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SON POSTA 
NIN 

TOMBALA 

HERCON NESROLUNUR SON PO S TA tlaUiın gözüdür: Halk bununla görnr•J 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla ititir. 
SON POSTA Halkın d 11 idi r: Halk bununla sö Ier. _ 

Oyunıı 

Kupon: 40 

l'ORK OCAKLARI BU GÜN 
1' ARİHE İNTİKAL ETMİŞTİR 

IZMIR MEB'USU VASIF B. BUGÜN BiR NUTUK SOYLIYECEK, 

ARKADASLARI TARAFINDAN TORK OCAKLARININ FiRKAYA 
' 

iL TIHAKLARI iÇiM BiR TAKRiR VERiLECEK, EN SONRA 

HAMDULLAH SUPHI BEY BiR VEDA NUTKU SOYLIYECEK TIR 

1 tak Murahhas-'ıihracatımızİnhisaraMıAlınıgor? Pr. ~~rks .. 1 Bugünün Meselelerinden 1 
arı ~nkarada VfyanaMu~kıAkademı~-.~~~~~~~~~~~~~~~~-
, lopl d ı JQrtaya Çıkan Haber- ProfesörüKonservatu- irtişa Meselesindeki an 1 ar van Islah Edecek 

v~~!:~~u~:~!o~00 lerin Mahiyeti Anlaşıldı 
'ta~lcara, 10 (H.M.) - Türk . !hracatımızın hük~met teı- \ 
~ murahhaslarının mü- kıla~ ta.rafm?a~. ıdare. ve 
~ bır kısmı dün bir kısmı tanzım edilmesı ıçm yem ka
k: bu sabah bura~a geldiler. rarlar verilmek üzere oldu
~tay 257 murahhastan te- ~nu dün yazmış, ayrıc~ b~zı 

etfv. . . k . t ıhraç mallarımızın devlet ınhısa-
. ol ıgı d _açın ked. sderı~e rm~ alınacağı hakkında İzmirde 

uıuna ıgı ta ır e ıç- b" d b h . 'k 'b. b. çıkan ır şayıa an a setmıştı . 
Yasa mucı ınce ır Bu haberler ilzerine şehri-

.._, •onr t l"k' l" l ~ltd' aya a 1 1 azımge - mizdeki alakadar resmi ma· 
Sıı~r. . v kamlardan ve bilhassa ihracat 

Viyana musiki akademisi 
profes&rlerinden Marka, latan
bul konservatuvannı teıkil ve 
tem. eylemek için mütehassıs 
sıfatile lstanbula davet edilmiştir. 
Belediye, profesör Markala bu 

husulta bir mukavele yapmııtır. 
Profesör senelik bet bin lira 
tahsisatla celbedilrİıiştir. Pro
fesör Markı, senenin muayyen 

1 
zamantannda buraya gelecek, '\ 
istenilen proje ve programları 

~da n ıaat on bıre dogru tacirlerimizden etrafla malumat 
~ ,Cak Kurultay içtimamda aldık. 
'

11
Yct hasıl olursa evveli Harici ticaret ofisinde yaptı

~ P raporları tetkik edile- ğımız tahkikatın n~~ice9İ ş~du~: 
~ Q •o?ra İzmir meb'usu Vi- Bu hu~ust.a he~~z . kat~. b!r 
~ tyın bir nutku dinlene- karar vcrılmış degıldır. Huku-

yapacak, konservatuvarın teı
kili esaslarile meşgul olacaktır. 

: T esiai düşilnillen müstakil 

1 
opera ve operete de bu zatin 
tanzim edeceği esaslar daire
sinde vDcut verilecektir. Pro

IU daha sonra Türk ocağının met esasen ~oktanbc~i ihr~ç 
l_llllllc fırkasına iltihakı hakkında malJ.arımızın ı~tandardıze ed~l
~lanan t k . k k mesıne ehemmıyet vermektedır. 

a rır o unaca ve B · · · · d b · " •· -.ı. · de ...... 1 kt" E unun temım ıçın e ır men ı 
.~Yet goruşu ece ır. . 0 tağşiş,, kanunu kabul edilmiıti. 
~k Hamdullah Suphı B. ihracatın hükumet teşkilatı 
~ \rt br. .. . . tarafından yapılması meselesi-

da nutku sozhyecekhr. ne gelince bunun birçok şe-
~ tayı Hamdullah Suphi B. killeri var'dır. 

suretle HamdulJah Suq- t - th .. rf" ,.ı:.; 1,1,..ı." ~li._ • Y ocaklarda aon vazı- de _geni~ etili.r, ~e~ eKetin .er. 
J•Pmış olmaktadır. Çün· tarafına şamıl bır ıdare şekbnı 
"'•hire elçiliğine tayini alır. lstanbulda da i~ra kud-

r .. t · t• retini haiz umumi hır kontrol ~ '" mış ır. . k 1 ~ tünkü kurultay içtimaile merkezı uru ur. . . . 
ocakları son gününü 2 - Hüküme~ın de ışhra-

'& ış oluyor. kile ihracat tacirlerin~en m~- ı 
~~rtin verilecek ilhak ka- rekkep bir kooperatıf teşkıl J .. d" .. Celal B 
~- sonra Oc~klar Halk (Devamı 6 ıncı sayfada) ş Bankası mu uru • 
\l· 1tıın gençlik teşkilitmm ..... --------

b •)•ı lll•rk••İ oıacakt••· • Bulgar Takımile Ogun Bugündür 
~tçlar Meselesı · • k 
tc""P Bekleniyor Galatasaray Y ıne Sı ı 

'~it.ta, ıô(H. M.) - Ve- B• ı• t•h G • k ~ti ~c!etinde . Birkaç gün ır m l an eçırece 
•'t p ıt~ıhaz e~ıl~n mukar~e
~ •rıs aefirımn: vasıtasıle 
~~ Umumiye meclisine 
~ h edif mitti. Hükumet şim-
tt"ıtkllnun · cevabına intizar 
~ tcdir. 

~~~ ~t!ap, müzakereye baş
l'İld tçın imkan vereck şe-
~~ olursa bu müzakeratı 
ı~ tarafımızdan Saracoğlu 

t'(1 8. idare edecektir. 

İntihabat a 
~: .J\kşam Müntehibi 

tıı Seçilmesi Bitecek 
ş b • 
h rınıizde mlintebibi sani 

~u:~ahna dün de devam 
~tu._ 'Jlir. Belediye reisi Mu
tt~""~ 8. dun bazı mantıkaları 

:o&tf t' b·· ır. 
it Un ikinci gUn olduğu hal-
lttı~Ylerin dörtte biri bile 

•kdıiı anplmışbr. intihap 
~)')~ . Şanı bitecek, yarın da 
ı tın t "f· '-ttif .a~~· ıne başlanacaklar. 
~tc ... •tının üç glin kadar 

Dun gelen Bulgar ~u.m,...igonu. Leviski. takım_ı .. 
İki haftadır beklenen Levski \ Halıhazı~dakı . w. v~zıyetlerını 

. b 1 pek iyi bılmedıgımız Bulgar 
takımı dün gel~ı .. Bera. er .e· futbolculanndan bugünkü maç 
rinde hayli seyırcı kafıle~ıle hakkındaki düıüncelerini sor
gelen Bulgar futbolcuları yUz- duk. Hepsi maçın neticesi için 
terinden kan fış~ır~n ge~çler- kuvvetli ümit besliyor. Hatta 

fes5rün daimi surette İstanbul-
da kalması fazla külfetli 
olacağı içindir ki bu tekilde 
bir a11lapna yapılmıftı. ~ 

(j(; 
Kadın 
A:Jatcanatı 

Ka.n Dalgası tefrikamız 
bugün Hyor. Bu cazip tef-
rikanın yini "Üç Kadın Sal
tanatı" imli tarihi ve çok 
seyyal r ilslupla yazılmış 
güzel l>irser istihlif ediyor. 

Yarın ((uyunuz 
Beğtecek Ve 

Tdp Edeceksiniz 

lzmirde hlayiş Maznunları 
lilat Etti 

İzmir, lususi ) - Fethi 
Bey buraygeldiği zaman nü-
mayiş tip ettiklerinden 
mahkemey·erilen Halk Fır
kası sabık are heyeti azası 
beraet ettil 

1 ................... ,. ......... ~ ......... ... 

Dkat! 
--

T ombalatisabakamız 
BitmelÜzeredir. 

.. .. 

.. * 
Sır Perdesini Y ırhyoruz 

"İrtita" meselesi, uzun zaman uyuduktan soora tekrar canlandı. 
Bu itle alakadar kimselere Ankara iıtintak hakimi tarafından 
celpler ıönderildi. Mühim ve dedikodulu bir meseleye te~H ede17 

• bu· iıin · içyüzll hayli meraklıdır. Bu 1 müiıaaoebC'ı.!2 dercedfyoruz: 

Geçen Yazalar1n Hurtsası .. 
"Arslan Fre1ko mahdumları, 

Buat biraderler, İbrahim zade 
Lutfl Bey ve Nu biraderler bir 
ıirket yaparak ay tüfekleri ve 
rovelver inhisarını alıyorlar. Fa· 
kat şerait afırdır. Bu inhiıan 

Avrupalılara devretmek istiyorlar
sa da talip bulamıyorlar. Bu sı

rada barıt inhisarını da alıyorlar. 
Fakat evelki dersten mütenebbih 
olarak bu ıefer daha evvel bir 
Avrupalı ırrupla anlatmıtlardır. 

Punun için ( 300) Bin lira 
devir hakkı almıflardır. Bu gru• 
pun adı ( Ek•plozif Melinit ) tir. 
Yazıda bu ırupa, ( E. M.) rümuz· 
larile iıaret edilmittir. 

Bu suretle ( E. M. ) şirketi 
1 ıet • • • • - :a 

bulunuy.ordu. Bu suretle ibra- • , 
him zade Lütfi ve şürekisı ma- r Bu melklCDht tee•n...- lle 3Jdüfll 

<( Devamı 7 inci sayfada ) •lyJenen ıtrketin hukuk mlltaviri 
Neaim Mazelyah Efendi 

~~~---------.... --------~~~ 
Cibalide Kanlı Bir Vak'a Oldu 

~------

Unkapanında, Haydar da, Rasim Bey bahçesindeki kulübe• 
lerde oturan Cavit Efendi, karısı Nazmiye Hanımla geçinemi
yormuı, nihayet ayrılmıya karar vermişler, mahkemeye müra-

caat etmişler. Cavit Efendi, karısının başkasile münasebetinden 
şüpheli imiş, dün kadının yolunu beklemiş, çalıştığı Cibali 
Tütün fabrikasından çıkar çıkmaz bıçakJa üzerine hücum 
etmiı, rasgele saplamıya başlamıştır. Nazmiye Hanım on yara 
almış, yere yıkılmıştır. Cavit kaçmak isterken yakalanmıştır. 

, 
' 

t l t:ı' tahmin ediliyor. 
"t' l"llllk f k ~tnt ır a•ından meb'uıl•ık 
"~•f•tıt ere ait bugün 3 üncü 
"~tttdi •zda birçok yeni isim 

den müteşekkıldır. Bırçok . l . d b'ır·ı · yenilmek için 
ff k. t k ıç erm en , 

beynelmelel muva a. ıye a· de kilometrelerce yol katedil-
zanmış olan Levskı takımı d d" 

Elinizde inan ( 1 2 ) 
Karttan · Tanesini 
Seçmiye ~ırJanınız ... Aman yahu... Bu sıl'a sıra elleri boyunlarına bağlı 

yaralılar kimler? 
- Meşhur boks ıampiyon " Tuney " lstanbula geldi ya 

bunlara iltifat etmif, her birinin ayrı ayrı ellerını ııkmış. Yoruı] 

'h ı· t b l mez ya... e ı. buglin ilk imb anını s an u 
m~raklılara karşısmda verecektir. (Devamı 7 inci sayfamızda) 

1 Ta/silat bii güne kada,. 



SON POS~fA Nisan,11 

r ~lflll9 ...................... ~ ... lllİI~-------------------------------------. l Halkın ~ D A B 1 L 1 B A B Günün Tarihi LiR 
Darülfünun 
Divanında 

İntihabat Karşı- .. Hı.ı-rs·,-z-----T--fi·.~-K_.._ ___ B ___ Ş __ S ___ O ___ ..,. 
sında Halk Var as ye aiıunu ır e- .. ene n 1 

!:~~::~~:~:d~=~~;~ Yetişin!. yi Halletmiş Değildir g~u! lçt~~~:~%e;k!;;u· 
milnuebetle inUhabat ••· T tul 
xifesiot yapıp 1apmadıtı Eşyalan Çalınan Avram 1293 tenberi Uzayıp Giden iskan işlerini Bir u __ uyor ,, 
hakkında halkJaf~örnıttık. Feryada Başlayınca Merkezde Değil, Yerlerinde Tasfiye Etmek 932 Senesi Nihayetinde Darülfünun divanı dün ~ ·~ 
Bir çofu, auallerimlse E H Bütün Dünya Bir Gün ailren bir içtima aktetti. içtıııı Jdl' 
cevap vermekten çeklDlr Ortalık Kanıti n Doğru areket Olurdu . prültüln ve can aıkıcı bir fCdif 
g8rünüyordu. istirahat Edecek .. de oldutu tahmin edilmekte ... ı 

l(Bl t ı '._ kt Kar ....nm..n.kte otur•• A- Hllkümct, ıenelerdenberi karııık Ye rAprmıık blr ·~kilde 1 ı h ~'I'"' , z m e, aonuıma an ~·- ıs ... ıu ... •• r- .,. çt maa ni ayet verilmeden ~ 
kinmiyenler lae aıatıdakl ramın evine mnnz rfrmif, )'Ol"' devam eden· mObabele ve isk n ltlerinde kat'i bir temizlik Muammer Raıit Beyin iç ,tı 
cenpları verdiler: ru, yatak aibi 9eyleri çalıp temini için bir tasfiye kanunu yaptı, Millet Meclilİ bunu kabul Cemiyeti Akvam takYiıD terkdtiği görüldü. Diğer ınfidet 

Nihat Bey (KadıkOy, Yel- kaçmlfbr. Anam dün Fatih ld tubeai m\ltebassıaı M. (Lotsvort) Beyler de çıkıyorlardı. • 
değirmeni, 26) etti ve tatbikata bile ıeçi i. Bu kanunun tatbikile beraber dön DarDlfünun aalonuııda lçimam mahiyetini nl•"'',, 

- Hayırl ~ıı1Dda yeni yatak yorgan yepyeni bi~ vaı:iyet hasıl oluyor. itiraf edelim ki alAkadarlan 1enenin on nç ay olması hak- latiycn ~azetecilere Mua.0'111 

_ Niçı·n? almak için dolaşırken koltukçu k Ra,it Bey: ııtı 
k 

tatmin etmiyen bn yeni anunun doğurduğu ilk neticeleri kındaki konferansını verdi. , 
- Rey verme ti cltiollnmll- Mustafa Ef. nin omuzunda en- .. Gazetecilere slJylenecek 

yorum. di eşyasını görmüş ve feryada tesbit için etrafla tahkikat yaptık. M. (Lotsvort) bu konferan- birşcy yoktur " dedi. ~ 
'* başlaırut : Öğrendiklerimizi şöylece kaydedebiliriz: ımda ayJann müsavi olmadığını, Bu içtimada Rasim Ali 8eY 

K mU Bey (Beyazıtta Safa - H·-ıı. •ar, ye~-:-1.. Eski temlik kanununun tatbik edildiM se,. .. n ıenelerde l tkik f fizyoloji kitabl hakkında v-~ •. ~ 
iy d ) u • • ~ ıs• • .- muame ltı ticariye, te ' ab en- cV 

panı BDUD a Halk bu ferya"'"'- tel .. _ ) 1 hi d X-ildi Bec bil : .. · i •rtı cek karar lıonuıulmatt neti _ Şimdiye kadar rey ~er- Luau •r- muame e er ç muntazam ea . ere en ..,ın gv yor. Diye, tedrisat, terbiye, ziraut anlaıılam mııbr. 
medim. Maamafih aeve ve d m(lf, ortalık kanfmıı " Mnıldlllt karşısında ıaşıranlar ise lakin daireleri 6nllnde bek- mesai, llzcrinde olan tesir- Ş k N ·n 
Halk fırkasına vereceğim. koltukçu da tehlikeyi anlıyarak lqiyorlar, bir netice alamıyorlardı. Şimdi yeni kanunla teffiz lerini ani tb. Bayramların he . Ü ru aı Paşa ıııO 

ir ortadan aawfmUfhu'. muamele.inin arkası abndıen söyleniyor. Halbuki hi,. te b8yle · nl\ I d ki Kolordu Kumandanı ŞU ı.. HnıTan Bey (Tıp talebe ir •. T ıene aynı awne ie me i erir.i Naili Paşa dün lzmirdeıı ıeıı 
d ) E lk. nl\ a le Y··•ufu değil· dir. ÇOnktl büttın dosyalar temin edilmemiı istihkaklarla ıöyl di. Bu teklif kabul edı' -yur un a vve ı a .. n me ... rimize gelmi§tir. 

- Yann gidip vereceğim. yaralıy n HAmit dlln yaka- doludur. Bunların miktannı ne iakln d ireleri, ne de Dahiliye lir1e ay baflarının ayni rtı- Borsada Vaziyet 
ir lanm19br. Vekileti bilir. Bugtlne kadar bir defter ve bir istatistik tutul- ne relcceği hakkında iza-

AbdıB. ( Yelilköv, İataııyon ~ 
dd 

· d 68 ~ """ muı degı-'ldir. Ne kadar teffiı muamelul yapılmıtbr? denilse hct verdi. Bu hu uıta muhte-
ca esın e Beyoğlunda ttipheU tavır-

- Bugün •eremedim. Yarın )arla dolaşan Niyazi isminde dopu bir cevap verilemez. lif tqekküllerden gelen cevap-
•ereceğim. Çünkü buırOn itim biri yakalanmış, üzerinde ko- Yeni kanun muameleleri bitirmiş değildir. Belki bu kanunla lann da bir nisbetini yapb ve 
Yar. ir caman bir kama cıkmııtır. yeni bir istihale devri bqlaınıt oluyor. önOmllzdek tqrinievvelde bu 

Em B ( C 1q1 Jf. mesele için toplanılacak içti-
aokak ua). errahpq, N Taksim bahçesinde çalııan Muhtekirlerin Eline Düşecegiz Diyorlar mada Cemiyeti akvamın Tür-

- Vermedim efendim, ve- SDleymanın ceketini çalan Ha- Hele eski bir lakin memu- nn tetkiki ve mahallerine la- kiyeyi de davet edeceğini 
receğim. ir lit okak ortasında kaçarken runa göre, bizde muhacir ve desi yine senelere~ mayacaktar. bildirdi. 

Ali Ulvi B. (Maarif cemiyeti yakalanmışbr. lakin işleri 1293 tarihinden Halbuki istihkak bakıyele- Bu tekil 1932 senesinde 
talebe yurdunda G6nenli ) • h B baılamıt ve bugüne kadar rinin tesbiti işini böyle bir kabul edileceğine göre bu 

- Bugün gidip Halk fır· Meçhul bir ırsız eyoğ- gelip dayanmışhr. komisyona havale etmek, me- senenin nihayet bulduğu günün 
kaain rey vereceğim. lunda Ömer Ef. nin dükinını Diyorlar ki, bu işler alh aya ıeleyi birkaç ıene daha ileriye ertesi gün beynelmilel bir 

~ soyup kaçmıtbr. kadar bitecektir. iıtirahat günll olacaktir. .... ir atmak demektir. Bu it dosya-
Mustafa B. (Sangüzelde Sa- Dün iki otomobil kazası itiraz edenlel iıe: Daha (B) larm mahallerinde tetkiki ile 

ngiixel m ballesinde 3) l 2 14 N b'l E ıene de bile arkası alınamaz, o muş 1 o. otomo ı s t daha çabuk bitirilebilirdi. 
- Dün gidip Halk fırkası · · d b' h ı l384 N diyorlar. Çünkü binlerce dos· 

ısının e ır ama 1 o. Bonolara gelı'nce·, bunların 
D mzc:llıı:ı iu~ roy:mi verdim. f d k. . t•bk k 'kt r n D ntnft\nhil ~fi! Madam Klaravı ~!'-ar a ı ıs ı a mı a ı ı "'-'- . fı ~ ~ S yaraıamışfır. l 1 ,&nmuı,,ım~ . tar.a n n dıafubl-

F ethi B. (Fatih, araçane, Sonra Ankarada, bono an <ıa- m ı oırKaç sene s ecek, son-
64) B d D .. •• ğıtmak için kurulacak •lan ra Maliye Vekaleti tastik ede-

- Dün reyimi fırka lehine Uğ ay UŞUyOr komisyonun knrşısına hevenk- cek, en nihayet te muhtekir· 
lıtimal ettim. lerle dosya yığılacak, blfll • lerin eline düşecektir. 

Çalman Deriler 
Sultanbamında Makul yan 

\'";~g~i ~f:ndi~f.;-(JO) ·d~ne 
sansar derisi çalınmıı, hırsız 
bulunamamıştır. ---

,. 
Son ı-ünlerde Boraada Afi~ 

dolu tahvilleri ile it Ba11l>' 
bisae senetleri üzerine epey J11~ 
mele olmaktadır. Anadolu t ~ 
villeri 29 liradan (30,60) a f

11J' 
mıftır. lı Bankaaı hisaelerl 
(8, 70) den (~O) a fırlamıştır· 

lngiliz Şairi ~ 
lzmlr, 9 (A.A) - lngiliı t' il 

M. Masefield ve rcfikaaı ıebritıl prl 
gclmitlerdlr. Şereflerine 1 ,;!' 
ocatında bir çay ziyafeti .,e 
miftir. Şair ayni vapurla f.st<t1" 
deriyeye hareket etmittir. 

Bir Şirketin Tasfiyesi 
Bahri Muamelat Türk Ano111; 

Şirketinin muamelatı taafiye ed ~ 
mekt dir. Şirket yakında nıef P" 

olacaktır. 

• Çiftçı" Endişe lrinde 
Muhittin B. (Fatih, Çırçırda T 

Sinanağa mahallesi, Parmaklık Piyasamızda buğday fiatleri Kunduracıla1 
Hükumetten Söz Alwak 

Ankaradan Döndüer 

Beş Kuruş ·ç·n 

SelAnik Panayırı 
Hükumet, 13-27 eylül 1931 &t 

Sdinikte açılacak olan alt•11~ 
beynelmilel panayıra iştirak içil' 

•• teşebbüısatta bulunmUJtur. PaD ~ 
yarda zirai ve 1 •ınai her 11t 

Maliye Vekaleti Defterdar- istihaalibmız teıhir edilecektlr• 

MUtaahhitlerin Vergisi 

'°~gı D~~ Halk fırkaaına rey 5 kuruıa kadar düşmüştür. 
verdim. Bu vaziyet karşısında köylü· 

ıt- )erimizi, çiftçilerimizi dllşü~ 
Khıml B. (Kadıköy, Kur- mek ve esaslı tedbirler almak 

bağalı dere Hasanpaşa ma- z.amanı gelmiş ve hatta geç-
balleainde 36) mek üzere bulunmuştur. Hü-

- Bugün vereceğim. kiimetin bu mesele hakkında ... 
ne dilşUndüğü, ne gibi tedbir-

Durmuş B. (Fatih, Nişanca, 
Kumrulumesçit mahallHi, Ni- ler alacağı belli değil. l Nisan· 
.. nca caddesi 12) da yumuşak buğday: (7-6,36) 
w- idi. 1 Nisanda ise yumuıak 

- Verdim bugün. 
il buğday: ( 5,35 ) e kadar 

Mehmet 8. ( Saraçanebaşı, düşmüttür. Sert buğday· 
Haydarane mahallesi, Yeşil· tara gelince Nisan 1931 
tekke sokak 8) niyasa bunun (5) kuruşa kadar 

- Yann inşallah. ı d c:ti1Çofnü ~öslermek dir. 

Hariçten gelen keten rak
kaplard n fazla gilmrükalın-
masını temin için Anlcı ya 
&iden ayakkabıcılar ~yeti 
dlln dönmüştur. Hü~met, 
kondur cılann teklifler:inesas 
itibarile kabul etmiştir. Yeni 
meclise bu husuta bir :fsir
liyihaaı verileceği nlaşnak
tadır. Hükümetin bu vaidi 
piyasada imdiden sirini 
g&stermiş denilmektedir 

1 Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: 

..... 

1: Rejisör - Hasan Bey, Zaro Ağa Gre
tanın bUyUk babuıdar. Torununu Şarloya 
''ermek istiyor. 

2: Rejisör- Sen Greta ile bir • kena· 
randa ie%erken Zaro ağanın geldiğijrecek
in, derenin kartı kıyısına ati yıp k-ak ı 1 

Bir Kumarbaz Nasıl 
Katil Oldu? 

Diyarbekir (Hususi) _ Mu
şun M laı.girt kazası halkından 
16 yaşında kalabalık namile 

maruf Nusret isminde kumar
baz ve enrarkeş bir serseri 
Vanlı Mehmet oğlu Haço 
nammd ki henışehrisil kumar 
oynamış. Nusret, Haçoya beş 
kuru:, borçlanmış, kavg et
mif !er. Nusret kamasile Haço
nun kamını deşivenniştir. 

Katil firar etmiş ise d ar. 1 

lığa gönderdiği bir defterde Torbalı KaymakamlrOl 
kimlerin Müteahhit ve Mülte- L 

Polis müdilrJ5X...,, ikinci şıııı' 
zim olduğunu tespit etmiştir. l»u 8' 
B ı d sabık müdilr muavini Şakir . 

un ar an, vergi tahsilinde bu Torbalı kaymakamlığına ta),,~ 
cetvel göz önünde bulunduru- olunmuıtur. 
lacak, yanlışlığa meydan ve- T 
rilmiyecektir. epebaşmdaki Konser 

_,.,.,,.....,._.,.==-===x=::o-.....,._"""='lllr._ Konservatuvar talebesi bıJ' 
glln Tepebaıı tiyatrosunda iJ) 
konserlerini vereceklerdir. 

sonra tutulmuştur. Son gün"· 
lerde bu gibi vak'alar sıklaş
maktadır. Bunun sebebi, bir
takım serserilerin Diyarbekir
de toplanmış olmasıdır. Bu 
h le bir çare bulunııa fena 
olmaz kanaatindeyim. 

Sabri 

Kadın Biri iginde erasiffl 
Kadınlara: belediye intih1P 

hakkı verilmesinin yıl diSJJil' 
mUne tesadüf ettiği için y~ 
Kadınlar Birliğinde met~ 
yapılacakbr. 

Pazar O a Hasan B. V~ At/amal 

. 3: Rejisör - Aferin, yahu... Dereyi ne 
güzel atla dm, Ha~an Bey? S na bu ati maları 
kim öğretti? 

4 : Hasan Bey - Bunu ben bizim ıneı11'" 
lekette bana borcu olanlardan öğrendim. f'l~ 
pnra istcvisimde beni mükemmel atlabyorlard• 
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t Hergün 
ltalyanın 
Topraga Avdet 
Siyaseti 
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.... 
f M. ZEKERİYA -

r talya, umumi harpten son-
~ evveli sanayie ebem-

\:Jet ~erdi. Sınai iıtihsalitı 
8a YVetlı bir teıkilita bağladı. 
..._ llluntazam ve ıararla çalq
a.....ı_~aı zamanda bllyllk aeme
.. ...ıı: •erdi. 
~ 111llddet ıonra eanayün 
k al etti;i mevadı memle· 

ette .. rfetmek imkinı kal· 
~db Fazla iıtibul sanayi 
ol •ılı bqına bir tehlike 
IDıya bqladı. 
.Ayrıı zamanda, mevadı lpti

~Yede fakir kaldıkçe, ltalya· 
il bıriç pazarlan elde ede-
~ek bir aanayl memleketi 
--.aanan mOmklln olmadığı 

-laşıldı. Fazla istihsal kal'fl• 
~ada fabrikalar faaliyetlerini 
,d dide, bu yüzden İftizlerin 

f'di çoj'almıya batladı. 
Büttın bu aebepler bir araya 

lelince, ltalya çalıımaıanın 
tebheıini deiiıtirmiye ve top· 
~•ia ehemmiyet vermiye mec• 

ur oldu. .. 

1 - lnaanlar vardır ld bOtiin laa1atlue 
doj'duldan ıebirde •eçmlftlr. Ufulduı H• 

lerllo itlerlnla hudutlu içiacle mahputar. 

2 - Halbuki IMap HJÜat lak&al•ı 
okaclu cotaı.... c11.,_.,. ....... k ,.ıı.n 
okadar lcofaylq•lfbr ld.. ı ...... badı.l.a 
eırlae, H tebrlae "•p••UJ ~ ati.._ •u•wn Her sh ..._, ........... ....._ 
.. ,,.., rlnnlyor -••' 

J - Atalarıma& demitler ki : Çok yaıa
JU defU. çok _.,. çok bilir. 

Yqamak, hayatı anlamak n dGnra11 
lfna••k l•tiyoraanız Hyabat ediniz. S.• 
nlaat medeni ad•••• ••da katlu birik 
.. n.tt,.cı•. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Yeni ikimi er 

Halk Fırkasına Daha 
Kimler Müracaat Etmiı 

Ankara, 10 (H.M.) - Meb'· 
uıluk için Halk farka1111a ta 

l Bazı Meb 'uslar /(endi/erine Yeni 1 

* • * 
Vazife Bulmayı Tetkik Ediyorlar 

Garip Netice 
Karaburun Hadisesi 

Kan11k Bir Şekil Aldı 

T opraia a•det slyaaetinia 
tatbikine, evveli muhacereti 
ılllıim ile bqlandı. O Yakite 

•dar, birçok italyan tabaası 

..zevatın da mtlracaat ettikleri 
anlafllmatbr ı] 

Ankara, 10 (H.M.) - Hallı farka11 divanı tarafuaclaa, 

meb'uıluial namzat ı&ıterilmelerl ric..U• mllracaatte ba
lunan 1500 sat araunıla (49) {talip lehine not ....Uerek 

umumi liate ile birliktt rlyaaet di•anına takdim edilditl 
talaaklmk etmektedir. 

lsmir, (H......ı)- Karabunan
da jaaclarma kumandanı Halit 
•• muallim Dopn Beyler ara· 
1111cla kadua ,.....d .. bir lal
cliH çduaq. •..Wm baklaada 
ubıt -Yaraba tutulmuttu. Bu 
meHle etrafmdaki tahkikat 
fimdJ prlp bir netice ile 
bitmiftir. Zabıt varakuanda 

tnıerikaya hicret ediyordu. 
talya b&kiimeti bu muhaceretin 

:!'Gn& aldı. 19'26 da barice 
ıcret eden İtalyanların mik· 
~ 265,000 kiti iken, bu mik· 
.... uns seneainde 82,00 ki· 
ti,. indirildi. 1929 da hicret 
~•men mennedildi. 

Bir taraftanda hariçte bulu· 
lllQ ltalyanlann vatanına dön· 

Eaki meb'ualardan Soyaalla 
oğlu lamail Suphi, Huare• 
Sami, Niyazi (Merain) , Sadet· 
tin, Durak (Enurum), İbrahim, 
Konya belediye reisi Şevki, 

Fakat Divanın miltalaua utiprl oldutu ciheti• bu karar 

lehlerinde fikir beyan edilen (49) ıatin meb'us olmasa demek 

dejildir. 
imzuı bulunular bldiaeden ba· 
berdar olmaclıldan fibi muallim 
Doıan Beyin tefenilhatta 
bulundujuau da ititmediklerlni 
zabat varak•ıım Halit Beye 
itimat edererek vak'a ıeceai
nin sabahında okumadan imza· 

"elerini temin için tqYikat 
rıpaldı. Vatanına dönen ltal-
raaıara İf veriliyor, yardım 
'diliyor ve bunlar ziraate 
.. •kedili yordu. 

Kadıköyllnde inayet, Yol mtl
fettiti Hasan Sabri, Adliye 
ceza itleri bqmuavini Hamdi, 
Kırklareli valisi Arif, İıtanbul· 
da tOccardan Şevki, Ankara 
Bizim mektep mOdürtl Avni 
Eıldıehirde fototrafçı Sahir, ls
taobul fırka Sanyer azaaandan 

Ayni 111retle eski Mediain ekseriyeti yeni Meclialn eau1 

olması hakkında karar ittibaı edilmui dolayıaile miktan 

u da olsa bir kıaım 111ob'uılana namaetlikleri tekrar eclilml

yecelderi qiklr olmasına rapaea bunlar kimler olduktan 

aalqdmamatbr. Bu da Riy ... t di•aaı tarafından teshil edi· 
lecektir. 

ladıklarını söylemek auretile 
jandarma kumandanını tekzip 
etmqlerdir. Bu mnnaaebetle 
haklarında takibat yapılacaktır. 
Bunlar müddeiumumi Necmi, 
lcltip K•mal. Mordojan aahıiye Hnkkiimet bu it için 130 

'illyon ltalyan {lir)l tahsiı 
etti. Bu siyuet aeyeıinde 1928de 
IO bin, 1929 da 154 bin ltal· 
"- memlekete d6ndll. Bu 
tatandqlar ziraatle mefgul 
~~ular ve evYelce ~lenmiyen 

ı 111ilyon dönUm arazı kabili 
'-tifade bir hale 1ıetirildi. ... 

lt.ıya hOkumeti dahilde bir 
~~~~ay harbi açtı. Butdayın 
~ili iyileıtiimek ve dönüm 
--tına iatibsal edilen miktarı 
~ırmak üzere tiddetli ted
ll lrler alındı. Buiclay ziraati 
~kında halka ilmt usulleri 
• etnıek, faydalı mal6mat 
erınek tııere mühim tah.sieat 
••~idi. Tecrübe iıtuyonlan 
ltai.i için 11 milyon, buğday 
~lau.mlarınm cin.sini ıılah için 

lllılyoo lira ıarf edildi. 
Bu kesif siy ıu neticeyi 

~erdi. 19'l4 te 46 milyon ken· 
~uhday istihsal eden ltalya 
b da 70 milyon kental 
'1iday çıkardı. 

• 'bıı talya ziraati teıvik ile iktifa 
._ e~, köylUye mahsulünü · 
~Olak için de yardım etmiştir. 
~ tnaksatla Ziraat bankalan 
1t

6 
aa
1 

etmittir. Bu bankalar 
Y llye müsait ıeraitle kredi 

~•kte ve mahıultlnü pazar· 
.. _._ aevketmeğ• yardım et• 
~•dedir. 

itG Bankalar ayni xamanda 
--~illere makine almak, mah· 
\ted~nı ıslah etmek için de 

1 vermektedir. 
illa Bir taraftan bliyftk değir
-:ıerde k&ylGye ayrıca kredi 

a•ktadar. 
tUıaaİ •uretle köylU gerek ia-
'-bıı de ve gerek mahıulQnO 
.._,, ..... alc~a azami yardımı ıör-

i;1edır. 
"'-t te d bu sayede İtalyada zi· 
'lliaıİ ört aene zarfında iki 

lnkitaf •tmiftir. 

T emk, Maarif emini Muzaffer 
Avukat Vaaft Rqlt, Polia 
mUdUr muannl Hl•nG, s .. 
vaı ajır ceza reiai lbrahim, 
Devlet turaıı duavi bqmu• 
aYİni Nuri, Çanakkale va• 
lisi Stlreyya, muhtelit mah
kemeler baıkltibi Muzaf· 
fer, Kadıköyllnde qiret o;tu 
lbrahim, Beyotlunda komı.er 
Ata, baytar mOderrİI Hftıeyin 
Sabri, Babaeski kaymakamı Ni· 
hat, Ankara milddeiumumiai 

Ekmel, Kastamonu Açık Sla 
gazetesi aabibl Hllınll, Eald 
ziraat umum mlldtırU Haıip, 
Mütekait ıtl•ari kaymakamı 
Mitat, İstanbul defterdarlığı 
tetkik memurlanndan Neşet, 
MOtekait binbAfl Sami, Ellziz· 
de mütekait kaymakam Hızır, 
Afyon mUskirat ml1dQrtl Hil· 
mi, Divana mubuebat reisi 
san.isi Halim, Dahiliye muba· 
ıebe mlidllrll laa, Adana ma· 

Va7.İyeti Müphem 
Görenler.. · 

Vaziyeti mllpbem prea hl· 
zı meb'uslar namzetliklerinn 

tekrar edilmeıi ihtimaline b
fl kendilerine ıimdiden yai 
bir Yazife aramaya bqlama.· 

lardar. Bunlar araaancla firke· 
lere Ye bllyllk mtleuel• 

taniye alanlar •eya anyanlı 

bulunduğu ı6ylenmektedir. 

Amele Meh'us · 
Seçiliyor 

Mecliste bulundurulacak 
Amelb meb'uaun aeçilmesi içia 
lzmir meb'uau Celil ıre Mem• 
dub Şevket Beyler memur 
edilmiflerdir. Zonguldak haYa· 
liıinde tetkilratta bulunacak· 
lar, bilfiil maden ifleriade 
çalıtmıı mllnevver birkaç talibi 
tetkik ederek Halk f ırka11oa 
tekJifatta bulunacaklardır, 

Fethi Ve Nuri Beyler Şayiadan 
Haberdar Değildirler 

Ankara, 10 (H. M.)- Meub Serbeı fırka lideri Fethi Ye 

Nuri Beylerin mflltaldlen nD7.etliklerini yazedecelderi laak
kında çakan ıayinlan kendileıe söyledim. lkiai birden ı 

- 86yle birıeyden babenil yoktur, dediler. 

~~~--------~·----------~~-idamları isteniliyor Yeni Bir Hal 
Hızır isminde bir çocuğı. Irmak - Çangır:ı timendifer 

aldOren F adı, Mevlôt, Emrul- h . . 
lah iıminde llç Rizelinir •ttınm eksıklen tamamlan-
mubakemelerine bqlanmıştır mııtar. 23 niaanda kOıat edile· 
Bunların idamı istenmektedir. cektir. 

Mldlrl Avni, bllk6met dok· 
tora Berhan Beylerdir. 

Yağmurlar 
lzmirde Bir Faciaya 

Sebep Oldu 
lamlı, 10 ( H. M. ) - Son 

iki ,On sarfında çok fazla 
tiddet fhteren yağmurlar tar· 
lalan au albnda bırakmı11 bu 
yüzden bir de facia olmuttur. 

Tireli Hatice ve Emine 
Hanualu merkeple tarladan 
d6nerlerkea yatur ıulanmn 
fazla biriktiji ir yerde ça· 
mura batmlflar, Hatice &lmllf, 
Emine bay11a bir halde kur· 
tanlm1tbr. ---
Gönül Macerası 

arif emini Habip, lstanbulda 
ziraat doktoru İlhami Mazhar, 
Karahisar C&mburiyet Halk 
fırka11 idare azuandan eczacı 
lbrahim Sadullah, Aksaray 
avukat izzet, Detektif 1ıazeteli 
başmuharriri Eniı Fahri Bey- r 
lerdir. • 

ister 
• 
inan, 

• 
ster inanma! 

Bir Genç Kız Tabanca 
he Beynini Parç3ladı 

lzmir, 8 (Husuıt) - Burada 
inıiliz bahçesinin arka tarafın
da oturan cerrah Hasan Halil 

1 Ef. nin 17 yasmda 1ar11ın ve 
gflzel lazı Leman H. pir ruh
lu Ye buaas bir kızd1r. Bir 
mOddettenberi bir mektep ta
lebesile tanışıyormuf. Gencin 
makeadı İM bu gtlzel kazla 
gönül eğlendirmektir. Fakat 
Leman H. sevdiii ıenci ken· 
disile cvlenmiye razı etmiftir. 
Diğer taraftan mutaassıp olan 
baba11 bu izdivaca razı olma· 
dağı için zavaU. kız tabanca ile 
beynini parçalamış, derhal 61· 
mn~tnr. 

Sanayi Sergisi Açlldı 
Ankara ikinci Milli Sanayi 

Sergi.i dün öğleden aonra açıl· 
mlf, bu mllnuebetle bir nutuk 
söyliyen Taıarruf cemiyeti 
umumi katibi Rahmi Bey: 
" yerli mallar :ıaferi kat9ilet· 
tirmiıtlr ,, demittir. Sergide 
birçok sanayi mamulit eıya11 
teıhir edilmektedir. 

Deniz MUstesarı Geldi 
Avrupa tezgihlarmdaki re

milerimid tetkik için ıeyabat 
etmekte olan deniı milsteşan 

Mehmet Ali 8. dUa ıehrimize 

ıelmiftir. ,ı 

Geçen 1f1D Babıllid•tiler. Dtıkklnlvdaa lnaaa· 
Tayyare Cemiyetine çıkarlar çocuk ıuine koıtular. 
dar sokaktan yukarı çıkı· Sonradan öğrendik ki 
yordum. Birden, davuıu.;ocuğu içerde dö.Uyor· 
yormuş ıibi, öldürölllyorJarmıı. Evlerimizde, aokak
muş gibi acı bir çocuJı&r~m~zda, batta mektep
çığlağı işitildi. Bu feryaterımızde çocuklarımm, bu 
b' . . . d r d nüdafaasıı: ve masum yav-
ır evın ıçm en re ıyor u. uları, 6ldUrOrcesine döv· 

Çoc~gun acı acı. bağmflıaekt! _devam ettikçe, ar· 
blitüo mahalleyı ayağa k bızım yeni nesle, ço
kaldırdı. Sokaktan ge· uğa ve istikbale ehem· 
çenler kapı 6nüne birilc- ıfyet verdiğimiz iddiasına 

Askerlere ikramiye 
Ordu ikramiyesi oizamna· 

muine göre atışlarda, hayvaa 
terbiyesinde ve eser terceme
sinde muvaffak olan zabit ve 

ister inan, ir l11annıa l askerlere madalye ve para 
---~1 müklfıb vcrilecektfr. 

Sözün Kısası -
Şehir 
Meclisinde 
Bir Hanım 

• • 
Şehir Meclisinde bir müza· 

kere. Ameli hayat mekteple
rinden bahsediliyor. Azadan 
birine parlak bir fikir ıelmif: 
Çocuklarımız, tenekecilik, so· 
bacıhk, maranıozluk aibi kü· 
çük 8aQ 'atlore de hazırlanmalı
dırlar. Meclis, tehrin bntn. 
mnlaim ltl•riai hallettiii için, 
artık bale ait meaele kalma· 
.... Au ,U.cli iatikballe 
mqgul. 

S6ylemek iatedijim bu de· 
jil. Fikri ortaya atan sat. ço· 
culdarımızı mükemmel bir te
nekeci olarak yetiftirilmeleri 
mueluinl mOdafaa ederken 
üa lwumlardan biri: 

Anlamıyorum, demif, 
çocuklarımızı böyle ıan'atlere 
lıazırlamak için neden bu ka• 
dar dllfllnllyoraunuz? Mektebi· 
miz mi yok? itte koskoca "Gtl· 
zel aan'atler" mektebi! 

* Hanımefendi bu ı6z1eri aöy· 
ledikten sonra, etrafındaki bı· 
yık albndaa ırtıınmsemeleri .. 
uanın çoju bıyıksız olduğu 
b&lde - ılrememif olacak ki, 
bqka bir celaede yine lllur
daya karıtllUf. Balamı nud. 
Sanayii Neftae Birliğine tabıiaat 
verilip verilmemeıi mllnakqa . 
ediliyormıq. 

Ayni Hanını ablmlf: 
T abli verilmemelldia 

efendim, onlar zaten tqvild 
aanayi kanunundan iltifade 
edecekler. GOzel aan'atlcile 
küçük aan'atlann Yeya eanayü 
nefise ile sanayiin farkına bil· 
miyen bu Hanım, Şehir Mecli
sine nasıl aza olmıq, bunu 
anlamıyorum, batta, bugün 
Şehir Meclisine lriıçlik bir utan9 
duymadan naııl girebiliyor, 
hunuda hiç dtiıUnmiyorum; 
fakat aaladıiam ve dilfOndll· 
jilm birtey ırana, o da tudur 
ki, çoculdanmıza tenekecilik 
öğretmeden enci, bOyükleri· 
mize, bele bu Hanım ıibi Şe
hir Meclisinde aza bulunanlara 
basit bir ilkmekt~p tahlili 
göıtcrmek faydaaız olm ... 
iorek. 

Üç Avukat 
Barodan Çekilmiye 

Karar Verdi 
Baro nizamnameaini tefsir 

eden kanun tabedilerek bir 
hafta evvel YilAyete g&nde· 
rilmişti. Villyet her kanun gi• 
bi bunu da biltftn devaire da
ğıbrken bir nüshasını da ba· 
roya göndermişti. Baronun 
bükümetle muhabere ıruatuı 
Adliye vekileti ve müddeiu
mumilik olduğu için bunu res
mi bir tebliğ telakki etmiye 
rek müddeiumumilik vasıtasile 

tebliğ yapılmasmı beklemiştir . 
Kanun dün geç vakit müddei· 
umumilikten baroya resmen 
tebliğ edilmiştir. Maamafib 
yeni kanunla vauyetlerinin 
mlltkfilleıtiğini gören llç avu· 
kat şimdiden baroya mllraca 
at ederek avukatlıkla ittiıa 
etmediklerini bildirmiılerdir. 

Muhtelit Mübadelede 
Türk ve Yunan hükumetler 

muhtelit mübadele komisyonu 
nun bitaraf azasından vazife 
Jerini ne zamu bitireceklerini 
ıormutlardı. Aza, bu Yazifenin 
alh ayda bitmesi hOkOmetlerden 
g6recelderi yardıma mUteYÜ· 
laf oldufu ce•abını vermi' 
lordir. 
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1 Memleket Haberleri 1 

~!~';iyesi ~~;~U:,,elik 
İş Başında M h ı·f M·ıı ti N ı ö .. .. ı ? ş 1 s· Kazancı 
Eski He~etin DevrettiŞ°i ll te 1 J e er aSJ p°'ur er . ar .. onu~ ıne?1a Boıton, 8 (A.A) - fatl 
Borç Mıktan (40) Bın . ~ AJemıne Bır otomobil kumpanyaaımn 19-10 
Liradan Aşağı Değildir t ·ı· 1 Dostane, H d. . aenesi zarfındaki kaıaJJd 

ngı iZ er e 1yeS1 44.460.823 dolan bulmUfhl'· 
Aydın, ( Hususi) - Yeni A 19'l9 senesinde kazanç nıiktl" 

intihap olunan belediye heye- Fransızlar Aşıkane 0tnyanın en aıbt• edilen s1.197.831 dolardan ıb•,.t 
ti işe başladı. tık içtimada t kadını tllpbe yok ki Matmazel ltulunmuttu. Detroit'ten bildf-
daimi encümen azaları seçil- İ "Florantia Konatantineskondur. rildiğine ıöre kumpanyaJllO 
di. Bu aza licret almıyacaklar spanyollar Mesta- Bu ıenç kızın bqından ıe- Mart zarfında d11nya ply...-
ırazifelcri fahri olarak göre- çen vak'a peri hiklyelerine lanna çıkardığı otomobilld 
ceklcrdir. /\_._ •• •• ı benziyor. Macerada tesadllflbı 99.035 e baliğ olmUfhır. Şuba1 
. Eski belediye heyeti tehiri ne vpuşur er ee de bilylik bir rolft Yar. sarfında 85.109 otomobil ~ 
( 40 ) bin liradan fazla borca Genç kız, ıeçeo ,ailn Viyana pılmııtır. 1930 senesi Martıod' 
aokmuşhi. Bu borç yüzünden otellerinden birinin bolinden fabrikadan çıkan otomobilleri' 
belediyenin emvali haciz altın- ıeçiyordu. miktan 169.045 ten ibar•tde 
dadır. Yeni heyetin, çok fada Beyaz Açh, afak tefek bir Ba HlleaİD ilk iç ayma ,it 
olan memur kadroıunda " adam ıenç kw flrdl •• lıea- iltlhaallt 239.328 otomobilde• 
diier bir takım fnzull masraf- dini tutamadı: ibarettir. 
larda yapacaj'l tuarruflarla - Aman ne ı&zler, ne 
l>u borcu 6demesinl, hallı atız, ae cinai cazibe yarabbi! 
allka Ue heldemektedir. &ılutde J.,illıl•r W,le ipiJflJrler.. Fakat ı•nç kız derhal Roma, 8 ( A.A) - Gazel: 

Umulmadık Nimet 

Yeni heyetten l>eldeail• •ukabele etti: lerin Millnodaıı aldıkları bit 
- mllhı"m lf. ler au, kanalilu- - M&sy& kimin mllaadealle 11 
.... u b . habere ı&re bir kauıyo 
, on ve elektrik ihtiya..Jaruua unları s&yliycbiliyoraunuz? ak • B • . tehirin ıokaklannda dolaşar 
tatmin edilmeaidir. İçlerinde - enı tammıyor musunuz? elliıer Liretlik hakiki bank• 

ID"'hendis, doktor aibi fen Ben Şarloyım. b t• 
u •• B · · · d • · M kaimeleri aerpmiftir. Za ı 

adamlanc:la bulunan belediye u ıımı ışi ir ışıtmez at-
ı Fi t . b t ı · d talıkikat yapmaya bqlamıfbt• 

IMyetimidn bu itleri bqaraca- meze oran m ayrc çan e 
tını timdilik llorkea hlit et- kaldığını, ihtiyar kilrcnin en lngiliz - Alman Filoları 
mektedir. meıhur adammın kendisine: _..l\k 

- Sen de bir yıldız ola- Londra, 8 ( A.A ) - Büy"".'" 
Zonguldak ta NUf us F azlahlı caksınt hitabı karşııında harptcnberi ilk defa olar~ 

ıtsklere doğru ytıkselir gibi lnpiz harp ıemileri Almanyr 
Zonpldak , ( Huauıi ) -

Mllntehibl sanl intihabı hitam 
l>uJmak llzeredir. Villyetln 
erkek nnfuıu ( 117, 122 ) clir. 
Muntehlp adedi ise (67,526)dır. 

(9'l7) de vllAyetin erkek ntl
fusu ( 111,721 ) kiti olduğuna 
aare dört aenede (5401) kitilik 
l>lr fazlalık vardır. 

Diyarıbekirde Sıhhi Mücadele 

Atapla ..Wa: 
Sahnede Fr11•ıslar 68gl• öpiiliirler 
Atafıcl• utd ': 
Sahnede lspangollar 6ögle öpii1iirlt1r 

~-~ 

olduğunu söyJcmiye IOzum mn Kiel Ye yahut WilheJıısr 
var mıdır? haven limanlarını ziyaret ed• 

BiUiin bu hadise, bir filmi ceklerdir. 
çevirmek için IAzım olan za
mandan daha kısa bir müd
det içinde geçip gitti ve olup 
bitti. 

Şimdi haber veriyorlar ki 

Alman Nazırları 
Londra, 8 (A.A.) - BloJl' 

ning ve M. Kurtiuı 5 haziraır 
da Londraya gelecekler ve ' 
hazirana kadar kalacaklardır· 

L ~~-------------=----.----.----,-
Diyarı b c kir, (Huau.ı) - Bu- Dolores Delrio Gazete 

rada frengi ve bclsoiukluğu 

Matmazel Florantin, Şarlo ile 
birlikte Parİ•• g•lmif lüzumlu 
görülen tecrübelerde muvaffak 

Greta Garbonun olmuş; çehresi pekjennik foto 

Rakı.bı• K• d• ? jinik, istikbalin yerlere kadar 
ım ır . ıelAmlanması icap eden bir 

Tayyare Kazaları 

Londra, 8 (A.A) - Mısst" 
da k&in İtmailiyede vukua ge
len bir tayyare kazası netice
sinde bir tayyareci olmllj, diğd 
ikiıide ağır surette yaralan" 
mıştır. Bu kaza bu ıene zat" 
fında İngiliz aıkert tayyareleri" 
nin uğramıt olduiu altıncı ka" 
zadır. 

mncadelesi sıkı bir tekilde A. ğır Hastadır 
tatbik edilmektedir. Bu cümle
den olarak umumhaneler ciddi 

ıSineması 
"l Çıktı 

, bir kontrol altında bulundunal
maktadır. Herhangi bir ıe
beple umumhaneden çıkanlan· 
lara bir daha vesika verilme· 
mektedir. 

Fakat ıon zamanlarda bu 
aını!tln bir mahzuru tehlikeli 
hlr ıurette belirmiye bqlamıt· 
bf. Uumumhaneden çıkarılan
lar mahalle aralarında (KlSı· 
tek) denilen vaııtacı kadınlana 
deliletlerile gizli fuht yolunu 
tutmaktadırlar. 

Bu ıuretle muayeneden 
azak kalan bu fahişelerin bu
talık qılamak tehlikesi lflinden 
,nne artmaktadır. Her halde 
'mllcadeleyi daha faydalı ve 
mahzursuz bir tekilde yapmak 
li11mdır. 

Sabri 

Ağaç Dikimi 
lımir, (Hususi) - Bu mın

hka dahilinde ağaç dikme 
faaliyeti çok ıemereli surette 
devam etmektedir. Yalnız Ke
malpaşada (3000) meyva, (5000) 
~e çamt kavak vesair fidanlar 
tlikilmiıtir. 

Bakım Evi 
lzmir, (Huauat) - Burada 

amele çocukları lçtn bir bakım 
••i !lçıldı. 

Evkaf lntııtı 
Bandıı ma, (HuauaJ) - Evkaf 

idareli burada ıekiz maiaza 
•e bir de hlylk bina yaptar• 

••ktaclar. 

,-, 

Geçende Holivutta ıtinema 
artistleri arasında en pzel 
T\lcutlu kadın olarak ayrılan 
Dolores belrio af ır ıurette 
haatadır. 

Bu atız.el artist birkaç •"f 
evvel ıinemadan çekilerek bqlı 
batına aerbea ve mes'ut bir 
laayat yqamıya karar vermişti. 
Holi•utta Dolores birdenbire 
hutalaadı. Hutaneye yatb. 
Bir iki aydanberi burada atır 
aurette basta yatmaktadır. 
Son zamanlarda iyiliğe yilı 
blttujıa haber verilmektedir. 

---
Günün Bütün Vak'ala
rını Sesli Ve Renkli 
Olarak Gösterecek 

Aaerikada ılnemacılık A· 
huıada guetenin yerini tuta
cak yeni bir adım abyorlar. 

Halk şimden ıonra gazete 

okuyacaiı•a aktam üzeri itin· 
den çıkınca ıinemaya gidecek, 
orada gilntln bllttln vak'alarmı 
renkli, Hıli ye a6zlD bir te
kilde görüp dlnllyecektir. 

Meseli ıehrimize bllyOk 

adamlardan biri ıeldiiiz aman 
ıinemada o glln onun ıelişini 

görecek ve onunla yapılmıt 

mlilikatı dinliyecektir. 

Bu ıincmaların bir kolaylı-
aı da ıudur: Kapıdan girer
ken bilet almak zahmeti yok
tur. Kapıda turnikeler vardır. 
25 kurUf atınca turnike döner Sinema aleminde GreL" 

• 
1 

• Si . . ~arbonun rakibi olarak tanı-
ve ııH yo verır · 1 ıçen ıan Marlen Dietricb geçen 
ıirip buldutunuz boş yere ıafta İngiltereye döndü. 
oturacak ve aiaemayı 16rdük· Bu kadın ıebhar güzelliği-

t .onra arka kapıdan rıkıp ıi, bilhassa bacaklarının zara-
en r ı .. ti ·ı h d B'"t" · • • g ı e mcş ur ur. u un aı-

ıidecekaıniz. Sinemada bıletçlt ıema Alemi onu Greta Garbo-
memur filin yoktur. ıa benzetir. Onun gibi milte· 

•eddi, onun gibi orijinal, onun 
Aaıerikada timdi bu sine· ribi fliht bir güzeldir. 

malardan 50 bin tane blrdeD Marlen Dietricb kendiıinin 

1 kt d lreta Garboya benzetilmesin· 
vapı ma a ır. le ._ il t k.d. , n ÇO• m t e ı ır. 

kıraliçesi imiş. İtiraf etmek 
1 lbımdır ki bllyük hayatların 
başlangıcında bu nevi tesadüf
ler az değildir. 

Şimdiye kadar (5CG) bin 
kadın Sarloya resmini gön
dermiş, bu yarım Allaha yak-
laımıya teşebbüs etmiş, hayat
larının en bfiylik emeli olan 
" Holivut, aç kapını ,, 16zünti 
aöyliyebilmek milsaadesini Şar-
lodan almak için dünyayı bir
birine Jcatmışlardır. Fakat 
bunların hepsi. beyhude olmut· 
tur. Halbuki bunlardan bir 
çoğu, Matmazel Florantin ka
dar fotojeniktir. 

Eğer buaUn bu kızçağıza mil
letleri idare ilminden bahse
decek olursanız, size : 

- O da ne oluyor ? Ben 
bOytık bir aık fil~inin yıldızı 
olmak lıtiyoruml diyecektir. 

Meşhur Hakim Solon onun 
için artık bir tırasçı, en bü
yük adam da Şarlodur. 

Onun için yegane emel do
lar desteleri kazanmak, talik 
kolleksiyonları yapmakt günde 
bin tane aşk mektubu almak 
Ye sinema Kleopatralarının tak
lit edilemiycn ihtiıamlı baya
bnı yaşamaktır. Bu macera 
hayatlarım ilme vermİf, fakat 
bir türlü ltıkı ve kadınlık mu· 
yaffakiyetlcrini düşünmekten 
vazgcçemiyen bin bir mUtefek
kir kadın macerasıdır Ye bu 
itibarla bundan daha tabit bir 
J•Y olamazdı. Hele birçok 
bloklu Ahneleri, g6z kamatb· 
rıcı taraflarile bilh~ssa faıla 
ıevczelqtiği gUndenbcri sine· 
manan ıiyaaetle büyUk bir far-
kı kalmadıiı giindenberi. 

Bu kazalar neticeıindc ölen" 
lerin mecmuu 34 kişidir. 

Jeplin Mısırda 
Balle, 9 (A.A) - Saat altı 

da Friedrichshafen'den hare1<et 
etmiş olan Graf Zeppelin k•" 
bili sevk balonu saat 6,25 te 
Balle üzerinden uçmuı ve Bel" 
fort'a doğru yoluna de\'aıJ1 
etmittir. Balonun seyahat be" 
defi Munrdır. 

Mısırda Bir HAdise 
Kahire, 7 - Hftkfüneti11 

memnuiyetl hillfına tidddetU 
bir intihap mücadelesi açıııalı 
Beni Suheyfe gelen ve ar•" 
larında sabık başvekillerdeJI 
Nuhas ve Mehmet Patalat d• 
bulunan millici ve Jiber-1 
fırka rUeaası trenin vusulU11d• 
bir zabıta müfrezesi tarafı11d•19 

tevkif edilmiı ve iıtaıY019 

binasına kapablmıtlardır. ~~; 
reze Kumandam rOeaaya .P' 

ile temua gelmemelerini t•;;; 
bib (etmit ve kendilerini 1. 
16tUrecek olan huıuıt tren;: 
vüruduna kadar her titr 
istirahatlerinin temııa ol~ 
caiını bildirmlftir. Re 

B r•" " burada bulunuyoruz. ıı 
"'" dan kımıldamıyacaiJz ,. c• 

bıaa vermlılerdir. 



11 N;s ... ~ .. Q.:l 

" 6~iltere Mektupları: 

Mühim Bir Maç 

fskoçlar İngilizleri 
Mağlup Etti 

Bu mektubumda fevkalide 
bir maçtan bahsedeceğim. Lon
dradan Glaskova kadar bu 
llıaçı görmiye geldim. lyl ki 
gelmişim. Şimdiye kadar böyle 
kal:ıtbalık biri maç, bu kadar 
lı~yecan görmemiştim. 

Biletlerimizi Londradan ild 
hafta evvel aabn almıştık. Bir
iÜn evvel Glaıko'fa hareket 
tden trenlerde yu bulmak 
kabil değildi. Birçok seyirciler 
trenlerde ver bulamadıkların
dan oto~obillerle gelmiye. 
Dıechur oldular. 

İngiltere - lskoçya maçım 
tam 137 .000 kişi seyrettik. 

Naııl oynadılar ? 

ln2iltere takımına kaleci 
olarak, kupa finaliaU olan 
8irıninghamın kalecisi Hibbs'i 
alrnıılardı. Chesea muhacim
lcdnden meşhur Cravuford da 
iç olarak oynuyordu. Buna 
ınukabil lıkoçyanm en gtiven
diii dünyanın en Ustat muha
clrni addedilen eısiz Galakerde 
Cezalı olduğu için lıkoçyanın 
teınıilt takımında yer alamı
)'acaktı. 

Geçen ıene Galaker mevcut 
olduğu halde İngilizler kazan
ınışb. Bu sefer İskoçya dahil 

tlduğu halde bütün İngilterenin 
bu bulunmaz oyuncusu da oy-
llanuyacağmdan İngilizlerin Gol 
takımı mutlaka galip geleceği 
bekleniyordu. Hatta trende gi

derken üçe, bir bahse girişiliyor-
du. Tabii hep İngiltere lehinde .• 

İngiltere takımı için can sı· 
kacak bir tek şey vardı. O da 
Arsenal'in muhacimlerini ala-

lnaılllşlardı. Jak ve Lamber 

çok yorgun oldukları için ma
zeret beyan etmişlerdi. 

Maç tafsilatı: 

Oyun hatlar başlamaz İngil
tere sıkışhrmıya, akın akın 
liatüne yapmıya başladı~ Fa· 

kat İskoç müdafileri çok gay• 
l'ttli oynayarak bu hücumları 

lceıiyorlardı. Hücumları golle 
lleticelenmesinin sebeplerinden 
biri de lngiltere muhacim hat
bnın başka başka kulüplerden 
letkil olunma1ıydı. Tam ahengi 
tenıin edemediklerinden şahsi 
oynamıya mecbur oluyorlardı. 
Şahı! akınları da iıkoç müda
fileri kıık açh bir müdafaa sis
tenıi içinde boğuyorlardı. 

Bir devre gol yapamadan 
ıeçtt. 

İkinci devreye ba,landığı 

Edebi Tefrikamız: 

TU-RK 
MUHARRİRi 

Pol Moran 
~•ıtazi, timdi ıokaklarda kib
İ,'t ıatayor. İki senedenberi 

en şilte yüzll görmedim. 
Anna, bu kelimeleri tikl

)'ttli bir sesle ıöylllyorıa da 
•rada bir mes'ut bir . tavır 
•lnıaktan da çekinmiyordu. 
b Orkeıtra '1Fifi,, yi çalıyordu. 
'ftı aş kemancı, yarı yanya dal
b '' göröndtti'U ahenk içinde, 
- •tına. aeılerin Ustnn.e çıkar-

'" '" ııter aibi yukarı kalclı
'-YOtdu. 

·~cf~ 
e g•< 

• '' a& 

K 1SM1 
Kadın Ve 
Kalp işleri 

Aşk l\1ektuplan 

Kadınlar Artık Her Sporu Y apmıya Başladılar 
Bokıa başlıyan Alman kız

ları, yüzlerinin bozulması içisı 
kalın siperlikler takıyorlar. 

A vrupanm her tarafında 
muhtelif sporları erkekleri• 
yarışacak derecede yapan ka
dınlar en timit edtlmiyen bir 
spora da başladılar. Şimdi bok
sa merak eden Alman kadın• 
ları bu sporu fevkalAde sev
mişlerdir. 

Alman doktorlan, terbiyel 
bedeniye mUtehassıslan,bC?ksun 

en faideli ve en mütekamil spor
lardan biri olduğunu yazdıkla
nndanberi Almanyada muhtelif 
kadın bokı aalonları açılmıştır. 

Koyduğumuz resmin sajın
daki kıı: Berlin boka ıalonu• 
nun kadınlar tampiyonluiunu 

kazanandır. Ynzn bozulmama• 
aı için taktaia kalın siperlikle 

idmandan evvelki kıyafetile 
bu resmini çektirmiştir. 

·Atletizmde de 
Geçen hafta dört millet 

arasında yaplan uz.un koıu 

müsabakalarında birinci gelen 
Fransız kızı yarıştan 
bu resmi çektirmiştir. 

sonra 

Yarışı miiteakıp mütehas
sıslar tarafından muayene edi

len kızın memul edildiği kadar 
yorgunluk asarı göstermedi
ğine hayret edilmiştir. Bazı 
münekkitler kadınların spor 
yorgunluklarına da erkeklerden 

fazla ahşacal<larını iddia edi
yorlar. 

zaman İskoçlar takımlarında 
Bdeğişiklik yapblar. Açıkları 
liçe aldılar. Bu tebeddül 
daha iyi oldu. içlere geçenler 
karşılarındaki müdafileri da
ha iyi tanıdıklarından onları 
geçebiliyorlardı. Nitekim on 
beşinci dakikada Stevenson 
birinci İskoç golünü torpil gi
bi bir şütle soktu. 

Bu goliln şa,kınlığı devam 
ediyordu. Ahali, İngiltere ta
raftarları müthiş bir gürültü 

içinde takımı teşci ediyorlardı. 
lki dakika geçmemişti ki, ka-

leci Hibbıin yanlıt bir çıkıııa• 
dan istifade eden Mac Grory 
ikinci İskoç göltinü yaptı. 

Göz açıp kapayıncıya ka~ar 
olan bu iki gölden sonra in· 
giltere takımının ' maneviyab 
kırıldı. Fena oynamıya batla-

No.: 5 

GECESi 
MÜTERCİMİ 

S. B. 
Aa11a bana içki ve meyva 

getirdi. Sonra devam etti: 
- Size anlattıjım şeyler 

belki de hayali görünür. Fakat 
Ruıyada herıey hayalidir, se
vinç bile, keder hile. Orada 
herıey manyatlzmedir, kadın• 
lar da her ite karıtırlar. Muha• 
rebeye, politikaya, caıualuta 
burwılarını ıokarlar. Trenler
de cenerallann yanında, vekil· 
ler heyetinde, ormanlarda, 
siııclaalarcla, lnehlrlerde hep 

Karilerfmlıden aldıtımız aık mek
tupluı•ı aıraallc n~edlyoruz. Bıı ali• 

'tunda herglln bir mektup nctrcdllccck 
T• haftada blr defa Gençlik ve Ha
mmtcyae eayfuında be_. on mektup 
1-lrdea •etrolunacaktır. Çakan m"'dup 
•ahlplerl ldarebaneıni10 ufnyaraJ 
alklfatJanaa alabilirler. 

« 
Nazan 
Aramızda bliytik, sonsuz bir 

deniz var... İşte benden oka
dar uzakıın .• 

Fakat ruhum her zamanki 
· sibi sana yakm ve samimi. 
O g(lnü, •enden ayrıldığım " 
~yah günü hiç, biç unutamı 
prum ••• 

Kadınlık gururun göz yaş · 
lanDlll akmuma mani olu 
Jordu. 

Vapur nhbmdan ayrılmışb 

b dakikaya kadar ayrılacağı· 
IDIZI · bir rliya sanıyor, ona 
inanmak istemiyordum. 

Fakat gittikçe senden bi 
raz daha uzaklqıyor, çok sev 

. diğim senden gittikçe ayrılı 
yordum ••• Kendimi tutamadım: 

Sağda ilç millet vasın&ıJd garııı kazanan FrtDUız lcıu. SolJaı Berlln •aıonrınıue 
k~dın bolis şampigonu 

-Nazan!... diye · hiçkırığa 
benzer bir ıeıle haykırdım 
Gayri ihtiyari ellerin bana 
doğru uzandı .• 

Sonra yaphiına nadim • 
lstanbul Muhteliti- IZmir Bir Arada 

olmuı bir lıareketle çekildin .• 
Lakin artık a-öz yaşlarım 

gizliyemiyor, gözlerimde bir 
rölge halinde kalan beyaz 
bir mendille gözlerini siliyor-İzmir, (Hususi) - İzmirde, 

İzmir muhteliti ile m<ç yapan 
İstanbul muhteliti sanimi bir 
surette teşyi edildi. 

(Elhamra) büfesinde Fener
bahçe ve lstanoul nıu'ntelit 
kaptanı Zeki Beyle görüpyo
ruz. Zeki Bey İzmir muheliti 
hakkındaki fikrini şöyle izah 

ediyor: 
_ "İzmir muhteliti itincl 

maçta hakikaten yüksek bir 
oyun ~ynadı ve İstanbul lale
sine korkunç dakikalar geirt
ti. Bu itibarla İzmir muht:liti 
muvaffak olmuş sayılabilir. 

İzmir takımında nazarı lik
kati celbeden oyuncular İhan, 
Feyzi, V ehap, Sait ve kısıen 
Namık Beylerdir. İhsan ~y, 
muntazam çalıştığı takdi:le 
mili takım için mnfit ca
bilir. Bu biraz da görgve 
tibidir. 

dılar. 
Fena oynamıya diyono. 

Bize göre fena değil lngiltrıe 
göre fena oynuyorlardı. Y oJa 
muvaffak olmadı denen oyı
cular bile bizim için harikıl-

beraberdirler ve Franz 
kadınları gibi yalmz ·-
keklerin hayatına biraz r 
ha aklıselim ve tasar/ 
ıokmak için müdahale etm.-
ler. Biz nereye gidersek orat. 
bir fevkalidelik arız olur. · 
tanbula bakınız: Tahminin f< 
kinde bir sefalet var, buı 
ragmen her vakitkinden faı 
masraflar; yeniyor, içiliyor, c 
tuluyor, dolandırılıyor, hat 
bazı itler öyle maharetle ' 
namuHuzlukla beceriliyor l 
Beyoğlunu bile hayrette barı 
kıyor. 

Ona cesaret vermek i9i 
Ruayada bugUnkU rejimin • 
nwı• ıeldij'ini a6yledim. 

- Oh, dedi, lflnlln l:tirinc 

~ 

İJk maçı idare eden Altın· 
ordu umum kaptanı Saim 
Bey oyunu büyük bir nüfuzu 
nazarla takip etti. En ufak ve 
ıeri hareketleri bile gözünden 
kaçırmadı. Bu arkadaşın taraf
girlik yaptığı etafındaki dedi
kodular bence doğru değildir. 
Penaltı meseleıi biraz da ka-

deJikler yapıyorlardı. 
Akşam vaıondakiler ma• 

temli gibi, lskoç takımının 
zaferini gaydalarla tes'it eden 
lskoç köylülerini seyrederek 
Londraya avdet ettik. 

memleketimize belki döneceğiz, 
belki ... 

Bu tatlı kelime, onun dilin
de uzak, ipekli bir ses per
desine bürünüyordu. Kullandı
ğı müşahhas tabirler bile, bu 
Rus dudaklarının onlara ver
diği ıaşırtıcı tahavvüller için
de, hakikatin gölgesi haline 
geliyorlar, bütün kuwetlerini 
kaybediyorlardı. İnsan bu ka
dının söylediği şeylerden hiç
birinin vaki olman~ış olmasın
dan korkuyordu. 

- Belki. .. 
O, bu kelimeyi, Adur bo

yunda, dört nala kop.n bir 
arabayı bizzat idare ettiği 
zamanlardaki fibi ıöyliyordu. 
O •aldt Viladlmir Jermolof'a 

naat meselesidir. Saim Beyin 
penaltı cezasile tecziye ettiği 
hareketleri bazı hakemler tec
ziye etmez. Ben Saim Bey kar
deşimin vicdanından eminim.,, 

= TAKVİM _ 

Clia so 11 • Nisan - 931 Kuımt54 

Ara iti Ru•I 
2'..!· Zilkade • 1!4' 29 - Ptlart - 1947 

Vakit-Ezaııl· Vanh Valı ıt-Esımf• Vantt 

Gilnet 11.45 1 S .28 Ak.fam 12.- ~I .41 
Öile S. 31 l'l.16 Yalla 1.36 20 

lkın111 ' · ı2 ıs. 57 imsak oa. st 3. .fl 

dun ... 
İıte ıeni &ylece orada yal

nız bıraktım .• 
Nazan, bu ayrıhk nekadar 

devam edecek, ben de bilini
yorum .. Fakat bildijim birşey 
varsa o da, artık tahammii
Uimiin kalmadıjı.dır. 

N. ilhan 

Gaziayintapta M. Bekir B. 
Siz iyi bir koca olabilirsiniz. 

Yalnız evinizde mutlak bir huzur 
Ye aükôn ister•inlz. işler fenıı. 
giltihi, evinizde gürllltü başladığı 
zaman bedbaht ve meyus olur
•unuz. Açık ve dür6•t bir kız 

bulursanız onunla evleniniz. Siz 
hayatta muvaffak olm•k için Ja
zımielen evsafı haizainlz. Karmızı 
memnun etmek için de hiçbir 
fedakarlıktan çeklnmeuiniz. Yal
naz ondan namu•Ju, temiz ve 
dOrii•t olmHını 1.ter•inf ı. Bunda 
da h•kl191nız. 

liammtegze 

nişanlıydı ve onu hiç sevmiyor, ı çocuklarım var ? 
fakat ona ka. nile yazchğı şiir- Gözlerind~ ~lUhiş bir . ~an 
Jer g6nderiyordu. sıkıntısı belırdı ve kendısıne 

Ben kendisinden benimle ba~ı)a~ her şarklı gibi başını 
d . d çevlrdı . Sonra : 

cvlenmeaini talep e ıyor um. s· d b' ·ı . . halt . - ız e ı_. aı e reısı 

"Beklemek llzım, dıyordu; yok, dedi, zannederim ki biUüı 
onun da zam8m gelecek. b t d b k · 
H ·· k" d"' d k" aya mız ;ı u çocu aamaemı 
erşey mum un ur, ma am ı h f d k · · F k 

h k d · · d k . . d mu a aza e ece sınıı. a at 
er şey en ısan e a sının e bakın o zamanlar, demek 

tohumlarım taşır.,. hakkım varmış siz bensiz 
Ogün nasılsa bugün de öy- d k"I" m, esut ı biJ" 

l d" Gö l · · . . d . e pe a.a o a ır 
ey ı. z ermm ıçıne enıze mişsiniz. 

girer gibi dalıyordum; ve bu Biraz sonra kenaisine sordumr 
aözler, bir yllzüclinün yüı _ Anna ıize nasıl bir hi:ı-
metro öteden bile dibini _gör- mette bulunabilirim ? 
düğü su renginde idi. Harp _ Hiç, teşekür ederim. 
bizi ayırdığı vakit, ben onunla bir feye ihtiyacım yok. İlk 
beraber yaıamak için herıeyi emelim, işler biraz düzelirse 
terketmiye amade idim. Parise gitmek. Hepimizin müş-

Anna, dedim, biliyor terek gayemiz o değil mi? 
muıunuz ki ben evliyim ? V • Arkaıı var 

1 

' 
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MASONLAR 
Masonlarda Üstat Derecesinde 7 Rakamı 
Mukaddes Addedilir Ve Bütün işaretlerde Bu 
Rakam Kullanılır; Bu Kutsiyet Nereden Gelir? 

~-------------------------37 _J 
Yediler Hakkında 

Ostatlann ipreti hep yedi 
rakamile verilir. Y ecli rak••a
nın mukaddes olmuımn sebep
leri twılardır: 

Eaki fileıoflar yedi adediae 
,ok ehemmiyet verirler idi. 

Eflltun yedi mllhim yıldız 
ayar idi. Gnnet. ay, jtıpietr, 
ZGhre, Nepton, Minerva, Sature. 

Gnldaniler Rabil kulellİDİ 
yedi mik'ap &zerine bina etti
ler. Bu kule ktırrei ara sema
ya raptetmek için İDf& edil-
miftir. 

Bel mabedi yedi kat tlze-
rine bina edilmiftir. 

Hermetik filozoflar mevcu-
4ata yedi esu vazettiler. 

Musikide yedi nota kabul 
edilmiıtir. 

insan yedi tarik Ue lleml 
'ıarcile mllnuebettardır: 

Aju, iki 161, iki burun, 
Od kulak. 

Harekit yedidir: Öne, ar
kaya, Ağa, sola, yukarıya ap
tıya ve mihveri &zerinde. 

DnbbOa91ar Ye dibbtıek-
ber yedi yıldızdan mllrekkeptlr. 

7 - Kurban mahalli 
7 - Sema 
7 - Ukul& semaviye 
7 - Orfitlerin yedi ae-

muı, 

7 - Hindllerin yedi maaosu 
7 - Hindilerin Meron da

l'D' ihata eden yedi deniz. 
1 - Hindilerin yedi alilıeai. 
1 - Brahmahlann yedi 

laalk .... 
7 - Japonyahlana yedi 

kamisi yani ervahi semaviyesi. 
7 - Siyamlalann yedi sanaf 

melli kesi. 
7- Mitranın yedi arkadqa. 
1 - Earar MitralUJI yedi 

basamaklı merdiveni 
1 - LakoniyaWann yedi 

ehramı 
7 - Mısn kadimde apisin 

yedi gttnn 
7 - F uhlann illhi maiye-

tindeki yedi giln 

7 - Katoliklerin 7 aak-
re mana. 

1 - Y ecli mellike. 

7 - Nuh ıemiaindekl yedi 
çift hayvanat. 

7 - Tufan yedi a7 devam 
etti. 

7 - Y akubua yedi bua
makh merdiveni. 

Arkaaı vu 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tahiatinizi Sögligelim ••• 

Bir.e bir realm ................. T.W
atlnlzt .-. 917",.wllrls. Pmluıl .... 
derllecek resim taWl posda çakanlaala 
llumdır ki mltelae-•muı, alltal.•p-. 
da hataya dUşmeala. 

• Tablatlerlnl 1jnamek lur• W.. 
realm ılladerea lıılr au.. ~ 
hakkında mOtebuaa11man• .atale-• 
apfıya yaıuyonaa ı .. 
Deiirmentleretl• 61r luırllmi't· 
Hayalpereıttir. 
Hiuioe mnll
yim ıelen m...
ıalelerden haz
zeder. Menfa• 
atlerlne k.,.. 
likayt ve ilı
malcidir. Nef. 
ıinden bqka· 
lan hakkında 
haynbalı ol· 
mak ister. Bir 

menu hakkın'-.. uma boylu 
tamila efkar ... .... ... 
muayyen itlerde. " Wr .w .. 
dahili•de çaflfll' " ....&ak 
olar. 

CR••••.tn 11etr1.ı iatea•aJftlr> 

Miinir ••: Mldelddk ft 
intizampenerclir. Fail ve laare
ketleriai bizzat tamim eder. 
TeıYike kapılma, bir .. yi 
anlamadan yapmaz. Hia .,. 
hayale lıitap eden, laeyecaa 
veren mevzulara karta zali 
vardır. Zevkiıelimine itimat 
edilir. Tarzı telebblae itina 
eder. Doıtlannı ıGcendirme
den hllsnO imtizaç temin et• 
mek ister. Onurwıa taalluk 
eden meaailde b .... ı "le laa
kançtır. 

Bir luuliml•: Alimkir ft 

D. o,_,,..,.,. E/ı 
Ye umimlclir, 

llkttl cletUdir' 
aohbeti llkmu. 
pka71 MYer, 
mlaakaıa11 
......... telde 
lralltet.ez. Teh-
likeye ablmu, 
ceuretiai iaraf 
etmez. Kaclaa 
luıh•nde k 

kançtır. Hine ve hayale hitap 
eden mevzularla daha fazla 
allkadar olur. ,,. 

Alun« Beg: Samimi Ye •1· 
uldar. Kendini 
,.._.elden, 
..tlaeclUmekt• 
hazzeder. Ya· 
raba ft ida
reci lnaclentl 
aydbr. 
ILıpalanma 1-
raclel..ı.. tlbl 
olmlkti ..... 
kllpeaeat de
jilclir. 

ParaJi urfa .. tema~ir. 
Kadıjı umu anut olar. ,,. 

Mıu11runer Zig• H9: MR1 

cup Ye kana
atklrdır. Mea
fa ati er inden 
baıkalarını 

mahrum et-

mez. Atak 

•e ıerıia de
jilclir. intizam 
kuyudatile fu-
la metrul ... 

• 

BORSA 
latanbul 9 Niun 1931 

- Ka..- ftatlar -
NUKUT 

Dolar Amerikaa 
ti Frau Pr_ .. 
20 Unt İtalyan 
ılPraak ~ 

• ı>raı..ı v--
2t Frank l.vlçr• 
20 Len Bulrar 
1 Florin Felemeu 

20 Koron Çekoalonk 
1 Şilin A___,a 
1 Ra~ AlmM91• 
1 ZelMI L.a.ı ... 
20ı..,a..-p 
20Dlur v.-..,. 
1 c.n ••• , s.w,.e 

KAMBiYO 
Lo .... 1 ...... kunq 
Nlly. 1 1'lrk Ur.. Mlar 
Parla 1 'l'lrk ... ,,... 
•ua.. ı • • ....... ...... 1 • • ..... 
a.-. ı • • ..... ...,. 1 .. .. Len 
4-111••-1 T • ., ...... ..... 1 Tir ... Pah ... ı • .. ~ v.,..... ı .. • ..... 
....... Lep ...... ...,. 1 ç.. ...... "-"' 

ım,-
212,
ıa.11 
224,.. ,_ 
ss.so 

825,-
31,
ıs,-

121,-
31,-
51,-
24,-
25,51 
75,-
,-

sıt,-

2tf.tCI 
65,10 
117,SS 
4,2',-
1,'8,12 
4,24 .,,,. 

1111-

İhracabmızlnhisa
ra Mı Alınıyor .. 

( lat tarafa l lacl 1ayfada J 
oı.. " bu auretle ihraca· 
ba •uml koatroll 
eclllir. 

ı, Bankasının Rela 
Dijer taraftan buradaki baza 

allkadarlara Ankarada!l relen 
yeni malumata ılire, hükumeti 
bu te~bbnae sevkeden ıebep 
ıudur: 

lbratat iflal kunetli bir 
alle idare etmek bunun için de 
ihracat tacirlerinin ve it Bu
kuının iştirakile bir 11ihracat 
kooper•ifi,, dcuda getirilmesi 
en kunetli bir taaanurdur. 
Bu aurele it Bankuı bu itte 
nizam nzifaini ,erecek, ih· 
racatuDISID inldtafım temin 
etmelrlt 1a1n1t.ıı.E lı.ulanocalctır. 

ihracat Tacirlerimiz 
Bı haber etrahada Daracat 

tacYerimide de 16rlftlk. ba
raCltçılar bllkümetin bu t .. eb
büdall uu itibarile memnu-
aiy~e karfalamaktadırlar. 

Bınlana fikrine 16re tacir
leriı bir kooperatif idareal 
teklnde birlqip kunetli bir 
vazret almaları aermaye " 
Jaeliye ihtiyaç 16ate.ren dahili 
iatillallb iakqaf ettireceji 
sihı ecnebi alacalarm bqaaı

... - kunetli bir rakip çık•lf 
ola'akbr. 

'akat tacirlerimiz, b6yle bir 
kolperatifiD, maksada temin 
edcek derece kuvvetli olmua 

• • 

7 - Bomlann yedi putu. 
7 - "Moloh" un yedi odua 
1 - Amidanm yedi kafaaa 
7 - Renin yedi uğlu 
1 - Astartenin yedi laza 
7 - " Amfion ., VinoyenİD 

mai rurd ur. 
Benliji ilerin
de fazla teftk. 
imi eder .,. 

Ali Fuat Beg: Meofeatle- m.-tazam idare edilmesi ve 

yedi <>ilan ve yedi kw 
1 - Helyopoliateki mabedi 

pmıin yedi kapııı 
7 - Bizao11n yedi kuleal 
1 - Mabedi kaderin yedi 

ltuamatı ve yedi llvhuı 
1 - Bellıbetia yedi bp111 

7 - Tarint duvanaıa yedi 
mlman 

T - Tevrata ıare ldlkatl 
llem yedi ıtınde vukua relclili 

7 - Haftanın yedi ,anı 

hca.tb eclea
... kup da ........ , ... 
---.Dalla 
dyacle talıak

kem etmelı • 
er, "8dalt da 

ihmal etmeı. Kacha meaallillde 
lmbnçtır. Zuflamua fUJU
undan fazla endişe eder. 

Tarihi Tefrika No. 84 Yazan: A. 

OLUÇ ALI BBIS 
Kılıç Ali Pqanın Hahı alan 

latUne retirmek itten bil• detti
.. Bunların hepıine tallmll le· 
yentlerl yerlettireıek AkdeniH 
çaktım. 

~ı rtttlk, ilı rlttf k. llGtGia 

alalllerl tiri• ltlr tar•JIP lcul&19 
ladık. Fakat ortalıklarda tek bir 
diltman semlai slremeı olmUt
tuk. 8ı.I .l..W.tide, Wr .aflet1-
.ı.c1.. l.ttifad• .... .. ..... 

rini ihmal vt 
fayda.sa.ı mq· 
ralelen iltifat 
emeı. ltima· 

Lban ıirketi gibi zaman za
m• ikbsadi teıekkilller kU'fl
iuıa kalmaması llzımdar, 
mtrlar. 
· lariciter Ve Afyoncular elam kaıanmak 

,Oçtnr. Şarla

tulık yapmaz, 
lüle .. yalan
duhotlanmaı. 
Ka,Uet kuyu
dabm lll m · 1 

ecler. Parayı ~aba 

riktirmek ister. 

)eri ve afyon ticaretimizide 
yatndan allkadar eden bu 
yı# tqebbns hakkında bu iki 
tWretle uğrqan Zeki Beyle 
~k. Bin fUDlan alyledi: 

l 
L. Htlk6metin ita yeni te

dyade bi- ,~ad çok mtlblmdir. Ben 
k•di hesabıma b6yle bir 

edenler fimdl rlrDnmez olmut· 
:ardı. Namlarına heykeli• diktiren 
rece. fGnclh ziyafetlerde prap 
yuwarhyua kahramanlar, timdi 
dipleri yosunlu teknelerll• kar
ııma çıkmıya ceaaret edemiyor
lardı. Dertmenller bat1arına rele· 
ceklerl pek iyi bllcltlderf içi, birer 
kenara ııkıtıPI kalmıflarclır. 

Arbk Akdeolade bizimle bo1 
llçGıecelc bir tek klflr teknHI 
kalmamııtı. Bu koca clenlae ,a.. 
'blı Wldm olaattuk. .\abfamam 
utak. k•tltlmla k•tlktl. Kalte 

~ bile :zarar gelmiyordu. Ben 
4JCaptanı deryahtı çok iyi ytlrl
tf,rdum. ldareml herke•ler be
,.!iyorlardı. latanbulclald ıairler 
npıma kaaideler dGzmiye bq
Iİlflardı. Leventler ve Yeniçe
ri" benim için yaulan ıarkılan 
cİerinden dGtGrmGyorlardı: 

1 Pata deryadil 
:Şuaamıı ribl kanına 
~üaıOn dGtman ltlnıla 
Kalına eter yaıuaal.. 

Hele IMa tulu tok •••• 

~ 

Sinemalar 

"CENNET YOLU" filmiden daha kawetU, daha ten 

HENRY GARA T VILL Y FRITSCH 
ve ve 

BLANCHE MONTE LILIAN HARVEY 

Cürmü Meşhut Cürmü Meşhut 
( FLAGRANT DELIT) ( EINBRECHER) 

Arzu .,. talebi umumi Oıerine 
Mevsimin en muazıam ve ~ ku\·vetli şalıe:ıeri 

HAYATIISA 
Seali ve ıarkalı blytlk tarihi filmi 

ALEMDAR sinemasında 
Birkaç sUn daha lrsealae devaa olunacaktır. İatallltulcla bir daha alr91Dlye
eetfak blyle emıalalz ·n mahtetem bir filmin temap fırntaın ka~ırmamak 

içi• ... sflal-iaden lıitlfade edhals. Bur'- llUI 12 dea ltn.aren 
denmt matineler 

O R 
Bul'Ü• T• bu ak.fam •• yarınki matinelerde 

GECE iÇiNDE BiR IŞIK 
LEON MATHOT - ANA BELLA -MAxul>tAN 

tarafından 
Bupn ... t 16 1/2 • 18 112 ye 21 112 ta 
LUCIEN BOYER ile arkadatluının aot1 mü•amerelerl. 
"ZARO" Baby-yl tel'aonl edeceklerdir. 

Bu,Un 

Ellllnll ve MELEK 
Slaernalanaa •idip tuaYYlll' edilebUen en maaaum ... 

ea HA YRETBAHŞ... en MERAKA VER 

Dünyanın Sonu 
fllmlnl sar1aıa. 

ABEL GANGE'ln bu mnkemmel eHriftln menuu pek ylbek 
n pek ka.-.etH olup mlzaaseal birkac mllJOfta •al olmqtw. 

btvetea : FOX MOVIETONE lıaUhuar clGaya laavadlalerl 

BADEMA ı HER PAZAR GONO DAHi SAAT 18.4S VE 
11 DE TENzfı.A TU MATiNELER OLACAK 

Dün Akşam ASRİ SİNEMADA 
Baytlk 1U'atklr: LA JANA ve WILHELM DIETERLE 

tarafından temsil edilen · 

KiBAR APAŞ 
Nam müıtema filim, blynk muvaffakiyet kazanmlfbr. 
Sinemaya zenginleıtiren varyete numaralan çok etfenceli
dir. MARIF.T A ve ZONGO tarafından ibda edilen ıarla
lar ve danalar ile AL JOLSON'NUN mukallidi ZONGO 
tarafından numaralar. Yenid~nı ASSO ve JANA m9fhur 
çinıenelerin ıon '11aftası. 

BugOn, yuın ~e ':.'azarteai saat 18 lfl ta Yerilecek ma
tinelerde nryete numaralanmn bftttln programı. 

P.u aene kıt tiddetli geçme
diği için konse"e aatıılannan 
çok u olduju, bu yiixden 
baza fabrikaların zarar ettik· 
leri a6ylen1Aektedir. --------....... ~ .... ' "'" ...... 
kooperatife de.·hal firerim. 
Bu tefekldll tacirleri dal-.a 
fazla lmnet Yerebilir. Fula 
olarak herhangi bit buhran 
korkusu da vardır. 

Akdenl.ıde urun zaman dolat
tım. Her tar"fı arayıp yokladım. 
Kiffrlar .nt dGkmilt kedi yavru
ları 8'ibi sindikleri yerden k'mıl
damıyorlardı. Arbk ylreflm h
rahlamıt. l'a:a Ye kederim kal· 
mamlfb. ineltabtl mu JuHeıin• 
deki matltMyetla acuıaı . ~
maıtım. 

Kılıç AH P&pnın habralan bur· 
cla bitmektedir. Tarilıia una bir 
....... TGrk k~IUll ba
flllda harikalarla tlolu bir barat 

Kız Kaçırma 
Bergama, (Huıuıl) - Bu 

civarda Karaveliler köytnde 
~ir cinayet oldu. Mehmet Fer
hat ve Mehmet Hasan i.minde 
iki kiıi k6yiln (Ozel kızların· 
c:!an Giilizarı kaçırdılar. Buna 
mini olmak iatiyen kwa br
dqi Melunedi de lldllrcltıer. 
Fakat çok geçmeden ikiıi de 
yakalandı. 

J&flJan Kılıç Ali Pqa laaldkatea 
tlOımanlara yallarea korkutmUf 
ve titretmittir. Hızll'ıa Te Turp• 
dun kendiaine clevrettlklcri ma· 
kamı tam dokun yqına kadar 
mabafaaa etti. 

Tarih Kalıç AU Pata hakkıntl• 
birçok Tak'alar ve bikl,.ı.t 

nakletmektedir 
Günün birinde Ali Pqayı çr 

kemiyenlcrden biri padiJab• 
fÖyle bir jurnal verir: 

.,_Kaptan paf& hayli edepsir 
(Arkası var ) 
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BI AYE 111 
K A D A L G A s J 111 Bugünün Meselelerinden 

1 

İrtişa Meselesin-

san evİ HÜk~mdar Nihayet Kork- 8~! ~;:·~=~=~ni ....._ __ 8_u_S=ü--tu-~.~-s-~-.g~re~n 
ğu Akibet içinde Boğulmuştu 1. k.:.=: ~:;:: ;ı:::~ ~:;::E. _ SON KOZ 
Hakkı Mahjuzdar 123 - Yazan : Ziya Şakir 

~vketmeap!. 30 mart l muş, coşmuş, ve nihayet 

satırları yazarken kalben ı Sultan Hamidin tıı.ç ve tahtına 

darı, korktuğu akibet içinde 

boğmuıtu. 

ltiğim korkuyu hiçbir S O N 
Ue · · h d M 1 çarparak bu efsanevi hUküm-

sıze ııo e emem. a- . -------------------..:.. 
tf an. ve ihbar ediyorum 1 - • A "\ 

Şu dakikada taç ve tahtı- • 1 L A N L A R 
tn ciddi bir tehlike kar- 1 Ucuz 
dadır. Muhtelif kanallar- J 
ieçerek buraya kadar ge· 
ıncvsuk bir habere göre, 
d latanbulda bilyük bir 

ket vuku bulacak ve btı
latanbul korkunç bir kan 

, 'aile yık n cakbr. Hfirri.. 
il nınd n aonra l.tanbula 

ttk (T qnakaağan) lara bat 
•c daha hAll (Robina 

) Ue devam eden mllcadele
kendiaine yardımcılar te

ine çahıan (Lipa Ripı) in: 
mazinin hatalanndan zl· 
istikbalin • heaapJan ile 
ltb.) diye battan aaYul· 
a bakılıraa, bu harekette 
nilerin bir ro10 olmıya-

a kaniim. ( Lipa ) ıibi 
i ve cliretkAr bir komite-

iücendirdikten aonra, artık 
eniler, zab. ınhancnizle bir 

dan harbine airemiyecek
. . Olsa olaa, Anadoluda 

ve 
Bııhıır ıreldl. Şchlrlcrdf'n lıö)lerc, aayfiyvcrc 

Jıktlııc•ktır. Kiraya ·wcrllrc:elr cviniı:, dalrenlıı., odal•nnııı. 
1'araa "e 1:ıhut JdHlanacak u, daire ve od& iıtiyor•anı:rı 

Küçük 
Aramak n 10raı•lda nklt ı.Prm•Jlal:r. ( 25 ) 

"WUf dse bu lfJ yapablllrb. 
( 16) Mil-ilk blr Ula klfldlr. Hu k.Ume 

faaluı lçla bir kurut uı .. edinb. 

Kiralık evler: 

Vaniköyilnde - Kiralık 
yalı 8 Ol.!a 2 mutfak 
elektrik, havagazi, terkos, 
büyük bahçe, tamamen ay· 
rı iki aile oturabilir. Rıhtım 
~irketinde l"aıh Beyden. 

Yakacıktan - Bir çeyrek 
mesafede Soğanlık köyünde 
Miralay Behçet Beyin köş· 
künün selamlığı 2 - 4 oda 
kiralıktır. lçi'ııden .sorunuz. 

KadıköyOade - Mısırlı 

1 Mütenevvi: 

MUHTEREM TÜCCARLAR - GG•· 
.ek lflerhahcM latlfade ıUırat teıblllt 
•• tımı-t tateneııl:ıı babfekapa Arop· 
yaa hazımda llhaml Ahmet fumuın 
Yerbıls. 

LEZZEnl TAnı VE ŞEKERLEME-

LER - Baklava, barek, pek.hnet, ba. 
dem ellmHl1 ıuaam helvuı, •tW'• r.aç
Jcr n ihtiyarlar için çok leueUe ve 
Mvkle .Jenlr. 

Şlılli Bomo ti btuyoau lnet , ... 
ıokafı Dumua 5 Muhit. 

ALMANCADAN T'ORKÇEYE - Fın· 
at tercGnıelır yapaa blrl.ıne ihtiyaç 
wardı.r. Galatada YUkaek kaldınmda 
'6 d.ktllo der.aneai Oıman Nııaret 

oğlu Çeşme ~okağı 15 No. ev • -----------
kiralık 4 oda, bahçe su. Fırın OROCO HCsEYfN - Yırtık, 1• it, 

Glln yenfil elblaeler belli.ah ZirWlb. 
yam ndaki beyaz 4PVden SO• Beyotlu JıtildAl caddesi Aznawur 

runuz. pa11J N. ıs a,. harpleri yapacak ve Av
~ın nazan dikkatini cel· 

bilmek için ıurad bur1ada Acıbadem K rako1 MUTEDiL FIA.TLARLA - fnsuıu 
Franıaı.ca dcrıler. Tıpebaı• Hacopulo 
•parbmaa Sl•l 

v k'alar y~ratacaklardır. k~rşumıdn 13 oda, 2 bölük 
l.tanbulda uku bulacak ha· sdhrmç, kuyu, hüyftk Bahçeli 
·~~D 00fail Y mUşevviklerine kö:ok kiralık ' ve satıhktır. 
·~ Kıllltoprakta lhlaoıurda tü-

es SENELfK S'ÔNNETÇf - Hao 
,A,lf, Nurettin Halit. OıkUdaT ç.,.ıboyu 
lııUytlk hamam kartıaı No. ıoa 

• tuncu Abdurrahman Efendi-
() giin; JorİJin jurnah oar - den onmuz. 0R0c0 H0SEYIN - Yırtık, yanık. 

.... yenli! elblıeler emaallne teudDf 
edOmu duecede bellraJ:ıı 8riilttr. 

İııkıtaa uğramıştı. Ertesi 
il &kşama doğru, yazısma Küçilkpaıarda - Yavuz. 
tın etmek liZere masaya ersinan mahallesi leblebici 

Beyoğlu latlklll ceddııl Pa .. j 
Aanavur No. 13 

uğu zaman, ode kapısı oknğı 29 No. ev satılıktır. 
dttıc açılüı. içeri, ze"cesi Defterdarlık müessesatı iktı· 

MUBAYAATINIZI - Sa .. wıda Şer· 
lllhı Ticar.tanul keleptrlerlndea yapsnız. 

a Nellens) ıirmişti. ımdiyeainde Hasan Beyden 
ACELE - Devren aahhk Çayhane. 

Joriat başını çevir:p A11naya sorunuz. Sulta ... hmet pll'l'kl lrOFfllıAda 56 

tığı zaman llrktn. Annanın ------------
KJRT AslYEd DOKKANI - Acele 

,lan dim dik ohnut re ı&ı.
btıyümtıştU. ElirıJeid ga

lt}'i uzatarak korkunç biı 
~ haykırdı: 

' lst.anbul yanıyor, Ye 

Modada -Temiz ve ucuz 
aile pansiycnu. Yazın temir. 
ve ucuz bir sayfiye bayatı 

geçirmek istiyenlere tavsiye 
ederir. 

Apergi Par siyouu: Modı 

uhbkbr. Mıı.terld ~ok •• plJ•HtUD 
lflelı yerindedir. 

Beyazıt nıeydaaı S9/41 

ÇADIRCI R0ŞT0 - Mahruti •D· 
hendla ealıt •• yeni çactırlar bulUDW'· 

lat•bul, Beyazıt, Çadırcılu No. 25 
boyanıyor •• 

llanlRrınızı Bize Veriniz. 
Joria be) et" an içinde kala- r 
iaıeteyc abldı. Evet; ha-

doğru idL l.tanbulda o 
~~im~ lli~li ~~ ~-------------------~ 

~:!d:~ fcca.ti•· hllkllm •11
• Bulgar Takı m i 1 e 

~JOrisin elleri yanına dUştil. o y u n B u g u·· n d u·· r 
~,?.il, masanın üstündeki jur· 
~ ilişti. 

' Yazık, 
dinı. 

Hind 

biye, aeılendi. 
~ 

yetiıe-

~ ~'lct; yalnı:ı vakit değil; 
k, herşey geçmişti. 

~ıı~naı-jisrliktetı. ca&ud'1 a dil 
~~ bu Bcıç.1-. h karı koca 

~; :ilerine muhim bir varidat 

~ ayat membru olan 5.ıltao 
tllid' k ~~ 
1
. 1 aybetmckten ı'-lfile-

~~ leesafirl~ çırpmırlarken; 
tıı~} nıart, günll Ay •ofya 
ı 4t.ı ~nında l:aynamıya başlı

an dalgası; coımUf, coş-

(Baı taraf. 1 mel .. ,, .... ) ' uıyacak olaD BuJıar pmpiyo
Variyetin g6rUnllf8 aleyhi- ıau Levıki takımı aabaya şu 

miıdo gibidir. Bizimkiler iz- ıekilde çıkacaktır: 
mirde oldukça ııkı iki maç- Kaleciı Vateff yahut Maınlkaff, 
tan avdet ettiler. Fazla olara~ Müdafiler ı Hrlatoff Nikoloff, 
Bulgarlan gelecek hafta bek- Muavinaer: Efrenoff, Dimltroff, 

ı. d k b" d b' k el ANen Dimltroff 
ıyor u ; 11 en ıre çı ag - Muhaclmlcr ı Panceff, Peccff, 
diler. Bu itibarla huırlana- ı ~a•Uiceff, Lozanoff, Zekoff, 
mad;k. Altı çizgili olan oyuncular 

Maam fih bizim oyun'! ılan- b-:ynelmileldir ve 19 nisanda 
mız da mt?haret itiba-ile Sul- Belgratta Yugoslavya takımana 
gar!ardcu &§ağı değılledlr. kartı oy.nıyacak Bulgar milli 

81•g4lnkU oyuau g5rdl1~len takımına dahildir. 
aonra patar gilııli !çin kat'i Santrhaf Dimitroff, Uç ,Un 
bir tahmir' yürl!tebile~eğiı.. evvel Şıpka takımma karşı 
Şimdilik bizim~ilenn iyi bir oynarken yaralandığı için bu
oyun oyr.amaamı bekliyoruz. gün aahaya ç.ikmamaıı ihtimali 

&giln Galataaaray llo oy• de Yardır. 

M.) ıirketi her iki inhisarı işlet
mek için biri "Av ve revolver 
fişekleri inhisarı Türk anonim 
şirketi ., , diğeri " Barut ve 
mevaddı infilakiye inhisan Türk 
anonim şirketi ., namile ve her 
biri bir buçuk milyonluk ser
maye ile iki şirket vilcuda 
getirdi. 

Aynı zamanda barut inhi
sarı mukavelenamesi şeraitin
den olmak üzere Türkiye bü
kümetine ( 1 ,5) milyon liralık 
bir avans yapblar, yani cem'an 
bu ıirket TOrkiyeye (3-4) mil
yon lira ithal etmiş oluyordu. 
Bilhassa bu, Fransadan Türki
yeye para ihracı memnu bu
lunduğu bir zamanda wku 
buluyordu. Memnuiyete rağ
men Fransız grupu bliklimet 
reisi ve maliye nazın M. Pu
ankaradan müsaade istibsnl 
etmişti. 

En evvel Barut ve Mevaddı 
lnfilAkiye inhisara Tfirk Anonim 
Şirketi, 3-4 ay sonra da Av ve 

Revolver Fişekleri inhisarı te
şekkUl etmişti. 

( E. M.) şirketi mukavele 
ahkamı mucibince İbrahim 
zade L6tfi ve ılireklsma 
muhtelif tarihlerde (300) bin 
lira naklen tediye etmişti. 
Meclisi idareye de yine mu
k vCle ikbzası olarak Leon 
F eıko ile Lütfi Beyi alınış-
1 dı. işletme hasılatı safiyesi
nin ( 25% ) ine mukabil de 
Pariste ( Oriental lndustriel 
Monopo9 namile ve bu iki 
inliisann setmayesmi tedarik ve 
temin maksadile teşkil edilmiş 
olan İngiliz (Holding) şirketi-
nin hisselerinden (50) bin adet 
almışlardı. Lutfi B. ve şüreki
sım teşkil eden azanın her 
birisi kendilerine isabet eden 
hisseleri birer birer ve ayrı 
•rr• zamanlarda M. (Fer
dınad Gros) namında Parisin 
maruf maliyunundan bir zata 
satmayı vadetmişlerdi. Bunun 
lafsilltını da bilahare zikrede
ceğiz. 

Bu arada (L6tfi Ye ŞtırakAsı) 
terikleri'l arasında münaferet 
derecesine kadar varacak ıe· 
kilde ihtilalfar zuhur etmiştir. 
Bu ibtilfiflann esası Ye netice
lerini de ayrıca zikredeceğiz. 

ArkHı ••lecek 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DÜN 
ÇEKiLEN 
NUMARALAR 

2 
-

35 
I ·~___, 
Milıabakamııı.a her z•man 

iştirak edeblllnlnlz. 

Şadiye ıordum. 
- Onu ıeviyor mıydın? 
Bu sualim hoşuna gitmemiş 

aibidi. Aramızdaki teklifsizliği 
ileri iÖlllrmuı olmaktan kor.k
tum. 

Melihanın intiharından bab
ıediyorduk. Şadinin perişan 
kiyafcti. sesinin ağırlaşımş per
desi, yilzUndeki çiıgilerin ger
ginliği, uzun müddettenberi 
onun Melibaye tutkun olduğu
nu hi11ettiriyordu. Birdenbire 
cevap verdi: 

- Peki, evet, Melihayı se· 
Yiyordum... çıldırasıya .•• ve çok 
azap çektim, çok. .. 

- Fakat neden? neden? 
beraber ne lyidiniz. nekadar 
mahrem diniz. .• 

- Ah, filpbesiz, öyle gö
rtlnllyorduk ve öyle idik te ... 
KnçOklüğUmilzden biri hep 
6yle... Söylediğine bakılırsa 
beni bir kardeı gibi seviyor
du.. Bana bütün hayatına 
anlabyordu... Fakat bilsen, 
arkadq, neler çektim, neler •• 

- Sevildiğini bilmiyor mıdı? 
- Ona bunu hissettirme-

mek için elimden gelen her
ıeyi yaptım. 

- Belki bu yanlıştı. Belki 
ilim atk etseydin. 

- Hayır bezi 9eyler bili
yordum. 

Şadi tereddüt etti. Sarardı 
ve ellerile omuzlanna bariz bir 
titreme yakaladı. 

- Bazi ieyler biliyoı dum. 
•anada anlatacağım. Biliyor 
mııın, niçin, yahut !cimin için 
kendini öldürdü? 

Şadi bir daha teretdut etti 
ve cebinden cUzdanını çıkarak: 

- Oku Ş".ınu, dedi. 
Bu, Mclibımın son mektu• 

buydu. İşte yazdıklan: 
"Şadiciğim, 

"Sana filphesiz çok ızbrap 
vertc!ğim ve beni u anda 
kederlendiren ye :ruz bu dü
ftincedir. Bilıyonun ki aramız
daki muhabbet, benim ıçin 
blitlha bayabmda en buyuk te
aelli oldu. Fakat J,..ıgiln iiltOm
deki yük çok ~ğal' ve onun 
ikletini ıeninle paylaşmak 

istemiyorum. Artık yaşamıya 

muktedir değilim, yahut daha 
doifusu yaşamak istemiyorum, 

Kari Gözile 
cra Dairesine Cevap 

Gaıetenize lS-2-931 tMlhiode 
söndcrdiğim tikiiyet mektubunu 
dercetmiy rek lııt nbul icra reı•· 
liğinc verdlğinir.i bildirdiğiniz 

halde icra reisi uodisıne b6yle 
bir tikiyetname verilmediğini 

' aöylOyorlar. 
Ea ıı şikôyetlml bur da tekrar 

ediyorum: lıtanhul pofüı müdü
riyeti birinci ube m murların
dan ( °'S7 ) Ali Hilmi Efendiden 
alac ğun olan ( 262 } lira ( 70 ) 
lcuruşwı tah&ili için Mudanya 
icra memurluğu t rafından l:t-ll-
930 tarih ,.c 30 - 493 num ra ile 
İstanbul icra reisliğine müracn:ıt 
edilmiş, bundan bir netice çık· 
m dığı için 4·4-931 t.ırihinde bir 
daha tekit olunmuştur. Fakat 
bugüne kadar on pnr bile t hail 
etmek mümkün olmamıştır. Ka
nun polis, kaymaJcnm, memur, 
v li tanımıız. Bu husu t ihmali 

I çünkO insan yaşamıya daima 
muktedirdir. 

"Sen F ahiri nekadar sevdi
iimi biliyordun ve bu aşkuna 
müaaade ediyordun, değil mi? · 
Çünkü onun müstP.sna kıyme
tini anlıyor, takdir ediyordun. 
Etrafımda ondan daha güzeJ 
daha kuvvetli, daha zarif, da· 
ha metin, daha zeki, daha şık 
erkek yoktu. Fakat, şnphesiı, 
ümidim çok azdı. Kansını, 
o oynak •o h vat Milbecceli 
seviyordu. Fakat nekadar az • 
olursa olma Umidim yok de
ğildi. 

.. Şimdi herşey bitti, bitti. 
Son kozumu oynadım ve kay
bettim. 

"Biliyorsun ki biz onunla 
teklüıizdik. Son zamanlarda 
kansımn ihanetlerini öğrendi. 
Deli oldu. Ona yalvarmıya bi
le haı.ırlanıyordu. Ben ona na
ıihat verdim, başka bir ka
dmla yqar gibi yaparak ka
nsını kıakandırmıya çalışmaaı
nı söyledim ve kendi.sine yar
dım vadettim. 

"Bu oyun kabul ederse razı 
olursa ümidim artacaktı. IG:ı
bul etti, fakat aklı, fikri hep 
ôtekinde idi. 

" Ah, bu yalancı saadet 
günleri t Aşk oyunu oynıyaralc 
beraber gezişler, tiyatroya, 
sinemaya, lokantaya, göze b~
tacak beryere beraber gidiş· 
ler... Sonra o müthiş şey •.• 
Sen, her şeye rağmen, bütün 
erkeklerin ne mahluklar ol
duklarım bilırs.in, bır nkş m 
çok içmıştik, bir otomobile 
L1nmişlik, ben= kucakladı, S!k
b, öptü; l.:s çıkarmadım ... 
Fakat bunu bana bir rabıtası 
olduğu için yapmıyordu, s&
dece ı,;r anu ... 

"Bizim bu oyunumuza Mü
beccel tamam!le likaytu. Fa
hir ainirl~ndi, bu oyunun fay
daaıt olduğunu eöyledi, gidip 
kanamın ayaklanna kapandı, 
niladı. Ne yapahilirir.:ı ·ı Artık 
11e yap;ıbilirim ?,, 

Mf'.ktubu okuyup bitirme· 
dea de tuma iade ettim. Çok 
ac&ndmcı bir tav1rln omuzla
nnı silkti: 

- Hal at ne korkunç b:: 
kör ebe oyunu 1 dedi. 

Gördüklerimiz 
Bir Cemiyet Hakkında 
'Efendim, bir ecnebi '!'Dağaza· 

eında çalı9ıyorum. Bir (Manlfotu• 
racıl r ye tuhafiyeciler ceaıiyel' > 
teıekkül ehnlf, t:idm de kaydo· 

lunmamıu latiyorlar. Halbuki bu 
bu cemiyeti tanur..ıyorum, ae ol· 

duğunu bitmiyorum. Yaı:ılmak 
ı,io bir ecburlvet •ar mıdır. 
yok m.ıdur? 

o. M. 
SON POSTA - Bıı cemiyet 

Lir er;naf b:tekkülOdür. Esnaf ce
m!yetlerlı.e kayıt ıartlarmı Tica
ret nıüdiirlüi::riinden daha va:ı:ılı 
olarak ağrcnebilloini:ı:. 

görülen mcmuruı:ı tcct.iye•ini v~ 
h kkımm teminin Jr;ra reisi 
Be)'·dcn temenni ederim. 

Mudanyad:ı Halltp:ışa rna'.:ılle· 

• ııde 122 numAr•h evde 

Adalet 



ö Sayfi _ 

Şeker hastalıklarına ''HASAN-, "t>GI 'UTEN.{ EKMEK VE1 ,.~el'!'ilel · . son "' .. Etibba kongr , 
· L 'GEVREKLERi• dıyabetik olanlara -e gıda olarak~~ 

Her gün taze istihzar olunan ' ' 1 ettiği formül üzerine istihzar edil . 
HASAN ECZA DEPOSU Tel.20711 İstanbul ve ANKARA büyük bakkaliye mağazalarında, lzmirde: M. Margonato ve A. Dannon ecza deposu, Samsun: Kamer eczanesi, Adana: Yıldız bakkali~ 

Yeni Neşriyat: 

TÜRK SPOR 
Her zamanki zengin yazı 

R resimlerine ilaveten lstan
bul • lzmir maçı için hazırla· 
makta olduğu resim ve 
krokiler dolayısile bu haftaki 
28 inci sayısını cuma günil 
çıkaracaktır. 

Havacılık Ve Spor 
( 44 ) Oncü sayısı her za-

. manki gibi nefistir. Hava fut· 
boluna, zehirli gazlara, Alman
yanın esrarengiz tayyaresine 
ait tayyarecilik yazılarile lik 
maçlarına, mlltenevvi mevzular 
vardır. 

Tavukçuluk 
An ve kümeı hayvanları 

yeliıtirme cemiyeti tarafından 
çlkarılan bu aylık mecmuanın 
ikinci aayııı tavukçuluğa ait 
birçok faideli reıim ve yazı
larla oeıredilmiıtir. 

930 Sanayi Kongresi --
--- Raporları , Zabıtları 

Milli lktısat ve Tasarruf 
Cemiyeti umumi merkezi tara
fından 930 senesinde Ankara
da köşat edilen Sanayi sergi· 
ıine ait raporlar r.abıtlar top· 
)anarak 887 aayfalık ciltli bir 
kitap halinde neşredilmiştir. 
Bu kitapta ıanayi kongre· 
ıının nasıl hazırlandığı zik .. 
redildikten sonra mensucat, 
gıda, deri orman, taş, 

toprak, kimya, maden ihracı 
ve maden mamulitına ait ra
porlarla Umumi Encllmen ve 
muhtelif Vilayet raporları var

---ANKARADA KiRALIK Ev--.. 
Havuzbaşında Paşalar tepuinde bahçe ve manzaralı yeni bir apar• 
tımanda. 4 oda, 2 balkon, banyo, mutfağı havaıazı, elektrik müa· 
takil bir daire kiralıktır. 

Macar aefaretaneai clvannda Gülüatan S. MOmtaa B. hanesine mUracaat. 

İstanbul Gümrükleri 
Muhafaza 
lüğünden: 

Müdür-

1 - Bahri muhafaza vesaiti ıçın 20 gün mnddetle ve 
kapalı zarf usulile işletme levazımı alınacaktır. 

2 - Levazımatın cins, nevi ve mahiyetini gösteren musad· 
dak liste prtnamesi Ankara' da gilmriikler levazım müdürlü· 
ğ'ünden ve lstanbul' da muhafaza müdilrlilğünden istenecektir. 

3 - ihale, İstanbul' da Gllmrükler muhafaza müdUriyetin• 
deki komiıyonda yapılacaktır. • 

4 - isteklilerin % 7,5 muvakkat gftvenmelerile birlikte 
27 Nisan 931 Pazartesi günü saat 14 te mildüriyette bulun· 
malan. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi • 

... 

YENIPOSTANE , KARŞISINDKi 

.AL TiNCi. I ~OTER 
DAiRESiNDE YAPTIRIN1Z 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkat~en çok 

memnun kalacaksınız ' 
Protestolar misli görülmemit bir ınratle aider .. 

Pazarlıkla Parabellom 
Mubayaas} 

İstanbul Gümrükleri 
Müdürlüğünden: 

Muhafaza 

dır. Bu raporlarda muhtelif 1 1 - GOmriik muhafaza memurları İçÜl alınacak tahanca, O 
ıanayiimize ait ithalat, ihracat veyahut 7,65 MM, çapında mllceddet 160.300 adet parabellom 
kredi ve istatistikler, mevadı tabanca pazarlıkla alınacaktır. 
iptidaiye, ıcrmaye, vergi ve 2 - Nümune ittihaz edilen mUhUrlll tabanca Muhafaıa 
rüsum ve muhtelif memleket- u· d" . t" d .. -ı b·ı kt' ' 

nakil. at m urıye ın e goru e ı ece ır. lcrdeki vaziyetleri, y 
Teşviki Sanayiden istifadesl 3 - Tasdikli ıartnamesi Müdüriyetten alınacaktır. 
gösterilmektedir. Çok faydalı 4 - Nümunesinin aynı olmak şartila tabancası olanlarin 
ve şümullil bir eserdir. Tav· ıartnamesini görerek ve %7,5 banka veya nakit muvakkat 
ıiye ederiz. güvenmelerile beraber pazarlık günü olarak tesbit edilen 11 

Nisan 931 cumartesi giinü saat l 4,30 Gümrük muhafaza 
Mülkiye Mektebi Mecmuası müdüriyetinde hazır buıunmatan. 

MUlkiye mektebi Talebe 
Cemiyeti tarafından neşredilen 
bu ilmi, mesleki aylık mecmu
anın ilk sayısı çıkmıştır. 

• 

JSTASYON LOKANTASI 

TÜRKLER iÇiN 

1ALMANCA ö'CİifNME USUL .. 
Miielllfierlı 

ıtE R ~AN N SAN DER 1 A H S 1 N AB Ol 
Alm'ln llaanı müteha11ıa ve kmlr erkek liaeal Alm'\1'ça 

muallimi muaJllıal 
Sene 193( 

1 Cıltt~ 3 Kasını Fiatı 259 Kr. 
fstanbuida Hüsnütabiat ma•baasındaQ aray.nız 

DOKTOR FEYZİ .AHMET 
Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar mütehassısı. 
Cumadan maada her gün saat 1 O dan 6 ya kadar hasta 

kabul edilir. 
Adres Ankara c:ıddesi No. 43 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 

Telefon lıtanbul 3899 

IHRACAT--
eutnn TOrklye mahıul1tını Avrupa 

ve Amerikaya ihraç ve aatışı tem!n 
etmek için aermayedllr aranıyor. ida
remize mUracaat. 

KURBAN BAYRAMI MUnase~etile ya~~cai~ . ~ mübayaat ıçm ' " 
İtanbul'da" ETABLISMAN OROZDİ-BAK,, 

Halihazırdaki tenzilAth satışından istifade etmek fırsatım kaçırmaymıı. 

Y'A L NI z- 15 N 1 SAN: 
TARiHiNE t KADAR MÜSTESNA OLARA1' 

YÜZDE ON iskonto yapılacaktır·"· 

VAPURLAR 
1 Cuma 

Bugün Beklenen Vapurlar 
Millet - Türk - Rizeden • 
Aydan- " - Cideden ' 
1Anafarta ,, • Antalya Merıin 
Nilüfer • ,, • Mudanya Gem-

lik 
F ey az• / ,, • Bandırmadan 
Dalmaçya - ltalyan • Köıten-

ceden . 
Recele Karol • Romanya ... 

Ka.tenceden 
t Lamartin -Fransız-tseyruttan 

OJimpoı - Alman - Batumdan 
Albanya - ., • ., 

" Emliyo Morondo • ltalya • 
Cenovada 

BugUn Gidecek Vapurlar 
Çanakkale - Türk - Antalya 

Mersine 
Marmara • " • Mudanya, 

Gemligc 
Kırlangıç • ,, .. lzmite 
GUzel Bandarma • Türk • 

Bandırmaya 
Botniya • lngiliz - Liverpula 
Ejiptiyan- • - Köstenceye 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata kl>pril 
Batı B. 2362 .Şube acentesi: Sir· 
kecl MGhilrdar zade hanı 227 40 

lzmir sür' at P. 
(GÜLCEMAL) vapuru 12 

Nisan Pazar 14,30 da Gala

tadan kalkarak lzmire gide

cek ve çarşamba sabahı 
gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
cazbant. 

Alemdar zadeler vapurları 

Millet vapuru 
N:s~n PAZAR 

günü akşam saat 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun , Ordu , Gireson, 
Trabzon, Sürmene, Rize, 
Mapavri ve Hopa) ya azimet 
ve Vakfıkebir, Görele ve 
Ünyeye de uğnyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mahalli: lstanbul, 
M ey m enet hanı altındaki 
yazıhane Telefon: lstanbal 

1154 

üyükTayy~r 
piyan·kosu 

.. . 

3 ün.cüteşioe l1nisan931 dôdi 
.. 4 ~ .. .. 

BÜY(lK ·.ikramiye 
100,000 .. LİRAD1 R 

<! 

A Y R l C A , 40,000, - 15,000, 
~ .. ~ ' ;. 

10,000, 8,000 Liralık ikramiye 
VE: 30,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

Gülhane Bevliye Muallimi 

Dr. Fuat Kamil 
Seyahatten avdet etmiş ve mu.il· 

yene.ini Babılllde Türk Ocağı sıra· 
aında Süreyya Bey apartıman 4 
numarala dairesine naklederek hu· 
talarını kabule başlamıştır. 

Kiralık depo 
Haliç Fenerinde, sahilde üç 

bin metre murabbaı genişli
ğinde ve ayrıca yazıhaneleri 
muhtevi üç katlı modern bir 
depo kiralıktır. Talip olanların 
hergün aaat 10 ile 12 araıınJa 
22492 No. ya telefon etmeleri. 

DAN TİN 
Nasuhi 

Diş macununu ye 
Sefa sürmesi ile 

kıl podrasını her 
yerde araınıyz. 

ADIKZADE B RADERLE 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru p• AZ' AR 

12 Niıan -'"! ..f't 

Hilaliahmer merl<ezinded· 

Ticarethanelere 
Kurban bayramında çıkacak 

Hililiahmer gazetesine ili' 
vermek arzu eden tüccarı• 
Babıali, Ankara caddesin~ 
[İstanbul İlanat Odasıl na nıO· 
racaatları. " 

Sanlimi yedinci, ıckiziıı'
aayfada 30, beşinci, altıllCI 
sayfada 40 kuru~tur. 

Yeniköy'de 
Boğaziçinde Y eniköyde °' 

odalı şeraiti sıhlıiyeyi havi 1j: 
vadar, güneşe n::ızır, asri 111 

ruşalı ve konforu cami, babçeı 
kayıkanc, rıhtımı mükemmel "' 
müceddet bir yalı kirahklır· 

3 
Milracaal: r clef on fctanbul 293 

-·--------~ 

SON POSTA 

tduıo : ratanbul, Nurunmıı.nlt• 
Şeref ıokajı S5 • 'JI 

'feJelu: lıt:ınbı.\ • 2J2:>J 
Poıta k11tU.\\I: lııt:ınbul - 711 T/6 
l'chvaf: 1.tanuul SON POS 

ABONE FİATI 
Sirkeci civarında 

En rahat ve en 

Temb lokantadır. 

GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLI MLE RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

--------------------........................... .. günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle ( Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
ve Rize) ye azimet ve avdet 

TÖR KiYE 

'MI» kr. 
7)() ' 

&00 " 
ıso .. 

EC\l~.:_.. 

Aynca 1 liraya 3 ye· 
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 

Adre.s : Bıbıali caddesi 
vfllyet kari!Sı 15 No. 

'9ıaeywaehuıe: Telef;,ıı lrtllnhıd 231J 
lkame-Sl!u ı • n :tı36 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 
n rbe, eski Hillliabmer binası 
No. 10 Telefon lst. 2622 

DR. SEMiRAMiS EKREM H. 

Çocuk hastalıkları müteha1111ı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, botaı 

burun hastalıkları mütehaHısı 

Beyoğlu Mektep sokak No, 1 
Telefon Beyotlu 2496. 

ı 5c:ıı J700 ı.r. 
6 Ay 1'10'J " 
3 ,. .., IJJ • 
l ., . J()) .f 

edecektir. ~ 
T afıilit için Sirkecide 

Gela11 :w.ıı~ 6etl ve:H -n 3'to " 
lıtııla:da.'1 raeııuil;•t a!J:ı:n1t 

Meymenet hanı altında 
acentalığına müracaat. 

Telefon Is. 2134 

_J 
~-------------------~· 

Mes'ul müdtir: Halit B'1'1· 


