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lRAN TOPRAGINDA M0HİM 
8IR M0SADEME OLDU ••• 
~ehrimizde 
111.tilıabat 
&flşfadı 
ı.-tlırinıizde mUntebibi aıU 
~... batına bu ıabahtan iti· 
~ erı bütUn mmtakalarda bir-
"- ~~lanıldı. lııtihabat Uç 

ıçınde tamamlanmıı ola· 

~ancarcılar 
~llııl!u Şeker F abri
~•ndan Şikayetçi 
l'r-ıt -

' ~ Y• mıntakaımda pan· 
~ en çiftçiler Alpullu ıe· 
~- fabrikasmdan şiklyete 
~dır. Şikayetin sebebi, 
~~il kilo · baıına elli 
~tl'lneaidir. Çiftçilerin ifa· 
' ' gare bu para çok 'u.-k fabrikası bir kilo 

2 kuruşa almaktadır. 

&ir Çımacı 
v, 

l>t&rla iskele Ara -

11 '
1nda Ezildi 

~ 11~ah Haliç vapuru 
~~ırı Cibali iskelesine 
lı~~ il llrada Satılmış it
~ lıa Çtnıacı vapurun hala• 
~ltıı~rken müvazenesinl 
~ .. il 1• 1 denize düımüı ve 
'~tte ' .iskele arasmda feci 

Ctılnıiştir. 

&it A. 
~ nıele Da-
}ltlarını Kesti. 

13 rııker, ~ 
~ ttlıı çagırdmasma daha 
~il 'rıl,11 ol~u~ halde işinden 
~ dcıı ş b tınye dok amele
ti~l kca a an, bilek damarla· 
· "' erek . . ''t, 0 ıntıhara teşebbüı 

')' ~fdgın bir hatde haa
ınlnıııtır. 

Emniyetimizi Sel beden Hareketlere 1 Bugünün Meselelerinden J 

Karşı Tahran Hükômetinin Nazan j · M 1 · · j ·; .. 
Dikkatini Celbettik rtışa .. ese ~sının ç 

Ankara, 8 (H. M.) - Son 
24 aaat zarfında hllkômet 
merkezimizde efkin umumiye
mizin J nazan dikkatini şark 
hududundan gelen haberlere 
tevcih etti. 

Bu haberler haddi .zatiode 
tamamen vazıh değildir. Bu
nunla beraber iki kısma tefrik 
edilebilir. 

Haydutlar Hazırllğa 
Başladllar 

1 - Geçen sene toprağı· 
mızda zuhiir eden hldiseler 
esnasında askerimizin takibin- Asi Küı tler• karıı malı/uz gerl•re çekilen iNie 
den kısmen kurtularak lrana kıtaatı bir miisatleme esnasında 
iltica etmiı olan Kilrt çeteleri, utları malum olduiuna ı&re İran hOkümeti dostumuzdur, 
orada bazı Ermeni feaatçıları bu taarruzu ergeç yapmalan anmızcla mevcut hudut tuhihi 
ile birlqerek silAblanma husu- çok muhtemel giSrülmekte ve aib bazı ufak tefek meaelele• 
ıunda hazırlığa baılamıtlardır. buda endiıeyi mucip olmaktadır. rid halli için bizimle milzakere 

Makaatlan tekrar hudut lran HUkOmeti Seyirci Kaldı baliiadedir. Buna rağmen kom· 
ı · d b h d fmUDa kartı çeteler tarafından 

llzcrın e ir 1 ise çıkarmak- lıin a11l hayreti mucip olan kendi toprağında yapılan ha· 
tar. Fakat dün aı,·ama kadar kt b L-- ıkla '·--~ no Hl u wuır ı ra ... ,ı urhi~ uzaktan bakmaktadır. 
herbaqi bir harekeMa iMlla:ı • • llliayıt et. ~"' mütab4'dedir ki in-.n• 
lllUf 1fetillerdir. Yalnıı mak· rur ııbl ıöriinm•ıidir. ıa.-yret vermektedir. 

T'.u··rk • . lrana Karşı Da itaatsizlik Var 
ı 4 - lngiliz Mahkemesinde... Atem hududundan relen 

..._.erin ikinci kısmı da 

M. H •h y 1 ıu«IUr: a m erı ' a nız (Devama 3 Üncü aayfamızda) 

Başına Karar vere- Q;,~k Tarihi Tefrikamız" 

bileceği İddiasındadır ..O.kadın 
Ogün Karara 

Sekiz 
Bağlanan 
Tanedir 

Davalar 

Tarzı lıare'/cetini lzalı •d•n 
Reis M. Hamerilı 

Mu1ıtelit Tilrk • lngiliz ha• 
kem mahkemesinde bir hadise 
oldu. Tasarruf neticesi vazifesi 
nihayet bulan bu mahkemenin 
Türk hakemi Memduh Beyin 
iştirak etmediği bir celsede 
bitaraf reis M. Hamerib, bazı 
davalara ait kararlar verdi. 
Tnrk arkadaıına cemile yap• 
mak iıtiyen lnıiliı hakemi de 

mahkemeye çıkmamıftı. Mah
kemenin, bu şeklile teıekkal 
edemiyecefi kanaatinde bulu· 
nan Ttlrk ajam ise mevkiinde 
yoktu .. Vaziyeti bilmiyen ıadece 
lnfiliz ajanı idi. Bitaraf reiıin 
karf11ında yalnız o bulunuyordu. 

UIUlll muhakeme noktasın· 
dan ıarip tellkki olunan bu 
vaziyet kartısında karan vere• 
blkimia noktai nazannı ağ
renmek iıtedik. Dlln M. (Ha· 
merih ) • mllracaat ettik. 

Ttlrk • lnpis mntelit mah
kemeıinln bitaraf reial battı 
hareketini ,u ıuretle mtıdafaa 
ediyor: 
-'

1Muhtelit ma1ıkemelerde 
karar tefhim edilirken hakem 
ve ajanların bulunması ıart 
değildir. Bu bir merasimdir ki 
iıterlene bulunur, istemezlerse 
bulunmazlar. 

Halbuki son zamanda Tlirk 
hakeminin vazifesine hükümeti 
tarafmdan nihayet verilmişti. 
Yerine de diğer bir zat tayin 
edilmediği gibi ne zaman tayin 
edilip ite başlıyacağı da belli 
değildi. 
(Devamı 6 ıncı aayfamazda [ 

Saltanatı 
(Oluç Ali Reiı) telrika

maı yakında bitecek ve 
( Üç Kadın Saltanatı ) 
tefrikamızı takdim edeceğiz. 

Karilerimiz bu tarihi e1e
rin fevkalide canlı ve cazip 
_.alarmı merakla, heyecan
la takip edeceklerdir. 

Karilerimizin çok beğene
celderi bu yeni tefrikamız 
hakkında bir fikir verebil
mek için bau f a11lların ıer
IMhalarım dercediyoruı: 

Sadrazamın ayaklarına 
kapanan bir Padişah -
Osınanlı tarihinde ilk 
rll§11et - Arzuhal şahini 
lcimllir? - Sarayda gelin -
fÖ,Ümce - kaynana ku11ga
sı - Kırk gün lcırk 111c11 
dtlfJam eden sünnet diilii
nii - Sarayda musft1t 
nlfuzu - NilaJlılı kadın
lar, büyü bozmak baha· 
nesile kocalarının koy
nundan çikarılıp saraya 
nasıl götürüldü? - içki 
yasağı - Şeyh E/endinin 
işl~ttiği mey lı arı eler -
Sarayda cüceler, maska
ralar ... 

YüzünüArbkAçabiliriz 

1 

frtip meseleıi maznunlan iaticvap edilmek &zere Ankaraya 
davet ediliyorlar. 

Bir aenedenberi uykuda bulunan bu mesele nihayet tekrar 
uyanıyor demektir. -

· Bu mUnuebetle gazetemiz, uzun müddet efkin umumiyeyl 
lıgal eden bu meselenin şimdiye kadar gidi kalan içyllzünn 
meydana çıkaracak milbim birçok malumat toplamışbr. Bu 
malümctt bazı resmi ve gayrı resmi vesaike istinat etmektedir. 
"SON POSTA,, bugünden itibaren, hergün bu meseleyi örten 
eırar perdesinin bir parçasını açıp hakikati göstermiye çalıp 
cakbr. .. 
Barut Şirketi Nasıl Teşekkül Etti? 

926 ıeneıinde Aslan F eres
ko mahdumlan şirketi ile 
Beaat biraderler ve İbrahim 
zade Litfi Beyden mürekkep 
bir kollektif tirket tetkil 
olunmuttur. 

(Atlan F crcsko Mahdumlan 
Şirketi LeOJI, :)il Y• Jak F erM
ldar)o namile ( 3) biraderden 
m8rekkepd. Naı biraderler 
Kemal Nu ve Salamon Nastan 
ibaret idi. Besat biraderler de 
Jak Beaat ve Jan Besattan 
mllrekkeptL Şu halde tetekknl 
eden kollektif tirket (3) F ereı
ko, iki Nas, ( 2 ) Besat b_irde 
Ltitfi Bey olmak Ozere sekiz 
kiıiden mürekkepti. 

Kollektif tirket teıekktU et
mezden evvel de bunlar ara
smda ticari mnnaıebet vardı. 
Hatta o tarihte inhisan hllk4-

met tarafından idare edilen 
ay ve rove!v~r fifelderini 
hnktimete aatmak ıuretile 
mftteahhitlik yapıyorlardı. 

Nqredilen bir kanun muci~ 
bince bu inhisann bir firkete 
devir ve ihalesine karar veril• 
clijinden bu inlılsari llhnalr 
lzere yukarda bah.ı pçea 
kimaeler mevzubaha kollektil 
tirketi tetkil etm.erdi. Sir
ketin unvanı da ( tbrahim Ser 
zade Lutfi ve ıtıreklaı ) idi • 

Parasız Alman Bir inhisar 
itte bu şirket mtlzayedeıi 

ilin edilen av ve revolver fi. 
ıekleri inhiaannı almak için 
Maliye Vekileti nezdinde te• 
ıebbllsatta bulunuyordu. Bu 
teıebbüı neticesinde de bu 
inhisar kendilerine ihale edil• 
mitti. 

(Devamı 3 üncD •ayfada ) 

Kozmogra/ 9'!- Dersinde 1 

Muallim - Oğlum, birkaç meıhur yıldız ismi söyle baka· 
yım? 

Çocuk - Greta Garbo, Glorya Svanson, Mari Pikfordl 



. 
SON POSTA 

( Halkın ~si ] DABILI BABIBLIB 
Meb'uslarda Bu- _________________________ .. 

lunmasıLizımge- Bir Hırsız 1 Reşit Paşa Çiftliği !Vergi 
len Evsaf Ve Halk Çetesi KAh o·· ıd·· 1 ikramiyesi 

Yeni meb'u• namzetlerin- Yakalandı a yasını uren er Meselesi 
de muayyen evaaf bulun• 

mail lbımreldlt\ •iyi•- Dün De Muhtelif Yer- Nasıl Tutuldular? aJyor ve yuıhyor. Halk 
fırkuı mahafilinden bü lerde Yeniden Birkaç 
enaf hakkında haberler H } k D h Old 
tuenllh ediyor. Bu arada. 11S1Z 1 a a U 
meb'u• namz:etlerinde ne 
ıibi evıaf ıörmek late
cfiklerlni biz de karllerden 
ıorduk. Aidatımız cevap
lan yaz.ıyoruz. ı 

( Kuımpqa Kulaksızda 27 ) 
Fırka mecliıe intihap ettire

ceği 60 - 63 meb'uau ıeçerken 
bunların asker ve memur olma
maaını karar altına almakla 
,ok iyi etmiştir. Çünkü meb'
uJanmız arumda epeyce 
uker ye memur Yardır. 

• Mehmet Fenl B. (Avukat) 
- Ben mesleği temıU ta

nftanyım. 
Resmi yazife ile muvauaf 

olanların namıet gösterilmiye
eeği hakkındaki karar her 
halde muvafıktır. 

* Albuhar B. ( Beyoğlu, ya-
acı sokak 35 ) 

- Biz fikir veremeyiz buna. 
- Neden? 
- Fikir vermek için dllşü-

aeceğiz. Ayak llıerinde olmaz. .. 
Rami B. ( Dördllncfl vakıf 

laan, avukat ) 
- Meşguliyetimden bu me

aeleyi düşilnmiye hlli vakit 
bulamadım. 

• Hakkı Bey (Giresun, Yuauf 
ude) 

- Bu mecliste her meale
tin temsil edileceği anlaşılıyor; 
bundan memnun oluyoruz. 
Meclise ae çilecek yeni unsurlar 
arasında aaker, memur bulun
mamakla beraber avukat, dok-
tor da bulunmamalıdır. Fikrim 
budur. .. 

Eşref Bey (Giresun, Kedik 
Alizade) 

- Benim fikrim ve bildi
fim yegane fey ıudur : 
En ziyade çiftçi meb'uslar 
Ye biraz da amele meb'u• 
ıeçilmelidir. Avukatlar, me
murlar arbk namzet gösteril
memelidir. • irfan B. (Gedikpaşa Cnm-
huriyet apartımanı 2) 

- Yeni meclise yeni olarak 
(60) meb'us iltihak edecek vo 
bu (60) meb'usluk için namzet 
ıeçilirken asker ve memur 
hariç kalacakmış: iyi. Yahıız 
asker ve memur değil, hukuk
çular da hariç kalmalıdır. 

Bu (60) meb'usluk çiftçi, amele 
arasında taksim ile fırka da
hilinde hiziplere müsaade edil
melidir. 

Geçenlerde Fincancılar cad
desinde bir hıraıılık yapıldı, 
birkaç btrıız bir otomobille 
harekete geçerek terzi Kara
bet Ef. nin mağazasını ıoydu
lar, milhim miktarda kumq 
ve elbiıeyi alıp 16tilrdiller. 

Polisin o zamandaaberl 
aradığı bu hırsız çeteıi efradı
nı nihayet dün yakalamııbr. 
isimleri ıunlardır: 

Çete reiıl Cemal, Bekir, 
arabacı Muıtafa, ıofar luet 
Ye muavini Ahmet. 

Bunların o zaman çaldıldan 
eşyayı KaragOmrükte fıedrettin 
iıminde birinin eYine aakla-
dıklan da meydana ~ıkmıı, 
ev aranmıt Ye eıyadan bir 
kısmı ele geçmiıtir. Aynca 
Bedrettinin bu çeteye ukiden-
beri yataklık ettiil anlqll
mııtır. .. 

Nevzat lıminde birisi Gala
tada Halil Efen dinin dOklnın-
dan yeni bir tabanca plmıı, 
kaçmıılardar. .. 

Selim İlminde biri ild ar
kadqile beraber Beyoğlunda 
Panorama gazinoıunda bir 
hayli içimiıler, bir aralık pa
ralan ödemeden teker teker 
kaçmışlardır. 

.... 
Ayazp-.ada Markonun eYinde 

bir kaçak rakı kazanı ve 
yine o civarda Esteyanın e
vinde (200) kilo cibre, ka:ıan 
ve aair• bulwımuştur. .. 

Galatada lırafiyanın evin
den eşya çalan Obanla yaka
lanmıf, Şifanede laak Efendi
nin evini soyan bqka bir 
hınız kaçmııtır. ' 

Poliste Bir Terfi 
Poliı 1 ind ıube komi.er 

muavinlerinden Saim Bey ko
miserliğe terfi etmiıtlr. 

İmar Komisyonu 
Şehir Mecliıi encllmenlerin

den seçilecek ikişer azadan 
teşekklll edecek ( imar ve 

• program ) komisyonu, benUz 
bazı encümenler aza ıeçme
dikleri için teşekknl edeme
miştir. Komisyonun noksan 
aıast bugün ikmal ed;Jdiği 
takdirde yann faaliyete ge
çecektir. 

Öldürülen Mehmet Kahya, iddiaya Göre, Bir 
Kıza Sataşırmış, Kız, Mehmet Ağayı Kardeıine 
Şikayet Etmiş, Cinayet Bunun Üzerine lşlenmiı 

Balurköyle Çekmece hududu önrinde hulunan ( Ankurya 
yahut Rqit Pap ) denilen çiftlik klhyua llyu otlu Mehmet 
Ağa çarşamba giinB 6ldürllldll. Cinayet yerine giden ilk tahkikat 
heyeti canilerin izini bulmıya muvaffak olamadı. MOddciumumi 
muavini Ragıp, Bakırköy jandarma b61ük kumandanı lbrahim 
Beylerle karakol kumandanlarından mlltqekkil olup evelW 
fibı cinayet yerine giden heyet katillerin izlerini buldu Ye puauya 
d6f6rerek yakaladı. Katiller ayni çiftlikte ortakça (30) yqmda 
Mehmet oğlu Rıza ile (..S) yqında A.,dlll oğlu Şeriftir. Ciııa
vet enelce de yazdağamıı: tihl Mehmet klhyanın l.tanbuldan 
getirdiii paralan almak için işlenmiftir. 

Vak'anın Şekli 
Katil Rızanm Emine i8min

de gllzelce bir kız kardaşı 
vardır. Maktnl kAhya Mehmet 
Ağa buna aatqırmıf. Hadise
den bir gün evvel Emine ağ

hyarak bu aataımayı kardaıı 
Rııaya anlatmıf. Rıza da bu 
tecavtb:ll ayni çiftlikte ortakçı 
amcazadeıi Şerife açmıf. Meh
met Aiadan kurtulmak için 
ortadan vllcudunu kaldırmıya 
karar vermişler. Ça11anba gil
nil aabahleyin Mehmet klhya 
beygirine binerek Çatalcaya, 
öradanda trenle lstanbula gel
diğini g6rmilş, aktama döne
ceğini de 6ğrenmişler. Silah
lanarak çiftlik civanndaki Ha
rami derenin denize döküldU
ğii bir noktada çalılar arasın
da ıiper almışlar. Akşam eza
nından bir aaat ıonra kAbya 
yine hayvanile dlSnerken yolu
nu kesmişler. Rıza belindeki 
Karadağ tabancasını çekerek 
atmak istemİf, fakat tabanca 
ateş almamı§. Vaziyetin tehli
keye düıtüğilnü rörünce elin
deki ıopa ile ilıerine hilcum 
etmit Osırada kahya da ta
bancaaını çıkarmış bulunyor
muş, kullanmadan eline indiri· 
len aopa darbesile tabancası 
yere düşmtiş. Bunu hemen 
Şerif alarak kibyayı kendi 
tabancasile öldOrmüt Ye llze
rindeki parayı da aldıktan 

aonra çekilip gitmişler. 

iz Nasal Bulundu? 
Evvelisi giln cinayet mahal

line giden heyet tetkikat ya
parken bir çalıya takılmıs 

Palto aıtan bulmuf. Çlftlikte 
bulunan Rızanın aatanm alarak 
muayene etmiıler, bu utann 
Rııanın caketinden koptutunu 
teabit eyJemifler. Bu sırada 
Şerif Ye Rıza Yar.İyetin mllf
knlleıtiğinl anlıyarak çiftlijin 
muhtelif yerlerine ıaklanmıt 
bulunuyorlardı. Fakat Bakır
klyilnden retirilen jandarma 
mOfrezesi çifliji ıararak her 
ikisini de yakalamışbr. 

Katiller dün aabah Bakır
köyUnden müddeiumumiliğe, 

rönderilmiıler ve ıorguya çe
kilmişlerdir. Her ikiıi de cina
yetlerini itiraf ettikleri için 
evrak albncı müstantik Sürey
ya Beye verilmiştir. 

Maznunlarla beraber Rııa
nın hemşiresi de dtııı adliyeye 
getirilmiş ve tabibi adli ffik
met B. tarafından muayene 
edilmişse de bekAretinde te
reddüt hlsıl olduğu için bbbı 
adliye glSnderilmittir. 

Rıza ve Şerif dnn akşam 
tevkif aneye verilmişlerdir. 

23 Nisan 
Mektepler Şenliklere 

Hazırlanıyorlar. 

23 Niaan çocuk bayramıdır. 
Çocuk bayramında yapılacak 
terbiyevi eğlenceler hakkında 
mekteplerde hazırlıklar yapıl
maktadır. 

Beyoğlundaki mektepler ta
lebeıinin bir kısmı Kuımpa
ıada idman ıeolikleri yapa
caklardır. 

== 

Alanlann Maaşlarından 
Dörtte Biri Kesilerek 

Halledilecek 
Defterdarlığın tahail ettiği 

(2, 100,000) lira iptidai tedriaat 
TerKiainin ytııı:de biri olan (21) 
WD Una defterdarlığın tahsille 
alakadar memurlan arasında 
taksim edildi. Devlet Şfıra11 
bu ikramiyenin kanunsuz alnı
dığına karar verdiği için geri 
alınma emri enelld gün vilA
Jete bildirdi. Muhuebei buu-
alye ile belediye birleıtiği için 
bu emri villyet belediyeye 
ılndermiftir. İkramiye memur
larm maqımn dörtte biri ke-
silmek ıuretie istirdat edile
cektir. 

hk Tahsil 
Yeni Kanun Bu Sene 

Tatbik Ediliyor 
ÔnümOıdeld ders yılından 

itibaren ecnebi mekteplerinin 
iptidai kısımlarındaki birer 
sınıfı kapanacaktır. 

Ekalli1et mekteplerine ge
lince: Bunlarda da derslerin 
kısmı azamının Türkçe olarak 
okutulmuı temin edilecektir. 

Ecnebi mekteplerinden açık
ta kalacak muallimler reıml 
ilk mekteplerde açılacak ıube
lere tayin olunacaktır. 

Tuney 
Sabık Cihan Boks 
Şampiyonu Geldi 
Mısır ve Suriyede ıeyahat 

etmekte olan •abık cihan boka 
ıampiyonu Coni Tuney dOn 
T oroı ekspresile ıehrimiıe 

relmiştir. 
Tuney cihan fampiyonluğunu 

Jak Dempseyi iki defa mağlup 
etmek ıuretile kazanmqb. 
Kendisine zevcesi de refakat 
etmektedir • 

Yunan Masonları 
Yarın Akşam Gelecekler 

Geçen hafta içinde bir Mı-
811' ıeyahatl tertip eden Yunan 
muonlarından mürekkep ka
labalık bir heyet orada bir 
hafta kadar kalmışlardır. Bu 
maaon heyeti yann alqam 
lakenderiyeden ıehrimize ge
leceklerdir. . 

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

w ' 

l ~G.. .. unun Tarilıi 
~ 

Evkaf- Belediye 
1
' Hangi İtler için DaJll .. 

Resmi Verecekler 1 
Belediye Ye Evkafın re•: 

daireden sayılıp aayılmJ)'~ 
bu itibar ile damğa ; _J 
Yerip vermiyecekleri bakkJJP' 
Defterdarlıklarca terecldOt .. ~ 
aal olmuıtur. Maliye Vek~ 
defterdarlıklara yapbğı ta~ 
de Belediye ve Evkafın klSp-;f 
yol, mabet, auyolu inşa~at 
tamiretile ıehre au akı . 

· temizlik ve aıhbat itleri .::.ı..a 
umumi menfaatlere aJt .,..... 
işlerinden damga reami abJI_.. 
yacağı, umumt menfaatler• ~ 
olmıyan ve her ne IUte 
olursa olsun bu iki daire~ 
varidat getiren gazino, pi~· 
otel, saray, bahçelerle b~ 
phıılan allbtlar eden ifl" 
rinden damra rumi a1mac11' 
blldirilmiıtir. 

Tebligat MUdUrU Hakkında 
Geçenlerde itten el çektiri): 

Adliye tebligat müdürU Muıt• ~ 
Bey hakkındaki tahkikat e~• 
villyete gelmi9tir. Memurin P!_~ 
hakemat kanunu mucibince "' 
karar verilecektir. . 

Adliye Müsteşarı 
Adliye MGıtetan Ferit IJ'f 

Buraadan ıehrimhe d6nmütt4r• 

Muhtelit Takım Geldi 
lz:mirde iki maç yapı' 

muhtelit takımımııın oyun~~ 
ları bu sabah Ankara vapur" 
ıehrimi.;e dönmüşlerdir. 

Leviski Geliyor 
Sofya, 7 (A. A.)- Levlski t; 

kımı perşembe fünil l.tanb&J' 
muvaııalat edecektir. 

Tı~ Talebesi 
Buıün öğleden sonra 1'llr) 

ocaj'ında fevkalAde bir ko111'' 
aktedecektir. 

Yangm Faciası Mahkemede 
Agopyan hanındaki filim Y"~ 

~nı faciasının muhakemesine 11", 
Jtlnlerde ağır cezada bati•'' 
caktır. 

Yeni Bir EnstitU 
latanbul mfizeılnde bir ar~ 

oloji enıtitüıG teıkiline k• .. 1 
nrilmlttir. Bu it için aabık pı&J~t 
mBdOrl Halil, KöprillO zade f ıı f 
Ye müıteler müdüril Adı. Beyle,_ 
den mürekkep bir mıcii"' 
tetkll olunmUftur. 

Milli lktısat Cemiyetinirı 
Kongresi 

Ankara, 7 ( A. A. ) - ~ 
lkbaat ve THarruf cemiyeti of 
ıenelik konrrul 22 nlaanb t 

lanacakbr. ~ 

ve Zaro AğV 

\: Rejisör - Hasan Hey, bak Zaro Ağa 
da geidi. Şimdi ona da yetmif yaıında bir 
adam roJG vereceau. 

2: Hasan B. - Vay Zaro Ağa, seninle 
beraber oynayacağıma çok memnun oldum, 
ben zaten Amerikada aeni garmek istiyordum. 

3: Zaro Ağa - Yetmiş yaşında bir 
adam rolti mü yapacağım? Bundan ıonra 
çocuk olacağım ha? 

. Jl 
4: Hasan B. -Sinema al.törijiğü çocukluk 111" ~ 
zaro A~a - Hayır, yetmiş yaşında bir -.d' 

bana iÖre daha bebek sayılır? 
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To11raıa 
Avdet 
Sigasetı 

SON POSTA 

!Son Postanın Resimli Makalesi JÇimiz Ve Dışımu • I 

ı - Hiç kimse •arGndOfG .. M detti· 
dlr. Zibire bakıp bikmetmek, lnaaaı 

yanht yola sevlceder. 

2 - Nekadar laND yardır ld dhlrde 
nazik, hakikatte kaba, sl)drde terWy.U, 
laaldkatte terblyealacllrl•. 

S - 80tiln 1a .. n1ar lld yGzlldOr. Hepi
alda Wr dafımıs •• bir lçlmla Yardır, bir 
luaam lçlal s4Jrmedikp onun hakkında 
bGkmlald •ermeylabs. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Fırka Divanında 

Türk Ocağmda 
Ankara, 8 ( H. M. ) - Tnrk 

ocaklan kurultayı bu cuma 
toplanarak fırka iltihak me9e
laini görüşecek, karannı ve
recektir. 

• 

Etibba Odasmın Çayı 
lstanbul Etibba odasa 12 

nisanda lstanbula gelecek olan 
(300) Belçikalı doktor ıerefine 
Tokatlıyanda bir çay ziyafeti 
verecektir. 

• 
ister 

• 
inan, ister 

• 
inanma/ 

lıtaabuldald tifmaalar 
Avrupaya bir aeyabat 
tertip etmitJer. ( 1) hul
randa ıehrimizdea hareket 
edecek, muhteHf Avrupa 
merkelleriai dolqacak· 
larmıı. Seyahate iıtirak 
için ele ytız kilodan yuluı
n olmak ıarbmf. Seya
hate (ltiO) kiti iftirak 
edecekmif. 

Şişman göbekleri, han· 
tal vllcutlerile (1~) kiıinill 
Anupa şehirlerinde ao• 
kaklarda resimigeçjt ya
pııım dllftlnBnllz. Bu 

manzara, at cambazlannm 
rekllm için sokaklarda 
gudirdiji mukara ala• 
yandan daha rtıltlnç bir· 
ıeydir. 

Ttlrkiyeyl ATrUpa naza• 
randa gtUllnç dtlftırmek 
için bir ıeyahat tertibi 
dtlşllntllse, ancak bu ka· 
dar parlak bir fikir hatıra 
relebilirdi. 

Bu garip alayı ~ördük· 
tea sonra arbk Avrupa• 
aın hakkımızda iyi hlildlm 
verece tine, 

ister inan, ister inanma I 

Çimento Meselesi 
Yerli Kömür Kullanıl
ması için Fabrikalar 

Tadilat Yapılıyor 

Ankara. 7 (H.M.) - lkbut 
•eklleti çimentoculara çimento 
maliyet fiyatlaruım dOıtırillme
aini Ye halka ucuz çimento 
teminini bildirmiştir. 

Bundan bqka ~ekllet, çimen· 
to iltihuliode kullanılan ve 
hariçten getirtilen antrasit to
zunun gtımrilk resminden mu· 
afiyeti hakkında çimentocular 
tarafından vaki talebi de red
detmiJ, yerli kamnr kullanıl· 
muını istemiıtir. 

Bir kısım çim et o f abrikalan 
bunun llzerine yerli k~mGr 
kullanabilmek ve maliyet fiya· 
hm dllşürebilmek için fabnka
lann şakuli ocaklarını ufki 
ocak haline gctirmiye başla· 
mıılardır. Bu tadilat yapıldık· 
tan sonra hem çimento ucuz• 
lıyacak, hem de kömOrleri· 
miz memleketimiz dahilinde 
mahreç bulmUJ olacaktır. 

Fennin Harikası 
Almanlar Şayanı Hayret 
Bir Kruvazör Yapıyorlar 

Berlia, 5 - Klel tezrlhla· 
nnda İDfa edilmekte olan oa 
bin tonluk A,E ipntll yeni 
Alman zırhbaa hakkında tim· 
diye kadar gidi tutulma baa 
malOmat aızmısbr. Bu semi 
milheadia ( Diesel ) in uzun Ye 
ince hesaplardan aonra vncuda 
retirdiği hem uf ak, hem hafif, 
hem de son derece kudretli 
bir makine ile tahrik oluna• 
caktır. Bu makine elli bin 
beygir kuYYetindedir. Zırlala 
kCSmllr almakmzın on bin mil 
katedebilecektir. S&rati aaatte 
yirmi alta mil olacaktır. Ge
minin en mOtbit faikiyeti ma
yınlardan mutlak muuniyetidir. 
Zarlab hiç udelenmeksizin • 
korkuaç telılikeli mayın tar
lalan arumdan ıeçebilecektir. 
Mayısta deaize indirilecek olan 
ba harikanın ne giltl tertibat 
ile temin olundujıuaa dair fev· 
kallde ketumiyet multaf aza 

olunmaktadır. ---KomUnistlik Tahkikatı 
Devam Ediyor 

latanbul polisi komll11iat be
yannamesi asanlar hakkındaki 
tahkikabna devem etmektedir. 
Bugün de ıon dakikaya kadar 
hiç kimae tevkif edilmif dejil
dir. Yalnız dün birkaç ywde 
araıhrmalar yapılmlfbr. 

s 

Sözün Kısası -Münderecatımızın çok-
lugundan dercedileme
miştir. -. 
irtişa 
Meselesi 
Bu işin 

Arbk 
iç Yüzünü 
Açabiliriz 

( 8q tarafa l lncl aayfada ) 

Fakat bu ıirket elde ettiği 
fnbiaan işletmek için ne malen, 
ne de teşkilat itibarile haDr
lanmıt değildi. ÇOnkO inhisarın 
prtlan arasında, sahibi imti• 
yazın bir aene zarfında ( J ,5 ) 
milyon liralık bir Türk anonim 
firketini tqkil etmesi mecbu· 
riyeti vardı. Aynca aatq üze
rinden ıenevf muayyen bir 
para vermeyi de taahhlt et• 
mitlerdi. Binaenaleyh bu mu• 
azzam işi mlltehasaıı ve aer 
mayedar bir ıirkete devret· 
mek zaruretinde bulunuyorlardı 

Böyle bir şil'keti bulmak 
için azalardan bazılan Avrupa· 
da tqebbllate bulunmıya mec· 
bur oldular. Gönderilen aza 
beş buçuk ay kadar Avrupada 
beyhude uğraştıktan sonra 
hiçbir netice elde etmeden 
dönmiye mecbur olmuştu. 

Çünktl bu şartlan kabul 
etmiyor, inhisar ıartlannı ağır 
buluyordu. 
irtişa Meselesinin Son 

Adli Safhası 
lrtiıa mamunlan hakkın

daki evrak Ankara mUddei· 
umumiliji tarafından Ankara 
miistantikliğine verilmiştir. 

Müstantik maznunlardan Lüt
fi, jak Bnsat, Kemal Naai, 
Salom Nası, Kazım Hasan, 
Baban zade Fuat, JUi Fresko 
Jan Fresko, Leon Fresko 
Beylere de lstanbul adliyesi 
Taaıtaaile celpnameler a-önde
rilmiıtir. 

Cürllm Ankarada iılendiği 
için muhakeme de orada ya· 
pılacaktır. Bir müstantikliğe 
ait ıehadet istinabelerini bq
ka mıntakanın müstantikliji 
yapılabilirıe de yeni kanuna gö
re mamunlann istinabeai caiz 
değildir. Binaenaleyh maz
nunlann bizzat Ankaraya git-
meleri llzımgelmektedir. Ve
fat edea Neaim Mazilyala 
Beye ele bir celpname glnde
rilmittfr. 
Maznunların kazançları 

Tahkik Ediliyor 
Ankara, 8 (H. M.)- Miistan· 

tik barut irtişasına ait doıya· 
ya tetkike devam etmektedir. 

Verilen haberlere göre maz• 
nunlardan mevcut mallanna •• 
kazançlarına ait birer beyan
name iateniJmiftir. 

• 
lngiliz 
Casus 
Teşkilatı 
lngilizlerin prk cuua tq
ldllb reisi Compton Ma
kenzie habrabm netret· 
mittir. 
Bu hatırat lnpterede çok 
bllyük bir allka uyandır
mııbr. l.giliz gazeteleri 
bu kitabın, şimdiye kadar 
çıkan cuusluja ait bütlln 
kitaptan a-61gede barak
bjını yazıyorlar. 

Yakında: 

"SON POSTA,, 
Sltunlannda okuyacaksınız 
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Kari G8•ile 
Gördüklerim~ 

Bir icra Meıılesi 
::hteren. efeadl•, 

tltı tiri kaıaaı len •atre•lne 
•ttıtt ..... H••I teyeli •• taJdr 
Uoo ba llhun.dan ı•,.rl .. tata.a 
\th ,: kG11a llraaı ıtmcllye kadar 

~edilmedi. 
'""al~ defa olarak borçlunuıa 
lçı" rayri menkulealnln hacd 
lcta :'5nderdljim latlda1a Bqirt 
lf •ireıi ( haciz muameicılnln 
"• k oJd ço maaraf a mOtevaldcif 

Etu) JekUnde cevat verl,or. 
içi lll\'a i gayri men ule aal 
oldn ne gibi bir maarafa ihtiyat 
''f tıhnu anhyamadım. Bu mu· 
ltJ b~o~çluya alt detfl mi? Velev 
el, 1 ~_ıın \'ermeklitim icap et.• 
lt 1 •damın mevkii muameleye 
Ontı) k ftt •ra nıaarafın te•blt •• 
en·ı 't'i 1 llıeai lizımıelmez ml idi? 
~rı dikkate aucdlyorum, 
ld liye nu~ılek mektebinde Vaa 

•tel huıuıiye tabıll memuru 

Melım•t S•ra/•ttin 

Hazinenin Hakkına Dair 
~Matbaamıza, Hlldm aacle Za-
tU •e ZGanre sade Zeki ımuı.. 
~;ki r8nderilen hh mektupta, 
V l1 harbi ••nuında Tokadın 
'"•ıd k "'rıl .... ayilnden abnan har 

~-t. •ra alt 800 liralık bir m~ 
llt Ue Nikıar Hillllahmerlae 
.. 20 liramn birkaç Hn•· 

llb l \(.. er dalmt encOmen azuından 
"t ••tin zimmetinde bulunduta 
"- >itıe bu •atin 90 Ura kıyme-
tQod~ blr damızlık ayıırı villyete 
b lraya aattıfı iddia ediliyor. 

'l~Q lıe hazinenin menfaati 
hp Y• •dilmek için ne 1111111 iM 

ılQ1alıd1r. 

Bir Tavzih 
"• Lllbııuı tlrkett ( 408 ) numal\"'9 
'~na •Orettebatından lnebolu.lu 
lld illet oğlu Muıtafa lmzaaU. 
~~llınıa mektupta, liman tlrke• 
M •tı hak lıtiyen mavnaoılana 
~•rdlJderl tlklyetnamede lm-
' 

1
11 Janhthkla konmuı olmw ..... 
ıelditfnl btldirtyor. 

Cevaplarımız 

"~' tabibi A. Saram Beyet Bala• 
-, ~iliz flllm hakkında, biz, vak• 
"'tı fikrimizi yazmıt, bu filimin 
J'tı.{e 1l1Ültenlt bir din propa• 
"'-'l •ıı kurdeleat oldutunu ınr
~1 l~lc. Tarafımızdan karllerl
'tt. 

1 
kaz için yaıı:ılmıt olan bu 

"" t .., 2''5ıünuzden kaçmıt ola• 
'f,~.1 Bizde aizin flkrinizdeylıl, .. ıtıı. 

~lrilerimizden Ricamız 
a\l n 

-.'l~tq • .. tuna dercedllmek ilsere 
~l!a, P ıöndenn karilerimlzden 
~ ••• ricamız fudurı 

ıt_d,:ktuplar mümktba oldup 
'tı~ lcııa ya:11lmah ve makıat 
\ ~~ •nlatdmahdır. Ayni zaman· 
"'11~ l'dın yalnaı bir tarafını 
t..~ h " 1 da ıarurtdlr. Bu nokta-

~ ;•"• dikkat olunın .. mı 
~, ... 
, ~ T AKVIM s-

.. O -- Niıan - 981 KHııa1 n 

•..ı 
38 - Jılart - 15'7 

V alut-llııuJ. Vu.at 

lkf .. cr- .... , 
Yabı ı.as '°"" 
...... • 05 s.. 

~ Te/rikamu: 

'l'IBK 
A '-tıliARRlılJ 

.. ~ .. ~ ~ ~ - - ~- ... -~-- - --·-. ... - ----

.. 1 

1 Kadı11 Ve Kalp İşleri - Dilngada 
.. ] 
Mısıraa 
Fırkalar 

Hitler 

.~rfesinde Bir Kızla Şevişilir Bir
Birleşiyor. Afmanyada çoklarile Dost Olunur 

intihabat 

Fırkası P 1 :.] Ahmet Bôrl lalniade bir 
arr A 8 0 UI ••• ıuç bana ıoruyor: f Aşk Mektuplan ) 
~ .. Bir aenç yalnız bir kızla 

~/ ~ 
-- t 

·~~..;._,..;;,.,....,,_,._~======-..;:..;;:...:;__--..,:.~,.,.::._.,;;.c___;o;,,.;.;.....:~l .,,,.. J 

~ 
~ 

IVl/cing i•mintle 6lr ı••İ bıul•r araaına $ıkışarak parçalanmıı, golcııları llıız 
tabakaları üurlnde gürügerelc bin miı,ldlldtla lmrtulo.bilmişlerdir. 

• 1.ısır J a Bu karar her iki fırkanın 1 Alma J 
lYl ı Uj da gazetelerile neıredilmiftir. ngaua 
'nıc~ı·ıı·z Hükfunet derhal bu a-azetelerl Neler Oluııor? 

I J ~ toplatmıt ve lıtıkftmet aleyhin- ~ • 

l de yapılacak propagandanın Almanya lhöktimetinln 18 
A/eghfar ığı &nttne geçmek tızere aıkerl martta fırka nUmayiflerioin 

Kahire - Mııırda mayıı •JI tedbirler almıştır. &nünü almak llıere neAettilf 
içinde intihabat Yardır. Ba Halk umumiyetle Sıtkı Paı•· beyannameden '?nra iman• 
hadise Mııırda aiyaı1 hayatta dan Ye ln&iliz idareaind~a ~:~~r. vaziyet bıçte dUıelmlf 
yeni bir takım kaynaımalara hotnutıuzluk göstermektedır. Komtıniıtler bu beyannamert 
aebeblyet vermiıtir. Bu. bilhassa Mısırda lktıaadJ proteıto ettiler. Mukabil blr 

Mwırda Sıtkı paşa hOkOme• Taziyetin günden sıUne bub- beyanname oeırettiler. Bir ta
tb&e muarız iki fırka meycutJı. ranh bir ıekil almuı bu lıof'" raftan da nümayiılerine devam 
tur. Bunların biri Mahmut pa.t autıuzluju arttırmııbr. etmek istediler. Hllkimet yaJD.. 
fUID riyuetindeld Liberal Gerek Nabaı Paıa, ıerek tile haber Yerllmiyea bu nl
fırkadır, lklncial Naha1 paşanın liberaller bu intihabat mllna- maYltlerin mlbim bir luamam 
riyaıeti altındaki milliyetper- ıebetile ekseriyeti kaxanmıya cebren dağıttı. Sonra da fırka 
ver fırkadır. Bu iki fırka intl· Ye İngiltere ile Sıtkı Pqa merkezlerinde polis ilulundg. 
habat milnaaebetile birleımiye arasında aktedilen ve Mısıra rarak nilmayiılere mani oldu. 
" hllktbnetle lngiliı emperya· bir nevi esaret altına koyan Fakat bu tedbirler komDnl.t-
lbbal aleyhinde mllttefikan mukavelenin feshine karar leri daha ıiyade birletmiye ft 
çalıfDHya karar vermltlerdir. •ermiılerdir. daha ziyade faaliyet aa.ter-

No.: 3 

oıc:ısı 
hazin ve çılgm bir gürültü hu· 
ıule l'etiriyor, 1Unümil ieçi· 
riyorum ... 

geçerken parçalanmıyular .. 
raziınid takıim ettiler. 1918 de 
berfey cıYıdı. bıtilllin teafrlerL 
yıldmm ribl, cilveye t&btdlr. 
Kardetim muhafız balqtbade 

mı konuımalı, yoksa mlitead
cUt kızlarla mı?., Nekadar 
ıerefll aoruı dejil mi? 

Bir kızla konutmak, mutla
ka onu aeYmek, onunla kalbi 
bir mllna1ebet teaiı etmek 
demek deiildir kil 

Eıkiden kız görmemlye alış· 
mamış, onlarla arkadaı olma· 
aını 6j'renmemiı gençler için 
bu ıual doğru olabilirdi. 

Fakat bugün hayata kızlar 
içinde geçen, mektepte, hayat• 
ta, ılnemada, hatta eYde kız 
,-6ren Ye onlarla lılr arada 
yqıyan bir genç, arbk kıza 
karıı mutlaka cinai lnazarla 
bakabilb- mi? Bakmalı mı? 

KarUerlabd- aldıtıau. .. k •ek· 
haplan•ı .ııuaaUe •qredl1orus. Bu •il• 
tu•da herrGn bir mektup aetrecllleeelr 
'H haftada bir defa a-çllk •• Ha
aunteyıı:e sayfaın•d• bet oa mektup 
birCS.11 ••trolwıacaktır. Çıku.. mektup 
Hhlplerl ldarehanemlu utrıyaralıı 
allklfatlannı alablHrler. .. 

Güzel kız, 
Günler geçiyor, 1aadetle 

kanıık bir ıztırap bntnıı ıenç
lik duypanmı sarıyor, yavq 
yaYq artan limitlerim Ye 
Dihayetıiı. ceıaretlerlmle ıana 

koıuyorum; fakat anıızm 6ntı
me çıkan bir uçuruma yu· 
•arlanır gibi kendimi kaybe
diyorum.. lıte ozaman el& 
g8zlerin kalbimin derinliğin• 

kadar iniyor ve ıenin ha· 
berin olmadan yaşanmış bu 
arzulara ,Wiiyoraun zannede
rim .. 

lnıaa bir kiıiyi .ever. Fakat 
birçok kızlarla konUfup doıt 
olabilir. Doıt olmaıını bilmi-
1eu genç, tabiidirkl yalnız bir 
imla konuımalıdır. Hiçbir 
ıencin kızların kalbile oyna
maya hakkı yoktur. 

Ne olur, birazcık beni 
Fevzi Işık Beye : dinle Ye içimde yqıyan mes'· 
Verdiiiniz tafıllUa r3re ••- ut hayalleri sen de gör .• Sanı 

lenmemenis için hiçbir aebep Ye gençliğim.ize bu hayaller 
yoktur. Sizi anlıyan bir kız, den daha ıüzel yuva olabi· 
ruhunuza ıOkiln •• huı.ur Ye• lir mi? Lekesiz ve ıal duy· 
rlr. Hayabnııda lıtikru tHİI plarla ıanlan kollar hayat-
eder. tan korkar mı?. Sen ve ben 

y alnı• talebelik h bi bayatın meı'ut olmak istiyen 
• ayab t- iki genci değil miyiz?. Senin 

meden, hayatınızı kaz.anmaya 
gözlerinden benim kalbime 

baılamadan evlenmeyi dOıUn· 
dökülen ıevgl parılblarmı sen 

mek doğru değildir. « de benim ıözlerimden kal-

Samsunda Nihal tımlnde blr bine doldur, gençliğimiz ha-
in yatta ıonıuz [göriinen arzıı· 

renç ı yazıyor: ı •annı yaıaaan •• mes'ut 
Geçen Hne bir l'enç aev· olalım • 

.Um. Bu çocuk terbiyeli •• 
HYİmli idi. Bir müddet mek
tuplqbk. Sonra benimle buluı
mak latedi. Muvafakat etme
dim. Realm lıtedf, vermedim. 
Bu hareketimi onu aemıediğl· 
me hamletti. Bana kllıtü . Hal
buki ben seviyorum. Bana u
clakat yemini Yeriyor. Fakat 
ben akıinl işitiyorum. Bu rl· 
Y&yeti ltittikten ıonra mektup 
ta yaımadım. Fakat içimde 
bir azap Yar. ÇUnkU bili se-

Yiyorum.,. 
Yawum, Bu aık. bir çocuk• 

hık atkı. tldniıde birbirinizi 
pcuk gibi aeviyorıunu:r. Bu 
•ıka lnanılm11. Babutuı çocuk 
yaşında bir ıencın Yaitlerine 
aldanılmu. Hareketin iyidir. 
Bu gençten fazla birıey bek
iemelı doiTu detildir. 

mlye HYkettl • 
Dlt•r tarafta• Hitler par

tili içinde bir geçimılılfk baş· 
ladı. Hitler fırka11nm bazı ıu· 
l»eleri hükOmetin emrini din· 
lemek istemediler. NDmayff· 
(ere devam ettiler. Halbuki 
Hltler bu nllmayiılerl beien· 

,.taı darbelerfle delik deılk 
edildltlnf rGrmfif. 

lzmir Ali Vefa B. : 
Sakın kıskanç bir kız1a ev· 

lenmeyiniı. Çünkü aldandığımı 

yeya me•'ut oi;:;,adığınız kanaati 
ıeldiji gün, derhal başka bir 
kadını sevip karınızı ihmal 
edebilirıiniz. Kıskanç bir ka
dın sizin için bir felaket ola
bilir. Kadınların hoşuna giden 

bir tipiniz vardır. Onun için 
erken evlenecekıinlz. Yalnız, 

muti, ıeulı ve hakimiyet:nize 
inanan bir kızla evleniniz. 

Hanımtt!gze 

medJ ye ilyankAr vaziyet 
alu reisleri fırkadan çıkardı. 
Bu vaziyet farlı-ayı ikiye ayım 
gibi oldu. 

Almımyada umumi vaziyet 
fenalaımakta devam ediyor. 
İfıizlik, ıefalet vo açhk son 
dereceyl bulmuş gioiaır. 

eli, nekadar crüruUş takımları
mı Ye paranız varsa lUtfe• 
bana teılim ediniz. 

..itaat etti'!'ll. 
Bir eabab, Kıııl orduaua 

~ ubtti emrbacle hahman 
ldlWcOer arulmlze ,ırdller. "- Hazreti Meryeme ye· 
Yat.itmclasa llÇl'&dım, inci ıer- min ediniz ki hepıl bundan 

o/ Meran 
MtlTERQMI 

S. B. ~ ...... G • 
~'ltte eçen •ene BOytıka.Zada ele lcaybettim; felAketlmden 

Seferberlikte Permenikof • 
taki arazimize çekildik. Zirai 
haliyetler , av , panıumanlar 
" mlltalea; ıeceleyin kar Oı· 
Hinde bllyllk ateşler ve at gll· 

zabit oldutu baldo, auem ft 
ben, fena bir muameleye + 
ramadık, halbuki' biru Memt.. 

~ı elcLm " ıobaDUI ibarettir. 
"Yemin ettim. 

killeri itin• attım. Annemin "- Şimdi bana btlttın mil-

"" ~i ~ldQ. Ailemden otu ktka •ticnCA.wn yok, bu cid· 
) ~Yi 11 kaybettim, hatta elen &yle hakiki bko Qlefple 
~d•kıbelli eden tabiatin ld, arkadatlanmın relakatleri• 

•yat ve ı.tlldlllml ne lmlmam ederek, .tr.ıfımda 

rültüleri. lbtilll hiçbir ıeyi de· 
iiıtirmedl. Aıkerler, trenlerin 

ptılan Uıtilnde, aalkım aalkım 
cepheden &eldiler. Tünelleri 

de, timdi lıtanbulda bulunllQ 
Ye evinde oturdutum prenı 
Samarlne, baldu:min diri diri 
ıömUldftiünU ve yeieninia 

" benim ,a.nklerlmlzl de 1 . i . t 1. dl . ! cevher erın ıı ea ım e nı.z 
prindn itfa• ıakladım. 1 "Ufak tefek rı:ıücevh~rler 

"- Anna Valintinoaa, de- ( Arkuı nr) 
Zabltı 1 ve bileziklrimlzl teslim ettim 

~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



MASONLAR 
Pek Muhterem 
Elindeki Kılıcı 

Derecesine 

Ostat, Refikin 
Kogar Ve 
Çıkardığını 

Başı Ozerine 
Onu Üstatlık 
Bildirir ... 

_________________________________ 36 ------------------------------~--
Şimdi sır ve rümuzlanmızın 

bir kısmını, ahlak ve inaani
yete muhabbet esasına istinat 
eden prensiplerimi:ü, insanlan 
ten•ir gayemizi öğrenmit ol
dunuz. Siz de bize iltihak 
etmek ve bu iflerimi:ıde bi· 

batı nzerine kılıcı kor ve: 
- Sanii izamı kAinat yar· 

dımcın olıun. 

Yeminlerin mukaddes ol
sun der. 

Ve refikı Oıtatlık derece
sine çıkardığına bildirir. Bu-

nun üzerine kilrsllden ıner, 

refika kordonlannı takar. Ve 
kordonu taşıdığı mütdetçe t ... 
mlz olmasa lhım geldijial 
ı6yler. Ona Oatathk ftaret •• 
parulalannı 6ğretir. 

Arka•• Yar 

zimle birlikte fedaklrane ça
lıfmak ister misiniz? ~--------------------------------------------

Refik - Evet. 
- Teşrifatçı birader, refiki 

kllraUnlln ayağına g6tUrilnllz. 
Akasya dahnı elinden ayırma
vınız. 

- Refik birader, maaonlu
ia kabul edildiğiniz zaman 
teahbUt ettiğiniz 9eyleri yap
ınız mı? 

Refik - Evet. 

- Refik olduğunuz j(ln
denberi kafanızdan batıl flkir
•eri bıkarmıya çahıtınız mı? 

Refik - Milmklln oldup 
kadar. 

- Herhangi bir ldmaey• 
karşı kalbinizde ufak bir ki
niniz varsa onu derhal terket
meyi vadeder misiniz? 

- Vadederim. 

- Öyle ise di• çoktmlbı 
•e elinizi akasyaya koyarak 
benimle birlikte yemininizi 
tekrar ediniz. 

- Sanii izamı klinat buzu· 
runda ve benin işiten muhte
rem llstatlarm huzurunda Ma· 
ıon prensiplerini tatbik edece
j'imi taahhüt ederim. 

Pek muhterem Ustat refilan 

Afyoncular .. 
Müşavir Olarak Konfe
ransa Murahhas Gön

dermek istiyorlar 

Ankara, 8 (H. M.)- Afyoa 
tabrikacılan, mayısta Anupa· 
da toplanacak olan beynelml· 

f. lel afyon kongresine mllfavir 
olarak afyonculanmızın r6a· 
derilmesini iıtemektedirler. 

Sıhhiye Vekili Refik B. bu 
teklifi kabul etmiftir. Afyoa 
mtırekkebab fnhiıan mesele
ılne gelince, mevcut üç fab· 
rikadan ikisinin 1ermayeainia 
,Ozde elli biri TOrk aermaye
aidir. Bu fabrikalann inhiau 
pklinden mUteuir olmama· 
lan için morfin imal " ih· 

..ı rac:uua devletin de biueai olaa 
bir imtiyazh şirkete verilme• 
ai ve bu şirkete fabrikala· 
nn da dahil olmuı kuvvetle 
muhtemeldir. Fabrikacıların da 
bu noktal nazarda olduktan 
aöylenmektedir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sögligelim •.. 

----------·--------------------------------------Bize b~ re1\a l'laderlrMals, Taltl
atfald •• .-,Hy.WJtrta. Fakat ..... 
dertlecek r .. ı. tablt peac1a pkanlmaJI 
llz.amdır ki mllteh .. 11unna, mltaleuıa· 
da hataya dlltmeala. 

• Tablatlerinl atreaaela Is•• ltlse 
remlm ılnderea bir kıaa• karllerl•t. 
... lduncla .et .................. ..., 

"qatıya )'&uyOnDI 

• Ankaratla 11. Rt11ll B11g. 
Hauu •e lnti· 
zamper Ye rdlr. 
Kendine ebem· 
miyet Yerilme· 
muini, llkayt 
kabnmusm g. 
temez, benlifi
Di mndafuda 
kıakançveaaa
bidir. Şıklıj1 
aever, iyi p. 

yinmiye itina eder hayali ve 
heyecan vencı mevzularla 
alakadar olur. E1rarenıiz ve 
meçhul ıeylere kartı mllt•· 
cessistir. Sevgiy• zafı vardır. .. 

Kadıkögünde hir lcariimlzı 
( F otofrafnua duclal ideal yor) 

Zeki ve mUtetebbi8tir. Menfaat 
yollarını bilir, aokulur •• laer
keale çabuk ahbap olur, sami
miyet göıterir Ye itlerinin ı&
rülmesini temin eder. Kararla· 
nnda seridir icabmcla ayal 
allratle tebdıl eder. LlllbaM 
sözleri batma.. S8atl •• pkhta 
da ihmal etmes. .. 

Kızıltoprtıld.n 6ir Hanı111 
kari imiz: 

(Fotoırrafınıa derclal l•teal•__, 

Ağır hqlı " habrflaubr. 
Muhit Ye muhatabıaı idare 
etmesini bilir. Tepib bpl
maz ve bir iti •nl•macha 
yapmaa. Tahakldlme talaaımdl 
edemez, daha ziyade tabak· 1 
knm etmek iater. Samimi + 

1 
lence ve içtimalan İb•al et
meı, yiyecek, içecekte •• ev 
idaresinde mUtkDlpesenttir. 
.Nadiren kızar ve net'eıini zayi 
eder fakat iiltiran de•amh 
olur, dostluğunu zayi edea
lere kar11 aamimiyotl a•det 
etmez. Camertliii ve ikram 
etmeaini sever, rikkati da...t 
edecek buıulyetlerhae dair 
dertleflllektea •• mlanma 
izharından endlte ıder. T~ 
gözltiltıktea ve kibarbktaa YI 

ibtipmlı bfr hayattan hazzeder. 

V edd IMg: lyt bir çoaak· 
tar • Nuilıat
lerle kolaylalda 
lyilite HYJs• 
edilebilir. Cl
mertliti •••er, 
İntİZUD kuyu• 
datlle daha 
fazla alakadar 
olmuı liıım· 
dır. ZekbtQdaa 
•• iyiliklere 
olaa kabillye

tindea iatlfade edilmeıl teıaea• 
Dl oluıuu. 

• 
Halil Fal/c H6% Oddı n 

matrurdur. Ça
buk alınır Ye 
izzeti nefia me
aelul yapar 
•e derece.ine 
g&-o mukabele 
eder. tiddet 
g&aterir. H&r-
riyetiıal takyit 
edid ft arıu· 
lanna mani 
olucu uıulleri ihmal eder. 1'&· 
dm muailinde kıakanç 'N dil· 
te ... ıpbo-. Medih ve temeddG· 

he kUfl zala •ardır. .. 
B•rhn C"lt.lt "-' Mut .. 

tecliJ Ye dik
katlidir. .. ... 
featlerial mld· 
riktlr, fayda· 
..... ylerle ali· 
kadar olmak 
iatemez. Sokul· 

ıaa ve ıh'ıi• 
deifldlr. u..ı 

laaridade ça· 
lıtmaz, maay· 

yeo iflercle muvaffak olar . 
Gurunmu reacide ecleal .... 
karta ml1amaha edemez. .. ........... 
.. + .. •-- ..,... ınlldfi' .... .............. ~ ...... ... ................................. 
llr-'-·•t.tetrallhrWıttfar e•Hels
ttr. • huata •ln..tlıı el•alan•• ltea ....... 

Tarihi Tefrika No. 82 Yazan: A dGs lfleyfp duruyordu. Nede 
oln TOrkler A.YrUpahlardaa d ... 
senıte ve daha ka•Yetll tcll. P• 
kat aadraumıa dlra1etl de kola1 
kola1 bulunur .. ,ıerden dtilldl. 
Padltahı• taarrwsundtan bip tirli 
alyuet oyunlarll• aialedljl para• 
luı lmnetll bir doaanma k ... 

OLUÇ ALI aııs 
Kılıç Ali Pqanın Habı alan 

Herifler f neltahtt deki w.U· 
l>lyetler terefiae ı•c• ıhdGı 
fUap muaaı b ... ndu ayni~ 
rorlarmıfo V enetlUdU.r, lapa. 
yollar dv11p cHnlHmedea .ı,.. 

fetlw Hriyoılarmıt• 
HaJbuld bu al1r nıatf6bly• .. 

tH biç yllmıyan aaclrua• ~ 
yeni ı•miler yaptarmakla ... ,~ 
cll. Tera•• teaıAlaları , ... .... 

malt için harcı7ordu. HalbuW 
Veaedlklll• .. l.puyollar mete-
Ulub kaJ•tlardı, he• de aatdaa 
Hldu ç1rpbldanaa •tl•nceler .. 
Wtlrlrorlarda. 

POSTA 

Kaçakçılık 

Oç Ayda Nekadu 
qya Yakalandı? 

Ankara. 7 (Huaual) - G .. 
çen tqrialenel, t9f1'İDiaul, 
klnunuevvel aylarında 55 Ti· 
llyette yapılan kaçakçılak 
vak'alarının h81..... Dahiliye 
vekileti tarafından hazırlan· 
mııbr. Bu hadiselerin failleri· 
Din yilzde dokaan sekizi yaka
lanm11t adliyeye tevdi edilmif
lerdir. 

Bu iç ay içinde Beyazat. 
Aluaray 'rillyetlerinde kaçak
çıbk olmamıtbr. 

Mtlaadere edllea ..,.. •• 
Hirenin c:IDI •e miktarlanm 
JUIJ01'1W 

Slıara klğdı (56718616) 
adet, Cibre ( 32961 ) kilo, 
Kopya klidı (13253) adet, 
Frenk aigarua (7 44) paket, 
lakambil kltdı (315) deate, 
Gu (2400) kilo, Nohut (130) 
kilo, Fuulye (100) kilo, Pek· 
mez ( 111) kilo, Sadeyaj' (32) 
kilo, ipekli eıya (752) kilo, 
YDnll etya (461) kilo, ipekli 
örtO ( 1 11) adet, ipekli kumq 
( 15) top, Ceket yelek (678) 
kilo, Muhtelif eşya (4038) kilo 
Albn yiizilk ( 1 1) adet, Çak
mak lafı (2164) adet, Tatla 
(12400) kilo, Şarap (1882) 

kilo, Anasoa (300) kilo, E.. 
rar (1302) pm. lapirto (2) 

kilo, Şeker (6856) kilo, But
day (250) kilo, Üzllm (179) 
kilo, ltde (140) kilo, Kına (~ 
kilo, Pamuklu eşya (78) kilo, 
Çorap (15) çift, Ayakkabı (17) 
çift. Çorap (23) kilo, Boyun• 
bağı (14) adet, Mecidiye (128) 
adet, Kibrit (7 469) kutu, Ke-
reste (3660) adet, Rakı (1268) 
kilo, imbik, (39) adet, Kömtlr 

(2038) kilo, Kokain (1) ıite. 
Benzin (31) kilo, Hurma (432) 
kilo, Arpa ( 17 5) kilo, Pirinç 
(230) kilo, Sabun (61) kilo, 
Kahve (55) kilo, Tuz (2279) 
kilo, Kefiye (97) adet, Zırnık 
(76) kilo, Çakmak (24) adet. 
Altın (42) killo, HayYu (476) 
adet, Kibrit (29) kutu, Tllfek 
(7) adet, Dinamit fitili (2) 
metre, Barut ( 1 17) ıram, Erik 
( 124) kilo, Dinamit (22) adet. 
Havan (24) adet, Fitek (Mı) 
adet. Bıçak (17) adet. 

Sinemalar 
--·-------------------------------------------

Bu alqam 

ARTİSTiK 
SINEMASINDA 

Eğlence Köprüsü 
pheserinin ilk iraeal 

heyeti temailiyeai bqında : 
JAK OAKIE Ye POLL Y 
W ALRER en bnynk ainema HITTH 

DECK temqaıı 

ilaveten : ViDA DE NOCHE: 
FORnJNIO BONANOVA 
tarafından lepanyolca tagamd 

edilen Skeç ( itidilmemit ) 
Tel: B. O. 2851 

Yana alqam A S R 1 ainemada ilk defa olarak 

KiBAR A-PAŞ 
nyahut aaaludeUktea çıkmıı •• ••,luuıelerle Hfahathaneler .ı .. "1' 

olmuı aıd •• kibar bir zahll nıUe .. ır •• dramatik hayati. 

ŞiMDİYE EMSALi GOROLMEMlŞ DERECEDE 
FEVKALADE BiR ESERDiR . 

LA JANA' nın culp letafetl, bO,Uk bir un'atklr olaa wıuıııJ' 
DIETERLE'afa kalblne tealr ediyor. 

Bu film baştan sonuna kadar Hoş, Merakaver ve Hcyecantıdıt 
Perde araların<la 7.Pngin varyete numaraları 

Türk - İngiliz 
Mahkemesinde 

. ( Bat tarafa 1 inci sayfada 1 
Halbuki mahkememiz için 

muteber olan usulü muhake
me nizamnamesinin ( 49) uncu 
maddeai 1arihtir. 

Bu nizamname, karar 
reiı tarafından, azami iki ay 
zarfında •• umumt bir celıe
de tefhim olunur: der. 

Ogün tarafımdan ıekiz da
•aya ait karar verilmiştir. 
Bu kararlar ıunlardır: 

t - Kiryakidiı isminde bir 
ruma ait Menindeki iki evin 
aabibine iadesi. 

2 - Dimitriyadiı nammaa· 
ki ldmeenla lsmirdeki e'rine 
ait ademi ıallbiyet karan 

3 - Llmbropoloaa ait Ed
remitte bir zeytinlik hakkında 
ademi aallblyet kararı. 

4 - Çanak kalede Madam 
T araıona ait k6ç6k eYİD iadeai 

Bu akşam 

kararı. ; 
5 - Ekmekciyanın Ad ,il, 

daki llç evinden birinin ~ 
sine, diğerleri hakkında • 
aalihiyet karan. .,,, 

6. 7.8 - Kirkor Kar•~ 
diğer iki kişinin emlaki t-'! 
kmda ademi salahiyet k• 

Tiyatro Ve Sinema/dl 

ALKAZAR - Haydut Şarkıtı 

ALEMDAR - Hayatı laa 
A S R 1 - MUcrlm (Katli) 
ARTiSTiK - Ef lence KöprUtl 

ETUV AL - C.s. mu~annlıl 
ELHAMRA - Dllnyanın eoau . ~ 
EKLER - Ywaaa tiyatro tı-r 
FRANSl2 - Yunan opereti , 
OLORYA - Aralanh kıs. (V.,,.,,. 
M A J 1 K - Çöl Cehennemi 

MELEK - DUnyanın ıonu 

MiLLi - Troyka 

FERAH - BUyllk mUaaaı.,.. 
OPERA - BUytllr Re1nt ..... 
$1K - Müttehem kallotl" 
HiLAL - Yalan .,_ıl 
HALI - {ÔtkOdar) ~ 

ELHAMRA ve . 
SiNEMALARINDA 

LEXELL KUYRUKLU YILDIZI 
KOllll ARZA TEMAS VE -DUNYANIN SONU'nu 

intaç eclecektlr. Beteriyet tarllahMıle y.srhe olan it• tematada hazır bulunmak Ilı.,. 
yerlerfntd eneldeo temi• ediniz. 

ilkbahara kaclar Veaecllk, 
Malta •• lepan1ol clonanmala• 
nadan daha bOyilk bir filo kur
mamu lbımda. Bunun için ele 
yOı elli kadirıa, birçok kalyen 
yaptırmayı taaarlamıtbk. 

Bir fGn Sokollunu• hu.suruna 
çıkmıttım. Koca vedr benim aır• 
bmı okfadı .,. tatlı aeall• tunları 
a3yleclh 

- Kaptan P8fa, p,.a wln 
V eudik balyoıu U. koa .. u• 
rorcluk. Bu pllt bardr lrlffr, ._ 

Fiatlarda sammiyat yoktur • 

matfGbtyetten aonra bizim k ... 
dlainden aman dlllyecetlmlıl, 

eline etetine aarıhp ayaklarına 

kapanacajımısı aanar durur•Ufo 
Huzurumda bir ıarip konuımıya 
batfaclı. Hiç renıiml bozmadan 
bu herife dedtm ili: 

.. - Hadlael aLlrade!t ıonra 

ceaaretlmiala biç lloıulmadıtmı 

.~JrCly.oraual Uldn alsin ıayiab
nıda bizim uylatuaıı arumdakl 
fark ;ok mGWm4lr. Sl:dm bir 
luralhk, Wr a8 kaPe>ltlu. Y..a 

~ 
blr kolunUE keeUcll. -;::. ı 
donanmamız telef oldu· J 
kahmtı brq edilcll. l"'J 

Keallen kol. yerlll• .ı "'I' 
Velikfn brat olan .. kd.ıt' 
kalmaz, daha dik •• ~ 
çıkar, " 1.,t ~ 

Sokollunun bu ~~. ~ 
mutetti. Bu manah e•~,#' 
na şairleri bile bulup • ş';ıilf ;#' 
41. Ruhaat alarak fU ' , 
lecllıa ı ; 

(Al~ 
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1111 KAN DAL O AS 1 1111 TOMBALA 
Müsabakamız 

DON 
ÇEKtl.EN 

BIKAYI 
koltuk Kapısının Önünde Duran 
Arabadan inenler Kimlerdi? •• 

Bu Sütunda Hergün 
Nakili: S.rwr lkdi 

NUM_•••• .. ., 

MACERA DÜŞKÜNÜ 
Yazan ı Ziya Şakir 6 9 Takip edilmenin eb-miyeb HalcJa Mah/azdal' -121-

~(V eliniırıet) lerinin her laare- niı bir ıea, tatlı bir FraalllOa Jbl• al dlliyecekti? Yaz bin- yok. 8Dttln kadınlana peşine 
1'0 dtlfünceainl (ilhama 

~ati) ye atfetmekle geçinen 
-. Qcfealnı aadıka ) ; derhal 

ile ona hitap etti: lvce kanlı •aceralan, Ana- clllflllllr. lt takip eden adamda. 
- Buyurunuz M6ıya Joriı.. rnpada dillere dutu olaa Zelara bunu iyi u1amıf. KO-

~Yretlerini (mObarek ve 
._ kalbi tahaneDİn rikkat 
~ IDerhaıneti) ile tefıir eder• 

Z.ta pbane bizzat lizinle ti- O {Kızıl nJtu) bakala. ODQ tik bir emaf laa, kiçlk bir 
rütmek iıtivor.. 64 .. ADur kanm, ldçük bir be-

, IWdkaten affedecek midi? Jia, lrlcllr bir y1z, kaçidr bir 
Joria titredi. lfittitl a8zlen y oba llinat lımunmda eti.. n.p .ahlbl olan bu kadın, 

~ ._, hakikati gören •• mu

.;,:• edenler de 16yle 

inanmamak iatedi. Daha dtla rini pokma lokma kutirerq . ltlyllldUk t.tiyor. 
hayatına kaıtettijl o koca ) d Daima aokakta aezen ve 

1 H tl k k ( yamyam cinain en olq • 
au tan ami e •rt• artıya erkeklere daima iftah Yeren 

Uyorlardı: 

1..~._ Af; bir bOkümdaran lıak· 
~· Eter bu btıyDk cinayet 
-.rıa41an dotruya keneli talı· 
:: Yapılıp ta baıkalan ban
'at&teeuir olmaaaydı, ba
lıl, tea bu hareket, emaalıfs 

aaııf ıeJecekti? (Harematfan) Da IDl Jedfre. ... Nlua .... ta. ..... '7-L- 6-1.1- ..uu&&ıl -~ 
O ---• Midi? ....... ............... -. --.. ---· ......... 

DUll a6derin• ...... ..- bir..,.... lait eder, filim-
~b==.b•:l~e_:ed=e=ce=k=··:__~O.~d=aa::.....:n=•~----------~(Ar..:...k_u~ı~yu~)--.:=::::::=::::::::::::::::::::ı ıvc1e •d~ ~bl b• •rıl-

Müntehibi Sani intihabına Bugün Her Yerde Başlandı 

H. Fırkası Tarafından Namzetlik
leri Konulan Kimselere Ait Listenin 
Bir Kısmını Da Bugün Neşrediyoruz 

llecabet olurdu. Fakat 
~ terki bayat eden o 11a•al· 

~Ya o aa•allıların arkasında 
lı.t dallar Ye 6kı&ı yawu

...;·· Bunlann laakkını kim 
~~ek... Bunlann borcunu, 

~ hak borcunu.. Kanun 

;;::u .. Adalet borcuau kim Bu Sabah ıebrin her tanfmda olduju ıibl memleket dab:Uade de meb'u intihabı ft'lea 
k?... bqlamlf, muhtelif mıntakalara konulan ADdıklara mGntebibı aaniler için n7 atılmaya 

Jca. • ltqlanmıfbr. bd sGndeoberi labnlerini aeıre bqladıtımıı aılntebibl ...U aamsetlerbaia bir 
..._, unuaaninin ıotuk Ye ka· laaım Jiatnl de qatıdadan 
~le bir alqamidi. Y ıldaa 
t'111ıın (koltuk kapaaı) a11an- Kasımpa'a • Dolapdera 
L dllran kapalı bir arabadan Bahriye matbauı mlcllrl RI· 

'
~ ldtl indi. Bunlar, lıavagaz- fat, Bahriye binbqılıtuadan ml

t.kaOt Tevfik, Zabıtal belecllye 
... il ratip •e titrek ziyalan in al 
~t-..ı muavinlerinden o.maa, t ye 

. ..._ aıabeyn dairesine doj- blobaıalıtmdan mltekalt Sabri, 
~ ._izce yOrOrlerken, kapıya Sl•ortaeı Melih, Bahriye blnb• 
... ~ tafekçiler tarafından 11lıtından mGtekalt Aptl, MGtekalt 

JGzbatıAbmet Necmettin, Mtıte-
..__~ Hamide bir kart g&g. kalt kltip yllabqı Nuıt&fa Nee-
.,.._ltti. mettln, ilk mektep muallimi Ha· 

&..ıtaa Hamit, kartt eline ... Tahaln, l.t. Tay. C. auha· 
' lı fif dJ Hbeclsl Muhittin, Tel.raf memu• 
'- ti laman a ç• ~a~ larandu Mu .. Kazım, Tel•la a.. 
w_._ .tredi. Nasıl, nuı u ta•yon memarlanndan Hayri, 111-
()-.&a karp karş.ya ıelecekti? • tekalt komHr Hul6•l, A•babl 
'ftt. •da.rn ki ; onun cihana hay- emllkten Aptullh Zeki, DeDls •il lllehabet Yeren ıevket amele .. ndıtı naaedan Mublttla, 
" ' . • • Bahriye yQzbqı mGtekaJdl Meh
~--larnebni lıtibfaf etmıt••• met Ali, TGccu Haıaa Tahtla, 
llııııı.L _ )'Uz binlerce askerine Ye ıt.ldtehir mahallHl mahtarı Ha• 
~aza kuvvetlerine biç Salih, Bahriye matbauında mh-
~IDiyet Yermiyerek onu tahdem Htlınl, Haeı HlareY ... 
rıı...._ bir karatavuk aYlar gibi l inci mubtan &Gleymaa, Turu 
l.-.,_ d , ecaaneal •ahlbl Vl•ıf, Mltekalt 
~ lflrmiye cDr •t ııs.- kaymakam Natl, hk •ektep mG-
A .. _ ~ · dOrG Adil, Tahliye mltulahldl 

..,_ ~ timdi onunla kar11 kar- Zeki, KerHte taccuı Ahmet, 
-- leldilderi zaman heyecan Manifaturacı Hatim, Şekerci Halli, 
w_ lıaGvazeaeainl zaptedeblle- Merkez ecaane.l Hhlbl MGenet, 
L:'- .illi ld"? H k 6r0n k Bahriye kltiplltlnden mOtekalt 
~iiİ 1 er eae ıı m~ Sin,,.. Umaa memurlutundan 
~ fibi b"' kdama da mOtekalt Fehmi, Darıca slmento 
~ bir Yakar Ye heybet fabrikua mGdOrO Slleyman, Milli 
~ iye kadir olabilecek ıoflSr mektebi mOdGrG Mehmet 

• Ali, BaJu.lye blnbatalafaadan •i-
L.._~ Hamit; ba dllfllnce- tıekalt Nuri, Bahriye blnbqahtın-
~ alb da L nl d- mltekalt.c.Sulbl, Bahrl]e rok-
~ n aeyeca anm lam• müdGrlOtflndea mGtekaJt 
'-dtt ek ve la.U tabiiye Sabri, Milliyet raaetl tahrir ml
't ~ek için bir taraftan dilrü Etem lz&et, Doktor Feyal 
~~ içer " bir taraftan da Ahmet, lthallt l'ilmrGtG mani
~=" J&Ya ezlnlrken 6teki felto memuru Sadık, idman ku
L ~ d• 1 

g • • IObl umumi kaptaaa Nuri, lık 
~ bir mabeyn d.aireıın~n mektep mOdilrlerlnden Zihni, 
9',ıt d 0 cl&a1nda denn derın MGtekait bahriye blnbat .. ı Klınm, 

llıllnOyordu: Kadı M~hmet Ef. mahalletl bl-
'E1cıert aaraylar, katillerin, rincl muhtarı Şevket, De:::afs mu-

htlen11 d · I bir ba1ebHlnde katip Zihni. Mualllm a.ma ca!l ı 
L , taidlr . Remsi, Doktor CelAI, Camllkebir 
""'~• • Acaba tımdl ıu birinci muht•n Kemal, Kabumal 
~~ •çılarak cellAt Ozerime Bekir, Sandalcılar idare memuru 
~ .._ elıniyecek mi ?.. Belkl Sabri, Şekerci HaHn, Ticaretle 
l. - hlr kılıç, bir darbede metrul Billl, Avukat Sami, A;u-
l:'f•lllı le kat HuJQ•I, MuhHebel huıuııye 
""t kQı 0

P•ra-:ak, ihtimal ki; mGfettlfi Naim, Y ahyakihya ma
--~ llfır ipi boynuma dola- ballHI ikinci muhtarı Mahmut, 
!\b ."'e •onra kanlı ceaedim ŞoflSr mektebi muhHebe memuru 
ll~Q"ıı bir ÇUYala konularak Fehmi, Denli fabrikaları muha
~~'•tıın derinlik) • d .. _ .ebe kltlbl Ragıp, Liman tirke• 
.;~•blıp erme og tinde memur Cavit, Elktrik tlr· 
~cleııb atılacak. keti fen memurlarından Ekrem, 

ire kapı açald, mu- TOtün lnhlHr ldareainde memur 

Lkerl1a, GGmrlk lcomlayoncuaa 
Paruk, Elektrik flrketl m .. ur
luıadan Lom'I, Dam•a ••tltauı 
•emurlaraadan Mahir, Oamaala 
IMuıkuı tahrlrab ecnebiye mG· 
41ra Münir Nigar, · Sotuk hava 
4epo•u memuru Nuri, Süruri 
mahallHI muhtarı Mehmet Ali. 
Kaptan mahallHlnde tOccar Mu
m, K,ptan mahalle.inde birinci 
muhtar Oaman, Poıta Ye telpaf 
memurlarından Nida, SeyrlHfaln 
lclar..ı cerra!u Atu-. zm- tle
Mrl Mehmet, Bahriye mGtekalcll 
Jlanm, Arabaealar idare •emuru 
Bekir, Bahriye leHum ••INl
nnda memur lbrahlm, Bahriye 
~lnbaııhfmdan mltekait Hldar•t, 
Telıuf memurlarından HGMyln, 
Tra•••y kontrol memuru Meh
••t Ali, Mllllyet 1'a&ete1inde 
mGrettlp leaal, Galatuara7 llıe· 
llade mutemet Khua iL " 
lı.ndll.,. 

Beyoğlu 
Cebelibereket meb'a•a Sabri, 

Belediye mlfettltlerinden Mu.a 
HtlHO, Galata 1olcu .. ıonu mu· 
.,.ne memura Slren-a, Etfaly• 
mGdGrG lbun, Doktor Bahaettla 
LltfG, TütQn lnhi•arında memur 
Abdullah Mazhar, A..mahm .. çit 
muhtarı Faik, Ticaret •• Zahire 
lton&11 heyeti idare ua1aadan 
Habip ı. Ziya, Galata yolcu H• 
lonu muayene memuru Refet. lı
tanbul umumi mecllıl aza•ından 
Yu•uf zı,a, ncaret bouaıı TH• 

Deelan l ... .ıı Hakka, A•mahmeıçlt 
•ahallHl lldncl muhtarı Harun, 
tloktor Allettin Doktor Aziz Ak
ret, Beyotlu Noteri Salihattin, 
Beyotlu belecliy .. i muha•ebe mü
meyyid Mazhar, Kamerhatun 
muhtarı Hu16ıi, Maliye memurla• 
randan Ahmet Hamdi, Tlcuet " 
Zahire bonuı milfottifl l•mall 
Hakla, Doktor Süreyya Kadri, 
Emrua zflhrevlye hHtaneu 1er

tablbl Naci, Ka•ımpaf8 detirmenl 
mldQrG O•man Süavl, Mütekai• 
dini a•keriyeden Vehap, Gülbabçe 
ırazlnoıu Hhlbl Harun, Francelicı 
Hllıeyln Avni, Tüccar ve emlilr. 
ıahibi Nazif Kiz.ım, Şehremaneti 

ıabık muavini Abdilrrezak Şükrü, 
avukat H61amettin Ahmet, Ci· 
hanrirde Vefalı Galip pafa, Ma
liye heyeti teftitiye müdürü .abıkt 
Kium, Mülekaidinden (Cihanrir
de) Galip, Cihangir muhtarı Ce· 
mal, Müskirat inhi1arı klBlm amiri 
Ahmet Aıih, Şehit ' Muhtarbey 
mahalle1i muhtarı Ali Riza, Ec-

uca Ali Ha1clar, TaU... aaltık 
mO.tapn Safa, aı.a ... ,. ... 
ball..ı muhtan Ahmet, Dartifl. 
ama mlderri•lerlnden lallb M .. 
rat, S.yotlu belediye tubetl ta· 
••kkuk memuru Nlyad, Um&D 
tfrketi ••murlanndu Fuıl. it 
Bankaıı mGdGrG Muammer, Do~ 
tor, Hakkı Cenap, AYakat M•· 
tala Enver, Dar~lfilnun mOderrt.
lerlnCI• Yuaul Şvlf, A•ukat .S.. 
W..ttia atlaJr. AYllkat IWdd 
Hikmet, Polb albaa pı.. Mt
•emuru bin, Elektrik fb'ketla
tle •••u l.maU Safa, Hanl'ul 
•utı mlfettlfl Rafla Aldf, Ayu-
pqada Ali Selman, Dit tabibi 
(l.tlklil eaddHi) Galip Aptl, M•· 
alllm MGeahlt, l.t. Umumi meollal 
a&uanclan Neelp, Belediye bekim 
( Tulabaıa 114 ) İımall Aptl, it 
bankuı memurlarındu Mehmet 
Etref, Kamer hatun mahalleal 
•ahtarı Alamet Hüınl, &.rotla 
beledi,. muhuebetıinde Allettt., 
Galataıaray llMal fmaalllmlerla• 
elen Celil, Kalyoaca muhtarı 
Mehmet Refik, Galata•aray lbeıl 
mOdQrQ Fethi l.mall, Beyotlu 
&Gkür hutaneıinde ecnca Maıta• 
fa Haaadl, Zahire borıua amaml 
kltlbl Nlzamettin AH, Beyoflu 
d3rdüneG Noter (l.tfklal oaclde•I) 
Mlthat Cemal, Beyotlu belediye 
memurlarından Adnaa, Doktor 
(Kalyoncu cadde•I) SOkGtl, Dok
tor (Hamalbqı caddeai) Ali Mu
har, Seyahat ac .. tuı mldClril 
Hayri, Şahkulu mahallHl muhtan 
Atq Rıfat, lıt. belediye mGfettlı
luinden Cemil, Liman flrk~tl 
umum müdürü Hamdi, Sabık teh· 
reminlerinden T eriik, Belediye 
mGfettlılerlnden Ali YHer, Ha
aekl hutane.l opuat8rl Ahmet 
Fahri, Sabık belediye au11adan 
Hikmet PC'8t Ticuet oduı Hl.t 
~itbat (Nemli sade), ünaf cemi
yetleri murakıbı Ferit. Beyotlu 
kaymakamı Sedat, MG•klrat bat· 
katiplerinden Etref, Avukat LI. 
tirketi hukuk müşaviri EHt Ki· 
tiboilu, lst. Umumi meclisi aza
ıandan Hamdi, Gazi Ayintap 
meb'u•u Kılıç Ali, Tüccardan 
Efrcf, Ticaret odası m.:amelit 
müdürQ Tiip Servet, Şark •İforta 
müdürlerinden Arif, Mfit\!kait 
baytar müdün1 Cafer Beyler. 

Hasköy 
Sabık meclill vilayet aza•ın· 

HIL 
Baıttn• kadar Zelıruun pe

flae dl.ten erkekleria ıoğu 
ean 11kıcı, .tnir ıeylerdf. Gn. 
..ı dellkublar, Drif adamlar 
aende? Banlar aerede yqar
lar? 

Zehra hep yazlerce, binler· 
••• kel, k6r, topal, titko, 
•eremli, kemik lautalıklı, ııı
ka, alo, mlltereddl, ıinirll 
adamlara t.adtıf ediyordu. 
Hep .cdadımn içki •e 
"'ah•t tlnalalannı çekea, 
ct.tı.t ponumllft f6zleri 
u ,Orllr, dltleri bozuk, tırnak
lan pia adamlar. Zebra pyrl 
lbtl7arl cta,lba&yordu ki bu 
berlfter aoyunurken ortaya çı
kacak manzara bir fellket• 
Hbep olabWr. 

Zehra ,Onden gine nlSru
tealye tutulmıya baılad.ı. Ken· 
dlDI aamulu kalmıya o derece 
mabk6m ı&ilyorclu ki yqa· 
••nm tadım anlama oldu ve 
llııllaDJara ka.rp kabalqb. 

Bir rtm. bir maj'uan•n ca
aeklnı GnGade duruyorda. 
llanld.ıyu bir ıeı, ona, arka
llDClan t,:, iltifat yolladı. 
l.bra .ley aJey ılzlerle ba· 
,... pYirdl .,.. 2jn açık 

Dldı. 
Aman a&alum, lıu Ja ld~9l? 

.., multakk11k, l.tanbula re~ 

.. nema artlatidir. lıace mun 

Wr boyu, sayıl" man.h bir 
,.., kalıa ..,. :seçb, ..-ı 
Wır .,... Y•· Kun, tızmı. luY
nk eller •. 

Kim ba? Kim br? Moj·,Jd
..m. Con Barimoru11, merhum 
Valantinonun, Dugl.u •• Duglu. 
Ne -., daha bilmum ld.aia 
karcleti mi? 

lSukadar harekst.idik ft 

bapet, erkete cuaret Yerdi. 

Hatta Zehra11111 b:ılif(~ ko.. 
luna girmlt Ye o .. u bir pkıta
cıda çay içmiye bile davet 
etmifti. Zayıf ltfrazlvının ne 
la!lkmü kalır? Kal'fl İlal'flya ça} 
ipdy• bqlawlar. Umonha 

4aa Mu•tafa Faik, TGccar lımall, 
Tlccar N11rettlııa, A.kerl mGte
kaltlerlndeo AYnl, Aıkerl mGte
kaitleranden Ha•u, Maliye me
murlanadan Ziya, Mallye memur
lannda:s Recat, Emllk komiıyon
eun Adal, latanbul umumi 
mecliıl HAiından Ahnutt (Kara 
Muatafa Z.) , He yvan borıaıı M. I. 
reisi Ali Rıdvan, Il.emurinl mali
yeden Yusuf, Devlet mdbaa.a 
mı..haaebeciai B:ıhatt:n, G6mrük 
memurlarınd"n Na:ıH, Sevri•cfa
lnde kontrol Yusuf, Mezbaha 
muhasebedsi fhs:ın, Belediye çıtrfı 
memurlarıntlan N:ı:ı, Bcyuıt be
lediyesi memurlarından Nurettin, 
Meynhotta tüccar A~a, Doyç 

ç.ay, üç puta.. Kendini ... 
ıencin kar,...nda aenemJemit 
buluyor Ye Seylin yaprajl, b• 
f1Da bir içki ıibi YUl'UJOI'. 

He11ey clanüyor. la.mi _. 
ve fU cevabı aldı: 

- Şadan Fahri. 
Şadan! amn ne flzel W... 

Ne edebi... Zehra bu iaml 
Halit Ziyada mı, Saffeti Ziy .. 
da mı okumuıtu? 

Yolma Fılrretin filrlerhule 
mi? Ama. •• tatlı, ne lribarl 
itte Zelara artık tahayyll ettl
ii qk maceruımn kahramam
m balmUftu. 

Ert..ı rlbı buluımak için 
16deıtiler. 

Uykuuz pce, ertesi rftn• 
kadar beklemek aab1ruzhj'I, 
humma, Şaduı ••• 

Nihayet randevu saati geldi. 
buluıtular. 

Şadan Fahri, Zehrayı Bey· 
oğlundaki oduına gatOrmiyt 
karar (vermltti. Kadında hi9-
blr ltiru kuneti oJmadıiını 
hiuediyordu. 

Beyotlunda At• camiind., 
uld bir tq binanın tavan 
aruma çakmıya baılad.ılar. 
Zehra dlltftndl: "Belki benimle 
yaşamak için bu odayı muvak
katen tuttu, yoksa bu kibar 
çocuk bbU delil bnton baya· 
bnı burada geçiremez.,, 

Mutfak, kabine, yatak n 
miıaflr odaları vazifesini ayni 
ıamanda g6ren, havasız, basıla 
tavanlı, karanlık bir tavu 
aruına pdifer. Şadan Fahri 
eaki bir kanepe ~lSıterdi: 

- Oturunuz, dinleniniz, be11 
timdi gelirim r 

Diyerek biraz dışan çıktı. 
Zebra ayata kalktı n 

bİT masanın llıtOnde gözttne 
ilifen mektup zarfım okudu ı 

Posta mi1wzzilerind• 
Şadan Ftıhri Efendig•: 

Gazlerine inanamadı .,. 
ş.dan içeri per airmeı aorch. 

- Siz ne it yapanınız ? 
Şadan aafiyuae cevap vercı. 
- Poaia mnvezziiyim! 
Zehra 8elinl çıkarmadı. 

Poıt• mllvezzileri bile ıinema 
artiatlerİ!!e bcnzemiye bqla
clılar ha?. Ve biraz sonra, ak
h~ birden bire gelmiı aiW 
acele bir it büane ederek " 
yaland:ın bir randevu daha 
vererek k•dini aokap <' a 
atb. 

Yalım kalan Şadn Ef ... 
.. mmklr mealeğinfn, bir k .. 
dım evinde nekadar ağlattatmr 
618nci:ye kadar bilmedL 

Oryant Bank memurlanndu 
Sait, Mubuebel hu•u•iye Ha..,ta 
Hüımn, SntlGce mahalleal lldaal 
muhtan Aptullah, MGtekalclla 
ukeriyeden Asml, Glmrlk .... 
roıularından Ada, Ka .. plar p 
keti heyeti uuından Nuri, n_. 
ret odası memurlarından Neeallt 
Mühendis Şitlide O•man VehW 
Bey Ye Efendiler. 

Arkuı...., 

OsKODAR 
HALE SiNEMASINDA 

ÇILGIN BAKİRE 
Mümeasilleri 

SOıi Vernon1 Jan Anjelo 
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Tasarruf ve iktısadı ~ 
seven vatandaşların 
nazarı dikkatine 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 

Bilecik Rakısı 
Türkiyenin en meşhur 

mergup rakısıdır 
ve 

Pazarlıkla Parabellom 
Mübayaası 

İstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Müdürlüğünden: 

l - Gümrük muhafaza memurları ıçın 9 M. M. çapında 
mflceddet 90-160 adet parabellom tabancası ahnacakbr. 

2 - Nümune ittihaz edilen mllhllrlll tabanca, Muhafaza 
mlldllriyetinde görülebilecektir. 

3 - Tasdikli ıartnameıi Müdüriyetten ahnacaktar. 

4 - Nümunesinin aynı olmak ıartila tabancası olanlarin •ar· 
tnamesini görerek ve %7,5 banka veya nakit muvakkat güven-

melerile beraber pazarlık glinü olarak tesbit edilen t t Nisan 
931 cumartesi gi}nü ıaat 14te Gümrük muhafaza müdüriyetinde 
haZ1r bulunmaları. 

öyükTayyar 
piyankosu 

3üncü keşide11nisan931 dedi 

BÜYÜK ikramiye 
100,000 LIRAD IR 
AYRICA: 40,000, 15,000, 
10,000, 8,000 Liralık ikramiye 
VE: 30,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

ADEMi iKTİDARA KARŞI 
GLANDOKRATIN 

Brown-

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler. Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENlPOSTANE KARŞISINDKI 

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

memnun kalacaksınız 
Proteatolar misli görülmemiJ bir süratle gider .• 

hisse sen edatı Kayıt 

ı LAN 
Vapur mücehhizi Naim, 

mazha ihtiyacatı hazırai ti~ 
cariyeyi nazarı itibara alarak 
tarifeyi yeniden tatbik ve İs
tanbul - 1ımir arasındaki haf· 
talık seri postasını ifa etmek 
maksadile lüks "ADNAN,, 
vapurunun 16 Nisan tarihin· 
den itibaren yeniden icrayi 

seyrüsefere başlıyacağını muhte 
rem müşterilerine arz ile kesbi 
şerof eyler. 

0 ADNAN,, vapuru her per· 
şembe günö saat 18 de Ga
lata rıhtımından ve her pazar 
günü saat 14 te lzmirden ha
reket edecektir. Seyyahat 
müddeti 20 saattir: 

İstanbul dördüudl icra memurlu
ğundan: Kadıköyilnde Oaman Ağa ma-

hallealnde (elyevm Hasan Paşa mahal
leai) Fııtıklı ıokağında allk 4 müker
rer cedit SS numaralı hane ile yene 

Kadıköyünde Cafer Ağa maballeainin 
atik Kel küpeci (küfeci) oğlu cedit 

lnönii .okağında (Sllreyya Paıa tlyat· 
rosu) clyari atik 21 cedit 15 numaralı 

hane, lran tebaasından Ebu Talip 
bin Abdlllmuttallp ohtel tasalTufunda 

olup Kuım ıı:ade lbrablm Efendiye 
olan borcundan dolayı ihale! evvellye· 

lerlnln icrası için otuz gOn müddetle 
mUııayedeye konulmuttur. Atik mlit, 
kerrer 4 cedit 55 numaralı hanreln 
hududu cepheıl ve aağ' tarah Fııtild: 
aokaii, aol tarah lrani Haci HUıe'yln 
Efendinin hane ve bahçetılt arkuı 

Mehmet zevceai Sarayla Hanımın bah
çeaUe mahtut lkl yGıı: kırk bir Al'flD 

murabbaında arr:ı:iden yUz kırk arıln 

nıurabbaı bina. mlltebakııl tiahçedır. 

Cephe kıamı cllvarı parm.alı.lıkh (demir) 
bahçeye çifte kanatla demir parm·aklıkh 

kapıdan a-lrilerek bahçenin çiçek ve 
aiaçlarmdan maaduının bulund~iu 
mahallin zemini çini ve iiatU kıİ ab , 
camekin zemini elvan çlnt a tre 
bahçeye methali bulunan ıcemlnl çini 
ma teferruat muntazam maltl:z: ocakh 
mutfak, 1ıokağa methall bulunan odun 
ve kömürlük ve iki kiler bir kıamında 

merm~r yalaklı musluğu bulunan diJrt 
aofa iki hail bir kıımından camit kapı 
lle diğerine a-eçUir yedi oda. aoukluklu 
ve duş mahalllnl muhtevi bir kurn&Jı 

ve kazanlı hamam, bir balkon bir 
dlltemealz çalı araaı ve aaireyi havi 
terkoa auyu tertlbatlle mücehhez dört 

bin Ura kıymetinde mühammen mil· 
ceddet hane derununda medyun 
aaklndir. 

Ve yine Kadıkiyllnde Cafer aia 
mahalleainde cedit lnönU aokağında 
atlk 21 cedit ıs numarala haricen 
klrtrlr hanenin huduhu. cepheııl tariki 
am. ı•i tarafı Küpecl oğlu (vereıeleri· 
nlnin cedit 17 numaralı anaıı aol tarafı 
Leonidenln haneıit arkaal Atanatın 

bahçe ve haneılJe mahd6t alettahmln 
iki yh yetmlt iki artan murabbaı ara· 
ziden yüz iki buçuk artm murabbaı 

lhane mlitebaklai arkada bahçedir. 
Mllttemlllh zemin katından maada 
clhannlima ile U~ kath olup Hmhu 
elvan çini dlSfeli d&rt koridor olup &e

min katındaki koridorun ıokaf a ve 
bahçeye methali •ardır. Merdiven altı 
b'r dolap ve bir odunluk Ud ldimUrHlk 
mualuk, taıh Uç hail zemini merıaer 
döıeli tek kurnab aobah hamam, maJtn 
ocaklı maa teferruat mutfak, bir kıı
mından diierine a-eçJUr camlı kapıh ve 
blrlal tahnlflnlt dlfert balkonlu yedi oda 
tavanlı clhaanUmayı ve alt pencereler 
(alt kat pencereleri) demir parmakhkb 
terkos ~e havaa-azl tertibatlı ve bahçede 
mıktar eşcarı miiamlre n ı•Jl'I mll•ml· 
reyi muhtevi altı hl• lira kıymeti mu
hamminelt mUceddet hane. Derununda 
Murteza Efendi maaile ikamet etmek· 
tedlr. 

Daha uyada nınlGmat almak lale• 
yenler 1927 • 9043 numaralı doayaaında 

muharrerdir. lıtlraya talip olanlar 
kıymett muhamminelerlnln yUzde onu 

nlabellnde pey akçesini latanbul icra 
dalreal veznealne teallm etmeleri ve 

11 • S ~ 931 tarihinde ıaat on dörtten 
on altıya kadar lhalal evvellyelerl icra 
kılınacağından mu,terllerln tarihi moz.· 
kQrda hazı.rbuluıunalarl Ulıı olunur. 

BALO MEVSiMi 1 VAPURLAR j 
Südo - Ro - No PERTEV -Ça-rşamba--~ 

•• • 
muzıç terden vikaye 

ıtriyat mağazalarında arayınız. 

Emlik Ve Eytam 
Bankasından: 

r.mvali gayri menkule ipoteki mukabilindeki ikrazab
mızın evelce yüzde on üçe baliğ olan faiz ve komisyo
nu miktarı idare meclisimizin 2384 numaralı kararında 

miinderiç şeraite tevfikan 16 .. 3-931 tarihinden itibaren yüzde 
bir tenzil ile yüzde on iki olarak tesbit edildiği ilin 
olunur. 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSİZ AHİZESİ 

Galatada Osmanlı ban· 

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

ALMANCA öGRENME USULÜ 
MGelllflerlı 

TAHSiN ABDİ HERMANN SAN·DER 
Alman llaaııı miitehaHıa ve 

uıualllml 
!anır erkek U1eal Almanca 

muallimi 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kmm Fiab 2SO t<r. 
fstanbulda Hüsnütabiat matbaasından arayınız 

DOKTOR FEY.Zİ AHMET 
Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar mütehassısı. 
Cumadan maada ber gün saat 10 dan 6 ı• kadar haata 

kabul edilir. 

Adres Ankara caddesi No. 4i 

Kartal icra memurluğundan: 

Mahmut Nedim Beyin Zehra 
Naile ve Neriman ve Melek 
hanımlar ve Adnan Bey lla 

Şayian ve MOttereken uhtel 
tasarruflarında bulunan Yaka· 
cıkta mektep civarında kiin 

Ha.an Pat• verHeaine ait du· 
var ile muhat muhterik katle 
ve vasi arazi ve derununda 
bir ahır ve bir samanlık va 
Gç odalı bir recber kulübe1l 
ve bir bağcı beklemesi v• alb 
oda ikl •ofa bir tavanaruı iki 
hali ve bir kilir ve bir mut
fağı havi bir kilçük kötk v• 
lkl kıaım araziden ibaret v• 
cüıi akar •uyu havi srayrl 
menkulün mevcut kötk va 
anilndekl duvar ve muhterik 

köşk ankazı dört bin lira kıy• 
metinde va köşkün mal cari• 
ıl ilç bin lira ve ahır ve ıa· 

manlık ve bir rençper kliibesl 
ve kuyu ve bu kısmın arazisi 
dahi iç bin lira kıymetinde 
olup ceman on bin beı yüz lira 
kıymeti muhamminell gayri 
menkulün balei şuyuıı ı:ımnın-

1elefoa fıtapbul S89t 

MAMA 
H. ŞINASI Dr 

Yavrunuzun en 11hhi ırıda11dLr. 

DR. SEMIRAMlS EKREM H. 

Çocuk Jtutalıkları müteha11111 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal lıutanul kulak, hotaz 

burun hutalıklal'l mütehassısı 

Beyotlu Mektep ıokak No. 1 
Telefon BeyoQ'lu 2496. 

da açık arttırma ile paraya 
çevrilmetl mukarrer ve ihalesi ' 
6 mayıa 931 tarihine müsadif 
çartamba w'lnü ıaat on üç bu· 
çukta lcH kthnacağından talip 
olanların yüzde on pey akçe• 

aile tarihi mezkılrda ve tart• 
nameyi körmek ve fazla ma· 
H\mat almak istiyenlerin 15 
nisan 931 tarihinden itibaren 
Kartal ıulh mahkemesi icrasına 
(482) No. lle müracaatları ilan 
olunur. 

Bugun Gelecek Vapurlar 
Millet - Türk - Rizeden 
Ankara - Türk .. İzmirdell 
Asya - Türk • MudaııY• 

Gemlikten 
Feyaz - Türk - Bandırmadan 
Çar F erdinand - Bulgar • 

lskenderiyeden 
Albanya - Alman .. J-laııı· 

burgtan 
Olimpos - AJman - Batuındııtı 
Afrodite - İtalyan • Ceno· 

vadan 
Albanya - İtalyan .. Kösteo• 

ceden 
Assirya - İtalyan .. Triyes· 

teden 
Hemland • Siveç - Goteır 

burgtan 
Bugün Gidecek Vapurlar 

Erzurum - Türk ... Rizeye 
Marmara ,, MudaııY" 

Gemli ye 
Bandırma ,, KarabigaY• 
lzmit ,, lzmite 
Güzel Bandırma -Türk-BaO" 

dırmaya 
Tadla ... Fransız -Marsilyat• 

· Lotus ,, Beyruta 
Çar F erdinand - Bulgat • 

Yama, Burgaza 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köpt3 

Başı B. 2362 .Şube acentesi: Sir 
kecl Mühürdar zade hanı 2274' 

Trabzon ikinci P. 
(CÜMHURIYET) vapurd 

9 Nisan perşembe akşaJllİ 
Galatadan lnebolu, SinoP' 
Samsun. Ünye. Fatsa. Or 
du, Giresun, Trabzon. Riıeı 
Hopaya kalkacak, döniişte 
Pazar, Rize, Of, Sürmen"' 
Trabzon, Polathane, GÖ" 
rele Giresun, Ordu, F ats'ı 
Ünye, Samsun, Sinop, ine• 
.bolu, Zonguldağa uğny•• 

cakbr. 

TAVİL ZADE V APURLAıtl 
Muntazam Ayvahk Postası 

18'-v!~~eT.~! 
17 de Sirkeciden hareket 
le Gelibolu, Çanakkale, 1'. 
çükkuyu, Altınoluk, Edreıtll 
Burhaniye ve Ayvalığa aziııte 
ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 1 

rilir. Adres: Yemişte TaviJııı. 
1 biraderler. Telefon: lst. 22 

BARTIN hatta lükı POSTA 
ekspres 

• 
CiDE va~uru Perşefll 

9N11an ,, • 
Sirkeciden hareketle E 

Zonguldak, Bartın, Anıas 
Kurucaşile ve Cideye aıiııte 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat içi~: Sirkeci sal0~ 
karşısında Mizan oğlu hail 
2 Telefon lst: 354 

SONPOS0 
:eeıJ 

Y evml, Siya.at, Havadlı ve Halk ı• 

:Oare ı latanbuJ, NuruoıaıanJ1• 
Şeref ıokajl 3S • JT 

TeJet-onı latanbuJ - 21)20} 
Polta kutu•u: l.tanbul • 741 oS1,. 
Telgraf: lıtanbul SON P 

ABONE FİATI 
TÜRK.iYE - EC~ 

1400 kr. 
7SO • 
400 • 
150 • 

1 Sene 
6 Ay 
3 H 

ı ,, 

21oO "'' uoo ,, 
BJll " 
sDO ~ 

Gelenevrak geri vorllmeı:· 
11

,., 
lı1nlardan meaullyet alı" 

Mes'ul müdür: 


