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ARE: ISTı4NBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAOI HERGÜN NESROLUNUR S O N P O S TA Hallan ıazildün Halle bununla 1r<Srür. 
SON POS :r A Halkın kulatıdır: Halk bununla işitir. 
S O N P O S T A Halkın d l l i d i n Haf le bununla aö ler. 

Oyunu 
Kupon ı 7 _J 

~ 

.FIR Si RİYASF. fN BİR KARI 
ngünkü Meb'uslara, Tekrar · 

İsteyip İstemedikleri 
·Meb'uS 

Sorulacaktır 

TAFSILATI OÇONCO 
SAYFAMIZDADIR. LOT

FEN OKUYUNUZ .• lnıak 
Ortasında İntihabat Tamamlanm~ş Ol(lcakl 

iintehibi Sani İntihabı İle Meb'usl 
eçınesi Arasındaki Müddet 5 Gün 
l>llıiJiye Vekiletinin per- • . 

di~. riin6 viliyetlere ı&n- ) 
latn..gı telgraf üzerine meb'us 
~ filen başladı. Tatil 
ttidaı • rağmen cuma gtinli 
~ hazırlıklar yapılmış ve 
~ ba~lanma emri kay
~ . ıklara, nahiye mOdür-
~ne telgrafla tamim edil-

'VU 0 

~edi Ayet daimt encnmenile 
' Ye encümeni yeni tevhit 
tld, .. nundan sonra birleşmif 
"tiy ~~an intihap heyeti tef
~ tainı dairni eocilmen azası 
~it . etnıektedir. Şimdi ayrıca 
''til&yet idare heyeti bu-

• ~ •dığı için ileri ıllrüldüğil 
rl" ~ 7eti teftişiyeye Yiliyet 

"iı el ~)'etinden de aza alma
Ogt,a değildir. 

D Cetveller Dagıhyor 
'tltı belediye daimi encll
)'Ptrı toplanarak hazırlıklannı 

U, ~ 'f •e bastınlan cetvelleri 
~e lllüdürlüklerine dağıt-

EB ' ' Cetveller bugün tama-
1( - ~ llılhalle muhtarlanna da· 

~ lcq. buıunacakbr. Cetveller 
~ llıdır: 
,, ile mahallenin erkek 
'-tilı'P Ulnumiyeıi, diğerine de 
~hakkım kazananlar 

t r. 
"'tih d~d •ba yalmz (18) yqım 
lltaıı erkekler ittirak ede-

intihap teftiş lıegetl ha 6f!flattan mürekkeptir. Agrıcu 
arasına gardımcı almamak kararındadır 

cektir. Belediye intihabında mubtarlan nahiye müdilrlcrinin 
olduğu gibi kadınlar iştirak yanlarında toplanarak intihap 
etmiyecek1erdir. Bu nretle işleri hakkında kendilerine 
doldurulan defterler mahalle malumat verilmi,tir. 
muhtarlan tarafından nahiye Bu mUnasebetle dlln bir 
mUdUrlerine verilecek ve mü- mubarririmiz vali muavini Fazlı 
dürler tarafından da. mahalle- Beyi görmüştür. Fazla Bey in
lere asılmak suretile (8) glln tihap işleri hakkında şunlan 
ilin edilecektir. aöylüyor: 

Bu müddet zarfında intihap "- Meb'us intihabı ftç gtln-
hakkına haiz olduğu halde denberi filen ve kanunen bar 
isimleri cetvellere ıeçmiyenler lamıştır. Mahalle muhtarlanna 
itiraz edecekler, itirazlan cetveller dağılm14br. Defterler 
makbul addedilmiycnlcr de liç gün içinde hazulanarak 
mahkemelere müracaatla hll- talik edilecektir. intihaba (18) 
kllm alacaklardır. yatmı ~itiren ve intiha~ ~-

kını haız olan erkekler 11tirak 
Muhtarlann Toplamşı edecektir. 

Diln ak9am bütOn mahalle ( Devamı 2 inci tayfada J 

T o M BALA 
17 

le lltnarası Dün Çekildi 
r8;t1arınızın içinde (17) 
11. J Numaraları Bulunuz 

81 
e Üzerlerini Çiziniz •• 

L "SOti Po 1 "'°lllı d ST A" tombala kart-
~lııttılt •tattıktan ıonra, ilk iki 
t L &Jl dü • 
'•tc( n çekti. Bu numa-

..ı_ lQ b' . 
-..ı d ırınciti ( 17 ) lkin-

l A ' ( 
81) dir 

~t1e.. . 
~ ~Uerlnlr.de baluoan 
-...., ' haıunız ve '.ba iki nu. 
~hı~ 'btihtt bulmaz 6zerlerinl 
~ce~ ~e nıGteakip lf'lnlerde çe• 
Mlllt. olıı1a numaraları bekle-

' ~ POST A'nın tombaluın-
dolan her kan utı- •-

...,_~-..kt m .. 
~ ....:• adedi kaça balit 

TEVZL EDiLECEK HEDiYELERiMiZ 
Hediyelerimizin birincisi naklen 150 liradır, ikincisi bir 

gramofon, üçüncüsü nakten · 50 lira, dördüncüsü bir radyo 
makinesi, beşincisi nakten 25 lira, altıncısı hir altın saattir. 

lik bin hediyenin tam liatuini birkaç ıüne kadar ne,redecejiL 

Lutf en Yedinci Sayıfamıza Bakınız 
Tombala kartlarının tam koleluiyonu matbaamızda her dakika 

tedarik edilebllecetl rtbl. kuponlar da her ıamu tamamlanablllr. 

------------------------

Yeni Edebi Tefrikamız 

Kantervil 
Şatosu 

· Hortlağı 

f Olur Olmaz, Ölüme Koşmayınız 

Muharriri Mütercimi 

0$/car Vaylt Me•ut Cemil 

• fİcfmis " lımindekl tefrika· •U bitiyor. Yeni büyük ro· 
manımızın neşrinden ev•el 
birkaç gün devam etmek 
Gı.ere gayet caı.ip bir edeb! 
uer tefrika edeceğiz.. Meşhur 
fngiliı müellifi (Oıkar Vaylt) ın 
fevkalade güzel maaallanndan 
biri olan " Kantervil Şatosu 
Hortlağı", yalnız mızrabının 
ve yayının değil, birçok ma• 
kalelerile kaleminin de kudre
tini ispat etmi' arkadaşımız 
" Mea'ut Cemil " tarafından 
tercem• olunmuttur. Pek ya• 
ktn-la netrine baılıyacatız. 

Bir 
,,Sarhoşun 
Marifeti 

Hamal Mehmet, Düşma
nı Zannile Arkadaşının 

Karnını Deşti 

Mecruh Malımat 
Uzunçarşıda, Raif Efendinin 

kahvesinde bir adamın bıçakla 
karnı detildi. vak'a föyle ol
muştur: 

Kaçak Mahmut isminde biri 
arkadaşı hamal Mehmetle kah
vede oturuyormuş, Halil ismin· 
de, Mehmctle arası açık bir 
müşteri gelmiş. 

( Devamı 2 inci aayrada ) r·----------..;.._--=---"\ 
Cümhuriyet 
Merkez 
Bankası 

Hisse ıenetlerinio kayıt 
muamelesi baflamııbr. Mem
leketimizdeki bütün bankalar 
ilk kayıt muamelesini ücrebiz 
ve masrafsız yapmaktadırlar. 
Paruı olanlar için hisse almak, 
herhalde emniyetli bir İş 
yapmak demektir. Fıraab 
kaçırmayınız 

Bir Talebe, Aşk İçin 
Göğsüne Bıçak Sapladı 
Çünkü Sevgilisi Kendisini Aramamış 

Gençlik ve talebe arasında 
~nt:har vak'aları fazlalaşıyor. 
iBu ikaz sesini ilk defa yük
seltmiş değiliz. Fakat gerek 
bizim endişemize, gerek umumi 
teyakkuza rağmen bu gibi vu
kuat yine eksik değil. 

Yine evvelki akşam bir ta
lebe kendini öldfirmek istedi. 
Bunun için de göğsüne bir 
bıçak sapladı. 

Bu inanılmaz hareketi yapan 
İstanbul lisesi talebe.t1inden 
Feri dun Efendidir. Kendisi 
Antalyalıdır. lbrahim Beyin 
oğludur. Burada Yeni Safa 
otelinde oturur. Vak'a geceıi 
arkadaşlarile beraber Hulki 
Ef. ismindeki arkadaşının 
odasında toplanllllf, bir miktar 
içki içmiıler. Saat ona doğra 
odadan bir feryat yfikselmif. 
KoıUJanlar, bu genci arkadaş-
larının kucağında ve kan içinde 
görmüşler. 

Gerek hastanede gördüğU
mtiz mecruhun, gerek arka
dqlanrun müşterek ve mut .. 
tchit sözleri hadisenin bir in
tihar teşebbnsn olduğu mer
kezindedir: Feri dun Ef. içmiş, 
içmiş, sonra birdenbire porta
kal bıçağını yakalayınca göğ
aliııe aaplamıt-

Maamafih rivayetlerin g69-
terdiği diğer bir ıekil de 

1 
9udur ki Feri dun Ef. A.. is-

Gölsibw lnÇQlc. .aplı6tuı 
Feridun Efendi 

mfnde bir kızla tanışllllf ve 
seviımif. Fakat herhangi bir 
gevezeliği kıza akıetmif, ufak 
bir mUnakata neticesinde genç 
kız alakasını keamif. Geriç 
yeiae düşmilş. Fakat bayramda 
tekrar göriişmU.,ler. 

A.. H. mektup göndereet>ği 
vadinde bulunmuş. Fakat o gün 
bug~n ses çıkmamıt-

Feridun Efendiyi meş'um 
teıebbiise ıevkeden amil 
genç kızın itte bu 11Ukütu 
imif. .. 

Mnntebirin yarası ağır, fa-
kat öldUriicll değildir. 

Talebe intiharları 

Miidür - Yavrum, bugün mektebe başlıyorsun. Fakat 
gfiniln birinde havatın ali.mı yüzünden intihar etmiyeceğine 
dair bana ıöz "Yer bakayım l 

ı 



SON POSTA 

[ H;ikın Sesi l'ı 
intihapta Kimle- -.:8~.-----~~~~~~~-----------·.llGeceki 

1 Günün DAHiLi HABERLER \ ., 

rin Meb'us Olma-Dırkt , ,!Bir Hoca, Kazanmanın1listan.bu.l Oç Yuna_n_G_üreşçisi 
1. . . ? o or . 

s ı n ı stersınız Mahkizm MağlUp Oldu 
v .. ı meb'ua iatihabab nlanı "·- flretçllerlle 
l>aşlıyor.Oün:halk arasında Doktor Vensan s·., rı leri b ~- _ ... __ t.Dİ meb'u}ar haldunda Geçe• fla Roterdam Yapurile lataabu1a relen AmerikaL m .... ~m kart 

r anket Japaaalı latedllc Kadın fçı· n Üç Aya ıevvalılar Karacaahmet mezarla;c,.nı ~ırerkea bı"r kabır" • , ... ..;_ Bir Alman Şirketi Bu lanhr. " kimleri meb•u ae~ 11 5' •- - .. .- Y ... a pmplyo11u 
ınek iıtecWdcri11l sorduk. M a h k u m O 1 d u - de okuyan ( Hakla Molla) aaaunda unkh bir adam aaıan Jfi Neticelendirmekle Betiktaftaa Altba1a oa da 
Bin ta cevar.&an nf'dilen dikkatlerini celbetmif ye fotoğrafım çıkartmak iatemiflerdir. hlk•••• Papauldı Münir'• 

Muhiddin B. (Şebzadebaıı Bundan bir miiddet evvel Hakki Molla derhal ayaia kalkarak : Meşgul Oluyor buçuk dakikada sarb yer• 
4 No. aparbman) Sllrp Agop hastanesi sertabibi ıı k f&tanbulun hali laazır plim mek .uretH-. l.tirandariı 5' 

- Sabık latanbul meb'usu doktor Vensan Kasapyan Ef. - -.ayır, resmimi çe emeuiniz, benim resmim on liradır, Jlrml ukikada .. Gkmen 
Haydar B. bir, Cemil pqa iki, aleyhine ikinci cezada bir da- demit. Seyyahlar da kendisine on lira vererek reamini çekmil- bir Alman firketi tarafından olautlardır. 
Tevfik Salim paf~ llç, Cevat va açılmış, bu zabn niklhlı !erdir. Hakin Molla: yapılmaktadır. Plintn lıtanbuJ, lel'e.tı ..r •ir hamle de 
Abbu B. dört. Yuauf Akçura bir kadınla münasebeti mevzu- .. Şimdi ka.ıancan yo?u·\U tuttuk 1" Demektedir. Beyoğlu ve Üaküdara ait dGttütü zaman katının &stil 

ı B. bet- bahis edilerek her ikisinin de loıımlan bitmiştir. Halen Boğaz· rılDUftır. Bunlardan başka 
cezalannın tayini istenmişti. Nı·san Ortasında İnti· habat içi kısmı yapılmaktadır. Bele- kulubünden Nazif, Harbiyeded * Bir ses: 

- Haydar Beyi reçJ .. 
Halef B. (Sirkeci, Bitlis 

amban aahibi) 
- Ben bilmem; mahtum 

gelsin de söylesin. .. 
Çoblltçu oğlu ( Sirkeci, 

Amasya amban sahibi) 
Yelkencizade LOtfti., 

Mühürdarzade Naci, Ceritzade 
Hacı İsmail Beyler. .. 

Tevfik B. (Fatih, Kıztqı 
caddesi 16) 

- Hiçbir şey aöyliyemem. .. 
Muammer B. (Sirkeci, Mey

menet han 17) 
- Avukat Orhan Mitat 

Üsküdar tramvayları muhase~ 
becisi Mitat, Ali Mahir zada 
Hayri beyler. 

* Kemalettin B. ( Beşiktaş, 
Yeni mahalle Ihlamur caddesi 
67) 

-Halk fırkasının göstereceği 
namzetleri intihap edeceğim. .. 

izzet B. (Fatih, Zeyrek, Mu
sa B. sokak 17) 

-Halk fırkasının namzetleri 
benim de namzetlerimdir. 

"'" Madenci Şevket B. (Sirkeci 
Velura ban 8) 

- Ah benim Son Postam. 
- Evet. Ne diyorsunuz.? 
- Edip Servet B. 

Sonra? 
Hüseyin Cahit, İbrahim 

Paşa zade Hüseyin, daha 
ıonra da kC;ndim meb'us 
olmak isterim. 

)f 
Hayri B. ( Pangalb, Jale 

apartımam 2 nci kat ) 
- Tarihçi Emin Ali, ilk 

tedrisat umum müdürü Ragıp 
Nurettin Beyler. 

- Daha ? 
- Arbk ötesine karışmam. 

* Muallim Ahmet Halit Bey 
( Muharrir ve müellif ) 

- Celal Muhtar, Cemil Pş. 

Dün, bu dava neticelenmiş· diye. bu plan ikmal edildikten fite, Betiktaıtan HGıeyin 
· T fh" d"l k il f b 1 · · b Adnana, Askeri aanayiden tır. e ım e ı ea arar e T J tonra stan u ıçın ir imar Haliç kulübünden Mebmede 

gerek doktor Vensau ve ge- amam anmış Olacak projesi hazırlıyacakbr. Yollar nilmişlerdir. 
rek alakadar kadın üçer ay ve ebniye kanunu henüz çık- H rt f h · B · D ~ 
hapse mahkum edilmişlerdir. madığından timdilik bu proje a 1 a rı eyın a 
Ayrıca birer miktar para ce- (Baş tarafı 1 lnd Nyfada , 1 müntebibi ıanilerinin listesini yapalamaaıaktadır. Maamafih Muharrir Halit Fahri Bey ~ 
zası da vereceklerdir. 35 Günde Bitecek hazırlamıştır, teklinde yazılan belediye proje için şimdiden tından Darülbedayi Hn'atkin 'I 

t 
. muhtelif makamlann fikirlerı·ni R12a Bey ve Darülbedayi 

Bir Hanım Kızın 
Gaybubeti 
Teşvikiyede, Ayazma mahal

lesinde oturan Mercan Hanı
mın yetişmiş kızı birkaç gün
denberi ortada yoktur. 

Bu Hanım, şimdiye kadar 
evlenmek için nç defa nişan· 
ıanmış, fakat her def asmda 
bir mania hulül ederek evle
nememiştir. Bu gaybubetin 
valdesine rağmen bir evlenme 
arıusundan inbiaı etmesi ihti
mali kuvvetlidir. 

Darülfünunda 
Darülfünun emaneti, Darül

fünun talim ailesine girecek 
yeni unsurlar için bir terakki 
projesi hazırlamaktadır. Bu 
ilerleme projesine göre yeni 
bir unsur asistanlak, laboratu· 
var veya enstitü ıefliği, mü
derris muavinliği, muallimlik 
gibi merhale geçmeden ve ge
çerken mUsbet birer eser ver• 
meden müderrisliğe yükaele
miyecektir. ----
Zabıta Vak'aları . 

Kasımpaşada küfeci Ali is· 
minde biri, berber çırağı Nuri 
ile şakala~ırken kavga etmişler 
Nuri çakile Aliyi kalçasından 
yaralamıştır. .. 

Küçükpazarda aarb-Oı bir 
halde elinde bıçakla ötekine 
berikine sataşan Kadir isminde 
biri yakalanmışbr. .. 

Samatyada, (Galko) adlı hi· 
risi kansı ile kavga et
miş, kadın dayak yemiş ve 
müteessir olarak Sürur içmiş, 
fakat kUl'tarılmıştar. 

ntihap, bazı kanuni mCd· bir yazı münaaebetile de Cev· muaaı mes'ul müdürü llıl 
detleri luamak ve asgari had· det Kerim B. : s.ohr~akt~dır. Bu meyanda Hanım aleyhine açllan h• ,.., 

şe nn tıcari ve sınai mınta- davasma dün ikinci ceza ın•~ 
dine indirilmek suretile ( 35) "- Bir fırkanın meb'a• Ye kası hakkında Ticaret odasına mesiode duam edilmiştir. D~ 
günde bitirilecektir. intihap mlintehibi sanilerini <Jaba evvel· müracaat edilmiıtir. Oda ser- celıede Halit Fahri Beyin -~ 
teftif islerini kanunen daimi den hazırlamı.a bulunması t.ıbii bes liman, sanayi ve ticaret bil bir liyibaaı okunmuş, bir -ı: Y k münakaşayı mucip olmuştur· 
encümen idare edecektir. bir haktır. Biz de müntehibı sa- mınta ası için en muvafık yer Neticede mahkeme, esaı d•~ 
jVierkez nahiyelerinin adedi nilerimizi şimdiden teıbite baş· '.>larak Halici göstermektedir. ya taalluk etmediti için ':İl 
(32) bal"V ld v • • ( 8) )adık. Yakanda nearedeceg· iz,, Mel.ele pazartesi gfinil Oda maznun ve a-erek müddei tar 

ye ıg 0 ug"' ıçın r idare heyetinde görüşülecektir. dan verilen liyihalann dosy•~ 
kişiden müteşekkil ol.an demiştir. Bu ıırada Avni B kal~ınlıJ? yerlerine y~nile~~ 
daimi encümen, eğer anu de töze atılarak: Kurşun Bulunamadı verilmesıne karar vermiş, ~ 
ederse, şehir meclisinden de .. _ Herhalde ıalamurada 19 ınarta talik etmittir. 

Beşiktaşta intihar eden ka· Y · 1 S f · • 
Yardımcı aza alabilir. Buna h"b" ·ı em ran e ırr milnte ı ı sanr erimiz yoktu. sap Nuri Efendinin cesedi 4'. 
kanun müsaittir. Fakat alıp Elbette yeniden hazırbyoruı. perşembe günii mezarından lran ıcfiri Sadık Han -J 
almıyacaklanna bilmiyorum. " k 1 k ~ne kada~ Ankaraya ~del"j 

M d 
Sonra eunu kaydedeyim I" çı arı ara morga getirilmişti. ıhmatnamesınl verecektir. v..,: 

uharririmiz ayni zaman a N k H b Dün mllddeiumumi muavini ıefir tahıilinin bir kıımmı rlll' 

B 1 d. d • · h ı· d b • a iye anama akarak • e e ıye e ıçhma a ID e u· Hakkı, tabibi adli Hikmet leketimizde yapmışbr. .ı.ı 
lunan daimi encümende Ccv· bu defaki intihaba kadınlar ve Adli bp müessesesi müdürü Beyanatta bulunurk~n sl 
d t K · B · d - M t·· iştirak etmiyeceklerdir. Onlar Halit Beylerden mu··t-ekkı"l bı"r memleket arasındaki hudut "1'1 e enm eyı e gormuş ur. -y zakeresine Ankarada devanı .O::." 
B t t isterJerse sıkı bı· r surette bı"·ı· lıeyet huzuru d kaf t d u za a: .. o a a asın a cej'İni •Öylemiıtir, Ayni uıD• 

"- Hazırlıklar kısmen ik· murakabe ederler. ,. Jitifesilt:: kurşun tekrar aranmift buluna- ortada büyük bir ihtilaf 01r11•; 
n.ai edilmiştir. Nisanın onunda bahsi nibayetlendirmiştir. mamışhr. jını da kaldetmittir. Kendisi lr~ 
müntehibi aani, (15) inde de Aldıg~ umı malumata aöre Kafanın etleri ve kemikleri da on de a vezirlik payeıini ,~.., 

b
• b 6 aynlarak bir defa daha aran· mıt. Maarif, Nafia, Dahiliye ar-

me us intiha ım bitirmiş ola· heyeti teftişiyeyi daimi encll· dıktan sonra bulunamazsa rini idare etmittir. 
cağız. " demiştir. meo teşkil edecektir. Hariçten rontkenle de muayene edile- BiR DENiZ KAZASt 

Bir Noktaya işaret Şanrh•y, 1 (A. A.> - 2000 to..ı••~ yardımca olarak kımse alınmı- cektir. luk Haln-Cbanr vapuru dilD ·~ 
H. F İstanbul merkezi zaten yacakbr. 

1 
fırt.nalı bir havada Hanrchov kof""", 

-------·~------- ki Metruk Çocuk Saddle·laıandı'da karaya diitaailt 
parçalanmııtır. 

Bir Sarhoşun 1 Bir Eve Taarruz 
Marifeti .. 

(Baş tarafı 1 ind aayfada ) 

Mehmet de koşmuş, hemen 
Hali' in Uzerine atılmış. 

Fakat Mehmedi dışan çı· 
karmışlar. O da camlan kır
makla hıncını almak istemiş. 
Bu sırada arkadaşının uygun
suzluğuna mani olmak iatiyen 
Mahmut dışarı çıkmıya teşeb
büs etmiş. Fakat Mehmet, Mah
mudu, HaJil zannetmiş. Bir 
bıçak darbesile barsaklarını 
dışan dökmüş. 

Mecruh fena bir vaziydt~ 

Raşit ve Mehmet Cemal is· 
minde iki adam, evvelki ak· 
şam Koca Mustafapaşacla Ma· 
dam T akobinin evine git· 
mişler, kapıyı çalmışlar. Kadm 
içerden seslenmiş : 

- Kimi istiyorsunuz ? 
Matmazel Erzo isminde ve o 

evde oturan kızı görmek iste· 
dik1erini söylemişler. 
Kadın Matmazelin evde ol

madığmı söylemiş. Onlar da 
bu cevaba kızmışlar, camlar. 
kırmıya başlamışlar. O sırada 
sinemadan dönen Matmazel. 
de dövmüşler, ikiaı de yaka· 

Şehzadebaşmda Bozdoğan 
kemerindeki arLlada iki günlük 
ölti bir erkek çocuğu bulun· 
muştur. Zabıta çocuğu atan
ları aramaktadır. 

Bir Daha 
Edirnekapı civarında bir 

aylık erkek çocuğu bulun-
muştur. Çocuğun yanında bir 
pusula bulunmuştur ve ıunlar 
yazılıdır: ( Bu çocuğun babası 
Mehmettir. Bir müddet evvel 
ölmüştür. bu çocuğa bakmıya 
kudretim yoktur.) Hagrige 

Çocuk Darillaceıeye gön· 
derilmi~tir. 

Selanikte Zelzele 
Sf.LANIK, 7 (A. A.) - Sellnlls -' 

takasının her tarafında, b l.ha• .. ~ 
mada 12 unlye aliren t'ddetlf bit "' 
&ele olmuş, ahali araıanda bilyii~.J. 
korku ve telAı uyandırmııtır. B~ 
kimseler, yeni bir zelzele olma••~ 
korkarak evlerine dönme!< lsteaıedl;.l 
ve açikta beklemektedir. Nüfu.ç• jl 
at olup olmadığı beriz mahlm d~f 

Rusyada Muhakemeler 
Moıkova-Rus minşevik ~ 

kez komitesi azalarının muh•~ 
meıi bitmiş, müddeiumumi ~.J 
ki,inin idamını, diter dokuz Jr.!. 
nin de muhtelif cezalara çarpU'" 
maıını istemiştir. 

Yunan Donanması 
Atina - Yunan filosunufl ~ 

ıılleştirilmesi kararlaştınlnı•f,t 
Her açığa çıkarılacak eski "tlf 
vazörlerin yerine dörder nı.Jı 

Mısır.ı giden Tıp talel>eıi dün •lınacakhr. ilk dört muhrip ,if 

Tıp Talabesi Döndü 

Behçet, Ahmet Ihsan, Hukuk lıtant:>ula döomüşlerdir. rit edilmiştir. 

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

1 Son Posta'nm Resimli Hikllyesi: Pazar Ola Hasan B. Ve /~diva0 
}anmışlardır. dir. Mehmet tutulmuştur. 

fakültesi reisi Tabir, müderris 
lsmail Hakkı, Yüksek muallim 
mektebi müdürü Hamit B. ler. 

l 

1 : Hasan 8. - (SON POST A'wn sermil· 
rettibine) Pazar ola mürettip başı... Ben bir 
daha evleneceğim. Şu izdi \raç ilinını idare 
~idürü g(ll-:1',.den g~zd,..nhı bir kötesine 
anafor taraf mdan u)ufbnYer ir miain? 

2 : Hasan B. - O ne yahu ?.. Postadan 

bana yllzlerce mektup çıktı. Bunlarm hepsi 

benimle evlenecek ha?.. Dur ıunları parka 
daYet edeyim de hep bir arada göreyim. 

3: Hasan B. - Vay ciciler, vay vay vay! 

Hepsi de birbirinden güzel yahu ..• Aralarında 

bir kur'a çekeyim bari 1 

~: Kızlar - Biz seninle evlenmiye i~ 
medık Hasan Bey... Hepimize birer ~~ 
.. Pazar ola" diyiver de gidelim müoatİP b 
kısmet bulalım J 

• 



g· ıra··--~art · &ON POSTA S8~~\ 
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"' Hergü11 
Miind lıı erecatımızın çok-
~ıından decedileme

Tn.ıştir. 

~ ~~'"-"""'"="""""== .......... 
Ruhsatiye 

Cunıa G·· .. Ç l unu a ışmı-
Yanlar Serbestir 

9ehir rn 1:-:-- . b . llit ec ısı yenı eledıye 

d anınanı · . 
esini es~nın ( 17) nci mad-

latiJind lef.su: ederken cuma 
ltseı dn ıstısna edilen mües
~ad~r en 5 liradan 50 liraya 
~ar ruhs~tiye alınmasına 
~lflaıı \1erınış ve tatbikine 
turna tnıştı. Bunun üzerine 
ec-. ..... 1Riinü berberler ve bazı 

-'"ı ar d'· kk" lrıışla d u anlannı açma-
kibat r ı. Bunlar hakkında ta
dün b. Yapılıp yapılmıyacağuıı 
l'tia ıt rnubarririmiz belediye:: 

tnu · · H •orrn avını amit Beyden 
li~ştur. 

alnıuknıit ~ey: ":- Ruhsatiye 
taaenaı nıecourıyetı yoktur. Bi
takih eyh almıyanlar hakkında 
llıişti:lta yapdmıyacaktır.,. de-

f• --
lcaret Odasında 
Bu ·· . tlik i ~u°: tıcarct odası güm· 

tak ş erı komisyonu loplcma-
Ve: 

\ta~u ~ Dahili sefor yapan 
kark r ararnızm limanlardan kal-
'ltrrn e~ . gümrüğe manifesto 
dırı1:. erı mecburiyetinin kal
\te n:ı ası, bunun yerine tahliye 
llıtkt uvasalat limanında vcril
tdUrne ?lan manifesto ile iktifa 

esı, 

1't~ - Vapurlarımızm liman
llıecbıı.~an kalkarken almak 
•aud u~ıyetinde oldukları mü
ki r:rıın kaldmlması hakk.rnda· 
takt Porları üı.erinde kouuşa-

ır, 

~ıtsızlara Mektup 
~tııit lVI b' E . . "I() e usunun, vını 

. Yanlardan Bir Ricası ! 
~ lı:ırıit ---
h tyin ll'lcb'uau Kıhç zade Hakkı 
tta1 :ııa:vı s~yulmuştu. Hakkı 8., 

tup ıt lutabcn bir açık mek-
rıc,.r .J k Nit," e.,ere diyor ki: 

katıi ayet tecrübemJet ben de 
d~ba. <.ıldurn ld, sizler hmittc 
>ttlc iÇok~ zamanlar muvaffaki
l Sitj ş R0ı-cbileceksiniz. 
el~ hp~ cesaret ve muvaffakİ)CI· 
lt"Yttl!fl•nız bu işi, bizim çok 
~lia ltı~ ~e hüımü niyet sahibi 
~ll\il "l.ldurümüz Naci B. benim 
1}ın,lc ~ nıuum çocuğmua ma
"'.1nil, l&tcdi, Onun bu hareketi 
~!diJQıi hrasa dahi, bukcldar ileri 
.. ~td"rıı~ 01ınasına sizin o kara 
"'" ••il b"l ıur11 ı e razı olmaı zıınne• 

Ş lll. 

"~ ~hald • ~ tırı v e aız hır.ınz Ef. lere bir 
~lltı k «ırınek meburiyetirn v~rsa, 
,1lıı,_11y:~di el)nizle bizzat almış 
l>l\Qı'• 1 •unuz. Yalnıı frak takı
ki lc.1,., 1~"ıtre yeleği ile gramofon 
b/I ta ı unutmuşııunuz. Bu ver-
0 l'' b.ınanıla.m&ak ve bundan 
,: art ~'d rahat bırakmak için 

rdi.ı.a. t- size takdime karar 
ut[en bir adres veriniz.. 

Kocaeli ıne:b'usu 

Krlıç Oğlu Hakkı 

1\ lltıQ Ser'Vi Katilleri 
h lt°'tll h Evkaf müdüriyetine 
~tı te~ nıet civarında oturan 

Yet at tarafından bir şi· 
trılattııcf apılmışbr. Bu zevatın 
~ rı rtıa arına nazaran İstaobu
lt ~Yet nevi şahsiyetine müm
le t!rı deVeren, birçok ecnebi
lrı l'iaıi u rnerak ve tahassüs
k ~tı h Yandıran servilerin be-
~ ~ilnıekt~li~ ( 20 - 30 ) tanesi 
ltı\tklf al& dır • Mezarhklarla 
ea~ıe b ~a~ar olmadığmdan 

e edıyeye aksetmiştir. 

.. oa KUPONU 
'- ...__ No. 7 
~ -... °"'- 16 ~ektir •arta kadar deYaa 
ls lı:ta • SıWierlmlaia cevaplarım 
~- bOfredildiktea aoara, bu 
t~ ... biriikt tıreeekaı-• • ld.uebaaealae 
~ ... a. 

-..,. •lal&.I Ye ... lab.l •vil. -·-
"•utıaaJtnıı. ı-

Son Postanın Resimli Makalesi ---~ .-~ ~-- Gösteriş • 

1 - Bazı insanlar fotoğra. '.lkart• 

maktan, gazetelerde ismini görmekten 

2 - Bazı kadınlar güzelliklerini 3 - Bunlar teşhir hastalıkJna tutulmuş 
göstermekten, metedilmekten ve nazarı zavallıl~r~ır. Bir insamn kendisini teşhir 

e~ek ibtıyacmı duyması, dimağının beaa .. 
hc:..~larurlar. _. dikkati celbetnıekten hoşlanırlar. ..ı tetıne, ve ahlakının zafına alamettir. Göır~ ı 

======~--=----====-...... ===--=-=---"'"""'-==.,,..=-===-===---=--====-====---===============~==te=r=iş=t=en===çe=k=i=nı=·n~ _1 

BUGÜNÜN TELGRAF IIABERLERİ 
Maarif Vergisi 

· Mühim Bir Kısmı İlk 
Tahsile Sarf edilecek 

Ankdrcı, 8 (Hususi) - Maa
rif vekaleti yeni bir layiha 
hazırlamıştır. Şimdiye kadar 
Muallim mektebi inşasma sar
fedilen maarif vergisinin yü.ıdc 
onları bundan sonra ilk tedrisat 
için sarfo!unacaktır. 

Belgratta Zelzele 
Belgrat, 1 ( A.A. ) - Belgrat 

rasatbancsi bu gece saat 1/10 da 
merkezi ( 530 ) kilometre mesa· 
fede ve şiddeti ( 180 ) mikron 
olan bir harcketiarz kaydetmiş

tir. Vülandro, Strumca, Demirkapl 
ve Var:ııuda mühim hasar vukuu 
bildirilmektedir. Saat 2 de mer
kezi Selanik olan lki hareketi 
an kayı.ledilmiştir. 

L:ondrada Bir Vangm 
Londra, 7 (A. A.) - Loudra cin• 

rındll 1Juluna11 çay ,,., kauçuk antre• 
vosunda yangm \aklı~a ~Y"'ı ... , duyul
ma:ı: ylidr.rcc l~çl blnad;ıu dııJarıya 

fırlamır~lurdır, 

Binanın'. <luvı.ırları korkunt,: bir gUrtlltü 
içinde l'a} mis nehrine yıkılmiştır. 

Zarar mil.tarının (60,000) lltt (100,000) 
lııgUb 11.rıuıı araııııda oldufu a6ylen· 
mektcdir. 

Valilerin Dereceleri 
Ankara, 8 (Hususi) - Bare

me göre valiler bet dereceye 
ayrılmışlard.r. Birinci sımf va
liler üçten altıya çıkarılmış
lardır. 

Smai Mülkiyet 
Ankara, 8 (Hususi) - LAhi 

konferansınca tadil edilen bey
nelmilel amai mülkiyet muka
velesi tadili.tına göre bir tali
matname hazırlanmıştır. Vekil
ler heyeti tasdik etmiştir. 

H. F. Riyasetinin Mühim Kararı 

Bugünkü Meb'uslara, 
Meb'us Olmak İsteyip 
• 
stemedikleriSo:rulacak 

Ankara, 8 (Hususi) - Yeni meb'us namzetlerinin kimler 
olacağı ve bugünkü meclisten nekadar meb'usun ve kimlerin 
dışarda kalacağı hakkında ileri sürülen iddialar ve verilen ma· 
lümat, elbette ki şimdilili tahmin sahasından ileri geçemez. 
Bu tahminin bir hakikat olabilmesi, Halk fırkası umumi riya
setinin imza ve tasvibile yeni namzet listesinin tcsbitine ve 
müntehibi sanilere arztdi1mesine vabestedir. 

Maamafih ortada muhakkak ve müsbet olan nokta şudur ki 
snbık Serbes fırka erkanının ne şahsen, ne de Halk fırka~ınca 
tekrar meb•us intihap edilme~ üzere herhangi bir teşebbüste 
bul~~~alarına ihtimal olmadığ~1ır. Halk fırkası1 bu tarıı h&re
ketını ızah ederken sabık fırka er1canının Halk fırkası esasa
tına muhalefet ettiklerini beyan eylemektedir • 

Alakadarlar ise millet vekaletini ihraz etmek hususundaki 
istinkaflannı izah etmemekte, sadece siyasi hayattan çekilmek 
ister görünmelctedirler. 

Meb'usların Fikjrleri Sorulacak 
Halk fırkası umumi riyasetitin bir fikri de şudur ki teşrii 

bayata iştirak etmiyerek iktıs di ve idari işlerde çahşmal< 
istiyen meb'usların fikirleri alındıktan sonra namzet listesini 

. tesbit etmektir. Bu gibi meb•uslara, faaliyet göstermek 
istedikleri sahada çalışmak imkanı verilecek. yerlerine yeni 
namzetler gösterilecektir. 

~~~----------........... __ ~----~~~ 
Divanı Harpte 
Menemen, 1 (A.A.) - Yilz

başı Mehmet Ali Ef. ile 'Kuh
liy müfrezesinin çavuş ve on· 
başılannın muhakemesi yapıl
mışbr. Muhakeme safahatından 
basıl olan lüzum üzerine alay 
kumandan muavininin ve bin· 

Londrada Soğuk 
Londra, 7 (A.A.) - Kıt ba~ladı§'ı 

vakitten heri mlall göriilmemlt de· 

recede ~iddetll •oguklar hüküm 

•llrnıektedlr. Bh met dalıra11 unasında 

denizin auları fevkallde ııırette yUk· 
ıelınlf, bUtün eahll boyu.nca haaarat 

yapmıttır. Taymlı nehrinlD Hları da 
(192'.?) afetlndenberl ırörülmemlf bir 

Halı·ç Ve Beledı·ye başı Şefik Beyin ifadelerine 
müracaat edilmesine karar 
ve .. Umiştir. 

.•urette kabarmıt ve :Londranı11 lç,ln· 

den geçen •ahili boyunca uzanan 

evleri au altında bırakmıttır. 

Şirket Bu Sene Beledi- r 
yeye 25 Bin Lira Veriyor 

Dün belediyede muayin Hamit 
Beyin riyaseti altmda Haliç tir
kcti müdür ve mümeesilJerinden 
müteşekkil bir komisyon toplan
mıştır. Bu komisyonda tirketin 
imtiyazname mucebince ber sene 
belediyeye vermek mecburiyetin· 
de bulunduğu miktar &lzerindo 
tetkikat yapılmış vo verecefi 
miktar tesbit edilmiştir. Haliç 
bu sene belediyeye 25 bin lira 
verecektir. 

Yeni Meclise Kadar 
Ankara, 8 (Hususi) - Yeni 

meclis iı baıına gelinciye ka· 
dar hfiktimet, yalnız müstacel 
addettiği işler için mecliıe li
yiha aevkedecektir. 

Yeni meclis mllzakeresi bit
miyen projelere ait m0%akere
leri yeni baştan tetkik talihi· 
etini haiz bulunmaktadır. 

• • • 
isler inan, ister • 

inanma! 
Cuma günll Amerikan 

kız kollejinde bir müsame
re vardı. Bu müsamerede, 
ber müsamere gibi, öte
denberi mutathr, evveli 
Türk ve Amerikan milli 
marşlara çalınır. 

O giln de bir Amerikalı 
kadın piyanoya oturdu. Ve 
Amerikan marşmı çaldı. 
Bütün bazarun da ayağa 

kalkarak hürmetle dinle
diler. 

Fakat hazır bulunan 
Türkler, belki unutulmuş· 
tur llmidile, Tilrk marıımn 

çabnmasını beklediler. Fa- > 

kat bu limitleri boşa çıktı. 
Çünkü Türk marşı çahn· , 
madı. 

TUrk memleketinde ya• 
şıyan ve Türk çocuklaranı 

terbiye eden bir müesse
sede, o memleketin mar· 
ıını çalmak nezaketi bile 
gösterilmezse, artık orada 

çocuklarımızın milli hisle
rine riayet edildiğine ve 

milliyetperverlik duygula• 
nnın tenmiye edilmekte 
olduğuna: 

inanma! 

Takanın Tevkifi 
Yunanlıla" 16 Milyon 

Drahmi istiyorlar 
İzmir, 8 ( H. M. ) - L:::z

lara ait Türk bayraklı bir mo
tör Yunan rüsum~t memurları 
tarafından tevkif edildi. Mo
töra, Yunanistana ithal edil
mek üzere Radoshm sign.ra 
kağdı yüklenmiştir. Yunan
lılar motör sahibinden on altı 

r milyon drahmi ceza istemek
tedir. 

ismet Paşamn Atina ziyareti 
Tevfik Rüştü Bey, Yunan 

Hariciy~ nazırı M. l\lihalakcpu
Iosa bır telgraf gö 1 erereL 
mayısta Cenevrede toplanacak 
olan Avrupa birliği Komisyo-
nunun içtimaı esnasın la İsmet 
paşanın Atinada M. Venizelo
su ziyaret tarihini kendisilc 
görüşerek tesbit edebileceğini 
bildirmiştir. Bu ziyaretin teş· 
rinievvelde yapılacağı tı:ıhınin 
ediliyor. 

ldarei Orfiyenin Hitamı 
- İzmir, 8 ( H.M ) - S:ılah:
yettar zevat örfi idarenin tem
dit edileceği haberini kat'ı 
olarak tekzip etmektedir. Harp 
divanında dava kalmamıştır. 
Bu geceden sonra Menemende 
serbesçe sokağa çıkmak kabil 
olacaktır. 

Geceki Yangın 
Boğaziçi Glikoz F abri
kası Kısmen Yandı. 

Dün akşam saat beş bu
çukta Boğaziçinde Uluköydeki 
Glikoz fabrikasından yangm 
çıkmış, epey müşkülat ile ve 
ancak saat sekizde söndürüle
bilmiştir. Bunun sebebi, y<ıngın 
yerine lstinyeden gelen kara 
motörüniln işlememesi, deniz 
motörünün de tamirde bulun
masıdır. 

Bir müddet sonra yetişen 
Beyoğlu ve Fatih etfaiyeleri 
vaziyete hakim olmakta gecik
memişlerdir. Yangının sebebi 
anlaşılmamakla beraber bir 
kısım amelenin ifadesine göre 
tavanarası kablolarından çık
mışhr. Diğer bir kısım ame
leye göre ise mısır özii teslim 
edilirken iştial vukubulmuş, 
yangın bundan çıkmıştır. fabrik<> 
Ali zade Kazım Bey ve or
taklarına ait ·ve yüz bin liraya 
sigortalıdır. 

Bir Sporcuya Ceza 
30 kanunusani 930 tarihinde 

yapılan maçta hakeme kartı 
sui harekette bulunan Albn
ordu idman yurdu azasından 
Necliıi Beye alb ay boykot 
cezası verilmiıtir. 

Sözün Kısası 
Bizde 
Yeni 

-

Bir Reklam Tarz, 
•• 

Bir diş macunu müessese~f ,. 
garip ilanlar yapıyor. Evve:a} 
gazetelere Lüsyen Abdülbak ~ 
Haı;ııit Hanımın resmini koy•. 
durd .. u ve Kontes cenaplar1nna 
bu macun hakkındaki tat~c:Lr-
lerini ilan etti. "' 

Bugün de ŞUkUfe Nihal 

Hanımın fotografisini ilAn ıa.; .... . 
falannda görüyoruz ve Limuı 

reisinin muhterem refikası da 
Abdülhak Hamit beyin ve"Qi 
zevcesile ayni fikirdedir. 

Bu ilanlar muhtelif nokta· · 
lardan gariptir. Evvela, Avru• 
pada senelerdenberi yapılan 
bu çeşit reklam, biz de yeni· 

dir ve şiir yazmakla tanınmı111 
bir hanı~ın herhangi bir tica-
rete alet olması bize nahoş 
gorunuyor. ikincisi de, bu 
türlü reklamlar, Avrupada, 
bu şekilde yapılmaz. 

Dişlerinin sağlamlığı ,.e 
güzelliğile mesleği arasında 

bir münasebet bulunanlara 
miiracaat edilir; bir muganni· 
ye, bir aktris, dişlerinin güzel
liğini ve sağlamlığını filan 
macuna borçlu olduğunu söy· 

lerse bundan bir mana ç kar. 
Fnkat Lüsyen Abdülhak Ha· 
mit Hanımın di~leri fe\ lrnifide 
eiizelse eseri nerededir? 

Şi.ıku[ e N"hal hanımın · c!i.ş

lcrile şiirleri arasında ne mü· 
nasebet var? Bu haıum Nazını 

Hikmet gibi kindar ve kav· 

gacı değildir ki dişlerini bile

meden şiirlerini yazmıyo 

muvaffak olamasın. 

Ve nihayet bu iki hnnnmn 
işleri sahiden pek latif şey-

crse, niçin fotoğrafta görün
miiyor? Kapalı bir ağızdaki 

dişlerin istridye içinde gizlenen 

incilerden ne farln var? 

Halbuki Avrupada bir di'J 
macununu meteden aktris, 
güzel bir tebessümün ifşa et· 

üği o harika nevinden dişle

:-ini fotografisinde herkese 
göstermek mecburiyetindedir. 

Hülasa ben bu hanımlarm 

dişlerile işleri arasında bir mil· 
nasebP.t göremiyorum ve bu 
ilan tarzını garip buluyorum. 

Sanayi Biriigi Heyeti 
Sehrimize Döndü . 

Muamelevergisi layihasında 

c. babı sanayi lehine tadilat yapıl

ması için tcşebbüsatta bulunmak 

üzere Ankaraya giden Sanayi 
birliği heyeti bu sabah şehrimize 

dönmüştür. 

Zaro Ağa Ve Amerikadaki 
Türkler ,... . ' ...... 

Amerikada bulunan bir 
vatandaş, Zaro ağanın baloz· 
larda ve aşağı tabakamn de
vam ettiği mahallerde bir hil
kat garibesi gibi teşhir edil
diğini ve Tnrkltık namına bu 

ihtiyar ve bunak adamı istis
mar eden kimselerin hareke• 

tine nazarı dikkati celbetmek· 
tedir. 



HRACATIMI 
ZiYADELEŞTi 
ltlıalat Is~ 
Gittikçe 
Eksiliyor. 

Geçen gtin l 930 aeneal ticari 
mtivazenesinin ( l 1) aylık blln
çosunu yazmttbk. ( l930 ) 
senesinin kinunuevvel de dahil 
9lduğu halde ticari müvazenesi 
ıudur: 

İthalatımız : l 47 ,361,067 ; 
ihracatımız ise: ( 151,454,351) 
Jiradw • llıraoat fazlalığı 
(4,093,284) liradır. 

Avrupa piyualanncla lhra
at maddelerimizin 22 ıubattan 
28 ıubata kadar haftalık vui-
1eti 111dur ı 

Hububat ftZİyetl hafif ibti
uilarla sabittir. Yumurta te
aeunle maruzdur. Kuru meyYa 
eabit · Te taze meyva tenezztlle 
mtltemayildir. Nesiç iptidai 
maddelerinden pamukta teref-
16 vardır. Tiftik durıun, yiln 
ubit, ipekte ufak tereffli 
Yardır. Kuru ve tuslu deri, av 
derileri fiatlan zayıf ve dur
pndur. 

Çekoslovakya 
~Bizden 
Tütün Alıyor 

Tlrkiye Ttlttlalerinin m 
•tlam Ye en bllylk mB.tteriai 
Çekoillovakya njiaidir. Çeko.
lovalqa ile Ttlrldye arumcla 
.. itilaf ........ .. itlllf 
mucibince Çekoslovak rejiai 
her ıene TOrkiyedea iki buçuk 
milyon liralık tilttln alır. 

Dtıa, birkaç ,na enel plı
rimize ıelen ve ÇekoaloYak· 
rada tilttın itlerile megul ola 
t eaçi zade Ziya Bey bize bu 
meneki ıabflar hakkında fU 
mal6mab vermiftir : 

- TGrldye tltlnleriain AY
rupa mlfterileri Lelütan, ineç, 
Almanya, bilh ... Çeko.&oftk-
r•cllr. Çekoaloru reji8i bu 
aylar içinde blsdea bir buçuk 
milyon kilo tiltln saba alacak
IAJ'. Buflbılerde latubul ....... 
tine mlaakata teraiti relmlt
tir. (1) ... ,... kadar •lm•e
leıin rınclerhaeei meamekte
dir. ( 16) ma,.atada Hıar
•wilecektir. 

Çekoa ov.k njla 'hrldyeye 
'"'1fa tok tey....Ohlrlrdar ve 
Tilrk mle•eıel..U. it yapmıya 
mtltemayildir. Tnrk [mlı•eıe
lerinin de Çekoslovak njiaile 
it yaparken, hariçte ticari 
kredimizi bozan itiyatıann:arbk 
hllkllm allrmediğini iıpat ede
ceklerine emniyetim vardır. 

Bursa TUtUncUleri 
Memnun Değil 

Orlwııui, 8 (H.M.) - Tl
tlbılerbıi Gemlik ambarma ı ... 
Hm edenler idare memurları
ma telbit ettikleri liatlarclaa 
•emna olmamaktacLrlar. Ba
mlan alcbldan puanm ba 
aaabnltl kurtanncap kadar 
urfettikleri pu•J• tebbll 
etmedipi llJllJorlar. lclare 
.m, yoku. mo.tahail mi haldı? 
Bu nokta iyice kestirilemez. 
Y almz inhisar ldaruine bir 
ftlife dllfllyor. Bu yuife me
murlmn yanhf tahminlerine 

--- ..... ektir. 

Kadınlann Modadan Anla-
~adıkLlnnı Söylüyor.. 9 

· Gününüz 
Acele 
Edin! ... 

Motl11 lcıralının hıibtlcı 111odell11ri ortag• $• atelgelerinden biri.. 

Birçoklarını ifltiyoruz: Parl.te moda kıralı tama
IDlfbr. 8tr çeyrek uırdan-

Motla kıralı Paal Poirfll beri kadı• modaıım bu 
.. Bu,.nnkll moda pratik ve 

kadınlann yeni bayabna uygun 
düıüyor. Onun için ömrO uzun 
olacak " diyorlar. 

O Yakit dt\flbıdlm: mo
da değişiklik iater. Bu çiçekli 
ve meyvalı şapkalann arbk 
bir yenilik göstermesine imklıı 
yok. Ohalde ziynetsiz, sade Koçuk hanımlar, bOyOk ha

nımlar, elbisenin yaptınrken, 
aaçlannazı kestirir veya uza
brken, elbisenizin uzun etekli 
veya kısa etekli olmuıaı ia
terken kimin emrine itaat 
ettijinizi bilir misiniz?. Cevap 
hUU' .. Moda" nın diyeceksialz 
deiil mi? Hayır, modanın de
lil. moda kıralı Paul Poiret 
DiL 

Paul Poiret bir Frauıaclll'. 

adam idare etmittir. 
Puvare yirmi bet ıenelik 

tecrllbeaini ve hatıratım bir 
kitap halinde neşremittir. Bu 
kitapta kadınlar hakkında 
verdiii hftkihnler, biç te 
onlann lehinde değildir. 

Puvare diyor ki: 
.. Kadın daima mantıksızdır. 

Delilikler yapmakta anlaıil
maz l>lı zevk bulur. Y eglne
latediii ıey nadir olan ıey
clir. Çi!nldl nadir olan ıey 
pahalı olur. 

Tamamen yalan. Y ann ka
dınların bir bacaklarına ıiyala, 
bir bacaklarına et rengi çorap 
giymelerine hiçbir mani yok
tur. Yarın böyle bir moda çı
karsa hayret etmemelidir. Ka
dın bunu da yapabilir. 

Kadınlar modada tezada ri
ayet etmeyi bir kanun haline 
getirmiılerdir. Meseli yazın 

k&rk tqır, kıtın huır ıapka 
giyerler. 

Kaaınlar kokudan da anla
mazlar. Kokuyu nekadar çok 
kuvvetli oluraa, okadar iyi 
zannederler." 

Medeni d&nyada kadma 
fUllU veya bunu giym~qn 
emreden bir müstebit deği
lim. Fakat bir rtn .. ka.lıa
lar ceket fiymlyecek ,, dedim, 
c:.ketler ortadan kalkb. Bir Şapka Modasmı Nasll 
dltv J1D • 1ıac1sn1ar •ttmm Deliştirdim? 
ima keamelidirler. " dedim. Pol Puvare ppka modasım 
Cinll lltif bu emre derhal nual değittirdiiüıi töyle aa-
itaat etti. latayor: 

.. itekler kıtalacak" de · .. Bir vakit ppkaların üzer-
tahmin ettitimden daha lerini çiçek, meyva ve saire 
luaaldı ... Kadınlar korte gi He ıllılemek moda olmuıtu. 
melidir,, dedim, kope k ı Bu moda o kadar ile~ gitti ki, 
Terdi. arbk tapkalann Ozennde fazla 

Fakat blttln bunlar birer birter koymak için yer kal
emir detil, 1adece istikbal maclı. 
lubetlle bir ılrüftll. Bu tat... 
mialerim, flpheaiz kadınlan 

ı h••m11 olmamın •erditi tecrl
·~ belere lltlut ediyordu. 

ıapka lizııp. Bu karan verdim. 
Ve fikrimi ilAn ettim. O sene 
şapka modası derhal değişti." 

Pol Puvare kitabında bir
çok meraklı maceralar anla
tıyor. Meseli bir gila Parisin 
zengin kadınlarından biri bu 
moda kıralım elbi11e yaptırmak 
üzere evine davet ediyor. 
Pol Puvare o vakit gençtir. 
Kadının kocası vardır. 

Pol Puvare ıelir gelmez ka
dın hizmetçiyi çağnyor ve içki 
ıetirtiyor. Evveli kocasına 
bir kırmızı ıarap veriyor, 
adamcağız bunuiçtikten ıonra 
olduiu yerde uyuyuveriyor. 
Sonra hizmetçileri çağınp ko-
cuını odama naklettiriyor Ye 
kendisi terzi ile yalnız kalıyor. 

Pol Puvaro bunlan da ka
dınlann hafifliğine bir misal 
olarak naklediyor • 

Bugtin bili bu adam pari
ıin moda kıralıdır. Kendisine 
en ziyade dütkün olanlar zen
gin Amerikan kadınlarıdır. Bu
ıtınkll modalann çotu da bu 
adamın elinden çıkmaktadır. 

llotla lcıralının h •• or
"9• tıttılı modellerden 6iri 

Moda lcıraıının tenililc luıgatında tesadli/ ettikleri llltlceralartlan 6iri: 
Kadın lcocasıni agııtıı.gor w Paal Poiret ile galnu lcalıgor •• 

--------.-..===-========------..-----=-----------------==--==-====-= ..... --==-=-....... ===--=ı:-=-=-=-ıı::=:=-=~-===-=--=-=---=-...... -
Oktruva Talimatnamesi 
E•••lce oktruvaya tabi olma-

JIP ta ,.m talimatnamede oktru•a 
alıamuı iham ıelen mevat hak
kındaki talimatnamenin ikinci 
kıımı burGnden itibaren mer'iyet. 
pçmlttlr• Bu ikinci kııım da 
••ta alt eua ile hariçten ithal 
edUen pirinçler nrdır. Belediye 
dinden itibaren hariçten l'etlrllea 
pirinçlerin kiloawadan ( 20 ) para oldr••• ....... alaeaktar. 

Tayin 
l.tanbul Defterdarhjı muha• 

Hbecilitine mekltlbi ukuiye ma

lauibl au'ull Vahit B. , Onua 

yerine lıtanbul Defterdarhtı •u• 
buebeciıl Ahmet Hamdi 8. ta,ın 

edilmlt ve her ikili de ite bat-.... , .. , ...... 

J Güzel San'atlar Birliğinin l Bir Memur Mahkemeye Verildi 
Yll DönUmU Orhangazi, (Hususi) - Bura 

Gtızel 1&11'atlar birliğinia mal mOdllril ŞOkr& BeJ, bir 

yann befinci yıl dönümildtlr .. 

Gece için bir ıenlik tertip 

edilmiftir. Şenlik saat 21,30 

elan itibar edecektir. 

rtııvet meaeleıinden 

mevkufen Bursa 

dolayı 

Aiırceza 

mahkemeaine verilmiştir. 

M. Ha.gm 

20 martta ovnanacak Galata 
ner maçının :neticelerini en iyi 
edenlere verUecek hediyeler 
trol ve hakem heyeti l9flril ol 

Kontorol Ye hakem heyeti: 
relal Fethi, ikinci rel• Saim .

heyeti relal Bani Beylerden m 
Gelen cevaplan ayuı on 

aarteal akfamı mllhDrlU urf 
Fethi Beye teallm eclecetı.. 

Maçtan monra cevaplar 
neticeye J'Öre kazananlarua 
ba heyet tarafından tayin ol 

Blrlnclllk ve lldneillk ta 
suale verilen cevaplann adedi-

Bet auale maçın netlcel.,._ 
cnaplar verllmemlpe ha 
fula yaklqm14 olan blrlncl 
nacaklar. 

Kaç Rey Pusula 
Kullandabilir? 

Mllaabakamıu lftlrak 
~er kupon, yani bir laaaln lif 
meal kabul ohmmuttur. 

Suallerlmlze urllecek cevap 
nna konulacak mliubaka 
mwa numaralan birbirini • 
olmaaa da kabul olunur. Y...-_ 
cevabın behemehal bir mllaa 
pou ile glSnderllmHl farthr. 

· MUkafatlarımız 
Yukarda yazdığımız 

heyetinin milsabakadan 
birinci olarak tayin e 
zata : bir altın saat. 

ikinciye bir gümftş 
Üçiinciiye bir nikel 

verilecektir. 
Mnkifatlar maçtan 

sonra behemehal tevzi 
olacaktır. 

Mühlet Ne Zaman Bi · 
l.tanbuldakller için, milaab 

letl martın on altıncı puarteıd 

•aat dlSrde kadardır. Tqradald 
rlmlze verilen mühlet martın 

kuzmıc:u per9embe akıanuna 

Suallerimiı 

Galatasaray Mı 
Fenerbahçe Mi 

1 - Hangisi galip gele 
2 - Galip kaç gol a 
3 - Mailüp kaç a-ol a 
4 - Birinci devrede 

Jalip? 
5 - ikinci devrede 

ıalip? 

Behzat Hammm 
Mahkemede 

lzmir, 7 (H. M.)- M 
Belızat Hanım lıakkınd 
kikat inkifaf etınİfÜr. 
Cevdet B. in, kazım 
olmasından ceza kan 
55'!Jıcı maddesinin b" · 
rası; sevgilisi Kemal Be 
dObul hakkı olmayan 
dilbullbıden dolayı 193 
maddenin 2 nci fıkrasa 
bince tecziyesi iatenildi. 

Allı 

Et 



Kari G6•ile 
GördiJ.klerimiz 

Balakeairti Bir Kariimizin 
... 

1 
Teklifl 

dıJımız m•kt11ptur t 

llecıı.ı "-t lir uınıaıat ualannaa 1evmiy•lt 
.ı,1 .. 1 

adaıa oa liraya ve eacllmoal 

ı.e, 1.;'alannı• t•hrt aidatları y•tınlt 
eı ... __ •da• ylla elli llraya kadar 

.. - nı ,. &kat B er 1 kanun lkt\sa11adaadar. 
ltrd •lıkealr birinci aıaıf vlllyet
llr.tıa•n deflldtr. Olsa bile uallsl.aba 

•t ve ta her •arrufa rla) et eylemeai 
1 'Ylllyet 1 i Çin de 

1 
ç n olduğu gibi buran 

ları Szınıdır. Meclfll umumi ua-
•uııı k d larar en 1 aralannda verdikleri 

)'c ıtıııclblnce haddi uam olarak 
vtni ona 

tchrt ü r, cncümcl dalmt aıalann .. 
rıııu y z clllıcr Ura aldık.lan gö

Yor. B h 
•ervet d 11 al memleket ve milletin 

M ercceallc mütenasip değlldlr. 

ba\ıı ernlel.ctın münevver, muktesit er• 
Ylıar v h 1 . d •dıı • c am yctın en intihap 

·Cn a2a .. 
' tlf ' u:ı:crh·rine ddıklan vatan 

etini l. meccanen bile lfn edebilirler. 

''•• n:ınflh ıatt lşlcr"ni terk ile ekse
t.lrlU't tnülhaktıttan gelen bu zevatın 
ıı, rııaara.'Jan için yeVllli beıer 

Pe~ muvazzaf memurluklara allbetle 
•ı iti 1 b lltt içti er ulunan, ha tada bir veya 

rı. lllaı olan encümeni dalmt azala• 
••)'da 

h11ı111 h )'etmlf bet lira Ucret veya 
~l •kkı verilmeal, bu fec:!aklrlıj'lll 

ı;ce kabulU bence r:arurldir. 
... _ areı h1Hualye mOstahdemlnlafn 
--..,ıarı '1aaa uınumt muhasebeden maaı 
dır lllerııurlne alabetle hlr mlall fazla• 

• Ont ..... ara da ayni nlabet dairesinde 
illi •erllmcalnl muvafık l'ÖrUyorum. 

._ •uretle vaki olacak teberruat 
talı taaarruflarla da bütçenha 

~::Dllllalb:.lüiU ve mllletla fakrO za
ı._, haaebUe mektebi yapılamıyaa 
""'' ceJı 1 İ•Ptıraı a ette kalan köylere mektep 
\tr t maı;ı temin edilmiş olur. Bunu, 

•ldU olarak ileri sürüyorum. 
Karllerfniı:den: Balıkeslrde, 
hUkQmet caddealnde bUIGrcu 

Naci 

2 
Doktorsuzluk 

l\ıc.:;elki ge<»~ saat JO, 15 te 
2: ayda Ethem Pertev, 

'Ya Nun· l . . ·ı hntibı eczane en cıvarı e 

d o ıemtte doktor ara-
1111 M llntiuı erkeze bile baş vurdum. 

katd taharriyatım ıemereıiz 
ı. 

tini Alakadarların nazan dikka
celbediyorum. 

Aksaray aaklnlerindea 

Saim ---
1 Cevaplarımız 

.ı lrtıird... ç · "h • .. , ~ ... ıvıcı amamı cıvarın• 

lla 1~rarnan mahallesinde Tur-
•o" A" li-ı1 Va ında 15 numaralı evde 
~ eysi Beye: 

)tti trhal izmir sıhhiye müdüri
.. ile rn· wotı.ılct uracaat ediniz. Aynca 
'-'eltt •rınızın bazılarının leyli 
"if vPlerde okutulması için Ma
~tiıı~. iletine de bir istida gön-

itaat~ Ayvalıkta Gazimustafake
tacta ıa mahallesinde 28 numa-

" nan oğlu Ali Beye : 
llarıı.ı:•ven~t için mensup oldu
t'calt •ıhhıye müdüriyetine mü· 

§ F:diniz. 
&iı· ık .Ziya Beye: 
§ ~lbkıne itimat ediniz. 

)e•ind llrbnda Kızılkum kar
tfetıdı en Derviı oğlu Mehmd 

" Ye: 
l YOlc 
Ç\" it Çocuklu ailelere yardım 
Yttiıte ~~nızın sıhhiye müdüri· 

§ 1 racaat ediniz. 
~itıj li 'l.rtıir' [Ballıkapı mahallesi
"l.lht •cı Ali caddesinde Ahmet 

1 ar Be 
•lif ye: 

"'" •de ed . . i . h • "dii · euınız. zmır sı hıye 
""'-z '•Yetine nıüracaat ediniz. 

~~No. 80 

POSTA Sayfa 

~ Dünya Oluyor ? 
Kalp 

• 

işleri Kadın Ve 
lngilizler Gandiyi ~ Sahn Aldıla~ ~ 

omadaki ltilifta f talya Boyun Eğdi · Nasıl Bir Kızla 
1Mahallenin Dedikodu-

Evleneyim! 

/ngllterede geni .taşi•t fırktaının Londrada bügük bir istlkbalel mazhar 
liderlerinden biri Masolini taklidi \ olan dünyanın sevimli artisi Şarlo 

nutuk söglerlcenl istikbalcileri seldmlıyar 

Gandl•yı• ı iştirak etmişti. Bu kongre bir itilaf ile. neticelendi ve bu 
akim kaldı. Hindiıtanda ikinci netice Gandınin davaıını ter-

satln Aldılar bir konferans aktetmek {izere ketmesi ile t~~ahür etti. 

d 
w ld Yapılan ıtı)afın ana hatları 

agı ı. • I . şunlardır: 

Senelerdenberi Hindistanda 
silahsız itaatsizlik mUcadeleai 
yapan ve Hintliler nazarında 
bir peygamber kadar büyük 
bir mevkii olan "Gandi,, niha
yet kendisini İngilizlere ıatb, 
davasından vazgeçti. 

Gandi iki senedenberi ha
piste idi. Kanunusaninin baş
langıcında Hintliler büyük bir 
milli nümayiş hazılıyorlardı. 
fngilizler Hint isyanım basbr
mak için evvell Londrada bir 

yuvarlak maaa konferansı tertip 
etmiılerdi. Bu konferansa Hint 
milli kongresi mümessilleri de 

Bunun üzerıne ngıltere de 1 - Gandinin açtıtı ıilahsız 
Gandiyi ve arkadaşlarmı tah- itaatsizlik hareketine nihayet ve
liye ederek milli isyanm, bir rilecektir · . . 

Uddet için lSnilne geçmek 2 - Hındıstanda ln~lliz ma-!° · G d'. · k d mulitına karşı boykotaj yapılmı-
ısted?. an ının ve ar a aş- yacak ve fngiliz mallarının satıl-
larının serbes bırakılması, 25 masına müşkülat göıterilmiye-
kanunuevvelde yapılaca~ büyük cektir. . . 
nümayişin önünü aldı. lngiliz- 3 - Gandının halen mevkuf 

b ff k . tt bulunan arkadaşları serbeı bıra-
Jer u muva a ıye en cesaret k 1 kt Bu ti · d"l"k 

w d d v • ı aca ır. sure e tım ı ı 
alarak dogru an ogruya hır Hindistandaki istiklal hareketi 
itilaf aktine teşebbüs ettiler. durmayı kabul etmiş demektir. 

iki hafta evvel müzakere Hin- Şimdi lngili:ıler bu itilafı yeni bir 
distan umumi valisinin evinde muvaffakiyetle telviç için Dclhide 
ba,ladı. Zaten Gandinin bu müza-. ~,.eni bir yuvarlak masa konf er an• 
kereye muvafakat etmesi, onun 19ı için hazırlıklara başlamışlardır. 
için davasından vazgeçmek de-"' 'Bu kongreye G ... ndi de murahhas 
mekti. Netekim bu müzakerat olarak i•tirak edece1'tir. 

Gandinin güzünden silahsız mücadele- ı Nihayet Jc.e_ndisini lngilizlere sat.:n 
gi bırakmıga mecbur olan Hintliler Hınt Lideri Gandi 

B h 
A başhyan bu müzakere Fransa ile teklifini kabul etti. Bu suretle a rı ltalya arasındaki ihtilaf yüzünden mesele halledildi. 

akim kalını,h. İtalya Bahrısefitte Yapılan itilafnamcye göre 
An/aşma hakim kalmak istiyor, ve ~ransa Fransa gemi inşaatında İtalyaya 

ile bahri kuvvetlerde musavat faik olacak ve beş sene zarfnıda 
ingiliz Hariciye nazırile Bah- iddia ediyordu. • . bu faikiyetini muhafaza edecektir. 

riye nazırının Paris ve Romaya Fransa buna razı olmadığı ıçın ltalyayı bu meselede muvafa-
yaptıkları seyahat muvaffakiyetle 1 •f ti ı · ti Hatta bu k iti a ne ce enme~ış • . . . at cevabı vermiye mecbur eden 
neticelendi. Romada bir itilaf yüzden Cenevredekı tahdıdı teslıhat en mühim sebep parasızlıktır. 
aktedildi ve bu suretle Londradn konferansının man~sı kalmamıştı. ftalya bahri programını tatbik 
yapılan beş senelik bahri tahdidi Bunun üzerine Jngiliz na21rları edebilecek paraya malik de-
teslihat itilafnamesi müsbet hir i evvela Parise gidip Fransayı, se- tildir. stikra:ı yapmak ihtiya-
neticeye bağlanmış oldu. k • • Amerikanın teşebbüsü ile in- nede 40 bin ton no san gemı m- cındadır. Bu sebeple şimdi kim-
giltere, Japonya, Fransa, Ameri- şaııana razı ettiler. Oradan Roma- seyi gücendirmemek siyasetini 
ka ve İtalya arasınd.l beş sene- ya geçtiler. Müsolini, iki lngili:ı takip etmPktedir. İngiliz nazırları 
lik bahri bir tahdidi te&lihat mu- nazırının ayağına kadar gelmesine Romanın bu zafmdan mahirane 
kavelesi yapılı verdi. Londrada mukavemet edemedi. İngilizlerin bir tarzda istifaıle etmişlerdir. 

SERVER BEDJ Babam bana döndü : 

sundan Bozulan Aşklar 
Yeni hayatın zaruretlerini 

anbyamıyanlar, bir genç kızla 
bir genç erkeği başbaşa gör
düler mi, mırıldanır ve dedi
kodu yapmak ihtiyacını du
yarlar. Bilhassa evlerinde kom
ıunun kızını tarassuttan baş

ka işleri olmıyan yaşlı kadın
ların en büyuk alakaları genç
ler üzerinde temerküz eder. 
Sanki mahallenin namusu onla
ra mevdu imiş gibi, mahalle 
kızlarının hiçbir hareketini 
gözden kaçırmazlar. Kızları-

mız daimi surette bunların gizli 
tarassutları altında yaıarlar. 

Ahliki telakkilerle telifi 
mümkün olmıyan bu hareket 
bazan bir aileyi bozar, çok 
defa sevdalıla:-ı birbirinden 
ayırır. 

İşte, size mahalle dedikodu
sunun kurbanı olan gençlerden 
bir iki nümune : 

M. 1\1. imza i]e bir genç kız 

derdini föyle anlatıyor: 

"Bir buçuk senedenberi bir 
gençle sevişiyordum. Son zaman
larda komşularımız saadetimize 
tahammül edemediler. Münuebe
tinıizi anneme, babama haber 

verdiler. Biz de bir müddet görüş
menıiye çalıştık. Fakat dayana· 
madık. Tekrar buluştuk. Bu defa 
ailem tekrar haber aldı. Beni sıkı 
bir kontrol altına koydular. Ev
den çıkmama bile müs.aade etmi· 
yorlar. Hatta arkadaşlarımta bile 
görüşmeme razı olmuyorlar. Daha 
fecii, mektebimi terkettirdiler.,. .. 

M. H. iınzasile aldığım diğer 

bi mektup: 

"Temiz bir aile kızile aevişi
yordum. Bu sevişmeyi çekemiyen 
muhitimiz, etrafımızda iftira
larla dolu dedikodu çıkardılar. 
Bu dedikodular ailenin kulağına 
gitti. Görüşemez olduk. Şimdi 

birbirimizi yalnız hayalen göre
biliyoruz. Bütün bu manialari 
aşmak mümkün değil midir? " 

Bu iki çocuk, insiyaklarına 

kapılmışlar. Belkide mes'ut bir 
yuva kuracaklar. Fakat ne eski 
neslin, ne mahall~ dedikoducula
rının zihniyeti buna tahammül 
edemez. Onlar gençlere seviş

mek hakkını veremezler. 
Maamafih hakikati söylemiş 

olmak için kaydedeyim ki, bu ço
cuklar hen.üz tahsil çağında gö
rünliyorlar. Henüz çocukluk aşkı 
addedilebilecek bu muvakkat ve 
geçici sevda yüzünden tahsillerini 
feda edeme::ler. 

of( 

Ama ·yada A. K. 
Siz kadınlara ehemmiyet ver

mezsınız. Onu bir sepet gibi 
yanınızda taşımak istersiniz. Ev
den ziyade i~inize, kndmdan 
ziyade erkek arkadaşlara elıem-

" - İşitiyor musun?.. Bu 
gençlerin hakkı var. Onlar 

il Aşk Mektuplan 1 

Karllerlmlzden aldı&'ımıı: aık meJı
tuplannı ııraalle Dl'fredlyorus. Bu aO• 
tunda hergUn bir mekt p netredilecek 
ve haftada bir defa Gençlik ve Ha
pımteyze aayf uında bet on mektup 
birden netrolunacakbr. Çıkan mektup 
sahipleri ldarehanemiı:e uj"nyarak 

müklfatlanru alabilirler. 

* Sedat; 

Gözlerim, o gecenin, seni 
bana tanıttıran o müstesna 
gecenin füsununa doyamamıt
El' an ıeni arıyor. Bazan de
rinleşen, bazan berrak bir su 
kadar şeffaf olan o ilahi göz
lerin... İşte o gözler ki bana 
bilmediğim aşkın musikisini 
fısıldadılar. 

Günler geçiyor. Fakat 
sıl? 

na· 

Kalbimde aşkın gün geç
tikçe artan harareti gözlerim
de, gözlerinin hiçbir varlığın 

silemiyeceği hayali ile ..•• Sana 
aşkımın büyüklüğünü nasıl 
anlatayım? 

Dinlediğim musikinin heye· 
canlı nağmelerinde, seyrettiğim 
tablonun nezih güzelliklerinde 
hep seni buldum. Güzel ve 

yüksek olan her var.lakta an
cak ıen varsın.. Sende •.•.• O 
bir çift siyah inciler ..... onlar 
oldukça..... ben aenin ebedi 
meftunun olacağım. Söyle sev
gilinı ..... Sen de beni seviyor 
musun? 

Karaman Tartan zad,. 
Nail 8. hanesi 

Serap Vedaı 

miyet verıraınız. Hayatın daha 
:r.iyade sathi taraflarına ehemmi
yet veren basit, tahsili az, idare 
edilmekten hoşlanan bir kızla 

evleniniz. 

Hanımfeg=e 

--== TAKVİM =-
~ ~-

Gün 319 - Mart • 931 Kuı nl2l 

Arabt 

18 • Şevval - 1349 

Valdt-Ezani-Vantı 

Güneşi 12. 1616 .22 
Öglı.ı 6. 16 12.24 

ikindi 9. 31 ıs .40 

Ruml 

24 • Şubat • 1347 

Vakıt-Ezani-Vantt 

Akşamı 11.- 18 .07 

Yatsı 1 1.30 19. 37 
lmSak ıo. ss 4. 44 

- ™ 
dinle. Ertesi akşam yemekte 
bahsi annen açtı : -İKİMİZ -

Diye tekrar ettim. Fazıl 
gülmüyordu. Mühim bir me· 
sele halledecek adamlar gibi 
ciddidi. Anlatmıya devam etti: 

- Annen gene sesini çı
karmadan dinliyor ve çok dü
şünceli görünüyordu. Babam 
devam etti: 

"- Ey, dedi, Efendi! senin 
dilin yok mu ? Bir saatten 
beri hep senden bahsediyoruz. 
Hala bir kelime söylemedin. 

" Benden bahsetmiyor-

bizi bekliyorlar. Biz iyice 
düşünüp taşınalım. Bakalım 
bizim onların saadetlerine 
mani olmıya hakkımız var mı? 

" - Hayri B., dedi, ben 
bu bahsi uzun uzun düşündüm. 
Doluya koydum olmadı, boşa 
koydum olmadı. Bunların za
ten aralarında birşey olduğu
nu ben de seziyordum ve bir 
rezalet kopacak diye ödüm 
kopuyordu. Hala da bu korku 
içimde var. Ben müzeyyenin 
istikbalini çok düşünürüm. Bu 
kız benim başıma bir felaket 
getirecek diye daima korka
rım. Ben mi terbiye edeme
dim, o doğuşunda mı öyle idi, 
bilmem ; ben Müzeyyenin bazı 
huylarından... ,, 

._ Bunu 
"lrllnıı •orarken izzeti nefsi 
bit ~!· görUnüyordu. Öyle ya, 
''1nun ~n!c nasıl evlenebiliriz ? 
'Ytıl ıçın annenin babamdan 

8 lllaa, lizımdır. 
•ham d d' k" .. e ı ı: 

lçıll ~)Senden ayrılmak benim 
tt}llll limlc mUıavidir desem 

""dl'-" o~maz. Seni nekadar 
la., ~ bilirıin, fakat insan 

ete taymahdar. Hayat 

bu. Kafamızın dikine gidemeyiz. 
Bugün Müzeyyen hasta. iyi 
olacağına eminim. Fakat ben 
hastalığın fena akıbetleri ola
bilir. Fatoşun derdi büyük. 

Fazıl bunu söylerken bu 
bir kahkaha salıverdim ve bel
ki Uç beş kere: 

- Fatoıun derdi büyük 
ha?. D•lıtet 1 Fatoşun derdi 
blyilk •• 

"- Hem de efendim, biz 
birbirimizden resmen ayrılacaitz. 

Annen birden bire sordu : 
" - Ne demek istiyorsunuz 

Hayri Bey? 
"- Yani, iki gözüm, hep 

bir evin içinde bulunacağız, 
demek istiyorum, gözlerimiz 
birbirini görecek. Bu da birşey 
değil midir ? 

Annen ıeıini çıkarmadı. 

sun uz. 

"-
Ya kimden? 
Kendinizden bahsedi-

yo::-&unuz. 
"- Ama sizin için. 
" - Bizim için ama evvela 

siz kendi meselenizi halledin 
de ondan sonra sıra bize gel
sin. Burada bana ne söylemek 
düşer? 

Babam güldü: 
"- Vallahi doğru be .•• dedi. 
Sonra annene döndll: 

Bunun üzerine annen ayağa 
kalktı, kaşlarını çattı : 

"- Ben de bu meseleyi 
rahatça düşünmeliyim. Acele
miz yok. Hele evveli şu kız 
iyi olsun t 

Dedi. O günlilk okadarla 
kalmıştı. 

- Sonra bu bahis yine 
açıldı mı? 

- iki kere daha. 
Hep hastalığımda mı ? 

- Hep hastalığında. Bak (Arkası var) 
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MASONLAR 
Yapılan Ve Bin Bir MeLocalarında 

Tabi Gülünç İçtimalar; fçtimada 
Ve Azanın 

• 
isim Ve Vazifeleri 

7 

Nazın sani birader - Mil· 
tebassıs birader. Vazifenizi 

raderler tekrar ederler. 

Reis - Biraderler, 

başlamışbr. Yerlerinize 

nınuz. 

mesai 

otu-

Nazırlar reısın bu sözlerini 
tekrar ederler. Herkes yerine 
oturur. ya.Pm· 

Mütehassıs birader, elinde Arkası YAi 

POSTA· 

1 Yol T emizıiği ... 
Belediyenin Yardımı 

Çoğalmalı Deniyor ... 

tr 

Sinemalar 

Çarşamba akşamından itibaren 

O?ERA ve ARTİSTİK 
sinemalarında: lraesine başlanacak Cecil • B. de Mille'İll 

HAYATI ISA 
•esli ve şarkılı şaheserinde puse ve aşk macerası yoktUI',' 

beşeriyet için aşk ve muhabbetten daha muazzadl 
ve daha müessir ne var ? 

il 
}( 
s 
(lilc:a .. 

nlıçla dışarı çıkar, kapıcı 
biradere locanın haricini iyi 
muhafaza etmesini tenbih 
eder. Son Kur'amızda 

Kemerburgazdan itibaren 14 
köyii şehre bağlıyan yegane 
bir yol olan Eyüp - Kağıtane 
yolu geçilmiyecek bir hale gel
miştir. Buradan arabalar ge
çemediği gibi kuvvetli kam
yonlar bile işliyememektedir. 
Burada bükümete senede 3-4 
milyon liralık vergi veren 
fabrikalar da vardır. Bu fabri
kacılar bir hafta evvel bele
diyeye müracaat edip verilecek 
ameleye kamyon vermek ve 
amele tedarik ·etmek suretile 
yardım edeceklerini söylemiş
ler ••• 

"' Tiyatro Ve Sinemalflf tıı 
~ 

Bu esnada nazır biraderler, 
ya bulundukları yerden, yer
lerine geçen Mason biraderleri 
gözle tetkik ederler veya bir 
defa keııdi sütunlarını teftiş 

ed~rler. 

Mütehassıs birader tekrar 
ı\rer, alçak sesle nazırı sani 
biradere, o da nazırı evvel 
biradere mabedin dahilen ve 
haricen kapalı bulunduıTUnu, 
·ıe bütün hazır bulunanların 
Mason olduklarını bildirirler. 

Nazırı evvel birader, reise 
l:ıitabcn: 

- Muhterem birader . .Ma
bet dahilen, de haricen de ka-
9anmışbr ve iki sütünda bu
lunan biraderlerin hepsi Ma
ıondurlar. 

Der, tamam haberi verir. 
Reis masaya bir daha vurur. 

Biraderler, mesai baş
!ıyo!", der. Sonra nazırı evvele 
sorar: 

- Nazın <:vvel birader, 
nazır biraderlerin ikinci vazife
si nedir? 

Nazın evvel birad~r - Bü
~n biraderlerin iş başında 
bulunup bulunmadıklarını an
lamaktır. 

Reis - Biraderler burada 
mıdırlar? 

Nazırı sani birader, nazın 
evvel diradere, kendi sütunun
daki biraderlerin yerli yerinde 
olduğunu bildirir. 

Nazırı evvel birader - iki 
sütundaki biraderler de yerli 
yerindedir. 

Reis- Nazırı evvel birader, ' 
Masonlar saat kaçta işe baş
larlar. 

Nazın evvel - Öğlede 
muhterem. 

Reis - Şimdi 
nazırı sani birader? 

saat kaç 

Nazın sani birader - Öğ
le zamanı muhtere:n. 

Reis - Mademki mesaiye 
başlamak zamanı gelmiştir, 
nazır evvel ve sani biraderlen, 
kendi sütunlarmızdaki birader
leri benimle beraber mesaiye 
başlamıya davet ediniz. 

Nazırı cvvci ve sani birader
ler diğer biraderleri haberdar 
ederler ve sonra haberdar 
ettiklerini reise bildirirler. 

Müracaat 
Alan 

Ederek Hediyelerini 
Karilerimi·z 

Nihayet belediye buradaki 
J çamurlan kaldırmak ıçın ge
. çen gün ( 15 ) tanzifat amelesi 

göndermiş. F abrikacılardan da 
4 kamyonla ( 15 ) amele isten
miştir. F abrikacı1ar belediyeye 
müracaat ederek buna itiraz 
etmişlerdir. Fabrikalar { 4 ) 
kamyon için yevmi ( 60) lira, 
(15) amele için de asgari (15) 
lira ki cem'an 75 lira verdik
leri halde belediyenin yalnız 
on beş lira ile bu işi bitirmiş 

olmasını haksız buluyorlar ve 
hiç olmazsa masrafın yaryarı

ya kabul edilmesini istiyorlar. 
Belediye henüz cevap ver
memiştir. 

250 Lira Kazanan 
Bcşiktaşta Mumhane soka

" ğmda (16) numarada Safiye 
Hanım. 

100 Lira Kazanan 
Şehzade başında Horhor cad

desinde Kavaklı sokakta 18 
numarada Nazife Hanım. 

50 Lira Kazanan 
Karagümrükte, 8 numarada 

Fatma Hanım. 

10 Lira Kazananlar 
Nişantaşında, Meşrutiyet 

caddesinde 22 numarada Ber
güzar Hanım, Erenköyünde 
Kayışdağı caddesinde Mansur 
Bey köşkünde Muammer Sait 
Bey, Ankara Himayei Etfal 
merkezinde kapıcı Ahmet Ef. 

Beşer Lira Kazananlar 

muallim mektebi No. 44 Muhittin, 
Gedikpaşada Hamam sokak No. 
22 Antranik, Ortaköyde Kabatat 
lisesi son sınıfı No. 28 Cevdet, 
Dilber zade İncili damatlar Meh
met paşn No. 256 Mustafa, 
Ankara Hacettepe mahallesi Benli 
sokak No. 19 bakkal Süleyman 
hanesinde Erzincanlı Ömer Lütfü, 
Sirkeci Şeref oteli Necati, Bos
tancı Üsküdar caddesi No, 4 
Emin Enver, Gnlatada Kurdeşen 
han No. 21 de Sırrı, Sarıkışla 
caddesi harici polis karakolu kar
Şısında Gerzeli marangoz Ahmet 
İhsnn, Edirne ziraat bankası vez-
nedan lbrahim Hayri, Ankara 
Gazi muallim mektebi dördüncü 
sınıf No. 320 Nihat Adil, Eski
şehir temyiz ll!ahkcmesi üçüncü 
ceza Hilmi, Izmir Muharrem, 
Refik Lut:fü kırtasiye mağazası 
vatıtasile Muharrem, Ankara 
Mahinur Hanım ve Beyler. 

Yozgatta 
Matbaa Müdürünü Döv
düler, Evini Taşladılar 

Yozgat, (Hususi) - Bundan 
birkaç gece evci bura matbaa 
müdürü Refet B. önüne çıkan 
iki meçhul adamın tecavüzüne 
uğram ş, daha eve) de evi meç
hul kimseler tarafından taşla
narak camJari kırılmıştır. Da
yak atan adamlar, kendisine: 

"- Şimdilik bukadar gel~ 
cek defa daha makul görüş~ 

Ka lı Bir Vak'a 

Bir Görümce Gelinjni 

Odunla Döve Döve 

Öldürdü •.. 

Orhangazi, (Hususi) - Or
hangnzi - Gemlik şosesi üze
rinde kain bir köyceğizde 

acıklı bir vak'a olmuştur. 

Alakadarları şunlardır : 
Ramaznn, hemşiresi, karısi, 

bir de mini mini kızcağız, ya
ni ailenin çocuğu. 

JANNINGS 
G A R Y C O O P ER ve 

ESTHER RALSTON 

ile beraber tcmıll etliği 

YALAN 
•on ıahescrin gösterdiği deha ve 
mchareti saıı'atkfiranc hiçbir mimde 

g5stcrllmcm"ştir. 

Çarşamba akşaır.ında11 itibaren 

MELEK SIPEr~ıASINDA 

CENUP 
bütün sefahet zevklerinin 
aşk... İhtiraı;;., ŞİDDETLi 

ARZU ... 
f şte bunlıırı pek yakında 

ra 
sinemasında 

MARGUERITE M O R EN O -
GASTON JAQUEı: ve DAM
ELLE PAROLA tarafından 

temsil edilecek 

CEHElNEM 
AZABI 

Fransızca sözlü güzel 
fiiminde göreceksiniz 

DARÜLBEDA Yİ TEMS ~ le b 

1 :.~ıı:~ı;~so da lSTAftBUl BREIP" lbaılı 

Kom~:'~:~do ~~ m ~~ ~ 
1 

y::~:···:· l ı ıı 1 
Muhtar Bey 

' IUlllll J ALKAZAR - :Bıığdnt Hırsızı o.J 
ALEMDAR - f mperatorlçenl:ı f 
A S R 1 - Sibcrya 
ARTiSTİK - Dağ Çoeuldarı • 
ETUVAL - lınp:ırntorun Yavet'rıc4 
El.HAMRA - Cennet Yolu (Ahll11 ~ 
EK L :UR - Yunan tiyatro . JJtJ-'11 
FAANSIL - Yunan Operetı: 

Jııtnnbul 
GLORY A - Öldüren Adam 
HiLAL - Pnnamıı korganhı.n q;ı/ 
M A J I K - Ne~'cler Diyan ,J 

Tnvb~r) ,-
MELEK - ~nnet Yolu (Frall 
~.~iLLET T. - Nıışit 8. 
MlLLI - Kndmlara lnanroaJIJ~ 
FER AH - V:ı.ryete 
OPERA - Hattı üstüva Güneşi "':ı/ 
SÜREYYA - ( Kııdık5y) Piyşt"-

bir JuıdıD 
ŞIK - Aşk Resmi Geçidi. ,_i 
( HALE Oıküdar) - Gece Batakh 

SİBERY A 
filmini 9500 kişi scyretıniştit• 

riiı.,, diye aynlmışlardır. 

Gelin, görümce nedense 
bi:· ağız kavgası yapıyorlar ve 
işi büyiitüyorlar. Neticede gö
rümce H. , gelinini odunla öy
le bir dövüyor ki az sonra ka· 
dıncağız ruhunu teslim ediyor. 

Bütün şehir halkı 8'11111 sri Sine~ 
Hadisenin bir aile mesele

sinden doğduğu zannı vardır. 

Afrika Müvaredatı 
Hudut ve sahiller sıhhat 

mildürlüğünden: Afrikanm ce-
.. ubu garbi sinde vaki Nigeria 
müstemlekesine tabi Lagosada 
vefatla neticelenmiş veba 
vak'ası görüldüğünden mezkiir 
liman müvaredatına muayenei 
bbbiye tedbiri konmuştur. 

Bir Çocuk Yaralandı 
( 1699) numaralı otomobili 

idare eden şofor Hasan Basri 

Bu vak'adan kimsenin ha
beri yoktur. Ölü kadın gömü
lüyor ve asıl meraklı safha da 
bund~n sonra başlıyor. 

Çünkii yavrusu hadiseye 
şahit olmuştur. Gördüklerini 
bir bir naklediyor, köylO Hü
seyin de hükümete haber ve· 

CENNET YOLU 
Le Chemin du Paradis 

Fransızca opereti 

MELEK SINEMASINDA 

CENNET YOLU 
Die Drei von der Tankstelle 

Almanca opeaeti 

ELHAMRA SINEMASlt~DA 
riyor. Tahkikat yapılıyor, ölü Görüp dinlemek üzre kc-
çıkarılıp fethi meyit icra edi- mali tehalükle tehacüm 
liyor. Neticede katil görümce ediyor. 
tevkif olunuyor. Bu muazzam şaheser elyevm 

cihanşümul bir muv"ff akiyet 
işte bu kanlı vak'amn hi-

kazanmış yegane filmdi"" 

müdüriiyetl yer bulamayıp l'erl 
mek mecburiyetinde kalanlara 
nı maz.eret eyler. .... ,t,, 
Haılyeı Bu film yalnıs p~~ 
nil son mat.lııes!ne kadar irse 
cekUr. Buglln saat 16,S mat 
varyete: l\,.btr Maymunlar 
eylence ile ASSO •• JANA .. 
tı.lk Çingeneleri. 

GRETA GARB~f 
fevkalide •evimliliği ve N 1 d' 
AST ER Hiks ve gürellit' 

SiVM~~NEHA~ 
filminde herkesin alklf 

takdirini kazanıyor!•' 
1avetcn: FOX MOVtETO~'S 
WS halihazır dünya bavad" 

Ef. dün Karaköyden geçerken 
yan sokaklardan birisinden 
koşarak çıkan 5 yaşında Mu
ammer isminde bir çocuğu 
çiğniyeceşini görünce derhal 
durmuş, fakat çocuk kendisini 
otomobile çarpmışbr. Çocuk 
alnından tehlikeli ıurtte yara-

kay esi. 

Bir filim! MARSEYY~ ı:EZ JOHN eotfS 
Reis kürsiye esrarengiz üç 

larbe vnrur. Bunu Nazır bi-

Büyük çarşı No. 7- 9 irfan ve 
şurel:iisı, Cağaloğlu Mollafenari 
sokak Emin Hasan, Eyüpsultan 
Dökmeciler Oluklubnyır No. 14 
İsmail Hakkı, fstanbul Şehzade
başı fa kaf matbaasında mürettip 
Refik, Laleli Sekban aparbmnnı 

No. 2 Dilşat, Erenköyde Kazasker 
camii çıkmazında Ahmet, Simon 
Eskinnzi yanında Nuri, lstanbul 
Ak~ehir bankası tahsildarı Ali, 
Kasımp~~a Karanlıkçeşme birinci 
sokak Vedat, Beyazıt Yahnika
pan sokak No. 11 Pertev, Terkos 
su ~irketi Agop, Tefeyyüz 
kütüpancsi Adil, Alın zade tir
keti muhasibi Necmettin, Kadıköy 
İskele caddesi perukar Sami Ef. 
namına Etem, Çarşıkapı Kara
baba sokak No. 10 Mehmet Hilmi. 
Nişantaşı ortamektep talebesi No. 
635 Mediha, Kurtuluşta Pire •~ 
kak No. 34 Madem Olga, Şehza
dcbaşı Karavana ıokak No. 3 
Samim, Demirkapı Kurna sokak 
6 numnrada Cemal, Sultanahmet 
Küçük Ayasofya No. 66 Namık, 
Bağlnrbaşı Beylerbeyi caddesi 
No. 43 Rauf, Nişantaşı Meşru

tiyet mahallesi Madalyon ıokak 

No. 27 Snli.hattin, Dolmabahçe 
Maliye Vekaleti levazım amban 
deposu Orhan, Erenköy istasyon 
civarı No. 10 Mustafa, Kuzgun
cuk Yağcı sokak No. 44 Nuri, 
Kadıköy Yoğurtçuçayıra No. 1'J. 
Esat, Sarıyer Dereboyu No. 152 
Şehbal, Bahçekapı Kazasker ban 
No. 17 S:ılih Nihat, Edime Erkek lanmışbr. 

Hem de ne filimi LAURA LA Pi 
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Tarihi Te"rika No. 53 yazan: A değişti. "-Git, kuvvetli olmıya çahtL acı bir hakikat olduğuna bir ait bir kadına dokunmak 
J 

1 
Nihayet amiral ce.ap yerdü demişt:niz ve ili ve etmiştiniz ki: türlü inanmıyordu. Jıktırl... d~ 

11 1 -Fakat. dedi, ne söylemek " - Parasız ve kuvvcuizle- Amiraiin bu şaşkın ve bitkin Ben bu sözlere hiç al ., 

O L U Ç A L 1 B 1 S istediğinizi anlayamıyorum. rin yer yüzünde kadın ıevmiye vaziyeti karşısında gü:ıcl Makreal mıştım. Kuvvetli kolwıoaıo :..~ 
Bu ıırada prenıea te kendine değil, yaşamıya bile haklan yolr- prc •• ıeai beni baygın s;:-özlerile amda bir kut gibi ~~ 

1ıelmiş, bizim mubaveremiıı:i din- tur. süzüyordu. Fakat benim şimdi prensesi sineme dab~ , 

Kılıç Ali Paşanın Hatır alan 
- Ne fibl olacak, dedim, fU 

ıclakikada zeot•ceniz elimde Ye em
rimde bulunuyorL Bir zamanlar da 
m benim zeYCemi zaptetmiftİDİzl 

- Ha1dutl. di1e baykudı. 
- Sebep, dedim, ne lçia bay-"at oluyorm11fum?. 
Ce ıap Yerdi a 
- 3qkalaruua mal -.ma1r, 

....... kaprmak...,..... •JU 

- Hele bakın fU lfel Bundan 
birkaç aene nnl hiç te böyle 
dilşGnmGyordunuz. 

Amiral cevap vermedi, ben 
acı acı devam ettim: 

- Siz benim kanma kaçırıp 

saadetimi perişan ettifinlz zaman 
bunun bir haydutluk olmadıtaıu, 

bir hak oldapnu a8ylemiftlıah. - ..... . 

liyordu. Amiral put keailmitt hay- atk ve ıevda işlerile uğraşacak bastırdım. Sonra, hiç al ,rf 
Ne söylemek iıteditlmi anla- retler içinde beni dinliyordu. nktim yoktu. Ben bütün kinimle miyen bir eda ile Aaıir-1• f 

yamayan Amirale huteJİ adam Sesime daha prurla bir ahenk amiralden alacatım mülhit inti- lendim ı f ~ 
akıilı anlatmak istiyordum. Nu- yererek dnam ettim. kamı düşfinüyordum. - 8a kadm ı!P .. ,,.i 
tuk söyler gibi bağırdım : - itte, dedim, a6zlerinizl Genç, diJber ~ıesln , .. aaa dedim. rfol ~ 

- Siz, benim ••tillmi elim- tuttum Amiral cenapları, bugiin, ,ıttım, ellerini tuttum ve onu Herif patlak •ösl~bl ,_..,-
den almadınız mı Amiral ? Pe- ıeni vaktile gururla cotbu'an kendime dotru çekip dudaklE .·ına me diknrift yiyecek ı• -~ 
timden yüzlerce aıker g6a- kuvvetinden daha kuVYeCt oJd• • ilk buıeyi kondurd~m. Hiç umma- du. Bef a~:nded~ ~ ~ 
derip beni kıskıvrak yakalat- j'umu aana iıp.at ediyorum. dıtı bu tecavüz kuşısında Jriizel - t, Is• 
tıtınız zaman, ayaklarını· Amiralin re,gt kaçmıtb. YüzG -~• d Jea SiJZf'I mabMUc dalJDal 
za kapanmıt n ılze yalYar.. limon •ibl aapıarı kesilmif, bir ,..rense. fAT-• ı. olıualuındır. Zayıf ye ~ 
mıtbm. O zamaa • ldlltah ve damla kan kalmamııtı. Muhakkak Beri taraftan amlr.I bir k5pek aeYJDlye n kadaaa • 
- ....... ...... .... ...... bir ra,. •irdiltflal .....,.... slbl bapıyo •u: laaklan ,-. • 

....._ ••ldbt. ..._ 4e tols - Caa dokan~ Betb-• ( ~ 



.....__ aı ES? z2i? t - 'f 

l:.::---11 _K_A_N---.D-A-L G_&__.,..8-1-· ı ı-l I 
l<onıisyon, Herkesi Bülbül Gibi 
Söyletmenin Kolayını Bulmuştu •• 

---~-------------- 91 - Yazan: Ziya Şaki,. 
nllach. (Hap, apa " kaleme 1ma teaadlf oluumufba. Bir
almamıyacak derececi. ıaliz coklan ba Rum clilberl lçia. 
tJenubatta ) buhmduktan Vahanın nişanlı• diyorlarch. 
aoara: (Mari), evveli bt,.ey Wlmedilbal 

Resminizi Biz 
Gönderiniz 

• • Size Tabiatinizi 
S ö yl i ı· elim .•• 

Tablatlalal .. ı ... 11 H .....ı.ws.. 
lnmu latWlll ettlraek 1at ... al& Ilı ... 
Wr feteiral ılatıleılala. Fakat bu re.._ 
ta1tn Wr pucla ıeJUlmlf .ı.-. T .w 
althbHunws ,...ıw ,,. alltaıe. ................ .. 
aı•hrl••• taltlatlertal lfre .... 

.... ... ,..._ f8Dderea laarilerbala 

._hhgpda ..Otehuamm1&111 -wapW.. 

........ H9Juausı 

"" 

Sayta 7 

BtKAYI 
• 

' _J Bu Sütunda Hergün 
Yazan: Dolra Sögleg!p Doka~ 
Kö,,ı.n K0t1•l1111 V.ıa.da, 

j 

Hısım, Akrabaya Dair 
•Akrabama akrabaya akrep 

etme• ettip ı .. derler • 
Lif ll1. Akrabaların. peklll, 

birbirlerine hayırlan clolnuau
yor, iki ıödlm.. 

hilet istiyor. Hey fidi aiinJer 
laey-

Huu ajlıyacak aibi ol
IDllflu: 

llfllda llaltJud,,,. • 
~ Hamit, aekiz tene 
ta Nitan) m korkuile ya-
1'1a.'41fb. Bankama buıldıiJ 
tll o lran •e atet tufanınm 
li.tı l>ly&k kahramana olan 
le b ~ifan, diğer arkadqlari
~ craber (affı tahane) ye 
~har olarak Ruı bat tercU· 
~d (Makaimof) un refaka
~İııd~ . CMesajeri) vapuruna 
'İte •nl?1if ti. Yine o gün, Erme
~ilen birkaç hafiye de, 
'-ek il ahvalini tarusut et
l Ye konuştuklanm haber 
t:'-ek için müstear namlarla 
~lcu sıfatile Pireye kadar 
lllİfti. takibe memur edil-

( Ey kanh padipL Ben iddia etti. 
ıimdi gidiyorum •• Fakat tekrar Fakat, laerkeal l»Glbll ribi 
geleceğim .•• Senden zavalh Sa- 16yletmekte mahareti olan 
binin intikamını almadıkça 61- ( komisyona mabıua ) Marinin 
miyeceğim} diye haykırdı; de- de gtıl koncası kadar güzel 
niliyordu. olan dudaklannı açmanın · ça-

12 Nrırl wg: Durendiş Ye ... 

Vekü'dea akraban oluna. 
korkma. ç.ak meydana 1 Kurt
dereliyi yenenin, bilWıl. Meb ' -
ustu akrabu olursa, itin yo
lundadır. Sırbn yere gelmez 11. 
Şirket idare meclisinde hısımın 
varsa, yine iyidir, meraklanma 
cancağzım. 

- Amca, diyordu, tramva) 
benim değil ya? BOet allD.8' 
oız lizım? 

~ 8Q hafiyeler, avdet ettikleri 
)1 ~ ~ Sultan Hamide yığlD 
h aı.. Jurnal ftrdiler. Bunlann 
) tPlini kemali dikkatle oku
L~ Saltan Hami~ bilhassa 
lt tan . . durd \J esının ftstünde u. -:n uzun diişOndO. Ba jur

ttra d... (ahçı hacı Nişan Minas
~ lllD.indeki adam, vapur 
\' et ederken ayağa kalk.b. 
ı.~DI sıkarak ( Yıldız 
~ h6mayununa ) doğru 

Sultan Hamit, ha jurnala resini buldu. Mari, Vahanın, 
çok ehemmiyet vermiş ve bu Avusturya hutanui kapacw 
adamın bir daha ( Memaliki (Aragel) ile mahrem tema••u
mabruai ıahane ) ye gireme- da bulundatunu haber Yerdi. 
mesi için en kat'ı emirler •er- Tabii derhal hastaneye mtlra
mİftİ. Halbuki, bOtüa bu katı caat olunda. Aragel, uyanık 
iradelerine rağmea bu mel'ua bulunm\lfbL Hutane bp•mnın 
yılan, yine bir delikten 10kul- yan•M.ki odw taharri olun
mut Te hayatma katetmek dup zaman, hiçbir teY ziihur 
iatiyenlerle buluşmuştu... mef 

Bereket verisin ki Hacı Ni- etmedi. Fakat aretaneıün 
E•- · -:..:ı.- nnnafakati istihsal olunarak 

f811, firar etmiş.. "' ı~· .......- b 
rek hapsedilmişti. Hacı Nişa- butane dahilinde ta arriyat 
om tevkifine ,1ebep, yalnız yapwnca, ameliyat aalonunda
Joriıin itirafab arasında onun ki dolabın içinde otuz iki 
da isminin geçmesi değildi. kilo melinit ile birçok ( eczai 
Onu itham eden daha bafka mGthifei nariye ) ve bu me
sebepler de vardı. Simyoriçi ydaan bir yığm ( enakı 
denilen Vahan taharri olu~ fesadiye meydana çıkarıldı. 
ken (Mari Paskal) isminde bir (Arkuı nrJ 

Tombalamızın Çekilmesine 
Dünden itibaren Başlandı 
lık Çıkan Numaralar ( 17 ) Ve ( 81 ) Dir 

~ - SON POSTA, Uin ettiği 
~.;;.-"'• mucibince dünden iti
tııa~ tonıbala numaralamıı çek-

1 başlamıştı-. 
~, ~ 

8
- ilk çıkan numaralar ( 17 ) 

N 1) dir. 
,~,--.:"•lann çekila:e•İne müt~ 
~ICu, l\lnlerde de devam edile-

hll~ Bu numaralan elinizde 
li"cle il on iki karttan hangi
~ bulursanız üz.erlerini çi-

~~ Aradan bir mftddet 
F~!'· vakit birçok numara 
~ nu, olacaktır. O zaman 
h~nıza bakınız. Bunlardan 
!'ı, h nır. dolmıya yaklaştığı
hir ~~ılannda ise çizilmemiş 
t6rec-~~~!U'. boş yer kaldığım 
l(~ız. 

'~h:ndib kendinize düşününüz, 
~ u kartlardan hangisi 
~ Çabuk dolacak, yani 
' 1-.. ILc:ak? Bittabi bilemezsi
~ -....ıu tayin etmek sadece 
~ tesadüfün elindedir. 
iti~ '811 zevki de, heyecana da 

S ...._ bu noktadadır. 
cıo~ Tombala oyunu bn 
fos-r~)geldiği zaman, (SON 
~ numaraları çekmiye 
~Yby V~ecek ve size şunu 1.6 tcektir: 

~. lr!~ elinizde bulu ıan on 
~ d • ll hangisinin daha ça-
~ onu 01Tcağına hükmediyorsa
~· Yı a tkoyunuz, diğer on bir 
~1 rbnıt ve alıkoyduğunuz 
Q!:tn k lergün neşredilecek 
~~ UponJarla birlikte mat
-» &qııa g ti . . 
qttiniı. e nnız veya. gön-S.. ;..t:~una mukabıl mat
~ ... map ettiw. İ% karb 
~. r:~cek, fazfa1 olarak o 
..... • a sus bir "sıra,, numa· 

6 
erecektir. 

~ı~i" ~.artların tebdili mur.
~SON PÔtam bulduğu gün 
l'iııi feh . ~! A,, bütün karile
~lanndar:1b~ • en büyük sint:
"'lriler· . ınne ~ağıracak ve 
'!tetıı~n buz.urunda, Nol~r 
d, llatlteb':İu da kontrolft alt!n
' k tombala numara&..:'_ çe~ecek, llİnemada bu-
~ .. ~ du 

ertesi gün ilin edecek ve ka- gösterip mGklfab alacaksınız. 
zanan her karüne mutlaka bir Devam ediyoruz.: 
hediye verecektir. hcmci olarak (J2)numara çık-

Kaç Kişi Kazanacak? b, hediye list<:9ine baktı~ız.,(12) 
Bin mi, beş bin mi. on bin numaranın hizasına bar al~ 

mi burasını kestirmek bu da- l saat konulmıqtur. Demek bır 
kikada mümkün değildir. Fa- albn saat kazan~ışsınız~r. 
kat tekrar edelim: En çabuk Kuponunuzu göstenp bedıye-
dolacak olan kartı kaç kişi oizi alacaksmı~ • 
intihap edene, okaclar karie Meccanen Bır De Smema 
mutlaka bir hediye YUilecek
tir. Bu karilerin adedi kaç 
olursa olsun f 

Hediyelerimiz Nelerdir? 
7 - Hediyelerimi.1 arasında 

muhtelif kıymette olanlar var
dır. Birinci hediye nakten {150) 
liradır. ikinci hediye mükemmel 
bir gramofon makinesidir. Ü
çüncü hediye ( 50 ) lira, döı:
düncll hediye bir radyo makı-
nesi, beşinci hediye ( 25 ) lira 
nakit, albncı hediye bir albn 
saattir. Hediyeler arasında kıy-
meti (50) lira ile (15) lira ara
aında değişen erkek, kadm ve 
çocuklara ait pek çok qya 
Yardır. 
Hediye Nasıl Dağıtılacak? 

8 - Tombala kiğ•tları olan 
hu kari mutlaka bir hediye 
kazanacaktır, fakat bu hedi
yelerin kıymetleri muhteliftir. 
Bunları nasıl taksim edeceğiz? 
"SON POSTA,, bunu da · da
fündil, ve iyi bir uınl buldu. 

9 -Matbaada kartmm tu
dik ettirirken o karta mahsm 
bir de meri numaram almıştınız. 
Kağdamz tombala)'I kazancbğl 
zaman yine ayni günde, ayni 
ıinema binasında bu seri 
numaralan llzerinden ikinci 
bir kur'a çekilecek, kazan
dı~ hediyenin cinai ba 
kur'ada anlaşılacaktır. 

Meseli kur'a kutusundan, 
farzedclim, evveli ( 8 ) nu
mara çekildi, hediyelerin liate
aine babtımz, bu ( 8 ) numa
rada { 150) lira yazılıdır. 

Şa halde bu (8) aıra No. sı 
kimde ise o .(150) lira kazan-

Seyredeceksiniz 
Yukarda kaydettik: Tertip 

ettiğimiz eğlenceye iftirak için 
hiçbir zahmet yoktur. Ya~a
cağınıı bütün iş, kuponları ile 
birlikte tombala kartlarım kes-
mek, sonra gazetede hergün 
neşredilecek olan numarala
ra bakarak kartlan doldur
mak ve nihayet bir gü~ 
ıinemaya gelerek mütebakı 
numaraların çekilmesinde hazır 
bulunmak, fazla olarak hedi
yenizi almak ve mec~en 
bir de sinema seyretmektir. 

Maamafih sinemaya gelmek 
için. meseli taşra karileri.mi% 
de olduğu gibi bir mecbunyet 
yoktur. 

Sinemada çekilecek numara
lar ertesi gtın gazetede ilan 
edilecektir, bakar, anlar, kan 
bnızın kazandığını görürseni
eliniıde bulunan seri numara
aını okuyarak, mnklf at listesi
ne bakar, hediyenWıı ne ol
duğunu da anlıyabilirsinix. 

Tombalamıza Taşra Karile
rimizde iştirak Edebilirler 

latanbu) haricinde bulunan 
karüerimiı. bi:u: mu.abakamu:a 
kendilerinin de iştirak edip ecre
miyeceklerinl sormaktadırlar. 

Son Postanın ıa,ra karilerini 
ihmal etmul elbette mümkün 
değildir. 

Buna ratmen tasrih edelim: 
Miiaabakamı:r.a tava karileri

mi:ı de ittirak edebileceklerdir. 
Bu mak&atla kartlarını tasdik 
ettirebilmeleri Ye sıra numaras1 
alabilmeleri için kendilerine kafi. 
derecede uman bıravılacakbr. 

Dikkat 
Kuponlar ıazetenin bq 

mimidir. Hay
siyet ve izzeti 
nefsine fazla 
hıymet ve e-

.'~'+•' hemmiyet ve
rir, hayali mev
mlarla meşgul 
olur, kadın me
.ailinde k~ 
kançbr, knçük 

. g6ri\lmek iate
.Jle%, medihten hoşlanır, gir
gin değildir , tenkitten çeki
Dİr, ijbiran devamlıdır. 

-tt 
13 M. Rahmi beg: Zeki, iıgtl-
zar ve mizaç
perverdir. Rn
fekasım sık
maz, boş soh
bettir , şıklığı 

ve intizam• •e
ver, muamele
si samimi ve 
mutavıwanedir 
herkesle iyi 
geçinmek is
ter, kendisini hoı tutanlar 
baklnnda vefakAr ve fedaklrdır. 

1 * '.) Jzmirtle Cafer Taggar beg: 
Zeki ve ciddi
dir. Bot ve ne
ticesiz ıeylerle 
ve 'hayal De 
meşgul olmaz. 
Men fe at le ri ni 
miidriktir. iş
lerinde intizam 

ve •elam et 
vardır. Acul 
ve kararsız de- • 
ğildir. Teenni ve basireti l -.. -

cih eder. Arkadaşbiı aamimi 
ve vefakhanedir. 

-tr. 
Cemal Bey: Z'!kl •e giagin-

dir. Menfeatini 
alikadar etmi
yen feylule 
meşgul olmaz. 

Fikirlerinin ka
bul edilmesini 
ister. lddiacıdır 
kendini mlida
f aa etmesini bi
lir, ezdirmez. 

mtiaamaha k l r 
değildir. Tarza telebbüse itina 
eder. 

* 2 Hüseyin B~g: Samimi ve 
mutavazıdır.Da-

ima nq' eli ve 
nikbin değildir. 
Hilrriyet ve ia

tiklllini çok 
l sever. Aliyiş 
1 ve nilmayişten 

ve kendini gös
termekten te
vakki eder, di
mağını fazla 

yormak istemez. Cesareti me
deniyeai kuvvetli değildir. 

• . 
Resim r8nderea baa karllerlmb, 

altebanıamıım cewabı rtclktiği içia 
aabıraıalanayor ve mektup ıöndercrek 
foto§nfflerlnln aklbetlnl liğrenmek 1•· 
tlyorlar. Bu iotopafller bati.far c:d.eek
tlr. Bu huauta mU.lerlh elmal&nDI rica 
~ 

Bir omzun yere gelse bile. 
bir omzun hiçbir vakit yere 
gelmezi.. Mtıpvirlerden, mtı
meyyizden, komiserden, bek
çiden bile bwmım, akrabam 
olıun, razıyun ben efendiciğim 
llle ve ilkin tramvay biletçi
sinden akraba istememi. 

Biz.im merhum biraderin 
Hasan iıminde bir mahtumu 
vardı. Bir bq aenedir oğlanı 
görmemiştim. Geçen gilıı tram
vaya bindim. Bir de ne baka
vım? Bizim Hasan biletçi de
ğ l mi, l!fendiciğim? SeYindim. 
()özlerim yaşardı: 

- Vay oğlum Hasan, de
dim. Bu ne bal ? İftihar ettim 
doğrusu... Gel fiiyle iki lif 
atalım. 

- Şimc:li, f11 biletleri keae
yim de. konQfuruz amca, dedi 
Huan. 

O, bir taraftan bilet kes
mekte olıun, iki göz.üm, ben 
öte tarftan, derdimi döküyor
dum: 

- Huan, ojium bayle ve-
faı•zlık olur mu biç ? Beş se
aedir aemtime uğramadın. 

Bakın hele hınzıra? Tram
vay onun değilmiş. 

Bana ne? Elilem hısımım, 
akrabasını koruyor. Sanki on
lann çalışbklan devair ken
dilerinin mi? 

- Nafile bilet almam Ha
sanD 

- Alının amca. 
- Almıyaağım ifte.. 
Zı111nk. 
Huan zili çekti. Tramval 

durdu cancağzım. AhJAkaız ke
rata, yeğenim olacak hayırsız, 
bana dlSndn de: 

- Ya bilet alırsınız, yahut 
tramvaydan inersiniz, demedi 
mi? 

Eh, Vallahi artık bukada
nna da dayanılmazdı: 

- Senin tramvayında bilet 
almaktansa, inerim, dedim .. 

Şimdi doğru Tramvay tirke
tine gidiyorum! 

Kalemde bizim gelinin dayısı 
tercllmandır. Ona s6yliyeceğim, 
fU mendebur Haaan oğlanam 
biletçilikten uletsinler. Akra
ba11na hayn dokunmıyan in
sandan millete hayır gelir mi? 
lki gCSzllm ••• 

x 

Sanayi Aleminde 
Bir Kısım lstihsalabn 

Tahdidi isteniyor 
Yanımda ihtiyarca bir Ef. Ankara, 8 (H.M.) - Ban 

vardı. Başladım derdimi ona teşekküller lktısat vekaletin• 
dökmiye : müracaat ederek ipek, triko-

- Efendim, bu oğlan elim- taj ve çorap sanayiimizde faz 
de bllyildü. Biraderzademdir.. la bir inkişaf olduğundan bu · 
Namuslu çocuktur doğrusu.. kısım aanayiin milli servet! 
Ec? Hl\San, oğlum, anlat ha- korumak için, tahdidini isf c 
kalım?. mişlerdir. Vekilet mesel ~y. 

Hasan biru aıkılmıfB benzi- tetkik etmektedir. 

yordu. Y amma geldi: Havalarm lttıratsızhg"' ı 
- Evveli fU biletinizi kese-

yim de amca, dedi. Nereye gi- Yozgat (Hususi) - Geçe• 
diyorsunuz? hafta, hava fevkalade güzellef" 

miş, adeta ilk baharı andın
Küçüktenberi böyledir. Şa- yordu. Öğle ilzeri ani bir fır. 

kacıdır bizim P.:ısan iki gözüm. 
_ Şimdi sen bana bilet tına çıkarak tiddetli kar bat' 

kesmekten filin vaz geç, de- ladı. Sanki kW.unusani avdet 

da etmişti. Derece , sıfınn albod. 
dim. Eğer senin tramvayına 
biletle bineceksem, ne diye 15 e düşmfişt6r. 
yaşıyorum? Yedikuleye gide- Tayyare Teberruu 
ceğim.. lstanbulda F elhiyede ikamet 

Hasan yine 1'i f&kaya vur- eden M. Tevfik Ef. Tayyare 
du: cemiyeti Jstanbul şubesine yüz 

- Yedi buçuk kuruş ve- lira teberru etmiş v ~ cemiyet 
recekainiz amcacığırn, dedi. tarahndan kendisine teşekkftr 
Buradan Yedikuleye yedi bu- edilmiştir. 

çu~~~ID bukadarı canımı Ma~fll Ve Şehit y e~imleri 
sıkb efendiciğim: Fatih Askerlik dairesinden: 

- Ne yedi buçuğu evlit? Fatih askerlik dairesi emrinde-
dedim. Haydi git işine. ki şubelerde mukayyet olu 

- Amcacığım tarifemiz ay- malül yetimleri ve şehit yeti .... 
le, dedi. lerine 930 senesi beyiye ikra-

Kan tepeme çaktı bu sefer: miyesinin birinci defterini mü
- Ulan dedim, darıdünyada tcmmim olan ikinci deftere 

biricik amcandan da mı bilet ithal edilenlerinJ ikramiyeleri 
alacaksın? Bukadar da baynna tevz.i edilmek üzere defterlai 
gönniyecek miyim? t kazalara gönderilmiştir, alika-

HaJan kıpkırmızı olmuştu. daranın mukayyet bulunduklart 
Ben de adamakıllı hiddetlen- askerlik şubelerine müracaa\.
miştim hani! Şöyle etraftakile- lan. 
re döndüm d'!: Üıküdar Hile Sinemasında 

Görüyorsunuz ya, de- G E C E B A T A K A N E S l 
elim.. Sıkılmadan amcuından lllvetea : Çifte ufer 



aarif Cemiyeti Piyan
kosunda Kazanan Nu
maraların Neşrine 

Devam Ediy.or.uz 

Saat Kazananlar 

48796 
F anile Kazananlar 

1973 26135 3882 11092 
55912 

Kütahya Çinisi Kazananlar 

t272 27261 43872 25716 
930 13338 60958 10414 
109 66332 67800 5696 

65376 1751 ı 53856 
69529 3271 

18172 31883 

ilhak Surahi Kazananlar 
24141 54582 28585 

Boyun Atkısı Kazananlar 
958 28658 18941 19521 

2445 25646 10276 66694 
17874 4925 32095 

Atkı kazananlar 
19428 47403 6417l 

Çanta Kazananlar 
f1881 
11686 
65270 
72278 
6481 

71880 
13422 

.a2M 
!0893 

23930 
36680 
312J3 

569 
30835 
56790 
52641 

20123 
6350() 

51936 
12675 
16759 
20961 
3868 

64202 

6308 
49761 
38301 
29186 
3696 

23343 

8416 193 
26284 Wl19 

1026 61461 9078 31198 
45667 

Kıravat Kazananlar 
8110 47404 

D041 46055 
tooM 
16297 

e7301 
17183 
15589 

IM43 
19991 
19795 

72421 
6m'l1 
53832 
48052 
11547 
22970 
7JO'l9 

64683 
36917 
23269 
73686 

4211 
59453 
24218 

69600 
44291 

f 1754 
67M2 
24175 
.fl.491 
31451 
82431 
45545 
89189 
68883 

22567 25332 58355 rn 
13763 18286 52910 20744 
t69.lı 49564 16796 6129 
12350 147'21 68347 10029 

8167 60708 4119 

Çorap KazanaAlar 
10599 62927 
'2746 61564 
32930 56670 
36191 60050 
12319 53801 
60631 33404 

29'l52 18005 
MOOZ 7219 
21520 80881 

14572 
40M1 
20856 
128~ 

22205 
72465 
70208 
41692 
16923 

M20t 
48449 
e7329 
65645 
61496 

l077 
17352 
12183 
a3509 

22031 7857 69994 19794 
A2294 65657 37343 68505 
31MO 18388 74183 519'ı8 

7379 55633 50483 52381 
22168 26155 63680 18351 
31638 tl765 52469 

Kolonya, Esans Kazananlar 
12573 
68299 
19473 
liO'lM 
7'3830 
52790 

54848 
48317 
17651 
52407 
65095 
24043 

35071 
31521 
po206 
46622 
38057 

1388 

724 
70863 
64994 
64632 
35726 
45a01 

64918 
1 12797 

60199 
40002 

8357 
20472 
61994 
71461 
4497 

32343 
70280 

53342 
68963 
13882 
27760 
4866 

19122 
34005 

57822 
1117 

23436 
7793 

29771 
35128 
43902 

73633 575(11 
14379 12559 
4413 45782 

5887 

37418 
66648 
18230 
9129 

29876 
1955 

16108 

19343 
54361 
42911 

Briyantin Kazananlar 
36085 3685 31427 18715 
68457 16419 54878 64506 

7426 46120 13363 
72694 1746 

Mendil Kazananlar 
46229 11799 
45022 2450 
67678 44500 
74421 13005 
37127 58892 
59039 11297 
68648 43169 

71011 
24196 
35861 
30737 
72572 
34800 

58205 
66257 
35541 

2007 
48778 
59887 

56475 12260 27839 18398 

Peçete Kazananlar 
61393 

8030 
96153 
35765 
57557 

1644 
72750 
56710 
64907 
17016 

38.148 
517 

6844 
20883 

11050 
69029 
20172 
50726 

66770 956 72645 72645 
0

19437 74880 

Tırnak Cilası Kazananlar 
16447 57986 61093 65633 
40358 65150 ~ 16817 

401 .. 86761 

Podra Kazananlar 
66379 21584 39900 25419 
28002 64803 15183 44694 
45486 21018 69G62 

Piaanko NUmaralannın 
Tam Listesi 

Maarif cemlJetl pipnko--n 
ffmdiye kadar aefl'9titfmlı ke
tlde numualaruua tam Uateaini 
cemiyet birka~ rGn lpede net
redecektir. Bu fiine kadar der· 
cettitimiıı: numaralann mlhlm 
bir kıımanı tefldl etmektedir. 

Dr. Horhoruni 
BelıoJukl.ıfu - Freari ademi iktidar 

tedavihaneıl. Beyojfo Tokatlly- ya· 
oında Mektep ıokak J5 Tel •• 80. SlSt 

0.KsfMANTOL 
öKSiJRÔ.K. ~·e ırocız ~ 

HAS TAU l lA it UIA' r AR' 1 

Belsoğukluğu 
Ve Firengiye 

Yakalanmamak lçla 

PROTEJiN 
kulluu .... Her ecHaede bul-ur 

ı. 

şaşılacak 

oev mı? 
P• ASPIRfN .. BAYER fn sofuk argınh
•fının çarçabuk önüne aeçmesi hiç de 
hayret edilecek bir şey değ-ildir. Bilakis 
ıayet tabltdlr. "ASPİRİN •• tribt ~.oı-' 
eaHbini tatıyan bir müstahzar mutlaka 
.ımüessir oımahdar. Siz de a.yru {ijdrde. 

.. ttefil mialniz? . · 

Teminatlı Kimyevi Gübreler 
Her türlü mahsul için kimyevi gUbrelerimiz vardır. 
Teminatlı ve tecrübelidir. Tarifelerimizi isteyiniz. Sabş 

deposu ı Eminönü Sebzeciler sokak No. 11 

ÇULHA ZADE MAHTUMLARI 

KİSARNA 
Bu nefis maden auyunu sofralannda bulunduranlar, böbrek, 

kum mide ve barsak hastalıklarından kurtulurlar. 

• 
Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

Mevcut prtnamelerine tevfikan Trabzondan, Erzurum, Bay· 
burt, Erzincan, Gfimilşhane, T ortıl ~e Maçka ya bir sene zar
fında yapılacak mamulat nakliyab mllnakuaya konulmuştur. 
Talip olanların teminat mektuplan ile 10 • 3 - 931 salı gllnll 
saat10,30 da Galatada mfibayaat komisyonuna milracaatlan. 

Şimdiye kadar emsali p yasada görillmemit 

iki Defa Anasonla lnbikten Çekilmiş 
FEVKALADE 

RAKI BOMONTI 
Lezzet ve raylha11 ıayet aefla, terkibi 

fevkallde 1af 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrGbe klfidir. Her yerde arayınıı ••• 

~ Tüccar ve Banka memuru olmak için: 
Paıı:artesl ye pertembe &'Ünleri saat 16 dan 18 ve gece 19 - 21 e 

kadar iki ıınıf açılmıtbr. MalOmab ticariye, ilmi heaabı ticari, 
uaulil defteıf ; Basita, müzaafa, Pakradomar, Amerikan uıulü ve 

Bankacılık, 4 ay zarfında muvaffak olanlara muhasebeci tehadet• 
aameai verilir .,. it tedarikinde muavenet edilir, Dersler 16 mart 
pazartesi gOnil batlıyacakbr. Programı meccanen almak ve kayıt 

olmak için lstanbul'da Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan 
Ll.ııan ve Ticaret dersanesine müracaat. Hususi ders dahi kabul olunur 

Agop Pakraduni 

Istanbul deniz ticaret 
müdürlüğünden: 

l - Bundan evvel kapalı zarf usulile münakasaya konulan 
5 ill 10 adot Palamar ıamandırası imali için taliplerin Yer· 
dikleri fiyat haddi liyıkında göriilemediğinden bu kerre pa-
zarlık auretile ihale edilecektir. · 

2 - ihale it mart 931 çarpmba gfinii ıaat 15 te lıtanbul 
deaia ticareti m5dflrlliğiinde yapılacaktır. 

a - Taliplerin yapacaklan toklifatta verecekleri fiyabn 
% 7 buçuğu niabetinde teminatı muvakkate parasile birlikte 
meır:kAr ihale gftn ve aaatinde lıtanbul deniz ticareti mlldürlO
jilne ve bunlara ait p.rtnameyi görmek ve daha ziyade ma• 
l6mat almak tlzere lıei gün mildüriy~t idare ıubeaine müra· 
caatları ilin olunur. 

f '~------v İİİİİİİAİİİİİPİİİİİİİUilR-:-L __ A_R_--=--
Şark Uttbbarab tkart7e mil ........ Seyrisefain 

Merkea aeeateak Galata k5pril 
Batı 8. 2362 .ŞUbe acentem Sir
keci M\lh\lrdar ude hana L 2740 

PiRE- ISKENDERIY 
POSTASI . 

(ANKARA) vapuru 10 mart 

Salı 10 da Galatadan 
kalkarak çarşamba 

sabahı lmıire, perfem· 
be sabahı Pireye, cumar-
tesi sabahı lskenderiyeye 
varacakbr • Iskenderiyeden 
pazartesi 15 te kalkacak çar-

t•m· (Pı·re) ye de uğr.-
ba yarak per-
ıembe İstanbula gelecektir. 

Ayvalık Sürat Postası 
( Mersin ) vapuru 1 O Mart 

aalı ı 7 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale, Knçilk
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak dönüşte 
Albnoluğa c?a uğnyacaktır. 

aspa ve Boya işçiliği 
münakasası 

Türkiye ıeyrisefain idaresi 
vapurlarının kazan ve aksa
mı saire raspa ve boya iş· 
çiliği ıartnamesi mucibince 
bir sene müddetle ve açık 
münakasa ile talibine ihale 
edilecektir. Kat'ı ihalesi 16 
mart 931 pazartesi günü 
saat 16 da icra lolmacağın· 
dan talipler şartnameyi gör· 
mek için her gün ve müna· 
kasaya ittirak için tarih 
ve saati mezkurda münakasa 
heyetine gelmeleri. 

Büyükada iskelesinde 
kiralık dükkan 

Bliytikada iskelesi met· 
halindeki 9 numaralı dük
kAn bir ıene müddetle ve 
mllzayede ile kiraya verile
ceğinden kiralamak isteyen
lerin kat'i ihale gtlnll olan 
16 mart 931 pazartesi giinü 
levazım müzayede komiayo
yonuna gelmeleri. 

Fatih Sulh Hlkimliğinden: 
Malik B. tarafından mllddei 

aleyha Yuaufpaşada Haseki 
caddesinde 24 No. hanede mu
kime Lütfiye H. aleyhine ika
me olunan sulh teşebbiisll da
vasından dolayı gönderilen 
davetiye zabnndaki mqruhata 
nazaran hali ha.zır ikametglhı 
meçhul bulunduğu anlaşıldı· 
ğından Uinen tebligat icru1Da 
karar verilmiı ve yevmi mu· 
hakeme 23 · 3 - 931 tarihine 
talik kılınmış olduğundan y~vm 
ve vakti mezkiirda mahke
meye gelmediği ve tarafından 
bir vekil göndermediii tak
dirde ilyabında muhakemeye 
devam olunacağı ilin olunur. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt, Frenl'i, B•laoiuklufu ve ade:rıl 

lktlclııır ıtıuayeae ve elektrik tedulhaneıl. 
Karaklly B&ekçi fınnı aıruıaııda No. 34 

"'Kauçuk tabanla beMloa kundı.ıral&• 
na lana loıaUne • dair 192' a:.e eafnde 
•eriı.. 4'C5 nmnarab ihtira berahıun 

ıablbl mes.lı.6r berata tamamen devret
mek veya oaa lıtlmale milaaade etmek 
arı:UIUDChııdar. 

Bu bapta daha fasla malClmat almak 
.e it haklnnda koauım:ak lçla YOkeek
kaldınm.!a 66 aumarada J. B. Daleırl'lo 
flrmaeina mUracaat edllmeal. 

lSTANBUL 
Puar 

Bugün Beklenilen 
Vapurlar 

Erıurum • Tilrk • RlzedeD 
Aydın 0 Cide de• 
Damlapmr " Riı:ede• 
Bandırma• Tük. Kuabig• .. 
l.ımlt • • Jı:mitteD 
Aquilia •Alman .. Hamburıt
Çiçerin • Ruı • lskenderiyed .. 
Hermeı • Holanda • Varan B' 

raıı: Köıtenceden 

AHirya • ltalyan • Batumtatl -
CiyanikoJo • • Köıtenced 
Semirami• - • Trlye1tedetl 
Exhibitor • Amerika • Köıtd' 

ceden 
Bul,.arya • Bulıu • Ka.ı.r 

eedea 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Sakarya • Tilrk • Ri:zeye 
Cumhuriyet • ,. l:ımire 
Tayyar - Tilrlc • Ay•alık fsı0lr' 
A.ya • Mudanya G' 

llt• 
fzmit • Türk • fzmite 
Marmara ., • MudanyaGe111lllf 
Ga1tein • ltalyaıa - V ama B""' 

ıaz K6ıtenceye 

~ulrarya .. B~lg~r • Pire~ 

l.tanbul dördüne& icra memlll"' 
lutundan ı 
Kırk bir bin yediyiiz otuıı: b.t 

lira kıymet takdir edilen ,Beyol' 
tunda Metrutiyet m•halleıiııl: 
atik Cabi cedit Rumeli ıokağıll 
cedit 54, 56 ı numaralı tahtı~ci' 
dükkanı bulunan kirıir apattr" 
manın tamamı. 

9 nisan 931 tarihine mili•~ 
perşembe ıünO saat on bir b_. 
çuktan itibaren on albya kadJI 
latanbul dördüncü icra memurlıl' 
tunda 1ablacakbr. Satıt tarh',.. 
meıi 26 mart 931 tarihinde di~,.. 
naneye talik edilecektir. 

Emlak ve eytam bankaaı ka11d" 
nuna tevfikan bir defa artbrm•1' 
konulur ve en ziyade artbrall111 

üzerinde bırakıltr. Arttırın•f' 
ittirak için yüzde bq p'1 
akçesi liı:ımdll'. 

Haklara tapu liciW ile ıabl' 
olmıyan ipotek alacaklılatill 
diğer al!kadaranın n irtifak baısl' 
aahiplerinln bu haklarını .,. b .. 
ıuıile faiz ye muarife dair ol-' 
iddilllarını ilin tarihinden ltibatel 
yirmi (Ün içinde evraka 14illbitl" 
lerile bildirmeleri llı.ımdu. ~ 
halde haklan tapu ıieUlile ıal1"' 

olmıyanl:ır •atıf bedefüain p•f 
laşmasından hariç kalılar. >JJ~ 
kadarların icra ..,.. iflu kanunu11r 
119 uncu madde1ine ıöre te.f~ 
hareket etmeleri lüzumu H ~~ 
terakim vergi belediye .,alP' 
icareıl mGtteriye aittir. • 

Daha faz:la malumat .ıoııv 

iateyenlerin 930 - 512 doaye 11'1' 
mara1ile memuriyetiml:ıe mit" 
ca•tlan ilin olunur. 

~~~~~~--~-...../ 
latanbul ikind icra memur11" 

ğundan: Bir deyinden..,dolayı ~ 
çur. ve furuhtu mukarrer bir • ~ 
Alman N. R. marka ve 7973 11, 
mara kartandur Su relmakin• t1 
3-931 tarihine mü~a~if çart•Ot~ 
günQ ıaat 12 den ıtibaren 13, y/ 
kadar l.tanbulda Aımaalbnda 
dıı hanında 69 numarala mat~ 
önünde bilmüzoyede açık arttal 
ıuretile .. tılacafından talip olal" 
lar ycvm ve saati mezkGrda Ot~ 
hallinde haz:ır bulunacak ıneı:ı. 
runa 930-2917 dosya numar• 
müracaat eylemeleri ilan· olunof' 

,,,ı 
Yevmi, Siyul, HHadla ve Halk ı.s.• -idare t l.tanbul, Nıaruoırıaaolt• 

Şeref 90kaiı SS • J7 

TeJe~">D: lataablll .. ıuos 
Pod.1 kutuıu : latanbul - 741 Jf~ 
Telr.af ı lataobul SON pO 

ABONE FİATI 

HOi w. 
7.SO • 

a" 
U8 .. 

___, ~ 
1 S-e OJO llt• 
6 Ay ttlO" 
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