
\ fi t 

No. 244 

SON POSTA 
NIN 

TOMBALA 

CJr,.uos~IANIYE ŞEREF SQ&-AGI 
/ 

HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla görar. 
SON PO ~ TA Halkın kulatadır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla sö ler. 

Oyunu 
Kupon: 28 

l<astamonu, Edirne, 
IGmseler Meb'usluk 

Ankara dan Yine 
• 
için Müracaat 

Birçok 
Ettiler •• 

eni 
): e~'asluk 
Q/ıpferi 

~e, Kastamonu, 
t.ıG,"'lradan Yeni Yeni 

acaatlar Vardır ••• 

~'1a, 28 (Huaaal) - Da· 

' ' A~~kili Ştıkrll Kaya 8. 
~ ~ekil Pqayı ziyaret 
~ lllemlekett• buırhklan 'da lkta olan intihabat et• 

malumat vermİftir. 
ı.,. ~ temovvilcabndan do
'bazı villyetlerin eksik, 
~nın da fazla meb'ua 

lJ aları tabii görillmektedir. 
~,lllunıı tahminler ( 310) 
~ ua üzerindedir. Mauıafih 
'tdedin ( 315 ) i bulmuı da 

8 
ltfiadür. 

'-tb~tiln tahminle! billfına 
~ Us adedinin. geçen devre-
' fazla olmamua ihtimali 

\' 'laliptir . . 
,..... trilen bau .haberlere g6re 
~ llleclia iki grupla temsil · 
L~lnir. Çifçi gnıpunmi 
~ da Visif B. ~una-

lci.a bite," ~ftan ~mzetlikleri 
~ırkaya yeniden müracaat 

er ıunlardır: 

~~tanıonu belediye reisi 
..,,, ' Kırıchir orta mektep 
""1ld .. 
~uru Ömer Aydın, Adana 
~lkasa baytar mildliril Ali 

~ kıl'fehir gazetesi mu
~ Cevat Hakkı, Nafia 
~ ~ettiıi Şelrip, Ankara 

~t başmüd~rll Tayyar 
~~e, Anadolu ajamı idare 
~ ı azaaıadan Cemal Paf&, 
~ ıazetecilerc.1en Ye Haki
.:.~ Mi~li!e musahhihi Celil · 
:~ licUnaedeıi dif . tabibi 
'l'.evfik, -1WJim v~li oilu 

l.t leyler. · · 
~ evc:ut umumi malümata 
'-ı ~~ti Hz. umumi talep 
~nı ancak birkaç giln 
' ~tkik etmiye bqhya· 

dır. 

Şamdaki Türkler 
tifi ~ -:- H.ükümetin •Cfl'et
" '" litatimke ılre Şam 
a, ~~lıakabnda Tllrkiye tabi-
(~ kabul edenlerin miktar.& 
'-rd ) e baliğ olmuttur. Bun
~ (777) si çiftçi, ( 126) sı 
'-"lk' (66) sı memur, ( 63 ) n 

•ahibidir. 

Adliye Müsteşarı 
.\dl· 

~ttit •ye Veklleti mtistepn 
~ B. latanbul adliyesini 

·~ ~ınek için şehrimize 
"-t tir. Ferit B. dün sabah 

hler:> da . adliye dairesine 
teftİf• bqlamııbr. 

Rus Dampingi Karşısında Türkiye Ankll.rada 1 Bugünün Meselelerinden 1 

R M ı d Y ı• M Bir Darülfünun ----------'
US a ın an er ı a- Yapılacak Nüfus Siyaseti Böyle Mi Olur? · 

lımızın Zararı Nedir ? ilk Esas Olarak Birer Bütün Memlekete 350 
Tıp Ve Hukuk Fakülte- · 

Gel11n w giden moll11rın limanda ~ülcletaip 
boşalması sahnesi 

Bir m&ddettenberi Rualaran ınak, ltu suretle müstahıillerl 
haşka memleketlerde olduğu iflha sllrüklemek. 

·bl.,:psemleketimiide de ~Dam.. Bu rift1etler 6nrine dk 
piyuad-. ~ Jlrpbk. v~ 

piag')yaptıklan söyleniyor. Yani aıtımız netice de Ruslar tara-
ıok ucuza malettikleri eşyayı fından böyle bir tqebbOslbt 
piyasaya atarak mümasil yerli yapılmadığı olmuttur. 
eşyayı batırmak, fiatlanm kır- ( Devamı 7 inci .. yfamızda J 

~~~--------···----------~---
Dün_qa Gittikçe Soğuyor Gibi .. 

Bir F ransızın T etkikab 
Bu Neticeye Varmış 

Diinkü Jstanbal sokaklarının bir manzarası 
Sinirli bir kadın gibi hava- ı 

ların günü gününe uymuyor. 
Birgün, sıcak, tatlı bir Mısır ~·- ... .. ~~-.....___ _ __, 
havası, erteıi gün karlı, soğuk 
bir kutup havası. Baıan, gök - Tabiat bile gayri tabii 
yftzU gülerken ağlıyor. Bu ne oldu. Eskiden mevıimler hiik· 
ıttıratsız, ne bukalemun ıı il.dç lı münii icra ederdi. Şimdi bir 
tabiat l içimizde bakla olarak hafta içinde dört mevsimin 

enc!İfeye düşealer var : ( DevanM 2 inci ••yfacla > 

:.~:::.~~il::~Dti:.._ Dispanser L~zım · iken 
ltmata göre iatanb~l Darülfil· 2 D • v ' 
QUDQ bugünkü feldile muha· ıspanser ar eee 
f na edilmekle beralier Anka· 
rada da bir darillflbıun tesisi 
blklimetçe tasavvur edilmek-
tedir. Yeni darülfünunun ilk 
euaları birer bp ve hukuk 
faklllteıi açılmak suretile 
l«>nmut olacaktır. 

Ankara darülfünununun di
;er ıubeleri yavaş, yavaş ve 
ihtiyaca göre tesis edilmiye 
de~am olunacaktır. 

Elyevm mevcut hukuk mek
tebi, biraz ıalahat yapılarak 
&Külte haline kalbedilecektir. 
Ayni zamanda GUlhane hu
tanesinin de Ankaraya nakli 
~ bazı tauvvurlar: vardır. 

~ iflas Davası 
A~ada Baz-; Hikim
l.-le Sindikler Mah-

kemede .• 

Mana, 28 ( Hususi ) - lf
lls eden Ağa zadeler mesele-
aind• sabık ve llhik Adana 
hukuk b&kimlerile jüj komiser 
ve lindik uaıandan elyevm 

ı M.huebei hususiye müdürü 
' Klni, Tayyare cemiyeti reisi 

I 

~ Fehmi Beyler mabke

-~• Yerilmitlerdir. 

inhidam 
H~köyde Bir Ev Yıkıldı 

Y.urlana tesirile Has: 
klyae Ömer Bey isminde bir 
Zlıta ait d&rt odalı bir ev 
ya .. blfbr. EYde kimM bulua-
-.clajı içia nüfus zayiab olma
'-fbr. 

Bir Vapur Oturdu 
K.radeaiıile büküm ~üren 

yıldız - karlf.Ol fırtınasmıa teai-

rih. ke•dinl akantıya kaptıran 
(Di&a) isimli bir Amerikan 

· v-..na Kireçburnunda karaya 
otuanopa da sonra, yine ken• 
di .. aaataıile kurtulmuıtur. 

Kiralık Eviniz 
Ver Mı? 

Ver ise "6., mcı sayfamız
dala yazıyı okuyunuz. 

~i~n. ,..,_ - •*"' •• ,_...,.,. ... 11,..1. ıt.rdeıi 

Verem, .... um•ma t.tiJAI Geç• sftn, l.taabulda •••· 
ıekil alan afetlerinden biri cut iki diapanaerden birine 
olau. Bu afet kartııında mah- dair ve bur.aya m\iracaat eden
dut bir bütçe ile birteyler lerin vaziyeti hakkında yap

yapmıya çalışan V crcm müca- bğımız nepiyat g6.terdi ki bu 
dele cemiyetinin mOeuir bir yadide esulı surette çal1fmak 
rol oynamasına imkAn olmadıit lizımdır. SON POSTA, bu 
gibi devlet bütçesi de, bu yol-
da aem~h dananamıyor. Mem- ihtiyacı birin enel talaakkuk 
leketin buna ait mtıhim bir ettirmek için eaub te_tkikat 
müca.iele tctkilita vilcuda ıe- yapmlf, alikadarlann fikrini 
tirmeai, arbk röze batacak bir al•ifbr· 
zaruret halini almıtbr. ~Devamı 7 inci uJfada J 

- Meb'us olm11t.. 'I""' \.· • çubuk s.ı ,.,>; olmak !izım. 
- Ben çift çubuk sahibi olmak için m.-b'ua olmak llznll 

zanAediyordum. 
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2 Sayfa 
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( ' Halkın • 

1 
esı - - L 

I \ 

1 Günün Tarilı1 

L 
Ve em Afeti 
Karşısında Halk Geçen 

Memlekette verem bQy\lk Senenin 
tahribat yapıyor. B ıu 'T'.-, •• _ 
cemiyetler, bu afeti• ut- 6 u unu 
raımıya çah11yorlar. Fa-

Meb'usluk çin İstan- - Dünkü 
Zabıta 1 

Gazi Çifti" ğinde 

. Karadenize Benzer ~ 

bulda 8 Müracaat Var Vak'a/arı ' .ruz Yapılıyor ıı. 
. · ndtı 

kat ıtalan mahdut, 
t»Gt~elert aayıf. Resmi 
teıelıkOlluia de vuiyetl 
buna müaalt tletU. Hal· 
bukl dert, a8z dinlemiyor, 
yürüyor. 
Bu vasiyet Uıtwnda 
halkı maraaclan kurtarmak 
~in n Japalablleeeğlnl 
halktan ıorduk. Biz amg. 
mi o~rak, fU mGtaleaJan 
ı8ylediler r 

Sami B. (Ticaret odası hu
kuk tefi 

- Veremin 6nüne geçmek 
halla refaha ulqbrmakl müm
kllnd11r. Ben, bu kanaatte-
yim. 

Jt 
Avni 8. (Kumbaracı yoku-

u, camcı ıokak, Esat B. 
parbmanmda 4) 

- Sıhhi evlerde oturmak 
iyi gıda almak, muntazam 
yaşamak ve spor yapmak. 

~ 
Zllhtft B. (Kwltopralr, fstaa.. 

yon civannda Hüseyin p 
ıokak 15) 

- Bir defa yerlere Ulldl· 
rülmeıini menetmek, onra 
mağp yiyecek ve içecekle
rin tılmamun &nüne geç• 
mek, halkı veremin ıirayet 
tam baklanda tenvir etmek, 
ıporu memleketin her tara-
fı ·--1. .k. • • na ya,waa., mum ımın garp-
hlqbrmak, lktısadJ buhranl -
nn memleketimizd · afirekH 
olmamasına pyret etmek Y -

aaire ... 

* Veli B. (Mabmutpqa, Ye-
tfldirek, ~nigir 80kak 16) 

- Verem en çok tahriba
bm fakir muf nurinde y p• 
maktadır. Bunun için vereme 
maııi ol akj •• tahribabm 
ualtmak için h taneleri art
brmalı, ayni samanda halka 
bu dertten sakınmak için öğnt
ler verilmelidir. İtler arttıkça, 
hal kaı.nmp ; iyi yedikçe 
YO neş• eli oldukça bu dertten 
kurtulur. 

Jt 
Mahmut B. ( Sjrkeci, Aydo 

otelinde l 9) 
- Verem ipizlikten, nq' e

ahlikten, kederden gelir. Hal
ka it bulmalı ; İfsizliğin ~nüne 
geçmeli ; rakı içmenin fena 
olduğu nlablmalı, ıhhat k -
ldelerini h lk öğretmeli. Bun-

Elde 13 Milyon Kilo Var 
Bunların Sahş T eıebbüs
leri iyi Netice Veriyor 

1930 aenul t6.tnn rekoltal 
(43) milyon kilo tahmin edil
mektedir. Bunun (32) milyon 
kilsuru 1930 ıeneıi kinunueY· 
~el nihayetine kadar harice 

tdmışbr. HAien ,t6ccarlanma
zın elinde ( 13) milyon kilo 
tütun vardır. 

Tütünclllerimiıin bu ( 13 ) 
milyon kilo tntnnden bir 
kısmının inhisar ldareaJ ta
rafından aabn alınmuını la
temekt dirler. 

Bu maksatla Ankaraya 
giden heyet büldllnet nudin
de tqebbilalerde bulunmak· 
tadır. MOsbet ve •aitli bir 
cevap almışbr .. 

Tütün Ahcılan 
Bir Amerika pupu dilzce 

tntUn6 almak Gzere ttlttbı 
inhisar ldaruine mGracaat 
etmiştir. .. 

Hamburkta bu m8e.uese 
Tiirk tiltlln dökllntllstlne talip
tir. Verilecek fiat mahn mik· 
tarı ile ttıtnn d6klbıtnsnndeki 
nikotin miktarin tabidir. 

Müntehibi Sani Seçm~ Günü Cumay 
Tesadüf Ettirilmiştir. ltirazlann 

Adedi (203) e Baliğ . Olmuştur 
-----

intihap teftit heyeti elli el' toplanarak aandılrlınn kona• 

eaklan yerleri ye açılacakluı . tleri · teabit etmittir. Evvelce 

(1&1) aandık teabit edilmişti. Kur'a ile teftiş heyetinden ayrı
lacak (8) aza eki& nuotakaya aynlaa intihap ıahnsıru daha 
kolayca murakabe edebilmek için nftfusu az olan bazı ma· 

halleler birle tirilmek uretile 88Ddık adetleri azaltılmaktadır. 

Teftiş heyeti intihabın ikinci faaliyet programını çiıerk en 
mllntebibi sani seçilmesinin 6 nisanda başlayarak 10 nisanda 

bitirilmesi esasını kabul etmi.Şti. Müntehibi saniler tlç günde 

ıeçilecekti. Teftiş heyeti dOııkU topJanbsıoda Uç intihap gtı

ntinden birinin, herkesin evlerinde bulunduğu cuma glinüne 
tesadüf ettirilmesini k bul etın~ir. Binaenaleyh mllntebibi sani 
ıeçilmesine nisanın sekizinci çn11amba pO başlanacak ve 
cuma akşamı bitecektir. 

... 
Fırka VUayet merkezi milntehibl aauilerin listesini matbaa-

• Jan almıştır. Niaamn birinci salı günll ilAn edecektir. lstanbul 

meb'u•luğu için pek çolr müracaatlar vardır. Fakat bunlar doj'· 
ruclan doğruya Ankaraya mnracaat etmişlerdir. Fırk Viliyet 
merkezi vuıtaailc (8) kiti mtirac at etmiftir. 

* Teftiş heyedne dttn de !ekiz kişi itirnz etmiştir. Şimdiye 

kadar mllracaat edenlerin adedi ( 203) e baliğ olmuştur. 
~~----------....... -------------~ 

D ··nya Git ikçe 
Soğuy.or G· • 

1 • • 
Nisan Mllfl (Baş tar fı 1 inci aayfada) ~ i 1 me1ele yok 1 

N' an ayı maquun ÇUfam• biltnn tezahGratile karşılaşıyo- • 
ba gllnll Terilmeaine bqlaııa· ruı. Tabiatte, fennin alSreme· Rasataneden verilen malu-

it .. 

caktır. diji ~zli bir bozukluk mu var? ınata ıöre de: 
~----==-----==-=-··• Dah büytık feliketlere do .. Dlln hava btitün gilo yağ-
lar yapılana bu hastalık teıir- ru mu aidiyoruı? ~urlu devam etmiş, rüagAr 
lerhıl zalbr. Şurasını haber •erelim ld bu vuan kuvvetle poyraz olarak 

Muıta:fa B. (•Çerku)dlul'ftd 
1 

endiıe yalnız bizde detildir. esmiıtir. Derecei hararet aa• 
,.- Her memleketin felekiyat iJim<ı ari (2), nzaml (7) idi. Dün 

lam•t Pf. mahalle.inde ) lerl bu mesele kaJ'flsında l\- akşama kadar hiçbir deniz 
- Tabii bunu doktorlar ftlnceye •arıyorlar. Maruf kazası bildirilmemiştir. Hava 

bilir. F ranaız heyet Alimi " Şarl bugün de dünkü gibi kapalı ve 
- Sen de bilinin! Norman,, da birçok tetkiK t yağıflı de am edecektir.· 
- 1y1 yemek, iyi içmek, yapmı1, ,nneş1c arı.ın mesafe- Başka Taraflarda 

kederaiz olmak, ~ok dl1flln· leri tberindeki ince hesaplar- n·· k t b l l . un a ş m ıatan u a o -
emek, iyi lı va almak. dan şu neticcyı çık rmış:: d - 'b' A k 'd ._ 

• 
'ıt ur.k· · • d11 't ugu gı a n araya a n;ar 
T MI> ıaıne gure unya ırı • _ 

'-mail B. (Kabakça Jrıe.un 'd - S ı d yagmııbr. Balkanlar ve Yu-u u 3 ... gı e soguyor. eno er en son- . d 
16) ra daha a7. sıcak duyacajız. panıstan an. &~len • habe~ler 

Evveli bu st lığa tutul n• "Duyacağız.,, demek doiru de· oral r.&a şıddctlı bır aoguk 
lan kurtarmak, tutulmıyanları iil. Torunlarımızın torunları bUküm .sürdüğünü bildiriyorchı. 
da korumak liıımdır. Tutulan- dersek hakikati ôylemiş olu- Her tarafta bol kar yağıyor. 
lan iyi tedavi etmek, tutul- ruz.,, Bazı Yunan adalarile müna
mıyanlara da bu hastalıktan Eğer, "Benden sonra T ufan11 kale kesilmiştir. Maamafib ce-
aakınmalan için na ihatler der, uzak istikbale ehemmiyet nubi Anadolu sahillerinde 
vermek. vermezsek bi%im için okadar derecei hararet + ( 18-22) dir. 

Bir Genç Kendisini De
nize Attı, Kurtarıldı; 
Bir De Kavga Oldu. 

Eyüpte oturan Mehmet i&
mindc bir genç, amcası bek~i 
Ahmet ağamn baba mirasını 

ele geçlı-mcaine müteessir ol-

1 
muş, kendisini Sütlüce iskele· 
inden denize atmışsa dn 

j kurtarılmıştır . 

ı 
1 

* Kalyoncu caddesinde ~oför 
Mehmet Ef. ile diğer b ir şo-

förün otomobili çarpışmışlar. 
Mehmet Ef. ile arkadaşı ismail 
Ef. karakola davet edilmişler. 
Fakat kavga çıkararak kara
kolun camianın kırdıklan be
yanile adliyeye verilmişlerdir. 

• Eytıpte Mektep sokağında 
oturan Osman Efendi, ailevi 
bir ıebepten kayınbiraderi 
ile kavga etmiş, mangalı ka
pınca kayınbiraderinin bapna 
tmış, ev tutufur gibi olmuş. 

etfaiye yetişerk aöndürmliştnr. 
Mesele Adliyeye aksetmiştir. 

Eyüp, Hırsızlan 
Çetenin Reisi Meydana 

Çıkarıldı 
Bir hır: ız çetesinin depo 

olarak kullandığı bir ev Eyllp· 
te meydan çıkanldı . içindeki 
eşya Fatih merkezine nakledi
lerek muhafaza altına ahnch. 
qyarun büyük bir kısmı aa· 
biplerine iade edilmiştir. 

Bir müddet evvel, Eyüpte 
bir evi 80)'.arkcn tutulan Naz
mi ismindeki hırsızın da bu 
depodan i tnade eden çetenin 
reisi olduğu anlaşılmı~tır. 

Macar Seyyahlar 
Dun kom•ansiyonel trenlle 

20 kitilik bir Maçar aeyyah 
grupu relmiştir. 

Ceviz Kütükleri 
Netriyatımn:.ı nazen dikkate 

alAn hcttsat Vek ileti büyi!k bir 
sui istimale uğrıyan ceviz aj'ııcı 

kiltGğü kesilip sablmaıını m~uet
miftir. Yalnız damral oan •tat
lar •atalabiJeccktir. 

Mısır Kırahmn Annesi 
Mıaır karalının valdeai nir:ıan 

içinde şehrimiıe gelecektir. Bu
nun için Ege vapuru kfralanmıobr. 
gelmiştir. 

Ankaradaki Gazi çifllağ' _.,; 
K.radenize tamamen ıııiil ,~ o 
olmak üzere (6000) metre ~w· 
b.cmindcı bir haYUZ r-pılaı--; 
dır. Bu havuz, çiftlilıle f4~ 
araımdaki 3·4 bin dönCm ora~ 
aulamak ve ağaçlandu111ak 
yapılma!ttadıt. ~ 

ln~aat temma1da hitecc b•~ 
Çiftli!t (15) nisandan itibaren l'ıl' 
k açılacakbr. Şimdi birçok ,! 
nıe.ıunlım ataj a-örmektc, .Alı:Jl 
ca kursunu takip etmektedir• 

Soförlerin intihabı 
' Ol 

Yol~uz.luk korıştığı beY~e' 
De• let şurasınca feshcd ~· 
Şoför cemiyeti intihabı dün~ 
rar b3şlamışbr. Sandık ta jfl 
dedir. Bu aktam reylerin fjiıı 
bathyacakbr. 

itimatname Veren Sefirler 
c!J) 

fran büyiik elçisi Mina 5' ;.'f 
ve Efpn bOyGk elçisi Sultan dl 
met ha.o Çankaya köşkliJ\ t' 

'Jll• ReiılcOmhur HMretlcrfne iti elif 
namelerini takdim etmişler ,. 
bu münuebetle mGtekabflen 6 

mimi autuklar teati edilmJitit• 

Berberler Anlaşamıyor 

Cuma tatlll Jildnden aoltf~ 
1111yu ve bu yüzden bir kı' 
açıp dlter bir kamu kapıyall ~ 
herler arumda lhtilif ~ılclO 1~ 
idare heyeti dGn iıtifa et.as~~ 
8UDUD uı) leh bt, tatiJl bU 6' 
eanafa teımll l'lbl bir ıı> ~ 
eyyiclenin idare heyetindı b 
lunmaııı.ııdır. 

Bir Kadm Tayyareci 
Madam La baron fon (Şaınbe~ 

bmlnde bir kadın tayyareci ıe., 
rlmiı.e Stlmlftb'. Bb Amerik t 
kumpanyuı heHlwaa tayyareclt 
paraşGtle atılma ı.erO teri Y' 
pacaktır. 

Agopyan Ham Faciası 
A•opyan .bam pnp ~; 

tahldkab lathıtak hikimince bı t 
rilmlftir. Kararuameal yazalı1° 
Vak'a.a. blrflea faJ1a BlOm old"' 
tu lçin tian •tır c .. ada ,ati> 
lecektir. 

Frengi Konferansı 
C! .. 1.rlmlule bulun n f J'91'~1 
~ f•' profee5rfi M. Gujru dün Tıp 1'' 

ldlltealııd• frenıiye dair bir k0 
•' 

feranı ·.ermlıtir. Profeıar haıt ol 
lıtın tekil •• b:dniıini, 
zaman hutalıkb ldmıelerini e~ 
lenmelerlne mUAade edilebilce"' 
ğinl anlatmJ§br. 

Alman Sefiri 
Alman aefirt m mlekettncfcl! 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bahrimuhif J 
...... 

1 : - Hasan B. - iyi ki aizo rasgeldim 1 2: Kıı - ismim "Nclli,,. Ben de ana raa-
matm zel, yoksa vapurda hakikaten pathya- rddijime memnunum Hasan B. , b k Bahri-
cakbm, isminiz nedir 1 muhiti reçiyoruz. 

3: Hasan B. - Bahri muhit ne demek? ı 4: Hasan B. - Sahi bOyllk deniz... ı~ 
Nelli - Nasıl anlatayım 1 Dünyamo en açıklara bak ••. Bizdeki blltço çık} n ka 

büyük denizi. geniş 1.. 



.H!rgün , 
~Haz;ii 
~ ;rogramı 
~uaı Meselesi 
h..ı_. - it ZEKERIY A 

:~ede petrol aramaya 
~!lıııı.'-..._ Amerikaa firketi 

;.u __ ~n ı6n ıuete
.......... ~_ eclea beyaaatuu 

-? 
~ Siirt .. Mardiacle 

Petrol membalan bu-
.....,......__ ~or, Ye bu 

B.bri8efide clalaa 
nalclMBebilecejilli 

aaıan dikk•ti cel-

.. ~. dtbap aiyuetinia 
f'lt ~ laalindeclir. Din
-._ ~ olmak iltİJ90 deY-
~ P9trol membalanaa 
~~- IUl'tile bu haki
~ temin Ye idame 
"- lcill t::e kanidirler. O-
~ uuı dllnya petrol 
~ l.ailizlerle Ame
~ P&ylqlDlf ve inhiaar 
~ ..;!:lflarclir. Enelce 
'-i. •. "1 tinde k&mllr ma-
~ OJDadıia rolll timdi 

.. ._balan oynamaktadır. 
~ tebeple Mr. Obrienia 
~ bizim için çok mi-
~Demek ki biz, albn 
~ oturup ta aç kalan 
~aıiyetindeyiz. Mem
~ ela e bir 1e"et membaı 
~ • bundan haberdar 

~ .~·~am':: 
~en bahsederken, bu ifle 
w.n eGdlmenin programda 
~ deiitildijinden bqka bir 
' Y•pamıyacağını yaz-

ht '- •tbıuebetle mezkür be....:::clan Necip Ali Bey 
l.t beyanatta bulundu-

'-dediler ki: 

.:-----·-· imat ettiii , l~btbr. Çlbıldı beyotia 
t~~ .,., ftrk~ .,.... 
~ detn, nizamname tadili
~ Ve menubabiı olan 
~· bu nizamnameye 
·~olandır. 

-........ .... fırkanın mesai proı-
~ Gazi Hazretlerinin bo
....,;.,~nda işaret buya
~ eaaslar dairesinde, 
~ teabit edecektir. Ni
~ e enc:llmeninin projeleri 
~ .._kongresi müzakerabna 

._ Wdan ibarettir ... 
a.. ... İıalıat, makaleme esas 
~ ettiğim haberi tashih 
~edir. Gazeteler nizam-
' eaacnmeninin fırka prog
~ nizamname .ini hazırla-
~ olduğunu haber vermiş
,.__ Bu haber tekzip edilme-
~ &rica proır•mımn bu 
....::. -~dan tadil edile-
~~ yazdım. Bunu ya
... eadlmen azasını iatib-
~ akhmdaa bile ıe-

'-tc.d; Aali Bey de bu beye
"""°lranaı deiiftiremiyece
la "rledikten sonra, aramız· 
llllııı...~ llUU' ihtiWı kal
~ .. aaeldlr. 

ı.ı..':':_ ...Ji.w.. ...Hye 
~ iyi anlacltta llJle
t~ C....aae meb'mu Ham 
~9.~aoncelaMinde 
~ Veldliadm Raa elam-
- ~L ~etteki t8lirlu 
~istedi. 
~ ........____ " clampm, liyuetl 
l.L._ ...._.. cloiraya dejil, 
~ al.lkadu ed•. Çllaldl 
~ ~ Tlrld7eye kup dam
,~ Jaaetl takip etmiyor. 
~... A..,.pa " Amerl

-... tatbik ettlkl.ı 

Son Podtuıın Resimli Malca/esi 

\. \ -
1 

t - M ... t. MlyGk bir laeykeltrqtır. 
lclnö ,...,.. luanları yoatar, 48nltir, 
lıalta prlerlal atar Y• onu. etraf. rencide 
et•aalen yqarabilecek la.le .. tirlr • 

2 - Muhite UAt~anlan muhit 
hatmedemez. Y abanq birpy ile kar
plapa mide aibi, derlaal cllpn atar. 

~ Muhite Uı mak J1. 

•• 
- Silcle bir eqalaat bazar.. 

llja ı1r11....... ·-~ 
- EYet. flJle Ankara,. 

kadar biru ..... caja& ~ 
- ilanffaldyet ~ 

ederim. Nmuetl• fulau 
~ . 

- Ohl... tleifl. ..,... 
aamaetJiiimi kopcak ....... 

-------------------------------------------------------------------------------------1 

-Maumwm llıtlllcle ,..ı · 

çektirilmif fotopafi&eriais - . 
...... iliftL 

- Ha ••• Hun •••• ş.,.:: 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Yahudi Bolluğu Beledigenin Borcu ( 40) milyon •• Becayişler 
Amerikada Yahudiler 
Mütemadiyen Arhyor 

Nevyork. 28 ( A. A.) -
Mllttebidei Amerikınıa Y abadi 
atlfusu aon (SO) aene zarflnda 
(250,000) kifiden (4,5) milyona 
çakmqbr. Hatta. yalms NeY
york tehrinde takriben ( 1) 
milyon (250) bin Y abudi bulun
makta olup bu miktar Fılia
tindeki yahudilerin (8) mislidir. 

Tokatta Bir Sarhoşun 
Marifeti 

Tokat, ( Hususi ) - Hacı 
Mehmet isminde bir sarhot 
elinde tabanca ile ÇU1i içinde 
aarlunblık yaparken Raza Ef. 
iaminde bir polis memaru kar
fdma Ç1karak karakola ıelme
IİDİ saylemiftir. Sarbot, derhal 
memurun llzerine •tef etmiye 
bqlam11br. Rııa Ef. hafifçe 
yar•lınmlfbr. PoU. memuru 
mukabele etiıaif, Hae1 Mehmet 
hllftlr. 

Kaydı Silinen 
Bir Muavin 

Polis ikinci pbe taharri 
komiser muavinlerinden Kiz&m 
Ef. nin kaydı terkin edildiğini 

Yeni Bir Borç Daha 
• 

Yapmadan Şehir imar 
Edilemez, Deniyor! 
Şehrin bet •enelik bir imar planı hazırlanıyor. Bu plln, 

Şehir meclisinin Nisan toplantasında mevzubahis olacak, llze
rinde münakaşalar yapılacaktır. Plan, geoit tutulmuştur. 86yük 
varidata ihtiyaç göstermektedir. 

Birkaç Merkez Memuru
nun Yerleri Değiştirildi 

Ankara 28 - Antep mer
kez memuru HDseyin Avni B. 
terfian EIAıize, Manisa Ser
komiseri Necip Bey terfian 
lstanbul merkez memurluğuna, 
Gireaun aerkomiseri Hurrem 
Bey terfian Ankara merkez 
memurluğuna. Zonguldak mer
kez memuru Levhi Bey Cebe
liberekete, Sivas merkez 
memuru Tahir 8. Vana, Van 
merkez memunı Necmettin B. 
Muşa, Ankara merkez memu
ru Stıleyman Sım B. Çoruma. 
tayin edilmiflerdir. 

Halbuki belediye menabiinin bu işi görmiye kif i olmadığı, 

olamayacağı söyleniyor. Buglinkn vaziyette tehrin umumi borcu 
(40) milyon lirayı bulmuştur. Bu itibarla ıebrin imarının bir 
istikraz. yapmadan bqanlamıy~kanaati vardır. 

Şehir meclisi. işte bu programı müzakere ederken ayni M. Snovden iyileşti 
zamanda bu istikraz işini de garGşecektir. istikraz yapmadan Londra, 28 (A. A.) - Ma-
plinı tatbik etmek mevzubahia olqr.-, b~lediyenin, ilk sene- liye nazırı M. Snowden bftt-

lerde, imarat namına birşey yapama7•cağı &6Jleniyor. çenin hazırlanmuına ait mc-
-,---..,..---.-·•• t,f - .. eaiye bqlamuma müsait 

Esnaf Bankasında: Af cu> Y anmadası olacak derecede iyitqmifiir. 

Dün Umumi Heyet ; lniitizler Yeni Bir Harp 
içtima Y apb t lutuşturuyorlarmış! 

\ --
1".ahran, (Hususi) - (Şafakı 

ltalyada Bir Yangm 
Roma. 28 (A. A.) - Trente 

tehrinde büytik bir yangın çı
karak 7 ev yandığı, bir çocuk 
kömür haline gelip aldllğü 
bildiriliyor. 

Ewet... EpeJdtr ....... sektinli
iim 1okta da • • • "" 

- Bir ele kitap ı&6Joram, 
Franmaca plilaa: •Parllmeato 
bayab". 

- Şe7, net. ltlr doma. 
hediye etti. 

- Oo 1 •• Katibi umumi Re
cep Beyin resmi de bq kap. 
ye benliı uıfmıt. 

- Oho... e•et... Recebi 
severim... Mert çocuktar. 

- Yandmıyonam fa baYU
luu kenanndan sarkan da bir 
frak pantolonu 1.. 

- Evet, ne olur ne olmaz 
belki orada bir baloya çai· 
nhnm. 

- Birkaç da mektup. Zarf. 
lann llstllnil uzaktan oku-
yorum: "Kizım Pqa Hazret• 
lerine" ~'1Başımın taa, muhte
rem dostum... Beyefendiye,. 

- Onlan oradan kaldıra-

bm... G&ıderecek clejilİa' 
zaten. .• 

- Telefon çaldı zannederi& 
- Evet, biraz mlisaade ... 

Alo... Ankara mı? Bendeni
ıim... Allab imtir venin efea 
dim ••• Sayenizde efendim •• 
Gayret edelim efendim... Ha
kipayuuz aneclecetm Beyefen
di bazretlerL .• Duacmızım efen
dim... Biqeyler karaladım ... 
Çektirdim efendim... iki kıt'a 
evet ••. 
Başüstnne efendim ... Liate 20 

nisanda mı neşrolunacak? 
T eveccllbO devletlerine i.tina-

dnn yazdık. Beyoğlu Meı kez 
memuru Yunuı Vehbi B. den 
sonra zabıtada kaydı terkin 
edilen ikinci memur Klzım Ef. 

Emaf bankası don heyeti 
umumiye baliDde toplanaralc 
çıkan ve aza murakıplar y.}nne 
yenilerini seçmiştir. Mura
kıphklara Abdürrahman Naci B. 
ile Devlet matbaaaı muhasibi 
Baba 8. azabklara da Sanayi 

1 

bankaıı müdürü Şaban. Em· 
niyet sandığı müdür muavini 

Smb) (Kırmızı Şafak) gazete
si. Hic-.azla Yemenin mütekabil 
vaziyetleri baklanda çok ta· 
yanı dikkat malümat veriyor. 
Bu gazeteye göre Yemen bi
kimi imam Yahya, lngiliz idare
si altında bulunan (Aden) in 
kendisine ait olduğunu iddia 
ediyor. Hicaz ve Necit kırab 
lbnissuut imam Yabyaya kartı 
harekete hazırlanıyormUf. Şa
fakı Surb, Hint yolunda tehlike 
olarak mevcut fopraklan yut
mak siya1etinin bir neticesi 

Kesik Baş den... Ôyle mi Efendim? •. 

oluyor. Kendiaine atfolunan 
kabahat: Amirlerine yanlıt ma
lumat vermek. vazife ihmali, 
Y!»lsu:ı muameledir. 

Sahte Asprinciler Adliyede 
Sahte markalarla aspria' ya

pan Hristo ile Dimitri ismin
deki iki adamın zabıta tara-

Hilsnll Ye eski aza ian Saray· 
lar mlldtirü Sezai Beyler 
leintihap edilmiştir. intihap 
deYam ettiji müddetçe banka 
kepenkleri kapab kalmıtbr. 

Bir Müddeiumumi Mahkemede 
fından yapılan tabkikatlan 
bitmif. adliyeye verilmiflerdir. 

Çatalca mGddeiumumlıl De- gibi ghterdiji bu badiaeyi 
mir e. vaıifeJI ıul istimal c1r- kaydederken lnıUterenin Arap 

dampinı siya1eti bizde aelecek mlnden •tır ceıa mahkeme.ine Janmaduında tek durmadıfını 
1ene biuedilecektir. Yerilmiıtir • 8&yhlyor. 

Biz barice muayyen birkac -:: .. =======================~ 
kalem qya satanı: incir, İster İnan, İster İnanma I 
ldm, afyon, tlth, fındık gibi. 

~ 

Rular bu MDe, bet MDelik 
proıramlan muciblace, IİrW• Ba lftcla Tlrldp. pir t.,Wa .etantan..-. 
daha bllylk bir ebemmiyet " ecBp •••• ..... Pntelere wwditl Wr teb-
Yerclller. Birkaç laafta enel Fna- ~ ......_ (M...&llcQ 

Gelecek Hile cllap piyua- mz edibi Klot Farer plcll. Lritt .... lmetiaia ,... 
na clalaa bol miktarda ibra- Onma ubmaclu bir hal- mi piridir. 
cat yapacaklardır. Ba meyanda JU arti.ti tehrimizde bir- lnpten blk4metinia 
buidaJ " tlltlln ıfbi b&11 kaç 11.ollHI' verdi. resmi piri elemek. resmi 
ihracat, bizim için Avrupa Bup ,19 bir latflia propapadacaaa demektir. 
piyualanm kapıyacak •• ibrq ıairi ıefiyor • . Bu ut An- Artık propal'andayı da 
maddel..unb elimizde kala- karaya kadar gidecek " bukadar açıkça yapbk· 
cakbr. orada 1npk eclebiyab tan sonra, ln,Ws pirinin 

itte 0 ftldt ikbu• ftliye- laaklanda bir de koafenm memleketimizde iyi bir 
timiz daha ziyada m&fktlllt .. ecektlr. teiir yapabilecetfne, 
keabedecektir. Bizim için Rua 
damping liyueti yalm ba 
aoktadaa •lblaullr. 

,.,.,. /111111, ,.,.. ı,,.,.,,.., 

Buna 28 - Karaca B. fO· Evet. kulunuz... Yann trene 
sesinin 16 ncı kilometresinde bineceğim Efendim, devletle, 
kesilmif bir baş bulun- izzeti ikbal Ue, ,eref ve aaa
muştur. Katilin bir fnegöll6 detle ••• (Telefonu kapar, dal
olduğu tahmin ediliyor. \ gın, eller.ni uvuştunır, sonra 

Kansma Kurşun Atan 
Kumkapıda Nişanca cadde

sinden geçen Safiye isminde 
bir banımm Ozerine tabanca 
ile ateş ettiler, atq eden 

· yakalanmadı. Fakat kadın 
ailibı atanm eski kocasa Sa
dettin Efendi olduğunu aöy-
ledi, aralanma açık olduğu-

nu da İll•• etti. 
Sadettin Efendi dila zal>1ta 

tarafmtlan tutulmuftur. Fabt 
hadİMJI bakir etmektedir. 

Fare Hücumu 
lıcaretin teki.of ettiği mm-

ı · takılardan biri olan Asmaalb 
fare iatillsana uiramlfbr. 
Burada yalnız bir tacirin (80) 
funlye çuvalı farel• tarafın
dan delik detik edilmiftir. 

Farelerin nuıl bir veba 
nakili olduldan auan dikkate 
alınana beledi,..U. bu mm
takada birin enel tedbir 
almuı n mleacleleye pç
..ı llamchr. 

muhatabım garerek f8fml'· ) 
1 HL.. Siz burada mıydımz ? 

Meb'us olmak mı dediruz ? .. 
Haşa, başa ..• 

1 20 Bin Lirallk Dava 
Bursa 28 - TOtlba inlıia 

nndan ( 120) bin liralık ilatilll 
yapıldıia iddiuile Bana Aiv 
ceza mahkemeaiae intikal eden 
dayamn nakzen mubakemul 
deftlll ediyor, din de Ankara 
bafmldlrll Fahri Bey dia
lenmlt, IUİ istimal olmatlıimt 
beyu etmiftir. Sonra ( 15 ) 
tahit dinlen•if. bir .._ 
maliınatmzhk be,a elwitl_.. 
clar. Urfa 1t..-lhl1r1 Ea"' 
Beye celp ptlerilecektir. 

Kadriye Hanımın Davası 
Sal kut t.tibile .. ,,,.. 

olup beraet eclea Kadriye lla· 
•mm hakaret ...... den 
clola11 mlstantilı ~ Be, 
aleylaiae ..,. danJ" tt »
...c1a bql-eaktwr. 1Cacl.4ye 
Hamm (18) ..... ..... •· ..tir. 



ÜL~dBô;öKsiiR ALI *ODADA. BiR. YILANLAMEŞURU'OL~1 
~EYECAN iÇiNOE GEÇEN BiR ÖLOM KAVGASI •• BiR REKABET 
/ngiliz Edibinin Tarifenin 
Sözü Kıyamet KadınınBütünSilihıBirSüpürgeden Maddesin 

K!,~~=~1~~·Son -ibaretti,~ lanKuyruğunu İs~~~=~::.il 
ıeneler zarfında Mısırda çı- Bı·r Kamçı Gı.bı· )erinin reisi Salih Beyle 
karılan mumya ve yer kazı- rikatörlerden Sait Beyi 
larak bulunan eski eserlerin K ı 1 raya göndermişlerdir. 
ingiltereye götürülerek bir Ü a 0 } • Başvekalet ve lktısat 11 
sergi halinde teşhir edilmesi nezdinde teşebbüsatta b. 
mevzuu bahistir. Bir kaç gün y O r d Ü rak keten tarifesine dab 
evvel Mısıra gelerek müzeleri duğu halde ucuz lastik 
gezen meıhur edip Bernar ithal edilen Avrupa ve 
Şav, teıhir edilecek olan bu ayakkaplarının sokulı:ıı• 
eserleri gördükten ıonra mat- ve yahut ytikıek tarifeoİJI 
matbuat mümessillerilo görii- bik edilmeaini iıtiyece~ 
şürken demiştir ki: Heyet Ankaraya gidişİOl 

" - Mısır müzeleri içinde tutmuıtur. 
en ziyade beğendiğim, karşı- Gtimrük tarif esi keteP 
ıında büyük bir zevk ve he- kaplann kilosundan (J56) 
yecan duyduğum eşya, ( Tu- ruş alınmasını amirdir. 
tankamun ) a ait mumya ' • leketimizde yapılamadığı 
hazinelerdir. Mısır hükumeti, ıom llstik ayakkabilarıP 
bence bu eserleri ıatmalı ve ıuadan da (63) kuruş alı 
elde edeceği parayı memleke- tadır. Tarifenin bu madd 
tin refahana aarfetmelidir.,, Cenubi AJrikatlc bulanan mııu%zam gılanlal'dtttn bil'ınin IHııı den iıtifade etmek İ 

Bemar Şavan bu sözleri, Mııır, Kendinizi kapalı bir odada bir köıeye ıinmit bulunan Kadın aandıklan birbiri &... l,uı kimseler IAatik •Y 
matbuahnı büyük bir heyecana Uç metre uzunluğunda bir en- yılan prültüden hiddetlenerek tüne aaralıyarak arkuına ıak- bılanaa ıoltıayon ıtlrere1' 
dlişllrmüttür. lngiliz edibini, gerek yılanile mahpus farzedi- kadının (izerine atılmııtır. lanmıf. Yılan kuyruğu ile an• ııeçmezez bir hale ge · 
Mısırın eski hazinelerine göz niz. insanı çıldırtmıya klfi Bunun llzerine kadınla yılan dıklann arkaımdanl kadının ve listik diyerek ucuz 
koymakla ittiham etmekte- olan bu müheyyiç ve korkunç arasmda mUtbiş bir ölüm kav- boynunu aramış. Kadın bu ile ıokmak imkinını bul 
dirler. hadise bir kadının başına gel- gası başlamıştır. sırada eline geçirdiği~ bir ıll- lardır. 

Hatta, bir kısım efkarı umu- miıtir. Kadın evveli kapıya koş- pürge ile kendisini müdafaaya Geçen sene lstanbul• 
miye, Mısırl Firavnını ait 1 ı K d b '-k b d b·ıı Cenubi Afrikada bir yılan mak istemiş, yılan derha önii- ça ıımış. a ının oynunu an- cins aya" a ı an 14 ı 
eşyanın Londraya gönderilme- k k b d f ( ) h 1 ,.iftligv i vardır. Burada müzele- ne geçerek başını kaldırmış yan uyru u e a süpürgeye ki 2,800,000 çift id a 
mesini bile istemektedirler. r k d re satılmak üzere muhtelif cins ve ıslık çalmıya başlamıftır. takılmış ve a ının elinden miştir. Tarifenin bu Y 

Bu umumi heyecan karşı- · J k f J bB 
Yılaular yeticı.tirilip büyütillür. Kadın tehlikeyi anlamıc, ge,ri ıüpürgeyı a ara yere ır atmq. tatbiki yüzünden 

ıında Mısır müzeleri müdUrlU- Y Y 
Çiftliğin sahibi Titz Simon is- geri giderek duvara dayanmış, Kadın can havlile sandık- (1,800,000) lira kadar 

ğu bir beyanname neşretmiye 

me~bur olmuştur. 

Tutankamuna ait mumya 
ve hazineler Londrada teşhir 

edilmiyeceklerdir. 
ÇUnkü bunların mahfaza

ları tahtadan yapılmıştır. Nak
ledilirken parçalanmaları ih
timali vardır. Ayni zamanda 
bu mumyalar, Mııınn hava 
ve harareti nazan itibara 
alınarak yapılmışbr. Deniz 
lıava ve harareti karşısında 
bu mumyalann bozulması 
ihtimali vardır. bu itibarla 
l:un'ar Londraya ırönderil
mıyecektir. 

minde bir lngilizdir. Bu hadiae ve korkudan kötürüm bir bale }arın üzerinden odanın dama zarrır olmuştur. 
bu zatın başından geçmiştir. gelmiş, yılan kadının karşısına yakın penceresine fırlamıı ve Geçenlerde açılan aya 

Birgün çiftliğe yeni bir en- geçmiş, kadın bağırıp imdat oradan camı kırarak feryada bıcılar sergisinde Gaıi 
gerek yılanı getirmişler. Bu istemiye de cesaret edememiş. başlamış. Bahçede bulunan bu cins azakkabılara yii 
yılan üç metre uzunluğunda ÇünkU yılanı daha çok kızdır- hizmetçiler kapıya gelmişler. tarifenin tatbikini vadet 
korkunç ve vahşi bir mablük- maktan korkmuş. Fakat bir tilrlü kapıyı aç- Misis Suvor lerdi. Bu vaitten endişe~e 
tur. Terbiye edilip eblileıtiri- Yılan kalın vücudunu ~- mıya ceıaret edememişler. gılanla bir bazı kapitalistler daha 11 

lecektir. Fakat o vakte kadar kalıyarak kuyruğunu kaldp- f Yılan bu defa boynunu uza- saat ölüm kavgası gap- den lsviçre ve İngilterede 
çiftlikte odanın birine hapae- ve kadına kamçı gibi - tarak kadını ısırmıya tıaşeb- tıkt•n sonl'a pencel'ege /ı1'la- milyon çihten fazla 
dilmiftir. Bu odada muhtelif mak istemit. Kadın eğilmit Te bnı etmiş. Kadın pencerede gıp dışarıga baiı,.abilmiıti. getirttikleri a-ibi bir gruP 
tahta ıandıklar vardır. Mim yılanın kuyrup sandıklara eline geçirdiği birtakım rak ıon bir hamle ile kapıya Japonyaya (3,5) milyon 
Simon yılanın buraya hapse- çarparak, sandığın birini yere eski elbiseleri yılamn llze- ablmlf, ye kapıyı açarak dı- ısmarlamıştır. 
dildiğinden haberdar dağildir. dtlfllrmilf. Fakat bu ademi rine atarak onu aldatmıya prı fırlamışbr. Şu pnlerde pmrilğe gel 

Bir ıandık almak üzere muvaffakiyet yılanı çıldırtmıt. çalışmı9, yılan hırsla elbiselere Bu ölüm kavgası tam yanm bekleniyor. Bu suretle 
odaya ırirmiş, birbiri üzerine Ve bu defa yine kadına atılmış, ditleri bir ipek elbise- aaat ıürmüf, ve kadın korku- tarife ile memlekete Uç 
yıiılı sandıklardan birini alır- saldırmak için yeni bir vaziyet nin filelerine takılıp kalmış. oun teıirile bir hafta basta ıenelik ayakkabı sokacB 

M ft B 1 ken, sandıklar devrilmİf, almış. Kadın bundan cesaret ala- yatmıtbr. ve muhtemel bir tadilden s0 

üre e ağcı arı pahalı pahalı mal sata 

Müskirat İdaresine Bir 
Talepname Verdiler 
Mllrefte, ( Hususi)- inhisar 

mlldllr6 umumllijine (30) bağcı 
ve fUapçı tarafından bir ta
lepname gönderilmiştir. Mühim 
noktaları tonlardır : 

Gerek piyasaya ve gerekse 
tarap imaline verdiğimiz üzüm 
(4) milyon kilodur. Biz ikinci, 
üçüncü gizli ve yıkıcı inhisar
lardan kurtarılmamızı istiyoruz. 

İkinci ve üçüncü inhisar 
burada üzümlerimizi yok pa
hasına almak istiyenler ve 
bunların kurdukları imlAhane-
lerdir. lstanbalda mevcut ( 16) 
imlahanenin hemen ( 14 ) dü 
bir, iki kapitaliste aittir. 

lmlahaneler isterse baki kal
şın. Ancak maim serbes bir 
surette satılması için icap eden 
tedabirin ittihazını rica ederiz. 

Şarap piyasaya arzedildiği 

zaman mutlaka (16) imlahane
ciye satılmak usulu ilga edil
meli; çünkU imlihaneye (20) 
kuruşa giren bir okka ıarap 
oradan (70-80) kuruşa cıkıyor. 

z ongu l da kta çok Feci Bir otomobil Kaza s l . lardır. Ayakkabıcılar tarife 
------------------------ Şuray devletçe tefsirini ve t 

İki Kişi Öldü, Yedi Yaralı Var E:;~:1::::~:~\: 
Zonguldak, (Hutuıt) - Dev-

rek ıoseai ftzerinde feci bir 
otomobil lmzeıı olma.fhır. 

"Devrek,, i viliyet merkezine 
bağlıyan bu şosenin iki tarafı 

derin uçurumlar çevrilmiş ol
duğundan otomobil bunlardan 
birine yuvarlanarak parçalan
mıştır. Otomobilin çukura aç
ma.sile husule gelen sademe 

okadar tiddetli olmuştur ki 
"Dreksiyon,, un kolu şoför 

Muharrem Efendinin karnın

dan girerek çıkmışbr. Şoför

den başka bir yolcu ölmüş, 
ağır ve hafif olmak üzere ye
di kişi de yaralanmıştır. 

Kozlu Yangmında iş Gören 
Halk Oldu 

Kozlu nahiyesinde çıkan 

bir yaniın 6 evi tamamile 

Zonguldak şofö1'le1'i arkadaşlarının kab,.ine çelenk kogug 

kili haline getirdikten ıonra 
ıöndürülmüştllr. Bir aralık 
büyük bir sirayet tehlikesi 
gösteren yangının bastırılma-

smda; belediyenin söndürme 
vasıtalarından ziyade balkın 
canıiperane gayreti imil ol-

muştur. Yangın esnasında 
şiddetli bir infilak vukua 
geldiğinden ateş sahasından 
takriben 600 metre mesafeye 
kadar bütün binaların cam
ları kırılmıthr. Nüfus sayiatı 
yoktur yalnız ateş içinde 

bnyBk fedakirlıklarla çalııan 
aahiye mlldürU yaralanmııtır. 

Alım~t 

Burada yapılan keten •Y 
kabılar ( 150 - 180 ) kurı1t~ 
aşağı idare etmediği b• 
ithal edilen ayakkabılar ( 
kuruştan itibaren satıla 

Bereket Senesi şu halde ellerinde yerli ~ 
bulunan bütün fabrika'' 

Kövlü Memnun Ama 
Fiatlardan Emin Değil 

Tecerli, (Hususi) - Geçen 
senenin müthiş kuraklığına 

mukabil bu sene yüz güldüren 
bir bolluk vardır. Her tlraf 
zümrüt gibi yeşil, çiftçinin se
vincine huc'.u~ yoktur. Fakat 
asıl düşünd~ren nokta bu is
tihsalatın nereye sahlacağıdır. 

Mesela Ziraat bankası, piyasa
da yüz kırk kuruşa satılan 

buğdayı beş lira üstünden ver
di. 

Banka, bittbi zamanı gel
diği vakit alacağını da bu mik
tar üzerinden tahsil edecektir. 

iflasa mahkum addedilmekt 

Hayvan Hırsızlığı Mesele 

T ecerli, ( Hususi ) - rfl 
muhite has olan hayvan hı " 
lığı, lehülhamt, nahiye mınt•r 
smda sönmüş gibidir. 
yakında büsbütün önüne g 
çilmesi beklenmektedir. 

Halbuki istihsal edilen btJğd 
yın bu fiat üzerinden satılıJld 
sına imkan yoktur. Şu ha~ıı 
banka, alacağına mukabil yı 
aynen buğday alsa fena 

olur? 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 1 

• 
işleri . ~t'gor?. .; · ı K11J.ın Ve Kalp 

. K_anlı K~vgalclr · Erkek Kadından Çok 
Şimdide Kü~ük ltilifı izzeti Nefsini Sever •• 

p li . 0 sın Nazarı Hindistan da 
Dikkatine 

... -~:alı OrtaldSyde Dere 
' C. ( 102 ) numarada oturu
...... ./."" lene giindil:a evime 
>elite erek çok zarar verdi. 
ı.,.111 lllir~c~t ettim. Müracaat
illedf lian hiçbar netice elde ede
~İ~çen ıün de bir l. o:nıuya 
l.. Old •te gitmittik. Komfu ya
"lti bir"iundan pencreeden evi
"'11tır, bırıızın tarassut ettiğini 
>ir...i koıtuk. Hırsız kaçb, 
' tf\. defa düdük çaldıktan ıonra 
teldi'':; k_ahvede oturan bekçi 
lbae b kçı ve poliı düdük ae· 

Fransa 
Harekete Getiriyor ledü Adil imzalı ı.ır rnç ( Atk Mektuplan 1 r ·· JU&Jor: 

ukadar geç mi gelmelidir? 

Şevket 

Din Ve Dünya işleri 
'iı::h.t 24-1931 tarihli gazete· 
fllııı 

1
• Bayram hakkında yazılan 

1ı:. ~ere dair fU cevabın kabu· 
Oll1\u r' •ca ederim: 

Lı ~•et, hükumet din ile dünya ........ 
'1e lllı ayırmıtbr. Ama eter 
Mı_. Üika11 olmaıaydı Sovyet 

-=-eti ribi bütün bilku
a.ı, te çahtanları Allabıızlar ve 

.... e ribi, ltirkaç kııma ayırll', fU 

...;: c:umarteai, ıu aah, çahttll'lp 
'-tır ei aiin dinlenme tatlll yap• 
'tttt:tı dı. Zorla din olmaz. H&kt
ltt lltlı namaz kılana kılma, 
,__: batana tutma, namaz kılmı
llatz. lcıI, oruç tutmayana tut de-

~Jramda, evvelden ıadakal 
-.

11 
.h~calara verirlerdi; kurban 

lofu eranı de namaz kılaa kaba 
"edlar.a verirlerdi, timdi millet 

eıuleşti; havaya para.anı 

::-iyor, hükumetin ve mil
ltl n nıenfeati olan hayırlı 
)ı ere veriyor. Oruç tutma
r,P na111az kılmayanlar, din bay
it Qaında, iıterae tatil eder, iıter-

etınezler. 

a....ua • Sina hath mafuaaıada 
odaca Oa1.U ı 

Ali Çav111 

Hindistanda 
Kanlı Kavgalar 

İngilizler nihayet Gandiyi 
halk nazarında rezil etmiye 
muvaffak oldular. Halkı tekrar 
birbirine düşürdüler. Şimdi 
Hindistanda kanlı kavgalara 
şahit oluyoruz. Gandi bu kav
gaların önünü alamıyor. Hil-
kümet bilakis, her vakit oldu
ğu gibi, bizzat tahrik ettiği 
bu kavgalardan istifade ede-
rek tekrar tazyik siyasetine 
başlamış bulunuyor. Hindistan 
hakkında gelen aon telgraf 
ıudur; 

Cavnpore'dı Karga,ahklar 
Allalaabat, 28 ( A.A. ) -

.. Timu Of laclia" auetealnln 

Al111an6atl11 dalrtllo tle,..lerini •milel ile •İren 6lr 
,,....,.Nil• bir de,.. s..ti~ Kızlar muilcige tempo 

· ltdlınilt .... puııorlar 
. tkiJ• mtlatetan M. Beck, 

rmnm Avuaturyanm V &rfova orta 
elçisini ziyaret eclerek Avua-

. turya hllkiimetinin Alman 
Awaturya gtlmrilk itilifı 

· laakkında hiçbir haber teblii 

etmemit olmasının Lela hüku
metini hayrete dtiçar ettiğini 
beyan etmiştir. 

Bilkreş, 28 (A.A) - M. Mi
ronesco, İngiltere, Franaa ve 
Çekoslovakya orta elçilerini 

~abul ettiği sırada Avusturya
Alman gümrük itilafı hakkmda 
vaki beyanatında Romanya 

nın alacağı Yaziyetin fU iki 
esasa müstenit olağım söyle
miştir. 

1 - Müttefiklerle tam bir 
itillf. 2 KtıçOk itil•fıa 

Baltkesir -Bigadiç Yolu 
Bahri ttıhtlidi tealilı•ttan 6tıhaeden Amerıluının •apdili 

geni ıemilertlen 6lri: a. lıerp ıemisi diinganın 
mllfterek bir hareketi. 

Viyana, 28 (A.A) - Siyasi 
m'hafil, Almanya ile A vuatur-

.... 8-ııkeairin Biratliç nahlyeainde 
~ .ıaçı dGkkiııında yemek yer-

en 6ii•lllı ıemuidir 

. bazı kaylünün baabühaline 
~ oldum. içlerinden bazılan 
._:sı borçlarını veremedikleri 
°"" bay.anluı aablıyormuf. Hay
"-a ol111ıyanlar da bapiı ile tazyik 
~ormut- Balıkeairden Biradi
~ dar olan yol on dart aene
.._ ~ beri teıviyei türabiyeai yapı· 
;::'!• bir türlil tat daıenemiyor
._,. Kırılmlf taıları zayi olup 
~or. Vergi borcu olan bu kay
&-. bu yolda çahtbrılaa daba 
• ,. ol111az mı? 

Halil /6ralıim 

..........._~--------------------
~ T AKVIM -==. 

'ıı 28 - Mart • 931 K ... ıa 

verdiği bir haltere 16re, 
Cavnpore karıqalıklannda 
6lenlerin miktan 27 mart ak
ıamı 124 kifiyi bulmuttur. 

10,000 kadar kimse, k6y· 
lere gitmek üzere Cavnpore' 
dan çıkıp uzaklaımıılardır. 
Bununla beraber bu tehirde 
vaziyet bir&J: dilzelmiıtir. 

Münferit taarruzlar azal
maktadır. Fakat, yaaıınlar 
ve yaimacılıklar devam et• 
mektedir. Şimdiye kadar ya
nan evlerin miktarı biatli ku· 
yumculara ait dnkklnJar da da
hil olduiu halde 200 kadar 
tahmin olunmaktadır. Ôldllk· 
leri yukarda bildirilen 124 ki· 
tiden bqka ytızlerce yaralı 
olautu da s6ylenmektedir. 

10 Aralıl Rud Vaziyetteki ıerainliie rat-
' llıkacie - nı9 17 - Mart - tS47 men polis Ye asker kuvvet-

\'-ııtt-. - k h h ~;Eaa11.n11.81
v S••:',' Vakıt·EsanJ-Vantt leri SÜ Un ye uzuru mu a· 

~ ... Akşam~2.- ıs .29 faza ya muvaffak olmuşlardır. 
'f. 5. 47 12.18 Yat11 1.32 20. 04 150 den fazla şahı~ tevkif 

eli '· 20 ıs. 52 lauıak • 3s 4. 04 edilmiştir. 

Küçük itilaf 
Faaliyette 

Almanya · A9Ulturya r&m
rllk itillfını akamete utratmak 
için 1nailtereyi Ye Cemiyeti 
Akva•ı alet olarak kullandak-

1 tan aonra, F raua, timdi de 
knçnlı itillfa harekete ıetirmit 
bulunuyor . 

f r•neaaıa merke&I Aft'llpa• 
da bekçi vazifesini 16ren bu 
ktıçlk devletler, Fraaaadan 
aldıkları emir &zerine A WI· 

turya, • Almanya itillfmı pro· 
testoya bqladılar. 

Din bu hususta plea tel
ıraflar ıu malimab veriyor ı 

Almanya· Avusturya GUmrUk 

ltilatmm Yaptığı Akisler 
V arıova, 28 (A.A.) - Ha- ı 

İa ...-.ında vtıcuda retirilecek 
~adi birliiJn yakında tabak-

jf~ edemiyeceii mOtaleuın
dadır. Bu mahafiİ, eYelemirde 

Macaristan ile ve Yu;oslavya 
ile ticaret muahedeleri akti 

için mtıızakereye ıeçilmesi 16-
ıumuna dikkati celbetmekte
clirler . 

Suriyede Kalp Paralar 
Berut, ( Hususi ) - Suri

yede taklit paralar çoialmıya 

bqla1D1fbr. 

Polia bununla fiddetle ala
kadar olmakta ise de l.irtey 
elde edememektedir. 

Kalp paralar ile hakikile
rini ahali de tefrik edeme
mektedir. 

Yusuf Reşlt isminde bir 
adam, elinde kalp yirmi beş 
k\aruşluk ile yakalanmııtır. 
Fakat bir netice çıkmamıştır. 

...... _ bir ......... ..... hlrka~ 

kasla ta ..... ., halana lçladea blrtal 
MYmlftlm. Bu • .. rıaı ona .a,t..Utl• 
umu llka,t kalllllf, ftrdlfl eklerde •o. teredat sleteralftf. luaua H•· 
sWle ....... aletleri içinde 1aaarkea 
O, IKaalardaa bihaber, adeta ı..aıaate 
ala1 edl1ordu. Belki hu flb-1.,.Uıdu 
wasreçer c11,. tarla tBrHl ul,retler• 
katl-ıp bekledim. 

~ uzua aylar bua bu ,olclan 
daaaeml açıkça ulahyordu. Daaerlr.ea 

çok acı ve J&l beallilml mabveclecek 
kadar deliceıine kararlar verdlrmlıU. 

Fekat beni eevmiyea; iatlhu kılıkla 

raıa,anıı blle benden eıfrglyea bir kız 

lçla hayatıma nihayet vermek. •••. neka· 
dar bottu .• Arada n birkaç ay daha geç· 
miftL Arbk ben oau dilfUnmllyordum. 
Çlnkl mevcudiyetimi, tam 8ı0mll ke· 
alna lltlf bir mah161r.tu. 

Kartı karııya geldlflmlzde beal 
ciddi r ıevdljinl, mahva na benim ıebep 

olacafamı ılS1ledL Bu flkrladea vazgeç• 
me1lnl 2 .. at mlltemadl ı8ıderlmle 

aalatmıya çalıttım. Şimdi bu 13:r.lerlml 

dU.is bir bebek rtbl tllnllyordu. Nlha· 
yet herıeyia bealm elimde bulundufaı· 
nu elyledl. Bunu tekrar ffklıl gibi 

nYmem lmkln ha~clade kaldıt& bir 
aada aa1ıl olur da ben onun dltUadUk· 
lertae evet cevabı wereblllrlm ?,. 

Ben sana blrıey a&yliyeyim 
mi oğlum, · sen hlll aeYiyor
ıun. Fakat gururun rencide 
olmuş, onu affetmek istemi
yorsun. Fakat aldanıyorsun. 

Erkekler izzeti nefallerlle oynanmaaı· 
na tahammDI edemezler. lıterler ki 
kadına iltifat ettıtl zaman o da aynen 
mukabele etaln. MailOblyet erketla 
kabul edemlycceğl fcydlr . 

Bu~Un aeılllnlıe kartı llkayt ola· 
bllmcnlı.Jn aebcbl bundur. Yokaa kal· 
btnhl blraa karıttırını:ıı , orada bu luua 
almaaını bulacakaınır . 

Hanımtegze 

• • 

Karilerlala4ea alchfuaas llfk aek· 
hlplanm 11rutle Mfredlyorua. ika .._ 
tanda beJ'Sh bir mektup Mf'Mllecek 
•• haftada bir defa G~ik " lbı
mate,.. .. ,ta1111da bet oa aektap 
blrdea aeıreluaacakhr. Çıkan aeldup 
eahlpleri lclarehaaemlae ufn7arak 
alklfatJanaı alablllrlw. 

« 
latanbul kızına; 
Geldiğiniz günün aabahı alzı 

tanımıttım. Bilmem neden pek 
botuma gittinizdi; yürüyütünüz 
rülüşünü.ı. bizim küçük hanımla
ra hiç benzemiyOl'du. Güzel olma
dıtınm biliyordum. Fakat sizden 
takdirle bahsetmekten kendimi 
alamıyordum. 

Sizi seviyor midim... Sev mit 
midim? .. 

Tam bir ay ıonra ldL Ken· 
dimde, bir kanaat haııl edecek 
kuvveti bulmuıtum. Evet, ıeni 
aeviyordum; ama bu ıevgimin 

naııl bir MVlfi oltlutunu bulmak 
liaımtlı. Nllaayet onu da bulmq
tum: S.oi bir ana, bir baba gibi 
sevdim. Nuıl bu •ev.iye ıatbnız 
mı? 

Evet .. ,ılacak bir aevıridi bu. 
Batka tlrlü ıevemezdlm. ÇinkG 
ne de olaa bir difidlniz. Burün 
detilae yarın mutlaka izzeti aef· 
ıime dokunacakbnız... 

Trabzon çocula 

1PL1 K. 

I' 
1 

-BEZ 
Avrupa Malından Dalıa 
SAGLAM, daha UCUZ 
Büküsüz (Vater) 
Kıvrak (Ekstra ) 
Katlı ( Retor ) 

iplikleri 

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

--------------------Her türlü çabukluk ve kolaylık gösterilir. 

zi1111 aınıısı ııını 
RlERSUCIT FIBlllASI 

Posta Kutusu ( 61 ) Adana 
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!,debi Tefrikamız No. 19 

IARTERUİL $~!OSU HORTLAÖI 
MÜELLiFi: 

Oskar Vaylt 
8· -. Asıl aiz anlamıyorsunuz. 
ıze dair hiçbir şey bilmiyor-

~uz. Bence yapacağınız en 

~~i fcy. buradan Amerikaya 
brrııp bıraz malumatınıza art-

anazdır. 

&.b... aize meccaneD pa-

MÜTERCiMi: 
Mes'ut Cemil 

saport verir ve her nevi ma
nevi maddeler üzerinden gayet 

•ğır vergi alınmasına rağmen 

gümrükte zorluk çekmezsiniz. 
Çünkü bütün memurlarımız 

demokrattır. Temin ederim ki 
Nevyorkta bllyOk bir muvaffa-

ki yet kazanırsmaı. Orada, 
böyle piri fani bir büyük ba
baya, bilhassa bir aile hort
lağına malik olmak için bin
lerce dolir verecek insanlar 
vardır. 

Hortlak yüzünü buruşturdu: 
- Amerika beni sarmaz! 

- Şüphesiz! Bizim harabe-
lerimiz ve antikalarımız olma
dığı için memleketimiz sizin 
hoıunuza gitmez. 

Hortlak müstehz.iyane başını 
kaldırdı; 

- Nasıl! barabeleriniz, anti
kalarımz yok mu? Bahriye filo· 
nuz var yal 

Virjioya müofeil kapıya 

döndü; 
- Allaha ısmarladık. Ben 

gidiyorum. Babama yalvara
cağım ve küçük kardeşlerimi 

bir hafta dahamektebe yollat
tırmıyacağım. 

- Ah1 kuzum gitmeyiniz Mis 
Virjinyal diye hortlak haykırdı 
ve yalvardı: 

- Ne olur biraz oturunuz. 

Okadar:yalnıı ve bedbahtım ki 
ne yapacağımı bilmiyorum. 
Uyumak istiyorum ve ah, 
uyumak mümkün değil! 

Virjinya hayret etti : 

- Amma da iş. Neye müm
kün değilmiş 1 Girin yatağ, 
söndürün lambayı. Hooop işte 
o kadar. Bilakis uyamk kalmak 
bazan nekadar güçtür. Hele 
kilisede mesela. Fakat uyumak 
için hiçbir mUşkülit tasavvur 
etmiyorum. Bunu kundakta 
çocuklar bile bilirler ki hiç 

te zeki değildirler. 

- Ben üç yüz senedenberi 
uyuyamıyorum. 

Diyerek hortlak derin bir 
kederle daldı. Virjinya güzel 
mavi gözlerini nihayetsiz bir 
hayretle açtı. Hortlak devam 
etti: 

- Evet, tam üç yüz sene-
denberi ve okadar yorgunum 
kit 

Virjinya birdenbire ciddi leşti, 
küçük dudakları gül yaprak
ları gibi titreruiye başladı. 

(Arkası var) 
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MASONLAR 
Masonların İki Türlü MücB'IJlıeratı Vardır: Bir 

Bu Mücevherler Hangileridir Ve Ne işe Yarar? 

BORSA 
sr-_, ___________________________ ,_,, ______ ,,, 

lltaabal 28 Mut lt.11 -Ka,._..,_ 
NUKUT 

lat.u. 
o.aar ~kaa 
21 Fraak ,.,. .... 
• Llnt ltaıyaa 
ıerr-k~ 
20 Drahlll v-.. 
20 Fraak l..tçn 

• ıtn,-
211,-
1'1,----il,,_ 

SS,51 
as,-

Sinemalar 

Ba,andea itiltuen 
( tEffVET KURBANI ) ıtW auaaaa pheaer bir ftlmla ,_.._.. tJt' 

YALAN l
k.ısmı Müteharrik, Bir Kısmı Gayri M~teharrik. 
______________________________ 21 ______________________________ __. 

... y.tl t....myeal bAflncla : E M 1 L 
t .. ao et.it oWllfu bu auuaa m.. U1'Ell RALSTON 

• ı.... a..ı1 ... 
l Florla Felemenk 

11,-
IS,-

- Mahfilde mllceYlaerat 
•ar mıdır? 

- E•et o.tada muhterem. 
- Bu mllceYlıerat kaç ta-

..-? 
- Altı tneclir latach _.. 

terem. Bunlana içi mltelaar
riktir, dipr içi pJri mlte
laam1dir. 

riye, lemaiye Ye kademiyedir. 
- Bu ifaretleri Dİçİa , .. 

perlar ve neye yarar? 
- ltareti 1aVDiye içiDI 

cllloaiye, ifarell bllmiye .... 
iatemiye, ipreti aadriye refik 
biraderlwia ifaretiae cevap 
venniye, ifaretl l...ıye mlp
tecU ft nRld.ha ipnderüd 

anlamıya, ifareti kademiye 
mllptedi ve refilderia JGrlJlt 
leriai tayine yarar. 

- Bir mahfilde kaç ,_.. 
cen orcla? 
-O~ penc ... ...-.. 
- Bu pencerel• llaWi-

U. ...... cilletiadeclir 1 
( Arkut Hl 1 

- Mntebarrik oı.. mlce.
wler laan,Ueridir? 

- Oatada muhteremia l&e
riade bulunan 16aye, 11U1n 

enel biraderdeki mani•ell. 
nazın sani biraderde bulanan 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * 

fa)ml. 
Size Tabiatinizi Sögligelim ••• 

- Gayri miteharrik olan
lar hangileridir? 

- Resim tahtua, yontul
mut mDcelll mik'ap tat •• 
ham taş. 

- Mahfildeki mntebarrik 
mllcevherat nerelerde kullanı
hr? 

- Glnye, bam taşlan yon
tup mik'lp şekline koyarken 
zaviyei kaimelerin tayininde; 

Maniveli, yontulmut taflan 
afld ve birbirine bitifik bir 
nziyete koymıya, 

Şakul de Mason binasını 
tqkil eden taşları amuden ve 

muntazaman yerleştirmiye hiz
met eder. 

- Mahfildeki ıayri mtlte
harrik mllcevherat nerelerde 
kullanıhr? 

- Re8im tabtalan. baailer 
için itlerin tertibabm tenime ; 
yoatulmut mik•ap tq. nıfilde
ria allt ve edevabnıa billnme
IİDe, Jaam tq da mtlptedileıla 
H suretle çalatacaklannı tali
me yarar. 

- Kaç kısam bir bani 
vardır? 

- iki lwıam. Bir imim 
kendilerini nazari, diler lmau 
ameli addeden biraderler. 

- Nazariyundan bulunu 
Masonlar neler 6jTetirler? 

- imanı , cemiyet içinde 
1evilecek bir adam haline p
tiren sebepleri tetkik ve tekl
mnl yolunu 'f6aterea ldet ve 
ahllkı talim ederler. 

- Ameli Masonlar kim
lerdir? 

- Bina yapan ifçllerdir. 
S - Sizin refik birad• 

oldajuauzu nasal bileyim? 
- Verecejim İfaret, eli

nizi .karken yapacapm 1aar .. 
ket Ye slyliyec:ejim lrelia .. 
lerden. 

- Refik biraderler içia 
nekadar İpret vardır. 

- Llyuat veJAyuhu. Fa
kat bqbcalan bepir. 

- Bu lfaretl• haaıife
rltlir? 

- SaYDiye, kelAmiye, ucl-

Bbe ._....._ ıta•.-•aı .... T~ 
atlalal ebe ..,U,.wllrla. Fekal ıta· 
derileeek nala taWI ..... ~ 
llamdar ld altehua• ..... altalea.,... 
ela utaya ......... 

Jf. 
TaMatlerbııl lfqwaık ._.. lıılırıe 

raf• ... derea Wr ._.. --.. ..... 

haldaacla mlt•h• ... -·-· ..... ._ 
llfAte1• 7U179ftS: .. 

Şabtın Efendi ı z.ki ft 

1akindir. Şu- . 
lataıılık yap
maz, keadinJ 
16stermeden 
aeuizce ÇÜtar 
ve tuttujıa it 
lberinde mea
featini idrak 
ederek ..bat 
,a.terir. Para,. 
iaraf etmez. Rl-
fekuına aamJ. 
miyet Ye itimat telim ..... 
Te•di edil• ...,. .......... 
et.eainl bilir. 

« 
U,.Jct. F•it ,_., A~ 

- ve DatiJatkir-
*· HerteJI 
kolay kolay 
beyeamez, 1a
mimlyetial i.-
raf etmea, rtl
fekuuu inti
hapta mllf)dıl
pe11nttir. 

Keadi itlerini 
blnat takip 

eder. Menfeatlerini ihmal 
etmez. Ve faydaaıa ,eylere 
iltifab yoktur. .. 

Sahalıattin B11~1 Zeki. ,e
Yik ve ablı .. -
clır. Tavır ve 
hareketleri Hri
Clir. Biqey lbe
r iade karar 
etmez; fikirle-
riai alratle tu
hilı ye tebclil 
eder. Slall Mv-
melde beraber 
intizam kuyu. 
dabna kartı kısmea lheelcWir. 
Arkadatlann• muziplik eder. 

T arilıi Tefrika No. 13 Yazanı A 

OLUÇ ALI BBIS 
Kıhç Ali Paşanın Habı alan 

Soara •ıra Brogacllaoya ıelmlf. 
Bunu ela kulaYrak batlayıp ••Yeli 
atzaaa, bvaanu Ye kulaldanna 
U.mifler, bir ••ce a,te bırakıp 
.a.I aabala Raclo. kaclirl'alllll.D 
....._._ clealH lıo111.w•ltler 

ve bf, rlıel aalattaktaa sonra 
çıkarmıflar, l.tlhkimlara tq ta
tıbnıtlar. Nihayet bGk6met blna
•ınan ininde bir diret• batlaaıp 
dert.ı ~Cif, için• 1aman clol
dunalarak atanbula ,aaaerll•lf. 

Ari/ Beltattin Ng: H•a• 
"........eı..a 
nazik&nedir. 
MDtklllt ._ 
tehlike,. mib
net •• mua
hlme k&lfl mu. 
kanmetf, ya
rabca kudreti 
zayıftır. Glrlll
ttlcl ve ka~ 
ıaca değildir. 

l 
Herk..te iyi ıeçinmek iater. 
Para ifleriıade f6dl tok Ye 
::lam itimattır. Bqkalaruaa 

akkllm etmek tema1tHll 
yoktur. Menfeatlerini ihmal eder. 
Para,. ibtiyatklrane aarfetmez. .. 

Ktuabo:da .W. "''l•i 6.j : 
Haya)per•ttir 
Bir it lzeriade 
azua mllddet 
kalmalıidemez ...... ,.. ..... 
elan. menfeatf- -l-'111 

•• 1IJl1lll bal
madaa yapmaz 
bedbin Ye nev
mit değildir. 
Mue.r varlık
lan tercih ~der. Ştihntt 
temeddllhten, hazzeder, filü 
hareketleriai itimadı nefisle 
tamim eder. Huıuaiyetine mn
dahale edilmesinden ıinirlenir. .. 

Ankarada Sabri Beg: Ağır 
bqb ve mah-
cuptur. Keadi
Dİ aayclirmak 
ister, izzeti nef
sini Ye haysi
yetini muhafa
za etmeıini bi-
lir. Kadın me· 
aailiade k ı s
lwaçbr. su i 
muameleye 
mukabele ede. Hakareti haz
medemez. Eğlenceyi ihmal et
mea. Mtlkrimdir. Daha ziyade 
ameli ve .... ata taallak edea 
itlerde mUYaffak olur. .. ..... ....... ..... u.a.n.ı., 

.. hın·w en• pcılktiji ipi 

... rı•a ,_" ...... ,...__. 
laaııu ım ı ı« ' it# llat atr-.11 ... 
ttı•'- .. 1taaı.•ar .....,_ ı•aalll 
tir •• .,_uta ................. rica ...... 

Çıfıt herif bunu hak etmltti. 
Çlnldl kendi•l de etli mlalGnaan 
hacıyı bayle 8ldlrtmlft6. 

Ula Mu•tafa pqa ona hem 
keacll canını. hem de a•kerlertnln 
cananı batıtladıtı halde onun 
1aptata ldlatahlıta bakınız 1.. Ben 
oı.aydım herifi kırk katırın ar
dına batlatıp daj'larcla ıilriltGr
dilm. 

Venedikliler [kumandan Bro
••dinonun derisini ele geçirmek 

için çok utratmıılar, fakat ya• 
kab1a•a•lflardı. Hatta Papaya 

ıe Koroa ç.ko.ıo.ak 
1 ŞUia A_.t_,a 
ı ..,...... AJ.ua,. 
t Zeletl LıWn.. .... ~ 

• Dlaaw Y•aaıa.,. 
ı ç.., ••• , ...,.. 

KAMBiYO 
ı....aı ........ ..... .., ......... .... 
.... ı ....... ,,... 
..... , •• UNıa 

.... 1 ....... 
Cbı aa 1 • • Pnıııılı 
..,,. l • • ..... 
AmaalHf l T. • Plaala .... ,. ........ ......... 
v ............. 
....... t.F .... 
...,.. ıç.. ........... 

Kiralık 
Efliniz 
Var Mı? 

127,-
11,-
sı.,.,_ 
-.ıs 
75,-
,-

ıa
l,C71t-

11 ·t-71 ••n .... ·-117"5 .....__ 
""' ..,. ,,,. ...... 

ilkbahar Ye yu geliyor. 
Herkes ayfiyelere çekil
mek tlzeredir. Fakat eY 
arayıp bulmak içia stm
lerce dolqmak, Yaldt by
betmek l&zımcbr. 

Biz hem kiralık m olan
lan, hem ey kiralamak i.
tiyenleri bu kfilfetten kur
tarmak iatiyoruz. 

Kiralık eviniz mi nrdır? 
16 kelimeye kadar ldlçtık 
bir ilh baliade pzetemi
ze bildiriniz . Biz bunu 
26 kurut mukabilinde o
kunaklı bir tekilde ıaze
temizde ilin edecetiz. bı-
IWllZ 16 kelimeden fala 
tutana laer kelime içia 
bir kurut lllve ediniz. 

Sayfiyede e• mi kirala-
mak i.tiyonanuz? Ba arzu
nuzu bize bildiriniz. Ayni 
terait dahilinde ıuetemiz
de il&n edece!: 

Bunun için i elıanemi
ze kadar _gelmiye de ihtiyaç 
yoktur. lllnmızı mektupla 
ve 6cretini posta pulu ile 
gönderebilirsiniz. 

Bir telefon da kifidir. 
Telefon : 20203 

lktısaeı Acenteliklikler 
1 Ankara 28 (H. M.) - lkb· 
1 sat vekile ti ( l 931) senesi bilt-
1 çesine Pire, lskenderiye, blik

ref te birer ikbsadi acentelik 
teıiıi için tahsisat koyacaktır . 

Gaip aramyor 
Beyazatta yeni Safa otelinde 

1 bulunan Bartınlı Ali Ef. İzmir
den gelen Kadriye hanımı 
Küçllk Mustaf apqada Rıza 
kaptanın erinden alıp fittiği 
ve adresleri bedce meçhul oldu
jundan bilen vana adresime 
insaniyet namına bildirmesini 
rica ederim. 

~...-. .. , ..... tal ... 
1.a- Yeal Safa .telbule, l.alrll ı 

Hisegin Remzi 

ea•ualak ettlti için ter•aneye 
hap•edilen dominlken papası bile 
buna çalmak için neler, ne di-
zenler kurınuıtu, ·ama blr tGrlü 
meramana nail olamamıttı. 

Bununla beraber Kıbnıtan 
bu taraflara relen öteki haber
lere bakılarsa vaziyetimiz hiç te 
iyi detildi. 

Lila Pqa ile adaya çıkan 
bütün erkin •• Gmera yan 1relip 
keyiflerini çatmaya batlamıılardı. 
Gece fGndOz ıarap yunrlamak
tan, kadınlarla bot bet ecllp b-

COOPER rtM "ylk ... 'atlmlar iftiralı ıetmiflnlr. ( 1 • 1 
J B A N N 1 N G S ) la ita fl1a4e ,Wnlft deha •e • ....

.. a'atklraae ldç lth' fll•ule ıhtent .. lftlr. 

Ş.a.udeb&fmda Ayuofta• 

HiLAL ALEMD 

Mart Salı ve 1 Nisan Çartamba akfimlll' 

M E L E K sinemasında 
• .......... ı_., Hrttea •• ........ alrelıık.. ••ur ,,.. ....,.a 

DON KAZAKL 
PLATO F F' un 1 inci ve 2 inci konserleri 

...... kouer ıeeelerbMle alaema ııs.terllme7eeektlr. 

Fil• tJar • Bnyuar localar 15, •aUıoa localar 11, Parter S, H ...... t 
• •• balba meftll• l 112 llradar. 

Haftanın muvaffakiyeti 

MELEK SiNEMASINDA 
• Vlyaaa opereti • lllefhur tenoru 

SCHMIDT'in 
taıanni etmekte olduğu 

BiR H A F T A L 1 K S A A O E T 
G E C E L E R I ) filmidir 

Ônilmilzdeki çarpmba alqanu 

EL HAMRA SiNEMASI 
.. S E N 1 S E V D 1 M " filmi.n.in parlak mümeuileti 

MADY CHRISTIANS'ı 
- •uaua• ehli •• tarlnla eaewl ibdaı .... 

SON BATIBA 
DAS SCHICKSAL DER RENATE LANGEN 

fenallde glhel filminde takclim edecektir. 

Muallimlerin 1 Tiyatro Ve Sinema!' 

s eviye si DAROLBEDAYI TEMSiUJll 

Bu akfaa ISTlll Und Muallimlerin Yüksel
me :;İ için Neler 
Düşünülüyor? 

Maarif Vekileti, muallimle
rin fikren yükseltilmeleri için 
maarif idarelerineJ bir mubbra 
göodermiftir. Bu hususta ıun
lar yapılacaktır : 

1 - Muallim birlikleri 
muallimlerin fikren yükseltil
mesi için birer kütüpane tesis 
edecekler ve birliklerde her 
hafta mesleki ve terbiyevi 
konferanalar verilecektir. Mu
allimlerin seviyelerini yükselt
mek için Mitçelere konmuı 
olan tahsisat muallim birlik-
lerine alınacak kitaplara sar
fedilecektir. 

2 - Her Yiliyet Maarif ida
resinde Maarif veklletinin 
vücuda ıetirdiii ıeyyar kntn
paneye mtlşabib bir ıeyyar 
ldlttlpaae tesia edilecektir. 

3 - Maarif eminleri mual
limleri okutmak için ne fibi 

ylf •llrmekten batk• dlltGndllk· 
leri ve yaptıktan feJ yoktu. 
Herifler derhal ınıemiıludL 
Ôyle ya... Şarabın cennetine •~ 
mıılardı. Bayle yerde ıarap içip 
buz ıibi körpe kadın kucakla
mayıp ta bqka ne yapacaklardıL 

Burada bacı•ı da hocuı da 
bqtan çıkıp kuyruta dolqmıılar. 
Koca •ankh mGftQ Efendi ••ba
bın bqında kadı mollanın e.U.a 
dOtilp içkiye baılarmıtlar. AkfUD 
çlSklace ele kadı molla mOftl 
ifeadlDia eYIM ı.U, reoe yarı• 

aaat 21,30 da 

BALAYI 
S perde komedi 

Naldadeaı 

L Galip B. 

~~ m ~ 
l 1111 I 

Glfe " rl'lla 
••at l t 1 iti-

baren •• ,•ktır. 11111111 
Al.KAZAR - Parla damlan al~ 
ALElılDAR - lmperatorua Ya.eri 
A S R 1 - Bir fahlf enin hatıratı 

(Matl11olerde varyete} 
ARTlsTIK - Hayata laa 
ETIJVAL - Beklret Koac .. 
ELHAllRA - lleate Karlo 
EKLER - Yuaaa tlyatr• t,..,
FRANSIZ - Yuaaa opereti 
GLORYA - Aralaıdı kııı 
il A J 1 K - Kara taltw 
il E L ! K - Bir haftalık ıaaclot 
:.dı.LET T. - Nqlt 8. 
lllU.I - KıraUçenln -.ka t(lll 
FERAH- V • ryet.,20 luaımlı' blJll' 
OPERA - Senerl itik 
ŞIK - -.,ı. .. blla91S 
HLJJ. - lapetatenaa Ya_.,. 

(HIW O......, - BaiUt --~ 
tedbirler alcbldanm ~ 
Vek&letine hemen bildi~ 
lerdir. 

lanna kadar çakafta,ap el~ 
11Uf. BUDlana itile arık kal~ 
saat yokmUf. it 

Bunları g6rilncc ukerlet ~ 
dururlar mı ya! •• Onlar da 1110ftacl8' 
kadı mollalar aibl pce ,00 J' 
kadın OJllabnaktan, f81'•P _ _.., 
•arlamaktaa batka bir it ,.,_ • 
yorlarllllf- Ba lıep..zeli~ 
kadar lazıtmıt ki ukerlet 
tutuımıya bqlamıtJars .... 

- MlftGnlln fU'•ba • 1 

fGzel, kadı mollanınld mi? .. 

Arlcall -
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KAN DALGASI 1111 
a;· Bhii;ük cii~1~lkar1ığ;n =sii~0iin 

Dünya Hayret Ediyordu •.• 
' ~er~ kan kusturmakla, 
~taraftan da albn !iyen 
~ tadır. Fakat siyaset 

Upa, bu cevabı vermekle 
buaber, (HaJJaçyan) ın evinde 
Robini bir köşeye çekiyor, 
ona bu mOcadelcden vazgeç
mesini niyaz ediyor.. Bu m6-
cadelelerin kendilerinden ~ya
de umumun iatikbalini lb:erin
de fena tesirler yapacağım 

möylöyordu. 
Upaıım bu zahna anlayan 

Robin, onu bu ihtarından do
layı da tiddetle tevbih ettik-
ten aonra: 

- Siz mi bana a•ul öğre
teceksiniı Safo ... 

(Arkaaı ·ıar) 

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

~n."· Komitecilerin ellerini 
Mr.d rını bailayıp lstanbula 
top.._ ~rnıese bile, Bulgaristan 
~ ıtndan çıkanp atmıya 
~ olunabilir. O takdirde 
'-en~~ komiteleri, büyfık bir 

"'fr •••k• kaybetmiş 01·n•• j Bugünün Meselelerinden l 
lılll Panın bu fikri çok ma· ... ---------------------....! 
~e ~anbkt idi. Bu noktai B M Q) 
~t!eınaen Bulgaristanın ıer- Nüfus Siyaseti öyle İ ur? 
~ rftvenerek komitenin 
~ efkAnna, mazi ve is
~ e dair konferanslar ver
~ki mahzuru komite de 
~ idrak etti •e Lipamn 
"- . ittirak ederek Robinin 
~ llnat etüji korkaklık vu· 
~ ittirak etmedi. Fakat 
~L daha ziyade temayUz 
tbai.~. ilminin ft f6hretinin 
~&Gela daha fllrliltlllll bir 
':Jh b..ıe .. tinaek için 
'RiPI ile m&cadelede 

L _.. •baiye karar •ermiftl· 
.. ....., homba bacliaal, ye-
~ eald dtbayada, yalım er
i.--eri deiil; Osmanlı 
L_"ratorhapnan nerai oldu
~bile bilmedikleri halde 
'- Hamidin lmniai ifitea 
.... lllllleti ifral eden bGylk 
h. t:*• obaQfbl. Bitin clDD
'- '-eli.eyi yaratan, Sul-
~":! pbi .ı...m bir 
aL el matan ldmaele
.... tlt-'etldrlaldarma ait ~ 

~--...-.. Relma; .... 
.L_:"llda " hialeriain •erdill 
~ ~ llatiyasla, bu bDylk 
~ tek bir kahraman 

~-=~~:: 
~ •• fWU'U bir tanda at· 
~.ı~ .al ilim " tehlike 
--~ tam kalbinden ...._....-.k için Upayı u aman-

\.ir yerinden yakalamıftı. 
~ ~ Upa Ripatea açık 

"'1 aorayor ••diyordu ki: 
.... ,.._h ·~· •• "'ti '-C emaem mavınealDlD 

hlıa.ı taeceii saman, arabada 
h.._ ben bulunacakbm. Lipa, 
~da aadece bir yardımca 
'etiııde kalacakb. Bu, ta
h:~ mllzakere edilmit Ye 

~""-ttınlmqb. Ha!ta, cuma 
la(.' . aabahı, Upa aellmlıia 
'- L~ekte tereddnt ediyor 
H... ~ ile e•d• kalmak ia
""JOrdu. 

~ N~~kiın bunu hiueden Jo
' ":8diaine aormut (galba, 
~bnek iatemiyonunuz.. ) 
I.._ o da, (bakalım!) ceva· 
~~· Hal b6yle iken 
~ iti bana bırakmadı?. 
~bennem makinesinin 

lJ benim elimden aldı?. 
'- ,;,.,., buna cevap veriyor 

'llJOrdu ki: 
~~Ben, bir kadm aafmdan 
-.:'"Ulll. Bukadar mnhim " 
lib~~ bir meselede Robin 
~ IUıirl1 •e lnerik bir kwn 
~ '1aÜ ve tqentlf g&tte
"-. eal ihtimalinden kork· 
~ ? laazilc dakikada; ko
clat, hır korku. ufak bir tered-
lae ;!.eaaıniyeblz bir buhran; 
o......-:. fellketlere 1ebep 

Bütün Memlekete 350 
Dispanser Lizım iken 

2 Dispanser Var! .. 
<Bat tarafl ı 1a.ı .,, .... ) 

Peyderpey nepedecejimiz 
ba muamellttu çıkan netice 
fUdur ki, bu •adide be1'14=ye 
yeniden bqlamak lhımgeliyor. 
Diyorlar ki : Medeni memle
ketlerde her 20 bin kifiye bir 
diapanaer vOcuda ıetirilmiftir. 
Şubalde lnanbulda 35 - 40 
cliapauer dcuda ıetirmek IA
sımdır. Halbuki burada biri 
lıllk6mctin, cliieri Verem ml
cadele cemiyethaia olmak Ole
n topa topu lld diepnrıer 
Yardır. 

Frawdakl nrem 411.pu
Hrlerl ise (7SO)dir. S..ator
yomlar, ••rem aekahetaneleri, 
çocuk yuvalan ela bqka. 

l.tanbul diapanaerleri • ld 2 
tanedir - tehrin hutalamaa 
bakmaktan lclzkn clifer Till· 
yctlerclen akm eden veremli 
kafilelerle hele lıiç alikadar 
olunımıyor. ÇnnkO yatak yok, 
çllnkl lautanelerin teıkillb 
mtıaait '4eiiJ. 

Gepn g6n bir tesad&f ae
ticeai uğradığımı& Y erebatan 
dispanserinde g6rd6klerimizi 
bir de iliz (6rmUt olsaydınız, 

kim bilir ne derece mltee..tr 
olacaktınız. 

Bu, bin bir bdbahttan biıi
nin hikiyesi de ıudur: 

Rizeli llyu isminde biri bir 
mftddet eneJ buraya ıelmif. 
Maranıoz)uk yaparken ha• 
taJanDUf. Doktorlar arkaam
dan iki kilo au alm.,Jar. Bi
riktirditi para ile bir mlddet 
(Su Jorj) hastanesinde yat
IDlf. Paruı bitince Riıey• 
aibnif. Fakir ailesi byua 
huamallllf. V uiyet tehlike 
sWermif. Kudetl borç ede
rek hyuı almıf, l.tanbula 
ıetlrmİf. Belediyeye hat yg. 

rah•ut· Hutanelerde yatak 
bulmamallllf. Kiiçlk Muatafa
papda Ruim kaptan İulia
de bir heıaterial lautap 
eYiae alm11. 

Y erebatan di.panaerine ıe
thmitler. Bir teaadtif bizi acık· 
h bir aahne ile karplafbrda. 
Hastanın kardeıi aiJıyor 'ft 

7alvanyordu: 
- Aman doktor, kardetim 

ıoğuktaa butahktan 6lecek. 
Fakiriz, hastanelerde yer bu
lamadık. Aman kardeşime bir 
yatak .. 

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

TOMBALA 
Müsabakamız 

DON 
ÇEKiLEN 

NUMARALAR 

49 

71 

1 

-..1ııa••••u laer .._ 

Tombala 
Müsabakaya Her 

Zaman Girilebilir 
Şartlar Basit Ve Müsa
baka Çok Eğlencelidir 

Ayın 7 nndea itibaren tutld 

ettltimlı tombala mOHbakamıı 

deYa• ediyor. Bupn• kadı ı 

~kU.. aumaralar ıuaJardır: 

(17), (81), (52), (27), (13), (74), 
(41), (62), (Sl), (21), (7), (78), (42), 
(22), (58), (6S), (33), (44), (88), (40), 

('6). (23), (70), (24), (8), (32) (67), 

(16), \'W}, (4'), (19), (68), (80), (5), 

(38), (8S) (18), (20), (79), (59), (3), 

(26) (3), (26). (49), (71), dlr. 

MBıabakamııJa karb dolan lıer 
brllmlı matlalca bir hediye kaza. 

..,_ _________ , ucaktu. H...,.,._.. pelJ ~ 

Rus Dompingi 
Karşısında Biz 

( Baş tarafı 1 inci aayfada J 
Hatta harici ticaret ofisi, 

madde ile gösterilebilecek bir 
damping yapılmadıinu da söy
lemektedir. 

Rualarm (Dampias) yapar 
flrilndakleri madde, çimento-

• dur. Raa çimentoeu, ylik•ek 
alhnrlk .,ermaine rajmen yerli 
tabrikalardan elli kanat nok
aanana satılabilmektedir. 

Bundan batka Karadeniz 
aahillerinde metresi (15- 20) 
kuruşa bir nevi Amerikan bezi 
ayarında Rus bezi sabJmaktadır 
ki Rusların yakm bir atide bu 
bezlerden lstanbula da gönd~
recekJeri söyleniyor. 

Rus TUtün ihracat' 
Ruılann Türk tntllnlerine 

rekabeti meselesine gelince: 
Yine Ticareti hariciye ofisi Rus 
tnttın lhracabnın bizim ttıt\ln 
ihracablDll Uzerinde mlleuir 
olmadığını aöylilyor. Bunu ıöy
Jerken de iddia ettiği nokta, 
Rua tntnnlerinin qağı neviden 
olmasıdır. Yine ofilİn beyanına 
göre bizim Almanyaya yap
tı;ımız ihracat, ıcçcn senekin
den aıağı olmadığı gibi b&tün 
Balkan memleketlerinin lbra• 
catmdan da faıladır. 

Rusların kauçuk maddeai 
lzerinde dampinıleri ••na da 
bu, bizi doinJdan do§'ruya 
a!Akadar etmiyor, çllnkü bizde 
kauçuk iıtibaalib 7oktur. Rua
lann bu kısım mamulltının 
bilhuaa gelecek sene Avrupa 
UDayiine kartı teairinl r6a

eği MSyleniyor. 
uslar Yunaniataaa kömtlr 

Daraç ediyorlar. Bu ihracat ea 
llyade lnıiliz ıüıatırlerine telir 
:rapıyor, çlnkl Rua kömürleri •mm kömlrlerdea nevi itiba
rile ayn, lnsmz kOmlrlerine 
._.emektedir. 

ualarm. Bunacla yapılan 
tekerlekli köy arabalannı 
~ harmde Ruıyada yapb
nj> ucuz fiatla satbklan ılyle
nlyona da ba f&yİa hakkında 
mlabet ve esulı malümat yok· 
tur. 

Şeyh Zeynullah 

BIKAY 
---- --

Bu Sütunda Her gün 
MGtercimi: Safiye Peyman 

KARA KEDİ 
O umu shel bir ktıçUk l Gl\nllıa birinde hir ıençlt 

metresim Yartlı. Evlidi, fftphe- tanaıhm. Üç ay bu geoclt 
ılz, çtmka _b~im .umumi ~- arxuaunu yerine 2etinnedim. 
!ardan müth_if bır nefretı~ Fakat git side inaamn iradem 
vardır. Hakıkaten_, h~rlcesan de elden ıidiyor. Hem ben 
malı olmak Ye hıç lcımseye b · · d b _,_ 
. 1 k "b' "k' k n ı u gencı sevmıye e af'"I• 

aıt o mama f1 ı ı ı at mu- 1 h 
naaebetsiz bir vaziyette bulu- mış .m. 
nan kadınlardan ne zevk ah- Nıhnyet bir gt.ce el'İme 
nabilir? Hem de, ahlak tara- gelmesine mlisaade ettim. Be
f ım bir kenara bırakalım ben ni kucakladı. Ben saadetimi 

1 

boğaz tokluğuna sevdadan daha faz.la hissetmek için ıöı.-
birşcy anlamanı. Bu biraz mi- terimi kapanuşhm. Fakat bir
demi buJandınr. denbire aıçradığım hissettim. 

Evli bir kadım metrca edin- Bir çığhk; 6mrümde aklımdan 
menin bilhassa en cazip tarafı çıkmıyacak bir çığlık kopardi. 
ıudur, o, aize, bir. ev !çi, Gözlerimi açınca ne göreyim? 
kocadan tutun~z da hwnetçıye Kedi, lşıkımın 1Urabna sıçra
kadar herk~a . ~trafınız ~a llllf •• bir lrumq yırtar gibi 
pervane oldugu, sızı ıımarthgı b • · · · 
bi i . . O d bn.uı._ Cf pençeııle derısmı parça-

r ev çı venr. ra a muu la b y w ·b· k kı 
zevkleri yan yana gelmif bulur- llUf • •pıur 11 ı an a -
ıunuz, aşk, dostluk, hatta yordu. . 
baba olmak. Sofra ve yatak Ben kedıyi tutmak istedim, 
ı.evki biilba aile aaadetini fakat pcnçeıini bırakmıyor ve 
temi~ eden ıeylerin hepıi. beni wrmıya kadar vanyordu. 

Benim bir zaafım daha Yar, Nihayet afkeyle onu tuttum, 
o da, metrealerimin kocalannı çektim, açık duran pencereden 
ıevmek. Hatta itiraf ederim dıtan fırlatbm. 
ki idi ve kaba bir kocam Za...U. Afikımın yüzttnD 
olan kadın, nekadu ~vimli yıkarken, bir de ıörcyim ki iki 
oluna ol.un, hoıuma ııtmez. gözll birden oyulmuştu, iki 
Fakat kocuı ntlktedan ve g&zft birden ı 
aevimli bir kadına çıldıra1ıya H tan • · 
Atık olurum En mtıkemmel doıt- b ••ld eye b~mıye mec-
la L• ı buld k k ur o u Ye ır sene aonra 

nnn DVY e um Ye er e ._ldli. E . 1 L k d' 
· · · k dma "--'- 1. v vıme a mıa ve en ı cmaımn a ml&llCl••f& aa· . . . 

bul etmez bir tar:da faik ehmle bakmak ıatedım, fakat 
olduğuna blyle htıkmettim. o aec~~eabe~ ~aa kini var
Kadın, canınızı aakacak Jıerteyi ~Jf 11bı teklifimi kabul etme-
7~par, aitemler, aahneler, filin.. dı. . 
Halbuki ondan ziyade halin· Kediye ıelinee, pencere-
den tildyet• hakki olan 'koca, dtıa yere d&ter dlfmeı ölmüş
aileaiaia yepne saadeti imif- tli. Kapıcı bana cesedini ge
ainiz tiW .ı. iyi muamele tirdi, biru ela merhametle 
eder. onu slmdlim. Merhametle 

. ETett ~m gtbel kDç&k eliyorum, çllnkl bu cinayeti 
bır metream Yardı. • ~· bni ae•diii içiıa yapmış değil 
hayalperver, mlttelenuı, biraz midi? 
dindar, hırafelere inanır, bir 
papu kadar mutaassıp, fıkat 
.evimJL 

Terzi kadın auatu ve yam 
bqıada yatan kediyi okJadı. 

Birkaç f&n 10nra metresi
min · evine (ittijim vakit, ke
diyi orada i&rmedim. Nerede 
oldujunu sorduJD. 

Kocua bilmem nerede mU
fettif olduju için bizi ekıeriya 
yalnız bırakırdı. Ben, onlann 
evinde sedire uunır, başı• 
iDi kadının dizi latthıe 

Burhan Cabit B. bugln koyardım; beri tarafta da 
(Şeyh Zeynullah) laimli yeni .. Mitti" iaminde bir kara kedi 
Ye bOytik bir romanile edebiyat uyuklardı. Pannaklanmız hay· 
llemimizi harekete ıetirdi. nnm aaabl aırtında buluşur 

- içim rahat etmedi. Ver
dim, dedi. 

(Şeyh Zeynullah) yakın bir Ye ipekten kıllan arasında 
devre ait saray •• tekkeler birbirini okşardı. Yanağımın 
ha~bndaa alınmıt çok enle- 6atllnde, ebedi bir mınlb ile 
reaan bir mevzudur. Burhan 1 titriy~n kedinin karnım hi11e-

cahit B 1. d bu eae· derdım; •e bazan rehavetle 
• ar•• aıımız I ked" _ 

ril ..at d ti di~ knttıpa· uzanm11 ı ayağı, agzımın 
• "ucu a ıe r a• yahut g6z kapağımın O.ttlne 

neye ~e?i bir cilt daha illve bet ıdvri brnağım koyardı, 
etmıtbr. aayri ibtiyar:I ı6zlerimi kapar

ALENi TEŞEKKÜR 

Oğlumun dotunıu dolayıalle 

zeY'ab muhtereme Ye uJratlq
lanmla talebemden almıt ol· 
dutum tebriklere ay,. ayn eenp 
itasına hakin olmathpulaa 
kendilerine tlifo.ulanmı anede
rlm. Kuleli Aı. ı... Mel. E. H. 
Ka1. Arif 

._ mGtenevvldlr. Bu aradaı 
(1) tnciyeı Nalcten 150 lira Yqa 

lSO liralık etya. 
(2) "Ddye ı Bir aramofo• ... 

ldnpL 
(3) laclye: Nalcten SO lira. 
(4) O.cGye: Bir radyo •aldneal 
(S) inciye ı Nalden (25) Ura 
(6) neıym Bir albn aaat Yerilecek, 

dlterlul de muhtelif kıymetli •• 
~•dp kadıa H erkeklere mahaaa 
etya " birçok bedi7elu alacak· ...... 

dım. 
Bir gön yine yalnızdık. ETe 

bir terzi kadmı geldi ve bu 
kediyi gariince: 

- A... dedi, benim kedime 
nekadar benziyor! 

Soma fU laiklyeyi anlatb: 
- Benim bplu b6yle bir 

kedim Yarda Ye ona kardqim 
pi n•erdlm. O •akit çok 
ıençtim, yapyalnızdım •e 
odamda dikit dikiyordum. Bu 
hayvandan baıka arkadaıım 
yoktu. Bir iDaan ıibi zeki Ye 
tatlidi, bana bir put gibi 
tapıyordu. Herılla ıabıhtu 
akpma kadar dizlerimde , .. 
her ıeco aabaha kadar yutı
tımda mırlardı. 

Her dakika 7tlrejiab pr
paabllm d.ayarchı:ı. 

Soara belli derin derin 
öperek ilive etti : 

- Glizel ıazlerini korumnk 
için 1 dedi. 

Cümhuriyet 
rılerkezBankas 
lırbaaclf hay\brı •)abuada bü
yGk bir :amS olaCAkbr. 

ÇGnkü: 
l - Banka p.,.....ıznı '8tlkra

rı:ı . t•min "decek. 
2 - l.kont• Te- fan .. Hrtar. 

larw uaJt••khr. 

Bu bankaya lüuedar ebn&k, 
memlekete i»Dylk .bizinet 
etmek demektir. Aynca 
klrb bir it yapmaktır. Bu
ailn ytız lira •erip $nacak 
bir hisse aenedinin yann 
ka~ lirayı bulacağım ıim
didea bilmek mllmklln d .. 
tndir. 
Fakat ytlıde alb faizi mu. 
hakkak bilmelidir. 
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BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak İmal edilmiş 

KOSTÜM ve PARDESÜLERİN 
müntahap çeşitlerini emrınıze amade bulundurmaktadır. HanımJara 
mahsuı mantolar, pardesüler ve trençkotların zarif çeıitleri dahi vardır. 

Meşhur CHARLES SEMON L TD. fabrikasının 
adet tık ve her 
renkte srabardin 20000 

PARDESÜLERİ 
gelmi.t ve 19 1/2 liraya •atıJmağa baılamııtır. 

' 

En .Ta-lili 
Sallipleri 

Kumbara 

1 mart tarihine kadar 5 liralık 

mevduata bulunan bUtün kumbara 

sahipleri kur'aya iştirak ettirilecektir. 

Kimlerdir? 

1000 Lira Mükafatlı 
Kur'ası 931 ilk 

1 Nisan' da Ankara' da· Çekiliyor 
1 Teşrittievvel 931 . İkinci Kur'asına iştirak 1Çin Siz De. · 

Şimdiden Bir Kumbara Alınız. 

1 . T~r:kige .iş Bankası 1 

Ad . a . e.Und 1E k. h. v·ı A ti d 1 Borçla:~~-
1

;daemeil~:D tZ=:· s ışe ır l aye n en: 
ıaczeden Adanada Saathane . . . · · . • · ~ 
ci~annda Aksekili Mahmut Eskııehır-Çıfteler tarıkının 17 + 000-22 + ()()() ~ilometroları 'ı 
Feyzi Efendi ye konkordato arasında yapılacak tamiratı ~ eaa,si1e 15486, 68 lira bedel iJe 
akti için iki ay müddetle mehil 14 mart tarihinden 5 nisan paz.ar günü saat .on beşe kadar 

kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. . . 
Terilmiş otduğunela mumaileyhte 

Talip" olanların bedeli .:kejfin % 7,5 ğu nisbetinde temiQal 
alacağı olanların tarihi ilandan akçesi veya bank mektubu vermeleri, inşaatuı devam miidde-
itibaren 20 giln zarfında icra tince bir fen memuru veya liyakati Nafia başmühendisliğince 
dairesinde bulunan komserliğe musaddak bir çavuı istihdam etmeleri meşruttur. Evrakı keş
müra~aatla kaydettirmeleri ve · fjye, şartnameyi görmek ve inşaat hakkında faı.la malümat 
müddetin hitamından sonra almak istiycnlerin Nafia bqmüheadisliğine. ve ihale günü de 
JO gün içinde vesaiki t~tkik ıvili.yet encü"'enine müracaat etmeleri ilin olunur. 
edebilecekleri11i ve konkordato -=c: = =- -~~occ== 
müzakeresi 29 nisan 931 çar
tamba · günü saat onda icra 
dairesinde yapılacağından kay-

dıoi yaptıran alacaklıların o 
ıün müzakereye ıelmeleri ilin 
olunur. 

ALMANCAOAN TÜRKÇEYE - Fen· 
al tercUmeler yapan blrl•ine ihtiy.aç 
vardır. Galatada Yilk•ek kaldınnıd ıı 

66 daktilo denancal Oaman Nu•rct ' 

VAPURLAR 

Alemdar zadeler vapurlan 

Millet 
29 

Mart 

vapuru 
Pazar 

günü akşam saat 18 de Sir
keci rıhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu , Gireson, 
Trabzon, Sllrmene, Rize, 
Mapavri ve Hopa) ya azimet 
ve Vakfıkebir, Görele ve 
Ünyeye de .uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli: lstanbul, 
Mey m enet hanı altındaki 
yazıhane Telefon: l.tanbal 

1154 

1 

si 17 · de Sirkeciden hareket
le Gelibolu, Çanakkale, Ayvahk 
ve lzmire azimet ve Çanakka· 
leye uğnyaralt avdet edecektir. 

Yolcu bi!eti vapurda da 
verilir. 

Adres: Yemişte 
biraderler. Telefon: 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSiZ AHiZESi 

kuı aıraaında KoleH 

111ağauda latedipiz 

Mart~ 

~· ASPiRİN .. BAYER fn soğuk all'mh
tfının çarçabuk önüne geçmesi hiç de 
hayret edilecek bir 'ey defifdir. Bllikfa 
ıayet tabiidir. "ASPiRiN .. gibi ~ 
aalibini ta;.ıyan bir müstahzar mutlaka 

'(m0essfr olmalıdır. Sfz de aynı tlklrde. 
(defli mislniZ? 

İkbsat Vekaletinden: 
Zirai ve baytari ~nstitülerinin elektrik fanuz ve IAmbala

rının talibine ihalesi b&kkmda ve kapalı zarf uaulile 2 J gibi 
müddetle münakasaya vaz olunup 12-23-27 ıubat ve 3 mart 
931 tarihlerinde· Hikimiyeti Milliye, Cumhuriyet, · AkplDı 
Vakıt sraıetelerile ilin edilen ve 22 mart 931 tarihinde ih•
lesi icra kılınan bu münakasada · teklif edilea fiatların eD 

dunu olan 15900 lira haddi llyık görlllmemif oldujııııdan 
17000 lira bedeli ketfi bulunan mezkur fanuz ve llmbalar 
tarihi iliodan itibaren 10 glln mftddetle mllnakua l:anunu
~un 18 inci maddesinin (C) ııkrasına tevfikan pazarlık sur.
tile alınacaktır. Taliplerin fartnamei fenniyeyi 16rmek ve da
ha fazla izahat almak üzere ıimdiden telsiz telıraf civannd• 
inşaat heyeti fenniyesine v• pazarlığa ittirak için de 8 niaaD 
931 çarıamba Kllnll uat 15 te ziraat mtiıtetarlığı kısmında 
müt91ekkil i~aat komiayonuna bedeli: ketfi 'olan 17000 lira 
ilzerinden yüzde yedi buçuk heaabile tNai•ab murikkatelr 
rile birlikte . m&racaatlan illn olunur. 

~~koı!!!l.yhml'!ğı !!!!!bu!!!!!!!!ıabi!!!!!!!!lirs!!!iniz~. Ticaret Ve ihraç MaJ ... 

Halis İnek Sütü 
Okkası 20 Kuruş 

Muhterem mütterilerimize bir 
hizmeti mahsusa · olmak ilı:ere 
kendi hayvanlarımızdan· fenni bir 
aar~tte istihsal edilen taz~ Süt 
herİrfin bul~nur. · İs. llahkpazarı 

·No. ( 22 ) bmail Zühtü. 

-
İatanbulda Per~embe pazarında 
ticaret hanında . 21·'23 'numa
ralarda mukim iken elyevm 

41 ikametgAhı . meçhul bul~-
ı nan ·Stafao Kertet Ef. ye • 

lstanbul ieşinci icra me· 
murluğundan: Osman · Nuraret 
beyin . zimmetiniıae alacağı 
olan dört yi.iz kırk lira ile me

muhakeme ve ic
ve ücreti vekaletin 
için ' mumaileybi ye

din~ mevcut ' bulunan filim
ler Nisam~ı dördüncü pnü 
saat 9 da Nusret Beyin Yük· 
sekkaldmmda (66) numarala 
mağazasında tahtı hacze alana
cağı ilinen teblii olunUI'. 

lcirı Ve Gıda Maddeleri 
Muayene Ve Tahlili 

Hususi firma " ticaretanelere ait olu laer aefl 
mallann ve gıda mallanma ftcreti muk.altilinde tetkik 
ve · tahlili Sultanahmette . Ticaret mektebi llUi b~cla 
tablillb ticariye lAboratuvan tarafıadaa yapıı..aktaclıt• 

Tarafeynin muvafakab 111retile hake.lik dahi k8"I 
oluDur. · Telefon: l.taabul 1731 

En pahalı pudralartlan da· 
ha ai}ıei, en anzeı pudralar
dan daha ucuzdur. Mllntahap 

kokularda ve muhtelif renklerde. 
Her yerde arayınız. 

ZAYl 27571 Maq 
cllz~an ve mllhrümU zayi 
ettim. Y eniıini çıkaracağım· 

dan eakisinin hUkmll yoktur. 
1 

Miralay Etem Bey kerimesi 
Fatma Zt!hr• 

Gillhane Müsamereleri 
Gülhancnin senelik müsamere

lerinin d'lkuı.uncusc martın yirmi 
dokuzuncu pazar a-ünil saat d5rt 
buçukta inikat edecektir. 

•Yİçreala . m9tlaur ."BAl:.L Yit 
~~kah a1ak ~aplaruulan Wr 
parti '%40 lll SO noluası ffatla 
18tlkW ' eadtluind• 3S2 No. 

B. PATSIKAKIS . 
ve MAHTUMLARI 
~· bulacaksımı _.,,_ 

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

s·oNPOSTA -
-War lı'.aftlNI N•ıruoana.&Al,. 

~ •ekai. 35 - :S7 -
T...,_ı "ataaita • lH~ J 
Peda kutuuı btaabul - 7.U 
TeJsrafı l.taö~ 'WM POSTA 

ABONE FlAll 
TORKIYE ECNEBi -• -· ır• Sene 27N 111. 

• 1 .. • "AT .... ,. - 1 .. 800 ,, 
UI ~ 1 ... ... 

"Geleaenu ı.n vwlla•a. 
btnlarıl- ....... .,._. akıa:aaı. 

llu'UI M&dllr: Hillt aıJıri 


