
il • Dev Adımile İlerligen Demirgolu >:akılmak 
.'!1-zetlerı /stiyen . 
"'"acaatEttiler (18500) Amele Çalışan Kimyager 
:~. Mecliste, . işçiyi Hatlar 1934 te Bitecek 

sıI Etmek lstıyorlar 
Ak -~aıı 11 

ara, 5 ( Hususi ) -
fırka lltnele mümessilleri, Halk 
ttca ·~ Urnumi katipliğine mü· 
k~11~ ederek namzetliklerinin 
~l tnası talebinde bulun

il ~dır. Eski lstanbul meb'· 
~qt Utnan Bey de bu müra
t~İsjÇUar arasmdadır. Fırka 
ij~ Unıumisi sıfatile Gazi 
b~ etlerinin bu hafta içinde 
ttkJ ~Üracaatları tetkik ede· 

en h b ·ı· IJ·.. a er verı ıyor. 
~~, kier taraftan yeni mecli· 
'ti •. adınlara ait intihap me

"s111 • h llı~ld· 1 alletmesi de muhte
ır, 

Ye · lııeb• 111 devrede kadınların 
us . 'h tıı~~ ıntt ap etmek ve edil-

~ hakkı almalari kuvvet· 
~Uht.emeldir. 

~ı 7 echsin umumi yekununun 
·~d· rakamını geçmiyeceği, 

, ~~1 ·Y~ kadar gelen nüfus ye· 
N artndan anlaşılmaktadır. 

~ ı· . 
,_. Q zç işletme 

~· iidiirünü 
Q~a.ladılar 

"V Mtıd;ı,. Celili Bey 
"~ı., (2) • ncı aayfamızdadır,, 

Yapılan Köprülerin Miktarı Her 
Ava (44) .Tane Düşüyor 

Fevzipaşa hattında (146) kilomelreae Goksu Vigadüku 
· Bir lsveç, Danimarka grupu J (1934) sencıi nihayetinde bi

tarafmdan yapılması deruhte tecektir. Bunlardan Diyarıbekir 
edilen F evzipaıa - Diyarabekir hattı Malatyaya, Irmak hatb 
ve lrmalC-Filyos demiryollarının da Çankırıya v&r.mlfbr. Ra
va~iyeti hakkında gtizcl l>ir kamla ifade etmek icap 
muhtıra neşredilmiştir. (1927) ederse şimdiye kadar Fevzi-

' senesinde başlıyan bu hatlar Devamı 6 ıncı aayf ada 

. 
Liman Şirketi: Sermaye 500 Bin 

Lira, 0
/ 0 6 Temettü Veriyor 

Tahmil, Tahliye Şirketi: 
Sermaye 150 Bin Lira 

0
/

0 
9 Temettü . Veriyor 

YENi TEFRIKAMIZ l --- --, 
~ iirk Gecesi 
d ~Uf F 
b il ,, p ra.nsız muharrirlerin· 

üyult ~~ MORAN" ın bu 
~Utatek ıkayesinin mevzuu, 
~ttl &ad ede lstanhulda gc
~"adtr e ve hazin bir ma
~elcrı ·b ~usyadan lıtanbula 
~n~eır ır kadının acı ser-

t, bu Türk Gecesini 
YA dolduruyor. 

RINDAN iTiBAREN 
&u Gü 

/ ~lit ZEL ESERi 
Utıları 

I nıızda zevkle takip 
edecekıini:r;. 

Tanmil v• Tahliye şirketinin mavna filasu 
gün geçtilcç• artıyor 

İstanbul Liman şirketi, ge• sa. Ayrıca aafi klrı da tesbit 
çcn gün, bir umumi heyet edildi : (360) lira. 

toplantisı yaptı. Vaziyet gö· (500) bin lirahk bir tirket 
rüşüldti. Neticede anlatıldı ki, olan Liman mtle11eseıinin ıeçen 
tirket, ~ (930) senesinde hiue· sene aldıit b~ netice umumi 
darlarıo~ ytizde ,ıtı faiz ve· bir .hayret uyandırdı. 
re.bileC.ktir~ O da para11 ol~r· [Deva•ı f. üad .. rfa•ıı.&a] 

Nurettin Münşi Bey, 
" Ölümüm Yaklaşıyor, 
Yakma Fırınlarını Ça
buk Yapın! ,, Diyor ... 

Belediye kimyagerlerinden 

ve Şehir meclisinin sabık aza• 

sından Nurettin Münşi 8. me

zarlıklar müdüriyetine · şayanı 

kayıt bir müracaatta bulun

muştur. Bu mliracaat şudur: 

"- Ölüm zamanım yaklaşı
yor. Cesedim;n, beleeliyece 

yapılacak yeni fırınlarda ya

lnlmasım çok arzu ediyorum. 
Fakat geç kalıyorsunuz.,, 

Yeni metarlıklar nizamna· 

mesind, bu nevi fırmlar ka

bul .ıedilmediği ve masrafı mu
cipoolduğ'u için Nurettin beyin 

Nuretlin Münşi Bey 

arzusu, galiba, ebediyen ta
hakkuk edemiyecektir. 

=""= 

y-- ' 
BUjUk Tarihi T efrikaımz . 

ftİç 
Kadın 
Saltanatı 
--~. 

" Oluç Ali rei• u bittikten 
&0nra yeni bir tarihi tefrikaya 
baıhyacağı:z:. Bu eser, Osmanlı 
devletinin çökmiye yüz tuttuğu 
deviTlere aittir. " Sokollu ,,nun 
kar111 ve " Nur Banu sultan ,, 
ıihi ,eyta';li bir ihtirasla yanan 
ve yaıadıkları devre hakim 
olmak için uğraşan kadınların 
ne entirikalar çnirdiklerini bu 
tcfrikamı:z:da ırörcceksiniz. 

Osmanlı tarihinde kadınlar 
aaltanahnın bukadar yakın
dan ve eaash tetkikine ilk 
defa " SON POSTA ,. sütunla
rında teaadüf edilecektir. 

Mev:ıuun en canla safhaları 
hakkında bir fikir verebilmek 
için yarın bu faaıHardan bah
.ed~etiı. 

' SON POSTA 
NIN 

Esrarlı 
Bulunmaktadır.·. 

Berutta Mühim Bir Arbede: 

Yedi Polis, 
.Jandarma 

On Yedi 
Yaralıdır 

Berat, (Hususi) - Berut halkının bir kısmı ile birçok 

mektep talebesi, Berut elektrik şirketine müracaat ederek 
fiatların pahalılığından şikiyet edilmiş, tarifenin bir miktar 

indirilmesi istenilmiştir. Şirket, bu teşebbüsü nazan itibara 

alamıyacağmı bildirince ertesi gÜn toplanan lıalk ve talebe 

(Büruç) meydanında bir miting yapmışbr. - ... ~ ,..,. 

· Şirkete ait olan tramvay arabalarının da işletilmemesi için 

teşebbüste bulunulmuştur. Şirket, halkm bu hasmane vaziye

tini hükumete bildirdiğinden Büruç meydanına polis, yaya ve 

süvari jandarma kuvvetleri gönderilmiş, ayni zamanda bele

diye tulumbalarına sıcak su doldurularak halk üzerine sevke

dilmiştir. Fakat bu kuvvetler halkın galeyanını yenememiş, 

arozözlerle şirket arabaları parçalanmış, polisle halk arasında 
şi~detli bir dövüşme başlamışbr. "Yedi polis, on yedi jandar-

' m~ mecruh düşmüştür. Halkın galeyanı devam etmektedir. 

Ôzdemir .. 

~~-----------···----------~~-
Komünist Beyannamesi Bulundu 

Beyannameler Cibali' 
Tütün İmala.tanesine 

Dün Asılmıştır 
Cibalideki tütün imalatane- tahkikata başlanmıştır. Son 

sinin bazı taraflarına dün sa
bah Komünistlige ait bazı yaf
talar yapıştırılmıştır. Hadise 
zabıtaya bildirilmiş, hem yaf
talar toplatılmış, hem de bun
ları yapıştıranlar hakkında 

zamanda, imalatanede, bir kı ... 

sım amelenin haftanın mahdu' 

günlerinde çalıştırılnialanndan 

dolayı bu tahrikatm yapıldığı 

;zannedilmektedir. 
- - ::::::::= 

Spor Salgını 1 

Ahçı kıı. da apor yapana •.• 



( Halkın Sesi l DABILI B AB B B·L ·ı B 
Halk Evleri Kar- (Y h. 1 . . 
· H Ik ve ır mec ısı 
şısında a • • • B .. 

Evelce bahsettik: Halkın ugun 
Reşit Paşa Çiftliği ~e~'as 

K"h o·· ıd·· d··ı lntılıabı yüksclmcsile meşgul ola- 'T'oınlanıyor 
cak halk evleri yapılmak .l • r 
Mıtc11iyor. Fakat bu evle
rin nelerle meşgul olması 
icabettiğini bir de halk 
di!inden dinleyince qa· 
ğıki neticeye vardık: 

a yasını ur u er Faaliyeti 
Aza, imar Programını 
Beyenmedi, Bunlar 
Bütçede Var Diyorlar 

S. izzet B. ( Tıp fakültesi 
üçllncü sınıf talebesinden ) Şehir meclisi bugiln aaat 

iki Metreden Atılan Kurşunlar, Kahyanın Arka
sından Girmiş, Hayvandan Düşürmüştür. Cani

ler, Kahyanın Üzerinde 140 Lira Bulmuşlar 

- Halh evleri gençlik!e 14 te toplanacakbr. Bu top- Geçen çarşamba giinll. Ambarlı köytktın yakınında bir 
ı kad 1 ı 1. - · lan tada müstahdemin tdimat-a i aroma ı; genç ıgın spor, cinayet olmuş, Reşit pata çiftliji kihyuı Mehmet ağa, yoldan 

t ·ı· bh t ·ha.: namesile bütçenin hazırlanmış 
sana ' 1 ım ve 11 a 1 uyaç- hayvanla gererken pusudan ablan k11-unlarla iildürlilmn.•ttır. larını tatmin etmelidir. kısmı ve belediyenin beş se- Y -y U9 

Jt. nelik poroıramı konuşulacak- Vak'anm ~ereyanı ,ekli tahminen töyledir: 
Hakim Rıza B. (Meb'us) tır. Mehmet kihya çiftliğe ait bazı itleri görmek için Ltan-
- Bizim büyük liderlerimiz Şehir için beş senelik imar 

bu meseleyi düşünmektedirler. prograuıı dive hazırlanan esas- bula gelmiş. Çiftlik amelesine ait ( 120) lira maaş parası ile 
Bizim aynca aöz söylememize lar, kaydettiğimiz gibi çok ayrıca muhtelif masraflar için ( 20) lira almıt. çiftlik uhibi 
hacet yoktur. Biz ai.zia aibi b11Sit bir mubbra ve not btiyük Reşit Pqa torunu Necmettin Beyden vazifesine ait 
gençleri severiz. olarak telakki edilmektedir. talimat almış ve yola çıkmlf. 

Jt. Mecliı azası içinde plansız M h kih l ı w • • rf b ld Safa B. ( Koca Mustafa Pa- e met " yamn yo cu ugu ıçın ıa etmiye mec ur o uğu 
imar olamıyacağmı kabul e- k 

ıada, Ramazan Efendi camii denlerde bulunduğu için bu zaman hesap edildiği va it anlaııbyor ki kahya, çarşamba 
cıvannda, Dağistani çıkma• program etrafında hayli mü- günii ıaat yedi buçuğa doğru Ambarb köyUnün hududundan 
zında 17 ) nakaplar yapılacağı tahmin ç.ıkmış, çiftlik hududuna ıirmek tızero iken tecavüze 

- Memleket noktai naza- edilmektedir. Mcclia aza11n- upam1fbr. 
nndan ticari ve smai evler dan bazıları: 
açılmasım teşvik etmek bence Cesedin muayeneaioden ve doktor raporundan anlatıldığına 

648u program esasen bele- k daha dogruv dur. göre. tecavüz, arkadan ve i i metre gibi kasa bir mesafeden 
diyenin bütçesinde de vardı. * Biz b~nu istemiyorduk. Biz yapılmıştır. Atılan iki ku11un kibyanın arkasından ıirmif. 

Hiisamettin B. ( Cağaloğlu, hayvandan düşürmtıştllr. 
himayci etfal sokağında 2) programda ıehrin istikbalde 

_ uHalk evleri., her halde alacağı iktısadi, aınai, ticari Husızlık için yapaldıjı anlaşılan bu tecariz. canilere ( 140) 
gençliğe her hususta faydalı vaziyetleri, imar ihtiyaçla· lira para ile kibyanın üzerinde tatıdıjı bir tabanca ve ken-

B nnı ve aahalarmı arıyorduk., olacakbr. u evlerde ıençler dilerine yaramıyacak bazı evrak kuandırmıfbr. diyorlar. 
apor, ilim ihtiyaçlanru tatmin Mahalli jandarma, derhal harekete ıeçmitt ban fGpheli 

()1ek:;.;:asıtalar bulmalıdırlar. Baroda Tasfiye kimseleri tevkif etmiftir. Fakat latanbul civan demek olan 

ikinci Müntehip Nam
zetlerinin Ne Zaman 
ilan Edil'!ceği Meçhul 

Memlekette mlintehibi aani 
aeçmeai devam ediyor. Yalova 
(29)m6ntehibi ıani seçerek bu 
itte birinciliği almıştır. 

lstanbul müntebibi aani nam-
zetlerinin intihaptan bir veya iki 
gün evvel ilin edilmesi muh
temeldir. Maamafih intihap 
günü sandık yerlerine asılma
lan da Yarittir. Netekim Ya-
lovada da bu ıekilde yar ıl
~~br. 

T cftq heyeti azasından Av~ 
ni B. bu huauıta bir muharri
rimize demiştir ki : 

- Biz. nisanın ıckizinci çar· 
famba gilnil sabahleyin san· 
dıldannuza meb'us seçmek 
hakkını haiz olanlann reylerini 
atabilmeleri için kanuni bir 
tekilde bazırhyacağız.. Bu sıra-
da fırkanın • ve eier varsa • 
muhtelif ziimrelerio namzetle-
rini de 1aDdıpı bulunduğu 
yerde umak auretile · ilin et
mek te kanuni vazifemizdir. 
Binaenaleyh namzetlerin ne 
vakit ilin edileceği ı bizi all
kadar etmez. O, fırkalann, 
zümrelerin bileceği bir ift:ir. • -tr Ambarla yakınında böyle bir hadiaeain olma11 Ye lunazlık 

Ramiz B. ( Büyükçekmece, Kanuni Tefsir Geldi için adam öldürülmeıi herhalde dikkate pyan bir hadisedir. Meçhul Kadmm Daveti 
Mimar Sinan ) 

- Ne diyeyim bilmem ki. Baroların tasfiyesi hakkın- Mehmet kibyanan çok namuslu bir in•aa olarak tuınmau, Emin Efendi isminde biri 
Jt. daki kanuni tefsir dün tebliğ bu hadiseden doğan teeullrtı arttınmıtar. meçhul bir kadımn davetile 

Raci Bey ( Çcmberlita,ta, edilmiştir. Baro inzibat meclisi Bir aile babasını birkaç kurut için 6ld0rmekten çekinmiyen Galatada, Selinik oteline git-
Bahripaşa sokak No. 18) yeni tefsire göre AvukatJann canilerin biran evvel tutulup cezalanru görmeleri llz.amdar. miı. Fakat paralanm çaldırmıf. 

- .. Halk evleri" gariinOte sicilini tetkik edecektir. Bu O da otel paruım vermek 

Günün Tarihi 

dürü Yaralan 
Haliç ıirketi işletme rrıG:~ 

Celil Bey, dün, şirketin i~ten çı .-' 
lan bir memuru tarenndan te~ 
uğramıı Ye •ol ko!unda• f~ 
lanmıtbr. Hadi.e ıöyle olrrıdf 

Şirket, bundan birkaç J':, 
evvel bazı memurlann hiıst ıjJııl 
nihayet vermiştir. Bun1ard•11 _.,. 

de Sait fırninde ,-enç bir ~ -
dur. Sait Ef. birkaç defa ıtl e1' 
müdürü Celal Beye ıniir' ,.,
etmiş, kend:ıinden aonra ti f" 
memur alındığını, eğer iıtell .,,
karılmak Jizıuı geliyorsa oll dl' 
çıkanhp ~ndisinin kıderrıi:., 
dolayı yerinde bırakılması l~ 
gddiğini söylemi~, fakat rrı ı( 

veya m~afi bir cevap alalll•:.
hr. Celil Bey, dün, saat d ,,,4-
buçuta dotru vapurla gel .-ıft 
Ayvanaaray l.ke!esine çı1' lf 
bu ıırada, Sait Ef. bir kıııdl 

kadaşlarile birlikte kendiıinl ~ 
Jiyormuf. Yanına yaklatm•f• 

- Ekmeğe mani olaıtl; 
cezuı budur. • 8' 

Demit,arkasından da Cel•, 
dotru bıçakJa hücum etlll -
Hücum, Celil Beyin göt•, 
müteveccih olduğu l~in ;.,,. 
müdafaada bulunmuı ye bıı .,J
da yaralanmııtır. Hadiseyi e.ı~ 
tan görenJer Saidi yakal•"'.~ 
clır. Celal Bey tedavi edil~ 
ib:ere Balat hHtanesine ya 
mııtır. 

Borçlar Müzakeresi 
Ankara, - Fransız •efiri ~~ 

da Şambrön, borçlar 01e•~ ~ 

münaaebetile dün Hariciye~ 
te,an Numan B~yle uzun ~ 
l'ÖrÜfmilttür. Bu mülakat tJlı 
ciye Vekili ile ıefirin yıPolıf 
millikabn mütemmimi adJ 
nuyor. 

aazaran halk ile daha geniş tefsire g6re tasfiyeye tabi tu- Af M istemeyince otel aabibi tarafı~ 
mikyasta alAkadar olacaktır. tulacak avukatlann miktan yon ese 1 esi' .. sun 'i B i r dan dövOlmilffilr. An Ticaret Mektebinde 
Halk evleri şunlan yapmalıdır: bir rivayete göre (3) bir riva· ~ 

1 - Spor hareketlerini hi- yete ıöre de (25) tir. Komployu Andırıyor, Diyorlar.. Bir Sarhoşun Olumu mü~~i~icar~e~;.kt~~;.:e 1:.ıelı' 
maye; 2 - Gençleri ilmi kon- ~ 
feranslarla tenvir etmek; 3. Bir Katil Tutuldu Yllkaek kaldırımda oturan araamda bir mGnakaıa ~. t.,, 
Halk kütüpanelerini her man· Yine bir vapura afyo~ ka- Morfin ihracı için ttlccarlar seyyar fııtıkçı Yako evvelki etmif, müderriain kendilerirı•.dp 
bkaya teşmil etmek; 4 - Me- ISkilipte Arif isminde birini çınlırken yakalandı. Halbuki ı mahreç memleketlerden aipa· gece IOD derece aarhot olarak derecede tenvir etmedijini 

1 
"' 

ır.Jdürerek kaçan katil Mustafa, k eden ta' ... b... derıe wirısıelt cani dispanserleri artırmakı u afyon ihracı ıerbcı iken ICa- riş aldı lan halde vesika ala- evinin merdivenlerinden düı· .... '"' • · 
Anadoluda müstear hüvı·yetle kt d ı imtina l'li•termiftir. .., 5 - Halk evlerinde inkılapçı k ı .. d ı ı_: ? mama a ır ar. mn•, bA•ı patlamıı, Sen Jor1 " 
d l ıonr b 1 . ça çı ıga ne en üzum g6rüaaün Halbuki m rfin b l ~ _, · ı Hadi•e idareye aluetıDİff tJ 

ıençlcr yetiştir.=ek.. o aşmış, a uraya ge mış, Tüccarlann iddiasına göre bu o ıcr ea o sa hastanesinde ölmüştür. ldkat baılamııtır. *'• 
~ dün Galatada yakalanmışbr. afyon derhal yükselir. Tüccar- ,,.,. 

Atıf B. (Tarlabatı Yağhane Mustafa, Ahmet iamile kendini itlerde ıui kast yapılmakta, lar mayısta Cenevredcki mn- Adliyeye Verilenler Mektep müdürG Httsnil tc1..r' 
...... kak, 30 - 32 ) tanıtmıttbr. meıcle rıkarmak irin ıu'ni bazı k t k M d l' dl meaelenin, her mekt~pte o. ,_., _, .,. .,. .,. za era ve mu arrerata intizar art ayın a po ıaten a i- 11r 

h d. l ibd d.ld' - • ö ~ibi bir miiderrisle taiebf!SI ,.., 
- Her yerde .. Halk evleri" 8 ısc er aı e ı ıgı 1 y- etmektedirler. Bu meıclede, yeye verilenler (270) dir. Bun· ıında ilmi bir miinaks.-' 

açılmalıdır. Gençleri bu evlere Hakem Mahkemelerinde lenmektcdir. Tnrkiyenin garip bir vaziyete lar, muhtelif cerh. cinayet, ibaret oldutunu ıöylemiştir· 
toplamalı; onlara ahlaki, iktı- Türk· Yunan hakem mah· Memlekette el'an (4) bin düşürülmek istenildiği bütün hırsızlık, yankesicilik cürüm- Alman Polisleri 
aadi, ilmi, sahalarda rehber kcmesindeki dava dosyalan aandık afyon vardır. Bu ıene- ticaret mahafilinde ıöylen- lerinin failleridir. 'ıJ 
olmalıdır. Bugün gençlerin kıs- tasfiye edilmektedir. Elde ye- ki mahıul de (5) bin aanciık mektedir. Şebrimiza l'elen ( 280) k•~ 
mı azamı kahvelerde vakit di bin dosya daha vardır. tahmin edilmektedir. Halbuki Kanh Çocuk Alman rabıta memuru dün fe flİ' 
geçiriyorlar. Bu gençliği müa- bu ve diğer hakem mahke- bugün afyonun fiab (10) lira- Evkafm Davaları Fahri iaminde bir çocuk, ic:ımif, Cümhuriyet abideıi11'0,_ 
111ir bir bale getirmek için mclerinde işler azaldığı için ya diiımllıtür. Bu hal devam Evkafla muhtelif eşhaı Ye bir taama için bıçakla Fethi de çeıenk koymutlard&t· 1ııal" 
.. Halk evleri " ne azami bir Türk memur kadrosunda ten- edene dahada sukut edecek- eşhuı hükmiye arumdaki adla çocuiu göğıOnden wr- mi•afirler terefine TatonY• 
cazibe verilmelidir. kibat yapalmaktadır. tir. davalar iki bini bulmu§tur. muıtur. Yaruı ağardar. biinde biı' çay .erilmiftir. 

================~========-==================~=======================================~ 
..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1: Şarlo - Vay Hasan Bey, ıefa geldin, 
Bak, senin Amerikaya geldiğini duydum da 
ıeyahati bırakıp ıeni ıörmiye ıeldim. 

2: Şarlo - Burada beraber bir filim ya
parız, ondan ıonra ben yine Avrupa ıe

yabatimc devam ederim. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Şarla 

3: Şarlo - Haaan Bey, aen biç spor 
yapbn mı? Sinema filimlerinde spor yapmıt 

artiıt lizımdır. 

Jıet' 
4: - Hasan B. - - Bixim mem!ek~ 

kes idmanhdır. Yollarda çamw· dery b.,.-. 
atlıya atlıya, tramvıaya binmek için °;ke~ 
ywnruklıya y?·mruklıya hepimiz • 

- - -



SUN P011'A 

'Hergün 
Ruuarın 

1 Son Postanın Resimli Makalesi .- Gençli ..,in İdeali • 

Da111n1• ~· • 
ır -·; ng ~ıgas.etı 
ıvetJır? 

.. 1) • M. ZEKERIY A 
~ .::ınr ,, kelimesi. niha
~ • llUza da girdi. Bu 
41 lıirş:lli~ aslı lngilizcedir. 
~:· t&sıruıcıya kadar dol· 
-...; " demektir. Bu aene, 
~ lrlln dünya piyasasını taşı· 
llll6n kadar mal ihraç etmesi 
~-~etilc ortaya ablmış ve 
bat e!nıilel bir kelime olmuş
cle; ~llJldi Ruslann Türkiyeye
~ aı.ı. eşyayı bol miktarda 
~tlinıerdıkleri işaa edilince, bu '1 bizde de kullanılmıya 

1 - Bir •İnema arti•li diyor ki, Duglu 
olınuaydı, dünya birşey kaybetmezdi. 
Fakött Şarlo olmaaaydı, çok şey kaybederdi. 

2 - Yahya Kemal olma .. Jdl Tilrk ede
biyatı büyük birıey kaybetmezdi, fakat 
Nedim olmasaydı Türk edebiyatı çok t•J' 
kaybederdi. 

S - Her pncla dtltllnce•I tu olmahdırı .. Ben 

olmuaydım dünya ne kaybederdi?" 
Dünya onauıı: olamıyacak kadar yükaelebllmek 

her ıencln en bGyUk ideali olmalıdır. 

•• •• • 1 ve lisanımıza girmiştir. 

a Jt. 
~ Uaya 1928 senesindenberi BUGUNUN TELGRAF. HABERLERi 
t.u,ilc len elik iktıaadi bir pilin 
-... e karar verdi. Bu pli
ht ~hakkuku için ( 100) mil
litard ilrk lirası sarfı lizımge
clrta u. Devletin senelik vari
~ . (40) milyar olduğu için 
t..l . lfe varidatının yansını 
~etti 

....... ~ ~)~~ mucibince ziraat 
'dil Cftınlecck, ve koUektive 
)\Pa~Celc ve birçok fabrikalar 
~ acaktı. ( 1929 ) senesinde 
~Plan beklenilen neticeyi 
,; ~rnuınt harptenberi gO
~~ . derecede buğday 

•ıtibsaJ edildi. 

Flori da Faciası 
Boğulanlann 33 Kişi 
Olduğu T es bit Edildi 

Malaga, 4 ( A. A.) - Flo
rida ismindeki geminin uğra
dığı feci kaza eana•nda kay-
bolan 33 kişiden on betinin 
cesetleri hulunmuıtur. 

Bunlardan altısının kimlere 
ait alduğu anlqılm1Ştır. 17 
yaralı hastaneye kaldırılmlfbr. 

ErenköylUlerin Bir TeşebbUsU 
... ~tııy b ... :"tbilt a . eş senelik pllnını Erenkay ve Suadiye halkın· 
~ k edebılmek için hariçten dan bir kısmı birleşerek o 
~o nıakineler almak mec- civarda naldiyab temin için 
~:dtindedir. Bu makineleri bir tirket yapmıtlardır. Diin 
' ıkça . f ab~ikalar~ ço~alta- bu tir ketin aldığı ilç otobila 
ht.~k, zıraati aınaıleştiremi- Üsküdara geçirilmiştir. Beheı 1 
,, •e istediğini yapamaya- 24 kişiliktir. (3560) liraya alıo-

m~tlr. 

~~t bu makineleri alabil- . 
~IÇin parası yoktur. Ka-
-~ dtlnya. ruble ile alış
._ de Yap~yor; Ruayaya kre
~ .. •ernuyor. Rusya döviz 
~ i ~ alarak bu mallann 

Emlak Bankaları 
Emlak ve Eytam bankala

nnın daha faydalı · bir ıekle 
sokulmalan d&fOnülilyor. Bu 
bankalar ahşap binalara yilıde 

~ ad.iyemez. 
~ ıı:lder için bir yol 
' •cab çoialtmak, ih .. 
~~ mallara mukabil 
ita.._ ~il .,_,.•)'I bu makinelere 

·~tmak. 
)\ ~ eyh fiata ve piyasa
,, it Jarak Avrupaya but-
~ ~e, listik, petrol ve 
~ f>· cana bqladı. Diln
' 1.rçok yerlerinde fiatları 
~ ı:Yrupa piyuuım altiiat 
,;~ • o vakit bütiln dllnya 
'~ bu ihraç ıiyuetine 
lttıı:"r" ismini verdi. 

~~p arı.n asıl maksatlan 
~ abpıyasasıru altüst etmek 
~k! senelik plAnlarınin 
'- '1tb. nu temin için makt-

ilecelc para bulmaktır. 
lttıı • 
~ iJı!•nın geçen seneki buğ-l' ~catı, Avrupa devlet
~--~ dı~~ ettikleri kadar kor· . a~ tgı)dir. 
tiL.:-ol'"h d" 
.. ~itınd unyanın buğday is-
... d 8 geçen sene (% 10) 
.. , e b' f \' btalı ır azlalık olmut 
'itaa Q.,. bundan çıkmıştır. 
~· bilt:aıarın buğday ibra
~"~ıaı n dllnya buğday ~:ı
'-cliıd· ancak ( %20 ) aine 

.\ ır. 
~._;-~Payı k k 
~tın 'b or utan fey 
~ıd~ racab değil, fiatlan 

._.~ı---. b 
k. ~ın t eş ıenelik prog
~ bu . ahakkukunu temin 
~Urd .. f_aaetlerine devama 
"'""- llrav B . . 
~~~ • u 11yueün 
"' bQ.;.:lit edeceji neti· 

..._, ea tahmin •iha-

35, kirgirlere yilzde elli ik
raıatta bulunmıya mecbur
durlar. 

Rustemiye Hadisesi 
Rüstemiye vapurunda esra

rengiz surette ölen kaptan, 
ser çarkçı ve aer kamarota ait 
ahşaların muayenesi lstanbul 
Tıbbı adlisince yapılmıf, rapor 
İzmire gönderilmiştir. Bu ra-
pora göre abplarda zehir bu
lunama1D1fbr. 

Abpnın lzmirden buraya 
gelmesi zarfında tegayyGr basıl 
olmUf, esuh bakteriyolojik ta• 
harriyat yapılamamışbr. 

Simitçiler 
Narha itiraz Ediyor 

Belediye lktısat mlldllrlllğil 
simidi zaruri havayiçten adde
derek 60 para narh koydu. 
Simidin 22 si bir kilo jelmek 
şartile ve bir çeşit olarak an
cak altmış paraya satılacaktı. 
Bu kararın tatbikinde birçok 
müşküller çıktı. Şimdi de si
mitçi esnafı .Şehir meclisine 
müracaat etmişlerdir. Diyor
lar ki: 

"Evveli simit zaruri havayiç
ten değildir, binaenaleyh narha 
tlbi olmaması lizım gelir. 
Sonra konulan narha esas tutu
lan un fiatları ve fırın ücretleri 
yanht hesap edilmiştir. Altmıt 
paraya sattığımız takdirde 
zarar ediyoruz. ,, 

Simitçilerin itirazı daimi 
encilmene verilmiştir. Encü
men bu hafta simitçilerin mü
messillerini çaiırarak narh ifinl 
teabit edecek ve niabi karan· 
m verecektiı. 

Ankara da 
• Müessif 

Devlet Şurasında 

Bir • • Hadise Oldu 
Ankara, 4 - Şurayı devlet aza mtUlzimi Silreyya Ağaoğlu 

hanımla başkatip Saffet B. arasında bir hadise çıkmıtbr. Saffet 

Bey devam defterinde imzası bulunmadığından dolayı Sürejya 

hanımı muahaze etmiş, Sllreyya hanım da bunda bir yanlışlık 
olduğunu s6yliyerek kendiıine daha iyi muamele edilmeıini 

istemif. bu auretle b8flıyan müoakap aralannda lllzumauı 

s6zlerin teatisini intaç etmittir. 

Saffet Bey kendisine hakaret edildij'i iddiaaındadır, Sürey

ya hamm vekilet emrine alınmışlar. 

Kızıl Yumurta 
BugUn Katoliklerin kırmızı 

yumurta bayramıdır. Gelecek 

pazar da Ortodokslar bayram 

yapacaklardır. Aradaki fark, 
takvim ayrıhğıodan ileri sel· 
mektedir. 

TUrk - lngiliz Hakem 
Mahkemesinde 

fürk - lngiliz hakem mah· 
kemeıi reisi Möıyl Hamerila 
garip bulunan bir usulO mu

hakeme yoluna sapmlf, Türk 

ve İngiliz ajanlan bulunmadan 

bazı davalar hakkında karar 
vermiştir . Hadise , hadise 

Memduh beyin çekildiği habe

rini teyit eder mahiyettedir. 

F 1ndıklarımız Zararda 
Son yağan yağmurlardan 

J fındık mabaulOmüz çok baaara 
uj'ramıtbr. 

• 

f ransada Kasırga 
0
Jleziers, 4 ( A. A. ) - Don 

vuku bulan bir kasırga ve 
(Orb) nehri ıularının kabar-

ması yüzünden bağlık mahal-
ercfe yemİf ağaçlannda olduk· 

ça m6him hasarat olduğu ıl

rUlmOttür. 

Faizcilerle Mücadele 
Küçllk esnafın faiıcileria 

elinde zebun bir bale gelme
lerinin önünü almak için it 
banka11 bunlara kredi açmayı 
düşünmektedir. Bankanın al· 
mayı diitündüğü faiz, tabii 

miktarı ıeçmiyecektir. 

Sof ya Elçiliği 
fstanbul meb'usu ve muhtelit 

mübadele Türk başmurahhası 

Tevfik Kimil Beyin Sofya 
elçiliğine tayini karar albna 
alınmıştır. 

• 
ister 

• 
inan, ister 

• 
inanma! 

Eminönünde köşe başın· 
da gazete satan çarşaflı 
.-e yilzil peçeli bir kadın 
vardır. 

Diln ubah buraauu 
kahkahalarla gülen bir 
genç kız kafilesi iıtili 
etmiş, kadının peçesini 
açıp yil:ıünii görmiye çah-
11yorlardı. 

Merak edip yaklaştım. 

Bu manzaraJI aık sık 
görmiye alıtmıt olan civar 
dOkklncalar izah ettiler : 

"- Şehrimize yeni ge-
len ltalya DarOlfünun 

talebesi. Çarşaflı kadın 
görmemişler. Hoşlan na 
gitti, kadını görmek iste
diler." 

Ve illve ettiler: 
"-Her ecnebi kafiles 

buradan geçtikçe durur, 
bu kadımn peçesini açl -
nrlar." 

Şehrin göbeğinde ma• 
zinin bu timsali bütün 
yabancılara canlı bir nü· 
mune gibi dururken, artık 
gelen seyyahlara inlulAbı-
mız bakkmda matlup 
fikri verebileceğimize : 

ister IMn, ister lnannuıl 

Kıdem Tenzili 
Bir Kaymakam, Valisine 
Biçimsiz Teskere Yazmış 

Ankara, 5 (Hususi)- Me
murlara ve it aalıiplerine kaba 
muamele yapan ve merbut 
bulunduğu villyetin valisine 
yazdığı teskerelerde biçimsiz 
ifade kullanan sabık Gerze 
kaymakamı Avni Beyin kıde
minden alb ay indirilmiıtir. 

Terkos ,imtiyazı 
T erkoı firketine, auları ıs

lah etmek fizere verilen müh
let ay nihayetinde bitecektir. 
Nafia vekileti, bu müddet 
bitince suyu muayene ve tahlil 
ettirecek, T erkos suyunun tas
fiye edilmediği anlaşılırsa mu
kavele fesholunacaktır. 

Maamafih şirket, suyu tas-
fiye etmekte berdevam oldu
ğu iddiasındadır. 

lzmirde ki Maç 
Bugtın lzmir muhteliti ile ls

t:ınbul takımı, ikinci temsili 
maçını yapacakbr. 

Ankara - lstanbul 9 Saat 
İstanbul - Ankara demir

yolunun bazı kısımlan kuvvet-
lendirildiğindeo mayıs iptida· 
ıından ' itibaren aeyahat mild-
deti dokuz aaate inecektir. 

Adliye Mosteşan 
Adliye mllateşan Ferit 8. 

Bursaya tritmi,tir. Acili bazı 

tahkikat ile metg-'11 olduğu 
söyleniyor. 

Liman Şirketi 
[Baıtarafı 1 inci 1ayfada) 

Buna mukabil, kıyıdan kıyıya 
nakliyat y 1 par ak Liman şirke
tinin adeta artığı ile geçinen 

Tahmil ve Tahliye tirketinin 
sermayesi ( 150 ) bin liradır . 
O da bir heyeti umumiye içti
maı yaptı ve bu aene hisse• 
darlanna yDzde dokuz temel· 
ttı dağıtabileceğini illn etti. 

Tahmil ve Tahliye tirketinhı 
sermayesi evelkine niabetle 
dör~te bir derecesindedir. Buna 
rağmen yOde dokuz faiz ve
rebiliyor ve onun artığı ile 
geçiniyor. 

Şu vaziyet, resmi teşebb&ı
lere naıaran buıuıt teşcbbO.. 
lerin muvaffakiyetini açıkça 
ıösteriyor. Bu ıarip neticenin 

ıebep ve hikmetini aorabilir 
miyiz 1 

Sözün Kısası -Halk 
Ve 
Külhanbeylik 

- P.S . 

Y ~i harflerin kabulOnden 
aonra, karilerini okumuya alış
brmak için baza gazetelerin 
yapbklan hafif meşreplikleres 
bir yenisi daha ili ve edildi: 
Sözde halk dilile yazılmlf bir 
takım garip yazılar çıkıycr. 
Bunlar, yarı Rumeli vatandaş .. 
larımızın şiveSile, yan da eski 
lstanbulun külhanbeyi ağzilo 
yazılmış makaleler, fıkralar, 
hikiyeler ... 

Bilmem hiç rasgeldiniz mi? 
" Bey ağabiciğim, bana öyle 
geliyorki hani, dönüvcrsem şöyl 
bir köşeyi de cızlamı çekiver
sem dostcağazım, nene gerek 
ki be birader orada sızlanıp 
durasın, topla be pılını pırtını 
tüy oradan, dedi şeytan, Bey 

ağabiciğim "" 
Hiç te böyle konuşmadıklan 

halde böyle yazı yazan mu
harrir arkadaşlrımızın bir mak· 
salları garabet yaparak dikkati 
celetmkse, öteki maksatları da 
halka inmek olsa gerek. 

Türkiyede halk ne boyle 
konuıur, nede böyle yazar. 
Türk köylüsü ve şehirlerdeki 
Türk işçisi bu dili, bir Şişli 
hanımı . kadar yadırgar. Yu
nus Emreden zamanımıza ka
dar gelen halk ttırkftlerinde, 
manilerinde bu koyu knlhan 
beyi edası yoktur. 

Sadece "enteresan., olmakla 
kalmayarak halka da inmek 
istiyen bu gibi muharrirlerin 
hatalan şuradan geliyor: On
lar, bugün müstehase ha· 
line gelmiş külhanbey sını-

file halk tabakasını birbirine 
karışbrıyorlar. 

Bilhassa Türk dilinde halk 
tabirleri çok nezih, incelmif 
ve hayal cihetinden çok zen
gindir. Bu, uzun uırlann eme
ğile bilenmiş, tCSrpülenmİf, iş-

lenmiş halk dilinin içine argo 
tabirleri, Külhanbey ıivesi 

katmak, bOytik sınıfa Atık ol
duğunu zannettirmek iatiyen 
muhanirlerden beklenecek bir 
ihanet değildir. Halkın dilile 
yazmak isti yenler, Kadirga tu
lumbacılannı değil, her ma
hallede bir tane bulunan ıOz
glln, benzi zararmış, nahif 
ve tatlı lstanbul banamsnın 
veya maksadını berrak, açık, 
mert ve özlü kelimelerle anla
tan erkeğinin dilini örnek ola
r ak almlıdırlar. 

Halktan birçok insanlarm 
böyle düşündüklerini, bu nevi
den bir iki hikaye "SON 
POSTA,, da intişar edince 
yükselen itirazdan da anla
mıştık. 

• 
lngiliz 
Casus 
Teşkilatı 
İngilizlerin şark casus t~ş
kilib reisi Compton Ma
kenzie babratım neşret
miştir. 
Bu batarat lngilterede çok 
büyük bir alaka uyandır
mıştır. lngiliz gazeteleri 
bu kitabın, şimdiye kadar 
çıkan casusluğa ait bntnn 
kitapları gölgede barak
bğını yazıyorlar. 

Yakında: 

"SON POSTA,, 
Sltunlannda okuyacakamı 



Cümhuriget 
Merkez Bankası 
Milli Bankalann iştirak 
Hisseleri Ne kadardır? 

Ankara, 4 (A. A.) - Ma
hafili aidesi nezdinde yapb&ı· 
mız tahkikata göre, Cümhuri
yet. merkez bankasına milli 
müesseselerimizin iştiraki bü
yük bir yekuna hali~ olmuştur. 

En başta (3) milyon lira ile 
en kuvvetli müesseselerimizden 
biri olan Ziraat l:ankası ge
liyor. Ondan sonra Emlak ve 
Eytam bankası ( 1) milyon lira
lık hisse senedi almış, İş ban
kası (500,000), Emniyet san
d ğı (300,000), Sanayi ve Lıaa· 
din bankası da (250,000) lira ile 
h c;sedar kaydolunmuştur. Yal
DlZ bu (5) büyük mileuesenin 
hisse yekunu (5,550,000) liraya 
baliğ olmaktadır. 

Müddet 15 nisanda biteceği 
için bu milli vazifeye herkesin 
tehalükle iştirak etmeıi bek
leniyor. 

Ömer Bey 
Sabık lzmir Polis Mü
dürü Hakkında Taki

bat Yapılıyor 

Ankara, (Huıusi) - Geçen
lerde Emniyeti umumiye mU
fettişliğine nakledilen sabık 
lzmir polis müdürü Ömer Bey 
hakkında adli takibat yapıldığı 
h .. ber alınmıştır. Tabkikatımıza 
göre Ömer Beye ait dosye 
evveli Dahiliye Vekaleti inzi
bat komisyonuna verilmiş, 
komisyon Ömer Beyin miida
faanamesini de gözden geçir
dikten ıonra mahkemece ve
rilecek karara intizar edilmek 
Ozere evrakın Emniyeti umu
miye müdürlüğüne gönderil
mesini tensip etmiştir. 

Bu tahkik ve takibin sebe
bi ise ıudur: 

Ömer B. İzmirde poliı mli
dftrü iken birgün İstanbula 
gelmiı, gazetecilere beynnat
ta bulunurken komilniıtlik 

tahrikAtında bulunanlan ta.kip 
için bu seyahati ihtiyar ettiği
ni söylemişti. 

Ömer Beyin bu sözleri ıırrı 
ifşa maHyetinde görülerek 
hakkında takibat yapılması 
kararlaşbrılmışbr. 

Bir Tavzih 
Ankara, 4 (A.A.) - 0 SON 

POSTA,, gazetesi Alman Re
laicUmhuru tarafından neşro
lunan kararnamenin "Anadolu 
Ajansı,, nca gazetelere yanlış 
ve mübalağalı bir tarzda 
aksettirildiğini ve Almanyada
ki bir hadiseyi efkirı umu
miyeye bildirmek için Fran
ıız Havas ajansının tebliğine 
btinat edildiğini zikrettikten 
ıonra Anadolu ajansını Avru
pa ajanslarına propagandacı

hkla itham etmekted: r. Ha
kikat berveçhi zirdir: 

Anadolu Ajansı, 29 mart 
pazar günü matbuata verdiği 
tkinci servisin en başına Al
many anın nim resmi vasıtai 

neşrü efkarı olan Volf Ajansı
nın bu meseleye mütedair teb
liğini ilk haber olarak der
cetmiş ve ayni sayfada 
bu haberin altına ıırf Fran
ıız mahafilinin telakki ve tef
ıir tarzlarını göstermesi itiba
rile ve havadisçilik noktai na
zanndan kıymeti olan Havaı 
telgrafını ilave ermiştir. 

D·ONYADA . GÖR OLEN 
GA-RİP EYLER 

IKar11ık Ve 
Esrarlı Bir ôlii 

• el 
Bar Artisti Hanrl~ 1 
Niçin V c Nasıl ôJdıı 

- . JfluJ 
Madam "Hanriyet,, 1~ od' 

Hem Yiyiniz, 1-Iem Dansediniz - Kleopatradan 
Daha Güzel -Amerikan~n Kaçakçı Kıraliçesi ... 

bir artbt Beyoğlundak1 fi 

ıanda ölil bulundu. GeP~üDll 
gllzel olan bu artistin 6 ~ 
etrafında dedikodular .. 01~ 
Kimi, havagazmdan öidu; ! ~ 
kendisini bırakarak ~· :,, 
kaçan sevgilisi Ali Beyın ~ 
retine ve vefasızlığına daY 
madı, canına kıydı, diy~r· ~ 

' /ngilt11r11de lokantalar_tf!ı ıündüzleri ognıgan artistler 
İngilterede lktısadl buhran ıebebile halk 6ğle yemeklerini 1ıeceleri insanları danslı lokantalara çeken sebepleri arafbr-

hemen de hazfetıu.iş gibidir. Bir kıımı bir sandöviçle iktifa mıılar ve onlar Ja gtındUzleri numaralar yapmıya karar ver-
etmckte, diğer bir kısmı ucuz lokantalara gitmektedir. mişler. Bu sayede eski müşterilerini tekrar kazandıkları 

Fakat giiodüzleri yemekten tasarruf edenler, receleri gibi birçok ta yeM mlifteri elde etmiıler. 
barlara gitmekten kendilerini alamıyorlar. Kafeşantanlar, bar- Şimdi İngiliz lotantalannın çoğunun kapııında fU llvha 
lar, gene eıkisi gibi, hınca hınç. aör Ulilr: 

Gnnden güne müşterilerinin azalmakta olduğunu gören Giriniz, Ht!m Yiyiniz, Hem Dans Ediniz, 
gtındüz lokanta sahipleri dnıUnmUıler, tqınmışlar, fühayet Hem De Numara Seyrediniz. 

Kleopatradan 
Güzel 

. Beynelmilel güzellik müsa

bakaları yapıldığı zaman Mııır 
gllzeli, Behice Hafız Hanım 
olmuştu. 

Üç yUz kişi içinde bu kız 
birinciliği kazaomışb. 

Bu kıza itiraz edenler, onu, 

uzun müddet Mısırda aalta

nat sürmilş Kleopatra ile mu
kayese ederek sönük bul
muşlar. 

Fakat beyenenler ona gll

nUn Kleopatraıı ismini ver

mişlerdir. 

1 Amerikanın Kc:çak Kıra/içesi J Kadın Değil 
__ __.·Erkek 

Amerikada içki yasağı ol· 

duğ'u için, orada içki kaçak· 
çılığı almış yilrilmUşttır. 

Bu kaçakçılığı yapanlar vhi 
teıkilAt yapmışlardır. Kendi
lerine mahsus gemileri, 

tayyareleri, btıytık ma• 

;azaları ve ıabt yerleri 

vardır. 

Bilttın bu kaçakçı teş

kilibnı idare eden 

Grace isminde bir genç 
kadındır. Bu kadına ka· 
çakçı kıraliçeal lbıvam 

verilmiştir. 

Bu kadın Mintezona 

ıehrinde C?turur, 
orada büyük bir 

apartımanda 
gizli içki 
ıatar. 

Ayni za
manda blıtlln 
kaçakçı tq
killbnı ora
dan idare 
eder, 

Saçlanna bakıp aldanma

yınız. Bu genç, kadın değil, 

erkektir. 

Fakat saçlarını bir kadın 
gibi uzatmıttır. 

Bu genç saçlarını kestir

miye kat'iyen razı olmamakta 

ve bu suretle çok rahat etti

ğini söylemektedir. 

ister misiniz başımıza 

yeni bir uzun saç mo

dası çıkar sın. 

Ortada " Hanriyet ,, ıtı . ~ı 
Beyden başka "İstifi,, islll

10 

bir de işıkı vardır. fr 
B . ~t 

u işık 0 Hanriyet,, ıo j; 
..- ızlıklarına, ıadakatsidildedıt 

göz yummut ve onun ys111j5~ 
aynl..,amışbr. Acaba bu ~ 
efendı, kendisine vef ~JO' 
eden ve paruım yiyen. b•a' 
riyet,, in bu hallerine bır orı" 
de kadar sabretti de 5

, b 
kadmı öldürdü mü? uııı~ b 

ihtimal olmakla beraber 
tayia deveran ediyor. 1 t 

Fakat reamt tahkikatı il 

bit ettiti ıekil tudur: 
•• Hanriyct ,, bundıtll ~~ 

ıene evvel bir Alman Ele • 
mühendisi olan İstifi ile tJ r 
ııyor; anlaııyorlar, bir •j 
tıman kiralıyarak berııb' 

·s yatıyorlar. "Hanriyet,, artı 
barlarda eileniyor, birço~ ~ 
kekler görüyor. Hanriyet 
ıırada Ali B. isminde bir gt !. 
beyeciyor ve çıldırasıY8 

yor. 

Madam hanrigel e! 

latifi bu hallerden ın~~t;c. 
ıir, mahzun, kalbi kan ag 

1 
be 

fakat Aşık; seviyor ; battıı , , 
beraberce oturdukları Jı ~ 
maarafını da ~örüyor. A g.tı'.p 
ışaız ; Hanriyetin kaı tttl •• e 
emiyor ve bir gün Hanrı) 
çok bir para isliyor. oıio' 

Artist aranıyor, tara ,.jıı~ 
borç para bulamıyor, ; ~p 
eşyasını satıyor. Ve aşı 1.r~f{ 
Beye veriyor. Ali BeY ~~pi' 
gün sonra pılıyı pırtıyı ti e 
yıp Halebe kaçıyor. }-l~e~ 
buna inanmıyor, onu siıtİ~ 
yor; bu beklemeler 
bozuyor. bıtıı~ 

Jı' Zavallı kadın şuna, 1,efl" 
. ~ t' .. Artık ben yaşıyaın8111' iŞ . ,,e d 

mi öldüreceğim ,, dıyodı.ıS'ıı ' 
bir gün bu kadın ° 01Jıl' 
yanında kanlı pamuklar Ci"'' 
w h ld aı·· bulunuyor· tıılı' gu a e u 1• 5, '(• . . .h 1 po ı Jı yet mı, ıntı ar mı ~te 

kikatı tamik etııı~ır· 
Kadının cesedi rnorgta 
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Dilngada orlt'or? ·. 1 Ko:tlı 11 'Ve Ka lp İşleri 1 

Ça::~~::ün~usyada 16 ~ilyo~ T lehe ~r-~&-e_v_g-id-e~Ş-h-.p-h~. e-n-ı-.n~ 
A.ınelesiArasında Merkezi Amerikadaki Zelzelenin 

Dehşeti - Fransa Ve İtalya •.• 
bl ~eçtnlerde tGtün ltçilerinden 

1' lllri' · hı .. ırnız ıaaetemize bir mek-
ı ... 1>1f0ndtrrni9, Çapadaki tiltGn 
.... itan · d • ·ı ~tl esın e ucretle verı en 

.... e Ytıneklerinden tikayet et.. ,,fti. 
Bu ·k tir' . fi ayet Üzerine bir mubar-

lfllız im 1 ~ t · • k •l] a a aneye gıtmıft yeme 
he Onlarını gezmiş, müdür Vedat 
lı ~le fÖrüşmüştür. Müdür fU 

a atı vermiştir: 
)' - Evelct işçiler öğle zamanı 
\ı ttntklerini pencere kenarlarında 
tya av) b. ı_·· • d b"' ı .. 1_ unun ır .. oşesın e u· 

/hllp yiyorlardı. Biz işçilerin 
a a 

y muntazam ve daha iıdalı 
Cflltk J • • • • • 

tabı yeme erını temın ıçın 
iki dot yaptık. Şimdil bergün 
•y Yurnurta, yüz dirhem ekmek, 
llQtıc~ haftada dört gün çorba ve 
~ b~ı.ın de tatlı veriliyor. Buna mu
ı; .;ı (45) kur~t yevmiye alan 
lt:ı erden (7) buçuk kuruf, (50) 
b, ruf alanlardan (10) kuruf, da-
011 ~ukarı yevmiye alanlardan da 

~ki buçuk kurut keıiliyor. 
d•h· •kat her itçi bu tabldota 
d ıl olnnya mecbur tutulmakta
b ıt, A:ı Yevmiyeliler lf'hine konan 
-:. tıaa zannetmem ki hı.kiki bir 

tltyi tikayete ıevketain 1 .. 

bir Şikayet Ve Bir Tavzih 
~.Muteber gazetenizin 2 - 4- 931 
S .•h \'e 247 numaralı nüshasının 
d ıncj ıayfasının 1 inci ıütunun
d il Adliye vekili Beye serlıivha
b:h bir tikayet gördüm. Bunda 
t" •olunduğu gibi memuriyetçe 
~~llderilıniş te takipsiz kalmıt 
it ,,. • d d tiJ· •"•yetnameden haber ar e-

"1 ını, Keyfiyetin tavzih buyurul
lt ••ını ve müşteki bulunan Ada
b t lianiının alacaklısı olan lstan
t tal da ki polis Efendin!n ismi ve q'" . "1 lt merkezde bulunduğu bak-
• llda dairC"i aliyelerinde maliimat 
~rıa lt'arını rica ederim. ~u ve
.ı_e ilt hürmetlerimi takdim eylc
"<Ql •fendim. 

İcra reisi 
A. ~uat 

1f SON POSTA: Şimdi Adalet 
... •nınıın mufa11al malumat ver
~•. 11 llzıındlr. 

Cevaplarımız 
•l 8tkırköyde istasyon cadde

lldt ( l'· S) numarada Enver Bey .. : 
" •bi detildir. Hata yapan 
ltlandırılacaktır. 

""1 ~nbul kız*liseainde 6 ncı 
~ (tOl) Münevver ilanıma: 

._ 0 nanma piyankosundan nu
''nıza hiçbir 9ey isabet 

'Ilı ittir. 

~· * ~ .lırnede Bililf Şevki Beye: 
''h llankaaının istanbul şubesi 
'--~nı ve tahvilat kısmına müra
tcl• tdiniz. Size liıte göndere-

"'•r. 

Rasganın 

gaptırdılı 

geni 

asrt 

mekteplerden biri 

Rusyada 

16 Milyon 

Talebe 

Rusya iki sene

denberi yalnız ikb

sadi sahada değil, hütrın ıa

halarda beş genelik muazzam 
bir plan tatbik etmektedir. 
Bu plan mucibince beş sene 

sonunda Rusya dahilinde oku

yup yazma bilmiyen hemen de 
kalmıyacaktır. 

Bu sene Rusyada 82 hin 
mektep ve 16 - 12 yaşında 
ilk mektebe giden 16 milyon 
talebe vardır. 

Maarif bütçesi 18 milyar 
rubledir. Rusya her taraft.! 

.yeni mektep binaları yaptır-

maktadır. Yukarda gördüğü

nüz resimler bu yeni mektep

l~rden bir ikisini göstermek

tedir. 

Managua 

Yangını 

Nevyork, 2 - Managuvada 
bUyük zelzeleden sonra hal-

kın çektiği müthit ıstırap 

ilaç ve yiyecek azlığı yüzün

den bir kat daha artmıştır. 

Binlerce insan enkaz altında 
kalıp ölen akrabalarının ce-

~arileri mizden Ricamız aetıerini veya kıymetli eşya-
-.t~u •ütuna dercedilmek üzere !arını meydana çıkarmak iimi-
~ilh tup ~önderen karilerimizden dile meyusane yangın yerle-

~•ıa. ricamız tudur: rinde dolaııyorlar. El'an için 
~d tktuplar mümkün olduğu •r k için yanmakta ve mllthiş bir 'ç.lc ısa yazılmalı ve maksat 
d, t• •nlatılmalıdır. A) ni zaman- hararet neşretmekte olan en-
h~ı) itdın yalnız bir tarafına kaza yanaşmak imkansız gi-
1~" ~.ası da z.aruridir. Bu nokta- bı'dı"r. Yangın hila şehrin 
ti ılhassa dikkııt olunma5ını 

teler M. Briyan ile İtalyanın 
Parla ıefiri M. Manıoni ara-
1mda vuku bulan millikatın 

ba~ıca Fransız - İtalyan deniz 
itillfı meselesi etrafında cere-

yan ettiğini yazmaktadır. Bu 
a-azetclere göre, mezkur itilafa 
ait bazı noktalar henüz tavzih 

edilmemiş bir halde kalmıştır. 
Bu noktalardan biri 1933 ile 
1936 ıencleri arHmda 2eçe-

Beş senelik plan mucibince inşası hu sene biten 
asri ilk mekteplerd~n biri 

şiddetile devam ediyor. Ci- cek devre zarfında eski harp 
vardaki tepelerden bakılınca gemilerinin yerine yeni gemi
ıehir bir volkan manzarası ler konması meselesine mtite
arzetmektedir. Susuzluğa rağ- ılılik bulunmaktadır. 
men Amerikan bahriyelileri Böyle olmakla beraber 14 
ve Nikaraguvalı milisler yan- nisanda Londrada miikilemelere 
gının yayılmasına mani ol- yeniden baılanmadan evvel 
mak için kahramanca çalışı- bu sahada çıknn manilerin 
yor ve alev deryası içinde diplomasi tarikile yapılacak 
yangın güzergihındaki yan müzakerat neticesinde ortadan 
mUnhcdim alevleri kürek ve kaldırılacağı ümit olunmaktadır. 

kazma ile yıkıyorlar. Bir P/azin Bir 
Amerikan kruvazörü tifo, ko-
lera, veba gibi salgın has- Cenaze Merasimi 
talıklara karşı sP.romları ha
milen Panamadan Nikaragu
vanın Corinst limanına git
miştir. Bu ilaçlar oradan 
tayyare ile Managuvaya gön· 
derilecektir. Bundan başka 
Panamadan 24 ve Filoridanm 
Miyami şehrinden 5 tayyare 
zelzele sahasına uçmuştur. Bu 
beş tayyare Managuvada sağ 
kalan 175 Amerikalıyı Ame· 
rikaya getirmiye memurdur. 
Amerikanın Bahrimuhiti Ke
bir donanmasına mensup Le
vington namındaki bir tayya
re gemisi müthiş da!galar 
arasında tam yolla Nıkara
guva sahiline ~itmektedir: 
Gemiden tayyare ile Mana~ 
vaya 30 operatör gönderıle
cektir. 

İta/ya 
itilafı 

Fransa 

Niı, 2 - Niı civarında 170 
metre yüksekliğindeki kayalar
dan otomobilini denize uçura
rak feci surette intihar eden 
eski sinema yıldızlarından 
11 

Peggy Davis,, in cenaze 
merasimi çok hazin olmuştur. 

Cenaze kaldırılırken artistin 
annesi acı bir çığlık koparmış 
ve çiçeklerle örtUlü olan ta
butun önünde diz çökerek: 
11Bebeğimi almayınız, bebeği
mi götürmeyiniz,, diye yalvar
mıştır. 

Kilisede hazır bulunanlar 
bu manzara karşısında hüngür 
hüngür ağlamışlardır. Kadın
cağn~ı zorla kaldmp kızından 
ayırmak mecburiyeti haaıl 
olmuştur. 

Artistin çocukluiunda oy· 
nadığı oyuncaklar, giydiği 

küçük elbiseler tabutun içine 
konmuştur. c~ tderiz. muhtelif noktalarmda olanca 

~~-=========~==================~=.===~~~~~~~ 
~ O sırada ay bulutların ar- ların içinde bilhassa bir get-
...!!,ebi Te"rikamız No. 26 b b·'tb"l danlık on' altıncı asra aı't hari-

Paris, 4 ( A. A ) - Gaze-

1 
1

' kasından çıkmış ve ir u u 

anTERu·ıL S~J 1 su HORJLAOVI yakandan ötmiye başlam•Ş!1· ~~l~:yem~!r a;::~iyo!:~:~ büyük H H Virjinya Hortlakla konuştu~ 
günü ve onun ölüme tahassu- O derecede kıymetli ki Mis-

MÜELLiFI: MÜTERCİMİ: rünü hatırladı. Gözleri doldu ter Otis bunu kızı hesabına ka-
h .Oskc .. l.l'aylt '/tAes'ut Cemz'l d d .... t olda bul etmekte ciddetle tereddüt v v ı ın 1 ve merasim en onuş e Y ~ 
C\şınrrio l 'k M h I t R b' k k l' k dı etti. Biıı dereden su getirdi. \t~ ... h6

" na ı inci kardeşleri ezar azır anmış ı. a ıp bir te e ıme onuşma · 
t "'

1 
a t ) ü · b' b'lh Veraset kanunlarında, kızmın Qa.. Ye misis (Umney) yalnız (Ogüst Dampiye m essır ır Eertcsi gün ı assa cenaze 

,ına ce · b d b l k 'çin henüz küçük yaşta olup demok-•ttıd nazemn en arka- nutuk söyledi, ta ut mezara merasimin e u unma ı rat bir Amerikalı sıfatile böyle 
~e,._~n h geliyordu. Hayatının , indirilirken hizmetkarlar meş'a- Londradan gelen Lort Kan· IA 
t ~--n y· ·· b ·ı d t' d l Mister kıymetli süsler taşımaması a-t(\I al emen elli senesini kor- leleri ıöndürdiller, ırJınya e- tervı av e ın en evvc 

tında g · d'v• h 1 v b b d · k Otı'sle konuşuyordu. Mevzuları zım geldiğine, bu gibi eşyanın tth .. _ • eçır ıgı ort igın yaı ve pcm c a em çıçe -
I._ oqqesınd b k b b k Hortlağın, ölmeden evvel Vir- Britanya aristokrasisine ya-~ e ulunmak hakkını ferinden büyü ir u et d B kışacagıv na ve bunun gibi bir :ınıııta. koydu. jinyaya verdiği elmaslar ı. un-

Azabı Çok Büyüktür 
11 On Hkiz yatındayım. Şim• 

diye kadar aık nedir bilmezdim • 
Kimseye k•lbimin yolunu iaater
memiıtim. Halbuki timdi bir 
i'enci çıliın denilecek kadu ae
viyorum ve tuna eminim ki bu 
a9k benim ölümQmle neticelene
cek. Çünkü onun beni aevditini 
bilmiyorum. Belki beni aldabyor, 
her zaman ondan filphe ediyorum. 
Beni ıevcılğini anlamıık için ne 
gibi vasıtalara müracaat edeyim? 

lstanbul T. H.,, 
Sevenin bu şüphesi, aşkının 

kuvvetini gösterir. İnsan nekadar 
çok severse, ıevgiliıinin muhabbe
tinden okadar şüphe eder. Fa
kat bu 9üpheyi iidermek için 
muayyen yollar tavsiye etmek 
mümkün değildir. Bu, insanın 

aeciyeıine, tabiatine göre detişir. 
Yalnız umumt kaide olarak şunu 
slSyliyebilirim ki, aşkın en kuv
ntll miyarı fedakirhkbr. Sevgi
linizden, onun için fedakarlık 
addedilebilecek ıeylcr isteyiniz. 
Bu kGçük imtihan fÜpbenizl iza
leye k6ff gelebilir. .. 

Erenköyünde İffet Malik H. 
Siz batalannıza çok ehemmi} et 

nrmiyor ve bu sebeple de çok 
hata yapıyorsunuz. izdivaç baya
bnızda bu tabiatiniz birçok hu
zursuzluklar tevlit edebilir. Hiç 
olmazaa evlenirken ihtiyatlı olmı
ya ve azami dikkat ıöıtermiye 
çalışınız. Herhangi bir e:-keğin 
küçük bir iltifatına aldanmayınız. 
Varacaj'ımz erkeğin de ıizin 
kadar hayata ehemmiyet verml-
yen biri olmasına itina ediniz. 

lf
Malatyada Nuri B.: 
Siz baıkalarından ziyade ken

dinize güveniyor ve kimıeden 
birfey beklemiyorsunuz. Eliniz 
içinde bulunmıyan kızları tercih 
edersiniz. Çünkü onların, arzunu
za ram olacaklarını farz ve tahay
yül edeniniz. Öyle bir kız bulu
nuz ki, kendi fikir ve arzularını 
ılzin fikir ve arzularınıza tabi 
kılsın ve ıizi bir defa fethettik
ten ıonra artık ıize merbut ol
makla iktifa etsin. .. 

Ankarada R. M. 2: 
Siz karınızı seçmeyin. Bırakı

nız kadın si&i bulsun. Kadınlar 
aize dütkilndürler. Siz de kadın
lara kartı mukavemetaizainiz, 
fakat bu zaafınızdan dolayı kıtrı· 
nızı seçerken hataya düşebil:r-
siniz. Sizi bulup evlenmiye ıev
kedecek kadın, •Ü•e ve lükse 
düşkün biri olmazsa, me•'ut bir 
yuva kurabilirsiniz. Yalnız kadı

nm sıüzel, ve sizi kendisine bağ
layacak kadar zeki olmaııı ıarttır. 

* İzmir A Ş. B. : 
Siz, nazlanan, kaçan kızlan 

seversiniz. Çünkü kız.ları ha1alen 
sever, onları meliike zannedı-r 
ve elde edilmez mahluklar •anır
ıınız. Bugünkü kızlan ıevmcz

siniz. Siz, hayalci, hauas, mer· 
dümririz kızlardan hoılanıraınız, 
eter eski tip Türk kızlarından 
birini bulursanız evleniniz. Bun
lar muti, sadık, içli olurl:-r ve 
tam sizin hayalinizi bt"slerlcr. 

Hanımleyze 

çok delillere istinat ederek 
bu mücevherah kabul etmek 
istemiyordu. Lort Kantervile 

hiç ağız açtırmadı, bir nefeste 

ve girintili çıkmtalı bir cümle 
ile fikrini müdafaa etti. 

Lort gayri ihtiyari bir te
bessümü saklamak için kn 

düşmüş bıyığım karıştırarak 

geziniyor ve dikkatle sefiri 

dinliyordu. O, sözünü bitirince 
aamimiyetle elini sıktı ve de
di ki: 

- Azizim Mister Otisf 

f Aık Mektuplan 1 

ICarUeriaiııden aldıfııaıı. &fk mek
tuplan., •ırHlle oeıredlyonu. Bu •ii
twıda her~n l.lr mektup neıredllecek 
•• haftada bir defa Gençlik ve Ha• 
aımteyse HyfHında bet on mektup 
ltlrden neırolunacakhr. Çıkan melct.ıp 
uhlplerl ldarehaneml:ıe uinyarak • 
milklfatların1 elabillrler, .. 

s ... 
Seni ilk defa bir çayda ta

nımıştım. O güne kadar 
temayülilmü bana hissetHrecck 
mühim bir vak'a olmamıştı. 

Sen bir erkekle samimi, hatta 
liubali ve canlı konuşuyordun. 
O giin ve o gece beni müthiş 
bir keder bastırdı. Sebebini 
birdenbire f anlıyamadığım ke
derlerden biri ... 

Yine bir g~n benim çok 
yakınımda, yanımdasın, fakat 
hin fersah uıağımdasın. Seni 
kucaklıyorum, likin avuçla
nmda vilcudunu'l dumanı ka
lıyor. Sen yine yoksun. Hal
buki kucağımdasın. Seni bir 
görüyor, bir kaybediyorum. 
Bazı bitiyorum, ağlamak isti-
yorum. 

Hatırlıyor musun ? Bütlln 
geceyi, o sabahı, sonra da şu 
met'um, fırtınalı gllne kadar 
geçen iki senelik, biitlin çıl
gınlıkları, hıçkınldarı, kah
kahaları, btitün COfiunlukarile 
habrlıyor muıun? Ben hiçbir sa
niyesini unutmuyorum. Ah .. O 
son, o meı'um gece beni 
harap etti. Çektik)erimi düşün· 
dtikçe gözlerim, küçülüyor, 
aar kalıyor, hiçbir ıeyi göre
mez oluyorum. 

(Affetmek).. peki istediğin 

hu olsun. Yine derin bir 
keder beni yemiye başlıyor. 
Gayelerine vasıl olmayan bir 
çok crzularının ric'atleri, be
ni yine hırpalıyorlar ... 

Hayır ıeni hiç affedemem. 
Hiçbir z2man. 

Fakat keşke ıeni görme· 
seydi!11, tanımasaydım. 

1. 1. z 
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Güzel ve latif kızınız benim 

bedb_ht ceddim Sir Simona 
pek büyük biı· iyilik yaptı. 

Ben ve ailemiz onun harikuU.de 
cesaretine hayranız. Hiç şüp
heıiz bu mücevherler Misia 

Viriinyanm rQalıdır. Bu hak
kını ondı:.n esirgerscm hakika-

ten k&lpsiz bir insan olmalı
yım. Ve böyle birşey yaparsam 

meş'm:ı ıhtiyar muhakkak 
tekrar mezarından çıkar, Lenim 
hayatımı cehenneme çevirir! 

(Ar tası v:r) 



'Sa • rostA .. 

il A s ·o N LA B 
Masonluğun Esrarını Anlamak /ster Misiniz? 
Hiramın Katli Efsanesini Okuyunuz. Mason-

• 
laktaki Merasim Ve işaretler Buradan Gelir. 
-------------------------------- 33 

- Üstatlar malayı niçin is
timal ederler? 

- Müptedi refiklerin amal 
ve mesaisinde gördükleri pü
riizleri örtmek içindir. 

- Malanın manayı rümuzisi 
nedir? 

- Münevver Masonun, bi
. raderinin zaafmı affetmektir. 

- Üstatlar nafakalanm ne
reden alirlar? 

- Höcrei vasatiyede, yani 
aklı beşerin tenevvür ettiği 

merkezde. 
Bir ilstadın ismi nedir? 

- Gayaon. 
- Bu ismi hasın manası 

nedir? 
- Üstatlann hakikatte kim 

olduklarını arayıp bulmak için· 

dir. 
- Üstatlığın gayesi nedir? 
- Biruh bir ceset gibi olan; 

onu ihya etmek ve bizi ihya 
~tmek makıadile kendimizde 
mevcut üstadı aramakbr. 

Refikin üstatlık esrarını öğ
renmek üzere kabul edildiği 
mahfile " höcrei vasatiye " 
denilir. Burası matem eşya

sile süslenmiş bir odadır. Her 

1 
ta .. af siyahla örtülmüştür. 

0Jvarda bir ölU başı, çapras 
kemikler ve silahlar vardır. 

Masa üzerinde duran [bir ölii 
başının iç.ine hafif ışık veren 
bir lamba konmuştur. Oda 
bu ölUnün gözlerinden çıkan 
qıkla hafif aydınlatılmı.şbr. 

Odanın ortasında bir tabut 
vardır. 

Bütün bunlar "Hiram,,m l). ı 
IUmünü temsil için yapılmışbr. 

Masonların bukadar ehem• 
miyet verdikleri "Hiram., 
kimdir? 

Mason kitapları Hiram hak
kında fU malümab verir: 

Hazreti Süleyman bir mabet 
yaptırmak istiyordu. Mabedin 
mükemmel bir eser olmasını 
istiyordu. O vakit "Tir" ıeh
rinden meşhur bir mühendisi 
retirtmiye karar verdi. "Tir., 
padifahına bir mektup yazdı. 
Ve "Hiram" ı göndermesini 
rica etti. 

Hiram Van kabilesine men
ıup dul bir kadımn oğlu idi. 
Albn, g:imüş, demir ve taş 
lşlerile uğraşırdı. Hiram Haz
reti Süleymanın davetini kabul 
etti. Hazreti Süleyman Hirama 
mabedi inşa için istediği ka
dar salahiyet verdi. 

Hiram işe başladı. Bütün 
ifçilerin başma geçti. Her işçi 
,onu baba gibi severdi. 

Hiram ameleyi üç sınıfa 
ayırmıştı: 

1 - Müptediler. Bunlar 

yevmiyelerini ve gıdalannı j işçiler bulundukları dereceyi 
almak için sütunun etrafın.Ja bcyenmiyor, kendilerini, bir 
toplanırlardı. (Şimdi Mason• derece yukarda bulunanlar 
luktaki müptedi tabiri bura- kadar mütehassıs sanıyorlardı. 
dan kalmıştır.) Bu sebeple refik derecesinde 

2 - Refiklcr . Bunlar yev- bulunan bazı işçiler üstat olmak 
miyelerini ve gıdalannı almak hakkmı haiz oldukları halde, 
için J. sütununun etrafında kendilerine bu hakkın veril
toplanırlardı. Şimdiki Mason- mediğini iddia ediy!>rlardı. 
luğun (refik) derecesi buradan Hatt.ı inşa~tın J .. kendi fıkir
kalmıştır. lerine göre yapılmasını isti-

3 - Üstatlar. Mabedin için- J yorlardı. 
de toplanabilirlerdi. Birçok (Arka~• v11r) 

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

Bb.e b il' Tcslm gönderiracnl%. Tabi· 

alinizi s ize aöyliycblllriz. Fakat gön· 

dcrllecl!k re•im tablt pozda çıkarılmak 

lhımdır ki mUteha11ı11mıa:, mlltaleuın• 

da hat:ıya dlişmeıln. .. 
TAbiatleıinl afrenmok lhere blıı:e 

resim gi>ndcren bir kıaım karllerlmlı 

hakkında mUtchaauıımı:un mütalea1ını 

a~aJıya yaııyoru:ı: : 

* 
Vehbi &gı ciddi ve müte-

fekkirdir. Bir .. 
şey ilzerinde 

! 
ısrar eder, se
bat ve meta
net gösterir. 
İşlerine ıarla
tanlık ve liü-
balilik kanştır-
maz, haysiyet 
ve hOrriyetine 

müdahale ve 
sabrını sui .~timal edenlere 

karşı müsamahası zayıftır. 

Kendisine ehemmiyet verilme

mesine, lakayt kalınmasına razı 
değildir. Saymak ve sayılmak 

ister, derbederlikten hazzetmez, 
başkalarına minnet etmekten 
fazla azap duyar, diğer endiş

liğine mani olmıyacak derece

de muktesit ve menfeatlerini 

müdriktir. 

• 
Lülebur~azclr Muhterem 

Efendi: Zeki 
ve ataktır. in
tizam kuyuda
tında ihmali 

vardır. Kızdı§'ı 
zaman hırçın 

ve inatçıdır. 

Fakirlere acır, 

muavenet et
mek ister. Ze
kasının faydalı 
neticeler vermesi temenna 
olunur. 

A. Aslan l?cg: Müdekkik 
ve intizamper· 
verdir. Eşyaya 
ve insana ait 

güzele ve gü
zelliğe zaaf ve 
zevki selimi 
vardır. ihtişamlı 
bir hayata maz
har olmak is
ter. Muhit ve 

muhataba aykırı 
hareketlerde buıunmamıya 

kat eder ve kendini sevdi~i e 
ve saydırmaya muvaffak l r. 
Para sarfederken ihtiyatı ihmal 
eder. Nefsinden başkalannı da 
dllşünfir. 

ikramı sever, hususiyetine ait 

sıkıntılarını izbar etmekten ve 

rikkati davet edecek hareket

lerden içtinap eder. .. 
Muharrem Efendi: Çalış-

. kan ve müte
b] tebbistir. l21e

ti nefsile fazla 
alikadar olur, 
ataklık göste-

ı rir. KadınlarA 
zafı vardır. 

Te med dUh ten 
vfe metedil -
mekten hazze
der, mertliğe 

cesarete meftundur. Ta-

bnkküme tahammül edemez, 
daha ziyade tahakküm etmek 

ister. Samimiyetini kazananlar 

hakkında fedakardır. .. 
Rcalm g8nderen ba:ı:ı karllcrlmiz, 

mUtehaHıaımııun cevabı rcclktij'I için 

Hbırandanıyor ve mektup fÔndererek 

fotof'rafilcrlnia aldbetini öğr"nmok l•
tlyorlar. Bu feteğrafilu intlıar edecek· 

tir. Bu hu•uıta mllsterih olmalarım rica 
ederl:ı:. 

Tarihi Tefrika No. 80 Yazan: A Kumandamı verdim ve bir 
dakika sonra bütün gemilerim 
ıık bir küme teşkil edecek şe
klide bir araya geldiler. Sonra da 
biltün heybet ve kudretimi.zle 
dü~mana keskin bir hamle yaptık 
ve muzaffer olduk: Düşmanı yarıp 
ate tarafa geçmiş, kurtulmuştuk. 
Bununla beraber bu muharebeyi 
kaybetmit ve mathlp olmuştuk. 
Çok meyuı, çok kederli idim. 
Barbaroıun ve koca Turgudun 
bize bir annapn olarak bıraktatı 
o muazzam ve fAnb, terefli do
nanma QlahYolup l'İtmiıti. 

OLUÇ ALI REiS 
Kılıç Ali Paşanın Hahı aları 

Fakat etrafımı E&ran bu ce
htanemfo arasından kutulmak, 
pmilerimi ıt-limete çdcarmalc 
için mutlak.ı büyük ye akıllara 
hayret verecek bir mucize lbını· 
tla. Buna yapamad•fl• takdirde 

Auailin pençesinden yakamı kur
taramazdım. Bir aani1e bile te
reddüt etmeden kararımı verdim: 

Ne olursa ohun dilfman l'e
milerin.i bir daha 1ararak ıeçip 
l'İdecektim. 

Biz o donanma ile neler yap-
mıt. ne saferler yaratmlfbk. , 

BORSA 
l.taabul 4 Niaan iNi 

- Kapaaaa flatlar -
NUKUT 

laterlla 1012,-
Dolar Amerikaa 212,-
20 Frank Franau; 161,50 
20 Liret ltalyaa 224,-
20 Fruk Belçika ııa,-
20 lhahml Yunu ss,so 
20 Frank laviçre 820,-
20 Len Bulırar n,-
1 Florin F elemeak IS,-

20 Koron Çekoılonk 127,-
1 Şilin Avuaturya sı,-

1 Rayiıfınark Almanya sı,-
1 Zelotl LehbtAD '24,-

20 Ley Romanya 2S,SO 
'lO Diaar Yuroılavya 76,-
1 Çcrvoncç Sovyet .-

KAMBİYO 
Londra 1 lstcrlla kanıt 1030-
Nay. 1 Türk lirası dolar 0,47 23-
Parhı 1 Tnrk liraat Frank 12 'so 
Mlllno ı il ,, Liret 9-01 
Bıilksel 1 

" " 
Belga 3 39,30 

Clnene 1 il " 
Frank 2 45,25 

Sofya 1 
" 

,, Leva 65,10 
Ameaterdam J T. 11 Florin ı 17,65 
Madrit 1 TUr lir,sı Pezta 4,29,50 
Beri in ı 

" il Mark 1,98,12 
Varşova l .. ., ZelotJ 4,24 
BilkrCJ 20 Ley kurut 79,SO 
Ruaya 1 ÇervoneTİÇ kurUf 1088-

Dev Adımile İler
liyen Demiryolu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

paşa - Malatya (253) kilo
metre, Filyos-Balıkisik ( 72) 
kilometre, Irmak-Çankırı ( 104) 
kilometre ki ceman (429) kilo
metre demiryolu yapılmış de

mektir. 

Yapılan iş 
Bunlardan başka diğer ye

di parça üzerinde başlamış 

olan (150) kilometrelik ınşa
abn birkaç parçası da bit
miştir. Esas iki hattın uzun
luğu (850} kilometre olduğuna 
göre bu yolun yarıdan fazla .. ı 
bitmiş demektir. 

Sarfedilen Say 
Bütün bu işlerin yapılması 

için (9,5) milyon metre mik'abı 
oprak ve kaya çıkarılmı,tır. 

Vasati hesapla yevmi (26} bin 
metre mik'abı tesviye yapılmış, 
(4,5) milyon metre mik'abı 
kayayı atmak iç.in ( 380 ) kilo 
dinamit ve dinamitleri ateşle
mek için (3) milyon kapsül 
sarfedilmiştir. inşaatın faaliyetli 
devirlerinde yevmi (8000), yani 
dakikada (13) dinamit atılmışht. 

Bu işleri yap mak için kul
lanılan fitilin uz mluğu (2200) 
kilometredir ki İstanbuldan 
Bağdad3 kadar gidebilen bir 
uzunluktur. 

Köprüler 
Yapılan köprülerin adedi 

(1830) dur. Bunların (50) ta
nesi on metreden daha uzun
dur. Bu hesaba göre her aya 
(44) köprü isabet etmektedir. 

İnşaatın en faal devrelerin
de (5000) ile (18400) ara~unda 
tahavvül eden bir amele küt
lesi çalışbnlmış, ve günde 
adam başına bir buçuk okka 
ekmekten beheri (50) okkahk 
(430) çuval un sarfedilmiştir. 

Her iki bat üzerinde yapı-
lan tünellerin uzunluğu (8) kilo
metre olup adetleri (57) dir. 

Sıhhi Vaziyet 
Bütün bu faaliyet müddc-

Avrupayı o donanma ile titret• 
miş, cihana onunla dehşet sal-
mıştık. 

Bu mağlubiyet bana pek acı, 
pek ağır reldi. Dalkavuldarın, 
riyakarların başa a-eçirilmeııi, b=r 
feydcn anlamıyan bir afirü st:rac
rinin yüksek mesnetlere oturtul· 

maaı, birtakım haria ve cahillerin 
başımıza beli olması bizi bu acı 
matlübiyete kadar sürükleyip ıra. 
türmüştü. 

Türk donanması bu cehennem 
aruında öyle bir matlOp olmllfba 
ld iler tutar yeri kaluıamı•h· Bu 
vazl1et beni de çok harap ct::uf• 

Sinemalar 

8 Nisan Çarşamba akşamı 

MELEK ve ELHAMRA 
sinemalannda birden 

en büyük şaheseri olan A B E L C A N G E'aO 

DÜNYANIN SONU 
DiNLEYECEKSiNiZ. 

tarafından fevkalade bir surette temsil edilen 

MOCRiM (KATiL) 
filmi; harikulAde bir eser olup elyevm 

ASRİ SİNEMADA 
bUtlln aca•ıalarda salonu lebalep doldurtrnaktadır. 

Bugiın sant 16 1/2 t n ve g ece ZENGiN VARYETE NUMARALAIUA 

HEYECANLI ve ESRARENGiZ olan LEON MATHOT'nun 

G E C ~n aöJU ~mt~e~~~e bey~e!c~nlz. ( Ş f K 
S.ıd 4 112 vo 6 112 maline le rde ve gece ıuvareılade 

L U C J E N B Q Y E R ve arkadaşları yeni 
program larınd ıı 

G L O R Y A 

HUDAD T ŞAKiH HANli 
--~~----~~~~~~~~~~~-~ 

Hakiki Bütçe 
1zmir Belediyesi Ve 

Hakik a t 
İzmir, (Hususi) - Belediye

nia yeni sene bütçesi hazır
lanmıştır. Yeni biı tç.ede tasar
rufa çok riayet edildiği için 
haziran iptidasında birçok 
memurlann açığa çıkarılacağı 
anlaşılrnaktachr. 

Belediye reısi Sezai B. ise 
bu vaziyet kar~ısında: "Haya
le değil, hakikate müstenit 
bir bütçe yaptık,, demektedir. 

Tiyatro Mektebinde 
İKİ TALEBE ÇOK 

MUV AfF AK OLDU 
Tiyatro m·!ktebinin ilk ·sö-

mestr imtihanları cuma gü
nii yap 1 rn ışta. Bu sömestr 
\2) si P n m olmak üzere (7) 
t. ı t!be i'l -.. rak etmi~ti r. İmtihan 
kağıtları belediyede teşkil 
edilen mümeyyiz heyetleri 
tarafından tetkik edilmektedir. 
İmtihanda bır Hanımla bir 
Efendi son derece muvaffrk 
olmuş addedilr.ıektedir. imti
han neticeleri bu~in kendi· 
~erine tebliğ edile~ektir. İkin
~i sömestr teşrinicvvelde 

başlayacaktır. 

1 
Tiyatro Ve 

ALKAZAR - P:ıriı damları altıııd' 
ALEMDAR - Hayatı lsa 
A S R 1 - Müc:ri m (Katli) 
ARTlsTIK - Büyük ihtiras 

ETUV AL - Caz mugannlal 
El.HAMRA - Son hatın 
l:. lC LE R - Yunan tiyatro trıa,.. 
.FRANS!l - Yunan opereti , 

GLORYA - Aulanu ka (Varyet• 
M A J l K - Çöl Cehennemi 

MELEK - Coıkun belde 

MlLlJ - Trayka 

FERAH 

OPERA 

ŞJK 
HiLAL 

HALE 

== 

- Büyük müsamere 

- BüyUk Reaaıııeçff 
- Müttehcm kalkın&S 

- Yalan ~ =-=-(Üakildar) Çılıın !/ 

ALEMDAR 
sinemasında 

Mevsimin en muazzauı, ~ 
zengin ve en kuvvetli şah~· 
CECİL B. DE MlJ.ıt:'i' 

HAYATI iSA 
sesli ve şarkılı film. 
kemali muvaffakiyetle 

devam ediyor • 
Bugiln 2, 4, 6 da üç matine ~ 

gece 9 112 da aıavar• 

Ziraı itibar EnstitUsU 
C' 

Cenevre, 4 (A. A) - ~ 
miyeti Akvam maliye ~~b-' 
tesi beynelmilel zirai ıtı ,it 
enstitüsünün teşlcilatına ·eti' 
beynelmilel mukave:~ oroJ.tU' 
ni kabul etmiştir. Bu eııstı ~
nün teşkilinden başlıca ~ 
sat merk~zi ve şarki A ~ 
hükumetlerine yardım etııl 
ten ibarettir. 

tince amele arasındn en fazla 
dikkati celbeden hastalıklar 
nefes boroları rahatsızlığı ile 
j!ÖZ hastalığıdır. Sıtma, umumi 
hastalık yekfınonun yüzde kır
kını teşkil etmektedir. Kazalar 
ise hasta yekünunun yüzde 
( 14) Unü geçmemiştir. 

=========================-=========:;:::::;~ 
rrıı•" gibi dönüyorduk. Esasen 1 ,I' t.i. N~ yapalım; kaderde bu da 

varmış, demekten başka çare kal
raııyordu. 

Muhaı ebe bizim mağltibiyeti

rnizle yatı4bktan ıonra ben d~ 
sağl&m kalan gemilerimi top
l:ıdım ve Akdenfain bazı !iman· 
larma uğrayıp , oradan da 
Lırkaç Jlemi aldıktan sonra, 
bitkin Ye ez5in bir halde İmın· 
bula döndüaıı. Mdyetimdeki ge-

miler •eksen yedi tane idi. Bu 
ıeklimlzde lıtanbula, koca bir 
harpten aankl muzaffer çıkmıt J 

lara uğrayıp oralardan ıeıni ,.J" 
maktan makaadım da bub 1ıcıt1 
mağlübiyeti istanbul da ,. 8" 
göı.ünden saklamakb. Ah·· btP 
felaket ve bu hezi111et 

0
,d.-. 

hünkarın ihma~inden doğu,ı ...,,fi 
• • ,l'-1~ 

Don Mikezc yaranmak ıçın f>d 
fctheteıiyc kalkışınas~yd~11~t 
milletin başına bugünku • f-1"t 
l'elmiyecekti ve srelemesd•· ~ 
fellketin a11I büyiik ıebe~lf" 
takım dalkaYUkların ~ 

Arka" 
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111 il AN DAL a Ası .. Hll [VAPURLAR 1 ~ Emlik Ve Eytam 
_S_e_yn_· s-ef-aı-·n- Banka s 1 n dan: 

Ahdü hamit, Son Kararını Bir 
lürlü Vermiyor, Veremiyordu! 

Merkez acentesi: Galab köpril 
Batı B. 2362 .Şube acentesb Sir
keci Mühürdar ude hanı 2274:» 

Emvali gayri menkule ipoteki mukabilindeki ikrauıta
mızm evelce ytızde on ilçe baliğ olan faiı ve komisyo
nu miktan idare meclisimiz:İD 2384 numaralı kararında 
mllnderiç şeraite tevfikan 16-3-931 tarihinden itibaren yüzde 
bir tenzil iJe yüzde oo iki olarak tesbit edildiği ilin 
olunur. 

lfakJa Mahjuzdu.s 

L (~irıay t 
•ııacta e mahkemesi) tara· 
-... " \'ttiltn (İdam) bükmü
il ' bütün k • . . 
"'tıaJ an•ını nıerasımı 

"611 t ~~unmuş ve bu h\ik-
l asoık v . f .. utt. S e ın azı ıçm maz· 

' ulta H · llı'%ı n amıde nrzolun· 

""lit;keste b"t·· A d ·.: b t ' u un vrupa a 
lıit i:t~a Arnerikada heyecanlı 
''-l:tar vardı. Acaba, mab-

lia)~ ~sıl idam olunacakb? 
~ Lııa uki, günler geçiyor, 
' ~sta hiçbir (iradei ıeniye) 
~it 0 ?1~Yordu. Ve böylece 
~ fllr, lntiz.ar içinde geçtikçe 
~•ele i~e a' 1 '<adar olanlar 
~ lianudin pek kanlı bir 
~ hazırladıiı zihabmda 

&.al 11Yordu. 

~ Hamide gelince: 
~ nıaaaauun tızerinde 
~ ( hüküm mubataıı ) nı 
\ d• fbaıtan nihayete kadar 
~ c • daha okuyor. Elin
~ lt.ıe .. ıni hokkaya babnyor. 
~ tagdın üz~rine dokun
~ bOr. Fakat, ıaatlerce böy
~c Q •aziyette dn10ndntn 
\ G k~emi bir tnrln kiğ
~b terı~de yilriltemiyordu. 
~d l, bır ıeyden mi korku-
~Ot:·· Y abut bir ıey mi bek\ gt:ı·· Hayır, ne o... •e 

&· ı ... 
~ &ıc ~u romam ilham 
~t~ hır saray kadınınin, 
~lect.ı Sultan Hamidin biz.zat 
tiL .. 1iine nuaran onun 
ı,'""i... ' 
'")'1. tutan bir kunet •ardı : 

St .. 
~ ~tlerdenberi unutamadığı 
~ ~~ ; onda, yalnız kuru
,, •r aşk menbaı olarak 

~ oldlll~.. Ona ( irade ) nin 
~'tb. Ugunu da peklll anlat-
tl"-.ı O, Hayali albnlara ve 
t~'tl ilr.a garkctmek, en gilzel 
L~ ~l'llıdea birine vermek 
~ t~ halde; Hayal bütlln bun
~ c b ~etmiş, sefil bir k6yilıı 
~ ır ... ku lübeainde, ıevgi 
~t.:g ve rakı kokan kirli 

koklaya koklıya 

l'OMBALA 
'1iisabakamız 

DON 
ÇEKiLEN 

""'"""~t.IUMARALAR --
ıs 

45 
-
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yaşamıya hasret çektikten ıonra 
servet ve saltanatı, ayaklannıD 

ucile iter.ek (Hürriyet) i uğrun
da nihayet kendini öldilnnüşttl. 

Hayal kimdi?... Şimdi, 
(Mehterhane) nin karanhk b6c-

relerinde ıincirler~ vurularak 
her an ölüm bekliyen; o, Ka
ra betlerin, Arakellerin, Ham
pahumların .. ve nihayet; dünya 
kuruldu kurulalı hiçbir ibtilil 
ve komite tarihinde görülme
miş bir metanet ve kabraman-

it:ıtihar eden bacı Nipnlann 
kızı değil mi idi? ... 

Ya sonra o, Robina Fayn •• 
Bu cılız, bu ııska, bu isterik 
kız.. Nihayet o da bir Ermeni 

km değil mi idi? .. (Sabin) ve 

. 
Yazan : Ziya Şakir 

(Robin).. Büttio bunlar, ayni 
oeydi.. (Sabin), onun bntnn 
oevket ve azametini biçe say
dı. En zikudret ıahıılann bile 

en küçük ( arzuyu fahane ) yi 
yerine getirmek için evllt ve 

AyaJini feda ettiği bir muhitte 
yaıamasına rağmen, kendisine 

ibzal edilen bütün vaitlere ve 
nimetlere kartı: 

- Hayır ıevketmeap.. ben 

niPJımı isterim, beni ona•erin! 

(Sabin) e bu .azleri a6yle

ten ve (Robin) e o bliyiik dlr' eti 

veren kudreti dfiştlndükçe Sultan 

Hamit ağır bir kuvvet albnda 
ezildi;ini hiuediyoa:du. 

Arkası yar 

1 ISTANBUL DEFTERDARLIGI iı.ANATI i 
SATILIK EV - Numara11 21 - 6 eski Tiyatro yeni Temaşa 

sokağı lcadiye mahalleli Oıküdar. Zemin kat bodrum, birinci 
kat bir oda bir mutbah bir bel&. ikinci kat tıç oda bir Jlk· 
ltık bir heli Uçilncil kat iki biiynk oda bir ufak andık odam 

ikiJ daraçadır. Bir miktar bahçeaile mutbağında aarmç ve 
bahçesinde kuyu olup odalann cesameti takriben 20 metre 
eb'adındadır. Tarafeyeninin meydanlık olmua buebile nezareti 
kAmileyi haizdir. Tahmin edilen 1500 lira kıymet defaten nri
lecektir. Müzayedeye ittirak edeceklerden y6zde 7 buçuk pey 

akçua alınacakbr. Satat muamelesi 6 - 4- 931 pazartesi gilnfl 
saat 15 te Oakndar malmUdiirliiiilnde pazarlık uaulile yapı-
lacaktır. (R) . .. 

SATll..IK ARSA - Numaruı 234 Sellmsız caddesi 5elAmi 
Ali Efendi mahallem Oakldar. Boğaza nazır ve arbm •çdr 
olup bina infuına elveriflidir. Meaaha:n miktan ( 266) arpn-

dır. Tahmin edilen ( 200) lira kıymet defaten verilecektir. 

Müzayedeye lftirak edeceklerden %7 buçuk pey akçesi alına
caktır. Satq muameleai 6-~931 pazartesi gOnü uat 15 te 
Üsküdar MalmUdDrOlğlhıde pazarlık usulile yap1lacakbr. (R) 

* * SA TIUK ARSA - Numarua M Kandilli sokağı KandiW 
denize nhbm ve kıımen klrgir temelleri mevcut olup ebniye 

iDŞUına elverişlidir. Mesalıua miktan ( 2000) ıiradır. Tahmin 
edilen (2000) lira kıymet iki 1e11ede iki takaitte verilecektir. 

Mnzayedeyo ipirak edeceklcriıı ytlzde 7 buçuk pey akçau 
alınacakbr. Sabf muameleli 6 - 4 - 931 pazartai aaat 15 te 
Oaki1dar malmlidD.rltıjilnde puarlak usul.ile yapılacaktır. (R) ,,. ,,. 

SATJUK EV - ( 4 ) hiaede ( 3 ) hiaeai. Numaruı 42. 
Muradiye ıokağı Caferağa mahallesi Kadık6y, Birinci kat bir 

oda bir mutfak, bir sofL ikinci kat iki oda bir soladır. Tahmin 
edilen (1000) lira kıymet defaten verilecektir. Mllzayedeye 

iftirak edeceklerden "- 7 buçuk poy akç.ua alınacaktır. Sabf 
muameleli 6 - 4 - 931 puarteai ıtınB saat 15 el. Osktldar 
malmOdlrltıtGnd• pazarlık uaalile ppalaeaktır. (R) 

• • SATIUk ARSA - Numarua 16 T&rbe aokaiı Huaıı pap 
mahallesi Kadıköy: Kutdili çaJll'I brp11Dda, tarafeyninde apar
bman Ye bir tarafmda hane mevcut olup ebniye intı•n.a elve-
ritlidir we miktan meaUUI 167 sinchr. Tahmin edilen 200 lira 
kıymet iki senede iki taklitte Terileoeldir. M8upcleye iftirak 
edeceklerden % 7 buçuk pey akçeli alanacakbr. Sabt maa
melesi 6-4-931 pazartesi pnü aaat 15 te OakGdar mal mldOr
llliUnde aleni müzayede uaulile yapılacakbr. R. .. .. 

IRE- ISKENDERIYE 
POSTASI 

( EGE ) npuru 7 nisan 

Salı 10 da Galatadan 
kalkvak çarşamba 

sabahı İmıire, perıem
be Pireye, cumartesi aa
babı lıkenderiyeye vara .. 
caktır . lskenderiyeden pa
zartesi 15 te kalkacak çar-

~am- (Pı·re) ye de uğn-
ba yarak per-
şembe gelecektir. 

TAViL ZADE VAPURLARI 

İKTiSAT VEKALETiNDEN: 
Ankarada tohum ıaJah ve tecrtlbe istasyonu ıçın 

alınacak 38 kalem allt ve lcvaı.ım ıartnamesi dairesinde 
ve 21 gün milddetJe kapah zarf usuliJe mevkii münakasaya 
konulmu,tur. Taliplerin şartnameyi aJmak üzere lstanbulda 
Ziraat başmüdürlUğüne ve Ankarada Vekalet mübayaat 
komisyonuna ~imdiden ve yevmi ihale olan l 5 nisan 931 
çarpmba günü :mat 15 te muhammen bedeli cJlan (5400) 
llra üzerinden % 7 ,5 hesabile teminat ye vesaiki Jizimelerile 
birlikte mllracaatlan ilin olunur. 

• 
Ayvalık · 18~ ;0

da; t 1 s tan bul Gümrükleri 
,..... Yapuru PazartW Muhafaza Müdür-
17 de Sirkeciden hareket- ı· u•• g"" u•• fi d e D: 
le Gelibolu, Çanakkale, Ayva· 
lık ve lzmire azimet ve Ça-
nakkaley• ağnyarak avdet 1 - Balıri muhafaza •esaiti için 20 gtın m6ddetle ve 
edecektir. kapalı zarf usulile iıletme levazımı ahnacakbr. 

Yolcu bileti vapurda da 

verilir. 
Adres: Yemifte TaYilzade 

biraderler. Telefon: l.t. 2210 

2 - Levazımatın cins, nevi ve mahiyetini göıteren musad
dak liste f&rlnameai Ankara' da gümrükler levazım müdürlü
i6nden ve İstanbul' da muhafaza müdürllljilnden istene.cektir. 

3 - ihale, lstanbul' da Gümrükler mubaf aza mUdüriyetin
cleki komisyonda yapılacakbr. 

4 - lateklilerin % 7 ,5 muvakkat pvenmelerile birlikte 
• 27 Nisan 931 Pazarteai ıtıntı aaat 14 te mOdnriyette bulwı-

vere sıye _m•l-an. --------
6" ili 8 ay Tade ve t{uvıetsiz, Zayii, Kansız, Sinirli Of anlar:l 

7 5 KURU S Dr. HOMMEL'in HEMATOGENE'ini Aliiii~ 
Haftalık takıitler 

F anlan kostümler 
ub ·ye er 

Parde.o.ler 

Kunduralar 

eşya ar, 

ıımarlam• 

por manto •e 
tan8r mOtehaanı 

akutu M. Karlo tarafından 
Her nevi yerli ve İngiliz 

kumaşları İstanbul Eminönü 
Köpriihqı No. 15 - 16 Ka
rakaş elbise mağzasına bu 
ilanı kesip müracaat ediniz. 

Fırsattan istifade 
25 TAKSiTLE 
HER NEVi EŞYA 

VERESiYE 
..... Hhla ar..-.. .. ıı.,..-•· 

Celll .., it.. ..... 
T_..lt,...._ .. K....,. 

İştira Bonolarile 
ELBISENtzl TUHAFIYE
Ntzl, ŞAPKANIZI. AY AK

KABINIZI, MOBiL YA VE 
BISIKLETLERINlzl 

l.tedifinb maj'aaalardan .,....,. 
lak ettikten ıonra para yeriae 
nrebiJirainh. Tel. 2,39"6 Bu 

1 ıuete lle mGracaat eclenlen 
1. %S tenullt yapalacakhr 

iyi 

alularaa bGylk latifade flSrilrlerl ittahları 
pnclen ıüne utar •• büıayeleri ku•ntletb 

Buton ecıa depolulle ecıaııelude 

mtYcuttur. 

Umumi Vekili: K. KEÇY AN 
lıtanbul - Cermanya Han 

ı=:ı 

• 
hraş olmamış iseniz! 

Bütün gün 
Neşesiz durursunuz 

. 
Bu neşesizliği; halis lsveç çeliğinden mamul 

Hakiki 
RADiUM 

Tıraf bıçagımn istimali ile defedebilirsiniz 

Her yerde satılır • 

~ "lrısa• da " .. ' lw ............. 

Kiralık depo 
Haliç Fenerinde, ıahllde 1 

bin metre marabbatı renlfll
tinde ve ayrıca yaubanelerl 
muhtevi Gç katı. naodera bu 
depo kiralıktır. Talip olaalann 
her(Ün ıaat 10 ile 12 aruında 
22492 No. a telef°" etmelerL 

aş çıyan SATILIK EV MAA DÜKKAN - 4 hiuecie 3 biReli aa
maraıı 44-46 Muradiye aokata Caferata maballai Kad.U,. 
T ahbnda dtıkkln birinci kat bir mutfak bir oda bir 90fa. 
İkinci kat iki oda bir ıofadır. Tahmin edilen (2000) lira kay- FER A ~hı~İb;~·M ADA 
met defaten •erilecektir. Mtbayedep iftiraL:I edeceklerden ~'1 
buçuk pey akçuı alınacaktır. Sahi muamelesi 6-4-001 paur- Bash, bıa rece 1 lulllııpaa1• birden 

Behoi11khatu Fren&f n uektril. 
tf'dnihaauf: EMlal110 MlaHyan t:e&•· 

ıttei kartı aOllıfında No. 4 

MAMA 
Dr. H. Ş 1 N A S 1 O d d ----..l.1. A R Ş 1 N 11 A L A L A N 

teai gilnll saat 15 de ıkOdar malmll llrJilğün e .--..- O...,.t 4 perde. Ayrac• Hermbuı Hlııum, 
Ş ~ uaulile yapılacakhr. &. Auo· J• .. , v..,.ı., stn-• 

tker hastalarına "HASAN GLUTEN EKMEK ve GEVREKLER 1N1 beynelmilel son= 

Yavrunuıun en ııhhi gıd.sıdır. 

k:.-~n t . . " Etibba kongresinin diyabetik olanlara gıda olarak kabul 
'4\SAN E~ze ıstihzar olunan ettiği formül üzerine istihzar edilmiştir. 

lA DEPOSU Tel20711 l.tanbul ve ANKARA büy6k bakkaliye mağaıalanada, lamirdec M. Maraonato ve A. Daaaaon ecza depotu, Samıun: Kamer eczanesi, Adana: Yıldız bakkaliyesi . 



8 Sayfa 
: 

SON ·ROSTA · ~ ,, Nisa~ 
• 
intihabı meb'usan heyeti teftişiye riyasetinden : 

-----====================ı ... ================~--
1 - Müntehibisani intihabı 8 -Nisan- 931 çarşamba saat yedide başlıyacak, 10 nisan 931 cuJJIS 

saat on sekiz buçukta bitecektir. Aradaki günlerde bu saatler dahilinde rey atılacaktır• 
2- Sandık mevkilerile hangi mahalle müntehiplerinin hangi sandığa rey atacakları aşağı' 

daki cetvelde gösterilmiştir. 

Bakırköy kazası 
Sandık yeri 

Bakırköy iataıyon karşııında 
mahalli mahıua 
lıtaayonda mahalli mabausta 
lıtaıyönda mahalli mahsus 
lstaayonda mevkii mahsus 

Sandık dolasacak 

Beyoğlu 

Rey verecek mahalleler 
Kartaltepe, Oımaniye 

Zeytinlik, Cevizlik 
Yeni mahalle, Sakız ağacı 
Yeıilköy 

Safra, Kalitarya, Halkalı 
Cekmece, Anbarh, Amindoz, 
Firuz 
Ayapa, Nifos, Mahmutbey, 
Yeni bosaa 
Cift burgaz, Vidos, Litrosavaı 

kazası 
Sandığın yeri Rey verecek mahalleler 
Hasköy iskele gazinosu Keçeci piri 
Halıcı oğlu meydanı SUtlUce, Piripaıa 
Camiikebir avlusunda Camükebir Bedr~ttin 
Sahaf Muhiddin camii yanında Hacı Hüirev, Hacı Ahmet 
Zincirli kuyu camii avlusunda Küçllk piyale kaptan kadı 

Vahaya kahya camii avlusunda 
Arapcamii avlusu 
f nönü altın bakkal muhtarlık 
binası 
Kılıncalipaşa camü 
Nusratiya camii 
Molla çelebi camü 
Firuzağa cami 
Kemankeş camü 
Kule dibi 

Kalyoncu belediye mevkii 
Ağa camii 

Kamer hıtun camii 
Dolapdere belediye hekimi mev 
kii Ayaspaşa camii 
Kaıımpaıa caddesi Hilll gazi· 
onıu 

Osmaubey eczahane civan 

Şişli karakolu 

Mehmet 
Yahya kahya, Süruri 
Emek yemez, Arap camii 

Pangaltı, İnönü 
Hacı mimi, Tum tum 
Pürtcllş, Kılncalipaşa 

Ömer Avııi 
Firuzağa, Cihangir 
Kemankeş Yenicami 
Bereket zade, Şah kulu, Mü· 
eyyit 2 
Asmalı mescit Kalyoncu, Çu
kur, Kul oğlu, Katip mustafa· 
çelebi Hüseyin ağa, Şehit 
Muhtar Bey 
Kamer hatun Bostan 
Koca tepe, Bnlblll, Eski,ehir 
Gnmuı auyu 
Bozkurt Duatcpe, Eskitehir 
Feriköy 
Meşrutiyet, Haliskir gazı 

Harbiye 
Şiıli Cumhuriyet, Muradiye, 
Kiğıtaoe, Mecidiye 

Beşiktaş kazası 
Sandığın yer~ Rey verilecek mahaller 

Teşvikiye camii methalinde hu- Teıvikiye ve Muradiye 
susi mahal 
Muhtarlık dairesi önünde hu- Vişne zade 
suıi mahal 
Sinanpaşa camiinde hususi ma- Sinanpaşa 
hal 
Beşiktaş değirmen yanında hu· Tilrkali, Dikilitas 
susi mahal 
Abbuağa cami\ yanında hu· Abbasağa 
ıuıi mahal 
Anberağa camii yanında lıu- Cihannüma ve Yıldız 
susi c.ıabal 
Ortaköy camii methalindc hu- Mecidiye ve Hiç Mahmut 
sust mahal 
ArnaYutköy camiinde husuıi . Arnavutköy, Kuruçefme 
mahal 
Bebek camii methalinde hasusi Büyük Bebek, Küçilk Bebek 
mahal 

Kadıköy kazası 
Sandığın yeri Rey verecek mahalleler 
Göztepe heyeti ihtiyariye odası G6ztepe 
Erenköy dördlincft ilk mektep Erenköy, Sahrıcedit 
da bilinde 
Merdiven heyeti ihtiyariye odası 
Suadiye c:amiinde 
Kozyatağı heyeti ihtiyariye odası 
Boıtancı heyeti ihtiyariye odaaı 
lçerenköy heyeti ihtiyariye odaaı 
Caferağa heyeti ihtiyariye ,, 
Osman ağa heyeti ihtiyariye,, 
Hatanpaıa heyeti ihtiyariye odaıı 
fkbaliye heyeti ihtiyariye odası 
Y eldcğirmeni Rasim paıa he
yeti ihtiyariye odaıı 
lbrahim ağa heyeti ihtiyariye 
odası 

Osmaniye, Mecidiye heyeti ih
tiyariye odaaı 
ZUhtiipqa heyeti ihtiyariye od111 

Merdiven köy 
Suadiye 
Kozyatağı 
Bostancı 

lçerenköy 
Cafer ağa 
Oıman ağa 
Hasan paşa 
İkbali ye 

Yeldeğirmenl 

İbrabimağa 

Osmaniye Mecidiye 
ZUbtüpafA, Tuilacı 

...I==::;::::=================:.__~~~__:_--= 
Emı•no··nu•• kazası Dutluk kahvesinde Keçce dede, Hayreddin çafdl 

Sandığın yeri 
Y enicami muvakkıthane1inde 

Hocapaıa camiinde 
Hopyar camiinde 
Rüstempaıa camiinde 
Abırçelebi camiinde 
Kumkapıda karakol civarında 
Kumkapı meydanında 
Nişancı camiinde 
Y enikapı karakol civarında 
Simelqihanı yt.ya Hasan 
paşa karakolu 
Esirkemal camiinde veya jan
darma& karakolunda 
Şebıade muvakkıthanesinde 

Eminönü kaymakamlığı bina
sında 
Mercan ağa camiinde · 

Süleymaniye camii civarında 
Servi camiinde 
Mabmutpqa mahallesinde 
Gedikpaşa camiinde 
Akbıyık camiiode 
Binbirdirek meydanı 
F eruzağa camiinde 
Atikalipaşa camiinde 
Küçük Ayaıofya .camiinde 
Hoca Hamza camiinde 
Hacıkadın camiinde 
Üçmihraplı camide 

Sarıyer 

Rey verecek mahalleler 
Şebmemet keylini, Çelebi 
oilu Allattin 
Hocapaıa 
Hopyar 
T ahtakale, Rüıtempaf& 
Ahır çelebi 
Sahıuvar, Çadırcı 
Bayram çavuı mahallesine 
Kazani sadi, Niıancı 
Tülbentçi ve kitip kasıl yalı . 
Mesihpa9a, · Mimar Kemai 
Mimar Hayrettia,Saraçishak 
Tavşantaşı 

Kalenderhane, Molla Hüsrev 
BalAyanaj'a, Kemalpaıa 
Camcı Ali ve Beyazıt 

Mcrcanağa, Daya Hatun ve 
8Uyü1' çarıı 
Süleymaniye, EJmaruf 
Servi mahallesinde 
Mabmutpaşa 
Emin Sinan 
Sultanahmct, Cankurtaran 
Binbirdirekte 
Alemdar 
Mollafenarl 
Küçük Ayasofya, fshakpaıa 
Zmdankapı ve Demirtaş 
Hacıkadın, Hocakıyascttin 
Yavuzsinan, Sarı timur. 

kazası 

P.azarbaşı Muratreis mahalle!eri Pazarbaşı, Muratreis V.f 
Arakiyeci Hacı Mehmet V aldei Arakiyeci Hacı Mehmet 
atik dei atik 
Kazaıker Ahmet Efendi, Atçı Kazasker, Arakiveci Cafcl• 
baıı, Arakiyeci Cafer A,çı baıı 
Çengelköy Çengelköy 

. Beylerbeyi Beylerbeyi 
Burhaniye Burh 1niye 
Kuzguncuk Kı:ıg ıncnk 
İcadiye lcaaıye 
Kandilli, V aniköy Kandilli, V aniköy ~ ~ 
Dudullu camii Dudullu, Çekme, Kliçükba ( l 
Kısıklı camii ... ._..'<J,, AJ+ııni zade 
Bulgurlu. Ümraniy~ Ümraniye 

Beykoz 
Sandık yeri 

Anadolu hisarında 
Kaiılıcada 
Pa,abahçede 

Sandık dolaşacaktır 

ka~ası 
Rey verecek mahallelel 
Hisar, Göksu 
Kanlıca, Çubuklu 
Paşabahçe, ıncir köy 
Anadolukavağı, Mirbişa• 
Pôyraz ~ 
Fener, Riva, Akbaba, Der 
Polenez, Alibahadir, P•t 
mandıra, Muratlı, Esence 
Ömerli, Koçullu, SmıpıP"' 
KOç.ükhUseyinli, Bozhane, ~ 
lıçlı, l~aklı Mahmut Şe~k 
Paşa, Cumhuriyet, Be"Jco$ 
Yalıköy. 

Fatih kazası 
Sandığın yeri 

Sandığın yeri 
t 

Rumeli kavağı heyeti ihtiyariye 

Rey verecek mahalleler Eyilp camii kebir ·avlusu 
Eyllp Kasım çavuş camii 
Ramide ocak ittisalindeki kahve 
Okçularda karakol ittisali ocak 

Rey verilecek mahalle' 
~yüp İslam Bey, Dökmecifet 
Üç şehitler, Gümüş suyu 
Rami, Cumanyeui, Mahalfeft' 
Fethi çelebi, Nişancı Mu~t• 
paşa 

odasında 1 

Sarıyer camiinin son cemaat 
mahallinde 
BOyükderc çarfısında Karabe .. 
tin kahvesinde 
Kireçburnunda camide 
Rumeli fenerinde heyeti ihtiya· 
riye odasında 
Zekeriya köyünde soğuk su 
gazinosu h 
Kilyosta muhtar İsmail Efendi 
gazinosunda 
T arabyada çarşıda kahvede 
Yeniköyde iskele b1ı1şındaki 
gazinoda 
lstinyedc itfaiye garajı karşı
sındaki gazino 
Uluköyde iskele yakınındaki 
mesdut gazino 
Rumelihisarında heyeti ihtiya
riye odası 
Ayasağda camide 
Kemerburgu:da camide 

Oda yerinde 

Ağaçlıda kahvede 
Gümü~derede camide 

Rumeli kavağı 

Sarıyer, Yenimahalle, Maden 

BUyükdere ve Bağçe köy 
Kireçburnu 

Rumeli feneri ve Garipçe 

Zekeriya ve Uskumru 

Kilyos ve Demirci köyleri 
Tarabya 

Yeniköy 

İstinye 

UJiıköy 

Rumeli hisarı 
Ayasağa 

Kcmerburgaz, Petnahur, Pi
rinççi caddcıi 
Oda yeri, Kısır mandıra 
fbs~ı.niye 
Ağaçlı, Akpınar, Çiftalan 
Gümüşdere Kııırkaya 

· Adalar kazası 
Sandığın yeri 
Büyükada . iıkelesi 
Hcybeliada Belediye mevkii 
Burıaıda iskele gazinoıu 
Kınalıada iskele gazinosu 

•• 

Rey verecek mahalleler 
Biiyükada 
Heybeli 
Buriaz 
Kmalı 

Usküdar kazası 
Sandığın yerleri . 

Çinili polis merkeı:i önUde 

Bulgurlu mescit camii önünd 

Yeni cami avlusunda 

1nadiye meydanında 
ihsaniye heyet odası 
Sclimiye heyet odası 
Doğancılar meydanında 

Ümrabiye camiinde 

Rey verecek mahalleler 
Selimi Ali Efendi, DUrbalı, 
Solak Sinan, Toygar Hamza 
Tenbel Hacı Mehmet, Bul· 
gurlu Mescit, Kara Davut, 
Evliya Hoca 
Gülfcm Hatun, Selma ağa, 
Rumi Mehmet Pata, Hacı 
Hesna Hatun 
Tavaşı Hasan ağa, Dıbağlar 
lhsaniye 
Selimi ye 
Çakırcı Sinan pa-1a1 Ahmet 
Çelebi 
Salacık, fmrahur, Ayazma, 
Hamzafaki 

binHı . 
Alibey köyü ocak binası kartı· 
smda 
Defterdar isk.elesinde halk gazi• 
nosunda 
Cezri hasıl paşa camii odası 

Karagümrük tramvay caddesi 
Mustafa Efendi kahvesinde 
Fethiye, kitipmuslahattin mahal
lesi ihtiyar heyeti odası 
Salma tomruktt. itk mektep 

Tahta minare camii odui 

. Ayvansaray hacı Ali kahvesi.nde 

Fener Apti su başı ocağı önU 
Küçük Mustafa paşa Gül camii 

Demir hundurıde Elvan z;ıde camii 
Y edikule tramvay cMddcsinde 
durak yen bahçeli kahve 

Koca Muıtaf a paşada çiçek" pa
aıarında Mustafa ef. kahvesinde 

Mevlevihane kapı,~ac1, evliya ma
halle.si Mehmet cfend\ kahvesinde 

T opkapı mahfelinde 
Şehremini tramvay meydanı 
bahçeli kahve 
Aydın kethuda mahallesinde 
odabaıı İbrahim ağa kabveainde 
Edirnekapı cPmii 

Mimar Sinan ihtiyar heyeti 
Sau.çbanc mimar Ayas ci.mii 
Sofular tekkesi 

Atpazarında kahvehsnede 

Aksaray Valde camii 

Çakır ağa ·camii 
Cerrahpaşa kahvehanesinde 
Davutpaşads 21i cı ilk mektep 
binasında 
Samatya tramvı.y caddesinde 

ı~bduUab Ef. kahvehanesinde 

Alibey köy 

Abdülvcdut 

Cezri hasıl paşa 
Muhtcsip iskcnder, Koc"de' 
de, Beyctğiı, Derviş ali 
Hatip mustaattin, Katipını.:5 

lahattin 
~ 

Kasım günani M~mla ili 
Ayvansaray e 

· Tevfiki Cafer, Tahtn rııinat 
Hızır ravş, hacı Muhiddin 
Atik Mustafa paşa, Avcı bt1' 
Btılat, Karaba1 
Ap!i su başı >) 
Kiiçlik Mustafa paşı, Müftil 
Elvan zade 

Kazlı çeşme, imrahor, ı-fır:" 
Avhat, hacı Hamza 

Koca Mustafa paıa, Ara~cl 
beyazıt, Ali efendi, Canbıı11" 

d' 
Melek hatun, Merkez eferı it 

Veledi karabat .~ 
~eyazotai,Fatma sultan j\r~ 
Ördek kasap, Ereğli De f 
aptal, Mobehar Monla şet•, 
lbrahim çavuı, Sait Ôdle 
Uzun Yusuf a' 
Kahriyei atik, Hatiçe sult 

Ziıah b•f 
Mimar Sinan,Keçeci, Kar• 
HU11am Bey, Kırk çefD18 So" 
lskenderpqa, Muratpat• \fil 
fnlu, Nahaar,Halife hocA Şeb 
Sinan ağa, Kiremaırtı, 
resmi mahmut tf0" 
B abahasan ali, Guraba, 
seyin aia ,j• 
Eminbe.y, Keç.ibatun, Çakır 
Dayutpaıa, Hobyar 
KurkçUbaşı, Kasap ily•• 

ti•" Sancaktar Hayrettind 
Hüsrev ağa, Hacı ka 
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