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KARAR VERİLDİ 
M~nemen, 27 
( H. M.) Örfi Divanı Harp 

Tebliğ Kararın Bugün 
Reisi Mustaf P şaT 
Edileceğini Söyledi' 

Hainler Cinayetlerinin Büyüklüğünü Unutmuş! 

Haydutlar Arasında Tahliye Edil
meyi Ümit Edenleı Bile Vardır 
Haydutların Başı Muharririmize: "Gazeteci Ef 
AleyhimizeYa7ıyorsun, Gür.ah Değil Mi?,, Diyor 

Menemen, 27 (H.M) - Hay
dut Mehmet Eminin yaralan 
hergün muntazam surette Dr. 
Fuat B. tarafından tedavi edil· 
ınektedir. 

Şeririn baldırındaki iki yara 
kapanmak üzeredir. 

Bu sabah muhakemenin he
nüz başlamamış olmasından is
tifade ederek fevkalade mü
aaade ile kendisini gördüm. 

lfohmet Emin ben içen 
girdiğim zaman lutfen iltifat
ta bulundu: 

- Hoş geldin gazeteci, sen 
bizim aleyhimizde yazıyorsun 

günah değil mi, dedi. 
- Zavah Kublayı kıymak 

günah değil midi, mukabelesin· 
de bulundum. 

Mehmet Emin derhal sözü 
değiştirerek yaralarından bah· 
ıetmiye başladı: 

- Allah afiyet versin, bir 
hafta sonra yaralarım iyi ola

. cak, doktorum iyi bakıyor, in· 
şallah bir kurtulursam yaptığı 
iyilikleri ona ödiyeceğim. 

Sordum: 
- Beraet edeceğini n~re-

den biliyorsun? 
Sua im haydudun üzerinde 

büyük bir hayret uyandırdı: 
- Tabii değil mi, dedi. 

Reis Paşaya herşeyi doğru 
söyledim. Ceza yesem bile bir· 
kaç ayda kurtulurum. 

Biraz münasebetsiz olmak
la beraber: 

- Daha ağır bir ceza ve
rilmesi ihtimali yok mu? 

Haydut kızdı: 
_ Sen de.irdin mı, diye 

bağırdı. . 
B n bir .. ey yapmadım .. ~~·· 
M '1medi bırakarak kuçuk 

Hcı..,un'm yanına g:t.Jm. O, be· 
nim yanıma gelmemden mem
nun görünmedi: 

- I lasan rahatın nnsıl, 
dedim. 

Cevao verdi: 
P. lırn tUU 

tJ>Pftt':ı. duacıyız. 

Sord,uu: 

olsun h t k ü--

- Muhakemenin son saf
hasındayız, ne düşünüyorsun ? 

Yüzüme ters ters baktı : 
- Beni idam etmezler, he-

nüz çocuğum ! 
- Peki ama 

ğun halde neye 
kanştm. 

küçük oldu
böyle ~lerc 

Cevap verdi: 
- Şevtana uyduk, itte bir 

Haklarındaki Kararın Okunmasına intizar Olanım 1 

Birinci Grup Mürteciler 

defa oldu. - Neden bildin? 
· - Meydanda itle, olsa o'sa 

üç sene hapsederler. 
Haydutların bu dakikada 

bile yaptıkları cinayetin azame· 
tini unutarak az cez:ıdan 

olmıyaca- bahsetmelerine hayret etme-

Küçük Hasanı bırakarak 
nalıncı Hasana uğradım. 

- Gazeteciye bir söyliye
ccğin var mı? 

- Cezamın ağır 

ğını zannediyorum. mek ;nümkün değildi. 

Darülfünuna Yapışan VergiKağzdz 
- . 

Müderrislerle Idarei 
H·ususiye İhtilafını 

minlik Haletti .. 

Bazı nıüdcrrlsleri ıaganı dikkat bir vergi ihtilafına. 
düşen lstanbul darülfünunu 

Ban Darülfünun müderrislerilc fdareihuıusiye arasında yol vergi· 
.ı tanhhüdahndan do!ayı bir ihtilaf çıkmış, müderrisler, kendileri
ne tarhedilen vergiye ihraz etmişlerdir. ldarei hususiye, noktai 
nazarında ısrar ettiği için nihayet, bu müderriılcre vergilerini ver• 
mek için muayyen bir mühlet verildiğine dair Darülfünun kapmna 
bir ihtarname yapışbnlmıştır. 

Meselenin aldığı bu ıon şekil üzerine Emanet makamı tavassut 
etmiş ve ihtilaf hallonarak Darülfünun kapısına yapıı;tırılan ihtarna-

me kaldıralmıttır• 

Gazi Hazretleri 

Dün Gece lzmire 

Muvasalat Ettiler 

Uıak, 26 ( H. M. ) - Gazi 
Hz. halkın tezahüratı arasında 

buraya muvasalat ettiler, şeker 
fabrikasını tetkik buyurdular 

ve fabrikanın faaliyeti hakkın
da alakadarlardan malümat 
tesbit ettiler. 

İzmir, 26(H.M.)- Reisicüm· 
hur Hz. gece saat birden sonra 

şehrimizi şe flendirdiler. Ar
zuları üzerine resmi istikbal 

mern imi yapılmadı. Fakat vak

tin geç olmasına rağmen istas

yon ve civarı Reisicünıhur Hz. 

ni nlkışlnmak istiyen bir 
cem'i gafirle dolmuştu 

Hava 
Şehit erımizin 
Hatırası 
Bugün ıaat on buçuktan iti

baren Fatih Tayyare abidesi 

önünde hava ~ehit1erinıizin hatı

ralan taz'z ediliyor. Mcraı;İme 

dc!lİZ rnızıke.sı, Harb"ye me debi, 
bütün ıskeri liselerle diğer mek-

tep tdcbesi, fırka mızıkası bir 
piya?e taburu, bir &Üvari bölü· 
ğü, bir topçu bat ryası, bir polis 
taburu v kalabalık bir ha!k 
tabal ası iştirak etmiştir. Saat en 
birde Fatih park nda, Beyaz t, 

Şeyh Esat Nasıl Bir Adamdır?, 

Üç Halifç Yetiştiren: 
Şeyhin Istanbuldaki 
Müridi 30 Bin Kadardı' 

[ irtica maznunıarının na 
tında olarak nıuhakeme 
edilen Şeyh Eudın hayata 
hakkında elde etti imiz 
şayonı dikkat malumatı 
dünden itibaren neşre 
baı;:lıımı;tık. Bugün ncıre 
de\•am ediyoruz : J 

Tarikatteki Mevkii 

Şeyh Esat Efendi Tiirkiye
deki şeyhler içinde nufuzu en 
çok olan adamdır. Müritleri 
kendisinin ilmine inandıkları 

için ona çok hürmet ve itaat 
beslerler. Hatta Esat Efendi-
nin şeyhlik mertebesini geçerek ı Boşbuğazlığı ile marnl "' 
irşat postuna oturduğuna ka- · hoca lbrahim .4.. .... 

nidirler. 

Tarikatı icabı müritlerine 

daima şu üç umdeyi tellon 
ederdi: lıet, kıllct, zillet. 

Şeyh Esat Efendi hayalın· 

dn ancak üç şeyh yeti~tirmiş

tir. F nkat müridinin adedi 
hesapsızdır. Y nlmz lstanbul
dnki müritlerinin miktnn (30) 
binden fazlndır. Arnavutluk, 

Bosna Hersek, Mısır Hicaz, 
Sürya ve Fr st~nde de kendi-

sine merbut tekkeleri ye mi; 
ritJeri vardır. :t 1 

Hatta Danimarkada bile ken• 
dinine aşık bir Danimarkaluaul 
bir nakşi tekkesi açtığı mcr .. 
vidir. 1111 

Bu Dammarkah nıh hak· 
kında tetkikat yapmakla me,• 1 

gulmüş. lsl .. m fılimlerile gl\ .. 
rüşmek üzere İstanbula gelmiş. 

Buna Şe} h Esat E endiyi tasYiycs · 
etmişler. . .. 

[De\ mı 4 üncü Sayfodadu1 ':. 
• 

Bizde Gazetecilik Sclimiye, Maçkndıın atılan toplarla ı 
mera im başlamıştır. _ 

fık defa Merkez kumandanı s-------------------------
nıerasimi nçarak iştirak eden 

hozırunu şehitleri seliimlamıya 

davet etmiş, bundan sonra bori
zen tarafından verilen bir işa-

retle bütün mektepler ve kıt'a
lar seliim vaziyeti almış, siviller 
§apkalarmı çıkarmışlardır. Bu 
nnda Beyazıt ve Galata kuleleri

lc bernber bütü'.l müessesattn 
bayrakl r yavaş yavaş yarıya 
kadar indirilmiştir. 

Bütün fabrikalar düdüklerini 
çalmışlar, bütün nakil vasıtnlnrı 

bir daki a durmuşlardır. iıdnci 
bir boru cmrilc selam vaziyetine 

nihayet verilmiş ve bir kıt'a 
tarafından ha'I: nya at ş edilerek 
selüm verilmiylir. 

Bir geçit resmilc merasime 
nUıayet u.ıil1nl4U •• 

Kar 
Haberi 

Rasatanenin verdiği habere 
göre bugün rüzgar poyraz 

esecek, hava yağmurlu ola-

1 
cak, bir aralık ta aulu kar 
yaiacakbr. . -

Müvezzi - Akşam havadisi, 
simler var, karikatürler varl.. 

Her pencereden bir aes -
ıazeteciJ 

akşam havadisı... Çıplak re• 

Gazeteci, gazeteci, gazeteci, 
1 

1 
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k'aları r 
• içinde bu!L"Dduğumuz ay ra- Bi K d Kib . 1. 1. 
mazardır. Diyorlar ki halk gece- r a Jn nt ı en-
leri kti i le kle geçiriyor. ~ tirdiyot İçti Bir Genç 
Dün tesadüf ettiğimiz J imse!erlc T y ' l d 
haabuhal ettik.Ramazan gecelerini e a r a a n 1 
r:nınl geçirdiklerini sorduk. Bize 
cf edılcr ki : 

l Rüştü B. ( Bağ" arbaşı, Salı 
sokağmdn 2 ) 

; - Ev ~ dım : Ben bugün1<ü 
ramazan günlerinden eski ra
mazanlnra .nazaran dclıa çok 
istifade ediyorum. Çünkü oku
makla, çocuklarımın mektep 
derslerini dinlemekle vakit ge-. . 
ç nyorum. 

l 

Sadi B. (Kadıköy, Ba:hari
y No. ) 

- Ramazan gecelerini şim
di camilerde değil, okumakla 
v .. makla geçiriyorum. .. 

edat Bey ( Sultana et, 
hmctpaş y-0kuşu, 17 ) 

- Şimdiki Ramazan geceleri 
bence daha faydalı geçiyor. 

l - fleden? 

- Çüukü ·nema ve ti~ at
rolar b.rer mektep haline 

g imiş, halk buralara gitmek
! ço futif de ediyor. 

.,... .. 
Sclt B. (Türbede, 200) 
-- Kib::> o! yorum, sinema

ya, tiyatroy gidiyorum. Şim-

dilci ramnuuı gecelerinden bu 
t &;retle istifade ed:yorum. 

J ' Hamit Bey ( Kasımpaşa , 
• Kulaksız 8) 
~ - Ram zan gecel rini na-

sıl geçiriyorum? Evde otur
akla, roman okumakla. 

Rıza Ef. (Türbe, dispanser 
ittisalinde ) · 

- Gündüz çok çalışıyorum: 
1~ten fazla yorulduğumdan ~r
kenden yatıyorum. Ramazan 

ecelerinin bence diğer gece-
1 rden hiç farkı yok. 

Sim B. ( Cağaloğlu 24 ) 
( - Evde geçiriyorum. Para, 

yok, para 1 • ----
1 Şark Tezyini Sanatlar 

ektebi 
f $ark tezyini sanatlar mek

tebi Güzel sanatlar akademi
sine ilhak edilmi tir. 

Galatada Bodapeşte apartı
manında oturan Fatsalı Fatma 
H. çalı makt<ın bezm:ş, haya
.tını nih~ etlendirmLye k rnr 
vermiş. Diın bir kutu kibrit 
alarak başlarını ezmiş, tentir-

diyotla k&J>ı§tınp içmiştir. Fa
kut az sonra fcryadn başla

.DllŞill'- F atına Hanım Haseki 
hastanesine yabn!m,ştır. H -
yatı tehlike ecı:ir. 

Topanede K-rab ş mahnl
les:nde oturan 'lcömur · amele
sinden ihrahlm, O civardn 
Cemil'in kahvesinde kasap 
oyunu oynarken elindeki bıcak 
sol baC'1ğına saplanmış, Be
} oğlu hastanesine yatırılmıştır. 

~esei~ M ·· ürün Vazifesi 
Noktasından Mı Tetkik 

Ediliyor? 

İstanbul belediyesi Darül
bedayiin mr ~ ril bir müessese 

i, yoksa t~mamile bir bele
diye m ·· essesesi mi olması et
rafında tetkikat yapmaktadır. 
Halen kuvvetli ve hJkim ce
reyan Darülbed?yiin eski şek
lini muhafaza etmesi merke
zindedir. 

Bu şekle gö~e Darülbedayi 
müdürü Suphi B. memur nd
dedilemiyecek ve binaenaleyh 
şehir meclisi :aza:Jığmı muha
faza etmekte dev m edecektir. 

Dersiamlar Maaşlannı 

Alacaklar 
Desiamlann maaşı ve tekaüt

lük meselesi halledilerek Di
vani muhasebattan çıkmıştır. 
Bu karara göre dersiamlar 65 
yaşını doldurdukları znman 
takaüt cdilmiyecekler, maaşla
rı kaydı hayatla kendilerine 
verilecektir. Yalnız Jersiamlık
la emuriyet maaşı lbirleşliril
miyecektir. Dersiamlar toplan
mış maaşlarını tam men ala
caklardır. 

r f~ olund ki ay u lar f 

Urfa, (HusuEi) - Çarşamba günü Cenuptan geçerek Urfa
Süruç yolunda bir otomobil soyan beş kişilik çe e, bu 
otomobille doku~ saatlik mesafedeki Peyarnh nahiyesinin 
{B"rminye) namındrıki köye geimişler, bir iki gün köyde kalmış· 
lc:ır, onra Açıksu mcvkiinde ras geldi1 ~leri iki tütün l çaiccı
sının kntırlarile mühim miktarda l'!llldeni Mecidiyelerini almış· 
lnr, sonra cenup hududuna yoUanmışlardır. Herifler, hudut 
civarinda paralan taksim eder1erken köylü görmüş ve müsade
meye başlanmıştır. Müsademede eşkiyanın yanında bulunan 
Ramazan vurulm , fakat karanlıktan bilistifade haydutlar 
kaçmışlardır. 

]1 d ttan 
Malatya, { Hususi ) - 928 

senesinde Seher ismindeki ka-
dınla iki çocuğunu ve kocasını 
öldüren Keleş Abdürrahman 

T u a ı o u ist 
~ evkuf Komunistlerle 

Alakadar Deniyor 
Dün polis tarafmdan Salih 

isminde birisi yakalanmıs ve 
müddeiumumilik tarafından 
ihzari tahkikata başlanm!ş~ır. 
Bugün ağır ceza mahkemesin
de kararlan tefhim edilecek 
olan komunist!erle alakadar 
olduğu söylenmektedir. 

F a ya 
.. 

er 
Dini müesseseler müdürlüğü 

bazı büyük camilerde mahya
lar kurmnk için haurlıklnr:nı 
bitirmiştir. Fakat hava müsait 
oimadığı için kuramamıştır. 

Bunlar şu şekildedirler. Ve 
hava müsait olur olmaz kuru
lacaklardır : 

(Her şeyde tasarruf), (Yerli 
malı al), (Hilaliahmeri unutma), 

(içki haramdır), (Kumarın so

nu sefalettir), (Tayyareye yar
dım). 

Bir Haydut Yakalandı 
Harpı.1: - ( Husu:;i ) - Bir 

sen<:>ye yakın bir :zamandanberi 
şekavet yapan, son defa inzi
bat kuvvetlerile mfisademede 

sekiz, dokuz yerinden yarala
narak bir gözünü kaybeden 

hasan ç.avuş tutulmuştur. Ar
kadaşlarHe beraber mahkeme
ye verilmiştir. 

• • 
ır a ı 

idama mahkum edilmiştir. Bu 

şerirfo Suriye lıut!udunu geçip 

kaçtığı haber veriliyor. 

e eclisi 
Bir Şubatta ~için 

To lanıyor? 
Bir Şubatta toplanmıya lü-

2um gören şehir meclisi bil
hassa a~ağıdaki işleri görüş
mek için bu iç.timaa lüzum 
görmüş: 

1 - Azadan Sadi Beyin 
yerine Reşat Beyin daveti, 

2 - Kadıköy ve Adalarda 
teşekkül edecek satış komis
yonlnrın:ı ikişer aza inlilıabı, 

3 - Kazanç vergini tnkdiri 
icnr komisyonları için yırım 

. •"h b azn ın.ı a ı, 

4 - Belediyede müddeti 
hizmeti dokuz seneden az ohm 
zabıtai belediye memurları 
hakkında yapılacak muamele. 

Bir Şaki Öldür .. ldü 
Malatya, . ( Hususi ) - Üç 

sene kadar evvel Amasy.a ha
pisanelerinden firar eden on 
beş sene mahkumu Resul oğ:u 
Resul, uz.un müddet şekavet 
yaptıktan sonra nihayet takip 
kuvvetleri tarafından öldürü
lerek zararı izale edilmişUr. 

Mezarlıklar Bütçesi 
İstanbul belediyesinin me

zarlık bürosu bütçesi 450 bin 
lira olarak tesbit edilmiştir. 
Büro henüz mezarlıkları res
men tesellüm etmemiştir . .Şubat 
sonlarına doğru büro .faaJiye
tini arttıracak ve şehir iç.inde
ki mezarlıklar şehir haricine 
nakledilecektir. 

eni Bir 
• 
ntikô.r 
ekli 

Yerli İpekli Kumaşlar 
Muamele Gördiikten 
Sonra Mı Ağırlaşıyor? 

Yerli f pek tüccnrfanmız 
ipekliler.imizin kaynamasından 
sonra ipeldi şekillerini alıruık 
için jarse denilen ameliye ya
pılmak üzere A vrupaya gön
dermcldedir1er. Bu lmmıışk.ra 
kimyevi madde!cr yardımile 
% 30 kadar ağırlık verilmek
tedir. Bu şekildo ağırlaşan 

:kumaşlar pahalıy satıdığı 
için tüccarlara faydalı, in
sacı arasındaki ldmyevi mad
delerin çolduğu dolaytsile ça
buk eridiği ve pahalı olduğu 
için müşteriler için iki kat 
zararlı olmaktadır. Harice 
giden kumaşlara fazla ağırlık 
verilmemesi ve bu suretle 
halk kisesinin de koru:nmnsı 
i(.in bir şekil d~ünülmcktedir. 

8 O L·raya 
Dün Bir Şehname Sahldı 

Dün belediye mezat sn!o
nunda 1810 liraya Firdevsiye 
ait bir şehname satılmıştır. 
Bu şehname antikacılıkla al R -

kadar bir Hintli tarafından 
İst&nbula ge~"rilmiş ve 1200 
liraya rehin edilmişti. Sahibi 
müracant etmediği için mnh
kemeden sahş haran hnmı.ş 

ve satbrılmışbr. Bu eserde 77 
kıymetli minyatör reı;im var
dır. Eser antikacı esnafı ta
rafından müşteriken alınmıştır. 

Müstahdemin işleri lçın 
Müstahdemin işlerinin tan

zimi jçin belediye ikbsat mü
dürlüğünce bir encümen teşkil 
edilmiştir. 

Şehrimizde Bir Japon 
Bankası Mı? 

Türk - Japon ticari mün:ıse
bab yeni inkişaflara dahil ol
mak üzeredir. (100) milyon 
Türk lirası sermayeli 11Yoko
hama" Japon bankası T ürki
yedc bir şube nçacağı ve 
bankanın müdürlüğüne Lon
dra şubesi erHinmdan birisinin 
tayin edileceği söylenmektedir. 

Tifo a" 'ala 
Bazı Mekteplere Aşı 

Tatbik Ediliyo,. 
, ... 

Şehrimizin muhtelif yer~ 
rinde münferit olarak bd. 
tifo vak' aları görülmekte ~ 
Dün kadıköyde İkbaliye ıne ·t 
tebinde bir tifo vak'ası teS 
edi!m"ş, Bunun üzerine wlt' 
beye aşı yaptlm ~ır. Ortak&; 
de de bir ~y zarfında 2 ~ 
tifo vak'ası olmuştur. Sıhh1fC 
müdüriyeti vrJc'a çıkan ' 
takalar a aşı tatbik etıne1~' 
'ir. Di~ r bir melctepte tl· 
kuşpalazı vak'ası ka}ded 
miştir. 

Gan i Ta liye Edil ı 
H ndistanda medeni isyat'

1 

idare eden m~hur Gandi evvel 
tev if olu muştu. İng:lizler GıJf' 
diyi ahiren tahliye etmişlerdir· 

931 Güzeli 
Naşide S rffet B. mucll" •· . 

mesleğinden tamamen çekitırııf 
ve dün de pnsaportunu 1aptıt• 

ştır. Par.i g"tler: k AvrııP' 
güzdini seçme W.abak :; ıı ir 
tir ak eöcoektir. 

Bugün Be! lenen 
Seyyfilllar 

Bugün Britanik vnpuriJe 
şehrimize 445 Amerikalı sef 
yah gelecektir. 

Tütün Tasarruf ·s dığı 
Tütün inlri ar i -la resindeki 

tasr.rruf rndı· mın tnsf"jesi Ôt" 

vam etmektedir. Sütü an his e ef 
hi,ssed ır ara red d lm" tir. Mii• 
te nki hn'iıre'er ~eni te~kil edilel1 
"Memurin kcruma ~dı • 
~evro un:nuştur. 

Balkan Bir!iği 
Sclünikte şubabn birinde toP"' 
cak ol Bdknn birli~l 

idare heyeti içtima na murahJıS' 

lnrımız iştirak etmek üzere bil' 
gün gid,.ceklerdir~ 

'Murnhos nrmızttasan Trnbzoıtı 
Hamdul alı Suphi, R •şen Eşr f, 
Reşit Saffet Beylerdir. Bu içtin:•• 
da şehfimiz.d.. to ı. nacak :ealk ıı 
birliği kono-resinin ruznamesi 
hazırlanacaktır. 

Gayi Mübadillere Tevziat 
Dev:run etmckt .. c!'r. On gü .. ~ 

k"dar bitece-ği sö,Jeniyor. Garbi 
Trakyalıların mallarına mahallinde\ 
kıymet tal~dir edecek homisyofl'" 
lar yakında :yola çıkat.n1dardır· 

Taksitle Satılan ~w1allat 
Hükumet tarafından sek:S 

taksitte ödenmek üzere r;:l'" 

tılan gayrı menkullere it 
taksitlerin müddetleri in 20 se:c e· 
ye iblağı için bir krum t.:yıhııSl 
h zırlandığı 'ıab r verilmcıdC"" 
dir. 

==========================================================================================================================-===-=============·~ 

Pazar Ola Ha an B. Ve !<ütçe J 
1 

on Posla' nın ikagesi: 

1 : Hnsruı B. - Pazar o1a encümenci 1 2 : Bütçe en .. l ...... ~; r._ .,1 - l:u Pac.ı: 1 3 : Bütçe cncüme,ıi reisi - Evvela 
başı J Bu ağacı kesecek misiniı? Elinizdeki budayacağını, Hasan Bey, bd- iki dalım kes· ı ( Maarif ) daluıı b dayacnğ 
l>alta nedir') mek lanrn. 

-
u j 4 : l fa an B. - ü \ ~ if ) o ı .ı es-

mekle Türk çocuğunun başını kes:.nek L.irwt· L 

E\'Vcla şu kı:,nk dal.arı buda ı /' 



o 1an vt'Ayct cri ı her v:akit kaı ara 

teslı- yap cak arı bcdihid'r, 
2 - Farka ann her h'lldc lk"d~ zi

:yade olması lbım lır. Z'ra, y:ıln 1: iki 

fı ka karşı karşıya kalınca daım:ı bir 

bırine sıt ve hasım o'maktan kurtuta• 

anazlar. OçliııcU, dörGü:ıcü fı ka araya 

glr.nce bu hı:ııamet ortadan k:ı:kacak 

va birbl lcrlle anl:ış'lla1' ·ve dost geçin• 

mek mccburiyctiade kalacaklardır. Z ı• 

ı ten fırka arın tead:!üdll umumi bir ıır

ııudar, 

S - Pek 71kın otan meb'us intiha-

bına kadıw hu fı•kalanıı terkkülünü gö-

r 

remeuck Hak fırkaaa 111abatlerln-dea 

lıtimu~a b11 un:arak çıknca' uıeb'uı 

adedinin iki G' misli eı .-ıl lıtenıe 1 •• 

namzetlerini bun ardan ayırmalı veya 

fırka ayni ıurclle Ud \lç m:ı~l bir liste 

1t1Snderip mah:11leri11dcn llOT'daktan ıo:ı• 

Romanya s!ra 1t nezareti

ne tahsili az, fakat ameli ma· 

ra kahiU)"etl lnlih:ııbiyul fazla o:anlan 

••anıet irae etıwell veyahut kimin kn• 

l»lliyetl tntlhablyesl varsa o kazansın 

•liy•ek fwka, adedi mü·cttepten ziyade 

a!Sıterecf'il kendi ıuınut1arl aruanda 
S.tU...p .Micade esi 9Ç111aladn. Abl tak• 

dlrd., açılı ıl61'1Jecf'flıa, beni affetai• 

ler, intihap pek buma llabp, tabiri 

Uhnah ~ak bir köylil getlrll· g~~IB~~~~tI:Ilf;.1~~~~~~~~~~~~ll~~IJ!d~~i!j 
mift1'. Adı "Mihalachn tır. 

Cemiyeti Akvam, bermu· 
tat bir iş yapmaksızın, gene 
dağıldı. 

Alaıanyada fırJ.a kın·zasının do{urdl·fu 1 ar.h b'r vak'rn•n 
l'"nu. Naı10.,al faş'stler Cümb\:ryetçi fırkanın lideri Şna)deri 
f\evyorkla tild rdüler. Bcıliade yapılo.n cenue n.erui.»ice 100 

l ~ -ie ~luoa • uyor. 
ı K.taa .. .,. bel .. ,. ,.... 

Zati 

Bayrak Ne Zaman 
Çekilir? 

r- ..,._,. ytızBode •er milletin 
lanrmet ve perutiş ettiii bay• 

1 
rajı ardır. Nim vahıi kabile· 
ler bile böyle bir işaret taşırlar. 

1 
Medeni milletler ve bilhassa 
bahriyeliler bayraklarını ihtira· 
mab mahsusa ile tuluile bera· 
ber çekerler ve guruptan beş 

\ 

dakika enel de indir:rler ve 
hususi çekmecelerde t>üyiik bir 
kıskançlıkla saklarlar. Maa!~ef 
bizde buna riayet edilmiyor. 

Geçenlerde Macar ve Yunan 
başvekilleri Ankar:ıyı ziyaret 
ettilcleri z .. man ve üç gün 
evvel de Jaı:on rrensi geldij'i 
takit Ankarapa?as otelinin 
üzerinde gece bizim ve onlann 
bayrakları s baha kad~r direk· 
lerde bırakıldı. Bu, affedilmez 
bir hürmet izlil tir. Buna ehem
miyet vermek lazımdır. 

Ankara, Amerika 
ecfaretaneai ıoföril 

~felımet 

Cevaplarımız 
Kırkçetnıede No. 40 Nazime Hanna t 

Şlkfyetinhıi :ılt olauğu makama verdık. 

a.!Akadar o'ıın.a:ın ce:r.o&landın:acalManna 

...ıa .ı-us. 

Tefrika No. 43 

Bu defaki içtimada tahdicB 
teslibat meaeleai ile Alman
yamn. Lebi.tandaki akalliyet· 
lere yapılan tazyik hakkındaki 
şikAyeti mevzubnhis oldu. 
Birçok nutuklar söylendi. Ba· 
za hatipler fırsattan istifade 

ettiler, parlak sözler söyledi
ler. Yani, oturdular, konuş· 

tu!..'11', gittiler. 

Amerikadaki 
Buhran 

bia kiti iftiralc c:tnıiıtir. 

layiafmlf demektir. Neteldm 
Amerikan komünistleri son 
zamanlarda ciddi surette ~ahş· 
mıya başlamışlardır. Amerika
da teşkilata merbut 600 .bin 
komünist vardır. Bu komünift
ler ameleye ihtilAI telkini yapı· 

Ameleden maada k~y:üler 
de şikAyete baş.am1şlard1r. 
Köylü mahsu!ünü satamadığı 
için aç bir vaziyette kalmışbr. 
Komünistler lcay:annn bu va
ziyetinden de istifade etmiye 
çalışmaktadır. 

Amerikada işs:zlik bit müd· Amerika bükümeti bu vazi-
det sessiz durduktan sonra ni· yet ka."Şısmda komünistler 
hayet taarruz3 geçmiş bulunu· hakkında tetkikat yapınıt ve 
yor. f .s:zlerin adedi on nıil· bunların el:scriya muhac:r 
yonu" geçince, ve iş:e~n açılını- ameleden mtırekkcp olduğunu 
yaca~rı anlaşı.mca ışsızler faa- , gönnüşlür. Bunun üzerine L·un
liyetc geçtiler. Taraf hıraf nü· l lann Amerikan tebeası 
mayiş!erc bn~ladılar. Bunların olarak kabul edilmemesine, 
bir kısmı harp kahraman1 arı· ı memleketten çıkarılmasına, ih
dır. ti'al neşriyatı yapma!anna mü-

Bun!ar eski harp kıyafetine saade edilmemesine karar ve
girerek kafilc:er halinde Va- rilmiştir. 
şington yolunu tuttular. Bir ---="..-. .. --=--===-= 
kısmı da sokaklarda ceplerinin - T AK.VİM = 
içini çıkararak ve "iş isteriz!,. .cııa sı 28 -Kl.sani -931 Kuı,. eı 
diye bağırarak dolaştılar. Arabi Ruıal 

işsizlerin bu mütearrız hali 1-Ramıtun • 1'31' ıs • J<ı.unl -111; 

Amerikalıları ş:mdi endişeye Vaklt·Eznı- 'w'ııH'ı vaııı•-Ezaııl· ~ ı 11t1 

düşürmiye baş'adı. Çünkü bu 1 Gilııeı 1. s~.,I ı .11 

haleti ruhiyeye düşen ameleyi ö;ıe 1. ~ n.x 
Komünistlerin elde etmesi ko- lkıadf 1. 

15 .oc 

SERVER BEDJ 

AkŞ.;APl Jt,- l 7 .19 

Yat.. J.j5 18. 53 
laaall 11. 14 5. 33 

- İKİMİZ 
- Zaten uıaklaşmamışlım ki 

damın üstünc!e araka ~stü 
yabyordum. Gelirlerse g-ene 
kaçarım. Bir dakikalık iş. 

-7-

_ S nizammda 10rclun- I - Ôyle iu , evladım, ters 

d en medı' ? yüzü döner, gidersiniz ! a mı cevap ver . . . . 
N' d ao:rdum. Memur ıçın solenecek bırşey 

- Baızamm 8

1 
kalmamıştı. Çekildi gitti. An-

- na sor · h 
ı.:ı · B · oruyorum nemin cerbezesıne ayran ol-

- ~ ayrı eyı s • k 1 b 
_ yok, <!edik a. dum. Aş o sun e A~.~ı J 

- Onu eve girerken bekçi hemen e:!·~l\l 
Yut. n oda~"· ;.kt ğımız va· 

JÔrml'.·~ 
E ,..._, U ttn"' - • •vıum... xa 1 ı .. u•• ,_,,.o 

artık... Bunun kolayı vardır, 

ı:ı:ıhalle'iyi t plarsınız, mazbata 
yapar .. mız, eve girer, ararsınız! 

_ ı- a um \ nldec' ğim ... :Jiz 

de böyle şeylere lu\cet kal· 
masw ~,. uı "'°-

kit hayret içinda kaldım. 
Hayri B. odoıda idi. 
An .. em bağırdı: 
- Ayol geri mi geldin? 

Pencereyi na• ıl açtın? 
Gayet kolayca. 

- N ... c ~ırctle iclc!lıı? 

Gece polialer bir daha gel .. 
mediler. Tehlike atladı. Hayri 
Bey sabah karanlığında evden 
çıktı ve F azılm Beyoğlundaki 
odasına gizlenmiye karar verdi. 

Ben kararsız!ık, helecan 
:-:ır·nc!e :.Cime •• tfü:: f-;:rn buJıa. 
nık bir su gibidi. Çok ~ort~
lanmıştım. Bu kar oe:ık hıkaye
nin akibetini bir turlü tahmin 
edemiyor, yalnız anlıyordum ki 
hayatımız altüst olrauştu. 

İş bulı:adarla k lsa iyi. 
O gün, mağazada bir yıl

dırım da benim tepemee iı di. 
V ede turu.yor um. Teı· 

Fransız 
Kabinesi 

Yeni F ransaz kahlnesimn 

teıkiline M. .. Llval ,. is
minde eski bir nazır memur 

edilmiş ve "Laval" bu vazifeyi 
kabul etmiştir. 

Daha evvel kabine teşkili 

vazifesi M. Briyana leklif celil· 
miş ise de, Ba§vckAletin bu-
günkü mühim vazifeleri karşı· 

smda Har~ciye ve başvekalet 

vazifderini bir'il.te habul ede· 
miyeceğini &öyliyereıc itizar 
elmiş tir. 

Bundnn da M. Briyanın yeni 

kabineJe tekrar hariciye na· 
zırlığı vazifesini muhafaza ede· 

ceği anlaş:lıyor. M. Laval sol 
cenah cUmhuriyctçJerinden· 
dir. 

( Steg) kabinesinden eve11ci 

Tardiyö kabinesinde Ticaret 

nezaretinde bulunmuştur. O za· 

man, Fraıuada vukua gelen 

muhtelif grevleri hüsnü tesviye 
etmek hususundaki meharetile 

temayüz etmiştir. Kendisi ayan 

azasındandır. J.~ösyö Briynmn 
bir tilmizi olmakla maruftur. 

gahtarlardan biri onum bir 
mektup koydu. Zarfın üsmnde 
mağazanın damgası vardı. 
Mektubu okudum : 

"Mllzeyyen Hanım, 
"Ticarctancmizin memur-

lannda aradığı istikamet ve 
ciddiyet evsafmdan mahrum 
olduğunuz göriildüğil c:hetle 
bırlilde çahfllJamıza imkln 
olmadığını beyan ederim Ef. " 

Bu 1ıezeyanın altında mağa· 
za sahibinin ismi vardı. Bir
den bire kendimi dünya .. ·::. en 
masum insanı zannettim ve 
tepeme kdn ç1 b. Yerimden 
fırlıyarak m ğaza sahibinin 
odasına ghtim. 

Kapıyı vurmadan içeri &ir
dim M ktubu göstererek: 

- Bu e dem~k? 

Salihli, Nevin Hanım: 
S'z ko ann:la if ihar ctml'~ hıt'ytn 

bir kıısı 111. O un için var:ıc ğınn: er
kek, bu'u dnğu muhitte yn ııuve-tl, ya 
lamı ıle m• ş ur o abllecek bl. g .. nç 
o ma'ı rı s zi lıt'ycc k rene n bu 6 ıkil 
vaz yetme b kı uz. Et r onda lıu İm• 

kil ılan ı 'rü) orsaıın mıavafakat edlnls. .. 
Salihl'de Sevim Hanım: 
S"z h r Br7U!lu ycrire getlrl'cn 

tımartıl . ı, bh· kıuını:ı. Kocaıuıuıı d11 
ıı ze her • cd ğ':ni·ıl aür t'e _yapan l l• 
erk .. ı, olm sı ı lıterııl. iz. Fakat al.. ı 
ıel"'llln~ kuvveti' :il•. Erl<-k intih-ıp 
edcrke ı r-çlük çekmiycc ks'ni:ı. Koca• 
naz o an rencin g:izellığindcn z.iyadc 
ı rveline elıe!ramlyet verin • 

ir 
Sal'hlide Ra fe Hanım: 
S'z kocanız lan çok şMy bekl"yo ... •ı

nuz. Hek ed j'.n zl verecek rrJu ,.1 1 u'
madıkça cvlenmey niz. Blnaenaicyh 
ı z :a dahi fcdakArlık yapabl l'cekfnl7e 
emin oldutunuı hır erkeitl tercih cd'n z. 
hılh:ıısa ıevdiği.ılı veya ıev ... ceziai:a 
eıkeii tere.h ediniz. ,. 

Kadıköy, Eedi Bülent B. 
Slı be lbln bir gençs'nlz. Hayatı bir 

yGk te Akkl ed yera• un. l asa11 da 
okadar çok hayale kapıı ınınıı ki dil~ 
yayı b:r cennet g bl görünü ·Oz. Fa'c11t 
tablatin"zdekl bu tea ttan dol•yı fn ıe• 
niz1, kız kardeşi 1lzl "eyahut aeygi.imzl 
mu'ul tutmıya meyya'ian·a. Binae ıaleyh 
1• bu t•biatia zl el~ ttlrtntz, 7a1'ut 
ılzlıı bu tablatlul&e taaammiJ edeaek 
ltir kız lhıhımızo .. 

Pangalhda Muhittin B. 
Slz iyi bir yuva kurmak lçla •er 

f.daklr0 •!• ralıraAn.. Fakııt baancuuz 
azdır, Kanms.ııa lktıaat •• taaarrefa 
a•lft'D olm•aı llumdtr. Mili'"' bir lla4uı 
a zl maltvedeb&Ur. E• lutda• Mr kız 
bu abliirsenlıı ev!enmekte tereddüt et• 
nıe7ln"z. Z!!llen alıl11 bayi• bir arkad~a 
lhlı) l\c:&Dı:ı. vard•r. 

* Kadıl<i~y. R. S. Necati B. 
S ı lcelKI nbe (ok 1Gun1yo,.aunuı. 

P11tkalarındaa f.lfb r ~7 ~dklemlyorıu
• L Karı.1ıııııı al5ıı:Ci.ae f.ıııJa ehemm 1el 
vermuainia. Falııat onun her iatf'dlğ'iııl 
7apma}"J da Wr iuutl ncf.a mea leai 
t lAkkl oden"nlL ArHda aırada alzi 
istılA «len beJbhıt kıı1'1111nda hayata• 
nızıı neş'e katac:ık bir kadına lht ya• 

CJnrı vardar. Şen ve f'rin bir kıs ı;ıl 
mu'ut odabılır. 

* Bakırköyfinde (N. N.) B. 
S 'I trüıteblt tabiatll bir genÇllBİL 

EvJııu hlklm olmak l.t rs nb. Kanaı-
tın emrin z Allı ıda k llmuı emrlinizdir. 
Fakat kadınlann t:oşuna glden bir tipi
niz vardır. Kadınlarla münasebf'tlnitde 
nııı.'kılıı'ı. Kız ı'zlı.ı bı.ı muamelen!%e 
n da:ııp ta •o:ır:a ıert tabl:ltin'z'e ~arpı
tınca orada kavııa çıkabılir va izd vaç 
lıayııhnıa boau'ab lr. Llnaenalf'yh ö le 
b r kız a 11 ııı iri onu•'• s r:ifl fG ü:a 
zamanki alıılerlnlııtn tealr adcn ı 7"d , 
ıert adamdan hoşlaıtaa tablatfnln Uca• 
ılle ald aevmlf o ıun. ... 

!stanbulda M. Fehmi B.: 
Sizin lçla iki türlU inı n vardır, 

Yumuşak ve ıert. Yumuşak lnı n' r:ı 
k rtı mrtf k, aı:rt lnaaıılara karışı nı ıf· 
sız ve hı~ırnıınız. B naf'nalel it karınız 
ol cak l.:mn yuml!f k tablatll o'mıı 1 

ltızımdır. lradeah, fakat nnmuala bir 
kıa •~I mu'ut edebilir. 

Hammtegzt1 

Diye sordum. 
Herif istifini bozmadı, clr

etime hayret ettiğim hl.etti· 
ren gözlerle yüzüme baktı: 

- Mektup Turkçedir, dedi. 

- Türkçe ama, insanca 
değili Beade istikamet ve cid
diyet yok mu? l1ime geç mi 
geliyorunı? Bir kere bile has· 
talık bahane ederek vaz"feme 
gelmediğim oldu mu? Açığım 
çıktı mı? Her :ıkşam terte"Tiiz 

1 rıesap verm~yor muyum? M:ı· 
1 ~azamt.daki beylerle fingirdeş

tim mi? Aşk me.ktuplarımı mı 

y kaladınız? ~~ü ... teri'erle mi 
eğ'eniyorum? N dir? Ne ol
mu7? 1 fl·a et · 1 tc:, ci 'diyet· 
s:zlik ı ercdc? Şu i 1in dognı
sunu soy:escn · e.. Belki de 

zev niz. 1112i da i" ~ J 

1 - l<'ngln o mayı l.mit ediyor 
mı•su u~? 

2 - l 1-ı·~e a t klttı;>lnr okur muı ının? 
3- Arttırdığı ııı parayı faz alaş armalı 

lçı ı daha ıert ça'ı ma teraıtiııc roıa 
n.ı ını ? 

4 - ı 1-ıh.e el'l<en vlier mi•ln'z.? 
5-Y ııı.ı ıu ı;ore l<ıız ıncınız ıyı mld'r? 
6 - 17 nlzden fıkara mıy.ıcr fımu • 

min m· ıni:.? 
7 - Evfo zdc b"~ ııenc için muayyea 

l>.r İf pliru y lı ıs rr ı? 

iKİt\CI GRUP 
1 - Lir kadının nash:ıt ve 

bvs'y" ine elıcnımiyet verir 
mi~iniz ? 

2 - Bur.ünkü kndınlann hal 
ve vaziy tıni <lvira buluyor 
musunuı? 

3 - Bir kadan cok oru:ı bir 
erkek doktor kad: r i ni:ı ehli 
olabilectğıne kani n.isiniz ? 

4 - Kadaıuıı ı;'gara içmealne 
cevnz verir misiniz ? 

5 - Erke~di k:ıdm'ı toplan• 
mabrdan hoş anır m1111'lr& ? 

6 - Kadın da erkek ı. ibi er-
k adaşına el cmır.iyet Ytrn:eU 
midir? 

7 - 'Evli ı,·r ukı~in b'kir 
lir erktl.tuı dd a mu'ut o.clu
tuna kani m:sini:ı ? 

CÇür\CO GRUP 
ı - Ya.at• 7atamaktH rabıl&aa.,. 

•nu? 
2 - Aradaa Ol'I 1 H fltÇt:ldea .._. 

4a kec:aMn ... n_ at•la ....,cıltileeeibae 
inanır n ıaınız? 

J - Kıa deneect. rı: .... •• tfaraa 
oluk (OCUpuz- çcıjalm .. -.ı,. la.er 
çmlıhıfıi' 

4 - le'l:wllmMıttea hq'anw nı1819B1 
5 - f<'edllerı ıever mi• iniz? 
' - l lr 4'Ytll ıatlbı chı a,.. bir oto

moWI aalılbl olmaya ta·cUt eder ai91.W 

DÖRDÜNCÜ GRUP 
1 - E.ım?c hayatmda itaat 

lazım olduğuna kani misiniz ? 
2 - Bir kmn ~lenine• çaht-

maması liz.ımıelditine kani 
misiniz ? 

3 - İdam cuaama bır~w 
mıanız? 

4 - Bir daktilograf kız ami
rini dinlcmedi~i içh1 i~lnden çı
llanlmah mıdır ? 

S - lli1' kadın kocasından 
izin almadaa •ok.ıta çıkıbi.mell 
mid"r? 

6 - Ç?cuTdarda'!t sı"'rl ve dal• 
mi bir itaat ister nıisiniz ? 

7 - Ge ıç kmn 11okaga yal• 
nıa çıkmasına m alif nıiain'z ? 

RE-si 'Cl GRUP 
1 - Y m k ) ken &ükGtıı sever .. 

ı'n z? 
2-Sı:ıdet c bcdbn' tıı:-ın orta11111 bula 

mıy:ı ça şır sı n? 
3 - Ufak bir sı tı ılzl blıtOıı ı a 

rahat~ 11 eder ? 
4 - ha a a ı ı ı ,-r. üne., kız"'r ma ın 111 
5 - e.. le l'ltoın tar zlccln• ka ' 

h:ın:.\9 n1111nıı.l 
6 - Her lt:.l l eyi gSzc aln ıya ba'l.lr

mııunıxi' 
7 - Adılcts'zlikl e ha) :ıtınd• boul• 

mu'J mud r? 

Yıı\<Rrd;ıkl grupl::ın., her blriDdck. 
ı ı 1l'cri okuyut1u-ı. K r ı a ana evet 
nya hayır 14areli koyu .uL U k 1 
dört ev t Cf'V ıl:ı •rr it n 'I gruı>lanıa 

numaralarını b r"nci s: ı ot<ın bıı~ ıyarak 
yal Ja!NI koy 1 UZ \ b 1!1' t- l~f z. 

istemiyor. 
düşünem"yo

söyleyin ie 

kızan çalışmasını 
Başka bir sebep 
rum. Hakikati 
ios1nc:ı ~yrılalı. ı. 

Mağaza sal.ibi koltuğu:ıda 
arkaya doğru kendini verdi, 
güldü: 

- Müzeyyen hanr.n, 
yamansınız, yaman ! dedi. 

- Siı de yavansınız ! 
- Sizin karşınızd:ı be l ea 

yavandır. 
- Cıddi konuşacak m11ınız? 
- Bu me.seien n ciddiyete 

t.:.hammDI eder yeri kalmac!ı. 
- Niç'n? 
- Mü eyyen hanı'Il, kendi 

k neli iıe bı, k-.;re daha so un: 
Vez ıede g:ı}'ri meşru b çlir 
ş y yapnı dım7 mı ? 

- Y p ad 
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6 Sayfa ... ON POSTA 

A VE ABiKATLI 
Resminizi Bize Gönderin j-ı--------------------ı 
Size Tabiatinizi Sinemala r 

1 

Bektaşilerin Hacıbektaş Nahiyesindeki Mer
kezleri Muazzanı Birşeydi, Evleri, Tekkeleri 
Tarlaları Vardı Ve Burası Bir Bektaşi Şelzri idi l 
Bunun neticesi olarak Bek

taşilik bozu!du. Bu bozgunlub 
BeUaşilerin doğrudan doğruya 

tesiri altında bulunan Y eniçe· 
ri ere de sirayet etli. Hurufile
rin de ah!iiki kaidelerden uzak 
telakki ve es&sları Y eniçerile
rin eski metaneti ahlakiyesini 
ih!al eyledi. Ve Y erıiçeriJer 
günden güne memleket için 
bir fe!aket olmıya başladı. 
Nihayet sultan M.1hmut 1241 
tarihinde Bektaşiliğin lağvına 

karar verdi. Tekkeleri kapatıl
dı. Birçok Bektaşi babaları 
idam edildi ve bu suretle bir 
müddet iç"n Bektaşi.ik gizli 
çal şmıya mecbur oldu. 

Bu tarihten 1255 tarihine 
kadar Bektaşi namı ortadan 
kalktı. 1255 te Abdü:mecit 
tahta çıkarken Bektaşi tarikati 
de tekrar uyanmıya başladı. 

İ.k Bektaşi tekkesi İstan
bulda Merdiven köyünde Şah· 
kulu dergahı olmuştur. Sonra 
bundan cesaret alarak diğer 
Bektaşi tekkeleri de tekrar 
ortaya çıkmışlardır. Tekkelerin 
ve tarikatlerin lağvı tarihine 
kadar Bektaşilerin miktarı 3 
milyon kadar tahmin edilmekte 
idi. Bunların ekserisini de hı
zı!başlar teşkil etmekte ic!i. 

E ugünkü Bektaşiler 
Tekkeler kapanmadan evvel 

Anadolu ve RumeliC:eki Bek
taşiler birbirlerinden farklı 
idiler. Rt• melic!eki' er şeylılerir.e 
dede, Anadoludakiler baba 
derlerdi. Bundan başka Rumeli
deki Bektaşi!er az ve ehem
miyetsiz olduğu halde Anado
ludaki Bektaşi!er çoktu ve 
mühim bir rol oynarlardı. 

Anadoludaki Bektaşiliğin 
merkezi Hacı Bektaşi tesmiye 
olunan nahiye idi. Pirin met
feni buradadır. Bektaşi tekke
ler inin en büyüğü burada 
dergah namile türbenin bitişi
ğinde idi. 

22 Yazan: Zikri 
çorl:a, pilav ve
rirlirdi. 

Tekkenin ve va
ridatı, etrafında 

bulunan padişah
!ar tarafından vak
fedilen kırk iki 
köyden gelirdi. 

Bu köyler pa
dişahlardan biri
nin dervişlerden 

biri tarafmdan 
gfıya kerametle 
tedavi edilmesi 
üzerine vakfedil
mişti. Evvelce vak

fedilen köylerin 
miktarı 312 ye 
baliğ olmakta idi
se de yavaş yayaş 
bu vakıflar hükfı· 
met tarafından is
tirdat edilerek ni
hayet kırk iki 
köy kalmı,tı. Bu 
kırk iki lı:öyün 
hasılatı tekke ile 
çe:cbi Ef. arasın· Ney çalan fl.1evlevf 
da taks·m edilirdi. D~ğer Bunlara "MenkCşlu canlar" 
taraftan Düyunu umumiye dahi deıbrdi. Bun'ardan bir kısmı 

Hacı Bektaş nahiyesindeki Tuz her sene köylere çıkarak pro

köyünden çıkar tuzdan her sene paganda, vanz ve nesayih' i!e 
tekkeye 1435, Çelebi Efeniye kendi~erine taraftar toplardı. 
615 kilo tuz verirdi. Tekkenin Bektaşiler "Balem sultan,, ı 
varidatı meyanında pirin tür- piri sani addederlerdi. "Balem 

sultan,, tarikatin rkün ve esas-
besini z:yarete ge!en!er i~e çe
lebi Efendiyi görmiye gelen-

lerin getirdikleri hediye!eri 
dahi kaydetmek lazımdır. 

Tekkede yaşıyan derv;ş~c
rin kaffesi mücerrett.ir. Uınu

munun göbeği üzerinde ( Tes

lim taşı) ve kuşaklarında 

(Nefir) denen bir nevi boynuz 

vardı. Ayni zamanda tecerrü
de alamı!t olmak üzere birer 

halka geçirirlerdi. Bu halka 
Ba!em sultanın türbesi eşiğinde 
adabı mahsusa ile kulağın de-

!inmesini müteakip 
babası tarafından 

mücerret 
takılırdı. 

2511 Ahizesi 

lam:ı vazettiği için Bektaşiler 
nezdin:!e mühim b:r mevki 
sahibi idi. Türbesi Hacı Bek
taşın türbesi karşımnda 

sağ taraftaki kemer altındadır. 
Bektaşilerin kendilerine mah-

sus kıyafetleri vardı. Bu kıya

fet bulunulan mertebenin de-

recesine göre değişirdi. Der
vişlerin şeyhlere ve pirlere 

nihayetsiz bir hürmet ve ita

at!eri vardı. Hatta her derviş 

mal ve mülkiinü tekkeye vak

fetmiye mecburdu. 

( Arknsı var J 

l\1evcut Bulunduğundan 

Artık Ne Bekiiyorsunuz? 

+ 
ız Bir 
afidir 

Ok u y a l ım 
Reı;lmden tabiatini:ı:l öğrenmek lıter· 

ıeni:ı: bl:ı:e bir futo§'raf gUndc rlniz 
Faluıt mütehaıısısımı:ı: milta:easında hıı· 
laya düşmemek lçln gönderile!l reıımiı 
mümkün oldutu kııdar tabii bir poMlıı 
çekilmiş olmasın itina edinb. 

* Reıimlertndcn tabiııtlcrlnl öfTemnek 
isllycn aşnğıdaki karilerimi:ı: hnkl.ında 
mtitehassısımıım mütnleaaun ya:uj oru:ı: ı 

* .azmirde bi· kariimiz: içi 
ve beceriklidir. 

----~~ Daima neş'eli 

ve şen değildir. 
Süsii, intizamı 
ş•k!ığı ve za
rif eşyayı se
ver, modaya tfı· 
bi olur. Roman 
okumakt:m, se
yahat etmek
ten haz duyar, 
sinemııyı me

• ak ve heve~' takip eder. 
Meraklı ve heyecan'ı hadbe
lerle alakadar olur. Sevmedik
lerini sever gibi görü'lmez. 
Hissiyatını olduğu gibi ifade 
eder 

* lfagrige Hanım: 
güle; yüzlüdür. 
Istırabını giz
Ie~ez, fiil ve 
hareketlerinde 
sür' at ve acele 

v<ırdır. Karar
ları ani ve mü

tcbeddildir. Sı
kıntıya, üzün· 
'tüye gelmez. 
Kalaba Iık tan 
hoşlanır, temizl:ği sever, söz
lerile etrafını sıkmaz, neş 'e 
saçar. 

Liit/ü B. evcesi: Sami
mi, mutavazı 

ve hassastır. 
Yuvasma çok 
merbut ur. Ev 
ve el işlerin2e 

sürat, maha
haret ve mu
vaffakiyeti var-
dır. Çocukla
r:le fazla ala
kadar olur. 
Temizliğe ve 

intiZlma karşr titiz-:lir. izzeti 
nef s ve aile :.ıcsailinde kıs
kanç ve hırçındır. Fiil ve ha
reketleri manasız ve beceriksiz 
dezildir. İktısat taraftarıdır. 

~ 
Lül/ü Bey: Mütefekkir, sa

mimi ve ha;ır
hahlır. İşlerin
de intizam ve 
doğruluk var
dır. Kendini 
ve muhitini 
idare etmesini 
bilir. Sokulgan 
ve beceriklidir. 

Hakikate karşı 

padirşinaslık 
gösterir. Fikre, ilme kıyll}e 
ve ehemmiyet verir, nezaheti 
ih'iil eden hallerden nefret 
eder. Hakareti hazmedemez, 
şeref ve haysiyetini muhafaza 
eder ve bu uğurdı:ı paraca 
fedakarlıktan çekinmez, evine 
düşkündür. 

* Resim gönderen ba:ı:ı loırilerlml"Z, 
rnütehassısımı:un cevabı geciktiği için 
sııbırsız.lorııyor ve mektup göndererek 

Bu dergah, Kiler, Aş, Ekmek 
Et, Mühimmat, Balim, Dede
bağı, Hanb ığı, namlarilc sekiz 
tekkeye münkasemdi. Bu tek
kelerin lıerbiri mücerret bir 
Laba ile i::are olunmakta ve 
her babanın maiyetinde kafi 
miktarda derviş bulunmakta 
idi. Riyaset, (Kiler evi) ba· 
basma aitti. Babalar idare et
tikleri evlerin umurundan ayn 
ayrı mes'ul oldukları gibi der
gahın heyeti umumiyesinden de 
riyasettcki baba yani Seççade
nişin rnes'uldü. Dergahna et· 
rafı bahçelerle muhattı. Der
vişler burada her nevi sebze, 
meyva ve çiçek ekerlerdi. 
Tekkede Hacı Bektaşı Velinin 
türbesini ziyarete gelenlere 
rnnhsus müteaddit odalar var· 
dı. Tekke} e gelen Hristiyan 
ve müslüman zairlerin kaffesi 
kabul edilir ve misafirlere 1 

(o oğrafılcıinin okıbetlnl öğrenmek is· 
• liforlar. liu fologTafiler intişar edecek· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~«~~ t~Buh~~tam~~riholm~annırl~ 
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Y edikule fabrikası, Telefon İstanbul 2072 -
l'elefon 

~~~&11• Yarın k~am MELEK Sinemasında 

(ŞEFKAT) filminin şnyanı hayret mümcsı;lltsi 

l\ı1A R C ELLE C l.fANTA l 
mevzu~nun büyüklGğü nispetinde gayet mubte~ ve 

fevki1iide mükemmel 

tamamen Frensız.ca özlü süperfilminde: 

Sevda zedenin iztit ap)arını .. Validelik çile.sini bütü 

Kadınlık sevinç ve ked "rlerini ani tacaktu 

filminden so'lra 

ARTİSTİK SİNE ~ASI 
YARIN AKŞAM 

RONALD COLMAN 
.JOAN BENNET ve MONTAGU LOVE 

tarafından temsıl edilen 

DOG DRUMMOND 
sözlü \'C Ş"lr'u~ı mu.,uam 

ARTİST~K 

Onürnüzdeki Per~embe akşamı 

MAJİK SINEMASit"DA 
2 BÜYÜK FiLM BİRDEN 

MOkENO ve ARMAND BERNARD tarafından tcrıısll edUerı . 
A s EC ER 

tamamen Fransızca ıö:ı:'ü rr Q hiş bir şaheıer le 

YER YÜZÜNDE CENNET 

Tiyatro Ve Sine;~lar 11 
DARÜL3.ED.A vf TEMSıLLER 1 

lSTfil:2b'L EREDlYESI 

.:~~::.. ~~r ~rı ~~r 
il Bir J(avuk 

Devrildi 
1111 

' 11111111 
ALK ~ZA'R - Garbın gnsıp1nn 
l\LEMDAR - Yırtıcı kuş 

A S R l - Şa:ı ve şeref yt.lundn 
ARTİSTiK - Çilcosbaro ı .o 
t'TUVAL - Kıraliçenln gerdanlığı 

iLHAMRA - De'lne nrerkcn ve cb~d1 

S 1NEIıı:AS1 

Müthi1 ve mernkaver bir 
süpcrf;fm. :Eilha • a bir zepli· 
n.n geceleyin a " zın Lcndra'yı 
bombarclım n edişi sahnesi 
şayanı tema .. ,.dır. 

Aynca: FOKS JURNAL 
Hal hazır d · nya haudisJeri. 
Gündüz 2,30-4,30 rece 9,30dıa 

HiLAL 

HALE 
- (Beşiktaş) 

- (Üsküdar) 

KEMAL B. - K11mct 

Hacı 1ı1urlll 

Çareviç 

M A J l K - Kanlı V.erıedlk YC t•>'fY 
reci Kohcn Kel:•-

M E L E K - Knlblm!n ıcal 
ı;:erseri 

EK LE il - Yunan tiyatro trup ı :.llLLET T. - Natit 8. 
FRANSIZ - Yunan Operetlı Leblel;I- r ,ILLl - Mııvl Mele\ 

c i Horht>r Ağa O P E R A - Oç Masko 
GLORYA - Güze_ıı_ı ' ~liçe_rı ___ SOREYYA - (Ka~ıkC'y) Aak ~ 

r 
~ r . 

• 

~\)~ t , 

~~-
vralji -

komprim ı 
sayesinde sür'atle tedavi oluntıt. 

'l' olnız kırmızı bandıroJlu f'cki ·• .,. dJ 
<lmbaf&Jına dikkat \'C b11 mi! & " __ ) 
talep ediniz. r J'I _mu.ırrc:t'l 

Satie, Metro Han, Beyoğlu, 



. . 
28 Kanunusani 

Hergün 
~arım 
Münevverlerin 
Tekkeleri l 

M. ZEKERiYA -

ı Geçen akşam gizli bir köşc
Cen bir mason ziyafetini sey-

' re fırsat buldum. Ziyafete yüz 

kişiden fazla mason iştirak et· 

mişti. Bunların çoğunu dok

torlar, avukatlar, gazeteci:er 

teşkil ediyordu. 

Demek l:i m3son mensupla

rı e'~seriyetle yanın müaevver

krdcn mürekkeptir 

~ 

Amerikada birçok asri tck

ke!er vardır. Bazı şarlatanlar 

ruhiyat ilminin son keşiflerine 

islinat ettiklerini iddi:ı ederek 

yeni tarikatler tesis etmiş' er

dir. Eu tarikatlerin şeyhleri 

guya ilmi bazı usullerle hasta

ları tedavi ettiklerini, ruhi 

hastalıkların önüne geçtiklerini 
1 .. l 1 soy er er. 

Bu iddiaya aldanan binlerce, 

yüz binlerce kişi bu tarikatle

rin müritleri olmuşlardır. Bu 

müritl~rin çoğu az tahsil gör

mi' ş yarım münevverler. ve 

isterik kadınlardır 

""' lngi!terede ruhlarla temasa 

inananların teşldl ettiği bir 

tarikat vardır. Bu tarikat İn-
gilterede pek münteşirdir. 

Yüz binlerce azası vardır. 

Azasının ekseriyeti de az 

çok okumuş kimselerdiri yanı 

yarım münevverlerdir. 

M. Nermi Bey geçen gün 

Almanyadaki asri tarikatler 

hakkında Cumhuriyet refiki

mize bir yazı göndermişti. Bu 

yazıdan öğreniyoruz ki Alman

yada da asri birtakım tari
katler vardır, ve bu tarikat

lerin müntesipleri ekseriyetle 

yarım münevverierdir 

Demek ki medeni dünyada 

dini tarikntler kalktıktan sonra 

bunların yerlerini asri tarikat

ler almıştır. Birincilerin mün

tesipleri cahil dindarlardı. ikin

cilerin müdavimleri, kendilerini 

dinin nüfuzundan kurtarmakla 

beraber, ruhan istiklal kaza

namıyan yarım münevverlerdir. 

Yanın münevverler tenkit 

hassaları inkişaf etmemiş, inan

mak ihtiyaçtan zail olmamış 
kimselerdir. Bunlar manen is

tinat edecek bir kuvvete muh
taçtırlar. Bu ihtiyaçlarım tatmin 
edecek yeni bir ak:deyi ortaya 
atanın derhal arkasından gi-

derler. 
İşte Masonların dünyanın 

her tarafında kendilerine çok 

aza bulmalarmm, yeni tari

katlerin medeni dünyada türi

yebilmesinin sırn buradadır. 
Bizde yarım münevverleri 

içine alab:lecek başka teşkilat 
olmadığı için, yegane kuvvetli 
tarikat olarak Mason teşkila
tı taammüm ve intişar etmiştir. 
İstanbulda ve bütün büyük 

ıehirlerimizde yanm münev
verlerimizin çoğu bu asri 

tarikate mensupturlar. 

söN"-PöSTi İay1a s ' .. 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi *==U=~=k=u=n=u=z=M=a=s=ıl=G=e=n=iş=l=er=*=ı====ı ;=::S::ö .... z=u-.=. n=-K:::.: _...::...ıs:::3!1:=::=ı 
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Bu 
lv!emlekelin 
Derdi ... 
Bu memlekc'in c!erdi nedir? 
Fethi Beyin snydıl<lanm 

tekrar etmeme izin veriniz. 
Bu sözlerden rma geldiğini 
hissediyorum cuna > enic!en 

1 - B3Zı İn">an!arın uf ..ıkları 1 endi şa
hıslarının hududunu geçmez. Bı nl r dtlr 
kafalı cahil ve zavallı l.imsc'erdir .. 

2 - Bazı j. icrsc er n rü'yet Lfukforı çok 
!,c.'ni1 o:ı.:r. O , n ve ol cak o! n val yii 
uz ! t n g:rürl r. 

3 - lruınnın ufuklarını ı:en"ş'etcn, göri:ş knb'll• 
yetini a•t rnn şey ılınıdir. Tar'h Liz.e mazi )o'unu, 
Ulm, h 1 ve isti b lı tcnv.r ed r. Okuyunuz k1 
ı.füunu geni' o'sua. 

sorayım: \ 
~imendiferJc:-c pa:-tı b:ırc:ın• 

ması mı? 
' Porçlar mı? 

Suiistimal' er m'? 
Ticari if as1ar n:ı' 

I'ülti1rsüz:nk r.ı:.i P 
•• g 

edememiş o'ması mı? 
l'öylüniin ~cık'ı lmli mi? 1 BUGUNUN T, r 

Yeni ref min ıyıce tcessils) 

İnhisarlar mı? 4. 
~CC!IL'!:m'.;lnil:lı'Sill~2S;:cı::Z1tJr.E!:m::%~Q'.::2:2tii:tı:Z;:::::::::::::::-::zx:~=:=::l:::u-ı-~~c::ı:~:ı:c:::t:c:=.:::z::ıııın;~z3mcı•~::aıc:::~ Şehrin medeni e' ·d deri mi? 

Kublayın Annesi 
Unutulmamalıdır 

lzmirden verılen malümata 
göre Kublay Beyin annesi hak
kında muavenete muhtaç o~up 
olmadığını araştırmak yo!und.:ı 
henüz hiçbir muamc'e yap

1
-

mamıştır. Hükumetin nazarı 
dikkatini celbcderiz. 

Borçlar Meselesi 
Hesap Yan ış Y apı?mış 

Ankara, 26 (H.M.) - Tak
sim edilen Osmanlı borç!arm
da hissemize duşen miktar ıçin 
30 haziran 928 tarihinde 
Fethi Bey marifetile Pariste 
imzalanan mukavelenin bir 
çok hatalarla dolu olduğu Ma
liyeye ihpar edilmiştir. 

Bu ihpar i:zerıue Maliyece 
tahkikata ba~lanmı tır. Hatta 
mikıarı 75 milyon Türk lirası 
olarak göster;Jiyor. 

İşin Şeklini Değiştirmek 
istiyorlar 

Ankara, 26 - Buraya ge
len haberler Dayinlerin hükü
metimize yeni bir ikraz tek:i
finde bulunmak üzere hazır
lıklar yaptıkları merkezindedir. 

Dayinlerin bu borçlan diğer 
tediye muameleleı iJe tevhit 
etmek niyetinde oldukları da 
söylenmektedir. 

iki Sütçü Arasında 
Mustafa ve Hakkı isminde 

iki sütç.i\ kavga etmişler, ne
ticede Hakkı bir bıçak yarası 
almıştır. Mustafa polisçe aran

maktadır. 

Araba Kazası 
Arabacı ldrisin idaresinde

ki yük arabası Üsküdarda 
Toptaşı caddesinden geçerken 
5 yaşında Naciye isminde 
bir kıza çarparak yaralamıştır. 
Arabacı yalcalanmışlır. 

Yorulmaksızın 
Fara Kazanmak 
i5femez 1nisinizl 

fvlnlıe vcyn işinize giderken, sokak• 
la 1 c ıcrkcn veya birısile görüşı.ir11:cn 
hr hangi bır 'liilka karşısı:ıd.ı kala.:ıl-

liıılniz.... 
Havndıs nedir lılllyorunız o va1myı 

cuhnl glirebilirslni7. Bir yan~'lt biı 
bııtil bir kaza birer bavııdutlr. Ras· 
S < lGİğiniz vnkalard n erte.I giiııii ga
u telerdc gSrmCk lıitediğiz biri olıınc 
cerhal telefonumzu açınız ve havadisi 
[ u.clemlze haber veriniz, isim ve :ıd· 
ıuınbl de lıırakııuı. Vcrdiıiniz b.ıva-

c!l&ln ehemmiyetine göre ga.ıet~i.z 
a ukAfatuu vermeyi vazife blllr. 

lele.ton aumaıamaı: lı.tant>W • 203 • ; 
dır. 

Divanı Dii.n 'Ü Celse AI1ali Fır ası Maar'fin kifayet ızlgi mi? 
• Kanunun ynnlı:J t .. tbi!t cdil-

• 

l\foneme~, 27 ( 1-1.M )- Örfi 
divanı hnrp dün yine Mustafa 
Paşanın riya"'eti altmda top
landı ve cvelce alınm•ş elan ı 
ifadeleri ş:ipheli görülen up a 
köy " \'e " Bozalan " muhtar- j 
lan ile .. Abdülgani fazla 11 

Efendiyi ve üç ar!cadaşlmı 
muhakeme etti. " Abdülgani 
Fazlı 11 çok c .. hil bir adam bir 
olduğu görünmektedir. Fakat 
bir aralık muallimli1<, sonra da 
imamhk yapmış ve buna rag
men de u Sadi ,, tarikatine 
sü!uk etmiştir. 

Sadi tarikatinin esaslan 

nedir? Kendisi anlatıyor: 

- Namaz kılmak, oruç tut
mak, yalan söylememektir, 
diyor. 

Reis Paşa dedi ki. 
- Sen " Y orgi ,, deği'sin, 

" Panayot ,,değilsin; onlar gibi 
kiliseye gidecek değilsin, fakat 
müslüınan dininde saydıkların 
vardır. Neden "Sadi., tarika
tine girmeyi kabul ettin. 

Abdülgani Fazla şöyle bir 
düşündü, sonra: 

- Cahillik ettim, bilmiyor
dum, dedi. 

Bugün anlaşıldı ki muhtelif 
tarikat mensuplarının ifadeleri 
şu nokta üzerinde toplanıyor: 

Bu adamlar kendi iti-
raflarına göre cahil, dinden 

• • • 

B Izmirde mesi mi? r 1 Iayır, bu merr:lcketin derdi 

lzmir, 27 (H.M.) - Adamı- bunlardan hiçbiri değildır. 

Uea 
bıbel.re adamlardır. Bu ceha· 

letin sevki ile de şimd;ye 1 a
d"r b zı hcyu1aların arkasın
dan gitmiş erdir. Vakın bunu 

kendi' ... ri C:e a ı'am•şlardır, fa
kat bu huslAsta pek geç kal
mışlardır. 

Bugünkü muhakemede bu 
no~<la haricinde nazarı dikkati 
celbeden bir cihet yoktu. 

Muhakeme b;ttiği zaman 
Reis P~.: 

- Yarın "Horoz,, l:öylü!cr 
He " Boznlan " lı1ar burada 
top'anacaklardır ve karnrı tef
him edcccğ:z, dedi. 

Maznunlar hep b;rden: 
- Y aşasm adalet, var ol

sun Paşam, diye bağırdılar. 
Mcncmen,27 (I 1. M.) - Ör

fi div m h'lrp müddeiumumisi 
iddianamesinde Mehtinin kansı 
Kezban ile Derviş Mphmecin 
annesi Hasibe ve hemşiı cleri 
Fatna ve Paşaköylü Fatma 
Hanımların tahliyelerini istemiş
ti. Bu talep kabul edildi ve 
Hanımlar serbes bırakıldılnr. 

Halide Hanım tabliye 
edilirken: 

- Adalet tecelli etti. E'in 
iti iş gorur cezasını biz 
çekeriz, yatsın z ndnnda yc
zitler, diye bağırdı. 

Hadise günü haydutlar b'r 
cami}e girmişlerdi. O camiin 
imamı Hacı Miislim fr mincle 

• 

da tevkif edilen sabık Ahali Gazetelere bakınız, anketler
fırkası mensup!arından bazı- den mülnkatlardnn, makale
lnrmm bug:in buraya getiril- lerdcn, l:aşmak lelerd n anlı
mclerinc intizar ed:lmektedir. yacaksınız ki bu memleketin 
Muhtelif cüı ümlerle zan altın- en büyük derdi, bir fiziyoloji 
da bulunan bu zevatın buraya kitabındaki üç beş tabir ve 
getir=ımelerirıin sebebi cini tere m~ hatasıdır: 
siyasete r.let ettikleri ve bin- Turk matbuatın:ı göre bü· 
netice ( Menemen ) hadiselerile tün bir mcmle!•ct meselesi, 
bilvasıta alukadar oldukları küçüle küçü!e bir fiziyoloji 
şüphesidir. 

Polis T eşkilatl 
Değişiyor 

Anlrnra, 26 (A. A.)- I lnzır
lanmnkta clnn yeni polis tcşki
Jfit kanunu ile polis müdürleri 
ve merkez rnemurlan üç sınıfa 

ayrı~maktadır. Vi,ayetlerde za
bıta amirliğini po~is müdürleri
le merkez memurlan ifa ede
bilecektir. Merkez memuru ve 
komiser olabilmek için ali mek
tep mezunluğu şart tutula
cakhr. 

biri idi. 
Şimdiye kadar yapılan tah

kikat neticesinde Hacı Müslimin 
halka : 

- Bunlar çapu!cudur. Mch
ti filan değildir, camiden çık
mayın, şimdi köpek gibi leşleri 
yere serilecek dediği tahakkuk 
elti ve serbcs bırakıldı. 

ft ... dana Mevkuflan 
Menemen. 27 (H. M.)- A-

kitabınır.1 ifade yanlışlanna 

inhisar elti. BCl{kn mes:!le 
yok. Yaş m ! 

~ 
Komşuşuna Ta-' 

I 

banca Çe!,.miş ~ 

l'''tımkapıdn otura"l 18 ya· 
şmda Yaşar, evinde ı:c\ ccsile 
kavga etmelerinden muğber 
olan nyni ev s:ı!.:nlerinden 
Hnsan, si:.ıh te.th"r ve yaşan 
öhimle tehdit ct~iğinden 
yaka!aumıştır. 

Eir Otomobil I{azası 
Dün gece sant 11 de Bağ

dat caddesi müteahhidi şir
ketin yol üstünde bıraktığı 

silindir makinesine şoför Mus-

tafariın idare etf ği ., 1989,, 
numaralı otomobil çar-
parak si.indiri tahrip et-
miş ve otomol il kSmilen 
hurdahaş olmu tur. 

Otomobılin camları fizerinde 
kan lek leri görüJmüştur, şofer 
yaralıdır. 

ister inan. isler inanma! 

danada tevkif edilen bazı 
kimseler buraya getirilmekte
dirler. Menemende muhakeme 
edileceklcrd'ı . 

I(aymaka nı Öldürmek 
isteyenler 

Menemen, 27 (H. M.)- Foça 
' kaymak mma sui kast yapmış 

olmak töhmetile maznun bulu
nan ı 2 k şic!< n 1 O u örfi divanı 

.J harbin istintak htikinıi tarafın .. 

Hergün 
Bir Sual 

Bazı zevahn tekkelere 
intisap ettiğini, hatta Şeyh 
Esadm evine devanı e -
denlcr bulunduğunu ha
ber veren bir kari bize 

meb'us Samih Rifat Bey
le Madrit sefiri Yahya 

Kemal Beyin evvelce kar

-şılıklı yazdıkları şiirlerden 

bir iki parça göndermiştir. 

Samih Rifat Bey şirin
de diyor ki: 
No mUmklln enmeınek S11mth 

Hüaeyn1 

Kabul eyler mi fnsan böyle tcynl 

Rcautn Klbrlyanın Nuru ayni 

lluaueıdir bcolırıçiln enbiyadan 

Sefir Yahya Kemal B. 
şu cevabı veriyor: 

Bu manzumcnle ey üstadı hotg!lm 

Al'dcn doldurup ekslrl i'ham 

Lcbl uşş .. ka sundun <lylc bir c:ım 
KJ yuğrulmuş türabı Kcrhellidan 

Ayrıca Melami tarikati
nc mensup olan Y nhya 
Kemal B. diğer bir şirin
de diyor ki: 

Mellimel •undu ıarkın her yeimde 

B" devrin i'erçl •on sohbet• 

lerindca 

Nefesler cin!edjk aar:ı nudan ... 
Aba •ar. poıt var, meydanda er 

yolr 
Hor"Hatt ellerinden hiç haber )'Ok 

Diyarl Ruma 11;clmİf cvli1adu 

l dan isticvap edıldiler. Hakla
rında henüz karar veramedi. 

1 

Sokak Ortasında 

Kadına Laf Atbğı 
için Vurmuş 

Darülfünuna Balo 
Elbisesiie Gittiğiniz 

Var Mıdır? 

Dün Darii.fünun müda
vimlerinden Nah "t 1 { mm 

ismind~ bir genç l.ıza yu
lcardaki sua i ~ Jr~uk ve 
hiç olmazsa iki satırh '< 
cevap vermesini is ~di!c, 
giildü: 

- Bir kelimeli!' cevap 
isteseydiniz bbii ' . ır,, 

diyecektim. Faknt i'·i !;alır 
ne söyliycyim? c:cui. 

J 

- O halde 1 ç tür'ü 
yumurta pişirme :a· Li ~r-
s:ni.z?diye sorduk: ı 

istal' inan, isler inanma/ 

- Yalnız sal n::ıd., yu
murta pişirmesini lJ ırnn; 

cevabını verdi. J 
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ey inlstan l
daki Müritleri 
O Bin 'radardır 
·(Baş tnrafı 1 inci snyfadnJ 
Şeyh Esat Efendi bu Avru

palıya evvela islam olmayı 
teklif etmiş. Danımarka!ı istc
tliği ma!fımatı almasına yar
dım eder ümi ·i~e islam olmuş. 
Sonra Şeyh Esat Efendi ona 
nakşiliği telkin c:miş ve Danı
markalı n:ıkşiliğe intisap etmiş. 
Memlcketme dö::ıc!ii~en sonra 
İ>rada da bir tekke &çtığı ve 
)akşiliği propağanda elfği 
söylenmekted· . 

Şeyh Esat Efendinin mürit
leri nrasında hakikaten onun 
mahkemede ( Ekabir ) srratmı 
verdiği bazı lanmmış simalar 
da vardır. Bu::ı!ar iç.nde meb
'uslar, bir znmanlnr vekillik 
etmiş kimseler, mütekait Pa· 
~alar mevcuttur. Doktorlar 
arasında da kcndi!;ine inanan-
lar pek çoktur. 

Tarikatlerin ilgasından ev• 
.-el de bu ekabir şeyh Esat 
.Efendinin tekkesine giderek 
tikreder, öbkürürlerdi. Tari
l-atler kalktıktan sonra da
.fCYh Efendinin Eren köyündeki 
,ı;ôşkWıe sık ınk giderek elini 
;ıperlerdi. 

Bilhassa esld Sadrazam Ki· 
sn.il Paşa ailesile, Mahmut 
fobtar Paşarun bir kısım to

JUnlan Şeyh Esat efendinin 
tn cadık müritlerindcndir. 

Menemen lıadisesinde mü· 
Lim rol oymyan Beykozlu (b .. 
rahim hoca Şeyh Esadın e:.ı 

fedakar bendclerinden biridir. 
Bu dam çol< eskiden Nakşi
liğe intisap etmiş, fakat bü
fün bayat m Şeyh Esat efen
diye vakfetmiştir. Y almz boş· 
oğaz ve meczup bir ndam 

olarak tnnındığı için· Şeyh E
at Ef. son zamanlarda bu 

t.damdan çekinir ve ikide bir: 
- Bu meczup bizim başı

CDW yakacak 1 dt!rmiş. 
İbrahim hoca ötede beride 

vaz vermek, proraganda yap
makla kalmaz, NaKŞiliği ordu 
asına da sokmıya ça!ış1rmış. 
Şeyh Esat Efendi Anadolu

da seyahat ett:ği zrunanlar, 
müritleri sancaklarla istikbale 
~ıknr, büyük nümayişler ya· 
t>arlarmış. 

Şeyh Efendi müritlerine kar· 
daima ilimden bahseder 

görünür, ve bu suretle onlann 
börmetini celbederdi. 

Fakat ht susi hayatı pek 
dilıgln değildir. Daima evin ie 
birkaç cariyesi bulunur. Bütün 
işlerini kadınlara kördürürdü. 
Son gün'erde bile evinde dört 
kadın hizmetine bakardı. Bun
lardan biri oğlunun knnsı idi. 

Esat Efe=ıdi (Kenzülirfan) na· 
nıında bastırdığı bir kitap 
Jki günde beş bin nüsha satıl-

r 

.... 

Sütlerin tcm1z olması en zaruri bir ibtiyaçtir. Halbuki biı· 
de inekler gayri sıhhi şerait dahilinde bakılır. Ahırlar gayri 
f ennidir. Süt satan sütçülerin elleri kirlidir. Tabii sağılan süt 
de pis ve mikropludur. Halbuki medeni ıncmleketlerde sUtiin 
temiz olmasına çok itina edilir. 

Avrapada kış geldimi, halk akın akın kırlara ıidip 
kızak kayar, karda oynar ve eğlenirler. 

mış ve müteaddit defalar b -
sılmıştır. Türkçe, Farisi bir 
divanı vardır. Kenzülirfandaki 
( Safiro tesibho c testeğnev ) 
hadisinin ( seyahat ediniz, 
kesbi sıhhat ve ervet eder-

siniz ] şeklindeki tercümesin
den Abdülhamit kuşkullanmış 
ve bunu ( Avrupadaki Jon 
Türklere iltihak ediniz ) şek· 
linde tefsir ederek kendisini 
Medineye nefi ettirmiştir. Meş-

No. 16 onra kuşağım aşağıy r-
kıtarak seslendi: Yazan: A 

Kılıç Ali Paşanın Hatıralan 
- Sen kimsin? 

Cevap verdim. 
- Bir )'abancı... KnTabriyalı 

bir ası1uıde... fnnnın sözlerime. 
Hemen apğı inınelisini.z, sonr 

eç kalmış o1ncaJ,sınıı.l •• 
Bu n ükülcmelcrden sonra 

Tür kou .. nı içeri çekildi. Ara-

larında birşeyler konuştuktan 
sonr kor:;an tekrnr pencereden 
uuındı \'C sordu: 

- Kasabaya haber gideli ~ok 
oldu mu? 

- Hayır, dedim, okadar çok 
değil. 

- Pekôlii delikanlı •• Geliyorux. 

- Çek şunu ... 
Kuşağa bütün lrnvvclimle ruııl

dım. Sağlam bağlanm'ıştı: 

- in, didim, sağlamdır. 
Kuşağın ucunda kahca birşey 

vardı. Baktım: sırma ile işlenmiş 
ufak birşt-ydi bu. fçitıi açtım. 
Türkçe bir yaıı var. Cüçlükl 
heceledim: 

Turgut Reis Esedülbahir 
işte, Turgut perıcercdcn 

çıktı, kuşa)ı'a sarıldı ve kt!ndinl 
aşağı ko} uverdı. Arlcnsınd.rn da 
iki arkad .. şı teker teker ısıyraldı-

---'=:t= 

Yak rd ki resim asri bir ahırda ineklerin fenni vesaitle 
nasıl s ğıldığını göstermektedir. 

ineklerin memelerine birer makine konmuştur. Bu makine 
otomat.k bir tanda işler. Memeyi yıkar, kurutur ve sütü on 
iki dakikada ağar. 

Resmimiz lwiçrede dağlara giden bu kafileden birisini 
gösteriyor. 

rutiyete kadar orada kalmıştır. 

Konyada Mühim 
Bir Hadise 

Şeyh Esat Efend'nin müritle
rinden birisi Kony k6ylerinden 

lar. Vakitler epey gecikmiş, gece 
bitmişti. Ufukta günün ilk ışık• 
lan seçiliyordu. Turgut etrnfmı 
İ}ice süzdü. Bir tuuktan korktu· 
ğunu anlıyorc!nm. Fakat ortalıkta 
kimseler yoktu. 

- Duf önüme, dedi, 6ahil 
ineceğiz. 

Dediğin( yaptım, yürümiy 
batladı • Yüreğimi garip bir 
h yecnn gıcıldıyordu. Meyhane· 
deki sarhoş gemiciler benim bu 
hain?itime lı.iın bi!ir nekadar 
~zıp lwpfüccck'erdi. Yarım s at 
;..a'1ar y i.ln~dJ~, h.umsala varJık. 

\ay, kocıı korsan vay! •• Bc.1im 

(Karabağ) a gitmif. Köy imamı 
olmuş. Muçittc hergün sabah, 
akşam köylüleri tophyarak ken
dilerine Nakşilik telkin edermiş. 
Konya tücarından Knrnbnğh 
l'lurat Ffend.nin (50) bin liraya 
köyde yaptırdığı bir konağı çe-

düşündüğümden çok yaman :şey· 
miş bu adam 1 Sahilde tamam 
sekiz tane kocaman kadırga var
dı. Binlerce Türk korsanı sağa 

gidiyor, sola koşuyor ve fırtı!'la
dan örselenen gemilerin ımkatla
rmı duzeltiyorl:ırdı. Hnlbuki ben 
Turgut Reisi ufak bir gemi ile 
gclıni zannediyordum. 

Korsanların arasına geldiğimi:ı. 
vakit Turgut ltaşlarını çattı, iki 
sert ve kıs;ı emir verdi. Aradan 
iki dakika geçmeden gemiler 

um aldan denize ka)'dırıldılar. 
Artık borular çalıyor, kürekler 
denizi .§&ıkırdatı} or ve ze.nci.lcr 

Kanun us~ 

ANGIN TE-
LEFONLARI 

Dün Belediyeye 
Bazı Müraca
atlar Yapıldı 
Telefon şirketi hükumettel1 

imtiyaz alırken Şehremanctirıe 
saf hasiliitından yüzde on b~ 
bırakıyordu. Bu hakkı bi)ah3' 

ra hükümet almış sonra da 
yüzde 7t5 a indirilmiştir. 

T clef n şirketi şimdi şehr0 

meccanen yalnız on telefo!l 
vermektedir. Birde itf iY0 

merkezleri için birer telefoll 
kabul etmiştir. 

Dün belediyeye bazı kiıt1" 
seler müracaat ederek şirket 
tarafından her mahalleye, bİÇ 
olmazsa her semte birer rneC" 
cani yangın telefonu konul
masını is!emişlerdir.J Belediye 
bu Jıususta teşebbüste bul'1" 
nacaktır. 

Askerlikten Firar 
Edenler 1 

Fatih askerlik dairesi reisli• 
ği: - Firar cürümleri meys
nmda askerlik mükellefiyeti 
kanunu;ıun 86, 89, 9<J, 1)8, "" 
l 06 ncı maddelerinde zikre" 
lunduğu vecbile cezah hizmete 
tabi bulunanların fiilleri dahi 
tecil olunur. 

Kanunun her mahalde f O 
köylerde ne.şir ve ilan olundu-
ğunu mutazammın o mahalli~ 
idare heyetince ve ecnebi 
memlekette bulunanlar içiıı 
mmtakalannda bulunduğd 
konsolosluk veya. bunların yt' 
rine kaim siyasi memurlarc3 
tutulacak zabıt varakasile 
tesbit olunduğu tarihteıı 
itibaren üç ay zarfında 
dehalet ve sicile kayıt açitı 
müracaat e:lenler dahi tecil" 
den istifade ederler. Bu müd .. 
d!t zarfında dehalet ve müra• 
caat etmiyenler müddetin in• 
kızasından itibaren geçecek 
müddet için baklannda ahki• 
mı kanuniye tatbik olunur. 

kememiş. Murat Efendinin bİ'" 
rad ·rini hergün camiye davet 
edermiş. Bazan sabah namazın• 
~etiş .. miycn bu %.ala içerl rmiŞ. 
Bir gün başına topladığı birka9 
yüz köylüye: 

"- Bugün hatiften emrtl1dnrıı 
Murat Ef ndinin konağını yıka" 
cağız,, dem • Ve bu karorın1 

derhal btbika teşebbüs ederek k~ 
ni"ğı yıkt1rmıya başlam1ş. Murat 
Efendinin biraderini ve nilcsirıl 
pencerelerden nttırmış kollar• 
bacak'ıırr kırılmış. Murat 
Efend nin krabasındnn birist 
derhal lnevi nahiyesine ko arak 
nahiye üdürini haberdar ctmiŞ. 
MCd'.ir inanmak istememiş bi a• 
hare iki jardarma gelmiş gelin• 
ceye k dar konak temele inmiş" 

tir. Bu hadise üzerine vali h.ıet 
B. ve air erkanı vilayet vak'• 
mahalline otomobillerle gidİP 
tahkikat ya}>mışlnr ve 30 kişi 
tevkif etmişlerdir. Bnnlar şiınd1 
mahkemdedirlcr. 

alınıyordu. 

Doğrusu ne :r.evkli mt nzaraf.. 
1 ·ıe çim tnlh bir heyecan 1 

doldu, kendimden geçtim. Hıı} 
reli,. korsnn gemilerini seyte 
daldım. Turaut Reis omı.uı11• o- •t 
dokundu \fe ben a c."\k o vak1 

kenaime geldim. Tatlı bir ed• 
ile: 

- Deliknnh, diye sesJcııclL 
çok güz.el değil mi? .. 

Gayri İı .iyari sevinçle haf 
kırdım: 

- Evet .. evet.. çok güxcl L-
0, &unll tini .sıraladı: 
- Adın ne senm ? 

[Ark ı v J 





hulasası Kullanınız. Sütünüzü arttınr. Ço- ; 
cuklann kemiklerini kuvvetlendirir. 

Şeker hastalarına ve diyabetik olanlara büyük müjde l 

Hasan Gluten Ekmekleri 
Hergün taze olarak istihzar olunmaktadır. Beynelmilel son ebbba kongresinin ıeker has

talanna gıda olarak kabul eylediği esas ve formül üzere yapılmış olduğunu müsaddak 
meşhur kimyagerlerin raporunu havidir. Avruparun terkibi meçhul Gluten mustahzarabna 

her cihetçe faik bir nefaset ve mükemmeliyettedir. Meşabiri ebbba tarafından tavsiye 
edilmektedir. Hasan ecza deposu, 

}'eni Neşriyat 
Bürhan Cahit Fiatı 

GAZİ MUSTAFA KEMAL 50 
Kemalettin Şükrü 

Büyük FRANSIZ İHTİLALi 50 

f 

7 

Kemalettin Şükrü 

NAPOLEON 50 
Kamuran Şerif 

NERON 
Klmuran Şerif 

Tarihte Meşhur Kadınlat 
KLEOPATRAr 

Kizım Nami 

~ÜRKÜN KİTABI 
•• Bahtaver H. 

t 

TURK MASALI.ARI 50 
Kanaat kütüphanesi 1931 senesinde her Türkü alaka

dar eden mevzular dahilinde yeni tarzda bir neşriyat 
serisi meydana getiriyor. Bu neşriyat ansiklopedik malu
matı cami olarak dünyanın tanınmış ıahsiyetlcrini ve 
cihan inkilabımo bariz siyasi, içtimai, ilmi ve fonni vak'ala
nnı sade bir üsliip ve mebzul resimlerle tanıyor. Hepsi 
de 17 - 24' sentimetre eb'adında ve wyr.İ ha.c:mde 
olan b.J yeni neşriyat serisi birer tablo kadar nefis 
kapaklarına, muhtevi bulundukları yüzlerce r1.:simlcre 
ve tab'ına son derece itina edilmiş elmasına ıağmen 

beherinin ecza fiab 50, nef ıs ciltleri 7 5 
kuruştur. Taşra siparişlerinden 

postcl ü'-reti alınmaz 

Istanbul Gümrükieri 
mu haf aza m ·· dürl .. _ 
ğ .. nden: 

J - icap eden lrnmaş idareden verilmek ve diğer lazime 
ve işçil'ğ" roüteahhUe ait olanlrtan muhafaza merakıbi t~yı

fa ve sandalcılann1 172 kişlık ceket cliklirilecekur. 

2 - İşçilik ve lazime Ye dikilmiı mahfuz ırühürlD nümu
ne&ini:ı a) ni olacaktır. 

3 - Is ~kl.lerin diki!miş nümunesini tetkik ve ıenitini 
6ğ•enip muvtı~kat güvenme temina'la.n ile birlikte 29-l ~· ı 

perşembe günü •~at 11 ele m~). .. ty..u l;ulunmı '.an. 

PERTEV 
Çocuk Pudrası 

AYNI ZAMANDA 
Ayak terlemelerine karfı pek 

mükemmel bir müatahzardır. 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civa'rında 
En rahat ve en 
T e mi z lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde .. 
TABILDOT 

Dahiliye Vekaletinden: 
l.tanbuldan: Adana, lzmir, 

Alatehir, Kula, Ankaradan: Kay· 
ıeri, Konya, Konya Aksaray, 
Kayseri ince.su, T o ket, Karaman 
maha.kim'ne sevkedilecek mefru· 
şatın ambalaj yapılarak mahal-

Elerinc kadar nakliyesi pazariıkla 

il.alc edılecektir. Talip olanl .. rın 
{t'raili ö renmck üzere fstanbul
da Adli} ede Adliye levazım mü
meyyizliğine mürac nt ederek 
teklif me'duplarını 31 Kanunuu
nnı 931 Cumartesi gününe kadar 
ver ıelcri lüzumu il n olunur. 

Yeni Neşriyat 

c~nnetten Gelen Kitap 
lskendcr Fahrettin Bey ar

kada~1mızıo en güzel hiki)e-

1 leri küçük bir cilt halinde " i
dare " kıtapanesi tarafından 
neırcdı!di. On güzel hikayeyi 
ihtiva ec:f "!n bu eser 20 ku-
r .11tur. 

1 - 7 ıubat 1'31 tarihinde yeniden 

ELEKTRiK .... TELSiZ 
TELGRAF pbeJerlle M 0-
T ÖR LE R ve DIESEL 
MAKiNELERi ıube•I açı -
larak tedriuta batlanacakbr. 

2 - işleri ebebUe mektebe devam 

edemlyen maklnl•tlere f\1 Q • 
. TÖRLER .... Dl ES EL 

MAKiNELERi ıubeaı -. 
mektupla tahrir! deraler verilir. 

J - TELLi •• TELSl.b 
TELGRAFA alt aynca mu-
habere dersleri verilir. 

4 - Mektep yalım nebarlclir. Aylık 
dera Gcretl 10 liradır. 

5 - Kaydolmak için ı 
lialatada Muınhanede Loyd 

Triutiao acentesi karımnda Arap
yan hanına bitişik olaa mektebe mil• 
racaat edllmelldir. 

Herkese elzem bir lamba 
Fennin en son icadı olan 

(L U CIFER) 
Elektrik cep llmbaaı hiçbir (Pil)e muh
ta~ olmakıııın içindeki makanizma 

vHıtaıile ilbihaye yanar ve ula ıön

mu.. Türkiye için umumi vekilleri 
BEHAR ve FRESKO Botten han, lstanbul 

Büyük tayyare 
piyankosu 

Yeni 
Tertip 

Başlıyor 
(1) İNCİ KEŞİDE 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 ıncı l:eşidelerde büyük ikramiyeler 
ve aynca Amorti vardır. 

3 ÜNCÜ KEŞİDEDE 100,000 LİRl.J IK BÜYÜK JKRAMiYE 
KONULMAK SURETİLE TERTiP ÜÇER KEŞIDELiK iKi 

KISMA AYRILMIŞ Git BiR Ş~KtJ ALMIŞTIR 
Mükafatlar keşide aıraaile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 4:.1,:ıoo ve 

100,000 Liradır 
ÇOK ZENGiN OLAN YENi PLANI TALEP ED1Nlz. 

Biletlerin satılmasına bdşlanmışor. 

Sipahi ocağın.Jan: 
Reis ve idare heyeti intihap edilmek Ü"ere azayı muhte

reme fevkalade olarak 2-2-931 tarihine ır.r s"'dif pazartesi gü
nü saat 16 da ocakta içtimaa davet < lunur. 

Müzayedeye Konulan 
Buğdaylar 

Şarkışla istasyonu kurbünde ve Gemerek islasıonu ch·a-
,. nnda ve köy ambarlarında Tayyare Cemıycli malı olarak 

mevcut olan külliyetli miktarda buğday, nmh 1 r· de satılmak 

üzere 15/1/931 tarihinden itibaren yirmi gün n.üddctle müza
yede) e konulmuştur. iştirak etmek ve ş r itini ani mak i i
yenlcrin Şarktş a Tayyare şubcsıne miıracaat. .. rı. 

T()RKLER İÇİN 
Kolay:ı la 

LMANC.\ öGRENME USULÜ 
P.'Uelılflcrl: 

HERMANN SANDER 
Almaa llaaru mllteharaw ve 

muallimi 
Sene 191\l 

TAHSiN ABDI 
b.mlr erkek l ae 1 Ahoancı 

ııauallıml 

1 Ciltte 3 K ıı Fiab 250 :r. 
lstanbulda Hüsn;itab:at rnafoa'l~ın..:lan aravımz 

._._mıb ..... mıın1._~_.. .............. e1111111111 .... ~ 

Seyrisefain 

Trabzon ikinci 
postası 

( Reşitpaşa ) vapW'll ti 
kanunusani perşembe ak· 
şamı Galatadan lnebolu, Saır 
sun, Ünye, Fatsa, Orda, G
rcson, Trabzon, Rh:e. Hopap 
kalkat"-UC ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Sürmene, Trab
zon, Polathan, Görele GI· 
reso?-. Ordu, Fatsa. Ünye. 
Samsun, Sinop, lncbol., 
Zonguldağa uğnyacakbr. 

Mersin postası 
(İnebolu ) Yapuru 30 kl

nunuaani cuma 10 da Galr 
tadan Çanakkale lzmir. K• 
Jilk, Bodrum, Rados, F ethi,e. 
Finike, Antalya, AWye, Mer 
sin'e kalkacak döaü.,te Taşr 
cu, Anamur Dalyan. Marın9'" 
ria, KupdaPna 4a uğnJa
caktır. 

V ZAL>E VAPURU\11 
Karadeniz postu 

Sami vapuru 29 kAnunuaaai 
PERŞEMBE gönü akşa1111 
Sirkeci nhbmmdao hare
ketle Zonguldak, Laebolw, 
Gerze, Samsun, Gir~ 
son, Trabzon, Of, Rize, 
ve Pazara Hlmet ve a.-dette .... 
iskelelerle Sürmene. Vakfıkebir .. 
Göreleye oJrıyarak av et edecektJt• 
Yük ve } olcu fçl11 Sirkeca gilır 

rük aalonu karşıamdıı Al iye b ı•.
blrinci kat nda i acoaU:.llğa mll.;s_. 

t. T 1 fon. lat. 93) 

SADIKZADE BİRADE .. ~-... 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZA 
ve LÜ~ POSTASI .. 

iN 
Vapuru 

27 K. saı1İ 

Önü 
Salı at::. 

Sirkeci rıhtımından hareket'• 
Zonguldak, İ&ebolu, Ayancık. 

Samsun, Ordt, Gi.e on, Tra 
zon, Sürmene ve 'lizeye 
azimet ve av<let edecektir. 

T nfsilat ıtın :,irkecide 
Meymenet ham "1bnda 
accntalığınl müracc.at. 

Telefon Is. 2134 

Y elkenCİ VaFurları 
Ki RADE~tz POST ASI 

-.., Jl • vapuru 28 
ı e ten cı Kf.nLnın;~ 

Ç~l\I"tŞA\~ """A 
günü "kşamı 18 de Sirkcd 
nhtım,r;.dan b.-tcl etle (Zoo· 
gulddk, lneb 1lu, Samsun, 
Ordu, Gire ... on, Trabzon 

.::>iırrrc'1e ve Riz ) iE:Celelerin 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsi at iç'n Sirl=ecide 
Yelkenci H. moda kain 
acentes=nc Tel. 
lstanbul 1515. 

14\l'J M. 1 Sen» 
7:>J ,. 6 At 
400 • ! .. 
lSJ,. 1,. 


