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TOMBALA 
iDARE: IST ANBUL NURIJ!)SMANIYE ŞEREF-'SOKAC/ HERGON NESROLUNUR SON POSTA Halkıa J5ıildün Halk bununla görllr· 1 

SON POSTA Halkıa kulatıdır: Halk bununla iıitir. 
SON POSTA Halkın d l 1 i d 1 rı HaJk bununla söyler. 

Oyunu • 
Kupon: 30 

Yeni Meclis Hakkında Çıkan 
Rivayetler Tekrar Değişti .• 

iDARECiLER iLE SERBES FJRKA MENSUPLARI 
MÜSTESNA, BUGONKO MEB'USLARDAN HEMEN 
HEPSiNiN NAMZETLIKLERI TEKRAR EDiLECEKTiR ... 

liman Şirketi Kar Yapamamış 

l-lissedarlara Yüzde 
Alb Kir Para Olunca 

Verilecektir 

t. 
et1elclceli limanda sinek avlanıyor iddiası mübalaia değilmiş 

'1 EveJ.iai gtin Liman ıirketi (826258) lira (55) kuruşl~k 
tatilde umumi heyeti bir tahmil ve tahliye, (21,552) hra 
., Plıatı yaptı ve idare mecliai (56) kurutluk kömllr, (12?,485) 
., e llıurakip raporlarile bilanco lira (76) kuruıluk Sll ve (8839) 
..: teınettüün dağıtma tarzını lira ( 78 ) kuruşluk dal~ıç 
llıı.l~Uftu. Bu sene şirket his- varidatı yapmış buna muka· 

~~._ . .kk. cI.iil .~ocak 1 bilde (310,228) . lira memur 
ka:dde •~b bir · faız verebılecek maaşı, (1~;38~) ıdare masrafı, 
tir. lr .bır temettn yapabilmiı· (596,172) hra ışletme, (165,883) 

Şırket (930) senesinde · ( Devamı 7 inci sayfada ) ________ ....... --------
,,.<ık Kürtleri İsgaf! Halindedirler 

beş . Otomobillik Bir 
kafileye Hücum Ettiler 
~ç İngiliz Tayyaresi Asileri Dağıttı. 

lsgarı eden Kürtlere karşı hareket halinde bulunan 
S Irak kıt'a/arı 

~ ağdat, (Hususi) - (Hur· 1 karakol binalanm hazırlamak 
I>~~ denilen mevkide Irak fö:ere beş .o~~mobil!ik ~ir ~a

kuvvetleri için yapılacak file yilz kışıhk ası hır Kurt 
.......____ kafilesinin taarruzuna uğramış-

Cumartesi: tır. Vak'a Süleymaniyenin (35) 

liaı Ol k M ? mil cen~bu garbisinde vukua P aca ı 1 • t" ge mış ır, 
( S Yazan: Müsolini Başlarında Harfort isminde 

u lllübim yazıyı okuyunuz ] bir İngiliz mühendisi ve üç 
(Devamı 2 inci sayfada) 

• 

Çiçek Sergisi 
Şimdiye Kadar Mem
leketimizde Görülmemiş 

Almanyada .. 
Tehlikesi 

l<.omünisf lik 
Yeni Mecliste .. .. 

Var Mıdır? 
Derecede Güzel Olacak '--------------------' 

Almanyada ani bir surette 

T ereşşuh Eden En Son 
Haberlere Göre Deği

şiklık olmıyacak 

Memlektimizde ziraat mah
sulatı için bugüne kadar haki
ki bir sergi açılmıJ değildir. 
Açılanlar da panayır vaziye· 
tinde kalmıştır. 

lstanbulda açılacak olan zi
raat odasının teşebüsü ile ha· 
zırlamm bahçıvanlık ve 'tavuk
çuluk sergisi Avrupa sergile
rinin kilçık mikyasta bir nil· 
munesi olacağına göre bu işi 
elımmiyetle görmek lazımdır. 
Bu serginin en mühim faydası 
b ize, Türkler arasında müte-

hassıs müstahsil bulunup bu
lunmadığını gösterecektir. 

Bahçıvanlık gibi çiçek, sebze, 
meyva, ağaç, fidan ve tavuk

çuluk gibi birçok kümes hay
vanatını tophyan iki büyük 

ziraat tubesi için sergi mahalli 

olarak intihap olunan Taksim 
bahçesinin küçük geleceği bile 

ıannf'lunuyor. Bununla beraber 

idarei örfiye ilin edildi. Bu 
karar Almanyada ıiyut kav
gaların çok tehlikeli bir tekil 

aldığına alimettir. Bütnn dün· 
ya bu memlekette komüniıt 

tehlikesinin bq göstereceğin
den korkmaktadır. Hakikaten . 
dünya için böyle bir tehlike 
mevcut mudur? 

Geçen gün vefat eden Al· 

manyanm sabık başvekili 

(Herman Müllcr) ölümünden 

birkaç gün evvel bu sualin 

cevabını veren bir makale 

yazmıştır. Gazetemiz bu ma· 
kaleyi temin etmiştir. 

"SON POSTA,, bundan 
böyle cumartesi ve salı günleri, 
haftada iki defa, dünyanın 

qhur ıimalanmn makaleleri
ııi meşredecektir. .. 

Berlin, (Hususi) - MoskO. 
vada iktidar mevkiinde bulu-

ftlnlar, _.J.akında ko.aıüniımin 

kapitalist cemiyeti ortadan 

kaldıracağını iddia ederler. 

Sbllin, bugilnkil iktısadi buh· 

ra ur., kıfİ ali :m için son buh
ranlar olacai"ın• söylüyor. 

Sovyet Rusya kapitalist dün

yanın bu çöküşüne' ellerinden 

geldiği kadar yardım etmek 

isterler. Bunu söylerken bil

hrssa bugün çok derin bir 
buhran içinde bulunan Alman
yayı kastederler. 

Ankara, 31 ( H.M.) - Bu· 
günkil meb'uslardan yüz elli· 
sının namzetlikleri tekrar 
edilmiyeceği, yerlerine ha· 
riçten ekseri tüccar ve 
çitfçi olmak üzere yem· 
den J 50 zatın namzet gös· 
terilecekleri hakkında çıkan 
ı-ivayet teeyyüt etmedi. Bugün 
söylenen şudur : 

Bugünkü meb'uslardan aza
mi 60 zatın namzetliği tekrar 
edilmiyccektir. Bunların 14 ü 
Serbest fırka mensupları, 
geriye kalan 46 sı da eski 
vazifelerine iade edilecek 
olan idarecilerdir. Ancak bu 
(60) zatın yerlerine alınacak 
olanlardır ki ekseriyetle çiftçi 

f ve tüccar olacak.Jardır. 

~~-------·-· ~ 
Sabık Alman Bı4vekili merhum 

M. Mliller 

İstanbul Muhteliti Bu Sabah 
İzmire H::ıreket Etti 

Önümüzdeki cuma günü 1 
lzmir'de İzmir muhteliti ile 
karııl~ması ruukan o"' .. n 
İstanbW mulıteliti bu sabah 
saat onda Seyrisefain vapuru 
ile İzmire hareket etmiştir. 

Oyuncularımıza mıntaka he
yeti azası da refakat etmek· 
tedir. Fakat takımm teşkili 

ile bu azadan yalnız bir zat 
meşgul olacağı için herhangi 
bir fikir karışıklığına mahal 
verilmiyecektir. 

Serginin güzel düzeltilmiş 
bir tarafı 

§ Beşiktaş kulübü kaptanı 
Şeref Bey de ayni vapurla Yu
nanistana hareket etmiştir. 
Atinada Atina muhtelitinin J 
İstanbula celbi işi ile meşgul , 

Almanyanm vaziyeti Rusya- , o~cak!!_r..:.m -== 1 
nın vaziyetine benzemez. Bu- ı Eski Kunduralar l 
nunla beraber, buhranın tev· _ -----------------------------:.---------....;..----.1 ilk sergi için bu kadarla ka

naat etmek zarureti vardır. 
Haber aldığımıza göre malı· 

sullerini teşhir etmek istiyen· 
lerin miiracaatleri başlamıştır. 

En iyi yerler erken müracaat 
edeceklere ayrılması tabiidir. 

Ziraat odası müstahsilleri mas
raftan korumak için milracaat 
edeceklerden yer kirası almı
yacaktır. 

lit ettiği kara sefalet yüzün-

den Bolşevik telkinatına kapı· 
lanlar günden güne çoğalmak· 
tadır. 

Rusyada komünizm idaresi 
mevcut olduğu müddetçe, Bol
şevikler bu vaziyetten istifade 

etmek ve hariçteki Komünist 
fırkalarına yardım etmek ıs
terler. 

1 Den mı 7 inci sayfada] 

r 
Kublay Abidesinin Yükselmesine 
Yardım Etmek Milli Bir Borçtur 

Millet meclisi reisi Kazım Paşa, Kublôg abidesi 
komitesi reisi sıfatile millete hitaben bir beyanname 
neşretti. Bu begannamede: 

Büyük n1illeii111İ:;İn lıaysiyeili ve şerefli 
bütün fertlerinde nıüşterek olan lıissiyat11111za 
göre Kııblag timsalini taziz için ne yapsak 
yerinde olacağında şüphe yoktur,, denilmekte 

1 ve bütün millet yardıma davet edilmektedir. 
:s . .. s 

- Şu eski, partal kunduraları evimin tepesine asacağım, 
belki uğur getirir. 

- Ayağına giyersen daha uğurlu olur. Şarloyu rörmüyor 
musun? Kıralların huzuruna kabul ediliyor, nipn alıyor. 

• 



(Halkın Sesi] DABILI BABBBL·IB 
Şehrin Bir Baş -.S-l-ad_y_o_m_d_a __ .. ls_m_i_V_a_r_C_i_sm_i_Y_o_k_S_eg,_y_a_h __ _. 
Belası: Tavcılık Bir Celbi 

•,Tavcı,, denllea bir aımf, B • K f 001andırıcı, hırsız .uuı. 111 l Ol' .:1. ı r o o p e r a t ı· l .,.,. Bual:.nıa eu faal bu· lY.l ese 8 UU çin 
luadutu mmtaka Yenlcaml 
kenarları •• Bahkpazandır. Beyoğlu Ve lstanbul 
Halk bunlardan biu.rdu. 1 
Fakat aedenae bir tilrlG T araftarlan kiye 
temizlenemiyorlar. DOn Ayrı 1 d ı 1 ar 
o civarda ~örü,tüğümüz 

kimselerin ifadelerini, şa- fstanbul belediyesi tehir 
yana hayret bir livha stadyamu ıçın 1931 ıenesi 
olarak kaydediyoruz: 

Nazmi B. \{ enicami daktilo) bütçesine (80) bin lira blhsi-
- Vallahi beyim, biz ek- sat koydu. Stadyomun İ.Dfuına 

mek parasile uğraşıyoruz. Ca- bu sene başlanacakbr • yalnız 
atadyomun nerede yapılacağı 

miin sağında, solunda tavcı-
lık yapıldığını işitiyoruz. bir mesele olmuştur. * Yer hakkında belediye he-

Kcgork Efendi (Y enicamide nüz bir karar veremediği 
koltukçu 5) gibi spor kulüplerido bu 

- Ben tava değilim ki, meselede ayn, ayn temenniler
anlayım. Ben koltul<çuyum, de l bulunmaktadırlar. ~yoğ
koltukçuJuktan anlarım. Oğ- lu tarafında bulunan kulüp
lum burası İstanbuldur: her lerden bazılan atadyomun 
ç~it adam var. Beyoğlunda yapılmasına taraf-

* tardırlar. İstanbul tarafındaki 
Ahmet Bey (Çarşıkapı, ıey- kulüpl~rden bir kısmı iae b-

~ar koltukçu) tanbul cihetinde yapı1mas1 
- Evet, Y enicamide tavcılık fikrini müdafaa etmektedirler. 

yapthyor. Tavcılar aaat aatar- Vefa kulübü ve daha bir
lar. Git, aaat almak iste, kaç kulüp ıtadyomun .. Gazi 
yanına derhal biri gelir, biri bolivan., mn Yenikapudaki 
gider; saatin fiabnı yükseltir- başlangıcında Unga bost~ 
(Cr. Buna, nekadar gazeteye lannda yapılması temennisin
ıazılsa gene mani olunamaz. dedirler. 
tçlerinde kadınlar da var. Daha evvel bir heyet bu-

-fr nun Taksim civarındaki me-
Bir zat: zarlıkta tesisani muvafik bul· 
- Ben söyliyemem. Sonra du. Bakalım mesele nasıl 

benim kafamı, gözümü patla- halledilecek? 
brlar. Den esnafım, burada 
etmek yiyorum. Biraz evvel 
gelseydin, neler görür vo ya
ıardın. 

« 
Gnrcn M°ışe (Galata, Aban 

han, 3) 
- Efendi, bana kasbn mı 

nr, dayak mı yedirteceksiıL .. 
Scs1cr: 
- Kimso söylemez, en 

nzgeç bu sevdadan. l!1in ıçım 
&grenmek istiyorsan köylü kı
yafetine gir, buraya gel. Bir 
mcb'usu ve bir bikimi de kan
dırdılar. Aralarında alayb dok
tor mu yok, bahriyeden mat
rut mu yok? 

Bir zat: 
- Efendi, onlar bektaşi 

adamlar, sana rakı içirirler, 
gazeteye yazma, vazgeç. 

« 
Kamik Efendi (Y enicami, 

27 koltukçu) 
- Allaha seversen git Ef.; 

başımı derde aokma! 
lf-

- Biz bir şey aöyliyemeyfz, 
- Neden? 
- Tavcılık yalnız burada 

değil, her tarafta var, çok 
defa y zdmız ama, bir fayda 
görülmedi. Hoş birkaç gündür 
polis bunlan sıkıyor. 

- ismini söyle. 
- Söylemem. .. 
Bir zat daha: 
- Sekiz gündür bana on 

para aldın mı diye sor, ışım 
gücüm yok mu, sana ifade 
vereyim. Allah taycılan kah
retsin. Demin de bir efendi 
geldi: Sordu, sual etti, gitti. 
Millete iyilik etmek istiyen 
adam bunlan toplattırıp gö· 
türür. Mademki medeni bir 
insansın, ismimi yazıp ta bana 
küfür mü ettireceksin. Gazete
ye vermekle ne çıkar, akpma 
kadar 80 kişi soruyorlar. 

Ayakkabıci San'atkaran Kooperatifinin Esnaf 
Bankasına Yaptığı Borcu Kim Ödeyecektir? 

1341 senesinde (Umum ayikkabıa aan'atkiran kooperatifi) 

namile bir şirket yapılmıştır. Bu şirketin nizamnamesi hnkO

metce tasdik edilmiş ve (12) kişilik bir idare meclisile 

faaliyete gcçmiı ve (5)er liralık hisse senetleri de çıkarmıştır. 

Nizamname mucıbince hisse senetleri dört taksitte ödeneceği 

için esnaftan ilk taksit olarak (1800) liralık kadarda bir 

para toplanmış. Şirket Esnaf bankasından da (4) bin lira 

istikraz yaptıktan sonra işe bftşlamış. Ve kooperatif namına 

yapıldığı söylenen b~ kundura işinde iki bin lira zarar 

ettiğini söyliyerek ortada.il çekilmiı Esnaf bankası bu koope-

ratif aleyhine (2300) liralık bir bükum almı~tır. Alakadar 

esnaf ise bu istikrazın kooperatifin defterlerinde mukayyet 
olmadığına bunun ise ticaret odasının murakabesile sabit 

olduğunu ve binaenaleyh borç kooperatifin değil şahısların 

olması lazım geldiğini ıöylemektedirler. Esnaf bu şirketin 

tasfiyesile hakiki bir kooperatif teşkilini arzu ettikleri için 

Ticaret odasına müracaata karar vermişlerdir. 

Dün bir muharrimiz bu huıusta Esnaf bankan mlldllrll 
Faik Beyi görmüştür. Bu zat demiştirki: Ben şabıen kooperaf-

ciyim. Höyle teşekkülleri severim ve kanan dairesinde azemf 

yardımı da yapanın. Bnkamız bu şirket aleyhine (2300) liralık 

bir bükiim almıştır. Azadan bir zat bunun (1000) lirasını 

ben vereyim. Şirket inkikişaf edince pey ·lerpey bana versin 

diyor. Fakat ıirketin idare heyeti bu h&:le yanaşmıyor. Eğeı 

bu miktan Yerirlerse mütebakisini banka birkaç aeoe imlıa.I 

etmek auretile bu t~ekküle yardım etmek ister'.. 

Ira Kürleri is an 
• a ı 

(Ba tarafı 1 inci aayfadal 

mitralyözü bulunan kafile, der
hal Kürtlere karşı ateş açmış, 

fakat asiler sarp yerlerde 
mevzi aldıklarından kafile geri 

çekilmiye mecbur olmuştur. 

Geri dönen otomobillerden 

biri yolda çamura saplandı· 

ğından diğer otomobiller de 

durmıya mecbur olmuşlar. Asi
lerle epey ateş taati edilmiştir. 

Bu sırada mitralyözü kulla· 
nanlardan bir çavuş, başından 

yaral narak ölmQı, diğer bir 
nefer de yaralanmıştır. 

Bu sırada asilere karşı 
daha tesirli ııteş etmek için 
Qç mitralyözün birleştirilme-

ed ·r er 
sine çalışılırken Kürtler, yol 
üzerinde bulunan otomobillere 
hücum ederek bunlan parça
lamış, içindeki eşyayı yağma 
etmişlerdir • 

O giin ve o geceyi abluka 
altında geçiren ve heran sa
rılıp mabvedilmek tehlikesine 
mnruz kalan kafile, Bağdattan 
gelerek Süleymaniyeye giden 
üç lngiliz tayyaresinin yardımı 
ile kurtulmuştur. Tayyareler, 
kafileyi himayelerine alarak 

selamete çıkarmışlardır. Mü
tecavizıerio Şeyh Mahmudun 

kuvvetlerine mensup oldukları 
haber verilmektedir. 

Ebasilıam 

Belediye (8-9) Bin Lira 
be Bu İşi Şimdilik 
Başaracakmış 

Belediye, lstanbula ıeyyah 
celbi için mümkün olduğu 
kadar yeni esaslar dahilinde 
çalışmak fikrindedir. Bunun 
için tehir meclisinden (8 - 9) 
bin liralık bir tahsisat isten· 
miştir. Bu tahsisat verildiği 
takdirde 1stanbuldaki eski ve 
tarihi yerler ve manzaralar, 
güzel sayfiye mahalleri hak
kında ecnebi lisanile broşürler 
ve kitaplar neşrediJecektir. 

Yapılan bir istatistike na
zaran ( 1930) senesinde lstan
bula (J0,248) seyyah gelmiştir. 
Bunun dört bini Amerikalıdır. 
Bu sene bu miktardan faz.la 
seyyah gelmesi muhtemel gö
rülmektedir. 

(7) nisanda Sent-Omer va
purile şehrimize Fransa coğ-
rafya heyeti gelecektir. 15 
nisanda (200) seyyah beklen
mektedir. 

Zabıta Vak'alan 
Bir Kavga Ve Birçok 

Hırsızlık 

Taksi şöförlerinden Ali Ef. 
Mari adlı bir kadınla tanışıyor
muş. Mari, diğer bir Ermeni 
ıoförle de ahbap imiş. Bu va
ziyet epey zaman devam etmiş, 
Nihayet vaziyet meydana çık
ma~, iki habersiz rakip birbiri
nin üzerine ablmışlar. Ermeni 
of ör Ali Ef. yi yaralayıp kaç

mıştır, aranmaktadır. 

DUnltU Hırsızlık Vak'aları 
1 - Beşiktaşta tuhafiyeci 

Yusuf Ziya Beyin dükkanına 
giren hırsız ipek çorap ve 
eşya çalıp kaçmışbr. 

2 - Y enicami merdivenle
rinde oturup dinlenmekte olan 
Nedime Hanımın, içinde ( 25 ) 
liralık kumaş bulunan paketini 
sabıkalı Nabi çalıp kaçarken 
yakalanmışhr. Paket sahibe:line 
iade edilmiştir. 

3 - F atibte Kefevi mahal
lesinde M:hal isminde biri 
yanmış bir hamamın malta 
taşını çalarken devriye me
murları tarafınaan yakalan· 
mışbr. 

4- Arnpcamide Ropen Efen-
i dinin apartımanına giren hırsız 
bazı eşyalan alıp gitmiştir. 

Günün Tarilıi 

Şirketi IIayriye 
Bir Senelik T oplanbsıııl 

Yaptı 
Diba .Uk.ti laayriye ~ 

•mumJye•i toplanmışbr. Bu 111 d 
naaebetle aalqıhror ki Şlt~'ı11 
lıayriye npuriJan (1930) aene•1 I• 
(10,112,940) yolcu tafımıştır. y;, 
cu Gcretlerile yük naldiyata•ol~ 
(1,193,766) lira alml.fbr· Y _, 
adedi pçen :seneye ııaıJ~ 
(723,847 ) kişl ücret de (63. 1'' 
lira noksandır. Şirket idare•1 ~ 
eksiti herieyden evvel lstanbı.ıl ft 

aktıSlldi ve içtimai bayat. ır 
ihtiy cntında hasıl o1an def~~ 
liğin bir eııcri olarak tel~ 
etmekte ve Boğa:r.içinin un l' 
naı.an itibnrn alarak b ilet oct',, 
lerinde yaptıfı tenzilatın 1<6':,. 
mürüriyesinin kaldırılması r:aııl '111 
na tesadüf ederek ayrıca dl 
kökrü zammı ynpmaaınırı ·t" 
buna t~iri olduğunu 1>öyl crııel> 
dir. ~ 

Şirket kiraladıtı .apurl• il' 
dan (34844), köpr~deki dukı. 
lanndan da (24279) lira alın~ 
Şirketin umum v r idab (1,271, 
lira tutmaktadır. ' 

Şirket (930) seneıinde meıO ,ı 
lan için (367,76S) lira 'lfSIJJ 
vermiştir. Masraf yakünll il' 
(1,124,443) liradır. Ka:r.anc• 
(147,793) lir dır. 

Fransız Sefiri 
Fransız a firi Kont Doşa111tıt' 

dün izinli bulundutu meıııl~ 
tinden dönmüştür. 

Hukuk Talebdsi 
Hukuk talebeıinin (930) ıtO: 

mezunları ferefine dün Makıiısl 
bir çay :r.iy feti verilmiştir. 

' Memur MübadeleS1 , 
PEŞTE VE ISTANBUM ~ 
LARI MUTABIK KALD -

Pe~te Ticaret ye Sanayi o:.: 
latanb"l Ticaret odasına 01 ~ 
caattc memur mübadelainl :te fı\I 
etmiştir. Oda bu teki.fi mıı'°• ti' 
bulmuştur. Her iki taraf ıııii ııf 
kabilen birer buçuk sene ç~el' 
mak üzere üçer memur müb• 
edecektir. 

Yeni Bir Vapur Alındı 
.. Refah ,, isminde ( 6 ) ~ 

tonluk bir yeni yük vaP ~ 
alınmışbr. Bu vapur rııe~', 
yük vapurlanmı~n hemen be 
sinden büyüktür. 

~uallimlere Konferans ~ 
Maarif Vekaletinin, ıJJ111~ 

lerin okutulması hakkın°'b' 
karan üzerine her perşe!ll tf 
günü muallimler blrliğinde ;; 
nllimlere konferanslar v 'İ 

cektir. Bu haftaki konfe~ 
" irade ve fikir,, haklond~ 
Muallimler bu konf eransl 
behemehal bulunacaklardıt 

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

111111111 
111111111 ' ........ .......... 

.. 11 H .... .. .... .. .. .. ...... .. 
111111 .. .. 
u11111111 

l : Vapur arkadaşı Matmazel Nelli - ~te 1 
Hasau Bey, bura11 NevyorkJ 

2 : Hasan Bey - Bu ne yahu? Her adım 
başında bir yanıın kulesi.. Burada çok mu 
yaııgua olur? 

ltlll .. ... .. ... ..... . ... .... -...,,,__ .... 
!"' 
.::: -> -•••• .... 

3: Netli - Bunlar yangın kulesi değil 
Huan Bey, hepsi aparbman... Amcrikada 
biDalar böyledir. 

d' 
)'ıı11 4: Haaan 8. - Anıan fU direğe tutuna eti" 

öyle bakayım, b~ım dönüyor Yakında Lu ;Jf•" 
kalılar yıldızlara merdiven dayayıp ~ita 
itte yGlwelm k bcna derler. 



Her gün 
Alnıangada 
ldarei Örf iye 

1 ilan Edildi 
r...........:.. M. ZEKERIY A 

D• Berlinden gelen tel
graflar Almanyada idarci ör
fiye ilbı edilclij'ini bildiriyor. 
. Di«ayaRın umumi Jitlifi nze
tınde Alaaanyanın hususi ve 
lllilhiq bir mevkii vardır. Bu 
itib~la bu hadise fevkal!de 
clilckate şayandır. 

Son zamanlarda Almanyada 
l<o111inist1erle Faşistler faali
Jetlerini artbrmış, kanlı kav
ralara başlamışlardı. Bir ay 
!arfında bu iki fırka mensup
ları (32) bin içtima yapmış, 
•ralannda (1200) defa, polisin 
llılidahalesini icap ettiren, kav
falar olmuştu. Bu kavgalar 
•on günlerde kanlı hadiselere 
tebebiyet verdi. Faşistler Ko
lllünist meb'uslardan birisini 
6ldördüler. Komünistler buna 
bir Faşisti öldürmekle muka
b.ele ettiler. Faşistler bir ikin
ti Komünisti, Komunistler bir 
lklnci Faşisti öldürerek işi 
hüYiittül er. 

Zaten bundan bir ay evvel 
kabine bu iki fırkanın mem
~eket.Uı başına bir felaket çı-
~racağını tahmin ederek Ra

>'Üıştağdan f evkalide salahiyet 
t.lın~tı. Nihayet bu hadiseler 
lizerine hUkümet Dilfuzunu 
lctıııanınağa karar verdi ve 
Alnıaııyada idarei örfiye ilin 
etti. .. 
P ~nıanyadaki Komllnist -

lfast kavgası mahalli bir 
hadise değildir. 
b Sabık B~vekil ( Mililer ) in 
b ~ nüshamızda çıkan makalesi 
ıze hu kavgamn iç yüzünu 

töstcrmektedir. 
ltuaya bütün dünyada Bol

k\ik ihtilali yapabilmek için 
tn ziyade Alman komünistle
rine güveniyor. Bu sebeple 
tahrikihm daha ziyade Al
bıan komünistleri tlzerinde te· 
bıerknz ettirmiş bulunuyor. 

Filhakika dünyada en kuv
•etll komünist teşkilib Al
bıanyada mevcuttur. Mecliste 
llçlincü derecede bir fırkalan 
vardır. Amele nzcrinde nüfuz. 
lan da büyllktnr. Alman k _ 
milnistleri, Almanya ? 
b k 

yı ezıp 
ı bran borçlar mes 1 . . 
Ih e eıını ve 

ıu muahedelerini tanımı-
Yacaklarını söyliyerek efkarı 
Qnı • • k ~ umıyeyı azanmak yolunu 

a bulmu lardır. Bin2eiıaleyh 
Koınünizim ihtilali hiç te ih
naı edilraiyecek bir tehlikedir. 

Konıihaistlcrin karıısına çı
~n F •ıiatlerin muvaffakiyeti de 

lllanya ve dünya için ayni de
~~ede bnyük bir tehlike teş

eder. ÇünkO onlar da borçlan 
~~nııyacaklannı ve muahede· 
•rı Jırbp atacaklanm iddia 

etmektedirler. 
İtte Alman h6k6metinin 
~ zecri kararı itibaza mec
ı.. olutu bu itibarla mü
"'llld· ır. ,.. 
B Meşhur lngiliz edip filozofu 
erııard Shaw' a sormuılar: Al

lllanyada türeyen F qiıtlerin 
Qıl·~~kiyetine ne dersiniz? 

ııgılız filozofu fU cevabı 
•ernıif: 

d' "Hitler ve partisi, mevcu
~Yetlerini lngilizleri takJiden 
l daa edilmiJ olan serbest par
.::ento ıiatemine medyundur. 
h gUn muhtaç olduğumuz ıey, 
~ aalıada mUapet, •• mlleuir 

Gösteriş • 

t - Her memlekette, birçok kimaeler 
kendilerini muhitlerine kartı, hakikatte 
olduklarından daha zenıia ye daha kıy-

2 ·- Kendi feraitinla fevkinde yafamak 
demek, muhiti üzerinde muvakkat bir 
teair yapmak lçl1a kendlainl maddeten 

imha etmek demektir. 

3 - Oldutunuz gibi 6Örününü:ı. Baş· 
kaaını aldatmaya çalıımak, kendinizi aldat• 
maktan baıka bir netice Yermez. 

metli göstermiye çalışırlar. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
İktısat Vekili 

Afyon Meselesi Hakkın
da izahat Verdi 

Ankara, 30 (H. M.) - Af
yon ve mliştakkabnın devlet 
iLhisarına alınması haberleri 
hakkında lktısat vekili fU 

izahab verdi: 
-"Afyondan iatilısal edilen 

morfin, Heroin ve diğer bunun 
ıibi uyuıturucu maddelerin 
imalini deYlet inhisarına almak 
llzere bir kanun liyihası ha
zırladık. Fakat Meclise yetiş
medi. Bundan galet olarak 
ham afyon ihraç ve ticaretine 
de kayıtlar konacağı ve bu
nun da inhisar albna alınacağı 
hakkında sözler ılSylendi. 

Bunların aslı yoktur. Ham 
afyon ticareti belli başlı istih· 
aalitımızın ticareti olduğundan 
bunun sablmasının, ihracının 
zer'inin bir kayda tlbi tutul
ması hakkında hükumet biçbir 
karar vermiş değildir." 

Türk Ocağı Türk Tarihini 
Hazırlıyor 

Ankara, 30 - Türk ocaktan 
Tilrk tarihi encümeni mesaisine 
devam ediyor. Tilrk tarihinin 
ana hatları hakkında muhtelif 
ecnebi alimlerin tenkitleri gel
miye bafladı. Tilrk ocakl~
nın ilgası üzerine encümen mus-
takil bir enstitü halini alacak 
ve altı ay sonra büyük Tilrk 
tarihini telife baılıyacaktır. 

Şimdiye kadar tarih ve li
saniyat alimleriac• kullanılan 
Turan ve Ural - Altay tabirleri 
yerine ( Türk ) kelimeaiııin kul
lanılmasına karar verilmittir. 

bir devlet teşebbilı ve kontro
lu sistemi kurmakbr. Halbuki 
ne görüyoruz: Her tarafta dev· 
Jete mukavemet, 200 senedcn
beri modası geçmit olan hllr
riyet lifları. 

"Netice ne oluyor: Bizim bu 
zafımızın ve bu zavallılığımızm 
dojurduğu çelik ellerin, F aıiz
min, diktatörliliün esiri oluyo· 

ru:ı. 

"Bunun çaresi: Siyasi tqek-
külllmiizil ialah etmek, yeni 

bir devlet makineıi kurarak onu 
içtimai meseleler llzerine sev• 
ketmck ve içtimai değişikliğin 
ıüratile mlltenasip bir süratle 
çalışmasını temin etmek. 

"EK"er bunu yapabilinek, 
o vakit çelik eller, gilneşte 
eriyen kar aibi, eriyip gider
ler. Yoksa demokrasiyi metet· 
mek veya hürriyet namına 
protestolar yaj'dırmak manuı& 

ıeydir." 

Aydın Belediye 
* * * • 

intihabı Bitti ... 
Aydın, 31 ( M. H.) - Belediye intihabı neticelendi. 

T aniften sonra ıeçilen azalar arasında mllhim lhtiU.flara 

ra~en yedeklerden Raif 8. dört mflstenkife kartı on ıekiz 

rey ile rcia intihap edildi. 

Çanakkalede Sinan ihtifali Yapıldı 
Çanakkale, 31 ( H. M.) - Dtın gece bilyilk TOa-k dahiıl 

mimar ( Sinan ) ın yıl dönümO Türk ocağında tes'it edildi. 

Bu münasebetle Maarif miman Mazhar B. tarafından ( Si
D&D ) m hayab ve eserleri hakkında bir konferana verildi. 

~~~------...... -.--------~-·--

Ankara Musiki Mektebinde ~ 
Hadise Çıktı 1. 

Bir Talebe Kendi 
T abancasile Yaralandı 

Ankara, 30 - Burada mu- lıtanbul lisesi talebesinden 
siki muallim mektebinde mü- Celil Ef. dün Darültünun 
dür Zeki Beyle talebe ara- meydanında futbol oynadıktan 
ıında bir hadise çıkb. Tale- • sonra giyinirken cebindeki 
bed~n bir kısmı müdürün tabanca kazaen patlamış, bal
emirlerine itaat etmemişler ve dırından yaralanmıştır. 
kendilerine iltihak etmiyen " 
arkadaşlannı dövmUılerdir. Ha- rn b ·kT 1 fi 
disenin mllıcvviklerinden 8 :: ı.:e rı e gra arı 
talebe Maarif eminliği emri- 1 YıldönümO münaaebetile Mıaır 
ne verilmiştir. Kırah ile Gaıi Hz. arasında 

Fransız Sefiri 
Borç İşile Meşgul 

Mezuniyetini bitirerek mem· 
leketimize dönen Fransız sefiri 
dün gazetecilere: 

- "Mezuniyetim esnasında 
kuponlar mNeleıi ile de all
kadar oldum. 

tebr:k telgrafları teati edil-
miştir. 

DarUlbedayi Seyahatte 
DarUlbedayi san'atkirlan bu 

giln senelik turnelerine çıka· 

caklardır. Rejisör Muhsin Bey 
Kaçakçılar filmini bitirme~ 
için lıtanbulda kalacaktır. 

Hava Düzeliyor 
Maamafih Dün Sabah 

Epey Kar Yağdı 

Bizim Rasatanenin tahmini 
doğru çıkb. Birkaç gil.nden 
beri tiddetli bir karayel fırb
nasa ile kapanan, mütemadi 
yağmur ve baıan kar getiren 
küskün bava açılmıya yüz tuttu. 

Evvelki akıamın lodosu dün 
bir •ra tekrar karayele döndil 
ve dün aabah bir hayli kar 
serpti, adeta tipi yaptı. Akşama 
doğru foe açıldı. Biraz güneş 
yüıll göründü. 

Karadenizde de dün hava 
ıcrt geçti. 'Zonguldak limanın
daki gemiler barınamayarak 
limandan kaçmıya mecbur ol
muşlardır. Şehirde barometre 
( 76) ya yükselmiştir. Azami 
hararet (7) dereceyi bulmuşte. 

Yuuanistanda Soğul< Dalgası 

Atina, 30 (A. A.) - 21 ve 
28 mart tarihinde Yunanistan
ta hüküm sürmüş olan soğuk 
dalgasının bilhassa tütün tar
laları ile üzüm bağlarını hasara 
uğratmış olduğu zannedil· 
mektedir. 

Diğer Vilayetlerde 
Diğer birçok viliyetlerimizde 

de fırtınalar olduğu ve kar 
yağc!ığı haber veriliyor. Kar 
yağ:ın mmtaknlur, Ankar , 
Konya, Malatya ve yUlusck 
kısımlardır. 

Tanassur Meselesi HAmiller ile Türk knkume
ti arasında yeninden müzake
rat başlıyacaktır. 

Kendisini Denize Niçin Atmış ADANA MAARiFi T AHKl-

Ankarada hlllcümet ricali 
ile bu meıele hakkında te
maslarda bulunacaj"ım. Mese
lenin hillnü niyet sayesinde 
çabuk halledileceğini zanne
diyorum" demiştir. 

= 

• 

Ahmet Halit isminde bir KAT 1 i T 1 R EM E D 1 
marani'OZ cırağı, ustası Kc
gorkun 9 lirasını kaybettiği 
için intihar etmek istemiş, 
kendini denize atmıı, kurtarıl
mıştır. 

'= 
' te -- .. 

Adana, ( Hususi) - Bura 
Amerikan mektebinde meyda
na çıkan Türk'uğü tahkir ve 
tanassur mcs c .. inin khkikatı 
bitmemiştir. !"'u mesele ile 

• "' mıntaka Maarif emini İsmail 
• 

ister 
• 
inan, ister inanma/ H~bip Bey meşgul olmaktadır. 

Netice henUz nlınmamııtır. 

lıtanbul Uman şirketi 
ıehrimiıin blltiln limao 
işlerini inhisar halinde 
lfletir. 

Sermayeıi bir milyon 
liradan fazladır. Hatta 
bu sermaye yctişmemiı te, 
bunun bir buçuk milyon 
liraya ibliğına tqebbllı 
edilmiş. 

Şirket f:Vvelld giln 
amumt içtimaını yaptı. 

BlAnçoıunu göste:di. Ne-

ticede fU anlatıldı: Şir
ketin 1930 senesi zar
fındaki safi kirı blinço 
mucibince sadece (30,366) 
lira { 66 ) kuruştur. 
Bu paradan yilzde altı 
faiz çıkarıldıktan sonra 
kalan kir ( 366 ) lira (66) 
kuruıtan ibaretti!'. 

Artık liman tirketinin 
gırtlağına kadar masrafa 
boğulmadığma, 

/st.r inan, ister inanma/ 

lrakta Amele Fırkası 

Musul, ( Hususi ) - Musul 
münevverlerinden bir grup 
( Iraklı A:nele fırkası ) namı 
<tlbnda siya.i bir fırkaaın teı
kili için lr.:ık dahiliye nezare
tine müracaat etmişlerdir. 

Meyhanede Kavga 
Edimekapıda bir meyha

nede rakı içen dört arkadaş 
arasında kavga çıkmış, Hayri 
iımlnde biri, arkadqı laıanı 
yaralamıtlıJ'. 

Sözün Kısası -Münderecatımızın çok-
Lugundan decedileme
miştir. 

İntihap İşleri 
ikinci Safha Filen 

Başladı 

intihap işinin birinci safhası 
dün akşam kapandı. Cetveller 

askıdan indirilerek nahiye ve 

kaza merkezlerine teslim edildi 

Diin akıama kadar te~ 
heyetine müracaat edenlerin 
miktarı (2 JO) a balij' olmuştur. 

lstanbul ve mnlbak kazalardan 
meh'us seçmek hakkına malik 

olanlann hakiki miktan ise 
(312374) tfir. 

Teftiş heyeti diln geç vak
te kadar toplanarak intiha
bın ikinci safhası hakkındaki 
programı tetkik ve sandıklarm 
konacaklan yerlerle açılacak· 
lan saatleri tcsbit etmiştir. 

Askıdan indirilen cetveller 

nisanın ( 8 ) inci pnO ıabahı 

sandık başlannda bulunan ve 
iki memurla bir kltipten te

şekkül t"den intihap heyetinf 
tevdi edilecektir. 

MUderrisler Vazifelerine 

DönUyorlar 
Millet Meclisine girmeden 

evvel Tıp fakiilte.sinde milderrİI 

olan Nurettin Ali ve Refik 
Beylerin tekrar tedris hayatına 
avdeti edecekleri ve Darülfünun 
bütçeiine tahsisatlannın ko
nulması alakadarlara tebliğ 
edilınişti r. 

Belediye Teftiş Heyeti 
Şehir mecli5i aalonunun 

ittisalindeki odada vazife gö-

ren belediye müfettişleri dün 

beyazit belediye dairesine 

taşınmışlardır. Bu odada da
imi enclimen umumi katiplik 
bürosuna tnhsis edilecektir. 

Belediyede yalnız teftiş işleri 

müdürlüj'il kalmışbr. 

İhracat Malları 
Rekabet İçin Fiatla 

T ctkik Ediliyor 

Ankara, 31 (li.M.) - ihra
cat mallarımızın maliyet fiat

lannı azaltarak beynelmilel 
piyasnlarda rakip maUara 

her hususta faikiyeti temin 

ıçın lktısat vekaleti esash 
tetkikat yaptırmaktadır. 

Vekilet, ihrncat sendikala
rı ve birlikleri tesisi için ibra· 
cat tüccarlarını teşçi ve teşvik 
edecektir. 

Kömür Çarptı 

Yaikapanında mavna bek 
çisi Osman sabaha karşı ölil 
olarak bul .... nmuş. tahhikat 
neticesinde köınür çarptığı 
anlaşı!mışbr. 

Devairde Mesai Saatleri 
Resmi dairelerde meni ya

nndan itibaren aabah Hat (9) 
da batlıyacak, Akşam (6,5)ta 
},itecektir. 



1 Dünyada Spor 1 
Beynelmilel 

Tenis 
Kongresi 

HANIMTEYZE ltalganların 
ı-----------------------~----------------.-.------------- Görüşüde 

Bir ~ef ada Yedi Moda Oğreten lt.ıy.!!;~°'T.!'a Beynelmilel tenia federasyo
nu senelik kongresini aktede
rek olempiyatlara iftirak me
aelesini mllzakere etmif tir. 
Diğer meselelerin mllzakereai 
eaııaaında da Amerika Ye İn
giltere murahhasları, tenia top
larının ihtiva ettikleri havanın 
daha fazla tazyiki auretile 
toplann daha sertleştiril
meaini teklif etmişlerdir. Bu 
teklif şiddetli itirazatı mucip 
olmuş ve meselenin tetkiki için 
İngiliz, Amerikan, Alman, 
Fraıısız, Avustralyalı ve AYUa· 
turyalı murahhaslardan milrek
kep bir komisyon tetkil edil
miftir. ltalya beynelmilel pm
piyonuının reımen tanınması 

teklifi ( 1 J) reye kaJ'fl (63) rey
le Ye Cenubi Afrika beynel
milel pmpiyonHımn resmen 
tamnmuı teklifi de (33) reye 
k&rfl (34) reyle reddedilmiftir. 
Norveç beynelmilel federu-
7ona kabul edilmittir. 

Pap GUreşemiyecek 
Budapqte, 20 mart - A.

rupa Yasat sıklet ıth'et pm
piyonu Pap, ldman eanuında 
tehlikeli bir 111reüe dilfmDı
tlr. Bu ıayri memal kaza, · 
pmpiyonun ay nihayetinde 
Praıda yapılacak olan Avrupa 
turnesine iftirakiae mani ol
maktadır. 

Bu bal Macar milli ıtlret 
bıkımını en kıymetli unmnm
clu mahrum barakmıfbr. 

Telsiz Ve Futbol 
Telaiz telefon, lngiltende, 

blytık futbol maçlarında ka
IOplere mOthiı bir rakip ke
lilmiftir. Filhakika lmltiplerin 
aktettikleri mukaYeleler muci
bince ba maçlar dakikuı da
kikuma radyo iJe nqİr Ye iJb 
eclilmekte idi. Kullpler bu 
Jlzden zarar ettiklerini ılre
rek mukaYeleleri feahe •• 
maçların radyo ile netretlilme
aine mlmanaate karar Yer
mifl~clir. 

Bir Doğumda 3 Çocuk 
Adana (Huauai) - Alidede 

maballeaiacle Melunet Efendi
ain refikuı Nazire Hanım dlbı 
bir dopmda iç çocuk dtlyaya 
r•tirmiftir· Çocukların ikw 
im. biri erkektir. Kızlar 618 
dopuftar. 

Cümhuriget 
erkezBankas 

bmaacli hayabn ıslahında Ml
ytlk bir amil olacakbr. 

ÇGnkG: 
1 - llanka paramızın istikra

rını temi• uecek. 
2 - lakonto ve faiz miktar

laruu ualtaeaktar. 

Bu bankaya lıiaaedar olmak, 
memlekete bllytlk hizmet 
etmek demektir. Aynca 
klrb bir İf yapmaktır. Bu
ıfin yOz lira verip alıaacak 
bir lıiue aeaedinin yana 
kaç lirayı bulacajım §İm
diden bilmek mümktba tle
jildir. 

Fakat y'izde alb faizi ma
h•kJ.ak bilmelidir. 

Her bankada Ju.aedar Juala· 
bilinlaiz. 

Sinema Artistinin Elbisesine Bakın 2~:-3iji~ 
1 aetretmektedir. 8u -_-ı.&• ~ 

~~~~~~:--:;--~ mn ltalyan Ayan ~ 
F e41erzoni' nin riyaseti 

I - Bıı elhi• iki part;alan marelclc• 

6ir cekete benzer. Fakat inanma11ı

nız. Yekpare bir elbi•dir. 

2 - Kollar kısadır, da/atı teknik sög

liplim, dörtte ifç bogıuadadır. 

J - Alttan gigilen bltizan bega .,. 

lcıorımlı kol /arını ıa.termelctetlir. 

4 - Falcat lcolltırı görülen ,.. 6lh 

delildir. Bo,na w kolları g6rillen 

•alıte bir blbdan ibarettir. 

S - Elbise, ince bir luımtlftan gapıl

mıştır. F Juıt bir kadın elbi••Üle 

•ar11111calc ıelcle seluılmııştru. 

6 - Kollar kıs• oldaja ıpn eldiNnler 

ıızıındıır. 

Bir ıenç lcızın tııwılet 
elbiM!si 

7 - Ç11nt11, 6ir z•rı ıi61, .,...., lneedlr. 
'il i 
., SJ 

I' etil modagı 6lr fBfJitı ıösteren 
bir elbise 

YüzünüzünGüzel. Kari/erimizin Gönderdikleri 
liğini Muhafaza lf. ,,. ~ 
İçin Ne Yapmalı? ..___A_ş k __ M_e~k_l_u_p_l a_r ı_._. __ 

bk • vtl. öim k d na .. ,, latUd&I laarltlne fttlrak eden ltlr 
Bu Sütunda Tavsiye e ı.. a ı ; a u1t1t1a babr• deftertadem 

E . x.: • U l 11 y.. Ka41ınlartlan tlaima u~ 
tti5amız su e u- kaı..k isterdim. ilk aevtfitim 

zünüzü Terbiye Ediniz bir katlan olduğun için aenden 

Ylz ,nzellifi, her katlıma bOtln HYIİmİD hararetile ıo
keadi kentine temin ctmui ruyorum: leni palendirccek, 
ml•kln elan ltirteydir. Bunun faluat altlatmıyaealuın dejil mi? 

0.4laldanm11 yakıcı temuı 
için fennin r•terdiii yolu 
takip e~ek en ltuit çaredir. 

b..Jijimtle mllmf bir hın 

uyantlırtlı. En lalr bir aevpe 
Ynztımlztln tuvaletiai yap- a.mtim kadın, aen de beni 

mıya baılama.&an evvel, en HY, ... tle beni kıskan •• 

mlhim it renıimiae ve s çla- Renriai dalaa iyice tabayytll 
rımıza verilecek renk ve şekil ec:lemeditim yqili çok ıözlerini 
teabit etmek lizımdır. b• 611aciye kadar aevmek 

Yllzla ,UZ.Uipi temia istiyorum. Kadın ıtlllifOnthı en 
eden aılalaatlı re.pü muhafa- kıvrak caü..UU aenin aihirklr 
m edeltilmek, cilcliııize tazelik, telt..amleriıı bana 6ifetti._ 
deriaize aatlamhk verebilmek Diz beyaz yOzla itana yalda
için yapılacak it sadedir. tırken g6zlerinde beni hırpab-

yarak sevmek için nuıl bir 
Bunun için her akşam aar

parlayış vardı?. 
fedeceiiniz on dakika iatediji-

0 zaman senden uzak du
niz neticeyi temin etmiye kl-
fidir. ruyordum. Mektupların bende. 

Onda buselerinin laararethıi, 
Evveli saf vazelinle yllzG- ıözlerinin cazibesini ve teninin 

nlld ve ı,oynuauzu ovarak kokusunu arıyorum. 
yumuıatımz. Sonre cildinizi bir Ey rGzel kadm, ey rizellik 
alhırerle kurulaymız. Ozerin• alihai ı.. yeter artık beni az
alba pedra aürliniiz. dltla.. Kalbimi, qkamı, hara-

lunu muntazaman her re- bmı una veriyorum. Beni lur
ce yapananız cildinizin tazelik puyan deraPflarla tb.. Sn •• 
kazandıj'ını ve rOzelliğiıaizin Sev •• Ben ı,undan aevk alınm. 
arttıtmı srCSrecekainiz. Yeter, dedijim zaman belli 

YllzilntızOn ,nzelliğini art- daha çok sık. Çlnktı qkua 
brmak için Tepebqında Hida- lenin bırÇlll aevpale b1r kat 
yet aparbmanında Greta mi- daha k6klenec:ek Ye aleYle
eueaeaine çebrenbe yaklfU aecek. .. 

bir l&Pka yapbrulll. il. s. 

Oh... Dört rCSzle bekle
diiim mektup nihayet ıeldi. 
Hayabmda ikinci defatlır ki 
bukadar çok mea'udum. 

Birinciai, MeWıatin beni 
aevdijini itiraf ettiii giln idi; 
ikincisi de g6nderdiji mektubu 
aldıiım bur&ıı.. 

Mektup, alqama kadar 
elimden dilfmedi. Adeta ezber
ledim. 

SeYıiJim, bana IUlllan ya
ayordu. 

.. Muazzez aeYfiliml 

Seni nekadar aeYdijimi 
timdi daha ıyı anlıyorum. 

Hergla Mbah rlıderimi açınca 
ilk itim kalbimin herine aak-
ladığım fotografım çıkarıp 
doya doya aeyretmek Ye ıonra 
uzun uzadıya 6pmektir. 

Kıt' ana avdet etmeden 
enel bol bol 6pftşmediğimize 

aekidar kızıyorum. O zaman 
ben, utancımdan lpememiştim; 
aen de cesaretaiuin, fakat bu 
aynlık bende utanmayı kal
dırdı. Temenni ediyorum ki 
sana da fazla cesaret Yenin .. 

Kalbimden relen bir Jıi. 
bana, aenin beni daha fazla 
aeYdijini alyliiyor; " ben de 
buna inanarak yokamlutu 
unutuyorum. Glnderecejin 
mektupta bu hiuimi teyit 
etmelisin... Şimdilik bukadan 
kafi dejil ıai aevpm?" 

j H•lu 

Okumuş Erkekler 
Cahil Kızlarla 
Evlenirler Mi? 

Bir Genç Kızın Uykusu
nu Kaçıran Bu Suale 

Cevap Veriniz 
Bandırma.lan bir renç kıa 

yazıyor: 

"On sekiz yqında genç bir 
kızım. Gayet zen&'in bir aileye 
meıuubum. iptidai tahsilimi bitir
dikten aonra, ailem kapalı oldu· 
tu için, beni batka yere mektebe 
pntlermetliler. Fakat zencin ol• 
.tutumuz halde bir kadın için 
lizım olan bütGn itleri <>trettiler. 
Otl, kola, ailpGrme, yemek, dikit 
J.er iti bilirim. Bir evi kendi 
kea.lime idare etlebilirim. Olduk• 
ça da ,OzeJim. Bet alb ay kadar 
oluyor, birıtın arkada9larımdan 
~lri•İ "aizin s§bl blyle kapab 
n tahsili az kızları iyi bir m ... 
lektekl erkekler almaz. " dedL 
o rintle•~eri, acaba iteni ı,ı bir 
ki•M almaz mı, diye lzlntG 
itinde kaldım. Dltllndlm, Haaım
teyzeye a .... yım, demm. Siz ne 
deuinlz Hanımteyzecitim ? .. ,, 

Lüzumsuz bir ilzilntü yavrum. 
izdivaç baıan bir piyankodur. 
Erkekler, bilhaHa okumut erkek
ler, okumUft ukall kızlardan 
hOf(anmazlar. Siz, herbanl'İ bir 
erketi mn'ut etmek için lizım 
olan bGtGa prtlan haiHlniz iyi 
bir erkek sizin aibi temiz, ve 
haaaaa kızları arar. Onun için 
GzGlmeyiniz, kqmetinizi ltekleyi
niz. Olur olma• ldıme ile e•len-
•eyiaiL .. 

Ankarada A. N. S. B. : 
Sb koca olmak içla yarablmq 

ltir sentliab. Blr kadını mes'ut 
etmek ıp. lhı• olan bltb 
Yaaıflara aahlpainb, yalaaz ni-
nistle a81dn, itaat ve huzur iıter-
9İniz. E•W.tle ka•rada•, t'lrll
Hden hotlanmauıaız. Öyle blr 
luz bulunuz ld neteli •e ten 
ol•mı. Hayab oldutu ribl alaın. 
Beclbha umanlanaıacla •be nqe 
telkin edeblbia. 

netreclilmekt• oldup 
ehemmiyeti vardll'. 
sahibi miibadeleain 
ni anlatbktan ıenra 

1 
.....a 

"Sırf hisai bir no~ 
zardan düşünülecek 
ehali mübadelesinin 
mahiyeti kabil inkar 
beraber hukuki ve 
cepheden ıarkta ada _..ı 
k6n temin için ea ,,.,. 
çare oldutuda hıklr 
mez. Buna dair filh 
çok yazılar yazılm1t 
yolda cebri miibadeleye 
senin lıakkı olmadıtı 
sl\ri\lmiıttır. Fakat b 
dllfllnillecek oluna ba 
mllbadele ye bunu 
yapılan tebdili tabiiyet 
ll kabili mlldafaadır. s· 
tabüyeti kabuletmek 
bir htlkUmetin dairei 
yetindea hariç ad.le • 
Pratik bir tarzda dit"'* 
olursa rlrlltlrld 100 
Rumun Y ananistaada 
lif taraflara daj1talarak 
mtlatahail haline ıe 
memleket iktıaadiyaimcl' 
sadiyabnda bırakılan 
tamamen deldurmıya 
fak olamamışlardır." 

Balkan Birliği 
Balkan birliii Bulpt 

ainin milb komitesi 
tehl!ii neıretmiftir: 

"latanbUida top'an• 
ikinci Balkan ~ af 
rumameaine dahil 
hakkmcla milli grupua 
edeceii hattı hareket 
ecııebi matbuata aka9" 
lfımat dolayısile ke-
bususta deveran edea 
mllbeyyiç haberleri kat 
tekzip etmeyi vui{eai 
ainden addeder. Kemite 
ıelecek konferaaıaın · 
memur olan ( 12) azalı k 
ye teYdi edilmek tuere 
telif muhbralar tamiaa 
her• oldupau beyall 
Bulıar ıubeai Balkaa • 
11da mani olacak bet 
maniaları izale ile bet 
tetriki mesai fikrinde• 
olmakta berdeYamdır. 

Geiıcık Yunan Tal 
Patria ıazeteai y 

tanbulu ziyaret etlecek 
talebainclea ltu.Mer 
DUD yalnız Tlrk ta) .. 

fın41an aoa za•aalar.la 
ziyareti iatlecla i~ 
klne bir hareket tel 
memesini ve bu sibi 
lerin temaları arbr~ 
luğu takviye edecek 
hiyette telikki etlilaa 
lllyor. 

Zelzele 
Sydney, 30 ( A.A ) 

evvel vukua ıelen ·~~ 
beri lıiaHlunan •~ 
lann en dehtetliai 21 
rihinde River - Vie• 
nesi tarafından ka~ 
Zelzelenin merkelİ ~!..:al 
2«JO mil mesafeci• ~ 
istikametincle ve ~ 
F elementi ıulan .. 
bulunmaktadır. 

Bu sabah, Port .. 
de bir zelzele w.ı..-"":i 

Umumi zayıal 
( 537 ) ,...a1ıcbr. 



Kari Gözile 
·Dünyada Neler Oluyor? l HANIMLARIMIZA GUZELLIK 

________ __... · DERSLER/ VERECEGIZ 
Gördüklerimiz 

Bir Muayene Meselesi 
'1 Bendeniz 324 tevellütlüyüm. 
E: abancı diye muayene etmediler. 
be rn~alirn as kere gidiyor. Çaresi 

Almanyada İdarei Örfiye ilan H.lar,B.ler, Zayıflayın; 
Edildi - A vrupada Yeni Gruplar Fakat Usulü Dairesinde 

Yırn ... 
Ankara Diyanet ltlerhıde 

HAMiT 
1cat!ON. POSTA: Ankara aık~rllk 

nı rıyaaetine müracaat edınlz. 

Yunanıstan Para Alıyor 
Tavzih 

al _Aldıt1mız mektuptur r Gaıete-

b 
tın (13) mart tarihli nnıhaıının 
e. 
fınçi •ayfasında "Muallimlerle 

d~aarif müdürü arasında bir ha-
ıse ı~ 1 d M " ıtr avh:ısı ve mam ır:a e 
uıınrner imzasile neıredilen 

ltıcktubu hayretle okudum. 
be) - Polisin birkaç ıünden· 
y 1 Yaptığı tahkikata rağmen 
ı°z.ıratta bu namda bir tabii 

0 ~adığı resmen tahakkuk et
ltııştir, 

"' 2 - Dört, beş aydanberl bir 
tıtfa r • d" ti 0 •un bir kahveye a-ıtmc ı· 

nı için mualllmlerle benim 
lrırnda biçhir milnakaşa cereyan 
•t1tıeıine maddeten imkln yoktur. 
~3 - Her muallim hakkını 
'1 un dairesinde arJyabilir. 
~nfeatt haleldar olan, hüviyetini 
~ lıyacak kadar ıeciyeal hak
" •ndı bir fikir veren bir şahsın 
~ •nıualu bir memur hakkın
" •ki yazısının hiçbir tetkik 
'~ kayda tabi tutulmadan sraze
~•ı' ~ tde yer bulmasını teeaaürle 
•rııları•. 

•- Reaeide edilen hayıiyef ve 
~re fi 

Ragıtag wftJclisintlt! Ktlflfalı fHI gilriilliilll bir içtima 

Avrupada 

1 • ııain muhafaza ve vikayesi 
Çan •ahlcemeye müracaat ettim. Almangatla 

Bu t '- · · t · ' ille t11Lıtlpnamenın sraze enızın 

tlrıt"•cak n••h•11n•• ayne~ der- Almanyada 
ti ' •atbuat kanununa tevfikan, 

ca •tlerim efendim • •• 
Yeıırat. maarif müdilril I darei Orf iye 

Ş.vki 

Almanya reisicümhuru Hin
denburg evvelki gün bir be
yaename netrederek memleket 
dahilinde toplanma, yazma ve 
aaire hürriyetlerini kaldırmış, 

mektup ve telgraflara sansür 

Ilı ~ON POSTA: . Mevzubahlı 
d'e tup, ltir mGnakaşadan bahıe
~Yordu, Biz bittabi, Yo:ı.rat 
it •arif müdiirünün hayaiyetinl 
&~rtııak 2ayeaini istihdaf etmedik. 
'fttır tee11üre tercüman eldutu
~u zannettik. Bu ıGtunlarda 
)' •tle ricamız fU oldu ki tiki
.. ttler •• temenniler müıtear •-...ı koymuştur. il.At arla yapılmamalıdır. Ta ld 
~d llcat meydana çıkıan. imam 

• Muammer B. iımini kulla
llaaa zat, timdi ı.u netice kartı· 
•ın.ta ne ıöyliyecektir. 

TUrke Türk Dili Gerektir 
Aldıtımız bir mektubun huli

•ıııdıra Ben ana tlilini çok ıeven 
bir Tirldlm. Fakat latanbultla ko
llutulan batka batka diller kar
flıında laayret lçlnllle kaldım. O 
derecede ki hakiki Türk yurtlun-
da bulunliutuma inanaca.ır. 1 
miyor illi d ~"oı ge -

' m uyrularun isyan 
ediyor. Bu fena ideti . 1 4 n cara o -
1 utu yer' bilba11a Beyotlu deal-
... semttir. Beyotlu, TGrk vata
r'~n bir parçaıı dejil midir ? 
1' a kik ettim ve ötrendim ki az 

Grk dilini konutmak iıtemiyen l ecnebi dilini tercih edenler at•-. Ermeniler Ye Y ahudilerdea 
)'acle baza Tlrldermif. 

it. ~· •atantlaılar•ın tarzı bare
ı., ti beai ve beni• l'ibi dütüaeat.! De derece rencide ediyor, 
~v edemezler. 

il ~endilerinden Türklilk ve mll
l Yetun namına ricam, bu fena 
la detten vazıeçmeleri, ıizden de 

Q IDGbim mesele ile meşi'ul ol
lllanızı lıtemektir efendim. 

SWeym-lye, Hoca Hayrettin 
mahallealnde No. 11 

Azmi Sait 
~ 

Almanya gibi siyasi terbiyesi 
çok ileri.le 'bulunan bir mem
lekette bir nevi idarei örfiye 
ilanı çok mühim ltir hadisedir. 

Bu hadiseye sebebiyet ve

ren vak'alar, dahildeki fırka 

kavıalannın son fiinlerde teh

likeli, kanlı ve devletin emni-

yetini tehlikeye keyan bir şekil 
alması olmuştur. 

Alman hftkiimeti artık Ra-

yiştaıda ekıeriyete iatinat 

ederek iktidar mevkiinde 
kalamıyacağmı anlayınca zecri 

tedltir al•ıya mecltur olmuttur. 

Fakat her zecri tedbir ıribi, 
ltu laareket de Alm2nyadaki 

siyul kaynqmalann pek teh

likt li bir 9ekil altlıtım isbat 
ettiii için umumi bir merak 
ve endişe uyandırmıştır. Henüz 
mütemmim malümat gelmemit
tir. Fakat karilerin Almanya 

haberlerini dikkatle takip et

melerini tavsiye ederiz. 

No. 21 ~'1ebf Tefrik•mız 

KIHTERUİL SP.TOSU HORTLIÖI 
MOEuJFL MÜTERciMl: 

Oskar Vaglt Mes'ut Cemil 
~•il bana acıyacakbr. Ka- vetleri bile Acizdir. 
:ıılcta mllthiı hayaletler g6- Virjinya cevap vermiyor ve 

ek.iniz, kulaklarınız kor- ruh nmitaizlikle ellerini kavuştu
Qlııç. •esler ifitecek, fakat rarak Virjinyanın kendi diz
~Ç n size ziyanı olmıyacak- leıi Clzerine eğilmİf altın ba· 

.. ij lhıkü bir çocuğun ufi- fiil& bakıyordu. Birdenbire 
ile kuta cebennemill lmv• yOzll bembeyaz Virjinya ayağa 

Balkan 
Konferansı 

Yunan gazeteleri ikinci Bal
kan konf eransıoın ihzari me-

ıaisi hakkında atideki malü
mab veriyorlar: 

Geçen kanunusani de top
lanmış olan konferans meclisi 

Balkanlardaki siyasi mesail 

hakkında müıterek bir rapor 
hazırlamak üzere 12 kitilik 
bir kemite teıkiline karar 
vermit ve bu komiteyi Yunan 
heyeti murahhuuı tarafından 
Atina meb'uıu M. Leon Mac
cas ile Selinik Dartllfnnunu 
profesörlerinden M. Espiropu· 
los memur edilmişlerdi. Yunan 
delekeleri ikin~i konferanı 

reisi Huan Beye nihayet bir 
ay zarfında bu raporlanm 

tevdi edeceklerdir. M. Maccu 

raporda ıiyasi müşküllttan ve 
ekalliyetler meselesinden bah

ıedecek, M. Eapiropulos İM 
Balkan •İsakını mevzuu bab-
ıeyliyecektir. Muhtelif milU 
pruplar raporlannı teati et-

tikten sonra 12 azadan 1116-
rekkep olan Balkan komit•İ 
eylll zarfında toplanarak 
muhtelif nukatı auan tevhit 
edecek ıurctte umumi bir 

rapor hazırlayacak ve bunu 
teşrinevlde lstanbulda top-

lanacak olan ikinci Balkan 
konferansına tevdi eyliyecektir. 

kalktı, gözleri parlıyordu. 
- Ben korkuyonım. V c si

ze acıması için Azraile yalva
raca~m. Hafif bır seviç 
sayhasile hortlak ayağa kalktı 
ve eski tarzda bir nezaket 

tavrile eiilerek genç kızın 
elini öptü. Parmaklara buz gibi 
ıopktu ve dudakları ateş iibi 
yanıyordu. Fakat Virjinya ala
ca karanlıkta odadan sürük
lenircesine çıkanrken hiç kork
madı. 

Yeni Gruplar 
M. Titulesconın Bnkre,e 

gel~esini mevzubahıedea iki 
Romen gazeteıi Romanya ıiya
aeti hariciyesinde .cezri bir 
tahavvtil ihtimalinden bahıet

mıtlerdir. Bu gazetelerin fik
rine ıimdilik düşilnlilen şey 
lnğUtere, Almanya, İtalya ve 
Romanya arasında bir iktısadi 
ltilif akünclen ibarettir. 

Bu cihet temin edildikte• 
İo-&Pa bu d6rt de•let keneli 
aralarına Sovyet Ruıyuını 
da ithale çalifacaklardır. Ro
manya kendisine ı&terilecek 
b&ytık maddi muavenetlere 
mukabil Ruıyadaa ıelecek 
hububabn Tuna tarikile ltal
ya ve Almanyaya ıeçmeaine 
mlsaade edecektir. 

Yunanistan 
Para alıyor 

Elephteron Vima i'azetesine 
Londradan bildirildiğine r3re 
Yunan istikrazının ikinci lm
nunın ihracı meaelesi fU IUl'etle 
halledilmiştir : 

Y ek6nu 6 milyon (200) bin 
lngiliz lirasına balii ola, bu 
istikruın iki milyonu Londra. 
iki milyonu Amerika, bir mll
y onu Yunanistan, (500) hıni 

lsveç, 400bin İsviçre ve 300 bini 
de Holl,nda piyasasına ihr ..ıç 
olunacaktır. 

Bazı gazetelerin neşriyabna 

Yeşil Goblin odanın du
varlanna işlenmiş küçük ay
cılar, av borularını llflüyor
lar ve geri dönmesini itaret 
ediyorlardı: "Gitme küçük 
Virjinya, gitmel" diyorlardı. 

F aknt ruh elini daha kuvvetle 
sıkıyor, Virjinya gözlerini ka
pıyordu. Kertenkele kuyruklu 
çirkin hayvanlar şömineden 
ateşli gözlerle ona bakarak 
ııntıyor: "Dikkat et Virjiyna 
dikkat eti Belki bir daha geri 

SON POSTA, Hannalanmıza hlr seri güzellik dersi vermiye 

brar vermiftir. 

Bu hususta uzun tetkik ve tecrllbesi olan ve lstanbulda 
birçok Hanımlara dera veren bir mDtebaasıs bu ıltunda 

berıtin bir den Yerecektir. Hammlanmız bergün bu dersleri 

takip ederlerae, Fenni ıurette gfizelle9menin sırrını öjTe
necelderdir. 

Fazla et, fazla yai çabuk 
lhtiyarlabr. Fakat gıdanızdan 
kuerek zayıflarsanız daha 
çabuk ihtiyarlarımız. 

Zayıf lığı, zaaf la terceme 
etmigelim. 

Biliyorum, bugün tombul
luğun itibarı yoktur. 1930 un 
8'fizellik telakkisi zayıflıktadır. 

Yeni modelleri iyi giyebilmek 
için kalçalarla belin farkı pek 
az olmalıdır. 

Şimdi ne erkekler, ne de 
kadınlar, ırerdan ırezdircnleri 
beyenmiyorlar. Bunların bep-

ıini biliyorum ve aalıyoram. 
Yalnız anlamadıiım bir nokta 
var. 

Türkiyede maatteeasftf bfttün 
zayıflamak iıtiyenler yemek
lerinden kesiyorlar .. Hayatla

nnı dejiştirmek, biraz cimnas
tik yapmak ve biraz yO.rümck 
ekseri zayıflık rejimi yapan
ların hatırından geçmiyor. 

Evveli genç ıayıfhtın ma-
nasını anlamalıyız. Ondan 

aonra fazla yaiımızı ve 
etimizi doğru bir ıekilde 
eritebiliriz. 

Gıdasızlıkla temin edilen 
zayıflık, porsuk ve ihtiyar 
zayıflıkbr. Vakıa yediii-
miı yemekten kesersek 

kilomuz eksilir, fakat makbul 
zayıflık, sun'i zayJfJık bu de
lildir. Gıdamızdan keserek 
kaybettitimiz her kilo, vü
cudumuzun gençlik manala
nndan birer parça çalarak 
fider. 

Ben nice kadınlar C{ördüm 
ki, yemek yemiyerek ıayıfla
dıklan için vücutlarının her 
tarafından sarkan bu parça 

Gaip aramyor 
Beya:ııtta yeni Safa otelinde 

bulunan Bartınlı Ali Ef. lz:nir
den relen Kadriye hanımı 
Küçük Mustafapqada Rıza 
kaptanın evinden alıp gittiği 
•e adrealeri bence meçhul oldu
pndan bilen varsa adresime 
lnaaııiyet namına bildirmeıini 
rica ederim. 

Kadriye Hanımın etyalanna tMllme 
selea Yeni Safa otelinde, lsmlrU ı 

flüseıin ltemzi 

auaruı lhraç fiab 83 olacak 
" faiz %8 olarak tuhit edi
lecektir. Gelecek hafta teda
Tfile çıkarılacak 'llan 4 milyon 
200 bin İngiliz lirasından bu 
ıuretle Yunanistamn eline 
aeçecek miktar 3 milyon 400 
bin lnaiJiz lirasından ibarettir. 

d6nmiyeceksinl,, diyordu. Fakat 
ruh gittikçe daha çabuk yürüyor 
ve Verjina işittiklerine kulak 
•ermiyordu. ~Odanın nihaye
tindeki köşede hortlak durdu 
ve Virjinyanın anlamadığı söz
ler mırıldandı. 

Genç kız gö=lerini açtığı 
zaman duvarın önllnde bir ıis 
tabakası gibi eridiğini gördlı. 
Ônnnde btiytık ve 8iyab bir 
cehennem aç.ılmıfb. Buz gi:,i 
ıoiuduğunu ve entarisine bir 

parça et yıgınlarmı Rmel lror
ıeleri içine takışbr111ak ıça 

tişmanlar kadar gl~tik ıe
kerler ... 

Biz hAIA elbise alb zayl
lığı temin etmekle kcadimi
zi harapediyeruz. Halbuld 
Avrupalılar deniz mayoları
nın menun, •e kauçalı: zayıf

lığıaı hazırlıyorlar. 

Gıdaıız zayıflığm mabzur
lanaı aıhhi cihetten tetkik 
edecek dejilim. BU.imiz 

moda 'H cemiyet hayalının 
zayıflıjı oltluiunh.n yalnız 
bu tarah yazacajlm. 

Y eıuekıiılik ı~zleria ferine 
bakıtlarm manuıaa ltial->i ge· 
tirir. Vlcudun dunlfll da çö
ker.. Mafsallar ilıtiyarlarınki 

gibi eti tqıyamadıi•aan gev
ıek hareket etler. Öylelerinin 
heyeti umumiyeıind• çıkan 
mana ilatiyarhkhr. 

Bütin ln111lara ilA•eten ba
lolarda, cemiyetlerde biraz. 
fazla kal1Dca, fazla yorulmak 
ve zafiyet aeticeai, mütemadi 

terliyerek elbiselerin ve yüz 
tuvaletinin kuruluj-u buplamr. 

Elindeki mendili ile müte
madi yüzftnU, koltuldannı ku
rulıyan bir aalon kadım ta
savvur edin.. Herhalde güzel 
birşey deiildir. 

Burada sizlere on beş ders
te, güzel zayıflamanın sımnı 
öğretecejiz. Her aabah ders
lerimizi on beı dakikacık 
muntazaman takip ederseniz 
iki ay içinde, hayret edeceğiniz 
şekilde değiştiğinizi görür· 
sün üz. 

Her sabah yalnız on beş 
dakika Hanımefendiler 1. ... 

Çocuöunu Kesen Ana 
Söke, ( Hususi ) - Kemal 

Paşada Rumeli muhacirlerinden 
Fatma isminde bir kadın bir 
ay evvel dojurduğu çocuğunu 
lni bir buhran neticesinde 
ustura ile kumİf, sonra kendi 
karnını da yamıaıhr. Ani 
bir ltuhran aeçiren kadmır 

uaaı felce uiramıfhr. 
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bayv~mın Dtırmandığını hissetti. 
Hortlak: 

- Çabuk, çabuk! diye ba
ğırdı. Yoksa geç kalıyoruz! 

ilerl~diler. Duvar arkafa-
nndan kapan~. ve gobeföı oda· 
ıı bomboştu. 

ir 
On dakika sonra çay vakti 

ıeldi. VlrjiDya ertada bulun
ma<ilt"ı için iteklediler •e ça
iırmak için adam gönderdıler. 
f 'akat kızcağız oı 'ada yoktu . 

nrAaıı var 



MASONLAR 
Refik Biraderler Üstat Mertebesine Nasıl Çı
karlar? Üstat Mahfilinde Refik Birader Nasıl 
Kabul Olunur ? Mahfil Nasıl Hazırlanır ? 

'---------------------------~--29 ______________________________ _._J 

Refiklik derecesinde Iazım
geles şartları dolduran bir 
Masorı ~tat derecesine c;ık

mak isterse, bu arzusunu im
zalı bir istida halinde yazarak 
teklif torbasına atar. 

Üstadı muhterem bu talebi 
ynksck sesle okur, torbaya 
sadaka atılıp ab1madığını tet
kik ettirir. V ~ N::ızır birader
leri. müptedi biraderlerin sa
dakalarını vererek dışarı çı

karmıya memur eder. 
Bu emir ifa edildikten son

ra Üstadı muhterem mevcut 

ması söylenir ve yerine otur· 
tul ur. 

içtima bukadarla biter. 

Mahfil Nasıl Hazırlanır? 
Üstat mahfilinin tefriş ve 

tezyini, mübtedi ve refik mah
fillerinin tefrişnt ve tezyina
bndan farklıdır. 

Refik birader üstat derece
sine çıkarılacağı zaman mah
filde bulunan eşya ile, tertibat 
hazırlanır. Mahfildeki hazırlık 
ıöyle ulisa edilebilir: 

1 - T efrişat: Siyah örtüler 
üzerin e beyaz. b~lar vo ölü 
kafalan bulunur. 

is vardır. Bunların da isimleri 
pek muhterem nazırı evvel, 
pek muhterem nazırı sanidir. 

Biraderlerin isimleri pek 
muhterem biraderlerdir. 

Üstat mahfilinde giyilen 
elbise, siyah şehir elbisesi ve 
başta serpuştan ibarettir. 

Üstat mahfilinde kullanılan 
işaretler de şunlardır: 

Selama ihtiram vaz:yeti: sağ 
el açık, parmaklar bitişik ol
duğu baldo, yalnız başpar
makla kalbin altına konacak
tır. 

Seldm : iki el, parmaklan 

bitişik olduğu halde başın 
üstüne konacnk, sonra iki el 
önlük fizerine vazedilecektir. 

İmdat işareti: el parmaklan 
bnğb olduğu halde, alın üze
rine koymak ve " Eli Bene 
Almata ., cümlesini söylemek. 

Sağ ayak sağ ayağa, sağ 
diz sağ dize, göğfis göğüse 
dayanmak ve sol eli biraderin 
aağ omzuna koymaktır. 

Yaş: Yedi ve biraz fazla. 
Darbe: Üç defa ilç darbe: 

000-000-000. 
Parola (kelimei mürur - Tü

balkayı~. 
( Ark.an vu 1 

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

P. i:ıc blr redm ırend:riraenb, Tabi· 
atlnlıl she alyllycblliriz. Fakat rön· 
derilecek resim tabii po:ıda çıkanlmal& 
Jlr.ıındır ki mlltehua11ınuı, miitaleuın
da hataya dtifm .. ln. .. 

T:ıblatluinl Eğrenmek Bzere b~e 
realm g8ndcro.a ltlr kaıı:a karUcrlmla 
hakkında mütehauıauawa mütaleuuu 

sinirlenir , bir 
iş üzerinde ıs

rar eder, ka 

A:ıimklrdır, 

rarsız ve renksiz değildir, iyi
lik!erini \'e samimiyetini israf 
etmez. 

Jf-
3 Alber beg: Saki:ı, mahçur 

ve çekingc· 

dir. Başknla- ~ıl ~il~~ 
nm rahatsız • 

etmemek hu-
susunda saygı
lıdır. Zararlı 
ve tehlikeli 
şeylerden ve 

~~~~~~~ 

mes'uliyet altı- ............. .... 

na girmekten ı lt.i.ll3~:1aö;;~ 
encHşe ecit. 
SUsU va intizanb sever. 

Jf-
2 Kemalettil. heg: Zekidir. 

Hakiki menfc-
aUerine yan-

4 Ali Be.11 : Asabi v~ hırçın
dır. Sevdikleri 
hak kın d a lii
tilfkir ve vc
f ak!rdır. Fiil 

ve hareketleri
ne itiraz eden
lerden hoşlan-

maı:. Fikirleri
nin kabul edil
mesini ister 
bu uğurda u · 
nakaşa ve iddiayı ıever. :\:i 
İf illerinde uzuıı müddet kal
maktan aakılır. .. 

Eskişelıirde o~man Beg: 
(Fotoırl'ah nefl'cdllmlyecektir) 

Hassas ve hayalperesttir. Cid
di mevzularla meşgul olmak 
istemez, menfeatlerini tesq.dn
fe ve talie terketmiştir. He 
keıle ç ıbuk ahpap olur, bi~ 
şeyden çabuk bıkar, eli açıli
hr, yannı diişiin:neden sarfet
mek ister, çabuk rikkate ge
lir, fakirlere karşı zafı fula
dır. Mea'uliyetten korkar, ev
hama ve te~vike kapılır. .. 

5 Hikmet Be7 : Has.cıu v· 
mahcuptu . 
Mesleğinde ae
batkAr ve iş· 
glizardır, ceaa
reti medeniya
ıi zayıftır, t -
rültO ve kav
gadan hallet
mez, benliğini 

alAkadnr eden 
mesailde kıs

Kiralı le 
Eviniz 
Var Mı? 

lıkbahar ve yu reliyor. 
Herkes aayfiyelcre çekil
mek üzeredir. Fakat ev 
arayıp bulmak için giln
lerce dolaşmak, vakit kay
betmek lizımdır. 

Biz hem kiralık evi ohm
hm, hem ev kiralamak is
tiyenleri bu kü!fetten kur· 
tarmak istiyoruz. 

Kiralık eviniz mi vardır? 
f 6 kc!imeye kadar küçük 
bir ilan halinde gazetemi
ze bildiriniz . Biz bunu 
25 inanış mukabilinde o-
kunaklı bir şekilde gaze
temizde ilan edeceğiz. llı-
nınız 16 kdimedcn fazla 
tutarsa her kelime için 
bir kuruş ilave ediniz. 

Sayfiyede ev mi kirala-
mak istiyorrsunuz? Bu arzu
nuzu bize bildiriniz. Ayni 
ferait dahilinde gazetemiz
de ilan edeceğiz. 

Bunun iç.in idarehanemi
ze kadar gelmiye de ihtiyaç 
yoktur. tf.anmızı mektupla 
ve ücretini posta pulu ile 
gönderebilirsiniz. 

Bir telefon da kafidir. 
Telefon : 20203 

Tayyare Cemiyeti 
Menf eatine Konser 

Ihsan B. idaresinde Deniz 
orkestrası tarafından Ni anın 
3 üncü günü saat 18 de 
Tepebaşı kışlık tiyatrosunda 
fevkalAde aenfonik bir konser 
verilecektir. Localar 300 ve 

200, birinci mevki 100, ikinci 
mevki 50, galeri 25 kuruştur. 

Biletler Çarşambadan itiba
ren tiyatro gişelerinde satı!a
caktır. 

Sinemalar 

NiHAYET! 
LEON MA THOT Birinci Fransızca sö 

GECE iÇiNDE BiR iŞ 
muazzam filminde 

OCRiM (KATİL) 
Fakat niçin ? Kim öldürdü 

Teknik 'l'C mevzu iü barl'e buıtine kadar l'Örülmüt bütün a6:ılll fil 
fcvkln:lc olan bu acsa·:r. ,aheserln tevJlt ve hal eylediği teıı:cllt 

Onumuzdeki perşembe akşamından itibaren 

ASRİ SİNEMADA 
Perde arnlannda zengin varyete numaralan. 

İHTİ 
TAMAMEN FRANSIZCA SOZLO FiL 

DANIEL PAROLA - GASTON, JACQUET, Pffi 
HERİAT MARGUERITE NORENO tarafmdaJI 

Pek yakında . . . . . . . • • . • . sinemasında 

Tiy atro Ve Sinemalar 
ALKAZAlt - P:r[s <laml arı a.tında 

ALEll.lDAR - Y !an 
A S R l - B1r h;hişcnin h abrab 

(Matlneler de nr.> ete) 
ARTİSTiK - H:yatı laa 
ETUV AL - Beklırct Kone ı~ı 

ELHA~1RA - Monte Karin 
EK L F. R - Yunan tiyatro t~p11 

FRANSJZ - Yunan o pereti 

GLOR.YA - Arslanlı lua 

M A J 1 K - Kara tabUI' 

M E L ! K - BJr baftala ... 
~.~JLLET T. - Nat!t B. 
MiLLi - Kırallçcnln aıkı 
FERAH- Varycte,20 kısımlık 
OPERA - Serseri Atık 
ŞIK - Mli4tebem kallıı;ı ... 
HiLAL - Yalan 
(hlALE Üsküdar) - Baidat 

El k Y
0 

{ 

müke e 
ı ·ı 

teshi 
v 
E 

s 
1 2- Tezyinat: Bir daire içinde 

bir mü ellcs ve bunun içinde 
parlak bir yıldız, onun da or
tasında (delta) bulunur. Mah
filin tam ortasına bir tabut 
konur. 

3 _:_ Işıldar: O çil şarkta, içil 
cenupta. üçü garpta olmak 
here dokuz ışık vardır. 

yan feyleri 
ihmal eder. 
intizama fazla 
itina etmez. 
KanaatlcAr Ye 
mukteıit olma
aa ve zekbın-

kanç ve alıngandır • Yiiıün ~ 1 

gnleolere karşı zaafı vardır, 
tarzı telebblise itina eder, sa
mimiyetini eıirgemez. E 

Mahfilin ismi 11 Höcrei va• 
aatiye" dir. 

Üstat mahfilinde reisin adı 
•pek muhterem Ostadı muh
terem,, dir. iki tane ikinci re- • temenni olunur. 

dan bihakkın 
gtifade etmui 

Tarihi Tefrika No. 75 Yazan: A 

OLUÇ ALI BEİS 
K:lıç Ali Paşanın Habıalan 

Kaptan pqa l'en.t.lc ıevrek 

,CUdü ve: 
- Reia, dedi, senin bu kha 

aklan erme:ı. 
Hele bal· şa adama ıen... Ne 

bl.çim k.o""tur, ne acayip liflar 

eder dururL. Bu kira benim ak
lım erme:ımlşl.. Bre dertmentı 
böyle işlere benim aklım yetmea 
de, ya kiminki yeter?.! Batındaki 
kavuA-undan büyük li.kırdılar edea 
bu medreH artıtına bir yaman 

.. 
Re1im fhderen but karllerimk. 

mlltehaHıalDISUI crnbı ıeclktlj1 için 
aabaraızla1Uyor •• -ldup 1Z5nder-.k 
fotoJrafllerlnla aldbetba.I Btrennaek 19-
tlyorlar. Bu fet•trafll• latltar ccleeek
tt.. a. buauata allaterila olaalanaa rica 
ederk. 

dua nrmek rerekt:I; ama l'el 
l'elelim vakit lut, vaziyet kata 
idi. Düıman burnumuzun dibinde 
ıerdan kırıyordu. 

Kaptan Pafa atlu bamailll rlSt
ellnO tifirerekten tekerJemlye 
baılada ı 

- DevletlO hOnklnn müeı:ıhtl 
bir kiflrla donanma•ını perltan 
etmekten &ela detfldlr. Namamıaa 
leke ıüremeyi:ı. on,man l5n6n
dea Hntla.r aibl kaçblu au 
dedirtelim kendim ise L. 

Ben ba deli dfl.zeııbae •• cl-
7e1Mllrdlm ld ? .. W. .., ..tmecla 

, 

l\f etro Han, Tünel meydanı, Beyoğlu, f:lektrik f.! 
Istanbul Muvakkithane caddesi No. 83 Kadık01 

Şirketi Hayriye İskelesi No. 10 Üsküdar 

lifın gerisini bekliyordum. MOe:r• F&kat herif gururundan bu 
:ıha ojlu •ertlenerek denm etti ı tlrlil ~madL Sonaada cb heba 

- Rela, dedi, fU kavgada kendiıinin, hem de koca doıı.a. 
zafer bize t"illecck... Sen te:ı el- manın mah•m• ıebcp oldu. 
den iemine rit, benim emirlerimi Jt> 
bekle J.. 7 tet"'ininvel 1571 aeced, 

Eh, arlık lna gafilin kaf ... '\da ıabnha kartı diifnıwa can • .., bat-
ne hülyalu dütümlenditl biıe ladık. 
malam olr ... attu. Herif bir mub..-r Kapta• Pı. olacak dcrtment 
rebe kazanıp namını.. de.tu.lar da.ita clüınıao donanmaıının ıa-
dil:ıdllrmelc, Padltah .. ,6z0ne elif f~ını f.ile bllmlyordu. Gemiler-. 
olmak iıtlyOl'du. Oicl Mileula ı.;o.• ı.hilile bir biı.ada aaf kW"· 
otlu!.. Sea dui:ıde '-"n" : ·;- j 4.ıar&u. Bu hareket çok yanlıfb. 
rfitmeyf. ku .. da k•~'" ı.a.ll•-silıı-- ~ r,ç. l'üııllrı deabrllu bile bukadu 
taa kola1 - 1an....- .... . aııre111l ( J .. ....Ti'& rapmu-

' 

Jvdı. Bea!ın itin, Alı.it 
munıl'ı l ayırlara tebdll M 
demekten bqka rapacak 
mamııtı. a-' 

Biz böyle bozuk d ıı" 
harp nizamında ııralaııJI' 
man da vaziyet aJrııı,-r 
kartımızda cepbe.tııl 
baıhyordu. Don JuAll 
ke.ıdl Amiral s-emiıiııİfil 
bir veıil fcnu takınflf nlll' .. ..wrı 
harp niı.:unı alc:Unnıt~l~ 
ut cenabınc:la Ju .ı0 ~ 

'

ama filo. klunı!,.or" • <(r ' 
• (t.r t:ıs51 
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1111 KAN DAL O AS 1 lfll 
Her Mühim İşe Burnunu Sokan 
Bu Adamın Maksadı Ne idi? 

HalcJcı Malıjaztlar 
T atnamen ıifre " rtımazdan 

~&ret olan bu mektubun ha• 
kı Dl nasına a-elince: Rua 

~lığı aleyhine isyana hazır
~ ~Kafkaa Rua ihtilll 
f 0Initesı) ne on bin adet tll-
ck lazım olmuş. Bunlann 
nlibayaasile giili bir ıurette 
atuı:na sevki liz.ım gelmiş .•• 

Uı ~yni zamanda (Kafl.:aa Ruı 
lılaf komitesi) azasından da 

;tan Joris, bu, on bin silahın 
cdarik v1 Batuma sevki bu-

1\lsunu da deruhte etmiş. Bu 
~c.seleyi ~ifahen halletmek için 
k tayan klilfet ederek (Anvers)e 
tdar adam göndcrmi~. Bu 
~~ktup ta, bu meselenin cevabı 

iŞ ••• 

h Bunu, komisyonu mahsus 
uıurunda böylece bülbül gibi 

~er~ ve izah eden, doğrudan 

0°iru~a Joris Ef •. cenaplar! .idi. 
h· Jons Efendi kı; Ermerulıkle 
.•~bir alakası olmıyan bir Bel· 
~ ah ve Belçikalı bir anar
!ıat olduğu halde, mahza cana
diar ~hunun yırtıcı ihtiraslarım 
tlil ndınııek için, Kafkas fErme-
b erinb kanlı maceralanna 

1 Urııunu okmuş, (lstanbul kta komitesi fahri azalığı ) 
Ce.61} gelmiyormuş gibi, Kafkas 
I . ilarında kan döktilrmek 
kın (Kafkas Rus ihtilalciJen) 
0ınite~ine de müzahir olmuştu. 
. Bukadar mühim oyunlara 
~en bir adamın, çok mahir 
'b: daha çok, gayet ketum 
k lt oyuncu olması lazımgelir
fn~i Yldız saraymın o sihir ve 
j'4 llll ile malama! olan havası 
~ 0ria Ef. nia bütün oyunlarını 
d 02ıııuş.. ve.. tunçtan, demir-

cn_ çelikten, daha melin o'
~ası. lazımgelen bu beynelmilel 
Oı:n·~eciyi adeta cılız. zayıf 

he .geveze bir mektep çocuğu 
alıne koymuştu. 
Sult~n Hamit, bu mektu'>la 

Jorisir Lu izahnamesini gö~ür 
i<>r:°1ez,. d~ı hal (Rusya Devleti 
fabımesı) nın sefirine hab _ 
d k er gon-

erere , (Muhibbi h Ih 
Ç a"u a~ 

ar hJzretleri) ni bu b- _ k 
tchlik uyu 

eden haberdar etmekte 
~n l~ vesile ile de (dos
• ': bır cemile) g8stennekte 
akıt ve fırsat fevtetmedi · 

d ~in bir ucu da lngiİizlere 
'1~ uııuyordu. (Çar bazretleri
ti;n ınukaddas sinelerine çev
bu':ek .için) tedarikine teşeb
f b .edilen bu ailab.lar; lngiliz 
~ ttkalarında imal edilmiş ve 
b·erltezi Londrada bulunan 
~Unıpany t rafından te-

e üz verilmişti. 
t 

1
8 ir taraftan, bUtün rüzgar 

l~ en delikleri, ııltınlar ve pır
ta talarla k pıyan ve diğer 
lcatafta) n, ( Tazıya tut, tavşana 
}' ç iya etini tam yerinde 
li Pııııy muvaffak olan Sultan 
l>tı~~it, bu suretle Ermenileri, 
bir n ecnebi mfizaheretinden 

er Lı. t . . . 
il rcr ecrıt etmışti. 

ltı ~Ültln llmi:eri birer birer 
k'~ dıktan sonra, en acı ha
~' aUerle karşı karşıya kalan 
ta. ttncni komiteleri; bir taraf-

n va · · di- zıyeti ıslaha çalışırken 
)a,~ l .·aftan da biltün dün

rakik bipler üzerinde 

• 

-114-
l»lr tecrGbeJJdaha J&pm17a 
karar •erdiler. 

latanbuldan kaçan kaçmlf
Kartulan kurtulmUftu •• Fakat, 
ya, orada kalanlar.. Bunlar ne 
olacaktı ?.. Ve ıonra, Sultan 

Yazan ı Ziga Şakir 
Hamidia (keyfe mayqa) idare 
cttiii (Memalild •esiai tahane) 
aindeki milyonlarca Ermeniler •• 
Bonlv, acaLa no gibi feci 
akibetlcrle karşılaş cakb ? ... 

(Arkaaı .ar) 

•• • 
Alın y, o 
Tehlikesi Var Mı ır? 
( n., tarafı 1 inci sayfada ) 

Atmanyada KomUnistler 
Almanyada, Ç~koslovakya

da ve F ransada mühim komn
niat fırkalan vardır. Bu fırka
lar demokrat zihniyetli sosya
listlerle mllcade!e halinde· 
diri er. 

F ransada, osyalistler hUkü
mete iştirakten imtina ettikleri 
müddetçe, komünistler kuv
vetli o1amailar. 

Bu sebeple komilnist tnhri
katının merkezi Almanyadır. 
Komünistler biltiln kuvvetlerini 
Almanyada arfederler. Al
manyanıo mall felaket içinde 
bulunmasına güvenerek, bu 
memleketin diğer memleketlere 
oisbetle komünizme daha 
yakın olduğuna kanidirler. Bu 
sebeple Alman amelesini elde 
etmek için her vasıtaya mü· 
racaat ederler. 

Alman komünistleri, dava
lanın kazanmak için, adeta 
milJiyetçi olmuşlardır. En ziya· 
de muhalefet ettikleri şeyler
den biri de harp borçlan ve 
V ersny muahedesidir. 

Komünistlerin bu milliyet
perverane hareketi, Almanya
da F aşistlerio ortaya çıkmasına 
acb..:.Jiyet vermiştir. Almanya· 
nın, bu ınali felaket zamanında 
senede iki milyar mark borç 
ödemiye mecbur olması, ko
münistlerin ekmeğine yağ sü
rüyo:-c!u. Geçen seneki inti
ba:.,attn kc.münistler dört 
buçıık milyon rey aldılar. Bu
gün Rayiştagda (77) azaları 
varClır. Ve kuvvet itibarile 
mecliste Uçllncil derecededirler. 

Alman komünistleri Alman
yanıo harici siyasetine biicum 
ediyorlar. Almanyanın Rusyaya 
karşı Fransa ile birleşmek 
istediğini ıöylüyorlu. 

KomUnistlerin Kuvveti 
Fakat komiinistlerio aldık

lan dört buçuk milyon rey 
onlann Rayiştag haricinde 
de kuvvetli olduklnnm göster
mez. Komünistler medis hari
cinde harekete geçmek iste
dikleri zaman halk onları 
takip etmez. 

Maden amelesini Tredllnyon 
niıamlanna muhalif olarak 
veve tahrik ettikleri zaman 

vaffak olamazlar. ~sizleri 
mu 'k 
açlık nlimayişi yapmıya teşvı 
ettikleri halde muvaffak ola-

madılar. 
Alman komfinist fırkasına 

meruıup olanların miktan 12~ 
b. ._. · dir. Alınan bllktlmeti 
ın tLlŞı k d 

ıon senelerde olduğu a ar 
kuvvetli kald!jJ müddetçe, 

komlinistler bir tehlike t~kil 
edemezler. 

Tehlike Nerede? 
Almanyada komünizm tehli

kesi 1919 - 1923 senelerinde 
vardı. Fak at bugün Almanya
daki en büyük tehlike, faşist 
tehlikesidir. Faşistler, memle
keti komünizm tehlikesinden 
kurtaracaklarını söyJiyerek ken
dilerine kuvvet toplamıya ça
lışıyorlar. Ümit ederim ki, ko
münistler, bu adamlara, ken
dilerine hücum için silah ver
miycceklerdir. Aksi takdirde 
devlet kuvvetleri iki tarafı da 
ezmiye mecbur olacaktır. (işte 
bugünkü idarei örfiye bunun 
neticesidir.} 

Bütün dünyamn menfeati, 
Almanyada komünizmin mutedil 
bir mevcudiyete sahip olmasın
dadır. Eğer Alman komünist· 
leri kuvvetlenmezlerse, ko
milnistler dünyayı fethedemez
ler. 

Liman Şirketi Kar 
Ya a amış 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada J 
lira kömür ve (165,204) lira 
tahmil ve tahliye ve (2060) 
lirada dalgıç masrafı vermiştir. 

Şirketin sermayesi (500) 
bin liradır. Bir senelik yaptığı 
karda (30,366) lira (66) kuruş-

tur. Bu karın (30) bin lirasını 
faize verecektir. Şirlcet (931) 
kirına ancak (360) lira (66) 
kuruş naWedilmiştir. 

Şirket, hissedarlarına vere
bileceği bu yüzde aJtı karıda 
bugün veremiyecek bir halde 
olduğu için idare meclisine 
dllnkil toplantıda parası ol

duğu zaman dağıtmak hakkı 
yerilmiştir. 

Şirket rmayesini çoğalt • 

cakbr. Hissedarların taahhüt
lerini biran evvel yerine ge
tirmeleri için dağıtılacak yüzde 
altı faizinin 25 liradnn fazla 
olanlarmnda para yerine tek
rar bisıse senetleri verilecektir. 

Şirket iş bankasından hü
kömetin kef aletile aldığı 500 
bin lira paranın J 00 bin li
rasım geçen sene vermiş, 100 
bin lirasınıda bu sene vere
cekti. Fakat bunu verememiş 
ve bankanın muvafakatmı 

alarak gelecek seneye bırak-
mlJUr. 

• 
Şirket idaresi 1929 ıeneıini 

ı•Jri tabii bir ıeıı oJarak 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DON 
ÇEKiLEN 
NUMARALA 

25 

Oıahakamıı.a hu uman 

lttlrak edebJllnlnls. 

on Posta'n n 
Bilmecesi 

en temiz, ve en ucuz 

TELSİZ AHİZES 

Galatad O manlı ban

kası sırasında Kuleli 

mağnzada İstediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

Kadıköy Süreyya sinemasında 

Moskuvah Kadın 
POLA NEGRl 
Sözli\ ve şarkıh filim 

k buletmektedir. Çtıokil o ser.e 

giimrük tarif esi dolayısile faz

la idbal:lt yapılmıştır. 930 
senesi basıl ti buna nazaran 

yüzde 40 noksandır. Şirket 

gcrdüğü işin bliyüklüğün.: 

göre serm yesinin azlığını ile
riye sürme!ctcdir. Bunun için-

de geçenlerde heyeti umumi-
yenin fevkalade ictimaınd 

erm ycsıni 1,5 milyon liraya 

ibliğ karan venniış YC fakat 

bu karar hcnllz fill bir saha 
ya geçmemi~tir. 

Şirketin Sermayesi Kimlerin? 
Şirketin 500 bin liralık 

ermaye inden 370 bin lira ı 

hükumetin, ı 00 bin lirası 

Tahmil ve tahliye tirkctinin 
16 bin lir sı clyevm tasfiy 
halinde bulunan Bahri mua

mellt şirketinin, 14 bin lır -
ıt hususi eşhas vo mur
Jaruıdır, 

BIKAYB 
Bu Sütunda Heıxün 

Nakili: s.,..., ... 

Dört Çocuk Anası 
D&rt ç,.cuklan Yardı. 
Kadın, otuzunu yeni geç. 

mitti, fakat otuz yedisinde, 
otuz ı~.!ôıinde görünüyordu; 
çocuk doğurmadan evvel, ger
ı\n ve parlak vücudundan 
fışkıran gençlilc levi, bugün 
sönmüştü. Artık ne o ger
ginlik. re o pm-laklık... Bakış· 
lannd~ meçhul istikbalin tatlı 
üm!tleri y rine dört çocuğun 
hergünkU hayatma, ihtiynçla
nna ve maruz kalabilecekleri 
tehlikelere dair duyduğu en
dişelerin ağır gölgesi. 

Dört çocuk, bu genç ve 
iÜZel ananm vt\cuduna yapı~
mış dö. t sülfik gibi onun bü
tüıı kuvvetlerini hergün biraz 
lfaha emiyorlardı. 

Koca ı, bir gün, ondan bir 
çocuk -:\aha is• 1mişti. 

0

Eir 
'>eşinci. 

Kadın kıpkırmız1 lcesildi ve 
haykırmamak için dudnklarmı 
kemirdi. Vücudu bir 1 a gibi 
sertleşecek l<adar öfkeden ge
rilmişti. Nihayet kendini tuta
madı ve haykırdı : 

- Ne l Bir tane daha mı ? 
Bir çocuk daha mı ? Hayır, 
Beyefendi, bu dört tanesi bile 
fazla, anlıyor musunuz, dört 
tanesi bile. Ben, size bu her 
çocuğu arzu ettiren gizli ebebi 
bilmiyor değilim. Bu çocuk
ların hakiki anaları kimdir, 
biliyor musunuz? Ben size öy
liyeyim : kıskançlık! Bunlar, 
sizin kıskançlığınızın çocukla
rıdır. Beni kendinize malet
mek, beni eve kapamak, bana 
güneşi, insanları, sevincin kay
nadığı yerleri, masum, fakat 
tehlikeli eğlenceleri göster
memek için. Beyefendi, ı;iz, 
beni tabiatin bu bızaflna dü
şürdünüz. Bir çocu~ daha mı ? 
Emredersiniz 1 

Damarlarımda k lan son 
gençlik knnını da ona, beşinci 
bir çocuğ emzirmek için mi? 
Baş üstüne! Sekiz senetle 
dört çocuk... Birini doğurup 
kendimi toplayıncıya kalar 
bir yenisi daha... Ve ylar
ca haykırdıktan, çırpındıktan 
nihayet doğurduktan sonra 
çocuğun feryatlan, çırpınm~
lan, h talıkları ..• 

Bir çocuk daha mı? Te e~
kUr ederim. Hay.r... Mn'csa
dınız beni bu eve kapam:ık 
değil mi? Bana u bahçeden 
başka tabiat parçası, ıu hiz-
metçilerden br.şka insan yfzü, 
fU g~amofondau bd,Şka mt.· 
siki aesi, fU kapı"lın önün
den geçen ncş' eli insan grup-

lanndu laqka bqerl Mr 
kalaba.bir ghtennt!melr " 
duyuımamak iıtiyoraunm de
ğil mi? Peklli... Size 8&I 
verebilirim, hayabm bu zm. 
danda geçecektir, bqka e•D 
kadınlann hakkı olan etlen• 
celerden biç.birini iatenaiyece
ğim; fakat bir çocuk daha 
mı? Hayır! DördünctU&aD 
doğuralı daha iki ıene bile 
olmadı. bir çocuk daha ayı. 
mi? 

Sinirli ve hırçın bir kahka· 
ha atarak devam etti: 

- Ne ince bir hesap değil 
:ni? Senelerce uykunuzu kaçı• 
r1.n k:akançlığın size verdiii 
ne mükemmel fikir .. Aşkolaun.. 
Kadını kümesine bağlamak Ye 
ondan hergün taı.e yumurta 
istemek... Harika L Bf. , hele 
bir de ikiz doğuraam ne par
lak olur değil mi ? Sevinçten 
çıldıruaımz, gCSzleriniz yaşanr, 
beni kucaklarsınız, o her 'Y&

ziyete hikim, rahat, endiıw 
erkek gururunu ve aumetial 
gizliyen bir tcfkatle : 

"- Tebrik ederim Selma
cığım, fakat çok çdctiniz. çoll 
ilzüldünnz ..• " 

Derseniz. Okadnr. Sonra 
her sabah, !ıra.\•ıızı olur, ko
lonyanuı •llrer, iş:nize gider, 
gece geç vakit ~e1:r ve bu 
dört çocuğun bana ne çektir
diğini bilin~ hatta ditı1emelı 
istemezsiniz. 

Bir çocuk daha iSyl ,. mi il 
Ben bu çocuklu-d:ın daha 
çocuk, ben bu w yavnllar
dan daha u.f olı:·ıuur: Bunu 
aklınıza kuywıuz. Gıdi mel· 
reslerinize d"ha fad-: ylılDn9 
olmıya~ağım, bıH.ır ~ .. .:ı1< .rı.Jaı 
ata .. ak: 

' - Gene mi yumur1.ir.aı 
seninki? 

Diyemiyecekll.?r. Anladı'!ıı 
mı Beyef nci, ev!mi küoıe, 
b1lind~n çıkar p bır insan 
yuvası haline grti."!nc:ye k.· 
<lar, kendımi rnplayıncıya ka· 
dar, wcudumda gençiiğımia 
izluini bU:unaya kadM, bs 
dört ç.>cuzu iııqna ocn::etiu· 
ciıe kadar, doy4l•ımya P•)"" 
<los f pa;d?s 1 lfi·.ı!'Or muau· 
Dl1Z? payd"a I 

Baro riyasetinden~ 
A~ağuin yazılı hususatın müıakerai irin 1aeyeti umumiyea.., 

fevkalAde içtimaa davetine karar Yerilmif oldupndan 2 nisuı 
931 tarihine müsadif p rıembe Ye 25 aisan '31 tarilıire 
müsadif cumartesi gilnleri aaat 15 ~· rifckar.ın B~ 
teıriflcri rica olu ıunr. 

RUZNAMEİ MÜZAKERfl .. T 
2 nisan 931 içtimanıın • 

ruznamesı: 

1 - 930 senesi hesnbatna mütaalJik raporların kıraati. 
2 - D hili nizamnamenin 45 ind maddesinin mu\·akkaı 

fıkr sı makamına kaim olmak llz.cre tanzim edilca 
müz.eyyel fıkranın müzakeresi. 

25 nisan 931 içtimaının ruznamesi: 

1 - Müddeti hitam bulan birinci ve ikinci reislerin intihabı 
2 - Müddeti hitam bu1an sekiz mecli.a uua yerlııfl aıa 

· intibal:ı. 



tn1nıap utrmıcla asi• canını veren 

EHlf.KUBILlY . 
-=== Kitabı 9ıkmıttır 55• 

Vatandaı bu kitabı oku. Bu fedaklr gencin temiz ba1atanı 
az.imluir seciye.sini ôireo ve ıtina ile tabedilmiı 

• • ŞEHiT KUBiLAY • • 
Uvhuam odana u 1 

•Şehit Kubilay.. kitabi SO, Livba• 5 lml'Ufbll'. 

Naşiri: KANAAT KUTUPHANESI 

PHILIPS tarafmdan icat edilen 

Bir"PENTHODE,, lambası 
ile 

eyi bir RADYO pahab olamaz. 

Bunu ispat eden 

PHILIPS 
2514 AHIZESIDIR 

Sablık hane 
Oıkndar • Haydarpap 

caddesi güzergih.ında Du
var dibi caddesinde tram
vay tevakkuf mahaıline 
iki dakika mesafede kiin 
6 oda 2 heli, terkos suyu, 
meyva ve gül ağaçlanm 
havi bllyük bahçe ve bil· 
yllk havuz ve tulumbası 
mevcut 8 numaralı hane 
ıatahktar. 

Görmek için derunun
dakilere ve pazarlık için 
Marpuççularda Salilı Ef. 
hanesinde 14 numaraya 
mllracaat olunması. 

FİA Ti... YALNIZ 245 LİRADIR. 

ftABLISMAN OROZDİ- 8AK 
Bütün Şarkın en ucuz mal satan ticarethanesidir 

1 ili 15 Nisan 1931 Kadar 
BÜYÜK TENZiLATLI SATIŞ 

iskonto Yüzde on 

Karadeniz iskelelerine Seyahat Edecek ;Olanlar Daima 

Yelkenci Vapurlannı tercih etmelidirler 
IRA: VAPURLARI GAYET LÜKS VE ASRİ KONFORU HAVIDI 
er vapurda lüks, birinci, ikinci sınıf kamaralardan maada üçüncü sını 

kamaralar da mevcut, fiatlar mutedil,aziınet veavdet biletlerinde tenzilat. 

Birinci sınıf lokanta ve servis, Seyahat esnasında 
yolcular telsizle telgraf muhaberesi yapabilirler. 
Son defa Avrupadan yeni mubayaa edilen beynelmilel birinci sımf şahadetnameyi haiz: 

E 
ı z u R u m Vapurunun birinci sınıf kamaralarında aileler için. 
R Hususi komparttmanlar, müteaddit salonlar ve banyolar vardır: 

Vapurlar her hafta Çarşamba günlerilstanb'!':!~e~~reket 

1 

AQız ve Dişlerin 
Muhafazasını 

temin için 
Kullanılması lizımgelen 

Yegane Macun 
Radyolindir 

VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merlr.u acente•i: Galata klpril 
Bq. 8. 2362 .Şulte acent .. I: Sir-

keci MlhOrdu zade bana L 27 40 

Mersin Postası 
(İnebolu) vapuru 3 nisan 

cuma 1 O da Galatadan 

Çanakkale, lzmir, Küllfik, 

Bodrum, Rados, Fethiye , 

Antalya, Aliiye, Mersin'e 

kalkacak, dönlljte T qucu, 

Anamor, Finike, Andifli, 

Kalkan, Kuşadası, Gelibo

lu' ya da uirtyacaktar. 

Azimette Çanakkale için 
yllk alınmaz. 

. l 

Tasarruf .. ve ikbsadı '· 
seven .vatandaşların 
nazarı ·dikkatine 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedah 

muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 

En · Talili · Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? 

1 
1 mart tarihine kadar 5 liralık 

mevduab bulunan blttlln kumbara 
sahipleri kur'aya iftirak ettirilecektir. 

SAN 
"193\ 

1000 Lil-a Mükif atlı 
931 ilk Kur'ası 
1 Nisan' da Ankara' da Çekiliyor 
1 Teşrinievvel 931 ikinci Kur'asına iştirak için Siz De 

Şimdiden Bir Kumbara Alınız. 

1 Türkiye İş Bankası 1 

KISARNA 

Teminalll Kimyevi Gübreler 
Her tllrlll mahsul için kimyevi gübrelerimiz vardır. 
Teminatlı ve tecrübelidir. Tarifelerimizi isteyiniz. Sataş 

depoau: Eminönll Sebzeciler aokak No. 11 
ÇULHA ZADE MAHTUMLARI 

Şimdiye kadar emsali piyasada görülmcmif 

İki Defa Anasonla lnbikten Çekitnıiş 

FEVKALADE 

RAKI BOMONTİ 
Lezzet ve rayiha11 ıayet nefiı, terkibi 

fevkalide taf 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kifidlr. Her yerde arayınız ••• 

Balaçekapı Hamidiye caddeııi No. 90 

latanbul ikinci icra Me 
luğundan: Bir borçtan d 
mahcuz ve ikinci arttırma 
paraya çevrilmesi muk 
Balatta lıkele caddesinde 
ğirmenciyan Efendinin un 

1 
rikası cinrıoda müessu 
Ustüpll ve iplik fabrika 
mevcut olup ( etüv kazanı, 
rayser, temizleme klofer ve 
makine ve kazanları ve t 
ruah muhtevi ) makine alil 
edevata ( 2 - 4 - 931 perfe 
günll) saat 13 - 30 ile 14'" 
arasmda iıbu ilin bati 
canda yaııla mahalde sab 
ğmdan talip olanların mu• 
gün ve Hatte memuriye · 
sa ı - 80 dosya numaruile 
hallinde hazır bulunacak 
mura müracaat etmeleri 
olunur. 

Z AY 1 - Oıklldar mekte 
al4.ıJun 9ehadetnameal uyl 
yeıdıinl çıkaracaiımdan hiikmD 

AD 

Çocuk haatalıklan müteh 

Dr. Ekrem Beh~t 
Etf al hastanesi kulak, 

burun hHtalıkları milt .., 
Beyotlu Mektep sokak ., 
Telefon Beyotlu 2496. 

Mildür: Hitit B 
• 


