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Halkın Sesi 

.Hava Şehitlerine 
Hürmet 

l>Gn, haTa phltlerimlzt 
tazlz ettik ve bu fedakar 
lnaanların ruhJanna fati
halar yolladık. Bu müna-
11ebetle de tendGf ettiti
miz kimselerle haıbuha-1 
de bulunduk. Tnyyaredlik 
hakkındaki fikirlerini sor
duk. Biz.e, aşatıki satır

larda bülisa ettiğimiz fi
kirleri söylediler: 

Mehmet Muhsin Bey (Kasım
;>aşa Y eniçeşmede, 30 ) 

- Hava şehitlerimiz için 
yapdan ihtifali takdir ederim. 
Şehitlerimiz memleketimizi 
kurtarmak ve yükseltmek için 
ölmüşlerdir. Onların ruhunu 
yaşatmak için bu gibi ibtif al
lere lüzum vardır. 

• Bahattin Bey ( Gebze, 6 nu-
ınvada) 

- Hava şehitleri memleke
~ımizin en cesur ve· vatanper
ver evlatlarıdır. Onların ruhunu 
daima taziz edelim. 

Ay. ıca bu vesile ile tayyre
ciliğimizin inkişafını da temin 
edelim. .. 

Ahmet Ef. ( Kuımpaşa, 
Kepekler içi 24) 

- Hava şehitlerimizin ru
nuna dualar ediyorum. Onlar 

memleketimizin şerefini yükselt
mek için öldüler. Gençlerimiz 
ölen ağabeylerinin ruhlannı 
aevindimek için tayyareciliğe 
havea etmelidirler. 

• 
Tevfik B. (Kasımpafa, Di-

vanhane kartw 8) 

- Tayyarecilik son .zaman
larda çok terakki etti. Bunlar 
hem harp, bem de nakliye 
vasıtası olarak ullanılıyor; tay
yareciliğe daha·çok ehemmiyet 
verelim, fabrikalar açalım. 
Gençleri tayyareciliğe tqvik 
edelim. .. 

Mehmet B. ( Ayvansaray, 
T okludede, bili numara) 

- Evvela, hava ıehitlerinin 
rublanna fatihalar, 30nra tay
yareciliğe çok ehemmiyet ver-

mek, paramızı harice gönder
memek için burada tayyare 
fabrikaları açmak ; gençleri
nizde tayyarecilik havesioi 
uyandırmak : işte benim söy
Jiyeceklerim. 

DABILI BABBBLBB 
Barem 
Kanununa 
Dair 

Muallimler, Buna Artık 
"Verem" Değil "Kerem,, 
Kanunu Diyece ki er 

Divaru muhasebatın, me-
murların halen aldı klan 

_asli maaşlara ilk memuri
yetlerinden IOn memuri
yetlerine kadar geçen kıdem 
farklarımn ilivesile Bareme 
ithal edilmeleri hakkındaki 
tehiri ldlç&k memurları ve mu
allimleri çok aevindirmiştir. 

Bu mesele hakkında bir 
muallim fikrini ıöyle anlatmış

br: 
- Bu tefsir B&ytık Millet 

Meclisince kabul edilirse kn
çilk memurlann Barem kanu
nuna "Verem" kanunu deme
lerine artık imkln yoktur. Ö
na, "Kerem kanunu demek 
icap edecektir. 

İnsaf Yahu! 
Akıl için Kaç 
Yol Vardır? 

latanbul belediyeai duvarlara 
ve ainema anlerine yapııb
nlan ilinlann tehrin güzelli
ğini gidermemesi için bu illnla 
nn ıekli, duvarlara nazaran 
irtifaı hakkında bir talimatnam~ 
hazırlamak istemektedir. 

1 Adliye EmanetDairesi Nasıl Soyuldu 
• 

Bu işi Yapan Ligor 
Beraet Kazanmışh •.. 

Adliyenin arkasında bir emanet ~esi vardır. Bu daire, 
evvelki gün şayanı hayret bir soğuk kanlılıkla soyulmuştur. 

Bu hırsııdığı yapan da birkaç gün evvel beraet eden bir 
sabıkahdır. ' 

Dimitri oğlu Ligor eski bir hırsı:dık mesel~inden dolayı 
tevkif edilmiş, tevkifanede yatıyordu. Bir müddet evvel Li
gorda bazı gayri tabii haller, coşkunca harekentler görülmüş 
muayene edilmek üzre Tıbbı adliye gönderilmişti. 

Ligor, Tıbbı adlide müşahede albnda iken kaçmıf, 
Bursaya kadar gitmit, fakat _yakalanarak tekrar tevkifaneye 
sokulmuştu. Geçen cumartesi hırsızlık cürmiinden dolayı üçüncü 
ceza mahkemesinde muhakemesi yapılan Ligor, gene Tıbbı ad
linin raporu üzerine beraet etmiştir. 

Bir: gün sonra, yani pazar günli Topkapı sarayı tarafından 
Adliye bahçesine giren Ligor boş pavyonlarda saklanmış ve 
buradan Emanet dairesinin duvanna delerek içeri girmiştir . 

Bu suretle üıt kata çıkan hırsız, bekçi Mustafa Efendinin 
oda kapısru kırmış, sandığını açmış, içinde bulunan 150 lirasını 
almıf, sonra kendi kirli elbisesini çıkanp bekçinin siyah kos
tümtınll giymiş ve 150 lirayı da cebine indirerek ayni yoldan 
savuşmuştur. 

Çıkmazdan evvel oradaki eşyayı da hir çuvala doldurmut 
iae de ağır geldiğinden götürememiştir. 

Bekçi Mustafa Efentli gelir gelmez vaziyeti anlamıft eski 
elbiseleri polise teslim etmiştir. Bu işi yaptıktan sonra mevkuf 
bulunduğu zaman tanışbğı bir jandarma ile Adliye 6nünde 
sohbete dalan Ligordan bir polis ıftphelenmiş, tutmUfbır. 

Ligor timdi, 150 lira çaldığını inkir ediyor. Yalnız lhti
yacmdan bahsiile 80 lira aldığnıı söyltıyor. 

Askerler K~yboldu 
Bu maksatla A'Vl'1lpa mem- Bir 

leketlerinde bu nevi illnlar 
İtalyan Bölüğüıiün Akibetin

den Haber Alınamamışbr. için tatbik edilen usuller Ye ı 
talimatnameler hakkında ma-
limat istenmiştir. 

SON POSTA: Belediyeye 
naçizane tavsiyemiz: Bunun 
için de bir mütehassıs celp 
buyurunuz. ----Mekteplerde Tifo Aşısı 

lstanbul Sıhhat müdüriyeti 
tifo vak'alannın sUratle önüne 
geçmek için mekteplere aşı 
tatbikine başlamıştır. Dün de 
Beyoğlu mekteplerinde aşı ya
pılmıştır. 

Borsa Nizamnamesi 
Eskimiş .. 

Ankara, 28 (H.M.) - bdı
sat vekileti borsa nizamna
mesini tetkik etmektedir. 
Bugünkü nizamname eskidir. 
Borsa idare heyetleri, komi
ıerleri, ücreti nakliye vesaire 
hakkında yeni eaaslar konmak 
ihtiyacı hissedilmektedir. 

Torino, 28 ( A.A ) - Bir 
ltalyan kolu, cumartesi gUnlin
denberi kendilerinden haber 
alınanııyan bir bölük Alp avcı 
askerini aramaktadır. 

imdada gitmekte olan bu 
koldan üç kıtinin cesedi bu-

Bin gazide Bir Müsa~eme f 
ltalyan ukeri ltalyan baki- • 

miyetini kabul etmiyen Arap
ların (Bingazi) de merkezleri 
olan Kurfa meYküni işgal 
etmiştir. 

Bu ltral esnuanda mlihim 
bir mtıaademe olmuftur. Arap
lar Mııır hududuna doğru 
çekilmiflerdir. 

Bütçe Meselesi 
Ankaradan ıelen haberlere 

lflre blitçenin 30 k&sur mil-

lunmuştur. Bunlardan birisi 
ytizbaşıdır. Avcı askerlerleri
nin akibeti mechuldiir. 

Bunların dağın yükseklik
lerind~ Fransız arazisine ilti
ca etmiş oldukları zannedili
yor. 

Çanta Kanşbrırken 
Yakalanan Sabıkalı 
Taksimde oturan madam 

Anna Karaköyde tramvay 
beklemekte iken sabıkalı Ya-

sef, madamın çantaaını kanş

tarmıya başlamaş, fakat rörü
lerek tutulmuştur. 

yon indirilmesi kabil olmıya
cakbr. Blitçede varidat ve 
maaraf yine ikiter ytız mil
yon olarak tenim edilecektir. 

Bir Kağıt 
Fabrikası 
Açılıyor 

Bir Grup Teşekkül 
Etti, Müzakereler 
Yapılmaktadır 

Memleketimizde mübrem ih
tiyaçlardan biri de kağıt fab
rikasıdır. Bu hususta harice 
giden paramızın haddi ve 
hesabı yoktur. 

Romanyada bile fiç dört 
büyük kağıt fabrikası mevcut
tur. Hakiki sarfiyatımıza teka
bül edecek istihsali temin eder 
bir fabrikanın tesisi asgari 
bet alb milyon lira aermayeye 
muhtaçtır. 

Haber aldığımıza göre müb
rem ihtiyaçlan karşılayabilecek 
derecede bir kağıt fabrikası

nın tesisi için bir grup teşek
kül etmiştir. 

Fabrikanın Defterdarda te
sisi düıünülmektedir. Limtet 
olarak teşekkül edecek bu şir-

kete Sanayi ve Maadin banka
sının iftiraki de temenni edil
mekte olduğundan ıimdiden 
müzakerata başlanmııbr. 

Zabıta Vak' alan 
Bir Cerh Vak'ası Ve 

Bir Dolandıncılık 

İş Bankası 
On Kar 

geçen •eneld karı 

kirı' ara•ında fark 
tüün az verilmesinia 
ihtiyat akçesi ayır 
Bu arz.uya piyasanDI 
inzımam etmiştir. 

UÇ ME 
HAKKINDA 

YAPILA 
Ankara, 'D - lleb' 

nlbt laae clerd ha 
muhalif hareket ettlk1erl 
Mesele hakkında tahkikat 
fUdurı 

Manı.a meb'u•lan 
Saim, Afy-. meb'uaa 
geçen aene iane t 
Manl1a haatanealne R 
ye fakir çoculdar için bir 
açmıya tetcbbU. etml 

Bu badlae iane dcrcl 
nuna muhallf a-örillmOf 99 
kanuni takibat 7apılıuk 
mu1111lyetlerlnln rePI 
bu talep kabul edil 
geçen uman urfında 
de takip ecllhnlft bu 
Uadelerlnin alınmaaına 
ve hunun için de 
Mlllet Mecllalne bir t 
Tdkere flmdJ AdH19 
uHiye encUmenlerinde 
yakında bir karara ~1.-ıi! 

Ölçüler De • 
HGkClımet lSlçüleria 

yihaaını bazırlamıfbr. 
bal edJldikten •onra 
metre kullanılacak " 
umum mGdürlütü ) 
eektir. 

Emin Beyin V 
Kantarcılarda Osman Ef. nin Halk fırlaun, en 

kahvesinde oturmakta olan fırkaya girmiş olan 
Mebmetle arkadaşı Mehmet aar meb'uıu Mehmet 

tekrar azuı me1anına 
Ali, bir alacak yüzünden kav- Güzellik K 
ıa etmitler. Mehmet, hiddetini NAflde H. on 
yenememiş, arkadaşını Bıçakla mektebe devam 
yaralamıf, yakalanmışbr. mn.t'afa addedilmiftlr. 

-tc ı yann Pariae gidec:e1ı.-

Sirkecide, Demirkapıda otu- Hanıma düyük hem 
ran Muiz, oün Balıkpazanndan teai refakat edecektir. 

ı geçerken önüne üç adam çık- Balkan Konf 
Balkan konferaıwn 

mış, bir yalan kıvırarak eli~ metimiıi tem•il edecek 
den bohçasını alıp gitmişlerdir. yet dGn akfam Sellai .. 

etmittir. 
1 Bu Nasıl Sarhoşluk? Beyanname M• 

1 

Galatada oturan paçavracı 1 Ticaretane, otel ws. 
Hayri son derece sarhoş bir gibi müeue.cleria 
halde Taksimden geçerken beyannamenin müddeti 
şof6r muavini Kazımı bıçakla 1 nuna kadar temdit 
bacağından yaralamı1, kaçar--

1 

Kar Yağı 
ken yakalanmıştır. Bu Abalatan beri 

ku yatmıya bq 
Odun ile Başını Yardı 
Kapıköyde hamal Halit, Ka

lamat iskeleainde"Allab Kerim" 
motörüoe odun t8fll'ken mo.. 
tör makinisti Harun ile kavp 
etmiş, Harun odun ile hamal 
Halidi başından yaralamııbr. 

\ ku sulu oldutu lçia 
tadır. 

Bursada Bir 
Buruda etfalye ftl~ 

fenabj'ından dolaJI 
br. Zayiat yoktur. Fı 

MUret etmlt olu 
laeyetine lften el çeld:ldl! 

Son Posta'nın Resimli Hikagesi: Pazar Ola· Hasan B. Ve 

l. _ .ı :ı. ... ı B. - Ay... Şu! .ı bir f •• e var. 
BiLbn tekiri getireyim ele f11DU yakalasın, 
~ ltL~un. 

2: Tekir l\ecli - HnCJan 
fareyi lutmam, babana 
zaftibya acıyon••··· 

c:::ı 
CJ 

., 

emca ben bu 3: Ha3an B. - Hoppala... Ayol, ne 1 4: Tekir kedi - Bu farecik hop 
ou ,.kifiyor, ı yufka ylirekti şeysin? Karnın tek galba da 1 bekledi. Fakat eski bolluk nere.O. 

aa1lanıyorsun? kmntıaı bile bulamacla, açlık.taa 



Her gün 
Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme
miştir. 

' Talebe Grevi 
~ ispanyada Umumi Bir 

Sekil Aldı 
Madrit, 28 (A. A.) - Tale

be grevi Yiliyetlerdeki birçok 
Dariilftınunlara sirayet et
miftir. 

Saragoıtaki memurini uke
riye nümayitlere iDADİ olmak 
için tedbirler almqlardar. 

Valalolit DarüJünunu emi
ni, kargqalıklar çıkmıf olan 
Darwfüıuınu kapalımfbr. 

Saragos, 28 (A.A) - Da
rülfünun federasynuna mensup 
talebe ile Katolik talebe ara
•nda müsademe olmuştur. 

Kato!ik talebe, g5zya~ı 
döktürüc.ü ıazlı bombalar 
abmt, bunun &zerine iki tarafa 
dağılmışbr. 

Granat Darlilfiinunu talebesi, 
nasyonalist cemiyetine mensup 
l.panyol lejyonlanm taşa tut
muşlardır. 

Madritte vukubulan karga
talıklar dolayısile polis tara
fmdan fevkalide tedbirler 
ittihaz edilmiştir. 

Müflis Şirket 
Yunan Tütünleri Hak
kında Nasıl Propagan

da YapmışL 
Eua merkezi Belçikada olan 

•e taafiye edilerek kapablan 
llotizoai ismiacleki Yanan fir
•asaun tntünlerinin aablmıya 
başlandıjı Anventen ııeluimiz 
ticaret oduına bildirilmiştir. 

Ba tlttlııler arasında 22 ı ,000 
ton da Şark ttHhl nrc:llr. 

Halbuki bu firme, •LI ta
La doryan,, namile nep-ettiji 
bir mecmua ile Ywum ttlttin
leri lehinde proparaada yapı
JQrdu. 

Etabli Rumlar 
Anadoluclaki Mallannın 

Paralan Ne Zaman 
Dağıtılacak? 

Y wwı lıiikümeti tarafından 
llahtelit komisyon emrine •e
rilen ı 50,000 İnpiz lirasuun 
etabli Ramlara Aaadolada ka
la emlllderine mukabil tn
Yibae ....t aihayetiacle Nı
lanacakhr. 

Etahli Rumlar pat aiha-
ı Jetine kadar Aa..Wuda blaa 
.......... ait yeuiJd koei .. 
Joaa ibra ecleceJdN' YO mn
cat ,.....ı.a hiueleriH ilahet 
eden mldan .art 10Dmdı 
.ı.c.Jd.cbr. 

Temat aibayet nisan 90DU

•a kadar mutlaka ikmal edi
lecektir. 

Muhtelit Ye tili lcomisyoıı
ların haziran Wdayetine kadar 
.._ .. ikmal etmeleri mu· 
brrentir. Y eai btltçeye komia
Jon için taı.iut konulmama.11 
kat'iyen mukanerdir. 

Seyyah Kafilesi 
DGa Jm..,•za plea Bri

t&nik yapa... tel.rimize 400 
A•eriblı seyyalı ptirmiftir. 
l~de milyonerler, preuler 
Ye bir de sefir vardır. 

Bunler bu aabah ....... 
• ·••lif ,.n.w ,..., ....... 
Alr .. ee .,..._.1r1vc1ar. 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi - ..... • Aşk Ateşi* 

ı - Blylk ........... Wrl .,... ld: 
Atk Wr alqttr. 

2 - A.a atqla raa•tan• tahammll 1 S - Fakat atk at•• .-......e 
e4ilel>Dir. .... .... 

-Ş.gla E.d111 
l~a Etti/i 
Ekabir ı..-

Diftlll harp, .. ,.. 
9',etini aordutu vakit ,. 
ceftbt almlfbı 

- Beni eklbircleıı so 

Şeyla Lada inanmak 
IMa ... memlelcetin haza 
,tllderilll flphe altında 
bitilir. e-, te,tüa ita 
.,_ pzet4'1erde olru 
nldt, .. yalbncle, eki 

ı:=----------------:a:::z=--.='.-.::::ı"'"""'--.;...--=-==-....-----------------=-=-1 mlrekkep bir kafileye 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Hindistanda 

ihtilal Devam 
Ediyor ••• 

Dombay, 28 (A.A)- Royter 
ajamamn bir muhabirine beya
natta bulwwa Gandi, sillhm 
itaatsizlik hareketini terketmiye 
ancak bu hareketi Japauf 
olan kongre icra komite.inin 
karar verebileceiini .&ylemiftir. 

Bütün siyasi mahpuslar tab
liye edilmedikçe komitenin 
mllcadeleyi tatil hususunu tet
kik etmesi gayri kabil değilse, 
mllfküldür. 

Bombay, 28 (A. A.)- Mey• 
danda birçok m&sademeler 
olmuş ve birçok kiıiler yara-
lanmıştır. Burada kesif bir 
halk tabakası Gandiyi dinlomek 
için toplanmlflardar. 

Fakat izdihamdan dolaya 
mumaileyh aatkuau .a,liye
memiştir. Bunun herine içtima 
datılmış, ao kiti hastaneye 
kaldmlmı,, bir kadın da 6l
m6ftUr. 

Refakatinde Nuyonaliat li
derlerinden bir çoktan bula
nan Gandi ABahabada ha
reket etmiftir. ---A 

Ticaret Aleminde 
Oda Kongresi Ne 
l,ıer Görecek? 

Ticaret odası kongresi ya
ran öğleden sonra toplana
cakbr. Kongrede ıu mesele
lerin intacma çahplacakbr. 

1 - ihraç maUanmızm kıy
metlerini muWaza tedbirleri. 

2 - MiW -yi 8iyuet .e 
program. 

3 - San.,t teclrisab ft u-
nayi kanlan. 

' - Balakçdailmm• ....... 
" tedbirleri. 

Rmnamenia ihtift ettiii ba 
maddeler hakkındaki rapörlar
clan llçll Oda nport6rleri tara
fından verllmlftlr, yahm milli 
...,ı aıijwıt: we ,,........ 
bakkmdald ...,.., unayi ml
fcttifi Bumu Bey bn&adan 
verilmi,tir. Raporlar tabedil
aıektedir. 

Posta Paketleri 
Ankara, 28 (H.M.) - Pos

ta idaresi. p.ket muamelesi 
yapmadtğımız ecaebi memle-
ketlerle muUbere etmektedir. 
fealindiya lıükümeti&e aalqd
-., oraaı için posta paketi 
bbalthte karar verilmi'6r. 

Yeni Müdür iŞ Başında 
Ankara, 28 (H.M.) - Ma

arif ftkA!eti orta tedrisat 
..... ..adlrllğhe tayin edi· 
len l.mir maarif emini Fuat 
Bey buıtm buraya ıelerek yegİ 
YUif-.. blatLyacaktar. 

Gazi Hz. lzmirlilerin 
Arasında ,,,. ~ 

lzmir, 28 (H.M) - Gazi lk. dlln hususi tren ile tehrlmbe 
plQ-lerkea evveli Çiğli iatuyoaancla tevakkuf ettiler. 

Ôrft idare mıntaka11 amiri Fabrettin, Ôrft divanı harp reisi 

Mustafa, lzmir valisi Klıam Paplar ile lımir belediye reisi Ye 
cliier birçok zevat ile blUlla k6y balla burada intizarda 
bulunuyorlardı. 

Reiaiciimhur Hz. heyeti kabul ettiler, ve kendilerinden ma

IOmat aldılar, burada hayli zaman tevakkuf ettiler. 
Reiaiclhnhur Hazretlerinin treni ( Çiğli ) den saat biri beş 

ıeçe kalkb. Yirmi dakika ötede bulunan (Menemen) istuyo
nunde kesif bir halk kütlesi Gazi Hazretlerini bekliyordu. 

Fakat trea durmadan geçti ve (Karşıyaka) ya ıelmdiii 
zaman bm'uuuo Gaziyi görmek iatiyen balk ile hmc•bınç 
dolu olduğu görilldl, Gazi Hz. balla aelimhyarak iltifatta 
bahmdular. · 

Tren Basmane istasyonuna ikiyi bq geçe vardı. Reiıiclim· 

bur Hz. kendileri için resmi istikbal yapilmamaaant emretmif

lerdi. F aut halkı. Gaziye tazimabm arzetmektea abkoymak 

mimkün deiildi. 

Binaenaleyh bura11 da luaea hınç dolu idi. 
Gazi Hz. trenden in1iler, ber taraftan JObel• .,.,.._. 

aramada: 
- Hot geldin; temeaailerfne mukabelede bulundular. 

Gazi Ha. daha dnn denilecek kadar yalan bir mazide, ebedi 
earetten lmrtardajı bu balkan arasında tendi, betuıtu. a,ai 
zamanda betkeain de ylizll ,Wüyordu. 

Gazi Hz. istaayondan çaktıktan sonra açık bir otomobile 

bindiler ve kendi iliml.;.e izafe edilen (Gazi Bulvan) nclan 

reçerek kulübe gittiler. &asmane ile kulüp arasında halk dolu 
idi, ve her rnaptan bir lıot geldin temeımW yilbeliyor -

1 
~ 

• • • ister inan, ister 
• 
lna.nmal 

$ Hnk4met 1928 .eaesi - oldup "' ••aple•e-
• ....._.. alacakhlarla )'Ol'. Bizim aalachiumza 

bir itilM ü.tettl. Bu itilaf gire da,mler bin ha 
mucibince borç miktarı hata •7ealnde 70 mily• 
teablt ediliyor n lülte- liraLk fala borç kaW 

e"=--=-' miz• cllfea ·Mrca _... .... _..er. 
W11aer _.. ... ,,_ Wr Eter bizim aalaJlflllUI 
tabit ftrilmesi lcabal oha- doina ise bu Jaatadaa 
myordu. .W.,. claJİllleN ptmakta 

Bir iki gilndür Ankan- maaa 7ok., lllktmet na• 
dan bu itilifa ait tuhaf mtna ona imu edeni 

mes'ul etmek llzımdır. 
haberler ıeliyor. Bu ha- D 1 t• b k d -b· la ev e ı u a ar mu un 
berlcre göre alacakblar bir taahhüt altına ıokaa 
aktedilen itıllfnamede mGt· bir itiJifnameye imza,. 
hiş hatalar varınış ve bu koyarken bu hata rlril
hatalar 70 milyon lira mema..e, artık borç meM
kadar birşeymi,. lesini halledenlerin, bu 

Fakat haber okaclar itilifnameye imza koyana• 
müplaem veriliyor ki, bu işi anladığına ve imzaya 
70 milJoa liralak batamn salahiyettar olduğuna: 

;..,, İllCll ister inannıal 

. 

Fransız Kabinesi 

Kat'i Surette Teşekkül 
Etmiştir 

Fraua kabinai M. Ll•alin 
rlyuetinde kat'ı pklinl almış, 
kabine listesini reisic&mbur 
tasdik etmİftİr. M. Briyao yine 

hariciye nazındır. Eski Ba,vekil 
M. Tardiyö de ziraat nezaretine 
getirilmiıtir. 

Terkos işi 
Ankara, 27 - Tcrko• •uyu

eun içilmiyecek bir su oldutu 
hakkında Sıhhat Vckllett heyeti 

' taraftndan verilen rapora nğmen 
au1an içilmlye aalih oJdutu tek
Jinde mukabil bir rapor veren 
•irket memwJarıadan Sadi B. in 
bu hareketi burada çok ıarip 
ılrfllmGttGr. Ba zat tirlı:et neı
dme hGk6met tarafınd:ın tayin 
edilmiıtir. 

Sdlhat vekileU Sadi Beyin bu 
iclcliuuu inceclea ince1e tetkik 
etmektedir. Neticede Sadi Be7ia 
ifadesinde faal bir hata mı, 
7olcN buauat bir maksat mı bu
lan .... aalaıılacakhr. 

Dltw taraftaa Nafia •eldli de 
tetldlcabaa MYam etınektcdir. 

du. Otomobil saat ikiyi yirmi 
geçe ( Naimpalas) ta tevak
kuf etti. 

lf-

~Menemen) den 
Heyet Gidiyor 

İzmir, 28 ( H. M.) - Me
nemen halkı bugüa Gazi Hz. 
De bir heyet s&ıdererek anı 
bzim•t edecek ve irtica ha· 
diauiain (Meoemen)den patlak 
Yermiş olmasından mlltcvellit 
teeaslirlerini söyliyecektir. 

lf. 
Halk Fırkasının lzmir 

Kongresi 
Halk Fnbemm lzmir .ua,.t 

"°"'1-1 Vasıf Beyle riya.e
tinde açılmqlır. Kongreye d&n 
gece Gui Hı. de t•trif 
etmiflerdir. ---Kiğltanede Bir Fabrika 

Açılacak 
Aakara, 28 (H.11.) - Ki· 

ğıtaaede ,,....ktu nebad Yat 
çıkarmak için bir fabrika te
sisine mlisaade verilmiftir. Te
sisatı bir anonim şirket yapa
caktır. 

Puankarenin Sıhhati 
Paris, 27 tA. A.) - M. 

Puankarenin vaziyeti sahbiye
si hakkındaki tellşh haber
lere rağmen mumaileyhin llh
bati memauniyet bahto'-ak
ta berdevamdır. 

reımi yaptırdım: 

Kiminin eilindir pp 
kaldırdım ve albnda bir 
tacı veya bir Mev!evf si 
aradım; kiminin frak 
smokinini açtım ve altm 
IAta, clippe, yahut bini~ 
dnn; kiminin manikürlü b 

lannda kına izleri, kimin 
karpinleri:ain yerinde 
aradım. 

Balola!'da dans eden b 
alriler, gözftme tekkede 
nen Mevleviler gibi 
Jivaota kokulan bum 
cıyağı fibi koktu; cub 
trampeti. kuddüm gibi. 
ney gibi kulağıma geldi. 

Az daha zıvanadan 
yordum. Şeyh Esadın bir 
zünün verdiği hayaller 
kendimden geçirecekti. 

Silkindim ve buyüden 
dimi kurtardım. 

Tramvay Parala 
Elektrik ve tramvay il 

lerini tetkik edecek olan 
misyon yann toplanarak 
zakcreye başhyacaktar. 

diye namına komisyona ele 
mübendiai Yud Ziya B. 
rak edecektir. 

Sipahi Ocağında 1 
Heyeti intihabı 

Sipahi ocatı azası 6n6 
deki Pazar gilnll top 
yeni idal'e heyetini aeç 
terdir. 

Doktorlar Toplanıy 

Etibba muhadenet c 
ti cuma günü Tiirkoc 
toplanacak, aeçen bafb 
mamlanamıyan meseleleri 
zakere edecektir. 

Hergüıı 
Bir Sual 
Nasıl Ölmek 

istersiniz? 

Heı !..esin 6 üm hakkın 
ela 1 ene&İne g~re bir fik 
•ardtr. Kimi yatakta, kimi 
ansızın, kimi bir kaza ne
ticcs · nde almek: iater. 

Dün bu suali Darlilfn
au:ı müderrisi Köprtlü za
de Fuat Beye 11<>rdak. 

Derhal fU ce~abı verdi: 
- Ölümü aklıma bile 

getirmem. Ben 61miyecek 
gibi yaşamaya çabşınm. 

- O halele aekaclar 
ya~amRk i9ter8İllİS? diye 
.,...duk. 

- Mllmkln oldutu ka
dar faz1L 

Cevabına verdi. 

-



(vahiJddiaEdenAdaml zo N G ULD AK 
iSHAK HOCA... • 

BİR GEMi 
HALİNDEDİR Koca Bir Köyü MEZARJS T ANJ · 

Nasıl Nakşi 
Yapmıştı? 

( Bq tarafı 1 inci aayfamwla] 
Camide 300 - 350 kifilik bir 

laalka yapar, aaatlerce baylo
nrlannıt. Bazan 6ç ıh yiyip 
içmeden halkı camide bırakır
mış. Köyde Acem zade aile
ainden Mehmet Ef. iaminde 
bir zat: 

Böyle ibadet Olmaz 
Bu teyhe ve müritlerine iti

raz edermİf. Bir pn lahak 
Efendiye: 

"- Hocam demif, aen fena 
yapıyonun. Kaylflyll işinden, 

g6cllnden abkoyuyonun, ekin 
ekemiyorlar, çoluk çocuklan 
aç kalacak, b6yle ibadet ol
maz. 

Şeyh Ef. bunu cllnlememif: 
Mehmet Ef.: 

ı - Fartınad- aoara lt.aa1a aa..t 

- Şeyhim ben okumuş, yaz
Dllf bir adamım. Bizim m6r
ıidimiz Kur'andır. Bqka şey • 
tanımayız. Eğer senin kerame
tin varsa göster de fU köyden 
1'endini kurtar! demiş. 

man:r.araaa. 
2 - Denize dllfen lokoaotlfla t1a• 

den a6rlln6tü• 

Şeyh buna içerlemiş. Meh
met Efendi de yayli zamanı 
geldiği için yaylaya gitmiş. 

Mecnunlar Kafilesi 
Dün lstanbula gelen Meh

met Ef. nin amcası tnccardan 
Murat Beyle bir muharririmiz 

görtıımüıtür. Hadisenin ma
badini Murat Bey töyle an
labyor. 

"- Mehmet Ef. yaylA za
mam geçince kqın köye dö
nüyor. O akpm İalıak Efendi 
alb balifesile evine hoıgeldine 
gidiyorlar. Mebc ~t Efendinin 
tarikate glrmenm istiyorlar. 
Ret cevabı alıyorlar. Bir mnd
det sonra ıeyh · yatsı zamam 
iki müridini göndererek Meh
met Ef.yi camie davet ediyor. 
Mehmet Efendi : 

- Benim namazım ıizden 
mi sorulur? diyor, dönilyorlar. 
Erteıi gün ıabahleyin refikuı 
eliyor ki: 

- Şimdi teyh, ıene haber 
ımad'erir, aptea al da aabah 
namazına git. 

Mehmet Ef. camie fidiyor. 
200 kişilik bir halka teıkil 
eden müritler, yllbek sesle 
ye inıicamaız bir aurette hay
kırıyorlar, COfUyorlar. Bu lll'll

da ıeyhin g6z0 Mehmet Ef .ye 
ilifiyor. Elini kaldırarak ilihi 
okur gibi ahenkle: 

- (Acem oilu da ıeldi .•• I) 
eliyor.Sonra cezbeye tutulmut 
sibi haylanyor: 

- Bugtınkil ( tamim ) den 

3 - Sahile atıl- aalııas. 
4 - Seri tahmlllt tertlbab lalacle 

Hacuade v apunı. 
5 - Hacı:r.ade ve Hendi vapurlan 

ballDlf bir halde. 
6 - Yeni yapılan hllkGmat 8a ... 

denidn •thiı anku. 

Zonguldak, (Husuai) - 81- ı ron Katlenn yapurlarım kara· ı hrtlbabnill &zerine dflımllftür. , PJijda bulunan (4fj{)()()) maden 
Wa11la 60 saat devam eden ya atmııbr. Bu yapur kısmen Ayni mevkide bulunan "Hendin direğini tamamile deniz almış, 
fırbna, Zonguldağın otuz ae- parçalanmıf, kıımen batmıf, vapuru bu aırada delinmiı, ~e b~Jedi!e iskel.esinden en ufak 
nedenberi görmediği tahribab karaya dGştüğll noktada en baş ttirafı tamamile suya go- bır nışane bıle k~~amışbr. 
bir hamlede yaparak geçti. ufak bir parçaıı bile kalma- miilmlştbr. 7 saat ıonrada Geçenlerde bahsettıgım bele
Bütlln Zonguldak fellket ge- mııbr. " Hacı zade ,, nin alt saçlan diyenin mahut dere nhtımı
çirmit bir şehrin hazin ve ku- O gecenin ubahı fırbna kor- açılmıt ye batmıttır. mn de deniz cihetindeki kısmı 
vetli manzarasına bnrünmllı- kunç bir ıekilde artmış mende- Fırbnanın Karadenizdeki yıkılmışbr. Bunlardan başka 
tiir. Liman, batan, parçalanan rejin. ~stünden kolay~kla a.faD hasarab ela mllbimdir. Bu birçok evlerin çablan uçmuş, 
vapurlann, mot&r ve kayıkla- dai .~bı da)ga!ar tahmilit vınç- yllzden ıehirde telefon muha- bacaln yıkılmıf, camları kınl-

ı 1 ril d t b• .. · lennı devırmlf, yollannı harap berab tamamile durmuı telg- m••br. Şehrin ıahil cihetinde nn qe e e a e a ır gemı • li f • · "k • ' --w 
• t h li el · tir' etmlf, man enennı, 1 1 va- raf hatları kısmen muattal bulunan " Sogu" k ıu mev-

mezans anın a ne g mış . ·ı b b b" 1 k tifi " 
F rb 18 ki · gom e era er ır 0 omo kal...ahlr. Hadise hakkındaki kiinde ise bazı evleri IU bas-

ı na nuousanı ge- d · rmut mllrettebab- -:'!'ı:r~· 
cui uat yarımda bulanı•• 6 enıze ?çu ' . .. ilk telgraflanm Kastamonu - mak tehlikesi bat göstermittir. 

..... ..... nın cansıparana gayrebne raı- Ank . d il · F d b l saat ikiden sonrada hakiki bir ksr. .. k ıkl _ ara telmdea ı&n er mıı ırbna an sonra arap o an 
men, umur ay annı, mo " H d . b .. d . 11 t . . l' 

afet halini almıtbr. Kuduz bir törleri sandalları parça, parça ve acıza e " mn attıgım emıryo arının amınne ıma-
biddetle kabaran deniz ilk etmiıt~. Öğleden 10nra Hacı •e daha bazı mühim baber~e- mn temizlenmelİne azami bir 
hamlede Ereğlideki "Yeşilır- zade halatlannı koparmış, de- ri ihtiva e~en telgra.fım. ı~e 

1 
ıayretle çal1Şılmaktadır. 

mak,, ve limanımızdaki "Ba- mirlerini kesmiş "seri tahmilltn hat olmadıgından geçıkmııtır. Alamet 
haberiniz var mı? _ Acem otlunun evi der- .hramıyor. Umum1 meclia azaaın- yaya gönderiyorlar. 

cak dan birlainl tavalt ediyor, yal- Konya mahlcemeai bunlardan 
Diyor ve devam ediyor : hal yıkılacak, yıkıla ta yı- varıyor. Paraaını vererek iki (70) ini muhtelif eezalarla mah-

Ev Yıkılmalıdır kılacak 1 araba tutuyor. Bu aırada kayden, kilm etmittir. Mahkümlar el'an 

- Acem oğlunun evi yıkı
lacak, yıkılacak ta yıkılacak!.. 

Mehmet Ef. bir köıede 
evin kerametle mi, yahut naııl 
yıkılacatmı d&ınnnyor. Tekrar 
zikir bqlıyor •• Şeyh ve mllrit
leri cezbeleniyorlar. 

Bu arada ıeyh birdenbire 
fırlıyor, kapımn 6nllne çıkıyor. 
iki yliz kitilik kafile de lleadi
.UU takip ediyor. Cami lnlla
cle bir halka kuruyorlar, 19yb 
ortaya seçiyor. 

Eve Hücum 1 akrabu1ndan biriaile tesadüfen hapiaanededir. Hatta o a1rada bu 
KendUI de inden d6rt nala ıel• tahaildar çı~ •eliyor. O da muele ile alikadar olmak iizere 

kotuyor. Derhal yılulaeak eYin kaymab•a nzlyetl anlatıyor, ErenkBylnde oturan ıeyh Eaat 
lttiaalindekl alçak bir evin damına hatta, •Gritlerln kendialni yere, Efendi de iaticvap edilmif, ali
çıkıyor, emirler Yeriyor. Kapalar yara lleline kadar ıömdlklerini kaaı ıörillmemiftlr. 
lunhyor. (200) ldfUlk mGrit kafi· ye ncmetmelerine ramak kalmıı Maznun Bir Mürit 
leal dama çıkıyorlar. Yıkmaya iken teJhin affile kurtuldutanu bhak Hocanın mlrltlerlnden 
bqlıyorlar. Mehmet Efendi arka· aalabyor. kqıkçı AH Rısa FJendi de 
dan bunlan takip e·diyor. Fakat, E T ıon umanda Menemene ginde-
sfSderlne ınanaeatı sebniyor. ço- ~ emeline Kadar rnen maznunlar araaındacbr. 
lak çocutun pencerelerden abldı· Yıkılm . ıı ... 
tın• ye evin yıkılllllya batladıj'llu UsküdÜ 

Hile ıinemasında 
Muazzam fllm 

Ve yllbek Hale 

rörilnce köye dört aaatllk mesa
fedeki kaza merkezi olan dneYI) 
kaymakamına kotuyor, vak'ayı 
aalabyor. Fakat kaymakam inan· 

fU emri mıyor; çılcbrdın mı ? diyorlar. 

Ka:rmakaıa B. derhal harekete 
ıellyor. Jandarmalarla birlikte 
( lneYi ) lc8yilne rellyor, temeline 
kadar ıakalmıı olan e'Yin llaıın· 
-- fftJhi Ye mGritleriai uzali
}atbnyor •e .bunları tutup Kon· 

NUHUN GEMiSi 
Yeriyor: Yemlaler ediyor, bir tiirlG inan· 

Tarihi Tefrika No. 17 Yazan: A. teklifini o dakikada neden biç dl
flnmeden kabul etmemittim? 
Dedim ya.. bu harekete burGn 
bUe acırım. 

elimle lubcımın kabzaamı olqa-
111111. Ba TGrk hıhcına balcmıya 
cesaret edemiyordam. Bana 
ılhlrll •irıeye ıibl sellyordu. 
Konan olmak iıtememltti•· Fa
kat belimde, denislerln en •etbur 
kor ... ının kıbcanı tafıyorelum. 

dar Af, temla ve eazipti. 
Sardunyaya onu •ir•IJe si· 

diyordum. Fakat Don Mlkez, 
benim bir Venedlk albnana aahip 
olamıyaeak kadar ....... " iki 
façı tarabı aatamıyacak kadar 
tla beceriniz oldupma kanaat 

OLUÇ ALI BllS 
Kılıç Ali Paşanın Habralan 

- Oçyale GaleYI. 
- Nerelisin? 
- Kalabriyah. 
- Ne it ıarGraGn? 
- Ben •I?.. Hiçi •• 
Ba aazo okadar ...... ..,. 

.... itim kl Turgudun plc laoıu
• .ıtt1 n kalbimi ıbk rlaslr
lula clolcluran ıakrak bir kala
.... atb. 

Eabt ba tatlı •••k•hadan 
..... .,.. .. . ...ı ....... 

1 
..... laabrıma relcllkçe içlmha 
Wll kederle barkuldujunu duyar 
.... olana. 

Bana: 
- Korun elmalı l.ter mlaln? 

.... lftl. 
- Kor1an mı? eledim; fakat 

ben bir uılzaeleylm. Haydutluk 
7apamam. 

Bunu o zaman niçin sly
lemittim, niçin itiyle cevap 
ftftlllttkll " lsoca Tarpdum 

Koea Turpt benim ba ret 
cıevabıma hiç kısmadı genlt 
omuzlarını ailktl ve: 

- Sen bilinin, dedi, iyi ltlr 
koraan yapardım aeni L. 

Sonra senit parmaklarını en
ıeme doladı, ileri, rerl •arata, 
belindeki renit kılıca çıkararak 
bana taktı: 

- Sana armetanım olaun; 
dedi. 

Ve bir koraan türküaü .CSyll
yerek, hiç ardına bakmadan de
nize ylrGdü, kendlaini bekliyen 
kayıta biatli, uzaklqh. Ben sa
Jallele yalnııı ı.-~mıthm. Tltrlyen 

Sevgilim 
Sevclltim kızın babaaı Vene

dltfa en mqhar zenglnleriadendi. 
ismi jozef Naai idi, fakat ( Don 
Mikez Morana ) llkabile anılardı. 
Don Mikezin diinya Gzerinde en 
çok bcyenditi maden albndı. Al
bo için deli, divane olurdu. Tabü 
bu aebeple en çok aevdiji renk 
te aan renkti. Altın meftunu Don 
Mimin pael kın (Vera Morana) 
ela •aldld Wr Venedlk albnı ka-

ıetirmltti. Öyle abi Wr herifti 
ld.- Kızının pefiade dolaftıtımı 
•ır daha ıörecek olursa beni im 
kıvrak yakalatacajanı Ye baca~ 
lanmı kırdıracatanı yemin ile 
aöylemitti. 

Bu zalim tehdide ratmen 18 
yaıında bir ıencin batında sevda 
rGzılrının ne derin fırbnalar ko
paracatını takdir edenler, benim 
Venedltin en ıGzel kın için ne 
fellketlere, ne çeıit bellJara kat
lanacatımı aanırııa ki pek alzel 

ugünün Mesele& 

TA LE BEL 
Mektep Ha 
KalıveVeSo 
ta Ne Yapıg 

(Bq tarafa 1 iaei aa 
hayatlarile allkadar o 
tememİflerdir. Halbuld 
terbiyevi vazifeainde ID 

olabilmek için bu bay 
diyetle ve yakından 
miye mecbur kalmalıdır· 

Talebenin mDbim bir 
tatil Ye izinli günlerini: 

1 - Kahvelerde, 
2 - Bilirdo salonl 
3 - Dans yerlerinde 

ıeçirmektedirler. 

Kahve Kumarı 
Kahvelerde birtakım 

lerin kumar oynamakla 
pi oldukları da göze b 
kadar amumileten bir 
ra halini allDJfbr. 

Billrdo aalonlan ve 
yerlerine ıelince: 

Buralara bir kısım y 
fena idetli kimselerin de 
ftlD ettiklerini gör111İ 
kadar mektep idareleri 
yumamalıdır. 

Sonra ailelerinin mura 
ainden uzağa kaçabilen 
talebenin, şoför muavinliiİ 
pacak kadar ~ arip bir 
tereddisine düştükleri de 
zamanın işitilen garibele ' 
dir. 

Talebenin sıhhi mu ay 
dikkatle yapılması }azını 
len bir ameliyedir ki kat'i 
ihmale uğramaktadır. Bu 
mumayeneler, gençliğin t 
yülib hakkında en ya1ull 
kontrol vazifesi görebilir· 

Akpmlan veya pe 
,wıleri, kız mektepleıioİJI 
kapısı önünde aıralanan 111 

kafilesi hakkında da Maarif 
resinin neden likayt kal 
anlamak milmkün olamıY 

Mühim Bir Nokta 
Kadın, erkek, b · 

genç kimselerin mektep 
ket ve Uniformalarile 
larda dolaşmaları, uy 
hallerde görünmeleri, 
dikkati celbetmek de 
çoktan geçmiştir. 

Bu hallere göz yu 
kadar gaflet · g6atermek 
netice vermekten uzak 
cak birteydir. 

Yapdmua llzımgelen 
plince: 

Gençlik T eşkilitl 
Avrupacla oldup ıibi 

beler için oyun, mllzik, 
ej'lence fibi ihtiyaçlara 
bal edecek tqkillt va t 
llmm vardır. latubul 
JUİ Ye Maarifi bu İf içill 
ele Yermeliclirler. 

itte bizim, talel>elijla 
,anki nziyeti hakkında 
dllderimizdea bir blDlo 

aalarlar. 

* Geminin kGpqtemae • 
clalmıfbm. DltlnGyoıdullll 
aedijin en rGael kası, 
( Vera ) aca .. beni nual 
yacak? Hayal, ne tatlı pJ 

Fakat omzumda bir el 
Silkindim, daldıjuD ..... 
•ykuaundaa uyandım. Bir 
çıaladı, ıonra alayb bir ~ 

- Emin olunaz ld, -4fı 
.Wnis de aiai heyecan .. 
De bekliyor! 

Bu da kim? .. Batımı çe 
Şapkumı yana yılnnıft 
lturuıuk auratlı, lnee u-
bir adam. IWI aırlbyorbe 

-Bir .. y mi ılyletlfaia? 
(Arkdl 



Sayfa 5 

j! Kadın Ve Kalp 
• 
işleri 

....._ ____ _.,_I Dünyada Olup Biten Nelerdir? 
Kari Gözile 1 

Gördüklerimiz Fransız Kabinesi Niçin D1eğişti ? 
Gandi Hapisten Çıkmak istemiyor Hukuk Mekteplerine 

Dair •• 
Nasıl Bir Kız he Evleneyim ? 

Hindistan da 
Umumi 

~~~--~~~~ 

Okumuş 
Evlenme 

Gençlerin 
Dertleri ... 

Bugiln TGrldyede Huluıkçu yetlttlru 

iki mUeHe.e vardır. Bualardan blriıl 

latanbuldaf nehart, dlferi .Ankaradadll'. 

Ankaradaklnln Jeylf meccani kadroıu 

vardır. 1.tanbul Darillfünununun yetif

tlrdiği hukukçulam lhtlyacatı tatmin 

edememeal Ankara hukukunun aebeb" 

teeasüırGdür. Halbuki elyeym hulcuhta:• 

mezun birçok gençler işılzllk yilzilnden 

kahvelerden çıkmıyorlar. Bundan anla

tılıyor ld hukuk mezunu lhtiyaçtar 

fazla ve dolayıılle iki hukuk müeuescsi 

çoktur. fatanbul hukukundan metu•ı 
gençler hülcOmetln glistcrdlğl yerlerd 

Vazife almıyorlar. 

Af 
Londradaki yuvarlak masa 

konferansı bitti. Hindistan 
hakkında yapılan yeni idare 
projesi Hintlilerin reyine kon
mak üzeredir. İngiltere hükü
meti Hintlileri memnun etmek 
ve bu projenin kabulüne on
ları ha:ZJrlamak maksadile uzun 
müddettenberi hapiste bulunan 
Gandi ve arkadaşlarım serbea 
bırakmıya karar verdi. 

Cevaplarımız 
MGnevver addedilebilecek ~ 

kumu9 wençlerin umumi bir derdi 
vardır. Evlenmek için kız bul
makta wüçlük çekerler. Biz.de 
kızların tahıil hayatı az ye mah
dut oldutu için iyi taball wclrmGt 
bir &'ence nisbetle, iyi taball &'ir• 
mn, blr kıı. az bulunur. Halbuki 
mOnevver erkek kendlıine hiz
metçilik yapacak bir kadınla ev
lenmek iıtemeı.. Az çok ona ı..-

L Meras~ Elbisesi-] 

Bunun için meccani leyli olarak lah,!' 

ettlrlll'n ve Gzerler:ne mecburi h!:ım<'t 

tahmil edilen hukukçul.ara memleketin 

lhtfyuı vardır. Mecburf hizmet kellme

ainl beıa bira& gülUnç ve manuız bu
luyorum: 

Velevkl mecbur! hizmete tabi tutu!· 

nuyan bir genç vazlfcl mukaddesealnln 

Yatana hJzmd etmek ve memlekettn 

terakki ve taallılne çalışmak oldujun ı 
pekAll bilir. Ve bu huıuıta her tUrlfl 

fedaklrlığa katlanmayı bir terci adde

der, ld bu TGrk gençliğinin huletldlr. 

Hukukçu gençler kahve kBıelerlnde 
pineklemekten lae memlekete hizmet,. 

koıacaklan atlklrdır. Yeter ki yolla

nııdald maniler, engeller def ve refedll
ain., 

Hal bu merkezde iken Ankarada 

bir meccani Hukuk mektebi açar1k adm 

mesartfatla k8yl0nlla kamburunun Uze• 

rlne bir kambur daha koymak akıl 
ve hakkaniyete muvafık olmua gerek. 

Kudreti maliyeal klfl gelmlyen genç• 

lerın tahsili için lclyt ve mcccant bir 

hukuk mektebine ihtiyaç olduğu ileri 

•Ürlllürse de bu fikir kabili kabul de

ğildir. HGkQmetlmlz memlcketiml:ıln 
ıntlbrc:n lhtlyııçlanna tekabUI etme'< 

lizere diğer Ali mektepler teslı etmlttlr. 

Fakat Gandi, mahpus bulu-
nan bütün milliciler serbes 
bırakılmadıkça hapiıten çık-

'Hintlistanda millr har•keti idare edttn Hindu 
kadınlardan iki münevt1er. 

mıya~ğını bildirdi. vam etmekte Ye lngiliz proje-
Dıger taraftan Bombayda sine karşı teklif edeceği mu

Milli kongra içtimalarına de- kabil projeyi hazırlamaktadır. 

/ngilterede 
Buhril.n 
fngilterede ticari hayat çok mD· 

bim bir durguı !uk içindedir. Kö
mürve mensucat fobrikalanifçile
rinin grevi bu buhrarıı arttırmıştır. 

lngiltere, bu ticari buhranın 
önüne geçmek için ikide bir 
veliahtı miistemlekcleri dolaş
mıya çıkartır. 

Geçen sene veliaht Afrikayı 
filin dolaşmıştı. Bu sene de 
evveli yılbaşı münasebetile 
ticaretin inkişafına çalışmak için 
radyoda bütün tüccara hitaben 

bir iki hitabe yaptı. Simdi de cenu-

1 

bt Ameriknya gidiyor. Maksat 

yat arkadatı olabilecek bir luz 
arar. 

Münnverlerin ikinci derdi al· 
leleridir. Okumut aençler patrl
yarkal aile içinde yqamak i.te
mez. Karııını aJıp bir kenara ~ 
ldlmek ve mes'ut bir yuva kur
mak iıter. Halbuki •ki aUenla 
•artına yGkledlti birçok tufeylller 
Yardır. Bunlan yarıda bırakıp 
ayrılamaz. 

Bu iki aebepten okumut wenı· 
ler kolay kolay evlenemiyorlar. 
DGn okumut bir gençten aldıjım 
bir mektup mfinevverlcrin bu iki 
derdini ne gGzcl anlabyor: 

"DarWfllnun mezunuyum; yatım yl:r
•l sekiz. Memlekette lllm adaaılanıaa 
fazla 1 kıymet verllmf'dlfl malim. Aida
tım u bir maaıla geçJn .. ek mecburt· 
yetlndeylm. Kalp oyunu aH'lnden b'r 
iki maceram va ru da hen Da beklnm. 
Biraz fulaca hauaa ve •erlUllnflalla. 
OUnlerlm dera vermekle, r•celerl• 
okumakla reçer. Mellakolitlnı. 
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Fakir gençler bu mekteplerde tahsili 
61ılerln! yapabilirler. Buglln Baytar 

mektebinin üç mevcudu vardır. Ve bu 

üç kişi için azim mesarifat denıhte 
edilmektedir. Bu Uç kişi memleketin 

ihtiyacını tatminden çok uzaktır. 

japonyada bir mali iskan
dalcıe müşterek olduğu anla
şılan mııarif nazırı be~ ay hapıe 
mahkum olmuştur. Burada mah
kum nazırı avukatile birlikie gö
rüyoruz. 

cenubi Amerili:a ile İngjl~re ara
sındaki ticari milnaseqa~n tak
viye ve inkişafını temin etmektir. 

Evvelce saray ve hanedan 
azası siyasi dostluklar tesisi 
iç:& gezerlerdi, şimdi de ticari 
ve iktıaadi rabıtaları kuvvet
lendirmek için seyahat edi-

lnglltercdc menıucat fabrikaları 
amelesinin, itÇileri greve tc~vik 

icin reı.dJrdikleri Uin•ar. 

Biraz alkol kullanınm; maamaflh yal• 
nuılıtın verdlll can aıkınhaı olmua 
bl9 aklıma l'elmeL Ailemin araaında 
kendimi pek yalnız hlHedlyorum. 
Bununla beraber onlara çok dUtkBnlm 
ayrılmama lmk!n yoktur. Falılrlm, aile 
•lradımın baait ve cahil klmaeler ol
duiunu da ıöylemell unutmamalıyım. 
Muleilm beni maddolcrle fada metıul 
olmıya mecbur cttıtı halde tam ma
naılle maddi bir adam olamamıtımdır. 

! 
Eğer Ankaradakl meccani Hukuk 

mektebi kapatılmıal lıükGmetln masrafı 
azaldığı gibi baytar gibi mekteplere de 
talip çoğalır. Bu ıuretle mlllet ve 

ıneınll'kl't iıti taraftan kazanır, 

Karilcrinizden 
H. Hüsnü 

işimi Gördüremiyorum 
Bir Jıaft.ıdır Kartal tapu mü

dürh:etiııdcki i"imi hitiremı)O-
' rum: Kö} lü) üıı~ı, uzak ) erden 
geldim. Tapu müdürünü bir tür
lü yerinde hulamıyoruın, benim 
gibi birçok kim clerde işlerini 
çabukça bitiremiyorlar. Miidür 
hey: bugün kc:.ifü', ynrm tak
dirde, öbürgün 1stanbulda, deni
Jor. Halbuki miidür bey Avda. 

Karilerin izden 
Emin 

Yeni 
Fransız 
Kabinesi 

Yeni Fransız kabinesi teıek
kül etmiş gibidir. Bu defa Fransa 
hükümet buhranını halletmekte 
güçlük çekmedi denebilir. 

Fakat bu kabinenin de hayab 
uzun değildir. Çünkil kabine buh
ranım intaç eden sebeplerin bir 
zahiri, bir de iç kısmı vardır. 

Bu defa (Steeg) kabinesi
nin sukutunu intac eden zahiri 
ıebep, ziraat nazırı ile kabine 
arasındaki ihtilaftı. Memlekete 
giren buğdayın gümrük resmini 
arttırmak meselesinde ziraat 
nazırı kabineyi kandıramamııh. 

Bunun üzerine istifa etmeıi 
lazım geliyordu. Fakat iatifa 
etmemekte ısrar etti. Nihayet 

y_orlar. 

SON POSTA: Eğer hu iddia 
do~ru ise şiddetle nazarı dikkati 
celbedcriz. Avcılık başka, va
ıife yine ha:.kadır. 

Filim Depolarına Dair 

6yle bir istifaname yazdı ki, kabine 
reisi bunu mecliıte okumıya ce
saret edemedi kabinenin toptan 
istifasını vermiye mecbur oldu. 

İngilt•renin, lıarici ticami kUVVetlendirmelc için eenuhr 
Amerikaga ıöndertlili veliaht luıreketinden ftltlel. 

Sinema filim depolarını ve 
huna müteallik maddeleri şeh
rin açık bir yerinde huluııdur· 
inak suretile yangınların %25 
tinden kurtul.-.uş oluruz. 

-
Panıaltı, hamam • 

Vasi/ 

Tefrika No. 44 

Fakat bu zahiri ıebebin ar-
kasındaki buıuıi ıebep ıudur: 
(Ouıtric) bankası rezaletinden 
ıonra F ransada iktısadi buh
ran aiyaai buhranı intaç ede
cek kadar ehemmiyet keı· 
betmiftir. lısizlerin adedi ber-

SERVER BEDi 

- İBİllİZ - --
- K.encli kendiniz:• bir ke

.. aorun da öyle cevap Yerin. 
- Ne biçim lakırdı bu? 

Ben kendi kendimden ayn 
lllıyım 7 Sanki ben burada yam, 
kendi kendim de KöprGbqm
.... Gidip ona soracağım, 

1 ıonra ıoe cevap •ereceğim .•• 
Ben telefonla ıordum ve ce
•ap veriyorum : Benden daha 
temh hesaplı veznedar bula· 
maA1nıı aiıı 1 

Memlekette abllk o
kadar dUtttı mil? Bozuk para· 

glln biraz daha artmaktadır. 
Bu umumi iktısadl Buhran, 
ıiyasi bayatta da akiılerini 
röstermekten hali kalmıyor. 

ikinci sebep te Franaada 
fırkalar arasındaki mUvuene-
nin pek ıabit olmamasıdır~ 
Birkaç reyle bir ekıeriyet te---
ları eksik vermiyen, milfte
riye puıula yekQmınu yanlıt 
tayliyerek herrUn bir iki 
lira cebine atmıyan, üvey 
karde,inin metresi olmayan 
bir tek kız yok mu 1 

Şqırdım. Gizli kaldığını 
zannettij'im teylerin bepıini 
birer birer aaymı9b. 0-
kadar budala vuiyetiade 
kalnufbm ki adeta kendi ken
dime fllleceğim hatta. Be
nim tabiatimde inaanlar , 

min ederek kabineyi diitilrmek 
daima mllmkündür. Bu yftz:den 

Franaada kuvvetli bir kabine 
tqkili mUmklln olmamaktadı. 

Onun için LAval kabinesi· 
nin de uzun bir hayata malik 
olmadıiJ tahmin ediliyor. 

her fenalığı yapmıya muktedir 
olmakla beraber, '·endi 
kendilerinin cezaJanmaS!oı da 
tabii bulurJar. Ben de, içimden 
kendi kendime : .. Y apbn, çeki 
Oh olsun 1,, diyordum. Bunu 
karıımdaki hiasetti : 

- Samimi konutalım, Mü
zeyyen H. , dedi. 

Açıkça güldüm : 
- Peı... dedim, fazla inat 

etmiyecejim. 
Patron bana elini uzaltı : 

Kadınlara takdim edilmeden ko
nuıamamı konuııam da muhaveremla 
elddl ve a91k bir •"'ette olur. Sevdik
lerimi ancalı rlklerfmle okfayabllnal
tlmdlr, eJlerlmle detll. Basit l,a
clanların mccllılerinden - nekadar 
rtJ:ıel oluraa olaunla' • kaçarım. Sırf 
rUzellljl için hiçbir kadına ehem
miyet vermem, Ancak fikren yUkıelmft 
olanlara hUrmet ederim. Teblatten ve 
hayvanlardan ilham alarak kadınlann 
erkekler derecesine yOkselmlyeceklcrinl 
ııannedlyorum. 

Boyuı ı.ır.un df'nrcek kııdar k-
aektlr. Eımer m. Bllh ıı a tıra, oıır:adı
tım ve tuvaletlmc itina etmedlifm 
,.Onler aynaya bakarum kendimi çirkin 
buluyorum. )'alnı:r. > G:r.ilmde bazı ince 
çbgllerln me\•cudiyetlnl a6ylerJer. 

Yalnızlık• beni çok aıkıyor. Kalbimi 
H kendimi blltlln uryanlaıfı ile 6nlinllze 
aerdlm. Beni okuyunua ve naaıl bir 
luala evlenmeklljlml hayatımın b3yle 
bir mlJtarekete mOaalt olup olmadıtını 
bUdlrlnlL,. 

* Bebekte Orhan Kazım 8.: 
Size hUrmet eden, sö:r.lerinlıl dinil· 

yen ve itaati bir vecibe bilen bir kız 
bulablllraenlr. mes'ut olununuı. Yokaa 
irade.ine uhlp tahılyeti kuvvetli bir 
lor. ılr.1 aıahvedeblllr. Y alnı:r. cvlenlrıe
ala, kannıza lı:endl maarafı için ayn 
bir para verlalr. •e arada aırada onun 
lanuıunu •orunuı. Bu auretle evlnlade 
aaadet •••in edeblllralnlı. 

Bu elbise bilhassa merasim
lerde giyilirse çok muvafık 
gider. Kumaşı beyaz jorjetten
dir. Kol, yan ve etek kısını 
volan halinde siyah dantellerle 
örtülüdür. Bu elbise Pariste 
Di.puy-M:myen müessesesi tara
fından teşhir edilmiş ve pek 
çok beyenilıniştir. 

maaı lhtlmnll vardır. Slıııı im tabıalı:ı zl 
bilen, ıonra k"ndi1>ini rınıı Ç<"kml.) er<"lı 
a5ı.lcrlnlzdr.n çıkm•k latcmıyecek ulao 
bir luda evlenlnb. 

• 
Arapcamii Memduh B.: 
Siz kadınlırdan lıoşlnnm:ıuıııı:ı.. 

Çünkü kadınlar lıalılundn romarıl ik 
flklrlf'rlnl:ı vardır. Si:ıl blitUn kalhile 
acvcn bir kıı ararsınız. Hunu bu nını• 

yınca blitiln kadınlara hüuım edersiniz 

Evleneceginlz kadın ruhunun bUtUn •ır

lannı birden vermiycn bir kır. olm.ılıdır. 

Açık bir kitap •lbi aadc ruhla bir kız 
alıl aukutu hayale utrıotabllir. 

11- == TAKViM -=-
Beyotlunda lbrahim luet B.: GU.. 51 29 - Ki.sani ~93 ı Kaaım 

87 Kadınlan cezbeden ve onlann ho-
ııana fiden bir tlpalnlL Çllnka kadın
lara kartı sahlren mUltefttalnlL Hele 
blalerlnlal laharda çok maharet r!ate
rlrılnlz. f'alıat hakllıatte mUateblt ruhlu 
ltlr ıençılala. Evlnlr.ln hlklml ol•ak 
l•teralala. Bu Hbeple lıdlnç hayatı
aar.da. arada ıırada uyıunaualuklar ol-

Arabf 

9-Raınar.an • l!t49 

V aklt-Ezanl-V anlı 

GUııeı ı. 55 17 .15 
Ôjle 7. 06 12.25 

ikindi '· 44 ıs .os 

Rumi 

16 • Kl.unl -nıç 

Vakıt-Ezanl-Vasati 

Aktanı 12.- 17 .20 
Yatıı 1.34 11. S4 
imsak 12. 12 S.33 

~ Bravo... dedi, 2ördünllz 1 Patron gene kahkahalarla 
mi lfle, in1an böyle olmalı. güJilyordul Hesabımı keatiler 
Bu hareketiniz okadar ve bir maq kadar da iluami-
~oıu~a aitti ki ıııe bir ye verdiler. 
ıkramıye vereceğim. Bir-
birimizden tatlılıkla ayrılalım. 
Şunu da söyleyim ki bundan 
aonra mağazamızdan alıf veri-

* Hayri bey Fazılın oduıoda 
yabp kalkıyordu, annemle bea 
ziyarete gidiyorduk. 

Bize sıkı sıkı tenbih etti: ·~ gelirseniz size her istediği
nız malı fatura fiatıoa veririz, 
aizden kir almayız. takip 

- Ali... Ben de buradan dedi. 
mal alır, dııarda satanm ! 

Belki ~ivil polisler sizi 
ederler, dilckat ediniz f 

(Arkası var) 

' 
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NAKŞILIB. VE TARIB.ATLER 
Bektaşilerin Başlıca itikatları Nelerdi, 
Hangi Kaide Ve Esaslara Riayet Eder-
lerdi, Takkedeki Kerametin Aslı Nedir? J 

23 Yazan: Zikri --
Bektaşilerin ltikatlan 
Bdctqilik Alevi ve Şü bir 

tarikattir. Aşk Ye muhabbet 

tarikini Htiıam eylemektedir. 
Fakat mulOn ifrab Bektqi
likte zevk ve sefahatin taam
mümüne hizmet etmqtir. Bili
hare Hurufiye, lbahiye •e 
Şii itikadatının Bektqiliğe hu· 
lülü Uı:erine bu tarikat yeni 

bir mezhep halini almıt ve 

birçok yeni itikatlara uhip 
ol:n ştu. 

Bektnşiler tenasühe inandık-
,Ja.n g:bi, brısfyanlar gibi te.s
lisede iman ederler. Onlara 
göre ülühiyet nç phıata mlbı
demiçtir. Allah, Muhammet, 
Ali, Hristıyanlar naaal peder, 
oğul ve ruhulkudlls gibi Haz
reti İsayı üç uknumun kesbi 
nesut etmesinden bilirse, Bek
taşiler de Allah, Muhammet, 
Aliyi hakikatte bir vücut ad
dederek üçllnlln b!r, ve birinin 1 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 

Sinemalar 

Bu akşam M E L E K S l N E M A S 1 
Göı kamqhrıca Franııı komedi artisti 

MARCELLE CHANT AL'ı 
Bir kaıhn ha1atuula bütün dram Ye atlı romanını taa,·ir t. 

BÜTÜN HAYATI 
tamamt-n Fr.an .. tta eödU ınua:r.ııam filmtttdc takdim edecektir. 

( Tüıi<çe uıük\lcanelcr fi'm Ut.erine aueUirllece'< ) 
BiletlC"r fıntdidC"rı sinıeır:ı gi,e!eTİl!den t~arlk ıeJilebllir. 1't"le!on Beyotl• 

lll\et,.n: Fcuc: UOVIETONE lıallhaaır dünya hıHdlal•tl. 

!fogün matineler tcnziUithdır. Programda; 

KALBİMİN SESİ 
.ı.....ı-....ı.--:...-1 -- -

Soldan sala, gukard•n aıaiı: 
1 - Tahta S. bllyUk ev 5 
2 - Alt taraf 5, binilen 5 
3 - Nota 2, 30 gllıı 2, bir 

hece 2, iv 2 
4 - Bir ünvan 3, anne 3, 

denizdeki kara 3 
5 - Geri gitmek 4, birinci 4 
6 - Ne biçim? 5 
7 - Siyah 4, ilk peygam· 

ber 4 
8 - Orası 3, renk 3, dilz 

yer 3 
9 - Nefi edab 2, şikir 2, 

nota 2, bir uzuv 2 
lO - Heykel 5, evvelce 5 
11 - Çoban çalgısı 5, sahip 

olan 5 

AMERIKALI BAKİRELER 
CRA WFORD, ANITA 

ROD LA ROQUE 
\ e şuh vc\;ayii ha7ıtayı musavver en 

Şehzade başı 

MILLi SiNEMA 
Emil JANNINGS ,.e MAHLENE 
DlHTRICH'in temalll muauamlan olan 

MAVİ MELEK 
Sesli Sözlü ve Şarkılı ' 

Tiyatro Ve Sinem 

DARÜLBEDA Yl TEMS 

Buak~am 
umuma 

Türkistanlı bir Nakşi derviı N iki talebesi 
üç olduğuna itikat ederlerdi. C 
On iki imamın, Hazreti lıanın T evelli ve teberri, bunun f ikrar verdirilirdi. Bunun için Uk BORSA 

nam taheaeri bUyük muvaffakiyctlo 
devam edlyor. 
Ayrıca: Fo:ıı: JURNAL halllıaıır 

saat 21,30 da 

Bir l(avuk 
Devrildi 

havariyunu ile ruhi münasebet- suri ve hakiki iki manası ikrar verecek canın boynuna 
lerine kaildiler. vardır. Hakiki manası hazreti Oç dilğllmln bir kement 

Bektaşiler, (Ene Medinetnl- Ali ve hanedanına dost olup takılıp baıı açık yalın ayak milr· 
ilme ve Ali babiba ) = ( ben teve!li etmek ve düşmanlarına ıide g6ttlrüll\r ve bu ikrar: 
ilmin Medinesi, Ali de onun dnşman olup tebcni eylemektir. Mezhep Caferi kabul ettim, o 
kapısıdır ) hadisini kendi leh- Suri manası: Tevelli rizayıhak, mezhebi bak erenler mezhebi· 
\erinde tefsir ederek Alinin teb.erri, muevadan tecerriittür. dir. Ehli beyt yoludur. Diğer· 
peygamberin ilmine varis ikrar; tevelll ue teberri üze- leri bbldır." demekten ibaretti. 
olduğunu iddia ederlerdi. rine m\irşidin huzurunda ikrar Badehu talip Bektqilik hllk-

lşte bu ve buna mümasil vermektir. mtlne tevfikan çıplak ayağa 
itikatlar Sünnilerle Bel-tqiler Teslim ve nza i dervişin meahetmek prtile apteı alarak 
arasına bllyllk bir husumet tekkeye ve mafeYklerine itaat iki rekit namaz kılar, namazı 
tohuınu atmıştır. Bektaıilerin etmesi \'C teslim olmasıdır. müteakip derviı ve rehbu 
cahil olan b6yük bil' k1SD11 Bektaşilerin Ayinleri ikiıi birden mürşidin önUne 

Bektql ollll!yan herhangi bir Bektaşilikte tatbik edilen ayin• otururlardı. Üçünün de aai elle-
miielümam ve ikrarı olmıyan ( ler hafidir. Gerek bu ayinlerin rinin baş parmakları birbirine 
l:Kr mümini Yezidi, haricl j gerekse Bektaşi itikatlannan dayanarak bir yerde oldup 
addederlerdi. gizli tutulması baaebile bunlar halde mllrtidin sol elinin al-

Bektaşiler, sünnilerden mü- hakkında vazıh fikir elde et- hnda toplanır, yani mllrıit, 
rekkep bir cemaate bir mek biraz miifküldür. Hatta sol elile tlç pamaği 1tirleşmiş 
zarar gelse memnun olurlardı. Bektaıi ayinlerinde fermason- olarak tutardı. 
Bu tarik okadar ıubeye ların ayinlerine mllşabih ka· Dervif olacak canın bir eli 
~!'~lfb ki An~dolu .ve ideler bulunduğu beyan edil- de alttan mGrşidin eteğine 
Kurdistanm eksen yerlenn- mesi de ihtimal mektumiyete yapışmış olduğu halde tevelli 
d~ ~~ılbaş, Sofular, veya ~ofu verilen bu ehemmiyetinden ve teberri Gzerine ikrar verir 
auregı, Çarapuf, Vatalak, Türk, mütevellittir. ve bunun ile akti manevi 
Türkmen gibi muhtelif isimler Bekt .1 b . t h" baaıl olurdu. 
al 1 d F k b h l

"f • • aşı er, arıç. en ıç 

ar ar 1• 8 at u ~u .. tebı ısım- kimseyi tarikatlerine davet .. lnnema ynridullalail liyezheb 
lerle yadolunan bütun u ce- t · ·ttih t · anküm . 'k h b e memeyı esas ı az e mış- •••" 
maatler bır tarı at es a m- J d' B · · d" ki tarik t IArka11 nrJ da d er ır. unun ıçın ır a e 

n ı. girmek istiyenleri bin türlil 
Bektaşilerce riayeti muktazi 

kayıtlarla bağlarlar ve ell'an 
ltazı kaideler vardı ki şu bir-

harice ifşa etmiyeceğine kana-
kaç maddede bullaa edilebilir: at hasal eyledikten sonra gir· 
Takke ve ketman, tevelli •e mesine müsaade ederler. 
Teberri, ikrar, Teslim ve Rwa- llk müracaat eden talip tez-
dır. · Atideki beyitler bu ıkai- kiye, tavsiye ve kefalet gibi 6ç 
deleri ıöatermektedir. 
a.ı hakikat 1&tkll• Baldafl .a kayda tabidir. Duhul merasimi 
Sıtkı rehper eyleyip haklu bul esnasında kurban keailir. Bek-
iter ki Bektqldlr 1it t•Y -da nr. tqi olmak arzu edE:n kimseye 
lylemalflerdlr IMa iç , .. ,.ı~ kftr•r 
Sttklle. ikrar, tulimi.ıriıı:.a Bektaşiler (gelme, gelme, dönme, 
Eylemltlu bu üç iti rehnüma dönme, gelenia malı dinenin ) 
Bu dürtlr ,.ylerde ft'OfÜ bu cam derler. 

Lik Maçlan 

Bu Hafta Yapılacak 

Maçlar Hangileridir 

latanhul futbol beyetinden: 
ao - ı .. 931 cuma glinli icra 
edilecek lik ve tilt maçları: 

ikinci kUme, Kadık6y : 
Gel ba varlık naktını bunlarda bu 

Takke ve ketman kalben tas- Gelme Gelmeden murat Kumkapı - Hilil saat 1 l 
dik ve tasdik cdilmiyen birşcyi Bektaşi itikat ve ayin~erini ve hakem Necmi Bey. 
Jisanen itiraf eylemek itikatları- tarikatin icaplarını tatbikte Alhnordu - Kasımpaşa saat 
01 hafi tutup Sünnilere karşı pek çok müşkülat olduğunu 12,45 hakem Necmi Bey. 
hakiki bir mümin ve Mu- ve bunları ifa edemediği tak
hammet taraftarı görünmek- dirde şedit cezalara duçar 
tedir. Atevilere göre guya Ali- olmast muhabkak bulunduğunu 
nin g&nlünde Ebubckire, Ô- ima ve ihsastır. 

Pera - Kurtuluş saat 14,45 
hakem Necmi Bey. 

Birinci küme, Tak.sim stad
yomunda: 

Anadolu - Topkapı (ŞIL T) 
saat l 1 hakem Saim Turgut B. 

mere, Osmana ve diğer bazı Talip bütün bu şeraite 
eshaba karşı buğzu adavet muvafakat edip dahil olmak 
mevcut iken bunu gizlice yal- arzusunda israr ederse (Zünubu 
ruz kendi havas ve eahabına maziye tövbe, nza ve teslimiyet) 
bildirmiş fakat diğerlerinden tavsiye olunur. Bunları yapa- Vefa - İstanbulsor (LIK) 
gizlemiştir. l,e Bektaşilerdeki maz da dönerse (ameli boynu· 12•45 Sedat Rıza B. 
takke ve ketman buradan aa, semeri sırtına) derlerdi. Fener bahçe - Beykoz saat 
cloğmQffur. Bu tavsiyeden aonra talibe 14,45 (LtK) Niyazi B. 

fst:anbul ?:/ Kanunusani 1930 
- Kapanan fiatlar -
NUKUT 

lsterlln 
Dolar Amerikan 
20 Frank Fransız 
20 Liret ltalyu 
20 Fr•k Belçika 
20 Drahmi Yunaa 
20 Frank lavlçre 
20 l.eYa Bulıar 
1 Flori• Felemenk 

20 Koron Çekoılovak 
1 Şilin AYUSturya 
1 Raylafmartı: Alma..,.a 
1 Zelotl Lehistan 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yuıoata.,,.a 

1 ÇcrYODCÇ Sovyet 

KAMB1YO 
Londra l laterlla kurut 
Nl7. 1 TGrk llrua dolar 
Parla 1 Türk llrua Fruk 
Mlllno 1 H " Liret 
Brilbel ı ,, ,, e.ı1a 
Claewe 1 " " Frank 

Sofya ı " " Leva 
Ameaterclam 1 T. " FJorla 
Madrlt 1 TGr llrua Peda 
Berlln 1 " • Mark 
V'arşova 1 " " Zelotl 
BOkrq ıt Ley kurtlf 
Rıaaya 1 Çenonef! kunat 

1032,-
212,25 
167,50 
22S,
tıa,-

SS,25 
124,-

11,SO 
85,-

127,-
11,
St,25 
24.-
25,25 
77,-
,-

1030-
1,47 19 

12-2 , __ 
!58,-
2 43,62 

6S 10 
117 
4,56,-
1,97,-
4,24 

79,45 
1oaa-

Gıda Muayenesi 

Geçen Sene Yağlar Çok 
Bozuk Çıkb 

lstaabal belediyeli aahhat 
mld&riyeti 1930 aenem zar-

fında 547 .. de •• tereyatı 
nümuneai tahlil ettirmiftir. 
Bunlardan 8 tanesi yemiye 
gayri salih ve 166 tanesi de 
kantık çıkmlflır. 

Tahlil edilen 712 zeytin yatı 
nOmunesinin ise 28inin ka"'1k 
306 smm ise yenilmiyecek bir 
halde olduğu görülmüştür. 

Zirai Konferans
l ar Verilecek 

İstanbul Ziraat odası idare 
heyeti önümllzdeki pazar günü 
toplanacakbr. Toplantıda zi-

lllnya havadlılerL MaUncler 2,30 
t,30. Suvarelcr 8,30, 10,SO da 

MARGUER TE MORENO 
SAiNT GRANIER 

ŞEKERİM 
en glizel ve sevimli Fransız 

operetinin yıldızlarıdır. 

TEŞEKKÜR - Müteaddit 
doktorlar tarafından muayene 
edilerek hamile olduğum teş
his edilememiş ve ameliyat 
yapılması kararlaşbrılmıı oldu
ğu halde Aksarayda Sinekli 
bakkalda mektep sokağında 
Kabile Sabriye Hanımın haza
kat ve mabaretile ameliyata 
lüzum kalmadan vaz'ı hamle 
muvaffakiyet elvermiştir. Ken
disine alenen beyana teşekkür 
ederim. 

Cerrahpqada HOae.rfn Avni 
Ef-dl zevceal 

Melek 

Hüviyet Varakalan 
latanbul polis müdüriyetin

den: 
Ticaretane, otel, pansiyon 

ve sair bu gibi umumi mlleae
satta oturanlar ve çabpnlann 
1704 No. b kanun mucibince 

Salonlann 
Odalarının 

Mahsus 

LAMBALI 
Neşrettiği 

ziya munt
konfor 

raat kongresi kararlan üzerin- SA Tf E de 
de görüşülecektir. Oda b; -----

111ııııı 
ALKAZAR - BDtnn hayatı 
ALEMDAR - Yımc.ı lnıt 
A S R 1 - Şaa n teref yol.-1' 
ARTiSTiK - Buldok Drümoat 
ETUV AL - Kırallçenln eerd 
ELHAMRA - Define aruken •• 

serseri 
EKLER - Y.aaaa tiyatro 
FRANSIZ - Yunu ~eth 

cl Horlaor Ai• 
GLORYA - Glb:.elllk kırallçeti 
Hb.M. - (Beılkta,) Haca 
H A LE - {Oakld•) ç.re.tf 
KEllAL B. - Kumet 
M A J 1 K - Kaıılı Venedlk .,. 

reel Koben Keli., 
M E L E K - Kalbimin ... ı 
:.ılı.LET T. - Naşit B. 
MiLLi - ilan Melek 
O P E R A - 0ç Maıke 
S'OREYYA - (Kadık5y) .Afk Jaı-

Bugiin saat 18,30 d• 
FRANSIZ TIY A TROS 
Meşhur Macar Viy 

YASA PRİHOD,4 
VEDA KONSE 

Bu akşam saat 2 ı ,ao 
FRANSIZ TIYATROS 
YUNAN OPERETi tar 

IGLlKIA NAN 

1 • 1 - 931 gayesine kadat 
viyet varakalan vermeleri 
bwiyeti 15 - 2 - 931 
kadar tecil edilmİftir. 

azam~~ 

tabidir· 

sene halka zirai konferanalar Metro han, Tünel meydanı, Be.roğlu - Elelaik evi, 
verilmek için hazırlık yap- latanbul - Caferağa Munlddthane cadde.i. K.eclak6y • 
maktadır. Hayriye iskelesi No. 10 Olidldar. 



SON POSTA 

·---------------------------------1_._ ______ _._ 

a 
Hakkı Mahfuzdur 

Odalarının kapılarını kilit
. erek bir sandalyenin üzerine 
Yarı baygın bir halde yığıl
dıkları zaman, Hristofor bo
• k bir sesle haykırdı: 

- Kaybettik... Partiyi kay
bettik ... 

Hacı Nişan, insan sesine 
benzemiyen bir homurtu ile 
c vap verdi: 

- Hayır.. Hiçbir şey kay-
betmedik. Henüz işe yeni 
haşlıyoruz ... 

Ve Babik, buna ilave etti: 
- Son adamımız kalıncıya 

kadar ... .. 
Şehirde bu hadisat cereyan 

ederken Yıldızda da esrarengiz 
bir vak'a olmuştu. 

Sarayın, yüksek duvarlannın 
Çelik süngülerle çevrilmesine 
r.. en, o giln ( Hadikai hüma
Ytııı ) da devriye gezen silah
fUrlar, hawz başına yakın bir 
Yerde; bükülmüş, kıvnlmış bir 
kağıt bulmuşlar ve derhal hün
kara yollamışlardır. 

Bu kağıtta güç okunan bir 
Yazı ile şu abrlar yazılı idi: 

.. Hain ve zalim padişah!.. 
Seni unutmıyan ve affetmiyen 

bir Allah vardır. Ve bu Allah 
hlazlumlann intikamını senden 
alacaktır. Hayal. •. ,, 

Hünkar, bu kağdı okuduğu 
an çıldırıyordu. Hayal, öl

nıliştU. Bunda zerre kndar 
ftiphesi yoktu. Demek bu kağıt 
Hayal namına yazılmış ve ora
ya blmışb. Buna kim cesaret 
edebilirdi? Demek hayab, ta-
avvur edemiyeceği kadar bll

Yiik bir tehdit altında idi. 
Bu kağdın ihtiva ettiği 

manaya bakılırsa ne etrafım 
kuşatan çelik üngüler ve ne 
de her biri Znloğlu Rüsteme 
benziyen 0 sadık tüfekçiler, 
birer bostan korkuluğundan 
başka birşey değildi. ( Nefsi 
tnhane) sinin muhafazası iç.in 
bukadar itina gösterilen.. ve 
saray civarından kuş bile ge
tirilmiyen bir zamanda, böyle 
bir tehditnnme almak... Hün
kar, bunu bir tnrlü havsalası
na sığdıramıyordu. 

Zaman inceden inceye tah
kikat yapmıya ml\sait d.eğilcli. 

ihtilalin safahatına d ır ra
porlarla ( Bendeganı sadıka) 
tarafından takdim edilen Jur
n llnr, gittikçe k b ran bir 
Yığın teşkil ediyordu. 

Bir tanesi bile insanı ve
hiındcn çıldırtmıya k fi gelen 
bu jurnallnr karşısında, Sultan 
liarnit, dört elle ( babı tevek-

l\I ) e sarılmaktan başka çare 
l'Öremi yordu. Yalnız, zaptiy 
nazırım çağırttı. Sözlerini kim
ıeniıı ·1:temiyeceği kadar ya
tıın;ı yaklaştı : 

" - Size vaktile bir Erme
ni takip ettiriyordum ; bunu 
hatsrlarsınız değil mi 1 O adaMı 
l>ehcnıelıal bulduracaksınız. Ve 
•essiıce tevkif ederek ban 
)'o!lıyacaksınız .... , Sultan Hamit 
hu adamı ne yapacaktı. Onun-

anlaşncak mı idi ? 
Hünkar, o gece sabaha kn

lar yatmadı, uyumadı. lhtilili 
:lurdurmak ıçm sabahlara 

DALGASI 1111 
• 
ıne i ı: 

ı 

Kari Göz ile 
Gördüklerimiz 

Postadan Bir Sual 
Efendim; 
Ayancığa lstanbuldan alı 

günleri haftada bir vapur ge
lir. Vapurların bur:ıya vürudu, 
ise ekseriya 15,5 - l6 dır. Pos
ta 16,5 kadar behemehal vapur-

Yazan : Ziya Şaldr dan alınmış bulunur. 
Bura posta idaresi "Vakit 

hadar uğraştı. Her tarafa, maiyetine (yaver), (Babıaliyi geçtir, açılamaz!,, diye sabaha 

-53-

haber üstüne haber, emir üs- muhafaza zımnında asker gön- bırakır. Ben bunun usulsüz 
tüne emir yolladı. Gündüz, so- dermedigi için ( seraskeri zafer olduğuna kani olarak pcstnya 
pa darbeleri altında canlarını peyker ) Rıza Pş. ile yıldız- ait bütün kanunları kanştır
kurtarabilen asilerin bir kısmı daki ( Meclisi vükela ) da dım. Hiçbir kayde tesadüf ede-
evlerine kaçmış ve kapanmış, pençe pençeye geliyordu. medim. F arzedelim gclcı• 

'-il Salı gecesi, yatsı ezanlan b" k k ı bir kısmı da patrikane K
0 

ise- postada ır me tup var ~ dİ c-
okunurken melül mahzun ko- h h · k ı sine saklanmışb. Sabaha karşı nizin veya er angı ya ın anrut-
nag· ıaıa dönen ( sadrı sabık ) d b. · · h t J • d · d" bunlar da dagı· leh. Hiçbir man- an ınnm as a ıgma aır ır. 
Sait Paşa: S b ha k d k kit 

bg• a ı"stin· at etmı'yen bu ı;ıuursuz N l k d k a a a ar geçece va 
y - e ynpa ım; a er, ıs- lk" h ta h l 

ihtilalden, kilise avlusunda be ı 88 nan ayabna ma 0 -
r.ıet b·ıkadarmış... lacaktır. Şimdi soruyorum: 

yerlerde yatan kanlı ceset' er- Diye teselli bulmıya çalışır- 1 - Posta idaresinin sabaha 
den başka arlık hiçbir esc.r ken, Zaptiye nazın ·Nazım kadar tehire hakkı vnr mıdır? 
kalmamıştı. paşa da durup dinlenmeden 2 - Posta ne zaman açılır, 

Sultan Hamit, bütün hu "Babik Sinayan" ı arıyordu. ne zaman kapanır? 
hadisattan hasıl olan hidde- Bir zam nlar, izi kaybedilm~ 3 - Postanın sureti tcvz' 
tin acısını sadrazam Sait paşa- den sıkı sıkıya takip olunan Ba- nasildır? 
dan almıştı. bik, Hay lin vefatından sonra 4 - Postanede mekhıp ve 

aff · hünkarın emrile ihmal edilmişti. gazete almak memnu mudur 'ıl 
Devleti diyenin k eı umu- Bu işe memur olan taharıi Mutlaka dışar da müvezziden 

runu eline tevdi ettiği veziri- k · · B -ı d d l m'ı almak 11! .. ımdır? omısen, eyog un a o aşa- ..... 
azamı bu meselede dilhahı ili dk b k d Şu do .. rt sualı'me ve mfişkil-rak, arama ı yer ıra ma ı. 
dairesinde hizmet etmemişti. Fakat, "Babik" i bulamadı. lüme muhterem gazetenizde 
Hünkar, ihtilali Avrupaya karşı ihtilalcilerin arasına k nşmıştır açık olarak cev p vermeniıi 
ehemmiyetsiz göstermek iç.in de belki bir yerde dllşfip öl- ~rica ederim. 
işe askerin karışmasını hiç is- mUştür diye, şurada burada Ayancık Zlngal tlrkctlnde 

• b l karilerlnlz.den temiyordu. ölen ve Şehremaneti ara a a- M. Şerif 
Halbuki sadrazam, (makamı rile patrikane kilisesine nakle- SON p O S TA : Biz de bu 

sadareti uzma ) nın istilzam et- dilen cesetlere bakıldı. Babik, 
k k. ti tarak yoktu. Ortadan kaybolmncıtu. sualleri posta idnre ine havale tiği va ar ve se ıne unu _. 

can kaygusuna düşüyor ve --=-=--=="'..:::: ___ lAr_k_a .... ıı ... v .. arm:z:ıı] --=--ed-iy_o_ru"""z=-. o=---------
Resminizi Bize Gönderiniz, 
Sez a • 

ı 
• Okuyalı • 
ızı 

Rcaimden tabiatlnbl 6ğrcnmek iıteT• 
senit. bize bir Fotoğraf gönduinlz. 
Fal.at mtitehaıısıannız mUtalcaaındıı ha
taıa düşmemek için gönderilen resmin 
mümkün olduğu kadar tabii bir pozda 
çekilmiş olmasına itina ediniz. 

Realmlerlndcn fr\ıatlcrlnl 6ğrenmek 
utlyen aıatıdakl karllerimlz hakkında 
mlitehauısımn:ın m:taleaaııu yazıyoruz: 1 

Melımet Ragıp Bey: Ağ 
başlı ve düsün 
celidir. Hnvai-

yatla, menfeati
ni alakadar et
miyen şeylerle 
meşgul olmez. 
Prensip le ri ne 
sadıkbr ve bu 
uğurda müsa-
mahası bol de
ğildir. Kadın 
mesaııinde kıs
kanç ve mütea ::ııptır. Tenbel-
likten hoşlanmaz.. 

Nuri Bey: ~üteşebbis, cid-
.. ve azimkar-

ı...ır. Namus ' 
mesailinde has- 11 
sas ve kıskanç-
br. Sui mua

~ meleye derhal 
mukabele eder. 
4 ğbirar ve ke-

l. derlerini izhar 

vardır. Herkesle laubali olmaz. 
Sevdikleri hakkında samimi 
ve vefakardır. Bir parça da 
inatçıdır. A 

* Hikmet Beu: Fedrudir, sa-

l ·r. Başkalan 
avenet eder. 
Eeatlerini ih,.. 

4n~ ıı,.a.dc 

mimi ve uysal-
dır. Doğruluğa 

karşı milşkül
pesent değil
dir. işlerinde 
sürat vardır. 

Kendini idare 
eder, ezdirmez, 
müşkülat kar
şmında girgin 
e müteşebbis
f yilik ve mu
uerttir. Men-

etmez. 
'c 
Mehmet Melilı 

Bey: Vazife-
perver ve ağır 

başlıdır. Mes'u
liyetten çeki
nir, fen mua· 
meleye maruz 
k lınnmak için 
ı ıil ve hare

ketlerini tak
yit eder. Mü
cadeleli işlere eder. Dostlan 

# hakkında vefn-

klrdır. 
• f arayı.. ıtöbreti ve eğ-

lenceyi ae•er · .. 
giri~mek istemez. Herkese kar
tı muamdesi samimi ve nazi
kinedir. Havaiyatla ittiı 1 
etmez. İktısada riayet eder. 

Cttmal Bt'! 
.. 

Ciddi ve va- Hamza Bey: Ağır br~!ı. 
.. urdur. Hilanli ve azimkirdır. 
muamele ile İ.> i- Verdiği sazn 
liklere ve biz- if eder. Tut
mete evkedilir, tuğu işi ta
hakarcte der- kip eder, hile 
bal mukabele ve y landan 
eder, nsabileş·r. hoşlanmaz. Sö-
ve iğbiran de z.ilılü esirgemez., 
vamlı olur. Fi" hakir görülmi-

ve hareketi _ ' ye tah mmül 
' rinde istikliJ edemez. hzeti 

nefsini, şeref ve haysiyetini 
korur ve bu uğurda feragat
lrardır da. Kendisine mensup 
olanlan himaye eder. .. 

Ankarada Hüsran Bey 
Zeki ve ça

lışkandır. Hür
riyet ve istik
lalini ever, it
lerine müda
hale edilmesin-

den sinirlenir, 
hakarete karşı 
müsamahası yok· 
tur. Fikir ve 
kararlarınde fi 
il ve hareketlerinde llrat 
hazan acele vardır. Müşknlat 
karşısında aciz değildir. p -
rayı muktesidane sarfeder. 

* 2 R. Z. Be!i >iirilst, ciddi 
ve zimkürdır. 
Verdiği sözü 
ifa eder, tut
tuğu işi başa-
ır, ertliğe, 

fena muame
leye gelemez, 

kusurları görür 
ve tenkit eder, 

çabuk asabi
leşir, fakat kin ,-........_,,_...;._--A 

tutmaz. Mertlik ve kahraman· 
lıktan hoşlanır. izzeti nefsini 
şeref ve hay iyetioi her vakit 
göz önünde bulundurur. 

* Re ~ gönderen bnn lurllerlmlı, 
ınGtchaaa111mııun çcvabı a-edktlJI için 
11bıraıdanıyor ve mektup rllnilercrek 
Cotofrafilerinln aklbctlnl ~rcnmck la· 
tiyorlar. Bu fotojnfller hıtltar cdecak• 

tir. Bu huauata mtl•terih olmalarını rka 
ederiz. 

BIK.IYI 
Bu Sütunda Hergün 

aa ı 

Samiye nltı senedenberi ev
lidi, fakat bir türlli çocuğu 
olmuyordu. Kabahat kocasında 
mı, Jcendisinde mi ? Samiye 
bunu anlamak için doktora 
gitti, kendini muayene ettirdi 
ve mütehassıstnn şu cevabı 
aldı : 

- Knbahnt sizde değil. 
Tam anne olmak için yaratıl
mış mükemmel bir bünyeniz 
var. Hatta on sen sonra çok 
çocuklu ailelere mahsus ma

dalyayı almalc elibizdedir. Fa
kat zevciniz.de gayri kabili 
tedavi hir ar11.n varsa ... 

Doktor biraz düşünerelc ila
ve etti: 

- Zevcinizi de bir kere 
bana gönderiniz, bak lım . 

- Amnn, olmaz doktor. 
Çok ha s adamdır, akiın o)
o.ığunu anlarsa intihara kadar 
vanr. 

• Samiye anne olmak istedi-
ği kadar da namuslu bir ka
dındı. Kocasına ihanet edere! 
çocuk y pmak temiyordu. 

Havai bir arkadaşı, on; 
kimsenin farkında olamıyacağu ı 
temin etti, fakat Samiye bir 
türlü razı olmuyordu. 

Nihayet kandı. Bir eve git
tiJ er. Samiye rasgele bir er
kekle on dakika yalnız luıldı. 
Fakat hayabndn ilk ve son 
defa y pbğı bu günahın karan
lıkta olm m · temişti. Erke
ğin yüzünü görmiye tah mmü-

Afaharriri. S. B. -

Çocuğu 
lü yoktu. 

• Heyecanlı günlerden sonra, 
Samiye, bir gün, kocasına 
müjde verdi: 

- Baba olacaksın! dedi. 
Fahri B. şaşırdı ve sevin

medi. Çünkü bir ay kadal' ev• 
vcl o da kendini dok ora mu· 
ayene ettirmiş ve ebediyen 
çocuğu olamıyacagım anlamış

tı. Düşünmiye başladı. Nasıl 

olur? O doktor, Türkiyenin 
en mütehassıs doktoru; Sami• 

ye de, adeta, dünyanın en 
namuslu kadını. Acaba hangi
si yanıldı? 

Fahri Beyin, kansına itimada 
son derecede idi. Kendi ken-
dine doktorun yanıldığına 
hükmetti ve nihayet karısına 
gülümsedi: 

- Alil dedi. 

• Samiyenin doğuracağı gün, 
Fahri Bey, oda kapıswın önün
de oldukça telişla dolaşıyordu. 

Nihayet kapı açıldı ve F ah
ri Beye beyaz kundaklar için
de bir iman nalll%edi getirdiler 

Fahri Bey, çocuğunun ynzn
nü görmek iç.in kundağı açın
ca, hayretle geri çekildi: 

- Bu ne? 
Diye bağırdı. 

Çocuk bir zenci yavrusuydu . 
Samiyenin karanlıkta görme-

diği Aşıkı ve çocuğun hakiki 
babası meğer bir zenci imiş1 

Papaslara İsnat Edilen Günah 

K dın A mlerinde Ge
zen Papa !ar Yokmuş 

Ortada garip bir mesele var: Papaslar,f umumiyetle eğlence 
yerlerine gitmekten memnudurlar. Hele hafiflik yapılan yer
lerde görillmeleri, kendilerine göre büytık günahtır. Halbuki 
Fener bnşpapaslığına mensup bıw metropolitler, böyle bir 
yerde görülmüş v bir kadın lleminde zabıta memurlan 
tarafından görülilp haklannda zabıt tutulmUfbar. 

Ortaya çıkan rivayet ve mesele ifte budur. 
Ve yine bu mesel etrafında dev•an eden dedikodular, 

bu papaslann bur y muarızları tarafından iğfal edilerek ve 
bir çay ziyafeti verilmek vadile getirildiklerini kaydediyor. 

Garip ve misli ender görülen bu vak'a ile dün alikadar 
olduk. Bir mub nirimiz Fener başpapashtı nezdinde t•hkilr.t 
yapb. 

Başpapaa F otyos Ef ndi meşgul olduku için vekili Ma.
rodis Efendi tarafından kabul edilen mubanirimize bu ut 
demiştir ki: 

- Son zamand papaslar hakkında baaı Defl'İyat yapllmat"' 
hr. Mesela hariçte haça uy atmak lati1• papaeJana polilçe 
bu hareketlerinden menedildikleri dojrud•. 

Esasen bu, teferruata ait bir meHledir. Ayni ıamancl. 
bazı papasların hususi eğlence eYlerinde r&rGldllderide 
mevz.ubahis oldu. 

İstanbulda 18 metropolit Yardır. Bunlarclu bualan, Y .. 
tiyatro heyetinin eaki Yunan ediplerinden Sofoldi1e ait bir 
temsilinde bulunmuı olmelan muhtemeldir. Fakat rumt elblae
lerile böyle yerlere gilmit olmalan• akal bb.I ec1 .. u. 

Papa Eltim Efendi de diyor ki: 
"Ben ifittim, bByle bir vak'a olnaut- Fakat ukbyorlu. 't 

Büyük Ve İyi Meyva ISterseniz
0 

Ağaçlannızı böceklerin tahribatmdu kmtaruua. -

Kutusu 1 
Drogeri 

i9in kıı m vsiminde at•'1aruuza 
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SON PO TA 

GRİPE KARŞI ASPİRİN. BAYE 
Seyrisefain 

Şeker hastalanna ve diyabetik olanlara büyük müjde! 

Mer•e.z acentui: Galata köprü 
Bata 8. 2362 .Şube acent~i: Sir
keci Mübnrdar zade hanı l 2740 

Hasan Gluten Ekmekleri 
Trabzon ikinci 

postası 
( Reşitpaşa ) vapuru 29 

kbaousani perşembe ak
ıamı Galatadan lnebolu, Sam
~ Ünye, f atsa, Ordu, Gi
·reson, Trabzon, Rize, Hopaya 
kallmc"lk ve dönüşte Pazar 

Hergün taze olarak istilızar olunmaktadır. Beynelmilel ıon ebbba kongresinin şeker bas
talanna gıda olarak kabul eyl~diği esas ve formül üzere yapılmış olduğunu müsaddak 
meşhur kimyagerlerin raporunu havidir. Avrupanın terkibi meçhul Gluten mustahzarabna 
her cihetçe faik bir nefaset ve mükemmeliyettedir. Metahiri etıbba tarafından tavsiye 

edilmektedir. Hasan ecza deposu, 

Dr. A. KUTIEL 1 Çoktanberi sabırsızlıkla be~lenen aranan 

Rize, Of, -Snrmene, Trab
zon. Polathane Görele Gi
raon. Ordu, Fatsa, Ünye, 
Sam.an, Sinop, lnebolu, 
Zongulda~a uğnyacaktır. 

Adliye Vekaletinden: 
l.taabuldan: Adana, luair, 

Ala.tehir, Kula, Ankaradanı Kay
eeri, Konya, Konya Aksaray, 
ICayeeri fncesu, Tokat. Kuaman 
mHaldaıine aevkediJecek mefna• 
pba ambalaj yapılarak mahal• 
Jeriae kadar nakliye.i paurJakla 
ibaJ~ edilecektir. Talip olanların 
tenitl 6ğrenmek üzere lataabul
cla Adliyede AdJiye levaz.ım mü
aenisliğine müracaat ederek 
tekltf mcl:tuplarını 31 KAnunuu• 
.... 931 Cumartesi pnGne kadar 
•e.meleri Ubumu ilin olunur. - -----
CR. SEMiRAMiS EKREM H. 

~ocuk baırtalıklan mOtebauw 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal haataneai kulak, bofaz 

burun hastalıkları mütehaHıaa 

Beyoğlu Mektep aokak No. 1 
Telefon Beyoğlu 2496. 

DOKTOR 

Feyzi Ah,,,et 
Cilt, Saç ve zührev 

hastalıklar mütehassısı. 
Cumadan maada her gftn 

saat 1 O dan 6 ya kadar 
basta kabul edilir. 
dres Ankara caddesi No. 43 

Td~fon latanbut S899 

Cilt, F renıl, Belaelukluf'u Ye ademi 
lktld• __ ,...Ye elektrik teclafthaoe.ı. 
Karakay Bkekçl faruu aaruıanda Ne. 34 

Patolog, Bakteriyolas 

0r. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIYATI 

MUALLiMLERiNDEN 

Dahili. Ye intani hutalar 
Patolojik Ye Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. · 

Adres : Babıali ca~de.i 
Yillyet brfıaı IS No. 
Mua,..ekeMı Te&eha ı.t..w 2S21 
lluımetrlha ı ,, ,, 223' 

Dr. Horhoruni 
C 1 L T • Zührevi •e Bevliye 
Tedavihaneai: Beyotlu Tokathyan 
yanında Mektep aokak No. 35 
muayene her giln akşama kadar. 

Tel. B. O. 3152 

DOKTOR 

Ömer 
Abdurahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad 
desi hükümet konağı civa
nnda eski İkdam Yurdu kar
şısmda 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

Kadıköy iskele 
ÜZERiNDEKi DANS SALONU 

TGrkiye ve Avrupada nrmiş olduğu büyük konaerJerle umu
mun takdirini kazanmıt olan Macar Madam Şipleain riyaaeti al
bnda beş kişilik bir ca:a takımile berpn aaat 18 den bire, 
•e cuma fÜnleri de 14 ten bire kadar kışlak propamlanna devam 

etmekte oldutunu muhterem mütterilerlmize arz ve 
te riflerial temenni eylerim efendim. 

Mtidllr •• milstecir: Hilseyin Cabit 

Is tan bul Gümrükleri 
muhafaza müdürlü
ğünden: 

1 - icap eden kumq idareden ftrilmek ve diğer lhime 
Ye ltçiliii mllteabbide ait olaraktan muhafaza merakibi tayı• 
fa ve aandalcılanna 17! kişlık ceket diktirilecektir. 

2 - işçilik ve lhime ve dikilmif mahfuz mühürln nllmg. 
nelİIÜD ayni olacakbr. 

J - isteklilerin dikilmİf nümunesini tetkik ve ıeraitini 
öğrenip muvakkat ıüvemne teminatlan ile birlikte 29-1-931 

perpmbe glinil saat 11 de müdüriyette bulunmaları. 

1 

Etibba Muhadenet ve 
., . . Teavün cemiyetirıden: 

Diş Tabıbı Mutah- ~ .. ümüz-

h M dekı cuma ar uammer günü aylık 

Sirkeci şimendifer istasyonu 
karşısında Nemli zade han 
birinci katına nakletmiştir. 

içtima vnr• 
dır. 

Az >'ı ki
ramın Türk 

ocagına el
me!eri. 

Nizamettin Nazif Beyin 

ü::c~~e KAR AD AVUT çıktı 
Fiab: Ciltsiz UiO, ciltlisi 200 kunqtur. 

ı!:ı!:da Oç KOÇUK TAYYARECİ 
Bu çok cazip çocuk hikiyeıi nevedilmiştir. 

fiatı : S>, ciltlisi 7 5 ku11Jftur. 
Naşiri : Kanaat kütüpanesi 

Bü tayyare 
piyan.kosu 

Yeni 
Tertip 

Başlıyor 
(1) İNCİ KEŞİDE 

11 ŞUBAT 1931 
Yeni planda 3 ve 6 ıncı keşide1erde büyük ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti vardır. 
3 ONCO KEŞIDEDE 100,000 LiRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETİLE TERTiP ÜÇER KEŞIDELIK IKf 

KISMA AYRILMIŞ Gif BiR ŞEKiL ALMIŞTIR 
Mükafatlar keşide saraailc: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 ve 

100,000 Liradır 
ÇOK ZENGiN OLAN YENİ PLANI TALEP EDİNiz. 

Biletlerin sablmaaına başlanmııbr. 

r Küçük İMLA lôgati 
Kabul edilen imllya muvafık yazı yazmak herkea için 

zaruridir. imli hatası arhk mazur görülmiyecek bir kusurdur. 
İşte lisan hatasına diifmemek için ( Küçük İmli Lügati ) 

memur, asker, 'talebe, herkes için en muvafık bir rehberdir. 
Cepte taşınabilen bu küçük esere her zaman müracaat 
olunabilir ve imlisında tereddüt ettiğiniz bir kelimeyi kolay
lıkla ve derhal bu minimini eserde bUlabilirsiniz. 

Nefis bir ıurette ciltli olduğu halde fiatı her yer için (50) ku~ştur. 
Naşiri : KANAAT KÜTOP ANESI 

Emvali Metruke Müdürlüğünden: 

Sablık Hane 
imrahor İlyasbey mahallesin~ ~uyulubakkal sokağında 

eski 41 yeni 45 numarala hane, bedeli dört taksitte ödonmek 
üzere 1635 lira bedeli muhammen ve 2010 Jira mefsuh bedeli 
ihale ile 1-2-931 tarihine müsadif pazar günü saat 14 le pa
z.ar!ık ıuretile bi!müzayede satılılcakbr. Taliplerin ~o 7 ,50 
teminat makbuzlarile lstanbul emvali metruke satıf koınisyo
nuna müracaat eylemeleri. 

TÜRKLER IÇtN 
Kolaylıkla 

ALMANCA öGRENME USULÜ 
Müellifleri: 

HER M AN N SAN O ER TA H S 1 N A B D i 
Almaıı llaanı mütehassıs ve h.mlr erkek liıesi Almanca 

muallimi nauallimi 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kısım Fiah 250 Kr. 
bulda Hü 1 labıat matbaasından ru nvın 7. 

İstanbul Tramvay 

Evkat Tarifesi 
1931 senesi kanunusaninin 20 inci 

itibaren Ramazan • • 
servısı 

No. Hutut Hareket 

10 Şifli-Tilnel J Şişliden -Tn~e~ 
-1 T6nelden • Şış1ıye 

11 Kurtulut ı Kurtuluştan - Tilnele 30 
Tünel Tünelden - K~rtuluşa ,. 21, 

12 Harbiye ı Harbiyeden - Fatihe 5 e,fl 
Fatih Fatihten· Harbiyeye 12 8,21 

15 TakSim ı Taksimden-Sirkeciye 4,5 1,18 
Sirkeci airkeciden-T aksime 7 7 )1 

16 Maç k •· ı Maçkadan-Beyazıta 6,14 8,'8 
Beyazıt Beyazıttan-Maçkaya 24 6,31 

18 Taksi aıe I Takaimtlea-Fatihe 15 7,1' 
Fatih Fatihten-Taksime 30 8, ti 

19 Kurtu luş-1 Kurtuluttan - Beyazıta 5, 10 6,'8 
Beyazıt Beyazıttan·KurtulUf& 18 7,-

Beşiktaştan •Bebeğe 6,0I 
Beıiktqtan - Emin6nline 6,2' 
Bebekten - Eminönftne 8 6,30 

22 Bebek - &alala& Eminönünden • Bebeğe 16 6,d 
Bebekten - Karaköye 45 22,25 
Karaköyden-·Bebeğe ,. 23, ıO 
Bebekten - Beşiktaşa -

" 0 ı Ortaköyden • Aksaraya 
2S rtakl1·AkNraJ 

Aksaraydan • Ortaköye 

10,16 6,o& 
19 6,d 

24 Ortaköy ı Ortaköy den - F atibe 
Fatih Fatihten - Ortaköye 

50 21,ol 
" 21,53 

34 Betlktq - Fatih 

32 Topkapı • 
Sirkeci 

33 Yedikule 
Sirkeci 

37 Edimekapı 

1 
Beşiktaştan - Fatihe 
Fatihten - Beşiktaşa 

7,11 7,~ 
15,30 7,46 

Aksaraydan - Topkapıya 
T opkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden 1 Topkapıya 
Topkapıdan - Aksaraya 

6,12 
6,10 6,33 

17,24 7,o9 

Aksaraydan· Y edikuleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 6, 1 1 
Sirkeciden-Y edikuleye 14,27 
Yedikuleden-Aksaraya 

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

-
6,~ 
6,3.1 
7,13 

-
6(),4 
6,30 
7,03 -

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 

AL~i~Ef VK~B~E 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyilk bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memDun kalacaksıııız 
Protestolar misli ~örülmr-mis bir ıüratle der .. 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
T e m iz 1 oka n tadır. 
Aynca 1 liraya 3 ye-
mek 1 tallı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

~ 

TABLDOT 

Doium ve kadın 
miltehassısa 

DOKTO 
Hüseyin N 

Türbe, eski HiliJiahın.ı 
No. 1 O Telefon lat. 

-~ ı labıabıal, Nuru .. 
Şeni llOlcıatı 35 • JI -Teı.r·.,,.: lataabıal - 231 d 

P0& l ~ kutusıa: bbab al • 1 
Telr-af: lwt.abıal so:-1 

ABONE F1A11 
TORKiı'E -

1400 kr. 1 Seae 
750 • 'A.1 
400 • s .. 
150 • l " 


