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~ YDARE: iSTANBf!L NURVOSk!ANiYE ŞEREF SOKAGJ Bu Kuponu Kesip ~ ~ r A Halkın gözQdür: HaJk bununla görür.] Saklayınız. 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. ._ ________ , 

-~ON POS TA Halkm d · 1 i d i r: Halk bununla söyler. 

EB'US İNTİHABINDA 
Bir Yerine irkaç. 

DEGiŞİKlİK 
~~~~~~~~~-:::------~~~~~~~~~~ 

VAR .. 

Azalıkla "ında Da 
Namzet Gösterilecek Ve Bugünkü Meclis 

Tebeddül Olacaktır .. ~1ı;~~ız0~~~~ Esaslı 
._ 

frtica Maznunları Üç Kısma Tefrik Edildiler Şehrimizde Biı· 
Tevkif 

'adiseye İştirak Edenler, Kubliy 
eyin Şehadetini Seyredenler, Fo
Kaymakamına Taarruz Edenler 

. ı...,İr, 14 (Hususi) - Örfi '"' 
1 
nı.-'"" 

Zeyrek camiinin viizi Ab
dlllvahi Ef. camideki vaazı es
ıı asmda ileri geri söylendiğin· 
den, ıapka kanunu aleyhinde 
hulunduğundan zabıta~a tutu
larak Adliyeye verilmiştir. Tah
kikab ikinci müstantik yapıyor. 

:: harp reisi Mustafa Pf., !tf li~~~Ql~ . 
kt enıeııiıı çallfacaj'ı Kubliy ~ ~ F 

• •binde akşama kadar ça· .l?.I. · 1. dosyaları tetkik etmiş-
/ .r.d tintak hlkimlerinin elle-n e • 

llJ nıe~cut doıyalar tekem-
•bnı, ve gece divanı 

dl'be devredilmiştir. Şu suretle 
1Yenin alakası kalmamışbr. 
Muhakemelerin kat'i surette 
tşeınbe günü başlaması te-

' ı.ı· .. r etmiştir. Evvelce yer
ıkten dolayı mahkeme sa-

~~- aarniiu girip giremiye
gı lllev.ıubabis olmuş ise de 
•~aıı tertibat aayesinde bu 

1

1 
ta da halledilmiştir. Şu 

ti ~ e ı3're aamiin ve gazete
er davaların cereyanını mun-
anı bir surette takip 

ebileceklerdir. 
Divanı harp celselerinde Uç 
bıt kttibi bulunacaktır. Bun
dan ikiai zabıt tutacak, 
tincftd, lüzumu halinde ev

okuyacakbr. 
DiYanı harp binuı, usul 

ile, bir yüzbaşı kumanda-
nda bir müfrezenin muha-
7):' altında bulunacaktır. 
. ıvanı harp tahkik heyeti 
lllde toplanarak diin dört 

• 11 aorguya çckmiı ve bu 
Cd•ap neticesinde bapiıaneye 

. eri.imişi erdir. 

1Dıvaıu harbin göreceği da•r esas itibarile ilç kısma 
br: 

- D~dan doğruya ir
..... 1 lı~diacaine . biliiil iştirak 
-.aeruı muhakemesi ve bu-

•litevvik, mürettip Ye 
a ıerilderi. 
d - İrtica badiseaile doğ-
.kın doğruya alakalan olma-
h d ~eraber Kubliy B. in 

1 • etınde seyirci vaziyetinde 
anlar veya vak'ayı alkışlı
~ terirl~ri teşçi edenler. 

Menemen i.Jivanı Harbine Tevdi Edilen 
bir Maznun Grupu 

----------.... 1 iki Muallimin Tevkifi 
149 uncu Madde 1 

Menemen, 14 (Hususi) -
Foça kaymakamına yapılan 
tecavüz münascbetile Foça 
mektebi başmuallimi Cemal ve 
muallimlcrden Ahsen beyler 
tevkif edilerek aburayn geti
rilmişlerdir. 

1
' .Her kim hUkOmet aleyhlae hallu 

•lllh ile byana veya TUrldye 

ahallılnf birbiri aleyhine elllh· 

laadırarak mukateleye tetvlk •1· 
lene oa bet aenedea &JaJı olma· 

mak Dıı:ere ağır hapH koaur. Eter 

Bu t .. Ylk aeticul olarak l•yan ve 
kıtal ıDhur •tmlt lae buna Hbebi-
yet nrea yeyahut lıllere kuman

da eden ki-ter idam olu•ur. 

Dikkat edilecek Bir 
Nokta 

Herhangi bir yerden örfi 
idare mıntakası dahilinde bu-
lunan Menemen, Balıkesir ve 
Manisa ile rnülhakabna gitmek 

~=~=~~=====;:~ı...![.;D:,;e~va~m~~ı'l "• ::i aayfamızdadu] 

Malık·emede Adını Unutan Kadın 

Bu cllrDmlere yalnıı lttlrak et•lt 

olanlar alh ıeneden at•i• olma• 
mak lhere atar hapıe konulur. 

Satenik Dud!Jyu Af
yonlu Rakı ile Kim 

Uyutmuş? .... 
Birinci ceza mahkemesinde · 

Lfizumu halinde bu hoca da 
. /lcnemene gönderilecektir. 

Alış Veriş 
Vergiye Tabidir! 

Menkul emvali sabn alarak 
veyahut icar ederek başkaları~ 
na kira ile verenlerin bu ha
reketleri ticaret mahiyetinde 
telakki edilmektedir. Bunlar 
bu seneden itibaren kazanç 
vergisi vereceklerdir. 

l\iıaarift~ .. 
Tebeddülat için Bazı 
Tasavvurlar Olduğu 

Söyleniyor 
Ankara, 14 (H.M.) - Bu

rada, Maarif vekaletinde bazı 
değişildikJer olacağı ıayidir. 
Bu şayiaya göre: 

ilk tedrisat umum müdürü 
Ragıp Nuret~n B. dcğişmiye
.cek, yalnız Orta tedrisat umum 
rnüdilrü Cevat B. le İstanbul 
Maarif emini Muzaffer Beyler 
Avrupa talebe müfettişliğine, 
orta tedrisat birinci .şube mü
dürü Tevfik Bey de Maarif ve
kaleti müfettişliğine tayin e
dileceklerdir. 

Orta iedrisat umum müdür
lüğü iç.in en kuvvetli namzet 
Hasan Ali Beydir. 

Remzi Paşa 
Kayıp Değil, Kiliste 

Bulunuyor 

ltru - Foça kaymakamına 
iden~ hazırlıyanlarla müşev-
'<uhl" 
r ay Beyin şehadetini 

reisin önünde, dün, üç genç 
Madamla perişan kıyafetli, 
dişleri dökülmüş, bir gözü 
sakat, avucunda kirli ve bu
ruşuk bir mendil ~tan bir 
Ermeni dudusu mevkı almış-

A·dana, 13 (Hususi) - Mef
suh Serbes fırkanın Cey
han şubesi reısı olup on 
beş günden beri ortada 
bulunmadığını ve bir cinayete 
kurban gittiğini haber verdi
ğim Remzi Paşanın Kiliste 

( olduğu anlaşılmıştır. 

ti~~ek haydutlann bu hare-
nı ıu alkıılıyanlar için iddia-
•d~· ~eza kanununun 149uncu 
eın ~ ~hkimının tatbikini 
M e edır. 
"'denenıen, 14 {Huıusi) - İki 
·• enb · M 
ınına erı. ~Demende sarıklı 
p bıçbır kimse göze 
F ~•Yor, denilebilir. 

"'l.Qtetti p 
n f. evvelki akşam 'Y• reld' d' aa..:1_ ı, ıvanı harp reisi 

-. wwtQ, rece İzmire dönd • 

lardı. Bahçecikli dudu Satc
niğin yüzü, elindeki mendil 
kadar buruşuk... Uzun zaman
danberi hamama gidemiyen 
bu dudunun akıttığı göz yaş
ları yanaklarında beyaz izler 
bırakarak yuvarlanıyordu. Reis 
sordu: 

Adın ne .. ? 
- İşte adım .••. 
f Devamı 3 üncü aayfanmda ] 

{ Sallilıattin 
"-=-

-1000 Lira-. 

SON POSTA 
nın 

Karilerine Hediyesi 

Kuponla.r üç gündenberi 
başlamıştır. Tafsilatını (6) 
ncı sayfamızda okuyunuz. 

*' 

TürkDarü/fünunlularıAkropolde 

Alaturka Çalgı; Miner
va Ve Vülgen Efsanesi 

1 

Darülfünun talebesi Akropolün harabeleri önünde 
Atina, (Hususi) - ik: gün- Yunanistan hükümet merke

denberi Atinanın ve Yunanla· zinin en geni~ salonlarından 
ların misafiriyiz. Atina gazete- biridir. Burada iki saat kadar 
leri seyahatimizden memnuni· istirahat ettik. Halk bizimle 
yelle bahsediyorlar. Hatta bu çok alakadar oldu ve derhal 
münasebetle serdettikleri mü- samimi bir münasebet havuı 
talealarda aulbün ebediliği tesis etti. Biz bu gazinoya 
neticesine de varıyorlar. girdikten bq dakika sonra 

Taliimizden burada sokaklar cazbant alaturka pqrevlerden 
fazlaca çamurlu. Bu akşam birini çaldı ve çok alkışlandı. 
Darülfünunu ziyaret ettik, son- Geoe devamlı yağan yağ
ra da hep birlikte {Ezeyyon) murdan sonra sabahleyin hava 
kıraatanesine gittik. Bu gazino [Devamı 3 üncü sayfadadır) 

" Şileli ~C:üfeymanı 600 Kadın Seyretti,, 
·Gazeteler• 

- Dü11 vakit ne iyi, ne helecanlı geçti! 
- Sinemaya mı gittiniz? 
- Hayırl Beyazıtta adam aablar, onu aeyrettild 



Halkın s~si _.._ __________________ ..+_ 

Fırka Teşkilatının 
Kararları, Halk 

H.Fırkuı teşkilit heyeti eaaalı 
\le mühim kararlar ahyor. Birkaç 
iş ve vazifeyi bir tabsın ncfısin
dcn u:ıaklaştırmak gibi çok ba· 
bt:tli tasavvurlarda bulunuyor. Bu 

tasavvurlar hakkında dün haabuhaJ 
ettiğimiz kimseler, bize fikirlerini 
~öyle anlattılar : 

Saffet B. (T opane, Bostaniçi 
Cami sokak No. 5 tc misafir) 

- Atalar, iki karpuz bir 
koltuğa sığmaz, demişler. 

Biz üçünU, dördünü bir kol
tuğa aıkıştırmak istersek yııl
nız bu memleketin değil, dün
yanın taşı toprağı bize gfler. 

İşten gaye: Bir adamın dört, 
beş yerden para koparması 
değil, bir işe hasrı mevcudiyet 
etmesi, ve canl bağlanmasıdır. 

* Ali Nihat B. (Beyoğlu Mek-
tep sokağı 3 ) 

- Üç dört vazife alanlar hiç
birini tamam yapamazlar, yani 
işler yanm kalır, memleket mu
tazarrır olur. Üç dört vazifeyi 

bir kişiye vereceğimize bunu ayrı 
ayrı ehillerine verecek olursak 
işler esaslı surette görülmüş 

olur ve iyi ytirür. 

* Reşat B. (Y edikule, lst yon 
karşısında 4) 

- Hükfımetimizin yüksek 
mevkilerini İşgal eden zevabn 
muhtelif komisyonlarda bulun
maları doğru değildir. 

Bu nasıl doğru olamazsa, ida
re amirlerinin de muhtelif işler
le meşgul olmaları işlerin iyi 
yürilmesine mani olur. 

* Sadi B. ( Kadirga, Özbek-
ler ıokağı 6 ) 

- Bir kişinin birkaç işi 
birden faydalı ve iyi bir 
şekilde yapmasına ım -
kan yoktur. Hükiimet, bir 
memurun muhtelif vazifeler 
almasına mani olmalıdır. 

Eyip B. ( Fatih, Çırçır, Ha
cıhasan mahallesi 22 ) 

-Bir memur Uç, dört vazife 
a 'ınca diğer bir kısım insnn-

vazife kalmıyor ; bir me
m ur iyi doyuyor, diğer bir va
td11 .... aş iş bulamıyor. Bunun 
önüne geç.melidir. 

* Mahmut B. ( Galata Rum 
mektebi müdürü ) 

-Benim bildiğim bir koltuğa 
lki karpuz sığmaz; koltuğu büyük 
olup ta sığdıranlara bir diye
ceğimiz yok! 

L 

5oN· ,OSTA 

DABIL BABBBLBB Günün Tarilıı 

Belediyenin 
Yapmak 
İstedikleri 

Yol, Depolar, Hastane, 
Stadyom, Tiyatro, Hal 

Ve Saire .•• 

İstanbul belediyesinin 1931 
acnesi bütçesi haı..ırlanmakta
dır. Bütçe şubatta meclise 
verilecektir. Belediye bu ı!De 
ıunlan yapmak istemektedir: 

1 - İstanbul d bilindeki 
bir kısım yollar parke ve 

sfalat yapılacaktır. 

2 - Çubukludaki gaz de
poları ihtiyaca kafi gelmedi
ğinden depolar tevsi edilecek 
ve daha 5 - 1 O tank inşa edi
lecektir. 

3 - Taksim ve Kırkçeşme 
ulan bentleri tamir edilecek, 

bunlara siizme boruları ilave 
olunacaktır. 

4 - Bir verem hastanesi, 
amele çocukları için birkaç 
çocuk evi açılacaktır. 

5 - Hasta ve ölü nakli için 
nvrupadan modern otomobiller 
getirtilecektir. 

6 - Bir şehir bakteriyolo
jihanesi açılacaktır. 

7 - Stadyom, hal, ti-
y tro ve asri helalar yaptmla
cııktır. 

Her daire ihtiyaç listesini 
tanzim etmiştir. Bu ihtiyaçlar
dan hangilerinin bu sene ta
hakkuk edeceği şimdiden 
keotirilememektedir. 

Ote cilerin Yeni 
an unu 

Vilayete yeni tebliğ edilen 
otelciler kanunu mucibince 
bütün otel müstahdemini, ka-
nundaki nümuneye göre vila
yete ikişer nüsha beyanname 
vermiye ve defter tutmıya 

mecburdurlar. Otelciler cemi
yeti bu nümuneleri basarak 
120 kuruşa sattığı için dün 
vilayete şikayet edilmiştir. 
Vilayet bu cemiyetin bastığı 
nümuneleri almak mecburiyeti 
olmadığını, herkesin numuneye 
göre kendisi çizerek ve dol
dur r k verebileceklerini otel
cilere bildirmiştir. 

Beyoğlu Fırka Kongresi 
Halk fırkasının Beyoğlu kaza 

kongresi dün toplanarak heyeti 
idarenin okuduğu raporu dinle
miştir. 

-

Silah Kaçakçıları Mahkemede 

Bir Mevkuf, Dokuz Da 
Serbes Maznun Var 
Tahkikatı bitirilen silah kaçakçılığı meselesi nihayet 

mahkemeye intikal etmiş, maznunlar ikinci ceza mahkemesine 
verilmişlerdir. Yakında muhakemelerine başlanacaktır. Bunlar 
ikisi musevi olmak üz.ere 10 kişidirler. Bunlardan birisi mev· 
kuftur. Diğerlerinin gayri mevkuf olarak muhakemeleri cereyan 
edecektir. 

Ma.munlar unlardır: 
Musa, Osman, Eyüp, Davit, İbrahim, Davit, Abdullah 

Remıi, Sait Bey ve Efendiler. 
~ 

İrtica Maznunla ı ki ısına 
Tefr· k Edi diler 

( Baş tarafı 1 inci sayfnda ) 

istiyenler vesika nlmalıdırlar. 
Aksi takdirde milşkülata uğ
rarlar. 

Menemen, 14 (Hsusi) -
Zabıt katiplerinden Necmettin 
B. Divanı harp mukayyitliğine 
tayin edilmiştir. Diğer katip 
Ihsan B. hnstalandığmdan lz. 
mire iade edilmiştir. 

Silat T ahaniyab 
Menemen, 14 ( Husnsi) -

jandarma kumandam İhsan 
Beyin riyasesi altında jandar
ma heyeti tarafından silah 

teslim müddeti bittiği için ev· 
lerde taharriyata başl nmıştır. 

Mevkuflar Ne 
Yapıyorlar? 

Menemen, 14 (Hususi) 
Mevkuflar, vakitlerini konuı· 
makla, bir arada bulunnnlar 

da ekseriya toplu bir baldo 
namaz kılıp dua etmekle ie
çiriyorlar. 

Hadisede Taammüt 
Var •. 

Menemen, 14 (Hususi) -
Mehdi Mehmet ve arkadaşları· 
nın hareketindeki taammüdü 
ispat eder yeni bir hadise 
meydana çıkmıştır. 

Vak'adnn 15 gün evvel 
Menemen çarşısına gelen iki 

köylü kadın manifoturaci Akif 
B. isminde birinin mağazasına 

gelmişler, ahşveriş yaparken 
bir ara: 

" - Buralalrda ne var, ne 
yok? diye sormuşlar. 

Mağaza sahibi: 
- Hiç hayırlar! cevabını 

vermiş. 

Kadınlar ise: 
- Ortalı karanlık ve ka· 

rışık gorunuyor. Manisadan 
şeyhleri ve dervişleri kovmuş

lar ,, demişler. 
O vakit bu sözlere ehem· 

miyet vermiyen Akif Bey, son 
hadisattan sonra o zaman i
şittiklerini hükumete haber 
vermiştir. Bu kadınlar aran
maktadır. 

Uydurma Bir Haber 
lzmir, 14 (Hususi) - Ak

şam gazetesinin Alaşebirde 

tevkifat yapıldığına dair ver
diği haber doğru değildir. 
Ayrıca ora Serbe fırka aza
ımın tevkifi hakkındaki neşri
yat ve dercettiği resim de 
uydurmadır. 

F ahrettin Paşa Rahatsız 
izmir, 14 (Hususi) - Fah

rettin Paşa gıribe tutulmuştur. 
Doktorlardan istirahat tavsi
yesi almışbr. Burada Servet 
namında biri daha tevkif edil
miıtir. 

irtica Hareketinin 
Mesuliyeti 

Menemen, 14 (Hususi) 
Menemen hadisesi, Menemen 
halkı üzerinde derin bir tesir 
yapmıştır. Yerliler ve muha
cirler, hadisenin mesuliyetini 
yekdiğerine atfetmektedirler. 

Borçlar Meselesi 
İtalya sefiri Bnron Pompeo 

bükümetimizle alacakhlarımız 
arasında tavassutta bulunduğu 
hakkmda ( Tan ) gazetesinin 
verdiği haberi tekzip etmiş, 
maamafib teklif vaki olursa, 
böyle bir tavassutu memnuni
yetle yapacağım söylemiştir. 

Günün 
Polis 
Vak'a/arı 

Telsizle .. 
Vapurlarımız Ticari 

Telgraf Alacaktır 

Kesile Baş, Çarşıkapıda l Şimdiye kadar Seyri,Jllıl 
• • vapurlarındaki telsiz inem_.... 

Bır Cınayet, Hırsızlık posta ve telgraf idarcsioC' 

Ve Kaza .. nı~ehil telakki edilerek ticJlll 
Fıçı iç.inde kesik olarak 

bulunan çocuk başını kimle
rin kesip atlığı hala anlaşıl
r ·1 değildir. Fakat yavranun 
cinsiyeti sabit olmuştur. Bu, bir 
kız çocuğuna aittir. 

~ 
Beyoğlunda, Venedik soka-

ğında oturan (Raul) efendinin 
odasına giren hırsız 441 Türk 
lirası, 114 dolar, 4000 Bulgar 
levası aşırmıştır. Şüphe üze
rine parası çalınan adamın 
dostu Levi tutulmuştur. 

* Çarşıkapıda Sepetçi hanında 
kunduracı Onnik Karpuzyan 
Ef.ye ait kundura atelyesinde 
çalışan kalfa Aslan ile Salim 
iş meselesinden kavga etmişler. 
Aslan Salimle alay etmiş, ten· 
belliğini yüziine vurmuş. Kavga 
büyümuş, bıçaklar çekilmiş, 
ikisi de birbirini yaralamış. 
Salinı, bacaklarmdan ve muh
telif yerlerinden, Aslan da ba
şından ve kssığmdan mecruh
turlar. 

* Cibali tütün fabrikası b -
mallarından Şükrü Ağa arka
sında yük i' e fabrika öoüııde 

dururken 1734 numaralı oto
mobil sür'atle geçmiş, çarpmış 
ağır surette yaralanmıştır. Şo
för kaçmıştır. 

Kayıp I(amarot 
Beyoğlunda Bir Kulü

bede Asılı Bulundu 

Beşiktaşta oturan Seyrise
fain kamarotu Hilmi Ef. yirmi 
giln kadar evvel ortadan kay
bolmuştu. 

Hilmi Ef. nin cesedi, evelki 
gün Beyoğlunda, Mezarlık so
kağında valdesine ait kulübe
de ası bulunmuştur. 

Hilmi Ef. evelce Liman 
şirketinde memurdu, oçığa çı

karılmış, sefalet ve içkiye 
düşmüştü. İntihar ettiği anla
şılıyor. 

Poliste Bir Tayin 
Hukuk mezunlarından Ömer 

Hilmi Bey polis dördüncü 
şube müdür muavinliğine tayin 
~dilmiştir. 

mahiyetteki muhabereleri" 
mfisaade edilmiyordu. Poıl' 
idaresi bu memurları imtibl' 
ederek kendilerine ehliyetn~ 
vermiştir. Seyrisefainle de ~ 
mukavele hazırlanmışbr. BıJll' 
dan sonra Seyrisefain vaput' 
larında bulunan herhangi '"' 
tüccar lstanbul telsizi vasıtası• 
telgraflar gönderebilecektir. 

İki Katil Hapisanede' 
Kurtuluyor 

Birkaç aene evvel Meyme.,a 
hanımn bekçisini öldürmüı ~ 
N zmi efendi id ma mah~ 
edilmişti. Fakat yaşı küçük ,. 
rüldüğü cihetle bu ceza 24 ıed 
hapse tahvil edildi. Aradan ~ 
epeyce zaman geçti. Bu 
zarfında katil vereme tutul~ 
Te avisi için haphıanedcn çıkıO 
sı ı · ıımdır, denildi. Bu hu_., 
da "eza kanununun 399 uoc' 
maddesinin ikinci fıkrasına i.I 
nat edildi. FıJbakika bu madda 
mahkumun, hayalını tehdit ed~ 
bir hastalığa yalcalanması takcll' 
rinde cezasını bilahare çek_.,I 
üzere serbes bırakılacağını a-1' 
dir. İşte bu madde mucibiJld 
Nazmi ile MAnisada bir cina~ 
ten dolayı 101 seneye mahk,
olan İsmail de tahliye edilecek~ 
Hatta isterlerse tedavi için N' 
rupaya bile gidebileceklerdir. 

Yunanlı Tiyatroculara 
Müsaade Verildi 

Şehrimize gelen Yunan o~ 
kumpanyaaının temsillerine tJJI 
1aade edilmiştir. 

M. Danef Türkleri 
Tebrik Ediyor 

Birkaç haftadanberi şehri111i,dl 
miııafir bulunan s::bık Bulgar 
vokili M. Danef dün Sofyaya • 
etmiş ve hareketinden evvel ~ 
gibi dahi bir reisicümhura aıV 
olduklarından dolayı Türkl..
şayırm tebrik olduklarım sö~ 
miştir. 

Komünistlerin Muha' 
kemeleri 

Dün ağır cezada komünislefl' 
mubnkemelerine h fi olarak il 
vam edilmiştir. 

Japon Misafirimize 
Ziyafet Verildi 

Dün Ankarada Gazi Hazre~ 
tarafında Japon prensinin t,ıi 
fine bir ziyafet verilmiş ve ls' 
ziyafette dostane nutuklar tlf 
lenmiştir. 

es ·mli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Tayyare Piyankosu 

1: Hasan B. - Tattara rattam, trilim t
rilam, bana tayyare piyankoıuodan bin lira 

çıkmış. P.arayı bugün aldım. 

2: Bakkal - Hasan Bey, mnjde, aana 
piyanko çıkb ha... Şu esld hesaplan bir te
mizleyiverelim. 

3 : Kasap, kömürcü ve diğer 

Huan B., müjde... Şu bizim eski 

i'örttver ... 

esnaf -
hesapları 

4 : Hasan B. - Eyvah, sade piyanko fJ; 
rasını değil, üstelik cepteki parayi ,,;' 
borçlara verdik. Bana piyango değil, ke 

1 yıldırım isabet etti.f 

b 
s 
h 
\t 

l' 
ti 
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Hergün 
Sovget!;;f; 
Ticaretimizin 
Safhaları 

- 'IF.l~U SABiT -
1926 senesı Türkiye - Rusya 

&ras.nda tolwıan 'caret 
•llıuahedesinin Sovyetlercc ameli 
tctbikatı .şöyle .ldu: 

A - Muahedeye göre Rus· 
tay~ ithalitınuz, rn21 aeoesi 
aıll'anında başladı. 
B - Ruslar memleketimize 

ta,r.ılaca'k ıthalatı yapmak ve 
aı:~ !iir'kiye piyasalarında 
1,~ .~re'bılmek içm lbım 'Olan 
b tün teşki!itı atlt'lad1lar. tt/.e 
i~ t~§kilattar:ı, ticaret merkcı:-

nııu:Icn ıbaşka en blicra 
~ıhalanmıra adar tevsi 
~ ıve ıithatata ba adılar. 
111 "~~deni bu ilk enesinde 
li~ ~etimize yaphklan itha· 
kalı tnıktan, ahde göre mutabık 
60.;an . rakamlardan yüzde 
.len O ~ısbetinde fazla oldu. 
rı e nıhayetindeki itbalatları-
~d Yek_ünu 12 milyon lira 

elenndc idi. 
le C - Türk ihracatç.ılant ilk 
illi~ hisse1erine isabet eden 
dan rtn vesikalarım piyasa
R. tedricen toplıyarak mallan 
~ay gönderdiler. SOYyet 
ltcu Salan bunları satmak ve 
da k:~le.sini yapmak huauswı-

Ç yllk gösterdiler. 
sen :-: Muahedenin ikinci 
nn CSının ilk yarısı da göril· 
he~te az çok birinci seneye 
gqn:erk gı1ıi geçiyordu. F a'kat 
Paraırtı , borsa muamelelerinde, 
it d llrın havalesinde, hususi
tcr e ahşın tesçilinde ..,, di-

küı ~uametclerde az çok 
la at b ı göstermiye bq-

1 gihidi. 

8
• D - ikinci muahede •ene
~nin ikinci yansında Türk 
le ~eti hil'umum Sovyet ülke
~ tınde azami müşkülat ile 
l atşılaşı:nış bulunuyordu. Mal
parınıı:ı.ı almıyorlar, alırlarsa 
arasının T:ürkiyeye çıkarılma· 

~na nıüsaade etmiyorlar ; 
llU US~ 
l ı satılırsa alanlan 
evkif ediyorlardı. Re mi mil· 
~· ~:.-. ruı. kooperatiHcrin 
n l!r~ +or • Aerile temaslan me• 
d ~~ıluı.ş idi. Senenin sonlarına 

0

1 
gru müthiş vergi meseleleri 

Ç'ı tarıldı. En nihayet Türle ih-
~cntçılan aleyhinde haciz, 
Şıddet, takipler, tevekiffer 
ra~la~ış bulunuyordu. Tacir
enmız 'takılıp kalan iŞleri 
~alları bırakarak oradan uzak: 
441.Şmıya mecbur oidulardL 

Artık Bolşevikler aradaki 
lbunhedeyi Tiirk ihracatmm 
!~arına olarak tamamile yır
-P atuıq bulunuyordu. 
d Fakat bizim aleyhimize boz. 
uldan uahedenin kolaylıkla-

dnn istifade ederek Türki
r~ dabilinde'ki ticaret tqki
lqtdlannı daha ziyade rnk'lq-
ır ılar. 

,k B~zulmuş Olan muahedenin 
\iıncı esi nihayetinde TUr
~e.Ye yap.ılan So~t ithala
t~ .. miktarı yirmi milyonu 

Vuz etmiı hlllunuyordu. .. 
~ haziran 29 da muahedenin 

~u. ii sen • başl dı. Vesika 
, oıadıklan halde !>u cephede 
~a Türk imal ihracatçıla
liter· ayy.nka çıkan ~ikayetleri 
~ok uıe h rici ticaret i terinde 
k:ı ct~z ha~ns. olan Jkbsat Ve
Rı oi •1 vazıyeti az çok kavrar 
basta~ du. Arada müzakereler 

ı. 

1'ürk· ·ı R bıtu :Ye ı e usy arasındaki 
s{)'Vy n ıtha iit ve ihracat işini 
hi ar et ticaret teşkilahnm in
"e.rk~iş~~ına geçirilmiye karar 

~lıtk ~~ ~t'i idi. Şimdi bunu 
tıciyes· Yuk elçiliğine ve Ha· 

l!u ı~e kabul ettirmek vardı. 
\ltileerr~ş t~. Karahan yoldaşın 

P <iırayetine bırakddı. 

8olşevild * 
er, ınuahedenin ü-

- - -

---· -

Son Rasta' nın Resimli Makalesi Çocuk ; l r S;-;;ün KISası .__ ______________________________________________________________________ ...... __________________ ___ 

t - Bazı insanlar variaaliann1t kabili· ı 
retlerini heaaba ~oymaluızuı ~cuk yaparJU'. 

Ayda elli lira kazancı olan bir adamua dört 

bet çocuk sahibi o1dutunu görürsünüı. 

1 - Bu adaa çocuklannı - tam aana· ı S - Çec:Uk a'üfm :lçia Unmdar. Fakat 
aile i>eclirebilir, ne okuta:bllir

1 
n da bin p'lnıs ~ mb-et de.fil, lbyfiyel ilizımdır. 

• · b·ı· 8 O. !tane :'budala. ab.ikaız. tahü siz. on basta 7etitbl"e ı ır. " çocuklar &ile ı-ı-A .. eeml- '- • L'L t L'L-tli -~ı~s ·~ çocu.. 'Jerıne uı.r ane aılllMI ye '&C6I 

yet içinde yiik olurlar. ~ elbette üreccahtır. 

=rem 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Mısır Ve Hicaz 
Mısır Hükumeti Hicazı 

Tanıyor 

Kahire, ( Hususi ~ - İbnis
suudun Mısır kıralı Fuade 
yudtğı meveddetkirane bir 
mektup KıraJ tarafından hüsnü 
telikki edilmiştir! Kabine de 
Hicuın Mısır ile anlaşmak 
hususwıdaki müracaatını çok 
müsait bulmuştur. Mısır Baş

vekili gazetecilere: 
- Mısır Hicazı tanımak

tadır. Yakında Hicaza bir mü
messil göndereceğiz! demiştir. 

Vapurculann Rekabeti 

YENi KANUN PROJESİ 
MUVAFIK GÖRÜLÜYOR 

Ticaret odası ticareti bahri
ye raportörlüğünün vapurcular 
ara ındald rekabeti men icin 
haz&rladığı men'i Tekabet kanun 
projesi oda idare heyetince 
kabul edilmiştir. Rarpcr ~931 
senesi ticaret odası kongrasına 
verilecektir. Projeye göre ti
careti bahriye müdürünün ri
yaseti altında bir komisyon 
teşkil edilecek, bu komisyon 
rekabetin önüne geçecektir. 

24 Saatte 
118,, hırsızlık ve "5., yanke

aicilik vak'a olmuştur. 

İlk Mekteplerin Teftişi 
Maarif vekileti müfettişle

rinden Hikmet B. lstanbul Ma
arif emaneti mıntakasınd&ki 
ıilk mektepleri teftiıe memur 
edilmiştir. 

Hüsrev B. Gitti 
Tahran ıelirimh: dün fran• 

haraket ctm4tiri. 

Serbes Cümhuriyet 
Kapandı 

iz.mirde çıkmakta olan Serbeı 
cüınhuriyet gaz.cteat nepiyatını 
tatil etmiştir 

Ferit Celal B. Davası 
Urfa mcb'usu Ferit Cilil Bey 

Şeyh Sait isyanı zamanında k11mi 
ıcf erberliğe istir ak etmediği hak
kında yaulan yazı nolayıaile Ya
rin) ve (Yeni Adana) gazetClerl 
aleyhine iftira ve :hnkaretdavuı 
açmıftır. 

~~===-==-==-==--=--=---

ç ün cii ıSenesi için, kendilerinin 
hususi noktai nazarlarını bi
zimkilere kabul ettirmiş bulu
nuyorlardı: Beş sene için iki 
memleket arasındaki bilumum 
·thalit ve ihracat ticareti ne
tice itibarile Rusların inhisan 
altına girdi. 

* Ruslarla yapılan bu muahe-
denin Türkiye aleyhine hozUI· 
masına müsaade etmek yüzün. 
den Tfirk ticaretinin zaran 
18-20 milyon Türle lirası rad
desinde tahmin olunabilir. 

Yeni İntihabat Karşısında 

Meclis Azalıklarında 
Esaslı T adilit Olacak ır 

Ankara, 15 (Hususi) - Millet Medisinin vazifesini bi& e
aine çok az zaman kaldı&"ı cihetle, ıimdiden yeni intihabattan 
bahsedilmektedir. 

Mevsuk malümat aldığı r.annedilen menbalarm verdikleri 
habere glSre, bu intihabat e nasmda ff k fa'ka tarafından 
takip edilecek battı hareketin iki vasfı mümeyyizi o1acakbr: 

1 - Her intihap dairesinden yalnız bir değil, fabt birkaç 
namzet gösterilecektir. 

2 - Fırkanın namzet :listesinde bugün'kii medisf: nzaran 
ehemmiyetli tebeddülat olacalc:br. 

~--~-----------... ----------~~~ 
Türk Darülfünunlu arı A ro o de 

(Baş tarafı l inci sayfada) 1 ---ıiixe Akropol hakkında 
• . ınaldedilcn efsauele.re göre ma-

sakınleştı. ~aat onda meşhur bedin içindeki :zeytin a'ğacı 
Ak~opole ~ittik, buradaki mü~ 2300 aene evvel dikilmiş. Ef
zeyı gezdık. Akropol tepesi sanelerin buna ait esatiri 
Atinaya naza ':!n 2CO metre tafsilatı hayali uzundur; size 
yüksektir. Bu tarihi tepeden hülasasmı anlat yım ~ 
Atinanın her tar h bir ayna u Minerva " ile demirci 
içinden seyredilir gibi gö.iilü- ilahi "Vülgen.. arasında bir 

yoAkropol harabesinin bize kavga olmuş. Mücadelenin ha
anlatılan tarihçesini şuraya ya- raretli bir safhasında Vülgen 
zıyorum : yumruğunu ~iddetle yere vur-

Akropol mabedi Milattan muş ve oradan iı enıcn bir su 
430 fflle evvel meŞhlll' hakim fışkınmş. Sonra Minerva top-
... Pe ·kı t -t:.... d rağa bir zeytin rekirdeg- i atmış rı es ., Uwıo an irfan "" 
ila~-:si ."~inevra., şerefine inşa ve bugün 2300 üncü cnesini 
ettırılmıştır. Mabedin harici idrak eden zeytin agacı bu 
tezyinalı İngilizler tarafından surelle hası1 olmuş. Bu hadise 
Britiş Miizeom'a ııaldcdilnıiştir. üzerine kadim Atinalılar, zcy-

Akropol müzesinde bir:lleroe tin ğacına kutsiyet izafe 
şaheser heykel var. Bunların etmişlerdir. 
içinde bir de vaktile 1ımirdeD Biz Akııopold"en dönerken 
getirilen muhteıem ve tayam mefhur feylesof Sokrabn hap
tetkik bir san' at eseri bulun· sedildiği yeri de gösterdiICT. 
maktadır. Tıilıa Ag 

• • 
ister inan, 

• 
ister • 

inanma! 

Ankara Türk ocağmın ! nist ••Korto,. yu ~etirtmek 
bir tiyatro kısmı var- istemi,. İllnlar, afifler 
dır. Ocak bu ~ene bu ti- raPlhnı,, biletler buılm , 
yatroda temsiller vermek fakat "Korto., srdmeyince 
üzere Avrupadan truplar veya gelemeyince hu m -
getirtiyor. Bu aene ilk raflar -sineye çekilmiştir.. 
gelen trup Mm. Pier tru· Bu iki zarar ıkifi değil
pu idi. Bu trup yedi tem· miı gibi Ocak şimdi de 
sn vermiş, her temsil için Margarettc trupu ile mft· 
850 lira almışbr. Fakat zakerededir. Bu trup ta 
temsillere faıla rağbet ~er temsil ;ç.in 850 lira 
gösterilmemiş, Ocak bir ısternektedir. 
çok ailelere meccanen loca- •• Ankarada Fransız hanı 

. . .. ıçın bu derece fedakarlı-
lar venn11tir. Bu yuzden ğı g6ze alan Ocağın vazi-
5000 lira kadar ziyan et- felerini ihmru ettiği~• biz 
miştir · in nıyoruz. 

Bunun rkaundan piya- Seri de ey kari: 

Tokatta 
iki Kadını Ö üren Bir 

Haydut Asıldı 

Tokat. 14 ( H. M.) - Kay
nanasını :\'e kaynının ailesini 
balta ile öldürmüş olan "Tur· 
hal,,h Ömer bugün idam edil
miştir. 

Enver 

A;fyon inhisar ~ hna 
Girecek 

(Berıı) scHrimh af,.on mCJ1elcstnde11 
bııhsederlum Tiirklyenin kendi11lnc 6dl-
1Ane ~ ima1 • cal yril4ı~ı dirde 
beynelmilel mukaveleyi kabule lmade 
olduğunu vtı hiis ııU niyetini göster
mek için bu gibi maddelerin Tınııllnl 

mhiıar o hna almıya kanar •erdiğini 

söylemiştir. 

Mahkemede Adım 
Unutan Kadın 

(Baş tarafı 1 'inci sayfada ) 

- Canım .Madam. ıenin 
adın yok mu? 

- Var efe dim, evde ... 

- Haa.. S.ııte.nik .• 
- Y~n kaç?_ 
- işte şöyle böyle yaşıyo· 

nım. . . R eisin ısrarı ve tekran 
üzerine başındaki örtüsünü in
diren kadın, saçlarını gösterdi. 
'Yaşı tahminen altmış olarak 
tapta geçti. 

Madam Satenik urada, bu
rada himıetçilik yap a
muslu ve çalışkan bir .ık dındır. 
Kendisine bir Ermeni tercüman 
bulundu. Ermenicesi de 'fıürk
çesi kadar bozuk olan Madam 
birgün Kuı'luluşta oturan Ma· 
dam Alek~andriyanm evine 
gitmiş. Evde Aleksandriyanın 
görii ~esile diğer ıbir madam 
daha ;varmış. Sat ·~ e ıbir 
kadeh rakı içmesini e lif et
mişler... Ömründe ağzına içki 
lkoymıy Dudu irinci kadehi 
ısrar üzerine, "kincisini de 
,ok sevdiği Madnm Aleksan
driy.anm çocuğunun şeı:efine 
fUvarlamış. bundan ı;onrada 
akla başından geçmiş. 

Satenik dudu bu halini 
"dclirmişim" kelimesi ile ifa-
de ed~ordu. Dedi .ki: . . 

- Meğer bu zıkkımın ıp
ne afyon koy.muşlar. Tenimin 
üxerine sardığım torbamı yır
tarak içinden paralarımı ~l-
mış1ar. 

Satenik dudu, yan Er
menice, yan Türkçe .par
maklarını sayarak paralarının 
miktarını şöyle anlattı: 

-Dört tane on Türk lirası, 
18 tane Osmnnlı altını, 14 
İngiliz lirası, külliyetli miktar
da büyUk parl k Türk parası, 
hepsi 25 kuruşluk ... 

Pek şık giyinmiş olan maz
nun madamlar, bittabi hadi-
eyi katiyetle inkar ediyorlardı. 

Mahkeme karar venn di. Çün
kü iki şahit dinlenecekti. Fa
kat bütün amiler, kalben ve 
ittifakla Satenik duduya bak 
veriyorlardı. 

Matbuatta 
Nezahet 
Dersleri ... 
Arada bir baıı gazeteler, 

ötekilerine yazı yazmak adabı 
öğretirler Ye zabet demi 
verirler. 

Hefc !bir sabnb refikimiz 
vordır .ki her vesile ıle ile· 
zakcUcn_, ııezabetlen bahseder. 

Geçen iÜn bir ahbabımız 
bu ıazetey.i Okuyordu: 

- Kuzum, bu ez:ahet, ne
zahet dediği de nedir? 

Ben ahbab mın dinden :ga• 
zeteyi ald : 

- Bak, dedim, şurada bit 
müsn'ba ·a ve bir !kadın lbaca ·, 
var. 

- Evet. 
- İşle bu, g:ı~ctenin sı1c 

sık bahsettiği Ncza' et hanıllilu 

b ğıdırl 
·-----

B u Yapmayınız 
Bir Muhacir Sahtekar· 
lıkla 1ki Ev Almak 

İstiyorınuş .. 
lstanköylü l\gabi Efendi is· 

minde birisi seııelerdenberi 
kendisine bir ev tahsisi i · 
Vilayet ve Dahiliye vekftleti
nm kapı1anm aşmdırnnş, ağ-
lamı , inlemiş, nihayet kendi
sine bir ev tahsis edilmif. 
Tahsis muamelesi yapılır.ken 
de Defterdarlık :bu evi satm , 
paralannı almıJ. Fakat Agihi 
Bey bu eve yeri m· 

(9) aydanberi de otunıyoı · 
Evi :alan 1hanrm ibir türlü evden 
çıkartamıyor. Hanım bu adamın 
başka bir ev daha aldığıru 
istihbar etm · , kıyafetini teb
dil ederek ıbu evi buhnuş ve 
tesbit etmiş. 'Dün bu hanımın 
tahkikatı tevsik edil~ir.Agahi 
efendi evden 'ıkar.ılacaktır. 

Dün Fırka Grupu 
T ·o plandı 

Halk f ka meeı· gnıbu od Aa. 
karada ı, Evwd! hına P41 be-
yanatta bulunarak lefkWita ur kırlı 
mebkıstan birçoğunun \'Ulfelcrlnl bitir• 
dildcrloi, mlitcbakislniıa de &y sonuna 
kadar bitireceklerini, :göırtcnliklerl ali
kanın h:ılk tarafından i1f ikarşılımdıf'nn 
söyledi. Şimdiye kadar .kırklar lıeyctin-

dma g n raporlarif an qtl na gö
re halk .eıı .%İyade devaJrde iş takb> 
ed~rken mtişkü.11.ta ras g elmelrten şildi.
yet etmektedir. Bunun önüne yeçilmo· 
lidir 

• et Papduı sonra t, hyu Sa-
mi, Fuat ve Refc.t beyler muhtdif me· 
sele1er hakkında beyanatta bulunmu,. 
lardn:. 

Hergün 
Bir Sual 
Yaşamak için Kaç 
Paraya İhtiyacı ız 

Vardır? 

Dün bu suali şair Na
:um Hikmet .Beye sor
duk. ~le bir düşündü 
ve şu cevabı verdi : 
- Yaşamak i.çin ba
na ayda (60) lira kafi
dir. Bunun ( l~ lirasile 
ar pamiyo da bir <lda 
tubmm. ' emek i~in 
günde bir lira veririm. 
Geri kalan ( 15 ~ 
lirayı da diğer ihtiyaç
lanma ıırfedeıim. 
Fakat bu para sadece 
yaşama • için, yani öl
memek için kafidir. 
Yoksa ins~nca yaşa
mak için değil. 
- İnsanca yaşamak 
için ne lnzım ? 
- İnsanca yn amak r 
için de para kfıfi gel-

1 
mez. Cemiyetin değif· 

1 mesi IAzım 1 , 

----------------- ... --
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Mi Z AH 

f İstanbul Matbua~ 

GAZETELER HE~ 
SO.YLÜYO RLAll 

Spor Kongresi 
İş Gördü! 
Aldığımız mektuptur: Sporcu• 

anınız 928 Olempiyadından matlup 
ve perişan' döndükten sonra Türk 
aporu arbk iyiden iyiye bocala· 
mıya başladı. 

Bence, kıymetli aporculann 
inkişafına değil, sönmesine az· 
metmiı görünen o ezeli idaresiz
lik son zamanlarda garip karar· 
)arla Türk aporunu bGsbütün 
felce utratmaktadır. 

Ne ilmitlerle bekledik: Spor 
kongresi aktedilecek; kimbilir, 
yepyeni ve hakiki esaslara istinat 
eden ne tümullil ıalahat meydana 
gelecek. Kimbilir, ne iıler 
görülecek? dedik. Kcfo~e kurul· 
du.. Eller kalktı, hatlar salland,ı 
çılCa çıka ne it çıktı, bilir misiniz? •• 

Birtakım futbolcuları milli 
takıma sokmamak karan. Ne mü· 
him ıslahat, ne tesirli bir karar, 
ne esaslı bir sifa ne harikulide 
ı,u .. 

Hani tenbel bir talebe imtihana 
rirmi,, daima ellerini göğsünün 
önüne doğru uzatır, parmaklannı 
biribirine geçirir, boşta kalan 
baş parmaklarını arkadan öne 
doğru döndürür dururmuf. 

- Bana bak; demişler 
Sen bundan ba9ka birşey bilmez 
misin? •• ,, 

Bu gibi şakaları bırakalım da 
•adede gelelim ve it görelim .. 

Başımızı kaldmp ta dünya spor 
cereyanlarına bakacak olursak 
utancımızdan kıpkırmızı kesiJiriz. 

Bazı futbolculan milli takımdan 
atmak için rey veren beyefendiler 
aize hitap ediyorum: 

bu karan hangi delillere istinat 
ederek verdiniz? 

Yoksa bir antrenör tulağının 
raporuna, yahut bütün seyahat 
müddetince barlarda dolaşmaktan 
etrafını göremiyen kafile reisinin 
terefU sözlerine mi kandınız? 

Sonrn, böyle azim bir vebal 
altın girerken; velev kazara 
olsun yanılıp ta idari mes'uliyet
leri muhakkak olan bu Efendileri 
de boykot kararınızdan nasibe
dar etseydir>İz, aldığınız vebal 
yükünü bir parça olsun hafifletmit 
olmaz mıydınız? Fakat bir insan 
kendi kendini nasıl cezalandırıla
bilir? diyeceksiniz. 

Kaziyenin o cepheıi doğ-
rudur. Ben bu yazıyı bugün 
•porla meıgul olup ta yazmış 
olsaydım: 

- "bak •• MiJli takımda oynıya· 
mıyacak ta onun için coştu .. .,, di· 
ye bilirsiniz. 

Halbuki ben, bugün, aırf alzin 
ldaresizliklcrinizden usanarak da
ha çok müddet aahada iş görebi· 
lecek bir kabiliyette iken sporu 
bırakmış, sizin emirleriniz albnda 
kalmamak için aranızdan çekil· 
mişimdir. 

Lakin ben ve benim gibi arka9-
larım - menfeat endişesi ııözetmi
yerek • tam bir ıpor atkilc bu 
memleket sporuna daha çok hiz· 
metler görecea;z. Evci emlrde ara· 
nızdakt mea'uller temizlenmeli
dirler. 

Yani Türk cümhuriyetine li· 
1ık, yepyeni iradeli genç, dinç 
bir apor varlığı meydana geldiği 
zaman ... 

bedri 
Bu Haftanın Maçları 
latanbul Futbol heyetinden: 16 k4-

.1unusanl 931 cumn gllnü icra edilecek 
llk maçlnn : ikinci kUme, Kadıköy, 
Kaıımpa,a - Beylerbeyi aaat 11 hakem 
Refik B. , Kumknpı - Kurtulu' aaat 12,45 
hakem Refik 8. , Pera - HIUU aant 14,45 
hakem Refik B. , Birinci küme, Taksim 
Stadyumu, Beşiktaş • SUleymanlye saat 
11 hakem Necmi B. , Galatnsaray - A
nadolu aao.t 12,45 hakem Arif B., Sll
lcymaniye, Fcnerbahçe - lıtanbul Spor 
14,45 hakem salm Turgut B. 
c:::::: 

- Biraz daha zayıflamak istiyorum. Erkekler daha zayii 
kadınlardan hoşlanıyorlar. Neden acaba ? 

- Kucaklarına iki üç kadın birden sığsın diye 1 

Mahkemede 
HAkim - Üç seneye mah

kum oldunuz, bir diyeceğiniz 
var mı? 

Mahkum - Ben üç ı;ene 
ıab alinizi görmeden nasıl 
yaşıyacağım, reis Bey? 

Dirayet 
- Bir çocuğum dünyaya 

geldi. 
Oğlan mı? 
Hayır. 
Öyle ise kızdır. 
Nerden bildiniz? 

~şka 
Dair 
Vecizeler 
Üç hırsızdan korknnuz, bun· 

lar inaanı fena soyarlar: Ku
mar, içki, aşk. 

iC 
Kıakançlıktan daha kuvvetli 

bir ilanı atk yoktur. .. 
Atk daima bir izzeti nefis 

meselesidir. 

Bir kadını aevmek, bütün 
kadınları n kadınhtı sevmek 
demektir. 

* Kadın,aporu da, tuvalet wfbl 
yapar: Güzelleşmek için. 

* Seviyor muaunuı? Bedbaht-· 
aınız; aevmiyor musunuz? Da
ha bdebahtaınızl .. 
Aşk öyle bir cana vardır ki 

yalnız iki fey yer: Vakit ve 
nakit!. .. 

Aşkın içinde bütün hialer 
vardır : nefret bile. 

Sokakta 
Fakir bir kunduracının oğlu 

çıplak ayakla s~kakta gezi
yordu. Başka bir çocuk onu 
görünce sordu: 

- Ayol, dedi, senin baban 
kunduracı ... Halbuki senin 
ayağında kundura yok! 

- Senin baban da dişçi ..• 
Halbuki yeni doğan kardeıi
nin ağzında diş yok! 

ilan 
Bir gün, "Bliimental,, dük

kanının üstüne şöyle bir lavha 
astı: , 

ILA.N 
Mnğzamız için gayet rUçlll, kuv

veti! bir adam anyoruz. Puıaıa 
gllvenen mUracaat etsin. 

Bu ilanı okuyan iri yarı bir 
adam dükkana geldi. Blumen
tal sordu: 

- Sen kolunun kuvvetine 
güveniyor musun? 

- Güveniyorum. 
- Tecı ~ibe için tU kaıayı 

turadan şuraye taşır mııın? 
::-- Taşırım. 
iri yarı adam o kasayı 

Blümentalin gösterdiği yere 
ıkına sıkına tqıdı. 

Blum en tal: 
- Pekila, adresini bırak 

git! Ben sana yazarım, dedi. 
Adam dışarı çıkbktan sonra 

dükkanda bulunan arkadaşı 
Bliimentale sordu: 

- Demek işler yolunda ... 
Dükkanına bir adam alacaksın! 

- Yok canım.. Bu kasayı 
taşıtmak için adam lazımdı. 
Hamala en aşağı otuz kuruş 

vermektense bu çareyi buldum. 

Tarihi Tefrika No. 3 Yazan: A. Türk korsanile başn çıkmak
tan aciz değildir. 

s 
- ----

Kılıç Ali Paşanın Hatıraları 

Evvelki kısımların hlilbRlan: 
[ Karlı, tlplli bir hava. Kalabrlya 

Ma k al " OçyRle dö Gnlevl ,, bir handa 
olururl:en birden !tapı vuruluyor. 

Bir kndın kendini heyecanla içeri 
atıyor ve Türk korunlan tarnfından 
takip edildiğini ıöylliyor. Kadın çok 
korkmaktadır. Yfü.linil açtığı zaman çok 
ıOıcl olduğu görUlUyor. Marki kendisini 
teıkln etmlye çalışıyor. 

Fakat biraz aonra TUrk koraanlan 
relc.rck kapıyı sarsıyorlar ve hana. l'lr
fıDck i'llyorlar. lçerdekller tellşla etrafa 
Nldmp ne bulurlarsa kapının ardına 

yığıyorlar. Ancak Marki bu telAıa 
lüzum olmadığını ıöyllyerek kapının 
açılmuını emrediyor.] 

- Dokuz kişi kadar var. 
Fakat biliyorsunuz ki dokuz 
Türk korsanı .. 

Dik bir sesle Kontesin aö· 
ıUnü kestim: 

- Merak etmeyiniz madam; 
bir Kalabriya Markisi dokuz 

Güzel kadın bu teminabma 
inanmamış olacak ki heyecan· 
la cevap verdi: 

- Fakat Marki, kılıcınız 
henüz kmında duruyor! 

- Kılıcıma lüzum yok! Bu 
heriflerin beni görmeleri kafi-
dir. · 

Ben bu ıözü bitirirken 
adamlarım da kapıları açtılar 
ve dokuz Türk korsanı, elle
rindeki çelik yatağanlan ha· 
Tada parlatarak bir kasırga 
hızile içeriye daldılar. 

Nasıl 
Anlamış? 

Ahmet Bey, çirkin karısına 
dedi ki: 

- Her zaman dikkat ede
rim, budalalar güzel kadınla 
evleniyorlar. 

Kadın gülümsedi: 
- Kocacığım, bugün ne 

nazikıin, iltifatlar yağdırıyor
ıunl dedi. 

120 Kilo 
Fazla Bey, kansile bir kır 

gezintisine çıkmıştı. Şehirden 
epey uzaklaştılar. 

Bir çöp arabası geçiyordu. 
Fazlı Bey arabacıya bağırdı: 
- Şehre 120 kiloluk bir 

yilk taşıyabilir misiniz? 
- iki defada taşırım. 
- Neye yarar? Karımı iki 

parçaya nasıl ayırırım? 

Alışkanlık 

"MİLLiYET,, Siirt meb'uS' 
Mahmut Bey Milliyet gaıetr 
ıinde bugün "İnkılabın ııındr 
faası,, serlavhası altında ş•Y" 
dikkat bir makale yazıyor. 

inkılabın müdafaasında be 
vatandaşın ayrı, ayrı vazife "' 
mes'uliyetlerini tetkik edl 
Mahmut B., bu hususta ti 
murlara büyük bir hisse af 
nyor. Ezcümle diyor ki: ti 

"Bazı memurlar liyak• 
olarak seçilmiılerdir. B~ 
böyle yapmıya kimıenin btJ" 
yoktur ama olmuştur. Bu t 
bi kimseler halkın mnracJ' 
larına kulak asmazlar. N~ 
kim lzmirde tetkikat yar 
bir arkadaşımızın anlattılıl' 
buna sarih bir delildir. 

Meıhur bir adamm mezarı 
başında merasim yapılıyor ve 
nutuklar irat ediliyordu . . F o
tograf muhabiri makinesini 
hazırladı ve resmini Ç.!keceği 
adamlara: 

- Biraz giilümseyinizl dedi. 

Kocama: " Hiç elbisem kal
madı, ne yapayım ? ,, dedim, 

"Biraz sabret, bizde de çıplaklar 
cemiyeti açılır, ona girersin! ,, 
dedi. 

Burada 20 kişilik bir I" 
senelerce yaptıramadıtdl 
itlerini bize anlattılar. ratl 
ıut ettik. Tekrar geçişi~ 
öğrendik ki işleri olmuıtd 
Bize minnetlerini söylediler· 

Demek ki bazı küçük ti 
murların ihmalinden dok' 
infialler rejim aleytdarlı~ 
tevtit ediyor. Bu doğru der 
dir. Fakat böyledir. Sonra b' 
kımız ekseriyetle hakkını ,f 
yaıµıyor. 

Alışkanlık! ----
Küçük Ali Bahçede 
Beş yaşında küçUk Ali an

nesine ıordu: 
- Çocuklar nasıl doğarlar? 
Çocuklar bu lihanaların al

tından doğarlar. 
Bir gün küçük Ali bahçede 

oynarken birdenbire bahçıva-
nın Usttlne yürUdü ve bağırdı: 

- Ne yapıyorsun? O laha-
nayı kesme! Kesme! 

Bahçivan hayretle ıordu: 
- Neden kesmiyeyim? 
- Kardeşimin bacaklarım 

koparıyorsun! 

Tedavi 
Hasta bacaklarından rahat

ıııdı ve aylardan beri yatıyordu. 
Doktora sordu: 
- Ne vakit yataktan kalka

cağım. 

- Bacaklarınızı bir ame
liyatta keseceğim, ondan ıonra 
kalkarsınız! 

Bir Yufka Yürekli 
- Karşıda bir konak yanı

yor. Bak; ne feci değil mi? 
- Çok feci.. lçerde zavnllı 

pirelerle tahtakurulan ne ya-
parlar? 

Terzim beni mükemmel giydiriyor. 
Fakat mUkemmcl de soyuyor, değil mi 1 

Kontes, hancı ve zenciler ı dövülmüştü. 
manzaranın verdiği büyük Heybetli reis kötU 
korku ile bilzüllip kalmış· tince ile haykırdı: 
lardı. Yalnız ben kollarımı - Teslim olunuz! 
geniş göğsümün üzerinde ka- Ve en önde ben 
vuşturarak durduğum yerden ğum ıçın üzerime 
bir adım bile kımıldamadım. atıldı. 
Adamlarım da arkamda, benim 
vaziyetimi taklit ettiler. 

Ol uç Ali 

bir La-

bulundu· 
şiddetle 

Dokuz korsan kanlı gözlerle 
etrafı süzüyorlardı. Heybetli 
reisleri kollarını sıvamış, en 

Bir kılım bile kıpırdamıy~r
du. GUr kaşlarımı çatıp ba
ğırdım: 

önde duruyordu. Kolunun sert 
Te siyah kıllı deriıi tlzerlne 
r,praslama iki kılıç reımi ile 

Oluç Ali, EmirUlbahir ,, yuııı 

- Ne istiyorsunuz ? .. 
Korsanların reisi herhalde 

b6yle ciddi bir mukabele Umit 
etmiyordu ki ıualim kendiıini 

infialini içinde tutuyor 8' 
sonra bu infial, en buh~" 
bir zamanda infilak edı> 
Buna bir hal çaresi bulmalı}1 

İtte Mahmut B. in dedikleri· 

Gazinin Vaziyeti 
" Cümhuriyet ,, te, )'u!l 

Nadi B. "bu serlavha nltıll 
Gazi Hazretlerinin fiilen 
başıa geçtikleri hakkı 
verilen ve derhal tekzip ed' 
haberden bahsediyor, asıı 

olduğunu söylüyor ve idare ş 
limizde herhangi bir tebedd 
husul bulması için evvel eJll 
de teşkilatı esasiye kanunı.J11 

değişmesi lazım geldiğini atı 
tıyor. Yazısının sonunda 
bu gibi haberleri verirken 1 

na gösterilmesi lazım geidiW 
ilive ediyor. 

Etabli Rumlat 
Pasaportla Harice 

Gidebilecekler lı' 
Mübadele komisyonunda 

nUz muamelerini ikmal e~ 
miyen ve ellerinde eski piJ 1 
teskeresi bu!unan Etabli F~ 
ların da Türk tebaası . ~ 
pasaport alarak harice gıt 
lerine müsaade edilmiştir. 

Takdiri İcar 
Komisyonları 

İkinci kısım kazanç ~etf 
miikelleflerinin ticarethane1

0 
nin icarlarmın takdiri için 

• Defterdarlık btitün kayrnıı1'' 
lıklara bir tebliğ yapı:o•; 
Bu hafta takdiri icar k0 • 

yonları teşekkül ederek ~ıf 
larm takdirine başlıyac~ 



~ 
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15 Klnunuıanl 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Tekzip 

Bir ıaıetede laebolunun EVRENYE 

kauba11nda lnta edilmekte olan Rıhb· 
illa TOrkocatı ı·alılnln ve bir muhtarın 

illan! olduldan yuılıyordu. O yazı, bir 

takıın ftılz ve gllçıllz dolatan kimseler 

tarafından ııared ıahıt dolay11ile yu

tlırılmıttır. Keyfiyetin muhterem gaze

tenizle tekxlblnl rfca ederiz edendlm. 

lUı, bu mUtecavftlere kı1aca cevap 

"ererek efkarı umumlyeyl tenvir etmek 
S.tedllc. Şöyle ld : 

1 - Kuabamıı poıtaneal rarez:e 

lllebnt detfl, ıellrl rlderinl korumadıfı 
için htıktlmetln kararlle kapahlmııtır. 
Bu huauıta n1afk lbraı edebUlrb:. 

2 - Yapılmakta olan nhbma ocak 
relalnln ve bir muhtarın mani olduktan 

da ktlllfyen Hıhın:dır. Bunu da kuaba 
ahaııaı lapata harırdır. 

3 
- Biz çalııarak nhhm yapbk di

ren bu adamların nhhnıda e• klçtık 
•ır d Yar 1111lan blle r8rGlmemJıtlr. Bmıa 
da abaU lapata hatırdır. 

4 - fıkelemlze aframaJanna mani 
•lundufu yazdan Alemdar zadelerin 

•apurJan muntazaman uframakta olup 

•halinin hUınD teveccUhOnU kuanmak• 

tadırlar, Bunu da Alemdar Hdeler lapat 
•der, 

Kaıaba halkından aldıfua ıaJlhlyet 
la.rina bu•lan yuıyonım • 

Calata, Y af kapan, Muıtafa 

Hilmi haa No. 2., !vreayell 

M. Yıınıu 
SON POSTAı Şu fıahaameda •Pos· 

'-enin lıapanmHI 11 hakkındaki f8rllt 
llOktaııaa ltHrak etmlyorm. ÇUakO, 

Poıta .. 1 en mUhlm umua1 hfametler• 
deııdtr ve bu yalnız devlet lnhlıan 
ılltıııdadır.Poıtaneler birer ticaret yurdu 
detUdlrler ki zarar ediyor diye kapa• 
blıınl 

Yazık Büyükadaya 
BUyQk adaya sıltmlştlm. lılml bitir

dikten ıonra aç vapurunu beklemek 

için lıkele clvanndakl gazinolardan 
birine girdim. 

e., dakika ıonra huta olacaktım. 
ÇUnkU sıa:r.lnocu kenara bir tava koy• 

•uı, içinde clter kızartıyordu. Ne koku 
idi, na dumandı o, yarabbi? Ve içim
den: 

- Yazık BllyQkadaya 1 dedim, nere· 
de baledlye1I ? 

N. B. 

/ Kari mektuplarımızın J 
devamı 7 inci sagı/amızda 

RiCAMIZ -
Bir dert ve tlkiyeti olan, umum 

için faydnlı fikir ve ıealnl Iıittirmek 
istlyen vatandaı için "SON POSTA,, 
ıütunlan aÇlktır ve dalma açık ka
lacakbr, Fakat bu yazılann muayyen 
bir hacmi geçmemesi IAzımdır. Böyle 
olmazıa, hem yazının derci reclldr, 
hem başka bir dertlinin derdine ~er 
vermek mümklin olmaz. Bu noktaya 
dikkat edllmulni karllerimlzden rica 
edcrlL 

Rüzgarlar ... 
En Kuvvetli Sevimli Ve 
1-Iisli Şiir Kitabıdır:1~:aıı:d'e:~: 

Tefrika No. 30 - • • - 1 ~ -... 
Aşk bizim kurnazlığımızı 

da öldUrUyordu. 
. !kimiz de felakete doğru git

ti~ırnizi hissediyorduk. Birbiri
ıtııze: 

1 
- Ne olacak? Bu böyle ne 

0 
acak? diye soruyorduk. 

h Evden kaçmayı düşlinmiye 
aşladık. Ben taraftardım bu

lla, fakat Fazıl tereddiit edi
}tordu: 

lir - Beni işimden de çıka
lar, aç kalırız! diyordu. 
- BA•'-a d .... ı ... -,.11: yer e ....-.u1ır111n, 

SON Po STA 

Dünyada Olup Biten Hadiseler 

Rusya İstikbal H·arbi için Munta
zam Bir Hava Filosu Hazırlıyor 

Bir boaba ta11reıl 

Ruılar tanue lnanetleriae ehemmiyet veriyorlar. Burada 
Ruı tayYar•lertal• Urp aaaewalanaı rllril1onaa. 

Zeplin ••hlr IHrfne lıeldftl saman yapacafı 
t•Y bomba ve ıchtrll ru atmaktır. itte burada 

bunun tecrGbe1lnl rBrUyoruıı. 

Bulutlar ara11nda korkunç bir harp. MOıtakbel harbin 
en bUyUk aafhaları tayyareler ve zeplinler 

lnglliz gazetelerinin verdiği tayyarelerini almakla işe baş
malümata göre Rusya, müthiş ladılar. Bunlarda mühim tadilat 
ve muazzam bir hava filosu yaptırdılar. Sonra fabrikalar 
hazırlamakla meşguldür. inşa ettiler ve Alman mü-

Bolşevikler hava kuvvetlerini tehassısları getirterek kendi 
1921 sencsindenberi ıslah ve tayyarelcrini kendileri yaptılar. 
takviyeye çalışıyorlar. Şimdi Rus hava filoları sık sık 
korkunç bir kuvvet halini al- manevralar yapar. Pilotlar u
mışbr. Her vakit taarruza geçe- zak mesafeden bombarduman 
bilecek surette techiz edilmiş- edebilecek surette yetiştirili-
tfr. Hatta mütehassısların fi. 1 
kirlerine göre bugünkü halile yor ar. .k 
Rusya, hava kuvvetleri nokta- Amerı ada Buhrana 
ıından, . A~r~.pa devletlerinin Rag"' men Faaliyet 
berhangı bıruıınden daha kuv-
vetlidir. Amerikada 1930 senesinin 

Bir taraftan da zehirli gaz ve b~Anço~unu yapılınca şaşılalacak 
d. - h h' . hır netıceye vaılrmış Geçen 
ıger arp tec ızatım temın ıene Amerikan · b h nlı 

· · üh' l f d'l k ın en u ra ıçın m ım para ar sar e ı me - senesidir. Binden fazla banka 
tedir. Yalnız bu ıene tayyare ifas etmiş, mağazalar kapan
mektebinden yetişen pilotların mış, İfsizlerin adedi altı mil
miktarı 18 bin kişidir. Kadın- yonu bulmuştur. 
lar bile askeri tayyareci olarak Fakat geçen sene zarfında 
yetiştirilmektedir. Amerikada 3 buçuk milyon 

Bu teşkilAtın başında Al- otomobil satılmıştır. 
man mütehassıslar var. Amerika reisicümhuru bu 

Bugün Rusyada muallim, rakamdan bahsederken: 
veya mlitehassıs olarak 6000 - Bu adamlar otomobille
Alman tayyareci vardır. Yal- rine binip evlerindeki sefalete 
nız Rusyadaki askeri hava kuv· kavuşmak ıçm bu arabaları 
vetleri, sivil tayyare teşkilUı almadılar ya, diy.or. 
ıeklinde gösterilmektedir. Bu da Amerıkaya mahsus 

Yalnız Bu Alman tayyareciler de garabetlerden biridir. 
aivil tayyareci olarak gös- iktisatçılar bunu şu suretle 
terilmektedir. izah ediyorlar: 

Ruslar evvela Alman F oker Amerikadaki buhran para-

SERVER BEDi 

• 
iZ -

ben de bir yerde çalışırım, 
nasıl olsn hayatımızı kazanırız! 
diyordum. 

Bu fikir bizde gittikçe kök 
salıyordu. Fakat mahallede 
kopacak rezalet, annemin göz 

yaşları, Hayri Beyin neşesini 
kaybetmesi ihtimalleri bizi dü
şUndürilyordu. 

Yoksa, Beyoğlunun bir oda
ııda, baş başa, serbe5 yaşa
maktan daha koıay ve daha 
.1evkli ne vardır 

Ben iki ay evvelki deli Fa-

toş olsaydım hiç tereddüt et
mezdim; fakat şimdi herşeyi 
ince eleyip sık dokuyorum, 
içime acayip korkular dolu
yor ve anlıyorum ki eski Fatoş 
ölmüştür, yerine korkak, hece· 
riksiz, ciddi ve miskin bir ka
dın gelmiştir. 

* Fazıl korkuyor, korkuyor .. 
- Olmaz Fato., Fatoş· 

çuğuml diyor. 
- Niçin olmasın? 
- Bugün hiç kimse birşey 

bilmiyor. Herşey aramızda. 
Fakat kaçarsak dünya Alem 
öğrenesek. 

Oğrensin. 
Olur mu hiç? 
Ne olurmuş? 
Annen, babam ne ya· 

parlar? 

aruında olacaktır. 

sızlıktan değil, paranın yanlıı 
tevzi edilmesinden doğuyor. 
Amerika para içinde ve bol 
para yüzünden boğulup ölUyor. 

Muahedeler Tadil 
Edilmeli 

Avrupada yeni bir cereyan 
başladı: Umumi harpten sonra 
yapılan ( Versay, Nöyyi) mua· 
hedelerile diğer muahedeler 
tadil edilmelidir. Bu muahede-
ler Avrupada umumi bir hu
zursuzluk yaratmıştır. İktısadi 
buhran da bu huzursuzluğu 
arttırmıştır. Binaenaleyh evve-
la miJletler arasında bir anlat
ma tesisi için muahedeleri 
tadil etmelidir. 

Bu fikrin başında İtalya ve 
Müsolini vardır. Müsolini yıl
başı münasebetile radyoda 
bütün dünyaya hitaben irat 
ettiği nutkunda sulh için bu 
tadilata ihtiyaç olduğunu •Öy
lcmişti •. 

Diğer taraftan Alman baş
vekili yılbaşı münasebelile 
irat ettiği nutukta, artık galip 
devletlere borç ödiyemiyecek 
halde bulunduklarını, muahe
delerin tadiline ihtiyaç bulun
duğunn söylemiştir. 

Şimdi Cenevrede Cemiyeti 
Akvamın Avrupa ittihadı en-

Ahali onları taşa tutmaz 
ya ••• 

Taşa tutmaz ama na
musları mahvolur. 

Fazıla itiraz ediyordum ama, 
ben de korlmyordum, benim 
de içim istemiyordu. 

* Annemde surat bir karış. 
Hayri bey düşünceli. Evin tndı 
tuzu kaçtı. I ierkesle bir keyif
sizlik. Ha şimdi bir kavga çıka
cak diye ödüm patlıyor. Sinir
ler gergin. Niçin'? Bilmiyorum. 
Annem Hayri beye de, Fazıla 
da, bana da suı-at ediyor. Ga
liba Hayri beyle aralarında 
birşey geçmis. Dur bakalım. 
Elbet te patlak verecek. 

. *. 
işte patlak verdı. 

Sayfa S 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Evlenmeliyim? Hangi Kızla 

Karilerin 
Dertlerine 

Suaileriııe 
Cevaplar 

Numaralarınızı Gönderin 
Ankara, Y enişehirdc M. J. 

C Gruplar 1 
BİRİNCİ GRUP Hanım: 

Siz hayale ve hlsae mağlGp olan, 
llı:umıuz ve mana11:ıt haya1ler arkaaın
daa kotan kızlardan değilılnlz. Her 
yaptıfınız r,ı muayyen bir plln dahilln-
4e yaparıınıs. Kocanızı ıeçerken de 
lafa ve hayale kapılmaz, eneldea dUtU· 
alp plAnınıu yapar ve ona r3r• hare
ket ederıenhı: aldanma:ıt1ınıı. 

• Salihlide Sema Hanım: 
Siz mGtkUlpe.ent defilalnlz. Evlea• 

mek huıuıunda kat't kanaat ve karu• 
lannız yoktur, Sizi lıtlyecek her erkete 
nrablllr1lnlL Yalnız ıl:r.I lıtlyen erketla 
.. ıahlbl, rallrl yolunda bir ıenç olma• 
•na dikkat edlnfL Şair ftlln rf bt Ha• 
atklrlara ehemmiyet vermeyiniz. 

* Salihlide Bahtiyar Hanım : 
Siz lntJhaplannııda nadiren aldanır· 

aınız. Koca ıeçerken de çok nHlhate 
muhtaç değllılnl:ıt. Sizin lçln koca ola· 
bilecek erkt'k hakkında fikirleriniz var
dır. Bu kanaatinizi tatbik edJnfı. Yalnız 
hl11e matlQp olmamıya çalıtırus. 

* Beyoğlunda Nalin Hanım : 
Siz kocanı:r.ı ıeçerken aldanmıya

caluınıL Yalnn: karannızı verin, bqka• 
lannın fikirlerine uymayınız ve onlara 
fikir ıormayınıı. Kendiniz karar verlnlL 
Bu karar ıld .aadete rölllrccektlr. Ma· 
amafih kadına hürmetkAr, cömert, kalbi 
rcnlt bir adamla evlenmlyc çalıtınız. 

lf-
Konyada Nimet Hanım: 
Baıı erkekler vardır ki kadına bir 

köle nazarile bakar, onlara mevki ve 
kıymet verme:r.ler. Böyle bir erkek ıit:I 

bedbaht eder. ÇünkU siz biraı: size 
hürmet ve riayet edllmeılnl istersiniz. 
Binaenaleyh terblyeıl yerinde, tahslll 
orta ve kadmlıırn hUrmetkAr bir srcnç 
bulursanız .v:enlnlL Böyle blr erkek 
bulablllrsenl:ı:1 zekanız, metin tablaUnlz 
sayesinde kolaylıkla mes'ut olablllrılniL ... 

Anknrada Fevzi Beye : 
Bıılıscttlğlnlz Hanım kız güzclllğe 

Atıktır. Hayale çok düşkündür. Acul 
tablatlldlr. lntıhaplannda ekseriya alda
nır. Onun lçln koca intihabında batka
larınm fikir ve mütıılcalnnnı almıya ve 
ona göre hareket etmiye mecburdur. 
Fakir bir rence iyi bir hayat arkadatı 

alo bilir. 
Hanımtegze 

cilmeni toplanmak üzeredir. 
Bu encümen aym on yedisinde 
toplanacak ve (Briyan)ın Avru-
pa ittihadı hakkındaki teklifini 
tetkik edecektir. Bu tetkik mü-
nasebetile Almanya ve İtalya· 
nm teklifleri ortaya çıkacaktır. 
Bu takdirde ne olacağını tah
min mümkün değildir. Fakat 
her halde bu içtimaın meraklı 
olacağı muhakkaktır. 

-== TAKVİM 
GGn 31 15 - Ki.sani -931 Kasını '8 

Arabl Ruml 

2S ·Şaban • 13ı9 2 - Kl.1anl -13U 

Vaklt·Ezani· Vasatı V akıt-Ezani-V :ısaU 

Güneş 2. 20 7 .23 Akşam 12.- 17 .04 
Ö~le 7. 12 1'2.24 Yatsı 1.37 18.40 

kindi 9. 4S 14 .SO imsak 12. SS 5.38 

Annem günlerdenberi Hayri 
beye vırlamyormuş, diyormuş 

ki : 
"- Ben bu kızla oğlanın 

hallerini beyenmiyorum. Mut
lak bunların aralarında birşey 
var. Göz göre göre ben buna 
tahammül edemem. 

Hayri bey de : 

"- Canım efendim, diyor
muş, kuruntuyu bıra.°l{alım 1 
Ben aralarında fazla bir aşna 
fişnc olduğunu zannetmem. 
İkisi de gençtir, belki biraz ... 

'' - Ay herşeyi yapsınlar 
diye bekliyecek miyiz? Kıvıl
cımı şimdiden söndürmeli. 

11 
- Adam, okadar ken

dini üzme yahu ... 
" - Yo.. Hayri B... Ben 

bukadar hoppalığa gelemem. 

1 - Zengin olm:ıyı ümit ediyor 
musunuz? 

2 - lfinb:e ait kitaplar okur musunuz? 
3 - Arttırdığınız parayı fazlalaştırmak 

için daha ıert çalışma şeraitine razı 
mı1truz? 

4 - işinize erken gider mislni7? 
S-Yatınıza göre kazancınız iyi midir? 
6 - ltiaJ.zden çıkanlmıyacağını:r.a c· 

mln misiniz? 
7 - Evinizde beş ıene için muayyen 

bir it pl&nı yaptım& mı? 

iKiNCi GRUP 
1 - Bir kadının nasihat ve 

tavaiyeaine ~hemmiyet verir 
mi•iniz ? · 

2 - Bugünkü kadınların bal 
n vaziyetini doğru buluyor 
musunuz? 

3 - Bir kadın doktorun bir 
erkek doktor kadar işinin ehli 
olabileceğine kani misiniz ? 

4 - Kadının sigara içmesine 
cevaz verir misiniz ? 

5 - Erkekli kadınlı toplao
malardan hoşlanır mısınız ? 

6 - Kadın da erkek gibi ar-
kaciaşına ehemmiy~t vermeli 
mid.r? 

7 - Evli bir erkeğin bekar 
bir erkekten daha mes'ut oldu
tuna kani misiniz ? 

ÜÇÜNCÜ GRUP 
\ - Yalnız yaıamaktnn rahahız mı-

11nız? 
2 - Aradan on sene geçtikten ıonra 

da • ıcanıh karısını aşkla sevebileceğine 
inanır mısınız? 

5 - KAH derecede gellrlnl:r. olur1a 
çol Jk çocuğunuzun çoğalmasını ister 
mlılnlz? 

4 - Selvilmckten hoşlanır mısınız? 
5 -- Kedileri sever mlslnl:r.? 
6 - Bir cvllt sahibi olmayı, bir oto

mobil uhlbl olmıya tercih eder mlsinfz7 

DÖRDÜNCÜ GRUP 
l - Evlililt hayatınd.ı itaat 

lazım olduğuna kani misiniz ? 
2 - Bir kızın evlenince çalış· 

maması lazım geldiğine kani 
misiniz ? 

3 - idam cezasına taraftar 
mısınız ? 

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

5 - Bir kadın kocasından 
izin almadan ıokağa çıkabilmeli 
midir? 

6 - Çocuklardan seri ve dai
mi bir itaat ister misiniz ? 

7 - Genç kızın sokağa yal
nız çıkmasına muhalif misiniz ? 

BEŞİNCİ GRUP 
1 - Yemelc yerken sükQtu sever mi

ılniz? 
2-Saadctle bedbahtlığın ortasını bul

mıya çalışır mısını:r.? 
3 - Ufak bir sıkıntı ıizi bütün rlin 

rahat11z eder ınl? 
4 - hatalannızı görilnce kı:r.ar mı11nız? 
S - Batltalarırıın tarizlerine karşı 

hauas mısınız? 
6 - Her tehlikeyi ga:ıe almıya hazır· 

m111nız? 

7 - Adaletıizliklerle hayatınız bozul
muş mudur? 

Yukardakl gruplann her birindeki 
ıuallerl okuyunuz. Kartıl:ınna evet 
veya hayır lşoıretl koyunuz. Liakal 
dört evet cevabı verdiğlciz grupların 

numnralarını b!rlncl gruptan ba,lıyarak 
yan yona koyunuz ve bize bildlriniL 

Bunun bir çaresini bulalım. 
" - Bulalım, şekerim, bu 

lalım. Hay hay, bulalım efen
dim ... 

Annem demiş ki: 
" - Evvela şu kızla oğlanı 

birbirlerinden ayıralım. 
" - Nasıl ayıralım? Fatoşu 

evlendirelim. 
" - Bu yaşta çok erken. 

Daha çocuktur o. 
" - Amma da çocuk ha ... 

O, seni beni okutur, Hanım, 
adamaklJı okutur ! 

" - Hem evlendirmek uzun 
iş. Bu hale bir acele çare 
lazım. 

" - Nedir o çare? 
" - Fazıl B. ayrı otursun) 
Hayri Bey: 

(Arkası var) 
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-NAKŞiLfK.·vE TABiB.ilTLl_.~ t Son Posta 
Nakşiliğe En Yakın Ve Bağdattaki Zaviyeye 
Merbut Tarikat/erden Biri De Kadiri 
Tarikatidir. Bu Tarikatin Hususiyetleri 

TGrldyede müntetir tarikat- l · 
lerden biri de (Kadiri) Wika- 1 
tidir. 

Bu tarikat, Nakşibendiye 
en ziyade benziyen ve silalle 
itibarile ona yakın olan t.ir 
tarikattir. 

Kadirilik hicretin altuıcı 
unnda lranh Mehmet Abdlll
kadiri Geylln1 tarafından tnis 
edilmiştir. 

Abdülkadiri Geyllni meı· 
4epçe Hambelidir. Uzun mild
det Bağdatta kahnıt. tahSilini 
orada yapmış, sonra vaazlar 
vererek .şöhret bulmuştur. Bir 
müddet Bağdatta imamlık de
recesine çıkmıştır. Bu esnada 
halvete çekilip bir mliddet 
riyazetle meşgul olmuş. Fa· 
kat sonra halveti terkederek 
seyahate çıkmış ve propagan· 
daya başlamıştır. Seyahatin
den dönünce etrafına hirçok 
müritler toplamış ve tarikatini 
tesis etmiştir. 56 ı tarihiDdede 
vefat etmiştir. 

Bugün dünyada en çok ta
ammüm etmiş tarikatlerden 
biri Kadiri tarikatidir. Hin
distanda, Mısırda, Af:ikada, 
Suriyede ve hulasa bütün 
İslim memleketlerinde Kadiri 
tarikatine mensup müteaddit 
tekkeler vardır. Bu tarikatin 
merkezi Bağdattadır. 

Fakat bütün Kadiri tekke
leri filen bu merkeze bağh 
değildir. Yalnız Suriye Türki
ve Irakta bulunan Kadiri 
tekkeleri Bağdat :ıaviyesi ile 
sıkı temas ve münaıebettedir· 
\er. Hatta bu memleketlerdeki 
Kadiri tekkeleri icazetlerini 
Bağdat zaviyesinden alırlar. 
Bu itibarla Kadiri tarikati 
kolaylıkla İngilizlerin elinde bir 
siyaset vasıtası olabilir. Nete
kim Bağdattaki Kadiri tekke
sinin evkafmı idare eden şeyh 
pek ziyade zengin olmuştur. 

Son .senelerde tekke ve tari
kat işlerinden ziyade dünya ve 
siyaset işlerile uğraşmıya baş

lamıştır. Bu yüzden hariçteki 

nüfuzunu kısmen kaybetmiştir. 
Fakat Bağdadın hıgiliz nüfuzu 
albnda bulunmasından dolayı 
bu tarikati daima fÜpeheli gör· 
mek lazımdır. 

Ayinleri 

9 

• 

Haksari Denilen Tarikat 
Erbabından Biri f Hô.ksari 

Fakiri} 
kalmıştır. 

Zile.re gelince. bu da iki kı
sımdır. Birisine "evrat,. derler. 
Evrat, kısa birtakım dualar· 
dan ibarettir. Bunlar şeyhler 
tarafından tertip edilir. Mürit 

Yazan: Zikri 
bunları muayyen r.am•nlard.a 
muayyen miktarda tekrar ile 
mükelleftir .. 

İkiuc:isi de doğrudan doğru
ya zikirdir. Zikir her denif 
için mecburidir. Zikir, ima bir 
ayeti Ye eberiyetle AllAhm i ... 
mini muayyen gün Ye zaman
larda müteaddit defalar tek• 
rar etmekten ibarettir. 

Kadiri tarikatinde hergftn 
ıabalı ve yatsı namazlarmdan 
sonra zikir mecburidir. Bu, 
mUnferit zikirdir. Bir de cuma 
günleri bütün tekke mensup-

larının içtimaile yapılan bir 
zikir vardır. Buna zikri celal 
derler. Kadirilerde zikirler aleni 
surette icra oluncr. 

Kadirilerde dahi derviş mu~ 
ayyen derecelerden geçer. Her 
mertebe geçildikçe zikrin şekli 
değilir. Tekkeye ilk giren 

kimse ile tekkenin eski men
supları ve dervişleri tarafından 

yapılan zikirler arasınch. fark
lar vardır. tık müntesiplere 
zikrin her nevi öğretilmez. 

(Arkası var) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Okuyalım Size Tabiafinizi 

Reıiınden ü\blatJnh:I öj'nmmek l11ter
aeoiı blıe bir Fotoj'raf ıllnduinh:, 
Fakat mtiteh:ıuuı.ın.ıs mlitaleaaında ha
t.aya düşmemek içl:ı gönderilen resmin 
milmktln olduğu kadar tabii bir pcnda 
çekilmlı olmuma Uina ediniz. 

* Ruimlerlnden tabiatlerini öğren.tnek 

i•tlyen aşağıdakl karOerimh: hakkında 
mUtehasaı~nnı:un mlltaleaanı yazıyoruz : 

Hüseyin Avni Beg: Ağır 
başlı ve idar , 
cidir. Mafevk

lerine karşı hür· 
met ve itaat 
gösterir, · ma -
dunlarına ken-

dini saydırır. İn
tizam ve temiz
lik hususunda 
titizdir. Derbe
derlikten hoş -
lanma, hayabn fena gün
lerini düşünerek para biriktir
miye çallflr, ihtiyat ve tedbir 
alır. Dostlarını intihapta milf· 
külpesenttir. Menfeatlerini ih
mal etmeı. 

3 Mehmet Rıza Beg: S•kin 
ciddi ve vakur 
dur. Şıklığı ve · 
intizamı sever, 
mu ameleain de 
hile ve yalan 
yoktur. Sesıiz· 

ce çalı~r, ıstı

rabım belli et· 
mez. nümayiı

ten, tarlatan· 
laktan boşlan- .. 
maz. Parayı ..,ever ve birik
tirmesini bilir. Çabuk arkadaş 
olmaz, dostluğu devamla olur. 

4 

.. 
M. Y ıınus Beg : Samimi 

ve hayırhahbr. 
Herkesle iyi 
geçinmesini bi· 

lir, şıklığı ze
rafeti güzel eş

• j yayı ve bedii 
mana.zırt sever. 

Kadiri tekkelerinde tatbik 
edilen ayinler memleketine , 
göre değişir. Maamafih ufak 
farklarla her Kadiri tekkesin· 
de tatbik edilmekte olan bazı 
umumi kaideler vardır. 

• M. Nail Beg: Zeki, işgüzar 
ve beceriklidir. 
'okulaanlık ve 

,blgaolık gös
~erir, yalnıı:lık
~an hoşlanmaz, 

.nuame!e~i nari
dnedir .İşlerinde 
rurat vardır • 
Neşesini muba-

Sevgi macera
, l Jarma mütema· 
A yildir. İşlerini iti-

dal ve sü~iinet
.e neticelendirir. Fazla üzüntüye, 
mihnet ve müşkülata gelemez, 
rüfekasile iyi geçinir ve ken
dini sevdirmesini bilir, keder
lerini gizliyemez. 

Kadiri tarikatine girmek 
lstiyen kimse evveli uzun bir 
iıticevaba tabi tutulur. 

Kendi.ini tekkenin nüfuzlu 
dervişlerinden bir ikisi tavıi· 
ye eder. Namzet hem şeyhe, 
hem de tarikate sadakat ye
mini eder. Bu yemin, tekke
deki disiplinin zaruri bir şarb 
addedilir. 

Bu suretle tekkeye giren 
kimseye tarikatin ayinleri an
latılır. Bu ayinler üç kısımdır: 

1 - İhvanlara karşı muhab-
bet ve samimiyet, 

2 - Sadakat. 
3 - Zikir ve ibadet. 
AbdUlkadiri Geylani fakirle-

re yardımile meşhurdu. Onun 
bu hareketi tarikatin ahlaki 

:tra eder, arka
tarını sıkmaz. 

R <ıim gö1'deren bazı kariledmlz1 
mülelı.uııııımızın cevabı rcciktiğl içla 
.sobın;ızlanıyor ve n.ıt.ktup göll<lererek 
fo:oğrafilerinin aklbctinl öğrenmek i•
tlyorlar. Bu fotoğrafiler lntltar ~decek
tlr. Bu huıuata mliatcrlh olmalarını rica 
ederiz. 

Çehre f; a · ehassısımızı Takdir Ediyorlar ... 
Karilerimizden biri çebre.&inin, gazet~miz mütehassısı tarafından 

tahlilinden sonra bize şu mel..-tubu göndermiştir: 
EFENDİM, 
20-12-930 tarihinde takdim ettiğim fotoğ'rafımla birlikte gönder· 

diğim mektubumda, mütehassıs beyin teşhisatmda yüzde altnıış de
rece olsun isabet ettiğini olsun gördüğüm takdirde bir teşekkürna
me ile sarih adresimi yazacağımı arzetmiştiın. 

10-1-931 tarihli nüshanızda re11niıni derç ve teııhisatınm ilan 
ediyorsunuz. l 'ürkiyede yüze bakarak ruh teşhis edecek bir mü
tehassıs tasavvur etmiyordum. Acizin ruhunu teşhis hususunda 
yüzde yüz isabet etmiş olduğundan emin olarak sütun başındaki 
serlivhaya daha kuvvetle yazabi1i1'1inl~. 

Teşhieatınızdan bidayette iciz gibi, fÜphe eden varsa bende
rıizi ,ahldl adil olarak göste,ebilirıiniz. 

' 

KARILERINE 

1000 Lir.a 
TAKDiM EDiYOR 

Bir ay devam edecek 
kuponlar dür b,..,ladı 
( SON POSTA • nyra• 

münasebetile karileri arum
da bir kur'a tertip etti. Bu 

:bbin liradır 
Ba W.. liraıun aı.sfı : 
Birinciye 250 
/~inciye 100 
llçüncüge 50 
Dördüncüye 10 
Beşinciye 10 
Altıncıya 10 
Yedinciye 1 O 
Sekizinciye 10 
Dokuzuncuya 10 
Onuncuya 10 
On birinciye 10 
On ikinciye 10 
On üçüncüye 10 
lira olarak tevzi, ıaGtebaki 
bq yii:ı. lirau da : 

100 Karie 
Beşer lira olarak tak

dim edilec11ktir. 
Karilerimiz bu hediye,

leri bizden namlann.a 
yazıh bir bono halinde 
alacaklar ve bu bonoları 
yalmz fstanbulun şu veya 
bu ticaretanesinde değil. 
fakat biliistima meml~ 
ketimizin her kısmımn 
her mağaza veya mües
sesesinde nakit olacak 
kullanacaklar, isterlerse 
nakte de tebdil edebile
ceklerdir. 

SON POSTA hediy~ 
lerini takdim edeceği ta· 
lili karilerini seçmek içiı:ı 
12 - 1 • 3 l itibaren bir 
kup<>n neşretmektedir. Bu 
kuponların adedi otuz 
tane olacakbr. 
Kur•amız kuponlann hita

mından beş gün sonra noter 
bumrile çekilecek Ye bedi· 
yelerimiz de kur'anın çekil· 
diği günün ferdasmda, yani 
bayramdan üç gün ev•el tak
dim edilecektir. 

Kur'amıza Taşra 

Karilerimiz De İştirak 
Edebilirler 

SON POSTA'1Un kuraaı aoo 
kuponun nc4rinden altı gün sonr• 
çekilecektir. Bu naUddet guetenla 
taşraya gitmui, son kuponun 
ke!'i!ip lstanbula gönd .. rllmesl için 
bıttabl kMJ dcğ'ildiz. SON POSTA 
bu mahzurun önüne geçmek u 
taşra karilerinln de fı;tanbul kari
leri flbi kur'aya ltiliaklerini teaıiıa 
etmek için bir çare bulmuttur; o 
çare de şudur ı 

Taşra katUerhnbden (30) yt.'t'lııe 
('lS) kupon lstiyecej'i:ıc ve bu 1141retle 
kt'!ndilerine kuponlarlm lshlnbula 
göndcrebllıneled iç.in beş yerine 
11 ~n nıliddet bıralcmı, olacajız. 
Şüphe yok iri bu rAUddet, lfU•t•• 
nln ta15raya rltm~sino ve kupon
ların lııtıanbula iado edllnıe-.ine 
kafidir. 

KUPONLARIM iZ 
t 2 • 131 den İTİBAREN 

BAŞLADI 
Şubatın 4 üncü salı 

ıanü bitecek, kur' amız 
( Ramazanın 77 sine tcsa:.:üf eden 
şubatm 16 ıncı pazartesi 
günü çekilecek ue miikô.
f ati arı da ertesi gün tevzi 

edilecektir. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
DARÜLBEDA vt TEMSİLLERi 

Bu aktam Hat ISTAttGlll. mmlml 
21,30 da 

beylo::"::hm ~~ ~f•ı M 
BAL AYI lltl 
Komedi 3 perde 

Y:nan: H nngenn 

Ad:ıpte eden: 

i. Galip 

1111 

11111111 
.\LKAZAR - Garbm gasıplan 

Bu alcf811l 

MELEK SİNEMASINDA 
Dünyanın ea Dllyllk sinema yıldızı 

GRETA GARBO 
Aşıklmna en güzeli ve halihazırda GRETA GARBO'nun 

son aşıkı olan N 1 L S A S T E R ile beraber 

SEVMEK HAKKI 
iddetlt bir qk n Wika v-c ÜltifSal harika.tı filminde tekrar arzı endam edecektir 

İliveten : F O X M O V 1 E T O N E 
Su~are7e •a.baue blletı.rla ewvelcle!l tedarik edllmul rica •lımur. 

Bari• yalaaz lll4'tlne .eaaala&ı te:dJttlıdır. 

Programda: 4 ŞEYTAN 
Metro - Coldwin - Mayer filmidir. 

ÇİKOSBARONESS 
Baş döndürücü bir musiki - U1autulmaz lıir tan~ 

filminde şarkı söyleyecektir. 

GLORYA sinemasında 

AKŞAM 

GLORYA 
sinemasına gidip 

UAN HAID ve wtu. Y FORST'u 

HAYALIN SONU 
filminde görüp dinliyeceluiniy 

FERi TEDUİRAI İLE 
Gözlerinizi bozuyorsunuz 

T envirabnızı bedavadan ' muayene ettiriniz 

KOPARILACAK · KOÇAN 
T enviratımı muayene etmesini 
S A T 1 E den rica ederim. 

isim 
Adres -~~~~-----~----------~---------------~-• 
Zivaret saati -------

Bu koçam doldurduktan sonra SA TİE' nin atideki ad

reslerinden birine gönderiniz; 

Metro Han, Tünel meydanı, Beyoğlu - Elektrik 

Beyazıt - Muvakkitane caddesi No. 83, Kadıköy 

. 
evı, 

Hayriye iskelesi, Üsküdar. 

ARTiSTiK - Rakibe 
ETUV AL - Holivut revüsli 
ELHAMRA - Kıratlçe Aşkı 
EKLER - Yunan tiyatro trupıa 
FRANSIZ - Kivell trupu 
GLOUYA - Haynlln Sonu 
HlLAL - (Reşikta,) Hacı Mur•t 
HALE - (O•kUdar) Çare~ 
KEMAL 8, - Kısmet 

M A J 1 K - De1l tıırkıcı 
M E L E K - Dört ıeytaa 
MiLLET T. - Naıit B. 
MiLLi - Seraeri Kral 
O P E R A - Üç Maıke 
SÜREYYA - Kadık8y) Mavi melek 

AL JOLSON 
elyevm kendisini 

MAjİK sinemasında 
DELi ŞARKICI 
filminde (i<iip temap edenleri 
memnun, gaşy ve teshir Y/e 

göz yaşlara garkediyor. 
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1111 KAN DAL& 1 1111 
Babadan Kalma 
Bazan · Büyük 

Bir 
İşler 

esbib 
Görür 

Halt.kı M11ltfutlar 

:- Olmadı. Çünkü oau 
•azıf~ yalnız komitecilerle 
temas etmek, komite itlerine 
•akmaktır. Sabin hakkında 
~!:" teşebbüste bulUDUl'U. fena 

11' netice çıkmasından kor
lı:uyordu. 
. - Şu halde ilk yapılacak 
lf, bu Arabı bulmak ••. 

lf.. 
•• Bu karann verildiği gtinden 
:•haren, Babik, yerine muvak-
a~n birini koydu. Arbk 

:IUfte ile kayınbirader, Beşik-
.. caddelerinde mekik doku

Jor, kahveden kahveye dolqa
~larda. Rusyada hafiyelerle 

f il'afmıya alqmış olan Hristo-
0~· heraun bir pliıı tertip 
~Yor ve zabıtanın nazan 
•ldcatini celbetmemiye ça)Jf1· 

Yo~u. Dört gün, bu suretle 
~ti. Be~inci günil öğleye 
.,. Ofrud Babik Hristoforun kolu
.. u tirttü: 

- Arap geliyor. 
- Şu gelen geaç Arap 

ddeğil mi? Pekill .. Sen yanım
an aavu ş ... 

L.!! HriatofOI' hemen bir dnk
'«Da girdi. Dükkiııcı ile bir-
çok afaki tefler ıörüttii. 
Maksat, kendini Araba g6ster-
~-ekti. Arap, aiu" aiır. dük
•loın 6alhid• seçti. Dolma-
b~eye doğru ilerliyordu. 
~tofor, dükkbdan çıktı. Ta-
"!P etmiye başladı. Akaretlere 
ilden yokuşun başını geçtiler. 

-39-
- Sen bilinin efendim.. , 

Ne verinen ver ... 
- Rakıyı nerede •nin? 

Y uan: Ziya Şakir 
- Nerede bu dükkan? 
- Galatadacbr efendim. 
Bqir, yavaş yavaş, çenesi
k~da: - Amu efendim, benim 

AbJIJllıamit Devrinin O Zcı 
manki Ricalinden Turlıan Pş. 

(Petenbmy Mfareu.d• Anaantl-fa 
ıeçmlftlr.] 

bir ahbabım vardır. Lokanta
cıdır. Rakw gayet ıGzelclir. 
Hele mezeleri bütlln blitihı 
enfestir. Onun dilkkADIDln lls
tündekl odaya çıkanm. Oraya 
benden bqka kİlllH plmez. 
O rada oturur pılmzca içerim. 

Artık Beşir, damatuu pk
latnuya bqlallllfb. 

- · Al bu tesbihi, koy ce
. Hadi git, beni Galatada 
:1ayın durduğu yerde bek

le. eu azacık hu saraya uğ
r&JIOI da gelirim. Zaten bugün 
izinliyim ..• 

Hriıtofor, hemen eğildi 
Beşirin eteğini öptti. Geri, geri 
çekildi. evincinden titriyordu. 
Galata iltikametine doğru 
atlratle yürümiye başladı. 
Dolmabahçe saat kulesinin 
&nthıde, Babik arkasından 
yetifti. Tramvaya atladılar. O 
ZHlan Galata tramvaylan, iki 
katb idi. Üst kata çıktılar. 
Cok kolay avlıyabildikleri 
Setir hakkında yapacaklarını 
kararlqtırdılar. 

Galahıya geldikleri zaman 
Hrlatofor, tramvayın durak 
yerinde kaldı. Bahik, "Hacı 
Nipn,, m lokantasına koştu. 
B lokuta, Galatada Halilpa-
p hanı sokağında 14 numa
ralı dllkkAnda idi. Açılalı da 
pek çok olmamaştı. Hacı NifQ 
tenha kö,edeki masalardan 

P,iriDde oturuyor, iki genç 
Ermeai ile baş baıa vermif 
konutuyorclu. Babiğin telişla 
ıeldijiDi priir rörmez, fev
kalade birfey olduğunu anla
dı. Ayala kalktı. 

(Arkası Yar) 

BORSA 
latultul 13 K&nauual •• 

- Kap .... flatlar -
NUKU7 

l.tMila 
.,.,. A...rl• 
30 Pn.tl f'ruan: 
20 LJret lt.lyaa 
20 fruk Belçika 
20 Drahmi v-a· 
20fnak ~ 
20l.eH BuJsar 
t Florha Pelemeıak 

20 K...., ÇekMle•ak 
ı ŞIU. A ""9tıuya 
l lla.Jbt.uk Alaaa~ 
ı z.ıoti Lehistan 

20 Ley Romaaya 
20 Dinar Y..,..ıawya 
1 Çervon~ So.yet 

KAMBiYO 
Leadra l laterlla kWtaf 
Nly. l Tllrk llrua delu 
Parla l 1'lrk IUua Fraalı 
Mlllae l • ,. 1Jnt 
BrOkıel ı • ,. Belsa 
Clnevre l ., " Fraalr 
Sofya l ,. " Len 
Amesterdam 1 T • ., Florin 
MAdrit 1 Tür liraaı Pezta 
Berlba 1 ., ., Mark 
V.,..Ya 1 n ., Zelotf 
Blkreı 20 Ley kuraat 
Rasya 1 Çervoneçl kuruş 

..,__ 
m,25 
16'-
m,-
111,-
55,25 
at,-
11"9 
as.-

127,
lı,-
Sl,25 
24.-
25.25 
77,-.-

101t
t,47 es 
12-
t-5 
J 11,70 
2 45,'7 

'5 ıt 
117 
4,53,-
1,91,12 
4,24 

79,45 
1088-

Mahir Dolandırıcı 
Kalecik Köylerinden 

Hayvan Aşırıyor - -
Kalecik, (Hususi) - Kale

ciğin Elccik köyüne bir at 
Ostünde çıkagelen bir adam, 
köyde Kamil Ağa isminde bi
rini kılavuz olarak tutmuş ve 
merkebini de yanına aldırarak 
birlikte KaramUrsele gitmişler. 
Orada, bir bahane ile Kimil 

BIKA 1 
Bu Sütunda Hergün 

._ ____________ !lhMrriri: s.,..,. .. 

Veznede Oturan Kız 
Nenaia taliiaclen memmm 

deiildi. Lokaatalardan birinde 
kuadarcb. Vakıa zararm bir 
İf. Bolca hir maqtan bqka 
iti• Ye •ktam yemeklerini de 
orada yiyebilirdi. Bu bayat 
pahalahjuıda yabana ablacak 
birtey defil. 

Ne Jap&r11D1a ld Nermba 
bu vaziyetten tamamile iatifade 
edemiyordu. Kendiai için ye
mek vakti gelince, Nermin, 

öntındeki tabağı itiyordu. Kar
nı acıkmamış. Çünkti midesi 

daima biraz zayıf, daima biru 
hasta, bu meslekte bir iman 
için ne hazin bir dert! 

Mllştt' ·· · "'İn yemek yeme
lerine 1: ~kça midesi bula
nıyordu. Hem de ne yemekleri 
Nermin bunların nasıl piştiğini 

de az çok biliyordu. Fakat 
lokanta hınca hınç! Hem de 

hu müıteri bolluğu, Nermin 
kasadar olduktan sonra... Ve 

doğrusunu da isterseniz Ner
min güzel kız, tatlı kız; diye
bilirim ki o lokantada Ner
minden başka lezzetli bir nes
ne bulmak mümkün değil .. 

Nermin, bir giin, mlifteri
lerdea birinin uzattığı puaula 
altında ıu cllmleyi 16rdO: 

Sizi S..igonun 
Merakuua pddetine rağmea 

..... ajlr bapm kaldırdı. v ez
HDİD &ılnde, orta yqlı, ha
linden latanbulda çok yap•lf 
zengin bir tqrah olduğu an
lqılan ıtlzelce ve zeki bir 
adam, Nermine flllllmsüyordu. 

itte aralarındaki doatluk 
bayle bqlach. 

Mlfteri her gün o lokan
taya geliyordu ve arada bir 
buluıuyorlardı. 

Bu adamın fena bir mak
aadı yoktu. Bir kadın hak
kında beslenecek en saf fikri 
taşıyordu: Nerminle evlenmek 
istiyordu. 

Nermin: 
- Peki! dedi, evlenirsek 

beni yine bu lokantada çalış
tıracak mısınız? 

- Aslal dedi, sizi bu lo
kantada bir gün biJe bırakmam! 

Yalan söylemiyordu. 
Evlendiler. Gi el bir evde 

yerleştiler. Aradan bir hafta 
geçti. Kocası Nermine d~di ki: 

- Sana söylemedim. Ben 
eski bir lokantacıyım. Emin
önilnde meşhur bir dükkanım 
vardı. Sonradan kapamıya 
mecbur oldum. Şimdi yeniden 
bir lokanta açmak istiyorum. 
Sen rene cici cici veznede 
otururawı, değil mi? 

~Ağayı başından savan bul 
meçhul adam başka bir yer
den dolandırdığı anlaşılan at 
ye merkebi de aatmıı, aonra 
civar köylerden birinden yine 
dolandıncıbkla bir at aı._rak 
ortadan kaybolmuıtur. Bu ma .. 
hir dolandıncı aranıyor. ı----------------..... ---=->-===---= 

H. Atilti 
'Q -~ buralar tenha idi. Hris

-..., Araba y•k•qtı. Y .den 
kandilJi bir temama etİ:ikt:en 
IODra: 

Kari Gözile Gördüklerimiz 
Çok Çocuk) ilelere ara Yardı-....,.._--------~ 

- Vay benim Bqir ajam.. 
Efendim hazretleri.. Na•l•nız, 
botaanuz? •• 

mından lstif----e Etınek f ti 1 Üç Darülfünun-s yen er lunun Cevabı 
lJ - Irk nazariyesi iflia 

•bnlftir. 
Gençliğin kafası Celal Nuri 

Beyin kafaat ~bi kurunu ws· Setir, durdu, biç tanımaclığı 
bu adama yukardan apjl 
lbafıw hir nuarla llkdüktea 
IOnra: 

- Sen beni nereclem tw-
yonun ayol.. 1 

Hriatofor, tam bir dal~vuk 
ıoltl takınmışb. 

- Aman efendim hazretleri 
' aizin gibi büyük zatları kim 

tanımaz!. 

d:ı~' kabardı. Adeta lıia
-qtı. 

. - E, söyle bakabm, ne 
ıatiyorsun benden? 

Hristofor, hemen elini pan
tolonunun cebine aoktu. Bir 
lllercan tesbib çıkanp g3at:e
~rek: 

- Ağa hauetleri.. Şu tesbih 
~bamdan yadigar kalmıfbr. 

Ynıetli birşey olduğu iç.in 
~~naz gibi kıymet bilir bir 
~e.ye satmak istiyorum.. 
atınam yL. Ne yapayım.. Pa
~ bldım.. Bu akşam rakı 
~lllelc için bir pulum bile yok. 
~:L~eşir, parmağının ucile te.-
"" tuttu: 

• - Bunu aabp ta rakı mı 
içeceksin sen? •• 

.\l - Ne yapayım efendim. 
ta 

1 nusını, onu içmeyince du-
manı ... 

lıa? Demek sen rakı içersin .. 
... - Evet efendim .. Her ak
wqll} f""'- • • B ~ ıçerım. 
L.n Cfınn, gittikçe ağzı au-

1Yordu T b"h· '1rJ T · es ı ı avucuna tt.;· d af rtar gibi avucunda bir
e a hoplatb. 

b .._ kaç para iatiyonun 
llıı•? ••• 

· Hıfzı•hha kamına mucibin
ce yapalan para yarclunından 
imfade etmek İatiyen ailelerin 
glSnderdikleri grup reaimlerini 
bugiln de nqrediyorm: 

1 - Kasımpqa, Ktıçllkar
mutçu hamamında No. 155 te 
Hasan Ef. ve refikam Feride 
Hanım. Çocukları: CeWettin, 
HU11it, Kamil, Ahmet Halil, 
Nuri, Nuruhayat H. ve Ef.ler. 

2 - lneglSI, Domaniç Boz. 
belen köytnde Haca oğullarm
dan Mustafa oğlu Emin çaVUf 
Ye refikuı Ziibeyde Hanam. 
Çocuklan: Gllizar, Aywe, Alt
met, Mutafa, Abdullah, Yuauf 

H. ,,. El. ler. 
1 - 0.ldldu, Solaksbaan, 

Koltukçu mokağmda 20 numa
rada hahkçı Snlenman pehlivan 
Ye refilrua Şerife H. Çocuk
lan: Nebahat, Zeynep, Semiha, 
Nariye laman, Fethi Hanam ve 
Efendiler 

' - lner61, Domaniç Boz. 
belen klyGnde, Aydın oğulla· 
nnda.n İbrahim oğlu Ahmet Ef. 
ve reflkuı Gllldane H. Ço
culdan: Nimet, Fatma, Şerife, 
Hatice, Yaman, İbrahim H. ve 
Efendiler. 

1 - lmur, Guiler mabal
le.i, Bedan sokak numara 1 

de Maniula Halil otlu Ab
dullah çavuı Ye refika11 Ha
tice Hanım. Çocuklan: Ah
met, S6leyman, Halil, Fırdeva, 
Hatiçe, Fatma Hanım ve Efe~ 
diler. 

6 - lnegöl, Bozbelen k6-
yllnde, Çorumla otlu Tahir 
Ef. ve refikua Saide Hanım • 
Çocukları: Ali, Ahmet, Zeki
ye, Hatiçe, Hü niye, Şerife 
Hanım ve efendi! r. 

1 - Trabzo·1, ; n·nderpqa 
Kızıltoprak 1 numarada Re-
van muhacirlerinden Hacı Meh
met Ali otlu Muu Ef. " 
ailesi. 

Celil Nmi Beyin Aiaoğlu 
Ahmet B. hakkında yazdığı 
yazıya kıymet verdiğimizden 

değil, sırf hocamız Ahmet 
Beyin yabancıbjı, yerliliği mev
zubabiı olduğu için bu satır
ları yazıyoruz: 

1 - Celil Nuri beyin evin
de Rumca ana dilidir. 

2 - Celil Nuri bey vaktile 
V elialat Abdnlmecit Ef. Din hi
mayesinde neırettiği "Edebiya
b Umumiyeye" mecmuasında 
Lombrozonun tasvir ettiği 
mücrim insan tipinin tam Türk 
tipine tevafuk ettiğini ilan et
miştir. Venizeloı bu makaleyi 
bir vesika gibi kullaomııbr. 

3 - Celil Nuri 8. kutup 
musahabelerinde cümhuriyetin 
adeta •çmalığından ve bizim 
saltanata liyık olduğu ehemmi
yeti vermediğimizden tikiyet 
eder. 

4 - Celil Nuri Beyin man
da taraftarlığı herkesin malfl
mudur. Buna mukabil Ahmet 
8. mlliyetçidir ve Azerbaycan· 
da ilk Ttırk mektebini açan 
kimtedir. 

tai bir kafa değildir. 
Oç DarWfilnunlu 

Rimit Macit, Halil, 
Muammel' 

Stadyom Meselesi 
Bir ıtadyom tesisi için ay

lardanberi türlü, türlü düşün
celer ve kararlar 1 iş çıkmıyor. 
Acaba niçin "At meydanı" 
tercih edilmiyor? Burası her 
cihetçe hem daha gOzeJ, hem 
de mfinaaiptir. 

Nami Sabri 
--=-;.c-=-=---========-==-
Erzurum vapuru 

Yelkenci Zadeler tarafın
dan yeni mübayaa edilen Er· 
zunım vapurunun bu hafta 
zarfında limanımaza muvuala
ti beklenmektedir. 

Pul Sahtekirhğı Yoktur 
(Y ann) gazetesinin 13-1-931 

tarih ve 386 numarah nusha- · 
amda 6ç milyon liralık pul 
aahteklrhğı serlivhaaı albnda
ki neşriyut hilifa hakikat ol
maila tekzip olunur. 

Vali muavini: Fazlı 

Üsküdar Hale Sinemasında 
( Çareviç ) mümessili lvan 
Petroviç. 

Büyük Ve İyi Meyva İsterseniz 
Ağaçlannızı böceklerin tahribabndan kurtarınız. Bunun 

için kış mevsiminde ağaçlaruuzı 

NIVOZIN 
De Jika)"lDl&o Ea mllnaaip sam- tinulfdfr. Bir pOakürreç n. yaprakaıa 

aiaçlar klmllen )'llruır. 

Kutusu 1 liradır. Yeglue depon Sirkecide Horuancıyan h3nınd• 
Droaeri sanbral doriyandır. N•._,s~iJ.W- ş. 
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Yatsız Necip 
Etibba 

teavün 
muhadenet ve 
cemiyetinden: 

Etibbanın mesleki menfeatlarına ait meseleleri konuşmak üzere fevkalade içtima aktedileceğinden 
lSnUmüzdeki cuma günü saat on buçukta azayı kiramın Türkocağım behemehal teşrifleri mercudur. 

İSABET GİŞESİ 

Sirkeci tramvay caddesi No. 27 

Balıkçılık Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Miktan Kg Cins Miktarı Kg Cina 
5000 Has ekmek 200 Nohut 

250 Dana eti 150 Kuru bakla 
150 Kuzu eti 25 Çiçek bamyeai 
200 Süt 50 Bezelye 
500 Sade yağ 200 Makama 
300 Zeytinyaia 200 Kuskua 
500 Şeker 60 Domates salça» 
.COO Pirinç 200 Zeytin tanw 
150 Beyaz peynir 600 Patatea 

50 K&ıar peyniri 450 Soğan 

300 Kuru fasulye 150 Sabun 
aoo Barbunye fasulye 35000 Odun 
150 Böriilce 500 Mangal kömllrll 
100 Mercimek 45 Teneke gaz 

Metebimizin mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı olan cins 
9e miktarı yukarda yazılı ~ kel~m erzak ve aaire 2/ 1 /931 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle aleni milnakuaya 

konulmuştur. Taliplerin ıartnameyi görmek üı~re her srün 
Erdek Malmildürlüğü ile mektep idaresine ve münakasaya 

iştirak için de teminat makbuzu ihzar ederek ihale günü 
olan 21/1/931 çarşamba gilnll Aat 14 te mektepte müteıekkil 

komisyona müracaatları illn olunur. 

Pul .Tetkik Memurluğu 
için Müsabaka 

Maliye Vekaletinden: 
Pul Te~k Memuru 

Kolay tıraş olmak ve cildinizin 
güzelliğini muhafaza etmek 

isterseniz 

TiMSAH MARKA 

TIRAS BIC~.:LARINI ' . 
(KROKODiL) 

kullanınız 

Deposu: Çiçekpazar lstrati
adi Han No· 7-S 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERIRİY A T1 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

Muayenehane: Telefon l..taabul 2323 
lkametgllu : ,, ,, 2236 

Bir defa görmek kafidir 
Metaneri ile müştehir Bur.sanın 

1. PE KLl DÖŞEMELİK 
KUMAŞLARI 

Metrem! 250 kurut ur 
Mıaır ç_•rtıaında Buraalı yorııac-:ı 

Mehmet Efendi 

D uK 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükümet konağı civa
nnda eski İkdam Yurdu kar
şuunda 11 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar 

• • 
Etibba Odası Riyase

tinden: 
Oda haysiyet divanına - eı=zacı aza intihabı 16 kanunusani 

cuma günü saat 14 te Darülfünun konferans salonunda icra 
kılınacağı azayı muhteremeye ilin olunur. 

RESİMLİ AY 
On Beş Günde Bir Çıkar 

On beş günde bir çıkmıya başlayan Resimli Ayın 
İkinci nüshası daha mükemmel, daha güzel 

bir şekilde hazırlanmıştır. Günün 
en mühim içtimai meselelerini, 
en kuvvetli kalemlerini ve en 

güz.el hikayelerini 
bu nlbhada 
bulacaksınız. 

Perşembe 
Fi ah 

Günü Çıkıyor 
20 Kuruş 

Balıkçılık Mektebi 
Müdürlüğünden: 

41 Takım elbise maa kasket 
41 Bağlı fotin 
82 Don 
82 Gömlek. 

Mektebimiz talebesi için yukarda cins ve miktarı yazılı 
dört kalem melbusat 2-1-931 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle aleni münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartname
yi görmek üzere hergün Erdek Malmüdürlüğü ile mektep 
idaresine ve münakasaya iştirak için de teminat makbu
zu ihzar ederek ihale günü olan 21- 1-931 çarşamba gUnü saat 
14 te mektepte müteşekkil komisyona müracaatları ilin 
olunur. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

LMANCA öGRENME USULÜ 
Müellifleri ı 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDI 
Almaa li1aru müteha.ssaı ve l&mir erkek llıeal Almaaca 

muallimi muaJllml Maap Miktan 
Lira Adet i Ô O O Seae 1930 

FENN G ZL K Ç t Ciltte 3 Kasım Fi atı 2SO Kr. 

55 1 
35 1 

Yukarda palı aemuriyetlere tayin için qafıdald prait 
la1reainde mtıaabaka imtilwu yapılacakbr: 

1 - imtihan Ankara, l.tanbul, lzmir, Adana. Trab&oD, 
Saımun, Balıkesirde olmak bere yedi yerde yapılacaktır. 

2 - İmtihan 1 Şubat 1931 tarihinde pazar giinü öyledea 
IOnra aaat ikide yapdacakbr. 

3 - imtihana firmek iatiyenler ikinci klnunun 31 inci 
,enn akşamına kadar Merkezde Varidat Umum mlld6rlü;tlne, 
Villyetlerde Defterdarhia mllracaat edilecektir. 

4 - İmtihana ıirenleria memurin kanununun 4 ftncü mad
l desinde muharrer enafı lıaiz ve mezkilr maddede yazılı 
ftAiki ibru eylemeleri lbamdar. imtihan qaiıdaki denlerden 
kra edilecektir. 

A - Damı• kanunu 
B - Ticaret kanunu 
C - Hesap 
5 - Müsavi ıerait altında bulunanlardan Ali mektep me

IUDU olanlar ile pul işlerinde iatihdam edilenlerden kıdemi 
fazla olanlar tercih edilecektir. 

f} - Daha ziyade malumat almak istiyenler Merkez<le 
Varidat Umum Müdörlllttln• ve Viliyetlerde Defterdarlığa 
mllracaat edebilirler. 

Vuiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

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

memnun kalacaksınız 
Proteatolar miıli örDlmemi bir aüratle id~r •• 

fSTANBUL'da FOTO SÜREYYA'da lstanbulda Hüsnütabiat matbaasından arayınız 
Her yerden ucuzdur .. •lliiııillllllııiıı•••••••••••••••••••• .. 

Bir kere tqrif ediniz. Taşra 
aipari,atı allr'atle gönderilir. 
İı bankası arkasında No 22 

Telefon: İat: 3289 

Doium ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, e.ki Hililiahmer binUJ 
No. 10 Telefon İst. 2622 

Dr. Horhoruni 
C i L T - Zührevi ve Bevliye 
Tedavihanesiı Beyotlu Tokatlıyan 
yanında Mektep sokak No. 35 
muayene her gün akıama kadar. 

Tel. B. O. 3152 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt, Frearl, Bel•oiukluiu ve ademi 

iklld.ar muayene ve elektrik tedavthane1l. 
Karalcöy Barekçi fmaı 11ra•ıandıt No. 34 

DR. SEMiRAMİS EKREM H. 
Çocuk hutalıldan mütehas1111 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, boğaz 

burun hastalıkları mütehaS1111 
Beyoğlu Mektep sokak No. 1 
Telefon Beyoğlu 2496. 

Büyük tayyare 
piyankosu 

Yeni 
Tertip 

Başlıyor 
(1) İNCİ KEŞiDE 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 met keşidelerde büyük ikramiyeler 
ve ayrıca Amorti vardır. 

3 ÜNCÜ KEŞIDEDE 100,000 LiRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 

KONULMAK SURE'IILE TERTiP ÜÇER KEŞIDELIK iKi 
KISMA A Y~ILMIŞ GÜ BlR ŞEKiL ALMIŞTIR 

Mükafatlar keşide 11raalle: :Z0,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 Ye 

100,000 Liradır 
ÇOK ZENGiN OLAN YENİ PLANI TALEP EDiNİZ. 

Biletlerin satılmaıma başlaamıştır. 

VAPURLAR 

s ·eyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köp 
başında Beyoğlu 2362. Şu 
acente.9i: Sirkeci'de Mühürd 
zade hanı alhnda Tel. İat. 72 

Trabzon ikinci 
postası 

(Cümhuriyet ) vapuru 
kanunusani perşembe a 
şamı Galata nhtımmd 

İnebolu, Samsun, Üny 
Fatsa, Ordu, Gireson, Tra 
zon, Rize, Hopa'ya k 
kac-'lk ve dönüşte Paz 
Rize, Of, Trabzon, Pola 
hane Gireson, Ordu, Fa 
Samsun, İneboluya uğny 
caktır. 

MÜZAYEDE İLE 
1931 ikinci kinunua 116 ı 

cuma g:Inil sabah aaat 10 
BEYOGLUNDA lsTIKLAL C 
DF.SiNDE Büyilk poıtane ka 
11nda AMBASADÔR kazin 
Gatündeld binaya maruf bir aar 
dan nakledilen müzeyyen Ye aa 
de etyalar müzayede sure 
ıatılacakbr. 

Viyananın ea m99hur M 
f abrikaıı mamuJitından m 
pelesenk ağacından 2 adet :ıa 

ıalon takımlan l:Sombe knst 
ve marketeri işlemeli nadide 
vitrin, ayni fabrikanın 
tından ve masif diş budak 
maoo atacından 10 parçad 
ibaret müzeyyen yatak oda ta 
mı defa biri maon ve di~ 
ceviz maaif ağacından beheri 
parçadan milrekkep 2 adet ya 
~da takımları, 5 parçadan iba 
masif meşe ağacından ve Viya 
mamulatı 4 adet minyon yat 
oJalan vitrinli ve asri mükcm 
yemek oda takımı, maroken, dl 

ket kadife ve kumaşlı pomye • 
lon takımları, Avrupa hazır t 
mı, bul Ye marketeri bayu ve y 
dızh aynalar, tablolar, elek 
avizeler, Amerikan ve ministr 
zıhaneler, dolaplar, brona ye d 
mir karyolalar, kanape ve koltu 
lar, 140 parçadan mürekkep e 
Limoj fabrikumın tabak takı 

lan, saat ve tamdan, Viyana 
bohem klaeler, birçok perd 
pamuk ye vejetal yatak, yas 
ve yorganlar, çini ıobalar, avru 
yol hahlan, keçe ve buırlar 

sair eualar. "Schildmayer" 
kalı arka11 demir çapru telli 
fia bir Alman piyanoau Anad 
ve Acem hah Ye seccadeleri, 
aürenlerden 100 de 25 te 
almır. 

KİBAR BiR AiLE NEZDfNDE -
reitblyelik yapmak ı.teyen ltir 
madamı nı dar. Anu edealeria .., 
lunda Bey1Hr aaia11ntla 
Nail Beye tahrirea mlracalltlan. 

Her neYi aad•l7at, clealr, 
itam menfaatli flatla ~ 
kalafat yeri. Ne 51 

idare ı t.t-ı.uı. N1WUe1aaal1• 
Şeni aokaj1 SS - j/ 

TelHo.ı l.taabul - 21>J 
POll.ı kut\dıaı lataalııul - 741 , .. 
Telp'af 1 l.taabul SON polfr 

ABONE FİATI . .-1 
TORKIYK - E~ 

1400 ıu. ı s... 2700 .-. 
7SO " 6 Ay HOO ,, 
400 ,, s " 900 ,, 
ıso • ı ,, aet ,, 

Gelen evrak rerl YWllllHIS. 
hlnlardan meaully .. t ah1t a21• 


