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NIN 
KUPONU 

No.: 10 
Bu tebnu Kalp 

ayına. 

MUHAKEMENİN iLK S HASI Btı·ı1 
Maznunlardan 
Günü Karar 

Bir Kısmı 
Verilmesi 

Hakkında 
Muhtemeldir 

Pazartesi 
LOIFEN OçONCO 
SAYFA YA BAKINIZ 

enemen Faciasından Nasıl Bir Netice Çıkabilir? Ahenkli Güzellik Agopgan Hanı Faciası Tahkikatı --
B. T · fta G k A ş • t •ı Bizde Niçin Mevzun • lr ara arez ar ena ÇI er, Güzeller Yetişmiyor ? 

Ôte T araftaDa Tufeyli Tekke Mü-
ritleri;MeseleninRubulşteBurada •• 
._~~··...- 20 o-m-ı> - ' 
~e bclar ceNJU ... 

~eanelerin hende laual et• 
~-• 11.tiba. flyl-. bDl,AM ede
~ Orta AnadOlunm muh-t 

::,_,wlllretleriııde pil pil 1 
I.~~ ':·' bulana, . tarikat 
-Jata 6ea jtblen:e adam 

~· Balana mabat1•n 
;,19 tahmin eclilebilln 

l~~ke hayatmlll idamesl. 
~ ,nçs&z, bedancl.ıa 
~1• alİfan ba adamların 

.. 1ı .. da, e.ld hayab 
etiaek .. apl tafeyb 

:Y ah JRflm•k. 
Fakat bunlarm içlerinde 

. lbralıim, hoca Saffet 
hi aizli mabat tapyanlar da 

~dll'. 

Bia ele niçia mevzun pel· 
ler yetiıtmiyor ? Da. ba aaali
mili Selim Sam beyin kalan 
s.ı.· n Azade hammlara 
.. Dk itte ~ •erclilderi 
cenp: 

- Bbd• niçin ahenktar p 
UIJer J•tifmiyor? walini&e ku-
fi •••11 dMa muvafık bul
duk. Çüakl ba meseleaia 
takdiri çok tlç .. karqaktar. 
Yalana IİZİ ce ,.,... baraknuı 

o ..... k için aıedeal r' "''"'ya• 
nın ıizellik telAklmiai ı-·.ı .. aç 
k~ ile ifade etmek isteriz: 

A'!ftlPacla we Amerikada 
_.Ukte• kastoJunan mana 
ndli19ner gnzelliktir. Bunu el
ie 1'bnek içia fı"lae Ye be de
e ayni derecede itina etmek 

Üç Mevkuf Serbes Bı
ralalmadı, Etfaiye Ve
c;aiti Noksan Gönildü 

JfMil 11attiitl et,.lgtH• lfle 61gl• •aomıa 
1 6inalilrtl 6lle ,,,_IUUl/lillrler 

1 
Galatadaki Asropyan hamam 

JaDgm fariuuaclaa 90Dl'a han, 
1 müddeiumumilik tarafından 
1 mllhürlenmişti. Dnn öğ!eden 
· sonra b mnhnrler kaldanlmıt 

plrmUlncla esuh flphe uyan
dıran b;r ip ucu ele ,-eçme
miı ise ie M. umumi Şefik Be
yin riyuetindeki tahldk heyeti 
maeleyi bu noktadan da te.., lbra1aa. gibi kara dGflnceli 

daıaıar, itte bu tufeyll reçin-
1,e allflDlf insaalann tema
&nden istifade etmeyi dl

it. Jefİl bayrak hayalim 

nı.woı;;;,.";l~·~ı ve hanın kas:alan açılmıftır. 
kik etmekı e devam ediyor. 

Baza iddialara göre 61:111 

-....,. başlamışlardır. 
Y qil bayraktan maksat 

uriyet hnkümetini buta· 
..._.lldı... Mehti Mehmet " 
~-....,. da lbrabimle ayni ile,.,,..,. ltıltrildtını rr-.ı:~• elebtlfl•ı: imam l6nılaü11. 

Kıra/içe istifaya Davet Ediltli 

Kıraliçelikten Vazgeç
mezse Muallimlikten 

Ayrılacaktır 

Sarıgerde Maallim 1931 
Kınılipi N.,U. H. 

1 ıuı karaliçeliiiae Na,ide 
Saffet H. isminde hlr _.. 

allime intihap edildi Ye ba ae

tice, resmi mabafilde hayret 
UY'"'chrdı. 

Bu hayretin sebebini f3yle 
htlllsa edebiliriz: 

.. Nqide H. bir mualllmeclir. 
Mahiyeti tamamen husml bir 
mOsabakamn gazelleri safan
da mevki alması, resmi aıfa
tile taban tabana zıt bir ha· 
disedir. Bu m6sabakaya nasıl 
olup girmiştir! " 

Diğer taraftan Maarif Ve
kili de bu hanımın muallimlik 
sıfab sabit olduğu takdirde 
hakkında meslek nizamab tat
bik eclileceğini a6ylemiftir. 
lD•=21Mi 

Ameruuı w O.rpte luıdın 
flioad..,.,, W.l• 6alagorlar 
lkımdar. V~cla bakmak de-
~ on muntazam ve dojru 
b._ tan• İf)ebnek, muayyen 
vakitlerde gıda almak, ve daima 
,.kanmak istemektir. işlek Ye 
inltenuip bir vücut gilzel ... 
yalar. Buna bir de çehre gilzel
lı~ ~ive olunursa, gaye elde 
eC!il~ olur. Ylziln temall
blnde haftann dazgllnllljibı
den bqka, bakışlann, glll~ 
lerin, koDUf!Da tanıma ela mil• 
bim rolü vardır. Bunlan da 
malumat, terbiye, görgil ve 
pek küçük yaşta öğrenilen 
muaşeret adabı temin eder. 

Bize öyle geliyor ki ahenk
tar güzellik bir günün, bir 
ayın, hatta bir senenin mah
su a değildir. Onu devamlı 
itinalara mazhar olan nesiller 
yetiftirir." 
s.ı .... 

· Bu suretle sigorta memurlan 
1 bana girerek dı.ireJerdeki za• 
1 yiab tahmin ve takdir ile meş

gul olmutJarCır. ! Şimdiye kadar, yangmm 

tecrilbelerinde çabprken kaza 
çıkaranlann kaçıp kurtulmaya 
muvaffak olma!an, ıüphe 
uyandıran noktalardan biridir. 

( De•amı 2 baci aayfacla ) 

--------------------------------------

- Top abldı, orucunu bozdun mu ? 
- Eski iftar aofralanm habrlacldrça, oruçla beraber aklmu da 



2 Sayfa 

Halkm Sesi 

Beyannameler 
Ve Halk 

Son gtın!erde beyanname me
Mleai halk araamda haklı bir 
telAf uyandırdı. Çofu kanuna bil
medikleri için bu beyannamelerin 
hikmetini aolamıyorlarch. Muhte
lif halk tabakalarına menaup ka
rilerimize fikirlerini aorduk ve 
ıu cevaplan aldık: 

Sellin B. ( Erenköy, Böcekli 
154) 

- Paşam, ben ba beyan
nameyi verecek miyim, vermi
yecek miyim? Bir türlü anla
madım. 

* Veli B. (Mabmutpaşada, Şe-
kerci hanında) 

- Hükümete beyanname 
verilecek diyorlar. Biz de ve
cecek miyiz, yoksa vermiye
cek miyiz. K!r olayım, anla
madım. Bir alllatan çıksa ae
vineceğim. 

~ 
ispir o Ef. (Sirkeci, Ankara 

caddesi i 43) 
- Herkes beyanname alı

yor, ben de alıp hükumete 
vereceğim. Meseleyi henüz 
llyıkile anlamadım. Bu iş et
rafile anlablsa da biz de anla
aak. 

)#.. 
Rıza B. ( Sirkeci, Ankara 

caddesi 13) 
- Meseleyi hakkile anla

madım. Şimdi izahname çıka
cak diyorlar. Tabii ona gi>re 
hareket edeceğiz. 

* Osman Efendi ( Sirkeci, 
1kbali bahar perukir salonu ) 

- _Bizim çocuklar 20 paralık 
beyannameleri bilmiyerek elden 
-6 kuruşa almışlar. Halbuki 20 
paralık birşey. Gazetelerden 
bu yanlışlıkların önüne geçilme
ıini bekleriz. Hiıkümetten işi 
izah ıtmesini istirham ederiz. 

* lnayetullah Bey ( Sirkeci, 
Ankara caddesi 120 ) 

- Biz otelciler bu beyan
nameyi daima veririz. Fakat 
bu defaki bayannamelcrde ba
ıı fazla şeyler yazılmış, bu 
ıeyler bazı müşterilerimizin 
kavga etmesini mucip oluyor. 
Uzun sualler karşısında kalan 
müşteri çekilip gidiyor. 

Sonra otelciler için verilen 
l•Ü defterlerde bazı noksan 
yerler vardır. Bunları biz ya
zıyoruz. Hükümetin otelciler 
için ayn defter nümuneleri 
yapması muvafık olur. 

SON POSTA • • e.anunasanı 

DABlr.I ------------------~ GününTari 

Küstah 1 Çocuğunu Düşürmek İsterken Dünkü ~iraat Kongre 

~~erikalı 1 Kasımpaşa' da Bir Ka- ~=t~~~arı d~ik ~:1:: 
İzmir Kolleji Muallimi , dın Zehirlenerek Öldü Bir EvdeArbedeOidu, Kimyager Nurettin 

ifade Vermekten İstin- r Üç Kişi Hudut Hari- Beyin kmir ve tstanbul 

k !!.L. Etti•, Azledı.ldi ... Dün çocuk düşürmek yüzünden bir facia kaydedilmiştir. • Ç k ld 
cu Hadiseyi tahkik ettik ve şu malumatı öğrendik: cıne t arı ı .. 

İzmir, 20 (Hususi)- Ameri- Kasımpaşa'da Dörtkuyuda, Dereboyu caddesinde oturan Ağahamamında 55 numara-
kan kollejinde, muallim Mister Ahmet Ağanın zevcesi Fatma Hanım hamile imiş ve karnın- da Vefalı Sadiye hanımın evi
Mit tarafından Türklüğii tah- daki çocuğu düşürmek istemiş. Bu arzusuna ermek istiyen ne gelen Kamil ve İhsan 
kir edici mahiyetle söylenen kadın, bir ilaç içmiş, fakat çocuk düşecek diye beklenirken, Efendilerle şoför Mazhar ve 
sözlerden dolayı talebenin biraz sonra kadıncağızın hendisi, feci sancılar içinde Qlmüştür. Osman Arasında kavga çık
yaptığı nümayiş ve Maarif Kadmın cesedi morga götürülmüştür. Hadiseye sebep olanlar mış, silahlar ablmış, Mazhar 
idaresinin tahkikab, vaziyeti araştınlacaklardır. omzoodan, Osman da aya-

tenvir etmiştir. Mektep idaresi K · Edı.Jdı• ğmdan yaralanmışlardır. Fakat 
bidayette bu hocanın müdafa- ıraliçe istifaya Davet yaralılar kaçmışlardır. Zabıta 
asını deruhte eden bir vaziyet tahkikat yapmaktadır. 
almıştır. ( Ba§ tarafı 1 inci sayfada t 1 girmesi hakkında ne dersiniz? 1f-

B!!'AF3111J - Bir muallimin böyJe bir V 
Talebe, ( Mit ) in derslerine Dün bu rr.ünasebeae Maarif müsabakaya girmesi meslek enedik sokağındaki evinin 

iki gün girmemiş, mektep emini Muzaffer Beyle görüştük nizamı ve teamül ile kabili vaziyetinden dolayı zabıtai 
idaresi talebeyi icbar etmek t t"f b" d ~ ·ıd· ahlikiyece hudut han"cı"ne çı-vc sorduk : e ı ırşey egı ır. 

istemiş, 5 talebeden mürekkep _ Naşide H. hakkında ne Bu ifadeden aıılaşdan fey karılan Aron Mayşlerin zev-
bir hars heyeti teşekkül etmiş, şudur: c:esi Madam Jina ile iki Ro-
mu .. d .. · ete mu~raca ti b muamele yapacaksınız? Naş"ıde H. eg .. "'r 1931 1-ıra-

tırıy a a u me- "" "K men çalgıcısı hudut haricine 
selede idarenin müdahale hakkı - Lazım gelen muameleyi liçelik s.fatından vazgeçerse çakarılmlflardır. 
olmadığını bildirmiştir. - Yani? mesleğinde katabilecek, aksi 

Maarif idaresi, Mister (Mit) i - Vaziyeti tasrihe davet halde maarifle alakası kesil- * 
davetle hadiseyi izah etmesini etmek! miş olacaktır. Kasımpaşada Meddahkapı 
istemiş. Bu küstah adam - Şimdiye kadar ne yapıl- Şurasını kaydedelim ki Na- caddesinden geçen 4099 nu-
" ifade veremem " cevabını mıştır? şide Saffet H. Sanyer mek- maralı yük arabası Sait ağa 
vermiştir. - Vaziyeti tetkik edilmek- tebinde muallimedir ıve 1931 isminde birine çarpmış, ağır 

d tedir. kıraliçeliğinden istifa ettiği b 
Bunun üzerine vazifesin an B l b k "d" surette yaralamıştır. Ara acı - öy e bir müsa a aya şayı ır uz klaştirtlmışbr. · tutulmuştur, yaralı hastane-

salarında bazı . mallar üı 
gelişi güzel alım ve satım 
dığı hakkındaki sözleri 
mahafilinde te~ür uyan 

hr. Nurettin Beyin hücuml 
uğnyan ticaret odası rap 
lerinden Hakkı Nezihi 
şunları söylemektedir: 

- "Nurettin Münşi 

Ankarada ziraat kongre 
söylediklerinden mütcc:ıiD9J 
muştur. 

lstanbula gelir gelmez 
seleyi tevil, edip beni de 
gösterecektir.,, 

Münşi Bey ise, ziraat 
gresinde söylediklerimde 
ediyorum, demektedir. 

Çocuklar SinemnV 

Gitıniyecekler 

Halk Fırkası grupunun 
Ankarada aktettiği c 
Urfa meb'usu Refet 8. Adnan ..... dedir. 

M 1,,. -.-M- h Acropgan Hanı Faciası Tahkikatı işlerinden bahsetmiş, Kır 
ev ayı e met ö Türbeye Mum Di- meb'usu Fuat B. çoc 

Alinin Cesedi (Baş ta;:: 
1 

inci nyfada) 
1 

::~~le u:~~~~~tir~e ~;r~~ kerken yakalandı 1 :~:.:i ~:::~~aM!~~eJ~ 
Kudila, (Husuaı·) - Geçen Mecruhların Vaz:yeti dakikada açılıp kurulabilmek- de bu hususta bır" kanun teair. Unkaparunda Katip Şem-

gün vefat eden Hint milliyet- Mecruhlann vaziyetı düzcfr. Bundan üç sene evvel bizim settin mahallesinde oturan Ci- hasının hazırlanmakta ol 
perverlerinden Mcvliyi Meh- mcktedir. Bilhassa ipten dUşiip belediye de böyle bir merdi- bali tütün fabrikası matbaa- nu söylemiştir. 
met Ali ölüm döşeğinde iken ağır surette yaralanan Ay~c H. ven almıya teşebbüs etmiş, sında mücellit Cemal Ef. Vefa 
akrabasına cesedinin Ku~üste- ın vaziyetinde de hiss<: .ıi.ecek sonra vazgeçerek bugün elde- caddesinde Çiftekızlar türbe-

derecede salah görülmü~tür. ki bodur merdivenlerle iktifa 
ki Camü Ömere defnini vasi- Etf . N k d" eylemiştir. sine mum dikmek üzere iken 
yet etmiştir. Akrabası Kudüs aıye o san ır Filim Ve Benzin Depoları yakalanmıştır. 

Yine bu facia miınasebetile ----müftiisüoden müsaade almış- B l k b 
anla!l:ıhr.ı br ki etfaiye leva:zı- una munzam 0 ara şe - it } Ş S k• 

lardu. rin içinde ve bilhassa Galata ayaya arap ev ıyah 
mı noksandır. Mese!a etfajs e-

GALATASARAY MAÖ 
pECILDIR 

çında Galatasaray salan ar 
Müçteb.a Beyin oynatılması 111 

sebetile çıh.an ihtilafı hallet nin ancak ikınci kata ki.dar tarafmda filim ve benzin de- Mürefte, (Hususi) - ltalya 
Polar d b .ıı.- t hl" t•• l mi k ti" • Verilen karar mucibince uzatılabilen merdiveninin on beş 1 var ır ve er .aı e •- şarap uccar an me e e mız-Millet Vapuru 

Karadenizde hüküm süren 
fırtına neticesi Alemdar zade
lere ait .. Millet ,, vapurunun 

karaya oturduğu haber veril

mişti. Vapur, böyle bir tehlike 

atlatmı,, fakat hiçbir hasara 
uğramamıştır. Dün Sinopta 
bulunmakta idi. 

Gözünden Yaraladı 

Kasampaşada çeşme soka
ğında oturan Faik ismindeki 
çocuk, sopa ile vurarak 11 
yaşında Hamdiyi gözünden 
tehlikeli surette yaralamıştır. 

dakikada açılabildiği ve bu- ke .ikama müsait bir vaziyet- den şarap uhn almıya ka- aaray mağlüp addedilmiyece 
nun on metreye yükselebil- tedırler. rar vermişler ve Türk ıa
mesi, mevcut nok~anların biran 1 Avrupada ise bu gibi filim rapçdarile bir mukavele )ap-

l depolan, beton binaların en d B uk 
evvel tamamlanmasını zaruri- üst katla:ında bulundurulur, maşlar ır. u m avele mu-
leştirmektedir. Bu hususta ih- aynca hususi takyidata da tabi cibince 200 fıçı, yani, 180 bin 
mali görüienlerin ayrıca mes'ul tutulur. B:zim belediyenin ni- kilo aiyab şarap alacaklardır. 
edilmeleri de mevzubahistir. ıamnames"nde bile bunlara Bu partiden olmak üzere 

Yaptığımız tahkikata göre dair sarahat yoktur. 90 bin kilo siyah şarap Bren-
bugün izmir be'ediye etfaiye- Mevkuflar Tahliye diziye sevkedilmiştir. Geri ka-
sinin kullandığı merdiven bile E d i ı m e d i ıan da yakmda gönderilecektir. 
26 metredir ve beynelmilel Feciayn sebep olan Emil Talat Behçet 
kabul edilmiş bir sistemdedir. ve Yani lstelyanos biraderlerle 
Atina ve Sofya belediye etfa- hizmetçilerı 'r ani dün tekrar 
iyelerinin levazımı bile bizim- isticvap edildilmişlerdir. Bugün 
kine kat kat faiktir. tahkikat evrakı Müddei umumi 

Bu merdi\'enler, umumiyetle Kenan ,Beye verilmiş olacaktır. 

VILA YET KONGRESi AÇILD 
Halk fırkasının Vilayet kon

gresi dün Afyon meb'usu Al 
Beyin bir nutku ile açdıoıştır. 

Soğuk 
Rasat merkezinden b 

rildiğine göre AnadoluntJll 
tarafında soğuk başla 

Hararet derecesi Y o 
nakıs 12, Ankarada da 

beştir. Hemen her tarafta 
vardır. 

Borsa Komiserli.,,, 
Ankaradan verilen bir 

)ere göre Borsa komse 
.;amsun meb'usu Adil S. 
ıin edilecektir. 

Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Ramazan Maniler" 

1 ı Haıan B. - Besmeleyle çıktım yola, 
Bana derler : Pazar ola 1 
Etme devletli ( l.met ) im, 
Şu aiUa1ıe s-pel ,.U. l 

\ o o o o 
o o o 

2: Haaan 8. - Du·ulumun ipi kaytan, 
Sırtımda kalmadı mintan. 
MeteUfe kW'fUD atar : 
Soydan boya koca utan 1 

L----------------------------------'--·------------------------~-----~ 

J 

3: Ha.san H. - D.wulumun ipi ıicina, 

Neden mahzun1Un aen cicim, 
irticaı boğuyoruz, 
ArbyOI' ~mdi •Hinci-, 

. l 4ıffa.NaB.- Davul~mun ip nkı. 
Tenbila ettim sıka fı:C., 
Ramazanda içmemeli 
ŞampuıJ•JI FalDa R.Cka 1 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Uşaktan Bir Seda 
Paralan Küflendireceği

mize Madenlerimizi 
İşletelim 

Oaaetenlıda hallan clerclhd cllnleme

ebact.n we lktıHt lflerlne ehemmiyet 
,,.._ealadea çok memnmnn. 

Bialm Utak •• havallalnla d8rt ba

eafnlda maden kamllrl, boya, aYa, 

deınlr, alçı, ampara madeDlarl warcbr. 
Hallonus altınlan.m çlmlelderde .. kb

J•catına bir arar• 1r•\Mler de bir 
._.,. bankaaı yapaalar ,,. bu ma

denleri lfletaeler feaa au olar 'I 
lladenlerlals muattal bir haldedir. 

llacieneulk sorclur. Fakat ber halde 
.. klrbdar. 

AWUUf olha 
8. F11Antti11 H. Felımi 

Ziyuız Kaldık 
·-- Wr ..Wet ene) _ _.. 

llıtı-t w Wlrluımianama nfiıMiii 
•!t"e Ha Wr ........ Wr elektllll 
..................... Dli-..W.per
.. ....,. ... alacala ..,....... ...... 
1-.., 9k1DMI ye ..U...t _.helJe. ..... ..._ ___ ~ ..... 
.. WrlaaldHlr.Lluehueabla~ 
.... k .. u1m .......... , ..... t.tMltl-
... ........ allua7et , ..... yaol ... 
...... , ...... a..a .......... ..... .,._ ............... ıt..... . 

AblıraF. Cen ........ cla ..... 

A. A. H. 

Bir Mitezzinin Ricası 
Ankarada hacı bayram ca

lllÜ ikinci mllezzini iken vefat 
eden Sadullah efdinin tahailde 
olan. oğlunun yeriae naip 
tayinimi istida etmit idim. Aml 
olduğum beyanile istidam red
edildi ve yerime beı vakit 
açılması lizım gelen bir cami
in yirmi lira maaşlı müezzini 
Hul6si efendi - vazifei asliyesi 
uhdesinde kalmak prtile- naip 
tayin edildi. 

Bugün Kayseri, Sivu, Kır-! 
tehri, Erzurum, Adana gibi 
birçok tehirlerde amadan mn
ezzinler vardır. Amihk müez
zinliie mani olmadıjı 1 bu 
laretle ubit iken ve mll
teveffa mllenin Sadullah efen
diye on bir mene veklletim 
cais ılrlllmlt iken buglln ge
rek bu emsalim ve gerekae 
bukadar senelik emektarı.. 
jım nazan itibar ve insafa 
almmıyarak hakkım verilme
mİftİr. 

Aml oldutum için mllez
zinlikten balka bir İf yapamı
yorum, dilenemiyorum. Ben de 
bu vatanın hakkı bayata malik 
evlldıyım, hem de g6ztl ga
renlerden ziyade muhtacı hi
.. ye ye merhamet ferdiyim. 
Diyanet ifleri riyuetinin in
laf ve mubametine milracaat 

. ediyorum. 
.Aakaracla Haab•JI'•• 

maballeafnde 

Hasan Talısin 

Tefrika No. 37 

1933 Senesinde Amerikalılar Son 
Derece Asri Ve Muazzam Bir 

• 
Sergi için Hazırlanmaktadırlar 
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AmerilCamn Şikago ıehrin

de J 933 senesinde yeni ve 
muazzam bir aergi açacaklar. 
Bu serti için geçen aene ha
zırlıta bqladılar. Ba hllZll'hk 
dısrt aene devam edecek ve 
ıergi dtlnyamn, timdiye kadar 
görmediği derecede bayret

baht olacaktır. 

Bu uyfadaki reıimlere ba
karak bu ıergide g6rülecek 
harikalar hakkında bir fikir 
edinebilirsiniz. 

Bu aergiye bllt6n d&nya 
iştirak ede~ktir. Amerikalılar 

SERVER BEDi 

bu leflİDİa muvaffak oJmam 
için milyonlarca dolar sarfet
miye karar •ermitJerdir. Bu 
uyfadaki resimler tiyatro 'ft 

konser binalannm alacajl te
killeri ghtermek itibarile çok 
meraklıdır. 

Hindistanda 
• 

Gene isyan 

Londrada Hindistamn mu

kadderabm tayin için bazarla
nan yeni pllıı Hindistanda iyi 

karplanmamıftır. Millicller Bom
bayda toplanarak teklifi ml
zakereye bql•mıflardır. Diier 
taraftan da Ahmedabatta yeni 
bir iayaa hareketi bqlamıfbr. 
lagiJiz poliai Hintliler Gzerine 

lillh atmq, birçok kiti yara• 
lanm1tt bazılan da 6ldllr01-
m0ftllr. 

Bu meyanda milli icra 
. komiteai de lnıilterenin yeni 
teklifini protesto etmiye karar 
•ermiftir. Çünldl milliciler bu 
yeni proje ile tatmin edilmiş 

değildirler. Onlar tam muhta
riyet istemekte ıırar ediyorlar. 

- İKİMİZ - --
Hayri Beyin tavsiyesi mu

cibince iki lira 83 kuruş ver
dim ve on kuruşu içettim. 

Fakat baktım ki müşteri 
parayı sayıyor.. Hemen av-

Oh... Demek böyle, gözle
rile sayanlarda var. 

Yanm saat içinde 15 kurut 
cebe atmıştım. 

Müşterilerden bir tanesi, 
elindeki pusulaya bakmadan 
vezneye gelmişti. Bakbm 1725 
kuruş yazıyor. 

-------
Hayri Beyin bana öğretti· 

li feyler, hayal meyal benim 
de aklımdan geçiyordu. Fakat 
bukadar ustalıklı, bukadar 
tertipli değil. Bizim hin oğlu 
hin livey baba, insanların kim 
bilir kaç bin tecrübeden son· 
ra elde ettikleri maliımatı ba
lla verince, hemen ilk tecrü· 
t.eyi yapmak istedim. 

Erteai Nbah vemeye otu-

• 

runca gözlerimi dört açbm. 
Av bekliyordum. ilk müşteriler 
içinde para bozduran olmadı. 
Hepsi puslalarına bakıyor ve 
parayı tam veriyorlardı. 

Öğleye doğru, şişman bir 
adam pusulasım uzattı ve beş 
lira verdi. 3'.11 kuruşluk alış
veriş yapmıştı. Kendisine iki 
lira 93 kuruş vermiye mec
burdum. 

cumda on kuruş baı:ırJadım, 
batta veznenin üstüne koydum. 

Müşteri parayı saydı: 
- Tamam! 
Dedi, yürüdü gitti. 
Oh... Demek böyle, hesap 

bilmiyenler de var. 
Arkasından bir genç kız 

iki lira verdi. Y ctmis kuruş 
üste vermek lazımdı. 65 kuruş 
verdim, paraları avcuna yaydı, 
ıöyle gözlerile bir saydı -ve 
o da yürüdü, (İtti. 

- On yedi lira yetmiş beş 
kuruş vereceksiniz! dedim. 

Tereddilt etmeden iki on 
liralık uzatb, üstünü verdim 
ve 50 kuruş içettim. 

Allahallah... Bu dünyada 
nekadar çok dalgın, enayi, 
şaşkın insanlar var. Bu gidişle 
ben aylığımı on misline çıka
rabilirim. 

Artık bana bir cesaret, bir 

Kadın 
• 

Ve Kalp işleri 

Evlenmeden Evvel Bize Sorunuz 

Nişanlı Yaşamanın 
Faydalan Nedir? 

.. 
Cevaplanmız 

EYYelce ludan l'örüc:G ..arar, 
erkekler bayatlannı beraber •Gre
cefi arbdatını görmeden, tanı
madan, alırdı. Bu, tabii birçok 
aypuuzluklar dotururdu. Hatta 
karim duntmı açar açmaz bıra
kanlar l'lrülGrdü. 

Çarıaf, peçe Y.e bfea kalkınca 
kızlan 1'6rmek milmküa oldu. 
Fakat bu l'lrilt tanımak demek 
detildJ. Tanımak için de bir za• 
man ihamda. Medent dbya bunun 
için nlpnluma denilen bir usul 
icat etmif. Biı de bu uınıll taklit 
ettik. Şimdi IJI fena tatbik edi
Joru. 
Mıe•le•man• fa,U. ..... ld 

lld taraf blrbirial deYUlla tealahl-
cle sirmMa slrlP bmlr na. 
)'tlllmeue teltlkulsoe terkeclebi-
•· EYii lıü bbm bo...-k tela
Hk.Ucllr. Fakat bir nl..-'IJI lnrak-
.. k hem kolay, hem telalikulzdlr • 

Baaa b• .. tatlan yudiNa saik 
dan Ankaradea C. L lnnlnde bir 
laıdan aldıfım mektuptur • 
Ba im nlpalanıyor. Nifanhaı onu 
beJealyor. Allealae tambyor. Fa
kat sonra yGıGtG iade etmedea 
ortadan kayboluyor. Ne lmm d
yaretine ficllyor, u de imla p 
rtlfmek için fınat anyor. 

Kız endife ve merak içindedir. 
Erkek niçin uzaklaımak iatiyor? 
Sevmiyona alçln yhiltl iade 
etmiy!)r? 

Bence me11ele Hrihtir. Erkek 
km HVmİf, beyenmiıtir. Fakat 
devamlı temastan •onra ya tabia
tinin bir tarafı boıuna gitmemittir 
yahut alle•inden baz1aının teairi 
albnda kalmıtbr. Kaz için yapıla
cak teJ bir milddet daha bekle
mek ve •onra erkekten Yaliyetin 
turihini İ•temektir. Her halde bu 
münasebet aynlmıya varacak•• 
bile, evlenmeden aynlmak mürec
cabbr. .. 

Karamanda M. Burhan B. 
Baıı:ı kadmJu Yardır ki erkefla kea

clDerUe fula m .. .,.ı olmuuu isterler. 
Akta• ••• d&acllljtlntb umıuı keneli 
derdlalsl -11tup onu oyalamanızı, tu· 
yaJetlnl methetmenlııd a.t1yen kadın aid 
beclbabt eder. Siıı: bu kabtl kııı:larla 
au'ut olamasııaıL Tablate11 de alabil 
bir paçalnb. Blaanaltyh keacll8inl 
çok beyeamlf loıı:lardu olmamak •• 
allllkaa ...... aıı:ı ,,. aakle olmak prtlle 
tapala ltlr laala 1J1 y ... 7abUlralels. 

Jf
Ankarada Y almaz: B. 
Sis beclbla bir paçalals. ll-..rl 

,_. ..... latenlel&. lsdlnç ... ,.. 
eada da h• ,clzdu bedbaht oı ..... 
aahtemeldlr. o.- lçla kocama balr
aaldaa seYk cluya, toeuldanea ,,. ..t-
ee halla 1* laa ._._ ... a......,.. 
aldaltatka,,.. ............... ...,_ 

~ -- Voal Elbise 

Bu rop vualden~ · • Suvare; 
kollar tamamen tAc•oltedir. 
Fakat yerine dirseği a~n 
beyaz, ıayet ince pod6süet 
eldiven ikame edilmişti. Şayana 
dikkat olaa etektir. Dikkat 
ediniz. 

1 

bftlalae ............... .., .... ... -a. _,_ olaMllralek. 

Jf
Aydında Z. Y. B. 

lyt bir kadına raa ıeltn..ls mlkea• 
mel bir koca olablllralnlıı:. Slıı: inatçı we 
alalrll kadınlarla 1r•çlnemeıı:1lnb. Sakin, 
kibar, terbiyeli we mataYuı bir luıı: ara· 
11mıı:. Kaıı:UUD• kablUyetlnlıı: fena de
illdlr. Kanma• lateclllderial yapmak 
aoktaıundaa tatmla edeblllnlalıı:, nevmit 
oldutımuıı: aalarda alıı:e laayab aqell 
1r1Satermlye muvaffok olan tee bir laa 
buluraama tenddOt etmeylnb. 

Hanımttlgu 

cesaret geldi ki paranm Ost0-
n6 bile hiç vermemek istiyor-
dum. . . 

Bir Ermeni dudusu yırmı 
iki buçuk kuruşluk abt veriş 
yapmıf. Bir lira ve~di. Yetmiş 
yedi buçuk kuruş ıade etmek 
IAı:ımken yetmiş iki buçuk ver
dim. Fakat baktım ki dudu 
parayı sayıyor, hemen önüne 
beş kuruş daha ittim. 

- Bu para eksik 1 diye 
bağırdı. 

- işte, dedim, bet kuru
şunuz burada. 

- Beş kuruş değil, on beş 
kuruş eksik. 

- iyi say, madam. 
- Saydım. 
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- Elinde kaç para var? 
- Yetmiş iki buçuk. 
- Beş daha? 
Madam parmaklerile sa

yarak: 
- Y etmiı yedi buçuk! dedi. 
- Tamam ya işte, daha 

ne istiyorsun? 
Carcar Ermeni dudusu coştu. 
- Sen benimle maytap 

edorsun? Bir liradan yirmi iki 
buçuk kuruş çıkmıt ise hiç 
yetmiı yedi buçuk kalır? 

- Ne kalır ya? 
- Seksen yedi buçuk kalır. 
- Madam, git hesap 6j'w 

ren de öyle gel! dedim. 
(Arkası Yar) 



NAKŞILfK vETABf 
• 

Hurufilere Göre Allah Ne imiş, Kur' an 
• 

Nasıl Ve Kime inmiş, Harflerin Manası Ne 
Garip Ayinleri: İmiş? Hu ruf ilerin 

16 Yazan: Zikri 
Huruf ,lere g6re, Ademin 

yüzündeki bu hatların her bi
rı bir barf ın mukabili ve bir 
tecellinin mazhandır. Meseli 
bir göz Cebrail, bir göz Az
raıldir. Biri Muhammet diğeri 
Alıdir. Kabı kavseyn, iki kaşbr. 
Cennet, cehennem, sırat, ara
f at, yer, gök, cin, melek, hü
IAs~ berşey bir harfte mnn
demiç ve o da Adamen vücu
dunda mütecellidir. Hurufilik
te hakkın bilinmesi ve haki
katen vusul ancak bu harfle
rin S1mD1 bilmekle, onu Ade
min yüzünde temaşa ve mü
fahede eylemekle mümknndür. 
Ademin vechindeki batlan bil
m" yen adam değildir. O, sure
ta gezer, yürür, fakat hakika
te yaklaşamamıştır. Ademin 
Yeçh ndeki harfleri ve hatlan 
görebilen er ezeli kuvvetin aır
nna erenlerdir. 

Hurufiler (Antropomorfizm) 
den ibaret bulunan bu itikat
lannı dini delillerle kur'an
dan ayetler iktibası suretile de 
ispata çalı~lardır. ( F ekad 
haliknelinsane fi ahseni takvim: 
in.sanı ahseni takvim üzere 
halk ettik ) ayetini kendi leh
lerinde bir delil olarak la J. 
laumış ve insanın bntün ha· 
kikatleri ihtiva eden bir ( Nus
hai kübra) ilemin ise bir 
( Nushai s ğra ) olduğunu iddia 
eylemişlerdir. Diğer taraftan 
hi kat zamanında mela:kelcrin 
( Adem ) e secde ile memur 
olması da Hurufilcrce diğer 
bir delil olarak kullanılmıştır. 

işte gerek "Cavidan" dan 
gerekse .... az ull1'h ,l ın ha ife· 
leri tarafın an neşredi en ki
taplardan çıkanlan bu esaslar, 
n"hayet "Fazlullalu Hurufi"nin 
li.lu' y ti d vasam ortaya çıkar· 
mı~tır. Hurufiler Hazreti A ~ 
ye dahi fazla bir mevki ver
mekte iseler de " F azlullab" a 
6liihiyet atfetmektedirler. On
&arca "ezelde bir kuvvet" 0

1an 
"vtıcudu mutlak,. lsa, Musa, 
Muhammet ve sair peygamber
ler ıuretinde dahi görünüp 
dört mukaddes kitap inzal 
eylemitK de son ft hakiki 
tecellisi hicretin sekizinci u-
nnda Esterabatta buiunan 
•f azlullab" şeklinde tezahür 
etmiş ve bu defa da dinin esas
lannı •Cavidan,, ile inzal eyle-
miştir • Kuranda nekadar 
.. Fazıl • Ye "F azullab " 
terkipleri vana hep .. F azal 
Hurufi,, ye işarettir. 

11 F azh Hurufi " , Mehti 
olmak haaebile, ondan evvel 
plen btitibı dinleri cemetmit
tir. Binaenaleylı Hurufileree 
..ı ibadet • Fazlullah " in 'Yeç
bine ıeccle ve onu müphede-

lspartada Fırka 
Tetkikatı 

Isparta, ( H. M. ) - Halk 
fırkası ve murakabe azalann
clan Antalya meb'uau Rasih ve 

{Sivas meb'usa Şemsettin Beyler 
buraya gelmişlerdir. 

Türk ocağında tereflerine 
ftrilen çay ziyafetinde Şem
•ettin B. bir nutuk söylemiştir. 
Bu nutukta ezcftmle ıon hadi
selere temas ederek gençliğin 
ve muallimleriD vazifelerinden 
babaebDİftir, 

Saat 

Bir Mnlnl miUUll 

den .ibarettir. Hurufılerin .. Faz
lullah" a nlühiyet atfettikleri 
aptes alırken okudukları ati
deki niyet duasile de zahirdir: 
F Araza cuma namazı için ab-
teı niyeti ederken " Niyet 
eyledim cuma namazı ıçın 

aptea almıya, der; sonra on 
bq kelimei müleşabihat mu
kabilinde: Kurbetenlillahi taali 
teveccehtil biveçhin kadim tuba 
vechallah, ya zatallab, ya faz
lullah allahl ekber, herler. 
Hurufilere gire namaz, oruç, 
haç ve saire pbi büttin dini 
mlikellefiyetler, hep .. F ulul
lah ,, m veçhini milfahede ile 
ifa edilir. Maamafih islim ara· 
sıncla yqadıklan için Hurufiler 
lsllm bidelerine riayet eder 
ve dini vazifelerini ifa eyler 
g6rilnllrler. 

( Arkua Yal' ı 

Afyon Meselesi Ve Taymis 
• • 
Istanbuldan Giden iki 
Vapur Çine Afyon 
Çıkarmış imiş ... 

(5 klnunusani tarihli Taymisten) - Geçenlerde Çinde ga
yet mühim büytik iki parti kaçak afyon yakalanmışbr. B~ 
lar Loyit Tıryestinonun vapurlarında tutulmuştur. Yakala
nan eşya büyük miktarda beroin ile morfindir ki bunun 
m klan 50 milyon şınnga yapmıya klfi gelecek kadardır. 
Heroin domuz sucuklan arasmda, morfin ise reçel, cill gibi 
birtakım maddelerin arasında bulunmuftur. 

Kaçakçı ığa vasıta olan vapurların ikisi de seyahatlerine 
Tirycsleden başlamışlar, ve İstanbul da dahil olduiu halde 
bazı l"manlara uğramışlardır. Fakat ba afyon ve heroinlerin 
nereden raporlara bindirildiği anlaşılamamıştır. 

Çinde şimdiki halde on sene evvelkine nazaran bu nevi 
-ıebirli maddelerin itbalib azalmııtır. Ç6nldl kendisi buna 
benzer istihsalita başlamıtlJr. Fakat Çin htik6metiuin bu gibi 
z.ehirli maddelerin kullamlmumı menetmesi ve bunda mUesıir 
olması gayri kabildir. 
Eğer Cemiyeti Akvam bu meseleyi k6ldlnden halletmek 

ve Şarka bir hizmet yapmak istiyorsa bu gibi maddeler 
istihsalinin resmen memnu oldup, fakat hükfımet idares"zliği 
y:izündeo kanunun tatbik edilmediği yerlere kadar gitme· 
lıdir. Zira Çin gibi herkesin afyon kullandığı bir memlekette 
pek yakın bir zamanda bunun bOytik bir sanayi halini alması 
pek mümkündür. 

SON POSTA- Taymisin bu yazısı adeta inaaı.iyete hizmet 
etmek isler görünenlerin edasile yazıfmıştır. Fakat hakikatin 
böyle olup olmadığı elbette ki tetkike değer bir meseledir. 

Yaman Yankesici Esnaf Muayenesi 
Kalecikte tY akayı 

Ele Verdi.. 
Kalecik, ( H. M.) - Son 

ırOnlerde ~=kın ve Çubuk 
havalisini ıp kavuran bir 
y~keıici Kalecikte baıçavuş 
Hasan Ef. tarafından tutulmut 
ve Adliyeye tes?im edilmiştir. 

Erzincanlı olduğu anlaşılan 
bu yankesici yakayı ele ver
meden daha bir saat evvel 
çarşıda birinin cilzdanım diğe
rinin kese dolusu parasmı çal-
mlf ve bunlan bulana mükifat 
•erilmek lizere tellallar çıka
nlmıştır. Jandarma başçaYUfU 
Hasan Efendiye halk teşekkür 
etmektedir. 

Köy Kooperatifleri 
Ankara, 19 (Hususi) - Zi

raat bankaıı, k6ylerde koope
ratifler tqkil etmiye batla· 
IDlfbr. 

Şoförler iki Senede Bir, 
Bakkallar Senede Dört 
Defa Muayene Edilecek 

itleri icabı, Gteberi ıatar
ken yiyecek ve içeceğe el 
ınren esnaf nenede dört defa 

muayene edileceklerdir. Şimdiye 
kadar ıoförle senede bir defa 
muayene ediliyorlardı. Bundan 
sonra iki aenede bir defa mu· 
ayene edileceklerdir. Şoförlerin 
muayenesinde bilhassa göz ve 
asap hastalıklarına dikkat 
edilecektir. 

Rıhbm Şirketine ithaf 
Evvelki ıabab Yemişte Soğa 

iskelesini deniz basmış, ma
ğazalara halk paçalarını sıvı-
yarak veya &andallarla gitmiş
lerdir. Rıhbm tirketi buraya 
nbtım yapbrmadığından halk 
kızmış ve bir aralık : 

- Bu nud ıirket, nhbn: 

Fakülte Var Ve Yok 
Di1enlerin Mütekabil -ı 

lddia1an Nelerdir? 

Sinemalar 

MELEK • 
sıneması 

Tıp fakültesinde yapılan 

•eis intihabı dedikodulu oldu. 
Bu münasebetle birkaç müder
ris Tıp fakültesinin batmakta 
olduğunu söyledi. Bu mesele 
hakkında Tıp faknltesi mn
derrislerinden Behçet Sabit 
Bey fUDlan söylemektedir: 

"Tıp faknltesi batmıyor ve 
batmıyacaktır. Tıp fakültesi 
babyor diyenlerin kafası bata
caktır. Tıp fakültesi batarı&, 
memleketin 11bhati batar.,, 

Mazhar Osman Bey 
Ne Diyor? 

Tıp fakültesi hakkında Maz
har Osman Beyin fikirleri 
şudur: 

" Tıp fakllltesi kuruluşunda 
adamakıllı kurulmamıştır. Böy
le milli bir mOessesenin yük· 
aelmesi Ye memleketin tere
file mütenuip blr hale gelme-
si elzemdir. 22 Hnedenberi 
mOcadele ediyorum. Hllcumla· 
nm phıslara değildir. Balbn 
hllk6metleri bile 16zlerini aç
blar. Bizim DarillfOnunumm 
niçin claba yllbek olmasın. 
Bnton tam tedriı " tefkillt 
değişmelidir. Çahpnanın usu
llinü atrenmeliyiz. Fakültenin 
düzelmeaini iltiyea birçok 
tahıslar Yardır. 

Bugllnkll Taziyette bir Tıp 
faldiltesinin Tarhğı iddia edi-
lemez. • 

lf. 
Tıp fakültesi mllderrislerin-

den bir kısmı polik1inildere 
gelip hastalara bakmak mec
buriyetinde olduklan halde 
gelmemektadirler. 

Acaba neden? 

Samsunda Kupa Maçı 
Halk fırkumm koycluğa 

kupa için dört kulüp arasında 
tertip edilen program sıra ile 
her hafta icra edilmektedir. 

16- 1 - 931 cama glbıil Tllrk· 
ocağı, Şimendifer talnmlan 
karşılaştılar. Hakem lise tale
besinden Cavit B. idL 

Havanın müsait olması, sa
banın tehre yakan bulunması, 
balkın spora karşı g6sterdiği 
alika ve temaylil ile seyircilerin 
adedi, henüz tribün yapılma
dığı halde altı ytlzden fada 
g6r0niiyordu. 

Oyun elueriyetle Tnrkoca· 
ğanın hakimiyeti altında cere
yan ettt bk golil Ocaklılar 
atb. Bilihare Ocaklalar aley
hine verilen bir penaltı ceza-
suıı da timendif erliler gole 
tahvil ederek beraberliği temin 
ettiler. Y alma oyunun hitamına 
on dakika kalarak timendifer· 
liler aleyhine verilen bir ce· 
zaDID kale hakemi tarafından 
penalb oldutu iddia edildi. 

Hakem ise eneli ceza hat
tının haricinde olduğunu a6y
lediği halde bilihare kale ha· 
keminin .&zile hareket ederek 
penaltı çekilmesini ı&yledi. 
Bariz bir vaziyet karşısında 
şimenifer takımının kaplam 
itiraz etti Ye takım sabayı 
terk ettiler. 

G6rülüyor ki hakemin mn
tereddit vaziyeti ve haricin 
tesirile fazla heyecana kapılmasa 
yni zamanda fikri sabitle ha
eket edememesi yüzünden 

oyun ikmal ec:lilemiyerek tara-
feyn sabadan çekilmişlerdir. 

Hamit 

yapbrmadığı yerlerden de para 
alır. Sonra biz böyle nhbm
ız yerlerde eziyet çekeriz, 

diye, ı6ylenenler olmQflur. 

Bu akşam büyük G A L A olarak 
Londra'da ( COVENT GAR.DEN OPERA ) ya menaup .e 

dGnyanın en meşbu ve p rlak t noru 

JOHN MAC - CORMACK'ı 
İtalyanca, Franaızca, Almanca ve İngilizce şarkı söyledıti 

KALBİMİN SESİ 
filminde takdim edecektir. Sinema mevaiminin en büyük 

artistik hadisesidir. 

Biletler fimdiden sinema l'itesiodeo tedarik edilebilir. 

Telefon: Beyotlu 868 - Fo.x Film 

Buglbı yalnız matinelerin fiatlan tenzilitlıdır. 
Programda : GRET A GARBO tarafından 

SEVMEK HAKKI 

DOLORES DEL RİO 
1 VlCTOR MAC LAGLEN 11 E D M O N D L O W E J 
ŞAN VE ŞEREF YOLUNDA 

filminde : yano aktam 

ASRI SiNEMADA 
Zenp •aryete numaralan - FOX MAMULATI 

En biytk Fnmaz artiıti ve " ŞEFKAT ,. filminin 
amabllm•z mObdiua 

MARCELLE CHANTAL 
IGD zaferi olan 

BÜTÜN HAYATI 
filminde pek yakında • • . • •• linemasında 

Yann aktım 
MAJIK SiNEMASINDA 

SESLi .. ŞARKILI 
iki blyllk ffba Wrdem ALEXANDRE KORDA'nm ...t " 
MARJA KORDA ile Affı.TON siLs ta.rafından temai1 eclU. 

KANLI VENEDIK 
Jle zamanımma en etleneell Ud komllderl 

KOHEN ve KELLi TAYYARECi 

R o N A L D c o L M A N' ın birinci sözlü filmi 

BULLDOG DRUMMOND 
Mis AVRUPA'nm intihabı ..• 
ŞEREFiNE VERiLEN 

GALALAR ... 
0 SAN SEBASTIEN,, 

ıenlikleri ... 
bunlan pek yakında 

Güzellik 
Kıraliçesi 
(Mis Avrupa) 

filminde g6receksiniz. 

Voleybol Lik 
Maçları 

lstanbul atletizm heyetihden: 
22-1-931 tarihine m6sadif 

perşembe pi saat 18 de 
Galatuaray kulObünde icra 
edilecek Voleybol lik maçlara: 

KurtulUf - Beykoz 
Kuımpaşa - Vefa; hakemleri 

Orhan Ali B. 
Galatasaray - Pera, hakem 

llhami Bey. 
16-1-931 tarihinde icra edi-

len kros müsabakası neticesi: 
Birinci: Bqiktaştan Mehmet 

Bey. 
İkinci: Kurtuluıtan Panakia 

Elendi. 
Üçilncll: Kurtulllflan T..U

dia Efendi. 

Tiyatro Ve Sinema 

DAROl.BEDA Y1 TE,m.;JUı.a---. 

tstam mu.aa•• 
Bu •ktun 

--=· ~ 1 ~I 
GÖLGE 1 
..... ....... 11111 

Yuaa 

Ahmet llıabbr 

11111111 
Al.KAZAR - Garbla Kuıplan 
At.Elll)All - lbca Murat 

A S R 1 - lapaaJOl Aflla (Y 
ARTIS'rtK - Çlkoe••-
ETUV AL - Şe,ı- m~HI 
El.HAMRA - Namusum lçla 
EKLER -Y .... tiyatro 
FRANSIZ - Yanan ()peretla ·---· 

ei Horber Ah 
GLORYA - B....ıa haJm .,. 

cllllktea ........ 
HllAL - E.., Haa 
H A L 1 - dalt Çuftlt 
DllM. a.- et 
llAJllC -Deli .-lacı 
M&C.EIC -K........_ .... 
=tt.ı.ET T. - N..ıt B. 
IÜLLI - le(llu ...._... 
OPERA -Ut lluke 
sOREYYA - (Kadıkl1) A.tk ~ 

Fener Müessisleri 
Toplanıyor 

Fenerbahçe Spor lmlllllll 
umumi kitipliğinden: 

Ekseriyet lıual olmadıim 
geçen cuma ginil içtima 
miyen mneuiller heyeti, ni 
namemizin maddei mah!ıllJll"I 
mucibince 23 ikinci 
cuma giiııG Mat 13,30 da 
lanacağmdan azanın ...,, • ....,.. 
teşrifleri rica olunur. 

TENVİRATA İHTiMAM ETMEK GÖZE İHTl
MAM ETMEKTEN DAHA KOLAY VE DAHA 

UCUZDUR 



Sayfa ~ 

1 Son Posla'nın Resimli Makalesi '#- Cemiyete ...f!!.J!dalı Olunuz * Hergün j 
1 

r Sözün Kısası -
Para 

· Bulmanırı 
Yolu 

M. ZEKERİYA -

Amerika da i dısadi buhran 
ar. Fakat bu buhran parasız
ctan değil, para bolluğund. n 

el.yo... Amerika adeta nezfi 
imnğiden muztarmtır. 

Fabrikalar fazla istihsal 
"zünden işliyemiyor. P ara, 

tihsal vasıtası olarak kulla
ılarnadığı için, borsa)a akın 
.~ın·s ir. Bt yüzden para, is
h .. al kabiliyetini kaybetmiştir. 
izlik, iktJsadi buhran, bundan 

0&'111uşl1 •r. Ameıika l~u para
işlefrniye muhtaçtır. 

Şirndiye kadar Avrupa dev· 
tit rine i!craz ederek kısmen 
.tiyacını temin ediyordu. Şim-
ı onu da yapamıyor. Para 
rfedecek yeni piyasa aramı

a tnecburdur. .. 
Bizdeki iktısadi buhran bu

un tamamen aksinedir. Biz 
arasızlıktan muztanbız. Yani, 

~hsadi hayatımız kan zaafına 
&l'aınıştır. Dirilmek için ka
llıız.ı çoğaltacak tedbirlere 

~Yacımız vardır. Yani mem
ete Para girmesine lüzum 
dtr. 

* Şu halde bir tarafta para 
lluğu, bir tarafta para kıtlığı 

ar. dernektir. Fakat bu para
.1stikraz ile bulmak tehlike

dır. Para ikraz eden devlet, 

ekadar bitaraf ve emperya-
eınel takip etmez olursa 

lsun, milli istiklalimize halel 
trecek birtakım şartların 
cudunn ister. 

. Parasmı sağlama bağlamak 
ın bizden ağır karşılıklar 
~~ler. Bu şartlan temin ise 
ız. ım • · ışınıize gelmez Çünkü 
nebi sermayenin bilfiil f ela-

ttini görmüş bir milletiz. 

~~rar böyle bir tecrübeye 
rışeı:neyiz. Zaten, borçlanmızı 
Jiyeınedikçe bize karzan 
<\ta vermelerine imkan da 
ktur. 

lf 
Bu işten anlıyan bir zat 

Yle bir mütalea yürüttü: 

, Siz ecnebi memleketlere 
rtakım ham eşya gönde-

ı. Üzüm, mcır, tütün, 
.~uk, fındık vesaire 

l. İhracat işi ile meşgul 
tcar, elindeki malı Avrupa 
'lllleketlerinden birine gön

rir. Bankaya depo eder. 
ukahiJinde % 70 nisbetinde 

• alır ve malını istediği 
tnan satmak hakkım muha
~ ~der. 

~nu biraz tevsi ediniz. f.ı 
• 118•, Ziraat bankası gibi 
lt lllües ihr · 1 ·1 iri . s~se, acat tacu en e 

eşıp bir birlik yapsalar, ve 
unu k 
p d arşdık göstererek Av-r a ;n Para isteseler, alamaı

lllı Faraza senede laakal 
ı 'l 

iltü ~1 Y?n liralık iş yapan 
~ 111hisan, elindeki tütü· 
arşı "50 ·ı lir lam ,, mı yon a 

r aı ını? Bunu bütün :ç ;addelerine teşmil edi
lya ~ınlekete birkaç yüz 
tq.

0 

n lıra sokmak mümkün 

ntt fiki it b. r pek yabana abla-
ırşeye benzemiyor. Aca-

l ~ernleketin ikbsadi bubra

• :~6• ~lışanlar bu fila:n 
itliyemezler mi 1 

1 

1 - Namaz kılmak iyi şey olabilir. 2 - Oruç tutmak ta iyi !:.CY olabilir. \ 3 - Fakat en iyi şey, yalnn ferdi 
~ kuanmak değil, cemiyete faydalı olmaktır. 

aevap 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Adana T evkifatı 

Bir Kısım Maznunlar 
Serbes, Mevkuf Sami 
Şeyh Esadın Müridilmiş .• 

Adana, 20( Hususi ) 
Ahali fırkası hakkında yapıl
makta olan takibat münasebe
tile tevkif edi!en kimseler 
isticvap edilmiş ve neticede 
serbes bırakılmışlardır. Maz
nunlardan Saminin evrakı 
tetkik edi!mektedir. Şimdiye 
kadar alınan netice bu adamın 
şeyh Esadın müritlerinden ol
duğunu ve kendisile muhabe
resi bulunduğunu gösteriyor. 

Salahattin 
SON POSTA - Ahali fır

kasına dahil olduğu için tev
kif edilen avukat Hacı Evliya 
Efendinin, serbes bırakılıp 
bırakılmadığı, telgrafta sarahat 
olmadığı için anlaşılamamışbr. 

Y ozgatta Bir 
Tevkif 

Yozgat, 20 ( H.M ) - Jan
darma ı . l:tebi imamı Mahir 
Efendinin evi arandı. Bir çuval 
şüpheli kitap bulundu. Kendisı 
tevkif edilerek kitaplarla bera
ber Kayseriye gönderildi. Kay
seride tevkif edilen N akşilerle 
alakadar olduğu söyleniyor. 

Suriyede .. 
Kürtler Hala Tahrikat 
Ve Hezeyan Yapıyorlar 

-=== Muhakemenin ilk Safhası Bitti ==-
Karar Pazartesi Günü 
Tefhim Edilecek .•. 
Menemen, 21 (H. M.) - Divanı harpte bugün ve yann 

celse aktedilmiyecek, yalnız alınan ifadelerin tetkiki ile meşgul 
olunacaktır. 

Bundan sonra aktedilecek ilk celse cumartesi güniidür. Bu 
celsede maznunlardan bir kısmı hakkında karar verilmesi de 
muhtemeldir. 

Menemen, 21 ( H. M. )-Aldığım mütemmim malumata göre 
cumartesi celsesinin müdafaaya tahsis edilmesi ve kararın 
pazartesi gününe kalması daha ziyade galip bir ihtimal dahi
lindedir. 

İlk kısım maznunlar hakkında karana tefhimini müteakip 
geriye kalan 29 kişinin muhakemelerine bakılacak, ondan 
sonra başka yerlerden gelen ve getirilecek maznunların istic 
vapl,anna geçilecektir. . . . . . w. 

Örfi idare müddetimn hır ay · daha temdıt edilecegı mu-
hakkak addolunabilir. 

Bir istasyon Memuru Tevkif Edildi 
Menemen, 20 (H. M.) -Emiralern istasyonun~ me~unı lrf an 

Beyin evinde taharriyat yapılmış 501 li bir tesbıh, bır asa ve 
bir de salip bulunmuştur. Hakkında itahkikat yapılacakbr. 

l\'Ienemende Ramazan Hayah 
(Menemen) de Ramazan münasebetile halk geceleri saat 

(22) ye kadar sokakta kalmakta serhestir. Gece davulu bek
çilerin refakatinde çaldırılmaktadır. Menemen pazarı da ku
nılmıya başlamıştır. 

Son Yapılan Tevkifler Ve Gelen 
Evrak Yığını 

lzmir,20 (Hususi)-Mcmleke- Yakalananlar irtica hareketile 
tin her tarafından ve bilhassa alakadaı dır ve şeyh Esatla 
orta Al\8.dolu mıntakasından uıuhabere etmiş kimselerdir. 
divanı harbe yığınla evrak Abdülhay Efendinin 
geliyor. iki gün zarfında Kula- Ta h ki kat 1 
dan 20, Alaşebirden 4, Kon- Zeyrek Çivi camii hatibi 
yadan sekiz, Manisadan 3, Abdülhay efendinin tahkika
Edirneden 6, Sökeden 2, F 0 • tile ikinci müstantik Hakla B. 
çadan 1 O, Balık esirden 9 kişi- meşgul olmaktadır. Dün de 

Nuri ve Bekir Ef. ler isminde 
nin tahkikat evrakı gelmiştir. iki kişi isticvap edilmiştir. Bun· 

Bu sabah da Kütahyadan !ardan Nuri Ef. hiçbir şey bil
Şam, (Hususi) - Suriyede- dokuz maznun getirildi. Bun- nıediğini söylemiştir. Bekir Ef. 

ki Kürtler hiçbir fırsat kaçır- ların üçü Nakşibendi şeyhi, ise: "O gün camide idim. Ab
madan hergün yeni bir hare- ikisi abani sarıklı hocadır. Bir dii hay Ef. menberde hu!:be 
ket eseri gösteriyorlar. Tür- maznun da kır bekçisidir. esrasında "ıapkayı giyen de, 
kiye ve İran hududundaki Şeyhlerden birinin evinde giydiren de givurdurl,, dedi
lrkdaşlanm: yardım için çalı- iki murassa kılıç bulunmuştur. ğini işittim! ,. demektedir. 
şıyorlar. Geçe:ı gün büyük bir ·[Mahkemenin Tafsilah 4 üncü Sayfamızdadır.] 
camide mevlit okuttular. Se- ;;:=:=:::::::::=:::===:=~===::=:::::::=::=::::::::::::==: 
vabını, son isyanda ölen Kürt- • • • • 

ıerın ruhuna yolladılar. /ster inan, ister inanma! 
Sonra Salahattini Eyyubinin 

kabri önünde toplanarak nu-
tuklar söylediler, iane topla
dılar ve asiler için teşvikatta 

bulundular. 

Kömür Rekabeti 
Türk • Rus Kömürleri 
Yunanistanda Rekabet 

Halindedir 

Türk kö~ürlerile Rus ko
mürleri Yunanistanda birbir
lerile rekabet etmektedirler. 
Ekseriya bural.ırda, ucuz oldu
ğu için Rus kömürleri tercih 
edilmt!ktedir. Kömürlerimizın 
alelumum ecnebi kömürlerin
den fazla ı:.ürüm yapması için 
yıkanmB!lı ve ucuza mal edil· 
mesi teklif edilmektedir. 

Galata, şehrin göbeği

dir. Her tarafa türlü türlü 
nakil vasıtalan var. imdat 
kuvvetleri çağırmak için 
telefon, otomobil, herşey 
bol. Facia akşamın saat 
beşinde, günün en faal 
saatinde cereyan ediyor. 
Herkes te uyanık. 

Buna rağmen Etfaiye 
eksik aletle geliyor. Bir 
merdiven bile bulamıyor
lar. Koskoca hanın için
de insanlar yanıyorlar, 

boğuluyorlar, yaralanıyor
lar, paralanıyorlar. 

Böyle. bir felaket şeh• 
rin ortasında değil de 
daha tenha yerlerde v 
gece yansmdan sonra V1l 

kua gelseydi alakadarla 
ne yapacakh? 

Biz, bu hali gördükt.-n 
sonra, şehir merkezlerin
den uzak yerlerde bu 
vazifenin yapılabileceğine 
'ıiç inanmıyoruz. Sen de 
ey kari: 

Ester ınan, ister inanma/ 

Vergi Tetkikleri 
Kimlerin Ve Hangi 
Esnafın Kazanç Ver
gileri Azalhlacak? 
Ankara, 20 (H.M) - Maliye 

müf e\tişleri kazanç vergisi 
tetkikatına devam etmekte
dirler. Tesbit edilen son şekle 
göre beyannameye tabi bulu
nan müessesat ve şirketlerle 
hususi işlerle meşgul bulunan
Jar, banka muamelah, kambiyo, 
mücevherat üzerine iş yapan
lar ve müteahhitlerin kazanç-
lan üzerinden nisbet ve derece 
dahilinde vergi alınacaktır. 

Devlet, vilayet ve belediye 
bütçelerinden maaş alan 
san'atkarların ve işçi sıfa-
tile resmi ve hususi müesse
selerde müstahdem bulunan
lann kazanç vergilerinin azal
blm~ı mukarrerdir. Musakka· 
fat vergilerinin tadili ıçın 
çarşamba günö Ma!iyede tet
kikata başlanacaktır. 

Veraset vergisine dair mü· 
fettişlerin hazırladığı pı·oje de 
cumartesi günü tetkik oluna
caktll". Sayım vergisinde yalnız 

koyun ile tiftik keçisinden alınan 
vergiler azaltılacaktır. 

Bütçe encümeni vekaletlere, 
umumi müdürlüklere birer 
teskere göndererek bütün fasıl
lara ait masrafların miktarını, 
ve nerelere sarfedildiğini sor
muştur. 

Meseli neşriyat faslından 
nekadar kitap telif ettirildiği, 
nekadar masraf yapıldığı ve 
bu sarfiyatın azaltılması m3m-
kün olup olmadığı Maarif ve
kaletinden sorulmuşhır. 

Kazanç Vergisi T etkikah 
Ticaret odası kazanç vergi

si hakkında tetkikat yapmak· 
tadır. Tetkikat bir aya kadar 
ikmal edilerek lktısat vekale
tine gönderilecektir. Vekalet 
ticaret odalarından gelen bu 
raporlan Maliye veki.letine 
tevdi edecektir. 

Staja Gidecek 
Baytarlar 

Ankara, 20 (Hususi) - Art
vin baytarı ile Eliziz baytaı ı 
Behçet Beyin Berline ve Ço
rumdan Ali Ekrem Beyin Ha
novere, Kuşadasmdan Zeki B. 
in Layipziğe, lstanbuldan Zey
nelabidin Gisene •taj gör· 
mek li?:ere bu hafta b~reketleri 
mukarrerdir. ----
Üzüm Ve İncir 
İhracatı 

Memleketimizden hcriç mem
lcke1Ierc mevsim iptidasından 
1930 senesi k anunevvc.l ııiha
ttine kadar 28 945,051 milyon 
-ilo üzüm; 18,201 067 milyon 

kilo incir ihı aç cdilmistir. En 
ziyade ihraç yaptığım~z mem
leketler Almanya, İngilteredir. 

Güzellik 
Müsabakasından 
Sonra 

•• 
Cüıel seçmenin bütün gü 

lüğü nereden geliyor, biliyo 
musunuz? Hem bedii, hem d 

bedeni güzellikler karşısında 
ki tereddütten. 

i3u seferki miisabakaya gi 
ren sayılı birkaç güzel ardsın 

da, cazibe itibarile ilk bakışt 
insanı çekenler yok değildi 

böyle kızları nerede görsek 
haklarında ilk verecegımı 
hükum şu olur: Güzeli 

Fakat bir de "fizik" nispet 
Jerin tetkiki meselesi var. Eli 
mize hayalen birer mezür 
alarak vücut aksamının bir 

birile nisbetlerini tayine mec• 
buruz: Kısaca bir boy, büyük 

çe bir ağız, intizamsız dişler, 
kalınca bir bacak, büyükçe 

bir el, kabaca bir omuz veya 
göğüs, bütün cazibesine rağ
men bir güzelin müsabakada 
kaybetmesi için kafidir. 

Bütün şartları haiz bir kız 
aradığımız vakit, meziyetlerin 
vasatına inmeyi kabul etmiye 
mecburuz. Bir güzelde her 
uzvun azami derecede mükcm• 
mel olması mümkün değildir. 

Belki bundan dolayıdır ki 
benim tercihim, 1 numaralı 
selma Necip hanımda toplan
dığı halde, herkesin benimle 
ayni kanaatte olmadığını gör· 
düm. 

Bence Güzellik, terzi mezü· 
rasile ölçülen alelade bir cis
bet meselesinden ziyade mad· 
deten tesbiti kabil olm!yan ve 
ancak sezilen esrarlı bir teva-

zün ve ahenktir, ki bunu ne 

bir fıziyoloji müdersinin mad· 
deye bakan gözü, ne bir dok· 
torun veya sporcunun sıhhat 

arayan bakışı görebilir; bunu 
görmek için, oldukça nadir 
insanlara mahsus bir sez.it 
lazımdır; ki bu sezişn bir 
heykelbraştan ziyade sekiz ya
şında bir çocukta bulunması· 
na da hiç mani yoktur. 

Her gün 
Bir Sual 

NlÇfN EVLENMİYOR
SUNUZ? 

Bu suali avuk:ıt İrfan 
Emin Beye sorduk. En bü
yük yaraaına dokunulmuş 
bir adam g~bi, şu cevabı 
verdi: 

- Bugfuıkil buhran 
içinde evlenilemez de on
dan. Ben kendi · hayatım
dan bile emin değilim. 
Cihanın ikbsadi ~aziyeti 
hiç kimseye yannki vazi
yetinden emin olmak hissi
ni verecek halde değildir. 
Bu şarait dahilinde ba~
kasının hayatını yüklen 
mck külfetine nasıl kat
lanabilirim? Ben evlenir
sem ıyı, namuslu bir 
koca olmak istetim. 

Ben avukabm, hocayım, 
muharrirli1: te ynpabilırim. 
Halbuki bu üç meslek tc 
bana müreffeh bir hayat 
temin edecek şera!t hak
kında, kat'i kanaat ver-

~ meıniştir. 
l!. Onun için evJcnmiyorum._ I 



SON PoSTA 

DİVANI HARBİN DONKÜ CELSESİN·D 

Menemen, 20 - Saat JOda 
maznunlar mahkemeye getiril-
daer. Tabur imamı İbrahim 
sarıklı takkesini çıkarmamıştı. 

Saffet hoca zikreder gibi 
mütemadiyen sallanıyordu. Ho
calar grup halinde ön sıralan 
işgal ettiler. 

Şeyh Ahmet şapkasını çı
karmamış, uykuya dalmışb. 
Jandarma kumandanını bir 
daha ihtara mec.bur ettiler. 

Eski Bir Hahra 
Reis, İbrahim Efendiye sor

du: 
- Yüzbaşı Nihat Bey Siirt-

ten size mektup gönderdi mi? 
İbrahim Ef. - Evet bana 

oradan bir de halı göndermiş. 
Para ederse daha göndereyim 
diyordu. 

Reis - bu mektupta "Siirt 
isyanı sizin istediğiniz gibi de
ğildir,, deniliyor? 

İbrahim - Haşa böyle bir
şey yazmadı. 

Tarikatine 
• 

Oturtuldu Ve Altın 
Mensup Olduğunu Anla 

Şeyhin Hastalığı 
Şeyh Esadın hastalığı grip 

zannediliyordu. Halbuki öğren· 
diğime göre Şeyh evvelce bir
kaç defa bel soğukluğuna tu
tulmuş, şimdiki araz bu has
talığın iltihabından ileri geli
yormuş. Oğla da bu hastalığa 
müpteladır. 

Müvaceheler 
iki buçukta müvaceheler 

kında tövbe ve isti~far etl11 
zıyordu. 

Reisin (Bulgaristanda U 
nız var mı?) sualine: (Da~ııL 
met hocalan tanıdığını, 
eserlerinden, tarikat \'e 
bahis tevratı esasiye rö11d 
Jbrahim hocayı temiz kalpli 
ğini, faknt acul ve hadit ol 
dan teşebbüslerini mc:ydap,J 
dığım söyledi. 

Laz lbrnhim, ulemanın b 
aleyhine hareketleri görü) 
.söylemesi fizerine rci.s n 

Saat 1 O u çeyrek geçe he
yeti hakime yerlerini işgaJ 

ettiler. 

İsticvap Başladı 
Bunun üzerine mektup aza 

~eylerden birisi tarafından o- 1 

başladı. lbrahim hoca ile şeyh 
Esadın oğlu mektuplaşmak 
meselesinden yüzleştirildiler. 

yüz aenelik tarihte b8 
kıyamların hep N3kşiler 
yapıldığını beyan etti. 

İlk sual manifaturacı Mani
ialı Osmana tevcih edildi: 

kundu. Mektupta: "Bu isyanıu 
ıeraitJe alakası yoktur. Dere
beyliktir deniyordu. - lstanbula nalıncı Hasan

Ja Gnlcemalle mi gittiniz? 
Osman - Beraber deiP

. dik, fakat vapurda idiH onu 
bilmem. · . 

Rizeli Mehmet, Osman Ye 
Hasanla · birlikte bw lbrahim 
Hakkı Beykozdaki evine gö
türdü. 

Ertesi günll gezindik. 

Maznun inkar Etti 
Reis - Şeyh Eaat Efendi-

nin evine misafir olduğunuz 
:r.aman evde kimler vardı? 

- Bilmiyorum! 
Reis (Hafız Ahmet Ef.ye)

Size Hafız Cemal Ef. tarafın
dan bir mektup gönderilmiş 
midir? Onun hakkında de der
siniz? 

Maznun - Bilmem. 

Sonra Hahrladı 
Bunun üzerine mektup okun

du. Maznun: 
- Şimdi tahattur ettim ! 

Müsaade ederseniz anlatayım: 
Geçen sene evime Zekiye hoca 
isminde bir kadın gelmişti. Bu 
kadın dedi ki: 

" - lbrahim Ef. bizleri 
beş on kadınla, beş on erkek 
topladı, zikr !ttirdi. 

Ben de dedim ki : 
" - Ne serseriyane hare

ket, kadın erkek bir arada 
toplanılarak zikredilir mi 1 Bu 
adama delilik gelmiş. ,, 

İşte btJ sözümden muğber 
olarak bu mektubu bana gön
derdi 

Mektupta: 
"Bu cesaret nedir? diye 

soruyor. Bana mektup yazma
' mndan maksadı budur, ona 

"hareketi mecnunanedir" de
dim. Gücenmiı. 

Reis ( lbrahim Efendiye ) -
Siz böyle bir mektup ıönder
diniz mi? 

lbrabim - Milsaada buyu· 
runuz da yazıya bir bakayım. 

Maznun yazıya baktıktan 
ıonra: 

- Yalan, yemin ederim 
yazmadım. Bunun ehemmiye
ti yok. Bana mecnun demiş, 
ne çıkar. Arzedeyim, zamanın 
nezaketi icabı herkes: "Aman 
bana dokunmasın, üzerimden 
atayım!,, diyor. 

Reis, (Hafız Ali Osman 
Efendiye) - Sizin böyle bir 
mektuptan haberiniz var mı? 

- Hayır. 

Reis, fbrahim hocaya sordu: 
- Rahmanlar ,köyünde Ha

cı Ali Osmana mektup ıön
derip para istedin mi? 

- Evet istedim.~ Mftstantik 
bana bu mektubu gösterdi. 
Altina· ilç aabr başka yazı 
ilave edilmiş. Bu üç aabrda 
deniliyordu ki: "Telif etmeyin 
gidiyorum." bunu ben yazma
dım, ilivedir. Hatta mnatantik 
Beye kızdım, ifade vermedim. 
Kapıyı çekip gidiyordum. 

Ali Osman Ne Diyor? 
Bundan sonra, Ali Osman 

Efendiye, soruldu. Dedi ki: 
- Tutulmadan evvel birisi 

yatsı namazında köye geldi. 
Bana bir mektup verdi ve alay 
müftüsündendir dediler, aldım. 
Okudum: 

"İzmire gidiyorum, telaş et
meyiniz,, diyordu. İhtimal ge
ne zikrederken tutulmuştur, 
dedim. 

Reis Size gelen bu 
mektupta ilave edilmiş satır
lar var miydi ? 

Ali Osman - Göreyim. 
Mektup kendisine gösteril

di. Ali Osman Ef. kendisine 
gelen mektubun bu mektup 
olduğunu tasdik etti. 
Şeyh Esada Misafir 

Gelmişler 
Nalıncı Hasan abldı: 
- Sorun bakalım, Uç ay 

evvel Hfız Osman Efendi lb
rahim Efendi ile beraber ls
tanbula gitmemiş mi? 

Ali Osman - Evet, lbra
himle beraber latanbula gittim. 
Şeyh Eaat Efendiye misafir 
olduk. Evet minderli bir odada 
20 gün kaldım. Cünkü ben
deniz uyurken horlarım. 

Nalıncı Hasan - Hayır, 
orası hususi odadır. Hatta bir 
giin Erenköyünde dediler ki: 

Osman Efendiye söyleyin gelsin, 
yoksa odasını vapura koyup 
yolhyacağız. ,, 

Reis, Şeyh Esada sordu: 

- Bunlara mektup gönder
diniz mi? 

Ş. Esat - Ara sıra yazmıı-, 
f tım. 

Reis, Osman Efendiye sordu: 
- Siz, tarikatten vazgeç

tim diyorsunuz. Halbuki tari
katin en büyük ıeyhi ile mek
tuplaşıyorsunuz? 

Osman - Bendeniz kendi-

Tarihi Tefrika No. 10 Yazan: A. 

OLU ALI EİS 
Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

- Bu kesırgaya gemi mi 
dayanır babalık!.. 

- Sen Ti\rk korsanlarını 
bilir misin? Onlar böyle ha
valarda dalgaların üstünde ho
'a teperler ... 

- Babalık.. Türk korsan-

ları senin gözünü fazla yıl
dırmış!.. 

İhtiyar korsan şiddetlendi, 
masaya bir yumruk kütletti: 

- Bre delikanlı, diye ba
' ğırdı, ben gözlerimle gördüm: 
j Fırbnanın en gürültülü zama-

1 

Şeyh Esadın oğlu kendisinde 

Maznunlar 
Kil • rinir basjalı&'J oldu~u söyli-

Arasın.da. Küstah Oİ~~lar Da Vardı . yerek ağlamaya başladı. 
Meneme~, 20 (H.M.) - Div.anı harbin bu,.Un aktettitl celae tam 

aaa~ oada bql•adı. Mamualar cU•anı harbin ftıal etmekte oldutu ·bina
ya ilç lilz in•tre maafede ~·otan ukeif kıtladu, daha en-el ~u
baf aza albnda olarak l'etirilmitlerdl. Bunlardan yalnız Uz imam 
lbr4lhlmin ~ilerinde kelep9,e ' vardı. Diprleri· ıaerbea yürüyorlardı. 
Uz imam fbrabimin yanında (Horo:ı:köylü) All vardı. 

lbrahim, Aliye yavqça Wr19yler anlatıyordu. Bir ringillG aıker 
7alda9arak: ·· · · · . 

- Hocam, kahvede detillin, ıırayı bozma, teklinde bir ihtarda bulundu 
Hoca lbrablm Ef. nin bufiln faı.Ja ıöz Miylemiye ittihaaı oldutu an

latılıyordu. Sabah celıe1inde dilini ta ıark iayanına kadar uzattı, Ye 

anlatıldı ki lbrablm cürmiloG inkir etmek anuaundadır. Fakat meydan
da aleyhine delil olan mektupla~ vardır. 

İbrab.im hoca bir me~ yebnit aantim boyunda, beyaz NkaJb, yaa11 
başlı bu adamdır. Burnu Abdülhamidin bumunu andmr. Kendisini 
gören kanşık işlerde çahtmıya· kabiliyetli bir adamın karşısında bulun
duğunu derhal hi11eder. 

İbrahim bugün fazla saz ı8ylemek iştihaaı içinde bulunurken, bazan 
küatahane tavırlar da aldı, meıeli reise: 

- Paşam, mahkemede ıerbes aöz söylemek hakkımızdır. Müdahale 
yok değil mi, dedi. Fakat reisin bakışlan albnda ezilince ıuımayı 
tercih etti. 

Zekiye gelince, bugün maznunlar araıında en ziyade bağmın bu 
oldu. Ara sır~ kendisile ayni sırada oturan cürüm arkadaşlanna kafa 
tutmaktan bile çekinmiyor. lfade verirken de aktör gibi vaziyetler 
alıyor, sahte göz yaşlan döküyordu. Hareketlerile güya bu adam 
Mehtinin arkadaşı değildi. Bilakis onlan itham eden bir vaziyetteydi. 

lstanbulda Hasan Fehmi iımini taşıyan bir zata mektup yazan 
Hilmi hoca çok müteessirdi. İfadesine bakılırsa bu adam içtimaiyat 
ve felsefe hocalığı etmiştir. Gençliğinde dans bile etmiş. 35 sene 
evvel "Şeyh olmuş, mürit yetiştirmiş, sonra vugeçmiştir. 

sinden ''ruhaniyet,, ckumuştum, bebini, reis maznundan sordu. 
bunun için mektuplaşırdım. Maznun ifadesinin bozuk ol-
Şeyh Esat Efendinin · tekkesi dugv unu avukat tın: d v 
varmış. Resmi şeyhmiş. Ben- b ' .. ama ı~ın~ 
deniz bilmiyorum. u tezatların bundan ilerı 

ı · D ı·ı·.., V d l geldiğini söyledif 
şı e ı ıge ur u ar İk" . C 

Müt k.b tb h' h ıncı else ea ı en ra ım oca-
nın şeyh Esada yazdığı mektup ikinci celse saat on dörtte 
okundu. Bu mektupta lbrahim açıldı. Evveli maznunlardan 
feyh Esattan af diliyordu. ifa- facia faillerile şeyh Esadın 
desinde ıeyh Esadın kendisini oğlu ve İstanbuldan gelen 
zikretmekten menetmiş olrı:ası- Abdurrahman sami Efendi sa
na rağmen bunu yaptığı için lona getirildiler. 
şeyhinden af dilediğini söyledi. Müteakiben sUngiilO jandar
Reis bir dakika zarfında bir- malar arasında ıeyh Esat 
kaç fikir değiştirdiğini ve doğ- getirildi. 
ruyu söylemesini maznuna ih- Şeyh Esat yalnız olarak 
tar etti. Bunun üzerine maznun oturdu. Başında bir boyun 
şuurunda halel olduğunu, deli atkısı, dizleri üzerinde 
olduğuna dair on tane raporu ayni renkte bir battaniye vardı. 
bulunduğunu söyledi ve yegane Elindeki iliçlı bir bezi miite
kusurunun zikir ve şeyh Esadı madiyen bumuna götürüyor ve 
sevmesi olduğunu ilave etti. kokluyordu. 

Meramını Anlatamı- Jandarma kumandanı maz-
yormuş nunlara başlıklarını çıkarma-

Evvelce, şeyh Esadın, tek- larını emretti. 
kelerin ilgasından sonra bir İbrahim hoca basta oldu
köşeye çekilip oturduğunu ğunu söyliyerek itiraz etti, la-
söylediği halde her gittiği havle çekti. Bugün samiinin 
yerde halkı Esadın tarikatine ekseriyetini şık Hanımlar leş
teşvik etmesindeki tezadın se- kil ediyordu. 

nında onlar dalgalardan se
kerler, denizleri aşarlar, rüzgar 
daha dinerken bizim sahillere 
çullanırlar, bizi piliç gibi 
enselerlerdi. Biz yerimizden 
kıpırdamak için fırsat bile 
bulamazdık. 

İhtiyar deniz kurdu piposuna 
bir nefes daha asıldı. 

Fakat bu ne ? Bu müthiş 
gürültü nedir? .. 

Meyhanenin kapısını yum
rukluyorlarl Dört tane öyle 
müthiş yumruk lltıldı ki kapı 

parçalanır gibi oldu. Herkes 
sustu ve bütün başlar o tara
fa döndü. Dışarsı kopkoyu 
karanlıktı. Pencerelerden bir 
şeyler gözükmüyordu. 

Kapı hala yumruklanıyor, 
tekmeleniyor ve şiddetle inen 
kılıç kalzaban korkunç gürül
tüler aksettiriyordu: 

Meyhaneci homurdandı: 
- Kimdir o? ... 
Dışardaıı bir ses Latince 

haykırdı: 
- Aç ıu kapıyı... Biz 

Hoca Mehmet Ali Efendi
nin İbrahim Efendiye gönder
diği mektuplar okundu.· 

· Şeyh Esadın isticvabı 
Bu anada ark~da oturan Şeyh 

Esat kaldmldı. Reiain önüne ko· 
nulan koltuğa oturtuldu. 

Reiı: 

- Selamünaleyküm Şeyh Ef. 
dedi. Size yavaş ve k11a ıoraca
j'ım. Cevap veriniz. Hangi tari
kattf!nıiniz? 

Şeyh Eaat - Nakşi. 
- Kaç sencdenberi devam 

ediyorsunuz? 
- Altmış ıenedenberi. 
- Ne vakit nihayet verdiniz? 
- Hükümetin menettiği tarih· 

ten beri. 
- Ne vakit Erenköyüne ta

tındını:ı? 

- O vakittenberi münzeviya-
ne bir hayat geçirmekteyim. 

- Oğlunuzla beraber misiniz? 
- Hayır f O, ayn oturur. 
- Ziyaretçiler gelir mi idi? 
- Eski tnmdıklarım gelirlerdi. 

Kapımız açıktır. 

Badehu Şeyh Esat gelenlere 
vaaz ve nasihatte· bulunduğunu, 
kendisini :ıiyaret için bir usul ol
madığını, mektupta yazılan şey
lerin yalan olduğunu söyledi. 

"Tarikatin kaç esası var?,, su
aline cevap verirken Şeyh cebin
den enfiye tabakasını çıkardı. 

- Ha... bak unutuyordum ••• 
dedi, bugün ramazan. 

Reia: 
- Sen hutaıın, çek enfiye, 

dedi. 
Badehu reis, Şeyhin oğlu Meh

met Ali hocaya hitap etti: 
- Pedcrinizin vasiyetnamesi 

var. Okunacak. Dinleyiniz. 

ŞEYHiN V ASlYETNAMESI 
Şeyh vasiyetnamesinde töyle 

demekte idi. 
"Hizmeti teriati ve tarikati 

sana, ıizi Allaha emanet ediyorum. 
lıtanbulda nekadar malım versa 
aana, Erenköyünde neyim varsa 
kızım Saadetle annesine veriyo
rum. Arsalarımla müterakim ma
aşlarımı Tevfik Efendiye borçlu 
ol~uğum 250 liranın tediyesini 
aana vasiyet ediyorum.,, 

Şeyh, Emire kadmın bazı mü
nasebetsiz hallerini görmesi üze
rine tekdir ettiğini, Behice hanı
mın ramazanda güzel aesli hafız 
lbrahimi tutmalarını Emire ham
ına yazması üzerine şeyh Esadın 

hafız Ahmet isminde birisine Emi
re hakkında söylediği sözler hak-

gemiciyiz. 
Sonra birkaç kalın ses: 
- Gemimiz karaya düştü .. 

Çek şu kapının sürgüsünü!. Bo
dur meyhaneci' koştu, kapıyı 
açtı. 

Açb ama, hayretinden sırt 
Ustü yere yuvarlanmamak için 
kendini zor tutabildi. Bütün 
müşteriler haydut görmüş ava
nak gibi yerlerinden fırladılar. 

Kocaman sarıklı, geniş kır
mızı kuşaklı, eğri kılıçh üç 
adam içeriye girdi. Bunlar 

Şeyh Esat, aözüne 
fatanbul ulemasma Muhitt..ı 
binin eserlerini okuttuğu .... 
tan Hamidin evhamı 

Erdene nefyedildiğini ı;Öf 
Reis - Erdendeld 

ıihhatin hakkında tel 
miş. Biz de iyidir diye 
verdik. 

Bilahare ( Hakim l't 
diye başlıyan bir ai 
Şeyh Esat: 

"90 yaşındayım. 20 
beri kendimi ölü ad 
yaşıyorum. lıme hürme~ 
dır. lstanbulda if 
birçokları bana teclril 
liğimi rica ettiler. 

Yüzlerce ulemaya 
Arabiyi tedris ettiın· 
lüğe karşı diğer bir b" 
var. Mahtum bendelet' 
sulda iken İngiliz.er, 
ahalisinin İngilizleri i 
propaganda ediyorlardı. 

Orada Türk IJl 

cemiyeti reısı olan 
lum Mehmet, bunlara 
miş. Bunun üzerine 
İngilizler tarafından 
nefy ve müsalahadan 
avdet etmiştir, dedi, 

Reis Paşa, bana ,, 
yanatmda alınan e<1t 

ifadelerin tetkiki içİ'i 
hakemenin cumartesiY 
edildiğni ve bir kısıdl 
nunlara ait kararın 
melhuz olduğunu sl>Y 

Şeyh Esadın Mü 
Müteakiben ıeyb 

müdafaaname diye b 
birkaç kiğıt okundu .• 

Bundan aonra Rei' 
dedi ki: J.. 

- Dokuz gündenb 
ıı karşıyayız. Hepinisİ' 
leri alındı. Bunları biı# 
tetkik edeceğiz. lcaP 
sizi tekrar çağırır, g ı: 

Bu sırada şeyh Esi 
dumumun ve benim 
miz tahakkuk ediyor d 
diye sordu. Reis Pa~ 
yin okunacağını, ın~ ~ 
hal olmadığını, verılv-J 
rarların adalet olac#"~ 
muhakemenin .hitaıll 
nu söyledi. 

Türk korsanı idi. 0~ 
ları sırılsıklam ohnuf 

larında başka 1'~ 
yoktu. İçeriye dalı~ 
kapadılar ve meyb 
tasına doğru paldır 
rüdüler. 

Hem garip, bcı:01 kunç bir manzara d' 
fazla düşman arasırı 
kazazede Türk kO ~'el. 
önde yUrüy<.n le 
lusu genç ve çok Ylı.,a 

(At 
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Hakkı Mahfuzdur - 46 -
. Türkler, bu içtimalara hiç- J dayali olan bir çavuş, atını 

hır mana veremiyor, netice- ileri sürdü. Sağ, sol taraftaki 
nin ne olacağına uzaktan yaverlerle, tüfeklerinin namlu
bnkıyorlardı. Ve bu bakan- lan havaya çevrilerek dipçik-
Jar d · h f 1 • • arasın a, sıya es.ennı leri sağ dizlerine dayalı olan 
sol kaşlannın üstüne eğerek 
b k dört süvari ça\ uşu da atları-
ıyı larım büke büke düşü-

nm burunlarını arabanın 

kasına dayıyarak tekrar 
düziildüler. 

ar
yola 

nen, yeşil kordonlu polisler de 
vardı. Bunlar, böyle bir ha
dise vukuunda ne yapacak-
larına dair hiçbir emir ve Sadrazamın gözleri etrafında 

y 
Yazan: Ziya Şakir 

tan dükkanlar kapanıyor ve 
halk, tel.?şh telaş!ı büyük cad
delerden sokak içlerine sapı
yordu. Her yerde, büyük fır
tınalardan evvel görünen, 
manalı bir sükünet vardı. 

Babıaliye yddaştıkça Sait 
Paşanın yüreği oynuyor ve yan 
sokaklardan birdenbire bir ka
filenin fırlıyarak arabasının 
üzerine atılacağından korku

talinıat almamışlardı. idi. İstanbul halkı vukuatı ne 
Zaptiye naz.ırı, üç gün ev- çabuk haber almıştı. Bir taraf- (Arkası var) 

ve} vaki olan ihbarı usulen c::-===== ...... =-=~=-==-==....::-::z==~n====-IE:OO--=.c=~=--.--=--=-=--

yordu. 

( Mabeyni hümayun) a arzet- Resminizi Bize 
lllekle vazifesini hitam bulmuş 
addediyordu. Size Tabiatinizi 

Filhakika, bu ihbarın (Sadr-

Gönderiniz, 
Okuyalıın 

a?aın) a havale olunmasi üze
rine bazı (tedabiri lazime) itti
hazı {tezekkür) olunmuş ise de 
kUvan zaptiyelerden birkaç 
h ?l tertibinden başka ciddi 
.ıçbir tedbir alınmamıştı. Zap
~~e nazırının kendi kendine 
ıçbir şey yapmak imkanı 

:Yoktu. Çünkü böyle birşey ya
Parsa, ortada, (fol yok, yumur
ta Yokken, alemi dağdağaya 
vernıek) le itham ve aı.lulunur
du. Buna binaen gece ya
~ı_s~ndan itibarc.n fedailerin 
alısede içtima ettiklerinden 

haberdar olan zaptiye nazın, 
hu hareketi (icapeden maka
nıata arzı keyfiyet ) e bile 
lüzurn görmemişti. Fakat, Er
lllenilerin; Kadirga, Sultanah
nıet ve Sultan Mahmut türbesi 
Önünde içtima ettiklerini haber 
alır almaz telaşa başladı. He
lllen, yaverlerinden birini sad
razam Sait paşaya koşturdu. 

Bu yaverin elinde vukuatı hi
knye eden kısa bir jurnal 
Vardı. Yaver, Fındıklı önünde 
sadrazamın arabası:ıa tesadüf 
etti ve jurnalı verdi. Sait paşa 
arabanın penceresinden eğildi. 
Yavere: 

- Serian zaptiye nezaretine 
git, r,azın gör. Kendisine de ki: 

Ermenilerin ( Bsbıfili ) ye 
hücumlarını menetsin. Kan dö
külmeden cemiyetlerini dağıl
mak için ne lfiz.ımsa yapsın. 
Sonra da Babıaliye gelsin. 
Ben de geliyorum •• 

Yaver, sadrazamı selamladı. 
Tekrar atına atladı. Geri dön
~ü ve alım dörtnala sürmiye 
uaşladı. 

b Sadrazam birdenbire ara-
asını yüriitmedi. Biraz durdu 

~e d~şündü. Acaba hemen ma
lt eYn~ hümayuna giderek ( anı 
eyfıyet) etmek mi, yoksa ke

lllrtli li vakar ve heybetle Bnbıa-
Ye gıtmek mi lizımdı? Birinci 

Şeklin ihtiyarında (hiddeti hn-
~~~n)u. celbetmek ihtimali 
l h ugu cıhetle "tevekkeltüalal
f~ " .. deyip ilerlemeyi muva-

gord .:. Tkerar başını, pen
cered 

Resimden tabtatlnld öğrcnmckns-r.tı 
seniz bize bir Fotoğraf göndz ltne 
Fakat mütehassısımız mütalcnsında ha• 
taya düşmemek için gönderilen resmin 
mllmkün olduğu kadıır tabii bir po:ı:da 

çekilmiş olmuına ltin:ı edlnlz. 

* 
Reılmlerlnden tablatlerlnl ~enmek 

fstiyen ıışakıdald kar:JerlMl:ı: hakl.ında 
mütchasaısımwn mütaleaııııu ya:ı:ıyoru:ı: ı 

* bir kariimfa: 
başlı ve müte
vazıdır. iyilik
lere karşı ko
laylıkla sevk
edilir, rüfeka-

Saki o, ağır 

.. 

sile bozuşma

dan ve de
,·amlı olarak 
geçinir. Kendi-

sini göstererek 
ve herşeye 
kanşarak dile düşmekten çe
kinir. Sadeliği ve tabiiliği ter
cih eder. Muktesittir. 

)!$.. 
Ali bey: Şıklığa ve intiza

ma riayet eder. 
-~-~ Bedbin değil-

dir. Neş'eyi ve 
eğlenceyi se-
ver. Yalnız 

kalmak iste-
mez, dimağını 

, fazla çalıştır-

maz. Daha zi
yade tesadüfe 
ve talie bağla-

nır kadın ve sevgi mevzu-
larile fazla alakadar olur. 

* K ongada Behçet beg : 
CidJi ve sakin

ı dir. İntizam ku
yudatında bir 
parça ihmal
kardır. Zekası 
nisbetinde faz
la çalışkan de-
ğildir. Kızdır
dıkları zaman 
l:ırçm olur, iğ
birannı devam 

4-tirir, para bi-
riktirmez, f'arf e 1c taraftarıdır. 
Fukaraya karşı rikkati vardır 
muavenet ctm !kten hoşlenır. ' 

* A!i Naki ber: Hayali r.ıe\' 
zularln fazla b· . en uzatb. Yaverlerden 

~~: mqpl ~~ 

de - Çavuşlardan biri iler- T~mizliği, ş.ık
ha~ gitsin. Münasebetsiz bir f lıgı sever, :ar
b· e tesadüf ederse döusün zı ~ele?buste 
lle bab . . zevkı selım sa-

ba er versın. Sız de ara- b'b"d' Se 
nın et f d 1 . . ı ı ır. v· 

h;~ı ra m a top uca gıdı- k il 
~ .. Enır· . d" me ve sev -

S . ını ver 1• mek ve bu hu-

eder, bt.lunduğu meclisi sık
maz, kadınlara karşı fazla 
mültefit ve naziktir. 

)#. 
Ankarada Senaver Beg: 

Me5leğinde iş
güzar ve müş
külat karşısın
da becerikli ve 
mütcşebb:sttir. 

Fiil ve hare

ketlerini bizzat 
tanzicı eder. 

-1 Kendisirıi ezdir
mez, tenkit ve 
t'lhakküm iste

ıuez, muhataı... ... a göre mua
melesini idare eder. Şöhreti 
sever. 

* Cemil bey: c ... 'llimi ve ha-
yırh::ıhbr. Ar
kada~·!ığı ve
falı ve devam-
lıdır. Fiil ve 
ha re ket le ri ni 
bizzat tanzim 
eder. Dimağını 
fazla işletir. Fi
illerini tetkik 
ve tahlile tabi 
tutar. Liiubali 
değildir. Se - -· ........ "'"--la......::51!1 

sizce çalışır, ı:.u •• unet ve ınz.ı·:n· 
yı tercih eder. Çabuk kızmaz, 
itidalini bozmaz. 

* Bir kariimiz: -~eki ve foa 
dir. Hürriyeti
ni takyit eden 
nızam ve usul .. 
lere karşı ih-
malkardır, ka
r.ırlannı çabuk 
verir ve değiş· 
tirir. İnadı se• 
ver, eğlenceyi 

tercih eder. 
Tavır ve hare-

ketlerile kendini 
sevdirir. Hüsnü idare etmek 
şartile iyiliklere sevk ve men
f eatlerine iştirak edilir. 

lf. 
Maşuk Ziya Bey: Ehli dil, 

boş sohbet ve 
neşesini nadi
ren zayi eden 
ve kadın mec
lislerine neşe 

veren ihtiyar 
bir gençtir. Ça-

buk söyler ve 
hiddet eder 
fakat ayni su
ratle sükunet •il ~ıt Paşanın rer-gi kireç ke- susta macera 

• ll:ıı ve sakalı bir kirpi gibi geçirmek ister 
ctılennıişti. heyecanlı badi-
i(ısa ....... ~:0 · 

UMU u tüf egi dizine aeleri merak ve 

bu~ur. Kin tüt.naz, dostluğu 

1 
sıkmaz, herkesle çabuk ahbap 

havesle takip olur ve kendini sevdirir, so-

Etfaiyede 
Yeni Belediye Bütçesi 
Bu İşe Ehemmiyet Verdi 

lstanbul belediyesi 931 se
nesi bütçesinde Etfaiye faslı
nı arttırmakta.dır. Şehrin muh
telif yerlerinde çıkan yangın
ların derhal söndürülebilme.si 
için teşkilat tevsi edilecek; 
şehrin ahşap aksamındaki yan
gın muslukları artbnlacaktır. 

Belediye ayrıca apartıman, 
han, otel gibi kalabalık yer
lerde behemehal yangın sön
dürırıe aletleri bulundurulma-
sını temin edecektir. 

Gayri Mübadi -
le~"e Para 

Ank~ra, 19 (Hususi)- Yu
nan;ılar tarafından tevdi edilmiş 
olup gayri mübadi lere tevzi 
edilecek olan paranın ik!nci 
taksiti yarın günü verilecektir. 

Belediye Gaz Ve 
Hortum Alıyor 

Belediye etfaiye için altı 
bin metre hortum ve elektrik 
bulunmıyan şubelerde yakılma~ 
için 20 bin kilo gaz alacaktır. 

kulgandır. Zevki selimine iti· 
mat olunur, zarif eşyaya, 
bedii menazıra karşı znfı var
dır. Rikkati kolaylıkla tahrik 
edilir ve süratle müteheyyiç 
olur. 

Fethi Bcg: lşQ'üzar ve ç:ıl~
kandır. Miişkü-
lat karşısında 1 

becerikli ve 
müteşebbistir. 
Azmettiği şeyi 
yapar. Parayı 

israfla sarfeder. 
Bazı hususatta 

ihmalcidir. (F o-
toğraf iyi çık-
madığında .. 
daha fazla tru. . edilememiştir.) 

Rıfzı bey: Temizliği ve 
intizamı sever. 
Mesleğine ait 
işlerden baş
ka şeylerle 
meşgul olmaz, 
tehl=keyi, dedi-
koduyu mucip 
şeylerden uzak 
bulunmak ıs
ter. Neşesini 
nadiren %ayi 
eder, ha ya ta """-..;.c_..-..,__,. 

ve taliine k, , ~ı nikbin . c 

ümit vardır. Rüfekası hakkm
aa samimiyet gösterir, paı" 
ve mal kıymeti bil'r .. 

Ihsan Beg: Cidaı 
ve azimkardır. 
Eğlenceyi ve , 
zevki fazla se
ver, süse ve 
intizama ria
yetkardır. Kü
çük görülmek 
istemez, meth
edilmekten hoş
lanır, izzeti nef- . 

sini fazla kıs

kanır. Gururunun rencide edil
mesinden asabileşir. 

ll--
Mustafa Ka- r Beg: Çe-

•• Bu Sütunda ergun 
lngilizcedcn 

HÜLASA Elde ettiğim patlamıya mftsait 
Londrada karanlık bir ynz gecesi. maddeyi bunun içine koydum. 

Gllnün yorgunluğunu ırldermek için 
Taymis sahiline inen bir delikanlı, Ocakta büyük bir ateş yaktım, 
orada, garip kıyafetli, fakat ı:ekl ta· hepsini üstüne koydum ve çı
vırlı bir adamla karşı!ıışmı,hr. B•ı kıp gittim. 
adoım, 1111n'I elmııı ynpbğı:ıı iddia 
etmekte ve delil ol:ır:ık ta büyükçe Garip adam, büyü'< bir ta-
bir taş pnrçasını g5s1crmektedir. Bu 1 k h 
elması ıo:ı lngiliz lirasına ııatmıya ama- fi at ve araretle anlatı 1ordu. 
de olduğunu dıı süylüyor. Muhatabı Ben de, bu adamın saffetine 
mlltcrcddittir. Çünkü aldatılmaktan ıçın, için gülmekten nefsimi 
korkuyor. Garip 1ny f tll nd11m, onun 
bu tcrcddlldiinü gidermek için v:ırdığı menedemiyordum. 
nct"ceoyl an1ntar:ık hoyatı ve çııJışması Sordum! 
hakkında lı:ahat veriyor," * - Evin ha\?aya çabi1ece-

ğini düşünmediniz mi? Yoksa 
Benden başka kimsenin bu 

işteki imkana kanaat getirme- içerde kimse yok muidi? 
lerini istemiyordum. Hele bu - Vardı ama ne yapayım 
sayede tonlarca elmas yapma- ki tecrübemin heyecanı bana 
mn mümkün olabileceğini dü- herşeyi unutturmuştu. Aşağı 
şünme!erini biç istemiyordum. katta bir aile oturuyordu. 
Bu zihniyet ve şerait altında Arka evde ise bir arzuhalci, 
işe koyuldum. yukarda ise iki çiçekçi kadın 

İlk zamanlar küçük bir bulunuyordu. Evde o'up olma
laboratuvarım vardı. Fakat dıldarmı pek merak etme
param azalmıya başlayınca miştim. 
tecrübelerimi Kentiş kasaba-

Akşam üzeri büyük bir he-
sında gayet fena döşenmiş 
bir odada yapmıya mecbur ye~cao içinde eve döndüğüm 
kalcl·m. Daha sonraları yata- zaman herşeyi yerli yerinde 
ğmı da buraya naklettim. Ve ateşi de yanar b:r halde 
karyolam, binbir alat arasın- buldum. 
da bir saman şiltesinden ibaret Çelik üstüvane de alevlerin • 
kalmıştı. Paralar suyunu çek- fizerinde duruyordu. Çelik b,. 
mişti. Kendimi f nni vasıtalar- runun içindeki madde, · 
<!an başka herşeydeıı mahrum pntlatamamıştı, fakat h 
etmiştim. Hoc<.ılık yapmıya diğer bir müşkül daha nkıı 
ugraştım. Fakat iyi bir hoca geldi: 
değil-Jim. l:'ı.rülfünun tah!.ilim Eğer üstüvane çabuk soğu
de tamc.m değildi, yalnız kim- yacak olursa billur parçalan 
ya biliyordum. Manmaf;b bütün küçük kalmak ihtimali vardı. 
bu mahrucıiyetler içinde gene B 
maksadıma yaklaşıyordum. Üç inaenaleyh boruyu yava;", ya· 
sene evvel istediğim terkibi vaş soğutmak icap ediyordu. 
elde etmiştim. Ben, bunun için iki senelik 

Sonra bu terkibin karbon bir z~man kabul ettim. 
mürekkeplerini kapalı bi, si;5b Param tamamen bitmişti. 
namlusunun içine koy~.ım, su Ne mütemadiyen yanan bir 
ilave ettinı ve ısıtan.. Bu su- nte~ı devam ettirebilecek, ne 
retle istediğim tazyik~ yaklaş- odamın kirasını verecek ve 
mış oldum. ne de tazyiki artan açlığımı 

- B:ı, biraz tehlikeli değil giderecek vasıtam yoktu. 
midir? IJu müddet zarfı.ada neler 

- Hem de pek çok. K'lrlc- yapmadım! Bunların hepsini 
tuğuııı akibet başıma gelai. size anlatacak değilim. F al..at 
Elde ettiğiuı terkip birden ne gazete satmadığım, ne se
bire paUadı ve odamda ne 
cam, ne de çerçive kıtldı. Fa- :·islik yapmadığım kaldı; uşak-
kat ben raı:Lksadıma erıni:, bir lıktan bile çekinmedi~ 
nevi bili:.r vücud:ı getırmiştim. Hele bir lınita hiç~ir iş 

Fı..kat !an~·; ne~iceden henüz bulamadım. O zaman da di-
uı ... k bı.lunuy"rdum. lendim. O ne müthiş bir ha-

Elde et~iğim •. uıhluh d~La y:..ttı yarabbi. 
büyüle bir tazyike maruz bu- Bir gün odama gelJiğhn 

lundurmn'< icap ec.!iyord~. Meş- zama.1 ateşi sönmek Jze -e 
hur ( L ohrc ) nio l'aristeki buldum. Sabahtanber; de ağzı. 
laboratuvarında yaptığı tecrü- ıı:a bir Iol:ma koymamıştım. 
heleri habrladım. Hemen sokağa fırladım. 

( Dobre ), hertürlü tazyike Elimi açtım, mii.r~bbiy. si ile 
mukavemet edecek derece~e l. ~raber geçen küçük bir mini 
kuvvetli çelik üstüvanelcrin n.ini, ele birımç. kuruş bıraktL 
içine din.:mit koyarak patla- Açlıktan başım dönüyor, bak
tyordu ve yine bu üstüvane- kal c'ülcb.tlnlnn ml.t .iç bir cazi
lc. i:ı içinde, tabii cenubi Afri- be ıli'De beni içeri çckiv"rlardı. 
kadaki elmas madenlerinde Ben hiçbir çeye bakmac ım. 
mevcut çamurlara müşabih Doğru ~ömiircü d.:'.ikhciııına git· 
halitalar vücuda getirdiğini frn. Mini, mini yavrudan a!rlı-
örmüştüm. f-ım parahırla kömur ledari!< 

- Ayni yoldan yürümek be- eltim. Ateşi tekrar canlandır
nim için çok külfetli olacaktı. dım. Fakat ~u sefer can beni 
Fakat naçar biraz daha fc- terketmiye başbcı, çünkü k.u-
dakfirlık yaptım, lazım gelen mm o derece ıshr~p verivordu. 

vik ve çalışkan-
dır. Süsü, mo
da cereyanları
na tabi olmayı 
sever. Dimağını 
yoracak mevzu
larla fazla işti
gal etmek iste
mez, sinemayı 
ve heyecanlı va
ktyii merak ve 
hevesle talri·) 

~ç~e-li_k __ ü_st_ü~v_a_n_e_y_i_t=e=d=ar=i=k=e=t=t=im==. ;;;=ıı:-============~(Arknsı ~=a~rjoe=-

1 Büyük Ve İyi eyva 

eder. Sevgi de macera ister. 

Ağaçlarınw böceklerin tahribatından kurtarınız. 
için kış mevsiminde ağaç.lannızı 

Bu.:ıun 

Ue yıkı:ıyı1n%' En münaa·p zamnn olmdldlr. Blr püııkürzeç Ue yapral:su 
a~:ıçlar kiaallcn )'lk:ınır. 

Kutusu 1 
Drogeri 

liradır. Ycgftnc deposu Sirkecide Horasanı.-ıy:ın hıın•,da 

santıral doriyandır. Nı'ri0·r ı;:~me ~\ş.. 



Büyük tayyare 
piyankosu 

Y, eni 
Tertip 

Başlıyor 
(1) i N C i KEŞ i DE 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 ıncı ketidelerde büyük ikramiye!er 
ve aynca Amorti vardır. 

3 ÜNCÜ KEŞIDEDE 100,000 LiRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 

SON POS'TA 

iHBAR VE 

Tayyare 

müdürlüğü 

cemiyetinin 

memleketin 

VARAKALARI 
cemiyeti vilayet ve kaza şubelerinde, piyanko 

kişelerinde ve bayilerde satılmaktadır. Tayyare 

bastırdığı evrakı kullanmak suretile aynizamanda 

hava müdafaasına yardım etmiı olursunuz. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

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

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli ııörülmrmı' bir süratle gider .. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Sablık emlak hissesi 

•• • 

l:ma~~~~~g~ukh• 
TRAMVAY ŞİRKETİ 
İstanbul Tramvay Şirketi Evkat 

TARİFESİ 
ıg.::;o senesi teşrinisan.inin 25inci gününden itibaren 

İLANI AHİRE KADAR MUTEBERDİR 

No. Hutut Hareket 

1 O Şişli-Tünel 1 Şişliden - Tünele 
Tünelden - Şişliye 

11 Kurtuluş ı Kurtuluştan - Tünde 
Tünel Tünelden • Kurtuluşa 

Birinci Sol 
Fasıla Hareket Hare 

3,6,9 6,36 24,tl 

30 
.. 

5,11 

7,02 24.-

21,10 
21,30 

23.-
24." 
ı,d 

KOr\ULMAK SURETILE TERTiP ÜÇER KEŞIDELIK iKi 
KISMA AYRILMIŞ Gil BiR ŞEKiL ALMIŞTIR 

Mükafo tlar ketide aıra•ile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,0:>o Ye 

100,000 Liradır 
BüyUkadada Yalı mahallesinde Liman çıkmazanda 3,5,7,8 

~ 
ve 10 numaralarla murakkam ve bir senede merbut depo, 

13 Harb~ye ı H~biyeden - Fatihe 
Fatih Fatihten - Harbiyeye 

14 Maçka ı Maçkadan - Tünele 
" 

6,09 
6,21 ··" ~ mağaza, dükkan ve hanenin 8 hisse itibrile hazineye ait üç ~ 

hissesinin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere 2370 lira bedeli 'fi 
:ıl'" 

Tünel Tünelden - Maçkaya 

15 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 
airkeciden-Takaime 

30 20,30 

" 21,00 
ÇµK ZENGiN OLAN YENi PLANI TALEP EDINlz. muhammen ile 25-1-931 tarihine müsadif pazar pnü saat ~. 

14 de pazarlık surelile müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin 
4,5 7,10 

Biletleria nblmuuaa baılannutbr. 

o/o 7,50 teminat makbuzlarile lstanblu emvali metruke aatıı 
komisyonuna müracaat eyleme:eri. 

1 V A P Ü R L A R 1 latanbul 4 üncD icra memurlutu•· 
._ ................................................ -.-. ... -.-. ............ ~ ~anı 

LÜKS IZMlR • MERSİN postası Açık artbrma ile paraya çev-

Sevrisefain 
Mer .... e' acente•i: lialah kiSprii 
e.,, B. 235 l .Şube ıcentesi: Sir
keci Mü~ir-lar zade bam L 2740 

1\1 .. ersin postası 
(Anafarta) vapuru 23 kA

nunus; nı cuma 10 da Gala
tada'l Çanakkale İzmir, Kül
lü'<, Bodrum, Rados, Fethiye, 

Finike, P. nt ılya, Ala.iye, Mer
sin' e kalkacak dönüşte Taşu
cu, Anamor, Manneris, Dal
ya'na uğ"nyacaktır. 

KURTULUŞ 
Fenni biçki ve dikiş dersan~•i 
Maarif vekaletinden muaaddak 
Müdirr ı; i : Madam Papazgan 
Haftanın dört günü öğleden sonra 
Gç aant Fr.msıı usulile fe:ıni b:çki 
dersi biı'amel tedris edilir. Üç ay 
ıarfın dn ehıiyetini ispata muvaf
fak o ur ve Maarif müdüriyetin
den musaddcı k diploma itası ile 

ikmali tahsil ettirilir. 
El7evm m• vcut talebeler devri tedrf•l
)'elerini ıkın t i ve d ip 'oma almak ü:r.ere
dirler. Ru seneden itibaren yeni 'tedrl
aata b:ış ıııuı c .ığından tlmdlden t.lcbe 
kaydına ba, anmaştır. Adru ı FcriklSy, 
Tepeli•IÜ tramvay caddl'alnde Ne. 116 

PAPAZYAN APARTIMANI 

Yetri Neşrigat 

HV ACILIK VE SPOR 
39 uncu aayw çıkmıştır. 

Spora müteallik yaza ve resim
leri ı.avidir. · 

RÜZGARLAR 

Birçok fİİrferi havi olduiu 
halde intişar etmiftir. 

TIP GAZETESi 

Birçok ilml •e bbbt maka
l~leri ve müşahedeleri havidir. 
3 üncü numarası çıkmışbr. 

YENi TÜRKlsTAN 

Türkistan; Rusya ve Azar
beycana ait muhtelif yazılan 
havidir. 31 inci sayısı çıkmış
br. 

SIHHi SAHiFELER 

12 nci sayISı çıkmışbr. 
Doktorlarım12.an mütenevvi ma
kalelerini havidir. 

TÜRK BAYTARLAR 
CEMİYETİ MECMUASI 
3 üncüsü intişar etti. Baytar

larmızın muhtelif makalelerini, 
bilhassa sığır vebası ve sureti 
intişarı hakkında bir makaleyi 
havidir. 

T •• k• vapuru 22 ka· rilecck l'•Yri menkulün ne oldutu 
Ur ıye nunusani per- Maa bahçe b~ bap hanenin 

'embe gtinü aaat 18 de Sirke- tamamı. 
ci rıhtımından hareketJe ( Ça- Gayri menkulün bulundutu 
nakkale, lzmir, Küllük, Fethi· mevki, mahallesi, •okatı, No. sı: 
ye, Antalya, Alaiye, Mersin) e Kaaımpaşada Camii kebir mahalle-
azimet ve avdet edecektir. ainde Taşçıbaşı aokağı eaki 7, 

Tafsilat için: Sirkeci, Y ah· yeni 9 No. 
köşk caddesi Mizanoğlu Han Takdir olunan kıymet: (2400) iki 
No. 4 acentalığana müracaat. bin dörtyüt lira tamamı. 

Telefon: lstanbul IS02 Arttırmanın yapılacağı yer, gilllt 

Mukaddema Samsunda Çar-: 
şambada Hamzalı karyesinde 
iken elyevm ikametgahı meç-

hul Yusuf Ziya Efendiye: 
İstanbul ikinci icra memur

luğundan: Doktor Miltiyadi 
Ef. nin gayrı mübrez Lir kıt'a 
noter senedine müsteniden 
zimmetinizde matlubu olduğunu 
iddia eylediği 30CO liranın 
maa faiz ve masarifi icraiye 
vesaire haciz yolile tahsili 
zımnında memuriyetimize vu

kubulan müracaat ve talebi 
üzerine tesviyei deyni natik 

olmak üzere tarafınıza tebliği 
muktezi ödeme emri ikamet

gahınızan meçhuliyeti hasebile 
tebliğ kıhnamıyarak tebligatı 
mezkurenin ilanen icrası te
karrür elmİf olmakJa tarih ve 

neıri ilindan itibaren bir ay 
zarfında müddeabib hakkında 
icranın durmasını mutazammın 

tifahi veya tahriri bir itirazı 
kanuni serdetmediğiniz ve 
müddeti mezkureoin hitamını 

müteak:p 8 fiin zarfında ise 
müddeabih alacağı tesviye 
veya itfaya tekabül edecek 

emval irae eylemf'diğiniz tak
dirde gıyabınızda olarak mua
meiitı icraiyeye tevessül kılı-

nacağı malümunuz olmak ve 
ödeme emrinin tebliği maka

mına kaim bulunmak fizere 
keyfiyet ilin olunur. 

İstanbul ikinci icrA memurlu
tund ,ın: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve ikinci arbrma ile paraya çev
rilmeai mukarer sandalya saat 

yaı.ıhane sribi eşyA 24/11931 tari: 
hine " müsadif cumartesi gunu 
aaat 13 den itibaren sahlacağın

dan t.alip olanların ınuayyen gün 
ve saatte Galatada Asikorasyon 
Jenerali hanında 22,23 numaralı 
daireler önünde 930/3289 dosya 
numarasmı hamilen hazır bulun
ma 'nrı ilan olunur. 

saat: fstanbul 4 üncü icra daire6 

sinde '26/21931 tarih:nde saat 
13 ten 15 buçuğa kadar. 

l - işbu gayn menkulün ar
tırma şartnamesi 14/ 2 / 931 tari
hinden itibaren 930 - 394 nu
mara ite Is. 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıkbr. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malu
mat almak istiyenlcr, işbu şartJ: 
nameye ve 930 - 394 dosya numa• 
rasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarıdt.. yazılı kıymetin ytzdc 
7 teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicili ile sa
bit olmıyan İpotekli alacaklılarlat 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
fait ve masrafa dair olan iddia· 
lannı işbu ilin tarihinden itiba
ren yirmi ırün içinde evrak1 
müabitelerile birlikte memuriye
timize bildirmeleri icap eder ak•i 
halde haklan tapu ıicilile sabit 
olmıyanlar aabş bedelinin paylat· 
masında hariç blırlar 

4 - Gösterilen günde arttır
maya iştirak edenler artbrma ,art
namesini okumuş ve lüzumlu malü
mah almıt bunları tamamen kabul 
etmit ad ve itibar olunurlar. Üs
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli zamanında verilmeue ıayri 
menkul ikinci bir arttırma ile aa
tıhr ve bedel farkı ve mahrum 
kalman yüz.de bet faiz ve diter 
zararlar aynca hükme hacet kal
mak•ız.ın memuriyetimizce ahcıdan 
tahsil olunur, bet No. h fıkradaki 
şart tahakkuk etmek kaydile • 
üç defa ba~ırddıktan aonra ıayri 
menkul en çok artbranın üzerinde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse 
arttırma geri bırakıhr alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve ya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
satışın tarzına göre diğer şartlar. 
Artırma biriuci olup müterakim 
vergiler belediye resimleri vakıf 
icaresi müşteriye aittir. 
Yazılan bir bap hane yukarda 
gösterilen 26-2-931 tarilıinde fst. 
4 üncü icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen artbrma 
şartnamesi dairesinde sablacağı 
ilin olunur. 

YERLi MALLAR Deposu 
Bursalı Mustafa Fahri 

SIRF BURSA iPEKLiLERi 
Uzerine, envai zarif kumatlar 

Bursa fabrika fiatına 
ıatılma'dadır. 

Merkcı.i: Mahmutpaşa Kefeli 
Han alhnda No. 216. Şubesi: 
Beyoğlunda latiklal caddesinde 

Venedik sokağı kar~ısında N. 41 

Kolay tıraş olmak ve cildinizin 
güzelliğini muhafaza etmek 

isterseniz 

TİMSAH MARKA 

TIRAŞ BICAKLARINI 
' . 

(KROKODiL) 
kullanınız 

Deposu: Ç içekpazar 
adi Han No· 7-g 

fstrati-

DOKTOR 1 
Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ve ziil:revı 
hastalıklar mütehassısı. 

Cumadan maada her gfln 
saat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 
dr,.s Ankara caddesi No. 43 

1'ell'fon l.•a!lbu 3899 

Tashih 
20 K. sani 931 tar:hli nlls· 

bamızda intişar eden Is. Mah· 
kemei asliye dördüncü hukuk 
dairesine ait iliinm 930 - 1085 
dosya numarası sehven yazıl
mamıştır. Keyfiyet tashih 
olunur. 

DOKTOR 

Ömer 
Abdurahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
soğukluğu Mütehassısı 

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

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

:::. 

1 
1 

16 Maç k a-ı Maçkadan-Beyazıta 
Beyazıt Beyazıltan-Maçkaya 

18 Ta .ks i m-1 Ta~simden-Ea.tihe 
Fatih Fatihten-Taksime 

19 Kurtu lut-1 Kurtuluıtan - Beyazıta 
Beyazıt Beyazıttan ·Kurtuluta 

Beşiktaştan - Bebeğe 
Beşiktaştan • Eminöünne 
Bebekten - Eminönüne 

27 Bebek • Emln3nG Mm.nönünden - Bebeğe 
Bebekten - Karaköye 
Karaköyden - Bebeğe 
Bebekten • Be~iktaşa 

23 Oriok6y-Aknroy 1 Ortaköyden • Aksaraya 
Aksaraydan • Ortaköye 

34 Bcfiktq • Fatih 

32 Topkapı -
S.rkeci 

33 Y eclilrnle 
S,rked 

ı Bcşiktaştan ·Fatihe 
T atihten - Beşiktaşa 

Aksaraydan • Topkapıya 
Topkapıdan • Sirkec:ye 
Sirkeciden - Topkapıya 
Topkapıdan • Eeyazıta 
Beyazıttan - Topkapıya 
T opkapıdnn • Aksaraya 

Aksaraydan-Yedikuleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y cdiku!eye 

Yedikuleden-Beyazıta 
Beyazıttan-Yedikuleye 
Yedikulcden-Aksaraya 

,7 7,35 
6,8 6,40 

14 6,33 

15 7,30 
30 8,16 

6,11 6,40 
22 7,30 

6,0J 
6,26 ,,,, 

8,16 6,30 21~ 
6,45 " 22., 

.f5 22,25 24,, 
" 23,10 ''d 2. 

I0,16 6,05 20.I 
20 6,45 21.-

1, J 1 7,00 20!ı 
15 1,46 21, 

6,12 
..,,,. 

6,10 6,33 22.-
7,09 ' " 22.rJ 

20 24,()() .. , 
60 24,30 ~d 

6,08 
.,,,. 

6, t 1 6,33 22.• 
.. 7, 13 22.i 

20 24,00 ··' f O 24,JJ ··' 2.I 
A ksaraydan Edirnekapıya 60,4 -"' 

37 Ed'mekapı
dan - Sirkeciye 

Edirnekapıdan Sirkeciye 7, 14 6,JO 2z,'J 
S;r keciden - Edirnekapıya 24 7,03 12~ 
Edirnekapıdan • Beyazıta 60 24,00 J,, 
Beyazıttan • Edirnekapıya 24,30 l~j 
Edirnekapından • Aksaraya 'JJlf 

~~~~~~~~~-------~~---_/ 

TÜRKLER iÇiN 
KolaybkJ. 

LMANCA ÖGRENME USUL 
Müeüiiluiı 

HERMANN SANDER 
Alman liaau mGtehuaı. •• 

mualliıai 

Sene 1930 
1 Ciltte 3 Kıaım Fiab 250 K.. 

lstanbulda Hüsni'itabiat matbaasın..Jan 

KAPLANLI 

KÜRK mAÖAZASI 
Be.9oğlu istiklal caddesi 
Panaıga kilisesi bitişiğinde 

No. 22, Telefen: Boyoğlu 2918 

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

Bir tecrübe kafidir. 

•nVJnıı 

SON POST 
Yevmi, ~İyıul, riava.:lil ve cf.U' J -idare ı latanbuJ, N11r1101-n...ıl' 

Şocel eolnjı ~j • J/ -Te1 · '-,11: latanb.&J - 2>1 
Poa t: kutu111 : lıt.ııı :ul • 711 A/I 
1eJr.J: 1.tanbw SO.'I po>• 

ABONE FlA Ti ~ 
TÖRKIYE - E~ 

J ,,. 
14\JıJ .er. ı Sene 'J7J 
75ıJ ,. 6 Ay 14ıJ " 
400 • ' s sıJ " 
ıso l 

11 a.ıı) I . " ,,,., 


