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SON POSTA' 
NIN 

TOMBALA 

iDARE:· IST A~'l NURUOSAtJANİYE ŞEREF SOKAGJ HERGÜN NESROLUNUR 
~---

SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulaktdın Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d i lidir: Halk bununla ııö ler. 

Oyunu 
Kupon: 3 

YENi MECLiSTE ECLİ_ 
Ha 

• SIRÇOK MEB'US- •• 

lAR•N DEGIŞE- Onu·· mu·· zdek. 
CEKLERI SÔYLE-

~N--i v o_R_ .. _..İntihabata ir·şit~--· 
M;--lekette Yapılacak Islahat Zengin Ve 
\r • M l . B k l d Hasis Kadının 
ı en ı e c ıs e ıra ı ı .. 0··ı·· .. umu 

8ugün Öğleden 
Gazi Hazretleri 

ltı_ Ankara. 3 (Hususi) - Gazi 
at beklenildiği veçhile saat 
ba:v •v.de_t ettiler. istasyonda 
ltıeb'ekıl ıle Vekiller ve bütün 
~Yn. Uslar hazır bulunuyordu. 
~ı k tamanda da kesif bir 

l' üUesi vardı. 
'iııdarcn durduğu zaman her 

n: 
~; Yaşa Gazi. nidalan yük
\ .. ı Ve pek samimi bir ka· "' res . ( nu yapıldı. 

srnet Paşamn Köşkünde 
~al Gazj H:z. kendilerini istik
•anr edenlere iltifat ettikten 
~ob~ı B~şvekil ile birlikte oto-

Fırka G rupunda Sonra 
Beyanatta Bulunacaklardır 

Reisicümhur Hz. Meclis re-1 umumi idare heyeti ve grup 
isi ve. Erkanı harbiye reisi azalan fırka bi.na~ında .toplan-
ile mülakatlarının hitamını mıya davet edılmışlerdı. 
müteakip bu içtimaa gittiler Gazi Hz. saat (5,30) ta Vekil-
ve saat (5.30) a kadar Vekil- ler Heyetinin müzakere salo~un-
ler Heyetinin müzakeresine dan çıktıktan sonra fırka bına-
. ·1 sına geldiler ve umumi ka-

nyaset ettı er. . ı·k d d ktedilen • t' . I d tip ı o asın a a ıç ı-
f ırka Heyeti Top an ı maa riyaset ettiler. 

Vekiller Heyeti içtimaa da- Bu içtima saat beş buçuk-
vet edildiği zaman Meclis reisi tan dokuz buçuğa kadar sür-
Kazım paşa ile Halk fırkasının 1 Devamı 3 üncü aayf ada ) 

Kapatılan Milyonluk Emlak ... 

Çok zengin, fakat son de-

t :p erıne binerek doğruca İs
~t aşanın köşklerine gittiler 
~'1 ~:~ce bir müddet kaldılar, 
~lıı u det zarfında da yap-

t •ind tetkik seyahati netice
~liy: 1rnenııei<etin vaziyeti ve 
~an~·arı hakkında edindikleri 

R . 1• a~lattıl~r. 

Bugün De Bi aç Par
çayı ayde iyoruz 

Ehemmiyetle Tetkikat Yapılıyor 
Misyoner papaslarının sah

tekarhk yaparak elde ettikleri 
( 1 O) milyon lira kıymetindeki 
emlake ait dün neşrettiğimiz 
listeyi bugfin tamamlıyoruz. 

basis olan Madam 
• Sofi ismindeki kadının ölü
mü hali esrarını muhafaza 
ediyor. Yanında rakı şişesi 

bulunan, üstü başı kan içinde 
görülen, çıplak ve peştemala 

,; 

eısıcumhur Kö~kunde 
Caıa y 

•aıır, I Hz. bu mülakattan 
~ttıdl k~et Paşadan ayrılarak 

ll ~ş~lerine gittiler. 

,... "1ühım Bir içtima 
'1atj 

to111-a M H~. kısa bir müddet 
R}'ı " eclıs reisi Kazım Pa
l't~i ~~ ~üyük Erkanı Harbiye 
\l1iler ~r Fevzi Paşayı davet 
011.ııştuı endileri ile ayn ayrı 
~ ar. 

!! 
9Yeti Vekile Toplandı 

~. ı~:Üıdet zarfında Başve- ı 
çt'tlıaa ~şa Vekiller Heyetini 

Ças ırrnıştı. 

o 

İngiliz tebeasından ( Levvis 
Michy ) isminde bir avukat 
Kıbrısta varissiz vefat ediyor. 
Bu adamın Beyoğlunda birçok 
evleri vardır. 

Sen Benuva mektebi papasla-
rındcın Mösyö (Michel) bu ada
mın yerine kaim oluyor ve bü
tün bu emlaki mektep namına 
vakfa kaydettiriyor. 

Bun:ardan maada henüz tavaz
zuh etmemiş birçok me~cleler 

f Devamı 2 inci aayf ada J 

Sen Benuva rapastarından 
Mösyö .Michel 

Cazetemizin kram ·yeli T o 
Oyunu Başlamış ı r ... 

liERHALDE İŞTiRAK EDİNİZ 

•- 4'\Ytıı "k• ~..... ı ıııiod • "b 
a._ ~lttıı . en ıh aren gaze-
:'\.I Y dınci 
lrı ~ ' lteru • yfasında tom-
llltl •ra der •-· U.. Üd c uuıye başladık. 

t&ııe Q••cWea hu 

kartlar, dün, karilerimize bir ko
laylık olmak üzere, ayrıca iki evel-

ki karbn da ilavesile dörde iblağ 

edilmi ti. Bunua sebebi karii .. 

rimize tombala kartı tedııriki 
imkanını kola) laştırmaktı. Bu-
günden itibaren bu kartlar ikişer, 

ikişer dercedilecek, bugün dahil 

olmak üzere dört gün sonra on 
ikiye iblağ o 'unacak, kartların 

neşri de bitecektir. 

Sayı hcsabile çıkan kartlar 
(14) e baliğ olacaksa da bunların 

ikisi, ilk gün çıkan bir ve iki 
numaralı kartların tekrarı olduğu 

için kale alınmak lazımdır-

izahat 
Şimdi, siz bu on iki karb 

keserek saklayınız. 

,arıh bu ihtiyar kadının yirmi 
günlük gaybubeti tesbit edil
mek isteniyor. Zabıta bu ta-
r.:ftan tahkikatla meşgul iken 
öbür taraftan Morg, ölümün 
mahiyetini anlamak istiyor. 
Şimdi sırrın uktesi buradadır. 
Resim kadmın öldüğü odayı 

• ve penceresini gösteriyor. 

Demiryo:larmm Baremi 
Ankara, 4 (Hususi) - Dev

let demiryolları Barem layi· 
hasının Maliye Vekaletince 
tetkikine başlanmıştır. 

Memurlar Ve Devlet 
Bankası Hisseleri 

Ankara, 4 (Hususi) - Dev
let merkez bankasına hissedar 
kaydedilen memurların maaş
larından kesilecek taksitler 
miktannın sureti kat'ı h 1kkın
daki tal rn:ıtname basılmıştır. 
Tevıie başlanmıc- tır. 

ı Galatasaray Mı? 
Fenerbahçe Mi? 

20 Martta, bu iki mühim 
!kulübümüz arasında yapılaca~ 
maç hakkında spoı;cu kari
lerimiz için bir müsabaka 
hazırladık. Şartlannı, müka· 
fatlarmı, hangi suallere cevap 
vermek liizımgcldiğini 4 üncü 
sayfamızda okuyunuz. 

~uponlarımız başlad~ .. 
Üçüncü sayfadan kesuuz. 

Maaif Cemiyetinin Piyankosu ---Maarif cem•yeti tarafından üç 
gün evvel b~hınan piyanko 
numaralarının keşidesi dün çe
kilip hitam bulmuştur. Çekilen 
numaraların dercine devam edi-
yoruz. Sekizinci sayfamıza 
bakınız. 

• 
enı 

1 o 

YENi MEB'USLA
RIN TAHSİSATLA

A YDA ( 350) RI 
LİRAYA TENZİL 

EDiLECEKTiR .. 

1 Cellô.t Alinin Hatıraları ] 

İlk Defa stığım 
Adamlar Kimlerdi?. 
Cellat 
Nasıl 
Evvelki 

Ali Bugün, Bu Vazifeyi 
Kabul Ettiğini Anlatıyor .. 
Kısımlann 

I-1 ü 1 a s a s ı ( 
Evvclkt tefrlkalanmız da ~elllt Ali. 
M-.nıuıtır ~şrafmdan teni Rlfat 
Efendin in oğ'u ve idadi mezunu 
olduğunu. mil 1 mtlcadcleye uker 
olarak lttirak ettltlnl, altı yüz 
kl~lllk b r müfreze ile Konya lıya• 
ıunı tcınk le memUI' oldu.klannı 

anlııtıyor. Sonra da. bir gece yansı, 
renç b "r kma feryadı üserine 
bir •ve srlrd lk inl ve kızın uzına 
l' l"Çen bir adamı bacağından yara
ladığını hlkAye ediyor. Bugün 
•ızc, ilk adamı nns:J aıtığıw vo 
lntib lıırını nakl~ccck ı 

" Müf ı .~ı.emiz Sakaryadan 
Nallıhana rııareket etti. Nallı-.. 
hana bir saat mesafede, bizi 
Karahisarlı kaymakam Arif 
beyin kumandasındaki (900) 
kişilik bir müfreze istikbal etti . 

Nallıbanda, asilerden genç 
bir eşkiya ile isyana karşı 
müsamaha ile hareket eden 
bir jandarma mülazimi asılmak 
suretile idam edilecekti. idam 
hükmü Nallıhana muvasalatı
mızın ertesi günü alafranga 
saat onda infaz edilecekti. 
İdam sabahı saat onda kışla
da askere ( hazır ol ) emri ve
ril di. Biz ( hazır ol) va" ye
tinde iken mülazim Nail ~ey 
kır atı üzerinde karşıdan gö
ründü. Kışlada atından inerek 
yanımıza geldi, dedi ki : 

Ahret 

Ali, bu pozu almayı 
çok sever .• 

" - Arkadaş' ar 1. Bugün 
öğle yemeğini müteakıp, vatana 
hiyanet eden bir asi eşkiya 
ile, asilerin caniyane hareket• 
leri karşısında lakayt kalan bir 
müliizim idam edilecektir. Bun
ların idam hükümlerini infaza 
kendisinde kuvvet hisseden 
yamma gelsin f" 

[ Devamı 3 üncü sayfada ) 

Yolcuları 

- Ahrete bir bilet verir misin ? 
- Birinci mevki mi, ikinci mevki mi, üçüncü mü? 
- Ben küçük bir memurum. 8aremden onr 



2 Sayfa St>N POSTA 

( Halkın Sesi DAHiLi HABERLER 
Bekarlık Vergisi- .. .. 

nin Reddi Ve Dunku 
Halkın Fikri r<ar 

" Bekar " vergisi ihdasına 
dair Millet Meclisine yapılan 
te'dif redded.ldi. Vaktile 
böyle bir vergi ihdası mev
zubahis olduğu zaman bunun 
leh ve aleyhinde birçok şey
ler söylendi. Teklifin reddi 
üzerinde halkla temas ettik. 
Aldığımız cevaplan kayde
diyoruz: 

Mustafa B. ( Kasımpaşa, 

Yahya Kahya muhallesi, Mek
tep sokağı 27 ) 

- Bekar durulmaz. tabii ; 
kendimize göre bir eş anyo• 
ruı, anyonız ama bulamıyo
ruz. Kabahatimiz ne ki bizden 
Yergi alınsın • ... 

Bir ses: 
- Dertsiz başına dert an

yor; bu zamanda hiç evlenilir 
mi? 

-tc 
Nazmi B. (Rami, Topçular-

da, 12 numaralı mağaza) 
- Vallahi aklım ermez be

yim. Ne söylesem boş. Malüm 
ya, işlerimiz başımızdan aşmış. ... 

Ziya B. ( Kasımpaşa, maliye 
tubesi katiplerinden ) 

- Bekarlardau vergi almalı. 
Fakat bir taraftan almalı; 
diğer tarafa vermeli. Yani 
çocuklu memurlara zam yap
malı. ... 

SadılC B. (Kasımpqa, Yağ
hane sokak 4') 

- Alınmalı? 

* Bir Ses: 
- Alınmab mı? Yol panw 

veriyorsun, onu da verirsin! 

• lamail B. (Kaaımpqa, Kül· 
han sokak 12) 

- Alınmamalı. Ayda otuz 
lira kazanıyorum: V argi ne ile 
verilir. Bu vergi reddedilmekle 
iyi edilmiştir. 

• Arif B. (Unkapanında, Fıl 
yokuşunda, 6) 

- Ben bekinm, beklt
lardan vergi alınmaması fik· 
rindeyim. 

- Zaten layiha reddedilmiş. 
- İyi olmuş. 

• Saim B. (Kadirga, Şehsuva.r 
çikmaz sokak 12) 

- Bekarlardan verğ'i alınsa 
doğru olur. 

Kamil B. (Divanyolu, Sıh· 

Ve Tipi 
Karadeniz Gene Kö
pürdü, Adanada Da 
Yağmur Yağıyor 

Dün sabah şehrimizde an· 
sızın kar yağnuya başladı. 
Hava oldukça soğudu. Herkes 
iJkbahan beklerken kışla kar
şılaşb. 

Öğleden sonra Karadenizde 
fırtına başladığı haber verildi. 
Yaptıgımız tahkikatta gerek 
Karadeniz.de, gerek Akdeniz.
de bir kaza vukua gelmemiş 
olduğunu memnuniyetle öğren
dik. 

Dün Karadenizden ltalyan 
bandıralı Diyana vapuru lima
nımıza geldiği gibi müteaddit 
vapurlar da transit auretile 
Akdenize geçmişlerdir. 

Halbuki Akdenizden bekle
nilen iki ıeyyah vapuru kar 
dolayısile dün akşam geç 
vakte kadar limanımıza vasıl 

olamamışlardı. 

Kara denize 
vapurlar da, 
boğazda kah• 
tehir etmişler< 

çıl<acak bazı 

tipi dolayısile 

barc:ketlerini 

Bu sabah ise 
kalmamış, hava 
neşlik olmuştur. 

:kardan eser 
günlük, gü· 

Adanada Fırtına 
Adana, 3 (Hus!l,~i} - Üç 

gtlndllr fasılasız sıtr' Ate yağ
mur yağmaktadır. ~~üzgir fır
tına teklini almıştir. Seyhan 
nehri bir hayli kabarmı1 ise 
de tehlikeli bir Taziyette de
ğildir. 

biye müıesi albncla Türk istim 
boyıun 146) 

- Kendi zannımca bekar
lardan vergi alınsın. Zürriye
tin çoğalması lazımdır. Be
karlar bu suretle ıefahet ilem· 
lerine sık aık aidemez olur
lar. 

• Yasin B. ( Direklerarasında 
Millet tiyatrosu ittisalinde 32 ) 

- Bekarları evlenmiye teş
vik için "Bekarlık,, vergısı 
artık ihlas edilmelidir. Genç 
kızlarla, deli.canlıların ve dul
lann hiç olmazsa yüzü gülsün. 
Maamafih bu dediklerimi bizim 
kaşık düşmanı duymasın. 

)Şehir Esnafları Ve Son Cuma ResmilBeş 

Lokantacılar, Kahveci- ~işi, d 
• ı aratan ı 

ler itiraz Ediyorlar Dün Şehirde Beş Cerh ı 
Şehrimizdeki berberler dün saat ikide Beyoğlunda Jale ga

ıino:ıunda toplanmışlar; berberlerin cuma tatilinden istifade 
etmelerini ve belediyenin istediği yeni cuma ruhsatiye resmini 
görüşmüşlerdir. Berberler cuma ruhsatiye vergisine itiraz et· 
memekte, yalnız berberlerin cuma günü tatil yaprnalannda ıs· 
rar etmektedirler. Bu münasebetle berberler cemiyeti reisi 
gazetemize şu beyanatta bulunmuştur: 

- Cuma tatilini bütün berberler istemektedir. 
Önümüzdeki cuma günü dükkanlarımızı kapatacağız. Cuma 

tatili hakkındaki tcnıcnnilerimizi ihtiva eden bir mazbata ha
:rJrladık. Bunu sekiz yüz kişi imzaladı. Cemiyete verdik. Ce
miyet ticc:ret rntidüriyctine tevdi edecektir. Cuma ruhsatiye 
vergisine gelince; biz vergiye itiraz etmiyoruz, cuma tatili 
istiyoruz. 

Kah·veciler Ne Diyorlar? 
Kahveciler cemiyeti idare ı evvelleri cuma nıhsatiyesi res

heyeti dün mutat içtimaım mi olarak bir lira almıyordu. 
yapmış, içtimada belediyenin Bu resim son günlerde bele
kahvecilerden istediği yeni diy"ce (2,5) liradan başlamak 
cuma ruhsatiye resmini de gö- üzere ( 50 ) liraya kadar çı
rüşmüştür. Bu mesele hak· kanldı. Lokantacılar cuma gün
kında cemiyet reisi Nuri Bey leri lokantalarım kapamak, 
şunlan söylemektedir : bu ~uretle hem hayab umumi-

.. _ Cuma tatilinden kanu• ~eyi sektcdar etmek ve hem 
nen istisna edilen esnaf hakkında de Şehir meclisine hürmetsiz
belediyemiz tarafından son lik etmek istememektedirler. 
tarhedi!en cuma ruhsatiy~si Yalnız mevcut buhran dolayı· 
resmine itiraz hakk1mız vardır. sile bu resim bize ağtr gel
BeJediyeden ricamız şudur: Biz nıektedir. Tenzilini istiyoruz. 
küçük .. esnafın siai mnli~ini Elektrik Tarif esi ise 
nazar1 ıtlbara alarak ona gore . . . . 
miktar tayininde isabet et· . Elekt.rık tari~e~ı .çok yüks.ek-
mektir. tı.r. Şch_ır meclis~nın bu t~rıfe-

Hatta bu hususta mümkün yı te~zıl .etmesı be~lenırken 
olduğu takdirde esnaf arasın· elektn~ fıatlarma kilovat ha
dan ehli vukufun reyine de şma bı.r. kuruş :ıam yaF~lma.sı 
müracaat edilmek lazımdır. ~em ~ızı~ hemde beledıyenın 

Lokantacılar ise .. 
Lokantacılar cemiyeti reit

lerinden Cemal B. cuma rub!
satiyesi resmi, elektrik tari
f esi ve bira fiatlan hakkında 
şunJan söylemektedir: 

.. Hmamcılar, berberler, si
nema ve tiyatrocular, otelciler, 
Lokantacılar ve kabvecilerden 

aleyhınedır. 
Çünkü belediye halen elek-

trik şirketinden yüzde l 4 
hisse almaktadır. Son bir ku
ruş zam üzerine herkes elek
trik sarfiyatını tenkis edecek
tir. Bu tenkisten belediyenin 
yapacağı zaran bir kuruş zam• 
dan hasıl olan miktar kapı-
ya mu. 

Kapatılan Milyonluk Emlak .• 
(Baı tarafı 1 iod sayfada) 

vardll'. Ezcümle Şişlideki ( La 
Paix) hastanesinin hı Be,iktaşa 
kadar uz.anan vbi arazısı 

şüpheyi davet etmektedir. 
Ayni zamanda kambiyo ka

nunu çıktıktan sonr-ı birçok 
katolik dul · kadınlann altın 
paralarını Sen Benuva mektebi 
kasasma · yatırdıklan, fakat 
sonra istirdat edemedikleri 
haber verilmektedir. 

Bu meseleyi müddeiumumi
liğe haber veren, avukat Hik· 
met Emin Beydir. Bu zat bir 
müddet FB;>asların avukatlığını 

etmiş, bir para meselesinden 
aralannda ihtilaf çııunq ve 
mesele oradan patlak Yermiştir. 

Müddeiumumiuk derhal tet· 
kikata başlamış, meseleyi Ad
liye Vekaletine bildirmiş, ölen
lerden bir kısmı hakkında tah
kikat yapılmak Ozere Hariciye 
V ekileline müracaat etı .. ıştir. 

Evrak bir müddet böylece 
muamele gördilkten sonra iki 
üç ay evvel şehrimize iade 
edilmiştir. Müddeiumumilik, hu 
emlakin mühim bir kısmı ha
zineye ait olduğu için Defter· 
darlıktan bir avukat İ!lemiştir. 

Hadisesi, İki De Oto- ~ 
mobil Kazası Oldu 
Dün ıehirde beş tane cerh 

vak'ası olmuştur: 
Küçükpazarda kahveci Salih 

Efendi Hayri kaptanı bıçakla, 
Bakırköyünde amele Hüseyin 
kabveci Mehmet efendiyi san
dalye ile, Yemiş iskelesinde 
hamal Tahir arabacı Cemali 
taşla, Süleymaniye'de Hüseyin 
isminde biri bekçi Kaplam 
sustalı ile ve Tarlabaşmda da 
İhsan isminde biri döşemeci 
Şevket efendiyi bıçakla yara
lamışlardır. 

Ayrıca iki tane de otomo
bil kazası kaydedilmişti. 

Bir intihar 
Bir Kasap Çırağı Gece 

Kendini Vurdu 
Beşiktaşta Köyiç.inde kasap 

Halil İbrahim Efendinin yanın
da çalışan Eğinli Mustafa Nuri 
Efer.di, sabah dükkan açı'dığı 
zııman tabanca ile kendini 
vurmuş görünen bir vaziyette 
ve ölü bulunmuştur. 

Hadise üzerine derhaJ müd
deiumumilik haberdar edilmiş, 
tahkikata başlanmıştll'. lık tah
kikat, Mustafa Nuri Efendinin 
içkiye fa%laca düşkün olduğu· 
nu, kadınlarla düşüp kalkma
dan hoşlanır olduğunu göster
miştir. 

Dükkinın üstünde uşaklar 
yatmaktadır. Bunlar, gece silah 
sesi işitmediklerini söylemiş
lerdir. Aradaki mesafenin kı
salığına rağmeıı tabanca sesi
nin duyulmamış olması, tah
kikabn derinleştirilmesi lüzu
munu göstermiştir. 

Sularm Tetkiki 
İstanbul belediyesi Kırkçeş

me ve Taksim sularının mec
ralarını tetkik ettirmiye başla
mıştır. Bu suların mecralaının 

bazı yerlerde lağımlarla ihtilat 
ettiği görülmüştür. 

Defterdarlık bir hafta evvel 
Müddeiumumilığe avukatların
dan Rüstem Beyi göndermiş
tir. Şimdi Defterdarlık Müd
deiumumilikle beraber tetki
kata devam etmektedir. 

Son Posta'nın Resimli Hikag_esi: Pazar Ola Hasan B. 

Vesikasız HocS 
Torbalı Köylerinde 
Tevkif Edildi 

İzmir, 4 (Hususi) - Tortı' 
köylerinde, vesikasız ol~ 
vaız yapan ve hutbe oku1 
bir hoca tutulmuştur. ismi.~ 
mettir. Üzeri arnnmış, Dı~ 
harpçe idama mahküm edile" 
lerin listesi bulunmuştur. fef' 
kif edilmiş ve tahkikata bil 
lanmışbr. 

Altm imali 
Madrit, 2 (A.A.) - Hoya ~ 

ficiai de Lunca g:ızetesine n•~ 
ran bir kimyaıcr cıva ile •1 

imal etmiştir. Kimyagerin y•~ 
uğı yeni teknik tecrübeler ıııeı.J 
nuniyet bahşolduğu takdirde ~ 
İspanyol bankası kend:aine n' 
muavenette bulunacaktır. 

Çin de 
Nankln, 2 (A.A.) - Kuo-r.fl' 

Tangın en nüfuzlu azasından tf' 
nannin istifa etmiştir. Bu istif•~ 
siyasi vaz.yette mühim akı~ 
ha.sal edeceği zannolunmakU 

Belçikada Ze~1irli Gaı 
Meselesi 

Brüknl, 2 ( A. A. ) - Bel~ 
ajansı ( 28 ) şubat tarihinde 8 
çikanm ( 2 ) nahiyesi üzerine. ~ 
nidcn zehirli gazlar 'evkedı {' 
olduğuna dair olan haberi rıı'jl 
suk bir menbadan vaki olaO 
tihbara atfen tekzip etmektedit' 

Hizmet Tekrar Çıkıyor 
İzmir, 4 ( Hususi ) - (:; 

met ) gazetesi, yeni bir t . ~ 
heyeti ile marbn on beşiJJ t 
tekrar intişar etmiye başlıY 
caktll'. 

Fare Yağmuru! 
Melburn, 3 ( ~ A. ) - rd~ 

bor ovaları Avuaturalyayı b~ 
başa kat' eden demiryolu boy11ıt' 
galiba havadan srelen milyonl~ 
farenin iaüıiaı altında kal1111~ 
Leonrana istasyon memuru ~ 
yolcularına ait işlerle ırı~ 
olduğu sarada binlerce fa iti' 
odasına l'irerek birer fngilis I~ 
lık yilz kitıt paradan mnrc" ~,. 
bir toman kemirip yemiye .,, 
yuldukları :u 'öylemiştir. Bu~ 
vali:Jeki evlerin hepsi bu i• J 
mez ziyaretçilerin baskının• 

ramışbr. Bunlar, eşyayı, yau11 

kımlarını ve onlerine srelen he 
di~iklemektedir. MemleketiP .1 
çok kilometrel.'k sahası bu ı1I ,1 
hayvanların tahribatına "'' 
kalmıştır. 

Klot Farer Gidiyor1 Mösyö Klot F arer '/ i, 
akşam T okatlıyanda bir ~ 
ziyafeti verecek, cuın•-,1 
günü F ransaya hareket 
cektir. 

1: Komşu - Hasan Beyi Öldükten 

ahrete kaçıncı mevkile gitmek istersin? 

sonra 2: Komşu - Vilayet şimdi yeni nizam çı
karıyor. Bir ölüler evi açacak. istiyenleri bi
rinci, ikinci, yahut üçüncil mevkide yıkayıp 
ıömecek. Parasına Körel 1 

3: Komşu - Yani şu şimendiferi gördün 
mü? Onun gibi bir şey ... Parana göre birinci 
mevlcie, ikinci veya üçüncü mevkie binerek 
tahtalı köye gidersin! 

f ~ 
~: Hnsan B. - Diriler yetf şmiyorın;;,e~' 

ölülerden de para çekecekler ha?.. beV 

Ha.an B. - Ne demek o ? 
versin ben gazeteciyim, ahı ete giderkeP 
voı bir paso alırım! 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Mektep 
li. d. . a ısesı ..• 
Vaktinde Taksitlerini 
Vereıniy en Talebe 
Sokağa Mı Atılmalı ? .. 

Dün matbaamı:aa "Hayriye 
Uıeai ın"d . . 1 " ft u avımı o duklarını lliÖy· 

Yen bir talebe arupu müracaat 
•tti Ve • d' kk t •• 1 • lS .,u tayanı : a ıoz. en 
1 Ylediler: 

-Biz. "H · · · d k" h , ayrıye,, u;mıo e ı u-
•uıi liıeııin muhtelif sınıflarına 
~en.sup nehari taıebeyiz.. Mekte-
•nıız ücretlidir. Ayın birinde, 

•enenin üçüncü taksitini vezneye 
Yatırrnarnız lazım geldiği tebliğ 
olunmuştu. lztırar yüzünden bu 
Parayı düne kadar getiremedik. 

Dün bazı ıınıflara a-iren müdür 
:uayfni Bey, bizi haıin bir da 

e kapıdı,an etti. Hatta bir ıı· 
llıfın ( fizik ) dersi vardı. Talebe, 
llıevzuun ehemmiyetine binaen 
( f' . ._ 

ıııa } dersinde bulunduktan 
lollra mektebi terketmelerine --uıaade iıtedi, muvafakat olua-
laladı. Hatta, bir ara: 

- Pıuaaız tahsil nerede ır?
tGlnıüttür? gibi herhalde doA-ru 
ol11ıamak lbımırelen bir de ih
t.rda bulunuldu. Bir ırün evvel de 
llıelctebin on birinci 11nıf talebeal, 
•Yııl sebepten dolayı mektebi 
::ketmek zaruretiade kalmıt· 

dı. 

Müracaabmızın sebebi ıudur: 
Biz, alacağını iıtemek nokta

~•lldan mektep idaresini haklı 
j uluyoruz. Fakat yapılan muame
enin şekli itibarile de müteessiriz. 

Talebenin tiklyeti burada bit
lrıektedir. Yaptıj'ımız tahkikata 
Q~ran mektep parası üç taksitte 
'lınınaktadır. 

Nehari talebenin en fazla v~r-
Atıiye mecbur olduğu ıenelik 
(lcret (66) liradar. 

Bunun (26) liraıı ilk taksitte, 
~İğcr iki takait te yirmişer lira 
:terinden kinunuevvel ve mart 
'Yları iptidasında alınmaktadır. 

Ders ıeneııi ortasında tahsil 
~•tında bulunan birçok genci, 
;okak ortasında bırakan bu ha
lse cidden şayanı teessürdür. 

Bir ıui tef ehhümden doğduğu 
:?latılan bu müessif vaziyetin 
lrin evvel düzelmesi lazımdır. 

Sümbül Ham Ve 
Civardaki Halk 

8 
.. Çakmakçılar yokuşunda bir 

\ti U!bbül hanı vardır. fstanbulun 
1-tiln pastırma ve sucukları hemen 
la P burada yapılmaktadır. Hanın 

tll ve damları pastırma ve su
~lclarla doludur. Bu civar halkı 

P&lbrma ve sucukların koku
"-dan tik&yetçidir. 

Cevaplarımız 
ltıa Beyotlunda, Buna ıokafında 
~ lldura tamircisi Rıza Efendiye: 
~Un nıerhemi olsa kendi batına 
~r. 
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·Neler .A • • Dünyada Oluyor ? 
Kadın Ve Kalp işleri 

Bütün Dünya Yeni Bir Harbe Ha-
l ki M ld•• F Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

zır anma a eşgu ur - ransanın 

Her Erkek Harp Bütçesi Ve Gizli ittifakları Tanıdığınız 
Sever Sanmayınız 

1 

.1 

Genç kızlar bizde arkadaş 
olmasını bilmezler. Çünkü o 
suretle yetişmemişlerdir. Er
keklerimiz de henüz buna hn
zırlanmamışlardır. Onun ıçın 
bir genç kızla, bir genç erkek 
tanışıp dost oldular mı, ild ta
raf ta bunda bir aşk tezahürü 
aramıya La .tar. Bulamayınc .. 
münasebetin manasızlığına hük
meder. 

İşte !Jize bir misal. Ankara
dan 1. 1. Z. rümuzile bir genç 
kız, bana bir genç erkekle 
olan dostluiunu ~öyle anlatıyor: 

iC 
"Bir seneye yakın bir müd

dettenberi bir ı-ençle aevitiyorum. 
ilk umanlar benimle pek fada 
alakadar 2ibi l'örünüyordu. An
cak bir defa buluştuk. 

Ben on yedi, o yirmi üç ya
tında. Fakat yatından çok fada 
glSrünüyor. En büyük kuıuru da 
budur. Tipi fena, fakat tabıili 
iyidir. Kendisi biraz ıüzel ve çok 
tendir. Her a-ün birbırimi~I ırörü
yoruz. Fakat bir aevıllinin ıevgi
lisine kartı takındıtı vaziyet a-ihi 
detil. Gayet tabii. O ıotuk dur
dul.:ça ben de öyle yapıyorum. 

Araııra bana - yeni arkadaş
lar bulunca .beni unuttun - diyor. 
Bana alay eder ı?ibi ırcliyor. 
"Hayır,. diyorum. Ve o ne isterse 
öyle yapıyorum, ne derse dinli· 
yorum. 

Y~nl bir lıarp için Avrupa devletlerinin hazırlamakta oldukları silalt.l11r 

Fakat hu ite bir nihayet 
vermek istiyorum. Ben onu bütün 
bu kusurlarına ratmen kabul 
ediyorum. Tahıilim iyidir. Çok 
gü:ıel ve bilhassa çok cazip 
olduğumu ıöylüyorlar. Çok fazla 
ani değilim. lŞimdiden evlenmek 
istemiyorum. Birçok talipler var. 
Fakat ben ehemmiyet vermiyo
rum. Adamakıllı sevebileceğim 
birisini bulamıyorum. F.ter onun 
dn beni hakikaten sevdiğini bil
sem bu şekle tahammül edece-

Fransanzn 
Harp Biilçesi 1 

Sonra Lehistanın hazari lwv- tırlatmaktadır. 
veti 300.000, Romanyanın Muhakkaktır ki,bahri sahada 
200.000, Litvanyanın 20 bin, silihlarm tahdidi için yapılan 
F enlandiyanın 33 bin askerini müzakerelere rağmen Avrupa-

F ransanm meb'usan mecli- ve ÇekosJovakya ile Yugos· da harp kokusu çok kuvvet
sinde bütçe müzakereleri ecre- lavyanm kuvvetlerini ilave el• lidir. Bu def aki harp ihtimali, 

mek lazımdı. Bunlar cem'an yine muhakkaktır ki, Sovyet 
3 milyon kişilik bir ordu vü- Rusya ile kapitalist dünya ara- J 

yan ediyor. Bu müzakerat es
nas.nda en ziyade nazarı dik-

kati cclbed€.n harbiye bütçesi
dir. Fransamn bütçesi 50 mil
yar franktır. Harbiye ve bah-

riye biitçesine tahsis edilen 
para 11 milyar franktır. Ayrıca 

askeri tayyarelerle, harp esnasın· 
da harp tayyaresine kalbedi-

lecek ticari tayyareler için hu- 1 
ıusi bir daire ihtus edilmiş ve 
bütçeye birkaç milyar frank 
konmuştur. Gene timendifer 

yol ve aaire gibi harp ıçın 
yapılan diğer masraflarla bir-

likte harbiye bütçesi 20 milyar 
franga baliğ olmaktadır. Yani 

Fransız bütçesinin % 40 ı har
biye işlerine tahsis edilmiştir. 

Bundan maada Fransız para
aile Ye Fransız zabitleri tara

fından terbiye edilip hazırlanan 
müttefik ordulan vardır. Evve
li beyaz Ruslardan bir milyona 
yakın insan Pariste çalışan ve 
Fransızların emri altında bulu
nan erkanı harbiye tarafından 
ilk davette cepheye sevkedi
lebilecek surette hazırlanmıştır. 

SERVER BED! 

cuda getirmektedir. aında olacaktır. 

Irim. Hakiki ııevgİ•İnİ anlıyama
dım. Çünkü herkese ayni mua
meleyi yapıyor. Ben de ondan 
şimdi ayrılsam, ayrılabilirim. 

Fransa bütün bu ordular:ı ----
kendi parası, kendi silahlaril Fen Harikası 

Daha fazla sevip tc sonra ayrıl
maktan korkuyorum • ., 

techiz etmekte ve Rusy~ya 
karşı açılacak bir harp içip 
ha urlu r ak tadır. 

Rusganın 
Harp Bütçesi 
Diğer taraftan Rusya da ka

pitalist dünyanın ani bir hficu-
mu kar:;ısında kendisini müdafaa 
etmek veya ilk fırsatta dünya
yı istili etmek için muazzam 
bir ordu hazırlamakla meşgul
dtir. 

Rusyanın hazari ordus1;1 800 
bin kişidir. Fakat ayrıca 2 
milyon kadar ihtiyat kuvveti 
vardır. 

Rusya bir harp vukuunda 
cepheye 11 milyon asker sev
k edecek teşkilat ve techizata 
maliktir. 

İki tarafın bu mütekabil 
hazırlığı, bize 19 t 4 senesinden 
evvelki harp hazırlıklarını ha-

== 

Merkezi 
Sırbistan 
Muazzam 

Avrupa ile 
Arasında 
Bir Kablo 

Anlaşılıyor ki erkek ışın 
: alayındadır. Fakat kız, her 

münasebette bir a~k aradığ! 
için, bu tanışmada da b;r se
vişme ihtiyacı duyuyor. 

Bu saf hayallere kapılma 
Viyana - Beynelmilel lngi- kızım. Her tamdığmJ erkek 

liz-St<ındart telgraf ve telefon seninle evlenir mi sanırsın? 
şirketile Simens Halske Alman Eğer gittikçe sevdaya kapıla
şirketi Yugoslavya hükfımetile cağından korkuyorsan bugün-
b. den münasebetini kesmen ır mukavele müzakeresinde 
bulunmaktadır. Bu mukavele eJbctte hayırlı olur. 
m "b" y IA a ·ı v· J Gönderdiğin numaraya göre 

ucı ınce ugos avy ı e ı- 1 v • k k h 
yana arasında tahtelirz büyük ev enecegm er e . ayatta 
b" k hl d"l kf B muvaffak olacak hır genç ol-
ır a o vaze ı ece ır. u malıdır. Çünkü sen kocandan 

kablonun içinde (32) hat mev- hem para beklersin, hem de 
cut olacak ve beher hattın Jöhret. Bu ikisinden birisine 
üzerinde ayni vakitte . ( 3) tel· ol!<un ınalik olmıya:ı bir gençle 
graf (2) telefon muhabere ve evlenir~en bedbaht olabilirsin. 
mükalemesi yapılabilecektir. Onun için evlenmek istediğin 
Son terakkiyat buna müaait bir genci yakından tetkik et. İşin
tekildedir. deki mu,·affakiyetinin derec ... -

Y apılacak olan bu tesisatın ıini öğren ve ona göre t-vlen
masrafı ( 12) milyon dolir tab- miye razı o!. 

min edilmekte olup 12 senecle Anknrada Y!niı.ehirde Zeki 
kredi ile ödenecektir. Ayni 
hattın bilahare İstanbul, Bükr~ş 
ve Atinaya raptı herhalde çok 
faydalı olacaktır. 

1 Sonra annem ve Hayri 8. 

Bey: . . " 
Siz hayvanları seversınız, çun-

kü seıı çıkarmak11ız.ın ernirleriniz.e 
itaat ederler. Kadın da istersi-

il~ Aşk Mektupları 

Knr!lcrlnı1%c!c -ı :ıldığımn.. aşk mek• 
tuplıınnı 11rasl!c ncşreı'iyoru1:, Bu sü
tunda hcrgUn bir mektup ~şredilecek 
ve haftada bir defa Gençlik ve Ha
nımtcyze sayfnsınd:ı bq on mektup 
birden nt>şrolunacaktır. Çıkan mektup 
sahipler 1 id.ırclıancmh:e uğnyar&k 
mükdfatlannı nlabilirh:r .. 

F!.. 

I 

Habralarını ruhumun en 
derin köşesine sakladığım saf 
ve samimt aşkımızı böyle hiç 
ummadığım bir gllnde tel<me-
lemcne bir mana veremedim. 
Bir zamanlar Çamhca.nın yıldızlı 
köıelerinde ıessiz ve tenha 
gecenin ıirini içerek kolların 
boynumda: ( K) korkuyorum. 
Beni terkcdeceğinden korkuyo· 
rum, derdin. Ben de: " Hayattı 
ilk .,.. ıon kadın seni tanırım.,, 
der dudaklarımla da tasdik 
ederdim. 

Sen bununla bir kat daha 
güzellqir ve daha ziyade neş'
elenirken aanki bu fazla zevk
leri vücudun alamaz, gözlerin· 
den inci taneleri dökülür: (K.) 
sevincimden ağlıyomm, derdin. 

Bunlara inanan zavallı ben 
"bizi hiçbir şey ayı;amaz,. 
derken, sen, inanılmaz dedi· 
kodulara aldandın,~beni terket· 
tin. Bundan sen de 

nıezsın. 

nh. ki bir köpek gibi hrr emri
nizi dinlesin ve ses çı armasın. 

Öyle bir :ı<ız bulunuz. ki, sizden 
efsanevi bir aık beklemesin. Haya\. 
olduğu gibi al•ın. Sizi bir para 
makine.si sanmasın. 

... 
Aydında Hilmi Hüsnii: B. 
Kadınlar sizin, onlan çok be

yendiyinizi zannederler. Bu iti
barla atk meselesinde daima al· 
datıraını:ı:. Sizin tipin:zde olanla
rın bekar kalmaları, cvlennıele• 
rine müreccahtır. Böyle olrnakla 
beraber evlenmeden de duramaz.· 
ıını't. Evlenince de ekseriya yan
lış kadın aıeçcrsiniz. Çabuk sever 
ve çabuk pişman Glurııunuz. Onun 
için çocuklarına çok düşkün bir 
anne olrcak kız bulabilineniz, 
belki mes'ut olabilirsiniz.. 

Hammtcgze 

İBİMiZ -- --
Pastacıdan çıktıktan sonra 

kendimi rüzgara vererek do
laştığımı hatırladım ve : 

- Sebebi sensin 1 
Der gibi Fazıla baktım. 

nekahet günlerimde, bana sık 
sık Fazıldan, Fazılın hastalı
ğımda gösterdiği fedakarlık
tan bahsediyorlardı. Bunlar 
Fazılla münasebetimi ogren-

defa yapıyormuş gibi elimi 
avcuna aldı, gayet hafif tuta
rak dudağına götürdü: 

- Beni affet! dedi. 
Okadar sevinmiş, okadar 

heyecan duymuştum ki he
men titriyerek başımı onume 
eğdim. Dudaklarım ürperiver
di. Dokunsalar ağlıyacak hal
de idim. Nekadar ıstırap çek-

madım ve gözlerimden yq 
boşandı. 

Fazıl saçlarımın üstüne eğil· 
di, başımdan öptü, sonra al· 
nımdan okşadı. 

dli~en hayret ettim. Müvelli-
hurnuza balonu da ne olu

Yor? Ben dün gece nasıldım 
?aetede idim? Ne olmuştu? 
bı Hayri B. geldi ve bileğimi 

tarak sevinçli bir çığlık ko
~rdı: 

- Oo •.• Hanım... Ateş düş
ııtış, çok düşmüş ... 

Ben de gözlerimi açbm ve 

ıçın gülümsedim. 
Annem sevinçle sıçradı: 
- A.. gözlerini açtı, dedi.. 
Fakat ben derhal F aula 

bakmıştım ve ".,.,,. sevindi
ğini gördüm. 

Etrafıma bakarak ıordum: 
- Ne oldu bana? 
- Hiç ... dediler, fazlaca bir 

suğuk almışsın ama aHattm. 

Ve neden sonra öğrendim ki 
ben kocaman bir zatürree 
atlatroı.clım . 

i' 
Bu hastalığımın evveli bana 

garip gôrurıen fevkalade neti
c elPri olmuştu: Fazıl bana 
eskisinden çok fazla muhabbet 
gösteriyordu, adeta bana pas
tacıda o muameleyi yapan 
çocuk değil. Benim masum 

mfa ve tabii mi görmüşlerdi? 
Beni sık sık Fazılla yalnız 

bırakıyorlardı. 
Bütün bunlar benim için 

bir muamma idi. Kendimde 
Fazıla bu meıele hakkında 
sual sormak cesaretini bula-
mıyordum. 

Fakat bir gün, Fazılla ara
mızda ehemmiyetli bir sahne 
oldu. Evde yalnızdık. Fazıl l{e-

miş olduğumu o zaman anla
dım. Dudaklarımı kemiriyor-
dum. 

Ben hata ettiğimi son
radan anladım, dedi. 

Fakat bunu söylerken, piş-

manlık, sesini okadar titreti-

Biraz kendim~ topladıktan 
sonra sordum: 

- Nasıl anladın? Düşüne
rek mi? 

- Bırak bunlan'°. Sormaf 
Büyük bir meraka düşmiiş-

tüm. Öğrenmek istiyordum. 
Ben de onun elini tuttum 
öptüm: 

- Haydi, söyle, söyle, öğ· 
renmek istiyorum. 

Düşünerek anlamadım. 
Arkası var 
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Size Tabiatinizi 
Sögligelim ..• Bu akşam Bu akşam 

Masonluğa Nasıl Girilir? Tef elckür Höcresi 
Nedir? Burada Namzedi Korkutmak İçin Kul
lanılan Ölü Kafası, Tehdidamiz İhtarlar •.• Bazı karllerimlz fot .. ğraf tahllllerl

mlzl (f all ve !atlkbaldeıı haber vermek) 
.J mahiyetinde tellkld ettiklerind- fo· 3 

------------------- toğraflaruu o maksatla ııöndermek

MELEK ELHAMRA 
sinemasında sinemasında 

GALA 
.. . 

musameresı G AL A müsameresi 

Masonluğa Nasıl Girilir? 
Masonluğa girmek istiyen 

biri. yukarda zikredilen şartları 
bni%Se, masonlardan biri veya 
birkaçı tarafından girmek is
tediği locaya tavsiye edilmek 
lizımdır. 

vard1r. Bütün bunlar namzede 
ahreti .ve ölümü hatırlatmak 
ve onu tefekküre sevketmek 
içindir. 

Odadaki eşya bir sandalye 
ve üzereri beyaz bir örtil ile 
örtülii bir masadan ibarettir. 

Masa üzerinde kiiğıt, kaJem, 

mürekkep, toprak ve bir lam
ba bulunur. Bir masa üzerinde 

bir horoz, bir de kum saati 

mevcuttur. Bunlann albnda 
şu iki kelime okunur: 

Teyakkuz ve azmüsebat. 

[ Arkuı var] Tavsiye edecek olan Mason
lar, bu arzularını bir kağda 
yazar, imza eder ve teklif 
torbasına atar. Bu kağıtta 
teklif edilen kimsenin ismi, 
~ametgahı, doğduğu sene, 
yer, günü ve hususi vasıf
\arı zikredilmek lazımdır. 

Yunan Pehlivanları Bugün Geldiler 

Locanın ilk içtimaında tor
badau bu teklif çıkarılır. Reis, 
lav iye edenlerin isimlerini ver
meksizin, bu kağdı okutur. 
Sonra tahkikat yapmak üzere 
ü~ komiser tayin edilir. Bu ko
miserler namzedin ahlakı ve 
diğer evsafı hakkında tahkikat 
icrasile mükelleftirler. 

Bunlar, namzetliği konulan 
kimse ile, sezdirmeksizin temas 
eder, onun hususi ve umumi 
h:ıyab hakkında malumat top
lar, sonr bu tetkikab bir ra
por halinde reise verirler. 

Bu rapora okunduktan ıonra 
,.eye konur. 

Ekseriyet kazanırsa, namze
Ain Masonluğa kabulü tekarrür 
eder. 

ilk Hazırlıklar · 

Güreşçilerimizle karşılaşmak nzere hareket eden Yunan 
peblivanlan ( Umbriya ) vapurile gelmişlerdir. Ayni vapurla 
mıntaka güreş heyeti reisi Seyfi B. de gelmiştir. Seyfi Bey 
güreşçilerin sıkletleri meselesinden dolayı çıkan ihtilafı hal için 
Atinaya gitmişti. 

Fakat bu karar kafi de·~ il-., 

Resimde başta duran en iri adam, maruf Yunan güreşçisi 
(Zerivis) tir. 

dir. Namzet locaya gınncıye 
kadar daha birçok tecrü
\>elerden geçirilir. Ve gizli 
merasime tabi tutulur. 

Kabulüne karar verilen 
namzet, onu tavsiye edenler 
tarafından locaya getirilir. Fa
kat azanın girdiği resmi ka
pıdan girmezler. Arka kapı
dan getirilir ve orada bekli
yen hazırlayıcı biradere teslim 
edi!ir. Hazırlayıcı birader ga
yet ciddi ve ağır başlı bir 
tavır takınır. Kat'iyen söz 
söylemez. Sual sorulursa kısa
ca cevap vermekle iktifa eder. 

Eğer içtima henüz başla
mamışsa namzet karanlık 
bir odaya götürülür. Burada 
kimseyi görüp tanımaması te
~nin edilir. 

Lik Ve Şilt 
Maçları 

lstanbul Futbol heyetinden 
6-3-931 curİıa günü icra edi
lecek Lik ve Şilt maçlar: 

ikinci küme Kadıköyünde 
(Lik maçları) 

Topkapı-Kumkapı saat 11, 
Altınordu - Pera saat 12,45, 
Kasımpaşa-Kuı·tuluş saat 14,45 
Hakem Nüzhet B. 

Taksimde (Şilt maçlan) 
Süleymaniye - Hilal saat 1 ı 

Hakem Sedat Rıza Bey, Vefa
E yüp saat 12,45 Hakem Niya
zi Bey, Fenerbahçe-Beylerbeyi 
saat 14,45 Hakem Salahattin 
Bey. 

Tef ekkUr Hücresi 
Locanın içtimaından biraz Kaçan Pansiyonerlerin 

evvel namzet alınır hazırlık ve M a r i f e t i ! 
tefekkür böcresise sokulur. 2 mart 931 tarih ve 216 numaralı 
Bura 1 karanlık bir yerdir. nüsbanıun lklnd BRyfaaının ikinci ali· 

tuuunda ( kira Ycru:ı.ıyco panslyonerlcr ) 
Hariçten ışık giremez. Yalnız uamı a unda vudı.tınız yauyı okudum. 

gizli bir lambanın ölil ışığı Ben Madam Mıırlnln kom9uauyum. Sb 

d 1 k :paııaiyondan knçan kadıııJa erkeffn 
ortalığa donuk bir ay ın ı yalnız üç aylık kira borcu oldutunu 
verir. Duvarlar siyaha boyan- yımyoraunuz. Hıılbukl bunlar Mariye 
aııştır. Duvarlara ölümü hatır- a't lkl adet ( 100 ) lira kıymetinde 

, _ .. halı lle l:lrçok yatnk çar;;afı, yastık 
latan resımler, olu başlan fa- yUı:ü ve çamaşır oşırmışlardır. Bu ma-

Jm &lllmıştır. Ortada açık bir l IQmatın da lUl.veılol rlca ederim: 

( J, etA; Spnde bir ölü kafası F ahır 

'Tarihi Tefrika No. 49 Yazan: A. 

Kılıç Ali Paşanın Hatıraları 

~ Moskof musun sen? 
- Hayır, Gilrcüyüm. Kafkas-

;pl.. 
- Peki, Veneyronun Moskof· 

ıl&l'ln bnşına geçtiğini nereden 
-ıöfrendin? 

- Makreal l öylülerinden. Çün-
kü bu ndam Makreal pren&inin 
kızını çıldırasıya seviyormuş. 

Kızın ağırlığınca albn dökmüı. 
. dumı l.. 

1 

- Gözlerim parladı, ve bağırdım: 
- Demek ki Veneyro işi azıt

mış!.. Yalnız korsanlık değil, ka
dın avcılığı da yapıyor ha ... 

Maroniça koyu eli gözlü, ince 
ağızlı, geniş alınlı idi. Boyu olduk-
ça uzundu. Omuzlarının her 
biri çocuk gövdesi gibi idi. 
Sırım gibi kuvvetli ndeleleri 
vardı. Bu heybete 

öderi.Dde tuhaf b 

İzmir Belediyesi
nin Teftişi 

lzmir, 4 (Hususi) - Maliye 
müfettişleri bir buçuk aydan
beri (928) senesinden bugiine 
kadar İzmir belediy,.sinin he
saplarını tetkik etmektedir. 
Fen heyeti müdürü Necmettin 
B. de bugünlerde Ankaraya 
giderek belediyenin iş banka
sından yaptığı istikrazın {150) 
bin lirasının belediye emı ine 
verilmesini istiyecektir. 

TEŞEKKÜR Türkiye 
Sanayi ve Maadin bankası mec-
lisi idaresi azasından elektrik 
mühendisi merhum Sait Beye
fendinin gerek cenazesi mera
siminde hazır bulunan %evab 
kirama gerekse bizi telgrafla 
mektuplarla teselliye koşan 

hayırhalı dost ve akrabamıza, 
cenaze merasiminin onun te
mizlifti ve dürüstisile mütenasip 
bir şekilde olmasma bezli him
met eden Sanayi ve Maadin 
bankası ve Şirketi Hayriye, 
Darüşşef eka ve sair müessesat 
rüesayı muhteremesine ıstırap 
içinde iken şükranlarımızı an.
ederiz. 

Merhumuıı ı:evceıl nıahtumu 

1:-atma Cemal 

ve insnn:ı emniyet veren bir tat
lılık okunuyordu. 

Esir, benim kendisini sakin 
&nkin süz.düğümü görünce cesa
ı etlenerek gülümsedi. Derhal 

samimi oluverdi: 
- Eh, dedi, kız düny:ıda eşi 

buluamıyacak kadar güzel bir 
prencestir. Babası da bütün Mak
real ve Beğlivnna hükıneder. 
Memleketinde otuz kadar tat 
köprü, sayısız. pirinç ve mısır 

tarJaları, portakal ve mandalina 
ağaçları, gözün olabildiği kadar 
ı.: c:niş ormanlar vardır. Misafiri 
ç..>k sever. Sarayına kim uğrasa 
karnı doyurulur, misafir edilir. 
Cömertliği ve cesaretile anılan 
bir knhramandır. 

Herif bunları 1ıevelerken ben 

tcdirler. 
Bu, çok yanlıştır. Bi:ı sadece 

imanıa Uade etliği manalardan bazı 
ı:ctlecler çıknrmaktayu: ld bu dn 
tccrube ve mlimarcuı ile elde edllml~ 1 
mütalealanaıız.dan ibarettir. 

Binaenaleyh, fotofraflannnı tablll
lcrfnl anu edea karderiml:ı ancak 
tcrnaytilib ruhiye ~e ahllklyelerloe 
dair foto§nflan ÜzCTlnde ııöreblldi
ğlmlz barlı. hususiyetler hakkm
dıtkl mlltalealarımıu öğrenebilecek• 
lerdlr. 

* Kenan B. ~eki ve ıokul-
gandır. Aliyi· 
şi, nümayişi 

ve şıklığı sever. 
Çabuk ehbap 
olur, muhata
bına samimiyet 
telkin eder. Ya-

lan ve hileyi 

sa k lı ya m az • 
Belli eder. Eğ-
enceyi ve mi-

hı ihmal el . Hiddeti ge-
1ip geçer. Menfeatlerine kar
şı haris değildir, aculdür. 

~ 
Aoni B. Sakin ve mutava-

zıdır, şarlataı. 

değildir. Oldu
ru gibi görüniir, 
samimi olduk
ları hakkında 

vefakardır. Ses- ....... "'"'~-"""' 
sizce çalışır, 

rüPekasile im
li711çsızlık yap
maz. Muamele 
sinde müşküla~ -
t:röstermez. İhmalcidir. 

G LOR YA' da• 
MUV AFF AKiYET 

MAlıie BELL 
JUl1 ArtlfLO 
HAK~UOl.AN 

Cl.AUDE ~RfRf 'in 
a"lııa Uı..w.illd• 

MUVAFFAKIYET 
G LOR YA' da 

c LU CENNET YOLU 
( Le chemin du paradis ) 

Fransızca operet 
Mümessilleri : 

LILIAN H..A6RVEY 
OLGA TCHEKOWA 
HENRY GARAT 

(Die Drei von der Tankstelle) 
Almanca operet 

Mümessilleri : 

VILLY FRITSCH 
LILIAN HARVEY 
OLGA TCHEKOW A 

Bu muazzam sevimli U F A şirketinin operert filmi 
aylardanberi Avrupanın büyük sinemalarında fasılasız 
surette oynanmaktadır. 

M O S A B A K A. : F ransızcasıru mı Almaı casını mı 
beyendiniz, niçin ? 

Hediyeli müsabaka şeraiti 

Bugün 
Berlin Operası tenoru RIC-
HARD TAUBER'in ilk sesli 

ve şarkılı şaheser filmi 

KADINLARA 
İNAN M 

Büyük muvaffakiyetle devam 
ediyor. Çünkü gerek filimle
rimiz ve gerek sesli makine
miz muhterem müşterilerini 

bihakkın tatmin ediyor. Bu
gün ve bu akşam son olarak 

istifade ediniz. 
Ayrıca: FOX JURNAL 

halihazır dünya havadisleri. 
Matlııe'er ı 2,30 - 4130 - suvarc 9,!0 

Ünümüzdeki perşembe gü
nOnden itibaren M NUEL : 
RONALD COLMAN'nın 
yegane rakibi V ARNER 
BAKSTER,MARY DUNKAN 
ve ANTONEO MORENO 
tarafından temsil edilmiş 

sesli, sözlü ve birçok İspan
yolca şarkılarını havi hakiki 

L aşk ve sergüzeşt filmi. 

1 Tiyatro Ve Sinemala~ 
DARÜLBEDA YI TEMSiLLEW 

Bu2~•~ı::.uat ISTJHBUL BELEDiYESi 
M OD DE 1-

:X~!~~~~t ~~ ~ ~~ 
Zeki Bey 

Bu akfam ünf- 1 
formalı zabitana 
bllellerde tenz.I· 1111 

llit vvdır. 
Gişe hergün 

awht 13 ten iU-
baren açıktır. 11111 ııı 
ALKAZAR - Bağdat Hınııu 

ALEMDAR - lmperatorlçeala yüzUğU 
A S R 1 - Kadm Arzusu 

ARTiSTiK - Dağ Çocuklan 
ETUVAL - lınparatoruo Yaveri 

ELHAMRA - Cennet Yolu (Almanca) 

EK L E R - Yunan ti) atro trupu 
FRANSIZ - Yunan Opcretlı Yıııu 

lrtanbul 

GLORYA - Öldüren Adam 

Hlı.AL - Panama koraaıılan 

M A J 1 K - Cehennmler H1iklml 
M E L E K - Kuyruklu Yıldız 

:.~iLLET T. - Nıışit B. 
MiLLi - Kadınlara inanmam 
F E R A H - V nryetc 

O r E R A -Hatb istiva Güneşi Altındı 
SÜREYYA - ( Kadıköy) Piyang~ 

bir kadın 

OskOdar - ( HALE ) Ölüm Çemberi 

Harp Malullerinin Muayenesi ı 
Harp malCAllcri cemiyetinden: Malrtl· 

lerfn r;ıhht muaycnelerinlıı eylül 931 
yoklamasına kadar temdıdı, cemıyeua 1 Güzel ve gürbüz yav-
.. ıakadar makamat nez.dindeki tcıebbil· 1 • • • 
aatı netlceı.I, kabul edll~tir. llıım:a ru ar yetıştınr. -~ 

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

YARIN AKŞAM Fevkalade Müsamere ASRI SiNEMADA 

Asrnnızın en 
büyük dramı SİBERY ALMA RUBENS 

EDMOND LOWE tarafından 
mevzuu çok mOe111irdlr. Maeıtro Pollansky tarafından husua1 bir muzlka tatbik edilmiştir. Perde aralarında :ıenrtn ye 

görlllmemit varyt'te programı : MAHiR MAYMUNLAR. büyük ~ğlence ile ASSO ve JANA m rt'ıur çingeneler. 

FOX FiLMiDiR. 

Ankara Merkeı 
Han Hacı Bay
ram c~ddesi 

lll!lw,,_.ı;:.;. - ....:L~ __ _, 

İstanbul 356 
iSTiKLAL 
CADDESi 

Mtipteııf ve ınüte· :,:"~~f~;ni~~~--~~2J~~;;~~~~Iİ.i:~~iiiİri H\&Susl deralcr. Hane• 
rakkl talebe lçio a. nlzde YCya mektepte 

yeni kuralar HER 
acılıyor. 

bıyıldorımı dişlerimin orasına 
almış, çiğniyordum. Yüre~imde 
müth :ş ve mukavemet edileıniyen 
bik' nrz.u habarıyordu: 

Veneyroyu mağlup etmek ve 
elinden sevgilisini almak!.. Onun 
bana yaptığını ben de ona, faıda· 
sile yapmak istiyordum. 

- Makrcnl buraya nekadar 
sürer? 

uir Maroniça yüzüme garip 
bir eda ile bnkh ve: 

- Fakat, dedi, Makreal pren
sine dokunmak bir giinah olacak! 
Onun kimseye fenalığı yoktur. 
Onun şatolarını soymak, Alkhın 
evını ) ağma etmekten daha 
fenadır. 

Hiddetle bağırdım: 
- Sen ltarı~mal.. Bana akıl 

Ö~J"etmel .• Sersem herif, ıuallerimc 

LiSANI Ö G RET i R. tecrübe dersi. 

l\tECCANE-NDIR· 

cevap veri .. 
Maroniça tel<rar zangırdamıya, 

korku ile titrcmiye başladı: 
- lebbeyk amiral L. diye in

ledi i Makreal Batoma üç saat 
kadar tutar. (1) 

Üç saat mi? Düşündüm: Be
nim bu seferimden istenilen şey 
düşman korsanlarını yola getir
mek, tedip etmekti. 

Amiral Veneyronun da bir 
düşman olmasına bakılırsa üze
rine gitmcrnekliğim için hiçbir 
eebep yoktu. 

Başımı havaya diktim, geniş 
bir nefes aldım. Kararımı ver
miştim. Derhal emir savurdum. 
O tMafa dümen lurdık. 

- -~--
(1) Bugünkil lemi Mwtafakemal-

11a11ac'ır. 

Makreal Prensesi 
Uzaktan Makreal aahilleriPI 

seyrediyordum: Yemyeşil, cennet 
gibi yerler... Her büyük kayanın 
üzerinde ufacık taş kaleler. Son" 
su:ı kestane, portakal ve manda" 
lina ormanlan ••• 

Ufak dereler, coşkun çatla" 
yanlar gibi denize dökülüyorla~· 

Emrimdeki korsanl<&r, benıııl 
sr.yahatteki maksadımı bilrnedı~ 
leri iç:n, bu g\iz.el manzara 
karşısında hayli memnundular; 
Tesndüfe bakın ki buralarda he 
:zaman dalga~ı olan deniz bugil~ 
dümdüzdü. Esasen buraya varall 

il" kadar ufak tefek birkaç fırtın,-
dan başka, hiçbir tehlike ile k• 
ftlaşmamıçtık. 

[ArkHı var) 

Mi 
Anka. 
Çen 
rtıiıy 
bu 
lllily 
rnası 
bildi 

İk 
leij 
kat 
fena 
letiıı 
olan 
~1iUi 
"a i 

... 
l'anlı 
}'a~a 

tekzi 
heri 
huıın 

A 
kiye 
}'unı 



SON -POST~ 
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\L~ Her gün 
Matbuatın 

Postanın Resimli Makalesi lf- ı\ 
~I 

1 --~~~~~------------~-~~-------::;::---w~~~ll!-.:~--------r---------~----------------~ 
Hürriyetine 1 

Hürmeti Ögrenelim '• ~//#~ 
M. ZEKERiYA 1 ~ 

san~ON .. POSTA 1 kanunu- ·~ 
b' . tarıbınde Kalecik muha- ''/ 

t. 

ti lti~den aldığı bir telgraf -L>#:'l:»f<"'.~111~'-'Zilll 
b~erıne köylerden birinde sari 
dır hastalık ç.ıkbğım, bu yüz
ır:n 25 kişinin öldüğünü, fa
b. l alanan tedbirler sayesinde 
d~talıgan şiddetine mani olun-

İ(nu ~ildiriyordu. 
b a~ecık müddeiumumiliği bu 

kik erı tahkik ettiriyor. Filha
hut~ 0 _köyde dokuz hasta 
0101 ~d~gu, fakat bunlann sari 

Ba ıgı taayyün ediyor. 
tını unua üzerine ora müddei
lll~rniliği, tehyici efkiirı mucip 
dias~nna haber ne,rettiği id
tıe dle S~N POSTA aleybi-

ava ıkame ediyor. 

M·ı · ~ A. 1 lıyet gazetesi geçende 
Çenkara nı.uhab.rine . atfen, ge
m·~ senenın bütçesinde ( 40) 
b ı Yon açık bulunduğunu ve 
lll~l seneki bütçenin ( 175) 

1 Yon lira üzerinden yapıl· 
brnil~d~nu zaruret hissedildiğini 

ırd· t . ı. 
l ti kı gün evvel Maliye veki-
ke bu haberi tekzip etti. Fa
f at hükumetin mali vaziyetini 
1 e~ gösteren ve belki de dev-
~ mali itibarını kıracak 
~~ bu yanlış haberden dolayı 

1 ıyet gazetesi aleyhine da
"a 'k 1 anıe edilmedi. 

~ 
}' lier gazete, bergOn birçok 
}' &.~\ış haberler verebilir. Dün
l ~ a, nıünderecatı, mwıhasıran 
be ıibi kabil olmıyan ha
h~t1erden iba ~et bir gazete 

nıak mümkün değildir. 
ki Avrupa gazetelerinde Tür
}' Ye hakkında çıkan yalan 
cın tş haberler bize bu hu-
R~tab .. bir fikir vermiye kafi 

e ılır 

td')~u kabil haberler tekzip 
tn~~ ke hakikaten müheyyiç ol
~l 1 ça, ve tehyiç kastile ya-
doİö.tdıkça yanlış bir haberden 
fie ~Yı .bir gazete mahkemeye 
Ra: edılmez. Aksi takdirde 
de. e1te~erin yaşaması mümkün 

&ı dır tf . 
tn latbuatın hürriyetine hür-
bı:t ~lrnek demokrasiye hllr
l ia- etnıektir. Memlektte hür 
h nıatbuat, ancak onun 
t(t :_Yetine b

0

ürmet etmekle 
\r~ ~ edebilir. Matbuabn, ufal 
td·ı uz.unısuz hadiselerle iz' aç 
rn:ts~esi, onun hürriyetine hür-

iılik olur. 

l(Öy İ-çi-n-de Bir 
Cinayet 

tıaıı~iz.e, (Hususi) - Karadere 
hi.- ıyesinin Selimiye köyünden 
de genç, bir kadın meaelesin
tiy~ dolayı çarşı içinde iki ki
at 1 tcıbanca ile beş kurşun 

&.t-ak .. ,d.. Ö 
den L. ~1 urmliştür. !enler-
~ IJlrı k.. .. b d "'lllil . cyl n mu tan ır. 
fttıa • ?>olıs ve gümrük muha
lan:n nıemuru tarafında yaka-
"'akut!tır. . .Ölenlerden birisi 
l iş" • katilın akrabasından iki 
· ıyı öldü ü · · B b. hva rm ş ımış. u ır 
~eıJCttir ki henüz müsbet bir 

almamıştır. 
Hikmet 

"'----~--------------= 
SPoa KUPONU 
n No. 3 

'1 lcu J 
d 

pon ar 16 marttı knd;ı.r dev:l u 
e •tektir 
ıs ku • s .. rııerımlıln c:evapl . .rııu 
k POn ne!Jredlld kt<'n ıonra, bu 

2 
11 0 

:.1 1 blrUkte fdıırehııncmlzcı 
Cl" c. ksinlı. 

"-dr ı iz. 
tı'l.aYı n ' ve lsınlnhl &arlh yaz• 

unutınayını:z. 

1 - insanlar doğdukları uman müaa- ı 2 - Ölümden sonrn da insanlar müsa- 1 5 - Bu fkJ müsavat araıındn lnHnlar gayri 
Yidirler. Hepsi ayni evsaf, ayni kabibiliyet vidirler. Ahrette de din, milliyet. mezhep mllsavt hayat ratarlar. Bu miaavatsıdık, ldığım&& 
Ye ayni istidatlarla doğarlar. Aralarında l farkı aranmaz. 1 terbiyeye, YatadıtJmız muhite göre değişir. 

Bu mllaavabı:ılık içinde en çok muvaffak olan 
din, milliyet. mezhep, liaan farkı yoktur. adam muhitine en iyi uyan adamdır, 

~=-===-==-===-----OCK::--..... _,_,,,---==-===-=-==ı:mıı:~~;;;...;~~...;;,.~;:.;.:;:..:.;;.;~;:,_-===-=ıı=z==:=:: 

•• •• 
BUGUNUN TELGRAF H 

elecek 
• 
ır s n y 

(Baş tarafı birinci sayfada) 

dü. Vekiller Heyetinin müza· 
keresini ikmal ettikten sonra 
Başvekilin de iştiraki ile uzun 
müddet müzakerede bulunuldu. 

Mühim Kararlar Verildi 

ğım iki maddenin, fırka umu- meclisin içtima devresi derhal 
mi reisi Gazi Hz. tarafından bitmiş olacaktır. 
yapılacak beyanat ile teklif Bu münasebetle tatbik edi
ve müzakere edilmesine karar lecek olan teşkilab esasiye ka-
verildi. nununun 25 inci maddesinde: 

lstanbula Telgraf Çekildi ~:;i~~~ı ;;;1~:s~:di %t:;:~~;-
Bu müzakere esnasında Ga- · Bu karardan sonra Halk binin ekseriyeti mutlalcası ile 

zi Hz. seyahatlerinde edin- fırkası umumi katibi Saffet itihabab tecdit olunursa yeni 
dikleri kanaatleri anlattı- B. fstanbulda mezun bulunan içtima eden meclisin intihap 
lar ve hemen tatbik edilmek meb 'uslara birer telgraf çeke- devresi ilk teşrinisaniden baş
iizere (iki noktaya işaret bu- rek derhal Ankaraya gelme- lar, teşrinisaniden evvel vaki 
yurdular. Bu işaret mucibince: ferini rica etti. olan içtima fevkalade bir 

1 - Millet Meclisinin içti- Meclis Toplan mal< Üzere içtima addolunur" denmektedir. 
mama, müddetinin hitamından ı ı·hap Kanunu 
b k h l ŞJ'mdı· va•ı'yet şudur.· ın 1 ir aç ay evvel ni ayet veri - .. 'IJ • k 
mesi ve derhal yeni intihaba 1 - Bugün fırka grupu Degişmıyece 
girişilmesi, toplanarak iki maddede hu'- yeni intihabın yapılması 

2 - Yeni intihapta Mecli- lasa edilen kararı müzakere için mevcut intihap ka"nununda 
se ~elecek meb'us)arın aylık edecek. gerek meb'us çıkarılacak olan 
~ah~:satlarının 350 liraya indi- 2 - Bu mfizakereden sonra 

1\11.llet Meclı's·ı perşembe gu·· nu·· nüfus nisbetine, gerek intihap rilmesi müzakere edildi, ve 
neticede : müzakereye çağrılacak. dairesine taalluk eden kısım-

ı - Halk fırkası gnıpu 3 - Bu içtimadada fırkaya larda hiçbir değişiklik olmıya 
h b arzolunan teklı0fler umumı~ mü- caj!'ı anlaşılmaktadir. umumi eyetinin ugün saat .. ·h k d zakereye konulacaktır. ıntı ap. mevcut anun a-

üçte içtimaa davet edilmesi. I iresinde yapılacak ve mümkün 
2 - İhzari içtimada karar !k Neticeler .Plduğu kadar asgari müddetle 

altına alınan yukarda saydı- Karar verildiği takdirdL f ntiha~ edilecektir. 

Kasadan Çalınan 
Para Meselesi 
Fesçi zade Naşit beyin ka· 

Gasında eksik görülen (bin) 
küsur liradan dolayı bu 
zatın şikdyeti üzerine muha· 
sebecisi Avni B. tevkif edildi. 
Yine iddia üzerine bu işle 
alakadar olmak üzere şoför 

Hidayet Ef. isminde birisi 
aranıyordu. Bu Ef. de dün 
bulunmuş, ademi malumat 
beyan etmiştir. Avni Bey ise: 

- Kapalı kasa kınlmadan 
para çalınır mı, diye tazallüm 
etmektedir. Fesçi zade, dal
gınhkla kasanın açık bırakıl
dığı bir zamanda paranın ça
lınması ihtimalinden bahset
mektedir. 

Yeni Adana Sahibi 
KEFALETE RAPTEN 
T AHLIYE EDİLDi 

Adana, 3 ( Hususi ) - Hil
Y.umetin manevi şahsiyetini 
tahkir edici mahiyette görülen 
bir yazıdan dolayı mahkemeye 
verilen ve tevkif olunan Yeni 
Adana gazetesi sahibi Remzi 
B. kefaletle tahliye edilmiştir. 

Bu yazıyı yazdığı sabit olan 
Muzaffer Bey de kefaletle 
tahJiyesini talep etmiş ise de 
mahkeme bu talebi reddet
miştir. 

lzmirin Et Sarfiyatı 
fzmir,4 (H.M.) - Rapor

lara göre lzmirde bir senede 
(5.040.471) kilo et kesilmiştir. 
Adam başına yevmiye (35) 
gram et d~mektedir. 

. 
Afyon ihracatı Birden Durdu 

Lisans, Yan· aade 
Meselesi Vaziyeti 

Karıştırdı 
fzmir, 4 (Hususi) - Gümrükler umum müdürlüğünden rümrük 

idareıine gelen bir emir üıerin~ har.ice eıyon ihracı menedilmiştir. 
Memnuiyetin ıebebl emirdo taarıb edılrnemiştir. 

Avrupaya afyon ıatan ve mallarını ihraç etmek üzere ırümrüte 
teılim eden tüccarlann malları iade edilmektedir. Mal göndermek 
taahhüdüne giriten bazı tüccar fena vaziyette kalmıştır. Tüccarlar 
Maliye ve lktısat nkaletine müracaat etmişlerdir. 

SON POSTA: Hfıkümet, bundan evvel yazdığımız gibi ııbhiye 
müdüriyetlerine gönderdiği bir emirle afyon iatokunu tesbit ettirmi.ş
tir. HükOmet afyon tüccarlaıına nfyon ihraç edecekleri me111leketkr· 
den berveçhi peşin lisans almalarını, aksi takdirde tüccarlann 
mallarını harice rönderemiyeceklcr"ni tebliğ etmiştir. Tüccarlar hali
hazırda ecnebi memleketlerden lisans alamamakta o!duklarandao 
hükümet lisanuız ihraca müsaade etmernektedir. Vaziyet budur. 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

Ruslar şehrimize mU
him miktarda şeker ge· 
tiriyorlar. Bu yüzden şe
ker fiatları düşmüş, ve 

gümrüğe kadar, şeker al
b kuruşa teslim edilmiye 
başlanmıştır. 

Böyle olunca şeker fi· 
atlbtıoın da dilşmesi la
zımdır, değil mi? Hayır. 
Son günlerde toptan şe-

lcer fiatı 35 kuruştan 3f. 
l<uruşa çıkmıştır. 

Fiatların yükselmesi, 
Alpullu şeker fabrikası· 
nın riyaseti altında şeker 
tüccarlarinın tröste benzer 
bir birlik vücuda getir
meleridir. 

Bu şerait dahilinde, şe
ker inhisarmın kalkmış 
olmasına rağmen, 
şeker yiyeceğimize : 

ucuz 

/ster inan, ister inanma/ 

\.-----------------------------------...1 

• 

, 

Mevc t işler .. 
Bu vaziyete göre elyevm 

Millet Meclisinde mevcut 931 
bütçesi ile Mali kanunlar yeni 
Meclis tarafından müzakere 
edilecek demelctır. 

ilk Tahminler 
Verilen korann şüyuunu 

müteakip iyi haber alan ~evat 
arasında yapılan tahminler 
şunlardır: 

1 - Memleket bugünkü 
vaziyetinde idari, iktısadi bir 
çok ıslnhata muhtaçtır. Bu ıs-

lahatı başarmak için yeni ka
nunlar yap:nak lazımdır. Bu 
kanunların ise bugünkü mec-

lis tarafından yapılması doğru 
değildir. 

2 - Yeni meclise gelince: 
Halk fırkası tarafından göste
rilecek olan namzetler arasında 
esaslı tebeddüller görüleceği 
nnlaşılmaktadır. 

Bomonti Şirl<eti 
Ucuzl k Ya t ! 

Bomonti şirketi t marttan 
itibaren lokantalar& verdiği 

bira kasalarının fiabnı (310) 
kuruştan (27 5) kuruşa indir
miştir. 

Buna mukabil (30) kasadan 
rışağı bira satmamal-tadır. Bu-

nun içiıı de biraların doğru

dau tloğruya fabrikadan alan· 
ması lazımdır. Şu suretle ten7.il 
denilen şey de sıfıra müncer 
oluıu~ o1l•yor. ----
Sinema Filı&i Gil"'i 
Sabık Meb'usun Katilini 
Saklıyan Ve {(açıran
lar Dün Tutuldular 

Sabık Musul me!J 'usu Nuti 
Beyi öldüren hacı Eminın )8-

kalandığı malü.n. Olomobille 
geceleyin Poyraz köyüne yö
türüler~k motörle knçırılnak 
üzere iken tutulan ve bir nevi 

kanh sinema filmi kanramanrnı 

andıran bu a.3amı saklıyanlar· 
dan birkaç kişi de dün bıtul
muştur. 

Tutulanlar, katilin ~en z:a
nanlarda Davut?dŞada eviılde 
saklandığı Recep ağa il<-

ı 
katilin dayısı Mirnoş, biraderi 
Şevki, akrabalarından piyazcı 

İbrahimdir. 

Sözün Kısası -
Münderecalımızın çok
lugundan decedileme-
miştir. -
Ce at A ·nin 

Hatıralı 
( Bnş tarafı 1 inci ımyfada ) 

Herkes heyecana düşerek 
\ irbirinin yüzüne baktı, iki 
...:dam öldürmek hepsi ıçın 
ııühim, güç bir işti. Ben de 
endi hesabıma bn işi bece

rip beceremiyeceğimi düşün· 
miye başladım. Gözümün önü
ne sıra sıra sehpalar geldi. 
Küçükken adam asıldığını gör
memi~ değildim. Beyaz göm· 
lel<li idam mahkumlarmı kolay· 
ca hayalime getirdim, gene ha· 
yalen onlan iskemle \izerine 
çıkardım, boyunlarına ilmik· 
leri geçirdim, iskemleye tek· 
meyi vurdum. Bunları düşü· 
nürken hiçbir heyecan duy• 
muyordum, yaparken de elimin 
titreıniyeceğine emin oldum. 

Ö "'~ ya ••. Ma'wcı~ uı mleke· 
te, va• arsa hit Jet dt~il mi? 
Cephedeki düşmanlan öldür
mekle vatan hainlerini asmak 
2rasında ne fark var? 

Fakat bunu bir türlü Nail 
Beye söyliyemedim. Herkes 
gibi ben de susuyordum. 

Nail Bey teklifini tekrar 
etti: 

"-Arkadaşlar! Cevap ver
mediniz. Bu işi yapmak kuv
vetini kendinde gören kimdir?,, 

Gene cevap veren olmadı. 
Bunun üzerine ben daya• 

namadım, elimi kaldırdım: 
" - Ben yapanın, diye ba· 

ğırdım, ikisinin de hakkından 
gelirim, bu işi bana havale 
edin l,, 

NaU Bey yanıma geldi. Her
kesin duyabileceği bir sesle 
bana dedi ki: 

"- Oğlum, bu, vatani bir 
vazifedir. Memleketin böyle 
müşkül anlarında her vazife çok 
yüks!k ve mukaddestir. Senin 
de bu ışı başaracağından 
eminim." 

İşte, ceflathk vazifesini illr 
defa böyle üstüme almıştım. 

Arka ı vaı 

Afvo da 
"' 

Vatanı i(urtardığınıız 
Günün Hatıı·alan 

Afyonkarahlsnr, 2 (A. A.) - Rclst. 
cümhur Hz. belediyenin verdiği öğle 

yemeğinde bulunmuşlardır. Saat lS to 
halk orasında yürüyerek kol:ırdu ku• 
mandnnlığını, :ab"tan yurdunu, llscyf, 
memlcltct okum:ı ııoloııuııu, yeni y pı• 

lan C. H. FJrkaaı bin:ısuu ziyaret 
etmişler, lı:ıphıancınln atelycslnde mah• 
puslanıı snn:ıyl ile meşguliyetlerini 
{!Ördükten soııra, blikQmct dalresindo 
. t bc'ediycde ôlr müddet istirahat 
etmişlerdir. 

Gııd Hz. vilayet ve şehirleri hııJc. 
l.ıoda lıahat ve ma'Qmat almış1ıır1 
l elediycdc azayı knbul ettlklct-1 odada 
çok kıymı:tll ve tarlb1 hlr hntıralanm 
fevkallide mntchıısııi• olarak yııt •• 
tctklir buyurm•'f~Al'dır. 

Başkumandan fı~uıtafa Kemal Paşa 
H%. , büyük taamı:ıuo ilk haml~indo 
Afyonk rahlsannın latirdadını mütea• 
kıp Lu odada mi~ rir lıalmı~Jardır. 
O gece umumt vazl;cte d:ılr raporlar 
d in iyerek ve nihai darbe için en r.ıü• 
uit anıa hul5l ettiğini görerek dcrhnl 
fe\."%.I V'" f smııll P2şahn d:ı ret etmiş· 
)er, va:ı:l7cti mü.alea ve münakaşa ile 
<ıü~mnn ordulıırırun esir ve imha edil• 
mclcrlııi m:lmkün kılan harcklta alı 
Afyon Beledıyeıılııde Türk milleti için 
çok mu:ıu % olan bu hııhrayı b:r 14v• 
ha halinde tcblt ederek dunra aamır 
lıı.rdır. G:ı~i th. AfyonC:a yapslacaK 
r.afcr abidesinin re lnılerinJ gC.rüp beo 
ycnml11, şehrin fldt nlıınnı ye::diktea 
sonra ittasronda trenlerine dönmüş er• 
dit. Tren s:ı.at 18,5 ta Ankaray:ı hare
ket ctm!ttlr• 

üzelere Rağbet Fazla 
N'üzelerc l:u sene r2ğbet 

pcK fozladır. He.1,ÜD h~ıbb 
{ 7-S ) lirayı ve ziy'U'ctçisiııin 

di c!e(70-f.O)kişiyi geçmii} en 
skcrt müzeyi bu cuına (7COO) 

.işi ziyaret etmiş, müze (76) 
ra duhuliye almışhr. Bu rağ .. 
. iJn havalar eyile;>til;:ce dahe> 
~ıyade artacağı tahmin edil· 
mektedir. 
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Galatasaray Mı, 
Fenerbahçe .. Mi? . 

I 

Galatasaray ile F enerbahçe. 
bu iki ezeli rakip kulilp. şam
piyonluk maçının ik;ncisini ayın 
yirmi.inde oynıyacaklardır. Bu 
milhim mtıaabakaya pek az 
saman kaldı. Maç tarihi- \ 
Dİn yaldqmaaı. Ud kulübün 
taraftarlan arasında fimdiden 
tellfı artbrclı. Meraklılar. ara-
1annda btıyUk bahisler tutuıu
Jorlar. Biz de halecanla bek
lenen bu maç için karilerimiz 
arasında bir mflsabaka tertip 
ettik. Sorduğumuz "5n auale 

1 

en doğru cevaplan verenlerden 
iç kişiye hediye vereceğiz. 

Her kari. nç kupon da doldu
rabilir. 

Kuponlan ayın lkiıinden itiba-
1 

ren neıre batladık. Bu kupon
'-r ayın (16) ıına kadar devam 
edı cektir. 

Hakem Heyeti 
Ayın ( 16) sından yirmisi 

akşamına kadar olan mnhlet 
tasnife hasredilecektir. Bu 
cevap ve cevaplarla beraber 
ıelecek (16) kupon (21) mart 
pnil lstanbul mıntakası reisi 
F ethl Tahsin Bey ve futbol 
heyeti azasından bir zat huzu
runda tetkik edilecek, birinci, 
ikinci, UçUncU tayin edilecektir. 

Bir Nokta 
Cevap zarflarmızın tizerine 

• Spor müsabaka memurlu
pna " cümlesini yazmayı 

uııutmayımz. 

Hediyeler 
Birinciye: bir albn aaat 
ikinciye: -bir gtimllf saat 
ÜçüncUye: bir nikel aaat 
Suallerimiz ıunlardır ı 

Suallerimiz 
Galip takım hangisi 1 
Galip kaç gol atacak? 
Mağlup kaç gol atacak 1 
Birinci devrede galip hangisi? 

ikinci devrede galip hangisi? 

Çok Çocuklular 
Çok Çocuklu ailelere hıf

zıssıhha kanununun yapbğı 
para mlikifab vadini tahak
kuk ettirmek üzere gazetemiz 
bu gibi ailelere bir kolaylık 
olması için itlerini tızerine 
almıı. takip vazifesini 
deruhte etmişti. Bu bu-
ıustakl dosye ve evrak ala
kadar makama tevdi edilmiş 
olduğundan şimdiye kadar 
nıllracaatta geç kalmıı ailele
rin doğrudan doğruya bulun
dukları mahallerin Sıhhat 
müd!1~1Uklerine istida verme
lerini rica ederiz. 

Sebzeler Pist' 
Süt Fenadır 
Sular. Keza .• 
Şehir ııleri ve bir bel 

yenin naaıl vazife görcb' 
cej'i. elindeki varidattan 
istifade edebileceği hakkı 
eski tehreminlerinden Ce 
paşa ile görüştük. Mütale 
aldık. Dünkü nüshamızda 
mütaleanm şehre ait ulJJ 

milıahede kıımım neşretmiş 

Buailn verem ve yiycc 
lçeceie dair olan vazife 
hizmetleri mevmbalıia edi 
ruz. • 

O bor ,On: "Şelıir itleri 
ııl dOzelir?" Buna dair p 
nın kanaatini anlatacağız. 

mil pqa bu bahia hakkın 
diyor ki: 

Sular Meselesi 
- içecek ıula.nmızın 

mal6m. Gıdalanmııın batlı 
eanafıa elinde tağıiş edib11e1"' 
tedir. Halbuki belediye b 
larla mefgul bile değil. 

Pazarlan altüıt etseniz 
okka saf ve temiz terey 
bulamazsınız. 

Huan B. - Bu Karagözll muhakkak bir kadın oynatıyor 
Ahali - Neden Hasan Bey? 
Hasan B. - Böyle iki erkeği elinde oynatan. birbirine dilıliren erkek değil. mutlaka bir zamane kadınıdır! 

Çocukların en mühim gıda 
nı teşkil eden sütün saf ol 
rak insan kursaklarına giitf' 
bilmem, ne zaman nasip olacal' 

Hasan 
Beyin 
Korkusu 

Pazar ola Hasan Bey ilk 
defa olarak sinemaya gitmişti. 
Perdede büyük bir otomobil, 
sey!r ci ler in 
üstüne doğru 
bütün hızile 

geliyordu. 
Hasan Bey 

birden bire 
korktu. oto
mobili sahici -c::ii~l.ll 
zannetti, hemeıa Kenara eğildi. 

Yanında oturan adam : 
- Ne var, Hasan Bey, DC' 

oluyorıun? diye sordu. 
Hasan Bey bir tOrlO doğ

rulmuyor ve: 
- Bırak Allahmı seversen, 

buraya eğlenmiye mi geldik. 
otomobil altında kalmıya mı? 
diyordu. 

Hasan 
Bey 
Lokantada 

Hasan Bey bir gün, haya
bnda ilk defa olarak lokantaya 
gitmişti. Garson Hasan Beyin 
önüne bir ye
mek listesi 
getirdi. 

Hasan Bey 
liste nedir, 
bilmiyormuş. 

Sordu: 
-Bu nedir? 

Garson gülerek: 
- Haııan Beyi dedi, bu 

yiyeceğin yemeklerin ıenin 
liıtesil 

Hasan Bey kızdı: 
- Ben bukadar 

nereme ıokacağım? 
çıkıp titti. 

yemeği 

diyerek 

Gevezelik 

Güzelim, Pazar ola .•• 
Bakınma sağa sola. 

İirl yoldan kaçarsan 

Gel sap ıu "Doğru yol" L 

* 
ister misin ticaret? 
Benden sana bereket. 
Açalım seninle gel, 
Çıplaklara cemiyet. 

Hasan 
Bey 
Dişçide 

Pazar ola Hasan Beyin eliti 
ağrıyordu. 
Diıçiye gitti. 
Dişçi dedi 

ki: 
- Hasan 

Bey. ne olur, 
biraz dişini 

sık ta şunu 

çekivereyim. 
-Olamaz. 
-Neden? 
- Dişimi sıkarsam ağzım 

Be[\İm fU uçlanm ak, 
Yalnayak, başı kabak, 
Bizim azamız olur, 
Bir çok baldırı çıplakl 

.ı * ,, 
Sakın inanmayın ba, 
Gevezelik sayın ha, 

•Kimi çıplak görürse, 
Haaan Bey çeker yuha! 

Pazar ola Hasan Beg 

!

Para 
Ve 
Akıl 

Bir gün Hasan Beye ıor
dular: 

- Allah
tan akıl mı 

t istersin, para 
mı? 

-'Akıl is
temem, para 
isterim. 

Vay1 
Senin naza-
rında aklın kıymeti yok 
mu? 

kapanır. Kerpe.teni burnumdan 
mı sokacaksm? istemiyorum beni 

Allahtan para istiyenio 
zaten aklı var demektirl 

Pazar 
Pazar ola Hasan B. 

bir kına gecesinde, 
gelin hanıma : 

- Pazar ola ahçı

başı! dedi. 
Herkes bunun ma

nasını anlamadığı hal
de gülmüştü. Yeni 
gelin Hasan Beye 
aordu: 

Ola Ahçibo.şı! 
- Ben neden ahçı 

oluyorum Hasan 8. ? 
İyi yemek pişirmesini 
bilmem ben r 

Hasan Bey güldü: 
Haydi oradan, 

dedi, dün gece ko
canla beraber öyle 
bir kjzel mercimeği 

fınna verdin ki 1 

Hasan B. 
Ve 
Hırsız 

Bir gece yansı Hasan B. 
hafif bir rUrilltü ile uyt'ndı, 
baktı ki odada hırsız var 1 

- Hişt ... 

Sebzelurh1 Pisliği 
Salatalarla sebzelere gelil1' 

ce: Harbiye ile Maçka arası~ 
daki dere içi bostanları ile 
şantaşmın arka kısmında 
Kasımpaşanın muhtelif mah,t 
lerindeki bahçeler pis li~ 
sularile sulanmaktadır. Buse 
zeleri halk yiyor. 

Bakııana, hır
ıız başı, ben
den dua al
mıya geldin
se nafile 1 Sa-
na " Pazar 
ola! " diye
mem. 

Böyle bir vaziyette ( tifo ~ 
1 hastalıimın şehirden ekailn>~ 

ümit edilebilir mi? Ya b.ı bol' 
tanları kald :malı, yahut 
temiz su ile aulanmalan te 

- Aman 
etme. Hasan 

8., ben de dua isterim. Beni ne
den mahrum bırakıyorsun ? 

- Senden evvel polis-
lere "Pazar olca! •• demiş bulun
dum. Hemen aavu~. Durm 
tutaraa işleri ra: gider. ıeni 
yakalarlar 1 

Hırsız, iğne iplık bıle alma
dan aa~şup gitti. 

Hasar:. B. 
Ve 
Dilenci 

Pazar ola Hncan Bey. her
gün, sokağın köşesindeki dilen
ciye para verildi,dilcnci de ona: 

- Başın 
sağ olsun! 

Derdi. Bir 
SfÜn, Hasan 
Bey ona sa
daka verir
ken dedi ki: 

- Benim 
başıma değil, 
boynumaüua 
eti 

- Neden Hasan Bey? 
- Boynum biraz incelirse 

bu koca kafayı taşıya:naz da 
~-:~I 

edilmelidir. 
Bu da, belediye için 1 

bütçe mest.lesi ~!t.ğildir ya! 

Ve"em Mesobsi 
Balıkprzan denilen çarşı 

geçerseniz tavukçu dü1<ki 
rındaki kesiımiş hayvanlı. 
hemen kimilen nefesle şi~iri11' 
sahldıklanpı görilrsünilz. 

Bunları , veremli ve fren 
adamlar şi1iriyor. 

Buna m~ni olmak ts 
para meselesi midir? 

Verem hastaneleri, bir ş 
ıçın elzem müesseseler 
Şehrin içinde ve civarın 

bulunan bo.ı kışblarla sar' 
!ardan bir5.n evvel istifade e 
nıek icap eder. Şehrin ver~ 
lileri buralarda toplatıla~ 
olursa hem kurtulmaları imk.,.. 
temin edilir, hem de m~ 
lerine zehir saçmamış olurl,,. 

İstanbulda, takriben \20) tJ 
veremli mevcut olduğu sö>'1': 
niyor. Bunların tecridi geri ~ 
lan (700) bin kişinin masuniyr 
için elzem bir tedbirdir. 

Şehirde on beş. on alb ~ 
nedenberi hemen hiçbir '/ t 
hali yapılmamıştır. Eski bal,JI 
ların çoğu da harap bir b I 
gelmiştir. Bazı sokaklar~,., 
geçin, amonyak fabrikaları yr~ 
kınından geçmekten far 
olu~or. 

il 
~ 
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Hakkı Malıjazdu1 
hctj""-:, O ( Moskoflu ) denilen 
~ fin adına {Rips) derler. Ara-
anın D!ıl sahibi odur. Ü kır· 
~ Yiizlü, şişmanca herif, ara-
6 a~ değildi. Ama, · kendini 
d~t' gösterdi. Ben onu birkaç 
Ar~ arabanın üstünde gördüm. 
h a acıdan ziyade efendiye 
cnzerdi. Bir ilin Mığırdıca 

:;durn. (Arabacılığa havesi 
tt • Ona İstanbulun aokakla
cMı öğretiyorum ) dedi. O, 
ta oskoflu) denilen herif, her 

0 
illan arabaya binmezdi. Ama 

~Utı Belçikalı bir dostu v~r
cı • Çok zaman madamasile 
b?11 arabada göraüm... Hatta 
C tf gün, araba, Beyoğlunda 
cıayir sokağında bir apartı

lııat;n kapısında bekliyordu •••. 
'i ade, kafi gelmişti. Derhal 
~enicl ıokağmda (Rips) in 
~ etgahile Cezayir sokağın-
a, Mehmet ağanın gösterdiği 

'Partunanda taharriyat yapıldı. 
lu. (Lipa Rips) in evi bom boş

Evin içinde bulunan pek az 
VYa. olduğu gibi bırakılmıştı. 
enıek odasında, üç kişinin 

f~nıek yedikten sonra herşeyi 
b duğu gibi bırakarak bir daha 
1 .. ~r1aya avdet etmedikleri an
~11Yordu. 

ta ~ akal. Mehmet ağanın Ce-
Ytr sokağında gösterdiği a

:Clrtıınaııda oturan ( Belçikalı) 
~rdest olunmuştu. Bu adam 
d dvar Joris) tesmiye olunuyor
Q ta. Mesele mühimdi. Hadise 
uk alikasında şüphe olmıyan 
b fahıs, bir ecnebi olarak ele 
•Cçiyordu. 

... Su adamı botbehot tazyik 
•t . 
d taticvap etmek, siyasete 

0
kunurdu. 

1aı· Bi?aenaleyh: (Selim!ık res) \~ıai esnasında irUkibı cina
~~:tnel'unanede bulunanlann 
h ık ahvali ve hakikatin iz
~ a.,. tıınnında teşkil buyrulan 
fi C)lllısyonu mahsusu reisi, (Na
fü tteıareti celilesi) müsteşarı 
h t\tletıu).Necip Melhame {Paşa 
~~~~tleri) tarafından Belçika 
h tıne bir teskere yazılarak 
cya.nı hal) olundu. 
t~ Joris, Belçika ıefirile baş 
h~Ütnan (Mösyö Margeniç) 
oll>.ttr olduğu halde isticvap 
t~ ltııya başlandı. Uzun uzun 
'a~tnei halini anlatan Joris, 
~l'J] an suvallere daima mep
.. tri Ve kaçamaklı cevaplar 
~mJ0r.. Hadisedeki alakasını 
'tt Yen inkar ediyor.. Zeki 
lif feYtaneti ile tahkik heyetini 
'to~e Çaiqmakla vakit geçiri

"'Uat'1· ~o~ ifadelerini bile 
E: e1ızi bır tarzda veriyordu. 

'°l'lr Vl'eli, ecnebi oldutuna ve 
'tnı a da, bir Avrupalı zeki
._ n, T&rklcre klll'fl hiçbir 
hn~ nıağlup olamıyacağına 
btau bir emniyet nı kanaat 

Yordu. 
ta: •kat.. Joris bu hesabında 
hir .• aldandı. Kendisini derin 
lçin~lidau demle dinliyen heyet 
..1~ • e komsiyon namına, ken-
'41Sıne hita d tat P e en genç bir . 
htıtn "ardı. Bu adam jorisin 
lstar~ 0 müstehti inat ve , 
~i annı yakıp kavurmuştu . 
k naf müddeiumumilik ma~ 1 
anıını · 1 (N ışga eden ve 

\c:l~cınettin Molla Bey) tevsim 
en bu zat, oimdiye kadar 

s·oN POSTA Sayfa 1 

87 - Yazan: Ziya Şakir . 
Jorisin isticvaplarını sakitane artık Jorisin inkar ettiği ha
dinlemekle beraber, gerek evi kikatler, acı bir tckat gibi 
nin ve gerek müstahtem bu- yuzune çarpılıyordu. Şimdi, 
lunduğu (Singer) idaresindeki 0 mağrur ve miisteh:ıi Joris 

ah d ı si!inmiş, onun yerine, bütün 
yazıhanesinin t arrisin e çıaan bu ithamlar albnda aciz ve 
bazı evrak ve saire ile ve bun- meskenelle kıvranan bir adam 
l~a i~tinaden . hcµ-içte _de .tev- gelmişti. Bu suretle mukave
sı edılen tahkıkat netıcesınde met imkiim kalnuyan Joris, 
jorisi itham edecek biitün de- ı urtık itirafara başlnmışh. 
Jaili cürmiyeyi toplamıştı. Ve Arkası var 

T A 
• 

Kaza Kurşunu 

f zmirde Bir Çocuk Vuruldu 

fzmir, 4 ( H.M. ) - Dün 
lkiçeşmelikte Ali oğlu Musta
fa Ef. Halil oğlu Edibe ru
geldi. Edip efendinin yanında 
güzel baldızı Münevver hanım 
vardı. Mustafa Münevvet i çıl
dırasiye seviyor. Mustafa 
Edibe: 

- Milnevveri bana niçin 
vermiyorsun? dedi. 

Edip ise: 

- Sen adam değilsin de 
ondan 1 Cevabını verdi. Mus
tafanın gözünü kan bürüdü 
ve tabancasını çekerek ateş 
etti. 9 yaşında Ali isminde 
bir zavallı çocuk kazaen w
ruldu. 

.. 

BiKiYE 
~u Sütunda Hergün 

Nakili: Server Bedi 

B L z 
Sakin delilerin gezdikleri " Sevgili Prensim! dedi. 

bahçede idim. Bunların ara- Sizin asaletiniz, necnbetiniz, 
sında bir ihtiyar vardı. Uzun, mürüvvetiniz var.. s;ze böyle 
karışık ve eğarmış saçları odada yaşamak yaraşır mı? 
takkesinin altından çıkıyor ve Ben ona, nezaketle anlat
kulaklarmı kaJ..ahyordu. Bir bm ki herşey hana vız geliyor. 
ağacın altındaki sıraya otur- "- Fakat yüksek prensim, 
muş, cidden "sakin,, görünü- dedi, siz bwi genç sayılırsı· 
yordu. Hiçbir ~eye ehemmiyet nız, elli yaşında bir erkek 
vermediği rnuhalckaktı. Sol gençtir. Bir kadının saadetini 
elile çok pitı bir cıgara kliğdı temin edebi:irsiniz ... 
de tesi tutuyor, sağ elile ce- "Kahkahalarla güldüm. Gen~ 
ketinin cebinde tütün kınntıla- ve zengin olduğum zamanlar

da bile evlenmeyi hatırımdan n araştınyordu. 
geçirmediğimi anlattım. 

Doktora sordum: 
- Bu nasıl bir deli? "- Ah, benim ünıitlerimJ 
- Bir filozof! Bu da onu boşa çıkarmayınız. 

Diyerek kollarımın arasına bir şifahanede muhafaza ıçm 

Gazetemizin 
Oyunu 

lkramiy i o a 
kafi bir sebep. Maamafih is- düştü Ben bir binanın nlhnCJ 
terse buradan çıkabilir ama katından yere düşseydim bu
istemiyor. Burada rahat, çok kadar sersemlemezdim. 

Başlamış ı 
rahat ve memnuu. Fakat daima söylerim ya 

Filozoflar, dünyanın öbür ben "hayır" demesini, "olmaz" 
t&raflsnnda olduğu gibi tama- demesini bilmem. Bana fstin
ranelerde de nadirdir. Bu, bana yede yalısı olduğunu, ömrümün 
merak verdi. ihtiyara yaklaş- son günlerini rahat geçireceğimi 
tım. Emniyetini kazanmıya çn- anlattı. Ben bunların hiçbirine 
hştım. Birkaç cıgara ikram et- ehemmiyet vermedim, fakat 

( a., tarafı 1 inci sayfada ) Lütfen elinizde b'.llU Hltı o :ı 
2 - " SON POSTA " bu iki karttan hangisinin daha ça

kartların neşri hitam bulduktan buk dolacağına hükmediyorsa
sonra, tombala numaralarım mz onu alıkoyunuz, diğer on bir 
ihtiva eden kutudan hergün kartı yırtınız ve alıkoyduğunuz 
( 2 ) iki numara çekecek, ve kartı lıergün neşredilecek 
gazetede iliin edecektir. olan kuponlarla birlikte mat-

3 - Bu numaraları elinizde baamıza getiriniz veya gön-
deriniz. Buna mukabil mat

bulunan on iki karttan hangi- baa, intihap ettiğiniz karh 
sinde bulursanız üzerlerini çi~ tasdik edecek, fazla olarak 

0 
ziniz. karta mahsus bir "sıra" numa-

~ - Aradan bir mfiddet rası verecektir. 
geçtiği vakit birçok numara 6 - Kartların tebdili mua-
çekilmiş olacaktır. O zaman melesi hitam bulduğu gu 
kartlannıza bakınız. Bunlardan .. SON POSTA., bütün karHe
baztlannın dolmıya yaklaştığı- rini şehrimizin en büyük sine
m, bazılarında ise çizilmemiş malarından birine çağıracak ve 
bir miktar bot yer kaldığını karilerinin huzu~-unda, Noter 
görecek.sini.%. memurunun da kontrolü altın-

Kendi kendinize düşününliz, da mütebaki tombala numara
acaba bu kartlardan hangisi lannı çekecek, sinemada bu
daha çabuk dolacak, yani lunmıyanlann duymalan için 
kazanacak? Bittabi bilemezsi- ertesi gün ilin edecek ve ka
niz. Bunu tayin etmek sadece zanan her kariine mutlaka bi 
taliin ve tesadüfün elindedir. hediye verecektir; 
~yunun zevki de, heyecanı da Ka~ Kişi Kazanacak? 
ışte asıl bu noktadadır. Bin mi, beş bin mi, on bin 

5 - Tombala oyunu bu mi burasını kestirmek bu ,.a
noktaya geldiği zaman, (S<?N 

1 

kikada mümkün değildir. Fa
POSTA) numaralan çekmıye kat tekrar edelim: En çabuk 
fasıla verecek ve size fUDU dolacak olan karb kaç kişi 
söyliy-:ceb:tir: intihap ederse, okadar karie 

Lav ha No. 5 

Lavha No.6 

MÜHiM BiR NOKTA 
Bu müsabakaya uzak, yakın " SON POSTA " ailesine 

mensup hiçbir kimse iştirak edemez. 

mutlaka bir hediye verilecek
tir. Bu karilerin adedi kaç 
olursn olsun 1 

Hediyelerimiz elerdir? 
1 - Hediyelerimiz arasınd:ı 

muhtelif kıymette olanlar var
dır. Bir!n~i ~ec!iye nakten {150) 
liradır. lkıncı hediye mükcmme 
oir gramofon makinesidir. 0 4 

çüncü hediye ( 50) lira, dör
düncü hediye bir radyo maki
nesi, beşinci hediye ( 25 ) lira 
nakit, altıncı hediye bir albn 
saattir. Hediyeler arasında kıy
meti (50) lira ile (15) lira ara
sında değişen erkek, kadın ve 
çocuklara ait pek çok eşya 
vardır. 

mek kafi geldi. teklifini kabul] ettim. 
~ Evlendik. Nikah1mız kıyıl· 

Yağlı, ağır, herşeye vakti dıktan sonra öğrendim ki bi· 
ol n rahat bir adamın sesile um hanımın beş tane gayri 
bana dedi ki : meşru çocuğu varmış. V aktile 

- Biliyor musunuz ? Ne bir Mısırlı ı:enginle yaşa• 
olursa olsun ben tabii bir mış, zengin Mısırlı onn bu 
adam sayılmam. Benim alın beş çocukla bir miktar servet 
yazımla doğan insanlara tabii yadigar ve miras bırakarak 
denemez. Ben Mısırlı prens öf müş. 
Abdülkerim paşayım. Fakat Dünyada hiçbir şeye eher.ı
Türkiyede uz.un müddet bulu- miyet vermediğim ~-ihi, na_n_. 
nuyonım. Türk tebeasındamm mm bu itirafına da aldır "'!'la· 
ve çok Tiirkleştim. Büyük bir dını. lşte böylece b · r prenses 

Hediye Nasıl Dağıtılacak? senetim vardı. Kumarda ye- be~ tane de küçük prensler 
dim. Kadınlara gcıince... On· ve prensesler vücuda getirmiş 

8 - Tombala kAğıtian olan lara fazla ehemmiyet vermem; ld ı d 
her kari mutlaka bir hediye b o um ve ara arma üşt.iim . bence güz.el bir cariye, ir ilk n1 d 
kazanacakbrl fakat bu bedi·- A l b" mi er e pren.ses lı · z4 

zevcenin veya vrupa ı ır 0 -

yelerin kıymetleri muhteliftir. il d retlerinin bir flşıkı olduğü. un metresiıı yennı tutab• ir i. 
Bunlan nasıl taksim edeceğiz·/ farkına vardım. Bu dn hzm 

OSTA b ..J d Biliyorsunuz ki bunların mas-
..SON P " unu -aa ü- rafı da hiçtir. vız geldi. Hatta birkaç e~ı •• 
tündü, ve iyi bir usul buldu. F l da olabilirdi. Küçu-k pren ... ler akat sonunda o hale ge • J 

9 -Matbaada karbnızı tas- ve prensesler hana karşı birbir 
d.k tt• · '- k ah elim ki idnde oturduguw m bir r ı e ırır&eo o arta m sus "' hürmet göstermiyorlardı. Bu ıa 
bir de seri numarası almıştınız. tek odanın kirasını bile veremi- da aldırmadım. 
Kağdmız tombalayı kazandığı yecek bir hale geldiın. Fakat Yalnız, günden güne, ben 
zaman yine ayni günde, ayni bu, ev sahibini benden fazla yalıda bir knt daha yukan 
· düşündürüyordu. Galiba o, be- · sınema binasında bu seri çıkıyor ve odamı ev balkının 

nim halimi ötekine berikine numaraları üzerinden ikinci gürültüsünden u:ıaklaşhrmıya 
bir kur'a çekilecek, kazan- açmış. çalışıyordum. Nihayet ta .. ·au-

Günün birinde, odama, d dıgı· nız hediyenin cinsı· bu ld arasında hizmetçi o olarının elli yaşlnrmda bir kadın ge i k d k B · b 
kur' ada anlaşılacaktır. yanma a ar Ç! bm. ..enım u Suriyeli olduğunu ve Türkiyede f h 

Mesela" kur'a kutusundan, dd d - T·· k eragat issim, prenses cenap
uzun mü et yaşa ıgını, ur - larım kızdırğa ve ailemin bana 

farzedelim, evvela ( 8 ) nu- ! eşliğini söyledi. İyilik yap- karşı gösterdihi hürmetsiılik 
mara çekildi, hediyelerin liste- ınaktan zevk alırmış. Bana yar-

yerini öfkeye verdi. sine babtmız, bu ( 8 ) numa- dım ediyordu. Odamın kirala-
rada ( 150) lira yazılıdır. nm ve yiyecek içecek masraf- Günün birinde ne göreyim? 

Şu halde bu (8) sıra No. sı larımı veriyor, hazan sütlü Karşıma bir doktor çıktı, benJ 
kimde ise o (150) lira kazan- kahvemi kendi dile hazırlıyor· muayene etti ~e dedi ld: 

d u_ Prenses hazretleri sizin mı~ demektir. Kuponunuzu u. 
gösterip mükafab alacaksınız. Bir gün bana sordu: bir şifahanede istirahat buyur4 
D d. . .. _ Siz hakikaten Mısırlı mamzı istiyorlar. 

eva:n c ıyoru.z.: Hiçbirşcye itiraz etmediğiın 
1'-~ · l k (12) k prens Abdülkerim Pa~.,a mısınız? ".ilDcı o ara numara çı - aibi ona da etmedim. Beni 
h di 1. · b ktı ( ) Ben ona hüviyetimi ispat o· 

n, e ye ıstesıne a nızu 12 buraya crctirip kovdular. Bura" 
h. b' ı eden btitün vesikalan göster- • .J numaranın ızasına ır a tın 1 ıd· da rahahm. Yı'yorum, ı· rı·yorumı dim. Gözlerinden yaş ar ge ı. T 

saat konulmuştur. Demek bir dı beni · uyuyorum. E-ulcnd·ıgı-'me pi•man Ailemi tanı ğım, m ınsan- ••· , 
altın ıaat kazamnıısınızdır. lann •t: cemiyetin kurbanı ol- aeğilim. 
Kuponunuzu gösterip hediye- duğumu ı&yledi. Prenses cenaplan ölmlif. 
nizi alacaksınız. Bu b5yle bir iki ay devam Gazetelerde okudum. Arada biı 
Meccanen Bir De Sinema etti. Fakat bir gün hafıfçe gözlerim yaşarmadan ve giiltim-

Seyredeceksiniz . _o_m_z_u_m_a~e-Jim_·_k_o_y_d_~-·~~~~-•-e_m_e_d_cn~o_n_u~h-~~rl-~_o_ru_m_·~-
Yul-a~da kaydettik: Tertip 

ettiğimiz eğlenceye iştirak için 
hiçbir zahmet yoktur. Yapa
cağınız bütün iş, kuponlan ile 
birlikte tombala kartJannı kes
mek, sonra gazetede hergün 
neşredilecek olan numaraJa
ra bakarak kartlan doldur
mak ve nihayet bir gün 
sinemaya gelerek mütebaki 
numaraların çekilmesinde hazır 
bulunmak, fazla olarak hedi-

ycnizi almak ve meccanen 1 duğunu da anlıyabilirsiniz. 
bir de ain~ma. seyretmektir. Dikkat 
•• Maamafilhl stınemayka ~lel!1'~k Kuponlar gazetenin haf 
ıçın, mese aşr~ arı erımız t f d d 
d ld - .b. b. b . ara ın a ır. e o ugu gı ı ır mec unyet ----
yoktur. Üsküdar Hale sinema~ında 

Sinemada çel<.ilecek numara- büyük filimler serisinden (Ölüm 
lar ertesi gün gazetede iliin Çenberi) 
edilecektir, bakar, anlar, kar- ...!..--..;,_--------
tınızın kazandığını görürseniz Dr. Horhoruni 
elinizde bulunan seri numara-

Bclıoğukluğu 4 Frengi ademi lktid• 
sını okuyarak, mükafat listesi- tcdavihaneıl. Beyoğlu Tokatılyan y111 

ne bakar, hediyenizin ce ol· nında Mektep sokak ss Tel.. BO. 3152 
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Maarif Cemiyeti Piyan
kosu D~n Çekilip Bitti

1 

Maarif cemiyetinin tertip ettiği piyanko numaralarınm 
keşidesine bir martta başlandı. Düne kadar devam etti 
ve bitti. Çekilen numaralardan bir kısmını da bugün neş
ftdiyoruz. Numaraları, bitinciye kadar neşirlerine devam 
edeceğiz. 

Sesli filimler için bütün sinemalarda 

ELEKTRODİNAM"K HOPARLORO 
istimal edildiği gibi 

RADYONUZLA herhalde 

Bir PHILIPS 2011 
ELEKTRODİNAMİK HOPARLÜRÜ 

kullanınız 
Rekabetsiz fiah: 125 liradır. 

45332 Losyon Bozdoryan, Mis büyük kolonya, 61264 
38646 Beykoz para çantası, podra, 50106 evrak çantası, 
68660 Kütahya tabağı, 2769 41944 diş pastası, 73 t 22 los
para çantası, 15809 para çan- yon muhtelif, 29094 erkek 
tası, 25234 kıravat, 31363 Kü- para çantası Beykoz, 44151 
tabya vazocuk. 8667 kıravat, Beykoz para çantası, 51272 
60735 i ekli mendil, 5330 sür- Beykoz para çantası erkek, 
me, 63175 kıravat, 14086 çorap, 41190 Hereke fabrikası mendil, 
60615 esans, 70582 losyon 5C679 büyük kolonya Mis, 
Bozdaryan, 61025 erkek çorbı, 32177 kıravat, 34102 kadın 
32738 erkek çorabı, 5245 pe- para çantası Beykoz, 3.3047 
çete kare, 39220 spor çorabı, mendil ipekli, 8825 erkek 
1537, spor çorabı, 49598 er- çorabı, 55608 spor çorabı, 54528 
kek çorabı, 21660 podra, Mis kolonya, 67102 mendil 
39581 esans, 69444 losyon, ipekli, 12232 kadın para çan-
4445 ipekli mendil, 47237 bri- tası Beykoz, 5047 4 esans, 
yantin, 635 11 çorap, 46920 1 1065 yün çorap, 29998 ipekli 
kıravat, 63267 erkek çorabı, mendil, 10041 Kütahya surabisi 
40917 esans, 24154 kadın men- 24572 Mis büyük kolonya 
dili, 1202 kadın para çantası, 15202 Hereke mendili, 62621 
29621 · spor çorabı, 34353 boyun atkısı, 66171 Beykoz 
aürme, 30381 kadın para çan- para çantası, 52577 kıravat, 
tası, 7437 kıravat, 19143 ipek- 47313 kıravat, 41051 kıravat, 
li mencıil. 28966 peçete, 57020 24057 esans, 64070 Mis büyük 
kıravat, 59667 spor çorabı, kolonya, 26685 kıravat, 51758 
65625 crı<ek çorabı, 33973 losyon ( Bozdaryan r 66282 
losyon, 29613 para çantası, ipekli mendil, 64785 flör da-
34491 kıravat, 52573 esans, mur, 36245 Mis kolonya, 
33712 tırnak cilası, 21265 18417 yün çorap, 32065 yün 
kıravat, 38536 kıravat, 49417 çorap, 43365 erkek para çan
•por çorabı, 41871 kıravat, tası, 23302 podra, 37072 Mis 
87500 tırnak cilası, 71392 büyük kolonya, 38242 losyon 
aun'i ipek kadın mendili, ( Bozdaryan ) 26801 Bakırköy 
46760 mis büyük kolonya, peçete ( kare ), 36092 podra, 
26449 sürme. 46197 Bakırköy peçete, 177 06 

Tasarruf ve iktısadı 
seven vatandaşların 
nazarı dikkatine 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedah kayıt 

muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 

35276 erkek çorabı, 36921 büyük kolonya, 17278 çorap 
kırava~ 41828 peçete kare, kadın, erkek, 604 losyon muh-
71035 peçete, 38430 çorap, telif, 64177 çorap, kadın, er-
63521 e:kek çorabı, 37943 · kek, 73565 Bakırköy peçete, 
podra, 5812 erkek çorabı, 24227 Mis büyük kolonya, 

BARTIN hattı lüka POSTASI ı ekspres 
• 

CiDE vapuru Perşembe 
S Mart 1 

Sirkeciden hareketle Ereğli, . 
Zonguldak, Bartın, Amasra, 
Kurucaşile ve Cideye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci salonu 
karşısında Mizan oğlu han No 
2 Telefon lst: 354 

D KTOK 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel· 
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükumet konağı civa
nnda eski ikdam Yurdu kar
şısında 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

21739 podra, 6385 Mis bü- 49913 Hereke mendili, 27161 
yül kolaf'ya, 11821 spor çora- kıravat, 35512 kadın para çan
hı, J ü~ l5 peçete kare, 43502 tası Beykoz, 39730 Beykoz 
erkek ç Jrabu, 19708 kıravat, kara çantası, 8296 kıra vat. 
42630 erkek para çantası, 40688 sürme, 37458 Mis büyük tası (225), 47516 sürme, 63166 
37085 erkPk çorabı, 19383 coıonya, 5366 Bakırköy pe- erkek çorabı, 59474 Kütahya 
esans, 30424 ipekli mendil, çete, 52925 evrak çantası, vazocuk, 63055 briyantin, 9231 
23208 esans, 71826 sürme, 5ı703 tırnak cilası, 49831 Mis büyük kolonya, 12577 
16357 filördamyos, 34100 ipek- boyun bağlan ( 6 ), 11430 esans, 39549 Bakırköy peçete, 
li mendil, 49658 sürme, 23822 kıra vat. 14205 kıravat, 10445 esans, 
erkek para çantası, 2758 ka- 59968 briyantin, 58938 boyun 46711 erkek para çantası, 
dın para çantası, 49925 fildi- atkısı, 27730 kadın para çan- 30744 podra, 61049 spor ço· 
kos fani!e, 43493 spor çorabı, .. ası, 1135 sun'i ipek kadın rabı, 41390 Bakırköy peçete, 
9984 ipekli mendil, 35244 ipek! mendili, 9764 kıravat, 54502 4767 4 kıra vat, 2611 Beykoz 

tnendil 63696esans, 20166 briyan erkek çorabı, 29326 erkek para çantası, 56784 erkek 
tin, 12476 erke!~ çorabı, 45569 çorabı, 36166 Bakırköy peçe- çorabı, 6334 Hcreke mendili. 
losyon Bozdaryan, 73839 fil- te kare, 4947 5 Bakırköy peçe- Esans, Losyon ve Kolonya 
dikos fanile, 45323 mendil , k 1970 999 d te are, esans, po - Kazananlar 
38841 b y i1< Mis kolony, 15334 ra, 56730 kadın para çantası, 

41942 67731 7
9
45 

16530 
ıUrme, 2~77 kadın para çan- 32454 58786 k k 

esans, er e ço- 32905 37866 21238 46993 
tası, 29815 kadın para çantası b 35529 erkek çor b '>471 ' 

ra 1
• a '•"' • 1879 6530 22105 4689 erkek mendili, 23946 erkek çorabı, 31705 Bakırköy 

Mis kolonya, 43288 peçete, peçete kare, 36630 Hereke 29525 38572 10535 
i7 J O ön -ük, 53071 esans, mendili, 68704 krem, 37908 72717 69481 58081 

22629 
30890 
65059 ~7707 esans, 20845 sürme, podra, 9765 erkek çorabı, 1138 72607 23856 

13351 kıravat, 23136 sürme, 2734 kıravat, 3~914 esans, 4405 20830 57671 55833 
1900 kıravat, 49033 Kütahya 28881 Kütahya vazocuk, 29440 49160 18045 58968 63936 
tazocuk, 6341 podra, 64235 prap, 67381 Mis büyük kolonya, 44852 56809 5 1067 
rfin çorap, 21054 kıravat, 50727 sürme, 60730 erkek pa- Mendil Ve lpekH Mendil 
1180 erkek mendili, 52839 ra çantası Beykoz, 2580 pod- Kazananlar 
erkek çorabı, 39418 yün ço- ra, 60115 erkek çorabı, 41000 44045 53463 60136 
rap, 29760 kadın para çantası, esans, 31111 losyon muhtelif, 12688 42873 7975 
42768 peçete kare, 27366 26882 erkek para çantası 29544 21400 9263 
ipekli mendil. Beykoz, 60511 erkek saati, 28101 435 69850 

35994 büyük Miı kolonyası, 61340 para çantası kadın, 6417 4 38760 38129 

56423 
10236 
42681 
12429 

60179 kütabya vazocuk, 26992 74202 esans, 46397 mektep Para, Kadın Ve Evrak Çantası 
laravat, 7007 spor çorabı, çantası, 56584 Mis bü- Kazananlar 

ADEMi İKTİDARA KARŞI 

GLANDOKRATIN 
Meşhur profeaör Steinach ve Brown - Seckard'ın mühim keşfidir 

Satış mahalli: Zaman ecza d eposu, Bahçekapı 37. ıstanbul 

Kutusu 200 kuruştur. 

Kiralık hane 
Şehzadebaşmın en mutena bir mevkiinde içi dışı boyalı 

elektrik ve terkos suyu ile vasi bahçe ve ledelicap ikiye 
kabili tefrik dokuı: odalı bir hane kiralıktır. Dördüncü Vakıf 
han '.>irinci kat 7 numaraya müracaat eylemeleri. 

. 
IŞIK TERZi 

. 
MEKTEBi 

Pa ... ia Terzi Akademisi azalarından Hamza Zade Ahmet Hulusi 

ve Hasret Şükrü Beyler tarafından küşat edilmiştir. Kadın •e 

el"kek talebe kaydına başlanmıştır. Heyazıt Mitatpaşa caddesi 
. • . • . . • :. r • . 

Tütün inhisarı umumi 
~ u -

müdürlüğünden: 
1050 kilo deri parçası: 14 mart 931 
5000-30000 kilo tahta kapakları: 16 mart 93t 
18 Kamyon ve 14 k~myonet kö~ne lutikleri: 18 mart 931 
Pazarlıkla satılacak olan bu üç kaleM eşya iç~n hizaiarın-

da gösterilen günlerde tıaat 10,30 da Ga!atada mübayaat 
komisyonuna müracaat edilmelidir. Talipler der• parçaları ile 
tahta kapaklarım Cibali ve köhne lastikleri dt: Azapkapısı 
levazım ambarlarında görebilirler. 

~----·~~~~~------~~~ 

Kiralık tütün dePasu 
Beyazıt • Aksaray caddesinin Hasanpaşa mevkiinde kain 

kebir tütün deposunun nısfı kiraya verilecektir. Kirasını malin 
fire, sigorta ve hamaliyesir.den temin etmek istiyenlcrin bir 
kerre görmeleri menfaatleri icabı olduğu gibi sair her türlü 
depo ve fabrika tesisatına da elverişlidir. Hergün içinde bulu
nanlar tarafından gezdirilir. Görüşmek için de Dördüncü Vakıf 
han birinci kat 7 numaraya müracaat. Telefon f st. 20368 

Fatih sulh hukuk hikimli
ğindeıı: Fethiye<le Katipmasla
hattin mahallesinde Boyacı is
hak sokak 17 numaralı hanede 
mukim Mustafa Efendinin akıl 
hastalığı ile malul olmasından 
hacrile karısı Ayşe hanım binli 
Ali Efendinin vasi tayin edil· 
diği alikadaranının malumu 
olmak üzere ilin olunur. 

20880 68406 44036 
37249 26329 9893 33430 
66455 40142 62946 74591 
31312 52551 19992 51581 

2500 liraya satılık hane 
Yaz ve kışlığa müsait ve 

iskeleye be~ dakika mesafede 
latif manazırile ayda yirmi beş 
lira kira getirir Üsküdarda 
Sultan tepesinde imam soka
ğında 8 No. lı hane 2500 lira
ya aatılıktır. Terkosu alb oda 
bir selon il<i hali ve eıçarı 
müsmireyi havi üçyüz elli 
arşın bahçe vardır. Taliplerin 
lhsaniyede Alt sokak 11 O No.lı 
haneye müracaatlan. 

65317 erkek çorabı, 65976 yük kolonya, 132 Makırköy 66219 23407 63339 18460 
yiln çorap. 4361 sürme, 60973 peçete, 31096 spor çorabı, 42172 1607 60099 66408 
boyun atkısı. 23218 mektep çantası, 70185 · 4759 67105 63964 
25626 esans, 33571 erkek 25826 Bakırköy peçete, 457 4 43909 65462 13925 38180 
mendili, 11791 kıravat, 29366 erkek çorallı, 60467 kıravat, 19529 64945 36948 60003 KOBAY lSTIYENLERE - Kobaya 

35967 41179 51807 37860 
46203 34324 17624 10856 

1 

1 

Şark iatihbarah ticariye mO 
ISTANBUL 

Çartnmba 

Bugün Beklenil 
Vapurlar 

Cümhuriyet • Türk • fznıir 
Aaya " Mudanya G 

ten 
Umbria - ftalyan - Cenova 

ailya Napoli, Pireden 
İliç • Rua - Odeııadan 
Krasni Flot - Rua • Batu 
Examelia • Amerika • Kö 

cedeo 
Hermu • Hol anda - V una 

gaz Köstenceden 

Excellency • Amerika • 1' 
tenceden 

Bugün 
Samsun - Türk • Rizey• 
fzmit • Türk - lzmite 
Orestes - Ho anda • 

Bul"gaz Köstenceye 
Diana - ltalyan - Triyestey• 
Ciyanikolo - ltalyan - V 

Ilurgaz Köıtence Odesaya 
Karadenizde: Karayel fırtırı 

olduğundau b!Jçok vapul"lar 
yükderede •e Kavaklarda 
- .. nan aükunetini beklemektedİ 

car tipiai de fazla surette 
vam etmektedir. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köpP 
Başı B. 2362 .Şube acentesi: S~ 
keci Mühürdar zade hanı 1. 27 

Mersin Postası 
(Anafarta) vapuru 6 Matf 

cuma 1 O da Galata dal' 
Çanakkale lzmir, Küllük• 
Bodrum , Rados, Fethiye' 
Antalya, Alaiye, Mersiıı'e 
kalkacak, dönüşte T aşucu' 
Anamor, Finike, AndifJi, 
Kalkan, Kuşadası, Çanakkl" 
le, Gelibolu';·a da uğrıy•· 
caktır. 

Bandırma Postaları 
Cumartesi, Salı, Perşeııı• 

be saat 18 de idare rıhtı' 
mmdan kalkar. 

SADIKZADE BİRADE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNT AZ~ 
ve LÜKS POSTASI 

SAK.ARYA 
~aM~r:t PAZAR 

günü akşamı Sirkeci nhtı' 
mından hareketle Zongu1' 
dak, İnebolu, Ayancık, Saıır 
sun, Ordu, Gireson, T rabzoll 
Sürmene ve Rizeye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı albnd• 
acentahğma müracaat. 

Telefon İs. 2134 

SON POSTA 
YevmJ, SJyasl, Haudlı ve Halk ruet -Jda.re ı lıtanbul, Nuruoımanlı• 

Şeref aoluja Jj. J/ 

Tel.-'-.ıu J.tanb.U • 2120] 
Pot l ; kutuıu: lstınbı.al - 741 
Tel~af : l.tanboal SO.~ POST~ 

ABONE FlATJ 
TÜRKiYE ECNEBi -----1400 "'· 1 Seae 2700 kt· 

7SO İt 6 Aı :ı400 • 
400 • J " ~!). 
lSO • 1 

" •• 
GeleneVTak rerl vorllmoı. 

llAnlardaa meaull1et alııım11• 
Ba!:'!l'köy peçete ( kare ), 34527 257 losyon (Bozdaryan), 58539 11272 36549 52425 56764 llhtlyacı olan doktor beylerin 9ehl"eml· 

ipekli mendil, 69363 tırnak ktravat, 48647 diş pastası, 34777 55322 18500 7687 n lnde Saray meydanı caddesinde (64) Mes'ul Müdür: Halit Ba/ıfl 
64713 numaralı haneye mÜl"acaatlan .:=·1a=s=ı,=6=4=4=2=9=y=ü=n=ç=o=r=ap='===:;::====3=55==9=e=s=an=s=' =4=7=5=5=m=e=k=t=ep===ça=n=·===47=6=3=4==5=7=4=7=9==3=0=52=7===38=1=2=4========================:::::;===========================================~ 

25204 9693 32701 4251 
13170 8166 63 39 

(Arkası var ) 

Zayıf ve iştihasız 

olanlara Fosfatlı şark malt hulasası kullanınız. Her 

eczanede sabhr. 


