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1 Tutulan Aya ·-~ 
·Silah Atan· 

Neb'us 
'Namzetleri 
Ve Müntehibi 
~ .. , 
\janııer--- · 

Meb'us namzetliği için 
mllracaat eden zevata 
ait (190) kişilik bir 
liste (7) inci sayfamız· 
dadır. Ayrıca lstanbul 
milntehibi sanilerinin 
bir kısmına ait listeyi 
de (4) üncü ve (7) inci 
sayfalarımızda bulabl· 
lirsiniz. 

Cevdet Kerim Bt1g 
çehresini çizecek bir plln 
yapılmahdır, dedi. 

Nazmi Nuri B. , Muhittin 
Beyi müdafaa yolunu tercih 

(Devamı 6 ancı sayfamızda) 

Sarkmış Göğüslere Çare Bulundu 

Doktorun Bıçağı Bu 
Hallediyor 
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Ameliyatla Toplanmış meme ~arkık bir meme 
Gençletmek istiyen insanla- ı zam bir ıekil vermek için bat 

nn aıı yaptırdıklarını işitiyo· wrulan çarelerin en önündft 
ruz. Hatta yfizdeki b~\Jk- operatörün bıçağı geliyor. 
lan gidermek için ameliyat Son zamanda, Garpta bir 
m~a~ına uzanan bir hayli hayJi rağbet buJan bu gilezel· 
artıstın adını da duyduk. Jeşme usulünün ıehrimizde de 
• Gönlll ihtiyarlamak !stemez tatbik edilmek istendiğini i i-
ıse baş vurulan bu sun i çare- . d k B . . ş 
leri tabii bulmak ve görmek tiyor u · u nevı amelıyelcre 
IAzımdır. merak saran maruf bir opera-

Bir umanlar çehre hudu- töril?1üze müracaat ettik. 
dunu geçmiyen doktor bıçağı Bıze, bu hususta malfimat 
şimdi bu hududu aşmış, vü- vermesini istedik. Bu zat, tim· 
cudun muhtelif kısımlarına dilik isminin ortaya ablmama
kadar müdahalesini ilerletmiı- 1101 istedi, bize, qağıya kay
tv. Meseli uzamış ve sakillet· dettiğimiz malumatı verdi: 
mif kadın memelerine munta- (Devamı 6 ıncı aayfada) 

Mütteri - Ayol, garson, ben senden kalkanbdıii istedim, 
aen kupkuru birıey getirdin, bu ne balığı biSyle ? " 

Garaon - Nisan bahj'ı efendim 1 



] [Halkın ~si 
Ekmek Kavgası . 

DAHiLi BABBRLIB 1 Günün 
1 • . ~ . •. . ... • '· .,_ .. .---Katil KeriJll 

Ve Öldürücü intihap 
Hareketler 

[işinden çıkarılan bir lıçl, 
Haliç Şirketinin işletme 
Müdürünü yaraladı. Ekme
ği için bunalan bir ada
mın elim vaz.iyetini takdir 
etmemek kabU defildir. 
fakat öldürücü hareket t• 
l'ayeye ulattıneı bir yol 
tetikkl edilmemek lbım· 
dır. Dün, bu bahla etra
fında l'ÖrilftüfGmh ldm
teler, bakınız ne ıöy
lediler ı 

Ahmet B. ( Kasımpaıa, Si-
nanpua mahallesi, Resne so
kağında 32) 

- Evet, işinden çıkanlan 
,.ir adam Haliç ıirketi işletme 
müdürllıın vurmuş, okudum. 
Hem vurulana, hem de vurana 
acıdım. Her işinden çıkanlanla, 
her huysuzun, kızdığı bir ıahsı 
6ldiirmiye kalkması fena bir 
ıeydir. Bunun önüne geçmek 
için muhtelif yollar vardır: 

l - lktısadi buhranın onll
ne geçmek ; 2 - İşsizlere iş 
bulacak teşekküller vücuda 
ıetirmek. 

* Mehmet Ber ( Sllleymaniye, 
Lise sokak 4 ) 

- Ne ıöyleyim arkadq ; 
bntnn bunlar sinir bozukluğun-
dan ileri gelir. insan hiç kız
dığı adamı derhal öldürmiye, 
wrmıya kalkar mı? Kızdığı 
bir adamı öldilrmiye teşebbüs 
eden bir adam evveli kendini 
6ldilrüyor demektir. 

* lbrahim B. (Divanyolu, 147) 
- Her kızan adam wrmaz; 

fakat açlık insanı deli edip 
her fenalığa aevk ve tahrik 
eder. Ekmek meselesi bu. ... 

Hazım B. ( Sultanahmet, 
Peykhane ıokak, 57) 

- T ahit çirkin. Her iıten 
çıkarılan adam iıten çıkaranı 
wrursa bunun aonu ne olur, 
insan, düşünceli hareket etme
lidir. .. 

Servet B. (Süleymaniye, Tat 
mektep aokak 19) 

- insanın aklı burnunda 
olmamalı. Sonra her akla ge
leni yapmamalı; inceden ince
ye düşünüp ondan aonra ya
pacağı işi yapmalı. Ben bu 
lflerden kalben çok müteessir 
oluyorum. Bu gibi haller hal
kımızın çoğunun cehaJ~tinden 
ileri geliyor. Buna mani olmak 
için halkı okutmalı. 

* Sami B. (Sultanahmet, Ka-

• 
işleri 
Yürüyor 
Müntehibi Saniler 
Anlaşıldı, San d ık 1 ar 
Mahallelere Dağıldı 

intihap teftiş heyeti dün 
bütnn sandıklan mahallelere 
dağıtmıştır. Fırka vilayet ida
re merkezi de müntehibi aani 
liateJerile, baabrdığı rey pusu
lalannı mahalle ocaklarına 
göndermiştir. Nisanın (8) inci 
Çarşamba gtlnllnden itibaren 
mllntebibi aaııl ıeçilmesine 

başlanacaktır. Cuma günil 
akşam Uzeri bUtün lıtanbul 
ve mülhak kazalannda mllnte
hibi sani intihabı bitmit ola
caktır. Fırka namzetleri ma
hallelere asılmak auretile de 
ilin edilecektir. 

Fırka Villyet idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim B. dnn aaat 
altıda Recep Bey tarafından 
telefonla Ankaraya çağınlmış, 
yedi ekspresile hareket etmiı
tir. Cevdet Kerim Bey aalı 
gUnll burada bulunacaktır. Bu 
davet intihap iflerile allka
dardır. 

OarUlfUnunda 
Dartılfünnn divanı perıem

be gtinil Rasim Ali Beyin fizyo
loji kitabı hakkındaki ıon ka
rannı Yerecektir. 

pıağuı mahallesi. Mustafa 
pqa 1M>kak 13) 

- Her adam mumif olma· 
bdır. Kabahatinden dolayı 
işinden çıkanlan veyahut tuna. 
buna kızan bir adam derhal 
kızdığı adama fenalık yapmıya 
kalkmamalı; belki ona kendini 
ıevdirerek itini bqarmahdır. .. 

Hulki B. ( Divan yolu. l 80 ) 

- Vallahi, hiçbir ıey ı<Sy
liyemem Beyim. Ben dnkklnı
mın işi ile mcşgulUm. .. 

Hayreddin B. ( EyOp, Def· 
terdar, Akarçeşme, 11 ) 

- Bittabi, insanlar, hiç 
yoktan, birbirlerini 6ldllrllrler
se, mUteessir olmamak müm
kün değildir. Herhalde bunlar 
cehaletten doğuyor. Millet te
nevvür ederae, ilimle tecbiz 
edilirse bu cinayetler, tehev
vürle adam vurmalar o zaman 
kalkar. 

Muhtelit Mahkemede llzmir 
• 

Hukuki Bir Hidise Istanbul 
Muhtelit/eri Mahkeme Tan1am Olmadan Bir Reis Karar 

Verebilir Mi, Veremez Mi? Veremezse 
M. Hamerih Nasıl Vermiştir? 

Muhtelit lngiliz: - Türk hakem mahkemesinde sarip hlr 

h4dise oldu. Mahkemenin bitaraf reisi M. Hamerib, Tllrk n 
lngiliz hakemlerinin huzuru olmakıınn bazı kararlar Yerdi. 

Ayni zamanda Türk ajan mevkiinde de kimse yoktu. Yalnız 

lngiliz ajanı, ınevkiinde bulunuyordu. Hiçbir muhakeme uıulilne 
uymayan bu vMiyct umumi bir hayret uyandırdı. 

Çünkü: Muhtelit mahkemelerde bitaraf reislerin yanında 

iki hakem bulunur ve mahkeme bu hakemlerle tamam olur. 

Bu hakemler, ihtilafa dilşmüı taraflan veya devletleri temsil 

ederler. Ajanlar iae hem mllddci umumi, hem avukat mev

kiindedirler. 

Bitaraf reisin bu yolda bir karar vermesi, tamam olmamış 

bir mahkemede, boıluğa aöylenmit söz mesabesinde addedilmek 

IAzımdır. Türk ve İngiliz hakemlerinin yerlerinde bulunmamuı 
sebebine gelince : 

BUtçc tasarrufu mUnasebetilo bUkQmet Tilrk-lngiliz mahke

mesi hakemi Memduh, Türk-Yunan mahkemesi hakemi Mehmet 

Ali Beyleri kadro harici bırakmışbr. 

Bu itibar ile Memduh Bey, sıfatsız olarak mahkemede 

aspatı vtıcut edemem~ lngiliz hakemi de bu vaziyet karşısında 
TUrk meslekdaşma bir cemile olarak mahkemede bulunma

mıJbr. Vaziyeti bilmiyen lngiliz ajanı, billhere hldiaeyi öğren
mİf, mahkemeye çıkbğına izhan teesstlr etmiıtir. 

Tilrk ajanlan ise Tilrk hakeminin bulunmadığı bir mahke

menin tamam olamıyacaiı dilıiinceaile temsil vuifeaini ifa 

etmemiılerdir. 

Muhtelit mahkemelerde timdi hakem olarak Ankara Hukuk 

Mektebi MlldürU Cemil ve Hacı Adil Beyler bulunmaktadır. 
Bu tasarruf meaelersi, zaten birkaç aydanberi mevzu ba

histi ve muhasip Osman B. ilk defa çekilmitti. 
Şimdi, mevı:u babsolan ıey, böyle bir vaziyette bir ba

kimin karar verip veremiyeceği meıelesidir. 

Sirkat, Kavga Ve Ölüm Vak'alan 
Rizeli Ahmet isminde biri 

Karagümrük bekçisi Abdulla

bın evindeD efya çalarken 
yakalanmışhr. .. 

Kasımpaıada Y eniıebirde 
kömUrcUlük eden Ali Ağa 

dükkanında otururkeo kalp 
durmasından birdenbire 61-
müştnr. ... 
Çartıbaşında hırdavatçı dOk· 

klnına birşeyler almak için 
gelen Hayri isminde bir müt· 
teri bir klpit JAmbası çalmış; 
kaçarken tutulmuştur. 

• 
Dolmabahçede oturan Rıza 

Ef. dostu Ayşe hanımın (15) 

lirası ile bazı eşyasını çalara~ 
kaçmıştır. 

Evelki gün Üsküdarda bir 
tasma yQzilnden Fethi isminde 
bir çocuğu ağır surette yara
layıp kaçan F abri yakalanmış, 
Üsküdar müddeiumumiJiğine 
verilmiştir. 

Fabrika TehacUmU 
lstanbulda yeni bir daktilo 

teridi fabrikası açılmıştır. Şerit 
fiatlarının düşmesini beklemek 
lizımdır. .. 

Viyanalı bir grup latanbulda 
bUyük ~r kadın çantası fabri
kası açmak için hükümete 
mUracaatte bulunmuttur. 

Dün Yine Karşılaştılar, 
lzmirlilerden Üç 

Sporcu Yaralandı 
( B.ıt tarafı 1 inci •ayfoda) 
Sabaya evvela İstanbul, 

ıonra da lzmir takımı çıktı. 
hemen hemen yine cuma gün
kü vaziyetlerini muhafaza edi
yorlardı. Yalnız: lzmir takı~ı
nın kalesine İstanbulun pek 
iyi tanıdığı Fehmi B. geçmişti. 
Hakemin dlldüğü öttü ve oyun 
başladı: 

Maç ilk yirmi dakika içinde 
f stanbul muhtelitinin mal s lS 

hakimiyeti altında oynandı. 
Bu müddet zarfında başta 
bittabi Zeki olmak üzere 
İstanbul oyuncularının munta
zam akınlarını takdir etme
mek kabil değildi. 

ilk Gol lstanbullularm 
Maçın ilk golü, bu sırada 

latanbul takımının tazyıki de
Tam ederken yapıldı. 

Top lstanbul muhtelitinin 
ileri hatbnda idi. Bir aralık 
Zekiye geçti. Zeki Muzaffere 
mUkemmel bir pas verdi. 

Muzaffer de şiddetli bir şilt 
çekti. İzmirlilerden Feyzi bu 
akını durdurmak istedi. Fakat 
topu yakaladıiı zaman falaolu 
bir vuruş yapb. Ve top ileriye 
ııdecek yerde i"eriye ~tti, 
kendi kalesine girdi. Bu suretle 

lzmirliler kendi kendilerinin 
aleyhine bir gol yapmıt oldular. 

Tribünlerden İzmir aleyhine 
teesıllr, latan bul lehine de 
alkış koptu. 

Oyuncular tekrar yerlerini 
aldılar. Hakemin düdUğll gene 
işitildi. Hücum hep latanbul· 
lularda. 

Hlkimiyetin gene lıtanbul 
muhtelitinde olduğunu gördük. 
Oyun adeta lzmirin nısıf çiz
gisi dahiline inhisar etmiı gibi 
idi. 

Fakat bir ttırlü gol olmu
yordu. Bu sırada lımirin mü
dafaasını ve kalecisini takdir 
etmemek kabil değildir. 

Zeki yekdiğerini takiben ilç 
defa şiddetli şilt çekti. Fakat 
her ftç tUtll de lzmir kalecisi 
Fehmi tuttu. 
(Devamı 3 üncü •ayfamızda) 

Dün Ağırcezada 6 ~ 
5 Güne Mahkum O 

Birkaç ay evvel Bal•~ = 
cinayet olmuş, Kerim j502incle ,.J 
sandalcı tabancasını çekerek~ 
evinin kapısı önünde dur~n oi1' 
amel~inden 14 yaşında Ki .... 
Hanıma atmıı, kuca~ıxı il 
müftü. Katil Kerim o xanı~ ~ 
blanarak ajırcezaya veril.-it ~ 

Mahkeme dün bu dı ,_ 
bitiı;miş, katili 15 seneye ın.»1" 
etmiştir. Fakat Kerimin .... 

küçük oldutu için ccıa 6 "'' 
beş :gilne indirilmiştir. Mah ee)" 
(20JO) lira da tıuminat yet• 

tir. ,4flJ' 
Bu cinayet Clinnsında l{e 

4 
' 

arkadaşlık eden Maksut da 
•tl.J' hapse mahküm olmutt&1'' 

Komünistlik Be}ıannameıerL' 
Kimler Yapıştırdı? 

Komüniıtlik tnhrikitı 1'~ 
bazı kimselerin beyann•lllvJ 
yapıştırdıkları yazılmıştı. ı" 

muavini Fnzlı B ·y d ün, bu rJJe~ 
leden henüz kimsenin t•~ ti' 
olunmadıA-ın• ve polisin takilı:•tlt 
meuul bulunduğunu söyh:oıif . 

irtişa Meselesinde Yenı 
Bir Safha 

Barut işindeki irtişa ıne~ 
sine ait dosya Ankara AJliye~ 
tetkik edilmektedir. Bu te~ 
münaaebetile Maliye Ve~ 
kavanio Müdürü Edip B. •'
emrine Ahnmıftır. 

Turing Ku:up Toplandl 
Turiar kulüp dün senelik lı~ 

wrcsini yapmıf, l'eçen 1.en• a.:,_. 
bula 45 bin kadar seyyah ıeJ " 
3 milyon lira bıraktıkları içti 
da aöylenmittir. 

9 3 1 Kıraliçesi .ti 
Nqide Saffet H. 1 

aabah ıehrimizde bulunac•ııca" 
Bir Muvaffakiyet 

Tıp fakültesinde 85 y~ 
ima Cemile hanımın ıo"· 
bir ameliye ile açılmışbt· 

Yeni Başmurahhas ~ 
Tevfik Klmil Beydell ıl 

kalacak olan mübadele ~-
murahhaalığıoa Tokat meb 
Şevki B. getirilecektir. 

Borçlar Meselesi 
Vekiller heyeti dün top~•12-:: 

düyuDu umumiye mıı::cli•inııı tı'1 
vabım tetkik ctmİf ve 111ıılı' 
bir cevap haı.ırlamışbr. 

Refik Ve Nurettin Beyle' 
-rJ" Tıp fakültesi mndde b'' 

meclisi dlin toplanarak aıe .... ~ 
Refik ve Nurettin Ali bet":" 
ittifakla mUderrisliğe aeçaıif'lı• 

Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Filim Provası 

1: Rejisör - Hasan Bey, aana filimin 
mevzuunu anlatayım: Şarlo ile MD Greta 

2: Rejisör - Sen Gretayı kucaklarken 
Şarlo .W buacak. Oıt tarafını aoııra anla-

3: Hasan B. - ( içinden ) Oh... yaşadık 
be... Bu sinema artistliği ne keyifli şey ... 

4: Rejisör - Hasan Bey, pro\'a 
Gretayı bırak arbkl 

- p· ! 
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Hergün 

Atı-lı llnderecatımızın çolc-
ll~undan dercedileme
lnlffir. 

İzınir - lstanbul 
Muhtelitleri 

11 ftc:i iz qyfadan mabat f 
lftirliler Can1amyor1ar 

ÇelciJa.. üU · b ~ '""
1 1 erm oşa git-

"- blc İznıirlilere ceaaret ver
~ haftaymın aon kısmına 
~daf kendilerini topladılar. 
~ ~adan hücuma geçtiler. 
lala~ l kalesine doğru müte
hp ve muntazam akınlar 
teı;ıy~ baıladılar. Bir zaman 
-..., ı oyun l.stanbulluların 
" h •ahasına intikal etti 

ak· · ~ 1ırnı.y~t te hemen tama-
ttlt zaurhlere . geçmiş oldu. 

tt bu . . tif d 'de ._ •azıyetten ıs a e 
te.: t ı b-• kal . ~ opu utan w esıae 

lı.i; 1Y• muktedir olamadılar. 
'tQJİJa düdilit ititildiği za

' ~buıbul sıfıra kal'fl bir 
lalıp vaziyette idi. 

Seyirciler Arasmda 
ille Tahminler .. 
~ .laaftaymın ilk dakikala-

betbindiler: 
"ti..... ikinci maçta da yenile
lo1a ~diyorlardı. Fakat maçın 
~tin s1111 betbinliği izale etti. 
~·.galebeyi bekli yen çok 
lea.'i di. fakat beraberlik llmit
tl"•ttlllahsua derecede ebe-
, .. e "d· 1 ı. 

.._ikinci Haftaymda 
~Çın ikinci kumına lmnr
~ hakimiyeti alt.oda baş
"-. • Ablganlık hep onlarda 
~ derecede ki lstanbul 
.. aası yoruldu, bir aralık 
~eflaç vaziyete girdi. Buna 
~ lzmirliler gol yapmıya 
~ ak olamayorlarda. 

l ir Kalecisi Yaralandı 
...... aluibeo oa bet dakika 
'latanbuJ muhteliti biraz 
~ dı. Soldan hücum yap-
' b~ladı. Bu arada Fikret 
~etli bir fut çekti. Fehmi 
~ fakat Fikret kendini 
\'~ak F ebmiye çarpb. 
~ bir tekme badireli. 
' durdu. Fehmi yaralan-
~Sahadan çıkarıldı. 'k ·~cl!er (Fikret) in bu 
'· eİını. teessür 

0

ile kartıla
~ llnır kalesıne (Cemil) 
~ Ba hadise İzmirlilere s.. •eş' eaizlik vermişti. blc 
• de . •~da olduğu kadar can
~~-er. Zeki bu fqkın· 
' l&tifade ederek fiddeill 
it~ çekti. 

~rtıir kalecisi Cemil tuta-
"' •e lstanbullulann ikinci 

A de kaydedilmit oldu. 

~ sabiyet ea,ıadı 
'~ ci gol lmirlileri tekrar 
~ te aevketti. Yine hn-
~ ~eçtiler. latanbul kaleıi 

ft.a fa daha aıkıftı. 
~alık latanbul mndafl
~ Sadi, lzmir mahtell
'- t._ llaubacimlerinden Hakkı 
~ dı tekmelemek auretile 
~ e etti. Fakat oyun faaı
~~ Uiramadı. lzmirlilerin 
~Q eksiltmelerine rağmen 
'l,h. İdiyordu. Bu arada 
~ •tanbw mlldafaasını 
~ kaleci ile k&ı'fl karşıya 
' ~. onu da fqırtarak 
~il2.ara takb. İzmir 1, J.. 
~la Oyun tekrar baflada. 
•kaı..ı~ 

1 Son Postanın Resimli Makalesi "" Hakkımızdaki Hükümler ,..1 Sözün Kısası 
,-------r-r~ç-ı~-------.,-~~::::=====---:--\\'T--..... __ ~~ - · Damping 

:l - Hepımız baklanda, '-tblanaıa 
nrdlti hiikDmler Tardll'. Ba hüklmlere 
ehemmiyet yermek, insana plıaiyetini kar
bettirir ve bqkalarınm kuklası yapar. 

2 - Yine hepimizin kendimiz baklanda 
ftl'ditimlz blrtalom bflkümler vardır. Ba 
hOklimlere aldananlar, kendilerinJ deY 
AJDaaında W5rmiye meyaldir}er. 

3 - inan, bu Ud hükümden de ken
dlaial kurtanp hakikati •örebildltl pa 
kurtalmut demetir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Romanya da 

Kabine Buhranı Devam 
Ediyor 

80krq, 5 (A.A.) - Bqye
kll M. MironeacoDWl iatifa et
mesi &zerine Romanyanm 
Londra orta elçim M. Titul.
ca mllstacelea Btıkrete pjl
nlmııtır. 

Ticaret Mektebindeki Hadise 
Tahkik Ediliyor 

A.li Ticaret mektebinde bir 
müderrisle talebe arasında ça
kan gllrültnlll hadise llzerine 
Talebe cemiyeti reİli Nuri 8. , 
meaeleaia ilmi bir mllnakqadaa 
ibaret olduğuna 86ylemektedir. 

Halbuki 6jrenildijiae pre, 
bu mesele baza mlldenialeria 
devamsızlığından ve hazarlan
madan derı ftl'IDek İltemo
lerinden doğmuttur. 

Şimdi mektep mldllr&nla 
tahkikat ile met1ul olduğu 
bildirilmektedir. Bu mlkaue
betle mUderria Vehbi beydea 
izahat alıamışbr. 

tazyik altındL Zeki tabiyeyi 
detiftirdi. Şimdi lıtanbul mub
teliti dart müdafaa ve bq 
haf olarak oynuyor. Bütlin 
maksadı lzmirlilere ikinci bir 
gol yaplırmamakhr. 

Filhakika bu tabiye muvaf
fak oldu. lzmirliler sıkııık bir 
oyun ka11ısında ftırce bulup 
gol yapamadalar. Oyunun ao
nuna doğru aoldan lzmir kale
•ine korner çekildi. lzmir 
kalecisi Cemil tuttu, fakat 
heyecanından ve acemiliğinden 
topu evveli tutmuı olmasına 

rapen sonra bırakh. Kendi 
kendine gol yapb. 

lzmirlilerin arkalannt emin 
16rmemeleri maneviyatlanm 
aanmııtı. Son devrede yeni 
bir faaliyet gösteremediler. 

lataobullular bUcuma geçti
ler. Oyun bitmek lhereydL 
Solaçık Rebil kuvvetli bir ınt 
çekmiıti. Top çarparak ıeri 
geldi, Fikret oradaydı, bir 
kafa vuruıu ile lstanbullularuı 
aonuncu aayalannı kaydetti. 

Bugllnkll oyunda lzmirfiler 
latanbullulara Faik bir oyuıa 
oynadılar. fakat mubacimlo
rinde ıol yapma kabiliyeti 
olmamasına, F ebminin yara
lanması inzimam edince ortaya 
bu neti~e çıktı. latanbul oyun• 
cuJanna gelince: Fikret ile 
Sadinin hareketleri teeadrle 
kal'flludı. 

İzmirde Karaburunda Kadın 
.. .. .. 

Yüzünden Bir Hadise Oldu ... 
lzmir, 5 ( H1llUll ) - Enelki gece ı<lraburunda bir 

hadise olmUfhu'. Muallim Doğan B. isminde bir zat, aarhot 

olarak nine dGnerkea yolda bir jandarma neferine tesado.f 

ebnİf, arlaofluk uikuile demiı ki ı 
-Git, Halit denilen adama aöyle, dostumu elimden almuım. 

Ben oaa ıa.tereceğim! 

Bunun &zerine jandarma Ue muallim Doğ'an Bey arumda 

flddetli bir mllnakqa başlamııtır. Çnokil Halit Bey, Karabu
run jandarma kumandanıdır. Bu sırada Doğan Bey jandarmaya 
iki tokat atmq; fakat diğer jandarmalar yetif mİf ve muallimi 

karakola götürmllfler. 
Halit Bey, muallimin lddlastna giSre kendisini d6vmDı 

sabaha kadar karakolda tutc:t,uı •• aleyhinde tefevvUbat 
maddeainden bir zabıt tutmUf. 

B I 
Ertesi glln mesele adliyeye aksederek muallim ikametglha 

raptedilmif ve serbes bırakılllllfbr. 

Halit Bey, Urla blkimi bı.. Ziya Beyin katli mllna· 
Mbetil• maznunea muhakeme edilerek lteraet etmif, 
bir ay ewel Karabunma tayia edilmifti. 

Muallim Doğan Bey, Halit B. baklanda Dahiliye Yeki· 
letine tiklyette bulunmUfhır. -

Hadiae, Torbalı kaymak•ım #.imi Beyle lmıir Jandarma 

bilik kumandam tarafından mahallinde tahkik edilmektedir. 

Meyva ihracı için 
Mühim Bir Teşebbüs 

Haber aldığımıza g&re ec
nebi bir ticaretane lsveç ve 
lngiltere gibi memleketlere 
meyva ihracab yapmak teşeb
btısnndedir. Armut, elma, şef· 
tali gibi meyvalar kaynad?~
tan monra makineden geçın· 
lerek hamur haline getirilecek 
ft fıçılara doldurulup sonra 

• 

sevkedilecektir. Bunlar bu a

retle mevzu bahia memleket· 
lere ucuz mal edilmit buluna

caktır. laveç n lngiJtere çok 
miktarda marmelit sarfiyatı 

yapbğından meyvalanmız bu 

suretle iyi bir mahreç bulm111 
olacakbr. 

• 
ister inanma/ • 

ister 
• inan, 

Don Şehir meclisinde 
Muhittia Bey aıla bir 
imtihana tibi tutuldu. 
Şimdiye kadar iatediii 
ıibi hareket e4ien ve bil
diğini yapan Muhittin Bey 
Dk defa halka hesap ver
mek vaziyetinde kalmıştır. 

Muhittin Bey bu imti
handan muwaffakiyetle çı
kamadı. Şehir iç.in yapbj'ı 
bet ıenelik programım 

mldafaa edemedi. Kendi
IİDe sorulan auallere co
v._p veremedi ve aadece 
paraaızhğa iatinat ettiğini 
gösterdi. 

Bir belediye reial, teb
rin parasızlığından şi
kiyet etler, yeni varidat 
menbaları bulamazsa, o 
zabn arbk ıehir itlerine 
liyık olduğu ehemmiyeti 
atfetmekte buJundupııa, 

ister inan, /şter lnannuı I 

Fırka Divanı 

Bugün Gazi Haz. nin 
Riyasetinde Tolanıyor 

Ankara, 6 (H. M.) - Halk 
fırkua umumi riyaaet divana 
bu,n. 6ğleden aonra içtimaa 
davet edildi. KuYVetle tahmin 
olunduğuna 16re divanın bu
gthıktı milzakerab umumi reia 
Gazi Hauetlerinin reislikleri 
albnda yapılacak ve fırka na
mına gösterilecek meb'ua 
namzetleri meselesi göriif ll
lecektir. 

Meb'usluk Hakkmda Yeni 
Bir Duşunce 

Ankara, 5 - Bu intihapta 
meb'ua seçilecekler için tim
diden dü;llnülen kuvvetli esas
lardan biri de bunların hiçbir 
resmi vazife almamalan nok
tasıdır. 

Bu dDflnce kat'i bir karar 
teklini aldıktan aonra meb'u
lar, komisyon azahğı veya 
murabhaalık gibi işlerle uğrat-
mıyacaklar, yalnız meb 'uı~uk ft• 

zifesile bq bqa kalacaklardır. 

Fırka Namzetleri Ne Zaman 
ilan Edilecek ? 

Ankara, 6 ( H. M. ) -
Mnntebibi aani seçimi faaliyeti 
10 • 12 vilayetimizde tamamen 
bitirilmiştir. 

Bu ayın on betine kadar da 
blitOn vilayetlerimizde tamam
lanmq olmasıaa intizar edil
mektedir. 

Bu tahmin doğru çıktığı 
takdirde Halk fırkasının gös
tereceği meb'us namzetlerinin 
listesi nisanın 20 sine doğru 
ilin edilebilecektir. Asıl meb'uı 
intihabınında ayın 20 inci gllnii 
bütün memlekette birden 
bqhyacağı ümit olunabilir. 

Ankara, 6 (H. M.) - Meb'ua
luk için Halk fırkasına yapılan 
müracaatlar, hiç kalmadı de
nilecek kadar seyreklqti. Ame
le zümreıi namına namzetliji
nin konuJmuı için müracaat 
edenler arasında Hakimiyeti 
Milliye başmürettibi Ahmet 
Beyin ismi de bulunmaktadır. 
fstanbuldan meıhur karikatü
rist Cem de müracaat etmittir. 
Liate Gazi Hz. ne arzolun
muftur. 

Ankarada Faaliyet 
Ankara, 6 (H. M.)- Burada 

müntehibi sani intihaltıaa diba 
akşam 6 da nihayet Yerildi. 
Bqvekil ile Vekiller reylerini 
kullandılar. Neticede fırka 
namzetlerinin ekseriyetle ıeçil
diklerl gartlldll. 

Ne 
Demek? 

1 P. S. 

Evveli fUDD halledelim: 
"damping" mi, "domping" mi, 
"damping,. mi, "dumping,. mi, 

"dilmping" mi? Bizim gaze
telerde bu beş türlll imliya 
da rasgeliyorum. 

Fakat bu Damping kaç 
türlü yazılırsa yazılsın, ancak 
bir türlti tatbik ediliyor, hem 
de korkunç bir tarzda! 

Bizim bolşevik amca, tabir 
caizse, Rusyayı sınailettirmiye 
karar vermiş. Para lizım. 
Bntnn Rus köylüsD ve iıçisi 
baıtan başa aeferber. Üç beı 
aene büyiik bir aıkmbya kat
lanacaklar, hatta ilcretsiz çah· 
şacaklar, Avrupa piyasuına 
gayet ucuz erzak Ye e11a 
çıkaracaklar, netekim çıkan 
yorlar. Meseli Rus buğdayı re
kabet kabul etmez derecede 
ucuz. Herkes onu kapışıyor, 
bqka buidaya kimae iltifat e~ 
mediği için her memleketin malı 
ambarlarında çllriiyor. Piyasa 
altnst. Damping nereye yapı• 
hna tacirlerin ıözleri evlerin
den dqan uğruyor. lktısadl 
vebL Ne pkua, ne fİf .. 
var, öldlbiiyor. 

Bizde, halk soruyor: 
- Bolşevik amca, bize de 

mi dampinı? 
Şimdilik yok. Fakat ba 

Damping, dolayıaile bize de 
dokunmuyor değil, claba de 
dokunacatmdan başka. 

Daha timdiden, aramızda ı 
" Damping geliyor! " korkusu 
Vat- Fakat, "Belediye geliyor!" 
haberine bile ahtan Türk 
esnafı ve taciri, bu yeni veba
dan korkar mı ? Bilmem. 

Feci Bir Kaza 
Bir Amele Tren Alhn

da ikiye Bölündü 

Dnn: alqam saat 17 de 
Haydarpqadan kalkan banliya 

treni Suadiyeden geçerken 
Kartal çimento fabrikuı ame-

lesinden Aliye çarpmıf, zavallı 
Alit ekerlekler aruına girmİf 
ve kanımdan ikiye bölünerek 
ölmilftilr. 

rBUyUk Tarihi Tefrikaımz~ 
Üç 
Kadın 
Saltanatı 

.. Oluç Ali reia ,. bittik
ten aonra başlayacağımız 
bu tarihi eaerin gayet canlı, 
fevkalide cazip mevzuu 
hakkında bir fikir verebil
mek için bazı fasıllarının 
serlAvhalannı dercediyonu: : 

Bir Padişalun öliimil 
ntuıl olur? Bıulalcta (9) 
ıiin saklanan IUildinular 
cesedi - Gece gtırısı cil· 
lus olur mu? Yalıatliden 
dönme bir icadın Osmanlı 
.sarayını nasıl 1tt1ııcıı içine 
almak isligor? Güzel 
kadın telltJlı Canfeda 
kalfa - Gece garısı 11g
lcalarınd1111 ııgantlırılıp 
bolalan plızadeler. 
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ikinci 
Müntehipler 
Fırka Namzetlerinin 
Listesini Yazıyoruz .• 

Meb'us seçmek üzere intahap 
olunan müntehibi unllerin llı
tesi aşatıdadır. 

Bir kısmı da bilahare netre-
dilecek tir: 

Kadıköy 
lstanbul meb'usu Hakkı Şi

nasi Pş., fstanbul Umumi mec
lisi azumdan Selah Cimco:ı, 
İstanbul Uumumi meclisi azasın
dan Reşat, ist. lisesi sabık ikinci 
müdürü Hamit, Ashabı emlakten 
Kasım Cimcoz, Avukat Ömer 
Faruki, Tıp Fakültesi müderriı
lerinden Netet Ömer, Miralay 
miltekaitlerinden Şevki, Tütün 
lnhisan memurlarından Cemal 
Müderris doktor Hamdi Suat, 
Tıp fakilltesl müderrislerinden 
Kemal Çenap, Doktor izzettin, 
Zahire Borsası azasından Asım
sade Nuri, Yüksek Ticareti 
bahriye mektebi muallimlerin
den Niyazi Tevfik, Kadık6y 
tütiln inhisarı dep müdürü Atıf 
Kaymakam mütekaidi Muhittin, 
latanbul Polis müdür muavini 
Hilsnil, Istanbul Ticaret ve H· 

aayi odası umumi kAtibi Vehbi, 
KadıklSy noteri Fuat, Doktor 
Rlfat Cafer, Avukat Sırrı Celil, 
Maliye memurluğundan müte
kait Rauf, Kadıköy Sıtma mü
cıadele Rs. Dr. Asım, Avukat 
Ramiz, Muallim Ubeyit, Rüsu
mat memurlarından Sadık, Rıh
tım tirketi memurlarından Hilmi, 
Kadıköy kazası kaymakamı 

lbralıim, Kadıköy telgraf me
murlarından Fikri, Temyiz mah
kemesi azalığından mütekait Refik 

fubak meb'uılardan tüccar 
Rüştü, Mütekait kaymakam 
Yümnü, D. D. Y. sabık müfet
tişlerinden Abdürrezzak, Miralay 
mütekaitlerinden Ahmet Nadir, 
Müze sabık başmemurlarından 

Hacı Ahmet, lstanbul meb'usu 
Hamdullah Suphi, Miralay müte· 
lcaidi Saffet, ist. Umumi meclis 
azasından Suphi, Tüccardan Alim
sade Ziya, Rüsumat memurla
rından Ekrem, Sabık rüsumat 
memurlarından Arif, Tip Fakül
tesi müderrislerinden Dr. Saim 
Ali, Binbaşı mütekaidi Ali Hay
dar, ist. Umumi meclis azasından 
Methi, Evkaf mühendislerinden 
Faruk, Doktor Nurettin, Esbak 
•alilerden Azmi Ömer, Binbat• 
mOtekaidl Nurettin,' Belediye 
reis muavini Hamit, Galatasaray 
muallimlerinden Mustafa, Müte
kait ııabltandan Kenan, Belediye 
memurluğundan mütekait Emin, 
Tüccardan Kerimzade Şakir, MO
••ndis Ziya, Devlet demiryolları 
memurlarından Haydar, Mütekait 
ıabitandan Nizamettin, Osmanb 
Bankası meclisi idare azasından 
IUiknettin, Avukat Hamdi Halim, 
A•ukat Nazım İzzet, Seyrisefain 
lfletme müd\lrü BOrhanettln 
a.yter. 

Kızıl Toprak 
Esbak lstanbul Valiıi .6.sat Pt., 

Kayseri meb'usu Bürhanettin, 
.. babı emlakten Naci Ali, avukat 
Hamit, Ashabı emlakten Ali Hay
tlar, Tüccar ve komisyoncu Rıd
nn"Halil, Baytar mektebi rektörü 
Halit, Ashabı emlakten Kemal, 
letinci ilk mektep müdürü Ta-
1.ır, Cümhurlyet Orta mektep 
mualHml Cemalettin, Tüccardan 
Hulp, Milte" • Jinden Mazhar, 
latYeld.let hazinei evrak memur
larından Niyul, Doktor lskender, 
a.bık belediye azasından Refet, 
8inbqı mütekaidi RüttG, Avukat 
Arif Mustafa Beyler. 

Eren köy 
Malatya meb'usu Viaıf, Ka

&kay evkaf memuru Hayri, ls
tanbul umumi meclisi aı;aınodan 

Cemal, TClccardan Cemli, Sıvaı 
••b'ıu Şemsettin, lıtanbul bele
.Uyea utatiatlk ve nqriyat mG
~ Tarik Ziya, f.taobul mob'
mu Nvettln Ali, Erenköy kıs 

SON "J?SOtA 
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Glorga: 
Gece Işığı 

Glorya bu hafta yine bir 
Fransızca filim gösteriyor. bml 
" Gece içinde bir ıfik " tar. 
( Leoo Mato ), ( Maluutyan ), 
( Aliı Filt ) tarafından çev
rilmiştir. 

( Dijon } şehrinde birta· 
kım imzasız ve esrarlı mek-

tuplar dolaşmaktadır ki bunlar 
birçok facialara ve intiharlara 
ıebep oluyor. Bu iş kimin ba
tının altından çıkmaktadır? 

itte bu esrarcnıriz adam bir 
türlU yakalanamıyor. 

O ıırada (Dijon) da bulunan 
Madam ( Harlov ) bir tehdit 
mektubu alıyor. (50) bin frank 
Yermediği takdirde kendisinin 

6len kocasının metresi oldup 
ifıa edilecektir. Madam Harlo. 
bu tehdide aldırmıyor. Fakat 
erteıi ıabah ta odasında ölüı& 

bulunuyor. Doktorlann, ISlilmll 
tabii bulmalarına rağmen polia 

hafiyesi ( Linjak ) iıte bir ıui 
kast olduğunu iddia ediyor Ye 

netice polis hafiyesinin haklı 
olduğunu gösteriyor. 

Majik: 
Çöl Cehennemi 

Silah kaçakçısı olan Çarll 
Cakson bir Yunanlımn ihaneti 
yUzünden F asta yakalanıp hap
sediliyor. Fakat Cakıon ha-

pisten kaçarak, Yunanlının 
yanıp tutuştuğu Lili ile yaşa-

mıya başlıyor. Lili, ıevgilisinl 
po.lisin elinden kurtarmak için 

onu bir opera mugannisi kı
yafetine İokuyor. Fakat ak-

ıilikler birbirini takip ettiği için 
Lili, Yunanlının eline g-eçiyor. 
Nihayet tam vaktinde yetişen 
Cakson, Liliyi kurtarıyor. .. 
Artistik: 

Bu Hafta 

Ç81 ,,.,.,.,,,...; "'•,,.,,.,. ... , ,.,. .,. .. 

Hangi Filimleri 
Göreceksiniz? 

Yukarda: .Slrıüs Barones, ortada ıece ııılı /ilimlerinden iki lntıba, aşaiıda bir zırhlı 
giivertesind• w1 ilen bu parlak müsamere " borda e/lencesi ,, /ilminin 

bdriz hususiyetlerinden blridl • r 

Eğlenceli Borda Opera: 
B fil . ın .1. b' Büyük 

Melek Ve 
Elhamra: 

1 bu 6lüm tehlikesi karşısında 
çıldırmış gibidirler. Bütnn 
dünyada bu facia oynanırken 
başka bir alemde de baıka u ım, gı ızce ır ope-

rettir ve denizci hayatına ait- Resmigeçit 
tir. Baılıca mUme11illeri Jaclı 
Qacki, Polly W alkerdlr. 

(Polly Valker) Lula adını 
taııyor Ye genç bir bahriyeli• 
yl seviyor; onun da Luluya 
temayülü vardır. Fakat gençlik 

Ye aeraıatlık, önlerine bir 
hayli mania yıiıyor, niha
yet evleniyorlar. Fakat {Lulu), 
blitUn ıervetini kaybettikten 

ve sevgilisine fakir olduğunu 
iapat edebildikten sonra .. 

lisesi müdürQ Mahir, Kaptaa 
Mustafa, Erzincan meb'uu Aıds 
Samih, Doktor Vasfi, T&ccardaıı 

Ömer, Tıp fakGltesl relel doktor 
Tevfik Recep, Davutpa.. orta 
mektep müdürü Zühtil Beyler. 

Bakırköy 
Haznedar çJftJifi sahibi fab

rUıatlSr HüHyin, Mahmutbey na• 
htyesinde silrradan MOmia, AY•· 
klyde ııilrrrdan pehllnn Aptul-
1.b, Çıfıtburıu karyesinde stır
radaa Hasan, &!telli karyesinde 
thcar " ıdrra Fahri, famlu 

Bir tiyatro trupu içinde bir 
aile facia.mı ıörilyoru:ı. Dan
a6r ve ıantör (Kelli) büyUk 
bir ıöhret sahibidir. Fakat 
içkiye alıtmıı, mevkiini kay
betmiştir. Bunda !mil olan 
(Polly) isminde bir aktristir. 
Fakat bir halk kızı olan (Mol
ly) san'atkArı bu fena tesirden 
kurtarmaya çalışmaktadır. Mev
zuun bütün heyecanını, bu iki 
kadın alakasının müsademesi 
taşıyor. 

karyesinde zürradan Hafız Zeynel, 
llahmutbey nahiyHİ muhtarı 
Hüseyin. Mahmutbey nahiyesi 
tahrirat kAtibl Münilr Beyler ve 
!.fen diler. 

Y&filköy 
lstanbul umumi meclisi aza

eından AH Rıza, Bakırköy be
l.diyesi doktorlarından Sal\ 
l.tanbul belediyesi fen itleri 
aüdQrG lJya, Milhendis Sırrı, 
Banka mGdGrlerinden Mahmut 
Ferit, Borsacı Refik, Zürradan 
çiftlik sahibi Sabri, Sabık be· 

Dünyanın Sonu bir haile cereyan ediyor. 
Biri Alim, öbürü bankerler

den mürekkep iki heyet, bu 
mücadelenin mihrakını teşkil 
etmektedir. 

Nisanın ıekiıinde göıteril
miye baılanacak olan bu mu-

azzam filimin mUmeuilleri 

Kolet Darföy, Silvi Grenat, 

Abel Gans, Jorj Kolin vesa
iredir. 

Mühim bir yıldız, arza te
mas edecektir. Bu sademe, 

dünyayı batırmak tehlikesini 

gösteriyor. Bütün insanlar, her 
an bir parça daha yaklaşan 

ledlye azası Hayrettin Nedim, 
Safra klSyünden zürradan Refik, 
Çekmece köyGnden zürradan 
Ali Kasım, Mütekaidini aakeri
yeden tüccar Hamdi, Flruzköy 
muhtarı Kadri Beyler ve Efen
diler. 

Bakırköy Merkez 
lıtanbul beledlyui teftit heyeti 
müdQrO Tevfik, Bakırköy kazası 
kaypıakamı Fehmi, lstanbul 
Umumt M. azasından Kemal, 
l.tanbul Umumi M. azasından 
Galip Bahtiyar, Birinci noter 

Bir taraf, tirazesinden çıkan 
irade ve akıllara sükun ye 
şuur vermiye çalışırken öbllr 
taraf, bu vaziyeti istismar sev
dasıııdadır. Fak at netice ıu
dur ki korkulan tehlike tahak
kuk etmemiş ve insanlık ıçın 
yeni ve tatlı bir hayat baı 
göstermiştir. 

Eıref, Sabık rüsumat müdürle
rinden Sait, Haseki hastaneal 
Dr. farından Naşlt, Avukat Ab
dülkadir, Sabık cemiyeti belediye 
azası Hayri, Maarif u. müfettİf• 

)erinden Salih Zeki, Nukut ve 
esham borsası M. d. Hasan Tah· 
sin, fstanbul belediye avukat-

larından Rami, lstanbul tkareti 
dahiliye fÜmrüğü bafkitlbi Ah
sen Ziya, Yüksak mektepler 
muhasebecisi Ihsan, Bez fabrikası 
müdürü Fazlı, Mütekait binba-

(Devamı 7 inci sayfada ) 

Fare 
. 
istilası 

Trakya Çiftçileri Ept1 
Zarar Görüyor 

Tekirdağ,(Husuıi)- H•"~ 
Cena gidiyor. Karayel 111 -

madiyen esmekte, araııra ~ 
ıerpmektedir. Tarla sıç~~I I 
buralarda bir afet halıP1"" 
mıştır. O derecede ki ~ 
tarlalara tekrar tohum stıı> r 
icap etmiştir. Zehirli buğd• 

.. ot 
larla yapalan mücadele ıyı 

tice vermektedir. 

Fare istilası 
Denizli, ( Hususi ) - Bur~ 

tabi T avaı kazasında 2()0 ili 
d6nnm araziyi fareler i;t t 
etmişti. Bunun yUz bin cJoıı 
mü, mftcadele neticesinde t: 
mWenmittir. Acıbadenı ~ 
ı,aıında da (150) bin dönünıd~ 
(65} bin dönümü temizlenP1iştil 

Tekirdagda Elektrik 
Tekirdağ ( Huaust) - Elt 

bik teıiıab bitmiı, ıehir ~,. 
trikle aydınlanmıştır. De rİ 
bilir ki Tekirdağ nura gar~ 
muştur. 

Çekirge lstilAsı 
lımir, (Huıust) - Bur•~ 

gelen haberlere göre Mall~~ 
Ye Aydın bavalisinde ıniih1 

. tit· 
miktarda çekirge tUre01ıŞ dl 
Bu muzır hayvanlar Aydıl1 
(10) bin dönümlük bir sah•~ 
kaplamıştır. Mahallinde tedb 

d• alınmakla beraber buradan t 
muavenet istenilmiştir. Zir9

' 
et' müdürU Aydına hareket 

miıtir. 

Sabık Noterin Tevkifi 
lzmir, (Hususi) - Tefevvit' 

hatta bulunmakla maznun t(~ 
mal paşa sabık noteri HidtıY 
8. tevkif edildi. 

Köylüye Arazi 
lımir, (Hususi) - Bu se~ 

viliyet dahilinde köylüye 0 

iıtılacak milli arazinin ınikt:: 
aekiz bin dönüm olarak tes 
edilmiştir. 

lzmir Fırmları 
lzmir, { Hususi ) - Bur•~ 

ve Karııyakadaki fırıntard 
birçoğu bazı ıslahat teıebb:; 
!erine giriıtiler. Bu cUnıle 
olarak bir kııım fırınlar A~ 
padan hamur yuğurma ıııa 

neleri getirteceklerdir. 

Anason Ziraati 
fdli" Çeşme, ( Hususi ) - tif 

kirat idaresinin anason ye 
1 

tirilmesini temin için bu ~ 
köylülere i 5 bin lira te it' 
edeceği söyleniyor. Bu k6Y 
lerin isimleri tesbit ediliyor• J 

Anasını Zehirled 
B r•d' 

Adana, (Hususi) - u ,, .. 
Hankurbü denilen mahalle .,1., 

t• ol 
kinlerinden Mehmet A 1 y• 
Şükrü isminde biri, kah\'e ~ 

· Af r 
zehir koyarak annesı 1',lt" 
hanıma içirmiştir. Kadı~' dıl' 
veyi içtikten sonra uır~ıtJİft 
felaketi anlıyarak feryat " ttir' 

ide 
yetişenler hastaneye n• İJld• 
mitlerdir. Tedavi ,.yet 
kadın kurtarılmııtır. 



Kari G .. ·ı ozı e 
Gördüklerimiz 

Berberlerden Şikayetçi 
Olanlar Da Var 

L ~t.rıbuı b 
tYtti 'd erberler cemiyeti 

tııı 1 ~eıl iıtifa etti lıe onla• 
Yer' 

\'''dır, •ne relecek arkada,ıu 

lityetf 
'tQai}'et •nnumlyenln arzuau 
bir ın e •erdiği paraya mukabil 
~ enfeat görmektir. 

••ıırif' t k " Par• b 
1 

1 en ıı ederek J~aaada 
llıuht u Undurnıak ve muavenet• 
... •ç •rk d 1 "'ltk ı· n aş ara yardım et-

a:tıındır. 
licyeti . d 

P~• al 1 are hakkıhuzur diye 
Q·, p 'Yor. Maaraf, maaraf ilıtflne. 
bit ara muavenet nörmedi.ı1rimia 

Ctıtı ' a 6 t,5 'Yete niçin para verelim? 
~tyt~rı. heyeti umumiye tim diki 
t,tlh, .ı\.:dareden memnun değildir. 

tay nıahalleaindeo berber 

Raşit 
Zındankapıda 

1brahim Hakkı 

-~~hacılar Hak istiyorlar 
t 11tıan · k . '''ııd fır etı, mavnacalar ta-
dGtüıd•n nıavnacılara fazla ı, rl1r
~ .. I G~ü hakkındaki ,tklyet 
kl1t1

11
' kendini haklı çıkarmıya 

18,ttıY~r. Biı mavnacılar ıu itleri 
l c teylı: 

>tJc.ıt; Teslim aldıj"ımız mavnayı 
2 ıp boıaltıyoruı. 

"\'~;:; ~metelik için vapurlara 

3 _Uıyoruz. 
"'•ııa Amelelikten relditimlz 
l•c, liaydar hanının kapılarında 
h,11 ••baha kadar nlSbet bekli· 

:t. 

,~:-- Bir mevkiden diğer bir 
't)ay ltb enkaz, ıincfr YO tef fİbi 

' ir hamal gibi tatıyoruz. 
Mavnac:aln namıua 

s. 
Dahiliye Vekili ŞUkru 

Kaya Beyefendiye 
~- Qİftcik ·1 - . . B .. ilk '\tiia vı ayetının ozuy 
~Q• •nın İnönü nahiyesi müdürG 
~il '~ettin Bey bir cinayete kur
'~ı i'lın itti. Bu memur (24) ıene 
ıı.. et, n k " ~~t.i arnus arane hizmet et· 
"ıtll r, liüsamettin Beyin (3) ço
~,1 :•rdır. Bu çocuklara maat 
'~ı · hakkında liizım relen mu
•f.ıaı =~in tesriine emri devletle-

Yaı ederim efendim. 

R. S. 

~en Me_m_u-rl-ar-ı Cevap 

1\ Veriyorlar 
'ı lti ıUtununuzda Fen me
~ ltını alikadar eden bir 
' cr•zan mfistakil mfiben
' 

0iaıı Beye cevabım ıu-
1 ...... L.r 

ktı, ~•yatı ancak mektep 
~~ •l~ındakinden ibaret zan 
~bu bır talebenin atisi için 
")' keceği yazılar ne dere· 
~iıı adar makul ve doğru 

a'''I'? 
\ " iki ıene evel mfihen
~•ktebine orta mektep 
~ u alınmaktaydı. Doian 
''t'llı de orta mektep 
~iıı u olarak Mühendiı mek-'\lld: airdiği kaviyyen me-

3 r. 
~nh ._ Birçok emsalini gör-
)-'- lllUı 'b· ff . . L.ı "il lntı r 1 fe erımız ha-
~... ıih~ Ul yollarında ancak 
'~ 1 

hakir fen memurla· 
lrdııniJe yürüyebiliyorlar. 

Fen memuru 

Alımttt Nebil 

~ciebt ,,. ı -
-......:.:.:._ 1 eırıkamız: 

'l'fJag 
p "'lJttAR.RIRI 

0/ JIA 
~ ıvıoran 

~~~~-ilu caddeainde bir Rm 
L. "418lna • d' t. ,, ' 'b-.ılc: lrlr un. uanci kat-
""1ttıd ta•anlı bir odada 

•n -n- ' 
' ._olden " du-

Dünyada Neler Oluyor? · ı Kadın Ve Kalp İşleri 1 

lngilte~e _De~usyayaKredi Verecek Zayıflamak istiyorsanız 
3000~ışıyeZıyafet Ver~n!<~dın,Lo- Derslerimizi Okuyunuz 
komotif Ma- kınısti Prens Sabahları 20Dakika Tavsi- 1 Yeni Modalar 1 

1 - lngilll devlet banka11 
mndnrtı Mr. Montagu Norman 
Amerikaya gitmiştir. Bu zatın 
ıeyabati, Rusyaya bir kredi aç-

mak meselesile alikadardır. İngil· 
tere timdiye kadar Rusya ya para 

ve kredi vermekten çekiniyordu. 
Bu sebeple bu seyahate büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Fransada 
Umumi Grev 

Nimes, 4 ( A.A ) - Gard 
ayaleti dahilindeki maden 
havzasında faaliyette bulunan 
grev komitesi amele ticretle
rinin indirilmesi hakkındaki 
tesviye suretinin kabulüne dair 
konfederasyona dahil reisler 
tarafından verilen kararı pro
testo etmiş ve yedi nisandan 
itibaren gayri mahdut surette 
umumi grev ilanını tavıiye 

eylemittir. 

o 
2 - kadın pukalya yor-

tuları milnaaebetil, harpte ko
caları 6lmUş 3000 dul kadına 
bir ziyafet vermiştir. İsmi 

Eignerdir, Fransada yardımlarile 
meşhurdur. 

Fransada 
Madenciler Grevi 

Arru, 4 ( A.A ) - Paa de 
Calais'nin her tarafında grev
cilerin miktarı hafif ıurette 
azalmaktadır. 

Az. bir ehemmiyeti hali 
birçok hadiseler olduğu haber 
Yerilmiıtir. 

Lille, 4 (A.A.) -KomUnist
ler tarafından tertip edilen 
&Te• hareketi timaldeki An
zin Ye Pas de Calais maden 
havzalarında hafiflemektedir. 

Rusların Buğday Siyaseti 
Roma, 4 (A.A.)- Rusların 

buğday konferansında aldık
ları vaziyet ciddi endişeler 
uyandırmaktadır. Ruı murah
haslarının Cemiyeti Akvam 
ile herhangi bir all~a Ye 
münasebet tesiıi fikrine 'mu
halif bulundukları söylenmek-

tedir. Rus murahhaslan dam
ping hakkında herhangi bir 
kat'1 taahhüde girmek isteme
mişlerdir. Ruslar kendilerince 
klfi ıörUlecek ibracatl ıerait 
elde edemedikleri takdirde dam· 
pingi tatbik hakkını mubafasa 
edeceklerini a6ylemiftir. 

Tekerlekler Altında 

Bir Yol Amelesinin iki Aya§"ı Birden Koptu 

Bozanti, (Hususi) - Kara

pınar • Hacıkın iıtuyonlan 

arasında mevcut tünellerden 

onuncusunda bir kaza olmuş
tur. Emirgazi köyünden Bekir 

isminde bir amele, Hacıkı
rıdaki kardeşlerini görmek 
ıçın Bilemedikten hareket 
eden ameliyat katarının tat 

No.: 1 

GEC:ESI 
MÜTERCiMi 

S. B. 
mandan mftrekkep havada, 
yeni ge}en}eriD rilııln, g6ze 

ıörün:niyen mahzenler açıyor
du. TaYanda maYi " boa 

Yagonuna binmif, fakat yol
da mlivueneıini kaybedip 

dOşmftt, tekerlekler araıında 
kalarak her iki ayağının ka· 
ba baldırlarından aşağısı 

kopmuıtur. 

Biçare adam on sekiz sa
at mtithiş azap içinde yaşa· 

dıktan sonra ölmüştür. 

renkli llmbalar asılı idi; duvar
larda, Rus artistleri tarafından 
yapıJmıt resimlerde, geni; pal· 
miye yaprakları arasında Mos

kova halkının başlarında ıU

Innç bir fesle ıezindiklerl rö
rtılilyordu. 

Bir ayının idare ettitl may
munlardan mtırekkep bir or-

kestra ile kadınlar danı edi
JOrlardı. V aktile Kivef tiyat-

a - Lokomotifin makiniıti 
bir İspanyol kontudur. Bu 
adam fcvkallde zengindir. Fa
kat makinistliğe meraklıdır 
ve bir şimendifer kumpanya
ıında makinist olarak çalıı
makta, hergiin bir ekıprea 
treninin lokomotifim idare 
etmektedir. 

Managua 
Faciası 

Managua, 4 ( A.A) - Aç 
" .auıuz kalmıı, ekıeriai k~
dunnuş birçok köpekler ao
kaklarda bqı boı dolaşmak· 
tadır. Müteaddit kirnıeler bu 
kuduı köpekler tarafından 
ıaınlmııtır. Yollara çıkarılan 
devriye kolları sokaklara ve 
caddelere tiştışmllt olan kö
pekleri 6ldnrmekte, bqka bir 
kol da öldOrlllen k6pekleri 
römmektedir. Bundllll baıka 
timdiye kadar 20 kadar yai
macımn bahriye ıilihendazlan 
tarafından kurıuna dizilmlt 
olduğu bildirilmiıtir. 

Manaa-ua, ' ( A. A. ) -
Sönmflt bir •olkanm fetha-
11nda bulunan küçük bir a-ölfln 
içinde bua-nn 4'° kadın çama
ıırcınm cesetleri bulunmuıtur. 

Managua kadınlarından birçop 
çamaıırlanm bu ıölün kenarın
da yıkamayı &det edinmişlerdi. 
Cesetleri bulunan bu zavallı 
kadınlar, aarııntılarm tidde-
tinden göle dlltmUşler Ye bo
tulmuşlardır. 

-== T AKVIM :;=:... - -
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Arabi 
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Vakit-Esani· Vauh 
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Vakıt-Eual-V autl 
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~·rosunun rejisörft olan lokanta 
aahibinln başı dumanların fev
kine çıkıyordu. Meşhur mu
ganni Şalyapine nekadar ben
ıiyor 1 

Halk içiyordu; birkaç İngiliz 
birkaç Beyoğlu •İması, fakat 
bilhassa Ruslar. Lokanta ıahi
binin karısı, Çarın bale heyetin-
de damöılük etmiı bir kadın, 
erminden bir mantonun içinde 
aopktan bllznlmilı, boynunda 

yelerimizi Tatbik Ediniz 

Bu tienlerlml takip ecle11ler 

tatbikte rördllklert herbaaıl bir 

ciheti derhal bir mektupla Hl'&blUr· 
ler. Kendilerine blytlk bir aemnu· 
alyetle derhal ceyap Ye bahat 

nrllecektlr. Bu 4enlere cuaartcet 
puarteal, perşembe ıUnlert 4enm 

edilecek. 

Derslerimin bütnn manasile 
ameli olm~ı azmindeyim. Y anf 
mutlaka zayıflamak azminde 
olan karilerimle ayni fikirdo
ylm: Okunur okunmu derhal 
tatbik olunacak kadar amelJ 
usuller. Yalnız (kllltilr fizik) le 
(beden terbiyesile) illçaız, kısa, 
nazariyesiz, çabuk anlqılır Ye 
hemen y pılır reçetelerden 
mürekkep deraler. 

Ancak, btiUln azmime rai
men ıitmanlan dU,tındnrmek 
pek nazik olmua bile mutlak 
mtinakaıa edilmiı olmuı llzım 
bazı noktalar var. Zayıflamak 
hatırı için, mutlaka bilinmesi, 
tenvir edilmiş bulunmuı ll-
zımgclen bu noktalan da, - fa
kat bir zayıf ııklet ıampi-
yonu çeviklijile halledip 
geçmiye razı olmalıyız, 
ıişmanlamak - zayıflamak de
nilince mutlaka halledilmesi 
llzım gelen bu oyun bozan 
ıualleri, bir cimnastik nizamile 
ye sliratle karşımıza dizebi
liriz, Ye birer hamlede muhak-
kak zayıflıyabiliriz. 

Şişmanlık Ve zayıfhk Nedir? 
Vücut hangi Amiller yüzün· 

den Ye hangi seyri takip 
ederek ıiımanlar ve zayıflar? 
Her bünye zayıfJamıya müsait 
midir? Hangi ıekil zayıflamak 
en doğruiudur? Kısa kesiyo
rum: Bu auallerden her biri 
uçsuz bucaksız, ciltler dolusu 
ilim nazariyelerine kadar uzanır. 

Ben, fiziyoloji ile uiraşmıı 
bir adam ııfatile bu sualler
den daha uzun bir nuariyeye 
iıtinat ediyorum : T ccrübe. 
Şifmanlık veya zayıflık; gıda 
fazlalıj'ı Yeya azlığı, vücudu
muzdaki bayati bezler ifraza
bnın tesiri veya bir Yeruet 
meselesi olıun olmuın, ame
liyatta bütün bu cihetler ikin
ci derecede ıelir. 

Bir bünye, herhangi bir 
hususiyetinden dolayı ıiıman· 
lamıya veya zayıflamıya mli
ıait olmıyabilir. 

izah tarzı nuıl olurıa olaun 
Avrupa ve Amerikadaki (kül-
ttır fizik) antren6rlerinden biç-
1'iri, hiçbir nazariyeye aaplanıp 
kalmamııtır. 

Bir beden terbiyeli antre-
nörü için insan vücudu, kaç 
yaşında ve ne istidatta olursa 
olsun, ( yaşıyan, binaenaleyh 
idare edilebilen, binaenaleyh 
ıslah ve ta1hih edilebilen ) bir 
ıeydir. 

Şişmanlık, vücudumuzda yağ 

pembe incilerden bir gerdan· 
lıkla, methalde müfterileri 
karıılıyordu. Hizmet eden 
kadmlar, ayakta durmıya az 

alışık olduklan için masalara 
oturmutlardı. Tabakları taşı

yorlar, emirler veriyorlar, 
milıtesna bir vaziyette olduk
larmı hiısettiren tatlı bir te
mayüıle emir alıyorlardı. 

Yakın bir muada, mUtteri-

Modaya uygun giyinmek, 
baştan ayağa kadar birbirine 
uyan Ye tam bir ahenk teşkil 
eden bir kıyafet seçmek de
mektir. 

Bu sene en çok giyilecek 
elbiseler tvit, krepdöşin, krep 
jorjet, bilhassa serj kumaşlar-
dan yapılıyor. Ayni :ınmanda 
muslin de ıoie; imprime krepler 
çok modadır. 

Şapkalar renkli ve başa 
yakııık olacaktır. Uzun etek
ler yürüyüşe başka bir letafet 
yermektedir. 

Kısa elbiseler yalnız iş ve 
apor için iiyilebilir. Yukarda
ki model fapkasile birlikte 
tam bir ahenk tesiı eden bir 
it elbisesidir. 

Gtizel giyinmek isterseniz 
elbiıe Ye şapk2 larınızı Tepe· 
batında 26 numrada Hidayet 
apartımanında Greta müessc
ıesine yaptırınız. 

tabakalarının birikmesinden 
ibarettir. Gıda almayı, gıdanın 
..Ucut tarafıodu emilmesini ve 
yaj"lann yanıp erimesini tan
zim edecek ahenkli hareket
lerle her insanın zayıflamasa 
mümkilndür. 

Karilerinıiz müsterih ola
bilirler. Nazariyat tarafını bu
rada, müsaadelcrilc kapıyorum. 

ler, bir Yunan şampanyasının 
tıpasını mllthiş bir infilakla 
tavana kakar uçuruyorlardı. 
Yüksek bir ayağın üstünde, içi 
havyarla dolu bir demir kutu, 
sofralarmda yegane yemek 
tabağı idi. Sonra hana arkası 
dönük, dekolte bir kadın, 
rüzel bir Fransızca ile sordu: 

- Peki, şimdi ııe yiye
ceğiz? 

(Arkası var) 



6 Say.ta 

MASONLAR 
Niçin Öldürdüler, Hiramı 

Gömdüler, 
Buldular? 

Refik/er Onu 
Cenazeyi Nasıl 
Nasıl Aragıp 

Manası Nedir? ı Bu Efsanenin 
l~---~----~------~----------------34 __________________________________ _. 

N:hayet üç refik birleştiler 
ve Hirnmı öldürmiye karar 
verdiler. 

Bunlardan biri öğle tatili 
zamanından istifade ederek 
cenup kapısından çıkmak ü
zere bulunan Hiramın karşısma 
dikildi. 

Hiram, tatil zamanında ma· 
bede girmenin yasak olduğunu 
ıöyliyerek karşısına dikilen 
refiki muahaze etmek istedi. 
Refik: 

-Çoktanberi Refik derece
sinde kaldım. Üstat olmak 
hakkımdır. Bana hakkımı ve· 
. . d d"-nnız, e ı. 

Hiram - Ben seni yalnız 
başıma llstatlık derecesine çı
karamam. Üstatlığa liyık ol
duğuna kani iaen, üstatlar 
meclisine müracaat et, cevabını 
verdi. 

Refik lsrar etti : 
- F a.zla beldiyemem. Beni 

lltat yapınız. 

Hiram: 

- Üstatlık blSyle istenmez. 
Çalıf, o vakit mükifabnı ahr
mn, dedi. 

Bunun lizerine refik Hlramın 
llzerine atıldı ye cetvelle boy· 
nuna vurmak istedi. Hiram 
reri çekildi ve cetvel omzuna 
isabet etti, ıağ kolunun hissini 
iptal etti. 

Hiram kurtulmak f çin Garp 
kapısına doğru koımak istedi. 
Fakat oradaki ikinci bir refik
le k8J'fllqlı. Bu refik te 
Hirama elindeki g6nye ile 
ıaldırdı ve Hiramı. kalbinden 
vurdu. 

Bu defa Hiram sarsıldı ve 
canını kurtarmak havlile şark 
kapısına koştu. Burada karşı
tına Oçllncü bir refik çıkb. 
Hiramdan natatlık sımnı 6ğ· 
renmek iatedi. Hiram ıım ver
meden 6lmeyi tercih ettiğini 
tayledi. 

Bunun Dz:erine U90ncll refik 
elindeki matraka ile Hiramın 
batına mnthit bir darbe indir
di. Hiram olduğu yerde yıkıl
dı ve öldO. 

Hiram öldükten sonra Qç 
ıefik evveli ıaıırdılar. Sonra 
•ep birlikte cesedi ortadan 
b1dırmıya karar verdiler. Bu 
iti karanlıkta yapabilmek için 
ıeceyi beklemeyi münasip gör
anıer. o vakte kadar da co
aazeyi mabedin şimalindeki 
enkaz araıına gizlediler. Sonra 
ıece yarısı cesedi enkaz ara· 
11ndan çıkararak omuzladılar 
Ye kırlara götürdOler. 

Hiram hergOn vazifesi ba· 
pna gelirdi. Amele muayyen 
1aatte Hiramın gelmediğini 
prUnce ınpheye dilftn. Oıtat-

lar toplandı. Hiçbiri Hiramın 
yerine geçmek fikrinde değil
di. Riyaset mevkiine muvak-

Biıe bir resim gönderiraenl:s, Tabi· 

atlnlıl ıl:se ıöyllyebillriL Fakat 18•

d~rilecek rutm tabii poıda çıkanlmak 

lhımdır ki mlJtehaaaıaımıa, mUtaleuıa

da hataya dütmeııhı. 

Tablatlerinl CSğrenmek lhere blıte 

resim gönder- bir loııun kariJerimla 

hakkında mlltehauıaıausua mlltal .. auu 

apğıya yuıyoruaı • ... 
Ari/ Hikmet bttg: Glrgln

dir. Kendini 
göstermek ve 
ihmal edilme
mek ister.Yap
tığı işlerin doğ· 

ruluğuna kani
dir. Faydasız 
f eyi erle meşgul 
olmu, menfe
atlerinden fe-
ragat edemez. 

Para sahibi olabilir. Gncen
dirildiğl ıaman mtlsamahuı 

kuvvetli değildir. F enalıklan 
unutmaz. Kadın mesailinde 
kıskanç ve mutaaHıptar. ... 

Sadettin IMgı Seulı Ye ken
dJ halindedir. 
F aydalannı ih
mal eder, inti
zam kuyudatile 
meşıul olmak 
lıtemeı. Birıey 
llıerinde dtı

ıtınOp bir prosr

ram çizip llztıl
mekten ziyade 
ceaadOfe ve zG

hurata tibidir. Y arabcı kuYYeti 
zayıftır. 

OLUÇ ALI REİ 
Kılıç Ali Paşanın Hahı alan 

"inde •• dıtmda 8rümcek •Aı 
~urmalannda idi. Herifler hOnki
rın eJ Ye eteğine çam sakızı ıibl 
pp1.fm1fludı. Akıllı adamlara 
aeu bUe •sbrmıyorludı. 

Bwftet veraln ld .. .,c&anda 

Sokollu Mehmet Pı. vardı. Bu 
koca vezirin azamet ve himmeti 
bu adamlan biraz olıun korkutup 
ilrkütüyorda. Eter o da olmaıaydı 
laebahtide mahYolan Tirk do
nanmaelle birlikte TGrk devleti 

katen Hiramın en aamiml dos· 
tu geçti. 

/ ( Arka11 var ) 

Ankarada biT 
Müteşebbis ve 
sebat k Ardır. 
Kolaylıkla hal· 
ledemediif bir 
ıeye kuvvet, 
icap ederıe 
yumruk kant-' 
bnr. Şahmm 

ve rurunmıa 

allkadar eden 
mesailde atak-

POSTA 

SarkmışGöğüsle--.-------------
re Çare Bulundu Sinemalar 

ÖalmlhıdcJd ç.arpaaba allfama 

ART 1ST1 K sinemasmda 
liLENCEKÔPRÜS 

ı Tiyatro Ve Sin 
ALKAZAR - Haydut Ş.,,,_ 
ALEMDAR - Hayab l.a 
A S R 1 - llllcri m (ICadO 
AR11sTtx - BQyO.k lhtfr9' 

ETUV AL - Cu muga-" 
El.HAMRA - Soa batıra ti 
EKLER - Ywıaa tly ..... 
FRANSIZ - Yuıı .. oper.el J 
GLORY A - Anlanlı kıtı ~ 
M A J 1 K - çaı CebeıuaeıP 
MELEK - Cotkwa belct-
111I.ı.1 - Troyka 

FERAH - BayGk mU..-~...I 
OPEKA - Bllyilk ~ 
ŞIK - MOttehem ~ 
Hb...A.L - YalH 

HA LB - (Üaklldar) Çıl,.. 

Cümhuriyet 
kasına Rağı,el 



1 "-8 aOllt. PoiTA 

41eb'usluk için Müracaat Edenler Kimlerdir? 

Bugün Adetleri Yüz Doksan Kişiyi 
Bulan Bir Liste Neşrediyoruz 
~· 

rtııı, k • S - Meb'uluta namzetllkle· 
lır~,11 Otıulına11 için Cümhuriyet Halk 
~.u;111uaıı klllplitfııe btrçok mn-

J/l 'lrçoL• Yapıldı. Müracaat edenlerde:ı 
,.. ı._; ıuarı 1 

""'Ot d yazı dı. Bualano l•lın!erl 
'-ıt•lııt e llınlştfr. Buzlio bir ıu.muun 
~Ulkttr 1

11eırediyorıu. Bu ltıte (196) 

t Devi t d ~t N e emiryollannclan avu-
h hs ~•ruı, Fırka 11 askeri ad
O.ııı:1~ lsınail, Maliye müfettitl 
~it ~ alıit, btanbulda avukat 
~} Yln Hüıan:aettin, Hlllliahmer 
~~lu11JUbeainden Abdürrezzak 
~ııl ~ ıqiihendis Oaman, lstan· 
I~ tıraat mektebi muallim
~ ~ Ziya Necmettin, Tüc
'tti linı Sabit, Sabık Kay· 
llıclrt ltı~b'uıu Sabit, lzmir orta 
Cnıııhbı. rnüdürü Şeref, Kadıköy 
}tieı ~~Yet Halk fırkası ocak 
ııı~E •tat Cafer, latanbul sanayi 

il Ctij . 
diye şı li. V uıf, Ayvalık bele-
~'ıık reisi A. Mehip, Akşehir 
k~ C,11 müdürlerinden Sami Re
Şilt cınaliye kaymakamı Tevfik, 
'ıtı~ I devlet dcavi dairesi 
~tı ın erinden Celal Agah, 
~•at Vekaleti tekit reisi Ml
'-1.bŞu,~yi devlet muavinlerinden 
'-bılt •ttın, Sinop Valiai Azmi, 
~i,· Menemen aslıye mahkemeai 
'~k tltfostnfa Kemal, lzmirde 
~- l Refik Şevket, Ankara 
bi-;:t mektebi müdüril Muhittin, 
~l.ııı l\ı Olubaacbat Bat murakıp· 
'•1ı1t dan Emin Rifat, Erbaa da 
'ttod•t Rasim, Müıtakil Türk 
'4ı~r·ok~ kiliıcleri hukuk mü
'-: Tıryandafılo, Sivaa Maarif 
~t fadri, Devlet demiryol!ara 
~ h.Clt &randan Refet, Siva• nilma-
~-~-t •tanesi hariciy tefi Necdet, 
~ urnum mudürliltü avkab 
b~lc'· Vefa orta mektebi aıual
Mt ''ndcn Enver Kemal, Tem-
ııı,.:aa.~kcmeıi baş müddeiumumi 
~ ~ını Mustafa Nuri, Tayyareci 
~Recai, Avukat Salih Şa
~~ ~ Mektebi harbiye ail
St., -.hık muallimi Hüaeyin 
~ . Sivu Nafia fen memuru 
Q;d- Nıtde mektupçusa Kium, 
~!td helediye reisi Sadık, 
~~ c t.aİ. mütekait kaymakamı 
lb._ c parta meclial umumiıri 
l~dan Etem, Tarsus tütün 
't, ~ aabık mildürii Murat Fu
~~~c nıuallimlerindeİ. Fazlı, 
'-'ctli..i Mustafa Nuri, tanbul 
~ lltnumiıinden Mehmet AJi, 
~ Kız zade Fevzi, esbak 
~ lrl.eb'usu Mahiddin B...aha, 
~ l'~tı umumiyeclcn M. Adil, 
~ llıccUsi umumi au.ından 
ıı.~Q _lıınir müeaaeub zatiye 
~· l1i Abidin, Sabık Ergani 
~au lııaan HAmit, e.sbak Ha
~lcd· "•21n Mustafa Asım, l%1Ilir 
•, 11 •r.c reisi Sczııi, eıbak Anka
~İtli: 11 nıüdürü Diliver, eıbak 
~, Olcb'usu Dervi17 Çorum 
'-1~ rrı.n"• telgraf m~düril M. Sa· 
(),~ lckait erkinı harp mirıılayı 
•Gd(I; Senai, l.tanbul damıa 
~ ltontroUSrQ Ömer Faruki, 
~•ı ' Cümhuriyet Halk fır
tı. ~•it uaaından Nafiz Cafer 
~~btı 1_1u Zeynelabidin, Konya 
·~'-'i: b44muharriri Muı.affer 
t~ ~G E~i'?'e eabak ziraat mek
t..~lıc1ı·duru Ömer Hilmi, Eabak 
;"'~ly ır ıneb'uaa Eyip Sabri, 
)~ N Vekaleti aıtma mOtehu
:"lılt, ~c.ati, Ankara Ticaret ve 
~~ı-t oraaaı relai Sabri, Şurayı 
~l\h\lı ~zaauuan A. Sabri, 
~ ti Zıraat mQdürü A. Tahsin, 

..._t fen memuru Remzi, 

U1unköpr6 belediye relal Mustafa, 
Karaman ft bankası müdürü Fe
rit, Divanı muhasebat murakıpla-
rından Fuat, Tütün inhisarı mülga 
meclisi idare aıasıodan Yuauf 
Münilr, Muhtelit mübadele komis· 
yonunda müıavlr Mitat, aabık 
Sanayi umum mOdürü Recai, 
eıbak Şibin Karahiaar meb'usu 
Mes'ut, Denizli medial umumi 
axaaından Osman, Birinci fırka 
topçu alayı kumandanı Şevket, 
Trabzonda avukat AIJ Rıza, avu
kat Z1hni, Giresun Ticaret odası 
reiai Mehmet Kemal, Şurayl 

devlet azasından Haydar, 
Görele kaymakmı Rauf, aabak 
Genç meb'uau Hamdi, Arif 
feyı:I, Turhal kaymakamı 
Kemal, Çanakkale CGmhuriıet 
Halk fır1'aaı id&re resi Veli, f:.
ld,ehir Tütün lnhiaan merkeı 
müdüril Avni, Bozüyfik Devlet 
ormanları komiaeri H. Rifat. 
Nemli zade Sıtlu, Samsun VilAyet 
tabibi F alırcttin, " ikdam " eue
tesl Hhibi Ali Naci, Samıunda 

doktor Yusuf Hikmet, Bandırma 
Akır ceza azaaandan Abdülkadir, 
latanbul kambiyo borsa acentul 
Tayip, Tayyare cemiyeti müfettit 
heyeti reiıi Cavit, eabak Siverek 
meb'usu Nurettin, Yozrat hukuk 
hildmi Refik Ruıen, Kocaeli ilk 
tedrisat müfetti9i Necip, Yoırat 
batmubarriri Refet, G:laniişane 
valiai Hüınü, Enurumda avukat 
Feyyaz, Emllk bankası merke& 
müdürü Refat, Kırşehir razeteıl 
müdürü Cevat l..tanbulda ikamet 
eden &•mail Kemal, Kihya otlu 
lbaan, tialye kaymakama A. Refik, 

Çorum viliyeti encümeni daimi aza
aandan NecatiL Menemen belediye 
reiai Kenan, Temyiz mahkemeal 
azasından Abdullah, aabık Siva• 
belediye reiıi Hayri, K. 4 muha-
sebecisi Nuri, Kutamonu Halk 
fırkası viliyet idare reisi Hamdi, 
t6.ntalyada avukat Ali Haydar, 
latanbul tirketler komiıeri Fehmi 
Razi, Silivri kaymakamı Silley• 
man Memduh, sabık 8Jtum kon-· 
ıoloaa Sait, Hukat Zalotlu Halil, 
Salim Siret. mütekait deııix mi
raJaxı Tevfik. aabık Mardin meb'
us• lbrahim, Ankara mecliai umu
mi az.Hından Aziz, lı:mirde Dr. 
Behçet Salih, Tapu •e Kadas
tro milfettişlerinden Muhlis, Ma
liye mnfettifl Fuat, Sabık Maıul 
meb'uau Nuri, Çetmede balık ve 
aünıer mütehusısı Fahri, Adliye 
müfettlti Kasım, maden mühen· 
diıi Refet, Mahkemel Temyiz aza
•ından Tnfik Nazif, Denizli 
meclisi umumi bqkitibi Gıya-

aettin, Manisa meclisi umumi 
azaaından Kudret Lütfü, Ataç 
korama cemiyeti umumi kitibl 
Hamdi, Orman mektebi mader· 
riılerinden Eaat Muhlia, Ayva· 
hk Cilmhuriyet Halk Farkaaı 
rebi doktor Fazıl Dotan. Kay
makam Rauf, Samsunda Yaman 
otlu Kadri, Müdafaayl milliye 
nklleti sıhhiye ikinci tube 
müdüril doktor miralay Kizım, 
Koçhisar kaymakamı Saffet, Veli 
Bey otlu AYul, Bitlis muallimler 
birli~i relai Ali Rı:ıa, sabık fstan· 
bul tehreml.ni Emin. Eskişehir 
Slvrlhiaar H. Fırlııa reial Ali Rıza, 
Erkiaı harbiye miralayı Fuat 
Ziya, Eakifebll' C. H. Fırkası 
Yillyet idare relei Oamaıı., mnte
kait binbqı Ccnt, Temyiz mah· 
kemHİ ceıa dairesi aı:aundan 
Na.r.mi, avukat A. Nüdıet, Bah-
keıir Milli emllk müddrü Arih 
Hamdi, Sabık Eskitehir belediye 

ıinlEi~iz S~lOSU HORTLAil 
o Pt!OaıJFlı MÜTERCiMi: 

Mes'ut Cemil Ptti, skar Vaglt 
'-ance ~ baklana gelince, bu 1 tikbalde yetişmiı bir genç 
~.~rahn vilcudundan biç hanım olacak ve böyle gtlzel 
~, \'&s· haberi . olmadığına mllcevherab çok tabii olarak 
&.. ıyetnam d b ~"la ~ö e e ulunmadı- sevecektir. 
b:~ o re onla O . d 
f
.""Ql, ıi . r zenn e be· Sonra Miıter Otil, unutma· 
ıı .. ı ıın oda b" .. d 
\'~' hakkı ızmetçmız . CD yınız ki T&kti)e ferat muame-

ttiinya • ın yoktur. Mıais lesini yaparken ah: tatoyu 
't de tınıdi hennz pek genç- Hortlak ta dalail old-'- halde 

tllph . ... ... 
eıız Yakın bir ı.- bütün teferruatil• beraber _. 

reisi Ankara birinci Hukuk aza
ıından Basri, Piyade 32 inci alay
dan mOtekait yOzbatı Ömer LGtfü, 
AmHradan Faxıl, Bursa ticaret 
odası batkf tlbi Ali, Rüsumat 
mtlfettitl Burhanettin, Askui 
baytar tatbikat mektebi muallim
lerinden, kaymakam Ali, Gilmü
tan• mektupçuau Nazım, Deniz
liden Eaat, Kıbrı• konsolosu Celil, 
Gluıunda tüccar ve komisyoncu 
Allattin, Trabzon fırka vHAyet 
uaaından Burhan Sabit, Denizli 
fırka azasından doktor Ali Rıza, 
Denixli memleket hastanesi baı

lr.ltibt M. Hamdi, Giresun meclisi 
umumi a:raıından Halil Rifat, 
kay111akam Memduh, Ordu Atır 
cea.a azaıandan Sadullah, Art-
"'" Maarif müdüri1 Vehbi, 
Buna liae muallimi Tevfik, 
Denidl fırka azasından Fahri Ak
ça Koca, terdlman Mehmet Halit, 
dn·let demiryollara ticaret mü
fettı,ı Zihni, Görele hükumet 
tabibi A. Zeki, Ankara ziraat 
mOdilril Tayyar, miltckait erkina 
barbiye miralayı Hafız, Adana 
fırka azasından M. Cemal, esbak 
Enurum meb'usu M. Kemal, dev
let demlryollarmda mühendiı Mu
uffer, Denizli belediye reiai Mus
tafa Nail, latanbul Cilmburiyet 
müddeiumumisi Yusuf Kenan, 
Trabzon fırka aı:uından Azmi, 
Avukat Muhittin, Ankara orta 
mektep Türkçe muallimi Rifat 
Şakir, Şurayi Devlet bqkitibi 
Saffet, Giresunda avukat H. Fikret, 
lmaW tubeılade Sun, Hobye maden 
flrketl komı.erl UtfU Akif, :.1alfye 
Veklletl tevzi k•aılayonu rel•i Mustafa, 
Eabalı: &lraat mOıtttan All, DarUlfthıua 
U'Lyat müderrisi Ahmet M64tak, 
Ş.ayl I>r 'et aaa1Jadan Asaf Tallt 
Harp akademiıl mualliıalerlndea Eıat 

Hamdi, Mütekait erkiııı harbiye •lr•· 
lwyı Nuri, Ziraat bankası merke:al 
umumt mflfettlfleri11dea Halit Nizami, 
aabık l.taabul tehremlnJ aua'lial ŞGk• 
rG An, Eakltohlr jandarma lnamandan.ı 
Turp, .. 1nk Hakklri Yalial Halim, 
ll!llldye mDfettltl Kemal, Ço.-- aeb'
uau •abıkı S3dık, Siverek meb'ueu ı•bı· 
lu Kadri, Sabılıt Mut meb'usu All Rıza 

Beyler. 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DÜN 
ÇEKİLEN 
NUMARALAR 

55 

10 
Mil••bnkamı:ıa her zaman 

~tlrak edeblliralnlc. 

bn aJmııbnız. Hortlak her 
nekadar yaşıyan bir mahluk
" da kanun nazarında vefat 
ettiji muhakkak olan Sir Si
mon dlS Kantervildir ve kanu· 
na i'Öre bu Hortlak bir 
tahıa değil, belki ptoaun 
tizin!mtılkiyetiniH intikal eden 
eıyaaından birisidir. Sizin ma

lına olan Hortlaktan ae kal
diae tizin olmalıdır. 

1800 aeoeainin bahanDda 
Vlrjlnya ile a-enç Geşir Dükli 
nleudilderi uman Virjinya bu 
elmulan takmıt ft ef....t 
bir allka ayandarmıftı. 

·stif ade ediniz 
ı - h1a S ••tın geçmlyecektlr. 
2 - Her utır 4 kelime heaap edl· 

lecelı.tir. 
! - Hu IUıt 5 adet Ola lrupoau 

mukablllndedir. 
4 - Hu S ntudım fazbsuı3 ı 

lhtpon llhe edilmelidir. 
S - Her kupon O:ı:.crlndekl tarlhtCD 

bir hafta aıOddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

ıonra ilin Jtuponunu saklayı
nız.. Bundan 5 adedini ilimnn; 
ile birlikte bir ı.nrf a koyarak 
posta He idarehanemiı.e gön
deriniı:. lliimnmn ~aı.cteye ıir· 
mesi için bu kadan kafidir. 

==SON POSTA==
BEDAVA ilAN KUPONU 

1 - Nisan - 19Jt 

--·-cici? 
• 

MUHTEREM TÜCCARLAR - GUm
rtlk ltlerlnlıde latlfade ıü.rat te.hllAt 
Ye teminat l•teraeııla bahçekapı Aıop
yaa hanında İlhami Ahmet fumuuı 
verlnJz. 

LEZZETLi TATLI VE ŞEKERLEME
LER - Bakin•, b3rek, pelulmet, b&· 
dem eımul, ıııa•• helvaaı, a.ture renç· 
ler ve ihtiyarlar lçJıa çok lcueUe ve 
sevide yenir. 

Şltllı Hoıaontt lıtHyenu lnet P&fA 
ıokafı numara 5 Muhlis 

---~~--~~-----------------
ALMANCA U AN TÜRKÇEYE - Fen· 

ıı1 terctımelar yapan biria.ae ihtiyaç 
vardır. Galatada YtlkHk luldırımda 
66 daktilo der•anul Oımaa Nı.ıaret 

ÖROCO H0SEY1N - Yırtık, yanık, 
Oan yenlil elbiseler beJU•t. örUlilr. 
Beyoilu lıtlklll caddHI Aaoavur 
paaaj N. 13 

MUTEDiL F1A TLARLA - lnrflizu 
F.rauıaca denlar. Tepebqa Hacopuıo 
~ .... man 51·5 

l 

~ 

, 
Küçük 
• 

ilan 
Veriniz 
a 

1 - Kayıp bir eşyamz 
varsa, 

2 Kiralık bir 
mevcutsa, 

3 Bir ev kiralamak 
ihtiyacında iıenİ%, 

4 Bir İf anyorsanıı, 
5 - Ucuz satılık eşyanız 

vana, 
6 - Ucuz aablık e.tYa 

uıyoraaıuz, 

HUl&sa, sizin doğrudan 
doğruya bulamıyacağımz, 
vakit kaybetmek iıtemi
yeceğiniz ıeyler iç.in ga
zetemizin " Küçtlk lıln " 
ıtitunuadan istifade edi· 
niz. 
Bize arzunuzu 16 kelime
lik küçük bir ilin baliDde 
gönderinb. Bir defa için 
25 kuruş kafidir. Bir 
telefon da bu işi g6rebilir. 
Telefon : 20203 . 

Balayı aeyahatlerinden d6a
dtikJeri zaman ıatoya ıeldiler 
ve hemen küçlik mezarlığa, 
Hortlağın mezarına ziyarete 
gittiler. Mczartqıada Sir Si-

mon dö Kantervil iıminin ilk 
harflerile ktltilpan• peoccre9'-
nin içinde blıımlı kıt'a ya
zılmııb. 

Virjinya mezara tue g-ftller 
serpti, bir zaman durdular. 
Dönnıto Virjinya bir kayanın 

berine, kocuı da otl ann içine 
onun dizlerinin dibine oturdu. 
Dük birdenbire cıgarUIDJ ata
rak ayqa kalkb ı 

Müntehibi Sani Listesi 

H. Fırkası Namze eri-
• 

nin isimlerini Y azıyoli uz 
(Baştarafı 4 nncn sayfada) 

ıılarandan Kadri, Kay5crİ meb'usu 
ferit, Mühendis Fahri Hüanil, 
Belediye iemizlik işleri müdürü 
Melımet Ali, Şark demiryollar 
H. mü,avlri Zeki, Barut inhisarı 
murahhas azs111 Vadi, Bakırköy 
sabık belediye M. lhaan, Bez 
fabrikası İflctme müdürü Osman, 
Oamaniye ltarye.ııinden zürra Sa
dık, Osmaniye Ltaryui muhtarı 
Ali. Beyler. 

Burgaz Adası 

Umumi meclis oı:a6lnd;an Sa
dt'ttİn Rıza, Muallim Kiıım, 

Seyriaefain zat itleri müdürü 
Hilmi Beyler. 

Burgaz Ada Merkezi 
Umumi mecliı azasından Talat, 

Belediye 'ube müdürlerinden Sı.i· 
leyman, Tü~cardnn Basmacı zade 
luet, Kimyaıer muallim Mehmet 
Ali, Kaza kaymakamı Hayri, 
Adalar belediye başkatibi Sali
battin, Eıbak cemiyeti belediye 
aı:aaı Fuat, Avukat Tevfik Beyler. 

Heybe:i 
Haaeki hastanesi bat hekimi 

Dr. E.sat, Sabık mecliıl umumi 
azuından Hamit Naci, Tüccar
dan Haaa Riu, Tüccardan Rıfat 
K'mil Beyler 

Beykoz - Şevket Pş. 

Muhtar Hn.eyin ağa, Odun 
t6ccan Kitip Ahmet. Muhtar 
Aptullab Çiftçi Emin, Muhtar 
Necip, Çiftçi Emin, Çiftçi Ali, 
Çiftçi Mustafa Ef. ve Ağalar. 

Anadolu Hisar 
l.tanbul Umumi M. uasın

daa Mehmet Ali, Bakkal 
Kini, Mabkemei aaliye re
werinden Sami, Muallim, bin
bqa miltekaidi Remzi, Ş. hay
riye işletme M. Sadi, Posta 
memurlanndan Mehmet Ali, 
Şefik B. zade Sami, Çubuk
lu Hamalbqw Muatafa, Be
lediye B. hekimi Dr. Şahin 
Liman Ş. kAtibi umumisi 
Reşat Y almaz, Adliye me
murlanndan AYni Çiftçi Ali, 
Muallim LOtfi, &Haseki lauta
neai Dr. lanadan Hftıeyin, 
Belediye memur lanndan Ata, 
Voli aalıibi Ahmet Nazif, 
Mütek•idinda Mümtaz B. Ye 

EfOf'ldiler. 1 

Beykoz 
Beykoz kaymamı Reıat, 

Aclliye mlitekaitJerinden lrf an, 
Ecucı f erit, l.taohul umumi 
meclisi azaamdan Sadi, Bele
cllye dok.toru HO..OG, Kimya-
1ter Hulki, Belediye doktoru 
lrfan, Miitekait Ihsan, it 
Bankaaı Yuaed&rı Rifat, 
Mahlfıllt mftmeyyizi Recai, 
Makiniet Htiaeyia, Kimyager 

- Virjiny•, cH-di, bir kadı
am koca ıınun fidl hiçbir 
pyi olmamalıdır. 

- fakat sevgili Sesil, be
aim aenden ıizli nem var? 

- Hortlalda buabor kay
beldujwı ı.amaa başından ne
ler 2eçtiğinl bana ıöylemedin 1 

- fakat bunu kimseye 
.&ylemedim. 

- Biliyorum, fakat bana da 
llylemeı miıin? 

- Rica ederim. Benden yal
mz bunu iatemef Bunu sana 
bat'iyea 16ylemem. Zavallı sir 
Simoa 1. Ona naaıl büyük bir 

Nuri, Ş~keti Hayriye memuru 
Ali, Fener tahlisiye memuru 
Cemil, Mütekait Lutfi. Paşa
babçe muhtan Yusuf Cemil, 
Dereaeki muhtan Mehmet, 
Avukat KAmil Hikmet, Eabak 
meb'uslardan Hakkı Behiç, 
Bakkal İsmail Hakkı, Tahli
siye memurlarından Hikmet, 
Yalı köyü muhtarı İhsan, Mils
kirat fabrikası veznedan Nami, 
muhtar Mehmet B. ve Efen· 
diler. 

8Uyükd3re 
Doktor Liıtfi, Muallim Scdrl 

Awkat Yusuf Nuri, lstanbu' 
umumi meclisi azasından Hiiaa· 
mettin Paşa, Milli saraylaı 
müdürü Se:ıai, Mütekaidini mül
kiyeden Uluköy muhtan Ali, 
Avukat Hasan Tahsin, Muallim 
Tevfik, lıtanbul meb'usu İhsan 
paşa, Komisyoncu Kazım, Polu 
mildiriyeti 4 üncil şube mlldllril 
Daniş, Edirne meb'usu Hasan 

Hayri, Mliderria Burhanetthı, M& 
badele komisyonu azuuıdan 
Halil Pı. aVukat Yaşar, tel
graf memutU Halil, T arabya 
ikinci muhtan Ahmet, Ayazata 
mubtan Salih B. ve Efendiler. 

Sarıyer 

Rumelikavağa muhtan Mı» 
tafa, Y enimahalJe muhtarı 
Mehmet Emin, Liman firketl 
komaeri Aziz, Tnccardan lamaD 
Hakkı, Dcktor Mehmet Necde' 
Şirketi Hayri1e enskpdrt&rl 
Vasıf, lstanbul Umumi meclill 
azuıRdan Amca Tevfik, San
yerde mektep mildüril Klzım, 
T elgr~ lrfaa, Tetkik memunl 
Şe•ld, Avukat Aziz, Sarıyer 
kaymakamı Hudayi, Bnytlkde
re muhtarı Rifat. Büyükderede 
tntnncG Nuri, Tüccardan Eaat 
Balıkçı reisi Halil, Şirketi1 Ha)"' 
riye memurlarından . Mahmut 
Nedim, Danyal oğullarındaa 
Muataf a, Tahlisiye mlldllrl 
Omıan, Hacı Y akup zade 1.
mail, Banka memurlarından 
Hayri, Polia mGdUriyeti birin· 
el ıube Mel. İbrahim B. ve 
Ef. ler. 

Kemerburgaz 
Belediye reisi sabıkı Hllıe

yin, KemerbUJ'iaz muhtarı 1.
mail, Muhafaza memuru Yusuf, 
Y qar ÇaVUf, Zürradan HO· 
Mym, Zllrradan, Küçücük 
lamail, Ztirradan Tramvaya 
Mehmet Bey Ye Efendiler. 

OsKODAR 
HALE SiNEMASINDA 

ÇILGIN BAKiRE 
Mümessilleri 

Sizi Vemon, Jan Anjelo 

tftkran borçluyum. O baaa 
kayabn ve ölllmlln manasını ve 
qkın ne için ölümden de, ha
yattan da daha kuvvetli oldu
iunu öiretti. 

Dilk ilerledi ve genç kan
ıını ıefkatle öptü: 

-Peki Virjinya, dedi, senin 
kalbin bana ait olduğu kadar 
bu ıım sormıyacağım . 

- Fakat kalbim her za-
man senin olmadı mı Sesil? 

- Yalnız çocuklanmıza, 
günUn birinde belki sırrını 
söylersin. 

Virjinya kıı.ardı. 
SON 

• 



Ş Sayf& SON POSTA 

Artık elbiselerinizi terziye ısmarlamıya lüzum yok 
Çünkü: Galata'da Karaköy'de börekçi fınnı ittisalindeki 

büyük mahallebicinin üstünde kain 

• 
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BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak imal edilmiş 

KOSTOM ve PARDESOLERİN 
müntahap çeşitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. Hanımlar; 
mahJua mantolar. pardesiller ve trençkotların ı:arif çeşitleri dahi vard~ 

Meşhur CHARLES SEMON L TD. fabrikasının 
adet şık ve her 
renkte gabardin 20000 

PARDESÜLERİ 
gelmiş ve 19 1/2 liraya aatılmağa başlamııtır. TEDIYATTA BÜYÜK TESHILAT 

Tasarruf e ik ısad 

nazarı 

a 
ka 

arı 
• 
1 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedah kayıt 

muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 

Büyük Tayyare 
piyankos 

3üncükeşide11nisan931dedir 

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

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

1 ALMANCA öGRENME USULÜ 
MlleJllllertı 

HERMANN SANDER 
Almasa liıaaa mlltdıuııı u 

muallimi 
Sene 1930 

T AHSIN AB Dl 
lıtmlr orlı:ok liı~I Almanca 

muall1ml 

1 Ciltte 3 Kuım Fiah 250 Kr. 
lstanbulda Hüsnütabiat matbaasından 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Scnetierinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTI Cl NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Biir~k llir liyakat, ithıa ve dikkatten çı...k 

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli srörülmemit bir süratle rider .• 

Beyoğlu beşinci icra dair • 
sinden : Galatada PerşemBe 
pazarında Ticaret hanın8a 

21 - 23 No. da mukim iken 
clyevm ikamatgihı meçhu1 
bulunan lstefan Kert eş Ef. ye: 

Nusret Beye olan borcunuz 
için Nusret Beyin yedinde 
bırakmış olduğun;...! beş oyun 
filmi ile afişleri ve resimlüri 
haezedilmiştir. Haciz zaBıt 
varakasının tebliği yerine 
geçmek tizere ilanen tebliğ 
olunur. 

İstanbul 3 üncü hukuk dai
resinden: Şerife Hanımın zevci 
Hüseyin Efendi aleyhine ika· 
me eylediği tesçili talik da
vası müddeaaleyh Hüseyin Ef. 
nin mahalli ikameti meçhul 
olmasına ve bu suretle tahki
kat ve muhakemat gıyaben ve 
ilAnen icra edilmiş olmasma 
mebni bu kerre talakın tesçi· 
Jine dair verilen 17 • J-93 l tarih 
ve 930 - l 102 numaralı ilim 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilineo tebliği karargir 
olmuı olduğundan keyfiyet 
ilin olunur. 

İstanbul 3 iincü icrasından: 
Bir borcun ödenmeıi ıçın 
mahcuz ve paraya çevrilmesi

ne karar verilmiş olan tali· 
minen iki bin kilo vejetalin 

yağı 1 t nisan 931; cumartesi 
glinn saat 1 O da Cibalide 
Fener caddesinde l 06-108 nu
maralı değirmen binasında 

açık arttırma suretile satıla
cağından talip olanların ma-

hallinde memuruna mUraca
atları ilan olunur. 

lıtanbul ! üncil icra dalreılndeıı 

Bir borçtan dolayı mnhcuz bir ıdot 

Hah ıeccadenln 9·4·931 perıembe 

ııUnU ıaat 11 den 12 ye kadar 

bodeataııda utıı y11pılacaktır. 

Tallplerlıı uatl mezkQrda memu• 

ruııa mtiracaatlara Uln olunur, 

----== ,. 

1 VAPURLAR 1 
Bugun Beklenilen Vapurlar 

Cumhuriyet - Türk- Hopadan 
Cide • ,, • Cideden 
Marmara ,, • Mudan-

ya Gemlikten 
Kırlangıç ,, • lzmitten 
Assirya - ltalyan - Triyesteden 
Kaldea - ,, - Batumdan 1 
Tadla -Fransız- ,, 
Recele Karol • Romanya -

lskenderiyeden e 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Saadet - Türk • İzmire 
Aydın • ., - Cideye 
Nilnf er • ,, • Mudanya 

Gemliğe 
Uğur • ,, - lzmite 
F ey az • ,, - Bandırmaya 
Merano - ltalyan - Triyesteye 
Bulgarya - Bulgar - V arna 

Bur gaza 

Seyrisefain 
Merkez acenteai: Galata köpri1 

Başı B. 2362 .Şube aeentealı Sir

keci Mühürdar zade hanı 22740 

Ayvalık Sürat P. 
( Mersin ) vapuru 7 nisan 

sah l 7 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale, Küçük
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvahğa kalkacak ve dö
nüşte Albnoluğa da uğrı

yacaktır. 

Gidiş ve gelişte Gelibolu 
için yük alınmaL 

Yelkenci vapurları 
KARADENiZ POST ASI 

Erzurum v~~:~ s 
ÇARŞAMBA 

günü akşamı 18 de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon 

Sürmene ve Rize) iskelelerin 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaat. Tel 
fstanbul l 515. 

Dr. HORHORUNI 
Delsoğukluğu - Frengi ademi ik
tidar tedavihanesi. Beyoğlu To· 
katliya yanında Mektep aokak 
35 Tel. 31S:l 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 

MUALLI MLE RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karflsı 1 S No. 

Muayenehane• Telefon lıtanbul ?323 
ikam etııll" ı 11 11 2ll6 

ADEMi iKTiDAR VE 
BEL GEVŞEKLl~INE 

K rıı en mil· SERVOIN hapla· 
oaılr deva ndır, 

Oepoau: lıtanbul'da Slrkecl'de All Rıza 
Merkez. eczanuldlr. Tataraya 150 .kurUf 
poıta ile ırönderllir. fzmir'de lrırat pa· 
:ıarınd:aki, Trabıonda, Ycnl Ferah ec· • 
unelerindc bulunur. 

ÜçüncU hukuktan: Muhte
rem Hanım tarafından T ev
fik Efendi aleyhine açılan 
boşanma davasımn icra kılı
nan tahkikatında bir ay zar-
fında aile yurduna dönerek 
kanunun uhde11ine tahmil eyle
diği kocalık vazifesini ifa ey
lemesi lüzumunun ihtarına ka-
rar verilmekle ilan olunur. 

Ger~k Ismarlama ve gerekse Hazır 
zarif mutena d 

elbise ve pardesülerl rekabet kabul etmez derece 
11 

ehven fiatta imal ve furuht etmekteyiz. 

Kazmirci Ali Riza 
MÜESSESATI 
lstanbul - Eminönü 

İstanbul ' Gümrüklert 
Baş Müdürlüğünden: 

Gümrük muhafaza memurlan için mubayaası muk~ 
elbiselik kumaşın kapalı zarf usulile münakuaya konutdııi" 
ve yevmi münakasamn 25- 4- 931 cumartesi günüdür. ·~ 

Taliplerin bu baptaki ıartnamelerle kumaş ntımun~;,. 
BaımüdürlUkteki mubayaat komisyonuna müracaatla görebı_. 
cekleri ve münakasa gUnil saat 14 te evrakı lazimeyi ınüst 
baban mezkur komisyona 2 gelmeleri ilan olunur. 
~~~~~~~--~~---,~~~~~~~--_.-/' 
125 Kuruş Yüzü ile Kuştüyü Yastl~ 

1ıt1 
latanbul'da Çakmakçılar'da Kuttüyü fabrikaamda yüzile f 

12 liraya, yüzile yorgan 15 liraya, yağhboya yastık 5 liraya,~ 
tüyünün kllosu 125 kuru~tan başlar. Kuştüyüne nıahsua kuın• 
çok ucuz satılır. Tel. iat. 3027 

' 
Adana Yedinci Daire Su İşle~ 

Müdürliiğünden: 
Adananın Seyhan ırmağı sağ ve sol sahillerinde oı~r 

cut büyük ıetlerin tamiratı keşif bedeli olan 15760 ~ 
mukabilinde ve kapalı zarf usuliye munakuaya çıkarılıO 1 
ve 93 l senesi nisanın 19 uncu paıar gunu ı:evali 5'~ 
15 te ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliple O' 
teklif mektupları ile sair vesaiklerini havi kapalı ve ııı 1)1 

hürlü ı:arfın ihaleden bir ıaat evel komisyonu mahsusu 
tevdi etmeleri mukavele ve şartname ve evrakı feııııİ>e' 
· · k ·· · l · d · · .. 1 ... ele' sını görme uzere su ış erı aıresıne muracaat ey eı .. 

ri ilan olunur. 

İstanbulun en kuvvetli, 

en temiz, ve en ucuz 

TELSiZ AHİZESi 

Galatada Osmanlı ban
kası sırasında Kuleli 

::ı!;~.~a bul~~~~:!:~~ İSTASYON LOKANTA~ 
MUnhal Doktorlu'( 

Isparta vilayetinin Senir
kent nahiyesi belediye doktor- ı 
luğu münhaldir. Talip olanlar 
ıeraiti ve memleket ahvalini 
anlamak üzere Sirl.eci Osma
niye otelinde Abdullah Fehmi 1 

Beye müracaatl:ın il'\n olunur. 

MUddeiomumilige Davet 
:slanbul Müddeiumumiliğin

den: lstanbulda bulunan ve 
fakat adreai meçhul olan Bur
haniye Noteri Şükrü Beyin 
acilen memuriyetimize mtira· 
caatı. 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hililia!ımer binası 
No. 10 Telefon lst. 2622 

DR. SEMİRAMiS EKREM H. 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hutaneıi kulak, boğaz 

burun butalıkları mütehassı&ı 

Beyoğlu Mektep ıokak No. 1 
Tele fon Beyoafo 2496. 

~irkeci civarında 

En rahat e en 

Temiz 1 oka n tadır. 

Ayrıca 1 liraya 3 ye: 
mek 1 tatlı 1 içi" 
kahve v~ bahşişi d•· 
hil oid uğu halde 

TABİLD01 
-----~ 

,eı 
Yev•I, Slya1t, Handiı ve Halk ıa 

idare: Lıtanbul, Nuruoıınanl!' 
Ş..f solıı:a{ı 3S-31 

Tel.fon: lıtanbul • 2>203 
Poıh kutuıu : İttısnb,ıl • 741 os1ı' 
Tclzraf : İatanbul son P 

ABONE FIATI 

r0RKfYE EC~ 
1<00 kr. 1 Sene 2100 ıır• 
7SO ' Ay t400 " .. '°~. 40Q ıo 3 H ,00 • 
150 .. 1 ,, 

üeleııevr:ak ırerl verllrne:ı. ,,, 1 1-
hlnlardan ınesullyet ahtı 

----:--5~ 
Halı•t fJIJ Mes'ul müdür: 


