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S O r ' POSTA tlalkın gözüdiln Halk bununla görür· 
SON POSTA Halkın kulatıdın Halk bununla işitir. 
S ON POSTA Halkın d i l idi r. Halk bununla aövlcr. 
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Şegh Esat Ef. gi İtirafa Sevkeden Amil Nedir? Bir Cinayete Ma-1 "Son Posta,, Adalet Huzurunda 
• ruz Kalmasından F h• B . • . 

Şeyh Esat Ef. ile Oğlu Ali Hoca Korkuluyor et ı .ın lzmır Seya-
Arasında İçin İçin Kaynıyan ~~f.!ip:;:~0:f:5 hati Ve Hakkımızda 
B i r H u s u m e t V a r d ı r.. leg~:t ;:;~arandığı bald. Aç 11 an Dava ! · · 

bulunamadı. Paşanın bir cina- Mefsuh [Serbeı fırka lideri Mahkemei Temyizin karan 

lzmir, 8 (Hususi) - işlediği 
giiuahın azamet ve neticesi 
karşısında derin bir vicdan 
azabına düşerek itiraf yoluna 
giren Şeyh Esat Efendinin 
bu itirafatında başlıca amil 
olan bir nokta vardır ki pek 
ziyade esrarı engiz görünmek· 
tedir. 

Bu esrarı engiz nokta, biri
nin alakadnrlığı, diğerinin de 
uıhiri hürmet ve ria} etkarlı· 
ğına rağmen Ş .. yh Esat Ef. 
ile oğlu Ali hocanın arasında 
~vcut gizli husumettir. Bir 

baba ile oğul arasında. husu
met bulunabileceğini manbk 

e muhakeme vehleten kabul 
etmezse de hakikat bu mer
kezdedir ve bu baba ile oğul 
rasında içuı için yaşıy ... n bir 

sevgisizlik ve geçimsiilik var
dır. 

Bu geçimsizlik } eni başla
mış değildir. Epiy zamandan
beri devam etmektedir ve 

bunun neticesidirki baba ile 
oğul müşterek hayatlannı 
ayırmış, Ali hoca istanbula 

geçmiş, fakat şayanı dikkat 
olarak [haremi şeyh Esat 
Efendinin .nezdinde kalmıJbr. 
mevcut kanaat, baba ile oğul 
arasındaki ara açıklığının sebe
bini işte bu şekili iftirakta 
aramak lazım geldiji mütela
uıodadır. Fakat bu hadise 
eau mevzuu alile.adar etme-

diğinden ve hususi hayata ait 
bir bahsolduğu için göze ça~ 
mamaktadır. Fakat muhakkak 

olan fey ıudurld feyh E.at 
Efendinin itirafları, kendisine · 
sual tevcih edenlerin meseleye 
derin vukuflarmm kendisince 
aoJaşılmaıı üzerine başlamışhr. 

Hususi surette aldığım ma
lümatıı göre alikadarlan bu 
hususta tenvir eden ve binne
tice Şeyh Esat Ef. yi itirafa 
•evlreyliyen imil, babasının 
ahval ve münasebetleri hak
lrtnda oğlu Ali bocanın ifşa
•tta bulunmasıdır. Bu baba ile 
oğlun vaziyeti, tarihte emsal
lerine ender tesadüf olunur 
vukuattandır, diyebilirim. 

Kırkağaçta Üç Tevkif 
Kırkağaç, 8 (Husu i)- Bu· 

hıda bugün Uç kişi teykif 
edilmiştir. Emin 

Şeglı Esat E/. Oğlu Ali Hoca 

~~----------···-----------~~ 
Paramız Nasıl ~ahvoluyor? 

Vapurcuların ekabe
tine Bir Şekil Bulmalı 

Bu gemiler, Türk sancaiını ne kadar uzaklara götürürlerse 
götdrsünler saha gene bügük kalır 

Milli vapurcularla Seyrise- dahil olmak üzere ' bütün fir
fain idaresi arasında bir müd· malar ton fiahnı 2 liraya lca
dettenberi çok şiddetli ve yı- dar indirmişlerdir. Bir kısım 
lacı bir rekabet yapılıyor. firmalar, mesela İzmir batbn-

0 derecede ki bir kısım da Seyrisefain ile rekabet yaı: 
firmalar yolcular için fiatları maktan .vaz ~eçmek derecesı-

' k l d ne gelmışlerdır. 
yarı yarıya ırmış ar ır. 1 t b 1 M . h d . r B s an u • ersın attan a 

Yük fıaUarına ge mc~: ~ ise Seyrisefain rakipsizdir ve 
rekabet, bu derece şıddetlı bundan dolayıdır ki navlun 
bir şekil almadan evvel mese- tonilatosu 10 - 7 liraya kadar 
la Karadenizde ton başına çıkmışbr. Halbuki ayni hatta 
4-5 lira navlun alınırken şim- iki sene evvel ton başına 5 

l'Devamı 2 inci aayfadadır) ( di, bu sahada, Seyrisefain de J 1" ' navlun alınıyordu. Şu h& 

yete veya kazaya kurban git- Fethi Beyin lzmir ziyareti iki yükselc adli makam arasın
aıiş olması ihtimalinden endi- mUnasebetile " Hizmet .. gaze- da hasıl olan içtihat farkını 
şe edilmektedir. tesinde intişar eden bir yazıyı halletmiyordu. 

___ s_alahattin "SON POSTA,, iktibas etmiş- Sadece bu gibi vaziyetlerde 

• H ti. O yazıdan dolayı "Hizmet" verilen kararların kabili tem-
Jdam ükümJerİ gazetesi aleyhinde hükumetin yiz olmadığım bildiriyordu. 

~- manevi şahsiyetini tahkir Bundan dolayıdir ki iddia ma-
Ancak Millet Meclisinin iddiasile bir davn açJldığı kamı, dün iki dnva arasında 
Tasdikinden Geçtikten gibi " SON POSTA ., da irtibat vukuunda ısrar etti. 

S ı Ed") kti" adli takibata ugrw adı, . mesu'l Selim Rağıp Beyin vekili de onra cra ı ece r 
müdürümüz Selim Ragıp B. bu noktai nnzan kabul ctmi-

HÜKÜMET MEVCUT KANUN- tevkif edildi ve sonra nakti yerek tabii adli merci o!an 
LARJ I' AFi GÖRMEKTEDiR kefalete bağlanarak serbes 1 tanbul agır ceza mahkemesi-

Ankara, 8 _ Menemen ha- 1 bırakıldı. nin davayı rü'yet etmesi lazım 

1 
ı geldiği fikrinde bulundu. 

(Jısesine kar ı Ankaradn bariz ki dav arasınd, rabıta ve Neticede mahkeme heyeti 
bir hassasiyet gosterilmekle alaka görerek muhakemenin vaziyeti müzakere etti. Verdiği 
beraber hükumetin mer'i kn· İzmir Ağırceza mahkemesinde k d 

ı arar şu ur: 
nunlar haricinde fevkalade neticelendirilmesine dair stanbul İstanbul ve İzmir ağar ceza 
tedbirlere tevessül etmiye ağır ceza mahkemesinin verdiği mahkemelerinin serdecmiş ol
Jüzum görmediği anlaşılmak- kararı krrbul etmiyen İzmir dukları mütclenlar karşısında 
tadır. mahkemesi, iddia olunan cür-

merci tayini zaruret kesbet· 
Hükümetin irtica hadisesi- mün müstakil addedilmesi la- mektedir. 

ne karşı kanuni tedbirlerle zımgeleceği beyanile davayı Bu itibar ile gerek iddia 
mukabele etmesinden buna reddetti. Bu karar, T cmyiz malı- makamı, gerek maznun mev
az ehemmiyet atfettiği manası kemsine gitti. Mezkür mahkeme kiinde bulunan Selim Ragıp B., 
çıkarılmamalıdır. Bu, belki kuv- birinci ceza dairesi bir karar mahkemci Temyize müracaatla 
vetinin derecesini gösterir. aldı bu karar neticesinde de muhakemenin rı..'ıei:i husu

Fi hakika muhalefet fırkası- dün' Selim Ragıp Bey tekrar sunda bir mercii adli tayinini 
n~n kapanmasından ve kabine- ağır ceza mahkemesi huzuru- istiyeceklerdir ve bu karar 
nın tasfiyesinden sonra küku- na çıktı. üzerine celse nihayet buldu. 
met bir okadar daha kuvvet 
b~lınuştur. Haber aldığıma 
gore Menemen ha ~isesine kar-
şı alınacak tedLirler mevzu 
bahsi olduğu zaman fırkada iki 
cereyan olJuğu görülmüştür. 

IDcvamı 2 inci sayfRda) 
~ 

Pahalılıkla 
Mücadele 
Edigorıız 
Ramazan 'fJe Bayram • 
ma•ra/larınızı mü
him miktarda indir· 
dtek istiyor musu· 
nuz ? SON POSTA 
7Un bir iki güne ka
dar ilan edeceği le· 
ş~bbüsünü takip edi· 
niz . Çok memnun 

kalacaksınız. 

Tafsilat Yakında 

le göre ortada milli serveti 
yiyip mahveden bir anlaşama
mazlık vardlT' ve maksadımız 
"Seyrjsefain rekabet sahasın
dan çekilsin" demek değildir. 
Fakat öyle bir şekil, bir for
mül bulmak lazımdır ki milli 
vapu!kuluk mahvo masın. 

Çünkü bu gidişle denizlerde 
gezen TUrk bandırası sadece 
Seyrisefain vapurlarının direk· 
lerindo görGlebilecektir. 

1 

Lavantadan Kıynıetli 

- Çocuklar, f crkos musluğundan bir:az. su akb, bu .fi.şey_e 
doldurdum, hep nı bununla yüzünilzü yıkayın ama, hepsını bı· 
tirmeyinl Geri kalanını da aaklıyalım, çamaşı a. kullanırız 1 

i 
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Unutulan Tasar
ruf Fikri Ve Halk 

Tasarruf, tasarruf diye batır· 
dık. Bu fikri halk arasında yay· 
mak için bir umanlar çay yerine 
ıhlamur içtik. Fakat her aaman 

atefi ~bl bu heyecanımızda .andG. 
Şimdi eski tH, eski hamam. Ka· 
rarlardaki bu 11ebatsızlıtın aebe
Mnİ dün tesadüf ettitimi:ı .kimae
lerle mev:ıubahia ettik. Bize fU ce
Yaplan verdiler: 

Ahmet Efendi ( Çarşamba 
Fethiye mahallesi Toprak sokak2) 

- Tasarruf, tasarruf diye 
bağırdık. Çay yerine ıhlamur 
içtik. Aradan biraz zaman 
geçti, tasarrufu unuttuk. İyi 
başlıyoruz, iyi bitiremiyoruz, 
niçin? 

* Ahmet B. (Ortak6y, Saka-
lar 4} 

- Hayatta muvaffak olmak 
ıçın verilen iyi karulann 
tatbiki lizımıdır. Tasarruf için 
bir vakitler ve daha dtın neler 
yapmadık. Propai'anda, neş
riyat, daha neler? 

Fakat, timdi bunlar unutul
du. Bu doiru mu 1 

* Ahmet bey ( Mabmutpqa 
Cami avluıunda 5 ) 

- Halü vakti yerinde olan
ların kazandıklarından tasarruf 
etmeleri için neler yazılmadı, 
neler ıöylenmedi. Ne oldu ? 
Hiç.. Etrafıma bakıyorum her· 
kes bu güzel tasarruf fikrini 
unutmuş gibi. Fikri takip bize 
çok ve muhakkak lazımdır. 

lf 
Ali Rıza B. (Fatih, Kıztaşı 

caddesi 13) 
- Tasarruf yapılmıyor, ya-

ni, kimse tasarruf yapmıyor, 
bu demek söylediklerimizi 
yapmıyoruz demektir. Tasarruf 
iyi bir şeydir. Muhakkak ya-
pılmalıdır ve verilen aht tu
tulmalıdır. 

* İhsan B. (Aksaray, Laleli 
apartımam ikinci daire, IO) 

- Tasarruf taraftarıyım. 

Fakat, tasarrufun yapıldığı 
yok. Söylenen sözler ve yazı

lan yazılar güzel idi. Yalnız, 
sözlerin ve yazıların tatbikat 
cihetini göremedim. Müteessi
rim. Verdiğimiz kararları tut
mak icap eder. • Necati B. ( Orman mektebi 
Alisi birinci sınıf talebesinden29) 

- Her taraftan tasarruf, 
tasarruf diye bağınldı. Y &zılar 
mı yazılmadı, nutuklar mı söy
lenmedi ? Bunlar çok güzel 
ıeylerdi. Fakat ne yazık ki 
efradı milletin tuarruf yaptığı
nı bili i'6remiyorum. 

Afyon Kaçakçıhğının İç Yüzü 

Dolandırıcılığı Polis, Şantaj Yapan Bir 
Yapanlar • . 

• 
ilan 

Dün Telefonla Bir Mü- Şebekeyi isticvap Etti 
esseseden Para J\lacak
lardı Bir Hanım Tutuldu 

Kumkapıda Karabıçak cad
desinde "Alem,, rakı fabrikası 
sahibi Agop Efendiye bir zat 
telefon ederek Sanayi nefise 
salnamesine abone kaydedil
diğini şimdi makbuzu gönde
recjini ve makbuzu getirene 
abone bedeli olan 3 lirayı 
vermesini rica etmiı ve ken
dine Kemal ismini vererek 
telefonu kapatmlf. Biraz sonra 
elinde bir mektup ve makbuz 
ile bir kadın gelmit- Agop 
Efendi ıeçen senede ayni au
rette dolandmlmaş olduğundan 
kadına biraz beldem~ini söy
liyerek Poliıe telefon etmiş 
ve relen memurlara kadına tes
lim etmiftir. Yapılan tahkikat
ta kadının Taksimde Cami 
sokağında 1 numarada oturan 
Fatma H. olduğu anlaşılmıı 
Fakat telefon eden "Kemal,, 
hentiz bulunamamıştır. 

Fes Fabrikaları 
Son Hadiseler Üzerine 

Mal Göndermiye 
Kalkmışlar . 

Son Menemen hadisesi üze-
rine kendilerine iş çıkacağını 
zanneden Viyana ve Peşte
deki bir kısım fes fabrikaları 
hemen stoklar hazırlayarak 
Türkiyeyc göndermiye teşeb

büs etmi .. lerdir. 
Bu stoklara ait bir kısım

nümuneler şehrimize bile gel
miştir. 

SON POSTA : Hay Allah 
akıllar versin. 

Tenzilatlı Tarife 
ŞarkDemiryolları Vapur
larla Rekabet Yapıyor 

Şark demiryolları T ekirda
ğından yapılacak deniz nakli
yatile rekabet edebilmek için 
tenzilltlı bir tarife yapmıştır. 

Bu tarife yolcudan baıka her 
Hlrlü ticari eşyaya şamildir. 
1 klnunusanidenberi tatbik 
edilmiye baılanan bu tarife 
bazı emtia iç.in yüzde yirmiye 
kadar tenzilit kabul etmiştir. 

Türkiyede üç afyon fabrikası vardır. Türkiye, senede 12 
milyon afyon ihraç etmektedir. · 

Fabrikaların istihsali, imallerinin miktarı ve nereye. sabldık
lan Sıhhat ve lktısat vekaletlerinin kontrolu altındadır. Türki
yenin gerek dahilde ve gerekse hariçte afyon kaçakçılığı yap
bğına dair ıimdiye kadar müsbet bir vak'a kaydedilmemiştir. 
Ortada bir hakikat varsa, O da Avrupalıların Türkiyeyi bir 
afyon ittihadına sokarak bu ihraç emtiamızı kontrolları altına 
almak istemleridir. 

Polis müdüriyetine, lstanbulda: 1 Romen; 1 Rum; 3 İtalyan; 
3 Yahudi; 3 Rum tarafından cemiyeti akvama Türkiyenin af
yon kaçakçılığı yaptığı hakkında yalan yanlat malumat ve aley
himizde nefl'İyata istikamet verdikleri ibb&r edilmiştir. 

Bu 10-11 kişilik grupun afyonculardan para iıtedikleri ve 
verilmediği için cemiyeti akvamı işe karıştırdıktan da mevzuu 
bahsolduğundan polia müdüriyeti bunları polise çağırarak, T6r
kiyedeki faaliyetleri Ye mOnaseb~tleri tetkik ve ifadelerine 
müracaat ediJmiıtir. 

Son zamanda, bilhassa Mısır gazetelerinin °Türk:yeden Mı
aıra afyon kaçırılıyor,, diye netriyatta bulunmalannın aaiki de 
itte bu ihbarattır. 

Maamafib her yerde olduğu gibi Türkiyede bazı huıuıi 
eşhıuı hCJ'fey kaçakçılığı yapabilecekleri gibi bu arada afyon 
kaçakçılığı yapabilecekleri gibi bu arada afyon kaçakçılığı ya
parlar ki bu da baait ve dahili bir polia hadiıeıi addedilmek 
lizımdır. 

Esat Ef. yi İtirafa Sevkeden Nedir? 
(Bat taran 1 inci sayfada) 

= 1 
ve ismine (lnkılip) meydanı 
denilecektir. 

Şehrimizde İki Tevkif Bir Amele Bir Bektaşi 
Menemen Müddei umumili- Ş e y h i 

ğinin gösterdiği lüzum üzerine I . 
Ş h E t Ef • d l n zmırde tutulan ıeyh Seyyah ey sa . nın a am arı • . 
dan HUseyin ve Hafız Nuh J Efendı bektaşidir. Kendiai 
· · d 'k' k' · dil j t ı.. l Menemen hadicesile alikadar 
ıımın e ı ı ışı n s anllu - f • • 
d t k 'f d·t · t• B gü dcğilHde gızli h:kke lf1ettlği 

a ev ı e ı mış ır. u n il h . d 
İzmire ve oradan Menemene f Pi c~ı dvar ır. 

1 
d 

·· d ·1 ki d. zmır e ame c en Must:Ja 
gon erı ece er ır. wl b 1 i ·ı de og u ursa ı smaı tu-

Dört Tevkif Daha tulmuştur. Bu adam, m~rte· 
Menemen, 8 ( Hususi ) -

Mefsuh Serbes fırkaya mensup 
olup son hadise münasebetile 
tevkif edilen Celil, Kolcu za
de lbrahim, hoca zade Ahmet 

Efendilerin if ade!eri alınmıı, 
iki gün mevkuf kaldıktan son
ra Serbes bırakılmışlardır. 

"Kubliyu beyin ıehadetin
den sonra maktul Dervif Meh
mede ıiıara veren tütüncü 
Çataklı molla Hasan da tutul
muştur. 

inkılap Meydanı 

cileri ve hareketlerini müda
faa etmiş olmak töhmeti ile 
ittiham edilmiştir. 

Evlerde Mevlôt 
Hükumet Men'e Dair 
Bir Karar Almamışbr 

Evlerde mevlüt okunmasının 

1 

mennedileceği yazıldı. Vali muavi· 
ni Fazh Bey bize bu hususta fU 

j maliimab vermiştir: Mevludün 
1 menedileceği hakkında Dahi-

Kubliy Beyin ıehit edildiği liye Vekaletinden bir emir 
yerın etrafındaki binalar is- 1 almadık. Viliyet.cede ittihaz 
timlik edilerek burası bir I edilmiş bir karar yoktur. Bi
meydan haline getirilecek naenaleyb bu haber asılsızdır. 

liri 
Sarhoşluk 
Vak'ası 

Bıçakla Otomobile 
Hücum Eden Ve Hava

ya Silah Atanlar 
Aşçı Kazım ve kardeşi 

Tahsin, otomobil ile Şehre

mımne gitmek için Aksaray 
polis merkezi önünden otomo
bil ile geçerlerken önlerine 
Şaban isminde bir sarhoş 
çıkmıt, bıçağım çekerek oto
mobilin üzerine ıaldırmış, Şa
ban polise teslim edilmittir. 

• Ahmet ve. Eyip atlı iki 
aarhoı, otomobile Hamiyet atlı 
bir hanende kadın alarak Ka
aımpqadan i'eçiyorlarmıt- Sar
hotluğun teairile havaya on el 
ailih atmıflar, polia yakala
mak iatemif iae de otomobil 
alratla uzaklatmııbr. Ara
nıyorlar. 

İdam Hükümleri 
Ancak Millet Meclisinin 
Tasdiltjnden Geçtikten 
Sonra icra Edilecektir 

( Bat tarafı 1 laci aayfada ) 

Bir kıımı, iatildil mahkeme· 
lerinin tetkilini ileri allrmilf 
iae de mevkiinln kunetinden 
emin olan htıkömet teşkilib 
eauiye kanununun ahklmmı 
tatbik mahiyetinde olan m~
hallt ldarei örfiye Uinı ile ik
tifaya iltizam etmiftlr. 

Jr6caa karıı azamf tiddet 
göıterileceği gibi divaDJ har
bin bir ay zarfında işini bitire
rek dajılmuı da muhtemeldir. 

Divana harp tarafından ve
rilecek kararlann infazı mese
lesinde de bUkGmet kanuni 
mevzuatı klfi görmllştür. 
T qkilitı eaasiyeye g&re idam 
cezalannan infazı için bu ka
rarlann Büyilk Millet Meclisi
nin tudikıne iktiran etmeai 
llzımdır. 

Meclise yeni bir kanun ll
yihası takdim edilerek divanı 
harplerde idam cezalarının 
Meclisin taadikine iktiran et
tirilmeden infaz ettirilmeai dn
ıunülmüt iae de haber aldığı
ma ıöre hOkümet teşkilltı e
sasiye kanununda tadilat ya
pılmasını istilzam eden böyle 
bir tedbire Hiı.um görmemiı
tir. Binaenaleyh idam karar-

ünün Tar· 

Av1ımduk Zad 
Haczedilecek 

H a cizl i 
Avunduk zadelerin bir 

mes~le•İn :lea do!ayı h j '<il n ~~e 
bin lira borçları oldutunu, 

mukabil de lzmir'de bir çiftlik! 
DefterdarlıKça haczedildiğini 

1 
detmi,tik. İz.mir Defterdarb 
çiftliğin bir alacakla tarafı 
daha evvelce haczedilmiş old 
nu bildirmiştir. 

Sindik heyeti de 
karan olmadan defterdarla 
aaya almamakta israr etmek 
Defterdarlık son vaziyeti M 
vekaletine bildirmİftİr. 

Kömür Alacak Vap 
Ticaret odası kömür komiı 

limanımızdan kömür alacak 
bi vapurlann beyanname v 
manifesto tndi etmek ribi 
simden muaf tutulmalarına 
Yermittir. 

Almanya Ve 
Tütünlerimiz 

Alm:uıyaya tütün ihraca 
ualmııtır. Sebep Almanyada 
tün verıHerinln artmuıdar. 
ret odası bu meaeleyi ilk i 
anda konutacakbr. 

Yudus Balığı lhra 
Memleketimiz. Yunu• 

7atı ihraç etmiye bqlam 
bk defa olarak Almanyaya .O 
ll!i rönderilmiştir. 
Himayei Etfalin Bal 

Himayel Etfal dün a 
Maksim de meysim mün 
tile bir balo vermiı, 

eğlenceli ıeçmiştir. 

Bir Tarif enin La"' 
Şark demir yolları f 

nakliyat yapan tüccara 
nihayetinde yüzde yedi buç 
tan 25 e kadar bir ikram 
veriyordu. Bu tarife kü 
tticcar ve çiftçinin aley 
olduiu için hükumetin teş 
bliıile meriyetten kaldırılmış 

Üsküdar Çeşmesi 
İstanbul belediyesi (4) 

lira aarfederek Üıküdar ın 
danındaki çeımeyi tamir 
tirmektedir. 

- ==t--====;;-.::::XOOK::;o."'--= ,..,.,..,., 
laı ı Mecliıin tasdikine ileti 
edecektir. 

Kuvvet ve kudretine iti 
dı olan ismet pafa hUka 
nizam Ye intizamı ihlile ma 
her tqebbUae kanuni me 
ile mukabele edebileceğin 
emiudir. 

Diln lamel Pı. Da · · 
Vekili Şllkril Kaya 8. ve 
vanı harp mmtakaaa kumu 
nı Fahrettin Paşa Reisicümh 
Hz. ne Menemen hadises" 
, .t alınacak tedbirler hakkın 
malômat arzetmitlerdir. 

1 
Son Posta' nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve iki Gazeteci , _______________ ____ 

.tı Hana Bey - Yabul Dunaa ka•ı• et••JİD·· ı 2: Haaaıı Bey- Vay! Mahmut Eaat ve Celil 
Kimalab ais lt•kayım? Nml .,..m ... S.ç .. ~ l>at itap ~elen alı misiniz? 

3: Haaan Hey - Yahu! .. Vaklile matbuahn nc
zahetılz.lijinden tikiyet eden ab: detil midin12i' 

.. 

4: Ha5an tjey - Ayııi mecliste, ayni f ırk• 
ayni rr.cfkurede iki adam bö) le aövüıürse aa 
lifler ne yapmaz? 

i 
1 



Hergün 
Gazetecilik 
Mektebinde 
Gördüklerim 

M. ZEKERiYA -
Amerikaya gazetecilik tah· 

siline giderken merak içinde 
idim. "Bir gazetecilik mekte
binde neler öğretebilirler?" 
diyordum. 

Son Posta'nın Resimli Makalesi 

\ 

1 - İki üç sene evvel .. Llndberg " 
isminde genç bir Amerikah ölümü göze 

alarak tek aabhh bir tayyare ile yalnız 
başına Bahrimubitl geçmişti. 

2 - fngilterede ( Amy Johnson ) isminde 
bir genç kız geçen sene lngiltereden Avus• 

turalyaya tayyare ile ilk defa a-itmifti. 
Şimdi de lngiJtereden Çine fidiyor. 

• imkansızı Yapmak * 

l 5 - lnrfUa kaduu kendlalal bu fikrinden Yal 

l'eçlrmek latl1enlere fU cevabı vennı.tin Hayatta 
l kolay feyleri J•pmanıa ae ıaanaaı vardır? 1'tarifet 

ı lmklaııı: ıBrUnen ıeylerl yapmaktır. 
TGrk senet, aen de lmklnaısı yapa11111 çaltt-

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Sözün Kısası 
Gazetecilik 
Mektebinde 
Neler Okutmalı? 

* * 
Bizde de bir gazetec lik 

mektebi açılacağı rivayet edi
liyor. Bu haber, bende üç mev• 
zua karşı tecessüs uyandırdı: 

Bu mektepte: 
1 - Kimler, 
2 - Kimlere, 
3 - Ne okutacaklar? 
Eğer, bugünkü bir kısım 

matbuatın, mahiyetlerini pek 
iyi bildiğimiz bazı erkim, 
gazetecilik mektebinin mual
limler kadrosunu teşkil ede
ceklerse, bizden sonraki 

Bir gazeteci genİf malfı· 
mata sahip olmak mecburiye· 
tindedir. İyi bir gazeteci ol
mak için coğrafya ve tarih
ten mada içtimaiyat, ruhiyat, 
siyasi tarih filin gibi bir 
takım ilimler tahsil etmiş ol
mak lazımdır. Fakat bütün 
bu mütenevvi malümatı darül
fünunun diğer şübelerinde tali· 
sil mümkündür. Bunun için 
ayrıca bir mektebe ne ihtiyaç 
vardır. Gazeteciliğin teknik 
kısımlarmı ise ancak iı ba-
tında ve ameli surette 

1 
nesillere nasıl bir mesleki ter
biye verecekleri kolayca anla
şılır. 

Bu takdirde müfredat prog• 
•••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••- ramı şöyle birşey olacaktır: 

İki Tane yeni l - Karaya beyaz nasıl 
öğrenmek lazımdır. Bunu 
mektepte nazari olarak tah
silinden ne çıkar? 

Amerikada gazetecilik tahsi
line karar verdikte~ sonra bu 
diişünce beni hayli üzdtı. Ame
rikaya vanp gazetecilik mek· 
tebinin programım okuduktan 
sonra bu kanaatim biraz kuv
vet bulur gibi oldu. Çtınkü 
program benim ıüphemi izale 
cdemiyecek .. kadar zayıf görü
ntlyorduu. 

* Gazetecilik mektebine gire· 
bilmek için evveli mükemmel 
lngilizce bilmek liıımgeliyor
du. Bir buçuk sene, bir taraf
tan darülfünun da, bir taraftan 
hususi surette, den alarak 
İnglizce öğrendim. 

Birinci senenin sonunda 
Nevyork Taymia gazetesile 
bazı mecmualarda makaleler 
neşrine başladım. Mektep bu 
lngilizcemi kifi gördü ve 
mektebe kabul edildim. 

• Sınıfa ilk girdiiim gtln ka-
naatim derhal değişti. Çünkü 
burası bir Darülfünun dersa
nesine değil, bir gazete idare
hanesine benziyordu. Herbi
nmızın öniinde açılıp kapa
nan birer masa ve birer 
yazı makinesi vardı. 

ilk dersimizi 20 sene Nev
york gazetelerinde sekreterlik 
etmiş olan profesör Covper 
verecekti. Dersin mevzuu (ha
vadis) ti. 

Muallim yarım saat kadar 
havadisin ne olduğunu anlatb. 
Mektebe gitmeden evvel be§ 
alb sene gazetecilik etmİftİm. 
Fakat muallimin izahatmı din
ledikten sonra cehlimin aza
metini anladım. ilk defa hava
disin ne olduğunu öğreniyor· 

clum. 
Ders saatinin diğer naıfını 

muallimin izabah dahilinde 
havadis yazmıya hasrettik. Mu· 
allim alb ay bu mevzu üzerin· 
de durdu ve her derste bize 
havadisin yeni bir cephesini . 
,asterdi. 

• Amerikada gazecilik mek-
tebi nazari olmaktan ziyade 
amelidir. Tekni,lc kısımlar bir 
gazete idarehanesinde çalışılı
yormuş gibi öğretilir. Sımfm 
içinde talebe tarafından gazete 
çıkartılır ve öğretilenler orada 
tatbik olunur. 

Gazeticilik mektebinde en 
ıtyade üç derse ehemmiyet 
verilir: B. !ncic;i 1·san. An ~ -
rikan gazeteleri çalış , c i 
bir gazetecinin virgül hatası 
yapmaama bile cevaz veril
mez. 

lkincisi: T eknı' . 11avadis 

Bazı Oyuncular 
Milli Takıma 
Alınmıyacak 

Ankara, 8 (A.A) - Spor 
kongresi bugün son içtimaını 
akdetmiştir. 

Kongre Ulvi, Bedri, ismet, 
Latif, Burhan, Allattin, Sabih, 
Ruhi, Vahi, Süleymaniyeli Hüs
nft, Nevzat, Kadri, Bekir, 
Refik ve Sadi Beylerin badema 
Milli takımlara alınmamasını 
karar altına almıştır. 

Merkezi umumi heyeti . inti
habatı yapılarak riyasete Ali 
Rana, ikinci reisliğe Aziz, 
azahklara Müştak, Mahmut, 
Saffet, Hüsnü, futbol federas
yonu reisliğine Hamdi Emin, 
azalıklara Fethi ve Saim Bey
ler, atletizm federasyonu reis-
liğine Burhan, azahklara 
Ahmet ve Tevfik Beyler, 
güreş federasyonu reisligine 
Ahmet, azalıklara Tayyar ve 
Sadullah, denizcilik federasyo
nu reisliğine Mehmet Ali, aza
lıklara Rıza ve Cavit, eskrim 
federasyonu reisliğine Suat, 
aza!1 klara Rıdvan ve Kazım 
Beyler seçilmişlerdir. 

Tapu Teşkilatı Değişiyor 
Ankara, 9 (H.M.) - Tapu 

tatra teşkilat kanunu Şurayı 
devlette tetkik edilmektedir. 
Bu kanuna göre mevcutlara 
ilaveten 6 başmüdürlük ihdaı 
olunacak, yalnız tapu memuru 
bulunan yerlerde tapu memur
luklarının ismi müdüriyete kal-
bedilecektir. 

Ankara, 9 (H.M) - Kas
tamonu Tapu müdürlüğüne İz
mir kadastro azasından Faik, 
Kırklareli müdürlüğüne tapu 
memuru Kemal Beyler tayin 
edildiler. 

nedir? Nasıl toplanır, nasıl 
yazılır, serlivha nasıl konur, 
sayfa nasıl yapılır , makale 
nasıl yazılır ve saire. 

ÜçUncü kısım: Kariin pisi· 
kolojisi. Bu, başlı bqana yeni 
bir ilimdir ve gazetecilik nok
tai nazarından fevkalade mil· 
bimdir. 

Bu Uç esaah mevzu haricin
de bir gazetecinin muhtaç ol· 
duğu mütenevvi malümata ait 
bazı dersler daha vardır. Fa
kat gazetecilik mektebinin 
nıhunu bu üç ders teşkil eder. 

* Amerikada gazete idareha· 
nelerinde mektepten çıkmıt 
gençler daima tercih edilir. 
Ve gazetelerin münhasıran 
mektepli gazeteciler elinde 
bulunması lüzumu etrafında 
kuvvetli bir cereyan vardır. 
Pekaz zaman içinde belki de 
Amerikada alaylı gazetecilere 

İzmir Mahkemesi Dinliyecek: 

M. Esat Beyin Önünde 
Dayak Ahldı mı? 

lzmir, 8 - Hizmet gazetesi aleyhine açılmq olan davaya 
bugün devam edildi. 

Sabık Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin huzurunda dayak 
atılıp atılmadığının tesbiti için fllbitlerden Avukat Ömer Fuat 
Bey dinlendi. 

Şahit, karakolda sabık Adliye vekilinin huzurunda geçen 
dayak hadisesini bir gün Hizmet gazetesinde bulunduğu sırada 
işittiğini ve şikayetçiyi dinlediğini söyledi. 

Reis- Böyle müracaatlar bili tetkik yazılar mı? diye sordu. 
Şahit - Sabık Adliye Vekili Mahmut Eaat Bey o za

manlarda bir fırkacı sıfatile sabahlara kadar ber tarafta 
dolaşıyordu. 

Bunun nesi tesbit edilsin? Namusum üzerine temin ede
rim ki bu şikayet vakidir. 

Müddei umumi şikiyetçi olanların iıtimaını iıtedi, fakat 
bunların sabıkalı olduklarını söyledi. 

Mahkeme müştekilerin izharı bak ıahidi sıfatile celplerine ve 
muhakemenin ayın on beşine talikine karar verdi. 

Tahrir Tecrübeleri 
Ankara, 9 (H.M) - Ankara 

ve lstanbuldan gönderilen 
komisyonlar tarafından bazı 

kazalanmızda arazi tahrir tec
rübeleri davam etmektedir. 

Bu kazalardan birçoklarında 
kıymet mikyaa cetveli tanzimi 
hitam bulmuş ve arazilerin 
beyanname defterlerine kayat 
muamelesine başlanmıştır. 

Mimarlar Kongresi 
Bugün Ankarada umum mi· 

marlar kongresi toplanacaktır.Bu 
toplantıda mecliae verilen yeni 
mimarlar liyihası hakkında 
görüşülecektir. 

Güzel san'atlar birliği mi· 
mari şubesi de ayrıca buglln 
alay köşkünde acalacakbr. 

e 

Reisicümhur Hz. 
Ankara, 8 (H.M) - Reisi

ctimbur Hazretleri Japon 
imperatorunun Lbiraderlerinin 
Ankaradan avdetinden bir 
hafta ıonra Konya ve Adanaya 
aidecektir. 

Bu seyahatte kendilerine 
Konya meb'uılanndan Fuat 
ve Adana meb'uslanndan Za
mir B.ler refakat edeceklerdir. 
Gazi Hz. Adana feliketinden 
çok müteessir olmuılardır. 

Pul Memurları 

Ankara, 9 ( H. M. ) - Pul 
tetkik memurlukları için lstan· 
bul, lzmir, Edime, Adana, 
Konya, Balıkesir Ankarada 
m&aabaka imtihanı açılacaktır. 

ister 
• • 
ister inan, 

e 

inanma! 

denir? 

G ete Çıkmak 2 - Gazeteci bir gün ev· 
az velki iddiasımn aksini nasıl o zere d i r müdafaa eder? 

.. Cumhuriyet,, gazeteıinin 

.. yeni Glln" iami altında bir 
akşam ntıahuı neşretmek 

llzere olduğun haber Yermiş 
ve (Yunus Nadi) Beyin akşam 
nliahasına imzalı yazı yazmıyarak 

sadece (Cumhuriyet)e yaıaca· 
ğuıı, hatta ak~m nüshası ile 
alikadar bile görüomiyece
ğini yazmıtbk. Şimdi 6ğ· 
rendiğimize göre "Cumhuriyet,, 
gazetesinin bu teşebbüsüne 
mukabele olarak Akşam gaze
tesi de bir sabah nüshası 
çıkarmayı kararlqtırmıştır. 

1 

Bu karar tatbik edildiği 
takdirde Aktam gazetesinin 
aabah nUsbası ( Hergtin ) adını 
taşıyacaktır. 

"Halk Dostu,, Ve 
"Yılmaz,, Kimin? 

"Halk Dostu,, ile 11Yılmaz,, 
araa1oda mtınnkqa çıktı ve 
bu münakata esnasında "Halk 
Dostu,. : 

- Yılmaz iaıetesi Celil 
Nuri Beyindir, ıermayesi de. 
Rumlar tarafından vazedilmiı
tir, dedi. 

Yılmaz ktzd&, bu iddianan 
hakikate muhalif olduiuou 
söyledi ve o arada da : 

3 - lki yüzl:ilük nasıl ya-
pılır? 

4 - Müdaheneciliğin va• 
sıflan nelerdir? 

5 - Manbki safsatalar na· 
sıl tertip edilir? 

6 - Nasıl iftira atılır? 
1 - Aleni jurnalcılığın İn· 

celikleri nelerdir? 
8 - Nuıl küfredilir ve kö

tü ıözlln meı'uliyeti karJı ta· 
rafa na1ıl yüklenir ? 

9 - Palavra savurmanın 

kaç nev'i vardır ? 
10 - Nasıl fit ıokulur 1 
Yok, hftkftmet, medent 

memleketlere bas, liberal bir 
matbuat talim 'H terbiyesi 
vermek istiyorsa, ya fırkacılık 
duygularına esir olmaz ve 
müstakil, temiz imanlardan 
mftrekkep bir muallim kadrosu 
y:ıpar; yahut ta, kesenin atzını 
açar ve Frengistandu adam 
getirir. 

Japon 
runun 

İmperato
Biraderi 

Pazar ıUnU saat ( 17) de 
deniz tarikile ıehrimiı:e gele
cek ve akşam ( 16,30) da 
Aokaraya hareket edecek, 
Pazartesi günü RcisicUmhur 
hazretleri tarafından kabul 
olunact> Lctır. 

- Halk Doıtu sabık Adli
ye vekili Mahmut Esat ve 
Trabzon meb'usu Nc.bi zade 
Hamdi &. tarafından çıkanl· Şehpenderlik Tedrisatı 

Hariciye veklletl Ticaret mek-
111aktadır, iddiasında bulundu. tebl il!•i tehbendcrlik şubesi 

GörOIOyor ki .. Yılmaz" Rum meı.unl.rının konaoloaluklara ta· 
sermayesile ve Celil Nuri Bey yln edilebilr.ıel~ri için şubenin 
tarafından, " Halk Dostu ., da tedrisat ve programları hakkında 
Mahmut Esat ve Nebi zade mektep müdüriyetine fikrini bil· 
Hamdi Beyler tarQfmdan çı· ı dirml,tir. Buna rıöre bu 'ubede 

k l kt 1 k b 1 t Lozan muahedui mukayenli bir anma a omayı a u e -
kt d. l A~ il belki • tarı.da okutulacaktır. meme e ır er. , vy· -·-

ledir, belki değil, araştırmak- ~ h · imar EdHemivecek 
ta fayda görmüyoruz. Fakat ~ ır . . ~ . 
bu arkadqlar mütekabil iddi· Vali Muhıttin B. tehrın ıma
alar ile vakit geçireceklerine rı hakkında ,unları s~ylüyor: 

,. I açık bir lisanlaı - "btanbuh:.il imarı ıçın 
~------------------------~ -Gu~emb W~n ff~ ~"uppua~~z;~rbq-

Rusya ile hir ticaret 
mukavelesi aktettik. Bu 
mukavele mucibince Ruı· 
yaya ihraç ettiğimiz ve 

sevkedeceklerdir. Ruıya• 

dan getirttitimiz mallan 

da mtınhasiren onlar ıe
tirecelderdir. 

mayeaile filin tarafından çıka- lamıı olanların ikma!:ı (. ~e~rin 
nlmaktadır, inanma.uanız fU, pllnmı yaptırmaktır. imar için 
kltibisdilde muaaddck bulu· herşeyden evve; para IAıımdır. 
nan tirket mukav;lem.iz.• ba- Ond'1n evvel n~ söylense boş
kınız. df'seler, aca;,a ıııı oaa- t 

l i 1 1 ? \:f. il 
sından hal etm f o maı ar mı 

-

Rusyadan getirttiğimiz mal
ların ihraç ve ithalini mlhı· 
hasireo Ruıyaya veriyo
ruz. 

Bu buit alıı veriftea 
bizim senelik nyanımıı 
nedir bilirmisiniz? 11 mil• 
)'OD lira. 

Yılmaz Gazetesinin 
Kczanı Patladı 

Cemiyetlerin F' aaliyetlerl 

Ruayaya göndereceği· 
miz malları Ruı ajanları 
gelip doirudan doğruya 

alacalı ve memleketlerin• 

Bu rakamı verenler, 

Rusyayı ihracat yapan 
tllccarlanmııdır. 

Ut.r inan, iner inanma/ 

Dnn gece, Orbanbey hanı· 
mn bir deiresinl işıal etmekte 
olan "Yılmaı,, gaıeteıinin ida
rehanesinde istrotip kaxanı 

patlamıı, Tahir, Sr.lihattin ve 

Eınaf cemiyetleri murakıp· 
lilderine tayin edilen yeni mu• 
rakıpler eınaf c !miyetlerinin 
hesaplarım uceden inceye tet• 
kik t iv başlamtflardır. 

Yıluı ı{i Tahribat 

iş verilmiyecektir. \'--------------------------.. 

Muammer E.f. lerin yaralanma· M11ryo Seranın Yıldızda yap
sma sebep olmu,tur. Tahir 1 ht'ı tatır1h rın miktarı boM<:I~ 
çavuıun yaran ajır, diierleri· ı yec" t>u hafta fiinde teabit 
ninki hafiftir. ecW eeektir. 
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Zonguldakta ... 

• • • 

- 1 

E

' • Devrekte En 

İleri Ş~y 
Nedir? 

Zonguldak, ( Hususi ) -
Zonguldak kömür havzasında, 
maden amelesi yetiştirmekle 

maruf bir kasabamız vardır: 

•• Devrek 11 Maden kuyularının 
(20-30) senelik emektar çavuş
ları hep Devreklidir. Kömür 
ocaklarında 11 ça.vuşhık tt on
lara hemen hemen sülaleden, 
sülaleye intikal eden bir mes
lektir. 

Vilayet merkezine; etrafı 
derin uçurumlarla muhat u47,, 
kilometrelik dar bir şose ile 

• bağlanan bu kasabamız maat
teessüf çok bakımsızdır. Şim
diye kadar Devrekte belediye 
reisi olanlar hep fahriyen ça
lışırlarmış. işte yalnız bir Unvan 
için iş başına gelen insanlann 
idaresi bu şirin beldemizi ha
yata küskün bir ihtiyara ben
zetmiştir. 

.. Bolu,, eteklerinden kopa
rak '1 Filyos ,, a dökülen "Bo-
lu ırmağı ,, şehrin kenarın-

dan geçmektedir. Merkeze 
bir saat mesafedeki bazı mev
kilerde çok yüksekten düşen 

bu su, kasabanın her taşından 
nur fışkırtabilecek bir kudret 
menbaı iken belediye; şehrin 

berbat ve çamurlu sokaklannı 
şişeleri isli petrol lambalarile 
aydınlatmaktadır. 

Yalnız, bu güzelim ırmaktan 
araslra kereste nakliyatı yapıl
mak suretile istifade edili
yormuş. 

Devrekte, iktısadi hayat çok 
durgun. Çarşı, paranın yüzünli 
ay başında maden kuyusundan 
tarlasına dönen amelenin elinde 
görmektedir. 

içtimai teşekküllerin hepsi 
ölü.. Belediyenin başına bu 
sene faal bir zat getirilmiş, 
bUtçesinin müsaadesi nisbetin

de iş görüyormuş, bilhassa gı
da meselelerinde çok titiz dav
ramyormış. 

Dcvrekte kvvetli olan bir
şey var: "Maarif,, Kasaba bu 
ciheti yorulmaz bir say ile di-

dinen genç muallimlerine med
yundur. Şehrin iki mektebi 
yar. Her ikisi de ders aletleri 
ft mobilya itibarile zengin de
ın. Fakat çok temiz ve ba
lnmh. Belli ki yoksulluk için

de üzenile bezenile çalışılıyor. 
Mekteplerin kadrosu dolu. 

Her iki mektebin de birer 
gazete i var: u Şen Yuva ., ve 
H Cıvıltı ,, Bu iki gazetenin sa-

hıbi imtiyazları, başmuharrir 

ve muharrirleri hep mektep 
talebesidir. Gazetelerde, mizah 
yazıları, makaleler, resimler 
hepsi var. Hatta bizim u SON 
POSTA ,, vari u soldan sağa, 

aşağıdan yukarı ,, tertibinde 
basit bilmeceler bile bulunu
yor. Fakat onların milkafat-

ları 11 beıi birlik,, değil, (5) lik 
bir çukulatn. vahut mektep 
defteridir. 

Devrek, geçen sene, halk 
mektepleri tedrisatında ön safta 
ieliyordu. Bu ıene, geçen se
neki kadar devam eden yok
aa da yine normal bir ~ekilde .. 

Villyet meclisi umumisinin 

-
ÇARLİNİN 
UYANDIRAN 

HAYRET 
BİR 

Çarli Çaplin 

Son Sessiz Filmi Sine-
" ma Aleminde Hayret 
Uyandırdı 

Hepimiz biliriz ki, Çarli Çap

Jin sesli filim çıktığı zaman 
muarız bir vaziyet almıştı. 

"Sesli filim, sinemayı öldüre· 
cek,, diyordu. ı 

Bu fikrinde ısrar ederek J 
kendisine yapılan bütün tek- j 
lifleri reddetti. İddiasının doğ· ı 
ruluğunu ispat için başlı başı· 

na sessiz bir filim yapmıya 1 
teşebbüs etti. 

Çarli sessiz filmin daha 
kuvvetli ve daha canlı oldu-

ğuna kanidir, sesli filimlerde 
mevzua ehemmiyet verilemedi-

ğini, inceliklerin kalmadığını 
gördüğünü iddia ediyordu, 
sessiz filimlere musikiyi muvaf
fakiyetle tatbik etmek saye-

sinde hem sesli filimlerin mah
zurlannı bertaraf etmek, hem 
de sesli filme biraz daha ca
zibe ve ahenk ilave etmek 

mtimkün olduğuna kanidi. 
Zaten Çarli ötedenberi mu

sikiyi sever, hatta bir derece
ye kadar musikişinas addedilir. 

Keman ve piyano çalar. Bu 
bilgisi sayesinde kendi iddia-

sını ispat edecek yeni bir fil-

- .J Mari Briyan Duglas Ferbanksın Son Filmi 

F otoğrafisi Her Za-
1 man Güzel Çıkan 
ı Bir Artist 

\ Sinema artistleri güzel oldukla-
t rı kadnr güzel de görünmek mec
l buı·iyetindedirler. Bunun için fo-
~ toğrafı güzel çıkan, yani fotojenik 
( olan kızlar çok makbuldür. 

{ Bu hususta en çok muvaffak 
İ olan Marj Briyandır. Bu kızın 
{ hangi taraftan ve ne şerait dahi
l linde fotoğrafı çekilirse çekilıin 

daima güzel çıkar. 
Mari Briyanın yüzü fevkalade 

mütenasiptir. fkf gözü araıındaki 
mesafe tam bir gfü. genişliğinde-

dir. Saçlarının dibinden burnunun 
yukarsına kadar aln1, burun ucun-
dan · çenesine kadar olan kısım, 
ayni uzunluktadır. Yanaklarının 

elmacık kemikleri ara11ndaki me-
1afe ile burnunun ucundan çene
aine kadar olan mesafe de aynidir. 

Bu tenasüp sayesinde Mari 
Duglu Ferbankıı çoktan sesli fi im le ıe~ retm !dik. Büttln Briyanın yüzü fotoğrafta çok gü·· 

seyirci kadınların kalplerini titreten bu meıhur artist bu defa zel çıkar. 
Bebe Daniels ile birlikte "Aya Gidiş,, isminde yeni bir filim -======--=z--=~=== 
çevirmi~lerdir. Bu filim timdi Pariı ıinemalarında gösterilmektedir. 

F erbanka bu filimde hili eski erkek güzelliğini m•Jhafaza 
etmektedir. 

Filim Pariste çok biiyük bir muvaffakiyet kazanmıştır. 
Ynkardaki sahne, bu filimden alınmış bir parçadır. 

me başladı. reçirdi. Tenbellik etti. Fakat ni-
İki sene evvel başladığı bu fil- hayet bitirdi. 

mi ancak bu ıene bitirdi. Çün'kü Filmin ismi "Şehir ıfıkları,, dır. 

arada sırada tereddüt devirleri iki ay kadar evvel ilk defa Holl-

vutta ıinemacılara gösterildi. Bfi
tün sinemacılar Çarlinln muvaffa
kiyeti karşısında hayrete dfişti!ler. 

Şimdi filim lngiltereye gelmiştir. 
Orada sinemalarda ıösterllmiye 

başlanmışhr. İngiliz gazeteleri filim 

hakkında takdirkar yazılar neşret
mektedirler. 

====:""""':======-====---==c===-======-=========-= 

Sinema üsabakam zın 
Değil, Öbür 

Cevap Müddeti Bu 
Paza tesi Hitam Bulacaktır 

Açmış olduğumuz sinema müsabakamız geçen pazartesi bitti. 
Önümüzdeki, değil, daha önümüzdeki pazartesi günü ise cevap
lar için verilmiş olan mühlet nihayet bulacaktır. Karilerimi
zln hntırnsmı ihya etmiş olmak için bir defa dı:ha kaydedelim ki 
müsabakanın mahiyeti haftada seki? erden bir ayda, resimleri maskeli 
olarak neşredilen(32)artistin kimler oldu ğunu bulup bize bildirmektir. 

bu sene, Devrek maarif tahsi
ıatına bir miktar zam yapaca-

ğı söyleniyor. Bu yardım her 

halde yerinde olacaktır. 1 

Bartın su işleri için, Maliye ı 
vekiletinin Bartın belediyesine 

90,000 liralık bir kefalette bu
lunacağı haber alınmıştır. Buj 

haber tahakkuk ederse, uzun ı 
bir zamandanberi müzakerede 

1 
olan su işi halledilmiş olacnktır. 1 

Ahmet ! 

Hediyeleri bir mevsim abone•İ, bir loca, bet mevki ve muhtelif 
müsabıklare tahıiı edilen kartlarıdır. 

Fabrikatör VE t ·· ccaranın 
Ehemmiyetle nazarı dikkatine 

Teşviki Sanayi kanunu mucibince teals edilmiş ve müceddedea 
tesis edil~cek fabrikalarin bilumum munmelAtını; alameti farika 
tescili, ve ihtira berata, ve Ticaret kanunu mucibince her Devi 
şirket mukavelesi akti, sicilli ticaret muameleıi ve maliyeye m{ite
allik vergi ve snir mali :J!_alfıtoat-tu• 'o;tanbnl'da ve Ankara'da ıür'atl e 

takip ve intacı bilvckiil~ !tab':JI olnntır. 

İstanbul'da: Ahmet Ha.lim Rty'! müracaat eylemek umumun men
faatleri ica:,abnaandır. Tel. İat. 1985 

.-------------------------
' Çarlinin Hayatı 
~---------------------,_..,,,,-

son PA u 
SEVAHATi BE ... 

• 
Onu En iyi 
Göreıı Kim 

Oldu? 
Çarli Çaplin-:- filimleı·Jı~' 

ne derece eğlenceli ve koOJ~ 
bir insan görünürse, san'•1 

harici hayatında dr. o dere~ 
ciddi ve dürüst hareket ede! 
Onu, umumi hayatında, fililll' 
lerini andınr hal ve tnvırOt 
ilk ıören parisli bir otel kf 
pıcısı çocuğudur. Parise gelP 
ği zaman Şanzelize otellerill' 
den birine inen Çarlinin şchl1 
gezmek için dışarı çıknrktl 
otel kapıcıaı olan çocuk okad 
hoşuna gitmiş ki, ona, filimlerd 
ki mucizevi rollerinden bir' 
göstermek için bastonunu b 
men iki parmağının arasıtl 

almıı, yayvan ve yayık yiitO' 
yüşile birkaç adım atmış, ~ 
cuk o derece hayran ve ıt1~ 
tehayyir olmuş ki Şarlo ka 
dan çıktıktan sonra bile ar~ 
sından baka kalmış. 

Hadiseyi öğrenen bir fraır 
sız gazetesi, şu mütaleayJ } 
riltüyor: 

Şarloyu hakikaten görtıı~ 
olmak şerefini ancak bir 1" 
pıcı çocuk kazandı. 

ariçte Neler 
Oluyor? 

Moskova , - Leningt8 

laki Karsni Patiluç tr8~ 
tör fabrikası Baltık memlelct 
ieri için ilk tecrübe sipariŞ\e 
rini almıştır. JO makine L 
tonyaya, ve 10 makine de f:I 
tonyaya gönderilecektir. l{e 

ilk Sovyet F ordsonları Mof 
golyaya gönderilmiştir. f ebfl' 
ka bu sene 22,000 trakl8 
imal edecektir. Bundan baŞ~ 
10.000 traktör için yedek ale 
ler yapılacaktır. 

Felemenk işsizleri 
- lşsiıle' Amsterdam 

' arasında J6' 
J 

ile polisler 
daha şiddetli 
muştur. 

arbedeler 

Zelzele 
Roma, - Amalfide şidde 

zelzeleler olmuıtur. 

Almanyada lşsizlil< 
Berlin, - Demokrat fı' 

kası kongresinde nasırll 
rdan M. Dietrich, baz:ı bet' 
natta bulunarak mali J 
leri düzeltmek ve ipit ; 
azaltme.k ıçın bazı çarel 
dtifllnl\lmekte olduğunu sör1

' 

miştir. 

Filistinde lntihabatff 
Kudüs, - "Knesseth 

rael,, meclisine ysb0 

aza seçmek için yapılan fl1; 
habatta işçiler fırkası •~ ~ 
kahir bir ekseriyet kaı' 
mışlardır. 

Mareşal Jofnn Cenaı~ 
Pari 1 (A.A.) - Mat ~ 

Jofr'un naıl dUn ıftat 20 ( 
tabuta konmuttur. Notre ~ 
me klHıesine doğru yol 'İ 
cenaz alayı zafer t lanın 1" 
tından ıeçerk:en meçhul ~ 
rin mezarı önnnde bir d 1 
durmuttur. Belçika ~ I 
alayda kıral Albert'f tenıiO / 
mekie idi. Cenaze, (..o0f

1 

eonta' de gömUlecek':ir. 

t 

fl 
la 

.uıı 



AR SEN AL 
TURNESi 

Bugiin Fenerbançe - Beşiktaşla Karşılaşıyor l-1-----..... 
Kadın Ve Kalp 

Beşiktaş Ta~ımının Kazanma imkanını Zayıf ı,ıeri 
1 

nu Dİl1 Iİ$İ iLE 
YOLI ÇlllUlll 

Bulmak için ihtisasa Lüzum Yoktur. 

AkıllıDaoranır

sa lc İstanbula 
Da Gelebilirler 

Loadra mektubu : 
Bu ikinci mektubumda ge

ne (Anenal) den bahaedece
fim. Bu sefer verecejim ma
IOmabn sizleri çok alikaclu 
ede~e;ini zannediyorum. 

HenUz teferruati Sizli tatu
lan munam bir tanie bak
kmda Wfi anala..t ediadim; 
yazıyorum: 

Soa aylana en mlthit tala 
mı olan ( Aneaal ) kaclrOADa 
lııgiltereaia en meşhur oyun
cuıarile takviye ederek bnyik 
bir seyahate çakmak &zeredir. 

Futbol Ostatlannı 
lstanbula Davet 

Edebilirsiniz •• 

Sajrcla altta: Anenalla .... 
._. Jakt, ..pçdda ,.ı.. Wiı 
pDdeli kafa ile __.:..., 

Oatte blyllk ,.._ 
Blackpool = ıbıcb' k 

tulmaz ptmia pi_,_ A-1-
aenal kalecili. 

(Arsenal) turnesinin tafıilAb· 
aı yazmadan evvel tunu haber 
vereyim: Akıllı ve iyi bir tek· 
lif vaparaamz o teklifinize de (Bu eac An•••• ... balta .,..... 

J ._ .,....,.._ Wrlcllr. Netleecle Ane-
bazı kimseler mlzaheret p ..ı .-. .... Pda- GaUb'Jel:a ,..._ 
terine, ln,izler Macaristana ..SU de • .,hur Jaldır.) 

uğradaktaa IODI'& iki maç yap- mek &zere ltir ltlylk tar
mak ilzere latanbula da ıele- ne yapmuı için Jaatm olu 
bilirler. Çibıkü bu turneyi ha- kontratlar laazarlammtbr. Bu 
her ILa:ı bpanyollar, lngilizlai meşhur lagiliz profeayonelleri
llç maç yapmak llzere davet nia ilk ujnyacap yer Fran
ettiler. Verilen cenpta 1900 aadır. 
İngiliz liruı iatenclijini haber Geçen MDe ln,nt.. pm-
aıdım. 'iyonlutunu kannaa (Blakbon 

Profesyonel İngilizler, malftm RoYen)ln lik maçlarmi mltu-
ya gidecekleri yerin parasını kip Almanya, Çekoalonkya ye 
ve çarpıtacaklan takımların Macariatanda yapbğı turnede 
kuvvetini nazan itibara alarak aldığa fena neticeler, lagiıtere
ona ıBı:e_ para iaterler. lapan- de b&ytlk dedikodulara aebep 
yada tehlikeli rakiplerle kar- olmut •• laiçbir takımın mlla
ıılqmak 0zere bizim paramızla adeaia bir temu yapmam• 
19000 lira iati•en lngilizler 1 - karar albna almllllfbr. 

J ... Anenalin bu tn--=-- -·-tan ula daha ucuz gelebilirler. ball bamda ~~ wur; 
Hem 54 oyuncu ile yola d • • &aaacle Yerilm 

çıkacak olan 11 Arsenal ,. tala- ~ i:aci IMÇllll ..: 

manda herhalde lstanbulu ~ Hambuq f&IDpİJODa 
görmek iatiyen ve bu aeya· ( Himburs SpOr F er&J!l ) • 
hati yapmak için fula para-. yapacak n dojruca 8edae 
temiyecek GD ltfıt kiti bUlanur. iiclecektir. 

lasUten futbolunun kıyme- Berlinde Arıenal iç mlhim 
tini b&t&n dilnyaya tanıtmak maç yapacakbr. 
gayeaile bu seyahati t, t> Bu maçlar Herta ·Altona, 
edenletin, prkta da bir görun- Bertin muhtelitlerile •e biri de 
mele iatiyecelderi muhtem~dir. cenuptan ıeJecek olaa Ntra-

Spor Kongresi 
Görünüşe N Teşkilabn 
Esas Şekli De iyecektir 

ittifak nizamname.mm bq
tan başa değiştirilmesi, bugllne 
kadar ıöriilmiyen heaaplaraa 
tetkiki ve sporculara elzem 
olu bua mllaaadelerhı alınmaN 
ıayelile toplanmıı olan um~ 
iDi 8JMll' kongrainden heati 
mllbet bir karar çakmaamfbr. 
Taayyln eden ilk eaaalar ıpor
alana aleyhindedir. Banlardaa 
Wıri, mekteplilerin kul&plerl• 
kat'ı allkaluuua devamı; cli
ferl de. fedVUJOaluan ha& 
hazırdaki teklinin ipka.dır. 

Mekteplilerin ıpor kulGpJee 
rindea uzaklafbnlmalanndald 
m\lthit mabzurlan 7aımlfh'd 

F~1onlana eskisi gibi 
b...ıalmuındaki tehlikeleri de 
bq'ka bir gün tetkik edeceğiz. 

Dua edelim; bundan son· 
kararlar ıporcular aley· ...... 

,.Kongrenin Yusuf 
Beye T e.ıekkür 

llmmnl ıpor kongresinin 
bini. enel içtimaı için mlte
addit tetebb&alerde bulunan, 
bu auretle ıpor efkln umu
mıyesinin en ehemmiyetli lh· 
tiyacana tercllman olan latan
hul mmtaka11 aabak reisi 
Yusuf Ziya Beye tahriren te-

teldctre karar verilmİftİI'· 

Fibtlrlba mlhim maçlarm
clan llçlbacGall bup icra 
ediliyor. 

Feaer • 8etilaf m .. bab& 
Galatuan1 .. Fener mlu

ham, ki lik maçlarQim • 
-1.--:......111 • ~ L!....!cll; L- ~ --..a7•waermt• Uln .,.-

alanma tahmini Wllfaia Çaktı. 
GalatuuaJID • ıa11f, Feaer
'-hçenin • kawwtli w...... ,...... ..... .,. 
........... bltmifti. 

o-..~-~--
•~ ..... ..,. 
.-n• *9tlceı••cee1ae .,... 
emareler 1e1diler. ş.- iN 
... Fenerbaboe .ıe,biae inat 
.ulil ....... ........ . 

T-allla t.a ... Fe.erbah-
m- ... hlr .... il*rdi-
lfli'- ..... olalar, .,.. "'" 
..... ...,._. o,..ı•n 
.. .. baı,. .,. ..... 

FiU.kla """aliabnm ı.. 
bmbal .-,i1••-- llairiae 
ola tellrl ..,..... f'U.t 
neticenin ehemmiyeti tehlikeyi 
arttaiDak için bir mebep tetkil 
etmez. 

O,..,.cak takımlar maltın. 
O,.Uyacaldan oyunlar da ... ta 
,..an meçhul olmacLima tire; 
Beplctapa kHADIM imldnmı 

çok zayii bulmak için blylk 
bir ihtiau labibi ohmya ltium 
yoktur. 

Bu çok zayıf ihtimali bile 
yaklap!Hf bir hakikat gibi för
mek için ya Fenerli •eyaiıut 
Galatuarayb ol1Mk icap eder. 

Ôyleya, F •erin pek zayıf 
olsa bile, kaybetmesi fllllpİ· 

yona hesaplarını altiiıt edece
iine ıöre, bir taraf Fener 
DaJDIDa, diier taraf ta Galata
uray namına bu map ltlzu • 
mundan fazla ehemmiyet atfe
diyorlar. 

Y alnaz fU farkla ki ; iki 
ztlmrenia temenniai bqb b.t
kadır. 

F eaerliler tabii olarak kendi
lerinin, Galatuarayblar da 1ine 
pek tabii olarak 8efiktatlaJarm 
kazaamumı temenni etmek 
farkile ••• 

Arjantin Avrupada 

b al 
-•- b Aneaal Dresdea tarikle ....,.1 -•-•-...ı•e 0,-.,.-=""L ..._:..a:.. DIDJ&Dlll en llıanetli ta• 

lıte bu eaulan aazan iti- berı ile~- vay, Arjutin, Brailya, P~ ı • llleflaar 01anadannı dahil 
ıra ar11&, azı taYaiye -•- ·--.. uuıur.ut1n1 , .. aaaa - .. ~ua- • _._ ı Pracra gelec.a ft Çekollo- _ v ---dava 

1
_ .. _ _.. .,. ___ 1-~H-•-...ı- mUb -•-- km'•._ • - • ,.,ı 

mektuplarile •Anenal., e bir •- ,,.. 1W11U1 ~ ~- ......., ~cna 97-• vakya pmpiyo• Sll91a, 5.-ta da -11&&-L!t h•1--et1eri mala- olaa L.a.L_u_ Lı.. JenU-emek yat OdacW • Arjantin " 
teklifte bubmuluna çok istifa- •• bu iki takamm mütelitlle unan9111 

llll1llll nwıuaua llU\i tala b p rt •..!-~ 
d li !I-! t-11t1 De -----La-. ıa--ı•e hareket ettikleri ve mı, u ay o eJU&Uen 

e iai -.ç temin etmek ka- "" _ ... yapacaktır. .. '4111.,..._..u.. ~ b--•· ---•- bir A 7 --T A~ya yakinen lntUiz fat. ...-y..... vrupa tunıe-
bildir. Tekrar ediyorum: lngiıiz Macariltanda yalnız Hunpr- Ba bfile 54 fatbolaa, a aa- ~anm telmifiai gidermek aine çıkacaktır. .. Arjantin" ta-
futbolu aldıia neticelerle d.....ır.:• ya De oynayacak ft belki de bir --...,, 5 crauıt-H - 2 -•~ 1..... .. .. l.dnkl --'-··• ... .., ~ •- -- ..... .,.... - ~u an 11111...-ıyor. kum ~neli Portekiz milll 
oyunu itibarile dlny••~ Nftllf bbal edecektir. Ar- por muhabirlerinden - bir c:.:.:..cli- k dar A 
b. -L ela ..x.-11.• • - ---• VI da A·•-=- Rapit ..... •-~ '1- a vnıpaya talnmile ,.•.n11acak, aoma Uz-

ar taruıD •vrwe IKlum Jan& UlllU"_, de hariciye memunmclaa iha• ausuazıer bundan aekİz MDe b _:_-eliti r il L-ı •• ._ 
fnkaladeliktedir. takmlarile ft ita iki lmltıbla rettir evel Avnıpa mahtelitine 7 _ 1 on muat e --.......-

Bu fanab ka,.ırmavı11_.. maldelitile IOD ..kul Avnıpa • •- caktır 
• J- _ _.....__ • An _u_ ),&&a- ı Y&pbktan aonra hiçbir aman • 

Şimdi L- -11L:m ••y-L-tln maçam 7-vu--~- IOlll'a Tri•eate enaua u'uu maçJn '---~ Ba iki ..._. mlt--L:- Ar-
uu mum - aaa J ah •Wffetli bir takım flnder- • &!-. r-ı::::;~_.__ ......,M 

taraillblla seçiıo~~· tarildle Romaya plecek n kauaacaja kunetle • le- me~rdir. , ...... ~UMVYll•,,.., ~ve 
Bu sene lnflllereala en Roma malatelitile lld =ectn meldir. Çlaldl Aneaal aeya· Ba oyuncular içinde Albn talya miln talamlarile ..._. 

Luv"etlı takımlanndan hiri ı IOlll'• Amerikaya laareket hat kadıoew G.a, lakoç. ıol, GOi kırala, Şut babua 

1 
bakalar yaptıktan IOlll'a tü-

''lan Arıeaalin Avrupadan edecektir. lrılnda gibi futbolu 1an'al fibi İll lerle •eth• olan rar Amerika,. aYdet edecek· 
bqlamak ve Amerikada bit- Cenubi Amerikada Ortııu· haline ıetiren memleketlerin tabaiyetler da varclar. tir. 

Vücut Zayıflığı 

BOIDEI BllE 
1111 OLllOI 

Glilclen lflbie 
vkat .. ,.,.. .. 
moda oluyor. va
c:attald fazla et· 
ler amn pnçleri 
için uh;tmmll 
edllmes bir çir
ldlalı"k allmeti 

ol.rak •lrlltlJcir· 
.... iP;a ı.o .... 
clracla ve Pm.te 
blylk tenihaae
lerde mOtterile
rİD vllc:utlanm 
iaceltmek ıçm 
a1r1ca mltehU
mlar bulundu
ruyorlar. Bu ml-
telıaUJslar hanım
lara, ..bhatlerine 
zarar yermebizin 
aual zayafhyabi
lecelderiDi atre
tiyorlar. 

Bu MDe elbi-
ae moclua biraz daha etekleri 
uzatmqbr. Yalnız uzun etekler 
SUTUe ve akşa1'D tuvaletleri 
için makbuld&r. it kad?nlaiı 
gindllz ilteclikleri tekilde ıri· 
yinmekte aerbesür. Ka.. veya 
uzun etek gllndüz elbiasiude 
ihtiyaridir. Yalmz pnden ,nne 
diz kapaklannm açllmaa, ba· 
caldann meyclaaa çakanlmua 
çirkin 16r61mektecHr. 

Fakat elbiseDin tıat tarafı· 
mn vBeuc:la J&plfma11 ve vl
cudun gtlzeUiğini meydana çı· 
karması makbul addedilmek· 
tedir. 

• Salihlide Nevmide Hanım ı 
Sis her aaltklll ,...., ı...,. ı,ı,. 

çnlrea bir luunua. Ski alacak erkek 
......,. fwehana.ı.w. oau koar
Wda ,.,. .....bllinlılis. Zata ç.11 
.._.. tletlW.la. Asla ..,._ Gluraaıua. 
Hatal .. nma ...... ml)'ft Y-1JCD lllr 
erkek aiıd _ ... edebilir. ls68Çta 
kalblaladea sl)o.de kafama!. h&Abt 
~bedbahtGle •• .. 

Salihlide Nurcihan Hanım: 
Sis bd fe el kaU .... -.1r ....... 

..._ ... beuenlala. Garaklr, ....... 
fakat aulkala s. Bafkalan.... ba~ab 
......... mleulnla1s. Fakir Ye kalıill-
Jetala bir adamla blle lJl bir JUYa l"ı• 
i-ablllnblla- Artak kablll1etıl •• uld bir 
_.. .. ppmayablllnhlhı ? Eler pı,_,_. koc-··· blrlqeblllnnla ..,. 
blaJbkla yanblllralllls. 

Ankaracla L,. Haaam: .. ~ .............. ...... 
ıı•ı' ., ........ .. .... 1 h • . llilr 

........... he .......... ..... 

...... Sisi takdir ...... •..ı,.tlenafd 
•• ,. bir ıemç ............ ... ... 
olunnm. Keadbalal beJeadllb* lçla, 
llal aalamıJU bir erkekle e......_. 
ı..Aaht .. _ .. 

Hanı,,.,.• 

= TAKViM 
m.. 11 10 • Kt •• -mı ıca.. • ..... ._. 
• ....... • lHt • - D.enei-tJU 

Valıat-Eaua.V...a 

Alafaıa u.- 16 .s' 
Villa l.SI 1LS7 
.... 12. 41 5.40 

T •/rilca No. ZS SERVER BEDi 

- İKİMİZ -
- Ne olur yakalanınak ? ı in ... istemem. 
- Annea lmc:h, - V alde Hanımm hllaal 
- Kızana ae olur 1 yalmZ kocuana ıeçer. a .. 
- Ne olur deme 1 •• merak ecliyonaa ? 

pleceld•. Hayri 8eJia iç ı fark ıaremiyorum. iki aea• 
arkaclap ela m çalacaklar. encıl de buıtmkl kadar hapn 
Yenecek, içilecek, eflenilec9". ft açık ıtızd&m. O vakit te 
D&panm• birfey. heqeJi ballnk& bclar anlı-

Bea de dalenecetim, pil- yordum. - - - Dlttm bakalım biru... Bundan sonra JUaJI ele 
- --- Farzet, annem kavnıt. büu vermeyiz, daha doi1111a, ma-

~aul, onlar sittlkte• sonra, 1 Gidip iki kulağım da tat- lavnıı, ne olur? Ne ya,...W? demki baban buruma ltill-
ta lluılıtıodaa kubb keail- tum " lçekmiJ• batladun: - ~arpa dururlar. yor, hatka patacaya gideriL 
IDlfÖ. Bease yerimden kalktım - .Hift1 Efendi Hazretleri! - Kimin umurunda 1 Bana Anı.cim mı benim tontonum, 
•• muanan etrafında pim 1 AYallapal Gittiler. Kimae 1ok, HD )lam•m, ~ da ~en 1 aarı papam, nODOfUIDI 
tdaı •Jmyarak d&uniye bat- bia blaeJiı. ~~ ylretine bm IU Kuzuyo ppll' ppur lpmiye 

ladım. Allar ıibi içini çekti: ~;;.ı,t:.. okaclar aldumaz bqlaclım. * 
F•aha W'ab ••m11t alt - Fena oldu FalOf, fena! ama. .. dedi. Yarm nikah olacak. Yana 

th-taıı DAIDll, bap ille IU'k· ı -Ned• citerimia klfeli? l - Annem d~ bana vaz gelir. ıece de Hayri Beyin ve bizim 
.. GUttt. - Yablewbk l I - Valde Han.mm kalhiDi yalan abbaplmmaz 1-et• 

leaecejim, kalabahim kartı· Hatta mahallede benim tpa 
ama ilk defa olarak bir baDUD iyi llzler doıa..yordu: 
kaz loyafeUle çıkacaj'lm. - ea,&cltl de ••ııllala _. 

D 
, __ _. ludaJ diyorlardı. 

ibıe aauar, bacalara, dam- Ben ualancLpawa farbtda 
lara brmanan yaramaz, ele depdim fakat .oma clltb
avuca 11imaz bir piç kurma dlm ki ~ bltla ..... 
idim. Fal1at, hele yeni esvap- nhldanm ~da leli, bu
lanım c!a tiyince adam akılla l(lln yaramaı:laldanm içimde 
çocukluktan çıkmıt gCSrllnll· ICalayor, yahut, kapt baca 
yorum. arkuana aıizleniJor • 

Hot. bea kendimde hiçltir (Anall •u) 

.. 
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Nakşibendi Tekkesine Girmek, Mürit Olmak 
İçin Şeyhe Ubudiyet Lazımmış! Mürit Hangi 

Yollardan Geçmeğe Mecburdur? 
4 Yazan: Zikri 

Letaifi Hamse ı hariç ile mün-
asebette bulun-

Zikrin adabını öğrenen der- maz. Tımarnne 
vişe letaifi hamse öğretilir. ! veya hapisa• 
Letaifi hamse siyeri · süli':kte nede bir deli .. 
katedilen mertebeleri gösteren nin bir höcreye 
derecelerdir. Siyeri silluk. der- kapanması bun
vışın giiya Allaha varmak için dan farklı de
katetmiye mecbur olduğu yol- ğildir. 

dur. Bu yolda birtakım ko- Bu kapalı 
naklara uğranılır. Bu konakla- hayat ve müte
ra mertebe denilir. Alevilerde madiyen zikirle 
bu mertebeler yedidir, Nakşi- geçen günler 
lerde beştir. ve açlık dervişi 

Mertebelerden her birini İnceltir, sarar
geçmek için Allahın isimle- tır, sinirlerini 

mahveder ve 
rinden biri ile zikredilir. Me-

onda cinnete 
seli birinci mertebe için Lailahe 

yakın bir hal 
illallah, ikinci mertebe için tevlit eder. 
ya Allah filan kullanılır. Bır Bu 

cinnet 
mertebeyi geçmek için o ismi hali onlarca 
muayyen bir miktar zikretmek Allaha yaklaş
lnzımdır. Her derviş her ismi mak alimetidir. 
on binlerce defa zikreder. Çünkü mürit 
Bunun için Na~i dervişlerinin hakikaten ken

-

Bir ıeglı ve küçükten şeglılil• 
alıştırtlıiı çocukları 

binlik biiyilk tesbihleri vardır. 
Bir defa zikre başladı-

lar mı 
eder. 

idi, saatlerce devam 

dinden geçmit bir haldedir. J içmez. vesaire vesaire •• 
Halvetin sonunda ( vusul ve Türk cemiyetinin tekkeler 

Bu mütemadi zikir 
onlan insanlıktan tecrit 
ederler. Kafalannı kötllrüm bir 

hale getirir. Gözlerini knrartır. 
O vakit mürit kendisini Alla
hına yaklaşmış sanır. 

Her mertebe geçildikçe mll
rit dervişlikte ilerlemiş addo
lunur ve ona göre sınıfları 
değişir. 

Bu beş dereceden geçmiş 

dervişe, "nefi ve ispat,, öğretilir. 

Bunun manası şudur: "Nefi" 
bergünkU endişe ve işi bıra· 

karak kendini dine vermektir. 
Yani bayatı inkar etmektir. 

ispat ise dünyevi işler yerine 
zikir ve ibadet veya cennetle 
meşgul ohnakbr. 

Bu suretle mürit dervişlik 

mertebesine ermiş bulunur, 

dllnya ile alakasını keser. Ça
lışmaktan kaçar, tenbel ve 

tufeyli olur. GününU tekkede 
geçirir. 

Bu mertebede bulunan der
vişin zikrinde bile bir husu-

siyet vardır. Derviş bu merte
bede evveli "lailaheilillah,, ı 
zikreder. Bunu zikrederken 
de şu hareketleri yapar: Nefe
sini göbeği allına çeker. 

(La) harfini söylerken nefe
sini yukarı çeker ( ilahe ) 

. müşahede ) vaki olur. Yani ve tarikatler yüzünden atalete 
derviş Allaha vasıl olur. ve mahkum olup geri kalması 
onu görür. sebeplerini araştıranlar, tekke-

Bu şerait dahilinde yaşıyan lerin yfiz binlerce nüfusumuzu 
bir dervişin hayatım düşilnü- böyle hayattan uzaklaştırması
nüz. Bu adam, insanlıktan te- nı nazan dikkate almak mec
cerrüt etmiş gibidir. Çalışmaz, ı buriyetindedirler. 
hazır yer, hazır içer, yemez, [ Arkaaıvar] 

Hakimler Arasında Tebeddülat 

Listeyi Neşrediyoruz 
(Dünkü nüshamızdan mabat t 1 milstantikliğine Meslek mek

tebi mezunlanndan Azmi, Or
T avşanlı müddeiumumiliğine du milddeiumumi muavinliğine 
Afyonkarahisar müddeiumumi Hukuk mezunlanndan lsmail 
muavini Salim, Salihli müd- Hakkı, Bayburt müddei umu
deiumumiliğine Hukuk me- miliğine Hukuk mezunların

dan Necati, Bor hakimliğine 
zunlanndan Şerif ı Vize mnd- Bor müddeiumumisi Fevzi, 
deiumumiliğine Hukuk me- Düzce, aza mülazimliğine Hu
zunlarmdan AgAh, Afyon Ka- kuk mektebi mezunlarından 
rahisar milddeiumumi muavinli- Mustafa İsmet, Bandırma aza 
ğine Beyazıt müddeiumumisi mlilazimliğine Hukuk mektebi 
Mehmet Ali, Karaburun müd- mezunlarından İbrahim Beyler 
deiumumiliğine Saimbeyli, müd- tayin edilmişlerdir. 
deiumumisi Necmettin, Cizre t 

-.~~--'"'"::!:~----~----+-
hakimliğine Seruç mUddeiumu- on Posta, nın 
misi Ali Rıza, Gönen müddei-

umumiliğine Gönen sulh ha- Bil m ecesi 
kimi Mehmet Salih, Gülnar 

Halledilen Bilmecemiz hakimliğine Ovacık sulh haki
mi Nesimi, Ordu aza miilazim
liğine Hukuk mezunlarından 

kelimesini söylerken başmı Kemal, Foça müddeiumumiliği-
sağa " illallah .. kelimesini söy- ne y enicefoça hulh hakimi 
!erken de sola çevirir. Bu şe· Haydar. Kalecik nıüddeiumu
kilde yapılan ve binlerce defa J miliğine Kunur sulh hakimi 
tekerrür eden zikir. tabii müri- Fahri, Kırkağaç müddeiumu
di mahvü p.erişan eder. miliğine Kırklareli müddeiumu-

Nakşi dervişleri bu meratibi mi muavini sabıkı Şükrü, Ço
geçtikten sonra yeni yollara rum sulh hakimliğine Enez 

girerler. Bunlardan birisi (Mu- sulh hakimi ... H~~~yin ~v~i, 
rakabe) dir. Bu devrede milrit Enez ~ulh ha.kı~~ı~me G~muş 
b··t" b··tü d" .. "1 d Hacıkoy hakımlıgınden musta-u un u n unyevı a em en . . . . 
t " t d S rt k f fa Şerıf, Erzıncan müstantıkh-ecerru e er. ıra a ı ena- w. 

8 
.. iki' A" d 

. . gıne artın mustant em 
fillah olmıya gelmıştır. Bunun~ F h · y f l' üdd · · . . . . a rı, usu e ı m eıumumı-
için Şeyh, dervış ka bılıyetlı ı· w · H k k ı d . - ıgıne u u mezun arın an 
gördilklerine ( halvet ) tavsiye Nihat, Ankara sulh hakimliği-
eder. ne talebile Bağdır aza mülazi-

Halvet, dervişin bir "' ~ mi Ali, Niğde azalığına An-
kapanıp yalnız başına günlerce, kara icra muavını Fevzi, 
haftalarca zikretmesidir. Halvet Göksun müstantikliğine İskilip 
esnasında dervişe yalnız zeytin müstantiği Adil, 1sklip müstan
ekmek verılit, tJJ~ln yemesi l tikliğine Meslek mektebi me
lçmesi yoktur. Kadm görmez, zunlarmdan Hulusi, Bartın 

Ziraat müdürlüğü Yalova
daki yabani domuzları öldür
mek için geçenlerde köylülere 
100 kadar Şnayder tüfeği 
dağıtmıştı. Son zamanlarda 
domuz akını fazlalaştığı için 
Yalova kaymakamlığı vilayete 
tekrar miiracaat ederek yeni
den tüfek istem•~tir. 

Okuya 1 ı m -1----------------. 
Reamlnb:den tablatinl:z:I öğren• 

mek istlyouanız bi:r:e bir fototraf 
gönderiniz. Fakat tabii pozda çe· 
kilmit olsun. Akıd takdirde mü
tebasaıaımı:un, mütaleasında hata
ya uğraması ihtimali vardır. 

* A. R. Beg: " 7aı;!l•F mü· 

fekkir ve dur· 
endiştir. Her 
hangi bir mev-

zu hakkında 
miltalea der
meyan eder 
ve karar ve-

rebilir ve iyi 
bir muhatap 
olabilir. Dar 
düşünmez, fiki- ·=== 
ve kararlarmdo.4, fiil v~ hat 
ketlerinde istiklal vardır. l 
kirlerinin kabuUinü ister ve 
bunun için de mllnakaşadan 
çekinmez, kendisini ve muhi
tini idare etmesini bilir ve 
hakkını da müdaffa eder, 
Sokulgandır, kendini sevdirir. 
Birşeyi fazla tetkik eder. 
Uzerinde tevakkuf eder "ince 
eler, sık dokur,, muamelesi na· 
7.iginedir mesleğinde işgüzar 
ve beceriklidir. 

* /('o"'ll"da fialip beg: Zeki 
ve intizamper-
verdir. Laubali, 
girgin ve so
kulgan değil
dir. iyi eşyayı, 
bedii menazm 
sever. Zevki 
selimine itimat 
edilebilir, faz
la müsamaha-

kiir değildir. 
Prensipltı iı, ~ sadık kalmak 
ister, kendisı ıçin para sarfın· 
dan çekinmez. 

* Boluda Kazım l.lttg: Ça· 
Jışkan, zeki ve 
mesleğinde İf

gilzardır, baş
kalarına iyilik 
ve hizmet et
mekten çekin
mez, hoş soh
bettir, sıkmaz, 

İzzeti nefis ve 
namuı mesai
linde hassas . ..,, 
nıütea~sıptır, <,.ıtJUk asabiı.eon, 
i~lerine bir parça acele karıtbrır. 

* s;, lnır:i'"i:· Ciddi ve 
1 n sip le ri ne 
sadıktır. Llu· 
ba}iliğe karşı 

müsamahakAr 
değildir. Men
faatini müdrik-

Bugiln ve bu akşam: ŞEHZADEBAŞI 

MiLLi SiNEMA 
DENIS KING ve JEANNEITE MAC DONALD'm tems~ 

muazzamları Serseri Ki AL 
SESLi SÖZLÜ ŞARKILI 

ve tamamen renkli muht~em film. Ayrıca: iki k111mbk aör.lil ve acıll komedi 

Matineler: 1 1, 1.30, 4, 6.50 suvare 9.30 da başlar 

OSE MO 

Önümüzdeki çarşamba akşamından itibaren 

MELEK SiNEMASI 
GRET A GARBO ve NILS ASTER' i 

SEV EK HAKKI 
Filminde takdim edecektir. 

----------------------------------:::::;::,;ı 
Bugün: ASRİ SİNEMAYA 
Gidip kemali muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

BALA 
GülOnçlU TO nqcll filmini görmlye glderaenlıı: pantolonunu%un ve yclqlolı1' 

düğmeleri a6kWQnce7e kadar kahkahalarla g0lecek5lnl%· 

ilaveten: YENi VARYETE PROGRAMI 

ARLE SiENNE 
A.LPHONSE DAUDET ve BIZET'la t•heacırl •• Opera Comlque orkeatr• I 
beyeU mui'annl7ealala lftlraldle 

GERMAINE DERMOZ ve BLANCHE MONTEL'ln temalll olup bu tıtl' 
bGtUn muılkl meraklılannı 

ELHAMRA SİNEMASIN;\ 
koşturmaktadır. lıiveten: MICKEY MOUSSE canlı sesli rt 
simler ve FOX JURNAL halihazır dUnya havadisleri. 

-- Bugtln herkes -1111111( /ı~ 

EH 
Tiyatro Ve Sinema llEL Sinemasına DAR0ı.BEDA YI TEMSiL~ 

1 gidip MURNAU' DUO ıahe- C...a motloa lst• mo 
seri olup son derece mUhey· saat 1s,so da 

yiç ve mllesslr ve temaıagera- Bu aktım ~~ ~ ~ 
•aat 21/30 da 

nın baıtan sonuna kadar bil- umunu 

ynk blr heyecan ve allka ile K A T f L I 
takip ettikleri 

4 s E y 1 A n :.::v:~:~ 1 1111 
H Terceıve edenı 1 'il 1 filmini görmelidir. Cemal Rlfat B. 11111 

lliveten: FOx JURNAL ha
lihazır dllnya havadisleri ALKAZAR - Garbm ga1ıplan 

ALEMDAR - .Afk Vat.l 
A S R 1 - Bal Aya 
ARTiSTiK - Rakibe 

nümüxdeki pazarte1i akşamı ETUV AL - Hollvut rntlal 

ELHAMRA S• ELHAMRA - Arlcı:ıt:lyea 
ınsması EKLER - Yunan tiyatro truP" 

MADY CHRISTIAN ve JE- FRANSIZ - Klvell trupu 
Gl.ORY A - Son Ninni j 

AN ANGELO yu IUks musi-

1 
HiLAL - <BCflktıat) şarıoouıı J 

ki ı:evk ve •etaret filmi olan HA L E - (Oııklldar) Kanlı •• 
., KEMAL B. - Kıımet 

HIBALIÇA ASHI 
ta A J 1 K - Dell ,ıırkıcı 
N E L E K - DISrt teytaıt 
:.ıtu.ET T. - Nqit B. 

tir. Havaiyatla MiLLi - Seracrı Krıı.l 
( Mon coeur incognito ) o p E R A A k · iştigal etmez:, - ' ıateylnce ,1 

tamamen Fransızca sözlü ve SÜREYYA - (Kadıkliy) Mavi "' 
herkesle çabuk ŞIK - Dünyadan uuk 

şarkıla muazzam operet te 
ahbap olmaz, takdim edecektir. K J •k N ı· •110 

aha ziyade ıa- a ecı e sti J 
kin ve sessizdir. Riya ve ta- Galatasarayda Bu ~ - ~ 
basbus yapamaz, şarlatanlığı Akşamki Konser Kasaba Cennete Betı 
beceremez. Fiil ve hareketle- Amma Faaliyet Laı1 
rinde intizam ve doğruluk Bugtin saat yirmi bir bu- ~ 
vardır. Para biriktirmesini bilir. çukta, Galatasaray konferans Kalecik, ( Hususi ) - ~ 

.. salonunda mektebin eski ta- h Ik ü r fı if otofrafı dercedllmlyecektlr) zamızın a 1 m nevvc ' fil. 
Usküdarda Mehmet En- lebesinden ve Pariste ikmali nUfusu azdır. Tutulan istıı I 

oer Beg: Ciddi ve vakurdur. tahsil edip gelen Ankara Mu- neticesi burada l 2 kahvel~ 
Daha ziyade kendi aleminde- siki muallim mektebi keman 2 çayhane, 13 cami, 3 ıll .J 
<lir, herkesle çabuk dostolmaz, muallimi Cezmi Rıfkı B. tara- ve 3 de kapanmış tekke ~ 
laübali değildir. Rüfekası bak- fından bir konser ve-ilecektir. cut olduğunu gösteriyor. ,,1 
kında samimiyet ve vefakarlık Konser iki kısımdır. Belediyeden faaliyet, ef/ ~ 
gösterir. MenfeatJerjni ihmal nt' 
etmez, gürültü, nümayiş, alayiş Mozar, Hende), Liilo ve tan da biraz insaf gar. 

ı t 1 kt h 1 C:openin çok kıymetli eser- Kalecigıw · cennet yapabiliı1$-ve şar a an ı an oş anmaz, " ·/4 
riya ve tabasbus yapamaz. lcri çalmacakbr. Atı 

MEŞHUR RUS EDiBi LEOfiTOLESTOY'UN LA.YEMUT ROM~l 
İV AN MOSJOKIN in muazzam ve 111uhteşem temsili 

1 H A C U -:~g-·-·t 1 

Bu pazar gününden iti
baren her lki sinemada 

birden 

. A . ,... 
LAL Sinemasında 
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Kari Gtiz• 
Gördüklerimiz 

Hünkir Korkuyordu: Şu Anda Ha- Bir Köy 
Müşahedesi yalin Nikihlısı Meydana Çıkarsa? .. 

Dun Nıanyasan Hamamlı kö
yüne gittim, temas ettiğim 
köylüleri sıçan istilbından pek 
çok endişede gürdilm. 

Hakkı Malıfıutlur 

- Fakat, buna aebep ne.. 
Hiç sormuyor musunuz? .. 

- A.. Hiç sormaz olur mu
yum aslanım. Kaç defalar sor
dum. Bana birşeycikler söyle· 
medi. Belki benden aıkılmışbr 
diye akranı olan öteki kızlarla 
da ağzını arattım. (Bilmiyon•m. 
içimde bir fenalık var. ) de
yip duruyormuş ... 

Sultan Hamit, endişa ile 

ayakta gezinirken, Neş'edil 
kalfa, hem padipha yaranmak, 
hem de bu gibi ~lcrde üstat 
ol 'uğunu anlatmak iatedi: 

- Malumu fahanenizdir, as
lanım. Kul kısmı biraı: acayip 
olur. Nekadar nan ve nime
te gark olsa yine efendisinden 
hstka türlü iltifatlar bekler. 
Eh, hakkı da yok değiJ, geııç 
kız.. Güzel kız.. Y aaradana 
kurban olayım, bir vücudu 
var, sanki balmumundan dö
külmüş bir bebek.. Böyle bir , 
.ıcız •.. 

Ne 'edil kalfanın a3ı:ii, ağ
zında kaldı. Hünkar, birden
bire arkasını çevirerek sözünü 
kesti: 

. :-- Pek ili kalfa.. gidebi
lırsm ?... dedi. Madrabaz bir 
celep gibi canlı et simsarlığına 
alıtnılf olan ihtiyar ve tecrü
bedide kalfanın son sözleri, 
Sultan Hamidin camnı ıukmıfb. 
Hayalin, sihir ve füsun saçan 
güzelliğini sanki kendisi gör· 
mUyor mu? Her görüşte 
onun kirpiklerinin gölgesi al: 

Gtınd~ kalbi titremiyor mu idi? 
ittikçe; daha ılık, daha tef

f af, drıha pembe bir güzellik 
istihalesi geçiren Hayal, tam 
kıvamına gelen olgun bir mey-
''adan baıka birşey değildi. 
Fak at, yenilmesi memnu olan 
bir meyva ... 

Sultan Hamidin nafiz ve 
kalp aşina gözleri, gençliğinin 
ve güzelliğinin en haşmetli bir 
devrini yqıyan Hayalin, artık 

yavaf yavq aolduğunu göril
yordu. Bu, nekadar acı, ne 
kadar ısbrap verici idi. Biitün 
varlıkların, bütün güzelliklerin 
tasarruf ve temellUk hakkını 
(mlntarafilllb) kendisine mev'ut 
telakki eden ( ~hİDfahı ci
han ) ın ; yedirdıği, içirdiği, 
ipek ve elmaslara garkettiği 
böyle güzel bir (memJOke) sin-
den hakkı mlilukineslni ala
maması nekadar fecidl! 

Hayalin ecnebi bir devletin 
tebeasmdan olması ve sonra 
dünyanın en kudretli bır hak-
kile ona merbut ve malik bir 
adamın ortada bulunması on
ları birbirinden ayıran bir 
kuvvetti. 

Şu anda kocası meydana 
çılap ~: 

- Karımı bana veriniz ... 

Derse, buna ne cevap ve
recekti ve: 

-34- Yazan: Ziya Şakir 

Abdülhamiclin malg•tinfl 1ne1111U' mı%raklı siloari 
alagının iilnera w mbltleri 

d?daklarına kadar temas ettir- I rilip geçlr:ilmemesinde mllte
dıkten ~onra, o nefJs tarabı reddit idi. Esasen Hayalin 
aşkta~ bır yudum olsun içme- hastalığı hUnkirca malüm 
mek, ıçememek, hlinkAr ın kal- 'd' P-"- k . l' h'sl' b · · h ı ı. e& ço ıç ı ve 1 1 
di:ııen'lırsk ve. !~tidhanın kdeskin olaı::- Hayalin hastalığına kar-

Y e emırıp unıyor u. dd .1 • * ·~ . ma t ı a~çlarm hıçbir te-
Son zamanlarda Hayalin dü- ıın olmıyacagına Sultan Ha

f Üncesi biraz daha artmışb. mit çok kanidi. 
Her akşam bahçeye çıkmasına (Arkası var) 

müsaade ~den hün~A!, Neş'edil G R 1 CAMIZ __:_= 
kalfanın ıhı.ar eltiğı teaadnf-
lerle onu göıilyor ve her g6- Bir dert ve flliycU olan, umum 
-ıı t • • b" d lçlo f~dab ftklr n aealnl lfl!tlrmok 
""uş e rengınm ıraı: aha sol· ıatfyea ntaad .. için "SON POSTA, 
duğunu farkediyordu. Bu sol- ıUtunları açıktır Te dalmıı •çık ka~ 
gunluk ta Hayale daha bqka lacaktu. Fakat b1I yazılann mua~ 
bir gftzellik veriyordu.(Sertabibi blr bacml ~cmeat lhımdır. B5)'1e 
b ti b • ) olmaua, hem ya1:sıun derci ıeclldr 

azre fC nyari müıür Sait bun batk• bir dertlinin denime ' 
paşaya hOnkirin pek büyük •ermek mBmldhı elmas. Bu nokt:;; 
itimadı olmakla beraber gene dikkat edllme1lnl karilerlmiı:den rka 
Hayalin bir muayenede~ geçi- ,_,ederl_ .. _________ -.J 

Sonra beline kadar çamur 

' 

içinde, ekmeği oJmıyan köylü 
ile binlerle Jirası olandan da 
ayni yol parası alınıyor, bu 
doğru değildir. 

li~ka bir nokta: Biri bir 
pusla gösterdi, köy kanununa 
göre muhtar 386 kuruş yol 
parası salgını istiyor, köyde 
yol yapılmış, köy sandığından 
ustalara para verilmiş, fakat 
müdür olmaz demiş, köy ka
nununun yanlış tatbikabndan 
heıl olan netice "vur abahya 

" oluyor. 

Ojğer bir nokta: Bazı kim
seler birleşmişler, Göl metru
ke~i olan 380 döoilm araziyi 
muhtacine diyerek kendi uhte
lerine geçirmişler, borçlanma 
kanununa g6re işlerini gör
müşler. Bu nasıl iştir? 

Bandırma, daval'ekUI Çırpanlı 
Hüseyin 

Bir Binanın Tehlikesi 
26 • 12 • 930 Cuma gtınQ 

Fener • Galatasaray maçını 
seyretmek üzere Taksim ıtadı
na gittim ve aat taraftaki 
Fenerlilerin oturduğu tribüne 
oturdam. Maçlara intiı:ar et
mekte iken yukardan bOytık 
bir taş ve bir de kikmit 
lSnllfne düttii. Neye uğradığımı 

-~Ç~~~k~~B~"l~~~.~d~~~~~~~~~~~~ b~cyenky~mden hrla~m. 
ocu ı mecesın e Kazanan K ·ı J 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~u~ı:e:r~~J ~~b~bw,b~de~g~~ 
A r ı V e K e ı e b e k yün: çnrnk bir binanın nstnne 

m lhi bir kalabalık toplanmış. 

bilmecesini H-;t~denlerin Hediyeleri 
Zeyrek berb.er Bahri Efendi 1 Bey kerinıeıi Nimet, Sivas 

oğlu Mustafa bır dolma kurşun lisesi 467 Ihsan M rt D _ 
kı 'K y uaza, e 

a emı, aşımpaşa akup ağa nizli orta mektc 226 M . 
sokağında 4 MeJiba. bir ıişe uzeı:, Biga, nur! idıuesin;e 
losyon, Galatasaray lısesi 12491 Mustafa Cihat s· F ·-
N · b' l K , ıvas, . evzı 
evıt. ır ögat, atırcıoğlu paşa mektebi 441 Handan 

han BılAI zade Mustafa Beyden Murtaza Altı 'lk k 
Ihsan bir kutu şeker, İstanbul Hasan Ali Şnovkıa 

1
1 

1me tep 
. . ' ar ş a, stasyon 

muhtelıt orta mektebı 149 fen memuru Nafiz B k · 
Celalettin bir kutu çukulata, mesi TilrkAn Hanım v:Y Bej~; 
Aksarayda, Nalıne1 aokak 15 birer albüm kazanmışlardı:. 
Ayşe Celidct bir ipek mendil, Birer Takım Harita 
Vefa A:r:ap askeri sokağı ~ K 
Kadri Perihan bir fişe Joıyon, azananlar 
Sen Mişel mektebi 1 numllJ'alı Yozgat Gazipaşa mektebi 
Şakir bir kutu boyalı kalem, Meserret Türk, Sivas lises; 101 
Samsun Lort Mustafa mahdum- Edip Rıza, Zonguldak, vezne
ları bir roman, Uleli Bhaşayiş dar Rıza B. mahtumu Sual, 
mahallesi 16 Muzaffer bir İımir Y emiı çarşısı 3 ı Zeki 
fotoğraf ve kağıt Hanım ve ŞükrU, Mudanya kahveci Mus-
Beyler kazanmışlardır. tafa, Ç~rum ortaınektep Meh-

• met Emın, Aydın krusap Mustafa 
Bırer Roman Kazananlar Ef. mahtumu Mehmet, Konya 

Ankara, Gazi ilk mektebi aile fotoğrafanesinde Lütfll, 
54 numarah Şinasi, Manisa, İzmir Karşıyaka Nihit, Aydın 
zabıtai belediye memuru Hti- müvezzi SalAhattin H. ve B. ler 
seyin, Danca levazım mUdOrO harita kazanmıılardır. 
Naci Beyin kerimesi Melahat, Bir ipekli Mendil 
Ankara ziraat bankaamda Naci 
Bey oğlu Necdet, Ankara kız Kazananlar 
lisesinde 87 idil, Ankara, Urfa, Üçüncü alay nalbant 
Avukat Hüseyin Fehmi Bey başı Akif Efendi kerimesi Na-
kerimesi Rezan, Ankara la- ime, Salihli avukat Hayri B. 
met Pı. mektebinde 258 Zeki, kııı Muauez, Çanakkale, orta 

Ertesi gün tehlikeye nazan 
dikkan cclbetmek için Taksim 
belediye memurluğuna vazi
yeti biJdirdim. Netice verme
di. Y ann bir kaza oluna bu
nun mes'uUeri kimler olabile
ceğine şimdiden nazan dikka
b celbederim. 

Sporcu Sabit 

Bir Borç Meselesi 
. Borç için hapis cezasının 
ıade edileceği pyidir. Mera· 
kıını mucip olan birşey vardır: 
Bendeniz Bahriye aakeriyim. 
Terhisime bir sene kaldı. Bu 
kanun ben asker iken kabul 
edilecek olursa, ben de terhis 
edildiğim zaman ciheti adli
yeye mi verileceğim? Alacaklı 
denden dava elti. Ortada 
senet olmzıdığı halde ben bor
cuınu itiraf ettim. Mahkeme 
terhis olup bir işe ıririnclye 
kadar taksit vermiye müsait 
olmadığıma karar vererek 
ancak terhis olduktan sonra 
kazandığım paranın derecesine 
göre ayda bir taksit verebile
ceğimi 16yliyerck dayayı karar 
altına aldı. Ancak kanun ka
bul edilirse bu mesele nasıl 
halledilecektir? 

Y. Fehmi 

Sayfa 7 

B 1 K·A YE 
Bu Sütunda Her gün 

Muharriri : M. Sermet 

ÖLÜMÜM 
Tam ~kpm tistü idi. Şehir- 1 ~erin bir cetvelini bile yapmak 

den haylı uzaklarda olan eve l ıstemedim. Neye yarar; benim 
çok yorgun dönmllştüm. 'fü- de kimseden fazla utanacak 
kenmit bir kandil gibi takat- nem var? 
sizdim; çok takatsiz. Son saat- Asıl saadet böyle zahmet
lerin yaklaşbğı belli idi. içimde sızce ölmek. Buna çok mem
bilmediğim öyle büyük bir is- nunum. 
tirahat duygusu varda ki.. Ve Yerde oynıyan çocuğun, be
bu azim istirahat içinde erimek nim ölmekte olduğumdan hic 
ne tatlı 1 Arbk bu uzun süren h b · kt O · a erı yo u. , zaten anne-
ömrün maskaralığı nihayet ıini de böyle kaybetmişti. Fa-
buluyor. kat. o zaman bugünkü gibi 

Kapıyı en küçük oğlum aç- yedı yaşında değil, beş aylıktı. 
mıştı. Başka kimse yoktu. Ve o vakit gece idi. Kanunu-

- Oyuncaklannı al da o- aani ayı idi. Halbuki şimdi ben 
daya gel 1 dedim. tatlı bir sıcaklık içindeyim. 

O, timdi nesi vana yerlere Bir onun ısbrabmı diiJilndüm. 
ıermİf oynuyordu. Ağabeyinin Bu, beni azap içinde öldü
dü.ı:eltilmif karyolasının üstüne recek bir diişilnce. Onun hal
uzandım. Bqımın altında kut lini mahtere bıraktım. 
tüyü bir yaabk. Ne rahatl YOıümil duvardan tarafa 

Kızımın duvardaki resmine çevirdim. Annesi 6lürken, ba-
bakbm. O, lstanbulda. Onu flDI bizim tarafa çevirmişti . 
görmek ml\mktln değil. Öld :x. ü5 ümll oynayan çocu-

Ne tatlı aktam! j'Uma g6stermek istemiyordum. 
KDçnk oğluma laeyu n#r- V 1-- k ak .r- aıua onu uc lamak arzusu 

deyi ,&terdim. pek ılddetli. Fakat neye yarar? 
G6ztlme nAneıin son zi- ô k h ı gw pme asreti e almek daha 

yalan fula geliyordu. iyi. Zaten hepsi hasret değil 
- Şu tarahnı çeki dedim. mi idi ? 

Çekti. Şimdi daha rahattım. Hem bu gidiş başka bir 
Odanın qyası nekadar yerde, gea~ tesadJf edilecek 

basitti: Tıpkı bayat gibi. bir aynlığa da benziyordu. 
Alqam yıldızı parladığı za- Son arzum, bu çocuk oy-

man aon dakikalarımı yaşadı- narken, öbür kardeşlerinin 
ğımı hissettim. ÔICm tıpkı bir gelmesi idi. O zaman onlar, 
seyahate benziyordu. Bu vilcut· beni ölü bulacaklar, çocuğu 
ta geçirdiğim tllkenmez sene- öbür odaya götürecekler. -po kirasını dahi ö~iyemiy~rlar. 1 ya gitmiş olan Falih Rıfkı B. 
Bu m~nasebetle . hı~ h_adıseye efendiler niçin bu takrirler 
m~tt~lı old~m: Bır ?ftçı, ti.\tün- zerine aldılar ürüdüler· k -
lennı ecnebı bir tırkete satı- d . Y 1 0 a 
yormuı ve bunun için de tU- ar ~1 ~e~lektette efkan 
tünler muayene ediliyormuf. umu?1tyeyı .. hı.çe say~rak işi 
Sekıen balyanın (20) si iskarta, ' tahaıyata dokilp F ethı B hak-
7 si çllrftğe çıkarılmış. Sahibi kında türlü tlirlii isnadata 
itiraz etmiş, tntnn inhisannın kalkıştılar? 
e~peri çağırılm1', o ~aha az Bu iki meb'l!a Beyin şu tak-
bır kıymet tahmın etmıf. rirlere kaJ"fı hiddctlenm ı · 

Geçen ıene afyon 40 - 45 b ? e enne 
l' tti". 1 6 ·r . b" k acap ıe ep ne 
ıra e gın g ren ÇlltÇJ, l.rÇO Ramell Htaarı, Slyarı batı 
tarlalannı bu İfe tahsis etmifti. naalaaUut 3 num:ında 
Bu sene afyon 19 - 19,6 yani Si1at Şefkati 
maliyet fiab bile değil. Bu 
cihetten de ı:llrra zararb. Buu
lari kurtarmalıyız. 

Nebil Fazıl 

Takrir Vermek Tabii 
Bir Meb'usun Hakkıdır 

GOmilfhane meb 'usu F et.hi 
Beyefendi, Halk hrkasma men-
sup olmadıkları cihetle tesli· 
batı tahdit için giden heyet 
azasına yl\kıek masraf verildi
ğini ve l:ımir dahilinde kıtlık
tan bazı vatandaılanmızın ah
lat yemekte olduklarmı duy
mUf ve bunun halk beyni 1de 
mOhimce dedikodu,a ıebe
biyet ftl'diiini nazan dikkate 
al:nlfbr. 

He.." iki meıele hakkında 
mediıe birer sual takriri verme
si kanunun kendilerine bahşet
tiği bir hak dejiJ midir? Böyle 
oldujıı halde mukOr heyetler
den birine dahil olan meb'ua• 
lanmızclan Necmettin Sadık 
ve enelce ayni sur"tle hari-
dye ftldli refakau JC!c Rtaya-

Yeni Neırigat 

Vatan Bilgisi 
Filibede Tefeyyüz kUtüpanesi 

tarafından .. Vatan Bilgisi,, namı 
altında Buli'aıWtan Türk mek
teplerinin İptidai 3 ve 4 ilncti 

aın ıflannda okutturulmalc üzere 
bir eser neşredilmiştir. 

Bu eserin huıusiycti, Tefey
yüz kütüpanesi sahibi Tomas 
Efendinin kendi matbaasında 
kendi çocukları tarafından 
tertip ve tabedil miıir. Eser 
resimH olup Bulgaristana 
ait bilperi baYidir. 

lstanbul Ticaret Ve 
Sanayi Odası Mecmuası 

Klnunuevvel ntishaaı çık
mııbr. Ziraat kongresindfln, 
kartel ft tröıtlerden, debagat 
ve dericilikte kullanılan me
•attan, balıkçılılctan, pamuk!u 
men!Ucattan ve gilmriik l~..!"İ
feai ve aaireden bahseden bavi 
makaleler vardır. 

- Onu burada ne hakla 
tutuyorsunuz ?.. Derse buna da 
ne diycbilccc Ri\tün 
htirriyet lıaklarm.. 111 u ı. oıan 
bir kadım, para ile satın 
•lın~ bir esir ııfatilc sarayda 
tutmak, hangi mana ile tevil 
olunacak bir keyfiyetti? 

Edime - Karaağaç poıta mü· mektebi 312 Ziyaettin, Foça, 
dürü Mustafa Ef. Bey kerimesi birinci mektep 249 Is mail, Ma
N ezahet, Edirne Oımanlı ban- nisa Ça11ı bekçisi Şükrii ça
kasında Mestan kerimeli Mu- VUf, Menemen Halit B. keri· 
zaffer, Kırklareli Avukat Tahir mesl Seniye, Adapaur Orta 
Bey refikası Hidayet H. ve B. ler mektebi 280 Mehmet, Berga
birer roman kazanmışlardır. ma tüccardan Avram Korkidi 

SON POSTA: Yeni kanu· 
nun ne tekilde çıkacağı ve 
ne gibi hükümleri havi olacağı 
henUz tamamen malüm değil· 
dir. Bu sebeple timdiden 
kestirme bir cevap verilemez. 

-----

Nihayet. herkes gibi bir 
insandan batka bir,ey olmıyan 
bUnkArın da beşeri hisleri var
~~· Beteri hislerin en metinini 
ıle harekete getirecek kadar 

lııücaair bir gmellije malik 
. .a... Hayalin, pruı viNlini 

Birer Albüm Kazananlar Efendi vasıtuiJe Hayim, Na
&illi Marangoz Sabri Efendi 

Ankara, Hacı Bayram 19 
Cemile, Konya liseıi Halis 
Rüstem, Manisa, İımet Bey 
fabrikasında Niıui, E-ki
tehir, eaacı O.er Ladt 

mahtumu Emin, Konya Zafer 
lokantacısı Veli usta, Eskişehir 
Yüzbaşı Nuri B. kerimesi Su
zan H. ve Be} ler birer ipekli 
mendil ka..=-:.m.ıflardll'. 

Tire Çiftçisi 
Tiredt>n yazılıyor: Bu?" sı zilrra 

memleketidir. Halkın yilzde 
sekseni de tUtlincüd{jr. Fldcat 
bu sene bunların vaziyeti fe
nadır. Tohum tedariki de mllf
külleşmiıtir. Bittabi borç altı~ 
da kalmıJ}&rdır. Tütunlerin de-

Büyük Ve İyi Meyva İsterseniz 
Ağaçların111 bö«kkrin tahribabııdan kurtımnıı. Bunun 

için kı' rr.e.airninde ağaçlannıxı 

Kutusu 1 
Drogeri 

NIVOZIN 
F.., ı ,., dp z.amNı .......... lilıtr ~eç ile. J•pralııı• 

~ tlar lc&all•• :r*•-· 
Jir a d1r. 'c~in. det>Ct•\I Slrked~e Horııo:ıc•:r •n l ı:.ınında. 
santıral doriyandır Mvo•1 Eu • ' t:t. ş. 

• STAl'tit\JL 
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İSTANB·UL DEFTERDARLIGI İLANA Ti 
" 

Satılık kamyon ve otomobiller 
Bulunduğu yerler Nevileri Markaları Motör 

No. 
Kıymetleri 

Lira 
J_: .. r:ı;:apı nakliye kumandanlığı ıarajında Otomobil Fi at 4 130 428 

4 136 246 
4 102 069 
4 102 007 
4 120 878 
4 102 062 
o 

1500 

" " " ". ,, 
" n " 

" " " " ,, n " 
.,, 

" 
,, ,, " 

o n " " 
" ~' " " 
" il " .. 

Sıhhat ve muavenet MUdllrlüiU 
arar•Jıııda 

Defterdarlık binası aJt111da 

Vilayet jandarma kuma adanla• 
iunda 

Şişli karkolhanesi babçeaınde 
Sıhhat ve muavenet :a~~~~~!ıı 
Bahriye sevkiyat mGdOrlllfcO 

ıaraJında 

.. " " 
" " " 

~Vilayet Konağı Altında 
-Defterdarlık binası dahilinde 

" " " 

" 
,. 

" " 
" " 
" tt 

" " 
" 

Merseles 

" 
Ford 

Kamyon Daimler 
Otomobil Fiat 

" Merseles 
" Fiat 

Kamyon Bozing 
Otomobil Berliye 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Benz 
Daimler 
Mersele! 
Berliye 
Benz 
Fi at 

600 
120 
800 
800 
800 
ıso 
150 
350 

3000 
2500 
800 
80 
850 

250 

200 
400 

Tediye 
Şeraiti 

Bir aenede <& 
takaltle 

" 
" 
H 

" 
" 
" 
tt 

Müzayede 
Günleri 

1 Şubat 1931 pazar 

\ " 
" 
n 

" 
" .. , 
,, 

,, 4 şubat ., ç~rşamba 

" • 
" .. 
.. • 

H • 
Peşin ,, 

" " 
" " .. 5 fUDat " perıembe .. .. 
" • 
" • 4 

Rüsumat başmüdürlüğü garajında 
Üsküdar belediye dairesinde 

" 
Rizeı 

20 o 
800 

1000 

3000 
550 

" .. 
Kartal; Maltepe piyade mektebinde 

Harbiye mektebinde 

" 

" 

" 

Fi at 
Ford 
Poh 

250 
120 

.. 
.. 
" 

" .. 
" 

Yukarda mevkilerile şeraiti ve kıymetleri gösterilen kamyon ve otomobiller pazarlık suretile 
satılacaktır. Talip olanların tayin edilen günlerde saat 15 te Defterdarlıktaki sabş komisyonuna 
Müracaatları. (M. 419) 

MOBİLYAYA IHTIY ACI OT~f.NLARA 

Her keseye elverişli son sistem yatak 
odaları, salon takımları, salamanje, ve 
yazıhane tefrişab ile her nevi pencere 
perdeleri rekabet kabul etmez derecede 
ehven olup arzu edenlere tediyatta tes· 

bilat gösterilir. · 

Fincancılar Ahmet Fevzı· Asri Mobilya mag.ızuı No. 27 
Yoku~u Telefon lıtanbu 3 3437 

XURK DIŞ T ABIPLERI 
, CEMİ YEL INDEN 

sıhhıye Vekaleti celilesının ruhsatı 
reemiyeeini haiz olan BIOKS'un oke1-
jenlı di~ macunu ve hıfzıeıhha kava• 
1d1ne muvafık olarak 1mel edilen diş 
fır9r.le.rı cemlyetımızcede tavsiyede 
kabul edilmı~ olmakla ehal11 muhte
remen1n mezkür BIOKS macun ve fır9a•. 
ıarın lrullanmala.n tavsiye olunur. ' 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetierinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Prote•tolar misli örülmemi bir ıGratle ider .. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

LMANCA ôGRENME USULÜ 
Müellifleri ı 

HER M AN N SAN O ER · TA H S 1 N A B D i 
Alman liaanı mtltchasat1 ve lzm~ erkek llaeııl Almanca 

111ualllrai ınualliml 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kuım Fiab 250 Kr. 
istanbulda Hüsnü Tabiat matbaasından arayınız 

Doium ve kadın hastalıkları 

mütehassuıı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 
No. 10 Telefon İst. 2622 

HANIMLAR TERZIHAHESI - Bahçe 
ı.apı Raaım~aıa hanı 12 No -ı·.ı • 

lı~anbul 40<1. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLİMLE RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

1 
Muayenehane: Telefon lstanbul 2323 
lkametglhı : ,, ,, 2236 ... ................. ... 

J<!;~şa Yüzü ile kuş tüyü yastık 
fstanbul'da Çnkmaçılar'da kuş tüyp fabrikasında yüı.ile şUtc 12 liraya yüıcll 

yorgan 15 llraya yağlı boya yastık 5 liraya kuş tüyünün ldlosu 125 kuruştııa 
ba~lar. Kuş tüyüne mnhsus kumaş1ar çok ucuı satılır. Tel. lıt: 30ı7 

Türk Fabrikatör Ve Şir-

ketlerin l\lazarı Dikkatine! 

P ARfST~ ( TürH: idhalat ve ihracat 

müessesesi ) F ransada daha tanın

mamış Türk fabrika ve şirketlerin 

Ajanlığını kabul eder 

Adres : Kemal Bey s Bou' vard dem hallen• P ARiS 

•• İstanbul baytar 
düriyetinden: 

mu-

lktısat vekaleti namına ayrı ayn satın alınacak olan 1500 

kilo kreolin pcarson ile beher pastilde yarım gram sUb

IUmeyi havi yüz kilo süblüme pastilinin 15-1-931 tarihine mü· 

aadif perşembe günü saat 15 'te Defterdarlıkta komisyonu 

mahsusu dairesinde aleni münakasası icra edileceğinden talip 

olanların münakasa şa1namesini görmek ve a!mak Uzere İstan
bul. Baytar müdüriyetj e miiracaatlnrı ilan olunr. 

Emvali Metruke müdürlüğünden: 

Satılık Hane 
Bilyilkadada Meşrutiyet mahalJeıincle Kanarya ıokağında 

esl<i 2 yeni 5 numaralı ve birinci katı mermer taşlık bir .oda 

bir mutfak bir hala ve odunluk, ikinci kata bir sofa üzerinde 

iki oda bir hala, üçilncli kab bir sofa üzerinde üç oda ve 

bir sandık odası, dördüncü kata çata arası ve küçük bir 

sofayı havi bir bap hanenin bedeli sekiz taksitte ödemek 
üzere 4076 lira bedeli muhammen ile 13-1-931 tarihine müsa-

dif sah günü saat 14 te milzayedei aleniyesi mukarrerdir. 

Talip olanlarin %7,50 teminat makbuzlarHe lstanbul Emvali 
metruke satış komisyonuna müracaat ey!emeleri. 

1 

( VAPURLAR ] llu paur a şamı cznecUe 

ADIKZADE BİRADERLE o R ün A u m 
VAPURLARI Salonunda DARÜTTALIM'dt:o 

KARADENİZ MUNTAZAM MUALLİM FAHRİ BEYİ~ 
ve LÜKS POST ASI Talebesi hnmmlar tarafından 

Dumlu Punar KONSER 
Vapuru p günü 

11 K. Sani azar akşamı 
Sirkeci nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ordu, Girestm, Trab
zon,Surmene Rize ve Hopnya 
azimet ve avde\ edecektir. 

Tafsilat iç.in Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentahğma müracaat. 

Telefon İs. 2134 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köpril 
başında Beyotlu 2362. Şube 

•centeıl: Sirkeci'de Mühürdar 
zade hanı altında Tel. f.t. 7240 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu) vapuru 10 Ka

nunusani Cumartesi 17 de 
idare rıhtımından Gelibolu, 
Upseki, İmroz, Bozcaada'ya 
kalkacaktır. 

lzmir sürat postası 
(Ege) vapuru 11 kanunu

sani Pazar 14,30 da Galata 
Rıhtımından lzmire gidece!< 
ve Perşembe sabahı gele 
cektir. 

( s) 
Lambalarını 

Daima 
Tercih Ediniz 

Her perşembe akşamı ve cum• ıllnler 

DARÜTT ALIM VE HAFIZ 1 
BÜRHAN 

He ı-tlerl tcr~nnümıu olmııktaı1ır. -

Kolay tıraş olmak ve cildinizio 
a-üzelliiiui muhafaza etmek 

iıterseniz 

TiMSAH MARKA 

TIRAŞ BICAKLARINI 
t • 

(KROKODILl 
kullanınız 

Deposl": Çiçekpuar lstratl
adi Han No. 7 - 8 

KAPLANLI 

ff ÜRH RIAÖAZASI 
Beyoğlu istiklal caddesi 
Panaıga kilisesi bitişiğinde 

No. 22, Telden ı Boyoğlu 2918 

Mütenevvi kürk çeşitleri
miz Kürkçü hanından ve 
Beyoğlu mağazalarından ucuz 
olarak depo fiatına satılır. 

Bir tecrübe kafidir. 

Türkiye Umumi 

Helios Müessesab 
Galata • Hazaran Han 

PHILIPS RADYO 
~_hazlarının tecrübeleri ve tarifab meccanen YapılU'. 
,.._ Toptan ve Perakende Sabş 

Kartal · icra memurluğudaru 
Mehmet onba,mın Hatice Ye 

Zehra ve Müzeyyen Hanımlarlarla 
Fehmi Efendinin ıayıan ve mÜf• 
terekcn uhtei taaarruflannda olup 
iuılci fuyuu zımnında ublması 
ınukure.r kıutal knz;uınımn Kurt 
dom ut karyesinde kih bir bap 
hnne ıııaı:ı avlu ve aamanhğıtı !ki 
yüz lira kıymetinde olup açık 
arttırma ile 11-2-931 tarihine mü· 
aadif Çarfamba . fÜnÜ .. at OD 

beşte nhlacatından talip olan
ların ve faz.~ m~.,lümat almak ve 
f&rtnemeslni görmek isteyenlerin 
Kartal icra memurluğuna müra• 
caatlara ilin olunur. 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara '.:ad
desi hükumet konağı civa
rında eski İkdam Yurdu kar· 
şısında 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

ESKlşEHlR OKUYUCULARIMIZ" """ 
Bugilndea ltlbarea •enfaatlııld ctııtf' 
nOyorauıı; H rueteleilııl&lıı _.toı.' 
dllkklnınıu, dalrealze kadar muat...

blr ıekllde relmulnl tatlyoraannı Ho,_
ojlu tlcaretanealne mGracaat edüılz. _______ ____,, 
SON POSTA 
Y~vıat, Slyut, Handlı va Halk l'aset -IUr. ı l.tanbul, Nunıoaın2nl1• 

Şeref eob}ı 35 • J7 

Tdr?11: l5taabııl • 2i>3 
PO&~ btııauı 1.tanbul • 7CI 
:rclçaf: l.tanbıal SON POST-' 

ABONE FİATI 
TORK'!YE - ECNE!!-, 

\400 kr. l Sene ZJJO kt• 
7~ ,. 6 AJ 1400 ,, 
400 .. 3,, 80011 
150 " 1 il soo ,, 

Gelen evrak geri verllıneL 
IJ4nlardan meıullyet alınını. 

Mes'ul Müdür: Halit bahri 
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