunun neticesinde 
tekmeyi yiyen futbolcu vefat 
etmiıtir. 

Floransada cereyan eden 
muhakeme neticesinde kaıaya 
aebcbiyet veren futbolcu tama
mile gayri mes'ul addedilerek 
heraet etmiştir. 

MaçAbonmanları 
Avusturya millt takımının 

yapaca,iı beynelmilel maçlar 
dolayııile, A vuıturya f ederu-
yonu tribün mütterilerinc bir 
abonman sistemi ihdas etmek 
heredir. 

Bu sisteme glSre, bir mllf
teri 12 frank peşin Yermek 
ıuretile kendisine Uç ay için 
bibilnde bir mevki tahıl. et-
tirmek hakkını baiı olacak ve 
her maçta da aynca tribün 
bileti ücretini tediye edecektir. 

Ayni şekilde 20 frank pe
tin vermek suretile yan yana 
Uç kiıilik yer tutmak ta k•
bildir. 

Avrupada 
Bu Sene, Çok Heyecanlı 
Ve Beklenilmiyen Fut
bol NeHceleri Alındı 

Maruf Arjantin (Eskrıma Lap
lata) takımı Viyanada (W A C) 
ile yaptığı maçta (2-1) mağlup 
olmuştur. 

Şampiyona maçında, en baş· 

ta gelen Viyana takımlarından 
Rapit ve Admiranm maçı çok 
heyeunlı olmut ve son d .. ki
kaya kadar kimin galip çıka-

cağı anlaşılamamıştır. lık golü 

Admira yapmıı, Rapit müsa
vatı temin ettıkten sonra (2-1) 
yaziyete geçmiıtir. Bu ıefer de 
Admira müsavatı temine mu
vaffak olmuştur. 

Fakat Rapit yine bir gol 

yapmıf . ve oyun (2-3) vaziyette 

Rapit lehine devam ederken 
-oyunun· bitmesine Uç dakika 
kala Admira da bir sayı yap

m1f, maç (3-3) berabere neti
celenmiıtir. 

Kızak Yarışları 
Son Müsabakalar Yapıl
makta Ve Kış Eğlen

cel4tri Bitmektedir. 

l 
1 

1 

Senmoriç - Artık bahara 
giriyoruz. lsviçrede son kızak 
yarııları yapılmaktadır. Resim~ 
de, kadın ve erkek çiftlere 
mahsus bir yarışı kazandıktan 
ıonra yorgunluktan bitap uyuyan 
l?ir çift, ya'l giineşinde uyurlar 
gibi rahat rahat mışıldryorlar . 

ve altın saçlı genç arkadaıı 1 içerdedir ve elb;sesi de dikilir 
Oü dö Geşir, (Brukley) çayır- düşlincesile kapıyı itti. 
Jarından dönüyorlardı. Virjinya Ne lfÖrsün! 
bir çitin üstünden atlarken Kantervil hortlağının ta ken-
elbisesini yırtmış ve kimseye diıi. 

·· .. k · · toy arka Pencereye oturmuştu. Kır-gorunmeme ıçın şa a • 
d. d · vi terc'h mızı ve mat albn rengınde mer ıven en gırme J. ı 

. . G bl' d .. n kuru yaprakların uzun yol üı:e-
etmışti. o ın o anın on n- • d k" · d ı b nn e ı ıerserı ans arına a-
den geçerken kapıyı aralık kı d B 11 · · • · d yor u. atı e erının ıçın e 
gördü. İhtiyar dadısı ekseriya idi ve bntnn manzarası ile de-
o taraflarda dolqırdı. Belki riD bir periıanlık hali göıte-

Karilerlmlulu aldıfıaıı qk ...... 
haplaruu •ll'aalle navedlyerus. Ba .. 
tunda beıyGa bir mektup ııetreclleeek 
•• haftada bir defa Gençlik n Ha
nımteyse •ayfuıada bet on aelıııbp 
birden aeırohınacakhr. Çak- aekb1p 
Hhlplerl ldarchaaemlze ufn,-..ak 
aO.klfatlannı alalııllirlu. .. 

Svgili mehtabıma: 
Dimağım, çok yorgun, vucli

dum bitap. Ruhumda ıeninle 
yaşadığım çılgın dakikalann 
ıon ihtilaçları mevcut. 

Gözlerim yakın bir mazinin 
karanhkİarına gömülen bu ha 
yat, neş'e rüyasını tekrar gö
rüyor, belki dakikalarca o 
hulya ve rüya alemine dalı
yorum. 

Yine bir ,On adada çamla
nn altında ıana tesadüf etmit, 
ıaatlerce birbirimize tiirler 
okumut ve yaımıtbk değil mi? 
işte; ben o ıiirlerimin mevzu
unu senin o llihi, parbyan siyah 
gözlerinden.almııbm. O meı'ut 
dakikalardan sızan berrak qk 
prabım, doymak bilmiyen 
bir ittiha ile içmlt Ye günler
ce onun vermiı olduğu mah
murlukla~ mütealll olmuştum. 
Artık sen benim mehtabım 
olmuıtun. 

Ah bilıeniz, llOD giinlerde 
ansızın btıyük bir hastalığın 
pençeıiae düşmllt olmanız, 
baiıa nekadar ıstırap •• 
matem gllnleri yaşabyor. 

Bütün mevcudiyetile senin iadel 
ııhhatin için Tannya yalvaran 
matemzedenle acaba bir daha 
o mes'ut ıaatlerin havasım 
teneffü11 etmek nasip olacak m1? 

Mera in 
H.A 

Ankarada Necdet B.: 
Siz baz.an bedbin bin gençsi

niz, hayab karanlık g6rüyorsuouz. 
Buan da hayab cennete benzetir, 
hayale kapıhraınıı. Hayat ne oka· 
dar •lyah, ne okadar aydınlıktır. 
Kadınlara kartı llkayhınız.. On-
lara kartı daha munıif bir vaziyet 
almadıkça evleomcmcoiz mürec
cahtır. 

* Rıhtım şirketi Faik Naim B.: 
Siz milatcbit P,ir J'Cnçsioiz. 

lh•lnizde hakimi mutlak olmak 
iıterainiz. Onun için yeni fikirlere 
ve yeni cereyanlara uyan asri 
kızlarla pek ieçincmezsiniz, saf, 
temiz, namm;lu bir kız. iyi bir 
kan olabilir. Bu kız, sizin düşün
cenizin faikiyctini kabul eder ve 
evde sizi memnun etmekten 
batka birşcy düşünmez. 

llanımtegze _ .. ..-.. _-· T-AK---VIM- ""~-, 
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riyordu. Okadar bırakılmış, 
kırılmış ve eza çekmiş bir hali 
•ardı ki evvela kaçmnyı dü
tlinen Virjinyaya acımı.k duy
psu verdi ve genç kız hort
lağı tesliye etmeyi kararleştırdı. 

Adımlan okadar yavaş ve 
hortlağın melinkoliai okadar 
büyüktü ki anc:ık Virjinya 
kend!aine hitap ettiği zaman 
onu gBrdii: 

Arkuı var 



6 Sayla ~ON POSJ: - ---
MASONLAR Kiralık. 

Eviniz 
Var Mı? 

Sinemalar 
----~-

Masonlarda Refik/arca ( G ) Harfi Mukad
destir. Bu Harfin Kudsiyeti Nereden Geliyor? 
Refik Birader Daha Neler Bilmiye Mecburdur? 

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

25 
L..----------------------------~~~ ------------------------------------- Biz hem kiralık evi olan

ları, hem ev kiralamak is
tiyenleri bu külfetten kur
tarmak istiyoruz. 

( Venedi.k Geceleri ) 

- insanın ablakan tekamül 
etmek suretile mes'ut olabile
ceğine kaniiı. Nur ve ziyayı 
onu nrıyanlara telkin edece
iiı. Bu suretle insaniyet ma
bedini kuracağız. 

Bunan Uzerine üstadı muh
terem bir dua okur ve refik 
derecesine çıkarılacak müpte
dinin isticvabına geçilir. 

S - Mahfilin basamaklarına 
çıkarken ne gördünüz? 

C - iki büyük sütun. 
S - Bu sütunlar neden ya• 

pılmışlardı? 
C - Tunçtan. 
S - Boyları ne idi? 
C - On sekiz mik 'ap. 
S - Bu sütunlar dolu mu

dur, bo, mudur? 

C - Boştur. 
S - Niçin? 
C - Çünkü 8 işaretli ıO

tunda müptedilerin, 1 işaretli 
ıütunda refiklerin aletleri sak
lanır. 

S - Her Mason menıup 
olduğu ıütuua vaklqanca ne 
yapar? 

( Arkuı YU) 

Kiralık eviniz mi Yardar? 
16 kelimeye kadar küçük 
bir ilin halinde gazetemi
ze bildiriniz . Biz bunu 

Fransızca ıazlü muazzam filminde dinleyebiUralniz. 
MAXUDIAN ve JEANINE GUİSE'inde refakatile temıil edilell 
bu GONDOLLAR filminde fevkalade ve bat döndürücü ltal1" 

prkıları vardır. 

______ _, Bugün Şehzadebaıı ,.----~11 

MiLLi SİNEMADA 
iki Büyük Film Birden 

KIRALİÇE AŞKt 
Müptedi getirilir. Üstadı 

muhterem sorar: 
- Aziz biraderim, refik Resminizi Bize Gönderiniz, 

25 kuruf mukabilinde o
kunaklı bir şekilde gaze
temizde ilin edecetiz. lli
mna 16 kelimedea fada 
tutarsa her kelime için 
bir kurut ilive ediniz. 

Sayfiyede ev mi kirala
mak iıtiyoraunuz? Bu arzu
nuzu bize bildiriniz. Ayni 
ıerait dahilinde gazetemiz
de ilan edeceğiz. 

Mtımessili: Geçen sene SENİ SEVDiM filminde alkışladığı~ 
MADY CRlsTIANS ve JEAN ANGELO'nun temsil ett:ikld' 

Fransızca sözlü ve şarkılı büyük operet 
Ayrıca ı Talebi umumi üzerine mevaimio eo güzel filnıl 

misiniz? * * * MILTON BEDAVACILAR ŞAHI - Refikim üstadı muhte
rem. l harfini bilirim ve par
lıyan yıldızı gördüm. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 
Bunun için idarehanemi

ze kadar gelmiye de ibtiya 
yoktur. llimmzı mektupla 
ve Qcretini poıta pulu ile 
gönderebilirsiniz. 

Fraoıııca IÖ:dü ve şarkılı taheserin birkaç gün daha iraesine def•ııt 
edilecektir. Matineler 11,30- 2,30- 5- 7,lS ıuvare 9 da başlat• 

- Neden refi'<. olmak is
tiyorsunuz ? 

- Parlak yıldızın ortasın
daki G harfinin manasını an
lamak için. 

- ( G ) harfinin manası 

nedir? 
- Geometrie, yani hende

ıe ilminin ilk harfidir. 
- Bu harfin başka manaaı 

.-ar mıdır? 
- F ransııca aanii azamı ka

inat terkibinin ilk harfidir. 
- Başka manuı yok mudur? 
- Vardır. lngilizce Allahın 
~ God' dur. Bu kelimenin 
Uk harfi gene ( G ) dir. 

- Başka manaSI : 
- G harfi, tenadl mana-

lllUl gelen Generation, taba
katlJI~ manasına gelen Geo· 
logie. ktlrei arzın harici 
teşekk0l6nden bahseden Geo
ırafi kelimelerinin de ilk 
harfini t91kil eder. Bunun için 
bu harf mukadde. bir harftir. 

(Burada Muonluk Hurufiliğe 
benziyor. Hurufiler de b6yle 
muhtelif harflere muhtelif ma-
nalar verir, Kur'anı ve dllııyayı 
bu harflerle izaha çalııırlar. 

itte Masonlar da bu harflerin 
manalarını 6ğrenmek için uğ-

raşırlar.] 
- Refikliğc nasıf kabul 

edildiniz? 
- B sfitunundan 1 dtu-

numı geçmekle. Yani kuvvet
ten hikmete geçmekle. Bu su-
retle mahfilimizin beşinci ka· 
demesine çıkmış oldum. 

- Bu kademelere mahfilin 
hangi kapısından girerek çık
tınız? 

- Garp kapısından. 
- Mahfile niçin ıeliyor• 

aunuz? 
- Fazilete mabetler kur

mak ve kabahat mabpeslerini 
kaldırmak için. 

-Mahfilin kapısını size ka
pamak istiyen kimdir ? 

- Muhafız birader. 
S - Sizden ne 6pnmek 

i.tedi? 
C - işaretleri öj'l'enmek 

iltedi. 

lfü.e bir resim ~önderirıenlıt. Tabi· 
•tinizi ıize ıl5yliyebillriz. Fakat ıön· 
derll~cek reılm tabii pozda ÇJkarJmak 
lwmdır ki mUteh:aı1l11m1ı,, aıGtalea11•• 
da hataya d0,111eıln, .. 

Tablatlerfal atreamelr bere blse 

r .. iıa sönder~n ~lr luaım luırUeriml• 
hakkında mUteha11111mıııaa 1110taleaıun 

-.altya yasıyoruıı a 

• 
Masta/• Beg: Kayda ve 

kuyuda taham
mll edemez , 
kendini aaydır· 
mak iater, me
dilıten hotJa
nır, amlmiy .. 
tini kazanan• 
lardaa meafe-

atlerini esirge
mez, ejlenceyi 
ihmal etmez, 

sözilnc:le durur Ye merdane 
bareketlerdOll laotlaDll'. 

« 
(Fet-irafı .. a aetrfal w ..... lftt) 

AdanaJ11 M. N. R. C. NF 
Mndakkik Ye mlteceuiatir. 
Usul ve nizam haricinde it 
görmcx, kendiliğinden birter 
illve etmez. Mtlfktllpesenttir, 

menfeatlerini iblil edenlere 
kafll müsamahakir dejildir. 

Sokulmaz. bqkalanna minnet 
etmekten endişe eder. Men-

featlerine harla Ye cesareti 
zayıftır. Tasarrufa riayet eder. 

• 
Abdült1ah;t il.: Mltecee-

sistir. l~lerini 
ses.c.ıızce gör-
mek, bayab 

hakkında kim
ı eye heaap 
vermemek iı
ter. Sokulpn 
ve gİrfİD de
gildir. Çat>uk 
karar verip 
caymaz, fikir-

--- -

lerinin kabul edilmeaial iater, 
menfeatlerini allkadar etmiy• 
işlerle mOfgW olmu, Mit 
muameleye gelemez, mukabele 
eder ve iğbiran devamlı olur. 

Tarihi Tefrika No. 11 Yazan: A 

OLUÇ ALI BEiS 
Kılıç Ali Paşanın Hahı alan 

Ahmet Hamdi Beg: Zeki 
ve haaaaabr. 
Menfeat temin 
etmiyen ıeyler 
ile meşgul ol
mak istemez, 
iyi fikir ve na
ıibatleri kabul 

eder. Büyilkle
rine k&111 muti 
ve hürmetklr· 
dır. Şıklığı ve 
büyllklilğü ıever. itlerini, sij

künet ve ıelimetle neticelen
dirir. .. 

A. Orhan h~!J: Zeki Y4& 

nct'elidir. Her
ıeyi ağrenmek 
ister, aakia de-
ğildir. Hep bir 
arada gübnek 
ve etlenmek· 
ten hazzeder. 
Sorulaa ıuaJ .. 
ler cevapıız 

kalmaz. Az 
konutmaı:, aöz
lerinde istihza vardır. 
11nclan istifade etmem temen
ni olunur. 

« 
Ali Rıuı 6eg: Samimi ve 

bayırhalıtır. Bir 
feYİa çabuk 
aetice verme
aini ister, acul-
dür. Çabulı 
hiddet eder, 
tiddet gösterir, 
fakat hiddeti 

devamlı olmaz. 
Habn tatyip 
edilmek sure
tile iğbiranna nihayet vem c . 
milmkilndOr. Vadi boldur, her
feyİ yapacağına dair nefsine 
itimadı vardır. işlerine mllda
hale edilmcsindea IİDİrlenir, 
iddiayı te•er. 

• il.... "8cl••• .... brileri~ 
................ ceYaba pdlrtlll .... 
.............,_" ..... slad ... 
ı.t.tr ...................... ... 
tlı-'-· • ı.e.tr.ıu. W..., e4ec• 
tir .......... .a.terUıı ............ Na ...... 

Bir telefon da kafidir. 
Telefon : 20203 

Taşra Muallimleri 

Yazın fstanbul Mektep
lerinde Oturacaklar 

Ankara, 26 ( H.M ) - Ma· 
arif vekileti taşra muallimle· 
rinden rahatsız olup ta isti
rabata muhtaç olanların bu 
tadil devresinde İstanbulun 
sayfiye mahallerindeki mek
teplerinde paruız otunnalanna 
karar Yermiştir. 

İki Haydut 
Tutuldu 

lzmir, (Hutual) - Ôdemişiıa 
Kiru k6yllne inen Hasan ve 
Y usul isminde iki haydut_ 
köyllo ıenginlerinden lbrahim 
ağama evini bumıtlar, yüz 
albn lirasım, klğıt paralarını 
alıp kaçmıılar, biraz ıonra 
yakalanmlflardır. 

Çuvallar Ve Muamele Vergisi 
Ankara, 26 ( H.M) - Un, 

hububat ihraç edildiji Yakit 
mvamele vergisinden maaftır • 
Gllmriik idareleri bu mevadın 
mevzu bulunduğu çuYe.llardan 
muamele v~rrisi almakta 
idiler. 

Ticaret odalan çuvallardan 
da muamele vergisi alınmaması 
ıazııııgeldiği ikbaat veklletine 
bildirmişlerdir. Bu noktai na-
zar kabul edilmiftir. 

iRTiHAL 
Şehrimiz ttlccaramndaa Mu

tafa Slleymaaoviç Beyin ceaa
ze meraaimİDİD bua-ftngtl cuma 
pi 6;le Ozerl T etvildye ca
miiade bilicra Maçkad~ med
feni mahauawaa defnedileceii 
istihbar edilmiştir. 

Emsalsiz saksofonist mugan
ni , sarışın genç 

RUDY VALLEE 

OPERA sinemasında 
rösterilmekte olan 

Serseri Aşık 
4ahe1erinin başlıca mümessilidir. 
liveten: Talebi umumi üzerine 

ŞAKA 
CHARLES V ANEL 'in 3 

kısımlık Apaş filmi. 

Taş Ocakları 
Bogaz Sathı Maillerinde 
lşletilemiyecek 
Şimdiye kadar Boğaı.ın her 

iki tarafınd.a da taş ocakları 
açılmasma müsaade ediliyordu. 
Fakat bu Jaa1 boğazın sathı 
maillerinin yetil1iğini ve güzel· 
liğini bozduğu için daimi en
cümen yeni ınuracaatları kabul 
etmemektedir. Ancak Beyko
zun Umuryerinden öbür tara
fında ve Sanyrin arkasandaki 
mailelerde taı ocakları iıle
tilehilecektir. 

Tiyatro Ve Sinema/af 

DARÜLBEDA Yf TEMSti:Lt' 

1 Cuın~~1Ôt~~e ıaat ISTAJtBUl matnd 
ıaat 21,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

Tartht plyea 
3 perde 

Yaun: Muhaılp 
Zade Celll B. 

~~ ~ ~~ 
1 rııı I 
11111111 

ALKAZAR - Parlı damlan alhttd1 

ALEMDAR - lmporatoru.a Yayerl 
A S R f - Bir fabltealn batır ... 
ARTls'ffK - Hayata laa 
ETUV AL - lkklret Koaca11 

ELHAMRA - Moate Kari• 
EKLER - Yun.aa tlyatre ~ 
FRANSIZ - Yunan operet ' 

GLORY A - Kader 

il A J l K - Kara tabur 

M E L E K - Bit haftaldı Mlldel 

~uırr T. - Nqıt a. 
MiLLi - Kırallçenla q1u 
FERAH- Var,.eto,20 luıualak ltl'ly6 tlfll' 
OPERA - Senert lfıll 
ŞJK - Atk Re .. ı G~cl&. 
HiLAL - mpuatonua Yuerl 

~LE OıkUdar) - Baidat h&rldl,........,, 

Ş.budeb&fı 

Ferah ainemasuıda 
BurUıı bu rece N&flt Bey ~ 

H. Sinemada 2 film birde• 

Mağazamzm Camekanlaram yi Tenvir Ediniz 

~ 

ziya halkı ve müşteriyi celbeder. 

SA TiE 
Bedava olarak tize icap eden lalıah 

_.... verir, mühendisleri keşifname tanı:im eder 

Nikoıl (Lefkoşe) kaleıinin muha· kadın olmak laere tamam iki bla bGtlln .. irler Ye tayfalar param ve kocaman bw h...dek kud1,.alfo 
eara altına alınmasını emretmiı ıencl .. ır etmltler Y• laep.tnl parça hayaya uçmut• Bu wQrültil- Heaadek okadar derin 9'.aııJll~,. 
•• Famaldutanın ıonraya hıra• kalyonlara blncllrmlıler. Fakat den bw can bile ut kurtulmamıtl ld lçiade abat doludis ... kn-:; 
lalmUIDl ıöylemlş. semller banları btaaltula sata- Nllrozl kaleainin zapbndaa bir •flnrlyl daprdaa 1ar 

Lila MU1tafa Pata. d ... bir rilrlerkea farı rolda altblt bir •onra Ula Pqa Famakü.ta kale- milmkiln olam1Jormu1o S081• Y"' 
ı.... tr' d el N'k i L- facia olmUf: •lne hGcum etmlt- Fakat b .. kale bO-All ~ 1 ııme en evv ı oı -· Bu lkf bin ı•nı e.trin aruına • albndan kaleye dotru .,-
ı .. tntn önünde, Hkere bGyilk bl. IMr nuılea bir de lhtlrar kadıa çok muhkem oldufu i~la kolay lifımlar da açdmıf. 
reeml reçit yapb.rmıı, ukaıından karıımıf. kola1 ele ıeçtrmek mOmkOn lıkbahann batlanııcınd• bit 
da top aleti açhrarak kaleyi d3•· Gemiler pupayelken 1.tanbula olmamıf. Kalenin mubuarua itler bittHdea aonra 1.Ala pafl 

Bu itleri de çarçabuk görilp verdi ı miye başlamıt• Sonra kaduıa· dotru giderlerkea ihtiyar acuı.. bütGn kıt meniml deYam etmlf. koca toplarla kaleyi dur_.~ 
bftiı'dikten ıonra Avlooyaya git- Ula Muıtafa Pata atullo• bat- )ardan çıkan aıkerler de araya bir kolayını bulup kalyooua ba• ilkbahar ıellp çattıtı zaman Llla dlSYdGrmiye baf.laaılf. Nlba~; 
tik. A•lonyada aavaı yaprken larmda Kıbrısa aaker dökmüf. katıfauk kaleye 11kı •• tid· rutane1ine lnmif, orada barutlar& Muıtafa Pqa l.tanbuldan taze kale kumandanı Broıanllfto ~~ 
Kıbrmn battan baıa fethedildi· Lila paşa çok inatçı bir adamdı. detli bir hlicum yapılmıt " ateı vermit ve 11onra mClthlt bir kuYVet lıtemlf. Bu aaker f.A!lp l'•lmlt •e tale ile blrllkt• ,...., 
~~~bu~dı~Biu~ ~~ri PfyaleP~anınsözlcr~~bwfy~ b~~~ka~~e~g~~mit- ~M~kopmu~t~L~.~~~~~~~a~d&a~p~çu~~~~~n~R-n~r~a~L~i~~~M~u·~~~~"-·~~~~~~~-b~tt_d_~_m_ı_~-·~~~ 
ıetlrea adam, bir .Orfi de tafıil&t lerine hiç kulak tutmam19, eneli Bu ilk muharebede, erkek ..,.. Tabii koca_ 

L_:_____~~~~_J___~~~~--~~~____:_~~~~ 
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KAN ı ı Gördüklerimiz BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Nakili: Seroer Bedi 

ttikçe Şiddetini Arttırıyordu Başv~kiı Paşa he 
· Meclıs Azalanna Ve 

KOCABAŞ 
H.,..aJarua da bıaanlar gibi ı relerini araşhrıyordum ve dt\

bnrlan •• meziyetleri oldu- ıündOm ki taze bir dişi köpek 
la fikriade hepimiz lttif ak bulursam, ilkbaharda biraz kı
etmlttik; .. ynnlar aruında da mıldar gibi olan Kocabaşa aı 
cenrlar, ldbtahlar, utanıa~lar, çok can gelir. 

lfaLı_ 
ıucı Malı/ıızdıa 

1'1irkl • 
'cıatbu en kızdırarak onlara 
......_ eri öldürteceği%. Ve bu 
~tle d •arkı . e ecnebi devletlerini 
~ e'!; Uzerioe kışkırtarak 
Jc.aı 11 

Urkleri boğacak bir 
&,:_ d.algası vücuda getirec~ 
L'kdıye •.-t11 , tam üç yüz bin 
ao Para aarfettik.. Şimdi 

t'lıyoru 
"- nı size efendiler, bu-
ffi lnukabiJ ne kazandık? •.• 
~ıç' .. değif . ·qç. mı... Sadece bir ... 

lipa k htte k ço mnşknl bir vazi-
ta~eri alnıı~. Karşısında bu 
Cdıt • ~ö!liyen kimdi?.. Şu, 
\' ok~:ınırlı, isterik Robin mi? .. 
~İt e'd hiddet ve infial ile 
'ilj~~ er gibi şahlanan Erme-

i'in timsali mi? ... 
Ve en k dıa k' ço tunu anlamıyor-

~d 1
• bu hiddet ve infial ni

~ i? Bu, nereden doğmuştu? 
l>inte beraber elele tutu• 
~k 
~~ 6İür:n)'Qzde yQz muhakkak 
' e karşı beraber yü-
1 üı •e o ölüme parmaklari
e dok G l unduktan ıonra, yine 
b) tce elele tutUfhıklaa ı halde 
traber dönmüşlerdi. O za
~ar; okadar aakio, okadar 
~Vazı, okadar halim •e 
~lltevekkil olan Robin lle·, 
lilracU ~ karşısında tahlanan, 
~ ve ateı ıaçan bu ejder 

nda ne mnnasebet vardı?. 
~ 8-iyeler geçiyor ve gittik· 

d derinleşen bu ıllkiıt için
' li hı" Pa, ayaklarının bir boş-
di~rd doiru kaydıp bisse
~ll.IL ?- Birdenbire ailkindi, 

"Qll topladı. 
....... b __ • fatt ucni ne ile itham etmek 

lt;Yorauıı Robin?. Açık aöy· 
• 

...... M'"affakiyetsizlikle •• 

d~ ~;kat bunda miişterek 
-uyiz? 

~ Hayır. Ben vazifemi yap
liem, çok iyi yaptım. 

...... Ya ben? 
__ ; Sen yapmadm.. Yapa• 

ın .• 
._ Ni • ? çan •• 

'-' ...... Şunun için ki. h&ttın 
'1lc•dderabmız bir telt 1ani· 

!;!~ bağlanmııb. O bir tek 
h· •Ye, ya zafer veya mag"lu-

1Yttt.: O 
fıQ "- bir tek saniye ıar-
d d, bnttın tali ve hayabmız 
~ 'iİ4ecekti. Sen, bu ince ye 
t ~Ph vazifeyi deruhte ettin. 
)1 •t bunu, bu büynk Tazife-. 
ı._ Yapamadın.. Dnınn.. Habr
"1 · Sen •ana ıöylememiş mi• 

lb?. Bırak Safo, aaati ben 
-~tr ede ~'Çin '-arinı, dememiş mi idim?. 

0 na bırakmadın?. -s '- en saatin ayannda ha· 
.. ttti"• 

b gıaıi hiç zannetmiyorum. 
"-Ob' ~· ın, acı ve intikam alıcı 

lt gülüşl e cevap verdi : 
lih-:- Şuhalde, biz de Türkler 
laı~aı mukaddes bir kuvvete 
tita ırn.. O mukaddes kuvvc-

L Padişahı kurtardıg" ma kanı· 
o._ıını .. 

b ....... Bu · ~ahin?. (na nıçin inanmıyorsun 
"'rild'k Selim dur) kumandası 
!> • 1 ten ıonra arabasına 

lllen P d' h 
!'_-Ptsına a aşa ın camiin avlu 
·'4l kadar olan mesafeyi 

Ilı bir dakika kırk iki ..... :. 
ttdc ka ..ua 

'e'• tettiğini ka,. cuma 
.. nılıia "d 11' 

il erek beraberce 

-110-
beıaplamadık mı?. 

Robin müstehziyane gtılerek: 
- Demek ki bu cuma 

fevkalAde olarak, mukaddea 
bir melek ... 

Lipa, Robinin .azOnD keac
rek: 

-Kim bilir.. belki; fevkall
de bir hal olabilir... Niçin 
bukadar acele hükilm veriyor
ıun. Niçin beni haksız bir 
itham albnda eziyorsun 1 
Biraz sabredelim, bekliyelim. 

Yazan : Ziga Şakir 
Henilz vaziyet layıkile lnkitaf 
etmemiftir. ŞOphe•iz bunu 
ltreneceiiz. Eğer padİfah her 
zamanki gibi ayni dakika, 
ayni aaniyeCle hareket etmipe, 
o zaman ben, katayı kabul 
ediyorum. 

Dinliyenler arasından bir 
ıeı yükseldi : 

- Safonun hakkı var. Belki 
padişah birkaç ıaoiyc geç kal
mııbr ••• 

( Arkaaı •ar) 

Adliye Vekili Beye 
1 - 3 mayıa 340 tarihli Ma

hamat kanununun baroaan tufl
Jeaini Amir olan tatbikat balaain
de •aaleHf, yolauıluldu olmat
tur. 

: 2 - Hiçbir lranunan tetkUlb 
,;, Haalye kanununa muballf olamı-
1acatına ı6re bir taıfiye koml•-
1onunun teılıcilfol Amir bulunan 
Mubamat kanunu namı verilen 
bu kanun Tetkllib esaaiye kanu
nuna r.ıt hükfirnleri ihtiva etmek
tedir. Maddi ve manevi hukuku 
med~nlyeden mahrum;yet cezuını 
ihtiva edea bir hfikGm ancak 
mahaldmi umumiye tarafından 

mataYUdar, tembeller ve ça• İhtiyas halamın ayni cinsten 
htkular ... Yardır. Doktor Faik bir di~i köpeği vardı. Bu iki 
Cemil fikrial tarih etti: hayvanı birbirine takdim et• 

Meclisin Tatili - •erilebilir. 
3-Ben, itte bu radre uğrıyanlar

dan biriyim. Veremin pençci kah· 
nndayım. Bu mesleti çalışarak 
kazandım. Şu hatai adlinin tas
hihini iatirham ediyorum. Bu 
teref sizin demnir.o ait olsun. 
O•küdar, lhıaniye, Alt •okak 110 

- Benim aon derece tem- miye karar verdik. Bir gtin 
bel bir k3peğim vardı. Fakat, Kocabaşı götürüp "Nazlı,, ya, 
yazık ki, ben bugiin ona şu yani dişi köpeğe takdim et
fena kusurundan dolayı sitem tim. Küpeğim ötekini görünce 
edemiyorum, çlinkü artık on bir c:- rı '<msm, boğuk boğuk 
iki yqına girdi ve o cinsten bir bavlı. ... m, gözleri bir 
bir k6pekte bu yq, insanların kabarsın, yeleleri bir havalan• 
yetmişinci aenelerine tekabül ım ••• Görülecek manzara ..• 
eder: İnsafla düşllnülUrse, bu Buna mukabil, "Nazlı,, evveli 
yqta her canlı mahluk, inhitat cilve yapb ve bahçede söğüt 
devresine giren varlığının 800 ağaçlannın altına kaçtı. Bizim 
istirahat gilnlerinden biraz tat Kocabq bir 11çrayışta onun 
almalıdır. Kocabaş, ( bu kö- yamna varmıştı. Artık, halam 
peğin adıdır), artık hiç ayak· ve ben neticeden emin bulu
ta duramıyordu ve yemeğini nuyorduk. 

( Bat tarah birinci aayfada) 

edilmek istenilen efkin umu
miyemizin hakiki ifadesini vll
zub ve kabiyetle tesbit için 
meb'uslann intihabım yenileş
tirmek kararını verdiniz. Kuv
vetle ümit ediyorum ki yaptığı 
işlerden ve milli hizmetlerden 
derin bir hissi iftihar duyan· 
ların bealediği itimada işaret 
olan bu karanmz muhterem 
milletimizin vekillerine karşı 
gösterdiii:emniyet ve ıamimi
yeti tezyit edecektir. Önümüz-

deki intihabatta bu intihabın fili 
tezahürlerini göreceğimizden 
hiç füphe etmiyorum. 

Neler Yaptımz? 
Efendileri 
Memleketin birçok kıymetli 

münevverlerini, mütehassısları
m sinesinde taşıyan üçüncn 
Bnynk Millet Meclisi dört ıe
nelik faaliyet hayatında büyük 
bir vekar ve hüsnü niyetle 
çok kıymetli hizmetler ifa et
miştir. Kanunlar ve sair tet
kikle Meclisin lkbsat encümen
lerinde uzun bir tetkik ve 
münakaşaya tabi tutulduktan 
ıonra heyeti umumiyede mU· 
zakere ve intaç edilmişlerdir. 
ihtisas sahiplerinin dikkatli 
mesaisine istinat eden karar
ları memleketin umumi ida
res • le mütekamil bir salah 
meydana getirdiğine eminim. 

lktısadi Tedbirler 
Memleketimizin geçirdiği 

para buhranına mani olmak 
üzere neşrettiğimiz kanunlar 
umumi ve müessir neticeler 
vermiş ve halkımızda milli 
paraya karşı zaten mevcut 
olan emniyeti bir kat daha 
artırmıştır. 

Senelerdenberi bOyük bir 
dikkatle takip ettiğimiz imar 
Ye nafia aistemimizin umumi 
latikameti, dünya iktısadi buh· 
ranmdan memleketimizin de u 
çok müteessir olmasına rağ
men değişmemiştir. Her ıene 
olduğu gibi geçen ıeno de 
dikkat Ye isabetle hazırladığı· 
mu blltçemizdc muayyen umu
mi hizmetlerin hiçbiri ıektedar 
olmamııbr. Bu müsahede ye 
hakikati memleketin iktısadl 
yaziyetinl tebarüz ettirmek 
mabadile anediyorvJD. 

Ağrı Harekatı 
Muhterem arkadaşlar! 
Bazı vatansızlann teşvikatile 

Ağn dağlarında geçen ıene 
yapılan pkavet hareketlerini 
kat'iyet ve ıiddetle tedip 
ve cumhuriyetin yükıek kud
retitini bir kere daha iapat 
eden kahraman ordumuzun 
ıeri hareket ve muvaffakiye
tini, hükumetimizin de basire
tini ve memurlann rayretini 
ınkranla kaydederim. Muhte
rem balkımıı.ın gösterdiği feda
khlıj1 ve lir meclisimizin bu 
Jibi _ ahvalde aldığı laabetli 
kararlan habrlatmayı bir nzife 

telikki ederim. 
Yeni Harfler 

Efendiler 1 
lnsanJann ilk devirlerinde 

bile milli dehasile yarattığı 
parlak medeniyet eserlerini 
cıhan tarihinin sayfalarına 
tevdi eden bnyük Türk mille
tinin tekimülüne mani olan 
harflerden kurtarmakla her 
biriniz ayn ayn iftihar hissi 
duymakta haklısınız. inkılap 
tarihlerinde bu kadar ulvi bir 
medeniyet hamlesinin misalini 
bulmak çok müşküldiir. Büyük 
reisimizin işaretile yeni Türk 
harflerini kabul eden llçüncil 
Btiyük Millet Meclisi yalnız 
Tllrk tarihinde değil, cıhanın 
irfan tarihinde yllksek ve ebedi 
bir nam bırakmıştır. 

Son irtica Hadisesi 
Şeyhlik ve dervişlik ruhunun 

mudim tesirleri alboda iğfal 
ve sevk edilen bazı kimselerin 
Menemende yapmak istedikleri 
irtica hadisesi, cümhuriyetin 
kahir darbeleri albnda tama
men akim kalmıştır. 

numarada Edebiyat ve Hukuk 
meıunlanndao aabık avukat 

Af ehmet Emin 

Pathyan Lağımlar 
Sultanahmet parkı karşıaında· 

kl evlerin ve dükklnların litım
lar1 tamamen patJamııtır. Sahip
leri liğımlanna birşey bkannllf 
oldutu ıannile bunları muhtelif 
yerlerden açarak temblik yap· 
mak iatemi4ler, fakat kanalizas
yon boruları tarafından liğımla· 
rın tıkandığını ıörınüşlerdir. Ev
leri n dGkkinlan pislik içinde 

1

1 qlan .Sultanahmetliler belediyeye 
racaat ederek bir çare ara
lardır. Bu bal yalnız. Sultan• 

alımet clvaranda dej'il, kanallıH· 
yon mıntakaınnı.tı birçok yerlerin-
de nki olmuıtur. lf-Jf-

~- Cevaplarımız 
Ral'•P Şevki Beye: iki bikiye

qu de uz.undur. Sütunlaruıuzın 
r4U.aadeainl heaaba .katmak t•r• 
tife ıöndereceğinir. hik6yeler 
tetkik olunacakhr. 

Muhterem halkımwn me
deniyete muhabbeti ve vatana 1 
merbutiyeti bu gibi mecnunane.; 
teşebbüslerin daima akim kal- Mütekaitlere Erzak 
ması için en kuvvetli zaman
dır. Milli mefkfırenin fedakti Umum Mütekaidini Askeriye 
bir badin:ci olarak hayatını cemiyetinden: Cemiyetimizde 
esirgemiyen Kublıiyın İ!mini mukayyet yüzbaşı ve mülizim 
tebcil ile yadetmeği bir vecibe rütbelerinden mütekait ve 

yan yatarak yiyordu. İsmini Kocabaşla Nazlının aynlı
çağırdığım vakit, öteki gözilnü lışlan çok hazin oldu. Bir
yormamek için yalnız bir gö- birlerine titrek, boğuk, elemli 
ıllnlln kapağım açarak bana mınldanışlarla bu ayrılığın acı· 
bakıyor ve tabii yattığı min- ıını •e tekrar buluşmak ümi
derin üstünden hiç kımılda- dini izhar ettiler. 
mıyorda. · Halamın bana telefonla haber 

KendiaiDo bir teker parçası verdiğine göre, Nazlı, Kocabaı 
uzattığım va.kit, kalbinde gittikten ıonra, yolun döne• 
oburlukla tembellik arasında meç noktasından uzun mUddct 
bir mücadele geçtiğini hissedi- g6zlerini ayırmamış. Kocabaı 
yordum. Bana sitemli bir ta ertesi gilne kadar çok 
rözle bakıyor 'fe aanki f6yle mahzundu. 
demek iatiyordu: Artık arada bir buluşturu• 

u Ne hainsin. Biliyorsun ki yorduk. Nihayet bizim tavassu
ben yerimden kımıldamak tumuza da hacet kalmadı. On· 
niyetinde değilim. Haylaz lar, halamla benim köşkümün 
adam, aen ki odayı arşınla- orta bir yerinde, bir ağa~ 
maktan ze•k alıyorsun, aya- altinda, kendi kendilerine bu• 
tıma kadar geliver, ne olur- luıuyorlardı. Bazan pencerem• 
ıun?" den dnrbllnle onların randevu· 

Buan ona küçük bir gezinti lannı seyredebiliyordum. 
yapbnnak, sekiz bahri devlet 'Bugün Kocabaş öyle genç. 
arasında bir muahede aktettir- 6yle dinç ki... Haıtalığının ili• 
mekten daha güç bir mesele cını bulduğum için bana min
haline geliyordu. nettar bakışlarla bakıyor ve 

Ben köpeğimi bu tembel· gözlerinin içinde Nazlının ha
likten biraz kurtarmanın çare- yali var gibi. 

addediyorum. . eytam ve eramilden hakikaten 
S 0 n S Öz muhtaç bulunanlara erzak T 

Muhterem arkadaşlar 1 tevzi edilecektir. ombala 
Ali Meclisinizin aktettiği Ayın yirmi be§iııd çarşam-

muahede ve itilafnameler ha- ~a gününden ayın nihayetine 
rici münasebabmızın samimi "adar hergnn öğleye kadar Müsabaka ya Her 
dostluklarla kuvvetlenmesine, Şehzadebaşında umumi mer-
dllrüıt ve sulhperverane siya- •k•e.ze-m•n•r•ac.a.au.an_. ____ Zaman Gı·rı·lebı·11•1 ıetimizin bir kat daha inkişa-
fına hadim olacak mahiyettedir. Darülfünun Ve Yüksek -

Memleket dahilinde uzun bir Şartlar Basit Ve Müsa-
aeyahat yaparak halkla yakın- Mektep Talebesine baka Çok Eg"'lencelidir 
dan ve doğrudan doğruya Fakülte Talim tabur ku· 
temas ve milletin anu ve mandanlığından: Darillfilnun 
lhtiyaçlanm o yfikıek nufum- ve muadili bulunan ynksek 
nuar •e kudretile mllşahede mekteplerle tam devreli 
eden BüyOk Reisicümhunımuz Lise ve muadillen· ve Erkek 
Gazi Mustafa Kemal Hazret-
lerinin tetkiJeri neticesinde Muallim mekteplerinden ev-
alınan ve alınacak olan karar- velce mezun bulunanlar Fa-
lann milletimizin saadet ve külte tallın taburuna tali-
itilisı için fevkalade faideli m.atnamei mahsusa mucibin-
olacağı muhakkakhr. Milletin ce her ıene nisan iptida-
uiz rehberini, milletin mümes-
ıilleri huzurunda tazim ve andan riihayetine Ye birinci 
merbutiyetle selimlar ve cümle- teşrin iptidasından nihayeti-
nize en samimi hürmet ve mu- ne kadar olmak üzere iki 
habbetlerimi arzederek içtimaa def ada kayıt muameleleri 
nihayet veririm.,, yapılır. Birinci devre kısa 

Erzurum Vapuru 
Yelkenci zadeler tarafından 

Manılyada aabn alınan Erzu
rum •apurunun bazı ıigorta 

kumpanyaları tarafından aigor
ta edilmediği yazıldı. Alikadar 
mllessese, birinci sınıf bir 
vapur olan geminin eauen ıi
ıortah oldujwau bildirmektedir. 

hizmet milddetine tekabUI 
edecek Fakülte taburundaki 
çalışmıya talip olanlann 
mezkôr müddetlerde Beya
ııtta Fakülte talim tabur 
kumandanlığına bizzat veya 
tahriren müracaatla kabul 

· şeraitini anlamaları ilin 
olunur. 

A1ın 7 ainden itibaren tertid 
•ttltiml:ı tombala mOsabakamıı 
devam ediyor. Bua-Gne lıadar 

çekilen Dumaralar tunlardm 

(17), (81), (52), (27), (13), (74), 
(41), (62), (Sl), (21), (7), (78), (42), 

(22), (58), (6S), (33), (44), (88), (40), 
(66), (23), (70), (24), (8), (32) (67), 

(16), (84), (46), (19), (~), (80), (5), 
(38), (SS) (18), (20), (79), (59) dfr. 
Müaabakamııda karb dolan her 

karlimi:ı mutlaka bir hediye kau
aacakbr. Hediyelerimiz pek çok 
•• mOtenevvidir. Bu arada: 

(1) inciye: Nakten 150 lira nya 
tSO lirabk eşya. 

(2) ndye : Bir l'ramofoo ına• 
ldneai. 

(3) tlacüye: Nakten S0 Ura. 
(4) 6acüyeı Bir radyo makinesi 
(S) inciye : Nakten (25) lira 
(6) ncıyaı Bir albn aaat •erilecek, 

diterleri de muhtelif kıymetli ve 
cazip kadın ve erkeklere mahıus 
qya Te birçok hediyeler alacak
lardır. 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DÜN 
ÇEKiLEN 
NUMARALAR 

79 1 

59 
MUaabalramıu her samıuı 

lftlrak edeblllralnla. 

TÜRKSPOR 32 SAYFA 
Türkapor bu hafta Fener• 

bahçe - Galatasaray maçı müna• 
aebetile fevkalade bir nüsha 
neşretti. 32 sayfa, 30 resim 3 ka· 
rikatür, kroki, meraklı yazılar, 
hususi haberler, kadın ıpor ha
reketleri ve aire ... 



8 Sayfa SON 

SUPL~!f~ .~!~4~ bıçağı 1 VAPURLAR 
SUPL~KS - PLATiN ise Cuma 

125 Kuruş Yüzü İle Kuştüyü Yastık 
fstanbul'da Çakmakçılar'da Kuıtüyü fabrikasında yüzile filte 

12 liraya, yüzile yorgan 15 liraya, yatlıboya ya tık 5 liraya, kut· 
tüyünün ktlosu 125 kuruştan ba~lar. Ku,tüyüne mahsus kumaşlar 
çok ucuz sablır. TeJ. fst. 3027 
, • . .. . "':!o........ .. . . . ' .. • • 

Dr. HOMMEL' in HEMA TOGENE'· 
Sağlam gençlik, ve mes'ut bir ihtiyarlık 

! temin eder. Zafiyeti umumiye, Nevrasteni 
~~ 

iştihasızlık halatında grip veya lehoıadan 
sonraki nekahat devrelerinde şayam taysiye
dir. BU tün ecza depolarile eczanelerde bu-

k 1 . ı~:::;ı lunur, Umumi ve i i : K. K E Ç Y A N . .. 
İstanbul - Cermanyan Han e2!!~~ 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

LMANCA öGRENME USULÜ 
MUellifleri ı 

HERMANN SANDER T AHSIN AB Dl 
Almuı liaaoı mUtebaHU ye İzmir erkek u ... ı Almanca 

anıalUml m11alllml 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kııım Fiab 250 Kr. 
fstanbulda Hüsnütabiat matbaasından arayınız 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTI Cl NOTER 
DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli görülmemiş bir süratle gider •• 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 1 O Telefon İst. 2622 

Diş macununun 
En büyük vasfı mümeyyizi 

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

DR. SEMİRAMiS EKREM H. 
Çocuk ha.ıı;talıkları mütehassm 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, boğaz 

burun hastalıkları mütehassısı 
Beyoğlu Mektep sokak No. 1 
Telefon Beyoğlu 2496. 

Belsoğul' luğu 
Ve Firengiye 

Yakalanmnmnk için 

PROT i 
kullanınız. Her ec.uıncdc b ulunur 

MUHTEREM TÜCCARLAR - GUm
rük ltlerJnlıde i:;tlfıııde sUrat teııhilAt 

ve t eminat l ııtcrscniı. bahçckapı Agop
fıtn hanında l lhami Ahmet fırmasın 
var iniz. 

·oeA y lSTJYENLERE - Kobaya 
· ıtlyacı olan doktor beylerin şehreml· 

nıode Saray meydanı caddesinde (64) 
n ın ralı haneye mür acaat! rı 

USTA KALEMKAR - Çorşiikcblr 
Sır odalar hanında No. 1 K:ı.lemkftr 

Armc11ak. Nişan yü:r.ükleri \'C port föy 
m rkn1an mfit,.hnssıo:ı. 

t..EZZETU 1 ATLI VE ŞEKERLEME
L-f.R - liaklııva, bıirck, peksimet, b:ı
dcm e:r.mcsl, au am helvnsı, aşure genç· 
ter 9'e ihttyarlar için çok lcuetle ve 
:r. ... vtcıc yenir. 

Şitli: Bomontl istasyonu kz,.t pat:ı 
sokıı~ı numara 5 Muhl 

A TILIK PIY ANO - Alman markalı 
gür.el bir p iyano acele satılıktır. Be
yoğlu Tarlab:ışı Tulumba aokak No. S 

lŞçt iSTiYORUM - ıs - 16 yqla
nnda, mücellitllktc çalıtmak lııtiycn 
kulonn Çııkmakçılar Valde han 27 No. 

aıatlnrı. 

İstanbulun en kuvvetli, 

en temiz, ve en ucuz 

TELSİZ AHiZESi 

Galatada Osmanlı ban

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 
kolaylığı bulabilirsiniz. 

Halis inek Sütü 
Okkası 20 Kuruş 

Muhterem müşterilerimize bir 
hizmeti mahsusa olmak üzere 
kendi hayvanlarımızdan fenni bir 
ıurette istihsal edilen taze Süt 
hergün bulunur. is. Balıkpazarı 
No. ( 22 ) İsmail Zühtü. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRİY AT' 
MUALLİMLE RI NDEN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 1 S No. 

Muayenehane: Telefon lııtanbul 2323 
lkıımctgllhı : ., 11 2236 

MiS ITRiYAT FABRlKASI - Mamu

IStı , kolonya, losyon, po tra, krem ve 

g liserin sebunlan b UtDn em.aline ia-
1,iti. BllOmum mağazalarda arayınız. 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt , Saç, Frengi ve Bel-
soğukluğu Mütehassısı 

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

Her gün s at birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

BugUn Beklenilen Vapurlar 
Millet • TClrk • Rlr.eden 
Cide • ,, • Cldeden 
fnebolu- ., • Antalya Merafn

den 
Nilüfer- ,, - Mudanya Gem

likten 
Güzel Bandırma • Türk - Ban

dırmadan 

Recele Karol - Romanya • K8a
tel\ceden 

Ko•tantinopoll - ltalyan • Ce. 
novadan 

Tere•a Sikkaflno .. ,, - Köı
tenceden 

Kapo Pino • ltalyan - Köaten
ceden 

Kapo Faro - " - Cenovadan 
Gernlı - Alman - Hamburgtan 
Amazon • Fransız - Beruttan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Anafarta • TOrk • Antalya. 

Mersine 
Marmara • .. • Mudany. 

Gemliğe 

Kırlangıç • " - lzmlta 
Tadla - Fran•u: - Batunııa 
Kapo Plno -İtalyan - Cenovaya 
Kapo Faro - " - K3.tencoye 

Seyrisefain 
Merkez acente•h Galata köprü 
Bqı B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci Mfihnrdar ıade b nı f. 2740 

İzmir sürat postası 
( EGE ) vapuru 29 mart 

Pazar 14,30 da Galata

dan kalkarak İzmire gidecek 

ve çarşamba sabahı gele

cektir. 

ADIKZADE B RADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru 

29 Mart PAZAR 
günü akşamı Sirkeci rıhtı-

mından hareketle Zongul
dak, İnebolu, Ayancık, Sam-
sun, Ordu, Gireson, Trabzon 
Sürmene ve Rizeye azimet 
ve avdet edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Meymenet hanı altinda 
acentalığına müracaat. 

Telefon is. 2134 

PERTEV 
Çocuk Podrası 

Ayni zamanda 
Ayak terlemelerine karşı pek 

mükemmel bir müstahzardır. 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütehassısı 

DOKTOR 
RIZA ENVER 

Cağaloğlu Emniyet ııandıjı kartm 
No 37 • Tel. '2. '2683 

Süreyya Paşa 
Mensucat Fabrikası 

Balat 
Dokumacı arayor. 

.,,.. 

En Talili umb ra 
Sahi leri Kimlerdir? 

1 mart tarihine ~adar 5 liralık 

mevduab bulunu büttln kumbara 

sahipleri kur'aya iıtlrak ettirilecektir. 

SAN 
1931 

1000 Lira Mükafatlı 
Kur'ası 931 ilk 

1 . ' ıs an a An ara' da Çekiliyor 
Teşrinievvel 931 İkinci Kur'asına iştirak için Siz De 

Şimdiden Bir Kumbara Alınız. 
1 

1 Türkiye İş Bankası 1 

lstanbul gümrükleri muhafaza 
müdürlüğünden: 

1 - Muhafaza idaresince açık kırdırma ile 36 beygir 
kuvvetinde maruf markadan müceddet bir deniz motörtı satın 
alınacaktır. 

2 - Kırdırma 1 Nisan 931 çarşamba iÜnÜ 9aat 14 te 
muhafaza müdürlüğündedir. 

3 - lsteklelerin fenni ve umumi şartnamesini alarak mu

vakkat güvenme teminatlarile birlikte belli gün ve saatte 
müdüriyette bulunmaları. 

Büyük Tayyar 
piyankosu 

3üncü keşide11nisan931 dedi 

BÜYÜK ikramiye 
100,000 LİRADIR 
A Y R I C A : 40,000, 15,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 

VE: 30,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

iSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 

En rahat ve en 

Temiz lokantadır. 

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

TABİLDOT 

SON POSTA 
Yevml, Slyaııl, Havadis ve Halk ıaı.ctc'I 

!dare : lstanbul, Nuruosmanly• 
Şeref •okağ'a 3S - J l 

Td'°'on: lııtnnbul • l>203 
Po&tıı kutusu: lıtanbul - 7U 
Telgraf. latanbul SON POST.4 

ABONE FİATI 
ECNEBi -1400 kr, 1 Sen• 2700 kr. 

750 " 
6 Ay 14!>0 " 

4CO .. 3 .. ıwo .. 
lSO .. 1 300 ~ ,, 

Gclcncvr3k rerl vcrllmoz. 
11Anlardıın me.ııııllyet alııa,,U· 

Mes'ul Müdür: Halit Bahri 


