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nsız Sefiri T e- Zonguldak Limanındaki Facia... Milgo_ner j Bugünün Meselelerinden J 
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etsin· A 1 h ur un ogu ması Geliyor Çımentoda Rusların 
Aııı.. ı n a yor M ' 1· ti Kı·me Aı•t ? Sah.il Cihan Sampiyonu D • Y w H 

-. ~a. 2 (Nisan).- ~r~n- eS U tye • M~ılan 1'arafından ampıng apbgı a• 
~ .akt•m llı:en Hancıye Bekleniyor 
-._ .. zıyaret ederek epeyce b J • N d Gal tti ? 

v. btalıır ~andilkdi?~Ufbı· • er erı e erı e r . 
~ mın e guıe gvre 
~ umumiye meselesi 
~--: da hAmillerin d&fünce
~ anlatb. Fakat bu daki
aı..:.._ ınllzakereye bqlanmak 
~-WZULahis değildir. 

~llk(hnet he11eyden evvel 
~ bir vaziyet karşısında 
~ Up bulunmadığını tetkik 
~· ek, karannı sonra vere• 
;~tir. .. 

F ranısız sefirinin Ankarada 
P~ğı temaslar hakkında şeh
iıde hiç bir maltlmat yoktur. 
Yalnız bu meselede husu

bir mutavauıt halinde 
unduğuna ihtimal verilmek
. • Himillerin tekliflerine 
· ce, bu hususta da malii

"':_. mevcut değildir. 
..-&Jcat mevsuk haber alan 

Fr&nı\&.&'~teleriıWı~ 
~ v.......tijimiz 

Bu liman isldlı edilmez• 611 gibi fırtınalı lıawılarde 
gemi w insan mezan olar 
(Tafıillb 3 ilncü aayfamı:ıdaclır.J 

Bir Yerine Beş Masraf Edilirse 
Umran Yapılabilir M.i? 

~ ....... ~ resülmale zammı ..
İılt~L~ir. tarzı tesviye aramak 
~e hiikmedilmektedir. 
~ takdirde bu efendilerle 
..._ aktan çok uzaktabulundu

UZ lşikirdır. 

l.ıektepleri Teftiş ~ 
Qnhassa Kız Mektep

lerine Ehemmiyet 
Verilecektir 

~~a, 3 (H.M.) - Maarif 
"""·----·~~ vekalet müfettişi umu-

ınayıs iptidıasmda 
elif mıntakaları teftişe 
~ ~ecektir. Müfettişler mek
~rt hem idare, hem de 
.._ bnL ~oktai nazarından teftiş 
~~a kız mekteplerinde 
~ ne suretle ve ne de
W kadar temin edildiğini 

edeceklerdir. 

Bir Kadın 
~)azıt Kulesinden 

ICendini Atacak .. -~ Parqnt şirketi namına s-.la relen Madam Alis 
~ la~ tecrllbeleri yapmak 
~ iiınetten milaaade iste
~ · Mü .. ade verilirse Ma
~~ taY)'aredeıı veya Beyazıt 
~ deıı kendisini qaia 
~"""""- ~-==-===---

ARP 
Olacak Mı? 
\'llıaıı: MÜ-SOLIN 1 

Bol masraf la yaptırıldıkları an/(llılan Saltanahm.t 
civarındaki ilk mektep 

Ş h . b en~Iik imar arsa hanç en iyi bin~lan, odlf 
e nn eş s . • . 'fb ·ı 1000 ile1500lıra arasın-

projesi diye beledıye ışlerı~e d 1 arı e 1 (l5000)1irah1' yapı-
ait bir muhtara geçen gun a ya~ı~or. ar. f b . l dil' 
şehir meclisine verildi. Burada lar hırı~cı ~mı b !11Y~dık ;

1 
.. 

gördotümUz bir rakam nazan Beledıyenın ta şısa raff d 
dikkatimizi celbatti. kiyeti ejer b~ !8aı . ar • 

Proje, yapılacak ( 270 ) ilk nispetaizlik~en ılen. ıebyo~n 
mektep için 2,600,000 lira tah- ls~anbul~n ı~elebet ımar edilÜ: 
sisat istiyor. mıyecejiae ınanmak !~l'e • 

Yani bir ilk mektep için yor. Bu haıuıta bm tenm 
99,000 lira. Bu,nn piyamda edebilirler mi ? _ 

,. 

• lngiliz 
Casus 
Teşkilatı 

lngilizlerin şark cuuı tqki1'tı reisi 
Compton Makenzie hatıratını neı• 

retmiftir. 

Bu hatırat lnıilterede çok biiyilk 
bir alAka uyandırmıştır. lngiliz 
aazeteleri bu kitabın ıimdiye kadar 
çıkan casuslui• ait blitOn kitaptan 

gölıede bırakbj'ını yazıyorlar. 

Yakında: 

"SON POSTA,, 

Ceni Tuneg 
Sabık cihan şampiyonu, 

merakldan tarafından bekleniyor. 
Eski cihan bokı şampiyonu 

(Dempsey) i iki kere mailtlp 
edd dOnyada bir kişi çıkmıt
tad ~ Ttiney. 

Ceni Tuney esasen yalım 
bir boksör deiildi. Amerika
nın Ayılı ediplerinden biri idL 

Bokstan kazandığı par.alarla 

~~~?-= 
~;;ım., kendini kitap
~ Ye tetkik •eyahatleriııe 
~iştir. 
-lfid~y evvel devriilem ıe

r'Jle.ım· e çıkan bu mes'ut kan 
koc~ geçen ay Mısıra uğra
matbir ve Suriye tarikile lıtan
bula hareket etmişlerdir. 

GazP.teciler, lstanbulda iki 
IÜD kalacağını söyliyen Tuney 
burada meraklılar tarafından 
beklenmektedir. 

İki Küçük 
Talili 

FaAri B. w ldJ9ik Necdet 
İt Bankuınm tuarrum kum

b-.larma ait piyanko niunm 
birioci rnan çekildi, din de 
ne&eleri ilin ettik. Talili ldı
çilklerden birinci ikramiye olan 
500 lirayı Sanasaryan hanında 
38 No. da Cemil beyin oğlu 
kil~ Necdeti 200 lira ikra• 
min]ii de Galatasaray lisesin
de f 4 Fethi 8. kazandılar. 
8a mllnuebetle resimlerial 

diyoruz. 

HaftaJardanberi muhtelif J 
ağızlar Rusların piyasamızda 
yerli çimentolanm1'& damping 
yaptığı ve çimentocularımızm 
birçok zararlara uğradıkları 
hakkında haberler veriyorlar. 
Buslann memleketimiz dahilin
de damping yapıp yapmadığı 
ikhsat vekileti tarafından tet
kik edilmiş ve bu şayiaların 
niçin ve kimler tarafından çı· 
karıldığı öğrenilmiştir. mesele
yi muhtelif çimento tüccarla
rile ve salihiyettar kimseden 
tahkik ettik ve öğrendik. Bu 
şayialar bllyük klrlar ve bfl· 
y&k itler bqaran iktısadt grup
lardan çıkıyor ve muayyen 
maksatlar takip ediyor: 

Türkiyede btıyök sermayeli 
bir çimento uöatU old~ ma
lla, Bu tdWt.a ..... AJ.. 
maayadu çimento fabrikuı 
makineleri getirten bir diier 
grup daha vardır. 

Bu grup memleketimizin 
muhtelif yerlerinde çimento 
çimento fabrikalan açmak ni· 
yetindedir. Yalmz grup bu 
fabrikaları açmadan evvel lk-
sat vekaletine müracaat etm~; 
memleketimizin çimento güm· 
rilk tarifeainin (15) sene müd
detle dejişmiyeceği hakkında 
hüldlmetten teminat istemiştir. 

Tr381: çimento istibaaline 
aasıl hlldmse, aabflara ve pi· 

Raq""a N, .,,,,ıi/c 6inal 
prelrtanın t.lullclcıılcu için 
lıallu il4nlarla teşvik edi· 
gorlıu. Ba resim, du11a1 
illlnlarından birini ıösterir. 
yasada ecnebi çimentolarla 
yerli çimentoların rekabetine 
de hlkimdir. Çünkü çimento 
fabrikacılan, yani tröstçüler, 
çimento tilccarlanndan Meh
met Rüştll, Hasan Rami; Peh· 
livanyan, Frenkyan, Deiirmen• 
ciyan, Atlas, Lankas, F oti Ef. 
)erle de bir kombinezon yap
mqbr. Bu kombinezona garo 

(Devamı Oncil ıayf ada ) 

Kış Ve Bahar 

Bahar Hamm _ KJf baLa, çeki , ili üme ıelme 1 
Kat baba _ a.a Mil ilıtiyanm, urt l 

1 



2 s~ ·fa •SON r•OSTA -., • 

( Halkın Sesi ] DABILI HABERLER 
Rus Dampingi -----... -----------------~-'=--...._ __ _..___. 
Ve Bizim Piyasa Kolonya Kadın Müntehibi Sani Yoktur Milli 

Bir müddettenberi Rua- Fiatları • llapurcuların 
ıarıa c oampin• > ınden Ayın On Albsında Is · 
~~~:::!iv:;~ .. ~~:t!::~ Baha/anıyor - Bir itirazı 
leri euayı, fiatanı karamı• Rüsumat idaresine Son tanbul Meb'us Seçebı· -1an diker memleketlerde 
o memıeketıerın maıwıoa Gelen Bir Emir V uı-
1cart• rekabet yapmuı 5• O v • • d• ı k H ı G ı kt• 
elemektir. Bu milcadele ye egıştir J ece a e e ece ır 
teklini Rusların bizde de 
tatbik ettikleri a6ylencli. 
Ttcaretl harldye ofial 
tekzip ettl. Dün plyaaa· 
nm bası tadrlerUe 1'Örü4· 
tnk. Diyorlar ki •• 

Ahmet Muhtar B. (Balıkçı
lar cemiyeti reisi) 

- Ruslar harice uskumru 
tuzlusu ıöndererek balıkları
mıda rekabet etmekte ve 
fiatlan kırmaktadır. Tunaa 
lıavyarlannda da bizi hariçte 
YUrmaktadırlar. .. 
1 

Hilmi 8. (Balık puan, Hel· 
yacı ıokak, ( 9 ) numarada 

\ 
tticcu) 

- Ruılann ıimdilik memle
ketimizde bize dampİnf yap-
tıkları yoktur. Onlann reka· 
beti diğer deTletlerledir. Bu 
rekabette• zahire, prap, ti
tan ribi mallarımız mGteessir 
oluyor •e fiatlar çok diifi'
yor. Ba nokta mUhimdir. Bu 
JÜııden beynelmilel piyasaya 
.ubi olan piyuamaz da here& 
merç olmuftur. .. 

J Pdılivanyan Ef. (Esiri ke-
resteciler 15 numarada çime~ 
to tilccan) 

- Piyuamızda iki seneden• 
beri Rua çimentosu yoktur. 
Y &lna ortada Ruslann çimen
toda damping yaptıktan 
hakkında bir şayia vardır. 
Fol yok, yumurta yok. Bir lif: 
Moakof bedava verecekmiş. Bu 
ıayialar itleri durduruyor bira· 
der. .. 

Muradoğlu ve Papazoğlu 
(Ayazma kapısı J 52 numarada 
kereste tüccarı) 

- Kereste hususunda Rus
lar bize damping yapmamak· 
tadırlar. .. 

Gevrekyan Ef. ( Ayazma 
kapııı 154) 

- Ruslar bize kerestede 
damping yapamazlar. Çünkü 
kereste gümrüğümüz metre 
mik' abıorla (25) liradır. .. 

Nazmi B. (Ayazma kapuı, 
Ayazma caddesi 197) 

- Rus çimentosu piyaaaya 

C6mrtılde tarife tatbikinde
ki bir yanhtlıtı haber Terdik. 
Bazı ıtriyatçılar • Anupadan 
retirdikJeri kokulann kaplan 
içia de kokular gibi resim 
verdikleri halde diğerleri ti· 
telerin kilosu başma (3) kuruş 
vermekte idiler. Bu garip va
ziyete nazarı dikkati celbettik. 
Ayni zamanda Maliye vek1· 
letinin uçucu yağlar hakkında· 
ki yeni bir tarife tatbikine ait 
emrini de mevzuu bahsettik. 
Bu emir mucibince bir kilo 
uamtan (25) lira alınacak, fİ
teler için de (3) kurq yerine 
( 12) lira verilecek. 8undan do· 
layı rftmrüğe mallan gelen 
birçok eıansçılar bunlan iade 
etmek mecburiyetinde kalmış
lardır. Aynca Maliye vekile· 
tine de mftracaat ederek yeni 
ıekilden dolayı Avrupa ıtriya
b yerJi kokulardan daha ucu
za maledileğinden yerli koku 
aan'atinin 6leceğini bildirmiı· 
!erdir. 

Parlayıcı Maddeler 

DÜKKANLARDA BULUNA· 

intihap teftiş heyeti intihaban ikinci ıafhuına ait programı 
tamamen bıwrJadığı için dnn Şehir mecliaine ait iflerle met

gul olmuştur. Yangın yerlerindeki belediyeye ait analan t .. 

tiplerine kiralama işlerini bitirmiştir. Y aluva m6ntebibi aaııi 

intihabı ise devam etmektedir. Oç g(in ıoora bitirileceği tah
min edilmektedir. Biter bit:nez mazbataları yeriJecktir. (10) in

tihap mıntakasına seçilen müfettişlerle, yardımcılarına ve aan

dık baflnda bulunacak katip Ye memW'.lara nzifcleri Ye mın

takalan reınıen bildirilmiştir. Nisanın on altıncı günü lstanbul, 

meb 'uslan~ seçebilecek bir halde hazırlanmıı olacakbr. 

lstanbul meb'uslan seçilirken Afyon meb'uau Ali •e Te
kirdağı meb'uau Cemil beyJerin burada bulunacakJan t6ylen· 

mektedir. 

intihap teftiı heyeti meyanında Nakiye laanumn bulunma

ıından dolayı milntehibi aaniler araamda da kadm bulunduiu 

ıöyleniyona da bo doj'ru depdir. Üstede kadın mllntehibl 

uni namzedi yoktur. 

Baro içtimaı 
Ekseriyet 

dan 
Olmadığın
K l d ı 

Komisyoncu 
Piyasayı S - 6 Bin Lira 

Dolandırdı 

Dün l.stanbul barosu topla
narak ( 930 ) ıenesi be.9apla
noa ait raporlan okuyacak, 
dabil1 nizamnamenin ( 45 ) inci 
maddeeinin muvakkat fıkrasını 

MIY ACAK, BELEDiYE DE· değiştirecek ve müddetleri 
POLARINA NAKLEDİLECEK biten birinci ve ikinci reisliklerle 

Glmrtık işleri ile utraşaa 
Y orgi isminde bir komisyoncu 
birçok Tilrk, Rum tüccarlarını 
(5 • 6) bin lira dolandırarak 
ıe!iniğe kaçmıştır. 

Zabıta Vak'aları 
Belediye memurlan dnkkln· (8) inzibat ar.ası yerine !eçilecek 

lannda talimatname hilifına namzetle~ tesbit. edecekti. F~-
1 k f --• rl dd kat mechs eksenyet olmadıgı o ara IU.I& pa ayıcı ma e . . . . 

bul d n1 h 1 kı d t h ıçın toplanamamış ve ıçtıma 
. un ura ar a' n 8 8 • ( 13) nisana kalmıştır. 

kıkat_ yapmakt.adarlar. Diln de Barolann tasfiyesi hakkın· 
Beyoglunda bır dükklnda (1) daki kanun bala baroya tebliğ 
bidon benzin bularak müıa· edilmemiştir. 
dare etmiflerdir. Bu gibi mad· ---
deler belediyenin ambarlarında Taşınan Daireler 
muhafaza edilecektir. 

gelmemiştir daha; eski zaman
da vardı, piyasadan geçildi. 
Piyasaya Rus çimentosu gele
cek ve ucuz aatılacak diye 
söyleniyor. .. 

Ferikyan Ef. (Ayazma ka
p1sı 140 No. da çimento ve 
tuğla tüccan ) 

- Halihazırda piyasamızda 
Rus çimentosu yok ki Damping 
olsun. Ortada laftan başka 
birşey yok. 

Polis altıncı şubesi Galata
da Borsa hamna, üçüncü ve 
dördüncü ıubeleri de Bab?rui
de eski Hariciye nezareti bi-
nasmın bir kısmana dünden 
itibaren tqınmıyn başlamıştır. 

Albncı Ye dördüncü ~ubelerin 

boşalttığı Gülbenkyan hanı
na da Eminönü kaymakamlığı 
taşınacaktır. İkinci şube müdü
riyeti ile Polis müdürJliğü eski 
binada kalacaklardır. Cumar
tesi günll bunlar yeni binalara 
yerleşmit bulunacaklardır. 

Son Yirmi Dört Saatte 
Olup Bitenler 

Bebek Hasan ve Hasan 
Avni ismindeki iki aabıkah 
Şişane yokuşundan geçmekte 
olan Esma isminde bir hanı
mın (6) lirasını çalarak kaç· 
mışlardır. ,. 

Dllıı Fatihte devriye gez
mekte olan polis Nurettin Ef. 
arkasında bir çuval ile iİden 
bir adam görerek durmasını 
ihtar etmiş. Meçhul adam 
arkuındaki kul'fU.n dolu çuvalı 
bırakıp kaçmııtır. .. 

F eridiyede Madam Doranın, 
Galatada kasap Y amandinin 
evlerinden yangın çıkmış, sön
dürülmüştür. 

Kömür Nakli işinde 
Muayyen Bir Gıup 

Himaye Mi Görüy~r? 

Ereğli kömür şirketi Devlet 
demiryollariJe, elektrik ve ha
vapzi firketlerinc aattığl kö
milrlerin aakliyesini yalnız bir 
gnıpa hasretmiştir. Diğer va
purcular aoa senelerde anc:ak 
vaziyetlerini kurtarabildikleri 
halde himaye gördlliil iddia 
edilen bu fl'UP her sene 4 • 5 
vapur almaktadır. Ban Türk 
vapurculan hükümete milraca• 
at ederek Milli vapurculuğun 
bimaye.i için a-erek demiryol
lan ve görek diğer şirketlerin 
k~mlirlerini Zonguldaktan tes
lim aldıktan takdirde kendi n· 
purlanna iş bulunacağı ~bi 
bu mneueselerde vapurcUlann 
rekabetinden mliste6t olarak 
daha acuza k6mllr0 malede
bileeelderiai bildirmifJerclir. 

Süt Mücadelesi 
Dansı lstanbulumuzun 

Başına Diyelim 

İzmir, (Hususi) - Belediye
miz ıüt aatıcılarile mücadeleye 
başladı. Soo bir hafta içinde 
( 116) ıütçünün ıütU muayene
den ıeçirildi, hepsinin de ıulu 
ıüt sattığı anlaşıldi ve mahke· 
meye gönderildiler. 

Tükrük Mücadelesi 

BELEDiYE MEMURLAR! BU 
lŞLE SEFERBER HALiNDE 
MÜCADELE EDECEKLER 

Poliı altıoa ıube müdürlüğü 
blltüıı merkezlere yeni bir 
tamim daha göndermiftir. Bu 
tamimde sokaklara tükürenler 
hakkında ıiddetli takibat ya· 
pılmaıı Te haftanın muayyen 
günlerinde grup halinde bütün 
memurlann bu gibi adamlano 
takibi için ıcf erber edilmesi 
bildirilmiştir. Yere tükürenler
den (2) lira belediye cezası 

alınmaktadır. Şimdiye kadar 
( 150) kişi bakkıoda zabıt 
varakası yapılmıştır. 

Günün 

Kundurucılar 
Merrınun 

Ankaradaki TeşebbiİS 
leri f yi ~Jetice Veri}'d 

Güıorük tarifuindeı·i bır -'! 
d~ni., tatil eailcccğini tahlll&IJ 
cdt'n baıı sermayedar ır11P 
Avrup:ı ve Japonyaya (6) aıil~ 
çift k. d:ır y:-.z.hk keten ayakk 
ıamarJamışla•dit. Bu ~yakkab~ 
ban bir kısmı gümı·üğ • gellP"' 
bir kıamı da yold~dır. i•tanbııl" 
üç dört senelik ayakkabı iht~ 
cım karşıhyacak olan bu te""; 
karfıaınaa entlişeye düşen •Y'.,ı 
kabıcdar esnafı oa gün e'I • 

Ankaraya bir heyet gönd~~ 
lerdi. Heyetten dün ceoU1"" 
gönderilen bir telgafta teşe\t~ 
lerinin müapet neticeler vere~ 
.e birkaç srün daha An1tat 
kalacakları bildirilmittlr. 811 b•"' 
ayakkabıcıları aevindirmlf tir· 

Bir Puf Meselesi 
Halkın poliı merkezlerine .,t' 

ditl beyannameler Jtula tabi "1 
fildY.. Bakırköy aukomiaeri lı' 
huıuata ıdibul ederek beya~ 
melere (lS)kuruşluk pul yapıştı 
mtfbr. Viliyet meseleden ha~' 
dsr olmuf Ye •erkomiaer hak"; 
da tahkikat 1apmıya batlamlf 

Fransız Seyyahları ,... 
Din "lt.Jenl • npmlıe ,,... 

Fraaaıs aeyyabı •elmiftİI'. Sil!' 
,Ular Buuaya da gideceklerdi' 

Alman Polisleri 
BUGÜN ŞEHRiMiZE OÇ ~ 

MEMUR GELlYOR 
Bupa Vaçya vapuriJe R•--" 

Jadaa l.w.bula (300) ~ 
nıemurin ır.abıtuı sr•lecekttr • .Z-
bJta memurları hem lata•bul' 
rezecekler ve hem de poltl 
teşkil&tımıt. hakkında tetl<ik,a 
yapacaklardır. 

YENi İNŞAAT 
~rkiyede her daim inşıt-' 

yapılıyor. ve daima fazla yaPr 
lacaktır. İnşaat M1.hipleri uoıJ~ 
mamaladırlaı· ki memleketi' 
refah ve sııadeti arttıkça b~ 
o nishctte kendilerine varior 
temin edecektir. Binaenaleyliı 
paramızı itibardan düşnroı~ 
mek için mevaddı iptidaiy•1· 
hariçten almayıaız. Memlek~ 
inşaata elverişli ve ithal edı~ 
mekte olan ekseri çimentotır 
dan daha mükemmel ve el 
iyilerine muadil çimentolat 
mevcut olduğundan hem Tu) 
işcilerinin emeğini heın d.• 
•anayii milliyeyi teşvik et.oif 
oluruz. Binaenaleyh inşaabnı' 
içhı her daim KART AL AN$s 
DOLU fabrikasının YUN 
aun'I PORTLAND çimento,.r 
nu kullanınız. 

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

1: Matmud Nelli - lfte bu trenle doiru 1 2: Matmazel Nelli - Ay, bak, şurada 3: Greta Garbo - Memnwı oldum, Ha:.aa 
.. Holina,.t • ıidecefiL .. Greta Garbo,, oturuyor. Gel ıeni ona takdim j •~ey .. Senin şöhretini Amerikadan bile İfitiyo-

edeyim. rum. Seninle "Holivut" ta bir oyun oynayalım. 

": Hasan B. Oyun oynayalım aı:n•ı 
güz.el, cilveli kadın sakın aen bana bir 0-rı" 
oynamR ha!. 
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liergün 
~~1rıriik ltilô.fının 
ıze Tesiri 

Ne Olacaktır? 
Berliıı r·· k . Yazıy ur tıcaret odası 

or: 
Alma 

kunıetıe ~Ya ve Avusturya hü-
htıh rı arasında kararlaş
tün p esaslı noktaları birkaç 

~ itt.iba~'Vvel .. il~n edilen gümrük 
tırııu . bulun Avrupa efkarı 

ınıy .• 
tul esını pek ziyade meş-
J;'rarı et~ektedir. İngiltere, 
... ._ sa, ltalya ve Çekoslo-
~Ya h"k" ~aveıe . u urnetlerinin bu mu-

•e S yı protesto edecekleri 
1Qı2 e~.Je~men muahedesi ve 
tury 1 ıncı teşrininde Avus-

it\ın İn- 1 cliv • • 'k ~tot k .. ~u ey e gı ıstı raz 
bit 0 0~u ahkamile gayri ka
•Ure telıf bulunduğunu ileri 
ltıek~:~~eri muhtemel görül
ltıry ır. Almany ve Avus· 
~to'a dahilinde de mezkür 

Jeye 't• tah . ı ıraz eden birçok 
~U 81~.etler mevcut olduğundan 

lllruk 'tfh bike 1 ı adının mevkii tat· 
ıtın h Vazedilip edilmiyeceği 
~alp emdir. Esasen şimdilik 

Ilı~ 'ki h'"k• tek .. 1 u umet arasında 
Pte ~r eden bazı umumi 
ille llsıplerden başka birşey 
lctVt~t değildir. Bu prensip-

e l r lhıa s ınaden kanun layihaları 
ile~ olunacak ve Avusturya 
dik· 1111anya meclislerinin tas
ij ~lld~ iktiran ettirilecektir 
Lıı· Ugiinkü siyasi vaziyet da· 
,Lıııe buna imkan hasıl olup 
lt!lıyacağı meşküktür. 

tlikJ\}?1~nya .. Avusturya güm
d • ıttıhadının memleketimizi 
~ahı alakadar edecek bazı ci
~Ucri vardır. Projeye göre 
1 ~nya ve Avusturya, birhir
:tınin ülkelerine gönderilecek 
~iadan gümrük almıyacak
'tı ır. Yalnız bazı istisnalar 
le~"CUttur ki bunlar, iki mem
leıı et 'lrasında mübadele edi
f~ı urnuın emtianın % 1 O dan 
tı as~na şamil bulunmadıkla
\'c t!ıb~ muvakkat mahiyette 
~ar drıcen kaldarılmaları mu-

rerdir. 

lier 'ki Jt-t.tjf 
1 

~ memleket, gllmrlik 
lettc c crıni tevhit ve ayni dev
~ele! a~~ettikleri ticaret muka
)cc ~tnı birbirlerile telif eyli
ltub erdir. Şu halde gümrük 
oılt .. adı kat'iyet kesbedecck 

•Ba k ~~ gere Almanya, gerekse 
~cij sturya tarifelerinin tadilini 
~)Ye emek lazımdır. Almanyada 
~~, "111 Cari olan tarifenin ih
~"lts~ttiği rüsum umumiyetle 
)ilkatkr!a tarifesinden daha 
dllitt tir. Bütün dünyada ol
~t)ad gibi Almanya ve Avus
ttlııı a dahi bugünkü temayül 
~~ resimlerini indirmeyip 
)~tıi t ~a matuf olduğundan 
ttıllkn &ttfedeki resimlerin bu
'tviy :den daha yüksek bir 
~\l U:. e tesbit edilecekleri ve 
dcxı ~. lllernlekete .mal sevke-
t' t iirk t • 1 . . b l{t i . acır erımn azı em-
la .. ~~ Şimdikinden daha faz
tiytt' ltn tediye etmek mecbu
~Ultı~r::ekt kalacakları memul 
~ a adır. 

" ~rnlek ti . . ""ustu. e. mızın Almanya ve 
dua-u tirya ile aktetmiş bulun-
~ıqı ~d~t. mukaveleleri dahi 
~~kttr a ılata tabi tuhı-
'turki · Bugün mer'i olan 
~\.ilca Yel. • A \'Usturya ticaret 
~ Ve esı il T -q<ltıya ti e ürkiye· Al· 
laıanıerı b .caret mukavelesi ta
dit, B· . ır~~rine uygun değil
~lllde T~ncuu listeli olmadığı 
le· urk .. Al k 'l!lde b. man mu ave-

ırçok resimler kon.ao-

Postanın Resimli Makalesi -tt Azami Semere lf. 

l - Hiçbir nehir menbamdan daha 
,,.'üksek bir seviyede akamaz. 

2 - Hiçbir insan, fikri seviye ve 
manevi kabiliyetinin fevkinde semere 
veremez. 

3 - lna•n a:ınmi s~mere vuebilmek için fikren 
yllkııelmlye ve manevi kabiliyetini tenmlyere muh• 
taçtır. 

Küçlik bir ÇAY değil, önünde aet tanımıyan 
bUyuk bir nehir olmıyn çah,ınııı:. 
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BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Maskeli Hırsızlar 
Adana Civarında Bir 

Köyü Soydular 
Adana, 3 (H.M.) - Adana· 

ya 3 saat mesafede kAin 
Eyrice köyü diln bir hırsız 
taarruzuna maruz kalmıştır. 
Hırsızlann adedi on iki idi 
ve ellerinde ıilih ta vardı. 
Bunlar köye girdikleri 
zaman tanınmamak için 
yüzlerine birer maske geçir
mişler ve topal Mehmet ağa
nın evine giderek biçarenin 
beş bin lirasını almışlardır. 
Takip edilmektedirler. 

Tarsusta iki Gazeteci 
MahkOm Oldu 

Adana. 3 (H. M.) - Yeni 
Tarsus gazetesi başmuharriri 
Vasfi Pulat ve muharrir dişçi 
Hüsnü Beyler Tarsusta yapı
lan muhakemeleri neticesinde 
yapmış oldukları neşriyattan 
dolayı birer sene hapse mah .. 
kum olmuşlardır. 

Amerikadaki Zelzelenin 
Feci Neticesi 

Birkaç gün evvel Amerika .. 
da Nikaraguvada vukubulan 
zelzele hakkında gelen yeni ha
berlere göre hasarat ve tele
fat çok fecidir. Yalnız ölenle
rin miktarı bine yakındir. 

lide edilmiş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh memleketimizin 

Almanyaya karşı yaptığı güm· 
rük konsolidasyonlarının Avus· 
turyaya dahi teşmil eylemesi 
talebi karşısın~a kalması muh
temeldir. 

Gümrük ittihadının en mil~ 

Denizlide Yüz Elli 
* * lf Maznuna Neler Soruldu? 

Denizli, 2 (Nisan) - Antalyadan Burdur tarikile buraya 

getirilen 150 mevkufun muhakemesine dün başlandı. 
Bu yüz elli mevkuf geçen belediye intihabı esnasmda 

• 
asayişi ihlal etmiş olmak ile maznundurlar. 

Mevkufların başlarında mefsuh Serbes fırkanın Antalya 

Ocağı Reisi doktor Burhanettin B. vardır. Celse açıldığı zaman 

evveJa bu zat isticvap edildi. 

Doktor Burhanettin B. uzun boylu, biraz şişmanca bir 

zattır. Esmer yüzünde hissiytı belli olmaz, sinirlerine hakimdir. 

Bu itibarla maznun mevkiinde soğuk kanlı1ığım muhafaza 

ederek müddeiumuminin iddianamesini sükunetle dinledi. 

Müddeiumumi muavini hadisenin kısa bir tarihçe-

sini yapmıya başladı. Ve bu arada Burhanettin Beyin intihabat 

meydanlanndaki faaliyetinin safahahm, halkı heyecana scvkeden 

ve nihayet müessif bir hadiseye yol açmak raddelerine gelen 

hareketlerini uzun uzadıya tahlil etti. 

Doktor Burhan Bey makamı iddianın ithamlarını ki· 
milen reddetti ve intihabat esnasında memleketçilik heye
canile ve tamamen dürüst hareket ettiğini, halkı hükumet 
aleyhine teşvik değil, ayaklanmış sinirleri teskin için çalış
tığını söyledi. Maznunun cevap '" ve müdafaası çok uzun 
sürdll. 

İkinci celseye saat on dörtte başlandı. On yediye kadar 
fasılasız devam eden bu celsede 12 kişi daha isticvap edildi. 

Bunlar doktor Burhan Beyin teşvikine kapılmak ve hükumet 

kuvvetlerine karşı itaat etmemekle maznun bulunmakta idiler. 

lsticvaplarında hepsi aynı ifadeyi tekrarladılar ve masumi

yetlerinden bahsettiler. 
Muhakemeye devam edilecektir. 

lngiliz Sairinin Konferansı 
' . 

Ankara, 2 (H.M.) - Ingiliz 
şairi Masfilt buraya geldi. 
Akşam Türk ocağmdr bir 
konferans verdi. 

Adanada Kış Geri Geldi . 
Adana, 3 (H.M.) - Adana

ya kış geri geldi. Dört gün
diir yağmur ve dolu yağmak
ta, yıldmm düşmektedir. 

A CM ri?i 

Muhtelit Takım 
İzmirlilerin Karşısına 
Ne Şekilde Çıkacak? 

İzmir 2 ( H.M. ) - İstanbul 
muhtelit takımı lzmir sporcu-
1arüe beraber Menemene gide
rek şehit Kublay'tn mezarını 
ziyaret ettiler ve bir çelenk 
koydular. Kubilay'ın şehit 
edildiği yeri, Divam harbin 
toplandığı Kublay mektebini, 
mürtecilerin asıldığı meydanı 

gezdiler ve akşam üzeri İzmire 
avdet ettiler. 

Bugünkü maça İstanbul 
muht~liti şöyle iştirak edecek
tir: Avni, Burhan, Hüsnü, Ha
san, Sadi, Reşat, Mehmet, 
Muzaffer, Zeki, Fikret, Rebii. 

Sadi bu akşam Bandırma tre
nile geldi. 

T ekaut Maasları 
' Ankara, 3 {H.M.) - Teka· 

üt ve yetim maaşlannın tah
sisi hakkında vilayetlere e-mir 
verilmiştir. Bu maaşların •nu
ameleleri bir an evvel intaç 
edilecektir. 

Ay Tutuldu 
Dnn gece saat (19) u ( 27) 

dakika geçe ay tutulmuttur. 
Hüsuf beş saat kadar devam 
etmiş, ay tekrar görünmüştür. 
Bu münasebetle gece yarısına 

kadar birçok yerlerde silahlar 
ablmışbr. Ay tutulması müna• 
sebetile silah atıldığım birden
bire anlamıyanlar silah ıesle
rinden korkmuşlardır. 

ihtilas Davası 
Pasapc rt vize harçları llze

rinde polis dördüncü şubesinde 

him neticesi hiç şüphesiz Al
manyanın, iktısadi kudretini r 
fevkalade bir surette tezyit 
eylemesi olacaktır. A vu ' turya 
ile ikbsaden birleştikten sonra 

• 
ister 

• 
inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

Almanya cihanın Amerikadan Anadolu ajansı üç gi.in dan vermesine mani ol• 
sonra en mühim pazan, hatta evvel Ajans Hava~ta~ aldı· mak için ihtiyati bir ted· 
memleketimiz için Amerika ğı bir habere ıstınaden bir ımış ve içtimaların 
uzak, fakat Almanya ile Almanyada reisicümhunın yirmi dört saat evvel hii· 

yapılan (6) bin küsur liralık 
sui istimal davasına dün ağır 

"'\ cezada devam edilmiştir. Maz
nunlardan sırasile Cemal, Fuat, 
Nafiz, Şükrü ve Sadettin bey
ler isticvap edildiler. Maznun
ların birçoğıı masumiyetlerini 
iddia ettiler. Muhakeme şahit· 
lerin celbi için 15 nisana 
bırakıldı. 

Avusturyanın yakın olmaları bir beyanname neşrederek kumete ihbar edilmesi lll· 
dolayısile birinci derecede söz, yazı, toplanma hürri- zumu ilan edilmiş. Havas Mübadillerin Askerliği 
ehemmiyetli piyasa olacaktır. yetlerini kaldırdığını, hatta ajansı bu haberi idarei Hakkmda Bir Karar 
1927 senesindenberi Almanya telgraf ve mektuplara san- .. rf l 
hem ı'thalatımızda, hem de 0 ıye i anı şeklinde gös- Mübadillerin askerliği me-

ıür vazettiğini bildirdi. t · ç k 
(ıtalya tarikile sevkedilip ista- b' ermış. ün ü Havas ajan• selesinde çtkan bazı ihtilaflar 

Almanyada · siyasi ır F l 
tistiklerimizde sehven bu mem- kaynaşma olduğu için bu 81 ransız ajansıdır ve AJ.. üzerine zmir vilayeti idare 
lekete ihraç edilmiş gibi gös- haber ehemmiyetle karşı- manya hakkında bitaraf heyeti son günlerde şöyle bir 
terilen emtia nazarı itibara landı. Havadisin arkası değildir. karar vermiştir: 
ahnacak ve Alman i '-- 'i~tik- beklendi. Anadolu ajansı, Avrupa "Mübadillerden TUrkiyeye 
leri esas ittihaz edfü tek ol rsa) Fakat birşey çıkmadı. resmi ajanslarının bir pro- geldikleri tarihte yirmi iki 
ihracatımızda birinciıı~· ıhraz Neticede öğrenildi ki, bu paganda vasıtası oldu- yaşını ikmal etmiş olanlar 
etmiştir. Avusturya ile birleş- haber, fırka kavgalannın ğu müddetçe artık vere- askere alınmamak lazımdır. 
tikten sonra Almanyanın Tür· müessif hadiselere mey- ceği haberlere: Çünkü bu gibilerin, askerlik 

· b mükellefiyeti kanununun ikinci 
kiye için müşterı ve sa cı 
olarak ehemmiyeti herhalde bir ister inan, /ster lna1Zma / maddesi mucibince ihtiyata 

kat daha artacakbr. IL.-------·-----------------_J nakilleri lazımdır.,. 

Sözün Kısası -Münderecatımızın çok-
lugundan dercedileme
miştir. - = 

Zonguldak Lima
nındaki Facia 
Geçenlerde Zonguldak Ji. 

manında bir facıa oldu. Liman 
:lahilinda kömür alan Alman ban· 
c!ralı ( Meksiko ) vapuru liman
dan çıkıp kurtulmak ve karaya 
düşmemek için romorkör istedi. 
Romorkör gelir gelmez de 
hareket etti. Fakat yamada 
kömür veren mavna, geminin 
pervane darbelerile parcalandı. 
İçindekilerden bir kişi yüzerek 
kurtuldu, ( 14 ) kişi kısmen 
boğludu, kesmen de pervane 
altında parçalandı. 

Bu mesele, şimdi, adli saf
haya girmiştir, Ereğli şirketi, 
vapurun mensup olduğu Nor 
doyiçe şirketini proiesto ede
rek tazminat istemiştir. Bu 
protestoya Alman şiı·keti mu
kabele etmiş ve Ereğli şirke
tini kazanın müsebbibi olarak 
göstermektedir • 
bundan dolayı o da Ereğli 
şirketi aleyhine bir protesto 
çekmiştir. 

istinat ettiği sebepler şun
lardır: 

1 - Ereğli şirketi, kömür 
almak için Meksiko vapuruna 
limanın ağzı civarında ve fır

tınaya en ziyade manız bir 
yer göstermiştir. Furtuna ol· 
duğu zaman bu nokta daimi 
bir tehlikeye maruzdur. 

2 - F ırtınamn tehlikesini 
gören kaptan şirketten kuv
vetli bir romorkör istemiyen, 
şirket yarım saat teelıurle küçük 
bir romorkör göndermiştir. Bu 
romorkör, gemiyi tehlikeden 
kurtarmıya kafi gelmemiş, ge
mi makinesini işletmiye mecbur 
olmuş, basıl olan büyük dal
galar gemiyi pervanenin altına 
atmıştır. 

3 - Geçen sene, ayni ta-
rihte, ayni noktada yine ayni 
şirketin hareketi yüzünden 
Akdeniz vapuru da böyle bil' 
kaza geçirmiştir. 

4 - Şirket, mavnalarında 
tahlisiye tertibatı bulundurma· 
makla ayrıca mes'uldür. 

5 - Meksiko vapuru kaza· 
dan sonra bir gün limanın 
içinde kalmış, vaziyeti teshit 
ettirmiştir. 

Nor Doyçe şirketinin iddiası 
da bu beş nokta üzerinde top
lanıyor. 

Her iki tarafın iddiası ne 
olursa olsun mes'ul. Derhal 
biran evvel meydana çıkarıl
malı, Yok yere ve göz önünde 
öldürülen 14 Türkün ölüm 
mes'ulleri anlaşılmalıdır. 

Mecliste 317 fr1eb'us 
Bulunacak 

Dahiliye Vekaletine nnfus 
nisbeti hakkmda gelen malu• 
r:ıata nazaran bu devrede Millet 
Meclisinin 317 meb'ustan mü .. 
rekkep olacağı anlaşılmaktadır. 

Meb'usluk lstiyenler 1300 
Halk fırkasına meb'us ol· 

mak için müracaat edenlerin 
adedi 1300 olmuştur. Gazi Hz. 
bu zevatın listesini tetkike he
nüz başlamamışlardır. 

Umumhaneye Taarruz Etmiş 
Hasan isminde biri Galata

da MadaD1 Hrisantinin umum• 
hanesine giderek camlan kır
m~ ve Madamı tehdit etmiştir. 
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Toroslarzn 
Güzelliği 

SiNEMA 
Bugünün Meselelı 

Çimento Trö 
RusDampi 

Dağlar Karlı, Vadiler 
Çiçek içindedir 

Bo:ıanti, 31 (Hususi) - Ev
velki güne kadar havalar gil· 
zel ve sakindi. Fakat öğleden 
sonra başhyan ıilrekli ve 
dehşet verici yağmur ( 18) saat 
fasılasız surette devam etti. 
T oroslara da epeyce k~r yağdı. 
Havanın sıcaklığına ra2'men 
Toroslann tepelerini bembeyaz 
görenler hayret içinde kal
mışlardır. 

Bu yağmurların, yaz mah
wlfinll kuruya eken çiftçi için 
ne derece faydalı olacağı· 
nı tahmin etmek güç değildir. 
Manzara pek caziptir. Çünkü 
Yadiler, tarlalar, bağ bahçeler 
çiçek açan tnrlil ağaçlarla be
ıenmiştir. T oroıların tepeleri 
ise bembeyaz örtüstl ile aza
metli bir manzara arzediyor. 

M. Behçet 

Baldızım Kaçıran Adam 
Manisa, (Hususi) - Tevfik 

isminde bir adam, baldızı 
Kübra Hanımı fena bir emelle 
bir otomobile bindirmiş ve 
kaçırmıştır. Mehmet isminde 
bir arkadaşı da bu adama 
yardım etmiş, ikisi de yaka
lanmıştır. 

Nihayet Tutuldu 
İzmir, (Hususi)- Zimmetine 

(10) bin lira geçirerek sefahat 
llemlerinde sarfettiği iddia 
olunan Bayındır muhasebei 
hususiye müdürü Aliettin bey 
yakalanmıştır • 

4 Kadm Kaldırırken 

Tire, ( Hususi ) - Buraya 
merbut Hacı Nebi köyünde 
muhtar Durmuş Ef. nin kansı 
Fatma Hanımı dört şerir dağa · 
kaldırmıı, fakat yarı yolda 
kurtanlmış, mütecavizlerde ya
_kalanmışlardır. 

Yeni Adananın Davası 
Adana, (Hususi) - Yeni 

Adana gazetesi sahibi Ahmet 
Remzi ve Muzaffer Beylerin 
muhakemesine ağır cezada 
devam edildi. isticvap oldukça 

uzun ıtırdll. Fakat netice alı
namadı ve muhakeme bazı 

aabıtlann tetkiki için 6 
Nisana kaldı. 

Düzcede Hırsızlık 

Köylerde Ve Şehirde 
Evler Soyuldu 

Düzce, (Hususi) - Son za
manda burada hırsızlık vak'a
lan çoialır gibi olmuttur. Hn
k6met konağı yanındaki Cevat 

Beyin dtıkkinının bacasından 
içeri giren hırsızlar buraımı 
10ymu1lardır. Bakkal Ziya Ef. 
Din e'Yİ de Uç defa aoyulmuıtur. 
Bu hırsızlar tutulmllfhır. K6y

lerde de ıebeke halinde hay· 
Yan bımzhkları yapılmııbr. 

o.trubi k5yUnde inhisar me
muru Hiiseyin, inhisar ziraat 
memuru Naci Beylerin evleri 
de aoyulmuşhır. Bir kııım 

Lınızlar hıtulmqş, eıya lmmen 
ele 'eçmiştir. 

Lili Damitanın 
M uharririmize 
Bir Beyanatı 

Müsolini, F ort, Edison 
Gibi Dahilerle Evlenil
mez. Çünkü Bu Tip 
Adam Kadınla Meşgul 

Olmak İst"!mez 

~angi Erkek Sevilir? 
Bugün SON POSTA kari

lerine Lili Damita ile bir 
mülakat yapmak istedim. 

Bu güzel Fransız artisti 
burada Fransız Ki ara Bov'u 
ismile maruftur. Fakat genç, 
canlı ve ateşli olmak nokta
sından ona faik telakki olunur. 

Lili Damita Holivutta Elyse 
şatosunda oturur. Bu şato 
daha ziyade küçük ve sevimli 
bir köşktür. 

Kabul odasına girdiğim za
man kimse yoktu. Masası 
üzerinde bir iki moda 
mecm ıası ve bir iki sinema 
gazetesi, birçok sigara, ve 
nefis çukulatalar vardı. 

Birkaç dakika sonra, üze
rinde siyah satenden bir pija· 
ma ile Damita içeri girdi. 
Dağınık saçlan, amber rengi, 
beyaz dişlerini gösteren geniş 
tebessümü ile biraz mahcup 
ilerledi ve elimi sıktı. 

lstanbulda çıkan bir Türk ga
zetesi namına kendisile görüşmiye 
geldiğimi öğrenince şaşırdı : 

- Oturunuz bakalım, dedi. 
Bana karşısındakiye gös
terdi. Bir sigara yakb. Bir si
gara da bana uzattı. 

- İstanbul gilzel yermiş , 
derler, diye başladı. Holivut 
kadar güzel mi? 

Bahse girmiş olmak için bu, 
iyi bir mukaddime oldu. 

- Holivut kadar değilse 
bile, görmiye deier, dedim. 

Lili Damita üç sene evvel 
buraya geldi. O vakittenberi 
hayli değişti En ziyade kork
tuğu şey Greta Garboya 
benzemektir. Evvelce muta
vazı, mahcup ve korkak bir 
kızdı. Şimdi erkekleri teshir 
etmekle meşguldür. 

Kendisine liç aenelik de
ğişiklikten bahsettim. Biraz 
aıkıbr gibi oldu. 

Sonra bahsi değiştirdim. 
- Erkekler hakkında ne

dllıünüyorsunuz? diye sordum. 
O vakit canlanır gibi <J l<lu: 
- Ben konuşmadıkça er

keği anlamam, dedi, ben er
keği, onun bana kartı olan 
alika ve hi.saile değil, benim 
ona karıı duyduğum aliika 
ile muhakeme ederim. Alim
lerden hoşlanmam. Bunlar iyi 
bir koca olamazlar. Bir mnd
det yaıayıp birkaç ıey 
öğrendikten sonra kıymetleri 
kalmaz. Meseli timdi burada 
bulunan Einstein ile tamımak 
isterim. ÇilnkU onun diğer 
erkeklere benzemediğini zan
nediyorum. Böyle adamlar 
sizde tlipbe uyandırırlar. 
Şüphe, çok mühim birıeydir. 
Çirkin bir erkek sizde 1Uphe 
uyandırabiliyorsa, güzel bir er-

keie faiktir. Fakat koca olamu. 
- Ya Şarlo .. 
- Şarloyu tabii iyi tanının 

ve çok severim. Onun bulun· 
duğu mecliste Şarlodan bq
kası artık görülmez. Hepsi 

gölgede kalır. O, bir dlhidir, her 
dAhi gibi mağrurdur ve kendisini 
herkesten bllyllk gartır. Fakat 
o ela iyi bir koca olamaz. 

Diier ainema erkeklerini 
alalım. Faraza Duglu ta bil yük 
bir adamdır, fakat Şarlo gibi 
değil. Duglu olmasaydı dünya 

Liga Lis 
Yükselen 
Bir Yıldızdır 

penç Ferbanks Ve Karıs11Lili Damita 
Duglaı Ferbankaın kaçtık Otomobile 

~arde-ti yeni e~lidir. Karısı Bayılır. 
ıle beraber Holıvudun en ıe- . ----

Liya u~, Holivuda yeni gelmiı Vİfen çiftidirler. Miaia Fer- Lili Damitanın en çok sev• 
bir Fransız artistidir. İlk .tecrübe- bankı(ki aııl ismi Joan Kavford dlği eğlence otomobil kullan-
lcr, büyü~ bi~ muv;affakıye~ va- dur) gözlerinin gllzelliğile ma'dır. Resmimiz Damitayı tık 
detmektedır.Lıya Lıs, bu resamde, h d 
Holivut (Stüdyo) !arını kemali vıeş ur ur. bir toför pardesüaile ve henüz 

hayret tetkik ederken gezmeden döndilifi bir 
görülüyor. 

GENÇ FER

B AN KS L AR .. 
Genç F erbanks, 

evlenmeleri · n dev
ri senevisi mfinase
betile karısına ço!c 
tayanı dikkat bu
lunan bir hediye 
vermiştir: 

Bu hediye, köy 
evi şeklinde seyyar 
bir locadır. 

Joan Kravford, 
şimdi her gittiği 
yere bu locayı taşı
byor ve bu loca
nın içinden pi
yesleri temaşa edi
yormuı. 

Kravfordun bil-
mükabele kocasına 
çoban kulübesi şek
linde yine ıeyyar 
bir loca hediye 
edeceği aöyleniyor. 

• 

sırada gösteriyor. 

. . , 

SiNEMADA 

KOZMOPOLiTLiK 

l 

Sinema, adeta bey
nelmilel ve kozmo
polit bir aan'at ve 
meslek haline gel
miştir. 

Meseli (Norma Şe
rer) son zamanda 
"Yabancılar öpebi
lir,, ismile bir filim 
vücuda getirmiştir. 

Bu filimde görül
müştür ki Norma 
Şerer Kanadalı, va
zıı sahne Fiç Moriı 
Fransız, artistlerden 
Alber Konti Avus
turyalı, Hanri Ar
meta İtalyan, Jorj 
Davis Felemenkli, 
K o ışita Montenr i 
ro İspanyol ve di
ğerleri Amerikalı-

dır. 

Bir Filmin Kaça Malolduğunu Hesap Ettiniz Mi? 
• 

" Kamere Seyahat ,, Filmini idare 

Çimentoların Rus 
_kabetine Uğradı 

Aslı Ne imiş ? 

[Baıtarafı 1 inci sayf• 
çimento tüccarlan d 
nnda trfistlin çimento 
başka çimento satmanı•. 
ahhüt etmişlerdir. V aJJ 
bu suretle tahkim eden 
yerli çimentonun çuvaliııİ 
144) arasında tesbit e 
Halbuki, Birkaç hafta 
piyasaya bir parti ftaly 
mentosu gelmiş ve bu çi 
gümrük, dizbarko, nakl' 
saire diye çuvalda (55) 
masraf kaydettiği halde 
kUl'Uf& ıablmıştır. Hal 
gazeler r.imentoda efklt 
pıldığından babıettiler. B 
diye, ikbsat ve Nafıa ve~ 
lcri meseleyi tetkika koY 
lar. Bu tetkikat ve ıikiY 
önllnde tröstçfiler timdi 
çimentolarının yerli ç.imeO 
ra rekabet ettiğini haykı 
far. Halbuki piyasada, b 
Rus çimentosu yok ki rek 
mevzu bahsolsun. 

Maksat tröst aleybill 
menfi tesirleri gidermek 
gilmrlik resmini biraz 
arttırmak ve çok kazanın 

Bu itin iç yiizil t8 
budur. 

Tütün Otomatl 
Umumi Yerlere Si 

Ve Tütün Otomatl 
Konuyor 

TUtnn inhisar idaresi, 
iskeleleri ile istuyonl.,. 
meıire yerlerinde bir 
otomatlar tesisine karar 
miştir. Bu otomatlara mıı' 
bir miktar para ablacak 
kendiliğinden ıigara 
çıkacaktır. 

Halka kolaylık olmak 
düşünülen bu tesisab bir 
yapacaktır. Bunun için 
inhisar idaresi ile aııl 
bulunuyor. Otomatlar yold 
Bugünlerde bekleniyor. 

Menemen Kaymakamım°f 
İzmir, ( Hususi ) -

idare mtıddetince Meo 
kaymakamlığım vekAlet 
tile idare eden Urla ki 
kamı Beha Bey tak · 
ile taltif edilmiştir. 

Edenlerin Aldıkları 914 Bin Liradır Serseri Torpid 

En muhteşem ıinemalardan releri tanzim eden (Elsi Jania) kuruıa seyrettikleri bir filmi 
birinde hatta (25) kurut vererek (50,000) lira almışlardır. bu derece pahalıya maledeo 
seyrettiğiniz bir (film) in kaç Yalnız bu baş san'atkaların kumpanya ziyan mı eder, zan
liraya malolduğunu acaba biç aldıkları parayı şöyle bir ye- nedersiniz l 
düşündünüz mü? Size küçük kün ediniz (914000) lira ile Bittabi hayır: lstanbulda 
bir hesap gösterelim: karşılaşırsınız. Sayısı yüzlere birin<;i sınıf bir kurdeleyi sine-

Henüz yapılan "Kamere baliğ olan kiiçük san'atkarlar malar iki, Uç ve dört bin 
Seyahat " filminde oymyan ile müstahdemine, dekorlara ve lira arasında satın alırlar. 
F erbanks, bizim paramız ile saireye sarf edilen parayı da ili- Muvaffak olmuş bir filim ise 
(600,000), filmin ıenaryosunu ve ederseniz gözlerinizin önüne dünyanın dört köşesinde vasati 
yazan ( IJ.vin Berlin) (100,000), dikilecek rakamın azametini (500) sinema binasını dolaıır. 
temsili idare eden ( Edmund artık siz tasavvur ediniz. Hesabın alt tarafmı artık ıiz 
Goulding) (164,000), muhave- Fakat seyircilerin hatta (25) yapınız. 
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b i rıey kaybetmezdi. Fakat ı Aşık tipi idi. Ben onu tanı?1~- ı keğin hakimiyeti ve faikiyeti 
Şarlo olmasaydı, dllnya çok dı~ .. Fa~at. onu sevmek ıçın altında yaşamak istemem. Evi-
ıey kaybederdi. görmıye ıhtıyaç yoktur. min sultanı olmak isterim. Ben 

Mllsolini, belki büyük adam. Ben umumiyetle metin, kavi, kendime erkeklerden daha çok 
Fakat kadınlann alakadar ola- hAkim, muvaffak olmuş, dibi ehemmiyet veririm. 
cağı bir tip değil. Bu gibi erkeklere hayranım. Fakat bun- - Bir Türk erkeği için ne 
adamların kadınlara verecek )arı sevemem. Müsolini, F ort, dersiniz ? 
vakitleri yoktur. Edison gibi adamlarla kat'iyen - Hiç tanımadım. Onun 

Va!•utino dünyanın en bn- evlenmiye razı olamam. için f;krim yok. 
yük i.şıkı idi. O, her kadının Çünkü ben evimde bir er· Holivut: Ahmet 

----
Şimdiye Kadar Bo · 
Önlerinde 16 Tail~ 

Patlabldı 

Dün Şile açıklarand• 
torpil görUlmllş, bu ıab
bahriye müfrezesi bu to 
patlatmak için sevkolu . 

Bir senedenberi takt' 
bu suretle ( 16) serseri t 
imha edilmiştir. Su P 
bazı Rus limanlarından 1ıo 
geldikleri anlaşılmakta al 
bazı torpillerin yeni ol# 
dan vazı esnasında ku G• 
olmaları düşünUIUyor. el 

11 
lerde boğaz ağzına. ide yit 
torpilde bir Şirketi pi 

vapurile bütün bir ıe:•re e 
mı' bulunamamış bili ~kl,., 
yanla bu torpilin. ~ ... I 
rek Ağve önUne gıttı~ 
müştür. 
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stanbul - zmir 
Maçı 

1'ernsil"' 
((. l K 1SM1 [ 

Kadın Ve 
K a ip işleri 

Aşk Mektuplan 
a,.şılaşma 

Bugün Alb Gün Ve Alb Gecelik y anş ı _____ Gür_eş_Aıe_mi____,I 
lı . . 

"-ç. nur .. İstanbul mubtelitl.t 
İçin b zanıanaız tertip eclildill 
i.c azı oyuncuların kafll
..,lıralci k -ı -

abil olamadL 
Bereket . 'd . 

'11ın venın gı emıyeD 

ktrı :uı•~n yerleri, qaiı yu
ları Ynı kıymetteki oyuncu
.,.; doldurulabilecek teaadnfi 
"· Yetler vardı da takım pek 
... Ylf b' , 
o'- ır kadro ile yola çıkmıı 
lllladı. 

lbt~t~nhul muhtelitinde oyna-
8e uzere seçilmiş olan Mitat 
~ak.on dakikada ıeyahate 
J.t~ .e~medi. Bazı ıaıeteler 
lbt ~ ışınden mezuniyet ala-

ctıgını yazdılar. 

.ı: .. u kıymetli oyuncumuzdan 
iı iUlıız mektubu aynen qa

Ya dercediyoruz. 

Mitat Bey!n mektubundan 
"1ad • tİtk ıgı~ııa göre, çalıştığı 
dtlı ~~ Mı tat Beye bazı ıereit 

ıhnde mezuniyet vermiştir. 
ıa: •kat timendiferlc gitmesi 
lb nı lolan Mitat Beyin yol 
Jı~~afı futbol heyetine çok 
la~tündUğtl için hu oyuı.cu 

1~nbulda kalmaya mecbur 
QllllUŞlur. 

h Biz~e~ .tzmir~ kaf.le başında 
Q Cf ~~lık v :h:r idare heyeti 

- Meşhur 

Yunanlı 
Gene Galip 
Bakalım Mülayim Pehli

"' van Bu Müthiş Hasım 
Karşısında Ne Yapacak? 

Amerikada ıon seneler ıçin· 
de gelmit bilyük güreşçiler 
aruında Yunanlı ( Jimi Lon
dos ) kadar dehşetli giireşen 
bir şampiyona tesadüf edil
mediği muhakkaktır. 

Her karı~lqtıtı pehlivam 
6ld0rürceıine muğliip eden 
bu Y unanlımn ıert güreşi dil
lere destan olmuıtur. 

61Freemoa,, isminde aslı Al
man bir Amerikalı güreşçi ile 
17,000 kiti huzurunda güreşen 
Londos, mllthiş hasmını ~ da
kikalık honhar bir gü:-eşten 

ıonra peı ettirmiye muvaf
fak olmuştur. 

Karilerimiz belki hahrlarlar: 

Karilerlalad- aldıtımn aık mck• 
tuplanaa 81rulle ae,redlyonn. Bu •tı· 
tuada hera-Gn bir mektup netredllecek 
•• haftada bir defa Geaçlik •• Ha· 
umteyse •ayf a .. nda ıı.., oa mektup 
birden aeırelunacakbr. Çıkan mektup 
uhlplert lclarehanemln ufnyarak 
mUklfatlanaı alabilirler. 

• 
Oluye Mektup 

Nedi, 
Gözlerim gözlerini görmiyeli 

tam iki sene oldu .. 
Bu iki senenin a-ünleri ne 

uzun, saatleri ne uzundl-
Neclil.. 

Sen bir ölüsün, fakat yaşı· 
yan bir 616 •••• 

Evet yaşıyorsun.. Kalbimde 
eskisi gibi yqıyorauu!.. Şimdi 
gözlerim başka gö%lcre bakı
yor. Likia onları görmüyor. 
Çünkil ben g~:clerimi senin 
yeşil gözlerine gömmfittüm 
Necla! ... 

Beuden, benim artık haya· 
linle kapanan kalbimden -sevgi
bekliyenleri ben neye benze
tiyorum biliyor musun Necla? .• 
Samlarla kavrulan, o sıcak 
çöllerde su arıyanlara... Söyle 
Necla bu kabil ıni? .. 

e gıdılececrıne iki w_ · il • •· , a.qıı e 
tidilip üç kişinin yol masrafı Altı günlük Paris yarışının yapılması ve iştirak t!den kuvvetli ekipler 

Geçen sene buraya gelen sa· 
bık cihan şampiyonu (Zibisko) 
Türk pehlivanları içinden Mü
layim pehlivanı beycnerek 
Amerikaya götürınüşlü. Koca 
Yusuf namının Amerikada bı
raktığı mühim tesirden istifa
de eden bu Türk pehlivam 
Amerikalıların takdirkar na
zarları önünde yapbğı alb 
müsabakada da galip geldi. 

Senin ismin kalbime öyl' 
derin yazılmıt ki, onu oradan 
çıkarabilmek için bütün kalbi 
de beraber çıkarıp atmak 
lizım ... 

'~-· ... ıre -tü .. 1 Cfll go rıı en 6fmç 011un-
Q Qrırnızdan Kaçak Celal 
lb~nculara hasredilmek daha 

M ul bir hareket olurdu. 
••nıafih: 

l<irnb·ı· B k' t. ı ır. el ı hunun da 
Qlt fı"L 

hcrneti vardır? 

Mitat Beyin Şayam 
Dikkat Mektubu 

~fendim 
Baı.ı ' · 

~gazetelerde, lzmir ıe-

~ebf Tefrikamız 

Memleketimizde hiç olmıyan 
'Ye daha birçok ıeneler yapı

lamıyacak olan müsabakalar
dan biri de altı günlük bisik
let yarışıdır. 

Altı günlUk yarışların en 
meıhurları, Nevyork, Bertin ve 
Paris milsabakalarıdır. 

Müsabaka hiç durmadan altı 
gün ve altı gece devam dtiği 
için ikiıer kitilik ekiplerle 
giriyorlar. 

Gl>rmiyenler iç.in :ı:evki an
laşılamıyan bu yarışlar çok 

yahati için, çalıttığım şirketten 
mezuniyet alamadığımdan ka
fileye İ$tirak edemediğim ya· 

zıldı. 
Vaziyet yazıldıiı şekilde 

dejildir. Çalıtbğım tirket 
ıimendiferlel gitmem ıartile 
bana milsaade vermişti. Va
purla timendif er arasındaki 
fi at farkını futbol heyeti çok 
görmüş olacak ki iştirakimden 
vazgeçti. 

Mezuniyet alabilmekliiim 
için makul bir sebep mevcut 
olmadığından ıimendifer gü
zergllundaki tubelerimizde gö
rülecek bazı itleri tesviye et
tiğim takdirde ifimden birkaç 
gün ayrılabilecektim. 

Vaziyetin tavzihi için bu 
mektubumun neşrini hürmet
lerime terdifen rica ederim 
efendim. 

Galataıaray birinci takımından 

Mi tat 
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KIRTERUiL SP.JOSU HORTLAÖI 
MOEUiFlı MÜTERCiMi: 

l>i Oskar Vaglt Mes'ut Cemil 
l'tJıd b P.tiai • epıi yanına fırladılar. Mister Otis hemen hemen 

hlls~d Otis kı:ı:ını göğsllne biraz kızmış bir tavırla haykırdı: 
l~le 1• Genç Dnk onu buse- - Yarabbir A çocuğum, 
~er az daha boğuyordu ve nerelerdesin. Sesil ile beraber 
~. l'nlpun etrafında Ame- ıeni bntnn civarda saatlerce 
ba; .1!~lil0erlne mahsus vaİıti aradık. Annen kederinden 

---~~~:ı.Mıuuııxa-11ı.am&dl11U~....611llm...blınr.11Wan e • di. Sakın 

garip şerait altında cereyan 
eder. 

Seyirciler gecenin geç vak
tine kadar yarışçıları teşvik 
ve hariçten üç tur veya daha 
ziyadesi için mükafatlar vade
derek yarışın ıüratini her za• 
man arltmrlar. Sabaha kaJ'fl 
herkes çekilir, evlerine, rahat 
yataklarına giderler. O zavallı 
bisikletçiler yapyalnız kalırlar 
ve kendi başlarına sabaha ka· 
dar mütemadiyen dönerler. 

Paris (Velodrom) unun alb 
günlük bir yarışta takriben 

= 

16 OOOkere döniildüğü hesaplan· 
mı~tır.Uyku ve istirahat vakti ge-
len bisikletçinin yerini alacak, 
pistin ortasına kurulmuş bara· 
kalarda uyuyan arkadaşları 
uyandırılır ve biri bisikletten 
iadiği zaman diğeri dönmiye 
başlar. Bu suretle ikifer ki~i
lil< takımlar altı l'Ün ve alb 
gece mütemadi ve biliiıtirahat 
oşariar. 
Kapalı bir sahada cıgara 

aomanları içinde yapılan bu 
musabakalar <.aünyanm en zah
metli yarışlnrından sayılır. 

Davet 
Takımı 

Edilen Yunan 
... 

ile Anlaşıldı 

f enerbahçe - Galatasaray • Beşiktaş kulüpleri tarafmo .1 

bu ayın scnuna doğru birkaç müsabaka irin Yunanistandan 
şehrimize davet edilen Olimpiyakos, A ·is, Panatinaikoı 
kulüpleri bir aratla. Bu muhtelitin kuvvetli bir teşekkül olduğu 
söylenmektedir. 

bir daha böyle münasebetsiz 
muziplikler yapma. 

ikizler de sıçrıyarak tasdik 
ettiler: 

- Muziplik yalnız hortlağa 
yapmalıyız, yalnız ona. 

Misis Otis şefkatli sesile: 
- Evlitçığım, diyordu. Al

laha bin şükür, seni buldum. 
Bir daha yanımdan rbiç. ayrıl-
mayacaksın. 

Ve onu öperek titriyen vii-
cudunu ıarıyor ve karıtmlf 
uçlarım okşuyordu. 

Vırjinya sükunetle: 
- Baba, dedi, ben hortla

ğın yanında idim. O artık 
öldü. Hayabnda çok fena 
bir insandı. Fakat bütün 
günahları.na tövbe etti ve ölme
den evvel bana bu .... yi verdi. 

Herkes şaşkın ve hayran ona 
bakıyorlardı. Fakat o, bütün 
ciddiyetile söylüyordu. Arkasım 
döndü, açılan boşluktan gire
rek onları çağırdı. Hepıi yO-

Arkuı var 

Kendisinde büyük bir istidat 
gören Amerikan güreş merak
lıları, Mülayim pehlivanın, her 
önüne çıkan rakibi bir hamlede 
ezen Yunanlı ile karşılaşma
sını tek!if et!iler. 

Hasmın ehemmiyetini takdir 
eden Müliyim pehlivanın Me
neceri, pehlivanımızın Yunan
lıya karşı çok iyi hazırlanması 
için mlisaade istemiştir. 

Amerikalılar, Mülayim peh
livan Yunanlıyı devirirse Koca 
Yusufun namını alacağını söy
lüyorlar. Yunanlının son güre
şinde Milliyim pehlivan seyir
ciler arasında görülmüştür. 

• • 

Nedl ebedi uykunda rahat 
uyu.. Çünkft hayatta yalnız 
seni ıevdim ..• 

Edtp Ômer 
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iPLiK 
BEZ 

Avrupa Malından Daha 
SAGLAM, 
Büküsüz (Vater) 
Kıvrak (Ekstra ) 
Katlı ( Retor ) 

iplikleri 

daha ucuz 
Düz çizgili, renkli, ince 
kalın bezler, Perdeler, 
yaza mahsus Elbiselik ve 

sair bezler imal olunur. 

Her türlü çabukluk ve kolaylık gösterilir. 

ZiRAIT BAnKASI anını 
ft1 En SUCA T FABRİIASI 

Posta Kutıısa ( 67 ) Adana 

... 



MASO ·NLAB 
Üstatların Beş Noktası Nedir ? Üstatlar Birbir
lerini Nasıl Tanırlar? Verdikleri Gizli İşaretler 

Nelerdir Ve Bu İşaretlerin Manası Nedir? 

POSTA . 

Adliyede 
Hakimler Arasında 
Tebeddüller Oldu. 

• 32 
_____________________________________ ,_. 

Sultanahmet bqinci ıulh 
hukuk hikimi Salihattin Bey 
terfian lstanbul altıncı hukuk 
mahkemesi azalığına, yerine 
Adapazan ıulh hakimi Necdet 
Bey, bunun yerine de Sul
tanahmet sulh bakimi Şeref B., 
lstanbul birinci sınıf sulh hA
kimliğine Adliye vekaleti 
umuru hukukiye mildür mua
vini Ali Kemal B. , Fatih sulh 
bikimlerinden Ziya B. Kocaeli 
aza mülizimliğine, Galata aulh 
hakimlerinden Hayri B. Çan
giri sulh hakimliğine tayin 
edilmişlerdir. lstanbul mahke
meleri katipleri arasında da 
bazı deiişiklikle olmuştur. 

- Eski kelimeden haberdar 
değil misiniz? 

- Hazreti Snleyman mabe
dinin yalnız başkihini tarafın
dan bilinen ve dört harften 
müteşekkil olan (Y ehve) oldu
pnu zanneylerim. 

- Üstatların kelimei mu
kaddesesi nasıl tevdi edilir? 

- Üstatlığın nikah hamsei 
kimilesile verilir. 

- Bu noktalar hangilericiir? 
- Ayak ayağa, diz dize, 

göğüs göğüse, sağ el sağ ele 
vermek ve sol eli biraderin 
omzuna vazetmektir. 

- Bunun manası nedir? 
- Hiramın hayata avdeti 

demektir. 
Ayak ayağa gelmek bir 

mason kardeşinin yardımına 
yürümek diz dize ve göğüs 

göğüse gelmek ayni hissiyat ile 
mütehassis olmak, elleri ile 
omuzlarına dokunmak müte
kabilen düşmemek için yekdi
ğerine dayanmak demektir. 

- Üstatlar hangi işaret ile 
birbirlerini tanırlar? 

-Hiramın cesedi bulunduğu 
zaman refiklerin yaptığı nefret 
lşaretile. 

- Üstatların sui istimal et
memeleri lazımgelen diğer bir 
{faretleri var mıdır? 

- Evet, istimdat işaretidir 
ki fevkalade bir tehlike zama
nında verilir. Bu işarette par
maklar birbirine girift olarak 
alm üzerine koymak ,. A moi 
les anfants de la veuve ,. diye 
bağırmakbr. 

- Bu işaret başka tarzda 
verilemez mi ? 

- Parmaklan kapalı olarak 
bir eli alm üzerine koymak ve 
ondan sonra birer birer par
makları açmak ve ayni za
manda (Sem), ( Ham ), (Yafeı) 
kelimeleri telaffuı etmektir. 

- Dul kadın hangisidir? 
- tabiati temsil eden İzis-

tir. İzis Allahının dul kalmış 
ruhiyesidir. 

- Üçüncü derecenin keli
mei müruru (parola) hangisidir? 

- Mabedi Süleymanın inşa
ıında ham taş yontan ame
lenin ismi olan Giblimdir. 

- Alkış kaç darbeden mQ-
teşekkildir ? 

- Üç kere üç darbedir 
- Kaç yaşındasınız? 
- Yediden fazlayım. 
- Bu adet niçin kabul 

ed:ldi? 

arz üzerinde seyahat ederler. 
- Üstatlar hangi ıey üze

rinde · çalışırlar? 

- Resim tahtaaa üzerinde 
çalışırlar. 

- Hazırladıklan pilanlan 

yalnız başlarına mı mevkii ic
raya vazedeceklcr? 

- Üstatlar mazinin tecrll
besine müsteniden istikbali 
hazırlarlar. 

ArkHt var 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... ,_ _______________________ _ 

Bize blr resim ıröndcrlrscnlz, Tabi· 
atlnid size •byllycbillrl%. Fakııt g5n· 
dcrılecdı: resim tabil poz.da çıknnlmak 
ll:ıımdır ki mütehaaııısımız, nıiltaleaaıo• 

da hataya düşmesin. 

3 Abdülgani Ef. 
ve hassastır. 

Ağır batlı 

.. 
Tablntlcrlnl öğrenmek 02'.erc bize 

resim gönderen blr kıaım karllerlmla 
hakkında mlltchaasısımız..uı mUtaleaRDI 
aııığıya ynz.ıyoruı: ı 

G ev c z elikten 
hoşlanmaz, sü
kunetle çalı~

mak ister, da
ha ziyade .. 

Mustafa Nesi,, 
hassas ve kıs

B.: 
münzevidir. Ha

Zeki, yall mevzular-

men mahcuJ>'" 
tur. iyiliklere 
ve fazilete kar· 

la da alakadar 
il 1 olur. Kadınlara 
~ . karşı zafı var
: ' dır. lğbirarı devamlıdır. Mllsıi

maha ve feragat bahislerinde şı kadirşinas

tır. işlerinde müşkülpesenttir. 
usul haricine 

çıkmak taraf
tarı değildir. 

Mes'uliyetten , 
tenkitten endi
şe eder. Ve heyecanlı mev
zulara zaafı vardır. Herkesle 
samimi olmaz. Fakat dostluğu 

1 
devamla ve ciddidir. Parayı 

israf etmez. Jf. f 

Adapazarında M. Emin EJ. L 
Çalışkan ve 
a z i m k Ar dı r • f ve 
Müşkülata ta- f 4 

* Hilsegin Fevzi IH!.q: Ciddi 
· ve mağrurdur. 

Daima nq'eH 
değildir. Mnş

killittan çabuk 
· bizar olur, şi· 

kiyet eder, iş
lerinin bilianza 
yolunda gitme
sini iater, itiraz 

1 ve tenkitten si
nirlenir. Fikir 

hareketlerini beyenir. 

• flamJI Efendi: Zeki r.ve 
neş'elidir. Sı

Bıldırcın Gazetesi 
Son Nüshalan Yine 

Toplabldı 

(Bıldırcın) gazetesinin son 
çıl·an nüshasında açık resimler 
ve müstehcen yazılar bulun
duğu için dün müddeiumumi
lik tarafından piyasadan top
lattırılmış ve tahkikat için 
yedinci müstantik Rif at Beye 
verilmiştir. 

Doktor Esat Pş. 
Bir iki göz ameliyatı yap

mak iizere Adana ve Mersine 
gitmiş olan müderris Esat Pı. 
şehrimize avdet etmiştir. 

• 
Bugün hepiniz 

ETUAL SiNEMASINA 
Gidip A L J o L s o N' UD 

ilahi sesini 

J AZZ .. 
MUGANNISI 
Filminde dinleyiniz 

hammül eder, 1 
çok söylemez, · kınbya faz.la _ _.. Bu hafta görülmesi .__ 

mesaiye taham- lazım gelen film ve gülmez, İn· 

tizam kuyuda-
tanı ihmal eder. ' 

Tarzı telebbüsb· 
müşkülpes en t 
deiildir. Parayı 

israf etmez. 
bilir. .. 

Eşref Efendi: 
mağrurdur. iş
lerine müdaha
le edilmesini 
istemez, yaptı-

ğı şeylerin iyilik 
ve doğruluğu

na kanidir. 

Ciddi 

mül edemez, MİLLİ SİNEMADA 
gnlmek eğlen-
mek ister, ıi

nemaya iptilası 
vardır. Arka
daşlarile şaka-

laşır, parayı 

sarf eder ve 
menfeatlerine karşı ihmalkAr
dır. Talep edilen muavenctleri 
esirgemez. .. 

Reılm &'15nderea baa karOerfmb, 
mlteh .. ltSllDWD canbt SKlktlif için 

ı aabınuzlanıyor ve mektup l'lSndereru 
fotofJ'afUcrlıabı akıbetini llfrenmek is
tiyorlar. Bu fotofJ'afUer lntlfar cd~M
lir. Bu bııa11.1ta milaterlb olmalanıu ri&a 
eclwla. 

Kemali mu•affaklyetJc gösterilmekte 
olan ve en mUşkilpeaentlcrl teahtr 

ve tehyiç eden 

TRO.KA 
ilmi olduiu her tarafta söylenmektedir 

Aynca: FOX MOVIETONE hali· 
hazır dilnya h~.-adlslcrf. Matineler 12 
... 2,30 4,SO 6,50 auvare 9,30 ...-.-

Kadıköy SÜREYYA ıinemaıi 

Günahkar Melek 
Nar.si Karol 

Sesli, Şarkılı Filim 
Bu akşamdan itibaren 

G 

Sinemalar 

ELHAMRA SiNEMASI 
MADY CHRISTIANS'ın 

SONlfATIRA 

Melek Sinemasında 
BRIGIITE HELM ve jAN KIEPURA tarafından 
edilen 

Co el 
Yalnız matinelerde. Bugün matineler saat birdeJI 

asnda 
Görülen rağbet üzerine 

DON KAZAKLARI 
Bugünkü CUMA AKŞAMI ve 
Yarınki CUMARTESi AKŞAMI 

daha 2 KONSER verilecektit· 
Fiattar: 1 - 1.50 - ve 2 - Localar 5 ve 1 O lir• 

tenzil edilmiştir. 

Bugün görmeniz lazımgelcn filim 

CECİL B. DE MILLE'in şaheseri 

HAYATI İSA 
Sesli ve şnrkıh nıuazznm tarihi f ilimdir. 
Şimdiye kadar ğörülmemiş derecede zengin mizansenli 

muhteşem dekorlu ve milyonlar sarfı ile vücuda getiril· 
· mevsimin en biiyiik sinema harikasıdır. 

Alemdar Sineması 
Gündüz: 1, 3, 5, 1 gece 9,5 c!a. 

Umumi duhuliye ( 30) kuruştur. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 

ALKAZAR - Paris damları ıtlbnd" 
ALEMDAR - Hayata lsa 
A S R 1 - Mllcrlm (K0&tll) 
ARTİSTiK - BOyil!ı lhtir.:ıa 

ETUV AL - Caır; mul';aanlal 
ELHAMRA - Son hatıra 
EKLER - Yunao tiyatro t™P" 
FRANSIZ - Yunan opereti 

GLORYA - Aralanlı kız. 

M A J 1 K - Çöl Cehenneral 
MELEK - Co,kun belde 
MiLLi - Trayka 
FERAH - BOyQk mOumere 
OPERA - BllyQk Rumir~çlt 

ŞlK - MOttehcsn kllkını:ıı 

HIL.1.ı. - Yal•n 

Bulunan Lahit 
El Dokununca l(iil 

\ O l u v e r d il. 
Konya, (Hususi) - Bit~ 

gün evvel Zıvankta "; 
atikadan bir lahit bulunrıı"fJ 
Fakat lahti oradan kaldU:~.ı( 
üzere giden heyet bir ~ 
kemikten başka birşey b ~ 
mamışhr. KöyIU't re soruldı.l!I 
zaman ise şu garip cevap • 
mqtı~ ~ 

- Etimizi dokununca 
olup gitti? 

- Fi:::agor sistemi gibi ye
di sırrı tatbik ve ondan ileri 
&itmek içindir. 

- Üstatlar nasıl feyabat 
ederler? 

Kuvveti ve kah
ramanlığı se -
ver, istiklal ve 
hayretini tak
yit edici usulle. .hmal eder. 
Sözünü esirgemez. Boğazına 

karıı .zafı vardır. Çabuk kızar, 
fakat devamsızdır. Şöhret 
temeddühten hazzeder. 

yı AINRllN AKŞARAKAM 1 ~~;;.a!:.~~!bi~!!k~~~~ 
B R C DEFA OL ve esrarengiz dram. 

LEON MATH01 
ANABELLA MAXl JDlAN 

tarafından 

- Şarktan garbe ve ce
Dupten şimale, yani bütün sathı 

Tarini Tefrika No. 18 Yazan: A. 

OLUÇ ALI EIS 
Kılıç Ali Paşanın Habı alan 

- Senin o izbandut gibi tay
faların yok mu.. Üstüme CSyle bir 
abancbJar ki kolumu, budumu 
kopardılar. ÖIQyorum be ••• 

Alı On-al• 1.. Bu aksi itler 

hep senin kafandan çıkıyor. Eter 
•en konan olmasaydın Türkler 
bu ıefer mahvolup ~itmişlerdi. 

Servantedn bu hezeyanlart 
feaa halele sinirime dokundu. 

ilaveten: LUCtEN BOYER ve Mme BERTRANDE 

1 

Bu deli bozuntuıunu bir tekmede 
denize fırlatmak rerektl. Fakat 
ne de olsa onunla eakl dost idik. 
Bu sebepten bu eski ahbabın 
yarah ve iniltili vaziyeti yüretf
me bir ıı.ı.ı verdi. 

Ona merhametle İealendimı 
- Sus, dedim, Allahın takdiri 

b8yle imiş... Aııl mOnuebetslz
llğ'ln büyüğO ıende... Böyle 
ııaka •Ücudunla konanlar ar~ 
aında ne itin •ar senin? .. 
Bir defa kalıbına kıyafetin• 
bakaydın da ondan sonra 

burnunu bu gilrilltülü muharebeye 
sokaydın: •• 

Sonra adamlarıma emrettf mı 
- Heyy •. Bu adan·ın yarala

rını tımar edin. Onu mutlaka 
kurtar •cakııınızl •. 

Artık Servantesln yanında da· 
ha fazla durup me~rul olamaz
dım. Tekrar kendi ıemime reç.
tim. 

Fıraab kollayıp ta kendi ken
disine isabet eden dütmana tam 
zamanında hamle ettitim için 
adamakıllı 111ahvetrnl1tfm, DGıma-

nın bir cepheıini teşkil eden bu 
ıemHerden bir tanesi bile u~Jam 
kalmamıftı. Kimiıini denizin di
bine yollamış, kimiıini de alevler 
içinde bırakmışbm. 

Fakat gemime geçer geçnıe:z 

de feci ve yaman !>ir hakikatle 
kartılaşbm: 

Kaptanı derya Müezzin zade 
AH pa9a bütün kuvv::tile Donju
an Dotrişinin üzerine hamle et
mi9tl. Ker.dislnden umulmıyan bir 1 
cesaretle çzarpışıyordu. Fakat düı,- ı 
man kun-eti çok fada ve çok 

faikti. Buna ra~men bizim ftfD~J 
zin zad:ı, dütman a11kerlebll' 
mağlup edece ~ dereceye 
relmiştJ. ıııll 

işte tam bu sırada düşJJ1ll 1111' 
tek bir kurfunu Kııptan fafll ,, 
göğsünde afır bir yara açıt1•f JJıl 
zavallı yere yuvarJanrnı~ts. aııfoJ 
kargaşalık arasında bir fsp t'" 
neferi yerde yaralı yatan J{aJ'f1p

1 

Paşanın üıtüne çullanarak . b'ıtıt' 
keamif, geminin seren cJıre 

(Arkası •"') 



sayfa 1 

KAN DALGASI 1111 
ı-·-

1 HiKAYE 
aniler, Kanunun En Ağır Cezasile 

Küçük 
İlan 
Veriniz Bu Sütunda Hergün 

Karşı Karşıya İdiler!.. 
ı - Kayıp bir e ıanas 

vana, 
2 - Kiralık bir eviniz SEVGİNİN KUDRETİ 

llalclc ... 1 wıa.hjuzdar 

' Ve na ıl · .J • • ? & ' s ıcnre dmışhr 
tınu ıöyt· ' • · · ) biri . ıyen , , ı aymıs 

idı. Ötekiler konu-ta 1 -~n- Yan arına ıokı.almm& ve. 
.. ı erelcrini din?emi,ti. Bel· 
~· .~ .. , ozune devam etti: 
~r ~ravo.. nasıl idare et
~ ··· ( Parmağ-mn ucile 
. unların k'" .. . . k rncv ıı uzerınae 

"1ıu'l'"'111 Çevirerek) görüyor
~ Y<ı, şu adar.ılann bütün 
9' t'G,-._ • bütün hal ve tavırla
...., lerıy"r ki bu adamiar· 
"""' 'fe l:ıa ' ~. N t~ ahmak adamlar-
~ 0 dımağlan ve ne de 
~eri heunz tcklmiil etmc-
~)lf ti içlerinde 1 medeni 
~. ıkı kah~ edenler bile 
~ ~edir. Hepai de Ana
' llıı bırer hücra kösesin
~ L Relıniftir. Dikkat ettiniz 
~Pli de bir Tnrk fibi 
~ 16ylemektedir. Ben 
~ . milliyetlerini temail 
~ Lir busuiyet. bir mtim
~ ,.t r&remiyorum... Demek 

~•damlar yalnız bqlanna 
11ıııı._ olaalarda bu iti yapa
,,_caldardı. 

"'~ Amerikala ' fikrini 
~. etmek için sordu: 
~ Peklli, bunlara cinayet 
~ Teren, o Amıpalı ma 
~? Ben buna pek inanmı-
' ıa.. Benim kanaatime göre, 
~ J;.."lnlpalı anarşist, ancak bu 

..:n1•~ aı:~na ka~ı!lıktan 
~ fikırlennın tatbıkme bir 
lfltaı. bir meydan buldu.. Bel· 

_, artık kızmışb. 
.._k k~u adamlann.. Bu ah
~ 0Ylülerin arasına kanı
~ka.ı •oı:ra mı? Hayır .• Hayır. 
'1.d Y•nılıyorıunuı dostum •.. 

"' erı· · ~d ıyetin ve m~deniyet mu-
~ t Yaşıyan insanların bir 
il_-:• \'e bir mefhumu vardır. 
~e· 
~dtr lliyet; mümkün olduğu 
.. 'd .•z yıkar ve çok yapar .• 
'lliYet; mlimkiin olduğu 
~tar. az öldürür, daha çok 

~Y1nis) muhabiri kısa bir 
......, 1~daıı ıonra &aze karışb: 

~e "tte, tam manhk buna 
~t" ~~ıa o gün (aelimlık 
~lllu '1ıaınde) faraza bi2 de 
dı!cta n._Ydık.. ve bomba patla
~~ ıonra bu adamlann 
et_, b~6kleri ihtilll kopsaydı 
~ ıı de o ihtililde uker-
~ ~~iüleri altında parça· 
ttlcı.ıu idik.. Acaba, ıu kıymetli 
~-..ki lrırnıza o soğuk demir 
~tt ~ın.a •okmıya çalıp.nlua 
llıtiJaı e i "Bravo ef endHer ; 
~ ~·?•Yoraunu:ı.. Binaena
'dı ıı.ı de öldürmek hak-
~ ~k .. mı diyecektik? 

"-~t ÇI alı, bir taraftar bul-, f rnemnun, cevap verdi: 
ltti~or~e ben de bunu demek 
~lllid· urn... Ermeniler; Sultan 
J.'._k,t 1 

öldürmek iıtiyebilir. 
'dtrk bu emellerini tatbik 
1 en bi k 'lı-ırı b rço masum insan-
\~tn eı· ayatım d11 düşünmek 
tltİkai ır. Sultan Hamitten 
buı gi~· ~ac,ğız, diye; lstan
d,Jgo;8 1 

oca bir şehri kan 
"ok ı ıltında ezmek ·ı k. ettn k . . sı ıuc • 
~ c .. 

l~"ek erikah, 
aö .. tinü 

....... t ... Y"e, 

a.cele •c~le gü
kest . 

diyorum ya · sıze .. 
• 

117-
Şa_·k, azizim, şark ruhu .. 

Belçikalı, bunu biç İfİtme
miş gibi devam etli: 

- Ve çok gnriptir ki bu ha
reketin önünde, Ermenilik da
vasile hiç alakası olmıya Ja:ı da 
görmek.. (istil<rah He yüztınft ı 

Yazan : Ziya Şakir 
burafturarak) bugünkü mede
niyet ve insaniyet namına çok 
acı birşeydir. 

(T aymis) muhabiri ıordu: 
- Bu meselenin sonunu na

ııl tahmin ediyorsunuz'(, 

Sergi Hazırlıklarıf Hidmetçi İşleri 
Mükafatlann Mıktan fdüesseseler Senede On 
Bugünl~rde Anlaşılacak Beş Lira Vere :ekler 

Tahsim bahçesinde açılacak 
olan ıergi için bütnn hanrhk
lar ikmal edilmiştir. lstanbul
dan başka civar viliyetlerdeki 
bahçıvan ve tavukçularde aer
giye iştirake davet edilmifler
dir. Sergide epek mahsul tef· 
bir edeceklere verilecek ma• 
daJyeler Ye diplomalar da ai
parİf edilmittir. 

Para m6klfabnua miktar ve 
adedi Ziraat oduınm butun· 
lerde aktcdeccği içtimada ka· 
rvlaşbnlacaktır. Sergiye itti-

Müstahdemin talimatnamesi 
bu ba!ta m. ~isten çıkacaktır. 
Bu talimatnameye ıöre hariçte 
ıerbea olarak çantan müstah
demin idarehaneleri her sene 
belediyeye (10) lira verecek
lezdir. Milıtabdemin yerlerini 
deiiftirdikçe her halde sıhhi 
muayeneye tabi tutulacaklardır. 
T elCil edilen mlistahdeminden 
( 15) kUJ'Uf harç alınacaktır. 

rak etmek için ecnebi tohum 
m&eaeseleriaden iki talip mli
ncaatta bulunmuştur. 

Yıldız Bilmecesinde 
Birer Kart Kazananlar 

thualdSpwG varidat l&ltibl Muatafa 
F.f. Yaaıtaalle Mehıret Necatı, lahnbul 
Kaa orta aclr.tebi N~. 147 Halide, Kay· 
aed Eminöna llk mekt.:p Ne. 2S Vedat, 
Mersin orta mektep rıo. 410 Cahlt, 
ADaDa poataae w .. aı Batçavq ude 
ve hldayat sadeler tlcaretAoeal Cemli 
C.Mt. Aabra D •kt dealryollan 
um- ld.,. aflfettlfl Sabri beJfa ıu .. 
Melek, Slvaa Erkek Uıcal aınıf S, No. 
2S!J Haydar, Foçarb nahlyHI tGccar 
~ewffk beyin ej'lu Şevket Gak Alp. 
Afyon Eaklfeblr otelinde No. 7 Melllaa 
Emin, Yo:r.ıat Cümhurlyet mektebi 
aınıf 5 Emine, Edirne, Tahtakalede ka• 
aap Ncalm beyin ojlu .Salamoa 
Ardltl latanbul kırk lldocl tik 
aıektek •ımf 4 Selimi f:r.mlr 
l>ibekb '~ında Marhanlte ~kmaa 
aokak N. 716 Fehmi, l:r.ırılr Karan• 
tloa lııumiıer Dlllver ıokafı N. S3 MU· 
beyyln, hmir Kemalpaşa lııuaaı tof3r 
Ali babaD•n knı Meliha, Kırklareli 
Molla ojlu Mehmet vaaılHDa Oımaa 
Nuri, Bak al ar caddeel Sen· J~j mektebi 
aınıf 2 N. l4S Güı.lde Ncfet, Adana 
polia mUdürlUfO adil kıaım Şakir Beyin 
lııı:r.ı Tur n, Kar .. man mlitekait Rllat 

Tombala 
Müsabakaya Her 
Zaman Girilebilir 
Şartlar Basit Ve Müsa
oaka Çok Eğlencelidir 

Ayın 7 &inden itibaren tertip 
cttitımiz toınbala müsabakamız 
devam ediyor. Busrünc kadar 
çeililc:n numuaJar ıunlardır: 

(17), (81), (52), (27), (13), (74), 
(41), (62), (51), (21). (7), (78), (42), 
(22), (58), (65); (33), (44), (88), (40), 
(66), (23), (70), (24), (8), (32) (67), 
(16), (84), (46), (19), (68), (80), (5). 
(38), (85) (18), (20), (79), (59), (3), 
(26) (3), (26), (49), (71), ( 36) ( 60 ), 
(25), (83), (76), (82), (56), (14), (6), 
(54) tür. 
Müaab~!.an•ızdEı kartı dolan her 

karıimiı mutlnka bir hediye lıa7.a• 
nacaktır. Hl!diye:crimiz pek çok 
\ ' C müte:tev\'İdir. Bu uada: 

Beyin otlu Rlfat, l:r.mtı aan'atlar mek· 
tebl aıaıf t-1 N. lS İbrahim. Ankara 
ltıklar caddeal Nazif 8. Apartmoni 
N. 2 Nazan, Zonrnlldak Tllrklş 
auman 69 ocak NCf'•, Çorlu 
dava nldli Abdurralıılm Be:yia oflu 
Davut, Balıkcalr kıs orta mektebi 122 
ICAndJo, AkW..r ıtabık kom&.er H
l. lua faı.ıaa, S - u...t 11 .....,_ 
ff'F, Kumkapı lıkele caddesi 1. lecclet, 
ükJtehtr dördG.acft kolordtl •Pri adil 
Mıklml Nuri B. la Orh_, lcnılr 
P-t• kutusu numara 47 8.-Jcs Pom: ıa1 
UtıunklprD tPlgFaf memuru Aıtfs Ef. 

biraderi ilhan, Samsun Rcş11dlye ma
balleal '20 Fatma, Gebze Sül~yman Ef. 
ottu Faik. Çorlu aakcrt h~atanul e, .• 
Hk. Halit Ziya 8. oflu Emıtn;I, l:r.mlr 
P .. ta kurlusu 249 lbt-ahlm Hakkı, 
Çor.u aakeri hutanesl operatoru B. 
çet Bey olfu Erdoğan, Karagüm• 
rillıı Tekin ıokak N. 18 Nüncn·er, 

Hardla, Yüzbatl bayraktar opllanndan 
Hikmet Mustafa, Adıma Ticaret 111ek· 
t~bl No, 543 Talllıt, Aydın ıım'atlar 

mektebi talebesinden No. 120 Ali Gliır 
dokdu B. ve Hanımlar. 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DÜN 
ÇEKiLEN 
lliUMARALAR 

6 

54 
lıUiubakanııu ber uman 

l.ftlı-ak edebiliraıiAlz. 

meye utsa, 
3 - Bir ev kiralamak 

ihtiyacında iseniz. 

4 - Bir iş anyorsamz, 
5 - Ucuz aatılık eşyanız 

varsa, 

6 - Ucuz satıiık eşya 

anyonanız. 

HnJAsa, sizin doğrudan 
d~a bulamıyacağıoJZ, 
vakit kaybetUtek iıtcmi

yeceğiniz ıeyler için ıa
ı~temizin 111 Küçük lıan " 
ıntunundan iatif ade edi-
niz. 

Hayri, • terbiy~Ji, vazifesini J Son . de~ece muntazam çarpaa 
seven bır delıkanlı olarak kalbı, fımdi tqlqmıı gibidi.. 
tanınmıştı. Şöyle böyle bir ilk Sık ft aeri adımlarla yauJaa. 
mektep tahıüi görmüş, zeki neye doğru yüriidil. 
ve kimsesiz bir kız olan il 
" Necla " ile evleneli bir sene Yazıhane b4'1Wl lçBncl b· 
olmuştu. Onu, şidde.le aevi- bnda idi. Bugün cuma olduğu 
yordu. Hatta bu yüzden ev- için banda bekçiden bqb 
lcndikten sonra annesiııden kimse yoktu. Zaten k arşısına 
ayrılau~, karısile başka bir da yalnız o çıkb. Ona müm• 
eve taşınmışb. Bahkpazannda kDn mertebe aakin görlnmi,. 
tüccar Rahmi B. denilen bir yeltenen bir aeale 8Udan Wı 
adamın yaoıoda kAtipti. Rahmi telam verdi: 
8. oldukça hovarda, oeş'eli bir - Merhaba Ahmet Ağa 1.. 
adamdı. Evli idi. Bununla Ben biraz yuahane7e kadar 
beraber fevkallde cimridi. çıkacağım L. 
Arasıra HayriJere gider gelirdi. Bekçi, Hayrinin ıimdiye ka-

Bize arzunuıu 16 kelime
lik ldiçOk bir il.'..n halinde 
R "nderiniz. Bir defa için 
25 kuruş klfidir. Bir 
telefon da bu işi görebilir. 
Telefon : 20203 • 

Hayrinin bu tücprdaa aldığı dar daha ilk defa olarak böy
maq ayda yetmif liraya geç- le cuma fbl 7mlwuye ur 
miyordu. Bunun da on bet> ramaama taacdlp etti, ODA 

ı yirmi liruuu annesine verince hayretle bir b&kb ı L-----------.. eliDde gayet c:Bz1 bir para -Ooo.. ••ıallah J .. Hayrola 
kalıyordu. Bu para kendilerine Hayri Bey ? .. Kari Gözile 

Gördüklerimiz 
tabii hayatlannda bile &iiç Dlin Rahmi Beye ,&aderl
yetiyordu. Halbuki y-jntça lecek bir mektüa .. .,._ 
uuen çok ıayıf olan Necli, berinde 11D11lmUfUm da. .. v ergı·ıere Dair !.. d6rt bq ıUndenberi yalıyordu: Bcli~kçJMnla cevabmı beJd9. 
hamile • me • erdiftnleri, dBz bir 

Galatada Mahmadlye cadde- Her tirli ukınbya katlana- yolda ~JOl'ID• fibi plda. · 
•İ9de 95 a•maral• bir d&klıbt- caima pıe alarak onanla ev- C.bmd.. pkarchtı llllabtW 

,. m- -··· Bunun e.k• ldraaaına 1 · · s· ---• la eli 1--pıyı •"b A1
-- .... enmıpj. maeu.uey tim .. Y ··•f&JD, e1U<• 

alt 92t • 930 HDelerl belediye aevJiliaipjn b6yle bir zamuada lOf ocla:rı karanJıta boilDUfbL 
muma tahnl edilmemiftlr. Yani do.oyaya 16zlerini kan.arn... Elektriji yaktı " eline 1eçir-
lld 8eae •Uddct zarfında 91ftta• r-

keııdi.aİDİll de 6lmeai demekti. diği bir keser.le kefede r6id 
ka tah•ildan Ef. IGtfen .. lip " kab k h 
lcoathta bakıp belediye rHmi.- Ay IODU da relmifti. Ellerinde an , majrur " eybctli bu 
nin ldm tarafından vcrllecetinl 
anlayarak ona ıöre talep etme-

mlftir. Vakta ki kiracı çıkıy• 
.- yeni kiracı rcliyor. Tahıildar 

derlı.al haciı muamelesUe 929 se· 
neai rfiaumunu ahyor Ye 930 ••· 
De•lnl de mu•irren i•temektedlr. 

Eıld Ye yeni kiracılarla :rap.-
1.n mukavelit muuduk ve 
bunlarda tanıif at ve tenviriye 
ril•umlan kiracıya alt bulunmak· 
tadır. Bu itibarla Beyoflu itele• 

diyealoe aittinı. Mueleyl ulat. 
bm. Muknelelerfn 12 acl "Jlad-

de•I mucibince hi:ımot mukabili 
olan rüaum.ın mutlak olarak ki· 
racıya alt oldutunu •Öyledim. 
Cevabt"n ı muka.,elename eıbaı 
araaında husu•i bir mahiy .. ttedir. ' 
Bunun bir kıymeti rumfye•i 
yoktur. Belediye kanunu macl
bince bu rüaum doğrudan doj'· 
ruya mülk sahibi tarafından Ye

rilecektir, dediler. Ohalde, mu
kavelitın 12 nci madde•ile bele
diye kanunu yekditerinl nakaet• 
ınektedir. Bunlardan birinin ta
dili lA:umdır. 

BetJkhf, HUdaettye c:add•lıacie 

lsmail 

Şehir içinde Mandıra 
Kadıköyünde, Çifte havudu 

caddc"inde Amerikan mektebinin 
karşısın..:a ı.arif köıklerin bulun
duiu yerde NikoH ~minde ltiri 
tarafından (70) ineklik bir mandı
ra loşa edilmekte olduğu ve bG
tan tikdyetlere ra~men allkad::r· 
ların buna mani olmadıtı haber 
verilmektedir. Sıhhiye ve Beledi
yenin, eaascn belediye kanununa 
muıayir dulunan bu tuiHta mani 
olacağı n •İvriıinekle mllc11dere 
lçiıı tchirde tedbirler alacatı 
yerde bUakiı ağız açmaınaıına 
hayret etmemek lbımdır. 

ÜSKÜDAR 

HALE SiNEMASINDA 

avuçlannc!a pek az para kaldı: bir adama benziyen kasama 
Necllıwı aanalan Jittikçe &dinde dia çlktü. Hayri. 

artıyordu. Hayri, kolllfUlardan koynunu, ceplerini doldurdu. 
bir ihtiyar kadım Necllya hiz- Ve lirkek örkek bakb. Tam 
met etmek için çağırtb ve dönecekti, karıısmda bekçinia 
kead.W de cebillde kalan pa- clikildijini r6rdll.. Birdenbire 
raya e•• buaktıktan aoora 1"6ı.leri btlyldü ve kil,n:c bw 
aokaia çıktı. Düşftnceli, meyua feryat dudaklanndaa bir ·•h~ 
dolqmıya bqlaJı. l'ibi fırJacb. 

KahveniD 6nllnden ıeçiyordu. J?~yanın en ıoğuk kan 
lçerde bir arkadaşını ıardO, c:ıı.ule~dea daha hayret v .. 
yancıa yaklaşıp oturdu. Bir iki ncı bır hareketle elindeki ke
b~ıbqten, bir iki tereddllt devreai ıeri kaldırdı, Ye bekçinin, kafa 
ıeçirdikten ıonra nihayet: tuıoa ~pla~an keaerle yerde 

- Necmi, dedi, bana bq kıvrandısıını rfirdti •. 
oa lira Yermez misin? Hemen Akşamın alaca karanhis 
ay baf1Dda iade etmek Gzere... içinde aakınarak koşuyor, h• : 

A..kadafa bquu kq.ıdı, kq- köte kımlıpndL serin bir alo- · 
lanıu kaldırdı: tam frllzgArile karfılqıyorcfo .. 

- Hı:]l'icir"D' bilmezsin Kendi.ini kimsenin görmcdi-
vaJlalu .. Sabah1eyin bct liram tinden emindi .• Fakat biraa 
vardı, onu da den.in pokerde evvel bu muhitten !uzaklaımalr 
yedim. Ah keıke olaa da.. iıtiyordu. • 

Hayri, aamiml olduğu bu Korkuyordu. Kendi ken-
ark1111daıının ıöılerini daha faz- dinden bile, yqıyan v. 
la dinlemedi. Kulaklan ta•·la kımıldıyan herıeyden, hayvan
•• domina aesleri içinde uğul · iardan bile korkuyordu. 
cluyordu. Se!Am verdi, kalktı; Bir otomobile atladt. Şehria 
kahveden taZakıqtı. haricine, uzaklara, ta uzak'ara 

.... ti. Likin raslac:lıtı n uğradı- .... 
tı nekadar dostu varsa onlaı Bir ilkbahar günü idL 
d liak güneş, dünyanın btitüa 

• ya ay sonunu bahane etti- faciaianndan bihaber, aı.lcia 
ler, ya parasıılıktı&n dem vur- bir ncş·e ile giilUrnsöyordu. 
dular. Hayri, av\!ı tlifeğioden Hayri bir ağacın altma o
kurtulan bir kut fİİ>İ ptkın, turdu, etrafına baktı. Büttııa 
ne yapacatuu faflnDlf bir korkusuna, heyecamna raf

halde dolqıyordu. Gidip bir men kasadan alarak cebine 
kere de tnccara ı:tlllracaat tıktığı paraları aaymP-k iıtiyorr 
edecekti. Eakat o da on bq du. Cebini otlann arasına 
ftbıdenberi İımir-s bir it boşaltı, fakat praları aayarkea 
için gitmişti. BugUn gelip gel- eline küçllk bir kağıt ~:Şti 
mediğini ele bilmiyordu. ve üstünde fU aabrları okud• 

Aklından Keçen türln türlü .. Rahmi, 
fikirlerin bir ~ancsine takıldı .. Doktor fiç haftaya cdu 
kald Y çocuğu dünyaya l'etirectiiml 

ı. irmi dört ecnecıenberi 
damarlarında . d ıöylecli. Çocuğu değil, çocu-

tertemız olaşan ğumuzu... Kocamdan ziyade 
(1) indye: Nalclen 150 Hra veya 

1.50 liı ahk eşya. 
(2J nciye : Mir aıramofon ma· 

kines:, 

(5) inciye : N.ıkten (25) lira 
(6) ncıya: Bir alhn •aat Yerilecek, Mahpusun ŞarKısı 

ditcrleri de muhtelif kıymetli Ye 

kan, yava~ yavaş bulandı, sana ait olan bu hediyeııü. 
lekesiz beyaz alnına hafif bir müjdesini verir.ci · kadar, 
gölge indi, gözleri buğulandı gözlerinden ... 

(3) üncüye: Naktru 50 lira. 
(4) OncGye: Bir radyo makfne.t 

caz.ip kadın ve erkeklere mah•u• ı Mümessili Riıar Bnrt fmez 
eşya v~ birçok lıediyclu alıır.alc-
lardır. Gelecek program Çılıın Bakıre 

\'e etrafında he~eyi koyu bir Hayri daha fazla okuy,a· 
ıı!e gömü!müş görmiyc baş!ıtdı. madı, imzaya bakb: Nedi. •. 

) 



8 Sayfa SON POSTA 

''HASAN, GLUTEN EKMEK ve GEVREKLERiNi beynelmilel 

' ' 

Etibba kon~~sinin .?iy~bet!k ol.an.lara gıd~ o.Iaı:ak ka 
Hergün taze istihzar olunan ettigı f ormul uzenne ıstıhzar edılmıştir. . . 

Şeker hastalıklarına 

HASAN ECZA DEPOSU Tel.20711 İstanbul ve ANKARA bUyük bakkaliye mağazalarmda, lzmird!: M. Margonato ve A. Dannon ecza deposu, Samsun: Kamer eczanesi, Adana: Yıldız bskkali) 

' 

Tasarruf ve iktısadı 
seven vatandaşların 
nazarı · dikkatine 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhur.iyet Merkez Bankası hisse 

muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 
senedab kayıt 

ETABLISMAN OROZDl-BAK 
Bütün Şarkın en ucuz mal satan ticarethanesidir. 

1 Ha 15 NiSAN 1931 e kadar: Büyük Tenzilatll Satış 
YUZDE ON ISKONTO. 

Posta Ve Telgraf Baş 
Müdürlüğünden: 

Bütün tüccarların nazarı dikkatine: 
Avrupadan posta paketile vürut eden eşyanın gümrük mu

amelesinin tesrii ve eshabmm uzun külfet ve zahmetlerden 

kurtarılması için bu muameleye 1 nisandan itibaren posta 
idaresi tavassut edecek ve esbabının beyanname yapmasına 

ve bizzat müracaatla takibatta bulunmasına lüzum kalmadan 
vürut eden paketleri en kısa bir zamanda gümrüklettirerek 

eshabıoa teslim ve gümrük rüsumunu teslim ederken tahsil 

eyliyecektir. 

Ancak bu muamelenin daha seri cereyan edehiJmesi için 
paket mürsillerinin yani Avrupadan buraya posta paketi gön-

derenlerin paket sevk varakalarına Deklarasyon Anduvan, 
Fatura ve Türkiye ile ticaret muahedesi veya Modcs Vivandi 
aktetmiş 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 lstanbul paket 
posta müdürlüğüne bir mektupla göndermeleri muldazidir. 
Bunun için de Avrupadan posta pakpti ~tt rten tacirlerin 

ve diğer alakadarların mürsillere derhal ve ehemmiyetle 
bu ciheti bilhassa menşe şahadetnamesi hakkındaki icabı 
yazmaları ve temin etmeleri mutlaka lazımdır. Bu cihet 

temin edilinceye kadar Avrupadan posta ile namlarına 
paket gelen tacirlerin hemen İstanbul paket postanesine 

mtiracaat ederek varsa yetlerindeki menşe şehadetnameleri

ni tediye etmeleri icap eder. Aksi takdirde men~e şeha

detnamelerinin ademi tevdiinden mütevellit netayiçten posta 
idaresinin hiçbir mes'uliyet kabul etmiyeceği ilan olunur. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat V ~ Senetierinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKl 

ALTINCI NOTER 
DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar miıli görülnıemio bir ıüratlc gider .• 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

ALMANCA öGRENME USULÜ 
Müellillui ı 

HER M AN N SAN DER T A H S 1 N ABD i 
Alman lisanı mütehassıs ve lı.mir erkek liıcıl Almanca 

muallimi mualllml 
.Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kısım Fiatı 250 Kr. 
lstanbulda Hüsnütabiat matbaasından arayınız 

DOKTOR FEYZİ AHMET 
Cilt, Saç ve zilhrcvi, hastalıklar mUtehassısı. 
Cumadan maada her gUn saat 10 dan 6 ya kadar hasta 

kabul edilir. 
Adres Ankara caddesi No 13 

Telefon fstanbul 3899 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 

Ayrıca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 icki .. 
kahve ve bahşişi da-"' 
hil old!Jğu hald 
TABILDOT 

PERTEV 
PUDRALARI 

En pahalı pudralardan da
ha güzel, en. güzel pudralar
dan daha ucuzdur. Müntahap 

kokularda ve muhtelif renklerde. 

Her Yerde Arayınız 

BAHRİSEFIT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: A?\lSTERD 1 

Mezun sernıa) e~i: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş serına) esi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat ak\e:-i: :3,2:.)0,000 l•'L. 
Galatada KaraklSy palasta Telefon: 
8f'yotlu 3711·S .Lıtanbul tali ıubetl: 
"Merke& Poıtanul lttiaallnde Alla• 

lemcl han, Telefon: lıt. 56' 

Bilumum banka nıuamelitı 

Emniyet Kasaları icarı 

İktısat Vekaletinden: 
Etlikte kain merkez laboratuvarlarındaki serum bina

larının tavan tamiratı ile yeniden inşa kılınacak su mah
zeni ve samanlık kapalı zarf usulü ile 21 gün müddetle 
münakasaya çıkarılmıştır. 

Mezkfır tamirat ve inşaatın bedeli keşfi 14,500 liradır. 
Krokileri görmek ve muktazi izahatı almak üzere müessese 
mUdUriyetine müracaat edilmesi ve yevmi ihale olan18nisan 
931 tarihinde ehliyeti fenniye vesikalan ve %7,5 teminat 
akçelerile birlikte lktısat vekileti ziraat müsteşarlığı 
kısmanda milteşekkil inşaat komisyonuna saat 16 ya kadar 
müracaat edilmesi ilin olunur. 

İstanbulun en kuvvetli, 
• en temız, ve en ucuz 

TELSİZ AHİZESİ 

Galatada Osmanlı bnn

kaıı sırasında Kuleli 

mağazada istediğ:r.i:z 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

BüyükTayya 
piyank 

3üncükeşide11 nisan 3 

BÜYÜK ik 'am·ye 

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 

lktısat Vekaletinden: 
Adana Vilayetinin K~raisalu kazası dahilinde Pos devlet 

ormanında mevcut (25469) parça keresteye talip zUhur 
etmediğinden 4 - 4 - 931 tarihinde paıarlık suretile ihale 
edilmek üzere tekrar temdiden müzayedeye çıkarılmıştır. 
!Şeraitin tafsilatını anlamak isteyenlerin Ar.karada Umum 
Zorman Müdürlüğüne ve lstaobul ve Adana orman Müdür
lüklerine ve yevmi ihalede Adana orman Müdüriyetinde 
müteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilAn olunur. 

; ......................................... ~ ....................................... i!:<:l!lı1m .......... lnılmriil .... .. 

Buglln Beklenen Vapur 
Antalya • Tiirk • Arı 

1 Mersinden 
Nilfif er • Tfirk - Mud 

Gemlikten 
Güzel Bandırma - 1~ 

Bandırmadan 
Daçya - Romanya - K 

ccden 
Kaldea - ltalyan - BatuOI 

Bugün Gidecek Vapurlat 

Mersine 
Kırlangıç • Türk - f znıitC 
F eyaz ,, Bandı 
Marmara ,, Mu 

Gemliğe 

Daland - lsveç - Gotenb .d 

Gemis - Alman • BuJJ' 
V ama Köstenceye 

Seyıisefain 
Merkez acentesi: Galah kÖP,I 
Başı B. 2362 .Şube acente.si: Sil' 
kcci Mühürdnr zade hllnı 1. '11 

İzmir sürat postası 
(ANKARA) vapuru 

mart Pazar 14,30 da Gaıa
tadnn kalkarak İzmire gide' 

cek ve çarşamba sababl 
gelecektir. 

Konser 
Bugiln (Cuma) saat on se~ 

de İhsan B. idaresinde D~ 
Orkestrası tarafından D ~ 
bedayide ( Tepebaşı ıoş1ı 
tiyatrosunda) Tayyare ceraiyl 
menfeatine Sinfonik bir koıtSel' 
verilecektir. ~ 

Localar 200 ve 300, biri~ 
mevki l 00, ikinci ınevki ~ 
Galeri 25 kuruştur. 

Kiralık depo 
Hnliç Fenerinde, sahilde ~ç 

bin metre murabbağı geniıh: 
ğinde ve nyrıca yazıhaneler• 
muhtevi üç katla modern bit 
<lcpo kiralıktır. Talip olanlnt•11 

hergün saat 10 ile 12 arasınd• 
22492 No. •a telefon etmeleri· 

~~ ~~~~~~~-../ 

DAN Tİ 
Nasuhi 

Diş macununu ve 
Sefa ıstırmesi ile 

kıl podrasıaı her 
yerde araınıyz. 

,,ı 
cvmt, Siya.at, Hanclls vo Halk zııe' 

ldare: lstanbul, Nuruosmaniy• 
Şeref aoka,tı 3.i- 37 

Tddt>a: İstanbul • 2)203 
Poi\11 kutuau: İstanbul• 7U T.4 
Tclrraf: İstıınbul SO:ll pOS 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE ECNEl'lt :.;.;__.-

140C kr. 1 Sene 2700 kr· 
150 .. 6 Ay HUD ,, 

400 " 3 " 
SJJ ,, 

150 .. ı 
" 

303 ,, 

Gelen evrak rcrl verllauıı. 
Wnlard:m mMullyet alın"P 11' 

Mes'ul Müdür: Halil Bahri 


