
~~~==aı::==================-=====-=====-=============---------------=--=~===--=====-=-=m===========z=== ~ooEFON: _ .. 
~ ÜRL OK - 20203 

SliASI HER YERDE 
Lıibİ 9 ~ 
; ~ ...., ayıs 1931 

5 Kr. 

CWMA.RTESİ o 
e}de 

IDIJRE: iST ANBUt. 
SON PO S T A Halkın d i l i d i rı HaJk bununla sö ler. 

HER GÜN NEŞROLUNUR f g~ ~grf ! ~ e!;'r." ~:ıt ~::::t f,~~~~·J 

'liistakil Meb'uslardan Altısı, Halk Fırkasına Kabul 
~dilÖıeleri Ricasında · Bulunmak Kararını Vermiştir 
&~zan Hanım Kabin,e, Programını Yarın ıWeclisle Okuyacak •• Adliyenin Meşgul Olduğu Mesele 
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e Bir Aparbman
d& Saklanmışhr Ankara, 8 (H.M.) - Millet 

Mecliıinin yarınki ceJseıine ait 

rumamenin ilk maddesini kabi-

nenin programı teşkil etmek-
' tedir. Bu itibarla cumartesi 

celsesi tim.diden dikkat ve 

ehemmiyetle beklenmektedir. 

Yarın okunacak beyanname 

ile yeni ismet Pt. hilktlmetinin 

millete ne vaitlerde buluna

cağını bugünden madde madde 

tayin etmek milmkün olma-

makla beraber en başta vergiler 

Ye iktısadi buhran karşısında 

alınacak yeni tedbirler mese

leıinio geldiği tahmin oluna
bilir. 

alaka 

,,,,. < - "- _,.·-=---------·"'"'"-" ... "'-"' 

3,5' ı:ıı~~;, hoji~~ Hanım 

Yeni kabine ikbsadi vaziyet 

1 etrafında tedbir almayı dlişn
nlirken ilk hamlede devlet 

Programı dikkat ve 

ile beklenen 

ismet Paşa 

4,iJ ~tıltr, 7 ( Hususi ) _ Suz . 1 bütçesini yeni esaslar ve yeni Bu itibar ile 931 bütçesi, 
ıl~ ~Üti·~e Hanım meselesi, şimdi ihtiyaçlara göre tesbit etmek diğer senelerin hemen biribiri-

·ı 

11~ k!lJl vuzuhile anlaşılmışbr. 1 h. · b 
1- .. d üzumunu ıssetmıo ve u su- nin aynı· olan b. ütçelerine nİ&-
r~k " ın~ genç ve güzeldir. 
~~ea.t hafif meşreptir. T esa- retle herhangi bir bUtçe açığı- beten gerek yekfin, gerekse l Cill Fransız konsolosu M. na meydan vermemek kararını teferruat noktalarından hayli 

1~t~ ~ile tamşmış, sonra bir- ' almışbr. f farklı olacak, demektir. 
~. ( ~a gitmişlerdir. ÇünkU 
~;ı~iltı Gı ) oraya nakledilmiştir. 
ııı. ( 1 H. F astan lzmire gelince 
•~lle G~ ) ile rabıtasını kuv4 

'~Ydlldırmek için bir çocuk 
'İit' ana getirmiye karar ver
~.~ lt,tabii surette temin edeme
'41~· .Çocuk Yuvasmda almak 
hı~''- Fakat şartlar işine 
~dı ~tniş. Asiye isminde bir 
ta~ ~dan bir çocuk sabo almış. 
ttrq it d çocuk konuştuğu için 
~ oğıırdum diyememiş. 

~Qkrnleket hastanesinden bir 
~~ tedarikine teşebbüs et
'll~ Bunun için de hastane 
"-i~' nıemuru Ali Riza Beyi 
~~ 'lldavet etmiş, rakılar içil
t~~ emler yapılmıf. Nihayet 
t~ı ilci hastaneden alınmış. 
-~ hafta evde kalmıı. 
~~il t bu mesele de meydana 
~~ ~ eve bir gebe ka
~1 ietirmit ve doktor 
~~ Kara Ali B. doğurt
~ ltllıtıı • Her nasusa doktor, 
~'~, • iç!n çocuk (Suzan Ha
~~. •~ttir) diye bir rapor 
a tttir . ., 
ı~~an H. Sehrimizde 

~~:ır, 8 (Hususi) - Hafize 
~~l~ lianım meselesi bllyildU. 
~~ Suzan Hanımın bir 

·Mektuplar Neden Kayboluyor? 

Mektuplar, Çamaşır Se
petleri İle Taşınıyor 

Hadiseyi Gören Maliye Müsteşarıdır 
~~-" ~. ·*' · [ diğinden şikiyet edildi. Bazı 

~ k6fe bqmda ve mahalle ara
larındaki posta kutu)armm da 

hususi torba olmadığı için pek 
alaturka bir surette çantalara 

doldurulduğu iddia edildi. Pos• 
ta idaresi, bu iddiaları şiddet· 

le tekzip etti. Fakt şikiyetler 
devam etti ve nihayet idare 
harekete geldi. Tahkikat ya

pıldı ve yapılıyor. Biz, fazla 
zahmet olmaması için Posta 

idaresine şu hidiseyi haber 
veriyoruz: 

- Birkaç gün evvel Maliye 
Mtıstefan Ali Rıza Bey, Def

terdar Şefik Beyle birlikte 
Porapalas civarından geçerken 

~~lld \r~ bir de erkekle beraber 
~~il.t lrın~ ... !arikile lstanbula 
r"'ltikttigmı teshit etmiıtir. 
~~llıdt ata göre, Suzan H. 
~:'l~ıı~ll ŞişUde bir apartımamn 
~·~ııı kabnda gizlenmi,ti. Bu 
~il.~~· akrabasından HidayetH.n 
\ ~~i ~& göre, memleket has- - ~ 
~ ~.,l~· 0~ çocuk çalınma Maliye milsteıarı Ali Rıza B. 

bir posta memurunun o civar
daki posta kutusunu açarak 

içindeki mektupları bir çama· 
fll' sepetine doldururken b&
zat glSrmtııttır. Y aolannda da 
başka bJr kiti vardı. Artık 
teraddilde mahal var mıdır? 

ll.~~~· lllııı gazetelere akset-
~~~ .~Çin burada Lir gazete
~ htr O.t hakkı olarak mil· 

para vermiftlr. 

Son zamularda birçok 

mektupların y..-lerlne ıf tme-

Kabine evvelki giln olduğu 

ı Kibi dOn de aktettiğl celseler
de bir taraftan 931 bGtçea!ne 

ait geniş tasarruf esaslar llze

rinde gürllşmtıı, diğer taraf
tan da programım tublt et .. 

mekle meşgul olmuıtur. 

J 

Bununla beraber yem ismet 

Pqa kabinesi programının, 
r.stem ve prensipler noktaaın

dan eski kabinenin programın

dan farklı olmıyacağı kesti-
rilmektedir. 

Gizli Ecnebi Pa
rası Satan Mu

sevi Sarraf 
Yaptığı işi inkar Ediyor, 

" Ben Yapmadım ,, 
Deyip Duruyor 

hagım EJ. 
Karaköyde Havyar hanı sı· 

rasında sarraflık eden Hayım 
Amram Ef. evvelki gün borsa 
salonunda satılması memnu 
olan dolar ilzerinde satıı mu
amelesi yaparken cürmü meş
hut halinde derdest edilmiştir. 
Hayım Ef. nin bundan evvel de 
bu nevi memnu satışlarla meş
gul olduğu haber alınmıı, fa
kat derdesti ancak evvelki 
IJUn mümkün olabilmiştir. 

Hayım Amram Efendi, dtin
kendisile dilkkinda glSrUıen 
bir muharririmize: 

"- Hayır efendim bayır .. 
Ben değilim . • Benim böyle it· 
lerden haberim yok. Gerçi 
borsa da kayitliyim. Fakat, 
eim11arhk, mubayaacıhk yap
mam. Ancak bir mllıteri 

~ıkar da birşey satmak veya 
almak isterse borsaya gider, 
alım satım yaparım.,., demlf, 

( Devamı 3 Gncil aayfada ) . 

Bir Noter, Bir Evlenme Memuru Anlabyorlar 

. 
Belediye Evlendirme Memrırlulıında bir nilaJla raslmesl 

Evlenmelerin azaldığını her· 
kes görüyor, biliyor, söylftyor. 
Sebebi de az çok maltim: lk· 
hsadi buhran, inkisari hayale 
uğramak korkusu ve saire, 
ve saire... · 

Bu sebepleri ileri sürenler 
daha ziyade nazari konuşan 
kimselerdir. Bir de mfişahe
de kabiliyetlerine güvenenler .• 
Halbuki evlenme istatistikleri
nin bu muameleleri az göster
mesi evlenenlerin hakikatte 
azaldıklarını isbat etmiyor. 
Fakat bu muamelelerin resmi 
evlendirme memurları önünden 
geçmediğine delalet ediyor. 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 
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lıtanbuJ Altıncı Noteri 

Galip Bingöl B. 

Bir Hastalzk Haberi 

---

- Baba, annem fena imiş. 
- Kim söyledi? 
- Kendisi. 
- Nihayet itiraf etti ha? 

1 
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( Halkın Sesi ) D A B 1 L 1 BABBBLIB 
Garip Bir ·Evlen- O t dı 
me Şekli Ve Halk ,/ ab ~n 

Adliye, mGbim bir meaele nag OıQn 
ile meguldDr. Bu menle, ,;t.Ofoıara'./.ÇI •• 
hl:ım«:t mukaveleai diye r 4 o . ..,, ~ 
Notuler ne&dinde yapıJaa 
bir .. ukavele ile bası 
kadın ve erkekler m3ı
terek bayat · yqamayı 
temin ediyorlar. Bu da, 
iddiaya ,are, e•lenmeleri 
baltalıyor. Bu va~yet 
kar,ısında bakınız halk 
ne diyor: 

Karanfil B. ( Beıiktq mah
keme çıkmazı 13 ) 

Bu çeşit mukaveleler aile 
esulanm yıkacak bir :nahiet
tedir. Bu lfler kltibi adillerin 
vicdanlarına bırakılmamah. Bir 
kanun ile bu it yoluna konul· 
malı. .. 

İhsan Şefik B. ( Ankara 
•tık mağazası sahbi ) 

- Kanun giiya taddüdü 
ıevc.atı menetti. Bilhassa Ana
doluda k6ylftler şehirlerden 
birer mukavele ile genç kızlar 
aldılar. İmamlara da birer ni
kAh kıydırdılar • . Bu mukavele
ler bu çeşit kadınlan irstea 
mahrum ettiği için emlik ve 
arazisinden bir kısmı~ da 
bunlara Noter senetlerile ferağ 
ettiler. Binaenaleyh kanunun 
hükmtl bu auretle hiçe indiriJ.. 
miş demektir. Buna mani ola
cak yeni tedbirler ister. Yoksa 
aile teşekktllleri berbat edi
lecektir. Za.-allı cahil k6ylU 
kadınlar imamın nikahmı da 
duyunca itiraz edemiyorlar. 
Kendilerine bir ortak geldi 
zannederek oturup Allaha dua 
ediyorlar. .. 

Hazım Bey ( Tapu •emur-
lanndan) 

- Genç kızlann ve hanım
lann hizmetçiliği tahdit edil
meli. Her 6nüne gelen bir 
kızı ve hanımı hizmetçi diye 
alamamalı, noterler böyle 
mukavele yapmaktan menedil
melidirler. Bu İf e.-lenme mik
tannın azalmasına ve aile tq
kiline mani olmaktadır. 

* Mehmet Ali Bey (Bey8%1t 
Ko•ka tramvay caddesi 24) 

- Hayat çok pahalı, genç
ler evlenemiyorlar. Bir hizmet
çi alıp vakit geçiriyorlar. fuh
ıun bir derece daha aşağısı 
olan bu hareketi ben iyi bu
lurum. Serbest fuhtta znhrevi 
hastalıklar daha çok olur. 
Birbirlerinden memnun o1urlar· 
aa istikbalde evlenmeleri de 

· muhtemeldir. Binaenaleyh ben 

Sabih B. intihar Etmit 
Değildir; Sevgilisile Bir 

Tarafa Çekilmiştir 

Sirkecide Sabih fototrafha
nesi sahibinin esrarengiz bir 
surette kaybolduğu haber ve
rildi. Güya bu genç, dakkbı
m kapamış, anahtannı evine 
yollamış ve: 

- Ben de intihar etmiye 
gidiyorum, demiş. 

Bizim tahkikabmıza ıöre 
hadise, bu tekilde •• haile 
engiz bir mahiyette cereyan 
etmiş değildir. Dükkln Hlıibi 
genç bir Ermeni kızda ta· 
nışmış. Maliye tahsil ıubesine 
borçJ8DDUf. Belki bu borcu 
•eremiyecek bir bale gelmİf 
ve dllkkimm kap•llllf· Siparit
lerini de diğer bir mealekda
şına devretmit. Genç fotoğ
rafçının hayabnda beliren Er
meni Matmaı.di aileaile arası
nın açdmuana da aebep olmuş. 

Kendisini anyanlar bulama-

llUf Ye ODUD içindir ki bu ··
yia meydana çıklDlf, yoksa 
fotojrafhane ..Jübl uğcLr 
ve bir tarafta istirahate 
çekilmiştir. 

Zahire Borsası Nizamnamesi 
Ticaret ve Zahiro Borsası

nın yeni nizamnameainin, lkb
aat vekaletince dr'atle tudi
kı için teşebbllaat yapılacaktır. 

bu mukaveleleri pek mamurlu 
g&rmiyorum. 

* Hasan B. (Sultanahmet, F e-
ruzağa mahallesi 28 ) 

Evlenme meselesi memleke
tin nnfua siyasetini alikadar 
eder. Gençlerimizi evlennıiye 
teşvik edecek yeni kanunlar 
yapmalı, bekirlardan ağır 
vergi bile almah. Hizmet mu
kavelelerini kat'iyen memıet 
meli. 

* Ahmet usta ( Narin zade 
lokantası ahçıbqısı ) 

EYienmek tatlı birşeydir. 

Her ıenç evlenmek ister. Fa
kat bugilnkn hayat pahalılığında 
bu tatlı emellerine kavuşamı
yorlar. Bırakın da fU zavallılar 
varnn biraz eğlensinler. Evlen
mesinler, hizmetçi almasınlar 
da p3pu mı olsunlar? 

Fethi B. Niçin Meb'us 24 Saatlik 
• • Zabıta 

Olmak lstemedı? Htıdiseleri 
Mefsuh Serbes Fırka Reisi, Dün, Bir Muhavere 

Esnasında, Bu isteksizliğini Tek Kelime 
İle Şöyle Anlatb: istemedim. 

l.tanbula geldi, geleli, aabık Serbes Fırka Reisi Fethi Bey 
mfitemadi •urette ziyaretçi kabul ediyor. Bunların ansında 

eıki fırka arkadaşı, dost, akraba, her ıınıf insan var. 

MU.takil tasavvurlannı öğrenmek için biz de dftn Fethi Beyi 

ziyarete gitmi~tik. Fethi Beyin simasında, ıiyaıi hayatının bil
hassa ıon devresine ait sademelerin yorgunluğu bariz bir su• 
rette g6r616yor ve hissediliyordu. Fethi B. Osmanbeydeki 

evini değiştirmiştir. Eski Efgan sefareti yanındaki binaya nak
lederek bütün bütün İstanhu1a yerleşip kalmak kararındadır. 

Değişen Kanaat "istemedim Ve Koymadım,, 
Oda epey kalabalıktı. Bir Maamafih aon intihabatta 

ara misafirlerden ve arkadaşla· 
nndan biri sabık lidere sordu: 

- Son intihapta serbest 
olarak niçin namzetliğinizi 
koymadınız? 

Fethi B. bir an düşünür gibi 
oldu. Sonra açık ve tane, tane 
bir ifade ile dedi ki : 

- Serbea Fırkayı teşkil 
ettiğim zaman Gazi Hazret
lerinin bitaraf kala~aklan ka
naatinde idim. Geçen hadisat 
bu kanaatimi değiftirmiştir. 

Ticaret Odası Cevap Alama
dığı Yerlere Ceza Kesiyor 

Ticaret odası meclisi önUmüz
deki ~artamba günü toplanarak 

mali\mat iatenip te cevap alınamı
yaıı yerlerden ahnacak ceza lfÖ• 
rütülecektir. Ticaret odaları kanu 
nu,bu fibi yerlerden 5liradan 100 
liraya kadar ceza alınmaaım icap 
ettirmektedir. Bu cezanın ne 
tekilde tahaU ecllleceti de, bu 
içtimada teabit edilecektir. 

namzetliğimin konmuı arzu 

edilmemif deiiJdir. Fakat ı.te
medim ve koymadım. 

Bundan sonra Fethi Bey ar
kadaılarile bilhassa lkbaadl 

bahialer etrafında g6rllfmiye, 
memleketin taraMıhk ft mub
te]if mmtakalardaki zirai n
zi yeti &zerinde mUnakqa et-

miye bqlamlfbr. 

lstanbul - Sof ya Telefonu 
Muhabere Yakanda ea,layor 
l.tanbuJ - Sofy• telefo.n ... t

b tesi .. b tamamlanmak here
dir. Hat çekme itile me1111I 
bulunan Fen heyeti, bu itin 

>haziran zarfınd• bitirlleeetinl 
Gmit etmektedir. Bu takdirde 
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temmuz ayında, latanbuldan Sof
ya ile telefon muhabereai batlı
yacakbr. -=-==----==-=-=--=-----_,,,,.,,,,.,..;.,,.;,.... 

YENİ MÜSABAKA 
il Zengin Ve Güz~I 

Yakında Başlıyor 

Türkiyede şimdiye kadar yapılma
mıştır. Her karii sevindirecektir. 

İZAHATI 

arınOkuyunu 

Bir Amelenin Bacağı 
Kınldı, Bir Araba Da 
Saatçı Dükinma Girdi 

İtalya bandıralı Atlopula 
vapurunda çalışan amele lb
rahimin Ozerine bir çuval 
fasulya dllşmilf ve zavallının 
aol bacağı kınlmıtbr. 

* Hasan isminde birinin ara-
buı Galatadan geçerken .hay· 
vanlar nrkmfiş, araba saatçı 
Hayımın dükkanına tirmiş, 
camakln paramparça olmuştur. .. 

Nuri Efendinin idaresindeki 
8 numarab posta motosikleti 
T arlabatındao geçerken 16 yq
lannda matmezel Evdoksiyaya 

çarparak ağır ıurette yaralamııhr. .. 
Beyazıtta Çatal hanında 

kunduraa Garbi& Ef. Din dtik
kAmndan yangın ç.kmış, kösele
lerin bir kısmı yanmışbr. 

* Dart gfin evvel Tavukpaza-
nnda F ethullab isminde bir 
hamalı yarahyan serseri Hlmit 
henUz yakalanamamıştır. .. 

Geçende F eriköyn mezarb-
iında iki kişi iple boğulmuş 
bir yavruyu g6merken göriH
mü.flilr. Düo ıüphe &zerine 
Recep ve Şakir isminde iki 
kip tutulmuştur. Bunlar haber
leri olmadığını söylemektedir. 

Eczacı Sami B • 
Damarlannı Kesti, Fakat 
Başka Hastalıktan Öldü 

Bir buçuk ay evvel kol da
marlannı keserek intihara te
ıebbUs eden eczacı Sami Rıza 
Hey Cerrahpqa hastanesinde 
tedavi edi:mekte idi. Sami Rı
za B. dfin hastan~de ölmOştOr. 
Ovakit zabıta doktoru, yara
larda tehlike görmediklerini 
raporla tesbit ettiği için bu 

ölüm şiipheli g6riilmüş ve müd
dei umumi ile tabibi adli da
vet edilmiştir. Tabibi adli En
ver 8. cesedi muayene etmiş 
ve Sami Rıza Beyin ayni za
manda tedavisi mümkün olw
yan bir hastalığı da bulundu
ğunu ve bu hastalıktan öldü
ğünü tesbit etmiştir. Bu tet
biaten aonra ceset aileaine 
teslim edilmiştir. 

MayısJ_.' 

Günün 

Hıfzıssıhha 
Meclisi 

• 
Dün Verem HastaneSI 

Kararını Verdi 
Viliyet Hıfzıaaahha """"" 

din ltleden evnl YiJiyet ~ 
11nda toplanmı,,-latanbulda ... 

edilecek verem hastanesi I':; if!' 
riltmGttir. Hutaaenin ~..., 
Maarif Vekaleti ve Evkaf .,r' 
riyeti yirmi beter bin lir• dJI' 
mitlerdir. Maarif Vek&leti .,._ 
fazla yardımda bulunac•P( 40) 
dettij"indeu (2S) bin Uranın 8rtfto 
bin liraya çıkanlması istene:e )il• 
Villyet te bu paraya (50ı ~ 
lira lllve ederek, toplall ,.iti 
olan (115) bin lira ile hasta°.' ~1' 
bir an e..-vel t•i•I kararlaftlT,. 
IDlfbr. f 

Posta Paketleri 
Fena yilrGtüldGtünden ~ 

olunan po.ta paketleri Dl _,, 

af nin ıalabı için, koli daire•i..a' 
murları kadrosuna, i'erek •ttc' 
mat ve gerek posta idarell ti' 
yenl memur ilave edilmiş, bO 
retle itler oldukça düzelmitd'' 

Bakkallar Cemiyetind~ 
Bakkallar cemiyeti - , 

laeyeti pazar günü toplan__,, 
yeni idare heyeti intihabı J~ 
lacakbr. 

Bir Tetkikin Neticesi 
Ticaret odası, son y•~ 

tetkiklerle, odaya kaydedil~ 
mecbur bulunan müessese!':"",.... 

,. ,_ 40 ınin henüz yuılmacPF' 
anlamıttır. 

Fmdık Yükseliyor .-Jı 
Son ıftnlerde, hariçte~ 

fındıklannın fiatleri yül - 16' 
ye bapamışhr. Bu cüııd~ 
olarak, Hamburg piya~ 
iç fmchklanmı:ı {160) ~ 
kadar aablmııbr. 

600 Talip 
imtihana Girdiler, 1'~ 

Beşi Kazandı. - ,,, 
Şubatta Defterdarlıkta adi' 

lira maaşlı tebliğ mem~~ _:~ 
imtihanına giren (600) ~ 
imtihan kigıtlan tetkik ' ~ 
mi~, neticede ( 9 ) HanıO' 'ti_ 
( 36 ) Efendi muvaffak . o!°'.:.tt 
lardır. Kazananların W11P""~ 
bugünden itibaren Oeft~ 
hk kapusuna asılmak aure " 
ilan edilecektir. Bunlard~..Mf 
çok numara alan dört llJ!'I 
fimdi iş verilecek, diğerld'...J' 
ır.ftnbal bulundukça ıne 
yete geçirileceklerdir. 

BreslAv Sergisinde_.,, 
Harici Ticaret Ofi:ıi JJrC, 

sergisinde te.ıhir olunacak !ıt 
va incir nümunelerinin gCStl 
rnesini iz.mire bildirmittir· 

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

1 : Üsküdar halkı - Hasan Bey, muaalla l 2 : Hasan B. - Haydi canım, öyl"' şey olur 
. 1 qmda yatan bir 610 tabuttan fırlamışJ mu ? Bunu bir kocakarı uydurmuftur, siz de 

inamyornnuz J 

. ı 

- _ ... ı 8' 
3: Üsküdar halkı - Hasan Bey, brak her- 1 4 : Has-uı B,.y - Siz yine ınamoaYf',..Jı' 

keı o tarafa doğru koıuyor... Yalan olsa dirilır mi hıç ? Eğer diri1seydi SerbeS 
giderler mi ? dirilirdi ve meclise girerdi 1 



~Mayıs 

~ Hergün 
Al .. 
l llnderecatımızın çok-
UUundan dercedileme
rtıiştir. 

Gizli Ecnebi 
Parası Satan 
Müsevi Saraf 

'llc~ Baştarafı 1 inci sayflda J 
Gat ~y~ ait hiç birşey söyle-

llıiştır. 

f'l Bu hususta malfüuabna mfi
~~;at ettiğimiz borsa komseri 
llll 1 hey ise hadisenin vuku
ı.:: t_:ısdik ettikten sonra şun-

soylemiştir: 

p - Hayım Amram Ef ., Türk 
b:U-asını koruma kanununun 
rtı ır b nunıaralı kararnamesine 
olu alif olarak, satışı memnu 

f)o'? efektif sabşı yaptığından 
"-ti Üs Vasıtasile cürmü meşhut 
8-.ı nde derdest ettirilmiştir. r 

._ dan Evvel de bir defa daha 
• eııedilmiş sabşlarda bulundu
~} haber verilmiş, fakat ya
lciJc an_anıamıştı. Hadisenin tah
tt atıJe polis meşgul olmak
tı:· Hayım Ef. tahkikat bit
~ en sonra mahkemeye veri-

ek ve cezalandırılacaktır. 

Papaslar 
~n Benova Davas\ 
~ahkemeye Verildi 

t Varissiz ölenlere ait mil
i' tınluk emlaki sahtekarlık su
~lile Üzerlerine geçiren Sen 
it. nova papaslarma ait tahki
lil lın ikinci ve hukuki safha
-: Defterdarlık meşgul ol
~ kta idi Dün Defterdarlık 
.ı düncü hukuk mahkemesin
~' b' t ır dava açmış ve bütün 
'ttalc ve vesaiki de mahke-
"-~Ye • • vermıştır. 

l<onya Suları 
'1tıayene için Ankaraya 

Gönderildi 

~ l<onya, (Hususi) - Beledi
~ lehrin meşhur pmarlaaın
~ Makbel, Çayırbağı, Bey
" 

11Clrı sularından birer nümu
~i .bir sandıkla ·sıhhiye Ve
qilt~~ içtimai Muavenet Mil
~l hığüne glindermiştir. Bu 
~~~ vekalet laboratovarında 
~il edilecek ve iyi netice 
lb •raa Konya Ankaraya daw 
~Cana ve fuçular)a su gön-

1> &attıracaktır. 

Metruk Mezarhklar 
1) • 

'li111t encllmen tehir da-
~e ve surlar haricinde 
'lı k bir halde bulunan me
ltib ~ann satılmasını esaa 
--~ 'l'ile kabul etmiştir. Bu 
~ıklar tesbit edilmektedir. 
'-t nıUzayede ile uhlacak
~ .. hu paralar yeni mezarlık-

larfedilecektir. 

Belediye KUtUphanesi 
~~ ~lediye sırf ı::ıemurlarınm 
' faL! l" • • ti '~d '-qlf' mec ısı azasının ıı -
tılp~ edebilmesi için bir kU
l(gp e Yap:ıcakbr. Bunun l;in 
~ft ttıl(ı zade ktUftphanesi Ma
te,,,~" İstenmiştir. Muvafakat 
~l''d 1 

gelir gelmez derhal 
·~l>h ' tadilat yapılarak kn-

ltle açılacaktır. 
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1 - Hepimiz taklidin cazibesine az çok 1 2 ·- Beşikteki çocuk bile etrafındakileri 1 3 - Taklidi, kendinizi tashih için kul-
kapılmış adnmlarız. Cemiyetleri, nizamlan taklit eder. Hiç kimse taklit etmeden ken- lanın. Taklit manasını gaybcttikçe yanlış 
kuran hadise hep bu ca:ıibelerdir. dl kendiainl ikmal ve itmam edemez. bilgi, fena bir usul olnralt ne$ildcn nesle geçer. 
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BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Memur Aylıklarınd n Kazanç Ve Tekaü iye 
esilerek 5 Milyon Bir Tasarruf Yapılacak .. 

-.....,,.==-=-==-= ~ -=- ~==---..,._,,.....,.,.....==~'~ 

,----------------------------------------------, Fransa Muzaffer! Memur Kadrosunda Yüzde On 
İngiliz Gazetesine Göre 

Vaziyet Budur 
Beş 

• Münhal 
. .. 
Bulunacaktır ... 

Altı Müstakil 

Halk Fırkasına Girmiye 
Karar Verdiler 

Yeni Bir 
Tavsiye Mektubu 
Örnegi 

• • 
"Efendim, 
"Hamili varaka yakın akra· 

bamdandır.Dirayetli gençtir.İlk
mektep tahsili görmüş olduğu· 
nu da zannederim. idarenizdeki 
müdür muavinliklerinden birine 
tayin edilmesi bizce kat'iyyen 
mültezemdir. Fakat bütçe
de tasarruf icrası maksadile 
münhaller~ biç kimsenin tayin 
edilmemesi lazım geldiği He· 
yeti Vekile mukarrerab cümle
sinden olduğu malumumuzdur . 

Bundan dolayı, muavinleri· 
nizden herhangi birinin yerine 
hamili varakayı tnyin etmenizi 
ve bu suretle mezkür karara 
muhalif harekette bulunmama-
mzı temenni ve ihtar ederim 
efendim . ., 

/ lmzagı mı merak edi -
gursunuz? lvfalunı J 

Tashih - Bundan evvelki 
''Sözün Kısası"nda "demek 
bizde de olmamasını istiyorsu· 
nuz?,, cümlesinde "olmaması,. 
yerine 11 olmas1 11 kelimesi çık

mış ve manayı ters.ne çevir
miştir. Kusura bakılmaması. 

Bu Ne İştir? 
Londra, 7 (A.A) - Daily 

Express gazetesi 11Fransanın 
Avru padaki siyasi bir zaferi" 
namile yazmış olduğu bir ma· 
kalede diyor ki: 

Ankara, 8 (H.M.) - Yeni ismet Paşa kabineai evvelki 

glln olduğu gibi dün de yapbğı içtimada blltçe milzakerabna 

devam etmiş ve bu sahadaki tetkikabnı esaa itibarile bitir· 

miştir. 

Ankara, 8 ( H. M.) - Mil
let Meclisine müstakil olarak Yeşil Camiin İhtiyat Çi
giren meb'uslardan altısının, nileri Yağma Ediliyor 

Fransa, bir kaç hafta 
gibi kısa müddet zarfında 
Almanya ile Avusturyanm 
gümrük itilafı ile mukarenet 
planını ve Almany - Roman
ya. Romanya - Macaristan iti
laflarını suya düşürmek ıure

tile harpten sonraki ıiyast 
zaferlerin en parlağını ihraz 
etmiştir:. 

Buffaloda Bir Yanym 
Buffalo, 7 (A. A) - Mütbif 

bir yangın bir kilise ile birçok 
evleri harap etmiıtir. Hasarat 
üç milyon tahmin edilmek
tedir. 

Ermenistan 

Feci 
Zelzelesinin 

BilAnçosu 
Moskova, 7 ( A. A. ) - Er

menistanda vukua gelen zelze· 
le neticesindeki zayiat ve ba
sarata ait kat't miktar şunlardır: 

51 kasaba harap olmUf, 
300 kişi ölmüş, 7420 kiti ya· 
ralanmıştır. 5875 hayvan telef 
olmuştur. 

Bir İhbar 
Nişanlısının 46 Bin Drah
misini Çalıp Kaçmış •.• 

Kalyoncukulluğunda, Peı
kirci sokağında 8 numa-
ralı evde ikamet eden 
Madam Sofya, diln gece 
polise giderek nişanlısı Kosti 
oğlu Dimitrinin 46 bin drahmisi 
ile mUcevberatmı çalıp Kıbrısa 
kaçtığını söylemiştir. 

Bir intihar Daha 
ErenköyUnde Etemefendi 

caddesinde 1 Z7 numaralı ha-
nede oturan Paket pastane
si GUmrilk memurlanndan 
Adnan Beyin zevcesi Mihri H. 
göğsüne tabanca sıkmak su· 
retile intihara teıebbUs etmif-

Haber aldığıma göre, memur kadrosunda herhangi bir 
tenkih yapılacak değildir. Ancak münhallere yeni memur 
tayin edilmemek suretile kadropun küçültülmesi temin oluna
caktır. 

Bu arada memur maaşlanndan bir miktar katiyat yapıla

caiJ haberleri de meydan almıı bulunmaktadır, 

Bu haberle beraber maqlardan yftzde bq nisbetinde ka
zanç, bir miktar da tekal1diye lieaileceği ve bu suretle yapıla

cak tasarrufun 5 milyon lirayı bulacağı s5ylenmektedir . 
Diğer taraftan her dairenin % 15 nisbetinde münhal me

murluk muhafaza etmesi de eaas olarak kabul edilecektir, 

denilmektedir. j 

+·-...----------~~-

Amele Meb'uslarf 
Ankarada Siyasi Vazi· 
yeti Tetkik Ediyorlar 

Ankara, 8 ( H. M. ) -
Yeni amele ve çiftçi meL'us· 
far her sabah buradaki İstan
bul pastanesinde toplanarak 
siyast vaziyet etrafında mü· 
zakereler yapıyorlar. 

Bunlar çiftçi ve amelenin 
menfaatlerini temin iç.in bazı 
esaslar tesbit ettiklerini ıöyle-

mektedirler. 

Şehir Meclisinde Müzakere 
Şehir meclisi dün gürillttilil 

bir içtima yapını~ oüt ve Da· 
rüliceı;e meselesi etrafında 
ıörllşmüş, Darüllceze biltçe
sine 10 bin lira illveaini ka
rarlqtarmııtar. -=---

• 

Terkos İşi 
ihtilafın Halledildiği 

Haber Veriliyor 
Ankara, 7 - Terkoı şirkti 

müdürU M. Kastelno ile allka
dar vekaletler arasında cereyan 
eden müzakerat hüınU netice 
vermiştir. 

Verilen karara göre şirket 
yapacağı ıslahat hakkında bir 
proje tanzim edip en kısa bir 
zaman zarfında Sıhhiye ve 
Nafıa Vekiletinin tasvibine 
arzedecektir. 

Sporcunun Katilleri 
Geçenlerde bir cuma gthıft 

bir futbol mU..bakaauıdan 
sonra Abanoz sokaiında 61-
dUrUlen Beykodu sporcu Sait 
Beyin katillerinin muhakemeai
ne diin baılanmıştır. 

• 
ister 

• 
inan, ister • 

inanma/ 
Son yapılan bir istatis

tiğe göre İstanbul Vilayet 

Muavini F a:ıla Bey bergiln 
( 1500 ) k&ğıt imzalarmış. 

Devlet memurlarının İş 
müddeti günde alb saattir. 

Fakat Vali Muavininin ye· 
di saat çalıştığını kabul 

\ 

edebiliriz. Yedi saatte 
( 420) dakika vardır. De· 

mek ki Vali Muavini bir 
dakikada dört kiğıt ım
zalamalctadır. 

Dakikada dört kAğıt 
imzalamak mecburiyetinde 
kalan bir memurun eline 

geçen evrakı tetkik ede· 
bileceğine ve ashabı me-

aalihin haklarını tamamen 
verebileceğine artık, 

ister inan, /st!JI' inanma/ 

-

müstakil çalışmaktan uzak ka

larak Halk Fırkasına kabul 
edilmeleri ricasında bulunmıya 

karar verdikleri anlaşılmakta-

dır. 

Sıhhat Müsteşarı 

Ankara, 8 (H.M.) - Sıhhat 

vekaleti Müsteşan Hüsamettin 

Bey hasta olan ı;ercesini 

görmek Uıere bir ay izinle 

Avrupaya gitti. 

Yeni Layihalar 
Bu l vrede Meclisten 
Hangi Layihalar Çıkıyor 

Ankara, 7 (Hususi) - Ge
çen devreden mecliste kalıp 
ta bükümsüz addedif en kanun 
liyihalarmdan ve tezkereler
den mühim bir kısmının hüku
met encümenlere verilmesini 
istiyecektir. 

Hükumetin meclisi riyasetin 
den encUmenlere tevdiini talep 
edeceği layiha ve teskerclerin 
mühimleri rşunlardır : 

Sanayi mülkiye llyihuı, 

Devlet Şurası lkknuna bazı 
maddeler tezyili hakkın
daki layiha, İcra ve iflas ka
nununun tadiline dair layiha, 
Veraset ve intikal vergisi 

kanununun tadil llyihuı, 
telgraf ve telefon kanu-
nuna bazı maddeler ilivesine 
dair IAyiha, kadro ve tahrir 
kanun llyibası, Bqvekllet ft 
istatiıtk Umum müdOrlilğU me
murlan hakkındaki IAyiba. 

Rasim Ali B. Ankarada 
Ankara, 8 {Hususi) - ·rap 

Fakültesinden ihraç karan 
alan Muallim Ruim Ali B. 
buraya geldi. 

Eski vaziyetin iadesi iç.in 
maarif vekiletile temas et• 
mektedir. Fakat veklletin 
darUlfünunun karanna muha-
lif bir karar v"rmiyeceği 
!aşılıyor. 

an-

Bursa, 6 (Hususi) - Bur· 
sacla Y ~ilcaminin türbesi al
tında son zamanlarda bir 
mahzen bulunmuş, burada, 
sandıklar içinde birçok çiniler 
çıkmıştır. Bunlar Yeşilcaminin 

inşa edilmiş olduğu çiniler 
olup caminin banileri ileride 
tamir halinde kullanılmak üzere 
bunları burada hıhetmişlcrdir. 
Bu hususta ayrıca bir de yazı 
bulunmuştur. 

Gayet kıymetli ve antika 
olan bu çinileri ecnebiler bile 
yüksek fiatle salın almak Ut-
temişlerdir. Bize bu defa mev• 
sukan haber verildiğine göre 
kıymetli olan bu çiniler maal• · 
e.sef sağa sola taksime uğra
mış, şimendifer istasyonu, ha
mam kapısı gibi birçok IG
zumsuz mahallere sarfedil-
miştir. Şiddetle nazan dikkaf 
celbetmek isterim. 

M. Makas Şehrimizde 
Anltarada bir konferans ve· 

ren Yunan meb'usu M. Makas 
bu sabah şehrimiı:e gelmiştir. 

25 kuruş mukabilinde küçük 
ilinlarımızdan istif ado 

edebilirsiniz 

Satılık Veya 
Kiralık Evini 
Var mı? 

Sahlık Vey 
Kiralık Ev 

rıyor Musunu 
Herhangi aurette eşya at

mak veya satmak, herhangi 
bir ibtiyacınıZI anlatmak ve 
çare aramak ister misiniz? 

İhtiyaanı:a on binlerce 
kif iye bildirebilirsiniz. Bunun 
için bize knçnk bir ilin gön
dermek kifidir. KnçUk ilA
nm fiati 16 kelimeye kadar 
sadece 25 kuruştan ibarettir. 
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:I _ __ M_ah_ke_m_el_er_de __ ıl 
İkram 
Ve İltifattan 
Sonra •. 

Pakiu H. 
Birinci ceza mahkemesinde 

evvelki gün dikkate değer bir 
dava g~rülmllıtür. Davacı 19 
yaşında Pakize isminde genç bir 
Hammdır. 

Pakize H. umumi harpte 
Enver Paşa tarafından şark 
villyetlerinden getirilip darül
ltama yerleştirilen kimsesiz
•erdendir. 

Darülitamdan çıktıktan son
ra kendisini bir zabıt evlatlık 
olarak alıyor. Fakat henüz 12 
yaşında iken zabit öldüğü için 
Pakiı.e H. Tuzlada Hüseyin 
Ef. isminde birisile nişanlanı
yor. Tam dört sene nikah için 
bekleyip dururken başından 
bir felaket geçiyor ve kızlığını 
kaybediyor. Hüseyin Efendi 
bu sırada Pakize Hamını ls
tanbula göndererek başka bir 
kızla nışanlanıyor. Pakize H. 
da sandığını ve eşyasını ala
rak birkaç yere yerleşiyor ve 
en nihayet te Şehremininde 
Seyit Ömer mahallesinde Yeni. 
ıokakta Arap Kamil Efendi
nin evine misafir oluyor. 

Genç kadın bir gün Kadı
köyllnde bir ahbabına gidiyor, 
birkaç gün ıonra da dönerek 
Arap Kamil Ef. den sandığını 
ve diğer eşyasını istiyor. Fakat 
bu talep karşısında şu cevabı 

alıyor: 
- Kadın, sen çıldırdınsa 

Toptaşına gönderelim. Ne san
dığı, ne eşyası istiyorsun!.. 

Hiç ummadığı bu mu:ımele 
karşısında Pakize H. ne ya
pacağını şaşırır. Ağlar, sızlar, 
eşyalarının verilmesini, haytta 
onlardan maada birşeyi olma
dığını söyler. Fakat Kamil Ef. 
ile karısı soğuk k:ınlılıkla ce· 
Yap verirler: 

- Sen bize birşey verme· 
din. Mahkemeye git!.. 

Bu cevap üzerine de Pakize 
H. Arap Klmil Ef. aleyhine 
da"la açar. 

Genç kadının addia~ına 2'Ö· 
re, sanJıkta 1000 liradan faz
la kıymete birçok eşya vardır. 
Birinci ceza mahkemesi bir 
müddetlenberi gördi.iğü bu 
davayı dün bitirmiş, kararını 

vermiştir. 
Mahkeme Arap Kamil Ef. 

nin, Pakize Hanımın eşyalannı 
sattığını, sandığım da yaktığını 
ıahitlerin ifadelcrile sabit gcr
mUş ve maznunu 2 ay hapse, 
50 lira da para cezasına mah
kum etmiştir. Ayni zanda eş
vaların parasını da ödiyecektir. 

SO·N" 'POST·A 

• 
SiNEMA 

A 

Sinema Aleminde 1 

Göreceğimiz 
Yenilikler 

Sesli Filim Mükemmel-
leşmiş, Perde Sahne 

Haline Gelmiştir. 

Hol iv utta Faaliyet 1 

Holivut, (Hususi muhabiri
mb:den) - Holivut, bu sene 

film lleminde büyük yenilikle
re hazırhk yapmakla meşgul-

dür. Sinema, dünyada günden 
güne en çok tekamül eden, 

ıan'atlerden biridir. Bir mll
hendisin ortaya attığı bir ke-

tif, btitün film ilemini alttıst 
etmiye kafi geliyor. Bu sebep-

le bllttın film stodyolannda 
yeni yeni tecrübeler yapılıyor 

ve bu tecrübeler de her biri 
diğerine faik olmıya çalışıyor. 

Bu sene film sahasında ya
pılan yenilikler ilçe irca edile
bilir. 

Birincisi : Gürültii ve sızılb 
yapmıyan sesli filimlerdir. 

Merkezi Novyorkta bulunan 
W estinghouse elektrik kum· 

panyası, bu sene sesli filim
lcrde büyük ıslahat yapmıya 

muvaffak olmuştur. Bilirsiniz ki 
sesli filimlerde ses plak vası

tasile verilir. Plaklar, gramo
fon plaklarında olduğu gibi 

ufak bir gürültü yapar. Bu se
ne yapılan plaklarda bu ~ü
rültü yoktur. Ses fevkalade 
latif ve tabiidir. 

Yalnız bu plak için makine
lerde tadilata ihtiyaç vardır. 

Kumpanya kendi makinelerini 
kullanan bütün sinemalarda 
bu tadilatı bedava yapmakta
dır. Westirghouse mühendis
leri dünyanm her tarafına da
ğılarak gelecek mevsime kadar 

kendi makinelerini yeni şekle 

sokacaklardır. .. 
TELEVIZIYON 

Yine bu kmnpanyanın or
taya atbğı yeni bir keşif 

vardır: Sinemaya televiziyonun 
tatbikı. Bunun ne demek ol
duğunu bilirsiniz. Yani radyo 
merkezlerinden film verilecek 
ve bu filim, elinde televiziyon 
makinesi bulunan herkes tara
fından evlerde seyredilebile
cektir. Kumpanya iki üç se-
neden beri bu sahada tecrübe 
ile meşguldü. Bu tecrübeler 

nihayet müsbet bir netice 
verimiştir. 

Bu haftadan itibaren Nev· 
yorkta kumpanyanın radyo 
merkezinden televizyonla ar
tistlerin resimleri de neşre

dilmektedir. 

Yalnız bu yenilik henüz ip
tidai bir haldedir. Yalnız Nev
yorkta tatbik edilmektedir. Ve 

bu yenilikten istifade edebi

lenler yalnız Nevyork içinde 
oturaplardır. 

Televizyonla verilen resmi 

Madam Satan 
Lillaıı Rot, Kay Joaaon •• a.Jfaald 

dennlnla birlikte yeni ç.vfrdlklerl ( Madam 

Sat..n ) iılmll itimi Parllte •ISıtwllmlye 

baıhnılmıttir. Bu film en Uerl bir Amert

lsan kordeleeld1'. lımlnl Ttırkçeye ~Tirlı 

leek " Şt.yt .. ı Hanım ,, damek llnmchr. 

fUlmde, bqlıca rol ( ICay Jobmıcnaua ) 
dur. Ve bl&ut ıeytao nzlfealol slSrmek• 

tettlr. Eaaıeıı resmine bakmak ( Kay john
ıon ) an bu urlfcıini blhakkin yapahlloce

flnde terr.ddüt bırakma&. 

En AJtta: Solda: 
Jeonne Boltel parlaklığı gö:ı: ka• 

maştırmıya başlıyan yeni bir Franın:ı: 

yıldı:ııdır. Bilhassa moda ve giyin·ıe 

mcra'dle şöhret almıştır. So!l defa 

moda hakkında rıorula:t blr aualin ceva· 
vabını ver;rken dil or ki ı 

" Pariıte ha:ı:ırlanan müstemleke 
sergiıinin yeni nıoda ü:ı:crind~ tcair 

Catherim Maylan 
yeni bir Amerikan 
sinema artistidir. Bil
hassa çapkın rollerde 
muvaffak oluyor. 

Sağda: 

Mak Setien, bir f ransız 
akterisidir. Vücudunun gü
zeli iği ;/e maruf olan bu 

artist son zamanda sine
maya intisap etmiştir. Yakın 

zamanda büyük bir şöhr"t 
yapncaiı kanaatindeyim. Belki de b:r 

zamanlar münaka9alara ıcbcp olan 

şalvar moduı tekrar uyanabilir. Bu 

eergioln erkek giyinitl üzerinde de 

tes:r yapacağını muhakkak rörüyorum. 

niştir. Fakat en büyük deği- kazanacağı ümit ediliyor. 

alabilmek için radyo ahizesine 
ufak bir ilet ilivesi kafi gel
mektedir. 

İhtiram bu sene biraz daha 
umumileşmesini ve radyo mer
ke:ıinden verilen haberlerin 
sinema perde!erinde gös
terilmesini temine çalışılmak

tadır. .. 
BüyU!< perde 

Sinemada büyük bir muvaf
fakiyet temin eden üçüncü 
yenilikte "büyük perde deni
len usuldür. 

"Büyük perde,, denilen usul 
perdeye akseden resimlerin, 
adeta sahnede oynıyan aktör
leri seyrediyormuş hissini ver
mesidir. Bu filimleri seyreder
ken film değil, tiyatro seyret· 
tiğinizi zanneder&iniz.Bu filimler, 
mevcut filimlerden daha ge-

şiklik yerdedir. Sinema perde- • 
leri şimdiki boyunun iki misline ıff o/ıvuf 

~ 
çıkarılmıştır. Bütün eşhas per- 16 k • 
d d t b·~ b 1 .1 .... 1 k ı~ı as esı e e a ıı oy arı e goru me -
te ve tabii seslerile işitilmek

tedir. 

Sinema ilemi durmuyor, her 

gün yeni bir harika karşısında 

kalacağımıza ve kaldığımıza 

inanabilirsini· 

Yeni 
Filim/er 

Ahmet 

Şarlonun çok rağbet gören 

(Şehir ışıklan) isimli filminden 

ronra meşhur komik ( Lui ) :nin 

ıon çevirdiYi ( A la hauleur ) 

isimli filimde beyaz perdeye 

geçmiştir. Sinema mecmuaları 

filmin kahkaha rokorunu kıı·

dığını yazıyorlar. 

Güzel yıldız Suzi Vernon 

yeni bir film yapmıştır. ismi 

(Holivut maskesi) dir. Filimde 

kendisine Leon Lariv refakat 

etmektedir. 

Viyana 
Kongresi 

Berlinde (Viyana kongresi) 
ismi veri!en yeni bir filim çev

rilmektedir. Bu filimde başlıca 

rolii ibda etmek taahhüdile 

meşhur artist Arman Bernar 

bir mukavele imzalamıştır. 

Bilindiği gibi, Viyana kon

gresi Avrupa, m .alesef bizim 
çok aleyhimize olarak yeni bir 

devrin başlangıcdır. 

Memleket Haberleri 
• 

Edremit Y enı 
Meb'uslarındatl 
Ne Bekl~qor? 

Muza/fer w Ent1er beg/e~ 
Edremit, (Hususi) - Y• ~ 

beraber Edremiti bilenle etJ 
malüm olan buranın deM ri' 
sıcakları da başladı. ~eh11evaziyct ve şeklinin de bıt J' 
ticesi olan bu tahamülsuı ''ti!' 
yet, şehre biraz f erahhk ~e r 
meden giderilemiycceğe ~~. 
zer. Sokaklar dar, ivicaçlı bİ' 

İç şehrin cidden oturU~8 ii~ 
lecek bir hale gelmesi bı1,.~ 
himmete bakıyor. Bu defa ~1,.. 
müstakillen, öbürü Halk fır·~ 
sından seçilen yeni ıneb rJı 
elektrik mühendisi E0' b~ 
eczacı Muzaffer Beyler di'' 
şehirde oturan kimseler' 0,P 
Memleketin derdini yakıP eıJI 
bilirler. Şimdi Edremit, bd~ 
mütemadiyen inkişaf e. ~ 
bağ sanayiinin inkişafı ~~itJ 
tedbirler, hem de şehirleJ'l \.j~ 
vaziyeti için himaye ve teŞ 
görmek istiyor. . gs• 

Muzaffer Bey Edremit 1~ ret 
linde çektiği bir senelik ejıı f' 
ezalarını kolaylıkla batır 1 

1
, 

bilir. Enver Bey ise Alr:rı~aı 
gibi bir sanayi merkez! fJıJ 
tahsilini tamamlamıştır. Jlle~ 
hizmeti kendilerinden iste yıl
ve beklemek çok bir iş sa 
mamalıdır. }/. 

Tütün Mahsulü Azalıy1or it İzmir, ( Hususi ) - ı:eO 
iktısadi mıntakasmda i.~~ 
sene istihsal olunan 25 ~~IÔI" 
kilo tütünün 23 milyon ~' 
satılmıştır. . rt_ 

Havalann fena gitoı~1sı Jcıı' 
zünden bu sene mabsu 
men az olacaktır. 

Kadın Yüzünden b&r 
İzmir, (Hususi) - ~ar~ııd' 

runda Kerpeli Hasan. ı~rfl ıe~ 
biri, Demir Ali Efendın~ jste' 
cesine sarkıntılık etme. blJ.,., 
miş, Demir Ali Efe.n?• t b,0-
işitince Hasan Efendıyı 

1 
~1şU' 

ca ile ağır surette yara 8 

Bahkesir Mektupçusu 
Mahkemede v·ıiret 

Balıkesir, (Hususi)-
1 fıJlı1 

mektupçusu Hilmi BeY esefe
kında vazifesini ihmal . J1J e y•1 

sinden Manisa Adliyesınc rıetİ1 

ı pılmakta olan tahkik~t ,et} 

celenmiş ve İzmir AslıY~0bS1 
mahkemesinde lilzuınu . •1 jc;tır· 
kemesine karar ver•.~" r.ı;i? 

Dairede Rakı ıçıllr d' aura 
Mersin, (Hususi) -: de bO' 

posta telgraf daire.s•? ki~~~iı~ 
yUk memurlardan ık• kı jçtı~ 
müdürün odas:nda ra 0Jıı! 
leri günün dedı'c~dusu 
herkesin dilindedır. 

f 
u 

t 
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• 
lngiliz Futbol 
Lik Maçları 
Nasıl Yapıldı? 
BU Şampiyonada Karşılaşan 
Takımlarm Tarihçesi 

- ~· .. ,. '' ..... 
S&jfa 5 

• 

32 Olimpiyadında Amerikaltlar Bir 
* * * Futbol 

Avrupalıları Yeneceğe Benziyor Turnesinde 

----~-

} 

A 
1 -·-J • - ---~--. 

58 Bin Seyirci 
Holanda - Almnya 
Maçını Seyretti 

Amaterdam •da cereyan eden 
ıon Almanya-Holanda milli futbol 
müsabakasında, elli ıekiz bin 
kiti hazır bulunmuştur. Bu 
meyanda bllhaua müsabakayı 
8'Örmlye gelen sekiz bin 
Alman aeyird mevcut idi. 

Oçuncu Smıf Bir lngilz 
KulUbU Ne Para Ahyor ? 

İngilterenin eski ruml ha· 
kemlerinden ( Prens Foka ) un 
idaresinde olan OçOncO Hri 
kulüplerden ( Bristol Rover ) 
takımı cenubi Amerikada bil· 

ytık bir seyahat yapmıya ka· ı 
rar vermiştir. Orada yapacatı 
on müsabaka için ( 960,000 ) 
frank alacaktır. Bu,O.ne kadar ihtiyaç vardır. 
altı müsabakanın k tu b Size bir fikir vermek ve.:: 
bitmif, mütebaki dört un m::.. onlara bir kolayhk olmah 

bak . . b t ki.fi llzere, Mll. Greta tarafından 
a ıçm azı e ı er milna- t · · · 1 b' . . ıue emız ıçm yapı an ır rop 

kaşa edılmektedır. teklini yukarıya koyuyoruz. Bu 

Slavyanın Mühim 
Bir Galebesi 

Slavya Macarlann en kuv

vetli takımı (Ujpest) i (1 - 4) 

mağlüp etmiıtir. Çeklerin bu 
ıalebesi mühimdir. Çünkü 
(Ujpeat) bugün Macarların en 
kuvvetli takımı telakki edil-
mektedir. 

TAKVİM 
Ollıı sı 9 - Mayıs· 931 Hım 4 

Arabt Rumt 

20 - Zilhicce - 1S49 26 • Nlaan - 1'47 -yakıt-ez.an i-Yaaati 

Günet 09.S6 4.49 
f>ttc 4.S7 12.10 
tkındl 1.51 16.0S 

-vakıt·cı:ant·vaHtf 

Aktam 12.- 19.13 
Y at11 1.47 :n .oo 
lmHk 7,9' 2.49 

tekilde modanın hususi hatları 
birleıtirilmif, ayni zamanda 
basit ve kolay bir hale getiril
miştir. 

Kumq, siyah krepdöıindir. 
Etekte 6 pli serbest bir su• 
rette aşağıdan yukarı tanzim 
edilmiştir. Korsaj kısmına buluz 
ıekli verilm~tir. Etek yan 
tarafa agraflarla bağlanıp 
kapanmışbr. Kollar Raglan 
denilen yeni bir şekilde rapt
olunmuştur. Boyunda beyaz 
danteli ve jorjetle karışık 
zarif bir yaka vardır. Elbise 
parlak ve geniş toka ile 
giyilecektir. 

Bu ise sahibine bir gençlik 
havası verirr. 

Greta müessesesi Tepebaşın
da 26 numarada Hidayet apar
bmanmdadır. 

Hanımteu~ 



- 6 SaJfa 

Adliyenin MeşgUI Ol
duğu Mühim Bir Mesele 
Gizli Evlenmeler, Resmi Evlenmeleri Baltalıyor; 

Bir Noter Ve Bir Evlenme · Memuru Bu 
Meselenin iç Yüzünü Anlabyorlar. 

[ Bq tarah 1 inci sayfada ) 

Bunu bize ıalihiyet ve kat'iyetle söyliyen, Osk6dar 
evlendirme memuru Lütfi Beydir. Bu zat, geçen sene (311) çiftin 

Dikihını kiymışbr. Evelki sene ise memuriyeti tarafından (284)çift 

evlendirilmiştir. Arada hasıl olan (27) çittin evlenme farkı haddi 
ıatinde bir fazlalık değildir. Çünkü bu müddet zarfında 

Osküdann hududu genişlemiı, ta Göksuya kadar dayanmıştır. 

Bir Mutalla ·l Noterlerin Fikri 
Lütfi B. diyor ki 

u-Eski Mecellede (lcarei 
Ademi) diye bir akit .şekli 

Yardı. Şimdi, Katibi adil hu
zurunda metres ve hizmetçiİer 
için yapılan mukaveleler, Mecel
lenin bu hükmünü tazelemek-, 

mekten başka bir şey değildir. 
Bu nevi mukaveleler çok rağ
bet göruyor. 

Sonra evlenmek için uzun 
müddet askı ve tahkikat müd
detlerini beklemek istemiyen
lerin de tercih ettiği yol budur. 
Arkasından bir gizli imam 
nikihı, mesele olup bitmiştir. 

Bir Müşahede 

Bundan başka nazan dikka
timi celbeden bir nokta daha 

var: Evlenmek için memuriyeti 
me müracaat eden çiftlerin 
hemen ekserisini, daha nikah
lan kıyılmadan senli benli, 

konuşur görüyorum. Geçende 
yine evlenmek için gelen bir 

"Noterler iki çeşit senet 
"cı'nzim ederler. Birisi resen 
yapılanlardır ki muhteviyatın
dan noterler mea'uldürler 
ikincisi ise imza tasdikinden 
ibaret olan muamelelerdir 
ki noterler bunların muh-
teviyatından kanunen mea'ul 
değildirler. Binaenaley bu me
yanda iki gencin bir hizmet 
mukavelesi de tasdik edilebi
lir. Esasen gerek kanunu me
denimiz ve gerekse ceza ka
nunumuz (18) yaşını bitiren 
ve başka bir şahısla hukuki 
bir alAkası olmıyan bekirlann 
bu şekilde birleşmelerini mene
den bir madde koymamıştır. 
Bu husus noterlerin vicdanla
nna ve milli endişelerine bıra
kılmıştır. Maamafih bu ıekil 
mukaveleler bir cihetten de 
doğru olabilir. Çthıkll fuhıun 
mazarratlarını bir dereceye 
kadar tahdit ettiği gibi bu 
birletmelerden doğan çocuk-
lara kolayca bir baba bulmak 
hususunda da yardımı olabilir. 
Emrazı zilhreviye nizamname
sinin metreslerin polisçe tesci
lini emretmesi de buna ka
nunen mesağ l:ulundl:ğuna 
delalet eder. ,, 

Fazh B. ise ... 

SON l'OSTA 

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

Re1ınlnl&i Hae 18nderiraeniı: ıhı• 
tablatlD&u aiyllyebUiılL Fakat buaua 
lçlıı giSnderilecek resimler iyi ve tabii 
poada çekllmlt olman lhımclıı. Taki 
mfltehHıııınuı. mtltaleaıında hataya 1 
dllfmealn. ,.. 

Anlcarada Hiis~gin Calıit 
Beg: Hassas 
ve lıayalpereı
tlr. Hilrriy ~ti-
\le mftdahale 
!dilmes in d e n Tablatlorinl anlamak Usue bize n- t 

ıha 18nderea karllerlmls laaklnada 
mUtehau111mıun mfltaleuaaı qafıld ıinirlenir, ta-
aatırlarda okuyablllrılnb bi olman is-

F azıl B.: Ş~n ve şakacıdır. l temeı, heyecan 
Sükütl ve u ve maceraya te-
söyliyen değil- ~lluk ~den şeylc-
dir. itlerini sn- ı . .. . : ı mevrak v~ t~-

tl b"tir" k - .!Jsusle takip eder, maddı bır 
ra e ı mc . il . d b" 
İlter, birtey ı~ zkerı~ e ve .ır progr~m 
11_ • d çızere ısrarla takıp etmek ıs-lüenn e uzun . 

ndd t brtl- temez, daha zıyade tesadüfle-
m e sa re ve taliine merbut kalmak-
tabammtıl g69- tan bazeder. 
termekten sıkı-
lır, çabuk asa
~ilefir, fakat 

kinsiz ve devamsızdır. lştiha· 
sım nadiren zayi eder, menfa
atlerine llkayt kalmaz, şöhreti 
sever, kendisine ehemmiyet 
verilme!ini İlter. 

Jf. 
bir kariimiz . Hayalperest-

tir . Hissine 
mülayim ge
len mqgaleler
den hazzeder, 

me n f aatler ine 
kal'fl ihmalcı· 
dir. Nefsinden 
baıkalan hak
kında hayırhah 
olmak uter, 
bir mevzu 
hakkında uzun boylu tamiki 
efklr etmek istemez, muw, 
yen işlerde ve bir sist~ 
dahilinde çalııır ve muvafolur. 

Jf. 
Nnim Gahag Efendi: ZeJ.r: 

ve çalışkandır. 
Menfeat temin 
etmiyen mq
gale ve dedi 
kodulara iltifat 

.. 
Ômer LiJt/Jl be.q: Uysaldır. 

Teşvike ve teş
-•~ mukavemet 
edemez, mua-
melltında müş
külpe.sent de
ğildir. Medihten 
hoşlanır, f(Sh-
retten bazeder. 
Ataklık göster
mez, ıürültücil 
ve kavgaci ol

maktan ziyad.. anlaşmak tarcaf
tarıdır. İzzeti nefiı ve şeref 
husunda para ıarfiyatından 
çekinmez. 

Edirnede 
Efendi: ati 
ve işgüzardır 

Betaetten hoı· 
lanmaz, işlerini 
bitirmekte isti
cal eder. Ka-

rarlan seridir. 
Tuttuğu işi ya-

-. : ;,,,ı 6~/tor 

çift te nüfus klğıtlanm evle
rinde unuttukları için kabahati 
birbirine yilkliyerek karşımda 
milkemmel bir kavga yapblar. 
Kendilerine nasihat ettim. Da
laa bAŞ1Dda kavga ile başlıyan 
ltağlann çabuk kopabileceğini 
a&yledim. 

Şu hal, evlenmelerin azal
masını iabat eden klfi sebep 
değildir de nedir?." 

Müddeiumumiligin Al4kası 

Vali muarini Fazlı 8. ise 
hizmet akitleri hakkındaki 
kanaati şu şekilde izhar et
miştir: Aile teşkiline ait olan etmez, samimi
kanunları mız ıaribtir. ( 18) ini yet ve itimadı· 
bitiren bekirların bir hizmet - m israf ve ib
mukavelcsi ile birleşmelerinde zal etmez. Şa• 
bir mahzur yoktur. Noterler kadan, alaydan 
böyle bir hizmet mukavelesi hoşlanır, mek
yapabi_lirler. Bundan ~onra tum ve süküti ueğildir. Para
fertlerın tamamen bususı hal- yı hüsnü istimal etmesini bilir. 

nda bırakmaz. 
batkaları na · 
ve hesabına i 
raiat ve fedaklrhğını iar"". 
etmez. Sui muameleye muka· 
bele etmek istidadındadır. .. 

Rcalm ıladwen buı karJlerlmb, 
mltehauıaımma cevabı ıeclktlji içip 

lerini aramak hürriyetlerini 
tahdit etmek olur. Maamafih 
noterler adabı umumiyeye 
muhalif mukaveleler yapma-

metreı mukavelesi yapbklannı 
bilmiyorum. Yapamazlar zan-

aabıraaıdanıyor v• mektup pndererek 
fotofrafllerlaln aldbetlnl ltrenmek I•• 
tlyorlar. Bu fotofrafller latlfar cd~cek• 
tir. Bu huauata allaterlh olmalannı rica 
eder Is. 

-t---------------------------------Sinemalar 

' .. . 

MELEK 
spcmoarın; E S C O , 1° 

ALEXANDRE DUMAS FILS' in mGeaair plyeı' 

.Y A B A N c 1 
Filmini görüp alkışhyacakaımı. 

FOX JURNAL: lapanya hükümdarları Pariste 
Premılarinin aeyahati vesaire. 

BORSA 
f stanbul 7 Mayıs 1931 

ALKAZAR - Serseri Kral 

ALEMDAR - Öldüren ada• 

A S R 1 - Atk Kepa:ıeHJf 
ARTISf)K - Gü'gftn Hayal 

- Kapanan fo:ıtlar -
NUKUT 

faterlln 
Dolar Amerikaa 
20 Frank Fran111 
20 Liret ltalyu 
20 Frank Dclçlka 
20 Dr:abmi Yunan 
20 Frank laviçre 
20 Le.,. Bulgar 
1 F!oıin Felemenk 

20 Koron Çckoslov \!< 
1 Şilin Avu3turya 
1 Rayh,mark Almanyı. 
l Zclo!I Lehlslan 

20 Ley Romanyn 
20 Dinar Yugoalavya 

1 Çervoneç Sovyct 

KAMBİYO 
Londra 1 l•tcrlln kuru; 
NUy. 1 Türk llr:ııı dolar 
Parla 1 Türle llruı Fran'< 
Mlllno 1 • " l.lret 
Hrllluel 1 • • Bc:ga 
ClncYre 1 ,. " Frantc 
Sofya 1 ,. ,. Len 
Ame.terdam 1 T. " F!odıa 
Madrit 1 TUr lirası Peıta 

Berlln l ,. • Mark 
Varıon l • ,. Zclotl 
Bflkrc' 20 Ley kuruş 

Ruıya 1 ÇervoncYiç kuru1 

1012,-
212,-
166,-
222,-
117,-
SS,25 
81~.-
33,SO 
84,03 

126,-
31,-
50,SO 
24,-
25, 
7S,-
,-

1030--
0,•7 25-

l'l s . 
901 5"' 

ETUV AL - Kadın anuau 

fil.HAMRA - Yabancı 

E J' LE R - Yun an Tiyatro .,.,.; 

FRANSIZ - Yuuaıı OperetJ 

GLORY A - Atk Hıraızı 

r.ı A J 1 K - Anna Kristl 

MELEK - Yab•ncı 

MJU.I - Monte Kari• 

FERAH 

OPERA 

- Bllyllk mflsaın.,. 

- \'olg-:1 Kız.ı 

- Serseri Kral 

Şchzadeb3t• 
31'9,3!) & 

2 45.- FERAH SlNEMADr-.i 
65,10 ,~ 
1 17,SO BuJ'iln cUndli& muaı:ı:a• ~ 
<:,54,37 Ma•lıt Sl n: - Fahl,cnln KıSI • Jf 

1,98,12,SO enıiİz. bcı cem'an 49 kıaı• fllll"~ 
4•24 raca komik Cevdet Bey. 811 -• .i 

79,30 ' S ' U N • B --•- ..... ıo-.ı- an a tlr aııt ey, Heruu 
-=--= Lilyük proıranı. 

• 
Olimpiyat Mecmuası Pırlantalar MeseleSI 
Yarın bu güzel mecmuanın Geçende doktor ~ ~ 

ikinci sayııı çıkıyor. Bugünkü ı"': 
1 

11 ~ 
maçların tafsilatını ve birçok Osman Beyin macera ~ 
resimlerini sporcular yarın çı- pırlanta küpelerinden ~ 
kacak Olimpiyatta bulacak- derken, bu işte mut',, 
lardır. ilk n~hasmda kendini vazifesi gören tellal Fuat ~' 
sevdiren böyle bir mecmuanın ismi de geçti. . _1'/ ~ 
çıkması memleket sporu na- Ojl'~ L Fuat Bey bu yazı .,-d 
mına hayırlı olmuştur. Çıka- ,,,, 
·anların muvaffakıyetlerinden bize müracaat ederek k~ 
dolayı tebrik ederiz. nin hidisedc, her ~ 

olduğu gibi dürilat it 1 ~ 
Çeklerin Bir Muvaffakiyeti J ten uzak kalmadığını. -..""' 

Prag. muhtel.iti. (Zagrcbi) ı bütün işlerinde naın~ 
4-1 maglfip etmıştır. hareket ettiğinin herk~~ 

Prag Mnhteliti Mağlup lim olunacağı~ . !.:~ 
Viyana ve Perag şehir mub- borcunu vermek ıçın d ~ 

telitleri müsabakasını 2 • 5 rını satmıya teşebbll• e 
Viyanahlar kazanmıştır. bildirmiştir. 

GLORYA 

Diğer taraftan mllddeiumu
milikte bu mesele ile alika
clar olmuş, noterlerin (himet 
akti) ve {metres) mukavelesi 
namile bazı mukaveleler ya
pıp yapmadıklannı sormuş
tur. Noterler, henüz cevap 
Yermemişlerdir. 

malıdırlar. Haddiz.atinde bu 
çeşit mukaveleler aile teıek
külünden beklenen gayeleri 
yıktığı için çok fenadır. 

nediyorum. Esasen herhangi 
bir mukavelenin nizamı Amme
ye ve ahlak ve adaba ve ka
nuna muhalif olmadıkça tasdila 
lizımsa da ihtiva ettiği hüküm 
ve mana metresliği ve fuhşu 
anlattıkça ıorduğunuz tekilde 
bir hizmet mukavelesinin taı
dikı da doğru bir hareket ol
mayacağı zannındayım. " 

YAZ MEVSiMiNE MAHSUS BAZI YENILIKL 

Fakat biz, dün bu işle 
meşgul olarak muhtelif noter
lerle temas ettik. Ekserisinin 
mütalealan fU tekilde teabit 
edilebilir: 

Galip Bingöl Bey 
Albncı noter Galip Binıal 

Bey de funlan s6ylemiştir: 
"Noterlerin açık bir şekilde 

ve ilk anlaşılan m•naıile bir 

. . . . 
INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKILATI 
Yazan: Malcenzie -

Fakat Liebiı'in, yani L nia 
de vaziyetini nazan dikkate 
almak lizım. Bizim teşkillt 
ıibi bir işte bir adama birden 
bire kapıdışan edemeyiz. Lie
big'in aleyhimize dönmesinden 
çekindiğim değil. Fakat •. T abil 
Liebig' e kendisinden dilşman• 
lann şilphelendiğini ve bina• 
enaleyh çekilmesi lizım· 
ıeleceğini söyliyebilirim. Za
ten geç~nlerdu kefıdisi, arbk 
b•••ada İf 16remiyecepdea 

No. 24 

tikiyet ediyor, kıt'uma avdet 
etmek niyetinde oldupnu sar 
l&yc,rclu. 

Her ne hal İH meMleyl 
tatlıya ballamak auretile ve 
bize mOnfail olmadan Liebig'i 
buradan defetmedn bir çare
sine bakan'· O vakit sis de 
onun yu'!ne geçersiniz. Fakat 
h•rhalde kendisini gftcendir
miye gelnıt-s. Çnnldl çok teh-
likeli olabilir." 

&una llylerkea V korka 

korka arkamıclaki oda kapıu
aa bakıyordu: 

- S6yiedilderimid kiwM 
ifitmiyor ya? dedi. 

- itim bile batla buta
aede lnsiJbce bilea tek ki
bile yok, clecllm. 

Fakat V beni dinlemedi. 
Ayaklarının ucuna bua· 
rak ilerledi •e bnyllk bir 
itina ile kapıJI arahk etti. 
Tabii koridorda ldmaeleri p. 
remeyince ıelip tekrar yata
ğımın ayak acuna oturdu: 

- Bizim itlerde nekadar 
ihtiyatlı davransak udır azi-
zim, dedi. Burada lngilizc. 
bilea yok diyorıunm, fakat 
nereden biliyorıunuz? emin-
... ? 

m11ınıı 

Ynklendiii mu'ullyetia V 
DıD uabıaa ba kadar t .. 

G l o R y A sineması Yaran Akfamdan itibaren G L o R y A 
Tenıllltlı fiatlarla 

temqaklraaın lıtlrahatlnl naıı.uı 

itibara alarak aalonuau en asrt 

tecdidi han sistemi ile techls 

eylem ittir. 

HAY ALIN SONU 
filminin tekrar lraeal 

LIAN HAID ve VILL Y FORS • 
tarafındaa 

Yaz mevılmlnde tenz.illth J!• 
( BEDAVACILAR ŞAra• 

( ÖLDÜREN ADAM ) 
( SON NiNNi ) ve aafıe 

muaimln blyilk muv 
:ıanmıt eserleriaJ takdl• 
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ettiğini o nkite kadar takdir 
edememiftim. Gerçi Midillide 
bu calUlluk iflerinde biru 
tecrilbe edinmittim, fakat ne de 
olu _yine acemi idim ve Amiri
min B. etva+e .hareklb benim 
llzerimde b&ytlk bir teair 3•a
pıyordu. 

Halbuki timdi, aradan on 
beı ıene ğeçtikten ıonra V 
ile o mahrem ve esrarlı ifl<.~ 
mm hakkında biribirimiıe fısıl
dıyarak konUf1Damımı !leİladar 
gtılünç olduğunu görüyorum 
ve kahkaha ile gftltıyorum. 

- Bundan ıonra oenim 
ismim de Z olaun, dedim. 

- Olsun, amma sakın imza
nızı sllnger kiğıdile kurutma
yınız. Zaten her alqam daire
den çıkarken kullanılmlf bl
tlln ıllnger klğıtlanw yalu.
cak11D1Z. V, Hariciye nezar .. 

rile uiJ'aım•mı tensip etmedi
ğine teessüf ediyorJu: 

- Hakiki vaz;feleri :ıizle
mek için ne iyi bi,. perde 
olurda. Tıpkı benir.ı AnadoJu 
milliyetçileri komisyonum fibil 
Ümit ederim ki Deedsa kendi 
tahsisatmda.ı biraz para tefrik 
eder. C mu~::abil casmluk itin 
para ıarfetmek isteme:; çtınktı 
C cin teı~ilib sırf dilfma· 
hakkında malômilt almak 
içi .. dir. 

Ha,tanede beni ayard e
denlerden f-.iri de Lady Cu
ninghllme icll. Her gelitint:e 
ıartler~.e oturur. Saray, fırka, 
iefaretler cledikodı; ~uu anlatır 
ve hecim atelyeye gelişimin 
bu mehafil<1c olch:kça bir mo-
ru u:·•ndırdıimı d"'liverek 
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ltç KADIN SALTANATI 11 1
...._· -~~~~-ükl~-~~~:_ 

Mütehassıs Meb' uslar 

,, Göru··yorsunuzya Padişahım, ~~ez~d~ıtafa Kemal Hz. nln 
memleket dahilinde vaki ıon 

Su·· ıu·· n Gı.bı· ı·kı· Gu·· zel K ' ~=~;:~er.i:::: buc~:~~kJ~~~:~~ iZ ••• ,, rasiılne dünkllnden daha 9ilmuUü 
ıurette verilecek iıtlkametler 
meyanmda birinci relen hiç 

~kutlu Mehmet paşanın 
O. ı~ Esma Sultan ( NurbanO) 

"Urdu .. 'lff gu pillnda kısmen 
~ ak olacakb. Çünkü pa• 
~ bahçenin çiçek tarblan 
dif t~ Yarı çıplak ve biri mavi 
~~oz pembesi tüllere bü
'i).ıı biri sarı ıaçlı, diğeri 
~ saçlı, birbirinden güzel 
onı.:~l!ıc dilberin ~ekerek 

....._ B arını gördü. 
l)· Unlar kim 1 
..:._Ye sordu. Esma sultan : 

l~ltı Görüyorsunuz ya padi· 
~tJ 'k dedi, sülün gibi iki 

(J ız .. 

' ~~~ Murat gözlerini kız
~çlı ı. Hele içlerinde sarı 
~hi 11

• pek enfes birşeydi. 
t5ı:ı bir ihtiras ile hünkarın 
'~d u· kabardı. içinde yanan 
~iı t 

1 hir arzunun sabırsız-
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fftzel oyun oynar. Hele &yle 
ahenkli, 6yle ıakrak ve nqeli 
ıeai var ki bir duyacak olanız 
gece gUndtlz onu yanınızdan 
ayırmazsanız. ~ 

Esma sultan ıöyledikçe, esa
sen gOzel olan kızları ballan
dıra ballandıra metettikçe vi
dalan gevşiyen bünkirın ağzı 
sulanıyordu. 

Sırmalı bırkuınm Jenİ ile 
dudaklarını ailerek: 

- Af erin aana.. dedi, çok 
iyi intihap etmişsin. Memnun 
oldum. Bu hizmetinin müklfa· 
bnı hem vezirim, hem de ıen 
göreceksin. Bir arzun vana 
söyle hemen irade edeyim. 

- Sıhhati hllmayununuzun 
ve zevki ıahanenizin daima 
berdevam olması arzusundan 
başka biçbi istirhamım yok 

efendimiz. 
Oçnnc6 Murat qiklr bir 

nbınnlık okunan r6zlerini 
kelebekler gibi çiçek tarhtan 
araıında ııçrıyan kızlardan 
ayırmadan ihtirasın titrettiği 
dudakları arasından mırıldandı! 

- Madem ki o kadar met
hediyorsun, çağırda hw:uruma 
gelsinler ve marifetlerini gös
tersinler. 

Eama Sultan yerinden ııç
radı. Bir keklik gibi sekerek 
kızlann yanana koştu. . Hafif 
ıesle birşeyler mırıldandı. 

Kadınlar ıaltanabmn ele
bqlanndan biri olan bu ka
dın nüfuz ve ihtiraı oyununun
da muvaffak olmak, galip 
çıkmak için kullanacağı koz
lardan ikisine son talimatı da 
verdi 

Arkaaı var 

....._lrasında mırıldandı: 
~~ Aferin vezirim Mehmet 
L. ''Ya T b. b'b' . . ~es· ·· a ıat sa ı ı ımış, 

}~tt ınde bukadar güzel cari· 

• 
iki Kalp Bilmecemizi 

' k olduğunu bilmiyordum. 
~o canı kıskanmıyor musun 1 

tGlüş1ına sultan kurnaz bir 
Doğru Halledenler 

....... ~ cevap verdi: Muhtıra Defteri Kazananlar 
l~t ehınet Pa§a kulunuz ha· 
~ en b llıul 18 Muzaffer, Slvaı clmburi1et 
~ ~ üsnü tabiat sahibidir. mektebi 169 Adl), Ankara Ulucanlar 

~l cariyeleri zevcimden 7a numarada ku•p AU, Oul 

~ .·~ cihetine gelince, o..... .... .na mektebi .... 
~ lq hızım konağın malı de- Tevfik, Nlf-t•t kıs orta •ektebl • 

~-~~ıs.kanayım. Zehra, laebolu Kanaat matuuı: Teni 

....._ ~ göilcrini açb: elhı Yer.ant, Adana Kale kapwacla ''el 1 a... demek bu periler 2 •umanıb lıahTede garson Faik, s. .... 

......_ a tnisafir? erkek lbe1I Ne9et Nafb, Menin Ctlaa· 

~~ l::vet Sultanım .• misafir.. hwiyet oteli yanında Joıef, Adana teı• 
t~ sonra buradan gidece- rraf klfe memuru Enver, Bahke11r Tur

ıun Beyde Bexus lllrahlm Ef, vuıtuUe 
tJ Nereye? lıL HJlıal, Edirne orta mektep 160 NeYba 

' ~~cll Murat hayretle Ea
~ t~ tana baktı. Bu sözler· 

Birer Kitap Kazananlar 
lllt Vefa orta mektep 107 Galip, Kabatat 

Sok mana çıkaramamıştı. Uıul Sil Mahmut, Gelembevl orta mek-

~Uunun karısı, sanki tep SGI SeJfetln, ADJıara n.,,ı.t demir

\,~ , daha ziyade tahrik yolları umuı:n idare mtlfettftl Haydar 

'~t tster gibi bir müddet Beyin kw Melek, l.tanW erkek llaeal 

......_ an sonra : 551 Muammer, Adana0 posta katuu 

~ Q'- cariyeleri, dedi, bil- 129 Galip, Edirne erkek Ilıca! 161 Sadullah 

~ Padişahım için satın Sin• erkelıı llscal S83 Z.kl, Adana .ta 
~ Görüyorum, nazarı bil- •ektep "4 Kemal, l.tanbal erkek 

~ U~u:ı en ziyade aan llıul 764 Tank, Ankara ona ticaret .. ır 
' Uçerinde dolaşıyor; bak- tebl 5S Mediha, ilanla•, 8 eyllll mektebi 

~~ ... "~r. Tevcccübllnilzü ka- . talebeelndca Şebap Ramll, lsmlr Octw. 
'-~ IJ pasan SO Omu Kahram.. YU1t..Ue 
~..,. d U bahtiyar kız aslen A. Nihat 

.. ı~~ lt. Efendimizin daha Ank.,.. erkek 11~1 49 Kaaaa, lam 
~ ~ ~Crıebi, frenk hatunla- Karşıyaka yeni banka sokafınd:ı 4 

'\\ t .. ı Şı olan meylini bildiğim ikbal, ZonıuJdak orta mektep 103 Suat, 
)ı,ı ~di- tt".. . ik. . 
\ı..""ttı b' :U e ıgım l can- Yoqat lıaetpaşa mektebinde n Rtıttll, 
' ltıni yabancıdan ıeç- Ec:Urae Gazi llk mektebi 51 Seher, 
~ Bodiyllk Hikmet Kerim B. vaıntulle 

tı:ı rok •• 1 J ( Omraa, ADkara orta mektep 258 Ad· .. guze saz ça ar, 

.,.,,,..,_. 
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" u c H lft n H u c A 6 a 

D&Dt Hayriye Uıeal 209 Cihat HJda7et, 

l.mlr im llseal •77 Cemli•, Ad ... 

orta ••ktep 521 Mahmut. ÇenrelklS7 
ona ukert •ektep S886 Sait, Sallbb 
Avukat Hayri Beyin kızı Saadet, Zoıt

pldak A•uk•t Tenlk Bey otlu Nacı, 

Edirne erkek llaul Sl 9 Ali Rıza, ZDll• 

pldak Tllrldt 6' numaralı ocak Net'e. 

Yoırat Cumhuriyet mektebi Ealne Ttlr
kb, Ka)'ffrl ln8nG ilk mektebi 25 
Vedat. Adana Polia mlldllJ'IOfil IDau 
adli Şakir Beyden Turan, Çapa kıs 

•ualllm mektebi 172 Cemile HalU, 

Şlf U terakki Uacal '1 Sedat, 

Birer Kart Kazananlar 
Kuapncuk Bafcı aokak ~ Sababat

tla Nuri, Maltepe Aıkert llaesl 2650 
Omu L4tfl, Eakltehlr L K. O. u. acl. 
beldllll Nuri Beyin mahhu~u Orhaa, 

lsmtr Dibek batında Morrane aokajuı· 
o 15 Ahmet Nuri, Vefa orta mektep 

•ıs Ofu, Alatehlr, MilftO sade Mehmet 
Halta, A.akua SakarJa mektebi Hl 
ŞGlul,. Fevzi, laalr b'eledlye dairdi 

7azı ftlerlnde Nealme, Gelenbel orta 
mektep 411 Ahmet Cemal, Betlkt., 
19 Dili acktep S02 Orhan Topk&pi 
Sefa bNtam lçlade 27 • ...,ada 

Sedat, Fatth Peni .... cadd..t 
YedJ emlrier sokak '4 r ... ıt, Oul 

Paı• orta aeldep 57 Klauıaa, 

Aakara Hilu DevcUraa mahall .. ı mea• 
clt sokak 9 Fatma, K8ylçl Beal• Pata 
p!fk& E.el Aaaf, 17 lnel Uk mektep 

480 Nezihe Dolan, Ankara erkek llı«I 

168 lhun, Ankara tclaiı: Şefi Cemal 

Beyin lm:ı Nihal, lxmir ana mayn 

ırubanda Muhiddin Cey ve Hanımlar. 

SON 

I 
yok değildi; fakat daima iyi 
ve ~llıpet ıeyler Omit eden 
bir çağda olduğu için, kuvvetli 
bir gençlik hamlesile, fena 
ihtimalleri düı6nmekten kaçı
yordu. 

Evveli Hüsniye H., arka· 
~ S E R V E R B E D f mndald vapurla da Atıf 8. 

S,\t lldanı den uzaklsı.hrmak ittiyordu : geldi. Nermin onu apartma· 
~ 'b a yavaş yavaş ısın· ..,. nın merdivenlerinde karşıla· 
~ il ~Şlanıışb. Çü.ıkü Ner- " Hayır, hayır.. Hüsniye Ham· mlflı. Atif B., ağır ağır ve 
ı )t 't ır kocadan ziyade ha· mm annemi tarudıg .. ı muhakkak. 
Q~ lqti yorgun bir eda ile merdiven· 
~~ ~ Y~cı vardı. Atif Beyin Bir insan bu kadar fena, bu leri çıkarken, genç kızın me-
. ~ 'b~ 1 

ve çek görgülü, kadar nankör olamaz... Hem rakını hissetti: 
~ 'tt k lt adam olması, Ner- Abf Beyde de öyle · fena bir _ Oldu bitti tekerim , 

r >, "~tılatı llranlak istikbale ait adam hali yok .• ,, dedi, artık biç meraklanma ı 
,P 'b\l G.dtlt aıalbyordu. Fakat Bununla beraber, Nerminin Ferhunde Hanımla da konuş
~ \.~. alda anı, bu bohçacı kadın kendi kendiıine verdiği bu tum, zabıtaya maltimat da ver-

'tı byorsa? Ya bunlann teminabn] li.stilnde hafif kara dim. Mesele kalmadı. Artık, 
~,~ başka ise? bulutlar, ınpheler .e kurun- çık, pz, dolq, yllrü, ej'len, 

9Gpheaiz mali rejimin zamirinde 
toplanan iktaudi ve 1tnal teşek-
küllerin ehemmiyetidir. l9te bu 
ehemmiyete binaen Gazinin genit 
kariha ve bllgiılnden doğan tet• 
kikleri neticesinde iktısaaiyat ve 
un'at &leminde en mühim rolO 
lfa eden başta çiftçi ve amele 
bulunduğu tebeyyün ctmlı ve bu 
iki zümreye Millet Meclisinde 
yer tahsiıi emrini kendisine ver
dirmiştir. Meclisin bu devret 
içtimaiyeainde her ild zümrenin 
mecliste ahxı mevki etmeleri 
pek mOhim olacaktır. Zira bükü· 
met bu iki zümrenin intihap 
edeceği mütehassıs meb'ualarla 
karşılaıacak ve binnetice nazari 
icraabmız yerine ameli bir pror
ram ile tetkikat; bilfiil başlamıt 
olacaktır. Bu iki zümrenin birin
cisi olan çlftçilitin mGtehauııı 

bulunmadığım cihetle bunların 
kendi m~yanelerlnde mevcut mü-
tehaaıılanndan çıkarac~tı meb"
uıları hakkında birıey alSyleml-
yecefılm. 

Gelelim amele amıfına: 
TGrkiyede amele •ınıfmın 

içinde kudretli iki bl:ıip mncut-
tur ki bunlann birinclal tütün, 
ikinciai maden amelealdlr. TOtQn 
amelesi ayni çiftçi ribl mOataball 
bir kuvveti haiadir. TOtüntı çiftçi 
7eti9tirir, amele de onu imal eder. 
Ayni zamanda aan'at llemlnde 
revacıaını temin etmek kudretlDi 
~6.terlr. Y alnı& amele meb'uıu 
laühap edilirken miltahaHıılarnun 
intihabı vecibeden bulunmalıdır. 

Yukarda arzeyleditim Yeçblle 
amele ..11nıfı meyanında Ud kud
retli dmre olarak biri tiltün, 
dijerl maden İfçileri var demit
tim. ÇQnktl tGtiln ltçiıi yalnız 
l.tanbul muhitinde ( 32000 ) dlr. 
Tütiln TO..klyede mazbut olarak 
( 300,000) ttıtün lfçiıi mevcuttur. 
Binaenaleyhf amele na1nına tGtGa 
lfcilerlnden intihap edilecek 
meb'uaların enelemlrde mfite
haaaıaluından tefriki J&sımdar. 
Burada mütebuıı demeldljim 
tiltün tlccarı dejildlr. Tilccar 
.. lç bir nklt mtltehaH111 detll-
lt. Matebunı demek rayrl 

mamul tütilnü mamul haline ıokan 
te onu bir ıan'at &leminde reva
cını temin eden kudrettir. Bu 
ıibl zentta ayrıca daha ban 
Yaaıflar da aranabilir. 

Oakuar, ICe~eclede ı.abaleıdıule 
•• T•ptaflllda 246 DWllU•d• Hallı 

P.,kuuııclaa t&to. lfflr' 
lsmall Hoklu. 

Bir Hocanm Vazı 
Samauoun Çartamba lcuHı 

klSylerlnden birinde camiye ai~ 
mittim. Bir boca fJ. namazdan 
aonra l>lr ayet okada. Soua 
Türkçe manaamı verdi. Hoca 
Efendinin cemaat huıurunda an• 
lattıtına ı5re cennetin du•arlan 
• kıymetli madenlerden yapıl• 
mıf, direkleri albn n ,OmGf
tenmlı, daha buna benzer bir 
takım feyler s8yledl. Vaaz •e· 
renlerin kontrol ediJme1I IOz:u
munu fU macera zannederim ki 
•ı>eyce anlatmaktadır. 

Samaı1n, 0.7.U 

Ali Çat1ıış 

Nermin koştu, Atıf Beyin 
elinden paketleri aldı. 

- Aman, yav8ft diyordu o, 
bu fite kınlmasm, boa bu ak
ıam mllsaade e~eraen biraz 
demlenmek iıtiyorum, keyfim 
çok yerinde. 

içeri girdiler. Ahf B. mut• 
fakta çalqan Hnıniye Hanıma 
aeslendi: 

- Gel bakalım, fU paket
leri al, bana güzel bir meze 
buırla bakayım! 

BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: Meliha Avni 

Falcının 
Piraye elinde birkaç kitap 

hızlı hızlı koridordan g~çen 
arkadafınt kolundan yakahya
rak yol vermiye başladı: 

- Kuzum Naciye L Canım 
Naciye... Haydi artık vaadini . 
yap 1.. Ne olur beş dakika 
içeri gel 1 Eğer bu defa da 
istediğimi yapmazsan sana 
çok kıralaçağım. 

Öteki nazJamyurdu : 
- Vallahi bu akşam kabil 

değil.. Hazırlanacak birçok 
vazifelerim var.. Haydi insaf 
et.. Y ann akşam iıtediğini 
muhakkak yapacağım. 

Piraye nerde ise ağlıya
caktı.. Tekrar uzun uzun yal
vardı. Zavallı kızcağazın Uzül
dtığlinll gören Naciye dayana
madı.. Beraber odaya girerek 
kapıyı kapadılar. Naciye büyllk 
bir emniyetle cebinden çıkar· 
dıfı i.kambil kiğıtJarını ma
llUUD tlatune d6ktn. Gözlerini 
tavana dikerek ıordu: 

- Ne iıtiyoraun? 

- Sarı11n bir erkekle ea-
mer bir ku. 

lakambil klğıtları garip te
ldllerde tarandı.. Karıştı, niha
yet laepal aıraya dizildi. 

- T abil tuttuğun bu esmer 
ku HDIİn.. Sarııln erkek te 
'"filin.. Ha ifte.. iyi dinle 1 
Sm bu adamı çılgın gibi se
Yiyomm.. 

- O beni ? . O beni sev
miyor ma71 

- Dur acele etme f O da 
lleDİ MYIDİf.. Amma çok MY

mit ağlallllf.. AtlamlfSJD .• Be
raber unutulmaz gtınler geceler 
y&.•mıpınum. Sen onu bili 
1e'fiyonun, fakat nafile, o 
HDdea de bıkm11 artık, timdi 
lmmral bir kılla aevişiyor. A.. 
A... Neler (6rtlyorum... Bu 
adamm karım da Yar ıaliba .• 
Ya Yar.. Muhakkak Yar.. itte •• 
itte canım f&teriyor. 

Piraye birçok falcılara git
-., fakat ba kadar dojru 
llyliymine hiç t ... dnf etme
mifti. Heyecaadan kıalan bir 
...ı. .Wamıya bqladı. 

- Ne ya payam Naciye? Allah 
qlana bana yol rhterl bu 
çaplan herif beni deli edecek. 
Saadetimden uıaldqbm. Genç 
bir nifanlam vardı, mes'ut ya
tıyorduk, bu aan yılan insafsız 
bir riizglr gibi aramıza girerek 
bbi birbirimizden ayırdı, tim· 
dide beni ihmal ediyor. Ona 

fazla ma16mat Yermeıinl bek
lecll. 

Abf Bey ellerini genç kwn 
iki kolu Gstftne koyarak, ya
nm ve mlişfik bir kucaklama 
ne dedi ld: 

- Sana timdi kıuca anla· 
tayam da ıonra daha fazla 
maldmat veririm. Bugiin doı· 
dotnı IİZİll eve gittim, Fer
bunde Hanımı ıördllm, evveli: 
•Merak etmeyin, ıize Nermin
den haber ıetiriyorum." De
dim, beni met-akla, fak at biraz 
ıoğuk kartıladı, "oturun!,, bile 
demedi amma ben oturdum, 
kim olduğumu anlatbm: "Ner
min benim yanımdadır.,. Dedim. 

.. _ Ne mllnuebetJ dedi ve 
kqlaruu çatb. 

Kerameti 
herkesten, her ıeyden kıska
nıyorum.. Seviyorum, çok se
viyorum onu. Allah aşkına 

kurtar beni bu dertten.. Öle
ceğim yoksa. 

Aradan seneler geçmişti. 
Bir akşam vakti postacı Na· 
ciyeye zarif bir kart uzattı .. 
Bu bir düğün davetiyesi idi. 
Naciye hasta olduğu için gi
demiyecekti. Güzel bir gUI 

buketinin arasına sıkıştırdığı 
ıu mektubu arkadaşına gön
derdi: 

Sevgili Piraye ; 

En mes"ut gilnilnde sana 
geçmiş bir hatıradan bahsede
ceğim. Yirmi Uç nisan çarşam-

ba akşamı baktığım falı bil
mem hatırlar mısın? 

O gece iskambil kiiğıtlanna 
bakarak maceram anlatışım 

ıeni hayretlere düşürmüştü. 
Sırrım kimse bilmediği için 

faldaki kudretime inanmıştm. 
Saf, temiz bir aşk izdivacı 

yapbğını duydum. Bu defa da 
yoluna düşman falcılar çıkar 

da saadetine engel olurlar diye 
aana faldaki kerametimi an

latacağım: Piraye, ben senin 
ıevdiğin Ali Beyin kansının 

en yakın bir dostu idim. Za· 
Yallı kadın kocaaımn seni çıl-

gın gibi sevdi;ini biliyor, sen
den gelen mektuplan filan 
yakahyarak bazı bazı bana 
okuyordu. 

ikinize de çok acıyordum. 
Nihayet yapbğım tecrUbede 

muvaffak oldum. izzeti nefsini 
parçalıyacağım ı&yl~diğim ada-

mı unutmıya çabfırken gilnler
ce, gecelerce dizimde göz yafı 

dökttın, fakat dökülen göı 
yaşlanna yine bir gUn bera· 

ber gülüşmliflllk. Ali Beyi ka· 
nsına bağışlıyan ıana da mes'ut 

bir i%divaç temin eden yalancı 
falcı tavsiye ediyor. Sakın bun

dan sonra falcılann kerametine 
inanmam 

Oıktıdar 
HALE SiNEMASINDA 

iKi KIRMIZI GÜi. 
Mümeuili 

SIAE HAID 
ilaveten 23 Nisan 1931 Ço

cuklar Bayramı filmi. 
Programlanmız Cumartesi •e 

Çarpmba gfhıleri değişir. 

kendiaini yab mektebine ver
mek Utemipiniz, bu da onun 
pek içine dokanmış, ertesi giln 
alqama kadar hep bunu d1i
ıtınmil1t eve gelirken sokakta 
hafif bir baygınlık ie\lrmiş. 
Başına llç beş kiıi toplanmışb. 
Ben yanına gittim, kendisini 
aldım, bir otomobile bindir
dim, tanıdığım bir yaılı Hanı
mın evine götürdüm, bana 
derdini açb, ağladı, çok mü
teeair oldum, bundan sonra 
kendisine bakacağımı temin 
ettim, alıp hemşirenin Kadı
köyöndeki aparhmamna gö· 
tUrdilm. Yakında bemıire de 
gelecek. Hoş şimdi de yalnız 
değil. Yanında akrabamızdan 
bir ,.... Hanım ..... 

Sonra Nerminle odaya gir
diler. Genç kız, Abf Beyi& 
çok yakınında daruyor, 6m· 
rtınde biç kimseden görmediği 
tefkati daha iyi hissetmek için 
ceketinin yakalannı hafifçe tut· 
mak i.tiyordu. Fakat bundan 
çekindi Ye Abf BeyiD daha 'il bunları hep lihıdn· tulu, endiıeler Ye korkular keyfine bak 1 

~~~~~~~~~J_~~~_:_ ________ .-:-________ ___ 
.. - Efea•Hm, cleclba, m ( Arkuı TU) 



_ 8 Sayfa SON 

14 mayıs perşembe akşamı 
tam saat 9 da 

KO_L T_U_K_, _A_Y_A_K_,_T_E_R_V_E __ K_O_K_U_S_U_N_D-=-A=-N-=---" HIDROL ,, i:r~=~:~ ~!çl:c!:'~d! 
TAKSIM MEYDANINDA 

BER • lllR 
4 KARDEŞLER SiRKiNiN 
ilk Muhteşem Müsameresi 
Fransız hayvaoab vah.tiye 

mtırebbilerinin resmf 
pmpiyoolan 

Paris matbuatmın bazı 
yazılan: 

BEn · IDlll 
SiRKi 

Parlste 1929 aeneai 15 ha
ziranından 21 ağıutosa ka
dar kalmıt ve emsalsiz bir 
muvaffakiyet kazanmaşbr • 

"L'amie du peuple" ga• 
zeteainin 11 temmuz l 9'l9 
tarihli nilshuından: "Bu se· 
ne Fransada büyük bir tur
ne icra eden BEN - AMAR 
sirki teşkilatında yeniden 
ıslahat ve tekemmülit icra· 
sile Parise avdet ediyor. Bu 
suretle temaşakirana aumi 
konfor ".'e tamamen yeni 
temsiller temin etmektedir.,, 

)ean Coupan 

~~[~~!o~.~~~~~TASI ( 
En rahat ve "• 
Temiz lokantadır. 

Aynca 1 liraya :.i ye
mek 1 tatlı J içki 
kahve ve bahşıp da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 

1 VAPURLAR 1 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Konya - Tilrk • Antalya 
Mersinden 

Mersin • .. ·Ayvalıktan 
• Cideden Aydın • ., 
• Mudanya Bursa • ,, 

Gemlikten 
Feyaz • ,. • Bandırma-

dan 
Daçya • Romanya - Kh

tenceden 
Ganimedes • Holaoda- Kh

tenceden 
City Of Oktford • lngiliı -

Londradan 
La martin • F ranaıı • Bey

ruttan 
Bnlent - Türk • Rizeden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Mahmut Şevket Paşa· Tllrk· 

Antalya Mersine 
Marmara - Tnrk - Mudanya 

Gemliğe 
Güzel Bandırma • Tllrk -

Bandırmı a 

Seyrisefain 
Mekez acentesi: Galata köpril 
&şr B. 2362 .Şube acentesi: Slr
keclı Mühürdar zade hanı 22740 

lzmir sür'at P. 
(GÜLCEMAL) vapuru 10 

mayıs Pazar 14,30 da Gala-
tadan kalkarak İzmire gide
cek ve çarşamba sabahı 

gelecektir. 

Perşenıbe günle?'İ yapıl

makta olan Karabiga pos-

talarımız 10 mayıstan itiba
ren pazar günleri yapıla

caktır. 
e-.;.: 

.. l:Mnl Gaalcıllteta .......... 
bbeb<ısl-C!ıa .... 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKASI 
ıs r ANBUL ŞUBESi 

İdare mrrkni· ANISTERDAM 

Mezun s,.rmay i: 
25,000.(l()') FL. 

Yeni Çıkan Ali Zümrüt 
8 A H Ç E YALOVA KAPLICALARI 

BOMONTI RAKISI 
Teerlbe edinls. EmHll araaında a.. nefaaette hiç bir rakı yoktur. 

Kilosu 200 kuruştur. 
ı; ı 2;, 300 , SOO , 10000 gramlık ıifelerde 

60 -nAr9 "1r kuru .. ublıyor. 
Her yerde arayınız. 

Istanbul Tramvay Şirketi 

Tarifesi Evkat 
931 senesi Mayıs 10 uncu gününden itibaren 

ilim ahire kadar muteberdir 
Birinci Son 

No. Hutut tfareket -; asıla Hareket Hareket 

10 Şişli-Tünel 
1 
Şişliden· Ttinele 3,6,9 6,00 24, 12 
Tünelden -Şişliye ,, 6,26 24,38 

1 1 Kurtuluş ı Kurtuluştan - Tünele JO 23,00 23,30 • 
Tünel Tünelden - Kurtuluşa " ~.30 24,00 

12 Harbiye ı Harbiyeden • Fatihe 5, 1 u 6,09 l, 1 O 
F atib Fatihten - Harbiyeye ,, 6, IO 1, 1 O 

14 Maçka ı Maçkadan • Tünele 30 2 t, 1 O 23,30 
Tllnel Tünelden • Maçkaya .. 21,30 24,00 

11 
15 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 

111 Sirkeci Sirkeciden-Taksime 

16 Maç k a-ı Maçkadan-Beyazıta 
Beyazıt Beyazıttan·Maçkaya 

18 T a .ks i m- ı Ta~imden-F atihe 
F atab F atabten-Taksime 

4,6 
10 

6,9 
14 

15 
30 

7,35 21,05 
6,51 21,30 

6, 15 24, 12 
6,08 23,23 

7,37 
8,23 

20,22 
21,08 

19 Kurtu luş- ı Kurtuluştaq Beyazıta 6, 13 
Beyazıt Beyazıttan•Kurtuluşa 17 

6,15 
7,05 

22,36 
23,26 

Beşiktaştq. - .Bebeğe 
Beşiktaştan • Emin6nün. 
Bebek.ten· Eminönüne 7, 13 

5,34 
5,44 
6,00 
6,06 

24.30 
24,30 

1, 15 
1, 15 

. n a-... • ı.111 .. 1 Emin6nünden - Bebeie •.5 
" - ~iktqa 

Bebekten· " 

g 2J Ortakty-AkHraJ ı Ortakiyden • Aksaraya 
Aksarayd111 • Ortaköy., 

34 Beılktq _Fatih ı BeşİktaftaQ{1 Fatihe 
Fatihten - Beıiktaşa 

32 Topkapı -
Sirkeci 

3'1 Y edikule 
Sirkeci 

Aksaraydan • Topkapıya 
T'opkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 
Topkapıdan • Aksaray& 

Aksaraydan-Y edikuleye 
Yedikuleden..Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikiıleye 
Y edilruleden-Aksaraya 

10,16 5,45 
20 5,56 

9,18 6,00 21,52 
6,46 22,38 

5,13 
6,12 5,34 
20 6,10 

5,11 
6,9 5.33 24,00 
12 6, 13 24,40 
20 1,20 

. . . . . . . . . . . . . . . 
NEŞ'E, SIHHAT, GENÇLi 

KA YN AGI 

A iLDi 
........... 

Oteller:60 kuruştan 5 liraya kad 
T abildut 225 - 450 kuruştur' 

( Sabah kahvaltıeı ile ağle ve alqam yemekleri daJail ~ 
Üçüncü sınıf otellerde yemek mecbuıf 

değildir. 

Vapur Ücretlen·. Bi~in~i mevk~ 30 kuru• 
• İkıncı mevkı 20 kurut 

-------------------Her türlü malumat için Y A L O V A ' da 
Müdürlüğüne veya İ S T A N B U L D A 

Umum Müdürlük Kalemine müracaat: Tel. 

Balıkçılık Müfettişliğinden : 
. Baltalimamndal.i Balıkçılık Enstitfisllnde iki yatak ~ 

bır yemek odası ve bir salon için lüzumu olan ki 
l~v~~o -~eme~ masa ve iskemlesi ve saire bugtinden iti 
yırmı gun muddetle münakasaya vazedilmiştir. Milnakasa 
olacaktır. ılf:ıyısın yirmi ilçUnca cumartesi günii saat on 
ihalesi icra kılıra<'aktır. Talip olanlann % 7,5 teminat 
lerile yevmi mezkurda komisyona, nümune ve şartna 
görmek üzere Galatada Deniz Ticareti MiidilrlOğü bi 
Balıkçılık Müfetti~liğine müracaatlan. 

-

üyükTayyar 
• 

pıyangosu 

4üncükeşide11mayıs931dedl 
BÜYÜK ikramiye 
45,000 L İRAD Ilt 
AYRICA: 15,000 12,()()0, 
10,000, 8,0 Liralık ikramiye 

Doğum ve kadın hastalıldan 
mlltelıassısı 

Tediye edilmiş ~r...ı·nMy<:>"i: 

5,000,<XJO FJ J. 1 
~ . -· Akaaraydan Edinıekapıya 7 5,20 

Edimekapıdan Sirkeciye '4 5 50 23 10 

VE: 35,000 LİRALIK BiR 
MÜKAFAT VARDIR 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

f htİ) at akç:esi: 3,2.50.000 FL. 

Galatada Karaküy palaata Telefon: 
Beyoğlu 3711-5 lstanbul tili tulııc•I: 
"Mcrlıe& Postanesi lttlıallnde Alla

lemci han, Telefon: tat. S69 

Türbe, eaki Hillliahmer binua 
No. 1 O Telefon İıt. 2622 

.- Vaaiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

icarı 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyilk bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksu'lıx 
Proteatolar mi•li garillmemit bir aüratle gider •• 

TÜRKLER İÇİN 
Kobylılda 

ALMANCA ôGRENME USULÜ 
lıHlelllfterl: 

HERMAN SANDER TAHSiN ABDI 
Aha• llsam mlltehauu ,,. laalr erkek U.MI Alaaaea 

muallimi •ualffml 
Sene 1930 

1 Ciltte 5 Kwm Fiab 251 Kr. 
l.tanbulcla Hlmtltabiat matMaaıadaa ara 

' ' Sirkeciden -Edimekapıya 6 23 ıı2 "" .. . ""'• ... ~ Edirnekapı 

Edirnekapmdan - Aksaraya l).t 19 ..... 

ITRIYATI 
Kibar sınıfın nişanei zarafetidir. 

Hakikf kolonyalar, zarif losyonlar, 
nadide ekstre ve parfönlcr 

Bütün çqitlerini lıtanbul Yerli mallar 
pazarında bulursunuz 

Toptan Satı~ Merkezi: Sirkeci Yalıköşku Caddesi 
Mühürdar Zade Ham No. 19, 20, 32 

ÜKÜFE ITRIY AT FABRİKASI 

125 Kuruş Yüzü ile Kuş tüyü Yastık 
i•tanbul'da Çakmakçılar'da Kuttüyü fabrikaaında yiizile tilte 

12 liraya, yGzile yorl'an IS llraya, yatlıboya yaatık S liraya, kut· 
t6y6nln ldloaa 12S kuruştaa h.flar. KattüfGn• mabau• kumatlar 
tok uea aabbr. Tel. iat. 30'lJ 

Patoloı, Bakteriyolog 

0r. M. Lutfi 
GÜLHANF. SERIRIY ATI 
MUALLI MLE RI NDEN 
Dahili, ve intani hutalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali uddeıi 

Yiliyet karıısı 1 S No. 

Muayeneh-•: 1 elefen latanbıal 2323 
lkametrlha 1 .. n 2"6 

DR. SEMİRAMİS EKREM. H 
Çocuk haatahklan mütehaasıaı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hadaneıi kulak, boğaz 

burun hHtalıklan mütebauıaı 

Beyotlu Mektep aokak No. l 
T eleion Beyotlu 249'. 

Dr. A Kuilf1 
Zührevi butalıkları ~--! haneal ve elektrik l!bol'd ,.,-. 

ı Galata, Karaköyde blrekfi 
•ıraaında No. 34 

eflnl, :il)asl, Handls n U.lk I 

ld.,.. ı 1.tan.;;-Nıana .... ....,. 
Şeref aokaiı 3! • JI -Tele''"" latanbul • tt'JOJ 

P•lA kutusıa: latobıal • J'~off~ 
TeJr.ai: latanbıd ı;Or• 

ABONE FlATI 
TORKIY! - 8~ 

1400 ıu. 1 s... 
7SO • 6 A1 
400 .. 1 • 
ısı> .. ı ., 

rJl!ll'ı ·-· "" . fll/I ~ 

GeloHvralc ırerl .arll•e_t ..... 
baelantu .... ıa111et -

U~·'ul mildir: Holil ~ 


