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alocağı söylenen 
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~,~111 • b ' yenı ınti apta 

aı, ilyük b' d w. 'k b ır egışı -
ahaetınektedir. Serbes 

d wdu 

1 

Halk fırkasma karşa lakayt 
kalan ve muhalif fırkayı ilti
zam eder görünmek şöyle dur-

1 

sun, faal vaziyete geçmiyen 
meb'usların yeni intihapta 
naruzet gösterilmiyecekleri ri
vayetleri vardır. 

Maamafih isimler etrafında 
ketum davranılmaktadır. Aldı

İzmir ğım malümata göre 
meb'usu Osman zade HLmdi, 
Saracoğlu Şükril, Münür Bey· 
lerin lzmirden tekrar namzet 
gösterilmeleri muhakkaktır. 
Hacı Hüseyin Beyin namzetliği 
teyit olunmamaktadır. 

Vasıf beyin namzetliği de 
mubakkakbr. VAsıf beyin, ye· 

liate baZJ iktaaadi vazi· 

\ 

Yer.i mecli$e girmegip bir 
se/arete geçeceği rivaget 

edilen Mahmut Esat B. 
felerle meşgul olacağı söyle
niyor. Sabık Adliye vekili 
Mahmut Esat B. namzetliğini 
koymıyacaktır. MüooaJ sefa· 
retlerden birine tayini mevzu· 

SPOR 
Müsabakamız 
Galatasaray ile Fenerbabçe 
kulüpleri arasında cuma günü 
yapılan maçın neticeaini tah
mine matuf olarak karilerimiz 
arasında bir müsabaka açtık. 

Maç bitti ve Fenerbabçe (0-2) 
hasmını mağlüp etti. Karileri
mizden zelen cevaplar da 
federuyon reisi Fethi Beye 
tevdi edildi. 
Fethi Bey, ccvaplann pek 
faz:la olmaamdan dolayı bun• 
ların yerin, ye~an ve bir 
haksıılıta meydan verilmeden 
tetkik edilebilmesi için bir, 
iki gün iatimhal etmiştir. Fut
bol heyetinden bir zat ile 
birlikte tetkik etmekte bulun• 
dugu bu cevapların neticesini 
biz:c buıün, yarın bildirecektir. 
Biı. de suallerimize en doğru 
cevabı veren üç kariin ismini 
kaydederek hediyelerini ver· 
ınek üz:ere kendilerini davet 
iedecetiz. Vukua srelen teehhür 
'Yine kariJcrimiz.in menfeati 
içindir. Bizi ve dolayısile tet
lük heyetini mazur görsünler. 

~lçika T alehesi 
Nümayişler Yapb 

8ritbel, 21 ( A. A. ) -
~ain darülfünun talebesi 
biif~k pcrhiı münuebetile 
düa bir alay tertip etmek is
temiftir. Bu tuanurun tatbi
kine müsaade edilmemesi üze
rine talebe ıokaldarda gü
rültülü nümayifler yapmak 
lilll'etile prote.toda bulunmui~ 
lar\ bazı yerlerde yağmurlar ve. 
ziyankirlıklar yapmlŞlardır. Ta
lebe ile jandarmalar arasında 
çıkan arbedeler esnasında da· 

rülfünunlulardan Uç kişi baf:f 
urctte yaralanmııtır. Yirm 
<işi tevkif edilmiştir. 

Tombala 
Numaralarımız 

Dün çekilen Tombala nu· 
maralanmız 7 inci sayfamız
dadır. 

ı .... ,.,.,,,. .. .,,. ... ~ ı ..._.,, .. r=aııaı....-~ .. - .... 

bahistir. lzmir namzetleri ara
sında kat'iyet kesbeden isim· 
ler arasında meb'us Vasıf 
beyin kardeşi Esat, Şerif Paşal 
zade Remzi ve lzmirli Talat 
beyler zikrolunuyor. 

Şurayı devlet başkatibi ve 
sabık Ajans umum müdürü 
Saffet; İktısat veklleti ticari 
mukavelit müdür muavini Enis 
Behiç, İstanbul polis müdür 
muavini Hüsnü Beyler de bu 
meyanda söyleniyor. Bugün 
kü meclise dahil m~b 'uslardan 
bir kısmının idari veya diğer 
mlihim vazifelere tayini haber· 
leri basren deveran etmektedir. 

SON POSTA 
NIN 

TOMBALA 
Oyunu 

Başladı 

Klot Farer Dümeni Çevirdi 
\ 

Sahabetle Konferans 
Verdirilen Sabık Dos
tumuz Neler Söylüyor? 

Sabık dostumuz Klot Farer, son geldigi lstanbrılda 
· dol~şırken · 

Brilksel, (Hususi)-:- Meşhur M. · Claude Farrere Fransaya 
Fransız edibi, ve bizim kara döndü . ve şayanı hayret bir 
gün dostumuz. M. ' Claude süratle· dümeni kırarak, Tür
Farrcr~'lıı Türkiyeyi ziyareti kiye hakkında, biç te lehte 
esnasında bir gazetenin yap- olmıya~ bir beyanatta bulun-· 
ttğı _ aley_hteki neşriyatın ilk du. 
tesirleri görülmiye baıladı. ·c Devamı 4 üncn ıayfada) 

Kiralık Frak 1 

- Hana kiralık bir frak ver! 
- Baloya rnı teşrif? 
- Hayır, meb'usluğa namzetliğimi koyuyorum, fotoğraf 

çıkaracağım! 



&ON .. POSTA 

( Hal/cm Sesi )! , . 
Galatasaray-Fe- ,._~ .. ---~-----------------.. Muhtelit T"'~ 
her Maçı Karşı- Berberler Jintihap İtirazcılan 2) yi Bulmuş IJ!:_oloji llurif Vekili 

sında Halk Cemiyeti . Meb'us ~-ıil.ecelderin Aa Sö1tü1or ••• 
a.a. ... ., • ,........, Feslıetliltli ~ Meselesi ........... ta ....... ~ 
~~:t Viliyetin Kuan Dii11 Mi k t arı B .u g Ü D Fakittedeki ihtilat s-~..:;a:: 
t"tı.':!':!.,. :' a Berberlere Teblit Eclilıli B 11 o 1 k IGençlik-hıtiyarhk Miea-~ı:::-... -=.::-~ .. ! Tic:uet ...... olcluta ft e i a c a t 1 r delesinden Mi DoğmUf? ::=it -::-... ta~~ 
._.. tbla t.adlf elllld• .....,.erin cuma shlsi dik· - Fa-iwoloji" kitaba maelesi eberl Jerl.Welsl _.. 
rWale ılriftAk. 8ise app. kaalanm a~ kamm intihap itleri cları~uou mabafm etmektedir. lab-..p -, ._. h ... tatlaik edillmel~ 
4akl ••talealuı llJlecliler: mluit huhmdup lallde Der- cehelleri udalı yedi gün olduiu halele itirazalann yekünv hea6z tialCli Darllfthlua cliYamndadır. MueleJi VeUlet e...Ja bir 

lh14hat H. ~ Kuk berler INlllBnreti maeYi alfa- (U) wi cno,.... ...... i.tir. T-ı.:... 1..-..:eti claakl topla-da bu iti- Memleketin ea yibell irfan rette tetkik etmektedir. B• 
ıııme cadcleal 8 ) -ı ıuı.;,; tetkik-~:...: ... .auw - 7 _,,... tetkik mercii aclcledilmek .. ta IDs u..ı ohmJ• 

- F eneria "kaanma11nı zunu bDuarak clakklnlanm ~.... liDmeelen DarllfBnan diftlll- •llAyetlerthld 1mJana ak11bllll~ 
•ıraw oldum. açmak istiyenlere mani olduju Haiikl Miktar Bllgln Alfa'ıhyor "mncut erkek liaelerlae 

- Sebebi? beyanile ..ı- .:ı•yet be.ı. _ _.__ y L---'-- ma verecep karar ba mesele- edilmeleri 1..1- Vüllete _. ... 
uuu •• • rucncr Din Kartal, Pendik, alna, Şile, Çatalca 1U1~111n • • llzii 6 kti ~ 

- H~ cemivetini reamea feabetm:.t:.. halr ._. L.:- el • • T..A:- nm aç Y n psterece r. atlar oluyor. U..ler&te 
_ Nami olar? -~ .,... iaa mlnte...:,.. ralcamlan leftit heyetine a miftir. ~ ~ (2-a) ame enet b...ıan be teclriab ....._ lçia •tlJaf 
_ yok sebebi, aebepsiz. F eailı karan din cemiyete heyeti, aralanndan ıeçtiğj iki ua marifeti1e geç •akte kitabm bilhaua birinci forma- ları ıunludır ı 

'* teblii eclilmiftir. Bu hafta kadar ba yekônlan tesbit ile maşgal ollDUfhn'. Bugnn da ı - u.elerio ...ı.tellt 
IWilM fi. ( 0.ldklar, Do- berberler toplanarak yeni bir l.tanbulun çıkaracağı meb'ua Ye müntchibl •ili miktarı kat'ı :.. ::!: :;~! Ata lmkt11 ftl'ecek tarsda 

1-alar, No. 88) idare heyeti aeçecektir. Ber- olarak anlaşılacakbr. .... l&zamtbr. 
- Ben Fenerliyim, Fenerin berlerin verecekleri ruJısa.:Ve M " •-. - eb. a:I. gkden kaçm.. bazı hatalarin 2 - Muhtelit teclriAta 

.-libiyetiaclea memnmnma. Ga- reami teahit edil-:..:... .., aamafih yeni gefen ra amlatda da manhulun m m mi.• me•cut olduğa aalqaLyor. .... bir terbiJ• ıiateml t 
WauftJ tahm oyunculannm llAN9.... tannı dejiştirecek dd'ecede bir lazlalık yoktur. latanbal ba Banlar, bir hata •e sanp etmek. 
••••arına _._ tertip edil- BDtlbı berberler varidab u- devrede de ancak (15) meb· ... çakarabl1ecektir. BDtiln mlsa- __ ....__ı!ı t hib 1 bil -•- 3 - Ba terbiye af.temlal 

a..,.... fi ---=-d ·""·.1- b" ruh Qınaue as o una ecca bıL _ _ı ___ L m.ır.-bLil-· ..Ut olclup ve bu ylzden ye ~au en ,-.uç ır • mahab ve geoit tahminlere nğmea meb•• meçmek hakkına --L· _.ı:-1 8 . .a- L-- .. caewa ~ • ... 
mı---:- plip ıeldiöi -•-'-L •ti- ---kl--.ıL. Bu h-·ba d 11N1Utyettcwna. ır u.ı, 1NU1 mek "mnC1ltlan ta..._._• r-.-- o- .u1•--- ı- ·-... ~ ... cnur - uhip olanlann yekünu (312) bini ıeçememelıte ir. Din teftif keli eJ F k 11 im -··z 
yor. Cabtan daima muvaffak 16re latanbul ve Beyojlundaki m er ransızca a 8111 lf. 4 - E.- lclarelerl ha 
.... Cal&tauraJ da pbpın, berberler -•-·z beter lira heyeti reial Tevfik Bey ba tahminin ea doğrula- olduiuu Elyevm mevcu; mal6maltaD mal4mat ftl'IDek ipa clerı 
•aaffak olllln. ,_ telnvlamlfbr. çakan netice fU olmak lbam larmı taaılm etmek. 

rul.atiJ• wereceklerdir. Ka- IDntebibi Sani Listeleri Tama111111 HaztrlanmK"t... .... itte bu ...ıu tem1a 
Y__. ,,._ ""1. ( r-•la•teeera• amcla .._ &adan apAı. ....; ~· ıeJiyor ki Rasim NI Beyle ta 1011ra :ıuteUt teclrlaal .... -1• "-- -, ~ -w •• ·-·· Fırka, Milatebibi uni listelerini tamame11 hamlamqttr. a... T .r....La1ıt.. • ----~- L--

&...a.L~ L.- L-z:> --L&.... • .&--L Be7J.1=.Lld ip ~- .......... INIU __ ..__. ..... '--tim.1-~- • ~ •---.& _...,. .,,.. - ,_._, ~ •·-- larm milıtan (16\ meb'aa •wbt lbetiae tesbit edil:!::.: i.ia _._. ___ .. ._. ....... 
- ... ~ ........ .............. dlrt t.w fazla , ..... -- itirulanlaa clotma bir ul11a- .... Ut JWıai ......... 

•ıaclir. , ....... ~. 'a •• .,.. -La.&:..• wreceklerdir. e..- eter '-lla almacalı .,.. yek6a (15) meb'• ........... aıııamnblr mevcattar. • ... -;;J!ı;:-~ 
Wr Wta ...ı --ı.11 W••mlri- ır_ .. , bt'IJeetirü• bu namzetlerden baalarmt pbımü mechuriyeti Soa iatihapta kan_,. _..._ ~ 
• Wr Wta ~O...._ ..._ TolratliJu beaberi(• U1 olaeakbw. lllalehibi .-ı.rm lidai (2) ......._ eYftl ...... Wıllte rei9i SlrenaAli ,...... • 
..... olda, lmit ....... ld a..- ,...Ja herb.I (l2), ilAa edilmi,.cektir. Yedi •nda w6ıdehibi Wliler meb'aa beJe bıp Ruim Ali eep. U... ._ " erta 
MI de ılaa. Lalra (9.tlO) Ura ............. MÇebu.ela bir na,ette •abata.._ ...... halnwald•rc"ar. fidcletli taraftarlıja da ... la- mlcllrl.t 11 ...... -. __ ,_ 

• (15) ......... ile lat..w. me1.--.. MÇebilec:ektfr. ka ...,.. do;lwaacla - ,. ............ . 
Ef...- Al Rısa a. ( $1t- Zabıta Vak' alan 1mi1 sibi teıakki ohmmaktacbr. Hikmet ~eftinilt la 

..., 1o ...... ş.apa11, 2 > Mezarlıklar JErmem· Pam·kıı·gı" ·ı. Y - Feaer, birken, pçea Buılarma ılre, ba IOD Da- Aabra - Haldmt,etl 
Wta Vefap ....... olmak Bir Kaclm Tutuştu Bir tilll. F•llted• biw ~· • tlllıwfl> ...... aaaaftal 

d •-L ·- E T .. ox.....1. Bel-.... ile E 1-..L... T etla1'att• Türkivede ıw,.,.....t.L rA--1:.-1_....t_ ..1.1!-.L '""' ..,.., .... ..,._ .. ,........ •amıD ..-elcnRI ~ ec&Vuze gaaua C:UIJe ~IUUID -t J mu. ram ~ .,......._ •ıt 1 Saime luuumla laiı' 

..... IPD wfettiii lıarlbllcle hal,. tal>e;;..• llatma- Arasını Açıyor Böy:e Bir Müessese Yok de teM!d • ltık w. ... •alanka1c11rea 

...... __,,_ ...... Ga- --· ~l.L.- ___ ._ ,.-;;1.. Bir f-'",!Laı·ıı c.-. ........ kudll• • 
labtara,m _.,,, aoktalm .. ~ ~:;- .... Veai Wecliye tali...._me- Sarpapp mezarbitmn be- ..__ ... ~~ tbtdma t1o1a,t luma m 
ite taJnm fm ka•al•• PfllW et--- ttıpr111: llH .... nbf, ~ lediyeJe deweclilmek istenme- _ _,-.. -- .._fbn'. FU.t bruua 
.. ( fonet) .... _ .. .,., laıdm felce ......... Jeli belediyeye devredecektir. ae.; tı.deD dolap Ermem bqpa- Ze,eı"uhmmımd-W c' .... ..... altmda ............ 
olmuacllr. feD kolDfUlar kadnu bf'.: Jediye ve evkaf memarlann~~allfl aleyhine belediye bir fürifsw ltacalm..._ fil- ....._ tlikkate .._ ..-

Jtifat B. (D~olanda, 9) tanuflardar. bayab tehlikede- mtltqekkil bir heyet ıimdiye daVa açb. Ermeni başpapaz· rd1.,.~ ıu Y~ zehirbır~m..:_· ~!! OGaJI (24) .... baple ID 
fmerbabçeyi hu clir. kadar l.tanbuldaki mezarhk- h;., mahkeme davetine patri- r- laetedi~ ..-~ Pulluk Prim:ari 

..;-dolayı takdir ediy::. . • ları tesbit ve belediyeye deT- kaae kelimesi yazılmadtfı için =e:-_:~ B.:; Aabra - lkt.at V'ekU~ 
Nu ilminde altm1tbk bir rettikleri halde aekaf Be-'~ bu daveti kabul etmedi. ~· L-----~- Lı- •• .. a.. _. .. Gldatuaray :r.· . OJDlyamacL. ..... ,, ... - rray1ncleki Kart çimento fab- ---ta ........ ,_,. ·-· 

Bunun ubebi • talomm ho- ihtiyar laammal Galatac:la bir Jmc:laki kıymetli ve varidath ı Belediyenin yaptığı tet- rikuı haldnnda yap.im• gibi _. iki yGs eWden fu1a 
mldup ve oyuncalarm yerli UDl1llDI nden pkmift birkaç dert mezarhğı devretmell kikata ıare fatanbulda Er- bir zihap hual olmapur. Tu- Japan ve .. w. m&ea ... 
priae koaamamuacLr. aclam abmf •• dOfip 8lmiif- iıtememektedir. lbtilifa devlet meni patrikliği yoktur. 332 bih ediyoruz. mamal&tlan matlup d 

-ti tir. ÔllmlbailD 1ebcbi kalp f1ll"UI halledecektir. aeoesinde V6kell meclisinin --- olanlara hOlimet prim 
Tabir B. (Cerrahpap U.. 1eldaidir. Belediye mezarlıklar mi- karan ile Patrik KadDae Nefi iki Torba Af•on Va Esrar ee~~-L•--.. _ _._L _..___ .. 

taneli ittisalinde 96) « dtlrl&tG Y enik6y mezarlıfımn edilmit Yet patrikane de oraya Din aıı.u: &zeri KODJÜ .-...--. -- __. 
- Fenerbah .. 1111 aayet diz· n•L--.-:'--.ıe, __.•km e c· l • t-u- -· _.. •--- ı _. Un.--r:_--mmda ban" ·, ---L-de ,..._. falui& Oll bin Ura,a 1aazır1ıkb •- ..,..~uau av yem ..... a_.meye avre uu.- nakledilmiştir. Bagln ınanbul- numc: -E- m-m kar borç para ftl'Uecektir. 

ı&a •• opamlfbr. Aıop. Mehmet. hammal HMO zimlne karar vermiftir. Mezar- ela baJle bir m&eaese yoktur, bir o ya plan ...... ft af.. Sablan paUak adedi iki 
Galataurayın UMsl watraha· ve bir d6rdllncll adam 1er- hjm içinde tarhlar ve par- denilmektedir. JOnla Jakalaamlfbr. Hla.,U. deD u ftJ• çok oldu,_. 
fa ıeP9Ydİ GalataaaraJ D bot olcluktaa IOma Marya, ke yollar yapdactlr Ye ajaç- diba arar 'M: afyona. torbala- prim miktarı .ta J6sde • 1111 
Feneri Jenmit o'a:ağuu Fatma •• Halide banımlana lar dikilecektir. Bu Mezarhk Maarif VekAletinin Sualleri rile beraber ikinci mllstantik· çulda • bet ara11•• 

15yllyorlar; ben bm ihtimal eYleriDI taf)amlf)ar. Kadınlar- bir namane mezarlağı laaline Maarif •eklletinin, maatif lite Yerihniftir. Hakkında ta- eektlr. 
YenaiJonua. • c:laa biri feryada bql....., konacakbr. Mezarhfua etrafJ .mtemimizin a.ıaJn bakkanda kibat Japılmaktadll'. IObadelı lflori 
ıc- B. ( Şelaade1tı=a, fakat aldırmıyarak Fatma cluYarla çeYrilecektir. Yelli •orcluju(l8)mal, buglln toplana- ~oförlerin lntihabab Malatelit mObaclele k 

...... y ···- ..... bir ..... faal ffetkadem mahalleli 12) laammm kap181Dl kıl'IDlf, ~eri klylller bu duvarlar içia tel cak olan Edebiyat fakllteai Şof6rler cemiyetinia iclare balanacaa.. ..ıa-•·-.. TAİ 
- v.n.w ...... ..... ...... ,araladaktu IOllra lrı6d tedarik etmek mretile mecliaincle r8r&tllerek bir heyeti intilaabab 28-29 martta Jeller aı:· ay =-i.ıen-ı 

_. kL bpalfludır. belediyeye yardım ebnitlerdir. rapor hazırlanacaktır. yapılacakbr. reet:lderdlr. 

BABBBLBB Günün DABILI 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Deniz Macerası 

1 : Sandaldakiler - Şaracla bir kllçlk l 2 : Adadakiler - Şu nlu titelerini açm. J 3 ı Adadakiler - Huan Be7, 
oraya pkıhm, bina bakalım - Bir .ı. *t nlap --a.t ıelmlJonaa? 

Lsq ., .... ,, JlmaS.,- ..... puef 
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Sayfa 3 ""' · 

Her gün Son Postanın Resimli Makalesi - -tc Dünyada Marifet Nedir?• ı\ 
M .. J 

unu.erecatımzzın çok-
Güzel San'atlar -

lugundan decedileme
miştir ......... 

~:=-==------------=---\ Yusuf Ziya B. 
Digor Ki: 

(Ba, taraf. l inci uyfaıJa' 
li le rn. Maahua biıde iyi bir me,.. 
ta ez rnuhacimi yoktur. Araş· 
~ rtyoruı ve bulmıya mecburuz. 

5aseo daha be~ müsabaka 
•~rdır. Netice daha ilerde belli 

~~aktır. Gele-:ek defa ihtimal 

8 
aıda tadilat yapacağız. 
u sene muhacim batbm•

tı bü "k de yu •• ~açların biçhirin· 
d dcgıştirmedik. ikinci 
evrede merkez muhadmin 

•ya· . i• sakatlandı. Snliç mnba-
~rn l.itif 8. çok aaabt idi. 
ft asırnpaşa maçında kalecinin 
Slilne diiştilR-ü 'l!.aman öldü 

lannetrniş, o %1tmandanheri 
•sabi b' b ta B . tr aJ aldı. Geçen haf· 

cşıkta~ maçında da itiı.ar 
etmişti. 

h' Bu sefer de ayni haleti ru-
•teyi taşıyordu. Mecburi ola

r~ takırnm tebdiline lüzum 
~Ordük c·· '" l" k' t k h · oru uyor ı a ımı 

t tdisat değiştirdi. iki takım 
~rsında esasen çok fark yok
I .r' yalnız dün Fener daha 
Yı "e daha şansh bir oyun 
~Yııarnışbr. benim kanaatim 
qudur ... 

~Zeki Beg 
Diyor Ki: 

(8 
aş tarafı birinci tııaffamu:dadır) 

d Oyunun üzerindeki amiller
b~n biri de takımda şuurlu er enerjinin hakim olması idi. 

alatasaray takımı bütün tab
~İnl · f erın hilafma olarak çok 
~na bir oyun oynamıştır. Hc
I en diyebilirim ki bütiin hat
br fena .oynamakta idi. Belki 
lıs u da takımın teşkilindeki 
~betsiz!ikten ileri gelmekte 

· lstanbul sporu hesabma 
~ Çok mülıim olan bir nok
d' Yı söyliyeceğim: O da şim
~e kadar çok müşteki oldu
a l'huz hakemler hahı na 
~çlllek istiyorum. Maçı idare 
laabn ~akem Kemal Bey, çok 
b eu, gfüüşlerile. en uf ak 
lll~klara bile müsaade etme
k suretile Avrupai bir ha~ 
tnı <rlb' 'f .. Ç
0
k 6' ı vaz.ı esmı yapmıştır. 

L.. temenni ederim ki dig-er outu 
tıı I n hakernlerimi'l. de bu 
hl ll e riayet ederek oyunlara· 
~il>.ın inkişafı üzerinde mühim 

\{Q) Oyn(lsmlar. 
ltb ~ . münasebetle Kemal Beyi 
Gkı bir vazife ddederim 

, las alatasaraym en bariz ha-
1 bel\te şunlardır: 

rn,~erkez hafı Ulvi Beyin 
Re;i iı mub cim mevkiinf" 
•oı ~ ınesi, Mithat Beyin 
ltba lllaayt oynatılması, Milç· 
'i'n Beyin ıağ hafbek 
\ı~ı.a:taı'lllası. Belki bu oyuncular 
lı~ırı müddet bu IJ]evkido ça· 
t:' ak::sa nıuvaff ak ola bilirler. 
latdır. cuına günü, olmaıoış· 

:amzet MDracaatları 
likıe~~~ra - Meb 'us namzet• 
fıtlca hın konulması talebile 
ler lirosuna müracaat eden
"'tli •r•ıında lktısat Vekaleti 
t>,.,1 Y;t nılldUrU Cevat RUştO, 
lelin~ derniryolları mühendis· 
~tııdWn .CetAJ, Nafia su mil· 
~ ... k ennden Basri Emllk 

-.q aaı • ' 
~ 

8 
nıeclısl idaresindea 

e7ler_ vardır. 

t - Amerika<la bir istatistik yap

m1,tar. Her dakikada bir çocuk dtbıyaya 
geliyoroıuf. 

•• •• 

2- Fakat bu çocuklardan bir •ene ur· 
hnda dotaD bir milyo~da biri bile, •eviy~· 
nlıt üatilne çıkıp kendiainl bütüa dünyaya 

tanıtacak bir oıuvaffaldyet •• şCSbret 
ka:aaaamıyor. 

3 - Hepimiı bu, dakikada bir dotın 
çocuklardan biriyi&. Fakat Q\arifet · dün• 
yaya ıelmelc detil. yarabct bir İf ıapmak, 
ve milyonda bir olmaktar. 

• 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

1 

Ferhunde H. 
Ve Necdet B. 
Konseri 

s.--
Bu isimler, memleketimizde 

Garp musikisine ait en kfiçilk 
hareketleri takip edenlere pek 
yabancı değildir. Necdet b~ 
nüz kısa pantolonlu bir ço
cukken. "Mozar .,ın çocukluğu· 
ou andıran bir muvaffakiyetlo 
kemanından gi.ızel sesler 
çıkarmasını bilen bilyük bir 
ıan'atkar namzedidi; Fer• 
bun de de bugün piyano
nun ( tuş ) lanna sıcak vo· 
alevli dokunuşla değen pili"! 
maklarından, küçükken tatlı 
kıvılcımlar çıkarabildiğini is· 
pat etmişti. 

iki kardeş, memteketimt
ıin dar nn'at çerçevesi içinde 
kalmadı'ar, garba gittiler, ça-

Fırka Programının T adilit Müzakerelerine Baş- ~:;::~:0 ~::~~:1 . .;
1 

lan. dı, Teklifler Tasnif Ve Tanzim .Ediliyor.,· ::~a ~~:e ?e~~~!::Ua1 .aıo-
Program ( Mozar ) ın " Lan 

majör konserto " su ve ( Pietro 
Nardi ) nin "Re majör,, sonaba 
gibi, ekseriya birinci smıf 
Virtüozlara mahsus kuvvetU · 
eserleri ihtiva ediyordu. Piya-
1oda da Şopen, Skriyabin büyük. 
bir muvaffakiyetle çalındı. ' 

Ankara, 22 ( Hususi ) -

Cümhuriyet Halk fırkasının 
nizamnamesinde bazı tadiller 

yapılması hakkında frrkanm 
muhtelif şubeleri kongrelerin· 
den gelen tekliflerin Halk fır-

Türk Ocakları 
Kurultay 10 Nisanda 

Mı Toplanacak? 
Ankara. 22 - Türk ocak~ 

tara merkez heyeti bugün top
lanarak ocaklarm mukadde
ratım görüşecektir. Kurultaym 
mümessil davet tarihi ( 10 ) 
nisandır. O,·aklar H.fırkasma 
geçtikten sonra Hamdul· 
iab Suphi Reyin fırka han 
şubeleri teşkilat reisliğin«'! ge
tirilmesi de mev:ıubahistir. 
Yeni şekillerile ocaklar, apor 
ve gençlik te:şkilatlarım aine· 
!erinde tophyacaklardır. 

Kahire Sefirliği 
Ankara. 22 (Hususi) - Kn· 

hire sefiri Muhittin Paşanın 
başka bir yere naklinin şim· 
dilik mevı.ubahis olmadığı 
bildiriliyor. 

Kozluda Yangm 
Zonguldak - Kozluda yan· 

gm çıkarak bir mektep, dört 
dükkan, iki ev yanmıştır. Na· 
hive müdiirü de yaralanmışt1r. 

Denizde Bir Tehlike 
Garbi Karadenizde batan 

bir benzin gemisinin hamulesi 
denize döküldüğünden o hav:l• 
liden geçecek kaptanlara ihti
yat tavsiye edilmiştir. Çünkü 
denizin yüzUnü kaplayan benzin 
bir ateş atıldığı takdirdt
kolayhkla iştial edebilecektir. 

Feci Bir Kaza 

kası merkezinde mevcut ni
zamname ve program endi· 
meninde tetkiklerine başlan
mıştır. Bu tekliflerin her biri 
ayn ayra gözden geçirilmekte, 
evvelce yapılan tekliflerle kar
şılaştmlmakta, encümenin fik-

ri de inzimam ederek tadil 
layihası bazırlanmaktadar. 

Encümen. ayni zamanda 
program baklcımlaki tetkika-

bna da devam ediyor. Azanın 
ayri, ayrı mütalealar1 alınarak 

İzınirde Şayanı Dikkat Bir Dava .. 

Posta Başmüdürü, Ken-
• 

disini işinden Eden 
Bir Tiiccarl Dava Ett 

0 

lzmir. '22 (Hususi) - Boldanfı zade Ahmet Bev, g~çenler· 
de Oahiliye vckil,.lin~ bir telgraf çekerek lzmir posta ve 
telgraf başmüdiirii Enver be-yia rüşvet aldığını, vazifesini aui 
istimal ettiğini bildirmi,tir. 

lşte:ı el çektirilen Enver 8. ba1ckında şur.ayi devlet iki g6n 
evvel men'i muhakeme karan vc;rmiştir. Enver Bey, bunun 
iberine lzmir milddeiumumili~'no miiracaat ederek Boldan!ı 
zacfo Ahmet B. hakkında bir iftira davası açmı~ ve (15) bin 
lira manevi r.arar istemiştir Rotdanlı zade Ahmet B., lzmiri'l 
ileri gelen tacir ve ıenıinlerindendir. 

Adnan __________ .......... __________ ~~ 
Muvak),at Bütçe Maaş Ve İkramiye 

Ankara, 22 - Yeni meclis. Babadan mıtaşı olup ta ma-
bUtçe müzakeresini mayıı ni· hılJerle evli bulunan eytam ve 
bayetine kndnr bitire.miyec~- e~arn!le m.a~ş ve ~kramiyc:le~i
ğinden Maliye Vekaleti, haz•· nın ıt~sı ıçın .. emır gelmıştır. 
ran nihayetine kadaı m?teber Bu ~mır mucıbı~ce (20) yaşın
olmak üzere muv1Jkkaf bır biH· dakılere 5 senehk. (21) yaşın· 
çe tanzim ve meclise ıe,•ket- dakilere 4 senelik, 23, 24, 25 
mek fikrindedir. Senei maliye ilii (45) yaşındakilere de 2,5 
meselesine gelince : Bütçelerin senelik ikramiyelerinin itası 
teşrinisani yerine nıart başında teknrrür etmiştir. 
meclise verllmcsi ve bunun (20) yaşından liUçük olan
içio kanunda tadilat yapılması larm da üç ayhk maaşlarınm 
düşünülDyor. itasına devam edilecektir. 

r • 
ister 

• 
inanma! 

• 
inan, 

• 
ister 

Amerikan kolleji talebesin· 
den yedi kişi bir otomobil 
kazası neticesinde yaralan· 
mışlardır. Vak'a şudur: Tale· 1 

beden lranlı Abd; Efendi 
bir otomobiJ almış. Ehliyet· 

KJot Farcr lsmindı bir pcağında ona konferaoı 
Fransıı muharriri vard1r. verdirdik. 
Bu adam bizim dostumuı Bu adam timdi Avru· 
olarak tanınmıştır D~s~· paya dönünce, bir gaze• 
luğu. ~a, Piyer Lot. s;ıbı, , lede aleyhinde yazılan 
mazımı?f ve şarkhhgımıza ! vazı da - b l k name almak içio d~ Seyrüse· 

fere yeni müracaat etmiş 

Fakat otomobil idaresin' 
ahtbğl zannile cuma gUnO 
alta arkadaıım bir gezintiyt 
davet etmif, Bentlere gitmiş· 
ler. Dönüşte bir virajı sür· 
atle dönerken araba devril· 
miş, Abdi Efendinin bat• 
bir lata çarpmış. arkadaşla
nndan Arşarok, Şcrbezof 
ağlr surette, Danilofla Niçef 
h.-Eif - yaralıdular. 

. · d , n mug er o ara 
~bit ştetylcrJ sevmefın eo J aleyhimizde propaganda· 
ı are ır. yı J>a ı 

Biz bu adam, doşturnuı ş amıf. 
olarak tamdığımıı için ~ugUnkn ulisbamııoa 
Tlirkiyey• her gelişinde intişar , edeD beyanatını 
kendisine azami hürmeti okuduktan ıonra bu ada
gösteririz. Bu defı da ge- mın dostluğuna ve onun 
)işinde yammııa aldık. dostluğuna inanan raval· 
Aokaraya götürdUk Türk lılarıa safdil olnıadığıua, 

Jster inan. lıter lnanmo 1 

maıbata muharriri tarafından 
bu mütalealar tesbit edilmek
tedir. Gerek nizamname tadi
lat., gerek programa dair olan 
layihalar, fırkanın mayısta top
lanacak olan büyiik kongre· 
sinde müzakere ediiecektir. 

Taksitli Emlak 
fVIeclis Taksitlerin Te .. 

ciHni Kabul Etti 

M. Meclisi Emlaki milliye 
ve metrukeden müzayede ile sı. 
tılan gayri mcnkuUe,in bedel
lerinin tecilini kabul dmiştir. 

Bedelleri sekiz tııksilte ve· 
rilecek olım b.ı gayri meokul· 
lerin, verilecek taksiUcr neka· 
dar kalmış ise geri ka1anlarm 
müddetine b=r misil ila e edi
lecek, fakat umumi müddet 
12 seneyi g·eçmiye~ektir. 

Bunun :çin yalnız senede 
% 5 faiz alınacaldrr. 

Tabip Ve Doktor 
Meselesi 
Diş tabibi veya doktoru 

meselesinden çıkan ihtilaf 
halledilmiştir. Beyt ğ'u bükü
met tabibi tarafından (doktor) 
ünvam kullandıkları iç.in beşer 
lira para cezası kc ı 'en ve bu 
yüzden ınahkemcy(! müracaat 
eden diş tabibi Nuru Hayat 
Hanımla F aııl B. hakkındaki 
karar dün tefhim edilmiştir 
Darülfünunun rniltaleasma is· 
tinat eden mahkeme, para 
cezasını ipka ve tabibin dok
tor demek olmadığını teyit 
etmiştir. 

Bir Ev Yandı 
ÜskUdarda Ahmetçelebi ma· 

ballesinde bekçi Hasoo Ağa· 
DID evi yanmıştır . 

Bir Lohusa Oldü 
Eyipte oturan, elektrik fab

rikasında ateşçi Ahmet Ef. nin 
karııı Şerife H. fobusa halinde 
ölmüştür. Kocası, yirmi gUn 
evvel karısının Nazik isminde 
bir kadm tarafından dövüldü· 
ğünü iddja etmiştir. Ta~.k:k 
ediliyor. Ceset Morgga &ndc
rilmiştir. 

Rehin Ve ikraz işleri 
He bin üzeı ine ikraz ve Is· 

tikraı muamelesi yapan 'llli-
eısise ve fertlerin mu"mclc
leı ! .1i teftiş ve murakabeye 
henüz batlanrnomıştır. Bunun 
sebebi bu husustaki nizamna· 
menin benUz Şurııyı devletten 
çıkaıamıı olmı.ııdır, 

Gerek Ferhunde hanım, ge· 
,·ek Necdet bey, konservatu4 

var tahsilini henüz ikmal et- ' 
niş birer mektep mezunu 
~ibi değil, belki de bu tah
silden sonra, sene!erce etüt• 
erine devam etmiş ve e

'l\!rleri anlayışlarında büyük 
>İr vuzuh, icra edişlerinde 
büyük bir hakimiyet gösteren 
olgun san' atkilar derecesin6 
çıktılar. 

Onları tebrik eden ıUrekli 
ve hararet1i alkışla zerre ka· 
Jar mübalağa yoktu, diyebiliriz 

S'. 
- - -

Güzellik Kırali-
• 

çemiz için Şarkı 
1930 güzellik furnliçeıt Mü 

bcccel H. için berbat bir farla 
u durulmuş bunu da Mübeccel ff&.. 
nıma söyletmişlerdi. 

Şimdi de 1931 gü:ıc'lik kırall• 
çesi için bir şarkı uydurmuşw. 

Bu şarkı şudurı 

Kirpiklerinin oynstnı , 
Her gece periler işlermlş, 
Dudoklarının boynsını 
Baharda kızıl güller vermlfe 

Saçların ipekten bir çile, 
Bulunmaz bu alemde e9in, 
T Ath bakışla gözlerinle 
Akseden nurusun iÜneşln. 

Nakarat 
.Mis Türk, parlak bir inciııln 
Kalplerin sonsuz sevlndsiP, 
Başında güzellik tacı var, 
Şi;ndi cihan ıcnl alkışlar. 

Yıllar, asarlar geçse srene, 
Dnnya tapacak güzelliğine 
Mi11 Tilrlc, parlak btr incisin, 
Türklerin sonıuz ıevincisia. 

Efgan Şurayı Devleti 
Ankara, 22 (Hususi) - Ef... 

gan şurayı devlet to,ldlabnı 
yapmak ür.ere Efgan bükflmC<
tinin talebile ve müşavir ma• 
l:ıiyctioi haiz olarak gidecek 
meınurhırın listesi E'"ganistana 
günderilmiştir. Henüz cevap 
gcJmemiştir. Mil!lbet bir ce
vap gelirse Ed:p Cemal O. 
ve arkadqlan baroket ed .. 
colderdir. 



4 Sayfa SON POS~A Mart 

IK~~kTTür~A~;R 1lşEHİRLERİMİZ'ARAS~DA NİÇİN GH;i; i N i N 

DÜMENi KiRDi HAVA POSTASI y APMIYORUZ? TEŞEBBÜSLERi 
Sabık Dostumuz 
Pariste Neler 
Anlattı? .• 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

Yarayı efkarı umumiyey~ 
g ayet açık ve olduğu gibi 
göstermek istediğimden kema-
li teessürle bu beyanatı 
"Paris - Midi,, gazetesinden 
aynen naklediyorum: 

Ankaraya sahabeti mahsu
sa altında götürülerek Türk 
ocağında konferans verdirilen 
sabık Türk dostunun işte 
beyanatı: 

"- Türkiyede , bi bassa 
lstanbul ve Ankarada yirmi 
beş gün kaldım. Oranın umu-
mi vaziyeti hakkında intibaa
bnı mı soruyorsunuz? Eh işte .. 
Parlak değildi. Vaziyet karı
tık ve endişelidir. Benim fik-
rime göre, orada çok şeyler 
cereyan ediyor. Gazetelerde 
•on intihabatm neticesini oku
muşsunuzdur. Bu da hiç şaya
nı kayıt bir tebeddül vücuda 
getirmemiştir. 

Türkiyede iktısadi vaziyet 
Avrupahın herhangi bir mem-
leketindeki iktısadi vaziyetten 
daha endişebahştır. Tam bir 
inhidam! lstanbulda nüfus 
(1,300,000) olacak yerde asla 
(650,000) den fazlayı bulama
mıştır. İzmir daha çabuk göç
mektedir. 

- Ya Ankara? 
- Ankara, bu hayalet şeh-

ri çok geniştir, fakat çokaz 
meskündur. Bu siyasi bir 
merkezi hükumettir; başka 

birşey değil! Çok ziya var -on 
adımda bir fenere tesadüf 
edildi - fakat bütün bunlar 
elektrile tenvir edilmiş bir 
sahra manzarasını arzediyor. 
işte bununla beraber bütün 
bunlar çok şayanı dikkattir. 
İşlerin bu müellim haline te
essüf etmekten başka birşey 
yapıla mazi 

- Ya konferanslarınız? 
- Gerek İstanbulda, gerek 

Ankara Türk ocağında birçok 
konferanslar verdim. Edebiyat 
hududundan dışarı çıkmadım. 
Zannedersem samilerim de 
memnun kaldılar. Bir kere 
daha Fransız "Esprit,, sine 
karşı besledikleri teveccühü 
izah ettiler. İşte bukadar ... ,, 

M. Klot F arerin bu beya
natını yukarda okudunuz. 
Bu, hakiki bir Türk dostuna 
yakışacak beyanat mıdır? 

Mücadelei milliye esnasın
da geldiği zaman, el üstiinde 
taşınan, namına sokaklar açılan 
gün görmüş, münevver, edip 
bir adam, ani bir teessüre 
kapılarak böyle bir beyanatta 
bulunmalı midi? 

Ve eğer, bu döneklik Klot 
Farerin İstanbul seyahati esna-
•ında yapılan bazı neşriyattan 
doğmuşsa, bir mütefekkir 
ve bir edip geçinen adam 
bunlara ehemmiyet vermeli 
mi idi? 

Adviye Mümtaz , 
TEŞEKKÜR 

Refika ve he!Dşiremizin cenaze 
JDerasimine iştirak ve telgraf ve 
mektupla taziyet lutfunda bulunan 
zevatın ibzal ettikleri samimi ve 
lütufkar alaka ve tesellilerinden 
dolayı mütehassis ve minnettar 
kalan ailemiz, derin teessürleri 
.ebebile ayrı ayrı teşekkür etmek 
imkanını bulamadıklarından ku
•urumuzun elemlerimize batışlan
maıını ve bu •uretle alenen vaki 
minnet ve tGkranlarımızın lütfen 
kabul buyurulma•ını rica ederiz. 
Kocaeli meb'uau H. FaklUtul relal 

SallMttla aldenla Tal* 

' 

Şimdiye Kadar Yapı
lan Teşebbüsler Ni
çin Akim Kalmışhr ?. 

Bugün lstanbuldan 
~ 

Avrupaya lşliyen 

Hava Postaları 
Amerikada taggare ile hayvan bile 
naklederler. Bilhassa tavuk ve at 

Tagyartt ile alır, hafif her türlü 
eşya naklolanur. Burada taggarege 

nakliyatını tayyare ile yaparlar piyano güklctildiğini görüyoruz •. 

Tayyarecilik harp işinde ol- Türkiyede bir fabrika inşasını 
duğu gibi, posta ve seyahat şart koşmuştur. Bu şartı yalnız 
işlerinde de büyük rol oyna- Yunkers şirketi kabul etmiş 
mıya başlamıştır. ve arada hır mukavele akle-

vazgeçmiş, şirketi de tasfiye postalarının teessüs edememe-
ederek çekilip gitmiştir. sinin birinci sebebi budur. 

Fabrika Yapan Yok Mevcut Seferler 
Bu tecri:beden sonra ecnebi lstanbulda biri İtalyanların, 

Bugün Avrupa ve Amerika- dilmistir. Bu mukavele muci
da birbirine tayyare ile bağ- bince fabrika Kayseride yapı
lanmamış büyük şehir yok lacak, dört sene zarfında tay
gibidir. Seri nakliyat hemen de yare yapabilecek hale geti
munhasıran tayyare ile yapı- ri1ecekti. 

şirketler Türkiyede tayynre diğeri F ransız!ar:n , üçüncüsü 
fabrikası yapmıya yanaşmıyor- Almanların üç hava istasyon

ları yardır. 
hır, fabrika y~pmadıkça biz İ 

İtalyan hava postalan stan-
de onların Türkiyedc hava bulla Pire ve Brendizi arasında 
seferleri tesis etmelerine mü-

işler. istasyonları fstinyedcdir. saade etmiyoruz. Zaten sala-lır. Tren gibi, tayyareler de her Şirket Kayseride inşaata 
giin muayyen saatlerde hare- başladı. Fakat hu işte Yun
ket eder ve muayyen seferler kers kumpanyasına delalet 
yaparlar. edenler, tirketi sağdan, soldan 

Hergün bir tayyare kalkarak 
hiyetlar kimselerin beyanına yolcu ve eşya neldetmektedir. 
göre, tayyare yapmak için Fransız hava postası Bükre~ 
icap eden İ(ltidai mevat Tür- ve Paris arasında işler. Hergür 
kiyede bulunmad:ğı için, bu- Y eşilköyden bir tayyare kal
rada tayyare fabrikası yapmak ~ar. Bükreşe ve Parise yolctt 

Nakliye vasıtası noktasından vurmuş, buradaki tesisatını 
çok fakir olan memleketimizde israfa boğmuşlardır. Nihaycf 
tayyarelerin büyük rolü olmak şirket masrafın altından kıil~' 
lazımdır. Fakat şimdiye kadar kamamış, fabrikayı yapnıakt'-n 

ta mümkün değildir. ve eşya götürür. 

bu sahada bir adım bile atıla
mamıştır. 

Bu hususta yaptığımız tah
kikat, bize hayrete şayan ne
ticeler vermiştir. Şimdiye ka
dar bizde de tayyare postalan 
Lesisi mümkün iken, bazı kim
selerin beceriksizliği yüzünden 
bütün teşebbüsler akim kal
mıştır. 

'ayseride Tayyare Fabrikası 
Hükumet birkaç sene evvel 

Yunkers Alman şirketine mii
racaat ederek TUrkiyede nak
liyatı havaiye postalan tesisini 
istemiştir. Bunu haber alan 
Fransız ve diğer Alman şir

ketleri de bükiımete müracaat 
etmişlerdir. 

Fakat hükumet bunu imti
yaz halinde verebilmek için 

işte bizde nakliye hava Almanlar geçen sene hü-
,_ kiimetle anlaşarak lstanbulla 

Yolca tayyareleri, tren lca.J.11r ralıat bir golcululc temfo 
eden nakil vasıtaları haline gelmiştir 

Berlin arasında bir hava pos-
tası tesis etmişlerdir. Fakat 
Almanlara yalnız mektup ve 
paket nakline müsaade edil
miştir. Almanlar yeni bir tay-
yare istasyonu tesisine çalı
şıyorlarsa da, şimdiye kadar 
muvaffak olamamışlardır. 

Tayyare cemiyeti iki sene
denberi Bursadan başlıyarak 
büyük şehirler arasında hava 
postalan tesis edeceğini ilin 
etmişse de şimdiye kadar fili 
bir teşebbüs yapılmamıştır. 

Memleketin hava postalanna 
şiddetle ihtiyacı vardır. Bütün 
diinyada tayyare seferleri, 
tren ve otomobil seferleri ka-
dar kolaylaştığı ve çoğaldığı 
iıalde, bizde hAli tayyarelerden 
nakliye işlerinde istifade edile
memesi herhalde acı birşeydir. 

Bir Muallimi 
Yaraladılar 

]Bir Kadın Aşıkile Bera- İrtica Maznunları 
1 

Tokatta 28 Kişi 
Adana, (Hususi) - Kara· 

isab civarında Tapucu köytınlln 
ilk mektep muallimi Mehm~t 
Nuri Efendi, gece ev nde ya
tarken birkaç kişinin tecavü
züne uğramış, yedi yerinden 
ya"ralanmıştır. Nuri Efendiyi 
yaralıyanlar kaçmışlardır. Bu 
zat daha evvel Tarsus eytam 
müdürlüğünde bulunmuştur. 

Sanayi Numune Sergisi 
Milli İktısat ve tasarruf ce

miyeti tarafından Ankarada do
kuz nisan 931 de açılacak ikinci 
milli sanayi nümune sergisi için 
Ank.ara ile doğru iltisakı olan 
hatlarla F evzipaşa, Malatya 
hattında tenzilatlı tarife tatbik 
edilecektir. Bu tarifeden isti-
fade edecekler sergide eşya 
teşhir edenlerle bu eşyanın 
nakli için muteberdir. Gidiş ve 
nakil için müddet 20 marttan 
20 nisana kadar, dönüş için 
de 20 niıandan 5 mayııa ka
dardır. 

her Kocası Tarafından Muhakeme Ediliyor 

Polise Verildi 
Çarşamba günü , Samatyadan şoför Cemal Efendinin oto

mobiline bir hanımla bir genç binmişler bir, saatlik bir tur 
yaptıktan sonra Davutpaşada deniz kenarına inmişler. Bu 
çiftler otomobilin perdelerini indirdikleri için şoförün nazarı 
dikkatini celbetmiş, Hanımın Gaz ; ıda oturan Ahmet B namında 
bir zatın refikası olduğunu tanıyan şoför doğru Ahmet Beye 
giderek vaziyeti haber vermiş. Ahmet B. iki şoförle ve ayni 
araba ile Davutpaşaya gelmif, deniz kenarında baş başa ko
nuşan refikasile aşıkını yakalıyarak otomobile koymuş, doğruca 

Aksaraya merkezine götürmüJ.lllr. Ahmet Bey kadınla erkekten 
davacıdr. Merkez şoförleri de isticvap etmiştir. 

~--------------···------------------Tokat Meclisi Umumisi Köylünün Doktor ihtiyacı 
Tokat, (Hususi) - Umumi Afyon, (Hususi) - Vilayet 

meclis toplanmalarına nihaye! 
vermiştir. Daimi encümene seyyar doktoru tarafından bir 
Hüsamettia (Artuva}, Ziya (Er- senede muayene edilen köylil 
baa), Abdullah (Tokat), Sıtkı adedi ( 17) bindir. 
(Zile) Beyler seçilmiılerdir. 

1 

Tokat, (Hususi) - Hususi 
bir evc'e toplanarak ayin yap-
tıkları iddiasile ( 15) i erkek, 
( 13) ü kadın olmak üzere (28) 
tarikat · mensubur.un burada 
ağır c:eza mahkemesinde mu
hakemeleri yapılmıştır. Bu (28) 
kişi evde toplu bir halde bu
lunurken ıabıta gelerek ken
dilerini yakalamıştır. Celse 
açıldığı zaman maznunların 

usulen duruşmaları yapılmış, 

sonra mahkeme reisi İbrahim 
Bey, evde toplanmalarının 
sebebini ıormuştur. Maznun
ların \ferdikleri ce•ıap, ifade 
farkı ile şudur: 

- Biz Balak bal:.a zade Hü
seyin Beyin evinde mevlide 
gitmiştik. Sonra birdenbire 
polisler gelip evi abluka etti
ler v(", bizi tuttular. Zikredip 

Karaşi, 21 ( A. A.) -
Gandi, mahalli kongre ınelll 
lanna giSnderdiği bir tel 
24 martta yapılması koo 
kararlaşbnlmış olan mu 
alay ile o tarihten sonra Y1 

lacak tezahürlere ait baıı . 
lardan vaz geçilmeıini isteıb. 
tir. Aynca valii umumi 
hususi surette görüşere 

hiyettar bir İngiliz heye 
Hindistana gelmesini ist 
mütalaası kabul edilmiştir. 

Amerikada Kazalar 
Nevyork, 21 (A.A) - ArtJ 

rikada muhtelif kazala yü 
den her sene ölenlerin takrib b 
100 hilı kişiyi bulduğu ve 
yekünun daimi surette kab 
makta bulunduğu anlaşılın•$ 

Zelzele 
Londra, 21 (A.A.) -

sabah (Staffordshirenord) 
hafif iki zelzele olmuŞ 

Kasaba ahalisi dehşet için 
{almışıardır. 

Yeni Bir Rekor 
Niami, 21 A.A.) -

wood bir kano otomobille il 
ıtte vasati olarak 162 k 
metre 756 metre katetlll 
suretile dünya sür'at reko 
kırmışhr. 

Cilveli Mehme 
(arısını Kaçırdığı Ad 

mı Niçin Vurdu? 
Karagümrilkte bir cinaY 

oldu, Manav Ali Rıza ismi~ 
biri, Cilveli Mehmet denıl 
~ir adam tarafından yaralan 
Öyle bir adam ki, Ali Rı. 
bunun, kansını kaçırdığını 1 

dia ediyor. 
Meselenin esası ıudur: 
Ali Rıza seyyar mana 

Nazmiye adlı bir kadınla ... e 
lenmiştir. Biri sekiz, dıg .. 
dört yaşlarında iki de çocu 
vardır. Aralannda da ka' 
eksik değildir. Bu hayatt. 
bıkan kadın, bir giin e 
bırakarak kaçmıttır. Y old 
eskiden tanıdığı Cilveli M 
mede rasgelmİf, vaziyeti 
l atmış, o da: 

- Gel benimle, delll 
Fatihte bir oda tutmuşlar. 5° 
ra Mehmet Samatyada çalı~ 
mensucat fabrikasına yerleş 
miş, böylece motterek 
hayat kurmuşlar. V akta ki 
kadının nerede olduğunu ha 
almış, hemen fabrikaya kot111 

kapıda beklemiş; çıkar çık 
k dını kolundan tutup: 

- Gel beraberi deınif. 
Bu sırada Mehmet yetil 

ve demiş ki: 
- Kanna daha evvel 

olaydın. Şimdi iş işten geÇ 
Kavga büyümüş, ftfeblll 

bıçağını çekmiş Ali ~ 
vurmuştur. 

Müstahdemin Talimatnarll 
Şehit' m~clisinde çıkall ye 

m6stahdimin taliınatnalll 
bL11lmak için dün mat~ .. 
verilmiştir.Talimatname bır 
sanda ilan edilecektir. . 

ilihi okuduğumuz doğrU d .. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Ya • nı Mübadele Kanunu 
.\Jd Munasebetile 
Geç~lllı~ nıektuptur : 

'1Gbadet :un çıkan aazeteniz.de 
IGtı.QllQd b~kında (Halkın Sesi) 
l•Pıtllllf 'b. ırkaç mübada ile 
~lliı " mülikat rlSrdüm. 
~İQ ~ de • mübadil olduğum 
llıalJııutıı lllGlakatın bir kanaat 
~ldıtı Yeya bir bilsri mahsulü 
.....,eaiııi:a ~e olaa olsa ı ,kin 
~, dauna yaptığı müşkülat 
ı.. -~lltı k 1 k 
"'tlll: ıc El' ıız ı tan kurtulmak 
" ol aman! kurtulayım da 
"6'Gıı:ı••. olsun 1. • ., gibi zayıf 
te~r Yerın mahsulü olsa ge-
~~ •~liınokb~ hakikat gözü ile 
ır,1 d ır fikir ile görüp 

)eııi it a düşünecek olursak 
'1
1
ttil b•.nun mübadilleri terfih 
· ' ııak' çıll Çok ~ ıs sefalete düşürmek 

tır. s· gı..ıı;e) bir nizam olacak-
l 12e hnı · 

~ - l asaten arzedeyim : 
lıııet b" ?2an munhedesile hü

._lla bı 1~m emlakimizi Yunanis

.,.._, le ra b. Fa at mukabilinde 
tlit 1Yın tt 
11
• bırakte 

8
e .emlak vermek şar-

.1irtt" 1· ıze, Türkiyeye gel
~İta ~odra .emvalimizin kıyme-
'- )G : e Yıtnıisini ve bazıları-
C,ıcıe \~. ~·~kını, bazılarına da 
Glc6ıtıtt'lııını verdi. Üst tarafı 

~~ıaıaı kın, bize tasfiye sonunda 
~lttıt~ ~.artile borcu olllrak 

iQı h~k •rndi bu kanun ilo 
~-llııa ib liınetten olan alacakla
'91ltçt11 ra edilmiş oluyor. Bir 
•"' llun ke d" • "b • C&k) n ını ı ra etmesı 
~I oı;''n muvafakati olmadan
.,, tıı11. ? Kanuna, akıl ve man-

l aar nu? 

'~ 802'iine kadar mal alan
~I al •erfıl bir kolayını blllup 
"''biç ,:uf tardır. Hatta baz.dan 
~~ I l 1 olnıadıtı halde neler, 

1-;.1 \ nıışl.ardır. Bu gibilerin al
~ ..._

1 
endı!erine bahşediliyor da 

tL '-elc1ı ~ahıplerine hiçbir şey ve
""cit b 2111 ellerine 3 lira kıyme
~01-~no verilecek. Halbuki bu 
"Rıa bc,

11 
Ankaradan alabilmek 

~il ~~ kıymetinde masraf ya
~d •~ya ritmek zarureti 
~ 3 _ ~- ahnacakbr. 
,,n.ıetind ırçok mübadillere altın 
''ide it e mal verildiği halde 
~ ' Gae/1•nlara istihkakları 3 
i~lıa.e _'ilden hesap edilip bono 
L'~ta 11 revai hak mıdır? Vatan
;'"":ı,11 ieyyanen muamele kanun 
~~ ~ll~dan iken bazılarını ihya 

lll "-ad rını •efil etmek muva-
i ır? 

~~~( tni kanun ile bin türlü 
L~~İi b karşısında çırpınacağız. 
~l, f ~kanun ihtiyaca göre 
~I ba~ bt mübadele işlerini 
~· İ at bitirmek için ya
~le o uyor. 

~a.lel'İ 0lnıaaaydı, hakiki emval 
~ bıtatln hakları düşünülür ve 
l:_ltaı b· ntarnış olanların aldık-
~U,,~ kalemde kurtaran ve 

iJ.ti e temlik eden madde
ta etmezdi. 

Karilerinizden: 
p Hasan Bahri 

~ ~~ Giripliklerinden 
~ laalb~ul Evkaf müdüriyeti 
~~d,._, er kalemi memur-
~tlfl"'i,. Oslcldardan namıma s . '1eıc ır mektup rönderil-
" tl)et hıp Gzerindeki adre
._.. .. ~ okunaklı yaz.ılmııtır. 
l'..~dap J>a•)na verilmiy~r. Cc.r
~ ,...ili numaralı bır eve 
tw:"'">ot~or, Bittabi orada bu
~ a..., Ilı. Nihayet on rün ıu-
~~tlıe ·~ dolatbktan sonra 
•'ıl..~bah~ade ediliyor. Ben her 
~ ~ .... 1( n akşama kadar dai
•-.. t\.tG •pıcılar tanır. Bu ite 

~.. •kıl erd' d' E d' -•a k ıreme ım. r ı-
•t olsun. 
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Dünyada Neler Oluyor? J:-'· ------"-....,...--.--~ 
• • Kadın Ve Kalp işleri 
I~lyanl~Tr~lu~Hilillerliyor-~,~~~~~~~~~· 

lar - Almanyada Fırka Kavgalan; Evliler Arasında Yaş 

Gandiyi . _Sorguya Çekiy~rlar-.. Dek~~~~~~t ~~ 
1 
~~~~k~~~~ ~ 

bir doktorumuz, .. Kaç yaşında 

evlenmeli" isminde bir kitap· 
çıkarmış. Bara~a evlenme çağını 
tetkik ediyor ve gençlere 18 - 22 
yaş arasında evlenmeyi tavsiye 
ediyor. 

ftalganlar toplarını sahradan 
bu suretle geçirdiler 

Bili kagdü şart teslim 

Gandiye 
Hücum Ediyorlar 

Bombay - Gandi, burada 
toplanan milli kongrede son 
itilaf münasebetile şiddetli 
hücumlara uğradı. 

Daha sabahtan Gandinin 
geleceğini bilen halk, kongre 
meydanına toplanmıştı. 12 bin 
kişiden fazla halk vardı. Gan
di ilk defa olarak sorguya 
çekiliyor, kendisinden hare
ketinin hesabı isteniyordu. 

Ganclinin muanzlan, daha 
iki saat evvel gelmiş, kürsü
nün etrafını tutmuşlardı. 
Gandi gelip kiraüye geçti. 
yirmi dakika kadar söz söy
ledi. Sonra muarızları kürsü
ye çıktılar ve Gandiye hü· 
cuma batladılar. Evveli lngil
teredeki yuvarlak masa kon
feransına ıidenlerin ve ora
da verilen karan kabul eden
lerin lngiliz uşağı olduğunu 
söylediler. 

ikinci muanz, Gandinin 
lngiliz valisi ile ya~tığı 
itilifı tenkit etmiş ve Gandiyi 
sözünden dönmüş ve gayesin
den vazıeçmiş olmakla itham 
etmiştir. 

Gandi cevap verdi: 

olan yerliler 

da tam istiklili istiyeceğiz, 
vermezlerse konferansı ter
kedeceğiz. Karaşide yapılacak 
kongre de bu istiklal talebini 
teyit edecektir.,, 

Gandinin sözti ikide bir 
kesiliyor, ",Neye 
sistemine razı oluyor, • · " 
teklifini sonraya bıraluyor1u• 
nuz.,, deniliyordu. 

Gandi buradaki hücumlar
dan sonra Delhiye dönmüş. 
fakat istasyonda kendisini 
bekliyen halkın nümayişinden 
ve hakaretinden korkarak, 
otomobille doğrudan doğruya 

kaçmııtır. .. 
Alman yada 
Kanlı Kavgalar 

Berlin - Almanyada komO· 
nistlerle Hitler taraftarlan 
arasındaki kavgalar kanlı bir 
ıekil almıı ve geçen bir hafta 
içinde Oç kurban vermiıtir. 

Evveli Hitler taraftarları 
meclis azasından komünist 
Henming isminde birini öldiil'
düler. Bu katil hadisesi Al· 
manyada büyük bir tesir yapb. 
Hatta Hitler bizzat ml'zeret 
beyanına mecbur kaldı. 

Fakat komünistler intikam 
almayı unutmadılar, onlar da 
Hitler taraftarlarından birini 
vurdular. 

Bu defa Hitlerciler ikinci 
bir komünist öldürerek ce-

vap verdiler. 
Bugün de Hamburgta ko

mnnistler Nasyonal Sosyalist 
fuka~ının binasına hücum etti
ler. Kanlı kavgalar yaptılar. 

İşte Almanyadaki fuka kav
galannın şekli. 

alganlar 
Trablusla //erliyorıar 

ltalyanlar Trablus Gaıpta 
adı~ ldım ilerlemekte devam 
ed$y~ar. Trablusu ilk işgal 
etdkı'ri zaman çok derinlere 
git~e cesaret edememişlerdi. 
Scuui şeyhlerini birer birer 
satın aldıkça kan dökmeksizia · 
ileri gittiler. 

Şimdi İtalya hllkiimeti Se
!ıusilerin merkezi olan Kufrayı 
ışgal ettiler, yalnız buraya 
gitmek için çöllerden ilerlemiye 
mecbur oldular. Y erlilerdea 
ziyade tabiatin muhalefetine 
uğradılar. Yollarda kuyular 
açtılar ve otomobillerle gittiler. 
Bu suretle ltalya Trablns iş
galini bitirmiş oluyor. 

-==- T AKVIM -=-
Gla sı 23 • Mart - 931 KuuaU6 

AraW 
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Vakit-Eaa111• Van'ı 

liüııet 11. 37 6 .00 
Öile S. S6 l'l. 20 
ikindi ıl. 24 U. 48 

Ram1 

10 • Mart • 1U7 

Vakıt·Esaat-Vasatl 

A <şam H.- 18 .22 
Y;ıtsı 1.31 19. 54 

lmııalc 10. 56 4. 19 

Gençlerimiz istifade ederler 
ümidile bu kitaptan fU parçaları 
alıyorum: 

"Bizim iklim ve ırkımızda 

bedeni ve ruhi in~<işaf kızlarda 
15-16, er <eklerde 19-20 yaşların
da tamam olur. Yani kızlar ımız 

16-17 yaşl.ırm cıa, erkekler 19-20 
yaşl ı:ırmda e' nebilirler. 

Bu çağda evlenmenin birçok 
faydaları vardır: 

1 - Kı:r.da gebe kalma, do
furma, em.,irme kabiliyeti inkişaf 
etmiştir. 

2 - Bu yaştn tenasül uzuvları 
inkişaf etmiş ve bedeni neşvü 
nema da tamam olmuştur. iki 
tarafın da mukarenet ihtiyacı 
başlamıştır. Gayri meşru yollarda 
tehlikeli maceralar geçirecekleri
ne, evlenip bu ihtiyacı tabii su
rette tatmin etmeleri müreccahtır. 

Fakat zar.ıanımızda bu çağ
daki izdivaçlar köylü ve amele 
ıınıfına inhisar etmiş gibidir. 
Münevver sınıf için, içtimai ve 
ikbsadi birçok sebeplerle bil 
yaşta evlenmek hemen de imkan
sız. bir hal almıştır. Çünkü renç
lerin çoğu bu yaşta ancak liseyi 
ikmal e m 1 r Jir. I u ılar ili tah
sil ıörmek istemeseler bile, "eli 
ekmek tutabilme" leri ve iktısa
den bir ev idare edebilecek bir 
hale gelebilmeleri için daha bir
kaç sene beklemiye ihtiyaç var-
dır. 

Bu esnada da askerlik gelir. 
Bu yüzden evlenme bir iki sene 
daha geriye aider. Binaenaleyh 
tahsil rörmüş ıençler ekseriyetle 
23-25 l aşından evvel evlenemez
ler. 

Ali tahsil görmP.k istiyen 
gender iı1e ?6- 30 yaşlarında sn
cak evlenebilirler. 

Şu halde münevver 1rençlerin 
izdivaç yatını 28 olarak kabul 
etmek liı.ım gelir. 

Pek ıenç evlenen erkeklerin 
dimağları, henüz mühim mesele
ler için hazırlanmamıştır. Kifi 
derecede mes'uliyeti müdrik de· 
tildirler. 

Binaenaleyh renç kızların da· 
ima yirmi bet yatmdan sonraki 
gençleri tercih etmeleri tayanı 

tavsiyedir." 

* Torbalıda M. Y. : 
lık fırsatta aşkınızı itiraf edi

niz. Hüsnü kabul aörecej'iniz.e 
fÜphe yoktur. 

* lzmirde Ahmet Reşat B.: 
Hakkınızda kafi derecede ma

lumat sahibi olmadıkça nasıl bi:
kızla evlenmeniz lizımaelditinl 
tayin etmek mümkün detildir. 

* l stanbul<la A. A. A. BP.y: 
Siz melaikelerle evleneceğinizi 

zannediyorsunuz. Okadar hayal-

Karilerimiıulea altlıiımıı. aşk n1ck• 
tuplıınnı aırHlll'l ne9reııUyonu. Bu ali• 
tunda herrtln bir mektup neşredilecek 
ve haftada bir defa Gençlik ve Ha• 
nımteyse aa.yfaaında bet on mektup 
birden neşr•lunauktır. Çıkan mektup 
aahiplt:-rl idarehanemi1e uğnyarak 
milkflfallarını alabili rler. .. 

Papatya 
Bilmem sana verilen bu 

ismi nekadnr bcyeniyorum. 
Sırma bukleli saçların, yeşil 
gözlerin ve sonra nazla bir 
papatya sakı gibi kıvrılan 
belin ve öksüz bir çot.-uğa 

benziyen mahzun tavrınla seni 
nasıl altın papatyalara benzet
miye} im. Lakin öksüz dediği
me kızmıyacaksm, degiJ mi? 
Çünkü bunu sen istivorsun, 
benim öksüz kaibimın tercü· 
mana sensin, sen, altın papat
yaludan daha zarif, daha 
şensın ..• 

O gün 
sakladıiı 
sında da 
lem iştim. 
mi? ... 

yeşil yapraklann 
sarı papatyalar ara
sana bunları söy· 
Hatırlıyorsun, değil 

Aradan beı gün geçtiği 
halde bili görünmedin, yoksa 
o sihirbaz gözlerin gene pa
patyanın sevgilisine bir sür
priz mi hazırlıyor 1 

Papatya, seni seviyorum, 
çok seviyorum, eminim ki sen 
de beni seviyorsun. Bizi bir
birimizden hiçbir şey ayıramaz, 
diyorum. Hatta ölüm bile. 
Yok... papatyam, sana ölüm
den bahsetmek istemiyorum, 
senin şeffaf tenini kara top-
raklar arasında saklanmış gör
mek, hayır, ölüm bizden uzak-
la,ıın, ıiyah çarşafile bizi 
sarmasın .. 

Cuma pnü gene her za· 
manki gibi elimde sen, kal-
bimde sen, kırlarda seni bek
liyorum. Beni üzme, çabuk gel, 
papatyacığım, çabuk ~el... 

/. /. z. 

- ~ 

~7 
cısınız. ve daima hayalinizde 
ya,atbtınız ku:.ları •eviyorsunuz. 
Siz nazik, baHas, zarif bir kız 
bulmak, onu kukla ~bi büyütüp 
aevm•k iatiyoHunuz. Fakat bu 
kadını bulamıyacakaınız. Biraz 
kara toprata ininiıı ve yer yü
zündeki kızlara bakınız. Zaten 
bir &oltan ve bir melaikeyi siz de 
besliyemezsiniz. 

Hanımtegze 
"-...., Hıfzı Şefik 
~~~,*~r,~~~~~~~~.m~!!l!!'!!!"'!~~~~~~~!!!!!!!!'!!!!'9!!!'!!!!!!!!!!~!!!!!!!1!!!!1!!!!!!!~~~!!!!!1!!!!~~~~~~!!!9'!!1!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ll
~nıEelf,.uikoinlıız No. 12 1 Ah!. Şimdi herşeyi anlıyor- ı ~ülüşle güldü ve horozun ikin· ı ikinci bir defa daha ölmüştür. nm müthiş heyecanlan isabını 

" - Biz bu itilif ile bir şey 
kaybetmedik. Yakında inikat 
edecek ikinci konferansa işti
rak hakkını temin ettik. Ora-

v du. Ona tuzak kurmuşlardı. cı ötüşünü bekledi. Yeminine - Tembel horozun Allah mahvetmişti. 

S Al OSU H O Rll A 61 Eski vahşi Kantervil batnşı göre bu iki ötüşte harekete belasını versin ! diye ho- En küçük bir çıtırdı ile 
gözlerini doldurdu. Dişsiz ağ- 1 geçecekti. Fakat horoz her murdandı. Yazık ki gün yerinden fırlıyordu. Beş ay 

ı.o z.ını sıktı. Ve kemikli eLni hava· nede.nse bir daha ötmüyordu. d d t k 

O
",.. Etı_t""'.. N h t ,J• b - oğ u ve ar ı yaşamıya arka üstü yattı ve yalnız ebedi 
~'- rı MÜTERCİMi: ya kaldırarak kurunu vustanan 1 ayet saa yenı uçuga 

ICQr T 7 l Mı , C / dog-ru b. h. t · · k muktedir .değilim. Yoksa mel- diicüncesi olan kan lekesini ... vay t es ut emi pitoresk frazeolo1·isi ile yemin etti: ır ızme çının aya y ~ l~lcoca h _ Şantekler borusunu iki ses~eri onu bu mntbiş ve un hayvanı gırtlağından yaka- yenilemek için dışan çıktı. 
~.~... ortlaktan elinde kunç kelimeleri okudu: d f ""fi d·-· [*] .. 1•• hazm gece bekçilig-inden kur- lar ve geberirken bile olsa be- Gerçi Otis ailesi lekeyi temiz· 
t....~-ıt -. Yatak .. e a u e ıgı zaman o um t r .. .. .. k d · · ı ~ di haıtag k ortOsü ve bir ~ "' sessiz ayaklarile bu eve girsin! ~ ~ı. B~şı one duşuk, kızgın, nim için iki defa ötmesini öğ- lem ekte bu a n tatiz o ma-

biııe d ıbalmışb. Ayakla· OTIS HORTLAXI B . . h ü b'n' . bıtık bır halde boşa çıkan retirdim. Kıymetli ve oymalı saydı, o da buna ehemmiyet 

Sd e Of bı"r ı t b u yemmı en z ı rmış· ht 1 1 h . t . kt" G'" .. l k' ı. 8 epe yu· . k' . d k' k"' 
1
.. 1 • a mı, payına o an aysıye b. l. hd . . . . d" k . vermıyecc ı. oruyorc u ı 

tini u acayip tahavvülnn YEGANE VE HAKiKi tı 1 ~ı~~r 8 1 oy u ev erm· ve şerefini düşünerek odasına ır a an ıçme gır 1 ve a - bunlaı gayet aşağı seviyede 
, ~latınaktan iciz bir ORljlNAL BALGAM den bı~ın~~ kırmızı damından çekildi. Orada en eski şövalye tam geç vakte kadar orada · insanlardır ve bir ev hortlağı 

\.: lçınde L-· b ,.,. klitl . d k horoz ottu. k' 1 k t d .. d'" k' uzandı. t k '• )ere dn. va.Atı ir me- ı a 11rın en sa ınınız. Hortlak ağır ve acı bir ıtap arım arış ır ı, gor u ı ..,. nan semboliK ıy metini takc!ir 
~ • -,en llvhayı kapb. Diğerleri sahtedir. bir şövalye böyle yemin ettiği 

1 
Hortlak kendisini çok zayıf ve · etm<.kten çok nıaktırlar. 

rdualıtuıcla fU kor- ,_. l*J ., Şantekler " 1• horon kutedl• 1 zaman ( Şantekler ) daima yorgun hissediyordu. Son hafta· ( Arkası var ) 
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Dereceleri Nelerdir? Masonların 

Darbenin Manası 

Üç 
Nasıl izah Edilir?ı 

Iıf üptediler Daima Üç Yaşındadır! 

e.---------------------------~-----20 ----·-------------------------------
(Buradaki ilk harf 1 harfidir.] 

S - Bunun manası nedir? 
C - Sebat ve mukavemet. 
S - Bana mürur kelimesini 

aöyler misiniz? 
C - · T. (Bunun manası 

yukarda verilmiştir) 
S - Bunun manası nedir, 

•e niçin bu kelime seçilmiştir? 
C - Masonlar 3 rakama

oa mukaddes nazarile bakar
lar. Çiınkü mUsclles, ulO.hiye
tin alimetidir. 

S - Niçin Mason oldunuz? 
C - Çünkü karanlıkta kal

mıştım, nur ve z.iyaya kaVUfmak 
latcdim. · 

S - Ne halde buraya ge
tirildiniz? 

C - Ne çıplak. ne de gi· 
yinmiş bir halde. Üzerimde 
nekadar maden varsa hepsi 
alındı. Bana insanların vahşi 
hali hatırlatıldı. 

S - Nerede Masonluğa ka· 
bul edildiniz? 

C - Adil ve mükemmel bir 
mahfilde. 

S - Bir . mahfilin idil ve 
mükemmel olması için ne 
lazımdır? 

C - 3 onu idare eder, 5 
onu teşkil eder ve 7 onu idil 
ve mükemmel yapar. (ilerde 
bu rakamların manası anla
tılacaktır.) 

S - Mahfile nasıl sokul
dunuz? 

C - Üç darbe ile. Bu 
darbelerin birincisi isteyiniz; 
ikincisi arayınız bulacaksınız; 
üçüncüsü vurunuz açılacaktır, 
demektir. 

S - Mahfile girdikten sonra 
gCSrdükleriniz hakkındaki dil· 
ıündiiklerinizi söyler misiniz ? 

C - Gözüme bir bağ bağ• 
lamışlardı. Bu, karanlığı ve 
nur ihtiyacını temsil ediyordu. 
Sağ ayağıma bir terlik verdi
ler. Bu, hürmet alimeti idi. 
Çünkü Musaya gaipten gelen 
bir ses " pabuçlarını çıkar, 
gireceğin yer mukaddestir " 
demişti. Sol kol ve bacağım 
çıplakb. Bu, kolumu bu mü
esseseye, ve kalbimi birader
lerime verdiğime alametti. Çıp
lak gögsüme, konan perger 
ucu, mazıde selametle yapıl· 
mıyan hareketleri hahrlatmak 
ve şimden sonra dürüst olmayı 
ihtar etmek içindi. PerS?"erin 
bir ucu kalbe saplıdır. Öteki 
ucu istenildiği kadar açılır. 

Bu da Masonluğun derece-
lerini gösterir. Üç. darbenin 
iki seri darbesi Masonların 
gayretini, üçüne~ darbe seba
tını gösterir. Üç adım, her 

. 
defasında bir ıaviyei kaime 1 gösterir. Sey~batin üç olması
yapar. Bu da dürüstiye ali- nın sebebi bu ilimlerin :üç 
mettir. Üç seyahat, eski filo-! mem.lekette bulunmasına ali· 

• mcttır. Bu memleketler: lran, 
zoflann ycnı malumat elde Fenike ve Mısırdır. 
etmek için geçtikleri devreleri (Arkuı nı) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatin ·zi Sögliyelim ..• __________________ ._. ______________________________ ... .,, 

Tablatlalsl a•lamak •• reenalalı.de• 
buııuı latklW ettirmek .. terH~ itli• 

bir fotoiraf rladulab.. Fakat bu raba 
tablt bir posda çekllmlf elauu. Taki 

mütehaHıaımı• pulaıa.aa n mGtal .. 
hatuıaa dlifmoala. 

• 
ReaimlerlDdee tablatlerial ıp.mn 

için blu r,..alm r!ader- karll•rlmls 

bakluada a&tebu11&1ausua eauplatam 

•t•fıda olıwJUDua ı 

• 
Niyazi &g: Mtıdakkik ve 

durendiştir. iş
lerini intizam 
ve selametle 
başarmak ister. 
Kendini aay
dırmaktan ve 
göstermekten. 
hürmet ettir
mekten hazze
der. Muamele-
sinde milşklil
pesent değildir. 
Müteşebbistir, önayak olur, 
müşkülat karşısında becerik
lidir. 

* M. R~cai neg: Samimt ve 
· ·mahcuptur. Ken-

dini gösterecek 
hareketler dea 
tevakki eder. 
Muamelesinde 
müş idil pe aent 

değildir. K... 
men ihmalcidir. 

Y arabcı bir kud· 
r"'ti yoktur, uy
sallık gösterir, 

.;\)mertliği, intizamı ever. 
,.. 

Zeki Beg: Acul Ye mllte
şebbistir. Ça
buk söyler, 
men f e at leri ni 
müdriktir. Ha-

vaiyatla iştigal 
etmez. mes'• 
uliyetten kor
l'ar, müteces• 

sistir. Tehlike
li şeylere ka
rışmaktan içt 
nap eder. Çabuk kızar, fakat 
darılmaz, kendini göstermek 
ister, inadı, münakaşayı 
sever. 

Cemil kg : 
qg6zardar. ha· 
yabnı kazao
malıı hususun
da pgin ve 
faaldir. Muha· 
tabına hulul et· 
meaini Ye ken
disini sevdir- ' 
mcıinl bilir, 

muamelesi na· ' 

Mütqehl,i. ve 

zikinedir. Ça· 
buk ahbap olur. Meofeatleri , 
ihmal etmez. Şakayı. muzipliği 
sever. 

• Kirkor e/endi: Şakac1 ve 
alaycıdır. Gc· 
çim hususunoa 
müşkülpese n t 
değildir. Ç a
buk ahbap 
olur. Kararlan 

seri ve roüte
havvildir. Çok 
söyler, iknaa 

çaJ~ır. Menfe
atlerini 11.ıiid· 
riktir. Hayatını · takyit etmez, 
daha ziyade tc&adüf c ve zllhu· 
rata tibi olur. Çalışkanlııjllc 
muhatabını memnun eder. 
Elinden İf gelir. 

* Tevfik Ci
hat Ug: Zeki 
va ablıindır. 
intizam ku· 
yudatına ria· 
yet etmez. 
Zeklıını fay

dalı ıeylere 

hasretmesi te· 

ııenni olunur. 

Tarihi Tefrika No. 66 Yazan: A. 
Hünkl.r tahta çıkbğı zaman as
kere cülGı bahfiti verilirdi. 

OLUÇ ALI REiS 
Sadrazam Sokollu Mehmet 

Paşa bunu yeni padişaha 
bildirince etrafındaki dölka vuklar 
derhal ileri ahlmıılar ve fesada 
başlamışlardı. Bunlar şöyle dl· 
yorlardı: Kılıç Ali Paşanın Habralan 

Fakat fıtanbu1a gelir gelmez 
Uk Öğrendiğimiz şey Kanuni Sü
leymanın ölümn idi. Kanuni Sü
leyman adam ıeçmek, vazifeleri 
ehline ve erbabına vermek huıu• 
ıunda yamu bir meharete sa
hipti. 

Halbuki Kanuni ıeferden dlS· 
aerken ölmilf, tahtını ve tacını 
otlu Sarı Selime bıralcmııtı. 
Fakat San Sultaa S.llmle, babuı 

Kanuni arasında dağlar ve uçu· 
rumlar vardı. Sultan Selim bütü 
gecelerlnl ve gündü:ıierinl gilzel 
kadınlar arasında geçiriyor, billQr 
4arap bardaj'ı ağ"ıından ek.ik 
olmuyordu. 

Biz Akdenizden döndüğümilz 
zaman yeni Hünklrın ordu ba· 
tında lstanbula ı-elmekto oldutu· 
nu itittlk. 

O uman btı Adet vardı: Y ea1 

- Hazinede darlık var. O adet 
eskidendi. Şimdi şevkctlimiı kuv· 
vetlidlr. Kul tayfaıına para veril
memek ıcrektir. 

Yeni hünkir, eski ve teı:rübeli 
sadrazamı dinliyeceği yerde etra• 
fındaki dalkavukların ıCizüne 
uydutu için askere bahtif veril· 
memesini forman edince it çıt· 
rından çıkta ve ycniçoriler kazaD 
kaldırarak iıyan ettiler. 

Yeniçeriler avaı awaz batarı• 

lstanbul 21 Mart 1931 
- Kapanan fiatlar -
NUKU'f 

faterlln ıcm,-
Dolar Amertkn 212,-
20 frank Franaıs 168,-
20 Liret ltalyaıa 224.-
20 Frank Belçika ııa,-
20 Drahmi Yunaa ss,:ıs 

20 Frank faviçro 825,-
20 Leva euı,., 81,-
1 Florfıı Felemenk 85,-

20 Koron Çekoılonk 121,-
1 Şilin AYU.1tıarya 81,-
t Rny~marlc AlmanJa 51,-
1 Zdotl IAhlataa 24.-

20 Ley Roman7a ' 25,25 
20 Dtaar Yupalawya 7~ 
1 Çenoaeç Scwyet . r-

KAMBİYO 
l..eftdra 1 l.t.ua ..,.. 109-
NDy. 1 Tllrk Urua dehıt t.47 21-
Par18 t 1llrk Uraa Frank 12 5 75 
MUbe t • • Liret ,_ .. 5 

8rGksel t • • Betsa s-.1s 
°'""'" t • • Fruk t 45,25 
Sofya 1 • • 

.._. u-
Aaeat.damlT •• Flerla 111,6~ 
llaclrit 1 Tiir .... Pezta 4.44,-
BerHa 1 • • ...... '"" v.,.. .. ı • • Zeloti 4-24 
B8lu.t • Ley ..... ,,,,. 
Rus a 1 ÇeıTOne 1 k ıoas-

Tiyatro Ve Sinemalar 1 

DARÜLBEDA Y1 TEMSİLLER 
eu ;~a;.. Nal ISTAftBUL BREDIYESf 

~~~~~~~ ~~ ~ ~~ 
Yazan ı Fraoç 1 
Terc!:!

0

8:den ı 11J1 
A. Gazanfer B. 

Jl llllJJ 
ve 

APTAL 
Yaıı:anı Pirandello, Terceme •den ı 

M. Fuat Bey. 
ALKAZAR - Günah çocufu 
ALEMDAR - fmpratorun '7ue.rl 
AS R l - Şıfak 
AR flSTIK - 11ayatı Lıa 
ETUVAL - Asri baba 
ELHA.MltA - Monte Karlo 
EKLER - Yunan tiyatro trupıı 
FRANSIZ - Münilr Nurettin \onıcrl 
GLO~Y A - Kadu 
M A J 1 K - Müddeiumumi Hallera 
M E L K K - itham edi1orum 
~~iLLET T. - Natlt 8. 
MİLLi - Bedavacılar Şahı 
FERAH- Varyete,ıo kıeımlılı bllyllk filin• 
OPERA - Aıtero 
SÔREYY A - ( Kadık8y) 
ŞIK - Atk Resmi Ce~dL 
Hu.AL - lmpentorun Yaveri 
( H.\LR OektldarJ - Aafa~t (mi.iıne .. nı 

Beti Arnnn) 

Hazırlanınız!!! 

DON YANIN 
SONU 
yaklaşıyor .••. 

j Darülbedayide 1 

: 23 mart pazartesi 21,30 ta 'ı 
Tamburi Refik B. 
KONSERİ 

yorlardu 
- Adete riayet edllmedil Ey 

vezirler, bizim bahşişimiz ne oldu? 
Bu işJcr olup biterken Piyale 

paşa ile ben ,o.alkalı çiftliğine 
yeni padişahı karşılamıya gitmiş· 
tik. Buradaki asker de isyan 
etmişti. Kendilerine cüh1s bahşişi 
verilmediği için kıyamet koparı· 
yorlardı. Alay çavuşları bu serkeş 
güruhu yola getirmek için çok 
u~raşıyorlar, fakat fayda ctmi· 
yordu. 

Padişahı lstanbula getiren alay 
kale kapılarından geçmiş, ilerli
yordu. Fakat tam Şehzade camii· 
nin önüne gelindiği zaman yeni· 
çeriler bapmıya batladılar: 

- Dur haaa it.. Dur haaa il .• 
Bir ucu Edirockapıaına daya• 

Sinemalar 

BugUndea itibaren dl 
Şehzadebaşında Ayasofya 

H İ L A L ALEMD~ 
sinemalarıuda birden rnevsımm en kuvvetli ~· 

muhteşem sesli, sözlü ue sarkllı filfJll 

.-iMP ERATOHUN YAVEHi 
Franuıua Napoleon devrine alt pek zeı IİD dekorlar içinde cere'I" 
bu muhtqem phe•erla heyeti tem•lllye.I bAfında l..tanbul 

mahbuba ıeaç H dehakll' artlat 

RAMON NOVARO 
d•al nn'atklraaeabae Umlmdea sUzeJ tenor Hal ile rubnfva• 

e3yllyecektir. hAnten ı GlllünçliJ Komik 

RUDY VALLEE 
Bir DON JUAN veya bir KAZAN OVA değildir. 
tüzel prkılarile milyonlarca kadının kalplerini k 

urıtın bir gençtir. 

Pek yakında O P E R A sinemasın 

SERSERİ Aışg 
filminde göreceksiniz 

,.. -. _L~- _· .. 

C E C I L B. de M 1 L L E'in •arihi şahe~ 

HAYATI İSA 
ffiAinRgl'rSŞ f rKffa~Sui NaE MekA iı 
her seansta tehacüm eden halkı reddetmek mecburiY# 

kalmaktadır. Telefon Beyoğlu 2851 

~'· ~!:!!!!!!!!!::::=::: 

MAXUDİAN - jEANINE GUISE - ROGER TRE p 
ve Viyana operasından meşhur tenor S C H M J 

~iR ttAFTALiK edSAAot:1 
(VENEDIK GECELERi) 

itimi, 1ılıı:lcri JEAN .KfEPURA tarafından temıll edilaılt uoutulınd C 
BELDE ftlmlnden daha ıtbel blr muılkl1 Afk Ye ılizellik 

gctllrerek •isi mest edecektir. 

Mağazanızın Camekanlarmı iyi Tenvir Ediniı 

• 
zıya halkı ve müşteriyi celbeder • 

SA Ti E 

nan alay durmuştu. Bir adım bile 
ilerlemiyordu. Tabii alayın arka· 
ıında gelen yeni hünkir da dur
muş, bekJiyordu. 

V e:r.irlerden biri yeniçerilere 
ıorduı 

- Bre no oldu, ne duru11unuz 
böyle?. 

Yeniçeriler hep birden cevap 

\'erdiler: 
- Önümüze ot arabası dev

rilmif, yolu kapamıfl. 
Vaziyet anlatılmıştı. Yeniçeriler 

cülus bahşiıi almayınca bir adım 
bilo atmıyacaklarını anlatmak 
istiyorlardı. 

Zamanın vezirlerinden Pertev 
Pata derhal abnı ileri ıürerek 

öndeki yenlçerilue yalvardı: 
- Yetitlut1111 hu hareketinlı 
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BA.N DAL O AS 1 · 11111 

l\onıiteciler Hiçbir 
dan Kaçıp 

• iz Bırakma-

IJlleltJa Jlalajrutl., 
li~ Ripı ile ınce9i Sofi 
.... da IDUDtazam pasaportlan 
'tff~ J(orj. ile Robinde, mftte
hıa Hri.tofor ftııikailyan} ın 
ha.~u kullanıyordu. Bu 
ille rt ta muntazamc:IJ. Giim-

Gitmişlerdi •• 
-105-

Marko, teesıllfle MSztıne de
ftlD etti: 

-Yaı.ıl, ben de g6remedim. 
Saat on birde arabaya bin
mişler. Çıkıp gitmişler.. Aca
ba madam Muradoviçle bir 
hesaplan var cıidi? .• Tabii ma-

Yazan: Ziga Şakir 
dam benden 10racaktar. 

Joris, omuılarını lilkerek 
tekrar cevap yerdi: 

- Zannetmiyorum. Hem, 
benim bildiğime göre tekrar 
avdet edecekler •• 

Arkaıı •u 

Türk Ocakları Etrafında 

TOMBALA 
Müsabakamız 

DON 
ÇEKiLEN 
NUMARALA• 

84 l; 

46 
1 

# 

MUaabakamıu ha saman 

lll\laıQ~ua!eneıi ve pasaport 
~ eti tabii olarak cereyan 
~~ aonra, firariler kendi
~ oınpartiman içinde bul-

'tfea al laman, lcn.İf bir 
l\ dılar. . 
~ 01bPartimanda kendilerin-
)t:_; btfka iki" t,:_• d-L __ .;ı ......, ih . n.ql 1Wa Yanıl. 

Evvelce Yazılan Ra- 1:.--.. t"·_"_ edc-blll··_•nlt._ 

poru Neşrediyoruz Tombala Ilı., ti yar ve sağır bir" F ran-
)'fla rb~beaı, diğeri de orta 
~ ır Türk.. Fırariler, me
~teskin edebilecek ar
~ tesadüf edeceklerini 
~ ede~ken bu nmitlerinin 

t:ktaiUU gördiller. 
~ eli: O mübarek (Allah 
~lal) llnı haline <We bilifaaıla 
~- lrafuma bakılırsa, 
~ (Yıldız) da; burnunun 
~bile atılan bombadan 
b;hti olamıyacağı afilmrdı. 
~ Tllrkuı. V c bundan ha
~ llnıaya kalkışmak, çok 

eli olabilirdi. 
~ l>iııaen, hepsi de blp
~Zt11 endişe ve merakın 
'-f~ İçinde, dalgın ve mll
'ttiıt:t. yolculuklarına devam 

(P-llib ~ e) ye muvualat ettik-
~lllan, daha bili, arka
'- h bıraktıklan kanlı izin 
~kilde olduğunu bilmiyor-
~d Uıun bir tren yolcu
""'1 lll ziyade manevi yor
~\lktan bitap bir halde
L ~ E.traflan, izahat istiyen 
~,. 
" cı arkadaşlarla aanlma-
~ ~v~ı, biraz istirahat et-
~ d t:yorlardı. Zaten istese
~ e, ne ıöyliyecekl erdi? Bom-
~•Uaınış, fakat netice 

p lllaınıştı. 
to11~t tren rılibe istas
~.. vasıl olduğu zaman Sr kuş) u kal'Şllannda 
~ k • . An ton, Ermeni ih
~ 0 tnitesinin Filibe cıer-

teiai idi. 

~lııııda ~an Jorls; hiç 
~ ~-~Opbelendirmemek için 
'1>~ ~ki gibi geç vakit 
' lllk'111a avdet ettiği za

' ~ faın ezam okunmak 
~~ dl aparbmal'a muttasıl 
t~tk 'ktı~tık evin 6nünden 
~ bir tn Pencerelere baktı. 
L ~p •es, ne bir ıiya vardı. 
""~"l ~mana gireceği zaman 
•o, ~ S?koya rasgeldi. Mar-
~·~Canla ona bugünkü 
itle Q)&k& bahsetti. Jor:S, bu 
~1 t 31 pekaz olan bir 
~ iıt.ı:vn takınarak Marko
l 'Ilı ~'Yrı :x bir halde dinledi. 
~ c. ıac:ık·e.n zamnn Mar
~ :._ batka bir havadis 

&ı'_ D 
.. ~'el~ Oatlannızın bugiin git-
\! ?.. lıaueriniz .... değil 

Jolia, 

~...... ~ hafifçe aara1ldı: 
«=-Vef. di 

~ ı. __ " ye cevap Yerdi. 
'~~ gllndllr gitmek iati-

)r.~rn ~ı a ,..._ ı.._ , ~ydı, onlan 

Halk evi bir fehre ve köye 
göre ayrı teşkilAt ve icraata 
sahip olmalıdır. Her ıebir 
kendi heyeti umumiyesının 

intibabilc bir heyeti idareyi 
mevkii icraya getirmeli, heyeti 
idare 11hbi ve içtimai icraabnı 
mevkii fıle çıkarmak için mn
tehauıalarclan müteşekkil encü
menler intihap etmelidir. En
cümenler heyeti idare gibi 
daimi içtima Te icraata tlbi 
tutulmalı, fak at vazif aini İf• 
etmiyen encümenleri değiştir
mek heyeti idarenin aallhiye
ti dahilinde olmabdır. Her 
endlmen bir aybk lcraabnı 

heyeti idareye bir raporla 
bildirmelidir. Ocak alyinl bli
tOn memlekete dağıtmak için, 
bulunduğu şehir dahilinde 
muhtelif ,uheler açımya gayret 
etmelidir. Bu suretle bir tehir 
ocağı balk1n ııbhi, terbiyevi, 
harsf, içtimai, iktısadi ihtiyaç
larına cevap verecek demokra
tik bir müessese olabilir. 

Hülasa, halk evi, halkın bü
tün ihtiyaçlarına cevap ·veren 
bir müessesedir. Ocak bu tek
le inkılap edince mesaısını 
ona göre tanzim etmek ve 
teşkilit yapmak mecburiyetin
dedir. Bir ocağın bütiin bu 
faaliyetleri birden tatbik _et
mesi lazım değildir. Her ocak 
mahalli ihtiyacına göre lüzum 
gördüğll teşkilib yapmakla 
iktifa edebilir. 

Harsi Faaliyet 
Yalnız hars merkezi olmak 

fü:ere düşünUlecck bir ocak 
için (büyük Türklüğün) faali
yet mevzuunu, büynk Türk 
alemini tanımak ve bütün 
Tilrk ileminde lisant, edebi, 
fikri •ahdetin busutinG temin 
eylemekte bu faaliyet gaye
sini teşkil eder. TUrkiyenin 
diğer Türklerin teşkil eyledi
ği idil içersinde (Nüve) vazi· 
feaini JÖrecek milnim bir 
cüıll olduğunu biran unut
mamalıdır. Henüz i.stikliline 
nail olamamıı Türk kütleleri
ni intibaha davet edecPk me
saide bulunmak harı merkezi 
olacak bir ocak için ilk iştir. 
Bu mahiyette r cağın fikri 
mesaiye daha çok eh :mmiyet 
vermesi Tük tarih, lisan ve 
eciebiyahna ait tetkiklerde 
bwunı:ıası icapeder. 

içtimai Faaliyet 
Ocaklar gere't köyde, gerek 

, ehlrde içtimai tetkikler ;a~ar• 
~ aiderok { 

&!mm.lı~ Muhtelif beyeUerin her 
ne raporJanhi, istatistikle-

rioi tetkik eder. Bir sene 
zarfında ocaklann laaliyetle
rinin istatistiklerini, faaliyetle
rini toplar. Cemaatin içtimai 
şuurunu inkiıaf ettirmek için 
içtimalar, neşriyat, konferaaalar 
tertip eder. 

Memleketin içtima1 maele
lerini toplayıp mbakqa eder, 
memlekette içtimai cereyanlar 
uyaamuma •• içtimai hasta
hldann yafi veya pfi tedavi-
aine karar ttrir Ye icraata 
geçer. Halkm aeYİJesİDi J&k .. 
seltmek için gece dersleri 
açar, kahvehanelerde Te uir 
içtima yerlerinde köylüye, 
konferanslar ve eğlenceler ile 
demokrasi terbiyesi vermiye 
çalışır. 

Sıhhi faaliyet, aıbhiye heye
ti, iktısadi faaliyet, iktısat 
heyeti tarafmdan meydana ge
tirildiği gibi aynca mtbamere 
veaair heyetleri de olmahdır 

MÜSAMERE HEYE11 -
Ocak azalanna ve umuma 
zaman zaman müsamereler, 
konscr1er tertip eder ve oca· 
ğa iane toplamak için te.şkiiit 
yapar. 
TENVİR HEYETi - Ocak 

herşeyden evvel bir mefkUre 
merkezidir. Bugün benUz da· 
ha başlangıcında olduğumuz 
bir inkılap peşindeyiz. Halk 
ve batta münevverler daha 
demokrasiyi anlamış ve haz· 
metmiş değildir. Tenvir heyeti 
halka muhtelif zeminler tı.ıe
rinde terbiyevi konferallllar, 
gece denleri açıp avama 
Türkçe Yesair denler verir; 
büllsa halkın seviyei içtimai
ye ve ilmiycsini l n ·,scltecek 
vesaite mtıracaat eder. 

NEŞRIY AT HEYETi -
Muhtelif encOmenlerin neş

rine lüzum gördüğü r~saleleri 
tap ve nqretmek vazifesile 
mllkellcftir. 

SERGi HEYETi - Muh
telif enc6menlerin tertip ede· 
ceği sergileri filen takip, tertip 
11e tanzim ile muvazzaftır. 

Anadoluda Ocak 
Ocaklann Anadolunun muh· 

telif yerinde tubeleri bulun· 
ması, faaliyetinin bulunduğu 
muhitin ibtiyaçlanna göre de
ğişmesi icap eder. Bir kasaba 
ve köy ocağının har21la uğraş
maktan ziyade köylünün ihti· 
yacile uğraşması ocağın daha 
hayati ve faydalı bir müessese 
olmasım intaç eder. Bu sebep
le kasaba ocaldannm zirai 
tqkilit yapma•ı. muhitinin ib-

Müsabakaya Heı 
Zaman Girilebiliı 
Şartlar Basit Ve Müsa
baka Çok Eğlencelidir 

A}'ln 7 •inden itibaren tertip 
ettitnnb tombala müsal>aluunıı. 
denm ediyor. Bu•üae kadar 
çeki en numaralar tunlardan 

(17), (81), (S2), (27), (13), (74)~ 
C41), (62), (St), (21), (7), (78), tn}, 
(22), CSS), (6S), (33), (44), (88), (40), 
"6). (23), (70), (24).. (8), (32) (67), 
(16), (84), (46) dır. 
Müaabakamızda kartı dolan her 

kariimiz mutlaka bir hediye kau• 
nacaktır. Hedlyelerlmia pek ~·li 
ft aaütenevvidir. Bu arada: 

_{J) inciye: Nakten J50 lira n.y• 
1-1'! liralık eşya. 

(2)- ndye ı Bir ıramof on ma· 

~-i. 
(3) ihıcüye: Nakten SO lira. • 
(4) üncüye: Bir radyo makinen 
(S) inciye : Nakten (25) lira 
(6) ncıya: Bir altın ıaat •erileeelr, 

clitulerl de muhtelif kıymetli we 
cazip kadın ve erkeklere mahıus 
etya ve birçok hediyeler alacak· 
ludır. 

,- Cümhuriyet, 
MerkezBankası 
iktısadi hayatın ıslaluada bü
yGk bir amil olacakbr. 
Çünkü: 
1 - Banka paramızın btikra

rını temio edecek. 
2 - Iskonto ve fab ~ 

luın1 aıaltaeaktır. 

Bu bankaya hissedar olmak, 
memlekete bDyük hizmet 
etmek demektir. Aynca 
klrlı bir iş yapmaktır. Ba
gGn yüz lira verip alınacak 
bir hisse senedinin yann 
kaç lirayı bulacağını ıim
diden bilmek mümkün de
ğildir. 

Fakat yüzde alb faizi mu
hakkak bi;melidir. 

Her bankada hiHedar yanla
bllininİ2. 

tiyaçlarına doirudan doğruya 
cevap vermesi milreccahbr. 

Bu sebeple köy ocağında 
bir ziraat mntehasaıaının bu
lunması şartbr. Ziraat müte-
hassısı köylüye istihsalini art
brmak için icap eden ziraat 
usullerini gösterir, fenni hay-
van beslemek, fenni ahır yap
mak, mahsulat ve meyvaları tez
yit etmek, anz olan bastalıkıan 
tedavi etmek, fazla mahsulabn 
fenni bir surette nasıl konser
ve edileceğini öğretmek, bun
lan pazarlara aevketmek hep 
ziraat heyetinin yapacağı iş-

BIKA'YE 
Bu Sütunda Hergün 

Nakiliı Se,..., Bedi 

Hastalık Korkusu 
Ben baatalaktan korkan bir yatakta kalkar Ye dadaklarml 

pir adamlar tanının. Kimi kolonya Ue yıkar. 
eldivensiz ıezmn, meclialerde Zevcaile ayn ayn yatak
bile çıplak elle oturmaktan 1 arda yatarlar • Evlendi
korkar; bir lcoltuğun kenarın- ği giindenberi, bu kadın, 
dan, bir kitap kabmdan, bir eğer kocasına sadık kaldise, 
dost ••cundan ~elecek mik- bir erkek busesi nedir, bilıni
roba karp kendini korumak yor. Kocasının dudaklan wcu
için, elini daima güderiden dunun hiçbir noktaa& liatüne 
yahut lsvcç derisinden mamul konmamıştır. 
bir içinde saklar: Hatta Yeni kanundan ıoııra. bir 
yatakta bile. gün, bu adam, kansına karşı 

Kimi de vardır ki evinde ken- talik davası açtı. Mahkemeye 
eli bardağından başka dünya- gelditi &hı herkes onu hay
oın hiçbir kadehile au içmez, retle 1eyrediyordu. Reisin ih· 
en mükellef yemek davetleri- tanna rağmen hiç oturmadı • 
ni reddeder Ye kendi evinden Hep ayakta ve etrafına hep 
başka yerde ağzına bir lokma korltu ile bakarak, daima sap
birşey sokmaz ; boynu:ıda san ve daima raşeler içinde 
veya ensesinde çıkan büyü- idi. 
cek, fakat ehemmiyetsiz bir Vekili fUnlan söyledi: 
sivilce için doktorJara,rllntken- _ Müekkilimde ipokondrl 
lere, tahlilhanelerc kopnlar Te denilen ~ehim illeti vardır. 
ba aleIAde pembe lekenin kay- K~ndiaini bu talik davasına 
bolacağ g(lne kadar l!yku ikameye ıevkeden sebep, 
uyumıyanlar pek çoktur. bu illetten bqka hiçbir ıey 

Fakat hatalık Yehmine tu- defildir. Refikumdan her su

tulmDt ayle bir adam tamyo- retle m"!mnundur. Bugüne 
rum ki dimyanm bq kıt'uı kadar ondan ay:nlmayı icap 
üzerinde ePDe rutıelmek edecek hiçbir ciddi aebep 
gllçtGr. çıkmamqbr. 

Bll adam lauta dejitdir, 
fakat her an Usta olmak kor- Fakat. hundan iki ay evvel, 
kuaile l'eDli •pundır. Hiçbir Hanımefendi zatürricye yaka· 

alabahk yerde görfinmez, l~ı. O ~n: ~uıiln, mück~· 
tramvaya ye otomobile binmez, lım, zevccaını filen ter.ketmlf"' 
tbtiyaa da olmadıiJ için hiç- tir. Yanma uiramıYor, bundu 
bir i~e çahımaz, biç kimse ı ~nra da y~ına uğramasına 
ile bir metreden daha az me- ımkin ve ihtimal yoktur. 
afe içinde g&nşmez, kimsenin Hanımefendi tifayap oldu. 

elini mkmu, ~imsenin dinden Fakat mtiekkilim daima bas. 
bir cıpra, bir kl1çük ,ey al- tadır. En aaf havada uçan 
mu. Karşısındaki ile konuşur- mikroplann teneffüs tarikile 
ken avcunu daima ağD ns- ciğerlerine girmesinden korkan 
tilnde tutar, aradaki bir met- ve bunun için aapaan gezen 
relik mesafeye rağmen mu- müekkilim, refikası şifayap 
atabının ağzından saçılacak clduktan sonra bile herhangi 

tehlikeli, kliçlik damlalardan bir sirayet tehlikesinden kor
corkar. kuyor. Mückkili.W refikRsile 
Çamqırcıtlan baıka elbise- mü.fterek bir hayata ic-

erine ve çamaşırlarına, biç bar etmek, katli.1e ferman 
1 

imse, karw bile el ısün..mez. çıkarmaktan zerre kad~r farklı 1 
Birisi, gömleğine elini dokun- değildir. \ 
duna bir dalıa onu giymesine Dava Ydrilinin bu mlldafa· 
l:mkln yoldur. Yatakta hep asından Hma muhakeme tehir 
arkam üstl yatar, uyku ara- edildi. Hennz karar bdli değiL 

1 
sında kazara ağu yastığlna Hanımefendilu. Beycfendi
diyene, ateşi 8pm6f gibi du- ler... Siz bikimlcrin yerinde 
duklan yanarak uyanır, sıçrar, olsamı. ? .. 

SahlıkKöşk Avukatlıktan Men 
Erenk&yDnde, istasyona bir latanbul mllddeiumumiliğin--çeyrek mesafede (30) dönlim den: btanbul Barosunun 2 l 1 
arazisi, (1) kuyusu (8) oduı numarasında mukayyet ve 
ile bir köşk ucuz olarak Galatada Ômerabit hanındaki 

aablıktır. 
(Satılık Jd;tk) k&1dlle guetemize yazıhanede avukatlıkla işti-

müracaat aal etmekte iken me:ıkiir 

Tahsı·ıdar la"' zım yazıhaneyi terlrederek Şişlide 
KAhtane caddcsir.de Harman 

istenilen ıeylcr • 
1 - Bonservu 
2 - Teminat 
Anadolu Ajansı illnat 111-

besi mildilrlilğüne müracaat 

Şehı.adebaşı 
FERAH SiNEMASINDA 

Bu gece : Komik Naşit Bey 

aokağındn 25 No. lı haneyi 
ikamctgih göstermiş olan avu·· 
kat Mehmet Nuri B.in Baro inzi
bat mecliaince bir sene mllddetlo 
avukatlıktan men'ine karar ve
rildiği ve işbu kararın ağır 
ceza mahkemesinin 4 - 3 - 931 

tarihli kPran ile de tasdik 
!erdir. edildiği Baron'.111 J.f-;j-931 ta• 

Ocak böyle bir taksimi rib ve 64 numaralı müzekke
imal ile, ve muntazam bir resinde bildirilmif olmakla all-
teşkilit ile hakiki ve müsmir ' k d lüm ol k üz 
b. . b'li ş· d.ki "b" a aranca ma ma ere 
ır ış yapa ı r. ım ı gı ı k yfi t avukatı ka 
1 · t'd t b" kküld e ye ar nunu-ya nıı. ıp ı a ar teşe e 7 i madd • t -~•---

kalı il . k nun ne t.llDe enuuw 
rsa, zaman e m ıraza ilin olunur • 

mahkümdur. 

( 
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büyük mahal'ebicinin üstünde kain 

• 
1 

BUYOK ELBiSE FABRIİ<ASI 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak imal edilmiş 

KOSTÜM ve PARDESOLERİN 
müntahap çeşitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. Hanımlara 
mahsus mantolar, pardcsüler ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vardır. 

Meşhur CHARLES SEM ON L TD. fabrikasının 

2 O O O O adet tık ve her 
renkte gabardin 

PARDESÜLERİ 
gelmiş ve 19 1 /2 liraya aatılmağ-a başlamıştır. TEDIY ATI A 

Tasarruf ve iktısadı 
seveıi vatandaşların 
nazarı dikkatine 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedah kayıt 

.nuamelesi Enıniyet Sandığ'lnda 

Çocuğunu 

İstikbalini 

~Ilı 

Seven Anne, Onun 
Düşünen . Annedir! 

Bir Kumbara Alarak 

Çocuğunuzu Sevindiriniz 

[TÜRKİYE iş BANKASI! 

Üsküdar lstıı.nbul altıncı icra 
daire&indcn: Bir borç.tan dolayı 

mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer Berliye markalı bir 

adet kamyon 24-3-931 tarihine 
müsndif salı günü saat ondan 

on bire kadar Galat11.da perıenabe 
pazannda Arslan hanı karfısında
ki garajda ikinci artırma •urctile 
••blacağmdan talip olanların yev
mi me&kflrde mahallinde hazır 
bulunacak memura mür~caat ey
tıemeler1 ilin oluaur. 

Müdüriyetind'!n : 
f:.fyamn clnil Tahmini miktan Tahmini fiah 

Kllo Kuruş 

Yeni ~ayak parçası 1700 10 
Yeni beyaz kumaş parçası 1400 5 
Hurda işbaşı elbisesi ve muhtelif eşya 2200 4 

Yukarıda tahmini miktar ve fiatları yazılı üç kalem eşya 
25 mart 931 tarihine milsadif çarşamba günü saat 15 te Def
terdarlıkta müteşekkil sabş komisyonunca aleni müzayede su
retile satılacaktır. Eşya ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
Kasımpaşadaki Bahriye Dikimhane Müdüriyetine, talip olanla
rın da yevmi mezk6rda Komisyona mllracaatlan ilin olunur. 

Aydın .. Türk • Cideden 
Bandırma • Karabigadan 
Aaya • Mudanya, Gem· 

likten 
İzmit .. iz mitten 

Feyyaz • "Jandarmadan 
lliç Rus İskenderiyeden 
Kiril·Bulgar· Varna, Burgudan 
Sinaya - Fransız - Nevyorktan 
Karnriıani - Fransız - Batumdan 
Tevere • İtalyan - Triyesteden 
Gastcin-italyan - Varna, Burgaz 

Köstenceden 
Assunzione - ftalyan • Varna .. 

Burgaz - Köstcnceden 
Exton • Amerika - Köaıtenceden 
Exantiya - " Köstenceycn 
Sami .. Türk • Rizcden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Cümhuriyet - Türk • İzmire 
Sakarya ,, • Rizeye 
Tayyar -Türk· Ayvalık, İzmirc 
Marmara " Mudanya, Gem• 

lite 
Kırlan~ç ,. izmitc 
Güzel Bandarma .. Türk • Ban

dırmaya 
Sinaya .. Franaız • Nevyorka 
Karamani - ,, • Pıre Marsil

yaya 
Rccele Karol 1 • Romanya • 

Köstenceye 
Merano • ltalyaıı • Burau. 

K<Satenceye 
Palestina - ftalyan • Triyesteye 

Seyrisefain 
Merkez: acentesi: Galata köpril 
Batı B. 2362 .Şube acentesi: Sir-

keci Milhürdar ude hanı l 2740 

PİRE- ISKENDERİYE 
POSTASI 

(ANKARA) vapuru 24 mart 

Salı 1 O da Galata dan 
kalkarak çarşamba 

sabahı lzmire, perşem
be sabalıı Pireye, cumar
tesi sabahı _ t.kenderiyeye 
kalkacaktır. lakenderiyeden 
pa:ıartcıi 15 te kalkacak çar-

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

TAVİL ZADE VAPURLARI 

Ayvalık - lzmir postası 

Saadet 
vapuru her Pazar· 

tesi 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık 
ve lzmire azimet ve Çar 
eye uiTıyarak avdet edt " 

Yolcu bileti vapurda '
verilir. 

Adres: Yemitte Tavilzade 
birader] er. Telefon: lst. 2210 

Belsoğukluğu 
Ve Firengiye 

Yakalanmamak için 

PROTEJiN 
Dr. Horhoruni 

Dclıoiuklufu ·Frengi ademi iktidar 
tcdavihancal. Bcyoilu Tokatliyan ya· 
nında Mektep aokak 3S TeL. BO. 3152 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt, Frengi, Belsoğukluğu n ade.-nl 

iktidar muayene ve elektrik tedHihaneıL 
Karakö1 Börekçi fırlD1 ıuuıanda No. St 

Mart~ 

'\ 
Niçin 

daima 

NEŞ'ELIVIM? 

B~ dakika evet müthiş surette dişim 
~rıyordu. Muhakkak dün ak~am üşü
müf oıaçaiım. Fakat şimdi tamamen 
seçti. 
Çünkü iki tablet "ASPİRiN •• '21~ 
aldım, Aspirin sizin de ağrılarınızı ve 
slnlrlerlnlz.i böyle çabuk geçire<;eiine 
eminim. 

Şimdiye kadar emsali piyasada ıörülmcmit 

İki Defa Anasonla lnbikten Çekilınit 
FEVKALADE 

RAKI BOMONTİ 
Leuet ve rayihası gayet nefis, terkibi 

fevkalade saf 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kafidir. Her yerde arayınız: ••• 

GALArf A İTHALAT GüM· 
ROGO MÜDÜRLOGONDEN:· 
\det Nevi 
13 s. 
t B. 
ı s. 
1 s. 
6 B. 

Marka 
HFP 
B.C 
J p 
PN 
40-10.1/2 

No. 
Muhtelif 

2 
6905 

57 
Bili 

Kilo Cinsi eşya 
874 Adi boı ıiıc 

38 Yün menaucat 
35 

" " 249 Pam. F odralık 
ls.40 Sarı- Kanmçe 

Missak . 
1 S. S N N li955 43 ipek kurdela Traofl1 

52 F. G G J/52 450• Tor; boya t 
Ambar ve antrepolarda bulunan Jaalida yazılı eıya ı;..a-93 

· tarihinden itibaren 20 giin müddetle bilmüuyede ntılaca~ 
da 1 taliplerin satıı komisyonuna müraca.atlan. 
~~--------~~--~--~-------...;._------~-~ 

ASİPİN - KENAN 
Sıhhiye Vekileti Cclileainin ruhaab rel' 
miyeaile imal edilen bu kompriıııelll 

BAŞ AGRISI, GRiP, NEZL6 

VE SOGUK ALGINLIGINIP' 
en birinci ilAcıdır. 

------~~------------~-----------~ 
İstanbul gümrükleri muhafaza 
müdürlüğünden: 

1 - Muhafaza idaresince açık kırdırma ile 36 beYt; 
kuvvetinde maruf markadan müceddet bir deniz motöril szıll 
alınacaktır. 

14 ti 
2 - Kırdırma 1 Nisan 931 çarşamba günü saat 

muhafaza müdürlüğündedir. 
il" 

3 - isteklelerin fenni ve umumi şarbıameaini alarak 111 

vakkat güvenme tcmimttlarile birlikte belli gün ve sa~tte 
müdüriyette bulunmaları. 

İktısat Vekaletinden: 
Ziraat mücadelesinde kullanılmak üzere pazariıkl~ 

{100,000) yüz bin Hora fişeği ahnacalibr. Fazla ınalfitJJSI 
istiyenlerin şimdiden ve pazarlık için de 2 Nisan :;,) 
Perşembe günü saat 15 te muhammen bedel olan (J9, il 
on dokuz bin lira (}zerinden teminatları ve vesaikleri e 
birlikte mnbayaat -~aatlan ilan olunur· 


