
FON: 
MmMtt R L 0 K - 20203 

1 
SON P-ÖSJ Al 

HER ~8.PE. 5 Kr. NIN ~ 
' 

31 T OJAl;A'~ A 

~~ T ANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF ŞOKAÖI HERCUN NEŞROLUNUR S O N PO S T A Halkan gözüdür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halktn dilidir: Hafk bununla sö ler. 
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Meb'uslu .Talibi Memurların Çoğu, Ihtisaslarından 
istifade Edilmek Üzere Meclis Haricinde Kalıyor •• 
intihap 
Haberleri 
f!ep Tahmindir 
Yeni Meclisin Şekil Ve 
Hüviyeti Ancak Gazi 
· Hz. nin Listesinden 
Sonra Anlaşılacak 
Ankara, 1 (Hususi) - Halk 

fırkası merkezi, miintebibi sa· 
nileri tesbit için - hararetle· 
b.ıeşgul oluyor. Dün de akşam 
Reç vakte1 kadar namzet lis· 
tesinin tesbiti ile meşgul 
olunmuştur. 

Müntehibi sani listesinin 
haşında Reisicümhur Hz. ile 
Başvekil Paşa, Vekiller ve 
'hükümet erkanı vardır. Liste, 
bilhassa zümreleri temsil nok· 
tasından tanzim edilmiştir. 

Diğer tarafıan fırka katibi 
ll~urniliği de bir tebliğ neşret· 
lllıştir. Tebliğin şekli şudur: 
. Bazı gazetelerin yazdıkları 
)ntihap havadisleri ara!>ına yan· 
ış şeyler karışıyor. Katibi 
Üınumilikçe Umumi Reis Hz. ne 
bir liste takdim edildiğinden 
bihis havadis bu meyandadır. 

Hassaten gerek es Ki 
lneb'us arkadaşlardan ve 
Rerek yeniden namzet göste· 
tilmek talebinde bulunan muh· 
terem vatandaşlardan meb'us 
olacakların ve olmıyacaklarm 
İsimlerinden bahsetmek bugün 
için nabemahaldir.,, 

Bu yolda henüz tekarrür 
etmiş birsey yoktur. Tasnif ve 
tetkik devam ediyor. 

Yeni meclisin şekli herhan
gi bir zümre veya sınıf müca
delesi~i bertaraf edecek şekli 

ve mahıyette olacağı bildirilmek
tedir. 

Ankara - Mecliste bulunan 
idare adamlarının tekrar idari 
faaliyete dönmeleri mevzu· 
bahis olduğ1ına göre memurlar· 
dan Meclise girmek ıçın 
''uku bulan müracaatların 
Pekte nazarı dikkate a!mamı
Yacağı anlaşılıyor. 

Diğer tarafan Falih .-Rıfkı 
B~y de bir makale neşrederek 
dıyor ki: 

"Dikkat ediniz, Babıali cad· 
desinde ne köylü sınıfından bah· 
lieden bir köylüdiir, ne sanayi 
kc ameledn bahseden bir fahri· 

ıtcı veya ameledir. 
Bunlar, menfeatini an-

Cak ortalığın karışmasında ve 
ha, nın bulanmasında arı
ran parazit politikacılardır. 
Şte biz bütün kudretimizi Türk 
ccnıiyetinin bu parazitlerden 
~atar görmemesi için sarfede
Ceğiz. Biz eskidenberi cemi
Yete ve birliğe doğru gidiyo· 
tuz. 

Garp medeniyetinden asır· 
larca uzak kalan Türkiye 
;ncak Türk cemiyetinin ahenk· 
k vahdeti ile ve tekmil 

uvvetlerini anlaştırarak ve bir 
dtada . çalıştirarak bu asrın bir 

C\'leti olabilir.,, 

Borçlar · Meselesi Bitirilecek .. 

Himillerin Ankaraya 
.Daveti Muhtemeldir. 

Ocakların 
Başına Kim 
Geçecek? 
Reşit Galip bey Bu 

Vazifenin En Tabii 

Kooperatiflerden Yardım İsteriz. 

Garbi Anadolu, Faizci 
Elinde Kıvranıyor .. : 

Müzakereye Girişmek İstemeleri 
Memn~niyet Uyandırdı ... 

Namzedi Görülüyor i .. 
Ankara, 3~ususi) _ 10 

1 Soğuklar,UzümMa_hsulünüBaltal~dı 

Ankara, 1 (Hususi)- Mem· ı 
leketinden dönen Fransız se
firi M. dö Şambrön yarın 

burada bekleniyor.Memleketinde 
iken temas ettiği kupon ha
millerinin mühim tekliflerini 
hamil olduğu ıçın gelir 
gelmez gayri resmi surette 
müzakereye girişmesi muhte
meldir. Asıl hamillerle temas 
meselesi sefirin yapacağı bu 
müzakerenin alacağı şekle 
bağlıdJr. 

Bu takdirde hamillerin ve
killeri davet edilecektir. Dö 1 

Şambrönün hamiller ~eseh~i· 1 
nin halline matuf yenı tcklıf- 1 
lerlc gelmesi umumi bir mem
nuniyet uyandırmıştır. Kat'i ' 
bir itilaf elde etmek için girİ· l 
.ş cek esaslı müzakerelerin ~ 
AI)bıra veya Paristen hangi· ı 
sinde yapılacağı belli değilse 
de Ankaranm tercih edilmesi 
ihtimali mevcuttur. Nihai şek
lin Paristc imza edilmesi de 
mümkündür ki bu takdirde 
mesele, bir formaliteden iba
ret olacak, esaslar Ankarada 

Yeni tek.lifleri hamil 
sefir M. dö Şambrön 

tcsbit edilmiş bulunacaktır. 
Karsı taraf ıtınkul hareket 
cde;se bu defa, bu meselenin 
kat'i şekilde halli mümkündür. 

ca 

te i İmiz lzmirle 
Bu Cuma Karşılaşıyor 

nisanda toplanacak Türk ocatı 
kurultayı için hazırlıklar baş· 
Jarnıştır. 

Kurultay bir içtimada bi-
tecek ve ocaklarm Halk fır
kasına devrine karar verecek
tir. 

Tiirk ocaklarının fırkaya j 
devrinden sonra bugünkü teş-
kilatını muhafaza etmiyecek, 
tamamen yeni ve canlı bir 
teşkilat yapılacaktır. Bu teş-
kilata ' 1Genç!ik teşkilatı" ismi 
verilmesi muhtemeldir. 

Memleketin her tarafında 
esaslı ve yeni teşkilat yapıla
ca1t, bütün gençlerin bu teş
kilat içine alınmasına çalışıla-

caktır. 
Yeni teşkil5.~ın başına, öte· 

dcnberi kurultaylarda, ocaklara 
tm şeklin verilmesini müdafna 
etmekte olan Reşit Galip Be-

Reşit Galip Bey 
yin getirilmesi 'çok muhtemel· 
dir. ÇiinkU tabii namzet gö
rülüyor. · 

Petroller 
Mürefte, ( Hususi ) - Ame· 

rikadan avdet eden ve mem· 

lekettmiz petrollerini işletll?elc 
teşebbüsünde bulunan "Türkiş 

Amerikan Petfolyum,, şirke
tinin müdürü Mister Obrienin 
geçenlerde " Son Posta ,, da 
intişar eden beyanatı burada 
büyük bir memnuniyet ve 

Dün hareket eden kafile, grup halinde sevinçle karşılanmıştır. 

lstanbul muhteliti dün saat r- . "'\ 
onda izmir vapuru ile izmire gitti. ' Ş a r k t a J n g İ } i. z } e r ı· n ' 
Cuma günü ilk karşılaşma olacak. 

Kafile Fenerden: Zeki, Mu· Ca'sus Teşkı·la" tının iç Yu·· zu·· 
zaffer, Fikret, Reşat, Sadi 
( bugün gidecek ) , Galatasa
raydan: Avni, B~rhan, Me'ıu~1e~'. 

Celal, Rebii, Beşıktaştan: Hüs.nu, 
Fahri, Vefadan Hüsameltm, 
Saim, tstanbulspordan: Hasan, 
Anadoludan: Hasan Beylerden 
mürekkeptir. Kafile reisi Basri 
Beydir. Oı han B. oyuncularla 
me.şgu] olacak, Nüzhet B. 
takımı teşkil edecek, Muhtar 
B. para işlerine bakacak ve. Sa· 
lahattin B. de idare heyetmde 
bulum~caktır. Yani (16) kişiy.e 
beş idare memuru. Fena bır 
nisbet değil. 

Umumi harbin başlangıcından Yunanlıların Anadoluyu 
istilalarına kadar ''AT i NA,, ingiliı casus teşkilatının mcr· 
kezi idi. 

İngiliz 
ve diğer 

Şarkta 

mütekabil 

Bütün 
(Compton 

casus teşkilatı biti birbi.rimi:tc nasıl kattı? Bizim 
devletlerin casus tcşkilatlarile nasıl carpıştı? 

casus tcşldl:i ti arının faaliyeti. Entrikaları, ve 
entrikalar. 
bunları Atina fngillz c;ı3us teşkiliitıııın reisi 
Mackcnzie} anlatıyor. 

Yakında "SON POSTA,, da 
okuyacaksınız. 

.,_ .... ------------------------~---------------...... 

Garbi Anadoluda, bir tülün 

İzmir, 31 ( Hususi ) - Bir 
haftadanberi ümit edilmedik 
şekilde devam eden soğuklar 
üzüm mahsulünü mahvetmiştir, 
denilebilir. Bu yüzden, bu sene 

Garbi Anadoluda ilctısadi bir 
buhranın baş göstermesi me
muldür. 

Diğer taraf tan, fiatların 

düşük olm~sından <lolayı az j 
tütün ekilmiştir. · 
f-.w -

tarlasında çalışma hayatı 

Teşkil olunan kooperatif· 
lcrdcn beklenen istifade henüz 
görülmemiştir. Bazıları muka· 

velelerinin tasdik edilmeme· 
sinden, bazıları idare heyeti 
intihabı için merkezden emir 
almadıklarından ve bazıları da 
tediye emri verilmediği beya· 
nile köylüye borç para vere· 
menıiŞtir. Kooperatiflerin vakit 

Bir iş bulamadım, iİlti l 
İ1sizler nnmann namzetliğini koy 1 

'· 
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Kublay Abidesi ımıııı-C-an-l-an_a_n ___ P_a_p_a_s_l_a_n_n_K_a_p~a-Hı-g"'-ı--/n-t-i/ı-a-ba_t_ın_ •• 
Ve Halk ... Bir 

!:ı::'cı. K:~:'!bı'.r." ,~;~--. Haber Mi 1 y o n 1 u k E m 1 a k 1k in c i 
cak. Millet Medid riyuetl S j h 
bunun için bir de· beyan- H . V kil. 11 G- - -k S h k" a , ·ası 
name neşretti. Bu le.tel>- On Sene Evelki Hamse- azıne e ı e oruştu t a te ar 
büs ve , bu beyanname nin Bugün Kokusu Papaslar Hakkında Yapılacak Takil>abn 
karşunnda la Jlda yapt.. y kı d B } "' Ô"' d•k. tımn: dünkü hzsbühal Nasıl Çıktı ? .. a n a aş ıyacagını gren 1 • 
neticesini .ıafapy.; . yaz... , Sen Benuva papaslarının, hazineye intikal etmesi· lizımgelen 
yoruı: 

Zilhtü B. (Mahmutp şa, Ne
cip Ef. sokağı 25) 

- Büyük inkılabımıı çok 
çetin mücadelelerle temin 
edildi. 

Bu inkılabı korumak ve yft-
atmak neslimizin ve gelecek 

nesillerin en büyüle va.Lifesidir. 
Mürteciler, karşılarında daima 
biz cümhuriyetçileri bulacak
lardır. Ben cümhuriyetçi bir 
Türk genci ııfatile Menemende 
Cümhuriyet ehidi genç Kub
IAy için giizcl ve muhteşem 
bir abide yapılmasını herkes
ten çok isterim. 

Jf-
Mehmet Sait Bey (Beşikta~, 

Ortabahçe, bostan kar tamda 
118) 

- Şehit Kublar, Türk in
kılApçıtannm •e cümhuriyetçi
lerinin kahramanıdır. 

Diğer bir tabir ile demokrat 
Türk milletinin kahramanıdır. 
Bu kahraman ruhi nmızd 
daima yaşıy cakbr. Onun için 
bir abide yapılmasa her TDrkiin 
1eve seve istediği birşeydir. .. 

lsmail Hakla B. ( Fatih , 
Kumrulumesç.it , 
ıokak 13) 

Çarşamb 

- Genç Tnrk zabiti c 
Türk muallimi KublayB. iğrenç 
ve vahşiyane bir surette tehit 
edilmiştir. Bundan her vatan
dq kalbi gibi ve muhakkak 
daha fazla muztarip olan kal
bimin figanını size arzediyo
rum. 

Şehit KublAyın muhterem 
valdesi ile Türk milletine ema
net ettiği yavrusunun istikbal 
ve saadetinin temin edilme ini 
ve ona yüksek bir bide ya
pılmasını çok arzu ederim. 

• Sabri B. (F atib, Zeyrek m .. 
hailesi, cami karşısında 1 Ol ) 

- KublAyın fedakarlığı bil· 
yllktnr. Bu büyük fedakirhğa 
liy,ık bir abide ile bu muhte
rem ehidin ruhunu şadetmek 

oks ek bir hareket olur. 

Camilerden baıı muslıaftar 
ve kıymetli cıinyatürlcr çalın
dığı, Evl<affo, polisin bu hu
susta tedbirler aldığı yazıldı. 
Evkaf ve pofüı bu haberi tek
zip ediyor. Dini mües.Eeseler 
müdürü bu hususta diyor ki : 
"Bu haberi gazetede hayretle 
okudum. Fatihten çalındığı 
yazıldığı için cami rr.ubafızla
rmı çğırrlını. Polisten ve Ev
knftao sordum. Böyle bir ha
dise yoktu. Tetkik ettim. 
Filvaki on ene evvel lngili:ı
lerin lstanbulu işgal e!tikleri 
gün Abdullah i minde bir' · 
F ntihten bir musbaf yaprağı 
çalmış ve fakat yakalanarak 
yaprak istirdat edilmişti. Bo 
haberi y zan gazetenin bir 
( On acne evvel bugün ) sütunu 
vardır. Bu haberi vaktile ya· 

zan gazeteyi dosyede buldurdum. 
Bu haber aynen o nllabadan 
( On sene evvel bugOn ) alltu
nuna ıeçirilmek için çıkanl
mışsa da her nasılsa gazetenin 
haber aütunlannda yer bul
muştur y:\Dhtlıiı o ıaman 

anladım!.." 

Dinamit Deposu 
Bir Balıkçının Evinde 

118 Paket Dinamit 
Bulundu .• 

Bomba ve cephane ile dsi 
mikyasta kaçakçılık yapıldığı
na dair dün zabıtaya bir ih
bar yapılmışhr. Bu ihban ya
pan, kaçakçılığın yapıldığı 
mmtakayı Fatih olarak göster· 
miş, Ahmet kaptan isminde 
birinin ismini vermiştir. Zabı· 
ta, bu adamın evini aramış, 
fakat bomba yerine (118) pa
ket balık avlamakta kullanılan 
dinamit bulmuştur. Dinamitler 
alınmış, Ahmet kaptan tevkif 
edilmiştir. 

Devlet Bankasrnda 
Şurayı Devlet reisi Nunet 

Beyin DeYlet banka11 meclisi ida
"' nialitin tayin edilecejl aöy- , 
leniyor. 

baza emlaka ait mühim bir aabtekirbklanm meydana çıkardık. 
Müddeiumumilik bu işle meşgul oldu. Arada müruru zaman 

gördü. Cezai takibat saflıası, bu suretle kaldı. Hukuki takibat 
için mesele Defterdarlık ve Hazine vekaletine devredildi. 

Dün. bu mesele halckında, bu işle meşgul olan hazine vekili 
Kemalettin Rüstem Beyden mnlümat istedik. Bize aşağıdaki 

izahah verdi: 

.. Müddeiumumilik bu işin esasını tesbit etmemiştir. Şimdi 

bunun teabiti· lbımgelmektedir. Yani or~ada Sen Benuvaya 
müteveffa Madam Mari, Madam Elen vesaire namına eşhas 

ikame edilerek emlak tesis edilmiştir. Hakikaten bu emlak 
bu adamlaran mıdır, yoksa tamamen ümidin hilafında bir baş
kasının mıdır veyahut biç to sahibi yok mudur? Bu noktalar 

anlaşılmak lizımgeliyor '" 
Bizim Jdığımız malumata göre Kemalettin Rüstem Beyin 

talebi üzerine Defterdar B. iiç memur tayin etmiştir. Bu.uar 
bu emllkin tapu kayıtlannı ve bu husustaki kuyudat vo Ye

aaiki cem ve teabit edeceklerdir. 
Sahtekirhğı yapmış olanlann da nzıb adresleri tesbit 

edilmektedir. Bundan ıonra Defterdarlık namına dayaya bq
lanacak ve sahtekarlar mahkemeye celbedilcccklerdir. 

Muhakemenin ilk aafbaamda tesi. Ulmlarıoın hükllmden 
ıskat edileceği muhakkak &örülmektedir. 

Davanın diğer safhaları aerek emlakin eski eahip ve esiri 
vaziyetlerinin, ıcrekse davanın cereyanına tibi bulunacaktu. 

Bir Kızı 
Aldatan Adam Mah· 

kemeye Verildi 
Galatada oturan ~farika is

minde bir kız dün müddeiu
mumiliğe müracaat ederek ko-
misyoncu Hanri Mitrani Ef. 
tarafından kendisine evlenıffe. 
vadedilcrek aldabldığmı söyle• 
mİf ve tıbbı adlid~ muayene
ıini istemiıtir. Tıbbı adli filin 
vuku bulduğunu tesbit ettiği 

için komisyoncu mahkemeye 
verilmiştir. 

Sahte Bir Memur 
Beyoğlunda Alyon ıoka

ğında oturan Madam Andriyaoin 
evine, kendisine belediye tah· 
ıildan ilsll Yeren bir adam 
gelmiş, Madamdan aahte mak· 
buzl 960 kuruş almışbr. 

Bir Çoçuk 
Hiddete Gelerek Baha
sına Tabanca Çekti 
Sanyerde oturan Muharrem 

Ef. oğlu Rüştü ile kavga ı 
etmiş, Rüştü tabanca ile baba· 
sının üzerine hücum etmiştir. 

Araya girenler bir faciaya 
meydan vermeden Rüştünüo 
elinden tabancasım alarak 
polise teslim etmişlerdi.ı. 

Arkadaşıl\ı Bıçakladı 

Y enicamide kürt Mustafanm 
kahvesinde Ali ile kel Ct?mal 
bir alacak meselesinden kavga 
etmişler, Cemal bıçakla Aliyi 
yaralayıp kaçmışhr. 

Karadenizde Fırtına 
Zonguldak, 30 (A. A.) -

Karadenizde fırbna Yardır. 
Devrek taraflanna kar yai· ı 
makt dır. 

Şehre 163 Sandık Ko
nacak, Şehir 8 intihap 
Mıntakasına Aynlacak 

T ~ftiş· heyeti,intibabatm ikinci 
aaflıasıru . teşkil eden müntehibi 
sani seçme programını dün 
tcsbit etmiştir. lstanbulun muh
telif ycr?erine ( 163 ) sandık 
konacak ve nisanın ( 8 ) inci 
çarşamba günii müntehibi sani 
seçilmesine başlanacaktır. 

lıtaubul (8) intihap mmta
lcasına ayrılmıştır. Bu (8) mm
takaya, Vali Muhiddin Bey de 

dahil olduğu balde(9)intihap mü
fettişile (6) mülhak müfettiş 
bakacaktır. 

Sandıklar yanndan itibaren 
nahiyelere dağıtılacaktır. 

Fırka, namzet listelerini ni
sanın albna günil ilan ede
cektir 

Zabıta Vak'alan 
Günün Hırsızlık, intihar, 

Kaza Hadiseleri 

F eriköyOnde Kilise sokağın· 
da oturan Fahriye Hanım kar
deşinden para istemiJ, kardeşi · 
veVDemif, o da mlUeessir ola
rak silrur içmiştir. Genç kız 
hastanededir. 

• 
Osküdarda Bülbül deresin-

de Eınin ağanın bahçe ine hır
sız girmiı. Ispanak kopıınrken 
Emin ğa görmüş. Hırsız kaç-
mış, fakat ka'I. arken iskarpininin 
biri kalmış. Bu suretle hırswn 
komşu Fatma H. cldup anla
oılmışbr. .. 

Göztepede lokantacı Mem· 
duh Ef. nin anne5İ, tencere 
kaybeden çırak lbrahimi gö
zü;:ıd:D yaralamışbr. 

• 
Taksimde, toför Ali Ef. yi 

bir kıskonçhk yüzünden rara-
byan şoför San dün yakalan
DUŞbr. 

Arapcamiinde k8m0rcll Ah
met Ef. Din dül .. kanından yan· 
gın çıkmıtı etrah almasına 
meydan barakılmıyarak söndü-

Günün 

Şehir Meclisi 
Bugün T oplanıyo~ • 
Mühim Meselelerı 
Görüşecek 

Şehir meclisi bugOD 5" 
on d~rtte toplan caktır·. 'f~ 
lanbya Muhittin Beyin rı~• ,t 
etmesi muhtemeldir. Bııt 
Muhittin Bey tarafandn:ı b; 
zırlanan beleaiyeniıı beş ı:n~ 
programı dün ikmal edil~ 
matbaaya Yerildiği iç.in bu ' 
meclis azasına dağıtılmıştır •• d• 

Meclis bugünldi cdsesın ) 
bilhassa belediyenin ( 031 

senesinin masraf teklif bülÇ~ 
sile meşgul olacaktır. MubiltiO 
Beyin imar programı da o~ 
nacaktır. Meclisin ruznarıı 
yüklü olduğu için pr~~ 
etrafındaki müzakeratın ba~ 
bir günde cereyan etııl 
beklentbilir. 

Bakkallar Kooperatifi 

IKtNd BiR TOPLANnY~ 
DAVET EDiLiYOR 

Murakıplıkça görülen lü~ 
Gzeriue Bakkallar koopet8 J 
ıirketinin heyeti umumi)' 
fe~ka!A~e bir toplanbya d~~ 
edilmıştir. içtimada ekserw· 
olmadığından murakıplık te.il" 

rar bir davet yapacak, ~ 
toplanbda idare heyetinin b 
senelik hesabat Ye mu8llleıı~ 
tetkik edilecektir. 

Bıldırcın Gazetesi 
· Mahkemede 

Mizah gazeteleri haklcında~ 
tahkikatle meşgul olan dof' 
düncü mllstantik Salih 'j3e1 
(Bıldırcın) gaJ:etesi hakkınd~ 
tahkikatı bitirerek müddei urıııJ' 
miliğe ermiştir. Müddeiu~t 
mi muavini Cemil Bey iddi" 
namesini hazırlamaktadır. 

Gazete, bugün mahkcaıe1' 
verilecektir. 

Köy Muallim~eri 
Devrek, 31 ( A. A ) - f(.61 

mektepleri için (50) muaUiıll 
celbine karar verilmiştir. ıf1' 
mayeietf al cemiyeti güııd' 
(180) fakir talebeyi himaysil>' 
alarak iaşe eylemektedir. ./ 

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

... d• 
Dnn Topane ve Y enik<>Y d 

ild otomobil kazası olmuş, ~ 
bittin isminde bir gençle Ang 
bminde bir çocuk yaralannı~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Amerika Reisinin Daveti 

1 : Amerika t~rif tçm - H san Bey 

Mister Huv 

2 : Amerika te,rifatçıaa - S at üçte ''Vayt 
Ha•ır" da, yani relsicümhur sarayında bulununuz. 
Saat 6JG be dakika, on iki aaniye H on y~di 
NU.. ~erlcea huawuna wirecel11inlı. 

3 : Hasan Bey - Matmazel " Nelli " 

haydi aiı beni g6t6rünlla, ben yol bümenı. 

dil · bilmem. 

otı>f 

1 

4 ı Huaa Bey - Relıdcllmhurun yanına girl1 ~ 
ha... Sut tam üçU bet dakika, on iki ıa11lye,ercfe' 
yedi aaUs l"cçlyor. Ben hele lı k veldll el~ 
blrbüa 1anıu sfrecck eld da lkl buçuk ıaaat ı,ekJc: ,ı. 1 

• tuoncmctu aaatf b• .uııat 



Hergün 
.Münevver 
Ve Yarım Münevver 
Kime Derler? 

M. ZEKERİYA 
Masonluğa intisabedenlerio 

ekseriyetle yarını münevver
lerden miirckkep olduğunu 
Ya~dığım zaman, birçok kim
Stı!er, bana kiml~re münevver 
slfatı verilebileceğini sordular. 

Bu suallerinde haklı idiler. 
Çünkü bu kelime mutlak 
olarak kul~nıldığı zaman 
lhiiphem olmaktan kurtulamaz. 

Münevver kimdir 1 Bir ada
nun münevver olduğuna hük
lbetmek için elimizdeki mı

Yarımız nedir 1 
Bu sualin cevabım, son 

felen Amerikan mecmuala
rından birinde buldum. Ko· 
luınbiya darüıfünunu miidürii 

1 

Butıcr, darülfünun gençlerine 
lh6nevverin manasına ıu suret-· 
le izah ediyor. 

* "İnsan bir sahada pek çok 
~alümat sdhibi olabilir. Fa
at münevver adamda bulun

lllaaı lizımgelen vasıfları haiz 
Blarnaz. Bu vasıflar nelerdir 1 

unu muhtelif şekillerde izah 
•e tasnif mümkündür. Fakat 

laer tnilnevverde bulunması zarurı 
0laıa beş vaaaf vardır. 

* . 1 - Münevver adam, ana 
lisanını temiz, muntazam, 
\'e düzgün bir surette söyleyip 
r~ıabilmelidir. yani lisana ha· 

llJl olmalıdır, 

* . 2 - Münevver adamın ikin-
~· Vasfı, tavır ve hareketinde 
lllce. zarif ve kibar olmakbr. 
e:~ incelik itiyat haline gelmiı 
•QQr ve harek~tlerin bir mahsulü 
0llllalıdır. Zor k. ince ve t-rbi-
~~ görünmek istiyenlerin hare
~ aunidir,sınbr. fo'akat itiyat 

~i abnlf fikir ve bareket
"'Cllll bir ifadesi olduju, iflen
llaİf Ye incelmit bir terbiyenin 
llla"-IQ buluadup uman ma
llaa deiifir. Mtınevver adam, 
1~ pyle, yapmıyacağı 

feyi. yapılmuı ikam gelen ha
rekette, yap1lmamuı ilzam 
ıet. hareketi i.miyakl surette 
bilir. .. 

3 - Mllnener adamın 
lçlacl vufı, dllftbune lru .. 
Yet " itiyadına aahip olmakt:. 

L __ Eberi insanlar bayabn sat-
1U11da yaşar, ve yalnız uthmı 
fiirürler. Sathın altını göre-

nıeı, ve yarını aalıyamular. 
Münener adam berıeyin nas

~ıu ve niçiinini arar. Sablıla 
İktifa etmez, he11eyin ledtlni
ratıaa arqtınr. 

Dllflhımek n clfttl'••aini 
bilmek münevverin en mlhaey-
JİI vufadır. 

• 4 - MOnener adam, di-
llağı daimi inkltaf halinde 
~ insandır. Onun için 

ttl'aldmf yoktur. M8nevveriu all
"-sı daima ıenitler 1 maliimab 
erlar, temaslan ziyadeleşir, ve 
~li!fincesi günden rUne derin
~ır. Halbuki darillfünun tah· 

•ili g6rmUş birçok kimseler bile, 
~25 yaıından sonra dimaği 

1 
k~~arını kaybederler. Bildik· 
erı ile iktifa eder ve bayab 
d~ma o zaviyeden görmiye 
lbahkdm kalırlar. Bunlara ya
rını mthıevver denilebilir. 

ir 
5--Mnnevver adamın beşinci 

1 Son Postanın Resimli Makalesı Tecrübe Ve /(itap 

ı - B'zim mekteplerimiz şimd:ye kadar 2 - Mektebe uı•tmı"yenler de, kı'tabın 3 N e - e Jll nız hayat adamı olma~, ne d e ) alnız 

kitap adamı yetiştirirdi. Bunlar hayat ada· dediklerine ehemmiyet vermiyen ve yalnız kitap adamı olmak klfl detildlr. lnaan klhptan 

i d d 
n ' ll d• t ··b • 6frendliinl hayata tatbik etmeli, hayatta •iırdü.=-ıı 

mı, f a amı esı er 1• ecru eye •Danan ameli insanlardır. r1 ı • •-:::::::::::::::::::::;::::::::=:~~~::'.::~~::=:~~na:z:a~y:e:•~~:!':en~lt~le:tm:d~l~~:_:t:a•:.,:n:et:ıc:e1~l~a:ı•:b•:'•~ln~. == 

•• •• 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERİ 
Tasfiye ... 

Mübadillere Verilecek 
Bonolar Hazırlanıyor 

Ankara, 31 (Hususi) - ls
kin tasfiye kanunu, 28 mart 
tarihli resmi gazetede intişar 
etmiştir. Dahiliye vekaleti, ka
nunun ne şekilde tatbik edile
ceği hakkında bir talimatname 
bazalamaktadır. 

Merkezde aynca bir tasfiye 
heyeti teşekkill edecek ve bu 
heyet, kanunun memleket da-

hilinde tatbikabna ait safahatı 
takip edecektir. Talimatname
nin hazırlanması bu hafta içinde 
bitecek ve mevrubahis he-

yet te nısarun onuna kadar 
faaliyete geçmif bulunacakhr. 

Maliye vekaleti de itfa bono
larını hazırlamaktadır. 

Trabzon Liman Şirketi 
Trabzon, 31 (A.A) - Liman 

qirketi heyeti umumiyesi dün 
toplanarak blinçoyu tasdik 

etmiı, eski idare yeniden inti-
hap olunmuttur. 81'nçoya 
nazaran tirket bu seneki 
hesabatam (216) lira zararla 
kapatmıştır. 

Muvazaalı iflaslar! 
Adliye Müsteşarı BuMü
hiın işi Tetkik Ediyor 

• 
Gümrük itilafına Mukabele 

il * * 
İçin Yeni ltilô.flar Yapıyorlar 

Bükrq, 1 (Hususi) - Almanya - Avusturya gümrük itill

fına mukabil lngiliz hariciye ve ticaret naıırlanmn beyanab 

Fran.sızlan tamamen tatmin etmİf değildir. 

Fransa hükümeti Almanya. Avusturya itillfına bir karşılık 
olmak üzere Romanya, Lehiataa, Çekoslovakya ve Y oıöallvya 
ile a~ mahiyette bir fiimrllk itillfı aktini temine karar 

vermiştir. 

Bunun için ıimdiden bu biikUmetler nezdinde teşebbOs· 
lerde bulunmuıtur. Bu ittihat, A•man - Awsturya itilifile 

bozulmuş iktıaadi mivazeneyi tesise hizmet edecektir. 
Londra, 31 ( A.A) - lngiliz hariciye nazırı Avam kamara~ 

smda, Alman-Avusturya gümrük iti!afının lngiliz harici ticare

tini fazla mutazarrır etmiyeceğini beyan etmiştir. 

-~---~--------·=:--~ -------~~-• 
Almanyada Idarei Or-
fiye T eeJriit Etmiyor 

Almanyada Reisicümhur Hin
denburgun bir emimamesile 
idarei örfiyeye benzer bir ida· 
re ihdas edildiği hakkında 
Havas ajansının verdiği ha
ber teeyyüt etmemiştir. 

Son gelen malümata göre, 
Almanya hilkümeti son zaman
larda komllniıt ve fqi.st fırka
ları arasmdaki kanla kavgalann 

memleketin dahili emniyetini 
ilBI eder bir şekil aldığım 
gfirerek ihtiyat tedbirleri al
nuya mecbur kaJmııtar. "u ted-

bir de, badema fırkalar tarafın
dan vaki olacak içtimalann 24 
saat evvel hükumete ihbar edil
mesi mecburiyetinden ibaret
tir. Yoksa idarei örfiye ilin 
edildiği •aki değildir . 

~~----------···----------~----~ 
Bir Müstakil Mamzet 

Süt Meselesi 
inşallah Denildiği 

Gibi Olur .. 

Ankara, 1 ( H. M. ) - Süt· 
çiller stltleri ( Pastörizatör ) 
allbndan geçirecekler Ye yı
kanmıı, temiz, yeni bpalarla 
kapablmıf titelerde satacak
lardır. Slltlerini açık ve pas
törizasyonsuz utmak istiyen· 
lere mllsaade edilmiyecektir. 

Baronun Tasfiyesi 
Meclis Kararı Hala 
Tebliğ Edilınemiş 

Barolarda yapılacak tasfiye 
hakkında Büyük Millet Mec
l'sinden geçen tefsir karan 
henüz baroya ve İstanbul müd
:ieiumuıniliğine teb.iğ edilme
miştir. Baro inzibat heyeti 
kanunun tebliğinden sonra top
lanarak avukatlcnn sicillerir.i 
tetkik edecekt;r. lstanbulda 
(25) kadar avukatın tasfiyeye 
uğrıyacağı tahr.ıin ediliyor. 

Afyon Fabrikalarınm 
Faaliyeti 

lstanbuJdaki üç afyon fab
rikuı morfin istih:;alinc nihayet 
vererek kodein ima ine l=a1la· 
mıılardır. Bundan dola)'I ko
dein fiatlarında epeyce bir 
tenezzül beklenmektedir. 

Adliye mlistetan Ferit 8. 
adliyedeki teftitlerine deYam Meşhur sosyal demokratçı 
ediyor. Taftit bilbaua iflis Hasan Rıza Bey de m0stakil-

Bahkesirin Bir Namzedi 
Balıkesir, 31(Hususi) - Ma

den mühendisi Refet B. meb•us 

Bugün 
Nisanın 
Biridir/ 

masalan ve sindik heyetleri len namzetliği için teftit he- namzetliğinin konmuı için 

etrafında yapılmaktadır. Bu- · · ti' ı Halk fırkaSJna müracaat et Bugün nisanın biri. "Nisa .. yetme müracaat etmıı r. .. 
nun sebebi baıı muvazaalı if- miıtir. balağı,, denilen aldatma itiyadı 
Jlslar yapıldığı iddia edilmesidir. =--=-==·=---...=~ -- -~ ~ ~ bizde bilhass ı gazeteler ara-

Bir büyük ihracat tacirinin iki r-----------------------.... sında taammüm etti. 
borçlu ecnebi tarafından piya· • • • • " Bu sabah çıkan 11rkadaşlar1-
aadan çıkarblmak için gayri ister inan, ister inanma! mwn her biri hirer yalan ha-
kanunt yollarla iflls ettirildiği vadi. vererek karilerini aldat-

hakkmda Adliye Veklletine Yenı· med: ... a•• -- z d k ( y . y I) maya ral••mı"hr. .- - -y on a çı an em o 7 
"T " 

tikiyet edilmiftir. Ferit Bey mek 
1
·,.

1
•8 beledı'yeler, ı"nti· 0 t · d 1 ... I . Yılmaz refikimiz Şarlo-T .ue eaın en aa ettaym 

bu ifle de ehemmiyetle meş- bap heyetleri taraf taraf fU k&y " mahalle isim· nun bugiia ,ehrimize gelece-
pl olmaktadır. çalıflyorlar. Muhtelif ..- lerlai alı"'91: ğini haber veriyor ve karileri 

yufı, icra kabiliyetini haiz ol
maııdtr. Y alnı& hayal ileminde 
yaşayan kimseler, nekadar ae-

birlerde çıkan ıueteler, A---- _.t ıstuyona ıevketmiye ~alışıyor. 
JTaİı, Ayafilibo, Di-

dilne niıbetle bugtln inti- wamoa, Kedil, Uz Mcsehor Milliyet refikimiz Haliç fİr-
hap ağırhğuun hanıi mer- n.!~ H ' ketinin, otobüslerin rekabetin· 

Llll'ODa, os, Cicere, La-
keze meylettiğini haber tu k den birtakım vapurlarım bağ-

mu ebir, Latumu zir ı f d k · b 
yerBiyorlar. t 

1 
ö illh... bayıp s: er en çe tij'mi a-

u gaze e ere g z gez· er verıyor. 
dirirken 6yle isimlere Bu isimleri gördükten Milliyet ve Vakıt refiklerimiz 
tesadüf edlıiyor ki bu isim- sonra, bu memlekette bugünlerde Paristen göriilebi-
lerle Tlirkçemiz arasında gUzel dilimizin hakimiyeti lecek olan ay tutulmss:nın 
nasıl bir münasebet bu- için çalııdmıt ve han yo- lstanbuldan da görüle~e~ni 
lunduğunu anlamak mlim- lunda bir parçacık emek bildiriyorlar. 

Sözün Kısası 
Küçük 
Bir Mubahasenin 
Sonu 

P. S. -

Umumi hadiselerin pek 
yavan, pek basma lrnhp git
tiği. şu günlerde Selami İzzetle 
bile olsa, bir musiki müba- . 
lıesesine girmeyi çek isterdim' 
fakat meslekdaşıımz, bu ciddi 
mevzuu, çalıştığı gazetenin 
tuhaflık ıayfasana geçirmek 
suretile, mütahassıs olduğu 
sahaya irca etmiı bulunuyor 
ve musikiden babselmiyerek, 
bana içki içip içmediğimi, o 
gece konsere gitmeden evvel 
meyhaneye uğrayıp uğrama· 
dığımı soruyor. 

Haydi buna da cevap vere- • 
yim : içki içerim ve konsere 
gitmeden evvel, T okathda, 
me.lektaşlarla yemek yerken 
de birkaç kadeh içtim. Muhi
tine göre bundan pek fazla 
içtiğim de vaki olmamıı değil
dir. Fakat, eski acem şairi ve 
adaşım Peyaminin dediği gibi: 
"Biz, elest bezminin o sabuhi 
zt delerindeniz ki herkesten 
evvel son damlayı içer, her
kesten sonra meıtoluruz." 

Bunun delili de tudur ki, 
MUnirin konserinde, nezih bir 
Anadolu tilrküslinU adi bir 
keriz ve meyhane havası zan
netmiyecek kadar, samiamla 
şuurum arasındaki muvazeneye . 
sahiptim. Selimi Bey gibi İl
minin son iki hecesinde iki 
nota bulunan muharrirlerin 
musiki ile biraz daha fazla 
meşgul olmalarını temenni 
ederia.. 

Dariittalimi musiki M!J9J 
tinden Falıri Beg11: Selimi 
izzet Beye lizımgelen cenp
lar verildij'i ve kendimi de 
bir tavzih neşrederek vazi• 
yetini diizelttiği için ta 1 afı. 

nııdan bir kere daha hır~
lanmasmı reva görmedim Ye 
hakiki bir vukufla yazılmlf 
mektubunuzu yazık ki netre
demedim. 

Radgolol do/cto,. Osman 
Şevki Bege: TeYeccühlerini
zin daima minnetdanyım. Tllrk 
musikiıi, artık bizim gibi yar
ım mlltehassaslann kalem yar-
dımına ihtiyaç duymadan, 
gllzel se5ler aleminde herg(ln 
yeni bir zafer kazanıyor. Ar-

ı taki Efendinin prkılarile iilf-
1 teleri aruındaki uyrunsuzluk 

hemen bütnn prkılanmızda 
vardır. Her musikide, birinci 
derecede mühim ölan fe1 
güfte dcjildir; bizde ise bu-
na pek az ehemmiyet veri
lir ve garbın yalnız fUkı 

yazan . h~l~ tairleri bizde hiç 
yok ııbıdır. Umumi edebiya-
ta ait bir eksiklikten Artaki 
Efendiyi mes'ul tutacak ka· 
dar ileri vamuyalım. Bu te· 
rait içinde bir besteklr, an· 
cak bestelerinden dolayı ten· 
kit edilebilir. 

Pastırma Ve sucuklar 
Ankara, 1 ( H.M ) - Karııık 

pastırma ve sucuk aatalmasırun 
önUne ııeçmek için Sıhhiye 

vekileti pastırma ve sucuklara 
yapıldığı eti cinsini gösteren 
etiketler yapıfbrılmasanı düşiln
mektedir. Pastırma ve aucn' 
imalitaneleri çimentodan ) . 
pılmış olacaktır. ,... 

Cumartesi : 

viınli ye hotgü olur lana olaunlar, 
tam bir mUnevver addedilemez· 
ler. Milnevver, düşündüğün& ve 
bildijini tatbik edebilen adam
dır. Bu tatbik bin bir ıekilde 
olabilir. Kimi bildiğini ilim sa
hasında, kimi siyasette, kimi 
fende, kimi it hayatında tat
bik eder. Fakat her halde 
hayattan uzakta bir hayalci 
olarak yqamaz. 

kün olmuyor. Meseli Trab- sarfedilmit oluduğuna. Sakm bu habelere inanıp ta 
istasyona Şarloyu karşılamıya, 1 
gece damlara çıkıp ayı tıey- Yaxan: MCl•qJhl 

1-iarp Olacak l\tı? 

ister inan, ister inanma I 
retmiye çıkmnvınız. l [ B~h~zıvı el U) ı·m1z ~ 

... 

• 



[ Sinema Aleminde 

Bir Sinema 
Artisti . 
intihar Etti 
Nice, 30 - Deniz kenarın

daki yüksek kayalık boyun
ca uzanan yoldan son sür
atle giden ve güzel bir ka
dın tarafından idare edilen 
bir spor otomobili yolun en 
tehlikeli dönemecinde birden 
bire yoldan çıkmış ve ( 170) 
metre irtifaındaki kayalar üze
rinden denize uçmuştur. O 
civarda bulunan ve kazayı 
gören yolcular manzaranın 
dehşeti karşısında dona kal
mışlardır. Evvela bir kazadan 
ziyade intihara ihtimal veril
miş ve hüviyeti tayin edil
dikten •onra mesele aydın
lanmışbr. Bu güzel kadın 
eski filim yddızlarında (Peggy 
Davis) tir. Asıl ismi (Ziegfeld) 
dir. Rivyera sahilinde pekçok 
tanınmış olan bu kadın tıç 

defa evlenmiş~\r. Şimdiki ko
cası ( Tawnsend) namında 
zengin bir Avustralyalıdır. 
Yıldızın bu adamdan beş ya
tında bir çocuğu vardır. 

(Davis) in sinema bayatın
dan çekilmesinin sebebi baş 
rolü oynadığı bir filim mev-
zuu hazırlanırken aslan ta
rafından ısırılmasıdır. Kadm 
intihar teşebbüsünden evvel 
bir gazinoya girerek iki brandl 
içmiş ve bir iki aatır kara
lamışbr. Bu mektupta "sah· 
neye dönmek istemiyorum, 
hayattan bıktım" ibaresi ya
zılıdır. Polisin raporuna göre 
artist otomobilini intihar kas
ti~e ve bile bile denize 
uçurmuştur. Tawnsend ise 
karısmın sarhoşluktan müte-
vellit bir kaza karşısmda 
bulunduğuna zahiptir. 

Garp Cephesi Filmi, 
Bir Hadise 

Atina, 31 (A.A.) - "Garp 
cephesinde yeni birşey yok!,, 
ismindeki filmin ilk defa ola-

1 

rak iraesi esnasında hüviyet
leri henüz öğrenile:niyen bazı 
kimseler sinemanın içine göz 
Jaşı akıtan bombalar atmış
lardır. Bunun üzerine · filmin 
lraesine muvakkat bir müddet 
için fasıla verilmiştir. Filim 
tekrar gösterilmiye başlandığı 
zaman birçok taraflardan itiraz 
aeslcri yükselmiştir. Polisler 
müdahale ederek sükun ve 
huzuru iade etmişlerdir. 

iş Baukasımn Knmbara 
Kur'ası Bugun .. 

iş bankasının kumbara sa
laiplerine tasarruf ikramiyesi 
olmak ilzere kur'a keşide ede
re~ senede iki defa bi
ner lira ikramiye tevzi ettiği 
malfimdur. 

Bu kur'alar her senenin 
alsan ve teşrinievvel aylarının 

ltirinci günleri çekilmekte, ke
tlde de bir ay evvel asgari 
beş lira tevdiat yapmış bütün 
kumbara sahiplerinin isimleri 
kur'aya ithal edilmektedir. 

931 senesi birinci keşidesi 
bugün Ankarada noter buzu
nında icra edilecek ve mlika-
fat kazananlc.r Anadolu ajansı 
Re ilin edilecektir. 

Haber aldığımıza a-öre iş 
l.ankası 6nümüzdeki teırini
evvelden itibaren yapacağı 
kumbara keşidelerinde ikra
miye miktarını bir mıs
linden fazla tezyit etmiş 
ve senede iki bin liradan beş 
bin Ilı-aya çıkarmıştır. Bu ıu-
retle her iki keşide de 2500 r 
lira ikramiye verileceıktir. 

2500 lira; birinciye (750), 
ikinciye (250) , on kifiye ( 100) 
erden (1000), on kişiye (50) 
ıerden (500) lira olmak Uzere 
tevzi edilecektir. 

... 

PAZAR OLA HASAN B· Hasan Beyin Fı 

Pazar Ola 

1 Pazar Ola Hasan Bey Ve Kadın Pehlivanlar IMü~heratçı .._ ______________________________________________________ _,Başı 

Hasan B. - O ne yahu? Güreş mi ediyorsunuz? Kadınların pehlfoanlık ettiklerini de geni görüyorum. 
Pehlivan kadınlar - Biz hem sporcuyuz, hem de Feministiz. Erkeklerin sırtını gere getirmek için idman yapıyoruz/ 

) PAZAR OLA HASAN BEYİN HAYATI 1 
Hacı Hüsnü B. hahralarını şu ıözlerle bitird ı 
- Merhum Pazar Ola Hasan B. ıundan 

bundan para almazdı. Kendisine verilen bahşiş
leri nadiren kabul ederdi. Yoksa, onun için 
günde yirmi lira toplamak bile işten değildi. 
Habrıma gelmişken onu da söyliyeyim: "SON 
POS i A" gazetesi merhumun hatırasına bir me
zartaşı yaptırsa ruhunu şadeder. 

Muharririmiz, gazetemizin, Hasan Beyin hatı
rasına riayetle Eyüpsultandaki mezanna bir taş 
rekzetmeyi ötedenberi düşündilğilnü ve bu ta
uvvurunu tatbik sahasına çıkaracağını temin 
etmiıtir. 

Hasan Beyin Babası 
Muharririmiz, Atlamataşındaki evinde, Hasan 

Beyin pederini de ziyaret etmiştir. 

Hasan Beyin pederi Abdullah Efendi, 
muharririmiz odaya gird:ği vakit, namazını 
henüz bitirmiş, dua ediyordu. 

Hasan Beyin baban bugün tam (95) yaşın 
dadır. Bundan 62 sene evvel Dağıstanm "Şeki,. 
kasabasından İstanbula hicret etmiştir. Tam 
Abdilliziz zamanı. 

Abdullah Efendi hill kabızmallıkla meş· 
guldür. Fakat son zamanlarda gözlerine bir 
zaaf gelmiştir. Resim çektirmenin aleyhindedir. 
Haberi olmadan resmini derceden herbangı 
bir gazeteyi dava edeceğini söylemiştir. 

Abdullah Efendinin verdiği malumata göre. 
Hasan Bey, ona karşı müthiş bir kin beslermiş. 
Sebebi şudur: 

Fatih yangını olduğu vakit, Abdullah Ef. nir. 
birikmiş ( 170 ) lira altın parası varmış, kiracısı 

bunu çalmış. Abdullah Efendi yanına refikasını 
alarak mahkemeye giderken, geçen tefrikaları
mızda yazdığımız tramvay kazası olmuş Vt

Hasan Beyin valdesi ölmiif. 

"Annemi O O/dürdü!,, 
Annesini çok seven Hasan B., 

zadan sonra, babası için: 
bu feci ka-

- Annemi o öldürdü, yanına 
çıkardı, iyice muhafaza edemedi, 
bnda kalmasına aebep oldu! 

alıp sokağn 
tramvay al- Hasan Beyin keyiffi ";:;- ... 

masum bir oturur.:·ı 

• 
. .. .. -· . 

Dermiş. Hatta üvey annesine bile aıkı aıkı 
tembih edermİf: 

- Sakın babamla sokağa çıkma, seni 
öldürür. 

Dermiş. Üvey annesi ölürse heriÜn ağlıya
cağını, fakat babası CSlürse bir damla göz yaşı 
dökmiyeceğini de ilave edermiş. Şüphesiz bunlar 
bir facianın doğurduğu asabiyetle söylenmiı söz
lerdir, yoksa eminiz ki Hasan B. babasını da 
çok severdi. 

Hasan B. Evlenmek 
• 

istememiş 
Üvey anneıi Hasan Beyi evlenmiye teıvik 

ederdi. Fakat Pazar ola Hasan Bey kadm.larlıı 
cinsi münasebetin ne olduğunu bilmiyordu. 

Hatta, üvey valdeıinin teminatına flÖre, ıon 
demine kadar bnliiğa bi&e ermiş değildi. 

Hasan B. Neden 
Çok Gezermiş? 

Pazar ola Hasan beyin gezmekten, dolq
maktan çok hoşlandığı malômudr. Her semte 
giderdi. Çünkll Hasan B. "sıkıntılı,, bir adamdı. 
Hele evde kapanıp kalmıya hiç tahammülü 
yoktu. Yürürken daima gülümsemesi belki de 
hürriyetini tadan insanların gönül ferahlığını 
duymasındandı. 

Yağmurlu havalarda annesi onu sokağa 
bırakmak istemezdi. Fakat Hasan Bey, odanın 
altındaki dükkinda oturan tulumbacıya seslenir: 

- Beni bırakmıyorlar, gel, kurtar J 
Diye bağınr ve kendini sokağa atardı. 
Hasan Beyin lstanbulda en çok sevdiği 

yer Beyazıtlı. Belki o büyük meydanda hasre
tini çektiği genişliği ve ferahlığı bulu,.ordu. 
İkinci derecede sevdiği yer de Mısırçarşısı. 
Buradan annesine kına ve karabiber alırdı. 

Hasan B. Ve Din 
Hasan B. çok mutekit ve dindardı. HergUn 
e namazmı Beyazıtta kılardı. Daima apteali 
uğuna itimat etmek pek eniz değilse de beş 

vak:tten hiçb:rini kaçırmadığı muhakkaktı . 

Bir gün Hasan Bey, 
meşrep ve iÜ· 
zel bir kadına 

baktı: 
-Pazar ola 

mü cev lıe rat çı 
başı J dedi. 

Kadm hayretle döneli• 
- A ... dedi, Hasan Be1i 

neden mücevheratçı 

muşum? 

Hasan B. tekrar ett! : 
- Müccvheratçısın Y'"" 

gün dudağındaki yaku~ 
buna satmıyor musun 1 

Hasan Bey 
Ve 
Yüzme 

Hasan Beye bir gftn 
lar: 

- Hasan Bey, 
yüzme bilir miıin? 

Pazar ola biraz 
düşündükten son

ra tatlı tatlı güldü: 

- Bilmez olur 
muyum? Balık gibi 

- Aman deme, neredl 
zersin böyle? 

- Borç içinde yüzer· 

Hasan B. 
Ve 
Balzk 

Ha:san B. bir gtın 
yiyordu. 

YC" nındaki

lerden biri 

ona sordu: 

- Sen ba

lık ıever mi

sin? 
-Sevmem, 

dedi. 
Oradakilerden 

•öyledi: 
- Balık sevmiyen 
Hasan B. ona dönd&: 
- Babalık, dedi, seri' 

diğin balık değil kabalı 

En Can 
• 

Sıkıcı insan 
Hasan Beyle 

konuıuyorlarch. "' 
Bir taneai sor
du: 

-Dünyanın 

en sıkıcı insanı 
kimdir? 

iç le rind en 
biri şu cevabı 

verdi: 
- Sokakta 

cılar. 
Kimi de ıöyle dedi: 
- Alacaklılar. 
Kimisi düıündü, 
- Çok likırda 

bratçılar, dedi-. 
Kimi: 
- Berberler, cevabıJIJtlııit 
O zamana kadar .,,-

nşmıyan Hasan Bey: 
- Anlqıldı, dedi. 

nizin kaynanamz yok 
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Belediye Karşısında Halk 

;.!.1~=y:!:::·~:::~~~~::,·;~ Sıkışbracak- Hint Milli K<;>ngresinin Sabrlık Bir Hülasası 
h an ardan, ufak su dökenlerden, B v d K f 
tlediye memurları tarafından K rarı ug ay on eransı Herkesin bayab ufak bir 1 Ask Mektupları 1 Ctz~ alınacağı söyleniyor. Fil- a .. .. romandır. Fakat bazı kimse- - ,. 

ka~ı şehrimizin sıhhati ile ali
a ar olan bu mesele hakikaten 

~~~ d?ğrudur. Ve her vata~d~f 
ati namına bu gibi pıahk 

te\')'t ı eden feyleri yapmaktan 
~:k~nınalıdır. Fakat bir J Ja da 

Ufunrneli ki gerek tükürmek, 
2erekse ufak su dökmek, bir 
b:.Ü~re!11 ihtiyaçtır. Belediyemi~in 
k 

ıhtıyarları usulü ile temıne 
'f' r 
a 1 \'asıtaları mevcut mudur ? 

Mesela: Herkes ıokakta ai~a
tat içer, elinde atılacak bir ki-

1 ve saire bulunur. Bunları ne
reye atacaktır ? Sonra Boğaziçinl 
\'c feh · 1 • • rın muhtelif yer erını ge-
:ccek olursak hemen hemen za-
~rcti def edecek halaların hiç 

111•b t' d •. ;ıı.• 1 c ın e olduğunu goreceıı;_ız. 
4tc t'Vveli belediyenin bu gıbl 
~üb~em ihtiyaçları temin edecek 
ti~aıti tedarik etmeıi, bilahare bu 
al i fiilleri yapanlardan ceza 
d •nrnası daha münasiptir zannın-
ayını. 

lı Mcınleketimiz halkı belki aıb
)(~tilc alakadar olan bu gibi çir
Vıra hallerden herhalde sakınır. 
li c. bu çirkin hareketler ke~d!-
tinden zail olur ; yeterkl ıhtı-

:•cı tcnıine kafi vasıtalar bulun
tın t. 

Ahmet 

Adliye Vekili Beye 
il. l.tanbulda müstahdem bir po
( Efendiden matlubum olan 
~) liranın temini istifası için 

ruz kaldığım mütkülita ait 
!?''Yetnaınemi ıs - 2 - 931 tarihli 
lti:k~p~a takdim etmittim: Mez
b· fıkayetnameyi dercetmıyerek 
~z~t icra riyasetine tevdi ve 
b kıp etrnekte olduğunuzu ve 
*1 undan bir netice hasıl olmadı-
' 

111 g6rürsem bildirmekliğimi 
,rı •iitunda bildirdiniz. Bu lQt-
b niize tefekkür etmekle beraber 
"riin martın 28 i reçtiti halde 
~enıurini aideaine göıterdiğiniz 
111•niyete ratmen bili ne para 
~e ile de bir seda zühur etmedi. 
tı!liye Vekaletinin naz.an dikka-

• 'Vazetmenizi rica ederim. 
Mudanya Halit Pat• mahallealnde 
122 numarala hanede Salt kerimeal 

Adalet 

Cevaplarımız 
N Tuıtadan mektup rllnderen 

ec111i Beye: Elinizde bulundu-
lunu bildirdiğiniz rey pusulala
rını bize gönderiniz ki hakikat 
d.ıta iyi meydana çıkıın. Akai 
t.kdirdo mektubu dercetmek 
'tlaale1ef mümkan olmıyacaktır. .. 

Mireftedea A. R. Beye: Sözü
bGzden ıüpbe etmiyoruz. Fakat 
ocakta vukuunu bildirdiğiniz yol~ 
auzluklar irin elimizde 'k r veıı a 
yoktur. Böyle bir veıika .. d 

d'k gon er-
~e .1 ten başka hüviyetinizi de 
~!ılıyoraunuz. iddianızı iıpat edi
ız ki meıele eaaıından balle

dilıin efendim. .. 
Kırklareli ıinemaaı ıahip ve 

lbGdürü Ahmet Hayri Beye: Mek
ltabunuz Adliye vekili Beye rön
derilıniftir. Hakkınızın yerine 
letirilecetinden emin olabllirai
~fendim. 
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Mühim Teşebbüs 
Yapacaklar 

Paris 3 l (A.A.) - Maten 
' ' gazetesi, M. Henderson un 

Avam kamarasında söylediği 
nutuktan bahsettiği sırada, 
Avusturya - Alman gümrilk 
birliği projesi karşısında F ran
sanın gösterdiği heyecana ln
gilterenin de iş~irak etmesinden 
ve ayni suretle heyecan eser-
leri izhar etmesinden memnu
niyet beyan etmektedir. Bu 
gazete, F ransanın ne bu ııı 
sürüncemede bırakmak, ne de 
kaçamaklı cevaplarla ik~if a 
etmek niyetinde olmadıgını 
kaydettikten sonra alikadar 
devl~tlerle müşterek bir ha
reket e ası hazırlanır hazır-
lanmaz kuvvetli bir teıebbiis
te bulunulacağını yazmaktadır. 

Alman yanın 
Cevabı 

Berlin, 31 (A.A) - "Sontag 
Und Montaı Zeitung ,, ıaze
tesi, Hariciye nazın M. Fon 
Curtius'ün bir mülikabnı neş-
retmiştir. M. Fon Curtius bu 
beyanatında Alman - A vus
turya gümrük birliğine ait mü
zakerelerin mevcut muahedeler 
ahkamına uygun ve meşru 

bir sebebe mfistenit olduğunu 
ispata çalıımııtır. 

Amerikada 
işsizler 
Nevyork, 31 (A.A.) - So.

yalistlerin tertip ve deliletile 
Carnegiehallde 3 bine yakın 
kimse bir içtima yapmışlar 
ve müıterek bir karar sureti 
kabul etmiılerdir. Bu karar 
•uretinde Nevyork ıehrindeki 
işsizlerin çektikleri sıkıntıyı 
hafifletmiye yardım için 25 
milyon dolar tedariki mesele
sini tetkik etmek ilzre kong
renin f evkt lide surette içtimaa 
daveti Reisicümbur M. Hoover

den istenmi,tir. 

ilk Hedef 
istiklal 
Karaıi, 30 ( A.A ) - Hint 

konıreai, 3 saat devam eden 
bir müzakereden sonra bir 
karar sureti kabul etmiştir. 
Bu karar suretinde, Hindistan 
valii umumisi ile Gandi ara
sında münakit itilif tasvip ve 
teyit edilmekte .ve i~k hede~in 
memleketin istıklllı oldugu 

·beyan olunmaktadır. 
Karar suretinde bundan 

bqka ordunun, • bari~ iıle_ri!1, 
mali iılerin, hazme ııyasetinın 
tam bir kontrole tibi tutul
muı istenilmekte ve yem 
Yuvarlak masa konferan
sına iştirak edecek heyetin 
reisliğine tayin edilm~ş . ~lan 
Gandi'ye karşı tam bır ıtımat 
izhar edilmektedir. 

No. 22 
!.debi Tefrikamız v 

HAnTERUİL s~~osu HOBTLA61 
OE LİFi MÜTERCiMi: 
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[ Oskar Va· it ıvıes u emı 
Saat Y ük kardeılerini aramıya çıkblar. 

altıya kadar göz me- d 
lince hepsi birden tiddetle Onlar da bir mild et ıonra 
lııeraJc İk · h · b • iz bulamadan d6nmilt-
ı- etmiye bqladılar. ız- 1::: Şimdi hepaini btiyilk bir 

Yerlerinden fırladılar ve 

Jngilteıenin, tank kıtaatı zabitleri için kabul 
ettiii son kıyafet 

Kali/orngaa11. hat1aıar sıcak,. sinema 
lie,.izde .;tenıgorlar 

artistleri 

Bugday 
Konferansında 
Roma, 30 (A.A.) - Buğ

day konferansında, rüçhan esa• 
sına müstenit rejim lehinde 
yapılan yeni bir tetkikten son
ra umumi müzakereler kapan• 
mıştır. 

Avusturya ve Yunaniıtan 
murahbulan, kendi memleket· 
lerinde yetişen buiday mahsu
lünün umumi istihaalit içinde 
pek ufak bir kemmiyet teıkil 
etmekte olduğu iddiuım ileri 
sürmüşlerdir. 

Avusturya ziraat nazın, 
rüçhan esasına müstenit re
jime taraftar olduğunu, çün
kü büyük devletler nezdinde 
rüçhan esasına müstenit re
jimden mUıtefit olan merk~
zi Avrupa buğdayının buğ
day ithalatında ancak mil-

heyecan almıştı. 
Miıtcr Otis o sırada bir

kaç gün evvel ıatonun par
kında mola veren bir çingene 
takımı hatırladı. Onlardan şüp
helendiler ve adamcağız he
men çingenelerin gittikleri isti
kamet olan (Belackfell Hollov) 
istikametine gitmek için bazır
lanmıya başladı. 

Yanına bnynk oğlile iki 

temmim ve pek ufak bir 
kemmiyet teıkil etmekte bu
lunduğunu beyan etmiş, bina
enaleyh buğday ihracata ya
pan deniz qırı büyük mem-
leketlerin rüçhan esasına müs
tenit rejimden tevahhuş et
melerine mahal olmadığını 
ilAve eylemiftir. 

Sokakta 
Ölenler 

Allahabat, 31 ( A. A ) -
Cawnpore' da son günlerde 
vukubulan ·çarpıımalar neticesi 
olarak yakında sari butalıklar 
çıkmasından korkulmaktadır. 
Çünkü, cesetler henüz gömO
lememiş olduğundan sokak
larda halile durmaktadır. Mez-
bahalardaki kesilmiş etler de 
24 marltaeberi olduğu iibi 
kaldığından kokmaya baıla
mıştır. 

köylü delikanlıyı da aldı. 
Ve mükemmel silahlanmuılardı. 
Bu sırada heyecan ve korku
dan bembeyaz kesilmiş olan 
genç Geıir dükü beraber gel
mek için ıefirden rica etti. 
Fakat o heyecan içinde hiçbir 
İf ıöremiyeceği, belki mftf
kUllt çıkaracağı aıiklrdı. Ve 
sefir onu beraber almadı. 

Yola çıkblar. Fakat çinge-

lerin başından geçen macera
lar, bir romanı da geride bı
rakacak kadar müthiş ve 
meraklıdır. 

itte ıize bir romanın birkaç 
satıra sığdırılan hillisası: (H.) 
işaretile bir kadın yazıyor : 

"Çocukluğumda çok has
sastım. ilk sevdiğim Darüşşe
fakalı bir gençti. Bu gençle 
pek çok sevişirdik. Bir gün 
gönderdiği mektuplardan biı-i 

annemin eline geçti. istikbalini 
temin etmemiş bir gencin ev

lenemiyeceğini düşündü. Mek
tupları yırtb. O vakit okadar 
üziildüm ki, büttın yazılan ya
zılan unuttuğum halde, bu 
gencin mektuplanndan bazı 

parçalar halA hatırımdadır. Ba
na gelen bütün erkek resimle
rini yırttığım halde, bugün 
hayatta olmıyan bu zavallı 

yetim gencin fotoğrafını, mu
kaddes bir hatıra gibi sakla
rım. 

" Sonra gene çocuklukta 
tanıdıiJm bir genç tarafından 
sevildim. Bu genci ben de 
sevdim ama, kalbimde daima 
gizli bir sızı vardı. Meçhul hia 
bana daima " mes'ut olamıya
cakaınl" derdi. O mes'ut gün
lerimde, adeta bugünkü ıstı
rabımın matemini çektim. Ha
kikaten de mes'ut olamadım. 
Birbirimizi seve ıeve ayrılmıya 
mecbur olduk. 

Atkın en illbi zevklerini 
tattım, en mUthis Jstıraplarını 

çektim. Bugün 32 y~şında, 
kimseıiz bir kadınım. Kımseye 
itimadım kalmadı. Dünyaya 
küıtüm. Öyle f acialann kah
ramanı oldum ki, okuduğum 
romanlar benim bqımdan geçen 
maceralann yanında 86nük 

kaldı. 
Ben ki en kftçilk birşeyden 

müteessir olan hassas bir ka
dındım, bugiln bir taş kadar 
metin oldum. Bu metanetim
den kendim bile nefret edi
yorum. Hazan felaketimi bi
lenler arasında yaşamaya bile 
utanıyorum. 

Tramvayda bir akşam el
lerinde buke~ler, neı'eli bir 
aileye rasgeldim. Ben çiçek
lere baktım, ağladım. Bu göz 
ya~larım bu aileyi allkadar 
etti. Onlarla ahbap oldum. 
Fakat bu ailenin oğlu bana 
aşkından bahseden birçok 
mektuplar yazdı. Ben, tanıştı

ğım bir aile ile münasebetim
dcki samimiyeti muhafaza et-
mit olmak için bu mektupları 
cevapsız bıraktım, alikamı 
kestim. Şimdi gene kimsesiz, 
bedbaht yaşıyorum.,, 

« 
iz nır Kaı 1) aka !\1. H.: 
Numaranız ya nlıştı r. 

* Ankarn.da 1. B. Sıtkı B. : 
Size aksi ritmezlerae kadın-

nelerin konakladıkları yere 
gelince aördUler ki oradan da 
gitmişlerdir. Kırda yanmış ateş 

knlleri, tabak ve yiyecek ba
kayası vardı. Sefir oğlu Va
ıingtonu takibe devam için 
köylülerle beraber ileri gön
derdi. Kendisi hemen gerı 
dönerek kontluk dahilindeki 
bütün Polis merkezlerine ha
berciler yolladı. Bir taraftan 

Kar"lcrlmir.de n ldığımır. 8fk mck• 
tupları nı aıraalle n r t"dlyol"UL Bu ail
tunda herglln bir m r ktup nctrcdl ccek 
ve haftadıı bir defa Gençlik ve Ha• 
nımteyr.e U)fA ı d' b ' on mektup 
birden nC'şrolunaca tır. ÇıKan mektup 
eahip eri iJarchnn • c ufnyaralr 
mük fatları ı alabt ı ı .. r. 

-k 

O Vefasıza 
Naci, 
Ha atta her acı unutuluyor 

d k lp acısı unutulmuyor .. Beni 
" ver görünüp t e sonra sevme
dığini anlayınca, seni eskisin· 
den iki kat fazlasilc sevdim. 

Ah Naci!.. Bugün benden 
uzaksan bile, k elbim yine 
seninle beraberdir. Nasıl bir 
hissin cereyanına kapıld n Naci. 
Ben ki bütün varlığımla sana 
bağlı iken, nasıl bu aşkı ih
yadan çekindin ... 

Gittin, belki bir daha gel
miyeceksin, fakat, beni ölün-
ciye kadar mes'ut yqatacak 
hatıralar bıraktın. 

Ah, o günler.. Baımı diz· 
lerime koyup ta bana tatlı tatlı 
sevda masallan anlattığın 
gnnler ... 

5ayle Naci, ıenden hangi 
f edakirlıia eairgedim. Bana 
korkuyu unutturdun... Allahı 
bile tanımaz bir bale getirdin. 

Unutmam Naci unutmam. 
O gtiıılerden birinde enginlere 
dalan g6zlerinle bana ne de
miıtin biliyor musun? ... 

"Bu atk beni yataklara dil· 
ınrse ne yaparsın,, demiştin. 
Hiç dilştınmeden verdiğim ce-
vap ta hatınnda mı? "Gelirim, 
Naci gelirim, tedavin için ne 
mümkünse yaparım,, demiştim. 

lıte ıimdi ben hastayım. 
Sen yine emkl Nacisin, hayır, 

eskisinden daha güçlü, kuv
vetlisin, geniı di\z omuzların 

ve genit ıöğsilnle bir aslan 
vakan taşıyorsun!.. Severim 
seni Naci 1everdim ... 

İsmini nekadar söylesem 
yine doydum. Ölürken, eğer 
zahmet edip te gelecek olur
san, ıon sözlerimin yine mut
tasıl Naci uyıklamalarıml? 
dolu olacağını göreceksin ... 

Pakize 

larla anlatıp reçinmekte müşkül 
bir adam detilıiniz, evinizin her
şeyini kendi elinizle almak ister
siniz. Fakat iyi bir ev erketi gibi 
elinize geçeni de evinize sarf et
mekten hotlanıraını:ı, yalnız. karı
nız ıizi tatmin etmezse, çapkın

lık etmekt~n de çekinmez.siniz. 
Bir erkek eli. arıyan kadınla iyi 
geçineb 'lirsiniz. 

Ranımtegze 

da atını hazırlatıyordu. Zev
cesile küçük çocuklarını sof
raya oturttuktan sonra bır 
uşağile beraber dörtnala 
yola çıktı. Birkaç mil 
aynlmıştı ki arkasından ko
şarak gelen bir süvarinin 
nal seslerini işitti. Gelen, yü
zil kıp lrtrnıızı, ter içinde, 
bqı ıapkasız ıenç dok idi. 

Arkuı var 



MASONLAR 
Üstat Olmak İçin Yapılan Merasim Ve Refi~ 
Biraderlere Sorulan Sualler. Bu Suallerin 

Esrarengiz Jf anaları Nedir? 
._ ______________________________ Jo __________ _.... __ _.;.;.;...;; _____________ _, 

Mukaddes kelime - M. K. 
B. N. K. veya M. A. B. N. 

Yürüyüş - Üç adım. Biri 
ıağa. biri ıola tekrar sağa 

. mezara atlar gibi hareket 
yapmak. 

işe başlama :ı:amana - Öğle. 
İşi bitirme zamam - Gece . 

yarısı. 

Üstat tarafından sorulacak 
"llstat mısınız?,, sualine verile· 
cek cevap tudur: Akasyayı 
bilirim. 

Önlük: Beyazdır, kenarlan 
kırmızıdır. Üzerinde kırmı%1 
8. M işareti vardır. 

Kor fon: kenan kırmızı ma
vi bir kordon. Bu kordon 
içtimalarda sağdan sola takılır. 

Mücevherat - Üç cıüsel· 
lea teklinde olan mncevher 
kırmızı bir rozettirki kordona 
asılır, veyahut gönye ve per-
gelle birlikte kordona asılır. 

EJdiven - Beyaz. 
Refik biraderin kabul me· 

raaimi yapılmak Uzere mahfil 
bazırLğa tamam olduktan sonra 
herkes yerli yerine geçer. Pek 
muhterem nstadı muhterem de 
kürsüsüne oturur. Evveli na
arlar vasıtasile mahfilin kapalı 
ve hazır bulunanlann refik 
derecesinde olup olmadıklarını 
tesbit ettirir. Geçen celsedeki 
zabıt okunup tasvip olunur. 

Kapıya refik iıareti verile
rek vurulduğu işitilir. Pek 
muhterem üstadı muhterem 
kapıya gelen refik biraderin 
kim oldufıunu tahkik ettirir. 

Üstat olmak istiyen refik 
birader olduğu anlaşılınca ka· 
pılar açılır, refik birader içeri 
alınır, iki sütun arUJna geti· 
rilir. 

Pek muhterem üstadı muh· 
terem kendisinden, üstatlığa 
kabul edilmediği takdirde da
hi, burada gördüklerini hiçbir 
Jerde ıöylemiyeceji hakkında 
teminat alır ve isticvaba bq
lar. [*] 

- Üstat mısınız? 
- İmtihan ediniz, Akuyayı 

bilirim. 
- Niçin bu tuzda cevap 

•eriyorsunuz? 
- ÇünkU Akasya eararam 

biliyorum. 
- Nerede, hangi mahalde 

latat oldunuz? 
- Höcrei vasatiyede. 
- Bu mahal neresidir? 
- Tamik ve tetkik bilen-

lerce mülikat merkezidir. 
- Girerken ne gördünüz? 
- Matem. 
- Sebebi ne idi? 
- Feci bir vak'anın babra· ... 
- Bu facia ne idi? 
Bu laticvap e1euında tesadüf edl· 

lecek ııtılablar, !taretler Ye tabirler 
ilerde aynca tsah edilecektir. Refik 
blraderiııı bu i•tlcnp ean.uıacla Yer_. 
cefl cevaplar eneldea keıadı.tae öiTe· ..... 

- Üstat Hiramın katli. 
- Kimin tarafmdan katle-

dildi? 
- Üç cani refik tarafından. 
- Bu cinayet bir hakikat 

mi? 
- Bu cinayet remzidir. 
- Bu rümuzun manası ne-

di&"? 
- Masonluğu anlamıyan ve 

vezaifini i'4ak edemiyen Ma
sonların cehalet. taassup, ih
tirasları neticesi Masonluğa 
vurulan darbe demektir. 

- Kabul olunduğunuz ma• 
halde ne gördilnüz? 

- Hafif bir ziya ile aydın· 
lanan Hiramm tahutu. 

- Bu tabutun eb'adı nedir. 
- Geni9liği üç; derinliği 

beş ve uzunluğu yedi ka· 
demdir. 

- Bu rakamlar neye rü
muzdur? 

- Müptedi, refik Ye lls· 
tatların tetkikine teklif olunan 
mukaddes rakamlar. 

- Bu rakamlann Hiram'an 
tabutu ile ne alika81 vardır? 

- Bu tabut tekrisin esra
nm havidir ve 3,5, 1 rakam· 
lannın remzt manasnıı mU
talea ile olur. 

- Hiramın tabutu hangi 
fey ile keşfedildi? 

- Taze kazılmış bir toprak 
llzerinde bulunan bir ak.uya 
dab ile. 

- Bu yeşil elalan manası 
nedir? 

- Ôlllmün ifna edemiyece
ği ebediyeti rubiyeyi anlatır. 

- Hiramın tabutu önüne 
geldiğiniz vakit akasya dalım 
ne yaptınız? 

- Mtırşitlerimin emrile a• 
kasya dalım aldım. 

- Bu 'filin manası nedir? 
- Akasya dalım almakla 

Muonluğun an'anabna riayet 
ettiğimi anlabr ve ahvali hazı
ra icababna ba.kmıyarak mazi
nin biltnn ldabna hUrmet etti· 
jimi bildirir. 

Arkan Yar 

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

Bize bir re•lm l'ihıderineals, Tabl
atlniıd •ise •l.51llyebilirl•. Fakat ıöa· 
dcrilecek resim tabii pos.da çıkanlmak 
llnmdır ki miltebaUdlma&, mlitaleuın· 
da hataya dn,mealn. .. 

TabiatlerinJ t4reamelc Uzere blH 
reaim ıönderen l;,.r kısım karilerlmb 
lııakkıada mO.tehu.a•nıuaı.ııı mBtaleuuu 
... ;.,.. 1auyonuı ı ,.. 

Ômer beg: Ciddi Ye mağ• 
rurdur. Sayıl· 
muuu ve b6r
met edilmesini 
iıter, herkesle 
ahbap olmaz. 
Sırlanm izhar 
etmez, daha 
ziyade mllnze
YI ve kendi 
llemindedir. 

Mubit ve mu
hatab,na itim.at telkia eder. 
Atak değildir. lctYike ka
pılmaz, meufeatlerine uygun 
gelmiyen tekliflere kartı milf
külpesenttir. ,.. 

Ahmet beg: Ağarbqh Ye 

mahçuptur. 
Kendini gös· 

terici hareket
lerden, nüma· 
yi~ ve aliyİf-
ten tevakki 
eder. Riya, 
tabasbus ve 
ıarlatanhğı be
ceremez, dik 
ve tok s&zltl
dür. Herkese izban aamim.i
yet etmez, dostlarını l'ltihapta . 
müşkiilpesenttir. Eilenceye Ye 

kadınlara zaafı nrclar, ayni 
zamanda kıskançbr. 

Çapada A · · Beg: Aaabr 
ve hırçındır. 
Fiil Ye hare- ~~~Wlll!B 
kederinde dO
rlat ol"'llak 11-
ter, aldanmıya 
tahammül ede
mez, cesareti 
medeniyesi var· 
dır. Tahakk&m
den, aui mua· 
meleden çabuk L n 
alınır, mukabele eder e tak· 
hk prterir. Doatluğunu kua· 
nanlara lcaqı aamim.J ve vefa· 
klrdır. iyi hareketlere ~e me
ziyetlere kadir tinubr. • Uşak, Siilegman Sırrı B.: 
Çalqkan. Def• 
eli 'fe işgiizar
dır. Miifküllt 
karttımda gir
gin Te m6te• 
tebbiıtir. Eğ
lence meclisle-

rini sever. it
lerini ınratle 
görür, kararla· 
nnda aculdür. 
Parayı bolca aarfeder. Mertlik, 
kahramanlık gibi cesaret mev· 
zularilo fazla · allkadar olur. 
Kendini sevdirmesini ve çabuk 
ahbap olmasım bilir. 

* RH&a pderea ban lcartlerlmb, 
•lteh•••••aa• ceTaba ıaclktlif lçbl 
eabınwanıror ,,. mektup flade,.rek 
htefralUariala aklbettal 8fl'eıııaek ı .. 
tl,...tar. Ba fetelnfll• httffa:r cd~ek· 
Ur. Ba buaıuta mtlaterlla •l•&laruu rla 
ederla. 

Tarihi Tefrika No. 16 Yazan: A mıf bir dütman karş11ında kepa• 
se olmaktan korkuyordum. Fakat 
elden ne relir ki... Baıa relen 
çekilecekti. 

OLUÇ ALI BEiS 
Kılıç Ali Paşanın Habı alan 

/..aten bize kar•• ilk gözüken de 
onun filosu oldu. Dütman sol cenahı 
benü:ı a-özükürlerde yoktu. Acaba 
ıol cenahı kim tutmuş diye uzun 
\>oylu düşünm' dim bile... Burayı 
t!a Venedikll ki.flr Veneyronun 

filosu tulmuı olacakb. Bunu tah• 
min ederken birin için ürper• 
dlğiml hlHettim. Batımızda bu 
cahil ve ıafil Müezzin oğlu bu· 
lundukça, !eksen ıeldz defa 
Tfirk kouanlarının ıilleılne utra• 

Bununla beraber ben amiral 
Veneyro ile kartılatmak iıtiyor· 
dum. O mel'un kafirin hakkından 
ancak ben retebilirdim. Onun için 
ben tat cenahın kumandaaını eli· 
me aldım. Sol cenaha çolak 
Mehmet Bey, merkeze de biuat 
kaptan pata kumanda ediyordu. 

Şimdi dOşmanla tam kartı 
Karşıya gelmiştik. iki taraf ta 
henüz hiçbir hareket g8ıtermiyor• 
du. Birbirimizi seyrediyorduk. 
Onlann iki yih: remiıl, bizim lae 

Kötü Kıskançlık 
Sinema.far 

Dörtyolda Bir Delikanlıyı -1---------------__. 
Pusuya Düşürmek 

Is tediler 

Dörtyol, (Hususi) - Dört· 
yolda oturan Erzinli bacı Hü
seyin Ef. oldukça tanınmtf 
gençlerdendir. Bu gencin hali
ni kıskanan İdlipliler bir , gün 
memleketin külhan beylerini 
toplıyarak bir ziyafet çekiyor· 
lar, çalıp çağırdıktan sonra 
Hacı Hüseyine bir fen alık ya• 
pılmasını kararlaştırıyorlar. Ha
cı Hüseyin kahvede oturur• 
ken içlerinden Ali isimli birisi 
yanana gidip oturuyor. Öteden 
beriden biraz görüştükten son
ra Hacı Hllseyine bir gezinti 
teklif ediliyor; dııan çıkar 
çıkmaz derhal etrafını ıanyor
lar ve pataklamaya başlıyorlar. 
Gi.lç halle yakasını kurtaran 
genç, tabancasına asılarak 

ateo ediyor, çıkan kurşun· 
lardan biri.si birinin ayağına 
isabetle yaralıyor. Bunu gören 
diğerleri kaçıyor. Hacı Hüse
yin firarda, mecruh ta hasta
nededir. 

Müreftede Kış 
Meyva Ağaçlan Çok 

Zarar Gördü 
Mürefte, ( Hususi ) - (26) 

mart perşembe günü öğleden 

sonra başhyan şiddetli poyraz 
fırtınau ile kar tipisi iki gün 
ve iki gece blitnn fiddetile de
vam etmif ve 29 mart gecesi 
ı6künet bulmuştur. Meyva çi· 
çeklerinin tamamile donduğu 

anlqılıyor. Mektubumu bugün 
postaneye vereceğim sırada 
kar Ye karayel fırtınuı tekrar 
başladı. Her taraf karla örtil· 
lndilr. Nisan geldiii halde 
havalar kara kış gibi aoğuk 

Ye karlı gidiyor. 
Taldt &laçet 

Balkan Haftası 
lstanbulda 20 • 30 nisan da 

Balkan haftası yapılacaktır. 
Bu hafta zarfında Galatasaray 
ıalonunda bir Balkan turiım 
!:onferansı toplanacaktır. Bal
kan haftasında Balkanlardan 
memleketimize birçok seyyah 
ve talebe gelecek ve ıehirde 

. tezahürat yapalacaktır. Hafta
nın programı Turing kulüple, 
belediye aeyyahin müdüriyeti 
tarafından hazırlanmaktadır. 

Yere Tükürenler 
'{ere tükürenlerden evelkl 

ründen itibaren para cezaıı alın· 
uııya batlanmıttır. lık wün takri4 

ben yüs kip kadar eualandml· 
DUfbr. 

1931 Bütçesi 
Gelecek meellıin tetldldne 

bırakalaa 1931 b6t~eainl• maaraf 
fuh 170 milyona indirilecektir. 
Bu, lktındr .. ziyetJa ilham ettı
ti bir taıavyurdur. 

ilç yüz remimiı vudı. DOtman 
ıemilerinin ıüverlelerinde çelik 
mitferli, parlak zırhlı tayfalar 
reziniyor, kotuıuyordu. Bizim 
remilerde de sırmah 1Aneaklar1-
mız sallanıyor, altın, gümüı fe· 
nerlerimiz ışıldıyordu. 

Birbirlerinin kanmı içmek için 
kartı karşıy geçen bu iki filodan 
ilk hareketi bizim Kapta Paş• 
gösterdi. Kuru ııkı bir top pat• 
)attı. Bu ıuretle kendiıini dilt· 
man amiraline tanıtmak, onu, 
kendisine hürmete davet etmek 
istiyordu. Zavallı Müezzin otlu! •• 
Gururunu göstermek için yaptıfı 
bu itin altından ne felaketler 

LtAN HAfo • CAMiLLA HORN • ANNY ONDRA - oLGAi\D 
TSCHEKOWA- BETTY AMANN - LiL DAGOVER. ELGA 
BRINK • CONRAD VElDT- HARRY LİEDTKE. WALTER 

JANSEN • LOUIS TRENKER ve FRİTZ KORTNER s 
BÜYÜK İHTİRA 

( DIE GROSSE SCHNSUCHT ) 

A R T"f'S"Tbi K"' ilk 'SiNEMASf 
teşrifinizi rica ederler. 

/ıoor 

Lik Maçları 
Bu Hafta Y apılmıyacak. 

Leviski 10 Nisanda 
Oynuyor 

İstanbul futbol heyetinden: 
1 • 3 ve 5 nisan tarihlerinde 
lzmirde yapılacak temsili mil· 
ıabaka dolayısile 3 nisan tari
hinde yapılacak birinci küme 
lik maçlan tehir olunmuıtur. 

2 - 10 nisan 031 tarihinde 

tehrimize gelecek olan Bulga• 
riıtan federasyonuna mensup 
(J..eviski) takımı ile F enerbab
çe takımının Taksim stadyo• 
munda müsabaka!'ı olduğundan 
o gün yapılacak lstanbulspor-

F enerbahçe müsabakası 17 nisan 
931 tarihinde icra olunacaktır. 

3 - 3 nisan 931 cuma gil· 
ntı icra olunacak ikinci küme 
lik maçları: Kadıköy sahasında: 

Hilal - Beylerbeyi saat 11 
hakem Saim Turgut Bey, Bo
ğaziçi • Kurtuluş saat t 2,45 
hakem Saim Turgut Bey, Tö .. 
tünya • Albnordu saat 14,45 

hakem Saim Turgut Bey. 
4 - 10 nisan 931 cuma 

günü icra edilecek lik maçları: 
ikinci küme Kadıköyünde 

Albnordu • T opkapı saat 11 
hakem Saim Turgut Bey, Kum• 
kapı - Beylerbeyi saat 12,45 
hakem Saim Turgut Bey, Tö
tUnya - Hilil saat 14,45 hakem 
Saim Turgut Bey. 

Birinci kiime Taksim ıtad
yomunda: 

Süleymaniye • Beşiktaı aaat 
12 hakem Sait Salihattin Bey, 
Galatasaray • Anadolu saat 
13,45 hakem Simo Ef. 

Leviaki - F enerbahçe hususi 
müaabaka. 

OskUdar Dispanseri 
OıkUdar .ut ve mektep 

çocukları dispanseri baı hekim· 
lijine çocuk mütehassısı F ah· 
rettin Hayri B. tayin edilmiştir. 
Dispanser ( 15) ıtın ıonra 
açılacaktu. 

çıkacağını bir bilseydi .•• 
Müezzin oğlunun bu kuru ııkı 

topuna karşı taraftan Don Juan 
kuvvetli bir top atetlle mukabele 
etti. Bu otetten ıonrn cenk 
alevlendi. Harp ilk nnl bizim 
aol cenabımızda başladı. Biraz 
aonra ~ürültü bütün cenahlara 
ıi•'\yet etti ve bu ıuretle bet 
yüz ıremi birbirine 2irdi. Ben 
ceng-e derhal atılmamışbm. Vazi· 
yeti t.Syle bi·• kollayıp ta ona 
göre tedbir almak istiyordum. 
Muharebenin alacaj'ı netice ve 
manzaraya g6re en zayıf tarafa 
var kuvvetimle yüklenecektim. 

Ben zHı:li~nde bu bıanovra:-ı 

Tel : Beyoğlu 2851 

Tiyatro Ve Sinef11al 
"----------------~~p ALKAZAR - Priı daıııl•11 

ALEMDAR - Y alaa ,ti 
A S R 1 - Bi fahlf erlfl ~ 

(Matinelerde " 
ARTiSTiK - Büylik fhtlt .. afJ 
ETUV AL - Beklrd l(ooc 

ELHAMRA - Son hatıra ttl 
EKLER - Yunan tiyatro 

ı FRANSIZ - Yunan opetetl 

GLORY A - Allah Babı ~e.ı-' 
M A J 1 K - Kara tabur J' 
M E L E K - Bir ha~ahk '' 

Doo Kazakl•fl 
~tlı.LET T. - Natit B. 

MiLLi - Kırallçen!ıı atkı,,; 
FERAH- V aryete,20 kııuıılık b 
OPER>. - Seraerl ifık o6 
ŞIK - Müttehem k.W 
HiLAL - Yalan ,J 
(HIALE Oıktidar) - Çarın r• 

Diyanbekird1
, 

Şehrin Güzeli~ 
için Daha Bııf" 
Eksikle~ Vard'I 

Diyanbekir, (HususlY/ 
lardan beri şehrin baf• 
sına mani olan surlar bit 
yıktırıldıktan sonra şe · 
ve temiz havaya ve bo~, 
kavuşmuş oldu. MelP' 
bq derdi olan batı O' 
müzmin hastalıklar d• te 
raf olmuştur. Mernleke 
getirilen (Hamrevat) ııı~ 
nilcbilir ki şehri ihya e 

Dar sokaklara akall 
ve lağımlarla ancak ~ 
müesseseleri ve caddelt ıı 
dınlatmıya kifi geleb~e ti 
motörlü elektrik te5İf' 
ikmal ve ıslah edilece" 
Diyarıbekir, umran no t 
esaslı adım atmış olur. 
teşkilib nasıl iyi bi~ 
vermişse bu tedbirler~ 
ması da beklenen gil' 
ceyi temin eder. y 

Bir İntih9' ,, 
Teşebbüsıl 

- 'b'll~ 
Galatada, kule di 1 ı.P 

yer aparbmanmda ot~~., 
Ef. dün oduında kJoP 
iken ustura ile boi•Jıırl 
miştir. Hemen Sen " ~' 
tanesine kaldıralmıtı Yt,ıı J 

rılmış, ıonra Balat ba9 ~) 
nakledilmiştir. İki ıe~ 1). 
line kadar şişe ticate ,_~r J 
Muiz Efendi sinir bu~,~f 
intihar etmiştir. M 
bozuktur. ,.A 

"'~ tasarlarken beri taraf1t•~ ~'J/ı alıp veriyorlardı. Ço • ~ 
ile Gavur Ali, dütın•d:" JJıl ~ 
çevirmiye çalıtıyorJar ~t ııff 
ağızdan atıza bir h• eı• ~· 
Barbariko vurulmu,tU· rli ~1'] 
beraber kavga da ba fl f'~~ 
alevlenmişti. Ben J{.aptıı lJİ' ~f 
gemisini ıözlüyordul11· )il Si 
Müezzin oğlu düşt:ı~0 17lt 
röğüse çarpışmak lçjı.ı 1111•11 0 
uevra yap.,ı ve DoP tt!!
miı:ine doğn• bir haıııle 1, 1e1~1 

b&J~ ' man bu manevrayı ça 11 '' l ,Ark• 



1111 DALGASI llfl KAN 
~Bukadar -E-m-ek-----=V=--e 
~Da Para Sarfedildiği 

t 
Ho/ckı Maltjrutlıır 

Bukadar 
Halde ••.• 

l ~ Robin, meseleyi biylttıyor •• 
' t Ye haau bir kadın tam 
!l!ı ar~k.. en acıklı, en heye-
~ fikirler ve kelimelerle 

ti1n komitenin kalbini hare-
etc getiriyordu. Nihayet, 
~rı__ev) deki (Garp bürosu); 
. un cihana karşı (hazin bir 

Yctname ) neşrettiği gibi 
: başta Amerika olmak 
~re, lngiltcreye, Mısıra ve 

a t sair Ermenilerle meskün 
er ere birer hatip göndermiye 

ar Verdi. Bunlar, gidecek, 
llt11Jıı kara yazısını (1) her 
~tde b 
1 ' erkese karşı yana ya-
~ hi~aye edeceklerdi. 
0bın, bütün bu heyecan ve 

lo eket veren sözlerinden 
llta • . 

't ...... Ah.. ab.. ne yazık ki. 
~ltlıce bir komitecilik, bazen 
~o illan pek müşkül mevkilere 
~~or .•• 
A..1Yor Ye içini çekiyordu. 
~ ~ zanıanda, Bulgar ko• 
)~aleri de bu mesele ile 
~ d-.. allkadar oluyor ve 
~ dar büytlk ve mahirane 
""-lıatna limit edilen neticeyi 
~~esinden pek m6teeasir 

&· uyorlardı. 
~lrglln, Robinle (Sarafof), 
() lcaqıya konuıuyorlardı. 
h ~~•da (Sarafof), Makidon
~htilal komitesinin icra ri· 
"11t tinde bulunuyor ve bittim 
'1 •nları kan ve ateşe boğan 

~Clr Çetelerini idare ediyordu. 
'-il renç, cür' etkir komiteci, 
lat bıYıklarım bükerek Robi· 

'<>rdu: 
~ ....... Anlamıyorum Matmazel.. 
f~ 14te nasıl oluyor da muvaf
t ol~nııyorsunuz ?.. Kullandı· 
d ~ı~ tahrip vasıtası, az birşey 
l~iildir. Seksen kilo (Melinit), 
ltbr~ullanıldığı takdirde bir 
lt&fi 1 bile berhava etmiye 

'dir. 
lialbuki b k . buıc u adar para .• 

d adar emek.. Bukadar fe-
1 Clkarltk aarfedildiy. h ld Qu · &l a e 
~liı ış" ancak, otuz yedi kişinin 

oıu, yetmiş üç k. • . d 
"''cruhi . . ışının e 
b _ - ~etı ıle neticeleniyor •• 
~em • k" biıd k. ınım ı, eğer sizin eli-
otıa e 1 vasıta iyi kulJamJmış 
s..t~dı, mutlaka o camiyi 

S 11 Hamidin başına yıkardı. 
~ ... -~af of gibi tecrübeli bir 
""'ıte · · ~ cının bu fikir ve mitta 

btııı R.obinin gC>zlerini parlattı. 
~it ele, tertibatta herhalde 

Ş lloksan vardı. 
l,ltt tıh~lde, bütün bu teı-ti· 
'1- alö, mes'uliyeti üzerine 
td n ( Lipa Ripa ) · i itham 
~k sebepler bulunduğu 
~ dı. 

f~ 0hiıı, bu meselede Sara~ 
tabı 11 fikrini almak ve Lipayı 
41'1-brnen ezecek kahir bir 

c Vurmak için ; 

~ti._ Beıı de sizin fikrinize 
s:~k ediyorum, Gospodin 
Q6ı~ ~f·:· dedi. Ve bir lahza, 
•otıttrım süzerek düşündükten 

a sözüne devam etti. 
........ s· t.Yı ıte daha garibini anla· 

lı~ınnı. ( Maşin Enfemal ) ya-
( ~c~a başlanacağı zaman 
dığ t ) lerin tahta bir AD· 

"Gı~ doldurulmaaı dOşDnlll· 

- ııs. -
Sarafof, yerinden mçnda. 

Elini dizine wrarak kaba bir 
kahkaha savurduktan IODn ı 

- Vay canmL.. Ne aöyll
yorsunuz Matmazel?. Tahta 
sandık ha. .. 

- Evet. .. 
- Sonra? .•• 
- Sonra, Uoriı) buna iti· 

ru etti. lnfilik kuvvetini BJ't. 
brmak için mutlaka demir 
sandık yapılmak IAzımgeldiğini 
ileri sUrdil. Ve batta bunu da 

Y uan : Ziga Şakir 
klfi ı&medi. Melinitin iftia1 
lrunetini arttırmak için bunun 
içine (klont da potas) ilAveai
M de lllzum g6aterdi. 

- Fena fikir değil Joriı, 
herhalde anlayıfll' bir adam 
imif. •. 

- Şftphesiz... Hatta melinit 
ve ldorat dö potasla kanşbn
lan (mitray) dedikleri demir 
parçalanm da gene Joriain 
fikrine medyunuz. 

(ArkHı var) 

Kooperatiflerden 
• 

Yardım isteriz 
(Baıtarafı l lnel aayfada) 

ve zamanında kölüye para vere
memesi, köyliiniln kendi para
sını kullanamaması demektir ki 
bunun büyük .zaran görille· 
cektir. ÇünkD şimdi tütün 
fidelerin.in hUJrlanma zama
mdır. Nadaı ameliyesi bitmek 
iizcredir. Bağlann da bin bir 
ihtiyaa vardır. 

Kemal Paşada, bir ay için 
(50) liraya ( 100) liralık ıenel 
verildiği görülen hadiseler-

. 

TOMBALA . 
Müsabakamız 

dendir. 
Yüze beş yl1z faiz nrerek 

çabşmıya uğraşan insanlann 
randemanı elbette ki semereli 
olamıyacaktır. 

Murabahacılık, bilbusa bu 
havalide çok tesir gösteriyor; 
hem de kooperatiflerin göıleri 
önünde. Bir kısım tilccar ve 
emafm vaziyeti, Rusların pi
yasaya gayet ucuz olarak ıev-
kettikleri bir kısım eşyanın 
tesirile fenalqmak istidadın· 
dadır. Adnan 

. Tombala 
Müsabakaya Her 

DÜN 
ÇEKİLEN 

· Zaman Girilebilir 
NUMARALAR 

76 

82 
lılllaabakamıu hu u.

ltllrak cdebUlnlohı. 

Yeni Fabrikalar 
Bir Senede 70 Fabrika 

Açıldı 

(1930) senesi zarfında . la
tanbuJ'da (70) kadar fabrika 
açılmıştır. 

Bu fabrikaların (15) tanem 
büyüktür. Fabrilcalana çoğu 
pamuk, yün, ipek, çorap ve 
alelllmum mensucata aittir. Bu 
fabrikalarda 2 bin kadar ame-
le 9alı,maktadır. , 

Şehıadebaşı 
MiLLET Tiyatrosunda 

Nisanın ( 2) inci perıembe 
akşamı ve (3) liııcü cuma gün
düz ve akşamı komik Şevki 
Bey terMilleri. Türkiyemiz.in 

baı hanendesi 
HAFIZ BURHAN BEY 

ye arkadaşlan tarafından kon
ıer. Bir gecede iki piyea yeıJ 
varyete muhtelif danalar. Du
huliye 10, mevki 20, koltuk 
30, locaJar 100 ve u;o kunq. 

Şartlar Basit \ .. e Müsa
baka Çok Eğlencelidir 

Ayın 7 ıinden itiba:c-n tertip 
ettiğ'imfz tombala miisabakamı:ı 

devam ediyor. Bugüne kadar 

çekilen numaralar ıunlardm 

(17), (81), (52), (27), (13), (74), 
(41), (62), (Sl), (21), (7), (78), (42), 
(22), (58), (65), (33), (44), (88), (40), 
(66), (23), (70), (24), (8), (32) (67), 
(16), (84), (46), (19). (68), (80), (5), 
(38), (85) (18), (20), (79), (59), (3), 
('l6) (3), (26), (49), (71), ( 36) ( 60 ), 
(25), (83), (76), (82) dir. 
MGıabakamızda karb dolan hu 

kuümiz mutlaka bir hediye kau• 
nacaktır. Hediyelerimi• pek çok 
Ye mOtenevvldir. Bu· arada: 

(1) inciye& Naktea 150 lira HJ• 
150 Urabk e11a. 

(2) ad ye ı Bir Wl'amof on m.a-

ldae1L 
CS) GncDyeı Nalcten SO Ura. 
(4) QacGyeı Bir radyo maklneıi 

CS) inciye : Nakten (25) lira 
(6) neıya: Bir aJbn ıaat verilecek, 

diterlul de muhtelif kıymetli •• 
cazip kadın H erkeklere mabıuı 
eua •• blr~ok hediyeler alacak· 
lardıt. 

( 300 ) Doktor Geliyor 
Nisanın ( 8) inci çarşamba 

g(bıD ıehrimize bir Belçika 
vapuru ile (300) doktor gele
cektir. Bu heyet beş f(la ıeh
rimizde kalacaktır. 

Doktorlar lstanbul doktor
larile n Tıp fakültesile temas 
Ye Darillfilnunumuzu dyaret 
edeceklerdir. Heyet gayri res
mi geldiği ıçıa belediyece 
iatikbal içi• bir hazırlık yapd
..... br. 

Sayfa 7 

1 
l 

Memleket Haberleri 1 

Çeşme Ilıcaları 
Tanzim 
Ediliyor 

Bu Sütunda J; Hergün 
Nakili: A. F. 

lzmir, ( Huaual) - Şllmalltı 
bir töbreto ıaahip olan Çeıme 
wcaluımn imtiyuu11 30 aene 
mGddetle Hillliahmer almak· 
tadır. Cemiyet, Çqme beledi
yeaile birlikte harekete geçe
rek d.ıcalan asri ve m6kemmel 
bir mileaeae haline getirecek, 
haiiç ve dahilin nibetini te
mine utrqacakbr. 

PUVASON DAVRIL 

Son. fflnlerde Yunan milli 
bankası müdürlüğiinden Hilili
ahmere gelen bir mektupta bu 
meşhur ılıcalar hakkında bazı 
malümat istenilmiştir. 

Şimdi cemiyet bu mektuba 

cevap hazırlıyor. 

Kaybolan Mudur 
Bayındır, (Hususi)- Zimme

tine on bin lira geçirerek or
tadan tegayyüp ettiğini evvel
ce bildirdiğim Bayındır muba
sebei hususiye müdilril Aliet~ 
tin Bey hakkındaki tahkikr.t 
bitmiş ve anlaşalmıştır ki bu 
adam, bu paraları kadın, eğ· 
lence, uz, •Ö~ Ye ıubane 
rakıslar arasında saçıp aavur
muştur. 

Bir lngilizi Kaçırdılar 

Burnova, (Hususi) - Bu
rada Osmaniye muhacirle
rinden Ahmet isminde biri 
İl!giliı tebeaaından M. Ufon
teı11ii kııım tehdit ederek 
kaçı ış, fakat takip netice
sintle yakalanmış, kız da ba
basına teslim edilmiştir. 

Yakalanan Bir Memur 

llak .. ir bahar aGd·· Çok 
parlak •• iç açan bir ,.Uneş, 
ıönüllerden . pusla lıavalarm 
kederlerini ıiliyor. 

Bütna bir kıt ulAmandra
lannın dibinde, bir kül kediai 
uyuşukluğilc büzülen karı koca, 
yeni gelen babann bu güzel 
gününden bol bol istifadeye 
karar verdiler: Şöylece Taksim 
bahçesine kadar yürllyecckler, 
sabah çaylarım orada, boğazın 
mavi duvağım seyrede ede 
içeceklerdi. 

- Haydi Fahire, diye ıes
lendi Hilmi Bey, hata hazır
lanmadın mı? Çabuk ol biraz. • 

- Dur kuzum, şaşırtma 
beni; firketelerimi beynime mi 
saplattıracaksm? 

- E e e.. ne bitmez, tn· 
kenınez tuvalet bu •• 

Hilmi Bey, altmış uzun se
nenin gilmllş rengile süslediği 

saçlanm itina ile taradı ve 
meloouou başına geçirdi, biti
şik odada hali kendine çeki 
düzen vermiye uğra.şan ka
nsamn yanına gitti. 

Fahire H. ayna 6nünde, 
elinde tuttuğu inci dizisinin 
etli gerdanına yara.şıp yaraş

madığım tetkik ediyordu. Öy
le dalmıştı ki kocasının, yanma 
geldiğini sezmedi bile. Ellisi:ıi 
çoktan doldurmasına rağmen 
gençlik ve hoppalık devreleri-
nin izlerini vücudunda ve 
hareketlerinde hi.lA taşıyan bu 

izınir. ( Hususi ) - Baş- . kadın, bir aralı){ başını çevirdi, 
durak mahallesi maliye otuz beş senelik hayat arka-
tahsil tuhesi memurlarından daşı kocasını yanında buldu. 

Hilmi Beyin bakışlarında 
Kemal B. bir köylüden üç lira bir mülayimlik vardı. Karısını 
aln!ke11 yakalandı. .şefkatle süzüyordu. Fak at bi

Fal<ir Çocuklara Yardım 

Ödemİf, ( Hususi ) - Bu
rada fakir mektep çocuklanna 
yardım içiıı bir cemiyet teşkil 
edildi. 

Bir Doktorun Beraati 
Bandırma, ( Hususi ) - Bir 

sene evvel işten el çektirilen 
hükumet doktoru Naci Bey 
Asliye mahkemesinde ıora-uya 
çekildi ve beraet etti. 

ran içinde bu bakışlar c.! ejişti, 
başkalaştı ve yaşlı koca, tabi
atin büktüğü belini biraz daha 
eğerek kar1S1D1 bariz bir hırs· 
la öptü. 
De~ek ki otlann ve ağaç

lann bıle en küçük, en görün-
mez noktalarına kudretini yü
rüten bahar, bu altmışlık ada-
mın porsuk hissiyatını da can
landırmış, onu, azacık ta olsa 
erkekleştirmişti. 

Fahire Hanım, geçen sene
lerin &rümceklendirdiği bir 

lıiase, hiç. ummadığı, bekleme
diği bir samanda dokuoulduiı 
için fqJJ'dı, irgildi ve: 

- Aaa.. Ne oluyorsun Beyi 
dedi. 

Bu seste hayret ve can a

lnnbsından ~yade (sahi mi ? .. ) 
der gibi bir mana, bir ümit 
edası vardı. 

Hilmi Bey sandalyeye otur
du, başından melonunu çıkarıp 
bir tarafa fırlatb: 

- V az geç Fahire, dedi, 
çıkmıyalım bugiln ... Seni şimdi 
bambaşka görüyorum. Aç şu 
pencereyi kuzum... Fakat per
deleri niçin kaldırdın? indir 
onlan ... Şöyle gel, otur şuraya 
cawm... Hah şöyle... Yanıma .•• 

• 
- Bll'ak Bey, bırak Allah 

aşkına... Geç kalacağız. Tam 
bir saat oluyor, biz bili otu
ruyoraz. Ne bekliyoruz; İsrafi· 
lin düdüğünü mü? Gönülden 
gelen ve geçen herşey yapala· 
bilseydi, çok iyi olurdu. Fakat 
o zaman ihtiyarlıkla gençliğin 

bölüm noktası kalmazdı ki .. 
Hilmi Bey, kansının bu ha

raretli sözlerini dalgın· ve ses
siz dinliyordu. Fahire Hanım 
devam etti: 

- Ya.. dedi, onlar akılla
rına gelen herşeyi yapabiiir
ler. Fakat biz öyle miyiz ya? .. 
Bizimkiler gönillden doğar, 
hemen hiç ya~amadan gene 
oracıkta ölüverirler. 

Kocası büyük bir nefis iti-
madı ile ayağa kalktı ... .. 

Fahire H. yüzünüıı tuval~tini, 
darmadağınık olan saçlarını, 
felekten murat alamıyanlarm 

hüsranile düzeltirken göz.leri 
duvardaki takvime ilişti ve bir 
çığhk kopardı: 

- Gördün mil Bey, dedi; 
bak, bug-ün ayın kaçı? Bir 
nisan... Puvason davrili sade 
insan insana yapmaz a, bazan 
tabiat te bu muziplikten zevk 
alır ... 

Hilmi B. bili dalgındı. 

Yaşlı kadın, ıözünü şöyle ta
mamladı: 

- Meseli.. timdi sana ol
duğu gibi ... 

Bir Talebe Davas• ·~~~--------..... 9*'4=------~----~-
İzmir, (Huıusi) - lzmir kız 

muallim mektebi talebesinden 

Nuriye Hanım geçenlerde me
nenjit hastalığından vefat 

etmiştL Bunun &zerine pederi 
muallim Kiıım Bey,. mektebin 
müdiirü Sabiha Hanım ile 
doktor Adil Beyi dava et-

mİftİ. Pederin iddiaıı. çocuğu· 
aun Jlk tedavisinin vaktinde 
ppaJmadığa şeklindedir. Dava 

edilen müdürle doktor adli
yece iaticvap edilmişlerdir. 

Sabiha Hanım, o tarihte 
mektepte mlidUr olmadığını, 
dokorda tedavide biç ihmal 
göstermediğini ıöylemiılerdir. 

Yediveren 
Muhitlerinde bir varlık hu· 

1Ulüne çalıtan İzmirin ıenç 
ıairlerl bu iıim albnda bir 
fÜr kitabı nqretmitlerdir. 

Edebiyat ıevea lıariluimln-
tamye ederir. -

r Cümhuriget- '--•Foto Süreyya ...... 

MerkezBankası 
lkb1adi bayabn ıalahında bü
yGlı bir amU olac:akbr. 
Çünkü : 
1 - Banka puamız.ın iatikra

ranı . tem la edeçek. • 
"l - lıkonto ve fai2 miktar

larını uattacakbr. 

Bu bankaya biesedaı olmak, 
memlekete büyük hizmet 
etmek demektir. Aynca 
ka•·lı ~;, it yapmakbr. Bu
gün y~ .. !ira verip alınacak 
bir hiss~ ıenedinin yann 
kaç lirayı bulacağım tim· 
diden bilmek mümkün de
ğildir . 

Fakat yüzde alb faizi mu
hakkak bilmelidir. 

Her bank.da btaaedar yazda. 
billralnla. 

.. 

AYLIK MECMUA 

Foto ıöreyya Bey tara· 
' landan temiz. renkli ve 

zarif bir mecmua yakında 
intişar edecektir. Bilhusa 
fotoğrafçılıktau ve bu san'at
taki son terakkiyat ve 
tekamüJAttan, ıpordan ve 
sinemadan babsedecekfu. 

f ................... . 

Kadıköy Süreyya ıinemasanda 

Moskuvab Kadın 
POLA NEGRI 
Sözln •e tarkılı filim 

ÜSKÜDAR 
HALE SINEMASINDA 
ÇARIN YAVERi 

Mümessili: lvan Mojukin 
Gelecek program: Çılıruı Bakire 

Programlarımız cumarteşi 
ve ç~amba giinJeri deiifir . 
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BÜYÜK ELBiSE FABRİKASI 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak imal edilmiş 

KOSTÜM ve PARDESÜLERİN 
müntahap çeşitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. Hammlara 
mahsus mantolar, pardesüler ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vardır. 

Meşhur CHARLES SEMON L TD. fabrikasının 

2 O O O O adet şık ve her 
. renkte gabardin 

PARDESÜLERİ 
1 • • 

gelmiş ve 19 1 /2 liraya satılmağa başlamıştır. TEDIY ATTA 

Yeni Neşriyat: 

Türk Dili için 
Ankara Hukuk mektebi mü· 

derrislerinden Sadri Maksudi 
B. bu beş yüz se.yfahk büyük 
eserile Türk diline ait ilk 
mühim tetkiki meydana ge
tirmiştir. Türk dilinin bütün 
dünya lisanlara arasındaki yük
sek mevkiini mukayeseli bir 
tarzda izah ve ispat eden bu 
eseri Türkçe yazan ve konu
şan herkese tavsiye ederiz. 

Ç.knklar Durunca 
S:ıdri Etem Beyin V akıt ga

ıetesinde tefrika edilen bu 
romanı Resimli Ay matbaası 

tarafından zarif ve temiz bir 
baskı ile neşredilmiştir. Ana· 
dolu adatma tasvir eden bu 
eser, birçok romancılarımızın 
ihmal ettikleri güzel rnevzuun 
heyecanlı bir hikayesidir. Cid
di eserlerin kıtlaştığı şu gün
lerde bu eserin okunmasını 
tavsiye ederiz. 

Son Asır Türk Sairleri 
' ikinci Cilt 

İbnülemin Mahmut Kemal 
Beyin l·aleme aldığı bu eser 
son yet~~en ve şuara tezke
relerinde isimleri . geçmiycn 
Türk şairlerinin tercemei hal
lerini ve . eserlerinden münta
hap bazı parçaları muhtevidir. 
A, D, ve E harflerini ihtiva 
eden ikinci cüzü Tlirk tarih 
encümeni tarafınd~m neşre
dilmiıtir. 

Galatasarayh 
Server Ziya B. tarafından 

yazılmış büyük bir hikayedir. 
Kitap halinde neşredilmiştir. 

Fethi Meyit 
Tıp fakültesi teşrihi marazi 

müderrisi profesör Dr. Hamdi 
bey tarafmdan (Fethi meyit ve 
teşrihi marazi, teşhis ve Tıbbı 
adlide ehemmiyeti) ismi albnda 
bir kitap neşredilmiştir. 

Tesrihi Marazii umumi 
' Tıp fakültesi teşrihi marazi 

müderrisi Prof csör Dr. Hamdi 
B. tarafından neşredilmiştir. 

Ayın Tarihi 
Bu nyhk mecmuanın (24) 

üncü cildinin 82 - 83 numara· 
ıını taşıyan Kdnunusani ve 
Şubat nüshaları bir arada inti· 
pr etmiştir. 

'l 

Nazarı Dikkate 
İstanbulda intişar eden bilumum yevmi 

Gazete ve Mecmuaların 
Sipariş ve muntazam irsalabnı en müsait 

şerait tahbnda kabul eder. 

Umum Gazeteler 
Müteahhitliği 

Ankara caddesi Orhan B. Han dairei 

. 
ADALAR MAL MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Büyükada hükümet konağının mevcut keşifn:ıme mucibince 

469 lira 48 kuruşluk tamirata kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin mevcut keşifname ve şeraitname i 
tetkik ile teklif zarflarının 16-4-931 perşembe gilnü saat üçt 
evvel Adalar Mal müdüriyetinde satış komisyonuna tevai 
etmeleri ilan olunur. 

İKTiSAT VEKALETiNDEN: 
Ankarada tohum ıslah ve tecrübe istasyonu ıçın 

alınacak 38 kalem alat ve levazım şartnamesi dairesinde 
ve 21 gUn mfiddetle kapalı zarf usulilc mevkii münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin şartnameyi almak üzere lstanbulda 
Ziraat başmüdürlüğüne ve Ankarada Vekalet mübayaat 
komisyonuna şimdiden ve yevmi ihale olan 15 nisan 931 
çarşamba günü :1aat 15 te muhammen bedeli ulan (5400) 
lira Uzerinden % 7,5 hesabile teminat ve vesaiki lazimelerile 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

GRAMOFON ZEMBEREGi 
TÜRKİYE CÜMHURİYETl DAHiLİNDE GRAMOFON 

ZEMBEREGİ VE ŞİŞE KAP SOLU DEPOSU A. FAİK 
LIMITET ŞiRKETi' DIR. HER CİNS VE CESA
METTE OLMAK ÜZERE EN MÜSAİT FlA TLA SATILIR. 
SlP ARİŞLE ACELE EDİNİZ. 

KAPSOL 

Gençler Yolu 
Balıkesirde intişar eden bu 

mecmuanın 47 nci sayısı çık
mı~tır. Edebi, ilmi, yazılar, 
şiir ve hikayeler vardır. 

Toros 
8 inci sayısı çıkmıştır. Mer

sin gençlerinin mecmuasıdır. 

İktısadi, ilmi ve fenni yazılar 
ve şiir, hikaye, karikatürler, 
memleket haberleri vardır. 

DOKTOR 
Ömer . Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel· 
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükumet konağı civa-
rında eski İkdam Yurdu kar
şısında 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

VAPURLAR 1 
Seyrisefain 

Merkez acentesi: Galata k<Sprü 
Batı B. 2362 .Şube acentesi: Sir· 
kecf Mühürdar zade hanı L 2740 

Trabzon ikinci Postası 
' (KARADENİZ) vapuru 2 

Nisan perşembe akşamı Gala· 

tadan İnebolu, Sinop, Sam· 
sun, Ünye, F aha, Ordu, Gi· 

reson,Trabzon, Rize, l-lopaya 

kalkacak ve dönüşte Pazar 

Rize, Of, Sürmene, Trab· 

zon, Polathane, Tirebolu, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Ünye, 

Samsun, Sinop, İnebolu, Zon· 
guldağa uğnyacakhr. 

Bu sefere azimctto de 
Zongiildaia uğranılacak ve 

bu iskele için azimett yalnız 

yolcu alınacak.tar. 

Karabiga hattının cumar· 
tesi, çarşamba seferlerine 
ilaveten 22 nisandan itibaren 
perşembe postası da yapıla· 
caktır. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvahl< Postası 

l ~' v!u~ul ~~!! 
be 17 de Sirkeciden hareket
le Gelibolu, Çanakkale, Küçük· 
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur· 
haniye ve Ayvahğa azimet ve 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: lst. 2210 

Fırsattan istifade 
25 TAK S l TL E 
IIER NEVl EŞYA 

VERESİYE 
lıtanbulda Orozdl - Bak kar, ısında 

Celil Bey Han 33 No. 
T uhilit, Mcntet Kas evi 

iştira Bonolarile 
ELBİSENiZi, TUHAFİYE

NIZI, ŞAPKANIZI, AY AK

KABINIZI, MOBİLYA VE 

BISiKLE TLERINIZl 

İstediğiniz mağazalardan pazar· 
hk ettikten sbnra para yerine 
verebilirsiniz. Tel. 2,3946 Bu 
gazete ile müracaat edenlere 

· "iı 5 tenzilat yapılacaktır 

Belsoğukluğu 
Ve Firengiye 

YAKALANMAMAK İÇİN 

~ PROTEJiN 
KULLANINIZ. Her cc;;ıanedc bulunur. 

Beşinci icra dairesinden -
Pangaltıda bilezikci sokaiında 
260 numaralı hanede mukim 
iken halen ikametgahı meçhul 
bul~nan T oros der lstepaniyan 
efendiye: · 

Merican Gedikyan efendiye 
325 lira ve masarif borcunuz
dan dolayı Sinemköyündeki 
mahcuz gayri menkulünüzün 
paraya cevrilmesine karar ve
ril~iştir. Keyfiyet ilanen ~ebliğ 
olunur. 

Yemekler 
Karahisar Mad 

' 

HER 

suyunu içini 
Hazmı tes 
eder.Böhr 

• ti 

Karacıl 
, Mia 
Jı rahatsızlı 

karşı ta 
ınıŞd 

su 

BULUNUR 
Siparişler kabul edilir. 
TOPTAN, PERA-

KENDE SATILIR 
Deposu : Yeni Post~ne Karşısındaki 

Caddede N o. 20 . Telefon İst. 62 • Telgraf 
Depo İstanbul. 

ADEMİ iKTİDARA KARŞI 
GLANDOKRATJN 

Meşhur profesör Steinach ve Brown· Seckard'ın nıii 
keşfidir. Satış mahalli: Zaman ecza deposu, Bahçekap1 

İstanbul: Kutusu 200 lrnruştur 

tısat V ekileti deJ1 
Zirai ve baytari enstitülerinin elektrik fanuz ve lamb• 

rının talibine ihalesi hakkında ve kapalı zarf usulile 21 
müddetle münakasaya vaz olunup 12-23-27 şubat ve 3 ı1> 
931 tarihlerinde Hakimiyeti Milliye, Cumhuriyet, Ak~ 
Yakıt gazetelerile ilan edilen ve 22 mart 931 tarihinde ıb 
lesi icra kılınan bu münakasada teklif edilen fiatlarırı 
dunu olan 15900 lira haddi layık görülmemiş olduğund 
17000 lira bedeli keşfi bulunan mezkür fanuz ve lamba! 
tarihi ilandan itibaren 10 gün müddetle münakasa kantı!l 
nun 18 inci maddesinin (C) fıkrasına tevfikan pazarlık stı 
tile alınacaktır. Taliplerin şartnamei fenniyeyi. görmek -.;e d 
ha fazla izahat almak üzere şimdiden telsiz telgraf civarı~ 
inşaat heyeti f enniyesine ve pazarlığa iştirak için de 8 Il1 

931 çarşamba günü saat 15 te ziraat mlisteşarl:ğı kısrn•11• 
müteşekkil inşaat komisyonuna bedeli keşfi olnn t 700o l tı 
üzerinden yüzde yedi buçuk hesabile teminatı muvakkatcl 
rile birlikte müracaatları ilan olunur. 

Beşinci 

Pangaltıda bilezikçi sokağın

da 24 No. da mukim iken 

halen ikametgahı meçhul bu

lunan Melkon Efendiye: 

l
~ğum ve kadın lıastılı 

mütehassısı 

DOKTOF 
' 

Hüseyin NaŞ1 

Türbe, eski Hilaliahmer b' 
No. IO Telefon İst. 

Merican Gedikyan Efendiye 
302,5 lira ve maa masraf bor
cunuzdan dolayı Sinemköyün
deki mahcuz gayri menkulünü-

zün. p~r~ya çcvri1~esine ·k~arar 11 SQ N p Ü 5 'f 
verılmıştır. Keyfıyet ılanen 

tebliğ olunur. 1, 
Y cvınt, Slyaıt, Havadis ve Halk 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRlY A Ti 

MU.\LLİ MLE RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 
Adres : Babıali caddesi 

1 
viJayet karşısı 15 No. 

Muayenehane: Telefon lıtanbul 2321 
lkalftct~lihı ı ,, ,, 2236 

Jdare: l.tanbul, Nuruosına11 

Şeref aokafı :b • Jl 

Tel~n: l•tanbul - 2Jl0J 
Poıl.\ kutuıu: lıbnb.al • 1'io' 
Tel~af . 111tanbul SO"l 

ABONE FlA Ti ,ı 
TÜRKiYE - EC~ 

1400 kr. 1 Seno 
7SO ,, 6 Ay 
400 ,, 3 n 

150 .. 1 " 

Gclenevrak geri verllmı:ıı.1 "11•'° 
ll&nlardan me5uliyet ., 1 

Mes'ul Müdür: Halit 6 


