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İDD.ANAME 

SON POSTA Halkın rözudür: Halk bununla rorıır. 
SON POSTA Hallua kulatJdır: Halk bununla işitir. 
SON POST A Halkın dilidir: Halk bununla •Öyler. 
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KUPONU 
No. : 13 

Bu Kuponu Kesip 
Saklayınız. 

- ... . 
- . 

•• 
Kaı·arın Bugün Oğleden Sonra 

• 
-Verilip Tasdik 
• 

Ettirilmesi, Derhal icra Olunmas ihtimali Vardır· 
\ 

• 
lkinci Kısım Maznunların Muhakemeleri 

Hafta 
-. 

ldarei 
Hafta 

Sonunda Başlıgacak 

Müddeti İki Örfiye 
Te:.ndit Edilecek 

, 

~Üzum 
Üçüncü 

Görüldüğü Takd:rde Hükumet Meclisten 
Defa Olarak tltezun:yet İstiyecektir 

İınıir, 24 ( H.M. )- Mndd~i 
"~uını Hidayet Bey dün, cuma 
• ın sın rağmen abahtar 
•kşarn kadar çalış~ı, hatta 
aı:ce ~e meşgul oldu ve iddi-.-

rnesıni bitirdi. 
'1 İddianame çok uzundur ve 

enernen hadısesini tafsil ct-
lnekt , maznunlann her birine 

it uçlnn saymakta, delil~erini 
t:üsterınekte ve yapılan cina
.) ette İlürnkJerinin ağırlığı de
rce . ne - - el . . ist kt gore cez.a gorm ennı 

eıne edir. 
~u iddianamede isimleri ge

ç n erin adedi t 20 dir. 
E ~unbnn başında Mehmet 
l tnın, Nalıncı Hasan, Küçük 
iasan, Laz İbrahim, Manifa-

turacı Osman, Ramazan, 
Hafız Ahmet, Ali Hafız, 
Saffet Hoca, Şeyh Esat 

Şegh Esat ve tevabii Divanı harbe gidiyorlar 

Gazi Hz. Seya-
1
1 Bugünün Meselelerinden J 

hatlerine Başlıyor · • '. 
Gaıi lh . acyabatleria• Müsl;rat lnhı·sarına , 

pazartesi g\lnll bqlıyacaklar 

•e atlebi ihtimal doifuca K B • • • 
kmiri tCfl'if edeceklerdir. Gui a r Ş } 0 m 0 fi t) Il } 0 
Hz • ne bu seyahatlerinde 

Uman tirketi mlldürii Hamdi ti N d• ? 
Bey d~ refakat edecektir. m yazı e ır • 
H.ımdı Bey diln Ankaraya 
Kim.iJtir. 

Hük\ımc.tten Alacağınız 

Varsa Aeele Ediniz 
Ankara, 24 (H.M.)- 927 ve 

928 senelerinden hükümetten 
alr:cağı olanlardan 30 şubat 
930 tarihine kadar m!iracaat 
etmiyenlerin matluplarının te
diyesi hakkında hazırlanan la- • 
yiha şubat içersinde Meclise 
evkedilect:ktir, 

Dürıkü aç ar 
Nasıl Oldu ? .. 

' Dnn Taksim Stadyomunda 1 
birinci kümenin üç müsabakası 
yapıldı. Bu maçl~nn galipleri : 
Galatasaray, Beşiktaş ve Ve· 
1 cı.dır. Mağlüplan ise: Sülcy-

.:ıaniy~ Anadolu ve Beykol 

Garip bir imtiya2a sahip görünen Eomonli fabrikası 

Dün müskirat inhisar idaresi hakkında bnşladığımız neş• 
riyatn bugün devam ediyoruz: 

't oğlu vardır. Mütebakisi 
"1enemenlilcrden ve Horoz 
l.öylülcrdendir. 

Karann öğleden sonra ve- rin de yarın gece icra 1 
rilmesi, :ıkşam ce~scsinde de tef- olunmas na intizar edenler • 

Dün Bomonli bira fabrikası ile Müskirat inhisar idaresi 

arasında aktedilen bir mukavele mucibince, şirketin idareyo 

senede yüzde on nisbctinde kiir vermesi li\umgeldiğini, halt>uki 
üç seneden beri inhisar idaresinin senede yaln.z 7 • 8 bin lira 
a!abildiğini yazmıştık. 

Divanı harp bugün sabah
leyin on buçulda muhakemeye 
haşlıyacak ve evvela iddiana

eyi, sonra da maznunlar ta
~fından kendilerini müdafaa 
\e ? söylenecek olan son söz

rı dinliyecektir. 

himedilmesi, telgrafla Millet Mec- daha çoktur. 
lisinc bildirilmesi, tasdik ha- Maznunların vaziyetlerine ge• 
beri gelir gelmez hükmün lince: Şeyh Esat dün gene 
hemen infaz olunması ihtimali şiir yazmakla vakit geçirmiş· 
vardır. tir, oğlu Ali ise sakin ve 

düşüncelidir. 
Maamafih karann yann sa- Kublfiyı şelıit eden katiller-

bah verilmesine ve hükümle- den Mehmet Emin çok endi-
... şelidir. Önünde mütemadiyen 

apa 

• idam sehpasını gerdüğünü söy-
J lemektedir. 

Bu sefilin arkadaşlarından 
nalıncı Hasana gelince, bu 
adam işi lakaydiye vurmuş, 
küçiik Hasan ise yaşının kü
çüklüğünü düşünerek idam 
cezasından kurtulncağıw ümit 
etmektedir. 

Ankara, 23 ( H. M. ) - Di
vanı harpte yapılmakta olan 
muhakemelerin ilk kısmı bir 
iki gün içinde bitecek, ikinci 
kısmı hafta içinde başlıyacaktır. 

Halbuki idarei örf iye müd
deti şubatın i.k günü bitecek· 
tir. Bu müddet zarfında ise 
bütün muhakemelerin ikmal 
edilmesine maddeten imkan 
yoktur. 

Mnrcttib • • ı d · · • d ak t ın cemıyet ün senelık kongresını akte ecekti. 

Binaenaley hükumet ilç dört 
glln içinde Meclise müracaat 
ederek idarei örfiye müddeti
nin iki hafta daha tem
didi için mezuniyet istiye
cektir. 

Bu müddetin kafi geleceği 
tahmin edilmektedir. Fakat 
şayet kifayet etmezse on beş 

elecek ek eriyet olmadığından celse açılmadı ve kongre de 
kat b haftaya kaldı. Mürettibin cemiyetinin 500 azası vardır. 
•lt~cttj unlar~an . mukayyet olanlarının adedi ancak 214 ten 
· ,LJ _r •• C8emıyetin bugünkü reisi, Resimli Ay tertip atelyesi 
·~)'11 e~ 

günlük ikinci bir müsaade dnha 
istenecektir. 

( Devamı S Uncü aayfamaıda ) 

Dünku maçlardan 
bir Esfanlane 

kulüpleridir. Bu maçlara ait 
yazımız albncı sayfadadır. 

Genç s·r Kız 
Kendisini Ôldürmiye 
Teşebbüs Etti, Fakat 

Muvaffak Olamadı 

Beyazıtta Selimpaşa yoku
şunda Mimar Kasım medrese-

sinde oturan tütün amelesin

den 17 yaşlarında Mihriban 

Hanım tentürdiyot içmek su· 
retile intihar etm~, fakat kur
tanlmış, Haseki hastanesine 
kaldırılmıştır. Sebebinin bir 
nşk m ceınsı olduğu tahmin 
olunuyor. 

Bugün bu rakamlar üzerinde biraz daha izahat vermek 
istiyoruz. 

( Devamı 4 [üncil ,. yfndndır ' 

Çocuklarzn A zrai 'i 

Misyoner - Ruhunuzu Hazreti haya ptürmiye memurum. 
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Haİkın Sesi 

a azanVeOruç Memleketin Halk Fırkasının Vilayet Altı TohumlukPata 
(arşısında Halk.. Zira i K D T J d Cerh Ellişer Kilo Ola 

R m ı-.an ve oruç bnkl<ında 
dün k ri ~rimiz.te haabihal ettik, 
aJdıtımıı: cev p!an :arı.ediyoruz: 

Vaziyeti ongresi Ün op an ı Vak'ası Mıntakalara Dağıla 
lkhsat vekileti Avrup• 

sretirttiii tohumluk patate 
50 9er kilo olarak mubl 
mıntakalara dağıtacaktır. 
tohumlardan alınan patıl 
ler Adapazarı patates 

Ahmet B. ( Şehremini h • 
tane caddesi 131) 

- J Ie ... ~erim · ben l vikli-~ . . 
*iıı h, rcr t i bir t raft:ınyım. Ne 
c!ive\ im. Göriiyor un: Yemek 
yiyorum. E kiden ne fena idi: 
1 inCJlar. bocalnr insanın vic
danın da l .lrışırlardı. 

En iyi Vaziyette Bu
lunan Mıntaka Konya 

Ha valisidir 
Edirne - Y ğışlı havalar 

z.criy tı ekteye uğratmıştır. 

Kocaeli - Mezruat kuv
vetlidir. İlerde donlardan kor
kuimaktadır. 

Bursa - DonJıırdan kor
kulmakt dır. 

Hakkı B. ( Kumkapı, Cinci- Manisa - Şimal ve imali 
meydanı 1 ) şarki köylerinde tarla fareleri 

- Orucun hikmeti vaz'ı çoğalmıştır. 
b nız da zenginlikle aka dar- lzmir - Arpa' buğday' 
tlır. On bir ay bozulan mideyi bakla, bezelye mezruatı geçen 
oruç idmanına çekme çok ( eneye nazaran iyidir. 
faydalı birşeyclir. Fakat kese Antalya - Öküz veb sı Halk fırkasının Vilayet kongresi dnn de Tekirdağı meb'usu 

Cemil beyin riyaseti albnda toplanmış ve bilhassa bütçenin 
te biti üzerinde çalışılmışbr. Fırkanın Vilayet bütçesi, kabul 
edilen esasa göre yüz bin lira olacaktır. 

boşluğtına inzımam eden mide J vardır. 
bo l ığu Allahuı emaneti olan l Kon ya - Havanın rutubet 
hayab yıkar. ve suhun ti mezruabn iyi bü-* yilmesine yardım etmektedir. Kong:re diğer içtimamı gelecek cuma giintı &ğleden tonra 

aktedccektir. Ömer B. (Tnrlnbnşında 112) Mezrunt geçen eneye nisbetle 
- Şimdiki ramazan günleri iyidir. 

eski ramazan günleri gibi değil. Za raUı 
Eskiden oruç tutmıyanlara fena İgf al 

Bir Kızı 

Ettiler 
Kongresinin Kararlan Ziraat 

Tatbik naz.arla bnkarlar:, bu suretle 
sofular oruç tutmıy nlara ma- Dün polis müdüriyetine is-

d tanbuluo civar sayfiyelerinden 

Edililiyor 
nevt eziyet etmiş olurlar ı. birinden bir ikayet geldi: illt tkbaat ve taııarruf cemiyeti ta· Geçenscne :58.S fdi. Buaene 
Ç k ..r.kur • d• b h IJ rafından Ankanıda aktcdllcn omumt 48 k 0 9 u ' ım 1 u a er Bu sayfı·yede k·ımsesı·'7 genç uruştur. 

k. H k b ha k 1 &.of ı.lraat kongnıılnlo kararlan peyderpey En r ı k .hr 
yo er es ütün re et e- l b. k d B tatbik llllhaııına vazcd!lccckllr. Bu ka· az. a pamu ı aç ettiğimiz. 

'l.nde erb tı·r. ve güze ır ız var ır. u memleketler sır"sile ltalya, Fran-·a rarlann ba~lıcnlan 9unlardır: " 
kızcağızın hali ve \•akli yerinde ı - Ziraat aahıı.sındııkl dere mecra· ve Yunnni tandır 

Osman B. ( Maçka, 
partımanı) 

değildir. Geçinmek için ken- lonnın tcmiz.lcnıncsindc hQkOmct kiiy· iHRACAT EŞY AMTZIN 
Beme disine bir iş veya bir koca lülcrc nakti ve fenni yardımlar ,.Y.•PD· KIYMETi MESELESi 

cak, küylUlcr de mükclldiyct usd'Jılo bu 

- E kiden ne fena idi: 
Oruç tutmamak, ibadet et

memek en büyük bir kabahat 
addedilirdi! Hocalar ve hükü-
met vicdanına göre hareket 
edenleri cezalandınrlardı. Şim
di herkes serbestir. Ben oruç 
tutarım, tutmam; kim kanşa
bi!ir? 

bulmak mecburivetindedir. tcmlz.llklcrdc bc~cr ouar gün çu auk- ihraç mnddelerinin kıymetlerini 
İki hnftn evveİ bu kızcağızın .ı rdır. arttırmak, bu suretle hariçten 

2 - Zlrat mah u itan oktruvıı reıml rneml .. ket0 m1°• f •I lb t önüne komşu1nrından ihtiyar ... 1 
.. e a .. a para ce e • 

kaldırılacaktır. mek meselesi üzerinde düşünül-
bir kadın çıkar: 8 - Pırlnç zlra:ıti kanuıı • .: sıtma mektedir. 

- Seni evlatlık alayım, mücadclul kanununun blrbtrinl boıan Bütüf1 bu mallar için istihsalden 

ı d d K 
madde! rl tadil <"d lcccktlr. baçlıyarak ilır ç nib yetine knd r 

ev en ircyim, er. ızcağız 4 - u.~tık mıntııkul rP.:dc halk mevcut muamele safhaları üze-
razı ol rali: ihtiyar kadmm kurstan açı.acak. Hıığlnrdn ku1l:ınılan rinde ıslahat ve tadilat mev:ıu-
evİne yerl,.c;:ir ve birkaç gün ıuıçıar ıcı;ruuc c:d tdiktım ~onra tusıyc bahstir. 

-ı cdile".ccktir. M ı~ f "h 
Sonrn e\•lı" bir adamın Larşı- <' c J : stı sal, sahş ve kredi 

... K S - Faiz ve komhıyon mlktannın l 
k l iş erinin tanzimi ve koopcratifleş-

sm çı nn ır, nişandan, nikah- topu yüzde dol uzu geçmlyecekfü. tirilmesi, nakil \•asıtnlnrı t:rifele-
l d- w • d b h d"I" f 6 - Köy kımu!"luııdııklndcn ah il-an ugun en a se ı ır. a- rinde tenz.il t ves ·ıre ı"len· u-ru·ı-mu'lü küy tıınvün sııııdıkhın ya lo-

Dün Şehrin Muhtelif 
Yerlerinde Alh Cerh 

Hadisesi Oldu 

Dün şehrimizde altı cerh istasyonunca tetkik edildi 
hadisesi tesbit edilmiştir: sonra muhite uyan p tatt 

1 - Akaarayda oturan Nu- den tohumluk mübayaa 
ri ve Faik isminde iki şahı lecektiı. 
bekçi Mehmet ağayı yaralayıp Borçlar Meselesi M 
kaçmıştır. zakere Safhasında.-

2 - Bilyükderedc balıkçı Bir rivayete na%8J'an Dü 
Yorgi ailevi bir meseleden ka- umumiye hükumctimiu o" 
yınbiraderi Teodoros ile kav- cevap vermiye karar vern1 
ga etmiş, onu bıçakla yarala- Bu cevabın, nokW naz.anmı:ıa 
mış ve yakalanmıştır. ., kın olac ğı tahmin edilmekte'! 

3 - Unkapanında Dursun Güzellik KıraliçeSI 
çavuş bıçakla kahveci Esadı Meselesi Muallakta 
sustalı çakı ile yaralamış ve GüzcJlik kıraliçesinin A-.rrıJ 
kaçmıştır. ya gidebilmeıü için mualliınli 

istifa elmui, bu takdirde de 
4 - Galata'da oturan ma- sil ücreti olan 1750 lirayı 

kinist Mehmet kıskançlık yü- mcsi vcy vermek için " 
z.ünden dostu F otiyi bafiçe iÖ lcrmcsi icap etmektedir. 
yaralamıştır. GüzeJlik müsabakasını t 

eden Yunus Nadi B. bu mesel 5 - Erzurumlu Mustafa halii için Ankaraya gitmiştir. 
Beyoğlunda oturan Dimitriyi Diğer bir habere göre Bal 
bıçakla yar lamı e yakalan- &üz.elleri Pariac ç ğnlmıyeca 
mıştır. dır. 

6 - Galatada Kısmet ha- Sporting 
nında oturan Madam Beti Sporilng kulüp dün gece 
ayni yerde oturan Fransuva karada •enelik balosunu 
ile kavga etmiş ve birbirini tir. Baloda Meclis reisi de b 
hafifçe yualnmışlardır. bulunmuştur. 

Mermi Abidesinde yeni Adana Gazete' 
Bir yazısı Meclis aleyh" 

Tehlike Mi Var ? görüldiiğü için Yeni A 
Mermi abidesi üzerine ko- gazete i aleyhinde takibat 

nan mermilerden bazılarının pılacakbr. 
kapsülleri alının~ ve körletil- İzciler Layihası 
mişse de içlerindeki infilak Meclisin bütçe encümeni i 
maddeleri, misketler çıkarılma- ler J5yilı sı kabul etmiştir. 

mışbr. Alcliide uımanlarda Seyyah f(afilesi 
bunlardan bir tehlike çıkması A ın ylriiıt yedinci gn ü tchr 

melhuz degı-"ise de bir yıldırım 460 hl ilik Amcrlkalı bir seyyah k 
gelecektir. 

düştüğü takdirde infilakı ve Fransız Kabinesi 
müthiş tahribab muhakknkbr. lsti"fa Etti" 
Ya bir siperi saina konması 
veyahut bunların boşablma~ı Franııx k blncal Franıu: çift 
lazımdır. himaye için buğday fiabnı yükıcll 

Tabir Nadi B. (M allim ve 
aair) 

knt birkaç gün sonra kurulun c:aktır. mcktedir. 
bir içki masasının üzeri boşal- 7 - Arni takdir komlsyoıılaıında TiCARET ODASI BiR Askeri Müzeden Bir 
dığı zaman genç kız kendisi- çırçtıerdcn ete murahhas bulunacaktır. RAPOR YAPACAK 

karar vermlftl. Fokat mec115in ııs 
leJetinc teaıdüf etti. Müz.ııkcrc uıı11 

ak lliycttc k:ıldı ve t.tlfa etti. Yctı1 

blncyln ubnk ba~vckll TardiY 

letkll ctmuinc ihtimal venlmektc:P' 
Dinin ve medeniyetin 

ediden menettiği riyakarlık 
eskiden bütün Kuvvetile hü
kümf erma idi. 

Herkes evinde nakzı siyam 
eder, hariçte oruçlu görünür
dü. Bu suretle hem tanrısına 
karşı yalanından dolayı büyük 
bir günah işler, hem de vatan
daşlarını iğfal ederdi. Din bir 
emri vicdanidir: Herkesin ka-

ni nikahsız ve nişansız olarak T raklörde Fakir Gaz lstanbul Ticaret ve Sanayi Çeşme Kaldırılacak 
ı d k w d b J Kullaı11labı"lı"r odası oda kongresi için " Sanayi Askeri müzenin bitişigw inde· ev ı a amm ucagın a u ur. tedrisat ve kursları " hakkında 
Snrhoc: oldugw u irin de mu- Tnıktörlcr iç n hariçten muot almı· bir rapor haı.ırhyacaktır. Raporda otuz sene evvel yapılan ve 

-s ,.. ya lüzum olm dığ1 fikri ortaya atılmı,. • d" kull 1 b' 
ka••"met 

1
·mka· nından mahrum 1 ~annyi m kteplerinin daha ziyade şım ı anı mıyan ır çeşme 

~.... tır. lcrl aUrülcn iddia, traktörlerde ma- ış hayatına uygun olması ve bu vardır. Bu çeşme 1400 sene 
kalır, fakat ertesi gün nikah ı.ot yerine maddcl cs:ıaiycsi oduıı olan mekteplerden rıkanlnnn dnhn ] l b u A E · · 

(Fakir gaz) IQ kullanılabileccğl ve bu- .. b" k t"d 1 1 evve ynpı an u ya- rmı " 
ve nişan lfikırdılnnnın unutul- nun da mcmlc ctlmhde ı lihsall mllm- me 1 ır c i e ça ışma annı manastırının harici gu-zelligıw · ni 

k temin için program! rda tadilat 
duğunu ve ihtiyar adının kün oldufudur. mevz.ubnhis olacaktır. bozduğu gibi binaya da rütu-
cvinden de abldığmı gorunce PAMUK ISTIHSALATI.MIZ iKTiSAT VEKALETi BiR bet vermektedir. Bu çeşme 
zabıtaya müracaat eder. MAALESEF FENADIR PROJE Y APJYOR yüzünden müıedeki birçok 

Çirkin bir hadise ile alaka- Bu sene P muk istihsalabmız Anknra, 23 (H.M.) - ıı,tısat "eldletı kıymetli ô.sar küflenme te ve 
hem nı.dır ve hem de fiatlan dü- lktıı.adi bir proje haurlamnktn devam 

dar olanlnn t~hir etmek ctmcktcdL Proaramın aınnayl kısmında çürümektedir. Müze idaresi bu 
şüktür. -.. 

naati vicdaniyesi ne merkezde istemediğimiz için isim yazmı· Memleketimiz., 1929 aenesinde bOyük mensucat sanayii ile, kDçtık çeşmenin knldırılmasını Müda-
lse Onunla nmel etmekte hlir Yoruz. Fakat zabıta tahkikata makine s nayllnin kuvvetle himnyul f . 'il' kAI t" 

. , 
Havuzların T amırı 

Seyriıefoin Haliçteki ba\fll 
tamire kar:ır vermiştir. ~· ,J 
bütçe dolayısile bu tamirat JıJ"' 
kısım yapıl c kbr. 

Kütahya Hatb ; 
Gütahya - Balıkesir b ttJ ~ 

ikmali için ne k 68 kilorıl~ 
dahilinde ray döşenmesi / 
mıştır. Bu ameliyenin ya'L J 
nuna kadar ikmal edile 150,009, 1930 ene inde i e 90000 ve Hnayl tedrlsııtanıı yeni bir istikamet anı mı ıye ve a c ıne yaz-

ve serbestir. bnşlnmıştır. kilo pamuk istihsaln etmiştir. vcrllmcııl mevıuubalıtııtir. mıştır. ümit olunmaktadır. 

=============================================================================================-=:;.::~ 
Son Posta'nın Re imli Hikayesi: 

o 

1: Ha n B. Davulumun ipi nncir 
Dikme ocağıma incir 

P6f papeli Selim Ragıp 
Sen patreuun ben de ecir 

2 : Hasan B. - Davulumun ipi kısa 

Çektim heyamola yısa 

Ver birini, Zekeriya! 

Sende iki papel vana 

.... 

Pazar Ola Hasan B. Ve Son Postacılar 

3: Hasan 8. - Davulumun ipi ilmik 

Oldu boynum didik, didik 

Etme yahu Ali Ekrem 

Hasan beyde yok metelik. 

~-

4 : Ha an B. - Davulumun ipi balst aO,t 
Ha aıı bey sana ııı0 fe 
Aç kuayı Halil JJjt _,ı 
Oradadır hayat, ,.,. 
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Her gün 
A1isyonerlerin 
raaligetine 
Mani Olmalıdır 

M. ZEKER1Y A -

Son Posta'nın Resimli Makalesi * Silik Adam * 

1 , 
r\merikanın meşhur terbiye 

rnrıtelıass!sı ( John Dwevay ) 
bir müddet Çin;le Maarif teş
kilatını tetkik etti. Amerikaya 
dör c!ukten sonra bu tetkikatı
na P..ıt bir makale silsilesi neş
rc&ti. Bu makale!erin birisinde 
Ar.ıerikan mısyonerlerinin Çin-
<Jnki faa iyetindcn bahseder- 1 - Biz hırsı fena şey zanne• 2 - İhtiras insanlara tabı tinin 1 3 - Onun için muhteris adnm, bugünden ve 
ken şu hükmü verivordu: der, muhteris adamı beyenmeyiz. feYkinde işler yapbran bir muharrik hnldeıı memnun olmayan ve daima gayesine varmak 

J kuvvettir. için yen1 ~eyler yapmıya çalışan adamdar. 44 

Ameri!mn papasJarı yeni • lhllrasıız adam ıs:llk adamdır. 
dof-ıın bir milleti zehirlemekle ~mm••••••amnE!ıl••-•~mEm•DJla'!omms•G::1••m-lm:iıılllllm=U:~ ======--=--=--=-=-== 
meşguldürler. Amerika Çine 00 •• 
~ar 1ım etmek fikrimle samimi 
ıse, evvela bu misı on erleri BUGUNUN 
f!eri çağırmalıdır.,, 

* 
Gene ayni Ameriknn terbi-

Yccmj birkaç sene evvei Tür
ltiyeye geldi. Burada bizhı 
maarifimizi tetl<ilc etti. Amcri
kaya dönüşte ( Nev Republic) 
mecmuasında Amerikan mis
Yonerlerinin Türkiyedeki faali
Yeti hakkında bir makale neş
retti ve bu makalede Ameri
kan misyonerleri hakkında şu 
hükmü veriyordu: 

ki '' Misyoner melctepleri Tür-
Yede dini propaganda yap

ın 1kla mamundurlar ve bu 
~üzden bütün ş:ırkt~ nüfuzlarını 
aybetmiş ve terbiyevi vazife

lerini unutmuşlardır. 

* istiklal harbi esnasına Sam-
ıundaki Amerikan mektebinin 
~ontos faaliyetine merkez va
ııfesini gördüğü sabit olmuş, 
llıcktep kapatılmış ve hoca
lardcuı bazıları tevkif edilmişti. 

* iki sene evvel Borsada 
Amerikan mektebinin kızlan
nıızı Hristiyan yapmıya çah~
bğı tahakkuk etti. Bunu bir 
iki Türk kmı bizzat itiraf 
etmiş, mektep hocalan mah
kemeye verilmiş ve mahkum 
el muşlardı. 

* Pangnltıdaki Fransız Papas 
mektebinde eski maarif me
murlarımızdan birinin kızile, 

bugün Elektrik şirketinde ça
hşan bir Türk memurunun 
kızını Hristiyan yapbklan 
ıabit oldu ve mektep hakkın
da şiddetli tedbirler alındı. 

• Nihayet geçen gün lzmir 
Amerikan mektebinde bir Türk 
Çocuğunun hristiyan yapıldığı 
sabit oldu. Bunu Türk çocuğu 
kendisi itiraf etti ve protestan 
•lduğunu söyledi. 

'f 

H. Fırlcası 
Demokrasiye Ait 

Eserler Yazdırılacak 

Ank~ra, 23 ( H. M. ) -
1 I lk fırkası propaganda bü
rosu kuvvetlendirilecektir. Büro 
ceınokrasi hakkında eserler 
yazdıracak, bu eserleri fırka 
merkezlerine göndererek aza· 
sı ,\a okutacaktır. 

Bütçe Encümeni Veka-
1 tlerden Rapor istedi 

Ankara, 23 (H. M.) - Ve
kaletlerle müdüriyeti umumi
yeler fiç sene zarfında bütçe
lerindeki meblağın sureti sar· 
fını ve ne miktar tasarruf 
y pıldığını mufassal bir rapor 
h .!inde hazırlıyacaklardır. Ra
p rlar önümüzdeki salıya ka
d r bütçe encümenine takdim 
edilecektir. 

Hüseyin Ragıp Bey 
Ankara,23-Moskova Büyük 

Elçimiz Hüseyin Ragıp Beyin 
yakında mezuniyetle Ankaraya 
geleceği söyleniyor. -··--Metre Sistemi Layihası 

Ankara, 23 - Millet Mecli
si bUtçe encümeni ölçüler hak-
kındaki yeni layihayı tetkik ve 
kabul etmiştir. Bu layihada 
metre sisteminin kabulü teklif 
edilmektedir. Lay.iha heyeti 
umumiyeye sevkolunmuştur. 

Gemilerimize Kolaylık 
Gösterilecek 
Ticaret odası deniz komis

yonu Türk gemilerinin liman
dan kalkarken gümrüğe mani
festo vermemesini ve vapur
ların her limanda değil, mebde 
ve münteha limanlarda karan
tine muamelesine tabi tutul
masını karar altına almışhr. 

-----=-.... === 
Papas ve misyoner mektep- kapitülasyonlar devrinden kal

lcrinin bu dini faaliyetleri hak- mış bir mirastır. 
kında daha birçok vak'a ve Daha dün Amerikada Tür
nıisal zikredilebilir. Fakat bu kiyeye para bulmak için ça
nıekteplerin mahiyetlerini ve hşan bir dostum, Amerikalı
bugünkü faaliyetlerinin veçhe- lr "in misyonerlere mfişkülat gös-
sini anlatmak itibarile yuka- rildikçe bize para vermiye-
lldaki misaller kafidir sanırız. ( ·klerini anlatıyordu. 

Medeni memleketlerin hiç O halde Emperyalizmin birer 
birinde papas ve misyoner L ·ganı halinde çalışan bu mis
hlektepleri yoktur. Medeni } flner faaliyetinin önüne geç
in illetlerin hiçbirisi artık ço- ı ek, istiklaline karşı kıskanç 
coklan:ıı terbiye için papaslann ıvranan yeni Türkiye için en 
ellerine teslim ctmiye razı ol- ühim bir vazifedir. 
tn 'Yor. Din ile Devleti ayıran, 
b Fakat emperyalist devletler yik bir devletin misyoner 

'nlan birer istila ve propa- 1 • papas mekteplerine mü-
g nda silahı olarak kullanırlar. • ıde etmesi, aklın kolay ko-
~~Yonerlik tarihini okuyanlar l.1y kabul etmiyeceği bir , 
ıhrler ki, bütün müstemleke- faciadır. 

lerde misyonerler daima pış- Misyonerlere, her medeni 
~~rlık vazifesini g&müşlerdir. memlekette o \duğu gibi Tür
ızde misyoner Ye papas mek- kiyede de bayat hakkı veril

lcpleri teşkilib da TUrkiyenin memelidir. 

Akvam Cemi ye "nde 
Türk Ve Yunan Murahhas arı 
Müşterek Teşebbüste Bulundular 
Cenevre, 23 (H.M.)- Yunanistanm Paris sefiri ve Cemiyeti 

Akvam murahhası M. Politis ile Türkiyenin (Bern) sefiri Ce
mal Hüsnü Bey Cemiyeti Akvam meclisinden Lozan muahede
sinde derpiş edilen kontrolün refini talep etmişlerdir. 

Meclis bu talebi kabul etmiştir. M. Politis son itilafların iki 
hükümet arasındaki itimatsızlığı ciddi bir emniyet hissine kal
bettiğini söylemiştir. 

Fransız Buhranı Devam Ediyor 
Paris, 23 (A.A)- M. Heryo, M. Maren, M. Majmino, Leon 

Blüm, Franklen Buyyon reisicümhuru ziyaret etmişlerdir. Siyasi 
mahafil başvekilet için en elverişli şahsiyetin M. Briyan olduğu 
kanaatindedir. 

Menemene Bir Kısım 
Mevkuf Daha Getirildi 

( Baı tarafı 1 inci ayfada) 

lzmir,23- (Menemcn)e muh
telif mahallerden yeni m~vkuf
lar getirilmiştir. Maznun ka· 
dmlann adedi (24)e baliğ ol
muştur. 

Kublayın Anacığının Bir 
Tek Arzusu Vardır : O 
Da Torununu Yanına 

Almakbr ... 
BDyUk tehlt ( Kuh!Ay ) 1n yetmiş ya• 

tında blr anacıfl vard\·
1 
adı (Zeyncp)tlr. 

Şimdi Kartıyakada Alaybcyi sokağında 
24 numarada oturmaktadır. 

Bir gl'lzctccl arkada9ımız gltmlt. 
kendlalnl teselliye çalışmıştır. 

Zeynep Hanımın göz yaılun arasında 
ısöyledlğl climleler tunlardır ı 

" - Kubiliy'ım bu sene teş
rinisaninin on beşinde yirmi dör
dünü bitirmiş. yirmi beşine girmiş
ti. Kozanda doğmuştu. Dört sene 

Aydında, Yunan işgali zamanında 
bir sene Antalya'da, iki •ene 
izmirde Karatnş mektebinde, bir 
sene de Bursa'da olcudu, şehadet
namesini aJdı, muallim oldu. Ay
dın'da üç •ene muallimlik etti. 
Geçen sene Menemene gitti. 
Asker oldu, Evvela Gaziemir'de 

askerlik etti. Sonra istanbula 
Harbiyeye gitti. ihtiyat zabiti 
oldu. Zabit'iği Menemen'de yapı
yordu. Küçülcken her çocuk 

gibi yavrum da yaramazdı. Fakat 
sonra okaaar y.tvaş ve sessizdi, 
beni o kadar severdi w." Öyle 
vefakardı ki .•. ,. 

* " - Kupliyım her perşmbe 
gelirdi. Zabit olduktan sonra da •• 
Teftişleri varmış bir iki hafta g .. -
lcmedi. Sonra bir mektubunu al
dıın. Bu perşembe geleceğim, 

diyordu. Çok göreceyim gelmişti. 
Sabırsızl:mıyordum. Perşembe ol-

~=-

• • • 
ister inan, ister • 

inanma! 

DünkU gazetelerden biri 
irticaın menşeini ve se· 
beplerini araştırırken di
yor ki: 

44 Halk konferanstan, 
köyiü gazeteleri, köy mek· 
tepleri, propaganda risa
leleri taammüm edinciye 
kadar, cehnlete, hıi-afelere, 
küflü akidelere, mecnun
luğa ve meczupluğa istinat 
eden softa tarikatleri ye-
rine · 

inkılap tarikatı 
tesis eunelidir.,, 

Bize tarikat yapmasını 
tavsiye edenler, hila tarikat 
c :lik zihniyetinden kurtu-
J ımamış olanlardır. Şarklı 
oiduğumuz için garbi ve 
garp metotlarını taklit 
<'derken bile onlara sank 
s nnayı zaruri addediyo-

t • Bu sarıklar ve tarikat 
r lılu inkıliipçılnr, inkılabı 
propaganda etmek ıçın 

bile tarikat yapmıya lüzum 
görüyorlar. Artık bu gibi 
inkılapçdarm inkılapçılı
ğ 1 ... lt: 

ister inan, ister inanma/ 

Memlekette 
F' yvan I-lastalığı Heni!z 

Nihayet Bulmadı 
bınkara, 24 (H. M.) - Sam-

s· ve Knyseri h&valisindc 
1 \ 1:>ai bakari devam etmekte· 

oıı . Hastalığın itfası için has
!:> k mmlakası kordon altına 
a muıştır. 

Gaz Ve Filim Depoları 
Şehir Haricinde .. 

Belediye ikbsat müdürlüğü 
gez, benzin, kolza, motörin, 
tr ıktörin gibi iştial maddeleri
n:n kesafet ve iştial derecele
r:nin tesbiti için laboratuvara 
nümuneler göndermiştir. Netice 
İkhsat ve Dahiliye vekaletlerine 
bildirilecektir. Bu iki vekalet 
müşterek bir m~ai ile bu mad
delerin satış yerlerinde bulu· 
nacak miktarlar ile depolarının 
ve fabrikalannın şehir haricin
de yapılması hususunda bir 
kanun layihası hazırlıyacakbr. 
Belediye son Agopyan faciası 
üzerine filim depolan hakkın

da yeni bir talimatname ha
zırlanmasını da Dahiliye veka
letine bildirecektir. 

Malul Gazilerin 
ikramiyesi 

Ankara, 24 (H. M.) - Tü
fün bey'iyesi olarak malul ga
zilere verilecek ikramiye mik· 
tarı tesbit edilecektir. 

du, onun için hezırhklar yapmış
tım. Geç vakte kadar gelmedi. 

Al<şam üstü büyük oğlum işinden 

dlinnıüştü. Halini beyenmedinı. 
Hanımile lrnnuşurken birşeyler 
işittim. Kulaklnrıma inanamadım. 

Ne var, ne olmuş diye sordurr. 
inldir etti, boynuna sarıldım, yal
vardım söyledi ... " 

Zeynep H;ınım, vefakar, sev
gili oğlunun on onbeş günlük 
yorgunluğunu analık şefkatinin 

ihtimnmlnrile gidermek için ha

z.ırJandığı dakikalnrdıı Kuplayin 
inkılap ve Cümhuriyct gençliğine 
ebedi nümune olacak bir knhra· 
manbkla tarihe ker1ştığını anlat-
ınışh. 

}f 
Zeynep Hanımın kimseyi 

beklediti, kimseden birşey iste· 
diği yoktur. O şimdi kendisi için 

lcapkaranhk ol:ın dünyada bir tek 
emel taşıyor. içinde volkanların 
nteş açbğı kafasında Kublaym 

1 ayali yanında bir tek düşüncesi 
vardır. Toronu Vedada yanında 
t ulundurmak: 

- Acaba onu bana vermez
ler mi? Ah o olsa, yanımda bu
lunsa, Kubliyımın yerine onu 

bağrima baasam, [sevsem ve öyle 

atlasam, diyerek atlıyor, inliyor, 
hıçkmyor. 

Sözün Kısası -
Tekrar 
Edecel!imiz 
Sualler 

•• 
Menemen irticaında Mi..yo

nerlerin de rolleri vardır, der· 
lerse hayret etmem. Belki bu; 
tesirini doğrudan doğruya ya
pan bir rol değildir; fakat 
mücerret ve mutlak suretli! 
h-alkm dini hisierile oynıyan 
bu ecneb1 Şt:yhlcri, TürkiyeJe 
ve Türkler arasında f foh i 
kadar, Esat kadar müritlere 
maliktirler ve daha fccii şu
dur ki bunların müritleri, 
Hristiyan Gençler cemiyetinin 
azasile M~syoner mektep!eri 
ta ebcsidiı-; yani inkılabı elle· 
r ' e tevdi edeceğimiz çocuk
la · ve gençlerdir. 

Siz istediğiniz kadar "fnkı-
16 l, inkılap!" diye hançere
n d yırtınız! Kurunuvustada 
e • büyük dini kıtalJere sebe
~ ıet veren eserler, bugün, 
1 rkiyenin bertarafında, va
F htrda ve tramvaylarJa 
h ka bede.va, yahut çok ucuz 
c :ıtıhyor. Bu misyonerler 
'1 Jrk sularından kovduğumuz 
i laf donanmruıından daha mı 
~ JvvetlidirJer? .• 

1-i ayvan Borsası Meselesi 
Ankara, 24 (H. M.) - İktı· 

sat vekileti hayvan borsasının 
vaziyetini tetkik etmektedir. 
Hayvan misliyattan olmadığı 
i in hayvanlar için Borsa ya• 
F tlamıyacnğı kanaati vardır. 
Uorsanın ldğvedilerek buna 
mukabil belediyeleı1ıı birer 
Hayvan pazarı yapmıya mec
bur edilmeleri mutasavverdir. 

Hergün 
Bir Sual 

Bir Ayda Kaç Lira 
Sarfedersiniz ? .. 
Ticaret odası her ay 

"havayici zaruriye" nin va
sati fiatlarmı tesbit eder, 
bulduğu rakamlara göre 
vasat hayat yaşıyan dört 
beş kLşilik bir ailenin ay-
da kaç lira ile geçinebi
leceğini söyler. Bu miktar 
150 ile 160 lira arasında- • 
dır. 

E ,· .. ·t, vasat bayat ya
şamak imkiruna malik 
olanlar bu parayı sarf e
derler. Fakat acaba vasa
hn fevkine çıkabilecek 
olanların ayhk sarfiyab 
neJir? 

Dün bu suali tanınmış 
tUccarlarımızdan Sa bur 
Sami Beye sorduk. 

Sualimizi işitir işitmez 
evvela: 

- Ne münnsebet? dedi. 
Bu sütunun ne;: için yapıl
dığını ve neye tahsis edil
diğini anlattık, o zaman 
bir kahkaha bastı ve ce
vap verdi: 

- Bnzan az sarfede
rim, hazan da çok ! 

- Az sarfettiğiniz za-
man cebinizden çıkan 
miktar nedir ? 

- Beş, altı yüz lira J.. 
- Ya çok sarf ettiğiniz 

zaman? 
Sabur Sami B. bu ikin-

ci suale cevap vermedi : 
- f şte onun hesabını 

yapmak müşküldür, diye
rek işin içinden çıktı 1 •• 
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RASIL DÜSD1ÜS 1 M i z· A H 
İnebolulu Fatma 
Acı Felaketini 

Anlatıyor 
ikinci ceza koridorunda genç 

bir kız, ellerini ceplerine sokmuş, 
çetrefil dilinin bütün talikatile 
birşeyler anlatıyordu. Ufak bir 
ıelimla yanlarına sokuldum: 

(Şişlide Hü.eyin paşaların kona
tında çalışan 17 yaşındaki Fatma, 
konağın bir kıımmda oturan ki
racının hizmetçisi Zeynep hanımla 
tanışmış. Birbirlerine sırlannı aç
mıya başlamışlar. Zeynep birgün 
Fatmaya: Benim(Ayar)iıminde genç 

•e j"Üzcl bir yeğenim var. Seni ona 
almak isterim! demiş. Bu tekliften 
bir hafta sonra Fatma doktora git
Dlİf. Dönerken,Nitantaşında, Meı-

rutiyet mahallesinde aıina bir ses: 
- Fatma, Fatma, gel! di

l~ kendisini çağırmıf. Ömer 
Efendinin 23 numaralı evine 
tirilmiş! Hadiseyi ıöyle anlabyor: 

- Zeynep hanım "gel F atr: 
ma fU odaya girelim!" dedi. 
Girerken: 

- O o o Huan, HA de mi 

l 

Jneb-.lııla Fatm.ı. 
buradasın, zarar yok, yabancı 
değilsin? diye illve etti. Bana 
18 yaşındaki "Ayar,, ı da tak
dim etti. Biraz sonra Hasan 
aitti. Üçümüz kaldık. Seni 
"Ayar,, a alacağım, ama an
ne:ti burada yok!.. dedi. Ayar: 

- Ben hanımı daha gö
rünce sevdim, annemi bekle
mem, her halde evlenirim! de
di. Ben hep sustum, Zeynep 
dışarıya çıkıyordu. Ben de 
hazırlandım. Ayar, ''Seninle 
gizli bir şey konuşacağım,, 
diye ısrar gösterdi. Ben kabul 
etmeyince adam ağlamıya baı
ladı. Bu sırada Zeynep dııarı 
çıkmış, odada ikimiz yalmz 
kalmıştık. Sonra birtakım sözler 
ıöyledi ve kendimi kaybettim. 

Kendime gelince polise 
ıitmek istedim. Fakat o, bırak
mıyordu, ben de adresini bil
miyordum. Benim bir beşi-

biryerdemle 100 liram• da "bera
ber yerizudiye aldı. İki gün sonra 
sarhoşken nüfus kağıdını çaldım. 
Polise gittim. Çağırdılar. Orada: 

- Ben alacağım 1 dedi. Bizi bera
berce )'Ola koydular. Böylece ıs gün 
rcçtl. .Fakat bir gUa 35 yaıında btr 
kadınla çıka gcldi, ben de dava ettim.,, 

O ıırada Ayar denilen delikanlı da 
mahkeme ltarldorunun ucundan göriln
mllttü. 

Bedbaht kıE, elini göbüne a-ötilrdü : 
- K:ılblm çarpıyor, dedi. 
Aı. sonra her lklıl de glzJI toplanan 

mahkeme ltapısından içeri giriyorlardı. 

Bir Çiçek Meraklısı 

- Aman, ne ıyı tesadlifl 
Saksım kırılmaktan kurtuldu! 

• Güzellik Müsabakasında 
Güzellik müsabasında, Çal

L lbrabim, güzellerden birine 
yaklaşarak dedi ki: 

- Güzel kızım, ne hari
kulade göğsünüz var! 

Gençkız , teva%ula başını 
iğdı: . 

- Öyle mi efendim? Pe
derim heykelbraşbr da ... 

• Hayırlı Evlat 
Kemal Bey, şirketlerdeu bi

rinde, yeni tanıdığı bir daktilo 
kızla konuşuyordu: 

- Ne o? Yalnız mısınız Ne
bahat Hanım? Arkadaşınız Ne
zihe Hanım nerede? 

- Çoktan buradan çıktı. 
Bir ıevgilisile berabar yaşıyor. 

- Evlendiler mi? 
- Hayır. 
- Siz onun ciddi bir kız 

olduğunu söylemiştiniz, annesi
nin dizi dibinden ayrılmaz 
demiıtiniz. 

- Yine de öyledir, yine de 
annesile beraber yaşıyorlar, 

Nezihe ailesinden iizli hare
ket eden kızlardan değildir! 

• Dilencinin Cevabı 

- Güçlü kuvvetli adamsın, 
para istemiye utanmıyor mu
sun? 

- Hanım... Bir kere, iste
meden para ele geçirdiğim 

için iki sene hapiste yattım da 
ağzım yandı. 

Tarihi Tefrika No. 13 Yazan: A. 

OLDÇ ALI BEiS 
Kılıç Ali Paşanın Hatıraları 

- Birşey mi söyledini%? 1 - Binm değil; fakat her 
Gemici, ilk sualini, daha halde meyhanenin olmaLI .• 

•ert bir eda ile tekrar etti: - Onlarda daha evvel biz 
- Bu ıandalyeler ıizin oturuyorduk. 

midir? diyorum. - Ne çıkar? Şimdi de biz 
Genç korsan hiç istifini oturuyoruz. 

bozmadan cevap verdi: Gemici, bu son cevap ftzeri-
Hangi sandalyeler? ne kızdı, köpürdn ve çok ga-
Oturduğunuz aandalye- liz bir knfür aavurdu. Bu ka-

Aerl.. ba knftırden Hnra ela meyba-

.\JIÇIN ISPOR YAPARLAR 

- Geçen günkü (T eniı) müsabakasında birşey kazandın 
llll? 

- Evet: San saçh bir gençl 

NİÇİN NİŞANLANDIM? 
Dinle beni Bey peder , 
Kızın bana mukadder; 
Gel sen buna emin ol : 
iki , iki dört eder. 

• Dinle beni Bey baba, 
Kızına yaktım aba, 
Sana da hürmetim var, 
Bu da üstelik caba f 

Randevu 
Adil B. sokakta bir kadınla 

tanıştı. Bir pastacıya gidip 
oturdular. 

Adil B. coştu. Kadına ilim 

aşk etmiye başladı: 

- Ah, dedi, sizi yanrrl sa

atanberi tanıdığım halde, üze

rimde öyle kuvvetli bir tesir, 
öyle silinmez bir intiba bırak

tınız ki, sizi adeta senelerden· 
beri tanıyormuş gibiyim. Bir 

milyon kadın arasında sızı 
görsem, bir saniyede tanırım. 
Aradan kırk sene geçse, gene 
'llnutmam. 

Kadın Adil Beye bir ran

devu verdi: Pazartesi günü 

saat ikide, Sirkeci garında. 

Adil B. o saatte gara gitti. 
Fakat kadım göremedi. 

Halbuki kadın orada idi ve 
o gün başka bir şapka giymiş 

olduğu için Adil B. onu tanı
yamamıştı. 

Kadın kızdı; 

- Yalancı! diye söylendi 
ve Adil Beye görünmeden 
uzaklaşmıştı. 

nenin dip tarafından alaylı kah
kahalar ve bazı köşelerden de 
azgın homurtular fışkırmıya 
başladı. Türk korsanına ça
tan gemıcının düımanlan 
keyiflenmişler, gülüşüyorlardı. 

Gemicinin biltnn kanı ıu
rabna birikti. Piposunu ha
vada sallıyarak Türk konanma 
haykırdı: 

- Onları timdi bize vere
cekıiniz !.. 

Hayret.. Genç Ttırk korsanı 
hiç kızmadı. İtin alayında 
gibi görtınllyordu. Ve ılikü
netle cevap verdi: 

- Bu anuauzu yerille ge-

Dinle beni ey valde, 
Kızın bana amade' 
Babası razı oldu, 
Reddetmezsin her halde 1 

• Dinle beni sevgilim, 
Dolaşıyor bak dilim, 
NiJanlandık ya artık, 
Sinemaya gidelim f 

Avare 

Ziyafet 
Hayriye Hanım kocasına 

dedi ki: 

- Bu akşam, bizim bitişik 

komşuları yemeğe çağıralım. 

Karısının hasisliğini bilen ko

cası hayretle sordu: 

- Bu cömertlik nereden 

geliyor? Gönlünden mi koptu? 

- Hayır! Kasabın çırağı, 

iki okka eti onlara götüreceği 

yerde yanlışlıkla bize getirmif, 
hem onlara etlerini iade etmit 

oluruz, hemde bizim kursaj'ı

mıza biraz et girer. 

• 
Uşağın Korkusu 

Efendi, 
yordu: 

uşagına emredi-

- Bana bak, o edepsiz he

rife söyle: Hayvanın, budalanın 

terbiyesizin, haydudun biridir. 

Adam dövmekten başka işi 
gücü yoktur. 

Uşak boynunu büktü: 

- T eiefon ettsem olma% mı? 
Diye sordu. 

tiremiyeccğime çok teessüf 1 
ederim!.. 

Bu cevap üzerine ayakta 
kuduran gemici, daha aı:gın 
bir şiddetle bağırdı : 

- Eğer bu sandalyelerden 
derhal kalkmazsanız ıi:ıi kö
pekler gi!>i parçaltyacağn: !.. 

Türk levendi bütün gururu
nu sesinin ahenginde gizliye
rek hiddetsiz ve şiddetsiz sor
du: 

- Bizi mi ?.. Siz mi ? .. 
Bu cevap gemiciyi pşırt

mak için çok bile geldi ve bu 
f&fkınlıkla da ancak şu palav
rayı savurabildi : 

Bir Balon Kazası 

• 

- Y abu! Allahın hikmetine 
baki Tam bir hutanenin 
llstüne düşeceğiz galbL .. 

• En Büyük İyilik 
Kadin, kocasile kavga eder

ken soruyordu: 
- Senin gibi nadan herif 

var mıdır? Bu dünya da senin 
kime iyiliğin dokunmuştur? 

- En büyük iyiliğimi senin 
için yaptım, seni ihtiyar kız 

olmaktan kurtardım! 

• Şairin Şemsiyesi 
Şair Yahya Kemal bir gün 

temsiyesini kaybetmişti. 
Şemsiyesini nerede bırak

tığını düşünüp duruyor, fakat 
bir türlü hatırlayamıyordu. 

Birer birer dört dükana 
uğradı: 

- Şemsiyemi burada mı 
unuttum? diye sordu. 

ilk llç dükancı: 
- Hayır! cevabını verdiler. 
Şair dördüncü dükina gir-

di, şamsiyesini o:ada buldu, 
sevindi ve dükin sahıbine 
dedi ki: 

- Sizden evvel fiç dükina 
uğradım. içlerinde en namuslu 
adam sizsiniz, çünkü onlar 
inkar ettiler. 

• Derece 

Hanım - Ayol, hastanın 

derecesini kırmışsın. 
Hiz.ı•'!tçi - Yarası duruyor, 

kullanabiliriz. 

- Ben ve biz!.. Bütlin 
meyhanede kiler!.. 

Ti~rk korsanları meyhane
deki başı boI.ak alayına kesl:n 
bir göz attılar. Ben, bu yaman 
korsanlann göz slizüşleri al
bnca ezildiğimi, tüylerimin 
diken diken olduğunu hisset
tim. 

Türklerin reisi bovaıda bir 
eda ile: 

- Çok a-..sınızl.. d~di ve 
gemiciden fU cevabı aldı: 

- Ne bu}urdun; az mıyız? 
Burada otuzdan fada kahra
man var bel .. 

- Ne çakar?.. Biz de iç 

ugünün Meselelerin 

inHiSARA KAR 
Bomontini . 
lmtiqazı 
Mahiyettedir 
( Bat tarafı l inci 

inhisar idaresine düşen 
hissesi •ene.ie 7 bin lira 
duğuna göre Bomonti şirk 
nin senelik kan 70 bin 
filin olmak liizımgelir. Hal 
Galatada, ismini söylemek 
temediğimiz bir küçük 
fabrikası vardır. Bu fabrik 
senelik karı, Defterdarlıkça 
bin lira olarak teabit edilm · 
Koca Bomonti şirketi buka 
kir yapmamış olabilir 
Demek ki şirket hakiki k 
cını saklıyor. 

Size diğer bir misal zil 
delim: 

Bu sene bira yapmıya 
rıyan arpa, afyon ve şerhe 
otu gibi iptidai maddelerin 
çok dütliktilr. Arpanın kil 
9'l8de 12,50, 9'l9da 9,75va 
da ise dört kuruştu. Afyo 
kilosu 9'29 da 40, bu sene 
iki lira idi. Halbuki, bil 
ıikiyetlere rağmen Bomo 
bira fiatlannı indirmedi. 
fazla karına mukabil inh

0 

idaresine de fazla bir 
vermiş değildir. 

Halbuki inhisar idaresi 
terse biranın kilosundan as 
10, azami 100 kuruş re 
alabilir. Bunu yapmıyor ve 
ecnebi şirketin para ka 
masına yardım ediyor. 

İnhisar kanununa göre 
vaddı iptidaiye fiatlarında % 
fark husulünde her altı a 
bir, tarafeynden birinin tal 
üzerine diğer altı aydaki 
atların tesbit edilmesi lazım 
inhisar idaresi Bomontiye k 
fi kanunun bu madde 
tatbik etmiyor. 

Niçin? Bunun cevabını i 
sar idaresi vermelidir ! 

Kadastro ~ayihası 
Büyük Millet meclisi mali 

encümeni kadastro müd 
umumisi Atıf Be;le bazı 
hendisleri davet ederek 
dastro hakkında izahat al 
t'r. Encümen kadastro i 
bütçeye yeni tahsisat koll 
masını ve teşkilatın tevsi e 
mesini, kadastro memur} 
bareme idhalini esas itib 
kabul etmiştir. Hükumet rd 
lise bir kadastro layihası 
reccktir. 

Tohum Satışlarının 

rv~urakabcsi 
Piyasadaki her çeşit toh 

firmnlı ve etiketli olarak s• 
lacaktır. Etikett-ki evsafı b ~ 
olmıyan tohumlardan do':, 
çiftçi ve bağç..ıvanl<ınn g 'flf 
dükleri zarar ve ziyan tolıU 
culara tazmin ettirilecek~ 

kişiyiz! jjl 
- Vay! Demek kend 

bukadar güveniyorsun ha? 

Türk korsanı hiç ce""f 
vermedi. Yalnız, tenezzül ~~ 
yormuş gibi omuzlarını il~ 
Bu hareket, ayakta d ,;
gemiciyi kudurtmıya kafi ti' 
mişti. Derhal elini beline :.,, 
ral: hançerini sıyırdı ve b• 
gıbi b.ığırdı: ~ 

- Bana Mişel Barb ~ 
derler. Ben senin gibi ;
~ orsau görmüşüm. Köpe~1 f" 
rusu kılıklı herifi. Şia: 

bertecejim aeni !. ) 
(Arkua •" 

• s 
• 
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NA~ŞILIR VE TABi ATLEB 
Hacı Bektaş Kimdir? - Bektaşilerin İnandık
ları Bir Yığın U.vdurma Keramat I - Bektaşiler 
Tarikat/erinin Ne Olduğunu Bile Bilınezle7di. 

19 Yazan: Zikri 
Bektaşilik ı !rden bi?"ka-

Haa Bektaşı Velinin tesis çını atiye nak-
ettiği bir tarikat1ir. Hacı Bektaş )ediyoruz : 
tarik aten Nal'Şidir, yani Sıddi- Efsaneler 
kidir. Me,reben Alevidir. Silsi
lesi ve bayüh hakkında Bektaşi
ler tarafından atideki malfımnt 
verilmektedir: 

Hacı Bektqı Veli hicretin 
645 inci senesi Horasanda 
Niıabur tehrinde doğmuştur. 
Gençlijine kadar boca Ahmet 
Y esevinin halifesi ıey Lokman. 
tarafından terbiye edilmiştir. 
Şeyh Lokman Hacı Bektaşa 
izin Ye icazet vermlş. Bunun 
llzer ne Hacı Bektaş dünyasını 
anutmuı Ye bir k6şeye çeki
le ·ek kırk sene nyazatle vakit 
geçirmiştir. Badehu " Necef "e 
giderek orada bir erbain 
Ç1karmış ve oradan Mekkeye 
gic erek üç ıene kadar kalmış, 
oradan Medineyi ziyaret eyle
miştir. Oradan Kudüse, 
oradan da Şam ve Halebe 
gidip camiikebirde, Davudun 
kabri civannda ve Elbüstan 
nahiyesinde esbabı Kebf mağa· 
rumda birer erbain Ç1karm1Ş
br. Daha 80lll'8 hicretin 680 
mcı senesi Anadoluya rele-

rek Kuşehirin • Hacem " ya
hut • Karaiiyük " nahiyesinde 
tarikatini neşre bqlam11 ve 
kendi namına bir derglh İnfa 
ettirmiştir. Haca Bektq 738 
tarihinde Yefat eylemiftir. 

Bektaşilik Nedir? 
Bektaşilik, Hacı Bektqı ve

tinin V ellyetname namındaki 
kitabında izah edilmiştir. Bu 
Veliyetname Fazlulahi Huna
finin Cavidan1na benzer bir 
tarzda yazalllllfbr. Maamafih 
bu Veliyetnamenin Hacı Bek-
tqı veli tarafından yazılmayıp 
haleflerinden biri tarafından 

neşredildiğini iddia edenler de 
Yardır. Bunlarm iddiasına göre 

Vellyetname Azerbaycan Tilrk
çesile yıwlmış iki yüz senelik 
bir kitaptır. Hacı Bektqı Ve
linin bulunduğu zamana ait 
Türkçe ile hiçbir alakası yok-

tur. Hatta kitabın muhtelif 
nüshaları aruanda dahi bir 
ahenk ve tevafuk yoktur. 
( Menakibi hnnkir Hacı Bek
taşı Veli ) risalelerinde tezat J 

vardır. Bu sebeple Haca Bek- ı 
taşı Velinin mezhebi tarikatini 
izah eden mevsuk bir kitap 
bulmak imkansız gibidir. 

Hacı Beldaşı Veli Bektaşiler 
nezdinde pek mukaddes ve 
muhterem addedilmekte ve 
kendisine (Velilik) atfolunmak
tadır. Hatta Bektaşiler ona 
efsanevi birçok hikayeier 
uydurmuşlar ve onu (Efsanevi) 
bir şrhıs derecesine çıkann1ş
lardır. Bektaşi tekkelerine ta
rih ve ilim girmediği için el' an 
yaşamakta bulunan bu efsane-

1 - Hacı 
Bektaş nahiye-
sinin şimali gar
bisinde etrafı 
yığın, yığın 
taşlarla doiu 
büyük bir kaya 
vardır. Hacı 
Bektaşın bu 
kayayı hareke
te getirdiği 
sö yl en i y o r. 
Hatta bu kaya 
h~ <1talann şıfa 
bulm..ık llmidi
le müracaat• 
gahı olmuş ve 
ü r.eri bunlar 
t <afından bı· 
r\kdan bez 
r "'rçalariJe ör
t .lmüştür. 

2 - (Se-
L.mkaya) namı 
" ;rilen ve Ha- Bir Ruf at Dervişi 
cı Bektaş nahiyeai civann· ı ta,a selim vermek için kıyan. 

et:iği a6ylenir. 
da bulunan ta.~un Hacı Bek- ( Arkaıı val' 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Okuyalım Size Tabiatinizi 

-------
Realmden tablatfnhl lfrenmek later- buk danlır, kin tutmaz, çabuk 

Mllh bm bir Fototraf ıhdcrlnl2. k : J k 1 f 
Fakat mlltehuaıanms mGtaleuında ha- Ye ÇO suy er, arar an an ve 
ta7a cHifmemek ~· pderilea reemla D"Ütebeddildir. Başkalanna fe
mGmkla oldujıa kadar tabn bir pollda n llık etmekten çok çekinir. '"°mit olmuuıa ıtt- edials. Yardım ve muavenetlerini eair-

aee1..ı.1ac1ea ~1atıeri111 11na.-
191t1ea ...tadaki bril«imls balclanda 
alteJa&U1111m1D11 mltaJoalllJll ,....,..._ ı 

* Ômer Beg: Ameli uha-
da muvaffak 
olur Ye çalır 
kandır. Hile 
v 3 yalan bil
D .ez, doğruluk-
(2 çalışmak ta• 
raftandır, fe-
na muamele
ye mukabele 
eder, parayı 
israf etmez, 
aonradan aöyliyecejini &ıc:e 
söylemekten çekinmez. 

lf. 
lzmirde M. '~ -.;t B: Zeki Ye 

o"irgindir. Boı 
· vakit geçirmez, 

ilme karşı meyil 
ve muhabbeti 
vardır. işlerin
den alakadar
lan memnun 
eder. Para ve 
eşya kıymeti 

bilir. Eşya ve 
hadisab tetkik 

e :ler. Arkada. ~arile imtizaç
s 7Jık yapmaz. 

* lzmirde Naciye Hanım: 
( Fototrafı dercedllmlyecektir. ) 

Hassas ve uabidir, lüzumlu 
\e lüzumsuz giller. Bu halin· 
den kendi de müştekidir. Ça-

gem ez. .. 
E. A. Beg : ... eki, müteşt> 

bb ve azim- ~ 

krlrdır. Abl
g.uı!ık göste
rit, mGşldılita 

karşı kor, 86-
zlinll esirge
mez, tuttuğu 

işi becerir ve 
hüsnll suretle 
neticelendirir , 
men feat le ri ne 
ka111 ihmalci delildir, para 
tutmuam bilir. .. 

Anluınula H. M. &g: S.--
ml Ye ıyı 

kalplidir. im
tizaç huausun
da mGşknlpe
sent değildir, 
uysaldır, daha 

ziyade başka· 
lanmn açbğı 

bir yolda yil
rllmek ister, 
mes'uliyetli ve 

tehlikeli işlere atılmaz, parayı 
il tısada riayet ederek sarfet· 
m_ez, sessiz değildir, sohbeti 
Sl:tmaz. 

* 'lealıa g8nderen buı karlt.rlmls, 
m ... tclıuııaımn:ın cevabı geclktlğt için 
•~bır1ızlanıyor ve mektup pdererek 
fo ojrafUeı.nin •ktbetinl ötreomek la
tfyorıar. Bu foıotrnfiler tntltar edecek• 
tir. Bu buauıta ıı.üatcrih olmalanGI rie11 
ederiz. 

Sinemalar 

•ı:.•11• .. • .. •b•m•Y•u•n.•n•art-ıa•u•er1•t•ar•ah•a•-• ·--• Şehzadebaşı 
dan temall edile• MiLLİ SiNEM 

Atina Apaşlan HAROLD LLOYD" . 
ilk sesli, sözlü filmi 

Seall Yo prkılı fılm ..... 11 

PEK YA.KINDA 1 BELALAR MUBA Dünkü Lik 
Maçları OPEftA sıneması / şaheser filmi w~ük m• 

a il kı) etle devam ediyor. 
tarafından takdim edilecektir. yen ine tav~iye ederiz. A 

( Atina - Bcrlin - Parla) te DAG FOKS JUHNAL har 
Dtın Taksim stadyomunda 

lik maçlarana devam edildi. 1 
Hava çok aoğuk, saba da ça- 1 
murlu idi. 

FlLM Co. L TD. oıamulltı d ·· } ..ı • J • un 'a ıavauı~ t'rı. 
ımımıen Atina'dcı çevrim ş b r filmdir 

Oynanan ftç maçı aıra ile 1 
Beşiktaş, ·Galatasaray ve Vefa 
takımlan kazandılar. 

ileşiktaş - Anadolu Maçı 
6 - O Beşiktaş Galip 
Bu maçta hakem Niyazi 8. 

1 

idi. Beşiktaş hasmına nazaran 
kuvvetJi olduğundan oyun ilk hü
cumlardan aonra Anadolu m
aıf sahasında cereyan etti. 

... S!lit$#*fi :cflllG' ffiW!t:"2lill'; 

Bu akşam saat 21.30 da 
FRANSIZ TIY ATRO~UNDA 
YUNAN OPERET HEYETİnin 
en büyül{k muvaffokiyeti olan 
ve Zozu Dalnıaa ile Filipidis, 
Kofinodis, Kiliadis ve Pomonis 

iştirakile 
ROSITA 

opereti temsil edilecektir 
Yarınki pazar günü saat 14.30 

da birinci matine olarak 
CHRITINA 

Beşiktaşlılar oyunu açama
dıklaundan, faz1a gol yeme· 
me1i için kaleleri önüne biriken 
Anadolulular, birinci devrede ta- --

1 d ff k ld ı ahenktar pRslarla Siileymaniye 

saat 18.30 ikinci matine olarak 
HALI NA 

Akşall) aaat 21.30 CZARDASS 

l 
biyelerin e muva a o u ar. 

Devre Eşrefin yegAne sayı- m"ıdafaasını miışkül vaz"yetlere 

' sile Beşiktaş lehinde bitti. sokuyurdu. Bu devre fiçü 
ikinci Jevrede Hiisnü sağiç Latif tarafından olmak üzere 

mevkiine g~çti. tık dakikalar- Galatasarayın Leş sayısile 
dan itibaren Beşiktaşlılar teh- neticelendi. 
likeli hücumlarda bulunuyor
lardı. Anadolulular yorulduk· 
luından müdafaalan gevşe· 
nıişti. 

Bu devrede Beşiktaşlılar, 
ekseriya soldan inkişaf eden 
afanlarmda, beş sayı daha 
a1 mıya muvaffak oldular. Bu 

sl!.<etle oyun alta • sıfır Beşikta
ıın galebesile neticelendi. 

Beşiktaşın bu yeni teşekldil 
tarzı İleride çok muvaffak 
oi .ıcak bir tekildir. Hucum 
batb gibi haf hattmda da lü-
zumlu olan değitiklikleri ya· 
pru-larsa haklannda hayırlı 
olur. 

Galatasaray- Süleyma
niye Maçı : 5 - O 
Galatasaray Galip 
Refik Osman Beyin idare 

ettiği bu maçın ilk devresinde 
Galatasaraylılar müdafaa ve 
hiicum batlannm anlaşması ne
ticesinde çok zevkli bir oyun~ 
gösterdiler • 

Muhacim hattı uzun ve 

ikinci devre Süleymaniye 
nısıf sahasında cereyan etti. 
Galatasaraylılar bu devrede 
isteksiz oynıyarak oyunu aç
maya teşebbüs etmediler. Bu 
kırk beş dakika zarfındaki 
bitme: tükenmez hücumları 
garip bir haleti ruhiye ile sa
yıya tahvil etmek gayretini 
göstermediler. Bu suretle Ga
latasaray ilk devrede attığı 
beş golle galip geldi. 

Vefa - Bevkoz Maçı 
3 - 1 Vefa Galip 

ilk dev rede bir golle galip 
vaziyette istirahate çekilen 
Be;koz takımı, ikinci devre 
bidayetinde .Yorgun bir oyun 
sistemi gösterdi. 

idmansızlıktan gelen bu gev
şeklik takımın bilhassa hUcum 
hattında nazan dikkati celbe
diyordu. Vefalılar r'\kİ1>1erinin 
bu gevş~k!iğinden istifade 
edurek üç gol abp ı:ıüsaba

k:ıyı 3 • 1 kazandılar. 

Dün Begkoza genen Vefa Takımı 

amazan münase 
suvareler 

8,30, 10,30 da bas 

Bu akşam 
umuma 

aaat 21,50 da 

MÜRAi 

AL..l{AZAR - Garbın 1f&1ıplan 
ALE".l'IDAR - Hacı Murat ve 
A S R J - Ş3n ve 9eref 
ARTiSTİK - Çikol-l>aronM 
ETIJVAL - Şeytan maakeal 

ELHAMRA - Namuaua lçJm 
.EKLER - Yunan tl7atro 

FRANSIZ - Yunan Operetlıa 

el Horhor Ai• 
GLORYA - Baaala bakla 99. 

dillktea Uf8kla!lı 

Htı.>J. - (Bqlktq) Hacs 
H A LE - (Oak&dar) 

KEMAL B. - Kuımet 

M A J 1 K - Kanlı Venedlk 
111 L E K - K.lblmia ...& 

:.111.LET T. - Nqlt B. 
MiLLi - Belllar mubareld 

O P E R A - Oç lluke 

SÜREYYA - (Kadıklly) A.fk ıat 

Bugün saat 18,30 da matine 
FlJ\NSIZ TİY A TROS 

Meşhur viyolonilt 
V ASA PRIHODA 
Birinci konseri veril 

Önümüzdeki Çarşamba 
ikinci konser 

Domuz Sürek A 
lstanbul Ziraat müd 

Yalova civarındaki yab 
muzlarını itlifı için 
tilfek ve fişek hazılam 
Bu hafta içinde köyll\l 
askerlerin de iştirakile 
rek avı tertip edilecektir• 

Pamuklu Mensu 
Sanayiimiz 

Memleketimizdeki 
mensucat sanayii olduk 
kişaf etmiştir. Bunlar 
maddelerin % 30 nu 
ten ve % 70 ni de 
tedarik etmektedirler. 

Geçen sene hariçten 
leketimize 600 bin lir* 
muklu mensucat iptidai 
desi ithal edilmiştir. 

BiR TÜCCAR BOR 
VERMEDEN G 

(Mersin) de ticaret ile 
Aıeo biraderler itlerini t 
rek bir ecnebi memlekete 
ler ve giderken Maliyeye 
vergisinden (40) b;n lira 
oldutunu da unutmu,ıard-' 

iKAMETGAHA TESLiM K A L o R İ F E R 
. • ........ ,,,•.,,--~,~-'-. -lt-; 1 ç 1 N VEZNi TEMiNATLI 

-. . l : . 

YedikuteDA YANIKLI KOK Kömürü 
Y edikule fabrikası, Telefon lstanbul 2072 - Elektrik Evi, Beyazıt, lstanbul Telefon lstanbul 1288 - Saİie, Metro Han, Beyoğlu, 



25 Kinunusani SON POSTA 

KAN DALGASI 
• 

e ise, Zaptiye azır ın 
Üreğine Soğuk Sular Serpil • 

ış •• 
Hakkı Mahfuzdur - 49- Yazan: Ziya Şakir 

f1 .. f Kumandan derhal cevap 
- 1 verdi: 

h g" ;si ~raz.am da Taziyetin ' ~ 
ır. •gını anlamıştı. Verdiği 

•
1
t rı geri almak, "vak:m ı 

adarete ., yakışmıyacağı için 
r. • da bir sebep ve bahane ~ 
~ıyordu. Rifat paşaya derhal 1 
.evap verdi: 

af - Buyurun Efendim. 
- Nazır paşanın muhtelif 

ıJ. '?ecnıa'lnr) a uğraması acaba 
Gır fayda temin eder mi? "Ma- , 

~
dnıu daverilcri" dir ki içtima ı · 

en "kesan11 , "rcyibot,, larile 

ri~eket etmeyip şüphesiz tah· ı · 
fi eden bir "makam,, lan , 

1 ri~dır. Bu . d~ olsa olsa, pat- I 
0

. Efendının malumu olan 1 
.. tr mahaldedir. Buna binaen, ' 

' nıecına'i e§kiya olan maballe-
c ~ 

tdil ll&ı;~arak "i.ıaai vakit" 
p ecegıne bu mahallere nazır 
l::ıa tarafından münasibi olan 

l>aşaar Dıemur olsa da, nazır Eski Ermeni /ıareketinde ba 
,

2
• doğruca pai.rikaneye 
ıoıet buvn-a N .J~lıia ••• 

n hıın paşanın ate~ gibi ya-
1~ Yüreğine sanki bir bardak 
•druk su serpilmişti. Sadrazam, 
tak'Ye nazırının yüzüne baka-

sordu: 

- Ne buyurulur efendim? .. 

rutantt müdürlüğünü yapan 
Sabri Bey 

'4 Hüdanekcrde ,, buraya bir 
taarruz vaki olursa, divanha
nedeki nöbetçiden maada ne
kadar asker va sa alır, karşı
larına çıkarsınız. Evvela, lisanı 

Yu ; Paşa hazretlerinin bu
g r uklan çok münasipse de münasiple geri çel .. !mclerini 

1 
ene İrade efendimizin... Na- teklif edrsiniz. Şayet " :sga ,. 

r 
1 - Baş iistüne efendim. Fa-
: kat, bu emrin icrasına imkan 

\ yoktur. 

1 Sadrazam, korku ve hay
ı retle duraladı. Acaba kuman
ı dan da asiler tarafına mı mey
letmişti? .. 

Fakat zabit, açık ve dürüst 
bir lisanla devam etti: 

- Çünkü efendimiz, mai
yeti acizide eksen beş.. şey 
efendim, altını beş nefer 
mevcuttur. F kat maalesef bir 
tek tane dahi mermimiz yoktur. 

Kumandanın bu açık ve 
veciz cevabını derin bir sükut 

1 takip etti. Uzaktan, birçok 
' sesler ve gürültüler geliyordu. 

Odanın derin sUkütu üzerin
den sanki bir oğuk ölüm dal
gası geçiyor ve hepsini de 
titretiyordu. 

Tam bu anda kapı açıldı. 
Seryaver göründü. Rengi uç
muştu. Sadrazamın önünde 
durarak: 

- Asiler, İran sefaretane
sinin önünde toplanıyor efen
di mi haberini verdi. 

(Arkası var) 

İstifade ediniz 
1 - 1Jiin s aııhn crçııılyccclttlr. 
2 - Her e:ıtır 4 kelime hesap edi. 

l<t·ektir. 
3 - Her flh S adet 111.a kuponu 

mukabUindcdlr. 
4 - 1 lcr 3 ııı ıtnduı fazlasını 2 

kupon ilave edilll'lclidir. 
5 •• Her lcupo" llıenndel<l tarihte• 

l:ılr haft:ı mGddetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
snrmı iliin kuponunıı saklayı
nız. Bundan S adedini ilimmı 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
po.s.la i!e idnrehancmize gön
deriniz. llinını:ıın gazeteye rir
ıncıoi için bu kadan kiifidir. 

_ SON POSTA =-
BEDAVA iLAN KUPONU 

25· Kanunusani -193 l 

SAllLIK üUKKAN - Bc:yo(lund11 
Hftrctinağ:ıdn Ycnitc:hir eııddcsindr. 91 
numarıılı k6rgir iki odalı bir lıüyük 
dülıJc5n s:ılı l ıktır. Görmek ve puarhk 
lçio M;ıhmutp;ı,ııda lrfanlye çarşııındn 
16 numarada komisyoncu Mclkon Mr.I· 
kon .. :ın tfendiye müracaat edilmclıdlr. 

Ümit sabun ve yağ deposu -
.CS kuruş Ayvalığın pişkin kokulu 
ve kokusuz çamaıır ve hamam 
ubunlan, 

65 ekstra ekstra Ayvalık zeytin 
yağı, 

170 haliı Halep hadidi J•ll 
150 halia Urfa ya~ı, ' 
fstanbul: Aıımaalb Zindankapııı 

Babacafcr No. 53 

E."iKIŞElllR OKUYUCULARIMIZA -
Bugllı•den itibaren menfaatiniıtl dütll· 
nüyooıanl1 ve raır.etclertni&in evinize 
düklıAnınıu, dalrcniıc kadar muntazam 
bir ,eklld,. gelmesini istiyoraanız Horoz 
oğlu tlc:arclııncsine müracaat ediniz. 

Aoılanmıt "adide fidanlar - Franıız 
armudu ve Ruı teftall ve criklarinc •a· 
tı:ık fidn"l .. ıım vardır. Riu Kaı.ana 
1.ııde Ab<lull•h 

KISAK 81R AiLE NEZDiNDE - Mü· 
rehblyelik yapmak lıleycn bir ecnebi 
madııını vnı dır. Ar:r:u edenlerin Bey of· 
lund:ı fi~ykC"r mağasında Sallihnttlo 
Nail B ye '1.ahriren müracaııtlan. 

ırn Paşa, bu fırsatı fevtet- etm;yerek silah istimaline cür'et Üsküdar d
0 

LF.ZZETLI TA ru VE ŞEKERLEME-
l. Hemen dile geldi: eder:erse. siz de mukabeleten HALE Sinemasında LE'.R - Baklava, börek, peksimet, ba-- (İ d · dcoı e:ım ıl, 5usam helvası, aşure genç• 

r ra ei fahimanelcri) nin si15hla defleri esbabına teşeb- MiL YONLAR PEŞİNDE le, ve ihtiyarlar için çok len.etle ve 

ad~!13' . bir ( vazifei akdes ) büs edersiniz. Mümusili: AL BERT l N l zevış~ş1heBi;~rntl istasyonu izzet paşa 
~n e~m. An~k, kulun~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~o"~numa~SMuhlis 
ta.h) sesım pek okadar (güm- ==~ 

olmadığı için asilere (is
aı kelam) edememekten kor
arırn. 

C Paşa hazretlerinin buyurduk
ar gibi bu işi daha ehil olan-
ara tevdi ederek kulunuz 
oğruca Pntrikaneye gitsem 
aha nafi bir iş görülmüş 
lursa da ... 

Sait Paşa, biran 
İyeti ıslah etmek 
sa keserek: 

evvel va
için bahsi 

- Pekala Paşa Hazretleri.. 
.ekala .... Siz biran evvel Pat-
kaneye gidin.. dedi. 

.. Nazım Paşa sadrazamı se
arnlıyarak çıkıyordu. Fakat 
~rdu. Tekrar sadrazama 
onerek niyazkar bir sesle: 

-d Vaziyet vehnmet kcsbet
en bir miktar asakiri ni-

rııiyenin gönderilmesi için 
~rasker Paşa Hazretlerine 
atı fahimane]eri de irade bu-
Ursanıı ... 

ık~aıım Paşa, kapıdan çıkar 
az, Babıali karakol ku-

~ııdanını istedi. Kumandan 
e shn kapının önünde idi. 

... ~ al içeri girdi. Sait Paşa, 
•uır ve . 

rmıye başladı: 

- Şayet asiler tarafından 

Şehrimizin 
ezih \C muhteşem bir 

çay alonudur. 
•• Hıfzıssıhha kanunu ue çok 

çocuklu ailelere yapılan para 

yardımından istifade etmek 

IVleşhur Viyolonist için bize resimlerini gönderen 
M. ..z· k' .d aile gruplarından bir kısmını 

rk ır. ın,, ı aresindeki d 
t•stra b d·~ 'h . aha dercediyoruı: 

nkk·ı e 11 ı tıyacatınızı 
akt~ ~ ~atmin eylemektedir. 1 - Fatih tramvay cadde-
l'ae '~•tı ho geçirmek j _ linde tevekkuf mahallinde ka-

r ... n11ı11ı11b11u•r1İay;.a;_;de;v~a;m;.;e;d;in;İ:l!f~I aap Salim Ef. Ye refika!an 
Hacer ve Ne.sime Hanımlu. 

Çocuktaı.. Neriman, Nedim, 
Hayri, Fuat, Ahmet, Sabri 
Nuri, Leman, Atra, Sabahat: 
Fıtnat, Leman H. ve Ef. Jer. 

2 - Beşiktaş, Kılıcali ma
halleı~ Posta caddesi, 75 
No. da Mehmet Sabri B. ve 
refik•sı Saime H. Çocuklan: 
Nazmi, Servet, Asaf, Süreyya, 
Turpt, ilhan H. Ye Ef. ler. 

1 - lzmir, Hayri Efendi ve 

refikası Remziye H. (Adresi 
yok) Çocukları: Hikmet, Paki
ze, Semiha, Hayrünnisa, Mu· 
zaffer Kemal, Şerafettin H. 
ve Ef. ler. 

4 - Sabık Rize meb'usu 
mnhendiş ve müteahhit Osman 
B. ve refikası Fevziye Osman 
H. Çocuklan: Cabit, Nahit, 
lbrabim, Sadet, Tevfik, Selma 
H. ve Ef. ler. 

Sayfa ' 

1 y 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri. Ri/at Gali,, 

SİRKECİ Y YA 
Kaplamalan delik deşik ol

muş, çatısının bir kısım çök
miye meyletmiş köhne, basık 
bir barakada yatar, kalkardı. 
Sokaktan aşırılmış kaldınm 
taşlan, tuğla parçalan ile böl
düğü mezbelemsi bir yerde 
de eşeğini barındırırdı. Kış 
kıyamette, bu viran kulübe 
içinde, donmn.dan, hastalan
madan nasıl ömür geçirirdi? 
Hayret ... 

Her sabah, daha kulübesi
nin eşiğinden ilk adımım aşar 
aşmaz, bütün sokak boyunca 
akisler yapan sesi, belki bir 
çok sabah uykucularının canını 
sıkardı: 

- Keskin sirkeeee .•. 
Hakikaten bu, sirke kadar 

keskin ses, her sekiz, on dımda 
tekrarlana tekrarlana, kim 
bilir kaç mahaUe, kaç yüz 
sokak dolaşır, nafaka dilenirdi. 

- Kesi!in airkeeee .. , Of, 
nekadar da bet bir sesti bu. 

Ekrem bc.yin oturduğu ev 
tamam Sirkeci Y ahyanın kulü
be"ine karşı idi. 

Her sabah onun akortsuz, 
rırlak sesile erkenden uyaynan 
Ekrem B., bütün mahalleyi 
böyle bihuzur eden sirkecinin 
oradan defedilmesi için çok 
plışmış, semtin bütün ileri ge
lenlerine müracant etmişti. La
kin nedense, hiç kimse Ekrem 
Beyin teklifine razı olmamış: 

- Elin fukarasından ne is
tiyorsunuz? Varsın o da böyle 
geçinsin dursun! diyerek onu 
baştan savmışlardı. 

Ekrem B. sirkecinin, mahal
leli t;:ırafındaıa böyle adeta hi
maye edildiğini gürünce bu 
işi başka bir yoldan ve yalnız
ca başarmak sevdasına düştü. 

Bir sabah erkenden kalktı. 

Tam Yahya kulübeden çıkıp, 
avaz avaz sirkesini satarak 
uzaklaştığı sırada o da evden 
çıktı. Vakit çok erken ve or
talıkta kimseler yoldu. Yavaş
ça Y ah yanın kulübesine yak
laştı. Camı kırık pencere de
liğinden koltuğu altandaki eski 
bir hırkayı içeri attı. 

iki saat sonra Ekrem Beyi 
polis merkezinde görüyoruz. 

-Efendim, diyordu, çalınan 
şeyelerim, gerçi maddi bir 
kıymeti haiz değildir. Ancal< 
mahallede hadisenin, şu sıra, 
sık sık vukuunu kayde şayan 

görmekteyim. Bir kimseden 
şüphem olup olmadığına ge
lince: Kimden ıüphem olabilir 

ki? Mahallemiz sükldim, lehül
hamt, bu gibi şaibelerden mü
nezzehtir. Yalnız karşımızdaki 

barakada, zahiren sirkecilikle 
geçinir gibi görünen biri var. 
Bunun hakkınc.· a be: k i bir dere
ce iştibaha ceva-ı vardır. Talı-

hikatınızı o cihetten tamik et- ' 
menizi tavsiye ederim. 

Büyük Ve 

O ak~m ıirkeci Y ahya1 
kulübesi buıldı. Ekrem B 
ait hırka, kirli çullar arası 

bulundu. Tahkirler, küfürler 
rasmda Yahya merkezi be 
ladı. ..Mali mesruk,, her t 
lü inkar kapılarını kapamı 
Karakoldan karakola aktar 
ede ede sirkeci, galiba te 
kifaneyc kadar gitti. 

Artık Ekrem Bey 
uykulanru rubat rahat 
biliyordu. 

Aradan hayli zaman ge 
Belki iki sene, belki üç c 
Bir gün Ekrem Bey bir · 
için acele acele Nuruo ma 
yeden geçiyordu. İki yolu b 
birine ulaştıran geniş cami a 
lusunda üstü, başı perişa 
saçı aknlın kanşmış ihtiy 
bir dilenci gözüne ilişti. B 
simayı tanımış gibi, bird 
durakladı. Yanılmıyordu. B 
o idi. 

Sirkeci Yahya. Nekadar 
bozulmuştu. Sefaletin, ısbrab, 
ve belki de açlığın zalim sill 
leri ile insanlıktan çıkan, vu 
du avurduna çöken bu zay 
da Ekrem Beyi tanımıştı. Bit· 
bir halde, titrek dizlerle on 
doğru birkaç adım tmak i 
tedi. Ekrem Bey, yüreğind 
birdenbire beliriveren nedame 
hislerinin zebunu .. Fakire bira 
yardım etmek ihtiyacım duyu 
yordu. Eli cebinde ufaklı 
ararken, o da birkaç adı 

attı. Gözgöze geldiler. İşte hı 
anda nasıl oldu, bilmem, di 
lencide bir hareket uyandı 
O ölü vücut birden diriliverd 
sanki. Gözlerinde bir an içi 
kıvılcımlar peyda oldu. Ön 
düşük başı doğruldu, doğruldu, 
kipkirli, diken diken olmuş sa 
knl ve bıyıklar arasından bir· 
denbire müstekreh bir ağız 
açılıverdi: 

- Tuuuu ... 
Ekrem Beyin yanağında iğ· 

renç bir ıslaklık .. 
Ve sonra, biitün kuvvet ve 

kudreti, bütün marifeti bun-
dan ibaretmiş gibi, ihtiyar di· 
!enci, bir torba kemik halinde 
olduğu yere yığıldı, lrnldı. 

Sanki o zamana kadar bu 
tesadüfü hazırlamak, içinde 
sakladığı kinini, gayzmı, sabık 
komşusunun yüzüne bir tükrük 
halinde savurmak için yaşamış, 
süriiklenmişti. 

• 

eyva isterseniz 
Ağaçlar anızı 

için 
tahribatından kurtarınız. Bunun 

mevsiminde ağaçlarınızı 

De yıkayınız• Rn mUnnip :uman timdldlr. Bır p{laluir,-cç ile yaprakaı:r: 

Kutusu 1 
Drogeri 

aiaçlar kimli n yılıanır. 

liradır. Yerin• deposu Sirkecide Hor:uanClyan hanındı 

santıral· doriyand1r Nı o:ı.ın llikim Ltd ş 
İSTANBUl. 



1 s.,fa 

Şeker hutalarma ve clyabetik olanlara büyük müjde 1 

Hasan Gloten Ekmekleri 
Htqlbl taze olarak iatiUar elanmaktadar. Beyaelmilel 80ll ebbba konıresinia pker bu

taluma 11da olarak kabul .,lecliii ... n formll bere yapal11Uf oldupu Ye terkibinde 
Jkde 80 miktaruula uf Glot.. •••cut oldujmau mllsaddak mqbur kimyaıerleriD raporu
n laaYiclir. Aft'11pum terkibi ..p.I Glot• alataburatuaa iller cihetçe faik bir nef ... t 
•• mllkemmeliyetteclir. 11 .. ·"iri ebbba tarafmdua taair• edilmektedir. Paketi -40 kurµşa. 

Hma -- ..... ... tept•llCllara tenıillt 

Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr Scbrantz Clayton Sbuttleworth Anonim 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
il• 24 Ne. a.r Telpd: Hofertea latanbul. 

Şulaıhri: A4w•, bir 

Aü,.•-.. Mnn'a 

Tilrldyeaia laer tUriacle 

BUumıım alalı ziraigegi en müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK F I AT TEKLiF iSTE Y i NiZ . 

YE N 1-----•ı 
İNGILİZCE - TÜRKÇE 

LÜG AT 
A. VAHİT Beyin 

VeWt ..,.. ... .ace latltar .._ " Maarif "klletlmla U. OXFORD 
Dullfl.H taraha4aa kaltul " •lhJa& edilee ltGyGk 16satlatlea 
W•·•• Tlrk talebe " paçlljiala ialıfadeai için, pek itiaab om•k •t1ur n tuhlla edllenk tertip edtlmitlir. Buıllfl, Utacla Ye cildi 
çok lJitlir. 600 ..a.ifep ,.ıaa olu muhteYİJ•b tekaif edilmif oldu
paclaa ldta• hacmiae ai•betJe, hemea ikJ mi•line muadildir Ye 

lt6yle oldujıa balde, fiab 7alnıa 2 liradır. Vahit B. bu yeni lüıatiD 
ayni bacimcle bir Türkçe • lnriliıce lürat dahil baaarlamaktadır. 

Tevzi merkezi: MondiyaJ KütOfhanesi, Beyoğlu fstildll 
caddesi 469, Her kitapçıda bulunur. 

Büyük tayyare 
piyankosu 

Yeni 
Tertip 

Başlıyor 
(1) i N C i KEŞ i DE 

11 ŞUBAT 1931 
Yeni pllada 3 Ye 6 ancı ke9idelerde büyiik ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti vardır. 
3 0NC0 KEŞIDEDE 100,000 LİRALIK BÜYÜK iKRAMİYE 
KONULMAK SURETİLE TERTiP 0ÇER KEŞIDELIK iKi 

KISMA AYRILMIŞ Gil BiR ŞEKiL ALMIŞTIR 
'Aükif a tlar lcctlde ••rHile: 20,000, 25,000, 30,0ao, 35,000, 40,0DO H 

100,000 Liradır 
ÇOK ZENGiN OLAN YENi PLANI TALEP EDiNiz. 

BiletJeria Hhlmuıaa baflaamııbr. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

AL TiNCi NOTER 

K E FA Li·iJt 
8 ~ Ş' D t Ş . v t it EV R A LJ l 

ACııu.ıuıu ıA•t• 

- KURTULUŞ 
Feaat biçkJ Ye dikit denaaeal 
Murlf .-eklletiadea muaaddak 

Müdire•i: Madam Papazgan 
Haftanın dart arünü aj'leden •oara 
üç ... t Fransız u•ulile fenni b:çkl 
dersi bil' amel tedris edil:r. Üç ay 
urfında ehliyetini iapata 111uvaf· 
fak o!ur Ye Maarif müdüriyetin• 
den musaddak diploma itası ile 

ikmali tahsil ettirilir. 
Elyeırıa mevcut talebeler d~Yrl t edr ia
yelPrinl ikmal Ye d"p o ma a lmak 6:ııere
d.rler. Bu K:teden ltibare .. yeni tedrf· 
aata IMf'anacaj'ıRdan tlındldeıı talebe 
kaychna b .. a111D1fhr. Adres: Frrlk5y, 
TepelbtO tr• mny cadduinde No . 116 

PAPAZYAN Al'ARllMANI 

• 

ERll MALLAR Deposu 
Bursalı Mustafa Fahri 

SIRF BURSA iPEKLiLERi 
üzerine, envai zarif kumqlar 

Buna fabrika fiabna 
satılmaktadır. 

Merkezi: Mabmutpafa 'k.efell 
Han albada No. 216. Şubaiı 
Be7otluada latiklil cadd°"'de 
enedik sokatı ka,....ıada 41 

TIHLİL IEIİCESİ 
Difleri fevkalade te
mizlediği, ajudald 
mikro,,:ari mahvet• 
tifi ve dit etlerini 
kuvvetlendirdiği A• 

·bit olmuştur. 

İstanbul Tramvay Şirketi 
Evkat Tarifesi 

1931 aenesi kanunusaninin 20 inci gününden 

itibaren Ramazan servisi 

No. Habd Hareket 
IO Şifli-TilDel ı Şifiiden • Tanele 

Tllnelden • Şifliye 

Birinci Soa 
Fuıla Hareket Hareket 

3,8 8,31 24, 14 
9 7,o-l 24,38 

30 21,12 23,30 11 KurtulUf ı Kurtuluttan • TOoele 
Tllnel Tllnelden • Kurtuluta .. 21,30 24,00 

s 6,09 ı,ao 

12 6,21 1,30 
12 Harbiye ı Harbiyeden· Fatihe 

F atib Fatihten - Harbiyeye 

4,5 7, 10 20,05 
7 7,35 20,30 

~ 15 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 
;. Sirkeci sirkeciden· Taksime 

r:r . 

16 M a ç k a-ı Maçkadan-Beyazıta 3, 14 6,40 1,36 
Beyazıt Beyazıttan-Maçkaya 

18 Taksim-ı Taksimden-Fatihe 
Fatih Fatihten-Taksime 

19 Kurtuluş- ı Kurtuluştan - Beyazıta 
Beyazıt Beyaı.ıttan ·Kurtuluşa 

P eşiktaştan - Bebeğe 
Beşiktaştan · Eminon:ine 
Bebekten - Eminönüne 

22 Bebek - EmlnöDü Em.nönünden - Bebeğe 
Bebekten - Karal<öye 
Karaköyden - Bebeğe 
Bebekten - Beşiklaşa 

24 6,33 1,35 

15 7,30 18,30 
30 8, 16 19' 16 
5, IO 6,40 21,03 

18 7,30 21,53 

6,01 
6,26 

a 6,30 
16 6,45 
45 22,25 

23,10 

21,59 
2'l,42 
24,40 

23 OrtakSy-Akuray ı Ortaköyden - Aksaray3 
" Aksaraydan - Ortaköye 
~ . . 

I0,16 6,00 
19 6,45 

1,30 
2,05 

20,44 

21,30 

ı4 Ortaköy ı Ortaköydcn · Fatihe 
Fatih Fatihten - Ortaköye 

24, 11 
1,01 

50 21,03 
" 21,53 

St Bqlkt.f _ Fatıla ı Beşiktaştan • Fatihe 
Fatihten - Betiktqa 

7, 11 7,00 24,30 
15,30 7,48 l, 14 

32 Topkapı • 
Sirkeci 

M Yedikule 
Sirkeci 

37 Edimekapı-

6,12 Aksaray dan - T opt':ıp1ya 

Topkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - T opkapıya 
Topkapıc.lan • A!<:ııaraya 

6, 10 6,33 24,33 
17,24 7,09 1,09 

1,45 

Aksaraydan-Y edikuleye 
Y ediku!eden-Sirkeciye 6, 11 
Sirkeciden· Yedikuleye 14,27 
Y edikuleden·Aksaraya 

Aksaraydan Edimekapıya 
Edimekapıdan Sirkeciye 7, 13 
Sirkecıden -Edirnekap•ya 17 ,33 
Edimekapındaıı - AkJaraya 

6,08 
6,33 24,20 
7,13 1,00 

1,40 

60,4 
6,30 24,24 
7,03 24,57 

1,30 

Dr. Horhoruni ! 

DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 
Bilyllk bir liyakat. itina ve dikkatten çok 

memnun k.lacak.sımz 

C i L T - l.übrevı v Bev iye 
TedaYihaneah 8e7oğlu Tokattıyan 
yanında Mektep •okak ~o. 35 
muayene her .sün akş.1m:ı kıda r. 

İSTASYON LOKA8TASI , __ Pat-:-·-.B-~-· ~-
15

:0-log--

DOKTOR 
Ömer 

Abdurahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel-

Prote•tolar misli iiriilmemi bir süratle ider .• 

TÜRKLER iÇiN 
Kelayltkla 

LMANCA ôGRENME USUL .. 
-.wftedı 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDI 
Allua u..m ••t-• .,. lualr erkek u...I Almaaıl:8 

o dffel muaHlml 
s... 1930 

1 Ciltte S Kwm Flab 250 Kr. 
f.tanltalda Hlsaltabiat matbusandan 

Sirkeci ci•arında 

En rahat ve en 

Temiz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye

mek 1 tatlı 1 içici 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABLDOT 

Dr. M. Lutfi 
GOLHANE SERiRtY A Ti 

MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, ve intani h~stalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Bıabıati .caddesi 
viliyet k8Jlısı 15 No. 
Mu,....h ... ı TeW011 laanbıd 2321 
......_.., ... 223' 

soğukluğu Mütehassısa 
Muayenehanesi Ankara cad 
desi hükumet konağı ci•a
nnda eski ikdam Yurdu kar
şısında 7 i numara birinci kal 

Hu gıin saat birden ikiye. 
dört buçuktan ak,ama kadar 

·Dr. A. KUTIEL 
l 

Cilt, Frn"ri, ~ldj11 n ademi 
iktidar muayene Ye elektrik tedadhan•L 
.Kar~ Blrekçl fıruu •ruaanda N• 34 

Merkea aceate.iı Galata 
Bqt B. 2562 .ŞUbe acea 
kecl MlhDrdu ude laan1 

Salta•hm.t 2 ilci 
mahkemeli•._: V..aat 
n Şadaa be1 n _.., ... 
yia aladei taaarrnt1.m~• 
bilmllzayede flralma 
fUJUUnUD izalesine Unr 
lea Çatalotlunda 
11mpqa maballainde 
oımaııiye caddesinde 
auk milkerrer ve 
cedit i~e murakkam 
gir ve ilç kat ve bir de 
rum katı muhtevi bir 
ve bir kiler çamaşırane 
mür:ük ve birinci kal 
oda ve b:r aptesane i · 
ta dört oda ve bir ap 
ve üçüncü katta dört 
bir aptes:ıne ve terkos ve 
trik ve havagazı ve bir 
tar bahçesi bir bap 
931 senesi martının onu 
günü saat on beş raddel 
ihalesi icra kılınacağındaıa 
olanlann kıymeti muh 
nesi olan dokuz bin · 
elli liranın yüzde cnu 
tinde pey akçesini 
Sultanahmet ıulh 
ikinci hukuk dairesine 
caatlan Hizumu ilin ol 

Doium ve kadın 
mütehassısa 

DOKTO 
Hüseyin N 

Türbe, eaki Hililiahmet 
"No. 1 O Telefon lst. 

-....... ı l.taabıal, .N11ra• 
Şeni .. k.aJI 1i. JI -T ...... .,11: lataait;IJ - 2>1 

P• l: lnd11J11: btult:d • 1 
t~: l.taab~ so~ 

ABONE FiATI 
TOIKIY& -

ı~ .u. ıs. •• 
7W • 6 AT 
400 • s • 
ıso • ı • 

Me.'ul ilidir: 


