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PAZAR No. 243 

SON POSTA 
NIN --

TOMBALA 

UL NURUOSkl~ YE ~R SOKAÖI HERGÜN NESROLONUR S ON POSTA Halkın gazildür. Halk bununla görilr. 
SON POSTA Halkua kula~dır: Hallı bunun!a ititir. 
SON PO S T A Halkın d i 1 i d i r: Hafk hunuala ıö ler. 

Oyunu 
Kupon: 27 

ECLİSTE İKİ GRUP OLACAK iıEi~~t~h~~N,ı:~~iti 
~=========================;;:==============F===============~===============K=U=V=VE=T=LE=N=M=EK=T=ED=IR~ 
ltınir Meb'usu Vasıf Beyin Yeni 
Cereyanlardan Birini idare 
~· Edeceği 

lıfetJı_ ır, 28 ( H. M. ) - Yeni 

Söyleniyor 
edileceğine dair söylenen söz
ler münasebetile deveran eden 
rivayetleri de kaydedelim: 

b "lllle tı· t . ·ı ' ilfiil care ve zıraat ı e 
«tlibi nıeşgul olan zevata 
~tI. 111 bir yer verileceği hak
in.· tehrimiıde deveran etti
d~ bildirdiğim rivayet biraz 
ti.,,. a kuvvet buldu. Ve bu 

">'et .. ·ı~ I "' ıutveten: 
~ ~İr nıeb'usu Vasıf Beyin 
ta·Çt grupu arasında buluna-
'- R'•. ha ·rb . ~d ı ı arla yem cereyan-

an b··· .d d v• 801.1 ırını ı are e ecegı 
11Cndi. 
l\yn· ttd 1 latnanda Şerif Paşa 

lf-Ü Remn, Alaiyeli zade 
tl'tt Ilı ve Talat Beylerin bu 

d Pl• bulunmak üzere fz:mir
tn 

leA koıeb'us namzedi gölteri-
'-C ·le' 

l't b ~1• şayiası çıktı. Az son-
lttn r ~ımlere Ziraat bankası· 
~ lftlır müdürü İsmail Hak-
~İQ de adı -kanştı. 
~ ~il Hakkı B. banltarun 
'-telif itlerini takip etmek 

e i~çenlerde Ankaraya 

~YA AVUSTUlU"A 
BlRLEŞMESl 

fnRİltere Fazla İtiraz 
Etmedi 

PRANsA KôPOROYoR 
l -~ 0ndra, 27 (Hususi) - Avuı-
~ a ile Almanya arasında 
tCij ~linırük ittihadi vücuda 
,,

11 
ra~rnesi dün Avam kamara-

' 1ntikal etti. 
ı~ llberal meb' uslar bu bir
le ltıcyi, lngilterenin esuen 
d,~tnediği iÜmrUk manialann
la ".birisinin yıkılması şeklinde 
~Stf etti 
1\ • 

ite ttıelc fırksı mensupları 
J\l daha ileri giderek 
aiytnanyanın Avusturya ile 
~~en de birleşmeıini me
"t ~ •ulh muahedesini mana
llıet , lduğunu söyledi. Hükü
d., lı ~ bu mtlııakqa eanasıo
'hl ·•tiplere mümaıatkir, fakat 
ita_' ıarnanda da ihtiyatlı bir 
Ô kullandı. 

~6Pllrle garünüyor ki Fransayı 
~ t l'te.n bu mesele lngiltercp llt\'ıp ile kar91lauacakbr. 

tansa Memnun 
.. _,.Değil.. 

A\'us~:, 27.(~.A.)- Almaoya
detfi ya ıtıllfı hakkmda tid
b1.ııu rnlltalea ve tefsirlerde 
bu Qan .. birçok gazeteler, 
Ce.... ıtilaf mcaclesindtn 

''-'lYCti Ak 
ttrnckı· . vamı haberdar 
~llürnu~ın . nıtzkiir cemiyetin 
d \'r 

1 
.ekt Mayııtaki içtima 

bu 
8 
ea nın beklenilmesinden ve 

llıftac u~eUe fazla geç kalınıl-
..: 8Q korkmaktadll'lar. 

ıournaı IU•teai, Dally 

• lzmir Meb'usa Vasıf Beg 

gitmişti. Dün akşam avdet 

etti. Bu gidi4 geliıi de hak
lansia çıkan şayialara bir esas 
teşkil etmiş oldu. 

Mecliate tüccar v• çiftçi 
~punun ehemmiyetle temail 

Şiftçi ve tUccar grupu, ba
hassa içinde bulunduktan mes
leklerin dertlerini bildikleri 

için yapılması lazım gelen iş

lere hükumetin natarı . dikka
tini celbedecek, ihracat zama

nında iktısadi mıntakaları ge
zecek, teferruata varmcıya 

kadar karşılaşılan her müşkül 
ile alakadar olacaktır. 

Bu münasebetle hilkümetln 
bir nevi iktisadi seferberlik 
ilan edecegi, öniimüzdeki teşrii 
devrede en büyük ehemmiyeti 

iktısaden yükselmiye vereceği 

söylenmektedir. 
Bu rivayetlerin : 
- T ceyyüt ettiklerini göre

lim! diyenler olmakla beraber, 

halka ümit verdiiini de kay
.detmek llıımdar: 

Galatasaray 
Tehir 

- Vefa Müsabakası 
Edilmiştir .. 

Dün Stadyom, yapurun albnda bir çamur deryası haline 
dönmüştü. Buna rapen ilk macln yapıldı. Fakat ınra 

Galatasaray -
Vefa mUaaba
kasına ıeldiği 

zaman yağmur 
büsbütün ,id
detlenmişti. 

Maçın tehi
rine mecburi
yet görüldü. 

İstanbul, İzmir · 
\re Ankara 
maçlarının taf
ailitı yedinci 
sayfauuzdadır. Galatasarag - Vefa maçına başlamrkl -

~.:.._~------_. .............. ----~~~ 
Aaanadaki Dava 
Yarın Devam Edecek 

Adana, 28, (Hususi)- 8. M. 
Mecli.sinio manevi ıab.iyetini 
tahkir iddiuile mahkemeye 
sevkolunan Yeni Adana gaıe
teıi sahip ve muharrirlerinin 
muhakemesine yarın aiır ce
zada devam edilecektir. 

Herald gaıctesinde peyda olan 
ıulhçuyane aksülamelleri ve 
M. Edouard Herriot'nun "Fran· 
sa gafil avlanmamalıdır,, söz
lerini ehemmiyetle kaydettik
ten sonra diyor ki : "İşleri iki 
ay muallik bir halde bıraka-

rak gafil avlanmak aldanmak 
demektir.,, 

(Bu me.eleye alt betincl aay
famızda da tafllllt nrdır.) 

Deniz İtilafı 
Son Safhasına Girdi 

Paris 27 (A.A.) - M. Hen
denoo, M. Briand ve Dumont, 
lnıiliz - Fransız - İtalyan itili-
fının bazı teferruatı haklunda 
görllım üttlir. 

Almanya-Avusturya gümrük 
itilafı hakkında İngiliz gazete
ciJerine beyanatta bulunan M. 
Henderson, deniz itilifmdan 
bahsetmiı ve mevcut bau 
mU~küller de iıale edildikten 
sonra itilafın önümüzdeki Pa
zartesi günü Londrada imza
lanacağını beyan ctmiftİr. 

Madrit Emniyeti Umumiye 
Müdürü 

Madrit, 27 (A.A) - Madrlt 
emniyeti umumiye müdUrll M. 
Molaya M. Alarcon'un halef 
olacağı a6ylenmekted~. 

Yaza 
Hazır/anmayın 
Önümüzde Daha Üç 
Dört Günlük Kış Var 

Dün rüzgir poyrazdan 
esti, sabahtan akşama ka
dar, az çok fasıla ile sulu 
bir kar yağdı ve derece 
sıfıra kadar düştü. Bu sabah 
havanın biraz yumuşaması 
bekleniyordu. Fakat tahmin 
hakikate uymadı: 

Bugün rüzgar gene poy
raz esmektedir. Öğleden 
sonra gene sulu kar yağması 
ihtimali vardır. Derece sı
fır ile 3 arasında tahalnf 
etmektedir. Rasatane tepşir 
ediyor: 

- Yaıa hazırl<!nmayınız, 
önümüzde daha üç dört 
günlük bir kış vardır. 

L ______________ _,J 

Peşte Sergisine 
ideceğiz 

Hükumetimiz bu sene 9 
mayısta açılacak olan Buda
~t.t• ziraat crfi~ine iştirake 
karar Vt;nniftir. Seriide milli 
ıbir . pavyon inta edilecektir. 

&eraide milU mamulit ve 
:enahsulltımızı blltün çe4illeri 
ıtefbir olunacaktır. 

Lloirudan do(ruya mallannı 
tifl:ıir etmek istiyen birçok 
firm~ar da vardır. Bu meyan
da hahcılarımız, ipekçilerimiz, 
fekercilerimiı ıayılabilir. 

Milli lktısat ve Tasarruf 
cemiyeti mahsulihmız hak
kıni:la sergide tevzi edilmek 
iiıerc Almanca, Macarca ve 
F ransııca broşürler hazırla
maktadır. 

ilk defa olarak bu beynel
inilel sergiye gllzel ve ıümullu 
tekilde iıtirak edeceğiz. 

Pavyon, nakliye masrafı ta
uıamen milli iktisat ve T aaar
ruf cemiyetine, yalnız gidip 
gelme masrafı iıtirak edene 
aittir. 

Dilek Encümeni 
Ankara, 27 (H. M.) - Fır

ka tetkillt heyetinin Dilek 
encfimeni mazbatasını hanrla-

rnıffır. Fırka ıubelerinden re
len temenniler arasında bazı 
mlifterek noktalar vardır. 

Tombala Oyunu 
Dün çekilen Tombala numa· 

raluınıır. 7 nd •ayfamu:dadır 
Kartlarınır.ı çizmeyi unutmayınıı. 

r 
Kiralık Eviniz 
Var Mı? 

Var ise "6., ıncı sayfamız

daki yazıyı okuyunuz. 

1 Bugünün Meselelerinden ı 
Zenginleri Merhamete Davet Ederiz 

Ölümden Kurtara Bile
ceğiniz Hastalar Sizi 

Bekliyorlar 

Geçen gün Verem di.apan
serinin faaliyet blinçosundan 
uzun uzadıya bahsetmİf ve: 

" Verem, memleketi kemi
ren bir afet olmuıtur: .Bu 
aletle ·aıkı ye ciddi bir .mOca
dele llumdır! ;. demİJtik. 

Filhakika bu muazzam 
afete karşı yapılan mücadele 
çok tesirsiz: ve çok cılızdır. 
En ziyade fakirler araaında 
tahribat yapan bu afetin za
vallı kurbanları buiün ıokak 
ort~smda ölmiye mahkum bir 
Yaziyettedirler. Çünkü bunlarin 
iltica edecekleri bir verem 
hastanesi hen'üı mevcut değil
dir.: 

' 
Şehrin diğer hastaneleri i:t• 

veremlilerin müracaatlannı ek:
aeriyetle reddederler. Bu~ 
)'e.mini koyduiuinuı kadın· 
cağız da hastane kapııındaa 
kov~l~l!f zavallı bir hastadır. 
'İ•mİ lkbaJ liammdır. · 

Uzunçarfıda lsmetiye cadde
sinde manaYlık yapan Hüseyin 
ağanın rcfikasıdır. Kadıncağız 
heniiı: (20) yaıında bulunmak
tad&r. Kocuı biltün didinmele
rine raimen ancak ekmek pa• 
ra.smı çıkarabilmekte ve tabii 
genç karısmı kurtarmak için 
fazla birşey. yapamamaktadır. 

( Devamı 3 üncü 1ayfada J 

______________ B_ı_r __ Fı_r_a_n_·s_ı_z __ ~ __ a_rı_·k_a_t_ü_r_ü ____ _,.._ •• -=ı 

Son gelen Fransız gazetelerinde intiıar ~den bu kaı i':atü-
rün altmda yiZi var: 

- intihabat -arazisine ekmek için paradan ili tohum 
ola mazi 



Halkın Sesi 

Kimler Meb'us 
Olmalıdır? 

Halk fukuına aamaetllk
lerinla kooma•ı için mi• 
:raeaat edenlerin iılmlul 

pnte)erde m••• kı11m 
Detrolundu. Bunlar ara· 
aında tan1nmıt Jdmseler 
el4afu ılbl tuunaamıt 
taW,.tler l.Ulııaua ek· 
.eriyetl tetla:U ediyor. Bu 
hu•uata mGtalealarına mü· 
raeaat ettitlmb. halktan 
ıu ceYapları aldık: 

Sami 8. (Çemberlitaı F uah 
aparbmanı 17) 

- Yeni meb'uslann ekseri· 
yetinin gençlerden teşekkül et
mesi nekadar ıayanı arzudur 
bil.eniz. inşallah bu temen
nim tahakkuk eder. ... 

Danyal Bey ( AJipqada, Ali 
Beyin (31) numarala evi ) 

- DardilncO Boynk Millet 
meclisine ıeç.ilecek meb'uılann 
ben yqb kimaeler değil, genç 
kim.eler olmuı fikrindeyim. 

• Muatafa B. (Haseki, Nevba· 
har mahallesinde, Cıkmazbos
tan sokağında 9-8) 

- Ben yeni ıneb'uslaramı· 
zm gençler arasından seçil
mesi kanaatindeyim. Bugtınkü 
gençlik daha ziyade Cilmhu
riyetçi Ye iliktir. Uik ve 
Cnmburiyetçi gençlerin Cnm
huriyet kanunlannı daha iyi 
ihzar edebilecekleri miitalea
mndayam. 

• Hn1eyin B. (Bqiktaf. Aka-
retler, 18) 

- Ben Halle fırkuanı ıe
ftrİm; onun muvaffak olma-
11m üterim. Bunun için her 
halde hem fırkanın, hem de 
Mecliain genç unaurlarclu 
'qeklcnl etmesini isterim. 

• Hamdi B. ( Hukuk biriDd 
muf 550) 

-Dostum, bence yeni mec
llaimizde hem yqb, bem de 
ıenç unaurlar bulunmalıdır. 
Bunlana yqlalanmn tecrilbele
rindea, gençlerinin ise uma
aımwa yeni ihtiyaçları bak· 
kmdaki mal~mat •e beyec:an
lanndan istifade edilir. .. 

Ali Rıza B. (F atib, Zindrli
kayu, Poyraz sokağı 15) 

- Yeni Meclisimize daha 
fula genç unsurlar (İrmelidir. 
Bunun aebebi tudur. Bugtinkll 
ıençler cllmhuriyet haftll •e 
.terbiyem içinde yetişiyorlar. 

DAB}L} BABIBLIR 
Sefalet 
Çektiği 

için •. 
T ahtakalede Oturan Bir 
Zavallı Damarlannı Kes

ti, Fakat Kurtanldı 

Tahtakalede .. lzmit" otelin
de oturan Sami isminde biri 
odasında jilet ile aağ Ye aol 
bileklerini kesmek suretile 
intihara teıebbiis etmif, fakat 
lrurtanlarak Cerrahpaıa bu
tanesine kaldırılmıştır. intiharın 
sebebi aefalet ve yoksulluktur . 

Karısma Sokakta Tabanca 
Sıkmı, .. 

Kumkap1da Nişancada Çalgı 
10kağında (4) numaralı evde 
oturan Safiye H. diln Nişanca 
caddeainde gidiyormuş. Bir 
aralık kocası Sadettin Efendi 
ile kUfalqmıf. Sadettin Efendi 

tabancasını çekerek kansına 
atq etmİf, fak at ku11unlar 
kadıncağıza isabet etmemiftir •• 
Sadettin Efendi kaÇJDıttu. 

Bıçakla Yaralamış 

Beyoilunda Timoni aoka
tıada oturan mturacı H01eyin. 

' Mezbahada çalışan O.mu 
iamiade birini biçakla ytlzlba

clM yanlayıp kaçmıfbr. 

lften El Çektirildi 
Polla mndtıriyeti ikind tube 

tahini komiserlerinden Khım 
Beye itten el çddiıilmiftir. 

Danimarka Hariciye Nazin 
Şehrimizde 

Danimarka hariciye namı 
M. Kokl tehrimize ıelmiştir. 
Humal surette aeyahat etmek· 
teclir. 

bıtiyarlann fikirleri eakidir. Ne
kaciar olaa eaki devirle manevi 
merbutiyetleri olduiu dtlflhıll· 
lebilir. Gençlerimiz Gaziye ve 

Halk fırkasına kllrfı muhabbet 
beslemektedirler. Bu rençJik 
inkıllba ye fırkaya daha mn
fit olabilir. Fırka gençliğe •e 
ıençlik fırkaya dayanmalıdır. 

Usturasız Tıraş qımak Mümkün Mesai 
~Jlüdür, Yoksa Değil Midir? .• Saatleri 

lstanbul Berberlerinin Söylediklerine Bakthrsa, Değişecek 
Böyle Birşey Olamaz; Bununla Beraber . . • • 

Biraz Daha Beklemek Lazımdır. · Nısanın Bınnden itiba-
ren işlere Dokuzda 

lstanhul semtinde temiz hir berber .alono 

Almanların ustura kullan- J serttir. Herhangi bir toz, de-
madan braş olmayı temin riyi derhal kavurur. Sakalı 
eden bir usul keşfettikleri ve düşilrmeden evvel yüzll cascav
bu mesele hakkında kon~mak lak bırakır. Binaenaleyh kul
llıere bütün dünya berberleri- lamlamaı. 
nin Pariste bir kongre akte- Hatıra gelen ikind çare 
decekleri haberi, lstanbul ber- ise: Elktirik ile sakalı yakmak 
berlerini çok yakından alika- veya elektrikli bıçak ile kes
dar etti. mektir. Sakal yakılamaz, daha 

Berberler, dlln bu mesele evvel deriden duman çıkar, 
hakkmda Berlinden miltemmim elektrkli bıçak ile keıilmeıi 
malftmat gelmeıini beklediler. ise yllz zaviyeli olduğu için 
Fakat beklenen haber gelme- keza milmkün değildir • ., 
diği gibi, mutaıavvur kongre Bu arada ileri gelen ber
için de hiçbir davetiye çık- berlerdcn lsmail Hakkı Bey 
madı. demiştir ki: 

Bu vaziyet karşısında ekse- - Saçları kesen elektrikli 
tiyet haberin uılu.z olduğ\I makine bile pratik değildir. 
!'leticeaine •ardı. Umumi kan,- Tanzimi ve hazırlanması zaman 
at tudur : 2'İyaını mucip.ı olmaktadır. 

.. Uıturuıı brq olmak için Elektrikli ustura iae bllabütnn 
•ncalr iki çare dtitUnllebilir. tasavvur edilemiyecek bir ıey
Bu çarelerden birincilİ ~ dir. Maamafih neticeyi bekle
bangi bir iliç ile sakallan yak- mek llzımdır. 
mak, brat itini bir nevi taba- Berberler cemiyeti, hakika
ret touı ile halletmektir. Fakat ten böyle bir kongre aktedi
Jlblln derisi ince, sakal da lirse iştirake I· uar vermiştir. 

~~----------..~ 
Hububatta Tağşiş Usulu Berberlerin Cuma Tatili 

Hububattaki mevaddı ecne
biye ve çavdar dereceai alıcı
larla aabcalar arasında ibtillf-
lar çıkarmaktadır. Hem temiz 
hububat aatılmuı ve hem de 

Dün lstanbulda bulunan 
berber dlikklnlanmn hemen 
kiffeai kapalı idi. Buna muka· 
bil Beyoğlu ıemtinde açık 
bulunan bazı berber dOkkln
ları g&ze çarpıyordu. 

bu ihtilaflara meydan Yerilme- __ -----------
meai için Ticaret bonuı borsa 
beyannameleri ahkimında ta

dilit yapmış Ye bu tadilib 
Ticaret oduına bildirmiştir. 
Tadilata g&re hububatta me· 

vaddı ecnebiye miktan ytızde 
(3) ten,I çavdar miktarı yiizde 
(5) ten fazla olmıyacakbr. Cu
martesi gilnü bu noktalar 6ze
rinde g6riışnlecektir . 

.Başlanacak 

Reami dairelerin mesai sa· 
atleri J nisandan itibaren 
9 - 12, 13 - 16,5 olacakbr. 

it Matlerinin bu tarzda 
kabul edilmeainin sebebi tudur: 

Memurlar sabahlan evleri
ne ait ihtiyaçları kolayca te
min edebileceklerdir. Ayni 
zamanda esbabı mesalih te 
işlerini takip için ağleden son
ra vakit bulabilecektir. 

Vilayetin bu karan lstan
buldalri bntnn reamt Ye mnl
hak dairelerde tatbik edile
cektir. 

Şoförler Bugun idare 
Heytlerini Seçecekler 
Duglln, toförler cemiyetinin 

heyeti idare intihabab yapıla· 
cakbr. Birkaç ay evvel yapılan 
intihapta işe hile k&rlfbnldığı 
iddia edilmeai üzerine tetkikat 
yapılmıı ve intihabın yeniden 
yapılmasına karar Yerilmişti. 

Fak at, seyyah mevsimi 
olmak dolayasile ıof6rleri 
işlerinden alıkoymak muvafık 
görillmemiş, intihap bugüne 
kadar tehir edilmişti. 

TUtUncUler Ankarada 
lktısat ve Maliye Vekilleri bu

gtin öğleden sonra W~Onctllerin 
ıureti mabsusada vr.nderdikleri 
heyeti kabul ed, .tek ıikAyet
lerini dinliyecekıerdir. 

lstanbulda 1033 Doktor 
Ehbba Muhadenet ~emlyetl 

dün aylık lçtimamı alctetmittir. 
Cemiyetin lıtatlıtikine ıöre 1•
tanbulda (704) G Tiirk Ye (329) u 
ıayrl Tilrk olmak IHre 1033 
doktor vardır. 

Yunan Ressamları Sergisi 
Yunan reHamları tarafından 

7ak1nda T6rlı ocağında bir nrfl 
açalacakbr. 

Darülfünun Emini Geldi 
Dartılfnnuna ait bazı mese

leleri halletmek nzere bir haf
ta enel Anka:-aya gitmiş olan 
Dartılfibıun emini bu sabah 
avdet etmiftir. 

Güniin 

Yeni T orpitO' 
larımız Ma)rısi' ı.. 
Gelecekler" .. 

tl " 
balyada J•ptırtbtıaul -'. '-'Ji 

muhriplerinin .on tecrıbel-' f. 
bltmelıı: lıeredir. Bu iti~ _Ma \aiact 
mllerimidn lS •• ,...ta ~ t..l 
llmanıDcla buluamaland iti 
edllmektedir. !taıyaya ti-' "'1 
pdikU sabltan •e mir 
l'önderilecektir. 

Profesör Gurjeye Ziyafll 
Din doktorlaramıı tar~ 

profe.ar Gurje ile refikall ~ 
fine bir ziyafet nrilmittir. ;,;J 
fette Sıhhiye Vekili Bey de 
mah•uHda tem•il edilmittlr• iri' 

Profc•Br ıördü~G hü•DI 
bulden çok mütebaui• olın~ 
Profc•Ör buıün 6j"leden • ..JI 
Tıp faküJteainde bir der• ıa-"r 
etmittir. 

Ağrı Borçları Veriliyor 
Atn lıareklh em .. ında .::, 

Hyat dolayı•ile halka, demiryoU .-, 
ve Scyriaefaine yapılan borçl 
derhal tediye edilecektir. 

Memurların Maaşları 
Hazırlandı 

Açıkta nya hutanede tedtfl 
altında bulunan memurların -" 
qlarını verebilmek için bütÇ,,. 
münakale .uretile 30 bin 11t' 
tahılut konulmuttur. 

Seyrisefainin Açığı 
Seyriufainin Pire- l•kend~ 

•eferJerinde yapbfl açıfl kapa. t 
için 26 bin lira munzam tahlil' I 
kabul edlJmittir. 

Türk Ocağanda Konser 
DGn TGrk oca}'ında alaturld 

ıllzel blr kon•er verilmlftir. 

Meccani Pasaport 
Balkan haftaaa mlnasebetd' 

ıehrimlıe releeak olan Balk .. 
devletleri tebeumın puaportlafl 
mütekabiliyet ıartile meccan•11 

Tize edilecektir. 

KublAy Abidesine Hazırbk 
Kublly abldHi korn•iyoaa dtl 

Aakarada mec:li• rei•l IUJllll 
Pt- nın rlyueti altında ilk içtİ'" 
maını akdetmiftir. 

Tutun Amelesinin içtimaı 
TGtiln amelul cemiyeti dGo 

(400) murahh .. ıo lftiraldlc bir 
konıre aktetmittir. Bu içtiınad• 
7enl bir cemiyet kurmanın etd' 

ları ablmııtır. l.tanbulda •• 
buali•inde (32) bin tütün lıçitl 
Yardır. Bunların (22) bini inbi••' 
idareainde çalıtmaktadır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yol Arkadaşı 

. ---.. -

lı Huu Bey - Amerikaya ıicliyorum ı 
am benim bu uma yolda. bu koa Yaparull 

IPade arbdqu caDllB •lnlacall. 

. ' ---

2a Huan Bey - Şu salonda bir kız yal-
811 bqau oturuyor, dur tuna bir ıokulayını, 
bakayım! 

3: Hasan B. - Pardon Matmazel, bana 
.. Pazar ola Hasan B." derler. 11Holivut" tan 
çağırdılar, gidiyorum, bana yol arkadaşhğ'> 
eder misiniz? 

4: Kı:ı. - Ben bir Amerikalı milyard~ 
kwyam. lstanbuJda biru Tllrkçe ljreodıaı. 
Sana yolc:la.thk ederim ama yola pkbJdallf 
sonra, sakın boa kartı yoldu çıka11• dem• hı 
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tni il ı· . s· ırıec ısın 
1ması 

Ne Olacaktır ? 
1 M. ZEKERIY A 
~ı-. 
llltcfia ~uahedesindenberi 
"1eclia gordllk. Do.n llçün
• Ve d!~ vazifesine nihayet 

8-lri . gıldı. 
biade na Meclis istiklal b.a...
ft.ı 111.~~planmıştı . Müda
"-teı; 1 

Ye teşkilatının ilk 
~ ~~ tesadnf etmişti. 
ıl.ı - •çın ilk ı· · . 
~ . mec ısın sıması 

~~Yade istiklal harbini 
~Ul&aıd •Yor~u. Meclisin teşek
liy•de e Is ~ıyasi kanaatlerden 
~ . tiklal harbi esnasın· 
lbd:_ ~•ili vahdetin temadisi 
_ -'"'fesı h • k. 
'1ttliat a ım olmuşlu. Birinci 
'eı .. _ e ( 40 - 50 ) medrese 

-..ııu b' ltrdı. M ?'. o kadar da eşraf 
' eclıaın mnhim bir kıs-
WL llluhaf azakirlar tqkil -... ,ordu. 

lialk * . llıııu bi ~ı~kası, ııyast taazzu-
llplar tırıp memlekette inkı· 
'-t>'Yiı Yapmıya ve fırkanın mtl
töribıııı · vaafı inkılapçı olarak 
~ttlia ıye başladıktan sonra, 
Ilı~ te ve fırkada bulunan 
~lilt lZakir unsurlarla, dere
-tai J bakayasının temizlen
~tt. :zını geldi. ikinci intiha
'İaa ırka bu unsurları sine
lia e •oknıadı. Bu suretle Mec
dta, ~uhafazakirlardan kurtul
le.- nlann yerlerini milnevver-
~e ~srnen ttıccarlar aldı. 
~ ncı ve UçllocU Mecliste 
ı.,. lll olan unsur münevver

'le Poletikacılardı. .. 
herı ~adan ıon gelen ha
~ er, fırkanın ve Meclisin 
~ d v~ .t~ekküliinde büyük 
r1, tğifıklık olacağını göste-

or. 

~en haberler doğru iae, 
~· Yeniden tahminen (150) 
~'- 111 alınacak ve bunlann 
._ ta de bepti filen ziraatle 
oı:!'!" kimselerden mfiteıekkil 
~r. 
Di ~taraftan fırkanın yeni 

eliti . esini yapanların ver
'd.._ •ıalıattan öjreniyonız ki, 
~illede yapılan tadillt 

11ı:_ da Fransız, Alman, ln
Sı.!:1gar ve Romen ıol 
'-tif n nizamnamelerinden 

'ele edilmektedir. .. 
~Gazinin fub kongreshıde 
ı~uyuracaklan nutku dln
~t eıı fırkanın programa 
1....._ ~eclisin yeni ıiması hak· 
~ iaabetli bir tahminde 
-~ mümklln değildir. 
it.-~ bugünden tebel
le.- etnuye bqlıyan hakikat• 
'e' a&re, yeni Meclis ikinci 
~tinctı mecliılere nazaran 
·~son olacaktır. Münev
ti..a . ve poletikacılano ye
~çiler, tüccar ve sanayi 
'1 1 alacaktır. Bu ıoretle 
'-r.eclia muhtelif içtimai 11mf
te .ve muhtelif menfeatleri 

t~~~n bir taaı:zuv haline 

d:Jle bir medis, hayata 
t~el !akın olacağı için elbette 
"~ b ki lllecliılerden daha canla 
~~i de daha faydalı ola-

lzmir At ~Yarışları 
Du tatların (Buca) da İzmir at ya-
~ nın birincisi yapılınışbr. 
-~ İzmir bavalisinin en 
"ittir. hayvanları iştirak et• 

Sözün Kısası -Hakkıhuzur 
Kelimesinin 
Tahlili 

••• 
Bir gazetenin verdiği ha

bere göre: " muhtelif şirket
lerden, müesseselerden hak
kıhuzurlar, dolgun maaşlar 
alan bazı kimselerin vaziyeti 
tetkik olunuyor,, muş. 

1- Hayatta muvaffa" olmak için birinci 
tart iatemektir, latemek, bir itin yarıaını 

yapmak demektir. 

2 - ikinci fart iateaeni bilmektir. Bu- ı 
nun için de her genç kendiaince bayabnda 
bir plin sahibi olmahdu. 

3 - latiyen, iatemeaini ve iateditlni 
bilen renç için muvaffak olmamanın lmkim 
yoktur. 

Bu gibi insanlann vaziyet
leri alelfısul tetkik olunadur 
ıun, biz bu haberlerden mem
leket lehine nmitlere kapılarak 
aevinmekte acele etmiyeceğiz; 
fakat biru fU " hakkıhuzur ,, 
terkibi üstünde duralım. 

BUGÜNÜN TELGRAF H ... 4BERLERİ Buna benzer iki terkip daha 
hatırlıyorum: " hakkı kelam " 
ve " hakkııüküt ., • Birbirine 
zıt görünen bu iki terkip 
arasında ince bir mnnasebet 
vardır: Herhangi birinin hakkı 
kclimını elinden almak için 
kendisine hakkısüküt verilir. 
birinci terkipteki "hak,, keli
mesi nekadar manevi iae, 
ikinci terkipteki "hak,, keli
mesi de okadar maddidir. 

Kış 
Manisa Bağlarını 

Harap Etti 

lzmir, 26 ( H. M.) - Son 
kırağılardan Manisa bağlan 
yüzde yetmiş zarar görmUştllr. 
Yüzde yüz zarar gören yerler 
de vardır. Urla birinci dere
cede zarar görenler arasın· 
dadır. 

Ucuzluk 
Malatyada Son 
Dereceyi Buldu 

Malatya, (Husust)- Malatya 
merkez telgraf muhabere 
memurlarından Hakkı ve Sıtkı 
Etendiler tevkif edilmiılerdir. 
Mesele yanht bir ajanı haberi 
almaktan mütevellittir. 

Yollar Yapllıyor 
Valimiz Tevfik 8. yollana 

yapalma1ına çok ehemmiyet 
•ermektedir. istasyon yolu 
bitmek llzeredir. Sivaı ıoıesi 
de yapılmaktadır. 

Sıtma Ve Göz Ağrısı 
Şehrin temizlij'ine de ehem• 

miyet verilmektedir. Tevfik 
Bey, 11tma, Ye göz ağnaamn da 
önüne geçilmesi için tedbirler 
aldırmaktadır. 

Bir iddia 
Mn.kirat inbiaar ldareai He

kimhan ıabf memuru Faik, 
Adıyaman aabf memuru Tu· 
ran beyler .zimmetlerine para 
geçirmek ithamile mahkeme
ye verilmiılerdi. Faik B. aekiz 
ay mevkuf kaldıktan ıonra 
beraet etti. Turan Beyin mu• 
hakemeıi devam etmektedir~ 

(5) Liradan ( 35) Kuruşa 
Geçen sene buğdayın kilesi 

4-5 liraya ıablırken bu ıene 
(35) kuruta düşmüştür. 

Viliyetimizde itsidik ıon 
dereceyi bulmuıtur. 

Halk Fırkasının Namzetleri 
• • • 

Gelecek Ay ilan Edilecek 
Ankara, 28 (H.M.) - Halk fırkasının umumt kltipliği 

meb'usluk istiyen zevattan ilk kısmının tasnifini bitirmiştir. 

Fakat mOracaatlarm hennz arkası alınmadığı cihetle ikinci, 
belki de llçilncil bir liste yapılması da muhtemeldir. 

Listeler tanzim edildikten sonra Gazi Hz. nin tasvip ve 
intihaplanna an:edilecektir. Fırkanın seçeceği namzetlerin 
listesi ağlebi ihtimal nisanın 21 inci günü bütün memlekette 
ayni zamanda ilin olunacaktır. 

Müracaatlar Devam Ediyor 
Sabık meb'uslardan Niyazi Ramazan, İktısat vekaleti mevaddı 

müştaile şefi Cemil, sabık İzmir ziraat müdilrll Avni, Orman 
tubeler müdür)erinden Halil, İktısat vekaleti şube müdürlerin
den Aydın, Basri esbak Adliye vekili Refik Şevket Beyler 
namzetliklerinin iJAnı ricasile mür caatta bulunmuşlardır. 

Meclis Bir İstirahatgah 
Addedi 1 memelidir 

Meb'uıluk istiyenler arasın· 
da memlekete hizmet edebile
cek zevat bulunmakla beraber 
aralannda, bu mevkide görül
memesi lizımgelen zevat ta 
göze çarpmaktadır. Binaena
leyh bu zevabn bu müracaah 
herhangi bir teşvik ile yapma
dıklarını bir defa daha tasrihe 
lüzum göriilmUştUr. Bu müoa· 
ıebetle Ankarada ıöylenen 
şudur: 

Meclis, Sinekür için intihap 
edilen bir ocak değil, çalışmak 
ve hizmet için kurulmuı bir 
mtleuesedir. 

Meb'usluk istiyenler arasın
da adli ve idari teşkilatın 
en yüksek mertebesine vasıl 
olmut birçok zevat ta 
vardır. Bunlar memuriyet-
lerinde ehliyetlerile, tecrilbe
lerile hizmet edebilirlerken 
aldıklan maaştan da fedaklr
lık etmek ıuretile parlamen
toya girmek istemeleri, umumi 
kanaate göre, rahata kavuş
mak zannına dliftilklerinden 
ileri gelmektedir. Halbuki 

Millet Meclisi, ne siUeka
itler için bir ocak, ne de 
siyasi ihtiruların tatmini 
i in ehliyetleri ve meziyet
leri meşkük bazı kimselere 
için bir makamdır. Onun 
içindir ki fırkaya müracaat 
edenlerin azim bir ekseriye-

tinde meb'us olabilmek kabi· 
liyet ve evsafı görülmemek
tedir. 

İlin edilecek yeni namzetler 
arasında intihap dairelerinde 
hizmetleri ve meziyetleri ile 
mevki kazanmıf vatandqlar 
bwunacaktır. Diğer taraftan 
kendilerinden bihakkın hizmet 
beklenen, kıymetli tahsiyetlerin 
milleti temsil etmelerine itina 
edilecektir. 

Çek Talebesi Şehrimizde 
Dün şehrimize Prag ticaret 

mektebi talebesinden 30 kişi
lik bir seyyah grupu gelmiş
tir. Talebeler Paskalyayı ıeh
rimizde geçireceklerdir. 

Bu ucuzluk zllrraı da da
~~llrm~h~~ &ımeb~ r·------------~-~---~~=~ 
çok çiftçi borcunu veremedi. • • • • 

Para Buhranı Artıyor 
Ticaret ve alış verif in dur• 

gunluğu para buhranı doğur
muştur. Diğer taraftan bir al· 
bn, gOmüş para ile 345 kunış· 
tuı·. Bunun sebebi Halebe altın 
kaçınlmaııdır. 

Havalar Güneşli 
Havala gayet sıcak ve gü

neşli geçmektedir. Herkes 
palto ve muşambasını atmıştır. 

Yazlık elbise ve ayakkabı ile .,. 
gezhlyor. 

ister inan, ister inanma! 
Belediye, Şehir mecli

ıine verilmek tlzere ma
ıarif bütçesini hazırladı. 
Gazeteler bu biltçenin bir 
hillbasını neşrettiler. 

Biltçedeki rakamlar 
bize mühim bir hakikat 
&ğretti: Şehrin kırtasiye, 
memur ve faydasız, yani 

doğrudan doğruya istihli
ke matuf masraflan döıt 
buçuk milyon liraya ya
kandır. 

Bu suretle bütçenin 
ilçte ikisinden fazlası bu 
masarife gitmektedir. 

Bu şerait dahilinde bu 
şehrin imar edilip glizelle
ıcbileceğine arbk: 

ister inan, isler inanma/ 

36 Bin Ceset 
Çinde Sokaklardan 

Toplanmışbr 

Şanghay, 27 ( A. A.) 
Resmi rapora nazaran geçen 
sene zarfında Şanghay sokak
lanndan toplanıp kaldırılan 
cesetlerin miktan 36 bini te
cavllz etmektedir. Bu cesetle 
rin 34 binden fazlası küçük 
çocuklardır. 

Bir Vapur Tehlikede 
Marsilya, 27 (A.A) - Tel

siz telgraf istasyonu, Brendizi
den gelen bir telsiz almıştır. 
Telsizde şöyle deniliyor: Mo
letta namındaki İtalyan vapuru 
"Kiepali,, bumu civatında bU
yük bir tehlike içindedir. 

Birmanyada Kar1şıkhklar 

Rangon, 27 (A.A.)- İMe· 
onda vukua gelen yeni karı· 
şıklıklar ve bunu takip eden 
müaademeler esnasında kıyam 

erbabından 8 kişi ölmüş, se
kizi de yaralanmıştır. 14 kişi 

de esir edilmiştir. 

İmdi bu " hakkıhuzur ,, a 
gelelim. "Huzur,, kelimesinin 
iki manası vardır : Hazır bu
lunmak ve rahat etmek. Biz
de " hakkıhuzur ,, görünüşe 
göre, bir meclis veya 
encümende hazır bulunanlara 
verilir; fakat, hakikatte bu in
sanlara verilen şey rahat et· 
mek hakkıdır. Çünkil meseli 
Dil encümeni azası gibi, bu 
türlü adamlann hiçbir iş yap
madıklannı herkes bilir. 

Arlık aiı: bu saydığım Uç 
çeşit hak arasındaki münase• 
beti liitfen tesis ediniz ve 
"hakkıhuzur,, un kalkacağına 
ister inanınız, iıt.ıtt' inanma• 
yınız ! 

HilAliahmerin Veremlilertt 
Yardımı 

HilAliahmer cemiyeti, lstan
bul verem dispanserinin gös• 
terdiği lüzum üzerine ayda 25 

Bugünün Meselelerinde vereıınliye günde yilz dirhem 
et ve iki yumurta vermek ıu.-

Zenginleri Merhamete 
Davet Ederiz 

retile yardım etmektedir. 

Verem Dispanserine Oç 
Hemşire 

(Bat tarafı 1 ind sayfada ) y b t d k' V . .u_ ere a an a ı erem wa 

İkbal H. birkaç gün evvel panserine ıon zamanlarda pek 
fazla miktarda kan tükllrmiye ( fazla hasta mllracaat etmekte
başlamlJ, kayanvaldesi vaziyet- dir. Bu sene ( 14875) hutaya 
teki tehlikeyi anlıyarak kadın· bakılmııtır. Verem, ıari ve mu
cağızı verem diıpanıerine ~ö- bitini zehirliyen bir hatalık ol• 
tclrmilf ve muayene ettirmiştir. duğu için müessese müdtırllliö 
Dispanser doktoru hastalığı Sıhhiye Vekiletine bir llyiha 
vahim bulmuı ve: vermiştir. Bu llyibada fimdilik 

- Mutlaka hastaneye yat- hiç olmazsa Oç (ziyaretçi hem· 
manız llzımdır, demiş. şire) kabulünli iıtemiftir. 

Genç gelin, kayınvaldesinin Bu hemşireler İstanbul, Be-
kolunda Guraba hastanesine yoğlu ve Oılcndar cihetin
gitmiş, kabulünü rica etmiş, den dispansere müracaat eden 
fakat şu cevabı almıştır: veremlilerin] evlerine giderek 

- Yerimiz yoktur, yabra- ailelerini butalardan tecrit 
mayızr.. yollarını anyacaklar ve evle· 

İkbal Hanım, teb.likeli bir rinde bqka veremliler varsa 
basta için çok ağır olan bu onlan dispansere ıönderecek 
cevabı aldıktan sonra evine lerdir • 
dönmüş, ertesi alln tekrar 
dispansere gelmiştir. 

Burada akşama kadar bir 
kanapede uzanan kadıncağıza 
dispanser idaresi de fU tavsi
yeyi yapmıştır: 

- Hanım, burası hastane 
değildir, akşam oldu. Şimdi 
burasını kapıyacağız. 

Öyle zannediyorur ki bu 
zavallı hasta, kendiııine h~niiz 
bir hastane yatağı temin ede
memiştir ve yardım bekle
mektedir. 

VEFAT 
Bcrutta aniyen vefat eden 

ve cenazesi latanbula nakledilen 
4ehrimlz.in maruf avukatlanndan 
eabak meb'us Nesim Ma:ıliah 
Efendinin cena:ıe merasimi ya
rınki pazar ganü öğleden .onra 
aaat 2 de Ga1atada Büyükhen· 
dekte Keneıet iarael sinagonunda 
icra edilecerrt•den lıtirak etmek 
arzuaunda bulunan akraba ve 
doatlarının yevm ve saati mez
kQrda te4riflerJ ve işbu illnua 
dave•.ye makamında telakki edil· 
meal rica olunur. 



~v~;ci K~;;·~A!CEl!IİL PAŞAYA. GÖRE İMAR F7ffJinNloı 
SIDAGILACAKMIPLANI N ASİL y APILIR ? SONRA BAH 
Başvekilin 
Fikri Şimdilik 
Bu Merkezdedir 

Londra, 26 ( A.A. )- Libe
ral namzetleri cemiyetinin bu 
sabah devam etmiı olan içti
maında M. Lloyd George, 
mühim bir nutuk ırat etmiştir. 
fçHmaın hitamında liberaller 
bazı şerait altında hükumete 
umumi surette müzaheret edil
mesi suretindeki teklif berine 
hiçbir karar ittihaz etmemit
lerdir. Cemiyet bu iti parll
mentodaki liberal azaya bı
rakmııtır. 

Liberal meb'uslar hllkiimete 
umumi surette milzalaerete 
devam etmek lizımrelip gel
miyeceiin• ancak bir hafta 
ıonra karar vereceklerdir. 

Muhafazaklrların tevbih tak
ririnin ÇU'famba ,nnn teYdi 
edilmesi muhtemeldir. M. Mak
donaldin irat edeceği nutku 
mltteakip, liberaller akşam 
O.Zeri Araya mllracaat edildiii 
zaman ittihaz edecekleri hattı 
hareketi kararlaıtıracaklardır. 

M. Makdonalt, bu takri
rin reye konulması Uzerine 
akalliyette kalacak olursa hn
kômetin istifa etmesi ve yeni
den umumi intihabat icrası 
tavıiyesinde bulunması muhte
mel olduğunu daha ıimdiden 
ltrap eylemiıtir. 

Kargaşahk Devam Ediyor 
Yeni Delbi, 26 ( A. A) -

:avnporeden bildirildiğine gö
re tatbik edilmekte olan ıid
detli sansür, dün cemaatler 
arasında \'l·ku l:::.Jan arbedeler 
esnasında maktul ve mecruh 
düıenlerin sahih miktannı öi
renmiye mani olmaktadır. Maa
mafih, &lenlerin miktarı 50 
kadar tahmin oluauyor. Birçok 
IUUer ve yaralılar aokaklarda 
1atmaktadır. Birçek evler yan
mqtır. Maktul ve mecruhların 
ekaeriai Mecusi ve MiialUman 
Hintlilerdir. 

Buğday Konferansı Açtldı 

Roma, 26 (A.A.) - ikinci 
cihan buğday konferaıw bu
giln k6fat edilmiftir. 

Belçika Kırah Pariste 
P.aris, 26 (A.A.) - Belçika 

kıralı, bugün saat 11, 18 de, 
reisicümhurluğunun hitamından 
evvel M. Doumergue'e müca
melekirane hususi bir ziyaret 
yapmak üzere Parise ırelmiıtir. 

Pek sade bir tekilde ıeya
hat yapmakta olan kıralı Bel
çikalılar tanımlflar ve kendiai· 
ni ıiddetle alkışlamıflardır. 

Yeni Bir Askeri Tayyare 
Nevyork, 26 (A.A) - "Fok

ker,, fabrikalannda yeni bir 
tip a1keri tayyare İııfa edil
mektedir. Bu tayyare, içinde 
bulunan ve aiızlan tayyaren n 
kanatlannı tecavtlz eden 4 
mitralyoz vuıtaıile dakikada 
3000 kurşun atabilecektir. 
Tayyarenin hami ıtlrati, uat· 
te 200 mil oJacaktar. 

Bu güzel 1t1ltri, sdmmetttularilc oturtulan bina lc11lab11lılı lıalintlen çılcarm11lıdır. 

Şehir meclisi, nisanın hirin
de toplana~ak ve bu toplan
bda ıehrin bet senelik imar 
plinını tetkik edecek. 

Biz, bu plan henilz taay
ytın etmeden evvel bu imar 
ıtının nasıl yapılabileceğini 
bir taslak halinde de olsa 
tesbit etmek istedik. Eski 
tehremini Cemil Paşadan 
fikirlerini ıorduk. 

Cemil Pqa diyor ki: 
- Bence en mühim mesele 

eTVell liman mevkiinin tayin 
edilmesi ve kömür depolanmn 
nerelerde bulunabileceğinin 
teabitidir. Vücuda ıetirilecek 

mühim . müesseseler, bu vaziyete 
göre mevki alabilirler. 

Bana kalırsa ıehrin limanı, 
behemehal Y enikapıda olma
lıdır. Asri kömür depolan da 
hemen limanın yanında inta 
edilmelidir. Serbea mıntaka da 
buraya yakın olarak teaia edi
line ilk esas kurulmuş olur. 

Liman Halice Giremez 
SoD zamanda latanbul lima

nının Haliç içine ıokulmuı 
i~n ortaya bir fikir atılmıştır. 
Bence bu, ne mllmklin, ne de 

miinuiptir. Bu noktayı kendi Buna mukabil lstanbulun ı tirilmesin. 
fikrime göre aynca izah ede- imar edilebilecek taraflannda- Likör F a~rikası 
ceğim. 

Stadyom Meselesi 
imar plim yapılırken ustad

yom,, meselesi de büyük bir 
tetkik yeri almalıdır. Böyle bir 
tesis için en münasip yer ola
rak lstanbul tarafını ve uy e
ni bahçe,, civarım münasip tf6-
ü 

~~ r yorum. 
Tramvay battı buraya kadar 

uzablırsa münakale meselesi 
halledilmiı olur. Bu, tiı~ 
böyle olmalıdır? 

Bu fikri ileri atırerken muh
telif Avrupa ıebirlerini göz 
6nllnde bulunduruyorum. 0ra
larda, ıtadyomlar şehrin gi
beiinde deiildir. Sonra imar 
esası dütünülürken yapılacak 
tesisat ile harap ve kıymetaiz 

yerlerin tereflendirilmesi de 
göz 6nllnde tutulmak icap eder. 

Bu gibi yerler kıymetsiz 
olduğu için yapılacak iatimlik
ler a;ır olmaz. Halbuki Şişli, 
Maçka taraflanna vukubulan 
tebaclim klfidir. Yeni tesisat 
ile oraların kalabalığım arttır
mak doğru deiildir. 

ki inşaat durmuıtur. Sonra 
gerek konservatuvar ve gerek 
şehir tiyatrosu İstanbul tara
fında ve bilfarz Beyazıt ve 
Şehzade batında yapılmalıdır. 
Çilnkü aksi hal, İstanbul ta
rafının inkiıafına mani olur. 
Maamafih, tiyatro bence kon
servatuvarla birleştirilmemeli, 
birisi Fatihte yapılırsa, öbürü 
Ayasofyada inşa edilmelidir. 

Şehrin Konforu 
lıtanbulda, tam konforu 

haiz olarak birinci sımf bir 
tane bile otel yoktur. En ka
badayısı Şahinpqa oteli ve 
mümasili bir veya iki oteldir. 
Anadoludan gelen yüksek 
sınıf halk, itleri, gtiçleri lstan
bul tarafında olduğu halde 
hep Beyoilu otellerinde kalı
yorlar. 

Sinemalar 
Gene Beyoğlu tarafında 

bllyllk ıinemalar vardır. lstan
bulda ise böyle tek bir ıine
ma yoktur. Beyazıtta da niçin 
Majik veya Glorya ıineması 
sribi bir mlleaaeae vDcuda ge-

Kalktılar, Mecidiye köyllnde 
bir likör fabrikası tesis ettiler. 
Böyle birşcy için İstanbulda 
yer mi yoktu? Y oka.a işçi mi 
bulunmazdı ? Görülüyor ki 
imar pllnı yapılırken birçok 
noktalar dütünülmelidir. Fakir 
ve ucuz semtlerin balkı, umu
mi bayatın kendilerine doğru 
yaklaştığını görürlerse yüzleri 
gtiler, arsaları para eder, biraz 
refah ve hayat uyanır. 

Ayrı PIAnlar 
Şehrin şimdiye kadar pil· 

nanın yapılmamasının en büyük 
sebebi, lstanbulun bir kül ola
rak telakkisinden ileri ıelmif
tir. Halbuki İstanbul bar parça 
değildir, parçalardır. Umumi 
plin yapılacak diye hiçbir ıey 
yapmamaktanaa, bu parçaların 
mnlıimlerinden başlamak ve 
derece derece ilerlemek 11-
zımdır. Bu planlar için evveli 
büyök binala ıemtlerden İ>at
lamalıdır. Çünkü ~ar sokakla
ra yapılmakta devam eden 
muaEzam binalar tebri bir 
( Site ) olmaktan çıkar!yor. 
sftmmettedarik oturtulmuı bir 
bina kalabalığı haline koyuyor. 

T~c~re~~~hasınd~ Şf!rk Şimendiferinde , Türk-Yunan 
Tutunle~m~.zın Kıymeti u tJ ı • k M• Ticaret Muahedesinin 

D u ı uy o r.. Cre er DMiyece l Tatbikine Doğru 
Ankara, 24 (H.M.) - Al

man gümrük istatistikl~rine 
göre tütünlerimizin sıkletine 
nazaran kıymetlerinin teneulil 
ettiği g&rülmektedir. fktısat 
vekile.ti bunun ıebepleri hak
kında etraflı tetkikat yapıl
muını muhtelif miieue1elere 
tebliğ etmiftir. Ticari rakiple· 
rimizden buılan Alman tDtftn 
piyuaaım hergtln az daha tut
maktadır. 

1929 da Almanyaya Bulpr· 
lar ( 7 ,829,000 ) , Yunanlılar 
( 17, 136,000 ) , ttlccarlamuz 
( 11,416,000). 

1930 1enesiade İM Bulıar
lar ( 7,207,500), Yuunhlar 
( 17,851,100 ) , ttlccarlarımm 
( 11,881,800 ) kilo tattın itlaal 
etmiflerdir. 

Edirnede bazı zalaire tacir
leri Edirne ticaret odasına 
müracaat ederek Şark demir
yollarının nakliyat ücretlerinin 
fazlalığından ıikiyet etmişler· 
dir. Her ıene Ş-tk demiryol
ları fazla nakliyat yapan tüc
( ar:ara sene bqınCla bir ikra
miye veriyordu. Bu ıene ltu 
ikramiyeyi vermemİ.ftİr. Kum
panya Sarayburnunda bir za
hire bofaltma tesisatı yapmİf
tır. Bu iş için beher varondan 
(480) kuruıla (500) kurut ara
aında bir 6cret almaktadaı. 

Ttkcar alelumum uldiJatta 
ytızde yirmi bet tenzilltla be
raber bopltma Gcretlerinia 
kaldınlmaıını istemektedir. 
Nafia VekiJeti tetkikat yaP.br-
maktadır. Maamafih l>izim 
yaptıj'ımız tahkikata gire 
ttlccarm bu talepleri ia'al 
edlbaiyecektir. Ç&nkl tirket 

iki senedenberi ~arar etmek· 
tedir. Daha 28 sene müddeti 
bulunan imtiyaz mucibince 
hükumet, tirketin bu zararını 
tazminle mükelleftir. Binaen
!l_eyh hükUınet blltçeainden 
fada bir fedaklrlık yaparak 
bu tenziiib kabul edemiyecek
tir. Şark demiryollan Nafia 
komiseri Nuri B. bir mu
harririmize demiıtir ki : 

.. _ Edirne ticaret oduına 
bazı btlytık ttlccarlar tarafın
dan tarifenin yiikHldijinden 
ıiklyetler yapdmlfbr. Bu tikA
yetleri Nafia veklleti tetkik 
etmektedir. Tnccan fiklyete 
sevkedOD eabap zahiren.in bu
rada para etmemaidiı. Sirket 
Ahireyi bedava da nafdet.e 
ttlccar yaziyetlni kurtaramıya
cak bir haldedir. Tenzillt 
yapdacatmı pek tabaaİll etmi
JOl'UID ... 

Allkara, 24 (H. M.) - Tllrk
Yunan ticaret muaf.edesi taati 
olunduktan bir ay sonra mev
kii mcriyete 1ıe, ecektir. 

Muahede her iki taraf için 
faydalı prtlan ihtiva etmekte-

dir. Meaali: Yunan ıriimrök 
tarifeıi yllz 1dloyu tecavllz et-
memek nzere ııjır ve lktlzler
den ( 23 • M ) madeni drahmi 
aldığı halde bizim 11p ve 
6ldizlerden ( 9 ) drahmi alınaM 

cakbr. Tnrkiyecle m&stahzar 
Ye mamul maddeler Ywıanı.o. 

tanda, mümuil maddeler bir 
tE.hirde.n diier bir tebre n..k
ledildikleri vakit cibayet edi-
len belediye resminden muaf 
tutulmutlardır. 

Menemen, 23 ( H ....... 
Bir buçuk ay evvel, __ ., 
( 21 ) ıehpa kurulaca
mlleasif hadiselere aabıa' 
Menemeni, bupn talll ~ 
liyet halinde buldu ... 
ıessizce it ve rftcll ile 
oluyordu. 

Bağcı ltaiını ça 
köylü çift ıürüyor, es'aaf 
bakıyordu. Bu sene • 
tiddetli yapaurlar, eki' 
bağlara yhde albDlf 
ıetirmif ti. ~ 

Ôrfl idare dolay..Ue, ~ 
olsa, az çak Mideye ..,., 
lktıaadl faaliyete ra~~ "jl 
nemenin ucuzlutu derP' 
çarpıyor. 1. 

Yumurtanı11 içi betr ' 
metin kiloıu yedi, ~ ~ 
elli kuruta 1ablıyor. Y ~ 
çok kazalara niabetle ~ lJ 
bir vaziyet. Çapacı ye~ 
150 - 175 ım...,. ÇI~ 
Halkın bu faaliyeti ~ 
Tnrk ocaiı da faally;;ıtill' 
tırmıtbr. Bata. ıeaçl•, 
aza olmaya davet edil ~ 
( 1 O) ailn zarfında yenidd 
aza yazılmıfbr. ;,, 

( Kubliy ) B. namına ~ 
lecek abide için de m•1~ıi 
eh-alındaki binalar ~ 
edilmektedir. ( 6) ay za? 
meydanın taıulad ikmal 
lecektir. , 

Ekmekçiler Cenıiyeb 
AMELE l iLE tHTILAf 6' 

D Ü_!_T 0 ~ 
lıtanbul ve malhakab .J 

mek yapıcı esnafı cedlJ( 
merkezi umumİlile Eklll ~ 
ler cemiyeti ve belediye ~ 
11nda muhtelif meseleler ~ 
kında bir anl&fAIDaıaazhk ettt. 
dır. Ekmek yapıcı esnah c ~ 
yeti merkezi umumi reisi iiic11 
Bey bu moaeleleri tu ıe 
htUha etmektedir: cıJ 

- " Belediyeye mllrl ~f' 
edereı.. ekmek yapacı aıtJ ,pr 
lerin cuma ,ann tatil yaP~ 
larıaın temin edihneıiııİ el '/! 
ettik. Haftada bir fb aaı ~ 
sıra ile izin verilmek su~ '1.. 
mesele bir ıekle rapted~ 
Halbuki ekmekçiler bu dl 
vermiyorl.r. it bukadarl• 1'_ 
kalmıyor; belediye ~el-~ 
çuval bqma ( 19,~ ~ ~:;; 
yevmiye koydu. Ve ~
amele mikt.vını teabit etti-,bt 

Ekıaıekçiler 7 amele ç ,ıst 
bracakken 3 - 4 amele Ç~~ 
brıyorlu Ye çuval bqına eti: 
kurut yerbae 40 kurut • ;jl 
yorlar. 7 amelenin g3re~ ti 
bu İ4İ 4 amelenin ıranndl ,ı~ 
a..telik muayyen parayı~ 
ma111uı ~miyetimiz ·~ 
mağdur ediyor. Ekmek • el~ 
tlbidir. Belediye yeVJlll~-*"' 
tayin ederken her,eyi d~ 
miif, çunl b8f1na bu 79~ 
ruşu tayin etmiftir. Ma- ._...,
biz bu C.Jn nısfım ...._, 
yoruz o de ekm~lr fiab ., 
para daha indirilmelitlir· ~ 
teklif ediyoruz. Yakında 
diyeye allracaat ecl.c:~eta 

Beled9'e i,"bsat _..... .,e!! 
Kemal Omer Bey bu •;,.ı
bakkmda aorcluğumuz 
fU ceYabı verdi : k 11111 

- .. Cuma tatili aJI p 
mucibince ek111ek yapıaıared,.. 
haftada bi• ,nn istirahat '!!' 
bilir. Bizim çuval bqan• ~.ıı
ettijimiz (79,5) kurut !'~! ,b•tl 
lan olan bir rfuı ;.tir .,-: 
temin edemiyort •• na ne 1 ,,..• 
hm. Mahkeme) e 1111Dr• 
eder'!lk haklannı arasmla'•" 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz . 

Karslıların Bir Şikayeti 
teıı k.rı ahaliai maldarlıkla n 
lind?:~likle reçinir. Şehir dahi
~lrd arlcaç ufak aermayeli tüccu 
lıtır •r. Bunlar kaylerden koyun, 

teyl~rtt, Y&f, peynir Te du fibl 
der· 

1 
•atın alarak Ruayaya 18n· 

lce,. ''er, .nıulı:abilinde Karıa ı•
ıetİ ~anifatura, ru, alih ziraiye 

111.; ler, Ruayadan getirilen bu 
lar ~ •enelerce ,-ümrük depo
~ a kalıyor, Sebebi: Bun'udan 
tıdı, IÜrnrülc resminin fulalı
llıiite' l~al ve ihraç muameleai 
... kabıl~n inzaaız cereyan et
""'editi . 'ıtı içın arbk köylünün koyun, 
..,. r. Y•ğ, ot, peyni.r ıribi malları 

ra etnıiyor. 

liil ~arataki Ziraat bankaaı köy-
1 erı bırakıp fahiş faizle tüccar• 
• -~ Para veı iyor. iki ay müddetle 
,;::~en paradan tüccar da istifade 
1 1Yor, Bu hale bir çare bu-
llnnıa"'ı . • nı rıca ederim. 

M. M. 

Bir Zat Hakkında 
MalQmat isteniyor 

1116~6 ••neai Gireaun tahrirat 
d Ürlüğiinden Trabzon, oradan 

1la \ Bitliı vilayeti mektupçuluğuna A leden Salahattin Beyle elyvm 
nkarada vilayetler idaresi umum 

~~dGr nıuavinl ve ikinci şube 
""'ud-urQ olan Salihattin Beyin •y • 
t ; 1 zat olup olmadıtı aorulmak-
~ ır. Alikadar zatın aşatıdakl 

• eai haberdar etmeal insaniyet 
"-lllına rica ediliyor. 

ı\dres: Görele kazaaı Eyneail 
nahiyeai muallimlerinden 

S. Sırrı 

Arneli Hayat Mekteplerinde 
Kız ve erkek Amali Hayat 

llltktt:plerinin devamı aene niha
;:tine kadar kabul edilmi' oldu· 
\ak bu •ırada biz, bu rene çıka-

,·, Dünyada Neler Oluyor? .. 
....,;.~~~~~------~~----~~~-

Almanya 
lkhsaden 

11 e Av 
Birleşmesi 

sturyanın 

Fransanın 

Hoşuna 

Gitmedi. 

Pariste toplanan buğılııg kon/eransındtı Avrııpa milletleri 
RÜmrük ittifakı meselesini konıışmıışlartlı. Fakat şimdi Av.., 
turga - Almanya gümrük itilafını begenmigorlar. 

Sulh muahedesi neticesinde larmda bir giimrük ittihadı 
Avusturya imperatorluğu par- tesiı etmeyi dtııtındüler • 
çalandı. Sırf Almanlarla meı- Bu tasavvurun, Almanyayı her-

kiin, fakat kendi kendine yaşı· hangi bir ıuretle kuvvetlenmiı 
yamıyacak derecede küçük bir görmekten son derece ihtiraz 
devlet haline indi. Almanyaya eden Fransayı iğzap edeceği 

iltihakı düşündü. Fakat (Ver- muhakkaktı. 
aay) ve (Sen Jermen ) mu- · Filhakika tasavvurun ilim 
ahedeleri böyle bir birleşmiye akabinde Franaada yaygara 
manidir. koptu. işte bu mesele hakkın-

İki hükumet bu vaziyet kar- da gelen haberler: 
ıısında kat'i birleşme saha- Paris, 26 ( A.A.) - M. 
ıında ilk adım olarak, ıimdilik Edouard Herriot, Ere Nouvelle 
iktısaden birleımeyi ve ara- gazetesinde yazmış olduğu bir 

HlndJatanıa mlllt llderlerln
dea bir yeril kaclan 

makalede Almanya - Avustur
ya gtimriik itilifının, bizzat 
Biımarkın bile tahakkuk ettir
mekten vazgeçmiı bulunduğu 

hakiki bir Zollverein teıkil 
eden vahim bir hadiae oldujıı 
ve bu itillfın ıulhü tensik ve 
Avrvpanın vahdetini temin et
mek için masruf olan bütün 
mesai ile kat'iyyen tearuz et-
mekte bulunduğu mUtaleasım 
ıerdeylem~ktedir. 

olan ıon amıf müdavimleri 
•1bae yeni relen bir heyeti hami
Yenfn elinde baziçe oluyoruz; 
'1alll'if Vekiletinin emirlerini ta
~•ınıyan kaprislerine kurban edi· 
iyoruz. 

l,te bu kere de, aenenin yarııı 
leçtiti halde kız ve erkek mek• 
ttbi muallimleri arl\sında bizim 
taranmıza olan becayi,ler olmuf, 
tıaaen birer aaatten ibaret olan 
Oktıaat ve İhaaiyat) derslerile 
;•~ani malumat dersleri muallim-

Lodrada .(300) Bin Türk Lirasına 
Mal Olan Miras Davası Rü'yet Edildi 

trı becayiş suretile değiştirilmit ; 
"e derslerimizin devamı ıekte
dar edilmittir. Biz, neden mun
t&ıanı okumaktan mahrum edi
liyoruz? Ve ne için Maarif ida
reai buna sükutla müsaade 
•bnit oluyor ? 

Heyetimizden bir .parça da biz 
tl'litlarını dütünerek bu becayif· · 
'en vaz.geçmeaini rica ederiz. 

leaz ve erkek Ameli Hayat mektepleri 
aon aınıf talebeleri namına ı 

imzalar 

Cevaplarımız 

Londra, 25 - Londra veraset 
mahkemesi son senelerin en 
meraklı ve masraflı davaların
dan birini hitama erdirmiştir. 
Bu muhakem, air Christie ta· 

rafından bırakılan üç yUz bin 
lira kıymetindekil malikinenin 
ciheti aidiyetini ispat için açıl
mıştı. Müteveffa 1902 de zev
cesi lehine 1bir vasiyet yazmıı, 
1005 te ise fikrini değiştirerek 

refikasını veraset hakkından 

iakat eden ikinci bir vasiyetna• 
me tanzim eylemiştir. 

Bunun lizerine zevcesi ko
casının deli olduğunu ileri aO-
rerek onu bmarhaneye ıeT
kettirmit ve bu badiıe kadının 

Dava vekili izzet Beye müta• 
l•anııda um~ımiyetle hakkınız 
•ar. Fakat bu mev.u etrafında 
"-triyat yapmanın mevaimıiz 
olduğu kanaabndayız. ı bu ihbarı, ikinci vasiyetnameyi 

Ed11bi Tefrikamız No. 18 

KARTERUİL S~!OSU RORTLIÖI 
MOELLİA: 

Oskar Vaglt 
- Siz~ çok acıyorum bort- ı 

lak Efendi. Fakat küçük kar· 
deılerim y"nn Etondaki leyli 
8*kteplerine gidiyorlar. Siz de 
bundan aonra daha terbiyeli 
olursanız, kimse rnbabız etmez 
elbette 1 

- Oool Bu, bir ruhtan ia
t~nilen en abes ve olmıyacak 
hırıeydir. 
il Hortlak böyle ıöyliyerek, 

endisine yaklaşmıya cesaret 
h!ebilen genç k1zın yilzüne 

Jretle bakb ve devam etti: 

MÜTERCİMİ: 
Mes'ut Cemil 

Ben zencirleri sürükle
mi ye, anahtar deliklerinden 
ulumıya, bütiln gece dolaımıya 
mecburum. Bu benim hayab
mın yegAne gayesidir. 

Virjinya hemen mukabele 
etti: 

- Bu, hiçbir zaman bir 
' laıyat ıayeai değildir. Kendi-
niz de bilininiz ki ıiz fena ve 
hain bir insandınız. Kannm 
nasıl · lldtırdlğtınllzil Miıia 

( Umney ) bize, Uk ı~ldijimiı: 
ab anlatmıfb. 

hilkümden dütürmek için yap
tığına dair ortaya kuvvetli bir. 
dedikodu çıkarmıştır. Sir C~ 
ristie ölünce lıer iki vasiyet"! 
name de meydana çıkmıftlJ'. 

İkinciıi daha muahhar olduğu 
için veraset mahkemesi bida
yette bunun llzerine hüküm 
vermiı, kadın ise kocasının o 

tarihte mecnun olduğunu iddia 
ederek bir dava açmıştır. 

Bunun llzerine muhakeme 
müteveffanın hakikaten o ta .. 
rihte deli olup olmadığını 
arqbrmıya karar vermiş ve 
kendisini o tarihlerde muaye-
ne etmif olan doktorlarla bir
çok akıl haıtalıklari mtltehaa-
ııslannı davet etmit ve bun-

Hortlak biraz hiddetlendi. 
- itiraf ederim. Fakat bu 

bir aile meselesidir ve kimıe
nin üstüne vazife detildir. 

- Bir insanı öl4llrmekl 
Aman ne fena tey. 

Diyerek Virjinya ciddileıti, 
hortlak devam etti: 

- Ah bilseniz! ben (abstre) 
ahlAktan nasıl nefret ederim. 
Karım çirkindi, ne g6mlekl~,,. 
rimi doğru dürllıt yıkar, ne de. 
yemek pişirmesini bilirdi. Bir 
afin ( Hugley V alt ) te enfeı 
bir dai keçisi vurmuıtum. 
Onu ıofraya ne halde getirdi 
biliyor musunuz? 

Ne iıe, bunlar geçmit fey• 
ler. Bırakalım. Fakat kayın
biraderlerim, kız kardeılerini 

· aıdtırdtlm diye bilmukabele 
beni açlıktan aldllrmekte her-

i 

lann huzurile cereyan eden 
hararetli bir milnakapdan ıon
ra mahkeme Christie'nin ha-
kikaten delirdiiine kanaat 
getirerek ikinci vasiyetnameyi 

iptal etmiştir. Bu dan Ledi 
Christie'ye otuz bin liraya mal 
olmuştur. 
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halde haklı dejildilerl 
Viijinya hayret ve korku 

ile gözlerini açh: 
- Nel Açlıktan mı 6ldn

nüz? Ah aziz hortlak Efendi. 
Pardon (Sir Simon) demek is
•tiyorum, hali karnınız aç mı? 
Şu kiğdın içinde tereyağlı 
bir aaiıdviç var. later misiniz? 

- T eşekkftr ederim. O za· 
mandanberi hiçbir şey yemi
-'orum. ihtiyacım kalmadı. Ma· 
amafih nezaketiniz pyam tak
ı}lirdir. Ve tüpbeıiz ıiz o mil-
levves, kaba, idi, cahil, na
mwuz ailenizden bqkaaınız. 

- Suıunu.z ! 
' Diye haykırarak Virjinya 
ayaiını yere vurdu : 

· - Kaba, mftlevves, idi, cahil 
ıi.uinizl Namussuzluj'a gelince, 
bergiln o gnlllnç kan lekeaini 

,Yeniden boyamak için paletim-
'4 ::. .., 

• 
1 Kadın Ve Kalp işleri 1 

• 
F ~kir Koca Mı iyi 

Zengin KocaMı? 
Kızlar daima ıevda ile para 

araaında te.reddüt [ederler. Fakir 
- rençle.r onlara kalplerini, &ena-in 
- Jqhlar keaelerini vadederler. 

Haaaaa, romantik olan klzla.r 
birincileri, hayab maddi tarafın
dan ırören kızla.r ikincileri tercih 
ederler. 

Kalp her vakit keseden da.ha 
zengindir. Servet nadir~n aaadet 
temin eder. Para muvakkat ve 
fani birfeydir. Bir arıza, bir 
&enft"İni fakir . yapabili.r. Fakat 
Fakir bir genç . aevditi kadını 
mes'ut etmek için biçbi.r feda
karlıktan kaçmaz. 

Yalnız ba21 kızlar vardır ki, 
aevdadan ziyade Lüks hayata 
müştaktırlar. Sinemada 1rördük· 
leri 'hayata kavutmak isterler. 
Bu kızları fakir bir 1rencin mea'ut 
etmeai mümkü~ detildir. 

Dün Kartaldan Sadiye laminde 
bir kızdan bir mektup aldım. Bu 
kız bu iki cinı erkekten birini 
tercih mecburiyetinde kalmıştır. 

Diyor ki: 
"19 ya,ında, tahail görmilt bir 

kızım. Bir ıenedir bir l'enç ile 
HVlfıyorum. Sevlldiğime çok 
eminim. Fakat aev.ilim faki.r 
oldutu için iki ıene beklememi 
latiyor. Halbuki ailevi vaziyetim 
evlenmemi icap ettiriyor. 

Vaktile kanaından ayrılmıt 
bir genç, bana talip oldu. Olduk
ça zengin. Bana meı'ut bir hayat 
vadedivor. Maddi dütilndükçe bu 
teklifi ~kabul edecetim geliyor. 

Birinciyi aevlyoraam da, maddi 
ve lüka hayatta da haveaim var. 
Acaba bu teklifi kabul t:Jeyim mi?,, 

Kwm, birinci ile evleniraen 
glizün arkada kalacak, ikidebir 
aevgilinio fakrını yGzilRe vura• 
eaka1n. Bu da aizi bedbaht etmiye 
klfl ••lecek. Mademki hlka hR-
1ata ihtiyacın var :iır. Seni arı:·an 
ıen,ın, genç iae, onunla evlenmeyi 
tercih et. 

• Ankara Ay Demir B. : 
Siz kim1edea ve bu meyanda 

kadından da birt•Y beklemiyor
aunuz. Erkek arkadaşlarınızı ka
dına tercih edeniniz. Katlınlar 
bakkmda bayalperverane fikirle
riniz vardır. Sukutu hayale utra
maktan korkaraınız. Haasaa, ca
zibeli, er keti idare_ etmeainl bilen 
kızlardan hotlanırsınız. Evlenece
tlniz kadın kendine mahsus arzu 
ve fikir sahibi olmamalı, her hu
auata alan fikrinize ihtiyacı bu
lunmamahdu. Öyle bir kız ki, bir 
defa sizinle evlendikten sonra, 
artık dıfarda gl>zil kalmaaın. .. 

Topanede H. Sennet B.: 
Bazan kadınlara kızar, aevil

mediğinize hükmedersiniz. O va• 
kit bedbinainiz. Kırıp dlSkerainiz. 
Bazan da aevildiğini:ıe zahip olur, 
ıaadet hissederainiz. Size karı 

olabilecek kız dOrüat, namuslu, 
temiz ve sizde her halde bir 
f6phe uyandırmıyacak tabiatte 
olmalıdır. Kalbi ııcak, sinirlerine 

den boyalan çaldığlnıza g6re 
kim namussuz, anlatılıyor. 

Evveli kırmw boyalan çal-
dınız ! Sonradan yetilleri ve 
krom sarısını bitirdiniz. Kala 
kala bana İndigo ve Çin be
yazında~ başka renk k~lmadı. 
Bu renli:lerle de mehtap res
mind~n başka birıey yapamaz 
oldum. 

O canım gu~p man.zaralan 
filin bitti. Mehtap manzaralan 
zaten hem gayet hli7.ünlü tesir 
Yeriyor, hem de biç kolay 
yapılmıyor. 

Okadar kızdığım halde ıizi 
ele vermedim • . Halbuki neka · 
dar afiltlnç oluyordunuz. Yetil 
kan ıimdiye kadar rierede gö
rtılmüşttlr 1 

- Hortlak sesinin p~rdesini 

badireli: 

[ Aşk Mektupları J 

Karileriwılıı41en aldıfım.uı .,11 me ... 

tuplaruu aırulle aevedlyona. Bu d.· 
tunda hergGn bir mektup nqHclllec:elıı: 

H baltada bir defa Gençlik ye Ha
umtqse aayfuında bet en aektup 
birden meırolunacaktır. Çaku mektup 
aahlpleri ldarehanemize ujnyarak 
mllklfatJaruu alabillrler • 

Kalbimle yalnızdım dün aqam 
Kalkıp her neye baksam 
Sen, MD Yardın her yerde 
Blr çare anyorcfum bu derde... 

Durdum, kapalı 15Bzlerlm lçlndealn 
Dinledim, kulaklarımda el'an aııaln 
Ve anladam ki, nihayet, hlll kalbimdealaıı 

Sana 8yle muhtaç ki ruhum 
Hayır, aenden aynlmak dejil !.:orkum 
Cehennemin çakmaza•• bile ritaen 
Gene, bendealn, aen L. 

.. •• 
Fakat ben, Mnde elmuam da olur. 
Zaman bu, bir rtm kulajan blU'kulm 
Bir acı duyanan t•Jet kendinde 
Dur ve iri dinle ! 

Muhltlmden bir tek .. k dokunuıu au 
O IUUllaD onlarla aen de ldlfret bana .. 

H. S. 

ı.ikim bir kız aizl idare edebilir. 
Yalnu. evlenmeden l'lvvel alaca• 
fır\& kıza tabiatinızi alSyleyiniz, 
ıonra aukutu hayale utramasına 
meydan bırakmayınız. .. 
Beyoğlu Hamalbaşı Sakip B.: 
Siz kadınlardan hoılanmazsınız. 

Sizi kadınlardan yüz çevirmiye 
eevkeden de anaaı2. veya kız kar
deıinlz olmuştur. Fakat bukadar 
bedbin olmıya lüzum yoktur. 
Maamaff1

.; katlinlara kar4ı daha 
munsif ve daha mü),yim oluncı· 
ya kadar evlenmeyi tehir ediniz. 

• Beyoğlunda Mustafa ~ey : 
Kadınlar vardu ki, iptidai, 

ıert, tam erkek yapılı inaanlan 
severler. Bu itibarla ıiz kadın

lann çok hoıuna ıriden bir renç
ıiniz. Bir mlddet kadına kartı 
likayt kalır, aonra bütün kalbi
nizle aarıJırsınız. Evlilik hayatı
nızda birçok kavl'ala.r ve geçim· 
aizlikler olman muhtemeldir. 
Fakat aizi erkeklitiniz için değil, 
meı.iyetlerini2:dea dolayı seven 
n aizi takdir eden bir kız bula
blliraeniz, onunla evleniniz. 

Hanımtegze 

- Peki ama, elimden ne 
plirdi. Zaman kötü. Şimdi 
6yle benim yaıadığım devir· 
)erdeki gibi kolayca hakiki 
kan bulunmuyor. 

Hele kardeıiniz, o münase
betsiz leke sabunile başıma 
musallat old11ktan sonra ben 
de sizin boyalanm:ıı almaktan 
baıka çare bulamadım. 

Renge gelince, bu, zevk 
meselesidir. Kırmızı da olur, 
yeşil de. Meseli Kantervillerin 
kanı İngilterenin en halis ma• 
vi kanıdır. rJ Fakat biliyorum, 
nafile söylilyorum. Siz Ame-
rikalılar böyle feylere kulak 
asmıyorsunuz, anlamıyorsunu;,., 

nafile. 
Arkaaı var 

------
Avrapad• .aaalıade kaolannm mavt 

olduju ı:ümu~ea ıöyl~nir. 



AB 
Bir Mason 
Locadaki 
Parlak 

Locasının Derinliği Nekadardır? 
Tezyinat 
Yıldızlar 

Ne Mana İfade Eder? 
Nelere Alamettir? .._ ________________________________ 26 ______________________________ ...... 

C - ltaret yaparak paro- Parlak yaldız blittin dlbıya· ka manaluı var mıdır ? 
layı .aylemesi ve onlann icap ya nurunu yayan ziyaya ali· C - Dötemeain taılan mi
ettirdiği hareketleri yapma1ı mettir. Yıldızan ortasandakf 16z teaddit taşlardan ve birbirine 
lizımdır. I ezeliyete ve hilkatteki aarlano yapışık tekilde yapdmlfhr. 

S - Bu slitunlann bqla- 1 meobama delalet eder. Bunun manaaa, Muon bira-
\'Ulda ne teı.yioat ~ardır? ı Birbirine girmft iki mOael· derlerin birbirine kardetÇe Ye 

C - Siltunlarm bqlaranda le.ten birinin dılılan kuvvet, tefkatle batlı bulunduklan 
akasya yapraklan .e ortuaa- hikmet ve hOsne, atekinia ve bu baiın hiçbir mretle 
dan yanlmlf bir nar bulunur. dıWan doiUft yqaylf •• 611- bozulmayacajıdar. Parl•k Jlldm 
Nar berekete alAmettir. -•• ttir' unbl luma kliaab ıa.terir. 

ı ••--me. 1 
S - Nerede refik oldunuz? ' S - Ba mOzeJ)'enaba bq- 1 
C - Hakiki ve mtıkemmel ------------

bir mahfilde. 
S - Mahfilin teldi nedfr? 
C - Bir mütevaziynladlat. 
S - Uzunluğu nedir? 
C-Şark ile garp araıındald 

Resminizi Bize Gönderiniz~ 

* * * 
meaafedir. Size Tabiatinizi Sögligelim ••• 

S - Genişliği nedir? 
C - Şimalden cenub• olan 

mesafe. 
S - Yüksekliği nedir? 
C - NamOtenahf. 
S - Ne İle örtültıdür? 

Bite bb rMlm a5aderlrHDl&, Tahl
aUabl •iz• e31llyeblllrb. Fakat fh• 
derll8Cek resim tablt pozda ~karılmak 
llzımchr ki ..atelaee11e.ı...., altaleaaıa-

1 da bataıa dltm..a.. 

Tablatlertal lfreameir there blae 
C - Üzerinde yaldızlar bu- realm ılnder .. Wr kMa• kartlerlmb 

iunan &ök kubbeaile. hakkında mltehaN111mm• mOtal .. anıı 
S - Bu gök kubbeai neye .,.;,,a yau7erus' 

i8tinat eder? 
1 

ir 
C - Mnselleı ıeklinde Uç Y ozgatta llı•an B••: H"· 

büynk sütuna. yal ve macera- , 
S - Bu ılltunların isimleri peruttir. Artiat-

aedir? leri aeYer ve 
C - Hikmet, kunet, bG- taklit et m ek 

llln. İlter. Hayabıu 
S - Mahfilin derinliti n.. takyit e d i c l, 

cUr? hDrriyet ve i .. 
C - Klrel anın utluaclaa tikllline mani 

merkeziae kadar olan meu· 
fedir. 

S - Bunu niçin blyle aly
lerler? 

C - Kttrei an &zerinde 
bulunan Muonlana kAffuinin 
kardet olduklannı, ayni ka
nunlara riayete mecbur bu
lunduldanna ve matlup olan 
pyeye ereceiimizi rktermek . 

S - Bu tezyiat kaçtır? 
C-Oç. 
S - Hangileridir? 
C -1- mozayilderle .a.lo 

dateme 2 - Parlayan 
. a - na11a1. 1ayvaa. 

S - Bualann rtlmad ma
aedir? 

C -~ Mahfilin zeminini tet
edea mozayikler, Sllleyman 

bedinin bDynk kapısındaki 
tezyin eden mtlzeyyenata 

Siyah, henüz kqfolunmamıt, 
azlar ketfolunmut hakikat

rilmuz o dur. 

olaca aaaller
den bizar olar. 
Arkadqbp..
locı delildir. N~'..ml Wrafın .. 
sirayet ettirir. Tuarrufa riayet 
etmez. Hakiki meafeatleria~en 
ziyade rahuaa ve bOIDIDe 
milliyim ıel• teYlvl• ....,W 
olmaktan haueder. .. 

Anluırad• Ha!Jrettin L!!· 
Zeki ve alim· 
klnhr. Meale- · 
atlerinl mlcl
riktir, bu upr
da mlca~el• 

ye mllnakaıa
dan çekinma, 
iddiayı 1enr, 
fikirlerinia ka
bul edilme•ı 
ister, tealdt 
yapar, iiblramu daYet edenler 

bakklada mlaamabaklr detildir. 
Hırçmlak 11.terir. Bqkalanaa 
.WU..t etmeldea eadite ed•, 
bu itibarla paraJI ilatiyatla 
aaıfecler ft ..,alarma lalml 
iatiaml .-. Herkule ... imi 
olmaz. 

Tarihi Tefrika No. 12 Yazanı A. 

LUÇ ALI BllS 
Kıbç AH Pqanın Habı alan 

Mu.tala pqa, kumaada· 
bu teldlflal ••vafık bulup 
1 etmlt-
lfman kumandanı iti b~a
yıp aman dileyince Ula Pf. 

ltotaltdma11na izin •ermif. 
herine on bef kadlrsa 

fl•lt, bizim ordu Gç mil 
çeldlmlf. DGfman askeri 

n ka19J1 tamamen lt0talt
Mtlla •llere bin• ler. 

Kumandan Broıadhao kalenia 
anahtarlarını tealim etmek için 
Ula Muatafa pqanın huzuruna 
çıkmak lltemif. ArkHına kırmıu 
bir elblee, bqıaa ela rGtl>eainla 
lfareti olarak rene lrınaaaı .... 
afye riymlf. 

Ula pqa, majlOp kumandam 
huzuruna bBJOk bir bOrmetJe 
kabul etmif, yaram aaat kadar 
koau.sm lu. Fakat aoaua 

A. G. hg· Zeki ve hu
saatır. Hl\sntl 
muamele ile 
hizmet• •eYk-
etmek ye men
featlerinden 1.
tifade etmek 
mllmkBndOr. 

Çabuk almır 
ve iaeti nefia 
meMleai yapar. 

' Ric• Ye fatir
bam bqıaaada kata kalpli 
dejilclfr. Ejienceyl, aevki ihmal 
etmeı. Kadıa menularile fula 
• .. ıuJ olur Ye çabuk sever. 

··= HWi" ............. 
cllr. Zararlı Ye 
tehlikeli itlen 
mtldalıale et• 
mez, ,OrlUtnç} 
Ye kaygaca ~ 
iildir, parayı 
iRaf etmez , 
muayyen um). 

len tlbl ola
' .,k çabfmak iater, keaclill
jİllclea bİrfeJ iJlye etma. 
... allyeti her-.. alaaktaa 
.-wr. 

ı . ...................... 
-.............. cewalte pclktftl 1f1a 
~ .................. 
........... aJdMttal ·--- ... U,erlu ... r.tepalller ...., cMak· 

iki Göl Kurutulacak 
lunir, 26 ( H.M ) - Baym

cbrda ltallon aalahatiai iblll 
ed• • Akfll • Ye .. Kararll • 
Ntalclıkl.... kurutularak klyl&
l•e Yerilecektir. 

....... ••llkpbls ..... 
Ula 11..Wa p... • ... .. 
_ .................. eri 

Glri4e katlar ,attr ... lder, fakat 
bunlana cllnGtl•tl• bir aıalb 
~ıkma11al •. 

Kumanda• Loıadlao klatalt
lanmıı •eı 

- Tuhaf alzler el7ll1orauıua11 
demlı. Tealim makaYeleatnde 
b8yle bir t•J yoktur. 

Hele f1l ite bakınız. Blaa. 
on bet kadlrramız, dBtmaadl 
aılcerlerial rlStGreeelder, Mara 
dlSnOtlerioe miiaaade ıdU• 
1ecelc. Yat•• mı Yar? .. 

Tabii Ula pap kızmlf ı 
- Mukanlede bl le 

Kiralılc 
E'fJiniz 
Var Mı? ---

ilkbahar Ye JU pliyor. 
Herkea aayfiyelen teldl
mek Dzeredir. Fakat ey 
arayıp bulmak için srtın
lerce dolqmak, vakit 1'ay
betmek llmnd1r. 

Biz hem kiralık ni Olaa
lan, hem eY kiralamak ia
tiyealeri ba kllfetten kur
tarmak istiyoruz. 

Kiralık eYiııiz mi ftrehr? 
18 kelime7e kadar ldlçllk 
bir ilin halinde pzetemi
ze bildiriniz. Biz bunu 
25 kunt mukablllncle o
lnmaklı bir tekilde ıaze
temizde ilb edecetiz. hl-
..... 18 kelimeclea fala 
tutana her kelime için 
bir kunt ili•• ediniz. 

Sa,fiyecle eY mi kirala-
mak iltiyommm? Bu anu
aum bize bildiriniz. Ayni 
prait d•bilinde pzetemiz
de illa edeceiiL 

Bunun için iClarehanemi
&e kadar ıelmiye de ihtiyaç 
yoktur. lllnamzı mektupla 
ve Ocretini posta pulu ile 
ıönderebilirsiniz. 

Bir telefon da klfidir. 
Tele fon : 20003 

Bir Çocuk Aranıyor 

Adı (Ali) Dir 

Fatihte Orta çeımede Ôk· 
dzler sokağında (5) numara
da oturan duvarca Muatafa us
tamn oğlu Ali, pe11embe rOnl 
annesinin yaptığı keae kAğıt· 
lanm utmak üzere aokaj'a 
çakmıf, Beyaı.ada ıelmİf, her 
nkit uğradıia bir dakklna 
ajramıf, fakat ondu IODra 

ortadan kaybolmuttur. 

(Ali) a1a • oldaiu ukm
c1a zabıtada mallmat yoktur. 
Çocujım arkamda kili reaıi 
bir ceket Ye llci•ert bir pan
tolon nrdı, evden potinlerini 
ve tapkuam almadan Ç1km11· 
b. Knçllk Alinin yqa ( 13) Ye 
rkleriniD rengi k..taneclir. 

Halledilen Bilmecemiz 

. ............... ,.. 
Bak•lf ki le ..,,. Aracalr. 

Ula Mutafa ,... ,-.ı Wr tek· 
lifte bulua•Uf: 

- Blae aatlam teminat Yerll
•eylnce r••llerfmlı bir klrels 
bUe aalh1amaalar1 

B• kat'1 ifade brtı•ı•tla ka
baca Br•ıadino aonn .. : 

- Ne ribl teminat? •• 
- Sera1keriniı Aatuvaa Grial 

burada kalaın!. 
Matlup kumandan bu teklifi 

ltftince iıyan etmlt H ldlatahça 
batırmıtı 

- Aalal.. Rehin fflAn bıraka· 
mayızl.. Hem bu yapbtınıa .. , 
ahllkaızhkbrl .. 

Sinemalar 

(SENi SEVDiM) filmini temsil edea 
MADY CHRISTIANS'ı 

SON'" •Hr&A-TbdioR A 
fllmı.de tekrar dln1em1Je bUU"lanuwı 

Gelecek hafta E L H A M R A sinemas 

Alkazar sinemasında 
PARIS DAMLARI AL TINDA 

Se.ıi, lkll prlah film, bOyük aıuvaffakiyetlerle clr 
ftm ediyor. 

Umumi duhuliye 30 kurut 

GLORYA'da 
Bu akşam 

Saat 9,45 te 

N E o .... .... - c=: ..... - a: <C . ... .... m ...J 
~ el: z ::s (!J < -N ....J ...J ..... :o LIJ <il 
..J 

tn - c=: a: 

z as m < 
u el: 
N (!J ~ 

< ... > tn • = (1) o .J 
as LIJ ,... 

:z z ~ 

tll c.:s 
o:: ..:ıd ::E > 

::s c :::> 
<C :~!:o ~aN 

Mevsimin en müessir 
temaşası. ili vetcn: 

MICKEY MOUSE 
Fransızca sözlü 

Glorya 
Bugün 

ŞIK Sinemada 
MOTTEHEM 
ALKI NI 

84&10, ... u •• tukah ftlm. 
mumi duhuliye 30 kuruftur 

ASRI SiNEMADA 
Butla ft yarın aaat 16,5 

Matiaelerinde 

UHTEŞEM VARYETE 
NUMARALARI 

.,., tla Ht blcbnyor. 
Ula ....... n rlalerl bltla 

hqmetile dln•lf we herifi kır-

ltaçlar ,ıw •• sert ... u. laarlar..., 
- .. arlanmuJ.. AlalAluaa

htan katm...U.1 ae.ı. ba hareke• 
tindlrl.. Enaenize J•man alllenla 
lnecetinl anlayınca eılr ettltlnl, 
elli milalüman Hacıyı hiç aılulm .. 
dan aldGren aia detil miainiı?L. 

LAia Patanın bu tehditli allı· 
lerine kumudan fU cHabı 

Yermlf: 
- ea1ıe Wr,.,.._. haberim 

yokl •• 

J perde komedi 

Nakladenı 

l GaJlp B. 

Bu •ktaın umu

•• biletlerde 
t ... 116t wanbr, 

Al.KAZAR - rute damlan aiti ... 
ALEMDAR - lmpwatorıaa Yaweri 
AS R 1 - Bir fablfeala hatar ... 

AR11sTIK - Hayab laa 
ETUV AL - Beklret Koacaaı 
ELHAMRA - Monte Kulo 

EKLER - Yıanaa tiyatro tna .. 
f'RANSIZ - Yuea• operett 
Ol.ORYA - Aralaah kıs 

11 A J 1 K - Kara tabur 

il E L E K - Bir haftalık uatlal 

mu.ET T. - Nqlt 8. 
1111.LI - Kırallçeaia q1u 

FERAH- V-,.ete,21 laaalık ltl,-S -
OPERA - 1eneri ifil& 
$IK - Mltteh.. k•lkmı• 
HiLAL - aperat.,.. Ya...e 
CHIALE 011klldu) - Batdat ....... 

31 Mart Sala Alqamı 

MELEK Sinemasınd• 
Verilecek profealfr N. KMtrr 
koff ldareaindeld 40 ••n'atklr 
dan mlrekkep dGnyanan .. 
mqhur heyeti mu.annlypl 

DON KAZAKLARI 
KONSERi 

I~ biletler flmdltl• t.artk 
edilebilir. 

Hazırlanınız 
ÜNYANI 
SONU 

yaklqayor .... 

Oç Talebe T ardadildi 
lzmir, (Huaual) - Şe~ 

orta mektebinden ild ~ 
ve bir erkek talebe tarcleclildi. 

- Aaal • 7alaa .a,ıı,.,
••aad.. 

Bu ... lıl.tahbktaa _.,. 
Ula P ... adamakıllı klpflr_.., 
baa ..,..nde toplanmıt ..... 
llWtletlle ...,.larmıt= 

- Bre çıfatl.. Kartındaki -"' 
mın kim olduj'undan ne ~ 
ıaflet ettlnl •• 

Sonra maiyetine dlSnerelı 
eaaretmif: . _ _. 

-Y abrın t• edepaialeri .... -
Geb.rtin hep•lnl kifirlerinl 

Emir, pqanua atzındaa ...,... 
denbia e fırityınca cellatlar he~~ 
yallaL etmifler, matfGp ku•-
mn ad 



~ 1 
Sayfa ·7 

• 

BIKiYI 
Bu Sütunda Hergün 

1111 KAN DAL O AS 11111 :-~ 
Abdülhamit, Ermeni Komitecileri- . 

Yazan: Ragıp Şevki 

• 
nın Gözünü Nasıl Yıldırmışb ? .. 

·stif ade ediniz 
ı - bla 3 aatm aeçmlyeeektlr. 
2-HerNllrttı.n..-., .._ 

leeelır&. 

Hacı Mustafendi 
HelcJcı MalıjuzJu,. 

~. oluraa olsun, artık Lipa 
~ Robina Faynin anw 
~ Haasas ve sinirli bir 
~ . ~skaııçhğı, Robinin kal· 
~~Jlp bitiriyor ve Lipaya 
~ IDetelede hak verdir-

"· lob· ~ bı, konferans vermesine 
l'ttİQ olan Lipayı. kendi ıöh· 
'di ' haset etmekle itham 
b~b!dlL Halbuki Lipa, vaziyeti 
Yor "tiln başka türlü düşünü-

lf '- talılil ediyordu. '-er kadın gibi şöhrete haris 
~.. ( Filibe ) ye gelir 
lt...ı~":ı baş d6ndürlkil al
~. Ye tarihi ünvanlarla 
~-~bıre ıımarblan Robin, 
~de her kuvvetin fev-

• esatiri bir bak bulu
~ Bulgaristan toprağına 
°"- b basmak, ayni zamanda 
~ tiyUk bir pervasWık ver
"- ~oaıitenin tertip ettiği 
l'QIQ t.riht hallede en yil)uek 
ta\, ~ bir kadın aıfa
'11r..ı_ bllt\lıı takdirlerin, biUiln 
~ btıtnn o g6z kamq
~ töhret " tereflerin 
1..u_ · Lendisine huredilmeaini 
:0-l&Jordu. Filhakika bu cinai 
~bha.te , tam manuile 

~ak ol•m•m•ılardı. Fa
"-if o, talıaen deruhte ettiji 
._ 'c •yi tam manaaile J•PlllJf 
" endi heaabma, ulu payı-

laalı lcaıanmıfb. 
ı: alcat Lipe, clalaa maimi 
~ ftzerincla yirilyor Ye _,..._ki: 
t1ıa1."'-; Bul;an.tan, blabttttm ee
~ t'e m&stakJ bir hGkamet 
-.Udir. Henlb Oamanlı im
~orlutwıun bir cllz'Ddilr. 
~ Amapa diplomatlannı 
.., llleıelede envai tddllerde 
...... ~ koyan ve liyul itlerini 
~Iİ tekilde oluna ol-

IUya ahuna dc.kunmadan 
~ye muvaffak olan Sul
~ Hamitti; olabilir ki, D~-
~ı aleyblerice hareke-
11... ... !~tirebilir... Bulgariltan, 
~ Ermeni komitelerinin 
:!...tınin bir melcei •e Oımanh 
~iına en yalan " u faal 
~erkezidir. 

lOMBALA 
Müsabakamız 

DON 
ÇEKiLEN 
NUllARALAI 

3 

26 
~ 

Maaababmuıa her aa111M 

lttJralc Meblllralnla. 

1 

-111-
0, herşeye kadir ve kumu 

wJtan Hamit; }t.yet b&yllk bir 
tesir yapar ve, BulgarİltaD da 
büyük bir mecburiyet karıwn
da kalarak bu tesire uyar da 
bUtUn buradaki komitecilerin 
elini kolunu bağlıyarak lstan
bula yollarsa o zaman ne ya-

Yazan : Ziga Şakir 
pılabilir?. 

Sultan Hamit kadar kumu 
olan ( Prens F erdinant ) , Er
meni komitecilerini el altında 
bulundurmakla fılhakika, 0.
manh lmperatorluğuna k&l'fl 
büyük bir oyua oynamaktadır. 

(Arkası Yal") 

S - Her Din 5 •det Ola hpeaa 
mukabutadecllr. 

4 - Her 5 & \brdao ful•-• 2 
kupon illve edilmelidir. 

5 - Her kupon lbeslDdeld tarlhtea 
bir hafta mliddetle ........... 

SON POSTA yı okuduktan 
aonra ilan kuponunu ıaklayı
nu.. Bundan 5 adedini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize glin· 
derinii:. llinınmn gazeteye tir-
mesi için bu kadan kafidir. 

Yedi defa bacca Pnıifti. J - Ah, aize çok tqelddlr 
BOtün kaaaba onu Alim ve ederim tontonum! 
fazıl .. Hacı Mustafendi" diye "Tontonum!.,,, Vayl. Haca 
6verlerdi. Her akıam kahveye Mmtafendinin •azleri açılıver
çıkar, etrahoa bir ·sürü mürit .eli. Kalbi "Kiitt!" diye yerin
toplar, onlara fazilet ve doğ- den oynadı. 
ruluğun. din ve imanın sure- - Al canım, civanım.. S. 
lerini okur, tefsir ederdi. na kurban olsunlar. 

·siyah ve yuvarlak bir sakalı Kadın elini uzatb. Paketi 
vardı. ~u sakaI:ı, bu yaştan alırken gözlerini Hacı Mua
sonra hır tanecık olsun kır tafendiye çevirdi. Dudağının ucu 
düıı;nemcıi, kasabada epeyce kıvnhvermişti. Gözünün birini 

--==: SON POSTA == dedı kodulara sebep olmliştu. k d y··rn k ist di. 
BEDAVA iLAN KUPONU . Gençler, onun bu sakalı, açıb· apa d b. me ana:daı" 

G ı t Vefa 29 _ Mart _ 1931 latanbuldan getirdiği bir ecza .b. ır akı ant a 1J.ı Y M t a a asar ay - ile boyadığını &6ylerler; hayran- gf 1 1d. b.Pd aşba!I kacı usKa· --~--------_._.. la ı bild. v • kı d 1 d en ı ır en ıre oştu. a• 
·----------• nm a a ıgıne z ınr ar ı. d k d 

N ı d llUHTEREll T'OCCARLAR - ca.- Herşeyden anlar, Lilir ve ını olun an .tuttu: M etice eneme I• rlk ıta.talsde lattfade dnt •blW. herkesten ziyade malfimat aa· - Cawm, cıvanım •. Kerem açı " te_...t 1at.....ı. 1ta1açe1ıı.,. App- çardı. Kasabanın genç hikim- e~le .• Yolunda kurban olayım. 
,.. hanında bbaml Ahmet hrmuıa lerini batırır yeni mekteplerin Lutfeyle .• 

Beykozlular Hakemin Verdiği Cezayı Kabul 
Ebniyerek Sahayı Terkettiler. lstanbul

spor Anadoluyu 4 - O Mağlup Etti 

werbıls. ---• albnı listnne' getirirdi. Kadın hkır f.lru gülüyordu: 
KOBAV ISTIYENLERE - Kobara Hacı Mustafendi yalnız siya- . - Aman nasıl olur caıum? 

lhtlJacı olan doktor beylerin ,ehreml- ıetten anlamaz görbnürdü: diyordu: . 
alacle Saray meydam cadde.iade (64) - o bahsi mühim bizim har- - Bır rececık liıtf ünü ih· 
DuaaraJı haneye mllracaatlan 

cımız değildir zahir. Dünya- san eyle .. 
USTA KALEMKAR _ ç."likebi~- lığın o kısmım biz alıre-tte Kadın biraz daha naz etti. 

Bir haftadır gflzel denm 
eden hava, dUn birdenbire 
bozmuştu. Sabahtan bqbyan 
fiddetli yağmur stadyom aaha-
11m çamur bataklığına çevir
mitti. Sabahleyin oynanan ilk 
iki oyandan ıonra hava daha 
çok bozdu. Galatasaray - Vefa 
takımlan sabaya çıkbklan za-

man hafif kar ya;mtya bqla
IDlfb. Buna ~ratmeaa oyuaa 
bqlandı. 

Galatasaray rihtlr albna 
dltm:lftil. Vefalılar iki haf. 
tadar elde ettikleri neticeler
du ceuretlenmiş bir halde 

Dk akınlarmı Galatuaray ka
lelbain inine kadar iııkitaf 
ettirdiler. Çekilen top dıpnya 
l(İttL 

Galatasaraylılar Vefa htı
mmlanna gayretle mukabele 
için uzun pularla cenah cle
ğiflirerek ilerlemiye bafladılar. 
Fakat ekseri ofsayt vaziyetin
de kalan leblebi Mebmetten 
dolayı akınlar ilerliyemiyordu. 

V efahlar bir ikinci akmla 
Galatuaryı aolclan zorladılar. 
Bu hücumları soldan daha iyi 
muvaffak olduğu için oyunun 
tatil edildiği dakikaya kadar 
bucenahtan ilerledi ve mu
vaffak da oldular. 

Ferdi hakimiyet itibarile 
Galatasaraylılar fallı bir •uİ· 
yette, fakat Vefalılar da bera
berlik itibarile daha eok 
mUYaffak oluyorlarcL. 

Hakem Niyazi H, laavamn 
OJUD& deftlll eclilemiyecek bir 
tekil aidatım gardup için 
ota clakilca devam eclea oyu
nu tatil etti. 

iki takım IOD dakikada 
.&r ..fıra berabere idiler. Bu 
oyua Wr claba oyaaaacakhr. 

• 

Sara odalar hanında No. ı Kalemkf.I' öğreniriz inşaallahi taali.. G:tmek istedi. Hacı Mustafen-
ıım kabul etmiyerek Abadan Armenak. Nı,an yüdlklert ve portföy derdi. di bırakmadı. Uğraştı, çabala-
çekildi. marhalan mütehaamın. TaaddOdti evecat kanunu dı, kan ter içinde kaldı. Ve 

LEZZETLi TATI.l VE ŞEKERLEME- çıkmadan evıtel beşinci kan- nihayet, kadın gülerek: 
Ankara Lik Maçlan LER - Baklava, blirek, peka1met, ba- aım da al.maşb. O, i-! aue? - Peki. Yarın akşam saat 

Ankara' 27 (A.A.)- Resmi dem eameal, •uaam hel•aaı, qure paç- P.eyıambeı:ın yolunda gıtmesı· on nlann ia bizim eve teşrii 
1er .e ihtiyarlar lfhı çek leuetıe " nı aeverdi. . . et tontonum! diye razı oldu. 

futbol ıampiyon~ ikinci ankte yenir. - Haremlenmm yeldllıu ne- Gecenin ka:-anlıgv ında Haa 
d . • l b ...,,.,, d şı,u: Eomontl l•ta•1~ !aut pap kad fazla ol p b • 
evresının maç arana u5 .. n e sokağı nuaara 5 lluhUa • ar ursa, ~~gam en Mustafendi bir gölge gibi 

devam edilmiıtir. ZlfBDllDJ~ ı6nnllenn~ pt, ve kapıdan kaydı. içeri girdi. O 
tık m&aabaka, Altınordu- SATILJK PiYANO - Almaa marluıh ~etJ~ okadar mukem~el güzel ses: 

lmalAb Harbiye ikinci takım- ... l bir piyano acele aabhkm. Be- ifa ebnif bulunurum: .derdi. • - Gel diye .eslendi. Yü-
roflu Tarlabap Talumba •okak .No. ' Çınarla kahvede ıki parti • • K d 

lan aruında yapılllllf, lmalAb vardı. Biri Haca Maatalefndi- ridü. ~eı:dil"enlen çıktı. ~ uı 
Harbiye sıfıra kartı -4 ıayile •IS ITRIYAT FABRlKASI - 11am ... Dİll, diieri de genç elektirik inde gadi?o~du.. ~eyaz ~ce 

r -•-:-tir ' lltı: kolonya, 109)'on, potra, krem .. mnhendisinia.. G--•er ekseri- bir entari llJIDV lfÜ. Ayakıan 
ıa ıp a~llM9 • sllHrla aabunlan b&tiln em..ııne ı.- ya Hacı M:bdefendinin çorapıızdı. • ~ çık&rken 

İkinci müsabaka, Çankaya• ldtL BllGmum matu:aJarda mayımı. h&cumlarını dinler ve sonra Haca Muatafendiyı hafakan-
Geoçler birliği takımlan ara- cinuh yuvarlak ıa. zlerle onu lar tutuyo.rdıa. Odaya gır1diler. d ldı BiR ADET - Alyau ,.tısak buldum. Ortad b la 
llD a yapı · Kaybedenin Sultanabmet Oçler mahal· ıusturmiya kaçırmıya çalışırlardı. a ır ra masası aazır· 

Bu iki takım gtızel oynadı- ı..iıtde Oçıer cadde.ın.le (6) aumarah ir lanmıfb. Hacı Mustafendi "zank· 
lar. Fakat Çankayalılar blltoiı l huede Bealm Be1• m'llraeaatı. Akpm kararmlfb, Kasaba- kadakJ ,, olduğu yerde durdu: 

nın evlerinde tek tak ıtıklar - Fakat civammf Ben rakı 
mesailerine rapen bir .. ,. -----~----- yanmıya başladı. içmem. 
yapamadılar ve neticede ANKARA iLE TELEFONLA - GI- Hacı Mustafendi birdenbire _ Ne?I. içmez misin? .. Öy-

Gençler birliii biri birinci dn- ı:r.:•" ı.tı.ronanaa P•• .ibda Haaaa irkildi. Ônllnde bir kadın gi- leyse neye geldin? .. 
rede olmak Ozere 5 - O aalip yonuncta Hall•klr tayyare ptyuko diyordu. Genç birşey olmalidi. - Fakat ben ıeniu ı·çı·n 

• ıtf88inl tqrlf buyW'UDUI. y::.-n.-k kalça! h ki 
geldiler. unu· en anmn, arc • ıeldim ruhum! 

O uh-L- a:RMlN MAÖAZASI - Sa••Ullda bm aeçmiye çalışıyordu. Oh 1• - Peki, otur turaya .. Hah! çGncli müsabaka, M •11ı.· ~ A bb · t B giiz 1 
d k 1 • 11k ve en acm habaftJ.. trikotaj, man yara 1 • 11 ne de - Fakat •.. 

l(ftdl • Altınor u ta ım arı 11.a-ya ve aaire aatan tlcaretanedlr. vlicut 1. Akşamın karanlığın a Ol b · 
araıında yapıldı. Bir kere ılyarct edlnlL Hacı Mustafefndinin gözleri, - maz, unauz gıtmez. ·· 

bn cazip ve tatlı •iirG·..a .. ıa Kadın yavq yavaş kucağına 
Bu milaabakada takımlar güzel - 1 ,..... oturmufhl. l.,te o zaman ihti--

oynadılar. Neticede, Muhafız- ALMANCADAN TÜRKÇEYE - p_. ~t° :;fd.~ilmAl!f.:.!1ir :~ yarda, ne irade ve ne de ta-
gücll birind devrede 2, ikinci at tettUmeler :rapan blrblae O.tl.rat •·•·rch. Bol bir çarıaf i.-inde kat kalmııb. Kadehin birini, 

Yardu. Galatada YGUek kalchnmda -wu r b d" • • daha dik · H 
devrde 3 AJI yapb. Altmor- " daktilo denuul O•maa N11Uet bu vftcudun nekac:lar gftzel İr ığennı İL aşı 
dunun 2 inci devrede penal- oldujunu cftlt6nmelr istedi. d6n0yordu. Odayı dumanlı 
bdan yapbiı bir ıayıya mu- Fakat korkuyordu. ,rörüyordu. Kadının sıcak vn-

GOREN VE BiLEN VAlt 111? - Kadın birdenbire durmuı, cudu onu titretiyordu. 
kabil 5-1 ıaJip geldiler. Ruay ... n ltınm adaaand.. o .. 1t etilmit. iskarpinini bağlıyordu. Birdenbire d6rt kuvvetli kol 

lzmirde fut.bol faaliyeti =-.:...~~ otha.!:'*Aiı =: Haa Mustafa Ef. ..zmkkkl., onu yakaladı. Merdivenlerden 
aaJıG .._ n..cH1er1n _... .w.- diye olduğu yerde durdu. OohJ boyilk bir ,nrnitü ile sürükli-

lzmir, 'J:I (A. A.) - Bugtln tua lda Mllne IDAlllyet aamıaa G6zlerine inanamıyordu: Bacak- yerek kapının önDne attılar. 
fehrimizde dört mBubaka ya- ...tıdald .._. bl1dlrmelerl r1ca oha- lar 1. Pembe, ipek çorap albnda Arbk hiçbir ıey rormüyo~ 
pıhmfbr. lkincl takımlar ara- ... v~u= =,.~er.of-:_• bir mm ıibi uzanan bacaklar!.. du. Ytlcbzlar iri birer mq'ale 
anda ya--'-- biriDci maçta, HALiL HOKOME'r Kacbn biqey dftfürmüıtil. fibi ıözlerine akıyor, aealer 

!'....,, 1 Haa Muatafendi yine etrafına kulaklarmcla clajıhyordu. Ar-
Kartayaka 1por ıml&bl Ue baktı. Korkuyord&L Birinin ken- ---. Ylmdw vercfiii IOn bir 
lzminpor lmlilbtı birer uyı ile sONNETçl PIDAH ŞEVKi - Kara- diaini 1'6zetlediğini zannediyordu. kunetle kapımn qi;ine çıktı. 
berabere kalmıtbr. kly Halilpaıa, S. N. 6 arayıms. Dlifen ktlçllk bir paketti. Kapıyı yomruklamıya, telr-

lkinci maç, Şarkspor ile ·----------• Kadana yetiımek için adımlarım melemiy~. br..jırmıya, laaykı~ 
Gözter» takamlan arasında dele ı bir kat daha açb. Fakat tuhb mıya ~eh. Mahalleli ayağı 

r- ....ı_ Alemdar za r vapurlan akli ıeytanl Köıeden bir galge kalkunftı. Entarilerile sokan 
1apılmıfbr. Şarbpor ımu-• M•JJ ~1.ordu. Sağa aapb. Sokafa fı h nl ld .x... d o-
kar11 Od .. ,. yaparak Gaz- 1 et vapuru fireli Ye tekrar d6ndlL Acaba r ya ar, o U~u yer e ..... 
tepeye plip gelmiftir. p kadın nereye fİtmİftİ. kalıyorlardı. "Hacı Muatafen· 

0çlbacl maç Buca ile Albn- 29 azar K~ıeyi k .. mlırl en kadınla eli ha f Bu Hacı M&iltafendi 1..,. 
ı Mart burun buruna geldi. Gelenler gözlerine inanama-

! 
lstanbulspor-Anadolu Maçı ordu talumlan araanda yapı • K,Üllti akşam saat 18 de Sir- - Destur. biamilllhf diye yordu. MGritJeri ODUD bu baB-

dı. Buca takımı bire kal'f.l 3 'eci nbtunmdan hareketle Hacı Mustafendi 6dr diler ni prdtlkçe .. Tuh ukalma 
latanbulapor ıtıze1 ve temiz aayı yaparak Albnorduya (Zonguldak, İnebolu, Ayancak ıibi kadının yGzüne bakb. senin" diye takiirilyor, kllfredi-

1 

bir oyunla, Mı une birinci ıalip selmiftir. Saman, Ordu, Gire- Genç kadın dard~ peçe- 10r1arc:11• 

kameye geçen Anadolu kaUi· Dardlhıcü maç Altay ile son, Trabzon, Sürmene, Rize, sini yana kıvırarak aüldll: .-. 
bilnll 4 - O majliip etti. Tllrkapor takımları arasında Mapavri ve Hopa) ya azimet - Affedersiniz efendim. Çınarb kahvede arhk her-

C!aı ---: ll-t. vap-'mlf .,. Altay ııhra ka-ı ve Vakfıkebir, Görele ve Yolda bi: paket düşOrmO.tOm? kes yetmlcut olmuftu. Bltttla .ıwe,,-ye • ,_,, .. oz maçı ı- u • ., Aman yarabbi, bu ne gt1- o ihtiyar dmre gençlikle ~ 
bitmesine iki daldka kalına- bir Ayı Ue galip relmiftir. Onyeye de uğnyarak avdet sel aeaf. Bu ne gtlzel fİvel olmutlanlL Elektrik mllhendiai 
•a kada: birbire berabere Bu ma·1-·dan bqka İzmir edecektir. H ş H B --'--d lannın kul ,, ~ - a.. ey.. amm.. e11 ara mra ..... 8f a-
deftlll ediyordu. Son dakika- muhteliti hazırlama mtıaaba- Milracaat mahaDi: lstanbul, onu bulmu-ttum... ğına eğiliyor: 
da Beykoz takımı, mliclafaua- kua, Tllrkapor takımının birin- Mey m enet ham Alemdar HBulmuştum ama vermeE,, - itte b6yle azizim, lstan-
DiD yapbtı bir hata Gzeriae ciai ile yapılmtf ve her iki zadeler. Telefon: İstanbal diye bir katır cilvesi yapmak buldu çilriik bir kadın geti-
laakemin, yerinde ve haklı ola- takım aıfır •hra berabere kal- ı 154 istedi. Fakat birdenbire durdu. rinin.. Bu fazilet pıriantuma 

- •- -·-''M-rhe• vurut~c!.-ıl!!..._ ~=:ır.=:.:.r~. ~~~--~--~--~~==========-..=:.=.==::=:====:~S&yffy_:_~e-m~e-dl_.~~~~~~~~m-as~k-ar-ı_e_d_e_r,_~_k_•_rs_ı~n-... _d_i~y-or-clu.~_J 
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C"'Ş k h t ) ''HASAN GLUTEN Ekmek ve gevreklerini beynelmilel son ~İ!bba k.?"i!.'esİ~ lıf.ô e .. er .a~ a arına diyabetik olanlara ~d~ folarak ~·~uı. ettiği formul uıerı lJsıı 
Hergun taze ıstıhzar olunan tt ıstihzar edılmıştir. re~ 
HASAN ECZA DEPOSU Tel.20711 fstanbul ve ANKARA bllytlk bakkaliye mağazalaranda. lzmirde: M. Margonato Ye A. Dannoa ecza depoıu, Samıun: Kamer eczanesi Adana: Yıldız hakka •Y t.fa 

Tasarruf ve iktısadı 
seven vatandaşların 
nazarı dikkatıne 

Em.niyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedah kayıt 

muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 

Çocuğunu Anne, Onun Seven 

Düşünen 
• 
istikbalini Annedir! 

\ 

·. 

Bir Kumbara Alarak 

Çocuğunuzu Sevindiriniz 

'TÜRKİYE İŞ BANKASII 

İKTiSAT VEKALETiNDEN: 
Ankarada tohum ıalah ve tecrübe iıtuyonu için 

alinacak 38 kalem alil ve leva:ıım şartnam~i .t•iresinde 
ve 21 ııün müddetle kapalı zarf uıulilc mevkii münakuaya 
lionulmuıtur. Taliplerin tartnameyi almak üıcre lstanbulda 
Ziraat başmtidUrlüiftne ve Aukarada Vekilet mUbayaat 
komisyonuna ıimdidcn ve yevmi ihale olan 13 nisan 931 
çarıamba ıünil saat 15 tc muhammen bedeli (ılan (5400) 
lira üzerinden % 1,5 hcsabile teminat ve veaaiki llzimelcrile 
birlikte müracaatları ilin olunur. 

iktısat Vekaletinden: 

1 

Ağız ve Dişıenn 
Mu haf azasını 

temin için 
Kullamlaıaaı lizımıcleo 

Yegane Macun 
Radyolindir 

İstanbulun en kuvvetli, 
• en temız, ve en ucuz 

TELSİZ AHİZESİ 

Galatada Oamanlı ban

kaaı ııruında Kuleli 

mağazada iıte<lijiniı: 

kolaylığı bulabilirainiz. 

İnkılap Uğrunda A~iz Canını Veren 

Şehit Kubilay 
KiTABI ÇIKMIŞTIR 

Vatandaı bu kitabı oku. Bu fedakir rencir. 
temi.ı bayabnı, azimkAr ıeciyesiai öğren ve 

itina ile tabedilmiş 

Ş EH i.T K U B i LA Y 
11ŞEHlT KUJlbjAY,. ldta-ı 00, . llvhUt 5 kwıİtbir. 

Natiri: K A N A A T K 0 T 0 P A N ·E S 1 

BiLECiK . RAKISI 
T ürkiyenin En 

Mergup 
Meşhur 

Rakısı dır. 

Ve 

1 V APi.JRLAR j 'DAR. 

Bugün Gelecek Vapurlar ~ 
Samıun - Türk - Riz.eden 
Mersin 11 Ap·alıktan 
Saadet ., lznıırd .. nİ ·rdt• 

1 

Tayyar 11 Ayvalık, t'(;eıır 
Marmara ., Mudanya, 

likten 
Kırlangıç " İz.mitten sıır-
Burgıu; - Bulgar - Varnn, 

r-azdan l{''r 
Felix Fresine - Fransu: -

0 

tenceden d•1' ~ 
Krasni Flot - Rus - Bıtuııt ~ 
Abbazia - İtalyan - Odesııdaıı l eı: 
Bugün Gidecek Vapurlar. l• 
Aaya - Türk - Mudanya GefO CJlı 

l~e ~ İzmit - Türk lzmite . .., · 
. Reccle Karol - Romanya - Pı Q~ 
l•kenderiyeye • 

Tercsa Sikkafino - ltaly• t 
11 
•. 

Cenovaya 1! '4 
Burıaz - Bulgar - İakeoderiY' U A_. 
Amazon - Fran•ıı;; -Pire NaP0 ""1 

Marsilyaya 

Seyrisefain 
Morke:ı aceatut: Galata k3prl 
~tı B. 2362 .Şube acentulı Slr 
keel Mlhiirdu zade ham L 27'10 

. lz~ir sürat postası 
( EGE ) vapuru 29 mart 

Pazar 14.30 da Galata· 

dan kalkuak lzmire gidecek 

ve çartamba sad>ahı gele

cektir. 

( İZMIR ) vapuru 31 mart 

Salı 1 O da Galata dan 
kalkarak ÇU'f&lllb• 

sabahı laaire. ~
be Pireye. o.amarte.i ..-

!;ahı l.k•4eriye1e ••• .. 
eakbr. L.kmderlr..l• pr 
zaıteli ıs te hllrKak ~ 
..-- '(Pi.. ) ye. M ap-
ba re Y•ak per-

lte eleceldir. 

·Belsoğukluğu 
·ve Firengiye 

Yak.a.aaaaak lf&a 

PROTEJiN 
. 

Şimdiye kadar emsali piyasada ririilmemif 

İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş 

• 

FEVKALADE 

RAKI ·BOMONTİ 
Leuet <Ve r~1ibuı l'•yet nefiı, terkibi 

fevkali4e .. f 

Rekabet imkinı yoktur 
Bir tecrülte kifttlir. Her yt1'4e arayınız ... 

Iktısat vekiletiiıden: Ankara Ziraat mektebi yanandaki makine llboratuva
ruı& yapılacak 8129 lira bedeli keıifli illvei inıaat kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhaleıi 13 - 4 • 931 
gtinll yapılacaktır. Evrakı fenniye ve pllnlan almak iıti
yenlerin İktısat vekaleti muhasebesine bct lira vererek 
alacakları makbu:r: ile ziraat enstitüleri inıaat heyeti fcn
niyeaine müracaatları ve yevmi meıkUrda sut 16 da 
ikbsat vekileti ziraat müstc~arhiı kıımında müteşekkil 
komisyona müracaatla müzayede ve münakasa kanunu HOMMEL' in HEMA TOGENE'i 

4 adet fotoğraf makineli şartnamNi muciltince tarih.i 
ilandan itibaren !tir hafta mü.tltletle Ye puarlık auretilo 
mtibayaa olunacakbr. Tali~erin ıartnaaeyi al.ak lizere 
şimdiden ve pazarlığa itticak içMJ. de yeyaİ ih.Je olao 4 
aiıan 1931 cumarte.i fiini Hat on l.OfC:e mulaammeo be
deli olan (2,000) lira ilzerinden %7,5 heaaltile teminat 
akçalarilc birlikte V ckllct mftbayaat kenıisyonuaa mOra· 
caatları ilin olunur. 

ahkamına tevfikan tekliflerini vermeleri ilin olunur. 

Meıbur protesör Steinach ve Brown- Seckard'ın mühim 

keşfidir. Satış mahalli: Zaman ceza deposu, Bahçckapt 37, 

İstanbul: Kutusu 200 kuruitur .. •. ·i; . ,-· . ._ 

Sağlam gençlik, ve mes'ut bir ihtiyarlık ~iiiiiiiia 
temin eder. Zafiyeti umumiye, Nevrasteni 
iştihasıılık halihnda grip veya lchoaadan 
sonraki nekahat devrelerinde şayanı tayıiye 
dir. Bütün ceza depolarile eczanelerdu bu
lunur, Umumi vekili : K. K E Ç Y A N 

İstanbul · Cermanyan Han 

Dr. Horhoruni Dr. A KUTİEL 
Beleoğıdduğu· Fronrf ademi iktitlM' Cilt. Pr.._ı. 8e1Niv.ldufıa ve adoıııl 

tednlbaneıi. BeyoL 'u Tokatlıyaa ) ' &· iktidar -•1ene •• eleldrUl tedariha.o .. 1• 
nında fde ktcp 1101: I; 3S Tel •• BO 31S2 Karakiy Bö.rckçıl fmnı sıruıanda No.s• 

Mes'ul Müdür: Hdlit Bahri 


