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PAZAR No. 203 

SON POSTA Halkıa riıildür: Halk ltuauola ıarılr· J 
S O N P O 3 T A Halkın kulatıchr: Halk bununla lfitir. 
S O N P O S T A Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla sa le.-. 

KUPONLARIMIZ 
BiTTi 

Birkaç ~· enel hitam 
bul- 1000 llralak kur'a• 
maaa alt kupo• mlWdetl 
(16) ıubata k!ldardır. O 
rGn• katlar kupoalanıuıu 
••t•aamu:a ıl•derlnı., 
pullu ve adreall bir de 
Sarf lllve edlDIL Ekalk 
kuponlan•ııu matbaamuıı· 
daa tedarik edeblliralnb. 

ABIK BİR MEB'US OK MÜHiM~ 
İTHAM . ALTINDADIR • 

BiR 

Çatalca Cinayeti 
Geçenlerde Çatalcada çok 

kanlı bir cinayet oldu, Hü
seyin. isminde bir genç, ça
~ Ali ismindeki ıerir ile 
birlqerek kayınbiraderini 
6ldürdüler. 

Sebebi de 'bir para me
leleaidir. Katilin mubarri
l'İlnize itiraflannı (4) ilncll 
"-yfamızda takip ediniz. 

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

•SON POSTA" telefon 
••lcineai ol.an karileri 
•raaanda etlenceli bir 
kur• a tertip etmiştir. 
kllf''aya İftirak şekil fU'" 
dur: Kur'a devam edinci ye 
kadar bu sütunda bir veya 
birkaç numara l'Öreceka~ 
lalz. Bunlar telefon num .. 
raıarıdır. Eter sizin nu
lllaranız l'azetemizde çı
kan numaraya tenfulc 
ederse matbaaya müracaat 
ederek hediyenizi alacak .. 
••nız. Basit, kirh ve et
lenceli bir kur'a. Bupnkil 
•umaralar ıuplardarı 
Erenköyı 67 
Beyoğluı 1328 
ı.tanbul: 974 

da bu lla•ana 
iıtibkak ka
beden g6rill· 
medi ve liavan 

kimseye veril· 
medi. 

tamn muapen 
gecelerinde ls
tanbul raayo
nnda Pht· 
makta ft _. 

Bu itibarla Hilcmet Rıza Hanım 

lerinin temiiiği 
ile takdiri cel
betmekteclirler. 

Sa/ige Hanım Hatice Hanım 

Dün Vefadan 1 gol gig~rı S!1legmarıi9e takımı 
Dün Shdyom:fa lik maçlarma d !vam edildi. Din 'cü m ıç an~ hu

uıiyeti l'alip relen takımlaran çok f.ıda l':>l at na'arıd r . Bu ıciın
~edeo 0 °Jarak Feaerbahçe, hasmı Anadoluya 16, Vefa dı1 Süleymani1eye 

attı. Ma~lana tafıilituu 6 ncı aayfamızda bulac:akaıoıL 

Kadri Raşit Pş. 
Mühim Mütale
alar Yürütüyor 

Kadri Raşit Pş. 
En heyecanla aıreliyat •e bp 

' " .'aları hakkındaki suallerimize 
devam ederek Kadri Raşit Pş. 
ile de görüttilk. !:!ize, hayabnda 
ea ehemmiyet v r iği mesleki 
hadiseyi anlatmaoıını rica ettik. 
Kadri Raıit Pş. diyor ki: 

- Biz doktorlar hemen giln 
~oktur ~i heyecan geçirmiye
lım 1 dıye söze başladı. Bu 
heyecanlar artik tabii bir tekil 
almış şeylerdir. Bana sorarsa
nız bir doktor hakiki heyecanı 
insaniyete hizmet yolunda keş· 
fettiği bir deva ile duyar. 
Meseli son zamanlarda (Ra
mon) iıminde bir zat Pariste 
difteri aıısmı keşfetmiştir. 
Şimdi bunu biz de tatbik edi
yoruz. Senede bir defa çocuk
lar bununla aşılanmakta ve 
bu suretle %95 bu hastalıj'ıo 
önüne geçilmektedir. 
(Dnamı 4 llndl aayfamı&da[ 

B11/cırlcögüntlelci çimento falJrilcalarıntlan biri 

Son zamanda baD çimento 
fabrikalan kapatıldı. Bunun 
sebebi de fazla istihsal karşı
sında fiatların düşmekten ko
runması olduğu söylendi. Ba· 

ıılan bu işte bir zaruret, ba
zılan ise ihtikir görüyorlar. 
Biz, işin esasını alakadarlardan 

dinlemek istedik. Eskihisar 
ve Aslan çimento şirketleri 

mOdOrlerinden Ayni zade Ha
san Tahsin Beyle görüştük. 

Tahsin Bey bize şu malftmat. 
verdi: 

"- Şirketin Eskibisarda ila 
fabrikası vardır. Aralarındaki 
mesafe yarım saat kadardır. 

Asıl Eskibisardakine bu!undu 
ğu yerin ismi verilir. Taş iman· 

( Devamı 6 ıncı sayfamızda] 

Tifo Salgını 

Tifo m ---~ ... "-•1 '.Y1'ıar) - :'Bu ~ene bana b .. vat verdikleri 
için, lıtaobul val.si, Sıhhiye mOdilrO, Terk08 ıirketi mlldilrü ve 

Belediye azalaruaa aJenea tllluaalanmı beyan ederim." 

1 



__ .,... __________________ ... _ 

Halkın Sesi 

Geçinme Müca
delesi Karşısında 

TicaHt odası her ay Hnunda 
bir geçimbültelli neşreder. Birkaç 

JrÜft nvel de geçeu tenenln bayat 
bültenini neşretti. Bana ıöre, 930 
ıenuinde hayat,929 seueaine nis
betle d~ba ucuza mal olmqtur. 
Bu vaziyet karşıaında halkla te
mas etmeyi münasip bulduk ve 
dün rasgeldiği~ ldmıelerdea 

şu fikirleri topladık: 

Ziya Bey ( Divanyola lisan 
tedrisanesi müdürü) 

- Hayat geçen senelere 
nazaran ucuzdur. F ak.t bu 
ucuzluğun esbabı: Öyle anlı
yorum ki; alış veriş azdır. 
Satıcılar az karla iş yapmayı 
tercih ediyorlar. Bu ucuzluk
tan, alan da, satan da mem
nundur. .. 

Recep B. (Galata, Abdullah 
Efendi lokantasında.) 

- Ucuzladı gibi. Tabii 
memnu;ıuz. Belediye ihtikar 
yapılmasına meydan vermese 
daha da ucuz.lıyabilir. 

Ruhi bey (Sultanahmet, Di· 
vanyolu 8 ) 

- Ucuzluk var mı, yok mu? 
Yoktur. Maq alan memur
lar borç içinde yfizliyor)ar. 
Herhalde bu, hayabn ucuzla
madığını gösterae a-erek. 

• Ahmet Bey ( Tıp fakültesi, 
birinci sınıf, 7 48) 

- Ne diyorsun kardqça· 
ğwm? 

- Yerli mallan diğerlerine 
nazaran ucuzdur : Ekmek, pey
nir, pirinç, fU, bu. Bilhassa 
giyecek hususunda hayatta 
ucuzluk değil, pahalıhk var· 
dır. 

- Umumiyetle hayat pahalı 
mı, ucuz mu? 

- Umumiyetle hayat, eaki· 
ye nazaran pahalıdır. 

~ 
Ömer Ef. (Gire•on puısi-

ycnu 5) 
- Ben bayatta bir ucuzlama 

görmüyorum. Yaşamak ıçın 
bırkaç sene evvelinden daha 
fazla sarf etmek mecburiyetinde 
Ula yorum. 

• Şefik B. (Binbirdirek, 15) 
- Bana niye böyle ıeyler 

ıoruyorsun paşa, ben i,çi 
bir adamım. Hayat eskiye 
Oa.zaran ucuzladı mı, yoksa 

DABILi BABBBLIB 
Cür'etkar 
Bir 

,j Bir Dola~dıncı Kumpanyası 

: Galatada Faaliyette 
Bulunurken Yakalandı 

Hırsız 
Dün Gece Karakol 
Karşısında Bir Evi 
Soydu Ve Kaçb 

Dün akşam top abldikün 
ıonra Şehzadebqı karakolu 
karşwnda 82 No. ev ıabibi 
iftar ziyafetine gi~İf, clir'et
kir bir hırsız karakol karşı
sı~da ve cadde üzerinde olan 
kapının kilidini kırmak suretile 
eve girmiş, birçok eşya 
çalarak kaçmışbr. Polis kara
kolunun tam karşısında geçen 
bu hırsızlılıt hadisesine hayret 
ettik L 

Agaoğlu Ahmet B. Tenki· 
datta Bulunacak Mı? 

Millet meclisinde tenkitler 
yapmıya hazırlandığı söylenen 
Kars meb'usu Ağaoğlu Ahmet 
Bey dün şehrimize gelmiştir. 

Ahmet Bey bu tenkit şayia
lanmn, Meclia koridorlannda 
bir hasbuhal esnasında aarietti
ği bazı sözlerdcn çıkmış ol
duğunu söylemif vo fUD]an 
ilive etmittir: 

- Maamafih bir hazırbk 
yapmamakla beraber lümm 
ga>rdükçe tenkitlerde buluna
cağım. H. fırkasına tekrar gi
rip ginniyeceğim hakkında 

şimdi hiçbir şey aöylemem. 
Kanaatimce fırka, çıkınlan 
tekrar almamalidi. 

İstanbul zabıtaSİ, uzun zamandanberi Galata ve Beyoğlu 
civannda, birçok kimseleri manitacılık ıurctile dolandıran 
bir tebekeyi takip ediyordu. Nihayet şebeke efradından bir 
kısmı dnn Galatada yakalanmışlardır. 

Tahkikatımıza göre bu yakalanma hadisesi şu ıuretle 
olmuştur: 

Mesleklerinde hakikaten usta olan bu manitacıJar diin 
Galata civannda bir biçareyi gene aldabp dolandırmak için 
uğraşırlarken polis memurlan bunJan cürmü meşhut halinde 
kıs kıvrak ele geçirmişlerdir. 

Şebekenin elebaşısı meşhur sabıkalılardan Bolşevik Himi 
namındaki şahıstır. Hilmi ile beraber yakalanan Vehbi de azılı 
sabıkalılardan biridir. Kumpanya efradından üç kişi kaçmıya 
muvaffak olmuştur. Takip edilmektedirler. 

Hilmi yakalandıktan sonra polis memurlanna küfretmİf, 
kaçmak istemiş, fakat buna meydan verilmemif, cürüm or
tağile birlikte Ad'iyeye teslim olunmuştur. 

Bir Yol İhtilafı 
Maliye ile Nafianın 
Fikir Farkını Şurayı 
Devlet Halledecek 
Ankara, 13 (Hususi) - Üç 

senede ikmal edilmesi tasavvur 
olunan Trabzon - Erzurum -
Kızıldiz:e - İran yolu ve An
kara ve civan yollan projesi 
münasebetile Maliye ile Nafia 
arasında bir noktai nazar farkı 
basıl olmuıtu. 

Maliye, amele yevmiyeleri 
günden gilne düştüğü için 
müteahhit!e mukavelenin bu
günkn yevmiyeler üzerinden 
yapılmamasını ve her sene 
ayn mukavele tanzimini ileri 

Gayri Milli İsimler 
Sokakların Adlan Ta
mamen Y eni:eşmedi 

Nlimerotaj usul& tatbik edi
lirken mnkerrer sokak isimleri 
değiştirildiği gibi milli olmıyan 
birçok cadde ve aokaldann 
da adlan ablarak yenileri 
konmuştu. Buna rağmen bazı 
gayri milli ve irticai isimlerin 
bulunduğu iddia edilmektedir. 
Bu huıusta alakadar bir zat 
bize şu malumatı verdi : 

Hillliahmer Balo Verecek sürmektedir. Nafia ise, bu 

- .. Milli olmayan isimler 
gibi mükerrerleri de tamamen 
değiştirildi • T amameıı milli, 
mazi ve irfanımızı, hanımm 
alikalandıran yeni isimler kon
du. Husuıi müeueaelere a
hipleri tarafından konan iaim
l""rle allkadar görülen bazı 
pasajlann adlannı değiştirmek 
mümkiln değildi. 

Hililie.hmer evelki sene 6 , suretle hareket etmenin pro-
b • d-rt b. fak" je tatbikinde mlitkülit çaka· 

m, ~eçen sene 0 ~ ır racağım söyliyerek mukavele-
çocugun gıdalanm temm et- nin üç sene üzerinden yapıl
miıti. Bu sene 8 bin lira veril· masında ısrar etmektedir. 
diği için ancak iki bin çocuğa Bu meseleyi Şurayı devlet 
yemek verebilmektedir. Bu da halledecek ve o tarihe kadar 
haftada üç gün ve her çocuk ihale yapılmıyacaktır. 

lıaşın~ (7:5) k~~uk ~~raf Mektepten Kaçan Kız 
yapabilmıye ~afid~r.. Hılilıah- lzmire Gönderilecek 
mer bakım günlenm arbrmak 
için bir balo tertibine karar 
vermiştir. Balo 26 ıubat per
şembe günü Maksimde veri· 
lecektir. 

pahalılaştı mı, bunlan işten 
ve yorgunluktan düşilnmiye 
bile vakit bulamıyorum. 

- Bir düşün canım, sen de 
bir inaanıın. bunlart bilmelisin! 

- Kestiremiyorum, buyur 
bir cıgaral. 

Ankara, 13 - Maarif vekAlett, 
geçenlerde Erenköy kız lisesinden 
duvardan atbyarak kaçan ve 
receyi dıprda geçiren talebeden 
Nimet Hanımın bmir kız liae•ine 
naklini ~uvafık görmüştür. Bu 
busuata Iatanbul maarif emane
tine emir verilmiştir. 

Ali Naci B. Konsolos Oldu 
Neşriyabm tatil eden lnla

lip g,azetcsinin sahibi Ali Naci 
B.in Iniçrede bir konsolosluğa 
tayini tekarrilr etmİf ve kuv 
lli tasdike anolunmUfhu'. 

İrticai isimlerle Meşrutiyet 
ismini taşıyan sokak. cadde 
ve mahalleler kasdediliyorsa 
10 temmuzu hali tes'it etti
ğimize göre bunda bir irtica 
kokusu göremiyoruz." 

Bu beyanat burada bitti. 
Fakat Zuhuri baba aokağa q.. 
mi bili mevcuttur, Buna ne 
diyelim? 

lnegöl OfürUkçDleri Don 
Tahliye· Odildiler 

Buna, 13 - lnegölden mu
vacehe için Kcatele gönderil
diklerini haber verdiiim do
kuz lifüriikçli kadın tahliye 
edilmitlerdir. Bunlann Mene
mene gönderilecekleri b•kkm-
daki haberler yalandır. 

Kıskançlık 
Yüzünden 
Haydutluk 
Dün Beykozda Bir 
Zavallıyı Balta ile 

Vurdular 
Beykozda oturan Ankaralı 

Halil isminde biri bir kadm 
kıskançlığı yüzünden arkadaşı 
Hasan oğlu İbrahimi balta 
ile arkasında ağır surette ya
ralamıştır. Cerrahpaşa hasta
nesine kaldırılan İbrahimin 
hayatı tehlikededir. Halil ya
kalanmıştır. ----
Esnaf Cemiyetlerinde 

Umumi KAtipliklerin Kaldı
rılması istenilmiyor 

lstanbul t fcaret müdüriyeti 
esnaf cemiyetleri hakkında lkb
aat Vekiletine bir rapor gönder· 
miıtu. Bu raporda ıunlar yazılı· 
dırı 

1 - Cemiyetlere daha fula 
aalathiyet verilmelidir. 

2 - Bazı tetekküllerde amele 
Ye patroolarm ayni firma albnda 
toplanmaları lbımdır. 

3 - Emaf cemiyetleri kitibl 
umumilerinia vuifeleri teabit 
olum alıdır. 

4 - E.naf cemiyetleri ltütçe
leri bir for111iU albnda teYhit 
edilmelidir. 

5 -Tab.ilit lıesap ve defter· 
lerinin ayni tekilde olmalıdır. 

6 - Marakaba bro.ile iMi 
tetekküllerin rabıta Ye ınüue
betlerinin tayini lizımchr. 

Rapor eanaf cemiyetleri katibi 
amuanililderinin iJguına imkin 
olmadıtıaı bildirmekte ve aali
hiyct huu..anda iae cemiyetlere 
fU aalihiyetlerİD verilmeainl 
taniye etmektedir: 

1 - Cemiyet heyeti fdarel...t 
emafın mealeki ve phsi iflvini 
hükGmet dairelerinde takip ede
bilmelidirler. 

2 - Verıi matrahlarının tayin 
.e takdirind~, tahakkukuna ce
miyet heyeti idareleri tahail 
ıubelerine konulan vergının 

leh ve aleyhinde •Öz ıöyliyebil
meleri. 

3 - Oıametriha .e kefalete 
raptedilmek ribi unafın huıuai 
itlerial heyeti idarelerin yapmuı. 

4 - E.naf arumda yapılaııt 
olan mukaYeleleri, tahkimnamele
ri, aenedab cemiyetler ta.dik 
etmeli n ba taıdik kitibiadil
likçe ta.dik kadar haizi ehemmi
yet addedilmeaL 

En.af cemiyetJeriatn Halk hr· 
kuUe lrtibatluuu temin için ba 
h ... ııaata teıkU edilen komlaJoa 
yeni formlller aramaktadır. 

Gazi Hı. 
~ 

Malatyadan B 
1 Bir Tebrik 

Çektiler _ ,,,, 
Malatya., 13 ( A.A. ~ 

cümhur HL ıaat 17 
le Malatyayı tefl'if b 
halk tarafından harfJ~ 

Gazi Hazretleri tch 
yeni açılan caddeai üı 
gez:inti yapbktan sonr• 

dıl· tını teırif buyurmutl~r fi 
kabul ettikleri belf'dıye 
fırkası azaları ve halk cif 
lerile Malatyanın iktı,a 
leri hakkında konufllltjf" 

Reiıicümhur Hz. ~ ~ 

rifine ve millet mekt!, ... 
vali ile maarif müdı.J 
bat almıtlar, takiJ! 
mefkurenin mahiyetini ~ 
liğioi mütemadiyen hal 
mak husuaunda Tiirl' 
düşen vuife hakkında 
bulunmuşlardır. ) ~ 

Malatya, 13 ( A.A 
ciimhur Haıretleri 

Başvekil ismet PaşaY' 
telgraf çekilmiıtir: 
Baıvekil ismet Paşa 11 

Yeni yapılan yol ile 
vardıtım bugünde aizi, 
ğiniz pek isabetli iıııat 
tinden dolayı bir daha 
takdirlerimi arz:ederiııı ttJI 

Relliciiılt t/. 

Gazi M. ~· 
Ba'vekil Atinaya Ve 

ladei Ziyaret E 
Ankara, 13 (AA) - rı 

vekili T eyfik Rlftil B. ~ 
oan itillflarıaıa miluk ~ 
natthctile dün Mecliste tJJ 
natk• bitirirken yakıJt 
Pqa Ue birlikte Atin•Y' .-' 
edeceklerini Ye avdette Y1 
likte Kont BetJene iadei 
edeceklerini aöylemittit• 

Arif Oruç Bey isi 
Hapisanesine Ge 
hıalt nU.d Evet Be1 

aÇllU la.ık.et c1a,, .. , 
HDe iç &J' ı..s-e ..Wm 
"Yum,, auete81 bafauh.,rirl ~ 
Bey clCla ... ııut buhmclufd 
aaaubıdeıa lataüul bap· 
leclilmlttlr• 

Bunu ıebebJ Adi ô-j 
ahHli 11hhiyalnla r&t? 
rettir. llumaileyb h,aklırı.ıd 
raporu s.hlüye nklletlll~ 
edUmit ve neticede lat...,... 
t ... llp oa---.tar. ,. 

Arif Oruç bey lsmlt 
kemeal tanfmd-, ha~ 
mabkblyet karanna te•rl' 
Bu hu.ııuta ttrlleo Jlylb .. _!'ıı. 
mabkemul tetkik edeceJO..-

ÇOC Ukların Hima. 
liimayei Etfal ce:J11 

hafta umun:ıi bir kongre 
cektir. Bu konl're 
reçen seneki fuliyf'ti~ 
Jeçirdikten ıonra fU iki 
halledecektir: ti 

1 - latanbalda asri 
2 - Yqb olu.-. ta ııı 

1erlqtirilemiyen kia-'~ 
lu İçin bir ND'atJar J1I! 
mau. 

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

o 
o 

ı : Memur - Hasan Beyi Senden yol ver-1 2 ; Hasan Bey - Orada bir kalas 
giıi almıya • g_eldim. Fakat k811t kaldınma ıu iki taşın &atOne koy, gel. 
auıl geçeyım? 

var, j 3: Memur - Yahu, sizin evin 
gelmek ne ıüç ıeymif Hasan Bc.yl 

--- oe ,!~ 

kapaaına ı 4: Hasan Bey - Bir de bende~ 1' i~ 
yol vergisi iatiyMaunus, bu yollu u I• rı 
ı-e yel •erıiıi ba? EYVelA &,elediy• 1° 







Her gün 
Miinderecatunıwa ~ 
l"luntlan ••"'1lileme-
111İ.1 • ..,,,...,,. 

I ÔRFI HARP DIV ANINDA 

Maznunların Mühim Bir 
Cümlesi Habrlandı 
Bat tarafı 1 inci sayfada ) 

Vehiti Beyin bu ciimlesi 
111illıiın görftlmektedir. Maama· 
ı. sabık meb 'usa sondan ve 
~nıl.cak olan sualler sadece 
vqaclan ibaret değildir. 

~rfi harp divanında tetkik 
~ilen ikinci meseleye gelince: 
uq g?upuu başında tekkelerin 
•eddi kanununa riayet etme
llıiş olmakla maznun olan kinı· 
leler vardır ve bu mazııunla· 
ruı bir kısmı da kadındır. 
Behice H. itiraz Ediyor 

<Menemen) de ifadesi alınan 
kadınlar aruında nazarı dik
kati en ziyade celbeden şüphe 
Yok ki Saffeti Ziya Beyin hem· 
~ Behice Hammchr. Behice 
il. diyor ki ı 

"- Bundan kırk Hne evvel 
Lizde bir Frusıı mirebbiyesi 
buıuaduğundan blitla Erenk6y 
laaık; bize Frenk derlerdi. Kırk 
leae IOIU'a gene iten tarikat 
Propapnd.ıaaı olarak Mene-
~- Divanı harblae aevkohıaı· u..._ Nasal olur da ben tari· 
lıat propagandac.. olabillri!D, 
f-z buiıa hayret ediyoru!D. 
ltat'iyon müteeuir değiliJD." 
kadın Maznunlar Söylediği 

Aakara, 13 - Şeyh Esacla 
~YAIQ edea kadın müritlerin 
lainden te•bit edilmiftir. Bunlıır 
llaey&Qanda l.tanbulun yüks,k 
llıabaflline ııı~sup baıı ffanmı-
~ • ..._da vardır. Bunlardan biri 
YÇJQ Esadı zlylll'tt maJuachpı 
lıab eden beJa.Nbad., oocufu 
0laıadajuıdaıi JDilşteki bulun-:= bir aırada bir dostunttn 
• taftife ettiiiai- bu tav-
~Je l\IWı• Et.nkiJ killslieo 
littiğini. Şeyhin bladilino bir 
teker verdiğini, onaa 0..0.e 
~jq oldupu &6ylemiftir. 
'eril MdlllJlakim Efendi 

lstallbula Geldi 
f ekkelerln seddl kanun\lnA 

aauhalif harekette bulunm11Ş 
olmak zannı ile ( Menemen ) 
divanı harbloo sevkedilmlş 
ola ıeyJı Abdlilhakim Efendi 
beraet ettikten sonra şehrimize 
avdet etmiştir. 

Şeyh Abdülhakim Efendi 
le arkadaşlanna ait olan karar 
IQretinde deniliyor ki: 

Abdiilhakim Ef., Naktf tut· 
~tile alikadar delildir. 
•qnz Hasan, Ahmet Raıit, 
ltz Muatefa Ef. lerin kendisine 
elan merbutlyeti dini bir meP-
Luti,ettir. Abdillhakim Efendi 
tekkelerin seddinden sonra 
~esini açık bırakmamJftıf. 
~-... Turban ve Şerefeddiıı 
l'.leııclilerin .ektuplan ela dini 
.._butiyettea teYelliit etmek· 
tedir. Halit Efendinin yazdığı 
~ deni bazın ait de-
•11dir. 
-!:-•aleyh beraetlerine. 
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a... r~an 347 tarihli Haııa1' 
~ Ef. ye yazdıtı mektpp 
-:-11~erecatı, tarikate tCf!ik 
-.Jıiyetinde oldujundan bir 
~! l.jır laaeis ve 73 lira ajv 
~ nakti ile cezalucbnlma

Ye Halit Twb.n Ef. ilin 
ektepler hıkk•odaki IWeti 

'yeainin Maarif V~e 
• • • -auefiba karar 
~ ........ 
.._..usinla MUddeiumUIRİ· 

D~~ Bir ihbar Yaptldı 
........ ela bekçi Şlkrl 

Son Posttuıın Resimli Mdtılesi * Dişüaiilecek Bir Mesele ._ 

. .. . 
" ;- ..., . ,. - ., -

Sözün Kısası -MelWNft 
Ve 
.Bi«t4 "--· Melllema hadisesi ~ 

çıkm~ umumt fikirlerin qıib-

r~ fi i9i: ltıkvAp ~ ve 
terbbr• lazım. irtica aleyWnde 
...-f~tı mtlr"k,pJ•rill ç9ğu 
bu fikri ifade içio akb. 

IQdip telkin • terbiyesi 

~a+o...---------...-.----~\j ~Azım. Basit siz. Çünkü aşikar 
bir hakikatin ifadesi, 

1 - latanbulda bir hayvan butanc:ıai 1 2 - F•ll"'~t •·-- _._ baat~ 1 S - Bir cemiyet ILayvaat.ud- enel luaıalan• . d .....1 L ~ •--- ~abnı ~rt:ırmak ~~yetlndedlr. 
vardır. Bu•ade keclıler, ~pekler te hı ! yatmaa. lfia _.......... yatak Kuvve~i bir millet 1.tlyoraak, butalanmm 

edilir. ı JOkıur. ~klar~ lhrapuyalam. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Gözler Maarif vek.ıetine 
çevrildi. Omit edildi ki yeni 
bütçede vekilet ~hsisab art· 
bnl~caktır. Çilnkil ink\iip 
telkin ve terbi1esi lazım. 
aunu da Ma.nf vekaleti ya· 
par. 

Fak at (204) milyoeluk btit
ç,d~ ~iç OllQtlZW. OPı 9~ beş 

Rist'in Raporu Irak Kürtleri Devlet Bankası milyonıuk bir tasarruf yapaıak 
istiyenler, kırmw kaleıplerini ---

Vergide Cibayet Usu
lünün Tadilini Tavsiye 

Ediyor ••• -Ankara, 13 (H. M.) - Uaa-
y6 Riatin Yerdiği mali ~· 
ponın tercemOli tebyiz eclll
mektedir. Rapo• her aekaclJr 
gizli tutulmakta ise de 

lktısatla maliyemiz, rapor, 
vergi uaulleri, paramızın 
kıymetini k.>ruma çareleri ve 
lıilldimetin vergilerin cibayeti 
içiıı daha iyi bir formtil bııl· 
ma&ı vo halkça kolayca biline-
cek bir usulle vergilerin tabak· 
koku ve Maliye ile tahsil me-
1Durlarımn eline barakılmam8*, 
bftk4metin varidabnİn inklş•· 
fma çe}ıtması, zirptimlıin hi
m41yesi pretile halkın ~ıqa 
~ablli1~tinio ziyadelottirihıs«d 
gibi &lr9ok mDhim mtltalealan 
ihtiva etmektedir. 

Efendinin kansı Emine Hanun. 
tıu-afından mliddeiumumiliğe 
IQiilıün bir ihbarda buluııulmQt--

tur. Bu Hanım yo!c:t. Bekir otlu 
Mehmetle fmncı Hasan iamia
do iki ldtinha .......... bir 
Qll\lflDUllll diDled0

"" • bu 
mubavwe ea11a11a~edi9, 
Hasaıaa: 

- Benim bir mavzorim V8'. 

Ağ...ı da bir tane bıdacak. 
Kırkağaç dağlarında adamları 
var. Bunların bir kısmı bbim 
akrabalardandır. On gllne k4· 
dar patlak vereceiiz. Burada 
i1.<i memur var, onlan kandırıt· 
cağız," çekip lideriz. 

· Hasımın da Mebmede: 
- Benim de iki tabanca• 

var. Ben de sizinle berabeıiaat 
cevabım yerdljini alSJ.lemiftlr. 

Mllddeiumumilik tahkikatına 
devam etmektedir. ArU1r,a 
cinnet alliml gösteren Mefı.. 
meclin Tıbbı adliy• 1evki ihti-
mali de vardır. 
Bugün Muhakemeye Oev1111 

Edilecek 
lzmir, 14 (H.M.) - Buglin 

Bahk.rden getirilen maznun
lann mulaakemeleriM den.nı 
edilecektir. 

Bu muhakeme bittiktea son• 
ra tekkeler kRnuaunun seddine 
muhalif harekette hulunaıa 
kadınlar ile (Menemen) in sa• 
bık jandarma kumandanı ve 
kaymakamı muhakeme edile. 
celderdir. Bunlva ait olıua 
kararname hazırdır, bu karar. 
aaınedesa 244 bel sucldeytt 
tevfikaa çeıala11cbnhulan g.. 
taailmektecllr. 

Adanıdan Gelenler 
Adaiaada, balla bDkimet 

aleybhıe tahrik etmekle mu

- olarak tevkif edil• Aziz 
n Arif Ef. ler ( llepoaea ) • 
getirilmİflerclir. .. 

Hükumet K;;vdierile Adamakıllı 
.. ·Çarpışıyorlar 

Batdat, (Hususi)- 1rak bftk6QJetl ılmali lrakl41 isyan eden 
Şeyh Mahmudun vaıiy~i b11kkıııda resmi bir teblij neıret:Jnit" 
tir. T eblit aynen tudur ; 

"Asi Şeyh Mahmut kuvvetleri (Ava) civannda sarp bil' 
yerde tutunan bir kıt'amız• tenkil ederek (Sudaş) karakoluna 
kadar ilerlemiştL Şeyh, orada bir kıt'asmı bırak,,.rak SiUeyma· 
aiyeye avdet etmiftir. 

Fakat Qkerlerimiz bunlatı tenkil etmiştir. Şeyh Mabmudup 

Tesis Heyeti Bugün 
Topl~nacak .•• 
Aakara, 14 ( H. M. ) -

Devlet bankuı tuil heyeti 
olar4k •rnlan it, Ziraat, E .. -
lik, Sanayi, Oamanh, Kommer
çiyale bankalan umum müdüf
leri bul'h Maliye V ekillniP 
riyaseti altında ilk içtimalarını 
aktederek banka komiıyonuıa· 
ca lıuırlanan raporları tetkik 
edeceklerdir. içtimada buluıı
mak için Oamaah ve Kemmer
çiyale bankalui mütlftrleri 
buraya gelmitlerdir. 

evvel$. Maarif tahsisab iistiin· 
dtı gezdirdiler ve oradan bir 
miktar kırptılar. 

H._tbuki Maarif ftklletiaclen 
başka bir lnkaıip vekileti telİI 
etmek bile icap ederdi. 

MC11mraeııin maııBIUll ve 
oheıaaıiyetiai anlayap ınlıaıa
d•iaQUJJ göater~ek ea iyi pıi· 
yar, bütçedir. Y qilleri IOVİD
dirmek ister misiniı ? "aarif 
tabsisatuıdQ bir ktamı o.tine 
kırmızı çiıgi çekiniı. Haydut 
Mehdiniıı ruhu pdolar. Ben 
inkılap hük6met:iaclen fU aaa
Ume, kendi kendine eevap 
vermesini temenni ederim: 

bu heıimetinden ~m• qphede 8ç gGıı sllk6n devam etmif, 
sonra Snleymaniyenia 37 mil aenubu şarkisindeld (Serav) kar
yesi asiler tarafından ifgıd edilmiftir. Ayın dokuzunda etkiY• 
( Zurmal ) karıkolumuıu a1DUf ve ayın onunct. da ( Nadiri ) 
karakohımuza tecavii& etoıiflerdir. 

Ayın on birinde askeri bir kıt'amız ( Şah Nadiriye ) kadar 

Adliye Tayı· nleri - Menemende kaç mekte-
bınıız var? 

ilerlemif, 12 ainde dtiolQUln Nıdiriden eekildiii görlllmliftiir. 
Bu rece elli .. r kitidcla jn6teşekkil dtltmanın üç kolu kaşla .. 
tan..ua ateş açmıtlar t9 fakat _.kabel., görmiltlerdir. 8'1 
ÇJrpqmada bir aakeritniz Bluıitf, eşkiyadan da biriıi telef 
olmuştur. Her iki taraftp d• mlltcaddit yaralılar vwdır .• 

Kahirede Bir Hirıl Avrupayı Gidecek Tal• 
IPliJelplrVll'i ........... BlkliJer 

KaJüre, 14 Şllll.ı - ttn.t Bir ....... ay .. ..a llrf..t 
milliyetperverJerinclıl i...., Yelc&led airMt •• tHll•I Jetit-

~ ttr ... k icla Aab.11ııda ziraat 
Şevket Ali buraya g_~lmiftir· qıuunları araasndan qıüaabaka 

tki Hakim Becayiş 
Edildi, Bazı Yeni Ta ... 

yinler Var 

Ankara, 13 (Hususi)- izmir 
ap ceza mahkemesi azalıtm-
Borgaeaa m•bkemai azwadaa 
Klzam, A.Jdm ceza mahkeme.ti 
azahtıqa malp Aydan s-la 
blkimi Nail, lstanbul •ulh hl· 
küııliğine ıulh hikimlerindeıı 
Şakir B.ler tayin edilmişlerdir. K•41eine boplk bir fstikb.ı neticesinde 19 kişinin Avrupaya 

merasimi )'•pdDPtbr. B&fVekil izamını tekarrlir ettirmişti. Bu 
ia~balciler araşıud• idi, Diba ınGAbakaya sire" •e kuuaJt 
B kil '-- Ef.letrden bir~oju uu.k tehirlerden 

atve . qpıail s.tJo P'fll ıelnıiş ve oradaki v11zifelerindeP 
kendisini kabul ederek ,..,... latifa etnıek qaccburiyetinde bu

Ankara hukuk hikimi Ha
.... Fehmi Beyle Eak.bir hl

kiml Galip B. ler becayiş edil

mişlerdir. Enurum a~r ceza 
mahkemesi riyasetiue Kara Nat kadar konu.şıauftur. Mev- l•nmutlardır. 

liy Şevket Ali ıeaçlw bir- Bunlar.. bugla ~in hiçbir 
lijinde mübQn bir wtuk sör kQaaç Ye nıqpliyetleri olmadıfı 
lomiştir. fibi baıılarııun da bupqkü iqe.-

leri1ai teminaeıa lci& oJHklan 

ağır ceza mahkemesi reisi 
Remzi Bey tayin edilmiştir. 

Surl.Jede Umumı~ Af istendi haber verunıekteciU. Jktu.t v... Memurlardan Kazaaç 
kiletl ise bunlara beklemeleriai 

Şam, 1... _ R.:..; 1ı.n.1-A-et .. -bı Ver~ı· Alınacak 
• - ~ u: it etmit ve bir buçuk ayclu ...... 

pyla T.cettin Bey Suriye heri de •l'an bir teblit yap..., Ankara, 13 (H.M.) _ l'ttali-
ayw ,.,..., .... Fran11& _.kert •1ttar. ye veklleti btıtün r:ıemurlardan 
mahke&Qeleri tarafanciu _.. ç k k T Çal d kim edilenleria umunaiyatle i ma 8ŞI il 1 da kazanç veriİsi f,esilınesi 
affedilmeleri Jıaklcuada tetob-- Kibrit ialüea,...m retiıttitl h•kkaoda bir layiha hazarlıya• 
büsatta bulunmaktadır. Bu çllknıak tatl.,a. beher paket U~ rak helfeti ~ekileyo aevket· 

kilodan 'ŞO ) kUOJ• iaclirllmclk • • 
t .. -bb'"slln mllabet netice ·ı G m11tir. _.- u sureti e çahamıtbr. Gmrüklerde 

:·=~~u~i~i;b=~=~=a=m=e=~=~=ir=·~~~~=h=ki='k=d='~·~~=~=·=k=~=~=~~~~lahkOmun Flran Esnası~ 
• • • 

ister inan, ister 
t. 

inanma! 

l.taa&,ulda DiTaoyolun
cla ve Taksimde iki /Qia& 

rikan okuma od8'1 -r. 
Bu odalar, gençlere 1iri .. 
ti1ulik .debiyatun öklıt. 
mak mak-.clile a91l•lfbr· 

Halbuki fstanbulda o)pı. 
m•yı tamim ve iıdaflb• 
Detir İçİll bir oklama .... 

·~"·· deiiJ& 

Amerikahlar din propa
pndaaı )'2'pmak için 300 
mil mesafe kat~derok bu· 
faya ıdir ve buratla para 
aarfederek okuma otlalan 
açarken, biz iıakdAbımw 
takviye için bunlaİ'du bir 

taoe bit. tetia edemeaela 
artılı inlullbı uladıjtmtD 
" anlatmak istecllpatz.; 

'* ,,,.., '*' lnanmiıl 

""'ı Makineli Tüfef< Atllmam~ 
GQetembln 1 tubat 931 tarihli 
~ .a ....... ., ...... 
..,,...... tllrcillMO aG...._ 
lflniin tell'l'af haberleri kıammka 
firar badiae:I bqhtı albacht mah
kimların iclua.ı bJftyetiadu 
bahsedilirken : Makineli tüfek 
abldıfı, C'ln bet dakika ıürdütü, 
hadlaeyl lııPveden aeyreden ia· 
zeteeilerin yere ç8ınelıqek mec
buriyetinde kaldıldan kay.dedil .. 
mitti. Menemen milddeiuQHUniU .. 

, linden aldıtnnız bir teblitd~a .a.ı~ 
1 11ldıpaa ıa.e flla-a hakikete 

tev.tuk etıaeee~tcıdk. lluıı.l.iri-
miu ı.ns M;pecaDı .. itiMlti .... fark.......... ı. .... ı. rel-
cllti• llatlmal ........... a.. u-
........ ,. ... dllerfs. 

Hillliahmer Çocuklara Elbi
selik Kuma' Oagıtayor 
Sabuncu zade biraderler tara

{ından Hilaliahmere 1100 IUalık 
74 top ipekli, krep ve bU1Da . 
t.berrv edilıniftir. Hilillahmer 
bu bmqlan im ı:oealdarı iPii 
2,5 ..... ~· itfa ~ 
metre olarak ayrı ayn pahtlw> 
r•ptu.rıak rıdalannı temin ettljl 
ild bin çoeuta da!l'ltmlfbr. 

Ankara Musiki Cemiyeti 
Ankara. 13 (Husmr) - Ge

çenlerde burada teşekkll ecleq_ 
Musiki cemiyeti bayram erteJ 
bir konaer verecektir. Kon.et 
t;amamile TDrk maaildp•asla .. 
nnda mlrekkep olacaktır. 
Konser için biimmah bir mret
te çalışılmaktadır. 

A.gopyan Hanının 
Son Kurbam 

Lili 
Dün Vefat Etti 

Agopyan ham faciası olcfu. 
ğu ıece haıua ittiıaliadold 
kutu fabrikasmda çaı.rk~ 
yaralaaan mabaaz.el Li1i A.
turya bı8'anuine naldedilmqti. 

Matıauel laastaned~ Lü 
müddet w:t.vi edildikten son· 
ra evim •akleclilmişti. Lilinin 
alt ~ kemiji, her iki taraf 
• kmlmlfb. Bütün itiulara. 
ttlmen lla-.Zel Lili. diin 
Beyoğlunda Terceman sokağın 
ctaki 123 numaralı eYinde kam 
ıehirı..erek vefat etmiştir. 

Hastanede yatan daktil, 
AJPJ. Hanuınn hut•lajı devam 
etmekle beraber vebamet ~ 
termemektedir. 

Ea Gazel Ve F.,-. 
Bayram Hecllyeıd Kum
baradır. Çocujcmcml Hem 
Se.vinclirininiı. ffmı. De 
T.......ıa A.ı..tuv-. 

Türkiye /~ Banhlsı 



Tıp Vak'a/arı 

OAVİ HADİSELERİ CiN KA TILLERILE MULAKA T MAT M Al El 
Kadri Raşit 
Paşanın Mühim 
Mütaleaları 

(Baş tarafı 1 inci sayfada J 

Doktor (Kalmot) isminde biri 
de yine bir arkadaşile birlikte 
vereme karşı bir aşı bulmuş
tur. Doğar doğmaz bu~t"'•,a 

aşılanan çocuklar vere:n mik
robu tesirinden masun kal
maktadır. 

İşte bir doktor için hakiki he
ıecan budur. Bizim, tednvi es
nasında geçirdiği.niz heyecanı 
r.rıutlak bilmek isterseniz bil
hassa çocuklar, tedavisinde bu 
heycan ale.ekser çok hGzün
lüdür. Çocuk yürür, güler 
gözünüzün içine bakar, konu
şur ve birdeuLiı e ölür. Bö ıle 
bir çocuğun ö~eceğini daha 
birkaç saat evvelden bildiği
miz için pek tabiidir ki bizim 
için hüzün ver"ci ve elemlidir. 
Vak'a epey eskidir: 

Takriben on bir sene evvel 
Etfal hastanesine bir çocuk 
getirmişlerdi. Annesiz babasız 

büyümüş olan (2,5) yaşların
da bir yavru idi. Hu çocuğu 

muayene eltim. Bir iki saat 
sonra öleceği muhakkaktı. 
Halbuki gülüyordu. Aile ben
den imdat bekliyordu. Her 
ihtimale karşı bazı tedeviler 
yaptım. Yavrucak tatlı tatlı 
konuşuyor ve her an ölüme 
doğru ilerliyordu. Sordum: 

" - Birşey ister misin } av
~um? Hastabakıcıyı göstere-
rek: 

" - Teyzem bana nınnı 
söylesin? dedi ve kadıncağız 
köylü ağzile hazin hazin ninni 
seylemiye başladı. Yavrucak 
memnundu. Birdenbire kalbi 
durdu ve gözlerini kapadı. İşte 
bu vak'a ruhumda hiç unu-
tulmaz bir tablo olarak kal-
mışlır. 

Çocuk, tababette bazan 
mucizevi vak' alann zühuruna da 
sebep olur. Bir gün Uç aylık 
bir çocuk getirmişlerdi. Za
türrieden muztaripti. Birçok 
doktorlar bakmış, herşey ya
pılmış, artık ümit kesil-
mişti. Düşündüm! Ne yapayım? 
Ani <ılarak birşey ıtklıma gel-
di: Çocuğu eV\·eli 40 derecei 
hararette banyoda beş daki
ka tuttuktan sonra hemen 
soğuk suya sokmak auretile 
kurtarmak. Derhal tatbik et
tim ve çocuğu kurtardım. 

25 sene evvel yine mnhim 
bir vak'aya tesadüf etmiştim. 
Bunu da hiç unutmam : Ali 

Çatalcada bir cinayet mey
dana çıktı. On sekiz ya
şında Hüseyin isminde bir 
delikanlı ile Aiq çavuı is
minde bir adam, bu delikanlı
nın kayınbiraderini parasına 
tamaan öldürdük;eri için tutul
dular, lslanbula getirildiler. 

Yolda, bu mevkuflarla ayni 
trende seyahat eden bir mu
harririmi:r., her iki katil ile 
görüşmüştür. Muhavere ve mü
şahedesini aşağıya nakledi-
yoruz: 

Hüseyin 18 yaşlannda aa
nşın, uzun boylu bir gençtir. 
Çatalcanın Arnavut köyüne 
yerleşmiş, Dırama muhacirle
riodendir. Anası, babası sağ
dır. Çiftçilik yapıyorlarmış. 

Altı av evvel komşularından 
Halil çavuşun kızı Fatma ile 
sevişmişler, birbirini çıldınrca
sma seven bu iki genç nikahı 
beklememişler.. Bir gün kız 
gizlice Hüseyinin evine kaç
mış, beraber yaşıyorlarmış. 
Nikahları yapılacağı sırada 
Hüseyin yakalanmış. Kızın 
babası müstakbel damadını 
sevmez ve konuşmazmış. Fa
kat Fatma Hüseyini çok sevi
yor. Tevkif edilip Çatalcaya 
g-etirildiği zaman arkasından 
gelmiş ve teşyi etmiş. Buraya 
da gelecekmiş. 

Hadise Nasıl Olmuş? 
Hüseyin kendilerini zındana 

sürükliyen hadiseyi şöyJe an
lattı : 

- Bir gün köyün gençle
rinden Rüstem, İsmail, İbra
him, Himmet mandalarını ot-

Paşa denilen bir zatın toru
nunu getirdi.er. (1,5) yaşında 

birşeydi. Birçok doktor!ar, bir 
ay tedavi etmişler, konsültas
yon yapmışlar, nihayet çocu
ğun hayatından tamamen kat'ı 
ümit etmişlerdi. Ben de henüz 
Avrupadan yeni 2 elmiştim. 
Tesadüfen beni de bir tecrü-
be etmiye karar vc:-mişler. 

Vaziyeti tetkik ettim. Çocuk 
ölüme mahküm, yalnız kat'i 
sebep yok. Gördüm ki çocuk 
bir aydan beri mütemadiyen 
27 derecei hararette tutulmuş. 

" - Mademki çocuğunuz 
ölecekmiş. Bana bırakınız, ben
de ölsün I" dedim. Muvafakat 
ettiler. Mart ayı ve oldukça 
serindi. 40 derece ateşle ço
cuğu pencere önfine koy-
dum ve bekledim. Y anm saat 
sonra kızın ateşi 37 ye indi. 
Bugün iki çocuk valdesidir. 

Kadri Raşit Paşadan sorduk: 

ğı ıçın jandarmalar aramış, 

korkusundan babasının evinde 
nüfus kağıdını, ceketini, şapka
sını bırakarak kaçmış. Ondan 
sonra da bulunamadı. Babası 

beni dava etti. Yakaladılar. 
Fakat ben öldürmedim. İşte 
Hüseyinin yuzu.. Hilseyine 
bitap ~.derek: 

- Oyle dciil mi? diyordu. 

Katil ÇQflllş Ali oe Hüsegin 
)atmak için köye yanm saat bacı dükkinına garson yazıl
meaafedeki koruluğa gitmişler. maşlar. 

Hüseyin susuyordu. Çavuş 
Ali jandarmalar tarafından 
yakalandıktan sonra hakikati 
saklamış, fakat ısrar edilince 
cinayet mahalline Hüstyinle 
beraber götürülmüş, müddei
umuminin zaptına iÖre serbes 
bırakılmış ve: 

- Haydi cesedin yerini 
bul bakalım 1 denmiş. Çavuş 
Ali şoseden uzak fuodalıkl.ar 
arasından geçerek cesedin 
yerini bulmuş ve bir saat ka
dar da dili tutulmuştur. Ayıldı
ğı zaman yine inkar etmek 
istemiş, fakat hakikat anlqıl
mış. Hüseyin çavuş Aliden ~e
kiniyordu. Ayrı görüıtüm, ku
lağıma şunları söyledi : 

Kendileri, yere oturup sohbet Burada çalışırlarken bir gün 
ederlerken mandaların bir ye- köyJermden çavuş Ali.kamyonla 
re toplanarak acı acı böğür- lstanbula gelmiş. Edirnekapı
düklerini görmüşler. Meğer sında Hüseyin Efendinin kah
mandalar cesedi kokudan sez· vehanesıne misafir olmuş. Salih 
mişler... Gençler mandaların 

yanına koşmuşlar. Ortada bir 
yırtık pantolon, yağmurlardan 
solmuş bir mintanla bir 1'afa 
tası ve on parça kemik bul
muşlar. Köye dönerek ihti-
yar heyetine haber vermişler. 

Bu elbiselerin ve kemiklerin 
üç ay evvel kaybolan ve bir 
türlü bulunamayan Salibe ait 
olduğu anlaşılmıştır. 

Salih Kim idi? 
Salih ( 15) yaşında bir ço

cuktu, komşularından ( 13) 
yaşındaki arkadaşı Naimle 
istanbula gelerek Çakmakçı
larda Tığcılar sokağında ( 53) 
numaralı Vasilin abşçı ve çor-

r -Çocuk tedavisinde daha bazı 
j yenilikler var mıdır? 

Paşa dedi ki : 
- " Terakki beklemek ıçın 

tedbir almak lazımdır? Fakül-
temiz dai başındadır. Oraya 
gitmek için kıymetli vakitleri
mizin (2-3) saatinil yolda sar
fetmekteyiz. Orada hasta bul
mak ta meseledir. Hastanın 
oraya kadar gelmesi de ol
dukça bir fedakarlığa muhtaç
tır. Mektebin vesaiti de bizi 
tatmin edemezse istediğimiz 
terakkiyi beklemek imkin da
hilinde olamaz.,, 

Haber aldığımıza göre Kad
ri Raşit Paşa romatizmanın 
Şark memleketlerindeki eşkili 
muhtelifesi hakkında mühim 
bir eser yazmıştır. Bu eserde 
romatizma hastalığı tasnif e· 
dilmiştir. Pariste Fransızca o
larak neşredilmektedir. 

ve Naim ile arkadaşları Hüsnü, 
Vasil Efendi uyurken cebinden 
ceüzdanını ve senetlerini çal
mışlar, kaçmışlar. Va.sil Efendi 
bunların Aı navut köylü olduk-
Iarmı tahkik etmiş ve hemşeri
lerini aramaya çıkmış. Hüseyin 
Efendinin kahvesine gitmiş, 

orada çavuş Ali ile görüşmüş 
O da: 

- Çocuklar burada idiler 
Şim ; nereye gittiklerini bil-

Maamafih bana bir para 
ersen onları sana bulu .. 
emiş ve çocukları Ra· 

miatıe bulmuş, fakat onlar 
inklr etmişler .. Çavuş Ali teh· 
dit ,.. rar ile yorulduğunu 

öne ltlrerek Vasil Efendiden 
11 Jira almış ve çocukları 

d · kamyona koyarak köye 
dtlHliilf. 

avuş Ali Anlaflyoı 

Çawt Ali uzun bıyıkh, dev 
gibi iri yarı, 37 yaşlarında 
korkunç bir adamd1rl Anla· 

- Salih benim kayınbirade
rimdi, kendisini severdim. Biı
iÜn çavuş Ali beni dağa odun 
kcsmiye davet etti: "Kayınbi
raderini de beraber gef r,, dedi. 
Götürdüm, odun kesiyorduk. 
Salih uyumuştu. Çavuş Ali 
derhal vaziyeti değiştirdi. Ta
bancasını çekti. 

"- Ben Salihi öldüreceğim 
fakat sen kimseye söylemiye
ceksn. Yemin et, yoksa öldü
rürüın f Dedi. Yemin ettim. 
O da gırtlaiını elile sıkarak 
öldürdü. Sesimi çıkarmadım. 
Çünkü beni de tehdit ediyor, 
ve. 

- Öldürürüm ha 1 diyordu. 
Hakikati ı6ylemmeiıtim. Jan
darmaya. 

··- Balta ile öldürdük r de· 
dim. 

~ 
Çavuş Ali, Salibi kandıra-

rak Vasilden çaldıiı 210 lirayı 
elinden almış ve jandarmalar 
tarafından çocuğun aranıldığını 
ve hakikatin meydana çıkaca

ğın1 gördüğü için dağda öldü
Urver mittir. 

tıyor: Maliye Müsteşarı Beyanatta 
- Ben cezamı bıliyorum. 

ldamhğım. Ama iftiraya uğra- Bulunmamıştır 
dım. Ah fU Hüseyin!. Bana Ankara, l13 (H. M.}- Bir 
evvelce söylediği gibi söyle· ıabah gazetesindeki beyanat 
seydi. Ben kurtulurdum, 0 da ıçi maliye müsteşarı bana: 
yaşıl küçük olduğu için yarıml . "Muamele vergisi hakkında 
ceza yerdi. Fakat bir arada iken bır sabah gazetesinde bana 
söylediklerini değiştiriyor. atfedilen bir beyanat gördüm. 

Allah aşkına şu kanunun Ben böyle bir beyanatta bu-
448 inci maddesinde ne yazar 1 lunduğumu hatırlamıyorum U
Ben o cezayı yiyecekmişim! mum vergilerde olduğu gibi 
Çavuş Ali sonra hadisenin iç bu vergide de sanayi erbabı 
yüzüne geçti: lehine tadilat yapıldığını söy-

- Çocukları ben buraya gö- lemedim, bana atfen yazılan bu 
türdüm. Salih hırsızlık yaptı- beyanat doğru değildir.,. dedi. 
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REiS 
rürlüyor, cehennem ateşi fışkır
tıyorlardı. Birdenbire dağ gibi 
bir kalyonla kartılaştık. 

mu:ı geminin üstiinde yeleleri ka
barmış, siyah elbiseli, göğsü zırhlı 
bir ~övalye, mağrur bir tavırla 
bacaklarını germiş, birtakım emir
ler veriyordu. 

nr. yapışmış gibi ıdi. Artık kıya
metin kopma.oı için bir oiey kalma· 
mıştı. 

Ali Paşanın Hahralan 

Gemilerimiz çok muntazam 
bir şekilde açılmış ve dütmamn 
•at cenahına yüklenmişlerdi. 
Malta fÖvalyelerinde ise bariz 
bir şaşkınlık batlamıştı. T o pi arını 
rasgele ateşliyorlardı. O zaman-
lar Maltalılar f-'r i-ıtiyan dünyası

nın en cesur, en bilgili g~mici
leri idi. Ne çare k; Turgudun kar
fuında daha ilk hamlede boca· 
lamıtlardL 

Top endahbnın Hvurduğu 

barut dumanları rök yüzünil 
simsiyah yapm14tı. Düıman aaf· 
lan arasında cayır cayır yanan 
sremiler fazlalaşıyordu. 

Kavganın en kızım zamanı ••• 
Bizim gemının birkaç defa 
olduğu yerde döndüj"ünü ve ileri 
reri gidip geldiğini hisaettim. 
Koca gemi, Turgutun meharetli 
eli altmda bir oyuncak gibi d<SnG-
yordu. Kavganın en kızgın bir 
zamanında idi. Toplar hep blrdea 

Terııut, insan aklın141 çok güç 
anlıyabileceği bir kurnazlıkla he
sapsız manevralar yapmış ve 
yüzlerce ıeminin arasından sıy
rılarak dütman amirah Livale
tin remisine rampalamışlı. Ben, 
bu insan fevkaladelikleri kar
ıısında kendimden geçmiş, adeta 
afallamıştım. Ansızın Hasan 
Kellenin sesi haykırdı: 

- Kılıcını çek sersemi ••• 
Birden sıçradım. Heyecandan 

mı, yoksa korkudan mı nedir, 
elim, ayağım ı:anrır zansrır tit· 
riyordu. Müthiş bir surette üşü· 
yordum. 

Haaan Kelle: 
- l..te Li.valetl diye batırdı. 

Batımı kaldırdım: Rampa oldllfu· 

Jki taraftaki tayfalar da elle
rine kocaman kancaları almışlar, 
gemilere kanca takmıya çalışı
yorlardı. 

En müthiş dakikaları yaşıyor
duk. Tepemizden atatı oklar, 
denizde sönmiyen Rum aletleri, 
kızgın yağlar ve kurşunlar ya· 
tıyordu. 

Güverteye kum döteli idi. 
Bu aletler geminin içine dilştüj'ü 
zaman bil' yeri tutufturmasına 
vakit ve fırsat kalmadan sön
dBrüyor lardı. 

Turgut reis, elin"1~ nlıoı. 
bekliyordu Kesk111 xozteri fıldır 
fıldır dönüyordu. iki ır•mi vanya· 

Fakat o atJamadlln, bizler hıç 
birimiz düşman gemisine gire
mezdik. Bu gürültü sahnesi ara· 
aında çok tiz bir aeı kulağımın 

içinde patladı: 
- Bayrağı çeldn 1. 
Bu ses, Turgudun müthiş ku

mandası idi. 
Tabii reisin emri hemen yerı

ne getirildi: Trenketeye Turgudun 
kırmızı - beyaz zemin üstüne mavi 
hilalli bayrağı çekildi. 

- Allah Allah!. Allah Allahl .. 
Sedalarından her taraf inim inim 
inliyordu. 

Doğrusu o dakikada yüreğimin 
mertlikle coştuiunu hissediyor
dum. Ben de mntemadiyen tekbir 
getiriyordum. 

Tatgos E/. tJ 
TazminatAlrtı 

İstiyor! 
Tatyos Cengizyan ~ 

( 50 ) yaşlannda, fakat 
ve zeki bir adamdır. Y 
da.. Tkareti bozuhnUft 
olmuş, açıkta kalmış. 

Galatada ipekçilik ve d 
cılık yaparak hayatlarını ~ 
bir aılenin yamna iltica . 
aileniıt ufak tefek işlerİJll ~ 
rür •e tufeyli bir halde. ; 
mış. Şimdi Tatyoa Ef. Y1 ~ 
cı hukuk mahkemesi ,,.,-
rdübaşir. baiırdı: _.J" 

-Tatyos Ef ., MatınaP" 
jin... f 

içeriye, kucağında ~ ~ 
şır.da düğün evine ga~~ 
gibi ıüslenmif torJbul bit 
c-uk sucf.n hafif, ince '/. 
bir kadın girdi, davacı 

kiine geçti. Yanında bit 
•ekili varc!ı. Reis l'ordu : J. 

- Ne istiyorsu':l Matııı~ 
-Tatyos Efendiıi ~"'J 

almıştık. Sonra niş~ 
Ni.,anlı iken bir günah ifl"'~.J 
Sonru bu çocuk oldu. 
altı aylık oıduiu halde 
Efendi nikiha yanaımacb• 
kıp kaçtı. 
Buradamatmaz~lin vekili 

karııarak davayı anlattı : 
- Reis Beyefendi, e 

çocuğa bir baba liıl'° 
ı:: erken Virjinin kuca~U 

nevzat, çetrefil bir dil' 
sanki muhakemeyi anlıY°' 

bir baba ihtiyacı hissediyor I 
- Baba baba, babaal ~ 

ye •3yleniyordu. Reis ~ 
muhakemeye girilcmiy~ 
Matmazele ihtar etti. 
hemşiresine 
döndü. 

verdi, 

Vekil devam ediyordu: 
- Evet çocuğa bir 

lazımdır. Evveli bu çoC 
bal:aaının Tatyos Efendi d 
tesçil ettiı ilmesi, 0 

masrafı olarak 200 lir• 
' it ması, küçüie yevmi D 

nafaka, l\JOO lira da : ıAI. 
tazminat verilmesi muv~';J 

Reis - Ne tazminatı 
yorsunuz? 

Diye sordu. 
Vekil - Müekkilenı . 

çocuklu bir kızdır. Baki' 
kızın evlenmesi çok kol•f 
mümkün, fakat çocuklO 
kızın evlenmesi zordu. Of 
ve maneviyeti öldürüloı 
kadına bin lira tazminat 
görülmemelidir. 

Hakimler heyeti gıyap 
verdiler. 

Vekilin bu talebini ' 
kabul etmişlerdi. 

Malta şövalyeleri, şu d•Jı 
kadar koca Turgutla karşıl 
!arının farkında deği'd i. 

Fakat çekilen ba} r 
gudun methur armuı 
görünce dütmanın nm"ral 
sinde müthiş bir Kargnşahlı 
herkes birbirine gird • ti 
Livalet bile magrurane 
terketti, derhal bulundu il 
aek yerden inerek bir sur 

"'' ma karışık emirler "erırı•ı. 
ladı. Fak..ıt kim dıJıef 
Şimdi düşman gemisinde tıer 
kaygusuna düşmütü. 

1 
O zaman anladım Jd 

reis yaman bir kumanda ti' 
Bayrağı tam vaktinde çelı J) 

ti. Bu vaziyet Hasan 1'' 
de pek hoıuna sr:tti : .,,, 

Arka•• 

' 

( 



SON POSTA 

ıırı DALOASI 

Avrupayı Memlekete Saldırtmak 
• 
için Neler ·Düşünmüşlerdi? •• 

Halin MalıJrudar - 70 - Yazan: Ziya Şakir 
L. Diye haykırdı. Hele Vahan, bir körük gibi dalgalanıyordu. g6zler, o~un gözlerinde top
auplere bindi. Bankama altına Sol elile göğsOnft buhnyor ve lanmııtı. (isteri) buhranımn aar
tthıel kazmak iç.in bukadar diflerini birbirine çarpıyordu. asile gerilen solgun çehresinde 
eaıek ve gayret urfeUikten B:rdenbire Nğ elini kaldırdı. onun siy ah gözleri, donuk 
IOııra bu ifin yanda bırakd- - KabuL. bir alev gibi parlıyor. 
Daaıına deli oluyordu. Masa- Diye haykırdı. Şimdi, bütlln ( Arl<aaı varJ 
bıJı ijz • b" -L • dİr-d"L erıne ır yum~ Ul &.mrk5y Sallı }Nkuk Hlklmlljinden ı Mlltenffa b6nkçl lbrahim beyiu hlaael 
bl1Cten sonra, sok3ja fırladı. şaylua tahb ....,._da buJunan Gıtlatada, Emckyeme:ı Gflvea .okatında. S. s 
uoıu1an b teskin etmek 1 aamaral<arla ... kkua ... .Uttemlllt bir bap hane hlueal aıumaile1bl11 ...... 
İçiıı • asa im • C11114- delaJ' hft ..... la baflreal UllUUDda icra kılınan birinci arbrmada meaJdır 

bıraz IU alımJa ihtiJ&Cl l'•yrimenkal ....._, olan Ud yllz knk w ... itibarile aılltoveffaya aJt olan on alh 
..,dı. w-ı- bllp nllur -.tpe Ü k1J9iıll ....... menealndea d- olduiundaıa llkl.d 

Bu • • de · .ıent art1nmya 9'unhn•ttır· 
ol lfe en zıya m&teessır ı - llesUr ı. ... ı. , ... - 1ape11 -h•..-al altt lıla Hradır. s...ı.. 
~ "1, Jorislc kanSI idi. Ama fa ~..-. b0 1H tam ... Bd Jla mil b.._ Hlbarife on altı h"Hedir. Mflten~a 

tllens elle • · dizlerine \'D- • .. hlaıllenia luytnetl iM dlrt,. Undlr. Halen Wr ,ana ipotek •• haczi ,_. 
"-Yo ' nnı tur. ı - MeakGıır haH art ....._ ibaret elap seala bla flnl ile d6tenm t llir 

r: muılfak, blı' .ofa, bir tuJwabe. - !lılmlr.lk Ud .-, Wr hali, d "ier bir oda" 
- Ah yarabbi, :ıe bilyilk ldılci katla iç oda - lçlnçG una ile ... w .,... " bir balldaa 11-et 

"kutu b al L. .. lılrsfr olank lap edim._.. 
"• ay S - Artınaaya lttirall. ip. .....,. luW .-.. ..artnı meblltın Jlsde 
uıye aızlamyorda. - lllebealade tew..t ~ ı1n·-~ t - Hiuel ...üllro tarihi llhdaa iti, en 90ğuk )ranhlıkla ~ iti.__ yirmi ... arfmda pal ,..-ı ... pcle .ı .. 11-3-931 futamba .... 

illa ah K .ut .... H •• Balurkl)' w• ..... llallke....ı.de Nblacaktır. 
d:_Yaıı ( Vram ~ en- 5 _ '21115 _.wı cleeJ••ıkl prtaaae Mrkealn okuyabllecett Wr 
~an) olda. ..._ ~ktır. • - Aıtarma mctlcalade il defa bafınldıktaa aonra .... 

Dtışllndlkt k mite- ..,..ı .-kul hlHal .. t..ıa Wel wnn aba ukdealne lıaralulacaktar. 

stif ade ediniz 
1 - bin S ubn ~ektir. 
2 - Her aabr 4 kee,.. heaap edJ. 

lffektlr. 
S - Her Din 5 adet illa n,,._ 

aulıabllM<ICllr. 

4 - "- S • ıtarcha fnlanııa t 
kupon lllye edllınelldlr. 

5 - Her lnrı>on lhıerhlefd tarlllte. 
bir hafta allddeUe -~. 

SON POSTA J1 okuduktaıa 
aonra ilin kuponuau aalda11· 
nıı. Bundan S •dedlnl Dlnm;.'! 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
poıta ile lclarehuemlw s&.
derinb. llinuuzm pzete,e slr
meıi ipa bu bel-. lırlRıllr. 

== SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 

15 - Şubat - 1931 

RANIMLAR TERZiHANESi - Seher 
a- ıcr...-..ıe Balı~ ......... 
.._ Ne. 12, Telef• lataalaal 4051 

ESJCfŞEHfR OICUYUClJLAnllZA -
............... m faatWtl lilltll
alya .... "psetelerWsla ftbııılq 
dllldclmmsa, clalrenlae bd... ...taam 
Mr ....... plm..W ,..., .... , • ..._ 
.... tlcarelamUIMI ... mat ......... 

Afllaamat aadlcle fidanlar - Frauaı --11 ,,. R• teftaU " erldarlae ... 
t.WS lklaalanm arW. aı. K•xa 
,_. Aw.tWı 

,. ha'-•~ eD 80lll'll O a. ._..... U..W ..._ len IWlaa aat bet ı&n urfında artt.raa 
t't IUI buldu Ye iç...... lacdellnl .. ...,. •ec....._. Alılıl laWlrde ..... feü '" mliteaklp - - l.IZZl1LI TATIJ vg ~ 
• aktedilen içtimada, 111 tek- mel• 1çtıa ..,,_ ol--..lı __. " __. straa " farl11 bedel ._ ...., bir 
lifte bclunda. fala " ulre wba t....ı. clllllu ••. Tallp olanl:"' ·~ faa:ıa •allaat = ~ ... ~ ..:::..., ~ ..!; 

• almak ....,._.... ......, .. ..... ...._.jine m acaat an la 01-r , __ .. •tfJarlar lcla pil ......._ .. 

- Komite. bili bitin bil· lf. J1. lf. ;.... )'Pir. 
~ icraattaa meaetmiyoı lllte•effa •arelr~ hhla Be,ia lüael fay:aaı talab tuarnafulltla $1911& 80._.. ...,_ 1ıı..t .... 
(alna L:__ • • a._L..L~ t.ahmaa GlıJatada. kap am malaallaiacle. lıfa"eme Mkaiında 9 IOkafl -a 5 ..... 
ltlQ • ~ ce~laemm RUUU numaralı küllaan bpıan miJftemil Nale sokafmcla 1 ye 3 nuınarah 
L_ ~IZJ ~mredıyor. Malümya, dkür •e "!a•.t'!e hamam milldle der'!"~da mOat:ıldr Su'tan Mela
~- ~e bır (randeman) aramr. met Ged;kab Wr edet ,a .. • pdjfı •e meıkOr bama• -6tte
:~ hu • • klrh bal ..UlhlMlaa S ••••ra.b came • ..._ mafi.aHfe bi A gedik tlbku ar•aaı 
... • mamlf. hi•eleri .... alleylaha ....... tlola11 ter•kuinia tun,- zrmnı•da 

Yapalım. Bi%, emir kulu- açık artbrma ile aablıfa ~kanlanfbr. 
hı.. Şimdi -nacaiımm teY 1 - Ga,..ı meııkülun tamamının kıymeti yirmi yedi bio llr~ır. s.. 
)eaı· • . ı-r- ' bhp ~a hine tama•• 20 lduettfharile bir hiısedir. Mate-

1 har tef araınÜ ft inal- weffaJ• aitlainenirı IPymetl ise bin üç yüz elli lirad.r. Halen bir 
llltktır. Ben, f6yle birşey dil· pna ipotek ve haczi yoktur. 2- Me2kir hamam iki ln11mdan ibaret 
~ De denini& 1 olup kirgirdir. & keklere ait olan 1 numaralı hamamın hariçte bir 

il - dlkklaı da nrdır. _ ı .., . .Jı: 
la_ .--.na ortamda petrol Be k1a1m iç kattan iltarettlr. Bil katlar dahllen ahtap olarali infa eclll
-.ataaaauı koJU ahajmaac:lan -.tir. Zemia katnlcla hpa ıavmerli bir havlu. eamelcinla b.r oda• 
....... • ~ ......... ... we bir kahve ::l:i biriael Utta •ır oda. cameklnla te& it eclll-'t 
~~ ..,.. •- ft __ _!_..J_ l>lr 80p1UD• IR. lklllCf lratta bir korfdc.r, Wr •OJ11Dma ......_ 
:-..:n ıeril• tim alan _-.. iç oda ,,. lair laalA. Açlladl btta kir ıs-wor " iç oda ., • . ....-ı 
~,. at eler .,_du. Dir- ..... ta9' bir tarap .......... a. ..__ dalüllade •ermsd" ...... 
_,_, ~ g yap l . tukluk mahalli, iç hafi, iki a.tura mahalli •• bir du, teıisab \.aNır. 
~en wp " çeDea'l Gölaek ,t.qaDua mafıacla • llir lıwna ile IMrer bmab dart -•••t 
~çlan-..a g&nllmllf bir halde oct.aa .. nı.r .. Hamam ... ,__ orta ltısmt camla m .. turdar. Kaclın'a• 
la. • K d• ra mahau• olan 3 oumarab hamua lrew.Uk lf llatt.ua ilauettir •• b• 

ep11 de bqlarmı en cll'JADa kadar da dahilen • ., ... •larak ,... .......... Kap cba sfrlltlilde .... 
Çeviamif, claliJorfarda. &ılll- mer Wr •avlan wudar. Biriod Utta..,...;. ...... lttlaa o11a11p 
libt&n arkuından siyah birer bir koridor, ikind katta rezintl ve •OJunma mahalli koridorla cam• 
t_ I "b" ) 0ır.zı • • kanb bölnaeli iki oda ve lıağcla•i avalı Wr. oda we lçlncil katta •• 
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Sayfa 7 

BIKATI 
Bu Sütunda Hergün 

Nakili: Server Betli 

KORKUNÇ ŞAKA 
- Aziz doıtum, evleamif ı - lnan11111onuauz ha... En 

olniaktan memnun &tCNGbCd? mabclclea hildijim ıeyler ize-
- Bekirlıktaa aekadar riae yemin ederim. Çocujv 

memımnaam. mon bqı lizerinel 
- Bu da biqeydir, pİfman - Fakat ha litifede fazla 

olmadımz ya? _.... etmeyiniz! 
- Haya'. - Kat'iyen latife değil. 
- Kaakanıyor -az? - Bu litifenio pek ciddi 
- Hiç. neticeleri olabilir. 
- Zevcenizin sadakatinden - Kat"iyea IAtife değı1, di-

emin misiniz? yorum. 

- Bu meseleyi hiç dilflln- - ı.........,.onam. Mellhat 
medim. beni ..... 

- Oh, De senit JÜreldİli- - Hem ele ,...adaki er-
nizf Doğrusu, ben de ıizin gibi kek, sizin en aziz dostlarma
olmak n kocamın benden gizli d• biri. 
biqey ,apqt 7apmacLjım hiç - Siııe hlnıetim var. F• 
babnma getirmemek isterdim. kat sizden Lukadar çirkin f.D 
Fakat timdi biraz dOştlnlınlz beklemem. 
bakalım. Farzediniz ki Mell- - Kat'iyen ,pka dejil, 
bat Iİzİ aldab7or. kat'iwen. 

- Olabilir. -ı - Fakat beai çıldırtaaılt 
- Demek bu aizce mOm- 1mız. Saztın&ze inanırsam JI 

ldlndnr. llellhati bırakmalı, ya öl~ 
Bazı -rait d-L!ı!-.ı - r 1111U111Ue meli, p intihar etmeliyim. 

kocumı aldatmıyacak hiçbir - Demin böyle aöylemi}IW" 
kııdm yoktur. dmım. 

- Nedir ha pnit? - Onun d--.mdan bide 
- En m&himleri pnlarchr: bir otele ~i g6rmeı.. 

Kadının hopna giden bir er- yahut ifitmek belli kcrkutabilir. 
kek:e iki mt kadar b-. laap - Ne phuk değitüniz? 
kalmuı. Oç kadeh liklr Ye)A - Bak••& titriyorum. 
konyak. Hele aiza!a paete- - Sahi titriyonunUL 
lerinl ve miult ..,&lanm - Ba defrikada MellW 
llltp olmyaa bir kadma brpmda ....... boğabilirim. 
erke1-in zahmeti azalar. ' - Hal •-·aıc deiilclais? 

- Sizin Melibat blyle p- ::,°'8d:.ztı;'- eheımıiJıa 
•~eler okumaz mı 1 _ Bojabilirim, diyorum.• 

- Dikkat et~edim. mmz? Derhal .m.le Perilm 
- Ohald. m kaıwsa il- H-• ple&... O.. da il" 

.. ,. t.cleti il.ne Rica ....... 
- Yerine a&e- clenaL. Bir de,,.• aab~ 
- PMIM. Fanedinis ld -. _,_ ..._,G.w. 

Melllıatin &L; aldatbiuu af- - Amen.. Yldnaz laplm 
rendhıa. Ne JDPUlllllZ? mm lreaildi. ,-h'rtaza çabü 

- Herlaalch bl:le hir,.eJİD çkllnk. Ama.. Ne oluyoau-
olmacL~ .... kendimi uum· ... __ _ 

5- UK111r nuzl danma. .. Aman yarabbi-

J& _!8~~ı:.-:-.affü olaaez••ı? 11 ..... lmıil.Y Ki-ıeJer JQk 
- Ehemmıyet vermem. Bir lt....ıü ..__ eyYab... (hay-

.&-- aekr lunr) Kim Yar orada ? Kotu-_-;? .. 8IJllyo~ nmf kotmmz1 kim Y8I' orada i 
Moımıor- Naha ? .. durm111-
K.otuwı 1 - .. 1ok ... ... 
da ? Ne ,..,.,._ ben timdi ?. 

- Tallklardaa " ilıL..,__ 
farda lıo;lanmac. ı-ı.,.t ıB
r5118* pçmelldir. 

- llel•la•t w,ı. d ....... 
11-lbl bilir mı7 

- o.. "'~ filr:rW ., .... ~ 
m.., fakat belki iıiuıdmiftir. 

- Peki... Fa-.dmisld ı... ..................... 
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8 Sayta 

Sesli, 
Sinema - Dans - Tiyatro - Varyete - Revü • 

sözlü, şarkılı büyük filim · N U H U N 
Anadolu oyunlan 

GEM i s i Tamamı birden 
Komik D U M B U L L U . 1 S M A 1 L E F E N D 1 temsilleri 11 Şöhretşıar ŞAMRAM HANIMIN bestelediği büyük 

( Ş E Y T A N) Feeri . oyun 4 perde O C A K Ç 1 . K U A R T E T O S U 
.. 

revu 

Muazzam varyete fantezi dekolte danı'ar, raktslar, zeybek, Liz oyunları. Anadolu tlirkiUeri 

~:n~~~evŞE1ıi~!\bEeAŞ~~DA H İ L A L s İ N E M A s 1 N D A D 1 R foi:!~:~: fo;;hk~~şt~~: mevki 
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HACI BEKiR 

AL i 
ZADE 

MUHiDDiN 
Merkezi: . . 

BAHÇEKAPI IST AN BUL 

Ankara : 
Beyoğlu : 
Beyoğlu : 

Pangalb: 
Çar,ı : 
Kadıköy : 

Galata : 

Şubeleri: 
Adliye sarayı karşısında 
istiklal caddesi 
T epebaşı caddesi 

Halaskar Gazi caddesi 
Sandal bedesteni 
Yeni İskele caddesi 

Havyar Hanı altında 

P AN GAL Ti Şubesinde taze pasta, çay için 

nefis bisküi, emsalsiz çukulata, gayet leziz 
Halep yağı ile mamul baklava 

' 
Muhterem halkımızın gösterdiği fevkalade rağbete 

m&kabelei tükran olmak üzere GALATA şubemi tev-

Istanbul gümrükleri 
baş müdürlüğünden: 

Gümrükler için 23 - 2 - 931 tarihinde münakasayı aleniye 

suretile otomatik hassas terazi alınacağından taliplerin bu 

bapta şeraite ittill husulile beraber yevmi mezkiirda saat on 

dörtte evrakı lizimeyi müstashiben baş müdürlükteki 

kom:syona müracaatlan. 

Dr. Hommel'in Hematogene'i 
sağlam gençlik, ve mes'ut bir ihtiyarlık 
temin eder. Zafiyeti umumiye, Nevrasteni 
iştahsızlık halatmda grip veya lclıo adan 
sonraki nckahat devrelerinde şayanı tav· 
siyedir. Bütün ecza depolarile eczaneler· 
de bulunur. Umumi vekili: K. Kl::ÇYAN, 

htanhul - Cermanya Han 

VAPUKLAR 
Şark btihbarah ticariye müessesesi 

ISTANBUL 
Cumartesi 

Bugün Gelecek 
Vapurlar 

SHdet - Türk - hmirden 
Seyyar • • • Ayvahk İz-

mirden 
Vatan • " • Rizeden 
Çanakkale- " - Bandırmadan 
Marmara "Mudanya Gemlikten 
Feyyaı. - " - Bandırmadan 
.Bandırma- .. - Karabiıad :ın 
Or« ates - Holanda - Amster-

damd n. 
Aviemor -lngiliz - Anvera, Li-

nrpuldan. 

• 

1 
Mardinian- lngiliz - Liverpuldım. 
Seres - Alman - Köstcnceden 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Asya - Türk - Mudanya Gem-

·I lite 
Gülnihal " .. Randırınaya 
Sürat ,, - lzmite 
B~ndırma ,, - Karabigaya 
Recele Karol - Romanya • Pire 

lskendcriyeye 
Kostantinopoli - ftalyan - Ce

novaya 
Tereaa Sikkafioo - ltalyan • Ce.

novaya 
· Abbuia • ltalyan - Triyesteye 
Herlrulea • Holanda .. Amıtcr· 

dama 

İstanbul DördüncU icra me· 
dairesinden: Mister Dobson 
vesairenin müteveffa Ahmet 
Ratip Paşaya izafetle varisleri 
zimmetindeki alacağından do
layı mahcuz bulunan Semen· 
dere köyünün Kızı!bayır mev
kiinde kain hududu garben 
Semendere karyesinden Üskü
dara mürur eden tarik ittisa· 
linde kaldınm yanında bed ile 
su akıntısı ve Mehmet Ali 
pa~a tarlaları şimalen ~ gonca 
gül elyevm Vakıf tarlaları 
sınırları ile Sarıgazi karyesin-
den mürur eden tariki im 
ittisalinde ördekli geçit nam 
mahaHe şarkan tariki mezkur 
ile Tahir ağa tarlaları ve 
Mustafa tarlası cenuben kö
mürcü beyliği tari ... i v~ kal
dırımbaşı ile mahdut 722 dö
nüm terbiinde arazii miriyeden 
tarla ile mezkur köyde Ek
mekçoğlu mevkiinde kain hu· 
dudu garben Mehmet Ali paşa 
tarlaları ve başmda vaki ça-
yırlık şarkan koşuyolu şimalen 
bahriye nazırı Hasan Hüsnü 
paşa yayıf gan mevkii cenuben 
Mehmet Ali paşa koşuyolu ile 
bahriye nazırı Hasan Hüsnü 
paşa tarlaları ile mahdut 130 
dönüm tcrbiinde erzi miri-

den tarla ve mezkur köyün 
1 değirmen civarı mevkiinde 

' 1 

hududu üst oğ:u tarlası ve 
At yarışı caddesi ve iki tarafı 

senet sahibi erazisile mahdut 
kayden 20 mahallen ve tah
minen kırk beş dönüm erıi 

miriden tarla ve mezkür kar· 
yenin Sarıgazi yo!u nıcvkiinin 

hududu dört tarafı s ahibi se-
net A :i rley tarlatan ile mah· 
dut 20 dönüm erzi miriden 
tarla ve yine mezkur köyde 
Demirciler mevkiinde kain hu
dudu Üsküdar caddesi ve Ali 
Bey bab~esine giden su ve üç 
tarafı senet sahibi arazisile 
mahdut 6 dönüm erzi miri
den tarla ve mezkur köyün 
Mimi deresi mevkiindc kain 
hududu sahibi senet ve Apos
tol tarlaları ve sırt ve Mimi 
deresi ve BüyükbakkaJ köyün
den Sarıvakfı köyüne giden 
yol ve Kömürcübeyliği tarla· 
ları ile mahdut 30 dönüm ke
ulik erzi miriden tarla ve 
Ermeni, halen Alemdar köyü
nün Karakirazaçmuı nam ma· 
halde kain hududu kestane 
ağzından olan Mezartaşı ve 
Kay,alıdere yolu ve dere ve 
yine yol ve Karakiraz bunarı 

GRIPE KARŞI 

En İyi .Bayram Hediyesi 

Bir KUMBARA·Aiara 
• Çocuğunuzu Sevindiriniz ..• 

TÜRKiYE 
~ 

iŞ 

Dr. A. KUTIEL Hilali ahmer merkezi umumisİJJ 
• Cilt, Frenrı, Belaojulclutu "c ademi 

iktidar muayene ve •lektrlk t~dilvlha!>U İ. 

_ Kar.ıköy Börekçi fınru aı ras ıa n ;h. No. Jt ilin sahiplerinin 
l Dr. Mehmet Ali 1 zarı dikkatine: 
İdrar yol&& hutalıkları mütehu•ısı l Remazan bayramında ç•kacak Hilaliahmer gazeteııtt' 
Sırkecldf' Bt'!ı,ir Kf'm 'll euanea yanı" t.l" • • ,..:.__ ı vermek ıstıyenleriıı rınknra caddesinde lST ANBUL 

D Horhoruni ODASINA uıüracaat eylemeleri. 
r So.ı sayıfada •~mtimi 3J, bir Yeya iki sayıfada ..., 

Belıoğukluıiu - Frenri ademi iktidar kuru~tu ... 
tf'rlaıvihan cai. Beyoıilu Tokatliyan ya• •• 
nıada M ~ktep •okıık 35 Bel .. TO. 3152 Uç, ~ört renkli iljnJar içi::ı 

ve cadde ve Sığıreğreği başında 
kavak ve eski yol ve kayalar 
ve kestanelik ile mahdut budu· 
du kayden yUz ve mahallen 
ve tahminen 1000 dönüm ter· 
biinde atik Valde vakfm
dan çalılak ve tarla ve Sa· 
rıgazi karyesinin karye ci· 
varı mevkiinde kain Sofu 
Hayrettin vakfından 323 d(). 
nüm fundalık ve tarlanın borç
luya murisi Mehmet Ali paşa· 

dan intikali icap eden dörtte 
üçi hssesi birinci ihaleleri ya· 
pılmak üzere otuz a-ün Rlüd· 
detle mevkii müzayedeye ko
nulmuştur, 722 dönüm Süley-
man Ef. 130 dönüm de Veysel 
ve Şaban ve Os111an ve Kara 
Mehmeı ağalar ve otuz dö
nUm de Veysel aianın ıağiU 
olup diğerlerinin kiracıları yok· 

tur. Alemdar karyesinoeki arazi- ! ..----mı----~ 
nin beher dönümü Üt; lirad:-n ta· ı 
ma:llı 3000 !:ra ~e diğerleri;.ıin 

beher döntimü bir buçuk lira 

kıymeti muhammeneiidir. Mez

kur hiHelerin_e talip olanların 

müzayede müddeti esnasında 

kıymeti muhammenelerindcn 

hissesine isabet eden kısmın 

yüzde onu nisbetinde pey ak
çesi ve 325 - 1 :88 evrak nu• 

ma!"asım müstitshibl.!ıı daireye 
müracaat eylemeleri ve isti-

Vevml, 1l1uı. ti-..::::. r• t~ JI 
Alanı lstaabıal, 1'4ı&r11-~ 

'1-el sok.1{1 »·' -Te' ,.,."'": lstanboll - UJ ti 
Poı ı..·. kutuıı.ı Jst .uı ~JJI • ~ 
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