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SON POSTA tiallon rözildür: Halk bununla ıöriir· 
SON POSTA Hallan kulatJdır: Halk bununla ı,itir. 
S ON P O S TA Halkın d l l l din H•lk bununla .a ler • 

ON POST 
NlN 

KUPONU 
No.: 30 

Bu Kuponu Kesip 
Saklayınız. 

• 
----SUI KAST OLMADI MI? 

Foça Kaymakamının, Jandarma ,' Ku andanl ile 
• ~ o\.. • 

Birlikte Maznunlara işkence Yaptıkları· Anlaşıld~· 
Yeni Hadise 

~tin tak Hikimi Foça 
aymakamının Ve Jan

darma Kumandanının 
l evkifleri İçin Bir 

MÜzekkere Kesti 

h lznıir, 10 (H.M.) - Örfi 
d~tp divanınııı istintak hakimi 
~n, Foça hadisesi ile meşgul 

0 du. Bu meselenin esası 
fUdur: 
k Bir müddet evel F oea kayma
aına Lütfü Bey bir gece gazi

:oya çıkmış, jandarma kuman
aru ile buluşmuş ve biraı 

~urduktan aonra evine gitmek 
ere sokağa çıkmıştı. 
Bu sırada da silah ıesleri 

ltitilmişti. Gürültüyil işiten 
tabıta memurlan koştular, 
kaymakam Beye hadisenin 
~ahiyeti ne olduğunu sol"" 
"ular. Kaymakam Bey: 

- Üzerime meçhul ıabıslar 
~afıodan ateş edildi. Muka
uelede bulundum, cevabını 
•erdi. 

Derhal tahkikata batlandı 
•e kaymakam B~ye ıuikast 
rapmak üzere maznun olarak 
Lirçok kişiler tevkif edildi ve 
bıeselenin siyasi olduğu, kay
•akama kin bes~iyen sabık 
Serbes fırka taraftarlan tara· 
Lodan yapıldıiı söylendi. 

İntihar Artık Bir Hastalık Oldu 

Gölgesi ne Kızanlar 
Tentürdiyot Şişesin · 
Başlarına Dikiyorlar. 
Gençler arasında intihar t f!ll"J;I!"-..:""~~ 

vak'alan aldı, yürildü, dersek 
mübalağa yapmış addolunma
malıyız. Çünkü buna benzer 
daima her gü~ yeni bir vak'aya 
tesadüf ediyoruz. Bugün de 
bunlardan bir tanesini tekrar 
mevzubahis etmiye mecbur 

oluyoruz. 
Mehmet Ekrem Ef. Kadir

gada oturur. Belediye memuru 
Hasan Ef. nin oğludur. 16 ya
şındadır. Annesi, birkaç sene 
evvel Hasan Ef. den ayrılmıştır. 
Ekrem Ef. de annesini tercih 
etmiş, babasından ayrılmıştır. 

Bu genç Maltepe lisesinde 
bir müddet okumuş, sonra 
Kuleliye nakletmiş. Bir ara, 
Belma i'imJi bir hanım kızla 
tanışmı,, iki gençte, müteka
bil alika uyanmış, fakat bu 
alaka ile beraber Ekrem Ef.de 
de haylizlak başlamış. 

Haftalarca mektebe uğra
maz olmuş. Bu zamanı da ıu
rada, burada genç kızla gez-

Belma Hanım 

mekle geçirmiş. Mektebi h:ıf· 
taJarca . unutan. . bu gencin 
kaydı nıhayct sılmmiş. 

1 Dr-vamı 3 ünC"Ü aayfada J 
Hadise İzmir mahkemesinde 

tetkik edilecekti, fakat örfi 
idarenin teesaüs ettiii bir sıraya 
tesadüf ettiği için harp diva
lllna verildi. 

istintak hakimi geçen hafta 
lllaıounlan isticvap etti. Bir
bÇ! müstesna olarak hemen 
lıeraini de aerbes bırakh. Bu 
llı'ada mühim bir rivayet de
teran etti. 

Heyecanlı Hastalık Vak' aları 

Mazhar Osman Bey 
Nadir Görülen Bir 
Vak'ayı Anlatıyor ... 

Suikast hadisesi hayalidir, 
~Ynıakam B. bir dalgınlık 
-.Uaaında havaya siIAh sıkmış, 
ltofUp gelenlere, şaşırarak, ta
lrruza uğradığını söylemiş, 
bundan sonra da hadisenin 
~Yast bir taamu gibi görünme· 
linc mani olamamışbr, denildi. 

Bu iddia c:Joğru mudur, harp 
~~V•nı tebligatta bulunmadığı 
çın müsbet veya menfi bir 
~v P verilemez. 

~ Devamı 3 üncO sayfada ] 

Doktorlarımızın tesadüf et- ı 
tikleri heyecanlı vak'alar 1eri-

sini tesbite devam ederek 
Mazhar Osman Beyle goruş· 

tük. Kendisinden, hayatında 
en şayanı dikkat gördüğü 
vak'alardan birinl bize anlat· 
maıım rica ettik. 

Maıhar Osman Bey bize 

dedi ki: 
"- Doktorlar esasen daima 

beyecanh yak'alar karşısında-
dırlar. Ne var ki biz bu heye-E k •• anlara ahşmışız ve bu vak'ala· - r en oy--, c artık bizce bir fevkalade 

L d 
rın v 

İSeSİD e ciheti olamaz. Size, yapbgım 
tedavilerden heyecanla ~·~~ak 

Bir leyli talebenin ban b:rçok oıisal zikredebılırı°?. 
gecelerini dışarda geçirdiği Maamafib ilk aklıma ge1en hır 
~~selesi yeni bir safhaya \'ak'a bundan on yedi sene 

i•rmiştir . Tahkikatımızı ı evvele aittir. 
'1 ı.ci sayfamızda okuyunuz. Hastaneye, Beyoğlunun ıen-
·-=--._ ________ J...1 pı bir Rum ailesine me~up 

Mazlıar Osman Beg 
(30) yaşlarınd.ı bir genç getir
mişlerdi. 

f Devamı 4 Gncü sayfamızda] 

Kuponlarınızı 
Lutf en Tebdil Ediniz 
Kur'amız Şubatın (16) ıncı 
Pazartesi Günü Çekilecek 

(SON POSTA) nın r:ımazan 
münaııebetile kari'.eri ara1ında 
açtığı kur'a otuzuncu kuponu· 
muzun neşri ile bugi:n bitti. 
Binaena1eyh karilerimiı.den 
matbaamıza müracaat ederek 
ellerinde bulunan kuponları 
numarala bi'etlerle değiştirme
lerini rica ederiz. 

Kuponların tebdiline yarın 

ıabahtan itibaren başlanacak, 
şubatın (15) inci pazar günü 

. nihayet verilecek, kur'amız da 
pazartesi günü öğleden sora 
matbaamızda Noter tarafın· 
dan, arzu eden· karilerimazin 
huzurunda çekilecektir. 

Evvelce de ilin ~ttitimiz 
vaçhile taşra karimizderı, kur'
aya yetişebilmeleri için yalnız 

(25) kupon istenilmiştir. Bu 
kuponlan tönderen karileri· 
ınh:in numaralı bi etleri poata 
ile kendilerine gönderilmekte· 

dir, dip koçanlan da Noter tara-
fı~dan kur'a kutusuna ahlaçaktır. 

. Hediyelerimiz 
Birincig11 

/kincige 

Üçüncüye 

250 
100 

50 
Dördl:ncüden itibaren on 

üçüncüye kadar onar, yüz ka
rie de beşer l.radır. 

KUPON KUR'AMIZ 
Kupon ku . '.ı .ıııza iştirak 

etmek için bunları kesip l!Üll· 

deren karileriıniz cbt·rıya 
ehik adres ~öııdı·rmckıedırlı•t. 
Bu ndrı•::.lerin ımrih ve oku
ııakh olması, hilhassa ~f'nc 
kendi ınenft•utlt·ri icalııılır. 
Kuponlarla beraber adrn~lcri· 
ni üzerlcrine yaıdıkları teıııiz. 
ve pullu bir zari la ~öndnir· 

lı::rse kcndileruıt! ıııuh·~ckk ır 
nklınz. 

Maarif Ve Talebe 
Aileleri 

. ~ enişehir, (J:lususi) - Ma
arıfm talebe aıleleri.e mektep 
idarelerinin sıkı bir temas yap· 
malari hakkındaki tavsiyesi 
çok yerinde oldu. Bu cümle
den olararak burada, Hacı 
Taliir mektebinde bir müsa· 
mere verildi. Müsamere salonu 
talebe velilerile dolu idi. Ta· 
lcbenin temsilleri, okudukları 
parça:ar çok iyi tesir bıraktı. 

Bu temaslar, i'.erde tesisi 
diişünülen himaye cemiyetleri 
teşkiline bir zemin ve esas ha
zırlıyacaktır. 

DIK~T l 
M. GAZI GiŞESiNiN 

fedaklrlığını •on .. )'fada 
oku7uaua. 

Gazetemizin Mühim Bir Anketi 
• 

Darülfünun lnkılip Va-
zifesini Yapmış Mıdır? 

1 
~ 

Tevfik Salim Paşa Ve Müderris 
Şeri~ Beyin Mütalealan 4 

---
Menemen hadis::osi üıerine ir

ticam mes·uJJerini arayanlar, baş• 
ta münevverleri ve Darülfünunu 
vazifHini yapmamakla itham 

etti er. 

İnluliibı gen -r lere an1atacak 
olan müeueae D.ırüifünundur. 

Münevverler vazifeler:ni yap
mamışlarsa fikir hayatının mer
if eıi n i trşkil eden Darülfünun da 
bu me5'uliyetten hiuedar olmak 
lazımdır. inkılap karşıarnda mü• 
nevverler ve Darülfünun, kendile
rine dü~eo vazifeyi yapmıtlar 
mldlr? 

Bu •ual ve bu ağ1r itham 
karşısında Darülfünunun vaziye
tini te~bit etn.\!k ve Darülfünun 
hocalarının bu itt hama karşı ne 
•Öyliyeceklerini ögu:nmek i•te
dik, şümullü bir anket yapbk. 

1 

Tevfik Salim Paşa 
vermek güçtür, münevverlerin 

Hirçok Darülfünun hocalarına 

müracaat ettik. B irkaç ründen
beri neşrettiğimiz bu mütalea
lardan buıün de Tevfik Salim 
Paşa ile müderris Şerif beyin 
mütalealaranı neşrediyoruz: 

Tevfik Salim Paşa 
" Sual pek umumi bir ma

hiyettedir ve tam bir cevap 

ekseriyetinin şimdiye kadar Türk 
inkılabına karşı sakin ve mu· 
tavazı bir tarzda vazifelerini 
yapmakta olduklarına kaniim. 

(Devamı 4 üncü .sayfamızda) 

Çok Çocuklu Ailelere Madalya 

.... 

Aile reisi - Bu uıaoalyayı bize veı diniz ama nasıl yene
ceğfo.i söylemediniz: Suda mı haşl&yahm? Lapa mı yapalım? 
Yoksa hap &ibi yutalım mı? 

1 



Halkın Sesi _.,.. _______________ , ....... _ 
Çok Çocuklular 

Ve Halk 
Alb n daha ziyade ~nldu 
ailelere madalya .erilecetf 
haberi üzerine, karilermi:ı
d en baularına fikirleri:d 
sorduk. hemen hepsi ma· 
dalyanın karın doyurmıya
c:ağını Ye para Yerilme•İ 
lizım l'elditinl söylediler. 
Bu mGtalealan dercediyo
ruz: 

Ali Haydar 8. (Ormancılar 
cemiyeti kitibi) 

- Madalyayı ne yapacak 
onlar; para verllirse çoluk ve 
çoçuklarıru beslerler. 

"'" Yusuf Ziya Bey (Çemberlitaı 
ka11ısında 17 ) 

- Madalya yerine para 
Terilmelldir. 

"'" Muataf a Hulfısi Bey ( Çem-
berlitaş 19) 

-Çok çocuklu ailelere mad
di yardım daha muvafık olur 
fikrindeyim. 

lf. 
Hamdi Bey ( Galata, Çitari 

lauı 3 linc6 kat) 
- Para •erilmesini tercih 

ederim. Fakir ailelere para, 
bal ve nkb yerinde olanlara
da madalya verilmelidir. • Dawt B. (Aksaray• So-
-..ı.r 86) 

- Para versinler, daha iyi. 

* Oaman B. (Saraçhanebqın-
da Haydarbane mabılleai Çe
lebi aokak 3 ) 

- Para versinler, para; ço
cuk madalya yemez. 

iC 
Mehmet B. (Atik Alipap 

camü karpamda 33) 
- Ben karışmam, beu.im 

aldım ermez. 

* Celil B. ( DiTanyolu, Foto 
CeW aahibi) 

- Para veriJme.i daha mn-
auiptir. Hiç olmazsa bir bun 
lbtiyaçlarmı tatmin ederler. 

~ 
Bebzat Kizım B. ( Veme-

eiler, Moda fotoğrafhaneai ) 
- Bendeniz de para veril

mesini tercih ediyorum. Para 
daha zevklidir. 

* Nahit 8. ( icra dairesi mu-
lauebe memurlarından ) 

- Fakirlerine para, zengin
lerine madalya veri!melidir. 

* Hftıeyin 8. ( Çembertitaf, 
T qdirek 80kak 5 ) 

- Madalyayı ne ypaacaklar? 
Alb çocuğu olanlara para •e
riline çocuklarından birinin 
tbtii.Dll başını yapar. Zengin· 
lere İM madalya verilmelidir. .. 

H&seyin 8. ( Şehremininde 

" DABILI Günün Tar 

----------------------------------------------~ Esnaf Cemiyetld. Mekteplerde 
Spor 
Teşkilatı 

iki Senede Bir Umumi 
Türkiye Şampiyanası 

Yapılacak 

Mekteplerde spor teşkilib 
yapılması hakkında verilen 
karar üzerine 17 yaşım bitir
miı ve 20 den fazla talebesi 
olan mektepler birer talebe 
yurdu teşkil etmiye başlamış
lardır. Tamim birden ziyade ; 
mektebi olan yerlerde .. ıpor 
kümeleri., teşkil~i\! lüzum gös
teriyor. Gümeler .. Spor yur
du" teşkil etmiş olan mektep
ler arasında müsabakalar ter
tip edecektir. Müsabakalarda 
en fazla puvan alan mıntaka 
birincisi ilin edilecektir. iki 
senede bir Türkiye mıntaka 
biricileri aruında Ankarada 
Türkiye mektepler birinciliği 
müsabakalan yapılacaktır. 

Spor kümeleri henüz birçok 
YilAyetlerde teşekkül etmemiş
tir. Mekteplerimizde en ziyade 
vuleybol, basketbol Ye futbol 
teammüm etmiştir. 

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

.. SON POSTA" te
lefon makinesi olan ka· 
rileri arasında eğlenceli 
bir kur'a tertip etmiş
tir. Kur'aya iştirak tek
li fUdur: Kur'a devam 
edinciye kadar bu ın
tunda bir veya birkaç 
numara göreceksiniz. 
Bunlar telefon numara
landır. Eğer sizin numa
ranız gazetemizde çıkan 
numaraya tevafuk eder
se matbaamıza mllraca
at ederek hediyenfai 
alacaksınız. Basit, karlı 
ve eğlenceli bir kur'a. 
Bugünkü numaralar ıun
lardır: 

Ercnköy: 149 
Beyoğlu: 3851 
lstanbul: 2531 ' 

Kilçük hamamda Seyit Ömer 
mahallesinde Yeni sokakta 54) 

- Zenginlere madalya, fa
kirlere para verilmelidir. 

Kanalizasyon İşlemeden Mi Deluyor1
1 Dünkü 

D•• d•• .. V k f H Zabıta or uncu a ı anın Vak'a/arı 
Bunların Resmi TJI. 

latla MünasebetltJI 
T esbit Ediliyor,. 

Önündeki . Manzara 

Dördinei Vakıf /ıonının önündeki manztıN 
Dün Dördllncll Vakıf hanın 6nllnden geçenler, etrafa 

yayılan boğucu ve fena bir kokunun tesirile bunmlannı 
bkamadan geçemiyorlardı. Buraya, ıekiz on dekovil arabPu 
sıralanmış, iki de çöp arabaıı kanalizasyon çukurundan müte
madi surette çamur çıkanp taşıyorlardı. Burası, henüz umumi 
istifadeye anedilmiycn bir çukurdu. Ôj'leye kadar (20) araba 

çamur çıkanlmıtb. Daha işlemeden bu derece kt\lfet •e 
mane•i ızbrap veren kanalizasyon ifi, işlemiye bqlamadan 
eni b6yle oluna, işledikten ıonra 'tay halimize 1 

Simit Nar hı 

Dün Birçok Sabcılar 
Cezalandınldılar 

Belediye simit için 60 para 

narh koymuştur. Bu ıimitlerio 

(22) si bir kilo gelmek prttır. 
Narhtan fazla .. tanlardan 

6çer lira belediye cezua .ı.. 

oacakbr. Dtin zabıtai belediye 

mcmurlan birçok sabcılan bu 

ıuretle cezalandırmlŞlardar. 

ÇilnkO, narhtan fazla .. taf 
yapıyorlar. 

Yüksek Beden Terbiyesi 
Ankara, 10 ( H.M ) - An· 

kara da bir 64 Beden terbiyesi 

yüksek mektebi ,. açılmuına 

karar 'lerilmiftir. Mektebin 
musiki muallim mektebinin 

yanındamı, yoksa orta muallim 

mektebi11in yamndamı yapd

muı tetkik edilmektedir. 

Karışık Gazlar 

Karan Dinlemeyen~erin 
Cezası Ne Olacak ? 

Neft 'le neftten çıkan par
layıcı maddeler için belediye 

t~~~tnamesine bir ma~de
ilive edilmiftir. Ba maddeye 

gar. bundan IODI'& ru
deD bqka lstanbula ithal edilen 

her çefit parlıyan maddelerin 

bir formOIO belediye Sıhhiye 
mildürlüğüne verilecektir. Gaz 

teneke ve bidonlan üzerine evsafı 

yazılacakbr. Y uımyanlardan 
enell 20, ikinci defa 40 lira 
alınacak, tckcrrilr edene aa-

bcı on be, gün müddetle 
.an' attan menedilecektir. 

llekteplerin Bayram Tatili 
Bayram mllnuebetile teh· 

rimizdeki mektepler 6n6mGz
deki cumartesinden itibaren 
bir hafta mllddetl• tatil edi
lecektir. 

Yirmi Drt satte Olup 
Bitenler Nelerdir? 

Halk fırkumca ~ 
teşkillta memur heyet .• ~ 
cemiyetlerinin vaziyetlerid 'f 

Bebekte, lsmail Efendinin kik etmekt devam ediyor• ~ 
balıkhanesinde taife Nuri bir maksatla teşkil edilen kOll"',: 
alacak meselesinden kavka yon bugUn Hukuk f 
ettiği Hacı Arifi evvelki gün reisi Tahir, Ticaret od .. 
büyük bir bıçakla wrup öldür- mi katibi Vehpi, Ticaret 
dil. Nuri adliyeye verilmİftir. dürü Muhsin Beylerin iş' 

.. bir toplanb yapacaktır. "':"~ 
Beyo;lunda, Muttafa Fahri yetlcr, amele, küçnk ve b"j 

Beyin mağazasını soyan hır- tacir tqckkülleri olarak t1" 
sızlar bulunamamışbr. O gece, ve bunlann ticaret o~ 
bırsızlann bindiği numarasız lktasat vekiletile ve d~ 
otomabiU gören ve heme- ~ daireleriJe olan mnnasebP' 
dense durdurmayan bir polis tayin Ye teıbit edilecektit• 
memuru ile mağazanın her iki 
cıvannda nöbet tutan diier 
iki memur hakkmda tahkikat 
yapılmaktadır. 

* Parmakkapıda, Ferit B. a-
partmanında oturan Madam 
Krotova ismindeki kadımn 
500 lirası dolabından qınl
ınlf br. Bu para dokuz yüz lira 
imiş, 400 lirası bıralolmıı, 
parayı çalan henliz bulunma
mışbr. 

* Fatihte Demirci çarağı Ah
met Tavuk puan kanalizasyon 
çukuru:ıa dllfuaGf, a;ır ıuret
te başından yaralanmıştır. 
Ahmedin vaziyeti tehlikelidir. 

Muallimler Birli
ğinde Teşekkül 
İstanbul Mualli:nler birliiin

de .. merkez tubeai " diye bir 
şube teıkil edilmiıtir. Bu fU
beye Sadrettin Celil, K6prtıll 
ude Fuat, müdenü Şek ip, 
Şerif, Hamit, Hamit Sadi, 
Senet Ae Hıfzurrabman Rqit 
Beyler Ye diğer bazı azalar 
i.ntihap edilmişlerdir. 

Şube muhtelif menular 
nzeriode ilmi münakqalar 
yapmaktadır. Bu tubenin ile
ride .. muallim odalan " tqki
libnı doturacaj'ı söylenmek
tedir. 

lhrarat Nizamnamesi 
Şurayı deTlet r/ mayıı J3:J5 

tarihli ihracat DİzamDamaiai 
feshetmiştir. 

Ticaret Odasmda 
latanbul Ticaret ye 51 

oduı kongretinin üçlln_~ uJ 
sesi dün toplandı. 8~ 
nin talıail, mlizayede, 
kısımlarında ıalahat; b 
lara kredi, ucuz tuz, koo 
teşkili talepten kabul 
Mevcut fabrikalardan 
mektepleri gibi iatif ade 
meaine ve odada bir -;.IM 
tedria koımiyonu tefP"' 
karar Yerildi. 

Adil Beyin Teftişleri 
Maliye veldleti heyeti ~ 

tişiye reisi Adil Bey ._"' 
defterdarlığı ve tnttın ~ 
idarelİni gezmittir. Adil J 
boraanm muamelelerinide 
tif etmektedir. Bu tef# 
murakabe heyetinin mu~ 
lcrile borsa mecliainin ~ 
azalı faaaliyetleri Uz~ 
durmaktadır. 

Yeni Posta Memura 
Alınmayacak -~ 

Posta " telgraf mnd~ 
umum.iyesi 1931 ıcnesi ~ 
yetine kadar inhilal ed-~ 
memuriyetlere yeni ·~~ 
tayin edilmemesini fUDll"" 
bildirmJftİr. 

Agaçlar Eyi Budanmıy~ 
Belediye ıokaklardaki ~ 

lan budatmaktadır. F~ 
budama işini bu itlerle ~ 
olmamıı ellere barakbjl ,,,, 
ağaçlann kuru1DU1DdaD ~ 
kulmaktacLr. Bu husul~ .,j 
man bqmlldllrlüjibıe fiPr 
edilmiftir. ~ 

:;:...-

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Çengiler 

1 : Huan 8. - Oh... Naile, Penbe. •• 
KıYll', tek.erim, lum 1 Haydi bir çıftetelli 
daha L l 

2: Hasan B. - Dayanamıyacağım, Ben de -1- J: Ha .... Beyfa kanıı-Bu •• reulet, t•m•aa boyla herin 1 4 ı Huu 8eJla kana - --;... uten f~ 
oynıyaca;ım : • Baygımm ben, baygımm ben, Haaan B. - KarıcıtJm, çiftetelli mGaabalu... olduktan •onra, ahlaklar •onlda. ffepitlİ1 ..:,/ 
çiftetelliye J ,. Y&DllııGl'um ... Son Posta ,, Dam.ıu 1 ıüı;.ürse aopw müaab•kHma pu mialab ~ 



~" Hergün ... 
Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme
miştir. 

İntihar Arbk Bir 
Hastalık Oldu 
( Baş tarafı 1 inci sayfada J 
Kaydı silinince de askerlik 

hizmeti gelip çatmış. Bu sırada 
Ekrem Efendiyi ortadan kay
bolmuş görüyoruz. 

Bu hadiseye tekaddiim eden 
Vak'a şudur: Sevgilisini koluna 
ta~ genç, annesinin Piyer 
lcti caddesindeki evine geli· 
Yor ve şu ültimatomu vermiş: 

- Biz aevitiyoruz, evlene
teğizJ 

Bacak kadar ve beş para 
"-ıa.ncı olmıyan bir cocuğun 
eyJenmesini aklı kabul etmiyen 
lnnesi itiraz etmiş. 

Fakat derhal (BeJma) hamın 
•tılnıış: 

- A hanım teyze, varsın d'ker olsun. Ben hizmetçiliğe 
e razıyım. 

Fakat kadını kandırama· 
lb!tlar. Sabahleyin Ekrem Efen
di ile sevgilisi çıkıp gidi
\'orlar. 

Gene birkaç gün kaybolu
Ye>thr. Son defa evvelki gün 
t\'İne gelen delikanlı doğru 
odasına çıkıyor ve bir şişe 
tentürdiyodu başına dikiyor. 

~ 
dik f?e~ikanlmın annesinin de

len tunlardır : 
"- Bu kadın oğlumu mah-

~~ Nerede oturduğunu ve 
"llllll nesi olduğunu bilmiyo
ru11a. Bir de geldi, oğlumla 
•vlenıniye talip çıkb. ,, 

* Delikanlı Cerrahpqa ha.s-
laneaindedir. Hila söyleuiyOI': 
. :- Ben Belmayı çıldırasiye 
levıyorum. 

Kar Başladı 
-Şehrimize dfin pcedf'.n iti

baren kar yağm1ya başlamıı
br. Fakat biraz sulu olduğu 
için ancak damlarda tutmuş-
hır. Kar buglin de fasıla ile 
devam edecektir. 

Hükumet Aleyhine 
SENBENUVADA SAHTEKAR
LIK YAPILDI DİYORLAR 

Senbenuva mektebi papaz
lannın hükümete intikal etmesi 
lizım gelen 2 milyon lira kıy
lhetinde mahlul emlaki sahte
karlıkla kendi namlarma ge
çirttikleri ihbar edilmiştir. Tah
kikat yapılmaktadır. 

Bir Sarhoş Tutuldu 
Marangoz Albanos ismide 

l>lr Macar diin akıam Galata
da körklltiik sarhot bir halde 
lağa sola sarkmtıhk ederken 

lakaıanllllfhr. ----Depoyu Soyarlarken 
Nesim ve hamal lsmail i.

~inde iki kafadar Galatada su 
~elesinde bir tütlln mağaza • 
~dan 49 kilo tütün çalarlar-

en yakalanmışlardır. 

kızılba~ların Divana Harbe 
Sevkedilmelerine LUzum 

Görülmedi •.. 
. Edirnenin Hizar ağa karye

linde yakalanan 34 kadar ka· 
dın ve erkek kızılbaşın d.iva• 
~ harbe g6nderilmiyerek ma
diallı müddeiumumiliğe tevdü 
., .1~ mDddeiumumiliğinden 
~...,.. Wlyetine bildirilmittir. 

~S_o_n_R_~_t_a_n_ın_R_e_s_~_h_._M_a_k_a_l_e_~_·_~_-_* __ R_a~y~a_t_m_K_ı~y~m_e_t_i_~_tGfudSm~l --• 

.. 

1 - Geçende intihar eden bir genç kız 
hayat yOkünün yaşamaya değeri olmadıtını 
söylemiş ve intiharına sebep olarak bunu 

2- Bunlar bedbin ye bezgin ruhlu insan
lardır. Bu gençler bayata batlanmamıf, hayal 
içinde bırakılnuşlardır. Sukutu hayale utra
dıkları gün hayab lü:ıumıus bir yük l'İbi 
,.anırler. 

3 - Gençlere hayatın ze•klnl ye neı'e
ıini Citretmell, onları bu bedbin havadan 
kurtarmalı dır. 

Hayat, bilikia, feda edilemiyecek kadar 
kıymetli birfeydir. 

raatermitti• 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Mübadiller İçin 
Dahiliye Vekaleti Yeni 
Bir Kanun Hazırlıyor 

Ankara, 10 (H. M.) - Mü
badillerle muhacirlerden istih
kaklarını almamış olanlara bo
no verilmesi ve mültecilerle 
muhacirlerin teffiz suretile adi 
iskana tabi tutulmaları hak
kında Dahiliye vekaletince bir 
kanun layihası hazırlanmak· 
tadır. 

Avrupa ittihadı Komisyonunun 
Davetine icabet Ediyoruz 

Ankara, 9 (A.A.) - Avru
pa ittihadı tetkik komisyonu 
tarafından vuku bulan davete 
Türkiye Cümburiyeti hüküme
ti icabcte karar vermiştir. 

Komisyona bir iki gün zar-
fında hüküınetin muvafakat 
cevabı Hariciye veklleti tara· 
fından gönderilecektir. 

Hukukçular Cemiyeti 
Etrafmda Hazırlıklar 

Ankar.a, 10 ( H.M. ) - Bu
radaki Hukukçular yann ikinci 
bir toplanb yaparak kurmak 
istedikleri cemiyetin esaslan 
etrafmda görüşecekler, bazı 
kararlar vereceklerdir. 

Yunanhlar Yüzellilikleri 
Kovmaktan Vazgeçti 

Atina, 9 (H. M.) - Dahili
ye nazıra, ihtiyat zabitlerile 
eski muhariplerin şiddetli ha
reket ve şikayetleri üzerine 
hudut haricine ihracı tekarrür 
eden yüzellilik Türklerin 
ibraçlarınm muvakkaten taliki 
için emir venniştir. 

Bu talikin sebeplerindan 
biri de Selinikteki ayan inti
habından dolayi muhaliflerin 
ihdas ettikleri pahrdıdar. 

Mevsuk ist.ihbarabma na• 
zaran bunlann hudut haricine 
çıkanlmalan pek pcikmiye
cektir. Venizeloe tarafından 
ittihaz edilen ihraç karanDJD 
behemehal tatbik edileceğini 
yiizellilikler de anlamaktadır. 

Temyiz, Salihattin Hakkın· 
daki Kararı Tasdik Etti 

Ankara. 9 (H.H) - Temyiz 
roahkemesi Şeyh Saidin oğlu 

Salihattinin doğum taı ibini l 008 
olarak tasdik etmiştir. Buna 
nazaran maznun cilrftm iledi
ği .zaman 21 yaşında wbulunu
yordu. Muhakemeye agır ce
za mahkemesinde devam edi-

lecektir. 

250 Lirahk Tutun Çaldılar 

Bütün Taharriyata 1 Devlet Bankası 

R 
.., • F• • • j Müessiseler Heyetini 

agınen idam JranSJ Kimler Teşkil Ediyor? 

T 
Ankara, 9 - Devlet Ban-

u t U 1 m a m 1 Ş t l f kası tesis heyeti azaları Heyeti 
Vekilece tekarrür etmiştir. A-
zalar fU zevattır: 

İzmir, 10 (H.M.) - İdam firarisi Hüseyin, bu dakikaya kadar 
alınan ve alınmakta olan bütün tedbirlere rağmen henüz tu-

Milli bankalardan: iş ban
kası umumi müdürü Mahmut 
CelAI, Ziraat bankası umumi 

tulmamıştır 

Firarinin şu veya bu istikamete gittiği, 
açlıktan ölmüş olacağı hakkında neşredilen 
udece birer tahminden ibarettir. 

soğuktan veya müdürü Şükrü ' Emlak ve 
bütün malümat Eytam bankası umumi mü

Muhakkak olan nokta şudur : 

diirft Hakkı Saffet, Sanayi 
bankası umumi müdürü Sadet
tin, ecnebi bankalardan Os

Dağda bakılmadık kovuk kalmamlf, 
eser g&6lmemiştir. 

fakat Hllseyinden manlı ve Bank komcrsiyalenin 

Yeni Hadise 
istintak Hakimi Foça Kaymakamının Ve 
Jandarma Kuman anının T evkifieri için 

Bir Müzekkere Kesti 

kumandam Tabir Beylerin 
maznunlara ifkeace yapbğı 
kanaatine varmıı, gerek 

kaymakamın, gerek jandarma 

kumandanının tevkif edilmele-

(Bat tarafa 1 lnei aa:yfa;_a ) 

Y almz muhakkak obm bir 
nokta varsa o da, mese· 

lenin Foça kaymakamı ile jan· 
darına kumandanı aleyhine bir 
netice verdiğidir. rine karar vermit 

Filhakika istintak bikiıni tevkif müzekkeresi 
diln bu mesele ile alakadar lzmire göndermiştir. 

ve bir 

yazarak 

olarak getirilenlerden sonuncu istintak hikiminin talebine 
kısmın istintakı He meşgul müddeiumumi de iştirak et

olınuş, bu istintak neticesinde miştir. Yeni maznunlar hugtin 
kaymakam Lütfü ve jandarıD,!__ Menemene gönderileceklerdir. 

• 
ister 

• 
inanma/ • • 

ister inan, 

lngilizlerin, Hindistanda tabiiyesinin ecnebiler ta· 
lngiliz aaltanabnın faydalı rafından istismanna göz 
olduğunu neşrtl tamim kapamıya mecburdur. 
etmek ilzere çıkardığı "lng- TilrkJer bu hususta 
lish lnclies " isminde bir Hintlileri kendilerine misal 
ı~eteleri vardır. almaluhrlar. Onlar da Hin-

Bu gazete Menemen distan gibi, nıilli sanayimi 
hadisesi mllnasebetile neş· inkişaf ettirmek için ec-
rettiği bir makalede nebi sermayesine muhtaç--
şunları yazıyor: talar.,, 

" Türkiyenin iktısadi, İşte, size İngilizler naza-
siyasi huzursuzluğu, hli- rında Türkiyenin bir müs
k6metin dahili siyasetinden temiekeden farklı olmadığı· 
mll.tvellittir. lrticaın en nı gösteren bir vesika. Buna 
bftyllk sebebi, Türkiyenin okuduktan sonra Avrupa• 
ecnebi sermayesinin gelme- lılann bize sermaye teklif 
sine mani olmasıdır. Ttir- ederken, Türkiyeyi bllA 
kiye ecnebi sermayesini bir mföılemleke gibi is& 
reddedemez. lktısadi re· mar etmek istemediklerine 
fahını temin için menabii artık ey kari, sen de: 

İster inan, istt•r ınanmal 

umumi müdürleri. 

Muamele Vergisi Kalkmryacak 
Ankara, 9 - Muamele ver

gisinin ipkası karşı.sanda sanayi 
erbabının mütecasir oldukları 

haberi etrafında Maliye müs
teşan Ali Rıza B. bana fU 
beyanatta bolundu : 

- Muamele vergisinin üga-
81 dOştinlilmemiıtir. Vergide 
tadilat yapıldıktan sonra usulü 
dairesinde makamlardan geçe
rek Millet Meclisine verilmiştir. 
Ancak bütün vergilerde oldu
ğu gibi bu vergide de sanayi 
erbabının lehine tadilat yapıl
mışbr. 

Tütün inhisarı Bütçesi 
Ankara, 9 - Tütün inhisarı 

bütçesinin tetkikah bitti. Bütçe 
25 milyon olarak tesbit edildi. 

Bir Arabae1 Mersinli 
Batakhgında Kayboldu 
lzmir, 9 - Mersinli batak-

hğmda feci bir hadise olınUf, 
zavallı bir arabacı, arabası ve 
hayvanları ile birlikte batak
lıkta kaybolmuştur. 

Kongol Hakimi Acaba 
Neden OldUrUldU? 

Ankara, 9 - Sivastan ge
len malumata naz:aran Kongol 
hikimi içtimai vaziyeti olan 
bir ıahıa tarafından 61dllrGl
mOftilr. 

Metruk Emlak 
Ankara, 10 (H. M.) - lıbic: 

lal harbinden evvel memleke
timiz dahilinde bir şehirden 
diğer bir şehre giden Rum 
ve Ermeni emliki, metruk 
addedilecektir . 

Matiye Müfettişleri 
Köprilnün Adalar iskelesin

d Kamber Efendinin tütüncll 
ıc:ınbesine giren hırsız 250 
lira kıymetinde ttitilD Ye a-
.ıara çalauıtar. ''----------------------' 

Ankara 10 (H.M.)- Pariate 
staj g6ren Maliye müfettiıleri 
nisan IODUDda memlekete cll
ucelderdir • 

Türk 
Sesi 
Musikisi 

PEYAMi SAFA -



1 ;;~:can~~;;·;:R' BUHAFT A SiNEMALARDA D;~OLFONUN + 
OSMAN· BEY NELER GÖRECEKSiNİZ? 
Nadir Görülen 
Bir Hadiseyi 
Anlatıyor .. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada J 
Bu adam " Ben İsa-

yım,, diye tutturmuştu. Hasta
lığın ruhi cihetleri hakkında 
esasen doktor olan eniştesine 
izahat verdim. Hastanın mad
deten sağlam olduğunu, bir 
tehlike bulunmadığını, yalnız 
akli hastalığının alacağı etkili 
şimdiden tahmin etmek 
mfimkün olan:ıyacağım söylü
yordum. 

Bu esnad;ı hasta, teskin 
edilmek için banyo yapılıyor
du. Hasta bakıcı kadın geldi, 
muavinimi çatırdı. Müteakiben 
bana gelerek: 

- Koşunuz! dedi. Derhal 
yerimden fırladım. Bir de ne 

göreyim: Beş dakika evvel 
eniıtesine aağlamlıiından bah
ıettiğim hasta bir sediyeye 

uzatılmış ve tamamen ölmüş
tü. Her tnrlü tedbiri yaptık. 
oil kanfre, eter, serum ar
tifisyel, müvellidülhumuza vel
hasıl her çareye baş vurduk. 
Hastada est..ri hayat yoktu, 
yıldırımla vurulmuşa döndüm. 

Daha iki dakika evvel uzun 
uzadıya muayene ettiğim bu 
hastanın kalbi, rceleri gayet 
kuvvetli idi ve bu hususta te

minat veriyordum. Gene ümit 
kesmiyerek şırıngalar, masaj
lar tatbik ettim. Hiçbiri fayda 
vermiyordu. İş fenden, tabiilik-
ten çoktan çıkmıştı. Zehirlen
me filin mevzubahis olamaz
dı. Hutaya bir ( gaşyi kalbi ) 
gelmiş olduğuna kani oluyor

dum. 3 saat zaman geçtiği 
halde teneffüsü sınaiyi devam 
ettiriyordum. Herkes Umidi 
kesmişti. Etrafımdakiler bu 
teneffüsü smaiyi devam etti
rişime bile hayret ediyorlardı. 

Ansızın h&sta derin bir suret
te içini çekti. Hepimiz oldu
ğumuz yerde kaldık. Acaba rü
ya mı görüyorduk, yoksa haki
kat karşısında mı idik ? 

Bu netice önünde sınai 
tencffilse devam ettik. Ya
'18f yavaş kalp ve teneffnsü 
uyandı. Hasta kendine geldi. 

Birkaç gün aükünetle geçir
dikten sonra yine " Ben Haz· 
reti İsa değil miyim? işte öl-
düm ve dirildim,, diyordu. Bu 
adam el'an bugün yaşamakta-

dır , hastalığı hafiflemiştir • 
Arasıra bana gelerek teşek• 
klir etmeyi de unutmaz. 

Bu vak'aya: 

~status timbiko lenfatikos) 
denilir ki, zahirde kuvvetli ve 
Ari beslenmiş vücutlarda ve 

hastalığa mukavi~ görülen 
bünyelerde bir mukavemetsiz
liktir. Böylelerinde bir sıcak ha-
~am şiddetli bir grip, bir korku, 
bir iğne batırmak gqyi kalbi 
intaç edebilir. Hatta sokakta 
oynarken diifilp ölen çocuk
lar da vardır. 

Böyle bir vak'ada teneffüsil 

aınailer saatlerce devamdan 
sonra bir muvaffakiyet gös
termesi hemen hemen nadi-

"' rattandır. 

Bügük Hokkabaz filminin canlı ve lıegecanlı bir Bale geçidi 

Aşk 
Mektubu 
"Melek,,te gösterilecek, ta

mamile sözlü bir Fransızca 
kurdeledir. 

Acı ve yakıcı mevzulu bir 
film: Vak'a Asya aşağılarında, 
Singapurda geçiyor. 

Mümessilleri Komedi Fran
ıezden Marsel Bome, Hoang
Thi-Te ve Gabriyel Gagri
yodur. 

Kocasının birkaç gün için 
uzaklaşmasından istifade eden 
genç bir kadın, fırsatı gani
met bilerek bir mektupla sev
gilisini davet etmiştir. Fakat 
delikanlı, o günlerde Çinli bir 
dilberin güzelliğine tutkundur. 

Hoşuna gitmiyen bu davete 
icabet etmekle beraber vazi
yeti metresine anlatmaktan da 
çekinmemiştir. Feci bir netice .• 

Gözü kararan kadın, biça
reyi derhal öldürüvermiştir. 

Bütün sevgi ve muhabbeti
ne rağmen .. 

Netice mahkemedir. Bin b=r 
macera neticesi gene kocasının 
para yardımı ile adaletin pen-

Bedat1acılar şahı filmine 
ait bir köşe 

çesinden kurtulan kadın, ko
casından hakikati saklıyama-
mı§tır. Erkeğin ıstırabı derin
dir. Onun bu yarasını büsbü
ttin kanatan hadise, kadının 
ıu ıözleri oluyor: 

"Evet onu öldürdüm. Fakat 
hlll ıeviyorum. Ölünciye ka
dar aeveceiim.,, 

Aşk ölmez filminin ihtiras dolu bir sahnesi 

Doktorun Operada: 
Sırrı Viyana 
Bu, bir Fransız filmidir. Opera ıineması on bir şubat-

Elhamra gösterece1 . Fransızca tan itibaren sözlü ve şarkılı bir 
ve sözlüdür. Başlıca mümes- Alman filmi olan " Viyana .• 
silleri Lilyan Gardner, Elmir Şarkılar memleketi ,, kurdelesini 
Votye, Maksudiyan ilaahır... gösterecektir. 

Madam Lilyan Gardner, Mcvzuunu şöyle hul&ıa ede-
zengin, fakaf sonradan görmüş biliriz: Viyananın küçük bir so-
kıskanç bir adamla evlenmiş- kağında bir musiki maj"azası 
tir. Gün ve saati azap içinde vardır. Bunu Steffi iıminde bir 

kız idare etmektedir. 
geçmektedir. Bu sırada bir 
tesadüf onu mühendis (Kol
man) la tanıştırmıştır. Gencin 
sevki ve ısrarı, kocasının fena 
muamelesi önünde mühendisle 
birlikte Mısıra gitmiye karar 
veren kadın, elmaslanm ko
casının masasına bırakmış, bir 
de mektup ilave ederek uzak
laşmasını°l sebebini anlatmıştır. 

Bir saat sonra hareket ede
cek olan trene hazırlanmak 
için öteye, beriye koşan (Kol-
man ) , feci bir tali neticesi, 
bir otomobil kazasma kurban 
gitmiştir. Hadiseye şahit 

olan doktor ( Brody ) , genç 
kadım kafi derecde teselli 
ettikten sonra evine yollamış

tır. Fakat kadının kalbini ke
miren şüphe, bıraktığı mektup 
onun için bu dönüşü bir ölüm 
azabı haline koymuştur. Fil
min geri kalan mevzuu, ailenin 
eski bir tanıdığı olan doktor 
(Brody) nin bu feci vaziyeti 
nasıl temizlediğini gösterip 
anlatıyor. 

Dükkan esasen babaaınındır. 
Bu kız, bir terzi çocuğu olan 
genç Pepi ile ıevişiyorlar. Fakat 
ikisi de fakir olduğu için babaları 
cv:enınelerine razı olmuyorlar. 
Steffinin habası, kızını zengin 
bir kasaba \•ermsk emelindedir. 
Fakat hovarda bir adam olan 
kıuap işin alayındadır ve vaktini 
eğlencelerle geçirmektedir. 

Beri taraf ta sevdaları günden 
güne hararetlenen iki genç, müş-
terek bir piyanko bileti alırlar. 

Ayni zamıında kasap ile Steffinin 
babası da birlikte bir bilet alırlar. 
Piyanko çe kildiği zaman ırö

rüyorlar ki büyük ikramiye kendi
lerine çıkmıştır. Artık kasap ile 
Siteffinin babası ıevinç içinde
dirler. Halbuki numaraları ne .. re-
den gazete bir yanlışlık yDpu • 

ve ertesi günü bunu tashih et-
miştir. Bu suretle anlaşılıyor ki 
büyük ikramiye hakikatte iki 
ırenç aevdazedeye çıkmıştır. Bu 
suretle filim bunların s e'"' •e 
saadete lcavuşmalarilr nihayet 
bulmaktadır. 

Majikte: 
iki Filim 
Bu hafta Majik sineması da 

iki yeni filim göstermektedir: 
biri meşhur Billi Dovun temsil 
ettiti " Aşk ölmez ,, diğeri de 
Kolin Murun " Cici Markiz ,, isimli 
filimclir. 

Aşk ölmez: Küçüktenberi ıe
vişen ( Edit ) ve ( Jim ) ansızın 
Bozuşuyorlar, ( Edit) Lariıon 
isminde birisile evleniyor. 

Bu evlenmiye ratmen Edit ile 
Jimin kalplerindeki aşk ateşi sön
memiştir. Bu yüzden Lirison kıs
kançlık buhranları içinde kıvran
maktadır. Editio akıi hareketleri 

yüzünden ise kocasının bu kıskanç
lık heyecaları artmaktadır.Lirison 
bu vaziyette karısının eski sev
gilisi Jimi öldürmek istiyor ve 
tam tabancasını çektiği sırada 
imdada gelen bir üçüncü şah
ım kurşunile yere yıkılıyor. Neti
cede ise Edit ile Jim, aşkın öl
mediğini iıpat ediyorlar. 

Cici Markiz: Küçük bir lokan
ta işleten Mari, Tomi Veran is
mindeki muharririn yüksek haya
ta dair yazdığı hikayeleri oku
makla vakit ıreçirmektedir. 

Neticenin derin bir hüsran 
olduj'unu ilaveye bilmeyiz lüzum 
var mıdır? 

Viga11a1 şarkı memleketi 
kurdelesinin bir köşesi 

Piyankoda 
Bir Kadın 

Bu hafta Artistik Janet Mak-
donaldin yukarda ismini okudu
ğunuz şarkılı ve sesli filmini 
gösterecektir. Mevzu Norvecin 
sis'i ve buzlu muhitinde geçen 
hüzünlü bir sergüzeştteı:ı hah-

İNKiLAP.~ 
Tevfik Salinıl 
Ve Müderri 

• 
Şerif Begi' 

Si 

E 

Bııı 

pılıy 

•enı 

•crn 
içeri 
kad 

Mütalea/atı 
( Baı bıran 1 ind .. ~ ~ 

Fakat bu, münevverleri-~ 
bilecekleri işin haddi ~ 
yapmışlar demek değil~f 
Darülfünun Edebiyat 

Müderrisi Şerif 88f 
Şerif .Bey cliyorki: fi 
" DarGlfünun inktlibı 

ldlilnn l•tinat ettiji il_. 
vazifeıinl yapmamıfbr? 
ki, yapamazdı, çünldl .]/ı 
Darülfünun benim ~ 
tarzda bir Darülfünun 

Benim anladıtım tarzda 
hocalarına sırf Darülfiiılıı' 
caaı olmak imkanını vere' 
rülfünundur. 
Şimdiye kadar Darillfii•' 

cah;ı bir •e1lek lıaaliıı• 
miştir. Darilfbun boc.ıl. 
meslek olmadıkça oııd .. 
,eyler beklemek. bir atla 
dan otomobil ıflratile 
istemek olur. 

Demek istemiyc~ .~~ 
rlilfünun hocalıiı m~ 
meılek haline girene 
Darülfünun Jıemuı bir A 
Darülfünunu seviyeaiıı• 
bilecektir. 

Fakat ıimdikinden 
otuz niıbetinde daha fJ' 
temiz iş göreceğini ve 
yavaş bizde de lıaakild il' 

anesi tesis edebileceii11c 
Aksini iddia etmek 1 
kabiliyetinden tüphe 
olur.,, 

sediyor. (Janet 
(Jenny) fiizel bir kızdır. 
(Kris) le evlenmek •• 
bulunmuşlardır. Fakat cJ 
nin haşarı kardeşi 
kumarda çok para kaybt 
polisin takibine maruıdut• 
parayı elde etmek ve d 
nu ödemek için kızkat 
bir dans müsabakasına t 
etmektedir. 

(Kriı), bu arzuya nıub 
Fakat l'enç kız, arzuıuna r~. 
iştirak ettiti müsabakayı bi 
ycrek bayılmıştır. Bu sıracl• .:I 
aabaka mahalline ırelen P"" /. 
genç kızı tevkif edip ha,-;;! 
türmü,Ierdir. (Kris) ıen .~ 
yeislidir. Ba,ını almıf, J~ 
titretici madenlerinde ç ") I 
gitmiştir. Bu ıırada (Jeıtll~al 
hapiıten kurtulması oı•~ i1. 
hiıtir. Bunun için, memlelı• l, 
tine ıröre timal madenlerİI•~, .!J 
piyankoya konmaıı ve tali:, 
kAcak madenci ile evi 
icap ediyor. ~ 

Teaadilf, bahtiyar talUIJI f~ 
olarak intihap etmiştir· ~ 
ırcnç adam, o derece pıef j;. 
ki hissesine çıkan kadın•"~ 
olduğunu bilmeden onu ~ 
kardeşi ( Olaf ) a devret ti 
Fakat hadise anlatılıp eılıi '11 
giliıi ile kartılaşınca bütii11 

deleri zayıflar. Kalbi lı~ 
kanıya ba,ını alıp gider• ",)' 
htı mektupta fU sabr)ır• 
yoruı: 1f 

" Tali bizi birbirimi.ıde~ ti 
dı. Küçük kardeşim, geçffl':,dı' 
kımızdan haberdar o]rnaııı• 

Gloryada " 
Büyük Hokka_~~>'b" 
Glorya bu hafta iki fılı 

1
.,.d-' 

d en göstermektedir. auıı el•' 
biri "Bedavacılar şahı,, 1ştl 
bundan geçenlerde bahsetJ!I tı1' ' 
ikinci filmin ismi "Büyük h:,1ı1~ 
baz., dır. Filim sözlü ve f JJt

11
.., 

dır. Başlıca rol meşhu~1 e"" 
Kompson tarafından tenı•• 
mektedir. 

•al 

Pe 

bt 
dö 
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-· 
Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Sinema Sahiplerine Ve 
Belediyeye 

Efendim 
t 

·, 

8 • 11 •inemalarda yolauzluklar ya• 
pılıyor. Geçende bir akfam bir al• 
Aenıad J a aalon kapıaıodakl kontro 

tnernuru blletlerimlxl yıtrmadan bld 

fÇert aldı. Ben arkamdan relen ar

"-adaşuna bileUerin yanıını yutarak 
Yerdi.r.· l aın zannediyordum. 

. Geçen cuma ıreceal rene 1alona 

fircrkeo, mutat hUlfına biraz fnla
ta · 
k Jut'!'le perdeyi aç.arak lçerdekl 
t adına "iki birinci., diye biıe ırl>ı• 
erdi. Biletleri iatedlm. "Si% buyurun 

efendim, ltuyunuı içeriy~.., diye ,urnı
tUye 

felirmek iatedin de ıarar 
•derek yuttırdım. 

llldn, ainerua başlayıncıya kadar 
•alond b" • , ırçok kimaelerln böyle kapı 

:~rdeısi açılarak kah Türkçe " Oç 
d~lnci 1 ., ve klb Franaızca " Katr 

Otlyet:Q h " diyerek içeriye alındığım 
eti(eate beraber gllrdllm. 

Bu reaalet okadar qlklr lrtlklp 
•diliyor '-1 h "' ayret ve hlddet etme• 
llıelc kabU değil. 

Bu l •uret • yırtılmıyao biletler re-
ite ..ı 

a•t•ye d8nerek oradan tekrar 
)'eaı 
iti relealere veriliyor ve birçok 

• ıasele. fn belediye ve darilllcezeye 
•rdfkJ rl td e iane b8ylece birkaç ldf I• 
n •line l'•Çlyor demektir. 

Bu l ,_ reu etin önlne ıeçilmeal için 
•uıe-. 
il a ıahiplerlnln Ye belediyenin 
'-arı dikk •-• 1 •d atuu ce betmenfsl rica 
eriın Karilerlıılulea 

Lütfü 

\rdahanda-8-ir-Ar-azi Meselesi 
~ Bendeniz Ardahanlıyım. Orada ba· 
•ıı:uıd k an alma emlll.k ve arazlmh 

'•rdır O 
• • Ç lene evvel tapu dairesi bu 
·~ilk ve arazinin senetlerine ait mu-

tı.ıeleyt ikmal etmek fizer-e~· ~ iken 
.ı\lı llJ tnilnasebetile gelen müfettit 

Vbıf B. blr aile uhtesinde 
ttıütcad 't 
1 

ı arazfoin bulunması Hazineyi 
ı~r d e erek beyanile bütlln buna ait 
e-vrak, al V mış ve bir raporla Mallye 

1 
ektJetıne gl>ndermittir. Maliye Vekl

ett . evrakı berayi tetkik tapu müdü-
rıyett h .., ne avale etmittir. Tapu müdü-
.. Yetl - . k encumenlnde Elvıyel aeliiae 

•nunu mucibince bu arazinin hakkımu 
O)d .r. U11una karar vererek tlbi olduğumuz 
l<a.rı vl!Ayetf defterdar ığma evrakı 
1i\de atmlştlr. lf imizin halli dolayıaile 
•Vrakımızı bekle.rkt.n defterdarlığın 

nazarı dikkatini celbeden bir ikJ nok
tanın halll fçln evrak defterdarlık 

tıu-afından gene vekllete anedilmlştlr ki 

o gündenberf evrakım kayboldu, gittl. 

Defterdarlığa tekrar utlda verdim, hlla 

cevap verilmedi. Ana vatana iltihak eden 

bir vatandaşın kanunen ıarıb bir hakki 

olım bu arazi ve emlakin mülkiyeti 
ııç aenedir, ıürüncenıede kaldı. Ailemiz 

fena vaziyete düştU. Hakkımın eıı kısa 
lalr zamanda verilmesi için Dahiliye 

._ Mallıe Veklletlerinln ad•letine 
~tınıyorum. 

Sultnahmet, Akbıyık, polla karako• 
l1o1na muttasıl No 11 hanede mukim 

Ardahanlı Dorik Bey zade 

Pertev 

CEVAPLARIMIZ 
Mudanyada Adalet Hanıma: Sarih 

•drea rindermemiş olduj'unuz için 
:klyetinizi dercedemedik. icra lllmı 
te ~rt tarih ve numara Ue l1tanbula 
lıı bllt edilmiştir ? Halit pata ma• 

allealnde kaç numarada oturuyor
•~rıuı ? Bunları tasrih ve 'iklly~ti
~ ıı tekrar ediniz Efendim. 

CEVAPLARIMIZ 
l\t An~ara, Şükrüye mahallesinde 
l · Rıza beye: Resminiz dercedi
ecektir. Biraz ubretmenizi rica 

ederiz efendim. 

~ 

Tefrika No. 56 

s !OSTA 

Dünyada Neler Olugor?~r 
~----~~---------->~----,~~ 

Amerikada Buhran Gittikçe: 
Fenalaşıyor, Bir Ayda 3000 lflis: 
Hadisesi Tesbit Edildi .. 

, 

Amerik11da "açlar kafilesi,, sokaklarda açlık nümayişi yaparken polislerle çarpışıyorlar 

Amerikada dar ~kmek almak i~in ?öbet Yeni Zelô.ntta 
beklıyen amele kafilelen fö-

Bu/ıran ~lme~tedir. ~imdiye. k~dar MÜ l hiş 
dılencı ne oldugunu bilmıyen 

/kfzsadz Amerika sokakları dilencilerle Z e f z e / e 
dolmuıtur. 

Amerika, malum ya, istatis· 
tik memleketidir. Orada incil
de kaç satır, kaç kelime, kaç 
harf mevcut olduğunu dahi 
bilirler. 

Çiftçiler ve köylüler açlık
tan şehirlere akın etmektedir. 
Bilhassa ziraat sahası olan 
Kentoki ve Arkanzansta 200 
bin aç köylü vardır. 

Bu köylüler kendi meb'us
Amerika buhranını da ra· larını sıkıştırarak hükumetten 

kam ile göstermek meraklısıdır- yardım istemişlerdir. Bu-
lar. Filhakika bu rakamlar, nun üzerine Amerika 
birçok sözlerden daha vazıhbr. iyanına cenup köylülerine 

ı 931 senesi kanunusani ayı yardım olmak üzere para ve
içinde Amerikada 3316 ticare- rilmeıini teklif ettiler. Fakat 
tane iflas etmiştir. Bir taraf- Reiscümhur, köylüye para 
tan bankaların iflası devam vermek suretile yardım edil-

. etmektedir. İflas eden tica· mesin muhaliftir. O, para ye· 
retanelerin sermayesi 94 mil- rine hayvan, tohumluk ve zi
yon dolardır. rai aletler verilmesini teklif 

Nevyoktan lngiliz gazete- etmiştir. Fakat bu yardımın 
(erinden birine verilen malü- müntehipleri memnun etmiye· 
mata göre Amerikada sefalet ccğini bilen ayan azası şiddetli 
hayret edilecek derecede art- hücumlar yapmışlardır. Bu 
mıştır. Umumi vaziyet te ümit yüzden Amerika ayanı şimdiye 
uyandıracak şekilde değildir. kadar misli görülmemiş gil-

Her şehirde sabahlara ka- rültülere sahne o 1muştur. 

Yeni Zelintta misline na
dir tesadüf olunan büyük bir 

hareketiarz oldu. Napier is

minde bir şehir hemen de ber

hava oldu. Ytizlerce insan 

enkaz altında kaldı. Cadde 
boyunca yıkılan binalar sokak
lardaki otomobiJlerin üzerine 
düşmnş, şoförler otomobiller 
içinde ölüp kalmıştır. Muazzam 

bir kilise, içinde ayin yapan 
bir kalabalık varken, yıkılmış. 

yüzlerce kişinin ölUmilno se

bebiyet vermişir. Şehirde uj'
lam ev kalmamıı gibidir. Er

tesi gün bu tehre civar diğer 

bir şehirde ayni feliket te
kerrür etmiştir. 

Dünya senelerdenberi bu 
derece müthiş zelzele gör-
memiştir. 

Kadın Ve Kalp 

Nasıl Bir Kızla Evleneyi 

Sevdiğimin Sözle 
• 
inanmak Doğru 

Suallere Cevaplarım 

Aşıklann ~üyük derdi 
sevilip sevilmediğini anlamak
br. Aşkı nekadar kuvvetli 
olursa, karşısındakinin aşkın
dan da oka~ar çok tüplie 
eder. İater ki sevgıaısi her 
vesile ile ona aşkım tekit ve 
temin etsin. 

İşte N. T. imzasile mektup 
yazan kariin derdi budur: 

"Çok kadın rHrdlim, fakat tlmdlye 
kadar Hvmcmlftlm. Şimdi aevdiaı, 
fakat bu defa da ıovildiilmeden emin 
deiillm. Kı%U1 beni aevdlilne nanl 
inanayım?., 

Genç kız nadiren aldahr. 
O, sevmek ve seTilmek ihti
yacındadır . Sevmedikçe bir 
erkekle görüşmek tehlikesini 
kolaylıkla aöze alamaz. Bir 
kız için bir erkekle körü.ımiye 
razı olmak, sevdanın en bariz 
alametidir. Ama, kız evlenmiş 
olmak için de sizinle tesisi 
münasebet etmiş olabilir. Bu 
ihtimal de birinci hakikati 
leğiştirmiye kAfi gelemez. O
nun için kız sizinle konuşuyor 
ve sevdiğini filen gösteriyorsa 
ıüphe etmiye hakkınız yoktur. 

* Ankarada M. Raşit: 
Siz hayalperver bir gençalnlz. Sev

diiinizl hayalinizde aever, atkınızı ha
yalinizde aevdiğlnlz kıza aöylemlye 
cesaret edemezsiniz. Mahcupaunuz. Slır, 
dünyanın haşin elinde maidur olmuı 
bir kıu allp onu himaye etmek, ona 
yeni ve meı'ut bir dUnya yaratmaktan 
sevk alıreınız. Onun lçin fakir aileye 
mtnıup, kimse.iz, fakat husu blr kız 
buluıaann: evleniniz. 

* Ankara S. M. Bey : 
Siz iyi bir koca, 111ükemmel bir 

ev adamı olacaksınız. Fakat evinizde 
itler yolunda gitmediği zaman kı:ııp 

kıyameti koparan bir tablatlnlz Yar
dır. Öyle bir kız bulunuz ki doat 
olıun ve ılze kartı açık muamele 
yapıın. Onun aöılerl1 yaptıkları alxl 
çok mllteeaair eder. Onun için ılr.1 

anhyan ve fedaklrlıiınızı talıı.dlr eden 
bir kız buJmıya çalışını:r.. 

* Ankarada Tayyar Bey: 
Siz ıerbea, açık asri kıılardan hoı· 

lanırsınız. Fakat hakikattte aize mah
cup ırllr.el, bir Tllrk kııı lhımdar. 

Slr.ln hiddet ve tlddetlnize ayni auretle 
mukabele etmiyect>k ve alzJ idare 
edecek bfr kız bulunuz. Onun alzln 
r.evklnize uygun bir seviyeye ırelmeaini 
laterseob:. Bunu da kendiniz yapınıs 
ve kır.ı kendinize yetlıtirlnir.. ... 

Ankara 1. Naci: 
Müaaade edlniı de ılzlnle biraz ciddi 

konuşıahm. Sizin fena bir tabiatinlz var. 
Mea'ut olmamak. Siz çabuk meyua ve 
bedbaht o]mıya mUtemayllainlz. Kadın
lara dllşktln deitl•inlz, fakat kadananı 
da olaınuaınıL Onun lç!n evlenmedea 
evvel tablatlnlzl deilttirmlye çalıtıruz. 

Batkalarım da bedltaht etmlye sallhl· 
1ettar dei'llalniz. 

* 
Cerrahpaşada A. A. Bey: 
Siz aerl tablatll, dediğ'lnir.ln yapıl

maamı lıtlyen bir gençainlz. Evinizin 
hlklmi ve mUstebidi olm•k istersiniz 
Bu tablatinlz air.I muvakkaten tanı
yan kadınların hoıuna gider. ÇUnkll 

l 
l 

Herminli 

ı 
f 

Kenarları bey 
ılislenmiş bir m 
dercettiğimiz mirt 
gindeki ropla ga 
ahenk (Ensemble) 
tirir. 
kadın tam erkek tipi 
Fakat evlilik hayatın 

hammOl edemer.. 
Onun için kadınlann 

rlne aldanıp ta o kabil 
lenmeylniz. Sizi hakika 
dadıDlZl zevk bilen bir 
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Vakit-Ezani· V atl'ı 
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SERVER BEDJ şezlonga oturdum ve yüzümü sesinden anladım: değilim, benim de çok kusur- llkırdı söyler diy 
kapadım, fena oluyordum. İs- - Ay neniz var? lanm var, fakat bukadar sukut hyordu. Benim o 

İKİMİZ --
tifa etmemi istiyordum, ağ- Dedi ve yanıma oturdu, edemem. Ben aile kızıyım ve 

1 k ? F lık 'd d ı ve derin bir şefka 
ama mı ena mı em e saç arımı ve alnımı okşıyarak benim bir tek sevgilim var.,, 

midi, kalbimde, yahut ruhum· tekrar sordu: demek istiyordum. Bu sözleri vardı. 
da mı? Bunu epey düşündüm - Neniz var, Müzeyyen zihnimden geçirince, daha söy- Bir aralık ayağ 

Bazı anlarda başıma kan 
~ılnyor, kendimi bu odadan, 
nı a~a pe~eresinden dışarı at

a . ıstiyordum. 

kendime bir vazite gibı kabul 
etitrmiye çalıştım. İçin için ağlıyor 
ve: "Fatoş t sen okadar fena 
kız değilsin, sen ailenin haya-

1 temin etmek için bu vaziyeti 

ve anladım ki hem midemt hanım? 1 • k' k l d lonya buldu ve 
hem de sinirlerim çok bozuk. Ben cevap vermek için ağ- Prrııye va ıt a ma an, hüngür 
Daha da fena olabilirim. zımı açamıyordum. Çünkü ür ağlaımya başladım. kaklarımı uvmıya 

Bu sırada kapı açıldı. İçeri okadar çok şey söylemek isli- htar Bey de hiçbir şey Açılıyordum. f 
kimin girdiğini görmek için yordum ki hepsi birden zihni- ... ~ · "medi. Yalnız, almmı hafif derin bir rahatlık 

ı kaldıra mı ordum. Ay__a~k_,__m~e_h_u_· c;_u_m __ e_d_iy::.....or_d_u_._ F:....=ak=at:._11 ' okşamıya devam ediyordu. adamdan bana f 
- -------------_,,__._ __ :ı_ı_L_,_;n~ ·..; i mit ~..ı ı 
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NAŞBILIB. vETAB KATLBB Sinemalar 

1 

Darp 
Onlara 

Mıdır? 

Babilere Göre 19 Rakamı Ve Dokuzla 
Edilen Her Rakam Mukaddestir -
Göre Cennet, Cehennem Var 

Bugün---• 
E L H M R A Sinemasında 

Mukaddes Rakamlar 
Adetlere gelince: Babilerce 

mukaddes addedilen 19 ra• 
kamı ( Bismillahirrahamanirra· 
him) in 19 kelime ihtiva ctme-
inden muktebestir. Zaten 

(Vahit) kelimesinin Ebcet he
sabile yaptığı yekün dn (19) a 
baliğ olmaktadır. Bu tevafuk 
19 rakamına verilen kıymeti 
arttırmıştır. Bundan AUahın 
birliğinin 19 kuvvetten mü· 
rekkep bulunduğu ve binaen· 
afey dünyade herşeyin 19 ra· 
kamile hal ve tayini lazım gel
diği neticesi çıkarılmıştır. 

Sene 19 aydan, ay 19 gün
den, g{in 19 saatten, saat 19 
dakikadan mürekkeptir. 

Hülba 19 rakamı hayatta 
b !rşey için bir esas olarak 
telakki edilmelidir. 

Bap ( herçeyinizi 19 raka
mile, yani vahdaniyet miktarile 
tanzim ediniz ) demiştir. O, en 
ulvi dini kaidelerden hayatın 
en ufak tcferruabna kadar 
bütün muamelibnı t 9 raka· 
mile tanzim edilmiş yeni bir 
dünya tasavvur ediyordu. Hat• 
ta kendisi, (Beyan) namındaki 
kitabını her biri 19 fıkra ih
tiva etmek şartile 19 fasla 
eyırmışbr. 

( Kabaliıtik ) nazariyelerinin 
tesirabndan ~larak ( Bap } ta· 
raftarlanna, nüsha ve bamayil 
takmalarını tavsiye etmektedir. 
Diğer tarafan Babi mabetleri· 
nin en kıymettar laflarla 
inpaanıı içlerinin en kıymetli 

halılarla tefrit edilmesini, ve 
ibadet esnasında musiki çalın· 
masını emretmektedir. 

Ahrette Ne Olacak? 
( Bap ) , ayni zamanda yük· 

ıck bir hayale sahiptir. Ahi· 
rette, mahşer giinünde evvelce 
neslin saf ve temiz ahliklı 
fertleri Allahın önüne gelecek 

• Ye kendilerine yeni hakikatler 
6ğretilecektir. Bu suretle Ce
nabıhakkm huzuruna çıkan 
fert, Allahın kutsiyet ve ulü· 
biyetine knrışacak ve onun 
~evcudiyettinde hallolacaktır. 
Glinahkir olanlar ise mah· 
rolacnktır. 

Bu düşllnceler yanında 
( Bap ) ın gayet garip ve vahşi 
emirleri de vardır. Mezhebinin, 
fikri ve felsefi birçok teced· 
düt ve serbestiler kabul eden 
bu adamın, taraftarlanna ati
deki emri vermeıi hayret edi
lecek birteydir: 

" Babi olmıyanlann btıttln 
mal ve mülklerini gasbediniz. 
Babiliği kabul edene mal ye 
mnlküntı iade eyleyiniz. Bu 
emir, her tarafta icra edilme
lidir." 

Dahilerde ibadet Yok 
Bap, ukir, aptea ve Mir 

bu gibi ibadetlerin aleyhinde
dir. Traftarlanna fiddetle 
tasadduku tavsiye eylemekte 
ve katil, işkence gibi feyleri 
menetmektedir. Onun naza• 
nnda iki türlll ceza vardır: 19 
rakamile heaap edilen nakti 
ceza, ve mücrimi karumdan 
uzaldaşbrmak. 

Bap izdivaç taraftan •e ta
ıddildil zcvecat aleyhtarıdır. 
Bir ·(Baht), nin ikinci bir kadın 
aJm111m mU.ıade etmai iatüt-

35 
nal bir haldir. Fuhşu iıe kat'I 
surette meneylemektedir. Bap 
(tesettür) fin de aleyhindedir. 

Yazan: Zikri 
mııbr. 

(Bap) ın yaptığı teceddfitte 
en mühim nokta, fikri ıerbes-
tiye mlltema)il bulunan ve 
binnetice Şii hocalarına kartı 
bir kin tevlit eden tasavvufun· 

dadır. Hatta Babiliği ve Ba· 
bileri ortadan kaldırmıya ça· 

1 
Kapalı 
Pist 
Koşusu Kadınlar, ecnebilerin bulundu· 

ğu sofraya kabul edilir. Mirza 
Ali Mehmet tütün içmeyi, ao· 

van yemeyi menetmiş, kıya· 

fet, selam tarzı, mücevherat 
Ye ıtriyat istimali hakkında · hşaa ve (l3ap) ın kendisini idam 

Bu iş, Henüz Bu Ko
şuya Alışmıyan Atlet 
lerin Pek Kan Değildir. 

29-12-30 akşamı NUvork 
Atletik kulübOnlln oyunlarında 
programın en mUhim numarası 

bazı kayıtlar koymUf ise de 
bunlar uzun müddet yaşıyama· 

ettiren bu Şii mollalandır. 
(Arkan n]r 

Resminizi Bize 
Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, 
Okuyaım 

iki Amerikalı ile ( Martin ) 
arasındaki ( 1000 ) yardalık 
hususi koşu idi. Kotu kapalı 
pistte icra edilmiş ve ( 5000 ) 
ıeyirci tarafından göriilmllftür. 

sindedir. Kuv· 
vei iknaiyeye maliktir. Mtlnzt:,. ' 
değildir. EileDCeJi. miubı 
ibmal etmez. 

lf. 
Saim beg: Çahıh•, ..kin 

ve aamimidir, 
mtf k6l pe ıent 
detildir. Yn· 
ztıne gtılerek 
hizmete Ye iyi· 
lildere aevko· 
lunur, yapa• 
cağım enel· 
ce düıünnr, 
menfeat 1 erini 
ihmal etmez, 

havaiyatla meşgUI olmaz. Şar
latanlık yapmaz. iktıaada ria· 
yet eder. 

* H. Y Bey: Hassa Ye dur-

H Amerikanın kıdemli Ye çok 
. r tecrilbe sahibi koşuculanndan 

olan (Rey Konger) yanşı fev· 
kalide iyi idare etmiş ve 
birinci gelmiştir. KofU başlar 
başlamaz gerek ( Martin ) ge
rekse ( Nordel ) süratli koşarak 
( Knoger ) i oldukça geride 
bırakmışlardır. 

(Konger), koşuyu saniyesine 
kadar hesaplamış bir koşucu 
emniyetile 500 yardaya hep 
geride koşmuştur. Ancak 700 
yarda mesafe kat' edildikten 
aonra basımlarını geçmeyi ter
cih etmiştir. 900 yardaya ka· 
dar Nordel ve Martin, Kon· 
gerin pqinl bırakmamışlarsa 
da aon 100 yardada Konger 
basımlannı 10 yarda geride 

Alunet 6eg: Sakin. mahcup bırakmlfbr. Martin, Nordeli 
' ve aamimidir. bir yarda takip ederek üçnncU 

Muameleai na• gelmiştir. 

tavazıanedir • 

Ablgan ve so
kulgan değit. 
dir , İnzİ't'&JI 
tercih eder , 
prlatanbk. ri-

ya ye tabu
bus yapamaz. 

Mes'uliyetli Ye tehlikeli işlerle 
meıgul olmak istemez, güriil· 
tücil ve kavgacı değildir. Şılc
lıiı Ye İntizama MYU. 

Kapah pi8tte koşmak me-
leke itidir. Toprak tızerinde 

vpmya benzemez. Şimdiye 
kadar Amerikaya gitmiş olan 
Awupa koıuculanndu yalnız 
bir ikisi kapalı pistte koşmı· 
ya alıııwt olan Amerikalılara 
kartı D1uvaffak olmutfardır. 

Kadınlar Aleminde 
Fransa, Belçika ve İngiltere 

milli kadın futbol takın1lan 
arasında bir müsabaka tertip 
edilmiştir. Bu mtı.sabakalar 
Fransız yevmi spor gazetele-

~ rinde (Auto) nun himayesinde 
Fnri lıılc hg: ~iltefek- olacaktır. 

kir, aamimt ve Müıabaka tarihi 22 marttır. 

hayırhahbr. ıı. Hokey Dünya Şampiyonası 
mi sever' fikre Buz Ostünde hokey d!lnya 
kıymet ve • fampiyonası bu sene Polonyada 
rir ve bu sa· icra edilmektedir. Bu müsa· 

MARCELLE CHANT AL ve 

1 MAXUDIAN tarafından 
DOKTORUN SIRRI 

lıiveten: SAINT GRANIER 
MARY·ANNE Fransızca eödü 

ve şarkılı Skeçte 

·~--Yann akşam--~ 
MELEK SfNEMASI 

Pek mlleaalr blr menua mallk n 
( Comedle Franaalae ) d•n 

MARCELLE ROMEE, AN· 
DRE ROANNE ile PAUL 
CAPELLANI, 

GABRIEL GABRiO 
gibi mllstc.ana artlatler tar fmdan 
bir auretl fevkal1dede temall edilen 

~·~ 
1/11' ,,.,.., 

"t°'~~ ~. ~ ,..,,,,.. 
~~ 111fı~•'P 1ır.&':9.t "----

BiR AŞK MEKTUBU 
Şaheserini takdim edecektir. 

Hqlye: Ça,..ıımba we puşembe ak
t•mlan prorrama llhetcn: 1-t/\ZIM 

BEY t:ıra "mdaa KARAGOZ 

on Posta'nın 
Bilmecesi 

Halledilen Bilmecemiz 

endiştir. Heye 
canlı meaail 
ile, hayali mev• 
zularla meşgul 
olur. Macera 

Ye sergtizql 
badiaelerini me
rak n tecu-

bada yüksel- bakalara lnsriltere, Avusturya, Uzun Müddet 
mek ister, be- Amerika, Fransa, Macaristan, ıçılarda dinlenmiş, f evkalad 
dit manazıra ?talya, İsveç, Romanya ve Çe- B Ü Y Ü K A D A 
ye ha... ba- koılovakya takımlan iştirak R A K ı S ı N 1 

...ı!-eJere k•... _e_d_e_ce_kl_er_d_ir=·------- 1 d • G 1 8 wm ~'il"' tayı ye e enz. a ata: eyazıt · 
heyecan duyar, korkak değildir. Milteşebbiatir ... _ aokak SS Ye 37 _ .. 
bir menu bakkmda beyanı )f. 
filaedebilir. Dimağım muha· Apalılcta Selim Ç"'1Uf: 
keme •• diltlbımiye allfbrmıt- Becerildi, aileıüsle takip ft 

tetkik eder. 
Verdiği .&zü 

i br. Tarzı telebblbe itina eder. perver ve ç.aiı,. ., 
ifa etmek iater, muame'Nlad. 
nazik ve babrfİDUbr. .A!J*Nlıkfr ~-6usta/a /JtJg: * Zeki, dGşiince· 

Ke,anda Necati B. : li ve çall§kan· 
( Fotoinfı ~ > dır. Havaiyatla 

Sakin, ballın ve utangaçtır. · iftiıal etmez, 
Ceaareti medeniyai zayıftır. zekbile, fiil ve 
Bir fikir ve mesele etrafında - • hareketlerinde-
fiddet g6stermez. Münakqa ki Uabetlerle 
ve mllcadele etmea. Herkesle kendhai aevdi-
lyi ve tamimi geç!nmek taraf· rir ve bayatta 
tandır. Kadın mevmlarile fazla muvaffak olacak 
alAkadar olur. 8U1 ahTalde · W. ve kanaa· 
arkadqlan tarahndan kıaka- tim telkin ed~. Nefsine itima· 
mlır. Hayale mnteallik mese- da nrdır. Yapacağı iti emnJ.. 
lelere karp h11111 • mnt.- yet •e aellmetle neticelendirir. 
caıiatir. . MltkGW kıqa•oda kiz ,.. 

kandır. Kah-
ramanlığa ait 
vak'alan heye
can ve allka 
ile taWp eder. 

Tahakk&m 
ve sui muame
leden ıinirlenir. 
Ş6hieti ve met• 
hedilmeyi se-

J 

' ' 
ver, verdiği aöz8 ifa etmek 
ister, mUcadeleden çekinmez 
ablganhk gWerir. 

~ 
RHlaa ...... bu. kullerlmb, 

mltebaa-ama c.Yab. f'9dktlfl lçla 
•abu'Sularuyor " mektup rlad.....lı 
fotoJrafUerialD alıdbetlal 8ire1UDek a.. 
tlyorlar. 8'a f...,,..,u. latifar ~ 
tir. a. ._ rtı nlrtrlh ••lanzn dca ...... 

Lambalar ve Avizeler 

6 ay Yade ile 

SAT 1 E 
de 

Beyoğlu: Metro han, Beyuıt; 
Elektrik EYi, KadıklSy: Mu
vakkıtane caddesi 83, Üskü
dar: Şirketibayriye iskelesi 10 

Bu akşam 
saat 21,30 da 

10 Şubat Sah 
günü akfamı 

Saat 21130 da 
yalnız Mual
lim ve tale· 
beye mahsua 

Çamsakızı 
Al.KAZAR -

ISTlftBUl . 

. ~~ 

ALEMDAR - Taclı Can•.-r 

A S R 1 - Sokak Meleli.-
ARTlsrlK - fa7an 

ETUVAL - Yeşil hayal 

ELHAMRA - Doktorun 1111'1'1 

EKLER - Yunan tipl'9 

FRANSIZ - Yunan Operetiı 
c:i Horlıor Ai• 

GLORYA - Bllytık Hokk•~ 
nc:ılar ŞaJu 

HiLAL - <Betikt .. , aaeıı 
KEMAL 8. - Kısmet 

M A J 1 K - Aşk Ölme% 

MELEK - Şekerim 

:.~iLLET T. - Natlt n. 
M1U.t - Pııramooant r~ 
O P E R A - Atina Apaşları 
0SREYY A - ( K dık5y ) 

Ram ona 

12 Şubath M A 1 t 1'!.ı 
Herk~in ajCunda aoıatJP"" 

IDAMDıANlıKur 

Bu akşam saat 21,30 I 
FRANSIZ TİYATRO 
SAMARDJI YUNAN 

trupu tarafınd~.~ 
MA SOEUR ET Wl"" 

yarınki çarşamba a~ 
HALIMA ~ 

perşembe akşamı bBr 
gala olarak t! 

f. DEMON1Sftf" 
Pek yalanda ...ı 

EXOFRENIKO SPl1
' 

MASKOTlsKA ve __ .~a 
MADAME DE~ 

Nüfus Mesel 
Meb'uslar, Bu 1' 
Yakından Alakadl 

Oluyorlar .. 
Ankara, 10 (H. M) ~ 

meb'uslar memleketiıJJP"• 
fusunu arbrmak için b fi 
muhacir getirtilmesine ~ 
karlardan vergi alınar 
lenmenin teşvikile nıe 
teki bir kısım dul ka 1, yoksulluk vesaire do 
fuhşa dökülmelerinin 
geç.ilmesile meşgul olll1 
Meselenin Fırkada da 
şulacağı söylenmektedir· ~ 

Oavutpaşa Kışlası . 
Verem Hastane~ 

Hıfzıssıhha meclisi 
bastaneıi için elzem .,, 
lan tesbit etmektedir· 
paşa kış:asmın Verel11., 
nesine elverişli olmadagt 
laşılmıfbr. 

Yevmt, SiJ aii, Hav dls ve Halk 

- -•f' ld.rc ı lu:anbul, Nunıoıı:o_.. 
Şeref sokağı S5 • 37 -T~ 1.taabul • 21>J 

P0&u lıtutuuı latanb:ıl • 741 0gtff 
TeJcnl ı latanbııl soN " 

ABONE FlAT~~ 
T0RKİYB - ~~ 
--- oı1"" uoo kr. ı Sen• r ... ,, 

7SO 1t 6 Ay - 11 
400 it s " ,,, ,, 
.so it 1 " 



il Şubat SON 

lfl BAN DALGASI 111 
eni Bir Kanlı Hareket için Plin

. Tamamen Hazırlanmıştı 
Hakkı Malıjıudur 
a • 
pısanede birkaç sene kal-

bn sonra firar etmişti. Tam 
eş senedir komite işle-

2 e Yuğrluyordu. 
- ( Madam Sofi Rips) •.• 
b Yİrnıi dokuz yaşmda, 

. oylu, zayıf, snn saçlı, 
\ıı .. _ı a ' goLtü, bir kadm. 
.u k<&dın, ( Lipa ) nın i.s· 
~ taşımakla beraber, doğ· 

' 0nun karısı değildi. On-
.,:~d~irleştiren yine o kanlı 

) 
•
1 1• Scfinin babası, ( Za
ıs • Üu llıınde bir Almandı. 
Alnıan, Kafkasyaya gel-

fi)•~n:rada teehhül etmif, 
Y•ya gelmişti. (Sofi) 

-66- Yazan: Ziya Şakir 

sahibi bilirdi. Yalnız onun J 5 - Madam Aşkova.. Tif
mütehassıs olduğu birşey var- , l~li olan bu kadının runl iami, 
sa, silah ve saat tamirciliği i (Ancova) idi. Kırk beş yaşında 
ile bilhassa elektrikçilik idi. mavi gözlü, çirkin bir kadındı. 

Vahan da, hem Keodiryanın Beyoğlunda, Alman hastanc
hem de hacı Nişanın dostla- sinin yanındaki çıkmaz sokak
nndandı. Fakat Vahan, bacı ta oturur ve münzevi bir hayat 
Nişan gibi J cncv, komilesin_e yaşardı. KafkaJ ihtilal komitc
rnensup olmayıp, banka hadı- sinin yetiştirdiği bu kadın, 
sesinden S( :ıra, lstanbuldan büti.in cemiyeti beşcriyeye kar
Bulgaristana firar eden. Erme· şı, en derin bir kin ve nefret 
niler tarafından, Bulg.arısta~da beslerdi. lstanbulda yapılacak 
teşekkül eden Ermem komıte- .h' · "dd~ b" 1 ·ı al · · •-t b ı · ı"d" Ve ı . m cı ı ır ıe u ması 
sının ıs an u aıanı ı. . . 
b lar birbirlerine her temas Uzerıne komıte bu kadmı da 

un ' '- b · h · d ettikçe yekdiğerini komitelerin ıstan ul ıcraat eyetine yar uu 
vaziyetlerinden haberdar eder- iç.in ıönden:nişti. 
lerdi. [Arkan YU) 

Fıtır Sadakası 
Alı Orta edna 

Kurut Kurut Kurut 
Bufday 16 13 12 
Arpa 16 13 ıı 
Oırtlın 15' 117 78 
Hurma 182 107 78 

Zekat •e uclakat fııbr 'H 

kurban dıtrilerinin Tanue ce
miyetine Yerilmeıinin eenıı 
Diyanet itf eri riyHetl celite
ıinden uıdar olunan fetv .... da 
beyan olunmaaına nazaran 
vatanımızan hil1116 muhafaxaıı, 
millet ve hük6metiınizin deva
mı satvet 'We itilisı iç'n asnn 
icabına göre muhtelif ve mü
tenevvi nıaiti h:ırbiyenin ve 
bilhassa zamanımızda ehemmi
yeti fevkalideıi mfisellem bu
lunan kuvai lıavaiyenln bir an 
evvel tedarik ve ihr.ara bir 
vedbel diniye olduğundan bu 
bapta icap eden muavenet ve 
müzalıeretin ifası lü:ıumu ih
vanı dinimize kemali ehemmi
Jetle arzolunur. 

Bayram Namazı 

Ezani 
Zevali 

Saat Dakika 
1 39 
., 27 

~lbllb (Sonya) ismini ta
akat onun asıl vaftiz 
~) idi. (Mari Zayç) .• 

Erenkög Kız Lisesindeki Garip Hadise 
· ' lcnç yaşında. (Kafkas 

tu ~onıiteıi) ne dahil ol· 
d_ ekili ama, Ermeniler 

·? ne işi var, diyecek· 
8 

\lıı\l da izah edelim. O za-
. 'l<aacuyada başlıca iki 
&· ,Ulıauru vardı. 

Geceleri Bile Gezmeye Giden T ale· 
be, Arkadaşlarından Tecrit Edildi 

') ~ .. (R~ ı<afkaa ihtililci
~ .ren de (Ermeni Kafkas 

Q'1 ~~ri). 
rabiki unsur arasında sıkı 

e 
14

1la nıevcuttu. Birbirle
' d ıı111 gelen muavenetten 

t0tak)l'lna.ılardı. Jenevede, 
· ·a . '1e (Hançak) komite

ıştirakile yapılan içti-
\lın\lıb "d ı . ihtij 1 e, stanbulda yenı 

dıtı 41 çıkanlmuı kararlaş
'p lam~, bu ihtilali 
· eıı ~e idare etmek için 

) \ 1traat heyeti lliye-
lle k Gı mua•enette bulun-

1 le er~ (Sofi) , Rm ih
kn <>t1aıt~inden istenilmişti. 

erru Sofı, büyük işlerin 
ilk "tını t.tbik ve takipte 

~abaretler göstermekle 

( S ır. kadındı. Rus komi
ofı) · e" yı maalmemnuniye 

• teı gönderdi. Je d ki a e Sof· . nev e • ayı ıı~-
Ya takdi • anstoforla l m ettt 

. lıımgelen ı · 1 di R . P an ar terti 
· obın H · P Sofi d • Li nstoforun kızı 

tile 1~ P~n zevcesi 
• b"d ıeneaı teşriniev· 
lat ~ ayetinde hep bera

--~ l1' ula gc.ldiler 
. d ._. tcbeaındaıı ~.:-....! • 

Cııa b • &YUUI la-
lr kadın; bu garip 

tam metresi idi. Fakat 
Çok lllıda bu adam da 

'1-~enç ve gürbh deli
t~,ll ı· garn,ur, onlara çil 
e it •talan ibıal eylerdi. 

h ıaliirdü? Bu meçhul.. 
erk.. . l . 

-· ayrı ayrı Jf erm 

Erenköy Kız liaes!nde ıaya
m hayret bir vak'a haber ve
rildi: Leyli meccani talebeden 
Nimet hanım, istediği zaman, 
gece gilııdiiz mektepten çıkı· 
yor, tanıdığı bir gencin nez· 
dind" kalıyor, sonra canı iste
diği zaman mektebe dannyor. 
Bir tesac!!ifiln meydana çıkar
dığı bu şayanı dıkkat ve hl'y
ret hadise hakkında yaptığı
mız tahkikab aşağıya yuıyo-

ruz: 
Şayam Hayret Bir Macera 

Nimet Hamm 18 - 19 yaşla
nnda, oldukça giizcl bir kızdır. 
Zekidir, çaluıkanJır. 2 ıene 
evvel Kandilli orta mektebin
den Erenköy kıı lisesine gel-

• tir. Kimsesi yoktur. Lisede 
mış • k 

cant leyli olarak okuma -mec , d.. • • 
tadır. Kimsesi olma ıgı . ıçm 
bayram ve hafta tatillermde 

mektepte kalmaktadır. 
Bir Kalp Alakası 

Nimet H. ötedenberi Bos· 
tancıda oturan Suat B. isminde 

b ir talebe ile ıeviıiyor. Es-
genç k 
kiden arasıra mektepten açar, 
ıevgilisi ile buluşup gezer, tozar 
sonra hiç belli etmeden mek· 

tebe dönermiş. 
1 

1. 

Sonralan bu ç.akıt an ...... 
lqbrmlf; hemen kimsenin 
haberi olmakllZID her hafta 
mektepten kaçar, yine ayni 
suretle ııizlicc mektebe döner
miş. 

Geçen perşembr. gtinü Ni
met H. öğlen ilzeri gene 

Yazan: A. rQ ·h .. ~ z Tefrika No. 30 

Otuç ALI BEiS 
Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

F lıp uyuyorlardı. Bllnluı oradu 
"'" l&G 0 r S 8 Blümden batka lıiçbir ıebep ayı. 
1-1t retın baımda Gç tane ramasdJ. 
,n:~ın bu1anuyorda. Bun• Dar 1olda ellerinde Mlylk 

tltıe 1Pirıde..., n ayaklarından bmçalarla nöbetçiler clolqıyorlar 
~~ e batlanmıtl..&rda. Kap· .. kGretl muntaıam çekml1eleri 
tıı\lt ~r çok dardı. On ıekb. l lnsafaı:ıca kırbaçhyorlardı. Bu 
1-t il.dar birtey tutuyordu. ld1reJc e.lrlerinin arasında A'ffu• 

'At orada oturuyorlar, orada puım u acii ıuaeriıinden tutu• 
hldro. :.r '" or.U kaYI'.. PS u • •ePur am&ralleriM 

kimsenin haberi olmadan ni
bari talebe ile berabe mek
tepten çıkmıf, Erenköyde 
oturan mektep arkadqı Gtizin 
H. ın evine gitmif. 

Bir Tebdili Kıyafet 
Burada Ostündeki mektep 

elbiselerini çıkarmış, Güzin1 

Hanımın elbiselerini giyimiş. t 
Bu suretle bir nevi tebdili 
kıyafet ettikten sonra bir 
otobüse atlıyarak Kadıköye 
gitmiş; iskelede sevgiiiai Suat 
Beyi bekJemiye başlamıştır. 
Mektepten çıkan Suat Bey de 
Kadıköye gelerek Nimet Ha· 
namla bulutmuşlar. 

Suat Bey ile Nimet Hanım 
bir müddet Kadıköyde dolaş
bktan sonra Bostancıdaki Suat 
Beyin evine gitmişler. 

Yokrama Yapllırken 
Perşembe akşamı muallim 

Mükerrem H. yoklama yapıyor. 
Nimet H. yok 1 Mektebin 

her tarahnı arıyorlar. Yok, 

yok r 
Tavanarası Hikayesi 

Her zamanki gibi Nimet 
hanım aabah olunca mektebe 
geliyor, tabii derhal ıorguya 
çekiliyor. Nimet hanım g-eceyi 
tavanaruında geçirdijini .ay-
lilyor. 

Halbuki mektebin tavanara-
11 yoktur. Ufak bir çah arasJ 
vardır. Ve buraya çıkmak ko-
lay bir iş değildir. 
Bir Hamının Garip Müracaatı 

Nimet hanım b6ylece mü-

kadar, her çept insan vardı. 
Vardiya başa denllen adam 

yilksek bir yere çıkmıtt elindeki 
koca tokmatı munta.ıam {asıla· 
Jarl• ~nünde bulunan tunç bir 
aahana Tiaruyor Ye kürekçiler de 
bu ıeae uyarak ej'ilip kalkıyor, 
lıoeamaa küreti böylece çekiyOP 
ludı. 

Ben bu manHraJ1 hayretler 
l~lnde ıeyre clalmıtbm. 

Huan Kelleı 
- Na11l foraa, dedi, beyea• 

cUn mi? 
Y&reflm titredi. Gayri Uatiyart: 
- Çok kOl'kunç, d.11• manJ. 

daodım. 
Koca Huan içini ~ktl ı 
- Ewet, çok korkunç 1 Fakat 

.. çare Jd l.laua I .. LBu klrekçUer 

tcmadiyen inlrir etmekte iken 
bir hrmm mektebin kapısına 
geliyor ve mildüril görmek iste
diğini söylilyor. 

Mektep mildilrii bu hanımı 
kabul ediyor. 

Hanım diyor ki: 
"Beyefendi. Nimet Hantmı 

affetmeni çok rica ederim, 
oğlum Suat onu seviyor, o 
da Suadi çıldırasıya sevi
-yor; kuzum Beyefendi onu 
affediuiz1,, Mektep mUdürii 
hayret içindedir. 

Nimet Hammın geceyi ne
rede geçirdiğini bu hanıma 
aoruyor, Hanım da: 

- Vallahi bizde kaldı, za
ten kızcağız her vakit bizde 
kabrdı, diyor. 

Hanım biraz dlifllndiikten 
sonra ilave ediyor: 

- Müdür Bey, eğer ıiz Ni
meti aff e!miy.,.rek mektepten 
kovarsanız, biz onu evimize 
alacağı~! ~ e çıkıp gidiyor. 

Şımdı Ne Olacak? 
Mektep idaresi Nimet Ha

mnu 1 O gfuıdenberi hiçbir 
talebe ile görüftllrmemektedir. 

Kimsesi olmadıiı için bak
kmda yapılacak muameleyi 
Maarif Vekileti tayin ,edecek
tir. 

Nimet H. , mektebi te:rke
derken duvardan atladığını 
söylemişti. 

Halbuki elini, kolunu sallı
yarak kapıdan çıktılı teıbit 
olunmuştur. 

biraz ıerbea olsalar bbi param
parça ederler. Dilfün ki ~iz bun
ların dilfmanlanyı& •• bunlar 
bwm için plıfıyorlar. 

* Alqam kornalar remide bir 
etlence yaptılar. içtiler, dan"& 
&urna 'alıp oynadılar. Sonra d• 
tGref ettiler. Bu rOretler ~o· 
ıaripti. Biil'ln •Geutlan•ı yetlı• 
yorlar. meydana çıluyorlarda. 
HemeD hemen on aa bet çift 
kadar böyle yatla Yilcutlarile 
Dıeydana çıkıp fGret ettiler. 

Bu •tlentiler A•rupaMa.rın 
ıemllerlnde de yapıl1r. Amo onlar 
ba1le idman \'e rGretele utf'aş
madar, kadU1Jarın kucaklarında 
fUap içmekle nkit ıetlrirler. 

Fakat heaim c:aJUm fena bal• 
a aikıJmıya batlach. ffaAD Kelle 

' 

S8yfa 7 

BlKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Necati Yuzıı/ __ ,.. 

MAÇ BAŞLIYOR 
Bokı8r Kadri bugün en 

l<uvvetli rakibi ile karşılaşa
cak. Daha erkenden ringin et· 
rafını alan meraklılar arası:ıda 
heyecanlı bir münakaşa var. 
Kadrinin antrenörü fırı), fırıl 
dönen küçücük göz!erile hazır
lıklara bakıyor. f.ş arasında şen 
nüktelerle seyircileri kendi 
hesabına kazanmak fırsatım da 
kaçırmıyor. O. neticeden emin 
görünüyor. Filhakika Kadrinin 
yumruğu u zamanda mühim 
muvaftaki yetler kaydetmiştir. 

Anc.1k, İşt~n anlıyan eski spor
cular çevik l:ıir boksöriin onu 
mutlaka nakavt edeceğine kani-

dirler. Kadri bir gülle 11kle
tile hec!efine vuran yumruiu-

nu istemiyerek ku!lanıyor gi
bidi,.. Onda, müthiş] adeli, 
kuvvete mukabil içten gelen 

bir cehit noksanı var. Bundan 
en ziyade ıikAyetçi o!an karı
sıdır. 

0, daha ziyade bugün Kad 
ri ile kar;ılaşacak olan "Yay 
Fikri,.yi beyenir. Kocasının da 
onun gibi kıvrak ve azimkir 
döviifmesini iıder. 

* St•dyum spor hay:ıtmın ta· 
rihi bir güniine sahne oluycr. 
Seuenin ~ampiyonu bugan en
laşılacak. Meyd ... n br.c..ab:nç 
dolu. Münferit sesler derin bir 
uğultu içinde kaybclu;or. Bir 
koşuşma. Uğultu birde!l yük
seliyor. Tribünlerde b1.ıl•yan 
aJkıt bir sis cereyanı gibi ka
deme, kac!eme biiUln sahaya 
yayılıyor. 

• 
Ringin listünde iki dost ve 

iki rakip karşı k~rşıye. Onli', 
mektep ıiralanndanberi birbir
lerinin hem en iyi dostu, hem 
de en kuvvetli rakibidirler • 

\ 

Yay Fikri lıer zamamki g}">i 
cevval ve sabıruz. Kadri sa
kin, ınütel,essim. 

Herşey tamam. Hakemm 
dtlclojil ağza.ıda. bd ADİJe 
Yar. 

Kadrinin ntrenarO seyirci
ler araımdan kojarak Ringe 
abbyor. Elinde l:nçllk l>ir ki· 
iıt parçau. Kadri bu klğda 
11bırwıc11 !.:r g5ı gezdiriyor, 
ıonra rengi sap ıaı ,, bir ıeyir
ciler arasmda kansinın otur
duğu noktayı, bir de hasmına 
bakıy<'r. Dizlerinin hafifçe tit· 
ndiği, baıllW önüne eğildiji, 

beni yalnız bırakmıtb. Kimse de 
benimle mefi 4J olmuyordu. Klm
eenin yanına ynklaıamıyoı·dum. 
Herkeı beri le.ovuyordu. Başım ve 
•Ocudum katınb içi.ıde yanıyordu. 
Beni bOtiln korsanlar kel olmuf, 
•yudaam•ı diye ya.nlar1aa oturt· 
•a.k iıbnaiyorlardı. 

H:aan Kelle: 
- Bir yere aokul ela kamım 

doyur, diye tenblhlemlttt. Fakat 
ben aer•y• ıoluılrr.ak latedirnae 

!tovuJdum. Mhayet bir levent acı h 
Bilyüeek ltlr ıomunla biraz La- • 
barla. kutu et uıattı. Bir lr5tcY' 
hüı.G~düın. Bir kö~ck ıibi kendi 
kenJ·m elimdeki a:ııtı kemirmlye 
:ıaıladun. , 

Korsan Kavgaları 
Tur.ut ni•i:ıı l'emiıiade tam 

görülüyor. Kağıt, döne döncı 
yere düşerken b · r düdük ve 
bir gugule. Maç başlıyor. 

Kadri, birçok t.anınm ·ş bok
sörleri sühuletle döven Yay 
Fikriden daha çevik, dili& 
aziinkar ve daha içten vuru· 
şuyor. ilk zannm hilafına, ha
kimiyet Kadride. s~yirciJer 
beklenilmiyen bir hadise kar
şısında şaşırmış gibi sessiz ve 
hareketsiz. Ringin üstünde 
gayri tabii ve cehennemi bir 
dövüşme. Kadri hücum ediyor, 
çılgınca şuursuzca saldınyor . 
Fakat, favl yapmıyor. Filrrinin 
mlidafaası gittikçe uyıflıyor. 
Bir tam darbe daha. Fikri 
yerde. Herkeı hemen bjr ağız
dan nyıyor: Bir, iki, üç •••. 

Kadri aya~ ateşli göz:e
rini mağlup humına dikmi§ 
bir intikam heykeli gibi kor
kunç görünüyor. 

Uzun bir dndük, ringin tiı
tündc gittikçe ç~ğalan iki 
küıne. Bir kısmı Fikriyi ken
dine getirmekle meşgul. Fakat 
artık ondan hayır yok. Başka 
bir kısım zaf crinden hiç te 
memnun görilıımiyen Kadriyi 
tebrik ediyor. Sahada alkış, 

alkıı, alkı i· 

• 
Kadri eldivenini atar atmaz 

yere eğillyor. O kiğıt parçası 
hali or;\da. Bir daha okuyor: 
"Fwriciğim; k&Jbim seninle, 
zaferini be~yorum. wefer. ,. 

Kan•ının ya:uı Ye imzası, 
yanlışlılJa tam umamnda 
kendisine verilmif. 

Antrenö•· fınl, finl dönen 
zeki gözlerı~ Kadri7l silzüyor, 
ıonrn kulağına e~üiyor: 

- Başka çsre yoktu. Mut· 
laka yenilecektin, diyor. 

Kadri hicsp wı ıstırapla 
lasdan zayıf bir aeslc aoruyorı 

- Eh. bu kliıt? 
Antr-m&r: 1 
- Ene.idea 1. vıarliıfbrmı~ 

tık, diye etıvap Yeriyor, Naal 
d&ırGfmck Jcap ~ttijmi fimcil 
ıtıencha. 

Kadri ellle muhatabım bir 
yana iterek rakibme :Cotarol\ 
ODU lmcı.tma ahyor. ldrİJell 
dud.ak.•anm al.una loyu70~ 
SOnra, kulağına eiiJerek : 

- Beni affet hrdefim 1 
diyor. Ytlzftnde tmifl11en bir 
tetiessllm. 

ab •1 yaıacl.m. IJa mlcldet l~IJa. 
de pçlrditfm hayat. y ..... ak 
dene..U7ecetl için "dribadlml.. 
tabirini kullanmak daha dotra 
olacak , beni ~uhare'beye eokm• 
/O• tardı Belki de ben lıı:endlm 
ceıaret edip riremiyorcluaa. Ça.. 
ldlı kor1&n muharebeleri olıadar 
kanla "'e okadu korkunçtu ld ea 
eeaaretli acl.am blle Tlrk konaa
lannıa, dik •• ıtr ... ıeriJe ı 

- AIJalJ.. Allahl.. 01,. IMp 
bir atmlu nfırarak laleu• .a. 
tiklerini rllrlnce delafetle tJINr .. 

TurF&t rei• bu cenkte dlf•u 
ren-;ıine bütan tayfalardan e.HI 
••ı;rard&. 0.ua hiçbiri kunet 
urflllftfla ,... ... ltrmedim. 

(ArkHı n]r 



r.:: HİLAL· SİNEMASINDA· 5~°:s Ti~:tro, K::::~ . .. .. L BU GECE 
Muazzam film tamamı gös- D" b•·ıı·· • •ı Efendi ve heyeti KAYSERi BULBUL ,. 
terilecektir. Aynca komik Um U U ISIDaI temıiliyesi tarafından 

taklitli kemedi. Paradi 25, mevki 35, localar 200 kuruştur. 

RAMAZAN AYINA MAHSUS 
Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üıttbıde .-

• 
1 

BÜYÜK ELBiSE FAB RIKA!SI 
En mfikemmel kumaşlardan en son modaya muYafık ve kusursuz 

biçimde imal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler 
muhterem müşterilerinin en.zarı istifadelerine arzeder: 

Erkeklere Mahsus 
Lira 

Pardesüler 251
/2 

Meşhur Mandelberır mar 
ka Empermeabiliıe gabardin 

Pardesüler 29'/2 
Müflon ile Mandelberg 

Pardesüler 371/2 
lngili.z biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 221
/ 2 

ngiliz biçimi spor 't'esaire Lira 

Kostümler 141
/ 2 

Lacivert siyah v. .. renklerde 

Kostümler 18'/2 
Hanımlara Mahsus 

Muhtelif renklerde Gabardin 

Trençkotlar 171
/ 2 

Davetin 16,1 
JI( antoları 2 

E o c u·k 6 undan 

Elbise/eri itibaren 

Ayni zamanda erkeklere mahsus 
gayet şık pardesüler ve kostümler 
ile Hanımlara mahsus manto!ar ve 
pekli muşambaların müntahap 
ve mütenevvi çeşitleri de vardır. 

FİA TINA PERAKENDE SATIŞ .. TEDIY ATI A BÜYÜK TESH1LAT 

SESiNiN TEMIZLIGI 
iLE sızı HAYRAN BIRAKACAK 

YENi MODEL 
TELEFUNKEN 

llADYOSU 
a.nı zamanda· ~4110nunuzun güzelllginl de arttırır 

Yeni Model 
fEtı,UNICEll 33 W/1 de aiti· 
ze ve oparlör avni mahfaza 
kindedil'. HflJlfdi mecmuası 
•a~ zarif olmalıla beraber 
ııratı da ellvendir. 

1 •• 

GEi.iP GOADNDZ VEYA ARZUNUZU BİZE Dİl.DİAİllİZ 

TELE FU N KE N 
BOURLA BİRADERLER VE $ 51 

A ü ı z ve Dişlerin 
Muhafazasını 

• • • 
temın ıçın 

Kul/anı/mas& 
Lazım gelen 

Vena ne 
~~acun 

Radyolindir 

Bü ·tayyare 
piyankosu 

Yeni 
} Tertip 

Başlıyor 
(1) İN C i KEŞ i DE 

11 ŞUBAT 1931 
Yeni planda 3 -.e 6 ıacı keşidelerde büyük ikramiyeler 

Ye aynca Amorti vardır. 

3 ÜNCÜ KF.ŞfDEDE 100.000 LİrtAUK BÜYÜK IKr.AMIYE 
KONULMAK SURETİLE TERTİP 0Çr:R KEŞfDELİK iı.J 

KISMA AYRILMIŞ Git BiR ŞEKİL ALMIŞTIR 

Mükafatlar keşide 11ra...ile: 20,000. 25,000, 30,000, 35,000, 40,0)() Ye 

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

Biletlerin u.blm~ına başJanmaştır. 

posta~ 
( Reşitpaşa ) ••P 

şubat perşembe a ., 
S. Or 

latadan İnebolu, ııı 
sun, Ünye. Fatsa; 
res:>n, Trabzon. Rize, 
kalkaC'-ÜC ve dönôft• 
Rize, Of, Sürmene. 
zon. Polathane, Göt' 
reson, Ordu, Fa~ 
Samsun, Sinop, 
Zonguldağa uğrıyac 

- Karaköyde Borıi8, 

M. Gazi Gı 

GAZİ ŞEV~ 
Gt,emden ikiıer bilet .ı~ 
rilerime alh k r t idede jıİf 
isabet etmediii takdjrd• 
tertibl:ı b irinci ke11idHlııl11 

bilabedel verilece 

Çifte ~iyan 
Makineli dolap ~ 
kuruşa kadar h 
bilet satıyoru'!!~ 
boş yo~dur. aı,. .. , 

e luıı ... e camii karıınııd• 

Osman Ferr , 
Sena5 KazJ11 

(Sab .k Sle;.) • 
Beyoğlu t~tikl.'.') ~dd" 

Çocuk el':>iseleri 315 
" palto!arı e95 

11u~atı!balar 695 
~rkek paltoları 1~ 

" kostümleri 131)5 
fr .. nçkotl:ır . 1696 
Zrkek ayakkaplan 7()} 

[Dayanıklı! 
(adın ial<arpiuJeri ~ 

· 

1 

[Modern biçi.11 

Ist~nbul dördünca icra mc· diğer alakadaranın ve irtifak .., k kk , nuO 
- d T 7000 .tocu a}a :ıp.an /1 

murlugun an: amamma 1 hakkı sahiplerinin bu haklarını [Sağiaınl 
lira takdir edi.en Beyoğlu Meş- h ·ı f · "f ' MU-NTAHAP TV . hali . d H b' ve ususı e aız ve mesarı ı 
rut ıyet ma esın e as ıye . • . • 1 

k w d 115 117 1 ıcraıye olan ıddıalerını ilin ÇEŞiTLER so agın a - numara ı -Jl 
hir bap hanenin tamamı tarihinden itibaren yirmi gün RekaLetsiz fiatla.rıııı' ~ 
14 - 3 - 931 tarihine müsadif içinde evrakı müsbiteleri ile satmak prensipiıniıe 
cumartesi günü öğleden sonra bildirmeleri lazı:ııd,r. Aksi rim!ı merkr..ıi ile ;ı..ıı• 
saat 13 den 16 ya kadar İs- halde haklara tapu sicili?:de müteaddit şube:eritı~ı>' 
tanbul dördüncü icra memur· sabit oJmıyanlar sahş bedeli- hazır mal hulundurJJI 
l'-'ğunun dairesinde sablacakbr. nin payl2lflJlaaından hariç ka- yundur. 1D~ 

Satış şartnamesi 1 - 3 - 931 lırlar. ISMARLAMA KOS 
hrihinde divanhaneye talik Alakadarların yeni icra ve Emsalsiz fiatlarl• 1'1 

---------------------- _ _ - ·- o!u~acaktır. Artırma Em!ik ve iflas kanununun 11 g uncu mad- Yeni makastB~ 
D A KUTIEL Eytam bankası kanununa tev- d · - t f'k* h k t ··k tdıf• Emniyet SaJJdığı müdür- D M h Aı· r esıne gore ev 1 1 are c mu emıne l 

luğünden: r. e met 1 • • fıkan bir ay müddetle ve bir etmeleri lüzumu ve mütcraki :Tı ,1'>" 
Şişli Osman Bey Şafak İdraT yolu hastalıkları mütehasaııı CiJt. Frenrı. Belaojulduju " ademi defada ve en ziyade artıranın vergi ve belediye ve vakd ZAYİ Harp ııt1ıf 

•okak Foskolo aparbman No. ıkttdu m\layene ve u "'" k . edavihane•ı. • d b kıl k k andanl gıv nda.n a 
ISirkaclde B91lr Ke1nal eczaneli yanında Kuak81 Börekri fırını 91tuıanda No. 34 üzerm e ıra aca tır. icarcsi mü<ı.tcriye aittir. um 1 ttiıt' 

ıt te mukim Semine Hanım r y v "k yi e 

D H h Artırmaya . iştirak iç:n yüzde Daha fazla malumat a!m•k gum ıcsı amı ı.a 
t :::~~~nd~:n~ğ~:~z~ 9~.ı:ua: miştir. Yenisi verileceğinden r. or oruni u 7 ,, teminat akçası lazımdır. istiyen!er~n 730 - 386 dosya ıi~nk~ük~~ y;~~JS"'~· 

· · ril 8090 eski bononun hükmü olmıya• Belaofvkluju- Frenrt ademi lktidar Haklan tapu sicilleri!e sabit numar~ile memuriyetimize mü• a 1 og u _,., l P~ 
para ıçın ve en num2'- teda.t'ıaneal. Beyoilu Tokatliyan ya• ~-r/il "_,/ 
falı bonoyu kaybettiğini söyle· cağı ilin olunur. aanda M~ktep aokak 35 Tel. B.O. 3ıs2 olmıyl'..n ipotek alacaklıları ile racaatları ilin olunur. Mes'ul M::&dür: '~' 

Süt Veren Fosfatlı Şark Malt hulasası Kullanıcız. Sütünüzü arttırır ç~c~. 
Annelere larr .. ı ~emiklerini kuvvetlendıt' 


