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Oyunu 

lüntehibi Sanilerin Seçilmesi Bir Haftaya · Kada~ 
Bitecektir. Gazi HZ. Ankaranın Namzedidirler~ 
~~:=::============================================~=========:::=======r================================== lf isanın Genç Kalmanın Sırrı Bulundu... Gazi Hz. 5 Senelik İmar Planı (!)Anlaşıldı 

Bu, Umumi Heyetile Bir 
Muhtıradır, Program 

Değildir •.. 

~!,Günü Birçok İngiliz Devlet 
l>ıi;;~ü Hava, Hepimize Adamları Aşılandılar 

ırden Muzipliğini Yeni Aşının Adı (Dynamine) dir 

Ankaradan Meb'us 
Olmayı Kabul Ettiler 

Ankara, 1 - Memleketin 
dilfman istilasından kurtulduğu 
günden beri Gazi Hz. Ankara 
meb'usluğunu tercih etmekte-

Gösterdi 
~.Dun, nisa~ilk gilnü idi. 
ıp 'l.t refiklerimiz karilerine 
~ ~\'ıtaon Davril,, yapblar ve 

İsviçrede bir doktor, Speng

ler isminde frengi ve verem 
hakkındaki tetkikatile maruf 
meşhur bir bakteriyolog, genç 
kalmanın sırrını keşfettiğini 
iddia ediyor ve bu iddiasını 

dirler. Halk fırkasının Ankara 
vilayet heyeti, cümhuriyet kl
tibi umumiliği vasıtasile Gazi 
Hz. nin bu defa da Ankara 
meb'usluğunu kabul buyurma
lannı rica etmiş, Reisicümhur 
Hz. ise Ankara mcb'usu ol
maktan iftihar duyacaklarını 
bilmukabele bildirmişlerdir. 

Güzelleştirilecek Bir Şehir için. 
Değil, Bir Müzeye Mahsus Olabilir 

r onun İstanbula geleceğini 

lstanbulun kar altında "" 
İll dünkü manzarası 

Ça~ ederek onları aldatmıya 
~ 14tılar. Fakat en yaman 
'l\'aaon Davrili bize hava 

)•Ptı. 

u~ Bu ~anım ilkbahar ayının 
b· i'Ünunde, hepimiz, parlak 
lr g .. 

bir Uneş, ıbk bir hava, tatlı 
bir kenup rüzgarı beklerken, 
~~ ilta kış, bir kara gök, bir 
kh a~tl karşımıza çıktı, bütün 
'1tı~ heınbeyaz kar tabakaları 

l a bıraktı. 
~ .. brnenni edelim ki bu hava, 
bit abanın bize yaptığı küçük 

~})(l!Clkadan ibaret kalsın ve 
~İtı~ lson Davril,, günü ge- . 
~:, kış baba da, beyaz sa
lttitı.1 okşıyarak, beyaz etek-

tUlc~ toplıyarak, aramızdan 
~ Yliılc uzaklaşsın ! 

-ı.tı ~nı bir ara fırtına halini 
~ '-h ~ gece yar111 dinmiştir. 
1- btt ~· ortalık karlı olmak
tı. ~er hava çok yumuşak
aıı.ı d taneye göre karın bu-

d~Ud ~"•nı etmeıi muhtemel 
k~tt ır. Karadenizde de sü-

"•rdır 

be . , 
llız Kazaları 

Ar -
aiaç ';a, 31 (A.A.) - Dede
''tıd ıvarınd .. 
1 a \ruk a uç vapur ara· 
ttde 

22 
u~ ~elen müsademe-
kışı ölmüştür. 

&· * 
;~ Yelkenli Kurtarıldı 

U tına 1 
bt l'cn~d (A. A.) - Midilli 
) -trııaıc. ~s adalara arasında 
.. ~tllliai ~~ere olan bir TUrk 
~ ır Yunan romorkö-

tevsik için bugün İngiltere ve 1 

Avrupa ricalinden birçokları- i 
nın bu aşı sayesinde gençlik- l 
lerini muhafaza ettiklerini gös- t 
t . • 
erıyor. , 

• 
Bu doktor, kendisile mü- ~ 

likat eden Sunday Graphic 1 

mecmuası muhabirine bu aşı 
hakkında şu izahatı vermiştir: 

"Bu aşının adı(Dynamine)dir. 
Radyomdan daha kuvvetlidir. 
Bu aıı insani vücut ve dimağ 
yorgunluğundan ve ihtiyarla-

maktan kurtarır. Ben yetmiş 
yaşındayım. Fakat hala gencim. 
Hayatımda g&ı t\k ktıllanma
dım. Her glln sekiz saat ça-
hşınm. Y orıunluk nedir bil- J 

1 
mem. 

• ( Devamı 3 üncü sayfada ) 
(Dynamlne) gençlik .,ıaını yaptıran• 

lardan M. Lolt Çorç 

Darülbedayi, Dün An
karaya Hareket Etti. 

lzmircfe intihabat 
lzmir, 2 (Hususi) - Meb'uı 

namzetliği için müracaat eden
ler hakkında fırkanın tasvip 
kararı verip, vermediği, han
giler .bakdında böyle bir ka
rar verip hangileri hakkında 
vermediği anlaşılmıyor. Maa
n:afih taliplerden pek azman 
mavafık görüldüğli muhakkak
tır· Bilhassa lzmir namzetleri
n n tahmin olunanlardan ta-
mamen başka oldukları söyle
n 'yor. Bu namzetler arasına 
ftft Kazım paşanın ismi de 
k'l"Jlyor. intihap faaliyeti mu
tal ıekilde yOrOyor. 

Adnan 

HARP 
Olacak Mı? 

Dariilbedayi san'atklrları, epey urun aürecek bir re yazan: MÜ s o L I N i 
· · d .. n Ankaraya hareket etmiılerdir. Heyet, bütlln ka ro1su ıçan u y 1 K k ı fi · 'le meı~·• o an Cwnertesi nüshamızda okuyunuz 
ile seyahate çıkmıştır. a nız aça çı ar ı mı ı Kua 

r~rtuirul Muhsin Bey ~almlf!ır. J • l Suat Derviş H. 
Şarkta 1!1gİ1i.z1e~ 1!1 Halk Fırkasına Girmiye 
Casus Teşkilabnın iç Yuzu Talip Oldu 

Umumi harbin başlangıcından Yunanlıların Anadoluyu 

kada
r "AT 1 NA,, lngiliz casus teşkilatının mer· 

istilalarına • 
kez~ i~i: ıua te kilatı bizi birbirimize nasıl kattı? Bizim 

Ingılız c:a l 1 .ş casus teıkilitlarile naaıl carpıştı? 
diıwer dev et crın . i E 'k 1 ve a t k'latlarının faalıyet . ntrı a arı, ve 
Şarkta cas~s eş 1 

mütekabil entrıkalar. . . 
At

. fngiliz casus teşkılatının reisi 
Bütün bunları ına 

Mackenzie) anlatıyor. 
(Compton T A d 

Yakında " S O N p O S " a , 
okuyacaksınız. 

Suat Derviş H. dün Halk 
fırkası vilayet idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Beye müracaat 
ederek kendisinin fırkaya ka
bulünü istemiştir. 

Fransız Meclisi Tatil Edildi 
Paris, 1 (A. A) - Parla

mentonun içtima devresi ni
hayet bulmuştur. Mecliı yeni
den 5 mayıata toplanacaktır. 

Dün toplanan Şelıir meclisi bakalım geni plana ne diyecek? 
Bir hayli münakqa ve giirültüdcn sonra nihayet fs tanbul, 

imar programına kavuştu. Fakat doğruyu söylemek IAzım
gelirse bu, bir grogramdan ziyade belediye hizmetlerini 

gayri muntazam surette sayıp döken bir nevi iş muhtırası 
(Memorandom) dan başka birşey değildir. Umumi şeklilc de 
(Statik) tir. Hali hazmn muhafazasından başka birşey 
yapılabileceği ümit edilmiyor. Esasen programın kısa esbabı 
mucibesi bunu anlatıyor. Sağlam varidat esaslarına istinat 
edilemediği için Şehir meclisini memnun etmek ve kanuna 
riayetkir bulunmaktan başka hiçbir gaye ile bu programın 

yapılmadığı söyleniyor. Yani demek isteniliyor ki bu halimizle 
biz beı senede hiçbir esaslı ve yeni birşey yapamayacağız. 

' 
Ve anlatıyor: 

(Devamı 7 inci .sayfada J 

-Ruslar bize niçin " Damping 
11 

yapmıyorlar, Türkıyeye ucuz 
mal sürilp fiatları düşürmüyorlar? 

- Onlar mütareke senelerinde bize haraıolar ıöndererek 
Dampinı yaptılar ve fiatları epey düşürdlller. 
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so·N' PO'STA 

( Halkın Sesi ) DABILI Günün 

Senenin 13 Aya Dünkü 
Taksimi Ve Halk M· 

ısan 
Senenin on ü~ ay Gzerin
den teabitf için bir tqeb
büs var. Eauea baza 
Amerika bilkGmetlerl, el-
1evm ( 13) ay 6zerlnden 
çalışıyorlar. Bu te,ebbü
aün bizim it piyaaa•• 
üzerindeki tesirini atren· 
11tek için dün bazı klın
.eler le g~rüftillc 

Pandeli Ef. (Bakırköy, Hilr 
adam sokak 2 ) 

- Biz esnafız, böyle ıey
lere aklımız ermez. Maamafih 
aylann gün itibarile birbirinin 
ayni ölması ve bunu temin 
için de senenin ( 13 ) ay itibar 
edilmesi iyi bir fikirdir. 

... 
Filip B. ( Sirkecide Demir

kapı caddesi, 47 tüccar ) 
- Ne diyeyim ben, bunu 

hiç düşünmedim ki. Ticarette 
insan bunları düşünllr. Fakat 
işi yerinde ve başı rahat olursa. 

* Mihal Ef. (Bakırköy, Kız-
taşında 71 ) -- Ben aylıklı bir adamım. 
Sene ( 13) ay oluna bir ay 
kazanacağız ve bu ayda da 
bedavadan Dl&af alacaiız. 
Ne iyi. 

• 
Kamik Ef. ( Sirkeci, Sana-

ıaryan han 42 numarada toptan 
iplikçi) 

Ayın dlSrt hafta ve 
ıenenin de ( 13 ) ay olması 
muameJibn dliz~nce yüril
mcsi11e yarar. Haftalık tedi
yatile allkadar olanlar için 
bunun kolaylıklan daha ba
rizdir. 

• 
Komiyos B. ( Sirkecide Dc--

mirkapıda 48, toptancı tüccar) 
- Ben bu meseleyi 12 sene 

evvel düşündüm. 

- Evet; 
- iyidir. Ben f($yle dü-

tündüm: Her ay 28 gün; her 
ıene ( 13) ay olacak. Bu ter
tipte günlerin tarilıi malüm 
olur. Meseli: Pazar martta ne 
günler düşüyorsa nisanda da 
ayni günlere dü,ecektir. Bo
noların cumalara isabet etme
mesi ve saire noktasından 
bunun faydaları çoktur. 

Mağazaların müstahdemin 
maaşı noktasından biraz ı:arar
ları olur. Bir amelenin 1ı1aa
jtndan iki gün eksik oluyor 
diye birşey eksilmez. 

Balıkları 
Halk Arasında Bir Hayli 
Muziplikler Oldu, Te
laşı D::ş : nler Bulundu 

Bir nisan olmak mlnasebe
tile dün halk arasında birbi- . 
rini aldatan, gafletten istifade 
ederek birbç yüz lira borç 
vurmak istiyenler bir hayli 
yekun tutmuştur. 

Daireler ve memurlar arasın-
da da bu nevi aldatmalar ol
muştur. Mesela İstanbul ticaret 
müdüriyetine telefon edilerek 
Hayvan borsa11 baytan beyin 
vefab haberi verilmiş, cena-
zede bulunmak için beyin evi
ne koşanlar aldatıldıklarını 
anlamışlardır. 

Reislerı Ankarada bulunan 
Kunduracılar cemiyetine de 
telefonla bir azizlik yapılmış-
br. Reis Salih Beyin sesi tak
lit edilerek henilz AnkaraJan 
geldiği, !dare heyeti topla
narak izahat vereceği ve 
akşam tireni ile döneceği 
bildirilmiştir. Aı:.ı, reislerini 
karşılamak Ozere Haydarpqa
ya gitmişlerse de bittabi kim-
seyi bolamamıtlardır. 

Kalp Paralar 
Sahte 25 Kuruşluk 

Sürenler T utu!du 

Unkapanında simitçi Adem 
ve Mehmet isminde iki kişi 
..Jıte 25 lmruşluklan llrerken 
yakalanmıtlardır. 

Bunlann nzerinde birkaç 
sahte (25) kuruşluk bulunmuş-

tur. 
• 

Mahlul ihtilafı 
Evkafla Maliye Bir 
Türlü Anlaşamıyorlar 

Son zamanlarda Evkafa bir
çok mahlüller haber verilmiş
tir. Fakat Defterdarlık . kanu
nun metnindeki ( Mahlüller 
hükumete fotikal eder ) tabi
rinden istifade ederek bunlann 
maliyeye geçmesini iddia et
mektedir. 

Evkaf id"Jresi de Öt'!denbe
ri mahlfıllerin Evkafa geçtiği
ni ileri sürmektedir. Bu iki 
idare uyuşamadı&• takdirde 
ihtilafı Devlet şurası hallede
cektir. 

Müntehibi Sani Seçil- Hırsız 

G•• d B• kPaşa un e ıtece Zade 
•• 

mesiUç 
Sandıklann Başında Duracak Müfettiıler, 

Y ardııncılan, Ve Yedek Aza Seçildi , 
Sandık Yerleri Tayin Edildi 

lstanbulda mf1ntehibi sani ıeçilmesine 8 nisan çarşamba 
gilnü sabahından itibaren 10 uncu cuma günil akşamına 
kadar devam edilecektir. Mülhak kazalarda intihap ayni 
günlerde yaptlacakbr. Yalnız Y alovada mtlntehibi aani sc-
çilınesine dün başlanmıştır. Rey sahibi (3200) kişi varclır. 
ve (29) müntehibi aani seçeceklerdir. Erken başlanması
nın sebebi de köylerin dağınıkbğıdır. 

Teftiş heyeti dünkü içtimaında İstanbulu (10) intihap 

mıntakasma ayırmış ye müfettiılerini de kur'a usulile seç
miştir. Halk fırkası vilayet merkezi de bu müfettişlere 

yarclım edecek olan zevab hazırlamıştır. Her mıntakaya 
genişliğine göre bir, iki yardımcı müfettiş intihap edil-

miştir. {10} intihap mmtakasile buralara fırka heyeti ida
resile heyeti teftişiyeden ayrılan müfettişler 11rasile şwılar-

dır: 1 Eminönü: Himit Bey, Belediye müfettişi umu
miai Tevfik Bey, 2 Fatih: Samih Bey, sabık belediye 

müdürU Kadri Bey, 3 Bakırköy: Ali Rıza Bey, Kimil B., 
4 Beyoğlu: Esat Bey, Yusuf Ziya Bey, 5 Beşiktaş: Necip 

Bey, Ihsan Namık Bey, 6 Sanyer: Necip Bey, Celil Bey, 
7 Kadıköy: Safiye Hüseyin hanım, Suphi Bey, 8 Üsküdar: 

Salah Cimcoz Bey, Abdurrahman Naci Bey, 9 Beykoz: 
Hüsnü Bey, sabık belediye mildürll Habip Bey, Adalar: 
Rüknettin Bey, Nakiye Hamm. 

Sandıklar Va MUntebibi Sar.Her 
Eminönft mıntakasında (26) sandık bulunacak, Ye (181) 

müntehibi aani seçilecektir. burada (25229) rey sahibi 
vardır. Diğer mıntakalarda sırasile dercettiiimiz rakkamlar 
bu vaziyeti ifade etmektedir. Fatih (31) sandık, {43110) 
rey (337) müntehibi aani, B ... kl\y (9) andık (5629) rey (45) 
milntehibi sani, Beyoğlu {22) ı aandık, (42646) rey (329) müntc-
hibi sani, Bqiktaş (9) sandık ( 13248) rey ( l l 3) müotehibi a-

ni, Sanyer (17) sandık (6088) rey, (47) müntehibi saııi, Kadı
kay, (15) sandık (11184) rey ve (91) münte~bi UDİ, Üsküdar 
(21) aandık, (13775) rey. (126) müntebibi aani, Beykoz (9) 
aandık (5323) rey, (49) münfehibi imli, Adalar (4) sandık 
(1858) rey, ve (15) müntehibi Hni. Mülhak kazalardan Çatalca 
(78), Kartal (30), Şile (30), jSilCvri (47) müntehibi sani çıkara
caktır. Müntebibi sani ,Wtcyıi nısanın altıncı günü ilin 
edilecektir. 

Haydar Rifat B. 
Hapisanede bulunan avukat 

Haydar Rifat beyin müddeti 
bu ayın (28) inde hitam bu
lacaktır. Haydu Rifat Bey 
bayramdan evel tahliye edi
lecektir. 

Tek Taksi Olmıyacak 
Dahiliye vekileti belediye

nin tek taksi nizamnamesini 
kabul etmek için yeni bir 
kanuna lüzum görmektedir. 
Binaenaleyh bu meselenin 
,imdilik kalmHı ihtimali vardır. 

Muhterem Efendim 
İstanbulda Kulaksız zade 

Ahmet Celil ve mahtumlan 
' Samsunda KuJaksı:ı. zade İbra-

him Kenan biraderler şir1ceti
nin balen Şişmanoğlu lspiro 
Ef. ye henüz vadesi bulül et
memiş olan 0000 lira borcun
dan başka hiçbir ıirket ve mü
esseseye habbei vahide borcu 
kalmamış bulunduğunu tevec
cüh ve itimatlanm kazanmış 
olmakla müftehir bu!unduğu
muz muhterem müşterilerimize 
arz ve iblağ için gazetenizin 
tavassu~unu rica eyleriz efendim. 

Her ılü tlrket namına inısa vu'ıaa 
mezun tUreklda 1 KENAN 

Kadıköy Gazinolarını 
Haraca Kesen Şık 
Hırsız Yakalandı 

Son zamanlarda Kadıköyün 
bazı otel ve gazinolarına da
danan bir palto ve şapka hır
sızı tutulmuştur. 

Adı Fuatti!". Kısa boylu, sivri 
sakaU., gayet temiz giyimli
dir. Kendisine paşazade !PÜSÜ 

vermektedir. Otel ve gazinol.2r 
esasen kendisini tanırlar. Ve 
pek çek ta pa.rumı almışlar
dır. 

Hırsızın yakalanması fU 
sur etle olmuştur: 

Fuat, gazinolardan birine 
paltosuz girmiş, fakat palto 
ile çıkmışbr. Zeki g .. rsonlar
dan biri bu işin farkına var
m11, sesini çıkarmamış
br. Az sonra gitmek için 
kalkan palto sahibi feryadı 
basınca mesele meydana çık
mış, Paşazade Fuat yakalanmış-

tır. Şimdiye kadar yapbğı birt;ok 
hırsızlıklan itiraf etmiştir. 

Zabıta Vak' aları 
Beşiktqta, Hasfınn cadde-

sinde oturan haremağalarından 
Sadettin aiıının evinde kiracı 
polis memuru Ahmet Ef. Sa-
dettin ağanın 4000 liralık mü
cevherlerini almak zannı ile 
tevkif edilmiftir. 

Ahmet Efendi, o giln ev-
den çıkmamıf, ıonra kapıyı 
açık bırakarak polis merkezine 
gitmiş, evin soyulduğunu haber 
vermiş. Polis ev sahibini ha-
berdar etmiş, ev aranmıı, 
mücevherlerin çalındığı anla
anlaşılmıştır. O gün Ahmet 
efendinin bazı odalan karıı
tırdığım komşular görmüşler
dir. 

• Sangüzelde oturan Ayşe 
Hanım bir alacak meselesin
den komşusu Fatma Hanımı 
bıça1da yaralamış, tutulmuştur. 

* Kuzguncukta Fuat Bey ecza 
fabrikasında kazan patlamış, 
uatabaşı Fist, kazan tamircisi 
Turhan Ef. ler ağır surette 
yaralanmışlardır. .., 

HaCJ Bekir aparbmanının 

kapıCJsı Hüseyin ağa, ayni 
aparlımanda oturan Muhittin 
Beyi dövmÜf, adliyeye veril
miştir. 

l 
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' 

Şehir Meclisi 
Dünkü T oplanışındl 

Neler Yaph? 
-- .. 

Şehir mecliai dün eaat cı:,.. 
toplandı. Son alelidc ve ıı ~ 
fevkallcle celaeluine ait --
ta•vip ecUlcli, sonra ~;.. 
geçildi. Bazı naya iz:in ~eril bl' 
Müstahdemin talimatnamdl~__.,, 
lediyenin yaptıracziJ pz ~ 
ları hakkındaki teklifler rD ~ el' 
kaydile ruznameye alındı, "° 
menlere havale edildi. 19'1 

Muhittin Eeyin ha:tırladıt' 
aenelik belediye programı ".-fi 
datıbldı. Progr:ımın gelecek:;; 
de müzakere edilm ·.si kar .. 
brıldı. Yarım aaaUik 
istirahatten aonra tekrar t~ 
Janıldı. Da~nıi encümen rciıi 1ul 
fik Bey bütçe hakkında iı'" 
nrd.i. Belediye ve id~rei h-' 
aiyenin beş aylık mııvakkat ~ 
çeai tudiktcn ıcç geldiği _. 
daimi encümence lıaxırlanall ~ 
evelce azaya dağıtılan t• 
bütçesinde tadılit y lpılcbl"' 
a5yledi. 

Karaağaç bütçesi hazırb•:;: 
dıA1 iç:n S,üt~enin bugün .. ti 
kere edHemiyeceğ n i de il' 
etti. Muammf'r B. bütçe enciİ:; 
ninin aa. lhiyetini sordu. T6 ~ 
Salim Pata içtimaların ~
yap;lmuından tikiyet etti. ~ 
lecek pertembeye toplan~ 
teklif edilen Mecluın pa:r.ar '; 
nüne toplanmuını teklif etti- I 
teklif kabul edilerek uat 1' 
celae taül edildi. 

lskAn Tasfiye Kanuni 
lak.in itlerinde tasfiye kaJlttJ 

teblit eclilmiftir. Bu kanuna~ 
metruk mallar kimden ;,,prJ 
olur•• olaun tapuya rapted" 
tir. Adi lakin derecea~nde 111 

için borçlananların %em itleri . JI 
riye olunacak. para •ereralP~ 
paraları iade edilmiycceJrtir. ;. 
t.ihkalu olan mulaacirler üç kıl 
takaim edilmişlerdir. 

l - Mal almayanlar, 2 • t4 İ 
kının aOlaClDG alanlar, iki '~ 
•Ünü alanlar, birincilere ( 3) j, 
kuponlu istihkak puslau, iklıt ~ 
re ikinci ve üçüncü numaraJ~ 
üçüncülere (3) lincil aıra ouı.n 
iatihkak kuponu •erilir. 

Bir, l!isan Bahgı 
Şehrimizde intiF eden R~ 

Anekaartitoa ıaze .. eai, RuıfS ti 
Besaraby, ?l i,gal içil' kıtaa~( 
emir verdiğ:ni yazmaktadır· ' 
nun bir, niaan lltifesinden ib 1~ 
olc!uğunu kayda elbetie ki (uJı 
yoktur. 

TUtancUlere Yardım 
Heyeti vekile dün topl••~ 

tr.tiln<'Ülere yapı ~cak ~ 
esaslarını m~ukere etmiıtit• 

ltalyan TalPbesi ti 
Düa telarimize ( 27 } lı-J 

darülfünuıalmu gel"Iliş~ 

1 L-_S_o_n_Pı_o_s_ıa_'_n_ın __ R_e_sı_·m_lı_I~_i_k_a __ Y_e_sı_·: _____ R_a_z_a_r __ O._l_a_R_a_s_a __ n_B_._~-A_merilra Reisicümhura 

l : Matmazel NeUi - Reiaicümbur Haz
retleri, ben Hasan beyin tercUmamyı"l, huru
runuzda bulunmama mhaadenai rica edenııı. 

2 : Misler Huver - Hasan beye tarafım
dan t.o -unu:- bakalım, Amerikada ne görüyor 
v.w ekmk bulduğu nedir? 

3 : Hasnn B. - Efendim, Amerikada ka
fa var düşünüyor, kol var çalışıyor, el var iş
liyor, bi~ Yatr, fen var. hiin« Yar, herşey VM. 

bitfe1 
4 : Hasnn B. - Amerikada ya~ıi eti1" 

yok. Miisa~de ederseniz onu da. 'ry 1 
AmerikaG. uyok,, yoktur efeadını 



"l<antervil tatoıu hortlağı" 
iımindeki edebi tefrikamız 
bitmek lizeredir. yerine genç 
ve pek maruf Fransız mu· 
harirlerinden "Paul Mo
rand" ın: 

Türk Gecesi 
isminde büyük bir hikiyesini 
nefredeceğiz. Maruf edip, 
bu eserinde, mütarekeden 
sonra lstanbulda geçirdiği 
bir geceye ait elim bir ha
brasını anlatıyor. Ba eserde 
heyecanla bir maceradan baş· 
ka. ecnebi gözüyle görülen 
lstanbula ait mümtaz la\·ha
lar ve tasvirlere de tesadüf 
edeceksiniz ve büyük Milll 
tefrika mızı neşradeceğimiz 
güne kadar, bu canlı eser, 
sizi her gün tatlı bir cere· 
yan ile sürükliyccc!..-tir • 



ÇOCUK 

I 
SAYFASI 

MerakEttinlıMi? Bahar Oyunları ~' ~~Y_E_N_f~B~IL~M_E_C_E~M_l_z~~J 
Tren, Döneklerde 
Niçin Raylardan 

Fırlamaz. 

Bir tren dilmdüz giderken 
dönemeç yerinde birden dönün
ce nasıl oluyor da yine düm
düz gitmiyor ve dönüyor. Bel
ki buna cevap vermek için 
tekerleklerden bahsedeceksi
niz. Freni sebep olarak gös
tereceksiniz. Fakat en birinci 
ıebep nedir, biliyor musunuz? 
Bu döneklerde dışarıya gelen 
rayın yilksek yapılma.ı. De
miryolu yapılırken mühendisler 
döneğin yuvarlakhğına göre 
dışardaki rayı yüksek yaparlar. 
Bu yükseklik trenin rayadan 
aynlmasına ma_ni olur. Tren 
hiçbir ıey olmadan döner. 

Aman Ne Tuhaf 
Nedir Acaba? 

. 
Bir gün Feriha mektepte 

'iğleden sonra teneffüste 
den çalışmak istiyordu. Hal
buki dersaneler kilitli idi. Ne 
yapsın? Aklına birşey geldi: Gi
dip mektebin müzesinde çalış-

mak. Hemen koştu bir san
dalye alıp köşeye çekildi, ça-
lışmıya başladı. Hava güzeldi. 
Bütün çocuklar bahçede oy-
nuyorlardı. lçerde ıes seda 
yoktu. Feriha dalmış çalışırken 
birdenbire bir gürültü duydu. 
Etrafı.na baktı, kimse yok. 
Aklına binbir fena şey geldi. 

Hemen yerinden kalktı. Ev
veli mumya kutusunun başına 
gitti, dinledi, hiç ses seda yok. 
bir de başını çevirince ne 
görsün. Köşedeki iskeletin kol
lan, bacakları oynuyor. Etrafta 
da hiç kimse yok. F erihamn 
ödil patladı. Fakat çok ta 
merak ediyordu. Korka korka 
iskelete yaklaşb. Meğer iske
letin arkasına bir kedi sak
lanmış iskeletle. oynayıp duru
yormuş. Feriha kediyi göriln
ce kabkahalaı la gü1mi) e başladı. 

1 Müstehzi Çocuk 

Bu çocuk bugün dünyanın 
en methur çocuklanndan biri
dir. Hele ıiı;e, neden meş
hur olmuş söylersem şaşarsınız. 
Bu çocuk ağlarken okadar 

. giizelleşirmiş ki, görenler ba
yılırmış. Bir ressam bu çocuğa 
rasgelmiı, resmini yapmış. Bir 
ıergide teşhir etmiş. işte o gün 
bufiln bu çocuk her tarafta 
meıhurdur. 

Bahçede Veyahut Kırda 
Oynıyabileceğiniz 

Oyunlar .. 
Artık bahar geldi. Şimdi 

vaktinizi daha çok bahçede 
geçirirsiniz. İşte sizi tatlı tatlı 
oynatacak bazı oyunlar. 

Halka Oyunu 
Bu oyun kaydırağa çok 

benzer. Her çocuğun elinde iki 
üç tane veyahut daha fazla tah
tadan veyahut telden yapılmış 
halkalar bulunur. Yere bir o
pa dikilir. Çocuklar istedikleri 
bir uzaklıktan ellerindeki hal
kaları atarak bu sopaya geçir
miye uğraşırlar. 

Her çocuk sıra ile atar. 
Oyunun ıonunda kim en çok 
halka geçirmişse oyunu o ka
zamr. 

Maniah Yarış 
Tıpkı koşma yarışı gibidir. 

Yalnaz çocukların önüne koş
malanna mani olacak bir 
şeyler honur. Çocuklar bunlann 
üstünden istedikleri gibi geçer
ler. Tabii koşunun ıonuna 
önce varan oyunu kazanır. 

Bu manialardan bir tanesi 
Mesela bir bahçe sırası olur. 
Çocuklar isterse UstUnden at
larlar, isterlerse altından emek
liyerek geçerler. Bir tanesi 
meseli kağıt, kalem olur. 
Oraya gelince çocuk evvelden 
hazırlanmış bir cümleyi yazar, 
imzasını atar. Bir tanesi me
ıela iki tarafı açık bir çuval 
olur. 

Çocuk bunu isterse başın

dan geçirir ayağından çıkarır. 
f sterse aksini yapar. Gayet 
gülünç olur. 

Kulübümüze 
Aza Olunuz 

Rozetlerimiz Geliyor 

.._ 

··~ . . • ~ •. ""-.ıa.·~· .... ~ 
BU BİLMECEYİ HALLEDEBİLİR MİSİNİZ? 

Bu haftaki bilmecemiz şudur: Bir kurıun kalemi alanız. Herhangi 
bir yıldızdan batlıyarak 14 tane mü.stakiın hat çiı:iniz. Yalnız bu 
hatları o ıurelle çizeceksiniz ki yalnız iki beyaz yıldız ortada kalacak 
ve bütün diğerleri dııarda kalacaktır. Çizgiler yıldızların üzerinden 

geçebilir. Bilmeceyi hallettikten ıonra gazetemizde bilmece memurluğuna 
gönderiniz. Doğru hallcdenlerden yüz kişiye 50 liralık hediye verilecektir. 

ÇOCUK ŞİİRLERi ] 

GÖRÜNMIYEN KÜRK 
H ALKu 

(Geçen haftaki nushadan mabalCf) 
Teni bomboş bir bohçayı 
Açar açmaz vükeliyı 

Ansızın bir hayret alır 
Oldukları yerde kalır. 

Teni tulup sai clile 
Der: -"Ef~ndim güle güle 
Bu kıymetli kürkü kullan, 
Bir misli yok bunun, inan 
Ne bir Acem halıı:nda 
Ne de vezir yalısında ~ 
llöyie cana yakın renk var, ~ ı 

Bunda hem renk, hem ahenk v~. 

Vezir görmüyorum deH 
Rezil olacak herkese 
- Görüyor musunuz., diye 
Dönüp sorar bir düzüye 
Maiy~ti der ki: • "Evet, 
Bu ne san'at, ne marifeti" 
Baflnr aul oyun şimdi; 
Terzi de eler: • "Soyun timdi 
Sana Bursa ipekindcn 
Bir de mintan ıetirdim ben, 
Haydi bunu riy bakalım 
Sana venin büyük çalım!,, 
Ve:r:ir, bu kan içen ahmak 

KAPLUMBAGADAN 

MASALI 
Birer birer soyunarak 
Giyiniyor gibi yapar. 
Terzi de önünü kapar •• 
- "Bak ıu şal da Lahur ,ah 
Nakııları hurma dalı. 
Samur kürke çal yakışır •• 
Al sana bir aırma çakşır 1 ,, 
Ve en sonra kürk a-iyilir, 

Zulmeden ne görebilir. 
Kapanınca atlas bohça, 
Kalır vezir de don paça," 

Terzi, vezir taslağına 

Der: - Hüküınet konağına 
Gidip makamına otur 1 ,, 
Ve:r:ir bıııile der : - Olur ... 
••• Koca veziri sovunmuf 
Gören halk der: - "Bir odunmlıf 
Meğer bizim efendimiz, 
Naaıl ona baı eğdik biz.? ., 
Verip bir anda başbaşa 
Veziri tutarlar tafa, 
Sonra zincire vurulur, 
Bir zmdanda boğdurulur. 

Emin Rel't!JJ 

su iÇEN HAYVAN 

SON POSTA kulübüne yazalınıı 
olanlara vereceğimiz rozetlerı 

Avrupaya ıımarlamıttık. Onun 
için timdiye kadar recikti. Bu 
ıünlerde rozetlerimiz ıelmek 
nzeredir. Yakında kulübümüze 
aza yazılanlara rozetleri verile- 1 
cek, hüviyet kartları 1rönderilecek 
ve gaz~emidn bu auya mahıuı L.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
olarak temin ettiği yardımlar 

bildirilecektir. 
Kulübümüze aza yazdınız. Ku

lübümüze yeniden yazılanların 
laımleri fUnlardırı 

Edime S;;an'at mektebi 85 Mehmet 
Rahmi, Çemberlitat muhtelit orta mek· 
tep 167 Sami, Vefa orta mektep 532 
Hamza, Şem•:.ılmekAtip ıınıf 7 No. 107 

Remzi, Şemılllmeklltip aınıf 7 No.IS Bedri, 
Zonguldak Dl?:dar zade Rifat B. mah
tuuıu Hikmet Rlfat, Zon~ldak Dizdar 
sad• Rlfat B. kerlmeal Muzaffer, Kadın 
berber ıalonu Beyoj'lu Yeni ycıl No. 
116 Mustafa, Galatuarary llnıi aınıf 5 
ıube 4 No. 323 Hlkmet, Gebze teni 
SuJeyman Ef. mahtumu fallı, Pertevnl-
1.ı erkek llH•i aınıf 4 Hllaamettln, Ke
mal B. ılneması Ali Ef. mahtumu Mua
tafa Ali, Gelenbevl orta mektebi 481 
Cemal Ahmet, Ankara Cebeci Tekin 
B. mektebi ıınıf 5 Cavft Ned·m, Saman• 
paı;an Sakarya mektebi ıon ıınıfta.a 
127 Veli Numan, Gelenbevi orta mek
tebi 251 Muetafa, Pertcvnlyal liıeai 74 
Ahmet Enver, lıtanbul ltalyan ti
caret mektebi talebeılnden M. Suat, 
htanbul ltaJyan ticaret mektebi tale
besinden Ahmet Hüıamettln, Be
yaı:ıt Kandilli ıokak N. 12 Emin, 
Fındıkla •iiı;el un'atlar akademiıl 
aflt kıamı 1770 Ihsan, A. E. O. mek· 
tep aınıf S N. 111 A. Hanıdl, lı:"'lt 
orta mektep 11nıf 1 tube S N. 287 Şe
kfp, İzmir Reıadlye orman dalreal 
~· 1013 Ali Hiaa, lzmlr Rqadlye orman 
4alrul ltmall Halbl Beyler •• Haaıa. 
•v. 

Burada gördnğtlnllz kaplumbağa, bildijiniz kaplumbağa
lara benzemez. Bunlar çok büyük olurlar. Sonra develer 
gibi günlerce susuz yqıyabilirler. Uzun yollar geçerek 
bir nehir veya auya aiderler. Orada bol bol ıu içerler. 
Sonra ormanlara çekilir, günlerce ausuz yaşarlar. 

O vakit ormanda yaşıyan yılan, kertenkele gibi hay· 
vanlar bunlara mwsallat olur, ve yakalrlar, kabuklarım 
deler, içinde sakladığı suyu içerek __ raşarlar. 

Hayvanlarm ae tuhaftan Yar deiü mi? 

Bilmecemizi 

Yıldız 
Bilmecesi 

iki hafta evvelkJ yıldız bllmeceml· 
zln doğru şekllni yukarıya basıyoruz, 
luırilerlıniz içinde doğru halledenleria 
iıimleri ve kazandıkları hediyeler aıa
ğıya yn.ılmı~tır. Taşrada bulunanların 
hediyderi posta ile göndcr:lmittir• 
lıtabu da bulunan kariler cumarteıln
den it .bnrcn öileden ıonra ldarebano
min uğrıyar<ık hediyelerini alabilirler: 

Vefa lm:ıın Mes'ut ıı;okalt N. 5 F;;at
ma Perihan H. b'r şişe levanta, Düyu· 

nu umunı:yc civan Sclvill meıcit Kemer 
ıoka!i N. 20 S:ileyman Ef. Bir kutu 
ıeker, Ant{arn erkek llıesl N. 706 
Fethi B. bir roman, 1.tanbul 21 inci 
ilk mektep muallimi Lem- H. bir 
ipek mendil, Ankara orta mektebi N. 
294 Ra~p B. b:r kitap, Ankara Dumlu
pınar mektebi N. 397 Fethi B. bir kutu 
'eker, Ankara btaayorı hareket ıaklrdl 
MJammer B. hemtireıl Kadriye H. bir 
kitap, Çen.elköy askert orta mektebi 
ıınıf 8 N, 3886 Salt B. bir dolma kw-
9un kalem, İstanbul kız orta mektebi 
N. 422 Meıiyyet H. bir kutu teker, 
Urfa ıllvari alay 5 imamı oğlu lımet B. 
blr kitap. 

Albüm Kazananlar 
Adap.uan Park kartıaı Peruklr Yu· 

ıuf uıta yanında Mehmet, lıtanbul 
Şemıı.ilmek!tip N. 9S Ştnaıl, İı:mir 
Kar91yaka Mefharet ıokak N. 22 Yuıuf 

Ziya, Adoına liseai ıınıf 9 N. 235 Salt 
Özcan, Ankara llıeıi ıınıf 4 N. 187 
enver Ömer, Nitantatında kız orta 
mektebi ıon ıınıf 480 Zehra Ali, Soma 
helvacı Nulf B. kerimcai Ane Nihal 
Beyler ve Hanımlar. 

Kitap Kazananlar 
lstanbul Kariyei Atik Ali camii ıokağ-ı 

N. 4 Ümit Cemıl, Ankara llıeal 
aınıf 1 ıube 2 numara 289 Orhan, 
Konya lisesi 567 Kiıım 1 Adana 29 
Teşrini evvel mektebi talebeıinden 184 
lhaan, Edirnckapı Mediha ault~n mahal· 
lesi Kepekçi r.okak Oııman, Ankara 
lamel pa9a ilk m< ktebi ıınıf 3, 68S 
Nermin, Ankara erkek llıcsi 137 ŞUkril, 
Orta!töy Dereboyu No. 1'27 Sıdıka, Ş(fli 
Oınıan bey Muıtafa Tonıuç, Koııya 
Türlt ticaret bankau MuhHeboclal 
Haydar B. oilu AgAh, Ankara BüyUk 
erkl.u harbıye onuncu ıube yliJ:batı 
Şıikrü 8. oğlu O\tay, Eıkitehlr liaul 
sınıf 2, 89 Mehmd Refik, Göztepe mek-
tebi ımıf 4 Hikmet Rıza, Eyüp Eıklyenl 

Balıkçı bakkal No. 19 Nihat, lı:mlt orta 
mekt.ep 155 Sabahattin, Erkek U.eal 
ıınıf 31 226 Tevfik, Ankara orta mektep 
2S8 Adnan, Balıkesir belediye doktoru 
Ahmet B. kcrimeai Mcllhat, Be9ikt&f 
Ortabahçe Hattat Tah&ln ıokak No. 
44 Orhan, Alman ticaret llıeal Bedi 
Ziya, Yoırat Ciimhuriyet mektebi 
:l62 Bedri Yıldırım, Nafia batk~tlbi 
Mehmet B. kıu Perihan, Turrutlu M. 
Uivi, Üsküdar erkek orta mektebi 
227 Oıman, Koıraman Tartan ı;ade 

Muıtafa l.ail Beyin ojla Yükael, Ala· 
tehlr Müftü ude Mehmet Hallı, Bolu 
orta mektebi aon aınıf 85 Nurettin Seza 
E~yler ve Hanımlar. 

Maktupluk KAgıt Ve Zarf 
Kazananlar 

Salihli merhum eczacı HU.eyin B. ke
rlmeal Nurhayat, Aydıada Aydın mat· 
baaaı mllrettip muavini Ahmet Faik, 
lı:mir Aydıa ıtmendUer kumpaoyaaında 

ki.tip Ahmet Şevki, Aydın ıümrllk 

önllnde berber All, İzmir Odun pazan 
No. SO Nihat, lzmlr Şehitler Tayyare 
parkı mabeme depo makfnhtl Necmet
tın, Tqkıtla alay 5 tabur 2 bölük alb 
Saklp, lıı:mlt Ana mayin rrupunda Mu· 
hlttln, HadımklSy Ali Haydar Beyin 
kardetl Edip, Bandırma Bahriye oteli 
ktıtibl H. Ziya, Elkitehlr KöprU Uıtil 
nlhııune lokantaaı Nuri Hilmi, Eakltehlr 
doktor Galip B. neıdiode Arif, Kn.ıl
toproık ilk mekt"P Samim, lierranı.a 

kunduracı Sıtkı, Ankııra Hakimiyet 
mektebi 11nıf 4 Mesrure Ziya, Sallbll 
avukat Hayri B. kerimeıl Saadet, Edir
ne Balıkpazan kahveci Ahmet B. ve 
Hanımlar. 

(Arkuı vu) 

Hasta Kız 
18 yaıındıı bir haa· 
ta kızın ajzından 

Hasta, sarışın çiçeğim 
Henüz 18 yaşındayım 
Oynanm fikrimle gündüz 

ve gece 
Ölür kalbim hergün, her gece 
İnlerim bütün gün saatlerce, 
Dedim bir giln bu sıkıntım 

ne? 
Anlamak isterim, bu çekti

ğim ne? 
Allahıma karşı g-iinahım ne?r 

Hikmet Ytıkup 

HAFTADA 

BİR GON 
~ 

Halledenler 

Kaz 
Bilmecesi 

Ilı 

. ~ Ilı 
On bet ıOn nvelkl ııU.lı'~ 

kaz reamlnl bulup boyama bllsO d~ 
halledenlerfn lalmlerl ve kaı•P 
hediyeler atafıda yuıhdır. lıtf.: 
bulunanlaıj Cumartealnden itlblfC f 
den ıonra ldarehanembe ul1' 
hediyelerini alabilirler: 111,~ı Ankarada Gui ilk kır: ~ 
aıoıf 2 numara 98 Süheyll fevsl <j 
bir kitap, Ankara Uluc.anJıır ıl 
Abbaa mah~lleal Ulukııpı codd• lıi' tlı 
94 te Muammer H. bir albli111t ~ 
22 inci mektep 178 Niaht B. bir11;.J 
ıeker, Ankara Gul ilk mektep .,ı1~ 
178 Oıman Zeki Bey bir dotaıa 

~e~ 1r 
Birer Kitap Kazanan a"' 
Ankara Erkek Hıeal 76 Nc•1rs ~ 

kara Climhuriyet mektebi ııııjı .. 
317 liuammer, RobertkoJle 1 fi' 
leyman Ne,at, Pertevnlyal il•''~ 
74 Enver, İatanbul Erkek llıeal "'• 
Sabahattin ZUhtU, Alemdar '1, 
Zeynep ıultan ıokak No. 29 lı 
Demir Ay, Amavutköy 25 inci ll /. 
tep No. 27 Ömer HillnD, baılr /. 
tiuıendlfu kumpanyaıında kltlp ~ 
Şükrü, Çapa 31 inci l!k mektep t 
Muhittin, İzmir R~9adiye ~r~ 
ıokak No. 23 Cenrlı: Tahir, 
lntaat heyeti relıi binbatı ~ 
Beyin oilu Sabahattin Faik, 
bul ŞemıUlmekltip 95 Şlnaıl, 
lenbul orta mektep 508 Orh•D s; 
tin, Ankara Mevcut mahalleal fder e- di 
ıokak No. 1 Muauez Sami H . .,elllr b 

Birer kart Kazanan ~ d 
Pertevnlyal llıeıi 171 Hli•'ısı/ı d 

latanbul Kız orta mektebi soı; 
Rli9tü, Betlktaı Muradiye ,1. 
ıokak N. 34 İbrahim, Edirne 1ıer el , 
SalamoıılBeyln oilu Rlfat Bahar'ıJI' 
berlltııt orta f mekrep 149 Cc: pt 
Kıı; orta mektebi 147 Hailde, çeı11 ı 

1 
., 

tat orta mektebi 93 Nejat, ııtı1 fli 
Tur•~ mektebi •ınıf 5 N. 259 ~ 
Hilll, Suzan, Erenköy ku liaul 

1 Ali, Nlfantaıı ka orta mekteb ,1 
Dürrlye, Ey(ip 37 inci ilk mekteP 1, 
N. 513 Mevhibe Kbım, Adan• ,.lı 
komiaeri, kerlmHl ŞQlaao Halli, 11 r 
rada Ulucanlar Anafarta mahalle ı'' 
Nimet, Ankara Mürur! mahalleıl t.I 
kız sade ıokak N. 50 Alt, fatllı C 
..Wumeaçit N.1\0 Seniha, Ank1j 
puan Kule ıaati kartııında ı"ı 
Hamdi Ankara Koyun paııan e ıı"'. 
Moiı, Mcrıin CGmburiyet oteli 11~ 

A. Nihat Naıllll lı bankua muh•~,ll 
Vahdettin Beyin ovlu Akylls, G , 
orta mektebi 251 lıluıtafa, Mall'1',I, 
kert llıeal 2669 Ali Behçet, ;::? 
llıeai ıınıf 9 7'4 M. Tank, ıi 
hamam caddeal No. 15 Sacide, f ~ 1 

Cümhnriyet orta mektebi aJP1 
1 

Bekir, Kadıköy Tatnıerdlnn N•:t'~ İ 
No. 6 R. M., Yilklek ticaret nıc ııl 
Retat, Ni9antq kız orta mcktt. 
Zehra, Be9iktaş 19 uncu •elıl'{J 
Orhan, Boıantl ilk mektep ıı~11,
Vedat, İzmit orta mektep 155 ,, 
tin, lzmir Kar9ıyaka Ankara oı 
aınıf 5 207 Hamdi B. ve H.lar. 

Küçük 

~f 

Bu ldıçüdlk kız,dfin~a~~~' 
tiyar kızlanndan biridır~o 0 
bir sinem rtistidir. f{d }atldJ 

para babanızın kazan tJ ~ 
çoktur. . 91 ' 

Bu reaimde onu bı~J10I. 
ye tavıanı gibi gö ,.ıc' 
Şimdi Hristiyanlann P ~ 
bayramı vardır. O da E' 
ye elbisesi giymiştir. 



Akalliyetlar Ve Türklük 

1• Geçenlerd• . ti 1 
1YeU h "' ın far eden aka -

Z:ilrı :~kk a~kı~daki bir yazı na
ketiııı· d •tınıı celbetti. Memle
bııl 12 

e fikirlerden ziyade t•· 
ara l"k 

bıGJıiın \~ a gösterilditi cihetle 
bu file ır yaraya temaı eden 
ıaı b' re herkesin likayt kaldıj'ı· 

ır ke d Fik . re aha mü4abede ettim. 
1 rınl fi uau· . etra ıca izah eden 

et ıın dıyor ki: "Memleketimiz· 
' •kalli ı · t.k·ı b" Yet er kendilerine mü .. 

ı ıre ·ı Lı r nu let aDaii veriyorlar. 
•nınaz: 

Pıları Ü 
1~11 mekteplerinin ka-

llı Zerındeki tabelilara bakı
t. Ruın 

ttbi y nıektebi, Ermeni mek-
te 1 •hudi mektebi... Tilrklük-

ıı fay , b 
Ilı idd· rı lr unıur oldukları-
)o ? ıa eden bu iaimler ne olu-
ld~j ., Hakikaten yazı ıahibinin 
bu) ası veçhile Türk tabiiyetinde 
ltriunnıakla Türk olan akalliyetlllil: ~~z:iyetl hukukiyeleri tama-

N· il' vatandaılık hukukudur. 
•it. ıtekiın Lozan muabedesile 
~UkUiyetiere tanılan birtakım 
'iıı uk Vardır ki kanunu medeni
\atb·ıc?1e~leketimlzde kabul ve 
~lllt 1 1 ıle akalliyetler bizim 
ı., ukuınuzdan farklı olan bak
~~tldan ferarat ederek bu iti-

l aramızdaki fark zall oldu. 
"1 8ir de Teıkilib esaıiye kanu
--~~n "88,, inci maddesiz Türk 
.. ııyetinde bulunan blHimum 
••ta d -ti il &f lara din ve ırk farkı 
~11tıakaızın Türk ıtlak olunur; 
.;or. Şu vuiyet kar1111nda akal
"'' etlerin Türklükten ıayri ken• ... ı,. 
d ttne bir lılm takmaıı 
°tru mudur? 
F"ıt · 

11 G 1 nnin müdafii olan muallim, 
... ene b~ hataya ıebcbiyet ve
·•rı b" • y '"f ıı.ız. ani muhtarlarımızla, 
~ uı me:nurlarımızdır " diyor, 
b tru detıl illi? Hakikaten akal-
Jetl erin nüfus k&ğıtlarını rözden 

tçiriraek millet hanesi hizasına 
'11ıı, Ermeni, Vahdi gibi iıimle-
~ .kaydedildiğini görürüz. Hal
~~ onların Türk olduklarını .. ,. 
"1 lrtıa ihtara yanyan n ispata 
'-. lcuYvetli delil teşkil eden nü-
1)~ lcitıtları olacakbr.Türk tabi
~ ilde olarak Türk vatanında 
'•

1ran h ~I er ferdi, vatana merbut 
~'-lale için benimsemek ve 
lıtir;••ınak lazım detti midir? 
-.,lı Vahdet bunu icap ettir-

1111? 
G 

diııi ;ne muallimin söylediği gibi 
tdebıı'rldarın milli vahdeti lhlil 
~litı Ytccti burüo bir hakikat 
'tİltlt e airınittir. Liaan farkı ise 
Ilı-. Çe tedriıabn mecburi tutul
\ 

1 ile · llld gıt\ikçe azalacatını ka· 
4ıa ~ tereddüde mahal yoktur. 
)'lıd ~ltikatler karşısında millt 
~. ett temin maksadile yazılan 
~~alının memlekette hiçbir 
~)'~ti tevlit etmediti doj'rusu 
~'" illi mucip oldu. Sinemada 
«, td •n Ve yabancı milliyeti ifa-
~ 1-~" filimler alkıılanır, buna 
ht it •Yt kalını. lnaan bu vui
"""u lt''.••nda pençeletmek lüı.u
~•letitr\ hıııediyor. Lütfen milll 
'~ilta 1lıe tercüman olarak bu 
~, te)'·~~rl neşretmenizi rica eder 

1 1 hürmet eylerim efendi0t. 
Kahraman Nail 
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Beyannamesi-Avrupa Kaynaşıyor- Kızlarla Evlenenler 

B u ğ d a y K o n f e r a n s 1 Buı gençler, gençlik aaika- 1 Aşk Mektuplan 1 

Lehistanda 
Vaziyet 

Leh ıoıyalistleri bui\inldi 
bükUmetin idare usullerine 
karşı protestoda bulunmak 
üzere bir nümayif tertip etmiş
lerdir. 

Hükumet, bu nümayişe mani 
olmamış, fakat polis kuvvet· 
leri vasıtasile balkın ııeçeceği 
noktalara gazlı bombalar at-
tırmıştır. Boğucu ve gözyqı 
çıkancı gazlann tesirile halk 

dağılmıya mecbur olmuş, nü
mayiş te kendiliğinden sön
müştür. 

Resim, polis kunetlerinin 
bomba atışlannı gösteriyor. 

İspanyada 

İsyan ----
İspanyada bir hafta evvel 

Darülfünun talebesinin nüma-

yiıile başlıyan isyan devam. et
mektedir. Darülfünunlular ııya-

si mahkumların tahliyesini ve 
cümhuriyet ilanını istiyorlar. 

ğini ıöylemiıtlr. 

Erklnı harbiye reisinin bu 
beyannamesi harbiye na:ıırını 
ıaıırtmıt ve hükumetin vaziye
tini gliçleştirmiştir. 

Avrupa 
Kaynaşıyor 

Fransa hükumeti, Avusturya
Almanya gümrük ittihadından 
sonra Avrupayı Almanya ve 
Avusturya aleyhinde tahrike 
devam etmektedir. 

İngiliz hükumeti de bu iti
lifa karşı açık cephe almııtır. 
İnııiliz hariciye nazırı, üç defa 
Almanya hükumetine, bu işi 
Cemiyeti Akvama havale et
meyi teklif etmiştir. 

Fakat Almanya her tıç tek
lifi de reddetmif, bu itillfın 
herhanfi bir hakem heyeti 
tarafından tetkik edilebilece
iini, fakat Cemiyeti Akvama 
verilemiyeceğini bildirmiştir. 

Bunun üzerine F r&nsa Çe
koslovakya ile Lehistan• ha· 
rekete getirmiştir. Bu iki hO· 
kumet] fevkalidel tedbirler al· 
mak, batta Fransa ile birlikte 
askeri bir hareket yapmak 
taavvurundadırlar. Bu takdirde 
Avrupada yeni bir gürültil 
kopması müsteb'at değildir. 

Kıral Alfons, bu nümayişler 
karşısında sinirlenmi,., ve cüm

huriyet istiyenlere, eger e~se- Bug""' Jay 
. t" haiı iseler, bunu fılen u~ 
rıye ı . . 
gösetcrmeıerini teklif etmııtır. Konferansı 

Bir taraftan da erkim harbi-
yereisi jeneral Burquete bir be· Romada topl.ııan buğday 

da, Avustralya Te Yeni Ze
lantta % 10 nisbetinde fazla 
buğday bulunmasından ve Rus
yanın Avrupa piyaaaıını buğ· 
dayla doldurmasından doğ-

muftur· 
Avrupada buğday ihraç 

eden memleketler Macaristan, 
Romanya, Bulgaristan ve 
Yugoslavyadır. Bu memle
ketlerin köylüye yardım ede
cek paralara olmadığı için, 
bu buhrana icarşı duramamış
~a~dır. Fakat Avrupa da Ameri
ka bujdaylanna karşı da ağır 
~ iilmrük koy mı ya cesaret ede
memiştir. 

Avrupa devletleri sadece 
Avrupa da buğday çıkaran 
memleketlere kartı ailmrükJe
rini kapamııtır. 

Şimdi bu konferamlarda 
mevzubahis olan meıele, bazı 
memleketlere, bilha1Sa Ameri
kaya karşı yüksek ve bir is
tisnat tarife tatbik edip etme
mektir. Avrupada bui'day ihraç 
eden devletler kendilerine is
tisnai bir tarife, Amerikan 
ve Rus mahıullerine karşı da 
yllksek tarife tatbikini iste
mektedirler. Almanya bunu 
kabul etmiyor. ÇUnkU Ruaya
dan buğday alıyor. İtalyanın 
Rusya ile itilAfı vardır. İngil
tere müstemlekelerine karşı 
kapılarını kapamak istemiyor. 

Onun için bütün müzake
reler ve bütün içtimalar aka
mete mahküm kalmıştır. 

-----------,~~----~------

ıile kendilerinden yaşlı kızlan 

seviyor, yaş farkının saadet· 
lerine mani olamıyacağmı dil
tfinerek evleniyor, sonra bed
baht oluyorlar. 

Bundan evvelki yazılanmda 
kadınla erkek aruındaki yaş 
farkının ne olması ve niçin 
öyle olması lizımgeldiğini izah 
etmiştim. Bugün, bu izahın fiil 
sahasında bir facia ile netice
lenen canlı bir misalini bildi
ren bir mektup aldım. 

Bu genç, yirmi bir yaşında
dır. Kendisinden alb yaş büyük 
vekocasından ayrılmıf bir ka
dınla evlenmiştir. lık zamanlar 
kadın çok yüz vermiş, genci 
fınıartmış. Evlendikten sonra 
aradan bir ay geçince kadın 
yüz çevirmiş. Çocuğunu, eski 
kocasını aramıya bqlamış. 

Vesile icat edip eski 
kocasını ı:iyarete bqlamıı, 
T ecrübeıiı: genç kııkanmıı 
arada kavi• belirmiş. Nihayet 
geçimsizlik o hale gelmiş ki 
kadın eşyasını bırakıp evi 
terkedivermiş. Şimdi genç te
llştadır ve ne yapacağını 
şaşırmıştır. 

Bu gence tavsiyem ıudur: 
Zaten sizden ihtiyar bir 
kadınla evlenmekle bir bata 
yapmışsınız. 26 yaşında bir 
kadın elbette sizin için sadık 

bir zevce olamazdı. Şimdi evini 
terketmeıini vesile ittihaz ede
rek ayrılmıya çalışımı. Firar 
hadiaeaini resmen tesbit ile 
beraber mahkemeye müracaat 
ediniz. Kadın atlebi ihtimal 
eski kocuile evlenmek arzu
ıundadır. O da bu suretle 
emeline kavuşmut olacaktır. 

lf-
Bilecikten M. S. rümu:dle ba

na mektup rönderen ıenç kıza 
yukardaki vak'ayı dikkatle oku· 
muını tavaiye ederim. 

Bu genç kız kendinden yatça 
küçük bir rençle ıeviımi,. Fakat 
kız rence mukabele ctmemif. 
Sonra piıman olmuf. Şimdi rence 
qkına itiraf etmek istiyor. Fakat 
l'ayeıi evlenmektir ve yaf farkı
nın buna bir mani tetkil edip 
etmiyeceğiai soruyor. 

Bu vaziyette kız, yukardaki 
vak'ada erketin vaziyetindedir. 
Erkek hiaaine mukabele ıörme

yince çekilip &itmiştir. Arbk bir 
kızın erkek arkasına dü,meai 
dotru değildir. 

* İstanbul A. Mansur B.: 
-=TAKViM-d k t a konferansı işini bitirdi ve da-

yanname neşre ere , spany -
k d"k t•• g" ıldı. Daha geçen ay Pariste Bugünkü kızları ıevmiyonu-daki isyanların, eı i ı ta or-

l b "day konferansı Clln!O 3 - Niıan - 931 Kasual46 nuz.. Onlar ıbe zilppe ve ıt:ci-
lük rejiminin yaptığı haksız- top anan ug k n Arabi Ruat yesiz ıörünüyorlar. Siz safiyetini 

Karilerimlzden aldığımız •ık mek· 
tuplarıııı •ıraalle neorediyon.ıs. Bu aü· 
tunda herglin bir mektup ne9redileuJr 
ye haftatla bir defa Gençlik ve Ha• 
aımtey:ıte uyf a.ında bet on mektııp 

birden neırolunıııcaktır. Çıkan mektup 
.ah ipleri ldarebanemize ufnyaralr 
mül,tıfatlarını alabillrlu. 

B ... 
Hatırlarsın, yumuşak elleri

nizi sıktığım gün, evet, gözle
rim, gözlerinde asılı kalmışb. 

Dakikalarca o parlak gözle
rinde fecirleri, gurupları sey
rederken, yaşlar bir şebnem 
gibi yüzUmUn titrek yaprakla
rından kaydı. Fakat bu sevinç 
yaşlannı senden saklamıştım. 

Yıldızlar i'İbi ıtıldı olan göz
lerini ve kıvrım kıvnm pembe 
bir güle benı:iyen çukur ya
naklarını hatırladığım dakika 
beynimde ani bir bombanın 
patladığını Ye onun çıkardığı 
alevlerle yandığımı kaç kere
ler hatırlarım. 

Seninle konuftuğum zaman 
sesini, kayalardan dökülen tatlı 
bir su ıınltııına benzetirim. 
Sen de bilirsin ki seni çok 
seviyorum.. Bahar kadar tatlı, 
ve parlak olan hayatımızın 
ufkunu bulutlar •armasın, fır
bnalar olmasın.. Her zaman 
bu taze ve temiz olan aşkımızı 
temadi ettirelim. 

Selamlar, canım. 
F. A. 

Ankara F. H. D.: 
Si:ı evinizde hikim olmak 

lıtiyen bir gençılniz:. Tam erkc!<
ıiniz. Siıi ıevditini ıöyJiyen kız

larla evlenmeyiniz. Çünkü kadın
lar sizi samimi ve derin bir 
aşkla ıevmezler, erkekliğinize 
bayılırlar. Fakat evlendikten 
sonra ayılır ve ıizden va2geçer
ler. Onun için alacağınız. kız, 
etinizden z:iyade kalbinizi seven 
bir kız olıun. ÔyJebir kızla ev· 
leamiye çalı~ınız. 

* Nişantaşında Hikmet Salim B.. 

lıkıarı tamı·r ı"çı"n bı·rşey yapıl- hiçbir karara varma sızı 
b 1 t 14. ZUkade • 13H 21 - Mart ~ 1547 kaybetmemitı aakin bir ev kızı 

C 1 mamış Olmasmdan doğduğunu dağılmıya mec ur 0 muş u. istersiniz:. Onun için muhiti evin-
8Yap ar·lffilZ V · t d · Vakit-Eı:a •.·l/ıııı•'ı Valot-Esaııl-Vantt 

•
. l<trkı, ı· 1 ilan etmiş ve ispanyada tekrar azı ye şu ur. den ibaret, i!Örgüsü az, saf, te-

Evleneceiiniz kadın kendisine 
hükmedilmekte:ı hotlanan kııım· 
dan olmalıdır. Her bahiste söı.ü· 
nüzün kabul edilmesini istersiniz. 
Onun için tahıiyetinı ıizin şah
ıiyetiniz içinde riten ve sizi 
derinden seven bir kııle evlen
miye çalıtmalııınız. Karınıza ne 
para, ne de hürriyet verebilecek
ıinir.. Fakat ona bütün kalbinizi 
vermekten çekinmiyecekainiz. Bu 
au kafi ıören bir kadın sir.i mes'. 
ut edebilir. 11liı ~- ~e ındcn Mehmet Beye: d · .. Avrupeıda büyük bir huğ· ~üneıı ıı. Oeıf 5 •40 Akşam,tı.- ıa .33 miz ve m111um bir kızla evlenmi-

)t'' .... kı diktatörlüğün ia esme musaa- d B b h O ile s. 41 ı2. ı1 Yataı t.33 20. 09 
ı.irıiı P edilmektedir. Şiki- kd" day buhranı var ır. u u • ikindi '· 

18 
ıs. 

53 
ye çalı4ınız. Tahıili ar. olsun, 

t ı .... u ' 1ikadar makn.ma duyu- de edemiyeceğini, aksi ta ır- "k K a lmaak 09• 23 s. 51 ma,,.rur v~ hot.,.im olmasın. Hanımte'§Ze ... it k ı· ran bu sene Amerı a, an - ı. • 

~====================~d:e~o:r:d~u~yu==:ha=r~e==e~te~g:e~ır=e~c~e·======~=:~~=:=~~~~~~~====~~~~~==;~:;:~~~:=:.:~~:=~:::==:::~=:~==::~==::::===::~=====~==:= 
~ .. k mütehassis olmuşlu. Ona' dört mil uzaktaki (Bexley) ki içlerinden dört tanesi ta- yerek onlan teıliye etti ve 
~ T. /. ·k No. 23 gd~;: eğildi. Omzuna vurdu : çayırına bare~et ettiler. Çin- harriyata i,tirak için geri dön- yataklarma çekilmek üzere 

~n e rı amız "' - H d" b k l m Sesil, dedi. geneler ekserıya arada konak müşlerdi. yeniden bütün parkı yemek salonundan çıkarlarken 
Q nıE R u ·ı L s ~l osu H o Bil A 61 M d mki ı öayl: ı istiyorsunuz, verirlerdi. Orada jandarmaları havuzun içini, ve her köşe bucağı saat OD ikiyi vuruyordu. 01' 

~- ~ F k t Askotta size da kaldırarak bUtün bavalide aradılar. Hepsi bota çıktı. ikinci darbe henüz aksetmişti 
ge ınlı~. b' a a k almalıyım çingeneleri aradılar. Hepsi Virjinyanm en qağı o gece ki müthi.ı bir tarraka, acı bir 

k•Q i f evve • ır şap a . . . k . . k b ld h ... Q ''l ELLIF1: · MÜTERC M : . _ Ah, ıapkam yer~n . dıbıne yorg~n ~gın gece va ti ı~to- içın ay o uğuna ükmetmek feryat, vahıi bir ıök gUrilltiııtı 
......_ skar Vaylt Nfes'ut Cemzl batsın! Ben Virjinyayı ıshyorum. ya dond~l~r. Kapı~a V3!ın.g· lizımdı. Sefir şaıkan bir halde bntUn ıatoyu yerinden oynattı. 

~ Afi d 1 . kti" H halde Askot ı"stasyonuna geldiler, ton ve ıkızler. on.arı buyük bulunan herkesi ve baygın ya- Garip ve uhrevi bir muıiki, tdi, e ersiniz, Mister Otis, ıımıza ge mıyece • er f 1 I b ki 1 d O l d • f k · larına sordular ener er e e ıyor a ı. n ar tan zevcesini teskine çalışt•. havayı doldurdu. Mcr ivenın 
~'dık a at Virjinya bulun· beni geri gönciermiyeceksiniz. F!k?to:r:d;d~ Virjinyaya be~- da her. tarafı aramışlar, Çi_n- Zorla onları yemek sofrasına K:arıısındaki duvar bilyük bir 
>ak. ~~ rahat etmeme imkin Sizinle beraber onu anyaca· . k'mse yoktu Memurlar genelerı bulmuşlar, fakat Vır- oturtturdu. Hazin bir gece gurültil ile yan tarafıı açıldı. 

ı::. 2.1yen ı · .. d ç· b ~ ...... ier geçen sene bizim ğım dep mi? bütfi hat boyunca diğer Jınyayı bulamamışlar ı. ııage- yemeği yediler. Sefir ertesi Açılan boşlukta yUzU embe-
t .. ~ ._!ICJttiz d fi l d l"k nl Vir . t n 1 telgraf çekti· neler Virjinyanın kaybolmasına günü Lonradan birçok poliı yaz (Virjinya) duruyordu. 
~ 1. die müsaa e etaey- Se ·r ıüze e ı a ının - 1ı•era. syoVne ar~efirle ienç Dük okadar müteeuir olmuşlardı hafiyeleri getirteceğini ıöyli- Arkaaı var 

ını · bu feliket ba· jinyaya bu ıiddetli alikuını 
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Refik Biraderin isticvabına Devam Olunuyor I 
•• •• 

Ustat Kaybolursa Nerede Bulunur? Ustatların 
Mukaddes Kelimeleri, Parolc:ları Nedir? 

...... _________________________________ 31 ----------------------------------~ 

- Hiramın tabutu önün
de ne yaptırdılar? 

- Üstadın katlinde zimet· 
hal olmad•ğımı ispata çalı~tım. 

- Masumiyetinizi nasıl iı
pat edebildiniz? 

- Vicdanımm pakliğine gü
venerek cesedin üzerinden 
yürümekle masumiyetimi ispat 
ettim. 

- Üstat yilrllyüşll neyi ima 
eder? 

- Zodyak etrafında giine
fin harekatını anlatır. 

- Başka manası yok mu? 

- Gönycden pergere geç· 
mekle. 

- Perger üstatlara mahsus 
bir alet midir? 

- Evet, zira yalnız üstat
lar bu aleti faydalı bir surette 
istimal edebilirler. 

- Pergerle 
rOrler? 

ne iı 

- Herşeyi ölçerler. 
- Üstatların alimeti fari-

kası nedir? 
- Perger ve gönyedir. 

- Bu alatın içtimaından 
bir mana hasıl olur mu? 

- Gönye Masonun siy ve 
gayretini tetkik ve perger bu 
ıly ve gayreti tenvir ve ida
re eder. 

- Bir üstat kaybolursa 
aerede bulursunuz? 

- Gönye Ye perrer 
anda bulurum. 

- Bu cevabı oud 
edebilirsiniz? 

ara-

izah 

- Aranılan üstat efal ve 
hareklbnın doğruluğile bulu
aabildiğindendir. 

- Üstatlar n.._ ararlar? 

Refiki üstat mertebesine çıkarmak için yapılan merasim 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * 

Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
Seglıan I 

tir . Kendim: 
"'? : Durendiş-

ehemmiyet ve- m~ifi!P~~ 
rilmesini ve fi
kirlerinin kabul 
edilmesini ister, IW:W.\.·. 

· münakapdan 

çekinmez, asa-
biyetini iaraf 

eder, daha zi
yade bir mes
lek veya me· 

ıa-.~._Y; 

muriyette ~alış ... .ık ve muvafft. 
olm&k arzusundadır. İşlerinde 

dikkat Ye intizam •ardır. Eı
yasını hüsnü suretle istimak 

ve muhafaza etmesini bllir. 

Kusur lan çabuk lfÖrilr t mftaa· 
mahada mliarif değildir. 

Tarihi Tefrika No. 77 Yazan: A. Velakin benim kar,ımda da 
Jan Andrea Dorya ıersem gibi 
pinekleyip duruyordu. Fazla dil
şünmedim ve hemen bir kumanda 
savurdum. Tayfalarım bu emrimi 
okadar mahirane bir ıurette ye-Oi.11Ç ALI R 1 

Kılıç Ali Paşa!lın Hahı alan 
Don Juan ile Vcneyro da he

men Kaptan paşanın çevreıhJ 

Hrdılar. Arbk müthiş bir kavga 
b~Januşb. 

Ben, bu vaziyette daha fada 
duram3rdua. Milezzin ojlunun, 

gerisini, ileraini hiç hesaba kat
madan kabak gibi düşmanın ku· 
cağına atılmaıı, doğrusu çok ca-
nımı sıkmıf, kanımı beynime bi
riktirmişti. Muharebeyi kaybedip 
mahvolacaja benziyorduk. 

rine getirdiler ki hiç zorluk çek· 
meden, ehemmiyetsiz bir muka· 
vemete bile maruz kalmadan dilt
manın aağ cenahını ayırmıya mu· 

vaffak oldum. Düşmanın aağ ce• 
nahını Maltalılarla Cenevizlerin 
ıemileri tetkil ediyordu. 

Bu ilk manevrayı muvaffakt .. 

c BORSA 
. __ ,.... _______________________________ __ 

lstanbul 1 Nisan 1931 
- Kapaıaan flatlar -

NUKUT 
f.tt:rlln 
Dolar Amerlkaa 
20 Frank Franım 
20 IJret f talyaa 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunan 
20 Frank lsviçr• 
20 Leva Balgar 
1 Florfa Felemenk 

20 Koron Çeko9lovak 
l Şilin Avusturya 
1 Ray~mark Almau,. 
1 Zeloti Lehlataa 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoalavya 
1 Çervoneç SoY)'et 

KAMBİYO 
Lonclra t lsterliıa kurut 
Nlly. t Tnrk llraa dolar 
Parla 1 TUrk llraaı Frank 
Hlllıu> 1 • • Uret 
Brilkıel l • • Belp 
Cluevra l ,, • Frank 
Sofya 1 ,, ,, Le.a 
Ameaterdam 1 T. ,. Florin 
Maclrit l 1Ur llrua Puta 
Berlln l ,, ,, Mark 
V &rfOYa 1 ,. ,, Zelotl 
Biluq ~ Ley kunıf 
Rusya 1 ÇerYoneYiç kunat 

1032,-
212.-
168,50 
224,-
118,-
ss,so 

825,-
11,-
85,-

126,-
81,
sı,-
24,-
25,50 
76,-
,-

1030-

117,6S 
4,52,-
1,93, 
4,24 

79,30 
108&-

Hastaneler 
Büyütülmeleri Düşünü
lüyor Ama Bakalım Ne 
Zaman Nasip Olacak? 

İstanbul belediyesi (1931 
senesinde hastanelerle fazla 
meşgul olmayı düşUnüyor. Cer
rahpaşaya daha iki büyük Pav
yon ilivesile burasının bü-
yük bir hastane haline 
tirilmesi düşünülmektedir. 
seki hastanesi yalnız kadın 
hastalıklarına tahsis edilecek; 
bu hastanenin diğer hastalıkh 
hastalan Cerrahpaşaya nakle
dilecektir. Darlilacezedeki kreş 
te Haseki hastanesine getirile
cektir. 

Çocuklann ta Darüliczeye 
kadar gönderilmesi hem mas
raflı, hem de müşkülltlı g6· 
rülmektedir. 

Ahırlar Meselesi 
Dnden İtibaren Halle- f 
dilmiş Olmak Lazımdı 

yetle başardıktan ıonra derhal 
bu düşman parçasının llzerine 
yürüdüm. Müthiş bir top ateti 
açtım. Top ateşile beraber ham

leyi de kuvvetlendirdim. Evvell 
Maltalıların Kaptan gemisini ele 
geçirdim ve hemen batırdım. Bu 
manevra esnasında karşıma Me-

ıina komandoru çıkmıf, uzun 
kıhcile üzerime atılmıştı. Bir 
pala savurarak onu da cehenneme 
gönderdikten •onra ıenif bir 
nefeı aldım. 

Fakat tam bu ıırada, kulatıma 

Sinemalar 

Bu akşamdan itibaren 

ALEMDAR SİNEMASINDA 
Mevsimin en muazzam, en muhteşem ve en zengin filıılİ 

C E C 1 L B. DE M 1 L LE' in şaheseri 

!HAYATI İSA] 
Milyonlar sarfı ile vücuda getirilen ve şimdiye kadar gördüğÜll~ 
filmlerden bambaşka bir tarzda yapılmış zengin mizanseııllı 

muhteşem dekorlu, •esli ve şarkıh tarihi bir filmdir. 

Yarınki cuma günü aaat 1,3,S,7 matineler \'9 9 1/2 ıuvare 

AS R 1 SiNEMADA 

Birinci defa ve B O Y O K G A L A olarak 
VILL Y FRİTCH ve SUZY VERNON 

tarafuıdıuı fevltalide bir ıurctle temıll cdllea 

MOCRiM (KATiL) 
filmi, 16 aenedenberl kendi yerin* bapiıte yatan bir muuma atfedil" 

cinayetin falU kcndlıl olduğunu ölUın yataitnda ltlraf eden bir k•tJlll
hayahnı tıısvir ediyor. 

FEVKALADE DRAMATİK BiR 
Perde aralannda zengin varyete numaralan. 

GLORYA 
Bu hafta 

GINA MANES ve GABRIEL GABRIO'nuh 

ARSLANLI KIZ 
filminde büyük muvaffakiyetleri 

ilaveten : M U T A T F t A T L A R L A 

B O Y E R ve arkadaşlan Montmartt' 
programlannda. Hergün saat 4,30 cuma ve pazar • günletİ 
saat 4,30 ve 6,30 matinelerinde ve her gece saat 9314. 

DÜNYANIN 
SONU'na 

Birkaç gününüz kalmışbr. 

Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZAR - Parlı damlan altnıd• 
ALEMDAR - Hayatı l.a 
A S R l - MUcrlm 
ARTiSTiK - Büyllk ihtiras 
EruV AL - Beklret Konca• 
ELHAMRA - Son batara 
EKLER - Yunaa tiyatro lrupa 
FRANSCZ - Yunan opereti 
GLORY A. - Al ab Baba rc.U.11 (Gala) 
M A J 1 K - ÇlSl Cehennemi 
MELEK - Don Kauklan 
MlU.I - Kırallçcnln a,ıa 
FERAH - BUyUk milııamer• 
OPERA - BüyUk Rcsmireçlt 
ŞlK - Miittehem kalkım.& 

Hlı.AL - Yalan 
(HALE OskOdar) - Mahpuıun f3rkı11 

Bir idam MahkOmu 
lzmir, (Hususi) - Kuşada

aında annesini öldllren İhsan 
isminde biri evvelce idama 
mahkum edilmişti. 

Temyiz mahker.oesi bu ka
rarı bozduğundan muhakemesi 
yeniden yıtpılmaktadır. 

hiç te yabancı gelmiyen bir seaı 
- Oçya!ef •• diye haykırdı. 
Seain geldiği tarafa koştum. 

Kalaaların arasında bir yaralı 

yatıyordu. Kıp kml kan içinde 
idi. Bu bir düşman askeri idi. 
Yaklaştım, üzerine eğildim vo 
ıordum: 

- Kimıln sen?. 
Yaralı adam ölgün gözlerle 

yüzüme bakıyordu. Tekrer inledi: 
- Oçyale J. Beni kurtar L 

Fakat, beni pek iyi tanıyan 

bu adamı ben bir türlü ıeçeme-

A M ELi 

ELEKTRiK 
Mart 1931 

MÜNDERECA1 
1 - Kudreti elektrikiy~ 

ziyaya tahvili. 
2 - Tenvirabn asri tef41,t 

litı (L. Gillet) 

3 - Mütenevvia: BOyOk ~ 
geoinin mutfağı, ıv-. 

sporu, bir tavuk k~ 
sinin ıun'i tenvirine 
bilanço, korkunç ';! 
kamlar, iki ı-eferand ,J 

4 - Yüz sene uyku, (Rob 
Dieudonne ). • > 

5 - Mizah sahifesi (Hentl~ 
6 - Türkiye güzellik kır 

çesi ve saire. dcJit 
Elektrik şirketinın mu• ,f 

kıraat, memurlanndan f ;fi'_ 
Metro hanındaki dairei -~....:.ıi 
susasından AMELi ElelCU" 
ist~yiniz. 



SON ·posY-A 

KAN DALGASI HiKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

ehileri Çok Alakadar Etmişti ~~~~~=.=~z 
Hakkı Mahfuzdur - ı 16 - yazan : Ziya Şakir ıe?e~er aabr 

4 
kellmo beNp edl- Fırsattan 

~.. 3 - Hor Ula 5 adet Ula im~ 
ltf ho b ık ... ı ) d --• mak:ıbilindedlr. al m anın. içinde ban· nş i'l"eri nası üşilniıp, n-..u hal bu sakat fikir ve muha- 4 _ Her 3 1 ,ln'dô\n fula!lııa 2 Size bir kadın sergüzeştimi 

.. llıab saydı, emin olunuz, karar vermişler? kemenin önüne geçti! kupon Uive cdııme-llıtir. l • B h d u b (N k H it) h b · • 5 - Her kuoon ür.erindcld tariht.. an ataeagım. u a iseler 
d . üyük gürültü ve evyor era mu a ın, - Hayır azizim ... Bu fikri- bir Jwb müddetle. muteberdir. nadirdir. Kaclm işlerinde her 

1
11 Yalnız b ·

1 
... ~m arabam· n bir Amerikalılık yapmak iste- nize iştirakte maz"nım. Şu, SON POSTA yı okuduktan fı - d b b h b .. rsattan istifade etmesini 

anmasına h k i ve mu ata ım ayrette ı· karşınızda go-rdu .. g"u··nu"z adam- sonra ilan kuponunu saklayı-mun asır a- uk b nız. Bundan 5 adedini ilı'.inıııız bilen!er irin bile bu tesadüf' ler 
rakan şu söz!erle m a ele 1 d ,. Sa, ·f· etmek istedi: ar an biri, tam bir Garplıdll'. ile birlikte bir urfa koyarak çok az düşer. 

a of hıyıklarını bu'"kerek Anvers gı'bi: medeniyetı'n, ı·r- posta ile idarehancmize gön- 1 · h' 
S k d t k. ' d • I' ,, t • ıı::..:ız u: günümdü. Agv ır amr 

t d:· .. - ~ar , 05 um, ıar • f erin1z. runmızm ga~ eye p- r- 6 -
..... , .. uşune cev1~.p verdı· ·. M d · kad il 1 ı anın ticaret ve m' sanı

0

yeti ka T k · d A -- yok h · b' • ~e enıyet ne ar er er se ' D mesi için bu dan k: fidir. a sun en ynspaşaya giden 
llbaıd esapeız ır ış... ilerlesin, şarklıJar, kan kokla- hararetle kaynadığı bir mem- ~ ~üyük yolda geziniyordum. 
ken ~ demk sandık yapı- maktan ve kızıl alevler yarat- lekette doğmuş, büyümüştür. ::::: SON POSTA == Öğleden evvel bu caddenin 
te e hunun tazyik ve mu- maktan vazgeçmiyeceklerdir. Böyle olduğu halde bu kanlı BEDAVA iLAN KUPONU geniş ka: chrımları, güneşlen-
p :~ti inceden inceye he- Bu, onların ruhunda.. işlere nasıl girmiş?... 3 - Nisan -

1931 1 mek, hava almak, duvar dip-
.... 1•lınemiş.. {Endepandans) muhabiri, der• Arka11 •ar lerindeki umumi sıralarda biraz 

' nceden inceye değil... MUHTEREM TÜCCARLAR - Güm- dinlenmek istiyenlerin, hizmet-
L:ı_ tn hiç hes ed"l edı' • rGk '·!erinir.de t.tifade aiirat tahillt ·ı 
0"' ap 1 m B s ı • k ı ..,. çı.erin, sütnelerin, ış' sizlerı·n '•• fi ve teminat iıterseıılz bahçekapı Agop-
"Ptıtı} atta, demir sandık e ş e n e 1 m a r yan hanında llhaml Ahmet farmuıa karşılaştıktan bir yerdir. Ara 
~ dı. Sonra bu, arabaya verinU. sıra, büyük apartımanlannda 

(~d' geldi. Kenarlarından p 1 aA. n ı (!) A n 1 a ş 1 1 d 1 KOBA y ISTIYENLERE - Kobay;ı banyolarını ve tuvaletlerini 
~L . ı. Ve ondan sonra thtiyacı oıaa doktor beyterın ,ehremı- yaptıktan sonra, yanlarına ro· 
~- Va d'ld• ninde Saray meydanı caddesinde (64ı ,. ...., fi ıe 1 ı.. numaralı h.ııeye uıllracaalla.n cuklarını veya köpeklerini ala-

Ct..: ata, baştanbaşa hata. rak sokağa çıkan ev kadınla-
~orsuouz ya. Fena bir l Baş tarafı 1 inci sayfada ) ı yomun hükümetin de işürakile LEZZETLi TATU VE ŞEKERLEME· nna, kibar ve güzel, genç ve 

tcilik. Y apmıya çalışacağımız şey• yapılması, 15 - Haydarpaşa ge- LER - Baklava, börekt peksimet, b •· güzel kadınlara da rastanır • 
l. Jt. l · d' · ı 16 B dem esıne.ı, ıuıam helvası, qure rem;· 

*.."ite h er. çı ınm açı ması, • eyoğlu ler ve ihtiyarlar için çok leueUe ve Bunlardan bir ikisi yanım-
ı~ h·~ muhavere, Robinin 1 _ Cerrahpaşa hastanesini için bir kanalizasyon projesi ae.-kle yenir. dan geçti. Bir gün olur, ken-
'' Uyük bir silah verdi. ıslah yapbrmak, 17 - şehrin umumi Şişli: Bomontl istasyonu l&zet pqa ~ O, hu ailihı Lipanm aley- , 2- Darülaceze kreşini Ha- ve -arazisine ait haritaları, lS- •okafı numara s Muh:ı. dilerine benzer nadir bir 
~ ,. · seki hastanesine nakil ve buraya ceye kavuşmak ümı'dının' · t d lol'evırdi. ıehrin istikbal pJanı, 19 - su· ,. a 

1 

._ bin, derhal oturdu, Lipa- bir harici pavyon yapmak, lann birleştirilmesi, 20 .. etfa- Ka:!~:rs:it:~:~;::;n~:rb::::::: içinde, onlara aakin bir gıpta 
~ ııle~"'._ne bir ithamname 3 - Patlayıcı maddeler için bir iyeye malzeme alınmuı, 21-şe- ı..ınd• o,ı" •••••••••• 16> numvab ile bakıyordum. 
a._-~· Butun icra mes'uliyetini depo yapbrmak, 4 - Cihangir hir civarında su depolan tesisi, hanede Belhn Beye müracaatı. Köşeyi dönerken yanımdan 
ı~e ,alan Lipanın bu işi semtine liiğım temin eylemek, 22- Bazı yerlerin ağaçlandırıl- ----,;i.MANCAOAN TÜRKÇEYE - Fen- bir tane daha geçti. Sudan 
h. dbır ehliyetsizlikle idare 5 - Bebek· Yenimahalle , Bey- ması, 23 .. Üç sene içinde 27 at tereilıoeler yapan birls.ne ihtiyaç yeni çıkmışı taze bir kadın 

• l K Hal ~ 1 vardır. (jalalada Yüksek kaldırımda •• d d b "ııi; . •n ıuun uzadıya hah- og u - &llmpqa - ıcıog u • ilk mektep vftcuda getirilmesi, "' düUlo du•••••' O•m.. N"'"' vucu unun po ra Ye sa onla 
'dıkten aoora, bu becerik- Aksaray - Topkapı fOBesJUm 24 - 23 köy mektebinin ya- karışık, havaya neşrettiği nemli 
lliıı.._, tn aonra Osmanlı ülke- İnşası, 6 - CP.rrahpaşa cadde- pılması, 25 - istanbul, Üsküdar J~BOLU KANAAT MAGAZASI - ve tatlı koku, burnumu göz-
~e . . ta . . 7 E . ve B •kt t f k' 1 . . Ten:ı oğlu Yervant toplan ve peraken- 1 . d 1 d d 
' YaŞ"ıyan Ermenilerin ma- S1DlD mm, - mınönü • e'1 aş a a ır er ıçın ço- de fstanbal Bllytikçarşıda Kuyumcular- e?Jm en evve uyan ır 1 

• 

'-' ~alacağı fena akibetin Unkapanı caddesinin peyder- c!lk bakım evleri tesisi, 26 - da Ka,.•ri•(lu ookok ıı.. '° Gözlerimi süzerek derin bir 
tııı._ \diyetini de tamamen Li- pey açılması, 8 - Şehzadebaşı, ~~erleri kurşun . olduğu için nefes aldım, ıonra baktım. 
~- talıniil etti. Unkapanı - Azapkapı - Bey- ıyı muhafaza edilemiyen med- ÇADmCI RÜŞTÜ - Mahruti, mil- Enfes bir Alman kadım-
~\ -1r oğlu tramvay yolunun açılma- rese damlarının mozaikle tak- t:!::.:1 '!~:/~.,:,'!';ıa;,L b~. na benziyordu: Saçlannın biz-

-..,. - e ve Sofyada firariler sına başlamak, 9 - aahil iake- viyB:··proO"l'ATn, iman dilıtlntl- de pek nadir g&OJen açık, 
,:""tllda b d l l d I-' • • 6 ·-- Darülfünun mezunuyum. Fransızca lak _u._L •• ''-ı u müca e e er e- eıennın yavaş, yavq yapılma- len bir şehir iç.in değil, olsa bHtrıüi. it anyorum. KefU •erebmrım. par ve fenın sana1, tenınm 
' 

1 
•derken lıtanbulda da sı, 10 • Sultaııahmetteki ha- olsa halile muhafaza edilmek S~N~ ••• 2 No Tuba~ zinde bir kan rengile lcanJ'lll 

~:ın muhakemesi hitama mamm halka tahsisinin tasav- istenen bir müzeye yakıfabilir. öırOCO HOSEYIN _ y,,.,., ,...., göz alıcı beyazhğı, vücudunun 
il "1111, 11 - mütemadi ve küçük Beş sene içinde yapılmasına Ga.. ''"'il ,ıbı.clor boU""' "'"'"'· itina ve idm.:n görmüş temiz-

L .. ,: •tt celıesind- m.ttL: .... bir yol tamirleri, 13 • yolların çalııılacam söylenen bu işlere Beyo~u l.tilJAI caddesl AsnaVW' liği ve tenasübü ilan ediyordu 
~ kntıcsi ve buna =mam açılması için müteferrik ve bir imar ~-rojesi teklini vermek _P_

33
_•J_· _N._

1
_
3
_________ ki, bu, bir şimal kadınıdır. 

ıı... tl hutü f b toplu istimlakler, 14 - Stad- doğru olmasa gerektir. ZAYi - Askerlik •esalkim zayidir İçimi çekip geçmek üzerey· 
·~~ ı_ n se aret aştercü- yenisi çıkarı !aca.ıc.ındao cıkial büküm- d.i K d d kl ·~·~. ~ecnebı'gazetemuh-ı~~-~~--~~~---=-=~~===----- n • m. a~~ınmma~ '"•ı sut.dür. Kocaeli milis müllıiml•aııi ak 
~ ıa. ~n Önünde cereyan eden T b 1 Osman Sa.ıh, B<:tum. ~ar yaya kaldırımından qağı 
~...ı.eme esnasında maz- om a a f ınen bir beyaz köpeie baKır-

'
~t n ıarih itirafları; halkın T Q M BALA -·-------. dı: 

· ve b b' l K - Kom, kom.. 

d eyecanım, ecne •• M .. b I H u·· çu··k ~ 1 e nefret ve istikrahını Müsabakamız usa a <aya er Fakat. ıhk bahar fGneşiniu 
~ _ ~luyordu. • verdiği sevinçle, biran iç.in ita• 
ı.;_~ Zaman Girilebilir ilan at kabiliyetini kaybederek •ıç-
~•trı olmak hasebile nyan köpek, cilve yapb ve 
~tıi en ehemmiyetsiz hare- Verinı·z gelmedi. 

tıa kıymetsiı.j sözünü bile Şartlar Basit Ve Müsa-
( ~ ehemmiyetle takipeden baka Çok Eğ1encelidir Bir itaatsizliğin neye mal 
'il.~· 'Pe.ııdans BelJ') gazete- 1 - Kayıp bir etyanız olacağinı kim tahmin edebilir? 
~ ~ Ayın 7 ıinden itibaren tertip varsa, Bu köpek de, hayvanlann 
~) iri, ( Nevyork He- ettiğımiz tombala ın~.sabakamız 2 - Kiralık bir eviniz bütnn o harikalı aezış· Ierine 

l:lıuhabirine diyord ki devam ediyor. Bugune kadar 
tl_' Çok 'h l u : çekilen oumaıralar şunlardır: mevcutsa, rağmen, yukardan hızla gelen 
.~ ı ti al tarihi oku- 3 - Bir ev kiralamak bir otomobilin kendisini eze-

, Çok hey:ecanl .-ok t li (17), (81), (52), (27), (13), (74), · • ı, ... a et (' ~'1) ,·ı.:.a·yactnda ı"senız· c~ ... • · anlı'\•amadı, şaşndı ve 
~1~ l'lll fiki l · · (41), (62), (51), (21), (7), (78), 'ü. r 

11 
' -o·•.u. J 

Ilı.~ r enne ve ıc- (88\ (4~\ 4 - B:r iş arıyorsanız, tekerleklerin a1tında kaldı. 
~ ~na ınuttali oldum. Fakat (Zl), (58). (65), (33), (44), ,, .,,, 

(66), (23), (7~), (24), (8), (32) (67), 5 - Ucuz satılık N:.yamz Köpek e k d · 
"'- 1U' kadar kana ve (r.1, -y \' a ın aynı za-

~
'Usı (16), (84), (46), (19), (68), (80), ':>,. varsa, manda haykırdılar. Otomobil 

k ~ Yan hiçbir kimse (3~. (85) (lS), <20), <79), (S9), (3), 6 - Ucuz sataltk durdu,, birkaç t.:.-: birikti ve 
~b· 0 rum E t d .. d (26) (3), (26), {49), (71), ( 36) ( 60 ), eşya Allf' ııı.._ lt k · ve ' ogru ur, d a köpeg-inın' o"lüsü karşısında ~ ıya kJ (25), (83), (76), (82), (56), (14) ür. rıyorsanız, 
~~, hiçhir ~ nıanh a yürü- Mü.sabakamızda kartı dolan her Hü.lfısa, sizin doğnıdan bembeyaz ve hareket.iz duran 
_ ... lltla h omiteci tam bir •" h k h d k d kadının batın· e ı' kı' çocuk gül-~ ar k d us• • amııı.a er uman kariimiz mutlaka bir he iye aza- oğruya bulamıyacagı-nız. 

dt e et e em ez. Fakat d hilW k • du. .. ~ ols dii ittir.ak e e ala1s. nacakbr. Hediyelerimiz pek ço vakit kaybetmek istemi-
! tdtt ı_. a, şünülecek birşey Ye mütenevvidir. Bu arada: O anda, bana birdenbire -.,d iti o d · yeceğiniz şeyler için ga-b· ır. E: a, masum msan- (1) inciye: Nakten 150 lira veya İ gelen müthiş bir öfkeyle şo· 
ij~, " n kudurınu~ bir katil Ebel H l d 150 liralık eşya. zetemizio " Küçük lan " f ld 

1-., ~atağı cinayeti yapbk- er astane er e (2) neiye ' Bir gramofon ma· sütunundan istifade edi- örlin üstüne ab ım ve yaka-
' a, silihuıı bir tarafa Yetiştirilecekler.. kinesi. niz. a.ıdındanbtutkıaradk sarsbm, payla-
~ 1 "'"Ptı'" ııı.T-k 50 s.:_ B' 16 k l' m, ay r ım. Otomobı"lin ~,, h. gı cin t' k l Ankara, 1 ( H. M. ) _ (3) üncüye: rn• ten ıu-a.. ıze arzunuzu e ıme-~-: ~ .. L aye 10 an a- (A\ üncuy" e: Bir radyo makine&i J"k k k b. 'l h I d numarasını da almayı unutma-~llt, cqaF sıçratmamaya ça- Ebelerden daha fazla ve esaslı ..., 

1 
üçü ır 1 

in a in e ~llıl akat bunlar bu surette istifade düşünülmek- (5) inciye : Nakten (25) lira k gönderiniz. Bir defa içiıı mışbm. 
~ : ar b ·ı ' tedir. Ebe mekteplerinin ge- (6) ncıya: Bir altın saat verilece ' 25 kuruş kafidir. Bir Kad k ı..~et ' 1 nıem nasıl düşün· b di)i.erleri de muhtelif kıymetli ve ın, ederden hAJi hem-
~ , b' . celik bir şekle sokularak e e • telefon da bu işi görebilir. b ha 11 
t ia.,___ la.fır ınıan kalbi, k h cuip kadın ve erkeklere mabıu• eya.z, na e erini uzattı, 
~ -... namı:etlerinin büyit . astaue- Telefon · 20203 ı Al _J~ıa.....__;;~~lAllL-.lı::limLa.__.blııe.....U....:,ıt--"~-ntL..;.wL.ıUhıüaılt:....~e.t!!lYa~v'.!e_:b~ir~ç~o~k~be~d~i~ye~l~er~al~a~c~ak~-~l._-=--===-~· -==~· ___ _JJ_~e:~":::' manca teşekkür etti, --&..: .. cu ...J-1. I:'--. 

Nakili: Sen1~r Be, 

istifa 
sızcadan başka birş 
diğimi anlayınca. a 
ı ükranlarım tekrar: 

Ben yerde yat .. n 
bakarak sordum : 

- Bu zavallıyı b· 
bırakacaksınız? 

- Asla! Eve göt 
o~di ve ümi siz 

etrafına bakındı. Ne 
anladım. Boş bir 
geçiyordu, çağırdım 
verdiği aletlerle köp 
cesedini bir çuval 
koyarak otomobi!in 
nna yerleştirdim. 

Kadın otomobilin · 
ve ben de hnun da 
beklemeden şoförü 
ilişiverdim. Bazı 

kaideye muha1if 
çok tabiidir ve fırsat 
deyi bilmek te bu a 
mamaktan başka b 
ğildir. 

Otomobilde, bira 
felaketten aonra be 
dımımda bulduğu 
hafifçe gülümsemiye 
kadana döndüm ve IJ 
bende uyandırdığı 
san'atkirane müb 
ifadeye batfadım. 

Kadın, yarasına 

süren bu sözlerimi b 
gibi dinliyor: 

- Ah, bilmezsini 
kadar severdim; n 
ne sadık, ne zeki, 
bir arkadaşlı, bana 
ğmn hiç duyarıuıayo 

Köpeği kadının 
mna kadar ben taş 
dakika dinlenmemi 
ve. beni ıalonuna ald 
Amerikada uzun bi 
çıktığı için lir h. 
yalnız Yaflyormuş. 

hahrladıkça göıJeri y ... 
Bir ay kadar so 

salonda, şark usuli! 
rin üstünde ve başı 
ne koymuı yahyor 
uzun parmaklanm 
a.r.umda bir civciv 
gezdiriyor : 

- Boa kapeğimi 
dun, ıen de onun ka 
hassas, zeki, sevimlı 
dqsm, diyordu. 

Sonra, bir it ad 
kocasının hissizliğini 

derek: 
- Ah, ba:z.ı Alın 

leri, bir köpek ICa 
yorlar... dedi. 

Artık bu benim i 
tifat olabilir midi, 
fakat çok nefis bil' 
yalnız onu biliyoru 

Kadıköy Süreyya sin 

Moskuvalı 

POLA NE 
Sözlii ve şarkılı 

ÜSKÜDA 

HALE SiNEMA 
Mahpusun Şar 



.. ~ 8 Sa~ SON P<l>SAT 
J 

FRENGİ Yeni 
çıkan 

1 TREP ARSQ L Komprimeleridir. 

Nis~ 

Dahilden alınır, kırmızı etikete dikkat tak" 
litlerinden sakınınız, Hasan ecza depos'1 

.. 
Jnlnlap uğrunda aziz canını v re~ - e• A,. 
--:=: Kitabı 91lrm1ftır :==• 

Tayyare Cemi
yeti Menf eatine 

Konser 

.Vatandaş bu kitabı oku. Bu fedakar gencin temiz hayatını 
aı.imluir seciyesini öğren ve itina ile tabedilmi~ 

Ihsan B. idaresinde 

Deniz orkestrası tara

fından Nisanın 3 üncü 

günü saat 18 de Te

pebaşı kışlık tiyatro· 
sunda fevkalade sen-

• • ŞEHiT KUBiLA Y • • 
Uvhasmı odana u ! 

.. Şehjt Kubilay" kitabı 50, Livhası 5 kuruştur. 

Naşiri: KANAAT KUTUPHANESI 

Posta Ve Telgraf Baş 
Müdürlüğünden: 

Bütün tüccarların nazan dikkatine: 

Avrupadan posta paketile vürut eden eşyanın gümrlik mu

amelesinin tesrii ve esbabının uzun külfet ve zahmetlerden 

kurtarılması için bu muameleye 1 nisandan itibaren posta 

idaresi tavassut edecek ve esbabının beyanname yapmasına 

ve bizıat müracaatla takibatta bulunm&sına lüzum kalmadan 
vürut eden paketleri en kısa bir zamanda gümrüklettirerek 

cshabma teslim ve gümrük rüsumunu teslim ederken tahsil 

eyliyecektir. 

ve 200, birinci mevki 

100, ikinci mevki 50, 

galeri 25 kuru tur. 

Biletler tiya ro gi

şelerinde satılıyor .• 

lokanta ve birahanesinde 

cihanşümul bir şöhreti haiz 

BÜYÜK BİR ORKESTRA 
icrayi terennUme başlıyacaktır. 

Gidip dinleyiniz. Son derece 

memnun kalacaksınız. 

MAMA 
Dr. H. Ş I N A S 1 

Yavrunuzun en aıhhi gıdasıdır. 

VAPURLAR 
Perşembe 

Bugün Beklenilen Vapurlar 
Sakarya - Türk .. Rizeden 
Ankara - ,, .. İskende-

riye Pire İzmirden 
Marmara - Türk - Mudanya 

Gemlikten 
Bandırma• ,, - Karabiga-

dan 
Gülnihal - ,, Bandır-

madan 
lzmit ., - lzmitten 
Mel<siko - Alman - Kösten

cedcn 
F eliks F resine • Fransız -

Köstenceden 
Dromor - İngiliz • Liver

puldan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Karadeniz • Türk - Hopaya 
Selamet ,, Ayvalığa 

Cide ., Cideye 
Gülnihal ,, Bandırmaya 
Nilüfer ,, Mudanya, 

Gemliğe. 
Prinçipesa Marya - Romanya 

Köstenceye. 
Stella Ditalya - İtalyan - T ri

yesteye. 
Umbriya - İtalyan • İskende

rıyeye. 

Kostantinopoli-ltalyan - Kös
tence, Odesaya. 

Ulises - Holanda-Köstenceye 

MUSTAFA ŞAMLI 
MÜESSESATINOA FEVKALADE 
UCUZLUK SERGİSİ 

Birçok mallar sermaye fiatına ve noksanına satılmaktadır· 

Şitap ediniz ... 
TAVUKÇULARA 

ET ve BALIK TOZU 
Tavukları yumurtlatmak için Norveçyanın et ve balık tO" 
zunu veriniz. 6 gram bir tavuk için kafidir. Satış deposu: 

Galatada Tünel sokak No. 91 Arı ve kümes ticarethanesi . ' 
Istanbul GümrükletJ 

Mu haf aza Müdürlii 
ğünden: 

Gümrük merakibi için 1-4-931 tarihinde aleni münaka5' 
ilan edilmiş olan bir adet deniz motörüniin münakasası, .ti' 
931 Cumartesi günü saat J 4 e talik olunduğundan isteklilt~ 
belli gün ve saatte açık kırdırmaya iştirakleri. 

iktısat Vekaletinden: 

Ancak bu muamelenin daha seri cereyan edebilmesi için 

paket mürsillerinin yani Avrupadan buraya posta paketi gön

derenlerin paket sevk varakalarına Deklarasyon Anduvan, 

Fatura ve Türkiye ile ticaret muahedesi veya Modes Vivandi 

aktetmi:i olan memleketlerden elli liradan fazla kıymette 

olarak gelecek paketler için menşe şahadetnamelerini rap

tettirmeleri mecburidir. Mahreç memleketlerde menşe şeha

detnamelerini sevk varakasına raptettirmek kabil olmadığı 

takdirde mürsillerin bunları ilk posta ile 1stanbul paket 
posta müdürlüğüne bir mektupla göndermeleri muktazidir. 

Bunun için de Avrupadan posta paketi getirten tacirlerin 

ve diğer alik adarlann mürsillere derhal ve ehemmiyetle 

bu ciheti bilhassa menşe ıahadetnamesi hakkındaki icabı 

yazmaları ve temin etmeleri · mutlaka lazımdır. Bu cihet 

temin edilinceye li:adar Avrupadan posta ile namlarına 

paket gelen tacirlerin hemen İstanbul paket postanesine 

mUrac~at ederek varsa yetlerindeki menşe şehadetnameleri

ni tediye etmeleri icap eder. Aksi takdirde menşe şeha

detnamelerinin ademi tevdiinden mütevellit netayiçten posta 

idaresinin hiçbir mes'uliyet kabul etmiyeceği ilan olunur. 

Dr. HORHORUNI 
Bdsoğukluğu - Frengi ademi ik-0 Seyrisefaı·n 
tidar tcdavihancsi. Beyoğlu T<>o§-
katliya yanında Mektep sok ~ -------------~ 

Ankara Ziraat mektebi yanındaki makine laboratu\'8. 
rma yapılacak 8729 lira bedeli keşifli ilnvei inşaat kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 13 - 4 - 931 
günü yapılacaktır. Evrakı fenniye ve planları almak isti· 
yenlerin İktısat vekiileti muhasebesine beş lira verere~ 
alacakları makbuz ile ziraat enstitüleri inşaat heyeti fen• 
!1-iyesine müracaatları ve yevmi mezkurda saat 16 d• 
lktısat vekaleti ziraat müsteşarlığı kısmında müteşekkil 
komisy~na müracaatla müzayede ve münakasa kanunıı 
ahkamına tevfikan tekliflerini vermeleri ilan olunur. 

• uy ayy 
piyankosu 

3üncükeşide11nisan931dedi 

BÜYÜK ikramiye 
100,000 LİRADIR 
A Y R I C A : 40,000, 15,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 
VE: 30,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

35 Tel. 31S'l Merkez acentesi: Galata l<ö;>rii 

-----------·....!....!.l 
İstanbul müddeiumumiliğir.

den: Darptan suçtu olup mu
kaddema "Galatada Arap ca
miinde Diken sokağında l 7 -
19 numaralı hanede mukim 
iken,, halen ikametgahı meçhul , 
olan Şükrü Efendinin muba~e
mesinin muallak bulunduğu o4-
6-931 tarihine tesadüf eden 
günde Galatada sulh ceza 
mahkemesinde hazır bulunması. 

-------·-----
Kadıköy Sulh icra hakim

liğinden: Apostol Efendiye 
borcundan dolayı Kadıköyün

de meyhaneci Petronun mah
cuz bulunan dükkanındaki eş
yasının 1 - 4 - 931 salı günü 
saat on dörtte Kadıköyünde 
pazar mahallinde açık arttırma 
suretile satılacağı ilan olunur. 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz 1 oka n tadır. 

Ayrıca 1 liraya 3 ye
mek 1 tath 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 

Başı B. 2362 .Şube acentesi: Sir

keci Mühürdar zade hanı f. 2740 

Mersin Postası 
{lnebolu) vapuru 3 nisan 

cuma 10 da Galatadan 

Çanakkale, İzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, F etbiye, 

Antalya, Alaiye, Mersin'e 

kalkacak, dönüşte Taşucu, 

Anamor, Finike, Andifli, 

Kalkan, Kuşadası, Gelibo
lu 'ya da uğnyacaktır. 

Azimette Çanakkale için 
yük alınmaz. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKt 

AL TiNCi NOTER 
DAİRESİNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Profrstolar misli görülmemiş bir süratle gider .• 

DOKTOR FEYZİ AHME'f 
Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar mütehassısı. ' 
Cumadan maada hP-r gün saat lO dan 6 ya kadar hast• 

kabul edilir. 

Adres Ankara caddesi No. 43 
Telefon İ•tıınbul 3899 

Karabiga hattının cumar· 
tesi, çarşamba seferlerine 
ilaveten 22 nisandan itibaren 
perşembe postası da yapıla- n ı 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
caktır. TÜRKLER ı çt N 

Kolaylıkta 

ALMANCA öGRENME USUL 
Patolog, Bakteriyolog Müellifleri: 

HERMANN SANDER TAHSİN ABDİ 
Alman lisanı m!ltehasııs ve Dr. M. L utfi 

mualllmi 
11.ıalr erkek llıeel Almanca 

muallimi 

GÜLHANE SERIRIY A Ti 1 Sene 1930 
MUALLI MLERINDEN 1 Ciltte 3 Kısım Fiatı 250 Kr. 

D b·ı fstanbulda Hüsnütabiat matbaasından 
a ı i, ve iııtant hastalar .. ---•••••••-lllliıiııılılıiıiilliiiiilıiii~ .. jiiiilıijiİlllll~ 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
viliyet karşısı 15 No. 

Muayenehane: Telefon lıtanbul 2121 
lıı.aınctrlhı ı ,, ., 223' 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükumet kônağı civa-
rında eski ikdam Yurdu kar
şısında 1 l numara birinci kat. 
. Her gün saat birden ikiye, 

dört buçuktab akşama kadar. 

DR. SEMIRAMlS EKREM H. 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, botaz 

burun hastalıkları mütehassısı 

Beyoj'lu Mektep sokak No. 1 

Telefon Beyotlu 2496. __ , _______________ _ 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit . 

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

ıso~Pösr~ 
YcV11'1f1 Slyaıt, Havadis ve Halk gaı -idare ı l.tanbul, Nuruosınatılf' 

Şcrcr ıokaiı 35 - 31 

Telefon: l•taabul - 2()2!1) 
Po,t.ı kutuıu: lııtanbul - 7'1 oS1~ 
Tclıraf : lıtanbul SON P 

ABONE FİATl 
!fÜRKIYE EC~ 

1400 kr. 1 Sene 2100 "'' 
750 ,. 6 Ay 14()/J " 

soJ ,, 
400 ,, 3 ,, 

s:ı:ı,, 
ıso .. 1 ,, 

GelcncvraJs ~eri vcrUıno:ı· .,,,., 
lli..ıılardan mesullyct alı' 

Mes'ul Müdilr: Halit paJIİ 


