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YOZ M0RACAAT 
• 

leb'usluk lçin Müracaat Edenlerin Adedi 
8u Kadardır. Bu Miktar, Kat'i Yekôn Değildir 
•Qzı Yerlerde Sahtekiırlık Sabit Oldu.. iki 1 
Cetveller IC.ardeı 
#faıtdı Şiindi 6,5 Milyonun Musikişinas 
~ 15 (Haaul)- Yeal 
~ •azife derulıte ede
'-' elcleri beyanile H. fırkua 
..:ı kAtiplipe mllracaat 
~ a,.gnnkn medi. azaımm 
1ı...,;:- mllbim bir yek6na 
~olmaktadır. Kat'ı bir 
~ lerdetmek dojru olmı· 
'dediai da bütna mlracaatlann 
.. beş yüz rakamile ifa· 
Wlı~ek, herhalde mlballğa 
~ sayılamaz. Serbea fır
~ahiı olup ta muhalefet 
'-d geçen meb'ualar tara
~ lll herhangi bir mllracaat 
'aGr dinadığı gibi b6yle bir 
... •c:.ata esasen mtizar da 
lıl n-..azdı. lntihababn bqla-
lııııı~ kadar mllracaatlar 
'i;~n epey mtıhim bir ye-
~:::aaı beklenebilir. 
~ etlerin liatui, mtlite-

linilerin rey Terecekteri 
..._inde Ula ohmacaldlr. 

A.J~fterler Asılıyer 
~ ~ 15 (Huau.ı)- Bazı 
l.;i ttlerde intihabat defter
!lll laabıılftır. Defterleri uhan 
Lı~!tUer kısmen olmak llzere 
~İr, Çorum, Gaziayıntap :'Oc:, .. ı: "11> ~ Trabzon, Aksaray, 
~ llan, tamamen olmak 
~e Tekirdağı, Kırklareli, 

• Bursadır. · 

Fec~ Bir intihar 
~i~ttaçüıett, 14 (A:A.) -
ft~ gaileleri yüzünden 
~ de yese d6fmilf olan 

~ ~=· üç çocuğile bera· 
~ lllendireğin ucundan 
~. li i buzlu ıuya atmış· 
'"' epai telef olmuşlardır. 
~ Çocuklann 11 yatında 
""üe en büyüğtl yfızerek 
~. çıkmıya muvaffak ol-
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Hesabını Verecekler •• 
Fakat Cezai Takibat Maalesef 
icra Edi l emiyecektir 

(Sen Benuva) rahlplerile diter 
bua papazlarm Ylai bu 
luİ lltimalve ubteklrbjmı 

1 menubahia ediyoruz. 
· Nqriyabmızı takip eclea kari
lerimiz ağrendiler ki bu ..h
teklrlığm mevzuu vanuu 
kimaelerin variıU gibi ı&teile
rek hakikatte hazineye intikal 
etmesi lbımgelea milyoalar 
kıymetindeki uıllki papaz 

· m&eueselerine 1&aletmektir. 
Nqriyabmızla mlvalİ bir ıu· 
rette aiden afili tahkikat 
Diba,et ela. lkml edilmiş, 

ba ifl t.ldp -- •lddei· 
-amr mtaa.W NeaDeddia B. 
tahkikat ewakım 'tamamla· 
JDlfbr. 

Bu. tahkikat, ubteklrlıjı 

Marba yfrmind C1llDa ..... 

Galatuarayda, Almaa7ada tah
lil ederek iki hafta enel ıeh· 
riaaiae a•det ed• F erlaucle 
H. •• Necdet B. kendi daftt
lilerine buaual bir m&aamve 
yereceklerdir. 

Bu iki kardef, çocukluklarm
clanberi musikiye merakhdır
ı.,. Burada talıaillerini bitir
dikten 10Dra Almanyaya gitti
ler, Llyipziı kobaenatuvannda 
iki 1e11e kaldılar. Geçen tem
muzda tahtıillerini bitirdiler " 
dokuz oD ay kadar konaena
tınarda plaşbktan IODra fUbat 
ıonlanna doiru ıehrimize 
~d8ler. 
1 f Memleketimizin iki kıymet-

ı li AD'atkin olan bu iki ıeaç 
kar'1if, Almanyada çok takdir 
ecllı.iflerdir. Barada onları 

~--Niiı1t.rlle h .......... 
~it-•ıktMirler. 

AJ 80llunda Ankaraya gi
Jlerek Zeki beyin orkeatrua 
•katinde ikinci bir konıer 
~receklerdir. teabit etmit ve hazineden ka

çınlan emlikin kıymetini (6,5) 
milyon lira olarak tayin eyle
miştir. Bu ifi yapanlar, TArk 
ceza kanununun (339) uncu 
maddeıine göte ceza r6rmek 
lhımdır. Fakat bu cllrüm 1R 
niayıı 9'l9 tarihinden evvel 
iıleamit olduğu için tecile ti bi 
tutulmuşbr. 

Aldlcatlarlardan Sör AntınHıı 

Bu itibarla ıahteklrlar aley
hinde cezai takibat yapılmak 
mllmkUn değildir. Ancak me-

sele baıinenin hukukuna taalltk 
ettiği için (ıahst hukuk) davaıı 
~ç:lmak !zere evrak Defter
darlığa devredilmiştir. Defter
darlık hukuk davası açacaktlr· 

Gayri Mübadillerin Emlaki .• 

Tetkik Heyeti Dün 
Yunanistana Gitti 

Heg•I aar Aarelcettan flf1fltll gar Bnilntle 

Ferlıand11 H. w Necdet J:. 

Ferlaunde H. piyano, Nec
det Ber de keman çalarlar. 

Memleketimizin bu iki kıy
metli l8D' atklnm şimdiden 
tebrik ederiz. 

40 Kuruş 
Maaş 

Kark kurut mut alan mG
tekaitlerin on ıeneliklerinlo 
birden verilerek allkalaruwa 
lleailmeai için din akpm geç 
Yakit zat işleri muhuibi mea'-

Bugünün Meseleler.i 
Bu Gidişle Şehir leri Diizelmez 

Cemil Paşanın ilk Ve 
Son Sözü Budur •.• 
Çünkü israf Var Ve iş Yapılmıyor. 

Bu •okolclardan 6arnanıız• tulm•Jan ıeçerseniz aşkolsu11 •• 
Cemil Pqa, ıehrin işleri ona vermelidir. 

ve hizmetleri hakkında gazete- Bu mlttaleaya l t'yotlu 
mlze fik'rlerini bir silsile ha· belediye mi diri B. y, be-
linde anlatb ve netice olarak lediye riyasetinden aldığı 
dedi ki: emir üzerine cevap verc'i ve 

- Bu itleri biz bilmiyoruz. bugünkü belediyenin "Cemil 
Mlltehaısıa getirmeli ve ifleri [Devamı 4 üncü aayfamızda) 

intihabat Ve Matbuat 

F ennt Aletlerle kqfi iatikbal mümkibıdür: 

1 

tartlannı yecllncl 
o1ıayu ..... ı 

Yunan delegelerile birlikte gayri mllbadillere ait Yunaniataa 
dairi emllki te1bit ve tahrire memur heyet, dtın konvanaiyonel 
trenile hareket etmiftir. Tahminler• ıöre, bu heyetin mesaial 
iki ay kadar devam edecektir. 

Heyet uua ı Saffet Şa•, Rauf, Ruba, Salih, Rifat, Sual 
Be,tenlea mlıekkeptir. 

.ıuıttıne Maliye Veklletince 
tebBıat yapılmlfbr. Hemen 

bqlayacakbr. 
itte matbuabmız intihabat netıc"sini " riatken ~ •uatuile 

,anıyor! 
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AhlakMücadelesi •-------------------------· .. 
İddialan Karşı- Kış İntihap Cetvelleri Pazartesi Asilıyor Fırtınanın 
sında Halk Geri Geliyor M J V D ktiJ Yeni 

Diyorlar kiı uygunsuz insan Galba emur ar e a o- Zararları 
Ye evJerin adedi •ün aeç- • 

tikçe arbyor. Ve yine diyor- ı •ıt d Altm s ı H K rt . 1 ı . son zam a D da 
ıu ki: poli• tqkilıtı, uygun- ngıd ebre .e G"" ··111 ~- ar ep ) asıye Ş eri (12) Bı·n Tonaya 
suxlukla mücadele ediyor. ne en erı oru memış • 
Fakat ne mücadelesi? Bunun S "' kl V d il M ld •• ı f Baıig.. Oldu 
;:t1 Ç~.~~mu:~:J. 8~~:~ Kııog;.ri argeliyo:r ::ba.. e eşgu ur er Cideden gelmekte olan Hi-
yok. Nctekim halk ta bunu Dünyanın her tarafında büyiik )il vapurunun karaya oturdu· 
böyle görüyor ve aöylüyor: intihap faaliyeti kırtasiye safhasından henllz kurtulamadı. w dk y w h Osman u. (Kasımpaşa, Ter- fırbııalar, müthiş kar vo soğuk gunu yaz ı • aptıgımız ta -

u Şimdi bütiln iş, cetvellerin bitirilmesine inhisar ediyor. k"k - b k Anei atik caddesinde 19) var 1 ata gore, u vapur pe sa-. Cuma günü belediye ve vilayette çalışan 103 daktilo 
-Biz buna karşı ne diyebili· lngilterede geçen hafta için· makinesi 45 bin 'İsim ve hüviyet yazmıştır. Dün de Tica- kin bir havaya rağmen kesif 

riz; siz bizden daha iyi bilirsiniz. de 60 senedenberi görülme· ret mektebinde 18 daktilo makinesile üçüncü bir yardım· bir sis dolayısile Kefken ada-
Gizli randevu evlerini kaç miş bir soğuk hüküm sürdli. cı salon daha açılmıştır. ımm kayaları llzcrine otur-
defa kapattılar: Yugos1avyada ve Makidon- Dün saat dörde kadar 379 mahallenin cetvelleri çoğaltılmış muştur. Vapurun sahibi Kefeli 

Yine eksikJf. olmuyor. yada birkaç şehri hemen de ve heyeti teftişiyeye verilmiştir. Akşam geç vakte kadar hep- zade Hamdi bey dün posta 

DABILi Günün 

Y ann Tatil Y apmıy• 
Ankara, 15 (Hususi) - ~ 

Meclisinin yarın tatil edil .
hakkındaki ha beri erin asi~ 
MecJU relsi Kbata pqa, 
mutat içtimalarına devaıD ,il 
cepu söyJemiıtir. 

Gazi Hz. nin 8Ust8 
fzmirin mcthur Sarıkışl~~ 

aninde Gazi Hz. Din bir ..... 
rekzedilm~tir. 

Atina Ve Peşte Ziyaretferf 
Hariciye Vekili Tevfik R~ 

Bey mayısta Ccnevreye gıdec' 
tir. Başvekil ile beraber ya~~ 
cak At.ina ve Peşte ziyaretle~ıfld' 
haziran veya eylül ayları içıll 
olacazı ıöylcniyor. 

~ 
bir • 
başı. 
llıur 

lS) 

ı 
lktas 
ltıek 
lerd 
Iİnd 

Hüseyı"n B. ( Finızag .. a, yok eden büyu .. k bir zelzele ıinin bitirileceği tahmin eddilmekte idi. Bugün ce9tvdeller heyeti yapurlanndan birile mahalli 
teftişiyeden mahallelere ağıblacak, yarın saat a vilayetin 

Ağa hamamı caddesi 16 ) oldu. bütün mahallelerinde cetveller asılmış bulunacaktır. kazaya hareket etmiştir. 

R 
~\'I 
t>. 

Çatlıyan Bina aar 
Ziraat bankası Ankara ,.,, bütü 

kezini nbazı duvarları çatlarrı~ lar - Zabıtai ablikiye teşki- Babrimuhitte bllyOk tipi Ye Bugün intihap hakkını haiz kimselerin adedi ve binaenaleyh Hilil vapuru ( 500 ) ton 
litını g~nişletmelidir. fırtına vardır. Amerikada ıo· lstanbulun çıkaracağı aıüntebibi aani ve aıeb~us miktan beUi hacmi istiabisinde bir yoltu 

Beyoğlunda, bilhassa Te- ğuktan ve fırtınadan 6len olacaktır. vapuru idi. Dün havanın şid-
pebaşı civarında sokak iç- ı . Dnn üç salonda (261) memur, ve (121) daktilo çalışmıştır. d ti" · · k terinde birtakım fena kadın· insan?ar vardır. asviçre de bu e ı poyraza çevırmcaı arşı-

Bu itlerle meşgul olan memurlara heyeti teftişiyece münasip d h ı 
lar görüyorum. Neslimizi senenin en şiddetli soğuklarını bir ücret verilecektir. sın a vapurun arap o acağı 
kurtarmak için fuhuşla sıkı bu hafta yaşamıştır. • söylenmektedir. 
bir mücadele lazımdır. Bizdeki sıcak havalara intihap T ahsisah Henüz Gelmedi Geçen gün karaya oturmuş * aldanmayınız. Yarın biz de kar intihap tahsisatı Belediye bUtçesinden değil. Devlet bütçe- olan Misakımil i vapuru da 

Mehmet Siracettin B. ( Ka- e f b a ile karş laşabı"lı·rı·z. d A k d h · b k lı'manımıza getı"rı"lmı'ş olup ta-
d. p hail · v ır n 1 sin en verileceği için n ara an ta sisat emrı e lenmektedir. 
ırga, ertevpaşa ma esJ * M h l mir edilmek iizere Halice s1 numarada> ünte ibi Sani er 

- Bize ekmek parası çıka· Londra, (Hususi) - Dün rece girmiştir. Tecellii Adalet vapu· 
racak yeri haber verin, bu Londrada müthit bir soğuk ol- Müntehibi ıani listeleri fırkaca tamamen hazırlanmıştır. runun ambarının patladığı, ba· 
işten anlamam. muştur. Rasatane yeni kar fırb- Nisan başlangıcında ilin edilmesine ihtimal veriliyor. casmın ve birçok a' 

1 
n 0 fırla· w. naları olacatını bildiriyor. insanın 1tf 

..,.. iliklerine kadar işliyen buzlu bir (28) inci ilk mektep muallimi Arif Feyzi Beyden baıka dağı, için kurtarılmıuıına imkan 
Emin Bey (Şehremini, Erey· • l d h bulunmadıgıw haber verı"lmektc-

L tark rüzgin c:aiyor. ukoçyada ıtanbul meb'usluğu için bir namzet a a villyete mU-
ll mahallesinde, .ıakendar ağa ı d d" • • A "f F · B · d l' h dı'r. Bu sene Karadenı0•dckı0 caddesinde M) tipi er evam e ıyor. racaat etmemııtır. rı eyzı eyin ısti ası po ısteo eollı .. 

_ Ne diye cevap vermeli T b .. k"" heyeti teftişi yeye iade edilmemiştir. Milli vapur zayiatımız ( 12) bin 
bilmem. " e erru at,, * tona baliğ olmaktadır. 

_ Evet, ne diyorsun? intihap heyeti teftişiye reisi Tevfik bey, intihap etrafında 
- Ne diyeceğim: Hiç; hü· Mabetlerdeki (90) Bin bir muharririmize fU malumatı Yermiştir: 

k\ımet bir taraftan evleri ka- Eşya Bir Bir yazıldı MViliyetin. bütün mahalleleri defterlerini heyeti teftişiyeye 
patıyor; diğer taraftan açılıyor. . vermişlerdir. Bu akşam geç v1ikl'e kadar bütün cetvellerin ço-
Fuhuşla ilmi ve asri bir tekil- lstanbul, Üsklldar Beyoğlu ğaltılması işi herhalde bitecektir. Y ann da bunlar nahiye 
de mücadele edilmeue bunun Bakırköy, Beykoz ve Çatal· mlidlirleri vasıtasile mahallelere dağıtılacak, pazartesi günü 
6nüne geçilemez. cada lstanbul dini mfieuese- aabahleyin lstanbulun her tarafında cetveller duvarlara uılmak 

Hulusi 8. (B*eşiktq, Şenlik- ler ~ müdllrlüğil tarafından ida- auretile ilin edilecektir." 
re edilen 570 cami ve mes· 

Dünkü Zabıta 
Vak'aları 
Rıza isminde biri Üsküdar 

iakeleainden kendini denize 
atmış, kurtanlmışbr. Sebebi dede, Mektep sokak 47) cit vard1r. Bu camilerde bu-

- Şimdi biz de yanımızda-
ki beyle onu konuşuyorduk lunan cşyanm tesbiti için 
Bir dakilta enel bir adam dört sene evvel teşkil edi· 
rayet temiz ve namuskir gö- len ff eberrükit yazma) ko· 
rünen bir kadına harfendazlık misyonu işini bitirmiştir. 

Ayasofya Parkı 
Tahsisat Geldi, 
Müsaade Bekleniyor 

ı 16 Mart zarurettir. Jf. 

l<;ui Kast Şehitlerinin 1 Sabıka~ı. kel Mdurat, Eyüplü 
f"'ı amele Alıyı başm an yarala· 
Hatırası Y adedilecek mıı, kaçarken tutulmUJhll'. 

• 

1 

~li vu~u!, bu arızayı aa • ~n 
gormemıştır. 

Fiziyoloji Kitabı 
Doktor Rasim Ali B. tar' 

fandan yazılan fiziyoloji kitabı~ 
anlaşılmaz bir lisanla yazılın•• f 
dan dolayı bu kitabın neşri _'f, 
fakültesi meclisince menedıl 
Rasim Ali B. bu karara i~ 
etmiştir ve nihai hükmün lehi' 
çıkacağına kanidir. 

Kalamış Vapurunda Dogud 
Evelld akşam Ka'amıf vapu,,., 

da bir do~um olmuıtur. Loh"! 
Hanım, Kadıköyde, gazan,... 
arabacı lamail Ağanın refil<-' 
Hatice Hanımdır, Yolcular ar' 
11nda bu Hanım için iano tof 
lanmııur. 

ilk Tahsil 
Meclise verilen bir llyibs1' 

göre ilk tahsilin Türk mekteplf' 
rinde yapılması mecburiyeti IJO' 
nulmaktadır. Elyevm ecnebi rrı~ 
teplerinde tabsiJ eden ilk ta ~ 

çağındaki çocuklara kolaylık 0 

mak üzere baz.ı tedbirler ahısl' 
cakbr. 

Sarhoşluk Vak'aları 

~tti. Eskiden doğrudan doğruya Komisyon bütnn mabetlerde 
zabıta menederdi. Şimdi fİ· ( 90) bin kalem qya tcsbit 
kiyete bağh. etmiştir. Bu eşyanın cinsi, ev-

F uhşun önüne geçmek İm· safı, kıymeti, alimeti f arika11 
kansız. Randevu evleri sıkı 

Ayasofya camiinio dıı kı-
1ımlanmn tamiri, etrafmda 
park yapılması ve avlusuna 
mermer döşenmesi için icap 
eden tahsisat havalesi gelmiştir. 

Yarın. 16 mart şehitleri
nin uğradıkları aui kastan yıl 
dönümüdür. Bunun için Eyüp
teki şehitlikte bir ihtifal ya
pılacaktır. Merasim saat t 4,5· 
ta başlayacak, kıt'alar, mek
tepliler, halk, polis müfreze
si merasime iştirak edecek
lerdir. 

Sarıyerli demirci 
rakı içerek gürültü 
dan yaka1anmıştu. 

Balatta Apostolun meyhaıtl' 
ainde içki içen baı.ı kimselel~ 
klarnetçi Ahmet ismindeki ç• 
gıcıya çalgı çaldırmışlar. Bu ' 

Hüseyin rada Şeref bminde biri or~'f' 
vaptığın- ablmıı ve : 

- Çal, demiş, Venizeıo1ıı' yapan ve yazanlann isimleri 
tarassutla azalblabilir. ayn ayn gösterildiği için ça-

~ 
Hüseyin B. (Aksaray, Yusuf· lındığı ve zayi olduğu zaman 

eşyanın bulunması ve tazmin 
paşa caddesi) k 

_ Fuhuştan doğan oasta· ettirilmesi mümkün olaca br. 
lık1ann önüne geçmek için Tarihi kıymeti haiz olan eşya 
zabıta ve sıhhiye takayyüdatta milzeye kaldırılmıştır. 

bulunmalı, vesikasız kadınlan Bursadakı· lht.ılAS 
yakmdan kovalamalıdır. Asıl cı 
kadınlan fuhsa sürükliyen se· Bunada (120) bin liralık fhtf-
bepler giderilmeli; kadın tica· lisla mahkemeye verilen Tütün 
reti yapan ahlaksızlar ceza• inhisara müfettiıi Feyzi Beyin tab-
landırılmalıdır. Uye talebi reddedilmiştir. 

Faka t Evkaf fen heyetince 
hu işlerin ihale suretile değil 
emaneteu yaptırılması muvafık 
görülmüştfir. Emaneten yapı· 
lacak işler için Heyeti vekile 
karan olmak lizımgeldiğinden 
iş Evkaf müdüriyeti umumiyesi 
tarafından Heyeti vekileye bil
dirilmittir, müsaade gelir gel· 
mez işe başlanacaktır. 

· Son Posta'nzn Resimli Hikayesi: 

MtL\.E 1' 

Bu münasebetle muhtelif 
nutuklar söylenecektir. 

Meb'uslar, hükumet erkan& 
cemiyetler klmilen merasim· 
de temsil edileceklerdir. 

* Ungada meyhanede içki 
içen Şayo ve Kirkor kardeşler 
kavga etmişler, kadehle Kir
korun başı yarılmıştır. 

Sabahki Sis 
Bu sabah Boğudan gelen bir 

lis tabakası Mllrmaranın bir kıs· 
mını kaplamış, seferlere müşkülat 
nrmiştir, fakat münakalat dur-
mamı,tır. 

marşını 1 
Ahmet, iıtinkAf etmiş, o ısr~ 

etmiş ve mükemmel bir da'/~ 
. yemiştir. J 

Bu arada ıarhof, tecavüzleı1 
arttırdığı için polise teslim etJIJ' 
mittir• 

Küçükpiyale! otu~an S-~ 
Ef. evine son derece sarhoş 1 
mit ve camları kırmıya b•şlarıı! 
tır. Bu aırada damarlan kesil• 

tinden hastaneye knldırılrr. ı~ 

B. Ve Gazele~iler j Pazar Ola Hasan 

1: Hasciıı B. - Pazar ola gazeteci arkadaş· 

lar... Meclise girmek için matbuab merdiven 

mi yapıyonunuz? 

2: Gazeteciler- Hasan B., biz meb'us ola- ı 3: Hasan B. - Haydi ağız yapmayın, ben o 

cak değiliz, mecliıio iç.ini görelim diye buraya merdivenden içeri giren nice gazeteciler gör-

çakbk. düm ki onlar da sizin gibi söylüyorlardı. 

~· . aıil-
4: Hasan B. - Gazeteciler zaten halkın "e ,., 

lerfdir, bir kere daha millet vekili olmıy• ~ 

lüzum var? Bir diyeceğiniz vana gazetede yasJll 
l'Öreyim bakaJtml 



Hergün 
VaJii.-den 
Ve Sefirlerden 
Fedakii.rlzk isteriz _J 

M. ZEKERİYA 

~Jt.ı,. ikbsadt buhrana 
~ir ararken ilk aldığı ted
~~l en büyük makamlardan 
-..,iYarU: bütün c!evlet me-
15) aı:ııun maaşlarını ( % 12-

'lliapetinde kesmek oldu. 

lıı..:ı * '1ısa.gqtere Maliye nazırının 
lla le ~i. buhranın önfine geç
~d •çın_ ~eklif ettiği tetbir
Iİııd eıı hın de, devlet bütçe
tl.L.!~ maaş alan, nazırlar da 
-.u, bütün memurlann ma-
~dan tenzilit icra etmek 

* ~~O!lıanya ve Almanyada 
baL et hntçesindeki açığı ka
"""lllak için ilk yapılan ta

~, yüksek veya küçük 
~ devlet memurları maaş
filın ~ 0o 12 nispetinde indi-

tsi olmuştu·· 

* '-il Dizim de biitçemizde ( 20 ) 
'-tYou lira kadar bir tasarruf 
~ ıt.ca var. Bu tasarruf 
ı_.. ilk fedakarlığı yapan
'1.ıı.._ ıneb 'uslar oldu. Nieb'us 
~lan 500 liradan { 350 ) 

Ya indirıldi. 

"'-lliıde küçük memurların 
'flarından tenzilat yapmak 

~kin değildir. Fakat Tür
~e birinci sınıf valiler 600, 
"ıaı sınıf valiler 500, üçüncü 
~ valiler 400 lira maaş 

ar. 
~ürkiye sefirleri, AIQerika 
~erinden sonra, dünyada 
~ tahsisat alan memur 

~eldllerimiz meb'uı maaşın
iL - IDaada aynca bq ytlz 
~ \'ekllet maap alırlar. 
s...".ela'ualanmızın yaptıklan 
~ğı valilerden, sefirler-
1.."I!~. •e vekillerden de bekliye
~ Bu Oç kalem üzerinden 
;::l\cak tasarruf, devlet büt
... e hiç olmazsa bir milyon 

' Para kazandırabilir. 

~eYeti Mahsusa Kararları 
~ey~ mahıuaaca haklarında devlet 
~Yetinde istihdam edllmeaıek 
~ ~lenlerin, AYUkathk kanununun 
~ IDaddcslndcki (sut fÖlıret) ile 
~olmamak evaahnı kaybedip et
~ lcrfoe gelince, Adliye veklleU 

A..._~•nuunu tliyle yauaqtar ı 
'4ıL._ -.._tlak HJ"bea bir mealek tellkkl 
~ktedir. Avukatlık kanununun 
~ -..Wulala betlacl hkr....U 
~ •emuriyetten uledllmlf olan
~ ee.uı latıbdam kararlan almak 
'-~ nrdar. Aftkathk kaau
~~ arumda clmet memıat7e
--.:._ .......... eclOebllmek kahOl,.tled 
~ ~· Blaaeaaı.,h eeyus latlb
~ ..__. almak lak&m mtlnaellp 
~ aYUkathk yapaauyaealdan 
'-a..~ edlhnittlr. HeyeU mahsmaca 
~ ~ k.uar Yelilealer de eaase. 
4- , -..,. ka)bettlkleri:ıden bunların 
~•llıktıı deYamlanna lmklln gö-

'- -ı,11,. 
~ .. ._. ~ tefekkül etmiyen yerlerdeki 
~ııl t~ltrlnin dahl nynl evsafı haiz 
~ll -... tnlitalca edilmittir• Şu itibarla 
~~ttf töhr t ile tanınmıt olanlar ile 
~l IDahıusa kararile haklannda 
"-1>111 e e, latblk edilenler avukatlığa 
tl._.dllcı dılınlyeccklcrdir. Ve bunlardan 
~" halde avukat olanların da ka
°"t_, terkin olunmasına ittifakla 

\oerihrı ittir, 

S~oa KUPONU 
-.. No. 14 
-.. ~ 1' marta kadu deTam 'Is::::· SuaUerimbla eenplarnu 
\......_ ·_ -- nepedDdlktea •oara, ba 

~ blrllkte lclarehaaemlze ----.... " ... ... 
,~ .......... urlh,... 
~ 

• Öpülecek El 1f. 1 

miyc liyık detildir. ye liyıkbr. yan eldir. Ç\inkll dil.ayaya yeal bir lıuan hediye 
etmek lçla çahfır. 

1 - Manikürlü el öpülür. Fakat öpüJ- ı 2 - Çalııan el apiilmez, fakat öpülmi· ı 3 - En dyade 6pBlmlye llyılt el, beşiği sallı-

ÖpUJeeelı eUo, Bplllal,.eeek eH tefrik edlnb. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
Aşk Pazan İntihap Etmek Ve Edilmek Hakkı 

Amerikada Gizli Bir G ) k D d T 
Rezalet Meydana Çıkh e ece evre e eş-

San Diego, (Kaliforniya) 11 k • 1 A E • K 
~:~~d.!en:Aş~~ ı atı sasıye anunun-
miodeki teşkilib meydana 
çıkarmıştır. Bazı milyonerlerin 
ve bahusus meşhur tiyatro 

da T adilit Y apılacakhr 
Kı~aı. (Pantages) in bu leş- Ankara, 15 (Hususi) - On sekiz yaşını ikmal eden her 
kilata dahil olması meseleye erkek vatandaş, T eşkilitı Esasiye kanunu mucibince rey vermek 
müthiş bir rezalet şeklini hakkını haizdir. Maamafih demokraside en çok ilerlemiş mem
vermiştir. leketlerin ekserisinde rey verme hakkı yirmi bir olmak üzere 

Bugünlerde Mekaikada bu- kabul edilmiştir. 
lunan tiyatro kıralım Ameri- Diğer bazı memleketlerde ise vatandaşların yirmi beş ya
kaya dönüşünde hemen yaka- şından evvel rey vermek hakkına sahip olmamalan liztm 
lamak iç.in hudut llzerindeki geldiği kanaati mevcuttur. 
bütün yollar polis Ye jandar- Ankarada ise, askerliğini bitirmemiş kimselerin rey ver-
ma tarafından ada bir tarassut melerinin malımrdan alim olamıyacağı düşünülmektedir. Bu-

nun içindir ki yakın bir atide. T eşkilib esasiye kanununda, 
albna alınlDlfbr. bunun için bir tadil yapılmasa mevzubahis olmak gerektir. 

Bu teşkillt tarafından Ye- Maamafib bu tadilin yeni uıeflise bırakılması ihtimali pek 
rilen gizli balo ve milsa- kuvvetlidir. 
merelerde milyonerler fev- )f 

IWide güzel kızlarla tanıştın- intihabat masarifi iç.ia Millet meclisine hükumetçe bir 
byor Ye sece ,..... lmlar mi- takrir verilmiftir. Dahiliye veklleti btttçesinden aynlacak 
uyedep çabnlıprd& Tetld- olu hu munla lkt.at -veklleti ,.. Wa lira De iıJıtiıak 
llt idue\a•ı*cle ılldea edecektir. 
fazla g6zel Ye pnç kam alfa- ------.... ~------
be teıtibile iaimlerini ilatin A k N • t M d A D •• d 
eden bir liste bulanmupur. çı eşrıya ~ e enı unya a 

Maznun Teslim Oldu Yine iki Gazetenin 1930 Senesinde Hayat 
San Diego, (Kalifomiya)12- Nüshaları Toplatbrıldı Faaliyeti N_a_sıl Geçmiş? 

"Aşk pazarı" rezaletinden do- -
layı zabıta tarafından aranılan 
tiyatro kıralı milyarder ( Pan
tages) polise teslim olmuştur. 
Tiyatro karalının üadesi alın
IDlf ve bnynk bir naktl kefa-

Köroğlu gazetesi aleyhinde 
tahkikat yapılmakta olduğunu 

yazmıştık. Dün de, Perşembe 
günü çıkan (5) numarah Çap

kın Kız gazetesi aleyhinde 
takibata karar verilmiş ve 
müddeiumumilikçe bu iki ga-

Nevyork - Sıhhiye daire
sinin (1930) senesine a't umu
mi istatistikleri Marbn dokl -
zuncu günü neşredilmiştir. Bu 
istatistiklere göre bütün Ame
rikada her sekiz dakikada bir 
izdivaç yapılmış, her dört da
kikada bir çocuk doğmUf ve 
her yedi dakik•d• da bir 
insan ölmllştilr. 

let mukabilinde .erba bara
kılllllfbr. 

Gandi'nin 

Propagandası 
Navaari, 14 (A. A.) - Gl

cerabn muhtelif newalı.iaiııde 
bir turne yapmakta olan Gan· 
di, buraya vhıl olduğu zaman 

zete n&alıalanma derhal m6-
aadereıi Polise bildirilmiftir· 
Polia dtm pç nkit ha nü,. hah fıkra ile Bektqih1' tefrika. 
balan toplatbrmqbr. • göaterihaektedir. Mindere 

Ba gazetelerden birinin edilen nfüdaalar muhakeme 
toplatbrılmuana aebep olarak IOllana kadar uldaaacak, ondan 
bir çift çıplak l'elİlll albnda sonra yakılmak mretile imha 
( Muhabbetten aonra ) serlav- edilecektir. 

-=-===-=o=========-==-===--=-=ı==~==== 

Efganistanda 
Bir isyan Teşebbüsü 

Bastırıldı 

Kibil, ( H. M. ) - Bas
macı İbrahim B. isminde Bu
haralı bir zengin, sabık Efgan 
kıralı Amanullaha - kıral iken -
müracaat ederek Buharadan 
Efganistana hicretine müsaade 
almıştı. 

Amanullah hükümeti ken
disine emlik ve arazi tahsis 
etmiş müreffehen yaşarken 
Beçe Saki isyanı üzerine Ama-
nullaba muhalif bir cephe 
teşkil etmiştir. Nadir şah Ef
ganiatanda bükümet kurunca 
basınacı lbrahim Bey de kuv
vetlerile beraber esir edilmiş, 
kurşuna dizileceği zaman Na
dir talı hnknmetine sadak ka
lacağına ıöz Yerdiği için affe-
dilmiştir. 

Bir ay evYet lbrahim Bey 
bap11.1 topla<hğı kalabalık kabi-
lelerle Nadir Plıa isyan 
etwip. HE' 1 ı ıt uiler a.-
rille u.. ••tIRet ..... 
lmmanclua altmda bir fob 
asker g&ıdermiftir. 

Hükiımet kuvvetleri asiler
le çarpıpnış, birçok maktul 
verdirdikten sonra kalanlan da 
esir etmişlerdir. Fakat İbra
him Bey yalnız başına meç
hul bir semte kaçmışbr. 

Rus toprağına iltica ettiği 

tahmin edilmektedir. 

Müstahdemin İçin 
Yapılan Talimatname 

Nihayet Çıkb 
Belediye ikbsat mlidürlli· 

ğünce tamim edilen miistah
demiaı taJimatnameai daimi en-
cümende tetkik edilmekte idi. 
Encimen pet'lembe gGnl tet-
kı'"katun bitirmiJ, tasdik ederek 
ikbaat miidür1üğü11e iade et-
miftir. 

lktısat müdürlüğil müstah-
kendisine beyanı hop medi r 
zımnında irat edilmek istenilen 
bir hitabeyi dinlemekten istin-

kaf etmek ve mahalli mensu-
cat tacirlerinin kendisine he
diye etmek istedikleri bir 

keseyi kabul hususunda istiğ-

• • 
ister ister 

• 
inanma/ 

• 
inan, 

Bir muallim yazıyor: 
"Muallimlerini son ter-

biye cereyanlarına vakıf et
mek maksadile Maarif ve
kaleti bir "Terbiye mec
muası" çıkarıyordu. Bu 
mecmua için muallimlerin 
abone olmasa zaruri ol
duğu hakkında Vekiletin 
bir de tamimi vardu. Hat
ta mecmua çıkmadan evel 
apone bedelleri ikinci bir 
tamim ile istenip toplandı. 

taksiti verileli iki ay ol
duğu halde bili mecmua
lar getmedi. Şimdi ikincl 
taksit zamanı geldi. Ona 
da bir tamim ile alıve
recekler . ., 

'\ demin için 6ş ve fi, dotaplan 
hazırlatmaktadır. Dünkil daimi 
encümende bir fiş nümuesi 
kabul edilmiştir. fişler ve 
dolaplar hazırlandıktan sonra 
milstahdeminin tesçili ilin edi
lecektir. 

na göstermek suretile büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. 

Mumaileyh bu keseyi ancak 
Navsari tacirleri encebi ma
mulatından olan mensucab 

aatmaktan ve satın almaktan 
fariğ olduklan zaman kabul 
edebileceğini s6ylemiştir. Gan-
bir hita~e irat ederek köyln-
lere topraklarına avdet etme· 
lerini ve vergilerini tediye ey
lemelerini tavsiye etmiştir. 
Zira Delhi itilafı bu noktada 

Fakat birinci abone 

Vekalet bu mecmuayı 
muallimlerine bedava da
ğıtmak lazım gelirken, 
abone bedelİllİ PefİD tah
Sil edip te mecmu•yı çıkar
maz •e vermezme, artık 
veklletin, muallimleri ten
vire ehemmiyet ftl'diğineı 

lalM lndn, /s~r inanma I 

Muallimler Ve 
Talebe Sandıkları 

Maarif vekileti maarif ema
netlerine tebligat yaparak bazı 
muallimlerin mekteplerdeki ta
lebe tasarruf aandıldanndan 
borç para aldıklar1D1, halbuki 

-----------11 gayet sarih ve kat'iclir. 

· bunun doğru olmadığım bil
dirmiştir. Muallimler .a1daklanıu 
iade edecekler ve talebe an
dıklaruadan borç para almıya
caklardU'. 

Sözün Kısası -Bir Toprak 
Parçası 
Yürüyor/ .. 
Bugün, ayaklar albnda kal-

mıya tahammill edemiyen bir 
toprak parçasınm hareketinden 
bahsedeceğim. 

F ransada, 40 hektar sat
hında ve 6 milyon metre 
mik'abı hacminde bir toprak 
yığını, saatte 150 metre süratle 
yuruyor, ilerliyormuş. Daha 
şimdiden yol üstündeki evler. 
örtüp kapatmış. 

Bir toprak yığım, adeta bir 
dağ, yerinden nasıl kalkar, 
nasıl yfirür? Doğrusu görme
dim, bilmiyorum. Dağın etek
lerinde, belki de toprak kaya
lardan büyiik bacaklar, ayak· 
lar hasıl olur; hikmeti Huda 
bunlara can gelir, harekete 
başlarlar, basbklan yeri titre
terek yürürler. 

Ben bu dağ parçasının niçin 
harekete geldiğini uzun uzun 
düşündüm ve zavallıyı çok 
haklı buldum. Kim bilir, bugü
ne kadar lrnç yüz bin kişi 
onu ayaklan alhnda çiğnedii 
kim bilir, ne şimendiferler, kam• 
yonlar, ne yük arabaları üs
tünden geçti; onu yam
yassı ezen, örseliyen, hırpa

lıyan, parça!ıyan bu hain 
insanlar ve aletler, ne çektiği
ni hissetmediler. Fakat insan
lığın ilk mayasmı teşkil eden 
toprak, bu tazyike dayanam ... 
dı, bir gayrete geldi vt 

yürüdü. 
Görüyorsunuz ya, toprak bile 

ayak albnda kalmaya taham
mül edemiyort , ___ _ 

Aıukatlaıaa Tasfiyesi 
Mltye UW5 Dl dGa •• 1 •tlar 

h•kk,,l•k' ll,._.. mlimll.erMIDI 

icra etmlftl•. Ma&bata ı• eualan •
vlAı 
ı-ww1w• • ,..._. 
•• 1 ........... aftduılllk-ae-

·- latlaap e4ulerln .. mcdelııh 
bllfıU aeçlrdiklcrl milddetla :J'UUUU1l 
hl1.tmt9' hakkındaki kıdemlcre zam
molur:ımuı. 

2 - Ayni kanua- 14 iindl madde
si ır u ~hince, :yi rıul ae.acı bllfill 
avukatlı < cdeı:ılerin - devletin en yük
sek mahkemesi olan - Tem}lr. mahke· 
ml"sinc ar.:ı intihap o!uııabilmcsl. 

3 - 1'urk c r.a kanuaun • miitcadcUt 
ddcleri.nde A\-ukat ve da\•avekilleri 

hakkında mesleki hareketlcr"nc müte
allik.cı ıtddc'l 1 ccui müeyyidelerin 
m~cat bu1unması. 

4 - A\•ukatllk mes~iabı adalet.I 
t~ mesı... :naalikand.or lluzurunda 
• besiYapalan ...ır m alekl!rle mukayeae 
edilemlyectfl tens:p edilmlı:.lr. 

Bundan ba ka b 'rçok noktalara s5-
re de Mrol• rcsm1 mliuene1eı4eııı 

sayılm~. '----
İhracat Eşyasında 
Fiatlar Düşmiye Bqladı 

Bu aae ihraç m•llvı••zm 
fiatlan umumiyetle çok dfitük
tiir. Bunun .-ebebi AYnJpadaki 
iktısadi buhrandır. Bu buhran 
yüzünden memleketimize az 
para girdiğinden ihracat tüc-
carlarımı:da köylümüz iyi bir 
vaziyette değildir. En mühim 
ihraç maddelerimizden tütün, 
afyon, tiftik ve pamuğun van• 
yeti şudur: 

İane pamuğun batmam 
1929 senesinde (395} kuruşken 
930 da 317 kuruşa, bu se
nesinde ise 21 t 1'.-uruşa düş
müştür. Kapı pamuğu ise bu 
ftç sene urhnda "Sf4 lmrufbm 
310 kunışa, 310 kuruttu -
(19'ı} kurup döşmlfl1b. 

Kozaa ,,...ıatı da (385) b-
nqtall (198) biup dlflnlftlr. 
Birkaç ttene eRWıl okbm 45 liraya 
muamele pren afyonlarmm 
bu,Un (12,5) • (13) liraya atıl
maktadır. Tütiln ve tiftik 
fiatlan da dilfiild;k. 
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Bugünün Meseleleri 

CEMil Pş. SON 
CEVABI VERiYOR 

RÜYALARIMIZIN RESİMLERİNİ 1 

GÖRMEK İSTER MiSİNİZ? 
(Bat tarafı birinci sayfada) 

Paşaya ait borçları ödemekle 
meşgul olduğunu., söyledi. Şeh
rin temizleme kadrosunun da 
esikiye nisbetle dörtte bire in
diğini anlattı. Bu iddiaya Ce
mil Paşa müdellel ve müsbet 
:evabmı verdi. 

Bir kısmını dün ne~rettiği
miz bu cevabın mütebakisini 
de bugün neşrediyoruz. .. 

Cemil paşa anlatıyor: 
- Meşrutiyetin ilanındanberi 

ıehir belediyesi üç defa istik
raz yapmıştır . 

Birincisi : İlanı meırutiyetin 
akibinde Londra bankasından 
bir milyon lira alınmışbr ki 
bu benim zamanıma ait de
ğildir. Halil 8. zamanında ya
'IJılmıştır. 

ikfucisi: Fransız Periye ban
nsmdan alınan bir milyon lira. 

ÜçUncilsü: lstaobul Eytam 
bankasından alınan 300 bin 
liradır. 

Bu son iki iatikraz benim 
eminliğim zamanında yapılmıı
br. Bunlarla evveli Balkan 
harbi esnasında hükUmete 
emlak mukabilinde (300) bin 
lira kadar bir para verdik. 
Hükümetin o zaman hiçbir 
yerden on para tedarik etme
sine imkan yoktu. Hükumet, 
o zaman Taksim kışla ve 
meydanını bile satmıya mec
bur kalmıştı. 

Uyuyan : köylü 

Bugün en işlek caddeleri
mizden dokuz metre genişli
ğindeki Karaköy , Voyvoda , 
Alemdar caddelerini (25) met
~eye çıkardım. 

Ayasofya camii ile Sultanah
met camii arasında pis ve mü- · 
levves bir mahalleyi kaldırarak 1 Kırmm Venllı lptldat aşiretlerin mabudesi 

muazzam bir meydan açbm. 
(Maatteessüf (15) senedenberi ~ 
hu meydan tanzim edilmiyerek 
'Oerişan bir halde kamıştır. .At 

Çırçır, Aksaray yangın yer-
lerinin yüz binlerce lira kıy
metinde istimlak parçalarını 
tediye ettim. Sokakların tes
viye ve kaldınmlarım yaptar
thm. İstanbul, Kadıköy, Üskü
dar cihetindeki sokaklarda 
yeniden birçok kaldırımlar tef
ri\ş ettirerek İstanbul ve karıı 
tarafta otomobille rahatça ıey
riıefer imkinını verdim. 

Park, bahçeler, belediye 
daireleri yapbrdım. 

Kadıköydeki Rıhtım arsala
nm, Karaköy caddesinde eıld 
Borsa hanını Voyvoda cadde
aindeki hanı belediyeye bir 
habra olarak bırakbm. 

Hele Eytam bankasından 
aldığım (300) bin lira ile 
ve bin müşktılitla Karaağaçta
ki 1 mezbahayı başlatbm. Ve bu 
ıuretle belediye -.aridatını, 
hususi ellere ve inhiaarlara geç
aıesinden kurtardım. 

Sandal bedestenini ıatan 
.adım, tanzim ettirip açtırdım. 
~ugün yalnız mezbaha ile 
Sandal bedesteni şehrimize 
ıenede (1,300,000) liraya yakın 
bir varidat getirmektedir. 

İşte görülüyor ki şehre ter
kettiğim varidatın yalnız bir 
kısmı bile yapbğım istikrazla
nn faizlerini belegan mabelağ 
kapattığı halde iratlar geriye 
kalmaktadır. 

Binaenaleyh Beyoğlu kay
makamı Beyin uluorta istik
raz meselesinden, bütçe açı

ğından dem vurmasına mey
dan kalmamak gerektir. Bu 
..ı11tinasebetle ve müsaade eder
lerse ben de kendilerinden bir 
ıual soracağım : İstanbul şehri 
belediyesi varidab aşağı yu
karı senevi 1 milyon liraya 
baliğ olmaktadır. Binaenaleyh 
son be sene zarfındak v 

SGvarisiz at 

olmuştur. 
Bu para ile ıehrin temizliği 

ve iman namına ne yapılmış 
ve belediyeye yeniden ne gibi 
bir varidat temin edilmiştir. 

Varidab belediye, geçen 
gün söylemif olduğum veçhile 
son on sene zarfında on misli 
artmıştır. 

Bundan sonra on misli daha 
artsa ( 70 ) milyon liraya 
çıksa bugünkii zihniyet ve 
bugünkü usulü idare bizde 
mevcut oldukça hiçbirimiz 
İstanbulu medeni şehirlerde 
görülen temizlik ve umran 
içinde göremeyiz. Binaenaleyh 
yine tekrar ediyorum, yegine 
çare: 

Elyevm üçte biri israf edi-
len belediye varidatım, 
şehrin imar ve temizliğine 
sarfetmek lazımdır. Bunun 
için Avrupadan mütehassıslar 
celbederek salahiyeti tamme 
ile şehri bunlaran eline tes
lim etmek ve bu işleri onlara 
gördürerek biraz da bilmedik-
lerimizi öğrenmek lazımdır. 
t~iıı içinden çıkmak için bun-

Bu Resimlere 
Bakınız ••• 

Bir Fransız Ar
tisti Yepyeni 
Şeyler Yapmak 

.. 
lddiasile Bu Ga-
rip~serleri Meg~ 
dana Getirmiştir 

Bu sayfadaki resimlere ba
kıp ta bunları tımarhanede 

yapılmış deli resimler zannet
meyiniz. 

Burada ölün8n mezardan 
kalkışım görüyoruz. Fakat 
ruh, kanatlarını açmış bir kuı 
teklinde değil, bir kurb ·1ğa 
ıuretinde yapalmıştır. Bu resiml~r Parlste Jean 

Plerre Viollier isminde meşhur 
bir ressamın eserleridir. Yalnız 
bu adam tabiatı kopye ede-

Fransız ressamı on ıene 

riiyalann kanavasını yapmıı, J 
bunları muhtelif galerilerde 

) 

ceğine, resimlerine rüyalarmı 

model ittihaz etmiştir, 

Riiyamızda ne görürüz: me· 
urlar, yılanlar, korkunç mah
li.aklar, ölüler ve saire.. Sonra 

riiyaların bir hususiyeti de gö

rülen ıeylerin birbirlerile mü

nasebeti olmamasıdır. Bu nok
tadan baktığımız zaman resim

lerin manası değişir. 

Son zamanda resim sana· 
sanda yeni birtakım cereyan

lar var. Bunlar diyorlar ki: 
ressam yaratan insandır. Ta• 

biati olduğu gibi kopye eden

ler sadece mukallittirler. Onun 
için bir yaratış eseri olan 
resimler, tabiate benzememek0 

lizımdır. İşte (Jean Pierre 
Viollier) bu ressamlardand•r. 
Yaptığı eserler, kendi yara-
bşının mahsulildUr, taklit değil
dir. Son yaptığı eserlerden 
biri, yukarda soldaki resimde 
görnien ( kıyam ) ismindeki 
eseridir. 

teşhir etmiştir. Bu resimleri 
görenler bu adamın bir ölü 
başı taşıdığına ve alemi başka 
ve garip bir gözle gördüğüne 
kani oldular. 

Bu ressam (34) yaşındadır. 

Babası da ressamdır. Ressamlığa 
1915 te başlamış, ilk defa 

resimlerini 1920 de teşhir et
miş. Nihayet 1924 te Viyana
daki meşherinde çok takdir 
görmüş. büyük bir mükafat 
kazanmış ve dünyayı hayrete 
düşürmüştür. 

Viyanadan sonra 
geçmiş ve o zamandanberi 

orada kalmıthr. 

Rekllmdan hoşlanmaz, hatta 
resimlerini teşhir etmekten 
azap duyar. 

Viollier yepyeni bir aan'at 
yaratmek iddiasındadır. Son za
manda bu resimleri seyreden 

Alimlerden biri: 14bugilnlln san' at
karları birer delidir. Tımarha-
neye atılmamalrı bir tesadüf 
eseridir,, demiıtir. 

Bir Aile Babası paha Canına Kıydı 
Halbuki Ölümünden Bir Gün Sonra, Beklediği 

Hayırlı Haber Evine Gönderilmişti 
'· t Cuma gfuıil bir aile babası 

1 
daha intihar etti. Kendini 
tavana iple asb ve öldn. 

Bu hadisenin bedbaht kur
bam 30 yaşlarında bir işçi
dir, adı Azizdir. Dört ya-
tında Remziye, sekiz aylık ta 
Melek iıimli iki çocuğu var-
dır. Bu zavallı üç buçuk sene 
evvel askerliğini bitirmiş, 

Balatta Süreyya Paşa fabri
kasına girmiıtir. Son zaman
da fabrika usta başılarından 
bir Almanla geçinememiye 
başlamıştır. 

Bu geçimsizlik ilerlemiş ve 
nihayet Aziz efendiye bu yüz
den yol verilmiştir. Süreyya 
paşa zade Hayri bey, Aziz 
efendiyi tekrar işine almış ise 
de Aziz Ef. için fabrikada 
yaşamak imkanı olmamış, tek
rar çıkarılmıştır. Ondan son-
ra bir tüt 

Kıyamet 

Merihte insanın ağaçtan doğu~t 

Jan Dark 

Mısırda Kağıt Fabrikası 

Kahire, (H.) - Bir Alm&n 
grupu Mısır hükumetine müra
caat ederek İskenderiyede (20) 
bin İngiliz lirası sermaye ile 
küçük bir kağıt fabikası için 
müsaade istemiştir. Hükumet 
grupun teklifini tetkik etmek
tedir. 

çalışan Aziz efendi : 
Hayatım altüst oldu, 

Alman beni mahvetti! deyip 
duruyormuş. Cuma günü, karı
sile hemşiresinin komşuya git
melerinden istifade ederek 
iple kendini tavana asmış ve 
şu mektubu bırakmıştır: 

" Cuma günü saat on birde 
zihnime bir fenalık geldi. ,, 

Aziz 
Aziz Efendi, iş bulmak için 

Hereke fat>rikasma da müra
caat etmişti. İntiharmdan bir 
gün sonra bu fabrika, ken-

Gününüz 
Acele 
Edin! ... 

MÜSABAKAMIZ~ 
ŞARTLARI 

" 20 martta oynanacak Galatasarll~ 
ner maçının netl.:elerini en iyi tıı ~ 

edenlere verilecek hediyeler için b~ 
trol ve hakem heyeti lt!fkil olUOJll ~ 

Kontrol ve hakem beyetiı tfıP ~ 
refıi Fethi, ikinci rela Saim ve {ı)J 
lıeyetl reiıl Basri Beylerden müreltlı ~ 

Gelen cevaplan ayın on altııı~ 
zarteal aqaını mühU•·lü .arf 
Fethi Beye te1Um edeceth. ,)-

Maçtan aonra cevaplar açıl•' ~ 
neticeye rctr• kaııaaanların der~ 
bu heyet tarafından tayin oluııJC ıJI -

Birincilik ve ildncU!k tayiolll/ 
ıuale verllea cevapların adedi e /. 

Bet 1Uale maçın neticelerin• # 
cevaplu verilmemlt•• hakik•t~ 
ful& yaklatmış olaıı birinci :ad 
nacaktlJ'. 

Kaç Rey Pusulası 
Kullanılabilir? / MUaabakanıua lftirak edeıJ ~ 

llçer kupon, yani bir lamin üç re! 
meal kabul olunmuttur. ,il... 

Suallerimize verilecek cevap ı ıl 
nna konulacak mliaabaka kup011a)f 
mızın numaralan birbirini ıolite 
olaada kabul olnııur. 

Mükafatlarımız , 
Yukarda yazdığımız bal<~ 

heyetinin müsabakadan s0 J 
birinci olarak tayin edeC 
zata : bir albn saat. t. 

ikinciye: bir gümüş saa ' 
Üçüncüye: bir nikel s• 

verilecektir. -"" 
Mükifatlar maçtan beş ~ 

sonra behemehaJ tevzi edi 
olacaktır. ? 
Mühlet Ne Zaman Bitiyo~ .. 

lstanbuldakiler için, mü5abakll ~ 
Jeti martın on albncı puarte5J •"~ 
ııaat dörde kadardır. Ta9radaki 1'' JI 
rimlzo verilen mühlet martın °11 rJI 
kuzun p:mer9embe ak11amına kadll 

,. Suallerimiz 
Galatasaray Mı ? 
Fener bahçe Mi? "1 

1 - Hangisi ıalip gele ~e lı 1 
2 - Galip kaç ıol ataca lı 1 
3 - Mağlup kaç gol atac' AİI 
4 - Birinci devrede ibaJl»r 

Jalip ? , 
5 - ikinci devrede bıın#' 

alip? 

DiKKAT ti 
Ekılk kuponlar matbaanusd•11 ~ 

darik edilebtJir. Ceuplarin, 111ii5' J 
müddeti olan on bet ıilne ~ 
kuponlarla birlikte j'Önderilındl ~ 
tır. Fakat bunun için tarih 

0
",vl 

takibine de lüzua yoktur. J(ıı~~ 

I' ·~· herhangi bir tarihe ait olabi ır 

Cevaplarımız st. 
Ankarada Şer.ef Beye: ııJ' 

müsabakamıza lstanbul . d' 
. d k ·ı :..,ı:ı cın e oturan arı erıı>" 

iştirak edebilirler. 
, 

• J 
Ha vrat Hadeınesııı 

Tebrik 510) 
lstanbulda bulunan ( ,.f 

camide bir sene zarfında ştd'' 
cak beş hırsızlık oJrt1ll 

1
,( 

Çalınan şeyler adi b~~aÇ ç,tf 
çadeden ibarettir. Bu~ tit•f 
nan eşyanın kıymeti (50d 

11 
P 

geçmemektedir. Bunlar a -ti 
üçünün failleri bulunıP11! ..,, 

v·ıı• ,,.... 
eşya geri alınmıştır. 1 at ıs" 
esseseler müdiirlüğü .h~YrbU~ 
demesine, vazifelerıP1 i,, 
bir ehliyetle yaptı~l~tıtebilJ 

· erıııı 



9ir ltaıumm Bir Biletçiden 
, Şikayeti 

'-•t ı~~t 931 pazarteal günG 
taıta1e k te Galatasaraydan Ka· 
h~ tr, •dar olan bir mıotaka
ht&.e ~vay bileti için 4,5 kurut 
il .ı... ; kuruı alandı. Bu para
fclı. ~11/2 numaralı biletçi Ef. 
"'tttr d' 1 dalgınlık neticesi al
~cli;i ~y~ münasip bir lisanla 
'1 ltab 11

1
1 ıkaz ettim. Haşin ve 

ta etın b' ' B ez ır tavır ile: 
•ittik ,;n _ tamam verdim, ıen 
'ttl: Yluyorsun 1 dedi ve ilive 

~::.,:~e numaram, benim kor
tk.ik tur· Ben önüne gelenin 
t Para 'dd' tcek d 1 ıasını yerine geti-

li etiJinı ya! 
~ eıahın b'I 
il Plt 1 ı en bir insan için 

~tt içt ehemmiyetlidir. Bir şir-
8tı n ehemmiyetsiz olaa bile!.. 

tib~ k:,•nıele yetiımiyormuf 
lııil' t • •köyde tramvaydan 

e ıını. 
~ l'an ıoi ıormak için vatma-

POST 
Düngaila Neler Oluyor? 

·Hindistanda .. Gandinin' Vaziyeti 
Sovyet Kongresinin K~r~~ ;ları 

Sayfa 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Nasıl Bir . Kızla Evleneyim? • 

Çalışan Kızlara Hür- 1 

met Etmeyi Öğreniniz •• 
Dlln bir · daktilo hanımdan bir tiki- c 

yetname aldım. Diyor ki: Aşk Mektuplan J 
"Sokakta dnktUo kız, vapurda dak- __________ __, 

tflo kız, tirketll'lrde d aktilo kı'1!:1 daire
lerde daktilo kı:ı:. HGIAsa her yerde, iş 

batında veya iş haricinde herkes bize 
muıallat. 

Çalıttıklan yerlerde tube müdürleri 
onlan odalarına alır, i lk f•r1atta kızın 
lueti nefalnl rencide et'llekten çekinmez• 
Her yerde da:mi bir t ehlike içinde 
yafıyoruı. Bize bu muameleyi niçin 
reva görü) or, 
etmiyorlar ? ., 

niçin bize hürmet 

Bu hamın k!zm feryadı, bü
tün aile babalarım müteessir 
edecek, düşündürecek kadar 
mühimdir. 

Karilerımizden aldıliımı:ı aşk mek
tuplanııı ıurnııile neşrr .. iiyoruz. Bu sil• 
tunda 1 crg ün bir mektup neşredilecek 
ve haftada bir Jefa G en çlik ve Ha
n~mtcyze "ayf .:ısııı da beş o n mektup 
bırden neşrolu IR C'~klır. Çıkan mektup 
aahlpleri ida h;-nem;ze uğnyaralr 

mil\ıifatlarını al. bl'irler. 

* Mualiim Aşkı 
Sevgili (B .... ) 

litt; •na aitt' ği • - -, dedi ki . ı mı gorunce ye-
' Se • 

~ltiıa nden kim korkar, iste-
b- Yere o't 'k 

Hintliler Milli istikldllerine doğra bir adım attıkları sırada /ngilt~re de Dellıide /ngiliz 
flalil umııml•i için ııı mıılıteşem SGragı gaptırmıştır •• 

Biz çalışan kıza hürmet 
etmesini bilmiyoruz. Düşilnmü
yoruz ki, yanımızda 30·40 lira 
için bütün gün sayini, sıhhatini 
veren bu zavallı kızlar, ya ev
lerinde aç ve iciz bir iki ihti
yarın hayatını temin etmek 
için hayata düşmllşlerdir, yahut 
boğazlarını kazanmak için ça
lqmak ihtiyacını duymuşlardır. 

Rüyamda bu gece yine hera
berdik.. Sen, yine geçen sene 
olduğu gibi şen, şakrak, sami· 
mi bir bedia idin. Güzel (B .. ), 
haıbühallerimiz n~kadar canlı 
idi, eriştiğimiz bütün hakikat
lerde senin yüksek dirayetin 
derin sezişlerin benim için 
sönmez bir hayat meşalesi 
oldu. Kazanç işlerinde benimle 
beraber yürümek hususundaki 
arzunun şiddeti beni de mem· 
nun etti. Hele ; vatan çocukları 
için ne temiz ve uh; hislerimiz, 

~.l'l .ı , şı ayet et ve ya-
~dJ~•iıın çok atır bir aöı 

Sır 
~ trketin diğerine aöyliye
.. "'ti b' "ll;tfe ır sözü bir kadına 

t.t_~eıi ne acı birşeydir. 
"-1 tel~ı aidinin nazarı dikka• 

etı:ııenizi rica ediyorum. 
Beyoğluı 

H. Fatma 

Aksara-y1n-Sıh-hi Derdi 
\ Şefıtinı· . l.'"-t ızın Aksaray ıemtinden 
:')'t ~y Yolunu takip ederek 
~teıaı 1p cihetine dogru giderken 
"-de trtev eczanesinin az iler
ti"lt Şekerci sokağının başında 
~lıını DıahaUe aralarından ana 
(tıll lrına veya denize akan su
"11 lo~01Iarı geçmektedir. Tam 
tıııı~tın başında veya kaldı
~'ll Yanında belediye tara
""' iti •çılmıt muntazam delikler 
!il. oradan aeçen sular 
~ , 'tft 6 

GltıaJa.. • kabartacak kadar fena 
t~tk neşretınektedir. Buradan 
"'it -..:~burun tıkamak tabiileş
·~ .. k Hatta tramvayla bile 
'"'-lceQ bu çirkin kokuyu duy• 

~iıterd kabil olmuyor. Sıhhi 
~ tılbllt e •ık ıık bahıedilen ıu, 
~ "e ıQ böyle işlek caddede 

)e.d, toprağın çok bulunduğu 
~'-'•lc~elikler açıp üzerlerine 
~ ılctar koyup Akaaray ve 
~ ~ -1ıaliıinin ııhhatini bo.z-

lfet 11 mudur? 

~'lal dakika mikrop aaçan 
~ele): Yolların hava deliklerini 
t...- "lct· 'Çnıak acaba ıüı nevin
~Otı~I' ? Bu hal bu semtin 

"'11cı l, fakir, fakat çalışkan 
llııa •ıhhatini bozacaktır. 

Dellkanhlar, Bok.& 

A. Adil 

~lAKVIM=.. 
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Hindistan 
Meselesi 

Gandi ile İngiliz Vafti umu
misi lrvin araamda aktedilen 
itilafname Hindistan meselesini 
halletmiş değildir. Bu itilaf 
ne Hint Milli kongresini, ne 
de İngiliz efkin umumiyesini 
memnun etmemiştir, Milli kon
gre daha şimdiden müthiş nü
mayişlere sahne olmakta ve 
tam istiklal lehinde nümayiı
lere davam edilmektedir. 

Gandi itilafa yanaşmak su
retile verdiği ıözü tutmuş 
olmak için şimdi İngiliz valii 
umumisi kadar Hint efkArı 

umumiyesini de teıkine çalışıyor. 
Makaleler yazıyor, beyanname
ler neşrediyor. Bu suretle Gan-
di, İngilizlerin bir ajanı vaziye
tine diltmüş bulunuyor. 

Fakat Hindistanı bir müs
temleke ve Hintlileri bir esir 
görmiye alışmış elan logiliı: 
efkin umumiyesi, Gandi ile 
müzakere ve itilaf yapmak 
mecburiyetini bile İngiliz şere
fine münafi buluyor. Bu se
beple İngiliz matbuatı ekse
riyetle bu itilifı tenkit etmek
tedir. Hele muhafazakar fırka 
bu itilifa şiddetle hücum 
etmektedir. Hükumet efkArı 
umumiyeyi tatmin etmiş 

olmak için Hindistan me· 
selesini Avam kamarasına 
havale etmiıtir. Maksat her
hangi bir neticeye varmak 
değil, muhtelif noktai nazar-
ların tebellürünü temin etmektir. 

İngiliz hilkiimeti, Gandi ile 
yapılan itiliftan ıonra Delhide 
yeni bir yuvarlak masa kon
feransı aktine karar vermittir. 
Bu konferansa Gandi de işti
rak edecektir. Muhafazakirlar 
bu konferansa muhalefet et-
mektedir. Bu itibarla Avam 
kamarasm.da 
müzakereler 
caktır . 

Gandinin 
Vaziyeti 

cereyan edecek 
pek meraklı ola-

Ahmedabat-Gandi 1930 da bu-
llııı.... ıs. 44 llll8ak ıo. ıs 4, 31 ~ radaki zaviyesinden tarihi yürü-

ec1eb1 7'ı ez_ 
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SATOSU HORTLA61 
MÜTERCiMi: 

Mes'ut Cemil 
t-..d •t ertes' .. · ~ e 26rdül 1 gunü gene ayni 1 bütün aile bu mesele ile ali-
ttttıllcU iün e~. Gene sildiler, kadardı. 
-=~~eYi akınıster Otisin kil- O zamana kadar hortlak-
. """4Qıt.f fanıdan kilitl · ~ •nı cebine yerleıtirmeey_ıp ların vüc'!dunu inkar e~en 
~ eaı aab hl • sme Mister Otıs yavaş yavaş ına-

.,..,. a :r: leke Miatres Otis ruhiyat 
ahse-

ı l 

Siylerini değil, güzelliklerini 
ve cinsiyetlerini satan salon 
kadınına hürmet eden erkek
ler, it hayatına giren kadını 
neden istihfaf ediyorlar. 

Halbuki asıl hürmet edile
cek kadınlar, saylerile geçinen, 
çalııan kadınlardır. Çahşan 
kadın, güzelliğini ve haysiye
tini satmıya tenezzül etmiyen, 
insanlığını anlıyan, izzeti nef
sine kıymet veren kadındır. 

fikirlerimiz vardı : (İş dersleri), 
(Çocuk kütüpaneleri), (Çocuk 
velileri ile münasebet) , Mek-
tep çocuğunu koruma cemiyeti) 
gibi, heyeti umumiyesi bir ter-
biye sistemi teşkil eden bu iyi 
fikirler hep bizim mes'ut yu-
vamızdan ameli tecrübelerle 
teyit edilerek fışkırıyor ve 
-1uhitten iltifat görüyordu ... 

Bütiln Aflrupada şiddetli solaklar başlamıştır. Londrada 
60 senedenberi görülmedik bir soğuk fJardır. Resmimiz 
Londra şehrini karla örtülmiiı olarak a·östermektedir •• 

DDtününüz daktilolar da aile 
kızlarıdır. Onlann da sizin gibi 
anneleri, babaları, kardeşleri 
vardu-. Çalışan bir kardeş veya 
kızınıza nasıl muamele edilme-

Bence (sevgilim B ... ), bütün 
bu söylediklerim hergünkil 
fikirlerimizin ipliği ve alaka
hnmwn elile dokunmuş hayat 
t:ısavvurlar1mızdır. Bugünün yiltüne baıladığı zaman Hindistan 

için muhtariyet istihsal etmedikçe 
zaviyesine dönmiyecetine yemin 
etmişti. Bunu hatırlıyan bazı ga· 
.zeteciler kendisine fU ıırada za
viyesini ziyaret edip etmiyeceğini 
aormutlardır. Gandi, şimdi oraya 
giderse muhakkak kovulacağını 
bildili için zaviyeye uğramıya
cağını ve oraya ancak ikinci 
Hindistan konferansı neticesinde 
Hindiıtanda me,ruti bir idare 
kurulduğu takdirde dönebileceği
ni söylemittir. 

Kara,ide toplanacak olan Hint 
kongreıi Gandi - lrvin itilafını 
reddettiti takdirde kendiainin ne 
yapacatı hakkmda sorulan ikind 
bir suale Gandi, böyle bir hal 
vukuunda yeni Hindistan konfe
ranıana iştirak etmiyeceti ceva· 
hını vermiştir. 

Bombay, - Hlndiıtanın en 
mGhim ecnebi kumq pazan olan 
Muljijetha çartııuıda kumaf tica• 
retini cebren mene kalkışanlarla 
t6ccar araaında bir müıademe ol
muş ve müdahaleciler fena halde 
dövülmG,lerdir. Bunun Ü.zerine 
yerli perakendeciler cemiyeti çar• 
tıyı Gandinin vGruduna kadar 
kapamıya karar vermi,tir. Cemi
yet Gandlnin umumi vali ile yap
tığı itilafa tevfikan kongrecilere 
muslihane teftiş ve murakabe 
usulünü kabul ettirmiye muvaf
fak olacağını ümit etmektedir. 

\ 
diyor, Vaşington da leke fab
rikatörlerine "Cinayet vak' ala
nndan mütevellit kan leke· 
lerinin çıkmaması., mevzuuna 
dair mektuplar yazıyordu. Er· 
tesi gece hortlakların mevcu
diyeti hakkındaki şüphelerin 

hepsi nihai olarak bertaraf 
oldu. 

Gün sıcak ve güneşli geç-
mişti. Otis ailesi akşam serin
liğinde gezmiye çıkmıştı. Ye
mek vakti, saat dokuza doğru 
ıatoya döndüler. Sofrada hiç
bir mllnaıebetle hortlaktan, 

Zelzelenin 
Tahribatı 

Vi,yana - Yugoslivyadald zelzele 
•ah.lılından alınan eon haberlere na
tar~ on dört köy tamamen ve yirmi 
bir 1'By kıımen h arap olmuştur. Sirovo
da bir evin anka:ıı altında dokuz kişi
lik bir ailenin cesetleri bulunmuttur. 
Drucistede altı kitilik bir aile de bu 
akıbete uğ'ramıttır. Gevl'ili mıntaka· 
•ında bin aile yurtauz kalmıttıı 

Sovyet 
Kongresi 

MOSKOVA - SoyYet konl'resl, bU
kihnetln dabtll Ye harici siyasetini 
taıvlp eden karar suretinde, harp 
tehllkesinln artmakta oldutuna ltaret 
etnılı ve hUkGmetl Sovyet Ruıyanın 
mlldafaa kabillyetinl kuvvetlendirmlye 
ve Sovyet ihracatını ltkll eden devlet
lerden yapılan lthallb tahdide davet 
etaılştir. 

Moskova, - Baıkomlıer M. Molokof, 
Sowyet kongreaine verdiii raporda, 
Ruayanın lktıeaden boykot edllmeainl 
istihdaf eden mllcadelenln bir mildaha· 
le lıaınrhjl olduj'unu, Franaanın bu 
bapta lıaklkt bir faaliyet gösterdlfinl 
Avrupa birliği tetkik komlsyoaunun 
bunda mUhim bir rol oynıyacatıııı 
a3yUyerek demiştir ldı "Sovyet hllkG
mett, bu komlıyon- aıakeatlarını ve 
meaatslnin mahiyetini' yerinde tetkik 
edebilmek için komisyona lttlrak da
vetini kabul etmiştir.,. H. Molokof, terki 
teslihat komisyonunun 4 senelik faa· 
liyeti netıceıinde harp tehlikesinin 
arthi•nı ve sllA.hlann çoğaldığını tasrih 
etın ektedir. 

' 1 

sini isterseniz, onlara da öyle 
muamele ve hürmet etmesini 
öğreniniz. 

Divanyolunda M. Reşat B. : 
Karınız sessiz, sadasıı, evde 

her istediğinizi söylemeden evvel 
anlıyan bir kadın olmak lazımdır. 
Ona evinde rahat bir hayat ya
şatmak için elinizden i'elen her-

şeyi yapacaksanız. Fakat buna 
mukabil evinizde ıiikun ve iıti
rahat istersiniz. Binaenaley ıiıi 
mes'ut edecek kadan, tam mana
aile ev kadını olacak olan kızdır. 
Böyle bir kızı mutavazı bir aile
den bulabilirsiniz. Öyle bir kız ki, 
tahsili ile, bilgisi ile, ailesi He 
iftihar edip ıize kafa tutmaıın. .. 

müsbet bilgisi rliyalarımızı bu 
tekilde tefsire hiç te mani 
deii}dir. 

Şimdi sen den bu rüyay, 
hakikat yapmak için muvafa
kat cevabı bekliyorum. (Sevgili 
B ... ) cevabını nekadar sabır· 
sızlık ve ümitle beklediğimi 
tasavvur edebilirsin. Kalbim 
mektubumda, mektubum da 
ıenin elindedir (Sevgili B ... ). 

~~~ 
';v ~ 

Ankarada mülazim B. S. B.: 
Ankara 1. G. B.: Siz kadınlarla çabuk kavga 
Siz kadınların hoşuna sriden eder, ıonra da aevilmeditinizi zan 

bir erkeksiniz. liir kadını madde- nederek bedbin olursunuz. Kadı-
ten meı'ut etmek için lizımgelen nın hiçbir hareketini affetmiye 
b6tiin vasıfları haiz.siniz. Fakat mütemayil detilsiniz. Onun içiı: 
tabiaten müıtcbit&iniz. Evinizin karınız olacak kız, temiz, dü· 
hikimi olmak istersiniz. Binaena- rilıt, namuslu olmalıdır. Yalnu 
leyh evleneceğiniı zaman evveli evlenmeden evvel arada sırada 
kı b t b · t' · · x ı i bedbin olan taltiatinld karınıza za u a ıa ınızı suy emen 1: 

1
. 

lazımdır. Ayni zamanda alacaj'ı- aByJeyiniz ve bu tabiatinize ehem-
. . . . . . miyet vermemek lbımgeldiğini 

nn kız aızı seven ve sızın ıçın h 1 t 
b

. k alır a ınız. 
herfeyi feda edecek olan ır ız 
olmalıdır. Hanım tegze 

25 

nazaran Londra 
ağırlık ve kaba-1 

ervahtaıı bahsedilmiyordu. Mü- ı telaffuz~na 
kaleme zemini Mistres Otisin lngilizcesinin 
ikazile yüksek smıftan ve mü- hğı gibi ! 
nevver A 'k 11 1.. k b' Hiçbir münasebetle ne fev-

Sefir hemen yerinden fır
ladı, lambayı yaktı, saate bak
b: Tam bir. Son derece sakin
di, gayet taLii atan nabzını mera a ı ara ayı ır 

tarzda idi. kattabia kuvvetlere, ne de 
Mesela : Mis F anni Davn- Sir Sim on . Dö Kantervil' e te

porlun Sara Bernara faikiyeti, 
lngilterede iyi pasta bu1manm 
güçlüğü, Boston şehrinin dün
ya mukadderatının inkişafını 
ifade eden yüksek mahiyeti, 
şimendifer seyahatlerinde ser
bes bagaj usulünün faydalan 
-.e Nevyorkun latif ve vumus~ } 

mas edilmıyordu. On birde 
ayrıldılar ve yarım saat sonra 
her taraf karanlıktı. 

Bir zaman sonra Mister Otis, 
koridorda tam kapısının hizasın· 
dan gelen bir gürültü ile uyandı. 
Maden cisimlerin süröklenme
sinde çıkıyormuş gibi bir ses 
gittikçe yaklaşıyordu. 

duyuyordu. Garip gürültü de
vam ediyor ve çabuk adı~ 
lar işitiliyordu. Mister Otia 
terlikleri nigiydi, uzun namlulu 
bir tabanca aldı ve kapıyı 
açtı. Koridora çıkar çıkmaz. 
tam karşısında aym soluk ışığı 
altında gayet çirkin yüzlil bir 
adam gördü. İhtiyarın göz .. 
leri kor gibi kıı:_mızı idi. 

( Arkaaı var ) 
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'MASONLAR 
Hariciye Üç 
Seyahatlerin 

Muhtelif Seyahat Yaptırılır ? 
Ayrı Birer Manası Ve Şekli 

• 
Vardır. Reis Bunları Ayrı Ayrı izah Eder .. 

Bu izahab verdikten sonra 
reis namzede ikinci seyahati 
vapbrmalannı emreder. 

14 _______________________________ _.. 

dolu bir kaba daldırır. 
Bu esnada reis (Üstadı muh

terem) namzede şu sözlerı 
söyler; 

- "Yolun büyük bir kısmı· 
nı bitirdiniz. Cesaretinizi top
layınız. Çünkü geri kalan kı· 
sım seyahatinizin en zahmetli 
kısmını teşkil eder. Yalnız ar-

tık gayeye varmak üzeresiniz. 
Bu vaziyet, sizin itimadınızı 
artbrmalıdır. Şimdiye kadar 
yapbğınız seyahatlerde göstel"" 
diğiniz sebat bundan sonraki 
seyahdlerde de her müşküle 
galebe edece~niz ümidin) ve
rıyor. 

Arkası vu 

Resminizi Biz 
Gönderiniz . ... 

Size Tabiatinizi 
S ö yl iyeli m . .. 

TablatJnld anlamak ve reamlnlzd
bunu lstidlll ettirmek iatuseab blse 
bir fotf>ğraf ırBnderiab. Fakat ba reaim 
tabii bir pozda çekllmif olswı. Taki 
mütehaasısımız yanılmuıa ve mütalea 
hatuına düşme.sin. .. 

Resimlerinden tablatlerinl öğrenmek 
için bize resim gönderen kan1erimiz 
hakkında mütehaasısımı:wa 

aşaj'1da okuyunuı: • 

M. Nurettin Bey: Uyanık 

açık göz, çaJı c; 

kan ve işlerinde 

Sinemalar 

3 gtlndenberi 

OPERA ·ve ARTİSTİK 
Sinemaları: CEdL B. DE 

Hayatı 
MİLLE'in • 
Isa 

Sesli ve şarkılı muazzam filmini görmek ü.zere 
birçok temaşakiram geri çeviriyorlar. Tam seans sa• 
rinde teşrif edilmesi rica olunur. 

JEANEITE TAYLOR ve GEORGES 

Bu seyahat salonun etra
hnda dolaşmaktan ibarettir. 
Bu dolaşma einasmda namzet, 
birinci seyahatte olduğu gibi 
manilerle karşılaşmaz. Yalnız 
arada sırada hafif mırıltılar 
ve kulağı yanında yavaşça 
birbirine vurulan kılıç gürültü
leri işitir. 

Yumurta İhracı l 
seridir. Çabuk 

G 1 k I• • söyler ve karar 
enç eşme çın verir, birşeyi 

tamik ve izam 

G JOHN BOLE~ 
L KRALIN HASSA ZABl1' 

Yerine dönünce oturur. Mil
tehassıs birader, içinde su bu
lunan bir kaba namzedin sol 
kolunu üç defa batırır. Ve 
reise ikinci seyahatin de bitti
ği haber verilir. 

Reis ( Üstadı muhterem ) 
namzede sorar: 

- Bu ikinci seyahat sizde 
ne hisler uyandırdı? 

Namzet hissini söyledikten 
aonra üstadı muhterem bu se
yahatin manasını izah eder: 

- Bu seyahatte birinciye 
nisbetJe daha az müşkülata 
uğradınız. Size fazilet yolunu 
takipte ısrarın manasını anlat
mak istedik. Bu azim ve sebat, 
etrafınızdaki haset gürültüleri
ni işittiğiniz mmlb haline geti
rir. Kılıç sesleri de, bir insanın 
bayatta yapmıya mecbur olduğu 
mücadeleyi temsil eder. 

Fazilet nasıl ruhunuzu temiz
lerse, vücudunuzu temizlemek 
için de liç defa aptea aldınız, 
( kolun suya aokulm••ının ma
llUI ) 

Su ile yapılan bu temiz
lik çok eskidir. 

Şimdi, sizden ftç suale cevap 
isterim: 

1 - insanın Allaha karşı 
olan borcu nedir? 

2 - ln:;anm I..endisine kar-
şı olan borcu nedir? · 

3 - insanın hemcinsine 
karşı olan borcu nedir? 

Bu üç sualin cevabı "Allaha 
muhabbet, nefsine muhabbet 
hemcinsine muhabbet,, ten iba
rettir. 

Bu cevaplar alındıktan son
ra Üstadı I muhterem Hariciye 
liçüncü seyahati yapmıya ha
lli' olup olmadığını aorar. 

Muvafık cevap abnca, mil
tebasus bir•dere 6çftncD teya
hatin yapbnlmasını emreder. 

Mahfil derin bir alikuta 
gömülür. Bu seyahat esnasın
da namzede güçlUk gösteril
memesi lazımdır. Harici süratle 
Şarka doğru götürülür. Orada 
yemin kürsüsii önünde alıko
nulur. Mütehassıs birader n&m
zedin çıplak kolunu kumla 

Senede memleketimizden 
barice ( 11) milyon kilo yumur

ta ihraç edilmektedir. Yumur

talarımızı en ziyade Yunanis

tan, Fransa, İtalya sabn al
maktadır. Yumurtalarımızın 

Avrupa piyasalannda tutunma· 
ları için ambalajlarında yaş 

talaş yerine kuru talaı kullan
mak icap etmektedir. Yumur
tacılarımız memleketimizde 
talaş sanayiinio teşvikini iste
mektedirler. 

Nevyork, - Meşhur akt6r 
Tellegen barlarda genç bir yilz 
ve güzel bir vücutla sahneye 
çıkabilmek için bir gençleştirme 
kürii geçirmiye karar vermiştir. 

Kendisini ted~vi edecek oran 
doktor, artistin yüzündeki buru
şukluklan kaldıracak ve vücudu
na eski şeklini vermek için 
maaaj yapacak, ve daha diğer 
bazı usuller tatbik edecektir. 
Felemenkte dotan ve üç dda 
evlenen Tellegen ancak kırk dört 
yaşında olduğunu söylemektedir. 
Artist yatakta sigara içmek iti
yadı yüzünden geçenlerde u kaı. 
aın yanıp ölecekti. 

İktısat Vekaletinden: 
Adana Vilayetinin Karaisalu kazası dahilinde Poa devlet 

ormanında mevcut ( 25469 ) parça keresteye talip zuhur~ 
etmediğinden 4 - 4 - 931 tarihinde pazarbk auretile ihale 
edilmek llzere tekrar temdiden mtızayedeye çıkarılmııhr. 
Şeraitin tafsillbnı anlamak i.tiyenlerin Ankarada Umum 
orman Mtklilrltığlne ve l.tmabul Ye Adana orman Mlldür
l6klerine we ye...i ihalede Adana orman Mlıdllriyetinde 
mftteşekkiJ komi11ona mlracaat etmeleri il!n olunur. ı " 

l 

D ·E N t Z L i V i L A Y E Ti 
• A ee ., V 

DAiMi ENCUMENINDEN 
Madde 1 - Bedeli keşfi (5088) lira 14 kuruştan ibaret 

Denizlı-Acıpayan şosesini (20 ve 21) rinci kilometrolan arasın
da inşa edilecek olan dokuz metre açıklığındaki beton arme 
köprünün yalnız temel beton arme keson inşaab mukavelena· 
me tarihinden bir buçuk ay zarfında ikmal edilmek üzere ve 
kapalı zarf usulile 4-3-931 tarihinden 24-3-931 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle münakasaya konmuştur. 

Madde 2 - Münakasaya dahil olanlardan bedeli keşfin 
yüzde yedi buçuğu nisbdinde depozito akçesi veya banka 
teminab mavakkate mektubu almacakbr. 

Madde 3 - Mnsabakaya iktidan fenni ve itiban malisini 
iabat edenler kabul olunur. 

Madde 4 - Münakasa enala ketfiye ve paiti .,.ı,auaa11na 
tevfikan icra edilecektir. 

Madde 5 - Talipler ( 661 ) numarah miinakasa ve ihale 
kanununun 10 uncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapah 
zarfı 24-3-931 tarih ve salı gfinil saat 15e kadar vilAyet encü
meni daimt riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Madde 6 - Münakasa 24-3-931 tarih ve sah gftnü Denizli 
vilayeti encümeni daimisinde yapılacaktır. 

Madde 7 - Evrakı keşfiye ve projesini görmek veya 
ziyade malumat almak isteyenler Denizli Nafia başmühendis
liğine müracaattan. 

. ı 

Tarihz Tefrika No. 60 Yazan: A. Anlaşılan Hasan Kelle benden 
bu, tepeden inme cevabı hiç bek
lemiyordu. I fafif tuhaflaştı. Sonra 
alçak perdeden: OLUÇ ALi REİS 

Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

- Kelle!.. diye batırdım. 1 
Katlanmı çatbm. Biraz aert 

•8ylilyordum. Fakat İfİD dotru
aunu iaterıeniz Kelle lle buıı
aaıya hazırdım. 

Hasan Kelle sert aesiml du
runca bqını bu tarafa döndürdG 
ye yanıma ııelerek hürmetle etil
di, emir bekler ribi bir tanr 
alcla. 

ilk •ıllal Hrtlma ı 

- Düıman ne vakit ı<JzOktl? 
- Bir aaat evvel 
-Bana niçin haber aalmadın?. 
Kelle dütünmeden cevap 

nrdlı 
- Sen her.şeyi bana barak• 

madın mı? 

Hemen bir sual el.aba J•Plf• 
bnbmı 

- Obalde niçin ~l:liyemedln 
.. seri kaçma••u p old-?. 

- Çünkü, diye başladı, sen bizi 
korumuyoraun, hem de başımızda 
hem duruyorsun!.. Ben ıeoi ilk 
tanıdıtım ı.aman reiı olacatını 

söylemiştim. Fakat o uman ka
dınlara kartı bukadar yufka yü-
rekli olduj'unu bilmiyordum. 

Hasan kellenin bu a6zleri ca~ 
mı ııkıyordu. Fakat kabahatimi de 
bildiğim için ıes çıkarmadan din
lemeyi maalahata daha uyrwı 
buluyordum. 

Kelle devam etti: 
- Reia, eter IKSyle fideraen 

kua pnde mahvolacaj'uıa biç 
filpben kalmasın! •• 

Koea loveadin hakka Yarda. 
.... llldeıl dlalerU. bibi• 

eder. Hırçınlı-

ğım tahrik eden 

muamelelere 
ka1'ı mü.sam"'· 
hakir değik 

~ LAURA t.A PLAN'f6 
y BÜYÜK BiR ASK DRAMI OLAN 

Kendini göstermek ve mesle 
haricinde işlere karışmak, ibl 
ve lakayt kalmamak ister. 

A MA ~L~NoYYEZ 
.~~~~~~~~--A 

FRANSIZ 
Tiyatrosunda 
21 Mart 931 cumartesi 
akşamı saat 21,30 da 

Münir Nurettin 
Konseri 

Biletler Fransız tiyatrosu 
gi esinde satllmaktadır. 

Asri Sinemada 
Bu haftanın en güzei filim

lerinden biri olan 

Mahkum Kadın 
Bugün saat 16.S matinesinde 

n gece biiyük varyete ASSO 
ve jANA ile Mahir Maymunlar 

Şeh:uıdebafı FERAH sinemasında 

bu ıece halk ıecesi. Sinemada ı 

20 kısım filim oynuyor 
Tiyatro Varyete 

~~,.E HAlD - C HORN - DAGOVER 
ANNY ONDRA - OLGA TSCHEKOVA 

Tarafından temail edilecek 

BÜYÜK İPTiLA 
tamamen sözlü ve şarkılı filmine HARRY LIED~ 
- CONRAD VEID - JAK TREVOR LUIS TREN

KER - W AL TER JANSEN refakat edeceklerdir. 

Tiyatro Ve 

umuma 

MASKA· 
RALAR 

3 perde 
Yazan ı Salnt -
Gei>rge d. Bo-

Uheller 
Nakleden: &tut
nal llutı.la B. 

ALKAZAR - Glnah çocufu 
ALEMDAR - _ Ha7dut pıto" 
A S R 1 - Mahkllm Kadul 
ARTlsTIK - Hayatı lu y_.,,,,ı ~ 
ETUV AL - lmparatana· ~, 

~ = Ş::' !~trO .,ti 
FRANSlZ - Yanaıa 0pereP 

1.t..w 
GLORYA - -..,. "' 
M A J 1 K - Net'eler DIJ411'1 

Tnlaeır) · 
MELEK -Yalan 
!'.ılı.LET T. - Nqlt B. 
MlUJ - Coflam ~ 
F ER AH - VAl'l'ete 
OPERA - Hayatı laa 
SÔREYY A - ( KadıklSy) _,.11. 
~K. - Atk Reaml Geçı
HILAL - Haydut şarkısı .,/J 
( HALE Oıftüdar) - Balkan ff•~ 

18 Mart Çarşamba Akşamı 
sinemasında: JEANETTE MAC DONALD 

edilen ERNST LUBİTSCH'in büyük opereti 

MONTE-CARLO 
Filmini göreceksiniz. 

Şehzadeb&flnda 

HİLAL 
Ayaaofya'd:ı 

ALEMD Bugünden itibaren 

Şimdiye kadar görülmemİf derecede zengin, rengin ve muhteşem bir şaheser olall 

IBAYDUT ŞARKl;!_I], 
GALA MüsamereSI 

r111de' 
Heyeti tcııı.lliyesl b:ışında : Zamanımızın yegane baritonu LA VRENS TİBET, FRANZ LEHAR'an meşhur eııe~ 

SuU, ıöz.lii, tarkılı. danalı ve tamame B •• •• k 
renkli filmi bliyük fedakiirlıkla temin 
edilCT"ek her iki sinemada frac•I müo::ısebctıı., UYU 

muktebes olan bu muau.am filmin, ııahne dekorlan, zengln mizan.seni ve bi hassa ALBERTlNA RAŞ 

HEYEl iNiN lştirakile yapı an dans ve raka tablolan cidden ıayanı temıatadır. Giind:iı: 2, 4 1/:l gece 9 1fl d• 

ezilivordu. Fakat ben, herşeye 
rağmen bu kadından ayrılmak 
için kendimde kudret bulamı-

yordum. Havasızlıktan bunalmış 
adamlar gibi reniş bir ııefea 
aldıktan sonra son kararımı 
verdim: 

- Kelle, dedim, artık hemen 
latanbula döneceğiz!- Bu mese
leyi orada hallederiz. 

Başını salladı: 
Fakat arkamızdan kovahyan 

düımanın batında Amiral Ve
neyı'O var. Bu herif bizim pefİ

mW btrakmıyacatı için bir d• 
fa daha ceap tublfaca~ızJ.. V • 
MD bizi metlQp ettirecek•İal-

Haaaa kelle bu ıon kelime-
leri biraz aertçe aliylemitti. Fa
kat benim cevap ve•meme 
IHJ'daa kalmadan mGthlt bir 

gürültü; kulakları sağırlaşbran 
bir top tarrakası koptu. Gayri 
ihtiyari: 

- Bre 1 .. 
Diyerek ileri fırladım ve rBr· 

düm ki bu top gümbürtüleri, pe-
timizi kovaJıyan Amiral Veney
ronun donanmaıından fışkırıyor. 

Düşman kendini toplamıf, bize 
yetişmit ve top atqlne batla-
mııb. 

O ande bütiin viicudum ,..... 
landı. Yüreğim kederle ezllmlyc 
batladı. Ne yapacafıDJ bir türlG 
kutiremiyen bir aptal va:ı.iyetine 
dqmüftüm. Bu arada kamaraya 

ıiclip pzel prenaeain ranlir.üyapa
rak tekrar muharebeye girişmeyi 
dOtündOm. Llkin illı muharebeyi 
onun yüzünden kaybetmemit mi 
ldlmL. Hıdı adımlarla kamara1a 

doğru yürüdüm. 

Fakat bu ne ?t k•'~ 
Bütün leventler ~.J 

önünde birikmişler, kabJı ~ 
homurdanıyorlardı. ffeOI~ 
tum. Leventler belli IJİ'J""' 
açıldılar. Kapı açıktı, So ~~ 
kişi de içeriye girmitd· ...,,,., 
vaziyet karşısında ka11•

1"'·z-"" •flet, ...-•. 
canla kabardı. Bu her• t J 

bırakıp ta buraya nlÇ~b"~w:
Dllflardı? Hemen~ 
riye ablclım. Fakat ,e w ~ 
mGthiftl: Çıtdır ... Y• _a ~ 
tapmdıtım pzel Uakr .~;,, 
ıeai kanlar içinde ~. f"_jl 
Göta6ode derin bir ~.ı tst""" ~ 
vardı. ÔlmGtttli r--
5lmGftl. ...... ffl. 

•(.Ar..--
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1 Spor Haberleri 1 

Ankara Ve Sofya'da ıl Emniyet san d 1o1 ilana t 1 
Yapılan Maçlar ~-----------------.:1 

l<omitecilerin 
&!uhakemelerine 

Aleni Olarak --~.ı'.!:.;_A~;:.:~.......- EM N iY ET SAN D ıGı 
lmalltı Harbiye ve Çankaya lklDCf M o D u·· R L u·· ;t. u·· N D E N 

Karar Ven
•ıdı• takıalan maçında lmallb Harbiye (4) \.J : 

aaraya brfa ltq uyUe ıallp relmlttlr. 

A,..ı ..-uplana bll'iacl takımlan M •• h b • ı A 
araaında yapalan •Ü•abaka oldukçaı ucev er sa ş 1 anı 

lilllclı MaAJaztlıu - 98 - Yazan: Ziga Şakir 
har•etll elmut - ltlrtnc:I heftaymdc 
sGsel .,..,... Laaıatı Hublye a.lamı • t nmwea lkra 

~a b ttfl'inievvel 321 t.n1ıll Oımanh lmdutlarmm keaann
~ .... u fezleke, açık bir eli- dan bir ADtim ileri tapmazdL 'd:r1" Adliye, f(lphem (bu Nekadar gariptir ki; bu 
~ e mucibince icrai amel) gtilünç ( celp •e istirdat ) ı 

kti. Maznunlardan baD- ileri süren komiıyon, bunun 
... hadiseden beş, on giin icra kabiliyeti olmadığmı da 
._~_i. aaıl hadisenin kah- tasdik eder gibi, ( alelôsuJ ) 
~n da 0 günün ak- kaydını ilave etmeyi de unut-

'- lltanbuldan firar etmiş- madı. 
tf....:~ bu firariler, muhtelif A'fl, avlanmış.. Tav, tavlan
~ IDemleketlerine dağı- mış.. Ab olan Üsküdan geçe
~-~~rbiri bir yerde yeleş- rek aziz canlarım ceza pençe
'~ Fezlekede, bunlann sinden kurtarmıştı. Lakin; ele 
~ecnebi memleketlerinden geçen dertmentler, acaba 
~ ~e istirdatları talep olu- bunlar ne yapacaklardı? Sul
'-lrdrdu. Acaba bu ( celp ve tan Hamit, ancak bir harika 
-.-ı:t)ınümkün mil idi? Bunun eseri olarak atlatabildiği o bü
"-ti; ı, acı bir handeden iba- yük ıui kastin helecan ve ısb-
~·· raplarını kolayca unutacak mich"? 

~nıan}ı lmperatorluğu, hu- ya sonra, hiçbir ıuç ve gflnah-
~ dahilinde bile ecne- lan olmadığı halde parça parça 
~ hudutsuz bir imtiyaz olan zavallı insanlar- Bunlano 
- il, Türkün her hakkım masum kanlan bedava mı ak
~lnclların kahir ve cebbar mış olacakb?. 
~Ueri albnda ezdiren (Os- Her yerde ve herkeste bn· 
~ hükümeti ) ; hangi ah- yük bir asabiyet vardı. Mesele 
~· hangi kudretine güve- Sultan Hamidin (nefsi nefisi 
~ k bu adamlan celp ve şahane) tinden ziyade milletin 
~t edebilecekti? Filhakika kalbinde ve gururunda derin 

diği halde bu meselenin aleni 
bir muhakemede rii'yet edile
rek mBcrimlerin kanun daire
aincle mabkim ve bu llW'etle 
de efkln umwniyenin tatmin 
edilmetini çok istiyordu. 

Komisyonu mahsus fezleke
sinin müsveddesini gören 
Sultan Hamit, derhal mün
dercabnı tasvip etti. fezlekenin 
tebyiz edilerek mahkemeye 
verildiği gün, (Derseadet bi-
dayet mahkemesi müddeiumu
miliği) iddianamesini tanzim 
ettiği gibi ayni günde de 
(müstantik kararnamesi) ya
yılmıı ve dava evrakı, ki
milen (istinaf m6ddeiumumi
liji) ae takdim oluı m ış a. 

Büttın bu evrakta müttehim· 
lerin, (Ceza kanunnamei hn
mayununun elli beşinci madde
ıile elli sekizinci maddesi 
zeylinin fıkrai ulisı mucibin 
ce) tecziye edilmeleri talep 
ediliyordu. Talep edilen cez·ı 
müthişti. Ve tabü mahkeme 
de bunu kabul edecekti. 

Şu halde, ele geçenlerin 
hepsi, hayatlanmn son gün
lerini yaşıyorlardı. 

[Arka11 var] 

Hamidin, ( satvet, kud- bir yara açmıştı. Bunu, Su!tan 
~ •e ınababct saçan bir sa- Hamit te hissediyor ve gürül
~ardı. Fakat bu saye, tülü itleri uzatmayı hiç sevme-

Tombala Müsabakamıza Her 
Olabilirsiniz •• Zaman Dahil 

Şartlar Pek Ziyade Basittir .. 
Bugüne Kadar Çekilen Numaralar ( 17 ), ( 81 ), (62), ( 27 ), ( 13 ), ( 74 ). 
~ ( 41 ), ( 62 ), ( 51 ), ( 21 ), (7), (78), ( 42), (22), (58), (65) dir~. 

Müsabakamızda Lavhası Olan Her Karı 
Mutlaka Bir Hediye Kazanacaktır. 

••fıra kırt• llç •• ,.. yaparak r•llıı 
relmittlr· 

Muhatla skll n Gençlu blrUji ~· 
blrilld clevrede Genç!er Wrl jinla t-ı 
raleb.ıJe, ilülld devrede de llı.ıhafuı rU· 
cilnlln bir U:JI daha y•p•uUe 2 - 2 
beralterilkle neticelenmlıtir. 

. « 
Sofyada icra ecli... ( Le.taki ) ... 

(Slawya) taklaları arM1ndakJ ilk •aça 
Leviıklnln gallblyell!e netkelenmf.ttir. 
Bu neticeye ıöre, l.edald 4a111plyona
nın batında bu?unmaktadır, 

VAPURLAR 1 
Seyrisefain 

Merkez acentesi: Galata kaprü 
Bqı B. 2362 .Şube acentesiı S&
ked MGhlrclar zade bam L 27 40 

PiRE-İSKENDERIY 
POSTASI 

(IZMIR) vapuru 17 mart 

Salı 10 da Galatadan 
kalkarak Ç&l'f&Dba 

sabahı lmıire, perşem
be aababı Pireye, cumar-

tesi sabahı İakenderiyeye 
varacaktır • lakenderiyeden 
pazartesi 15 te kalkacak çar-

şam- (Pire) ye de uğn--
ba yarak per-
şembe lstanbula gelecektir. 

Alemdar zadeler vapurlan 

Millet , 
15 

Mart 

vapuru 
Pazar 

gftntl akpm uat 18 de Sir
ICeci nhbmmdan hareketle 
~dak, laebolu, Ayaacak 

S.mWD , Ordu , Gire-
aon, Trabzon, Sürmene, Rize, 
f apavri ve Hopa) ya azimet 
ve Vakfıkebir, Görele ve 
Onyeye de uğnyarak avdet 
edecektir. 

Müracaat mah•Di: İstanbul, 
Meymenet hanı Alemdar 
zadeler. Telefon: latanbal 

1154 

~SON POSTA ) tarafından tertip edilen yastık, kahve takımı, çatal, bıçakı kqık 
~bak.anın şimdiye kadar yapılan m&aba- takımı, pijama, şekerlik, kol dilmesi, fırça 
-._ ' nazaran mühim bir hususiyeti ıudur : takımı, oyuncak, baston, kolonya, heykel, 
'-1; ~'1a oyununda lavhası dolan her kari mutlaka el yemek sepeti, çay takımı, yGn atkı, yazı 
\L. Qediye kazanacaktır. Livbalann adedi kaç takımı, zarif dıvar ve masa takvimi, diş 
~olsun. Hediye listemizin ilk kısmı ıudur: macunları, elektrik feneri, trq makinesi, ettirecekler, aynı zamanc!a dn 
ı:J~) inciye : Nakten (150) lira •eya (150) braş bıçaklan, cep, masa, duvar saatleri, bu seçtikleri llvbaya mahsus 
""'llık eşya. deri para çantan, deri portföy, deri fentezi bir sıra uumaram alacaklardır. 

(t2) nciye : Bir gramofon makinesi. kadın çantası, deri evrak çantası, deri el Mütebaki numaralar aine-
3) tincüye : Naklen (50) lira. çantam, deri mektep çantası, ipek çorap mada çekildiği zaman eneli 
4) üncüye : Bir radyo makinesi kadın, erkek ipek boyun atkısı, muhtelif hangi numaralı livha dolıtrse 
~~ ıncıye : Naklen (25} lira. cins ve nevide kıravat, yGn yelek, ipek yelek, o numaralı ivbayı intihap etmiş 
,6) ıncıya : Bir altın saat. kaşkol, badın ve erkek iskarpinleri, elbiselik olan biltün karilerimiz tombalayı 

L.. .~Yrıca ve dünkü listeden başka verilecek kumaşlar, kadan ve erkek için, fotoğraf maki· kazanllllf olacaklardar. 
~Yelerden bir kısmı da ıunlardır : nesi, ıinema koltuk bileti, sinema loca bileti, Bu karilerimirin hepsine de 

k_ .-· k dolma kalem (mürekkepli) dolma kalem (kur- mutlaka bir hediye verilecek-
~·~ ve erkek şapkalan, mani ür takımı, tir. Fakat hediyelerin kıymeti 
~oı: 16mlek, ytln battaniye, pamuk battaniye, pillu)' dolma kalem (boyalı)' lügat kitaplan, muhteliftir. Bu hediyeler ise 
~k 16mlek, kadın ve erkek şemsiyeleri, roman kitapları, hikiye kitaplan, eğlence ki- karilerimizin ellerinde bulunan 

• (h•d · idi t bil ti' k tü u- taplan... [ Arkası ~·ar ] 
6"' erı e ven, ayyare e ı u, Y sıra numarasına göre tevzi c ~-ı_ lte~cnıizin tertip ettiği tom- Matbaanuzdan her dakika te- çekilmesine fasıla verilecek, edilecektir. Yani tombala bit· 

hlciJ 111utabakaaımn numaralan mini kabildir. mütebaki numaralar, şehrimi- tiği zaman bu sıra numaraları 
~ ~llıekte devam cdiyC':-. Ge- Müsabakamız uasıl zin büytık bir ainemasın~a! çekilecek ve herbiri hediye 

b 1 D kan°lerı0mı··;n o-nünde, k~tıbı lıa· tesı0nde Sll'"••na ıaa· bet ed 'ill) u ve gerek diğer . . • - • - en 
"'- ttierde bulunup ta çeki'en Tertıp Edlldı adlin nezareti altında çekile- hedibeyi alacakbr. 

~ n~en (12) li•ba Mllsabak8111WD prlLırmı, ""''t..:.. Karilerimiz; numara~ T om alamıza Taşra Karile-
""" • • takip etmek ve çiz- il~ umanla~a . ta~p .• edeme- nn matbaamızda çekilmeline rimizde ı,tirak Edebilirler 
~Çblellerinde gazete bulun- ) mış olan karilerımız ıçın kısa- fasıla •eriteceği zamana kadar l.tanbul baricmde buluaan 
ti-~· ltarilerimiz matb ıı- " habrlatalım: ellerinde bulunan (12) liubaıun kuilerimiw- biw.a- muHbaka•ııa 
ı;" b.a llllshaJan da ~ 1 - Karilerirnize her tom- on ikisini de takip edecekler. kendilerini:. deittirak edip ede-
l'~~ tedarik d unbilir~ ive o- bala ıerisinde olduğa gibi ( 12) Fakat numaraların çekilmeaine miyeceklerinl aormaktadırlu. 

e e er. ı· h te • edil • t• f k ·ı l · ti laınanluda t · tti- tane av a nı mış ar. asıla verildiği zaman bu on Son Postama tafra uı er nı 
'a~_llvbalan her ..=a ~es- 2 -:Uvha tevziabnm hitam iki livhadan bir tanesini seçe - lhmal etmul elbette milmkün 
.._:__, \'eya muhafaza d buldugu gOnlln ferdau olan cekler, gazetenin başında neş· detildir. 
h....lf ol-.. karii . . . e emlae.- pazardan itibaren matbaamız- redilmekte olan kuponlar: a Buna ratmeo turib edeliau 
-"4ll ia'-r erımııın arzu - da h gü (2) kil )4üaabakamıu tqra karileri-
'1.-._ .. _ıu- ederek, kolleksiyo- kter n ~~~~ra çeil. - birlikte matbaamıza getir • 
... ~. ha li hal .ht• me e ve munuu.cuuan an kl .1 miz de itUrak edebileceklerdir. .L!tla bir aıikt v an ı ıva edilmektedir. ce er, veya posta ı e içine Bu makHtla kartlarını tasdik 
~. 8Q t ar gaz~te. ·~ 3 - Bir mOddet sonra cevap verilmek Ozere ayn<"a ettirebilmderi ve .. ra numaraaı 
~ eter karilenmızm kartlar dolmıya yaklaştığı za- adresli ve pullu bir zarfa alabilmeleri için kendilerine kafi 

kıyıuetl lira No. • t. JC H U N A T 1 8et-(h •• ._. 

80 

40 
100 

12 
500 
IOC 
30 

28 
40 

170 

14" 

45 

300 
48 

125 

40 
110 

850 

20 
20 

200 
1250 

l72190 

2974 
2978 

4976 
8269 
8714 

ı l5ti6 

12078 

13250 
13472 

Bir pırlanta tek tat Jizük bir altm 
-t bir alba kietek J 2-5 dirhem. Hayri B. 
545 dirhem gümüş. Macide H. 
Bir 'oza yıldız madalyon bir altın 

saat iki adet yaram liralık 

ziynet albm. Osnı:m Haydar B. 
Bir altın kolya 6 dirhem Hayriye H. 
24 miıkal inci bir incili yüzük Hatice H. 
Bir çift roza üzüın küpe Hatice H. 
,, pırlantalı yüz.ilk bir roza 
kıra \'ll t iğnesi bir altın şadlen Fatma Sabiha " 
Bir roza yüzı.ik Mnkbule H. 
,, çift roza küpe bir roza yhük iffet ,. 
•• çift pırl n a gül küpe Behice " 

15719 ,, inci kolya, tokua elmaslı bır 
altın kolya, bir 8ltm yüı.iik, bir 
roza tek taş yüzük, bir roza kemer 
tokası, ( bir parçasa noksan ) (250 
dirhem gür. üş ) Emine H. 

17142 Dört altın LuJezik 14 dirhem 250 

17788 
18188 

18253 

dirbem gümüş Sıdıka H. 
Bir pırlantalı gerdanlık Ali Asaf B. 
,, altın kordon Nafize M. 

Dört pırlantalı ytızBk bir çift roza 
küpe bir roza yüzük iki albn yüzük 
iki alhn saat 2altın bilezik 1 lnazarlık 
altın 450 dirhem gümOf Hatiçe Rabia H 

18259 Bir albn Hat Hüseyin Şevket B 
18464 ,, roza iğne bir b~ibirlik ziynet 

altıw 425 dirhem giimiif 
18889 Bir pırlantalı gerdanlık bir roza 

ıdal iğne bir roza tek tq tek kfipe 

19759 
22765 
31112 

iki albo saat bir altm kordon bir 
albn köstek 24 dirhem 
Bir çift roza tek tq küpe 
,, roza pandantif 
,, roza gerdanlık 

3 l 412 • pırlantalı başlık ( 4 tap noksan 

Ülfet H 

Haşim b 

İhsan ,, 
Cemile H. 

Celil B 

bir tat kAptta sanla ) Zeynep H 
Yakanda imimleri yazah zevat Glm&f ve Mlcevherat mu

kabilinde Sandıiuuızdan istikraz etmif oldukları mcbaliii 
vadesinde tediye etmemelerine mebni keadilerine alelusul 
ihbarname tabliğ edildiği halde yine tcawiyei deJll eyleınerıllt 
olduklanndan ecnasa yukanda g&sterilen merhımattan deyno 
kifayet edecek miktarı Sandık Sabf heyeti buzurile 31 mart 
931 tarihine mllsadif pazartesi günD saat 14 de Şclıremaneti 
Sandal bedesteni me:ı.at idaresinde bilmüzayede aatılacağındaa 
talip olanlann mDzayede mahalline ve tediyei deyn veya 

te~didi muamele eylemek isteyen medyunlann hitamı müzaye
deden enel Sandık idaresine mfiracaat eylemeleri ilin olunur. 

DENİZLi VİLAYETİ 
DAİMi ENCÜMENİNDEN 

1 - Bedeli kqfl altı bin ıekiz ytiz on alb lira otua 
kuruftan ibaret olan Denizli-Sarayköy ıoıeainin 16 7 46 v• 
19 059 kilometreleri arasındaki (23 J J) metre tulünde bulunan 
yolun blokajla ıoae İllf8•b mukavelename tarilıindea itibarea 
Dç ay 80nra Umıal edilmek tizere ve kapalı un uaulile 
4 • 3 • 931 tarihinden itibaren 24 • 3-931 taribiDe kadar yirmi 
Kin müddetle miinakaaaya konmuştur. 

2 - Mnnakasaya dahil olanlardan bedeB ketfin ,.Ozde 
yedi buçuiu nisbetinde dipozito akçası veya :aanka teminat 
mektubu almacakbr. 

3 - Milnakasaya iktidan fenni •e ltiban maliaini ispat 
edenler kabul olunur. 

4 - Münakua nrakl ketfiye " teniti mah1UAS1Da 
temku icra edilecektir. 

5 - Talipler (661) numaralı aıllnakaia ft ihale kanununun 
10 uncu maddeai mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfm 
24-3-931 tarih •• salı gtlnll aaat 1 S ıe kadar Villyet Encllmenl 
daimi riyuetine makbuz mukabiliude tevdi edeceklerdir. 

6 - Mnnakasa 24 • 3 - 931 tarih " ub gtlnll Denizli 
Villyeti encOmeni daimlainde yapılacakbr. 

7 - Evrakı kqfiye ve projeyi 18rmek veya ziyade 
malümat almak isteyenler Deniz.li Nafia Başmtihenclialiji.ne 
mllrac:aatlan • 

Kilralık Tütün Deposu 
Ortakay'de, deniz kenannda, hmust nhbmı havi 
tiitiln deposu kiralıktır. Gnlata'da Voyvoda caddesinde, 

Nur Hanında 12 numaraya müracaat. 

..___.:..._~~uw!....__glllllM!lwllr.....Lma:111-1mnıı.aEak~~.at:bumum_JjlMl.1rJarak~LU~n~d~er~ec~;!e~k~ler:!:Jtu~ad~:~k _!_wececle umu bll'akılacakbr. 
~~--~~~~--~-----=~;;;;;;;;:===-_,,:=---=-=-~-~~~~--~~:..::::......:...---~== 
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Ismarlama Kostümlere ihtiyaç kalmadı 
Çünkü; Galata' da Karaköy' de Börekçi fırını sırasındaki büyük mahalle bicinin üstünde kain 

.. Bü •. Elbise 
Fabrikası 

Kat'iyyen ısmarlamadan farksız, en mükemmel ve en şık lugiliz kumaşlanndan en son modaya muvafık ve kemali itin• 
ile imal edilmiı hazır elbiseleri her keseye elverişli fiatlarla muhterem halkın enzan istifadesine 

BiR ADAM 
- ~~ 

olduOumu •Ov••vhn mı 'lı a · - ' 
Ba!f afrısına kar91 en mi?esslr devannt~ f 
hangi fliıç olduğu hakkında uzun tet-

1
• 

kikat yaptım. Neticede Aspirin BAYER • 
de karar kıldım. 
Size temin edenm kt, nerem alhrsa 
ağrısın, ba~ka tedbire ba~ vurma~a 
hacet kalmadan "ASPiRiN .. 'B~ o • 
ağrının derhaJ önüne geçer. • 
Onun elzdekl alrıları da-Synı ~raU, 
~ifayap edeceği ımuhakkaktır. 

1 

S hraş bıçağı . 
Hf'~lııln fevklndec}lr_ 

SUPL~KS - PLATiN ise 
Yirminci aımn hir aheaerldlr 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasından: 
Bankamız CÜMHURİYET MERKEZ BANKA-

SINA hisse kaydı muameleıine başlamışbr. Kayıt muame
lesi 15-4-931 tarihine kadar ıüreceğinden bu kıymetli mft~·s
aeaeye hissedar olmak hraat1D1 kaçumamak için hemen giıe-

lerimize müracaat eylemeleri lilzumu muhterem müşterileri

mizin nazan ıtblalanna arzolunur. 

ASİPİN - KENAN 
Sıhhiye Vek!leU Celilesinin ruhsab res

miyesile imal edilen bu komprimeler 

BAŞ AGRISI, GRiP, NEZLE 

VE SOGUK ALGINLIGININ 
en birinci ilAcıdır. 

lA~ mg; :e:hur Türk müehTve mugan7' ~ 
~}~ı ~~n~ i"e"l°;r~ri ms~·sa; ~ 

Pla.ldarmda kayıt ve imla edilenleridir. 
Münir Nurettin Beyin 

F E 481 Kürd.ili Hicazkir şarkı :v Ey benim babtiyanm, ! 

Sevdım ben o yumurcagı. 

Feryadı Hafız Hakkı Beyin: 
A X 1256 Hamidiye türküsü ve Şu gelen vefalım 

Lale L. 1. ve Nergis N. 1. Hanımları 
f Q 4 ı Tnrk. Girdim yarin bahçeıino • 

Türk. Menekşe kokulu yarim. 

Hikmet Rıza Hanım : 
A X 1236 ( HUseyni türkü: Kız kalbimi söyleyen, 

Muhayyer türkil: Geç oldu nerede kaldın? 

Şükôfe Hanım : 
A X 1253 Konyalı kız Ye Şeker Ali 
Bu müntahap pllklan evlerinde gra
mofonu ile nqedar olan her aile 

cLdar. 

-•YENİ ROMAN 

RAŞIT VECiHi BEYiN 
FEDAKAR OOGAN 

romam yakında çakıyor. 
ikbal Klitnpaneai 

En Talili Kumbara 
Sahipleri 'Kimlerdir? 

"Vldalarm emin •W"ett• 11kıttırıl• 
ma11 uaulOne,, dair 1927 senesinde 
verilen 608 numarala ihtira berahnan 
aahlbl mezldlr beratJ tamamea devret· 
mek veya onu btlmale mlhıaade etmek 
anuaundadır. 

Bu bapta daha fazla malGmat almak 
ve it hakkında konuımak için YOkaek• 
kaldınmda 66 numarada J. B. Dalegglo 
flrmaaana mUraca.at edllmeal. 

ZAYi - Muhassaaah zati
yeden almış olduğum Ye Be
yoğlu livunun 52396 No. c(lz
danını zayi ettim, yenisini çı
karacağımdan eskiainin hükmu 
yoktur. 

lllltekaidlnl ukerl7eden 

Recai 

1 mart tarihine bdar 5 lirahk 
mevduab bulunan btltlln kumbara 

sahipleri kur'aya iştirak ettirilecektir. 

1000 Lira Miıkif atlı 
931 ilk Kur'ası 

. Hale Sinemaaında 

Ba:kan Haydutlan 
Mümessili Rot Larok 

1 Nisan' da Ankara' da Çekiliyor 

GDlhane Müsamereleri 

1 T eşrioievvel 931 ikinci 
Şimdiden Bir 

Kur'asına iştirak için 
Kumbara Alınız. 

Gülhane senelik müsamere
lerinin sekizincisi marbn on 
beşinci pazar günli saat d6rt 
buçukta inikat edecektir. 

! Türkiye İş Bankası 

lkhsat V ekiletinden: 
1 

Ankarada inşa edilmekte olan ı.irai ve baytari enstitülerin 
Kalorifer tesisatı hakkında 5-9-13-17 ıubat 931 tarihli 
Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Hakimiyeti Milliye gaze
tclerile neşrcttirilen ilinda ihalcAin 12 mart 931 tari
hinde İcra olunacağı ilan olunmu~ İ&e de hu kere ve
klletçe görülen lüıum nzerin• mihldeti müııakaaanın 
13 gün daha temdidi ıuretile 25 mart g3ı tarihine 
miisadif çarşamba günll saat 16 da icra olunacağı 
allkadaranm malumu ol~ak üzere ilAn olunur. 

Tüccar ve Banka memuru olmak için: 
Pazarteai ve pertembtt ıünleri saat 16 dan 18 Ye ıec• 19 21 e 

kadar iki aanıf açılmıtbr. Malumab ticariye, ilmi hesabı ticari, 

uaulü defteri ; Baııita, müzaafa, Pakradomar Amerikan uaulü ve 
Bankacılık, 4 ay zarhnda muvaffak olanlara muhaaebeci tehadet· 
namesi verilir ve İf tedarikinde muavenet edilir. Dersler 16 mart 

pazartesi günü batlıyacakbr. Programı meccanen almak ve kayıt 
olmak için latanbul'da Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan 
Liaan ve Ticaret deraanealne mlracaat. Huau•i der• dahi kabul olunur 

Aıop Pakradunl 

1 

Agız ve UiŞtHı ıı 
Mu haf azasını 

temin için 
Kullanılması lizımgelen 

Yegane Macun 
Radyolindir 

Siz De 

1 


