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Fırka T eŞkilatı 

Muhakeme im. yi u a aa İntiharı Şahsın Uhtesinde 
Hn%.I mektepli kızlar nrasında Top 1 an m ıy a c al< 

ınrharıann faztaıaşbğı göze çar- ilk Celsede Zeki ile e e y ou··n De Kendı"nı· Öl- - ı 
E ek b• h ' ' e Hnlk Fırkası teşkilat ıt pıyor. ndişe verce ır ru Arkadaşlan Ve Şeyh . dün dört buçukta lı:mct paş 

haletine delalet eden bu hadiseler Saat altıyı yirmi geçe iki dürmek lstiyen Genç, riyasetinde toplanmış, İzmir ~ 
önünde dün rnsgeldiği:ı: kimse- Esat Dinlenecekler gardiyan mahküm Şileli Süley- Yine Bir Me.ktepli Kızdır Rasih Antalya Beyler dinlcnUııı· 
lerle hasbühnl ettik. Bu vakayi manın koltuğuna girmiş, onu İçtima gece saa t yirmi b 
önünde ne düşündüklerini sorduk, ( Bnş tarafı t inci sayfada ) sehpaya doğru ilerletiyorlardı. Fatihte beşinci sokakta otu- ğa kadar devam etmiştir. Y 
aldığımız cevapları kaydediyoruz: da toplamlacakbr. Bu topln~.ll 

Ali Rıza Bey ( Ticaret odası Ş d k d l . Artık vakit gelmiş, idam ran Naime Hanmmm kızı Çar- da Kayseri Ahmet, Kocaeli ~ 
im iye a ar e e geçen sı- hUkmil icra edilmek lizere b d orta mektep ta h 

deniz s.ubesi raportörü ) 1 hl dl · ı k d. tam n a - attin Beyler dinlenecektir. a ar a iyeye verı me te ır. bulunuyordu. Mahkümun göz- lebesinden Mürşide H. mek- Fırka nznaı arasında h5 
- Arasıra gençler arasında Bugün İstanbuldan lzmir leri bagv landı, üzerine de siyah cerey nn göre bundan .. onra cı 

b .. d. S tepten çıkarılmasından müte- 0 

intiharlar oLuası ta ıı ır. e- tarikile Menemene getirilenler bir gömlek gı"ydirildi.Gögv sünde )ayetlerdeki fırka adamlar 
b essir olarak dün tentürdiyot b t bcbi: Şu aralık buhran se e- arasında Aziz ve Hafız Nuh yazılı olan yaftadaki karar ütün işlerin başına geç.11i 

bile maddi ve manevi ihtiyaç- dı f d • l k d B k d bk içip ölmek istemiş, kurtarıl- mümkün ormıyacak ve mt1 

var r ve i a elen n ınmıştır. o un u. u arar a, ma u- bir belediye reisi aynı / 
ların tahnin edilmemesidir. Akhisar, J2 (Hususi) - mun babasmı feci bir surette mıştır. manda Ticaret odası ve •' 

- Bilhassa mektepliler ara- Şeyh Sadık ve müritleri hak· öldürmüş olmasından dolayı ı• d K yre cemiyeti reisi olamıyac:ı~ 
ınnda olmasına ne dersiniz? kı::ıda mahalli miistantikliğince hakkında ölüm cezasının tatbik am aran icabına göre nizamnamede 

1 · 1 ahL!k b"t · f edilecegıv • bildiriliyordu. sıöre tadilat yapılacaktır. 
- Genç kızların anne enn- rapı an t .ıu at ı mış ır. S 1 b" di h. Bir Katil Dün idama Yarın Davası .. 

den ve babalarından ayn Bunlar yarin Menemene göttı- Ü eymana ır yece5I Yann bqmubıırrlrl ve mu'o1 " 
bir halde )eyli mekteplerde rüleceklerdir. olup olmadığı aoruldu. Mahkum Oldu dtlıU tarafından malllmııtlanna ~ 

Mene en ı 2 ( H s si ) R . tr h l uat edilmek lizeTc çııhlt glist;,..ı 
Yaşamaları onlann sinirlerini m ' u u - engı sararmış, a om u Aşır P•t• ile doktor ı . ymııkıım ~ 

Kırkağaçta tutulan Salih oğlu gOOlerinde ümitsiz bir yeis o- Bundan iki ay kadar evvel n berber Ali Efendinin dnn l5t!,1J 
bozuyor. Hacı biraderlerle bülbül hoca 1 kunan mahküm bu ıuale şu Çemberlitaşta metresi Nadide- ikinci ceusınca istinabe ıurctile pr 

~ mukabelede bulundu·. · · d b Z f · -ı lerl a!ınmııtır. buraya getirilmişlerdir. Kaza- nın evm e ara acı a en o - Atlr p•fa, n. lıunıandana fkell 
Gü ... ;n H. (Sirkeci, ilk mek- k d Mahk d k d. · i .... larda başka mevkuf bulunma- MahkDm, i i gar iyam · " - eme e en ınıı düren ve arabacı Saffete de mtt valisine alt muelt-n"n evvele:" 

tep muallimlerinden) ortasında.. müdafaa edemedim. Benim bir emir zabiti tarafından kcıı ·" 

1 dığı bildiriliyor. 1 fldürmek kastile sil8h çek- dedikodu olarak haber verfld':I 
- Kadınlar bilhassa bayn - Şilede, bir ihtiras mese e· kabahatim yoktur. Ricam fU• melde maznun Hamal Battal uhklkat yaptınp bir netice elde 

Sı·ıa"" hlar Aranacak · d d ı d v ı da ba d • d ıı.ııı pcrest olurlar. Hayal hakikat- aın en o ayı ag yo un - dur ki Gazi Paşa, hayabmı dün agv ır ceza mahkemesince mc igi için resmiyete koyma ı~v t 
İzmir, 12 ( Hususi ) basını bekliyerek balta ile ita- bildiğinin bundan lbarat oldujunu 

le karşılaşınca erir ve bu genç çocuklarıma bağışlasın." idoma mahkum edilmiş, fakat aıuau üı:erlne aöylemlttlr ; 

lnzlnnn nsabında ezici ve yı- Silahların toplanması de\•am fasını ve vücudunu parçalayıp B ahk _ l • d Berber Ali Efendi kat't adaı:ııl'"' 
,... toprağa gömen Şileli Süleyman u, m fımun son ıoz en yaşı küç.Uk olduğun an cezası lGm:ıt beyan ctmltr doktor lhuo ~ 
kıcı tesirler yap:ır. etmkle beraber ayın on beşine Temyiz mahkemesinin nakzan idi. Dini merasim başladı. indirilmiş, yirmi dört sene ve ümitte lkf Hilmi Bey old~ 

G k b k . . kadar verilen mühletten sonra . Ad h d d b k d d l d•"rt dan, ıablt olarak kendlıl ıl ere u ve gere ·se sevgı gelen tasdik karan üzenne li eyetin yanın a g en 1n i asın an o ayı o aene ediliyorsa hadiseyi bllınediğlnl, f 
bağlarının kopması kızları in- aynca taharriyat yapılacakbr. bu sabah Beyazıt meydanı;ıda hoca efendi makuma şehadet zam ile 28 ıene ağır hapse dedikoduda tamı a-ecea ŞerııfcttJJı • 

k d F H d• • · k"l · ti konulmasına karar verilmiştir. .. allealnl tanıdığını aliylenıı,ur. ı.1 
tihnra sev e er. oça a ısesı ıpe çe l mış r. getirmesini söyledi. Süleyman, Dlj'u ,ahit mheul Tomamn b~ 

>i- F oçe hadisesinin muhnke- Sehpa, geceden meydandaki ilç defa kelimei şehadet ge- K K rulnıuına, muallim Necdet Rllftü "' 

V havuzun alt tarafına kurul- 0ffiŞU apJSJ de Edfmed.1 latlnabc auretile lfad,... 
Sabahat H. ( Dördilncü a- mesi de Divanı harpta göril- muştu. Saat beşe doğru polis tirdi. Sonra masanın üzerine alınmaıına karar vernınııtır. 

kıf ban) lecelttir. ve j:ındarma tertibat almıya çıkarıldı, mahut ilmek boynu- G j b j Devlet Bankası 
- Genç kızlar ve bilhassa Divanı harbin kararile iz- başladı. Etrafta büyük bir na takıldı ve ayaklan albndau ... Devlet Bankası hi11&eleri0* 

mektepli genç kıdar arasında mirde Hizmet gazetesinin bazı kalabalık göze çarpıyor ve bu masa alındı. A Ş h ıtmdiye kadar 11 milyonlu~' 
muhabirlerinin ifadeleri alan- arada bilhassa kadın kesafeti Bu rnavut e re tıımı,br. 

inlılıann çoğalması mühim bir Saat nlb buçukta doktor N l G. . ? lsti"kraz Tekıı·fi mi? 
meseledir. Bence, kız mektep- mıştır. Muallim Ahsen Beyin dikkati cclbediyordu. Bey cesedi muayene ettiği za- ası ırmış ' 
ı . d b 1• t d . üzerinde çıkıp ta Kublay be- Tam saat albda Ağır ceza man ı"dam hükmlln"- infaz Memlekete girmesi memnu Bir lavi;reli grupunun _-J 
enn e mtis et ve ame 1 e n- ye ait olan şiirin gazetede inli- azasından bir zat, mliddei ~ olan amavut tebaaaından Pavli, milyonlunluk bir istikraz tf' 

sata ehemmiyet vermeli ve tişar edip etmedig· i ıorulmuş- umumf muavını Cemil edilmiş olduğu anlqılmıfb. b k • b J lifi haber veriliyor. 
mektebi genç kızlar içı"n daha tur. hapisane doktoru Zati Beylerle Ceset saat ona kadar hal- u arar• rapen Cf ay evve ze1~~1 8. Gitti. 

latanbula gelmiş, Ruvayal ote- Ka . ..J 
cazip, daha sevimli bir bale Saffet Hoc..ı Çıldırdı Mı? bir hoca Efendi idam meyda- ka teşhir edildi ve aonra aeh· linde oturmu

41
, sonra Roman- Daytnler nkllı ZekiJ Bey, ', 

aeti·rmelı"dır· . Mektep talebeleri nına gelmış" lerdi. pa kaldırıldı. Y trml' ParlH rihnlftlr. Zcıkll B•f ı 
il) Menemen, 12 ( Hususi ) - yaya ıitm~. aıl&k me.aeıeıer1 hal ıçtn ıttt~ 
ıinirlerile değil, kafalarile dil- Divanı harp binasına ya- mandanı fer"ık Alı" Hı·kmet Hadiseyi haber alan polil h11&uata hllkftmetln muayyen pr "I. 

· -'·· l d k tarda fes bulunduihı söyleni- rlnln nazan dikkate alınac•fını ••, ,ünmıye ~ma ı ır. bancı biç kimse girememe - - raüfettiıleri, memnuiyete rağ-- terilen hthnll niyetin kartılığ11ı1 ·"" 

)#.. tedir. Mahkemeye avukat kabul yor. Paşa. men bu adaman memlekete uraftan da artireceğlııl Gmlt .Al" 

G l d 1 1 d P İkinci kısım: Manisa: Kuman- k d alSylcmt~tlr. 
Mimar Samih B. ( üze edilip e i miyeccği e meç· F ahrettin aşanın nasıl pdijini araştırma . ta ır- istifaya Davet Edile' 

San'atlar birliği mimari fUbesi buldur. danı Ali Muzaffer Paşa. lar. 
azasından ) Menemenli Saffet hocanın Beyanatı Üçüncü kısım: Menemen: ku- Bir Müderris 4' 

cinnet getirdiği şayidir. DUn mahallli memuriyetine mandam miralay Ihsan Bey. Vak' alar Fen Fakillteııl mecliıi, MG J 
t - Biz içtimai bir intikal M. Hova12 nalayık sözler ı8y/l.11r.. 
ı d r_ı_: b b Eskişehir,l2(Hususi)-Evlerl gt"den idarei ürfiye mmtakui Fahrettin Pş. Askeri Şüraca ft.1 •••t irinde il L---'ık devresin eyiz. ~ ir ayat- "'-"9 ...... ,--- wnıu Hayvanat müderrisi muavini ıJ. 

taharri edilen bazı hocaların k d Fah tt• Paş d t 1 t kr Anka tan yeni bir bayata geçiyoruz. uman anı re ın a, ave o unursa e ar ra• Ye 2 yankesicilik vak'uı ol- Nezihi Beyi üç gün :r.arftnda ... ıJ 
· B . d . h eml nezdinde şayanı dikkat mik- Divanı harp celselerinin lil- ya dönecektir. faya davet etmiştir. Aksi b"' 

u geçış evresı er m e- F h • p mUflur. muavinliktenKdcanlacaktır. 
ı. tt b h l l t B tal b ı· d iki" '--·- zumuna göre aleni, lüzumunda a rettin aşa 5 e e u ran ı o muş ur. u e eı n en genç AlZUJ Foça aymakanıı 
halin rubt birçok neticeleri intihan bizi düşUndilrmelidir. ise hafi ceryan edebilece- Menemen ve hnv31isi askcrt Prens Yakamatsu 
vardır. intiharlar bu buhrandan Bu kızlann intiharına aebep ğini, bu işin mahkemenin tak- kumandanı F ahrettin Pt. dOn Japon İmparatorunun bira- Meselesi f. 

b d ı · Ege vapurile ıehrimizden iz- Foça kaymakamına ıul b•t . ..:.ı Ueri eeliyor. ıunlar ola ilir. dirine ait ol uğunu söy emış, deri Prcna Yakamatau ile re- malda maZDun olanlann adedJ t-" \ *- 1 - Arzulannın tahakkuk Ankarada Gazi Hz. leri tara- mire gitmiştir. fıkuı •e maiyeti bu sabah bulmuftur. 

ı Mft~erref H. (Oskndar, Sultan etmediğini görmek. fmdan kabul edilerek Mene- Tutulan Hoca aaat onda Pire tarik.ile ıehri- Silah Kaçakçılığı~ 
ı k Ciheti aakcrJ7,7e aUmr. gibi ~ 

tepesi marn ıokak 9) ı - Derslerin ağırlığından men hadisesi hak ında izahat G ö n d e r i ı d i :ni.ze gelmiılerdir. Bu akşam, tcrtllp llmıından geçirilen kaçak ~ 
- intihar ecien ktzlar ben- ııkılmak, bundan dolayı mek· verdiğini beyan eylemişür. Evelki gün tutulan b-· bir cemile olarak Gazi Hz. nin lamı tahkikata l:iltmlftlr. Bu iflJI ~ 

t _ Ô ""- çakçılık Teılkalanm tedarik edflll 
ce ddidirler. ınsan hiç in ti· tebi sevmemek. rfi idare mm takası Oç Abdullah Ef. dün Ege vapu- tahıiı ettikleri hususi vagon- Rıu isminde biridir. ~ 
bar eder mi? 3 - Sinirli ve zayıf iradeli 1 kısma ayrılmıştır. nı ile Menemene · ae•kedil- larile Ankaraya hareket ede- Komı.7oncu Ham Edip, mtitcab'!'! P 

mU ve arkııdqlan bu lıte 'ıfY 
Yalmz kız muallim mektebi olmak. Birinci kısım: Balıkesir: · Ku- miştir. ceklerdir. ,eucke halindedir. 

e:==========================================================================================d 

.__s __ on __ R __ os_t_a_'n_ı_n __ R_e_s_im_l_i_Hı __ ik_a_Ay_e_s_i_: ________ ~ _________ R __ az_a_r __ O_l_a __ R_a __ san B. Ve Atinahla':._,,;. 

3: Hasım B. - Aferin... Şu 
kalem alınl 

.. 

. 
' 

tüfeği J 4~ Hasan B. - insan l ·anı yerine de I 
rekkep sarfediniz... işler böyle düzelir! 

• 



... ... ,.. 
.. ) .ı a ıu ıusan1 

f · Hergün 
intihar Eden 
Mektepli 
Kızlar 

M. ZEKERiYA 
Evvelki gün lstanbul Kız 

Muallim mektebi talebesinden 
on dokuz yaşında genç bir 
Hanım kendisini mektebin t 

merdivenlerine asarak intihar 
etti. 

Beş on gün evel, yine ayni 
mcketep talebesinden on yedi 
yaşlarında diğer bir genç kız, 
lüzumsuz bir sebepten dolyı 
kendisini evde iple asarak 
öldürdü. 

Bu iki kızı da gnçlikte 
intihara sevkeden sebep basit
tir: "Bu hayattan şimdiye kadar 
ne gördüler ki, şimden sonra 
yaşamaya lüzum görsünler."Bu, 
ıüphesiz ki, hakıki sebep değil
dir. Fakat onlann hayat flse
fesidir. Bu itibar ile mühimdir. .. 

Geçen sene yine kız talebe
lerden iki kişi böyle lüzumsuz 
seheblerle hayatlarına nihayet 
vermiş veya verdirmek istemiş
lerdi. Hahralanmızı biraz daha 
geriye götürürsek, her sene, 
aşağı yokarı, birkaç mektep
linin hayata küstüklerini ve 
ölü~ü tercih ettiklerini görürllz. .. 

Geçen sene, elime Kız 
Muallim mektebi talebesinden 
bazılarının not defterleri geç
mişti. 

Bir genç kızın not defteri 
deyince aklınıza ne gelir: 
Sevda, Neş'e, alay, hayata 
bağlılık filfın ... Hayır, Kız Mu
allim mektebi talebesinin not 
befterleri hayata küskün bet
bahtlann hahra defterlerine 
benziyor. O kadar mağmum, 
o kadar betbin, o kadar me
lankoli!.:, hayattan o kadar bez
gin görllnüyorlar kil.. Hemen 
her sayfada, geçen hafta in ti
har eden genç kızın annesine 
bıraktığı mektubundaki şu 

snbrlan okuyabilirsiniz: 

"Ha.yat, gaşamıga değer 
mi? Bu ağır yükü bizim 
zaif omuzlarımız kaldıra
bilir mi?,, 

• 
Hayab neşe, qk ve sev-

dadan ibaret bilmeleri lizımgc· 
len bu genç ruhlara bu 
bedbin ve bezgin havayı kim 
veriyor? Bu kızlar neden ha
yattan bu kadar çok ürkü
yorlar? 

lrumnlnr, muhitlerinin mah
lüklarıdırlar. Bizi muhitimiz 
ne yaparsa biz oyuz. Mektep
lerimizde, bilhassa Kız Muallim 
mektebinde çocuklanmw ye
tiştiren muhit onlara neşe ve 
ıaadet yerine, bedbini ve me
lankoli telkin ediyor. 

Cocuklanmız neşesiz, cesa
retsiz, pısınk ve hayata küs
kün oluyorlar. içtimai muhitte 
onlann bu bedbinisini takviye 
ediyor. 

Mekteplerde bu bedbin ha
vayı yaratan şey terbiye siste
mimizin yanlışlığıd11. Mektep· 
Ierimizde hala papas mektep
lerinin matem ve nizam havası 
hakimdir. 

Mektep, hayattan uzak 
kalmıştır. Leyli çocuklar, bil
hassa kız mekteplerindeki 
leyli çocuklar, manastır bayab 
)'aşarlar. 

. Birbirlerini velyi eden inti
narlar bize mekteplerimizin 
terbiye ve disiplin sisteminde
ki hatayı gösteren bir ikaz 
·atife~!ni görmelidir. 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi • Dainıa Birinci Ol * ____ ...._ .. 

., . ' .. ' -: f 

' 

1 - Safta bulunanlar veya aafın arka
aında kalanlar mutavuıt insanlardır. Hun• 

2 - Herşeyi evveli başkasının tecrübe 
etmesini bekliyenler, daima nrk da kalmıya 

3 - f,te, hayatta, teşebbüste, hülnsa 
herşeyde birinci olmıya çalış. 

lardan yeni bir~ey beklenemez.. mabkumdurlnr. Yeni birşey yaratamaı.lar. 

•• •• • 
BUGUNUN TEL 

• 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri iş Başına Geçmişlerdir 

Reis· c ·· mhur Hz., • e 'ul Bir D v et yrı 

v • • e Olmak • • yr arak eısı z yeti 
Başına 

Ankara, 11 (Hususi)- Cüm· 
huriyet Halk fırkası teşkilat 

heyetinin iki günden beri yap

bğı toplanblar, millet ve mem

leketin istikbali noktai naza

nndan çok büyük bir ehem: 
miyet almaktadır. fırkanın, 

bugünkü ihtiyaçlara göre tesbit 
ve tevsi edilen yeni progra
mında, içtimalarda müzakere 

edilen mütalea ve müşnhede

lerin geniş bir yer tutacağı 

Feci Vak'a 
Bir Adam l{arısını 
Ustura İle İkiye Biçti 

Kula, (Hususi) - Kulanın 
Encekler köyünden Süleyman 
oğlu Mehmet ile karısı Hatice 
kavga etmişler, Hatice Muh
tarın evine kaçmış. 

İki üvey çocuğile evde ka
lan Mehmet muhtara gitmiş, 
karısının eveldönmesini istemiş, 
rica etmiş, fakat ret cevabı 
almış, mesele ihtiyar heyetine 
aksetmiş. Kadına nasihat et
mişler. Nihayet eve gönder-

m~ler. 
Kadının kendisine knrşı 

takındığı tavır ve hareketten 
muğber olan Mehmet karısını 
evin on be~ adım ilersine 
götürmilş, ustura ile boynun· 
dan ta ayaklarına kadar ikiye 
ayırmıştır. Sonra dudaklarını da 
kopanr, evine dönroüştilr. Kanla 
ıerir tutulmuştur. Arkada ka
lan iki çocuktan birini kaza 
doktoru yanına almışlar. Ôbn
rll ortadadır. 

Rıdvan 

Terkos Suyu 
Sıhhiye Tetkik Ediyor, 
Nihai Kararın Veril

mesi Yakındır 

Ankara, 12 ( Hususi ) 
Terkos şirketi hakkında Nafia 
müsteşarı ile görüştüm. De

di ki: 
- Terkos suyu Sıhhiye 

• eç ş 

anlaşılmaktadır. 

Muhlelif villigetlerde teş
kilata memur edilip te Arı
karaya avdet eden ve ora
lardaki müşahede ve tet
kiklerini kabİlle azasına 

akta r ar 
Son hnftrılarm en manalı 

hadisesi şudur ki Reisicümhur 
Gazi Mı,stafo Kemal Hazretleri 
gayri mes'ul bir devlet reisi 
olmak vaziyetinden ayrılmış 
ve iş başına geçmiş bulunmak
tadırlar. 

Gazi Hz. nin memle

tesbit edilmekte bzılzınan 
ıslahat poro jesi GaziM us
la/ a Kenıal Hz. nin tasvi
binearzolunacak, ve nıü
şarünileg Hz. nin tayin 
edecekleri istikametler-ısrarla gegan gegan nak

leden azanın fikirleri, top

lantıya riyaset eden Başvekil 
paşanın üzerinde derin bir 

ket dahilinde icra buyur- den, fikir ve miitalealar-

tesir hasıl etliği söylenmek
tedir. 

duğu ve devam edeceği-
1 
dan, talep •ve temenni

nr dün kaydettigimiz \ !erden istifade oluna
seyahatleri neticesinde caktır. 

ketin ruhiyatını da takviye el
miş oldu. Fakat bu münase
betle şunu da ilave .. etmeliyim 
ki cereyan eden bazı vukuat 
bunların bir Türkten sadır 

1 ları A İnada 
[hareketin hakikatte ilerlemeyi 
bir kat daha arlıracağınn işa
ret etti. 

n 1-*tsbilhal, böylece epey de
vam e'ti ve samimi intibalar 
içinde İzmi ·den ayrılındı. 

~ 
olduğunu knbul ettirecek mahi· d Şim i Piredeyiz. P.·7arda yette değild;r. 

şiddetli bir yağmur var. 
Bu mülahazaya kafile reisi y T .. k' ! l · 
k b ı lt" - nşa ur ıye ses erı mu n c e e ı. 

1 
a k k y _ 

. . yu a çı ıyor. agmur ve 
Ahmet Reşıt B. ,had~ır.atı~- çamur bizi 7craki yoln sürük

da şer olan bazı şeylerın uetı- ! lcdi. Atin::ı yo!unu tuttu!c. 
cede iyililderi ve hayırları 1 Atinndn gördiiğümüz i~tik
olduğnna kanaatini anlnttı. 1 bal çok samimi oldu. Yunnn 

Büyük inkıia?'arın itirnzdnn tal he cem:yeti re 'si Mösyö 
masun ka!aınad•ğnı kaydetti 1 Aleksiyadis Rumca bir hitabe 
ve gcrHeme gibi ~örünen son öyle..li. Bı•nu, Hers-k?is ismin-

ozan :ide ... 
Kız Kaçıran Adam 

Yakalandı 

Pozantı, (Hususi) - Ali ça
vuş o~lu Bnhriniu Yeni Anahn 
köyünden kaçırdığı kız mese
lesini bildirmiştim. Bahri geçen 
n kşam köy halkı uyuduktan 
sonra köye girmiş, kıza 

elbise tedarik ettikten sonra 
Keştepe köyüne gütürmüş. Kı
zın kardeşi Bilal de hadiseyi 
öğrenmiş, hemen köye gidip 
Bahriyi bulmuş, işe rıza göste
rir gibi yaparak kızkard~ini 
kaçıran bu adamı bir odaya 
hapsetmiş ve jnndarmayn haber 
göndermi~, yakalatmıştır. Bah-
ri yakalanırken Bilalin karde
şine tabanca çektiğinden ayrı· 

• • • 
ister inan, ister 

• 
l anma! l C!'l hakkmda takibat yapıln

cak):ır. Behçet 

1 İskan işleri Bitiyor t------------------=---------- Şehrimizdeki iskan işleri 

Türkiyedc bir gazete· sini dahi bilmediklerini 
cilik mektebi tesisi hak- kendilerinin itiraf ctmcle
kmdaki teşebbüs ciddi· ı·ini bekleriz. 
leşti. Biz alaylı gazetcciler-

Darülfünun, bu hususta den kurtul'lhm derken 
mütaleasmı bildirmek üzere bu defa bıı hususta alnyl: 
bir komisyon teşkil etmiş, bile olmıynn profesörlerin 
bu komisyon gazetecilik eline düşersek vay ha~ 
mektebinde okutulması ili- limize. 

V az gcçtı'k. Bı'z bu 
zım gelen dersleri tesbit 
edecekmiş. Komisyonun profesörlerden gazeteci· 

liği öğrenmektense, alaylı 
azaları da şunlarmış: 

gazeteci kalma)•ı tercih 
Mustafa Şekip, Zeki ederiz. Çünkü biz bu nıU· 

Velidi, Hamit Sadi ve derrislerden birşey öğren· 
Orhan Sa.detti~ B~yle:: miyeceğimize eminiz .. Şen 

Bu mUderrıslerın ılım- de ey kari bu gıdışle 
lerini inkar etmiyoruz. Fa- bizde gazetecilik mektebi 
kat gazeteciliğin Alfabe- ı olabileceğine: 

ister inan, ister illa11mal 

bitmek üzeredir. Yalnız on 
beş kadar evr k pürüzlü oldu
ğu için neticJnememiş ve IO 
kadar muhacire emlak ve arazi 
bı::lunmadığı için tefviz yapıla· 
mamı.ştır. 

deki gencin pürüzsüz Türltçe 
tercemesi tnkip etti. 

Genç Yunanlılar bizi ara
larında görmelerinden müte
vellit memnuniyetlerıni anla
tırken geçmişteki hadiseleri 
unutmak lüzumuna da işaret 
etmişlerdi. Ahmet Reşit Bey 
cevap verdi: Kalptan kalbe 
yol vardır, darbımeseli ile 
başlıyan hitabesini her iki 
millet için büyük istikballer 
temennisi ile bitirdi. VekAletince tetkik edilmek· 

tedir. Sıhhiye Vekliletinin ha
zırlıyacağı rapor üzerine Nafia 
Vekaletinde teşeklcül eden 1 
mllstakil komisyon son kara· ı 
nnı verecektir. L-------------------------------------------------..1 

Şurası şayanı kayıttır ki 
bizi karşılamıya gelen Darül
fünunlular arasında Ttirkçe 
bilmiyen pek az talebe vardı. 

Taha Ay 

Sözün Kısası 
-M ünderecaiımızın çok-

lugundan dercedileme
miştir. -
Afyon Meselesi 
Adliye Ve Zabıta Bu 
İşle Meşgul Olmakta 

Berdevam 
Bir mUddettenberi Cemiyeti 

Akvamın sayesinde afyon ka-
çakçılıfil meselesi meydana 
çıldı. lstanbulda bu madde 
Hamburg ve Marsilyaya naza• 
ran daha ucuzdur. Oralarda 
bu fiat 3 misli fark yapıyor. 
Türkiye istihsalatı dünya nfyon 
fotihsalatının yüzde onudur. 
Kaçak tutulan afyonlar ise 
bu miktardan çok fazladır. 
Şuhalde, bütün bu kaçakçılığı 
bize maletmekte bir mak5at 
vardır: Yani afyon istihsalatı-
mıza kontrol vaz'ı. 

Çine giden Cemiyeti Akvam 
azasından bir zatın bile ticaret 
maksadile morfin götürdüğü 
şayi olduğuna göre bu iş, 
haddizatında çok esrarengiz 
bir hal alıyor demektir. 

V c en akla yakın gelen şey, 
Türkiyede çalı~an birkaç mor

fin fabrikasını kapatmaktır. 
Bizim afyonlara göz diken 

Avrupa, kokain ve heroin 
denilen maddeleri dünya piya-
sasına acaba keyif için mi sa· 
tıyor? Adliye ve zabıta, bu işi 
körükliyen casuslan tesbitle 
meşgul olmakta berdevamdır. 

Alhn Kaçakçılığı 
Bir Rum Albn Kaçı

rırken Tutuldu 
Perşembe gUnü bir Rum 

tarafından Patris vapurile şeh
rimizden albn kaçırılacağı ha
ber alınmış ve polis beşinci 
şube memurları tarafından ya· 
pılan tnkibat neticesinde va
pura 200 İngiliz, fişek halinde 
300 Türk altunile 30 kadar 
beşibiryerde sokulduğu görü
lerek musadere edilmiştir. Ka
çakçı hakkında takibat yapıl· 
maktadır. 

Oluç Ali Reis 
Hatırab Başladı 

Bugün 
Bir zamanlar TDrk 
bahriyesinin şöhret ve 
şanını engin Okyanoı
lara kadar götüren Oluç 
Ali reis, meşhur kap
tanıderya Kılınç Ali 
paşanın ta kendisidir. 
Şimdiye kadar neşre
dilmiyen bu kıymetli 
Türk kahramanının ha
brahnı bugünden iti
baren net'relmiye bat
lıyoruı.. Bir zamanlar 
"Denizlerin Allahı., diye 
anılan bu kahramanın 
batıratmda devrinin en 
meşhur simalarını gö-
receksiniz : Donlcişot 

muhnrriri Servantes, 
zamanın mnruf deniz
cısı Andrea Dorya, 
Jaııetin Dorya vesaire •• 

Eserin l\1ehazleri 
Selanlki tarihi ( Sdftnlkli 

Muıs~nfn ) 
Dorya ve Bnrb.nroıı ( Dala 

Gravyer J 
Yabancı töhrctler [ Brnnton ] 
Loj•o [ Revelll ] 
Kftabillbahrlyc ( Piri rcl• J 
veaalre ... 

[ Dördüncü sayfada 
okuyunuz ] 



4 Sayfa SON PoSTA 
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1 _ç,za,:mışM_ıidi? 1 BU HAFTA SİNEMALARDA 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) .. 
deşi olmasına rafmen koca
ımdan ayrılmak istememiı, 
bundan iki ay evvel Hakkı B. 
karısını Eskişehire göndermiı. 
Arkasından da bir mektup 
gönderip haber almadan dön
memesini bildirmiş, bu arada 
da karısından şüphelerini açık
ça söylemiye başlamış, kansı
nın dostları tarafından takip 
edildiğini bile söylemekten ve 
&ldürülmekten korktuğundan 
bahsedermiş. 

Uzun boylu haber bekliyen 
kadın nihayet bir ay sonra 
kardeşi Emin beyle latanbula 
dönmüş. 

Ve hayat esmi gibi bir 
cehennem halinde devam et
mif. Kadın rece oturup dikit 
dikse: 

- Yatmamı bekliyorsun ki 
doıtJannı kabul edeıin! itabına 
uğrarmış. 

Nihayet kadının aabn tB
kenmiş, mahkemeye müracaat 
etmiş, sonra yine çocuklan 
yilzünden vazgeçmiş. 

Son kanlı vak' adan evvel 
yine böyle bir kavgadan ıonra 
Hakkı beyin teklifi ile kadın 
tekrar Eskişehire gitmiye ka
rar vermiı. Evvelki ailn saat 
tlç buçukta yolculuğa başla· 
mak için kadın eşyalarını on 
yaşındaki kızı Saniye ile istas
yona göndermiş ve kan koca 
çocuklarını alarak yola çıkmış
lar. Fakat giderken kadının 
aklına evde unuttuğu birşey 
relmiı. Dönmfişler, o ıeyi al
mış!er, lbrahimağa ç.t!ymndan 
lıtasyona giderken Hakkı Ef. 
karşıdan gelen iki adamı glSs
termlş: 

- İşte dostların 1 demiş. 
O zamana kadar 1&breden 

kadın artık iıyan etmiş. Ağzı· 
na geleni söylemiş. Hakkı Ef. 
de tabancasını çekerek kar
nından yaralamış. Kadın yere 
düşmüş, ıillihının kabzaailo ka
dının başına vurmıya başlamıı. 
Az sonra da ağlamıya, bağır
mıya koyulmuş. Yine bu sırada 
tabanca kabzasile oilu lsmaill 
çenesinden yarakmış. Az ıon
ra etraftan -yetişenler kadP 
f akllltcye kaldırmıılar; hasta
nede ölmliştilr. 

Hakkı Ef. ise doğru kara
kola gitmiş, karısını eski kira• 
asının oğlu ile muhabbet eder 
rlSrdiliti için vurduğunu ıöyle
miştir. Halbuki tahkikat bu 
gencin aylardanberi İzmitte 
olduğunu göstermştir. Bu bed
baht ailenin çocuklarına timdi 
komıuları bakıyorlar. 

Geçen ki 
Müsabakamız 
Maskeli artistler için ter
tip ettiğimiz milsabaka 
cevaplarının yarı müddeti 
bitti. Gelecek Pazarte
siye kndar bir hafta 
daha var. Hemen cevap-

larınızı bildiriniz. 

Grellı Garbo "Sevmek Hakltı,. 
/ilminde .. 

Bu bfta Beyoğlu ıinemala
nnda mtıhim ve gtlzel filimleri 
vardır. Geçen hafta göıterilen 
fena 01erleri bu haftanın filim
leri telifi ediyor. 

Majikte ( Deli Şarkıcı ) hem 
mevzuu, hem prkılan itibarile 

ço beyenilen bir eserdir Melek 
sinemasında bu sene ilk defa 
Greta Garboyu göreceğiz. 

~lhamrada kıraliçe aıkı ismia· 
de bir Fransız opereti vardır. 

Glorya sinemasında da ( Ha
yalin sonu ) isminde bir Alman 
operet filmi vardır. 

Bu filimler hakkında ılze 
biraz fikir verelim : 

"M l k Bu sene g6steri
e e ,, len filimler içinde 

(Greta Garbo) yu ilk defa gö-

Tarihi Tefrika No. 7 Yazan: A. 

OLUÇ ALI REiS 
Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

- Başlangıç - 1 kapılan aç~rdık. Fakat, tipi 
Biçimsiz, berbat bir hava... okıdar b.o~ucu, rllı~ar oka· 

Kar, Uç günc!enberi hiç dur- d~r .mut.hışti k.i... Bır adım 
madan yağıyor; rilzgar sert hııe ılerlı,···medık. 
ve azgın bir kasırga halinde, Dön:. .;. 1-~ı gUn kar biraz 
ortalığı tipiye boğuyordu. Dı· hafifledi, tipi ve rü:r:gAr tid
pnya çıkmak imkansııdı. Ya- detini kaybeder gibi oldu. 
aımdaki ilç iL.!amımla hanın Hancıya tekrar ıeılendim, bey· 
içinde kapanıp k3lmıştık. At- girleri hazırlatbm. Tam çıkıp 

•ı1ta1NW .-. .... ıntl• "Kırall~ A,kı,, /lllmlntle Matlg Kri~an 
.. 

Glorga •lnemasınJ11 Al,,..n operetinden bir M1ıne 
rilyoruı. tevİfiyor. Beraber yqamak 

Greta Garbo, ıeçen 1ene lb:ere Cenup denizlerine kaçı· 
yapılan filimlerin kualiçeıidir. yorlar. Fakat birgtln ıan'atklr 
Topu iki ilç filim çevirmiıtir. kadını bırakıp ıan'atına döntl
Bu filim onlardan biridir. lamı yor. Kadın eYİne döndükten 
" Sevme hakkı "dır ve mevzuu 
ıudur: 

Arden Stuart isminde ytlk
ıek cemiyetlerde yaııyan bir 
kadın vardır. Glizeldir, zen-

gindir. Etrafında dolqan ıenç
ler çoktur. Fakat aadık bir 
aile kadınıdır. 

BirgUn muakkiplerinden kur
tulmak için bir mllzeye giriyor 
orada bir ıan'atklrla tanışıp 

bir kırbaç ıakladı. Arkasından 
hamn koca kapısı güm güm 
lStmiye baıladı ve yalvarır fibi 
bir ıea: 

- Açınız, çabuk açınız 1.. 
Ben hayret bile etmiye 

vakit bulamadan kapıyı vuran
lar canıız ve kuvvetaiz bir ıeıle 
yalvardılar: 

- Korsanlar gliyor... Açı· 
nızl Ttırk korsanları geliyor!.. 

Türk korsanları mı? 
Hancı bunu duyunca tuhaf· 

lqtı, titremiye, zangırdamıya 
başladı. Ne ileri, ne geri; bir 
adım atamıyordu. Şqırıp l<al-

ıonra eılc;iden kendiıini aeven
lerdan birile anlaşıyor ve ev-

leniyor. Tekrar beraber yqa· 
mak iıtiyorlar. Fakat kadının 
bir çocuğu vardır. 

Kocuı da iıten haberdar
dır. San'atkir aile yuvaıını 

yıkmamak için (Arden)i bırakıp 
kaçıyor. 

Bu filim bqtan bqa Gre
te Garbonun eseridir. Eşhas 

göılerle bana bakıyordu. 
Tehlikeyi kabul etmek, ka

pıları açmaktan başka çare 
yoktu. 

- Ne duruyorsun? diye 
bağırdım; aç kapıları!.. 

Hancı iri ıUrgülere uıldı 
ve kapılar artlarına dayandı, 
iki Zenci, bir de kadın kendi
lerini içeriye attılar. Atlar ve 
araba dışarda kalmışb. 

Kimdi bunlar? 
Ben bu suale zihnimde he

nll:r; bir cevap ararken iki siyah 
Zenci derhal kapılara dayan
dılar, sürgüleri ııkı sıkı yerleı-

1 

.. _ 

Or.ttı Carbo "StJ1Jmek Hakkı,, 
filminde •• 

udır. Fakat roller mühimdir. 
FlHm seslidir, ı&zln değildir. 

" Elh J Kıraliçe-amra n ua nin aşkı 

var. Bu bir Franıız operetidir. 
Oynıyanlar arasında Mady 
Krıitiyan, Marthe Sarbel, Jean 
Angelo vardır. Mevzuu tarihi 

bir fantezidir. Şarlolan ve oyun
ları güzeldir. 

u 
11 Hayalin 

Glorya,, da sonu ,, Bu 

filim bir Alman operetidir. Geçen 
ıene Almanyada yapılan filim
lerin iyilerinden biridir. Oynı
yan artistler içinde Lyan Hayt 
ve Willi First vardır. Filim 
mevzu itibarile barlarda ıan'at
kirlar arasında cereyan ettiği 
için birçok güzel teganni ve 

bakmadan içeriye saldırdılar. 
Bir dakika geçmeden masalısn, 
aandalyeleri, kanapeleri, hanın 
içinde ne varsa hepsini kapının 
ardına yığmışlardı. 

Ben gözlerimi kadına dik
mişfün. Başını sarı bir kukule
tenin içine aaklamııtı. YUıünti 
göremiyordum. Fakat elbisenin 
dışında beliren vücut hatların· 
dan anlamıştım ki bu kadın 
genç ve gilzeldi. Bitkin ve hal· 
ıiz, masalardan birine çöktü. 
Zenciler kapının ardını iyice 
doldurduktan ıonra kılıçlarını 
çekip kadının lSnl\ne geldiler 

l ve hürmetle eğildiler: 
- Mer.ak etmevinia. efea· 

Son Posta'nın 
Piyankosu 

(Baş tarahlincl sayfad:ı) 
M«XMI 

100 Karie 
Beşer lira olarak tak· 

Jim edilecektir. 
Karilerimiz bu hediye· 

leri bizden namlaı ırı 
yazılı bir bono halinde 
alacaklar ve bu bonoları 
yalnız İstanbulun şu ve~J 
bu ticaretanesinde degıl, 
fak at bilaistisna mernle· 
ketimizin her kısmınıtı 
her mağaza veya mües· 
sesesinde nakit olarak 
kullanacaklar, isterlerse 
nakte de tebdil edebile
ceklerdir. 

SON POSTA hediye· 
lerini takdim edeceği t~· 
lili karilerini seçmek içııı 
yanndan itibaren bir ku· 
pon neşredecektir. Bu 
kuponl&nn adedi otuı 
tane olacaktır. 
Kur'amız kuponların bit•' 

mından beş gün sonra not~' 
huzurile çekilecek ve hedı• 
yelerimiz de kur'anın çekil: 
diği günün ferdasında, yaol 
bayramdan üç ıün evvel tak• 
dim edilecektir. 

Kur'amıza Taşra 
Karilerimiz De iştira~ 

Edebilirler 
SON POSTA'nın kurası •°' 

kuponun nctrlnden altı gün ıont• 
çekilecektir. Bu mUddet gnzcteıı1' 
ta7raya gftmeal, son kupoıııJll 
keılllp lıtanbula aöndcrllmesl '~ 
bittabi klfl değildir. SON post" 
bu mahzurun llnline srcçnıck .. 
taıra karllcrlnln de lıtanbul kari
leri srlbl kur'aya lttlraklerinl teıııı
•tmelc için blr çare bulmuttur; ' 
çarcı de tudur: 

1 Tatr• karllerlmlzden (30) yerili, 
(25) kupon lstlyecet!ı: ve bu ıuret 
kendilerine kuponlarını latanb\I' 

f5ndcrebllmelerl için beş yerili 
1 g{ln milddet bırakmış olaca 

Şüp1ıc yok ki bu müddet, grı.c t 
nln taşraya gltmeıılne ve ku~ 
lann lıtanbulıı iade cdilmcslll 
klfidlr. 

KUPONLARI MIZ 
YARIN BAŞLIY ACA1'

1 Şubatın 4 üncü stJ 
günü bitecek, kur' amr 
( Rımıııanuı 27 sine teaadaf ccl 

şubatın 7 6 ıncı pazarle 
günü çekilecek ve mük/J 
/atları da ertesi gün teVt 

edilecektir. 

musiki parçaları vardır. ti 
"D ı· ·~ k Bu se e z yar ıcı,, ninen 

yaffakiyctli ve hatta şah~ 
denilebilecek filmi Majik s~ 
maıının bu hafta oyna ' 
.. Deli Şarkıcı " filmidir. .1 
filimde ıeyirciler başlanglf 
uzun müddet gülüyorlar. 

Amerikada en yüksek 
yatro ve kulilp hayatla~ 
yılbaşı eğlencelerini göriiJ_j 
lar. Sonra dört yaşındaki ~ 
ninin acıklı hayab başlıJj 
Sonni babasından ayrıl~ 
annesi tarafından sevdiği J 
gence kaçırılıyor. Hastanı! 
annesinin ve babasının gö 
&nünde ölüyor. JI 

Filim baştan· başa bu ;t'. 
çük, fakat mahir san' at~ 
etrafında d8nilyor. Bu ktıç 
artist okndar muvaffaki1e 
rolünü yapıyor ki, seyir'ıl 
ağlamaktan kendilerini 
nedemiyorlar. 

Fazla olarak bu fi}İrt' 
Alyolson vardır. Onun 
kılarım elbette hala unut 
mışsınızdır. 

dim; buraya girmiye ceS 
edemezler t 

1 Kadın hiç ses çıkarıtl 
Zencilerden biri daha heye 
bir sesle ilave elti: 1' 
-Şimdi imdat ta geJir. 

hazretlerine haber saJdır'I 
Emektar hancı bütün kor1'~ 
na rağmen alışkan bir ç~ 
likle ok gibi fırlamış, ) crı1 • 

ınfirine sıcak şarap getir~ 
GllmUş şarap kupasını 'I 
kadının önüne koyduktan . 
ra nazik bir eda ile sordııj, 

- Bir tehlike mi var 171~ 
Hancı geri geri çek 

renç kadın da yüzünil aÇ 

lerfl , 
au 

her 



13 Kanunusani 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Men1leketim Hakkında 
Düşüncelerim 

Memleketim hısklcmda baı:.ı temenni· 

inim vardır. Anedlyorum: 

l - Rusyadım hicret eden beyaz 

Jluılann hudut haricine çıkarılmalan 

hu halde llb.ımdır. 
2 - Rusyadan (921) ıeneılnden (931) 

••ne.ine kader bUyQk Türk mllletlnln 

himaye.ine iltica ederek zelen malt .. 

cllerln bir hak talep etıln1 etmcaln, 

hOhamctçe lıkln edilmeleri dotru olur 
kanaatindeyim. 

3 - 1"1 L1ln bir adama verilmemesi 

•ıaaının kabul edllmul, ıonra mUbadll· 

ine verllen em!Akln nlifuı .. aaı dlltO· 

•Ult"rek tcvıJ olunmııaı da memleketi• 

cümlel mrnafll lktlz:aaındandır. 
4 - On brt acne ve daha fnla 

ce:r.aya mahkQm olanların devlet demir• 

yollarında çalııtırılmıması. 

S - Köy!UnUn bir an ev..-el okutul· 
muı ve maarifin laammllmll lbımdır. 

6 - K6ylerde nlifuı kayıilannın bir

an evvel hal ve faalı. Hllll nllfualannı 

ıalılıyanlara da muayyen nlıbette de· 

mlryollarında çalı,ma ccıı:uı tertlbL 

Samıun - Slv81 hattı maiuaaında 

odacı Onyenln (Kartll) kllyUnden 

Kepez o~ullanndnn Yuıuf otlu 

Ali Çavuş 

Fuhuşla Mücadele 
Böyle Olmaz 

Evvelki akşam hava yağ· 
nıurlu olmadığından Çemberli· 
taştan Beyazıt cihetine doğru 
gitm.ekte idim. Yanan F eyziati 
Bsesı karşısında Sinan paşa 
medresesi vardır; onun önüne 
gelmiştim; buradn toplnnmış 
birtakım fena lcadmlarm ve 
onlarla meşgul olan pejmürde 1 
kıyafetli insanların terbiyenin ) 
bnricinde, çok haricinde söz-
lerine ve gelen geçen ahaliye 
''buyurun, size de yerimiz var-
d.ır ,, gibi dalın çirkin sözle
n ne şahit oldum. Bunları gör
dükten sonra fuhuşla müca
dele edildiğine ben de cidden 
kail oldum. 

Takalm Sıraaervller No 6 

A. B. 

Cevaplarımız 
Kırka§'a~tan tlklyet eden karllmlıı:e ı 

Knçak tOIUn içiyor diye •nhlsar memu• 
ru tarıafından fena muameleye \ltı"adı· 
Jını blldirdlfinlıı: fakir mHeleal lçha 
adliyeye mUracaal ediniz:. 

Karilerimize ., 
lıtcnllen cevapların çabuk 

vcrflebllmeal için SON POSTA 
ya mektup röndcren karilerin 
müracaatlarının taallGk ettitf 
meseleyi zarfın üzerine yaz
maları lizımdır. 

Meseli Hanımteyze, fotoğ· 
af, bilmece, knri tikiyeti, 
çok çocuklu, vesaire kayıtları 
istediğimiz kolaylıtı temin 
edecek işaretlerdir. Cu nokta
nın ihmal edilmemesi yine 
karllerimidn menfaati lktiza
aıdır. Tavaiyemizi:ı nızan dik
kate ahnmasıuı hassataa rica 
ederiz.. 

1----------' 
Tefrika No. 28 

SON POSTA 

Dünyanın En Garip Şekilde Cenaze 
Merasimi Yapılan Yeri Neresidir, 

Bilir Misiniz?. Belçika Kongosu 
-- -----

Sayfa 5 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Evlenmeden Bize Fikrimizi Sorun 

Nasıl Bir Kızla 
·Evlenmeliyim? 

Numaralannızı Gönderine ... ____ G_r_u_p_Ia_r ____ \ 

Kannızı seçmekte mliıkftlit 
tekiyor musunuz? Hayabnızın 
on mUbim karan evJenece
l'fniz kıı.ı seçmektir. Onun 
içindir ki her genç bu intihap
ta çok müşkülpesenttir. Birçok 
treddütler geçirir. Ve karar 
Termeden evvel tanıdık, tanı
madık birçok kimselerle istişa
reye lilzum görilr. 

Halbuki Amerikada ruhiyat 
mntebassıslan kadınla erkek 
aruında imtizaç noktasından 
bUJ müşterek hatlar tesbit 
etmişlerdir. Herkesin geçinip 
anlaşabileceği bir kız vardır. 
Fakat bu kız kimdir? Bunu 
bulmak için ab:e rehberlik 
edebiliriz. 

BiRiNCİ GRUP 
1 - Zengin olmayı Umtt ediyor 

musunuı? 

1 - İşinize alt kitaplar okur muıunuw? 
S - Arttırdığınız: parayı fnlalaşlırmak 

için daha ıert çalışma şeraitine ruı 
mıaınız:? 

4 - lşlnlıı:e erken gider mlslnlı.? 
5-Yaoınıı.a göre l<azancınııı: iyi midir? 
6 - lşlnlıdcn çıkarılmıyacağınız:a e• 

mln mi lnlı? 
7 - Evinbde be' acne için muayyen 

bir it plim y plınız mı? 

lKINCl GRUP 
1 - Bir kadının nasihat ve 

tavaiyeaine ehemmiyet verir 
misiniz ? 

2 - Bugünkü kadınların hal 
Ye vaı.iyetini dotru buluyor 
musunuz? 

3 - Bir kadın doktorun bir 
erkek doktor kadnr işinin 

olabileceğine kani misiniz ? 
ehli 

4 - Kadının sigara içmesin• 
cevaz verir misiniz ? 

5 - Erkekli kadınlı toplan
malardan hoşl ntr mısınız ? 

6 - Kadın d erkek gibi ar-
kadaşına ehemmiyet vermeli 
midir? 

7 - Evli bir erke~fo bek&r 
bir erkekten d ha mes'ut oldu· 
tuna knni mi iniz ? 

ÜÇÜNCÜ GRUP 
1 - Yalnıı )"aşama!ttan rahatsız: mı· 

aınız? 

Aşağıya beş grup sual ya
zıyoruz. Bu sualleri okuyarak 
yanlarına (evet) ve (hayır) ce
vabım ynzınız. Sonra birinci 
KJ"Uptan başlıyarak ltiakal dört 
evet cevabı verdiğiniz grupun 
numarnsını kaydediniz. Farze
delim ki bu, birinci gruptur. 
Şu halde ( 1) numarı:ısını kay
dediniz, sonra diğer grupların 
cevaplnnm tetkik ediniz. 

j F nrzcdelim ki ikinci grupta 
1 J üç evet cevabı vnrdır. O halde 

2 - Arndım on 11 ne geçi 1 ten ıonra 
ela kocanın karısını kin aevebll cc ine 
inanır mı11nıı? 

Afrikada Belçika Kungôı:ıun
da yerli aşiret reislerinden 
biri &ldüğil ı:.amnn yapılan ce
naze merasimi, dünyada misline 
tesadnf edilmiyen garabetlerle 
doludur. 

Ceset, kalmca odunlardan 
yapılmıı bir ıskara üzerine 
konur. lskaranın altma hafif 
bir ateı yakılır. Bu ateıi ölU
niln karııı ve çocuklan yakar 
ve ı&ndürmemiye çalışırlar. 

Rıhtım Şirketi 
Mukavele Bozulmadı, 
Fakat Bozulabileceği 

Şirkete Bildirildi 

Ankara, 12 (Hususi)- Rıh
tım şirketinin mukavelesi fes
hedilmiş değildir. Bu şirketin 
işlerile meşgul olan komisyon, 
ıirketin mukavele ve kanun 
hnrici bnzı işlerini görerek 
protestoda bulunmuştur. Eğer 
protestoda yazılı maddelere 
harfi harfine riayet etmezse 
şartnamesi ancak o zaman 
feshedilecektir. 

SERVER BEDJ 

. . 
Ateş vtıcudu yttkmıy cak su
rette hafif olur. Ateşin tesirile 
ceset hafifçe kızarır, bpkı 
kuzu kızartması yapar gibi 
ceset arada sırada çevrilir. 

Sonra bu ceset alınır. Ne
kadar elbise.-i varsa Uzerine 
giydirilir. Aşiret reisi nekadar 

zengin ise ol~adar çok elb:sesi 
olur. Tabii bütün bu elbiseler 
llzerine konunca ceset ıişman
lar. 

Yol inşaatı 
Bu Sene Mühim Faa

liyet Var. 

Ankara, 11 (Hususi) - An· 
knra ve civarının kırk iki kilo
metrelik yolile Trabzon - Erzu· 
rum - Karaköse - lran yolu ( ki 
(600) kilometredir ) bu hafta 
zarfında müteahhide ihale olu
nacaktır. Müteahhit, bu yolu, 
ihale tarihinden iki sene sonra 
bükümete teslime mecbur ola
caktır. 

Ankara civarında yapılacak 

,. ı bunu knydetmeyiniz. Üçüncü 

~oni1l qbctin mtnehnssıs :ı 

gelir, cesedin y\izüne, vücu
duna muhtelif resimler ynpar

Jar. Her iş bittikten sonra 
ceset köyün içinde dolaştırılır, 

sonra gömülür. 
Bu resimde gördllğünllr. 

garip ş- l "J, elbiselerle Uç dört 
misli bliyümfiş bir cesettir. 

Ceset gömUlcıUkten ıonra 
kabrin etrafında çalgılar çalı
nır, danslar yapılır. 

-=~---=---y o 11 ar ise ıunlardır: 

Ankara - Çankaya, Ankara· 
Etlik, Ankara - Çiftlik, Keçiö

ren, Dikmen ve dahildeki Ce

beci ve Akköprll yollarıdır. 

= T AKVIM =::=--
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yalrnladı ve bir çekişte beni 
yere yuvarladı. 

grupta beş evet cevabı var
dır. Bir numaranın yanına üç 
rakamını yazmız: 13. Bu suretle 
beşinci grup kadar devam 
ediniz ve bize sadece numara
nıı.ı bil diriniz. Vereceğimiz 
cevabı okuyunuz. Her halde 
memnun olacaksınız. 

Şimdıye );ndar genç kızlara 
rerdiğimiz ccvapllu onları çok 
tatmin etmiş V( aralarında 

bayii d~dikoduyu mucip ol-
mu~tur. 

Çabuk 
numaramı:.ı 

Sarıyerd•n 

•eruyor: 

cevap 
çabuk .. 

iıtiyorsamz 

gönderiniz. 

A. T. lımlnde bir renç 

.. 26 yatındayım. Oç ıcnedenberl ld· 
ltar bir alle klııaı ıevfyorum. Fakat 
•ramııda bllyilk bir aınıf farkı vardır. 
sauın ırayretlme ratmen bu inala ırllrll

••medlm. Onu bir ırOn ırlhmeaeın Çl!dı· 
n1orum. Yirmi bq yafındın evvel de 

(evlenmlyeceilnl duydum. Deha Uç ıene 
beklemek llıı:ım rellyor. Ne yapnyım?., 

Baıı aıklar için yanlıt bir .lfK tablrl 
k111lanmak lh.ımsa, bunu, bu rencln 
eıkı için kullanablllrlı, Oç aene iltifat 
rllıtermlyen bir kııın tlmdlden •onra 
UUfat r6ıtereceilııl Omlt etmek hatadır. 
Aradıkl 11nıf f:ırkınn göte bu aıktan 
pek fazla Umit beklcnemtı. zannında· 

rım. Onun lçln bu ~ten vaıı.,çıver, 

ftlne bak otlum. 

Hanımtegze 

J - Kafi derecede gellrlnl:r; olurH 
çeluk çocuğunuz:ıın çok lmıııunı ister 
mlalnlz? 

4 - Sl' vilmcktcn ho anır mısını~? 
5 - Kdilc•l ver mlalnlz.? 
6 - Bir e" 1 t Hhlbl olmayı, bir oto• 

mobll sahibi o'mı)a terrlh eder mlllniı.? 

DÖRDÜNCÜ GRUP 
1 - Evlilik hnynhnda itaat 

iham olduğuna kani ırisiniz ? 
2 - Bir kız.ın evlenince çahş-

mamnsı lnzımgcldiğine kanı 
miıiniz ? 

3 - ldnm cc"taıuna taraftar 
Dı1Sın1Z? 

4 - Bir daktilograf kız ami
rini dinlemediği için işinden çı
kınlmah mıdır ? 

5 - Bir kadın kocasından 
lıdn almadan sokağa 
midir ? 

çıkabilmeli 

6 - Çoculrlardan .. rri ve dai
mi bir itaat ister misiniz ? 

7 - Genç kızın ıokafa yal· 
nıa çılcmuınn muhalif mlıinlz ? 

BEŞiNCi GRUP 
1 - Yemek yerken &nllCılu lf:V•r mi• 

alnlı? 

2-S .. ııdetl• bcdbahtlı!ın orl 11ı:ıı bul
mıya ç lı,ır muıuı7? 

3 - Ufak bit sıkıntı [tı• b4tUn iÜn 
raha:sız eder mi? 

4 - 1 a'nlerınuı gorDncc S.ıur r. ı•ınıı? 
S - Bntlıalennın tarlr.lcrlncı kartı 

haHas "'ııı:ınız? 
6 - Her tchllkl') 1 gO:zcı almı) A hazır· 

mısınız:? 
7 - Adaletılxlıl lerle hayııt:nı:z bo:r.ul

muı mudur? 

KİMİZ -• --
daha yaklaştı ve ayni vaziyeti 
tekrar etti. Ellerinin cesareti 
okadar artmışb ki utanmak 
sırası bana geliyordu . 

Fazıl öyle bir çocuk ki, eğer 
haddini aşmazsa gayet sa
kin, uslu, korkak... Fakat 
bir derecesi var; o dereceyi 
aşınca azıyor, coşuyor ve küs
tahlık denebilecek kadar ce
ıaretleniyor. Her saf adnm 
da böyle değil midir? 

Aramızda ciddi bir boğu§· 
ma başladı. Öfkemden köpl\
rliynrdum. Ben kliçUkken ma
hallede oğlan çocuklarile aaç 
saça, baş başa kavga ederdim. 
Hiç dayak yemedim desem 
yalan ; fakat hepsinin canını 

bilir; bilmiyenlere de öğretmek gibidi. Kendimde herşeyi dc
benim vaı.ifcm değil. rin derin diişünmek nrzusunu 

Bir saat kadar da tenbel- hiasettim. Bir fenç kızın ha
lllcle vakit geçirdik. Hava vniliğinden bir lrnd.nın cid
karardı. Büyükler gelmeden diyetine geçiyordum. Bir s:ıat, 
evvel ortalığı toplamnk ve iş- bir gün, bir ay, bir sene ev
Jediğimiı büyük gtinahın en Yelki hoppalıldarımın hepsi 
kUçUk izlerini bile or~adan bana acaip görünüyo:clu. Aldı 

---- ---
Fazıl gözüme öyle gtizel görü

nüyordu H yumuk yannklan 
olgun b 'r yemiş gibi görünüyor, 
dişlerimi geçirmek, koruk göz
lerini emmek istiyordum. 

Sanki o kadındı, ben erkek. 
Ülaruyordu, çekiniyordu, kor
lcuyordu. 

Bir ıaralık yorulduk ve bir 
kanapeye obrduk. Gözlerinin 
içine bıloycrcfom. Koa buda
la, anlamıy"'', aalamıy .. ı 1 Şim
di her isl:ediğioi yapabilir. 
Onun için çıldınj orum. B=ına 

•• J 

ilk erkek olmak şerefini ka-
zanabilir. Ev tenha, rahat. 
Ben de sarhoşum. Her zaman 
böyle aldım başımdan gitmez, 
koca budala 1 Ele geçmez bir 
fırsat kaçırıyorsun. 

Fazıl içimden söylediğim bu 
sözleri duymuş gibi: 

- Ah, dedi, senin ayağına 

bir kerre daha cam batsa,. 
- Niçin? dedim, 

- O giinü hiç unutmuyo-
rum. Ne tatlıydı .. 

o günkü 

Netekim beni tuttu, iki ko
lu üstünde havaya kaldırdı, 
yukarı kata kadar çıkararak 
kendi yattığı odaya götürdü. 
Ben çırpınıyordum. 

Ayağım yere bnsınca Fazı im 
yüzüne müthiş bir tokat vur· 
ıium. Fakat oğlan şaşırmadı, 

•l\n hiitiin kt7rl• carl:trımrlı:ın 

yakardım. Bu ıcfer t1ıUim ba
şım paralanıyordu, hiçbir fOY 
yapamıyordum. 

Bu kavga bizim qkımııın 
biberi oldu ve ona lezzet verdi. 
Ne derece ileri iittiğimizi merak 
edersiniz tabii. Hayaliniz oe-
kadar mUsaibe, okadar faz
lasını tasavvur edebilirıinb:. 
Ynni o gün, bir genç kızm 
lıayatmdıı en mühim ır .. oU 

yaşadım. T derruatı burada 

kaldırmak için yerimizden brıında bir insan, 1'ir sarhoşa, 
fırladık. bir çocuğa, bir de!iye nasıl 

Döşemeler, halılar, tib~ler, bakara.:, ben de c.~kı Fatoşu 
minderler, m~alar eski va- 6yıe hatırlıyordum. 
aiyetlerine ıokuldu. Ağızla~ Moğer bütün deıı'iklerim, ken-
mııı iyice çalkaladık. Birer dimi bir crkeöin kolları ara-_. 
nane ıekeri yedik ve F aııl, ımda tamamile bıralnncıya ka-
blzi baf bı:ııa gör1ı1esinler darmıf. Tevekkeli değ:l. canı 
diye aokağa ç.ıkb, ben yaln•z aılrılım lmfarın koca istedikle-
kaldım. J riııi sSylcrler. Ne tuhaf şeyi 

"! l İ~su L-ı:ka~ar hnyvrm .:nı? 
Odama çıktım \"e u~DdJm.

1 
Öyle y•, n:acJerr~i suııuz / 

Vftcudumdaki J~gitikW'...; lıe- yemeksiz y"şıy.•mıyoruz... e 
~ A Akım rtıe'"my Ar1 
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VE TABİKATLER 
Tarikat/er Daima Emperyalist Devletlerin 
• 

istila 
Bizde 

Ve Nü/ uz/arına Alet Olmuşlardır. 
Tarikat/erin Siyasi Rolü Mühimdir. 

3 - Her tekkede bir de 
mürşit bulunur. Mürşit , tek· 
keye girmek istiyenlere mür
itlik ve rehberlik eder. 

4 - Tarikate yeni girenlere 
mlirit veyahut muhip denilir. 

5 - Tekkede dereceleri ka· 
tederek ilerliyen•ere derviş 
ismi verilir. 

Her tekkenin muayyen g· ı

lerde muayyen içtimaları var
dır. O günlerde bütUn müritler 
içtimalara iştirak eder ve niüç
temian zikirle meşgul olurlar. 
Şeyhin telkin ve nasihatlerini 
dinlerler. 

Bunlardan manda her tari· 
katin ve her tekkenin kendine 
mahsus hususi teşkilab vardır. 

Kıyafetleri 
Her tarikatin kendine mah

sus bir kıyafeti ve bir alameti 
farikası, işaretleri vardır. Eski· 
den Türkiyedeki tarikatlerin 
aliimeti farikaları şunlardı : 

Mevleviler külah giyerler. 
Rufailer siyah sarık sararlar. 
Kadiriler yeşil sank kullanır
lardı. Nalcşilcr dilimli taçlar 
kullanırlar. Halvetilerin bir 
kısmı yeşil, bir kısmı beyaz, 
bir kısmı da siyah snrık sarar
lar, Bektaşiler hem beyaz 
sarık sararlar, hem de teslim 
taşı kullanırlardı. 
Şeyhler de başlarına giydikle

ri taçlarla tamnırlardı. Şeyhle-

r:n taçları dilimlidir. Tarikatine 
göre dilimleri değişir. Rufai 
şeyhlerinin kullandıklan taçlar 
12 dilimlidi. Bazılarının 16 
bazıJımnın 13 filandı. 

T arikatlerin Siyasi 
Rolleri 

T:ıri'mtler bulundukları mu

hitier içinde mühim siyasi ve 
içtimai roller oynamışlardir. 
Tarilrntleri tetl-ik ederken en 
ziyade · bu rollere ehemmiyet 
vermek ve onları tetkik etmek 
lazımdır. 

Tarikatlerin en büyük t"ol 
oynadıkları yer Arabistan ve 
Afrikadır . Bugün bile 
oralarda her zaviye ve tekke
de binlerce mürit bulunur. 

Bunlar şeyhlerinin cmirlerile 
hareket ederleı'. Şeyhler ekse
riya bu kuvvetlerini siyasi m:ık
satlar için kullanmışlardır. Son 
senelerda lbııissuut bile Mek· 
keyi bu kuvvet ve 11ufuzu sa
yesinda fetetmiştir. 

Şeyhlerin ve tarikatlarin. 
müritleri üzerikdeki niifuzu 

o kadar büyüktürki, memle
~ette siyasi rolü oynamak is
temiyecler, mutlaka bundan 
istifade etmiye mecburdurlar 
Netekim Hindistanda lngili:der 
Aferikada Frruuıılar, ve digcr 
müstemlekelere emperyalist 
devletler daima şeyhleri elde 
ederek ora!armı işgnl ehnişler 

ve onlnnn tesir ve nüfuzile 
oralarda yerlcşebilmişlerdir. 

Bizde de son isyanlar tetkik 
edilirse şeyhlerin Avrupa 
imperyaJi.,tlerine nasıl a!et 
oldukları vazihan görünür. 

Şeyh Saidi İngilizler elde 
etmişlerdir. Bu şeyh sayesin
de lngilizler Kürt ısyanım 
çıkarmıye muvaffak oldular. 
Bugün de kürtlerin cenup 
ıeyhlarini elde etmişler· 
dir. Bu şeyhleri hududumuzda 

7 

Yemenli bir Ra/ai şeghi 

Yazan: Zikri 

daim bir tehtit aleti olarak 
kulanmaktadır. İngilizlerin şeyh 
kanıdırmakla maruf bir casu· 
su vardır. Adına Lavrence 
derler. 

Bu adam babrabnda Ara· 
bistan ıeyhlerini nasıl elde 
ettiğini, bu şeyhler vastuile 
nasıl ihtilallar, isyanlar 'Ye 
harplar çıkardığı uzun uzadıya 
izah etmiftir. 

Bugün lrakta, Mısırda, Tu· 
nusta, Fas ve Cezayırde, Su-

danda. Cenebl Afrikada büll· 
a biltün lalam müstemlike-

lerinda Avrupa imperyalistleri 
bu tarikat oeyhleri saye.inde 

ıaltanatlannı idame edebilmek· 
tedirler. 

(Arkuı var) 

Resminizi Bize 
Size Tahiatinizi 

Gönderiniz, 
Okuyalım 

Fotoğrafınudan tablatlnlzl 6ğrenmelc 
btlyonıaruz: bize bir resim g8ndorlnb. 
Fakat bu resim tabtt blr po'l.da çekllm~ 
olııun. Akal takdirde mütehauıaunız 
mUtalcaaında hataya dilş ebilir. 

* Tablatlcrl hakkında fikir edinmek 
için bluı resim gönderen karllerlmls 
hakkında mUtehasaııımız:ın mlltaleaaı 
qa~<tdadır: 

Faruk Bcg 
bassasbr. Çok 
s e v i 1 m e kten, 
sonra söyliye
ceğini evvela 
söylemekte n , 
hakikati itiraf-

tan çekinmez, 
izzeti nefsile 
oynıyanlara kar-
şı süratle asabi 
ve titizdir. ~." 

fşgUzar ve 

haza kinci ... .!gildır. Görıluni 
almak şartile iğbirarım unutur. 
Çabuk ahbap olur. Sokulgan 
ve girgindir. Arkadaşlığı ıık
maz. Neş'esini nadiren zayi 
eder, büyük görünmife karşı 
ruhunda bir temayiil vardır. 
Tuhaf ve samimi tavru hare-. 
ketlerile kendini sevdirir. V • 
işini gördürmesini bilir. 

~ 
Aydında S. beg: Saf ve 

samimidir, iş- "' 
lerinde hile, fe~ 

snt ve yalan ,,MHS 
yoktur, olduğu 

gibi gorunur, 
verilen işi sa
dakatle başıı

nr, iyiliğe min
net ve tükran 
perverde eder 
ve safiyctilc 
kendi ini sevdirir. 

* Bir kariin1;- Hassas ve 
hayırhahbr. Fiil 
ve hareketlerin-

de sürat ve ha
zan acele var
dır. Fena mua· 
meleden derhal 

alınır ve izzeti 1 
nefis meselesi 
yapar, küçük 
bir hadiseyi bil- i 
yültür. Hiddeti 
gelip geçer. l·hksızlığa taham· 
mili edemez '~ bu uğurda mü
nnkaş ve mücadeleden çekin
mez. Menf eatleri hususunda 
bir parça ihmalkardır. Daima 
neş'eli ve Umitvar değildir. So
kulmaz, daha ziyade saygılı ve 
çekingendir. Menfeat ve iyilik-

lerindeo yakınlarını mahrum 
etmeı. 

* Ankarada Fsmail Hakla 
beg : Girgin , 
atılgan ve mil
t eşe b b is tir, 
h a k s ı zlıklara, 
yolsuzlu k) ara 
karşı derhal .... 
muhalefet e~er, 
fikirlerinin lca
bul edilmesini 
ister ve bu u· 
ğurda müna-

:aş ve müt.. .deleden de çe· 
kinmez, kanaatkar değildir, iyi 
yaşamak ister. Hürriyet ve is
tiklalini sever başkalanmn iı
lerine müdahale etme ni 
istemez, müşkülat karşısında 
aciz değildir. Menfeatlerini 
ihmal etmez, liilbali meşrep 
değildir. 

* Recim '°linderen ba:ıı kartlulmb. 
mütehaHıaıııuuo cevabı ıectktll.i lçla 
ıabıraızlanıyor 'H mektup ıönderwek 
foto§nflleılola aklbetinl liğreamck la· 
tlyorlu. Bu fotofrafller !ntlfar edecek• 
tir. Bu huıuata mU.terlh olmalamu rica 
aderl:ı. 

San'atkar Hizımın 
Karagözü 

Darülbedayi •an' atkirlann
den Hazım Bey. evvelce Rqit 
Rızanın ",Bizim lokanta " ıında 
olduğu gibi, şimdi de, bu ge· 
ceden itibaren her Pazartesi 
alqamı, Beyoğlunda " Kuhı ,, 
lokantasında .Karagöz oynata· 
caktır. 

L YON BEYNELMiLEL SERGiSi 
2 116 16 Mart 1931 

tECHIZATI SINAIYE , 
MaklMlar, •tatu ed"•'· •ntHt. "9hlnet, 
eloktrlk tafhlr edenlarln adedi . 1200 
MODA we MELBUSAT SANAYii : 
Kumetlar, hazır elblaeler, tuh•ft19, kOrlıl•' 
Cafhlr edenlerin ededl IOO 
TEFRİŞAl ve ASARJ NEFiSE t 

Çlnlcflllı, po"elan iman. ıOc:caclJe, mQcey. 
rat tıthlr ıdanlarin ededJ 1600 

FANTAZI EŞYA r 
Yazıhane levazımatı, ıtrlyııt. sahtJyen tna· 
mulllh tıthlr edeni rln adedi 700 
MEVAOOI OIOAIYE, ŞARAP•• llK0Rl.fR 
lOfhlr adenlerln ınılıdarl 600 
OTOMOBiL ve OISIKLETLER , 
tethlr ıdtnlr.ırin ad ıdl 300 

ZiRAAT MAKiNESi HAFTASI ı 
(10 ııa t! Mart t931) 

tıfhlr ıdenlırtrı adedi '00 
S yahatto ve orada ikamet •naeında tas· 
hllat. Mallarınr te hlr edenlerin lıebılo011 
12 Franktır. (Şubat ptldaaında lntlt•r eder) 

Tatalllt için sergi ldaralnı mOf'llCaat. 
FOIRE DE L YON ~ 

Rue Meneatrler. L YON, f'ranoe 

Bu akşam 

ELHAMRA sinemasında 
-+-------1- ...... .&.1""! .. ....,y CHRISTIANS 

«Manevra• Ucreti Ne 
Demek Olsa Gerek? 
Knrilerimiz Sark demir-

yollarında tüccarclan "manevra" 
nereli alındığı için ticaret 
odasına şikayet edildiğini oku
muşlar ve elbette bu "ma· 
nevra" ücretinin ne olabilc
cegım düşünmüşlerdir. Bunu 
biz de merak ederek Şarli 
d !miryollan hareket reisi 
M. Antomariye sorduk. işte 
aldığımız cevap: 

ve 
JEAN ANGELO 

tarafından temsil edilen 

Kıraliçe Aşkı 
( Mon coeur incognito ) 

tamamen Fransızca ıözlll, 
ıarkılı ve sevimli film ile 
Fransız operet bahası baş
lıyor. 

Haşiye : Bugün yalnız 
matineler 35-55-65 kuruş 
gibi tenzilatlı fiatJarla veri· 
1ecektir. 

TELGRAFNAME 
Paris 11/1/1931 23,45 61814 

ARTİSTİK SİNEMASI 
ISTANBUL 

AŞKIN TERENNÜMÜ filminin eJyevm Paris'te on 
iki sinemada birden gö.!lterilmekte olduğu iş'arla 
kesbi şeref eylerim. Bu filmin önümfizdeki ÇARŞAM· 
BA AKŞAMJ gösterecek olan sinemanız için de 
ayni muvaffa~iyeti temenni ederim. Braunberger 

f ı 

I ~ 

c• 

- Şirketimiz hem deniz 
nakliyatile rekabet etmek ve 
hem de tüccar ve komisyoncula· ·p,;;;:::;;&~E:J....,:r.ı::c=ısı.:ıır:a=ıa:mııasmmil'!:::;:a~iiai:~c:J:BEl:Z::!'&l_.. 

b• d k ÖnUmüzdekl ç:ır§amba akşemı 
ra ır yar ım olma maksadilc SEFlU.ER filminde JAVERT vo ŞEFKAT rnmınde PİERRE BARNAC 
bu ıene dökme halinde bubu· rollannı oynamıı olan 

bat naklini kabul etmiş v p J E A N T o u L o u T 
şimdiye kadar da 1stanbula bu • • • • • 
şekilde 586 vagon hububat Charlu Mere' nln eaerl 

gelmiştir. Bunun için şirket nb- 3 Mi A 
Ü 

bi 
d 

tıma hususi bir yol ve mavnalar 
nakil için de tesisat yapmıştır. 

Bu suretle beher 1 O ve 15 
tonluk bir vagonda tüccar 
40-50 lira kadar çuval bedeli 
kazanmıştır. Bu tesisatımızla 
bir vagon azami 20 dakikada 
bütün yükünü mavnalara dö
kebiliyor. işte bu vagonların 
gerek (devvar köprüler) ve ge
rekse hat üzerindeki manev
raları ücreti olarak vagon ba
şına I02 kuruş alıyoruz ki 
tüccara kazandırdığımız para
ya nısbetle hiç hükmündedir 
ve b;r.e hiçbir tüccar şikayet 
etmemiş, bilalds teşekkür
ıerini söylemişlerdir. 

Komedi S perde 
Yuan: Henaıreno 

Ad pte edea: 

t Galip 

ALl<AZAR - Garb.ıa ıuıplan 
ALEM!)AR - Hıcı Murat 

A SrıR 1 - lıpanyol A~kı 
AR STIK - Rakibe 
ETUVAL - Holi .. ut rcYilıl 
ELHAMRA - Kırallçe A•k.ı 
EKLER - Yı,anae ti1atr• tnıp• 
FRANSIZ - Klvall trup~ 
GLORYA - Haynllıt Sonu 
HiLAL - C§etlktq) Hacı Munt 
H A L 1 - (Uıklldar) ıc .. b ında 
KEMAL B. - K11mat 
M A J 1 K - Deli tarkıcı 
lıl E L E K - Dört t•)'t
:JILLET T. - Natlt B. 
MiLLi - Ser1erl Kral 
O P E R A - Oç Muke 
SÜREYV A - (K•dık61) Mari eelek 
ŞJK - DGn1adan uıı:ak 

Vefat 
Gazeteci arkadaşlardan EHt 

Mahmut Beyin pederi sabık 
Devlet şurası azaıından Mah
mut Nedim paşa dtin kalp haa
talığından vefat etmiştir. Ce
nazesi bugün Kızıltoprakta, 
Ihlamurdaki evinden kaldınla
rak Karacaabmette aile mezar
lığına defnedilecektir. Allah 
ailesine sabır, merhuma mağ· 
feret versin. .. 

Ameli Hayat ve ticaret 
mektebi muallimlerinden Meh· 
met Ali B. dün vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün talebesi tara- I 
fından kaldınlarak ebedi itti
rahatgibına götUrlllecektir . 

... 

DA 

Frannzca alitlil va ıarkılı fllmlndc anı endam edecektir. 
nyncn 

CHARLES VANEL ile IRENE WELLS tarahndan temall edllmlf 

franıı'l.cıı tıcMO ve şarkılı filim. Bu fillmdoı Pouet, Pouet-Le jat'• 
-Ellerlnl'l.den öperim madnm - ve bilhassa yazılan (Quıınt J• dan•• 

avec lui) ı;ıırkıl annı d inliycceluıinlz 

MUGANNILER KIRALI: A L j O L S O N 

MAJİ 
. 

S NEMASINDA 

Bu akşam 

ASRİ SİNEMADA 
ISPANYOL AŞKI 

DOLORES DEL RIO 
VIKTOR MAK LAGLEN 

1 Bugün şehzadebaşında m!_llılll ___ .., 

MiLLİ SiNEMA 
SERSERİ K RAL 

Seıll, ıözlü, tarkıh Ye tamamen renkli munzam Ye mubteıem bayiilı 
film. Matineler: 2,30, 4,30 suvarc 9,30 da 

Yen! .eaıı maklnemiz:ln latanbulda mevcut bUtUQ •ull •lnema maktnoJcrlD' 
faik olduğunu filim t\icc:arlan ve Beyoihı sinema uhlpleri tasdik etml.flerdlt· 

D O N J O S E M O J 1 C A ( Yeni V alentioo) 
MONA MARIS ve ANTONYO MORENO 

PUSENİN HAKKI 

ın 

)'O 

b 
gi 
il 

,. 100 ilk lapaoyolca aöz!U filmindf'!, 17 Klnunuaanldcn itibaren nı 
----•GLORYA SiNEMASINDA __ ,,,.. t?i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-_./' ka 

Melek Sineması 
HER SALI AKŞAMI 

ve ÇARŞAMBA .... 
gunu tenzilatlı fiat-
larla yalnız matineler 
verecektir. 

Bu ismi hatırınızda tutunuz: 

NAMUSUN 
IÇIN!I! 

Madenlere Y ardılJJ 
Edilecek 

Ci' fo 
Ankara, 12 (Hususi) - t 

1 
han piyasasında maden fillt' \'e 

ları yine düşmüştür. Bu?~~ r ... 
dolayı hükümet madeocıl<:.ı- Ol 

. d • . b t c,!bi" ~,. mıze ynr ım ıçm azı e 
"8' 

ler aJmışhr. Maden kanun ~ ~ 
yihasmı lktasat vekili ~~tlc' ~~ 
ediyor. Layihada imtiyaılııf'~ bu 
alınma şekli, maden arama fo.' 
liyeti, işletme, mühendis, ~ 
vuş ve amelenin seçme şe , 

.leri maden kontrollerinin ~ 
lannı ihtiva ediyor. 
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Sayfa 7 

---------------------~::::::=================-- Tayyare 

il 
Piyankosu Bugün De Çel<iliyor ... 

•• 
1 AS 1 , Keşide 

• ı 
Oğleden Darül-Sonra 

Devam E ırarlı işler Abdül- 1 fiinun Salonunda Etti 

c 

il 

Ediyordu ... 
/1':a ıfı -d··r -37- Yazan: Ziya Şakir 

. :r ., t~ dim ~ ikn ta•.ı- j :11~k şöyle dursun, ~ahvali, daii j hükumeti J nin hoşuna gitmi-
r:.; :ı : lrabul, ı .. t ,.. re.~ . - ıştı?~h ) olanları bızzat \atan 1 yecck hnreketlerde bul~nu-

• . · olmaı.sl on_u ~oyıe· , ha~ıcme fırlatıp atıyord1..ı. : yordu. Bir defo, çar nJeyhınde ı 
r_ı~ <, .. r etme' tc b.r tesd- işte bu suretle Rusyadan • propagandn yaparken yakalandı, 
h . u ittir. Fnk t, va· kovulanlar arasında bizce mü- slirgiine yollandı. Fakat üç ay ı 
l n ı \. r ğı cebri sül Ül, aş' m 1 him bir şahıs vardı ki: Bu da sonra kaçtı. Memleketine nvdet 
ıstı rl ından dah.ı büyük hir ( Kristofor Milı:ailyan ) dı. Kris- tt" F I . I t d d 
e f 1 d R e ı. a ~at yınc rn ıa urma ı. 

z .r. ' to oruu, sen zaman nr a us . . . .. . 
!.l ı:a11 H:ı rit bil°j'lrdu ~ '. 1 hük\metilc arası açılm:şlı. 

1 
llu:~cı defa, yınc ctırmü me~hut l 

~ ; l.n L r y~ <:m l. y.. gıb1 1 Knbınd sığamıyan bu atılgan lıalınde tutuldu ve tekrar 
scı-t ol n l•albi knrşısınd& fır- ı ve cür'etkiir ndam, bir taraftan sürüldü. Kri tofor, bu sefer, 1 
tahp • rağı l.albi hüm yunu, Türkler aleyhine meşgul olur- kolay kolay kaı,arı'1t1 ı. 
bir cam g"bi bin bit parça ken, diğ~r taraftan da ( çar ( \rl,ası var) 

ola kt r. Üç yj7. elli mil~on 
mü 1

• m-ımn "H ifej z~an,. ı 
olan ' Zı•'u1 ahi fj)'arz ,, ın 
koc::ı. dünyaya sığmıyan iKAY 
grurunu şahsı 1a karşı bile 

Bu Sütunda 1-f ergün 
kendisini riyakarhja sevke-
diyordu. Hayalin fü.,unkar 
cemalini, haremi hümayunu 
dolchmm hin eı·c<.· dilber,erin 
ınüste na güzellikleri arasında, 
eritmek, h llelmek ve aşkının 
Uzerine, bu yüz erce güzellerin 
bibedel hüsünlerinden biı· per
de çekmek istiyordu. Sağlı
ğınd , onu ara sıra görüyor, 
kalbini değilse bile hiç olmazsa 

"-----------~--- Muharriri: M. Sermet -

Kimsesiz Ada 

hislerini tntmin ediyordu.Halbuki 
tali, onu bu ümit ve teselliden 
de mnhrum bırakmış ve şimdi, 
bir facia ile hitam bubn bu 
maceradan Sultan Ham· cic; 
ancak solgun bir hayal kal
mıştı .. 

• Rusyada barın ... mıyan ko-
miteci Ermeniler Avrupay:. 
geçiyor, bir kısmı Londr::ya, 
diğer kısmı da Jcncı.te ycrleşi-
Jorlardı. Artık bu iki medeni 
belde, asırlardanbcri kardeş 
gibi birbirine irtibat ve itimat 
ile yaşayan iki unsuru, Türk 
ve Ermenileri, b:rbirine 
düşman eden, birbiri 11i bo
ğazlamıya tahril< ve iğva 
eyliyen birer mel'anet yuvası 
olmuştu. 

(Osmanlı Olkcsi) dahılinde 

"- Mademki okadar merak 
ediyorsunuz, geliniz, göstere
bileceğim yerlere kadar görü
nüı ve nrtık buralarda vakitli 
vakitsir. dolaşmayın. Benim de 
ekmeğime mani olursunuz 1 " 
dedi. 

Bana bu sözleri söyliyen bir 
ihtiyar bahçıvnndJ. 

Filhakika m~rak diyemem, 
ama bu, daima kapıları, pen
cereleri kapalı duran ve bah
çesile bütün t:eferruab mükem
mel olan köşk, her görfişle 
beni mub~elif faraziyelere sev
kediyordu. 

O semte yolum düşUnce i
çime bir ma~unluk çöküyor
du. Bu karlı, sisli kış gfinleri 
gördüğümüz yerleri nekadar 
da. ,:. r.!lt.ı:uıf, ked::li etmişti. 

Bir ~ırtm yamacı üstünde 1 

etr:ıfı çom ağ2çlarile çev
rilmiş o güıel köşk, üşü
yen b;r çocuk gibi görünü· 
yordu Nek&dar dikkatle ya· 

vuku bulac."!.k harelcatı (Çar 1 ı._ • k.. •-t- k h ,.. . .. . . pı mış ırır Of K u Ye ço 
ükumeti). buyük ~ır dıkknt , güzel bir bahçesi vardı. 

ve ehemmıyetle takıp \:e hattn En chemmiyetsiı bir parça-
teşvik ediyord•ı. sına bile lüzumundan fru:la 

. Te~i~ten. .malcs~t : On1a~ıı parü srledildiği belli idi. Gece
bır hamı • gıbı görunerck bu- leyin kapıcının yeri bile elck
tfin noktaı nazat~arı ( Osınanh trik ve fayanslar içinde par-
6lk~si) üzerine ımale etmek 1 d .. ıyor u. 
ve bütün ihtiraslarını o ulkc Lakin köşk dnimG kar~n-
dah~linde teksif etmek.. V c lıktı. V c ancak ayda bir defa 
aynı zamanda Türklerle ya- telt bir odasının pencerelerinde 
PacakJan cidalde oııları ç:r- aydınlık görUnürdü. 
pışhrarak mümkUn oldugu Burası kimindi ? Ve o adam 
kadar zayıf düşürmek... Kud- kimdi ? Nerede idi ? Onun hiç 
tct ve mehabetine s;'.ivcnen kimsesi yok mu idi? Meçhul 
(~unzz!lm Çarlık), Kafkasyada bir acımak hissi çok derinden 
~rmenilcrle meskun maualle- beni 0 köşke. sılasmdaki Ay
rın, de. (büyük . Ermenistan) c- şeciği düşünen bir asker gibi 
nıc lenı1c dahıl olduğunu bil- b - l ştı 
ı·-· l Id b agamı . 
kı~: ~a 

1
• e u?dan pek 0 Bilmem ki herkesin ıstıra-

&ıı.a.r Le oş etmıyordıı. b b- le uzaktan müşteri 
c-~ •d E ·ı T'" ki ma oy 

larile çiçekler yapılma yoldan 
köşkün kapısına kadar götür
dü. Bmür bir camekanın elek
triklerini yaktığı zaman beyaz 

ve mor büyük krizantemlerin 
hepsi birden bize bakblar. 
Burası mermer döşenmişti. 

Mor bir Gördes halısından 
yilrüyorduk. Camekanın tavam 

renkli ve buzlu camdı. Ve 
oralara kadar sıcak iklimlerin 
nadide ağaçlan gürbüz. ve katı 
yapraklarını yükseltiyordu. 

Hazin bir yeşillik içinde 
idik. Bir kalorifer harareti 
yavaı yava, içermize işliyordu. 

Methale kadar ilerledik. Ce
Tizden yapılmıı parlak bir 

kapının pirinç tokmakları iki 
sarı ampul gibi idi. Anahtar 
delikleri, açılamıyacak esrarın 
haznedan gibi kar~ımızda du
ruyordu. 

- işte, dedi kapıcı, bun
dan ötesi yok, hepsi bukadar 1 

On beş senedir ben de bun
dan ötesini bilmem. Zaten 

neme lizım! Herhangi bir ge
cenin herhangi bir zamanında 

kapmın önünde pırıl pırıl ışık
lı bir otomobil durur. Çok 
iyi giyinmiş, şapkas·ndan yal-
mz beyaz saçları görünen 1 

dinç ve kibar bir Beyle sıkı 
sıkı giyinmiş ihtiyar bir hiz-

metçi kadın iner. Bey bizi 
selamlar. içeri girerler. Knpı 
kapanır otomobil de geri dö
ner. Bir gece kalır. Şafakla 

otomobil gelir, kendisini alır. 
işte benim bildiğimin hepsi 

bukadar. 

Yüzüne hayretle baktım. 

k .. ;o>· ) . rmcnı er, ur ere olmak biz de temiz ıstırapları 
r:- f .. ıl galebe eder ve muvaf· aramak ihtiyacından mı ileri 
v nk o1ur da bundan şımararak 

tnn syad:ı da harekete ge- geliyor ? 

- Bundan ötesi bizim ne
mize lazım? Karımla beraber 
onun sayesinde beyler, efendi

ler gibi yaşıyoruz.. Rahatımız 
benim diyen de yok, dedi. 

~'!r t>rse, "l fasnırtlü Çar haz- Görüşmekliğimiıin ihtimali 
t"'ll · . b olmıyan, fakat uzaktan aşina <'n., nm ir parmak oynat-
llı;ı"İl d çıkbg-ımız bu insanların ke-.. e ört nala kalkan kazak 
crct.ıı.... E . .1 . . b" derleri acaba bizim kendi 

04
• 1, • rmcnı ası crını :r 

s:.ıat fı samimi ve hususi kederlerimi-zo.r =ıd:ı kılıçtan geçirmi-
~c kafi idi. Ermenilerin bu zin ayni olduğunu tahayyül 

rııt tısusta ·· , 1 . y ettig-imiz için midir ki onlara 
L d' şup:ıe crı varsa, a-

'' llU 1~lerden sorabilirlerdi. kendimizi bu derece yakın 
fi' r:- ı.: una binaen Rus hiikiimeti, ferzediyoruz ? 

-=.t(h • k 
da,;enı omilecilerinin Rusya- 'f-

çıkınas b~ mUmanaat et· Kapıcı gece beni çalol tas-

Sonra da ilave etti: 

- Bu iç kapının anahtarı 

kendisindedir. içeriye birimiz 
ayak basamamışttr. Fakat ma-

lüm ya kadınlar herşeyi öğren
mek ister. Bizimki bir gün 
bana: 

,_ Bu biz.im bey sabahlara 
ka4~ odasında hüngür hüngür 

• c;.1:tır. demifti. 

Dokuzuncu tertip tayyare piyankosunun ıonuncu keşidesint! dün Darülfünun salom:r.rla 
kalabalık bir kütle huzurunda başlanmıştı. Çekilecek nuınaralar çok olduğundan bu Y.e.tic.t 
alt> gtin devam edecektir. Bugün de devam etmiştir. Çıkan numaralan aşağıya yd:tıyoru:ı : 

25 O Lira 60 Lira 
Kazanan ar 

100 • 
ıra 

Kazanan 

2 
4000 Lira 

Kazanan 

47361 
3000 Lira 
Kazanan 

15269 
2000 Lira 

Kazana lar 
17978 39656 
29061 

1000 Lira 
Kazananlar 

18060 500~ 29306 
54915 36619 46168 

500 Lira 
Kazananlar 

58820 
16832 
23324 
26237 
58777 

14789 47053 8955 
5222 9071 3970 

52756 55243 40100 
48921 24804 59953 
32451 28185 43026 

200 Lira 
~azananlar 

38669 10561 38384 10045 

10926 26484 58712 26955 
39365 3902 30523 47~ 
44631 34211 46816 18648 
9937 38993 53611 38899 

50010 32494 55795 16688 
9893 32732 41223 55002 

35807 

4869 ı 53522 4791 o 5144 
46407 42145 24723 25239 
6481 18802 46294 45192 

13143 55173 1873 152 
51456 21275 55941 27360 
28309 38533 24821 47585 
32706 11342 38958 26126 
29759 49263 51535 58923 
41639 30703 11227 37341 
18765 41963 23141 25737 
9553 34758 56679 26945 

54332 30868 45008 54638 
13168 55726 17523 12239 
1 8397 23232 

39997 34619 
17912 58150 
17175 22750 
38504 57405 

1695 4472 
47614 57224 
56242 46045 

50115 

18491 
42446 
23506 

3767 
4915 . 
4145 

8633 
10738 9317 

388 13089 
373'.~ 19297 
46099 10597 

49873 46231 59369 15660 
12654 46066 56510 33050 
11551 45210 9790 56471 
17472 35990 17309 11697 
39531 12121 36398 32962 
26839 8393 38747 43233 
26487 

2051 

2887 
14268 

53221 
26218 

44889 

12774 
26612 
38362 

7490 11912 

25156 
26169 
32344 

7758 
57623 57472 34299 1172 
39'l23 5767 25810 30749 
47066 4580 13579 16223 

1594 20204 2482 23872 
37855 36956 24263 47880 
35925 44156 18655 2890 
24019 5564 53888 12884 
20601 49336 15910 14707 
10715 7069 329'l7 43378 
11003 20620 20675 19601 
12191 164 26082 43266 
27405 37229 67455 6892 

31 96 41261 
36806 14331 

.t. 87 '1 t ()21 

979 -13iG9 

35882 11460 215~5 7 
33810 42491 237t>O C843 
25906 40096 49291 30016 

49106 6123 42366 31951 
7101 41308 28244 54504 

46726 46824 55195 14000 
22151 22557 
43344 31113 

1463 15435 

4696 24865 

42198 41016 

6823 

243'1 
11816 
1626-! 

1882 50480 

17092 18456 

57866 56406 24348 11004 
35125 46153 13960 63 
6161 38178 18634 32988 

37638 22565 6699 57941 
3964 3674 18294 52569 

13782 39674 40 S4 26?69 
433 8 9166 42752 38395 
11725 22746 14371 18353 
21472 50062 43757 4G023 
33276 1485 21513 34024 
28484 35478 48524 25301 
5177 10386 3572 212 

33537 41173 7886 59-146 

38991 34423 3 478 4176 
41147 5773 3~18 38167 
25021 29497 53950 51947 
39746 29445 51049 2767 
45247 26489 46673 26013 
56346 1556 39278 5858 

1817 837 49307 17038 
55665 53753 50136 50556 
12496 31064 41411 9188 
32418 41895 3710'l 7092 
26662 58981 1425 1764 

13028 23805 53609 32299 
34879 3gg15 40061 
10158 49'l74 11969 46151 
33390 52867 54379 7995 

80 L 2020 35282 6593 58982 
ira 4ooı6 56100 21211 30130 

6717 27776 6948 37338 
44180 53218 33859 53086 
27966 4262 53922 11855 Kazananlar 10390 ıs.ı:;3s ss916 aoso1 

562l>G 25G60 20325 l68l0 35707 4522 34967 5568 50849 24008 27772 5828 

18105 10852 46702 10173 6163 50859 272-04 53873 24 '° 35308 36471 -18622 
7180 56456 40489 3560 261 o 317 44 58021 9508 40277 26626 44330 46406 ' 

26991 45009 59440 19284 56122 19032 5876 3!834 31247 22323 9336 39682 
3472 5181 51i41 10706 6809 11270 4626 32402 40813 6791 55391 47830 

12913 22868 4101 32331 7708 58083 53438 40074 5133.l 25359 43617 4300S 
56814 35479 7374 27558 50117 16508 14351 1802 13279 3 (?97 2391J 55939 
3l2t9 4531 405i8 8688 34838 22103 7253 29771 57896 6360 100!)6 2422 
253fi6 42813 59672 30530 4hJ21 5.5874 17438 4712 41793 388fl6 4SIOI 57289 
48042 14461 59913 41462 16548 37971 9382 22240 44417 48155 5790 31544 
12302 52486 44579 48414 48220 48483 39865 31915 1 51552 3034 1117 47543 

112 22723 17685 24686 29066 58882 22174 43373 1 6202 23963 367G8 IC034 
20359 19899 4247 59870 37645 35885 44251 58530 33967 18204 24h89 51717 

57 57 4 37 476 16364 50253 25443 4609 40287 54285 42,130 17 462 4 ı 567 2Cl.175 
50215 10007 2023 3884 36419 22502 21686 4075 45932 55006 15008 40'~ 

46819 24504 58576 44712 36790 21042 2?.'30 5Sô~n 3~73 54717 55w00 33120 
17627 30759 40990 59319 
25380 8660 56266 41338 
24259 51100 
51985 47094 
39675 42421 
9107 2854 

35524 
15505 
53386 
55809 

4-3202 
25649 

1834 
50812 

28731 2545 17610 36169 
54065 57663 4567 5 1808 
26824 32838 18278 4f>6t15 
9724 52679 3J006 14J75 

33677 5011 28316 51102 
23236 51701 47h82 52ô8V 

Büyu .. k Ve İyi eyva ste se .. Aiz 
Ağaçlarınızı böc klcrin tahribatı 1dan kur .ımz. 

ıçın l ı.ş me,siminde ağacı.,_ ıı.ıı 
Bu ı..ın 

ile yıkayııııı. En 

Kutusu 1 
DroReri 

" • 1 ı .. ~, n ş • .ıd, !ır. Uır pül':Curıecç l!P. fŞ.Jınıhsıı 
ugRçl.ır kA :ıllıın )1\c nır. 

liradır. Ycgaoı..: ll ıo u Sirk .. dde Ho•:as::ı.ı"ıv~ '-
-n •ı nııu!a 

sanhral doı i, andır Nh"Oıln EtJ...im Ltd. ş . 
J ' lSTAl\oB\Jl. 
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Mqbur 

Kartallı " N 1 E S O ,, 
Tırq bıçaklanm tercih ediniz •• 

her y.,rde arazınız. 
"KARTAL" resmine ve "NIESO" marka· 
mna dikkat ediniz. Zira bunlar bıçağın 
mükemmeliyetine teminattır. Taklitlerin· 

den sakınmak için bu klişedeki 
kutunun şekline nazrı dikkatinizi 

"l~~!i~I celbederiz. Türkiye için ummi 
:1i . vekili: latanbul Fincancılar An· 

lan f resKo han 16-17 numarada VIT AIJ l.SAL Ti Telefon latan
bul 3933 posta kutusu lst: 703 Telgref adresi; Karta1-lstanlhı1. 

Evinizde 

bir 

"{/tf~· 

llLIPS 
ADYOSU 
n mükem-

mel ve em-
salsiz bir ahi

zeye malik 
olmakbr. 

PHILIPS 
ahizeleri her 
bütçeye uy

gundur 

TÜRK PHJLIPS L TD. ŞİRKETİ 

SON POSrt A 

Eskişehir Viliyetinden: 
Mevcut proje ve detaylarına nazaran lise binasında yapıla

cak tadilit ve ilivat kqifnamesi mucibince 5328 lira 60 kurut 
bedel ile 5-1-931 tarihinden 25-1-931 pazar giinll aaat on be

şe kadar kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 

1-Taliplerin bedeli keşfin yüzde on beşi nisbetinde teminat 
akçesi veya ayni miktarda muteber bir banka mektubunun ta
rifab kanuniye dahilinde tcklifnameyc leffi; 

2 - İnşaabn devamı müddetince bir mühendis veya mukte
dir bir fen memuru istihdam edileceğine dair teahhütnamenin 
keza teklifnameye leffi. 

3 - Yapılacak inşaat hakkında fazla malumat almak isti

yenleri Maarif müdüriyetine ve yevmi ihalede vilayet encüme
nine mllracaat edilmesi lüzumu ilan olunur. 

Tütün İnhisarı Umumi Müdür
lüğünden: 

5 Bin Kilo ·Üstüpü 
idaremiz için pazarlıkla 5,000 bet bin kilo Avrupa malı 

llstBpl sabo alınacaktır. N6muneai mübayaa komisyonundadır. 
Talip olanların 250 lira teminat akçeleri ile beraber 14 kinu
nuaani 1931 çarşamba ,nnn aaat 10,5 ta Galatada mezkiir 
komisyona mllracaatlarL 

İSABET GİŞESİ 

Sirkeci tramvay caddesi No. 27 

Müsekkafahn Tadili Umumisi 
lstanbul Vilfıyetinden: 

. 
VERESiYE 

'

,--------...... 14 Haziran 1326 tarihli kanun ahkamına 
__ V_AP __ UR __ L_A_R _ __.) tevfikan Fatih kazasında müsekkafatın tahriri 

icra kılınacakhr. Muamelei tahririye 15/1/931 
tarihinde başhyacak,JJrhir ve kasabalarda Me-

6 ili 8 ay vade ve 

75 Kuruş 
Haftalık taksitlerle 

Krem trençkotlar 

Tiftik paltolar 

Blö raroesüler 

F antazi kostümler 

Örme kazaklar 

Viyana çocuk c biseler 

Hazır ve ısmarlama 

Ve kadın terzisi 

Meshur makastar 

Mösyö Karlo 

arafından tayyör ve mantola 
imali. Her nevi ytrli ve 

fnıiliz kuma.şlan İitanbul E
minönü Köprübafı No. JS-16 
Karakq elbise mağazasına bu 
iJlnı kesip müracaat ediniz. 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Seyrisefain 

PİR E-iSKERDE-
• 

BiYE POSJASJ 
(Ankara) vapuru 13 Kanu

nusaniSaJı IO da Gala
ta rıhbmındau 

ı kalkarak çarşamba sabalaı 
İzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 
İskenderiyeye varacaktır. ls-
kenderiyeden pazartesi J 5-
te kalkacak çarşamba 

( Pi. re ) ye de uğnyarak 
perşembe İs-

tanbula gelecektir. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 13 Kanunu

sani salı 17 de Sirkeci nhb
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvahğa 
gidecek ve dönüşte Altmolu
ğa da uğnyarak gelecektir. 

Trabzon Birinci 
Postası 

calisi belediye Reislfiripe ve köylerde muhtar
lara komisyonun haİ)gi gün oraya muvasalat 
edeceği aynca bildirilecektir. 

Musakkafabn ll}ut~sarnf veya müstecirleri 
mebaniyi tahrir ve tahmin komisyonlarına gös-
terip gezdirmiye ve emlakin ahvali umum~ye
sine ve ciheti istimaY1'e ve varidatın miktarına 

müteallik her türlü millumab ita etmiye kanu
nen mecburdurlar ve aksi halinde cezayı nakti 
itasına mahkum olacaklardır. Emlak sahipleri 
tasarruf senetlerini dahi komisyona ibraz ede
ceklerdir. Komisyonlar malumatına müracaat 
etmek istedikleri kimseleri huzurlarına celbet
miye salahiyettardıriar. 

Tahrir cetvelleri ilan edilecek ve ashabı 

emlake mutasamf oldukları emlak için alelin
firat takdir edilen iradın miktarını mübeyyin 
birer ihbarname tebliğ olunacaktır. 

Gerek hükumet ve gerek mükellefince 
ehemmiyeti fevkaladeyi haiz olan tahrir mua
melahnın sureti muntazamada cereyanını temin 
emrinde ahali tarafından muavenet ifasında 

kusur edilmemek suretile ibrazı hamiyet ve 

Klnunusanf 13 

Kadıköy iskele 
ÜZERiNDEKİ DANS SALONU 

Cf kiflden milrekkep caz takımile hergün aaat on aeklzclell 
bire, cuma günleri de on dlSrtten bins kadar kıfhk prorramlana• 
deYam etmekte oldufunu muhterem müşterilerimize an v• 

teşriflerini ümit eylerim efendim. 
Müdür ve müstecir: Hüseyin Cahit 

~ 
Nevralji 

Aspirin 
komprimeleri 

.ayftinde ıür'all~ tedavi olunur. 
'Yelnu larmızı bandırollu baJdld ... • ;ıı• 

ambaJAhn• d'kkel we bııa maruyı ............ 
talep edlnlı 

Büyük Tayyare Pigankosu 
YENi TERTiP BAŞLIYOR 

lİNCİ KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni planda 3 ve 6 ıncı ke.CJidelerde büyük ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti vardır. 

3 0NC0 KEŞIDEDE 100,000 LİRALIK BÜYÜK lKRAMIYE 

KONULMAK SURETİLE TERTiP ÜÇER KF.ŞIDELIK iKi 
KISMA AYRILMIŞ GiJ BİR ŞEKJL ALMIŞTIR 

Mükafatlar keşide sırasile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 ye 

100,000 LİRADIR 
ÇOK ZENGiN OLAN YENl PLANI TALEP EDINlz. 

Biletlerin aatalmaaına başlanmışbr. 

Karyola 
NAZARI 

Alacakların 
DİKKATİNE 

Beşik siyah, beyaz ve sarı karyolaların bir çok -
çeşitleri vürut etmit olduğundan fabrika fiatına 
satışa başlanmıştır. Bir ziyaret iddiamızı ispata 

kafidir. Fincancılar yokuşu AHMET FEVZi Asri 
Mobilya Mağazası No. 27 Telefon İstanbul 3407 

KAZMİRC1 
ALİ RIZA MÜESSESA Ti 
Su geçmez lacivert renkli gabardin pardesület 
trençkotlar, kışlık paltolar, F antazi kostümler, 

zarif çocuk elbiseleri gayet ucuz fiatla 
elden çıkarılmaktadır. 

lstanbul'da Eminönü'nde - Ankara'da Şafak mağazuında 
Tnrbe, eski Hililiahmer binası 

No. 10 Telefon 1st. 2622 
(Mahmut Şevketpaşa) vapuru 
13 kanunusani sah akşamı 

Galata nhhmından Zongul 
dak İn · ıolu, Si:::ıop, Samsun 

Gireso ı, Trabzon, Rize'ye 

kalkacak ve dönüşte Sürme
ne, Trabzon, Görele, Tire

bolu, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, Sinop, İnebolu, 
Zongulda'ğa uğnyacal-..i:ır. 

sadakate müsaraat kılınacağı kaviyyen meınul- . 
dür. 

İstanbul İkinci 
murluğundan : 

icra me· ı Dr. A. KUTJ 
Bir borçtan dolaya mahcuz ve furuhtu 

mul<arrer bü!~, halı, ayn:ılı ro1ap, ay

ı n:ı :lih •• gibi ev <'ŞY sı 15-1-'>31 tari-

Cilt, frenırl, Belaoiuklujıa Y8 • 

lktid1lr mOJayene ve elektrik teda DR. SEMiRAMİS EKREM H. 

Çocuk hastalıktarı mütehasııısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, boğaz ı 

burun bastahkları mütehassısı 

Beyoğlu Mektep sokak No. 1 
Telefon Beyoğlu 2496. 

DO OR 
Ônıer Abdurrahman 

Cilt, Sa<', Frengi ve Bel-
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad 
desi hükumet konağı civa
nnda eski ikdam Yurdu kar
ıısmda 71 numara birinci kat. 

Her gi1n saat birden ikiye, 
dlrt buçuktan alqama kadar. 

Merkez acent•,i: Gahh. köprü 
başında Beyoğ-lu 2352. Şube 
act ntesi: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hana altında Tel. Ist. 7240 

Dr. Horhoruni 
C i L T - Zührevi ve Bevliye 
Tedavihanesi: Beyoğlu Tokatlayan 
yananda Mektep ıokak No. 35 
muayene her gün akfaına kadar. 

TeL B. O. 3152 

Vasiye~nameler, Evlenme Mukcıveıe •"'ri 
Deftc.rler, Kontrat Ve Senct:ninizi . 

YENIPOSTANE KARŞlSINDKJ 

ALTINCI NOTER 
DAİRESİNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir l:yakat, itina ve di: katlen çek 

memnun kalaca~sınız 
Protestolar misli ~öriılmenıış bir sürnti,. ...,:d ....... 

i-'J!&l!9All•lmlE!liml:1B:Wl!2*'dg:aa1ııı:ım?Fliii!EEDM«i 'a!'lta3WfiR'>MX 

T Ü R K L E R İ Ç İ N IEifi.[.Jl:IJCWıs:--q 
Kol.ıybkla 

ALMANCA 0GRENME USULÜ 
M.ıelilflcrl. 

HERMANN SANDER 
Alman lisanı mütehassıs ve 

muallimi 
Sene 1930 

TAHSiN ABDİ 
l:ınılr crkcl< l:Scsl Almanca 

muıılliml 

1 Ciltte 3 Kısım Fiab 250 Kr. 
lstanbulda Hüsnütabiat matbaasından arayınız 

l lıine müıı; ıd.f perşembe günü saat 13 

ıı~ 14 arı>..Eı:ıda l'angaltıda hüyükdcre 

· caddesinde 88 numaralı hane öoünde 11 

açık arttırma ile paraya çevr:Icccktlr. 

t Talip olanlarıR muayyen gilıı ve sa- 1 
alte maha'llnde lıaı:ır bulunacak me

mura ınü •ac:ı .. tlan l"An o'unur. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERIRİY ATI 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

Telefon lstanbul 2323 

" " 2236 

K r ·köy Börekçi fınnı aaraaıaad• 

SON POST 
Yevml, ~lyasl, Havaliı ve rial;ı: ır.a•,& 

-idare: latıınbul, Nuruos'1lao11• 
Şecef aolujı 3i • j/ 

Te! '"in: lstanbııl - 2H 
P0t •. kutusu: lstaııbııl - 70 -lf/t 
T c:lıı:-flf: 1.tanbuJ SO:'<I ru~ .. -

ABONE FIA Ti sSI! 
TORKIYE - .E~ 

14\IJ ı<r. 1 Sene 211)11 ,,,.. 
7SO n 6 Ay 14i)O " 
400 ,. 3 n 81)1 11 

150 .. 1" SOi" 

Gelen evrak geri veril'.?': 
Ululardan ~esııllyet alı ı 11•ı. 

Mes'ul Müa r: Hilit 


