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ay dutlar 
Hükômeti 
Divanı Harp 

Maksatlannın, 
Ele Almak 

Cümhuriyeti Yıkarak 
Olduğunu Söylediler 

= 

[)·· -Ri uıı Mustafa Pş. nın 
Yaseti Albnda Mu
hakemeye Başladı 

İstanbulun Ticareti Ne Halde? 

Meb'uslarla Tüccar Dün 
Odada Görüştüler, Alı
nacak Tedbirler Var 

Hükumette 
İşiniz Var Mı ? 

M'ualana tabkika· 
ta. de ••hMalcla ki laal
.. - çok .,. .. ....... , ......... 

Geçmiş Cinayetin Elim Hikayesi 

Katil Nazmi Anlabyor: 
Sevdiğimi De Nihayet ~ "-•nıen, 15 ( H.M. ) -

~ 6iledeu iki aaat •ma 
aJ.._ IGektc.bi ukerf aeuret: 
atık alaadı " bir mafreze 
1,. ...... -U. muhafuua altında 
~ (122) maznun ptirilclf. 

la..p ilk mU.kemaw 
l'ıı'"i~llrlı. 

.,l S....c1a heyeti btld•enia 
-~'!-ia mahallin dd tuafm. 
li •ki bayrak ortumcla Gazi 

.a .. .-etlerinin büytlk lot'ada 
ır fototraJan talik edilmişti. 
~unlara mahaua olmak 
~ htheri 8 kili istiap ede
E .. JQW. 18 sıra ~ardı. 

• b( öne 2eki ile Mehmet ve 
. Hasan) far oturtuldular, 

eııye de <!;ğer ma; nunlar isim 
ltasiJe d" 'idil ızı er. 
~~ arada şeyh EHt içeriye 

'linldi. irtica teşebbüsünün 
e:ı ileri gelen bu maznunu içeri 
~~~ken bütün nazarlar onun 
~erıne clikilmifti. 

Şeyh Eaat baatalıktan benilz 
.ıttulduğu için kuvvetsizdi, 
· jandarmaya dayruıarak yü
)'ordu. 

Oğlu Ali'nin yanına oturdu. 
alt.t her nedense Ali baba

Yanında kalmak istemi
cLı, babası gelince, arkaya 

:r:ek için bir hareket yapb. 
• t rnlilizim Neşet bey 

aldu: 

- Babanızın yanında otu-
11~ba _iyi olur, dedi. 
.~ klffesi ukaU. 
:· M.laakeme bqlamadan 

ıazeteciler maznunlann 
· • lerini ald.Jar. Bu arada 
~ Ali Npnı .objek

-.ldaaaak İltiyordu. 
~bela (11) pzeteci vardı. 
~ey eti hakime umumi ve 
.ı.t .h~et ve selam ara-
~ 'Çen rirerek mevkiine 

R· 
· :: Musw. Pqa, azalar 
t. a: Demlıo Ali, miralay 

li Jler ile Kaymakam Yu
)'a, Kaymakam Baba, 

de'tt -~~t ve Hn.na Bey
'1~ 1 ~etti. 

'l)et deıunıumJ mevkiinde Hi
q. l'e nıuavini Fuat beyler 
'l• '1nı14l•rdı. Reia Mustafa 
-. ı~ınunlara hitap ederek: 

P •nıleriniz okunacak ce-
,.@~-! 1 

- &&111, ondan sonra kae . 
• • Yl nıetanetle dinleye-
1~ dedi. 

J ... ..,,._.) 

Hüsegin &, 

Halk fırkasının latanbul tq

kilibna memur heyetten Cemil 

ve Hüseyin beylerle Afyon 

meb'usu Ak Osman zade luet 
bey diln öğleden ıonra 
ticaret odası azalarile görllf
mllflerdir. Görüşme 3 saat 
devam etmiı; toplantıda en 
ziyade: 

1 - 'I icaret ve sanayide 
kredi. 

2 - Vapurcular arasındaki 
lldiirilcU r-akauet. 

3 - lstaııbulun inkiıah için 
icap eden tedbirler ve esaslar. 

4 -- l.tanbulda aanayiln Ya· 
ziyeti. 

5 - ihraç emtialanmur '" 
vaziyetleri ilzerine röriiftll
mllştnr. 

Bazı azalar memlekette kre
di olmad1iından bahsetmitJene 
de iş bankuı l.tanbul tubesi 
mlidilrl\ Muammer B. memle
kette kafi derecede kre~i 
olduğunu ıöylemiştir. 

Vapurcular arasındaki reka~ 
betin behemhal lıcaldınlmuı ve 
istanbulun ihyası ve bir anayi 
tehri haline gelmesi için evveli 
bir transit ıebri olmasına ça
hımak icap ettiği arzedilmiştir. 

Sanayiimizde en ziyade 
mensucat sanayii ile çimento 
sanayiinde kuvvetli bir inkişaf 
vardır. İhraç maddelerimize 
gelince bunların karışbrılma· 
dan ihraçlan üzerinde aarar 
OIWUDuftur • 

Cemil Beg 

Cemil Ye Hilaeyin beyler bu 
arzulan fırka kongre.sine ve-
recekleri rapora dercedecek
lerdir. 

Kuzu Bolluğu 
Havalar Sıcak Gitti, 
Hayvanlar Erken 

T>oğurdu 

Şelıirıle bza hol lafana bir 
delil: 6ir /caşap •"6Üİ 
Bu ıene havalann sıcak 

gitmesinden dolayı bu sene 
kuzular zamamndan evvel 
doğmuşlardır. Şimdi, İstanbula, 
ı:amanmdan evvtl kesilmiş, 
? .esilmemiş, kuzu gelmiye baş
Iam1.:tır. Gelen kuzu etinin 
okkası 100-120 arasındadır. 

Yakında Anadoludanda mal 
gelirse fiatlar111 e!!iye kadar 
ditmesi de milmklindür. 

.......... ılnl•=• .............. 
Jallr, lnu• N.ıt l»ir ••it. aırdeı pb. 
........... ortada ..,..,.., .-.n,. 
W. lliaamaJor, . blttabl 
•ıldrıhı ..... ,.. ... 

• ii& clu1uyor. 
;f.t- barit ı.- hlr 
.Ui&I -. •• 
1Ja laaklmua alamay~ 
AlllZ bize yazınız. K.. 
... ...... :Wr,... 
J:ette derdinizi anlata-
nız. Biz, derdinizi der
dimiz yapacak, alika
darlan ikaz edeceğiz. 
Fakat yazınız uzun ol
masın, kıaa •• mub
tuar. 

Gazi Hz. 

Kaybettim 
ll9J1Deat ıw. cinayeti he

niz amdalmacL. Numi iamia
cle ..... hlr .. çocaju bir 
haam 1ra.,...... lldGrmBfll. 
.,........ tam•ın Ye pliba 
evıe.ek iPa.. Sonra 24 se
._. ..... mahkam olduktan, 
cllıt MDe ele meYkuf bldık
taa .,..,.. Yerem hutaLjma 
uğradağı alylenerek dirt ay 
müddet için serbest bırakılan 
Neımi Efendiyi düı\ bit tqa .. 
dtilıarpmaa çakardi. Dört 
senelik mevkufiyete rağmen 
cevval ve zinde görl\nen Naz
mi Efendiye sorduk: 

- Şimdi aıılahn bakalım, 
bu iş nasıl oldu? 

Nazmı Efendi, biraz dur ........ 
Sonra dedi ki: 

- Beni muhakeme eden • -
hikimler, bu cinayeti yapmı· Meymenet hanının kahramanı 
ya beni sevkeden Amilleri na· Nazmi 
zan dikkate almamışlardır. bütnn varlığımı feda etmiye 

• Benim genç ve güzel bir ni- mecburdum. Halbuki kendisi 
Seyahatlenne Hafta ıanlım vardı. Ben. bu kız için [De.vamı 3 üncü r:ayfadadır} 
içinde Devam Edecekler ı Sular... J 

Ankara, 16 (H. M.) -Gazi ....... -------------------, 
fh. Yeni seyahatlerinden evvel l 
Anktl'adaki mlleıaesat ve de-

vairi reanıiyeyi, mektepleri teftiı 
edeceklerdir. Gazi HL nin f 
tetkilt seyahatlerine devam 
için bafb içinde hareket bu-
yurmaı.. ve bu arada Çan
kın)'a da uğramaları muhte
meldir. 

Emniyet işleri · 
kılcan, 15 (H.M.) - Kay

aeri pPlia alldlirlüğüne Menin 
polis mtıdlr6 Tevfik, ,Merin 
polis mlldürJiiğnne Trabzon 
polie mektebi miidüril Cel'1 
Beı,lk tayin edilmişlerdir. 

I 
UŞSAKl TARİKATİ 
Bu Tarikat ·Nedir, 

Bilir Misiniz? 

Menemen irtica tahkikab 
yapılırken ortaya bir Oş
şak.i tarikati de çıkb, bazı 
menaupları tevkif edıMi. 
Bu taıikat nedi!? Mensup
lan ne yaparlar ? Altıncı 
sayfanuıda ok:.ıyunuz. 

- Garson! iyi su diye getirdin amma. bu Terkosa benziyor! 
- Amaaı efendim, biz T erkoa bulsak maden auyu fiatuıa 

aablnL 
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-~ Halkın Sesi DABl ·LI BABEBLBB 
A vrupaya Giden 
Iieyetler Ve Halk 
· Ziraat v~ldilcti, mütehaHıı ara
?1P bulmak ve anlaşıp buraya ge
tirmek üzere Avropaya bir heyet 
Jaha gönderiyor. Halbuki biz ta
:;arrufa ria)"et edecektik. Masrafı 

kıs~caktık. Yağımızla kavrulacak
tık. Dün. tesadüf ettiğimiz kim
ıeler:c bu mevzu etrafında hasbı
ha1 ( .tik. Bakın bize ne söylediler: 

•• 
O/dürüldü 
Mü, 

•• 

Oldü Mü? 
Yirmi Gün Ortadan 
Kaybolan Kamarotun 

Tahkikah Bibnedi 
Avni B. (Fatih, Servili yurt- Seyrisefain kamnrotlanndan 

fa 16) biri günlerdenberi kaybolmuş-
-Eğer Ti1rkiyeye Avrupadan tu. Geçen gün valdesine ait 

müteha~sıs getirmek lüzumu Topane civarındaki kulübe
varso. Iktısat Vekaletinin bu mü- lerden birinde asılı bulundu. 
tehaszısları getirmek için Av- Zabıtanın bu hususta yapbğı 
rupaya bir heyet göndermesi tahkikat bitmiş değildir. Hilmi 
~:bi külfetlere lüzum yoktur. Efendi intihar mı e ıniştir,yoksa 
Sefirlerimiz miilehassısları pek- bir cim:yete mi kurban git
ôia seçebilirler. Bu heyetlerin miştir? Henüz burası belli 
ızamı tasarruf umdemize değil. 

~uhalif düşer. Fakat Hilmi Efendinin çok * 1 ayyaş olduğu sabittir. Bu 
l~ami B. ( Klot Farer cad- ı adamcağıı, bundan yirmi gün 

desı 35 ) . evvel çalıştığı ada vapurundan 
.. - Tasarnı~, tasarrudı fey izin alarak ayrılmış, o gün, 

b gınyoruz; bır yandan d~ Av- bugün kimse kendini görme-
rupadan mfitehassıs getırmek miştir. Esasen kendisi evini 

( içi~ heyetler. gön~e~yonız. ihmal eden bir adam olduğu 
~ Mutehassıs getirmek ıçı~. mut- ıçın ailesi bu gaybubetten 
~ laka A~nıpaya he.yet gonder- meraka düşmemiş, fakat ortaya 

mek mı laZJm gelır 1 Çıkmaması uzadığı için polise 

Mahmut 
Cümhuriyt 
kat 6) 

haber vermiye mecbur olmuş, 
Bey ( Cağaloğlu bundan da bir netice çıkma
partımanı 2 inci 

mı . 

- Devlet bütçesinde tasar
ruf yapalım dediğimiz bir 
zamanda Avrupadnn mütehas
sıs celbetmek için 4 - 5 kişilik 
bir heyetin gönderilmesine 
lüzum görülmemek icap eder. 
Bu işi sefirlerimiz yapsa daha 
iyi olmaz mı? Amerika ve 
Avrupada okumuş mütehassıs 
gençlerimize iş verilmiyor, beri 
tara~an mütehassıs getirtiliyor. 
Ve minelgnraipl 

Jıf. 
Bekir Bey ( KüçUkpazar, 

Leblebici sokak, 72 ) 
- Hükümet enelerdenberi 

Avrupaya talebe gönderiyor, 
bu talebeler, hemen her sa· 
hada mütehassıs olarak dönü
yorlar. Böyle olduğu halde 
bu gençler mütehassıs olarak 
kullanılmıyor ve hatta bir me
muriyet bile bulamıyorlar. 

Vekaletlerimiz ise Avrupalı 
mütehassıs liçin heyetler ayırı
yor, bunlan Avrupaya gönde-
riyor, binlerce lira masraf edi .. 
yonız. Gelen mütehassıslardan 
da istifade edildiğini göı-medik. 

Nahit H. (Felsefe şubesi 
mezunlarından) 

- Avrupa.dan mfitehassıs 
getirmek için oraya kadar 

Nihayet Hilmi Efendinin 
annesine ait Tophane civannda
ki metruk kulübeye üç gün 
evvel bir adamın girdiği görül
müş. f' ulübe açtınlmış ve 
Hilmi Efendi burada asılı 
bulunmuştur. 

Vapur Jan çıktıktan onra 
lrulüheye girip ölünciye kadar 
vaktini nerede geçirmiştir? 
Buratu meçhuldür ve bundan 
dolayıdır ki zabıta tahkikabnı 
derinleştiriyor. 

Etibba Odası Haysiyet 
Divanı 

Bugfuı Etibba odası haysi
yet divanı Darülfünun konf c
rans .aalonunda toplanacaktır. 

Tevfik Salim paşa da bu içti
mada bulunacaktır. Etibba 
muhadenet ve teavün cemiyeti 
de Türk ocağında feVkalade 
bir içtima yepncaktır. 

Kadın Birliğinin Ziyafeti 
Pazar günü kadın birliği 

Takstmde danslı bir çay ziya
feti verecddir. 

heyet göndermiye ne }Uzum 
var? İşi pratik bir şekilde 
halletmek için bu gibi işleri 
sefirlere bırakmak daha mu .. 
vafık olurdu. 

Gece · Yarısı Denizde Yangın . 
Bir Motör Alevler IÇin-

de Harap Oldu 
Dün gece saat L2 sulannda Haliçte deniz berinde bir 

yangın olmuştur. Hadise fudur: 
Seyrisefain idaresinin 3 numaralı yük motörli idarenin leva .. 

zım ambarından çimento ytıldenmiş, bunlan Kasımpqada 
tersanedeki fabrikaya nakletmek için yola çıkmış, fakat tam 
yarı yolda motörde ufak bir anza olmuş ve bu yüzden maki
ne dairesindeki benzinler ansızın parlamı~br. 

Kaptan ve tayfalar bu iştiali söndürmek için uğraşmışlar, 
fakat muvaffak olamayınca motöril deniz üzerinde alevler 
içinde bırakarak kaçmışlardır. 

Bu sıralarda (Baş Ağa) ismindeki romorkör, yanan motöril 
Kasımpaşa sığlığına çekmiye muvaffak olmuş, orada itfaiye 

tarafından motörün yangını söndürülmiiştür. Makine dairesi 

tamamen yanmış, makineler harap olmuştur. Eac:.s tekne kıs· 
mmda da oldukça hasar vardır. 

~~~~--------···,-------------~~ 
Türkl~ğü Tahkir Hiyanet Meselesi 
Bir Musevi Mahkemeye Zabıta, Bitlisli Hamzayı 

Verildi. Arıyor 
Beyoğlunda çıkan Ticaret 

gazetesinin F ransızça muhar
reri Menahor efendi dün bir
kaç arkadaşile bir birahanede 
kafayı tütsüledikten sonra 
Beyoğlu polis merkez.ine git
miş, ben çok sarhoşum beni 
himaye ediniz 1 demiş. Polis 
bunu evine göndermek iste-
diği zaman da polisi ve Türk· 
lüğü tahkir etmiştir. Mena-
hor efendi yakalanarak mah
kemeye verilmiştir. ,, ) 

AfyonKaçakçılığı 
T ekzi_p Mektubu ~ön
deren Eskinazi Ef. 
Hakkında Şikayetler 

Afyon kaçakçılığı yaptiğımız 
hakkında Avrupa devleilerıne 
yalan ihbarlarda bulunan e8~
ke hakkındaki tahkikata dün 
de devam edilmiştir. Dün bize. 
bir tekzip mektubu gönderen 
Salamon Eskinazi Ef. hakkın
da 5-10 afyon tüccan polis 
idaresine giderek şebekedeki 
menfi rolü hakkında şehadet
te bulunmuşlardır. 

Hamza isminde BitlWi bir 
kiirdün Guraba ha tanesinde 
İsmail Ef. isminde bir polis 
memuruna söylediği mllhim 
bazı sözler hakkında dOn ma
lumat verdik. Bir takım kürt
lerle birleşip mlihim işler 
yapacaklannı itiraf eden bu 

adamın adresi sahte olduğu 
için zabıta Hamzanın hala 
izini bulaınamışbr. Dün yine 

polis ve adliye bu işle alaka
dar bazı kimselerin ifadesine 
müracaat etmiştir. 

Belediyelerin 
Sıhhat İşleri 

Ankara, 16 (H.M.)- Sıhhi .. 
ye vekaleti bilumum ııhhıye 
müdüriyetlerine tebligat yapa
rak belediyelerin su, mezbaha 
ve mezarlık tesisatlanm .sor
maştur. Vekalet alacağı ce
vaplar tizerine sıhhi bir pro-
gram hazırlıyacnkbr. 

Beyanname Me.selesi 
Hükiimet iktısadi casusluğa Otel ve pansiyon odacı ve 

ehemmiyet atfetmektedir. Şe-
beke azasının tahb muhake- müstehdimlerinin polis daire-
meye alınacağı söylenmektedir. sine vermiye kanunen mecbur 

oldukları beyannamelerin Otel-
Çocuk Dispanseri ciler cemiyetinden yüksek 
IStanbul Sıhhiye müdüriye- fiatla alınması hakkındaki 

tinin Üsküdar, Beşiktaş, Edir-l tahkikat devam etmektedir. 
nekapida açacağı süt ve mek- Bu beyannameleri Tayyare 
tep çocukları dispanserleri ya- cemiyeti basbrarak cemiyet 
kında faaliyete başlıyacakbr. namınn • · miye başlamışbr. 

Dünkü 
Polis 
Vak'aları 

Esrar Kaçıran Altmış
lık Bir Kadınla iki 
Sa bık alı Tutuldu 

Evvelki akşam saat 20 de 
Osküdara hareket eden şirketi 
hayriye vapurunda albnışlık 
bir kadının vaziyeti şüpheli 
görülmilş, rüsumat memurlan 
karakola davet etmişler, orada 
aranmış, üzerinde üç okka 25 
dirhem esrar çıkmıştır. Kadı· 
nın ismi Pembedir. 

• Bakırköyde Seyfullah beyin 
eczanesine Hüseyin Hüsnü ve 
Abaülhalik isminde iki kişi 
gelmiş. Balık yağı almak ba
hanesile 50 lira vermişler. 
Para bozulurken kasadan 24 
lira çalmışlar. Kaçarken yaka
lanmışlardır. İkisi de ıabıka
hdır. 

Müsakkafabn Yazılması 
F üh kazasının miisakk-1?fa 

bnın yazılmasına dünden iti-
baren başlanmışbr. Yazma 
llç koldan devam edecektir. 

Kadıköy Kumluğu 

BELEDiYE KENDiNE AiT 
TOPRAGI SATAMIYOR 1 

Kadıköy belediyesi iskele 
ciyanndaki geniş sahanın pro
jeielerini hazırlatmış, sokaklar 
açılmasına ve ayn ayn aatıl
ma11na da karar vermiş. Fa
kat burasının tapusunu alama
dığı için bu ), işler geçikmiştir. 
Belediye maliyeye borçlu ol-

duğu için borcu ödemeden 
tapu erilemiyeceği söylenmiş
tir. Belediye borcunu vermezse 
Maliye burasım satacakbr. 

Sanayi Birliğinin 
Madalyaları 

lstanbul aanayi birliği yakında 
120 fabrika ve müeısesata yerli 

mallar sergİ•!ne iştiraklerinden 
dolayi diploma ve madalya tevzi 
edecektir. 

Adana Sergisi 
23 nisenda Adanada açılacak 

yerli mallar •ergisine lstaabul 
fabrikacıları da iştirak edecektir. 

Gümrüklerde 
Ankara, 15 (H.M.) -Trab

zon gümrUkler başmüdürlüğü
ne Mersin müdürü Enver Bey 
~yin edilmiıtir. 

Japon Prensi 
Bu Sabah Ankar 

Avdet Etti 

Misafirimiz Japon pr 
dün Ankara da bazı mektepl. 
gezmiı, Meclis müzaker 
takip etmiş, akşam da bus 
trenle hareket ederek bu sab 
tehrimize vasıl olmuştur. 1 

(Yarın ) Aleyhinde 
Aslı olmıyan bir pul 

tekirlığı havadisinden dolıı 
(Yarın) gazetesi mahke01e 
verilmiştir. 

Dil Encümeninde 
Dil encümeni iki heY 

halinde çalışmıya karar ~ 
miştir. Bu heyetler Türk 10~ 
tini en yakın zamanda i.kıPJi 

gayret edeceklerdir. 

Tıp Fakültesinde 
Dedikodu 

Tıp f aldiltesi reisliği iıf. 
babı yeni dedikodulara sebel 
olmuıtur. Bu arada bir rnüdef 
ris: " Tıp fakültesi sukut hali~ 
dedir.,, demiştir. Tıp müd~ 
leri hu intihap münasebctıı 
iki partiye ayrılmışlardır. falJ 
iki parti de nizami ekseri.f 
temin edemediğinden rt1 
intihabı mümkün olama01•~ 
tadır. Meseleyi Darü!fütJ 
divanı halledecektir. 

Bir Küstahlık Mı ? 
İzmirde Amerikan m~tr 

bi muallimlerinden Mit is 
de biri, JJir talebeyi azarlar!< 
Türklüğü tahkir ettiği söyl 
mektecir. 

Tütün lnhisannda 
Tütfin inhisan miidüriJ' 

umumiyesi bütçesinde tas~ 
yapılacak ve bazı memurl 
yol verilecektir. Tensikat 
yeni bütçe mesel ;ile uıey 

olmak Uzere mubasebei u~ 
miye müdürü Nazmi Bey r 

karaya gitmiştir. İnhisar idar'1 
bazı memurlan taşr:ıya göııd 
recektir. 

İdare 28-29 senesinin btlı' 
çosunu hala çıkarmadığınd 
Maliye vekaleti idareyi sıkı? 
maktadır. 

Örfi idare Mıntakasııt 
Gidecek Mektupl~f 
Dahiliye vekaleti idnrei örf~ 

mmtnkesına gönerilecek rı1 J 
tuplann postanelere açık ol• 
Teriime.sini tamim etmiştir. 

Uşak Fabrikası 
Sanayi ve Maadin bankası ıll~ 

Uıi idare reisi Remzi Bey btJ~'. 
Ankaraya gitmiştir. lktısat ..,ı:~ 
leti Remzi Beyden Uşak fe 
fabrikası hakkında açılan d• 
hakkında malum t alacaktır· 

--? 

Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Elektrik Lambası 

1 ı Hasan Bey - Yolcular 1.. Bakın, 
leııeri görüyor musunuz? 

2: Hasan . B. - Bu fener aahhktır. lstiyen ı 3: Ahali - Sablık olduğunu ne biliyorsun 1 4: Hasan Bey-Yazdık, yazdık, belediye "SON pos;~ 
oluna Belediyeye m"-caat .~.:- ff•ann B ? sokaiına bu feneri astırdı, fakat bir ay oldu, fener h~li ıir'IJ tU• MHaa. - ey eh, hen de fU lnu aklımla anladım ki bu fener uıoıt 
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Yerli Ve Ecnebi, Son Zamanın Spor Faaliyetleri 

-+--°M_m~~_::e_~:_~f;_e -+- Lik Maçları- (Maks Şmeling) Diskalifye Edildi 
BEK İ OH- Karneraya Ceza-Romen, Macar Federasyonları 

Ç T ?.. Kameraya Cme~: · B!::~a!a.~~~~~unda 
' Halbuki Biz 

Başka Türlü 
Düşünüyorduk 

Bu seferki kongreden çok 
şeyler bekliyorduk. Kongre 
toplanmadan ortada dönen şa
yialar memleket sporu için 
hayırlı işler görüleceğini zan
nettiriyordu. Sporculara temin 
edilecek hukkuk ve menafi 
meyanında çok hayati ve çok 
elzem olanları vardı. 

En mühimlerini madde ha
linde hülasa edelim : 

1 - Mekteplilere spor ku
lüplerine intisap edebilmek i
çin eski hürriyetlerinin iadesi. 

2 - Spor temaşalarından 
rüsumun kaldınlması. 

3 - Spor seyahatlerinde 
Yarım tarife tatbiki. 

4 - Statlar yaptırılması. 
5 - Antrenörler ietirtil • 

ınesi. 

6 - Her pasaport çıkara
nın elini kolunu sallıyarak se
yahate çıkamaması. 

Bütnn bunlardan sonra da 
en ehemmiyetli olarak, fede
rasyonlara pratik bir ıekil 
vennek ve teşkilat tarzını 
IDerkezileştirmek mevzubahistir. 

Bu saydığımız itlerden hiç
biri yapılmadan kongreden 
dönüldü. Fazla olarak bütün 
kabahatler, kongrede kendi
lerini müdafaa edemiyecek o
Yllncular nzerine yükletilerek 
bütün eski hesaplar kapabldı. 

Esas itibarile kabahatlilerin 
aleni teşhir veya herhangi bir 
·~~etle tecziyeleri yanlış ola
bılır. Fakat işlenen suçta ala
kalılannın derecesine göre 
herkese ceza verilmesi kabul 
edilmek şartile ... 

Biz bu seferki kongre ka
rarlanndan birşey anlıyama
dık. Olempiyat mağlübiyetine 
sebebiyet verenlerin kusurları 
kabul edildi ise, o mağlübiye
te amil olanlar yalnız oyun
cular mıdır? Kafilenin fena 
idare edildiği, seçmelerin kötü 
ve usulsüz yapıldığı kabul 
olunduktan sonra, oyuncuların 
tecziyesi nekadar arkada 
kalır ... 

Teessürle kaydetmiye mec
buruz; Ankara kongresine 
bilhassa lstnnbuldan gidenler 
memleket sporu namına ted
bir düşlineceklerine, bütün 
gayretlerini mes'uliyetleri baş
kalarına yüklemiye veyahut 
kah.abat aramıya hasrettiler. 

Öyle bir hava ile başlayan 
bir içtimada şüphesiz hücum 
ve müdafaa veya mugalata 
ile geçecekti. Netekim öyle 
oldu. 

Teşkilat nizamnamesmm 
dört veya beş maddesinde ya
p~lan tadilat ile istikbal için 
hırşey temin edildiğine inan
mak çok safdillik olur. 

E ki nizamname ile bir iş 
rapılamadığına tecrübelerle 
inanmış bulunuyoruz. Bizce 
~ldeki köhne nizamname ile 
1f. yapılamamasının sebebini 
n.ızamnameden ziyade idare
cilerde aramalıdır. Daha doğ
~ısu, öyle kaçamak yolları çok 
0 an maddeleri hüsnü suretle 

bıu.ıkı'tıya meydan vermeden tat-
ı . . 

ıçın terbiye tarzımız ve 
tel~tkilerimiz müsait değildi. 

F nliyetimiz.i yeşil çuhalı 
masa başından spor sahalarına 
nakledecek bir merkeziyet 
ıısuıu, can çekişmekte olan :f 0rumz için elzem bir ilaçtı. 
Tunu da yapamadan döndük. 

adilat namı albnda yapılan 
t~&fi.ne şey; merkezi umumiye 
ıraı kuvvet vermekten 

Son aylar zarfında birinci kümenin lik maçlarına 
maçlar kazanan 135 kiloluk devam edilecektir. İlk maçı Sü-
ltalyan boksörü ( Karnera ) leymaniye- Beşiktaş oynıyacak, 
Amerikaya müteveccihen hare- onu takiben Galatasaray-Ana-
ket etmiştir. Amerikan orga- dolu ve F enerbahçe-İstanbulspor 
nizatörleri tarafından tertip olu- takımları :karşılaşacaktır. 
nan dünya şampiyonluğu dömi Bugünkü maçlarda sıra ile 
finali için dövüşmek üzere Beşiktaş, Galatasaray ve F e-

K h k nerbahçenin kazanması kuv-da vet edilen " amera,, are e-
tinden evvel 25,000 liret cezayi vetle tahmin edilebilir. En zor 

maç F em~rin fstanbulsporla oy· 
nakdi vermiye mecbur olmuştur. nıyacağı oyundur. lstanbulsporda 

İtalvan federasyonu, dev Fener müdafaasını yarabilecek 
boksö;e bu cezayı bazı taah- elemanlar var. Fakat Fener 
hüdatına riayet etmediğinden hücum hattını tutabilecek tec-
kesmiştir. Boksör İspanyada rtibede oyuncuları olmadığı için 
(Paolino) ile dövüşmeden evvel bu genç ve kıymetli kulübUmü-
beş İtalyan cemiyctile, .. beş zfin kaybetmesi yüzde seksendir. 

gösteriş maçı yapmak uzere Romen Ve Macar 
kontrat imzalamıştı. T aahhti-
dünün üçUnü ifa edebilen Federasyonları 
boksC>r, ikisini yapamamışb. Yekdiğerinden oyuncu ayart-
Cemiyetler federasyona şikayet Amerikalılar tarafından cihan ıamplyonulutu refedilen Hbık 9amplyon (Makıs Şmellnf() mak yüzünden, uzun zaman-
etmi .. lcr, federasyo~_ lt.alyanın U d H d danberi arası açık olan bu iki 

'I' d 1 b y u .. ma a v a ı· s futbol federasyonu arasındaki 
bir kahramanı adoe 1 en u 1 ihtilaf halledilmek üzeredir. 
boksörü cezalandırmakta tered-
düt etmemiştir. 

Kamera parayı yatırırken: 
- Şimdi Amerikaya hare-

ket ediyorum, vaktim yok, 
avdetimde itiraz edeceğim. 
Taahhüdümün ikisini elimde 
olmıyan sebeplerle yapamn-

dım, demiıtir. 
(Karnera) 26 şubatta N ev-

yorkta dünya ağır sıklet şam
piyonluğu dömifinali için sa-
bık ağır sıklet şampiyonu 
Şarkey ile dövüşecektir. O 
müsabakanın galibi, asıl şam
piyonluk için Stribling ile dö-
vüştürülecektir. 

SON POSTA: Dünya ağır 
sıklet şampiyonu Alman Ş
meling dövtişmekten çekindiği 
için Amerikalılar tarafından 
(diskalifiye) edildi. Onun için 
bu şampiyonluk boı addolu-
nuyor. 

ibarettir. Federasyonlar yine 
eski vaziyetlerini muhafaza 
ediyorlar. 

Bu yarım tedbir, işleri daha 
ziyade karıştırmaktan başka 
birşeye yaramıyacaktır. Bu su-
retle esasen evkaf derecesin
de kırtasiyeciliğe boğulmuş 

olan teşkilata yeni bir kırta
siyecilik kapısı daha açmış 

olduk. 
Şimdi bir federasyon her

hangi bir teşebbüsü hazırlar-
ken bir de mezuniyet, para 
ve saire hususunda merkezi 
umumi ile uzun boylu muha
bereye girmiye mecbur kala-
caktır. 

Nizamnameyi yok farzedip, 
ihtiyacımıza göre, merkeziyet 
sistemini yaşntabilecek bir 
y-enisini yapmıya cesaret ede
medik. V nkıa alışılan birşey 

fena da olsa güç terkedilir. 
Fakat gelecek seneki kongre
de yapılan küçük tadilatla da 
bir iş görülemediğini anlıya
cak ve işi kökUnden temizle-

miye çalışacağımız muhakkaktır. 
Fark şudur, bu ıslahatı bir 

sene sonra yapacağız. Şimdilik 
365 gün kaybettik. 

Tefrika No. 32 

Galatasarayın Hükmen Mağlup · Addedildiği 
Haberi Yanlıştır 

bir kayıt meselesi ileri sürül
mektedir. O kayıt ta Müçteba 
Beyin Galatasaraya tekrar alın
dığına dair mıntaka merkezine 
yazılması lazımgelen tezkerenin 

Milliyet gazetesinin spor mu
harriri, özlediği bir kararı 
kendi kendine tekrar etmek
ten hasıl olmuş "Telkini binef
sihi11 ile, Galalasarayın hükmen 
mağlüp edildığini hakikat ola-

rak gönnUş ve hemen gazetesine 
koşarak mal bulmuş Mağribi 
gibi o havadisi yazmış .. 

Bu yazı F enerbahçe takı
mında Galatasaraya karşı oy
namıyan biri tarafından yazıl
mış olsaydı, nihayet bir 

gazeteci atlatması der, geçerdik. 
Halbuki "Milliyet .. in muharri
ri böyle değildir. Kendi oyna
dığı maçları dışardan seyret
miş gibi yazabilmek hüfıerirti 
bulmuş olan futbolcu, o yazı 
ile bize içini, spor telakkisini 
açmış oluyor. 

Havadisin hiç tahkik edil
meden yanlış yazılmış olduğu 
bertaraf, doğru olsaydı; mu
harririn sahada kazanamamış 

F enerbahçe takımının yeşil ına
sa başında galip çıkarılmasına 
razı olmaması icap ederdi. 

Sporcu geç.inen insanlar in
dinde bir maçın manası saha
daki netice ile anlaşılır. Masa 
başı dedikoduları, nizamname 
tetkikleri bilfiil spor yapanla· 
rın en sonra meşgul olacağı 
külfetlerdir. 

Amerikada iyi sporcuyu ta
rif için: "lisansını bile kapta
nına aldıracak kadar kendi 
işilc meşguldUr ,, derler. 

Vakıa Amerika heın bize 
çok uzak, hem de bizden spor
da çok ileridir. Ecnebilerin 
bu farkını zahiri ve maddi 
şeylerde kabul edebilıriz. 
Sporu anlayışımızda da bu de·· 
rece fark olduğunu kabul et
mek insana güç geliyor. Nok
tai nazarımızı kısaca kaydet
tiğimiz bu vak'a hakkında 
alakadar zevat nezdinde yap
tığımız tahkikat neticesi şudur: 

Müçteba Beyin Anadolu 
kulübünden olduğu halde Gala
tasarayda oynatılması üzerine 
Fener kaptanı Zeki Bey tara
fından maç hakeminin nazan 
dikkati celbedilmiştir. Hake
mın raporu üzerine bu oyun-

SERVER BEDi 

cuııun vaziyeti tetkik olunmuş 
ve bir sene evvel Anadolu 
kulübünden istifa ettiği anlaşıl
mıştır. Elinde de Galatasaraydan 
olduğuna dairlbir lisansı vardır. 

Vaziyeti nizamiyesi bu şe
kilde bulunan Müçteba Beyin 
Galatasaraylı addedilmesi için 

varidesidir. Bu hususta. tahkikat 
yapılması ve kararın gelecek ıalı 
günü verilmesi tekarrür etmiştir. 

İş bu merkezde iken bir 
bardakta yapılan fU fırhnaya 
ne demeli, bilemeyiz. •. 

Spor Ve Sinemanın Yıldızı 

Spor vücudu 
ne halt! ko-
Yugor: 
sporda 

Hem 
hem 

sinemada yıl
dız ( Madlen 

Brakmon) 

Madlen Brakmonun çevirdiği filmler hep spora 
aittir. Fransızların yirmi defa beynelmilel olmuş meş
hur kadın atletlerinden Madlen bir filim şirketile beş 
hlım çevirmek üzere mukavele yapmıştır. 

Birinci fılmini bitiren Madlenin fazla muvaffak oldu

! 
,. 

1 

ğunu gören şirket, diğer dört filim için kendisine daha ka
zançlı lcklafler yapmıştır. Kelimenin bütün kuvvetile sporcu 
olan bu kadının birmci filmi baştan aşağı spor hüner~eri?i 
göstermiye tahsis edilmiştir~ Barfiksten başlıyarak, atletizmın 
her şubesini, ondan sonra otomobil, motör kullanmayı gösteren 
bq filim Fransada büylik bir alaka ile karşılanmıştır. . 

Dercettiğimiz resim de Madlenin, taklak atarak denıze atla
masını gösteriyor. Vücudundaki inhina kabiliyeti şayanı hayret 
değil midir? 

Ufak şeyler için kalbimi kır
mıya çalışıyordu. 

- İKİMİZ - --
Ben o çıktıktan sonra, evin 

içinde hiç mahzun görtınme

dim. İlk on beş gün hep evde 
oturdum, şüpheleri uyutmak 
için ne lbım1Ja yaptım. 

Ben aldırmıyor, işi alaya 
boğuyordum. 

Bir gün üveyi babamla baş
başa kaldık. Bana dedi ki: 

-4-
Annem çok ısrar etti. Hayri 

Bey de avvela inat etmişti. 

Fakat, Fazıl annemin fikrini 
müdafaa etti: 

- Zaten, dedi, burası bizim 
şirkete uzak... Beyoğlunda otu-

rursam itime de kolay gidip 
gelirimi 

Diye tutturdu, Hayri B. de 
çarnaçar razı oldu. 

Fazıl, eşyasını, tasını, tara
ğını toplıyarak bizden çıkb ve 
Beyoğlunda bir odaya yerleşti. 

Herşeyi müsamaha ile kar
şılıyan Hayri Bey, annemin 
Fazıla yaphğı ağır üvey evlat 
muamelesini bir türlü hazme
dememiş görünüyor, babalık 
daman tutuyordu. 

Bu 11efer de Hayri B. bana 
fena muamele etmiye başladı. 

- Müzeyyen Hanım, ıize 
dargınım ben ... 

- Farkındayım. 
- Farkında isen 

na, bu işin 
- Hangi 
Ha ri Be 

Sayfa 5 

Kadın Ve Kalp 
işleri 

1 
Evlenmeden Evvel 

Bize Sorunuz 

Sevgilim Hast 
İse Ne Yapayım. 

Cevaplarımız 

Leyla isminde bir genç k 
yazıyor: 

" Ailece görüşlüğümliz bir ger.çl 
•evlştim. Bu sevişme evlenmlye kad 
varmak ü:ıere idi. Blrbirlmldn olmı 

karar verdik. Genç beni ailemde 
istedi. Glı:li nşkımmn nıeşnı bir şekl 
almasından memnı n;l ı..k. 

Fakat ııllem bu l:ıdlvaca muv 
fakat etmedi. Genc"n haııtalıklı o 
duğu anlaşıldı. Çok sukutu hayal 
uğradım. Bütün ümitlerim kınld 

Gençten de uz:ıklaşmıya mecb 
oldum. Fakat o hllA Gmit için 
de. Kendlıine vaxiycti anlatamıyorum 

Bana bir yol gösterin. ,, 
Evveli hastalığın muhakkak olu 

o~madığını anlamak lliı.ım. Buna kanaa 
getlrdinlı.se yapılacak ~ey, iti :reım 

9ekilde halletmek, ailenin ret cevab 
vermesi &uretlle meseleyi kapatmaktır 

Siz:. de atlenuln kat'i :reddi karşısınd 
onunla temas ve nJAkanm kerrolye me 
bur olduğunuzu bildirir ve bu tehlikeli 
maceradan kurtulınuf oluraunuı:. 

* lzmirde Gülter Hanım: 
HenUı. kemale ermemiş, hayali ge• 

nlt bir ıalr1 ha11aa bir un'atkfi.r bu· 
lablllr ml•lniz? Btlylc blr genç •ize fada 
bağlanır, dllnya ile alfikau olmııı:. Sizin 
aradığınız genç böyle birlıldlr. Sltln 
en bllylik mezlyetlnlz paraya dilnya 
itlerine fazla ehemmiyet vermemenizdir. 
Bir tardtan da yeni muhite kolay 
alıııraınıı:. Binaenaleyh hayale uyarak 
yapacağıııı:ı. lı.dlvaçta dahi mes'ut ol· 
manıı. çok muhtemeldir. 

* ÜıkUdarda Avni Beye: 
Slı. reçlnmeal güç bir gençsiniz. 

Oııuıı için kendinize h•yat arkadqı 
seçerken çok dikkatli olmanız ll:ıım
dır. Azlınklr, lradeıl kuvvetli ve metin 
blr kıı.Ja daim! aurette kavgalı bir 
hayat geçirmeniz muhtemeldir. Fakat 
eter gUr.el bir geııçaeıılz lnz ılr:.l seve
bUlr. O takdirde anlaşmakta gUçli!k 
çekmeulnir.. Evleneceğiniz uman ken
cllnlı.l bir kadının yerine koyunuz. Hol· 
klınlıiı bırakmıya çıılışınıı:. 

* Cibalide A. R. Beye : 
Sl:r.lnle biraz açık konu,mamn mUaa· 

ad..: eder mlslnlr.? Slı.ln fena bir tabla• 
tllllı: vardır. Hiçbir ,eyden memnun 
olaıa:ısını:r.. Saadeti bile kendlnl:ıc zehir 
ederılnh:. Evlilik hayatınızda da bed
baht olmanız ihtimali vardır. Bu tak· 
dirde kabahati kıınnıza yüklemlye mü· 
temayll•lnlz. Siz kadınla geçlnemedlği
nls gibi kadınsız da yaııyamaı.aınız. 

Onun için kocuına aı:ıımi itinayı gôs· 
terecek olan bir c.v kadını kızla evle· 
alnlz. 

Anluırada Ynlşehirde f. isminde bir 
ırenç kız •or uyor: 

" 19 yaşındayım. 26 yatında blrl•inl 
•e,ıyorum. Bu srenç te beni sevdiğini 
•öylüyor. Fakat ayni zamanda arkadaşım 
diğer bir kıı.a kartı da bana glisterdlğl 
alllka ve muhabbeti gliıtcrlyor. Evlen· 
memiı.l teklif ettiğim r.amnn bütçesi 
müsait olmadığını ıöylüyor. Si:r. ne der-
•lnlı?" 
Söyllyeceğlm şey şudur kızım: Bu

0 

genç seni •evmlyor. Beyhude hayale 
kapılma. Bu teı.ahUrat hakiki atkın 

tezahürlerine br,Jı7.emlyor. 

Hanımtegze 

-==:= T AKVIM =- -
Glln 51 17 - Ka.sani -931 Kasım 70 

Arabt Ruml 
27 -Şaban - 1'3t9 4 • KA.sani -n ıç 

Vaklt·Eı.ani· Vanlı Vakıt-Eı.anl· Vantl 

bakış bakb ki: 11Bu yaştan son
ra yutmam! 11 demek istiyordu 
Sonra başını önüne dikt 

Epey düşündükten sonra: 
- Sen benimle dostça ko

nuşabilir misin ? dedi. 
- Hay hay! dedim. 
- Anneni seversin değil 

mi? 
- Severim. 
- Beni? 
- Severim. 
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NAKŞIL!B. vE TABfJIATLBB .~Son Posta Sinemalar 
Günlerde Keşfedildiği Söylenen Uşşaki Son 

Tarikati Halvetiliğin Bir Şubesidir. 

irtica ile alakada g6riilen 
tarikatlerden biri de ( Uışaki ) 
ismini alan tarikattir. 

Bu tarikat (Halvetiye) tari
katinin bir şubesidir. Gerek 
itikat, gerek ayin. gerek teş
kilit itibarile Halvetiye tari
katinin aynidir . Binaenaleyh 
Uşşaki tarikati hakkında bir 
fikir edinmek istersek Halve
tiye tarikatini tetkik etmek 
lazımdır. 

Halvetiye tarikati. kabul 
ettiği usul ve kaideleri itibarile 
ilk mu tasa vvifenio bir eseri 
olarak addedilebilir. Filhakika 
hicretin ilk asrında Sofular 
Arabistanın tenha ve kuytu 
sahralarına veya uzak ormanlar 
içlerine çekilir, zikirle meşgul 
olurlardı. Halvetiler bunları 
taklit etmişlerdir. Zikir için 
insanlardan ve dünyadan uzak
la arak bir yere kapanmayı 

itiyat edinmişlerdir. 
Halvetiye tarikati lranda 

tesis edilmiştir. Müntesipleri 
müteassıp zahit olarak tanın
mışlardır. 

T arikatin asıl piri ( Y ah yal 
Şirvani)dir. Fakat tarikat 
tam manasile Ômerülhalveti 
tarafından kurulmuştur. Onun 
zamanına kadar bir tube 
halinde çalışmış, sonra mlls
takil teşkilate başlamıştır. 

Bu tarikata mensup feyhler 
frakta, Kürdistanda, ve Tür· 
kiyede dolaşarak her tarafta 
tubeler ve zaviyeler açmışlar
dır. Fakat tedricen bu tekke
ler diğer tari.catlerin tesiri 
altında da kallDJ.f, ona g6re 
muhtelif isim ve tekiller al
mışlardır. 

Dokuzuncu asırda Mısırda 
bir propaganda merkezi tesis 
edilmişse de, bu teşkilat mu
vaffak olamamışbr. Nihayet 
on ikinci asırda Camiülezherde 
muallim bulunan Suriyeli Hal
veti Mustafayülbekri o hava
lide bulunan Halvetileri bir 
araya toplayıp teşkilatı kuv
vetlendirmek istemiş ve Bek
riye ismi altında yeni bir ta
rikat vücuda getirmiştir. Fakat 
bu tarikatin de hayab uzun 
sürmemiştir. 

Halvetiler arasındaki ihtilaf-
lar yeni birtakım şubelerin 
doğmasına sebep oldu. Bunla .... 
dan doğan Rahınaniye tarikati 
Cezayir ve Tunusta intişar et
ti. Bu tarikat oradaki isyan
ların idaresinde çok mühim 
roller oynamışhr. 

Halveti tarikati çok müte
assıp ve çok iptidai bir hayat 
istilzam ettiği için Araplar 
arasında çok taammüm etmiş
tir. Sudan, Yemen, Hicaz ve 
Arabistanda Halveti tarikati 
en münt~ir tarikatlerden bi
ridir. 

Türkiyede nisbeten Halveti 
tarikati az münteşirdi. Ayni 
zamanda Türkiyede Halveti 
tekkeleri, Arabistandaki tek
keler kadar sert değildi. 
Bununla beraber Türkiyde 
kafi ~erecede mürit toplıya
mamışbr. Çünkü bu tari
kate herkes kolay kolay gire
meL 

Halveti olabilmek için mu
hakkak •urette dünyadan u
zaklaşmak ve papas gibi ra
rahip olmak lhımdır. Fakat 
yine bu yUzdendir ki bu tari
kat Hicu, ve Suriyede met· 

.11 
bur din hocalarının şöhret 

bulmalarına yardım etmiştir. 

Avrupa devletlerinin Şarkta 
en ziyade vasıta olarak kullan-
dıklan tarikatlerden biride 

Yazan: Zikri 
Halveti tarikatidir. Avrupalılar 

HalveU ıeyhlerinin nüfudarm
dan istifadeyi ihmal etme

miflerdir. 
{Arkua var] 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Okuyalım Size Tabiatinizi 

Rcaimdea tablaUnld 6trenmoken-r.U 
•eniz bluı bir F.toğ'raf &6adz ltne 
Fakat mOtehaHmmııı mOtaleulnda ha• 
taya diltmemek için fSnderllea reamln 
•llmklln oldufu kadar tabii bl.r pozda 
çekllmlı olmaaına itina edlalr.. 

Rulmlerlnden t~latlerhü Bfnınmek 
l•tlycn aıa§'adakl karflcrlmb hakkında 
mUtchasaı~ımı:un mtitaleaaını yazıyoruz: 

* Konyada Vesime Adil H. 
Zeki ve çalış

m!rım"J;::!.fti~- kandır. Çocuk-
lara mahsus 
ya ramazlıkları 
yapmaz, ağır 

başlı hareket 
ederi Sakin ve 
sessizdir. Elin-
den ev itleri 
gelir. Dersleri
ni ihmal etmez. 

V a.ıif el erini kemali dikkatle 
yapar ve söz işitmekten çok 
çekinir. Herşeye karıtmaL 

* AgŞtl Hanım. 
(Fototrafuua Derclnl •rs• etmemlttfr.) 

Şen, tuh ve sevimlidir. 
Moda cereyanlarına tabi olur. 
BaşkaJanna yedirmek içirmek
ten. hep bir arada gülüp eğlen
mekten çok zevk duyar. F e
liketli haberlerin mevzubalıia 
olmasını istemez. Sinemeya 
dilfkündlir. Roman okumasmı 
sever, el işlerinde Ye intizama 
ait hususatta muvaffakiyeti 
ve zevki selimi vardır. İmti
zaç huausunda mOşknlpeaent 
değildir. 

* Ankaratla Hasan 
Ağır bqlı ve 
kendi halinde
dir. Herşeye 

karışmaz, ön 
ayak olmaz. Ar
kadatlığı aami
m1 ve ciddidir. 

Çabuk hiddet• 
lenmeı. iğbirarı 
devamlı olur. 
Girgin değildir. 

Beg: 

Daha ziyade mahcuptur. iyili
ği ve muaveneti sever. Menfe
atlerinden yakınlarım mahrum 
etmez. 

* Osman bey: Ağır başlı, ciddi 
ve vakurdur. 
Laübali ruhlu 
değildir. Sıra
sında eğlenceyi 

ıever, intizama 
riayetkirdır .Mu
hit ve muhata
bına emniyet ve 

itimat telkin e
der. Kadın mev
zularile alaka
dar ve sevgiye mütemayildir. 
Fiil ve hareketleri makul, fikir
leri taassuptan azadedir. Kü
çük görülmek istt"mez, tanın

mak ister. 
Realm r8odcre.n bau karUerlmh, 

mütehaNıaımn:ıo cevabı reclktlğl lçln 
aabıraıslamyor ·.e mektup göndererek 

fotoğrafllerlnln aldbetlal 8trenmek la• 

tl7orlar. Bu fotofrafller lntftar edecek· 

tir. 811 huausta mbterlh olmalannı rica 

ecMrls. 

A. H. beg: HayalJ 
farla fazla işti
gal eder. Seya
hati ve sporu 
sever. Artist
leri taklit et
mek ister. Ce
sareti medeni-
yesi kuvvetli 
değildir. Rüfe
kasile samimi 
ve uysaldır. 

mevzu-

Paradan ziyade şöhreti ister. 
Heyecanlı hadiseleri merak 
ve hevesle takip eder. .. 

3 Neşat bey: Mütefekkirdir, 
fiil ve hareket
lerini tetkik ve 
tahlile tabi tu-
tar, bir sistem 
dahilinde ıes
aizce çalışır . _.."",...... 
Çabuk dost ve 
liubali olmaz. 
Mes'uliyetten, 
tenkitten ç~ki-
nir ve işlerini 

emnü selimetle bqanr. Abl
gan, girgin ve sokulgan değil. 
dir. Daha ziyade kendi Ale
minde ve ağır başlıdır. 

En güzel FRANSIZ operetini 
dinlemek istermisiniz? 

Buglln 

ELHAMRA. 
sinemasına gidip J E A N 
ANGELO, MADY CHRIS
TIANS ROGER TOEVILLE 

ve F L O R E L L E'i 

Kıraliçe Aşkı 
( Mon Coeur lncognito ) 

filminde görünüz. 
ltlveten: FOX JNRNAL 

(MarechaJ Joffre) un cenaze 
meruımi ve Ankarada bir 
çocuk bayramı. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
DARÜLBEDA YI TEMSiLLERi 

BuıG• ıGndlb ISTWIJI. llDlml 

··~:';;.~ b ~~ ~~ 
BAL AYI 

Komedi S perde 
Yaı:aDı H"nnıenn 

Adapte eden: 

1. Galip 

1 1111 l 
11111111 

ALK.AZAR - Garbın gaaıplan 
ALEMDAR - Hacı Murat 

A S R 1 - lspanyol Aşkı 
ARTiSTiK - Aşkın Tereanüınll 
ETUV AL - Holivut rcvıı.n 
ELHAMRA - Kırallçe Aşkı 
EKLER - Yunan tiyatro trupu 

FRANSIZ - Klvell trupu 
GLORYA - Haynlln Sonu 

HiLAL - (Beşiktaş) Haca Murat 
H A L E - (Üakildar) Çareviç 

KEMAL B. - Kıamet 
JI A J l K - Deli tarlnca 

il 1 L E K - Sevmek hakla 
:.tlLLET T. - Naıtt B. 
Mtı.LI - Seraerl Kral 
O P ! R A - Oç Maake 

IOREYY A - (Kadık3y) Aafalt 

KARILERINE 
J 1000 Lira 
TAKDiM EDiYOR 

Kuponlar bir ag tletHUn 
edecektir. 

~--

( SON POSTA ) bayram 
münasebetile karileri arasın
da bir kur'a tertip etti. Bu 

:u;~~~~bin liradır 
Bu bin liranın nısfı ı 

Birinciye 250 
/~inciye 100 
Uçüncüye 50 
Dördüncüye 10 
Beşinciye 10 
Altıncıya 10 
Yedinciye 10 
Sekizinciye 10 
/Jokuzuncuga 10 
Onuncuya 10 
On birinciye 10 
On ikinciye 10 
On üçüncüye 10 
lira olarak tevzi, m6tebaki 
bet yüz liraıı da : 

100 Karie 
Beşer lira olarak tak

dim edilecektir. 
Karilerimiz bu hediye

leri bizden namlarına 
yazılı bir bono halinde 
alacaklar ve bu bonoları 
yalnız lstanbulun şu veya 
bu ticaretanesinde değil, 
fakat bilaistisna memle· 
ketimizin her kısmının 
her mağaza veya mües· 
sesesinde nakit olarak 
kullanacaklar, isterlerse 
oakte de tebdil edebile
celderdir. 

SON POSTA hediye
lerini takdim edeceği ta
lili karilerini seçmek için 
12 - 1-31 den itibaren bir 
kupon neşretmektedir. Bu 
kuponların adedi otuz 
tane olacaktır. 

Kur'amu: kuponlann bita· 
mından bef gün sonra noter 
huxurile çekilecek Ye hedi
yelerimiz de kur•anın çekil· 
diği günün ferdasında, yani 
bayramdan üç gün evvel tak
dim edilecektir. 

Eıkl kuponlu her Yaklt matbaamız· 
dan tedarik edilebilir. 

"ÇIKOSBARONESS,, 
"CIKOSBARONESS,, 

FRITZ GRUNBAU'un 
Yeni opereti 

GERG JARNO'nun musikisi 
"ÇlKOSBARONESS,, rolü 
(İKl KALP BlRLEŞINCE" 
filmini temsil eden güzel 
artist GRETL THEIMER 
tarafindan icra edilecektir. 
Pek yakında..... sinemasında 

Bugün E T U V A L 
Sinemasına gidip 

JOHN GILBERT'i 
ALMA OUBENS ile bera

ber temsil ettiği 

ŞEYTAN Maskalan 
pek mükemmel filminde 

temqa ediniz. 
lıtYeten: 2 kıaırnlı komik Y~ Fox p halihazır dllnya havadlalerl. 

--• Şehzadebaşı M 1 L L İ sinema 
Sesli, sözlü, şarkılı ve tamamen renkli 

SERSERİ KIRA 
nam muazzam şaheser filmini arzuyu umumi üzerine bir 
gün daha temdit etmiştir. Görmeyenler istical et 
Matineler 2,30 4,30 suvare 8,30. Cuma günü 10, 

t,3,50 5,30 7,30 suvare 9,30 

"ATLANTID,, ve " GÖNÜLLÜ KAHRAMAN ,, filmin 
ne olduklarım hatırlayımz ..... 

ve BUNDAN DAHA EYlslNI GÖRMEK iSTERSE 
gelecek hafta 

ELHAMRA'DA 
BROOK ve RICHARD 

tarafından temsil edilecek 

NAMUSUM İÇİN 
ç6llln, ceıaretin ve aşkın şayanı hayret manzumesini 

gidip görmeğe hazırlanımz. 

filminde ... .: . ·~ .. ~ .. ~"'- . \• 

LOWE-LILY DAM1TA 
BELALARI 

Şehrimizde görülecek en muazzam artistik 

Cihan tenorunun en güzel sesi ... 
En pahalı sesli film ... 

MELEK SİNEMASI 
tarafından muhterem mDıterilerlne arsedllecek - naclldo •ham•• ı 

Londra ( COVENT - GARDEN OPERA ) ya mensup 

JOHN MAC - CORMACK 
tarafından Franan:ca, ltalyanca, Almanca Y• lngillsce ıarlalan oku7 

Kalbimin Şarkısı 
olacaktır. Bu film için Amerika'da kendisine 

1.000,000 Dolar verilmiftir. 

BUGÜN 

ARTİSTİK 
SINF.MASINDA 

Robert Flory'nin eseri ve 
Komedi Fransezden PiERRE 
BERTİN büyük komik BA
RON FİLS ve YOLANDE 
LAFFON'in temsili muhte-

şemleri olan 

AŞKI TERENNÜMÜ 
Fransızca sözlü ve şarkılı 

filmini görüp dinlemeli 
Zengin mizansenli ve son 
derece eğlenceli ve cazip bir 
şaheserdir. İlaveten: MICKEY 
MOUSE canlı resimler. 

ATİNA 
Apaşları 

Pek Yakında ..... . 

Daima güzel, meı'uın 
muhteris ve lşık olan 

BETA 6118 
bu hafta 

M E L E K 8İnemuın 
sevgili Aşıkı Nlı.s ASTE 

ile beraber temsi ettiği 

Sevmek Hakkı 
ftlmidde herkesi teshir ., 

tehyiç etmektedir. 
ilaveten: SESLi FOl 

JURNAL ( Mareşal Jo/
/ee )nan cenaze merasi,,.J, 
Ankaratla bir çocuk bar 
ranıı ve saire. 

AL JOLSO 
,-··· -JIK SINEMAsınd 

ELİ ŞARKI 
Harikalann barikuı aözHl : 
şarkılı filminde görOp lfitdl 
için koıuıan temaça~aıaı tel" 
hir ve tnbyiç ediyor. 

Türk kahramanlıklarını alkışlamak ister misinz ? 

Şehzadebaşında kemali muvaffa- Ayasofya'da 

H .. L A" L kiyetle gösteril- ALEMDAR . d• J sinemasında L sın em asın 
--&:1ıım-m1ım ___ ll!lmiR';IUifi1l" mekte olan ve= t # 

Kafkasya ovalarında bir avuç Türk kahramanının şanlı Türk bayrağının şerefini kurtarınak 
için gösterdikleri hamaset ve şecaat sahnelerile Rus ordularına karşı muzafferane 

~~~:ıeı:~:!ni rH A;: c 1 M'Mi'W''Au4J4 R* ATll~~~nMOt~~~-
nE~~e~~~~~~!~ :; m;~:~!:.inl 
Yalnız bugün ve yarın kaldı. Herhalde temaşa fırsabm kaçırmayıruL Bugtın H 1 L A f., 
sinemasında saat 1 l den itibaren ve A L E M D A R sinemasında 12 den itib~ 

devamı seanslar 



~~~~--------------~ -------------------------------------------~---.--.--....:--------~~~~--·----------~ ~------~--Her gün 1 Son Posta'nın Resimli Makalesi Tekamül "' il 
Rusgaga lhracat · 
inhisar Altına 
Alınmalıdır 

HALIM SABiT 

iki gün bu ailtunda Halim 
Sabit Bey Rusya ile olan tica-
fi münasebabmız hakkında 
vlkıfane izahat verdi. 

Bu izahattan anlıyoruz ki, 
Rusya ile olan ticari münase
betimizde biz daima menfi 
•aziyette kalmış, Rusyaya ih-

• racabr:ıız hem azalmış, hem de 
. Bolşeviklerin ihracat bürosuna 
geçmiştir. iktisat Vekaleti bu 
~i kavnyamamış ve Rusyaya 
ıhrncabmızı hemen hemen öl
dünnüştür. 

* Şimdi de işitiyoruz ki Rus- • 
ya ile yeni bir ticaret muahe
desi akli için cereyan eden 

1 - İnunlar vardır ld huteyi oldujıa 
aibl kabul eder, daha iyi.lal, daha pel Ye 
daha mükemmelini uamular. Bunlar ka
naatkir kimıelerdir. 

2 - Fakat buılan herteyia daha lylal

al. daha sGzel •• dalaa mlkemmellnl arar

lar. Dualar terakki Ya tekimll Amillericlir. 

S - BlrlncUer muhafuakArlardır. Hiçbir terin 

detltmealal latemealer. ikinciler terakklperverlerdlr. 

"-feybl yenlletmulne çabtarlar. 

TekamDl ba ıldıacller aayealadedlr. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çok
luğundan dercedileme-
mişiir, ilf -==oca'llC===,.- =-===-="""'-·"~ 

Geçmiş Cinayetin 
Elim Hikayesi 

(Bat tarafı 1 inci aayiada) 

fakirdi. İa;esini, ev kirasur 
pek güç temin ediyordum ve 
buna mecburdum. Halbuki va
ziyetim fena idi. Çıldıracak 
gibi oluyordum. Nihayet heqe
yi göze aldım . ., 

Nazmi Ef. hapisaneye 69 
kilo olarak girmif, fJ6 kilo ola· 
rak çıkmıştır ve sıhhatini, ifa• 
desine nazaran, mcvkufiyetinin 
ilk dokuz ayında kaybetmiftir. 

Nazmi Ef. devam etti: 
- Hakkımda idam karan lllüzakereler ya bitmiştir veya 

bilmek üzeredir. 
Rusya bütün ithalat ve ih

racatını inhisar şeklinde idare 
etmek sistemini takip eder. 

ıa--!!ml-m•am_ım _____________________________ lllİ ___ ._mı _____ verildigi zaman bllsbütün muva-

~usyadan çıkacak bütlln maltt" hükümet harice gönderir. 

1 
ariçten Rusyaya giden mal-

an da münhasıran kendi.ti 
almak ister. 

B•zimle aktetmek llzre bu
l~llduklan ticaret mukavele
•ınde de bu noktai nazarlvını 
hakim kılmıya çalışmışlardır ve 
lcıamen muvaffak olmuşlardır. 

T. lf.. 
•caret muahedesinde bu 

lloktai nazann hikim olması 
biıim için fU zararlan tevlit 
edecektir: 

Ruayada faraza petroliin 
l~nekesi 70 kunıJ kıymetinde
dir. Fakat burada petrolün 
tenekesi 370 kuruştur. Bu fiat 
fatıandan Ruslar istifade ede
Celderdir. 

Ayni suretle faraza portaka
luı burada sandığı 100 kuruş. 
Ayni portakal Rusyada 500 
lairu, kıymetindedir. Bu fiat 
f~~ndan da Ruslar istifade 
eueceJderdir. Bu y(izden biz 
malı alırken pahalı alacağız, 
Verirken de ucuz vermiye 
mecbur olacağız. Bu aabı 
farla %25 le % 50 arasında 
değişir. Bu suretle kaybede
ceğimiz paranın yektlııu on 
aıilyon liraya yakındır. 

""' 1 Bizce bu bozukluğun önllne 
ıeçmek için yapalacak fCY 
tudur : Hükumet RusyayJl ih-
raç edilecek malların ihracını 
ya inhisar altına almalıdır; 
yahut kendi himaye ve neza
reti altında Rusyaya ihracat 
)'apan tüccarlar arasında bir 
birlik teaia etmeli ve bu iti 
~u birliie denetmelidir. Nasıl 
a\.ualar kePdi mallannı bizzat 
lcendileri bize getiriyorlarsa, 
bilkümet te oraya gönderilecek 
inalı bizzat götürmelidir. 

Aradan münferit tüccarlan 
kald1rmalıdır. Münferit tlic
e&ra Rusya tarafından da
lnıa mllfkülit gösterileceği gc
Cen tecrübelerle sabit olmuştur. 

Bunu yeniden denemiye ihtiyaç 
Yoktur. Fakat Ruslar, hükümete 
~Yni müşkülib göstermekten 
ı r ç. ınaba mecburdurlar. Çünkil 
•ksi takdirde mukabelebilmi· 
til tatbik edilebilir. 

Ruslarla yapılmakta olan 
te · · nı ticaret muahedesinde hü-
ttilnıelin bu mesele üzerinde 
'lokt · 
b
. aı nazarını celbetmeyi 
ır Vazife biliriz. 

!__ASH1H 
l) liau s 

lıtrfhlJ ın ablt B. in 15 ldnunuaanl 931 
reu nllshaınn:.dakl "Sovyetlerle tlca· 
tın ın1 itin •afhalan" makalealnla aoııla• 

ı dotru ....... lıUıa ıurklye ile Ruaya araaında 
b-.1:. llhallt ve ihracat lf lnl-n cGmleal, 
lo"u Ruslarca..." kelimealnln lllvealle 
C.-.ıu 11~•1ıcLr. Çllnkll bu lnblHrua olma• 

2 
Uye.aler Rwıtardır. 

lett.ı) Aynı •akalealıa aonlarmda :rfae 
~.J.::11'lıjı Ueı "Beı eeae lçt. Od 
....... aramada- diye dlallmlftlı'. 

~ ~ b4r .... 1ç1a. ... diye 

Divanı Harp Dün Mustafa Paşanın Riyaseti 
Alhnda Maznunları Muhakemeye Başladı 

(Bq tarafı 1 inci sayfada ) 

Bir zabıt katibi isimleri o
kumıya başladı. 

Maznunlardan bazıları ayağa 
kalkarak, bazıları da ellerile 
selam vererek mevcudiyetlerini 
anlabyordu. 

Bu yoklama bittikten sonra 
ikinci bir zabıt katibi karar
nameyi okudu. 

Kararname 

tibi Mustafa. posta alirüctlsil Oamanm da tekkeler ve zavi· rit yetiştirdi. Mehmet çavuı, 
Ahmet Osman, kansı Refika, yelerin aeddine dair olan ka- ıütçil Mehmet onun mtlritleri 
çoban kara Ahmet oğlu Ali, nun bükmiine. idi. 
gülle Mehmet oğlu Ali_ Boza- 6 - Menemenli Rafit oğlu Reis Pt- Hazretleri beş, ay-
lan mubtan Mustafa, aza Mus- lbrahim, Simavlı Osmanm dan beri ben de Mehdi Meh-

medin mensup olduğu Nakşi
tafa oğlu Mustafa, Mehmet Ttırk ceza kanununun 151 inci bendi tarikatine intisap ettim. 
oğlu lsmail, keçeci Snleyman, maddesine, tntün cüHuan oğlu içine girdikten sonra anladım 
Mehmet oglu İbrahim, Halil Huanın ve Ahmet oğlu Halit ki bu tarikatlerin hepai yalan
oğlu Haaan, Ahmet oğlu Hü- ve saatçi Hliseyin Mazlum ile dan ibarettir. 
ıeyin, bacı lsmail oğlu Hasan, Mustafa oğlu Mehmedin, tek- Reis Pş. - Her müslllman 
tarakçı Hasan oğlu İbrahim, keler ve zaviyelerin aeddine Allaha k&rfl dini vazifesini 

yapar, fakat böyle kanşak 
Etem boca, Hasamn Hiise- dair olan kanunun hlikmtı- işlere girişmiyc neden liizum 

Divanı harp tahkikat hl- yin, Ramazan oğlu Bekir, ne ve Menemenden hafız ber- gördünüz? 
kimliği tarafından hazırlanan Şerif oğlu Eyiip, Osman oğlu ber Abmedin de Türk ceza - Lnzum vardı paşa, fakat 
kararnameye göre muhakeme- Hasan, Mehmet oğlu Ahmet, kanununun 151 inci:maddeaine. bence değil, Mehmet için in
leri iatenilen maznunlar 122 ki- Ahmet, oğlu Mehmet, Hasan Men'i Muhakeme Kararı zum vardı. Mehdi bet ayda.n-
tidir ve liizumu muhakeme ka- oj'lu lbrabim. kurabiyeci Ah- beri bize dünyaya g&stermedi. 
rannda ıu maddelere istinat Kararname bundan başka Mehdinin vaızlanm dinliye 
edilmektedir: met oğlu Huan, Hasan oğlu diter 13 maznunun da men'i dinliye mahvoldum. Gllnde 

1 - Şeyh Esat ile oğlu Mehmet. bacı Ali oğlu Mustafa- muhakemelerini nabkbr. bin defa nkretmiye mecbur 
Mehmet Ali, Manitadan mani- nın da mehti Ye riifekaalmn ıı. J kaldım. 
faturacı Osman, mutaf Süley- harekete 1reçtiklerini haber ~ sticvap Başladı . Zeki Mehmet ifadeanin bu 
man. Laz İbrahim hoca, Girit- aldıklan halde hükümete ha- Kararnamenin okunmaaın- noktasına geldiği zaman feyh 
li Ali oğlu Hasan, nalancı Mus- her vermemeleri haaebile Türk dan 80Dra isticvap bqlach. Esat hastaJanmıf gibi bqını 
taf ;.,} H M h Reis p... - Kararnameyı" 6nline eğdi ve inlemiye başladı. 

a 05 u asan ve e met ceza kanununun 151 incı· mad· -- R·•· P•- derhal muhake-
E · B ü b hepiniz dinlediniz, timdi bu ~ -,-

mm - u ç aa ~s malftm, desine. b ki ı· ki · · • din me aa.lonunda h••·· bulunan alb ıahıstan •ag kalan uausta 86y ıyecc ennızı - k ..... 
tardır . - Çakır Ram-zan, Gizli Tekke Açanlar liyeceğiz. as eri doktora muayene et-
kah · ·- · M f Şeyh Esat - Bunların hep- mcsini işaret etti. 

vecı cıgercı usta a, terzi 5 - Manisadan Lntfullah i al d · Bu sırada Zeki Mehmet Talit, topçu Hasan, tatlıcı oğl H • y an ır, ısterseniz beni 
Hüseyin, Geçiki köylü Himmet u alil, Tevfikiye mahal· asarsınız. devam ediyordu : 
oğlu Süleyman, şeyh Hakkı, llesinden Huan oğlu Mehmet.~ Reis Pata - Ben size bil- Zeki Mehmet - Mehti bizi 
hafız Cemal, hoca lıyaa, koca Ahmet oğlu lhrahim, Mustafa diklerinizi soracağım Eaat rilyalarla aldabyordu. Bir gün 
Hilmi, Manı· aadan Ragıp B. oğlu Şadi, Abidin oğlu T ah· Ef~~dil Hazreti Muhammedi g&rdii-

'" · Z "I H UK defa Zeki Melımet 18- ğündcn bahsetti ve bu auretle 
lh Mehmet Ali, hoca ıcyh sın, aoo og u asan, çuha ticvap edildi, Zeki Mehmet hl- bizi kendisine cezbetti. 
R ff t h Ah M h Mehmet, Filorinalı Nurettin, diteyı· •o""yle anlahyordu·. Meczuba döndüm. Bir N!: 

a e ' ıey met u tar, Oskllpli1 çcrkes Ömer ~a " 
şeyh hafız Ahmedin Türk ceza VJ5• - Mehdi Mehmedin fikri Mehti Mehmet ile birli e 
kanununun 146 ıncı maddesine Ahmet, Filorinalı Muslu oğlu Ttırkiye ctimhuriyetinin nllfu- Paşa köyüne gitmiftik, orada 

(B,uolann yatlan nazarı itibara • Halil, Filorinalı Mevlüt, Ragıp zunu kırmak ve bundan iaüfade Mehtinin Ahmet namında bir 
almmak auretile cez.alaodınlmaı1..) oğlu Osman, Filorinalı Muhtar ederek hilkümeti eline almakb. bacanağı varm1f. Orada ye-

Teşvik Edenler ;ğlu Hqim, Filonnalı Ali Koç, Biz kendiaile tqriki meaai me~ e~~~~~n aonra sntçO Alı-
2 - Kihya Ahmet otlu t.man, ilorinalı Huan oj'lu Ahmet, ettiğimiz zaman böyle olduğu- met oraya geldi. Belinde ta-

boı.acı koca Mustafa, Hacı lımaJl Filorinalı Ali. Filonnah Naşit, nu bilmiyorduk. banca, elinde mavzer vardı. 
n otlu Hüseyin, Göreceden Ab- Rahmanhdan Hacı hahz Ali Mehdi Mehmet tamam yedi Ben bundan fevkalidelikler ol
dülkerimin de alb aıiyi cGrüm Osman, Horoz k6yiinden lb- sene Manisada kendi fikirlerine dupnu hissediyordum. 
!!1:bi;Y;d~İr!:~~n:e b!:~~.!' b~r!~: rahim oğlu Mustafa, Filorinah uygun ad.am aradı, birçok mli- irtica badileaini Mehtl Ma
~ n~ «u b~~~a ı" ma ;:::::~~::::::::===::::::::::::::=:::::::::~::::~- ~~ ~~~ bkd b~ 
maddeaine. • • • • bulda feyh Eaat ile ali.kasa 

Cürme iştirak Edenler ister inan, ister inanma/ ~d.~i::;i.d~~~:t;:rJ:~ 
3 - Cumayibalilı Rami&, Ça- Mehtinin fikri ıu idi : 

naklı Süleyman, belediye uaba- M L-11-- -:ı 
cısı Hüıcyio, Giritli lbrabim otlu - cnemen IUUIUDI y....,.-
lımail ve Ali oğlu Acem Haydar, baya:ak albna topladıktan aon-
M h ı Ç Ö Dahiliye vekileti ikide devairde a• .... eril..... atalet ra lzmir - Ankara - lstanbul 

e met ot u ingene Ali, mer • .,... ~ tarikile (Filistin) i (Şam) 1 Ye 
oğlu Mehmet Ali, Ömer otlu '!>ir emir verir. İşler slir'· ve betaetten aeliyor. 

ı M h • Almanyayı zaptetmekti. 
Harput u e met, Hayim Gjilu atle görülecek, halka ezi· Bu müzakerelerden soa- Bu suretle kafirleri iıllm 
Joı.ef, Sunulu Mehmet Ali, Maı.· k k. k 
lum oğlu gözlüklü Mehmet Ali, yet edilmiyece , va ıt ra tedbirler alınacak, e- dinine davet edecekti • 
Yanyalı kunduracı Kamilin de bu kaybetmelerine imkan hı· mirler verilecek. Halkın Malum şekilde (Menemen) e 
irtica hadisesi sırasında altı asi- rakılmıyacakbr. geldik. Camide birçok kişiler 
nin fiiline iştirak ve iltihak ettik- Fakat Ankarada Halk işlerini çabuk bitiriniz, bize iltihak etti. Mebti genç 
leri sabit olmasına binaen bunla- denilecek. zabitin bkşım kesmif, benim 
rıo da Türk ceı.u kanununun ı" fırkası kongresinde cere- bundan haberim yoktur. Çünkü 
ncı maddesine. yan eden müzakerelerde Fakat memurlar ayni Menemene girerken bize es-

Cürmü Haber bütlin meb'uslar şu dert menıurlar, zihniyet ayni rarlı sigaralar vermişti. 

V · 1 üzerinde ittifak ediyorlar: zihniyet, kaldıkça bu e- Bu tarikatin kaldırlmasını 
ermıyen er idare makinası yavaş mirlerin icra edilebileceğine Cümhuriyet hüklımetinden ia-

4 - Manisa.dan Süleyman işliyor. Halkın işi görül- işlerin alir' atle ıörülebile- tirham ederim Pş. Hazretleri. 
oğlu Murat, Mustafa, Mehmet müyor, en büynk tikiyet ceğine artık: Zeki Mehmen n ifadesi bitmifti. 
oğlu Abdurrahman, Mehmet Sıra nalıncı Hasana geldi. 
oğlu Mehmet, fırıncı Mustafa O da bpkı arkad&fl ıibi aöy-
oğlu Ahmet, Mehmet Eminin Ut.r inan, ltıder inanma/ lüyordu. 
valdeai Hasbiye, hemşiresi Ha- f J • Knçnk Huan da ayni feylerl 

aöylnyordu. Muhakeme cumar-lide, karJSI Emine, aimaar ki- .. ______ ,._ _______________________ r_-JI tesiye talik edildi. 

zenemi kaybetmiştim. Çünkü her 
sabah hapisane memuru usulen 
gelir, mevkufların eşyasını arar
dı. Ben, o her gelişte idam 
sehpasına götürüleceğimi :un
nederdim. 

Bütün ailem, akrabalarım 
beni reddetmişlerdi. Bu da, 
benim iç.in aynca derin bir 
ilzüntn idi: 

Düşenin dostu olmaz derler. 
Ne doğru söz. 

Yalnız, Hamburgta bulunan 
biraderim bana her ay on 
beş lira gönderiyordu. 

Hapisaneye girdikten birkaç 
ay sonra hapısanede bir mat
baa teşkil edildi. Bu işin mti
him kısımlarım ben üzerime 
aldım. Bu auretle ayde on 
beş lirada oradan kazanıyor
dum. 

Hapaaanede, itte bu otuz 
lira ile yqadım. 

Fakat diğer birçok mah
puslar gibi kalsa idim, halim 
çok elim olacaktı. 

Sevdiğim ve uğurunda ha
yabmı bile tehlikeye koydu
ğum im vefasız çıktı. Beni 
tamamen aklından aileli, bir 
bqkaaile evlendi, prk villyet
lerine fitti. 

Sorduk: 
- .Şimdi ne yapacaksınız ? 
- Biraz fstanbulda oturup 

istirahat edeceğim. Tedavi ile 
meşgul olaca w m. 

------------------------
Hergün 
Bir Sual 
Ekmeğin Okkası 

Kaça? 
.. O mabilcr ki derya 
içredir, deryayı bil
mezler.,. diye bir IÖz 
Yardır. 

Bu aöı en ziyade ga
zeteciler için doğrudur. 
Çünktı l;ıeqeyi bilir 
görünürler. Fakat en 
ziyade bilmeleri lizun 
gelen ,eyleri ıene en az 
onlar bilirler. 
Meseli l:umhuriyet re· 
fikimizde hergiin "Doi
ru deiil mi? ,. , "Var 
kıyaa et ., aerlivhaları 
altında etrafa ıual so
ran ve akıllar veren 
Agah beye dün şu 
suali ıorduk : 
- Ekmeğin okkası kaç 
kuruıtur ? 
Agah bey de bize ıu 
cevabı verdi: 
- Bilmiyorum. 
Yediği ekmeğin okka
aımn kaça olduğunu 
bilmiyen bu muharririn 
bayatla olan münase· 
betini artık ey kari 
aen de: "Var ktyas et., 
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Mahkemelerde ••. 1 HOLİVUT HAKKINDA BİR 
İR HA ARYOLA- • 

1 

• 
cı 1 FERAnsı s TAT 1sT1 K Ç·l.K T 1 
Serseri Bekir 
İki Sene Hapse 

ahkum Oldu 
Celse açıldığı zaman muha

keme salonu hıncahınç dol
muştu. Önde bir adam, arka
sında iki jandarma hakimle
rin huzuruna geldiler. Zabıt 
okundu. 

Maznun Bekir isminde birisi. 
Bir gece, Unkapanından geç
mekte olan Hatice isminde bir 
kadını soymak istemiş, ıonra 
başka bir fikre saparak kadına 
tecavüze de teşebbüs eylemiş. 

Reis sordu: 
- Bu kadımn hem namu

ıun , hem de malına tecavüz 
etmişsin; onu tarur mısın? 

Maznun cevap verdi: 
- Tanınm. Bana: 
" Aileni terket, beraber 

oturalım. Sana sermaye de ve
ririm! DUkkAn açarsın!,, demişti. 
Kabul etmedim. Şimdi iftira 

diyor. 
- Rakı iç.er misin? 
- Eh, akşamdan akşama! 

Zehir değıl ya, içeriın. 
- Bu kadının yanına yak

laşarak "Ablacığım,, filin de
yip kandırmışsın. 

- Hayır, yalan efendim ya
lan. Bu kadın beni ıeviyor 
ve bundan dolayıdır ki düş
manlık yapıyor, ben ona tenez· 
zili etmem. 

Hakimler müzakereye çe
kildiler. Bu sırada maznun, 
ıamilere hitaben konferansa 
başladı: 

- Bu, kadın düşmanlığı, 
kadın, diyor, arkasındaki jan
darmaların ihtarını dinlemiyor, 
söyleniyordu : 

- Reisle aramızda on met• 
re mesafe yok, dert anlamıyor. 
Onlar hep kendi bildiklerini 
okuyorlar. Eh fena değil, böy
le bir dalgadan ıonra biraz 
istirahat lazımdı. 

Etraftan gülüşüyorlardı. Mü
zakere uzamıştı. Maznun, ka
rarın gecikmesini de 16yle 
tefsir elti: 

- Hakimler beraet vere-
1 cekler ama (müddeiumuminin 

bot yerini işaret ederek) mad
de okuyor da karar veremi
yorlar. 

,; 

Son sözü ağzında kaldı. Ha
kimler, muhakeme salonuna gir
mişlerdi. Az sonra hakkında· 
ki hüküm okundu: 

- iki sene hapis. 
Maznun Bekir, gık bile de

meden salonu terketti. 

"Rudolf Valantlnon nuız son rami 

Con Barrimor f r 
Eğer Con ile Evlenecek 

Olursanız ... 

Herhangi bir kadının Con 
Barrimoru sevmemesi mllmkUn 
değildir. Onu hemen her ka· 
dın ıever Te haklıdır da. 

Con Barrimor bir hiklye 
ıöylediği zaman muhakkak 
kendisinin dinlenme.sini ister, 
ve kendisini dinletir.. Şayet 

dinlemezseniz bile bunu sakın 
kendisine göstermeyin. O top
lantıda veyahut aile nezdinde 
en ehemmiyetli kimse o imif 
gibi hareket etmeniz lazımdır. 

Con teseJliye ve rahata 
muhtaç olan bir adamdır. 
onunla evlenecek kadın bunu 
temin etmiye uğraşmalıdır. 

Eğer ben onunla evlensem, 
ona evde herşeyi silkfınet 

Son zamanda hügiik ,,öhrd 
kazanan Meksikali 

Lupe Velez 

"Gras Moor,, "Kadınların 
Ahlakı,, isimli 

filimde .. 

içinde oluyormuş gibi göstP.
ririm. Fakat bunu nasıl yapa• 
cagım, diye hiçbir zaman ona 
sormam. Evin işlerine onu biç 
müdahale ettirmem. Con, ev· 
den hoşlandığı ve kalabalıktan 
nefret ettiği halde hiç te ev 

erkeği değildir. Evde müşkü- ı zımdır. Con, evinin hAkimi 
Iattan ona bahsetmemek la· olmak ister, fakat ev işlerinde 

Pariste İzmir Yangınını 
Filme Alıyorlarmış 

Ermeniler, Franıada yeni 
bir filim hazırlıyorlar. Bu fil-
min adı (Ermenistan melodileri) 
dir. Bu filim, iddiaya nazarn 
•esikalara mOstenittir. Bu ve
sikaları da (Korganyan) ismin· 
de bir Ermeni tedarik etmiftir. 
Bu filimde Ermenistana ait 
sahneler, lzmirin tahliyesi ea
naıında komitecilerin çıkardık
lan yangınlar , Pariste 
yeni açılan Ermeni Darül-
fnnun evi, Ermni milliyet
perverlerine ait hatıralar görll
lecekmiş. Filmin mevzuu, Erme
ni hayatına ait basit, fakat 
canlı bir entrika düğümil ile 

bağlanacakmış. Gözlerini kin 
bürümüş insanların vücuda 
getirebilecekleı:i böyle bir eser
de hakikate ne derece yer 
verebileceklerini tahmin etmek 

zor birıey olmasa gerektir. 

onun emrile hareket edecek 
kadınlardan da hoşlanmaz .. 

Horvutta Kaç Artist Vardır, Bunlar Kaç N~vi-
• 

dir, Hayvanlarla lnsa lann Farkı edir ? .. . 
Holivudun sinema faaliyeti 

noktasından azemetini tarife 
hacet yok. 1930 senesi ıçın 

burada çalışan artiıt, artist 
yamağı, sesli ve sessiz film 
san'atkiirları hakkında bir 
cetvel yapıldı. 

~u cetvel gösteriyor ki Ho
livutta 197 50 artist yamağı, 

17700 erkek ve kadın ıan'at
kar, 215 tane de filimde rol 

alan hayvan vardır. 1 birçok meziyet sahibi bir ar· 
Bu hayvanlar, stüdyolarda tist olmıya müreccahtır. Çünkü 

bulunmaz. Hususi eşhasa aittir. bu hayvanlar o derece çok 
Herhangi bir filimde ıu veya para alırlar. 

bu evsafı haiz bir hayvana Yine bu cetvele göre Holi
ihtiyaç hasıl olunca cetvele vutta 6160 tane çok güzel 
bakılır, adresi bulunur, sabi- kadın, 11,540 yakışıkli erkek, 
bine haber verilir ve pazarlık 20050 çocuk, 345 te filimde 
yapılardk hayvana rol verilir. rol alabilecek yeni doğmuş 

Bazılarına göre ıyı terbiye yavru vardır. Mugannilerin 
edilmiş bir hayvan olmak, adedi 7500, dansözler 4850, 

bıyıklı artist yamağı 37 40, ve 
120 kilodan fazla ağır kadın 
adedi 352, askeri roller için 
3125 sabık zabit ve 1053 eski 
asil ve kibar vardır. 

Bu cetvelin en şaynı dikkat 
noktası şudur ki muhtelif filim-
lerde rol alabilecek 953 vahşi 

ile her hayvamn sesini taklit 
edebilecek 32 ,alısın adresini 
muhtevi olmasıdır. 

Tarihi Tefrika No. 5 Yazan: A. Adamlarım onlardan daha 
çevik ve daha kuvvetlidi. 

betimle öteki korsanların üze
rine fırlattım ve ... savurdu:n 
kırbacı.. Korsanlar birer ürkel 
canavar gibi iki bükliim ge
rilediler. Uzun kırbacımın çiz-

reisleri, can çekişen bir kurt 
gibi hışlıyordu. 

Kılıç Ali Paşanın Hahralan 
Bacaklarıma şimşek hızı 

vererek çelik bir yay gibi 
yan tarafa fırladım ve 
herifin sağ koluna kuvvetli bir 
dirsek yapıştırdım. Serserinin 
pala tutan kolu havaya 
doğru çarpıldı • Hemen bile
ğine sımsıkı yapışarak bfttUn 
kuvvetimle kıvırdım, bUktüm, 
herifi halsiz ve mecalsiz bir 
hale getirdim. 

t Reis, bileğimin ezici tazyiki 
•ltınd kıvrılan kolunu kur-

• tarmak için çok çırpındı, ka
~ 

nadı kesik bir horoz gibi ça
balandı. Fakat nafile; becere
medi, dizleri büküldü, gözle
rinden yaşlar fışkırdı ve can 
acısile bağırdı: 

- Dahileeeekl ... 
Ben bu işi bir rüzgir çabuk

luğu ile bir saniye içinde yapı· 
•ermiş ve herifin palasını yere 
dUşUrmUtUm. 

Reislerinin cansız bir knlçe 
gibi yere yığıldığını gören 
korsanlar hep birden kımılda
dılar, üzerime tılmak istediler. 

Hemen kılıçlarını sıyırarak 
önüme dizildiler ve azgın 

korsanlarla benim aramda, 
parlıyan keskin çeliklerden bir 
siper örilverdiler. Bu suretle 
serbes hareket etmem kolay· 
!aşıyordu. Bu fırsat çok mü
himdi. Bir saniyede kolumu 
sıvayıp uzun çizmemin kon· 
cundaki gümüş saplı, on sekiz 
kayışlı ve otz iki düğümlü kır-
bacımı sıyırdım. Şimdi, adam
larım geniş bir itimat ve em
niyet içinde önümden çekilmiş 
bulunuyorlardı. Kırbacımı, yer
de baygın soluklarla çırpınan 
reisin sırtında birkaç defa şak
lattım. 

Sonra, kendimi bütün bey· 

...... --... _.._. -

diği daire, etrafımda geniş bir 
boşluk açmıştı. Korsanlar ge
riledikleri yerde, fırlıyan göz
lerle bana bakıyorlar ve deh
şetle titriyorlardı. 

Tiz bir sesle gürledim: 
- Alçak edepsizler!. 
Heriflerden hafif bir ses 

değil, hızlıca bir nefes bile 
işitilmiyordu. Tekrar kuvvetle 
haykırdım: 

- Bir daha böyle haydut
luğunuzu görmiyeyim. Köpek
ler gibi gebertirim hepinizi! 

Gene tıs yok.. Yalnız kafa
sına ve sırtına yediği kırbaç-

ların tesirile yerde serili kalan 

Bütün azametimi takınarak 
bağırdım: 

- Kaldırın bu limon hırsı
zını buradan!. Sizi buralarda 
bir daha görlirsem, vay ha
linize!.. 

Korsanlar arbk adamakıllı 
yılmışlardı. Yerlere sürüne sü-
rüne reisin yanına gddiler, 
herifi hep birden sırtladılar, 
hemen kapıdan dışarı fırlıyarak 
kar ve tipinin arasına daldıhır. 

Güzel kontes, hiç ihtimal 
vermediği bu zaferim karşı-
sında gözlerine inanamıyordu. 
Zencilerle hancı büsbütün şaş-
kına dönmüşler, ağızlan apaçık 
kalmıştı. Kırbacımı yerine yer-
leştirerek eski vaziyetimi al
dıktan sonra genç kadın bana 
ilerledi. Şimdi, cazip siyah 

Şişmanlar Alemind 

SiSKOLI 
• • 

CEDllY Ti. 
Ne Yapma 
İstiyor, Gaye 

Nedir? 
lstanbulda hlr Şişm 

cemiyeti ve bu cemiyet:İJI 
dört yüze yakın azası v 
Fakat hu bir rivayettir. 

Dün bir muharririmiz 
cemiyetin reisi Akif Beyle 
rfifmliş ve Akif B. şu 

ıöylemiştir : 
- Cemiyet yaz gelince 

eğlenceleri tertip edecek 
musahabeler yapacaktır. 

- Zayıflamak istemez 
siniz? 

- Şişmanlık faydalı b' 
dir. Şişmanlama kabiliyeti 
mıyan insanlar kendi kendil 
ni teselli için zayıflığı mod• 
ye gösteriyorlar. 

- Şişmanlar için ne 
faydalar temin edeceksi ' 

- Vapurlarda, otellerde, 
'kantalarda, sandalye, m 
yataklar hep zayıf ada 
göre yapılmıştır. 

Bunların bir kısmının 
manlara yarıyacak bir 
getirilmesini temin e'deceği" 

- Ne gibi vasıtalar · 
nacaksınız ? 

mıza varacağız. Gene t 
ediyorum, şişmanlık iyi bi 
dir ve şişmanlık refah 
adetin miyandır. 

Portaka arıroıl 
Ve Almany8 

Portakal, limon, mand 
gibi bazı meyvalarımız Al 
yada büyük bir rağbet k 
maktadır. Berlin ticare 
messilimiz bunların Alm 
ya daha fazla ihraç1. 
temin için bazı malumat 
miştir . 

Ecnebi Şirketler V' 
Gayri Menkuller . 

Türkiyedeki bazı ecnebi 
ler ve müesseseler gayri 111 

mal satın alıp alamıyıt 

!arını sormuşlardır. Devleti 
bu şirket ve müesseselerin 
sup oldukları devletler ar 
da bu husust:ı bir muk• 
varsa şirketlerin gayri JIJ 
satın almalarına müsaade 
mektedir. Yoksa talepleri 
bul edilmemektedir. 

gözlerinde bir sevinç ışığı 
lıyordu. Hararetle elinıİ ~il' 
ve sesinin en tatlı ahe11B":..ı 

- Bravo Marki ceııa 
dedi, cidden tebrike ~ 
bir cesaret ve kudrete 
siniz. 

Ben sadece hafif 
sUyordum. Güzel kadın 
sesile devam etti : 

- Sizi hararetle 
ederim Marki !.. Bu Tilr~ } 
sanlannın ismi bile bütill' 
rupayı titretirken siz, e}! 
lılarını önünüzde • 
mecbur ettiniz. 

Hiç gurur duymaınıl 
çok sakin bir eda ile 
verdim: 

- Oh Madam! B 
korsan denemez. Adi 
hırsızlarıdır bu herifler f;, 

1 Arl:ıısı ~ 
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1111 BAN DAL G AS 1.\IUI 
Şimdi, Sabinin Babası Cansız 

·Ve Hissiz Bir Külçe Gibi İdi ... 
Hakla Mahfuzdur -41- Yazan: Ziya Şakir 

Hadi birer tane daha içe- 1 Elinden bir mektup alsanu, J daha koyverdiktcn -~onra; elini 
li ı b P b haftasında öteki kızlar bu- aallayıp uzakları gostererek: m... ç e. arasını en ve- . • 
r v • B rrr.0 sayei ·-L-. radadır. • - Hiç bilmez olur muyum? elegım. U&w , lfAüO d" l · • .. t 
nede afiyet olsun. Beşir, beyaz ış erım gos e- Ahrete.. ahrete. .. 

-··Afiyet olsun efendim... rerek kahkaha ile güldükten Büyük darbelerin ac\lan 

lı.te o güzel kız... ıonra: ? birdenbire bisscdiimez. Hria-
Beşı·r, U..!....a.oforun ıözünfi - Oğlan ıen deli misin be d k' B .. 

nrıa1. tofor a, san ı eşırın son keserek: - Niçin efendim .. 
d b llÖzilnU anlıyamarmşb: - Allah belisını Terahı - Ben o kızı nere en u-

d ktu al ? - Ahrete mi dediniz ? .. o yangının... Ertesi günü o layım a me p ayım ·• 
kızı a1dılar, götürdüler. - Yıldızda dediniz ya... - Ahrete gitti ya ... öldür-

- Aldılar, ıötlirdwer mi - Gitti.. oradan da &itti... dü. Kendini büyük havuza atb 
efendim? Hriatofonın kanı bir anda da öldürdü ... 

- Götürdüler yL.. E~er kalbine toplandı. Gözleri ka- Sanki o anda; Hristoforun 
lcaı.aydı, ne iyi olurdu. rardı. inler gibi bir sesle kafa tası açılmış ve beyni bo-

- Acaba nereye ııötürdll- sordu : ıalmıştı. 
ler efendim, uzak bir yere mi? - Gitti mi ? Oradan da Birdenbire yerinden fırladı. 

- Yıldıza... 2'itti mi ?.. Ciğerlerini yırtan ve camlan Hriatofor geniş bir nefes 
aldı. ' - Gitti ya... aaraan bir sesle haykırdı.. Ma-

- Aa... birşey değil efen• - Gittiği yeri biliyor mu- sanın üstüne bütün kuvvetile 
dinı. Okadar uzak bir yer ıunuz ?.. bir yumruk indirdikten aonra 
değil. li-te şimdi, zatınız onunla Beşir, bütün hissizliğini g6s- düştil bayıldı. 
bir kolayını bulup görüşseniı:.. teren mestane bir kahkaha 

Tiyatro, Hal Ve 
ala Projesi 

Münihteki "Litman ve Ha
Yilman,, müessesesi ile İstanbul 
belediyesi arasında aktedilen 
tiyatro, hal ve asri hala proje 
ınulcavelesi henüz suya dilşme
llliştir. Mukavelenin bazı mad
deleri illerinde bazı anlaşama· 
oıaUıklar olduğundan bunlıp-ın 
halli için uğra§ılmaktadır. 

Köyde Bir Kaza 

Hilaliahmer 
lstanbul Hilaliahmer merkezi 

harpte bacaklannı kaybeden 
gazilere kendi atelyelerinde 
bedava ıun'i bacak yaptıraca
ğını ve böyle malüllerin mü
racaatını ilin etmiş. Birçok 
yerlerden gelen maluller şim
dilik yapılamıyacağ cevabım 

alarak dönmü§ler. Adapuann· 
dan gelen alb malül de böyle 
bir cevap almıf. Şubatta gel· 

(Arkası Yar) 

Ve Maluller ... 
mek üzere memleketlerine dön
müşlerdir. 

Bu işi koltuk değneklerile 
takip eden Adapazarlı bir ma
lul dinilmek üzere Beyazıtta 
bir taşın Uzerinde otururken 
cebindeki (7) lirasını çaldırmış
br. Memleketine dönmek için 
Kadıköy belediyesine müraca 
ederek 80 kuruş tren parası 

iatikraz etmiştir. 

Kari Gözik · 
Gördüklerimiz 

Başvekil Paşadan Rica 
Ediyorum 

Marqblann iatiklal harbin
deki fedakirlıklan, Cümburi
yete olan ııkı bağlanışlan su 
götürür hakikatlerden değildir. 
Buna rağmen, burada, Fırka 
namına hareket ettiklerini id
dia eden birkaç phsm Fırka-
yı kendi menfeatlerine alet 
ettiklerini görüyoruz. Bu gibi 
kimseler her devrin adamları· 
dır. Bunlara bir çare bulun
ma6ım Cümhuriyctpener halk 
namına rica ediyorum. 

Maraf> Abdillcebbar oflu 

Mehmet Sait 
Rumca Reklamlara Dair 

Beyoğlunda mahdut bir iki 
ıinema var. Bunlar Rumca 
rcklimlar yapiyOI'. Ala. Fakat 
mütekabil olması IAzımgelcn 

bu gibi cemilekarlıklar yalnız 
bir taraftan beklenemez. Sey
risefain idaresi Pirede bir 
acentahk tesis etti. Lavhasına 
değil Tilrkçe, Fransızca y8%ı 
bile yazdıramadı. Bu vaziyet 
karşısında ve haklı olarak: 

- Yetişir yahu! dersek 
hatamı etmiş olurum. 

Hukuk talebesinden 
Nilıat 

Rıhbm Şirketi Ve 
Amelenin Hayab 

Bir gencim. Rıhbm şirketi-
nin yeni yaptırdığı antre-
ponun büyük bir kusuru var: 

Depoların pencereleri açıl
ınıyor. Halbuki hala işi hemen 
hemen toz işi gibi birşey .. 

Şirket bu hususta yapılan 
· yetlere hiç ehemmiyet 

vermiyor. Bu depolarda 
çalışan yüzlerce gencin haya
bna yazık değil mi? Çok rica 
ederiz: Sıhhiye müdüriyeti bu 
işie alikadar olsun. 

Halı antrepouıacla 

Hüseyin 

Çok Çocuklu Ailelere Para Yardı
mından istifade Etmek lstiyenler 

Pozanti, (Hususi) - Alpo 
köyünden Mustafa oğlu Dur
ıııuş ağaç. keserken (10) met
relik bir daldan yuvarlanmıı
tır. Haricen mühim bir yarası 
yoktur. Fakat dahilen bazı 
yaralar hasıl olmuş, hayab teh- -
likeye girmiştir. 

M. Behçet 

ipek Tohumu 
Bursa, 15 (H. M.) - ipek 

cn.,,titüsü müdürü Tahir Bey, 
ipek tohumlarının ıslahı için bir 
tohum kışlağı tesis etmiş ve 
kışlak faaliyete geçmiştir. 

Bursada Amele Kulübü 
Bursa, 15 (H.M.) - Borsa

da ipek fabrikalan müstah
demleri bir kulüp açmışlardır. 
Bu kulüp amelelere ihtisasla
rına taallük eden ameli malu
nıat verecektir. Bursadaki 
•ınele ihtiyaca kafi gelmemek· 
tedir. Hariçten amele gelmesi 
beklenmektedir. 

İşsiZ Türk Amele 
f ~anbul sanayi müdüriyeti 
•brıkalardn tercihan Türk 
•nıelclcrin istihdamını temine 
Q" 

f8'maktadır. Bu cilmledcn 
~ ~ak lb.ere işsiz Türk ame
; ;r" bazı fabrikalara yerleş
rıloıektedir. 

Arabistanda Hicret 
t Esseb'a, (Hususi) - Son 
n uanlarda Esseb'ada ekilecek 

lraı.i 
'1 • daralmış, toprak halkı 
~al~Yerniyecek bir hale gel
Ş~r. Bunun iç.in Esseb'alılar 

f kafileler halinde lraka 
'e başlamıılardır. (Şem

\eili de daha evvelce ,. 
ı. 

··-
Çok çocuklu ailelere para 

yardımı içlıı hıfzıssıhha kanu
nunun yaptığı vaitten istifade 
etmek Uzere müracaat eden 
aile gruplanmn reaimlerini 
aşağıya dercediyoruz: • 

1 - Hacıbamı:a mahallesı, 
Mektep aokağında 13 numa
rada mllteveffa Yusuf Ef. refi· 
kasıı Milnevver H. Çocukları: 
Ahmet İmat, Cemal, Hayrettin, 
MUkerrem, Abfet, Semiha, 
Sabahat, Gılman H. Ye Efen
diler. 

2 - Eyüp, Otakçılar, Meh
met B. sokak, merhum Nedim 
B. refikası Fatma H. Çocuk-

ları: Fazıl, Muhterem, Bedriye, 
Sami, Feriha, Sabriye, luet 
H. ve Efendiler. 

3 - Kayseri, Zcncidere 
karyesi, mütekait bil!b&fl Ali 
Rıza, B. refikası İkbal H. Ço
cuklan: Rukiye, iffet, ismet, 
Yaşar, Orhan, Turhan, Kaya, 
H. ve Efendiler. 

4 - Edirnenin Doyran 
köyUnden SaJih pehlivan ve 
ailesi. 

5 - Balıkesir, İzmirler ma
hallesinde, Kahveci sokağın
da Sadık oğlu Hasan Efendi 
ve refikası Elmas H. Çocuk
ları : Na:ımiye, Kadriye, Salih, 

~aaan, Hüseyin, Akif, Hurşit 
ınail H. ve Ef. ler. 
6 - Beşiktaş, Y cnimahalle, 

Parmaklık ıokağında 10 - 6 
No. da Sivaslı kaymakam Ce· 
mal B. Te refikası Zehra H. 
Çocuklan: Afife, Nurettin, 
Leman, Bedriye, N~rhan, Ali 
Doğan H. ve Efendiler. 

7 - Kasımpaşa, Bedrettin 
mahallesi, Tayyareci Fethibey 
sokağında 8 No. da kayıkçı 
Y osef Abuher Efendi ailesi 

Bir Cevap 
Çok çocuklu ailelere verile

cek ikramiye miktarını Hıfzıs
aıhha mecliıi tesbit edecektir. 

Sayfa 7 

BIKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

KÜÇÜK 
Ona torlu bir günde bir 

otomobil tehlikesinden ikaz 
ettikten sonra tanıdım. O, bi
zim Fakültenin yolundaki Kar
pakzade mağazasında katiptir. 
Bu tanışmadan sonra hergün 
mağazaya uğrar, birşeyler alır

dım: Küçük bir iğne, küçllk 
bir ayna, küçük bir ... 

Bana karşı daima nazik ve 
alakadardı. Bazı derin bakış
larından kalbime şefkaf, tatlı 

ve dık bir şeyler akıtbğım 
hisseder gibi olurdum. 

~ 
Bir sabah yine "Küçllk bir 

ıey" almak bahanesile mağa
zaya girdim. Necla meyua Te 
asabi idi. Beni görilnce gözleri 
güler gibi oldu. Yanıma geldi, 
ilk olarak: "Necdet Bey, dedi, 
bu berbat yerde neler çeki
yorum, bilseniz!.,, 

Bu açılq bana btiyftk 
birşey gibi göründü. lstan
bulu fetheden adamın muvaf
fakiyeti, elekbiği keşfeden de
hanın btıncri ve Amerikayı bu
lan aeyyahm duyduiu aevinç 
gibi birşey •• 

.. Şilpbesiz, dedim, filphesiz.. 
O da beni seviyor •• ,, 

G6n1Um ümitlerle dolu: 
"Neclil. dedim. Hukukun son 
ılSmesterini bitirmek üzereyim.,, 

O, biraz durdu, başını kal
dırarak biran gözlerime baktı 
ve hiçbir ıey söylemeden çe
kilip gitti. 

Bu bakışında merhamet g5-
rtır gibi oldum, fakat aşkı 
daha tatlı buldum. Bilyük bir 
vecize söyler gibi: .. işte, de
dim, bu, qkın en biiyek iti
rahdır .. ,, 

* Çiçekler açtı; kırlar, bah-
çeler yeşilliklerle doludu ... 

Çiçekler döküldtı, yapraklar 
18.J'ardı, karlar yağdı ... 

Durmıyan, değişen Alem, 
durmıyan değişen insanlar .. 

Fakat yalnız değişmiyen bir· 
ıey vardı: Ben 1, 

İç.imde yıldmmlı, kasırgalı, 
tatlı ve ümitli bir aşk yaşıyor
du. En mnhim nokta olan te
peyi zaptetmiş bir kumandan 
muvaff akiyetine benzer bir 
sevinçle, hukuk diplomamı 

Neclaya getiriyordum. Nasıl 
kumandan şeref bekler, şöhret 
bekler, mevki beklerse, ben de 
onun için küçük birşey, benim 
için büyük birşey bekliyordum: 
Neclamn dudaklanndan bir 
" evet ,, kelimesinin çıkmasını. .. 

Mağazaya girdiğim zaman 
ODlı mqgul buldum. Bir genç 
beni müşteri sandı. 

- Emriniz. 

Muharriri: S. Behzal 

ŞEYLE·R 
·- ??. 
Bir şey söyliyemcdim, yalnız 

diplomamı gösterdim .. 
O, anJamamış gibi yüziime 

baktı: 

- Bu ne?. dedi, ve ccvc:.
bımı beklemeden öte tarafta 
bir iş!e meşgul olan deminki 
gence seslendi: 

- Latif, gelsene .. 
Latif geldi, o gitti. .. 

lf 
Saçlarım bembeyaz, gözlerim 

ıüzillmüş, yüzümde uzun se
nelerin kırışıklnn; ışıksız ve 
karanlık bir mabet gibiyim .. 

Şimdi onun nerede bulun
duğunu bile bilmiyorum. Yal
nız ben - bir kabir ziyareti 
gibi - yine hergün .. Karpak
zade11 mağazasına uğruyor, 
birşeyler alıyorum: 

Bir kUçük iğne, bir küçük 
ayna, bir küçük ... 

Tokadın Ye' si 
Kublay İhtifali Heye

canla Yapıldı .. 

Tokat, (Hu_,usi) - Perşem· 
be günü Belediye meydanında 
toplananl Tokat lgençliği, Me
nemen irtica hadisesini heye
can ve i'Öz yaşı ile tel'in 
etmiştir. 

ilk olarak muallim Hala 
Turgut Bey bir nutuk ile me
rasimi açımşhr. Sonra Türkçe 
muallimi Saffet B. bir nutuk 
llÖyledi, ezcümle dedi ki: 

Bugün, bağrımda köpüren 
mukaddes hınca şu yaslı kür
ıil üzerinde dilmaçlık etmek 

istiyorum. Cumhuriyeti arka
dan vurmak istiyenler, yapa
caklan hainane kaste cesaret 
kazanmak için vahşet ikam
dan geri durmadılar. Bir gen
cin kanını içtiler. 

Bu genç, bir hatemfişşühe
dadır. Gençlik, bu ateşi knl
bine bir abide olarak dikmiş
tir. O alevin harareti eskimi
yecek ve ışığı hiçbir zaman 
sönmiyecektir. 

Tokat Gençler Birliği 
Tokat, (Hususi) - Gençler 

birliği senelik kongresini yap
mış, vaziyet tetkik edilmiş, 

yeni heyet şöyle seçilmiştir: 
Riyasete sabık reis İsmail 
Hakkı, azahklara Halis, Ce
mal, Hikmet, ihsan Emin 
Beyler. 

ZA yf NÜFUS TESKERESi 
Nlifu. ·w-e aıkcr tcıkucml :ıayl ctUnı. 

Yenlalnl alacağımdan uklılnln hülmıG 
yoktur. 

Topane Eakbalhaae No. 181 Oıman 
otlu AhmeL 

- Estağfurullah .. Yalnız bir 
- k Ekler tiyatrosunda parça Nedi HanırDJ gorme 

O "tti N eli Jd" Yunan operet heyeti tarafından 
istiyorum. gı ' e ge ı. ı Matıne 14,SOda (Sokak kadını 2 ma• 

- Beyefendi beni istemişsi· tine 17,50 da (Atına apaılan) a-ccc 
• ? 21,15 te (Danaö:r. katıya) DiZ • 

~=---=-==--"""""'"""""'====-======-======= =-====::.====-====-

Büyük Ve İyi Meyva İsterseniz 
Ağaçlarınızı böceklerin tahribahndan kurtanmz. Bunun 

için kış mevsiminde ağaçlarınızı 

Ue yıkayınııı:. 

Kutusu 1 
Drogeri 

n·voziN 
En münasip zaman timdidir. Bir püskUıycç ile yaprabıı 

a~açlar kAmllen yıkanır. 

liradır. YeırAnc deposu Sirkecide Horasancıyan hanınaıı 

1 d • d NJvozln Etkim Ltcl. Ş. santıra orıyan ır. lSTANeUL 
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Keside Dokuzdan itibaren Darül- Piyangoda Yenilik 
3 

r· nun Salonunda Devam Etti Gişemizden Her Bilet Alana 
KIYMETI AR HEDİYELER VERİLECEKTİR J>oir.ızuncu tertip tayyare piyankosunun sonuncu keşidesine bu sabah da Darülfünun 

•a1onuııda kalabalık bir kütle huzurunda yine devam olunarak hitam verildi. Bugün de Muhterem müşterilerimizden görmüş olduğumuz fevkalade rağbete bir 
mukabelei şükran olmak ve Tayyare piyankosuna teşvik emel ve maksat ile 

YENi TERTiP BiLETLERiMiZDEN ALACAK HER MÜŞTERiMiZE 
Ayrıca Kıymetli Hediyeler. Kazanacak Birer Nuınara Verilecektir: 

ıo~ ol<ıtak ikramiye isabet eden numaralan aşağıya yazıyoruz : 

6,000 bin lira 
Kazanaı1lar 

62 
3000 Lira 
Kazananlar 

49124 
28500 

2000 Lira 
Kazananlar 

15534 24391 
23710 24595 

.. 1000 Lira 
Kazananlar 

29838 9834 6268 
17001 23547 4904 
35932 28734 12274 
15117 43812 55636 

500 Lira 
• 

·Kazananlar 
40356 9582 30663 ı 8622 
~069 59946 29280 52845 
6789 18087 33983 

200 Lira 
l(azananlar 

66615 17695 6266 28486 
15451 9009 50004 55090 
4437 l 13394 12446 27204 
52791 42730 3309 34507 
26433 17572 40895 2367 
41105 36996 44848 26777 
31323 28280 27484 
13381 40766 21543 
7695 7528 I0725 43052 

81040 31067 6866 
'l&481 48149 37224 50937 
14495 4073 27416 54087 

1(10 Lira 
l(azananlar 

43004 24979 
66635 5373 
38199 18855 
13364 50150 
4949 

46950 
35194 
5P322 
17430 
6380 

35638 
52600 
200f9 
~ ~53 
~~22 

23260 

5673 
33060 
7051 

58428 
23786 
59500 
37727 
57928 

9394 
29632 
42126 
37498 

32430 
42929 
25506 

25682 
19493 

3952 
14534 
19148 
50352 
23611 

15115 
11546 
9213 
6458 

29871 

490o3 
28894 
180'l4 

47628 
7155 

17886 
33931 
58954 
J69'l3 
7018 

25573 
39636 

100 Bin Liralık Mükafat 
Bu keşidenin 100 bin liralık 

mükafab bugün en son olarak 
çekilen şu on numara arasında 
tak1im edilmiştir: 

12081 24136 15991 41299 

54177 15253 17538 46373 
24591 25823 

60 
52776 17656 
49061 14498 
30426 9832 

20098 5709 
25647 54302 
27007 59795 
9102 51734 

16893 30349 

31121 
57572 
57771 
38279 
12676 
16955 
J620'l 
30213 
35434 
33609 
26755 
59297 
53834 
3199 

45859 

26111 
38045 
50773 
46977 
55668 
22552 
11572 
489'l 

46010 
19357 
9564 

37215 
27894 
32571 
351D'l 

2379 37186 
13826 39608 
36226 25495 
59323 
50913 
144C4 
38776 
58765 
51433 
22528 

696 
16952 
49878 
47544 
52779 
6967 

15257 
48677 
51542 
5730 

24927 
34431 
32593 
51107 
11074 

783 
8017 

52161 
11746 
28863 
202~6 
415~ı 

25766 
253 

24663 
~46571 

3816 
35784 
32493 
55389 
31300 
59069 
34010 
10261 
21774 
26340 
34960 
10Q05 
42195 
H628 
25195 

3781 
38584 
30294 
19919 
28074 
23799 
11600 
45219 
36715 
33626 

54765 
52a85 
56790 
20339 
34743 
4418 

56375 
36096 
12772 
34579 
42761 
41252 
50591 
16044 
20980 
50415 
50330 
16953 
22327 

366 
45552 
35053 
56071 
39135 
23367 
55374 
3924 

42575 
8948 
2303 

31385 
58192 
2869 

59791 
20811 
26642 
47796 
42953 
36722 
25116 
26778 
11997 
10256 
33049 
51088 
27184 
51902 
38060 
55929 
15180 
30890 
32875 
28986 
50840 
24390 
14353 
5434 

Lira Kazananlar 
57166 14691 

583 15461 
27313 23744 
6716 19417 
9838 31813 
5802 4340 

46759 6839 
43085 4478 
16318 39637 
13876 38113 
58907 1687 
59346 52883 
56629 45926 

22813 6778 
32201 43785 
41)65() 14774 
48466 1472 
13210 38735 
13636 6195 
52266 
15833 42820 
20870 32622 
33226 7894 
53436 30344 
14488 5394 
55770 17603 
37843 8323 
45275 15602 

1505 16048 
31727 26724 
21790 21441 
18048 53822 
33358 259'l1 

54307 56647 
5498 10101 
3445 51404 

13683 29617 
6691 31315 

13207 16506 
10598 44970 
9488 43425 

46782 57319 
26844 41146 
14256 3968 
24882 5944 
30015 51558 
55215 41265 
51895 49352 
28051 
32313 39816 
34812 22691 
55840 33307 
53865 6566 
29684 55465 

886 48365 
587,03 30097 
12122 40982 

15012 46799 
4105 20005 

49401 52240 
4405 49469 

44678 45738 
13080 4207 
30951 41619 

1738 
34546 36922 
32228 16124 
50439 11013 
31535 46484 
13051 37505 
3143 194 

17710 10334 
23401 20083 

13802 51377 
18287 55627 
32521 28601 
19311 45008 
11239 9139 
33445 1446 

2740 41257 

23591 50892 59177 
54004 1414 157253 

Pek şık ve zarif bir tarzda tertİJ? edilen ve hiç boş numara olmıyan 

26366 53336 
29181 37144 
17574 55278 
22657 58745 
32005 55595 

52129 
53364 

1022 
2529 

19t39 

14478 
2~ 
13058 
1102 

34682 

Bu Amerikanvari I!cramiye Piya11kosunda 
Mevcut cidden pek kıymettar ve hayretbah hediyelerş meyanında 
Fotoğraf makineleri - Gramofon - Kol saati - Divar saati - İngiliz çakılan - Sigara, 

tabaka ve ağızlıklan - Kristal cepaynalan, taraklar - Şık masa aynalan - Modern 

58755 54464 
45322 13452 
19863 36224 

57841 
34941 
35203 

56826 
27025 

60-13 

bilezikler - Kol düğmeleri ve Evliya zade müessesesinin pek latif ve ruhnüvaz 
kolonya ve · esansları - Kremleri - Tuvalet sabunlan ve saire ve saire 

Şimdiye kadar görülmemiş bu derece şayanı istifade ikramiyeli piyankoya iştirak 
ediniz. Hem tayyare biletinden ikramiye kazanacak ve hem de aynca mutlaka kıymettar 

59219 3819 57169 bir hediyeye nail olacaksınız. • • • 

~::::~iTN:v2~ iSABET GiŞESi 16214 41106 40786 
33790 23903 17026 

655 1024 53994 
48506 33697 47310 ı 1913 
24578 12411 50653 39597 80 Lira 
35421 43444 57846 24425 
7500 4158 5279 19627 Kazananlar 

21574 4451 27568 461 ıı 18825 31957 59560 117 
48864 22265 59911 47392 174&1 48092 37146 48656 
29979 43491 6493 31703 59i73 55255 12937 24434 
33342 14804 42298 89'l6 29760 50929 47041 44314 
22479 2478 10396 27661 17708 45962 36570 56106 
43734 20047 42978 22552 
42717 10942 5256 34515 
45341 39659 29539 50496 
58898 41447 29638 31872 
50901 38227 20449 36568 

16239 18582 50733 5618 
22235 42392 53310 29'l00 
24869 11730 7503 18623 

37953 48576 9570 44676 
14317 7861 28498 42550 
20481 51135 10252 41059 

12216 36483 371<11 48704 48858 28075 2708 30461 
2507 11158 25284 55275 3719 42563 15236 14526 

10381 28247 29949 59459 54642 37557 27899 18317 
46524 2929'2 6916 58905 
20060 47820 47534 20267 
12000 31542 47669 42524 
53602 8772 9986 53220 
44136 32396 49143 457o0 
39245 

27234 4921 1643 52719 
12996 2352 26451 1187 
51875 34455 28223 2672 
18575 10367 31006 2405 
18182 7178 34139 52128 

43777 25578 59372 23032 
8433 28383 48368 52078 31854 7790 43944 32515 
3018 11451 45875 ~820l 47021 21841 20466 53325 
5288 29121 17736 3808;t 37998 ı 1264 9098 
t287 31582 2673 1564~ 48617 8177 10431 19667 

21346 1416 48043 9237 866 29780 17653 55692 
40382 50737 11726 27724 26035 51581 24759 41020 
46773 17027 52700 15097 16641 26175 9725 
17622 9523 20224 47734 
31416 40966 11334 38560 
57057 50379 21952 53572 
56620 59254 44238 3615 

4966 18127 12634 10739 
51935 38975 16170 
45871 49928 20401 30173 
22286 18516 48362 38402 

26533 5811 45107 26550 
7250 46780 6490 34358 

38905 29476 2201 ı 6875 
58813 6900 54401 24721 
27537 58592 30065 55799 
35609 42972 11655 28254 
5664 7893 19986 30773 

55273 58307 18154 23767 
2706 7098 43195 28572 

36371 35988 37265 7705 
50665 3920 8345 53642 
40092 31878 19488 35640 
30751 26159 49006 30649 

1 ISTANBUL DEFTERDARLIGI iLANATI 1 
• • , • .Jiİl"" • 

KİRALIK DÜKKAN No 148, Divanyolu sıhhi
ye müzesi alh sen'!lik kirası 126 lira kiralamak 
açık artbrma8şubat 931 pazar 15 Defterdarlıkta 
(M - 166) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Heybeliadada Andoaun 174 lira 63 kuruş vergi borcunun 

temini istifası için mezkur adada Büyük caddede 1 - 3 numa
ralı evin hisse itibarile medyuna ait iki hissenin nısfııun 
millkiyeti müzayedeye çıkanlmışbr. Taliplerin 26 - 1 - 931 
tarihinde Adalar kazası idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

İSABET GİŞESl 

Sirkeci tramvay caddesi No. 27 

k~;~şa Yüzü ile kuş t•iyü yastık 
lstanbul'da Çakmaçılar'da kuş tüyü fabrikasında yü7.ile şilte 12 liraya yll%ell 

yorgan 15 llraya yağlı boya yastık S liraya kuş lliyiinün kilosu 125 kuruttaa 
batlu. KUf türil .. '1• mahsus ku'llaşlar Ç()K ucuz satılır. Tel. S.t: 300 

VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merkez acenteai: Galata köprü 
bqmda Eeyotlu 2362. Şube 
acenteıi: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı albnda Tel. fst. 7240 

İzmir sürat postası 
(Ctımhuriyct)vapuru 18 kanu

nusani Pazar 14,30 da Galata 
Rıhbmından kalkarak İzmire 
gidecek ve Perşembe sabahı 

gelecektir . 

18 kanunusani pazar ka
rabiga postasi yapılmıya

caktır. 

Kolay tıraş olmak ve cildinizin 
~ güzelliğini muhafaza etmek 

isterseniz 

TiMSAH MARKA 

TIRAŞ BICAKLARINI 
' . 

(KROKODiL) 
kullanınız 

Deposu: Çiçekpazar İstrati
adi Han No· 7-S 

Dr. Horhoruni 
C İ L T - Zührevi ve Bevliye 
Tedavihanesi: Beyotlu Tokathyan 
yanında Mektep sokak No. 35 
muayene her ırün akşama kadar. 

Tel. B. O. 3152 

ER İYİ RAHi 

1 Alemdar zade vapurlan 

Millet vapuru 
18 p 

kanunusani azar 
gilııü akşam saat 18 de S 
keci nhbmından hareketi 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan 
Sinop, SaJMun, Ordu, G • 
son, Trabz~n, Sürmene, Rize 
Mapavri ve Hopa) ya azime 
ve avdetle ayni iskeleleri 
Vakfıkebir, Görele ve Üny 
iskelelerine uğrıyacaktır. 

Müracaat mahalli: İstanbul, 
M eym en et hanı albodaki 
yazıhane. Telefon: istanbal 

1154 

egoğlu istiklal caddes 
Panaıga kilisesi bitişiğin& 

No. 22, Telefcn: Boyoilu 2918 

Mütenevvi kürk çeşitleri 
miz Kürkçü hanından ve 
Beyoğlu mağazalarından ucuı 

olarak depo fiatına sabJır. 

Bir tecrübe kafidir. 

Dr A. KUTIE 
CUt1 Frengi, BeJıojııldujıı Ye ad• 

lktidar muayene ve elektrik tedavthan-' 
Karak87 Börekçi fmnı ıuraaıanda No. 

Bir defa görmek kafi 
Metaneti ile mliştchir Bursa 

İPEKLİ ~8~~t~~ 
Metrul 250 kuruttu.r 

Mıısır çarşııında Burıab ,.,ı 
Mehmet Efendi 

?lasiye aranıyo 
Şerait gayet iyidir : 1•; 

iiplerin Beyoğlunda TUııt 
meydanında birinci kaH' 

SA TIE ye müracaatları· 

Mes'ul Müdür: fllilil ba.itl 


