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Sayfa 3 

•özün Kısası 
nderecalımızın çok
ındarı decedileme-

r--------------------·-ar. _J SON POSTA tlaHun ıözüdün Halk bununla a-örür· 

NEŞROLUNUR SON POSTA HaJkın kulağıdır: Halk bununla i4itir. 
S O N P O S T A Halkın d i l i d i r: Halk bununla aö ler . ına Bütün De-

• 
MECLiS KARARINI 

• 
VERDi .. 

il 

• 
~~n~:es~:: Dahiliye Vekaleti intihabata Başlanması 
~vvel top- • 

Bugün cuma 
olmasına rağ
men muhtelif 
d aİr'!lerde 
çalışılacaktır. ~:~~=d~; için Viliyetlere Tamim ,Gönderdi •• 

~ -~~ =======================::=;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 
en; Namzetler Kimler Arasından Secileceklir? Yeni Meclis j Cellô.t Alinin Hallraları 1 

~ski Meb'uslardan Kimler İntihap Tahmin Edildiğind.?n Ayni Gün Bir Eşkiya 
~d·ı • k v ı• •h Ed•J • Daha Kısa Bir Müddet 

1 mıyece c nti ap 1 mıye- içinde Toplanacakbr Daha Asacakbm •• 
ceklere Ne Vazifeler Verilecek? H 

raaligeti, fırkanın esas hedejini reşkil eden 
1'ürk ocağının merkezi .• 

tar olarak yetiştirecektir. On 
sekiz Y'fmdan küçük mektepli 
talebenin spor, eğlence, gezinti 
oyun ve derı işindeki bütün 
hareketlerini Türk ocakları 
tanzim edecektir. 

Halk fırkasının ayni zaman
da neşriyata ve propagandaya 
da büyi:ak bir ehemmiyet vere· 
ceği anlaşılmaktadır. 

Kanunlarda TadilAt 
Mevcut kanunlardan bazılan 

tadil edilmekte olduğu gibi, 
inkılabı korumıya hizmet ede
cek yeni kanunlar hazırlana-

cağı rivayet edilmektedir. 
Bir taraftan iktaaadi •aziyeti 

islih için Halk fırkaaımn daha 
sarih ve vazih bir iktisat siya· 
seti tesbit etmesi muhtemel· 
dir. Bu siyasetin daha kuvvetli 
bir devletçilik esasına istinat 
edeceği tahmin edilmektedir. 
Bu yeni tedbirler, memleketin 
siyasi ve ikbsadi bayab üze-
rinde mühim tesirler yapllcağı 
için, yeni ve zinde bir meclis 
tarafından kabul edHmesi ~e 
halkın reyine istinat etmiş bu
lunması tercih edilmiştir. 

Fırtına Bütün Denizlerde Şiddetli 

İzmirde Boğulanlar 
Var. Denizlerde Mühim 

Kaza Yoktur ... 
' 

Ankara. 8 (Telefon) - Yeni 
meclisin tahmin edildiğinden 

daha kısa bir zaman içinde 
toplanacağı anlaşılmaktadır. 

Filhakika Dahiliye vekaleti 
:,tihabat müddetinin azaltılma· 

aını muhtevi bir layiha hazır

lamıştır. 

Bu layihanın yann meclise 
verilme.; ve derhal müzakere 
edilmesi ihtimah vardır. Bu 

ihtimal tahakkuk ederse, yani 

intihap müddeti kısaltılırsa ye· 

\Jİ meclis gelec.Pk ay toplana· 
bilecek demektır. 

Yeni Meclisin müstacelen 
toplanmasına, bütçeyi ve mali 

kanunlan hemen müzakere 

için IGzum ıörülmek· 

Askerlikte Hizmeb 
Maksureliler · 

Ankara, 6 ( H. M.) - HD· 
kftmet hizmeti maksure erba· 
bımn filt hizmetleri hakkında 

tetkikat yapmaktadır. Muay· 
yen bir mnddet aonra maksu· 

reliler ilk fili hizmet için ailih 
altma alınmıyacaldardır. 

Bunlar talimlerini askeri 
derslerle mekteplerde ve tatil-

lerde muayyen milddetlcrle 
ve muayyen yerlerde teıkil 

edilecek talim taburlannda 
yapacaklardır. 

Bu· ıuretle hizmeti maksure 
erbabı ne karavana yiyecekler 
ve ne de maaş alacnklardır. 

Orfl idare Bitiyor 
lzmir, 6 (H.M.) - Örfi ida

re önümüzdeki 8 mart pazar 
gü ıü Menemenden kaldırılı· 
yor. 

Bu Adam Tazı Gibi .Çevik, 
Kurt Gibi Kuvvetli idi. 

Cellllt Ali K•I• Ali ~•nilen •dana l,ı. 6a 
m~gdanda asmışh 

Evvelki Kısımlarm Hulasası korkunç hikayenin en hafif 
Evvelki tefrikalarımnda bir aksi yoktu ve 11:.yet Rkİll 
Manutır e4rafından birinin görünüyorcau. 
otlu ve idadi mezunu ol· - Ayni y,tin bir ac!am dahi 
dutunu aayliyen celllt Ali, astım! diye sözlerine yenidea 
Konya iayanmda bir kazın başladı. Bu, yirmi bet yaş!a• 
ırzına geçen müteca•izi b k • d' A il 
bacatından yaraladığın~ nnda ir q iya ı ı. s eri~ 
Sonra da bir asiyi asarak elebaşılarından olan bu herif 
cellithta naul lı~şladıt ı n! tazı ıibi çevik, iri yan, klll'\ 
a~latmışt.ı. Bu,un, aynı ibi kuvvetli l:.ir adamdı. Çok 
• undc hır e4kıyayı aASıl ı i . _ _ _ . 
idam ettitine dair olan D" etın gorumıyor ve bu halile 
hatırasını naklediyor: 1 beni vazif~min . ifasınc bir kat 

Cellit Ali biraz durdu. Ne daha tetvık edıyordu. 
gariptir ki, yilzUnde, anlattığı [ o~ amı ' ancı sayfada 1 

~ mTi T ft ~ 

L Herşeyin Bir Hikmeti Var! 
-

İad.ı L izahatını 7 nci Say-

1 
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1 Sa,ra 

• ..,., otel· 
eller, alncma ve lokanta sahip· 
lerlndcn b:r inamı ile 1lirü9tlik. 
Bu b11hls hakkında lalr kıamaaan 
mütalulıınnı yazdık. Bugün de 
41ter bir k11mı De ılirüttük.. Nek
tal nuarlAl'UU tablt .. tik. Ka7de
dfyonn: 

Sirkecide lokantacı Ali Efendi: 
- Zaten biz çoktan beri cuma 

plerl açmıyoruı. Cuma filnlui 
hemen it yok gibidir. Bütün re• 
ıimler az geliyormuş i'İbi beledi
yenin bir de cuma günleri esnaf
tan para iatemesi herhalde doğru 
birşey değildir. Bu akşam bette 
lçtimaımız var. Herhalde eanaf bu 
1Gkü kaJdıramıy:ıcnkbr. 

* Berberler ccml}eti rebi f~ınail 
Hakla bey diyor ki ı 

- Cuma tat.linl yalctJle lluJ 
.Urenler berberler olmuştur. Hal
buld bUi hare M. Meclisine .erilen 
~lr takrir Uaerlae berberlcria 
•u•• rünl açık bulnnmua tahb 
karara alındı. Slalm için bu hu•uat. 
•ıçblr menfeat yoktw. Eaaaen scee· 
lerl r•ç •akitlere kadar burada 
.. alıyoruL 

Blr de cumaları lat"rahat edeırıeıaek 
llalimbe acımak lhun. Bllhaa .. bura· 
tlakl katralar, matmazc'ler hepal cuma 
l'UnG htirrlyetlerlnl btlyoriar. Kapamayı 
tahta karaJ"a aldık. Bu Cuma kapıya• 

ea~ıL Pcrtembe akıamlan on ikiye ve 
birçok yerlerde sec:ede• aoa.ra .... 
ikiye kadar açık bulu-catıa. 

Jt 
Karaköyde Cenyo raı.lnoıu 

aahibi diyorki: 
- Cuma günü aynca YerJ'İ 

almak hiç doğ"ru dejildir. 
Esaaen cuma günleri ditu ıün-

lcre nisbelle ancak yarı yarıya 
bir hasılat olur. Elektriklere de 
&ammedildi. Ne yapalım?Herkesle 
beraber başa relen bayramdır, 

derler. Biz de katlanmak mecbu
riyetindeyiz. 

Jt 
Şehzadebatı Eczacı Aaaf Bey 

diyor ki: 
- Biz. cuma (ÜDlerl halka 'H 

hükümele biz.met mecburiyetile 
açık bulunuyoruz. Yokaa neye 
latirahatimizi feda edelim. ttal 
böyle iken bir de verıi çıkarmak 
ae dereceye kadar dotrudur, 
arbk ıizin takdirinize bırakınm. 

Jt 
Sirkecide Tokatlı lokantaıı 

.. bibi Sami Bey diyor ki: 
- Cuma günleri kazancımızı 

belediyeye neden verelim? latirahat 
ederiz. Daha iyi. Zaten ne kau
aıyoruz. Şu mağazanın her ay 700 
lira masrafı var. Vergi vergı 
ütüne, bota&ımıu sor kaz.anı• 

JOrUL 
Jt 

Karak8yde Amerikan tekerle· 
me mataz.a11 Hhibi diyor ki: 

- Ne yapa1ım, kanuna kar•• 
•ele.meyiz. ljakalım ne koyacak-
lar. idare ederae açarız. Etmeue 
mağazayı kaparız. 

Jt 
Balıkpaıarı kaup Nikoli Efen

di diyor ki: 
- Et halkın mübrem Jhtiya• 

cıdır. Cuma rünü yerine perşembe 
rününden alır, bunun bize bir 
ma:ıarrab dokunmaz. Yalnıı halk 
için bir mG4külit olur. Biı cuma 
rünleri kapamayı tercih ederİL 

SON POSTA 

DAHiLi Günün 

iki 
Kocalı 
Kadın 

IBir Ölünün Doğurduğu Fenni İhtilaf] Şehir. • • 

·' T bb "AdlA o·· ı·· .. T k Meclıs_~ndekı l l ı, uyu e - Tecavuz 
1 

Üç Aylıklar 
Lumartesi Tediyata 

Başlanıyor 

Bir Polis Vak'ası, Bir 
Başka Vak' ayı Doğurdu. 

rar Muayene Edecek Refik 
Kat'i 

Ahmet 
Raporu 

Verildi. 

Beyin 
Dün 

' latanbul zat maatları 
Mbeciliiiaden: Mütekaidi-. 
tam Ye eramil mart 931 
mayıa 9.ll iç ayhk m~-~ 

İzmir, 5 (Hususi) - Rüste· 
miye vapurunun kaptan, bq
çarkçı . ve başkamarotunun 
zehirlenip ölmeleri hakkındaki 
Adliye doktorunun raporu 
m!ıcMeiumumiliğe verilmiştir. 

Rapor, kat'i bir hükmü ihtiva 
etmemektedir. iki ihtimal ileri 

sürülmektedir: SalgıD bir hastalık 
ve tesemm.üm. Kat'i büküm, 
Tıbbı adli llboratuvannın mu
ayenesi neticesiDde anlaşıla

cakbr. 

llqiktqta bap Halil lb,.lrim Ef. nin tezglhtan 2.t yq
lannda Egir.li Nuri isminde bir sıenç iki po evvel aabaha 
kal'fl dilkklnında pkağına tabanca aıkmak auretile intihar 
etti. Hadiseye mr.ddeiumumi muavinlerinden Rıdvan Ye Hakkı 
Beyler vazıyet etmişlerdir. Bu dükklnda Behçet. F abri Te 
Mustafa isminc'e üç kişi daha yatıyordu. Müddeiumumilik bu 
üç genci de zan altına almıştı. Nurinin ayaklan altında taban-
ca bulunduğu gibi ayni milessecenin idaresindeki diğer bir 
dükkanın çekmecesinde de Bchçete ait bir tabanca elde edil· 
miştir. Yakalananlardan Fahri ve Mustafa iptidai tahkikattan 
sonra serbes bırakılmışlar, Behçet tevkif edilmiştir. 

İhtilaflı Bir Ölüm 
Hadisenin intihar mı, kast mi olduğu tesbit edilmek llzere 

ceıct evvelki gün morga göudcrilmi.ıti. Morg kaza üzerinde 
tetkikat yttpmıı kurşunun girdiği noktayı teshil etmiş ve fakat 
çıkıı fethasile kurşunu bulamamış ve kurşunun burun de
liklerinden hiçbir iz bırakmadan diifmek ihtimali olduiunu 
söylemiş, cesedi de ailesine teslim etmiştir. Ceset o gün 
Edimekapısı mezarlığına defnedilmiştir. Müddeiumumilik bu 
raporu hadiseyi kifi derecede aydın!atacı mahiyetle buJmıya· 
rak itiraz etmiştir. Çünkü ortada iki tabanca vardır. Kur
ıunun hangisine ait olduğunu tesbit edebilmek için mutlaka 
bulunması kanaatındadır. Bunun üzerine ceset dün geç vakit 
mezardan çıkarılarak Tıbbı adli müessesine getirilmiştir. 
8ugün tekrar llzerinde tetkikat yapılacaktır. 

Kurşunun Garip Seyirleri 
Ayni zamanda Nurinin arkabaşlan tarafından sarhot edi

lerek kendi tabancası ile öldürülmüş olması ihtimaline bi
naen kanındaki alkol miktarı da aranacaktır. Bu hadiseyi 
dün Tıbbı adli erkamndan bir zattan sorduk ıunlan söyledi: 

- Kurşunun burundan ve o dakikada heyecanla ağız 
açık bulunduğu için ağıçdan çılçması mümkün olduğu gibi 
tabii ağırlığile herhangi büyük bir kan daman içinden ta 
bacaklara kadar inmesi ve ciğerlerin içine girmesi de çok 
muhtemeldir • ., 

Tesisi diifünülen yeni me
zarlara verilecek şekil hakkın· 
da alınan malumat gösteriyor 
ki yeni tekil mezarlıklar cad
delere aynlarak birinci cad
deye çok iyi, ikinciye birinci
den biraz daha az şatafatlı 
mezar yaptıranlar, Oçlincü cad
deye de fakir ve fukaran1n 6-
lüleri gömülecektir. 

Çiçek Sergisi 
Taksim Bahçesinde 

Açıla-ca 

Önümüzdeki mayısın 22 nci 
cuma günü tehrimizde bir 
çiçek ıergiai açılacak, üç gün 
devam ederek 24 mayıs pazar 
akıamı hitam bulacaktır. Sergi 
Beyoğlunda Taksim bahçesinde 
kurulacaktır. 

Bu vesile ilef Ziraat odası 
leriİ günlerinde halka zıraı 
teşeblıüsler hakkında her türlü 
malümab verecektir. Hiç olmazsa ahrette müsa

•at temin edilmesi mümkün 
olup olmadığım belediye reisi 
muavİDİ Hamit Beye ıorduk 

Ahşa Geldi , ve ıu cev~bı aldık: 

Aynca, Avrupada ziraat 
tahsil edip te 1297 senesinde 
memlekete avdet etmiş olan 
eski ziraatçilerimh:in Türkiyede 
ilk defa tesisine muvaffak 
oldukları ziraat odalarının se
nei devriyesi tes'it edilecek ve 
bu münasebetJe bütün ziraat
çiler bir aile halinde toplana· 
caktır. 

Rilstemiye vapurunda &len· .. _ Evet, mczarhklar cad· 
lerin ahı.aşı dün gelmiştir. delere tefrik edilecek, sokağa 
Tıbbı adli 6zerinde tetkikat nazır kııımlara mükellef mezar 
yapmaktadır. Raporun iki gün- yaptıranlar gömülecektir. Biz 
de hazırlanarak lzmire gönde- mükellef mezar yaptıranlara 
rilmeıi muhtemeldir. yaptırmayınız. deyemeyiz.. 

Mabit isminde bir ıenç 

batün tabelerce tediyesi 
yedisinde batbyacak, o• 
linde hitam balacakbr. 

Yedi, do~ 11 mart ~ 
tarafından KJot Farere ait bir l!ri kadınlara, 8, 10 v~ ı..ı 
yazıdan dolaya gözüne bir mart gilnleri erkeklere ~ 
yumruk vurularak berelendiri- edilmittir. 
len V akıt gazetesi mes'ul mü- Devlet Banka:ı.. 
dürii Refik Ahmet B., verilen Ankara, 4 (A.A.) - carıll 
bet günlük muvakkat rapor riyet merkez hankaaı kanun 
müddeti bittiği için dün tabip altıncı maddeıinde mevcut "~ 
adli Hikmet B. tarafından kümet evrakı naktiyeye kart""" 
muayene edilmiştir. Bu mu- teıkili makıadile bankaya ·~ 

da yazıb nakit •• luynı• 
ayene neticesinde kat'i rapor timdiden yahracakbr. . Jı 
verilmiştir. Bu rapora göre, ı _ EJyevm haz.ine neıdill"'" 
bereler beş gün içinde iz bı- meakOk yeya külçe halinde ~ 
rak.Jladan zail olmuştur. , nan (S00,000) liraJalc miktar if•_, 

Refik Ahmet B. ise burun •indeki (S00,000) adedi, mel~ 
keruiiinin kırıldığını iddia et- bankaaı hakkında te.ia .. ~ 
mektedir. Raporun bugünkü tarafından ahiren Defi'-" ...t 
şekline göre hukuku umumiye muhtaaar malGmat na• ı......-~ 
davası açılc1mıyacaktır. Mımaa- menin bqinci aayfuının C B 1 fi 
fih tabip adli raporuna itiraz raaında bir aıfır fazla ile ı~ 
edilir ve netice iddiayı teyit (S000,000) lira olarak tabc ~ 
ederae o vakit hukuku umu- ıörülmü4tür. Vaki olan m• 

hatası yüz.ünden YeriJmesi •-_,i 
miye davası açılabi.ecektir. yanhf hükümlerin 6nllne ~ 

mek üzere mezkür rak...-
Adliye Vekaletinin Bir Suali tsoo,ooo> ıira oıarak tashihi icıl 

Birkaç ay evvel Guraba has- eder 
tanesinde Hamza isminde bir Kar Fırtınasından Donan~ 
Kürdün irticai bazı şeyler söy- Uşak, .S (A.A.) - ş ddetli iP' 

lediği için birinci müstantik- ve fırbna esnuında köylere !! 
l kçe tahkikat yap.ldı. Adliye mekte olan maliye tahsil' 
vekil eti hadise~in mahiyeti Ömer Ef. donarak vefat etrıı~ 
hakkında müddei umumilikten Veznedar Huaamcttin Ef. de o,/ 
malumat istemiştir. Müddei lcöylü tarafından bayiln bir ti' 
umumilik diln bu husustaki de kurtarılmııhr. Kard :lD. -A 

yolları kapanmıf Ye paıar pr 
tahkikat aafhatım Vekilete lamamıttır. 
bildirmiştir_. __ Yeni Bir Tahtelbahirirnİ~ 

Kazanç Emsal Cetvelleri nryestc, s CA.A.> - ..t1• - ~ 
Kazan.. emsal cetvelleri tul ve 7/90 metre arımd• .Jı 

Y 5182 metre irtifaında 9!'0 tor&IY. 
Defterdarlıkça tanzim edil- .. Dumlupınar,. tahtelbahri 
mektedir. Ticaret odası aza- Bahrıye ınüalqan Mehmet ,ti 
sınan da iştirak ettiği bir ko· ıefir Suat beylerle mahalli ~ ,1 
misyon cetvellerde yapılma- •• kara bGkGmet mümeasill 
icap eden tadiller üzerine nin huzurunda "Menfalçone,, ~ 
tetkikatta bulunmaktadır. rihlarından indirilmittir. Tab il 

Maarif Müdür Muavinliği 
lstanbul Erkek muallim mek· 

tehi usulü tedris muallimi Hıf
zürrahman Raşit B. lstanbul 

maarif m5dür muavinliğine tayin 
edilmiştir. 

ltizarımız 
Şehir ft Belediye işleri hak· 

kında eaki tehreminlerinden 
Cemil Pafa ile yapbA-ımız mü.i· 
katın birinci ve ikinci kıaımlarını 
dercettik. Üçüncü Ye biikme 
vftnn k11man netri Jki pn teeh
hür etti. Bu kmm da yarın intiııar 
edecektir. Vaki olan teehhiirden 
dolayı özür dileriz. 

bahir denize indirilirken kaıt4 
liaı Suat Beyin kerimeal pr 
fıodan keailmiştir-

M uglada Kar 
llaila, S (A.A) - KM dilD • .-~ 

• ye kadar denaa etmlt •• tehlf ~ 
altında kalmııtır. Soiulr. aakı• ~ 
Çiçek açaa •§'açlar sarar sörJSJ 
lbbw11lltta haaarat yoktur. Yalnılt 

yajmurlardan mahauHt müteeai ~ ~ 

tur. AokHda ... tlddetJJ kar r•J-

iŞ'ii:ı<ası MUdUr Mua1 
iş Bankası lstanbul ,..ıı,._, 

müdür müavini Fazıl Bey, ---' 
kara merkezi şubeler b~ 
müdürlüğüne : tayin edilıısJ!"'" 
Muvaffakiyet temenni e~ 

Son Posia'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Cellat Ali 

ı: Hasan Beyin annesi - Oğlum, Hasan, ı 2: Hasan Bey - Aman, iltifat edin, ikram 
celllt AJi ıelmiş, aeni görmek iatiyormue- edin, el O.tünde tuban, pkaya ıelmez bal 

3: Cellat Ali - Hasan Bey, yahu, 
batınnı aormıya ıeldim ama nerdesin? 

. ~ 
l 4ı t.a .. a Be7 - Ben burada bU,.nk c!olabdl ~ ~ 

deyim. E'ha .. dülilllb memlel.cte blfblr fenalıj'ı• .ı I"" ·l 
olmu ama, ._. ........ •ubalN, bet .. ı.u.. .,,,. 



Gazeteler 
Bugün 
Ne .. 
Digorlar 

nkılAbm ikmal Bölükleri 
~(V •kıt) iazetesi Gazi Hz. nin 
~ad~ söyledikleri nutku 

.. edıyor. Gazi Hz. orada: 
,._on aekiz yaşmda ve daha 

1 
k Yaşta rey sahibi biitün .::eri .fırkamızın azası olarak 
ek ıateriz " demişlerdi. 

~ V akı~ ) uı mütaleası şu~ur: 
lded iirk İnkdlbı yaşamak ıçin 
tib' .e mubtahçbr. Bu adet bi
hıa ?il• cemedilmez, biribirile 
ıe:-ç edemez ayn, ayn cins
hıa b~ toplantısı olursa ge
'-rlu devırlerin inkılapçılarından 
Çıt lllız kalmaz. 008 inkılap"' 
) arı ayn yolda kaldılar ve 
~nı ~~ırdılar çünkü o?lar 
~ı~erını vuzuhla söylıye-

ınsaular değildi. 

Devlet Bankası 
IQ <Mtı_LtYET) te Siirt meb'u· 
ile Mahmut B. Devlet bankası 

~eşguldür. Diyor ki: 
larf Mıt~ paramızı korumak için 
1'a edilen faaliyet ve ayni 
~tla teşekkül eden kon

;-a•Yom teşebbüsll gösteri
t,1~ ~: iyi kurulacak ve iyi 
L.ı tlıılecek bir merkez bankası 
) ~ada çok müsbet işler 
'Pabiıecektir. 

Söz Milletindir 
8 ~tnıhuriyet) te Yunus Nadi 
Jd: U lerlivha alhnda diyor 

~~~ teşkilatı esasiyesi Türk 
ol e~ı~ hakimiyeti ile bülisa 
b 'Uıabılır. Devlet teşkilatında 
te~ lıikimiyeti B. M. Meclisi 
lıaı. tlltır ettirir. Fakat başı sı
'ci il~. onun dahi müracaat 
~ tcegı yer milletin saf, sami· 
fit. •e .. hilyük sinesinden ibare~
d Buyü)t Reis ve Rehbenn 
~akından ve yerlerinde 
~ Gt olduğu veçbile mem
~tte bir sürü haksız dedi· 
8- ıal~a meydan verilmiştir. 
-._ .. taibtlerin hatta uzaktan -l'. gölgeleri altında kal-
~ ıatemiyea C. H. F ırkasa 
~ il hakimiyetine müracaat 
~'c \'aziyete onun hakem 
~:ili istemiye karar ver-

la._°:: bu milletin selametinin 
~Gaturun yürümesinde ol
~· kani insanlarız. Bu 
'1cl;iı!:izin ifadesi de son 
~ karardadır. Demek 
~r ld 6 milletindir. Zater; 
~ '*Wemize g6re yalmz 

~~iil. her zaman ak 

e....ıkilylUler Büyük Bir 
r __ T ehJike AUattı 

~~~6ytınde Tevfk c~ 
~ b.YID ispirto fabrikasın· 
~ Jllı~ çıkmış, fakat ça
~:~lerek s6ndlirtllmüş, 
'· bar tehlikenin 6nn alın-

la ktteciler Arasında 
--.:~ .._ Hlaeyia lamlnde iki 
..... ~kapanında kavp etmit
~ 1'a bıçakla lamalli 

iftar. 

b o. • 
1 Son Postanm Resimli Makalesi ~ Heyecanzmıza Hiıkim Olalım • j 

1 - Heyecanlarını zapta muvaffak ola• 
nuyarak hislerini derhal meydana dökenler, 
boruları patlamıt. musluluuz sulara ben· 
zerler. 

2 - Her daim akarlar " IG&umlu. ID· 
zumaua ziyu olup ,tderleı 

3 - Halbuki zaptedilen heyecan, bir 
kaundaa borulara datılaa buhar wibl ma• 
ldaeJI lfletlr, fardala olur. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Karara Sabık Muhalifler De iştirak Ettiler .. 

Ank1ıra, ~ (Mart) - Millet Medtsl 
bugGn, son dcV1'eslne alt d3rtJ aenelik 
hayatıma, belki • mlihlm sBallnll 
yq;adı. 

içtima aaat ikide bat'•1acakh. Fa• 
kat hemen öğle yemeiinl mUteaklp 
umllne mahsus localar dolma1a bq· 
lamııtı. 

Vakıa Halk hrkaaıaa menıup meb"· 
uslar umumi relalerinla emirleıt.ıal hiç 
tereddütsüz kabul etmltlerdL 

Binaenaleyh Mecliste milzakere 
eereyan etmiyecek, bütiio mesele 
verilen kararın kanun haline 
ircaından ibaret kalacakb. Fakat 
buna ratmen yine balla Meclise 
çekı~n bir merak Yardı. 

Saat ikiye dotru ıüfera loca· 
larında da gölgeler belirdi: En 
başta Rus sefiri Suriç Yoldat ol
mak üzere frak ve Macar ıdir• 
lerile Ankarada bulunan ıiyaai 
mümessiller meclisin bu mühim 
celsesinde hazar bulunmıya ıel· 
mişlerdi. 

Saat tam ikide mecliı rrlsl 
Klum Pa,a, arkasında da Ruşen 
Eşref Bey oldutu halde riyaset 
kürsüsüne geçti. 

Sut ikiyi ııeçiyor. Bia çaa aeıl: 
- Celseyi açıyorum. Sıhhiye 

vekaletinden bir istizah takriri 
var, okunacakbr. 

Takrir okundu. Denizli meb'u. 
ıu Mazhar Müfit Beyin imzaa:nı 
taşıyan bu takrir Ankaradakl 
karahumma aalgmı hakkında bir 
sual soruyordu. 

SIHHIYE VEKiLiNiN 
iZAHATI 

Sıhhiye Vekili kürsüye p1dl ı 
- Ankarada ahvali adiyede 

dahi karahumma baatabtı daima 
bulunur. Fakat son dört aene 
içindeki ı.tatistik1er bunun müte
madiyen azaJdıtlDI 161termek· 
tedir. 

Haıtalı1' tldd~tlal bu ay içinde ta-
mamen kaybedecektir. Fakat tehlrde 
15ğım we au muclelul ba?ledllmedlkçe 
bu tehlike hiçbir saman butaraf edil• 
mit olamaz. Vckllet salsam, her slln 
takip etmektedir. 

Dedi. Mazhar Müfit Bey 
lAğım ve su meselelerinin hal
lini ait olduğu makamlardan 
rica etti ve bunun asan filiye
sine intizar ettiğini söyledi. 

Mazhar Müfit beyin lstan
bul valisi olacağı baklandaki 
neşriyab telmih eden bir aea: 

- lstanbulda mı? 
- Hayır AnkaradL •• 
Saffet Bey (Erzincan) kür-

ıllye ~idi: 
- Türk - Yunan ticaret ve 

ikamet ve aeyrisefain muka
velesinin tasdikine ait kanun 
liyihasım mnatacelen mllzakere 
buyurmanızı rica ederim, dedi. 
Teklif kabul edildi. 

TAHSiSAT TEKLiFi 

milzakereaine başlandı. 
Muhalif meb'uslar da ellerini 

kaldırıyorlardı. Liyiha müttefikan 
kabul edildi. 

Yusuf Akçura Bet ( latanbul) 
neticeyi alkıtladı ve azı meb'us
lu da buna iştirak etti 

Badehu bütçede milnakale li
yihası kabul olundu. 

Aakeri memnu mmtakalar ka
nununun bazı maddelerini de~iş
tiren Jiyibanın mO&akereal yap,l· 
eh ye kabul olundu. 

KABOTAJ KANUNU 
Kabotaj kanununun 3 üncü 

maddesindeki san'atlan öğrehnek 
sıf atile ve iıtirak etmemek far
tile ecnebi mütehaaıısların iatih
damına dair olan fıkrai tefsiriye-
unın müstacelen müzakeresi 
kabul olundu. 

Mazhar 8. (Aydın), mGteha111a 
aıfatlle birçok ecncbtlerln iş ba· 
tına 1reçmesi kabil olaca~ından 
bu haddin tayinini istedi. 
ŞEREF BEYiN CEVABI 
lktıaat vekili Şeref Bey ceYAp vere

rek mütehaaınılann ı!iretmelcri altı ay 
veya bir sene ıılbl samanla mulunet 
olacaiını ve keyHyet:D bir talimatname 
ile tcıbit edllecettnl .SyledL A.i Rıaa 
Bey (llardlll) tehir flkraauam ,...1q 
okundufu•• lsala ederek tuhlblııl 
yaptı. Tefsir aynen kabul ed ldL 

iNTiHABIN TECDİDi 
Reisi 
- Rusnamem\zde batka bir teJ 

kalmamı~hr. Yalnıa bir tek~lf Yardir, 
okunacaktır. 

Teklif okundu. 
Hiç kimse kımıldamıyor, ıaloncla 

deri• bir .UkQt arasında RUfOD Efref 
Beyin cUr •Hl ı,ıııııyordu. 

Okı.ıaan tckl,f Erzincan meb'asu 
Saffet, Teklrdai! meb'uau Cemll " Al· 
yon meb'u•u Ali Beylerin tecdidi lot.· 
hap hakkındaki teklifleri idi. 

TEKLiF SURETi 
teklif aynen fUdur: 
• Cümhuriyet H lk fırkasının, 

ıon aylarda memleketteki B~yü~ 
MecJiıteki ve hükumetteki ıdarı 
ve ıiyaai faaliyeti aleyhinde bir 
hava yarablmıya çallıı:dıta ma• 
IGmdur. 

Asırlarca mObmel bırakılmıı 
bir memlekette ve bir millet 
hayatmda filhakika birçok ek· 
siklikler ve ihtiyaçlar olm881 
ve milleti kurtanca bu esaslı 
siyasetin tatbikabndan mem· 
nun olmıyacak kimseler bulun
mua tabiidir. Ancak Cümhu-
riyet Halk fırkua millet ve 
memleket için en hayırlı prog-
ramın kendi programı olduğuna 

• 

ve milletin kendisile beraber 
bulunduğuna kanidir~ 

Milletin kendi•ine olan itima
dını en fGpheli ve tereddütlü 
nazarlar karıısında her uman 
upat edecek vuiyett.edir. 

C. H. farkası pupu yegane 
ilham ve kuvvet kaynata olan 
milletimizin Büyük Meclise seçe· 
celi meb'uılannı yeniden intihap 
etmesini. CSnümüzdeki yıllarda 
tatbikini muvafık gördntn ted· 
birlere iştirak Ye mutabakab 
derecealnl anlamak lçia daha 
faydalı tel5kkl etmiştir. 

Binaenaleyh Tetkilab Esasiye 
kanununun 25 inci maddesine 
tevfikan BGyGk millet meclisinin 
tecdidi intihaba karar vumesini 
ve bu kararın derhal ilan edil· 
mesini teklif ederiz." • 

Teklif okunduktan ıonra reıs: 
_ SISs lstlyea var mı? diye aorc.}.ı. 

KliraUye Haaan Bey (Trab.son) seldi ı 

HASAN BEYiN iZAHATI 
_ Eaas meııelede mllnakaşa zemini 

yoktur. B• tek lf kabule lktiraa ettiği 
takdirde Tefklllta Esuly• lı.aauaumu
:ı:un vaır.lyeti hukukiyeyl aaıll tesbit 
ettiği hakkında maruıatta bulunmak 
literim, dcdt, ve bazı maddeler okudu, 
.e Mecl'alıı 1116.atcmlr o'dut-u. ,.aı 

Mecllala tepiaı .. aıd- eYe1ld lçtlmalannın 
feTkallde •ahlyette oldufuDU ye yeni 
meclia cellacl1e kadar eeld mecllal• 
deYam sarurct.nd• buluaduj'uaıa laab 
ettL 

S8aler bll,Uk bir dikkatte dlnlenl· 
yordu. 

Huan Bey "doğrudur,. sesleri ara• 
sanda ktlrstldea indi. 

Reis - Batlı mlltalea nr mı? 
-Hayır, hayır! seıleri 
Reis - Tayini esami suretlle 

reylnize arzediyorum, bimler 
okundukça gelir, reyinw kulla
narsımz, dedi. 
Ruşen Eşref Bey dairei intiha• 

biye sırasınca meb'usların iaimle
rini okumaya başladı, nıeb'ualar 
harekete ııeçmişlerdi. ilk reyi 
Ahmet Hilmi Bey (Kayseri) attı, 
rey varakası beyazdı. 

Her meb'ua hitabet kürsGsOne 
gel:yor, reyini abyor,. gidiyordu. 
Bunlar arasında vekıllerden ev• 
vela Dahiliye Vekili Şükrü Kaya~ 
gazeteci meb'uslardan Yuoua Nadı 
Be) lu re) lerlnl att lar, Serbe• fırkadan 
Halk farkaınna kabul kd.len Mehmet 
Emin ve Naki aa.1ıer de be1u re1 
attılar. 

Muhalefetta esld Ankara mUmeaslll 
Ankara meb'uau Tallt Be1 de ilk 
muhalif olarak be1u bir reyle bu 
tekllft kabul ett•ttıat pelerdL Blra:ı: 
sonra Fethi Bey de ellncleld beyaıı 
re1I kaUandı. 

AGAOGLU DA YETiŞTi.. 
Revler hali edDlrkea Aiaoflu 

Ahmet Ber_!Kanl geldL Bir mUddet 

ister • 
inanma/ 

• • 
ister inan, 

Darlllfünun talebesin- iyi haber veren, hem de 
den birianlabyordu. Pr<ıfe- badisab bitaraf bir gözle 

.CSrlerden biri kat'iyen Türk yazan bir gazetedir. Ben 

1 
kapının yananda otlll'mııkta bulıaaan 

Haydar Rliftil Beyle sörilterek YAdyct 
hakkında malüm .. t aldL 

Müteakiben cebinden çı1 .ardıtı rer 
defterinden b:r beyaa yaprak kopara
rak tebenilmler ve kahkahalar arHın· 

da reyini uııattı. Reise baktı. 
Rela - Buyunmus, verinl:ı: efendim 

eledi. 
Ali B. (Riae) - Geç kaldın, ıeç 

IWchn. 
Bu suretle Ataotlu Ahmet 

Bey içtimaa en sonra ittirak et
mekle de kalmadı, tecdidi intihap 
kerarında dahi en •on reyi ken
diai vermif o!du. 

NETiCE .. 
Reyler tasnif edildi. 
Reiı - Reylerin neticesini ar

zedeceğim, reye 270 ı:at iştirak 
etmiştir. 

Meclisin ekseriyeti mutlaka
sı 159 dur. Teklif bu esasa 
göre mecliste ekseriyetle ve 
mevcudun ittifakile kabul edil-
miştir. 

Bununla beraber meclis bü
tün hukuk ve salahiyetlerini 
yeni intihap neticelenip yeni 
meclit teıekkill edinciye ka
dar kullanmakta devam ede
ce ktir. 

Pazartesi gün& 13 te içtima 
etmek üzere celseyi kapıyorum 
dedi. 

Sadalar - Yeni ıeleceklen 
munffakiyetler •• 

KARAR vlLA YETLERE 
TEBLIG EDiLDi 

Ankara, S ( Telefon ) - in
tibahın tecdidine ait karar meclis 
riyasetinden Reiaicümbur Hz. ne 
ar:ıedilmiftir. 

Reisicünıhur Hz. kararı Bat· 
nkilete ha•ale buyurmuılardır. 

Bqvekiletten Müdevvenat 
miidilrlllğüne bav~e olunan 
kararın sureti derhal telgrafla 
bütün vilayetlere tebliğ edile
rek intihabata hemen başlan
ması bildirilmiıtir. Bu meyanda 
karardan vekiletler de haber
dar edilmiştir. 

Bu malumata mllıteniden, 
Dahili} e vekaleti de ayrıca 
karan viliyetlere telifafla b;ı. 
dirmiş ve intihabata derhal 
başlanmasını emretniştır. 

Bundan ba,ka, Dahiliye Ve
kaleti int.ihabın sureti ic.raaına 
dair intihabat kanunu ile nizam
nameler ve bununla alakadar 
mukarrer:ıttan icap eden ahkimı 
havi bir tamimi viliyetlere tebliğ 
et . tir 
eÜGON FAALiYET 

BAŞLIYOR 
Bu1rnn euma olmasına raj'men 

bltün idare Amirleri, belediye
ler ve muhtarlar faAHycte geçe
rek bir taraftan heyeti teftitiye-
1•.ırl tctk:l ve dlter taraftan inti
hap def terlerini ihzar edecekJer-
dir. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Münderecatzmızzn çok
luğundarı decedileme-

miştir. .J 
Fırtına Bütün De
nizlerde Şiddetli · 

1 (Bat tarafı 1 inci sayfada ) . 

dCSndü. Aktama doğru Y eşll
köy hava rasat merkezinin 
t~sbit ettiği neticeye göre 
barometre ( 75,9 ) termometre 
( 4,5 ) idi. Havada tebeddiillt 
olmayıp yağmur devam ede
ceği ve havanın daha- ziyade 
soğuyaccığı bildiriliyordu. 
DWı Karadenizden (Boaina) 

namında lngiliz banduaJı, Ak· 
denızden Greldav ismin· 
de İsveç bandıralı vapur• 
Jar geldi. Gerek Karadenizde 
gerekse Akdenizde hiç bir 
deniz kazası haber verilme
mekle bel'ahcr son defa Kara
denizde karnya oturmuş olan 
buğday yüklü gemi karayel 
tesirabndan tamamen karaya 
batmış ve Nanina tahlisiye 
gemisi de avdet etmiştir. 

iz mirde 
lzmir, 5 ( Hususi ) - Son 

f ırtma yüzünden bir hayli ha• 
sar ve zarar kaydedilmektedir. 
Gediz nehrinden merkeple 
geçmek istiyen bir köylü hay
vanile birlikte sel tarafından 
sürüklenüp boğulmuştur. Ayni 
nehirde ayrıca bir kadınla bir 
çocuğun daha boğuldukları 
haber verilmektedir. Şehirde 
hava iyileşmiştir. 

Zonguldakta 
Zonguldak - Fırtına şid

detlenmiştir, mendirekten aşan 
dalgalar üç mavunayı batır· 
rnışbr. Geçen fırtınadan sonra 
yıkılıp ta tekrar yapılan Kilimli 
Kandilli ve lnağzı ocaklann
daki oluklar tekrar yıkılmışbr. 

Dlfer defterde de 11 J8fıadaıı ~ 
yqta erkekler 7..W olacaklardır. 

Bu defterdo lalmlerl olanlar intihar 
etmek Ye ccmmek hakkına maUk bula 
nacaklardır. Nilfus tezkeresi olmıyaalar 
Ye allfusla kaydı bulunmıyalar d<lbl 
birinci deftere clabll olacaklardır. 

üAZl HZ. NIN BEY ANNAMESI 
Meb'uı namzetleri, ikinci de· 

rece intihabın icruından birk., 
gün evvel H. hrkasının umumi 
vekili Ga:ıi Hz. tarafından bir 
beyanname ile ilin edilecektir. 
H. fırkası kongresi de intihababn 
hitamından sonra toplanacakbr. 

HARCIRAHLAR HAKKIN .. 
DAKI KANUN SURETi 

Millet Meclisi azumın tah
sisat harcırahlan hakkındaki 
1613 numaralı kanunun birin
ci maddesini muaddel knnun 
aynen şudur: 

Madde ı - Büyük Mmet 
Meclisi azasının tahsisat ve 
harcırahlan hakkındaki 19 
mayıs 1930 tarih ve 1613 nu• 
maralı kanunun birinci mad
desi aıağıda yazalı şekilde ta
dil edilmiştir. 

Mtıteakıben bntçe encnm~ 
ni reiai Fuat Bey kürsilye 
geldi: 

ıazetesi okumUIDlf. Menemen hadis~ini ~ile 
K dia. 1 ket bu gazeteden takip ettim. 
e~ • me mem e . Memleketinin vakayiini DEFTERLER NASIL OLACAK 

Büyük Millet Mecliııl azasının 
senelik tahsisatı 4200 liradır. Ba 
tahıisat her ay batında 350 lira 
olarak tahakkuk ettirilir ve veri• 
lir. lç•Jma ıeneai canaaında inli· 
hap edil'!nlerin tnhaisab Meellıe 
iltihak ettikleri aydan itibaren ve 
meb'uıluktan avrılanlann muhu· 
ıaaab ayrıldıktan ay nihayetine 
kadar hesap edilir. Vefat edeD 
meb'usların kanuni miruçılanna 
ıenevl tahaiaabn yarısı tazminat 
olarak verilir. 

-Meb'u• tabıiaatlarınnı tenzili 
hakkında Yakl bir teklife mGı
teniden encümenin biı karan ve 
liyihaıı vardır. Encümen namına 
müstaceliyetle müzakeresini rica 
ederim, dedi. Bu da kabul olundu. 
Evveli Türk-Yunan muahedesinin 
tasdikine müteallik layiha aynen 
okundu. Heyeti meemuuı reye 
kondu. Müttefikan kabul edildL 
Mütealabeıa tahaiaat kaauauaua 

vakayunı nereden takip bile bir ecnebi gazeteden 
ettiğini sormuşlar. . takip eden ve memleketi· 

- " Tan " gazetesuı- ni bir Fransız gazetesinin 
den; cevabım vermiı. gözile gören bu zatın, 

Sonra ilive etmiş: artık darülfünunda inkılip 
Tan iazetesi, hem vazifesini yapabileceğine: 

ister inan, lder lnnnma/ 

Geçen lalihabal eanaatada tan:ı:lm 

edllmlf olan defterler bastıakll 
yazlyete c8re taıblb .... tadfl edilecek 
Ye yeal harflerle yuılmua için bllll· 
mum memurlar •• mualllmlerln mua· 
vtaetlerl temin olunacaktır. 

intihap defterleri lld neYI olacakhr. 
Bldnclsl yaflan her ae oluna obaa 
bütiln erkek Tilrlderla adedlııl s3atr 
recektlr kl bununla her mahalll!ı 

çakaracatı meb'u• adl'ldl •nlatılmq ola
caktır. 

2 - Ba kanam 1 laulrH lfJl 
tarihinden muteberdir. 

2 - Ba kar uaaa laGlml .. yat 
lllllet Mecl"•I tarafaa.ıa. icra •1-• 
KAÇ A YUK VERiLECEK i 

Bu kanuna s8re, hail hazırdı 
tecdidi lntl11ap karan •ermlı o!ıı( 
mecll• ...,Jan hazirandan tuborel 
tabıı.at aaamı1acaklardır. Arıcak hı 
alrana kadar olan ta~laatlannı alaW 
leoelderdlr. 
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Mahkemelerde .. 

:·ura an.. BiTEN HADiSELER 
Alman Kunde 
Yap t z k la rzn ıi 
Kendisi Söyledi! 

Üçüncü ceza mahkemesinde 1 
~vvdki gün bir Alman maznunun 
muhakemesi yapıldı. Almanca- it 

dan baska bir lisan bilmiyen 
maznuna· o mrada mahkemede 
bulunan avul::at Vasfi Raıit 
Bey tercümanlık ediyordu. 

İsminin Kunde Ernest ol
duğunu söyliyen maznun bir 
marangozdur. Kanunuesasi ve 
Yıldız kahvehanelerinden birer ~ 
palto ile ecnebi bir mUeısese· j 
den ( 42 ) lira çalmış, sonra 1 
polise müracaatla cUrtimleriıll 
bizzat kendisi ihbar etmiştir. 

Mahkeme reisinin Kanunu- _ 
~ast kahvehanesinden Eıkinazi 
Efendinin paltoıunu ne için 
çalmıı olduğu sualine mamun: 

- A9lım, ıefildim ve çıp
laktım 1 cevabını verdi. 

Tekrar mahkeme reisinin 
Yıldız kahvehanesinden ikinci 
defa bir palto çalmıt olmaıı 
ıebeplerini ıormaaına maznun: 

- Birinci paltoyu yemek 
için (5) liraya sattım, cevabım 
.erdi. 

Mamun diğ'er müesaeıeden 
plınıı oldutu parayı fU tarzda 
anlatb: 

- Dilenmek için gittiğ'im 
~tıeuesenin kapısını vurdum. 
Kimae kapıyı' açmadı. 

Fakat kapı kilitli değ'ildi 
Açıp içeriye girdim. Odada 
kimıc yoktu. Fakat yazı ma· 
aasının üzerinde duran bir 
el çantuı içinde 42 lira vardı. 
Yaşamak için paralan aldım. 
Sonra matmazelden hırsızlığı
mı affetmesini rica ettim ve 
Almanyaya , kardeşime bir 
mektup yazarak matmazelden 
çaldığım parayı tediye etme
lini rica ettim. Ondan sonra 
da polise gidip teslim oldum. 

Bundan sonra müddeiumu-
mi ceza kanununun 491, 492 
inci maddeleri mucibince maz-
nunun cezalandırılmasını istedi. 

Mahkeme mamundan son 
.6z olarak ne söyliyeceğini 
ıordu. Gözlerinde hakikaten 
yaşlar beliren ı:ıaznun, kendi
•İnİn sabıkalı olmadığ'ını ve 
Hk defa cürüm işlemiı oldu
twıu ve pek büyük bir ıefalet , 
fçinde yaşadığını ıöyliyerek 
mahkemeden ıefkat rica etti. 
Mahkeme karannı cumarteıi 
pll verecektir. 

Şehir Kütüpanesi 
lnkilap Kiitüpanesi ile 

Bir Olacakbr 
Yeni belediye talimatnamesi 

mucibince her fehir bir kütü
pane ve müze yapacktır. 
lıtanbul belediyesi de böyle 
bir kütupane ve müze yapıl-
masını ilç ay evvel düşünmüş, 
Beyazıtta darülfünunun ida-
resinde bulunanan Beyazıt 
medresesinin darülfünundan 
inenmeıine karar vermit ve bu 
it için Köprülüzada Fuat Beyi 
memur etmiş idi. Bu kfilüpa
nenin ismi (İnkilAp kütüpaneıi) 
olacak ve inkilip müzesi için 
alman kitaplar buraya kona
cakbr. Bu iıle uğraşan heyet 
ıimdiye kadar (25) bin cilt 
kitap hazirlamıtbr. 

Maamafih bu miktar kafi 
g5ri1lmemiştir. Ortada para 
vardır, fakat alınacak kitap 
bulunamamlfbr. 

Constance 
Bennett 

Conıtana Bennet, Holivud lln 
çok güzel kadınlarından biri
dir. Zenginliği ile meşhurdur. 
Holivudun efsanevi töhretini 
yapan büyük servetlerden biri 
de bu kadınındır. 

Yeni Filimler 
f ngilterenin meşhur filozof 

edibi Bernard Shavv'ın "Koca
smı nasıl aldattı?,, ismindeki 
piyesi İngilterede filme çekil
mektedir. 

Filmin çekilmesine İngiliz 
edibi kendisi nezaret etmek· 
tedir. Bu piyeste İngilterenin 
en büyük artistleri rol almış
lardır. 

lf. Evvelki ıene Amerikada 
Trader Hom isminde bir 
kitap çıkmıştı. Bu kitap Afri
kadaki iptidai insanlarin haya
bndan bahsediyordu. 

Amerikada yüzlerce satıldı. 
Şimdi bu kitabı filme çekmiş
ler ve göstermiye ba.şlamışlar
dir. Bu aene Amerikada en 
çok muvaffak olan filimlerden 
biri budur. 

1 
Şarlo 

~ 

Gibi 

Londra~a Bir Kıra/ 
,,. . 

Karşılanmıştır ••• 

Artislerin 
Yaşı 

Sevdiğiniz Artistler Kaç 
Yaşın dadır, Bilir Misiniz? 

rada bulunuyor. Dünyanm bu ihya etmek lzere doğduğu Te Sinema artisti olmak kadar 
Ş&rlo on &ilndenberl l;oad-1 mobille çocukluk lıabralanm 

ıevimli artisti aılen lngilizdir. bllyOdilğil yere gitti. Orada t~hlikeli bir meslek yoktur. 
Memleketine dönilşil, bir kı- otomobilinin içinde perde arka- } Bır gün dünyanın en ~eşhur 
rahn avdetinden daha bliyllk aından Ye keadisini tanıtmadan lns~n~ . ol~rsunuz. Ertesı ıe~e 
merasime vesile oldu. Şarloyu çocukların evini l yerınızı hır başkası kapar, ıız 
trende karşılamak Ü%ere bin- oynayışım, gölgede kalır ve isminiz vefa-

,.yretti. 
lcrce halk gitti, herkes sine- sız senelerle örtülür. 
mada gördüğü bıyıklı, pej- Bir alin Başvekile misafir Sinemanın bu vefasızlığına 
mürde kıyafetli Şarloyu aradı. oldu. mukavemet eden ve uzun 
Karşılannda kır ıaçlı, bıyıkaız Okadar çok alkıt Ye allka müddet şöhretlerini muhafaza , 
sevimli bir adam bulunca ıa· uyandırdi ki, Şarlo 10kağa edebilen artistler pek azdır. 
tırdılar. Derhal kollarına aldı- çıkamaz oldu. Bunların başında Şarlo var-
lar ve otomobiline omuz nzo- Şarlonun bu ziyareti, bugGn ~ı~. Şarl.o yirmi. aenedenberi 
· d ....na.ıt. dtil ainema artistlerine kirallardan filım çevırmektedır. 

rm e 6 ... ,ur er. H l L · 1 d · · Şarlo ilk geceyi bir otelde ziyade ehemmiyet verildiğini . ar~ t uıt 910 
8 

filim 
geçirdi. ikinci gtınU bir oto- bir daha gaıterdi. çevırmıye başlamış, Ancak 

1920 de meşhur olmUftur. 

En Güzel Dişli Artist 

..Suzy Vemon,, · ..... si-
nema artistleri aı u.uda en 
iyi giyinen kadın olmakla ma- · 
ruftur. Kendisi Fransızdır. Si
nema ilemine yeni intisap 
etmiş olmaama rağmen az za-

/' 
manda büyliıt bir muvaffakiyet 
göstermiıtir. Son yapılan "Gü
zel di111 müsabakasında en 
güzel dişli kadın olmak üzere 
intihap ve ilin olunmuştur 

Mari Rikfort keza aynı 

tarihte sinemada görünmiye 
başlamış, 3 ıene ıonra muvaf
f tık olmuştur. Fakat bugtın 
dil yerini başkası alamamış, 

. lami unutulmamıştır. 
1 Adolf Menju tam 18 sene· 
• den beri filim çevirmektedir. 

Norma Talmaç 18 senelik bir 
sinema artistidir. Dolores 
Kostello sesli filimde muvaffak 
olan artistlerden biridir, fakat 
1918 te sınemaya intisap 
etmiştir. 

Dolores Kostello bugünkü 
şöhretini kazanmak için tam 
13 sene rnlicadele etmiştir. 

Bugün sinemanın en biiyUk 
artistlerinden biri sayılan Nor
ma Şerer 1920 de filme 
başlamış, en büyük filmini 
geçeıı sene çevirmiştir. Bebe 

· Danyelı filme 1918 de başla
mış, dört sene mücadele etmit 
ve ilk defa 1922 de üıt taba
kaya çıkmıştır. Glorya Svan
son da ayni senede filim çe
virmiye başlamıştır. 

Jon Barimur on beş ıe-. 
nelik sinema artistidir. 

Ya Greta Garbo kaç sene-

Gününüz 
Acele 
Edin! ... 

MÜSABAKAMJZI?' 
ŞARTLARI 

20 martta oynanacak Galatasar•Y'f't' 
aer maçınln ncticelcriqi en iyi ta}ıısı) 
edenlere •erilecek hediyeler lçiD Jıot' 
trol ve hakem heyeti tctkll ohwmllf~ 

Kontorol YO hakem heyeti: )ıbot~ 
relal Fethi, Ddnd reJ. Saim ve fıı 1 

hoyetl relal Baarl Beylerden mlirekktpd 
Gelen cevaplan ayuı on albncı_ '!, 

zutul akfamı mnhtlrlll :aarf içlll"" 
Fethi Beye teallm edeceği&. · , 

Maçtan •oma cenplar açılııcalı 
neticeye &'lire kaunanlann derece!' 
bu heyet tarafından taylıı olunac~ 

Blrlaclllk n lldncWk taybalnd• 
aaal• •.lrllea cnaplann adedi e...., 

Bet •ual• maçın neticelerine gfl 
cenplar nrllmeml .. e hakikate 
fula yaklqmlf olan blriad addol' 
rıac:aktn. 

-Kaç Rey Pusu;ası 

Kullamlabilir? 
llnaabakamıza lftlrak edeoleı' 

Uçer kupoa, yaııl bir lamln Gç rey .-. 
meal kabul ohlllmuttur. 

Sualluloslze •erilecek cevap ~ 
naa konulacak mU.abaka kupool ~ 
au:aın numaralan blrltirlnl mOte• wJ 
obaaaa cıa kabul olwı1m, Yalnl% ' 
cenbıa INhemebal bir mlaabak• 11 

pou ile 16nderUmeal ıarttır. 

Moka.tatlarımız 
Yukarda yazdığımız hakeı' 

heyetinin mnaabakadan soJ1~ 
birinci olarak tayin edecel' 
zata : bir altın saat. 

ikinciye bir ~Öf saat. ,ı 
ÜçUncüye bir nikel sıı 

verilecektir. 
Mükafatlar maçtan beş ~ 

sonra behemehaf tevzi edililıi' 
olacaktır. 

Mühlet Ne Zaman Bitiyor? 
lstanbaldakiler için, mU.abak• Ol~ 

leti martın on altıncı pazarteal akfY 

saat dörde kadardır. TllJl'adakl k{ 
rimize verilen mühlet marbo oD 

kuzuncu perıcmbe akıamına kad•~ 
Cevaplarımız 

Gramofoncu Oaman Nuri _~.t 
Galataaaray ·Fener maçı lçfo r1"" .J 
dlğlnlz mektupta mUaabaka kıJJ"'" 
yoktur. ı( 

Suallerlmlze, bir veya iki gol 'JJ 
cak ıekilde cevap nrilemea:. Kat't , 

ve kat' t c6mlelerle cevap verilıııel·,1 
Bu noktalara dikkat ecUJmek t~ 

ikinci mektubunuzu bekllyorus efe""" 
ir , 

Sultanahmette Tacettin s.Je:~ 
sin mektupta da mOaabaka 1<11 , 
çıkmamııtır. Yenlalnl 1'8ndermeııiSI 
cderlıt. 

Suallerimiz 
Galatasaray Mı ? 
Fenerbahçe Mi? 

1 
l - Hangisi galip gelec~ 1 
2 - Galip kaç gol atac 1 
3 - Mağlup kaç gol atac,lı~ 
4 - Birinci devrede baOY 

galip? jJ 
5 - İkinci devrede baJI 

galip? 

.J:.0- ~ 
denberi sinema artistiw-.' f' 
lir misiniz? 10 senedenb~ d' 
beynelmilel methur ar;-1 
Billi Dov 19'l0 de fiJidl 
haaana geçmitlerdir. ~ 

Demek ki sahnede ~ 
sevdiğimiz artistlerin ~ 
genç değildir. Her biri b ';I 
kti mevkilerini alabihııelı ,.,t 
senelerc:c mücadele • 
lerdir. 

.. 

E 

l 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz .. --

Bandırmanm Ceviz KutUkleri 

lı' • Geçen gün Bandırma ve hava
ııınden k · f}u. • esılen ve Avrupaya 

k aç edılen ceviz kütükleri hak
ltıda bir mütalea dermeyan 

Cb:nittik. 
Bir za\. · diyor ki: bıze cevap veriyor. 

M-ufoJeanız hem doğru, hcrr. 
Y•nlı4tır. 

)'Ü :İr def• bu kesilen ağnçların 
arı 1 

e yetıniş beşi çürüktür, 
l eyva vermez. Az daha kalır-
•rıa bü bht- - " • ol 

1 
u un çurur, ı.şe yaramaz 

ur ar. 

k Sonra, bunların bir kısmı vergi 
l<~şılığı haczedilmiş ağaçlardır. 
oyın. vergi için öl::üzü satıla

C:ağın 
ı_ .. t_ a. cevi:r.inden vazgeçerek 
lllU Ulw- - f 5 unu eda ediyor. 
o) l\1nanıafıh bu işte en mühim 
c:e~n ~okta. ceviz mübayaa ede
)' kınııelere seyyanen muamele 
ı:.:'~?3arnaııdır. Meseli yüz: kütük
B ır rubıatiye çıkarmak lazım. 
lr llnuıı için (200- 300) lira sarfı 
I> ap ediyor. Maam:ıfih her tacir 
diu rubsatiyeyl alamıyor. Niçin mi 
Yorıunuz? 

~nu ben de bilmiyorum. 
~ l 0 nra bu ağaçların burada 
fab .1k.kolay dekildir. Behemehal 
(loorı lô.unıdır. Ayni zamanda 
\' ~ hıetre mik'abı (100) liradır. 
)e-;;_ı Pııhalıdır. Onun için ekseri-n AYrupalılar alıyorlar. 
"ıh cınck ki aksaklık, munhasıran 
ı._ •atiye ıueaelesi üzerinde top· 
~1Yor. 

tilifkede Bir Vergi Meselesi 
So111r 
~ • •lllyetlnln GUlnar kaxa11na 

•• 21.a kayll clnnnda ( Kabakçı 
"-ı Jel reçerf ) lamlndeld arası 
'tı_. 'lı.r Paıa vereaeal tarafından 
"blaıı kl!JGnde bacı lamall Ef. ye 

Itır F lf, ferat muameleal de yapılma· 
l 11 • •Qt vartt nııuameleal yapılmamıt
t11 :lktar 300 kUaur lira tutuyor. 
fııııı "'-u blzdea latlyorlar. Tuarru· 
'1~,~da bayla bir tarla yoktur 

laeldld._. '1kanldığı takdirde rerek 

'"tJc rtıet Dlarlfetlle aablm .. ı n 
'--.ı Ta1Yare cemiyetine hibe edil

' tıldarından her lklalae de 
li oldutuınuzu bildirdik. 

_.illa. •lbukt ellınlzde olmıyan bu ara-

.t11rlııtn •errfılnl COlnar Ma1m0· 
~ttı.ıı bizden al mı ya karar 
, 11 t •e Öz k~yündekl yih kllaur 
ıııı llllQlc aradmlzl aahlıia çıkar· 

lftır. 

lıa b 
lltttr orç muayyen bir tarlaya 
--~ S.ıttbı borcu vermeue o tarla 

'" ' borç tahıil edilir, uaul budlD'. 
.&u_ ... uı h 
~ •rlclnde hareket edilmeal 
-..., llaudur ? Maliye nklletiaden 

rica ediyorum. 

Sllifkeı tllccar Nazif B. of la 

Mustafa Remzi 

Cevaplarımız 
~~:rçlkada Yavuz Salih Ef.yeı 
l',telt~l:ı nazan dikkate alacağız. 
'ir il Gr ederiz. Yakında buna 
"itti 11tngelen malümat verile-

"-------------==--=--
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lngiltere Kupası Maçları 

Bu Sen ki Maçta Seyirci Rekoru Kırılacak 
Her Hafta Beklenilmigen Bi1 Netice İle Bitiqor 

Londra mel.tubu (hususi 1 
muhabirimizden): Bununla üçiin-
cü mektubum oleyor. İngiltre 
futbol Ustntlarını hayran hay
ran seyretmek zevkini tamamile 
nakledemiycceğimdeıı korktu-
ğum için sık sık mektup yaza
mıyordum. Hakikaten Luradaki 
maçları benim gibi muntaza
man takip edenler için, görü
len fevkaladeliklerin kfiğıt üs
tünde anlatılabilmesi çok güç
le .iyor. 

Size yalnız maçların neti
celerinden bahsedeyim. Madem
ki, bu futbolun bülün inceli
ğini tasvir kabil değildir. 

İngiltere lcupası maçlan ha
kikaten tuhaf teccll"1erJe de-
vam ediyor. ilk hafhlar kur-a 
şampiyonu gibi görünen müt
hiş Arsenalin galibiyetlerile 
geçti. 

Herkeı kupa şampiyonunun 
bu meıhur Londra takımı ola
cağını kestiriyordu. Bu 
normal vaziyet birdenbire de
ğişti. Gayri tabiilik Ar~enalin 
bek!cnmiyen bir zamanda ye-
nilmeıile başladı. Hali da de
vam edip duruyor. 

Arsenalden sonra lngiltere 
kupası namzetleri içinde en 
ilerde takım Chelsea idi. 
Üç dört galibiyetten son-

"" 

Üstteı lnıllt•r11 Kupa•ı maçlarında kadın kalabalığı. Altta: Kupa namzedi 
C/ıels11a kulübünün hususi sahası 

ra, tam yerini aağlamlaşhraca- keıbetti. pek az bilet kalmışbr. Onu 
ğı vakit bu kulüp te Sbeffield Kupa finalistleri malüm ol- da hatırla alabiliyoruz. İyi bir 
V. takımına ( 4 - O) mağliip madan, tutulan ba!ıtıi müıte- yerden bilet aldım. 
oldu. reklerin yekununun 1,000,000 Final maçmı bütiin tafsi-

Kup• maçlarının bukadnr fngiliz lirası, yani biz!m pa· IS.tile yazacağım. Resimler de 
sürprizli devam etmesi yUz:.ün- ranıır.la on milyon lira olduğu göndereceğim. O gtın iç.in ga
den, nisanda oynanacak final ıöyleniyor. zetede kafi yer ayırmanızı 
maçı mütbiı bir ehemmiyet Yüz otuz bin kişilik yerden hatırlatırım. 

Kadın Sporcular Erkeklerle Yarışa 
.!> 

Çıkblar 

.. t,. 

Serbes gü· 
l'eş gapan 
kadın pehli
f!anlar mulı· 
telif ogrın· 
in• .-.r.uı.sınaa 

Umumi muharebeden ıonra 
hayatm her ıafhasında kadın
lar erkeklerle yarışa çıkb. 

Sporlarda da cinsi lltifin 
erkekleri geçmek havesi her
giin artıyor. 

Bugüne kadar hafif sporlarda 
--1.-1.1--1- --1 ... 11,..\.C \-lhi:lUl!ı.ilQin• 

lar, son günlerde en ağır müsaba
. kalara da haves etmişlerdir. 

Koyduğumuz resimlerde, ka
dın güreşçilerin, serbes güreş gibi 
çok yorucu ve çok sert bir işte de 

oldukça ilerlediklerini görüyoruz. 
Erkeklerin senelerce çalıştığı 

spor işlerinde kadınlara 
mağlup olacakları zannedilmez. 
Herhalde yaratıht farkının 
verdiği faikiyet ile erkekler 
daha bir milddet sporlarda 
kadmların üstünde olacaklardır· 
Fakat bu hareketler bir manayı, 
içerde kalmış bir arzuyu göster
mesi itibarile şayanı dikkattir. 

Yunanistanda Mühim Maçlar, Atinalılar, Selaniklileri Mağlôp Ettiler 
Yunanlıtana futbolu, latanbuldan 

fiden muhacir Rumlar i'ötürdü. 
Alb .ene evvel buradan giden 
Rumlar, önüne gelen takımlara 
yarım düzine gol atıyorlardı. 

Şimdi vaziyet değ'itmittir. Dört 
aenede muallimlerini geçen Yu
nanlılar, geçen hafta Fransız milli 

takımına beş ıol atan ltalyan 
mubacimlerinden ancak iiç ıol 
yiyerek, çok ıüzel bir oyun gös
terdikten sonra yenilmişlerdi. 

Her sene dehşetli farklarla 
ilerliyen Yunan futbo!u, bu sene 
tam kuvvetini göstermiştir. 

Yunan futbol federasyonunun 
(Şehirler şampiyonası) nda bura
dan aiden Rumların yetiştirdiği 
Selanik muhtelitini, Atinahlar an-

SERVER BEDJ 

cak 2-4 mağlup etmişlerdir. 

Son müsabakada ise Selinik 
muhteliti Pire muhtelitini bire 
kartı iki sayı ile yenmiştir. 

Fransada 
Mekteplerde Yüzmek 

Mechuri Olacakbr 

Son meclis müzakerabnda 
Mösyö (Brandon) namında bir 
meb'us mekteplerde yüzmenin 
mecburi olması hakkında bir 
kanun teklif etmiştir. Bu ka-
nun maarif encümenine havale 

1 Selô.nilc mulıteliti maça çıkarken reislerinin nutkunu dinliyor edilmiştir. 

İKİMİZ --
takım isimler sayıklıyordun. 
Birkaç kere: "Viviyana,, mı, 

"Eviyena,, mı, töyle birşeyler 
söylüyordun. 

- Eviyenya! dedim ve he-

Beyden bahsetmiş midim? 
Bunlan Fazı la karşı nasıl tevil 
edecektim? 

Fazıl devam etti: 
- Söylediğin sözler birbi

rini tutmuyordu. Daha doğrusu 
epey saçmalıyordın. Belki on 
defa: "Muhtar Bey, size min
nettarım. Beni bir uçurumdan 

- Saçma değil bu.. Muh
tar Bey bize bUyük bir iylik 
etti de onun tesiri .• 

- Evet, tabii .. Fakat ben 
pek iyi hatırlamıyorum. Böy
le makul söylemiyordun, ara
ya (Evdoksiya), (Mari), (Pavlo) 
gibi isimler karışıyordu. 

l· 
tlbi ır rtiya içinde mınldanır 

cevap verdim· ...... li . 
t\ııaı. ayır! Hiç habrlamıyo-

...... B· 
~ti, 

1 
ız,. ıon geceden bir 

~ ... _ttenınf bq ucundaydık, 
-. en azla aeni dinledik. 

men ilave ettim: 
Hayretle bağırdım: - Hani Beyoğlunda arka-
- İki saat mi? daşımdı, sen de bir kere gör-
- Evet, iki saat. Hem de mUştün. 

hiç durmadan ıöyledin. Bunla- Fakat içimde derin bir hay· 
nn hepsini hatırlamak müm- ret ve korku vardı. Acaba 
knn değil. Çoğu da karışık j daha nele.r . sayık~amışbm? Ma
ıeyler. Hiç bilmediğimiz bir- elam Mannm evınden, Muhtar 

kurtardınız. Yoksa ben mah
volmuştum.,,dedin ve bir defa
sında da hüngür hüngür ağla
dın. 

- Ha.. Maı:i, Eviyeynamn 
kızkardeşi, Evdoksiya da tey· 
zesi. 

- işte hep bu lakırdılar 
birbirine karışıyordu da acayip 

Sayfa !"1 

Kadın Ve Kalp 
işleri 

Karllcrimh:den aldığunız aşk mek· 
tuplarını aırruıile ne-şrcdiyorux Bu &Ü· 

tunda hergün bir mektup ne •edilecek 
ve haftada bir defa Gençl k ve Ha
nımt"yze sayf o;ın ıı beş o mel< up 
birden neşrol una<'&~hr. Çıkan mektup 
sahipleri iJ;::rrlımıc :ıixc ugnyarak 
müklifatlıınm alab lırt r. .., 

s ... 
Seninle tanıştığımız o mes'

ut günü hatırlıyor musun? Ah 
o gece ne saf ne masumdum. 
Hafif sararan küçü~ söğüt 
yapraklarının altında aşlnnı 
bana itiraf ederken, ben. kai
bimden kopup gelen hıçkıı:-ık
larımla bilmem seni nekadaı 
üzdüm, nekadar sarstım? Niçin 
ağlıyordum? BHmiyorum ... Kor
kuyorum, titriyorum.... Sanki 
karşıki evler gözleri çıkarıl
mış birer ama gibi bana ba
kıyor, beni görebilmek, beni 
tanıyabilmek için biraz daha 
yakla~ıyor, yaklaşıyorlar... Ve 
ıonra bir demir yığım gibi 
üzerime yıkdıyorlar, ölüyorum. 
gömülüyorum zannediyorum. 

Bir dakika senin ellerin, 
yavrulannı okşıyan müşfik bir 
anne gibi. kederden beyaz 
örtüJere bürünen saçlanm ara
sına karıştı. Oh... yaşıyorum. 

Hani beni unutmıyacı:kbn ? 
Hani benim aşkımın ebedi 
esiridin? 

Bir aydanberi gözlerim yo
lunun ta derinliklerine dalıyor, 
kulaklarım ugulduyor... Ses!er 
işitiyorum.... Geliyor.... Fahat 
ne yazık, tozlu yollar iizerin-
de kararan gözlerim göıl erini 
bulamıvor. 

~en üzülme, ben gidiyorum. 
Yalnız göz yaşlanmm açtığı 
çukurlar senin gözlerinin yu
vası olsun ..• 

lstanbulda M. R. N. B. : 
Siz: elde edemediğiniz kadını 

seveniniz. Hayalci bir g~nçs;niz. 
Bütün arzunuz tam bir kadın 

bulmak, onu himaye edip yetiş· 
tirmek ve kendinize arkadaş 

etmektir. P'akat böyle bir kadın
la i'eçinemezıintz, sadece et ve 
kandan ibaret kadın •İzden glize] 
bir ev, refahlı bir hay.ü ister 
Bugünkü kızları da beyenmiyor· 
aunuı. Onun için saf. ihtiras.sız 
ve ev kadını olacak bir kız bu· 
lunuz, hayale kapılıp bir melaike 
aramayınız. .. 

Göztepede Latif B.': 
Kıskanç bir kı:r.la evlenmekten 

sakınınız. Çünkü kendiniz de kıs
kançsınız ve karınızın sizi aldat
tığına zahip olduğunuz gün, siz de 
onu aldatmıya kalkabilirsiniz. 
Kıskanç bir kadın hayatınızı ce
henneme döndürebilir. Kadınların 
hoşuna gitti1iniz için erken ey .. 
lenecek, fakat mea'ut olmıya· 
caksınız. 

Hanımtegz~ 

birşey oluyordu. Ne ise, me
sele burada değil.. Asıl mü
him noktaya gelelim. Sen ben
den çok bahsettin. 

- Senden mi? 
- Evet, benden. Hem de 

pek çok. 
- Ne diye? 
- işte onu sorma. Anne-

nin. babamın yanında utan
cımdan yerin dibine geçtim. 

(Arkuı nr) 
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Mason Localarında Neler Bulunur? Duvarlar-
da, erde Bulunan Eşganuı Manaları Nelerdir? 
Reisin Bulunduğu KürsüVeMasonların Sütunlar 

s 
renkleri kırmızı olmak, masa \ bulunmak icap eder. 
üzerinde ayrıca bir de incil Arkası •u 

ün ·r Eşkiya • y ı 

Da Asac t m ••• 
(Bat tarafı 1 inci sayfada ) Fazla zahmet çekmesin di
Yüksek bir çınar ağa- ye bir ayağından tutup şid

cının dalına asacakbm. Evve- detle aşağı çektim. Saat 
la herifin etrafım büyük bir tutanlara göre herif dört da
müfreze çevirdi. Hiç umurunda kikada can vermişti. 
değilmiş gibi görünüyor, ağa- Callat Ali burada derin bir 
en, dalda sallanan ipe, etra- nefes aldı. Eşkiyayı asarken 
fındaki askerlere ve daha ar- ) hissettiği yorgunluğu tekrar 
kadaki halka lakayt gözlerle duymuş gibi idi. 
bakıyordu. Ben ona sordum: 

Yanına yaklaşarak sordum: - Ali Efendi! ilk idamla-
"- Bir dileğin var mı? nn sende ne gibi tesrrlar bı-
" Eşkiya - Sen de kim reıkb? Ne gibi heyecanler duy-

oluyormuşsun? der gibi yü- dun? 
züme baktı. Cellat Ali ilk iddialarını 

Sonra, sert bir ses:e: teyit etti: 
.. _ Var, dedi. - Hiçi dedi. 
"-Arzun nedir, söyle ba- Sonra biraz düşünerek daha 

kayım! dedim. l kuvvetle tekrar etti: 
"- Ne olacak, seni boğaz- , - Ama hiç mi hiç, birad~rl 

lamak istiyorum, çingenebaşıl Ne gözüm sülandı, ne ehm 
Demez mi? Arkasından mü· t tredi, ne kalbim çarpb, en 

nasebetsiz birkaç laf daha tabii hareketlerimi yapar gibi 
söyledi. Kan tepeme çıktı. bu işleri yapmıştım. 
Melunu ~smndan evvel tepe- - Merhamet le duymadın 
lcmck .arzusu içimde canlandı. mı ? 

Fakat bu arzumu hisseden - Hepsi vatan haini be ... 
bir zabit, bana: Nesine merhamet duyayım? O 

"- Hişti dedi, haydi, sen devirde biz bu hcr.fleri asma-
vazifeni yapl saydık, hcrbiri memleketin 

Eşkiyayı bir masanın üstü- başına kızıl bela kcsileceklerdi. 
ne çıkardım. Dim dik duru- Belki de onların herbiri yü
yordu. Avcumla saçlarını zünden memleket nice evlatia
tuttum, çekmeme meydan hı- nnı kaybedecekti. 
rakmad::n başını sabunlu ipin Cellat Ali biraz durduktan 
altına getirdi, ilmiği bolca sonrn hikayesine şöyle devam 
l...-!; ,.,,...., O"'Ci!'cli:n. eltt: 

Son""..ı yere aiTıy.ırak masa- - ıvu r. "' .. • , ~..,.ı ...... lft a0cnı:a.. 
ya müthiş bir tekme savur· ( Çarş~mba ) da çık n isyanı 
dum. Eşkiya, ilk önce bir sal· bastırmıya git~i. Bu işi kolayct:' 
lanış sallandı. Ağacın kalın yapbk, ortalıP,'ı yatıştırdık, 
dalı esnemişti. Maslup danalar asayişi temin etti''· 
gibi lıay!.ırdı, sesi birdenbire Oradan (Bolu) ya geçtik. 

( Bolu ) da, nsi!erin ileri geleu• 
kcsiidi. Fn!rat aya! larile boş- ler!nden üç ldşi idama mah-
luğa tekmeler atıyor ve haıa kum olmu~tu. 
yaşıyordu. ( Arkası var J 

~ ıagazanızın Camef<aniarım iyi Tenvir Ediniz 

• 
ııya hakkı ve müşteriyi celbeder • 

SAT. 
Bedava olarak 

No. 51 Yazan: A. 

u L 
Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

Şimdi ne olacakb? Karşımızda ! 
karma kanşık ve perişan bir ka
labalık vardı. Biz ise baştan başa 
eli silahlı, beli kamalı bir takım 
halinde idik. Kısaca düşilndükten 
sonra karanmı verdim: Hücum! .. 
Korsanlarım parlak yatağanlarını 

ııyırdılar, manastıra dogru atıldılar. 
Ben en önde gidiyordum. Bizim 
böyle ani ve şiddetli bOcumları

mız kartıııuda Anupada her 

kale, hiç mukavemete lüzum gör
meden hemen teslim olurdu. Fa
kat burada iş değişti. Sıkı ve 
keskin bir mOdafaa karşısında 
kaldık. Dağlılar bizim kim oldu
ğumuzu birdenbire tanımadıkları 
için kendilerini korumıya kalkış-
mışlardı. Aramızda çetin bir kav
ga başladı. Kılıç şakırbları insa-
na dehşet veriyordu. 

Tam dört aaat ıürcn yaman bir 

1 Resminizi Biz 
Gönderiniz .. "" Size Tabiaiinizi 

Söyliyelim.-

Tablatlcbl anlamak ve rC!lminizden 
bunu fsUdlil ettirmek latersenlz bize 
blr fotoğraf gönderiniz. Fakııt bu resim 
tablt bir pozda çckilmif olsun. Taki 
ınütehıuaısımız yanılmuua vo mütalea 
bataaU'la diqmesln. .. 

RcslmJerladea tablallcrlnl 6frenmek 
için bize resim g5ader- karılerlmiır 
hakkında mütehaaıwmııın cavaplannı 
ııtafıda okuyunw: ı 

~ 
11 Mehmet Sabl'i B. : Sami

mi ve muta
vazıdır. Başka
larının hizmet· 
lerine koşmak
tan ve muave
net etmekten 
çekinmez. 

Kendi fikir 
ve kararların-

dan ziyade 

başka lannın 
iradelerine tabi olur. Müşkülat 
göstermez. Fikrini yoı·arak 
kendini üzmek istemez. 

.t;.. 
Ru:m gönderen bazı karlterimlz, 

mütelı:ıcım;ımmn ccvnl:.ı geciktiği için 
sabırsı:ılanıyor ve mclrtup göndererek 
fotoğr .. Wcri.ıln aldbctlnl öğrenmek is
tiyorlar. Ilu fotoğrafiler intişar cdt-cek
tlr. Bu husuata mUsterlh olmalarını rica 
ederiz. 

mo 

A arı rnimnriyedcn itlakına seza 
CECİL B. de MILLE'in 

HAYATI İSA 
Sesli "e ~arkıh filmi: Bir 
destan, bir şiir ve sanayii 
ııefiseyc layık tablolar galeri-

sinc!cn müte~ekkildi:' 

Tesekkür 
' Ebedi mekanına vakitsiz 

kavuşan sevgi!imiz doktor Ha
yim Nacın Beyin gerek cenaze 
merasiminde buiunan, gerek 
b'Liy.et makamında mektup 
y.;öndcren mul~t ..... cm :tevara 
ve hass:ıtan mensubiyetile mü
bahi olduğu Mason M:ışrıkı 
Azamı azaları ve ( Beneberit ) 
cemiyeti bayriyesine ve pek 
münevver 1stanbul matbuat 
jilemine en derin ve kalbi 
şükran hislerimizi takdim ey-
leriz. Zevcesi 

Sümbül 

filmi için sey'r ... i . in sun'i o~du
gu lıuk!un<lald fi trini bertaraf 
eden uir ihtiyat ile fevkalade 
Lir fon ve teknik snrf ve 

iııt·rnal edi!mi,lir 

• 
ınema ar 

~~G::S:=ı!~Zii!::'.2!!1 Dilnyanın en büyük tenoru m:l;::::!E:ii:::Jm•lll"'I 
RICHARD TAUBER 

Elyeym M A J 1 K S 1 N E M A S 1 N D A 
FRANZ LEHAR' ın en a-üzel eıeri olup aahnede bizzat göründü,a 

NEŞELER DiYARI 
Filminde büyük muvaffakiyct kazanıyor. RICARD TAUBER ~~ 
muazzam ve zengin mizansenli eaerin muhtevi oldutu litif şar 1rı1 
lnn okadar ~üzel teganni ediyor ki kendisi tiyatroda oldu»-

gibi kemali tehalükle ülkışlanıyor. 

Bugün Şehzadebaşı 

M AN U E A 
RONALD KOLMAN' ın yegane rakibi VARNER BAKSTER, MAR~ 
DUNKAN, ANTONEO MORENO tarafından temsil edilmiş seslıı 
sözlü ve birçok bpanyolca şarkılarile dolu hakiki aşk ve aergüıe~~ 
filmi. Ayrıca FOX JURNAL halihazır dünya havadislet' 

Matineler 11,30 - 2 - 4,30 - 6, 15 

EMiL JANNINGS 

GA.{Y COOPER vcESTHER RALSTON 

A AN 
cmsals1~ ff minin •:ıpi kabili Jdyas 

nrtTallcrıaır. Onumu:taclii lıafla 

tarafından mu,·affakıy&lle gös
terilen ve herlıa'de gidip 

göreceğiniz 

s y 
filminden bal:scdiliyor. İlaveten: 
Zengin varyete programı MA
HİR MA YI\ UNLAR büyük 
eğlence ve AS S O ve J AN A 

I Tiyatro Ve Sinema}!; 

DARÜLBEDA YI TEMSİLL~ 
Bugü:kş:;:, bu ISTAHilUL BEi.Bil~ 

~~::·~~;}: ~~ ~ ~~ 
sım Ve Ben 1111 
' Komedi 3 p rdo 

Yazan: Louia 
Verneuil ve 

Gcorgca Berr 
Nakleden: Mcbru· 

re Hurşit H. 

1111 

11111111 
ALKAZAR - Bağdat Hırsıu !iı' 
ALEMDAR - !wperatorlçeuln ytİS 
A S R - Stbcrya 
AUTIS riK - Dağ Çocukları 
ETUV AL - fmp:ıratorun Yaveri cıl 
ELHAMRA - Cennet Yolu (Airnıı:ııı 
EKLE R - Yunan ti)'atro truy,t' 
FRAl'1Sll - Yunan Opcretlı 

lstanbul 
GLORY A - Öldüren Adam 
HiLAL - Panama korıı:ınlan tatf 
M A J 1 K - Neş'cler Diynn \" 

Tavbcr) _,J 
M E L E K - Cennet Yolu (Fraol19' 
!'.~lı.LET T. - Naşit 8. 
l\U.Lt - Kadanlara lnanmaııs 

1 
FERAH - Varyete &ıtıll" 
OP ~ı{A - Halt& Ustüva Güneşi .tV''JJ 
SÜREYYA - ( Kadık8y) PlyııoF 

bir kndın b'~ 
( HALE Oııktıdar >- Ölüm ~ 

Ş~hzadcbaşında 

Fer ah sinemada ı 
Bugtin bu gece Hermine J{I ,1 

lıonıcrl, 2 filim, yaryete, tiyatro ı:ııe'' 
meşhur Çingenelrr 

"l ikramiyeler. 
l]E~~l:i::l~~~~CE~ 

Operetlerin en şen, en güzeli olan 

YOLU CENNET 
( Le Chemin du Paradis ) 

MELEK'te 
TANKSTELLE 

ELHAMRADA 
, Fransızca o'arak Almanca olarak 

HENRY GARA1 VILLY FRITSCH 
LILIAN HARVEY LILIAN HARVEY 

OLGA TCHEKOVA OLGA TCHEKOVA 
tarafından temsil edilmektedir. 

FOX JURNAL: MiS Türki, MiS Avrupa ve saire halihaZtr bünya 
~~U!P'.ı.:K:-r.ii! Biletlerinizi alırken müsabaka kuponlarını isteyiniz. 

,.. tJI' 
Sahile gelmiş, gemilereA;if~ 

mıştık. Emir verdim. ,,~ 
V cncyro ile prenseai kaın• il'I 
kapattırdım. Biraz ıonra ~e~i~~ 
demir aldırarak Azak e .ı f ,1 
doğru hareket ettik. Herşefj,.ı 
luna koyduktan sonra 
Kelleyi çağırdım: 1,ıet" - Kelle, dedim, ben el 1 
görüşeceğim. Sen gemilere 
kulak ol. 
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Komi eciler, Faciadan Sonra Kaç
ınanın olayını Nasıl Buldular? .. 

Hakkı Malı/aztlar - 89 - Yazan: L.Jga Şak;,. 
a, Ben. bu fikri kuvvetsiz l receklerdi. Eğer ba mnddet re•olverlerle mücehhez bulu-
'1lduoı. Bomba, lüzumu kadar zarfında, bombanın tabrio sa- nacaklardı. Tahrip sahasını q
~k yapmıyacak ve tahri· hasından uzakıa,abiJirlerae, ne mıya muvaffak olsalar bile. 
t:tta z olacaktı. Buna bina- ıı.ı... Uzaklaşamadıklan ta~- gene tanınmak ve tutulmak 
L· • arabacı iskemlesinin ala- dırde onlar da mahvolacak ve ihtimalleri vardı. işte o zaman 
d~e~eği derecede büyük bir bombanın kurbanla.n arasına son kurşuna kadar kendilerini 
tavnı_ır sa~dık yaphnlmasını kanşacak~ardı. Ay~ı zamanda müdafaa edecek ve son kur
c1ı ~ sıy~ ~ttim. Bu demir san- hem Robın,. hem Lipa ve hem JUnlarla da birbirlerini öldüre· 
bı ıkn ı~ı~e yalnız melinit koy- de arabayı ıdare edecek ola~ rck elo geçmiyeceklerdi. 

Zürri Evkaflar 
Yunanistanda Bırakılan 

Evkaf Ne Oluyor? 
Ankara, 5 (Hususi) - Gııy• 

ri mübadillerin Yunanistanc!a 
terkettikleri zilrri evkafla ter
kedilmi' olan memleketl~rdeki 
evkafın hususi ve ahdi VcWyet
leri Maliye vekaletinden mnte
ıekkil komisyon tarafından 
tetkik olunup böyle •akıflar için 
bir hak kabul edilerek bir 
rapor baıırlanmıı •e Heyeti 
vckileye aevkedilmiştir. 

Rapor Heyeti vekilece lca
bul edilirse ga!1rİ mübadiller 
z:Urri evkaflan üzerindeki hak
larından istifade edebilecek-
lerdir. d .. a kafı değildi. Buna (klorat Kirkor Varşam, seri ateşlı (Arkası var ) 

P:tl Potas) koymak, melinitin -----=--~"""""'""""'~,...,,=-----=-~===-:~-=~--------=.,.,..,-=---,,_.-..,., 
~b. arna tesirini nrttırauığı 
c.• 1 

( Mitray ) denilen demir :f çal arını da karıştıracak 
ribrsak, demir sandığın tah
al atını birkaç misli arttırmış 
ti a~aktık. Arkadaşlar, bu fik
rn'f'f11 derhal kabul ettiler. De· 
il ır sandığı, Paşa bahçeli (Milto) 
d t (Manol) isminde iki Rum 

(SON POSTA) 
İştirak 

nın İkraııJİyeli Tombala Oyu 
Ediniz Kazanırsınız ... 

una 

t e~~ciye yaptırdık. Elektrik Ayan •kisinden itihar~n gaze- ı intihap e~erse, .okadar. karie 
aittı atını da bu işte mahareti temizin yedinci sayfaımda tom- mutlaka bır hedıye verılecek· 

an Vahan bizzat yaptı. bala_ ka.rt!arı dercetmire başladık. tir. Bu karilerin adedi kaç 
.... lBbu· esnada sureti mahsusada ilk srun_ ıkı t.ane _neşre~ıle!' ~u ka~t- olursa olsun! 
"" d l 1 tar, muteakıp gun knrıJerJm ıze bır • . • N I • 
t be len Kirkor Varşam s- :co}aylık olmak.ü_:ı:cre_.ayr:.ca ik~c~f'I- Hedıyelerımız e erdır? 
~:fk~la .geldi. Kirkor, milli kı. ka~tı? da ılavcsıle d~rdc ıb.lağ 7 _ Hediyelerimiz arasında 

uresıne pek merbut ol- edılmışb. Bunun •ebebı, karıle- • k l l 
!ıı rimize tombala karta tedariki muhtclıf ıymette O an ar var
le atta beraber, zevcesi (Sabin) imkanını kolaylaşbrmal-h. Ayan dır. Bir~nci hediye naklen (150) 
k ·ı ayınpederi Hristofor Mi- dördünden itibaren bu kartfar iki- liradır. ikinci hediye mükernmel 
.... ~1 Yanın intikamını almak şer, ikişer dercedilerek bu urt-tle bir gramofon makinesidir. Ü
t~tn de yanıp tutuşuyordı. Bü- on i~iyc ibl~V. o'u'!acak, kar!larm çüncil hediye ( 50) lira, dör• 
Un tert•b tı 1 tt k Ç k ncşra de bıtecektir. d'" .. h d. b' d k. rn l a an a ı . o Sayı hcsabile gaz!tedc çıkan un.cu e. ıy.e ır. ra yo rna. ı-
'~dafık buldu ve derhal ileri kartlar ( 14 ) c baliğ 'ılacaksa ncsı, beşıncı hedı_ye ( ~5 ) lıra 
ti 1• En mühim vazifeyi üze- d'l bunların ikisi, ilk gün çı- nakit, altmcı hedıye hır altın 

ne aldı. kan bir ve iki numaralı kaı tların saattir. Hediyeler arasında kıy-
•t I<e~disi esasen araba idare ~i~ defaya mahsus tek~arı olduğu meti (50) lira ile ( 15) lira ara-
" tnes . b 1 d o n d l ıçan ka!e alınmamak lazımdır. d w. k k k d İtib ını i iyor u. g n en 2 _ "SON POSTA,, bu sında egış~n er e , a m ve 
, aren Mığırdıçla beraber kartlann neşri hitan bcUuktao çocuklara aıt pek çok eşya 
<)tabaya binerek selamlığa gi- sonra, tombala numaralarını vardır. 
la~n yollan öğrenmiye baş- ihtiva eden kutudan hergün Hediye asll Dagıtllacak ? 

A ( 2 ) iki numara çek~cek, ve 8 - Tombala kağıtları olan 
k l rtık, yapılacak hiçbir şey gazetede ilfm edecektir. . . her kari mutlaka bir hediye 
S a.nıarnışb. Herşey hazırdı. 3 - Bu numaralan elinızde kazanacaktır, fakat bu bediz \J.t kast günü kararlaştırıldı. bulunan on iki karttan ~a.ni!- yelerin kıymetleri muhteliftir. 
Pde\rcern ( Anna Nellens ) ile sinde bulursanız üzerlerım çı• Bunlan nasıl taksim edeceğiz?. 
ttiİdanı Sofiyi, Silviyoriçi de- iiniz. "SON POSTA" bunu da dü-
n en V aham, arabacı Mıgırdıç 4 - Aradan bir müddet şündü, ve iyi bir usul buldu. 
1r:_ seyis Yervanb, her ihtimale geçtiği vakit birçok numara g -Matbaada kartının tas
(V:'' vak'adan on gün evvel çekilmiş olacaktır. O zaman dik ettirirken o karta mahsus 
keJYatıa ) ya yolladık ve tehli- kartlanm:za bakınız. Bunlardan bir de seri numarası alnuşbnn. 
be ~n uzaklaştırdık. Burada, bnzılanmn dolrnıya yaklaştığı- Kağdmız tombalaya kazr.ndığı 
~~nıle beraber, Lipa Rips, nı bazılarında ise çizilmemiş zaman yine ayni günde, ayni 
Va,..,tnazcl Robina Fayn, Kirkor bk miktar boş yer kaldığını sinema binasında. bu seri 
Lip;a.'!1 kalmıştı. Robina F ayn! göreceksiniz. numaralan üzerinden ikinci 
h· ile beraber, en tehlikelı Kendi kendinize düşününüz:, bir kur'a çekilecek, luızan
h:~şi deruhte etmişlerdi. Bom· acaba bu kartlardan hangisi dığınız hediyenin cinsi bu 
Ctk 11 saatini onlar tanzim ede- daha çabuk dolacak, yani kur' ada anlaşılncakhr. 
~y Ve elektriğe cereyan ve- kazanacak? Bittabi bilemezsi- Me1:ela kur'a kutusundan, 

niz. Bunu tayin etmek sadece farzedelim, evvelfı ( 8 ) nu-
ıldız Bı.lmece- taliin ve tesadüfün elindedir. mara çekildi, hediyelerin liste

Oyunun zevki de, heyecanı da sine babtımz, bu ( 8 ) numa-
tlıizj Hal edenler işte asıı bu noktadadır. rada < ıso > lira yazılıdır. 

5 - Tombala oyunu bu Şu halde bu (8) sıra No. sı 

mış demektir. Kuponunutu 
gösterip mükafatı alacaksınız. 
Devam ediyoruz.: 

ikinci olarak (12)numara çık
h, hediye listesine baktımz,,( ~ 2) 
numaranın hizasına bir altın 
saat konulmuştur. Demek bir 
albn saat kazanmışsırızdı:. 
Kuponunuzu gösterip hediy'"'
nizi alacaksınız. 

eccanen Bir De Si!'!ema 
Seyredeceltsiniı 

Yukarda kaydettik: Tertip 
~ltiğimiz eğlenceye iştirak icin 
hiçbir zahmet yoktur. Yapa
cağınız bütün iş, kuponları ile 
birlikte tombala kartlarını kes-
mek, sonra gazetede bergün 
neşredilecek olan numarala
ra bakarak kartları doldur
mak ve nihayet bir gün 
sinemaya gelerek mütebaki 
numara!ann çekilmesinde hazır 
bulunmak, fazla olarak hedi
yenizi almak ve meccanen 
bir de sinema seyretmektir. 

Mnamafib sinemaya gelmek 
için, mesela taşra karilerimiz 
de olduğu iibi bir mecburiyet 
yoktur. 

Siuemadn çekilecek numara-
lar ertesi giln gazetede ilin 
edilecektir, bakar, anlar, kar:ı 
tamun kazandığını görürseni
elinizde bulunan seri numara
sını okuyarak, mükafat listesi
ne bakar, hediyenizin ne ol-
duğunu da anhyabilirsiniz. 

Diltkat 
Kuponlar gazetenin baş 

tarafın ~adır. 8. (I)linkn nüshadan mabat) noktaya geldiği zaman, (SON kimde ise o ( 150) lira kaıan-
l~r A POSTA) numu~an pkm~e ~~~~~~~~~~h~~~=N~~~9~~~~~~~ 

l ltll~ rtist Karii .Kazananlar fasıla verecek ve size fUDU IJ&v a o. 
:•tıbl&J ~1tnektcbl bqlncl aınıf Ha1lm, söyliyecektir: 
ttllt1-t ncJ 1 k mektep bqlacl sanı~ L• Lf ı· • d b l ,an on 

veren Avukat Hikmet B. ';:ııtlı, • ıı Kaaımpaşa bakkal sokak 14 u en e IDl1: e u u 
~, ' ... k ıehlr ı..uı 366 Rqit, An- iki karttan hangisinin daha ça-
A.llıt.Jı ~ek lisesi 157 ŞllkJ'O. E.rkc1' buk dolacağına hükmediyor~-
!:~ fab~•~ mektebi Muı:affer, latanbul iZ nou alıkoyunuz, dig .. er on hır 

are memurlarmdan meb'us 
çilmesine ihtimal verilemez. 

( Devamı 3 üncü sayfada 1 
Avukat Ragıp Beyi tutmuşlar
dır. Bu avukatlarla görüştük. 

tft•dı "'••ı K611m, pş,.golll Fnlln 
:~·cu'°kal& 14 Mcllhat, Ankara adll1e <arb yırlımz ve alıkoyduğunuz 
~ ~-. a:uhuebe m .muı lanııa"'-11 :..'-• lcartı bergUn ncşreduecek 

~rı.'J' >'otlu 12 ncl llk m~ktep S4t o'an kuponlarla birlikte mat-
~ "'lltpt., Fat h Çelebi bımum Nııcly.- 1anmıza getiriniz veya gön-
~ 'ta 8ta Amerikoa mektcbl Mehmet 

tiıt,bı i'A'luıpıanında 4 Avni, Görlepc :leriniz. Buna mukabil mat-
hlaJ_,, 

1
1; lilkmct Ziya, Bcylcrbe> 1 11rıı baa, intihap ettiğiniz knrh 

~tp 52 
8

1ilent, Hahcıotlu btrlnd Ok tasdik edecek, fazla olarak o 
.a •arı 110 Nenat, lıtanbuı kıı: llscııl 66 ·karta mahsus bir "sıra" numa· 
"'ıtlı. ;a 71lk.da Dk mektebi r;ıruf 2 Nejr t 
ıııı L Po.t k rası verecektir. 1( tııı.tcbı 

241 
n utusu No. 22, Vefa orta 

L_tıııaı, p 
1 

Şemsettin, Galata topçulu 6 - Kartların tebdili mua• 
~. ıı 0 1

• mektebi 131 Muatama, An· melesi hitam buldugu· gün 
tt1t ·~ı N t- tlt 0" o. 1S3 Milnlir, Ankara "SON POSTAn bütün karile-

ıııt.,._d• lllcktcbl 294 Rafıp, Ankara • • eh • • · bil "k • 
te.tııı•laııı • No. 22 Ö&demlr Ahmet, nnı f rımızın en yu ıınc-
~U!tt tc, ~clt Tepebqı caddcal No. 14 malanndan birine çağıracak ve 
ıe.~•h• tıf lrııc Kara ağaç ilk mektebi karilerinin huzurunda, Noter 
4 1 Nc.25 ıa;!•fa. Ş!fll Meşrutiyet mahal- memurunun da kontrolil albn
i3 F'lkrct kaınıt,, Vefa orta mektebi No. da mütebaki tombala numara-
1( lrıdnıı l<ı ıt.ıltoprak No,8-2 Kemalcttl~ lannı çekecek, sinemada bu• 
l 'dık51 G 1, 

0 rta mektebi 55ı Mabu, d al • • 
fıt. l:ıl 309 ~ıl Mustafa Kemal P&fa mek- lunmıyanlann uym an ıçın 

B ece 
acaktı:r 
l Paşanın tasdikine arzet-

lştir. . . 
F ahrettin Paşa şımdı bu 
Lrarlan tetkik ile meşguldür. 
Hapis cezasına duçar olan

r arasında bu civara mensup 
llunanlar müddetlerini kısmen 
anisa ve kısmen de Bah
ısir hapiaanelerinde geçire
klerdir. 

ı_ Sabah edtm, Vefa ortaJ mektebi ertesi gUn ilin edecek ve ka-
t l:ıı 203 ~~~lq· Ankara Gaı:t ilk mek- ıanan her kariine mutlaka bir Tokat Meclisi Açlldı 
tt•ı:ııy~ it cyınan Zc•l, lıtanbul Pcr- hediye verecektir. 
\l l:ıı ••ıııf ;c·~ !Ol Cevt, Tlc.ret m .. - Kaç K·ış"ı Kazanacak? 
l .h ""trı 9 Behçet, Oaklldar lhu-
tbı n2 :;a 14 Kluıu, Vafa orta ..... ı\- Bin mi, beş bin mi, OD bin 
htı illu •n:.ı•, hnılr Maarif mtıdürl- mi burasını kestirmek bu da
l'ltc.1t Ol1a plcrlnJen Ş!lkran, OskOdar 

lttehı ıı;'ttcbl 168 lhıan, Slllfke orta kikada mllmkiln değildir. Fa
\.qtbl - .. dtJ, L~anbul erkek mwıl.Im kat tekrar edelim: En çabuk 

• ı.. Netet Bo7 •• Hu.unl:a. dolacak olan karb kaç kifİ 

Tokat, (H. M.) - Tokat 
ıumi meclisi açıldı. Bu mü
sebetle valimiz Ali Rıza B. 
r nutuk söyledi. Halk, umumi 
eclisin, vilayetin ihtiyaçlarım 
tmin edeceği ve bir kısım 
ılların bu sene muhakkak 
tptmlacağı kanaatindedir. 

Onlar da bu işte birçok karı
şık meseleler bulunduğunu 
gizliyemiyorlar. 

Avukat Ragıp Beyin beya-
natına göre bu mesele eşhası 
hükmiye meselesidir. Eşhası 
hükmiye kanunu (329 -530) 
ııenesi zarfında eşhas nezdin
deki emlakin intikal muame-
lesini yaphrmıya mcsağ veri
yordu. Fakat papaslann zap
tettikleri eınl ak in intikal mua
melesi o sene zarfında yapıl
cnamıştır. işte asıl mesele bu
radan sakatlık göstermektedir. 

Galatasaray lıtf z? J 
Fenerbalıçe Mi ? 

20 Martta, bu iki mühim 
kulUhUmüz arasında yapılacak 
maç hakkında sporcu kari
lerimiz için bir müsabaka 
bazırlndık. Şartlarmı, müka
fatlarını, hangi suallere cevap 
vermek lazınıgeldiğini 6 ıncı 
sayfamızda okuyunuz. 

1 

Kuponlarımız başladı. 
Üçüncü sayfadan kesiniz. ___ _. 

Sayta J 

·--. 
( 

·Bu Sütunda Hergün 
Yazan: Ömer Segfellin __ _. 

AŞK VE AYAK 
PARMAKLARI 

Asıma Htınıaıeferuliden Hasana M•ktap 
G>Qnldl pıTÇanan btıU.a11) 1 nnı tabii bir el gibi kullame 

• Asıma Hanım çok zen- yordun. 
~n ve hayli güzel bir - Yirminci asnn orta yc-
ı-eııç kadındır. Muhitinde rinde, diyorum, hilkatten, yahut 
her erkek: ı:-ibi Hıısan 
Bey dr. ona meftun oluyor tekamülden şukadar yüz bin 
ve ı;ünü11 birinde güzel sene sonra .•• 
kndınla evlenmek aaade- Ve titriyordt m. Hastalao-
tire eri,ror. dım. Sen beni yere seren dar-
F:ıkat birg-ün Hasan Bey, benin ne olduğunu asla bil· 
karısını terkediyor ve: 
- Benden niçin ayrıldın? mi yordun. Yattığımız zaman 
diyen karısına s ~hepleri buruşan gömleğini ayağmm 
h:a!ı ediyor. Bu iz&.attan parmaklarile tutup çekiyor-

1•şıhyor ki: dun. Ve ben bunu duyun::a 
.an bey, profil merak- dişlerimi sıkıyor, tekrar titre

lts1dlr. Hcrkuin •ur.at.ını miye başlıyordum. Gene anla• 
bir !ıyvan şekline bcnıct-
mck onun çocukluktan 
beri aüri.p gelen bir iti~·a
dıdar. Fakat f'asa:ı Bey 
l'COÇ karasının yÜıÜne 
gün!erce dikk.:ıt etli?i 
balcc onun prof:linde hiç· 
bir hnyvnnm hini aıöre
miyor. Fakat. .. ,, 

Domuz profilli yer, içer, 
keyfine bakar. 

Kadınların da hepsi erkek
ler gibi bir hayvandır. Onlar
da &a mutlaka bir hayva-
'lln pro5li vardır. Şi man, 
koc:ımz.n memeli, dalgın ve 
ağır bir kadın tamamile bir 
inektir. Zayıf, huysuz, esmer, 
çirkin, fakat yalmz göz' eri gü
zel bir kadın keçidir. En gü· 
zelleri çalıkuşu, kanarya, 
nemse tavuğu profilinde olan-
lardır. Bu üç profilin hiçbirisi 
Jcnde yoktur. Geçen yazdı. 
lık defa Fenerde birbirimize 
rasgelmiştik. Ben hemen 
senin profilini aradım, fakat 
bulamadımdı. 

- Ah acaba ne? ••• 
Diyor, yüzüne bakıp bakıp 

bulamayınca seni sevmiye baı· 
lıyordum. Mndemki aende bir 
hayvan profili yoktu. O halde 
insanların, kadınların... Sende 
hiçbir hayvan profili olmadığı 
içirı hiçbir hayvan nhlAkı, hiçbir 
hayvan tabiati de yoktu. Yal
lllZ gene şüpheye düşüyor: 

- Aldanıyorum, onda da 
bir profil val, ama ben göre
miyorum, ben farkına varamı-
yorum •.• 

Diyordum. lzdivacımu.dan 
evvel, muhabbet günlerinde 
senin yllzilne uzun uzun da-
h.şlanmı ihtimal aşk buhran1an 
saruyordun. Hayır. Ben hep 
senin profilini anyor ve seni 
hiçbir şeye bezetemiyordum. 
Profilini bulamayınca seni se
verdim ve galba sen de beni. •• 
Altı ay nekadar bot bir ha
yat geçirdik. Tabii hatırlarsın. 
Fakat bir sabah... Ah keşke 
ıenden evvel kalkmıyaydım .• 
Erken kalkmış ve pencerenin 
yanına oturmu~tum. Sen de 
bili yatıyordun. 

- Bu ne tembellik .•• 
Dedim. Doğnıldun, giyindin 

ve karyolanın içine oturdun. 
Hava biraz serindi. Yanan 
ıoba daha odayı ısıtmamışb. 
Birden yüreğim çarpmıya baş-
ladı. Boğuluyor gibi oluyor
dum. Sen terliklerinin üzeı ine 
düşmnı olan mor çoraplann
dan birisini sağ ayağının par-
maklarile tuttun. Y ukan kal
dırdan ve yata~ın içine otura
rak giydin. Çorabın öbür eşini 
yerden almak için, sol nyağmı 
uzatıyordun. Görmemek için 
yiizümil çevirdim. Evet, ı;üzel 
kadın, sen ayağının parmaltla-

mı yor: 
- Galba bava ıoğuk, tlşu. 

yonun işte ...•• 
Diyordun. Gene bir sabah 

sobanın önündeki koltuğa o .. 
turmuştun, ayaklarında ço• 
rap yoktu. Yine kalbim 
atmıyıt 1>aşladı. AyağıoıD 
pannald.ırilc sobamn he-
nüz ısmmıyan kapağını açıyor. 
kımı!damıyarak bakıyor, tekrar 
kapıyordu!l. Sonra yine birgüıı 
sevgili kedin ayaklarınla oyna.
yordn. Daha çoraplarını giymeı 
mi7tin. Yüreğim hopladı. Fa• 
kat dişimi sıktım. Baktım, e-
nin ayaklarının parmaklan 
uzundu. Hem biraz fazla 
uzundu. Bu uzun parmakla-. 
nnla kediyi kol!anndıın tutu-t 
yor, kuçnk bir çocuk gibi ha· 
vaya kaldırıyordun. Adeta ayak 
lannı, ellerin fibi, hatta elle
rinden daha iyi kullanıyordun. 

Gözlerimi yüzilne kaldırdıD7 
ve o An okadar arayıp ta' 
bulamadığım profilini g6rdilm> 
sen maymundun.. Alnın daı 
ve biraz ağzın ileriye çıkıkL 
Güzel ve parlak cildin bu 
maymun iskeletini tam mil. .. 
örtemiyordu. Hele aynklann .. 
Aman yarabbi.. TJpkı bir mny 
munun ilçüncil ve dördünci> 
elleridi. Sen, az daha ga; reı 
etsen yerden çoraplarını almak 
sobanın kapağım çmak, ) ' r 

ganını ve gömleğini düzclbıı ~ ,. 
kediyi tutup havaya kaldırın~!; 

değil, hatta ayaklannın btı 

uzun ve tckimül etmemiş par
maklarilo yemek yiyebilecek, 
hatta piyano çnlabilecektin. O 
vakit enden ürktüm. Bir dah 
seninle bir yata~a girmem. 
Kendimi balta girmemiş bir 
ormanda zannediyor, kendimi 
kablettarih mahlüklardan biı 
nesnas ile evlemoişim amq. 

yoı-dum. 
Yirminci asırd vtlcudunda 

kablettarihi azalan olan, bpla 
bugünün maymunlan gibi ayak
lannı el diye kullanan, teki .. 
mili etmemiş bir mahluktan, 
yani enden kaçbm, uzaklaş
bm.. El gibi kullandığın bu 
ayaklarından bir tanesini şimdi 
kalbinin üzer.ne koy ve öyle 
hükmet. Artık seni sevm• 
mekte haklı değil miyim 1 

3 
Asıma Hanımefendiden HuB.DI 

tclzraf: 

- Gaget Müstacel -
Mektubunu okumadan yırt

bm, senden nefret ederim. 
Salan bir daha bana mekh p 
göndermiye kalkma.. Sonn 
fenn olursun .•. 



Maarif Cemiyeti Piyan-il 
kosunda Kazanan Nu
m ar al arın Neşrine 
Devam Ecliyoruz 

Salon Takım, Mendil Kazananlar 

Kazananlar 12376 74555 7466 4278 
54281 70364 30644 68129 

'64925 26359 14386 11555 17006 5221 
2003 127 5591 11743 

Battaniye Kazananlar 1525 49681 35162 48578 
17931 44897 60062 62983 

15321 72073 53444 40022 16034 4540 

Briyantin kazananlar 
11682 38891 13586 39619 
3228 57004 41914 9028 

f 447 4329 40389 36800 31617 27035 61317 63463 
275''; 39457 44999 103 63505 22467 6904 50891 

13452 18891 38134 74929 38ıo2 49472 74042 65563 
46391 34120 5630 7l8S6 3054 1373 63174 68464 
27162 37454 68481 52711 4~~9 73838 28840 33459 
62975 42775 17958 15521 29813 72147 

Boyun Atkısı Kazananlar 65797 59790 68590 9551 
8871 2203 13611 8387 31898 17612 36675 46646 
6453 1931 66895 15793 33205 63394 12226 55154 
Fildikoz Fanile kazananlar 51389 33894 55345 57848 

IQ'763 30728 260'l3 61478 20353 2019 68000 16604 

Peçete Kazananlar 7522 33516 21516 64342 
2526 69648 62999 42058 

87551 34504 €6675 72650 
Erkek ve kadın çorabı 769 16964 13277 49188 

15170 11771 36726 71651 2405 43925 66333 61069 
28329 70332 70447 52823 21949 1550 74448 30495 
69725 123 51480 13945 69479 58246 14465 45521 
62846 2302 22571 18497 4031 24335 14936 28918 
45701 57400 65782 71185 44794 43206 3422 74!628 
11770 4664 60884 68006 7630 39122 6293 64404 
23378 l0203 54722 68036 70954 47046 44421 12043 
38908 8948 41616 72037 22007 19638 53685 12825 
3328 59965 65213 54159 62347 55982 6I014 45338 

30645 29790 72854 63477 59502 70381 63330 46493 
50045 17675 2290 67024 21285 36808 57084 32653 
9425 68742 28107 19772 14743 24838 62765 31255 

18687 5492 52418 22211 45237 16397 

Podra Kazananlar 
87 53858 27659 91955 

.j..:\363 18216 70'l29 8469 
12846 61019 21390 31329 7604 55454 14314 66104 
64436 2931 63416 64793 6902 
'9373 72313 8951 42879 
..6303 61741 73813 32660 

' 
Kıra vat Kazananlar 

39100 18825 25252 32140 
22331 28896 6795 22708 30220 2633 541 27463 543l9 31385 50755 56133 

Tırnak Cilisı Kazananlar 10039 64996 14387 37806 

la543 13480 38832 5'3295 34528 72742 25774 67094 

441 52914 7703 69691 36334 579'l8 34761 69008 

23449 29755 6199'l 70997 14512 4441 69914 20244 

~76 43860 18975 40'l06 
25904 700:13 23700 16382 

47682 57566 61348 19323 66108 
44588 24460 17669 60046 

Sürme Kazanalar 18844 11641 9193 e241 

.t0988 68902 4497 6262 38905 29564 50017 64061 

5655 4822 32537 56711 35096 

4848 29778 58556 40375 
Kütahya Vazosu KHananlar a849 00823 36518 14900 

34437 74490 65573 7821 4995 66262 12844 18598 
47891 37507 33586 35665 Kütahya Sürahisi Kazananlar 
4S957 29531 5084 10813 

4627 12074 2892 30142 24307 27011 
65879 66919 1060 67446 Sürahi, Tabak Kazananlar 
3i048 3489 2295 16716 
41130 10992 52514 16949 57237 69375 50781 57272 
11719 1664 72333 44461 42246 24503 4662J 53370 

13867 38618 17547 41730 5050 

16284 s.c820 51464 56916 Önlük Kazananlar 
6785 

37334 63483 
Çanta Kazananlar 

Diş Pastası Kazananlar 

SöR. POSTA 

VAPURLAR il 
Şark laUbbarab tlcarlr• ml••HHll 

ISTANBUL 

Cuma 

Bugün Beklenilen 

Vapurlar 
Dumlupınar - Türk • Riıedea 
Hilil • Türk • Cideden 
Nilüfer • • Mudanya, Gem· 

tikten 
Aaairya • ltalyan • Batumdan 
Recele Karol • Romanya • 

Köstenceden 
İlit • Rua - Odesadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Anafarta - Türk Antalya, Mer· 

sine 
Marmara • Türk • Mudanya 

Gemliğe 

Kırlangıç • Tiirk - lımite 
Grekland • laveç - Kö5tenceye 
Iloania - Jngiliz • Llverbula 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
B.,, B. 2362 .Şube acentesi: Sir-
ked Mühürdar zade hanı 1. 274) 

Bozcaada Postası 
( EREGLI ) vapuru 8 

mart Pazar 17 de 
İdare rıhtımından Gelibolu. 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, 
Bozcaada'ya kalkacaktır. 

f ADIKZADE BİRADERLERi 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

SAKARYA 
~a~~r;: PAZAR 

günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle Zongul
dak, İnebolu. Ayancık, Sam
sun, Ordu, Gireson, · rabzon 
Sürmene ve R;zeye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altmda 
acentaJığma müracaat. 

Telefon İs. 2134 

Yeni Neşrigat -----
Türkspor Çıkh 

Yazı, resim, enstantaneler 
Avusturya • İtalya maçiarmm 
1kunmamış tafsilatı. Son haf
taki Şilt maçları. Meşhur 

tenisçi Tilden profesyonel oldu. 
İzmirde yapılacak maçlar. Yu
nan güreşçilerile Türk güre · 
çileri arasn.da yapı a ı k 

müsabakalar. Sekiz sahıf eıı 
bir sinema ilavesi vardır. 

1stanbul ikinci İcra Memur· 
uğun dan: Bir borçtan dolayı 

~--"--
m 
aşteriyi celbeder. 

f iE 

Bir KUMBARA Alarak tn 
Çocuğunuzu Sevindiriniz .•• 

jTüRKIYE iŞ BANKASI 1 

. 
IŞIK TERZİ MEKTEBi 

Hommel'in Hematog~"0 '1 
Sağlam gençlik, ve mes'ut bir ihtiyarlık 
temin eder. Zafıyeti umumiye, Nevrasteni 
iştahasızlık ha atmda grip veya lebosadan 
sonraki nekahat devrelerinde şayanı 
tavsiyedir. Bütün ecza depolarile eczane
lerde bulunur. Umumi vekili: K. Keçyan, 

lstanbul • Cermanvan Han 
« 2* ;., 

Büy··k Tmyyare 
Piyankosu 

2 nci keşide 11mart1931 dedir 
~ c:, 1 1., ı.:. .1 

( Le Chemin du P2 )• 
MELEK 

H E N. ~·v·zr• ~arj ı• 
LILIAN H 

OLGA TCH ' 

• 
ramıye 

ADIR 

Satılık Eczane 
lie}oğ lunun en işlek ve mühİ~ 

bir mt: vkiinde bulunan bir ecı.all 
acele aatıJıktır. Be} oğlunda AIJ' . .,, 
hamamında Ertıığrul Eczane•1 

miira .. aat. ~ 

l cuu;ı .. ı ~a .c.cı n<:ı mahaHesınde ,O 
No. hanede Abdi Heye 

lstanbu. 7 inci icaaından: Milt' 
rünnisa hanımdan a l a.;:ağınız ol•~ 
mebla~ın tahaili hakkında E.,ka 

j mahkemeainden iatihsal ve daire" 

ı 
ye mevdu 2 nisan 315 tarihli ilr 
mın takip olunmamaaına bin••' 

• alacağın temini için mumaileyh"' 
't nın gayri menkulesine mevzu h•.,, 

zin fekki talep ve mülga icl1 

kanununun 118 inci madde•l11' 

tevfikan tarafınıza gönderilen jb' 

barnıımenin ikametgihınızın r11ef 
bu liycti haaebiıe teblit olundl~ 
masana ve ilanen teblırat ifa••~ 
karar verilmesine binaen tatl 
ilandan itibaren bir ay ıarfıod' 
315 - 367 hukuk doaya nuın•'' 
111na müataslıiben daireye mllr•c" 
atla bir guna kanuni itiras el•'• 
mıyan olunmadığı takdirde ıı1~ . .,, 
bınızda haczin fek olunacatı 1 ~ 
barname makamına kaim olat• 
tebliğ° olunur. 

; icap eden izahat URNAL: MiS .5,000, 12,QQO, 
~~e~.n.am-e~b·n~z~im~~e·d·u~~~~~~-~~---B~ink•tl•ceri~riralıkikıamiye 

KOBAY ISTIYENLERE - tco~~ 
ihtiyac ı o an cok or beylerin tehr'-,6' 
nlnde Saray me)<!anı c•ddulnd• 
numaralı haneye müracaatlvı 

d mücadeleden sonra dü,manı tepe• 
r liyerek manastırı yıkmıya mu• 

etmiş, yanıma getirmi,ti. DiQ'eıı· R A L 1 K B ı· R 
esirleri kol kola bağladılar. Ber 

36t37 1476 59430 39415 
29542 31864 66419 17773 59285 -= vaffak olduk. Hem~n emir verdim: 

t 
Amiral ile burada konuşmadım 
Mntbiş intikamımı gemiye sak., v A R D ) R 

.,ı 
Ycvm11 Slyui, Havadi.a ve Halk ıııset 

&darc: latanbul, Nuruosmaolt• 

1a614 58134 8958 10693 Krem Kazananlar 
.UW24 34344 58716 4185 62551 68042 64901 
W/300 61222 23316 141 
"8145 52688 349'l4 31516 FJordamyoı Kazananlar 

57240 4675 62282 17280 16583 58919 46568 . 
7380 138« 63122 39978 Losyon Bozdaryan Kazananlar 

01334 9297 637 62890 32091 50069 13148 6349 
57f114 52601 25823 28131 28604 47429 60497 13078 
40803 8666 24483 52138 61087 57818 70828 26179 
14564 40850 42385 61044 

14338 21202 
81358 5()101 6761 23729 

Esans Kazananlar 30102 36484 4763 56517 
7 ıt26 13218 45845 72284 24318 40545 

" - Ate~! .. 
1. Ve bir dakika sonra bütün 
4 tarlalardan kızıl alevler fışkır

E mıya, ekinler ve ağaçlar yanmıya 
1 batladı. 

Ortalık darmaduman oldu. 
Hsana Kelle bir aralık benim ya
nımdan ayrıldı ve bir daha gözük
medi. Ben fazla endişe ediyordum: 
Ne oldu bunr? diye düşünüyor
dum. Fakat çok aürmedi. Kelle 

3 meydana çıktı. Hem de yanında 
mükemmel bir eairle beraberL. 

' Biıim KeUe Amiral Veneyroyu 
6 Joskıvrak yakalamıth• Bu gürültil 
3: araaıoda Maroniça da güzel Mak

real prenaeal ile babU1aı ulı' 

lıyordum. Yalnız kadınların bi·. 
zimle beraber gelmelerini mu· 
,.afık görmedim. Çünkü onla 
eziyetli dağ yürüyüşüne dayana 

mayıp ölür, giderlerdi. D H h • 
Kors:ınların yakaladığı diA-e1 f • Or Oflllll 

erkek esirlerden sağlam olanlan• Bclıoğukluju - Frcnıi ademi iktidar 
nı seçti:n, ötekileri scrbu bı· todavlh.ueal. Beyojlu Tokatllyan ya-
rakhm. nında Mektep sokak 35 Td •• BO. 3152 

Bu işleri bitirdikten sonra! 

orada fazla kalmadık. Geldiğimİll 
dağ yollarından geri döndük. Yol 
da göz ucilc hep amirali süzü 
yordum. 

Bir zamanlar gururundan geçi 
lemiyeo amiral, şimdi batın 
önüne etmif, kederli kederli yii· 

~ol sokajı 3S - JI 
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Gelenevrak gerJ verilmez. 
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