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SON POSTA 
NIN 

TOMBALA 
S O N P O S TA Halkın gözüdür: Halk bununla gorur• 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
S O N POST A Halkın dl 1 i d i r: Halk bununla söyler. 

Ogunız 

Kupon: 39 

Bir müddettcnberi de
vanı eden ( Oluç Ali Re
is) tefrikamız yakında 
bitiyor. 

Bu tefrikamızın yerini , 
Osmanlı Saltanatının çok 
canlı ve binbir entrika ile 
dolu bir safhasmı ihtiva 
eden yeni bir tefrika 
alacaktır. Bu tefrikamızın 
adı (Üç Kadın Salta
natı) dır. 

Sarayda , mevki ve 
ehemmiyetlerine göre ay· 
rı ve muhtelif dere· 
cede rol oynıyan üç g:ıy-
ri Türk Saray gözdesinin 
millet işlerindeki tesirle
rini gösteren bu yazı, 

herşeyden evvel bir ibret 
dersidir. 

Cumartesi Başlıyor 

. '} . 

. .. .. 
rını Artık Yırtabiliriz ... 
· " lrtiıa ,, meselesi denmekle şöhret alan barut inhisarına alt 

bir rüşvet me•elesl vardar. :Vaktile bu hadiıe münaaebetile bazı 
klınaeler tevkif edildi. Sonra kefalete baflanarak serbest bıra• 
k,Idılar. Bu maznunlardan .biri de aVtıkat Neaim Muilyah BeydL . 
Geçenlerde Beyrutta vefat etti. Birkaç gün evvel de bu mesele• 
nin takibi için Adliye harekete ıreldi. Muhtelif kimselerin lıtln
takı için kendUerine tebligat yapıldı. 

Bir senedenberi unutulmuş gö
rünen bu meselenin içyüzü hak
kında dün bazı malumat verdik; 
bugün neşriyatımu:a devam edi· 
yoruz~ Bu neşriyat, birkaç yazı 
silsilesi teşkil edecektir. 

Dünkü yazının hulasası : Aslan 
Fresko .mahdumları, Basat bira• 
derler, Ibrahim zade Lutfi B. ve 
Nas biraderler bir şirket teşkil 
ederek av tüfekleri ve fişek 
satış inhisarını alınış, fakat şart
ları ağır bulduğu için Avrupah 
bir sermayedar grupla anlaşmıya 
teşebbüı etmişti. Fakat muvaffak 
olamamıştı. 

* Barut lnhisarmı Nasıl Aldılar? 
Bu esnada yine kanunu 

mahsusla bir şirkete devri ka
rarlaştırılan Barut inhisarı 
müzayedeye konulmuıtu. 

( Devamı 3 üncü sayfada ) 

Barut inlusar idaresinin T• 
panedeki satış mağazası 

·-.----------~~~ . 
Tütüncülere Yardım Kararı Piya-
sada Çok İyi Bir Tesir Yaptı 

. Hükumet tütüncülerin ban~ 

kalarda rehin altında bulunan 
tütünlerinin satın alınmasına 
karar verdi. Karar mucibince 
inhisar idaresi tütünleri alacak'., 
paralarına mukabil, üç senede 

ödenmek üzere birer bono 
verecektir. Bu kararm alınma• 
sına sebep tütüncülerin mliı· 
kül vaziyetten kurtarılmasıdır. 

Dlin, bu karar hakkında 
[Devamı 2 inci ·nyf amızda [ 

· ... Seyahate Çıkacakmış,, 

Kaptan - Şişman Beyler ..• Kuzum, 
konuşmayın, batacağız 

Gaır;eteler 

güverte kenarında 
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[ Halkın ~si l D A B 1 L 1 B A B E B 1 B B 1 Günün 
Şarktaki Tahrikat •L--. -k-. ____ R ____ p __ Ç_f_l--C-.---G _____ ... Frengi Hakkın 

Ve Halk evı! 1 eşit ş. i t iği ına-j ünün K 
Şarkta yine bau tahrlklt Bugun ti . 1 y .. .. N d. ? Zabıta Fnnri 

0.!!f.~!~n~.ı{ ( 
yapılıyor. Dün bu müna- G l. ye nın ç uzu e ır 17ak'aları Gougerct dfin Darillfiiının k0~ 
ıcbetle haıbOhal ettlfimlz e l90T V. nnı saionunda frengi hak~ f. 
Jdm.eler n halk, bize !na Franıızca bir konfe.ranı ~""' 
münaaebetJe a1ı6ıdakt Son Formu Bilinmemekle Katil Rızanın Kız Kardeşi Emine Anlan yor ı Karmanyola, Tecavüz, bilhı11a 4unları aöylcdi: ·cı-' 
al5derle fiklrlerlnl ifade • Beraber Kolay yenile- "Mehmet Kahya Bana Sataşırdı, Ahırda Dayak, Cerh Ve - " Franaada fuht bari ~ 
ettiler : k H D frengiye pek az tesadüf ~!f 

Zihni B. (Kasımpaıa, Şeyla bilece asım eğildir Beni Rahat Bırak~azdı." H ı r s ı z l 1 k 1 ar Fuh~tan ıonra hutalığın .ı~ 
Veli sokaiı 18) • Şehrimizde Fener - Galata• tinde alelümum en mühiı11 1' 

- HUkdmetimiz tiddetli ted- r Baıtarafı J inci sayfada ı Manav Cemal Efendi, ev\•elki ler: Sütnineler, çocuk bakl'' ; . 
birler almalıdır: Şark hudut• auay kombinezonu ile ikim~ Miiddeiumumilik evrakı altınca mtiıtantik Süreyya Beye v~ alqam karııile beraber Tarla· hizmetçilerle cehalet. sefalet tt 
lanmız:da ikide bir tahriklt yapmak üzere gelen Bulgar fh d d d ba•ında biraz gezmic, evine lüks ya .. amak ar:ıuıudur. Frı" ~ miştir. Tahkikatın son sa ası cinayette Uıı e yaz: ıiımız y ., ... ,, 

yapılıyor; tabrikltçılann lran f8mpiyon takımı Leviıki bu d6nerken önüne birisi çıkmaf, da frengiliJerin tedavisi içi• .l,t' 
dil T k · d d gibi kadın parmag· ı bulunduğunu· göstermektedir. 1 U k ~r> araxiıinde ke.n ·erine 11ğına- cuma a sım ita yomun a kadına tecavüz etmİJ. Cemal pan er er açılmııtır. za r ~ 

lr F b h ·ı Katil Rızanın hem•İresi ayni ,.iftHkte aag· ıcıhk yapmaktadır. d ı ı ı dıf1" · _J cak yer bul malan an hllku- ener a çe ı e çarpıfıyor. -s ~ Ef. mukabele edince işi tol<a- ~ o up para an o 111• • r-
metinin bunlara milaaadeklr Bu karıılaımalar bilha11a Emine çok güzel bir köylü dilberidir. Ahıra inekleri sağmıya da bindirmiş, bıçak çekmiş, dispan erlere i'elemiyenlerill 
davrandığım dtışilnmiye ıaik komıu Bulaaristarun ıampiyon gidip gelirken Mehmet kahya ile tanışmıoz.tır. Emine sağıma - da k kt paraları bile tedarik edilirt. ı,rı' 
olabilir. • -r vuracagı sıra so ·a an ge- McmJcketimizde ha•'"' 

Bize dolt: olduklannı ıöyli- takımile yapılması itibarile çok ekseriya ah1rın tenha bulunduğu zamanlarda gitmekte ve Meb- len bir polis ıörüp kaçmıya ha1talıkları hakkında te11e ~ 
yenler doıtJuğa yakışan ha· dikkate değer. met kahya ile rahat rahat konuımıya vakit bulmaktadlJ'. baılamıı, fakat tutulmiıftur. etmeleri için mühim teıkUlt pi 
reketlerde bulunmalıdırlar. Yalnız enelce takarrOr et- k d k L-.a. Bu adamın adı Abdullabtı. eude getlrilmfttfr. Ayni uoı• ~ 

._ tirildiği veçhile bu cuma F e- Eminenin bu hareketi ar eıi Rızanın n~rı dik atini ce}uep * ıarlatanlıkla mtlcadele edillll~ 
Necdet İzzet B. (Sultanah- nerbahçcnln oynamuı gOç miyor değil, fakat kihyaya ve hemşiresine fazla itimadı b6yle Sabık Edime mektupcu~u tedir. Şarlatan doktorların btıll' 

met, Mehmet Pı. yokuıu 17) olacaktır. lzmir maçlarından bir ihtimalin varit olmasını mllmkiln köstermemektedir. SOo Recai Nlb:het Bey, aileı e talanna yaland•n reçeteler 

- Şark villyetlcrimizde yorgun avdet eden Fener mu- zamanlarda çiftlik ve muhitindeki dedikodular Rızayı teceastıae birlikte ainemadan çıkm ~. yu;;~r~ .. förül~üıtü~ gi r1-I' 
ecnebi ve Knrtlerin tahrik&- hacim hattı bayle illa bir ha- bu ıırada bir otomobil kadıı. a r u umet nin en lıff 
bnı en ıeri bir ıekilde ve ıevketmiıtir. eadelesinde mecburi aertlfi b~ 
ebediyyen bertaraf etmelidir. ıunla ka111lqmak için klfi Bir ilin uıaktan ahın taraasut etmiı. Hem9iresi elinde ıUt hafifçe dokunmuf, geçmiı, kabul ettiğinden dolayı te·Jifı 
Yanı• bu m••cleyı· geni• mı"k· derecede istirahat edemiye- k ah araba durdurulmak lstenmiı. ederim. Bizde bu lhtiyarı1_.. - ....,, kti F _ı ı k bakraclle çıkmış, çeyre aaat ıonra da Mehmet klhya trı 1 · d b" d k k R · F 1 11 Y yasta tetkik ve bir daha ce r. aua o ara per- çın en ıra am çı ara ecaı rengiyi batkalarına atı ıy• .-

ıembe geceai Fenerbahçenin terketmiş. Bir genç kızın uzun mnddet ahırda Mehmet klhya Beye yaklaşmış: muhakeme ve hatta aı•~ 
ntiksetmiyecek tekilde &'6m- balusu da vudır. Oyuncular b k 1 . . il R h • ·-ı B d . etmelidir. melidir. ile baı ata a matını ıyıyc a met ıaymıyan ıza, emııreaıw - en memurum ernıı, 

._ İzmir seyahatinden aonra bir ıurguya çekmif, tazyik etmif, bir iki de vurmUf, aihayet ne diye beni yolumdan ahko-
Ahmet 8. (Befiktq Yeni de senelik balolarına giderler· yuyonun? Az ıonra Recai Bey 

mahalle, Ihlamur caddesi 71) ıe daha çok yorulmut ola- Emine hakikati itiraf etmif: Bana Mehmet k&bya aatqıyor cebinden ( 135) lirasıwn kay-
- Zlhiren Kürt ve Ermeni caklardır. demiş. Ondan aonra da cinayet tertibatı hazırlanmıtbr. bolduj'unu görerek polise 

=~::::r.cr;:~ad!ö~;:d:e :.~ Bunlan dilfUnerek tertip Emine Hanımın Söylediklerine Göre müracaat etmi~ir. 
Jışan beş, on kişi cu Yeya heyetinin ıırayı dejiıtirmeai 

Y ihtimali vardır. Yani cumaya Dün bir muarririmiz Emine mıya giderdim. Mehmet kAh- Havyar hanında zahire ta· 
bu devletin hesabına çalışan Gal d F aff k h d b • b kl ciri Mehmet Ef. otomobil ile hainlerdir. Bunlar, aslen Türk atasarayın, pazara a e- Hanımla g&rllımiye muv a ya ergiln ora a enı e er-
olan ve fakat her nedense nerbahçenlo oynamuı mftm- olmuştur: Emine siyah uzun miş. Bir gün bana taarruz Baltalimamna kadar gitmi~. 

kn d.. A F b af k Orada arabadan iomİf, yaya kendilerine Kürt denmiş olan n ur. bir çarıaf geçirmif. yağyıa etti. akat en muv a at 
vatandaşlanmııı kendi haıis Leviıkinin ıon hafata1ar kırmızı yiln çorap tizerin~. Cle etmedim. Bu her gidişimde 0

1 
laraktu İstinyeBdeki edvini!1 ünyo-

menfeatlerine alet etmek içindeki (formunu) bilmiyoruz. bir listik giymit uzun ıalvaf2 tekerril.r ediyordu. Neticede unu tmuş. u aıra .ı un e 
l,.in tahrike yeltenmektedirler. Maamafı'h ••aıında kuvvetlı' lf" d f f bir adam çıkmlf, bıçağını çek-.., - lı uzunca boylu, mlitenasıp · Uç e a bana enalık yapmıya 

Fakat kardeşlerimiz cllm- olan bu takımm biıimkiler mıt ve: 
huriyetimizin feyzini ve endamlı, beyaz ve kumral saç· muvafık oldu. - Eller yukarı! emrini ver-

tarafından kolaylıkla yenile- l b. kıt l" k d B. d · E · H h · · · · mensup olduktan yüce Türk ı ır uyu ızı ır. ıra en• mıne · mu amr•mwn miş. Mehmet Ef. ellerini yu· 
milletini diişünere1c ve severek miyeceği ıimdiden tahmin nin akibetini dilşündüğü için - Pek iyi ilk defa tecav6ze kan lcaldırmış, meçhul adam 
bu melunlan cilmhuriyet kuv- edilebilir. olacak çok ağlamış. göi1eri uğradığmız zaman biraderinize da cebinde ( 25) lira bulunan 
vetlerile birlikte muhakkak S V 13 A kızarmıştır. haber verdiniz mi? Sualini ce- cftzdanım almış, gitmiştir. 
ezeceklerdir. ene e Y Muharririmiı ıormuıtur: vapııi bırakmıtbr. Bu işi yapan adamın kireç 

* - Emine H. kahya size ne ir amelesinden oldnğu anlaşılmıf 
Cemil Bey (Beyoğlu, Sakız- C.emiycti Akvam Müta- ? E Tıbbı adli meclisi dlin geç ve tutulmuştur. 

ağacı, 14) yaptı, anlatır mısınız J?lİfte vakit Emine Hanımı muayene 
_ Buolann gözlerini kör tahassısı Bugün Kon- bir lihze tereddütten sonra etmi~tir. hakikati tenvir edecek ortadan kalkmıı olacaktır. 

etmelidir. Birkaç ecnebiye sa- fcrans Verecektir. içini çekerek ıunları söyle- olan raporu bugün Adliyeye Behçet Bey Diyor Ki: 
blmıı hainleri ordumuz herhal- miştir. verecektir. Emine mevkuf Dün bu huauata Tütün lnhi-
de yakında ezecektir. Akvam cemiyetinin takvim - Ben ahıra inekleri ıağ- değildir. aan Müdürü Behçet Beyle de 

M b B (B d Y kcmitesi mUtehusıss M. Kota-e me ey an ırma, u· görfitlilk ve şu İ%abab aldık: 
kanmahalle, Alibey ıokağm- vort bugUu Darillflhıunda bir Tu·· tu•· ncülere yardım Karan Piya- .. _ Hftkümetin kararı he-
da 14) konferans vererek aenenin 13 nüz bize bildirilmedi. Gelir 

- Bu hainlerin tepesini aya taksimi meıeleaini anlata- sada Çok iyı· Bir Tesir Yaph gelmez, tabit, bize dftşen va-
delmeli. cakbr. meyi yerine getireceğiz. Ha-

Mahmut Be: (Sirkeci, İzmir M. Kotsvort 40 ıenedenberi (Bat tarafı 1 inci uyfada) 1 ecnebi tirketler hemeD hanır k6metln bu işte varmak iate-
rteli 34) ıenenin 13 aya tak.simi fikrin- ~tün tnccarlan!°~zda~ . bUJla· kete gelmişler, birçok mallan diği gaye, tlitllncülerimw mnı-

- Ben Tibrizden ayrılalı de olduğunu, bu fikir etrahn- rile görüıerek fikırlenm aldık. talip olmuşlardır. ldll vaziyetten kurtarmak 
(14) sene oldu. Memleketin da on senedenberi propaganda Bunların söylediklerine göre, Bununla b b &atftn t olduğu için mümkiln olduğu 

l d h k · b d' .. · k era er "u a- k d h. '-• b. · ahvalinden, ora ar a ne oldu- yaptıg· ını ve 50 den fazla kon· fi 6metin u ıon ver ıgı a- . 1 . . b k b. d. el • a ar ımaye1U1r ır vazıyet 
.. d h b d d .. ·ı· k . b tı• 1 cır ennın aı a ır en 1f en 1 h k gun an a er ar egı ım. ferans verdiğini ıöylemiftir. rar ço ısa e ı o mut ve dı • l h. . . • a acağımıza ıtıp e yo tur." 

Hükumetimizin ve mille· B . 1 kendilerini çok memnun bırak- var r • n ııu ıdaresınm aabn Talimatname yapılıyor 
timizin huzurunu ihlal e - u ıatin an attığına göre mışbr. Diğer taraftan bukarar alma i~i~de kendilerinin men· 
den bu mel'unlann beynini 13 aylık ıabit takvim timdiden etrafındaki haberler dün piya· featlennı koruyup koruyamıya· Ankua, 9 ( H.M. ) - Mer
patlatmalıdır. Bu komitelere Almanya ve Amerikada sanayi da fayi olunca, bugüne kadar cağıdır. Eğer inhisar ldareai bun Ultilnler hakkındaki aon 
ikaı mel'anet için zemin ve za· erbabı tarafından tatbika bat- biç ahcı vaziyetinde görünmiyen himayeklr. bir vaziyet alabilir- karann tatbikı için bir tali-
man vermemelidir. lanmışbr. ve pek az fiat vermek istiyeo ıe füttınclilerin mUıldll vaziyeti matname hlllrlanmaktadır. 

Fare Mücadelesi 
Kastamonu, 8 (A.A.) - ~ 

farelerilc yedi koldan mOcıt ı/ 
ye karar verilmiıtir. Bunan"" 
halkın mükellefiyetine de Dl 

at edilecektir. 

Haliç Şirketi Ziyanda 
Haliç ıirketl ziyan etti~ 

ileri ıürerek ba:ıı ıcferleriııi ~ 1 
etmiştir. Bir rivayete g'Öre 9irıJ 
vapurlarını hGklimete •'' 
iıtemektedir. 

Ankara Treninde Kaı• 
Ankara posta treninin to~ 

motifi evelki gün DoğatJÇ -.; 
Geyve iıta1iyonları arasuı"cW ~· ' 
·dan çıkmı4, nüfuı uyiaU O• 

mıJbr. 

Alman Polisleri gitl; 
tİ' 

Cuma srünündenberi ~oJf' 
mi:ıde bulunan Alman I' rt 
heyeti dün akşamki trenle tı• 
ket etmi4lerdlr. ; 

Sanayi Sergisi Bugün Açılı1J 
S "''" Ankara, 9 ( H. M. ) - • ~ 

aer1rlıl bugiln aaat Oçte B•f"e 
tarafmdan açılacaktır. , 

Tıp Talebesinin Kongresı 
Çok Hararetli Oldll 
Tıp talebe cemiyeti dQn •~ 

Tilik ocatında hararetli bir .~ 
1rre aktetmi4tir. Heyeti 1 "JJ 
intihabından ıonra Rui111 JI 
Beyin ne4rettitl bir ris•1tit· 
dolayı teeHilr izhar edilırılf 

T evlik KAmil Bey ,,-
Sofya elçili tine tayin ol".~ 

Terilk Kimil B. dün ·..,'<- J 
~.· ..,,' :• ·, • • ... • •. ~ edilmlftİf• 

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

1 : Has o B. - Haydi, Zaro Ağa, filim· 1 

!erimiz: alındı, ıeninle ıel tiyle bir dola-

2 : Huan B. - Sen gençleşmişsin Zaro 

Ata... Kucağında kızlarla çektirdi&in resim-

3 : Zaro Ağa - gençleşmenin, çok yaşa
manın bir ıırn var. 



SON POSTA 

Her gün 
Miind 

!Son Postanın Resimli Makalesi Katil Anneler 
l erecatzmızın çok-
"!rından dercedileme
'ntşfir. r- -= -

~şa Meselesinin 
t:..srarını Artık 

Yırtabiliriz 
'" A ' tarafı 1 inci 1ayfada ) 

"Ylli . k ~lk Şır et buna da talip oldu. -.t.,•t b~ .•efer av Ye revelver 1 - Bazı anneler çocuklanna dütkün 2 - Baı:ı anneler çocuklarını ihmal 
Q llııı- olurlar. Bunlar, çocutu bir kulda gibi bü· eder Ayam baıar b k x.a bı ılaı_ --•. ıçuı yapbklan hataya • .- aama:ı onu ao ag -'""t ylitür, her ihtiyacını endileri tatmine ça-

lllGt nt;dller. Yani evvelemirde htır. Onu itıl, miakin, teıebbfi•ten mahrum rakırlar. Çocuk •okakta, gii.breler içinde, 
lh..__ tqa.ssas ve sermayedar bir bir lipa haline ıetirirler. Bu çocuklar hayat hayvanlarla bir •n<la yetiıir. Bu çocuk, 

3 - Çocuğu ne 11martmalı, ne de ih
mal etmelidir. Hak ld terbiye, çocuta 
fazla şefkat göstermeyi meneder. Mütfik 
anneler, katil annelerdir. 

••qp b karıısında a:ayıf ye mukavemetsiz olurlar. hayatta ıcrt ve çetin olur. 
ltr. F'i ul~adan iıe ablmadt- -=~=-=-"===---==---=-'"""""===--=-=--===--===~-=-==.....,.-~=-------==-=====---=--====== 
t\tt • lhakıka bir taraftan ba
tt ınhisa1ını almak için Mali-

•ekaı · ~lıi eune, diğer taraftan 
~at~ kilin (Exploaif Melinite) 
~t~e müracaat ettiler. Bu 
~ 1 şirketi İbrahim zade 
~:e şilrekba tirketinin 
•tti. 1

• eıu itibarile kabul 
~ İşın teferruabnı tetkik 
~ 4lıere l.tanbula bir mn
~ iönderdi. ( E. M. ) tlr
~rahhasile Lfitfl Bey Ye 
h&ııe arasında ağultoı 
') tarihinde akk ~ilen bir 
~leye nazaran l.ôtfi Ye 
~ . • barut inhiAnnı al
~lçın Maliye Vekileti nez-

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

~ teşebbnsatta bulunacak. 

' 
1 almıya muvaffak o· 
~ onu aynen ( E. M.) 
~ ne devredecek, buna 
~ ~il masraf namile (200) 
' lira alacak ve itletme
ltto ~ hAsd olan kinn da 
~h\' ) fi kendisine ait olacaktı. 
~kk' Z.rnanda bu it için te-

Şark Hadisesi 
Meselenin Kapandığı 
Kanaati Kuvvetlidir 
Ankara, 9 (H.M.)- Burada 

,allbiyet aah.ibl makamlar, 
Iran toprağında, fakat hududu• 
muzun çok yalanlarında cer .. 
yan edf:n baditeDİD tamamen 
kapanmıı oldup kanaatinde 
bulunuyorlar. 

T opraklanmıza iltica te,eb
bliıOnde bulunan uileri fraa 
hllkümetine teslim etmek •u• 
retile, iki memleket aruındaki 
emniyet misakının icabını ye
rine getirmit bulunuyoruz. 

Hllkümetimiz, hudut uayi
ıinin hiçbir ıurette ihllline 
fuut vermiyecek dddl tedbir
leri esasen ittihaz etmlı bulun• 
maktadır. 

• 
lzmirin Rus Dampinginden 

.. * * Müteessir Olduğu Bildiriliyor 
lzmir, 8 (Huıutl) - Sovyetlerin piyuamızda damplnr 

tqebbüıllne girlttikleri hakl11ndaki ıayialar tahakkuk etmek· 

tedir. Şehrimiz ticaret odaıı, bu itte çok ketum olmakla 
beraber etrafı. bir tahkikata hqladıtı da atrenilmektedlr. 

• Oda, bu tahkikattan çıkacak neticeyi lkbıat V eklletin• 

&Udirecektir. 
Şimdiki halde dampinr tehlikeıine maruı kalan ihracat 

mallanmıı tlltUn, yumurta, ld5mGr •• pamuktur. 
T6tlln lnbisannın, tacirlerin elindeki tntllnlerf satan almak 

ıaretile bu tehlikeyi kısmen önliyebileceği Umit edilmektedir. 

Diğer taraftan btıttln tekziplere rağmen Ruıların, bizim 
mal g6nder~iğimi& memleketlerde fiatleri k1rarak ihracat ka· 
pdanmızı kapadıklar1 tahakkuk etmelitedir. 

-e-. f\~ ~decek olan Tiirk ano-

' . tırlceti meclisi idueıinde İntihabat Başladı 
o' &:; •ıahk itgal edeceklerdi. 

t ~ Qt inhiaan mUnasebetile 

Nitekim Almanların bu ıene içı.rn v bizden ttitUn almıyacak
lan anlqalmaktadır. 

Bazı tacirlerimiz, ithallt malları üzerindeki Ruı dampinginl 

mahzursuz buluyorlar. Bir kııım tacirler iıe dampingin her 

ıeklino aleyhtar olduklarım ve hunua aermayeyl tezeldlle 
u;ratacaj'ına ıöylemektedirler. 

( ~ M. ) şirketile tanıpn 
'hal tfi ve ıüreklsı şirketi ) , 
~k lanıanda üzerinde ağır bir 
~ltı ~l•n av Vft revolver fi. 

~ \~tri inbiaanm da bu grupa 
~~li;trneği teklif etmişti. Bu 

ı '-! ( E. M. ) tarafından ka
edildi. 

; V (Arkası gelecek) 

1
11

• eni Adli Safha 
~ ~ nıeaeleıile allkadar 

~iti 111 emval ve emlaklerinin 
\' hakkında lıtanbul ad· 
~d· henftr. emir verilm~ 

t.ı '"· ~;;;ut kanunlıır, tabkikabo 
~i~ tin tekli taz:ninat mab
~ i istilzam eder gö-
~-~'1 istintak btkimine 
~~ ko llların maline ihtiyatı ba-
l '1,:.'-lla hakkım vermektedir. 
~il~ •ı daireıine bu hususta 
'iijdi bir teblii yapılmıı 

1', 

~ kaptan Kaçtı 
~. ~~ldakta pervanesinde 
_ ~llt\ı ıyf parçalayan Meksiko 
~· l>o ~fin limanımızdan geç
ı..,i)t'ılt hıler vapura aiderek 
L' '•k, tevkif etmek i•temif
-~tld t vapurun V una ••· 
'~~ kaptan V uil Efendini• &• terlrettıil'i a•laıılaııthr. 

ır Tanassur 
ıtıııir Meselesi 
~· .. ~ li-.ı) - Burachı 
\ u'1l 11' ınftddet enel kat-

... ~-- 1;easaaa Huan Saim 

'
-~•\ z ~aıındakt ojiu Ab· 
~ d ekinın Katolik kilfae· 
~ ~ilnı ettiği, 13 Yatıa· 
~ hı.. il Mahnıedet Hanımın 
~;lik rahibeal olarak 

llvlenll .. ktedir. 

Sandıklar Yerlerine 
Konmuş, Reyler Ablıyor 

MllntehH>i uıd HÇilmeeiae 
dün aabah saat yediden itiba-
ren baş~nmıştır. lıtanbulun 
muhtelif yerlerine {163) Andık 
konmuştur. Sandıkların aaat 
yediden itibaren a~muına 
bqlanmıı ve nihayet ıaat ona 
ç ~yrek kala lıtanbulun her 
tarafında sandıklar halkm re
yini atmuına hazır bir hale 
getiril mittir. 

Sandıklar üzeriadeld bay· 
raklar baza yerlerde mektepli 
gençlerin marılan aruında 
açılmıf, baıl yerlMde bu it 
davul ve zurna ile yapılmıtbr. 
Sultanahmettekl Finızaia ca· 
miinde bulunan Alemdar ma• 
halleainin sandılı baıında Meb· 
ter takımı alqama kadar çal· 
mııtar. .. 

Şimdiki halde piyaıada hafif bir pşkınhk ell'I g6r0lmek
~ 

tedir. 
Bundan bqka hükumetin, damprnie kartı bir tedbir olmak 

llzere bazı malları, bilhassa &zlim, l yaprak tntün, pamuk ve 

yumurtayı inhisar altma alacağı hakkında da bir şayia çık
mııtır. Fakat bunlar ıimdilik bir rivayetten ibarettir ve ortada 

henüz mllıbet birpy yoktur. 

İhracatı Devlet İdare Edecek 
Ankara, 8 - ihracat emöamızın inkişafını temin için, bir 

tqkillt tarafından idaresi düşünülmektedir. Bu mesele Halk 
farkaaı kongresinde de konuşulacakttr. 

Şimdiki halde batara gelen tedbirler arasında ihracat emti· 

uınan iıtandardize edilmeti, harici ticaret ofisleri tqJ::ill 
ihracatın devlet tirketlerl tarafından yapılması gibi noktalar 

vardır. 

~-----------..... -·----------~~-
TUrk • Belçika Muahedesi Bulgar HUkUmdar!arı 

iki memleket aunadakl uı· Bul1rar kıral ve ksraliçeılnin 
memleketlmlıe yapacakları se-

Jqma ve hakemlik mukavele1l yahatin eylül içinde vukubulacatı 
dflıı Ankarada lmzalanmıttır . haber alınmaktadır. 

_;.;:;;...;,;,_==--~-===-~oa===--=-===-

Mnntebibi aaaıi luteleri aan
dık yerlerine aı1'dıl1 için der• 
cetmekte oldujıamuz fakat 
tamamlanmıyaa aamaet liate--
1 e'rinin nefrinde bir fa ide ı&- r 
rl\lmemlşti. • 

ister 
• 
inan, 

• 
ister • 

inanma! 
Fethi Bey 

Arkadaşlarile Birlikte 
Meb'us Oluyor 

Birkaç ılln evvel Fethi B. in 
müıtakillen namıetliğbıi vaze
decetfne dair Ankarada bir 
rivayet deveran etmekte ol
duğunu yazmıftık. Aradan ı•· 
çea zaman zarfında bu rivayet 
tekrar canlanmıtbr. 811 defa 
F etht Bey ile birlikte T ahsla 
ye Nuri Beylerin dı mıb'ua 
olacaklan llylenmektedJr. 

Maarif Emini 
Maarif emini Muzaffer B. 

dh Aakaraya rttmiftlr. 

Almanyada d6rt mtlyon 
lplı Yar. Hllk6met ba 
ltıizlere yardım olmak 
tlıere adam batına hafta• 
da ( 15) lira para veriyor. 
Alman amelesi kendisine 
it buluncıya kadar bökfi· 
met ona bu yardımda 
bulunmıya mecburdur. 

Bizde nekadar ipiz var 
bilmiyoruz. Fakat mubak• 
kak olan birt•Y vardır ld, 
buf8a haftada (13) lwa 
para kaııaamıyan kim ... 

leria birkaç milyondan 
fazla oldupdur. itimat 
edilebilecek bfr iıtıtistik 
olıaydı. muhakkak Tür
kiye nOfuıunun yarıaının 
bugllnko ıısız Alman 
ameleainden daha bedbaht 
bir vaziyette bulunduğunu 
ıörtlrdUk. 

Arbk bu ıeralt dahi· 
tinde Almanyada lplzlik 
't'e sefalet oldujuna, bi.ı· 
de İpizlik ye aeralet 
olmadığına, 

iner /111111, /dM lnanmtıl 

Meb'usluk İçin 
Yeni Müracaatlara Ait 
isimleri Neşrediyoruz 

Ankara, 8 (H. M.) - Meh'· 
ualuğa namıetliklerinin ko
nulmaaı için mllracaat eden• 
lere ait birçok iıim daha öğ
renilmittir. Bunlar arasında ıu 
zevat vardır: 

Eıki meb'uılardan Esat, Şe· 
ref ( Edirne ), Şeref ( Diyara
bekir ), Vehbi, Hüseyin Baki, 
Khım, Halis, AH, Husrev, Ali 
(Urfa), Nizım ( Musul ), Fa· 
zal, Sadettin, Necip, lstanbul 
Maarif emini muavini Fakir, 
Sıhbi)e müfettişi Burbanettin, 
Sabık müstantik Hikmet, Maa
rif eminlcrinden Reşit, Beyoğlu 
evlenme memuru Ubeyduil1lh, 
Sabık ziraat müderrislerinden 
Şnkrn, talim ve terbiyeden Ah-
met Tevfik, Ziraat umum müdü· 
rü Naki, lıtanbul Şehir meclisin
den Reşat, Gfimriikler levazım 
mtıc!OrU Safi, Adliye müs
tcprı Ferit, Adanadan eski 
ve yeni belediye reisleri, 
Ankara belediye aıumdan 
Naşit Hakkı ve Bilal, İstanbul 
belediye milfettiti Hüseyin Ne
cati, muallim Rıza izzet, sabık 
valilerden Celil ve Macit, 
istanbulda Noter Eşref, 
Gnmrllkler başkimyageri Sıt
kı, Mardinde Haytar Mn
nim, Samsun bel~diy~ reisi 
Osmıı'l, Topçu M«ralayı Hakkı, 
Eski Bej•koz kaymakaTı Ce 
IA!, Askeri mütekaitlerden 
Ha.;an Hakkı, lbrahim, İstan
!1ul Tayyare Cemiyeti Reisi 
Hasan iebır.i, Avukat Cema· 
letlin Fazıl, Maliye Milli Em-
ilk Miidih-U Rüştü , Kolej mil· 
allimi Hüseyin Şükrü, Güm· 
rükle Baımlif ettiJi Vefik, 
lstanhul 2 nci cez~ reiıi Ha
mit, Telefon komiseri Bekir, 
lst&nhul Hillliahmcrinden İsmail 
Hakkı Beyl~r. 
(Müracaat edenlerin mühim bir 
ktımı da 7 nci sayfamızdadır.) 

Ira Kürtleri 
(8af tarafı 1 inci 1ayfada) 
Diğer taraftan, bir r.ıüddet 

eYvel Kürtler tarafından Ak· 
vam Cemiyetine yapılan tiki· 
yetlerin nazarı dikkate almdığı, 
burada kuvvetli bir ıayia ha
lindedİI'. Hatta Akvam Cemi· 
yetinin, bu ıiklyetleri mahal
linde tetkik ve tahkik için bu 
anntakaya bir heyet göndere
ceği de ıöylenmektedir. 

E6u .Siltam 

Hamdullah Suphi Bey 
Sefir Mi Oluyor? 

TO.rk Ocakları Rei•İ vtı lı
tanbal Meb 'uau Hamdullah 
Suphi Beyin bir aefirliğe tayin 
edlleceği rivayet eciilmektedir. 

1 

Sayfa 3 

Sözü~Kısası 'ı· 
20 
Nisan 
Sabahında .. 

• • 
Ben, onlaran 20 nisan saba· 

hı ne yapacaklarını şimdiden 
g8zllmftn önfine getiriyorum. 
Evveli, 19 - 20 nisan gecesi 
uyku yok. Şiltenin üs
tünde dönllp duracaklar. Şa· 
kaklarmı öyle bir humma nö-
beti bastıracak ki, adeta, kar· 
yolanın altında bir yanardağ 
olduğuna inan11caklar. 

Camlarda hafif bir mavi 
parılb. Şafak. Oh, yirmi nisan, 
yirmil hopl Yataktan atlıya· 
caklar. Çabucak, dara dar 
bir giyinme. Kravat bağlama-

salar da olur. Haydi sokağa •• 
Dört tarafa bakınacaklar ve 
bir gazeteci sesi arıyacakJar. 
Ah, bir gazete, hangisi olursa 
olaun bir gazete.. Fakat t bu 
memlekette matbuat mı var? 
Horozlu kadar olamıyorlar Ye 
güneıle beraber uyanamıyor· 
lar. 

Hemen caddeye koşacaklar, 
ah, bir tntUnctl açık olsa, ne 
olur ? Bir gazete, bir teki 
Heyhat. .. BOttln dUkkinlar ka
palı... Tembel Şark, uykuya 
doyamayan insanlar... inkılap 
be11eyi yaptı, fakat ıu esnafa 
erken dükkin açmaıım öğre
temedi. Ya insanm bir haata11 
olsa da, limon arasa, bulamı· 
yacak. { Belki de ölftmlerin 
çokluğu bundandır. ) 

Hah, itte bir tütUncü ge
penkleri kaldınyor. 

- Aman Abbaa Ağa, bir 
aazete. 

- Daha gelmedi Beyim. 
Hay Allah topunun cezası• 

m versin. Ne matbuat, nı 

matbuat ! Fakat saat kaç ? 
Oo... Beti geçiyorr Adeta iğ· 
le vakti, bili gazete yok. 

Aman, i,te müvezzi geliyor, 
gidip önünü kestirmeli, yangın 
köşlüleri gihi durmadan geçip 
gıdiverirler. 

- Hiıt, gazeteci! Gazeteci f 
-- Geliyorum Beyim. 
- Hitt, yahu, gazeteci! 
- Anladım, Beyim, geliyo 

rum. 
- Bana bak, gazeteci! 
- Ge:iyorum, geldim. İfte 

Beyim, ne istiyorsunuz, "cüm· 
huriyet,. mi? 

- Ne vana, \'akıt, Milliyet, 
Cnmhuriyet, Yılmaz, fU bu, 
hepsinden ikişer tlçer tane. 

- Buyurun. 
Gazeteleri almca, dosdoğ

ru, henfüı açılan bir kahveye. 
- Bana bir çay? 
Gazeteyi masanın üstüne 

yayacak. Hah, İfte, fırkanın 
namzet listesi r Dur bakalım. 
Hece sırasilfl mi? İyi. Evveli 
(A) harfine müracaat. Ali ... 
Ali... Ali... Bu sırada bir şan· 
gırh o!acak. O heyecanla çay 
kadehini yere de•İrmiştir. 

- Bir çay daha ! 
Ali... Ali... Aliler arasında 

yok. (N) harfine bakalım ... 
Nail... Nazım... Namık.. . Na
dir... Eyvah, duralım biraz .•• 
Kalp fena çarpıyor. 

- Su getir, su! 
Devam edilecek : Nazmi .. ~ 

bir Nail daha... Aman 1 yok! 
kendi İlmi yok 1 Belki bu liste 
eksik... ( Zaten hu da gazete 
mi? Yalnız adı çıkmış r ) 

Bütün gaıeteler okunacak, 
listede isim bulanamayınca bir 
ah çekilecek: Ah, denecek. 
tek fırka sistemi ... 

Poliste Yeni Terfiler 
Ankara, 8 - Komiserlik im· 

t.lhanına ait evrakın tetkiki bit
mltı 24 komi.er aerkomiıerllt• 
terfi edilerek münhal yerlere 
tayin olunmu,tur. İıtanbuldan 
lımail Hakkı, Naci, Mehmet Ka
:om, Mehmet All, Hul4ıi, Şakir 

Beyler bu meyandadı. 
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SAYFASI 

RESiMLi 

1 - Mükerrem yatakta göz
lerini açınca hemen o gün bir 
aisan olduğunu hatırladı. Ge
çen sene kardeşi ile annesi 
onu aidatmışlardı. Bu ıene de 
o intikam alacaktı. Hemen 
ha zırlandı ve odadan dışarı 
hrladı, ıandık odasına çıkb. 

Merak Ettiniz Mi? 
Yağmur Suyu içilir Mi? 

Zaten bütün içtiğimiz ıular 
yağmur suyudur. Yalnız buısı 
yerın dibine sü:ıUlmilt kuyu 

yapmış, bazıları dağın bir ta
rafmdan fışkırmış dere ve yahut 
kaynak olmuştur. Fakat De 

olursa olsun yine kuyu, dere, 

kaynak hep yağmur ıuyundan 
olmuştur. Yalnız yağmur ıuyu 

buralara ıızarken içerisine bir 
takım madenler karııır ve erir. 

Bunlar ıuya hem lezzet verir, 
hem de vücut için llzımdır. 

Doğrudan doğruya ıarnıçtan 
aldıtımız yağmur suyunda bu 

madenler olmadığı için lezzet

aizdir. Y okaa içilmesi temiz 

olduğuna emin isek zararlı 
deiildir. 

Şeker Niçin Tathdır? 
Bir uçları ağzımızın ve bo

iazımızın içinde, bir Gçları da 
beynimizde olan bir takım 
ıinirler vardır. Bunlar lezzet 

ıinirleridir. Ve d6rt ttirlüdllr. 
Acı lezzeti taııyan sinirler, 
tuzlu lezzeti taşıyan sinirler, 

tatlı lezzeti taşıyan sinirler, 

bir de ekti lezzeti taşıyan 

Iİnirler. Yediiimiz şey tatlı 

ile bunun tathlıiını ancak 

tatlı lezzet ıinirleri vaııtasile 

duyabiliriz. Fakat niçin şekH 

yediiimiz zaman tatlı lezzet 

duyuyoruz da acı, ekşi veya 

"1zlu duymuyoruz, bunu kimıe 

bilemez. Keza tuzdan niye 

tatlı lez:ıetioi duymadığımw 

da gene kimse söyliyemez. 

HiKAYE 

2 - Eski bir sandığın ıçın
de ananesinin büyük annesin· 
den kalmış bir sürü elbise 

buldu. Bunları oradaki man
kene geydirince, manken tıp

kı bir insana benzedi. 

Oyunlar . 
Çin işi Japon işi 

Evvel& resimde Lir numara• 
da gördüiünüz gibi, döıt köşe 
bir klğıt alın, ortasına yir
mi para koyun ve ıizi ıeyre

denlere bu paranın ortadan 
kaybolacağını söyleyin. Sonra 

iki numarada gördüğünüz gibi 
katlayın. İki tarafı kapalı ol
&.ığu halde bir ucundan tutup 
kiğdı yukarıya doiru kaldı

rın. Tabii o zaman para klğ· 
dın ıizin elinizdeki ucuna doi· 
ru kayacak. Bu defa da kiğ· 

dı dört numaralı resimde 
glSrOldüğU gibi katlayan. (Re
ıimde paranın yeri nok•alarla 
gösterilmiştir.) Kiğdı tekrar 
elinizde kaldırırken bir me~a
retle ucundan parayı avcunu· 
za dllftirUn Ye kiğdı ıilkele

yip açınız. Hepsi tabii kiidın 
içinde para çıkmayınca şqı
racaklar ve bunu nasıl yaptı-

. ;ınızı bulmıya çalışacaklardır. 

J - Yav~şçacık kapıyı . .-Ç-, 
tı. Erken olduğu için ortalık
ta daha hiç kimse yoktu. 
Mankeni ıUrükliyerek yavaş 

yavaf aıatı indirdi · ve ıokalc 
kapısımn önüne koydu. 

4-Yine yavaşçacık . mankeni 
dıııwara dayadı ve geniş etek· 

lerinin altına kendisi de gıre· 
rek kapıyı çaldı. 

YEN 1 B 1 L M E C ·E M 1 Z 1 

HAFTAD1' 

BİR G ON 

N 1 SAN HiKAYESİ 

5-İhsan kapıyı açtı. Müker
rem sesini değiştirerek"Küçük 

Mükerrem!e annesi evdeler mi 
oğlum, onfan görmek istiyorum. 

İhsan " buyurunuz efendim,, 
diyerek misafiri içeri aldı. 

Mükerrem içeri giderken 
heyecandan ölecekti. 

6 - Biraz ıonra annulle l~: 
rar geldiler. Anneai yabancı 

konu,mıya başladı. ı 
Onun Mü! errem olduğunıJ 11' 

anlaıııadı. Biraz ıonra lrııı•11 dl. 
Mükerrem! bulaaHdıiını söyl• 
anneal tel&fla "eyvah, acab• 11•

1
, 

derken Mlikeneın mankenin •
11 nln altından daışan çıktı. fab 

artık kahkahalarla JrüldGler 

BilmeceQ'ıizi Doğru 

SHt bilmecemlz!n dotru halli yu
kardakl resimde vardır. Karllerlmizdea 1 

doğru halledenlerin iılm ve mUklfat· 
Jarı atağı yazılmııtır. lıtanlııulcia bulu• 

1
, İınn kari 'erlmiz t:umarteılnden itibaren 

ldarehancmlze uğrıyarak hediyelerini 
alabilirler. Tapa karllerimJzin hediyeleri 
adrcmlerine gönderilmiftlr. 

Ankara ilk Tekin Bey mektep 169 
SOreyya B. Bir roman, Ankara erkek 

lisesi 122 Hilmi B. bir dolma kurtun 
kalem, Nişantat kız orta mektebi 480 

Zehra H. bir şlfe lavanta, lzmir bele• 
diye.inde daktilo Şadiye H. bir ipekli 

mendil, Edirne erkek llıeıl 226 Tevfik 
B. bir roman, Yozgat lımet Paşa mek• 

tebi 73 Ayte H. bir albi'm• 19 uncu 
ilk mektep 502 Orhan B. bir dolma 

kurtun kalem, Meraln Cümhuriyet oteli 
yanında Anahlt H. bir kitap. Menin 

Cllmhurlyet oteli 7anında Jozef B, bir 
albUm. 
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. Dünyada Neler . Ol11yor? Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Tokattan Aldığm11z Bir 
c Mektup 

1 Kadın Ve Kalp İşleri 1 

Londradcl Mühim Bir Siyasi İçtima En iyi Zayıflamak Şekli 
itibardan Düştü Vücudu Güzelleştire-Gandi tlii h aıetenizin 23 mart 931 tarihli 1 ••11u 4 Oluyor -( ittic n üncü aayıfaıındald 

altı da ınaznunları ) ıerllvbaıı 
Y•z 

11 
•ki hakkımı.zda yazılan 

ıyı okudum. 

... liakikaten böyle bir muhake

... tıtıiz 
~t~ cereyan ediyor ve mah-
)• I •afahatı olduğu flbi clotru 
t zı ltııştır. Fakat bu hadise 29 

'\1:~flırı<!ı:~!t- ,: ~~~-• ·~~~:~f}::ı!o~u 1 
tının 93 "ak· uz O çarşamba fiin akıamı 

ol 
1 olmuştur. O ay mevlfit ayı 

nıasınd b k d - · İff . an irço avetlilerin 
tul•r•kıle mevhidü şerif okuttu
\ıeftnuıtur. Bizim yirmi sene evvel 
t\ı a~ etnıif ve tekkesi (15) sene 
ı Ye Yani tekkelerin ıeddl hak
"1nd k' 
L,,. a 1 kanundan mukaddem Q,.ra . 
Patı P olmuş ve bu y6zden ka-
llı klllış bir aileye menıup bulun• 
ı,; lıtırnız, bizim de şeyh olmak
lertrn~z ve davetlilerimi:dn mürit
lıı rtııı bulunmeıı zannıııı dotur• 

llştur. 

tıı ~~b~nıız vefat ettltl zaman 
lJ uyuğümüz (16) ya11nda idi: 
llı:llrni harbe n milli lıtlklAl 
'•kcadelesine lttirak etmlt ve 
'-b erlikten ıonra milnevYe, 
ı.. •ka lle temas ede, aart inıan• 
ta~danıı. HadiHnin irtica He 
le • a1Akaaı olmayıp saiki arzed!
d n eabaptan dolayı şeyhlik ve 
ıt°"İtlik zan ve ittihamından 
~hret bulunduğu lndelmuhakeme 
d tyYtin edeceti ıüpheıi:r: bulun-, 
ti~kllndan irtica maznunlan ınfa· 
oı e raıeteni:r:de t~şhir edilmit 
•Gltıakhtınıızdan mütevvelit teeı
' '~tırnı:r:ı ar.z ve gazetenizin 
:rıı •ütunuoda itbu müdafaana• 
~~iz.in neırjni ve keyfiyetin 

ihini rica ederim Efendim •• 
Tokatta Balak baba zade 

Nuri 

Bir MUtekaidin Alacağı 
1 F:dirnede Köıebalaban mahal
ta' 

.4.blllde mütekait askerlerden 
-ı l:b•t Kadri B. hüku~etten bir 
ltı •c..ıc meselesine dair blze bir 
.. ~tktup sıöndermlf, biz de 13 mut 
''ll•b - . 1(. ~nuzda netretmiştik. Ahmet 
l drı B., aradan ıeç~n müddet 
y~1nda bu fİkiyetinin Maliye 
,1tkllett tarafında nazarı dikkate 
t •tıı:taadığını bize yeni bir mek-
111>la bildirmektedir. 
"ı 8u zat Hk mektubunda hükii
ti~~e 1513 numaralı kanun mu
otdttıce 358 lira 75 kurut alacaklı 
dtf Uhnu, iki ıenedenberi birkaç 

11 ' hıGracaat ettiği halde para-
lltrı el~ ·ım d' . • dıı an verı e ıtina yazıyor-

h. l'ekrar nazara dikkate koyu• 
tıız. 

ispanyada Darülfünun talebesinin Almangada örfi tedbirlerden 
ciimhuri!Jet l•lıinde sokaklard11 sonra sokaklarda içtim11ları 

gaptıklan. nümayişler polisler dağıtıyor 

Londrada hariciye nazırının bu davetini 
reddetmiş, fakat yan yarıya milli kongrede Gan-

M ühim Bir Toplanma dahili aiyaaet icababna tilbi yapılan hücumlardan 
Almanya ile Avusturya ara- buJu•an cevabını bqka bir müsJümanJar, Gandiyi 

aıoda aktedilen gümrük itilafı, vakte talik etmiştir. artık rehber olarak tanıma-
Londrada mUhim bir siyasi Maten iazetesi, M. Hen- dıklarım ilin etmişlerdir. 
toplanmaya sebebiyet vermiştir. derson'un geçenlerde Parise Gandi Hindistanda bir do• 

t ·ı hükA t' b .minyon ielaresi teıiıiae mu-ngı tere ume ı, u uğradığı ıırada M. Brianif la 
itilifnamenin Cemiyeti Akvam- müzakere esnasında bu daveti vafakat etmiştir. 

Bir taraftan milslümanlarla da müzakeresini teklifle kal- İtalyanın mtimeasillerine de 
mecusiler arasında kanlı kav• 

mamıf, Almanya batvekili te•mil etmek niyetini göatermit ı d k ·k· t 
Y ~a ar evam etme te, ı ı a-

ve hariciye nazırını, bu iti oldulırunu aldım bir habere tt G d' · 'b ti · • e· ıl• a an ının naaı a erme 
görüşmek üzere, Londraya atfen beyan etmektedir. Hal· etiemmiyet vermemektedir. 
davet etmiştir. Almanya hti- buki, bu iazete hariciye nazın Portekizde 
kumeti bu daveti kabul et.. M. Grandi'nin de lnfiltere 

Karıt.:ıklık mittir. bariye nezareti tarafından Y 

lngiltere hükumetinin bu Londraya davet edilmit oldu- Liıbon, 8 (A.A) - Madire 
hareketi Fransayı memnun ğu, doğru malikmat alan bir ada1ında örfi idare ilAn edil
etmemiştir. Briyan bunu ken- membadan öğrendiiini, kay- aıiştir. Portekiz hükümetl aıi· 
disi için bir mağlübiyet ese• detmektedir. M. Grandi, deva- lere kartı askeri kuvvet gön-

b Bir Mektebe Dair ri addetmektedir. bım henüz bildirmemiştir. Bu- dermittir. 
~I •hkeıir viliyetfnin Kepıut na- lngiltere bu müzakerata nunla beraber Mat~n gazetesi, Reisictinıhur, BaıvekH, Har-
)~aı iha · h 11 · d Ali l d biye ve Babrı'e nazırları buann ~I anıye ma a esın e talya hariciye nazırını a İtalya hariciye nazırı Londraya au 

~lt 11 
lbrahim lm:r:aaile aldıj'ımız d bir kruvazörle Madere'• gide-

~e "'•ktupta 31 mart 930 tarih davet etmittir. ıidecek olursa, M. Brian ın cek olan amiral Pedrı> Gomezi 
~ 245 numaralı wazetemlzde Dün bu huıusa alt ola- da Chequen't• yapılacak içti· 
"" • f d al dyaret etmiflerdir. ~~P•ut nıuhtelit ilk mektebe dair rak ifelen telıra fU ur: mada hazır bulunmaya Ç ışa- Küçük 
~,:rı Yazınm kendbine ait ol- Pariı, 8 (A.A.) - M. Hen• cağını zannetmektedir. 
'-) 

1~ ve mezkur mektep talim deraonun gelecek ayın ao• Maten gazetesi, lnriltere Haberler 
~ ~nln muvaffaJdyetJe çahı- nuna doğru Alman Baıve- hariciye nezaretinin Londrada Londra, - İngiliz • Fransız 

~Ydedilmektedlr. rihi 
~ kili M. Bruninı ve hariciye yapdacak bu içtimaa ait ta ' ltalyan deniz müzakereaine 
lrilerimizden Ricamız nazın M. Fon Curtiua ile biraz daha uıatmaıının M. yakında baılanacaktır. 

"'~ ıGtuna dercedllmek ilz•r• lnıiliz devlet adamları ara• Briandıo ittirakinden emİD Jf-
~i)L bap aılnderen karilerimlzdea ıında Chequera'te yapılacak olmak maksadına milstenit Londra - lngiltere harlcl-

q'•• Lakk d b da b" kt ye nazırının daveti tlıerine P.ı ' ricamız: tudur: içtima 11 ın a ua n ır olup olmadıtını araştırma a-
~'d,:~uplar mümkün olduğu kaç hafta evel M. Brianddan dır. mayıı ıonlarına doiru Lond-
'ç11t 1•a yazılmah ve maksat istimzaçta bulunduğu salahi- G d raya gidecek olan Alman 
~, t •nlablmahdır. Ayni zaman- yettar mahafilde beyan edil- an i Başvekil ve hariciye nazırı 
hlll ltdın yalnaz bir tarafına mektedir. M. Briand, bugüne Nüfuzsuz birçok meselelerle birlikte 
~' ~~·1 

da zaruridir. Bu nokta- d · ı b h b Gandı" Hı"nt mUslümanları Al:nan - Avusturya ı'tı·ıa·fı et• &.. oılbaua dikkat olunmasını ka ar şayı o an azı a er~ 

tatbikte r8rdlllderl berhanırl bir 
i' 

clheU derhal bir mektupla ıorablltr-

ler. Kendl.lulne bllytık bir memnu-

niyetle derhal cevap ve lzabat 

verilecektir. Bu deralere cumaıteal 

pu.arte•l1 pertmbe IJDnlerl devam 
edilecek. 

.. 

Hanai tekil zayıflama bizim 

1 
için en doiru ve en f aydah

dır? Bu sual ki o da cevabını 

kendi çantasında taşıyan pra-
tik bir aual 1 

Neteldm siz, kendi heubı
nıza, banai ıekilde zayıflamak 
iaterainiz : 

GQzelliğinizi ve ııhhatınızı 

bozan veya muTakkat olan bir 

zayıflık mı? 

Yoksa, ııhhahnızı boı.mak- / 
aızın, giizel, mevzuni Ye kıY
rak bir vucut elde ederken 

zayıflamak? 

Hiç tüphesiz, zayıflamakta 

matlup olan - bilha11a hanımlar 

için matlip olan - v\icudun gü
zel bir şekilde zayıflama11du. 

işte bu (güzel şekilde zayıfla
ma) yı ancak ve yalnız beden 
terbiyesi usulleri temin eder. 

1 - Hem vücudun bedii 
hatlannı belirtmek, 

2 - Hem de ıibhati ihlll 
etmemek. 

İşte (bedeni terbiyui) de 
ikinci kUlttir fiziğin iki mubim 
eıa.sı. 

Bu derslerin gayeai de bu 

iki esas dahilinde yörUmektir. 

Gıdayı Kesmek Fenadır 

Ekseri Hanımlar yemekle-
; rinden, gıdalarından pek mü

him miktarda pehrizle zayıfla
mak çaresine bq vurdular. 

Gıda pehrizi uıulil, diyebili
rimki, zayıflama uaullerinin en 
fenasıdır. Sıhhati kati'yen ib
IAI ettiği gibi ekseriya bayab 
tehlikeye ıokacak bir zemin 
hazırlar. Esasen yemekleri peb-

riz uıulile elde edilen zayiflik 
ancak muvakkat bir zan icin 
olabilir. 

Sonra da bu zayıflık, tabii 
Te ııhhi bir zayıflık değil, vU· 
cudun ibtiyarlaması :manasında 
olan bir zayıflıktır. 

Hele, vücudu muhtaç olduğu 
ııdaaından mahrum bırakarak 
zayıflamakla hiçbir 7.aman gü
' ıel, mevzun bir vücut dde 

etmenin imkim yoktur. 
• Bu fena usule birçok ha-

.,. 

Bir sinema artistinin 
sok.Jc kıyafeti 

uımların gtizellikleri bile kur
ban ıitmittir. Binaenaleyh, bu 
tekilde zayıflamayı hiç kimse
ye ta·Hiye edemem. 

Zayıflamak için buhar ban· 
yoları ve sıcak hamamlar gibi 
tedbirlere de bq vuruluyor. 

Bu uaüllenle de en büyüL 
mahzur bizim kalml ettiğimiz 
eaua muvafık bir zayıflık elde 
edilmesinin kabil olmayışıdır. 

Yani, sıhhi • güzel - mevzun 
bir vücut zayıflıiı esa~ına, bu· 
nu bir kelime ile izahedeyim 
Bu usullerle vttcudun muhte· 

lif kısımları ayni nisbette za· 
yıflıyacakbr. Şu takdirde vü-
cuda ıiımanlığın •erdiği bi 
çimaizlikler, yine ayni nisbeı 

dahilinde kalacaktır. 

.-=;; T AKVIM _ 

Gla lO 10 - Nisan • 9al Ka11mlS3 

Ar .. u& Rumi 
21 • Zilkade - 1 'lO 28 - Mart • 1347 

V.11kit ·Ezıı:ııi· '14• ı 'ı Valut-Esani-Vantl 

Gllneş 11.48 15 .29 Akşam 12.- 11 ,40 
Öil e , 5. 33 l ı. 15 Y .ıt•ı 1.35 20. 18 
ikindi t. U ıs. S7 imsak 09. 02 5• 4' 

c, ederiz: ler hillfma olarak lngiliz arasındaki nüfuzunu kaybet- rafında da görilşeceklerdir. 
~~=·==============-===============================~=================-==-~=-=====-================== 
~•bi Tefrikamız: 

P, t.flJHARRJRl 
r;- ol Morar, 

f 

-k•t b dlii unların arasında aev· 
~-..: küçük Fransız katıklan 
'tıı1 '. bunlan bana bırakma .. 
~---rıca ettim. Zabit banlan 

t..de •tti. •lhni öptl, 

Na.: 4 

GECESi 
MÜTERCİMİ 

S. B. 
fakat bir parmağımda bulunan 
zllmrilt yüzüğü çıkarıp almayı 
da unutmadı ve nezaketle çe• 
kilip 'tti. 

••Bfr'. ay ıonra, memlek•t, 

1 

Çekoslovakların karşısından 
firar edenlerle dolmuştu. Ön
lerine gelen şeyi yağma edi
yorlardı. iki saat içinde her 
feyi terketmiye mecbur olduk. 
O günden ıonra hiçbir y~r 

bizi kabul etmedi, herkes 
dütmanımızdı; bir kere, Deni-

kin Kiyef e girdiği giln ıevin
dlm. Ne manzara! Kazaklar 
parlak atlar üıtünde •ıraya 
dizilmitlerdi, onlara un daiıtı-

lıyordu, şehir neşe içinde idi, 
mülteci lehliler bile ıarkı 
söylüyorlar, bahriyeliler akoı .. 
deon çalıyorlardı; o gün biz 
hakikaten kurtulmuş Ruıya 
idik. Fakat ondan sonra hep 

inzibatıı:dık, kargaşalık... Ne 
yaparııD1z? Biz hep böyleyiz. 

- Vrangel? 
- Şüphesiz. Fakat paraıı 

yoktu. Onun yanında çahtan 
kardetim günde ancak on bin 

ruble ahyordu. Bununla nasıl 
yaşanır? 

İçeri girdiğiniz vakit bera
ber yemek yediğimizi gördti
iüniiz o zabit, Stefan Bezarof, 
vaktile Preobrajenski' de mira
laydı. Sonra (Y alta) da bula.şık 

yıkamıya mahküm oldu. Üs
Hlndeki gümüş flıekliklere ve 
yakut kabzalı hançerine rağ· 

men iÖmleği olmıyan bir adam· 
dar ve reamf elbiıesiai deriıi 

Ustüne giyer. Bol.ıevikler ~e

linciye kadar (Odesa) da kal
dık, sonra bir İngiliz kruvazörü 

bizi, Marmara denizindeki ada
lara getirdi. Ben hastalandım 

ve tifodan az daha ölüyordum. 

"Artık birşeyimiz yok. Bana 
yalnız, şu, kurdele ile boynu

ma asılı eski iilmüş rub]e kaldı.,, 
Moıkova Darülfünunundan me
zun ve on iki Jisan bilen A

( Arkası var) 
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Sabık Cihan Boks Şampigonile Mülakat 

Cenni Tuney, Şerefile Çekilmiş 
Dünyanın İlk Boks Şampiyonudur 
f un ey, Ha yatının Yansını Mülakatla Geçirmiştir .• 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada J 
Göıleri mavi ile sarı karışık, 
,ok zeki, insanın içine batıyor 
l(ibi bakıyor. 

lngiliıceyi, en yüksek Ame
rikan ıınıfınm konuştuğu te
miz, eziksiz, kelimeleri ırem:i
ae bkamadan ıöylllyor. 

Muhaveremiz. devam ettikçe 
ıözümo ilişti. Yalnız sağ ku
lağı biraz bozuk ... Bokstan yü· 
ıllnde taşıdığı habra yalmz 
bukadar. 

- lstanhulu nasıl buldunuz? 
- Çok lAtif, gflzeJ 1ve ta-

rihi köşeleri mebzul olan bu 
tüzel şehirde kifi {derecede 
etüt yapabilecek kadar nıaal· 
c•f kalamayacağım. Yarın (bu· 
ıtın) "Bayron Liyn,, la gidi
yorum. 

- Bazı yerlerden davet 
etmişler gidemiyecek misiniz? 

- Mekteplerden ve bazı 
mtıesseselerden yapılan davet-
i.ere vaktim olmadığından te
~ili-e mecbur oldum. Dllfll• 
ıılln ki. bir gUnllm var. Bu· 
radaki bulunutum da ~arnyor
IUDUZ ki kanmla bir ıeyahat· 
tir. Şimdi Bojaıiçine aidi
yoruz. ATdette latanbulun 
bazı ıayaoı ziyaret yerlerini 
J6receğiz. Akıam da ancak 
yemeklerimizi yeyip yatabile
cek vaktimiz kalacak .• 

- Galatasaray kulühO da· 
vet etmiş oraya aidecek miıi
aiz? 

- Bfttün bu arzuları bol 
bol yapabilmek üzere on ay 
aonra tekrar gelip bir ay ka
lacağım. Ozaman uzun uzun 
görüıiirüz: 

- En heyecanlı ıpor hatı
ranız? 

- O tarafı kapadım; arbk 
ltalısctmiyelim. 

Sözlerimiz buraya gelince 
kansı ayakta beklemekten 
bıkmt.t gibi yanımıza yaklatb. 
Hafif. çok hafif ve çok sıcak 
bir s~le kocuına gidecekleri 
BoğaıiçinQ habrlatb. 

Muhiddin Bey 
Şehir için Söylenen 

Ve Yazdan Şeyleri 
Okumuyormuş 

Belediye Reiıi Muhiddin 8. 
tarafından hazırlanan ( imar ) 
projeıi hakkında eski ıehre
mını operatör Emin Beyin 
mlUalealarım yazlDlfbk. Muhid
din Bey bu mütalealara karşı 
fikri sorulduğu zaman ıöyle 

demiftir: 
-"Henüz okumadım. Fakat 

bu gibi münakaıalara iştirak 
etmek te istemiyorum. Her 
vatandq istediği fikri ortaya 
atmaktalardır.,, 

Tuneyin Zevcesi 
Şampiyonun karısı, evveli 

bir gram pudra ıürmOyor, du
dakları Allahın verdiği gibi, 
dudak boyasının gölgesi bile 
yok.. Kocasma yaldn uzun 
boylu, incecik, dal gibi. .. 

Boyuna göre ayakları kil· 
çiicük denebilir. Üstündeki 
lacivert mevıimlik yaka.il u 
kürklü mantoyu, boyunun zarif 
resmini çizecek kadar, belin· 
den ince bir kemerle ııkmıt. 
Gözleri nezih bir aile kazının 
mahçup ılıklığı De bakıyor. 
Açık kestane renginde. Sesinin 
içinden konuıuyor gibi, gtızel 
bir yavaşlığı var. Saçları tozlu 
bir kahve renginde dtlz ve 
itinalı iki tarafa taranmıf. 

Gideceklerini hisseder etmez 
yaşına sordum. 

- ( 1898) de doğduiunu 
(33) yaşında olduğunu söyledi. 

- Nereden ıeliyorsuouz? 
- T oroı ekıpreıile ıeli· 

yorum. 
- Yanınızda baıka kim1e 

var mı? 
- Görilyor1unuz karam ve 

Coğrafya heyeti ikinci reial 
Mister (Lago•) var. Suriyede 
Şarka ait etllt için otomobll· 
lerle seyahat edecek olu coğ-
rafya heyetini HllmlacLk. O 
heyetin batında bizimle bera· 
ber Amerikadan relen heyetin 
reisi de vardı. 

- Buradan nereye ıfde
cekıiniz? 

- Yarın Bayron Layn kum
panyasının vapurile Babrisefit 
limanlarından bazılarına uğrı· 
yarak Fransaya hareket ede· 
ceğim. 

Sonra yanındakilerden işit· 
tim. Fransada (Tuney) Reiıi
cümhur arafından kabul edile· 
cekmiş •• 

Otomobilleri bekliyordu. 
Zevcesi de ayakta beklemek-
ten yorulmUf gibi idl. Bu ga• 
zetecllerden kaçan pmpiyona 
ıon ıuall sorarak tetekkOrle 
aynldım. 

-Niçin gazetecilerden kaçı
yorsunuz? 

- DüıOnOn kf, hayabmın 
yansını milllkat ve fotoğraf· 
f:lara poz vermekle geçirdim. 
Şimdi ıade tabii bir adam gibi 
kendi kendime her saatim be
nim olarak yaıamak istiyo-
rum. 

- Burada hiç baıka mUll
kat verdiniz mi? 

Gnlerek cevap veriyor: 
- Siz birinci ve zanneder

ıem ıonuncusunuz. Doğrudan 
dotruya gazeteci olarak gel
seydiniz, sizi de bir (İılciyo) le 
geçerdim. (lskiyo) bokı tabi
rince çalımla sıyrılmak de
mektir. (Tuney) in ajzından 
apora dair ifittiğim yegine 
kelime bu tabirdi. 

Kendilerinden ayrılırken 
karııı dıtardakl fotoğrafçıla
nn obeJektiflerinden kurtul-l 
mak tlzere kocasının arkası·. 
na aaklanarak otomobile •ıç~ 
radı. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * $ize Tabiatinizi Sögliyelim ... 
Bize bir reıim ıBnd•rtr...m, Tabr 

•tioi%i size aöyllyebUlrbı, Fakat ıBn• 

dertlecek reılm tahli peıı:da çıkanlmak 

ll.z.ımdır ld mUteha1111u1USt m«U.llcaaıa• 

da betaya dllşmealD, 

Tabiatlerin~ atrenm.ür bere bise 

reılm rtsnderen lttr 1omm karU...tml• 
hakkında mlUeh.1111.11•11.. alltaleuuu 

ata(ıya yuıyoruı' 

• 
Süleyman Srrrı Beg: Du· 

rendif ve çalıt
bndır. Gürtıl· 
tllcll, kavgaa 
ıleğildir. Şar· 

' latanlıktan ve 
1 

allmayifkirane 
hare ketler den 
teYakki eder. 
Se11izce, mU. 
tevaziane çah· 
ıır, menfeatle• 

rinden feragat edemeı, fay• 
daaız teklif Ye ittigale iltifat 
etmez. Para biriktirmiye mil• 
temayildir, 

Üskiidtlrtla Hakkı Beg: 
Zeki ve mllte-
tebbistir. Faal 
'fe hareketleri
ni bizzat tan
zim eder ve i

radesine itima
dı vardır. Ken· 
dini göstermiye 
ve ihmal edil
memiye müte· 
mayildir. iyi 

likleri ve n .:netleri diri" 
etmez. BaşkaJarma minnet 
etmekten, tahakküm edilmek· 
ten eodiıe eder. Kadınlarla. 
fazla alakadar olur. Munta
zam iıymmiye itina eder. 
Elbise ve eıyuına karşı ti
ti:ı ve intihapta mUşkülpesenttir. .. 

ftHim rlSndere11 bu\ karJlerhahı, 

•ltehuıı•ı•uua cnabı ••clktilf lçla 
ub1r.Waıuyor H mektup rlnderarek 
fotojrafllerlaln aklbeUnl Qr••m•k ı .. 
tt1orlu. Bu lotofrafller l•tlt•r cdnek• 
tlr. Bu huııaata •Utıterlt. •hwalannı rica 
ederi•. 

Tarihi Tefrika No. 83 yazan: A. 1 buld o ııraıaraa hazinenin bu 
kadar maırafa dayanacak takati 

OLUÇ ALI 
1oktu. Sadraıama bu ciheti de 

B 1 -1 s arz~tme~l miloaıip buldum ve 
ı dedım ku 

- Fakat, bu remilerin tec
hfı.l de llzımdır. Bunların her 

Kılıç Ali Paşanın Hatııalan 

- Paıam.. dedim. Kudret ve 
meharetinlze imanım vardır. Ba-

... ra kadar donanmanın eaklsln· 
«len daha kuvvetli olarak yapıla• 

oaj'ına t•k ve tiiphem yoktur. 

8 i% bu a-emilerl yapıyoru.1 

a.ma, kuru bir tekne ile birıeyler 
yapılamıyaeatı da maH\.mdur. Ge
milerin yelkeni, demiri ve topları 
bir hayli paraya bakıyordu. Hal• 

birine halat, zincir, top ve adam 
l•ter ••• 

Sokollu ıöı:ümil ke.ti ve her
feyi vaktinde teemmül ettiti 
hisainl veren bir eda ile cevap 
verdi: 

- Pqa... Pa,a, declt Sen 

!! g re 

TOMBALA 
Müsabakanıız 

DÜN 
ÇEKiLEN 

rNUMARALAR 

48 

89 
Ma..b•k•muıa her samu 

lıttrak edeblllnlnls. 

BORSA 
lstanbul : Nisan 1931 

- Kapana fiatlar -
NUKUT 

ııtwlln 

Dolar Amerika 
20 Franlr Fraaııs 
20 Liret ltaıraa 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yuııaıa 
20 Fraak l .. içr• 
20 Len Bulpr 
l Florin Felemenk 

20 Koron Çekoılonk 
1 Şflln A~ıtwr• 
1 Rayhfmark Al•aar• 
1 ZtılotJ Lehiıto 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yuıoılavya 

1 Çervon•ç Sovyet 
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Sinemalar 

ALEMDAR SİNEMASINDA 
Kemali muvaffakiyetle devam etmekte olan 

CECIL B. DE MILLE'in şaheseri 

HAYAT. 1 İS A 
ıe•ll n ıuluh muazzam tarihi filminin •on günlerinden iatlfad• 
ediniz. lıtanbulda dir daha l'Öremiyecetiniz böyle em•al•h: "' 
muhteıem bfıo filmin temata fır .. bnı kaçırmayıma:. Bu,.Wı .andO• 
2, ... 6 l'CCt! 9 vı ta. Yana aaat 12 den itibaren devamı matinelet 

GLORYA 
11 Nlun Cumarte.I aqamı 

HUDADAT ŞAKlR HANIM ile 
YUNANiSTAN SES KIRALIÇESINl 

btıyllk bir qk dramı olan 

MiLLETLER ŞARKISI 
fflmlnde takdlm ediyor. Flatlarlarda zammlyat oktur. 

Yerler tlmdldtın tedarik edllebiUr. 

Dlln Alqamdanberi 

ELHAMRA 
ve MELEK 

ıinemalannda 

ABEL GANGE 
tarafından ılrülüp ltidilen 

DUNYANIN SONU 
bulkulide plıeserl teınqa 

edilmektedir, lllveten t F O X 
MOVIETONE halihazır dOnya 

havadl•lerl. 

HARRY LIEDTKE 
Marla Paudler 

AŞK KAPTANI 
ffbninde 

Frit:& Kampera ve 

OPERA SINEMASJ 
(2) film birden irae ediyor• 

ALl FEDAKARLIK 
Yüzde yh Rumca •3:ıl<l "' 

t•rkdı film. 

TETOS DEMETRİADES tarafında•" 

CSIKOSBARONESS 
Bu filmde 1evimli G R ET "'ı 
THEIMER'lle PAUL VINCEN1 
tarafından t•ır•nnl edilen bil~ 
tün Çardat •• gü:zel tangola1'1 

dlnliyecek•lnb:. 

Y arJ.Jlki Cuma l'Ünil ıaat lV 
. ta verilecek matineniıı Qmuoai 

dBhullye1l (SS) kuru,tur. 

Lendra ı lıterlln kunlf 1030- Lla Eibenıchüt~ 
NGy. • 1 Türk llrHl dolar 0,47 22- .. ___ ile beraber ---- =-=-===----==~ 
Put• 1 TUrk lirası Frank H 6 - ------------.. 

· Mna.. 1 ,, " Lfret ,_ 
01 AŞK ve ŞAMPANY Tiyatro Ve Sinema/af 

BnUt1el ı ,, • Betra 3 39,25 
Clnevre l " " Fraak 2 45,- lvan Petrovitch 
Sofya 1 ,, ,, Leva ,S, 10 Aınem Eıterhazy 

Aaıeıterdan1 l T. ,, Florin 1 11.ss ··--- tarafından ----
ALKAZAR - H•1dut Şarkı11 
ALEMDAR - Hayah l.a 

Matltlt l TOr Hraı~ Peda 4,29,-
Berlln 1 ., ,, Mark 1198112 
Vartov• 1 ,, ,, Zelotl 4,M 
Bilkref 20 Ley ku.n&f 79,SO 
Rvayıı. 1 Çervoneviç kuruı tosa-

VERE Si YE 
6 ili 8 ay vade ve 

75 KURUS 
Haftahk taksitler 

F antazi kostümler 
T ubafiyeler 

Pardesüler 

Kunduralar 
Krem trençkotİar 
Sapkalar 
Viyana çocuk elbi· 

ıe•i Ve her nevi 
Ye 

uımarlama 

~por manto ve 
Lyy8r mütehaasm 

akastar M. Karlo tarafından 
Her nevi yerli ve İnırillz kumatları 

lıtanbul Emin~ııü Köprübatı N.15-16 
Karekaş elbise msğzaıınna bu ill.nı 
kesip müracaat edinu. 

UROLOG - OPERA T R 

Or. FUAT HAMiT 
iDRAR YOLLARI 

Hastalıklan mütehassıs 
Türbe, Babılli caddesi No. 10 

Telefon ı 2262!1 

henüz bu yüce devletin kudretini 
anhyamamıtıınt. Sen f6yle itikat 
eyle ki bu devlet bir kere murat 
edinirse cümle • aefainin lengerle· 
rini gümüşten, zincirlerini altm-

dan, halatlarına ibri9imden ve 
yclkenlerirıi de atlastan imal eder, 
Milceddeden inşa olunan herhan· 
fi bir geminin alit ve edevatı 
kifayet etmezse gelip benden 
istiyeıin. Bunları ne yapıp edip 
bularak sana vermek benim boy
numun borcudur. 

Bu vezir hakikaten yaman 

Tanburi Refik Konseri 
Geçenlerd• muvaffakiyetli 

bir konser veren tanburi Refik 
Bey, umumi talep üzerine, 
öniimüzdeki cumartesi alqıamı 
Tepebaıı ktthk tiyatrosunda 
bir konser deha verecek ve 
kendisine refikası Fahire Ha
mm, Hulya Hanım ve Vamık 
Bey refakat edeceklerdir. Bu 
defa programın daha zengin, 
değişikliği ve bilhassa halis 
Türk eserlerinden mllrekkep 
olduğunu gördnk. 

A S R 1 - Kibar Apaf 
ARTiSTiK - EtJence Köprtl•ll 

E.nJV AL - Caıı: mugannl•l 
El.HAMRA - DUnyanın ıonu 

EKLER - Yunan tiyatro trı1p1J 

FRANSIZ - Yunan opereti 

GLORYA - Ar.tanlı kız (Varyet•) 

M A J 1 K - Herkeı kendi baht··· 

MELEK - Dllnyanın .onu 

MiLLi - Troyka 

PERAH - BUytlk mllaaıner• ti 
OPERA- All fedakirhk Çirkos B•r0' 

ŞIK - Müttehem kalkıoıı 

HiLAL - Yalan • 
HA I.E - (ÜıkUdır) Çıl11n Balı-1'' . , 

Adana Yedinci Daire Su 
Müdürlüğünden: 

işlet• 

Adananın Seyhan ırmağı sağ ve sol ıahillerinde nı~" 
cut büyUk setlerin tamiratı keşif bedeli olan 15760 l~ 
mukabilinde ve kapalı zarf usuliye munakuaya çıkarılıı> l 
ve 931 senesi nisanın 19 uncu pazar günü zevali '~ıs 
15 te ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliple~ 
teklif mektuplan ile sair vesaiklerini havi kapalı ve Ol; 
hürlü zarfın ihaleden bir saat evel komisyonu mabsutU 
tevdi etmeleri mukavele ve şartname ve evrakı fenni~~ 
s;ni görmek üzere su işleri dairesine müracaat eylenıe e 
ri ilin olunur. _../ 

Muallimler Birliği Konferansı 
tarafmdan idare edilecek ~: 
bu mllnakaıalı konfer• b'f 
mevzuu (Toplu tedril ve 00t0-
deki neticeleri ) dir. " 

Muallimler birliği merke
zindeki konferanslardan Qçlln
cüıU bu perşembe aünll uat 
16 da verilecektir. 

Muallim Sadrettin CelAI 8. muallimler davetlidir.~ 

• 1111•-
' kişi idi. Söyledlklorinl burüne ' den haurlanıp dOzflleceJid• 

kadar hep yapıp meydana getir· ettim, dedim. s~· 
diğl için bu mühim itlerde do Filhakika koca vedrin bu 1 d•' 
kuıur etmiyecetino inanıp iman leri kuru IAkırdıdan ibaret 
getirmittim. j"Umiı. 

1 
1~ 

Bu takdirde kın bir kıt mev- Tam baharın başında lk JıO~ 
siminde koca bir donanma vücu· elli parçadan mOrekkeP d• td~ 
da getirilecekti. Böylelikle bu bir donanma emrime aın• ..,cıb' 
adam Kanuni Süleymanın bile Gemilerin hepal de yeni ~· ,-"'-
yapamadıt• bir iti başarmıı kem şeylerdi. Herıeylerl .:;.ııfl~ 
olacaktı. ve milkemmcldl. Hlçblr " ı'll 

Öniinde hürm~tlerle eğilip yoktu. Benim ıtbl bir adafll-1~ 
bu donanma He dünyalar•0 

A,rka•• ,,., elini öptüm ve: 
- Donanmanın bu kıı bitme-



111 KAN DALIASI 
Afve Mazhar Olan 
liünkira Hafiyelik 

Hakkı Malı/a:zdlJI' -122- Yazan : Ziga Şaki1 
J .Buyurunuz M. Joris.. 

ltld:rıs tekrar titredi. Kendine 

Bu hadiseden on 
ıonra ıultan Hamit, 

bet ıGD ' Bundan sonra mukaddes 
Joriaten hayatınıza daima tadık bir 

Rö~ultan ~t, Jorisle ne 
harf" şnı~~ ?.. Bunu, bittabi 
ıı11 1 b harfıne bilmiyoruz. Yal
ak u mülakatm ertesi günü 
L Şarttı S' k . • d qa"ek ' ır ecı ıstasyonun an 
ilik et eden ekspres treninin 
llıii~e~0nıpartimanmda Viyanaya 
Jo._ • .eccıhen hareket eden 
Claya' d,Y•nındaki Fransız yol-

ıyordu ki: 

ıu jurnah almışb: 
"Şevketmeapl. 
Ermeni komiteleri, faaliyette 

<f,.vam ediyor. Fakat bunlann 
bütün cilr' et ve kudretleri kı
rılmıştır. Şimdi hepainde, limit-
sizlikle çırpman bir kalp 
ve yeisten mütevellit bir feve
ran var. Ermeni Jandarkı tes
miye olunan ( Robioa Fayn) 
(Lipa Ripı) e okadar kahir bir 
darbe vurmuştur ki bu büyük 
ve kadir komitecinin eli kolu 
kırılmq, bütlin töhreti ıarsıl-
mııbr. 

Birbirine düpn ve hiçbir 
zaman seslerini birlettiremiyen 
bu adamların bundan aonra 
Zatı ıabanenize karıı yeni bir 
harekette bulunabileceklerini 

rtc"' Ônırtımde bukadar he
" h? hissetmedim. Sanki ba
-..ı~•p eden, bir inıan, bir 
~il deiilı mukavemet im
tiiı1d. 0 1DUyan bir kuvvetti. 
cLrıı 1111•• Ayaklanna kapan
lttık Ondan af talep ettim. Ve 
~ huınn ömrilmil onun 
~ne vakfeylodim... hiç Umit etmiyorum. 

nigehban olan bu sadık kulu
nuzun teminabna itimat ve 
daiına doğru olarak takdim 
edeceğim diğer raporlanına 
intizar buyurmanızı istirham 
ederim.,, 

• Kalpleri ve vicdanlan Hbn 
almakta emsalsiz bir meharete 
malik olan Sultan Hamit, Joria 
gibi kana ıusamıt bir anu
fiatJ de nihayat; bir eldiven 
gibi ıabn almııtı. 

Joriı, mlltemadiyen ermeni 
komitelerini ve Sultan Hamide 
muhalif olan cereyanları taru-
ıut ediyor ve bunlar hakkında 
muntazamen jumallar gönde
riyordu. Jorisin, en ıon yazdıjı 
jurnal şu idi: 

(Arkaıı vu) 

Meb'usluk için Müracaat Edenlerin İkinci Listesi 

hnndan Evvel 1?0 Kişilik Bir Liste 
Neşretmiştik. ikinci Liste ile Bu 
Miktar (383) e Baliğ Olmaktadır 

Meb'ua namzetliği içın Halk Fırkasına müracaat edenlerin bir kasınımn 
iıimlerini netretmiştik. Bugün diğerlerini kaydediyoruz: 

C beı.afryolları idaresinden Beh- ragöz bqmuharrirf Orhan Seyfi, ı mail Hakkı, Konyada h&klm ıade 
~~dÔcrıer, Emniyet işleri tube Akb~ba aah!b~ ~uıuf Ziya, Kuleli l~ra~im, la.~anbulda müesse1ah 
ltı' İirG Necmettin Kaıtamonu tedrısat muduru Ahmet Suat, ııraıye müdurü Kenan, Afyonka-
~ 11ddeluınumiıi Fahri Adana tü• Sındırgı kaymakamı Salihattin, rahi1arda baytar Hakkı Denizli 
~ıı1 inhisarı muhake~at müdüril ~dirnede müft~ oğullarmdan Şe- orta mektep muallimi Lıltfi, Si-
~: Nazmi, latanbulda Dr. Hakkı rı~, Gelembevı ?r tfl m~ktep ~O- nopta mülki.ye müfettiti Cevat 
S~ff •p, ~aJatasaray batmuallimi dürü Kem.al, Salihlıde Sınan Hı~- Mazhar, Bilecik Sıhhat müdiirü 
~,,.•t, Zırut banka11 lzmir şu- met, Edırnede muallim Zahit Muhllı, Konyada muallim Muhib 
,, ltıde Hakkı Manco Eliziz Ti- Doğan, Tokatta avukat Salih, Adapazarı zahire borsası komiseri 
'tt't odası reiıl Şük;ü, İstanbul fstanbul belediye~i !en itleri reisi Rauf, Yozgatta mütekait mirliva 
ı,11 tk ınuallim mektebi muallim- Ziy~, 

1
tstanbul ı.ti'!tak b~ldmi Tevfik paşa, Devlet demiryollan 

tL.ı~dcn İbrahim Necmi, NiA"dede Nurı, ıta~bul beJc~ıye be~ı~Je- tari~e tetkik • memuru ~ü~ni! 
~l fırkası azaaından mümtaz rinden Mitbat · Salım, Tıc .. retl Raşıt sablk iskan umum muduru 
~,:"but Vefa mütekait erkanı: bahriye müdür m!1avini Müfit Meh~et, istanbulda mütekait 
Qt ~ llltralayı Ali Remai, Sıvu Necd~t, ikb~at Vek~l~ti ı_nukav_e· deniz kaymakamı Muhitthı, is-
~'~ Jayla ziraat başmüdürü )At daıreal r~ll mua~ını En11.Behı~,. tanbulda binbaşı Belıcet, Emlak 
~,1.l•t, Muharrir Faruk Nafiz Ak1arayda Zıya Nurı eczane11 sahıbı ve eytam bankası meclisi idare-
tı~Yt Vekaleti doktoru Beainı: Ziya Nuri, Modada cıbak Erzurum ıinden Muhlis, Adana ziraat ve 
ııı, la •tı.r ce:ıa u:uından Hik· meb'usu Ziya, Dil encümeninden t;caret boraa.aı komiseri Mahmut, 
~it~ llttıaat Vekaleti fen müşa- lsmail Hikmet, Sami paşa zade Trabzonda demokrat Mustafa 
htıc_ tttehrnet Ali Tllyyar Kocaeli Sezal, Genç meb'usu aabığl Fikri, Nuri, Denizliden Kayalı oğlu 
~t idare heyeti rel~i Rifat lıtanbol liman tirketi mecllsl Ata, Mani.ada orta mektep mü-
ll~~bQ} fırka Taksim nabiye.İ ldareainden Saffet, Milliyet mu· düril Cevat Refik, Allkarada mü-
ı,t tından l.ınet Aakcri fabrika- haaebeciai Ali Şaip Beyler. taahhit Hikmet, Konyada Ziraat 
~,:llheııdlsi H~di Enurumlu Par1ıte muallim Gültekin, mütehusısı Haydar, Songurluda 
'l,ktıl.. • Ef. zade Ah~et, lktuat U,akta Bacak otlu Mustafa, Çor• av~kat Ahme~ Mt-de?i, ~bak 
,..,ıtlt tti rnU,aviri Şerif Balyada lu kaymakamı Kemal, Samaun vaiılerden Akıl Tevfik, Zıraat 
l~t k't J\lucet Muhtar Şurayı dev- kaymakamı Kemal, Afyonda mü· bankasa meclisi ideresinden Cev-
~lt) 

1
atiplerinden Aıı:n Şark de- tekalt Cudi, Temyiz aza.ın:lan det Rüsuhi, MaJiye müfettişlerin-

'ltı.ııto ları telgraf atelye~i fen me- Bevdet, Samsunda fırka idare den Münir, S ::ı bık lzmir meb'usu 
ht" l\tuıtafa ZühtD Alman ada reisi Etem Veyıl, Adanada avu- Tevfik, fstanbuld komisyoncu 
'i0ttte muharriri ffabiP. ldip kat Fahri. Afyon Defterdarı Fahri, Lütfi, Fmdıklı nahiye heyeti ida-
~; t baro reisi Ziya lstanbuİ Birecik kaymakamı Fahri, Ankara re a:ıasından mütekait Mustafa 
,,ot zade Muhu 'SaD:1ıunda nıeclW umumi azasından Muhar- Galip, Samsunda nafıa mütea' bidl 
r,~tr lillkkı Erzuru~ posta mil- rem, Bordur belediye reisi Fahri, Nuri, Borsada Ahmet Edip Paşa 
rı~ ti ao,til • Dr. İbrahim Namık Afyon nlill Fabrettin, Galataaa· hastanesi doktorlarından Nuret· 
~·~~" unı~mi mecllll aaaaıoda~ ray muallfmlarioden Halit Fahri, tin, Bursa belediye re si Şerif, 
-~~ l!ı, Balıkuir lskln memuru Mülga teker ·ye petrol inhisarı Kocaelinde binbaşı mütl"kaidi 

'lliltlt' l<onya zabit mektebi mq- muhHebedsl Hayri, Kastamonu Nazmi, Nazilli avukatlarından 
~trtı trirıdcn Kemal B&frada Belediye reisi Hilmi, Sehrabiıar• Ömer l_Otfi, BaJya hukuk hakimi 
·ı~~ lrıücadeieıinde 'or. Kazım da muallim Ahmet Şevket, An· Sami, h!l.1ir Torbalı hükümet 
~\ılıla~ ftllıirde mütekait miralay kara kooperatifi Ate::ı Hakkı, tabibi Tevfik, İzmirde bayta.r 
~v._ ı, Tarsu.ta dit d·oktoru Ali Isparta ~sb.ak meb'uıluın~an Sıtkı Şükrü, .. ~n~ara posta ve 
~·~~ t, lımirde nüfus müdürü avukat Hamıt, Anamur beledıyc tclgd bıı $ mudiıru Naın1 1 K~y-
~ıı,,.et, Ankarada mesai ticare· reiıi Hayrettin Beyler. seride. fırka i~are heyetindea 
~i, k:abiplerlnden Muıtafa Hil· ~msuada tifa eczaneı"i •a· ı:_aik, lstanbulda Akaarayda müf· 
~'lt.ty Yae,.lde avukat . Kemal hlbı Rahmi. fıtanbulda tuccar• tuzade Mehmet Vahit, Çankarıda 
~"°dil\acta Hakkı zade Şfikrü: dan H~cı M~hmut, fstanbu!da bclcd!ye re!•~ Sait, Ankar~ t;'af1a 
!tı )~ it dt.Inıi encümeni aza11ndan mütl'kaıt bahrıye zabiti Fehmi, batmuhcudlsı Şevket, Deım:h Sıt-
V~ •t. •na Mebınet Rifat, Buut Suphi, Diyarbekir vaHsi Tabir, ma mücadelesinden Or. Şadi, 
~'•Et rl idare meclili aı.allndan S!lmıunda Zübeyir otlu Fuat, Dev- Yeni Malatya fabrikası .abibi 
Sr!~b ranbulda tüccardan Hilmf let demiryolları taaarruf 1andığı Şevki, Samsun - Sinop hattı baş 
~1fi 'NQ Ticaret odasa iltatiıtik' müdürü Sait, Toıyada muaakka- müfettifi Tevfik, Zira t bankası 
ıııtlı'~ et.nıi, Balıkesirde Dr. Nafi fat reisi Rıza, Sabık Batum meb- murakıplerinden Ahmet Sanuber, 
, 'rtı; Dahiliye vekaleti mahalli uıu All Riza, Çankarıda avukat Adanada operatör Yusuf Ziya, 
"ı..,"k•t" N muavini Nacl lzmirde Bekir Sıtkı, lstanbulda Beyazıtta Adanada ağır ceza azasından 
~ ~•i , url, Sıtlu Te.:ıyiz mahke Ömer Nazım, Trabzond:ı Yeniyol Sadi, lstanbulda mütekait mira• 
~~~ttıi;aıından Niyazi Emniyeti ııazetcsl batmubarrlri Bekir Sil- fay Şefik, Ziraat bankası memu• 
~ 11~hy e mütercimi oı:nan Şefik kOtl, Samıun lisesi muallimi Ke- rin müdür muavini Orhan, Ger• 
\11~dt ," IUUtekait binbaşı Nuri GÖ- mal, Tütün inhisarı mubayaat zede Yakup, Fabrikatör Süley• 
~ 1trılt/ukat Rifıtt KaleJi liseai mu- komisyonu azuından Hasan Ke· man Sabri, Tayyare cemiyeti mü· 
~:rto., •ş~en Raif 

1
.Necdet fzmirde mal, Şebinkarabi1&r sabık fırka fettitlerinden Yusuf Ziya, Çanak-

~~ l\t. 111 ~ ukrQ Osnıan .~bık mü- mutemedi Hü.inil, An karada mü- kalede Cemil Llltfi, Malatyada jan-
~;'da ('letarı Şefik paşa, An· telu,it erkanıharp Halit Rifat, darma kuman~anlığı~dan m~üt.ekait 
llıntıhd, ·\hanında Şakir Hazım, lkt~s~t Vekileti müıteşara lbs~m F~ruk, Erenkoy.d~ Zıy~, Ela.zız~e 
·~ t~~ait ryj.Ytar Şemsi Mahmut, Abıdın, Ankara ~skerlik tub.esın· Tilrk ocağı re111 Haht, Bılecık 

llıda Ali 
8
•ralay Servet, Erzu- de yih.başı lbrahım Hakkı, Dıvanı aabık meb'usu Ahmet Hikmet, 

ey aade ~ muhaaebat muraka )erinden lı-

·stif ade ediniz 
ı ·· hla 5 Hbn p~lyecektlr. 
2 - Hu aatu 4 kelime heaap .... 

lecektlr. 
5 •• Her Ula 1 Mlel o&. lmpGAt& 

•akabfJlndedlr. 
4 •• Her 3 ntudaa fadaaına 2 

1İup9D JJAn edJlıa.Udlr. 
5 •• Her ku.pon llserlndeld tarlhtH 

blr hafta mliddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okudukt.n 

ıonra ilin kuponunu aaldayı
ruz. Bundan S adedini Dinınız 
ile birlikte bir ıarfa koyarak 
posta ile idarebancmize rön
deriniı. ilanınızın raıeteye rir
mesi için bu kadar• kilidir. 

_-:-:-- SON POSTA == 
BEDAVA il.AN KUPONU 

10 - Nisan - 1931 

CiCi? 
----~~-~~~~~~~~~ 

MUHTEREM TÜCCARLAR - Gtlm· 
rllk ltlerhsi1.de istifade ılll'at teıhlllt 
.-. teminat lıterHnla bahçekapı Aıop• 
yaa harında llhami Ahmet hrnm>UI 
verfntı. 

LEZZETLİ TA TLl VE ŞEKERLEJtlC,.. 
LER - Baklava, Wlrelc, pe.kılmet, J,a. 
dırn emnesl, amam hel-.au, qurı •t'nç• 
ler " ihtiyarlar lçbı. çok inselle .,. 

Ti 
KULUCKA VE ANA MAKİNELERİ 

J 

•---·----- Mqbur ve maruf Amerika 
fabrikHı mamulAtm<!an 

R EL IABLE INCUBATOR vE BRO O O ER C! 
M - 100 • 140 - 240 - 350 den uami 30.000 yumurtaya 

kadar mahaul alınabilir. 
YEN l GEL M t Ş T t R. 

Türkiye mümessili: CONST. A. MOSHOPOULOS. 
Galata : Arslan Ham No. lu 2 inci kat Telefon B. O. 3205 

o 
~N 
..., C::· Pi"' • 

: 3: 
.... 

Şimdiye kadar emsali piyasada görülmemiş 

iki Defa Anasonla Jnbikten Çekilmiş 
FEVKALADE 

RAKI BOMONTİ 
Lezzet ft rayihası gayet nefis, terkibj 

fevkalade ıaf 

Rekabet imkanı yoktur 
Bfl' tecrllbe klfldlr~ Her yerde arayınız ... 

Seyrisefain 
Muke. acentetfı Galata k3prü 
Bqı B. 2361 .Şuhe acenteai: Sir-
keci MlhGrdar ıade hanı 22740 

H\llde yerık. ıı() 
Şltll- BomoaU lııtuy911a lnet pqa Mersin Postası 

sokar ,. ••• ,_ J Muhlle ti .... (ÇANAKKALE) vapuru 10 
nisan cuma 10 da Galatadan 
Çanakkale, İzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, 
Antalya, Alliye, Mersiıı'e 

kalkacak, dönüşte Taşucu, 
Anamor, Finike, Dalyan 
Marmaris, Gelibolu'ya da 
uğrıyacaktır. 

ALMANCADAN TORKÇEYt: - fen· 
nt tercümeler J•P•• blrbtae lhtlJaç 
vardır. Galalada Yilkaek llaldınatla 
66 daktilo denaneal Oama111 Nueret 

OROCO HÖSEYfN - Yırtık, yanık, 
GUve yenlil elbS.ela bellbla a..aıa... 
Beyo§'Ju lıtlklll eadde1I AHaYUr 
paaaJ N. ıs - --
~ ~MUTEDiL FIA TL.ARLA - lııglllzce 
Fransızca denler. Tepebap Hacopulo 
apfttıman 51·3 

4S SENELbc SÔNNETÇI - Hacı 
Arif, Nurettin Halit. Oıküdar çsrtıbayu 
bll~k hamam karflll No. 108 

ÖRÜCO HOSEYIN - Yırtık, yanık, 
rtJve yenifl elblııeler emullne temadllf 
edllm•• derecede bellrala ~rUUir. 

L Beyoilu Lıt1kW cedde1l PaHj 
. - Aznavur No. 1! 

'lfuBA Y AA TiNiZi - Samıuııda Şer
ınln Tica.retaneıf kelepfrlerlnden yapınız. 

ACELE - Devren aablık Çayhaıw. 
Sultanahmct parkı kartııııada 56 

KIRTASIYEcl nOKKANI - AeeJe 
.. tı'ıkhr. Mtl~terlıi çok ve plyuaaıa 
ı.,.ııı )'triadedir, 

Beyazıt meydanı 99/41 

ÇADIRCJ RÜŞTÜ - Mabnıtl ml
hend · • eski Ye yeni çadırlar bulwaur. 

latabul, Bcyuıt, Çadır~ıl• No. 2S 

'< ~2 
" ..., >;: c.. 
n ~;.. 
C"' ~ = c Vl -c .... 
::s o = "1 .... • ,., 

Kiralık depo 
Haliç Fenerinde, sahilde üç 

bin metre murabbaı genişli
ğinde ve arrıca yaı.ıbanelerl 
muhtevi ilç katlı modern bir 
depo kirahktır. Talip olanların 
herrün ıaat 10 ile 12 ara11nda 
22492 No. ya telefon etmeleri. 

IHRACAT--
auttın TOrldye maluulltını Anupa 

ve Amer1ka1a lluaç ve aah91 temha 
etmek için ıermayedar aranıyor. Jda• 
remu• mUJ'aeaat. 

Azimette Çanakkale için 
yllk almmaz. 

Büyükada İske 
lesinde Kiralık 

Dükkan 
Bilyükada iskelesi rnet

balinde 3 numaralı dükkan 
1 ili 3 sene müddetle kira
ya verilecektir. K:1t'i iha
lesi 16 nisan 931 tarihin
de yapılacağından kirala
mak iıtiyenlerin saat 16 ya 
kadar levanın müzayede 
komisyonuna müracaatları . 

Dr. Taşçıyan 
Bel•oiukluiu Frenıl va elektrilı 
tedaY!haaeaiı Emhllhıl M'nu,-- ecza

nesi karıı ıokafında No. 4 

HASAN KUVVET ŞURUBU 
Terkibinde klW.iyetli miktarda 

iyot tanen ve fosfat mevcut olup 
ensicei uzvi yeye atır' ati temessülü 
aayeainde. kanaızlığa, vereme isti· 
dadı olanlara ve bilbaasa emrazı 
uabiye ve zafiyeti umumiyeye te
ıirab şifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesira
b nafiuı pek teri olup renksiz. 
hutalıklı, zayıf, sıraca veya kemik 
lıutalıklarma müptel& çocuklar az 
zaman zarfında diş çıkanrlar. Ça
buk ytirllrler. Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla ıabavetini vo gençli
lini ıul istimal eyliyenlere, ademi 
iktidara pek müeuirdir. Kanı texyit 
Ye tasfiye, hazmı teshil, renge ta
zelik ve veçhe teravet bahteder. Bez 
enam, cedir, çocukların yüz ve baş
lanndaki çıbanlar, ergenlik ye ek
semada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet turubu Avrupada 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün 

Alemi tababette takdir tevlit eylemiı, ecnebi ve memleketimWn etil.basının raporlaranı kazan
mııtar. Şişesi 60 bUyOk 100 kuruştur. 

Depoıu: Hasan ecza dep~!_udur. Eczacılara ve toptanalara büyflk tenzilat. 



8 Say.fa SQN -• 
lntihabı_m-=e=b='u=s=a=n=====h=e3y:!! teftişiye rixasetinden : 

1 - Müntehibisani intihabı 8 -Nisan- 931 çarşamba saat yedide başlıyacak, 10 nisan 931 cuoıB 
saat on sekiz buçukta bitecektir. Aradaki günlerde bu saatler dahilinde rey atılacaktır· / 

2 - Sandık mevkilerile hangi mahalle müntehiplerinin hangi sandığa rey atacakları aşağı
daki cetvelde gösterilmiştir. 

-,==::::::::===:==::==:==:==:::=::=:========== 
Bakırköy kazası 

Sandık yeri Rey verecek mahalleler 
Balurkay lataıyon kar4aaınd• Kartaltepe, Oımanlye 
mahalli m.Uua 
lıtuyoacla mahalli mahluata 
J.tuyODda mahalli mahna 
lltaıyoacla mevkii mal11U1 

Sandık dolasacak 

Beyoğlu 

Zeyünlik, Ceviılik 
Yeni mahalle, Sakıı •iacı 
YeıilklSy 

Safra, Kalitarya, Halkala 
Cekmece, Anbarlı, Amladoz, 
Firuz 
Ayapa, Nifoı, Mabmutbey, 
Veni boS.a 
Cift burgaz, Vidoa, Litrosavaı 

kazası 
Sandığın yeri Rey verecek mahalleler 
Huka7 iakele ıazinoıu Keçeci piri 
Halıcı otlu meydanı SlUIOce, Plri_pqa 
Camiikebir aYluaunda Camiikebir Bedr~ttba 
Sahaf Muhiddin camU yanında Hacı Hilsrev, Hacı Ab.met 
Zincirli ·kuyu camii avluıunda Küçük piyale kaptan kadı 

Mehmet 
Yahaya klhya camii avluunda 
Arapcamii avlusu· 
lnann altın bakkal muhtarlık 
binası 
Kılıncalipaıa camll 
Nuaratiye camii 
Molla çelebi camit 
Firuzağa cami 
Kemanket camil 
Kule dibi 

Kalyoncu belediye mevkii 
Ağa camü 

Kamer hatun camii 
Dolapdere belediye hekimi meY 
kii Ayaspqa camii 
Kaıımpqa caddeal Hilll ıad
onıu 

Osmanbey eczahane ciwart 

Şiıli karakolu 

Yahya klhya, Süruri 
Emek yemez, Arap camii 

Pang~tı, ln6nii 
Hacı mimi, Tum tum 
POrtelAı, Kılncalipaşa 

Ömer Avni 
Firuzağa, Cihangir 
Kemankeş Y enicaml 
Bereket zade, Şah kulu, Mil· 
eyyit 2 
Asmalı mescit Kalyoncu, Çu
kur, Kul oğlu, Ki tip muıtafa
çclebi Hüseyin ağa, Şehit 
Muhtar Bey 
Kaıııer hatun Bostan 
Koca tepe, BillbUI, Es kit eblr 
Gümtiı auyu 
Bozkurt Duatepe, Eskiıehir 
Feriköy . 
Meırutiyet, Halisklr ıazi 

Harbiye 
Şitli Cumhuriyet, Muradiye, 
KAiıtane, Mecidiye 

Beşiktaş kazası 
Sandığın yeri Rey verilecek mahaller 

Teıvlkiye camii methalinde lıu- Teıvikiye ve Muradiye 
ıust mahal 
Muhtarlık dairesi önllnde hu- Vifne ıade 
ıut mahal 
Sinanpqa camiinde hususi ma- Sinanpaf• 
bal 
Be,iktaı değirmen yaoında hu· Tllrkali, DikilitH 
ıuat mahal 
Abba.sais camii yan1nda b.u· Abbasa&'a 
ıut mahal 
Anberata camH yanında lıu- Cihannnma ve Yıldız 

' ıual cıahal 
Ortaköy camii methalinde bu- Mecidiye ve Hiç Mahmut 
ıuıl mahal 
Arnavutköy camiinde hususi Arnavutk6y, Kuruçqme 
mahal 
Bebek camll metbalinde baıu.ai Bllyilk Bebek, KUçftk Bebek 
mahal 

L 
Kadıköy kazası 

Sandığın yeri 
GGztepe heyeti ihtiyariye oduı 

l Erenk6y dardnncil ilk mektep 
i . .,. dahilinde 
• Merdivea heyeti ihtiyariye odaıı 
I Suad.iye camiinde · 

Kozyatağı heyeti ihtiyariye odaaı 
Bostancı heyeti ihtiyariye odaıı 
lçerenköy heyeti ihtiyariye oduı 
Caferağa beyeti ihtiyariye ,, 
Osman ağa heyeti ihtiyariye " 
Haaanpaıa heyeti ihtiyariye oduı 
lkbaliye heyeti ihtiyariye oduı 
Y eldeğirmeni Rasim paıa be .. 
yeti ihtiyariye oduı 
lbrahim ağa heyeti ihtiyariye 
odası 
Osmaniye, Mecidiye heyeti ih .. 
tiyariye odası 
Ztthtflpqa heyeti ihtiyariye odaıı 

Rey verecek mahalleler 
Göztepe 
Erenk6y, Sahrıcedit 

Merdiven köy 
Suad.iye 
Kozyataiı 
Boıtancı 

lçerenk6y 
Caferağa 
Osman ağa 
Hasanpaıa 
ikbali ye 

Y eldeğirmenl 

lbrahimağa 

Osmaniye Mecidiye 
ZUhtüpaJa, Tuilacı 

Eml·no··nu•• kazası Dutluk kahvesinde Keçce dede, Hayreddin ç11ftlf 
Pazarbqı Muratreiı mahalle!eri Pazarbaıı, Muratreiı _ı.. 
Arakiyecl Hacı Mehmet Valdei Arakiyeci Hac Mehmet v~ Sandığın yeri 

Y enicami muvakkıtbaneainde 

Hocapap camimde 
Hopyar camiinde 
Rllatempqa camilade 
Ahırçelebi camiiade 
Kumkapıda karakol ciYarıada 
Kumkapı meydanında 
Niıancı camüude -
Y enikapı karakol civartnda 
Simelqihanı yeya Huan 
eat• karakolu 
Esirkemal camiinde veya jan· 
darma karakolunda 
Şehzade muvakkıthanesinde 

Emin8n8 kaymakamhj'ı bina~ 
aında 
Mercan ağa camiinde 

Sllleymanlye camii civarında 
Servi camiinde 
Mahmutpaı• mahallesinde 
Gedikpaıa camiinde 
Akbıyık camünde 
Binbirdirek meydanı 
F eruzağa camiiode 
Atikalipaşa camiindo 
Küçük Ayasofya camiinde 
Hoca Hamza camiinde 
Hacıkadm camiinde 
Oçmihraph camide 

Sarı~er 
Sandığın yeri 

Rumeli kavağı beyeti ihtiyariyA 
odasında 
Sarıyer camiiııin son cemaat 
mahallinde 
Büyllkdere çarıısında Karabe• 
tin kah vesinde 
Kireçburnunda camide 
Rumeli fenerinde heyeti ihtiya· 
riye odaıında r. 
Zekeriya köyllnde soğuk • ıd 
gazinosu 
Kilyosta muhtar İsmail Efendi 
gazinosunda 
Tarabyada çarşıda kahvede 
Y eniköyde iıkele baıındaki 
ıazinoda 

Rey verecek mahalleler 
Şehmemet keylini, Çelebi 
~jlu AIAattia 
Hocapqa 
Hopyar 
T ahtakale, RU.tempaf& 
Alurçelebl 
Sabauvar, Çadırcı 
Bayram çavuı mahallesine 
Kazanl ıacli, Niıancı 
TnJbentçl Ye kltip kalil yab 

Mesihpaıa, Mimar Kemal 
Mimar Hayrettio,Saraçlahak 
Tavıantaıı 

Kalenderhane, Molla HillreY 
Ballyanata, Kemalpqa 
Camcı Ali ve Beyazıt 

Mercanağa, Daya Hatua Ye 
Bllyillc çarıı . 
Snleymaniye, Elmaruf 
Servi mahallesinde 
Mahmutpaıa 
Emin Sinan 
Sultanahmet, Cankurtaran 
Binbirdirckte 
Alemdar 
MoUafcnarl 
Küçük Ayasofya, lıhakpaıa 
Zmdankapı ve Demirtaı 
Hacıkadın, Hocakıyasettin 
Yavuzsinsn, Sarı timur. 

kazası 
Rey verecek mahalleler 

Rumeli kavağı 

San yer, Yenimahalle, Maden 

BUyükdere ve Bağçe köy 
Kireç burnu 

Rumeli feneri ve Garipçe 

Zekeriya ve Uskumru 

Kilyos ve Demirci köyleri 
Tarabya 

Yenik3y 

atik del atik 
Kazasker Ahmet Efendi, Atçı Kaıuker, Arakiveci Caffl• 
bqı, Araldyeci Cafer Atçı bqı 
Çenselk61 Çengelkay 
BeylerbeJI · Beylerbeyi ~ 
Burham,. Bnh "lniye 
Kuzguncuk Kuzr ıncuk 
lcadi • lcacııye 

~::. ::;ı.ar ~:ı~: ı-:.:.:1K11çokb~ ;: 
Kıaıklı camii · "._..1'b, Alttıni : zado q 
Bulgurlu. Omraniy-.. Omraniye 

Beykoz 
Sandık yeri 

Anadolu hilarında 
KanJıcada 
Pqabah~ede 

• 

Sandık dola11ıcaktır 

k~ası 
Rey verecek mahalleleJ 
Hisar, Göksu 
Kanlıca, Çubuklu 
Paşabahçe, ıncir k&y 
Anadolukavağı, Mirhipl 
Poyraz 
Fener, Riva, Akbaba, Dereıe» ' 
Polenez, Alibahadir, Pat' 
mandıra, Muratlı, Esenceliı 
Ömerli, Koçullu, Sll'apınat' 
Ktıçükhllseyinli, Bozhane, 1'1-
lıçlı, l:ıakh Mahmut Ş"vk~t 
Paıa, Cllm.huriyet, Bevko' 
Yabköy. 

Fatih kazası 
Sandığın yeri 
Eyüp camii kebir avlusu 
Eyüp Kuım ça vuı camii 
Ramide ocak ittisalindeki kahve 
Okçularda karakol ittisali ocak 
binası 
Alibey k&ya ocak binası karıı
ıında 
Defterdar iskelesinde halk gazl
nosunda 
Cezri huıl paşa camii odası 
Karagümrllk tramvay cadde1i 
Mustafa Efendi kabveainde 
Fethiye, kltipmusllhattin mahal
lesi ihtiyar heyeti odası 
Salma tomrukta. ilk mektop 

r 

Tahta minare camii oda11 

Rey verilecek mahalle! 
Eyüp İslam Bey, Dökmecilet 
Üç ıehitler, GUmüı ıuyu 
Rami, Cumanyeııi, Mahall• t 
Fethi çelebi, Nişancı Mu&taf 
pqa 
Alibey köy 

Abdnlvcdut 

Cezri hasıl paşa 
Muhtesip iskender, Kocıd1' 
de, Beyceğiz, DerviJ ali 
Hatip mustaattio, Kitipnıı:• 
IAhattin 
Kaıım gü.oanl Monla •f~ 
Ayvansaray 

l.ltinyede itfaiye garajı karıı
sındaki 2aıino 
Uluköyde iskele yakınındald 
meadut gazino 

la tin ye 
• Ayvansaray hacı Ali kahvesinde 

Tevfikl Cafer, Tahta minat• 
Hızır ravı, hacı Muhiddin 
Atik Mustafa pqa, Avcı bef• 
Balat, Kar aba, 

Rumelihiaarında heyeti ibtiya· 
riye oduı 
Ayasağda camide 
Kemerburgazda camide 

Oda yerinde 

UJuköy 

Rumclihisan 
Ayasağa 

.Kemerburgaz, Petnahur, Pi~ 
rinççi caddeai 
Oda yeri, Kısır mandıra 
Jbsaniye 

Ağaçhda kahvede Ağaçlı, Akpınar, Çiftalan 
Gfimüıderede camide Gümüşdere Kııırkaya 

Adalar kazası 
Sandığın yeri 
Büyükada iskeleti 
Heybeliada Belediye mevkii 
Burgazda iıkete gazinoıu 
Kınalı.da iskele gazinosu 

Rey verecek mahalleler 
Büyiikada 
Heybeli 
Bur gaz 
Kınalı 

•• Usküdar kazası 
Sandığın yerleri 

Çinili polis merkeıi öntide 

Buliurlu mescit camii önilnd' 

Yeni cami &Ylusunda 

lnadiye meydanında 
lhsaniye heyet odası 
SeJimiye heyet odası 
Doğancılar meydanında 

J Ümrabiye camiinde 

Rey verecek mahalleler 
· Sefimi Ali Efendi, DUrbah, 

'Solak Sinan, Toygar Hamza 
Ten bel Hacı Mehmet, Bul
gurlu Mescit, Kara Davut, 
Evliya Hoca 
Gülfem Hatun, Selma ağa, 
Rumi Mehmet Paşa, Hacı 
Hesna Hatun 
Tavaşı Hasan ağa, Dıbağla; 
lhsaniye 
SeJimiyo 
Çakırcı Sinan paşa, Ahmet 
Çelebi 
Salacık, lmrahur, Ayazma, l 
Hamzafaki 

Fener Apti ıu baıı ocağı önD 
Küçük Muıtafa pqa Gnl camii 

Demir hundunde Elvan zade camii 
Yedikule tramvay caddesinde 
durak yerı bahçeli kahve 

Koca Mustafa pqada çiÇek pa
azarında Mustafa ef. kahvesinde 

Mevlevihane kepı,hacı, evliya ma
halleıi Mehmet efend\ kahvesinde 

Topkapı mahfelinde 
Şehremini tramvay meydanı 
bahçeli kahve 
Aydın kethuda mahallesinde 
odabaıı İbrahim ağa kahvesinde 
Edirnekapı camii 

Mimar Sinan ihtiyar heyeti 
Sarı-.çhane mimar Ayas c6ıımii 
Sofular tekk~si 

Atpazarında kahvehanede 

Aksaray V al de camii 

Çakırağa camii 
Cerrahpaşa kahvehanesinde 
Davutpaşads 26 cı ilk mektep 
binasında 
Samatya tramvny caddesinde 
Abdullah Ef. kahvehanesinde 

Apti ıu başı 
Küçiik Muatafa paı.ı, MUftO JJ 
Elvan zade 

Kazlı çeıme, imrahor, H•• 
Avhat, bacı Hamza 

Koca Mustafa paıa, Arab•"' 
beyuıt, Ali efendi, Canba:ıif' 

Melek hatun, Merkez efendi' 
Veledi karabq ' 
Beyazotağ,Fatma sultan AtP' 
Ördek kasap, Ereğli D•.,11 
aptal, Mobebar Monla Şertf 
İbrahim çavuı, Sait Ôıtlet 
Uzun Yusuf 
Kahriyei· atik, Hatfçe ıult-' 
Zişah 
Mimar Sinan, Keçeci, Karab.ı 
HUssam Bey, Kuk çeşme 
lıkenderpaıa, Muratpaşa S~ 
fnlu, Nahsar,Halife hoca 'şela 
Sinan ağa, Kiremaıb, 
resmi mabmut fJO .. 
Bababasan ali, Guraba, 
seyin ağa J' 
Eminbcy, Keçihatun, Çakır• 
Davutpa11a1 Hobyar 
KürkçUbaşı, Kasap ilyaı 

Sancaktar Hayrettin, ı-1•" 
Hilnev ağa, Hacı kadı~ 
Mes'ul Müdllr: Hdlil oah' 

l 
d 


