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11RE: ISTANB&L NlJRlJOSMANlo/E -ŞEREF' SOKAGI HERGÜN 'EŞROLUNUR SON PO S TA Hallan g~dldiln Halk bununla garilr.J 
SON POSTA HaUaa kulai1dın Halk bununla lfltlr. 
S O N P O S T A HalluD d 111 dl rs Haik bununla aayleıo. 

Şimdiden Hararetli -Bir 

0
6 

DünkiJ maçın lıegecanlı dakikalarından biri · ' 
~°i' rı, bayramın tlçftncn günü \ tıcı bir kombinezonla inen Misafirlerin Beraberlik GolU 
~a.dski, Galatasarayla kar- Galatasaray muhacimleri Meh- Devrenin bitmesine on sekiz 
til~l'l · Saha hıncahınç, seyir- met Salimin ayağile birinci dakika kala yine Galatas&ray 
~~ile dolmuştu. Takımlar sa- gollerini yaparak merkeze av- kalesinin önlerine gelen Beoğ-
~'-lı .. dçıktılar. Galtasaray ta- det ettiler. d k'lil - . l . . b"r 
1ııı... .. , ak' d -· 'kl'k k E f b'lb G 1 r3 s ı er sag ıç erının ı 
~q~ ı egaşı ı mer ez tra tan, ı assa a atasa· "til b' i · b b rl'k 11 
tlil'l\:cirn Necdetin yerine Er- ray tribününden çılgın alkıt· ş ~ . e ır 1ncı era e 1 

go e• 
()~ tıdin oynamasından ibaret. larla karşılanan bu golden rınB yapb 1~{" G 1 t llıaı tı~n bidayetinde de, Ke- sonra misafirler dehşetlendiler. ul lgo enh sonra atil~ a· 
•~~ r aruk· t' d' - . . . c·· k b' .. ti G sarayı ar Ucuma geç er. .... ~ ı ye ışeme ıgı ıçın oz arartan ır sura e a- S . .1 k k hl k · 
~t~ ~çıkta küçük Celal, sağ latasaray kalesini çember içine 

1 
eyırcı e~ d aç e~e 

1
8 k çe .~: 

Satır e Mehmet Salim oynadı. aldılar. Aç.ıklar aldıkları topu ~~; nel • ar b ~~ . 
0 

aca 
1 

ft gı 1 

'-ii"a Yetişen Kemal Faruki y1ldırım gibi kopan merkez ve .. ucku.m ar ~ad mnı~ te Afl r
1
a 

11 .. _ -..e ~i · M h S . . .. ote ın yenn e yetişememesı e 
~a-, k6 rınce e met alım ı çlere tam kale oııilnde ve- I d 
ıı~tı ' Üçük Celal da dışarı riyorlardı. 0 ama 1

• O Galatasaray müdafaası da Çocuklar bu asabiyetlerinde 
~lll.ı ~a Galatasaraylılar çok dayanıyordu. Şaka değil, o telA~la~ında haklı idiler. Kuv
~ ilfladılar. Daha alb hilcum çığmn önünde durmak vetlı bır takımla oynandıklarmı 

' henüz olmuştu ki, yır- kolay değildi. ( Devamı S inci aayf ada > 

Katıl Şevket 

usoN POSTA,, nın Tombala~ı 

''H· . ızmet,, ın Bir 
~ Makalesi 

"Yeni . Meclis~ Kendi· v · · (Hediye kannanlann numaralan 2 ~nci sayfamuı:dadır) 

~endini F ~shet~~lidir" L~-~~~--___;,,--...;.....~---------' lnti'ba~arından ·] 
_lzlllir. (Hususi) - Gecikmiştir- -

fli~et gazetesi, netrettiği bir . ;---.._._.....,..-._ ...... ________________ _ 

makalede, yeni Meclisin mem· 
Ielccte yapacağı en büyük 

hi-;ınet olarak ilk içtimaında 

I İn~ babı Meb'usan Kanun1;1nu 

ı tek dereceye göre tadil et
ı. ı,, arkasından da derhal 
t( · ıdi kendisinin fesih kara-

vererek halka, halkan 
.. -diği bir intihap yapma 

iw kAnını vermek suretile Dör-
düncü Büyük Millet Mecliıinin 
Cümhuriyet devrinin en yük
sek Meclisi diye anılmak, yine 
kendi elindedir ve çaresi de 
budur. Diyor. 

Valde Paşa 
Dün Şehrimize Geldi 

Sabık Mısır Hidivi Abbas 
Hilmi paşanın valdeai dön 

Eııe vapurile ıehrimize gel

llJİŞ, 60 kişilik maiyetile ika
metgahına inmittir. 

-----.... ·- ---=:iiııı6..._. _______ i!ııiıiıımiiiiiiiifı r 

Koyun - Yahu... Beni niçin kurban ediyorsunuz? Ben 
namzetliğimi koymadım ki 1 



.l ~')ayf a SON POSTA 
·- ·- ~ -

( Halkın Sesi ) ~--.-A-&_l_L_l __ B __ A_B_l_B...-:.-·~--, -.-.--~, Günün Tari/ıİ 

Halk Ve Geçen , .. B-ug-iı-.n---=~1:.-M-iı-. s_a_b_a_k_a_n:mzE illi·1Ziıııııllml8-Ü-y-Ü-k-.. l Büg.ük Bir ı, irtiş;"°Dava;J 
Kurban Bayramı Mayısın . • 'C:'acıanın lrtiıa d~vası· hakk1nda ~ 

M ff k K d .r • l kara mOstantikligw i bir nok 
Gecen Gç bayram ,.tına B • • t ~ 
içinde halkın nasıl vakit ırı uva a ıye azan 1. o··nu·· Alındı hakkında tahkikat yaptır " 
geçirditinl, naııl l:iayram _ ı hdır. Neticeyi alır almal 

yapt.tını aırenmek ı.tedik. Hıristiyanlar Kırlara Da- SON p O S TA' nın Tombala Eğlencesi, K d k .. .. d o·· t K. · ı #aya karar verilecektir. 
Bu •ütunumuıu, bufiin, bu ... ld l B a ı oyun e or ış ı Bir Tayyare Kazası 
ankete tahıiı ettik. Bakınız gı 1 ar, Amele ugün Karileri Tarafından Çok Büyük Bir Rağbet Alevler Arasından Zor-- s f d ı s· da ti" 
ne diyorlar? . Eğleniyor V M ff k. 1 K l l o ya an ge en ın 

Cevdet Bey ( Sultanahmet e uva a ıyet e arşı anmıştır. ukla Kurtarıldı ketinin tayyaresi Hadımköyi)O' 
Kapıağası mahallesi No. 36) Bugün 1 Mayıstır. DQnya Karilerin çok rağbet gösterdikleri tombala müsabakamızın Kadıköyde Kurbağlı derede de gaz borusu bozulara y~ 

Birinci gtinü kurban kestim, işçileri bugünü umumi tatil oturan Ahmet Ef. ile zevcesi inmiş, bu mıntakaya inOI 
dd son numaralarını arife günü çektik. Birinci sayfamızdaki resmini _,,. 

evimde misafirlerimi kabul. günü a etmişlerdir. Amelenin Şerife H. bayramın birinci memnu olduguv için tayY•· 
· k k ·f b ı d • b'' • .nk aördünüz. Melek sineması, resimde görüldögv ü gı"bi hıncahınç ·· U k k d ettim. ikinci günil de gezdim. ço esı u un ugu u.Tu • gun oca ta i o unları tutuş- muhafaza altına alınmıştır· 

Şim -Ji de rr8rftyorsunuz poker aanayi merkezlerinde her sene dolmuştu. turmak için ocağa biraz mazot Perapalas Davası • ı M t b h.l!d. ı · · SON POST A'nın tombala milaabakaaına i•tirak eden atm 1 M t ı ,oynuyorum, şanaım da iyi. ayıa a azı cı ııe er, ıra -r lf ar. azo paramı~ ve 
f ki l k '·ki binlerce kari arife m\nü aon numaraların çekilmesinde hazır yanıba.-. d · dd ·ı Muh li T alr Doğrusu ba•ramı ne•e Ye zevk u a ı grev er ve argaşau ar aw _..n a aynı ma e ı e te 't ürk. Fransız 111 ,JJ 

J "' k b 1 bulunmıya aelmişler ve Melek sinemasının nazik sahipleri dolu bulunan tenekeye · t k y Şitı. içiııde geçirdim. Akşama da vu u u ur• • sıra ye emesi, ataklı Vagon ,. 
b d 

Bugün ayni zamanda Hıris- tarafından gösterilen cemileden istifade ederek ayni zamanda etmiş ve ortalığı mllthiş bir t afı d p l t ıioi' 
ir yilz irhemlik alıp cilmbtış- gu-zel bir de filim Sl'V1'etm;...Serdir. alev ve duman kaplamışhr. ar n an erepa 81 0 e l di • k yfi tiyanlann çiçek ve kır bay- -r ~ · k d ı clr 

en m mı, e me payan ramıdır. Bilhassa Rumlar, kır- Müsabakamızı on iki numaralı llvba kazanmııbr. Bu llv· Ayni zamanda Ahmet Ef. ile şır ete ia esi için açı aJI iol 
olmaz. lara gider, çimenlere oturur hayı seçmiş olan karilerimizin hepsine de birer hediye isabet Şerife Hanımın da elbiseleri vayı görmüş, tirketin uJeb 

lf- Ye taze snt içerler. etmiştir. Hediye kazanan karilerimiz.in sıra numaralannı tutuşmuştur. Diğer taraftan redetmiştir, 
Naciye H. ( Yedilmle Fırın ••ağıya kaydediyoruz. Kazananlar hediyelerini Mayısın 4 llncü bunların feryadına koşan ev Haydar Rifat Bey 

ıokak No. 15) . Gazetecilerin TenezzUhO -y sahibi Talit Ef. ile zevcesi 
- Ben bir dllkklnda tez- palaazbailir~elseri : gilnünden itibaren idarehanemize müracaat ederek Feri de H. da alevlerin hücu- Haydar Rif at Beyin bap~ 

Bayramın ikinci günü gaze- d k v b b - .J:lr. crihtanm. Hayabmı kendim ciJ muna ugrv amı•lar ve dart kişi ne en çı hgını a er v~ 
e te ' er, Kalamış vapurile Ya- • } y •1 
kazanıyorum. Bayramın birinci lovaya bir tenezztıh yapmış- ikramiye Kazanan Numara ar avaz avaz bağımuya bqla- Haydar Rifat Bey, birkaç 
gilnll çamaşır yıkadım. ikinci lardır. mışlardır. içio istirahate muhtaç old~~ 
gilnll iatirahat ettim. Bugün de 135 numaralı kkupona birin- dolma ktırfUD kalem; 13, 72, Nihayet yetişen diğer kom- nu söylüyor. Sonra te~;J 
dükkim açtım, çalıpyorum. Alevler İçt•nde.. ci ikramiye isabet etmiştir. 27, 34, 35, 136, 37, 51, 164 fUf lardanbunlan muhakkak bir avukatlığa dönecektir. Ken.~ 

• Bu kariimiz (150} lira alacak- birer havlu; 4, 143, 50, 18. acia ~armışlar, hasta- ağır hapis ve muhilli haysır· 
Mustafa Ef. ( Nuruoamaniye Bir Tren Tutuştu, brk; ~ ikrnum~ralı .kupoln sahibi 20. 166, 133, 147, 79, 102, neye yabrmış ardır. neşriyat cürümlerinden ın~ 

74) Ô i ıncı amıyemız o an gra- 29, 61 birer diı fırçası; I, 61 M••ıh• Z J J küm olmadığı için avuktı 
- Bayramı neşesiz geçir- lenler, Yaralılar Var mafonu kazanmıştır. Üçilncil 56 U iŞ e ze e yapmasına bir mani olınadıi' 

dim. Ekmak parası çıkarmak Kahire, 30 (A.A.) _ Te- ikramiyemiz olan (50) lira 162 
8

• 
17

• 
32

• 48, ' 
73

, kanaatindedir. ikameti ~ 
için bütün bayram dükkanımı nezzüh maksadile lskenderi- numaraya isabet etmiştir. Dör- 75, 80, l05, JOO, 1141 400 Kişinin Öldüğü sında hapisanenin mubtı 
açtım. Başka günlere nisbeUe yeden Kahireye gitmekte olan düncü ikramiyemiz olan rad- 126 birer kokulu sabun; 12, Haber Veriliyor ıslah gördüğü taraflarını te~ 
fazla bir kazanç ta yapama- yolculan götnren bir trende yo makinesi 41 numaralı bilete 21,63,121,134,132 birer braş etmiş, muvafık bir zam.....,.. 
dım. Bizim eğlencemiz öbür l1çüncil sınıf vagonlardan bı·- çıkmıştır. 146 numaralı bilete takımı; 15. 36, 39, 110, 125, Moskova, 30 (A.A) - Kaf- b 1 .. ktb:· 

(25) lira, 130 numaralı bilete 158 birer elbise fırçası: 16, kasyada Ermenilerle meskun un arı mercune verece ~ 
gelişe kaldı g8.!;ba 1 rinin tekerleklere yağ vermiye de bir albn aaat isabet et- 25, 30, 138, 104, 117, 128, J 18, bulunan Zangzur havalisinde ilk birkaç ay hapisanede ç 

Faik Ef. (Sultanahmet kıra- mahsus tertibatının fazla ısın- miştir. 131. 140, 148, 153, 159, birer vukubulan zelzelede 400 kişi- fenBaurşaedraaitbiı.çır.nhdıersyıza.şa~Bışı·!11bo 
tanes· k ) ması yüzünden bir yangın çık- Bunlardan başka 108 ve d' 22 144 49 33 nin ölmüş ve 1000 kadar kim- .. 1 oca çısı mıştır. ış macunu; , ' ' , hainle bir çatı altında kalalll:_ 

- Gördüğünüz gibi burada Trenin •ilratle yol almakta 119 numaralı kuponlar birer birer sadef . kol düğmesi; d~;i;:ı:k~:d~r~mış olduğu bil- yız, bizi affediniz" diye b~ 
ateş karşısında, kafes içinde olmasından dolayı alevler top hasse, 5 ve 141 numaralar 23 çatal bıçak takımı, 28 kt.mete müracaat etmiş, bu

1
:> 

kahve ve çay pişirmekle ge- çarçabuk 3 vagonu daha aar- birer kol saati, 53 numaralı Jnanikür takımı, 24, 70 birer Sokak Ortasında intihar be:ızer birkaç garip muanıe" 
çirdim. Patron mllsaade eder- mııbr. Birdenbire •eyyar bir bilet bir pantalonluk kumaş, liigat kitabı, 31, 38, 44. 60, Nezahet H. isminde bir ye maruz kalmıştır. 
ıe bu akşam Mulenrujda bira cehennem içine dilştij.klerinin 26 bir sofra takımı, 7, 156, 59 birer hikaye kitabr, 7 4, kı ·ı· · S ff E 
içeceğim. farkına var..aa J*4Bu korku- 157, 47 numaralar birer deri l6S, 169 birer eğlence kitabı; ~=b~ncı z, b~;gı k~~la a ;ircİ;gu.vi 

* dan yan çıldırmış bir halde para çantası, 3 numaralı bil~ · · b · d 
Naci B. (Ayakkabıcı Emin6- kendilerini tutuşan vagonlar- te bir çini vazo kazanmışlar- 46, 71 birer tayyare bileti; ıçm ır eczane en tentirdiyot 

oll No. 28) dan dışarıya atmışlardır. dır. 54 Uç tane keten mendil; 65 almış, Galatada sokak orta-
h b 

smda bunu içerek kendini 
Bu bayram bana kara bı·r Demiryolu atb oyunca Digw er hediyelerimizide sıra- bir masa saati; 67. 142, 163 ld k . 

k 
ö ürme ıstemiş, kurtard-

gtln oldu. Bayramda aabş ya- vlicutlannın yarası ömilr sile yazıyonı.ı: ~irer losyon, 129 peçeta 
parız diye borç, birçok haline. gelmif erkek, kadın 9, 43, 45, 58, 68, 112, 122, ~kımı; 115, 124, 139. 
ayakkabı aldım. Onda birini ve çocuk cesetleri, can 123, 127, 137, numaralar birer &9 birer jartiye ~ 76, 103, 107, 

Çekişen veya iniltiler içinde -:"' 1• ki. ç r p 46 kadın b·ı ~- dı Halk ~u pe ı 0 8 
; 109, 151, 154 birer askı,· 77, ı e Huıma m. ta para kıvranan yaralılar görlllmekte- için elbiselik kumaş; 11, 149, 

yok. Memurlar da maq alma- dir. Kazaya kurban gidenlerin 57, 167 birer ipek kıravat; 150, . 62 birer elektrik cep 
dı. Şimdi arpaa kumrusu gibi kaç kişiden ibaret olduğu kat'ı 10, 101, ID, 42, 52, 55, 66, fenerı; 78, 155, 165 birer 
kötl1 kötü düşllnftyorum. Bil- mrette anlaşılamamıştır. 120, 145 birer kemer; 160 bir ı parfüm i 113, 116, 152, 161 
mem ne yapaçağım. Kaza yerine aüratle imdat çini tekerlik; 2, 14, 111 birer [ birer şişe kolonya. 

lf- kuvvetleri gönderilmiştir. y • B• T bb •• •• •• V 
Ahmet B. (Sultanahmet Na- Makinist tevkif edilmiştir. eni il eşe USUmUz ar 

rin zade lokantası katibi) Kaza hakkında tahkikat ya- SON POSTA, kari/erine pek yakında geni 
- Bayramı neşesiz geçir- pılmıya başlanmıştır. J k 

dim. Çünkn parasızım. 46 Yolcu OldU bir eglence vesilesi ihzar eaece tir. 
lsmail Hakk; Bey (Kadirga Kahire, 30 (A.A) - Dün 

Yahya paşa mektebi sokağı 1) vukubulan şimendifer kazası 
- Otomobillerim vardı. iş- neticesinde 46 kişi ölml1ş, 41 

sizlikten elden çıkardım. Bay- kişi de yaralanmışbr. Kazaya 
ramı kahvehanede tavla oyna- kurban gidenlerin hemen hep-

IDakla geçirdim. si Mısırlıdır. 

iki Tevkif 
Hahcıoğlunda polisleri tah

kir ettikleri iddia olunan tiyat
rocu Sadri ve Kadri Efendiler 
tevkif edilmişlerdir. 

Ağır Yarah 
Kasımpaşada berber Meh

met Efendi meçhul biri tara
fından ağır surette yaralanmış, 
hastaneye kaldırılmıştır. 

mıştır. 

Lort Atlan Gitti 
On gündenberi memleketi

mizde bulunan İngiliz kıralıça
ıının biraderi Lort Atlon, re
fikası ve kerimelerile birlikte 
dün şehrimizden ayrılmış, Pa
rise harekek etmiştir. 

Hukuk Talebesinin Kararı 
Hukuk talebesi imtihanlar· 

dan aonra bir Avrupa seyaha
tine çıkmıya karar vermiştir. 

Tıp ihtifali 
Beş asır evvel Bursada ilk 

tıp ilminin devri senevisi olan 
12 Mayısta Tıp Fakültesi me
rasim yapacak, bütün doktor
lar iştirak edecektir. 

ArJk kr-uşalım 

t_.'1menlolarımızın uzun ;ıa111•11" 
danberi şöhret ve muvaffakiye~ 
haiı olan esaslı ve müke:ıııt1~ 
cinslerini tağyir etmemiştir.Ali • 
edevatımız daha ziyade mük~, 
mel olmuş Te metotlarımız d • 
fazla terakki etmiştir. Diğer tlt-

raftan ecnebi raldplerimiı. kıyoı~ 
lerini düıürmek için bu dere.

1
• 

mühim terakkiyahn tatbik edi 1 mediğini işaa ve fırsat buldu!<~ 
kendi mallarını meth ve ko!l1~ 
larımnkilerini zemmetmektcrt aJ. 
kalmazlar ve elbaaıl kendi ~.lı 
)arının ıilrümünil temin e~ 
için aailıız fayiaJar çılraroı',. 
ihracata ikramiye vermek, ~ .. r ati 
rına satmak ve Türk mahıul:atı 
piyuanın kapılarını örtmek "e~ 
bizimkilerine nazran daha d 11' 
kıymette bulunan kendi m.ııUıır~1 
lehine tazyik etmekten b 
kalma dar. _,ı 

Mlınarlar, müteahlı!tler ve fııf ., 
aalılp1erl, daima Darıca, Zeytlı:ıbıırl'j~.;ıl 
Eaklblur fabrikalarının au:s'l ror\;cf". 
Araiaıı çlmentoauııu kulla:u:ııı. N.:. ıf. 
sinden memnun ı~alııca l"llZ. cnu ~' 
bir çimentodan maU:.ıp b"lct:. ·~e e 
•tı havaaaını camic •, 

======================~-================================~===================================-====-=========;::-: ? 

1 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

J: Hasan B. - Pazar ola namzetbaşı .. 
Bayramda ne kestin? 

Sabık namzet - Meb'ealuktan llmidi 
1geetjpd 

2: Hasan B. - Pazar ola müstakil başı .• 
Bayramda ne kestin? 

Müstakil namzet - Müntehibi ıanilerle 
aellmı abaJu kestim! 

Pazar Ola Hasan B. Ve Kurban Bagra~J 

, ... 
4 H B P d t L'' : asan • - azar ola ama 3: Hasan B. - Pazar ola Tulumbacı başı .. 

Bayramda ne kestin? Bayramda ne kestin? 

Tulumbacı - Afi kestim) 



~~·~~=s=============ıı=====~..-:ı,-~1~ . • ,.m .... _.~;~,~=-=~=·=S=O=·N=--~P-O-:...S~T~A~-=~-
.. li erg ün il Son Postanın Resimli Makalesi Okuyanlar Ve 
Bakınt &ıeri 
"lap ılırken 
ihtisasa Hürmet 
y . M. ZEKERIY A 

ledi tni Sıhhat kanunu, be
~tlcre kendi hudatlan da-

•at!'• nüfus miktarına göre 
~Ilı .c~eri açmak vazifeıini 

B ıştır. 
~kı~ evleri, işte çalışan ,etin, İş eanaaında çocuk-

000 

~ b.ll'akabilcceklcri müea'dir. Burada anneleri iıte 
"11IQ çocuklara ıüt verilir, 

l - Maarif Vekaletinin verditi bir 

.atatiatiğe sıöre Türkiyede ilk tahıil çağında 
(1,400,000) çocuk vardır. 

2 - Yine bu iatatistit• ıöre ilkmek
tepte okuyabilenlerin miktarı ancak ( 450 ) 
bin kişidir. 

3 - Çocuklanlllllın üçte ikisi cahU kaldıkça. 

mamlekette ıfocuk meaeleal anlatılmıımıt demektir. 
lıtikha kurtarmak için herıcyden avvel ço-

~ 0Yn~~ılır, sıhhi ihtiyaçları 
~ ed,lır, annee işinden ç..
~ Çocuğunu alır, evine gö-

cuklanmaaa mektep yapmahyıı. 

LQ ~~yi hayabn doğurduğu 
leıc 1

0 
tiyaç bütün medeni mem· 

~ e . erde müteaddit bakım 
a.k:1 BÇlfmasını intaç etmiştir. 
den 111 evlerinin vazifeleri gün-

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

ht ıüne genişlemiş ve niha
~ bazı yerlerde burau bir 
liı..i i llluavenet merkezi ha· 

'1ın1tbr. 

~ l.t.ııbuı Vil~yetf de 11hhat 
il .1nl~nun bu emrini yerine 
,,~lf olmak için bakım 
"4aerı açılmak ftzere geçen 
~ blitçeyo (40) bin lira 

C Uftur. 
'İlad tçen gUn belediye mecff • 
._. ' bu paranın sarfedilme· 
-.: 0laıasından tiklyet edil
rbı ' razeteler de, bunun tize· 
~ bu garabete işaret et
'-'da. eıı kendilerini alamamış• 

ıc.. \r.u Muhiddin Bey bu oeş-
··ıtt 6ı . t cil • d 'tti enne gaze e erı avet 
ilQI te bu paranın sarf edildi
~ biri BeşiktaJ, cliieri 
t\ ti 8~pıda iki bakım evi 
~ ~guu izah etti. Sonra 
' alarak bakım evlerine 

Irak Petrolleri 
Şirketle Hükumet Gizli 
Bir Anlaşma Y apblar 

Fırat 

* Battı, 

Nehrinde Bir Gemi 
lf. * (80) Kişi Boquldu .. 

Gerkük. (Hususi) - Irak ,...._ ____________________ _. 

hftktmetile Gcrkilkteki petrol Musul, (Huaus1) - Birkaç KOn enel Fırat nehri üzerinde 
kumpanyası aruında bir mlld· klia (Knfa) nahiyesinden yirmi ton kadar pirinç yilkö ve yOz 
det evvel ,wı bir müzakere elli kadar yolcu ile hareket eden (Abbasi) namındaki ıeminin 
bqlamışb. Son zamanlarda motörüne birdenbire sakatlık arız olmuş, gemi tuğyan halinde 
arada çıkan derin bir ihtillf bulunan Fırat nehrinin şiddetli cereyanına kapılmlf, karıwna 
ytlzllnden mOzakerenin kesil· tesadüf eden Kiife k6prilstlne çarparak parçalanmış ve derhal 
diği hakkında bir ıayia çıktı. batmıftır. Hamuleden bqka yolculardan kadın erkek .,. ço
Fakat anlqıldı ki bu fayİa cuk olmak Dzere teksen kifl bojulmDfbır. 
mahsus çıkarıllD.lfhr ve bUkt
metJe ıirket kısmen [uyu4muf
lardır. UYUfulaa noktalara 
ielince, işte bunu anlamak bir 
tOrlU mümkün olamamışbr. 

Bununla beraber geçen ay 
içinde petrol tirketinden (150) 
amele ile 50 kltibe yol veril
mesi ve geçealerde de yenici• 
(500) amele ile ( 75) melDW'WI 
açığa çıkarılma.11 çok muah 
r&Olmektedir. 

Komünistlik 
Adanada Dört Kişi 
Nezaret Albna Alındı 

Neşriyat Davası 
Adanada iki Gazeteci 

Mahkum Oldu 
Adana. ( ~mu.t ) • - Za- ,, Adana ( Husoıl ) - Millet 

bıta, komtlnlatlik tahriklb yap- J rfecliaiııin pbsiyeti maneYiye-
makla maznun d&rt kifiyl ne- ~ • ini tahkir da•asile mahkemeye 
zaret albna almlfbr. Ba11 n- 1 aevkedilen Yeni Adana ıue
lerde Ye mahallelerde tahaı- tem aahibi Ahmet Remzi •• 
rfJat yapb. muharrir Muuff er Beylerill 

dii. 
._ . Anlaşıldığına rlre ( Bafdat-

kla~ ıiyaretten sonraki mtı-1 Hayfa) hattının ~~ma kad8;' 

mullakemeleri bitmi,tir. Remzi 
Yeni Yollar Ve KilprGler B. aekiz, Muzaffer B. Uç ay 

w_, delerimi ıu auretle hullsa kumpanya faalıyetial tatil 
~iliriaı: . edecektir. 'l.S 

Y alova-lıamam •• Topkr 
pı-Çekmece a.tfalt yollarıma ~ 

lıapse mahkOm edilmitlerdir. 

Amele Meb'usları 
Zonguldak, (HuıuaJ) - A· 

Kıskanç Aşık 
Sevgilisinin Yüzünü 

Parça, Parça Etti 
fzmir. (Hususf) - Bura be

lediye daktilolarından Mehcu· 

re H., bir müddetten beri F ariı 
iaminde bir gençle tanıpııı 

ve se.Jfiyorlarmış. Bu 81rada 

kadın. gençle eYlcnmek teklif 
ve vadinde balunmUf. 

Bu arada da Necat isminde 
diğer bir rençle nişanlanmı~. 
Bunu işiden Faris kadanm 
yolunu beklemiş ve çirkinleş

tirmek makaadile, bıçakla yll· 
ıilnl parça parça etmiftir. 
f aris yakalanarak ad) iyeye 
•erilmiftir. ifadesi, takriben 
pdur. 

"- Mebcureyi. güzel yftzile 
bqkuılld yanmda görmek 

kalbimi parçalamıya kifidir. 
Ona çirkinleftinnek için laer 
teJe katlaee'Ja ahdettim. 

Gadmdea bile kıskandıjım 
bu bclmm ylztlnü iıte bunun 
için parçaladım. .. 

"'- ~taki bakım evi, he
~hır iki aylak bir mnea... lstanbul Ve İzmir 
~ Allt ve edenb henllz 

t.. d6fenmesine bafJanmlfbr. Li 

Y u nihayetine kadar bu iki 
yol bftiriJecektir. Siliht.araia 
ve SOnnet k&prlllerinin ayak· 

mele. meb'uslan, Zonauldalr Kimse yok! 
•apunle hareket ettiler. Bet ' 

~ ~memiftir. Muayene ve-t Kolej 1 eri 
~)'r ildi muamelesi, ailelerin 
tı..ı_ e~ UIUllerl noksan •• lzmir, (Huaml) - lataabal 
~· Bina, !,u iıe elve- Robert Kolej atletleri 1zmir 

8q dejildir. Amerikan Koleji atletlerini 
~tleueae bir bakım eYİ { (38) puyana kal'fl (80) pu•an
~ . ziyade bir diapanser la mağl6p etti. 
" ~ rörmektedir. Şimdi
' el. yalnız (300) çocuk 
'\ t'1f1Qe etmİf, fakat takip 
~vi etmemiftir. 
~ l ekapıda yapılan bakım ' 
' Orlciyede ricucla getirilen 
~'ili bakım eYi olmak için s relen botnn eVB&b haiz 
S yapalmlf, mUAyeneha
'-ir . bahçesi, banyoıu ve 
~ '8ile burası tam bir bakım 
\J •ddedilebilir ve bundan 
~~ Muhiddin Beyi cidden 
~ -ı:tnıek lhım gelir.1 
~- t binanın tamiri yeni 
~t~' tesisat yerli yerine 
-~ f 'llııt ve bakım evi be-

' aaliyete başlamamıf, 
~dll alizel ve mükemmel z.arf 
~ilet Yapılacak müessesenin, 
•, ~~ta olduğu &ibi, iptidaJ 
~ltlı an olması ihtimali 
~'rab •ıkb. Fikrimi bizimle 
~a~ tr b - 1 • . "'Ctt u mueısese en zı-

~llaı deden belediye meclisi 
C>tıı: an bir ikisine açhm. 
'ttiltr, da bu endişeme fttirak 

~t~'1tıhıaı evler~ bizim memle
~iı tnUx bilmediği, tamma

llaOeaaeıelcrdir. 

Bağcllara KOkOrt 
M6refte, ( Huau.I ) - MOa

kirat lnhiıar ldareai baicılan 
ktiklrt ihtikİnndu kurtarmak 
için bu sene kazama muhtaç 

olduğu (5000) torba kllldlrdO 
kendisi maliyet flati Dzerinden 
datıtmıya karar vermiştir. 

Talit Belıçd 

Bakım evleri teşkilib bir 
llim ve bir ihtisu işidir. Ame
rika ve Avrupada bu mOe1-
se.elerde çallJ&ll}ar darülfonun 
derec C in ~ bulunan içtimai 
sly mektebinden mezun olmaya 
mecburdurlar. 

Biz de bu mUeueselcrl kur· 
mıya bqlarken, url ve ilınJ 
bir mOesseae kurmUJ olmak 
için, bu iften anlıyan bir mb
tehassıs getirtmeli, bu mDea· 
ıeselerin teşkil&bru onlara 
kurdurmab, sonra bis bu ku
rulmut makineyi ftletmiye ça.. 
fıtmalayu. 

BizC:o bakım evlerindea 
beklenen hizmet ancak ba 
1ayede temia edilmlı olut. 

lannm kuıklan ikmal edil· 
miftir. 

1 ey1Glde bu iki klprtl 
hallan plip geçmesine açda-

caktır. Ômerli beton arm• 
k&prhD ikmal edilmiftir. 
Y almz iki tarafmm lmlhı 
kalmııbr. On ıftne kadar 
duba bitirilecektir. 

• 

mıyııta, Meclisin ·~ılmaaında VilÔı" etin Kararı Kağıt 
bulwaacaldardır. t•• d K lı sun e a yor 

Devlet Bankası 
Devlet Bankası Meclilİ lda· 

re Riyasetine Trabzon meb'un 
Şefik Beyin intihabının im... 
•etli olduğa 16yleniyor. Umum 
m6dür muavinliiine de Ziraat 
Bankuı Mildtır mua•inl SaJt. 
hattin Bey getirilecektir. 

Yol parUI Yermiye.l klyı.. 
ler villyet yollarında on ikiter 
gün ( amelei mOkellefe ) olarak 
çahıacaklardı. Nisan Ye mayuı 
ayı için (5) biD köylD yollarda 

• • 
ister inan, ister 

• 
inanma/ 

pllflllak nzerc ayrıldıklan 
halde bugtlne kadar tek bir 
kimse nafıaya müracaat etme
miftir. Bu sebeple bunlana 
wergileri yilzde elli f azluile 
paraya çevrilerek kendilerinden 
tahsili emval kanununa tev
fikan tabıil edilecektir. 

Geçen gün hükumet 
gazetelerinden biri , Cemi
yeti Belediyede ıöyle bir 
m6nak&f& cereyan ettiğiai 
kaydediyordu : 

Doktor azalardan biri 
lstanbulda yeni hastaneler 
yapılıp yapılıaıyacajını 

ıormuf. 

Vali Muhiddin Bey bu 
it İÇiD bet ffDede bir 
milyon (200) bin lira ..,... 
fma karar Yerildiğini .e 
bu para ile bet sene ıonra 
teslim edilmek lhcre Cer
.rahpqada bllylk " m&
teaddJt paYiyoıılu yaptı· 
nlacatJna bildinnif. 

Doktorlar fU cenbt 
Termitler ı 

- Bir yatakta senevi 
(20) hasta tedavi edilir. 
Biz her sene bu paranın 
bir kısmını aarfederek 
mevcut hastanelere hiç 
olmazsa (100) yatak ilive 
edebiliriz. Beş senede 
(500) yatak illve edile-
bilirse, bu müddet zar• 
fında birkaç bin kitinin 
hayab kurtarılmış olur. 

Muhiddin B. doktorlara 
fU cevabı vermiş : 

- Biz eaub it yap
mak istiyoruz. Bugibı bu 
hastalar yatak bulamadık· 
lan için 6lm0yorlar mı 1 
O halde birkaç ıen• daha 
birkaç bin vatandq 610-
verain, ne çıkar ? 

Haczedi1ecek mah bulunan· 
yanlar ise hapsedileceklerdir. 

BUkreş Elçiliği 
Hamdullah Supbi Bey 

rcş orta elçiliğine tayin 
miftir. 

Evkaf MUdOrlUğU 

Bük
edil-

Sabık Diyarbekir mcb'usu 
Rnştn Beyin Evkafın başma 
veçmeai, lihik müdür Niyazi 

· Beyin hakimliğe avdet etmesi 
muhtemel görülüyor. 

Mütehassıs lngilizler 
Sir Fildora ve Ledi Petri 

isminde. biri kadın iki lngilu 
isarı abka mfitehassısı Filistin· 
den ıehrimizo gelmişlerdir. 
Filistinde taharriyat yaptıran 

ı.- /n<UI, ister inanma/ 

bu mütehassıslar, sonbaharda 
tekrar itlerine döneceklerdir. 
ÇünkO ııcaktan çahfmak müm
klln değildir. 

Sözün Kısası 

1 
frlünderecalımızın çok
lugundan dercedileme-

1 miştir. 

Meclis İçtimaı. 
Reisicümhur İn
tihabı Ve Fırka 

Kongresi 
( Baştarafı 1 inci aayfada 1 
Bu arada Reisicümhur inti

habı da Meclis rumamesinin 
başlıca mevzularından biridir. 
T eşkilab Esasiye Kanunur.un 
(31) inci maddesi, Reisicilmhu· -
nm bir intihap devresi için 
seçildiğini tasrih eder. 

Bu itibar ile bu devre tabli 
urette hitam bulsa idi intiha· 
hın teşrinisanidc yapılması 

lazım geliyordu. Halbuki içti· 
ma fevkalade mahiyette oldu
ğundan, birçol.darmm fikri 
Reisicümhur intibah nın bu defa 
ya~ılması merke~indedir. l Mec
lisin içtimaa davet için meclis 
riyasetinin tebliği şudur: . 

içtima Daveti 
lstanbul 28 (A A.)- Tnrki

ye B. M. Meclisi riyasetinden 
tebliğ olunmuştur : 

"İntihabab hitam bulan dar
dilncil B. M. Meclisi, T eşkilib 
Esasiye Kanununun 19 ve 23 
inci maddeleri ahklmına tev· 
fikan 4 mayıs 931 tarihinde 
Eevlcalide olarak içtimaa da
vet ve azayı kiramın yevmi 
mezkurda Ankarada bulunma• 
lannı rica ederim Efendim. " 

Türkiye B. M. M. Reisi 
K~zım 

. Mnnhal meb'usluklar için 
intihap yapılmuı hakkında ye• 
ni bir ıey yoktur. Bir ara 
Halk Fırkası tarafından nam· 
z.etlikleri mevzubahiı olan Şair 
Mehmet Emin ve Ruim Bey· 
lerin namzctlilderi konmıya
caiı slylcniyor. Dij'er taraf. 
tan namz.etliğini koymadıfl 

halde Adanadan mtı.takil meb'ua 
intihap edilen AH Mlnif 8. 
Halk Fırkuana müracaat ede
rek vaziyeti anlabmf, batta 
hareketinin tayini için direk· 
tif iatemitfu. Halk Fırkua 
merkezi, vaziyetin kabulll tay. 
siyesinde bulunmuştur. 

lzmir. 1 Mayıs {Hususi) -
Yeni lımir ve Manisa meb·ua
ları Halil, Sadettin ve Turgut, 
Hilsnü, İıpartadan Kemal T u
ran Beyler yeni Mecliıe iltihak 
etmek Uzere yann hareket 
ediyorlar. 

Mothiş Bir Cinayet 
Erzincaruo Koşunkankeblr 

köyünde bir ana ile dört ço· 
cuğu feci surette öldürülmflı
lerdir. 

Cinayetin sebebi eski muh 
tar Bekirin, yeni muhtar Meh· 
met çavuşa garez bağlaması

dır. Gece, mqbur Giresunlu 
topal Osmanın çetecilerinden 
Y aşarla Salibi, Mehmet çavuıun 
evine göndermiş, 16 yaşında 
Nuriye, 4 yaşında Sabiha, 
yedi yaşında Salahattin, Oç 

yaşında Nurettin ismindeki 
yavrularile haremi Saadet Ha· 
nımı balta ile parçalanmışbr. 

Reziller, kadının donunu da 
da başma geçirmişlerdir. Fakat 
hepisi tutulmuştur. BütUn halk 
adalet beklemektedir. 



4 Sa,ta 

j lktısat L:si il 
Piyasadaki 
Buhranın 
Bir Sebebi Daha 
Fakat Bu Vaziyeti Bu 
. Hale Ve Bu Şekle 1 

Kim Getirmiştir ? 

Piyasada hllküm süren bir 
buhran vardır ki alacaklı va
ziyette bulunanları müşkül bir 

vaziyete sokmuştur. Adeta 
sari bir hal alan bu tediye 

etmek istememek hasta ~ığı, 
ıon zamanda korkunç bir 

şekil almıştır. Bu vaziyete 
karşı alınabilecek tedbir nedir? 

Hakikat şudur ki, bugün, ifliı 

etmek borçludan fazla uıl 
alacaklıyı korkutuyor. Alacaklı 
mısınız? Bir gün birisi gelir 
ve diyebilir ki : 

"Size yüzde kırk teklif edi· 
yoru~. Kabul etmediğiniz ve 
beni iflasa sürüklediğiniz tak
dirde yüz.de on beş, yirmi 

zor albilirıiniz r Çünkü vaziye
tim çok fenadır. 

Fakat hu vaziyeti bu hale 
kim getirmiştir ? Bunun böyle 

olduğunu bilen kim? Hepıl 
meçhul. 

Acaba bu zat, geçen sene 
8 bin liraya bir otomobil ahp 

Maslak yolunda bir ağaca 
çarparak mahvolan bir tacir 

midir ? Yoksa hastalanan k&:' 
rısını Viyanaya gandererek 
6 bin lira masraf eden bet
baht bir adam mıdır ? 

Bu vaziyette, zavallı alıca 

ne koparabilirae klr sayarak 
elbette ki bu tesviye tarzım 

kabul edecektir. 

Son zamanda pek ghe 
çarpan bu gibi anlaşmalar 
(konkordato) iıminl alıyor. 

işte bu suretle görüyonll 
ki ifliı ıuretile birlikte bir de 
konkordato san'ati doğuyor. 

Bu anlaşmaların harici eı 

kanun olduğunu ıöylemiye, 

bilmeyiz lüzum Yar mıdır? 

Hemen herkesin malumu olan 
bu vaziyete kartı ne gibi tedbir 
almak lAzım? Ve bunda umumi 
fikir mutabakata mevcut mu
dur? Bizce değil. Ç6nkü: Alı
cı, bu gibi ticari namusu met
kük olan borçlulara karşı za
yıf davrandıkça itin içinden 
çıkmak mümkün olmaz. Bu 
gibi teşebbüslere kUJı verile
cek cevap derhal bir iflh ta
lebile mukabele etmektir. Bu 
gibi imanların iştibalarıw ka
pamak için yapacak batka 
Jey yoktur. .. .. 

Çiçek Sergisi 
Tavukçuluk Kısmı Da 
Büyük Rağbet Gördü 

Çiçek ıergiıinin tavukçuluk 
kıımı da tımidin fevkinde 
ratbet rörmllftllr. Bu kııım, 

dolmak n~eredir. Mnracaat 
edenler arasında lıtanbulun 
bOtlln Tavukçuluk mUesseıe

leri dahildir. Knmeı hayvanla· 
nwn envaı, tavuk, gilvercin, 
tavua kutlan, 6tllc8 ve ıl\altı 
kuşlar, envaf köpekler vardır. 
Aynca maymun teıhiri için 
mDracaat edenler olmutrur
fehlr belediye bahçeleri de 
Mrgiye vui mlkyuta lttirak 
edeceklerdir. 

--=-=~O ~==-P2::t0=S=T=;A======:::.======- Mayı~ 

Bir Katil 
Yakalandı 

" Sinema 

Nedir?,, 

Sualine 

f 
1 San'atkir, 

Muharrir, 

Tüccar 

Verilen Hep Ayn 

Cevaplar Fikirde. 

Sinemayı seven milyonlarca 

halka ayni zamanda bitap 
ederek: 

leila Hymans 

Norma Shearer 

Bessie 

Holivudun en ırk kadın

larından üç simadır. Filina 
yapılırken, kuvvetli projök-

: tör zigası allında giyilen 

- Sanayi nefiıenin en mil· elbisenin ekserisi ıekll as~ 
bim tübeleriaden biri haline ltsini kaybettilini görerek 
ielen ıinemacılığm nasıl bir sinema için geni bir mod• 
gaye takip ettiğini, hangi çer- ihdası lıusu•unda mutabık 
çevenin içinde bulunduğunu lcalmışlardır. Çünkü adi bir 
ıorunuz; iki kitinin ayni ceva- •lbiMt, hazan kufJVetli zi

bı vermiyeceğine emin ola- ganın altında silik bir şe· 

bilirainlz. Bunun içindir ki Pa-
1 

lcil almaktadır. Bu suretle 

riali mealekdqlarımızdan biri 

halkı bir kenara bırakarak 

un' atan içinde bulunanlara 

bitap etmif: 

Sinema nedir, nuıl bir 

gaye takip eder, nuıl bir 

çerçevenin içinde yaıar? de· 
miştir. 

gepyeni ve sinemaya mah

•u.s bir modanın doğacağı 

haber veril igor. 

hassa ticaret kısmı ile if tigal 

ederim. Binaenaleyh unayü 
nefise tellkkileri ile me§gul 

olmamama möaaade e<lersiniz, 
imi din deyim. 

cevabı vermittir: 

"Sinema ~usikidir. D~ya

da iki çetit musiki vardır. Biri 
ıestir, diğeri de ziya!.. Ziya 
ue sinemadan batlca . birıey 
değildir. 

lıte Marael Herbiyenin mi· 
talaaaı: 

- Sinem müstakbel deruok· 
raıilerin elinde kuvvetli, mu-

azzam . bir alet olacaktır .. 
Bir mUze müdUrUnnn fikri

ne gelince; okuyunuz: 

- Sinema mı? F arkmda 
detilim efendim.. Ben bu iti 
cahillere terkediyorum. 

Mealektqımııan mubarrirler

den ve filim yapanlardan 

aldıjı. cevaplar ile alellde 

ıeyircilerden alabilecii cevap

lar araıında en knçilk bir 

mftnuebet blle yoktur. 

Benim fikrime göre ıinema • Bir ıarap tacirinin mutala
lyl bir " iştir. " iyi itler iae u- 01 : 

Bakınaz filim yapan maruf 

bir firketinln mndnrO ne diyorı 

- Sinema bence hem .... 

naytl nefiaeden biridir, hem de 
bir ticaret ıubeıidir. Ben bil· 

man, ihtimam ve ıabır hede

fini iıtilzam eder. 

Ben bu prenaipe ıadık 

kalmak mecburiyetinde oldu-

pm için ıizinle daha f aZla 
konuşamıyacağım. Bu akşam 
meclisi idaremizin bir içtimaı 
•ar, mUıaadenizle .. ,, .. 

.. Abel Oanı,, e gelince; fU 

- Sinema mı? .. Eee .. Sine
ma "Şarlo,, demektir. "Altına 

Hücum" filmini gördünüz m8? 
Bir daha gösterseler mutlaka 

yeniden giderim. Canım ııkıl
dı mı, askerlikten kalan ya-

ram iıbrap vermiye ba9lad1 mı 

hemen Şarloyu ararım. Benim 
için en iyi teskin edici iliç 
odur. 

Devrinde 

Clara 

BaV'V'un 

Deniz 

Kenarında 

Çekilmiş 

Bir 

- . 
Bu Adaın Balıkesir~e 
Genç Ve Güze~ 81' 
Kadını KesınıŞ ·· 

--:- . yfad•) 
(Bat tarafı 1 ıncı •• ..1. 

· GiioınlP-
Fatma Hanım ıse . iibr 

neli Şevket isminde .bı~ 111.41" 
dille sevişip evlenınıştır. dJ' 
30 yaşında üçüncü koca:;J 
boıandıktan sonra . e bet" 
Şevketin · evine gehnış, 

1 
rdıf· 

berce oturmıya başlaını~ ~111.s 
Fakat, yukarıda ya~ 1 aıel 
gibi bir bayram günü gopr• 
Ayte öldürüldükten ~ıııut• 
Şevket ortadan kaybo ~ ıııeO 
bütün araştırmalara ral 
bulunamamıştır. ,ııi 

Cinayeti takip eden ~ı.ı d• 
tegayyl\p hadisesi uzerılleiiJe" 
bütün tilpheler Şevk~tin dut·" 
rinde toplanmış, '•katıl 0 

.. ıerY 
denilmiı ve bu ihtimal 

0 f ,, 
ne takibata başlanıhnıştır· rd' 
kat bütün araştırınalara .d1• Resmi 

Bir zamanlar, btıtlln Holi
vutun en gtızel kadım olmak 
llzere anılan ve tanınan "Clara 
Bovv,, a bir ıeyler oldu. Baıı
a.a gelen felaketlerin ardı, 
arası kesilmiyor. Bir zamanlar, 
hususi hayatı hakkmda ifşaat 
yapılmıştı. Bu dedikodu, 
"Clara Bovv,, un mensup oldu
ğu ıirketle alakasına kesme
ıine sebep oldu. Arkasından 
hususi bazı mektuplarım neş

rettiler. Uzun bir davaya gi
rişti, fakat kazandı. Bütün 
bu mücadelenin tesirile olacak, 
timdi de butalanmış, ağır su
rette yatıyor. 

UJlll'" 
men Şevketi bulmak o> l "' 

. olamamıştır. Nihayet . Ba ~,il' 
vilayetinin iş' arı üzerıne ...ııdl 

k 
. b,,... 

Sahilde, ta biate kartı 
bütün ihti,amile meydan 
okuyan bu güzel kadın, 
haber verildiğine göre, şimdi 
cılız ve ııska bir hale gelmiı. 
Görenleri haline acındırıyor
muf. Tevekkeli: Düşmez kalk
maz bir Allah 'fardtr, deme-
mişler. 

6 Sene Sonra Tekrar 
Beyaz Perdeye 

" Jenevyev ve F eliks ,, be
yaz perdenin eski şöhretlerin
dendir. Birkaç ~ne evvel bu 
gftzel yıldızın bir, iki filmini 
burada aeyretmiştik. 

Fakat günün birinde bu 
caıip artiat ortadan kayboldu, 
beyaz perdede görünmez oldu. 
O zaman kendisine sordular: 

- Sinema artistliğinden 
böyle ani olarak niçin vazgeç
mek kararınt verdiniz? 

"Jenevyev Felikı,, ıadece 

cevabı verdi : 
- Artık kocamla b,başa 

yaşamayı tercih ediyorum. 
Filhakika beyaz perdenin 

bu giizel yıldızı tam alb sene 
film çevirmedi. Gezdi, eğlendi, 
hulasa stodyoların gürültülü 
ve dedikodulu muhitinden 
uzak yaıadı. 

Fakat timdi öğreniyoruz ki 
Jenevyev F eHks tekrar stod
yoya dönmüştür. Sinema mec
mualarının verdikleri son ha-

berlere göre, bu yıldız;n yeni 
filimlerini yakmda seyretmek 
mümkün olacaktır. 

bul zabıtası, Şev etın ,ıııt* 
taşçılık yaptığını haber 1,,.,r 
izini tesbit etmiş ve yakll 
ya muvaffak olmuştur. JI' 

Bir muharririmiz katil 
111 

,,,Y 
d . ıtıll 

nunu Şevketle, müd eı~. rııiY' 
liğe götürülürken gör~~ ,t 
muvaffek olmuş ve ken ~t et· 
zından şu noktaları tesbı 
miştir: -' 

d. w ·rıı ıstı' : .. 
" - Ben evlen ıgı b" 

Ayşe de evli idi. Başk~ bD' 
evde oturuyordu. Niba)'e eldi· 
ıandı, benim yanını& g şe~ 
Bir aralık Bursalı şoför k•çtlo 
ketle sevişerek Bursaya bı~tJ, 
Bir hafta sonra ondan d• 

k ' d •• d 0
' SoJlfl ıUt te rar evıme on u: diif'" 

Balıkesirin gençlerıle ı'ıt'e 
eıı 

kalkmıya başladı. Sonra . d•b' 
nikahsız olarak bir genÇ af~'t 
getirdi. Ben buna nıu~ ı:te1• 

E - · deOJ' 
etmedim vlenecegız >.111" 
Bana musallat oldular· ecfiı"" 
lelik yaparak bunlan beti d,,a 
Nihayet o gencin de 111:.ııı· 
geçti, başkalarlle d0,f0P 
mıya başladı.. V 

b. ef 
Refikam namuslu lf ..,ı""' 

dını idi. Ayıe .on zafll 1'~ 
refikamı . da baştan çı 1'di-' 
T amdığı erkeklere ta ıJflo 
etmiye başladı. Naınu:~ 
kurtarmak için ayrı e"I dt~a rf' 
ayrılmak istedim. Bu .. eıi)ll'
fikama mini olduler. Go )(eiılet 
önünde eve yabancı er / 
getiriyorlardı. Bir bayra;,111.
nll meyhanede içtİID· . ~-' 
meselesi beni tehyiç et~·ıedilr 
gittim. Namusumu telll~ ,itd' 
ten sonra bir gün Ba~~,JJ1' 
gizlendim, ikinci gün 11 f'' 
hattını yapan Alınanları 
nında it buldum. or• 

Sonra Bursaya geldi~· 'il' 
tırtl· -1 

dan da lstanbula geç ıthştı1"' 
ve Göztepe yollarında ç fıl''~' 
Çok para kazanchın: . J3it 
rakıya pek düşkil?uıtJ geçe' 
aralık hududa gitt1

:
1 ]ı1Jlcfıı1': 

medim. Nihayet ya. ~Jli bel' 
Şimdi a Galetin te'-eııısı 
liyorum. lJ~,1-

ya rıı rJJ' Şevketi yakalaını . ,ııdııt , 
fak olan merkez Ef. ~ıt1'ı ç' 
karakol kumandanı ·~tif· 

. rilrııı-. 
vuşa takdırnamc ve 
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la 
~· aı tarafı birinci 1ayfamızdadır ] SPOR K 1 S MI Kadın Ve Kalp 

işleri 

Bu Erkeklerden 
Hangisile Evlen
mek Doğrudur? 

ılnıekıen .. t ll't b' 
lİııl'k , mu eve ı ır ıer-

dt 1 Je,. (vatandaşları karşıaın• 
)o ı!enaJmek korkuaile oynı-

r...-dı. 

"ıi Birnıci devre bittiği zaman 
Yet ( 1- l) berabere idi 

lkincia Devr~ 
~l B.ı devreyi Galatasaray gtl· 
~çtı. San - kırmızılılar daha 
llı&e ' . daha tedbirli ve daha 
be asır oynamıya başladılar. 
~radtski de her hücumunun 
Çok kalmasından mütevellit 
it llsabi bir haleti ruhiye ile 
~~· arnma haddinden fazla 
N' oynuyordu. 
ıhadıd Kibar Bir Sükutu 

br:cokradskililer kabalığı art
ı ıkÇa arttırdılar. Bizimkileri 
~Çe.~edikçe kızıyorlar, ı~ı 
d rtlıge döküyorlardı. Sertlikle 
~ b~rşey çıkmadığım gören 
CtJ afir oyuncular hiddetlerini 
lok atasaray kaptanı Nihada 
ltr lt ~urmıya kad&r vardırdı
lıt · Nıhada tokat vuran Ni
~· ttan daha kavvetsiz yapılı 
~ oyuncu idi. Dişarıdan ba
)\1 l, bile Nihadın bu oyuncu
~aklıyacağı belll idi. Bil
l)ı . Nihat bunu herkesten 
~saetmiştir. Biran seyirciler 
"' k lar. Nihadın tiddetli bir 
u abeleıini beklediler. 

.,. Galatasaray kaptanı bir 
• Grku . f' . , n mısa ınne yaptığı mu-
o~elcyi yaptı. 1Kendine vuranı 
"''Yarak teskin etti. 
~ au vaziyetler devam eder
) t~ Gala!asarayJılar bir akın 
d'l\.ular. Kemal Faruki Niha
t'~ hazırl:ıdığı bir vaziyeti 

0 
• çevirdi. 

au ikinci golden ıonra Be
~•dakiJiler daha ı:iyade a&· 
'-' -... Adeta futbol aabaaı 
l tebe meydanına döndü. t\. e yiyenler, tek ayak tle-
8t de topallıyanlar dolu idi. 
"~adskililer bir daha Ga-] 

lray kalesine indiler. 
'-t A.yak altına atılana Galata ... 
-. ~y k~leclainin baımı tek· 
'1t' tınek auretile çocuğu yere 
~diler. Baydan kaleci yerine 

leçti. 
Gılataaaray mu hacimler 
~ arkadaılarmın intikamını 
~~k lıter gibi atıldılar. Bir 
~ •ita geçmeden yine Kemal 
~kt yerde yatan Avninin 
toı~'naını tiçUncil Galatasaray 
., ile aldı. Bir iki dakika aon
~lllar da frikikten bir gol 
~ -.. Ye oyun çok canlı oy
~~ 'ıı .Galatasarayın (2·3) ga
"'- l'ttUe neticelendi. San kır-

'-ltları tebrik ederiz. 

Mühim Bir Maç 
~lilterenin mUbim takım
' dan Bermingam ile V esta
' lrıovjç karıılaşmışlar, Ber
)\,_~1•nı bire karşı iki ıayı Üe 

""' Ilı. • >o.a lf~ır. Maçta yarım mil-

Beşiktaş Beoğ
radski İle Bera

bere Kaldı 
Bayramın ilk J'ftnl. Han 

glizel. iki bin seyirci. 
EvvelA misafirler, ıonra ~ 

fiktaş alkışlar arasında sahaya 
çıkblar. Mutat meraaim, oyun
cular yerlerini aldılar. Hakem 
Sedat Riza Bey. 

Beşiktaş takımı lstanbul• 
spordan Hasan, Halıcıoğlundan 
Hakkı ile takviye edilmlf, 
Hüsnü mtidafaa hattına alın· 
mışh. Kalede de Osman. 

ilk hücum Sırplarda. Fakat 
çabuk kırıldı. Beşiktaş soldan 
indi. Bizimkiler gayretli oynu
yorlar. Misafirlerin iri boylu 
müdafii topu uzaklathrmak için 
sıkıntı çekiyor. 

Misafirlerin mukabil hücumu. 
Sol açıkları seri l'e mahir. 
Uzun ıandeller yapıyor. Sol
dan hiicumlar tekerriir etti. 
Fakat Betiktaş müdafaasının 
azim ve gayreti bu tehlikeleri 
de atlattı. 

Bu sefer de Beşiktaşın aoi
dan hlicumu. iri boylu müda
fün müdahalesine meydan 
kalmadan top Şükrtıye geçti. 
Ani bir ştlt. Kaleci elini uzatb, 
fakat top sağ direğin yanın-

dan kalenin ağlarına takıJ
mıştı. Altıncı dakikada ya· 
pılan bu sayı Beogradski oyun· 
cularını gayrete getirdi. 

Fakat Beşiktaş bugün ha
kikaten can ve başla oynuyor. 
Takımı takviye için ahnmıı 

oyuncuların iyi intihap edilmiş 
olmasına bu gayretli oyun 
tarzı da inzimam edince Bel
grat şampiyonunun ıöhretli 
futbolcüleri beklenen oyunu 
gösteremediler. 

tık devre umumiyetle bizim 
çocukların hakimiyeti altında 
cereyan etti. Hatta bir aralık 
Hakkının gayet güzel bir kafa 

Bayramın 
Bayramın birinci gftnU 

Statyomda Betiktaş-Beogradaki 
maçına ıeyredcrek geçirdik. 
İkinci günü futbol istirahat 
verdi; boks tubeıi faaliyete 
geçti. 

Bayramın ıkinci rüntinün 
boka programında iki ehem-o 
miyetli dövftt vardı. Biri Bah· 
riyeli Kemal ile Saranganın, 
ikıncisi Yunan şampiyonu 

Angelidis ile Muladoviçin mü
sabakaları idi. 

Birinci dövüş hakikaten çok 
güzel, çok hızlı, tam bok .. 

·ya kıtır tekilde cereyan etti. 
Neticede Saranga ralip geldiı 
Fakat mailt\p ta bu maçtan, 
ıereflnden birşey kaybetmiye• 
rek çıktı. 

Beşiktaı- Bso/radsk.i Maçının Heyecanlı Safhası I. Beşiktaşın Gay

l 
· ı 
1 

•• 
vuruşunu Sll'p kalecisi bir 
plonjonla dara dar kornere 
tahvil etmese idi belki de 
Betiktaıı galip görecektik. 

kinci devrede her iki ta· 
rafta da daha fazla bir ga 
ret var. Maamafih ilk hücum 
Beşiktaş yaptı ve bu akm ee
nıuında muhakkak bir gol ka
çırdık. Yugoslav futbolcüler, 
ıayıya mukabele için ıayret 
e<liyorlar. Misafirlerin tevali 
eden akınlarından biri esna· 
smda sol içlerinin çok 
yerinde ve mahirane vurdup 
kafa üzerine top, Osmanm 
göğsüne tesadüf etti. Bu te-
ıadilf beraberlik aayısını bir 

l 

t 

re ti Sırpların 
. Ahengini. Bozdu 
Bu mahir futbolcll ile karta 
karııya kalan Oamanın, plise 
bir tlltft durduramamuı tabiidi. 
SırHı gelmitken kaydedelim ki 
Oaman vazifesini tamam yapb, 
batta bir iki tane de tehlikeli 
tDtleri söndürdü. 

Sırpların bu beraberlik aa
yıamdan sonra, her iki taraf tn 

galibiyet sayısını temin etmiye 
uğraştılar. Fakat Beşiktq 

müdafaasının gayretli oyunu 
misafirlere bu fırsat. vermediği 

gibi, Beşiktaş açıklarının. bil· 
hassa aağaçıiınm biç muvaf
fak olamayııı takımımızı da 
galibiyet aayıaından mahrum 
etti. 

Misafirlerin ilk maçı bu su
retle bir bire berabere neti
celendi. 

Bqiktaşın canlı oyunu, teb· 
rlke taynndır ve bu, muvaffa· 
ldyetin inıilidir. Beşiktaf mn
dafaası ba9tanbaşa güzel oy
nadı. Bunlar arasında bilhassa 
Hllsntı, Hasan ve F ahiri zik· 
retmek lazımdır. Hilcum bat

_.. ... ....._~. ' tında ise yalnız. Hakkı, biraz. da 

iki dakika tehir etmifti. 
Zira Sırpların hücumları 

hissedilir bir tehlike halinde 
Beşiktaş kalesinin etrafında 
dolaşıp duruyordu. Bereket 
versin ki ortadan it görme 
tarzları. açıkların faideli olutıı 
kadar mahir değil. Y almz 
ıoliçleri hakikaten usta bir 
futbolcu. Gllç görtinebilen 
ufak el hareketlerile de topu 
1'endiıine ram ediyor. Nihayet, 
dolaşan tehlike Beşiktat ağla
rını da ziyaret etti. Solaçıkla 
aoliç mahirane bir kombine· 
zonla Beşiktaş kalesine kadar 
ıokuldular. Soliç ufak bir ça
hmla Beşiktaş müdafiini atlatb. 

ŞUkrO iyidi. 

Yugoslavların müdafaası hn
cum hattı kadar iyi değildi. 
Açıklarile aol iç seri ve mahir 
rutbolcn olduklarını göaterdiler. 

Sırp takımının bu beraber
liğe rağmen kuvvetli bir takım 

olduğu anlatılmaktadır. Yalnız 

bizde okadar enerjik bir takım 
biuini bırakmadılar. Belki de 

yapacaktan diğer Uç maçı dtl
şilnerek kendilerini yormak 
istemediler. Fakat ne de olsa 
Beşiktaşın beraberliği, tama
mile bakedilmiş, galibiyete ya
kın bir muvaffakiycttir. 

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

kinci Günü Yapılan Boks Maçları 
yUk ceaaretle · d6vll9ttı ler. Ma· 
çm tafsillhna girmeden el'ftl 
bu iki bokaörtı tebrik etme1' 
vazife addediyoruz. 

Maatteessftf birinci maçın 

güzel ve helecanlı olması ikin
ci maçın pek kötn ıeçmeaine 
mini olamadı. İlk musaraayı 
hayli zevkle seyreden ahalinin 
ikinci müsabakada keyfi kaçb. 

Çünkü ıon maç boks ma· 
çından ziyade, gayri müsavi 
kuvvetler arasındaki ıokak 
kavgasına benzedi. 

ilk Mühim Maç 
Programda aon iki maçtan 

evvel Uç amatör mftıabakaıı 
oldu. 

Mutat hazırlıktan ıonra maç 
bqladı. 

Birinci devrede Bahriyeli 
Kemal akıllı dftzgtin d6viitl
yordu. Kendi meziyetlerinden 
azami bir tarzda istifade eden . 
Bahriye U Kemal, hasmini ıılat· 
brdı. Bir iki tiddetJi yumruk 
l'\lrmıya muvaffak oldu. 

Saranıa da iyi hazırlandıiı 
için kendini pek atafı düttl
recek tekilde döviif mftyordu. 

İkinci devrede de Bahriyeli 
Kemal hAkim dövllftl. Maç 
ıit gide hararetini artırdıtı• 
dan Kemal yorulmıya baıladı. 

bir d6vüt bqladı. Kemal bir 

fena yumrukla düşmcaine rai
men kendini altınca devrenin 
sonuna kadar iyi müdafaa etti. 

Neticede Saranga aayı heaa

bile ıalip il6n edild{ 

Son Maç 
Angelidiıle Muladovıç ara

ımdaki ıon bet denelik maç 

dokuzuncu ravunda kadar de-

vam etti. Dokuz.uncu devrede 

Yunanlı boka6r Angelidiı, 

ıırtına vurulduğundan ıiklyet 
ederek müsabakayı terketti. 

Muladoviçin 'Yurdutu yum• 
ruk ..kıa Angelidiıin arkaaıaa 
ıeldi. Fakat bu memnu dar-

Genç kızlar kocalarını hat· 
ta sevgililerini seçerken birçolr 
çıkmazlara girer, müşktillerle 
karşılaşırlar. Bazan karşılarına 
yekdiğerine tamamen zıt iki 
erkek çıkar. Birini diğe

rine tercih için kifi derece• 
de sebep bulamaz. O vakit 
şaşırır, vaziyetini tayin ede
mez. 

İtte siıe bu mütereddit va• 
ziyete düşmüş bir genç kız. 
Bebekten V. V rümuzlu bir 
genç kız bana şu mektubu 
yazıyor: 

"On sekiz yaşındayım. İy: 
bir tahsil gördiim. Güzel san' 
atlere karşı derin - bir zafım 
var. 

Birçok Jıayallerim var. Fa· 
kat bunların içinde beni en 
çok düşündüren iki tanesi, 
ikiside ailemden ... 

Biri, benden hayli, ıekiz 

on yaş büyük, az güzel, hay· 
siyet meselelerinde fada titiz 
ve mağrur, çok hassas, sekiz 
yaşındanberi muzikle uğraşan 

bir ilkmektep muallimi, maa
şından başka hiç bir serveti 
olmıyan, hayatı vak'asız geç· 
miş dürUıt bir erkek .. 

Ôbürll çok genç ve giizel.. 
istikbali çok parlak bir çocuk. 
Muhitinin fazla ehemmiyet ve
rerek biraz tımarttığı, hayatı 

. baştan başa macera dolu bir 
erkek.. Hayli maddi bir insan .• 

Elhasıl biri güzelliği ve 
ibtişamile gözlerimi kamaştırı-

yor, öbürü ıan•atile benliğimi 
eritiyor. Biri maddi arzularımı 
doyurduğu için, öbUrllnU ma
nevi arzularımı tatmin ettiji 
için istiyorum. 

Siz söyleyin hangisini tercih 
edeyim cici anneciğim ? .. 

Bebek: Ş. Ş. 
Görtilüyor ki kızım, bu 

gençlerin hiçbiri aeni tamamen 
tatmine muktedir değildir. 
Sen ruhi gıdasına, maddi ihti
yacma olduğu kadar ehemmi· 
yet veren bir genç kızsııı. 
Halbuki bunlardan birinciıl 
senin yalnız manevi tarafını 

doyuruyor. Bu gençle evlenir .. 
ıcn, bu nokıanı daima hisse-
decek, daima Ozüleceluin. Eğer 
bu genci ıeviyorsan o vakit 
ruhi gıdanı, güzelliğe ve ihti· 
ıama tercih e<lecek onlan 
aramıyacakım. 

ikinci gence gelince, bu 
ıenç senin ruhunu doyuramı· 
yacağı için, onu daima ken
dinden küçük ve basit bula· 
cak, beğenmiyeceksin. Fakat 
eğer maddi debdebe ve hq· 
metinden •azgeçemiyecek ka· 
dar hayata bağlı iıeniz, o va• 
kit bu genci tercih ediniz. 

Ranımtege 

çevirmesidir. O zamana kadar 
Ang~lidis kendinden çok ağır ~... leyırcl ve Baıvekil hazır 

'1rınıuttur. 
iki müaabık belki çok aert 

fR1<at centilmence ve çok bO-

D&rdtincG devrede Saranı• 
açılniıt Kemal ite nefealenmit 
bir halde olduklara zaman 
Kemal fena bir yumruk alarak 
yere titııt1t Dokuz Nyıdeo 

ıonra kalktı l'e tekrar çetin 
benin vurulmasına ıebep An
•elldlahı yumruklara arkasını 

l hasmına karşı büyük bir ce
~~---~~~~!!'!"""!"'....__.l!!!!'!'.!!!!!!!!!!!!!!!"'1!!"~~~~~--~m!!!l!!!!.-."!~~--.... ~--!l!!l!!!..,.,.,,,~!!!!!P'".!lllm,......!!919'~1!!!1m--lm!!!lll!!!!!!m~!!!l!ll!"!~!l!!lll!l!-..--~m!!!!!'----..,_..-. ... ,....~~~~!!'!!I!!• ıaretle dövilştü. Fakat iyi 
'!!t.ikamız: No. 13 ııkılıyor. Nermin oaa bir gÖE ucile ketlerle her tarafı aallanarek boks yapamadı. Esasen bu 

Saat bet buçukta Saranga • 
Bahriyeli Kemal rinıa çıktılar. 
Her ikisinin de taraltarlan 
çoktu. 

IUCAHTAR HUCAÖA 
----·---

SERVER BEDi 

~ ı:;•... dedi, hu mu ? •.. 
~., tını, ilihi yavrum ... Dil· 
~ "itıı. -.ı~ feye bak... S.ni 'tir ndan atmak latlyorlar 

' 0•nnet canına minnet ••• 

Oh vallahi memnwı oldum .•• 
Neden fiıtUtıyorıun? 

- Buna tlzOlmiyorum. 
- Ya? 
- Bilmem... Çolı CMUm 

Bu sırada kapı çahnch. bakmat ve hemen ıözleriai östOate bir aftrl1 likırdı ıöy- kadar farklı iki boksör nadi
Htııniye Hanım yerinden fll· önüne eğmiıti. Bu hızlı bakıı- Jttyordu: ren güzel dövüşebilirler. Bay
lıyarak : ta görebildiği tekil çok möp- - Oh, oh... İtte nihayet ramm ikinci gilnünUn bokslan 

- Hah, dedi, Beyin geldi. hemdi: Uzun boylu, geoit ve ıizi kartı kar~ıya getirdim... da böylece nihay<:tlenmiş oldu. 

Bu u Beyin .. gelmeai Ncr- yuvarlak omuzlu, yüzü etli ve Şöyle biribiriniıe yakm oturun .. T AKVlM ==-
minin ok adar ıinirine dokun· kırmızı, bıyıksız ve gözlüklO bakayım... Hah... Gördünll.z - -
du ki gayri ihtiyari bir kah· bir adam. mn? .. Oh... Ben buıUnti gör
kaha aalıverdi. Nermin ayağa kalktı. Kı- mek için yaııyordum... Size 

Ayak ıeıleri yaklaştıkça zarmıştı. YQıüne bakamadan kendi elceğizimle bir çay pi
Nerminin her tarafı takalltit Atıf Beyin uzattığı beyaz vıe firoyiın ... Nerminciğim, sıkılma 
ediyor, vtıcudu btizUlUyordu. tombul eli aıktı. 6yle. .. ~yle ırenit geniı, ra-

Kapı yavqça açıldı ve içe- Hüıniye H. tehalük l'e .... hat otur bakayım ... 
rtye iri yarı bir adam ırirdi. vinç içinde idi. Büyllk hare- Arka11 var 

GünJl 2 - Meyia - Q31 Kan .. 175 

Araltt 

13· z :lhlcce - 15'9 

Vaklt·F.z~nl· Van~ı --CWı.. 09.S2 4 ,57 

" i-l• s. 04 n. ıı 
bddt .. 57 ''" os 

Ruınt 

13 • Nlıar. - 1547 

Vakıt·Eııant-Vua::ı 

Aktam~2.- 19 , 
Y ataı 1. 44 lO. M 
lmaak • 57 S. t2 

• 
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Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa 
Hiddetinden Küplere Biniyordu · 

Barla mutlaka 

...t~~~!!.,._S~~S!!~ 
(a.AUDlt FARRD) le ll1emut eaar1 

ÖLDÜREN AD 
Kaba ve dlşUncesiz dalka

yakJann elinde alet olu 
Oç0nca Murat hiçbir mantık 
olmıyan bu talebi de kabul 
etti. O zam•l\A kadar ancak 
mlllıim lauaualar için yazılaa 
fermanlar, (Hattı Hllmayua) lar 
ba 8Ul'etle bafhyaa (fena tekil 
yizlbıdea en adi buıUllar lfİD 
bile 1mıa.nw1mıya baflanda. 

Oçoacl Murat bir taraftı.a 
llarsızlık etmit olan clefterdar
rmın baklmida tahkikat yapd
mamuam emrederken dipr 
taraftan da eski dalkawpnu, 
IUİ istimaline mtıklfat olaun 
eler ıibl, lkiaci defterdarhta 
Ye peku IODl'8 da Mrdefter. 
clarbp tapn ettirdi. 

Arbk 0Ye,.m ..,.,.... ...... 
ylrllmlfll. Bilb•va daha ... 
vel ae mal oldajuna aalatb• 
taam armbal phW Ş.mli 
pqayı padifalaa taftlye e~ 
ten Ye ba pqa ela Kml Ala
metliain lntilumu• almak IPa 
padişaha rlpet abmya allfbr
daktan 10nra meYldl daha 
fazla kanet balda. iti uatb. 
Rlt..t aaahtarl.a elincle delil 
mi ? Para makaWIWe Irada
laklar, Yalilikler t.ftilal ~ 
padipha maruzatta buhmauya 
baıJada. 

Halbuki ozamaaa kadar b• 
ıibi maruat yalna ve clot
rudaa cloinaJa aadruala olu 
Sokulhs Mehmet P ... t...U.
clu yapdmL. 

Sobla bir ..... defter
darm keneli nafm n HIAIU
retm. bu ... etle mldahale 
ebneliae cam ..ıolcla. Padipba 
fildyette bulunda. Fakat cliD
'ıeyea kim? Blltlba fikAJetleri
.ıi, itirazlaruu tar&J redde& 
rordu? 

Neden r•dcletm..m? Sacl
nı•mın hv ..... bir •• 
amiyet .. kmıa Wr hh·m• 
aubbil OveJI P•pmn ....... 
11111 blal.-ce albala beraber 
.,_. ve ,.... ..... ,... 

- elclata ... bittabi Sad
·-- dejil ~ Parmw 
«lediii oluyordu. 

Hemen bemea lt8ttla O.-
mania tarihi mherrihl.t ba 
Oveya Pqanın ahltkazhta, pa• 
ra anblaiJ, lurmlıjl Ye rlfvet 
lptilhı hakkında yazı yazdak
lan halde yalnız tek bir ml
..mla ODU mBdafaa etmiftir. 

-18-

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TIŞKILATI 
·Yazan: Makenzie -

Matelifleria ba nulan, o 
malanla Bnlprlarm kendileri-
• iltilaak edeceği lmicliaden 
8eri reliJorcla. Halbuki böyle 
bir ihtimalin tabakklklbae im
kln yoktu. Zata ba bapta 
lmit veren Sofyadald lngilb 
Mfiri ele değildL Ancak ita1-
1anm harbe iftirak etmek 
kere bulUDma•, Bulprlarm 

da kendilerine iltihak eclecejl 
lmidini uyandarmqb. · 

Derhal Yunanlılara n Sırp
lara laaber ı&ac&.ilerek Bal-

N.. 17 

ıarlar aleyhine aralannda bir 
kombinezon yapmamalan tay. 
8iye edildi n 20 Mayi8ta ela 
Sir Edvnt Grey, Bulıariara 
Sup Makidonyumcla btlyik 
bir parça Yadedilmeai için ~ 
,Utereala 10fya Hfirine talimat 
Yereli. Tabii ba arazi Balıar
lara ancak harbin Dİlaayetlnde 
" Boma Henejin Sırplara 
tealimindea 10nra Yerileeektl. 
Bundan maada Kanlanm da 
kendilerine terkedilmal hu
......U mml pJNt ..,.._ 

Kumpanya..,.t•• eYYel pbri
miu ~ olan Mutafa Ben 
A.....,. Efehcli, pbrimiıde ve
nceP. ilk temlilin hasıl.atım 
bir emri haJra tamis edece
pd &.,an ediyor. İlk defa 
Olarak garecetimiz böyle mu-
anam " cidden f&J•m temaşa 
bir m mldlrlala bu nazikane 
laareketini takdir ederiz. 

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

celi Bulprlara temin edildi. 
Bu teklif biru teahhura ujı
racb. Çllnkl Ruya Yunanlıla
nn muvafakatini almadan der-
hal Kavala11 Bulıarlara ver
mek iatiyor, Fraııaızlw da Yu-

310 meb'Ulluktan 184 On6 
liberaller kazanda. Oa be f 
ırDn evelki ıaftan ıoma U
l>erallerin Trakya •• Makl
donyada rey kazanmalanm 
küme bekliyemezdi. Netekim 
de 6uralarda 73 meb 9mJuk

lıloaua• llldtl filmini s&Gala. Bu fllmla mllm...... ~ 
MARIE BELL'in 

ilk •.ıa Tiril~ koaufhafun ftld.cak wa l.taaltulua ,asel 
maUU"alarım ı&•cebt.hı. 

Gtındiiz 1, 3, 5, 7 rece 9 1 rz da 

Dün Akşam ASRI SiNEMADA 

MESLEKSİZLER 

ihtiraslı filimlerden botlananlar 

Elhamra Sinemasın& 
Gidip 

GEORGES BANKROFT'un 

YILMAZ 
Bagh girilecek :reglne film 

MELEK SINEMASIND~ 
Her teamla saloaunu lebalep dolduran 

MARIE BELL'in 
ÇILGIN MACERA 

Namındaki ıoa pbeaerdir 

Bugiln ve yann 

LIONFJ. BARRYMORE 
Tarafuadaa temsil edilen 
JULES VERNE'in eseri 

Esrarengiz Ada 
Filminin HD rünleridir. 

Talebelere m.ı..u. saat 14, 
Ye 16,30 teanslannda 

PARATER 20 KURUŞ 
D&D intihaba neticelenmeden 
bayi. bir) Yalde bağlanmak 
lttemiyordu. 

Franaızlann ba aiyateti çok 
muvafıktı. Çnnkl b6yle bir 
umanda Kavala)'I Bulıarlua 
teklif ederek V enizeloau mn
ldl iktidara ıelmekten menet
mek kadar bllytlk bir ıaf ola
mazda. Buna raj'men Frama• 
larm noktai nazara kabul edil
medi Ye 29 Mayilta lngiJtere, 

taa ancak dordllna kazana
bildiler. Fakat Giritte Ye Ada- ,.J .. G•Ü .... L GÜN HAYAT 1 
larda herfeyi inlerinde ... ı• .kahkaha ile ,OJmeqk ----

mibamere bileti 18 

ibarettir ki bu uaul pats • 

dıncahjı ötedenb~ ı-t lt'
gaıe çarpmakta, ,........ ,,; 

RU17L Franaa Ye ltaıya btlkt
metlerl, mlltelifleria bu teklif. 
lerlni tahriren Bulg~ bAfveldJI 
Radial'avala bildirclil•. 

Yunan lntihalM netlcıllnde 

rükledilcr ve her tOrlll fırka 
komitecilerine rapen 58 kl
,Uik bir ek.teri yelle V eaıi&e
loı kazandı. 

Bu muvaffakiyete ratmen, 
muanzlan, kıralın butalıtım 
bahane ederek yeni hn\~ 
metin teşekkllltbll tehir etti
ı.. Meclil içtimu daYet edil
medi ve Gunaria kabbıai 
ild aydan ziyade mevkii ik
tidarda kaldı. Hatta b• 
Atiaa1a pldijlm aman hl1I 

( Arb• .... ) 

-- BugGn herhalde --

ET U AL sinemuına 
pünls " sa.tanı.ekte olu 
NORMA SHERER Ye LEvls 
STONE tarafından temıll edilen 

KADIN ARZUSU 
ve tamamen Franaızca 16zlll 

GECE KU$LARI 
fillmlerW &hlz. 

nedense bir tnrlD ...-
?ememekteclir. .. ~ 

S"9 b• nama d~» 
nihayet qhuı al&kacı.t ~ 
Fakat Himayei Etfal, ;,....: 
ahmer gibi m6e11delel' ~ 
na yapalına hiyanet _. 

hududuna daJaDlf• tJ}l-JI 
Ba feaa faaliyeti.,._, 

cm- bal.....,.cak 
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ı Gıda Fiatleri Ne Halde? l------*--------. 
ık Kari Gözile Gördüklerimiz 

bahar Mahsulleri BfKAYE 1 

Bu Sütunda Hergün j ' Piyasada 'Bollaşb 
Bir Mübadele ŞikAyeti 
Sallb isminde Selinikli bir mü

badil, ra.ıetemf.ıe bir iıkin tiki-
1etl yaptı. lakin idaresi, bu 
adamcafmn itini yapmak için 
kendiıinl davet ediyor. Fakat 
henOz bulunamadı. Bu bendi ı&
ren SaJih isminde diğer bir Se
linikli mübadil ıazetemb.e mü
racaat etti ve yapılan tikayeti 
aynen benimseyerek dedi ki: 

Mis TUrkU Bestesine Dair 
21 nisan 931 tarihli ıazeteniır:· 

de Nafi de Saffet Hanımın bep • 
nabnın •onlarına dotru kencfül 
için yapılan blr tıukıdan n bu 
ıarkının notuma, m\laaadeai ol
madıtı halde, resminin konuldu
fundan bahıediliyor. 

Nakili: Safiye Peyman 

Koltuktaki Adam '~"•lar adamakıllı wndı. 
\~ ar piyasasının hararetli 
ltıı nde bulunuyoruz. Yeni 
~ llıahsulli peynir ve yağ· 
ttsad taıe bahar sebzeleri pi· 
11ıı..h a bayii çoğaldı. Dün bir 
"'il ar .. 
' rırımiz İstanbul piyaıa-
~ııı en faal cepheleri olan 1 
~ :altı ve Balıkpazarı taraf
~ 11 

a Perakende fiatleri tes-
ctrnişt' ır. 

Peynir, Yağ 
s 

l,cıbon hafta içinde taze 
' ~on yağları gelmiye baş
~ ış,ır. Bu havali sadeyağ-
' Perakende 160 • 170 
23 111dadır. Rumeli yağlan 
~ı kuruşa kadar alınmak
~1 r .• Anndo!unun diğer yağ
~ ıse 130 - 140 kuruş 
~~nda satılmaktadır. 

-q.?asada bu senenin taze 
t~ Peyniri hayli fazlalaş
~ · İyi cinslerin · fi--ti "t'' 140, alelade kaşar:::ır 
'-ı~- da '2J - h O kuruş ara
~dır 
P· • 
'Yasaya, Edirne ve sair mın-

~:lardan ye;:m sene mahsulü 
ı beyaz peynir her gün 
~ektedir. Bunlardan en ala 
0 

11 tenekesi (7) liraya satı
~~ Bir tenekede on f.ç 

\ bulunduğuna göre okk:ı!ıı 
~t~~ 55 kuruşa geliyor de- 1 
~ ır. Rumeli ve Anadolunuıı · :r. Yerlerinden gelen pey,11 okkası 40 - 45 arasın-

Zeytinyağı 
~· 
~ 'Yasadaki perakende fiyal-

§lltılardır: 

~nç Bir Kadın intihar Etti 
'~CYoğlunc!a Tünel pasajında 
~ an 24 yaşlannda Madam 
~ tr, ş· d h . . . 
;ıQl'd .. ışane e emşıresmın 

~i \l~ Oryen apartmanının 
~~ lltt katından kendini so

~h lltarak intihar etmiştir. 
\d ~tın sebebi, genç kadının 
~ hllbcri müptela olduğu ıi-

'stalığıdır. 

balkan DarUlfünunluları 
b Şef 
~l'U)f•rnizde bulunan Balkan 
? • 6nunluları murahhasları 

llisan akşamı bir içtima 
ı-ill'kk Bal1;an konferansına 

edecek devlet murah-
ı-ııı.~t'lrı • . . l b •-~ •a ıkışer ta e e mu-

En Ali cinı 65, yemeklik 
60, ikinci 00-52 kuruıtur. 

Yumurta 
Son günlerde piyasada )'11-' 

murta çoğalmışbr. Nisbeten 
taze denilebilecek yumurtalar 
3 kuruşa kadar alınabiliyor. 

Daha ufak ve ha1atçalan 100 
paraya satılmaktadır. 

Şehrimize yumurta en ziya
de Afyon, Kütahya, Eskişehir, 
Adapazan taraflarmdan gel
mektedir. 

Toptan sandığı 32-35 liradır. 

Et, Yoğurt 
Halis Silivri yoğurdu 25 ku

ruşa kadar diişmüştil. Fakat 
havaların birdenbire fazlaca 
ısınması yüzünden fiyatlarda 
beş kuruşluk bir tereffil hasıl 
olmuştur. 

Son birkaç gUn içinde şeh
rimize civar Marmara kasaba
larından mühim miktarda kuzu 
gelmiştir. Bununla beraber pe· 
rakende fiyatlannda göze gözü
kecek kadar bir düşkünlük 
yoktur. Şimdiki halde Bahkpa
zarı ve Asmaaltında kuzu eti 
85, koyun 100 kuruştur. Sığır 
eti 60 kuruşa kadar satılmak
tadır. 

Sebzeler 
Taze bahar sebzelerinder. 

bakla, son günlerde çoğalmış
tır. Darıca ve Gebzedcn gelen 
baklalar J 8 - 20 kuruş ara
sında sablıyor. İzmir baklaları 
ise 13 - 15 kuruş arasındadır. 

P;yasada enginar da fazla
laşmıştır. Fakat fiyatlar henüz 
~ .. ,. keseye elverişli değildir. 

- Haliç Fenerinde Abdisubaşı 
mahallesi denilip yeni ismi Tev
ldicafer olan mahallenin 3 numa
ralı evinde otnruyorum. Bu evin 
iki odasında iskan edildim. Dos
ya numaram (395). Halbuki ken
dim Selinik civarında Harmanköy 
çiftliğinin şayian mutasarrıfıyım. 
Diğer hiuedarlaıY tamamen hak
larını aldıkları halde benim işim 
altı senedenberi. birtürlü tetkik 
edilemedi. Ne aöyliyevim? 

.':J'a /ih · 

Merzifon Tacirleri Postadan 
Şikayet Ediyorlar 

latanbul postası buraya cu
marteıi ve pazar günleri geliyor. 
Haftanın diğer günleri bütün ala
kadarların vakitleri intizar fçinc:e 
geçmektedir. Halbuki ticari işleı -
de vakit kaybetmenin ne olduf!u 
ve bunun %nrarlaranın neye vara
bileceği herkesin malumudur. 
Bu cihetin nazarı dikkate alına
rak postanın hiç olmazsa muııy

yen fasılalarla haftada üç güne 
çıkarılmasını Posta Umum Mü
dürlüğünden rica ederiz. Eski 
tarifenin kaldırılmış olmasını bir 
türlü anlıyamıyoruz. 

Men.lfonı 

K. Af. 

iktisat VekAletinden 

Açık Ricam 
Cümhuriyetimizin toprakla

nnda birkaç vilayet ve kaza 
merkezlerimizde debak fabri
kaları mevcuttur. Ve ihtimal ki 
bu fabrikaların birçoğu hali 
faaliyette değildir. Nitekim 
memleketimiz olan Yalvaç 
halkının sırf gayretile Avru
paya birçok paralar sarfedi
lerek muhteşem bir debbağ 
fabrikası inşa ettirildi. 

Bu fabrika senelerdenberi 
sermayesizlik yüzünden hali 
faaliyete geçmedi ve Türkiye 
Cümhuriyetine çok faydası ola
cak olan bu fabrika bakım· 
mlık ytizünden ve yağan yağ
mur ve kal"lann tesirile birkaç 
sene sonra çürümüş bir hale 
C(elerek sarfedilen para beda
vaya gitmiş olacaktır. 

Eğer bu tarkıdan maksat, 
"Mis Türkü" ismindeki foxtrot 
ise, bu şarkı Naşide Hanım na
mına yapılmıt değildir. Cumhu
riyet gazetesinin müsabakasında 
kazanacak herhangi bir hanıma 
lttihaf edilmek üzere müsabaka
dan çok evvel, gerek güfte ve 
2erek beste yazılmıı, Cumhuriyet 
gazetesinin birkaç rün evvelki 

· nüshasında da birinciliği kazana• 
cak güzele ittihaf edileceği ilin 
edilmiştir. 

Resmin, notaya müsaade alın
madan konması meselesine ıe

lince, esasen Naıide Hanımla bu 
buıusta görüşmiye lüzum kalmn · 
mış, pederleri bu ıuzuyu kabul 
etmiıler ve güzellik kırahçuı 
intihap edilen hanımın fotoğrafial 
böylece pederlerinin imzasile 
verildiği ve bu müsaade, ahnıl-

maaı Jizım ıelen &atten ciddi 
bir aurctte iatihsal olunduğu 
halde notaya konmuştur. Şu 

halde ıazeteniz aütunlarmda ya
zılan aatırların .. Mis Türkü" ıar-
kısı ile biç bir alakası olmamak 
lazımdır efendim. 

Necip Celal 

Cevaplarımız 
Heybelide M. Y. Beye: Divan 

yolunda doktor Hulusi Behçet 
Beye müracaat ediniz. 

Yeni Neşrıgaf 

Hayal Perdesi 
Hayali Küçük Ali Bey ta

rafından yazılmış 5 perdelik 
küçük bir eserdir. 7 adet res
mi vardır. Karagözün oyunla
rım havidir. 

Doğu~ 
Aydın gençlerinin naşiri 

efkarıdır. Edebi, içtimai, iktı
~ bir mecmuadır. (2) inci 
S!}'lSI çıkmıştır. 

Taşan 

Merzifon gençleri tarafından 
neşredilen bu içtimai, edebi 
iktısadi mecmuanın 24 üncli 
sayısı neşredilmiştir. 

Toros 
Mersin gençleri tarafından 

çıkanlan ve nüshasında teka
mül gösteren mecmuanın 9 un
cu sayısı çıkmıştır. 

Yardım 
Fakat genç belediye reisi

mizin elinden tutacak büyük 1 
bir hami, büyük bir var- Yeni çıkan ve pek mükem
lık ister. Bunu da yapacak mel el işinden bahseden mec
cümhuriyet hükumetidir. muanın ilk sayısı çıktı. Triko 

Awkat Adil, Adliye bina- Sağındaki, solundaki insan-
sımn önündeki otomobilde, lar gibi, bu adam da bir ci
kansı, erkek kardeşini ve bal- gara tellendirerek ve lflk 
dızıoı bulduğu vakit, hali mü- oyunlannı, çıplak kadın vücut-

teheyyiç ve yüzO hali kırmızıydı. lanm seyrederek, koltuğunda 
Karısı ona: rahat rahat oturuyordu. 
- Tebrik ederim. Dedi, mü- Avukat Adil öfkelenmiye 

kemme) bir müdafaa yaptın. 
Baldızı da: başlıyordu. Eh, velhasıl, bu 
- Harika! Harika! diye adam serbes ha ? Beraet, bu 

tasdik etti. katili herhangi bir masumdan 
Avukat Adil gülümsedi: farksız bir hale getirmişti. 
- ltiraf ederim ki, bu mu- istediği yere gidebilir ve kimse 

vaffa!dydi hazanmak için kafa ona bir şey söyJiyemezdi .. 
lazımdır. Ancak esbabı muhaf- "Peki ama insan biraz utamr 
fefeden birşey Umit etmel< da, hiç olmazsa bir müddet 
mümkündü. Fakat böyle bi ~ , ... a .. nnır kaiır." Beraet kazanan 
cani için beraet talep etmek... r 'erimler böyle yaparlar. 
Veraet karan almak.. Bu mti- 1 Kaybolurlar, seyahat ederler, 
kem mel işte.. Sahte bir teva- oturdu klan semti değiştirirler, 
zua ne lüzum var? Sözün doğ· J tedbirli ve mahcupturlar, ya-
rusu bu. 

1 
tamasım bilirler. Fakat bu 

Bu, hergüne benziyen gün adam ... 
Jerden biri idi: Bir katilin mu· Bu adam beraet kazanınca, 
hakeme edildiği gün. Ve ci · ahalile dirsek dirseğe yürümc
nayet te her sabah görülen- nin zevkini almak için adliye 
lerden biri idi: Bir tüccar, meydanında yayan yürümüştil. 
genç hizmetçisini iğfal etmi; Uzun müddet mevkuf kalmış 
ve gebe kaldığım öğrenince ve müebbet güreğe mah
kızı öldürmüştü. Birçok emsali kum olacağını zanneet
arasında bu cinayete hususi mişti. Serbest kalır kalmaz 
küçük dehşetini veren şey, hürriyetin bütün güzel koku
katilin vak' adan evvel göster- lannı bir anda içine çekmek 
diği itina ve kurbanını bir istemişti. Sonra iyi bir lokanta 
gece yarısı ay ışığında gez- da yemek yemişti; en iyi cins 
meğe götürmek için kullandığı sigaralar almıştı: sonra bara 
usul ve nihayet kızı öldürdük- gitmeyi düşünmüştü, evine uğ
ten sonra tanınmaması için ramış, simokinini giymisti... Bu 
yüzünü parçalarken gösterdiği elbiseye alırık olduğu için 
soğuk kanhhktı. değil, fakat bir kürek mahkü-

Sonra da beraet... munun gömleğini giymekten 
Avukatın baldızı mırıldandı: korkarken bir simokin giymek 
-Mükemmel dava vekilisiniz! 
A 

ona büyük bir zevk verdiği 
dil ona nezaketle gülüm- için. Oh, şimdi şurada .. . Rahat 

sedi. Reddetmek istemiyordu, rahat yemeğini h82mediyor ... 
çünkü mükemmel bir dava 
vekili olduğu meydanda idi. Herkes gibi.. Bu salonda bu-

' Biraz evvelki müdafaasını ve lunanların h~pisi gibi, Adil 
gibi, karısı, kardeşi ve baldız:ı 

orada gösterdiği kabiliyetin 
tenevviilerini hatırlıyordu : gibi insanların cemiyetine 

kabul edilmiş olarak. 
Zeka, maobk, istihza, nezaket, 
şiddet, sarahat, müphemiyet, Birdenbire, bütün gevezeler 
cazibe, sevimlilik, heyecan, gibi hayalperest olan Adil, bu 
filin, falan... Hulasa, şahitlere adamın yapmıya hakkı olduğu 
karşı, hakimlere karşı, reise bütün hareketleri, gideceği 
karşı, halka karşı, gazeteciler~ bütün yerleri gözünün önüne 
karşı, meslekdaşlara karşı nasıi getiriyordu: Yann bu kati~ 
hareket etmek, nasıl söz sö} - namuılu adamlarla beraber 
lemek lazımsa. tünele binecekti; kendisine 

- En parJ.ağı da nedir, terlikler sahn alacaktı; şununla 
biliyor musunuz ? dedi, mub::- bununla siyasi münakaşalara 
kemenin erken bitmesi. Bu girecekti; yazın sayfiyeye gi· 
akşam ne yapalım? Evde ye- decekti ••• bahşjş verecek, mi
meği yer, sonra da bara gide- rasa konacak, meb'us intihap 
riz, olmaz mı ? edecek, piyeslerle romanlan 

Birkaç.. ~aat .sonra Beyo_~- beğenecek veya beğenıniyecek, 
lu?un ~uyuk hır ba~ı~a g~r- ı kollarının arasına kadınlar 
mışlerdı. Avukat Adılın goz- alacaktı. Hiç birşey olmamıf 
leri, gayri ihtiyari, bütnn sa- gibi. 

'hb~rıın da ilavesi ıçın 
~,. Us olunmasına karar 

'~'· bu içtimada bulun- I 
~ Cemiyet murahhaslan-

Evvelce yen intihap edilen ve yün, lüzumlu bilgiler, fenni 
Belediye Reisi Edip Beyi 1 eğlenceler, boya işleri, basma 
uzaktr!l işiWğim f ... 3:iyeti bana usü;ile tezyinat, tahnit ve ko
ve biz~m gibi"ere iimit veri- leksiycn işi, bilmeceler, örnek· 

lonu dolaştı. Sahneye yakı l Adil bardan mftmkfin ol
bir koltukta, Simokin giym~ duğu kadar erken kaçmaya 
bir a :lam, ona doğru bakıyor, gayret etti. Artık can sıkıntısı, 
gülümsüyor, eliie dostane bir dayanılmaz, boğucu bir hale 
işaret yapıyordu. Ayni el ha- gelmişti. Vekalet hayabnda ilk 
reketilc avukat ta mukabele defa mes'uliyet duyuyordu ... 
etti. Bu adamı küçük bir Hayır, mes'uliyet te deği~ 
dikkatten sonra tammışb: daha d.>ğruau : Suç ortak.lığı. 
Katildi, bugün beraet kaza- Şimdiye kadar kafesten salı· 
nan katil. verdiği kuşları bir daha gör-

tktuplar gönderilmiştir. 
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Juoiliz boksÖ"Ü!lii uerc ser n o ~ 

yumruğun son anları 

lngiliz.leriıı en çok güven
dikleri bir boksörleri vardı. 

I yordu. ler ve birçok resimler mevcut-

Bu cümhuriyet genci ve tur. 
anavatanırn olan Yatvaç genç· 
ligi namına feryat ederek İk

(Kidberg) is u indeJci bu ha- tısat ve~aletindcn şu kör kal
fif siklet İngiliz boksörü bir mış fabrikam:zın faaliyete ge
senedir Arnerikada müteaddit çirilmesini rica ediyorum. Be-

l galibiyetler elde ediyordu. nim ğ"ibi memleketin yetiştir-
! diği san'atkarlar memleketin-

K cn 1: ~i kletinin dünya şa~- deki fabrikalarda hizmet edip 
piyonu ı (. ni t 'onzoneri ite dö- vatani borcunu ödemiş ol
vüşecek ka<lar yükselen lngi- sunlar. 
liz boksörü ile cihan şampiyo- 1931 bütçesinde bu nokta
nu geçen hafta Şikagoda dö- nın nazarı dikkate alınmasını 
vüştüler. İktısat Vekaletinden bilhassa 

Amerikalı lngilizi üçüncll rica ediyorum. 

dünya şampiyonluğunu muha• mektebi mezunmlarından: 
ravuntta nakavt etmek suretile 1 Ankarada, Konya aan'atler 

Ômer Hakki faza etti. 

Türk Baytarlar Cemiyeti 
Mecmuası 

İlmi ve mesleği olan bu 
mecmuanın 4 üncü sayısı çık
mıştır. Birçok kıymetli malu
mat ve makaleleri havidir. 

Çocuk Haftası 

Himayei Etfal tarafından neş
redilen (Gürbüz Türk çocuğu) 
mecmuası 11 Cocuk haftası " 
namile fevkalade bir nüsha 
çıkarmıştır. Birçok kıymetli 
izahat ve resimleri havi olan 
bu mecmua renkli tablolar ve 
grafiklerle müzeyyendir. 

Vücudu, insiyakla locanın memişti. Müdafaasını yapbğı 
köşesine büzüldü. adamlara beraet kazandırdık-

Karısı soruyor: tan sonra bir daha onlan dü-
- Ne oldu, ne var? b şünmezdi. Yalnız ugün, aimo-
- Hiç, biç... Dedi. il 
Birden bire hissettiği şeyi kini giymiş cıgarasını te en· 

direrek koltuğunda rahat ra-
sölemiye muktedir değildi. hat oturan bu adam karşısın-
Cı-nı sıkılmıştı. 

Perde açıldı. Dans, ıarkı- da bu kötü hissi duyuyordu, 
çok kötü. Birdenbire, şiddetli 

lar, musikinin neşesi, elbise- bir mide bulantısı gibi, kendi 
lerin parlaklığı, ıtık oyunlan istidadından ve kabiliyetinden 
giizel kadınlann çıplak vn- utandı ve kendi kendinden 
cutları... Her an Adilin göz- iğrendi. 
leri, koltuktaki adamı , Fakat, ertesi hafta, bir ba
katili görmek için sahneden ba katiline beraet kazandır-
aynlıyordu. mıfb. 
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Tahtakurusu, sinek ve sair haşarab yumurtalarile kat'iye~ 
imha eden FAYDA ilemi medeniyette rakibi bulunmıyan h! 
ha r 1

1 k 1 s n t attı' r Tilrk zekası, Tilrk sermayeai ve Türk amel esile ya palan FAYDA emsaline nazaran daha mfihllk, daha müeaair olup yarı yarıya d~ha ah_.,, a 1 a 
1 

Kokusu litif ve kat'iyyen leke yapmaz, bütün devairi devlet ve mileaaeaat, vapur kumpanyaları, demlryollara, Seyrisefain, hastaneler, Hılill -,oat 
ecnebi tirketler FAYDA istimal eylemektedirler. Kutusu 50, yarım kiloluk 15, bir·kiloluk 125 kuruftur. Hasan ecza deposu. Toptancılar• teıa 

====================================-======================================-============:r=::==================-;::::::::;---=-
T ÜRK MEKTEPLERİ İÇİN 

• 
lngilizce Ameli Gramer . 

Galatasaray lisesi lngilizce muallimi Mister T omsonuı;ı bu kitabı j 
lngiliz lisanını pek az bir zaman zarfında öğrenmeyi temin eder. 
Ayni zamanda lngilizce kelimelerin telaffuz şekillerini Türk harflerile 
göstermiş olması hocaya bile ihtiyaç messettirmez. 

Zarif ciltli olduğu halde fiatl 2 liradır. 

Müellifin İngilizce ticari muhaberatı temin eden diğer eserı 

• 
Ameli-Ticari lngilizce 

kitabı da ayni fiatla v.:. yme mücellet olarak satılmaktadır. 

NASiRi KANAAT KOTOPANESI 
' 

Iktısat V ekiletinden: 
Ankarada teşcir sahasındaki Büyük havuza ait 

( 44967 ) lira 50 kuruş kırk dört bin dokuz yüz 
altmış yedi lir elli kurut bedeli keşifli ( Tulumba, 

Boru ve Motör binası ) tesisatını pazarlık 

suretile yapmak üzere bir talibe ihale edilecektir. 
müddeti görülen lüzum üzerine 9 mayıs 931 

tarihine kadar temdit edilmiştir. Mukaveslename, 
şartname, proje ve sairesini vermek ve izahat almak 
üzere şimdiden lktısat Vekaleti Orman işleri Umum 
Miidiirlügüne ve pazarlığa iştirak için de yevmi ihale 
olan 9 mıs 931 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 de bedeli keşif lizerinden % 7 i 5 hesabile 

Bulana Mükafat Vardır 
27 nisan 931 saat 8 de 

Köprü Üsküdar iskelesinde si
yah çantam ile derununda 
3237 l No. tayyare bileti ve 
Emniyet Sandığı ve sair evra

J kım zayi olmuştur. Merciine 

1 müracaat ettim. Bulan lfıtfen 
Kuzguncukta 22 No. yalıda 
Kemal Beye gönderdiği tak
dirde memnun edilecektir. 

Alemdar zadeler vapurlan 

Millet vapuru 

m~yı• PAZAR 
gfinil akşam saat 18 de Sir
keci nhtumndan hareketle 

(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu , Giresun, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet ve Vakfı
kebir, Görele ve Ünyeye 
de uğnyarak avdet ede-

cektir . 
Müracaat mahalli: lstan-

bul, 
da ki 

Meymenet hanı altın· 

yazıhane Telefon: 

İstanbul 1 154 

BARTIN - INEBOLU POSTASI 
CİDE 2vr&:;~ Cumartesi 

Sirkeciden hareketle Ereğli, 

Zonguldak, Bartın, Aması-a, 

Kurucaşile Cide, İnebolu, 
Evrenye ve lhşeye azimet ve 

avdet edecektir. 
Tafsilat için: Sirkeci salonu 

karşısında Mizan oğlu han No 
2 Telefon lst: 354 

teminatı muvakkata akçelerile birlikte iktısat Veki
Müsteşarlığı riyasetinde müteşekkil inşaat komisyonuna 
müracaat eylemeleri ilan olunur. ITRİ YATI 

Balıkçılık Müfettişliğinden: 
Baltalimamndaki Balıkçılık EnstitUsünde iki yatak odası 

bir yemek odası ve bir salon için lüzumu olnn karyola 
lavabo yemek masa ve iskemlesi ve saire bugünden itibaren 
yirmi gOn müddetle münakasaya vazedilmiştir. Münakasa aleni 
olacakhr. Mayısın yirmi üçüncil cumartesi günü saat on beşte 
ihalesi icra kılınacakbr. Talip olanların % 7,5 teminat akçe· 
lerile yevmi mezkurda komisyona, nllmune ve Jartnameıini 
ıörmek üzere GaJatada Deniz Ticareti Müdürlüğ'ü binasında 
Balıkçılık Mnfettiflipe müracaatlara. 

Balıkçıllk Müfettişliğinden : 
lclaremia ihtiyacı için tekne He beraber yeni kelv-in marka- ~ 

lı motor mubayaası kapalı zarf ususlile mOnakaaya kon
mUJtur. ihale gllal olan 14 Mayı• Perşembe gftnü saat 15 te 
clir. Talip olanların teklif edecekleri fiyatların yiizde yedi 
buçuk teminat akçelerile beraoer ihale saatinden evvel ve 
fazla izahat ve şartnamesini püp almak üzere her gUn 
Galatada Deniz Ticaret Müdlriyeti binHında komisyona 
mOracaatları ilin olunur. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

ALMANCA ôGRENME USULÜ 
M11elllflerlı 

HERMAN SANDER 
Almaıı lisanı mlltehaaa&a ve 

,_ıalllmi 

TAHSiN ABDI 
l:r.mlr wkek liaeai Almanca 

muaJllml 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kısım Fiah 250 Kr. 
lstanbulda Hüsnütabiat matbaasmdan arayınız 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKl 

Kibar sınıfın nişanei zarafetidir. 
Hakiki kolon)~'" ~arif Josyonlaı , 

nadidt: ~k\t~c ve parfönler 

Bütün çeıitlerini İstanbul Yerli mallar 
pazarında bulursunuz - -

'1 optan Satış Merkezi : Sirkeci Yahkö~kü Cadde,..ı 
l\lühiirdar Zade Haııı No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRlY AT F ABRIKASI 

iSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Tem iz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye-

mek 1 tatlı 1 içki / 
kahve ve bahşişi da• 
bil olduğu halde 

TABİLDOT 
DR. SEMiRAMİS EKREM. H 
Çocuk ha11talıkları mütehassısı 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE iERIRiY ATI 
MUALLI MLE RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Baltıali caddesi 
vilayet karşısı l 5 No. 

Muay-ehan•: TeleF.n l.t-ltul ~25 
lkametglhı : ,. ,, 2'236 .................. 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lstanbul emraxı :r.ilhrevlye dispanseri 

batheklml 

Ankara caddesi İkdam 
Yurdu karşısında No. 71 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

8 IR i:Pl'<P'""" "' v • -Doğum ve kadm hastauK.Jarı 
mütehassısı 

ALTINCI NOTER 
DAiR E SiNDE YAPTIRINIZ 

Dr. Ekrem Behçet 
DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar mlıdi gör6lmemlt bir • .Uratle rfdet' .. 

Etfal hastanesi kulak, botaz 
burun hutalaklan mütehassısı 

Beyoğlu Mektep sokak No. 1 
T elefoa Beyotlu 2496. 

Türbe, eski Hililiahmer binası 
No. 1 O Telefon İst. 2622 

Seyrisefain 
Mekes acenteai: Galata köpril 
Bqr 8. 2362 .Şube acent .. iı Sir· 

kech MiUıilrdar zade hanı 227 40 

Bozcaada P. 
( EREaLt.) vapuru 3 

mayıs Pazar 17 de idare 
rıhbmından Gelibolu, Lap
seki, Çanakkale, lmroz, Boz
caada' ya kalkacaktır. 

lzmir sür'at P. 
(GÜLCEMAL) vapuru 3 

mayıs Pazar 14,30 da Gala-

tadan kalkarak İzmire gide
cek ve çarşamba sabahı 

gelecektir. 

Maden dökümü 
Münakasası 

Türkiye Seyrisefain ida
resinin maden dökümü mü
teahhitliği bir sene müddet
le ve açık münakasa ile 
talibine ihale edilecektir. 
Kat'i ihalesi 21 mayıs 931 
tarihinde icra kılınacağından 
talipler şartnameyi görmek 
için her gün, münakasaya 
iştirak için de tarihi mez
kurda saat 16 da levazım 

şubesi ~i.inakasa beyetine 
gelmeleri. 

Kiralı){ dükkan 
Büyükada iskelesi metha

linde 3 numaralı dükkan 
1 - 3 sene müddetle kiraya 
verilecektir. Kat'i ihalesi 
7 mayıs 931 tarihinde ya-
pılacağından kiralamak is
teyenlerin saat 16 ya kadar 
levazım müzayede komisyo-
nuna müracaatları. 

idare vapur veislc.elele
rinde ve Yalova' da göste.
rilecek mahallere reklam 

ve ilan ilsakı bir ili üç 
sene müddetle şartnamesi 

mucibince ve aleni müza
yede suretile talibine ihale 
edilecektir. Kat'i ihalesi 5 
Mayıs 931 tarihinde saat 
16 da icra kılınacakbr. 

Talipler tartnameyi görmek 
için hergün ve müzayedeye 
iştirak için tarihi mezkürda 
levazım, miizayede komis
yonuna gelmeleri. 

Otuz metre mik'abı dört 
kalem kereste müstacelen 
pazarlık suretile mubayaa 
edileceğinden varmek iste
yenlerin 2 mayıs 93 l tari
hinde saat 16 da levazım 

münakasa heyetine gelmeleri. 

Yalova 
KAPLİCALARIND 

KIRALIK 
Park lokantası· Takı~ 
mevcuttur. Erbabı saJI 1 

tan olmak prttır• ~ 
Üçkardeşler - Çınar • /, 

Hamam gazinolar•· 

Berber dükkanı .•.. Me-
için kiralıkbr. 

Mü~ayedeleri 3 ma~ ı;:: 
zar günü saat 14 tedir·&' 
teyenlerin Levazım ~-"., 
yede komisyonuna ınD........- ·· 
atları. 

300 kilo amyant 
1100 kilo glingrit livb• -
adet tel tomar fırçası -
kutu manganiz macunu 

adet sustalı yağ ibriği, ~ 
ateşçi kiireği 300 adet Yeler 
lambası, 200 kilo kom~.,, 
20.000 adet bezli zı~~ 
kağıdı, lO kilo yün ·~ 
1500 adet destere ağıı. ~ 
adet teneke gaz lilll ..:hİ 
maa makina, ihale t,,....-
17 mayıs 931. 

800 adet kıl tomar ft,ç" 
sı, 300 adet makina bot" 
fırçası, 500 adet sapla b;; 
da fırçası, 300 kilo kat~ 
gırçala,300 kilo ispavlo, ~ 
kilo pamuk ipJif 1, 850 ~ 
donyağı, 1600 adet ıııo p. 
toprağı, 5000 kilo adi fO 

1800 kilo arap sabU~ 
2500 metre limba . ~bl" 
2500 adet lamba şişesı, 1 

le tarihi 18 mayıs 931~ 
1100 kilo kostik 1'iJO 

350 kilo tutkal, 200 
sikatif, 2000 kilo karf°~ 
l 600 kilo kaynak teli, ~ 
adet boya fırçası, 3500 -"' 
hasır supurge, 5000 ~ 
havlu, 15000 adet çalı 
pürgesi, 700 adet tene:. 
faraş, 500 adet teneke 111..., 
rapa, ihale tarihi l9 ıoar 
931. 

Yukarda cinsi, ~~ 
ihale tuihieri yazdı ~:;. 
ve malzeme a111 ayn ,...-_ 
nameler ve açık m~ 
ile mubayaa edilecektir~ 
lipler şartnameleri 18 'I' 
için bergün ve münak.,. 

iştirak için teminat ak' 
larile beraber mezkür 
rihlerde saat 16 da le\'-;; 
şubesi münakasa heye 
gelmeleri. 

125 Kuruş Yüzü ile Kuş tüyü Yastı• 
lstanbul'da Çakmakçılar'da Kuştüyü fabrikasında yüzile ::;. 

12 liraya, yüz.ile yorgan 15 liraya, yağlıboya yaahk 5 JiraY•.;,_.ı" 
tüyilnün klloau 125 kuruştan başlar. Kuştüyüne mahsus ku 
çok ucuı. Hh)ır. TeJ. İat. 3027 _/ 

--------~· 

ŞARK 
Çikolatası her yerde bulunur· 
Fabrikası: İstanbul Tahtakale 

Telgraf adresi: Şark Şeker 


