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Saklayınız. 

FACİASI MÜHIMDiR 
Son ·Dakikada Bildirildiğine Göre Bukarest 
Vapurunun Da Battığı Muhakkak Görünüyor 

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

Karadeniz ~ahillerimizi Fırtına Altüst Etti 

Zarar Ve Ziyan Milyonlan Buluyor 
Zonguldakta Ağaçla:r Sökülüyor 
Birçok Vapurlar Karaya Oturdu •. 

Bu inadın 
Sebebi 
Nedir? 

Bugünün Meselelerinden j 

Zonguldak, 21 (Hususi) -
kar tipisi ve fırbna bütün ı 
•ehtetile hüknm .nrmektedir. 

T ~biat, sanki herıeyi mah- 1 
~lnııye a7.metmiş gibi akur • 
l)İr tiddct g&teriyor. I 

Şiddetli bir kasırga da ağaç
lan lclkleriııden sökecek ıuret
le tahribat yapmaktadır. 

Tehlikeli vaziyette olduğu· { 
1111 bildirdiğim Hacızade vapu- , 
ru batma,, bir kc~te duba
.. da parçalanlDJfbr. Mendireği 
.. an dalgalar, liman fenerini 
ilQ vinci, iki vagonu ve bir 
lokornotifi denize uçurmuştur. 
~an civarındaki demiryol
lb. _harap olmuştur. Bu hat 

erutde nakliyat yapalama· 
~a~tadır. Bundan başka be
edıyenin dere kenanna yap
tırdığı rıhbm duvan da yıkıl
llııştır. 

SahiMeki evlerden bir kısmı 
tehlikededir. Bunlardan bir 
Çoğu tahliye edilmiştir. Zarann 
IDİktannı tahmin etmek imkln
aııdır ve herhalde milyond:ın 
a,ağı delildir. 

Şu ande fırbna ayni tidd~ti 
muhafaza etmektedir. 

Gerek Gazi Hz. nin, gerek 
Halk fırka.. miifettişlel'İnin Ana· 
doludaki eeyahatieri esnasında 
teudüf ve müşahede ettikleri 
motterck bir dert vardır: ida
re makinemiz süratle iılemi
yor. Halkın ifleri çabuk g~ 
rillmüyor. 

Bunun nzerine gazetemiz, 
karilerin idare rrıakinesi içinde 
bir köşeye sıkışıp ilerlemiyen 
itleri h3kkında malümat iste
di. Böyle tikayeti olanlann 
bize müracaat etmesini, ve bu 
işi yürütmek için gazetemizin 
clelilcl edeceğini yazdık. 

.Dün bu şikayetçilerden biri 
geldi. Diyor ki: 

Bendeniz Bilecik muhasebei 
hususiye taş ocakları memuru 
ken {928) senesinde meml•ri-

Alının 
(Son dakikada gelen fır

tına haberleri ilcinci aag/ada) Karad~niz bolazı önünde alınmış, fırtınalı 6ir maAzaı-

Yangın Faciasının Son Safhası: İşte İlımal Var 
Alt!kadar Mehmet E/. 

(Emil) Ve (Yorgi) Biraderler, Mu
harririmize Faciayı Anlabyorlar 

yetim liğvedildi. Almakta ol
duğu~ açık maaşımla yedi 
nüfus aileyi idare edemedi
ğirnden Bozöyükte kereste 
fabrikasında amelelik etmiye 
mecbur oldum. Fakat kendime 
iş buldum diye açık maaşımı 

Yorgi / stelganos 
ita Agopyan hanı faciası tabki
in~ htnüz tahkikat hakimliğine 
tlınu a. etrn.iş değildir. Müddei· 
~d:ı Şefik Bey dün de Ga
'- Banka polis mevkiinde 
ı-.. ••h•"iDc:le t•hkikiae 

devam etmiştir. Tahkik evrakı 
bugün müddeiumumilikten bi
rinci mllstantikliğe verilecektir. 
T ahkikatm şimdiki safhası 
işte bir teseyyüp bulunduğunu 
gösterir mahiyettedir. Etfaiye
nin de noksanlan tesbit edil
mektedir. 

Y orgi lstelyanos ile bira-
deri Emil ve hizmetçileri Yani 
bakkanda Galata sulh hlkim
liği tarafından ( teseyyüp ) ve 
(ölüme sebebiyet) maddelerin· 
den dolaya evvelki gün tevkif 
müzekkeresi kesilmiştir. Bunlar 
üç günden beri tevkifanede 
bulunmaktadırlar. 

Dün Yani kapıalbna çıka
nlmışsa da evrak tekemmül 
etmediği için müstantiklikçe 
dinlenemiyerek akşam üzeri 
tekrar tevkifane1e gönderil
miştir. 

Zarara Ait Rakamlar 
Bir mubarririmiz dün, tev

kif uep uldedilirlerk• ı.t.1-

muhasebei hususiye kesti. Da
hi'iye vekaletine müracaat 
ettim. lO • 4 - 929 tarih ve 
1558 • 4 numara ile Dahiliye 
vekaleti mahalli idare işleri, 
maaşımın verilmesi için emir 
verdi. Fakat viliyet bu emri 
nazarı dikkate almadı ve ma· 
aşımı vermemekte ısrar etti. 

Başvekilete ve Şurayı dev
lete müracaat ettim, müsbet 
veya menfi bir cevap verilme
di. Son defa olarak Büyük 
Millet Meclisine müracaat 
ettim. Fakat bütün bu müra
caatlar ve cevaplan iki sene 
sürdü ve ben hali maaşımı 
alamıyorum. Bu işin intacına 
delalet eder misiniz?,. Emil lstelganos 

yanos biraderlerl~ görüş- Bu zat bize vesika . . ., 
müştür: gösterdi. Vilayetin bu taan· 

Yorgi Efendi 37, biraderi 1 nüdünün ya sebebini öğren-
35 yaşındadır. btanbulludurlar. mek vey.ı omine ıeçmek 

(Da-- 6 1DC1 uyfadal mnoıkl• dejil midir? 

Hapisane Ve T evkifa
n ede ki Veremliler 

Kurtanlarn.az Mı? 

Hapisane Hastanesintl~ Yatan Ve,emli Malıkümlar 
Meymenet Ham kahramanı ve yirmi d6rt sene mahkümv 

Nazmi, bundan bir hafta kadar evvel vereme tutulduğu içio 
alh ay müddetle serbes bırakıldı. Onunla bercber on seneye 
mahkum Adapazarlı Ahmet te dört ay için hapisaneden ç.ı· 
karılmıştır. 

Bunlardan başka bu sene (35) mahkum, birer seneyi geçme
mek üzere bapisane hastanesinden serbes bırakılmışbr. 

Bugün gerek hapisane ve gerek tevkifane hastanelerinde 
bir hayli . basta daha vardır. Bunlar, hapisanede 26 tevkifanede 
de 20 yi buluyorJar. 

(Duamı 6 mcı sayfada] 

Hazin Bir Mükaleme 

- Öyle acıktım ki .•• 
- Oruç mu tutuyorsun ? 
- Ha)'ll' 1 Ne oruc, ue de metelik tatuyorma' 

1 



2 ~yta 
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Halkın Sesi 

Muallimler, Gü
zellik Müsabakası 

Hususi bir teşebbüs eseri 
olan son güzellik müs bakası
m bir muallim kuandı. Fakat 

, bu münasebetle de ortay yeni 
bir mesele çıkb. Deniliyor ki : 
Bir muallimin güzellik mnsa
bakasına girme i doğru değil
dir. Bu mesele hakkında dün 
görüştüğümüz halkın fikri ise 
şunlardır: 

Fevzi B. (Yahya kAbyada 
Y akupağa sokağında 25 ) 

- Benim ilk evladım, çok 
zaman evvel, mektepteki ba
kımsızlık yüzünden öldü. Va
zifesine lakayt muallimlerden 
yüreğim yanıkbr. Onun için 
bir muallimin en :ziyade vazi
fesile uğrnşacakkcn kendisini 
güzel:ik işlerine kapbrmasında 
bir saçmalık bulurum. 

)#. 
Leon Ef. (Kasım paşada, Dn

bağhane meydanı 49) 
- Talebenin vaz'fosi oku

mak ve yarın için yetişmektir. 
Muallimin vazifesi ise talebe
lerile, vazifesile uğraşmnkbr. 
V aklini kulüplerde, barla da, 
eğlence yerlerinde geçiren 
herhangi bir talebe ile mual
limden bence hayır beklene
mez. Bir muallimin güzellik 
müsabakasın girmesi büyük 
bir hatadır. 

)#. 
Ali Bey ( K ımpaşada, iş

kembeci okağında 2 ) 
- Talebe talebeliği ile, 

muallim de muallimliği ile 
meşgul olmalıdır. .. 

İsmnil Hakkı Bey ( Kasım
PB.Şaı Hacıhusrcv mahallesin
de 49) 

- Bence bir hanımın mu
allim olması güzcllik müsaba
kasına girmesine mani olamaz. 
ikinci güzel talebe olduğun
dan talebenin girmesini doğru 
bulamam. 

Sıra İhtiyarlara Geldi 
Eyüpte oturan 85 yaşında 

ihtiyar bir kadm sinir buhra
nile kendini kuyuya atmış, 

kurtarılmıştır. 

1100 Lira Gitti! 
Balıkesirli Hacı ıade Ahmet 

Efendi dün Sirkecide 1100 
lirasını çaldırmıştır. Hırsız 
meçhuldür. , ___ _ 
Mezarlıklar Müdürü 

Ankaraya Gitti 
Bcledlyc mCUl"lıklar mlidilrii SWey-

aa B. cvcliıl rün Ankaraya gltmltfü• 
Slllcyman B. lstanbul mcsarlıklannın 
•niyeti ve Evkaftan tesllm aldıkllln 

&OnTa yapılan lş'er hakkında Dah"Uy,. 
•ckAlctlne malGmat verecek ve heyeti 
wclJlcde bulunan ( MC%Mhklar talimat-

amcsi) nln bir an evvel çıkan1m:ısı bu
uıunda tqcbb!Ulerde bulunacaktır. 

D 
Mekteplere 
Kitap 
Yardımı 

Muallim Mekteplerinde 
Birer Talebe Kütüpa
nesi Tesis Olunacaktır! 

Maarif vekaleti bilümum 
kız ve erkek muallim mektep
lerine ikişer yüz liralık tahsi
sat vermiş, bu tahsisat ile ye
ni harflerle basılmış kitaplar 
alınmasını emretmiştir. Bu ki
taplarla bu mekteplerde birer 
talebe kütüpanesi tesis edile
cektir. 

Kız Mekteplerini iki 
Müfettiş Tetkike Me-

mur Edildiler 
Son zamanlarda İstanbul 

kız muallim mektebinde iki 
intihar vak' ası olması Maarif 
vekalet nin nazan dikkatini 
celbetmi tir. Vekalet müfettişi 
umumilerinden Zeki ve Ali 
Canip Beyler kız talebenin 
ahvali nıhiyelerini tetkike me
mur edilmiştir. 

Leyli Talebe Ve 
Gece Gezmeleri 

Şehrimiz mekteplerindeki ba
zı leyli talebenin gece geç 
vakit sokaklarda gezmesi ve 
bunlann kahvelere ve bilirdo 
salonlarına devamlan nazan 
dikkati celbetmiştir. Mektep 
idareleri meseleyi Maarif Ve
kfiletine bildirmişlerdir. Veka
letten yeni sıkı bir emir bek
lenmektedir. 

Zabıta Vak'a an 
Hırsızlık, Yangın Ve 
Bir T egayyüp Meselesi 

T opaneli Halil ve kansı 
Fatma H. evvelki gün Aksa
rayda oturan belediye muavini 
Adil Beyle komşusu Zehra 
Hanımın palto, kaput, çamaşır 

vesairesini çalmışlar ve satar
ken yakalanmışlardır. 

~ 
Beşiktaşta Akaretlerde otu-

ran İktısat vekaleti müşavir
lerinden Saim İsmet Beyin 
evinde yangın çıkmış, söndü
rülmüştür. 

)1. 

Bir müddet evvel Şilede 
Hüseyin kaptan isminde biri 
ortadan kaybolmuştur. Vak'a 
üzerine de:irecek derecede 
müteessir olan ailesi zabıtaya 

müracaat etmiştir. 

SON POSl"A 

L A 
Güzellik Kıraliçeliği Meselesi ... 

• 
Maarif idaresi vv lce 
Tebligat Yapmış ı? 

Giizellik kıraliçeliğine seçilen mu ilim Naşide Saffet 
Hanımın vaziyeti Maarifçe §U noktadan nazan dikkate lın
maktadır: 

Maarif Vekaleti bund n 6-7 ay evvel mekteplere bir tamim 
göndererek mualli bammlann ade gİyİDClelerini ve boyan
mamalanm, aksi takdirde cezalandırıl caklannı bildirmişti. 
Naşide Hanımın güzellik mllsabakasına i§tiraki bu ihtardan 
dolayı bu tamim esasına ve mesleki haysiyete, ciddiyete uygun 
görülmemektedir. 

Maarif vekaleti bu fikirde olduğu için Naşide Hanıma, 
ya muallimliği, yahut kıraliçeliği tercih etmesi teklif edilmiştir. 
Naşide H. bu ziyet kıırşısmda iki şıktan birini seçecektir. 

Şayet Maarif vekaleti me eleye lakayt kalsa bile Naşide 
Hanım Paristeki pzellik müsabakas a iştir k için vazifesinden 
ayrıldığı takdird muallimler kanunu mucibince bilamazeret 
10 günlük ademi dev mından dolayı istifa vermiş addedilmek 
icap etmektedir. 

Kendisine Pnrise gitmek için mezuniyet verilmesi ise 
Maarifçe kat'iyen varit görülmemektedir. 

···--------~~~ SON DAKİKA----

a r ldu 
Zonguldak, 22 (H.M.) - Altmış saat bilA fasıla devam eden 

fırtına henüz süküııet buldu ve zarann tesbitine başlandı, 
fakat telgraf hatları birçok yerlerde bozuk olduğu için henüz 
kafi bir fikir edinilemedi. 

Alınan son haberlere nazaran Millet vapuru Sinoptndır. 
"lııtepe" ile "Rize,, ve "İnkişaf,, vapurlan ise Amaar ela 

karaya oturmuşlardır. Nfı:ıım, Vefa purlan ise havanın 
sük\ııı bulmasından istifade ederek buraya gelmişlerdir. Fakat 
bu emniyet verici haberlere mukabil maalesef büyük bir va
purun daha batbğı şayidir. 

F"ılhakika Bukarcst vapuru ortad yoktur, batmış o1maaına 
muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

Karadenizde enelerdenbcri görüJmemiş olan bu büynk 
deniz afetinin resimlerini ve mütemmim malümab ilk vasıta 
ile göndereceğim. Alımet 

Karaya Oturan Vapurlar 
Diğer taraftan yaptığımız İnkişaf, lntepe vapurlan karayı 

tabkikntn göre son rtma n bulmuşlnr, yani hafif surette 
ziyade bizim sahillerden Sinop, karaya oturmuşlardır. 
Zonguldak, Ereyli rasındaki Bozcaada vapuru da karaya 
kısma tesir yapmıştır. oturmuştur. Lebülhamt insanca 

Kar deniz.de bulunan vapur- ıayiat yoktur. 

Iard n Samsun vapuru Glresu- Bozulan Telgraf Hatlan 
na, Mili.et ve B~cnt apur- Birçok yerlerde telgraf hat
lan Sınob , Rize vapuru lan da bozulmuş olduğu için 
Ereyliye, Sebat ~onguldağa, ~an merkezlerle, Ankara yolu 
Aydın, lntcpe, İnkişaf, Bozca- ile muhabere yapılabilmektedir. 
ada vapurları Am ıra limanına Amerika ile bir iki saat 
iltica etmişlerdir. Denizin fırtı- zarfında telsizle muhabere edip 
nalı olmasından dolayı Kavak cevap alabilen vapur acenteleri 
ve Büyükderede de birtakım Karadenizdeki ban vapurlan 

l h ük(ı bul hakkında malümat alamamış-
vapur ar avanın s n ma- lard 
sını beki ektedirler. Yeşilır- p~~nses Marya Ve 
mak vapurunun lir ttabab B . Ş . 
kamilen kurtanlmıştır. ı r a y ı a 

Vandezze kumpanyasına ait Evvelki gün Köstencedcn 
Hendi vapuru da Zonguldakta ekspres postası olara lima
karaya oturmuştur. Ayni a- nımıza v r ası lazım gelen 
hilde, Foskolomang müesse- Romen ııeyrisefain idaresinin 
sesine mensup Baron Dökatlen {Prenses Marya) vapuru hnk
vapuru kamilen p rçalnnmışbr. kında dün l.danbulda bir şayia 

Amasrada bulunan Rize , çı ıştır. Bu şayiaya göre 

ER 
Urla 
Yolunda 
Facia 

Bir Otomobil B taklığa 
Saplandı; Bir Ölü, 

Sekiz Yaralı Var 
İzmir, 21 (H. M.) - Akıa

ma doğru saat beşte Uda yo
lunda feci bir otomobil kazası 
oldu. 

T emk Ef. nin idııresi altın
da bulunan 9 numaralı otomo
bil sefer esnasında bir aralık 
fren yapmak mecburiyetini 
hissetti. Fakat fren yapılınca 
bittabi tekerlekler dönmez 
oldu ve yol çamurlu olduğu 
için kı:zak yapt:, otomobil, içi 
ıu ile dolu bulunan bir hen
değe yuv rlnndı. içinde 8 kişi 
vardı. 

Bunlardan biri Çallı lsmail 
isminde bir ask rimi:z.di. 
Beyni parçalanarak öldü, di
ğer yedi yolcu ğır surette 
yaralandı ve sıhhiye otomobili 
ile Memleket hastanesine geti
rildiler. 

Adnan 

Günün Tarihı 

lVatanHainl rini 
! Yeni T eşebbiiS 

Aak: ratlaa bildirildi2'lne ~ 
Suriye hükumeti Yunaniıt•11 

çıkanlan Yüzelliliklcri kab~" 
me İJ, fakat Şarki Erden bı>· 
mcti bu herifler hüs Ü k• 
ı-östermiştir. Şarkı Erden bÜ~ 
mctinia bu ka:rann Rı:z:a Te""ı> 
amil oJmut olru 111 rauhteJJlel 
Diter tarafbln Fra sı% jeııt 
(Deaperey) ia Suriya.1 geçer 
Çcrlı:e. Etemle aizli ltir ~ 
yapbtı söyle m kt dir. 

ld re Amirlerinin S• 
. lahiyetleri Genişlivo 

fdar amiileri in s 1 ~ hiyctld 
gcniıletmek içi• yapılan f' 
Halk fırkası a tevdi dUıııi 
Bu projeye ıire badema f',ı 
emirleri albnda biz et eden 
murlan komisyo karan al •' 
taltif ve t cziyc debil cekJerİ 
bi bu me urlar arası da ecl 
te yapabilecekler, ayni P 1 

inhisar idareleri üzerinde de .~ 
rakabe hakkına alik tacaV 
dır. Bundan başka devlet ::OIJ 
açılm sı Millet Meclisinin muf 
katioe bağlı ol&ı1 d valan h 
liler resen tahrik cdabilccckJerl 

Amerikaya Zabit 
Göndereceğiz 

Amerika hükumetinin dJ1' 
YBp!ll', Karadenizde hüküm Ozerine staj rörmek için ~.~ 
üren fırtınanın tesirile bat- rikaya iki zab timiz.in sıöodetı" 
mış Ye hiçbir yolcusu kur- al tekanibo tmiftir. 

tulmamıştır. Birçok kimse- Hava Şehitleri t 
leri heyecana düşiiren bu Her ıcne olduğu gibi 
haber sılsızdır. (Prenses Mar- ıene de 21 kAııunnsanide b' 
ya) Yapuru Knradenizia çok ıehitlerimizin habralan tV 
dalgalı olmasından dolayı aef e- edilecektir • 
rini tehir etmiş, Köstenceden Hoca Kaçh 
hareket etmemiştir. Vapurun f I 
ne gün geleceği de henüz belli nnir, 21 (H. M) - Aıf. 
değildir. kan Kollejinde Türklnğü j 

Yolda Kalan Bir Vapur kir etme~ küstahlığın_d~ b 
Ayni limanda bulunup Ame- nan muallım firar et ıştı~ ;. 

rika postasını yapan " Loran Anadoluda Kar Yağlr. 
Repul n kumpanyasına ait 10 Anadolunuıı muhtelif ycrlcrlnd~~ 

• • dDıı de devam etmlf, Doluda k-""• 
bm tonluk bır vapur dün geç ellJ ıanttml bulmqtur. lııebol0 

/ 
vakte kadar hareket etmemiş- Kastamonu •o Ankllra araaın-:1• "' 

tir. Yine Karadenize Amerik .. ~. kWlmtş, Adapazarı post#fl I 
a Duze Ue Hendek anamda lô' 

postasını yapan " Ekstavya " muştur. 

vapuru Karadeniz üzerinde Faku·· Itede Islah 
bulunmaktadır. Dün geç vakite 
kadar gelmemişti. 

lımir civannda da fırtınalar 
vukua gelmiş, limanda bulunan 
birçok motörler ve dubalar 
demir taramış ve karaya 
oturarak hasara uğramışlardır. 

Seyrisefain nezdindeki tah
kikatımıza nazaran hiçbir yerde 
bu müesseseye ait gemilerde 
kaza vukua gelmemiş olduğu 
anlaşılmaktadır. 

lzmirde Bir Aile Ezildi 
lzmir - Burada bir ko-

vukta barınan bir ailenin üze
rine taşlar yığılmış, çocukJan 
ezilmiş, ana, baba ağır yaralı 
olnrak hastaneye kaJdınlmış
lardır. 

Birçok Müderrislef 
Buna Taraftar 

Tıp fakültesi müderrislJ' 
den Kemal Cenap, Akil ~ 
tar, Server Kamil, Neşet. 
mer Beyler Tıp fakülteS 
esaslı bir ıslahat yapıloJ 
fikrindedirler. Darülfünun ~ 
derrislerinden berisi: "TıJ' 
kültesindeki riyaset ib.t 
Darülfünunun ıslahını jstı1 
lerle istemiyenlerin m~'j 
lesidir. Darülfünun ded~. 
lan kökünden kesilr.ıel& ~ 
Darülfümında esaılı ısl. 

·~tı· yapılmnsı liizı dır" dellll4 .L 

s==============================================================================================~·~ 

on Posta'nın Res ·mli Hikayesi: Ola Hasan B. 
, 

Ve Güzellik Kıraliçesı 

yor rr•t~ı n, mmun? 
Şu tahb a6rO- : 2 : Kıraliçe - Şu kürlilyll de görliyor 1 3: Kıraliçe - ikisini de terketmiye ıçım 

elim. Hasan B. - Onu ela rar&yonım, güzelim. varmıyor. Nasıl ebem Hasan Bey ? 

'il'" 4: Hasan B. - Hakkıa nr. Fakat mccb11
' 11~ 

aan, büyüklerin nrditi tahtta bir aene otut:Ol "'" 
sa, lcüçükJerin kati.inde lleı.!ltet yer tutmayı te 



Hergün 
Hayatımızdan 
Emin Olduğumuzu 

1 iddia Edebilir Miyiz? 
\..:. M. ZEKERIY A 

Geçen gün Ga1atada yedi 
kişinin ölümil ve alb kişinin 
Yaralanmasile neticelenen bir 
facia oldu. 

iki üç gün kalpleri titreten 
bu faciamn hem başlı iki 
ıebehi var: Birincisi beş kati· 
bir binamn alt katında kabıli 
iştial gazlı mevat kullanan bir 
~il!m müessesesinin çalışması; 
ıkıncisi1 etfaiyenin kurtarma 
Yasıtalannın noksanıdır. 

Medeni memleketlerde ka
bili iştial maddeler kullanan 
ınüesseseler ya şehir haricinde 
!eya binalann en üst kahnda 
1f Yapabilirler. Beş on kişinin 
~ra kazanması için birçok 
nısenin hayab tehlikeye ko

haınaz. 

Etfaiyenin kurtarma vesa
itinden mahrum olmasına ise 
hiçbir medeni memlekette ta-
hanınıül edilemez. 

lf. 
lsta.u .. .ılda elektrik tesisatı 

~ardır. Fakat ikide birde 
elektrikler sönüverir ve hazan 
laatlerce koca şehir karanlıkta 
~alır. Elektrikle işliyen biitün 
1ahrikaıar durur. Bu yarım 
~atlik tatil şehre yüz binlerce 
bra zarar vermiştir. Fakat 
unun mes'uln yoktur. 

Yahut tam mühim bir ame
liyat esnasında elektrikler sö
nüvermiştir. Bu ani tevakkuf, 
~aataııın bayabna malolur. 

•kat bundan dolayı kimseyi 
lllea'ul edemezsiniz. 

• Su, medeni insanm en bO-
)'Glc ihtiyacıdır. Fakat T erkoa 
kunıpanyasa baı:an geceleri 
&uyu kesiverir. ihtimal ki sizin 
aık aık banyoya muhtaç bir 
baatanız vardır. Yahut doktor 
ani hır banyoya ihtiyaç gts
te111ı· • i • 'ttir. Su bulamadığınız 
çın hastanızı kaybetmiye 

ınd ahkümsunuz. Fakat bundan 
olayı mes'ul edecek kimse 

bulanı azsınız. 
Bu yilzden lstanbulun yansı 

harabeye dönmllştür. Fakat 
tinıdiye kadar bunun hesabını 
kimse vermemiştir. 

• Sot, çocuğun ve hastanın 
en tabii, en zaruri ihtiyacıdır. 
Fakat bizde sütler pistir ve 
mikropludur. Bu yüzden her 
aene kaybettiğimiz çocuklann 
•e hastaların miktan binleri 
bulur. 

Fakat bundan dolayı kim
seyi mes'ul etmek mümktin 
0lmamışbr. 

lf. 
O halde biz medeni bir 

tehirde medeni bir hayat ya
tadığımızı iddia edebilir miyiz? 

Bu şerait dahilinde hayab
lllızdaD emin olabilir miyiz? 
t ~ize en tabii ihtiyaçlanmızı 
1~bliıı etmiyen ve hayabmıza 
"llrp bile likayt kalan bir 
)erde belediye vardır diye-
l»ilir nıiyiz ? ' 

bu Haftanın Lik Maçlan 
lstanbul Futbol Heyetinden: 
23-1-931 tarihine miiaadif 

C\ı11»a aitı .. ü · dil cek lik illa 1 •- ıcra e e 
. çan: 

UŞNct KÜME, KADIKÖY 
hak opkapı - Boğaziçi saat 11 

em Rüştü B. 

1 Kasım aşa - Tötünya saat 
2·45 hakem Rüştü 8. 
BIRtNct KÜME, TAKSIM 
B STADYOMUNDA 

la k eşiktaş - Anadolu saat 11 
a eın Nı}azi B. 

._ Galatasaray - Süleymaniye 
~ 12,45 hakem Refik B. 

ı._. · efa- Beykoz aaat 14 45 ..... e°' Arif B. ' 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi ~ !!in _/j._e Dünya *] 

1 - Maya tına zikre, ibadete veren I 2. - Bugünkü cemiyet çahşmıyanlara, 3 - Din ile dünyayı kanşbrmayınız. 
adam, çahşmıyao1 cemiyete kendisinden ı istihsale yaramıyanlara hayat hakkı ver-
h rşev vermiyen adamdır. 1 miyor. 

Sizin itikadınıza kimse kanşmaz, fakat ce
miyete zarar vermemek şartile. 

•• •@ • 
GUNUN TELGRAF HABERLERI 

Kazanç Vergisi Menemen Divanı Harbi 1 
Kanunda Mühim Ta

dilat Yapılmaktadır 

Ankara, 20 ( Hususi ) -
Vergi tadilatım tetkik eden 
Maliye müfettişleri heyeti, baş-
müfettiş Nizım Beyin riyaseti 
tltmda toplanarak kazanç ver
tisi projesini gözden ceçirmiş
terdir. Bu münasebetle yapı-
Jan ve yapılacak tadilib şöyle 
ııülisa edebilirim: 

Smai müesseselerle ihracat 
eşyasından alınan vergi ve 
dahili muamele vergisi tama
men kaldırılacaktır. 

Mükerrer sigorta ile bayat 
sigortalan da diğer memle
ketlerde olduğu gibi vergiden 
istisna edilmektedir. 

Fakat sigorta şirketlerile 
bankalar ve ithalAt işi yapan 
mOeueselerde muamele vergi-_ 
ai aynen · ·lka edilmektedir. 

Musakk lfat vergisi kanunu 
münasibetlie vukua gelen bazı 
yolsusluklar da göz önünde 
tutularak mükellef lehine tadi
lat yapılmaktadır. Arazi ver
gisine gelince: tetkik edilen 
son tekle g6re vergi miktan, 
işletilmiyen arazide azalbl-
maktadır. 

İrataız analar ise •asriden 
istisna edilmektedirler. 

Kazanç vergisinin yeni şek
line göre beyannameye tabi 
olacak mOesseseler, firketler)e 
bOyOk mftesseselerdir. 

Serbes meslekler, vergi 
noktasından derecelere ayrıl
makta, avukatlar, ressamlar ve 
küçük seyyar esnaftan alınan 
vergiler, bu smıflann lehine 
olarak tadil olunmaktadır. 

Veraset vergisi projesi kon
greye dün verilmiştir. Kazanç 
kanunu biter bitmez aıra Ve
raset ve Sayım kanunlanna 
gelecektir. ---Gayri Mübadillerin 

Bonoları 
Ankara, 20 ( Hususi ) -

Emlik milzayedelerine iştirak 
etmek şartile gayri mftbadillere 
verilecek bonolann tab 'ma , 
başlanmıştır. ---Ecnebi Mektepleri 

Muallimlerini Davet 
Ecnebi ve gayri miialim 

mektepleri Türk muallimleri 
cemiyeti riyasetinden: Cemi
yetimizin senelik kongresi 
ikinci kanunun yirmi beşinci 
pazar günil saat on dörtte 
Sultanabmett~ MuaUimler bir
liği merkezinde toplanacaktlJ'. 

Balık Konserveciliği 
Snriyede son zamanlarda 

fazla tuzlu balık ve balık kon
serveleri ıarfedilmiye başlan• ~ 
mıştır. Tiirkiyeden Süriyeye 
uzlu balık ve balık konser

veleri ithali için Behıt konso
osu muzdan Suriyede balık is

tihsalib ve fiatlan hakkınCla 
malGmat istenmiştir. 

• 
Müddeiumumisi Iddi -

Hazırladı • • 
anamesını 

Menemen. 22 (H.M.)- Divana Harp dün muhakeme celsesi 
akdetmedi, fakat istintak hakimi ifadesi alınan maznunlardan 
a1bsını celbederek müphem kalan bazı noktalar hakkında ken-
dilerinden malümat istedi, bundan ıonra da akşam geç vakte 
kadar dosyalar iizerinde meşgul o1du. 

Müddeiumumi Hidayet Beyin, iddianamesini bu aqama 
kadar ikmal etmesi muhtemeldir. Bu takdirde cumartesi günü 
iddianame okunacak, maznunlann müdafaalan dinlenecek ve 
pazartesi gllntı de karar verilecektir. 

Muhakemenin bu kısmına dabıl olanlann adedi 120 kişidir. 
Bunlar hakkmda karar ver"ldikten sonra mütebaki maznunlann 
muhakemelerine geçilecektir. 

Buraya gelen haberlere nazaran Anadolunun bazı yerlerinde 
yeni tevkifat yapı1dığıve mevkuAar yol;\ ~ıkarıldığı için ikinci 
kısım maznun1ann adedi de mühim bir yekuna baliğ olacaktır. 

Son günlerde tavkif edilenler arasında Kütahyalı 9 boca da 
vardır. Bunlann evlerinde yeşil sarıklar ile cüppeler bulunmuştur. 
"Yeni Asır,, ın Yazısı Hakkında Tahkikat Yapıldı 

lzmir, 22 (H. M.) - Menemende irtica hadisesi çıktığı gün 
"Yeni Asır., gazetesi bu hadis5 hakkwd2 bir muharririnin 
meşhudabna atfen vak'a hakkında malumat vermişti. 

(Kastamonu) de çıkan (Tok Söz ) gazetesi ( Yeni Asır ) ın 
bu malumatını adapte ederek kendi sütunlarına geçirmit ve 
( Tok saz ) de çıkan bu yazı da matbuat m6dOrlüğün&n 
nazara dikkatini celbe'm0ştir. 

Matbuat mUdllriyeti bu fıkrayı lcaerek divanı harp mDddei 
umumiJiğine göndermiş, mnddei umumilik te Yeni Asır gaze
tesinden yazmm mahiyetini sormuı ve muharriri hakkında 
mal4mat istemiştir. 

Gazete idarehanesi hadiseden iki saat sonra Menemene bir 
muharrir g6nderdiğini, bu muharririn adı Sait olduğunu ve 
yazılan bendin hadisenin fecaatini çıplakhğile tasvirden ibaret 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Bir Hoca Daha Tutuldu 
lzmir, 21 (H. M) - Buglin İkiçeşmeJikte Kalafat camii 

im~mı. ~acı Hasan Efendi tev!<if ~dilmiş ve. (Menemene) gön
denlmışhr. Hacı Hasan Efendi evınde mürıtlerini toplayarak 
Nakşibendi tarikati hakkında ders veriyormuş. 

• • • 
ister inan, isler 

• 
inanma/ 

f stanbulda biri kızlara. 
diğeri erkeklere mahsus 
iki Genç Hristiyanlar ce
miyeti vardır. İsmi Hria
tiyan cemiyetidir ama. 
bu cemiyetin ekser azaa1 
Tiirk gençleridir. 

Bu Tilrk gençleri HJis.. 
tiyanlığı neşir için gelen 
bir Hristiyan müesseseaiııe 
niçin gidiyorlar? Bunu 
oraya devam eden genç
lerden biri Jöyle . izah 
ediyor: 

" Bizi kahve kaşele-
rinden kurtanyor. Mek· 
tepten erken çıkıyoruz. 
Bizim mektepte dersler 
öğleden evvel biter. On· 
dan sonra ne yapalım ? 
Orada çeşit çeşit spor 

var. Gnzel bir kliti1-
pane emrımıze amade. 
Tiyatro amatörlüğüne ça
lışmak iatiyen gençlere 
kolaylık gasteriliyor. Cu-
martesi günll de birer 
çay veriliyor. Banyoları 

var, yıkanıyoruz. Sıcak, 

rahat bir yer. Onun için 
blitlln gençlik buraya gi
diyoruz. ,, 

Diğer taraftan Ankara 
Ttirkocağı Fransız artist
lerini oynatmak için bu 
sene dört b~ bin lira 
fedakArlık yapıyor. 

Artık bu terait dahi
linde Türkocağmın genç
lere faydalı bir Ocak 
vazifesini gördüğüne: 

ister inan, isler inanma/ 

Eczacı Buhranı 

usyada Eczacılar Terki 
Meslek Ediyorlar. 

Riga, ( Hususi ) - Son za
manlarda Leningrat ve Mosko
ada eczane adedi aza1makta
ır. Evvelce bu iki şehirde 

lulunan ( 300 ) eczane adedi 
ugün yarıya inmiştir. Sebe
i de eczacılar mühim kimya
anelerde ve tehlikeli işlerde 
alışbklan halde aldıklan üc-

retin hiç hükmünde olmasıdır. 
Eczacılar timdi ıerbes ve 
tehlikesiz mesaiyi tercih et
mektedirler. 

Dünyadan 
Bihaberler 

Bir Amerika Kabilesi 
Umumi Harpten Bile 
Habersizdir 

Nevyork - Bir insanın her
hangi birşeyi bilmomeai ayıp
lanmaz. Fakat btıyiik harpten 
haberi oJmıyan bir adamın 
bulunmasına insan şaşar: 

Geçenlerde Amerika polisi 
luizyana vilayetinde bir or
man içinde yaşıyan bir zenci 
kabilesi bulmuştur. 

Burada •• 88,. yaşında bir 
zencinin viski bazırlamkla meş 
gul olduğu gCSriilmüştür. So
rulduğu zaman (50) seneden 
beri mo.kiratçalak yapbğlm 
ve men'i miiakirat kanunun
dan haberi olmadığını söyle
miştir. Bu adam harl:i umumi
den de haberdar değildir. Po
lis kabileye, 1914 te umumi 
harp yapıldığını, Amerikada 
viski yapmak ve içmenin men
edildiğini güçlükle anlatmıştır. 

T erkos Şirketi 

Mukavele Feshedilirse 
işler Nasıl Görülecek? 

Terkos ıirketinin mukavele
sinin feshedileceği hakkındaki 
haberler belediyemiz tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Terkos mukavelesi feshedi
lirse lstanbulun su işlerinin 
ne suretle idare edileceğini 
soran bir muharririmize bele
diye fen heyeti müdürii Ziya 
B. şunu söylemiştir: 

-"Mukavele feshedilirse su 
işlerini biz yalmz başımıza ida
re edeceğiz. Evvelce gazete
lerde yazıldığı gibi Terkoa kum
panyasının işe ferik olarak 
pmeaine ihtiyaç yoklar.,, 

Sözün Kısası -
Münderecatımızın çok
luıundan dercedileme
miştir. 

Afyon 
---

Tahkikatın ilk Kısm 
ikmal Edildi 

Türkiyenin afyon ihraca 
hakkında Avrupa hüki:metleri 
ne yalan ihbarlar yapln şeb 
ke hakkındaki tahkikat ikm 
edilmiştir. Dosye vilayete v 
ri1miştir. Elde edilen evra 
arasında Salamon Esl..cnazi 
Ef. nin Parise çektiği bir tel
grafın sureti de vard r. Hfüciı• 
met meseleye çok ehemmiyet 
vermektedir. 

Bir gazete Türkiyede bir 
Fransız afyon fabr·kası ın ka
patıldığım yazn ;sa da Tür· 
ki yede Fransız ara ait Afyon 
abrikası yo LUr, ve hiçbir af

yon fabrikası kapatılmamıştır. 
Üç fabrikadan biri japonlara 
aittir. Diğer ikisi ise biri Lim
ted, öbürü Anonim olmak 
üzere şirket baJinde idare e
dilmektedir. Bu şirketlerdtı 
bir miktar Fransız ıermayesi 
de vardır. 

Bir Mektup Ve 
Bir Cevap 

Diğer taraftan bu miinase
betle ismi geçen (Jak Halboj 
Efendiden de ıu mektubu al
dık: 

"Afyon işlerile sureti kat'iye
de alakadar olmadığım gibi 
ticaret ve ihracat muamelA~ 
le de biç meşgul deiilim. Polis 
miidliriyetine çajnldığım ve 
ifademe müracaat edildiği de 
kat'iyen hilafı hakikattir." 

Bizim bu meseleler hakkın
da tekrar yaptığıma tahkika
ta göre alakadarlar Jak Halbo 
Ef. hakkında da gerek Anka
raya ve gerekse polise mllra· 
caat etmifler ve Jak Halbo Ef. 
bakkmda birçok şeyler siy· 
}emişlerdir. 

~~-
Bu Sene Tevzi Edile· 

cek Çiftlikler 
Ankara, 20 (Hususi) - Bu 

sene içinde Yozgat, Manisa 
Denizli ve Çankın civanndald 
çiftlikler arazısız köylüye 
taksim edilecektir. 

lzmir Polis Müdürü 
lzmir, 21 ( H. M. ) - PoU. 

mlldtbil Ômer 8. Emniyeti 
umumiye başmüfettişliğine tayin 
edilmiştir. 

Hergün 
Bir Sual --

Ölü he Koyun Ko
yuna Yatar Mısın1z? 

Bunu kemale meftun 
olan Eşref Şefiğe sorduk: 

- Bir ölO ile bir gece 
sabaha kadar koyun ko
yuna yatabilir misiniz? 

Sualimiz dostumuzu te
llşa d&şllrdü : 

- Ôlllye bakamam bile, 
çevabını verdi. 

Biz dedik ki : 
- Eksik sorduk. Bir 

milyon liraya mukabil, bir 
ölü ile koyun koyuna ya· 
tabilir misiniz? 

Eşref Şefik yerinden 
11çradı: 

- Kokuncıya kadar 1.. t 
diy.e batırdı. J 



ÇOCUK 

SAYFASI 

Başka Memleketlerin 1 Re.simli Hikane 
..._..;Ç_ocu_k __ Mıllm!'as_a_lla_r_ı ..... ~- ~ *Sivri Burnun Beşiği 1 

Görülmemiş At 
Nasraddin Hoca Hikiye
ıine Benziyen Bir Hikaye 

Bir zamanlar Nurettin hoca 
gibi başka bir tuhaf adam 
•U'llllf. Bir tin seyahate çık
llllf. Yolda bir tehre miaafir 
obnut. En iyi otel gitmif. 
Fakat birkaç ıtın içinde pa
rumı bitirmif. Ne yap11n? 
Hemen bir adam bulur, der ld 

·Sen bG ıece otelin alurmda 
tiptro oynatacaimı bağırarak 
IObldarda clolq " • 

Akpm olunca halk alurm 
kapamm lntlne birikir, OJUDUD 

ba ... mama• belderls. Nihayet 
irap açılar, içsi perler. Bir 
de bakarlar ki aham içinde 
bir at, 1c.,ıupnc1an halkaya 
............. •tk• tiyatro, mi
yabo biqey yok. Herkes kazar 
ama... Bir defa paraJI vermit bDaa........ Adam da fakirlik
tea lmrtulur. 

bö Yalancı 
Bir klyde İki adam VanDlf. 

Bemlwr yalanabldarile meşbur
•Uf. Bir glin bunlar seyahate 
çakarlar. Yolda bir kiye mi
ufir olurlar. Fakat derler ki 
... ._~ • b" 0 tmi0 -•!- So namız ır eve ga YCWD· n-
n yalancı olduğumuzu çabuk 
aıilarlar.,, Onun için k6ye gi
rince aynhrlar, ikisi de başka 
bqka evlere misafir olurlar. 
Y alancmm birine yumurta pi-

firmİfler. Yalancı yumurtala
n ılrlııce Pftnr, "bunlar ne
dir?,. der, "yumurta,, derler. 

•ffiç bayle yumurta olur mu? 
Biz k6y6mde yumdrta pifir
diiimiz zaman bir tane pitiri
riz. Fakat o okadar bllylkttlr 
ki o yumurta ile ben, karam. 
iç çocuğum, mm, babam he
pimiz cloyam.,, 

KlylOler pnnlar. 
Bunu duyanlardan biri8i 

lteki yalancınm miufir olclup 
ne ıider. Konuwurken ba 
blylk ,...arta,.da alabr. 
Bu yalancı da der ki: 

- Yumurtalanm 16rmedim 
ama. Oalarm kaylm bizim 
k6yden bet -t uzaktır. Fa
kat onlann k6yihıde horoalar 
ltt8il uman bizim klyden 
"'*'alar. Hatta bea abahlan 
aa1arm kay1n1n hOl'Ollarmm 
.... uyumm. 

Evet, Hayır 
Oymyanlarclaa biri clapn ça

kar. içenle kalanlar ya ..... 
keain bildiji bir kimseyi veya
hut odadan bir ttff&JI gaste
rirler. Semra chpn çıkanı çajı
rwlar. Bu çocuk herkeae mal 
10rarak Aklanan feyİD ne ol
clujunu veyahut kimin uklan
chjım bulur. Fakat ...Ueri ay
le olacak ki cevaplan ,a evet 
veyahut haJJr olacaktır. Me
leli erkek mi, kadm mı?" 
diye 90rar. Eier yirmi aualde 
biline OJUDU k•un•r, bile
mezse dışan baıkuı ÇJkar. 

Oluç. Ali Reis 
Te/riluanu ..,.,, 1 inci 

..... m11111,,. 

1 - Bu yatak tada bir tlrltl rahat 1 2 - Ş&yle bit tecrlbe edeyim baka· ı 3 - Hay cal man hanına, 16rdtbı mil 
edemiyorum. ım J ralaab ? 

Yeni Bilmecemiz 
Dokuz Harfle Alb 

Kelime Yazınız 

(25) LiRALIK HEDiYE 
Size dokuz tane harf veri

JOl'UZ. Bu dokuz lwfle altı 
tane manalı kelime yapaeak-

111111, ve bunlan p teldin IP
ae JU&cabaıuz. 

·Harfler fUDlardır: 
B. K. A. 
E. N. O. 
L t. z. 

Kelimelerin Oç tanesi qa

tıdan yukan, iç tanesi de 

aoldan ağa olacakbr. 

Küçük Ressam 
Bu Resmi Boyayınız 

Arada mada bu resimler
den bir ·tane koyacaiız. Bun
lan bo1ayımz ve albtlmtbılze 

koymmL Ba mretle ı&zel bir 
kolekliyon kaunm11 olacak
lllld. 

Şiir 
Perihanın Defterinden: 

Çember 
- Klclk ........... -

Tek• meker, teker meker 
Ben kOfArDD, çember d6ner; 
Çember d&aer, ben kopnm. •• 
Bir açutbır adımlanm. 

Benqanm 
Uzan yollar, 
Ben koşarım 
Çember kOfU'. 

Bacaklanm çevik çevik, 
Çemberim de ADki çelik.. 
- Ben tayyare, o pervane• 
Kop k0f8, dine d&ne 

Dhe d6ntl "9ta kop 
Hertarafı bqtanbqa 
Uçar gibi qacaiaz, 
Uçacaim ~iız.. 

lrla E..U. 

Mühim Bir Müsabaka 
En iyi Gem~ Tayyare, Vapur Yapanlara 

50 Llra Mükafat Vereceğiz 
Genç kariler arumda bir 

elifi mliaabakasa açıyorm. 
Mlisabakamız "ur: D~ 

direkli yelkenli ıemi, yahut 
bir tayyare v9ahut bir va
pur yapum. Bu llç şeyden 
b. . . akta b .• 
ırını yapm ser eaemız. 

Yapacağımı gemi, ;ıayyare 
veya vapuru, üzerineiisnıinizi 
ve adresinizi yazar-1' tdareba
aemize gönderiniz. 

G&nderilecek İf(er mektep
lerden birinin ..tonunda tethir 
edilecek ve herkeaia ıelip Rr
beatçe ,.._..e mtısaacle 
edilecek, seyirciler beyendik
lerini, orada koyacaiunız bir 
kutuya rey atarak bilcfirecekler. 
En çok rey karanu vapur, 
ıemi ve tayyareyi tekrar 

gazetemiz tarafından teşkil 
edilecek ve ekserisi elişi 
mllt~usw ve muallimlerinden 
mürekkep olacak bir hakem 
heyetine g6stereceğiz. Bµ heyet 
birinciliji,ikincilği ve DçGncGlilğll 
bz.ananlan kararlqtıracaktir. 

Birinciye 20 lira, ikinci ve 
6ç6ndlye onar lira verecejiz. 

D6rdlhıdl ve befİDCİ gelen
lere de beşer lira vereceğiz. 
Aynca kazananlara gazetemiz 
tarafından birer elifi madal
yam verilecektir. 

B• a&ıabakamıu tarada Wmaaa 
~ldu ela fttiJ'ak ecle\,Wrl•. lllaa
bakamıs 1 marta bclar cleYaa ecle
eısk Ye J'•palacak et1'• o Yalde bet. 
kabul ectOeeekttr. T...._ balaaaa 
~ulclar J'&bbldan itleri o Yalde kaclar 
lllae .andermJf olm.a.clular. Mllaaba
luan l.lr aınıf talebesi auuf ..... ana ela 
lttlrak edebilir. 

Aman Ne Tuhaf 
Yüzmek Bilir Misiniz? 

Bir g(ln bir adam vapurla 
aeyabate çıkmlf. Glvertede 
gezerken bir tayfa ile k&l'fdq
mq, onunla konUfUl'ken: 

- Hesap biliyor mUIUll? 
J>ife eormuw. Tayfa: 
- ljayuo, demif. 
- ()Jıe l8e lmrlhıln dlrt-

te birini bybetmipin. 
Bqka bir glln Jiae ayni 

tayfa ile konuşurken: . 
- Kimya biliyor lllUIUD? de

mif. 
Tayfa yine .. Hayır" cevabım 

Yermİf. Bu sefer adam .. 6yle 
ise 6mrllntbı dartte ikisini 
kaybetmişsin" demiş. 

Yine başka bir g6n konu
prken bu defa da "Okumak 
yazmak biliyor musun?,, diye 
ıormUf. Tayfa yine "Hayır,, 
demiı. 

"Öyle ise hayatının dörtte 
Uçünü kaybetmişsin" cevabını 
almış. 

Aradan birkaç gt1n geçmit 
fırtına ba1lamış. "Vapur ıu 
içinde kallDJf. Bu defa da 
tayfa gelıp yolcuya demiş ki: 

- Yüzmek biliyor musun? 
Yolcu "hayır" demiş. Tayfa: 

- Ôyle İle sen 6mriinlbı 
d&tte dördnnO kaybettin, de-
mİf. 

Kış Oyunlan 
Yalancı Mahkeme 
Oynayanlardan biri hlkim 

olur, ikisi hakimin azalan olur, 
onun iki tarafında otururlar. 
Biri mtıbqir olur, biri de polİL 
Bunlardan mesell hlldm 
babaanun pardeailailntl giyerek 
azçok hikime benzemiye ça• 
lqır. ôteliilerin hepsi de ayle 
yaparlar. 

HAkimler içeri gelince her
kes ayağa kalkar ve ta yer
lerine oturuncaya kadar ayak
ta kalırlar. Hikimler oturunca 
ateki oyunculardan biri ayata 
kalkar: •Efendim, ben Neri
mandan fikayetçiyim; bir gece 
beni evine misafir çağırdı, 
ikimiz ayni odada yatbk. 0-
kadar horladı, horladı ki blltlbı 
gece uyuyamadım. 

Şimdi onun cezalanmuam 
istiyorum." der. Tabii herkes 
S[lller. Hikim de •eyyab aman 
liu çok blly&k kabahat,, gibi 
birtakım 19yler dyJer ve 
mlbqire: .. çabuk Neriman 
Hanıma buraya getirin,, diye 
bağınr. Miibqir Neriman Ha
mmı bağırarak içeri ~
Neriman Hanım kendiliDi kur
tarmıya çahfır. • 

Nihayet hlkimler derler ki: 
..Biz dltGnelim bakabm.,, Dn
fin6rler, tekrar gelirler ve 
derler ki meseli: " l>Otfindtik, 
dlfilndtlk, dojram bukadar 
btıytlk bir kabahat için ne ceza 
vereceğimizi f&lll'dık,, diye bir
takım pyler ıMSylerler ve me
seli ceza olarak o dakikada 
hemen yabp on defa horla
lllallDI .aylerler. Kabahatli, 
ceul•r aebdar tuhaf olana 
..,.. da okaclu etlenceli olar. 

H E 

PERŞEMBE 

Her Çocuk Bu 
Bilmek ister 

Merak Ettiniz 
Kola, Çamaşır) 

Niçin Sertlen • 

Şeker, tuz gibi bazı 
vardır ki bunlar pyet • 
Yani onlara vilcuda 
zerreler gayet ufaktır. 
111JUD içine koyduğumuz 
hemen erirler. Sonra 
pyler varchr ki bunlar 
dura su gibi uçarlar. 
bunlardan ikisi de 
Bir defa Zf'rreleri gayet 
dır. Su içine koydu· 
man erimez. Fakat 
k&nflr. Sonra uçmayan 
den biri de koladır. 
için çamatınmızdan su 
kola çamqıruı delild 
mna girer ve onu ıertl 

Dağlar Niçin M 
Görünür 

Mavi bir camdan 
bflmm zaman berşeyi 
maweşmif ılrilriiz. 
rengi de mavidir, fakat 
açık. Onun için meseli 
eve baktığımız zamu 
da mavi bir hava 
olduğu halde onu gene 
rengin de g&rlyoruz. Ç 
mavilik çok açıkbr • 
uzak bir yere ve m 
dağa bakbğımız zamaa 
aramızdaki hava tab 
yet kalındır. Biz bu k 
Yİ hava tabakası 

dağı gördüğümüz için 
maviliğ'ı dağın rengüı 
tır· (Tıpkı mavi bir 
bakar gibU ve bil ele 
mavimbrak görürilz. 

Tayyare Nereye 
Kolay lnerı 

Tayyarenin karaya 
suya inmesinden daha 
dır. Bir defa kan 
dir. Deniz bazan 
ola\lilir. Sonn 1U 

daha lel'ttir. Eter 
açık, parmaklaruuz 
kapalı, suya 
kendiniz de anlıyab · • • 
için bir tayyarenin 
inmesi daha kolaydır. 

Sisli Havada Ta 
Yere lneb:lir 

Biliyoruz ki fula • 
vapurlar iflemez. Ç 
adun ilenini bile 

ela nekadar Wlll:8d.ll! 
yahut yere 
olduğunu glsteıU. 

kullamhna tanar 
yere inebilir. 

Hanelere 
mak bihneceı.-" 
1 nci 1&yfaJDJ&C ... 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Yavaş İş İyi 
Mi Olur? 

Aabrada tuflyel dljaa k.....,._ 
atlDda m eeaala• alt 741 a....,U 

bir enala• yar. Bir ...H .. IMıri Ula 
h enak ı•lmemfftlr. llallye T.U:e
tbala anan dlkkatbai celbetmeabl rtca 
ederim. 

Slleymanlye afıalak-;a 
.okak No. 11 

Serwl 

Ecnebi Şirketler 
Ve Türkler 

M-.leketl•lscle birçok eeaeM .,,_ 

ketler Tanlar. Ba tlrketl•• Ma Tlrlder 
it lete•ek .... mlracut ettttlmls 
.._ aeafl cenplar ahyoraır. Ba .,,_ 

keti• 1'lrlc memur kuUuaak ...... 

dJetinde defll mldfrl• ld 111J1e .... 
._ ..tlyerlar. 

Kalafat y.tade H .... F,_.I 

mot& tamlratane•l•d• aaldaW 

Halit 

irticaı Tel'in 
Senelerce hasretini çekip 

l.tikW zaferleril kavuttutumuz 
.. Climhuriyeti " butla yarfı
innızla yqabrken ini bir m
rette çıkan irticaa IAnet eder, 
aziz ıehidin ruhunu taziz eder 
Te irticaı, hem de bllt&n 
bnetlerimizle k6klnden ailip 
alp&rmiye ham bulundutu: 
IDUZU biz gençler dlmhuriyet 
•eftunlanna an.eyleriz. 

Bozanti: Mustafa Be!u;.I 

Ceva111anmız 
Nlfde ·Bor maalllmlerladea DaYUt B.a 
llualllaalerla teaclll ceh.U heyeti 

Yekllecle tetlrOr edllııaelltecllr • ........_ 

lerdea kaQllf ~ k.......,..... 
'bu tetkllda utlceıılnch aalaıalacaktır. .. 

Abonelttlmhıden Muıtata Beye ı 

Cazet m z dalma- 16 sayfa çıkmıyor. 

Yalbqı mUnasebetlle l KlınanUKnf 931 

lllılhaauz 16 ..,ta olarak çakulfta. 
Dlter noktalar usan &kate ....._ 
eaktıır. .. 

laalrde KaTakhpmar adde.bide ı 
---ada .. Slllt .,. , 

Frauaacaya - d..ce bllly01aw? 
f.tw blru blllyonama bult ldtepl• 
ekuy....a. Ueam u.latebWnıaa. y .. 
leflı.e bira ... .... ...... , ... 
... ahuk ıa..cbr. 

it Anyorum 
Olta mektep meaanuyum, it 

..., ...... Tapaya da flderlm. 

Balrvkay, Sakıut-a 
TAfbu No.17 

Melutwt 

-=:= TAKViM :=-
• il 23 - Kl.sani -931 ıc... " 

Arabi Rmal 
1-ltamaua. tsf9 10 • Kl.aanl •lStl 

~EnaJ· YHth Valnt-Eaant-Vaaatt 

~ 
2. a 11 .20 Ak.tam 12.- 11 .ıc ...?!. 7. 13 12.25 Yata 1.36 11. '8 
'· '5 1' .51 L..ak 12. 2S 5. 3' 

Te/rika No. 38 

lktısadi Bu/ıran Her Tarafta Artmaktadır 

llalya Da Bundan Muztarip, 
Rusya Hararetle Hazırlanıyor 

p .,yada Boltnlk latlktmetl ... ı8Ullk plbcla mu•affak ohm..,_ ....... llallra ..... ,. nllka ile nrmiye 
karar ........ Banda ..... patata •• tıltmelı ..... ıp. alW '81eclllderW ririlyoruz. 

ltaıyayı idare ed• Fqlat Hflanı Ortada -..u.1, JÜu'Üa aoWa 
Hava kunetleri bmandam Jaeral At.lo Balbo; JUkan1u ... 

Jaeral Emlllo De Bono; qatıdan ıolda Jeaeral Cuon ela 
V ecclı •tela Clnmal Caratl 

ltalgada 
Parasızlık 

Roma, - ltalyada lkbaadl 
buhranın artmakta olduiu p 
riilüyor. 

(Millno) ve (Turen) gibi 
bilynk tehirlerde amelenin 
sokaklarda ceplerini dıpn 
çıkararak ve Faşizm prkısa 
l&yliyerek dolqtıklan, kaşe 

SERVER BEDi 

bqlarında "Bize it ftl'İDbt 
yahut puaport" diye llvbalar 
astıkları haber veriliyor. 

Mllaoloni iktısadi buhramn 
inine geçmek için iki ay ev
vel bitin millete tuarruf tay. 
llİye etmif, her aahacla maq
lan indirtmit, eşya ffatlanıu 
kırmak iştemifti. Fakat bu 
tqebblls hiçbir netice yer
memİfÜ. Biltçe açılı kapan· 
madı. lpizlerin adedi azalmadı. 

Şlincli M&aoloni yeni bir ça
re clo,tmllyor. Kimden para 
...... Amerikaclan tabii. o 
IMİll• Ameribya •ot P. 
...... lhım. Oma •• 
...... 1118olinhtia ....... Hh
~ lltill Iİy..ti takip 
etaediiiai .,...,., Wr ... 
....... harp mataldan ..... 
~ bapeldli .... mlhta 
lsiteetmiye batlach. 

8a :reni myuet - ••tice 
............ belli dejil. •• .. 
Rusganın Ordu 

Tahsisatı 
.ı:-.ova- Ruaya 1931 l»lt

çeW.ı\ie harbiye nbei .. bm ar
brmaftır. Bllttbı bir kapitalist 
dthıyamn ani bir taarruzuna 
kal'fl gelebilecek surette haıır
lanmıya azami ehemmiyeti 
Yeriyor. Bu 1e11eki blltçede 
laarbiJ.:• tahmub 2 .Uyar lira-

•· fa8DtereDin barbiJe taı.. 
.... 1 lllilyanLr. a_,.... 
allula daha çok Ye dltıflllanla· 
n daha bllylik olduju için ba 
taMiut mlballplı dejildir. 

Fakat bu, bize dllnyanm harbe 
....ı lauarl••mıkta olchıju 
haJdancla bir fikir YermİJ9 ka
fidir. 

* 
Hindistanda İs-
yan Bügügor 

BomNy - Bombayda bl
Jlk kargqalıklar bıtl•mlfbr. 
Geçea glbı aokakt.- Jıllmayif 
yapan halk tızerine lngiliz u
keri mitraly6z atqi açarak 
birçok kişilerin 611lmüne ıebe-

biyet Yermişti. Milliyetçiler &len
ler namına b&ylk bir matem 
ntlmayifi hazırladılar. Biltlln 

-- İKİMİZ --
kıvırıyordum. Bunlar hayab· 
mın en mes'ut glhıleridir. Fa
zılla boyuna geziyor, ejleni
yorduk. Bende gamdan. ka
aavetten eser kalmadı. Vur 
patlum, çal oynuml 

cLğıım a&yliyerek F azılm oda· 
ımde geceyi geçirdim. içtik, 
ıece bara ıittik. elana ettik. 
Beyoğlunda, benim gibi Ye&• 

nedarhk, manik&rliik eden Rum 
kızlannclan birkaç a kad8f 
peydahladım. Onlar da benim 
gibi atifte teJler. T• iat .. 
eliğim gibi konUfUyorlar. 

- Sen afreneain de bu 
bla bqında oturum. Ben 
hunca yıl bakkal ilen, kuap 
Den allf verif etmişim. Senin 
daha ağzın dt kokor. 

- Madam, çekil ıu kenara 
t_!_~aldannla .. ,, aonra 
-.ıapnm. 

Madam kenara çekileli, par
•klarile taydı, geldi: 

- Ah km..., affedenin, 
dedi, hakJna vardır, bir lha
... Jİrml ild buçuk Pl'UI 

çıkana geriye kahr 67 buçuk.. 
Sen bana verdin 77 buçuk. •• On 
kurut ta fazla vermipin, ali · 

Deyip 10 kurutu geri ver
mez mi? 
Akıam llstll bunlan Hayri 

Beye anlatbm. Ermeni dudu· 
aunun haline kahkahalarla rtl
lllyordu: 

- Daha ne enayiler dllfer, 
röriirıilnl dedi. 

-6-
Ben ayda albmfl, yetmifi 

O zaman çektirilmiş reaim
lerime buglln hayretle bala
yorum: Zarif, cici bici, kıvrak, 
nefis bir ıeymişim. En taze ve 
olgun yemişlerimi Fani hımın 
kopardı. Fakat helll olaun. 
Biraz budalaca, fakat n~ tatlı 
çocuk! Hoı zeklaı da git gide 
açılıyor. Oldukça piftL Hatta 
arada bir beni kıskaudırabili
yor ve kavga ediyoruz. 

Birkaç defa evi kandırdım, 
arkadaılanmdan birinde kal-

Oh, iyi, hot mlkemmel ama 
ıtmnn birinde ifleria rengi 
detifi Yerdi. 

Bir akpm mağzadan çakmış, 
Dllu uslu eve gelmİftİm. An
nem ve Hayri Bey yemek 
oda11nda idiler. Fakat ikisin
de de aurat bir kant- Hımm ..• 
Demek hakkımda bazı pyler 
da~. Eyvah. Şimdi maha· 

Kbunusani 23 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Erkekler 
Niçin 
Cevaplanmız 

dlkkAnlar kapaacla. Tramvaylar 
otoblWer, nakliye 'ft8ltalan 
durdu. Şehir derin bir alik6ta 
g&miildn. 

Binlerce yerli bu dehtet ve
ren allk6t içinde cenazeleri ta
kip ederek nilmayİf yapblar. 

lngiiizler derhal tehre mn
him kuvvetler aevketmişler ve 
nilmayitçileri dağıtmak iate-

Bu elbise, heniz yeni bllyü 
mflf bir hanım kız için çolc 
muvafıktır. Çocuk baba ve 
analannan da boşlanna gidecek 
bir nllmune olmak &zere ~ 
zediyoruz. 

Saffet Tayyar B. 
Sis aqell, cerbeaell, açıkrB• blı 

ıeaçalnls. EYinlzdea ıdyade lf1ala 
eiaemmlyet nrlnlnlz. Onua içi' alaca• 
tuuz lna luakanç olmamalı, ai&la, ne 
ıeç ıebaeııbıe elıem•lyet nnaeme
lldlr. Zat- im • çerkea kalblnbe 
bfaDIZ hlldm olaealdır. Onwa lç1a 
ald--- lhtı•all as ır. 

Hanımtegze 
......... =='"""""'-='~--

...mişlerdir. Fakat Hint i er v 
vesileden istifade ederek tek· 
rar istikliiller'ni kazanmadıkça 
kavgadan vazgeçmiyeceklerini 
bağırarak ilin etmişlerdir. 

Hindiatandaki isyan hare-
ketleri lngilizleri endiıeye dn
f(bmekten hali kalmamaktadll'. 

retle cevap yetiştirmeli. ı bukadar i~liğimin pazar .ı çık-
Sofraya oturduk. Surat lalli maam• da ıstemem. 

devam ediyor. EY sahibini Ben b6yle düşünllp durur
bubran ya'fm lunızlardan ken, annem, sandalyenin lls· 
olduğum lçia eYVelA ben çe- tllnden bir gazete aldı re bana 
auü açtım: uzatb: 

- Ba aurabmz nedir, Allah· 
qkına? diye sordum. 

Annem: 

- Gazeteyi okumadın mı? 
diye aordu. 

- Ne Yar? 

Diye sordum ve lmardım. 
Gazetede ne obbilir ? Bew 
gazeteye mi yazdılar? Fazılm 
dOşmanlanndan b ri beni or
taya mı vuruyor? İşte bu kitti. 
H ..... , bana VIZ ..... ... 

- Al ela, oku! dedi. 

Evveli ilk tayfaya bsktım. 
Bnyllk serlivhalar A!"umda 

hep kendi ismimi, yahut •lleJ· 
«>tlu rezaleti" gibi kelaea. 
anyordum. 

Annem gu..ceyl eUmder. 

çekti: 
- Nah, d~ ii, fUDU o~ 
Seri ST'ıa1 ı bakt1ml 

(Arkua Yal') 
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17 - Yazan: Zikri sesinin İstanbul komisyon-

H rufiliğin Hakiki 
Esaslan 

Hurufilerin bu dini itikatlan, 
hliik hı;st~-;urda onlnn pek 

g p te ... kkilere sevkeylemi~

f . O rca üluhi} etin mümes-
_J bir rekli olan "Adem,, in 
hususıycf veyip içmesinde, 
zevk ve:- i · lanndadır. Be
ş~r, hisleri ,.., zevklerile, ihti- 1 

rn, 'arile diğer mahlukattan 
mhtemayizdir. Bu nazariye, 
Hurufleri abli' hususunda 

p k geniş b ir düşünceye malik 
etmiştir. 

O nlarca beşeri addedilen 
hiçbir hareket mezmum de
ğildir. Binaenaleyh içki, ka
dın, ihtirns vesaire meşru ve 
makbuldür. 

işte Hurufilerin bu ahlaki 
düvünceleri, doğrudan doğru- 1 
ya değilse bile diğer tarikat 
v .. · mezheplere hulul surctile 
blamiyet üzerinde büyük te
sirler icra etmiştir. 

fbahiye [*) düsturlarının 
nvam arası ıda intişan ahlaki 
faziletlerin zevalini mucip ola
rak işret ve scfaheti ibadet 
mertebesine çıkarmıştır. Bu 
cümleden olarak Bektaşiliğe 

hulül edebilen Hurufiler bu 
tarikatte ahlaki düşünceler 
noktasından pek büyük tebed
düller vücuda getirmişlerdir. 

Bugün Bektaşiler arasında 

içki ve kadını caiz gören 
serbes düşünceler Huru-

filerin eseridir. Hurufile-
rin bu serbest düşüncesi 
avam arasında da pek adi bir 
şekiide intişarına sebep ol-
muştur. 

HURUFiLERİN ADET VE 
AN' ANELERI 

Hurufiye mezhebi, bir ta
rikat olmadığı için tabii hiç 

bir zikir usulüne malik değil
dir. Maamafih kendi aralarında 

cari bazı adet ve an'aneler 
vardır ki burada izahı lazım-

dır. Çünkü bunJann ayinleri 
ile Bektaşilerin ayinleri ara-
sında büyük müşabebetler 
vardır; ve Bektaşiler bunlardan 

birçok şeyler iktibas eyle
mişlerdir: 

Hurufiler her sabah pir 
evinde, meydan odasında top

lanıriar. Bir Hadim, elinde her 
fert jçin bir dilim ekmek, bir 

kadeh şnrap, bir lokma peynir 
olduğu hnlde meclise girer 

tazim ve tevkir ile bir gülbenk 
çeker ve her şahsa şarap, 

ekmek ve peynir verir, her 
derviş bunu tazim ve tevkir 

ile alıp yüzüne gözüne sürer 
ve yer. 

Bu ayin Bektaşi tekke-
lerinde ( Dem vurmak ) ismi 
altında tatbik edilmekte idi. 

Hurufilerden evli olanlar 
kanlarını dahi meclise getirir-

Bir Haksart dervişi 

Resminizi Bize Gönderin 

Size T abiatinizi 
Okuyalım 

Reıln1den tablatlnl:ıl öğrenmek iıter
acnl:ı: bl:ı:e b ir Fotoğrnf i5ndrrlniz. 
Fakat mlitehauııımı:ı: ınütaleaaıoda ha· 
taya düşmcmclr için gönderilen reımla 
mUmklln olduğu kadar tablt bir poı.da 

çcldlmı., olmasına itina ediniz. 

* Resimlerinden tablatlerfnl 6ğ~enınelı 
lsllyen n~ağtdakl karilcrlmb hakkınd.a 

mütchassı,ı;ıaıız.ııı mütaJcaaııu 1azıyoruz: 

* Haydar Beg: 
ve iyi kalplidir. 
İşlerine doğru
luk ve intizam 
hakimdir. Ses-

Mütefekki-

sizce çalışır, 

riya ve şarla

ta •:ık yapmaz. 
Laubalil i k ten 

hoşlanmaz, 
men fe at le r ini 
mUdriktir. H:ı
vaiyatla iştigal etmez. 

* Hüseyin Efendi: Çalışkan 
ve çeviktir. Ça
buk söyler ve 
karar verir, 
ha y s j y c t i n e 
müteallik husu-
aatta hassas ve 
asabidir. Bazan 
hırçınlık göste-

rir. iş 1 erine 
doğruluk hi-

, . kimdir. Kana-
atkar değildir. İyi yaşamak ve 
şöhret sahibi olmak ister. 
T ahakkfim istemez, itiraz et
meksizin iyi ieçinmek mfim
ktindür. 

Hasan * lbrahim beg: Du
rendiş ve ağır 
b&şlıdır. Ken

dini gösterecek 
hallerden te
vakki eder. 

Dostluğuna 
itimat ediJir, 
verdiği sozu 
yapar. Kararı

nı tatbik eder. 

]er, raks, işret, ve saire mec... 

1 
lisinden onları mahrum bırak

mazlar. Binaenaleyh Hurufiler 1 

kendi aralarında tesettür~ 

rı lbahJye herfeyl 
rörmek meıleğidir. 

Namus ve iz
' zeti nefis mesailinde kıskanç 

mubah ı ve şedittir. Para hususunda 
ihtiyatkirdır. 

1 riayet etmedikten maada, 

1 azizlerden biri zevcesinden 

hoşlandığı takdirde kocanın ı 

yanına gider, yavaşca: 

-Sizin bahçeden bir gül ko-

cusudurlar. Yüzde yirmi ile 
bu müessese namına çalışıyor
lardı. Üç ay evvel bu hanın 
iki odasına taşınmışlardır. Yan
gının çıktığı odada 500 
kutu filim vardı. lstanbulda 
henüz oynanmıyan ( Mücrim parmak isterim, der. 

O da kansını çağnr: , ! kim) ve ( Mavi sıçan ) filimleri 
de bunlar arasında idi. Filim
lcrin bedeli 30 bin lira tutu
yordu. Fılimler Danüp sigorta 
şirketine 6 bin liraya sigortalı 

-Bu canın talebini hakket. 

Diyerek müsaade verdiğini 1 
1 

ima eder. 

\Bundan maada yekdiğerinin idi. Yazıhanenin mobilyesi de 

zevcelerinden hoşlanan iki can, 

dedenin müsaadesile ömürleri

nin nihayetine kadar birbir

lerinin kanlarından istifade 
ederler. Bir de Hurufi tekkele-

rine mensup kadınlar vardır ki 

onlar da dedenin müsaadesine 

iktiran etmek şartile canlar 

tarafından alınabilirler. 

[ Arkası var] 

Hapisane Ve Tevkifa-
nedeki Veremliler 
Kurtarılamaz Mı ? 

( Bq tarafı 1 inci sayfada ) 

5 *' 
Hastalıkları ilerledikçe ser

bes bırakılacaklardır. Fakat 
bu serbes bırakılış mutlak 
değildir. Hapisaneden çıktık-
tan sonra da gene zabı'ta ne
zareti altında kalmak mecbu
riyetindedirler. 

Maamafih kanun, bir mah
küm ile bir mevkuf arasında 
her nedense fark gözetmiştir. 
Hastalıku bir mahkum, kayıt 
ile serbes bırakılmakta, fakat 
henüz mahkum olmamış bir 
mevkuf kanunun bu kaydından 
istifade edememektedir. 

Bu nokta, ceza muhakeme
leri usulü kanununun 399 uncu 
maddesinde kaydolunmuştur. 
Maamafih büyük bir insaniyet 
hissi ile hareket ederek mah
kumlar hakkında bu kaydı ko
yan vazı kanunun mcvkuflar 
hakkında da semih davran-
ması elbette ki muvafık olurdu. 
Çünkil bir mevkuf, daima 
beraat edebilecek bir insan 
demektir. Şu halde onu, bile 
bile ölüme yaklaştırmak, el
bette ki doğru bir tellakki 
değildir. Veremin, gerek hapi
sane ve gerek tevkifapeler
de büyük bir tevessü gösterme
si, mevkuflara ve mahkumlara 
ancak 960 gram ekmek ve
rilmesinden ve gıda alamama-
larından ileri geldiği iddia 
olunuyor. 

lstanbul hapisne ve tevkifane
sinde cinsiyet, cürüm ve san'at 
itibarile mevcut mahkum ve 
mevkuflann adedi aşağıdadır: 

Hapisanede 618 mahkum, 
tevkifanede 400 mevkuf var
dır. Mahkümlardan 286 erkek 
ve 3 kadın katil, 23 istiklal 
mahkemeleri mahkumu, 40 
erkek 13 kadın idi cürüm, 
160 erkek, 1 kadın hırsızlık, 
67 erkek kız kaçırmak, yangın 
çıkarmak cürümlerile hapiste 
yatmaktadırlar. 

Bugün lstanbuldaki mevkuf 
ve mahpusların adedi 1018 dir. 
Mabkümlardan 15 kunduracı, 
150 çorapçı, 30 terlikçi, 7 
tesbihçi, 1 O marangoz, 5 man
galcı, 15 miirettip vardır. Ha
pisanede 50 çorap makinesi 
vardır. Her makine günde 35 
çift çorap yapmaktadır. 

iOOO liraya sigortalanmıştı. 
Filimler tamamen Döpulo mü
essesesine aitti. 

Mevkuflar Ne Diyorlar? 
Y orgi Ef. hadiseyi ~.öyle an

latıyor: 

- Biz her hafta Erkek mu
alJim mektebine filim kiralar
dık. O gün de mektepten ta
lebeler geldi. ( Maskeli kadın ) 
filmini istediler. 15 lira ücret 
istedim. Onlar da 13 lira ver
diler. Muvafakat etmedim, git
tiler. Sonra bir hamalla muva
fakat haberi gönderdiler. 

Her filim teslim edilmedne 
evvel bir defa diğer bir maka
raya aktarma edilmek suretile 
prova yapılır. Noksan ve bozuk 
yerleri varsa ikmal edilir. Bi
raderim filmi Yani ile masa 
üzerine çıkarak bir makaradan 
diğerine aktarıyorlardı. Hamal 
da yanlarında idi. Odada bir 
sinema makinesi de vardı. Fa
kat biz bunu kullanmıyorduk. 
Elektrik tesisah da yoktu. Bu 
bozuk makineyi Santral sine
masından getirtmiştik. Hiçbi
rimizin elinde de cıgara yoktu, 
esasen burada cıgara içmiyor
duk. Yalnız tavana asılı kor
donlu bir elektrik lambası 
vardı. 

Filimleri iyice tetkik için 
lfimbayı filme yakın indirmiş
tik. Provaya devam ediyorduk. 
Ani bir iştial oldu. Söndür
mek için çalışbk. Bu sırada 
ittisalimizdeki odada çalışan 
biraderim de koştu. Muvaffak 
olamadık. Yazıhanedeki tele
fonumuza sarıldım. MatmazeUer 
cevap vermediler. 

Bu sırada hanın koridoruna 
fırladık. Odacı Besim Beyi 
haberdar ettik. Besim Beyi 
haberdar ederken kesif du
manlı bir infilak daha olduğu 
için kendimizi sokağa attık. 

Neye İhtimal Veriyorlar? 
İştialin neden 9Iduğuna 

ihtimal verdiklerini soran mu
harririmize iki birader şu 
cevabı vermişlerdir: 

- Filim işliale çok müsait 
bir maddedir. Güneşten ve 
sıcaklıktan bile parhyabilir. 
Ya makaranın fazla c!evir yap
masından doğan hararetten 
parlamıştır, veyahut elektrik 
lambasının sıcaklığmdan ateş 
almıştır." 

Diğer taraftan belediye de, 
fiiim depolan hakkında bele
diye talimatnamesine yeni 
maddeler ilave etmek tasav
vurundadır. Bu tasavvura gö
re filim depoları ve tecrübe 
ye rleri şehir haricinde ve ayri 
yerlerde olacaktır. 

Şehirde Filim Depoları 
Nekadar? .. 

İstanbulda 12 filim deposu 

Sineınalar 

- Pek yakında M E L E K sinemasında 
En büyük Fransız sinema yıldızı ve '1 Ş E F K A T ,, 

filminin kahramanı 

MARCELLE CHANT AL 
ELMIRE V AUTİER ve FERNAND F ABRE ile beraber 

BÜTÜN HAYA Ti 

Bu akşam M A J 1 K sinemasında 
2 büyük film birden takdimi münaGebetile 
GALA M ÜS A MERESİ 

ALEXANDRE KORDA' mn eseri ve meşhur iki ısmema yı ldızı 
MAR1A CORDA ve MİLTON SfLS'in tcms: i rnuht şe.uleri: 

KANLI VENEDIK 
Şarkılı, sesli ve muzikalı s üper prodülcsiyonu ve nyrıca 

en şen artis tler temsil edilen en eğlenceli komedi : 
Gll!J KOHEN ve KELLİ TA YY ARECf PC"1'"ft1J.'llC• 

ARTİST İ K 
sinemasında 

bulunanlar GRE fL THEIMER 
ve PAUL VJNCENTI tarafın-

dan temsa edilen 

ÇIKOSBARONESS 
sözlü, şarkılı ve mu:ıikah fil
minde çingene şarkılan ile 
çardaş Fürstin ve hususi tan
goyu dinlemekle memnun ol
muşlatdır. 
Haşiye: Bilaistisna berkesin 

anlıyacağı su:-ette Türkçe mü
kalemeler filim üzerine hususi 
bir makine ile aksettirilecektir. 

YannKi Cuma günü tam saat 
10 112 da verilecek matinenin 
umumi duhuliye ücreti 35 
kuruştur. 

Bugün 1 OPERA J da 
LILY DAMITA 

EDMOND LOWE ve 
VICTOR MAC LAGLEN 

1 BAŞ BELALARfl 

filminde 
ilaveten: FELIX KEDİ 

(Görülmemiş ca.ılı resimler) 
Cuma günü tam saat 
l 0,30 da veril~cek matinenin 
umumi Jühu'iyesi 25 kuruştur. 

ETUAL sineması 

Buglln matinelerden itibaren 
F ransı:! sinema şaheseri 

KIRALİÇENIN 
GERDANLIGI 
Fransızca sözlü \ ll şarkılı 
filminin iraesine başlıyaca
ğını bütün dostlarınıza bil-

dirmenizi rica eder 

vardır. Bunlann hepsi de bü
yük binalar içinde ve her an 
böyle bir tehlikeye maruz ka-

lacak vaziyettedir. . Belediye 
bunlarla meşgul olmıya ba§la
mışhr. Bu depolar şunlardır: 

1 - Jenerali hanında Ku
laro, 2 - Adalet hanında Disk, 
3 - Kürkçübaşı hanında lspi-

ridis, 4 - Galatada E!ektrafi, 

5-Mısır hanında Metro Goldvin 
6 - Beyoğlu han Serao, 7 • 

B11nka han Kemal Bey, 8 -
lstik!al caddesinde F okst 9 -
Ekler sinemasında Mino, 10 -
Opera sinemasında bir daire, 
12 - Melek sinemasında aynca 

bir daire, 12 - Majik sinema
sında bir daire, 13 - Banan 

hanın birinci kabnda Leon. 
Bunların birçoklarında da 

tecrübe makineleri vardır. 

Yaralıların Vaziyeti 
Yangında yaralananlann va

ziyetleri gittikçe iyileşmektedir. 
En ağır yaralı Adapazar 

maden şirketi daktilosu Ayşe 
Mecit Hanım da arbk ölüm 

Tiyatro Ve Sinenıalar 

DARULBEDA Yi TEMSİLLER 
Bu akşam tSTAHBllt HtlIDlYfi 

umuma 
saat 21,30 da 

1 
A_rnaroz 
Kadısı 

1 Komedi 6 tablo 

Yazan 

Musahip zade 
CclAJ Bey 

~rıı ~ I~~ 
1 ıııııl 
ı Hl 1111 

ALKAZAR - Garbın gasıplan 
ALElı1DAR - Hacı Murat 
AS R 1 - lııpanyol Atkı (Vary~ 
ARTiSTiK - Çiko•baroncı 
ETUV AL - Şeytan maakul 
F.U AMRA - Namusum için 
•. K LE R - Yunan tiyatro trupo 
1·RANSJZ - Yunan Operetlı LebJclıl' 

ci Horhor Ağa 
GLORY A - Busenin hakkı .,. Ef' 

diUkteıı Ufıtldığa 
HiLAL - (Beşiktaı) Hacı Mıstı' 
H A L E - (Üsküdar) Çarev~ 
KEMAL 9. - Kısmet 
M A j 1 K - Kanlı Venedllı: 
M E L E K - Kıılblmln sesi 
·.~il LE f 1'. - Na~lt B. 
M\LLI - Bcll.lar mubareld 
O P E R A - Oç Muke 
SÜREYYA - (Kadıköy) Afk lsteyba.!!-' 

Bu ak~m aart ~1,30 da & 

FRANSIZ TlY A·rnosuNIJr 
YUı~AN OPERET HEYETi tar~~ 
O KLEFTİS STO PARAD~ 

Sehrimizin .. 
Nezih ve muhteşem bir ~1 

salonudur 

Ambassadör 
Meşhur Viyolonist 

M. 11 Zirkin " ic!aresinde" 
ki orkestra bedii ihtiyacl" 

tınızı h11kkile tatmin eyle" 

mektedir. Vaktinizi bof 
geçirmek is!erseniz bura>" 

devam ediniz ! 

tehlikesini atlatmıştır. •f 
Sukut neticesinde bu bJ, 

renin kafa tası patlamıt ;/: 
hayatından limit kes~ 
Doktorlar, bu hanımın tt 
masını mucize addetıne1' 
dirler. I 

Hastanede mevcut of~ 
madığı mevzubaihs olan o ~ 
meselesi hakkında ha5~ 
doktorlanndan Kolinos E 
demiştir ki: ; 

"Hastanemizde (oksijeP) ,, 
dır, hastanemize gelen .. ~ 
murlar, yalnız sediyeleri~~ 
götürmüşlerdir. Biz ,.,ıb/. 
daha vahim zannedere)( ~ 
liz hastanesinden de 5 

istedik. Menfi cevap aldı1'· 'I 
Maamafih zehirlenen~ 

adamın oksijenle kurtarıl;,! 
ceğini iddia edenler f 
yorlar. I 

Mesela Nadire Hanıın• oJI. 
mizden gelen her türl~ 
vab yapbk, hala J drll'' 
kıvranıyor. Harareti 39 
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Beşiktaş Muhafızı 
• 
ile l(arşılamıya 

Hakkı Mahjazdar - 47 -
Araba, .. Babıali,, nin kapı- ı meselelerde telgrafla muhabe

lltıdan girerken Sait paşanın re olunurdu. Bu telgraf Sul
lcorkusu, telaş halini almıştı. lan Hamide verildiği zaman 
Kapının önünde, iki polisle, o esasen telaş içindeydi. Çün
beş altı - • t• d kü bu havadisi alalı, iki sa-

suvarı zap ıye en 
başka k" kt S l~ atten fazla olmuştu. Saray 

ımse yo :u. e am 
dur ki k . civarında bulunan ( Hassa or-

an se z on avas ne ışe - ·k· · 
Yan aktı? S . d duyu hum:ıyunu ) nun ı ancı yac aıt paşa, o asına 
girer · d bal "M k fırkasına mensup alaylarla 

gırmeZy er e tup· F l" ""h f S ki .. h f çu B • • A k es ı zu d ve arı ı zu a 
ey,, 1 çai"lrtb. ya ta taburları silah başına emri 

durarak uMabeyn haşkitabeti- almış ve (Tüfenkyanı hazreti 
ne,. şu telgr~fı yazdırdı: şehriyari) bi.itün kapılara tak-

[Za tiye nezaretinin şimdi sim edil işti. Beşiktaş zabı
alıniln tezkeresi üzerine Erme- tasının burnundan ter damlı-
nilerin içtimaını en için la- yordu. 

paşa pak 
aptes alarak iki rekat namaz 
kıldıktan sonra, bir darbede 
Ali Suavi merhumun kafasını 

parçalıyan me~hur sopasını 
duvardan indirmiş, yanına koy· 
muş.. bağdaş kurarak otur· 
duğu köşe minderinde Selitü 

tııngelen ted bir ittihaz olun- Muhafız Hasan 
du. Tafsili başkaca arzoluna
taktır. 18 eylül 311] 

o zaman, henüz telefon 
~oktu. "M<!.beyni hümayu1t11 
1 e, "Sa~et., ve "Babıvalayı 
~eras~eri" birbirine telgraf 
....!tlarıle merbuttu. Müstacel 

Yazan: Ziga Şakir 
selam çekiyor, din Ye 
devlet hainlerinin muhtemel 
olan hücumlannı bir aslan 
heybelile bekliyordu. 

Vaziyeti en mü,kül ve elcm
nak olan, zavallı sadrazamdı. 

Sadarete vürudundan biraz 
sonra dahiliye nazırı Halil 
Rifat paşa imdadına yetişti. 
Arkasından da Zaptiye nazın 

odadan girdi. Gelir gelmez yaver 
göndeı·diği adliye ve mezabip 
nazırı da geç kalmadı Bun -
ların içinde sadre şifa 
verecek ancak adliye 
nazırı idi. Sait paşa, ümit ve 
necat dilenen bir sesle sordu: 

- Buyurun bakalım, paşa.. 
Ne oluyor ? . . Kapının 
mu haf azası inşallah tahb 
temine alınmıştır. 

Nazım paşa, ellerini uvuş
turarak cevap verdi: 

[Arkan var) 

·stifade ediniz 
l - bin 3 aatın ge~mlyecekUr. 
2 - Her aatar 4 kelime hesap edl

leeektiT'. 
S - Her Oh S aJet l11a kuponu 

aukabflintkclir. • 
4 - Her S • lhTdau fazlasına 2 

kupon Ube edilmelidtr. 
S - Her kuı>on iherindcld tarihteıa 

bir hafta müddetle aııtcberdlr. 

SON POSTA yı okudu\ctan 
sonra ilaft kuponunu &akla:ı· 
aız. Bundan 5 adedini iliaınız 
Üe birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idardıanemize gön
deriniz. ilanınızın l'azetcye gir-
mesi için bu kadan kafidir. 

== SON POSTA c::-
BEDAVA il.AN KUPONU 

23- Kanunusani -193 l 

SATILIK DÜKKAN - Beyofrlunda 
Hllıeyinağada Yenlfehlr eaddealnde 92 
numaralı klrsrfr lkl odah bir büy{ik 
dükkin •alıhkhr. G8rınek ve paurlık 
için Mahmutpaşada f rfanlye ÇUfllında 
16 numarada komlıyoncu Melkon Mel· 
kon1,.n dcndiye müracaat edllmelıdlr. 

Ümit sabun ve yat depoau -
45 kuru' Ayvalıtın pişkin kokulu 
•e kokuıuz çama''' Ye hamam 
,.bunla?- 65 ekstra ekıtra Ayva· 
lık zeytın yatı. 170 hali• Halep 
hadidi yaft, 150 halie Urfa ya~ı, 
fıtanbul: Aımaa)h Ziadaakapuı 
Babacafer No. S3 

Doğru 
Listesi 

ESKiŞEHiR OKUYUCULARIMIZA -
Bqtlnd- ltlbu.a •-faaUald dlltG· 
nDyorHıuz •• ırazetelerlnlı.la crinltc 
dllkklnınıza, datrenlae laadar •-'•Hm 
bir ıakllde ırelnıHlal lıtlyonanıa Horoz 
oflu tlcaretanealae •lluceat edlnla. 

Her aeırl madenl7at, de•lr, tJ-k-. 
bakır menfaatli Hatla ~atı-. Calata. 
kalafat Jul. No Si 

Hanelere Rakam 
Koyma Bilmece~i 

kuleli llııeat '11 Meh•et dendi bir 

~llV;ıt, Hırkalfcrif keçecilerde Sütude 
0 un bir fite kclonya, BU!'9ad:ıı H1Hr 

Ort<ıp 
\b~ nar caddcıl 3S Necati efen.il bir 

• ı.un, lstıanbul Fcywtl füesi sekiz.inci 

~ltılf 67 Cıhat Hakkı dendi bir dolma 
Urfuq kalem, Oıküdar orta mektebi 

Us C.:vd -~ Ha• t't 'C.ll'ndl blr kutu ıckerleme, 
tclc~~0klundıı lbrahiın efendi bir kutu 

•cıne, fzmlrdc Kuşıyakada belediye 
ao~da 27 Etem bey bir Ulgat lıllaLı 
Aydında qağı Ko:ı.dibl mahalle.inde ba~ 
l:aı Mehmet dendi vasıtaılle Net'lp 
efcııdi bir harita, Beylerbeyinde No. 31 

de Kabal!tf llıeal talebeaindcn Seyfi 
dendi blr kutu fantnl ı.Ağıt tarf, An· 

llara Erkek llaeal 182 Adnan dendi bir 

l'Oman kitabı. 

Birer Albnm Kazananlar 
Menemen Tiilün tnhiaan Halit Bey 

kerimul Seniye, Akhisar bllkOmet ud

dcal 49 Fct>ml Necati, Ankara Ticare 

mektebi lklncl sınıf Zebra, Ankara Er

kek llıcsl 76 Ne.cim, Ankara Ziraat 

b n!ıasnıda Naci bey o~lu Nr:catl, Be

yazıt Emhılu:y r.l3hallul Fuat bey apar· 

tınıaıu Fehimc, UnınkiprOde yeni po9-
ta"c yanında ıekerd Vltall Taaıtaaile 
Albert, Maltepe ulıerf H•eal dolnnun<:•ı 
ltruf liçüııcu tube Muıtafa Doğan. Kadı

lı.!y Mıınrlıoilu B. A.. Sanyer plJ aa 

nddeıdnde 103 aumarah kötkte Meliha, 
l•tanbulda Yük•ek ticaret mektebi bl· 

rtnd •ınıf 997 Tahıin, Cerrahpata bak 

kal •okak irfan, latanbul K•• orta mek
tebi 147 Halide, Ankara Erkek llHal 

dördüncD sınıf 122 Hilmi, Anlıara ima• 

llh harbiye fabrUı.aamda mlirelUp Rqit, 

HADım n Beyler. 

Birer Roman Kazananlar 

Vefa orta mektebi 242 Haaan Bed
rcttln, lıtanbul Kla olra mektebi 36() 

Leman, laıanbul Erelıck mualllm melı• 
tehi 776 Ali, Anlıanı Erkek llaesl doku· 

u:nco 11.uf 72 Şerif Kimli, Ankara 41rta 
ticaret mektebi llçUncD aınıl 64 LUtfU, 

Pertevnlyal llacal 74 Ahmet Eaver, M<ııl· 
tepe aakerl liacal 26SO LDtfü, latanbul 

Erkek llaesl 1318 Ihsan lu, t, Sen Jouf 
mektebi Semih Naci, Manlaa lıkin •e

muru lbrahlıu be7 relikUl Fahriye Ha
nım ve beyler, 

Birer Harita Kazananlar 

lıtanbul 'Erket. ll~al '21 Salihattfn. 

Kadıkliy Kurbaf alıdere Nlhatbey ıokak 

irfan, Bolu orta mektep •on Slnıf 214 

Doğan, Bolu orta melctep aon .. ıuf 261 

lamall, Ama.utk3y :yirmi betlnd ilk 

mektep J Bun, Şark demlryollanada 

134 Rüıtem Fehmi, Jan Darlc mektebi 

blrlnd sıaıf Selim Vedat, Aakara ükek 

llaeıl d8rdllnc0 ıırtf SJ All Rııa, Anka-

Tarihi Tefrika No. 11 Yazan: A 

O UÇ ALI BEiS 
Kılıç Ali Paşanın Hatıraları 

it l'TASHIH - Bu tcfrlkamızın dün çı· O tarihten sonra ben, Ka-
~n Parçası daha aonra geçen bir bahse I b . M k ( O I D 
~ llir. Yanlışlıkla dün ncşrcdilmoştlr. a rıya ar isi çya e Ö. 
d VVelkl gün çıkan 9 numara ı kısmın Galevi) büyük ve asil bir aile· 
cvaı:nını bugiin nctrcderek tuhih edı- nin yegane varisi oldum. Fa

~10ruz. Karllcrlmir.io m:ııur iörmclerinl 
c.a ediyoruz.) kat öyle bir asil aile kil.. Bana 

.ıt miras olarak bu kocaman aile-J urgut reisle ilk tanışmam nin yalnız kuru bir ismi kal
~~cl garip, çok da korkunç mışta. Henüz on üç yaşında 

u. i:Jim. Artık ltalyada yalnız ba-
G ~a~am marki Barbariko dö şıma dolaşıp durmıya başladım. 
1( a evı yaman bir zamparn idi. Babam öldüğü gün kılıcını 
1 adınlarla daha serbes cilve- kendi belime bağladım. Çingc
;:rnek için beni, henüz sekiz nenin birinden de kalp bir dukn 
8 1Şırnda_ iken başıboş dağlara 
k a ıverdı. Babamın bir illeti de altınına bir beygir almıştım. 
t .. urnarbazlaktı. Bu yüzden bü- Haydi bakalım... Beygirin üs
ll~n s7~etini kaybetti ve gü- tüne atladığım gibi dağ, taş, 
tan bınnde meteliksiz kaldı. Bu gezip durdum. 
ha ınparalık ve kumarbazlık ni- Fırtınalı Bir Gün 
b· Yet onun hayabna maloldu: Müthiş bir rüzgir ••• Kasırga-
QU' 2Üb bir düelloda o-ıdu··, gı·tt·ı. ) ar gibi esiyor, keskin ulık· 

ra Amerikan Hfaretl to'arG Mehmet. 

Kadık3y Gaı:t Muatafa Kemal Pqa 

mektebi betlncJ aınıf Nedim, OakUdar 

Şemalpqa 46 Naciye, Konya lamet 

Pata mektebi Tilrlıla, Konya llıeal 

aon 11nıf 519 Hali• Rllıtem, Galataaa

ray liaeal altına 1.1nıf Hayrettin, lıtan-

bul Yüksek ticaret mektebi 994 Müıer

yen Hanım ·ye Beyler. 

/Damalı şekli doğra hal
ledenlerin listesini garın 

neşredeceğiz.} 

Osktıdar 

HALE Sinemasında 
MiL YONLAR PEŞİNDE 

Mllmealllı A LB ER T 1 N l 

Atılanmıı nadide fidealar Fransız 
armı1du •• RU9 teftaJI •• erllılarlae ... 
talık fldaalanıı11 •ardır. Rlae KaHıaa 
ude Abdullah 

KiBAR BiR AiLE NEZDiNDE - MU· 
r;ı:bblyellk yapmak lateyen btr ecnebi 
madamı Yardır. Arıu edenlerin Bey o§'
lunda Beykt-r mağuında Sallhattln 
Nail Beye tahriren mllucaatlan. 

LEZZETI.I TA 11J VE ŞEKERLEME· 
LER - 8aklaH, b8rek, pckalmet, b<ıı-

dem eınncıl, auıam helvHı, ature ırenç• 
ler n ihtiyarlar lçla çok leııelle Ye 
aewkte yenir. 

Ştıll: Bonıontl l•tuyonu lnct p&f• 
aokağl numara S Muhit. 

iŞ ARIYORUM - Ortaı) mektepten 
mezunum, 18 ya,ındayıa, Tnrkçe ve 
Fran11r.cayı okur yaıanırı, lcAtlbe olabl· 
lirlaı. Tah•lliml ururetlmdea terkettlm. 

KarakDmrGlc, T•hl•nılna,. 
aokak No. 12 HANDAN 

• 
isterseniz Ve İyi Meyva Büyük 

Ağaçlarımzı böceklerin tahribatından kurtarınız. 
için kış me•siminde ağaÇlarımzı 

Bunun 

NIVOZIN 
tle 11kaynur En ınllnaıip r.aman ılmdldlr. Bir pO•ldlrıreç ile yaprabıa 

afaçlar Umllea ydıaıur. 

Kutusu 1 
Drogeri 

liradır. Yeıln• depoıu Sirkecide HorHHcıyan h•nnıda 

sanhral doriyandır. Nivor.ın Etkim Ltd s-1 S TAN BUL 

larla kulakları tırmalıyordu. 1 
Damlan parçalar gibi şakırtılı 
bir yağmur yağıyor, sahildeki 
meyhanenin pencereleri zangır 
:tangır titriyordu. Meyhanede 
tamam otuz sekiz denizci 
vardı: Korsan, haydut, gemıcı, 
balıkçı ... hepsi bir arada!.. 

Ben artık aşık olmuştum. 
Yaman bir sevda çekiyordum. 
Sevgilim Sardunyaya geçmişti. 
Onun peşinden gitmek ıçın 
altımdaki beygiri satıp sahile 
inmiştim. Fakat, ne gezer!.. 
Fırtına okadar müthişti ki, 
değil gemi ile Sardunyaya 
gitmek, meyhanenin kapısınrian 
bile bakmak mümkün değildi. 
ihtiyar gemiciler ve korsanlar. 
senelcrdenberi böyle kudur
muş fırtına görmediklerini 
hayretle söylüyorlardı. Ben 
bir köşeye büzülmüştüm, bu 
deniz kurtlarının masallarını 
dinliyordum. 

Genç bir gemici, masanın 
fistüoe bir yumruk u.llac:b, 
batırdı: 

Vay canına; ne fırtına 
be 1.. Mesihin çarmıhına yemin 
ederim ki şu dakikada deniz
de tek gemi kalmamıştırl... 

ihtiyar bir korsan, piposun· 
dan uerin, bir nefes çekti: 

- O da neden sanki? .• 
- Bu kasırgaya gemi mi 

dayanır babalık!.. 
- Sen Türk korsanlannı 

bilir misin? Onlar böyle ha
valarda dalgaların üstünde ho
ra teperler ..• 

- Babalık.. Türk korsan· 
lan senin gözünü fazla yıl· 
dırmış 1.. 

ihtiyar korsan şiddetlendi, 
masaya bir yumruk kütle~•i: 

- Bre delikanlı, diye ba
ğırdı, ben gözlerimle gördüm: 
Fırtınanın en giirültülü zama
nında onlar dalgalardan se
kerler, denizleri aşarlar, rüzgar 
daha dinerken bizim &Fhillere 
çullanırlar, bizi piliç ~ibi 
enselerlerdi. Biz yeri:rıizden 

kıpırdamak için fır1at bile 
bulamazdık. 

~y- 7 

BiK.İ.YB 
Bu Sütunda Hergün 

lcpuccdu 

ELMASÇI 
Hülasa 

Bir yu aktaım, Tayıaisia k:ıraolıl& 
aah\llcrlndeyl:&. Bir dellkaah, ıilnüa yor
pnluiunu gidermek için aehir knıaraa• 
da, hafif hafif ıJlldıyan aıalan Mynl
mekle meşguldiir. Yanı.na rarip luyafd· 
il bir adam yakl:ışmış, walarında alçak 
ıeıle bir muhavere baolamıotır. Mefhul 
adam, •un'i clmu yaptıft itldiaaıncl.adır. 

Söz.ün8 tevsik etmek ljiıı de muh:ıı\a• 
bına elınua beaz.cr bir t&J partaaJ 
sliıtermiJ, bu mühim netluye a.asıl 
Yardığını, çelrtlil b:n ltir ıı alınıml)ctl 

anlatmıya bAflamı9tu-. 

Pejmürde kıyafetli adam ı 

anlabyor: 
Nihayet bundan üç hafta 

evvel ocakta senelerdenbcri 
yanan ateşi söndürdüm. Üze
rindeki çelik üstüvaneyi indir
dim. Bir müddet soğumak için 
bırakbm ve sonra bu mayü 
demir bir kap içine dökerek 
bir çekiçle parçalamıya başla-
dım. içinden üç biiyük ve beş 
liüçük elmas pıırç.ası çıktı. 

Ben, balecan ve heyecan 
içinde bu taşlan tetkik eder
ken birdenbire odamın kapısı 
açıldı, içeriye komşum istidacı 
girdi. Adam, her zamanki gi
bi sarhoştu. 

Saçma upan feyler a6ylü
yordu: 

- Ne anyonun, Arhoı 
herif? 

- Merak ettim de geldim, 
dedi. Ve ıözünü kırparak 
illve etti: 

- Üzülme, merak edecek 
birşey yok. 

Sonra elile kapının deliğini 
işaret etti. Bu delikten beni 
nasıl tarassut etmiş olduğunu 
anlatmak istiyordu. Bu yetiı
memiş gibi o gün gidip zabı
taya haber vermiş, polisler ge
lip vaziyeti tesbit etmişler, 
anladım ki bu sarhoş herifin 
luzağma düşmüşüm. 

Bu va:tiyette sımmı kimse
ye vermemek için ya herşeyi 
ortadan kaldanp yok etmeli 
yahut ta bir anarşist gibi 
polisin eline düşmiye rıza gös
termeli idim. Birden kendimi 
tutamadım. Herifin üıerine 
atladım. Yakasından tutup bir 
f mldak gibi odanın ortasın
da çevirdi~. Sonra taşlan 
alarak odadan çıl.hm • 

Ayni günün akşamı çıkan 
gazeteler, büyük başlıklar al
tında fU haberi verdi:er: 

"Genatf kasab:ıeında mühim bir 
bomba lmelitane~i bulundu" rö
rüyoraunuz ki vaziyetim bir hayli 
ıariptir. Ü&erimde, dej'eri binlerce 
f ngiliz liraaı tutan elmaalar var. 
Fakat bunlarJan hiçbir ıuretle 

iıtif ade imkinı yok. Üzerimde 
büyük bir t:?rvı.:t taşıdığım halde 
karnımı doyurmak imkanından 

bile mahrumum. 

ihtiyar deniz kurcu piposuna 
bir ndcs daha asıldı. 

Fakat bu no ? Bu milthiş 
gürültü nedir? .. 

Meyh.ınenin kapısını yurı
rukluyorlarl Dö.-:. tan~ öyle 
müthiş )'1,lmruk at ldı ki kapı 
parçalanır gibi oldu. Herke.ı 
sustu ve bütün başhr o ~ara

f a c!ön.2ü. Dışarsı kopkoyu 
k .. ranl:ktı. Pencerelerden bir 
şeyler göz!ikmüyordu. 

Kapı hali yumruklanıyor, 
tekmeleniyor \'~ şiddetle hen 
kılıç kabzalnrı korkunç g:hül
tüler nl:seltiriyordu: 

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

lı:ıykırdı: 
- Aç şu kapıyı... Biz 

gemiriviz. 
Sonra birkaç kalın ses: 
- Ge1ı1in-Jz karaya düştü.. 

Çek şu kapının sürglisünu!. 
Bcx!ur meyhaneci koştu, 

kapıyı açta. 

Siz, sımmı ifşa cttiti• Uk ln· 
aan.11aız. Haliai.adea cenret aldım 
Oaua içia bu teklifi yaptı•. 

BuDlan slylukeu ıiderimin 
i,i .. ltaluyer.&u. 

Cevap verdim: 
- Takdir eduaaiıı ki ltu va 

ıiyetle kıymetli ltir ... ala1alı 
mümküa tleiiltlir. Hem, iuaan 
ü:ıerinde her samH yG:ı iaıifö 
liraıı tla t.uluamu. Maamafila llİzir 
içi• ltir~cyler 7apmak isıerim. Me-
te~ yana 7u.ıhaae•e l'aJebi .. r 
ıniainiz? 

- Aıı.Lyerum lıi \eai itil' do
laachrıa zaaaetliyersuauz. Eea • 
p•liae tutturacakaıaız, eyle •i? 

- &ilmca aetı .. , lluuuaeakaiai 
dlfldyenam. Fa:Lıat heraaltle flk
ria" r.i taahd etliaiı. Hakkınızda 

hiç te feaa aiy "tİa yek. Siz. Wr 
defa şu karbmı alınız.. Muayyen 
bir uma.da relmeaize de ihtiyaç 
yok. Geiip ıelmemek te aiz:in 
elinizde •• 

Meçhul a4a• karb ahh, de.tim ki: 
- Bira:ı ilaha dltialaüz. later

eeaiıı l'eliraiaiı.. Şu yan• lagi
lizi de alanız. Gelecetiuu umaııa 
kad.ır ifinize yarar. 
Muhatabım parayı memamaiyct-

le aldı: 
- Paraaıa faizile ödiyecejhn. 

dedi. Hem 6yle bir f ah le ki •İz 
de hayret eclecekaiaiL Fakat eır-

nmı muhafaza etmeai:ıi ç•k rica 
ederim. 

So.ra karfl t:arafa Ati. (Eaeka) 
•okatıaa ıiııılea aenlinaleria ka· 
raalıklan içiıuılc: l'izliea layllolau. 

* Bu ada•ı• arkasıaa tlütıaetlim. 
O.u ıöriifüm de ilk H Ha eldu. 
Fakat sonralan iki m~ktubunu 
alClım, ~·k tlefil, iten.len yüz 
baalaı•t iıtiy•nla. AdrHini llilme• 
diti• için cevap nremeliim. Fa-
kat bir ,-ün ben yazıhanemde 
yokk(;D gelmiş, Ufak "üstii başı 

aon derece pia ve mlitlaiş aurctte 
ökaüreıa atiam,. diye asılatb. 

Akhma .relditi ••H merak 
eder ve ae oldutuau kc:nci ken· 
dime aoranm. Sa aaa• mahir bir 
yalaacı mı, yoksa cür'etkir bir 
dolaadınc:ı mı idi? Veyahut ta 
idtlia ettitJ ribi hakikate• bu mil· 
him aım elde ctmit mühim bir 
kqif mi? 

Basan, hayatımın ca parlak ftr
aabnı kaçmluıa mı acaba? diye 
düşGaür, bu adamı• 7apbj'ı teklifi 
kabul etmetlitime bayıflanınm. 
Zaman olur ki bu hi• çok kuvvet 
bulur: • 

- Yüz. ln~liı, derim. Ne cıw· 
dı. lnaaa ltu parayı kuman!a bile 
feda edebilir. Fakat ya •iyledik· 
leri dotnJ iaisc:? 

O Yaldt, ifl..lijim laat:amıa aza
meti kartı•ıada l'öı.lerimi kapar, 
bir tlaba ele l'~miyecek bu azim 
fır.saba atırl:tı alboda uilir, 
kahnm. 

SON 

Açtı ama, hayretinden sırt 

llsti yere yuvarlanmamak için 
kendüıi zor tutabildi. Bütün 
müıteriler haydut g6rmüş ava
nak gibi yPrlerindea fırladılar. 

Kocacan sanklı, geniş kır--
mızı kuşaklı, eğri kılıçlı üç 
adam içeriye girdi. Bunlar 
Tüı·k korsanı idi. Üstleri baş
lan strilsıklam olcuştu. Arka· 
larında başka kimsecikler 
yoktu. İçeriye dalınca kapıyı 
kapadılar ve mey!ıanenin or
tasına doğru pa.dır kiHdür yü
riidüler. 

Hem garip, hern c:lP. kor· 
kunç bir manzara ! Otuzdan 
fazla düşman arasında J~ tano 
kazazede Türk korsam... En 
önde yuruyen levent Loy• 
lmm genç ve çok yakışıklı idi. 
Kalyon sereni gibi iı.i ve düz
gGn bir boyu vardı. Geni~ 
omuzlan, kal:ank damarlnn 
ve çıplak baldırkrile Hcrgl!) 
heykeline beıWvordu. 

(Arkaaı var) 
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RAMAZAN AYINA MAHSUS 
i Galatada Karaköyde börekçi fırını itti~alinde büyük mahallebicinin üstünde 

• 
1 

i.3 UYÜK ELBİSE FAB RJKASI 
En miikemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz 
!llde imal edi!miş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler 

•• ' terem müşterilerinin cnzarı istifadelerine arzeder: . 

Erkeklere Mahsus Erkeklere Mahsus 
loo ile Gabardin Lira logiliz biçimi spor vesaire Lira 

r:trdesüler 25112 Kostümler 
'ıur Mandelberg mar 
mpermeabilize gabardin 

Lacivert siyah v. a. renklerde 

1rdesüler 29112 
Kostümler 181/2 

Hanımlara Mahsus 
Muhtelif reıtklerde Gabardin on ile Mandclberg 

P _rdesüler 371/2 Trençkotlar 17112 

ı .: ,~/'J;~'fJi;~rd°22'/2 Duvetin 16'/ 
zamanda erkeklere mahsus Mantoları 2 

şık pardesüler ve kostümler ç k 
lımlara mahsus mantolar ve O C U 6 liradan 

. '·' 1~~i~:!~;ı·:ri cİeü~~~~~;. Elbiseleri itibaren 1 
JPT AN FİATINA PERAKENDE SATIŞ - TEDIY ATI A BÜYÜK TESHflA T -

Jg, liakteriyo!og 

~'11. L utfi 
GÜ H. NE SERİRiYATI 

M lJ A LfMLERINDEN 

1 l, ve intani hastalar 
l • ve Bakteriyolojik 

er, icra olunur. 
: Babıali caddesi 
arşısı 15 No. 
e: Telefoıı İstanbul '2311 

,, " 223S 

YENi------. 
İNGILİZCE - TÜRKÇE 

LÜGAT 
A. V A H i T Beyin 

Vahit beyin enrelee intişar eden ve Maarif vekUetimiz ile OXFORD 
Darüifünunu tarafından kabul ve mübayaa edilen büyük lügatinden 
bilhassa Türk talebe ve gençliğinin iatıfadeai için, pek itinnlJ olarak 
ihtisar ve tashih edilerek tertip edilmiştir. Basılı,ı, kağıdı ve cildi 
çok iyidir. 600 sahifeye yakın olan muhteviyata teksif edilmiş oldu
ğundan kitabın hacmine aisbetle, hemen iki misline muadildir ve 
böyle olduğu halde, fiatı yalnız 2 liradır. Vahit B. bu yeni lügatin 
ayni hacimde bir Türkçe - lnıilizee lügat dahil hazırlamaktadır. 

Tevzi merkezi: Mondiyal Kütüphanesi, Beyoğlu istiklal 
caddesi ~69, Her kitapçıda bulunur. 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Evkat Tarifesi 

1931 senesi kanunusaninin 20 inci gününden 

{/) 
ti 
r::r 

. . 
servısı itibaren Ramazan 

Birinci Son 
No. Hutut Hareket Fasıla Hareket Hareket 

10 Şişli-Tünel ı Şişliden - Tünele 3,6 6,36 24, 14 
Tünelden • Şişliye 9 7 ,02 24,38 

1 l Kurtuluş ı Kurtuluştan - Tünele 30 
Tü::ıel Tünelden - Kurtuluşa " 

5 12 Harbiye ı Harbiyeden - Fatihe 
Fatih Fatihten - Ha;biyeye 

21,12 23,30 
21,30 24,00 

6,09 
6,21 

1,30 
1,30 

i~ Tt\SYON LOKANTASI ~ 
15 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 

Sirkeci sirkeciden-Taksime 

12 

4,5 
7 

7,10 
7,35 

20,05 
20,30 

( 

• · keci civarında 

J .ı rahat ve en 

T cm iz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 

kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABLDOT 

16 M a ç k a-1 Maçkadan-Beyazıta 
Beyazıt ] Beyazıttan-Maçkaya 

6,14 
24 

6,40 
6,JJ 

18 T aksim-ı Taksimden-Fatihe 
Fatih Fatihten-Taksime 

15 
30 

7,30 
8,16 

19 Kurtu luş-ı Kurtuluştan - Beyaııta 5, 10 
Beyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 18 

6,40 
7,JO 

Beşiktaştan - Bebeğe 
Beşiktaştan - Eminönüne 
Bebekten - Eminönüne 

6,01 
6,26 

8 6,30 
16 6,45 
45 22,25 

,. 

.-----------------------~ : Doğum ve kadın hastalıkları 

n Bebek - Eaılnlinü Eminönünden - Bebeğe 
Bebekten • Karaköye 
Karaköyden - Bebeğe 
Bebekten - Beşiktaşa 

" 23, 10 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

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

DOKTOR 

Ömer 
Ahdurahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğ\,kluğu Mütehassısı 

Muayen.?hancsi Ankara cad
desi hükümet konağı civa
mda eski İkdam Yurdu kar
şısında 71 numara birinci kat. 

Her glin saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

" ı Ortaköyden - Aksaraya g- '23 Ortak8y-Akaaray 
~ Aksaraydan • Ortaköye 
"' 

10,16 6,06 

19 6,45 

> 

50 21,03 
,, 21,53 

24 Ortaköy ı Ortaköy den - Fatihe 
Fatih Fatihten - Ortaköye 

S4 Betlktaı • Falih 

32 Topkapı· 
Sirkeci 

33 Yedikule 
Sirkeci 

37 Edimekapı-

1 
Beşiktaştan - Fatihe 
F atibten - Beşik taşa 

Aksaraydan - Topkapıya 
T opkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 
Topkapıdan - Aksaraya 

Aksaraydan-Y edikuleye 
Y cdikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Yedikuleden-Aksaraya 

7,11 7,00 
15,30 7,46 

6,12 
6,10 6,33 

17,24 7,09 

6,08 
6,11 6,JJ 

14,27 7,13 

Aksaraydan Edirnekapıya 
Edirnekapıdan Sirkeciye 7, 13 
Sirkeciden -Edirnekapıya 17,33 
Edimekapından - Aksaraya 

60,4 
6,JO 
7,03 

1.36 
1,35 

18,30 
19, 16 

21,0J 
21,53 

21,59 
22,42 
24,40 

1,30 
2,05 

20,44 
21,30 

24, 11 
1,01 

24,30 
1, 14 

24,33 
1,09 
1,45 

24,20 
1,00 
1,40 

24,24 
24,57 

1,30~ 1 

VAPURLAR 
• 

· eyrisef ain 
Merkez acentesiı lialatı kö:Jr:i 

Başı B. 236l .Şube ac~nteıi: Sir
keci Mü~ürdar zade hanı t 2740 • 

Mersin postası 
(Anafart ı) vapuru 23 ka

nunusani cuma 10 da Gala

tadan Çanakkale İzmir, Kül

lük, Bodrum, Rados, Fethiye, 
Finike, Antalya, Aliiye, Mer

sin' e kalkacak dönüşte Taş u

cu, Anamur, An::lif.i, Kal

kan'a da uğrıyacaktır. 

Asri Saç Boyası 
GARANTi 
FEV KAl.ADE 

NEFiS KO· 
KULUDUR. 

Fennin son 
bir müstah
zeridir. Em
saline fevka· 

iade faiktir. 
Bir tercübesi 
kafidir. De
posu: Mar
puççular Sa· 
lih Ef. Han No. 14 Telefon: 
ist. 1257 Salih Necati Hamam 
pudrası ve diş tozu ve suyu 
ve fosfaliai isteyiniz. Emsalle
rine kat kat faiktir. Bahçe 
Kapı Salih Necati eczanesi. 

* 

VERESiYE 
6 ila 8 ay vade ve 

75 Kuruş 
Haftalık tnksit1rrle 

Krem trençkotlar 

Tiftik p~ltolar 

Blö rardesüler 

F antazi kostümler 

Örme krz,klar 

V ya na çocuk e b isPler 

Hazır ve ısm:ulama 

Ve karın terzisi 

Meshur makastar 

Mösvö Kar'o 

Tarafından tayyör ve mantola 
imali. Her nevi ytrli ve 

fngjli:ı kumaşlan lıtanbul E· 
minönü Köprübaşı No. J5-16 

Karakaş elbise mata:ıasına bu 
ili.ot kesip müra<'aat ediniz. 

Dr. A. KUTIEL 
Ci:t, Frenrt, Bclsoğukluiu ve ademi 

iktidar mYnyene ve elektrik tedavihanu'. 
Kaukoy Börekçi f1rını sıraımında No. 34 

Dr. Horhoruni 
C 1 L T - Zührevi ve Bevliye 
Tedavihancsh Beyoğlu Tokatlıyan 
yanında Mektep ıokak No. 35 
muayene her gün akşama kadar. 

Tel. B. O. 3152 

ooı<·ıoR 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührevi 

hastalıklar mütehassısı. 

Cumadan maada her giln 
saat lO dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres Ankara caddesi No. 43 
Telrfon latanbul 3899 

DR. SEMİRAMİS EKREM H. 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 

Etfal hastanesi kulak, boğaz 
burun hastalıkları mütehassısı 

Bey'lğlu Mektep sokak No. 1 
Telefon Beyoğlu 2496. 

Kadıköy iskele 
ÜZERİNDEKİ DANS SALONU 

Türkiye 'e Avrupada vermi:; olduj"!u büyük konserlerle uınll" 
mun takdiri'li kazanmış olan Macar Madam Şiplesin riyaseti al• 
tında be~ kişi ıik bir coız takımilc hergün saoıt 18 dt"."'I biret 
ve cuma günleri de 14 ten bire kadar kışlık programlanna devanı 

etmekte olduğunu muhterem müşterilerimize arz ve 
te,riflerioi temenni r.ylerim efendim. 

Müdür ve müstecir: Hüseyin 

TALİİN CİLVESİ 
ve bunun içinJir ki ekseriya 

talil yaverdir,. derler. Bu meşhur aözilll • 

Kaderventura gişes 
için de söylenilir. z·ra meşhur gitenin 1attığ1 ekser bilet;ere bet 

keşidede en büyük ikramiyeler isabet etmek taıiioe mazhar ol• 
muştur. Binat:nalcyh aiz de taliinizi tecrübe etmek için biletiniıİ 
doğrudan do~ruya Eminönünde Valide hanı ittisalinde 4 numaralı 

KADER (VENTURA) gişesinden alınız. 

Hüviyet Ve Beyannameler 
15 Şubata Kadar _Müsaade Edilmiştir 

1 - 1704 numarala kanun mucibince kullanılacak hü~f 
ve beyanname!erioi kullanmak için vilayet makamı şub•~ 
15 ine kadar müsaade vermiştir. Binaenaleyh muhterem bl' 
kımızın bunlara şimdiden tedarik etmesinde mecburiyet yokt' 

2 - Bu varakaların ve defterlerin nümunesine tanı~ 
tamamına uygun olması şartbr. Mutlaktır. Tayyare cemiyet' 
bastırdığı varakalar ait olduğu makamca tetkik edilmiş, oı~ 
b k gcr.i'.m'iş ve kabul edilmiştir. Defterler de şubatın ilk iP' 

tasında piyasaya çıkarılacaktır. Tayyare cemiyetinin danı, 
olmıyan ve dışarda aatılan evrak ve defterlerin çoğunun 1 
muneye muvafık o!madığı görülüyor. "&alimatnamPsine tıpa d 
0

uymıyanları polis merkez!eri kabul etmiyeceğinden mubteref. 
halkımızın buna çok dikkat etmeleri menfaatleri icabındandl 
Tayyare cemiyetinin evrak ve defterlerinde böyle bir tebli~ 
biç yoktnr. Halkımız hiç acele etmiyerek tayyare cemitİ' 
defterleri satışa çıkardığı zam.an takım halinde hepsini cerl 
yetten tedarik ede~ilirler. 

3 - Tayyare cemiyet:nin yüksek gayesi muhterem ballı' 
;nızca tamamen malumdur. Halkımız tayyare cemiyeti~ 
kağıtlarını kullanmakla hepimizin göz bebe~i olan bu vat; 
müesseseye yardım e~miş ve kendi işlerini de en düzgün 
surette görmüş olurlar. _A 

iŞ ARIYORUM - Tecrü
beli tornacı ustasıyır.ı, Torna
cılık ve saire fabrik~ işleri 
yapabilirim. 

Süleymaniye Katipşemsettin 
mahallesi 8 No. da 

Abdülkadir 

.. 

YERLi MALLAR Deposu 

Bursalı Mustafa Fahri 

SIRF BURSA İPEKLİLERi 
üzerine, envai zarif ku.na~lar 

Bursa fabrika fiatına 
satılmaktadır. 

Merkez.i: Mahmutpaşa Kefeli 
Han altında No. 216. Şubesi: 

Beyoğlund:ı istiklal caddesinde 
gvenedik sokağı karşısında N. 413 

Bir defa göımek kafidir 
Melaneti ile müştehir Bursanın 

1. PEKLi DÖŞEMELİK 
KUMAŞLARI 

Metr •İ 150 kuru~ ur 
Mısır çarşısında Bursalı yorganra 

Mehmet U cndi 

o 
DJŞ Tabibi Muta~-

har IVIuammer 
Sirkeci şimendifer istasyonu 

karşısında Nemli zade han 
birinci katına nakletmiştir. 

İstanbul Asliye 
ret mahkemesinden: 
dema ilanı iflasına karar 
rilen Yedikulede Kazlı ·İl 
mede Oibağhane fabl'l I 
sahibi Andon iskanadi 11' 

tumlan masasının muarPe ~ 
ifıasiyesinin bu kerre ınah 
mece ünyona kalbine k 
verildiğinden ünyon siıı 
intihap edilmek üzere e5 .I 
matlubun 28 - 1 - 931 ça~ 
ba günü saat 14 de mab1' 
iflas odasında hazır bıal 
maları ilan olunur. 

KURTULlJ~ 
F~nni biçki ve dikif ders•~ 
Maarif vekaletinden musad'J 

Müdiresi: Madam Pap~ 
liaf tanın dört rünü öğleden I 
üç saat Fransız usulile fenni "'ı 
dersi bil'amel tedris edilir. o~ 
zarfında ehliyetini ispata ~ti dl 
fak olur ve Ma:ırif müdürıf' , 
den musaddak diplema it,,a 

ikmali tahsil ettirilir· ~ 
[lyevnı mevc\.tl talebeler deVl"I 1~ 
yclcrinl lkm11l ve dip'oma alın•" ~ 
dırler. Dıı seneden itibaren Yf"1 1~ 
.ata bat'anacağından timdldetl ol 
luıydına batlanmı~tır. Adre• ı f,.,,. 
Tepeüstü tramvay caddesinde I 

PAPAZYAN APARTJMAN 

SON POS1 
Yevmi, !>ly;ui, Havadis ve .rf.ıllt i 

lda.re: lstanb::J.Nuruosı.naoil' 
Şerei aokoıj1 33 • J/ 

TeJ~'-,ıs: lstanbııl - 2)1 
Pot \ .1 kutusıı ı i.sta:ıb .al - 7 il() 
ldr.af 1 lstanbııl so:~ e 

14LIJ .~. 
7Sll ,, 

40') " 
1SLI ,, 

1 Sene 
6 Ay 
S n 

1 " 


