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NJN 

TOf~UA.LA 

HERGÜN N~SROL~NUR " SON POSTA tlalJuo gözOdün Halk bununla goruı. 
SON POSTA Halkan kulatıdır. Halle bununla işitir. 
SON POSTA Hdkı• d l l l dl n Haik bununla a6 ler. 

.Oyunu ~· 

Kupon: 6 

-.......... 2 KiMLER MF.B'US OLACAK?. 
:~~~:LTAERJNNzıLMAATAŞvLAA-- H. Fırkasının Namzetleri Hakkında TEŞKILArı 

KANUNUNUN BiR MAD· 

:--C:K--oE_nıL_DIR__,.. En Küçük Bir T ereşşüh Bile yok .. "--D-Esl_aE_GIŞ_TıR_ILEC-EK__, .• 

ESASiYE ı 

ller Tarafta İntihap Haz:rlıldan Başladı 

Dahiliye Vekaleti İstihzaratta Aza
ltıi Sürat Gösterilmesini Emretti 
~~kara, 7 (H. M.) - Bu 
~ndada memleketin her ta
Eiıc11 ~ intihap hazırlıkları 
ktıeli .aş~amıştır. Dahiliye Ve
'lin .. tstıhzaratta azami ıür
tiğt R~sterilmesini iltizam et-
~~ıhet!e,. _ ~eticenin hatta 
Lit edildtgmden daha kısa 
~~aman içinde alınacağı 
4ıık 1 lllaktadır. 

i"' ara Belediyesi F aaliyettc 
ne ııı/'~kara Belediyesi, dün cu
ı• t~ 0 tnasına rag-men faaliyete o' -\ttek . "h tlf111d ıntı ap haz.ırlıklan et-

', • çalışmıştır Vali • 
"' n Ne~zat bey: 

lcıi .. eledıye meclisi pazar-
dqve.t&tın? fevkalade içtimaa 
tit b edıldi. Bu içtimada tef

i~ ~ eyeti seçilecektir, demiştir. 
let Listesi Belli Değildir 

Başvekil ve Meclis reisi 
tarafından bilineceği aşikardır. 
Buna rağmen muhtelif tahmin
ler devam etmektedir. Bu tah-

.. 

•' 

,. 
•• 

. Anka d 
ıtıuh ra a bir taraftan yeni 
d ap .. 
İi'er ıçın hazırlık yapılırken 

min!er arasında mantıki bir 
düşünceyi bahrlatnlım: 

Listede Asker Ve Memur 
Bulunacak Mı ? ~llll . taraftan bu intihapta 

~ eru1 nı b' . . 
.ıckt d e us olabileceklerı yeni namzet li tesiııde as-
:tl~ a rnuhtelif rivayetler keri erkanımızdan herhangi 
llber etmektedir. Derhal birinin bulunup buluomıyacağı 
~tkq Verelim ki: Dün halk yedi gün sonra anlaşılacaktır. 
~da tııın namzet U.tesi bak- Bunun sebebi şudur: 
"~arıı en kuçnk bir haber bile intihap kanununa göre men-
L~ ~lır. subini .ıakeriyenin, namzetlik-

ltt-icı ancak mfintehibi ıani- lerini va:ıedebilmelcri için 
~ •e il ~·'b 5 nıesinden sonra ve intihap emrinin verilmesinden 
~ b" •ntihabına baılanmasın- itibaren nihayet 10 gün içinde 
t 1. it .. bt"tit. 

8
RUn evvel ne.şredile- istifa etmeleri lazımdır. 

Gtnn t u dakikada listenin intihap emri verileli 3 gün 
'- cferruatile değil, fa'{at olmuştur. Şuhalde yedi güne 
:~Up ~~arı itibarile tesbit kadar askeri erkimmızdan biri 
~. ş ilnıediği bile meçhul- istifa ederse meb'usluğa nam· 
~~llbnilYet edilmiş ise muht~ zet gösterilmesi ihtimali dil· 
'• ın ancak Gazi Hz. ile şünülebilir. 

Bu itibarla listeye ismi ge
çecek namzetler arasında ilk 
olarak mensubini askeriye an
laşılacak demektir. 

Kaymakam, Vali, Belediye 
reisi veya bakim gibi büyük 
memurların listede bulunup 
bulunmıyacakları ise ancak 

liste neşredildiği zaman anla 
şılacaktır. 

Filhakika kanun bu gibi 
memurların sadece kendi mın
takalarmdan intihap edilemi-

yeceklerini şart koşmuş, 
diğer mıntakalar için isti· 
falarma lüzum göstermemiştir. 

Maamafih bugünkü meb'us· 
lar arasında idare işlerinde 
mütehassıs olanlardan başka 
ıekilde istifade edilmesinin 
düşünüldüğü bir dakikada, 
idare memurlarından meb'us 
seçilmesine ihtimal verilemez. 

1 Devamı 3 üncü sayfada ) 

Otfi İdarenin 
Yarısı 

Müddeti Bu Gece 
Hitam 

.. _~i.. . 
~liai ' 6 ( H.M ; - Millet , 
~' ~rfi idare mnddetini 
L_ ~ ~ gün~den itibaren 
~d~ ö temdit etmiıti. Şu 
' &.\ rti idare bu gece 
~ derıı at (24) te hitam bula-

&· ektir. 
Lr~ llııleti 
~ idaı- ce Yarından itibaren 
~ (M eye tabi ıon mıntaka 
~~ nı eneuıen) de dahi seya
ıc_ eye evzu takyidat ve muha-

lltacak rnbevzu sansür uıuln 
li r. 

lrp d" 
~&.hk ıvanına gelince : 

H\_ eıne e 
~~t.ı.:-de • • sasen perşembe 
.~ \re nb ıtibaren raaliyetini 
~ 'tel"()·_ ~Pse mUteallik ola
~, •gı •on kararlan arfi 

llıJntakaaı lnıirl Fahret- Falırettin Pa 

Bu acaktır 
tin Paşanın tasdikine arzet
miştir. 

Fahrettin Paıa şimdi bu 
kararları tetkik ile meşguldür. 

Hapis cezasına duçar olan
lar arasında bu civara mensup 
bulunanlar milddetlerini kısmen 
Manisa vo kısmen de Balı
kesir hapiıanelerinde ıeçire
ceklerdir. 

Tokat Meclisi Açıldı 
Tokat, (H. M.) - Tokat 

umumi meclisi açıldı. Bu mü· 
nasebetle valimiz Ali Rıza B. 
bir nutuk söyledi. Halk, umumi 
meclisin, vilayetin ihtiyaçlarını 

tatmin edeceği ve bir kısım 
yolların bu sene muhakkak 
a tmlaca "1 kanaatindedir. 

ı Milyonluk Emlik 

Hazinenin Zaran 
Kanunun Bir Maddesine 

Mi Uydurulmuştur ? 
Şehrimizdeki misyoner pa

paslannın mektep olarak işgal 
ettikleri emlakin büyük bir 
kısmının hazineye ait olduğu. 
şimdiye kadarki neşriyabmızla 
anlaşılmıştır. 

Misyoner papaslarm şehri
mizde 25 mektepleri vardır. 

Neşriyatımız ait olduğu ma
kamların nnzarı dikkatini ceJ-
betmiş ve bu husustaki mua
melenin tesriine başlanmıştır. 
Bilhassa defterdarlık mese!cyi 
büyük bir. ehemmiyetle takibe 
başlamışbr. İşin uzamamrun 
için aynca papaslarm aleyhine 
hukuk davası açılması muh
temeldir. 

Papaslar bu neşriyatın isa
Hetini tekzip etmiyorlar. Yal
nız, "Biz Fransızız, muhalremeyi 
uzatırız.,, ümidini besliyorlar. 

Sen Benuva bu işi takip 
etmek üzere Mösyö Cara ile 
~ı:.bık beşinci hukuk reisi 

lıleselegi lıükfi:nete haber 
veren Aoakat Hikmet B. 

Avukat Ragıp Beyi tutmuşlar
dır. Bu avukatlarla görüştük 
Onlar da bu işte birçok karı
şık meseleler bulunduğunu 
gizliyemiyorlar. 

Avukat Ragıp Beyin beya· 
natma göre bu mesP-le eşhası 
htikmiye meselesidir. Eşhası 
hükm~ye kanunu ( 329 - 330) 
enesı zarfında eşhas nezdin

deki emlakin intikal muame-
lt!Sini yaphrmıya mesağ veri
yordu. Faknt papaslann zap
tettikleri emlakin intikal mua
melesi o a.cne zarfmda yapıl
rnamıştır. işte asıl mesele bu
radan sakatlık göstermektedir. 

Galatasaray A1ı ? l 
Fenerbahçe Mi? 

20 Martta, bu iki mühim 
kulübümüz arasında yapılacak 
maç hakkında ıporcu kari
lerimiz için bir müsabaka 
bazırlcdık. Şartlarını, müka
fatlarını, hangi suallere cevap 
vermek liizmıgeldiğini 6 ıncı 
sayfamızda okuyunuz. 

Kuponlarımız başladı. 
Üçüncü sayfadan kesiniz. 

Kartlarımızın Dağıtılması Bitti 

Numaraların Çekilme
sine Yarın Başlanacak 
Eksik Kartları Tedarik Etmek rtcr Zaman Kabildir 

f\ı1 ü s a b a k a mı z a T a ş r a I~ ar i 1 erim j z De 
lşıirak Edebilecekl6rd&r. 

Karllerlmlz bugiln yedinci 
sayfamıza dercettiğimiz iki tane 
kartı da kestikleri zaman, elle
rinde birtakım tombala karb 

bulunmuı olncakbr. Şimdi sıra, 
numaraları çekmiye gelmiştir • 
Buna da yarın aabahtan itibaren 
başlanacaktır. 

1 
Müaabakamıza ta,ra karfieri• 

miz de iştirak edebileceklerdir • 
Lütfen yedinci sayfamızda verdi .. 
ğimiz izahatı okuyunuz. 

SON POST A~nın tomba· 
lasındu, elinde l,ulunan l:ortı 
dulan her karı mutla.'ctt 
kazanacaktır. 

~~-----------.. ·----------~~-
BELEDiYE AZASI FERAGATE DAVET EDİLİYOR! 

Lôtfen Aldığınız Tahsis&tı Tenzil Edin.z ! 
Gazi Hz. nin irşatlan üzerine m.:b'us tahsisatının ayda (500) lira• 

dan (350) liraya indirilmesi. mesai müddetleri bir meb'ustan çok u 
olan belediye ar.asının da feragat göstermeleri lüzumunu h tırlat• 
mıştır. Belediye azaamın mesai müddeti senede (40) gündür. Buna 
mukabil aldığı para ( 1350 ~ liradır, ve çoktur. Bol<ahm ortaya 
ablan bu fikri belediye meclisinde müdafaa edecek bir bel..diye 
azası bulunacak mı? 

Cuma T ıtiLinin Neticelerinden 

- Yahu bu ne, sakal mı koyu verdin? Saç, sakal birbirine ' 
karışmış. 

- Bir cuma günleri boş vaktim var, o giin de berberleJ 
kapah. 



2 Sajfa SON POSTA 
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( Halk~n ~si JI DAHİLİ BABERLBR 
Yeni Meb'us İn
tihabı Ve Halk Son ' Yine Bir İntihar Hadisesi 

Yeni yapılacak mcb'ua inti
habı karftaında halkın fikrini ıor• 
cluk. Aşağıdeki mütaJealan aldık: 

Osman Bey ( Erzurum. Ali 
paşa mahallesi, Kaıımpaşa 
caddesi 55 ) 

- Ben genç ve cfımhuriyetçi 
namzetlerin muvaffakiyetini 
isterim. Bugünkü meclisimiz 
içinde cümhuriyeti ve Layik
liği layıkilc anlamış olmıyanlan 
bu defa millet intihap etme
meli, Halk fırkası da bunları 

namzet göstermemelidir. 

* Zeki 
tabibi) 

Halit B. (Beşiktaş diş 

- Bugünkü Büyük Millet 
meclisinin hemen kahir bir 
ekseriyeti iiıkılapçı, cümhuri· 
yetçi ve demokrat kimselerden 
ibarettir. Maamafih bu ekseri
yetin yam ba~ında dünden in
tikal etmiş ve cümhuriyetç.i 
olduklanna dair de eaerler 
Yermemiş kimselerin olduğu da 
IÖylenebilir. Bazı kimseler de 
wardır ki nıhan mntegallibedir. 

Meseli: Bunlar pbıslanna 
alt tenkitleri rejime ait tenkit 
diye göstermekte mahirdirler. 
Uludan istirhamım ıu ki: Bu 
tipler bu defa namzet ıe»te
rilmemelidir. 

* Hasan B. Nuruosmaniyede 
89 numarada Erzurumlu Kel 
Hüseyin zade ) 

- Ciimburiyeti gözyqlan 
araıında gençliğe emanet eden 
Ulu Gaziye büyük bir itima-
dımız vardır; göterecekleri cüm
buriyetçi namzetleri seve seve 
tekrar meb•ua seçeceğiz. Fakat 
beş on yıl evvel islim huku
kunu müdafaa etmiş olan bazı 
kimselerin halen meb'us ol-
duklan da meydandadır. Bu 
devrede ben bu gibilere rey 
vermiyeceğim. 

Garp hukuk telekkiyatına ve 
liyikliğe dayanan ve bu suretle 
milletin muhabbetini kazanan 
Halk fırkasının da bunlan bu 
defa namzet göstermemesi fik-
rindeyim. • M. Ihsan B. ( Boğaıkesen, 
Sefer Kethüda, Fatma Hanım 
apartımanı ) 

Objektif konuşalım: 
1 - Büyük burjuvalar ve 

dinci unsurlar hemen her yer-

Beyanname 
Vurgunu Genç Bir Talebe Ken

dini Bıçakla Vurdu Otelciler Cemiyeti, Ben 
( 21 ) Bin Lira Topla

Düu gece yıno bir intihar hadUeli teabit edilmiıtir. 
madım, Diyor 

1 

Vak'a ıudur: 
( t704) numaralı Emniyet Beyazıtta eski Karakol sokağında Yeni Safa otelinde otu-

kanunu tatbik edildiği zaman ran l.stanbul lisesi son ımıf talebesinden Feridun Ef. gece ani 
beyanname satışı mesele oldu. bir buhran ile kendini öldürmek istemiş, yanında bulunan 
Fırsattan istifade eden otel- sustalı bir çakıyı sof memesi üzerine saplamıştır. 
cilcr cemiyetinin ( 21 ) bin lira Bu sırada hadiseden haber alan otel müstahdemleri derhal 
kaz.andığı, bununla bir laa- Feridun Efendinin bulunduğu odaya girmişler, genç talebeyi 
vün cemiyeti kurmak istediği kanlar içinde bulmuşlar ve ilk tedaviden ıonra Cerrah-
söylendi. paşa hastanesine kaldırmışlardır. 

O te!cilet cemiyeti ısc he- Kendisini öldürmek istiyen Feridua Efendinin yarası ağır 
saplarının açı '< olduğunu, ta- ve tehlikeli görünmektedir. Genç talebe, kendini intihara ka-
nesi yirmi paraya bcyannauıt: dar sürükliyen sebepler hakkında bir~ey söylememektedir. 
sa far ak ( 21 ) bin lira topla-
manın müml<ün olmadığını bil
diriyor. Hatta toplanan p~a: 
mn ba rakamın onda bınnı 
bile bulmadığını iddia ediyor. 
T aaYÜD cemiyeti tesisi için de, 
yapılan talimatnamenin çık
rnuını beklediğini ıöy iiyor. 
Acaba hangisi dotrudur? 

Bir Sarhoş Meyhanede 
Birisini Yaraladı 

Ortaköyde kahveci arap 
Sabri enelki •kpm Ortakiy
de tram•ay caddeainde rakı 
meyhanesine giderek kafayı 
içmi ye bqlamıt. bir mlld
det sonra meyhaneci Arif va
kit ıeciktiği için meybaneaini 
kapamıya hazırlanmıft bunuu 
üzerine arap Sabri : Daha 
sabah olmadı, ben buradan 
kalkmadıkça meyhaneyi kapa
tamazsın, diye haylormq •e 
tabancumı çekerek Arifin 
Uzerine hücum etmİf. Meyha
nede bulunan Cemal isminde 
biri araya giruek Sabrinin e
linden tabancayı almış. Bu de
fa Sabri bıçağını çekerek Ce
mali kamından ağU' aurette 
yaralamışbr. 

Cemal hastaneye kaldmlmış, 
arap Sabri yakalanmıştır. 

kimse toplıyabi.irler • 
Hakiki millet inkılipçılan 

ve inkılap için büyük Burjuva, 
dinci, ve sahte kuvvet ttk
carlan büyük birer tehlikedir. 
bu üç unıur daima antipati 
eker. antipati biçer. 

Layemut inkilipçılarımız 
geniş halk tabakalarına, Tür
kiyenin bugünkü vaziyetine 
göre küçük burjuvaya dayanan 
ve onun kahramanı olanlardır. 

Bir Adamın Karnını Deştiler 
Diln akf81D Uzunçarşıda Raif Ef. Din kahwesinde oturan 

kaçakçı lakabı verilen Mahmut İ5minde biri sarhoşluk tcsirile 
J,tebmet isminde bir hamal ile kavga etmiş, bir aralık kavga 
fena halde kızışmıı, Bu ıırada hamal Mehmet, belindeki bıça
ğım çekerek kaçakçı Mahmudun karnma saplamıştır. Mahmu
dun yaralan ağırdll', bağına.klan meydana çıkm'fbr. 

Hamal Mehmet kaçmak lıtemiı. fakat yetifen polialer ta· 
rafından yakalanmışbr. 

Tabibi Adlilerin Maaşlan 
Arttırllacak 

Merkezi lstabuJda bulunan 
Tıbbı Adh mfteuaesinin yal
oaz sekiz doktoru •ardır. Bu 
doktorlar iki ıene müesseıede 
staj görerek mlltebassısa raporu 
aldıkları iç.in baremin miite
bassıalar için ayırd!ğı (55) lira 
m&AŞJ u1i almalan lhım ae
lirken birçoklan (35) lira al· 
maktadırlar. Mesleklerinin lu
sır ve az kazançlı olduğunu 

gören Tabibi adliler hariçte iş
buldukça çekilmekte ve yer· 
leri bot kalmaktadır. Adliye 
Vekaleti bu hususu nazan 
itibara alarak maaşlarının mil· 
tehauıa mnıfından verilme.ini 
kabul etmiştir. 

Üten Doktor Ailelerine 
Yardım Edildi 

Ebbba mubadenet we tea
vtln cemiyeti doktor T ewfilc 
Beyin •efabm aıamna teeaallr
Je haber veren bir tamim nq· 
retmiftir. Bu tamirne göre 
cemiyet. teşekknlünden timcii
ye kadar lstanbulda 18 dok
tor azuım kaybetmiştir. Ce
miyetin undığı vefat eden bu 
doktorlarıu ailelerine 100 lira
dan aşağı olmamak üzere 
42(J5 lirahk bir yardım yap
mıştır. 

Bahar Havası Başladı 
Havalar tam bir bahar ha· 

vası gibi geçiyor. Rençperin 
yt\zO ıtUmektedir. 

----- ---------• 

de Reaksiyonerdir. Bunlann 
mücadil milliyetçi oldukları da 
iddia edilemez. Büyük inkilap
ların başarıldığı ve .. Katego
l"ik., sınıfların teayyün etme
diği devirlerde ve mekanJarda Söz u~masın: . 
bir de "Sahte kuvvet tüccar- Büyuk Gazıden ve ismet 
tarı türer. Bunlar fırkalara Paşadan Halk fırkasının her
kendilerini kuvvetli unsur di- , gün biraz daha küçük Burju-
ye gösterirler ve etraflarına f va fırkası olmasını temin et· 
şu veya bu teşekkülde beş 011 • melerini istirham ederim. Heşltctaşa mağllJp olan Eyüp tak.una 

Futbol 
Ve 
Güreş 

---
Şilt M!\çlanna D Ü n 
Devam Edildi; Bu 
Gece De Güreş Var 

Dnn Stadyomda şilt maçla
nna devam edildi ve altı ta
kım ikişer ikişer birbirlerile 
karşıla.şb. Evveli Süleymaniye 
ile Hilal oynadılar. Süleym&ni
ye ümidin fevkinde kuvvetli 
bir oyunla Hilali ( 1-4) yendi. 

Sonra Vefa - Eyip maçı ya
pıldı. Eyip ikinci kümenin iyi 
kulüplerindendir. Fakat Vela
ya (5-0) mağlup oldu. 

Son müsabaka, birinci kil~ 
menin ıampiyon namzetlerin
den olan Fener ile ikinci kü
menin nisbeten zayıf kulübü 
olan Beylerbeyi arasında ya
pıldı ve F eneriiler bol bol gol 
yaptılar. Netice : ( 7-1 ) Fener 
galip. 

ikinci Küme Maçları 
lkinci kOme maçlanna dlln 

Kadıkay sahasında devam edil
nıiftir. Kumkapı 4- 1 Topkapı· 
ya, Pera 7-1 Altmorduyu yen
mifler. güniln en miihim mtba
bakaa olan Kuımpqa - Kur
tulUf maçında Kaaampqa 2 
ye kaili 5 ıayı ile maçı kazan
rn1'hr. Bu ıuretle Kuampqa 
ikinci kime f&IDpİyonluğuna 
kat'ı bir adım atmıf bulunu-
yor. 

Askeri Şampiyona 
Dün askeri futbol pmpiyo

oa maçlanoa da Selimiye sa
huında devam edilmift Halıcı
oğlu-Kuleli liseleri takımlan 
( 1-1) berabere kaJmış!ar, Deniz 
lisesi ise askeri sanayii (2-0) 
yenmiştir. 

Bu Geceki Güreş 
Türk-Yunan güreş müsaba-

kalarına bu gece 9 buçukta 
~rtistik sinemasında devam edi· 
lecektir. İki taraf da tam kad
rolarile çıkacak, Abbas-Zerevi; 
Saim-Papadakia ve Münür
Strangari müaabakalan yapıla
caktır. 

Maarif Cemiyetinin Hediyeleri 
Türk Maarif cemiyetinin ke· 

şide ettiği piyankoya ait bed:
yelerin ay başına kadar saıııp
lerine dağıhlması talimatna
mesi icabından olduğundan 
kazanan numaralann hediyeleri 
peyderpey vilayetlere gönderil
miye başlanmıştır. 

Askeri Müzeye Paratoner 
Konacak 

Askeri müzeye bir aiperi 
ıaika konacağı gibi kadim 
mabedin mimari tarzmı bozan 
ve sonradan yapılan sıvalar 
da üzerinden kaldırılacaktır. 

' Mut 

Günün ._ __ _ 
Malatyada 

Bir idam Cezası V 
Malatya, 5 ( Hususi ) 

Tomu zade Kadir Ef 
bahçesine hayvan aoktuğU 
ko1Dfusuou yatağında fed 
surette öldtınnüştü. Kadir 
ma mahküm edilmipe de 
küçük olduğundan cezası 8 
neye tahvil edilmiştir. Ka 
yardım eden Mehmedio 
cezası 18 liradan 3 liraya 
rilmiştir. 

Nekadar Aarazi Ekildi? 
Malatyada iki milyon döP 

yakan arazi olduğu, b 
ancak ( 80 ) bin dönüm .. 
zer' edildiği tahmin edi 
tedir. 

Bir Müfettiş Digerinı 
Haksız Buldu· 

Sabık latanbul meb'usu r" 
man 8. daha evvelce Mala 
gelerek TiiUhı inbiaar id 
memurlanndan bazılarına · 
el çektirmişti. idare tekrar 111 

müfettif gönderdi. Bu mnf 
işten el çektirilen memurl"! 
ademi mes'uliyetini teabit "' 
ve işe bqlatb. ~.J 
Son Postamn Bir Hizlll" 

Gazetenizin nepiyab naifi 
dikkati celbetti, Ye Malaty,I 
asri bir hapisane yapalm;,; 
karar verildi. Yakında İfe bil 
lanacakhr. 

M. llısall 

Defterdarhk imtihanlar 
Defterdarlıkta maliye ıo' 

murluklan için açılan imtifl~ 
fara (535) kişi girmiştir. V 
terdarbk bu efendilerin e•" 
kını tasnif etmiş ve tetki~ 
başlamışhr. I Şube müdürl~· 
bunlardan her gün ( 1 O) ef~ 
dinin imtihan kağıtlarım te~ 
ederek derecelerini tayin e~ 
ceklerdir. Kazananlar mün ,.it 
vuku buldukça tayin edilee 
lerdir. . 

Esnafların Muayenesı 

Ve Şekli 
lstanbul belediyesi hazir"' 

dan itibaren esnafları ve ro6' 
tahdemleri, gördükleri ve ytıf 

· tıklan işin envama göre IJ'I~ 
yeneye tabi tutacaktır. 

/ 
maksatla müteaddit sıhhi b 
yetler teşkil ediletektir. lst~ 
bul belediyesi ayrıca şiındi~ 
kadar sıhhi muayeneye t~ 
tutulmıyan çamaşır yıksY1 
larla, kolacıların da muaY~ 
ye tibi tutulmalannı kaT' 
laıtırmışhr. 

Son Posia'nııı Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve l'erem Aşısı 

1: Komşu - Hasan Eey f Veremin e.sışmı 
bulmuflar ••• Artık bu haatalıktan korka yok
•utl 

l -
1 

2 : Hasan Bey - Biıim için 
birıey. 

Komp - Neden Ha .. u Bey? 

lUzumsuz 3 : Hasan Bey - Bak fU kadm mikrop· 
lu su içiyor, fU çocuk ta mikroplu aüt 
İç" Oi , 

4: Hasan Bey - Biz artık bütün h~ 
larm mikroplarile hatır .oetir ohnUfUZ. 
•hpabız. Ealri doet dllfllaan olur mu? 



Hergün 
M, .. 
underecatzmızın çok-

lugundan decedileıne
Tniştir. 

--....._~=====----======---==== 
llelediye Vergileri 
:çılacak Tahsil Şubeleri 

u Paraları T oplıyacak 
Belediy ·ı-:-d . b · ilin b e ı e ı areı ususıye· 

çcs· eş aynk muvakkat büt
dc~ t.a~bdik edildiği için dün
ltb ~h aren belediye muha-

esı,c "d . h . 
birle . . . ı. areı . ususıye 
lld _ştırılm ışbr. Vılayetten 
hu;gı. emir üzerine muhasebei 

Usıye mud·· .. c 1 B esas uru ema . 
heı e? ha.ıırladrğı muameliib 

SON 

\ Son Poslamn Resimli Makalesi 

1 - Kaıancı mahdut, y;;.şayıfı basit, en 
tabii ihtiyaçlarını tatminden aciz insanlar 
görürsünüz, hallerinden beyanı memnuniyet 
eder, Allahlarına şükrederler. 

2 - Zengin, bal ve vakti yerinde, 
müreffeh bazı insanlar görürsünüz. Hayat
lanndan müştekidirler. 

et 

)#. 

3 - Birinciler mütevekkil ve ka· 
naatkir insanlardır. Olduklnrı yerde 
aaymıya mahkümdurlar. Bunlardan hamle 
beklenemez. ikinciler, 1>aadetlerini bilmiycn, 
gayesiz ve manasız insanlardır. Ne birincilere, 
ne de ikincilere benzememiye çaltımz. 

le :dıye muhasebesine devir 

'Yrıı~;ı;şlarma veda ederek TıaTr~ru·~JlT fTt'"E:;''LGR~ ı4 K;' Hr ..4 D-,;"'R~.,..E· ~.,. 
1 Mubasebei hususiye memur- V ·~ LJ 1 ~ 1 1 ~ .1. ~... .fl.ı ' .L:l...l.J .L:.J ~ ~ JJ. 
d~:•na Yapılan bir t amim ile de ·'""'f:'ilıı::a:rı;:~;:a-•alilli•-•-••m•lllll•••••••••••••••••m•••ıc:rımırmı•mt.aaım::~~=md Undcn 'tib ·ı . . ~ ..... b 1 ı aren mercı ermm 
c ediye m h h . 1 • .. dii 

1
.. • .. u ase e ış erı mu-B ugu olduğu bildirilmiştir. 

~ u devir münasebetile be
rı:ı': olunduğuna göre, hiçbir 

:n.~r açıkta kalmayacaktır. 
1li Çunk~ eski idarei hususiye
~l lahsiJ şubeleri 26 ya iblağ 
dtı eb~k her nahiye merkezin
lç k ırer ikişer açılacak ve 
tal ta kalacak memurlar bu-Ba ~yin edileceklerdir. 
~le e_ledıye muhasebesi bu ~u-
11»e~n .nuntakalarım tesbit et
~ edı~. Bu şubeler bclediye-
1' lanzıfat, tenviriye ve tabe~ 

~ergil 'l .d . b . lli11ı en e ı areı usu11ye-
'-rd yo) paralannı toplıyacak-

ır. 

lstanbul lisesi 
Sk l~anbul lisesi mezunları dün 
~ttl ~n~relerini akt ve cemi
'lnı~r1ının nizamnamesini te:,bit 

•şerdir. · 

Eczanelerin Cuma Tatili 
dn:cıacılar berakis olarak 
d eczanelerini açık bulun-
~r:ı~şlardır. Ruhsatiye açın 
ı.,d. •yeye müracaat edecek-

ır. 

bmir Valisi Değişiyor 
bi lırnir valisi Kazım Paşanın 
h:ı. .111üfe~liğe tayini mevzu
""11sr ~ ır. Valiler arasmda baş-

tebeddUI yoktur. 

~erberlerin Cuma Tatili 
-t:lhnbul berberlerinin he
tebe epsi, verdikleri karara 
11ıı,ı:r~1~ün dıikkanl~rım kapa-

l rarnvayda Kavga Çıkll 
Akaa d ~tcid ray a otursn ve Sir-

~'n e {Ankara birahanesinde 
'•tl~ndelik eden Kemal Ef. 
~ilde g~ce saat 12 raddele· 
ılt t . aılesile birlikte tramvay 
~f ~ne gitmekte iken Nazmi 
luttış111llinde biri ile kavgaya 
l'bllb muşlar. Tramvay durdu· 
~oJj1Ufk Polis çağırılmış, ge!en 
tndi avgacılara tramvaydan 

'1nek • t · 1tth0 ıs emış. Son derece 
Naırn! olan Kemal Ef. bu defa 
liıler 1 

Ef · yi bırakmış ve po-
li:ıc fena sözler söylemiştir. 

~tnıu :rete uğrayan :r.abıta 
1,lılı lr arı Kemal Ef. yi yaka

f •rdır. 

l>oa KUPONU 
8 No. ~ 

' 1111 ~ Ponlar 16 marta ka· feyı-. 
~detir s 

ıs la • uallerimlzln cevaplannı 
"Poll 

lru 11e.tre dlldlkteı: aom1L bu 
Ponıuıa bl 

"•d~ rlikte idarehanemlze 
CCekaınıı. 

Adreaınw 
._.11 •• isminiz.. ....... yu-

llautnıayan~ 

Avrupa Birliği 
Tevfik Rüştü B. Ce

nevreye Gidecek 
Cenevre. 5 (A.A.) - Tür

kiye. Avrupa birliği komisyo
nunun mayıstaki içtima devre
sine iıtirak etmeyi kabul et
miştir. Türkiye, komisyona 
murahhas olarak Hariciye ve
kiJi Tevfik Rütlft Beyi gönde
recektir. 

Tokatta Bir . 
intihar 

Tokat, ( Hususi ) · - TOc
cardan Etem Ef. zade Osman 
Ef. ehemmiyetsiz bir sebepten 
intihar etmiştir. Osman Ef. 
sinemayı sever. O gt"ce biraz 
sarhoşmuş, sinemaya gitmiş, 

dönüşte babası çıkmış, miis· 
rifliğini c:le mevzubahi' ederek 
acı şeyler söylemiş. Osman 
Efendi, odaaına çıkmış, taban• 
casmı çekmiı: o aırada kansı 
uyanmış, yalvarmış, yakarmış, 

intihardan vazgeçirmiş. Fakat 
biı-a7. sonra ııoilibans başına sı· 
f<arak yere yığıln11şhr. Münte
hirin iki çor.uğu vardır. 

Bir Adamın 
Ahlaksızlığı 

Malatya 7 (Hususi)- Bura 
eşrafından Kadir ağa isminde 
otuz b~ yaşında bir adam, 
torunu yerinde bir ~ocuğa 
musallat olmuş. Çocuğu ca
mie götürmek bahanesile 
fena teklifler yapmış. Çocuk 
feryat etmiş. Biçareye kızan 
Kadir ağa tabancasını çekerelc 
dört kurşun atmış. Kurşunun 
biri çocuğuo bacağına isabet 
etmiş, haik koşuşmuş. çocuk 
hastaneye, Kadir ağa da ha
pisaneye sevkedilmiştir. 

lran Sefiri Geldi 
Yeni İran sefiri Sadık Han 

şehrimize gelmiştir. 

F ırtma Durdu 
Karadenizde fırtına durmuş 

ve karaya oturan vapurların 

tahlisine başlal'mıştır. 

Raşit Rıza Bey Gitti 
Raşit Rıza Bey, trupu ile 

bugün Atinaya gidecek, Garbi 
Trakyaya da uğrıyacaktır. 

lbrahim Paşa Zade 
16 bin lira açık ile iflis 

eden İbrahim Paşa zade Hn
seyin Bey Ticaretanesinin 
ihyası mevzubahistir. Hüseyin 
Bey bugün şehrimize gelecek
tir. 

Memur Maaşları 
Hükumetin, Maaşları İndirmek 
Hususunda ·.Hiçbir Fikri Yoktur 
Meb'uı tahsisahmn 150 lira tenzili ile 350 liraya indirilmesi 

(berine acaba bunun, memur maaşlarında da tenzilit icra•nna 
bir mukaddime teşkil edeceği hakkında bazı zihinlerde bir 
şüphe ve tereddüt husule gelmiş olduğundan bir gazete ismet 
Pş. ya müracaat ederek kendilerinden vaziyetin tavzihini rica 
etmiş ve şu cevabı almıştır: 

"- Meb'us tahsisatında kabul olunan taditit, Gazi Hz. nin 
ilhamlarile bizzat meb'uslar tarafından alanmış bir teşebbüs 
neticesidir. Teklifi bükümet yapmanuş olduğu gibi bu müna· 
sebetle hükumetin memur maaşatı üzerinde dahi tenzilit icra 
etmiye ait hiçbir düşüncesi ve fikri yoktur. 

Bunu sarahatle, kat'iyetle yazabilirsiniz. Şimdiki vaziyeti
mizde yeni tedbirler almayı zaruri kılacak sebep yoktur. An
cak bu gibi hususatta, bittabi istikbale ait taahhüt almak 
mümkün değildir. Her vazi:Y;et kendi zamanında ve kendi şe
rai~ine göre w miit~ea olunu~ Bugün içi~. böyle .~i~ ihtimalin 
varıl olmadıgmı soylemekle 1k ifa etmeklıgım tabndır." 

Meb'usluk Tahsisatı Etrafında 
Falih Rıfkı 8. meb'us tahsisatının indirilmesi meselesi hak

kında bugün Hakimiyeti Milliyede bir makale yazmışbr. Bu 
makalede şunu söylemektedir: 

"Meb'usluğun refah verir değil, güç geçindirir elmasa mec-
lisin kudretini arttıracakbr.,, 

Tarafta İntihap Her 
Hazırlığı Başladı 

( Baş tarafı 1 inci Hyfada ) Millet Meclisine bir takrir 

intihap Edeceklerin Yaşları verilecektir. 

18 Değil, 21 Olacaktır Dsfterlerin Tanziminde 
Teşkiiatı esasiye kanunu 18 Miişkülat Görülebilir 

yaşını bitiren her Türk erke- İntihap hakkının (18) den 
ğine meb'us seçmek hakkını (21) e iblağı tekarrür ettiği 
vermektedir. Fakat memle- takdirde, bu kararın milnte· 
ketimizin vaziyetine göre bu bibi evvel defterlerinin tanzi
yaşta bulunan gençler daha minde te!İri görüleceği şüp· 
mektep talebesidirler. hesizdir. 

Bu itibarla bu maddenin Şimdi defterlere (18) yaşını 

Muamele Vergisi 
Birçok Tadilat Yapıldı 

Ankara 6-=- lktısat encü· 
meni muamele vergisi hakkın
daki layihayı tetkik ve ka
rarım vermiştir. Encümen, la
yihanın bilhassa birinci mad
desi Ozerinde çok çalışm14 ve 
daha esash bir şekilde icap 
edeıı bususab tetkik etmiıtir. 

Verginin matrab ve mevzu 
meeelesi üzerinde yapılan tet
kikat neticesinde istisnalar 

biraz daha genişletilmiştir. En
c6men bu meyandn değirmen· 
lerin muamele veraisinden is· 
tisnasını da tasvip etmiştir. 
Bundan batka memleket dahi
linde yetiştirilen zeytin, pamuk, 
f andık, palamut gibi iptidai 
maddelerin asıllarını tebdil 
etmemek auretile muame-
leye tibi tutulmalarile taş 
ve topraktan temizlenmesi 
ıçın yıkanan kömürlerin de 
muamele vergisinden istisnası .. 
nı mu.ahk g6rm0şt:tir. Mevad
dı iptidaiyenin tahnvvnlO üze
rine vaziyet değişmekte olduğu 

için verginin tekerrür ~tmemesini 
teminen tahavvül lizerine ikti
sap ettiği kıymetten eski kıy· 
meti tenzil edildikten sonra 
vergiye tibi tutulması kabul 
olunmuştur. 

Encümen, bilhassa tekerrür 
meselesinin mal sahibine ağır 
gelmemesine itina ve dikkat 
etmi~tir. MuhteHF kanunlarla 
-.ergiden istisna edilerek mem
lekete ithal edilen alab zirai-
ye ve saire gibi ınamulittan 
yapılanlardan şimdiye kadar 
vergi alınıyordu. 

Encümen bu hususu da 
nazarı dikkate alarak bu su-
rette hariçten hiliresim gelen 
alabn memleket dahilinde ya
pllan mümasillerinin de ver· 
giden istisnac;ım kabul etrr.iştir 

değiştirilmesi, intihap hakkı· bitiren her Türk ismi geçmek· 
nın 18 de değil, 21 veya 22 tedir. Halbuki mevzubahis 
yaşında başlaması daha mu- madde değişirse defterlerden 
vafık olduğu düşünülmektedir. (18) yaşında bulunanların isim
Bu maksatla bu birkaç gün lerinin çıkarılması icap edecek ameliye olac< ktır. 
içinde bu maddenin tadili için demektir ki bu, ikinci bir 
~~~~~~~~-.~~~~-~~~~, i~anbulda Faa 1iy~ Başladı 

• • • 
ister inan, ister inanma! 

lstanbulda Türk çocuk
larına misyoner propagan· 
dası yapmakla meşgul 
olan Genç Hristiyanlar 
cemiyeti masraflarmı ka· 
patmak için parasının cüz'i 
bir kısmım Amerikadan 
getirtir. Bu para ancak 
orada çalışanların maaş· 

larma yetişir. 

Fakat müessesenin mas
rafı için icap eden para 
kıamen azadan senede al-

tı lira almak suretile, kıs
men de Türk çocuklanoın 
delaletile memleketten 
iane tarikile tahsil edilir. 
Geçen sene bu suretle 
toplanan paranın miktarı 
(30) bin lira olduğu sör 
leni yor. 

Kendi gençlerimizi ken
di paramızla zehirliyen bu 
müessesenin, artık sami
miyetine ve bi~im bayrı· 
mız. için çalıştığına: 

ister inan, ister inanma! 

1 

Dün cuma olmasına rağ
men intihap hazırlığı etrafm
da lstanbulda da çalışıldı: 

1 - Vali ve Belediye reisi 
Muhittin B. makamına geldi, 
muhasebe ve levazım ruüdür
f erin1, Şehir meclisi başkdtibi
ni davet etti, müzakerede 

\ bulundu. 
2 - intihaba iştirak ede-

1 ceklerin isimlerini yazmaya 
mahsus olan cetvelleri tabetti. 

3 - Bu cetveller bugün 
mahalle muhtarlarına dağıb
lacak. 

4 - Muhtarlar intihap eh
liyetini haiz olan vatandqların 

~~~·-~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ! i~m~r~i d~duru•k bu ce~ 

Sayfa 11 .. 
l 

Sözün Kısası · 
Alaturka 
Musikide 
Ala/ rangalaşma 

•• 
(VA • NO) dostumuz, biP ; 

takım "Ooof .. lar, "Amaa ••• n .. 
lar, "Medc .•. t" ler çekerek' 
alaturka musikiden bahstdi•: 
yor. Meslektaşımın kalemi nac 
rin bir mızrap gibi, en ine& 
telime dokundu. Vakıa san'aW 
kir arkadaşımız, Türk musiki~ 
si hakkında sempatik bir liaan 
kullanmaktan hali kalmamış~ 
fakat son cereyanlann hakiki: 
mahiyetine iyice nüfuz edeme· 
mekten gelen esasla hatalara
düşmüş görünüyor. 

(Va - Nü) Bey, alaturkA 
musikinin geçirdiği istihale ' 
devrinden şikayetçidir: · 

" Hiç şüphe yok ki, bu 
geçilen yol zaruridir. Dede 
Efendinin, Bimen Efendinin 
klasik tarzmdan Avrupai tarz~ 
biz de nihayet geçeceğiz.,, 

Diyor. Bu sabrlarda, cüm"' 
• lelerin adedinden fazla hata 
bulduğumu açıkça söylemek 
isterim. 

EvvelA, Dede ile Bimcn Et. 
nin ismi yan yana zikredilemez; 
Bimen Efendi, kelimenin hiç 
bir manasile klasik değildir, 
billkis, Tamburi Cemilden aon• 
ra yenileşen ve Tatyoslann t~ 
sirile büyük halk tabakalarına 
kadar genişliyerek piyasa zev• 
kine kadar inen yeni musiki· · 
mizin en müdevven bestekArla4. 
nndan biri de Bimen Efendiclli= 
Tekke musikisini andıran •t 
klbik tavırlan taklit ederelr 
yapbğı birkaç beste onu
klaJikler arasında bulundura· 
maz. 

Diğer taraftan, " Türk mu• 
sikisi, klnsık tarzdan Avrupa? 
tarza istihale etmekte11 değildir. 
"Panorama Palas" veya .. MulP.n 
Ruj,, gibi ciddi birer konseı 
salonu değil, eğlence yeri olaıt, 
büyük meyhanelerde (VA • Nta) 
Beyin dinlediği alafranga tm 
lidi havalar, hakiki birer AD'al 
eseri olmaktan çok uzakbr.' 
Bu ttırlU havaların plAklan pek 
az satılır, büyük konserlerde 
kazandıkları alkıı pek hafiftir~ 
halk ve musikişinas bu eeer• 
lerden müteneffirdir. 

Türk musikisinin Avrup1'h• 
laşması bu değildir. Garp tek· 
niğile Türk lahınlannın anne-• 
nize edilmesine çalı4anlar var 
ki, bu, evveli Cemal Reşit B. 
tarafından yapılmış hususi bit 
tecrübeden ibarettir. Yoksa 
piyasanın gülünç alaturka ı·c· 
manian, tangoları veya opera. 
bozuntusu parçalarmı dinliy4!1< 
rek, asliyctini her zsmandno 
ziyade bu'gün muhafaza n 
milli hudutları içinde mükcm• 
mel bir tarzda tekamül eden 
Türk m""sikisine karşı mUstchzi 
bir cephe almak doğru olm3r. 

velleri sekiz gün içindf' ia<ie 
edeceklerdir. 

5 - Bunu müteakip ce!vel· 
ler asılacaktır. Cetvellerde isi:r. 
leri olmıyanlar 8 gtin zarfında 
haklannı anyacakl:-rdır. Aynca 
karara itiraz için de (5) ıün 
müddet vardır. 

6 ·- Bu müddetler bittik
ten sonra müntehibi saui!oı 
seçilecektir. 

200 müntehip, bir mfintebi!>; 
sani intihap edeceklerd:r. 

Halk F ırkasmda 
1 - Mllntehibi satiilercr> 

namzetlikleri Halle lırlc:~: v;.. 
liyet tqkiJab tarafından g<k.
teriiecektir. Cevdet Kerim E 
düu merkeze gelerek bu me• 
sel• Ue Ul0$g'..d ofmuıtur. 



f lzmirde Spor il 
iLK DEVRE 
MAÇLARI BİTTi 
Üç Kulüp Puvan 
Hesabile Şampi
yonluğa Namzet 

İzmir - Havanın muhalefe
linden dolayı tehir edilen Al
bnordu - K. S. K. müsabakası 
bnriç, birincilik müsabakala
rının ilk d~vrcsine ait son o
yunlar ic a cdilmıştir. 

İlk oyun Altmordu - Şark 
spor arasmda icra edildi. Altı
nordu hakim bir oyundan son
ra rakibini (1-3) mağlup etti. 

ikinci oyun K. S. K. - G5z
tepe arasında yapıldı. Geçen 
senenin kuvvetli takımları ara
aıada bulunan bu iki rakip 
kulüp bugün mevcutlarının en 
iyilerini takımlarında bulun
durmakta idi. 

lık haftaym golsüz geçti. 
ikinci haftayimde rakip ka

lesini ııkııtırmıya başlıyan Göz
tepe, gtızel bir gol yapb. Ne
tice bir gol farkile K. S. K. 
m mağlübiyetine vesile oldu. 

Gnnnn en heyecanlı oyunu
ııu Altay • İzmirapor takımlara 
yaptı. Altay Hilmi gibi nisbe
ten görerek oynıyan bir müda
fiini orta haf mevkiine almış
b. Takımda yapılan bu deği
fiklik Altayın Jehine sayılan 
bir harekettir. 

hmirspor kulübll, kollejli 
oyuncularından İhsan ve Naz
mi beyleri kadrosuna koyarak 
nkibinin karşııına çıkmışb. 

Her iki takım da birçok 
fınatlar kaçırmakla beraber 
mtlkemmel birer oyun göster
diler. 

Neticede Altay, rakibini bir 
ıol farkile mağlup etti. 

Ônümllzdeki hafta Albnor
du K. S. K. oyunile li~lerin 
ilk devreıine nihayet verilecek. 
Bu oyunda Albnordunun galip 
ıeleceği kanaati hlkimdir. Bu 
kanaate istinat ederek tanfey
f DİD puvanlannı ıöyle kaydede-
biliriz. 

Altay: 6 oyun, 15 puvan. 

Albnordu: 6 oyun. 15 puvan, 

lzmirapor: 6 oyun, 14 puvan. 
Yukardaki puvantaja göre 

Dk devrede yukarda isimleri 
ıeçen üç takımın 931 aeneı.. i 
pmpiyonlupna namzet oldu
ju anlqıhyor. Lik maçları . 
harid takımlarla yapalacak te
mular dolaygile bir ay tehia· 
edilecektir. ' 

"4Jnan 

Alb Gün Bisiklet 
Yarışı 

Nevyorkta yapılan altı 
,nn lliaiklet mGaabakuında 
aeyirciler heyecanlı dakikalar 
ıeçirmifler ve uzun aeneler
denberi g6rmeclikleri bir ne
tice k&rf191Dda kalımflardır. 

M&aabakada kayıtlı on bete 
1alon takımdan altaaı m&aaba
kayı lleraberlikle bitirmitlerclir. 
Miiaab•k•mn hitamına iki aaat 
kala bet takım beraberlikle 
m&ubakaya devam ediyorlar
cli. Mllteakip takım kOfUcula
nnm yaptıldan ıon gayret 
Hmereaini vermif vermif ve 
bu auretle alb takım aldıklan 
p~an itibarile beraber addedil-
111flerclir. 

· JON POIT 

KÜTÜP ANELERIMIZ KIYMET-
LERİNi KAYBEDİYORLAR 

Bunun Sebebi, Ecnebi Heyetlerin Kıymetli 
Kitap Resimlerini Kendi Kütüpanelerinde 

Okuyuculara Arzetmeleridir 
Son %amanda göze çarpan 

bir hadise varsa o da kütüpa
nelere halk rağbetinin artma
sıdır. Beyazıttaki (umumi kü
tüunne) ye geçen sene (65-70) 
bin okuyucu gelmiştir. Vasati 
bir heaapla hergün (170 - 180) 
kişi burada kitap okumuı, de
mektir. Kütüpanenin sıraları 

ve iskemleleri okuyucuları ala
mıyacak bir hale geldiği için 
kutüpanenin genişletilmesine 

karar verilmiştir. M~vcut kitap 
dolapları kaldırılmak suretile 
kütüpaneye 70 kişilik bir sa
lon daha ilave edilmittir. Ta
dıaattan sonra kütüpane 250 
kişi alabilecektir. Kütüpaneye 
ayrıca elektrik te almmııtır. 
Bir hafta sonra okuyuculara 
açılacaktır. Umumi klltlipane 
ismini alan bu mntalea meı keı.i 
okuyucu adedi itibarile birinci
liği almaktadır. Sonra sırasile 
şu kütüpaneler gelmektedir : 

Fatihte Millet, Köprülü, Veliyüt
tin efendi, Stileymaniye, Rqap
pqa, Ayaıofya kllttipanet.f. 
Üsküdardalci Selim ağa kiltt1-
paneıi de fula reğbet g6ren
ler araaındadır. latan bul klttl
panelerinde 300 bine yakın 
kitap vardır. 

En Çok Okunan Kitaplar 
Umumi kntiipanede en çok 

okunan kitaplar riyaziye ile 
tarihe ait elan eserlerdir. Bu 
kütlipaneyi bilhassa Alman 
müsteırikleri ehemmiyetle ta
kip etmektedirler. Geçen ae
ne yilzlerce Alman bu 
kütüpanede tetkikat yapbiı 
halde F ranaızlardan yalnız bir 
müsteşrik ziyaret etmiftir. 

Almanlar buradaki tarih, cotraf
ya, fıkıh ve tasavvuf kitaplarinı 
ehemmiyetle okumaktadırlar. 

Umumi kGtüpanede (35) bin 
cilt kitap vardır. Bunlardan 
( 4 ) bini Fransızca, ( 500 ) ü 
Almanca ( 150 ) ai Ruaçadır. 

Ermenice ve Rumca da kıymetli 
kitaplar varsa da Fransızca 
eaerlerden baıkası okuyuculara 
açılmaDUfbr. Sebebi de ktltü
panenin knçnk olması, ve kitap 
konacak yer bulunmamasıdır. 
Bu kitaplar sandıklarda muha
faza edilmektedir. Ktltepanede 

(2)milyon lira kıymetinden fazla 
kitap vardır. Bilhaua aynlan 
( 200 ) kıymetli ve minyatürlfi 
kitap ayn bir dolapta ehem
miyetle saklanmaktadır. 

E'siz Bir Kitap 
Bu kütüpanede ( 1100 ) aene 

evvel yazıllDlf ve iki pirin 
kıymetli eaerlerini ihtiva eden 
( Nakaizi Cerir. ve Ahtal ) na
mında çok kıymetli yazma bir 
eser vardır. Arap yuı11 hentiz 
ktfiden çevrilirken yazılan 
bu eaerin dthıyacla bir nGahaaı 
clUa yoktur. Berut Cizvitleri 
ve Avrupalılar fotograflanm 
allDJflardır. Kiymeti albn hesa
bile ( 5-6 ) bin lira tutmakta
dır. (7 50) aene evvel yazılmıı 
Biruninin (El'aaarülbakiye ) na
mındaki heyet kitabı da mtls-

B-'uettlll•b lcıgm•tli lclta/Jın lltl sag/ıu. 

I çinde /Jalıasız /Jir luı:zine 
tqrilderin çok rağbet ettij'i 

ve fotosıraflaruu çektikleri 
kıymetli bir eserdir. 

İbni Cinninin( 1 O'M) aene ev

vel yuılllllf bir (nahiv) kitabı 
da burada mahfuzdur. 

(Hamsei Nizami) isimli Acem 
edebiyatına ait minyattirlti, 

resimli ve baha biçilemiyecek 
kadar kıymetli olan bir eser 

(850) sene evvel yazılmıf, na
dir bir kitaptır. Bu kitabın 

bir minyatür livhası Husrev 
ile Şirinin ( Köyuçugiıı ) 

denilen at üzerinde bir top 
oynadıklarını . göstermektedir. 

Bu resim beygir üzerinde 
(Polo) oynamanın şarkta ne
kadar eaki olduğunu göste~ 
mesi itibarile çok mühimdir. 

rJ amık ve Arta ) namına. 
işıkane bir edebiyat kitabı da 

/Jalıınan Beguıt lciitiipanesi 

mı ? diye aormut ve aldığı 
menfi cevaptan çok mtUeeuir 
olmUJtur. 

KUtUpanelerimiz Ehemmi· 
yetini Kaybediyor 

Miitareke ıenesinde Mısır 
htikiimeti ( Mısır kfittipanei 
ıultaniai mildnrn, Seyyit Meh
met Biblivinin riyasetinde 1.
tanbula bir tetkik heyeti g6n
dermiftir. Bu heyet lstanbul 
kütüphanelerinde bulunan (200) 
cilt büyük ve kıymetli eserin 
fotoğraflarını alarak Mısıra 
dönmüş ve bunlara çôğaltarak 
milyonlar kazanmışlardır. Bu 
heyet yalnız bir fotoğrafçıya 
kopye ticreti olarak ( 120) bin 
lngiliz lirası vermiştir. Buna 
mukabil ne hllkômet ve ne de • 
kütüpanelerimiz bet para 
menfeat görmemiştir. Şimdi 
Maarif vekileti yeni fotoğrafı 
alınan kitaplar basıldığı za-

kıymetli resimleri ve minya-
tnrleri ihtiva etmektedir. man hiç olmazsa (20) ntisha

ıının kütllphanelcrimize ihdası 
Milyonlar değen bu eserler hususunda teminat almayı dn

maaleaef aigorta ettirilmemit- ıiinmektedir. Maarif erkinın
tir. Geçen giin ktıtüpaneye dan alikadar bir zat bu hu
elektrik yapılırken gören bir susta bize demiştir ki: 
Alman müsteşrik: 11

- Bu nadir ve kıymetli 

- Yangından Çôk korka- ı kitapların ya fotoğraflarının 
nm, bu hazineler Iİgortam alınması menedilmeli veyahut 

1 
bu hak aablmalıdır. Bu gidit
le büttin kiltüphanelerimiz 
milyonlar değen eserlerini kay
betmit olacaktır." latanbulun 
büytlk ve asri bir klltftpane
ye fevkalid1: ihtiyacı vardır. 
(Hazinei ktltllp) ayn, mlltalea 
aalonu ayn olmalıdır. Kitap
lann çDrümemesi için hava
lanması ve Kfineş görmesi 
llzımdır. Halbuki maalesef 
bizim kitaplarımız rutubetli 
yerlerde çtirllmiye ve a-üvele
rin dişlerine terkedilmektedir. 
Sonra klltüpanelerimiz çok 
dağnıktır. Bunların birleştiril
mesi ve tasnifi adeta farzdır. 

Müntehir Kız 

Daha Evvel Babasından 
Dayak Mı Yemiş? 

lzmir, 7 (Hususi) - Sevgi
lisi elektirçi Kemal Efendi il ~ 
sevitirken babasıo•n odaya fir
mesi lizerine tabanca ile in. 
tihar eden Behzat H. tahki
kab ıayan dikkat bir safhaya 
girmiştir. Hadisedan bir gec ! 

evvel Behzat Hanımın baba
sından dayak yediği anlaşıl
maktadır. Behzat Hanımın 

seviştiği Kemal Efendi, dayak 
hadisesini teyit etmiştir. Mün-
tehir Hanımın babası Cevdet 
Bey ise kızına dayak · atma-

dığını iddia etmektedir. Maa
mafib kızın vücudunda bazı 
dayak izleri ve bere eser
leri görülmüıtür. Adliye, bu 
cihetten de tahkikat yap
maktadır . . 

Kadmlar Ve Meb'usluk 
Yeni meb'ua intihabı dola

yısi!e kadınlar birliği, kadınla
rın da meb'us olabilmeleri için 
yeniden hükümet nezdinde te
şebhiisatta bulunacaktır. Bu 
maksatla Ankaraya bir heyet 
gönderilmesi de muhtemeldir. 

Ticaret 

On Beş Gün 
ihracat Mall 
On Beş Gü 
Nekadar 
Gönderildi 
Şubabn son sınıh 

on bet gfin z'lrfında 
daki mallar ihraç edil 

• istanbul limanından: 1, t11 
kilo arpa, 55 sandık 
145 çuval iç fındık, 8,406 
maden kömürü, 131 
tiftik. 

İzmirden: 1 O J ,300 kilo 
3,990 kilo hah, i77,173 
hurda incir, 149,637 kilo 
muk, 73,220 kilo pamuk t 
n:u, 149,462 kilo t1itün, 1 
886 kilo lizi\m, 17, 150 
yumurta, 201, 127 kilo ze 
yağı. 

Samsundan: 136,706 
tiitün. 

Fenni Bağcılı~ 
Meyva Mıntakal 

Fen De Sokmalr 
Lazımdır 

Mürefte (Hususi) -
leketimiz bir ziraat me 
tidir. Halkın yüzde do 
çiftçilik ve bağcılıkla · 
eder. Çif çiliji bertaraf e 
baicılıj'ı ele alalım. M 
bağcılan aenelerce evvel 
delerinin takip etmiı ol 
iptidai uaul ftzerine bağ 
tiştirmekte ve bağcılığın 
usullerini maalesef bileme 
tedirler. 

Hususi işleri için geçen 
buraya ıelen ve lstaııb 
Topçularda nümune bajı 
fidanlik yetiştiren aabık 
müdürlerinden Ziya Bey 
ocağında baicılığın 
usulleri hakkında 

malumatverdi. Buzat 
merak ve alikası yü 
ıimdiye kadar hiçbir 
memurunun anlatmadığ'ı 

bağcılık ve meyvacılık us 
tamamile anlatarak ba ~ 
tenvir etmiştir. 

Her halde baicılığı 
edecek fenni usulleri 
tacak bir ziraat mem 
bu gibi bağ mıntakal 
daimi surette bulımmall 
faydah olacaktır. .8' 

Taltit Belır.. 

Bir Haydutl~ 
iki Amele, Bir H• 

Cürüm lılediler 
Malatya, (Huauai) .

re fiç dört aaat mesafede 
dan ot topl2makta olall 
kadına iki yol amelesi t 
etmiştir. 

Kadınlardan biri kCSy• 
kurtulmuf, bir tanesi ila 
mış. Amelefer, Cliğer iki 
berbat etmitler. Fakat • 
kadınların haber vernı~ 
rine köylll gelmif, bet JY~ 
de tutarak bailallllf, ~ .. ·· 
karakoluna teslim ebnifti'' 

Gece fırsattan istifade 
aerseriler, bekçi vekil~ ~ 
ile Mamoyu öldtırmilf, ~..,t; 
mayı da ağır aurette ~ • 
rak firar etmişlerdir. ..:J 

Mamo, huta olan k ,.,._ 
vekalet ediyormuı. Fir~ 
le, Hatunsuyu k6yUnde..
kaldan da tütün ve 
aıırmıılardır. 

'1 
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N LA B. Cellat Alinin Hatıraları 

Masonların Hususi işaretleri Vardlr. Masonlar 
• • 

Nasıl içtima Ederler? Reis, Birinci Ve ikinci 
Nazzrlra Kimlerdir Ve Neler Yaparlar? 

6 

Biraz ön tarafta, kademele
rin aşağısında ise üç köşeli 
bir masa daha vardır ki bu, 
yemin masasıdır. 

niz, birader? 

Nazırı evvel birader nazırı 
sani b=radere bitap eder: 

pali olup olmadığını ve bütiln 

biraderlerin Mason olup ol· 
madığını tetkik ediniz. 

10 
Gününüz 

Sıra Üçüncüye Gel 
~ KementAtarGibiBo1 

Kaid: nuna İlmiği GeçirdiJJl 

Riyaset kürsllsünün solunda, 
kademelerin albnda ve :v * • sü
tununun baş tarafında "hatip,, 
kürsüsü vardır ki bunun üze
rinde umumi kavait kitaplan, 
mesai nizamati ve yanında da 
haznedar biraderin mevkii 
mevcuttur. 

Bunun karşısında 11 * 4 sütu
nunun şimalinde katip birade
rin mevkii bulunur. 

Garpte, B. sütununun ya
nındaki koltuk Nazırı evvel 
biradere aittir. Karşısında, 
1. sütununun y~mnda diğer 
bir koltuk daha vardır ki bu 
da (Nazırı sani) biradere ait
tir. Bu kolbıklann her birinin 
önünde bir masa, üzerierinde 
de birer çekiç vardır. İskoç 
tarikatinde ise ( Nann evvel ) 
biraderin mevki garpta ve 
l sütununu önlhıde, Nazın 
aanininki ise cenupta, şarka 
doğru ilerletecek mevkidedir. 

Alametler 
Locada muayyen vazife al

mış biraderler göğüslerine 
hamail olarak mavi renkte, 
ıanjanlı denilen cinsten bir 
kurdele takarlar. Bu kurdele
nin ucunda (Biju) denilen umu
mi madeni alamet takılmışbr. 

İşte Masonlar burada topla
nırlar. Namzet tefekkür höc
resinde beklerken biraderler 
(Masoıllar birbirlerine birader 
derler ) birer birer gelirler. 
Herkes kendi Mason işaretini 
takar. Muhterem sıfab verilen 
reis kürsüye geçer. Elindeki 
d3lger malasile bir defa klir
ıüye vurur. Bunu muhafız bi
rader tekrar eder. Herkes 
yerine geçer ve ayakta durur. 

Reis nazın evvel biradere 
hitap eder: 

- Nazırı evvel birader. 
Siz Mason musunuz ? 

- Arkadaşlarım beni öyle 
bilirler. (Masonlar, kendilerine 
Mason olup olmadıkları so
rulauğo zaman kat'iyen evet 
::evabı vermezler. Daima Lu 
ıuretle mukabele edorler) 

- Locada nazırı evvel bira
derin va:ıif esi nedir? 

- Mabedin ıyıce kapalı 
olup olmadığını tetkik etmek 
Lapalıdan meksat, · locanın 

içinde veya dışında bir hari
cinin bulunmaması demektir) 
ve yerlerini işgal eden bira
derlerin Mason olup oJmadık
larmı anlamaktır. 

- Şunu tetkik eder misi· 

- Mabedin tamamen ka- (Arkası var ) 

inemalar 

en büyük tenoru : J O H N B O L E S 

A EYYEZ 

Acele 
Edin! ... 

MÜSABAKAMIZIN 
ŞARTLARI 

20 martta oynanacak Galatasaray-Fe
ner maçının neticelerini en iyi tahmin 
edenlere verilecek hediyeler için kon
trol ve hakem heyeti teşktl olunmuıtur. 

Kontorol ve hakem heyeti: Mıntaka 
rehl F•thl, lklncJ rda Saim ve futbol 

LA P LAN T E yıldızların yıldızı l heyeti reisi Basri Beylerdcıı mürekkeptir. 
~Z::~:A:I'E~'Jll:::Il::ilm~nmı:;z:n:::ıı:•mmmnnlİİıımııı.ııı:ı:mm G ·~cevaplan ayın OD alhocı pa· 

1 1 
zarte.af akşamı mühUrlü urf iç.inde 

Tiyatro Ve Sinemalar EDl.YORUM Fethi beye teslim edeceğiz. 
_ Maçtan sonra cevaplar açılacak ve 

neticeye göre ka:ıaoaol.nnn dereceleri 
DARÜLBEDA Yi TEMSİLLERİ bu hQyet tarafından tayin olunac .. ~tır. 

Bu nlqı m f 
1 

1 Cm:) 3: Birincilik ve ikincilik taylolııde (S) 
matine 21,30 da 'lSTAHBUl DfLED YES ::C :t=ıı suale ver•len cevnplann adedi csubr. 

Beş sunle maçın neticelerine rörc 

Gö1ga 
Komedi 3 perde 

Yaun: Niccodelnn 

Nakleden: A. 
Muhtar Be1 

Bu akşam umu· 
mı 

:z:=-ı ::::ııcl cevaplar verilmemişse hakikate ea 
~ C-:::» fazla yaklaşmıı olan birinci addolu-
..._ nacaktır. 

-t Kaç Rey Pusulası 
Kullanılabilir? 

Müsabaltamıu. itt"rak edealcrin 
eçer kupon, yant b!.r bmin ilç rey ver
meıf kabul olwunuttur. 

ma biletlerde llllJIJ' 
::::":"~afdat H,_. I 1 ALEMDAR - lmperatorlçenlıı yüzütcJ ._ ___________ -" 

VAPURLAR 
SuaUcriml;o vcrJecek cevap urfla

rına konulacak müsabaka kuponlan· 
mızın numaralan birbirini mntcakfp 
olmua ela kabul olunur, Yalnu: her 
cevabın behemehal bir milıabaka ku
pou ile g5nderilmeıi şarttır. 

A S R t - Slbcrya 
ARTİSTlıc: - Dai Çocukları 
ETUVAL - 1mparatomn Yaveri 
ELHAMRA - Cennet Yolu (Al.manca) 
EKLER -Yunan tiyatro tı.ıpu 
FRANSIZ - Yunan Opcrotlı Yasu 

J!ltanbul 
GLORYA - Ôidüren Adam 
H1LAL - Panama korsanlan 
M A j l K - Neı'eler Diyarı (Rlşar 

Tavbcr) 
M E L E K - Cennet Yolu (Franıaca) 
:'.~h..LET T. - Naştt 8. 
MlLLI - Kadmlara inanmam 
F E R A H - Varvcte 
OPERA - Hatb GatilYa Güaql Albada 
SÜREYYA - ( Kadıköy ) Piyauııoda 

bir kadın 
ŞIK - Atk Reami Geçldi. 
( HALE OakUdar )- Ölüm Çemberi 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata kapril 
Ba,1 B. 2352 .Şube acentesi: Sir
keci Mühürdar ude hanı 1. 2740 

İzmir sürat postası 
(Cümhuriyet) vapuru 8 mart 
Pazar 14,30 da Galata
dan kalkarak lzmire gidecek 

ve Çarşamba sabahı 
gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant vardır. 

Karton Bileti MUnakasası 
Mevcut nümunesi veçlıile 

4,500,000 karton biletinin 
beher bin tanesi kırk ku
ruşta talibi uhtesindedir. 
Tenziliyle itaya talip olan
larm 14 mart 931 cuır ıırtesi 
günü saat 16 da le\'azım 

münakasa heyetine gelme
leri. 

Sark iıtthbaratı tlculye mlleaıcscal 
ISTANBUL 

Cumartesi 

Bugün Beklenilen 

Vapurlar 
Mersin - Türk - Antalya Mer

aiaden 
Saadet - ,, - İzmitten 
Tayyar - Türk - fzmir, Ayva

lıktan 

Marmara ,, • Mudanya Gem
likten 

Kırlangıç " - lzmitten 
Bulgarya - Bulgar - Vama -

Burgaxdan 
Çiçerin - Rus • iakenderiyeden 
Azru • Fransız - Batumdan 
EXhibitor • Amerika ·- Kösten· 

ceden 
Gııstein - ltalyan - Triyesteden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Bandırma • Türk • Karabigaya 
Gülnihal - " - Bandırmaya 
Aııya ,. Mudanya 

Gemliğe 

iz mit " • lzmite 
Reccle Karol - Romanya -

Pire - lskenderiyeye 
A:ıru • Eran,ız • Marsilyaya 
Aaairya - ftıılyan - Triyesteyo 
Bulgarya - Bulgar - Pireye 
Exhibitor ·Amerika • Nevyorka 
lıiç - Rus - lskenderiyeye 

Hayvan Borsasmda 
Hayvan borsası idare heyeti 

dün fevkalade olarak toplan
mış ve iki senelik müddetini 
dolduran idare heyeti yerine 
yeni idare heyetinin intihabına 
kuar vermiştir. Yeni idare 

, heyeti 9 nisanda işe başlıya· 

!b~mıııımliill•••-••-ı•• cakhr. 

Mokafatlarımız 
Yukarda yıudığımız hakem 

heyetinin müsabakadan sonra 
birinci olarak tayin P.deceği 
zata : bir altın saat. 

ikinciye bir gümüş saat. 
Üçüncüye bir nikel saat 

verilecektir. 
Mükafatlar maçtan beş gün 

sonra behemehaf tevzi edilmit 
olacaktır. 

Mühlet Ne Zaman Bitiyor? 
lstanbuldaldler fçin, mtlaabaka mUh

letl mnrhn on altıncı pa:ı:artesi alqamı 

saat dörde kadardır. Taşradaki kar!le· 
rhnh:e vcrlle!'I mühlet martın on do· 

kaızuncu perşembe akıamıoa kadardır. 

Cevaplarımız 
Gramo!oncu Osman Nuri Beye: 

Galatasaray - Fener mıı)l içill röndcr
diğhıiz mektupta müsabalta kuponu 
yoktur. 

Sualleriınh:c, bir veya ild g<'I ata• 
cak şekl.de cevııp veri'eaıez.. Kat'i adet 
ve kat' l cUn lcler1e cevap veri!mclrdtr. 

Ba nok1abrıı dildrnt edilmek ıarUle 
ilcincl mcktul.nznuza bekUyOl'UI: cfeadlm. • Sultanahmettc Tacettin Heye: Si· 
dil mektupta da müsabaka kuponu 
çıkmamıştır. Yenisini göndcrmenl:ı:I rica 
ederiz. 

,-- Suallerimiz 
Galatasaray Mı? 
Fenerbahçe Mi? 

1 - Hangisi galip gelecek ? 
2 - Galip kaç gol atacak? 
3 - Mağlüp kaç gol atacak? 
4 - Birinci devrede hangisi 

ıalip? 
5 - ikinci devrede hangisi 

galip? 

Tarihi Tefrika No. 52 Yazan: A. Anladım, Maroaiça konanlar
dan korkuyordu. Arkasını okşa
dım: 

bu garip manzaram karşısında 
hayret etmişti. Bir mana vere
memişti. Kaba bir sesle kekeledi: 

OLUÇ ALI BEiS 
Kılıç Ali Paşanın Habralan 

ıç.im heyecan dolu idi. Bütün 
flddeti!e vuran kalbim, gCSğsümü 
Jlelecek gibi oluyordu. Kamaranın 
"ap1S1na ıeldlğim zaman büsbü
tün hcyecanlanmııtım. 

ArtJk hava da kararmış, ak
ıam olıuuştu. Leventler aktam 
t~lentiaine hazırlanıyorlardı. 

Tam kamaramın kapısını aça-
,-Jım sırada ayatım birıeye ta
kıldı. Baktımı Bir adaa, boJı. 

boyuna unnmış, yatıyordu. 

- Kimsin? diye haykudım. 
Zayıf ve bitik bir aea ifitildi: 
- Maroniça!. 
Garip şey!. Bu herif ne için 

yatmıştı buraya? Sordum: 
- Ne arıyorsun burada? 

- H:ç 1 .. dedi ve sonra çok 
hafif bir aeıJo Ulve etti: 

- Çok korkuyOl'Um t.. Burada 
.ıJll bekllror dum. 

- Korkacak birşey yok, de
dim. 

Titriyen ellerile ellerime &AJ"ıldı. 
Ben kapıyı açarak kamaraya 
girdim.· Amiral Veneyro yerde 
yatıyordu. Beni gC>rünce ağır ağır 
başını kaldırdı. Göz göze geldik. 
Donuk ve 1'kayt bakıyordu. 
Öyle sanıyordum ki bu adam be
nim kim olduğumu tanımamışb. 
Adamlanmın kibarlıtı tutmuı, 

güzel prensesi köşe minderine 
oturtmuşlardı. Saçları dağılmıf, 
ıöğsü açılmıftı. Hafif hafif inl~ 
yordu. Etildim, Amlrall iplerin
den tutarak doğrulttum. Aeı aa 
•iUl1ordum. Matrur adam, ltenlm 

- istiyorsunuz? •. 
Ellerimi kalçalarıma dayadım, 

sonra coşkun bir kahkaha ata• 
rak söyledim: 

- Ne mi istiyorum? .. 
Hıralanmııtım. Sinirlerim fıku 

fıkır kaynıyordu. Bir kahkaha 
daha savurduktan sonra batır

dım: 
- Fakat Amiral, bent nual 

oluyor da tanımıyorsunuz? •• 
Kalın aeıile cevap verdi: 
- Siz bir Hristiyan mısınız? 
- Hayır! .• Fakat 2:İhnlnizi biraz 

yoklarsanız beni habrlarsınrz.. 
Veneyro derin bir nefea ald1, 

biraz durdu. Belli ki beal batar· 

Gt!lllit Ali, Hiik.Umet konağı önünde de 
bir kuım ceza vermiştir 

Evvelki Kısımlarm Hülasası geçtik. Yabanabatta kulilıı 
mmız Arif Beyi f ed Celtit Ali, bundan evvelki 

kısımlard.,, ili< dda 
olarak iki adamı nıısıl as
tığını ve cell.;tııza n:ısıl 
başladığını anlatmıştı. 

Bugün de Bo!uda çıkan 

isyanı bastırmak için müf· 
re:r.:esHe oraya gittiğini ''e 
asilerin elebaşılanndan üç 
kifiyi nasıl astığını anla
byor: 

Bu üç idam mahkümu
nun isimlerini hat rlamıyorum. 
Y almz bunların bir perşembe 
günü asılmaları mukarrerdi. 
Bukadan bahrımda. 

Bolunun hükumet konağı 
büyüktU. Bir meydan kadar 
avlusu vardı. Asi!erin hükumet 
avlusunda asılmalan münasip 
görüldü. 

Perşembe gunu saat bir 
buçuktu. Boş sehpabr ve et
rafına dizilen b:ılk, mahkümları 
bekliyorlardı. 
' Nihayet üçü de getirildiler. 

Bir tanesi fazla korkuyor ~ibi 
idi, fakat diğer ikisi adeta hiç 
oralı değillerdi, düğüne gidi
yorlar sanırdınız. 

İki tnnesini e\·e!cc de ~nlat
tığım tarzda aslım. Birbirine 
benziycn noktaları tekrru- an
latmıyayım. Fakat tam iiçüncü 
adamı asmıya sıra gcidi. Herifi 
masa}'a çıkardım, biraz y:ımna 
yaklaşınca ne güreyim? Tıpkı 

J sultan Hamidin nül<liye ara
baJarını andıran koca bir bit, 
yakasında yürüyor! İpi hemen 
kement atar gibi uznkbm boy
nuna attım ve ilmiği geçird~m. 

Sonra yere atlıyarak masa-
ya tekmeyi yerleştirdim. Herif 
kolay öldü. 

Cellat Ali, bir şaka yapayım 
diye ilave etti: 

- Tabii o bit yaşıyordu 1 

* Çarşambadan YabanabaC.:a 

byabilmek için hatıralarını arao
bnyordu. Bulamamıştı: 

- Söyleyiniz, dedi. 
Ben, en mağrur ve ton kinci 

tavrımla cevap verdim: 

- Jozef Naaiyi tanıyor musu
nuz? 

- Hem de çok iyi tanırıml.. 
Hırsımdan bir kahkaha daha 

1avurarak haykırdım: 
- Ya, öldilrdütünüz pzel Ve

rayl?! •• 
Bu eon isim, Amiral Vene,_ 

roya herşeyi hatırlatmıtb. Göz· 
leri büyüdü, hiddet ve dehıetle 
batırdı: 

- Oçyalel,. 
Acı acı pldilm: 
- Nihayet, dedilll, t.aıyabil

dlnlz. 

şekilde öldürdüler. 
Kumandan Arif 

asnbi bir adarnd;. 
hatta kumandan muavini 
Bey bi!e ondan yılardı. 

B. söylcdikleriniJJ. harfi b ti 
dcrhru tatbikini isterdi. "' 
disi vazife ~ıkı idi. k 
manlığı ona bu ölümü baz~~ 

Yabaııabatta geçirdi 
ilk gece saat onda yata J' 
mıza yatmışhk. Yol yorg 
ğu b;zi derhal uyuşturıntı,t"' 

Gece yarısından üç 
sonra kararguhta bir karıŞ1 

bir gürültü koptu. Bunu 
ma\'Zer sesi talcipetti. 

Asker uyandı. Derhal 
rıyıı çıkarak ne c!duğunu 
kik ettik. Arif Beyin bC 
parçalanmıştı. O gece sa 
kadar uyumadık. Bir sara' 
bir berberi tevkif edere\c 
karaya ııevl<ettiler. 

ll--
Kumnndauıwız Arif .. 

feci ölümünden sonra tıl;/ 
zenin mevcudunu ikmal e f 
üzere Konyaya gittik. l(o1' 
da H~i ay kada1· l:.aldık. 

1f 
İımir;n istirdadından tıı1ı 

nen hir sene evvel ~o;' 
civarı:ıa !;İtmiştim. Bu itıb s' 
Ereğli, Karaman, Niğde, 6', 
Anamur, Silifke, Isparta •• 
dur, Antalya ve M 
dolaştım. Bu mmtak~cı/ 
bazı hai:ıleri ve canileri 1 

ettim. . {Arkası \',ti 

ızmirde Turing KulOP 
lzmir, 7 (Hcsusi) - ~e'1 

celbi için burad:ı da bıt I 
ring kulüp tezisi tckarrtl' 
miştir. 

Dudakhm kımıldadı. ~ 
kendine bi11eylcr söylil~ 
beiki Baıaa Jinet okuyord"' / 
belki c!e yalvarıyordu. Falı•~ 
okAdar zayıf çıkıyordu ki 

11
1 

iniltiden baıka birıey d 
yordum. 1 

Hiddetim biraz ,-ttt' 
SOldlnetle •ordam : ~,"-. 

- Muhterem amiral, ~ 
taliln bu değifikllğiııe aı• 
ruhır? 

inledi: 
- Ne gibi ?.. Js41 
AJnanda frl ter tant>Jorl ~ 

mitti. Çok ••lnnh çektitl '';/ 
lıyordu. Ben bit oral•td• 
dlmı J 

l Arka•• .,, 
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·MACUNU 
Dişleri inci gibi be 
latır, oksijenli sıhhi 
hakiki yerli malıdıt 

I 

Emniyet Sandığı ilanatı 

EMNİYET SANDIGI 
MüDÜRLOGüNDEN: 

llabamme1a 
\a.Jmetf Ura 

916 

lkras 
No, 

l 20 Ramide Cuma mahallesinde atik Ta
limane, cedit Değirmen sokağında 
~ski 1 1 mükerrer Ye yeni l 3 numaralı 
bir hanenin tamamı. Hatice SitaA H. 

JI 140 291 Kadıköyünde Zühtüpaıa mahallesinde 
Selimiçeımesi aokağında eski 68 mü 
kerrer v~ yeni 226, 228 numarala 
maa bağ ve aralık bir köşkün tamamı Nafia H. 

075o 87 4 Balıkpazarında Şeyh Mehmet geylinl 
mahallesinde Balıkpazan caddesinde 
eski 107 Y'-=ni 25 numaralı bir dük-
.:tlnin nısıf hissesi. Fatma Behice H. ve Niyazi B. 

ı490 1152 Üsküdarda Murat reis mahallesinde 
Külhan ıokağında eski 3 ve yeni 9 nu-
maralı maa bahçe bir hanenin tamamı Faika H. 

138 1183 Ayvansarayda Korucu Mehetçelebi 
mahallesinde Ayvansaray caddesinde 
eski 28, 26 ve yeni 12, 14 No. lı 
mukaddema tahtında dükkinı müş
temil hane elyevm bir hanenin ta-
mamı. Mustafa Ef. 

1429 1227 Eyüpte Topçular mahallesinde Çiftlik 
sokağında eski, 9 mükerrer ve yeni, 
8 No. lı maa bağ bir köşkün tamamı. Salim n 

7240 1327 Topanede Hocaali mahallesinde eski, 

tll'lO 

1046 

1646 

t&425 

JTIZ 

9800 

700 

Hendek ve yeni, Lülecihendek cad
desinde eski · 55 ve yeni, 51 No. lı 
hanenin tamamı. Damikolo Kasyo veledi 

BaskavaJa Efendi. 

2835 Ramide Cuma mahallesinde Edebiye 
caddesinde eski 35 ve yeni, 45 No. lı 
maa bahçe bir hanenin tamamı. 

Rıza Ef. ve Fitnat H. 
2937 Üsküdarda Pazarbaşı mahallesinde 

eski Pazarbaşı, yeni Karamanlı so
kağında eski 48 ve yeni 52 No. lı 
bir hanenin tamamı. Zeynep " 

4006 Erenköyiinde Merdivenkay mahalle
ainde Çeşme sokağında eski, 1, 6 
ve yeni, 1 numaralı maabahçe bir 
hanenin tamamı. Cemile Hanım, Mehmet, 

Hakkı, Zihni Beyler 
5146 Bahçekapıda Hobyar mahallesinde 

Çıkmazyıldız hanı sokağında eski, 
ı, 2, 2, 2 mükerrer yeni, 7, 9, 9- 1 
•umaralı iki bap dilkkAnı mli~temiJ 

( ıldrı hamamı demekle maruf ha
mamın yüz yirmi sehim itibarile 

· otuz beş sehmi. Mehmet Ziya B. 
5182 Amavutköyünde Birinci caddede 

eaki, 114 yeni, 112 numaralı bir 
hanenin tamamı. Salihattin Ef. 

5954 Beşikta.şta T eşvikiye mahallesinde 
Söğütlil sokakta e.ki, 1 numaralı 
bir hanenin tamamı. Abdülhalim, Mehmet 

Nuri Beylerle Hayriye H. 
5962 Bakırköyde Ayastafanos karyesinde 

Şevketiye mahallesinde Mühendis so
,kağında 18 numaralı maabahçe bir 
bap hanenin tamamı Fatma Aliye H. 

6138 Galatada Sult .. nbeyazıt mahallf'sinde 
~ ıaplar sokağında eski 3 ve yeni 1 
nuınaralı maadükkin bir otelin nısıf 
hissesi. Ayşe Seo.iha H. 

6152 Beyoglunda Hüseyinağa mahallesinde 
F eridi ye ıokağında eski 39 ve yeni 
55 numaralı bir hanenin 13-16 hiaaesi. 
Panayot, Necip, Kıste, . CemillEf.ler, Sofiya H. 

6255 Bcıiktqta köyiçi mahallesinde imam 
zade Köyiçi ve Demirciler ıokajında 
eski 2,4,30,32,8 ıekiz defa 8 müker
rer yeni 22,24,26,28, 4, 6, 8, 10, 1-4, ~6, 
18,55 numaralı on bir bap elikklnı 
müştemil bir hanın tamamı. Hanife Cavide H. 

6320 Sultanbey~%ltta Sultanbeyazıt mahal-
lesinde Hatiçeusta ıokağında eski ve 

• yeni 13 numarnls mukaddema arsa 
elyevm maa bahçe bir hanenin ta-
mamı. Hatiçe Didar H. la Fevzi ve Khım B.ler 

6338 Beyoğlunda Panıa!bda Köstebek ve 

Fiab 20 kuruştur 

Tasarruf ve iktısadı 
seven vatandaşların 
nazarı. dikkatine Dotum ve kadın 

Mütebuam 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
DOKTOR 

RIZA ENVER 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedah kayıt 

muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
Tütün 

A 

m • n ısarı 

üğ .. nde 
Mevcut şartnamelerine tevfikan Trabzondan, Erzurum, Bay

burt, Erzincan, Gümüşhane, Torul ve Maçkaya bir sene zar
fında yapılacak mamulat nakliyah münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların teminoı.t mektupları ile 10 - 3- 931 salı günü 
saat 10,30 da Gala.tada mübayaat komisyonuna müracaatları. 

=--=----------==-S~az-l=ıd=e~re==-s=o~k~a=ğı-n~dpa=-=e~ski~.=-=d=ört===-=d=e=fa=---__,-=-=- ı 
on iki ve yeni 12, 14, 1, t O aumaralı 

2029 6412 

1.l400 6417 

1000 

3500 6471 

3200 6498 

512 6530 

13250 

maa oda dükkanı müştemil iki ha-
nenin nısıf hissesi. Ömer Ağa 

Bakırköyünde Ayastafanos karye-
sinde Şevketiye mahallesinde Nigar 
ve ikbal sokağında 1,6 numaralı 
maa bahçe iki hanenin tamamı. Vasil Ef. 
Bahçekapıda Şeyh Mehmetgeylanl 
mahallesinde Panairci, Helvacı soka-
ğında eski 13, 15, 18 ve yeni 17, 15, 
20 numaralı iki dükkanın tamamı. 

Nezihe, Emetüllah, Naciye H. lar 
Kadıköyünde Hasanpqa mahallesin-
de Adalet ıokağında 14 numaralı 
bir hanenin tamamı. İbrahim Ağa 
HaydMpaşada Osmanağa elyevm Ra-
siınpaşa mahallesinde Karakolhane 
skağında eski, 20 yeni 46 numaralı 
bir hanenin tamamı. Zehra H. 
Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde 
Ulu.aoluk sokağında eski, 4 mUkerrer 
ve yeni, 26 numaralı bir hanenin 
tamamı. Zeliha H. 
Balatta Hocaa!i uıaballesinde Hamam 
ıokağında eski, ve yeni, 48 numa- / 
ralı bir hanenin tamamı. Nesibe H. ı 

Okçularbaşmda Eminbey mahallesin- ı 
de Karakol ve Beyazıt caddesinde 

eski, 135,135, 135, 135, 135 mükerrer 

ve yeni, 2,2-1, 127, 129. 131, 133 mı
maralı beş dükkanı müştemil bir 

Fevkalade 

ER-BAHÇE 
RAKISI 

Bir defa i ;;im•' ' ·le tecrü~e ' ecJ;J mi' olur 

İstanbul Liman işleri in: 
hisarı şirketi müdür~ 
Hamdi Beyin refik~1 

muhteren1eleri muharrı .. 
rei şehire 

Şükufe Nihal 
Hanım 

Diyor ki: 
': BIOKS DIŞ MACUNU, 

MiLLi BiR MOSTAHZ~ 
OLARAK ŞAYANI TAK -
DIR GO&OLMELIDIR.,, 

r !Jt ~."1?. ~!. ~_:::;::::. . .-.... 
"~~~;!~"""" ~p&, ~ .. 

f ,8, '/~1c.ı.· .-.... ~~ ... ,,.." .. -~~ 
# ... 6-u"ı.. --?._,_,,a.-~ 

.,r __. .:t..o ' F 

~ dal 
- I 

B10KS gayet mükemmel Lir diş macunu olması itibarile 
parlak ve hüyük muharrire Şükufe Nihal Hanımın methü ~ 
nasına layıktır. 

BlOKS diş macunu çok beyaz, köpüklü ve gayet latiftir· 
BlOKS diş fırçaları, takim edilmiş ve mutlak· bir temizli~ 

temin eden çifte ambalajla sarılmıştır. Kıilnrının cins ve tar•1 

cli~ l~rin miik:Pnımc·lt>n temizlenmesine miissı.ittir. 

hanenin nısıf hiss,.si. Mehmet Sabri B. •u-..--• 
1056 6587 Kadıköyünde lbrahimağa maha.lesin-

de Camii.şerif sokağında eski ve 
yeni, 15 numaralı bir hanenin 
tamamı. Mehmet Ef. 

3062 6664 Kumkapıda Muhsinehatun mhalle.sin-
de T elliodalar sokai"mda eski 32 ve 
yeni 44 No. lı bir hanenin tamamı. 

Safiye Vayedar H. 
472 16027 Sar1yerde Karakol sokağında eski 4 

mükerrer ve yeni 5 No. mukaddema 
orsa elyevm bir hanenin tamamı. Mehmet Ali B. 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hihunındP. 
tediyei deyn edilmemesi hasebile ( altmış bir ) giin müddet!~ 
satılığa çıkarıldığından talip olanlarm ve fazla tafsilat almak 
istiyenlerin Sandık sahş amirliğine müracaat eylemeleri }Uzumu 
ilin olunur. 

2500 liraya satılık hane .--------.... -
Yaz ve kışlığa müsait" ve Doğum ve kadın butaIJdl" 

iskeleye beş dakika mez•t !de 
litif manaı:uıle ayda yirmi be~ 
lira k:ra getirJ- Ü:ık~darda 
F ulr a:.ı tepeainde lmaın soka
ğ"ınC:a 8 No. h h7.ne 2500 l~rıa
ya sat:.ıktır. Terkoıu alb oda 

mlitehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

bir ~~•o:ı iki hali V6 e~çan Türbe eski HilifüUımer bi:ı:a 
mn~miP.Jİ havi üç yüz elli ' ' 26'i" 
all'a buhçe ~ardır Ta!;plC'in No. 10 Telefon bt. ~ 
l~ır:ı:ıiver!'! Alt S\)kak 1 W No. lı 1 e , - . . ~l 
har-ıe.ve mün.ca~tla•·ı. Mea ul Mndür: H4lıt 8 


