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IWPONLARlllZI 

--MÜFREZE 'FAKI TEN. DÖNDÜ--
• idam Firarisi Hüseyin, Yapılan Bütün Taharriyata 
Rağmen Hiçbir Tarafta Bulunamamışbr ... 

~iNiN SOOUKTAN VE ? ~ AÇUKT AN OLMOŞ, 
~ YIF BiR iHTiMAL iLE 
.-.uALARA KAÇMIŞ OLMA· 

t llNA HOKMEDfLMEKTEDIR 

1 Menemen, lı (H. M.) -
da. firaiiai (HGaeyin) in izi 

laerinde kotmakta olan (Me
'-'eıı) jandarma kumandam. 
•&frezesi ile birlikte avdet 
tılaaiştir. 

F •kat Bu haberi ifittiğiniz 
....... firarinin takibinden 
;aı~eçildiğini zannetmeyiniz. 

aldbat muhtelif vuıtaJarla ve 
llauhtelif yerlerde devam et• 
llaelctedir. 
• Maamafih bu dakikada fira

tbıin derhal tutulmuı ihtimali 
••Ylfla el mlfbr. Habra gelen 80D 
İİfiinceler pDlardır: 

~. 1 - Hilaeyin ldJçlk M~a-. 
,....ea neluiae ablarak intihar 
ltıaiıtir. 

2 - Datda IOjakbm do
~k &lmllftOr. 

i - Bir ~uacla -c .. 
llQml behlemtktedir. 

... ~ ~Dk ........ c1an 
loııra bçakçılip bqlachjı w 
._.ııtakuana pek ı,ı bildiji 
için karta adalarclu birine 
kaçnuıbr veya IJaçmak fana· 
'- beklemektedir. 

Eier ... hl••• el'• berw 
la.yat oldutu ·tahakkuk edene · 
lr.İp lautahjına mGptell ol-
dup ma!lm oldala için, ba
.. clar ... ukata ...ı taham
..ı eltlli hayreti mucip c.b
ealdu'. 

Çankırlıların 
Sevinci 

Çankm, {Hll8U811 - Trenin 
Çabkırıya geldipü ilk clefa 
Soıa Posta haber verdL Bu 
lllÜJaasebetle Çankmlılarm, me
~:Uyete açılan bu pencereden 
~akla ne derece zevk 
~Y~u'danm aynca bildirmek 
llll(enm. 

liaık. trenin gelmesi tere
lbıe umumiyetle istasyona zi· 
t~f~te davet edilmişlerdir. 
~birde fimdi davullat çalıyor, 
lllalllıadiler bajlnyor. 

iki Bahkçı Daha Geliyor 
._~nkva. l 1 ( H. M.) - lk
~ Veklleti Hd balık mll
-..ua111 dalaa ıetirtmife ka
~ YehDiftir. Bu mtltehusu
~ ayta 25 inci pi tebri· 
llliacle biıluaacaldmrcbr. 

AraZi (lrgisi 
't Ankara, ti ( Telefon ) -
euı arazi vergisi liyibasma f ~re irat getirmiyen arsalardan 
ınde beı, iratlılardan binde 
:~ iki ve diier araziden de 
lllde oa aiıMtüade verıi ah
~tar. 

İş Şimdi Şehir Meclisinde Kaldı 

Bu Soğuklarda Fakirle
re Ucuz Kömür Bulmalı 

latanbulun kıtı bahara doğ· ı 
rudur, derler. Hakikaten kl· 
nunlan hafif geçirdiğimiz hal· J 
de ramazanla birlikte artan 
soğuklar iki gilndenberi tidde
tini bir hayli hissettiriyor. 
Şimdi kar da başladı. 

Bu vaziyetten en çok mem• 
nun olanlann odun ve kömür
ctıler olabileceğini söylemiye 
liizum bile yok. Bu münase
betle vaziyeti rakamla ifade 
edebilmek için, dDn lstanbulda 
bir tetkik yaptık ye sördiik ki 
oa ,an evveline kadar 5 - 6 
kuruta kadar ıatılan kömllriin 
oldcau iki g&ndenberi 8 i, el-
leme ise 11 kurutu boylamııbr. 

Maamafih tehirde ihtiyaca 
lrlfi gelecek kömür vardır. 
Ortada. im fırl•Jlfl• bir ihti
kar olduiU da muhakkaktır. 
Din hu bale brta alınabilecek 
tedbirleri al&kadarlardaa sor
duk.1Wedi,e fU eeftbı veriyor: 

- Hayalar iyi gitti, auh 
koyu idik, zaten m&tkll mey. 
kide bulanan klmlrctller narh
tan apfl mal Atacak, pıİp 
bir vaziyet huıl olacakb. Şim
diki fiat y&kaelifi ıayri tabii· 
clir. DnıDneceğizl 

- BelediyeniD clijer ullhi· 
yettar bir rilmi de diyor ki: 

K8mllrciJ ~ırakları ....,, 
memnan giriiniigor 

Belediye bllt ;esinde fakir
ler içia bir yardım fub-,...._ 
tur. Maamafih ıimdiye kadar 
fiddetli kıflarc:la f~kirlere yar
dım bir taamllldOr, d6rt bet 
sene enel ise belediye '-ldr 
ler içiD k6m0r aldı, 

Fakat İfe IUİ iatlmlll İlilnr 
ta. Sonra bu iti Hillliala~ 
s.lnll. Her aene Jİl'lllİ beşer 
bin lira verileli. Geçen ıene i9e 
blyle bir llaam lıud olmada. 
MaamafUı şehir mecllsl IOzµat 
g6rllf'Mı fuallarda mlnakale 
yapar• lf, timdi Şehir ._u-
ıindedir.. . 

Muhakemesi Görülen Kara Ali 

Keyif için Adam Öldür
ten Bir Canavar Mı? 
Danca ve civannın yaka 

silktiği bir adam, Kara Ali l 
ve arkadq!an ıeçen gOn 
tutuldu. Şimdi muhakemeleri 
oluyor. Bu çete ile reisleri 
Kara Ali bugOn gene hikim 

huzuruna çıktılar. Bu münase
betle bit muharririmiz Kara 

Ali ve çetenin blltln azuile 

1 
pyam dikkat bir mOIAkat 
yapmqtir. Betinci •yfamızda 
okuyunuz. 

r 
KUPONLARIMIZ BiTTi 

Bir ay evvel bqbyan bin 
liralık kur'amıza ait kupon
lann neşri hitam bulmuş
tur. Karilerimizin takip 
edecekleri battı brekete ait 
izahat 8 ncı aayfamızdadır. 

it.ar• Ati 

Taggare j Gazetemizin Mühim Bir Anketi 
l'i.gankosu f 
Geçen 1eaeye oit tayyare Darülfünun nkılip Va-

piyankosu klnunuıani on birde •f • • y M d ? 
,.,ııan k~,ide ue hitam but- ZI eSIDI apmış 1 ır • 
du. Bugün, 6ileclea •nra 
yeal plln Ozerinden (1931) M h Q V f f k••Jt ' 
keoideaine başlanacakbr. az ar sınan e en a u esı 

Reisi Mustafa 8. Ne Söylüyorlar?. 
HDkOmet Madencilere 

Yardım Edscek 
Ankara, 11 ( H.M. ) - Ci

han buhranının bize dokunan 
kısmından en ziyade müteessir 
olan madenci!erimizdir. Bu hu
susta bir fikir Yetebilmek için 
memleketimizde en fazla ihraç 
etlilen kurşunun tonilitosunun 
( 13,5) lngiliz lirasına dilttUğD 
ı5yle-.&&1ektedir. HtikOmet bu 
vaziyet kartısında madencile
rimizin bltytlk miitkülitla kar
fllaflllakta olduklarını g6rerek 
kenclilerine yardım etmiye ka· 
nr vermiştir. bk yardım ted
birleri arasmda madencilerin 
riilUmdan iltisnalan Yanhr. 

Talfif ltizullamtsi 
Aabra. 11 (H. M.) - Tah· 

liJata ticariye mOdllrl Halit, 
ofla mildlirll Cemal Beyler 
buraya geldiler ve komi.yoqa 
ıiderek (T •hif) nizamna....ı 
etrafında mtlzakencle bulwa
dular. 

Adliyede Tasarruf 
Ankara. 11 ( H. M. ) -

Adliye Yekileti ~ ı..
ranmn bir aetiCIİ ~ _.. 
kemelerde mllddeiUniilmilik• 
lerde bulunan bqkltipliklerin 
kaldınJmaaına karar vermif· 
tir. 

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

•SON POSTA,. telefon 
malcfne•J ol•n lcari eri 
aruında etlenceli bir 
kur'a tertip etmiştir. 
Kur'aya lttlrak tekil fU• 
dur: Kur'a devam"edinclye 
kadar bu ıDtunda blr veya 
birkaç numara •arecekıl
alz. Bunlar telefon numa• 
ra'arıdır. Eter ıidn nu. 
maranıs pzelemizde çı• 
kan numuaya tevafuk 
edene matb aya mOracaat 
ederek hediye'.liıi alaeak
aınıı. Buit, klrh ve eğ• 

lenceli bir kur'a. BurünkQ 
numaralar tunl rdırı 

Heybeli 14 
F eyoğluı 3257 
latan bul: 24SJ 

Menemen hadiıeal üzerine lr
tioaın mea'ullerini arayanlar, bat· 
ta milnnverleri ve DarOlfGnunu 
vaıifeaiai yapmamakla itham 
ettl!er. 

inkılabı ıençlere anlatacak 
olan müeHeae Datülf6nundur. 

MGnevverler vazifelernl yap
mamıılana, fikir hayatının mer• 
lceıinl tqkil eden Darülfünun da 
bu meı'uli7etten hiaaedar olmak 
lizımCl1r. lnkıllp kartıaında mG· 
nevverler v6 DarOlfllnua, kendile
rine düteG Yazıfeyl yapmıtlar 
mıdır? 

Bu ıual ve · ba aflr itham 
kart ... nda Darülflinunun nziye
tinl teabit etmek •• Darü füaaa 
hocalarının lna ithama kartı ne 
.SyUyee~lclerinl ftrenmek Ute
clilr. tlmulll Wt aak9t ,apblri. 

BlrfOk Dwllfln• hocalanna 
mlracaat •ttik. Birkaç fGnden-
Hrl Defl'ettltlmls bu mütalea 
lardaa buaiin de doktor Muhar 
Oımaa B. ile Fen fakültul relai 
Muatafa Hakkı Beyia mGtaleala• 
rını dercediyorus ı 

Mazhar Osman 8. Diy1r Ki: 
.. _ Fıkria pdun MIDev

•erler ve Daralftbıan, TDrk 
inkıllbı Ye clomokruiai kar-

Fen /aldllte•l reisi Mutafa & 
f111Dda TUifelerini yapmamq
lardır. Halla mllnenerlerin 
ıerek ilmi eserlerle, serek sair 
suretlerle tenvir etmeleri il· 
zamdı. Bu, maatteesaiif yapıla
llWDlfbr. 

fDe•a• ' meı aayfamııda) 

Kadın - liana mbjdeıw ~et, sana gayet ıme! bir h&vadis 
vereceğim. Yü;ılerce liraya dejer bir hab~rl 

Kömilrclt - Yansı senini 
Kadm - 88fllll çevir, pencereden bak: Kar yajlyor1 
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DA B 1L1 ·&AB E B i E B ·· Halkın Sesi 

Muamele Vergisi 
Meselesi Ve Halk 

Muamele verıbinla dahW 
sanayHmbclen kaldınlaeatı 
ve ya yGkil hafifletileceti 
mevzubahia olmuıtu. Şim
di bundan nzıeçilditi ıa
Jialan meydan aldı n halkın 
tikiyetini mucip oldu. Dün, 
bu hususta kendisile görüş
tüğümüz kimaeler, bize 
atideki fikirleri bildirdiler: 

Yani Ef. (Beyoğlu Hamal
başı 4) 

- Muamele vergısı ıçm 

itiraz ettik. İnşallah dahili sa
nayiden muamele vergisi ta-
mamen kaldanllr. 

* Nafiz B. ( Beyoğlu 4 ünc6 
noter n:.,:ıorlarından ) 

- Vadedildiği gibi sanayi
lmi:ıden muamelt- vergisi kal
dırılırsa çok iyi olur. Hiç ol-
mazsa biraz ucu:ıluk olur. 

* Ahmet Cemal B. (Kasımpa-
p, Camii kebir 1) 

- Sanayiden muamele ver-
gisinin kalkmak üzere olduğu
na dair gazetelerde haberler 
okuduktu. Bugün ise kalkmı
yacağı yazılıyor. Temenni ede
rim ki bu vergi aa.aayiimizden 
kaldınlauı. 

-tc 
Ahmet B. ( Kasımpaşa, lJ.. 

zunyol, Yağhane sokak 15 ) 
- Sanayimizi inkişaf ettir-

mek çarelerini ararken mua· 
mele vergisini ve bunun aana
yiden kaJdınlmasını düşünme
mek mümkün olmaz. Hükü· 
met, sanayicilerin bu hususta 
da yüzünü güldürmelidir. 

~ 
Hüseyin Ef. (Kasımpaşa, 

Camiikebir 12) 
- Muamele vergisi dahili 

aanayiiden kaldmlına sanayi 
bıkişaf eder, ame'e it bulur; 
bu arada da bcr.im kamım 

. . ...... 

Vapurcu/arın 
Rekabetine: 
Karşı 

---
yeni Kanun Projesi 
Mühim Para Cezası 

Koydu 
lktısat Veklleti, vapurculu 

arasındaki navlun ve aefer re
kabetini men için yapılan ka· 
nun projesinin serian Veklle
te gönderilmesini Ticaret oda
ıına bildirmiştir. Proje bugün 
Oda meclisinde görüşülecektir. 

Projeye göre: resmen tes
bit ve ilan edilecek olan nav
lun ve sefer tarifelerini indi
ren ve çıkaranlardan 500 lira
dan 5000 liraya kadar ceza 
alınacak ve kanun ahkimına 
riayet etmiyen vapurlar on 
beş günden kırk beş güne 
kadar seferden menedile
cektir. 

Kanunun tatbikine yedi ki
şilik daimi bir komisyon ne
zaret edecektir. Bu komisyona 
İstanbul deniz ticareti müdürü 
riyaset edecektir. 

Ecnebi Sularında 

Topkapı Tramvayında Bir Hadise 1 işlere 
, B• S h Y J J . ı ı BögleMi 

ır ar OŞ, O CU an Bakılıyor? 

Hayli T elişa Düşürdü 
Dün akşam tızerı EminönOnden tramvaya binen demirci 

Garbis Ef. biraz aarboş imiş. Tramvay Sultanahmede gel
mİf. Bir kısmı oruçlu, bir kısmı işinden dönen yolcular birden 
telltfanmışlu. Çünkü Garbis Ef ., tramvay içinde yapılması 
hayale gelmiyen bir vaziyet alm17, hacet defediyormuş. 

Yolcular itiraza başlamış, bazılan işi daha ileri götürmek 
istemifler. Fakat Gnrbis efendi para verip bilet aldığı için bir 
türlü tramvaydan çıkmak istememiş. 

Kondüktörün ısrarile nih<ıyct sahanlığa çıkmıy.- fe işinin 
mütebaki kısmını orada tamamlamıya zorla razı 01muş. Gar
bis Ef. T opkapı zabıtasına teslim Ye tiki yet edilmiştir. 

Nasıl Olmuş? Ziraat Ve Makine 
içinde 200 Lira Bulu- Yedek Aletler için Ye
nan Çanta Ortada Yok! rinde Bir K.. -:ır Verildi 

Vergi Komisyonların
daki Aza, İşlerine 

Devam Etmiyorlar 

f tanbul Ticaret ve Sanayi 
odası meclisi ve idare heyeti 
az lermdan bazıları, gerek 
mecli in umuınunu ve gerek 
idare h~yetini toptnn istifaya 
davet edeceldcrdir. 

Bunun sebebi: mevcut aza. 
nın kısmı azamımn hem oda
ya ve hem de halkın menfe
atlerini korumak için k nunen 
bulunmalan lizımgelen bazı 
resmi veTgi komisyonlanna 
devatnsızlıklandır. 

Odanm halka ve tüccara 
daha müfit olmasını istiyenler 
bu uretle Oda mesaisini daha 
faal ellere tevdi ettirecekle
rini ümit etmektedirler. 

1 Gazi Hazredet 
j Antalyad' 

ı-" Antalya, .a& ( A. A. ,. f 
npuru ba sabah limanıtJ)l ,ti 
miştir. Gazi Hz. öifecfeıııar 

' molörle iıkeleye çıknı~~ 
Yapurun muvasalatınd:ın 1 ,1 

b 
• .-() 

n bmda ve gcçec:.eğı ı 

birikc.n halk taraf ınd n al 

mışlardır. d~ 
Reiaicümbur Hz. , ;J. 

alay karargahına giderek, -
ler yapbrmak uretile ~ 
teftiş etmişi r ve meoınuıı~ 
rini kumandanı ra beyaıı 
lerdir. 

Gazl Hz. , kumandanları: 
Jerini ..sıkarak aynlmışlatı fil 
met konağına giduck I 
makamında mahalı.i ~ıet• 
va.li ile görGımüşlerdir· d' 
1 O Senelik Maaşların Te'

Muvakkaten Tehir E~ 
Eytam, er mil ve ıııüt ~ 

nin 40 kurşa k dar ola~ 
larınan 10 seneliği verihn•Y' 

1 
Jand ğını yazmışbk, Habet 
ğımıza göre, :zat mııaşları tP 

Balnrköyde oturan Suphi Çiftçiler ziraat için muhtelif • ipliği bu gibi maaç es~~ 
Ef di ak. 1 aJ B ak. 1 Şu•• ph ı· 8° J ( yüzde S) zamlardan 1 

CD ·, Galatada tramvaya m ıne er ıyor. um me ere e ı ır ş edip etmiyeccği hakkınd• t 
binmiş, bilet almak ıçın lazım olan yedek aksamı ise düt ettiğinden Mnliye veki ıt' 
içinde 200 lira bulunan el çan- giiçlükle buluyor ve bu ıuretle Belma H. Sevgilisini den istizan etmiye karar 1~ 
tasını bir tarafa koymuştur. makinelerden istediği kadar Aldatmış Mı idi? ve Maliye vekaletinden "1 

Suphi Efendi bileti cebine istifade edemiyor. gelinciye kadar ( 40) .~ "ti 
Köylülerimizin bu esaslı der- ma larm ( 10 ) •enelijınıı> 

koyup çantasını eline almak d. d.kk 1 Belma isimli bir kızla &e- ye.si tehir edilmiı:tir. ı1111 
ı nazan ı ate a ınmış; 7 k 1, istemiş fakat çan!amn değiş- makinelerin yedek aksamımn vişen Ekrenı adlı bir talebenin Komünistlerin Muha e 

tirilmiş olduğunu i'örüııce ıo- tahdit ve tevhidi hakkında bir : macerasını cün yazdık. Bu Of.: 
Bir Türk Seyrüsefer Şir- Juguw poliste alm•'"••. i tanışmadan sonra düştüğü DÜN ACIRCEZA tJ n 

~~ proı· e hazırlanmıştır. Bu proı· e h ı ~ ı ~ ·h t b ·· O O 1 t " 11 keti Tesisi. Düşünülüyor ay az ıgı ve nı aye u yuz- M N B L D J' 

I• k• Y yedek makine aksamanın ayni den ölüme kadar gitmek __ J 
Dcnebi sulannda seyrüsefer 1 angın tipte olmasını istihdaf etmek- yolundaki teşcbbüsünllde kay- Komünistlik tahrikab yaPdl/ 

için bir ıindika yapılması dii- Son yirmi dört saatte ıehir· tedir. dettik. maznun o'arak Ağırcexa 
şünülır..ektedir. Bu aiodikanın de iki yangın olmuştur: Zabıtaya yeni verilen malü- kemesine verilen'erin muh•" 
ismi "Türk Ekspor Layn" ola- 1 - Ortaköyde Küçük Fıs· Kangal Şube Reisi b~at, .~~l'khanı1mdın hüviyetinde dün bitmif, karar verilıniştl~ 

bkb ıokagw anda Ohannes Ef .nin Tevkı"f Edı· · dı· ır gızıı ı o uğunu gösteri- karar neticesinde Mahmut ",! 
caktır. Sermayesinin yüzde yor. Asıl ismi Bedia olan bu Remzi, Hnaan Ali, Hazım, Nıı 

· b · hük • yüzd evinden yangın çıkım•, ev ta- ..,._ ı · ti k b ..ı • er yetmiş eşı üme~ e "" s-nga cınaye ne ur an •·· kad n, gençle beraber kol kola ı Mehmet Ziya efendiler ikıf J 
mamen yandıgwı halde söndü- d b • ._. kil" ş k 1 -d d k fi j r:t "" yirmi beşi de Türk vapurcu- ~n aaım ve 1 ır 14 • mu - enize atlama tekli nde bu- ne hapse, Cemal smail ı;.oe~ 

lan tarahndan temin edilecektir. rülmllştür. dci umumi•i Galip Beyin ne mak- lunmuş. Sonra bu tekliften le Hatice ve Münire f-1• 
Bu proı· e muhtelif mUesse- Yanaıı ev sigortalıdır, tahki- aatla ve hangi aebebe mebni öl- va%geçilmiş. birer •eneye, mahkum ol:~ 

kata devam edilmektedir. dürU-!dütü hakkında henüz mü- ' yalnız müşterek bir ölilm Kemal, Ccıil, Halit efeııb' 
selere arzedilmiş, fikirleri so- 2 - Eminönünde Arabacı- temmim malümat alınamamıştır. tasavvuru yapılmış. Ekrem Ef. Nadide ve Fatma Hanıınlat ~ 
rulmuştur. lar caddesinde Agop Ef. nin Yalnıı bundan iki gün evvel evlenmelerine razı olmıyan etmişler.dir. Maznun} rdan ,,; 

doyar. P · · J t d kk d Ankarada bulunan bir meb'uaa • d H b" ahk~ ed" • roıemn vapurcu arımız a- pastırmacı ü anın an yan- annesınin gözü lSnün e, Belma • ır eneye nı um 

Fen•t Samı· Bey ( Ak• .. •ay, r-..ından reddedildiği de bir gın rıkm•• ise de söndürülrniic•- Kabngaldan gelen bir mektupta veya Bedia H. da kendi evin- fakat yaşı küçük olduğ~tir acu T "Y .__.,. •• e reiai ile nüfuı idareıi ara- d k d ld k lb i d. ·ı-ıc 
Sülüklü Çe•meıı·, 8 ) ara mevzubahis oldu. tu .. r. e en ini ö ürece miş. cezası ıı aya 0 ırı ..... 'lıLı 

~ aında bir vatandaşın yaşı hakkın- F k h d' Ek Ef D 1 t B k da il' 
-Tabii bu vergjnin sanayi- Meseleyı· vapurcular birlim d k a at n ıse, • rem en- av e an asm 

d h ld 1 raftan a· B i r K a z a a Ç• an ihtilifın halledilmek dia=n tentürdiyot içmesile baş- H 1 k 1 
en a ırı masına ta m. müdürü Muzaffer Beye sorduk: üzere mahkemeye sevkolundu,.u az 1 r 1 ar ,,J 

Haydarpaşa hattı feflerin- 6 lamı~ ve bitmiş, Bedia Hanım · er. 
- Neden? - Bu teldifi henüz g6rüşme- ve buna ratmen 'ube reisinin ise elini bile ktmıldatmamıc::. Za- Devlet Bankasının tesi• fı V 

Ç k b• lek • den Ruhi Bey demiryolu ge- ı h 11 d"I d t d ' ' - ün Ü ı:ı mem eti- dik ki reddi mevxubahis olsun, meae e a e 1 me en ° •a an aıı bıta, bu noktayı tesbit ede- ııelccck hafta içinde 1çtiıı>• 
mixe uygun sanayii inkişaf dedi. çidinden geçerken 3503 nu• aevkettiğiııden tikayet oluomakla rek bu hanım hakkında "ölii- vct edilecektir. ~ 
ettirmeliyiz. Siyasi istiklalimizi Vapurcularımwn ecnebi su- maralı otobüsün altında kal· idi. me teşvik" tahkikatı yapmak- imtiyazlı şirket1 er naııı•tt\ 

b d .. d Meal!le, hikime intikal ettik- tt f b J T fi iktııadi kuvvetlerimizle de tak- lannda kuvvetli ecnebi kum- mış, aşın an ve vucu unun tadır. ye e atan u r mvay 
B ht lif kt ı d ~ ten ıonra bu cinayetin İflenmit l bulunacnktır. 

viye eımeliyız· • unun iri ı sa- panyalarile rekabet edebilme· mu e no 8 ann an agır 1 b h. 1 i b 1 .. . yük ld v , 1 o ması, mevzu a ıa meae e e u Tramvay le Araba Arasında Bnnka teşkilatı büro•Uı. t nayumı:ıe o ugu arunşı an leri için bu sindikaya IJİddetle surette yaralanmıştır. Kazayı katil araaında bir münaaebet bu- b ı ıf;;I 
b b kal..ı__ f k S d k Ef • · d b' t yetlerin anka hisseleri e 

verııileri üs ütün wcmalıyız. lüzum hissedildiği ı6ylenmek- yapan fO ör açmıştır. lundutu zann• . vermektedir. a ı ıs:nın ~ ır va • bordrolannı teabit ve ikmale 
.. tedir. p r K ç k e· Kanral a c' i, tube reisini mamn kullandıgı hır tramyay Gzeredir. 1 

Yani Ef. ( Beyoğlu, Tarla· . . ... O ıse ama e en ır tevkif etmit ~ c davanın Sivaaa arabası Topaneden geçreken Bordrolarını ıönderınlyett ;1 
bqı, Kalyoncukolluk 40) Matbuat MUdürlügU Küçülecek Sarhoş Yakalandı I• naklini iatemittir. Ölen Galip B. Ropen isminde birinin su ara- hallere bu hafta itinde sıöll 

- Muamele verı-isi dahili Matbuat umum müdürlütünila Galatada otW'aD Arap Kadri Buraahdır. 24 yafındadır. Ankara basına çarpmış, Ropcn yere meleri bildiri!miftir. • 
•· · den muhakkak kal yeni bütçede daha küçük bir daire iıminde biri, son derece sarho..ı Hukuk mektebinden geçen •ene dü•erelc ba•ından yaralanm"'• HiUiliahmer Rozel?Brf .t 

aanayıımız • haline ifratı, bir ıubesioin Hari· 7 çıkmııbr. Merhumun anneıine "" ıı- "Y f 
dınlmalıdır. Bu suretle mem- eiyeye, diter ıubesiuin de Dahi- olduğu halde polislere kama vaziyet:n alacatı neticeye ıöre br. Arabacının yarası ağır ve Hililiahmer bayrarıııO 
Jekette sanayi inkişaf eder. liyeye rapb mutaaa•verdir. ile hücum etmiş, yakalanmıştır. ikramiye verilecektir. tehlikelidir. gtln6 rozet dağıtacald.ıt• 

==============================================================================~ 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: 

1: Hasan Bey - Pazar ola tmı.fiyeci başı! 1 2: Tuhafiyeci Has:ın Bey! Bu haşarat 
Niçin 6yle 1&11abm uayol'IWI? beni çok rahatsız ediyor, hele sinekleri 

~ 

Pazar Ola Hasan B. Ve Tuhaf igecilet 

---
3: Hasan Bey - Ayol, bu iuş kıy:..b.c::t e 

sinek olur mu? Baksana, kar yağıyorf 

l> e 
~: Tuhafiyeci - iyi ya işte, havalar ~e~ 

fena olduğu itin ben de sabahta:ı beri 
avlıyorum yal.. 



Her gün ' 
Gençlerimizi 
Kimler 
Yetiştiriyorlar? _J 

M. ZEKERiYA 

İstanbulda ilk. orta, ve lite 
tahsillerini de ihtiva eden (12) 
Fransız, (4) Amerikan, (2) İtal
yan, (2) Alman mektebi vardır. 
Bu yirmi ecnebi mektebinde 
okuyan talebenin miktan va• 
sati (10) bin kişidir. Bu tale
benin de liakal nısfı TU.rk 
Çocuğudur. 

Buna mukabil fstanbulda 
15 Türk lisesi vardır. Bunla
rın fiç tanesi askeri lisedir. 

Demek ki lstanbulda tahsil 
ıören Türk çocuklarının yarısı 
'fiirk mekteplerinde, yar111 
ecnebi mekteplerinde okumak
tadır. 

* 
... ~ 

İstanbuıda biri kızlara, ikisi 
erkeklere mahsus olmak üzere 
llç Genç Hıristiyanlar Cemiyeti 
"ardır. Bunlarda Tilrk gencini 
çekmek için her tnrlü tedbir
ler alınmaştar. Meccani ders
ler verilir, oyunlar oynanır, 
lenıiz eğlencelerle gençler oya
lanır, bu sayede bu müessese
ler gece gündüz gençlerle 
doludur. 

, Bu meyanda Türk gençli
tine Amerikan terbiyesi ve 
liıristiyan ruhu telkın edilir. 

liatta bu müesseseler Ttirkler 
arasından iane toplamıya Türk 
ıenç.lerini çıkarırlar. 

Buna mukabil İstanbulda 
R'ençlerin toplanabileceği bir 
lürk mües5e$CSİ vardır: Türk 

Ocağı. Orası ise gece giindüz 
hoştur. Çünkü bir gneci çekip 
eğlendirecek hiçbir vasıtaya 
lllalik değildir. 

* 
Beni, bu sabrlan yazmıya 

•evkeden Amil, Ankaradan beş 
on genç imzasile aldığım bir 
lllektuptur. Bu gençler Ankara 
Türk ocağından tiklyet ede
rek diyorlar ki : 

"Ankara Ocağı bize hararet 
Ye heyecan verecek yerde ka
Dımızı donduruyor. Biz ocağı 
bir mabet biliyoruz. Mabede 
merasimsiz ve duhuliyesiz gi-
rilir. Halbuki ocağın konferans 
ve müsamerelerine ancak du
huliye ve davetiyesi olanlar 
girebiliyor. Bu yüzden ocak 
bir imtiyazlı sınıfının müesse
sesi oluyor. Bizler kapıdan 
kovuluyoruz. Ocak bir mabet
•e, bu mabede biz de kabul 
edilmek isteriz. Bizi mabedin 
lcapılenndan kovup kahveha-
1lelere atmayınız.,, 

* Yukarıdaki izahata dikkat 
•derseniz, Tllrk ıençliiini ye
tlttireaı mlleaeseleri anlamakta 
llç!Gk çekmezsiniz. 

Bizim ihmalimize mukabil, 
eenebi mlieaeseleri gençleri 
elde etmek ve onları yetiıtir
lbek için azami faaliyet gös
teriyorlar. 
L Bu şerait dahilinde inkılipçı 

fr gençlik yetiştiremiyorsak, 
~ndan dolayı kendimizi meııul 
lutınahyız. 

Mekteplerde Bayram Tatili 
Bayram münasebetile mek

tepler Cumartesi giinll 6ğle
de11 sonra bayram ertesine 
kadar tatil edileceklerdir. Yal
llız leyli mekteplerin tatili 
1'1m akpmdan bqlıyacaktır. 

Son Postanın Resimli Makalesi Bilmek ~ 

,. r 

9 ... . ·~ 
~·" 
f~ i ~'"" 

\ ', 
'f •' . '. 

l - Bazılanoa göre hayat, dünyaya 

rellnditl için taşınmak lizımgelen bir 
yüktür. Bunlar için hayatın manuı yoktur. 

2 - Bazılarına glire iıe hayat, göz açıp 
bpıyacak kada kı•a bir feydlr. ÇGnkü 
bunlar hayatan ıevkfnl tatnutlardır n ber 
geçen inı kaybedilmif bir uman telakki 
ederler. 1 

3 - Hayatı, kendiıine ve cemiyete fa) dalı 

aurette kullanmaamı öğrenenler, yaıamak 
hakkını kazanmıt olanlardır. Yaşayınız, 

fakat yaıama1ına biliniz. BGtan hedefleri nkitlerbıl Bldürmektlr. 

·BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Çok Çocuklular Anadolunun Her Tara- Garip Bir Vak'a 

Para Yardımı Ve fı d ş·dd ı• K v lskeçe Civarında Bir 
~ Madalyalar . Nasıl ~ 0 a l et 1 iŞ ar Kadın, Geyik Yavrusunu 
~ Tevzi Edilecek ? Andırır Çocuk Doğurdu 

lzmir, 1 1 (H. M.) - Son gDnlerde lz:mir civanna J•i•n 
Ankara 11, (H. M.) - Sıh

hiye mlidliriyetlerinden çok 
çocuklu ailelerin isim ve dos
yalan Sıhhiye vekiletine pey
derpey gelmektedir. Vekil et 
bu dosyalan viliyet idare 
meclislerine havale edecek, 
idare meclisleri bu aileler hak· 
kında tahkikat yapacaktır. 

Bunlardan fakir olanlara 
bir miktar para verilmesi için 
meclisten tahsisat istenmesi 
muhtemeldir. 

Hudut Müsademesi 
BULGAR - YUNAN HUDU
DUNDAKİ MÜSADEMENiN 

SEBEBi NEDİR? 

İskeçe, ( Hususi ) - Bulgar· 
Yunan hududunda birkaç gün 
evvel vukua gelen iki taraf 
muhafızları arasındaki mlisade· 
me hakkında tahkikat yaptım. 
Elde ettiğim netice fll oldu: 

Dıramanın şimalinde (Agriyo 
Krasya) tarafında birkaç mer
kebin huduttan geçip Yunan 
arazisine girdiğini haber ver
miye giden Yunan hudut mu
hafız neferlerinden biri ansı
zın bir kurşun yağmuruna 
maruz kalmıştır. Bunun lizerine 
ateş, Yunan hududuna sirayet 
etmiş ve şiddetli bir müsa
deme başlamıştır. Milsademe 
öğleye kadar devam etmiştir. 

A. Haydar 

Bir Aile Zehirlendi 
lzmirde tanınmıt bir aileye 

mensup Perihan, Memduha, 
Nefise ve Bedriye isminde 
dört hanım, yedikleri bir mey
vadan zehirlenmitlerdir. Mem
duha Hanım hastanede 61-
mliftllr. Tahkikat yapılmakta
dır. 

Himayei Elfalin Çocuklara 
Yardımı ... 

Himayei Etfal cemiyeti bay
ram miinasebetile süt damla
aında beslediği 150 çocuğa 
elbise hazırlamıştır. Kazalar
daki şubeler de fakir çocuk
lara elbise, ayakkabı, çama
şır dağıtacakbr. 

Milliyet Altı Yaşmda 
Milliyet refikimiz dün beşinci 

yaşını bitirdi ve bugün çıkan 
nllsbası ile albncı yatına bastı. 
Kendisini tebrik ve muvaffakl
rette devamını temenni ederiz. 

yağmurlann bir neticesi olarak (Cellit) g61D bir buçuk metre lskeçe, (H·ısusi) - Sarı
kadar yükselmişti. Bilhassa Cellit ile Tepek6y arasında demir- ıabaD1n (Dimiya) köyllnde 
yolu ıu altında kalmııb, trenler mllıkülltla geçebiliyor we su- tayanı hayret bir vak'a kay-
yun daha ziyade yükselmesi ihtimali endiıeyi mucip oluyordu. dediJiyor. (Dirniya) da bir 
Bereket versin dDnden itibaren suyun inmiye başladığı görlil- hamile kadm, sekiz aylık bir 
diL Bu dakikada lzmir civarında şiddetli bir soğuk vardır. Dağ- hamil mOddetinden sonra bir 
lardan sürll ıürll kurtlaran inmekte oldukları haber verilmek- geyik yavrusu doğurmuştur. 
tedir. Bu garabete inzimam eden şey 

Ankara, 11 (H.M.) - Verilen malumata göre memleketin şudur ki hem kadınm, böyle 
her tarafında şiddetli bir kış başlamıştır. Fakat karan ve tipi- acibüşşekil bir yavru doğu-
nin en ziyade şiddet arzettiği nokta Kastamonu ile bavalisidir. racağmı evvelden rüyada gör-
Burada bazı mahaller ile muhabere inkıtaa uğramııhr. müş olması, hem de bu bay-

lstanbulda Kar Devam Edecek vamn ikiz gibi bir teşekkuı 
arzetmesidir. Denilebilir ki ka-

Rasatanenin verdiği malumata göre karan aihanı 5 santimi 
geçmiştir. Kar bugün de gittikçe ziyadeleşerek yağmaya devam 
edecektir. 

• 

Divanı Harpte 
Nakşi T arikatini Tamim Edenler 

Hapse Malikôm Oldular •.• 
Menemen, 10 ( H. M.) - , tevfikan beşer ay hapıe, (75) 

Mustafa Pş. nekahet devresini 4er lira nakti ceza itasana, 
henllz bitirmediği için örfi cürümleri ikinci derecede gö
harp divanı bugün yine mira· rülen mamunlar da Oçer ay 
lay Ati Beyin riyaseti albnda hapse ve ellişer lira naktt ce-
toplandı ve üç celse akdetti. za itasına mahküm oldular. 

Birinci Celsede Bunlann teşebbüslerini bildiği 
Tekkelerin seddi kanununa halde ha~er vermiyen Müftll 

muhalif harekette bulundukları Mehmet Adil Ef. ise 75 lira
zannile Alaşehirde tevkif edi· ya mahkum oldu. Cürümleri 
lenlerin muhakemeleri göriildil. hakkında kanaat verici delil 
Cürümler bızzat ikrarları ile mevcut olmıyan bir kısım 
sabit oldu. mahkumlar da beraet ettiler. 

Bir kısmı tekkelerin seddi ikinci Celsede 
kanununun birinci maddesine Nakşi tarikatini tamime ça-

dancağız biraz daha beklese 
imiş, bir yerine iki geyil doğu
racak imiş. 

A. Haydar ----
Tahsilde Vahdete 

Doğru 
Ankara, 11 (H. M.) - Ma

arif Vekileti, askeri mektep
ler müstesna olmak üzere, di
ğer vekaletler emrindeki mek
teplerin kendisine devrini ve 

bu suretle terbiye ve tedriste 
vahdet teminini istemektedir. 

lışan Hafız Mehmet Ef. mu
hakeme edildi. Bu zat Hendek 
reji muhasebecisi Ahmet ,Ziya 
Beye teyh Eaadın [mabut tami· 
mini göndermiş, Jehte propa
ganda yapmıştı. Cürmü sabit 
oldu. Alta aya mahkQm edildi. 

OçUncU Celsede 

• 
ister 

• • 
ister inan. 

• 

Konyadan getirilen imam 
İsmail Ef. muhakeme edildi. 
Bu zat da Nakşi tarikatini 
tamime çalışiyordu. Cürmü 

l evinde bulunan mektuplardan 

latanbul belediyelİ 931 
senesi bOtçeaine yollar 
için (350) bin lira tabıi
ıat koymuştur. 

Bunun manuı nedir, 
bilir misiniz? Balnnı:r., size 
izah edelim : 

lstanbuldaki yolların u
zunluğu ( 1283) kilometre
dir. Bunun yalnız ( 226) 
kilometrelik kısmı az çok 
yol denilebilecek balde
dir. Geri kalan ( 1057) ki
lometresi henüz inşa edil .. 
memiştir. 

Belediye bütçesine gö-

inanma/ 

re bir kilometre yol 
(65000) liraya çıkar. (350) 
bin lira ile yalnız (6) ki· 
lometre yol yapdabilir. 
Demek ki bu sene tebir
de {1057) kilometre1ik yo
lun yalmz ( 6 ) kilomet

r~si yapılacak ve ( 1051 ) 
kılometresi olduğu gibi 
kalacaktır. 

Bu şerait dahilinde fs
tanbulda çamurlu, bozuk 

ve harap yollardan kurtu
lacağımıza ve şehrin gü
zelleıebileceğine: 

I "'ter inan, ister inarıma! 

anlaşıldı, sorulduğu zaman: 
- lğf al edildim, dedi. D3rt 

ay hapse ve on lira naktt 
cezaya mahküm edildi. 

• • istintak hakimliği İstanbul-
dan ietirilmiş olan sigortacı 
Hafız Cemal beyi .serbes bı
rakb. Ayni zamanda da Ak
hisardan getirilmİf olan 13 
maznun hakkında men'i mu
hakeme karan verdi. 

Fırka Umumi Kongresi 
Cümhuriyet Halk hrkaınnın 

umumi kongresi, intihabatı mü· 
teakip teşrinievvelde toplana· 
caktır. 

Himmetzadenin Raporu 
Himmetzade Hüsnil Beyin te

zini tetkik eden Maliye müfettiıl 
raporunu bazarlamıfbr. 

Yaran Maliye Vekaletine takdim 
edecektir. Rapor menfi mahivet
tedfr. 

Sözün Kısası -Münderecatımızın çok-
luğundan dercedileme-
miştir. -
Çimento Tröstü 
Fiatların Düşmemesi 
için İki Fabrika Kapandı 

Çimento fiatlan hariç piya
salarda son zamanlarda düş
miye başlamıştır. Bizdeki 
çimento tröstQ, fiatlann daha 
ziyade düşmesine mani olmak 
için Kartal ve Zeytinburm: 
fabrikalannı tatil etmiştir. 

Tröst bu suretle memleke
timizde fiatların düşmesinin 
önüne geçmek istemektedir. 
Fabrikalar martta tekrar faa· 
liyete geçeceklerdir . 

Yol Vergisinin Şekf i 
Değişecek, Ayni Nisbette 

Almmryacak 
Ankara, 1 O - Haber al

dığıma göre yol vergisi llze
rinde esaslı tadilit yapılıyor 
Nafia Vekaleti bu mDnasebet
le yeni bir layiha vücuda ge
tirmektedir. Vergi tenzil edi
lecektir. 

Diğer taraftan zenginlerle 
fakirlerden ayni miktarda ver
gi alınması manbkt görülme
mektedir. 

Bu sebeple zenginlerin da&, 
fazla vergi ile mükellef olmaa 
Jarı esası kab~ıl edilmiştir. 

Traktör Yerine Beygir 
Kullanınız . 

lktasat vekaleti, bu baptakı 
kanun mucibince, traktör yeri
ne cer kuvveti olarak beş sene 
müddetle beygirle ziraat yap
mayı taahhüt edenlere, trak-
töre verilecek tazminattu 
yüzde on fazlasını vermiy~ 
karar vermiştir. Bundan mak
sat, hayvan neslinin ıslahuu, 
gübrenin çoğalmasını ve pa
rammn harice gitmemesini 
temin etmektir. 

Zaro Ağya Yeni 
Bir Rakip 

1 z n ı k ta 120 L i k 8 i r 
ihtiyar Yaşıyor 

Orhangazi, 9 (Hususi) - iz. 
nıkta bir ihtiyara tesadüf et
tim ki onu tanıyanlar tamam 
120 ıene Y81•mıf bir İDSall 
olarak tanıyorlar. Adı Numan, 
tabiati biraz sert bir ihtiyar. 
Nüfustaki kaydi tamıım 1440 
ay ömür sürdüğünü gösteriyor. 

Geçenlerde lznıktan Ankara• 
ya yayan gitmiı, yolda bir 
hayır sahibi tren parasmı vere-
rek onu ezici bir ıeyahattea 
kurtatmlf. Geçen r.n bir te
adilf neticesi U'fllatarak 
doğduğu yeri sordum: 

- Memleket Türkiye, dedi, 
benim de, onun da.. 

Sonra illve etti: 
- Budala! 

M. Hagrwt ---Umumi Müfettislikler Kaldt 
Dahiliye vekiletinin hazır. 

ladığı uuıumi mllfettiılikler 
liyihası ikmal edildi. 

Fakat bu tasarruf dolayı.Uo 
bu tasavvurun tatbiki bir mlld· 
det gecikecektir. 

Muamele Vergisi Ahnacak 
Ankara , 10 - Muamele 

vergisinin iJga&1 hakkında Sa
nayi birliğinde yapılan tahmin· 
Jer bütçe meıeleıl olduğu 
için kabul edilmiyecektlr. 



HAFTADA 
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\l ______ P_a_z_a_r_o_l_a __ H_a_s_a_n __ B_e_..;:g:;....__Z_ı ___ ·ı_a __ f_O_d_a_s_ı_n_d_a __ __,I Hikaye Muhavere 
Hasan Bey 
Ve 
Karısı 

Hasan Beyin ..{ansı - Bana , 
bayramda ne alacaksın ba- ( 
kayım? 1 

Hasan Bey - Ne istiyoraun? 
Söyle bakalım! 

Hasan Beyin karısı - Bir 
g;; .. el esvap bL ·im, ama 
.... ··Oğlu terzilerinde yapılacak. 

hJsan Bey - Başka? 
Hasan Beyin kansı - Bir 

de güzel iskarpin isterim. 
Hasan Bey - başka? 
Hasan Beyin karısı - Üç 

çift te ipek çorap. 
Hasan Bey - Yerli malı 

mı olsun? 
Hasan Beyin kanıı - iki 

çifti yerli olsun, bir çifti 
Avrupa. 

Hasan Bey - Başüstüne. 
Daha? 

Ha an Beyin kansı - Ar
tık bu çarşafı çıkaracağım, 
bir de manto i terim. 

Hasan Bey - Ooo... Sen 
asri olmayı gözüne koymuş
sun. Daha dah ? 

Hasan Beyin karısı - Bir 
de güzel şapka! 

P.asan B. - Tamam, şimdi 
tüy diktin. Başka? 

Hasan Beyin karısı - Bi
raz da tuvalet eşyası lazım, 
değil mi? 

Hasan Bey - Lazım da 
söz mü? Şart! 

Hasan Beyin karısı - Üç 
kutu podra. 

Hasan Bey - Halis Ame
rikan ununa razı mısın? 

Hasan Beyin kansı - Ha
yır, podra isterim. 

Ha an Bey - Kabul.. Daha? 
Hasan Beyin kansı - Bir 

•işe kolanya, bir şişe levanta. 
Hasan B. - Emret, daha? 
Hasan Beyin kansı - A ..• 

Ayol dudak boyasını unuttum. 
Hasan Bey - Peki, bir 

okka da ondan. 

Hasan Beyin kansı - Ayol 
o okka ile aatılmaz, kutu ile 
'8byorlar. 

Hasan Bey - Peki... Beş 
kutu da ondan. 

Hasan Beyin karıs - Beş 
kutu çok. Okadar allığı ne 
yapayım? 

Hasan Bey - Senin gibi 
yüzU kızarmaz karıya beş kutu 
az bile gelir. 

Hasan Beyin karısı - Bir 
de el çanta~ı isterim. 

Hasan Bey - Bavul mu? 
Hasan Beyin karısı - Hayır 

canım, kadmlar hani ellerinde 
taşırlar. 

Hasan Bey - Bilmem. 
Başka? 

Hasan Beyin kansı - Baş
ka... Bir de sağlığını isterim. 

Hasan Bey - Eyvallah ..• 
Hiç nakit para istemedin. 

Hasan Beyin kansa- Ondan 
da isterim. 

Hasan Bey - Nekadar? 
Hasan Beyin kansı - Otuz 

4ira kadar ... 
Haaan Bey - Peki efen-

--
Pazar Ola 
Barda 
Egleniyor! 

Ka. 
lr.ara 
hesabı 
~ıkıyQ 
'bunla\ 
Yüzle 

; . r. 

~ Ç4 
Pazarola Hasan B. o Ali, 

b . . . lstaıılı' l Pa 
ara gıtmemışti. day f ı, 

zengin bir ailesi, bir eın. 

Hasan beyi "Maksiınıı oed 
bara iÖtilrdüler. l~ fınd 

Hasan bey büyük 111eru-· da, 

)erden yer altına doğrU 'ene 
tniş 

ken: 
- Mezara mı JidiY~ ı,•~aı 

1 
diye ıordu. aş 

ıyı 

Fakat bann renkli fen •ğa 

1 le sUslll büyük alonuıı0 t~r 
rilnce : I lcri 

Gelin, güvey A .. A .• Hasan Bey! Senin burada itin ne? Çık dı~anl 
Hasan B. - Düğün evi hınca hınç kalabalık, yatacak yer yok, bırakın da ıu kanapede kıvrılıp yatıvereyim. Merak 

etmeyin, hergün, gazetelerde bundan daha açık saçık resimler görüyorum. Artık ıöztlm tok. Size gözümün kuyruğile bile bak 
mam. Ne haliniz varsa görün! 

• 
1 HASAN BEYiN FIKRALARI ı 
Hasan B. 
Ve 
Fotoğraf 

Hasan B. bir gün fotoğra
fını çektirmiye gitmişti. Fakat 
o gün çok cam sıkılıyordu ve 
makine karıı
ıında suratını · 
as mışb. 

Fotoğrafçı 
dedi ki: 
-Haıan B., 

okadar kaşla
nnı çatma, son
ra resmin fena 
çıkar! 

Haaan B. de, resmim iyi 
çıksın diye, gevrek ievrek 

güldü. Fakat aallanmıı ve cam 
bozulmuştu. 

Fotoğrafçı: 

- Kabahat sende Hasan 
B., dedi, güldün, sallandın, 
cam bozuldu. 

Hasan Bey de: 
- Ya... dedi, öyle mi? Eh, 

şimdi gideyim de, ben öldlik

ten sonra gel, resmimi çek. 

O vakit somurtmam, ıallan

mam, resim iyi çıkar. 
Sonra telaşla ilave etti: 

- O zaman da resmi be
yenmezsem parasını vermem 
ha! 

dim, peki... Bunların hapsi 
kabul, fakat sen bu Ramazan 
sadakai fıtrı yabancı fakirlere 
değil, bana verirsen; ben bir 
tayyare piyanko bileti alırım, 
büyük ikramiye çıkar, onunla 
sana istediklerini alırım, olmaz 
mı kancığım? Dut papellcri! 

Gevezelik 
------

Pazarola knçnk bey 1 

Ne o elindeki fey ? 

Sana bütün kadınlar 

Çeker ı " al• ala hey 1 " 

• 
Puarola Efendi 1 
Sabnn niçin tilkcndi ? 

Bilirsin ki erkeği, 

Yener kadının fendi 1 

Podra 
Ve 
Allık 

Bir gün, Haıan Beye bir 
kadın gösterdiler: 

- Bak Hasan Bey, fU ka
dın yilı.üne nekadar 
podra ve allık sür
müş. Ne dersin? 

Hasan Bey: 

- Çok soğukol 
muş! dedi. 

- Neden? diye 
'11ordular. 

- Vişneli kaymaklı dondur

maya benziyor da ondan. Ama 
gene ağzıma layık! cevabını 
verdi. 

Pazarola a beyim, 

Yanındaki güzel kim? 

Para etmez ıevdaya, 

Ne hocalar, ne hekim l 

• 
P •zar ola bey baba, 

Söylerim kaba aba, 

Kadınlardan uzak dur. 

Yanar ıonra bu aba 1 

Pazarola Hasan Beg 

Bal kabağı 
Da 
Kim? 

Hasan Bey birgUn ıerzevat
çıya uğradı: 

- Pazarola zerzevatçı başı! 
dedi, sende iyi 

balkabağı var 
mı? diye sor
du. 

Zerzevatçı 

dedi ki: 

- Var ama 
Hasan Bey, se
nin bPşın k:ıdar büyük de ği ' ! 

- Öyleyse o balkabağı 
senin başın kadcrdır, dedi 
Hasan Bey, ylirüdü, gitti. 

Hasan 
Beyin 
Hovardalığı 
Hasan Beyi birgün eğlen

rek öfkelenmiş 

ce yerlerinden 
birine götür
düler. Pazar 
Ola boyalı, de
kolte kadınları 
görünce daya
namadı, bir ta
nesini öptü. 

Kadın güle
gibi bağırdı: 

- A.. a... ne yapıyorsun 
Hasan Bey?. 

Hasan B. Hemen şu ceva
bı verdi: 

-Muamele vergisi alıyorum! 
Güzel başh Sişman 

Bir Kadm .. 
Başı, yüzü 

Jredın vardı 
· çok şiş

n· ı~•dı. Ha
san Bey bir 
gün bu ka
dını gördü 
ve yanmda
ki adama 
dedi ki : 

~ayet ~üzel bir 

- A.. a.. bak, bir dubanın 
üstüne ne güzel bir marti 
konmuş! 

Baş Ve Kol 
Hasan Beye sordular: 
- Senin ba

tın niçin bu
kadar büyük? 
-Aklım ba-

şnuda da on-
<l ı. 

- Kolun ni
çin bu kad:ır 
kısa? 

- Eli uzun 
ondan. 

A d d. o"ldük, ot iiatl - .•• e ı, . . .J 
girdik, şimdi de CV !~P 
geldik ! 'toy 

Bir locaya gidip oturd' sa 

Hasan bey keyfinden el l':t 
pıyor, kahkahalar abyorılf ~ 

Ahali bir aralık Has•11 hi 

locada gördn ve bnı aretle d 

kışladı. Pazar ola HasaO 
locada ayaia kalkb, hal1'1 
limladı: 

- Pazar ola barcı bJ 
diye bağırdı. 

Biraz ıonra, Haaan S· 
kadmlarından birilc dans 

mek istedi. Bütün bar ~· 
ları: 

- Aman benimle daJV 
Diye Hesan Beye ysJ 

dılar. 

Hasan Bey güzel bir fdJ 
kadmım tercih etti. l"l 
alkışları arasında oynadı1'1 

Sonra Macar kadını J1 
beyi ayrı bir masaya otıİ 

- Hasan Bey, bana 

panya ısmarla 1 dedi. 

- Ne demek o? 
- Ah bilsen ne gnıe1 

kidir, beraber içeriz, oh:nllı 
- Olur. 
Hasan B. şampanya get 

kadınla beraber içmiye b~ 
dı, okadar hoşlandı ki 
dağı dolduruyor, önüne ge 
ikram ediyor : f 

- Bak ne güzel b0 

İçersen bayılırsın 1 diyordıl 
Gece yarısına kadar jçt1 

Nihayet garson hesabı 
tirdi. Pusulada kırk be~ Jıİ 
yazıyordu. Hasan B. o ~ 
bilmediği için garsona s0~ 

- Nekadar borcurn\Jı:f 
- Kırk beş, Hasa Be ,1 
- Eh, kırk beş kuruş• 

Ben bukadar güzel boşJ 
memiştim. d 

- Kırk beş kurut 

kırk beş lira. Hasan BeY~ 
Hasan B. garsonun Y 

uzun uzadıya bakb. />,.laf 
mediğini görünce: 

- Peki... dedi, yaııı 
okadar para yok. v arııı' 
zim eve bir adam gödetı 
senetlerini alayım, 'f apıl 
iresine gidelim, ~-vi. si~~I 
reyim, borcumu odıye~ jtİ 

Bar halkı bunu ıŞ 
herkes Hasan beyin bO 

·f ·· d d. ·· t ıı·k oıııı arı anc o e ı, us e . J 
• 11"0 

şişe şampanya dnha ıç. 



~elesin~ ~!edili ~inayetler ~elerdir? }~~~~~~~~~~~~ 
Kadın Ve Kalp İşleri 

arıca Ve Civarını Haraca Kesen Azılı Köy Ka- ı-

d I·~ M hk K .d d s· M .. Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

. ~. !~~.~~.,.d!~ 
1 

a e~e orı orun a ır ulakat Sevgiliyi Unutmanın 
esabını vermek için mahkemeye ar e M d ? ta ve korkunç günahıarının ~ ç • v 
ıkıyorlardı. Bir muharririmiz s l ar 1 l r e 
~nlarla ayrı ayn konutmak ve 
. zleştirmek fırsatını elde etmiş-
r · Muharririmiz: şöyle anlatıyor: 

Çete ıekiz lc.isiliktir. 1 Kara 
1~ 2 Ahmet 3 Koca Hüseyin, 

41 
ala Hüseyin, 5 Sülo, 6 Hasan 

ayı, 1 Şaban oğlu Halil, 8 Rüs• 
taı. 

Kara Ali 
Çetenin şöhretini ismi etra

d nde toplıyan Kara Ali 52 yaşın· 
, a, Dıramalı bir mübadildir. Yedi 
e~e evvel Dancaya iskan edil

lrlıştir. 

Karşımdaki koltuğa ilişen Da
bıcanın bu Z 1 oğlu Rüstemi ile 
aş ba~a idik. Senli benli konuş-
~ya ikimizde söz verdik. Ali 
sa uıun kollu ve etekli, cüp· 
t~Ye benziycn yeni ve zeni"io 

1 •r. Palto giymişti. Yaka düğme-
G:~ı~ •çık, renkli dört beş mintanı 
) uste giymesi sıhhatine karşı 

• 

r.:~bğı itin yı gösteriyordu. Elle-
0 

1 kavuşturup göbeği üstüne 
,:du~ Avurtlarının üstünden pıra-

PuııküJü gibi aşağıya sarkan 
Kara Ali Çetesinin Efradından: Rüstem bin Melımet,Sülegman bin /brahim, Hasan bin Bagran, 

oldu. Dıramada da böyle imiş. 
Şerrinden bütün köylü titrerrnif. 

\lzu.n b k d Y k lar ıyı larını sıvazla ı. ana -
b ında kalp sancısı çegenlerde 
liklunan terli ve uçuk bir pembe· 
b· vardı. Halim, selim ve saf 
d~r köylü gibi görünmek istiydf-

ve ~nlatmıya başladı: 
lılb" -- Altı çocuğum var, iki kı
b• 1 evlendirdim. Sofram ve kal
ll~lb herkese açıktır. 400 koyu
..- rn, atlarım, öküzlerim, motö-

b~=·d çiftim, çubuğum, Allaha 

d.. olsun param da var. 200 
Otı .. 

lie uın. kadar tarla ekiyorum. 
le rkesın sevgisini, hürmetini 
b~~annıış bir adamım. Kimsenin 
t nunu kanatmctdım. .Komşunun 
lcavuğuna kış demedim. Tavuk 
d esrneıinden korkarım. 15 sene-

derıberi mcrfinle yafıyan yarım 
a a b k rn

1
. ım. H.ıyattan daha fazla ne 

.• e ıyebilirim. Bir kuş kadar 
Om.~ it .. .,. u1 nı kaldı. Fakat ah o fır-
acı ık ••• 

AI· BunJarı dinlerken gözlerim 
1 Ağanın başındaki, alnındaki 

r.a~a nişanelerine takılmıştı. Söz
erırıi sonuna kadar dınlemeden 

•ordum, dedi ki : 
. - Küçükl<en düşmüşüm de 

dıknıişler, izleri kalmış. 
Kesmek, boğazlamak, vurmak 

llrıastarlarını büyük bir alışkan
ıkla kullanan Ali ağanın başın· 

d•ki izler pek eski maceraların 
kahramana olduğunu söylüyorlar 
aibi •. 

Ali ata hiçbir fey yapmamış. 
Fakat Halk fırkası uğrundaki fe
dakirhklarını ve ı.af erini çekemi-
yen Darıca Serbcs fıka reisi Tahir 
ve Nüzhet zade Mustafa Beylerle 
arkadaşları Darıcanın eski cina
yetlerini hep bunun eteğine çı-
~ınl~mıtlar, iftira ediyorlarmış. 

u'aaa bu~ünkü felaketi hep 
Serbes fırka hazırlamış. Devam 
etti: 
1. - Darıcada esrarkeş, ayyaş, 

erkesin yanına sokulan uysal 
'111\hrrıet isminde bir ıenç vardı. 
~ adam, Tahir Aa-aoın yanafmaaı 
-.'L.••n isminde bir rençle müna

uette imif. Bunu bana Darıca 
~lediye reisi lsmail Ef. söyle-

atti. Ahmet birgün her nedense 
:~vzerle bu Haaanı CJldürmüf. iki 
d~ı'a ~onra kendisin tuttular. Ken
h a erı.le ıeıdi.ti için 14 yaşındaki 
tınşırezadem Halili de tevkif 

~ltil s da er. . erbesçller Halk fırkuın-
n çelulrnem için önüme geçe· 

~ele d~eni tehdit etmiılerdi. Ben 
fh~.1led~ni dinlemedim. itte timdi 
dM e ıyorlar. Hasanı ben aı-

rtınü,.. • 
te k " um, Jandarma beoı de 

v ıf etti. iki sene enel Yerli 

mahallesinden öldürülen lbrahim 
ismindeki bir gencin katili de 
ben imişim. Bunları Serbcsçilerin 
teşvikile tevkif edilen Ahmet ve 
bahası Hasan dayı söylüyorlar. 
Halbuki benim hiç kabahatim yok. 

Ali Ağa bunları süylerl<eo 
göğsünü geçirerek atlıyor: 

- iftira, iftira, hep iftira; di
yordu. Bu sırada Ahmet yanımıza 
gelmiş, Ali ağanın arkasında ıöy
lediklerini dinliyor, gülüyor ve 
kaşile gözile bana işaret ederek 
söylediklerinin hep yalan olduğu· 
nu anlatmak istiyordu. 

Cete Efradı Kimlerdir? 
Çete efradı Dıramahdırlar. 

Hepsi de muhtelif zamanlarda Ali 
ağanın yanında yanaşmalık, çı
raklık, hizmetçilik yapmışlardır. 
Çeteden 14 yaşındaki Halil, Ali 
ağanın yeğenidir. Hasan dayı da 
Ahmcdin babasıdır. Çete şimdi 
ikiye ayrılmıştır. Ali ağa ile yeğe
ni bir parti, diğerleri de bir par
tidir. 

Ahmet, Adamları Nasal 
Kestiğini Anlatıyor 

19 yaşında, yakıtıklı, esmer 
bir genç olan Ahmet ıaf bir köy
lü çocuğudur. Bütün yaptıkların
da muur imit gibi gülerek söy
lüyor: 

"- Ali ağanın size anlattıkla
rını arkadan dinledim. Güldüm. 
Kendisini evliya gibi gösteriyor. 
Hiçbir şey yapmamış, hiçbir. şey 
bilmez, namuslu bir adam! Öyle 
ya şimdi adaletin pençesine düş
tü, ne desin? Şimdi Ali ağayı ben 
size anlatayım: Alı ata fenalık 
için yaratılmış bir yılandır. Rakı, 
esrar içer. Gençlere, kadınlara 
fenalık yapar, önüne geleni dö
ver, kahvehanelerde tabanca atar, 
bütün köyü kendisine tapındırır 
bir adamdır. Köyde kimse bunun 
bir dediğini iki yapmaı., karşısın
da elpençe durulur. Hükümet 
kendisine (50) dönüm arazi verdi. 

Şimdi 1500 dönüm toprata 
sahiptir. Çiftlitinin odasında otu· 
rurken mavzeri eline alır, tarla· 
sının yanında çift •Üren köylünün 
3k0ılerine keyif için oltan ahr, 
6ldiiriir, tarlasının natünden kut 
uçurtmaz. Bu auretle araz.isine 
civar olan bütün tarlaları ,klSylü· 
ler bedava kendisine terkederek 
şerrinden kaçtılar. Ali Ata biriai· 
ne kı:ıdı mı huta olur, uyku 
uyuyamaz, mutlaka o adamı 
dövmeli ki rahat etsin, biz. çırak· 
)arı eair ~biyiıt. Atı.andan çıkana 
derhal yapmazsak öldüreceğin-

den korkarız. Şimdi birçok para 
ve sürülerle koyun kuıtU sahibi 

Ali Ağanın Kestirdiği 
Adamlar 

Dört ıcnc evvel Yahya oğ
lu Mlimin, Ali ağanın bir 
öküzünü C>ldürmüştil. Bir gece 
hizmetçisi Koca Hüseyini Mü
min kırda iken göndererek 
bıçakla boğazlattırdı. 

Bundan iki sene evvel köy
de Giritli Necip oilu Mustafa
ya her nedense Ali ağa kızmış
tı. Bir gece Koca Hüseyinle 
Mustaf anan evine gittiler. i
pısını kırdılar, herifi adam 
akıllı dövdüler. Mustafa yalva
rıyor: "Bütün tarlalarımı aaoa 
vereyim.,, diyordu. O gün, bu 
adamı bıraktılar. 

Fakat on gün sonra Musta
fa bu dayaktan milteessiren 
öldü. Karısı korkusundan 
dava edemedi. 

Müthiş Bir Dayak~ 
Geçen sene Gebzeli huni 

Çayırovada dövdil, tabanca 
ile kafasmı, göı:ünll yardı. 
Sonra İstanbula kaçtı. Adaını 
para ile kandırarak işi kapat· 
ta. Herif te nihayet öldü. 

* Geçen sene Ahmet namında 
birisi Ali aianın hemtirezadesi 
Halile tecavüz etmif. Bayramın 
ikinci günü ben birkaç arkada
şımla Recep efendinin kahve, 
sinde oturuyordum. 

Akşam alaturka ikide Hali1i 
gönderip beni Zincirli kuyu
daki evine çağırttı : "Ahmet, 
Halile musaUat olmuş. 

Bunu her halde öldüre
ceksin! ,, dedi. 

· Ali ağa, ben ~ocujum, 
bunu yapamam, dedim, yal· 
vardım. 

- Ben sana tarif ederimi 
dedi. iki saat ıonra Ahmet 
buradan geçiyordu. Elime ta
bancayı verdi: 

- At korkma dedi. 
- Attım, Ahmet öldü. Ta-

bancayı elimden aldı. Şimdi 
koş evine yatl dedi. Böylece 
yaptım. Sonra jandarma ya
kaladı. (58) gün tevkifanede 
kaldım. Bir ıcün ağa geldi: 
(300) Jira verdim, işte seni 
kurtardım, dedi. Hakikaten be-

e ewa ::uz 
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- İKİMİZ -- --
d - Şöyle başınızı arkaya 1 temadiyen ağlıyordum. 
~Yayınız, daha rahat edersi- Hep o ıcssiz şefkatile, göz 

iliz, dedi ve başımın altına yaşlarım dininciye kadar ba
Yastıkları yerleştirdi. Onun ıımı okşadı. Bu el, benim i
beni bukadar aciz bir halde çin, kaybettiğim babamın eli 
IÖrdüğünn görmemek ıçın gibidi. Bu ele çok emniyetim 
16ıledmi kapıvordum ye mü· yardı ve her taması beni ihya 

ediyordu. 
Nihayet yaşla gözlerimi aç

tım. Artık "ğlamıyordum. Yi
ne Muhtar beyin yüzüne ba
kamadım. fak at içimden gelen 
bir minnettarlık hissile: 

Teşekkür ederim, de-
dim. 

Biraz rahatlandmız dc
jil mi? 

- Evet, epeyce. 
Fakat, gene beni anlama

dığını hissettirecek müoase-

ni serbes bıraktılar .•• .. 
Bu sene Tahir aianın oğlu 

İdris Beyi vurdurmak için Ko
ca Hüscyini pe9inc takmış 
Fakat her nasılsa Tahir ağanın 
çobanı bunu sezmiı, ve İdris 
beyi ikaz etmiş. 24,5 ay ev
vel bir gün Fakolun kahve· 
sinde oturuyordum. Gece sa
at dörtte yine beni evine ça
ğırttı. Koca Hüseyinle kararlaş· 
brdık: •• İdris beyi vuracaktık, 
fakat çoban haber almış. Şimdi 
çobanı öldüreceksiniz. "dedi.Ben: 

- Böyle şey söyleme, ya
pamam 1 dedim. 

- Eğer sen bunu yapmaz
san ben de seni . beş gün ya
ıatmam, dedi. Üç gün sonra 
Bayram Alinin kahvsinde otu
ruyor4um. Y cğeni Halil geldi: 

-Üç gün evvel dayımm sana 
aöyledijini bu l'ece mutlak• 
yapacaju, dedi. Halilde mavzer 
vardı. Hasan Dancad•n yarım 

saat uzak olan Güldcrede idi. O
raya gittik. Haaanı kırda bulduk 
Halil ma vzcri bana verdi : 

- Evveli ıen at, dedi. 
ısrar etti. Ben iki kere ayak
larma doğru attım. Korktu 
kaçıyordu. Halil elimden mav· 
zeri aldı, iki el de o attı. Ha· 
san düşmllştn. Gittik baktım 
ölmüf. Hemen ~vlcrimiz~ 
?önerek yattık. iki gün sonra 
Jandarma Kara Aliyi tutmuş 
Sonra beni de yakaladılar. Kara 
Ali bana: 

. - Kat'iyen söyleme, çünkU 
kımse bilmiyor, dedi. Ben de 
korkumdan Darıcada inkir et
tirn. Gebzeve gidince bütün 
bildiklerimi · ve yaptıklarıma 
bül~UI gibi söyledim. Pala Hü· 
seyın, Sülo, babam günahıız 
olarak tutuldular, hiç kaba· 
hatleri yoktur. 

* Kara Ali kalp hastalıjından 
muztariptir. Tevkifane haata
nesindedir. 

Doktorların tavsiyesilc her 
gün iki morfin ıırıngası yap· 
t ır~a~~~d~r: Geçen gün ilacı 
g~c~~tıgı. ıçın yerlere serilmiş, 
buyuk bır fenalık geçirmiıtir. 

Kara Ali çetesinin mcnkabesi 
işte bundan ibarettir. 

betsiz bir sual soracak diye 
korkuyordum. Sormadı. Hatta 
yüzüme bakarak beni rahat
sız etmemek için ayağa kalktı 
ve benden uzak bir sandalye· 
ye oturdu. Anlıyordu ki ben 
onun ne çok yakında olma-
sını istiyordum, ne de çok 
uzakta. 

Birkaç dakika daha geçti, 
Muhtar B. tekrar yanıma gel
di, başını önüne eğerek: 

- Sizd~n bir rıcam var, 

Cevaplarım 

Şişliden Sabiha isminde bir 
wcnç kız yazıyor: 

"17 yaşında bir genç kızım. 
Birkaç scnedcnberi bir gençle 
ıeviıiyorum. Fakat timdi onu 
unutmak istiyorum. Bir müd
det kendisine görünmedim. 
Fakat unutamadım. Hali şid
detle sevdiğimi hissediyorum. 
Acaba ısrar etsem unutabilir 
miyim?" 

Kı:ıam, birkaç ıene sevdiğin 
bir genci niçin unutmak iste
diiini izah etmiyorsun. Sevgi
liyi unutabilmek biraz da on· 
dan uzaklqmayı intaç cdeo 
sebebe bailıdır. Eğer sizde 
nefret uyandıran, sizi soğutan 
sebepler başlamışsa unutmanız 
güç olmaz. Fakat unutmak için 
isnat ettiğiniz sebepler basitse, 
hili kalbinizde heyecan duydu
ğunuz sevdadan uzaklaşmanız 
biraz güç olur. 

Bununla beraber onu unu
tabilmek için evveli kalbinizi 
yoklayan. Lakayt kalmakta 
müşkü!it çekiyorsanız ortaya 
birtakım, önüne &'eçilmesi güç 
manialar çıkarmaz. Kendinizi 
ondan soğutacak sebepler ih
taı ediniz. Sevıi1inizi de aiıi 

soğutacak hareketlere 1evke
diniz. 

Sonra mümkün olduğu ka
dar onu görmemiye çalışımı. 
Kalbinize başka arkadaş ara· 
yanız. Bu ıcrait dahilinde belki 
kurtulabilininiz. 

• 
Ankarada T. 8. C. Bey: 
Sla <Çocuklarıpıze kartı latlbdat 

yapan tert bir baba olacakaınıı. Ta· 
blatlnla mafevke kartı yumutak, ma· 
duna kartı ullm olmaktır. Hu teralt 
dahilinde alacaiınrı lu%., acal -çık•ıyan 
itaati vaı.lfe bilen cakl terbly• almıı 
biri olmalıdır. Bunun için alıl aavcn 
ve her hareketinizi maıur ıı3ren bir 
lııa buluraanı%. tercih edlni.ı 

Jf

Ne. Şa. Bey: 
Siz mllateblt bir ıençal11l:ı. Fakal 

lcareketlerlnlıı. tam bir erkek karekterl 
oldutu için kadınlar ald çok beyenlrler 
Fak at bir kadın erkekllilnladen dolay• 
•lal muvakkaten beyenmlt ola· 
blllr. Bu beyenme aiıl evleamlye aev. 
lıetmeıaelldlr. Akai takdirde ladlvaı, 

hayatını%. facia olalaltillr. Ôyle bir 
kız bulunuz ki alır.la erkek •ec:lyenlae 
11yaun, •• latlbdadınıııılan aevll alam 
Zaten ala kadını mea'ut bir eden aadlr 
erkeklerden oldutunua lçla kadın 
ılıden kolay kolay bıkamaa. 

• Ankarada Seyit Mehmet B. : 
Sla kannau memnun etmek için 

f'linlaclen ı•len hiçbir t•YI .. ırıemlye• 
cekalnla. Fakat karınaun tltlıı.. latl• 
zampener, Mlhaaaa taaarrufu ••••n 
biri olmaaın• lıteralnia. MUarıf bir 
kadınla ııeçlnemcaııinlı., ıbe ya ha· 
yalını lıaıı.anan ve bu sebeple pa· 
ranın kıymetini bilen, 1ahut lDka 
maaraflara ahtmamıı olan mutavaaaıt 
bir aile kıu llaımdır. Heyecanınız a& 
rakat neı'enlı çektur. B3yle b ir ka· 
dınla mea'ut bir yuva lıurablllralnlz. 

Hanımtegze 

df:di. 
Estağfurullah .•• 

- Ben biraz dışarı çıkayım, 

ıiz soyunup yatağa ıiriniz. 

Ben, ıiz uyuyuncıya kadar 
baş ucunuzda dururum, sonra 

bu şezlonga uzanır, yatarım. 

olmaz mı ? İstirahate ihtiyacı
nız var, yatmalısmız. 

Ben buna razı olmadan ev
vel, Muhtar beyin maksadını 
keşfe çalaıtım. Acaba aioirle-

Aşk Mektuplan 

Karııerlmiıden alc!ıiımız aık mck
tuplannı aıraalle nc,rcdiyorut. Bu au• 
tunda berslln bir mektup ncıredilecek 
ve haftada bir defa Gençlik ve Ha· 
nımtcyze aayfasında bet on mektup 
birden neırolunacaklır. Çıkan mektup 
aahlplerl ldarthanemize ujuyarak 
mUklf atlarını alabllirlcr. 

·Son Mektup 
OakUdar 9 • 2 - 931 

( •••• ) nin muhteşem gezinti 
yerlerinde yeni seviilinle kol 

kola gcı:iyor, beni düşlinınü
yorsunl. Ben ruhumun derin

liklerine ıöınlllen aık buhran
ları içinde o ilk ıfinleri, o 
ilk scviıtiiimiz anları düşü
nüyorum 1.. 

Malaallemize taşındığını:r.ın 
ikinci ııUnü idi. Penceremden 
akseden aahah ai'neşinin ke
silen ıtıklarilc uyanmıştım .. 

Gözlerimi uj"uıturarak semayı 
saran rengarenk bulutları sey-

rederken, tatlı baya1iniz perde 
arkasından naıarlarıma çarptı. 

işte bu hayal beni ebediyete 
götürecek olan menhus aşkın 

1 
mebdeidir!. Hadiseyi takip 
eden günler bir •cet ve buh
ran içinde geçti. T a111 on gün 
sonra idi.. Hatırlıyor mu· 
sun Nedi? Bağda ay ışığı 
altında dolaşıyorduk. Yaprak
laran hııırtııile, bülbUl şal.ar
tılarına karlfAD ilk mülakatı
mıza yapbiamız aırada demiş
tin ki: 

- Bu qk bizi hayatımızın 
sonuna kadar rötürecckl.. 

Heyhat.. Sen bugün heni 
tamamen unutmuş, kocanın 

kol1an arasında uyurken, sa
bahlara kadar feryat eden 
kalbim: 

Sallanan yaprak, 
bili, uçan serçeden 

öten biil
bir selam 

1 bekliyor 1 •• 
Melımet Enver 

-= TAKViM ==--~ ~-

Glm 21 i 2 - Şubat ..831 Kaaaıa 

Arabi 

lS-Ramaaan - U•'> 

Vakit·Eıı.aıai· Vuatı 

GUııq 1 22 6 .S9 
Ötle 6. 50 12.211 

Ilı.indi '· 40 ıs .1' 

Rııınt 

30 - ~ ..... ı -JS 

V akat-Eıı.aıal-V autl 

Alı.fam 12.- 17.37 
Yatsa 133 ıs. 10 
..... ıı. 44 s. 19 

rimi yataıtırdıktan ve beni ya
tağa yatırdıktan ıonra, bazı 
arzularımı uyandırmak ve her 
erkeğin en büyilk meramına 
nail olmak mı istiyor ? 

Muhtar Bey tereddildfiır.{ 
görtincc ıunu söyledi: 

- l,tcrseııiz ben başka bh 
odada yatanın, hatta başka 
hir evde. 

Hemen ıüphemi kafamc1nn 
atarak bağırdım: 

- Hayır, hayır ... kat'iyeı ... 
( Ark,sı va • 
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b Sayfa 

NAŞKILIK VE TABtB.ATLBB., 
Edilmesi, Babilikte Babın İdam 

Hadise Telakki 
Mühim Bir 

Asmadan Olunur? Babı 

Evvel kendisine Niçin işkence Yapılmıştı? .. 

Niçin işkence Edildi? 
Bap, Şii mezhebinde husu· 

le getirdiği bu teceddüdün 
kurbanı oldu. Çünkü zaman 
onun nazariye ve felsefelerini 
hazmedecek kadar ilerleme
mişti. Mollalar her tarafta 
onlar aleyhinde propagandalar 
yapmış ve halkın kin ve ga· 
zabmı temin eylemişlerdi. Bu 
sebeple Bap bütün hayatını 
hapisanelerde geçirmiş ve da· 
ha otuz yaşında iken icl · • .., 
edHmek suretile hayatına nı

bayet verilmiştir. (Bab) ın ida· 
mı bilhassa zikre şsyandır. 

Bap nasıl Asddı? 
Bap, idam edilmek (izere 

mahpesten çıkarddığı zaman 
yanında taraftarlarından iki 
kişi daha bulunuyordu. Boy
nuna ve kollarına bağlanarı 
demir zincirlerin kafi derecede 
kuvvetli olup olmadığı muayene 
edildikten sonra baştan aşağı 
,ehirde dolaştmldılar. Her 
geçtikleri yerlerde mollalar 
tarafından tahrik edilen ahali 
onlan tahkir ve tezyifle karşı· 
lıyordu. Sonra onları sıra ile 
müteaddit Şii hocalarının ev
lerine götürdüler. Buralarda da 
(Bap) tahkiramiz isticvaplara 
maruz kaldı. Fakat itikadında 
ıabit bulunduğunu söylliy-0rdu. 

36 Yazan: Zikri 
(Kurretül'ayn)isminde güzelliği· konmuş şamdanlarla ilerliyen 
le meşhur bir şaire kadın var- bu kafile halkın heyecanını 
dı. Tarihşinas Babi (Hacı mucip oluyordu. Müttebimler 
Mirza Cani) dahi bulunuyordu. kamçı ile yürütülüyor, fakat 
Yirmi sekiz Sabinin T abran- hepsinin ağzmdan Babın kur' aw 
da idamı şehir ahalisi üzerin- nmda mevcut bir ayet dökülü
de unutulmaz bir hatıra bırak- yordu: "Hakikatte biz Allahtan 
tı. Sokakta idama memur as· geliyoruz. 
kerler arasında vl.icutlarmda I 
açılmış derin yaralar içersine 

Arkaıl var 

~~-------------·...-----------~--~ 
Resminizi Bize Gönde
riniz, Size Tabiatinizi 

Okuyalım 

Fotoğrafınm bl.xe ıönderirı .. 
nn. mütehaaıı.auau: aice tablatırııu 

.a,.u,..bUlr. Fakat •ltaleaaacla , .. 
nılaamuı lçla pclerllea fototraha 
tabl1 bir poz.da çülhalt olnıa• 
)lzımdır. 

Tablatlerlnl anlamak içle bir~ 
ı-esfm prıderen kariler hakkıatla 
mUh:haaııaı.mızın nıütaleaaı .. atıd•dlr. 

Riz«le * Süleyman bey: 
Zeki Ye azim· 
kirdır. Mizahı 

sever, başka· 
lannın irade· 
lerine tlhi ol· 
mak istemez, 
fiil ve hare· 

ketlerini bizzat 
tanzim eder. 

Tenkitlere mu• 
kabele eder ve 

bu uğurda mücadeleden çe
kinmez, mesleğinde işgüzardır. 
Muamelesi dürüsttür. Muarız· 
larına karşı hırçın ve inatçıdır. 

* Mehmet Emin beg: Neş'eli 

Gazetemizin Mü
him Bir Anketi 

( 8q taf'afı l inci aayfad a ) 

Bea DarflffOııunla mDc:a. 
dele ediyorum. Bu mOca· 
delemde memleketin büyük 
ve yUkaek menfeatlerindeo 
mnlbemim. Maksadım şahıslar 
değildir. 

Bizde Darülfünun yoktur. 
Darilliünunumuza mnsbet ilmi 
ve müsbet usulü sokmak ve 
bu suretle memleketi her 
hususta tenvir edecek bir ilim 
otoritesi tesis etmek lazımdır. 
Menemen hadisesinin manevi 
mes'uliyeti, vazifesini yapmıyan 
Türk mftnevverinindir." 

Mustafa B. Ne Diyor? 
Fen fakültesi reisi Mustafa 

Bey de diyor ki: 
"-Darülfünunun vazifesi ve 

gayesi memleket gençliğini 
ilim ve irfanla mücehhez kıl
makbr. Yüksek seviyedeki 
gençliğin daima cümhuriyet ve 
asri rejimlerin en hararetli ta· 
raftan olacağında şüphe yok· 
tur. Gençlik. görülüyor ki 
cümhuriyetçi ve demokrattır. 

Kuponlarınızı 
Liitfen Tebdil Ediniz 
Kıır'amız Şubatın (16) ıncı 
Pazartesi Günü Çekilecek 

(SON POSTA) nın ramazan 
münasebetile karileri arasında 
açtıtı kur'a otuzuncu kuponu
muzun neşri ile bugün bitti. 
Binaenaleyh karilcrimizden 
matbaamıza müracaat ederek 
ellerinde bulunan kuponlara 
numaralı biletlerle değiştirme· 
}erini rica ederiz. 

Kuponların tebdiline yarın 

1abahtan itibaren ba_şlanacak, 
,ubatın (lS) inci pazar günü 
11ihayet verilecek, kur'aınız da 
pazartesi günu öğleden sora 
matbaamızda Noter tarafın
dan, arzu eden karilerimi&ia 
husurunda çekilec.ektlr. 

Evvelce de ilin ettitlmiz 
nçhile tqra karlmizden, kur'
aya yetişebilmeleri için yalnıa 
(2S) kupon istenilmiştir. Bu 
kuponlan 16nderea karlleri· 
mizln numaralı biletleri poata 
Ue kendilerine •önderilmekte· 

dlr, dip koçanlan ca Noter tara· 
landan kur'a katuauna atılaçaldar. 

Hediyelerimiz 
Birincige 

lkincige 

Üçüncüye 

250 
100 

50 
Dördüncüden itibaren en 

QçGncüye kadar onar, yüz ka
rie de beşer liradır. 

KUPON KUR'AMIZ 
Kupon km 'aınıza iştirak 

etmek için hunları kesip gön· 
deren karilerimiz ekseriya 

ek .. ik adres gönrlermektedirler. 
Bu udreslerin sarih ve oku-
9aklı olına~ı, bilh_as:a gene 
Sf ndi menfeatlerı ıcabıdu:· 
Kuponlarla heraber adreslen
ni ii-ler\erin~ yazdıkları temiz 
,e pullu hir zarf ta gönderir4 

ler::.e k~ndilerine müteşekkir 
aklırız. 

Bu hocalardan birisinin evin
den çıkarken ( Bap ) an taraf
tarlarından biri olan ( Seyit 
Hüseyin Y ezdi) yerlere atılarak 
pişman olduğunu söylemiş ve 
affını talep etmiş. (Bap )ı re<i'
dettiği ve yüzüne tükürdüğü 
takdirde affedileceği vadolu
nunca o da istenilen surette 
hareketten çekinmemiş. 

ve iradelidir. 
Hayata ve ha· 
diselerine karfı 
nevmit ve bed· 
bin değildir. 

Ve buna okadar sıkı ve 
kıskanç bir surette merbuttur C 
ki , cümhoriyete ve domokra· BORSA 

Bunun üzerine · merkumun 
uncirleri çözülmüş ve diğerleri 
yollarına devam etmişler, idam 
mahalline geldikleri vakit 
( Bap ) ile arkadaşınan kolları 
altından kalın bir ip geçirile
rek kalenin davarına asmışlar, 
aoora islim askerinden emin 
olmadıklan için bristiyanlardan 
mürekkep bir müfreze tarafın
dan ateşe tutmuşlar, ateşi 
müteakip Babın arkadaşı 
vefat ettiği halde kurşunlar 
Babın organlarına tesadüf ede
rek ipi koparmış ve Bap sap 
sağlam yere düşünce halk 
firara başlamış, fakat Bap 
halkın bu faşkınhğından isti
fade ederek firar edecek 
yerde nevmidinin verdiği bir 
çılgınlıkla ateş eden mnfrezeye 
iltica etmiş, bunun üzerine bir 
Jllzbqı Babı kılıçla &ldftrmilş
tiir. Cesedi şehir içeninde 
dolqtınldıktan sonra şehir 
haricine ablmışbr. 

B2bilik Niçin Kuvvetlendi? 
Babın \9efab Babiliğ'e niha

yet vermedikten bqka aiyui 
bir Sabilik cereyanına sebebi
yet vermiş. Hatta Babın ve
fatından iki sene sonra Şah 
Nasrettine karşı Bablliğ'in bir 

iyilik yapmayı 
sever. Dostluğu 
samimi V'! de• 
vamh olur. Mu· 
amelesinde na· 
zik ve hatırşi-
nashr. inziva• 
dan boş!anmaı, 
ihmal etmez. 

* Ortakögde Namık beg : 
Çevik, fiil ve 
hareketlerinde 
seri ve karar· 

lannda aculdür. 
Çabuk söyler, 
ailratle asabi· 
leşir ve fakat 
devamh değil· 

dir. Nizam ve-

intizamı, zarif 
eşyayı güzel 

manazırı, seyahati, ıinema ve 
romanı ıever, clmerttir. Daha 
ziyade maneYi varlıklara ehem
miyet verir, bir it üzerinde 
uzun müddet çal11mak ve 
yorulmak taraftarı değildir. 
Pek sıkıntıya gelmez. • Rizede .A. Hikmet bey: 

siye en küçük bir şekilde ta
arruz etmek istiyenlere ve hat-
ta uuktan elini uzatanlara 
büyük bir celadetle mukabele 
etmekte ve bu tOrlü harekatı 
daima takbih ve telin etmek· 
iedir. 

Darülfünun demokrasi kar-
şısında kendisine · diişen vazi
fesini mahviyet ve fütursuzluk· 
la yapmış ve yapmıya devam 
etmektedir. ,, 

Lambalar ve Avizeler 

6 ay ~ade ile 

' 

·s AT 1 E 
de 

Beyoğlu: Metro han, B ,yazıt~ 
Elektrik Evi, Kadıköy: Mu
vakkılane caddesi 83, Üskil
dar: Şirketihayriye iskelesi 10 

1stanbul 10 Şubat 1930 
- Kapanan fiatlar -

NUKUT 
lıterlln 
Dolar Amerik.ıa 
20 Fra.nk Funıd 
2C Liret ltalyaa 
:20 Frank Belçika 
2(. Drahmi Yıanaa 
20 Fraıık lıvlçre 
20 Leva Bulıar 
l Florin Felemenk 

20 Koron Çekoslonll 
l Şilin Avuıturya 
1 Rayhşmark Alaıaııya 
1 Zeloti Lehiıtaıa 

20 Ley Rom:mya 
20 Dinar Yugoslavya 

1 Çervoncç Sovyet 

KAMBİYO 
Londra 1 laterlln kur~ 
NGy. 1 Türk llraaı do1aı 
Pariı 1 TOrk llraat Frank 
Mlllno ı H " 

Liret 
Br&kael ı .. " Belra 
CinewH ı •I • Fraalı: 
Sofya t .. • Leva 
Ametterdam l T. ,. Florla 
lladrtt 1 Tllr 11r .. Pata 
Berlln l ,, .. lhrlr 
v .. r,o..a ı • .. Zelotl 
Ril'cr.,, 2t L•y kuru, 
R ıı~ya 1 Çervoneçl kurut 

irtihal 
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t-eı 

ssa,-
2 44,S 
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İllnat acentesi şürekisından 
Davut Beyin validesi ve şüre
kidan müdür Huli Beyin 
kainvaiidesi H. evvelki gece 
vefat etmiştir. Cenazesi dün 
büyük Hendekteki hanesin
den ihtifalat ile kaldırılarak 
ailesi kabristanına defnedildi. 
Beyanı taziyet ederiz. 

Sinemalar 

sinemada sesli "e 
PIY ANGODA BiR . 
Büyük temaşalı operet' 

iraesi 
Mümessilesi bulunan 

JEANETTE MAC DO 
JUBLA ve BRO 
LOVE, NOBODY'S d 

YOU ARE ANG"" 
melodileri taganni edeC 

a 
J•n) 
•ık 
bu a 
bücr 
il.ıb 

Bu hafta 

BÜYÜK• 

,M 1 L TON 
Bütün fstanbul halkım 

G L O R Y A'ya 
celbediyor)ar. 

ADEMi iKTiDARA KA~~t 
G LAN D O K R AT 1 ı, Ytn 

tki 
lad 

Mqhur profesör Steinacb ve Brown - Seckard'ın mübi
1
111 

Satış mahalli: Zaman ecza depoıu, Babçekapı 37, utaıl 

Kutusu 200 kuruştur. 

Bu akşam 

MELEK 
SiNEMASINDA 

(Comedie Francaise) den 

MARCELLE R01\1E 

F~ .. ~ ,_.. .,,.,-. 
Y.Ç°'.+,e~ 
~.u. ,_ . .,":" 
P.'71~~~ 
,.·~~'P-:P 
Jıi~L 
~ 

Bir Aşk Mektubu 
tamamen Fnnıızca sözlü filmini 
arkadaşları ANDRE ROANNE 
ve GABRIELLE GABRIO ile 
temsil ~decektir. 

İlaveten : FOX halihaztr 
dünya havadiıu~ri. 
Ve bu akşam ile yarın ak11aın 

KARAGÖZ 

ALEMDAR 
Sinemaaı bugünden itibaren 

Büyük debakir artist 

EMiL Y ANINGS 
LEVIS STON ve FLORANS 
VIDOR tarafından temsil edil-
İf sesli ve şttrkılı muazzam film 

TACLI CAnAUAR 
Ruıya çan ikinci Pual dev• 
rinde •• rayet .zengin ve 

muhtqena dekorlar aruında 

cereyan eden iıtibdat ve taaa
!ubun yaptırclıtı acıklı ve it
kenccli .. ı:nelerl muanverdir. 

Aynca FOX JURNAL hali hazı 
dünya havadiaJeri. 

12 Şubatı M A J l K ' te 
Herkesin atzında cfolaıacak bir 

fHlm batlayor 

İdamdan Kurtulmuş 

1 
Düztaban le Basllbacak 

BAGDA T'ta 

Tiyatro 

l
l)ARÜLBEDAYl TE 

Bu akşam f STAHBUl 

1 
saat 21,J? da 

1 
ŞAHIN 

1 

Komedi 3 perde 
Yazan: Rene Pc· 

ter ve Henri Faik 
Terceme eden: 

A. Muhtar B. 

Bu akşam üni
formalı zabitana 

bıletlerde tenzilat 

ALKAZAR -

ALEMDAR - Taclı Cana•• 

A S R t - Sok:ık Meleği .,e 

ARTiSTiK - Piyankoda bit 

ETUV AL - Yeşil hayal 

El.HAMRA - Doktorun sırt' ıJ..ı 
EKL~R - Yunan tiya~ 

FRANSlZ - Yunan Opareti' 

ci Horhor Al• 
GLORYA - Büyllk Hokk.,,., 

vacalar Şahı 
HiLAL - {Beşlktat) a-il 
HALE - (Üıklldar) KalP 

KEMAL B. - Kaınıet 

M A J 1 K - A,k Ölmez 

M E L E K - Bir a,k mek~lıl 
:.tlLLET T. - Naşit B. 
MlLL1 - Seher Vakti 

O P B R A- Viyana, Şarkı1.ı' 

GUzoller ııtııeli YILMA B ~ 

s f ırE R·uv A·~ 
Ayrn•,a Fok::ı jurnal h 
dünya havadisleri ve Ô ~ 
asırdide ihtiyar ZAR 
Türkçe ihtisasatını 
ve konuşacak. 
llA tlNELER ı 2.SO • Ut • 

8.30 n 10.!0 da b~ 

~ 
YUNAN OPERET~. 

NUN TEMSILL~·, 
Bu akşam saat 2 ~:~P' 
FRASIZ TiY ATR0!)V'" 

Son defa ola,.11 

HANIM~ 
Y annkJ perfembe ak,amı iti~ 

olarak ve Matmazel zaıa f: ~ 
lDEMONISi'd f 

Cuma ~kşaııı• S f 1 
E X OF R O N 1 K O 1119 

Pek yakında: MASKIJ 

ciddi ve vakur
dur. Kendini ve 
mt•hitini idare 
etmesini bilir. 
Çabuk dost ol· 
maz, uysallık 

raşmaz, menfeatlerini müdrik
tir, tenkit kabiliyeti vardır. 
Fikirlerini ıerbesçe söylemek
ten çekinmez. 

* 
,, .. 

Bir validenin pek acı sergüzeşti... Temaşageranın kalbini titrutecek müessir bir şabese! :d~e'I 
BELLE BEN NET T ve V 1 C TOR M C. LA G LEN tarafından temııl 

Reaim rönderen buı karilerimlz, 

sui kastını icap etmiştir. Bu 
sui kastı ~titeakip Babiliğe 
karşı olan tazyik tezyit edil

~ miş ve bunlardan yirmi sekizi 

göstermez, fi
kir ve prensip
lerine sadıktır. mUtebaHııımmn cevabı reclktlği lçln 

aabuaı.ıı:lanıyor ve mektup g6ndererek j RUHUM ANNEM ) 
intihap edilerek ayni giinde 
Tahranda idam edilmiştir. 

l iam edilenler meyanında 

Başkalarının 
kendisine tAbi 
olmuım ister. Hav~iyatla uğ· 

fototrafllerinln akibetinl ötı"enmek it• 
tlyorlar. Bu foto§nfller intlf ar cdrcek
tlr. Bu buıuata mllıterlh olmalarına rica 
ederlı:. 

YARIN AKŞAM .,,.. ASRI SlNEMAD,. 

He" akşam ASSO v.,. fANA ile 5 PLF.NTERS'ler +arafından zengin 
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lhtililciler, Maksatlarina Varmak 
için Neler Yapmak İstiyorlardı? .• 

Hoklcı Mah/aztlru 

3 - (V ram Şabuh KendiT"" 
Yan) ••• Zehirli yılanlar nasıl 
~k otlar arasında saklamrsa 
b~ adam da, Arnavutköyünün 
le ucra bir köşesine çekilerek 
albinin zehirlerini dökecek 

~:ın~n ~~ mekan ~yan bir 
. m.ıtecıdı. ( Jois ) an, anar· 

11'tlık gühresile feyyaz bir hal< 
~'~en mefkure tarlasına, i k 
di tilit tohumunu serpen, (Ken
b 'Yan) olmuştur. Jores, lstan-
~la geldiği zaman, kafa den-

21 b' dUF ır arkadaş ararken tesa· 
1'a ' karşwna Kendiryanı çı-

rrnıştı. 

h Birbirlerini bir hayli tecril
) ed:n geçirdikten sonra, (Joris) 
,~?1 do!'Jtuna (Anarşist) !iğin 
l •delerinden bahsetmiye baş
~dı. Kendiryan, bütün bunları 

bleyip kabul ettikten sonra: 
ti - Dostum, sen bir cevher
"-

11t: Günün birinde Ermeni 
'il •lille · · .. · h. rının uzerıne murassa 
~ ır çelenk konulmak lazımge
'ttl ~.. aen bu çelengin en kıy-
e~ı taşı olabilirsın. 

ltih edi Ye artık, o günden 
it aren ona Ermeni ihtilal 
:~i~elerinin gaye ve mcfku
t •;nı okadar derin bir kud
'lı~t ~ aşıladı ki, Ermeniliğe 
..,·Ç ır rabıta ve alakası olmı
ı:n bu Belçikalı Katolik, az 
~an içinde nıüteassıp bir 

eniden ziyade Ermeni la· 
"1tan olmuştu. 
te ~yni zamanda, Jorisin zev
~ı ( Anna Nellens ) in taşkın 
\> rleri de akacak bir mecra 
ulmuştu. Üç kişiden ibaret 

olan bu sac ayak, artık altın
daki ateşi yakacak bir kıvıl
tırn ve iistünde kaynatacak 
hir kazan arıyordu. 

Hacı Nişan Minasyan, bun
lara bu fırsab tamamen temin 
etti. Komite ifleri dolayısile 
•rasıra Kendiryanla temasta 
bulunan Hacı Nişan, bir gün 
koşa koşa J\rnavutköyüne 
fitti. 

Hristofor Mikailyanla kızı
~n ve Lipa Rips ile kansının 

tanbula geldiklerini Kendir· 
t•na tepşir ve, vazifelerini 
qalı ettikten ıonra. bunlan 
( l<roker) otelinden çıkararak 
:6naaip bir yere yerle~nnek 

-67-
sürmiyen bir mil
zakereden son
ra, Hristoforla 
kızının, Joris 
ailesi neıdine, 
Llpa ile karisı
nın da ( Y cme
oici sokağı ) na 
ıcrleştiril mesine 
karar verildi. 

Kendiryam 
da bu suretle 
tanıdıktan son-

ra, gene hu ko
mite aza' ından 
mühim bir şah
sa geçelim. 

4--Vahan ..• 
Bu adam, komi
tenin en garip 
bir rüknüdür. 

Yazan: Ziya Şqkir 

Müteaddit ma
hallerde, (Köse 
Aristidi - Koço
Alfons - Silvi -
yoriçi ) isimle
rini taşıyan bu ·· 
adam, erkek ro- Ermenilerin baskın hazırlıklarına ~lcaddüm 
Iü oynayan bir eden günlerde alınmıı bankanın ıesmi 

kdma benziyordu. Sesi, bir 1 yaşardı. Kafkas ihtilal komi
kadın gibi ince ve yüzü tesinin yetiştirdiği bu kadın, 
tamamen tüysüzdü. Beyoğlu- bütün cemiyeti beşeriyeye kar
nun her köşesine ilrer çıkar, fi, en derin bir kin ve nefret 
çirkin bir ıehvet bayab baalerdi. lstanbulda yapılacak 
yaşardı. ihtilalin ciddi bir şekil alması 

Tarlabaşında Ule sokağın- üzerine komite bu adamı da 
da 13 numaralı evde oturan fstanbul icraat heyetine yardım 
Yunan tebeasından Mari is- için göndermişti. 
nıindeki bir kadın; bu garip (Arka11 •ar ) 
adamın metresi idi. Fakat 
ayni zamanda bu adam da 
birçok genç ve gürbüz deJi
kanlılarla görüşür, onlara çil 
Fransız liralan ibzal eylerdi. 
Ne iş görürdü ? Bu meçhul 1.. 
Onu herkes, ayn ayn itlerin 
sahibi bilirdi. Yalnız onun 
mütehassıs olduğu birşey var
sa, silah ve saat tamirciliği 
ile bilhassa elektrikçilik idi. 

Vahan da, hem Kendiryanm 
hem de hacı Nişanın dostla· 
nndandı. Fakat Vahan, hacı 
Nişan gibi Jenev, komitesine 
mensup olmayıp, banka badi
ıesinden sonra, lstanbuldan 
Bulgaristana firar eden Erme
niler tarafından, Bulgariatanda 
teşekkül eden Ermeni komite
sinin lstanbul ajanı idi. Ve 
bunlar, birbirlerine her tema• 
ettikçe yekdiğerini komitelerin 
vaziyetlerinden haberdar eder• 
lerdi. 

5 - Madam Aşkova.. Tif-

Fıtır Sadakası 
Müftilik Makamından tcblit 

ecıiJmittir : 
Ala Orta edna 

Buğday 
Arpa 
Üzüm 

Kuruş Kurut Kuruş 
16 13 12 
16 13 11 

156 117 78 
Hurma 18'2 107 18 

Zekat ve sadakai fıhr ve 
kurban derilerinin Tayyare ce
miyetine verilmesinin cevazı 

Diyanet işleri riyasetinin •erile11 
etvada beyan olunm .. ma nazara 
vatanımızın hüınü muhafaza11, 
millet Ye bükumetimbin deva· 
mı satvet ve itili11 için unn 

icabına röre ~uhtelif ve mü· 
tenevvi vesaiti harbiyenin ve 
bilhaH• zamanımızda ehemmi· 
yeti fevkalideai müsellem bu· 
lunan kuvai havaiyenin bir an 
evHI tedarik ve ihzarı için 
bu bapta icap eden muavenet n 
ınüıaheretln ifası lüıumu kemali 
ehemmiyetle arıolunur. 

Bayram Namaz: 
Saat \)aklka 

lisli olan bu ka .Jınm a11I ismi, 
(Ancova) idi. Kırk bet yatında 
mavi gözlü, çirkin bir kadmdı. 
Beyoğlunda, Alman hastane* Ezani ı 39 

Kari Gözile

1 

1 
Gördüklerimiz 

-;-----1-

Metruk Mal Alan-1 
ların Vaziyeti EBE 
Emvali metrukeden. mtiza

yede ile ve ıekiz tabitte sabn 
alınmış birçok evler -.ardır. 
Bu maJiın alanlar, fimdiye 
kadar geçen taksitleri ver· 
mişlerdir. Fakat bugünkü 
buhranlı vaziyet, alakadarlann 
taahhiitlerini yerine getirmiye 
imkin bırakmıyor. Halk, müş
külit çekiyor. 

Eğer kat'i bir mah:ıur mev
cut değilse, adi iskin suretile 
ve 20 sene müddetle satılan 
emllkin taksit müddetleri de 
uzabhrsa halle çok memnun 
olur. Bu fikri bize veren Bartın 
karilerimizden Ahmet Bey, 
meselenin hükümetçe tetkike 
değer olduğunu da ayrıca ila
ve etmektedir. 

Bu kariimize mnjdeliyelim ki° 
bükUmet, kendisine bu yolda 
yapılan bir teklifi tetkikle 
meşguldür. Yakında müsbet 
bir karar verilmesi çok muh-

temeJdi. 

Eski Harflere Dair 
Küçükpazarda kesekağıtçı 

" Ekrem ,, imusile aldığımız 
mektuptur. 

Bendeniz keseoklğıtçıhğile 
iftigal ediyorum. Dün dükka
nımın yamndaki kunduracıya 
icra memuru gelerek maliye 
tubesine olan borcum hakkın
da bir pusula bırakmıf ve bu 
pusula mucibince yanna hacze 
geleceğini bildirmiş. Bir defa 
icra memurunun bu kiğdı 
dilkkanıma bırakmak vazifesi 
değil midir? Sonra bu mesele 
resmi bir iş olması dolayısile 
eski harHerle nasıl ifade edi
liyor. 

AlAkadar makamın nazarı 

dikkatini ceJbcderim Efendim. 
KUçUkpuarda ı.~-kl.i•IÇ& 

Ekrem 

Adliye Binasmm Tamirine Dair 
Dün intiıar eden gazet~oi

ıin •• ister inan, İster inanma 
- " ıe.rl~vhası altında yerli kire-

mıdı varken Levazım idaresin-
e~ ~d!i~e ıakfına Avrupa 
kıremıdının konulduğu yazıl· 
mıttır. 

Adliye binası biikumete ait 
hir bina w olup tamirat doğru
d~n. dorruya vilAyet Emliki 
mıll~ye mUdOriyetine aittir. 
Adlıye dairesinin tamirab da 
Vilayeti aliyece yapılmı~r. 
Bu işin kat'iyen Adliye leva-
zımınca alikası olmadıp be
yan olunur efendim. 

r ••• L.v•wa wıhe:nlıal 
Tftlfik 

()._küdar 

Klnunusaoi gecelerinin zi. l durm.ıdan bır' ha l d "ttil 
fi · k ı ~ d b' b' . · m e e gı er ırı aran ıgm a, ır ırıcrıne Bereke\ v~rsı"n artık l-·· .. Cı dah . d k i.\o.opru pa-
g ya . .~ %1ya e so. ul~rak rası kalkmıştı. Fakat Köprüden 
tek bı.r: vucnt olmuş, sımsıyah rreçerkcn sab b 'lk . .ı 
uzun hı k- hal' d ·· ·· 0 a ın ı a} a1ıa· 
le b rk l~hroel d ın he gobrul- rınd:ı ~\!rpt•n sulu kar-

n u u u e er en ersa a 1 l .. .. ,.ı 
alaca karanhklarda İstanbulun ,ar. yu:w~ı~. çdur llk~a ill1~-
dört köşesinden nafak2larmı .eruı.e ı·; ıyor u. lkreket 
tedarik etmek için dışarı uğ- versuı çocul< oldukça malıfuz
nyan erkekli kadınlı birtakım cm. Bu bereket versin liikırdı mı 
sabırlı ve Ç21ışkan halk taba- nekndar çok te!<rnr ediyordu. 
kası otururdu. At.:cuı P f: ret! yokuşu çok 

O gece sababm daha he- donınuşh · Eski Babı<ili tarafını 
ı.üz a~aca karanhğı bile baş- t~rc h etti. Paı·makhH:u-a, 
lamaınıştı. Ve daha henüz kü· ~uvarlara, dükb''uı kepcnkle
meslerden tek bir seda işitil- rme, buzlardan kayarak ycr
miyordu. Öndeki meydanın lere düşmemek iç.in tutun::ırak 
dereye inen yamacındaki ka- Kapalıfmndan , Türbeden . 
v:ık ağaçları yüksek endamla- Divanyoluna çıktılar. Eski 
nle mahalle mesçidinin önünde Emanetin önünde ı.alirn bir 
görünmez bir halde iken ve rüzgar vardı. Gıdasız vücuduo
bütün mevcudat'a birlikte da zayıf bacakları, eski bir 
?Y~rken, ga?J~ar i~indc perişan hırka altındaki kuru göğsü 
ıhtiyarlar gıbı, vıran kulübe- titriyordu. Kumkapıya varan 
~er. arasua çıkan rüzgarlarla yokuşu inmİ)e başladılar. Bu
mlıyerek sarsılıyor, gene uyu- r~sı çok tehlikclidi. Oraya 
yor~u. gıden baıka da düz yol yok-

Önünde tahta ve sakat bir tu. Otura kalka, hatta siırünt 
parmaklıkla ayrılmış iki adım- sürüne ve geçenlerden elini 
lık ufak bahçesi bulunan or- tutmak için istiane ede ede 
tadaki kıılübelerden birisinin yokuşun alt batını buldu. Artık 
kapısı bu esnada açıldı. Ar- gidecekleri yere çok yaklaş· 
k~sın~a .. bir yeldirme, başında mı§lardı. Artık bundan ötesi 
bır ortu, yaşlıca bir kadın seJametti. 
kkar çı.~;üaz 1,zg~r 

1
tiddebtle Ônlerİft çukur bir çeşme 

v apıyı o nce ası o an o- çdcb. lştc o aokaiaaapblar Orada 
guk ve kuvvetli bir gürültü- latanb 1 k' k.:.' b · 
den sonra içerden i ind 'n - .. u.u.n e.~ ı ;ıue urçlannm 
tellen' 

1
·ht" ed ' ç .ek 1 b~e onune dız.rlmış evl~r vardı. Çocuk 

ızaz en nazı ır k b --' · ı· d aletin sa d w d w ço sa ınu.ıanıyor, ın ıyor: u. 
d "b .n ıhgın a~ na'1'1e ve - Sus yavrum, sus artılt 

ıe a gı ı • enklı ve ınce bir ld'k ded. 
çocuk feryadı işitildi. ge 

1 
• ~· • • 

- Geliyorum ogw lum •i d• Donup tıtnyen elde evlerin 
' Y m ı 'I · deki b' geliyorum! az ı ersın ır evin kapı-

Biraz sonra. dört yaşında sını çaldı. Çok geçmeden 
tahmin olunabilen çocukla ge- yaşlıca temiı. bir hanım kapıyı 
ne o kapının önünde idiler. açtı. Bu, ebe Hayriye Hanımcb, 
Onun başını kahn birşeylerle ev de kendisinindi. 
bağlamış, ellerine birşeyler - Ayol, Zekiye Hanım, bu 
geçirmiş, kendi batım da sunaı- havada ben aeni gelmez sanı-
la bağlamışb. yordum. Ah, zavallı çocukça-

0 
ll- ğız da üşlimiiş, donmuştur diye 

sk~dar ~stJerinde ağır ve hayıflandı. Mutfağa girdiler. 
kuvvetlı hır uyanış vardı. Ocakta kuvvetli bir ateş 
Sabaha benzer birşeyler vardı. Çocuğu sargıdan ÇJ-

başladığı anlaşıbyordu, fakat kardılar. Yüzü mosmor f _ 
asıl sabahtan henüz ciddi bir tu. Gözleri baygın, Iakırd~ia 
hah~r . yoktu. • mecali yoktu. 

Sıslı ve rutubetli havada Çocuğun annesi ev sahibinin 
yırtılan .hu!u~ann arasından yüzüne sıkılarak bakh: 
baıan bır ıkı yıldız göriioü· - Hanımcığım, hesabıma 
yordu. Yerler donmuştu. k . . b. b. 

Ne çay, ne de bir dilim ek- ~erdi~:ıb, "ld~raz. ırıedy veısc-
mekl Zaten yok kil Zekiye ?ız, ye 1 1

: 11onra a çocu· 
H. çocutile beraber yola ıunu nıllteeuır ve takatsiz g_öz• 
çıkıyorlardı. Rızıldannı bulmı- lerle a&ze~k seyre daldı. Ebe 
ya eidiyorlardı. Hayriye Hanım meseleyi anladı: 

- Haydi yawum, dedi. - Çocuk demek açl Sen 
Büyük ve uki bir yün at- de •Ç&JD J 

k11ınm içine çocuğu alarak Zekiye Hanımın g8zlerinder. 
~r~aaına yüklend~ ve atkının birdenbire ıden ild büyült 
ıkı ucunu kendı ıatıtıoliD damla, bir anda çenesine indi. 
altına düğilmledi. Ev aalıihi acele yemek do-. 

)#. labım açtı. Bir dolu tula bh 
. işe çıktıklan yer Befiktqın yemek uhaıwu atqin Datllık 

, Vışnezade mahallesidir. Ah· koydu. 
~~t D~ran_ideıı Cambk&fke - Hayır, fimdi lraUJUt 

lımgeldiğini .c;yledi. Kendir
!:nııı çukur gazleri, göz)ilğü
lJ il camlan arkuında parladı. 
h:1n bıyıklanm bir iki defa 
kaı ktn. Çenesindeki küçük sa-

ııııı..., •nı birkaç defa kaşıdı. Uzun 

sinin yanandaki çıkmaz sokak- Zevali 
ta oturur ve münzevi bir hayat , .. -•••-•••••••ıill 
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HALE SINEMASINDA 
KALP HJRSJZI 

Mümessili: Ramon No•aro 

ı~ılecekb. Gıdecekleri yol hay- aac:ayajım bırak! Gel çocuğu al 
li uzun ve zahmetlidi. Dolma- ( yukan çıkahm. Biraz wmr12. 
bahçeden Karaköye kadar ( Bitmedi ) 

=====-
Tarihi Tefrika No. 31 Yazan: A. 

OLUÇ ALI BEİS 
Kılıç Ali Paşanın Habralan 

~~ütün ~.uhuebeler esnaaında 
ltoıı ea birbirine ,.trer, kafalar, 
~ı· &r ha\ralarda uçar, ben iıe 
~•ç'rtıde meşhur reiıin kim bilir 
ltı1 t•nlı kavp rcçirmit olan 
ı.,.,•cı, ~olaşır, dururdum. Yalnız 
tliil "•ufem vardı: GGvertedeki 
Gat~ri ambara götürmek, kanlaran 
flr ne kum dökmek •e bir de 

_, l'e hGcumlarda forsaya inip 

)direk çekenlere yardım etmekti. 
Batım artık çırıl çıplak bir bala 
ıelmiş, tam manaıUe ayu ol· 
muştu. Arkadaşlar benden bili 
çekiniyorlardı. Sofralarına ve 
etlencelerine hali ıokmıyorlar •e 
kızdıklan zaman da: 

- Uyuz güvur, diye batrı-
1orlardı. Yalnız Haıan Kelle ile 
ahbapJıtımnt biraz faı:laca idi. 

_zs 

Yüreğim çok üzüldüfü ıamanlar 
ıesini yumuşabr ve: 

- Sen onlara aldırma; hele 
bir fırsat düşürüp kuvvetini 
ıöaterde bak senin önünde n•sıl 
dize ıelirler, derdi. 

Sonra da nasihat nrir rlbi 
llive rderdi: 

- iyi bir konan her uman 
bir atadır. 

Ben de zaten ı.lyi bir kOl'aan,, 
of mıya çahfıyord!.lm. Bu maksat
la bir ıeminin bütün içini, dıfını 
'H idare vaziyetini birçok korıan
lardan daha iyi olarak ötrenmif
tlm. Kürek çekmekten tutunuz da 
reminin fırtınalı bir havada ida-
reıioe kadar, en kaba •• en 
ince ifleri bUiyordum. ,,. 

MdaUi.maalanD m6barek Wr 

pnilnde, bir ikindi vakti ... Gali· 
ba recep kandili idf. Hayatımın 
en mühim reçidini o gün atlat· 
mııtım. 

Hiç akbmdan Çllc:mu: Türkler 
reminin aii•ertesinde toplanmı,, 
dua. ediyorl•rdı. Gemiler, açJlı 
denııde kendilerini alnnbya 
ko1u•ermiş, •tır •tır ~diyorlar
dı. Ben müı)ilman olmadıj'lm 
lçln arkamı bir direğe dayamıtt 
onlan •qırediyordum. Konanlar 
dinlerine ve miJ1i idetlerine çok 
ıadık ldtilerdi. 83yle milH ve 
dini ınerHlmleri biç ihmal etmez
lerdi. Ben de ber meraaim ıil-
nüode bir köteJe çekilir, oıaları 
ıqırederdim. 

Belki de koraanlarla uamm 
açıbp ıeniflemHlne, bealm ba 

halim sebep oluyordu. 
Ben bugilu de boynum blkOk, 

bunlara dalmıfbm. Hasan Kelle 
anııaın yanım• geldi, yilkaek 
aule anlatbı 

- OluçL. dedi, 1eo artık 
bfziıa aramıza kantba, biıimle 
kardet oldun. 

fakat hlll biıden uzak fib&· 
•in. Gel müalüman ol, biılm di· 
nlmlu ıir de aranuıı:dald ayrahk 
kalk11nl 

HAian Kelle bana bunlan 
aöylerken iteki konanlar da ı~b .. 
lerini bana dlkmltlerdi. Ben be-
7eeanımdan aapaara olmuftum. 
it k6tülefiyo.du: Eter bu teklifi 
kabul etmenem aonum çok fen• 
olacakb. O zaman konanlar ben· 
den bOıbOtOn Hj"uyacakJar, çe-

kinecelderdi. Bununla ber b 
k d

• d" • a er 
en ı mıme de okadar b ti 

detildinı. • 
1 

Papanın bana yaptıtı hareket 
•• kardetlerimden rördütüm k.J. 
tülükler beni asıl dinimden ve 
milliyetimden aatutur ıibi ol• 
•1Ufba. 

Birden bire bir .ôhin huhran·ı. 
Grperdlm ve bütiln hayatım bir 
Wı.ıada beynimden al.indi. Yeni 
bir hayata ıirditimi bütiln var
btJmla biHettim. Bu buhran için
de Haaan Kelleye heyecanla ce
vap verdim: 

- Kabul ediyorum! Müılüman 
olacatım •• aldD.le beraber cenk 
edecetimf .. 
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.BU aıc:ı Şehzade 

Başında SINEMAsINDA: Gala Müsameresi 
Sinemada: sesli NUH UN GEM 1• S 1• sözlü Ye ı ark ı lı 

Mammnfilmln ••-•• r&
terilecektir. A.,.,a kO'Dilc 

PANSiYONCU CEVRiYE ikinci 
oyun 

Dumbullu f -aı•J Efendi n Jsereti tetDS1ıtye.i tarahndan takJitl S 
JSm elarak iki biiytlk oyun birden oynanacakb" 

. M A M Kvutetolarmaddi ŞAMRAM ~ 
ı yeni be.teledii OCAKÇI K~~F. "11

1r."' 
su~K.omik DUMBULLU Is~~~ OBUR 

Te ŞAMRAM HANIM ve umum pııtözlcr tarafından. Aynca varyete numaralan, danslar. duetolar ve pnteler. Fiatlar. Pandi 25, mevki M Ye localar 200 k~ 

VAPURLAR 
~ark iatıhbıırab ticariye lr'llcucscal 

ISTANBUL 
Ç'ar;amba 

Bugün Beklenilen 
Vapurlar 

Hilil - Türk - Cideden 
Türkiye " Antalya Meninden 
Gerze - " Antalya Meraiudeıa 
Bülent - " RizeJen 
Kocaeli - " Karab!gıı.dan 
Çanakkale - Türk-B~ndırmadan 
A.ya - Türk - Mudanya Gem• 

Qlden 
Kostantinopoli • ft3lyan • Ce
novadan 
Karamani • Frftnaız - Marail

tadan 
Abbazia • ltalyan - Köstence-

ien 
fmbros - Alman • Hamburgtan 
Andros • " ,. 
Kaldea - ltalyan • Triyestedcn 
Kiril - Bulgar • Varna hur-

1raıdan 

Huvon • Fransız-Marsilyadan. 
Kapo Vado-ltalyan-Ccnovadan 
Aviemor- lngiliz • Llverpuldan. 
Mardinian-lng-ı ız- Liverpu dan. 
Penay - Rus - Batumdan. 
Teresa Sikkafino - İtn'yan -

Kö.stencc, Varna, Burgazdan. 
Oreatcs • Holanda • Amater• 

damdln. 

Bugün Gidecek Vapurlar 
~amsun - Türk - Rizcye 
Bandırma - Karabigaya 
Güzel Band1rma - Türk • Bnn• 

dır maya 
Marmara - Türk - Mudanya 

Gemliğe 
Jım Laborde - Fransız - Beruta 
Ex"ria - Amerika -Köste ıccye 
Keti - fngiliz - Liverpula 
F aıninian- " ,, 
Kapo Vado - ftalyan- Köaten

ery • 

Seyrisef ain 
Merkeı. 11centcsi: Galah kö'JrÜ 
Başı 8. 2362 .Şube ac~nt~.si: .. ..ir· 
<.ed Mühürdar rade ham 1. 2740 

Mersin Postası., 
(Anafarta) vapuru 13 ,u

bat cuma 10 da Gala
tadan Çanakkale İzmir, Kül
lük, Bodrum, Rados, Fethiye, 
Antalya, Aliiye, Mersin'e 
alkacak dönüşte T aşucu , 

.4.namor, Alaiye. Antalya, 
nike, F etbiye, Dalyan, 

r .aJmaris, Rados, BoJrum, 

{üllük, lzmir, Çanakkale, 
Gelibo'u'ya uğn) acaktır. 

Om it sabun ve yağ deposu Raına· 
~ann mahsus müthiş tenzilat : 

Pl1kin ça'l1afır ve Ay
nhk kokulu hamam 
Nbunları 
Elratra ekstra Ayvalık 
•:•tin yatı 
Halia Halep hadidi yatı 
Hal• Urfa 

Kıyyui 

Kurut 
4S 
4S 

6S 
170 
ıso 

En iyi, en temiz •• acaı 
mal satan Jeslne depodur. 

Jatanul Aam .. alb Zındankapı 
Üçyol a~:zı N.> • 3S Püc~vin. 

er:- • 

A • VAHlT Beyin ----.. E k. h. v·ı A ti d 
Yeni INGİLİZCE - TÜRKÇE Lugati s ışe ır ı aye n en: 

Vahit Beyin en·elce intitar eden Ye Maarif vekaletimiz ile 
OXFORD Darülfünunu tarafından kabul •e mübayaa edilen bOyük 
lCtgatinden bilbaasa Türk telebc ye gençliğinin iatifadesi için, pek 
itinalı olarak ihtisar ve tashih edilerek tertip edilmiştir. Baaılışı, 
kigıdı ve cildi çok iy;d:r. 600 sayfaya yakın olan muhteTiyab tek-
a:f cdilmit oldu~ndan kitabın hacmine nisbetle, hemen iki mialine 
muadi.dir ve böyle olduğu halde, fiab yalnız 2 liradır. 

Vabıt Bey bu yeni JQgatin ayni hacimde bir Türkçe - fngilizce 
lügat dahi hazırlamaktadır. Tevzi merkezi: MONOIY AL küt~panesi, 
Pe o lu Jsti'·lil cadc'esi 469. Her l<itrpçıda bulunur. 

-UCUZ BAYRAM ŞEKERi 
ŞEKERCi SALİH AHMET fe bulacaksınız. 
SATIŞ MAGAZASI: Karaköy Havyar han kapm k rşısında 

İmalathanesi: ,, Börekçi fmm ittisalinde 
Elvan şeker 120 • 140 kuruştur. 

Büyük tayyare 
• ya 

• 
ı 

• 
ertıp 

Başlıyo 
(1' i N C i K E Ş i D E 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 ıncı keşidelerde büyük ikramiyeleı 

ve ayrıca Amorti vardır. 

! ÜNCÜ KEŞIDEDE 100,000 LİRALIK BÜYÜK fK~AMIYE 
KONULMAK SURETİLE TERTİP ÜÇER KEŞIDELiK lKl 

KISMA AYRILMIŞ Git BiR ŞEKİL ALMIŞTIR 

Mükifatlar 1'cşide sırasile: 20,COO, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 n 

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

Biletlerin aablmaaına başJanmışbr. 

TÜRKLER İÇİN 
Kolaytı'lıla 

ALMANCA öGRENME USULÜ 
Müel,ifleri ı 

TAHSiN ABDI HERMANN SANDER 
Alaıao liı .mı mütebaaaıs vo 

muaJliml 
lzmlr erkek lisesi A.maaca 

"'OUalliaıl 
Sene 193{) 

t Ciltte 3 Kısım Fiah 2SO Kr. 
fstanbulda Hüsniitabfat nı~tl srnsın.l:m aravınız 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ft zührevi 
hastalıklar mütehassısı. 

Cumadan maada her gtın 
saat 10 dan 6 ya kadar 
huta kabul edilir. 

Adrea Ankara caddesi No. 

mer 
Abdürrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel· 
soğukluğu Mütebassua 

Muayenehanesi Ankara cad 
desi bükümet konağa civa· 
nnda aki ikdam Yurdu kar-
ııaanda 71 numara birinci kal 

Her glin saat birden ikiye, 
ört buçuktanakşama kadar. 

Lise bina11nda yapılacak tadilit ve infut 451613 kuruş 
bedeli keşfile 25 - 1 - 931 tarihinden itibaren 14 şubat cumar
tesi günü saat on he.te kadar aleni münakasa vazolunmuştur. 

1 - Münakasaya iştirak edecekler münakasa şartname
sinde mOnderiç olduğu vecibJe evvelemirde muktazi teminat 
akçesinin bankaya tevdiilo makbuzunun ibrazı ve İnşai\bn 
devamı müddetince utihdam edecekleri fen memurunun ehli
yctnameaini Nafia başmühendisliğine tasdik ettirilmesi lizımd:r. 

2 - Evrakı kqfiye, proje ve saire hakkında fazla mdô· 
mat istiyenlerin keza başmühendisliğe müracaat etmeleri lü
zumu ilin olunur. 

İstanbul Tramvay Şirh:eti 

Tarifesi Evkat 
1931 senesi kanunusaninin 20 inci gününden 

itibaren Ramazan servısı 
Birinci Son 

No. Hutut Hareket F asila Hareket Hareket 

10 Şişli-Tünel ı Şişliden - Tünele 
Tünelden - Ş~liye 

3,6 6,36 24, 14 
9 7,02 24,38 

11 Kurtuluş ı Kurtuluştan - Tünele 30 21, 12 23,30 
Tünel Tünelden - Kur uluşa .. 21 ,30 24,00 

12 Harbiye ı Harbiyeden - Fatihe 
Fatih F atihteıı • Harbiyeye 

15 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 
Sirkeci sirkeciden-Taksime 

16 Maçka- ı Maçkadan-Beyazıta 
Beyazıt Beyazıttan·M~çkaya 

18 Taksi m-

1 
simden-Fatihe 

Fatih Fatihten-Taksime 

19 Kurtu luş- ı Kurtuluştan - Beyazıta 
Beyazıt R,.v~zıttan-Kurtuluşa 

5 
12 

4.~ 
7 

6,14 
24 

15 
30 

5,10 
18 

6,09 
6,21 

7, ıo 
7,35 

6,40 
6,33 

7,30 
8,16 

6;40 
7,30 

J::.eşıKtaştan - Bebeğe 

Beşiktaşlan - Eminönüne 
Bebekten - Eminönüne 

6,01 
6,26 

8 6,30 
16 6,45 
45 22,25 
,, 23, 10 

22 Bebek • Emln5nü Eminönünden - Beheğ~ 

1 

Bebekten - Karaköye 
Karaköyden - Bebeğe 
Bebekten • Beşiktaşa 

23 Ortal<Sy-.\~ .... , ı Ortakö} den • Aksar aya 
Aksaraydan - Ortaköyo 

24 Ortaköy ı Ortaköy den - Fatihe 
Fatih Fatihten - Ortaköyo 

ıt Bqllı.taf _Fatih ı Beşiktaştan - Fatihe 
F atibten - Beşiktaşa 

10, 16 6,00 
19 6,45 

50 2•,03 
" 21,53 

7,! 1 7.00 
15,30 l,4-J 

6.:2 

1,30 
1,30 

20,05 
20,30 

1,36 
1,35 

18,30 
19, 16 

21,03 
21,53 

'.! 1,59 
22,42 
2..t,40 

1,30 
2,05 

20,44 
21,30 

24, 1 J 
1,-01 

24,30 
1, 14 

32 Topkapı'
Sirkeci 

Aksaraydan - T opkapıya 
T opkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkaoıya 
T opkapıdan - Aksar~ya 

6, 10 6,33 24,33 
17,24 7,09 1,00 

33 Yedi.'·ule 
Sirkeci 

1,45 

Aksaraydan-Y edikulcye 6,08 
6, 11 6,33 24,20 Y edikuledcn-Sirkc:ciye 

Sirkecid~n-Y eduruleye 
Y edikuleden-Aksaraya 

14,27 7, 13 1,00 
1,40 

Aksaraydan Edirnekapıy:ı 60,4 
• 

1 
Edirnekapıdan Sirkedye 7, S3 

37 Edırne.capı-

1 
Sirkeciden -Edirnekapıyal7,33 

6,30 24,24 
7,03 24,57 

Edirneknpından - Aksaraya 

Vasiyetaameler, Evlerme Mulc.velel-eri 

Defter]er, Kontrd v,. ~netierinizi 
YENiPOSTANE KAR}ISINDKI 

1,30 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE "t APTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun blacaksınız 
Prote!to!ar mi'li rfrü'mt"miş bir siiratle gider-

GRIPE KARŞI ASPİRİN -

İSTASYON LOKA 
Sirkeci civarınd• 
En rahat ve eıı 

Temiz 1 oka n ta dır. 

Aynca 1 liraya 3 
• 

mek 1 tatlı 1 ı 

kahve ve bahşişi 
bil olduğu batd 

TABİLDO 

Patolog, Bakteriyolof 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERiRiY~ 
MUALLİMLE RINJJ 
Dahili, ve intani bas 
Patolojik ve Bakteriy0 

muayeneler, icra olunu!• 

AC.res : Babı li c•0 

,·ilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon 1.ataııbılİ 
lkametz!hı ' " " 

DR. SEMİRAMİS EKR~ 
Çocuk hadalıklan müt/ 

t Dr. Ekrem Behçe 
Elf al hastanesi kulak, 

burun hastalıklan nıüt 1" 
Beyotlu Mel&.tep sokak 
T .J~fon l>eyoğlu 249~ 

müte:ıassası 

DOX(TOI? 

H.. . N c:it 
u~eyın a,,.. 

Türbe, oski Hiliil.iahınet ~ 
No. 1 O ~elefon İst. ~ _......,. 

.os~ 
~ 

Ycvıul, !>ıy.ı.sJ, uaJIJ ve rl.ı&lı' 1 

- ~· idare • lat nbul, N urııo• 11 

~Cl aOi< ıjı j, • J/ 

Td '":ı: lstan!ul - 'll 
P•. iluh11ıaı lat.ıuJJ • 7&1 
1clr.J: l.taalt.al SO ~ 

A:lOlJE FJA11 
TORKIV.. ---1400 "'- 1 s... 

7SG • 6 Aı 
()0 • s • 
'1:-' • 1 .. 

Gcln ewak ı-' •erll •':,• 
llınlard:ıııa ınauıt,ıt sb' 

YB 


