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Oyunu 
Kupon: 29 

Yüz .Elli Maznunu
nlunan Bir Dclva Başhyor •• 

l\taznunlar Antalyada Tevkif r Gazetemiz 1:-d • Meşhur Adamların 

~ ildiler, Burdur Tariki ile De Yardımın• Temin Etti 

u en ı· z l ı· y e G o·· n d e r ı· 1 d i 1 e r b.!:7çi:::~:. ::;~: ~:-
..,, bir memleket bir k6pyc 

8-.ctı.r . çekilip başlı başana yqıya-
~ Ser ' 29 ( Mart ) - Mcf· 111az. Dünya vukuabndan 
~ bea fırka lehine al- "er memleket, az çok müteeaai 
"- rapllUf olmak ile maz· olur. lktısadt buhran~ biz de 

dahil olduğumuz halde, btitün )iz em kı"ıilı'k bır' kafile, 
tlbe edilmek tızerc An- memleketleri sarstı. 

1'-::eaizliye ıevkedildl. Y- doğabilecek bir 
ar arasında me&ull harptea hiçbir memleket 

~ fu.kanın Antalya tctki· kendisini masun . sayamaz. 
' ~~ıup ol~nlar bulun- Dünya, birbirine baila hal-
--. .. _ . ~bı belediye intihabı katardan mürekkep bir zin-
~ asayişi iblAle matuf fİr gibidir. Halkalardan bi-
..,_ •laJ:apmış olmak ile rinde vuku bul an bir hadise, 
~- &anlar zincirin bütün halkalarını 
So o da vardır. mnteessir eder. 

'- ~POSTA - Bu tclgra• Bu itibarla dünya vukua-
~ ~ biraz mftphem ise tını yakından takip etmek 

''tioe fırkanın hentlz faa· Diin intihabat için Fırlcada toplananlar ve görücü bir gözle tetkik 
' hatime vermemiş ol· Ya:ıwı (t) llCI •:rfamıs.dMhr etmek lizımdır. 
~ z_amanlarda çıkan bir ken bir kargqalık çıkmıt " muhakcmeaia o muhitten uzak Gazetemiz dftnyanın en 
-.ı,._ ~ mevzubahis olduğu kargqahğm mhcbbibi olmak bir yerde rlrlhneai tensip ieşlwr adamlarının, güaıün e 
~ktadır. Hatırlarda ol· ftzere bazı kimseler zan alhna edilmişti. Anlaşılan timdi bu ı üytik devlet ricalinin ya-
)'dt 'bere, o zamanlar Antal- alınmışlardı. dava bir neticeye raptedilc- 18nnı temin etmiştir. 

belediye intihabı yapılır- Tahkikat neticesinde ise cektir. Bu sütunlarda Müsolini, 

kların Tesiri 

'" ~ Sene Meyvalar 
" Görecek Deniyor 
~ . 
~lld gtin Karadenizden 
~ ~ Kireçbumu yakının-
1\ Y• otu~p biliha-
~ ~ini kurtararak lima
~ 8 L.ı &elen İngiliz bandıra-

,.... tonluk lverorer va-

Berberler Meselesinin En 
Doğru Hal Şekli 

• 
Vali, idare Heyetinin 
• 
istifasını Kabul Etmedi 

Tazyik Y apanMemurlarCezalanacak 
lstanbulda mevcut (3800) · 

Makdonalt, L.oyit Corç ve 
-St•lin gibi devlet adamla
..... diiayaoın sidİfİ hak
kında yazılarını okuyacak
suuz. 

Haftada muntazaman iki 
~ale neşredeceğiz. hk 
~ale, geçen gün vefatı 
~irilen Alman sabık baş-
Yekili Müllerin, ölü:nünden 
birkaç gün evvel yazdığı bir 
yazıdır. Bu yazı Almanyada 
komünizm tehlikesinden 
bahsetmektedir. Yarınki nüs
hamızda okuyacaksınız. 

MEVKUFLAR SERBES. FIRKA LEHiNDE NÜMAYiŞ 
VE BELEDiYE INTIHABI ESNASINDA l~TIŞAŞ 
ÇIKARMIŞ OLMAK CORMO iLE MAZNUNDNRLAR ... 

::===========================================-=~ 

Ziraat Hayatında Teşebbüsler 

Maltepe Ve Civarında 
Turfanda Bahçeleri 

Ziraat odası azasından bah
çıvanlık mütebaaaıaa L6tftl 
Arif B. turfandacahk ve bu 
aan'aba memleketimizde nuıl 
inkişaf ettirilebileceği hakkın
da bu cuma Maltepede bir 
konferana verecektir. Konfe
ransın esas mevzuu ıudur: 

Maltepe, Kartal, Pendik ve 
civan gerek iklim, gerek top
rak itibarile turfandacılık yap
maya müsaittir. Bu mantakamn 
gerek tqekkülib, gerek iklimi 
Franaanın (Kot d' Azür) deni
len cenup sahillerini andınr. 

O sahillerdeki çiçek ve 
sebze bahçeleri ~nde PariM 
on tren çiçek ve sebze sev

[ Devamı 6 ıncı aayfamızda ] 
Tur/anda ~içek 6a/ıt;#J•intle 

çiçekler knilirbn 

Si nanın 343 •• •• Ölüm Yılı uncu 
Edime, ao (Hususi)- Edir

nede yaran Mimar Sinanıa 1 
343 üncü ölüm yıl döntimtl 
münasebetile büyük bir ihti
fal yapılacaktır. 

batifaJin PfOKl'8m& ........ 
1 - Sclimiyc önlnde par

lak bir merasim, bu mera-
simden sonra genç aan'at
kirlarımıza nikelden dökme 
olarak imal ettirilen bir llvha 
"Mimar Sinan caddesi" bqm11 
asılacaktır. 

berber esnah 6tedenberi cuma 
tatili lehinde bir meyil gös
teriyor. Nihayet üç dört hafta 
evvel heyeti umumiye halinde 
bir toplantı yaparak cuma 
gi!nlcri dükklnlanna kapatmak 

2 - Muallimler birliği Si
namn hayat ve san'atına dair 
resimli broşürler dağıtacaktır. 

3 - Gece, Muallimler bir
'r..} •• C b liğinde mimar Kemalettin, Mimar Sinan oe Edirn-dekl 
V UM am azı doktor Rifat Osman Beyler len giizel eseri: Selimige camii 

~ 
kÖnferans verecekler ve parlak bir mllsamere yapılacaktır. Ayni : 

~~· t; Ylfek Açan Afaçları 

' 9"ardu, Denigor. 

~-.a· l<ızkuleai ·açıklarında 
tidd trl~nıiş, ilkin · cereyanın 
),r,~e nıukavemet edemi· 
ı...· lıer ikı' :ı • . d k ·ı ""14tir aemırı e esı -
'1a.,lll· Vap.ur büttin geceyi 

husosunda bir karar verdiler. 
Bu karar belepiye ruhsatiye
sinin kabulü akabinde alındığı 
için idare makamlan bunu, 
mevcut karara kartı bir ha
reket telakki ederek takibata 
geçtiler. 

Vali Muhittin Beyin bir 
beyanatı da esnafın hakaret 
gördüğü fikrini basıl etti. 

Fakat muhtelif tcşebbüıler
le mesele kapablmış gibi oldu. 
Nihayet bu cuma giintl Aksa
ray, Eynp gibi, Fatih kayma· 
kamlığı mıntakası dahilindeki 
yerlerde polis, berberleri çağı· 
rarak dükkinlarına açmaya da· 
vet ~tmiş. Bunun üzerine eveti 
gün · saat (14) te muhtelif 

d •rada a -., manevra yaparak 
h . nıakıa . • Kuluçka Makineleri 
~teles. gcçırmıştir. Dün 
b~ ....... k •onra demirin biri İktasat veklletinin Macari!l
) t "lci taranıp alınmıt tana ısmarladığı kuluçka mc..• 

' ' taai ~nılior~örUn yardımilc kineleri gelmiş ve tavukçuluk 
4'1ııirle . e. nııye açıklarınd&" enstitüsüne verilmiştir. Bir haf
it._-.., llııtttr. Dnn b ... 1._ d . ta ıonra bu makinelerle civciv 
~ ol ~ enız çıkanlmıya b ... ·•ana.cakbr. Bun-

lll&ınlftır. .wıa 
----------~-L.w·_ık6 tılere ve meraklılara 

Berberler cemiyeti twi$İ 
Mustafa 8"g 

mıntakalardan göndcrilea (35) 
murabba• Berberler cemiye
tinde toplanarak idare heye
tini davet etmişler ve ıunlan 
söylemişlerdir: 

" Biz cuma tatili iatiyoruz. 
(Devamı 4 üncG Hyfada ) 

Pariste Bir Yangm 
Paria, 29 (A. A.) -Telefon 

santrala ile d6rt otomatik 
sektörü bir yangın neticesinde 
hasara uğramııtır. Bu yüzden 
Etoil mahallesinin 18.000 abo
ncaiae yapılan aervia az çok 
uzun bir mlddet için inkıtaa 

r O~mohll o~ire_ih_ti_&_ı_T_r_~~a-~_IA~y-~_ıe_r_il_e~·a_u_~_a_l_~_e_d_e~y~a~J_._ca_~_~·~~ 
j.ıvarlainnaktan Mucize Tenhalıgın Sebebi 
Şeklinde Kurtuldu 

. 
Diin Unkapanı köprüsünden 

ıeçen (177 4) numarala otomo
ltil, tamir için açalan delikle.
den birinden aşağı yuvarl~ 
mak üzere iken arka teker· 
lekleri blkılarak muhakkak bir 
kazadan kurtulmuştur. Ya
nm saat kadar sallanır vazi
yette kalan otomobil, gl\çlilkle 
delikten çıkarılmıştır. Arabayı 
iclare celp ıof6r Mehmet Efen· 
~ aarhot olduiu anlqıl
l!plftır. 

Kiralık Eviniz 
Var Mı? 

Var iac "6" ancı sayfamız

daki yazıyı okuyunuz. 

Tombala Oyunu 
Din çekilen Tombala numa- - Yahu, farkında mısın? latanbul g6ze görUnllr derecede 

ralarımız 7 nci sayfamızdadır. tenbalqtı 1 
isme unutma~naz. - liıtibabatta kazanamıyanlar Ankaradan d6nıünler, ı-

·~-------.....-...----L~~~~~~~-=---=~-
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B.ABBBLIR ( Halkın Sesi J 
Şehrin İmar'•F4 __ d ________ ,_B ___ A __ k _____ j ____ h _______ D_ü_n_ku-.. ----.-. 
Programı ve Halk .en en U şam nti ap 

• Belediye bet ıenellk bir Üste Çıkan Zabıta 
~;s~··~1~·:•·:~""ı:'~ Bir ~artname Listeleri indiriliyor Vak'a/arı 
para l•tilcramn dlltilnllyor. yı 
Şehir mecliai hu iti konu
pcakmıı. ( 40-45 ) milyon 
borç yapan belediyenin 
ortada HHlı bir eseri 
olmadığına ıare yeni i•tik· 
ru ile de ne yapılabileccti 
cayl sualdir. Dün bu bıiliis 
etrafında görüştilğümOz hal~ 

kın fikirleri aşatıdadır: 

Cemal B. (Dördüncü vakıf 
han 1 inci kat 39) 

- Belediyemiz şimdiye ka
dar (40) milyon borç - yapmış, 

ve borcu da yaparken birçok 
ıeyler yapacağını düşünmüş. 
Fakat bugün ortada yapılmış 
ehemmiyetli ne vardır? Hemen 
hiçbir şey. 
Hazırlanmakta olan (5) senelik 

program için de istikraz yap
mak lizımm!J. (Doğrusu ben 
borç yapmaktansa bu prog· 
ramdan vaı.geçilmesi fikrin
deyim. .., 

İbrahim Hakkı B. ( Kimya• 
ıer •e eczacı, Katran Hakla 
Nhibi) 

- (45) milyon lira ile ıim· 
diye kadar hiçbir teY yapıl· 
madığma göre yeni program 
için yapılacak Utikrazdan son
ra da birşey yapılmıyaca&ına 
•minim; itte o kadar. 

lf. 
Karakin Ef. (Beyoğlu, Abu-

dede ıokağında 27) 
- Efendim, benim dediğim: 

Yeni bir istikrazla tiyatro, hal, 
ıtadyom yapılmasına taraftar 
değilim; muhalifim. 

Yollarin yapılmasile geceleri 
tenviri en mühimdir. Bunlar 
için de yeni bir istikraz. ya
pılmasma mahal yoktur. 
Mevcut varidab hlianll istimal 
kifidir. 

* Nazmi B. (Süleymaniye, El-
manıf sokak 2) 

- İstanbul belediyesi evvelA 
borcunu ödemeli ki ondan 
ıonra yeni bir borç yapsın. 
Ben ötedenberi bilirim : lstan
bul belediyesinin varidab iyi 
istimal edilirse borç yapmadan 
da iş görülebilir. Ben bir 
hemşeri sıfatile belediyemiz.in 
yeni bir istikraz yapmasına 
fiddeUe muhalifim. .. 

Ali Sırrı B. (Fatih, Çarşamba 
Sultanselim mahallesi Sultan· 
ıelim caddesi 16) 
e 

Belediye Hortum Alınak 
lsted~ Fakat Fabrikalar 
Fenni Acizle Karşılaşb · 

İstanbul belediyesi geçen· 
lerde (6000) metre etfaiye 
hortumu almıya karar verdi 
ve bunun için bir de (16) 
maddelik şartname hazırladı. 
F nkat hu şartname cidden 
tetkike değer garabetlerle 
dolu olarak görülmüştür. Bil
hassa (6) ncı maddesinde 
tesbit edilen farta göre hor
tumlar iki dakikada (20), bir 
dakikada (30) kilo tazyike 
mukavemet edecektir. 

Halbuki münakasaya girmek 
istiyen maruf bir Avrupa fir· 
ması prtnameyi tetkik ettikten 
ıonra l.tanbuldaki mllmessiline 
gönderdiii cevapta hulhaten 
diyor ki: 

.. 30 kiloluk bir tazyik tec
rübesi, hortumu mahveder. 
Dtbıyanın hiçbir tarafında bu 
tazyik ( 12) kilodan fazlaya 
çıkarılmamııhr. Böyle bir mü
nakuaya girerek fabrikamızın 
ıerefiııi Jekeliyemeyiz. n 

Fennin tesbit ettiği rakam• 
dan çok fazla bir tazyike 
mukavemet edecek hortum 
anyan belediyenin, öyle sanı· 

yornz ki, bildiği ve istinat 
ettiği bir esas olsa gerek 1 
Ama hangi esas 1 

lngiliz Şairi Geldi 
Con .Masffü dün şehrimfze 

gelmiştir. Seyahati hususi ma• 
hiyettedir. Birkaç giln lstan· 

' bulda kaldıktan sonra Anka
raya da gidecektir. 

- Yol yaptırmak için be
lediyenin bir miktar istikraz 
yapmasına taraftarım. Çilnkil 
benim kanaatime göre, yol 

memleketin can damandır, 
bunları söylerken şunu da ila
ve edeyim ki, yapılacak borç 
yalnız yola sarfedilmeli, Maa· 
şata vesaireye sarfedilmemeli
dir. Eski borç meselesini 
anlamadnn. 

Y anndan itibaren Müntehibi Sani intihabı 
Safhası Başlıyacakhr. Dün Fırkada 

T oplanb Y apılmışbr 
Bir 

Teftiş heyeti dnn geç vakte kadar belediye muhasebe lş
lerile meşgul olmuştur. Diln de heyete (6) kişi itiraz etmiştir. 
Şimdiye kadar itiraz edenlerin miktan 212) ye baliğ .olmut
tur. Bu itirazcıların hemen hepsinin itirazları haklı bulunduğu 

için şimdiye kadar mahkemeye müracaat eden kimse yoktur. 
Bugün (15) günlük askı müddetinin sonu olduğu için cetveller 
akşam ilıeri indirilecek, nahiye ve kaza merkezlerine tes· 
lim edilecektir. Bu suretle intihabın ilk safhası kapaDIDlf 

olacaktır. 

Yarından itibaren intihabın, mDntehibl aanl ıeçmek ıafbası 

başlıyacak, nisanın sekizinci çarşamba glinil sabahından· 

onuncu cuma günil akşamına kadar lstanbulda ve mlilhak 
kazalarda mftntehibi aani intihabı bitmiı olacakbr. intihap 
eanas1Dda latanbul (8) mıntakaya aynlacağı için teftiş heyeti 
aruından buralara bakacak azalan bugtin kur'a ile aeçmeai 

muhtemeldir. 
Meb'us intihabının ne g6n yapılacağı ben\ls mal6m dejildir. 

Bntiln Türkiyede ayni günde meb'ua seçmek tuanuru me.
cut oldupndan bupniln Dahiliye ftklleti tarafmdan bildiril
meai muhtemeldir. 

Dün Fırka viliyet merkezinde fırkaya menaup bitin te-
ıekktılleri temıil eden &cvat bir toplanb yapmiflardır. Bu 
toplanbda mnme11illere, intihap hakkında, direktiflerverilmiştir. 

Ey~pli Halidin Yeni 
Bir Halefi Mi Türedi? 

Osküdarda oturan Fatma 
isminde bir Hanım, dün köp
rUden geçerken önüne biY 
adam çıkmıı ve: 

- Hanım, ben sizi tanıya
cağım, hem de zevciniz açıkta 
değil mi? diye aormuş. 

Meçhul adam kadıncağızın 
cevap vermesini beklemeden: 
"Buyurun, şuraya gidelim de 
siı.e bir adres vereyim. Zevci· 
niz bu adres ile gitsin. Bunun 
için iş hazırdır." diyerek Fatma 
H.ı Karaköyde Madam Majo-
nun pastanesine götUrmüş. 

Üst kattaki ıalona çıkıp ta 
oturduktan sonra meçhul adam 
adres yaı.acağı yerde Fatma 
Hanıma tecavüze ve el ile sar
kınblık etmiye başlamış, ayni 
zamanda da kadıncağızın çan· 

tasında bulunan (7) 
aşırmıştır. 

lirasını 

Fatma Hanımın feryadı 

üzerine gelen polisler bu müte
caviz adamı yakalamışlardır. 

isminin Hasan Sabri olduiu 
anlaşılmıştır. 

Bir Kadının Evine Taarruz 
Etmişler 

Abdullah ve Mehmet is· 
ininde iki kişi, aon derece 
sarhoş bir halde Sirkecide 
Şahinpaşa medresesinde otu-
ran Adalet Hammm odasına 
bıçaklarla taarruz etmişler, 
zabıta memurlarına da hakarette 
bulunmuşlardır. Abdullah kaç• 
mış, Mehmet yakalanmıtbr. 

Bir Adamın Parmak
lan Koptu, Sal"hoşluk 

Vak'alan Oldu 

Bakırkayünde, Oamaniyede 
Geldani sokağında oturan 
Recep ağa, bahçesini beller
ken eline yuvarlak madeni bir 
cisim geçmiş. içini gör~ek 
merakına düşm6. Üstündeki 
çamurlan temizlerken bu ma· 
den ateş aimış, Recep ağanın 
dört parmağı kopmuş, muhte• 
lif yerlerinden ağır surette 
yaralanmıştır. Bu cismin bir 
bomba kapsnln olması ihtimali 
vardır. Mecruhun vaziyeti 
ümitsizdir. 

* T anaş, VasiJ, Dimitri ismin-
de llç Rum evvelki gece ikiye 
doğru aokaklarda nara atarak 
gezerlerken karakola davet 
edilmişler, fakat ıaz dinlemi· 
yerek hakaret yapmışlar, polia
ler tarafından tutulup adliye
ye Terilmitlerdir. 

* Haydarpqa iakeleslne bağlı 
Omit nakliye prketine ait (J J) 
numarab mavnanın hq ka
maruından yangm çıkmlf, 
içindeki e,yalar kıımen yan· 
mıftır. .. 

Arap camiinde demirci Va· 
ıil eski dostu Marinin evine 
gitmiş. Kadın kapıyı açmamış. 
O da kapıyı karıp İçeri girmi~. 
Evde misafir Ziya bey ismin· 
de birini fena halde dövmüş. 
Kadının feryadı llzerine tu· 
tulmuştur. 

Geçinemiyorum •. 
Beni Meb'us Yapınız 

Diyenler De Var .. 
Halk fırkasına müracaat ede

rek meb'uı namzedi gösterilme
lerini rica edenlerin araamda 
ricalanna ıarip bir şekil veren
ler de görülmektedir. Bu nevi 
ricanamelerden birinin nünıunesi 
§Udur: 

"Ef.:ndim, çocuk babasıyım. 
Kazancım ayda 90 liradır. Ço
cuklarımı oJ,utannyorum. Mai
fetime medar olmek ve memle
ketime hizmet etmek llıere far
kaca namzet ırö•terilmeml rica 
ederim.,, 

Günün 

üç Devrede ve 
Meb'us Olanla! 

Halk fırk:aının umuaıl ~~ 
llj'i Millet Mecli•İnin ilk :if1" 
aindeııberi meb'us olanların -
aini çıkararak Gazi ~ 
takdim etmittir. Bu ~ 
adedi (62) dir. l•imleri ıu ~ 

Gazi MustaEa Kemal (Arık ~I 
Şakir (Ankara), Zamir (Ad(# 
Ali ( Afyon )t Besim Atalay~ 
aaray ), Neşet ( AkHray ), "aJ'. 
(Antalya), Mazhar (Aydın), 'f ~ 
( Aydın), Kazım Paşa (Bahke~~ 
Rasim (Bilecik), lıyas Sami (S I~ 
Cevat Abbaa (Bolu), ŞükrÜ (80.; 
Muatafa Fehmi (Bursa), Me~ııf 
(Çanakkale), Ziya (Şarköf)ı p1.,t 
tafa (Çorum), ismet (Çoruın), ~ 
har Müfit (Denizli), Yusuf (D~ ~ 
Zekai (Diyanbekir), Faik (Edı~ 
Hü•eyin (Elaziz), Asım (Er~"GJ' 
Emin (Eskişehir), Ali Cenanı ( $' 
antep), Kılmç Ali (Gaziant~P~ rıl' 
hin, Rqit (Gaziantep), Hacıot ~ ~ 
hiddin (Giresun), Huan f ehııd iJJ. 
müşhane), Hamdullah Suphİı ~ 
tor Refik astanbul), Tevfik~ <1 ' 
Mahmut Eaat, Mahmut Celi~ 1'. 
man zade Hamdi (lımir), ttu':J 
Hüanü, lbrahim (laparta), J:JJ JI. 
Hilmi (Kayaerl), Dr. Fuat ~I 
Jareli ) Y abya Galip ( Kırt~ 
Refik. Kbım Hüınü (Konya), ~ 
Paşa ( Malatya ), YunU9 • 
( Mutia ) Recai, Hamdi ( O~ 
Abf, E1at ( Rize ) Dr. • 
( Samıun ) Halil Hulki ( S~ 
Yuıuf Kemal (Sinop ), "" 
(Sivaa), Raılm <Sina) Celil ,. lı 
Faik (Tekirdat), Muıtafa (T~ 
Hasan (Trabzon), Ali Saip (U'~ 
Süleymen Sına ( Yozgat ) 8'J ... J 

~ 0115"' B. M. M. birinci ve üç ,, 
devrelerine lttlrak eden 111eb 
lanmız bu zevatbr. ci)J 

Bunlardan Raıim 8. (Bile ti •• mefsuh Serbca fırkaya int1 il' 
etmiş, diğerleri C. H. fırka•' Jlft 

irtibatlarını muhafaza etmişlefl"" 

Liman Şirketinin Vaziyeb 
~ 

Uman tirketi umumi bet'iJ 
dün toplanarak tlrkctin va~iyet,
tetkik etmiıtir. 930 ıeneııne ; 
rapora nazaran ithalibn elı il' 
meai tirket varidatının da elı9- ~ 
mesinl mucip olmuştur. ~ ~~ 
itibarla mevzu aermayeye aıac 
yüzde altı faiı Terilecektir• 

Vapurdan 
Denize 

Atlarken 
Duştu 

Ş. k · H · · 66 -o' ır eti aynyemn 01' 
maralı vapuru dün akşam ,~ 
küdar iskelesine yana~eP' 
üzere iken kiğıtçi T anaş (Jf 
di isminde biri vaP0 it 
bağlanmasım beklemeden "" 
keleye atlamak istemiş, fs Of 
ayağı kayarak denize düş~ 
tür. Derhal tedbir alın 17' 
kurtanlmışbr. Tanaş Ef. ~ 
kazayı yalnız ıılanmak ,ure 
atlatmıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Nevgork Limanı 

l : Vapur arkadap kız - Huo Bey, 
işte Nevyork aariindü, bak hürriyet abidesi 1 

2 : Kız - Şimdi bizi muayene edecekler. 
Eğer aarı ırktan isen, birden f aı.la karın var
sa ve paran yoksa ıeni içeri almular. 

-

3 : Kız - Al ben aana iki bin dolar borç 
vereyim, ıinema kumpanyasından para alanca 
bana Yerinin. Fakat birden fazla kann .ana ... 

.. 
• 

·, 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

e-ııti 
tJlll il 

4 ı Huan B. - Ne genr t.. Ben bir orııo b 
bile ıor buldum, fakat Amerikada g6ı dl ,,,ı 
tane daha keatirlraem fatanbula yalnız dö1trP

0 



~ lfergüu 
~ =-----
b "'_lale intihap 
••ııoi intihap 
Mesleki intihap 

iL ZEKERiYA 

~kr~t memleketlerin 
.. ~~ nııllet vekilleri intihap 
p~P Mecliae gönderilirler. 
'-i 1Db1ıabın muhtelif ıekil
~ ~dır. Biz de ilk defa mea....:tibap yapılacağı rivayet 
......... ~• olmasına nazaran, · 
~ ll:lemleketlerde yapı
~~elif intihap şekillerini 
.. _ - lözden ieçirmck fay
~ deiüdir. 

~rnt lıarp~en evvel inti
'diliı mutlak şekilde icra 
~amzet, kazandıgı reyin t.t;: göre seçilirdi. Meseli, 
ta.._ · ulda intihabat yapıldığı 
~ her fırka namzetlerini 
~~: halk isim ü~er~den 
~ 1Sflne reyini venrd.i. 
~ lkat bu intihap tekli rey
tııı..,._ clağtıyor, meb'uslar ne 
~ fırkanın, ne de mil· 

' ~~essili olabiliyordu. 
,~~. ı~tihabat fırkaların da 
~ güçleştiriyordu. .. 

tJ 
~Ulllf harpten sonra , o 
~ kadar demokrasi ile 
h edilen memleketlerin ço
~e o tarihten sonra te
.....:·~ etmiş bulunan yeni 
~as~lerin hemen de hepsi, 
' llıtibap usulünü kabul 

~ ~1 intihabın manası ıu· 
~ • Demokrasi ile idare edi
~ llıemlekeUerde muhtelif 

""' fırkalar vardır, veyahut 
~eınleketlerde yaşıyan bir-

' akalliyetler mevcuttur. 
........ ~ ve akalliyetlerrin 
~- göndermek istedikleri 
&~ri seçebilmek iç.in, in
~ isim llzerinden değil, 
~ Ye akalliyetler namuaa 

~~- Amerikada iki esaslı 
\ \'ardır: Cilmhuriyetçiler 
~llıokratlar. Halk reyini 
' eıı bu fırkaların namzet
'- t değil, fırkaların kendileri,rir. Binaenaleyh reyini ya 
._.._-llriyctçilere veya demok
~ verir. Her fırka kazan
Wtı,._ rey nisbetinde meb'us 
~ hakkım haiz olur. 
4..._ -cetlerin hüviyetleri ikinci 
~e kalır. 

'1ttrtıbeıer tu sistemin de 
~~~. ol.luğunu gösterdi. 
' iki aıyasi fırka bulu
' '-eınleketler için bu tarz 
~1lnaıeldi. Fakat fırkalar 

~~ iş değişiyor. Meseli 
~ •eya Almanyada on
~ '-zıa fırka vardır. Her 
\ lcazandığı rey nishetin
~ '-eb'us çıkarır. O vakit 
~ hlllaimetin istinat 
~:~ :eği fırka mutlak bir 
\ ~~ kazanam~L Netice
~ ~riyet fırkasını beali
~ fır!'- daima hikim rol 
~ lllailterede amele fır.. 
~ mevkii bundan dolaya 
~ zayıftır. Liberal fırka 
~ lıllkGmetine müzaheret 
~ Makdonalt şimdiye 
~ Çoktan diifmllt olurdu. 
~~ille F ransada kabinelerin 

dciifıneainin ıebebi 
• 

~ il 
~lct ~. parlemantarizmln 
~ lntihap llzerine istinat 
~ ~umunu iddia ederler. 

aaillct Mecliaiade mey. 

' SON PUSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

l - Napolyon üç dört cephede bar· 
bettlti zamanlar, jenerallerini yalnız birteJ 

2 - Halbuki !tazı kimseler, kiaueye bir 
f8Y aormamak, bilmediklerini batkalarından 
6freamiye tenezzGl etmemek suretile büyük 
wöriiamiye çalı11rlar. Bilbaua hakikati 
lj'renmekten korkarlar. 

3 - HalhuJd bizi muvaffak edecek şey, 
hakikate g6ziimO:ıii kapamak detil, fena da 

için huzuruna kabul ederdi: Fena haberleri 
bildirmek için. 

olsa hakikati irÖrmektir, hakikatten kor• 
kaftlar, kendilerine emni1etl olmayanlardır. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Yeni Meclis 

Cumhuriyet Koruına Ka
nununu Tetkik Edecek 

Ankara, 29 - Adliye veka
leti fevkilede zamanlarda 
tatbik edilecek olan teda
biri ihtiva e.decek Cüm-

huriyeti koruma kanun ll
yihası fizerinde tetkikata 

devam ediyor. LAyihanm ih
zan bitmek üzeredir. Yeni 
meclis açılıncıya kadar liyiha 

ikmal edilerek Meclise verile
cektir. Vekilet bu busmta 
muasır cümhuriyetlerin mü
masil kanunlarını tetkik et-

miştir ve esaslan bazırlamıttir. 
Liyihaya gare, ayn mahke

me ihdasa uauln vazedilmiye
cek, yalnız fevk.alide zaman-

lardaki muhakemeler gayet 
kısa olacak, ve memurların 

bu sıralarda •akİ olacak 
cezaları memurin muhakemat 
kanununa tibi olmıyarak doğ-
rudan doğruya takibat yapıl
ması usulü kabul olunacakbr. 

Rusganın Damping Siyaseti 
~ il-- • 

Beynelmilel Bir Mesele Oldu .• 

Soğukların Tesiri 
B u Sene Meyvalar 
Zarar Görecek Deniyor 

( Bq tarafı 1 inci sayfada ] 
Roma, 29 (A.A.) - Romada toplanan buğday konfer&n11 Akdenizden Mersin, Saadet 

iki komisyon teşkil etmiştir. Hububat istihsaline ve ticaretine ve Dalmaçya ile P:ıtriya ismin
ait be-yndmilel tqkilAt hakkında tetkikatta bulunacak olan deki Fransız seyyah vapuru 

birinci komisyona Fransız murahhaslarmdan M. Françoiı Pon- gelmiştir. Amazon vapuru 
cet riyaset edecektir. Marsilyaya, Sez.ar Mavre de 

Pireye hareket etmişlerdir. 
Belçika murabhaslarmdan M. Mulliex'in riyasetinde çahşacak Dün hava bütün gün yağ-

olan ikinci komisyon beynelmilel ziraat itibar tC.kilih ile murlu devam etmiş, öğleden 
meşgul olacakbr. sonra derecei hararet (8) ze 

Bu iki komisyondan başka bir komite teşkil edilmiştir. Bu 1 kadar yük.eldiği gibi yavaş 
komite lsviçre murahhası M. Stucky'ın riyasetinde toplanacak yavq barometrede de tereffü 
ve riiçhan esasına müstenit muamele meseleaile iştigal ede- ıörülmüştür. Rüzgar da isti

kametini lodosa doğru değiş-cektir. • 
Roma, 29 (A.A) - Buğday ı.. >nferansına iştirak eden mu- tirmiştir. Geceleyin lodos 

,P' kunetlenmİf, bava daha iyi 
rahbaslardao M. François Poncr ~e M. Masset Rus Damping açmıı ve soğuk hayli kınlmış-
meseleaini mevzubahis etmişlerdır. br. Fakat sabaha kartı hava 

Halil Halit Bey 
irtihal Etti 

Fransa Reisicumhurunun 
Tunus Seyahati 

birdenbire karayele çevirmiş, 

kar yağmaya başlamıştır. 

!)arlllflinun, müderrislerinden Paris, 29 ( A.A ) - Petit 

Dün •kpm Kandilli ruat
banesinden sorduğumuz za
man bize, bugtin havanın hafif 
bulutlu ve baz.an açık devam 
edeceği bildirilmiştir. 

kıymetli bir uzvunu daha kay- Parisien gazetesi barid vaziyet, 
betti: ilahiyat fakültesi müder- ~ilİıassa Alman - Avusturya 
n.lerinden Halil Halit B. dün ~iizakerab dolayısile Pariste 

zubahis olan meselelerin ayn vefat etmiftir. Halil Halit Bey blmıya mecbur olan M. Bri
ayrı muhtelif mesleklere men· Kembriç dariilfünununda ken- and, reisicümhur M. Domer
sup insanları alikadar ettiğini. diaine bir knrsii temin etmİf, : guein gelecek nisanda T unua 
bu meselelerin liyıkile ye sali- uzun miiddet bu irfan müesse- yapacağı seyahatte müprün-

sesinde Türkiyat müderrisliüi ileybe refakat etmiyeceğini 

iki gün kadar devam eden 
soğuldann meyvalara zarar 
vereceği tahmin olunuyor. 

lzmir Çok Zarardadır 
lzmir, 29 (Hususi) - Gaabi 

Anadoluda tiddetli soğuklar 
hiyetle tetkik edilebilmesi için, b-.,. ~I. b 
mecliste ondan anlıyan kimseler yapmıf, mesleki tetebbuatanı.. ~a er vermiştir. 

derinliği ve liyakatile tamnmıı 
bulunması lazımgeldiğini aöy- bir ilimdi. Vehap Beyin Boykot 
terler. Bunlarca Millet Meclisi, Kar~ rı Kaldırıldı 
bir nevi akademi vazifesini Vefatı Darülfünun için cid· .... 

den bir ziyadır. Bugiin cena· lzmı"r 30 (H M ) Aley· gören bir heyet olmalıdır. ' · · -
zeai Laleli apartımamndaki hinde boykot karan verilen 

Fakat şimdiye kadar hiçbir dairesinden kaldınlarak Mev· futbolcu Vehap Beyin vaziye· 
demokrat memleket bu usulü 

llna hatiresine defnedilecektir. ti yeniden tetkik edilmiş, 
tatbik etmemiştir. yalnız Merhuma Allahın rahmetini boykotun kaldınlmasa kararlq-
İtalya, meb'usan ve ayan mec- temenni eder, ailesine ve Da- bnlmışhr. Şu lialde Vehap 8. 
lialerinin haricinde meal eki tem- f • _ riilfilnunumuza taziyetlerimizi zınir-utanbul muhtclitleri ma-

· devam ediyor. Köylü ve bağcı 
bu soğuğun bağlara verdiği 
zarardan dolayı büyük bir 
endişe içindedir. Aldığım 
resmi malumata göre Alaşehir 
bağları yüzde 70, Kemalpaşa 
yüzde 30, mülhakah yüzde 50 
Urla yüzde 20, Manisa 40, 
Menemen 30: Burnova yilzde 
15 derecede zarar görmüt
tür. sil esasına istinaden intihap arzeyleriz. ÇUida oymyac.aktır. 

edilmiş bir Fqist meclisi ih- =::;~;;;;;;~~;::;:~=~"" =;:;=--=:;:,;;:;:==;;;~;;;..~- ~=~~~~;;;;;=~=~ Ziraat bankasının vaziyetle 
du etmiftir. Bu meclia azalan r • • . • '\ allkadar ol:nası çok lizımdar. 
muhtelif federasyonlar tarafın- ister inan, ister inanma! 
dan intihap olunur ve mem-
leketin bütiln meseleleri bu 

meclis tarafından tetkik ve 
ihzar edilir. .. 

Mealeki temlİl alıteminin 
tam manalile tatbik edilebil
mesi için muhtelif meslek 
mensuplannın organize olmasa 
lizımdır. Amele organizasyona 
olmadıkça amele meb'usu, 
çiftçi teşkilatı olmadıkça çiftçi 
meb'usu çıkarmak mllmklbı 
değildir. 

Binaenaleyh mesleki temsile 
mukaddime olmak üzere 
evveli muhtelif meslek men
auplanm asri teşkilatlarla .bir
birine bağlamalıdır. 

İstanbul belediyesi ,eh
rin imarı için bet 9e11e• 
lik bir program yap .... 

Fakat belediyenlıi 40 
milyon lira borcu varmıo. 

Her sene borçlanna bir 
milyon lira tahsis ediyor· 
muş. Her ıene ( 750) bin 
lira da kanalizasyona veri
liyormuş. Memur ve mlls· 
tahdimin maaştan da sene· 
de d~rt buçuk milyon 
tutuyormuş. 

Binaenaleyh yeni prog-
ram mucibince ilk aene-

lerde fazla birşey yapıl
--..na imkln yokmUf. 
Belli ~ yapılacak şey 
etlaiyeye bir mlltebauaa 
ıetirtmek. ( 50 ) bin lira 
nrfederek tchrin muhte-
l~ yerlerinde birkaç çqme 
&Çlllaktır. 

Şehrin yedi milyonluk 
blltçeai bundan fazla it 
yapmaya müsait değilmif. 

Eh, doğrusu bu tcrait 
dahilinde iatanbulu imar 
edebileceğimize ve bir 
imar proıramı yaptağımıza 
arbk: 

ister· inan, ister lnonnuıl 

Ruhsatiye Resmi müddeti 
Yarın Bitiyor 

Cuma pnleri dllkklnlanm 
aça•lann belediyeden ruh.aa
tiye almalan mtlddeti yana 

akpm bitiyor. Yarına kadar 
ruhsatiye almayan mUesse
ıeler dnWnlanm açarlarsa 
verecekleri ruhsatiye resminin 
bir misli daha para cezası ve
receklerdir. 

Ruhsatiye resimleri üç tak
sitte alınacaktır. Otelciler ce
miyeti bu cezadan kurtulmak 
ıçın yapbklan itirazlannm 
şehir meclisinin bir nisan top
lanmmda konuşulmasını d&ıı 
belediyeden istemişlerdfto. 

-Ban Namzetkrin 
Rüyalarında 
Geçirdikl~i Müsabaka .. -
Namzetler mlisabakuı başla

IDlfb. Tetkik heyeti yerine 
oturdu. Bütün gözler ma1an1n 
Qatilne çıkan ilk namzede aap
lanmıştı. Tetkik heyeti arasın
da mıralblar duyuluyordu : 

- Boy fena değil... 

- Jaketatay da iyi bir 
terzi elinden çıkmış ... Şuna bir 

re•eranı yaphralım. (Namzede) 
Bir reverans yapar mısınız ? 
Aferin... Bu inceliği nereden 
öğreudini%? 

- Eskiden ganondum, eten
dim. 

- Hımm... Liaan bilivor 
musunuz? 

- Gayet iyi. 
- Nece biliyorsunuz? İngl 

lizce mi, Almanca mı, F raıa
sızca mı? 

- Bunlardan daha yüksel.. 
bir lisan biliyorum. 

- Oh, oh.. hangisi o?. 

- Türkçe! 
- Diyecek yok. Mektepten 

mezun musunuz? 
- Tabii efendim. 

- Hangisinden? 
- Dilsiz mektebinden • 

- Parlak. Fakat siz dilalı 
değilsiniz. 

- Heyecana gelince ~in 
tutulur efendim. 

- Eskiden başka fD'ka1u. 
da bulundunuz mu? 

- Gık, gok, gık, gak •. 

- Diliniz mi tutuldu? 
- Gık! 

- Meramınızı yazile anla• 

tamaz mısınız? 
- Gakl 
- Yeni harfleri öireneme-

diniz mi daha? 
- Gukl 
- Siz karga mısınıa, gu 

guklu saat mi? 
- Nuıl emir buyurunanıil 
- Ay diliniz açıldı. 

- Heyecanım geçti 
- Sizin böyle dilinizi tutaa 

ne biçim heyecandır? 
- Vatani heyecan 1 
- Kifi, çıkınız 1 

Şehzadebaşınd& 

HİLAL 
Ayasofyada 

ALEMDAR 
ainemal•nnda birden 

iraesine bqlanan 
biiyiik dahi 

EMiL 
JEANNİNGS'in 

son temsili muhteşemi 

YALAN 
aea1i filmi emsalsiz ve hakiki 

bir muvaffakiyet kazandı 
BDyük aan'atkiruı bu IOD 

filmi şimdiye kadar g&rillen 
eserlerin fevkinde ve daha 

kuvvetli bir plıeserdir. 

ESTER RALSTON 
ve 

GARY COOPER 
gibi müstesna artistler d 

EMiL JEANNİNGS' e 

refakat etmektedirler. 

• 
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R~MET ~ s İ N E 
RELER DiYARI ... B H ft G·· ., .. .. u a a orecegınız 

Müreftede Uç p·ı· J H .1 .d. ? 
Canlı Baromet 1 ım er angı erı ır 

re Mevcuttur .. 
Mürefte, (Hususi) - Serliv

hayı okuyunca hayret etmeyi
niz : Hakikaten Mürefte canlı ı 
barometreler diyarıdır, dense 1 
yalan olmaz. Burada bir kadın 
ve iki erkek vardır ki her Mü
refteli, bunların haline baka
rak havamn nasıl bir şekil ve 
ıuret alabileceğini derhal an
lar. Bu ıeyyar ruat merkez
lerinden Şakir ağa elli betlik 
dinç bir ihtiyardır. 

Kahvecilikle geçinir, genç
liğindenberi devam eden bir 
arıza, hava tahavvnlleri kar
ıısmda bu adamcağıza garip 
ıesler çıkartır. Şakir ağanın 
halinde bu fevkaladeliği görllr
görmez derhal bir hava de
ğişikliği olacağını anlıyabilir
ıiniz. Bu hal, havanın bozuk
luğu zamanına munhasır de
lildir. iyi havada bir fırtına 
ıelecekse, yağmur yaiacakaa 
Şakir ağada ayni tabii olmı· 
yan haller görünür. 

Mllreftenin ikinci baromet
resi Ali Ef. isminde ve altmıt 
yaşında bir insandır. Hava 
tebeddüllerinl Ali Ef. daima 
aksınk!arla karıılar. 

Müreftenin kadın barometresi 
lae geyirmekle bize rasat va
zifesini görür. lstanbul raıa
tanesi arzu ederse, bunlardan 
bir tanesini Fatin Efendiye 
muavin olarak gönderebiliriz. 

i "c. ldt Behçet 

Kardeş Katili 
Bir Genç, Küçük Kar
deşini Bıçakla Öldürdü 

Tokat - Y emeniciliklı meı
gul olan, büyüğü Sadık, küçll
tü Rıza isminde iki kardeş, 
on beş sene evvel babaların
dan miras kalan müşterek 
evlerinde oturuyorlardı. Üç 
gün evvel tahsildar gelmiş, 

biriken vergi borcunu almıı. 
Bu para (1100) kurut tutuyor
muf. 

Fakat evin tapusu Sadığın 

tızerinde imiı. 
Geçen gün Rıza, bu vergi 

parasından bahsederken kar
deşinden alacağım istemiş, 
ayni zamanda şu tapu işini de 
halletmelerini söylemiş. Sadık 

bu sö2.e okadar hiddetlenmif 
ki kısa bir ağız kavgasından 
ıonra bıçağını çekerek karde
ıini beş alb yerinden vurmuş
tur. Feryada gelen Rızanın 
h :remi de elinden 'yaralanmıı
br. Sadık, vak'adan sonra 
işlediği büyük günahın ağırlı
imı hissetmiş ise de iı iıten 
geçmiştir. Katil tutulmuştur. 

Fındık, Tiftik, 
Pamuk Piyasası 

Avrupa piyasaaında iç fın

dık fiatlarında bir terefftl hia
ıediliyor. Tiftikte, İstanbul pi
yasasında, hafif bir yiikıelme 
yardır. Pamuk piyasaaı dur
gundur. Ynn fiatlarına ıelince 
15 ıubatta bqlıyan ulih de
Yam etmektedir. 

Hafta İçinde Bir De Bale 
Heyeti Seyredeceksiniz .• 

Bu lwget hu şalHıA Benıtttuı ı•lwdp:IA "'Mel11kn •İne
ma•ında tem•fll•r v•rece/dlr. X l,antll icadın 1930 
G4ullllt. lurallçnl Mll.IM«:el HtUWntlır. Rlgo dö /aneg
roda lkttn 6a /ıqetln ara.uultı mim 11ldır,.,ı,tır. 

"Melek., k Mit& -'d ..,._....., dft&m edecektir. 

.. Glorw~ da ı&.t.rllen Aal1111lı Kıs fll111i11i1J milmnsili 
]11111 Ma11na. Ba /ilim, ogltalı w all41c bir kadının 
ln.sanlar arasına ne hilgilJı lur6 oe llıtll4/lar •okabile· 
eelini ıöstermelc itibarile ço• ibret oerlcl bir eserdir 

Kara Tchur "Majik,, tedir. Miimt1Hillt1ri Vilctor (Mak L11gl11n) ve (Mirna L~JI) drır. Vak·a Umumi harbe aittir. 
Binbaıı Kingin tabarll Fraruız ct1plıesine hareket eder/um o da gizli bir fltlZi/e 1111 Hinde gönderilmiştir. Bildiği 
lisan sagesinde /ngiliz gagesini talıakkak ettirir. Fakat hıı münasebetle MC1dlll (Yesmani) ismindeki Hint güzeli 

~urh'ln gider. Bu lıatıra, hinhaıı King için ıuıuiullftaz bir ı•radır. 

ıilleri Lil Dagover, Olga Çekova, Beti Aman, KamiJl.1. Horı. 
gibi mümtaz artistlerc'l ·. Mevzu, sinema stodyolarmda bir aşk 
ve kıskançlık macerasından ibarettir. Bu bir revüdür ki tezi 

itibarile aşkı ve vazifeyi karşılaşbrıyor. Bu filimde, ehemmiyetsiz 
bir mevkiden büyük yıldızlar derecesine yükselen bir artistin 

., Artistik " ılneması Büyük ihtirası gösterecektir. Mümes- maddi ve manevi muvaffakiyetini de görmüş olacaksınız. 

EN DOGRU H~ 
ŞEKLi NEDiR1 

fi • 
Vali, idare 

• 
yetinin lstifasJ 
Kabul Etme 

( Bq tarafı 1 inci ıayf•''' 
Heyeti umumiye de böyle 
karar verdi. Fakat idate 
yeti bunu tatbik e~oıi~.orı a. 
naeaaleyh vazifesinı gorJ11 ~ 
demektir. Ohalde bu. '~ 
yetin ve idare heyetin~o b 
meti vücu~u nedir ? Bıı 

diyenin ruhaatiyeıine k1stt 
harekette bulunmuyoruı. p 
lerae rulıaatiyeyi de vere'u~ 
F ak•t herhalde cuma tıt 
riayet edilmelidir.,, ·dl 

Bunun üzerine cemiyet 
1J 

re heyeti ayrıca toplıı11.a1 iıtifa karanın tesbit etfllij J .,,, 
c!Un de saat (11) de tı .1 
o~ası eanaf murakıplığıııll ~; 
falarını vermişlerdir. B.u 

1~ 
fada bilhassa, cemiyetııı ~ 
rarlannı dinlemiyen eına~ ~ 
kında alınacak tedbirler•~~ 
müeyyidesi olmadığı ıı 

dilmiıtir. l 
Vali lstifalarmı Kabul Et~~ 

Bu istifaname verild• J 
. . . M tıf' ı ıonra cemıyet reısı us . JT 

başta heyeti idareden b•'.~ 
bulunduiu halde vali Mu~:ı, 
Beye müracaat ederek 1~ 
esbabını teşrih etmiş!e 
Muhittin Bey: t~ 

Hlikiimet istifanııı .";ı~ 
yen kabul etmiyor, yeri11 J' 

'k e" oturunuz ve esnafı tazyı 
1 
~ 

peliılerin de bana isioı ~V 
Teriniz 1 demiştir. Cemiyet. \ı 
re heyeti bu polislerin '/ 
lerini tesbit ederek bll 
valiye verecektir. 

Fare İstilası 

Asmaalhnın Uğrıı?1! 
Hücumdan Beled1Y 

Haberdar Değildir 
- . d6' 

Aımaaltının birtakılJl dı~ 
kini arı fare istilisına uğt'' ,~ 
)arından şikAyet ediyor. J1 ""' 
bir diikkAncı birçok fllS J 
çuvallarının delik deşik ~~ 
diiini de siyledi. Fare s· 

nakili olmaımdan dolayı ~c ıt 
aynca dikkati celbetme beti' 
zımdı. Dun bu milnase ~V 
Belediye sıhhat mildürUnU 0ı~t 
dilk. Vaziyetten haberdar 
olmadığını sorduk : ıl 

"- Kat'iyen, dedi. ~e~ ~ 
• O• 

lanmız lier tarafta geıı}' .,f, 
sıhhat talimatnamesine .; el ' 
edilmesini esnafa teınb~ ,. ~I 
yor. Eğer böyle bir ist~:,,i 
ıa alakadarlar bize ınii ·Jiloi 
etmeli, çare aramalı ı di ~ 
Bence mesele birkaç J<e 
kapan meselesidir.,, ıci= 

Vali muavini de diyot d' 
haber ·-" - Hadiseden eJeı1 

değiliz. Fakat esnaf, fa\esb~ 
zararlarını rakamlarla ti1'ıeri~J 
ederek hesaba geç 

5
,.tr". 

göre nihayet bizde de ta olıf 
ve ikt11at fikri uyaD~1ır·'.A 
yor ki teşekküre şaY/.f 
--=-==-----)J,tJ~ 

'
1 Elhamra ,, son ;J' 

kti ,. Opera " ti gösterece r. . ·oi f 
Büyük Resmigeçit filaı• 
gramına koymuştur. 



, 
e 

Kari G6zile Diingada Neler Oluyor? Kadı• .. ---~~~~~~~-
Ve 

• 
işleri 

Gördüklerimis ' 

a· ır Alacak Meselesi ve 
Bir Cevap 

, ~ 

Amerikada Milyoıierler Parayı Na- Ben Razıyım, 
sıl Kazanır Ve N&sıl Sarf ederler? Aşkına inanmıyorum 

Fakat 
h ~~r· ~errer,, tirketi Kütah
~ keıır hattının lntaaını 
'-lllıt it •bnittir. Mezkur tirketln 
~ ae!•ttar nı(hne .. m~rı bundan 
ıa0,_ de •vvel Kütahya ya ırelerek 
Q .. , en d 
e Jold lbuıa dak bir mukavele 

Nevyorkta Wall Street deni• Kııı: Mvince mGthlı sever, mu-
len bankalar merkezinde bu- nbele ıardiltü müddetçe batla- J Aşk Mektupları ı 
ramn ıahı iamini tqıyaD aar, kalır. Onu aevgllialnden ayır• _ . 

~ete ~ Ç•httıracaklan amelenin 
te ~1 •knıeti vermek üze· 
~illi İden}zle bir taahhOde 
~ f •rd.i, Mezkur tirket 1929 

Harold Ryder iıminde ıenf mak ~ç olur. Fakat erkek oadi-
bir banker Tardır. ren bir kıza batlanır ve bu yGz-

rthi.._ den khunuevvel 193ô ta• 
tltı.ıelc kadar ( 152,284 ) liralık 
'"' •drdiın, Ve paranın kısmı 
07 ~1 a aldım. Yalnız tir kette 
ltıb ·vvı lira ekmek bedeli mat
'1,:~ kaldı. Defeatle iatedim; 
'tti11a l 1111

• mahkemeye m\lracaat 
te •d' Emet mahkemesi kanun 
l.it •let dairesinde derdimi tea
hıbuve hakkımı teslim elti. Mat
Iİrlt 111t. (27) bin küsur lira için 

tın K-tah O b ••rtd k' u ya smanh anka-
.. ciı ~ 1 (19UOO) lirasına ihtiyati 
'-lir 00du. Şirket birçok yollara 
~la •caat etti. Ve benim de 27000 
~l~ liram hilA tahsil edilemedi. 
•rrı. e vekaletine müracaat et-
'l'trlt~en de bir TOrkOm, bir 
ttın hakkını aramak muhte
~"'l•zeteni:ıin çok aevdiji ,, ır. 

Ell'lette Tavtanlı-Balıkealr hatb 
•kmek mUtaahhltlerlnden 

so Ahmt?t 
~I N POSTA: Bu bir alacak 
"lı.tt eıldlr, mahkeme alacatımzı 
._ •lınittlr. YGrünecek yol 
n..u'!' Yoludur ki aiz de o yolda 

.10rıunu~ 

Açık Resimlere Dair 
~~•elde, Ankara caddeainde, 
"1tc1 •t •• Ş.bzadebatında lurta
~ dGldl&nlarmda çok açık 
~tt. .:••lnıler ıörGnmektedir. tat u reaimler Piliç, Çapkın 
~ca~bt razeteleri rölgede hıra• 
'llı1.ı_derecede açıktır. Bu ~lr-

.... 6nüne ıreçilemeı mi? 
Adile 

Baltkesir Muhtelit 
tt ilk Mektebi 

'-1.ı 'h~esir Vilayetinin Kepaut 
~1 1 .. ınde lhaaniye maballeainden 
._.,hı. l~rahim hnza1ile aldı· 
~ .bır mektupta Balıkealr 
tfa teht ilk mektebine uıulG ted
)•t ~, haxı muamelelerden tik&
'tıldı edilmekte, talebeye dayak 

1' tı da kaydolunmaktadJT. 
V,lct~tlttk edilmesi için Maarif 
lıtd· •tinin nazarı dikkatini cel· 

1Yor-.az. 

bir Makinist ŞikAyet Ediyor 
9und · 'tıı hı . •n ikı ay evvel Urfa tn-

' b~s~rı. f abrlkasında mDnhal 
'idil lkınıat muavinliğine talip 
~b. ltı Ve emrimi bekliyorum. 
tJ..f, r aldı~ıma göre bu yere 
"-Gd\l liitün inhisar idaresi merkez 
~il rij . Beyin akrabasından biri 
'-d, edılmiş, ben iae bu müease
)'ıiy iki ıene ataj a-ördüm. Bu 
'"d ete dütürillmekliğim doğru 1. llr? 

t.nhul Tütün inhiaan merkea 
fabrikasında maklniıt 

A. Ulvi 

Bir imtihan Meselesi 
~4..3.931 tarihinde, mektebl
"k~ (6) aylık imtihan yapıJa
llttic .o gün, aksi bir teaadüf 
t~ç ~·; ( 5-6 ) talebe, 15 dakika 
~tılci ~ d~k, içeri almadılar. Hal
b'tlıy tıhan ( 10 ) dakika ıonra 
"-1ıa :cıı~tı. Bittabi o gün imti
'1dıit. ahıl olamadığımıı; için sıfır 

Beyojfo Muıevi linılııin 
altı talebeıl 

Bu adam umumi harpten 
•onra Nevyork borsasına dOt· 
mn,, burada esham n:ıerinde 
ıpekUla•yon yapmaya baıla
mış ve l 9'l3 buhranı esnasında 
200 bin dolar kadar para yap
mıya muvaffak olmuştu. 

O sırada Amerika milyo
nerlerinden birinin kızile ev• 

lenmiş ve kaympederinin dört 
milyon dolarını borsada kulı. 

!anmak hakkını elde etmişti. 
Harold RyJer bu serveti elde 

ettikten sonra, Amerikan mil• 
yonerleri aruınrla milline teaa
dftf edilmiyen bir hayat ıtır. 

Sent!lerce başkatarının 
parasi le gaşıgan salıte 

milyoner 
miye batlamıştı. Evveli NeY.. 

yorkun en zengin caddeıinde 
muhteşem bir aparbman tut

muştu. Her gece barlara ridi· 
yor, kızlara yilzlerce dolar 

hediye ediyor, bir gecede bin· 
lerce dolarlık 9ampanya açbrı· 

yordu. 
O sırada isminin gazetelere 

de geçmesin; istemiş, ve Da· 
rülfünunlardan birine 300 bin 
dolar hediye etmişti . 

W ali Street kırahnın ba 
hayatı herkesin nazarı dikkatini 

€deb" '7' 
........:.: 1 6 efrikamız. No. 20 

IAnnauiL S~JOSU HORTLAÖI 
MÜELLiFi· 

lio Üskar Vay· it 
ttla'" 

MÜTERCİMi: 

Mes'ut Cemil 
Ç6ktrt{a ~.akla~tı, yanında diz yok 1 
.ı Çizgil glzlerıni onun ihtiyar Hortlak içini çekti, rllyalı 
"'"dı yer e dolu yüzüne kal- ve uzak bir ı"sle devam etti: 
di ....:. z::a~ça : - Şu ormanlarm arkasında 
)a~_':JYunıak 11 • z:avalblı r b de- küçük bir bahçe vardır. Orada 
-~ b.i b. ıçın aşınızı ko- uzun otlar yetişir. Bnytık yıl-
--~_ç_ır_...:.y_e.;..:ri;;;;:n=iz:.....__:d~e~!!:mi~ dız ·çekleri açar Ye bOttln 

Barlarda ..1anıe mllgonerin 
•n zigatle para sar/eltili 

kadın 

celbediyor. Herkeı 011un ka· 
sancına ve ıarfiyatnıa hayret 
ediyordu. Rokfeller hayatında 
bir defa bar• fidip bir dolar 

Hrfetmediği halde bu adamlD 
her gece barlarda binlerce 

dolar bırakması kızları bile 
hayrete dütürüyordu. 

Huold Ryder Nevyorkun 
en maruf çapkmı olmuttu· 

ıec" bülbflller 6ter; bOtön 
gece 6terler Ye serin, billlll' 
ay oraya bakar. Uzun matem 
bıyabanmm ataçları dev kol
larım uyuyanların Uıtftoe uıa

brlar. 
Virjinyanın sıözleri doldu •• 

ellerini yüzüne kapadı: 
- Ôllimün babçuindeo 

bahsediyorsunuz değil mi? di
ye faaıldadt. 

Hortlak gittikçe derinleten 
1eıile dalgın ye mtikedder de-

Amerikalı sahte milyoner, 
Dariil/ünuna 300 hin dolar 
laedige etmiş ve b" para ile 

kendi namına bir bina 
yapılmıştı . 

Bara gittimidi, biltlln kızlar 
etrafını abyorlardı. O da kız· 
lan dolarla kuşatıyordu. 

Fakat ıon borsa buhranı 
ıelince Harold Rıjderin fal
IOıu meydana çıktı. Büttln 
bu hovardalığı iflas etmiş bir 
müeuesenin zahirini kurtarmak 
için yaptığı anlaşıldı. 

Çünkü Harold Ryder ka· 
Jın pederinin ıervetini bitir
dikten maada, kumpanyasına 
para yatıran mütterilerinde 
ıervetini bitirmiş ve iflh et-
miş bir bale gelmişti. Bunu 
aezdirmemek için karısının 
bankadaki ıon parasını çek· 
lllİş, bununla e•vell darlUfll
nuna 300 bin dolarlık bir 
hediye vermif, ıonra da bar· 
larda israfa batlamıtbr. 

Nec!en ıonra hakikat an· 
lqalmıt ve Nevyorkun bor1a 
kıralı tevkif edilerek bapİI&• 
ney~ tıkılmıştır. 

~ T AKVIM =:=::: 
Olan aı • Mart • 931 te ... ıu 

Arab1 

11 • Zilkade • Utt 11 • Mart • lN'7 

4en kızlar ekaeriya aukutu 
laa1ale utrarlar. 

DOn lzmfrden Ş. A. r4muzlu 
bir ırenç kızdan aldıtım ıu mek· 
tup, aevgiliıini ıenelerce bekle
miye razı olan bir kızın derin 
atkının bir ifadesi degil midir? 

Bu hanım kıı; diyor ki: 
" On yedi yaşında, oldukça 

ınzel, ve temiı; bir ailenin kızı

yım. Memur olarak bir yerde 
çalı,ıyorum. İki sene evvel orta 
mektepte okurken bir gençle 
tanışbm. ilk zamanlar çok sevi
tlyorduk. Mektepten ayrıldığımız 
saman mesele aileme aluetti ve 
ondan uzaklatmıya mecbur oldum. 
Fakat çok fazla seviyorum. 

Aradan bir buçuk sene geç
tikten sonra onun yine benimle 
alikadar olduğunu Öfrendim ve 
berfeyi a-özürne alarak onunla 
mektuplaşmıya karar verdim ve 
mektup yazdım. 

Fakat aldıtım cevapta bana 
birçok sebeplerden darıldığını, ve 
ukerlitini bahane ~derek, onu 
Ot eene bekledikten ıonra evle
aebllecetimizi yazıyor. Ben razı
yım, fakat onun atkına emniye
tim yok, beni aevditlnl naaıl an
byayun. Liitfen bana bir yol 
ıaıterir misiniz?" 

Aradan bukadar zaman ıreç

mlt olmasına nazaran gencin aev· 
dasına inanmak biraz fÜÇ olur. 
Fakat mademki aeviyoraun, ıev

~linle açık konut, eter asker
likten sonra olsun, evlenmiye raz.ı 
lıe, nitanlanmayı teklif et. Eter 
kabul ederae mesele yoktur. 
Fakat bu iti mektupla hallede
bileceğine pek emin detilim. • lstanbulda H. S. Ç. Bey: 

Bir ıencin evleneceği yafa 
kat'lyetl• teabit etmek dotru ve 
mümkün detildlr. Ben erkekler 
için 28 yatı münasip ıördüğüm 

zaman, bunu, umumiyet \lzere 
kabul edilmeıi liıımıelen bir 
eaaa olarak dütilnmüştGm. Yokaa 
teraiti daha evvel itmam eden 
bir ıencin daha evvel evlenmeal• 
ne ne mani var? Genç evlenmek, 
geç evlenmekten daima dah• 
iyidir. .. 

Pcndikte Ernin Cenap B.: 
Siı;, aradığınıı; kadına dütene

nlı; mes'ut bir koca olabilir1inlz. 
Fakat evlniı;de sOkQn ararsınız. 

Gürültü ve pabrdıdan hoflanmaa
ıınız. Öyle bir kız bulunuı; ki, 
samimi ve açık olsun. Tablatl· 
nb aerttir. Onun lçln alacatnuz 
kız yumuşak tabiatH olmah, Ye 

dze kendisini aevdirebllmelldlr. 
Hayatı nete ile kartıbyaa, ıldn 

bareketlerinize ehemmiyet ver
miy~n bir kız ılı.I mes'ut edehllir. 

« 
Kadıköyünde V. B.: 
Karınııı: olacak kız, dürlat, 

aamuılu, temiz olmalıdır. Sla 
ODun leln, onu memnuu etmek 
~ blçf,ir feclaklrhktan çekla-

Y•ldt·Eııan1• Van~ı 

aa. .. , litı~ s .45 

.. ıyecekalıala. Buaa mukabil oınm 
••teli, ten. ve •akur olmaaıaa 
S.temek bakkınıxdır. Ma~mafih 
n:rtn en büyük kusurunuz, arada 

Valnt-Esaial-_v_uaa1 __ • auıda çok bedbin olmanızdır. Bu 

Alqam~2.- ıll .JG 
Y atıı U2 10. t5 
la.u ,, .. tS 

(ffı. 5. 46 12. 18 
tkhadı t. \ \S. 5'2 

nm ediyordı: 

- Evet 6lüm. Kim bilir o 
aekadar (Üzel olmabdır. Oe
tlnUzde azun otlar yavq ya
ftf aallanırken. yumutak, 
eemu toprağın içinde 1atmak 
Ye eök6tu dinlemek iM dlinl, 
ae de yarım olmamak! 

Siz bana ölümün kapılarım 
açabilininiı;. Çnnkü siz yalnız 
qk•ınu. ve atk 6lümden ku.
Yetlidir. 

Virjinya titredi, lll'bnclu 

tabiatini:rJ evlenecetiniz kıza 
nlenmeien evvel ı6ylemek te 

10fuk bir llrperme geçti ve 
birkaç dakika ıuıtular. Bütün 
lnm.lar ona harikullde bir rfi.. 
ya gibi ıeliyordu. Hortlak 
tekrar söze bqladı. Sea timdi 
bir tatlı rtbglr tibi idi: 

- KOtllpane pencere.İnill 
içine yazılmıt Mki lkleri oku
madınız mı? 

- Ama nekadar okudum 
laem de. Hatta ezbere biUyo
nmı. Çok tuhaf, aiyab harflerle 
Ja&allDlf, okumuı da ,aç. Tam 

Kuilerlmluleıı aldıfımız aık mek• 
taplan1U ııra1Ue neırcdlyonu. Bu ıil
tanda hergt!n bir mektup neıredllecek 
•• haftada bir defa Gençlik ve Ha· 
aımteyze 11yfaaıada bet on mektup 
ltlrdea netrolunacaktır. Çıkan mektup 
sahipleri ldarehanemize u;nvarak 
allklfatlarını alabilirler. .. 

Giden sevgiliye , 
Seni ilk gördüğüm gün kal

bim tatlı bir heyecanla çarp· 
mıya başlamışta. Zamanla bu 
heyecanım arttı, tahammül 
edilmez bir hale geldi. Sessiz 
mutavazı hayatıma girerek be
ni kendine cezbettin. Seni 
•eviyorum. BütUn benliğimle 
hayabmdan fazla sevdiğim sen 
nihayet beni bıraktın. 

Şimdi ıssız çöllerde kalmıt 
kimsesiz bir yolcu gibi bed
bahbm. 

"Atk insanı tatlı ııhraplarla 
eriten bir hutahkbr,, derlerdi 
de inanmazdım. Meğer ne 
doğru imiş. 

Şimdi ben bu hastalıkla 
daha do;ru.u anin aşkınla 
ıün begin bir veremli gibi 
eridiiimi hissediyorum. 

Sana kalbimi verdim. Bu 
kıymetli hediyemi kırdın, onun 
berhayat olduğunu unutarak 
elinle öldUrdGa. 

Kalpsiz bir insan yaşar mı ? 
Osman Muharrem 

Ankarada 1. Reis Bey: 
Siz elde edemeditiniı; kıza 

dlltkünatınüa. Kızlu için hayali
nizde bir.eyler kurar ve alacağı
nıı; kızm blr melek olmasını ia
terainlz. Fak t e\'lenmiye karar 
verditiniz ırün, kadınların melek 
olmadıtım nazarı dikkate almanız 
lbımdır. Siz kadını eevilmek için 
yaratılmıt bir mahhlk farzediyor
aunaz. Bu,.Gnki züppe kızlardan 
botlanmıyoraunuz. Binaenaleyh 
muti, aeulz " Uatiraasız bir kız 
buluraaa• e•leainlL .. 

İzmir Damlacık, H. Gürbüz B.: 
Numaranız yanllfbr. .. 
Sultanahmette 

Nazif H.: 
Fahrünnisa 

Evlenec:etfnlz erkek alze fada 
alika ıra.teren 'N alzlnle mefgul 
olmayı bl1- biri olmalıdır. Bil
tCln dertleriabl " bütnn itleri
nbi oaa aalatı..a n ondan fikir 
lateylalL Hata yapmadan evvel 
oaua mttaı.u.u almayı itiyat 
edinir.eniz, kencllnial bir çok fe
na neticelerden korumu, Ye kur
tarmıt olursunuz.~ Kendilerine b .. 
kılmak üzere kadın arıyan, başını 
karrnnm göiüılerinde dinlendir
mek iıtiyen erkeklerden kaçınız. 

Hanımtegu 

altı satır. Ama manasını anla· 
madım. 

- Bu tılsımdır. Bu şatoyu 
benden ve beni ıstıraplarım
dan kurtaracak olan blsım. 
Maauı tudur: Si:ı benim 
için ve benim gilnahlarım için 
athyacakıını:ı. Çtinkil benim 
16:ı yaılarım yoktur ve benim 
için dua edecekainiı. ÇUnkll 
benim imaı.ım yoktur. Ve 
.U dalıDa iyi ve temiz 
ka.ldıjuus İdil daalarmııla 

Arkuı var 
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MASONLAR 
--------------~ 

lstiCflap Esnasında Refik Biradere Sorulan 
Son Sualler Nelerdir? Refiklerin Parolası 

• 
Nedir? içtima Nasıl Biter? _______________________________ 28 ______ , __________________________ _ 

Şark, garp , cenup 
cihetlerin de. 

- Şimalde niçin pencere 
yoktur? 

- Çünkli bu cihetto gti
neı yoktur. 

S - Bu pencereler neye 
yarar? 

- Masonlar meşgul 
lundukları zaman onlara 
ve ziya verir. 

- Bugün üstadınızı 
iUnUz mü? 

bu-
our 

gör-

- Evet üstadı muhterem. 

- Nasıl giyinmişti? 
- Bir kisvei zerrin ve 

ıemafam ile mülebbesti. (Yani 
albn ve gök renginde bir el· 
bise giymişti) 

- Bu iki rengin manası 
nedir? 

- Albn ıerveti, gak ren· 
gt hikmeti temsil eder. Bu iki 
adat Allahm Hazreti Süleyma· 
na hediyesidir. 

- Siz üstadınıza ne au· 
retle hizmet edebilirsiniz? 

uhuvvet amalimize rehber ol
sun, der. 

Nazırı sani birader de: 

Ümit , adlü refetin 

oğludur, der. 

Üstat duayı okuyarak içti

maa nihayet verir. 

( Arkuı var J 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

·------------------------- ~----------------------..... Bi:ıe bir resim ıönderi.raeniz. Tabi· 
atini:ıi ı;i:ıc aöyJlyebilirb.. Fak.at gön· 
derllecek reıım tabıt pozda çıkanlmall 

lmmdır ki mllteha .. ıaıaıız, mO.taleaaın

da hataya dllfme.l• .. 

Tablatlcrinl öğrenmek 11.:ıere bize 

reaim ı3nderea bir kısım k.aril~rimlıı 

hakkında mlltehaHıaımııun aıOtaleaauu 

qaflya yazayorus: 

* Kadıkögündt1 Osman EJ.: 

Ali Hüsnü Efendi: Husas 
titiz ve kumeQ 
mütevehhim
dir. Küçük bir 

ıeyi izam eder, 
günlerce onun 
üzerinde durur. 
M en f eatlerini 

ihmal etmez ve 
faydU1z ıeyler
le meşgul ol-Zeki ve uya

nıktır. İntizam 
kuyudatında 
hürriyetini tak-

, maz. İntizama 
riayet eder. Parayı israf eder. 
İf lerinde ihtiyatklir ve muha
fazakArdır. Başkalarına az iti
mat eder. 

* Garbis Ef.: Hassa• ve hayal-
peresttir. Maddi 

Kiralık 
Eviniz 
Vcır Mı? 

ilkbahar Ye yu ıeiiyor. 
Herkea aayfiyelere çekil
mek üzeredir. Fakat ev 
arayıp bulmak için srnıı
lerce dolaşmak, vakit Tcay
betmek lizundır. 

Biz hem kiralık evi olan
ları, hem ev kiralamak iS
tiyenleri bu külfetten kur
tarmak istiyoruz. 

Kiralık eviniz mi vardır? 
16 kelimeye kadar küçük 
bir ilin halinde gazetemi
ze bildiriniz. Biz bunu 
25 kurut mukabilinde o
kunaklı bir ıekilde gaze
temizde ilAn edeceğiz. lli-
nınız 16 kelimeden fazla 
tutarsa her kelime için 
bir kuruş ilave ediniz. 

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

Bunun için idarehanemi
ze kadar gelmiye de ihtiyaç 
yoktur. Üimnızı mektupla 
ve ücretini posta pulu ile 
gönderebilirsiniz. 

Bir telefon da kafidir. 
Telefon : 20203 

Bir Otelci Evvela Baldızmı 
Vurdu, Sonra Da Kendisini 

Oldürdü 
Ankara, 29 - Burada Şark 

oteli sahibi Salih Zeki B. bu 
sabah baldızı Fitnat Hanıma - Aşk ve fevk ve hnr

metle. 
- N ekadar zaman için 

hizmet edersiniz. 

yit eden usul
lere karşı ih
malcidir. ZekA
amı nafi bir 

surette itlete
rek kendisine 
ve memleketi

ve yorucu İş· 

lerle meşgul 
olmak istemez, 

Orijinal şey
lere karşı me-

-~-- • tabanca çekmiş, kadıncağız ba
cağından ve sırtından iki yara 
almıştır. Salih Zeki B. sonra 
tabancayı kendisine çevirerek 

- Pazartesi sabahından , 
;umartesi akşamına kadar. 

ne hayırlı olması temenni olu.: 
nur. 

rak ve teces

t ağzına bir kurşun sıkmış, in
tihar etmiştir. 

- latihkakınızı aldınız mı? 
Nafakanızdan memnun musu• 
nuz? 

- Aldım ve memnunum. 
- İstihkakınızı nereden aı-

dmız? 

- l sütununda aldım. 
- Bu harfin manası ne. 
- Bu harf, refik birader-

lerin birbirini tanımak için 
kullaodıklar kelimenin ilk 
harfidir. 

- Bu kelimeyi söyleyiniz. 
- Kelime olarak söylen-

mez. Usulen söylenir. 
- Bu kelimenin manası 

nedir? 
- llim ve marifetle veya 

hikmetle tekemmül etmiş akıl. 
- Size niçin ayna gös

terildi ve aynada ne gördilnüz? 
- Aynada kendimi gör

düm. Orada kendime yardım
a olarak kendimi buldum. 

- Kelimei Mürur (paro
la) nw veriniz. 

- Bu kelime S harfi ile 
başlar ve usulen verilir. 

- Bu kelimenin manası 

aedir? 
-Arz ve ganimete te-

uellnk. 
isticvap bununla biter. Oa

~t mulen saatin kaç olduğunu 
torar. Gece yansı olduğunu 
haber verirler. 

Nazın evvel birader - Aşkı 

* Burhanettin Efendi: Nik-
bin ve uysal
dır. T aliine kar
t• nevmit de
ğildir. Çalış

maktan ve ha
yabni kazan
maktan en ~iıe 

ıüsü vardır . 
Sinemayı sever 
artistleri tak
dir ve taklit 

eder. Menfeatlerine karşı ili
malcidir. Parayı hüsnü ·suretle 
istimal etmez, hisse hitap eden 
heyecanlı ve maceralı mevzu
lardan hazzeder. 

* Resim g8aderen bazı karllerlmlb 
mUtehaHıaamı:ıın cevabı ftıCİktiji İÇiD 
••bınızlaıuyor Ye mektup göndererek 
foJoğTafilerinln aklbetlnl öğrenmek i•· 

etmez: Müşkülat 

karşısında me
tin ve meza
hime müteham· 
mildir. 
sever. 

Tavazuu 
• Uyorlar. Bu fotoğ'rafller lntl.far cdrcek

Ye sadeliği tir. Bu husu•ta mü.aterih olmalarını rica 
ederi&. 

Ekmek Ve F ran
cala Ucuzladı 
On beJ gündenberi buğday 

fiatlarında bir düşkünlük his· 
sedildiği için belediye lktısat 
müdürlüğü ekmek ve francala 
fiatlannı indirmiştir. Bugünden 
itibaren on beş gUn, ekmek, 
sekiz on paraya, francala (13) 
kuruşa satılacaktır. 

On bet gün içinde buğda
yın daha faı:la ucuzlıyacağı ve 
binaenaleyh on beş gün sonra 
da ekmeik ve francala nar-
hının daha aşağı olacağı tah
min edilmektedir. 

Ekm4ek Ve Francala Fiatları 
Martın otuz birinci günllıı

den itibaren ekmek aekiz ku
ruş on para, francala on Gç 
kuruştur. 

An karada Bir Kilise Harabesi, 
Bir Miktar Da Eski Para 

Bulundu 
Ankara, 29 - Mamak ci

varında bir tepeden temin edil
mekte olan Ankara marşandiz 
istasyonu toprağı kazılırken 
bir kilise harabesi çıkmıştır. 
Bu harabe etrafında 30 - 40 
tane de para bulunmuştur. 

Bunların altın veya bakır 
olup olmadığı hünilz anlaşılma· 
mışhr. Paralan bulan ameleler 
evvela • 'rmek istememiper, 
polis vasıtasile paralar alma· 
rak Maarif vekiletine teslim 
edilmittir. 

Bu paraların 800-1000 sene 
evvele ait olduğu zannedil
mektedir. Bunların llzerinde 
eski Roma binalan, · Romalı 
kıyafetinde adamlar, kadın ve 
erkek resimleri vardır. 

Tarihi Tefrika No. 14 Yazan: A. Kafirlerin eline bir fırsat geç· 
miye ıöraündü. Bizi bu halimizle 
tepeleyip öte tarafa geçecekleri 
muhakkaktı. OLUÇ ALI BEiS 

Kılıç Ali Paşanın Habı alan 
.5onund~ da odur, budur diye 

,.arültüyc ve iti birbirlerine pala 

aallaauya bile ~ötürmüşler ••• 
Bize •çurulan bu haberlerden 

ul&dıtıma röre arbk iti• çıta· 

rından çıkmıfb. Memleketin bu 

kötü hail, hilnkirın şarap ve 
kadından baıka gözüne birşeyler 

ırörilnmemesl, Anupaluun .. özGaO 
• 

açbr11ord .. 

« 
1571 maymnın beıincl gOnQ 

Papa, ispanya kıralı ve Venedik 
bükQmeti birleşip büyük bir do
nanma düzdüler. 

Ben bu ııralarda fnebahtl ta
raflarında idim. Avrupalıların bu 
bilyük 1 donanmaıı yola çıkmıı, 
bu taraflara dotru yelken açmıı 
•• a.radau çok reçmede bizi in~ 
babtlde karıılamıfb. 

Bu adam birkaç aydanberi 
cinnet buhranları geçiriyordu. 

Ticari Taamül Kitabı 
Tüccarlarla kumpanyalar 

arasında ihtilaf çıkmakta bun· 
ların halli ekseriya ticari ta
amüller dairesinde halledil
mektedir. Bunun için Ticaret 
odası lstanbuldaki ticari ta
amülleri tesbit ve bir kitap 
halinde neşretmiye karar ver· 
miştir. 

Mizah Gazeteleri Tahkikatı 
Müddeiumumilikçe hakların

da takibat yapılan ve satış 
piyasasından toplattırılan mizah 
gazeteleri hakkındaki tahkikat
la dördüncü müstantik Salih 
Bey meşgul olmaktadır. Bir iki 
gün İçinde tahkikatın bitirile
rek mahkemeye sevki tahmin 
edilmektedir. 

Ziraat Hayatında 
Teşebbüsler 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

keder. Her trenin on beş va- . 

gondan mtirekkep olduğu göz 
5nüne getirilirse işin a!P.meti 
kendiliğinden meydana çıkar. 
Orada turfandacılık nasıl açıkta 
yapılabiliyorsa, burada da ayni 
surette açıkta yapılabilir. 

Bu konf er ana teşvik edici ma· 
biyette olup o havalide yapılmış 
tetkiklere istinat etmektedir. 

Düşman donanmasına, impera
tor Şarlkenin oğlu Don Juan 
Ootrlt kumanda ediyordu. Maiye• 
tinde yetmit ispanya, on Malta, 
üç Sadova kadirgaıile Papanın 

on lcadirgaaı vardı. Ayraca Vene
dikli amiral Veneyronun kuman• 
dasındaki yüz sekiz kadirga da 
bu büyük donanmaya iltihak 
etmişti. 

Bütiln bu iÜrültülü kalabalık
tan baıka Jaıı And,.ea Dorya ku
manda1andaki elli kadirgahk bir 
donanma da piıtar vaıifeainl gö
rOyordu. 

i 

Sinemalar 

• FENA YA karta fYI 
SADAKATSIZLtÖEI kaff 

SADAKAT 
itte timcliye kadar ıarilh•,..ıt 

•• pek çok bej"eailec:ek 

Büyük Resmi Geçit . ., 
filmbıln menua budm. Amerfka 
P. D. C. film mUesaueal tarafl-:; 
tertip edilen mllaabakada. b9 

Hayab İH'daa llODf'A 

.. ıldad olarak tunlf edilm~ 

MONMARTERE mu~amalal ye " LA Q D E Q N M f L L 
llADELON ,, "MON PARls,, - "MON-

1 nlun çarşamba alqamı 1 ve 1 
TE LA-D'SSUS,, şarkılannın mUellifl TiYATROSUNA MENSUP ıfEŞ~ 

( LUCIEN BOYER) (MmeBERTRAND~ 
•evimll muwaıutl 

ROBERT SIDONAC ve JEAN FRAGEROLLE'oO 
~ lttlraklle fevkallde mllaamero olarak Part.'t• 300 defa oyaanmıt L. soVS"" 

A L L A H ••....... B A B Af 
Büyük MONMARTRE revUıünll takdim edeceklerdir. 

Mevki flatlan : SS - 7S - 100 • 150 ve localar 450 - SSO kurllfo 

Yann akşam 

MELEK SiNEMASINDA 
mevcut cihan eğlencelerinin en mükemmeli, dünyaDlll 

yegane heyeti muganniyeai 

Jeneral P L A T O F F idaresindeki 

DON KAZAKLARININ 
Büyük KONSERi 
Yann akşam sinema gösterilmiyecektir. 

f iatlar : Benyuar localar ıs, balkon localar ıo, Parter s, meykil" 
Hususi mevkller 2 ve balkon mevkiler t 1/2 liradır. 

Tercih ettiğıniz bütün artistleri ••• 
Sözl~ filmlerin nasıl çevrildiğini .... 

Artistlerin atüdyolarda hayatlarile eyleııcclerlnJ ıılSrmek Llter mia1alz? tJJ' 
daha bekleyiniz:. Önümtb.dekl Çar9amba ııktamı 

ARTİSTİK 
BÜYÜK 

SİNEMASINDA 
İHTİRAS 

( DIE GROSSE SEHNSUCHT) filminde görürsilnilf-
t.;aııerı tunlardır: LlAN HAID, ANNY ONDRA, LlL DAGOVER,I ~ 
TSCHEKOVA, CAMII-LA HORN, CONRAD VEIDT, HARRY LIEPP. 

JACK TREVOR veuire 

Adliyenin Teftişi 

Adliye müsteşarı Ferit Bey 

dün Adliyede muhtelif daire

ler.i gezerek teftişlerine devnm 

etmi~tir. İstanbul Adliyesinde 

esaslı bir teftiş yapılacağı an

laşılmaktadır. Dün bir aralık 

Birinci ticaret mahkemesinde 

de meşgul olmuştur. 

Tayyare Cemiyeti 
Menfeatine Konser 

Ihsan B. idaresinde Deniz 

orkestrası tarafından Nisanın 

3 üncü günü saat 18 de 

T epebaşı kıf lık tiyatrosunda 

fevkalide senfonik bir konser 

verilecektir. Localar 300 ve 

200, birinci mevki 100, ikinci 

mevki 50, galeri 25 kuruştur. 

Biletler Çarşambadan itiba
ren tiyatro gişelerinde sahla
cakbr. 

Bizim ise iki yüz kırk kadirga, 
kırk kalyon ve yirmi çektirimiz 
vardı. 

Kaptanımız da Müezzin zade 
Ali paşa idi. Bu adamın gemici
likten, kaptanhktan falan bilip 
anladığı yoktu. l'adişahın her de
diğine kafa sallayıp dalkavukluk 
etmekten başka bir iı yaptıtı ve 
bildiği görülmüyordu. 

Ben düşmanı böyle kara bu-
lutlar iİbi karşımızda görünce 
Kaptan paşayı şöyle kıyıdan 

kenardan bir yokladım. Baktım ki 
bizim Müezzin oğh: düşmanla 
~rpıpnya_ taraftar. Arbk kar· 

Tiyatro 

ALKAZAR - Parla damlan al~ 
ALEMDAR - Yalan 
A S R t - Bir fohltenin hatır•11 

(Matinelerde nryetet 
ARTiSTiK - Hayatı lsa 
El UV AL - lkkhet Kenedi 

ELHAMRA - Monte Karlo 
EK L E R - Y wıaıı tiyatro ~ 
FRANSI.Z - Yuııaa opereti 
GLORYA - Aralanlı kıa 

M A J 1 K - Kara tabur 
M E L E K - Bir haftahk aaad•' 
~LLET T. - Naı!t B. 
lllllf - Ktrallçenln qla ti 
FERAH- Varyetc,20 lmımlık b~ 
OPERA - Seraorl lfık 

ŞIK - Müttehem kalkınd 
H1LAL - Yal .. 

(HIALE OakOdar) - Batdat b~ 

Bir Kuyuda Define Arafd~ 
lzmir, 29 (Mart) - ı.r:::_ 

Ayaktirin manebrınıD : _Jj 

suna firari' Rumlar tarafılY~ 
bir gaz tenekesine altJO ,ti 
mücevherat doldurular~ 
dığı hnkumete ihpar e.:;J 
tir. Emvali metruke ı 
taharriyata bqlamaşbr. 

.ıil f ıımda Kaptan Pafa cf ~-_v 
hünklr efendimiz blle ol .. lçP"'~ 
kini fıtkıracakbm. Kaşları:~ 
bm ve Kaptanı derya r 
zade Ali Pqaya çıksfıl' 
ıöyledim: Jet'IJll" 

- Pata, dedim, iyi -81 11ıP 
gilzel buyu~uraunuz. f akatııeri~ 
tayfa tecrubcslı kara i' 11or:.,, 
Bu tayfa ile değil böy • .• ,.-. 
bil' tali tecrübesine gırı ,;'. 
daha zayıf bir dü,mao d011;iıJ" 
ıına bilo karıı koymıya 111• 

yoktW'. ~ 
(ArkaJI 
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BIKAYE lfJj BAN DALOASI Jlll· 
1 · Bu Sütunda Hergün tstanbuldan Giden Haberler Sof-~.-----.."----- Muhaniri: s. s. 

~afia Bomba Gibi Patlamıştı 
11eJcJcı llalajudrır 

f)· 
'Ye Ylztbıe baylanyordu. 

'°ılib • 
.. e Ve' Sofyada bu hadi· . , 
~ llılicadeleler devam 
~ en, İstanhuldaki tahkikat 
~Ordu. Vak'a mahallinde 
'-... an araba tekerleğinin 
~ bu küçük ve ehemmi
~ . .bakır parça.sıi tahkik 
»tir ~?•n elinde bütün bu bü
\ l' ır ıırrm anahtan olmuş
'-tı ah~ikat, umulmadık bir 
'- le e ınkişaf ettikçe tevkifat 
~&}'(it ediyordu. Nihayet 
~ve FHibedekilerin başına, 
~Ilı gibi bir havadis 

ftt Joris; tevkif olunmuştur. 
~ .,._' o zaman; zaten gtıçlük
~Ptolunan Joriain zevcesi 
~ Ucllenı, artık bir çılgın 
V Keldi. 
~ 'tiyetten Arma' Nellens s; komite de mftteuairdi. 
~ Rojia olmak here ~ 
~· komitesi, tamamen ele 
-- ~ '*f Ye tevkif edilmişlerdi. 
~lltifat bu kadarla kala 
~ ),· .dctudl. Sultan Hamit 
~ lfi ilir daha kimlere kadar 
~ l> lCftni1 edecekti. Ve ıon
~ b. ~tlba tevkif edilenler, 
~ilir De İfkenceler, ne ezi .. 

.. ~ 8ldtırW.ecekti. 
'I ~Ya; o sefirler, o erme
'1,.-..llıilecilerinin (sinir Ye di-
~"'11ndalQ atep daima kö
tıu Ytn o aiyast efendiler ne
... , 'di? ~ Donanmalarile Ça-
~ e boğazına dayanıp 
~ten aonra, Kabataş 
~ e demir atarak ve topla-

' ueunu Yıldıza doğru 
lrak: 

~' E~ Sultan Hamit.. Evveli 
''tttiğin komitecileri hapi1-
~anp bize teslim ede
~Uk · Sonra da Ermenilere 
·~ vereceksin... Yoksa, 
lii~ Yoraun ya, topların ucunu •• 

\'~~ltanıız yok.. Alimallah, 
~ sarayını başına yıkar, 

t~ cayır cayır ateşlere 
li · demiyecekler midi ? 

~ı'~'·· Demiyor ve bu işi 
~~ trıne bile maletmiyorlardı. 
tİbl Yerde ve her işte kına 
~cı~ ~ öğütmenin csrannı 
~lo 'Yi hilen ( Diplomatlar 
~tılatı) Sultan Hamit, ecne
~cl Erınenilere mflzaheretine 
' 'a. Vcn:ıek fU tarafa dur
~dtt IE.pitWAsyonlann bütün 
~ •e dehşetine rağSn, ~'flıaturya hutanesinin 
~•t oduında uklanmıt, 
' ), {dinamit) paket· 
~onıitenin en mühim 
~I>~ buldurup çıkarbyor, 
">-ıa '--A ~erinde hqmetli 
(~ ~ar nirehban olan 
~a::)Ya devleti fabime ve 
~.--~ ! Din poıtane1İlli ta
~ •lt-:-
~~ --vele ( Joria) e gelen 
~ .. d~ llıelctuplan .ı. reçiri-

lieı, b 
~~.a- u mektuplardan biri, 
clo~ llılibimdi. Doğrudan 'i ) ~· ( Rusya devleti fahi· 

A.ırn ilin hayatJn3 aitti. 
~CGrn anya konsoloaanesi bq
~~111 ( Mösyö Nort ) ta
~)~ teslim olunarak 
\( ( '1 lef.areti bq terciimam 
' ..._~ç ) in nıhacebuin-

-..._ •e tetkik edilen bu 

-113-
mektuplardan biri; merkezi 

Londrada bulunan ( Anılo

Beljyan Silonand ) kumpanya• 
11DJn ( Anven ) acentesi, ( Ja· 
kopı E Kompani ) imzasını 

taıımakta idi. Jorise hitaben 

yaıılmıı olan bu mektupta 
deniliyordu ki: 

[ Beyan eylediğiniz it hak
kındaki tebligatı sabıkamıza 
atfen, mevzt:~ahis olan heyetin 
vekili olan zat bizi z1yaret 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DON 
. ÇEKiLEN 

NUllARALAll 

36 

60 
MUtabakaıaıııa ber uaaa 

iftlrak edeblllnlals. 

Tombala 

Yazan : Ziya Şakir 
etti. icap eden ıeyler g8r0tOl
dU. Ne auretle muamele ifaaı 
lktıza edeceği lkendiıine ı8y· 
lenildi. Ba: mllllkat, on bet 
gtın evvel vaki olm..ıttur. Bu 
zat; bu fmesele bl'!kkında 
tekrar bb:e müracaat eciecc:ği 
vadile müfarakat etmiştir. 
Maamafih bu zat, ( endişe ve 
tarassut ) içinde olup yeni 
birşey hasıl olduğu takdirde 
tebliğde ku:ıur enilmiyeccktir.) 

( Arkuı •ar) 

Yeni Bir Tenis 
Yldızı 

Müsabakaya Her 

Zaman Girilebilir 
Amerika kadm teala yıldwanadan 

Helen Vilsi geçeceği söy· 
leneo bu genç Amerikalı kıı, 
Davis kupası maçlarına iştirak 

Şartlar Basit Ve Müsa- edecektir. 

baka Çok Eğlencelidir :-:· ::::.:;::-.. --_,·-~--=----··,,..-
on Posta'nın 
Bilmecesi 

Ayın 7 ıinden itibaren tertid 

ettitimb tombala mü,.bakamız 

devam ediyor. Bu~üne kadar 

çekilen numaralar ıunlardır: 

(17), (81), (S2), (27), (13), (74), 

(41), (62), (St), (21), (7), (78), (42), 

(22), (58), (6S), (33), (44), (88), (40), 

(66), (23), (70), (24), (8), (32) (67), 

(16), (84), (46), (19), (68), (80), (5), 

(38), (85) (18), (20), (79), (S9), (3), 

(26) (3), (26), (49), (71), (36) (60)w. 

MGHbakamıtda karb dolu •er 
wiimiz mutlaka bir hecliye k.ua
naeaktır. Hedlyelerlmlı pek çok 
•• mütenevvldir. 8&& aracla: 

(1) inciye: Nakten 150 lira ••J& 
150 liralık eıya. 

('l) ndye : Blr ~aıaof09 ... 
ldaesl. 

(3) Gncilye: Nakten 50 lira. 
(4') ibacüye: Bir radyo maldaesl 

(S) inciye ı Nakten (2S) lira 
(6) ncıya: Bir altın ıaat •erllecelr, 

dlterlerl de muhtelif kıymetli Ye 
catip kadm •• erkeklere mabıu• 
qya ye birçok hediyeler alacak• 
ludır. 

Kadıkay Süreyya ıinemaaında 

Moskuvalı Kadın 
POLA NEGRI 
sazın •• prkıh filim 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 g 1011 

Soldan ••la, gukarJan ~lı: 
1 - Kardeş 7, ummak 2 
2 - Sener Bedün romam 

6, timendif er 4 
3 - l.tirham 4, lıim 5 
.C - Bir nehir 6, nida 2 
5 - Bir hece 2, kadın 

bmi5 
6 - Çipe I 2, dtız yazı 6, 

au 2 
7 - Nota 2, nota 2 
8 - Ta 2, bir ada 7 
g - Çıplak ö, Aıyada bir 

htık4met 5 
10 - bAç O. adet 4 
11-Ni2,ifaret6 

stifade ediniz 
1 - ........... ~.-.. 
t-HerMbr4k.U.. .......... 

lr.ekttr. 
s - "- illa • Met illa ..... 

D lıabOladedlr. 

4 - Her S nbrd•ıa fuluuaa 2 
Jı.,_ IJlM ed0melldlr. 

5 - ff• lnlpoa tberlndekl tutı.e
blır Jaatt. allclcletle muteberdir. 

SON POSTA ya okuc!uktan 
•on•a Din kuponunu aaklayı• 
nu. Bundan 5 adedini llinınıa 
ile birlikte blr urf a koyarak 
posta· ile ldarehanemize ~Ön• 
deriniz. llanınızın ırazeteye ~ 
meal için bu kadan kafidir. 

=SON POSTA - 1 
BEDAVA iLAN KUPONU 

31 - Mart - 1931 1 

MUHTEREM TOCCARLAR - Güm
ıek ltlerlnlıde istifade •Urat teahlllt 
" teminat latenenl& bnhçekapt Arop
JU hanında lıhaml Ahmet hrmHıa 
••rlnl:a. 

t..OBA Y fsrtYENLER.E - Kobaya 
Shtlyaa olan doktor beylerin ıehreml· 
alnde Saray meydanı eaddealnde (64) 
aumarala baaeye mDr•caatJan 

USTA KALEMKAR - Çal'flikeblr 
Sıra odalar baıuDda No. l KaJcmk~r 
Annenak. Nltan ,Udlklert •e portföy 
markalan mUteha• .. •ı. 

LEZZEnİ TAnJ VE $EKER.LEME
LER - Baklan. Wnlı, pekalmet, ba-
4- nmell. .-.. MIY-, .,_. l'•aç
ı. •• Shtfyarlar ltla ~ leaelle " 
llftlde >'**· 

$ltlll Bo...tl lltuy-. ..... ,... 
eokajı •waanı s llıahU. 

BiR ADET - Alyau JG.dk buldu-. 
ICaybedenla! Sultanahmet O~cr mabal
lulade Oçıer caddednde (') •umuala 
llaaaede !kaim Beye aıUracaab. ---- .__;~--~-

ALMANCA.DAN TÜRKÇEYE - f_. 
tercUmelu yapan blrialne lhUyaç 

iardır. Galatada YIUcaek lraldınmda 
'6 dakUlo denaneal Oaıaaa Nuuet 

0R0C0 HOSEYIN - Yartıır, yanık, 
she yeaJil elblacler l»elllak lıGlilr. 
Be1oilu latikW caddeal Asnavur 
PU•J N. 15 

DOKTOR RJF AT SAUH - Cilt, 
fren~ belaof ukluju mGtehuaıaı Ca· 
f aloJhı, Culdebane N. 17 

BUIK OTOMOBiLi - Müııtemel 
•~blıkbr. TaUplerin ÜakUdar lhaanlye 
Alt sokalı: 106 numaraya mUracaatlan, 

KİRALIK KÖŞK - Erenköy ı.t..-
7011 Çlftemakaalar karfıaında NcbU 
Beyin köıkünün alt kıamından tren 
batına nazır llı:I oda kiralıktır. 

Irakın Yeni 
Tayyareleri 
Bağdat, ( Hususi ) - Bun· 

dan evvel İngiltereden satın 
alınan beş tayyare önümüzde-
ki nisan . ayı başlannda Lon
drada bulunan beş Iraklı tay
yareci ı.abitin idaresinde mer
kezi Avrupa - lstanbul - Ha?ep 
tarikile Bağdada hareket ede-
cektir. Gelecek Irak tayyare
cileri terefine Irak Müdafaai 
milliye ve Maarif vcklletioin 
te~bi ile bil'umum mektepler 
izcilerinin iştirak edeceği mu• 
lantan bir istikbal yapılaca;ı 
gibi tayyarecilere Maarif ve• 
klleti tarafından muhtelif ile· 
diyeler verilecektir. 

Sahta llAn Ve Abone 
Memuru 

Jaıa isminde bir Rusun 
ıahte makbuz ve mnhürle 
.. Mimar " mecmua11 namına 
ilin topladığı ve abone y11z· 
dığı haber verilmektedir. Mec
mua idaresinin bildirdiğine 
g6re kimsenin bu mecmua 
namına ilin •• abone lflerile 
meşgul olmaya aaJAhiyetl bu
lunmamaktadır. 

Genç Kalmanın Sırrı 
Ha1an Felami Bey meşhur 

lahbıklardan biridi. Kansının 
alSzlinden dıpn çıkamıyanlara 
bir misal arandığı vakit, ber-
1..esin aklına o gelirdi • 

Hasan Fehmi bey bu san'atı 
gizlemezdi: 

- Ben yokum, karım var
dır, derdi, ondan izb almadan 
bir fincan kahve bile Içcınem. 
Dört yaşındaki oğlum Hamdi 
bile benden daha hürdür, an
nesine dan~madan birçok şey
ler _yapmak salahiyetini haizdir. 

Fehmi Beye sorardık: 
- Bu b1&yata nasıl taham· 

mnl ediycuun? 
Gayet sade ve rahat bir 

eda ile cevap verirdi: 
- Alışmıya bakar. 
Sonra gülerek ilave ederdi: 
- Ve b~r ~ere alıştık•an 

sonra bu, ne keyiri 1>ıışeyJ:r, 
bilir misiniz? H.:atmiz bar kere 
daha çocuk o istemeyiz? 

Bir kılıbık, bayatın en ağır 

Jlllderini kansının nstiloe 
atmıştır. Hiçbir f"'Y dftfünmez. 
Hiçbir ıeydcn mea'uliyeti yok
tur, kendi kendisine ait mese
lelerle bile zihni meıgul değil
dir, hiçbir hesapla beynini 
yormaz, hiçbir gece uy-
kusu kaçmaz, bqmın içi, 
iki yqmda bir çocuğun beyni 
gibi rahattır. Ve bd kılıbık, 
iki yaşında bir çocuk gibi, 
ıefkat, himaye, n\\vazİf görür. 

Ben yalnız bunun için, 
kılıbık olmak için evlendinı. 

Benim kafamın içinde eve ait 
hiçbir meaele yoktur. Aylığı
mı olduğu gibi kanma te,_ 
lim ~derim. Ban:ı ha!iab;c 
Yf!lkir, okadar •• Elbiselik, ku
maşlanma varıocıya kadar, 
hepsini o alır. 

0 Belki bu ıözlerhnle aize 
kılıbık olmanın zevkini an
latmıyacağım. Fakat bır rn-
kam %ikr~deyim: Evlendigrm 
zaman 56 kilo idim, bugün 
69. Kanm evlendiği z:ııııan 
55 kilo idi, bugün 5J ye inmiş 
bulunııyor. Fakat sakın hu
zurunuzda bu mukayeseyi 
yaptığımı ooa .öylemeyiniz , 
ıakm ... 

c.ı Ve, deli'.anlılar, size tav· 
siye od~riın. erkeğe bakim ol· 

mak ihtiraail• yanan bir ka
dınla evleniniz. Sizi öldürmiye· 
cek kadar merbam~tli bir 
Kleopatra... Zevcenizin kuca
ğında tembel tembel mırlıyan 
bir kedi olmanm zevkini tat
mad:ın anlıyamazsınız l 

Hasan Fehmi Bey, muzaf
fer bir tavırla ayağa kalktı. 
göğsünü gere gere odada 
dolaştı, sonra, bt'ıyük aynada. 
gözleri kendi aksine ilişCt'ek 
dedi ki: 

- Herke!l banR karimdan 
daha genç olduğumu söylü
yor. Halbuki ne yanlış, ne 
yanlış! Ben kırk altımdayım, 
kanm otuz yedisinde ... Herkes 
aksini zanneBiyor. İşte kılıbık 
olmanın harikalarından biri 
ve belki de birincisi... işte 
~enç olmanın sırrı ... Hayat yü
kUnü üatünllzden atınız, bey
ninize Ye linirlerinize ebedi 
bir irtirahat veriniz, ayakları· 
nızı uzatum, yan gelip oturu· 
nuı, oh... Size kılıbık diye· 
ceklerm~, varsın desinler; hatla 
zevceniz lıakkmda lrulağımıa 
bazı dedikodular bile geliyor
muş. vanm Jeİ.lin .. Yüreğiniı 
ferah mı ( Ot1a !>akınız t 

Huan Fehmi B. bunları 
s1SyleJiji •akit -46 yqııu!_a idi. 
Elli•ine geldiği vakit :zevc7.Int 
ebediyen ILaybetti ve bir daha 
evlendi. 

İki 1ene aonra onıı rasgel· 
diın: 

- Yeni.il• nasılsınız ? diye 
ıordum. 

- Aynlacatun, dedi. 
- Niçi"l? 
- Çekilmez bir kadın. Hiç-

Dir işime müdahale etmiyor, 
bana biç sesini yükseltmiyor, 
adeta ben ona hikimim. Ha· 
yaJn yükü benim üstümde. O, 
uysal, ve rahatına bakıyor. 
Kafesinden çıkmış bir kuş gibi 
sersemledim. 

Uçmasım da beceremiyorom 
ve hürriyetten nefret ediyorum. 
Eski karıma yapnklanım yeni 
karım bana yapıyor, kulum, 
kölem olmak İstiyor. İki cam• 
baz bir ipte oynamaz! 

Kiremit San'ah 1 Cümhuriget 
Müreftenin &ki Faa.l~ferkezBankaJ 
!iyeti \~erine Geliyor 1ktaaac1t 1aa,"tua .. ı .. 1ıınc!a bn.. 

Mürefte, (Hun.il)- Bundu 
on beı sene enel tuğla •e 
kiremitçilik okadar terakki et· 
mişti ki sahil boyunda aarala· 
nan yt1z elli fabrikayı uy
mak " buralardan memleke
tin her tarafına acvkedilen 
kiremit ft tutlalan i'drmek 
mllmkllndil. 

'4ıal •• harp felaketlerin
den aonra •e uzun bir fasıl•yı 
mOteakip bu aan'at tekrar 
canlanmaya başlamı!tbr. Maa
mafih eski h.Jiıı nvdetl bii
yiik aermayelerin bu işe Uh
lil edilmesine vabeste~. 

ŞebudeL:ap 

Ferah ıinemada 
B:.a .... Napt Bey 1nuı.,_,..., 

"7"C" ...... 

3•lr bir amJJ olacaktır. 

Çünlı::ü: 

1 - Banka paramııın iatlkn
rını temin edecek. 

2 - lıkonto n faiz miktar
Jannı ualta~alrhr. 

Bu bankaya lıiasedar ohnak, 
memlekete büyf\k l:izmet 
etmek demektir. /.ynca 
klrlı bir İl yllpmaktır. s~ 
gUn yüz lirı verip alınacak 
bir hisse aenedinin yanu 
kaç lirayı bulacağım fim
cliden bilmek mnmklin de
ğildir. 

Fakat ytııde alh fam mu
hakka~ bilmelidir. 

Her ba!:ıkada hİHedar yaı.ı)a
bilininb. 
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diyabetik olanlara gıda olarak kabul ettiği formül üıerı 3 N· 

SON p SAl 20203 

HER Y~RDE 5 Kr. 
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İstanbulun en kuvvetli, .. VAPURLAR ~-============: 
en ucuz ı' Bugün Beklenilen Vapurlar Çocuğunu Seven Anne, Onull l\tüntehibi en temiz, ve 

TELSİZ AHİZESİ .. ~::::::::T:··:~::~;~.. İstikbalini Düşünen Annedir! Bı•t kt• 
~;;:~nıııç : B:ıwa; ~zm~~::~en ece ır. 
Bula-arya • " Varna 

Galatada Oıımanlı ban

ka11 sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

DARÜLBEDAYIDE 
Bu akşam . • 

NAŞIT GECESi 
Darülbedayi, Naşit Bey, Mes'ut Cemil, Hazım 

.. . . ~- . FİKRİ TEVFİK 
OTOMOBiL ve makinist 

MEKTEBi 
Tak,;imde abidesi 

Cumhuriyet • karşısında 
54 lincü yeni tedrisat devresine 
nisan iptidasında başlanacaktır. 
Ders programı vesair terait 
hakkında mektebin matbu 
programını isteyiniz, adresinize 
gönderilir. 

İstanbul belediyesinin yeni 
kabul ettiği suallere göre tertip 
ettirilen (Şoför imtihanı) kitabı 
forma forma intişara başlamıştır. 

Telefon Beyoğlu 2508 

ıliiiiiliiiiliiiliiiiiiliiii---mıiiiiiii~tmiilii-----~ • 
veresıye 

6 
ili ~5y vKdU ReU s 1 

Haftalık taksitler 

Fantazi kostümle 
Tuhafiyeler 

Pardesüler 

Kunduralar 
Krem trençkotlar 
Şapkalar 
Vi yana çocuk elbi-

i 
sesi Ve her nev 
eşyalar, hazır ve 

ısmarlama 

Spor nıanto ve 
tayyör mütehassıs• 

Makastar M. Karlo tarafından 
Her nevi yerli ve İngiliz 

kumaşları İstanbul Eminönü 
Köprübaşı No. 15 - 16 Ka· 
rakaş elhi,;e mağzasına bu 
ılanı kesip .müracaat ediniz. 

-- .... --~"':""'~----------... Uogum ve kadın hastalıklan 

Belsoğukluğu 
Ve Firengiye 

YAKALANMAMAK iÇiN 

PROTEJiN 
KULLANIN'Z. Her eczanede bulunur, 

Dr. Horhoruni 
Belsoğukiuğu· F ren,.t ademi iklidarl 

1 tedavihanesi. Beyoğlu Tokathyan ya

nında Mektep •okak 35 Tel .• BO 3152 

!~~~~~~~~~~-

Dr. A. KUTİEL 
Ctlt, Frengi, Belıotukluiu ve ademi 

iktidar muayene ve elektrik tedavlhaneıl. 
Karaköy B<srekçl fınnı ıırasıanda No. 34 

yelkenci vapurları 
KARADENiZ POSTASI 

Samsun vapuru 1 
Nisan 

ÇARŞAMBA 

Burırazdan 

HemlAnd • laveç - Gotenbreırt•n 
Abbazya - ltalyaıı - Odeoadan 
Kostantlnopoli - ltalyan Ce

novadan 
Tereaa Sikkafino - ltalyan • 

Kllatenceden 
Kapo Plno - İtalyan - Kllaten

ceden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Saadel • Türk - lzmlre 
Aydın • w • Cideye 
Nilüfer - " • Mudanya, Gem

llıre 

Uğur " • lzmite 
Güzel Bandırma - Türk - Ban-

dırmaya 

Kiri! - Bulırar- Varna, Burıraz 
Bulırarya " - Pireye 
Parlya - Franaız • Nevyorka 

Uliaea - Holanda • V arna, Bur-
gaz, Köaten ceye 

Dalmaçya - ltalyan - Odeaaya 

Seyrisefain 
Merkez acenteal: Galata kiSpril 
Bqı B. 2362 .Şube acenteal: Sir

keci Milhürdar zade hanı 1. 27 40 

Ayvalık Sürat Postası 
( Mersin ) vapuru 31 Mart 

salı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale, Küçük
uyu, Edremit, Burhaniye, Ay
valığa kalkacak ve dönüşte 
Altınoluğa da uğrıyacaktır. 

VE ZADE VAPURLARI 
Karadeniz postası 

SAMI vapuru 
31 Mart 

\ S A L 1 ) günü akşamı 
Sirkeci nhtımından hare
ketle Zonguldak, İnebolu, 
Gerze, Samsun, Gireson, 
Trabzon ve Hopaya azi
met ve avdetle ayni tıkelelerl• 

Sürmene, Vakfıkebir Görele, Fat
ıa, Ünye Ye Hopaya uj'nyarak 
avdet edecektir. Yük ve yolcu için 

Sirkeci Al&lye Hanı Veli r.ade va
purları acentaınna mllracaat. Tele
fon: l.ı. 980 

Alemdar zadeler vapurları 

Millet vapuru 
Pazartesi 30 

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

Müracaat mahalli: 
Meymenet hanı 
yazıhane Telefon: 

1154 

İstanbul, 
altındaki 

İstanbal 

mütehassısı 

DOKTOR 

günü akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon ıı .. --------mi-lmjl Doğum ve kadın hastalıkları 

Hüseyin Naşit 
Türoe, es~<i Hila;i:ıhmer binası 

No. 10 Telefon İsl 2622 

Sürmene ve Rize) iskelelerine Mütehassısı 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaat. Tel. 
İstanbul 1515. 

DOKTOR 

RIZA ENVER 
Cağ'aloğJu Emniyet aandıj"ı karşısı 

No 37 - Tel. 2. 2683 

~Ilı 

Bir Alarak 

Çocuğunuzu Sevindiriniz 

!TÜRKİYE iş 

İktısat Vekaletinden: 
Etlikte kAin merkez laboratuvarlarındaki serum bina

larının tavan tamiratı ile yeniden inşa kılınacak su mah
zeni ve samanlık kapalı zarf usulü ile 21 gün müddetle 
münakasaya çıkarılmıştır. 

Mezkiır tamirat ve inşaatın bedeli keşfi 14,500 liradır. 
Krokileri görmek ve muktazi izahatı almak üzere müessese 
müdüriyetine müracaat edilmesi ve yevmi ibale olan l 8nisan 
931 tarihinde ehliyeti fenniye vesikaları ve %7,5 teminat 
akçelerile birlikte İktısat vekaleti ziraat müsteşarlığı 
kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna saat 16 ya kadar 
müracaat edilmesi ilan olunur. 

• 
Iktısat vekaletinden: 

4 adet fotoğraf makinesi ıartnamesi mucibince tarihi 
ilandan itibaren bir hafta müddetle ve pazarlık suretile 
mübayaa olunacaktır. Taliplerin şartnameyi almak üzere 
şimdiden ve pazarlığa iştirak için de yevmi ihale olan 4 
nisan 1931 cumartesi günü saat on beşte muhammen be
deli olan (2,000) lira üzerinden % 7 ,5 hesabile teminat 
akçalarile birlikte Vekalet mübayaat komisyonuna müra
caatları ilan olunur. 

Gramofon zembereği 
şişe kapsolları 

latanbul-Sirkeci Liman Han: A. FAiK LIMİTET tirketinin yeıri.ııe 
zemberek ve kapsol fabrikası Avrupa mallarına tamamile rekabet 
eden yalnız en iyi cina mal imal eden ve en müaait fiatla aatan bu 
Türk müesaeaeaini yerli ve milli aanayiin yükıelmeaini seven ve 
isteyen gramofon zembereği ve kapsol müşterilerine tavsie ederiz. 

Şişe kapsolu-Gramofon zembereği 
DOKTOR FEYZİ AHMETı 

Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar mütehassısı. 
Cumadan maada her gün saat 10 dan 6 ya kadar hasta 

kabul edilir. 
Adres Ankara caddesi No. 43 

Telefon l•tanbııl 3899 

BANKASI' 

perşembeden itibar' 

NOVOTNİ 
lokanta ve birahaneaiııde 
cihanşümul bir şöhreti b,iı 

BÜYÜK Bİ~ 
ORKESTRA 

icrayı terennüme b~lıyac~ 
Gidip dinleyiniz. Son dere' 

memnun kalacaksınıı· 

DR. SEMiRAMİS EKREM: 
Çocuk hastalıkları mütehaJ' 

Dr. Ekrem Behçet 
1
,, 

Etfal hastanesi kulak, bO 1,ıı 
burun hastalıklan müt~:' j 
Beyoğlu Mektep sokak ,,o• 
Telefon Beyoğlu 2496. 

Halis İnek Sütü 
Okkası 20 Kuruş bır 

Muhterem müşterileriıniı• •1ı öı~ 
hizmeti mahsusa olmak f ııi' 
kendi hayvanlarımızdan fenn s~ı 
aurette istilıaal edilen ta•••''' 
hergün bulunur. -la. BalıkPa 
No. ( 22 ) lamail Zühtü. 

SON POSiA 
~~~~~~---__..., 
evml, Slyut, Havadla ve Halk ı•• 

,,,,ı 

- ..,ı1• idare ı İltanbıd, Nuruo•nı 
Şeref •okaiı 35 • JT 

-
Tel•'<>n: latanbııl - 20203 

1 Poıl• kutıuu: l.tanbııl ·J4ros1-' 
T elrral: latan bul SO 

ABONE FlATI 
11Elll 

TOR.KiYE - l!C~ ,,oa ııt· 
ı.00 • 
.00 • 

UOO kr. 1 S.no 
750 • ' Jı.1 

'°' . -· ı. ıso. ıtt 

Gelenevrak reri verUmo.t.ıu•,,. 
btııludan meoıılı7ol 

Mea'ul Mııdür: 

~~===========;==========1 
f./isanın 
ilk G .. .. 
~ unu 
«\Qr 

bunk" H · B· u ava, Hepimıze 
ırden Muzipliğini 

Gösterdi 
~l Dun, nisanın ilk gilnü idi. 
'[> ıı refiklerimiz karilerine 
~ ~V&son Davril,, yaptılar ve 

t 
0nun lstanbula geleceğini 

GençKa 

Birço 
Adam 
Yeni Aş 

lsviçrede bir d 
!er isminde fre 
hakkındaki tetk 
meşhur bir bakt 
kalmanın sırrını 

iddia ediyor ve 
tevsik için bugün 
Avrupa ricalinde 
nın bu aşı sayes 
!erini muhafaza 
teriyor. 

Bu doktor, 
lakat eden Su 
mecmuası muha 
hakkında şu iza 

"Bu aşının adı( 
Radyomdan dah 
Bu aşı insani 
yorgunluğundan 

lstarıbulun kar altında ... 
İ4 dürıkü manzarası 

ç~~ ederek onları aldatmıya 
~11

1ıtılar. Fakat en yaman 
h Vason Davrili bize hava 

1 
maktan kurları 

yaşındayım. Faka 
Hayatımda göz 
dım. Her gün s 

Ptı. 

u~ n~ canım ilkbahar ayının 
bi llUniinde, hepimiz, parlak 
b;~ &iineş, ılık bir hava, tatlı 
bir keııup rüzgarı beklerken, 
~ ara kış, bir kara gök, bir 

\~:!el karşımıza çıktı, bütün 
ı.It 1 bembeyaz kar tabakaları 
ında b 1' ıraktı. 

~ış bnıcnni edelim ki bu hava, 
bit •banın bize yaptığı küçük 
't> Şakadan ibaret kalsın ve 
,. ııvason Davril günü ge-
t~ ,, . 

k-ı te, lı.ış baba da, beyaz sa
ı • .,1nı okşıyarak, beyaz etek· 
~ın· 

~Ul 1 toplıyarak, aramızdan 
~ Yiiıle uzaklaşsın 1 

'4 k;aın bir ara fırtına halini 
n\t il kar gece yarısı dinmiştir. 
1- b•abı>h, ortalık karlı olmak
~. ~rlber hava çok yumuşak
g~ "-taneye göre karın bu-

n d 
de· cvanı etmeai muhtemel 
1 llildj . 
~\ııı r. Karadenızde de sü· 

et Vardır 
' 

Deniz Kazaları 
a' ı\tiııa, 31 (A A ) - Dede· ilaç ci . . 
lınd varında üç vapur ara· 
lcrd il. Vukua gelen müsademe· 

t 22 kişi ölmüştür. 

Bir y * elkenli Kurtarıldı 
ı\r 

ıı~ tına, 1 (A. A.) - Midilli 
b-tına~ed~s adaları arasında 
>c11t. 

1 
.. üzere olan bir Türk 

.,. ~nıııı b' y 
-~ ttrlfı ır unan romorkö· 

ndau kurtarılmııtır. 

lışırım. Yorgun! 
mem. 

• ( Devamı 3 ün 

Darül 
kar al 

Darülbedayi 
için dün Ankar 
ile seyahate çı · 
rejisör Ertuğrul 

r Şar . 
Casus 
Umumi h; 

istilalarına ka 
kezi idi. 

İngiliz caa 
ve diğer dev' 

Şarkta c 
mütekabil en 

Bütün bu 
(Compton Mı 

Yakın 
.. ~ -


