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"~MECLİS NİSANDA A ILACAK---
BELEDIYEsı Bu Hazırlıkların Tahmin Edilen Zamandan 

SABAHA KADAR 

:ı~Nı :tiı~~~~~ Çok, Evvel Bitebileceği Anlaşildı .. 
IQtihap HakkındalintihabatınHararetiDaktilolardaliki Deniz 
~uhtelif Rivayetler ı . •• .. D k .1 Hırsızının 
ever~ Ediyor Şehrın Butun a h o- Marifeti 

htl~~ara. 13 (H.M.) - Vill- J s f b Ed.Jd• 

!Halkın Hayatını Yakan Mesele 

Cüzdan Kırdırmadan 
Para Bulunamaz Mı? '-tih ·..... mühim bir kısmında 

tlrtık~P için yapılan iptidai ha- arı e er er ) } 
'"' ar bitmiş, hatta bazı 
'-.erde iıtihzarabn ıon Af-

8.. •çıl~ışbr. 
~ •azıyet karşısında neti
d,b 11 tahmin edilen mll~dcttcn 
li&i11 ad evvel. alınacağı ve mec
•ç.taca ~ nısanın son nashnda 

y ~ anlaşılmaktadır. 
~ili mecliJin içtimaı iki 
~il ~y sürecek ve bu he
~ ... gbore temmuzun ortaıında 

ulacakbr. 

~e~'us N&rnzetlerinin 

Belediye De Bir l\1üşkülü Halletti. 

~ sımıeri Belli Değil ..• 
de.,;lce de muhtelif rivayetlerin 
•erd· .. ~nı münasebetile haber • 
'Rın;ı gibi, meh'usluğa 
ttt beUıkleri vaıedilecek ze
'tıet akkında hiçbir malilmat 
tı,,:ut değildir. Yapılan neş
~ •adece bir tahmin 'Ye 

'1 den ibarettir. 
~Claınafih hakikatin böyle 
~· • tahminlerin devut et
a.; :e nıanl olamamaktadır. 
4'<1eı·ada son rivayeti de kay-
L&h~: 

~ilde ık R Konya meb 'usları 
""-ı~t .... efik Beyin tekrar 
-tkt dl~gı konulacağı söylen-

e ır. 

~lt~but ~uetecilerlnden 
t~ttt;t•n meb 'us namzedi ._t .. nıeleri ricaaile talepna-
~"d i 0 nderdikleri hakkında 
L. -~ td'l . 
~kkukı nıı~ olan rivayet ta-

etmemiftir. 

l'tıc .~ethi B. 
aut Maaşı Bağlan-

~knıasını istedi 
~ il( ı 2 - Gtımllf
~"ıd· . lııeb 'usu F ethl Beyin, 
'-ıeb~~e tekant maaşı tahsisi 
llaekted· e bulunduğu aöylenil
~İUikt° Fethi B. evvelce 8q-
4'ıae ~ e. bulunduğu için kendi
~ilt k.. edilecek maq yeni 

fit.• k11unu mucibince yüz 
fl . •dar tutacakbr. 

~.1111r Belediyesinde 
~ h:ı~l2 ( H. M. ) - Bu-

'
~ b· ıyc encümeni fevka-

ll' • • 
bat ıçtima aktetmif ve 

~· heyeti teftitiyelİni 

~sındlf ?eyetine belediye 
~t e'D. Sıvaalı Ta.hain, doktor: 
~ı .. b•. ~tacı F aikJHafoı: Hayn· 
..... " ıcı d ' 
~Yet za e Rqat Beyler ile 
.~ encUrneni azasından 
Çı~r Ş.:v~I· • Sabri ve Salih 

l t.fU, çı rniılerdir. 
~ledi c he~~U, tabii reisi olan 
)'-eti ~ltı~eısı . Se~ai Beyin ri
tetınif u da ılk ıçtimaını ak
C. aab~ Belediye dairesi ge
~ d ft • . kadar çalııarak 
~~!İer erleri ikmal edecektir. 
~elere C~arteal ıabahı 

Wılr olunacaktır. 
Acl,..,. 

intihabatın kırta$İge Mt/lıasıt Daktllol11r «ivel lıasıPl:ıyorlu 
Evelisi gUn Şehir meclisi kafile cetvel işlerine yardun 

salonunda hazırlanan(70)daktilo etti. Buraya İt bankası, müskirat 
ile ( 140) memur akşama kadar inhisarı, Ziraat bankası da Erkek 
(200) mahalleye ait intihap cet- ve Kız Ameli hayat mektebin· 
vellerini ikmal ettiler, Dün de den (26) daktilo makinesile 
ayni memurlar (230) mahalle- (40) kadar talebe ve memur 
ye ait cetveli hazırladılar. Ay- , g etirilerek, saat 9,5 tan altıya 
ni zamanda vilayette eski mec- kadar cetvellerin çoğaltıl..nası· 
lisi umumi salonunda da bir [Devamı 3 ilncü sayfamızda) 

Hicran H. l(ocasından Ayrılıyor 
• 
ilk Müsabakanın Birin-
cisi Söz Dinlemiyormuş 

· 929 aeneai güzellik müaabaka
aında en çok rey alan, fakat evli 
olduğu için güzellik kıraliçesi 
ilin edilemiyen Hicran H. aalen 
İzmirlidir. 1926 senesinde Enver 
Ziya Bey iaminde bir gençle ev· 
lenmitlerdir. Bu evlenmeden Çetin 
isminde bir çocuklan meydana 
gelmi4tir. Hicran H. güzeUik mü
aabakaaına girmeden ev-vel koca
sile mes'ut ve rahat yaşıyormuf. 

Fakat müsabakaya girince İf de
ğişmiş. Hicran 11. kocasını hiçe 
aaymıya ve kocasının hotuna 
gitmiyen hallarde bulunmıya baı
lamıştır. 

Bunun üzerine Enver ZJya B. 
Hicran H. hakkında fatanbul 
üçüncn hukukuna bir botanma da
vası açmıştır. Yakında dava ıö
rülecektir. Gösterilen •"'hep 
itaatsizlik ve hoşa gitmiyen haller 
iddiasıdır. 

Irak - lran 
Musul, (Hususi) - Irak hn

kun.; eti Tahrandn bir sefaret 
tesis etmiş, sefirliğe esbak 
başyekillerden Tevfik Essüveydi 
B. tayin olunmuştur. Bqkltip 
Abbaa Mebti beydir. Hlcr•n H. 

Hırsızlardan BiriYüzerek 
Kaçb, Öbürü Tutuldu 

Evvelki gece~ha kartı içinde Tefecilik Hakkında Bir Bankacı Ve 
iki adam bulunan bir aandal Arap 
camii yakınındaki kalafat yerine -,,:;' • t S d "" N S •• ı ·~ J ? 
yanaşmıtj Recep ağanın tüccar .. mntye an tgı e OY uyor .ar • 
eıyuı yuklü mavnuıaa rampa 
etml•i içindeki malları •tırmıya 
başlamışlardır. Hırsızları ıöreo 
bir başka mavnanın nöbc:tçiai 
Mustafa: 

- Hıraı:r. var! diye feryada 
batlamış: 

Derken tayfalar kalkmış, hır· 
aız.ların yakalanmasına teşebbüa• 
edil mit· V nziyetin fenalattı~ını 
gören hırsızlarda sandallarına 
atlıyarak kaçmıya başlamışlar. 
Fakat Hüseyin isminde genç bir 
mavnacı aandaUarına kanca at
mış. Fakat kurşunla mukabele 
görraüştür. O derecede ki ahlan 
silafl. aeslerini işidenler, deni:lde 
mllsademe oluyor zehabına düş
niütlerdir. Maamnfih hırsıdar 
sandalı bırakıp denize atlamışlar-

aada bunlardan deniz korsanı Rizeli 
ktsr Hasan yakalanmış, Beşikta,lı 
Ihsan kaçmış, bir balık gibi yü
zerek sahile çıkmıştır. 

Hıraızların kurıu·.lanaa aldır· 
ıyarak vazifesini yapıla tayfo 

;( lşarelli Hüseyin, Öbürü 
de deniz lıırsızı lıasan 

Hliaeyin· bilyük bir cesaret g<Sa
t• rmistir. 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DÜN 
ÇEKiLEN 
NU&1ARALAR 
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[ MGa!lbaka ta~Tarını yedinci 

aayfamızda · okuyuna • J 

Faizcilikle mücadele işinde mühim rol oynıyabilecek 
olan Emniyet sandığı 

Tefecilik mahiyetinde para rarı ilk defa SON POSTA 
alıp veren müesıese ve şahıs- haber v~rdi. Bu karara göre en 
lar hakkında ciddi tedbirler fazla faiz senede yüzcf e dokuı 
alınacak. Bu gibi müessesele- olacak, bu gibi işlerle meşgul 
rin muameleleri kontrol edile- olaolann da en aşağı b~ bin 
cek. Halk lehine olan bu ka- [ Devamı 6 ncı sayfada 1 

'"'"""'"'™ :---=-= - -

Türkiyedeki Arsen Lüpenler 1 

- Mösyö Araen Lllpen, Tnrkiyeye mi 1Pdiyoraunu.1 ? 
- Hayır, orada çok rakiplerim var, bana pek fınat 

vermezler-



Sayta SON. POSTL 

( Haİkın Sesi l 1 . 
TürkEvlatlarıŞir- •----=----~----... ..-------------DAB!Li 
ketler Ve Halk ..• Bu Da AdanaAmerikanMektebiHadisesi .. Günün 

Sigorta ıirketlerinde çalışacak 
memurlar Türk olacakmış. Bu 
oayia ve fayia şeklindeki ka
ran dün kaydederken düşün• 
dük ki bu tasavvur niçin yal· 
nız sigorta tirketleri hakkında 
bealeniyor dadiğerlerl hatıra 
ırctirilmek istenmiyor. Ve fik
rini aöylemesi için halka mGra 
caat ettik, bakınız aöylenen 
eyler nelerdir : 

Kemal B. (Sarıyer, Orta
çcşme caddesinde 29 No. da) 

- Ecnebi şirketlerde fazla 
Türk memurları bulunması 
temin edilmelidir. 

~ . 
Necati B. (İnşaat müteahhi

di, Galata, Şevket paşa ha
nında) 

- Ecnebi şirketlerde Türk 
memurların nisbetini arttırmak 
memleketin tabii bir hakkı 
ve umumt bir ihtiyacıdır. Bu
nun içindir ki hükümetler ano-
nim tirketlere veya ecnebi 
müesseselere memleketlerinde 
çalışmak ve kazanmak hakkı 
•erdikleri zaman bunu evveli
yetle naı:an dikkate alır. Bu
nun tatbikine epeyce dikkat 
etmelidir. 

* Osman B. (CağaJoğlu, Ame-
li Hayat mektebi karşısında 10) 

- Ecnebi şirketlerin, me
murlannın yüzde yetmişini 
Tilrklerden seçmiye mecbur 
etmelidir. Şirketler Türk me
cıurlanna az maaı vermekte
dirler. Bunun da CSnüne geç
melidir. 

* Saffet B. (Mahmutpaşa, Ne-
dbefencli sokağı 20) 

- Şirketler mınn kano 
ederek az Türk memur kul
lanmaktadırlar. Bunlar ma-

demki toprağımızda kazıını
yorlar; şubalde memurlannı 
da bizlerden seçmelidir. 

• Süleyman B. ( Çemberlitaş, 
Cami sokak 10) 

- Ecnebi şirketlerinde faz
la Türk memur kullanılması 
'1akkındaki karan alkışlanm. 

* Tevfik B. (FeriLöy, Paşa 
mahallesinde, Okmeydanı cad
desi 5) 

- Ecnebi şirketlerdeki ec
nebi mütehassısların yerlerine 
Türk mütehassıs alınmalı ve 
hu şirketlerdeki memurların 
smı azamını Türkler teşkil 

itmelidir. 

Bir ses: 
- Su kaldmmları yazın 

'.>eyim. Yol parası veriyoruz. 
Vallahi, billahi günah. Sonra 
oanımlar niçin yol vergisi ver· 
mesin. Allah aşkına bunları 
da yaz. T eşekklir birader, te-
vekkür. 

Kitap T "" d T•• kJ••"' Zabıta 
Tröstü opragımız a ur uge Vak'a/arz 
Bazı Kitapçı~ar, Fiat 
Birliği için Aralarında 

Bir Şirket Yaptılar. 

Babıalide mektep kitapçılığı 
ile me~gul kitapçılar kendi 
aralannda bir tröst vücuda 
getirmiye karar vermişlerdir. 
Tröstü teşkil edenler Tefeyyüz, 
Kanaat, Halit ve Resimli Ay 
kütüpaneleridir. Bunlnr ışın 
tröst mahiyetini kapatmak için 
bu teşekküle " Mektep kitap
çıları " şirketi ismini vermiş
lerdir. 

Bu tröstün gayesi mOellif
lerden birçoğunu kenara ata
rak her kitaptan yaJmz biı
çeşit basmak, ve kitaplarını 
basmıya karar verdikleri mü
elliflerin telif haklarım yok 
pahasına almaktır. 

Kitapçılar tröst& bu ıene 
mektep kitaplan neşriyatında 
derhal faaliyete geçecektir. 

Tütünden Sonra.. 
Pamuk Müstahsilleri De 
Sıkıntılı Vaziyettedirler 

Avrupada pamuk mahsulü
nün satılmaması ve istiblaki
tın azalması yüzünden birçok 
pamuk mensucat fabrikaları 
işlere nihayet vermişler• 

dir. Memleketimizden lngil
tereye yapılan sevkiyat bu 
sene, geçen seneye na%aran 
yarı yarıya inmiştir. Avrupa 
lılar pamuklarımıza (Çi~it} kı

rıkları karıştırıldığmdan şika
yet etmektedirler. Almanlar 
ise pamuklarımızı yaş olduğu 

için fazla sabn almamaktadır
lar. Gerek tütün ve gerekse 
pamuk mahsulümüzün geçirdiği 
buhran tütüncülerimizle pa
mukçularımızı ve köylümüzli 
sıkışık bir vaziyete aokmuş· 
tur. 

Hakaret Edenler Varsa 
Nasıl Susabi ·riz? 
· Adanadaki Amerikan kız ı mektebi aleyhinde son zaman

larda bazı şikayet neşriyatı yapıldı. Bu mektepte Türk talebe 
hakkmda aykm bir terbiye tarzı tatbik edildiği, kısmen de 
garip telkinatta bulunulduğu söylenildi. Bu şikayetlerin esası, 
mektep idaresi tarafından talebe kızlara · ısrarla giydirilmek 
istenilen formaların gayri milli renklerdeki kumaşlardan yapıl
mış olması iddiasıdır. 

(Yeni Adana) gazetesi bu münasebetle talebeden birinin 
mektubunu neşretmektedir. Mektup "Bu forma meselesi bugün 
milli bir şekle girmiştir. Herkes bununla alakadar olmaltdır." 
cümlelerile başlamakta, sonra şöyie devam etmektedir: 

"Bir ilmi müessese olarak açılan bu mektep bugün siyaa~ 
bir müessese halini almıştır. Burada her zaman Tilrklüğii r"!n
cide edecek sözler söylemekten çeki:ımiyorlar: Siz Türkler 
yalancısınız. Siz Türkler hep terbiyeıizainiz, diyen Amerikalı
lan bilmem memleketimizde nasıl tutuyoruz?" 

Mektup sahibi, forma meselesinden Hacer H. ismindeki 
bir Türk talebeye yapılan haksız bir muamele üzerine mektep 
müdiresinin: "Hacer H. eğer Amerikalı olsaydı böyle muamele 
yapmazdım. Halbuki o bir Türktür." dediğini yazdıktan sonra 
esasen bu mektepte bir şey öğretilmediği gibi genç Türk 
kızlannın milli seciyelerinin de harap olduğunu, forma hadi
sesinden ıonra talebenin ikiye ayrıldığını, bo işte doğruyu 
söyliyen talebeye muallimlerin hakaret ettiklerini, mektep
ten tarafa çıkan bazı Türk talebeye hususi muamele yapıldı· 
ğını söylemekte ve demektedir ki: .. Fakat. heyhat! bugün her
şey anlaşılmıştır. Bu mektebin yolsuz işlerini gösterecek bun· 
dan daha kuvvetli vesikalanmız vardar. Bugün kütilpane İncil
lerle doludur. Mükif at olarak talebenin eline incil tutuştu· 
ruyorlar . ., 

Velfilt Vapuru 
Karaya Oturan Vapur 

Tehlikededir 
Geçen Karadeniz fırtınasın

da İngiliz bandıralı Velfilt 
vapuru Rusyadan Amerikaya 
benzin naklederken kara~ 
oturdu. bu vapurun vaziyeti 
gDn geçtilcçe tehlikeli bir bal 
almaktadır. Vapurda benzin 
bulunduğu ıçın kurtarılması 
müşkülat kesbetmektedir. Hila 
nasıl kurtanlabileceği tetkik 
ediliyor. Bir ara bu geminin 
altm naklettiği şayi olmuş ise 
de ıayia hiçbir esasa istinat 
etmemektetir. 

Tek Taksi 
Yeni Talimatnameye 
Göre Nasıl Olacak? 
İstanbul belediyesi bir tek 

taksi talimatnamesi yapmışb. 
Otomobilcıler bu talimatna
menin ruüddet ve sipariş edi
lip henüz Avrupadan gelme
miş olan otomobiller hakkın· 
daki ahkamına itiraz etmişler 
idi. Belediye daimi encümeni 
talimatnamede tadilat yapını~ 1 

1 
ve yeni talimatname dün en
cümenden çıkmıştır. 

Bahkçılarm Bir Müracaatı Göroglu Hakkında Tahkikat 
Balıkçılar cemiyeti bomba Açık resim ve müsteacen 

Yeni talimatnameye göre 
o\.omobillerin rengi siyah ve 
koyu yeşil ve zırhları sarı 
olacaktır. Kabili istimal olan 
otomobiller tebdil edilmiye
cektir. Halen sipariş edilmiş 
olup ta gelmek üzere olan 
otomobillerle boya ve tebdil 
müddetleri hakkında yeni 

ile balık avlanmasının men'i yazı neşrettfğiden dolayı Gör
için iki defa iktısat, bir defa oğlu gazetesi müddeiumumilik
da Dahiliye vekaletlerine müra- ce tetkik edilmekte idi. Bu 
caat etmişse de henüz esaslı l tetkikat dün bitmiş olduğun• 
ve mllsbet bir cevap alınma- dan tahkikat evrakı dördüncü 
mıştır. müstantikliğe verilmiştir. 

talimatnameye otomobilcileri 
memnun edecek maddeler 
konmuştur. 

iki Haydut Bir Süt
çüyü Soydu, Bir De 

Çocuk Yandı 

Sütçü Sabri ağa, sur hari
cinde mandıralardan süt top
lamıya giderken Zihni ve Raif 
isminde iki kişi önüne çıkmış 
bir ara Jafa tutmuşlar, ve ani 
olarak tab~ncalarmı çekip al . 
aşeğı etmişler. Haydutlar Sab
ri ağanın kaplannı ve beygiri
ni alıp kaçmışlardır. 

Bir .Çocuk Yandı 
Topanede üçüncü ıokakta 

oturan rençber Sabri ağanın 
8 aylık oğlu Ali mangala dü
şerek yanmıştır. 

Bacagma Bıçak Sapladı 
Kasımpaşada kazancı Salih 

isminde biri intihar için bıça
ğını bacağına saplamışbr. Se
bebi sinir buhranıdır. 

LAieii Apartmanlarında 
LAieli apartmanında oturan 

Nazif beyin evine giren bir . 
şahis hizmetçi Fatma hanımı 

bıçakla göğsünden yaraladık
tan sonra manto, elbise ve 
saireyi çalarak kaçmıştır. 

İki Doktor Ara
sında İhtilaf 

Tevfik Salim Paşa ile dok
tor Hasan Kenan Bey arasın
da bir hastanın konaultasiyonu 
esnasında bir ihtilaf çıkmış 
ve ihtilaf Etibba haysiyet di
vanına aksetmiştir. Divan dün 
toplanmış, tahmin edildiğine 
göre her iki tarafı da banştır
mıya karar vermiştir. 

Köy Posta 
Kutuları 

Bartın, ( Hususi ) - J ıra 
kaymakamlığı, kaza ve nahiye 
merkezlerinde köyler için birer 
posta kutusu tesisine teşebbüs 
etmiştir. Bu kutular, kasabanın 
muhtelif noktalanna konacak, 
köy muhtar veya bekçileri 
haftada iki defa gelip bu ku-

. tuları açarak muhteveyatlanm 
köylere götüreceklerdir. 

Bu karar köylüyü çok mem
nun etmiştir. 

Aluntıl. 

Günün 

Spor 
Ankara Ve Balık 
ldmancılan Arasın 

Balıkesir, (Hususi} .-
Mayısta Ankaradan 30 
bir sporcu kafilesi ıeh . 
gelecek futbol ve atl 
müsabakaları yapacaklardıt• 

Futbol ve atletizm uı .. 
kalanndan başka tenis. 
let müsabakaları da Y" 
cakbr. Ankaralı ıporculat 
gün ka:acaklardır. 

Maçlardan biri Ankara"' 
lıkesir şampiyonlan, diğeri 
kara mı11takası - Balıkesir 
takası şampiyonlan ar 
yapılacaktır. 

Bir Kasırga 
Tananarive, 12 (AA) - ~ 

oion adasında Martın be~ • 
yediıine kadar bir kaaırl'a bu~ 
sürmüş, külliyetli zarar ve b~ 
aebcp olmuştur. Birçok kiro JI 
almüt •eya yaralanmlfbr. 
ile mubaberat kesilmiştir. 

Fransız-Belçtka ltti~.Mf 
Brülael, 11 (A.A) - H•~Jı 

bütçesinin meb'usan medi-:;. 
müzakeresi cınaamda M. O~'-"' 
Franaız • Belçika askeri itiliiP"" 
doğru ve meşru bir sebebe -' 
tenit olduğunu ıapa.ta çalış~ 
ispanyada Fesat Tertiuı; 

Paria, 12 (AA) - AlınaJI . .it 
habere J'Öre Jaca'da aiyasi ~ 
puaları kurtarmak makaadil• ~~ 
pılmış olan bir fesat teıb 
meydana çıkanlmıftır. 

lranda Ticaret lnhisatl 
Tahnn, 12 (A.A) - r.teefi" 

bükümete harici ticaret inb~ 
hakkını bahşeden kanun Jayjlı 
aını kabul etmittir. 

inanılmaz K~r 
Nevyork, 12 (A.A) - "AOI~ 

can T obacco Company ,, 19 I' 
senesine ait safi temettüiill 
(43,345,370) dolara baliğ olduf~ 
ve bu miktarın mczkür kuınP' 
y~nın şimdiye ka~ar kayd~~ 
mış olduğu en yuksek mık ti 
teşkil etmekte bulunduğunu 
dirmektedir. 

Bombay Kongresinden ot' 
Bombay, 12 ( A.A ) - ~ 

lrwio ile M. Gandi arasında ıi' 
ren akdolunan itilafname ıııu 
bince kongrecilere iade edil~ 
olan binada bu sabah tidde ıl 

heyecan, gürültü ve kargaşahıJ_.,, 
sahneleri hHıl olmuştur. K,oo~ 
azası binayı resmen tesell ·r 
etmek üzere alay halinde geld~ 
leri zaman konl're gönüllüler~ 
den olup gönülHllerin t~,. 
ihtimallerinden dolayı me~~ 
niyetsizlik hisseden (200) kit•_., 
binayi itl'al ederek kıul ba)'1~ 

çekmiş olduklarını görmütlet'; 
Nihayet, bunlann hcyecaııl 
yabşbrılmışbr. 20 yarala.;::;• 

non Posta'n n Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Şeker 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l : Hasan Bey - Pazar ola bakkal bqı, 1 2: Hasan 8. - Nekadar pahalı yahul:. I 3: Hasan 8. - A... Bak tuz 
oana şuradan yarım okka tel<:er ver... Bunun okkaaı buraya yediye mi, yedi buçuğa unuttum, ama zaran yok ..• 

ma ne geliyormut ? 

o u 

o .. 
========~==~==~~ 

alacaktım, 1 4: Hasan B, - Yemeğin içine tuz Y~ 
ıeker atanm, bundan daha tuzlu ıeker 
olm» 
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8 llf tarafa birinci sayfada) 

/\ ~cvaaı edildi. Bilhassa 
~1

111~1 ha~at talebesinin yazı 
tiJrındcki sliratleri heyeti tef
ti Yeye fazla yardımci aza 
~a~ .. mecllariyetini duyurmuş
lll • un her iki ıalonda (270) 
eaıur çallf Dllf br. 

D Cetvel ı,ıeri Bitti 
OQ kün akfama kadar vilayetin 
ler b azasına ait btıtün cetvel
ribi eyeti left:ifiyeye verildiği 

o~ tctv oı~Jhak kazalarda da dün 
h e! ışleri bitirildiği telgrafa 
~~ti teft:işiyeye haber veril· 
lJq tir. Bülaenaleyh • dün 
nı.h:Jıdan itibaren intihabın 
l elere ait safhası bitmiş 
t~~iıı siklet merkezi heyeti 
~ ıyeye geçmiştir. Bugün 
İlci a o1m8Slna rağmen her 
tad salon saat (9) dan albya 
bey aı: cetvellerin çoğalhlmasile 
ltt~ti· leftişiye de deherlerin 

B k~~e meşgul olacakbr. 
tıektu~ Osmanlı bankası ile 
ritıd nk ve tramvay tirketle
gel en de 50 kadar daktilo 
~I erek üçüncü bir salonda 
C ere Yardım edeceklerdir. 

etveller Ne Vakit Asllacak 
D·· 

la un akşama kadar çoğaltı-
ol~ Cetvellerin adedi450ye baliğ 
"eU~~u. Vilayetin bütün cet
kad erı pazar günü akşamına 
b 

1 
ar tamamen bazırlanırıış 

8~ ubacağından pazartesi günü 
fıttda leyin vilayetin her tara-
llıa~ ayni zamanda cetveller 
Ui. Delere asılmak suretile 
~ edilecektir. Cetveller 15 
isti askıda kalacak, itiraz ve 
~faf işleri de bu müddet 
~· •nda yapılmıs olncakbr. 
~~nın birinci gUnU biitUn 
~ nbuı reyini verebilecek bir 
~i~e hazırlanmış olacakbr. 
ttıUıı nın. birinden onuna kadar 
"alll tebi.bi s<ıni seçilmesine de
fi . edılecek Nisanın on be-
ltsl~ günn de lstanbul meb'-

ll •tıı hazırlamış bulunacakbr. 
(14) ~ münasebetle dnn saat 
et.ki e şebir meclisi salonun
Oda daktilo makineleri bir 
bir Ya kaldırıldıktan sonra ıe-
topt lrıeclisi (35) dakikalık bir 
b)fl a~tı yapmıştır. Bu toplan
tttıı· ~dettin Ferit Bey riyaset 
~u~tır. Vali ve belediye reisi 
b\llu~ttin Bey de aza arasında 
"e . Uyordu. Muhittin Bey köy 
ftvk!ıtzct muhtar heyetlerinin 
~i t e çalışmalarmdan ve 
~:f~inden daha evvel bi
--~ t crınden dolayı kendileri-
ta (tj)~ür etti. Bundan ıoo
t~ ıınza ile verilen bir 

n °kundu. 
h~ti~ t~irde kanunun sara
llıa, h ınaen daimi enenme• 
~Örebi~Yeti teftişiye vazifesini 

lla.un eceği zikrediliyor ve 
tit t tasvibi isteniyordu. Tak-
bUtri:rk kondu. BUtUn aza 

l\l e~· aldırmak suretile ka
tQtrin• ıler. Yalnız iki Uç, zat 
lak..- 1 kaldırmamak suretile 
ti~ze rn!Jhalefet ettiler. Ne
teftişi d~ımt enciimenin heyeti 
l'trdı~:;' teşkil ettiği ve 
~Ueteği azayı da bizzat seçe

kararlaşbrılarak salon 

Sı>oa KUPONU 
ıı" " No. 12 
~ llponıar 16 nıa_.- h d 
-~ktu •... a ar de..am 
ls ~ • Suallerlmlzfn cevaplan111 

1ttz n lletTedUdlktea aonra bıa 
Pont ı. ' t~ıtd ar blrUkt • ldarchancmlze Cl'ccckatntz 
.\ctrca1n1zt • !il.,_ ve faıntnızt aarlh ya&. 

UıtutınaJUıu. 

-., 
t - insanlar vardır ki kunreti yalnıı 1 2 - Buole.r kendi aiylerlle kaı:anılmıt 

parasına istinat eder. Pararı elinden aldı· para ile detil, mevruı ıervetlerle if g6· 
tın pn o adam denilir. renlerdir. 

3 - ilim ve ıiy ile kaunılmayan eer• 
.etler dalma heba olmıya mahkumdur. 
Senetinl&l llmlniı.le takriyo ediniz.. 

=-----===:amm---==--=--------------=-=-------=----.__-----=----==--=-------------::=r-=----,._,------=---==-
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BUGUNUN TELGRAF 

Gazi Hz. 
Hitit Cemiyetinin 

Fahri Reisi 
Ankara, 13 ( H.M. )-Reiai· 

cllmhur Hı. Pariateld Hitit 
cemiyetinin fahri reialiğioi 
kabul buyurmUflardır. 

Etnografya MUzesi 
Ankara, 13 (H.M)- Mtıze· 

ler müdnrtl Baha Beyin ye
rine Etnografya mlizesi m8· 
dllril Hamit Zübeyr Bey ta
yin edilmiştir. ---YenilTayinler 

Ankara, 13 (H.M)- Mea'udiye 
kaymakamı Hilmi Bey K6y
ceğiz kaymakamhğına; Ankara 
defterdan Sezal Bey Eliziz 
vali nıuavinliiine, Keskin kay
makamı Kazım Bey Ankara 
defterdarlığına tayin edilmif
lerdir. 

Eczane Talimatnamesi Çıktı 
Ankara, 12 (H.M.) - Ec

zaneler talimatnameai heyeti 
vekileden · çıkmıf, neşredil· 
miştir. 

boşalbldı. 

Heyeti Tefti,iye ( 18 ) 
Yardımcı Ald1. 

Dün makineler ve memurlar 
cetvelleri çok ıllratle hazırla
yorlardı. Fakat encomeni da
imi defterleri tetkik edip ye· 
tiştiremiyorlardı. Macliso gelen 
(18) azayı kendilerine yardımca 
olarak çağırdılar ve defterlerin 
tetkikine devam ettiler. Bu· 
gün de ayni zevat heyeti tef
tişiyeye yardım edeceklerdir. 

Arif Feyzi Beyin lstid~sı 
F atib kazaamdan mU.takillen 

namzetliğini koyduğunu yaz
dığımız ( 28 ) inci ilk mektep 
muallimi Arif Feyzi Beyin 
istidası dün heyeti teftitiyeden 
polise havale edilmiştir. 

Namzetlik için dün başka 
yeniden bir mUracaat vaki 
olmamışbr. Dün heyeti tefti
şiye azasından ~vni Bey 
intihap etrafında bır muhar
ririmize şunları aöylemiştir: 

- Kanunun metni daimi 
enclimenin heyeti teftişiyeyi 
teşkil edeceğini taarih etmiştir. 
Buna rağmen meclis toplandı 
ve bu fikrimizi tasvip etti. 
Fırkanın milntehibi sani listesi 
hemen hemen hazırlanmıt gİ· 
bidir. Afyon meb'usu Ali ve 
Tekirdağı meb'usu Cemil B.ler 
ancak intihabın ıon safhuına 
doğru lstanbula gelecekleri 
için mUntehibi sanilerin illnı 
hususunda onları beklemiye 
lüzum görülmemiştir. Münte
hibi sani miktarı da ancak 
blltiln cetveller tetkik edildik-

· ten sonra ' anlaşılabilecektir. 
Bu da yann belki mümkün 
olacaktır. 

* Müstakbel İstanbul meb 'us-

Rus Hududunda Tek 
Kapı Bırakıyoruz 

Ankara, 13 (H.M.) - Rusyanm Karabai mıntakuında 
dlhur ederek hududumuxa yakın Nabavan, Golfa havalisine 
kadar sirayet eden veba hastalığının memleketimize girme
sine meydan vermemek için Artvin ve Rize viliyetlerine 
ait kısımlar hariç olmak Gzere bOtOn Rusya bududumuXUD 
kapılanmn kapattmlarak mllnak•llbD Beyazıt vilAyeti 
mantakasında Iğdır köprilsUnden dahil olan yol ile ve Kara 
mıntalcasııdı K ırs treıı hattıma bir istasyonu olan Kızılcak
kakta yalnız tren yolu ile yapılması ve Iğdır köprilsü civarile, 
tesia edilecek istasyon larda Rus hududundan gelecek yolculann 
bbbl muayene ve veba aşısına ve bet giin mfltahedeye 
tabi tutularak bu mtıddet sonunda hastalık alAimi g&
termiyenleri11 serbest bırakılması Heyeti vekileco karar 
albna ahnmlfbr. 

Zonguldakta 
Tahmil Ve Tahliye 

işleri 
Ankara, 13 ( H. M.) -

Zonguldakta kömDr yDkletme 
iılerinde münavebe usulünün 
kaldınlarak Seyrisefain ve 
Devlet Demiryollanna tercih 
hakkı verilmesi, esasen yev· 
miye ( 1750 ) ton kömilr 
tahmil edilebilmekte oldu
ğundan tüccar gemilerini ve 
bilhassa hariçten gelip kö· 
mOr alan ecnebi gemilerini 
mtlşkül vaıiyette bırakmıf, 
şirket mftmessilleri iktısat Ve· 
klleti nezdinde teşebbüslerde 
bulunmak üzere buraya ıel· 
mitlerdir. 

Tirede Belediye intihabı 
lzmir, 13 ( H.M. ) - Tirede 

yeniden yapılan intihapta bele
diye reisliğine Ömer zade Ali 
Bey seçilmiştir. ---

1 

Edebiyat Talebesinin Ziyafeti 
Sömestr imtihanlarım bi· 

t!rmiş olan Edebiyat fakliltesi 
talebeleri don T okatlıyanda 
hocaları şerefine (250) kitilik 
bir çay ziyafeti vermişlerdir. 

Kendini Oldürmek istedi 
Dün şehirde üç cerh hadi

sesi olmuş ve Deyazıtta otu-
ran Fikret Salihattin Bey 
isminde biri de kendini aıdnr
mek istemiş, kurtarılmıştır. 

• 

Üç Haydut 
Bir Köye Taarruz 

Ettiler 
lzmir, 13 (H.M.) - Evvelki 

gece Salihlinin " Allahdiyen ,. 
köyilne llç mtıaeUAh şaki gide
rek köy halkından Şerif ağa
nın evine girmişler, ölUmle 
tehdit ederek para iıtemişler
air. 

Şakiler ayni gece köyde 
diğer evlere de giderek para 
ve eşya gaapetmişlerdir. Hay
dutlar köyde işlerini bitirdik-
ten sonra Ödemiş istikametin
de kaçmıya başlamış, Değir
men boğazında da iki yolcuyu 
ıoymuşlardır. 

Hadiseden ıonra iki jan
darma m.nfrez.eai takibe çık
mıı ve pkileri yakala11Ufbr. 
Bunlar Ödemişli çolak Hasan, 
Belenli Mustafa ve Salihlili 
l.maildir. 

Adnan 

Foça Kaymakamlığı 
lzmir, 13 (Hususi) - Divanı 

harpçe mahküm edilen Foça 
kaymakammıo yerine Antalya 
Polis müdürtl Mustafa Bey 
tayin edilmiştir. 

intihap Mazbataları 
Dahiliye vekAleti vilayetlere 

intihap mazbatalarımn süratle 
gönderilmesini tamim etmiştir. 

• • 
ister inan,. ister 

• 
inanma/ 

İstanbul Ticaret ve Bu içtimalarda bulunan 
Sanayi odasile Zahire azaya huıur hakkı olarak 

borsası ıçın birer ni· 
zamname yapmak IAzım 

gelmiş. Bu nizamnameleri 

yapmak için bir komisyon 

teşkil edilmiş. Bu komisyon 
tam (200) içtima yapmış. 

"erilen paranın yekunu 22 
bin lirayı bulmuş. 

Demek iki nizamname, 

bu fakir millete, ve bu ilc
bsat devrinde (22) bin 
liraya malolmuş. 

ister inan, isler inanma! 

Aydında. .• 
Belediye Ve Meb'us 
lntihaplan Birbirini 

Takip Edecek 
Aydm. (Huswıi) - Belediye 

intihabı Şurayı Devlet kararile 
feshedildiğinden yeni intihap 
hazırlıkıarı yapdmış, bitmiştir. 
Namzet listeleri de asılmışt r. 
İçilecek temiz ve kafi suyu c, -

mıyan Aydının faal bir bele
diye heyetine ve tereddütsüz 
İf göriilmesine şiddetle ihti· 
yaca vardır. 

Yeni namzetlerden pekçok 
şeyler ümit ediliyor. ÇllnkU 
içlerinde Ali tahsil görmilş 
mnhendia ve doktorlar da 
vardır. 

Meb'ua lntibabab için de 
çalışılıyor. Yeni meb'usların 
halkça tanınmıı ve sevilmiş 
tecrilbeli ve muktedir kimse
lerden seçilmesi temennisi u· 
mumidir. Etem Vessaf 

Tasfiye . Kanunu Çıktı 
Ankara, 13 (H. M.)- Mu

hacir ve mübadillere ait tas-
fiye kanunu bazı tadilatla büt
çe encümeninden çıkmıştır. 
Son tekle göre bütün muha
cir ve mübadillerin aldıkları 
emllk, fazla veya noksan, ken-
dilerine kalacaktır. Muhacirle
re aldıktan istihkakları mec-
canen bll'akılacak ve harçsız 
olarak tapuları verilecektir. 

Fazla aldıkları mallar için 
borçlanma kanununa göre 
borçlaııacaklarcLr. Noksan veya 
hiç mal almıyan muhacir ve 
mübadillere hnzine emlak sa
bfma i~tirak için llç nevi bono 
verilecektir, 

Basra Körfezinde lngiliz Ussu 
Bağdat, (Hususi) - Bahreyn 

adasından gelen haberlere na-
zaran lngiltere hükümeti Hcn
cam adasındaki üssü bahrisini 
"Re'süttennure" nam mahalle 
nakledecektir. Bun.un içiu ha
zırhklar yapılmaktadır. Acir 
iskelesi ile Necit arasında tel
graf hatlan dikilmektedir. 

Barodan Çıkarılacak 
Avukatlar 

Ankara, 13 (H. M.) - He
yeti mahsusaca birldaha devlet 
hizmetinde kullamlmamalarına 
karar verilen avukatların avu
katlık yapamamaları hakkın
daki teskere önümüzdeki Pa
zartesi günü mecliıte okuna
caktır. 

Bir Dinamit Patladı 

lan hakkmda fırkada henüz bir 
alnmat oktur. 

Sabit Ef. isminde birisi dün 
Üsküdarda Bitpazarında Ah
met Ağanın hırdavatlanm 
karıştırırken bir dinnmit patla
mış, o sarada ore.dan geçen 
yumurtacı Etem Ağa bacağm-------------------_J, dnn yaralanmıştır. 

Sayfa :ı · 

Güzel San'atlar 
Müstakil Ressamlar 
Ve Heykeliraşlar 
Sergisi 

·ı 

'----PEYAMi SAFA
Evvelki gün de bu sergiden 

bahsetmiştim. 
Bugün evvela Sebati Beyin 

eaerleri önünde duracağım. 
Derhal söylemek isterim ki bu 
ıan 'atkinn yakın bir maziye 
ait resimlerile bugünkiJer ara• 
sıoda bile, halin çok lehine, 
büyük bir fark vardır. 
Muhittin Sebati Bey, mev
zulanna her vakıtkindcn zi
yade bugün hakimdir ve 
(ton) larında, renklerinde, ba
vuında aradığı kıvamı, uzun 
bir deruni cebtin neticesi ola• 
rak pek kolay bulmıya baş! -
yan usta san'atkirların, palet 
karşısındaki rahat ve tatlı ça
lışişlarına birkaç misal vermiş
tir. (Oda içi) ismindeki li.-hası 
o büynk cchtlcrin müklfab ola
rak gele-o deruni huzurun ve 
ahengin tam bir eseridir ; bu
na mukabil elmalar ve diğer 
bir oatllrmort, ışıkların ve 
renklerin en cazip oynaşma• 
!arına giden cevval ve neş'eli 
bir ruhun hakikatçi görlişleri
dir. ( Karşiki Ev ) ismindeki, 
cıvık bir hassasiyetten kurtul
muş, hafif sllzgllıı ve hulyalı 
peyzaj da, san'ailiann şeniyetleı 
karşısmda fantezisinin esaretine 
düşmediVini ve telmik hakimiye-

tini muhafaz:ı ettiğini gösteriyor. 
Reti · razıl Bey, dün, sado 

bir empesyonizmin hudutları 
içinde, cvvali teknigilc göze 
çarpan bir san'tkardı. Kiremit
lenn üstünde oymyan güneşin 
keskin ve neş' eli ışıkları karşı
sında gözlerini hula kırpan Re
fik Fazıl, bugünkü eserlerinde. 
bir temmuz öğlesi kadar parlak 
ve berrak değildir. O nikbin 
ve müstehzi san'ntkarın yerine · 
melankolik bir insan gelmiştir 
ve gere esekzindc, gerek por
tresindeki loş renkler, Refik 
Beyin şahsiyetinde büyük bir 
değişmeyi ilan ediyor. Dün 
daha sathi ve bunun için daha 
nikbin olan Refik Fazıl, bugün 

daha deruni, daha meluldur. Ser• 
giye mahdut bir iki eser vermekle 
iktifa etmeseydi, onu daha çok. 

pek çok alkışlamak istiyecektim. 
Ali Hadi Beyin etüdil bütün 

heykellerine tercih edilebilecek 
gibidir ve san'atkiirın daha ziyade 
resim sahasinda büyük bir istikbal 
ümit etmiesine saik olmalıdır. 

Arif Beyin çingeneleri,renkleri 
biraz daha sül<üti ve ahenkli olsay
dı muvazenesini bu acakta. Buna 
:ağmen cazi. tir ve gözleri çekiyor. 

Cemal Beyin bütün eserleri 
dikkate layıktır. Portrelerinde 
ve eskizinde melankolik ve 
ı:nariz, bununla beraber dışa
rıyı gören ve kendi kendinde 
kaybolmamtf bir aan'atkar 
muvazenesi var. Refik Fazıl 
Beyle onun arasında-belki (Bah
riyeliler ve dans) münasebetile 
ruhi bir akrabalık buluyorum. 

Cevat Hamit Bey bu ser
gide (manzara) sı ve desenlerile 
dikkate çarpıyor. (çıplak), 
büyüklüğü nis~etinde it~na gör
müş değildir. Öteaenbcrı hu:lre• 
tini bildiğim Cevat Hamit tseyin 

vclüt olacağı seneyi bekliyeceğim. 
Eşref Beyin iki kız başı, 

Sabiha Zıya hanamın bilhassa 
iki poşadı, Fahrünnisa hamının 
portresi, İsmail Hakkı Beyin 
sulu boyaları, büyük levhalar 
arasında birer tatlı intibadır. 

(Seramik) san'atini Türkiye
ye ilk defo getiren İsmail Hak
kı Beyin bir camlı dolabı dol
duran eserleri, garp anlayışını 
tanıamile hazmetmiş bir Türk 
san'atkannın odalanmızda bu
lunmaması hakiki bir eksik teı 
kil edecek güzel mahsulleridir. 

Nizamettin Şevki Beyin 
lc:eskin, parlak ve cazip renk
lel'ile gözleri çeken büyük 
delrnratif llivhası yanında Tur
gut Beyin tarihi ve satiril~ ihtilal 
lavhası kendine batırıyor.Turgut 
beyin bu eseri çok şabst ve 
dikkate IAyıktır. Fakat minya
türün büyUk bir kompozisyon
la yaptığı tezada kurban 
olmuş görünen bu levha keşke 
biraz daha küçük olsaydı ... 
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inAK ."AAvA ısiNEMA ALEMiNDERi YENiLiK.I 
rB~d! ~"~·~>A-~a~ L EN RDAR MISINIZ? 

hükumetinin İngilterede (Mus) 

HER HANGi 
ETTiRMEDEN 

BiR LİSANDA 
AYNI 

BiR ÇEKİLEN 

AYNI YERDE 
FiLMİN 4 

fabrikalarına ısmarladığı beş 
tayyare önümüzdeki nisan ayı 
başında hükumet tarafından 
tayyarecilik tahsili için İngilte
reye gönderilen ve tahsillerini 
bitiren beş Iraklı zabit tarafın-

FİLIVII, 

Bebe Danycl•, "A,kın Sesi,, fllmlnde ııevglliııl ile illhi bir kucaklaşma 

ıahneainde. Bu filim Bebe Danyelııin en güı.cl eseridir. (S:ıR-da) 

BAŞKA 

AKTÖRLERiNi SEYAHAT 
LiSANA ÇEViRiYORLAR ... 

.Gününüz 
·dan İraka getirilecektir. İngiltere 

ile İrak arasında yapılacak 
olan bu uzun yollu seferde 
Irak zabitlerine yolu bilen İn
giliz zabitlerinden birisi refa
kat edecektir. 

Makidonya 
Zelzelesi 

Usturumca Çok Zarar 
Görmüştür. 

Peşte, 10 - Btlyük zelzele hakkında 
ıthayet bazı tafıllat alınmıştır. lıtrom
cada ilk ıanıntı sabah saat ikiyi elli 
lef reçe vukubulmuştur. o eınada 
ıahvehanelerde daha epey mU.teri 
1ardır. Banlar darhal dı,an fırlamır 

;ardır. Bir tkl saniye ıonra zemin 
t.ir daha sallanmıt ve bllttln ıtıklar 
..aamUftür. Ayni umanda mllthlş 
arrakalar ve çığlıklar itltllmlttlr. Tar
akalar ebnlyenin yıkılmasından ileri 
ıellyordu. BUtlln kaynaklar derhal 
'\urumuı ve yer yer btlyllk H derin 
ruıklar açılmıthr. Blkaç dakika ıoııra 
~ yarıklardan aıcak au alltunları 

.Ukaelmlye batlamııtır. Oıkllp ile 
auhaberat henllıı: iade edilmediği 

açtn zelzeJenln oradaki teılratı hak· 
-cmda hiçbir maJQmat alınamamıttır. 

En mllthlt tahribata uğrayan kayle
rbı mlktan henlb tesblt olunamamıt· 
br. ~lddetll soğuktan saten muıtarip 
olan fellketJ.edelcr arasında bir de 
açlık bat röı\ermiştir. 

Hepsi Lakırdı 
Belediye Bütçesinde Va
dini Yerine Getireck 

Para Yoktur 

Gazeteler yazdılar durdular: 
1stanbul belediyesi bu sene 
tanzifata, etfaiye işlerine, 

ehemmiyet verecek, vesaire . 
Yesaıre .•. 

Halbuki belediyenın oeş ay
hk bütçesinde ne etfaiye için 
ne de tanzifat işleri için esaslı 
ıılihat için kafi derecede para 
ıoktur. Belediyemiz şunu, bu
nu yapacağım demekte, fakat 
hentiz bu işleri fiil sa.hasına 

,etirememektedir. 

Dokumacılar Cemiyetinde 
Dokumacılar cemiyetinin 

idare heyeti intihabı dlin ya
pılmııbr. idare heyeti aıalık
larına: Yahya Hilmi, Ömer, 
Hüseyin Hilmi, Ahmet, Recep, 
Vahan Beyler aeçilmişlerdir. 

Çürümiye Mahkum Buğdaylar 
Malatya, (Hususi) - Bu 

civarda Karapınar istasyonuna 
beş kilometre mesafedeki 
harada iki yüz bin kilo buğday, 
fiatların düşkünlüğünden ve 
bilhassa nakil vasıtası mUşkll
libndan bugüne kadar sabla
mamıştır. Şimdi ise şimendifer 
iflemiye başladığından bunla
nn satılarak çürümekten kur
tulacağı ümit edilmektedir. 

Fransada Ermeni Kongresi 
Musul, (Husuai) - Bu ay 

içinde Pariste toplanacak olan 
Ermeni kongresine iştirak et
mek ilzere Irak Ermenilerinin 
ileri gelenlerinden Vahan Pa
pazyan Efendi Pariae hareket 
•tmiftir. 

Bllnt Montel ve i anri Gara " CUrmü me9hut ,, kurdelealnl temsil 
eocrl.:rkcn. Genç artist ilk karşıbşhğı ve güzel bulduğu hırsıza ken-linl 
b eyendirmiyc çalışırken. (SolJa) 

• Geçen nü.shamızda da bahaettlftmlz •Şafak ••m7e.ı,. 

içinde ilk defa kadn bulunmadan 7apılan bir aakut 
han fUmldtr. 

Umumt harpte, bUyUJı: bir ceaaretle d8Yilfea sene; 

tayyarecJlerin bayabnı sii•terlyor. (Ortadaki yuvarlak realm) 

~ 
, " Bu aahaede utui aabah 

blr hava muhuebHlne ir 
tlrak edecek ... nç bir tay· 
1ueclye kumandanı tara· 
hndan Yerilen taYılyelere 
9ahit oluyorut. 

Holivudun 
Ve Greta 

·s on D edik o d u la r ı 
Garbonun Vaziyeti 

/Gazetemiz Ame~ilcanın w bütün dünganın sinema merkezi addedilen Holfoııtta bir muhabir temin 
•imiştir. Muhahirliğimizi gapacak olan zat, on senedenberi Holfoatta gaşıgan Ahmet B. isminde Malatyalı 

'- 6ir Türktür. Bıı zat on beş sane ftlVel Amerikaga gitmiş, bir müddet boksörlük etmiş, .,., bir milgonerin 
ganında çalışmak iizer11 Holifluda gitmiştir. On senedenberi Holiouttadır oe /Jügük sinema kumpa11gaların
da erkek artistlere masajcı/ık etmektedir. Birçok artistlerle yakından münasebeti 11ardır. Bu se
beple yazacağı mefc.tııplarla bize Holioudun içini göstere'-ek ve karil•rimizi bilmedikleri şegl•rle temasa 
kogacuktır. Bııgün ilk mektubunu neşredigoruz.J 

Holivut, ( Hususi muhabiri- ikinci bir defa ayni roln 
mizden) - Holivudun şimdi en tekrar etmez. Provaya kat'iyen 
büyük dedikodusu, geçen sene yanaşmaz. 

sinema alemini şaşaasile parla- Greta Garbo geçen sene 
tan İsveç güzeli Greta Garbo Anna Kristi isminde bir filim 
ile Klara Bov etraf1nda ce- çevirmişti. Bu tabiati yüzünden 
reyan ediyor. o vakit rejisörlerin çektikleri, . 

Greta Garbo ötedenberi hayli dedikoduyu mucip ol
Holivudun esrarengiz siması muştu. Greta Garboyu rolünü 
olarak tanınmıştır. Bu kadın, tekrar etmiye ikna mümkün 
diğer artistlere hiç benzemez. olamamışh. 
Az söyler. Hiddet nedir bil- Bu sene bu güzel artist 
mez. Eğlencelere hemen de hiç ( ilham ) isminde yeni bir filim 
ittirak etmez. Erkek artistlere çeviriyor. Fakat Greta Garbo 
yüz vermez. stüdyoya geldi mi idi, derhal 

Onun bu müstağni vaziyeti, etraf elektrikleniyor, herkeste 
kendi etrafında esrarıengiz bir bir asabiyet. Rejisör çalışmak 

hava uyandırmıştır.Herkes ondan iıtemiyor, derhal dedikodu 
hem korkar, hem de ona hür- başhyor : 
met eder. Meseli Greta Garbo - Greta Garbo artık çalıı-
filim çevirirken bir defa filmini mıyacakmıf. 
aldınr. Filim fena bile çıksa, - Garbo memleketine dö-

nilyormuş. 

- lıarbo, inatçı .cız, t>ır 
tlirlü yola yatmıyor. 

Hülasa bütün stüdyo, hatta 
bütün Holivut, bütün sinema 
gazeteleri Greta Garbo ile 
meşgul... 

Bu dedikoduların sebebi şu: 
ilham filmi (Safo) piyesinden 

alınmıştır. Hem mevzu, hem de 
eşhas eskidir. Gerek rejisör, ge
rek Garbo bu filmin hava~mı 
vermek için birçok provalar 
yapmıya mecburdurlar. Rejisör 
bu lüzum üzerinde ısrar edi-
yor. Fakat Garboya laf anlat
mak mü(llkün değil. 

-Ben evde ayna karşısında 
provamı yapar öyle ielirim. 
Fakat burada bir defa yaptı
ğım rolü tekrar etmem, diyor. 

Biraz daha ısrar ettiler mi: 
- lsveçe bu hafta vapur . 

ıar mı? diye soruyor. Sinema 
kumpanyası, arkadaşları, rejisör 
hep bir elden Garboyu prova 
yapmıya iknaa çalışıyorlar. 

- Sesli filim, tiyatroya 
benzer, diyorlar. Tiyatro artist
leri prova yapmadan sahneye 
çıkmazlar. Safo gibi bir piyes 
te provasız oynanamaz. 

O vakit Garbo şu cevabı 
veriyor: 

- Ben stüdyoya gelirim. 
Siz filmi çevirirsiniz. Benim 
rolümü başka bir artist oynar. 
Ben seyrederim. Sonra filim 
çevrileceği zaman ben rolümtl 
yaparım. 

işte İlham filmi bu ıerait 
dahilinde çevriliyor ve bütihı 
dedikodular buradan çıkıyor . . 

Şimdi herkes merakta: aca
ba Garbo bu filmi yarıda 
bırakıp kaçmıyacak mı ? 

Acele 
Edin! ... 
MÜSABAKAMIZ~ 
ŞARTLARI 

20 mıırtta oynanacıık Gıılata!Jar:? 
ner maçının netlcel,.rini en iyi t '°' 

edenlere verilecek hediyeler için b~ 
trol ve hakem heyeti t eşkil oıuııoı il, 

Kontrol ve hakem heyeti: Jılı~ 
relal Fetht, ikinci relı Satırı ve~ 

heyeU relal Basri Bevlerden miltt r 
Gelen cevaplan ·ayın on altlllc:ı ıJ 

ıı:arteıl aktamı nıüh •IU u.rf K 
Fethi Beye teallm edeceğiz. _, ~ 

Maçtan aonra cevaplar nçıl•:;ı; 
neticeye r6re kaz.ananlann der~ 
bu heyet tarafından tayin oluna_c:_.11' 

Birlnclllk ve ikincilik tayfnlll"'~ 

ıuale verilen cenplann adedi e /. 
Bet ıua]e maçın neticelerin• 1 

cevaplar verllmemişıe hakikat~ 
fazla yakl-.mıı olan birinci ad 
nacaktır • 

Kaç Rey Pusulas 
Kullanılabilir? 

Mllıabakamıza fttlrak ede~ 
Oçer kupon, yani bir iımln Bç rej 
meal kabul olunmuttur. .,il. 

SuallerJmlıı:e verilecek cnap •f 
nna konulacak müsabaka kup011 ~ 
mwn numaralan birbirini snUtC 
olaada kabul olnnur. 

MUkAfatlarımız el 
Yukarda yazdığımız ha~ ti 

heyetinin mllıabakadan soıı r 
birinci olarak tayin edece 
zata : bir altın aaat. t. 

ll<lnciye: bir gümüş sa:,ıa 
Üçüncüye: bir nikel 

verilecektir. ~ 
Mükif atlar maçtan beş.~ 

sonra behemehal tevzi edıl 
olacaktır. 1 
Mühlet Ne Zaman BitiyO~ 

lıtanbuldakller için, mUsabak•_ --' 
lett martın on altıncı 11aı.artesi ~ 
Hat d3rde kadardır. Tatradakl kll 1 
rfmlze verilen mühlet martın Ol' ,il 
kuıı:uncu pertembe aktamına kadll 

r 
Suallerimiz 
G~latasaray Mı ? 
Fenerbahçe Mi? ~ 1 

1 - Hangisi galip ge)e-:e ~ /1 

2 - Galip kaç gol atac3 ~ 
3 - Mağlup kaç gol atac~ ..tt 
4 - Birinci devrede iha11~· 

ıs 
galip? . 
ikinci devrede harı#' 
alip? 

DiKKAT ' 
''"'-"' Ekı uponlar matbaamızdan !ıY. 

darik edilebilir. Cevaplarin1 ınlifl 1 
mUddeti olan on beş roııe ~ 
kuponlarla birlikte 66nderllmd1 

11
,,I 

tır. Fakat bunun için tarih ? 
takibine de lüzum yoktur. 1'0 

herhangi bir tarihe ait olabl~~ı 
r F , ......... -· lllUlıl P •P 

Karii erim izden Nairne 
Hammefendiye 

Efendim, 11J~1 
8 mart t arihli mektubunuıu ,J 

Alafrang a güreşte ııayı hcsabil~,.Y 
biyet dmadığında ıarıır eden (~ 
yanılıyor. Serbes güreşt e de et'.,/ 
Romen) gilrl"şindc de sayı lı 
g:ıliblyet vardır. ,.,,,-1 

Bu hususta Güreş federı•1°~ 
TGrkçe matbu nl:amnarneıi ,~ 
Güret ldmanlanna alt kitap "e 1ııeP' 
ler muhteliftir. Hemen hc-J" ıı:,~· 
kendine göre bir idman tarsı 

denebilir. ,.-:: 
Her ıpoum idmanı atlet1•~11 111' ..ı 

)arından alındığı için atletııın ti' 
kavemet,lnefes ve kuvvet kablll1~,t· 1 
inkişaf ettiren harekih ııürefe J~.., 

Sabah ldmanlan için ( ııtl•~ 
kUtUpaneıinln, 24 fekllll "eçaıı ııı:; 
harekltına alt neşrettltl kd d t 
tedarik etmek bir ınOd e "-
kifayet eder. d• ( "_J 

Güre9 nlıı:amnameal için ı-'~ 
kecl Rıhtım hanında GUr•f bir ,,. 
yonuna) hitaben yazılacak ·- ,J 
tup klfidir. ....,,,.. 

Bilvealle hllnnetlerlml•in 
rica eylerlıı: Efendim. 



Kari Gö%ile Avrupa Erkekleri Ayarında Yüzen 
Gördüklerimi• 

Pendile Dair 
..... .__.!J'de ( Daim ŞGkran ) 

Amerika Kız __ ft . A vrupada ••• -, -...AŞ...-k ....... Me.-ktu ...... plan~r, 
Amerllr. muhtelif •porlar içla 

Kadın Ve 
K a ip lıleri 

bir melrtupj aldık. Ba 
,.,"""l'-.ııııa.. Pendildilere hitap ecll-
M ,_ orada• Azaryaa " ail•lne 
llrt ~ idare.tnin tGtln· 
~ .... mit olan pzel bah
~~ .. edilclltfaden, ata9-
..... larabp ba19anlara yediril-

• tlkiyet ediyordu. 
r-.Bıc Jaaı,a, tlttln inhlar ldareal 
lıı..~ depo.u mGdüril 16C.Ydet,. 
~bir ce•ap •elmittir. 

11.kt.ap lahibi, 16ŞGkrua Daim,. 
•1r nama mo.tear olda

..... tahribat timcliye kadar 
~ ediyor icll ue bunun için 

timdi se•. çıbrıldıp11 
' bu ~eç kalan- feryadı 

~rt bir prez •e ku~ 
~ ld~tfett:Uden •onra ezcGmle 

~eacllldiler, ;üzel semtlerinia 
~e yalandan alllradardarlar. 

Çe, lyle iddia eclildili pbl 
~•lain icanada delil

~ ...,. olualr ldralu
.. ~ fİdea arabalar için 

~ ..... Jar bir .. c:. ·~~~ ea-baba •••afakati Dedir. 
-... .... otlara yemekle mqpl p 
..:.~ slyleaea bayYanlar p

leae, depo mlbtahdemlnlnia 
a-u.dar ki mal sahibi..... ......_ti ile •• oam lda· 
~ bulunan otla imamda 
~ lmuflarclar. Şabalde, or• 
'- 88Jlenecek ne kalıyor •• 
~m ŞGkran,. Bey ortada 
~ 1.r1ıer1 •lylemelde ae 

-u70r ? •• 

Bazı isimlere Dair 
....._ elaaıw efwllaı 
~ ........... ..,........., "Şllaap,, 
... v. s. 
~ k....._,eışlrketl Hajl'IJe,, 

~-b .................... 
...._, s..ıleda ,... •• J'Dla· 
~ lauflerle ,...._.tar. 

.,...,.,, Tlrk .... , Anıp 

' ........ l.taabal .......... . 
.................. aldlr? ~ ................ ,..._ ŞlrUtl 
~ 1111• Jku eder mllbds, 

K-.-u ~ ......... 
Engüı 

.... POITA ı h bir kul altalea• 
lıadee. ........ ld. 1ldlfa ....... 
~ ......... .-....v.,.. 
...... blmolablllr,altalea• 

......... Clld• .. balmbWr. 

Kali/ronlganut .,. ..a.,,.,,,.ı tllrt luıt!ın güiiclld 

Dünya 
:Ağır Sik_let 
Şampiyonluğu 

Atar aklet boks cihan falllpl• 
yoalufa, bili kar11ık bir laaldecUr • 

Her darif teklifini redclettltl 
için pmpiyoaluktan ...ıedilea 
Alman boluarG .. Şimellnr Am.
rikablarm •on teklifini kabale 
mecbur olarak Amerfkaya ~ 
mittir• Yalraada AmiıırlbhlUm 
atar uldetlllerl lçlade • metlrı•· 
lanaclaa biri .. v-. StılbHaS 
Ue d6rifecektlr. 

Bu maçtan ayrı olarak ( dn 
cG••ell adam ) na..Ue maruf itaı.
yan Kamera da bir iki maç ya~ 
mq bere Amerlbda hiaaay•' 

Bu Gç adam arumdald ·~· ............ 1aer...-
.... ,.,....... içla cYYGfeceli 
olan çift seçilecektir. 

Son ve nihai pmplyona _.. 
çana firecekler ara•ında .... 
.. mplyoa Dempaey de lııalmnaror. 
Maçlaraa aeticelerl çok bG,ali 
bir merakla beldeuaektedir. 

..,,. .. 
Karnera 6ir ,,... ,,. ...... 

me•d• tanımayan bir memle- Al• •ı•ı_ 
kettir. Awuf.ada deniz sporlan ka- l Y lZamnameCl IK 
pabldıta ay arda Am..-ikablar ..Kali
fornlya •ahillerlnde yilzme yarıt- y • J Ol l 
ları yaparlar. Atletizmde de bay· eTlRU6 ma 1 
ledir. Amerikanın muhtelif iklimli 
klf9lerl, latlyenler için .. nenin 
ller ,enınde muayyen bir •pora 
Ja~bUmiye mO..lttir. 

Resimlerini koydutumua Ame
rikan kızları bGtün kat Amerika
da muazzam bavuzlardar idman
larını tamamlamıtla ve Avrupa 
deniz mev•iml bidayetinde müsa
~ iftirak etmek üzere 
,,a,ua memleketlere, kadınlar ara
'Pld• tertip edilecek maçlara 
lauır olduklarını bildirmiflerdir. 

Amerikan kıdarının ba tek
lifleri Fransa federasyonu tara
fından kabul edilmittir. 

Cenubi Fransada yüzme mev• 
alml daha çabuk gclditindeo 
alPD ayı sonlar1nda Fransanıo 
en uc.k yerler.inde yapılacak 
kadın ytlzn e müaabakalarma 
kendileri davet edilmiftir. 

Awupada bu kıdano rekoruna 
ıalda9auk kadın yilzGcG olma
Clıjmdan mO..balCalara erkek
Jeita de lftlrak edeceji, Amerika· 
lalan blldirilmlttir. Amerikan kı:ı
ı,n .. tekllft tle lrabul etmiflerdir • 

Bakalım .-keklerle ·yaıme 
,.,..da kac:balar ae yapacak?. 

o 

Spor idarecilerimizin eberi 
Apbklan hatala bir yol •ardır: 

Nizamnameye ••m•ıkı sanlmak... 
Nizamnamenin nazara 14Jlnra 

almmama•anı mevzubahi• edecek 
detiliz. y aloız tee&1Grle rardü
jiimb bazı noktaları ~t et
mek zaruretindeyb. 

Bizim eli•UHe IJiza ... ame, bir 
" y•paml}'aulana eaa lmrtaranı 
halini almıtbr. 

Spor meydanında temba edi
lemiyeo muvaffakiyetleri, yetil 
masa başında ele l'eçirmiye p· 
bşanlar gittikçe çoğalıyor. 

Hakiki it sahuında •B•terilen 
derin atalete mukabil, nizamna
melerin idari .. ddelerlae karta 
............ ,. Jaakaaç •dabt 
acaba aeden? .. 

ldarecllerlmbla alum•a .. Ue 
elan rahatalaruua ...,,.. apor 
•eydaalamula, fiil ..ıı...acta 
flr•ek kalPI oa..1dı ...... Is 
INb.W.•lm••da. 

NlumQ•eJf 7alı11a Wr te
kilde telikki etmek butalıta 

t 1avq yavq kulGplerlmlsl de 

1 
urclı. Herhanfi bir maça mGte
aklp ltirulann ve proteetolar1D 
pfmadata Yak'alar nadirdir. 

Spor abamaamemlal dikkatle 
ıkden pçireeek olursak, heyet-
..... mnda •ezaih, it lmmuua 
tok ...... etllldltl • ., .... 
plru • 

Bir .......... ...... bir 
propapacla Ye Wr ,..._ olar 
........ tertip ettlli -.-.. ..
........ ~ mal61adar. O kotu 
•ola,..Ue birbirine tam .... ut 
kararlan 4la ı&rcllk... 

, • .,. kadar , .......... 
~-l!W!!l.'I!~ ....... ~._. . .._._,,... ·-- ..., .......... .... 
... •• tolıaa• bile ..... a•lf .. 
8PW olu atletbmla Utikballni 
lllaab " ... , ....... .. .. ' . ., ..... A. G. 

~------------------~~---:=--~-:::-=--::----------~-------------------------------------------
0 e Mi? 

Rami 
ı . llart • ısa 

Valrıt-Eauıl-V aStıll 

Akta- u.- 11 .12 
Villa Ut lt.'4 
..... ll.21t.M 

!'-ı Te/rlluunu 

Bu Sefer 

Galatasaray Gene Esrarengiz 
Takım Ha.aırlıyor ••• 

Yusuf z i J. 8. in SIJl&diklıri 

GalatuaraP.J fatbolGal id .... 
edea Yusuf Ziya B. la bir tablatl 
Yanlar. MGfkGl maçlar arife.had• 
birteJ .ayleme• ve tam maç 
pi hiç aemal edilmiyea Wr 
.takımla nbaya çıkar. Eluerl de 
kaıan•r .. 

Uk maçlarının birinci de.re· 
•İni Fenerbahçe ile ayni •arda 
bitiren Galatasaray bup ikinci 
cleYl'eye Betlktat maçlle bqbyor. 
ŞGpbesiz bu maç, şampiyonluta 
namzet bir takım için çok teh• 
likelidir. 
Galatuarayın eski ve birbirine 

abtmıf kadrosil~ Betiktata çaka· 
cata beklendiil tu •aralarla l'ene 
acayip bir takim tetldl edilmekt. 

No. 3 

olthifa .. ,....... ...... ••k
tedlr. 

YuUf ZiJa S.,• •ortlak. 81· 
tGa uranmıu ,.,...... tamım• 
detifiklllderiai .SylemlJea Ga
latuaray bat kaptuı: 

- Bu sefer de detlfmlft fakat 
ıBylencllti kadar bqtan ..... 
defil, blyilk •ilrprbl teerlbe 
edecek kadar cletifmit bir laald• 
çalracatız., dedi. 

BGyGk. •lrprld Sorclak. Yarı 
gülerek, yarı cidcll ı 

- BGyük ı6rpriz, yani aml 
detitiklik Fenere çıkarkenl diyor. 

Bul'ünkü detitiklitl merakla 
bekliyoruz. Bugünden, gelecek 
haftanın •Grprizinl anlamaya P· 
btacatız. 

lllEIUil ıııosu HOllllil 
llOaı.IF1a - MOTmclMI: 

ziyade aplqtı, bllylk bir ya
bani lrclek sllrllii başlarmm 
lstlndea teaizce uçup geçti 
Ye ptom bly6k kap18111A 
v'8ıl olmadan iri ve ağar dam
lalar halinde yaimur bqladı. 

Oska,. Vaglt Mes,ut Cemil 

~ kaannların HUllauı C:: ............ ( Ollıl ) Lm .. , ...... _ ..... ... 
~ ............... ... 

•• r. ........ ....,. 
·=-"""-- y ............. (Vı , ..... 

laalacleld .,.... (VlrJbaJ•) ....... 
bir ima .. Uda çocuklar ..... 

Araba ptonun parkından 
: ... --ı • • ..AL ..:...L 
~· f11111Ce a- &IMUllD •7-

balatlarla lrtlldl. laava daha 

Bllynk merdivende onları 
aiyah enabı, beyaz lalllk ve 
bqhpe ihtiyar bir kadın kar
pladı. Bu, Lort Kantervilin ri
caaile Miate Otisin ald yeria
de ipka ettiii .ekllhuç lar 
~ llİltrM (Olıuae1) .. 

')\ile efradı arabadu inerken 
herbirini ayn. ayn ve clizlerial 
\&kerek selimbyor, eski 
terbiye GslOblle mlitemadlyem 

- Kantervil ptosuna afa
lar ıelcliniz efencllm! cllmle
P.ü tekrarhyordu. 

Oti.ler ihtiyar ~dman ar
kamdan umn ve alçak tavan-
lı, renkli aı•lardan btlytlk 
pencereli, liyah mqe d6te-
•eli ~eye · srkdiler. w 
~ ye ... (09-

aey) yeni efendilerine 10JUD
m1t!an için yardım ederken 
onlar tecenlale etrafı gizden 
ıeçiriyorlardı. 

O ıırada Mistres Otia 
d6şeme tahtalarmm &atinde 
btıytlk ve kırmazı bir leke 
fördll • Bunun ne oldu
ğundan t•mamile bilıaher olu 
Mistrea Omneye clladlı 

- Zanneclenem adilrntai .. 
IOde c,....., ........ 
--lwDDD~ 

~ ......... " ..... ............... ....,..,.,.... .. ... 
............ Wr --- ... ,. ... ı: .. 
.. laaltada bir defa Gellfllk " .., 
mate,.. •Jfumcla ... • ~ 
....... ......... wıldır. ç.lt.a ••'?' 
Mlalplerl ldanlt __ ... ....,... 

mlklfatlanna alablllrler. 

M ••••• J 
Senden pek uzaktayım. F .. 

kat hayalin daima ~ 
ininde... O HDİD tue bir 
çiçek gibi narin y6zllD daima 
karşımda... Bana .Syle geliyoP 
ki, ellerimi uzatsam seni bto 
tabileceğim... Almm olqamak· 
tan vahşi bir zevkalan o iaat
çı uçlarm yhie o sevimli •1 
katım lrtmlf... Muum bir 
çocuk ..&eti tapyan pzleria 
bu açlarm arahldarmdan 1ö11-
lerime bakıyor... Daclaldarm. 
• lıele çddırba alt dadaim 1 • 
lapmlıyank .... ...,... 
mmlchJor... Ba .&yledfjin ter 
benim ..... detll mi "M. ••• ,,? 

Ben, IMini ifitmek, gkl.e
rini daha y•lmul•n prebilmelı 
iPn yald ... yorua.- Sen kar 
mıyonun... Ellerimi uzatarak 
ellerini anyoram... Fakat ha
yal, bir lluhar pi daj1hyorl.. 

lf. 
..... _ ... ' ... ...... 1r ... 

dl keadiM dalcLp zamaalv 
oluyor... O nkit a,le dzelle. 
tfyor " lyle ••- Dir hal 
ahyonm ki... Umm ve ince 
kaflana Wifp yubnya kal
kıyor ... Dudaldanncla belli be-
liniz hllz6nltl bir tebeullm ... 
Alt dudaim biru daha kıv
rak... Bu dudap albndalci 
çakar hiru clalaa fula ,aıg .. 
........ Onda ..w ... 
birpy ...... çekid bir ..... 
pbi •.• 

Çea• tehaclet parmatına 
dayanlDlf, .... Affet kaynaja 
IWini alan parlak kara p 
leria, o lmdatlm latllyalannm 
..ımldarma dotra nuarlarmı 
•l-11 fidiyor. Ne dOfllnO,Or-
1UD? Dlf&ndtlitın beni dejil 
mi? 

Seai a,I• Hviyorum kil. 
~ MVpmin içİGe hiç riya. ka
rlfbrmak latemiJorum.. Ba, 
makadd• Wr mabette duya
laa ftCit slhl •abd"- ve 
ahi biqey .ı.mr.. 

:l __ 
~::< 

diye Miltrea Omneyre laİlll 
yavqlatb, oraya kan dikll
mlifttlrl 

Mistrea Otia baylardı: 
- Aman ne çirkin te,,I 

Bir odada kan lelrm ele .. 
demek? S. leke ••men t. mbl.......... . 

b.tipr kadm Wifçe [ ı .. 
dl ve ayai Y•ftf Ye esr~ 
nqls ...ıe devam etlıiı 

(Arkut Yar) 
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MASONLAR 
. ~, Bilmecemizi •• · 

Doğru Halledenlerin 
Hediyeleri 

Namzede Birinci Esrarengiz Seyahat Nasıl 
Yaptırılır? Gürültüler, Manialar, -Hendekler,· 

l{eten Mendil Kazananlar 
Aydan Koçarlı nahiyesi tllceardan 

Tevfik Bey ncadlnde Faik, Konya Ha• 
klmlyeti milliye mektebi 187 llellhat, 
Cemberlltat orta mektebl 149 Sallbattln, 
Edirne Oımanlı bankaamda lleıtan 8. 
kerimesi muuffer, Fatih Altay Mlicuiıa 

Kalk, Otur, Atla Emirleri .• Bunların Manası? 
12 

____________________________________ .... 

Atk hırsı, fena yollara aap-1 birkaç dakika sfiküt devam 
ttjı zaman fena neticeler ve· eder. 

rebilir, fakat imanların çopl· O.tadı muhterem, sert ve 

yüksek bir sesle 
birinci seyahati 
emrini verir. 

1 sokak No. 11 Ahmet Cemal, Kumkapı 

• Namzede Frıuma anektebi Haft"Ctlln, Gelenberi 
yaptırınız." orta mektebi 251Mıütafa, Ferlköy Meur!ak 

cadd~i No. 159 1.cm'erugln, latanbul 

muı için lhım birşeydir. Yal-
aız o suretele tanzim edilme· 
lidir ki, ne bu ihtirası besliyen 
adam, ne de •evilen adam 
ondan muztarip olmasın. 

Şeref hırsı, cemiyete faydalı 
olan asil bir arzudur. İnsanda 
cesaret, ıeref hissi ve birçok 
meziyetleri uyandırır. 

Servet hırsı, müstakil ve 
rahat bir hayat yaşama arzu-
8Wldan doğar. Servete giden 
rollar meşru olmak tarlile bu 
hırs daima şayam takdirdir. 

Mevkii iktidar hırsı: Ekse
riyetle gayri ahliki hareketle
re sevkeden bu hırs, iyi idare 
edilmek şartile, bir insanı 

devlet ve milletine hizmet 
edebilecek bir mevkie çıkarır. 

Hülasa, terbiye ile insanda 
faydalı birtakım ihtiraslar 
uyandırmalıdır, taki muzır ih
tiraslar burada yer bulmasın 

Reis ( Üstadı muhterem ) 
sorar: 

- Orf nedir? Ve kendisi 
f U izahata verir: 

- Örf ve adet, insanların 
fıtri ve yanlış itiyatlarıdır. 

Milletlerin Örf ve adetleri 
onların adetleridir. lnsanllar 
itiyatlarma göre muhakeme 
Jdilirler. 

- Ablak nedir? ( Üstadı 
muhterem izah eder) 

- Ahlak, bir ferdin fikir, 
itiyat ve hareketleri arasında
ki münasebettir. 

Birinci Seyahat 
işte bu suretle üstadı muh

terem, masonluğun ana itikat
lannı teşkil eden kanun, fa
zilet, şeref, vahşet, fenalık 

hakkındaki telakkilerini izah 
ettikten sonra namzede hita
ben der ki: 

- Efendi, biz burada fena 
temayüllerimize bir gem 
vurmak ıçın toplanıyoruL 
Ama bu it çok gfiçtllr. Fa
kat siz de Mason olmakta 
ısrar ediyorsanız, sizin de bu 
111üşkül işi yapmanız lizımdır. 

Şimdi sizi birtakım tecrU-
1.elere tabi tutacağıL Haber 
yerelim ki, bu tecrübe ve im
tihan emaaında, eğer cesaret 
ve kuvvetinizi kaybederseniz, 
~ekilmekte ve vazgeçmekte 
11Ubeuiniz. Bu tecrübe ve imti
hanlar esrarengiz ve mühimdir. 
Biıtün dikkatinizi buraya top
layanız. 

Üstadı muhterem susar ve 

(Arkası Yar ) 1 kıı: orta mektebi 41S Atıfet, Buraa Na· 
1 

Jluh Paşa mahallesi H°'kadem No. 17 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kema~AnkuaukelrlbedSl7 ~un, 

H ık H t Y k Ankara Dumhıpınar mektebi 397 Fethi, 

a in aya ini a an Ankar;ı Cllmhurlyel mctebl 30 lamall, 
Ankara telılı: baımemuru Cemal B. 
kerimesi Nihal, lıtaayon sokak No. 3S 

M 1 T f • 1 • k Cemal, Babçekapt No. S? Ali Kimli ese e .e e e c ı ı tcnfhaıoeıl Müfit, Ankara Cllmhurlyet 
mektebi Hl Salih, Kacbkly Glll 110lcalr 
No. l Mebrure, Ankara Gad ilk aUmu· 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

lira sermaye ile it yapmaları 
şart koşulacak. Bu mlinasebet
le ikraz ve istikraz iılerile 
biraz meşgul olduk. Muhtelif 
bankacılarla temas ettik. Faiz 
ihtikarı hakkında bir fikir 
cdinmiye çalıştık. 

Bu hususta bir bankacı bize 
çok şayanı dikkat şeyler söy
ledi. 

Ahnacak Tedbirler 
Bu zat diyor ki : 
- Böyle bir murakabe ka

nunu yalnız eşhas ve hususi 
müesseseler değil, Emniyet 
sandığı hakkında da cari ola· 
bilecek şekilde tanzim edilme-

' Jidir. Çünkil bu müessese 
yaptığı işlerden yüzde dokuz 
faiz, yüzde altı komisyon, bir 
miktar sigorta ücreti, bir mik
tar da masraf alır ve bunun 
yüzde nisbeti 18 ili 20 yi 
bulur. 

Aldığım malümata göre, 
konulan son bir usul ile 
her 1 üç ayda bir faiz hesap 
edilmekte, bu da reslllmale 
zamm olunmakta imi~. Bundan 
başka sandık nizamnamesi mu• 
cibince birinci senede borçla
rını ödiyerniyenler faizle bir
likte asıl borcun yüzde onunu, 
ikinci sene ise yüzde yirmisini 
vermiye mecburdurlar. Bu şekil 
ile birinci sene yilzde bir, 
ikinci sene yilıde iki tazminat 
alınmaktadır ki çok yilkaek 
bir yekün tutar. 

Bir zatın Anlattıjı 
Bu sırada tesadüfen muha

vereye iştirak eden bir zat 
ıu izabab verdi: "Emniyat aan
dığından (15) biu lira istikra 
yapmlfbk. Sandık niz•mumai 
mucibince sene nihayetinde 
ödemek ~ecburiyetinde bu
lunduğumuz para fQ olmak 
icap ediyordu: 

( 15) bin liranın iade& (5) 
bin liranın ytlzde onu 500 lira, 
(10) bin liranın .yibde yirmi 
bqi 2500 lira, ytlzde on beş• 
ten bir senelik ı faiz 2500 lira 
ki yekfın 5250 liradır. 

Biz (5250) lira vermeli idik. 

ne mektebi 447 Rabla, Aydta Gad 
Halbuki yapılan hesapta (6100) pqa bul.an Naıtml Bey" Hanımlar. 

~ra . borçlu çıktık. Mü~~~~t Birer Kitap Kazananlar 
ıstedık. Hesabınızı katetbgınız 

.. . l d d•l 1 Ankara Cüınhurlyet mektebi 403 Ke-
z~man gorürsünnz e ı er, malettln, lıtanbul kıs orta mektebi 

bız de J&tbk. 550 Neriman, Pert,,..iyal ll•ul S02 Ce-
Tefe ·ı vat, Cerrahp&fa Cami eokak 11 R ... t 

CI er Ank~ra Kaya, topçu mtıhlmmat depo 
Bu, Emniyet sandığına ait müdürü FaJk, Ankara Koyuıı pıtZan 

safhad D... f . . 1 . c:biıed Sa:amon, Ankara Ticaret m~ktebl 
. . ır. ı~er. aız iŞ e~ıne 60 Hayati, Ankoırıt erkl'k liıesi 289 Or· 

gehnce: Faızcıler ekscrıyet han, Ankııra ticaret mı:Jttcbl J23 Zehra• 

üzere Valde hanı, Balıkpazan, Burıa Tütün inhisar %iraat rnuhHcbcclıl 

S
• · . . Ö Ali Salp, Ankara %lraat bankuı vune 
ırkecı, Galata cıhetınde mer murakıbı N ecati, Ankara yı-nl hayat 

Ahit hanı Havyar hanı gibi mektebi sınıf S Mehmet N ecati, Bursa 
' ku muallim m~ktebl 194 Güzide, OıkU· 

mahallerde toplanmıştır. dar yirmi Dçllncll mektep Hr.aan, Gala· 

Bunlardan başlıcaları Balık- tuııray lileal 1126 Faik, Galatasıua ;
pazarmda Argiropulos ~irke· liaesl 489 Hayati, lzmlt orta m~ktcbl 

•• ' - lSS Sabahattin, Çorlu Aıkerl b:uıtane 
cide Sam Levi, Omer Ahit opcratöril Behçet B. kuı lc1ıl, Ankara 

hanında Y anaki Havyar ba- istasyon hareket şalrirdl Muammer 8. 
' heınfireal Kadriye. Ankara erkek Uae&I 

nında Menaşe ile F anopulo, 187 Enver B. ve Hanımlar. 
Mahmutpaşada Hilele gibi mü- [Arkası var) 

esseselerdir. Valde hamnda ise 
birçok İraniler muamele yap
maktadır. Hatta bu banda çay
cıların bile faizcilik yapbklan 
şayidir. 

Bu nevi birçok aarraflal'Ul 
sermayesi bazan ( 1500) ili 
(2000) liradan ibarettir. Ye 
sermayelerinin llç dart misli 
iş yapmaktadırlar. Bunlara 
sermayeyi bangerler yetiştir

mektedirler. 
Sarraflar (%30- %40) hatta 

(%50) llzerinden muamele ya
par ve bangerlerden (% 18-
%20) den para alırlar. 

Emniyet Sandığım lslah 
Bu muameleleri yapanlar iki 

ttlrlil defter tutarlar. Resmi 
defterlerinde muameleleri (%9) 

• llzerindendir. Llkin kendi 
defterlerinde komisyon namı 
altında bu miktar yllbelclikçe 
yflkselir •• faiz de hemen 
alelekser pefinen Yerilen para
dan kat' edilir. 

Mlltehauıa olan bir zat 
diyor ki: 

- Bu muhtekir faizcilerle 
mllcadele etmek için en iyi 
çare Emıaiyet aandığının mua• 
mellbnı ıslah etmektir. 

Emniyet Sandığı Muduro 
Bu izahab aldıktan soma 

Emniyet sandığı mlldllrll Tevfik 
Beyle g6rllftftk. Tevfik Beye 
gare: "Sandığın nizami faiz 
olarak azami tanıdığı miktar 

yüzde dokuzdur. Gayri men
kullerden yüzde (6) , menkul
lerden de yiizde 3 komisyon 
ahmr. 

Bu, nizamnamenin ilave edil-
miş bir maddesine müstenittir. 
Sigorta, pul ve sair masraflar 
~de hesabile değildir. 

Senesi geçip te unyan borç
lar için bq bin liraya kadar 
esas paranın yüzde onu, daha 
yukarsı için yüzde (25) tediye 
şarttır. Bundan dolayı ilk sene 
yüzde bir, ikind sene yüzde 
iki tazminat almır. Bu, meclisi 
idarenin kararı ikbzasıdır. 

Binaenaleyh yukarda söy· 
lediğiniz ( 15) bin lira mesele
sindeki fark, resUlmaln yapı
lan tazminat zammından ileri 
geliyor. Ytızde alb komisyon 
aıeselesine gelince : biz, esa .. 
sen mevduata yG:ıde dokuz 
faiz veriyoruz. Binaenaleyh 
komiayo almaJI ıararl bulu-
yoruz. 

Bence tefecilefte mOcadele 
güçtür. Çiinkn sıkışan halk. 
alacaklı ile istediği tekilde 
uyuşabilir. Bunu kontrol et
mek çok miifknldllr. Yllzde 
dokuz faiz a6zden ibarettir. 
Kontrol belki ima bir mllddet 
için semere verebilir. Fakat 
uzun ı:unu idame edilemez. 
Her liç ayda faiz hesap edile
rek borç verilen paraya zam 
aıeseleai ise doğru değildir. 

Tarihf Tefrika No. 58 Yazan: A. Kelle birden duraladı, ı6ziln0a 
arkuıaı getiremedi. Anladım ld 
clillnln albııda, bana ı3ylemektea 
çeklnditf blrte1 vardı. Merakla 
ıordum: 

blndirdinı Ye Salih relim kadiri'•· 
••na yolladım. 

OLUÇ ALI BEiS 
Kılıç Ali Paşanın Habralan 

- Kelle, dedim, beni rahat
ıız etme! .. Sana emrediyorum: Be
nim yerime geç ve remiyl idare 
ett.. 

- Hayır, d~edi, olamul •. 
- Bire herif niçin böyle ı6y· 

lersin? •• 
- Hayır, diye tekrar etti Kef.. 

:t:; sen olmayınca leventler itaat 
etmezler. 

Eyy; bu adam arbk fazla olu• 

JWdu.! Batırdım: 
- Kafana benim lr:aclar tq 

yuvarlanıın. Beni rahat bırak 

diyorum sanal .. 
Bu sözüm Haıan Kelleyi çile• 

den çıkardı. Katlannı çattı ve 
en sert aeılle batırdı: 

-Sealn bu ihmalcilifin yiizün
deo bqamıza çok belilar l'ele• 
celd.. Eter ıen it bqıadan ay• 
nlma1aydın .... 

- Ent, ayrılmasaydım? •. 
GlSzlerinl daha fazla açtı Ye: 
- S..., dedl, ayrılmaaayadıa 

Amiral VeneJrO kaçamaya• 
caktıl •• 

Beynim allak bullak oldu. 
- Neeeel .. 
Diye haykırdım n tlddetle 

devam ettim: 
- Kaçb mı diyor.un? .. 
Hasan Kelle atar aftr ı6yledl: 
- Evet; Amiral Veneyro kaçb? 
- Nual oldu bu if? •. 
- Naııl olacak; bizim for-

ucla yer olmadıtı l~ln bir kaJila 

Sabıraızhkla aordumc 
- Eee, ıonra? •• 
- Sonra, tam yarı yolda herif 

leventlerin, ldlrekçllerln he-
rine anazıa çullaamıf, bir 
çırpıda lıepalni 4eniu 46mek 
kayakta yalaaz kalllllf ve kGrek· 
lere aaıJarak kaçmıı 1-

- Peıinden niçin kayık ul· 
madın? 

- Sen ne ı6ylüyorıan reia L. 
O 11rada fırtına koptu. Denize 
inmek mümkOn olamadı. Hepimiz 
can kaypauna dqtük. 

Nuıl oldu bilmiyorum, bütün 
ku.-vetimi aa}' aYCuma toplaya• 
rak Hatan Kelleota ıurabna Byle 
ticldetll bfr tokat yapıfbrdım ld 

Sinemalar 

Bugün MELEK sinemasmda 
EMiL JANNiGS 

YALAN 
FlL MINDE 

Refakatile: ~~\o~00{a~~en~e v :~ı~~ 
VE FOX GAZETESi 

Zamanımıı:ın en büyftk baritonu 

LAVRENS TİBET 
tarafından meşhur ALBERTINA RAŞ bale heyetinİll 

BA TIİiiTeŞ.iitmsı 
sesli, aözlll, şarkılı, danalı 

pheser, önümüzdeki 
Ayasofya,da 

ve tamamen renkli muaaa" 
pazar gtin6nden itibaren 

Şehzadebqın'da 

ALEMDAR HİLAL 
sinema1annda birden iraesine başlanacaltbr. 

CENNET 
filminin Fransızcasını görmek Ye her iki liaana ait mtisabak•1' 
ittirak etmek istiyenler 
BUGÜN VE Y ARINKI MATİNE VE SUV ARELERINoS 

EL HAMRA SİNEMASINDA 
gösterilecek olan 

FRANSIZCA FİLMİNİ 
temaşa fırsatını kaçırmamalıdırlar. 
Pazar gününden itibaren Almanca filmini gösterilecektir. 

Ameli elektrik 
Mart 1931 

MÜNDERECAT 
1 - Kudreti elektrikiye· 

nin ziyaya tahvili. 
2 - Tenvirabn asri te

mayllllb (L Gillet) 
3 - Mütenenia: Büyük 

bir geminin mutfağı gece 
sporu, bir tavuk kümesinin 
sun't tenvirine ait bilinço, 
korkunç rakamlar, iki refe
randum. 

4 - Ytız sene uyku, (Ro
bert Dieudoane) 

5 - Mizah ıayfuı (Hen
riot) 

6 - To.rkiye lfUzellik 
laraliçesi ve saire. 

Bugün 

ALEMDAR 
slnema•ında 

" AŞK RESMf GEçtDI ,, f11111ı-cl' 
alkı:Jladtğınu bilyük ve dilber 'f1~ 

jEAN.ETTE llAC OONALD'ıJl 
en aoa Ye muhte11cım eıeıl 

Pi Y ANGODA 
BiR KADIN 
seıll, sözln ve farkılı fll!O· ,) 

l!Aveten: MICKEY lılOUSE sesli C.:ı/f 
resimle!'. GBndlh: 1 13,S,7 gece, 7 

' Yunan opereti bugiln saat 14,'9 ...et 
birinci matine Olarak Fra11111:ı t1!9r 
•-da uzun • Kiaa .. fGrekha. ~ 

ikinci matine Hat il de Piç ";,/ 
MıYare uat 21,so da San • Eamet 

~---~~~---~~-----./ 
-rYENI ROMAN 

RA$1T VECiHi BEYi~ 
FEDAKAR ooGA~ Elektrik Şirketinha mu-

addit kıraat memurlanndan romanJ yakında çıkıyof• 
veya Metro bammdaki dai· --.. ikbal Kütüphanesi ~ ~ 
rei malısUSU1ndan Ameli --" 
Elektriği isteyiniz. · ,,f 
-------- Şoförler Cemiyetine Teş~~; 

ŞEHZADEBAŞI 

FERAH SiNEMASINDA 
...... bu l'K• koaallı: Nqtt B. 

Sin-adaı Kunetll hüldlmdar 20 kı81m 

koca Kellenin ıurab kalafat ye· 
rine • dlSndn. Oldutu yerde bir 
kere 1allandı. Sonra kendini güç 
zaptederek yavaı sesle manldandı: 

- Ah f •• dedi; eter ıeferde 
olmasaydık acni derhal cehenne-
me yollardım. 

Ve INfka hiçbir laarelrett. 
l.almı•ıyarak cekilip JittL Ke .. 
dimdm pçer fibl olmaftam. 
Fena halde caaım sıkılmıştı. Fa· 
kat tam o ıırada kamaradan 
abedetı tatlı bir su aklımı ba· 
ııma getirdi. Güzel kadın beni 
çağırıyordu. Geriye dlSndtım. Ka
maradan içeriye girecektim. 
Fakat Maroniça rene kapanın 
pnıaa clikilm1f ti • 

- Bre alçak, diye batırdım, 
ben tana burada durma demedim 

Bu sene gelen seyy~ 
gezdirme itlerini iyi idare ŞI' 
ği için iktısat mtidürlüğ~ 

1
z 

förler cemiyetine bir teş'"" 
name göndermiştir. 

mi?.. ti 
Maroniça ayaklarıma ,at' 

•e yalvardı: lif". 
- Reis, dedi, leventler it' 

ediyor. Prenıeal ambara 1° 
ma:ııaaıs .W parçalıyacald~, 

Miıkln berlfe bir teknıe 'f'
tlim .. kamaraya pdİJll· ~ 
Wr pa Wr rece kamarabl',, 
prı çıkmadım. Dilber -~,ııt ,f' 
.eYda ve he1ecan saatleri :,,t.f 
dık. Dojrusu, hayatımda .~tı'!; 

• 1111 
dar lezzetli aaatler JaZ geçır el 
Bu Kafku güzeli, bir ıe' 
memnun etmek için ıa.ııflll' @" 
herte:re malik bu)unuyorcfıl• f"': 
eeleyfa loç kaAraya çıkt11•fttl~ 
lak ay •t•ftnın albn~~aa 
tetl• r5f6 .. yqall\Ark~ ,,ı 
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·;~ECİP BEYDİ 
Seyrisefain 

M•kez acente.st: Galata kapril 
Batı B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci MGhürdar zade ham L 2740 

İzmir sürat postası 
( Cllmhuriyet) vapuru 15 

mart Pazar 14,30 da Galata
clan kalkarak lzmire gidecek 

ye Çarşamba sabah 

gelecektir. 

VEL ZADE VAPURLARI 
Karadeniz postası 

iKTİSAT Yap uru 
H Mart 

CUMARTESi gtınll akşamı 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle Zonguldak, İnebolu, 
Gene,Samsun.Gireson, Trab
zon , Rize ve Hopeye 
nlW1et ve avdette ayni lakelelerie 
Of, Sürmene, Vakfıkebir Görele, 
faba, Onye ye Hopeye uinyarak 
ndet edecektir. YUk ve yolcu lçln 

SMcecl Aliiye hanıaı.ıa Veli zade va-
pSlan acentuına mllraeaat. Tele
fonı L.t. 981> 

lstanbul dördüncü icra dai
resinden: Tamamına 2400 lira 
kıymet takdir edilen Kasımpa· 
ıada Camii kebir mahallesinde 
Taşabaşı sokağında eski 7 ye
ni 9 numaralı maa bahçe bir 
bap hanenin tamamı 2-4-931 
tarihine müsadif perşembe 

günü öğleden sonra saat 13 ten 
16 ya kadar İstanbul 4 üncü 
icra dairesinde açık arttırma 
\Oretile satılacak ve 19-3-931 

tadhiode şarbıamesi divanhaneye 
~ •ıdik olunacakbr artbrma ikin· 

cidir birinci artbrmasında 800 
liraya talip çıkmış olup ve 
bu kerre en çok arttıranm 
'istünde bırakılacaktır arttir· 
cnaya iştirak için % 7 teminat 

KISARNA 

Teminatlı Kimyevi Gübreler 
Her tfirlil mahsul için kimyevi giibrelerimiz vardır. 
Teminatlı ve tecr:·belidir. Tarifelerimizi isteyiniz. Sabş 

deposu: Emint,- ü Sebzeciler sokak No. 11 

ÇULHA ZADE MAHTUMLARI 

SUPLEKS tıraş bıçağı 
He.eılnln fevkindedir 

SUPL~KS - PLATİN ise 
Yirminci asrıD bir aheaerldlr 

Kuvvetsiz, Zaylf, Kansız, Sinirli olanlara . ..,.r;:iliii~iil 

Dr. HOMMEL'in HEMATOCENE';n· = 
alırlarsa büyük istifade görürler! lıtihaları 
l'Ünden ıüne artar ve bünyeleri kuvvetletir. 
Bütün ecıa depolarile eczanelerde mevcuttur. 1 Umumi vekili: K. KEÇY AN 

lstanbul Cermanya Han 

Kilralık Tütün Deposu 
Ortaköy' de, deniz kenarında, hususi rıhtımı havi iki 
tütün deposu kiralıkbr. Galata'da Voyvoda caddesinde, 

Nur Hanında 12 numaraya müracaat. 

akçysi alınır müterakim ver
giler ile belediye resimleri vakıf 
icaresi müşteriye aittir. Hakları 
T aku sicillerile sabit olmıyau 
ipotek alacaklılar ile diğer 
alikadaronın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu baklan ve hu
ausile faiz ve meaarif e dair 
olan iddialarını illn tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri li-

zımdır aksi halde hakları tapo 
sicillerile ıabit olmayanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar alakadarlarin 
yeni icra ve iflis kanununun 
119uncu maddesi hükmüne 
göre tevfiki hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat 
almak istiyenlerin 930 - 394 
dosya numarasile memu
riyetimize müracaatları 
olunur. 

SESiNiN TEMIZLl~I 
iLE sızı HAYRAN BIRAKACAK 

·YENi MODEL 

TELEFUNKEN 
'AADYOSU 

•wıiı 2amand• Salonunuzun •üzelllglnl d• arttırır 

Yeni Model 
fElEIUlllCell 33 W/1 de aiti
z• .,. oparlör •wnl maltfaza 
klndedlr. H.,,..1 mecmuası 

_..., urlf olm•lıl• ber•tier 
fıwatı d• ellvendir. 

-, fi ~ i 1 '? oc r • 7P 

MACUNU 
Dişleri inci gibi beya'" 
latır, oksijenli sıhhi "e 

hakiki yerli malıdır 
Fiab 20 kuruştur 

En Talili 
Sahipleri 

l mart tarihine kadar 5 liralık 

mevduab bulunan biitlln kumbara 
ıahipleri kur' aya iştirak ettirilecektir. 

Kumbara 
Kimterdir? 

..._ _________________________ ___ 

.. 
SAN 
1931 

1000 .Lira Mükaf~tlı 
931 ilk Kur'ası 
1 Nisan' da Ankara' da Çekiliyor 
1 Teşrinievvel 931 ikinci 

Şimdiden Bir 

1 Türkiye 

Kur'asına 

Kumbara 
iştirak 
Alınız. 

için 

Bankası 

Siz De 

1 

Tasarruf ve ikbsadı 
seven vatandaşların 
nazan. ·dikkatine 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
senedab kayıt Türkiye Cümhuriyet · Merkez Banka..a. lıisse 

muamelesi Enıniyet Sandığında yapılır. 

Devlet demiryollan umum 
müdürlüğünden: 

Devlet demiryollan umumi idaresi ve buna 
merbut işletme ve inşaat aksamının kadrolan 
kamilen doludur. Yeniden memur alınmasına 

imkan yoktur. Lüzum görülünce ve münhal 
olunca o vazife için aranılan evsaf yazılarak 

g~etelerle ilin edi,ecek ve müsabalqı imtihanı 
aÇJlacakhr. Gerek idarei umwniyeye ve· şuabatına, 
gerek makamata müracaa~ suretile iı \.ranılma
ması ve bu yolda vaki olacak müracaatlann 
nazarı dikkate alınamıyacaA'a sureti kat'iyede 
ilin olunur. 

----------"' 

ı 
Devredilecek ihtira Bera!_, 
"Vldalana nal.ıa aurette uJotll"._j, 

mMt uaulDne,, dair 19'27 .........-.. 
v~rllcn 608 nuaarah lhtlra ...,..t..ı' 
ealılbl me&kılr berata tamamen de~ 
mek veya onu latimale müaaade c~ 
an.uaundadır. ,, 

Bu bapta daha fada malQmat ~~..k" 
ve it hakkında koDUfm&k için Yll~ 
kaldınmda 66 numarada J. B. Dalel 
flrmaaına müracaat cdllm•L _-<: 
~ kd~ 

Mabkemrl asliye 3 üncO h•,. 
dairesi d ;nı Melek H. ın Meh ıı' 
Necati ti. aleyhine ikame eyled ~ 
botanma davaaının 10- 3· 931 ti 
rihll tahkikat celse.inde u•~ 
vaki tebllte ratmen •elnı•1-, 
Mehmet Necati 8. hakkında_ ~!?.'at 
kararı ittihaz olunarak ~ 
14/41931 sah aaat 14 de b"Ot' 
mıttır. ·Yevm ve aaatı meık .,ır 
de l'•lmedij'i veya tarafındaJI , 
vekil 1''5ndermedltl takdirde ~ 
yaben tahkikatın devam edece 
ilin olunur. ~ 

llu'ul Mtıdn,: Hilit ~ 
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1111 BAN 'DALOASI 11111 Anonim Şirketinden: 
Şirketin Hnelik alelade heyeti 

umumiyul ticaret kanununun 
361 inci maddesine ve nizamname 
ahk,rnına rCSre 1931 Hnesi Mar
bnın 31 inci salı srünü ıaat 14 de 
tirketin Ankarada Kınaca otlu 
hanının ikinci kabnda 22 numa-

liünkira lsbrap Veren Mühim 
Bir ~ Mesele Daha Vardı ••. 

llı al.n odasında toplanacatından 

-----------------------. 
BIKAYE 

Bu Sütunda Hergürı 
-------- Malıarriri: Dolrrı söglegip dokuz __ ..,,,. 

lcögden lcoınılan 11atandaı -

Doktorlara Dair 
akkı Malı/rızdrır - 96 - yazan: Ziya Şakir muhterem hiHedarların mahalli 

-~:at, ~fikı:i pbane) sindeki Nafia nezareti mlistqan \ C. Harfut, bidayet milddeiu-- aes::;:~;ri ~~za~::;· Bugftnlerde iki gözüm, dok- lllğtlntl evde unuttuğu ~ 
~ • tımdi Sultan Hamit, ( Necip Melhame Paşa ) DID mumiai Etem, Derseadet miia- torlann hali yamandır hani?. yazmaktan istinklf etmiş efen-
L_ .t takdir ediyordu. Egv er riyaseti albnda mabkemei tantiklik azalarından Ali Rıza, 1 - Mecli•i idare •• murakıp içlerinden biri, tutar bir kitap c:liciğim. Ne yapmnlar? Çağu--.llbi... Saclr • Esa B raporlaranın okunman, Mili t 1 ah da -··' b k • R ..... -,on, tamamen, Türkler Temyı"z baımOddeiumumiai ettin, t ve eyoğlu yazar. e a aya r a m- 11&19Aar e çı amazam . .,. 11ın.-•n d ı tik azal d 2 - 930 1eneıl me•cudat def- cağızı.. Bir başkası nutuk IÖy- Bek~i Ramazanın millet 
...__ uaa manlarda:n m&rekkep Cemalettin, Şurayı ev et mllatan • ann an Şevki, terile billnço ve kir ve zarar l k d k 
w:-rdı, maznunlara zulüm ve tanzimat dairesi azaaından Şevket, Ihsan Beylerden mü- lleıabının tetkik Ye tasdiki, ekr, q yapayım er en göz me~ckibinharfde l tahbsilili vyard'!. 
"tqbceJ Nazif Snruri, Edirne vali mua- rekkep olan (komisyonu mah~ 3 _ Müddeti hitam bulan mee> çı anr.. &:.ıJ • eri · mez. em-
..__, . ~r yapılarak onlara dl- Sonra, efendime söyliyeyim, lerle meram anlabr. TutmUf 
~erııun itiraf ettirildim, bel- vini Rüknettin, istinaf miiddei- aus), tabkikabnı bitirmiı ve nlliıniiın~ati~heaabnı, lan yerine yenileri- mah 'temelerde de doktorlar- yeni harflerle Hasan TaL_:_:_ 
111 d H •· umumw Necmettin, telgraf fezlekesini de tanzim eylemişti. d çil D k b ~ 

e acı Niıanın bililtizam d ["'-k 1 4 _ Meclı"si idare a•alanna an ge . miyor. 0 torun iri, reçetesini yazmı•. Altına daı 
d ve poata nezareti azasın an l"U ası var • ı· · k d l" t y .. _, . . .üğl varidi habr •erilecek hakkı hu~urlarının e ını yı ama an ame ıya yap- "Vurdumduymaz mahalle•i bekçili, 

~ilird F-•-- --bı"ti, mış. Hasta sizlere ömür .. Dok- .. Nuri oğlu Ramazan,. 
.... . ı. t11U1t, Necip Mel- - tor bey mahkemede.. Başka diye baamıf imzasını . 
..... !eıu? komisyondaki mev- Stadyomun inşası 1 Bahk Konserveciliği s - Şirketin mndar veya mu- bir doktor, ameliyat yaparken Şaban reçeteyi alm•• Rama-
-.ıyeti b 1 d d b" ı _ ) rahba1 an Ue idare olunacatına ~ 11..__-. · u mese e e a eta ır .. tanbul belediyesi ( 1931 Memleketimizde epeyce tuzlu bumun dan gözlüW."\,,.il düşür- zanın elinden. Dörde bölm"· -.un. ahi aaı.araran murehbas azaya veri- 6...... ...,, lttaam m "yetinde idi. 1eneai zarfında atadyomun m. balık iatihaal edilmekte ve lecek ıcretia tayini için mecllai müş banakların i~e. Ara- yutmuş kiğdı .•• 
11_ . afib Sultan Hamit, tasma bqlıyacaktır. Bu mak- bunlar han·ce de ...Anderilmek- idareye uWıiyet itua, mıt. taramıı gözlük yok .• Yine Hasan T abaiıı : 
·---. Nipmn intihar hadisesini 5

" ı~maa ı.-.:-ak etme..a •eya basta sizlere amnr. Cop, - L--11ab .:ı... bulursun. ~ utla muhtelif mahaller hakkın- tedir. yalım memleketimizde ".. -9... ~· • IDf&U ııu• 
l...tı .~ ettirdi. (17 eylül 321) d ..ı_!•-- l ak d te...U edilmeyi lstlyen hiHedar- doktor bey malıkemeye ..• Hele Ama, kendi hattı destinle ol-
~ b a te. uıu&at. yapım ta ır,. tuz •e fı-'ar pahalı oldux..·- ti _._ b" tan . iki. • .. t -..ab dı k ' d ıı:__- la at nrakuıncla, Hacı Belecliy hhi d N " ~ ....... lar ..... MDe enal içtimadan bir ır eaa, auzum, e~u e- ma İl için tesiri at isin eD 

~ tareti kat'iyede inti- et 0.:.,.11 
B. 1;.:~: Age:; dan balıklarımızın maliyet fiab halta enel tlrketia l.tanbuldalrl siz bir babmcağızm çocuğunu emin dejilim, demif. Almıt iki 

LL ettiiiain (fennen muhakkak mezarlı~ _ _. ____ ..1_1..ı ·-·yı biru yOk1elmekte, bu vizden Baakalar ~ddulade AppJAD d6filreyim derken, dışarıya papel, çekilip ıitmif.. 
~ a• anumuıwuu -- laamndakl pbnine ..,. Anka- çakaa rahmini, y~rine koyama- Şaban memnun. Memnmt 
~ Uf) olduğu bir heyeti aahhl noktal nazardu tetkik Ruya •• komp memleketlere raüld ..,k•sia• te..tl etaell· mıt- Hatuncağız çekm=ı cavı.; lama, aece JU11l• laerifçi o;lu ....a • tarafuıdan teabit edil· etmiftir. hariçte rekabet edememekteyiz. •"'-· p beyabeycijim. Doktor beJ morta11 çeldyermİf iki gözlm.. 

mahkemede.. iyi ya? Çajar yine bekçi 

lf ~ T b 1 M •• b k H BiltilD bunlar asri bir mil- Ramazanı, kursun kazanı, IUJU ~albald, Sultan Hamidi 0 m a a U S a a a m ) Z a er Jete yarqmaz iki gözüm.. ısıt, yıka Şabanı, namazım 
~ •e muztarip eden bqka B&yle doktorları mahkeme kıldır, duuım ettir, göm top-

~~~~~- ?t; di~~~ Ni: zam an Da hı· 1 o 1 a b ı· 1 ı· r s ı· n ı· z •• :::=:a. atlrihn alhilm a6- ranğda.d ••• Hayırill.."' Şabdanın ~ 
~ -gn;umca ıa e gı ıeyı Fakat bizim Huaıa Tahaini, ~. eıumum ı5e ayamıt ıa-
~ememifti. Komiteye ait doktorluk ytlzllnden malıke- istida~. Şabana almışl:"' morga. 
~ baklandaki tahkikattan Z • d B • • meye vermifler. Buna fafblD Kesmifler kanımı. lçınden kl-
'-tt e buna ehemmiyet veren Ş a T f / Q r P e k l g a e a S l f f l 7 •• dojnuu.. iıt ç•kmı• Okumutlaı kijcb.. 
~ '1a Hamit, fimdi ne yapa- Hamalm biri hutalanmlf. Bekçi Ramazanla Hasan Tah-
'-1 ! Hayab illnihaye, da- ( 17 ) { 81 ) ( 1 ) ( 13 ) ( 7 4) l.mi Şabu. Te•ellüdtl 1312. ain yakalanmıt iki pzilm. Ha-
- ulr ftlphe \e endişe için- Bugüne Kadar Çekilen Numaralar ' ' 52), ( 2 ' ' ' Halk fırkua memubinindea .... Tabu hlkimin huzurunda 
1.-~ geçecekti? Bntnn saray ( 41 ), ( 62 ), ( 61 ), ( 21 ), (7), (78) dir.. değil. Haatalanmlf yabyor bi- demif ki: 
b~ zim Şaban. Karnı tiımit. efen- - Ben bi ....... m efendim. 
' lnım, bntün (Haremi -r ---------------------n..------------ı~ elime .ayliyeyim, nefes alıp Yazan ben dejilim yutan ben 
'-laii•JUD) halkını , değiştirmek 'Mu··sabakamızda 1 ~vhası Ol Her Kan· vermiyor bir ~tı. Ayajımn deiilim. imzayı ha~nın değil "it llıtimkün olamazdı. Fakat, ı..a altına kızgın tugla koymuşlar ek • Ram ' 
'it' 1alwımda en kavi, en M ) k 8 • H d • K k fayda •ermemiş. Knllü IU ~ çı azanın atmış ~!~n-

etlcar ve en ktıstah bir Ut a a 11 e tye aza naca tır • içİrmifler. Yine fayda nanay.. gunun da fukmda ~egılım. 
Ea Diba et HM. T.-.U KUIUrUlll bundadır. Eger be-

.._ oldugu· na da tama- · " 1 · -L1.....&- ed---•-- · d"k 
-.. it (SON POSTA) tarafında tertip edilea 1 Aynca " dlokl liatecl.. baflra ..nee.lr çaianmllar m m .... um ~ız, 1 -

&naati vardı. llalıke.ufi Hasan Tahsin katsiJiiime mebni mahl .. um 

'
li.yabnı daimi bir tehdit mlsabakanm fimdiye kadar yapılan mliaaba- hediyelerden bir kısmı da tunlardır : ediniz. Amma ft ilkin geri-

d k 1ar fib" b" h • ti d Kadın --1-ek kal "kA- &-1- eski şeyhlerdendir, iki g6züm. t-. a tutacağına filphe olını- a a nazaran m ım ır usuaıye fU ur: "~ IBP an, manı u.- vuuDll, Ama, tekkeler kapandıktan sinden mes'ul sayılmam .. 
-. .... bu cesur düıman bulun- Tombala oyununda livhası dolan her kari mutlaka keten g6mlek,~ battaniye, pamuk battaniye, lini • Şimdi beyağabeyciğim, ha-
~,... h d k"k h bir hediye kazanacakbr. Uvhalann adedi kaç kolalı gömlek kadın ve erkek -mai•eleri, sonkmra zanaattan e ' ayagım li Hasan Tahainle b • · R ._. ~ onun er a ı ası, er Y- .1 çe İftİr. eKçı a-
;::_eaı en acı bir azap •e olum olsun. Hediye liatemizin ilk kıamı tudur: kazak, güderi ildiven, tayyare bileti, kuştilytı Hasan Tah-Bn ıöyle bir mazanın muhakemesi oluyor. 
,_ -.-, N k (150\ lira (150\ kah takı b k k Acaba bütün kabahat yazı-ıo '-ıı içinde geçecekt4 Sul- (1) inciye : a ten 'I veya 1 yaabk, ft mı, çatal, ıça , aşık Şabana bakmıt= eski harflerle yaıılmamasında 
~ liamit, bu meseleye o- liralık eşya. takımı, pijama, ıekerlik, kol dümesi, fırça I - Bu İf zahiri değil, bab- değil midir? Yeni harfjer yü-
~ ehemmiyet veriyordu (2) ncıye Bir gramofon makinesi. takımı, oyuncak, baston, kolonya, heykel, nidir, demif. Kcynundan bir zünden kaç tane dağ gibi 
~ eter Hacı Nİ§8D bunu (3) üncüye : Nakten (50) lira. el yemek sepeti, çay takımı, yibı atkı, yaza kağıt çıkanDlf ve : &zerine eaki gazete ve gazeteci gürültüye 
l''t~Ydi, belki de onu affe- (4) üncüye : Bir radyo makines; takımı, zarif davar ve mua takvimi, dif harflerle: sitmedi mi? l,te Ali Naci .. 
t,~ .......... ve albnlara garkey- (5) ıncıye : Nakten (25) lira. macunlan, elektrik feneri, ._. makinesi, .. Ecdadım, dedem Ye apb- Nqet Ômer bev cribi aslan 
-~ ~..., bakir hamıbhatteyiz. Haktaall 1 

· -

~ (6) ıncıya : Bir altın 888~ b'&f bıçaklan... [ Arkuı var J clmlemizi •hhatil afiyette ber- doktorlarımız ftl' iki gözüm. 
'- ~t, Aacı NlfADlll harap cleftlll lala,, diye yazanın, Onlar niçin hakikati fennen 
~ llrdahq olan kanlı ce- Gazetemizin tertip ettiği tom- 1 2 -Uvba tevziatının hitam 1 MOtebaki numaralar shıe- sonra d6rcle bllker klğdı meydana çıkarmaya uğraşmı-
'-.~~ bn büyük sır da hafa mllaabakasının numaralan b:ı~~ gilnlin ferdası olan 1 mada çekildiği umu enell yutarsan, demif.. yorlar? ... Huaa Tahsin bigü
tl~en mezara g&mlllmilf- çekilmekte devam ediyor. Ge- P itibaren matbaamı~- hangi numarala llvha dolarsa Şabanm okumua JUIDUI nah doktorluk umma cayır 
hlt Artık Sultan Hamit için rek latanbul ve gerek diğer da her fln (2) numara çe;a!: 0 nunıara)ı AmaJI intihap etmiı yoktur. Huaıa Tahsin de göz· cayır yanacak mı beyahu ??? 
~ çok müteyakkız bulun- viJiyetlerde bulunup ta çekilen md~!'!e ktv~. muntazaman °ı!9 btttnn brilerimiz tombalayı 
~ •e yeni aui kastlara numaralan netredilen (12) llvha e 3 ~ Birır. m&ddet sonra 8;0 Dllf .ola~. • 
~ itapeden mania tedbir~ tızerinde takip etmek Ye çiz- kartlar dolmıya yaldqbiı za· u ~~ hepmae de 
ft..L' almaktan başka çare mek içinellerinde ııazete bulun- man numaralann matbaamı1da '?utlaka bir h~ye. Yerilec:ek: 
~lfb. m1yan karilerimiz matbaamız- çekilmesine fasıla verilecek, tir· F ~t hediye(~ kıymeti 
~ .. _"" tedbir olmak lhere dan bu nilshalan daima ve ko- mütebaki numaralar, ~i- muhteliftir. Bu hediyeler ise 
~ dairei hümayun) u !aylıkla tedarik edebilirler. zin b&yük bir sinemasında, karilerimizin ellerinde bulunan 
~i. O zamana kadar İlk zamanlarda tevzi etti- kan1erimizin 6nünde, kitibi Bira numarasına g6re tevzi 
~eını hllmayun) dairesinin ğimiz llvbaları her nasılsa kes- adli~ nezareti altında çekile- e.~i.lccektir. Yani tombala bit
~tcl- ~tında tarka nazır memit veya muhafaza edeme- cektir. tigı zaman bu ura numualan 
'"" •kamet ederken, bi· mit olan karilerimizin arzula- 4 - Karilerimiz; n~mar~la- ~ekil~cek ve herbiri hediye 
'- l...L ıarbinde ve Oat kat- nm ia af ederek kollekaiyo- rm matbaamızda çekilmesme liatesınde masına isabet eden 
1.1~ daireye nakletti. nummda bu llvİıaıan ihtiva fuıla Yerileceji zamana kadar bedibeyi alacaktır. 

1t ... ·-~. 111 lıalkı·1e bile ı·hti.libnı eden bir miktar auete ayır- ellerin~~ .buıunanlri(t2)dıauhkanı m Tom alamıza Ta~ra Karile-
~ karii • · . on ikiainı de ta p e ece er. . . T 
s..ı..- Yanında yalnız, Ayşe dık.. Bu aazeteler enmızm Fakat numaraların çekilmeaine rımızde ı,tirak Edellilirler 
~"!'!. Yaldeai bulunuyor, emnne lmade durm~cbr. fasıla Yerildiii zaman bu on l.tanbul harl.._. ...._.. 
b_ ~ Ye vıili ( Kacba Matbaamızdan her dakika te- iki llvhad b" ta . • çe- lcarileırimla, w.., ••aNbwna 
~) !' bir ':.raftan onan mini kabildir. cekler a:ete~ b~:da ':ef"' •endllerinin de lfllrak e4lp ede-
.._ - laiaınetı-:-e b-Larken IOsabakamız Nasll dil ' kt lan ku nlarla. •lyeeeklerlnl .. ...ıstam1ar. 
.,_ ...... 111t re me e o po Son Po•tamn tapa •uUerlal 
~taraftan da onu, bir Tertip Edildi birlikte matba•••ıa. ~~ thmaı etmesı eı&ette ....... 
~•eleji afbi, uen rDz- Mll&bakamıllll fU'llanm, erkler, •eya poata ile ıçme detildir. 

bile koruyordu. Uk 1 da taki d cevap Yerilmek tlzere aynca Buna ratmea taarUa tıdelinr 
lf. :. za:::nbnl • • P •• e k.me: adresli ve pullu bir ıarfa MG1abakamau tapa brllerl· 

L 8-.1.1.. m., 0 enmız ıçın aa • mia de lttirak HeWleoelderdir. 
~ -. atmler blylece bin .ca laabrlatalım: koyarak 66ndereeekler taadik Bu mak1atla kartlarlDI tudik 
~YJlt Ye tedbirlerle 1 - Karilerimize her tom- ettirecekler, aynı zamanda d.ı ettirebilmeleri Ye ura aumaruı 
~ (bomba badiaeei} nin bala lleriainde olduğa gibi (12) bu RÇtikleri llmaya mab.s alabllmelc:ri için keadilerlDe kafi 

tla hitama ermifti. tue lama teni edilmiftir. bir - numar• alacaldarclar. derecede .... lualulwkt-. 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
bau No. Merhun·ıb ~ ismi 

1156 Bir adet ...... Demiryoha talaWI Sabiha R 
1175 Bir adet rameli tahvilab Fatma H 
1435 iki adet rumeli timenclifer tahYlli M. Şevki B 
1690 Dört adet rumeli tahvillb Ane Sadıka H 
1850 Bet adet nuneU talmllb Hayriye Samiye H 
2273 Bet adet birinci bir adet ikinci tertip Ana-

dola obliP8JoDa Naci l 
1801 bd adet l'llllleli demirJola tah.W Elma Fahriye H 
17708 Bir adet rameli tahftli llumut B 
19505 iki_.. nmeli demirJola tabYIH Dilber h. 
2344 iki Met rameli eimenclifer tahYillb Osman B. 
1317 itibara .nll ba•k•ll!!m • adet W.. Wle-

dab .t-10 aoban Saffet a 
1551 İki tane nameli clemiryola talaYili Ane H 
2386 Kırk 1e1dz adet nameli tlm.-U. taımll KmBet Ef. 
MG7 Bir adet ytbdllk dllyumı muvahlücle talmll Adalet K 

Y ubrda Wmleri yuala zevat talan ••k•hiljpcle aandıja ..... 
elan iatikru etmif olduklan mebabja ncleDde a.cliJ- etme
melerine mebni bW lltilauda tayin olaua lbmetılhlarmc:la 
teblipt tı.a ipD icra kılman w Japlaa telddkat aeticeaindı 
bahmamadıldanndan tarihi illndan itibarea (91) ,an zarfmdl 
tediyei cleJD ftJa tecdidi maaınele .,ıe.eclikleri takdirde .., 
.... b .... .. bih+afe+ --·-· illa .--. 


