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• 1 DORL OK - Is. 203 
NUSHASI HER YERDE 5 Kr. 

18 Şubat 1931 ÇARŞAMBA No. 206 

iDARE: IST ANBUL NURfJOSMA!iJrE ~~E_l!_ -SOKACI HERGON NEŞROLUNUR SON POSTA t:lalkın gözudür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 idi r: Halk bununla söyler._ - - -

BURSADA TAHARRİYAT YAPILDI 
Nakşi 
Şeyhin 

T arikatine Mensup Maruf Bir 
Bulundu 

Balıkesirli Maznun
ların Muhakemesi Dün 
Devam Etti, Lfıtfen 
Üçüncü Sayfamıza 

= 
Avukatlar 
Arasında 
Bir Anket 
Devlet Memurluğu 
Ve Baro Azalığının 

Münasebeti 
Devlet memuriyetinde çalıı· 

brılınıyan avukatların baro aza· 
Ld~nda da bulunamıyacaklanna 
aır bir karar mevzubahistir. 

~iitüo bir meslek heyetini ali· 
&adar eden bu mesele bakkm· 
da dün tesadüf edebildiğimiz 
•vukatlann fikirlerini sorduk. 
~ldığımız mlltalealan kayde
'llforuz: 

Biz Memur Degilliz 
d Mehmet Bahri 8. (AIAlem

Yan han No. 18) 
Avukatlar devlet memuru 

la)'llamazlar. Hilltcmetin kon· 
lrolu altmda vazifelerini ser· 
besçe ifa etmeleri lazımdır. 
Devlet memuru olmıyao phıa· 
~ içia memurlana tabi oldu
&u kayitleri kabaal eder.ek o 
bbalde hükümet avukatlarada 
İr maaş vermek icap eder. 

lialbuki öyle yapılmıyor. Bina
enaleyh serbestimiz tahdit edi1-
1Demelidir. Bundan sonra ba· 
roda Hilmi Beyi g&rmek iste-
dik, gelmemişlerdi. Gruplar 
halinde oturan ve sohbet eden 
birçok avukatlann fikirlerini 
ıorduk. Birçokları bu hususta 
bir fikir dermeyan edemiye
ceklerini söyledHer.Avukat Ab-
dullah Bey ve Nikola Efendi: 

Bu büyük bir ilim işidir. Bu 
hususta söylenecek l>irçok şey
ler vardır. Fakat etüt etmedik. 
Esasen mesele mahdut satırla
ra sığamıyacak kadar mühim
dir . ., Cevabını verdiler. Kadm 
avukatlardan İdil Hanım da: 

- "Bu hususta imali fikir 
etrniş ve hazırlanmış değilim .. 
Mazur görünüz!,. dedi. Adliye 
koridorunda bulduğumuz avu
kat Salih Zühtü Bey de JUn· 
ları söyledi: 

Bu, Serbes Meslektir 
11

- Bu, bir serbes san'at· 
(Devamı 3 üncü sayfamızda] 

= 
1000 Liralık--ı 
Kur'amız 

Büyük bir kalabalık hum· 
runda, altıncı (noter) me· 
murluğu el ile çekilen 1000 
liralık kur' amız, tasavvuru
muzun fevkinde rağbet gör
dü. Bize bu teveccühü gös
teren karilerimize teşekkür 
ederek kendileri iç.in hiçbir 
fedakarlıktan geri durmı· 

yacağımızı bir defa daha 
iblağ ediyoruz. 
Büyük ikramiye (1125) nu
maraya çıkmışbr. 

(Arkaaa 2 inci .. amızdadır) 

Evinde Bazı · Evrak 
Bakınız 

1 Bir Gemimiz Daha Denize İndi 

Sakarya -. Tahtelbahri 
Kızaktan Ayrıldı 

Yıılcarda: •Salcarga,. tam tlenlu indirilirken •• 
Aşafıda: "Sakarya,. henüz lcızalctan indirilmeden 

İtalya tezgahlarına aiparif j miz bunlardan "Sakary.1,, tah· 
edilen harp gemilerimizden iki telbah~ni gös~e~yor. 
torpido geçenlerde denize in- . Resu~ler, bınnd~, tahte!~a-
d

. . . . b' hır heouz kızakta ıken, dige-
. midiler •. Bu torpıdolarla 1: rinde ise tahtelbahrin tam 
hkte aynı memlekette hafıf denize inmesi esnasında alın· 
bir . k~uvazörle diğer birkaç mıştır. Arka tarafta sula!'1 
gemımız daha yapılıyor. Bun· yaran teknede ilk defa çeki
Ların bir kısmı ilkbaharda len Türk ba}'l"ağı, etrafta da 
gelecek, öbürlerinin bitmesi merasimi seyreden halk 
biraz daha sürecektir. Resmi- grupları göze çarpıyor. 

Gazetemizin Mühim Bir Anketi 

İnkılap Karşısında Darülfünun 
Vazifesini Yapmış Mldır ? 

Mlldeeria M. Adil Bey cevap .eriyor 

Son irtica hadiıeai üzerine bu 
vak'cınm mea'ullerini arayanlar, 
ba,ta münevverleri ve Darülfü· 
nunu, vazifesini }apmamakJa 
ittıc-m etti er. 

inkılabı gençlere an:atacak 
olan müess"se Darülfünundur. 

Münev' erler vazifelerini yap
mamışlarsa, fikir hayatının mer
kezini teşkil eden Darülfünun da 
bu mes'uıiyette hissedar olmak 
lazımdır. inkılap karşısında mü
nevverler ve Darülfünun, kendile
rine düşen vazifeyi yap .nşlar 
mıdır? 

Bu sual ve bu ağır itham 
karşısında Darülfünunun vaziye
tini tesbit etmek ve Darü.fünun 
hoca'arının bu ithama karşı ne 
ıöyli) eceklerini öğrenmek iste
dik, şümullü bir anket yaptık. 

l:füçok Darülfünun hocalarına 
müracaat ettik. Birkaç günden 
beri neşrettiğimiz mütalealara 
ilaveten bugün de müderris 
Muslihüttin Adil Beyin fikir
lerini neşrediyoruz. 

H u k u k Müderrislerinden 
Muslihüttin Adil B. Diyor Ki: 

"- Dariilf6nunwı. inkılibm 

Muslihütlin Adil beg 
zaferi ve tekamülü namına neler 
yapbğını tetkik edebilmek için 
inkılaba takaddüm eden sene· 
lere, nazarlarımızı irca etmek 
kafidir. 

( DeYamı 4 GncU ıayfacla J 

Heyecanlı 
Ameliyat 
Vak'a/arı 

Doktor T apta, bize 
Istıraplı Bir Vak'a 

Anlatıyor 

\Kuledibinde Heyecanlı Bir Takip 

Hırsız, Bütün Bir Apar
t ı m anı Telişa Verdi 

Diln gece saat on bire doğ

Doktorlar arasında heyecanlı nı Kule dibindeki Kulekapı 
ameliyat ve tedavi vak'alarının apartımanına bir hırsız girmiş. 
tesbitine devam ederek dün de Kapıcı Ali ağa işi hissetmiş. 

ak b 
~ h Yukan kata çıkarken hırsızla 

kul ve ogaz müte assısı 
doktor Taptas Beyle görüştük. yüz yüze gelmiş. Yakalamak 

O aralık doktorun yamnda istemiş, fakat karşısındakinin 
( 60 ) yaşlarında kadar bir ka· elinde parlıyan bıçağın önünde 
dın vardı. Yüzü, gözü sarılmış, gerilemiye mecbur olmuf. 
dışan çıkıyor, dudaklarından Aparbmandakilerde hadiseyi 
da mütemadiyen dua cümleleri duymuş, feryada bqlamışlar. 
dökülüyordü: Hırsız da şaşırmış. Merdi-
. Maksadımızı anlıyan doktor venleri dörder, dörder atlıya• 

biraz düşündü, dedi ki: rak inerken kapıcının kansı 
- Size ne söyleyim: Bizce 

ameliyatların hepsi mühimdir, eteğine yapışmış. Bir yum· 
rukta kadmı yere seren hırsız 

hepsinin kendisine göre bir dışan fırlamı•, fakat Bank 
heyecanı vardır. Size ehemmi· Y 

yetli bir vak'a olarak meseli mevkii muavini Hafız ve polis 
ıimdi dışarı çıkan ihtiyar ka- İhsan Efendilerle yii% yüze 
dının hastalağını zikredebilirim. relmiş. Süreklice ve heye
Bu kadın (Nevralji Fasiyal) dan canlı bir takiptan sonra tutuJ
muatariptir. Buna (Elemi vechi) muştur. 
derler. Bu bastabk okadar fid- Bu adaıDt uzun zama'ldan
detli ve ubraphdır ki insan beri aranmakta olan aparttman 

' hırsızı lzmirli Mustafadır. Ad· 
liyeye verilmiştir. Hırsız lzmirli Masta/ a 

EdirneFelikete Ugradı 

Doktor Tapfa 
dudaklarını birbirine yaklaştı

rap likırdı bile söyliyemcz. 
Adeta kızgın bir demirle çene 
kemiği çekiliyormuş gibi ıstırap 
duyulur. 

Evvelce, Almanlar, cimci. 
meyi acı~or, gudde ile beyin 
arasmdakı asabın kökünü ke
siyorlar veya· guddeyi çıkarı· 
rorlardı. Şimdi böyle büyük 
ış yapmıyorlar. Sadece alkol 
şiringa ediyorlar. Tedavi birkaç 
dakika sürüyor. Fakat, his, 
zamanla tekrar avdet ediyor, 
ben, bunun önünü, uzun bir 
iğne ile asabın uktesine tınnga 
yaparak hissi öldürüyorum. 

Şimdi, bu kadına böyle bir 
şinnga yapbm, Büyük bir ıstı-
raptan kurtuldu. Gördüğünüz 
heyecanım, işte bu memnuni· 
yettendir. 

Doktora bunun sebebini 
sorduk: 

"-Asabidir, dedi; hassaten 
yaşlılarda ve elliden yukarıda
kilerde görülüyor. 

İzmirde De Şiddetli Bir Fırtına Çı!{tı 
Edime, 16 (A.A) - iki 

gündenberi devam eden lodos 
şiddetli ve sü.rekli yağmur 
getirmişUr. Hava bahan an-

dmr bir suhunet ke!.b-tmiş
tir. 

Meriç taşmış, bi:tün Edirne 
( Devamı 3 üncü ayfar'a J 

" işsiz Çoğalıyor n 

- Cnl'tell'r -

HiMAYEI HAYVANAT 
CEM\YETİ 

• 

Fakir kadm - Bir kusur ettik, insan olarak dünyaya gel
dik, vakibiz bGyüdilk, biru ela bize yardım ediniz! 

,,. 
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Halkın Sesi 

Esnaf Cemiyetle
rinin urakabesi 

Ve Halk 

Beyanname 
Müddeti 
Bitti 

Bundan Sonra Veril en
ler Hakkında Zabıt 

Tutuluyor 

Esnaf cemiyetlerine yeni bir 
dilzen vermiye çalışılıyor. Bunun 
lçin bir mürakabe heyeti teşkil 

olundu. Bu heyetin bazı şeyler 
yaptığını işitiyoruz. Hakikati bir 
de alakadarların ağzından işit- 15 şubat pazar gönü akşamı 
mek istedik. Aldığımız cevapları polise verilecek beyanna.:nele
kaydediyor uz: rin müddeti bitmiştir. Ogün 

Nuri B. (Kahveciler ve kra- polis merkez ve karakolları 
ataneciler cemiyeti reisi) gece yansma kadar beyanna-

- Yeni murakabe heyeti me kabulüne devam ettikleri 
'!snafla daima temas ettiği halde müracaatlann hepsini 
için ihtiyaçlamrızı ve cemi- ikmal etmek mümkün olma
yetlerirnizin içinde bulunduğu mıştır. Beyannameler polisçe 
ahval ve şeraiti layıkile tetkik henüz tasnif edilmediği için 

verenlerin hakiki miktar1 ma
~tmiştir. 

Halk fırkası teşkilat heyeti lum değildir. Polis dün ve 
bugün de beyanname kabul 

de bizimle alakadar olarak etmiştir. Fakat bunlar müddeti 
cemiyetlerimize daha ıyı içinde verilmediği için verenler 
bir düzen vermiye çalışıyor. hakkında zabıt varakaları tu• 
Biz de bundan çok memnun tulmak surctile kabul edilmek-
oluyoruz. tedir. Bunlar hakkında yapıla-

)} 1 cak muameleyi dün vali mua-
Hacı Bey (Arabacılar cemi· vioi Fazla Beyden sorduk. Şu 

yeti reisi} cevabı aldık: 

B
. d h 1 'ht• .. Polis beyannameleri her 

- ız a a evve ı ıyaç· ak' k b 1 d k F k t v ıt a u e ece , a a 
fanmızı esnaf murakabe heye· müddetini geçirenler hakkında 
tine bildirdik. zabıt varakası yapılarak mabke-

Şunlan istemiştik: nelere verileceklerdir .Bunlar h~ k· 
J - Saluhiyetimizin artması cında ceza kanununun (528)incı 
2 - Esnafın hepsinin ce- maddesi mucibince ceza almak 

miyete kaydı. vesaire Teşkilat ve affetmek işi hakimlere kal
mışbr. Olabilir ki mazeret do

beyetinin bizim evvelce bildir-
layisile gecikenleri hakimler 

diğimiz ihtiyaçlarımızı esas affederler. Yeni nakiller ve 
ittihaz ederek bizi düşünme· yeni işler hakkında verilecek 
ıini memnuniyetle karşılıyoruz. beyannameler tabii bundan * müstesnadır.,, 

İbrahim Hakkı B. (Berberler -----------

cemiyeti katibi umumisi) Telefon 
- Esnaf cemiyetlerine ve-

rilecek şekil ile ticaret müdü- Numaranız 
riyeti ve fırkadaki komisyon K ? 
meşgul oluyor. yeni bir ni- a ç t l r • 
ıamname yapılmış olduğunu 

gazetelerde okuyoruz. Bundan 
başka malümabmız yok. · 

Maamafih ihtiyaçlarımız ma
lum; onlar biliyorlar. 

lf. 
Ferit Bey (Esnaf cemiyeti 

murakıblanndan) 

- Geçen gün esnaf cemi
yetlerine nit gazetenizin yaz
dığı esaslar dabılinde cemi
yetler işini tanzim ile uğraşan 

komisyon çalışmaktadır. Yaz· 
dığınız esas ar doğru idi. Şim
dilik yazdıklarınız haricinde 
hiçbir karar alınmadı. 

- Komisyona iştirak edi
yor musunuz? 

- Evet. 

"SON POSTA" telefon 
makinesi olan karileri 
araı;ında eğlenceli bir 
kur'a tertip etmiştir. 

Kur'aya iştirak ~ekli şu
dur: Kur'a devam edinciye 
kadar bu sütunda bir veya 
birkaç numara göreceksi
niz. Bunlar telefon numa-
ralarıdır. Eğer sizin ...ı
maranız gazetemizde çı

kan numaraya tevafuk 
ederse matbaaya müracaat 
ederek hediyenizi alacak
sınız. Basit, karlı ve eğ

lenceli bir 'kur'a. Bugünkü 
numaralar şunlardır: 
Paşa bahçe: 34 
Beyoğlu: 273 
Is tan bul: 4049 

ll "1000,, Liralık Kur'amızın Netices· ı 

IMatba mız a e 
Kur' mar a ını 
Neşrediyoruz. 

Karilerimiz için tertip ettiğimiı: ( 1000 ) liralık kur'a diln 
kalabalık bir bazıruo önünde çekilmiştir. Keşide, Altıncı 
Noterlik başkatibi Ahmet Beyin nezareti altında icra edilmiştir. 
Kazanan numaralar sırasile aşağıdadır : 

Birinci 250 Lira 1125 2003 2592 1899 2794 

ikinci 100 137 2362 2758 2054 1925 ,, 
Üçüncü 50 3771 

1960 3671 2766 69 

" 3782 2901 2529 1590 

"10 ,,ar Lira 898 1737 2047 1148 
1679 2623 3572 229 

Kazananlar 2727 1656 1155 1911 

Dördilncüden on üçüncüye 
2789 24,84 1890 2553 
1949 520 2297 3755 

kadar çekilen numaralar 3618 1855 2809 2685 

2835 1754 1821 3770 1359 2977 1402 1913 

2493 1742 1229 2183 1882 15 1297 217 

1629 591 2227 2009 2781 1877 
2644 1924 883 2089 

(5) er Lira Kazananlar 2889 273 2168 1780 

1840 1440 1785 3828 2624 1970 3703 2701 
1777 1045 2322 1719 2552 1937 2041 1448 
2117 1794 339 1607 2854 156 2672 40 

2782 1946 2398 2610 2506 1682 2244 844 
1037 3790 447 126 293 249 1715 2250 

Es af Cemiyetleri 
Fırka İle Olan Münasebetlerinin 

Şekli Ne Olacaktır? 
Esnaf cemiyetlerinin vaıi· 

yetlerini ve bunların nizamna
melerinde tadilat işini tetkik 
eden komisyon, cemiyetlerin 
salahiyetlerini tayin ve katibi 
umumilerin murakabe heyeti 
ile olan rabıtalarını tesbit için 
murakabe heyeti tarafından 
yapılan teklifleri esas itibarile 
kabul etmiştir. 

Cemiyetlerin ve umumi ka
tiplerin vazife ve salahiyetlerini 
artırmak için cemiyet nizam
namelerinin bazı maddeleri ta
dile uğrıyacaktır. Katibi umu· 
milere, cemiyet heyeti idare· 
lerine nezaret ve mukarrerata 
imza atmak ve cemiyetler hak· 
kında murakabe bürosuna mun
tazamen malümat vermek gibi 
yeni vaı:if eler verilmek muta
savverdir. 

Cemiyetlerin fırka ile olan 
münasebetlerine gelince: 

Fırka cemiyetlere hayırhah 
bir destek ve bir yardımcı ol
nıak arzusundadır. Murakabe 
heyeti esnafın arzularım, ihti-
yaçlannı, tesbit ederek fırkaya 
bildirecek, fırka bu arzu ve 
ihtiyaçlardan mühim ve müb
remlerini tahakkuk ettirerek 
cemiyetlere yardım edecektir. 
taşkilat heyeti esnaf cemiyet
lerinin tamamen birer asri 
ve mülki teşekküller haline 
gelmesini memleket ve cemi
yetler için muvafık bulmaktadır. 

Araplar Ve Yahudiler 
Kudüs - İngiltere hükume

tinin neşrettiği bir nota, Filis
tin Arap mahafilinde birnebze 
heyecana sebep olmuş, Yahudi 
aleyhtarlığını arttırmıştır. 

Kaybolan 
Mektepli 
Bir Kız 
Matmazel Y evantiya 

Bir Haftadır 
Ortada Yok 

Samatyada Hacıkadm cad
desinde oturan Madam Sofinin 
on yedi yaşındaki kızı (Y evan
tiya) üç senedenberi (Sörler) e 
devam etmektedir. 8eyoğlunda 
Sakızağacındaki mektepte leyli 
olarak bulunmaktadır. 

Çalışkandır. Bu sayede, 
mektepte herkese kendini sev
dirmiştir. Tatil günlerinden 
başkada mektepten ayrılmaz

mış. Halinde de hiç bir fev
kaladelik yokmuş. Şubatın 
gçüncü günü mektebe gitmek 
üzere (Yevantiya) evinden çık
mış. 

~ym on beşinci cumartesi 
üünüde, annesi Beyoğlunda 
oturan kardeşine uğramış, 
tatil günü çocuğu mektepten 
almasını tenbib etmiş. Adam
cağız, mektebe gittiği ı:aman 
şu cevapla karşılaşmış: 

- Y evantiya e11 de olacak. 
bir haftadır mektebe gelmiyor! 
Genç kız, bulunması muhte
mel yerlerde aranmış, fakat 
bir haber almamamışbr. Ailesi 
adliye ve zabıtaya mfiracaat 
etmiştir. 

Adliye Teftiş Reisi 
Adliye teftiş heyeti reisi 

Selim Nafiz Bey fstanbula 
geldi. ( 50 ) mühim mesele 
etrafında tahkikatğı yapb söy
leniyor ve yazıldı. 

Dün bu zate mülaki olduk. 
!Ilalümat istedik. 

Hu münasebetle ifadesinden 
öğrendik ki bayram tatilini 
geçirmek üzere İstanbula gel
miştir. Bu rivayet ve yazıları 

kendisi görüp okumuş ve hayret 
etmiştir. 

Askeri Müze Ve Talebe 
Maarif idar'!sİ mektep ida

relerine bir tamim göndererek 
tarih tedrisatında muallimlerin 
ve talebelerin askeri müzeden 
istifade etmelerini bildirmiştir. 

Yangın Ve Hayal Sigortaları 
Sigorta tetkikat heyeti yan

gına ait bususi fiat tarifelerini 
ikmal etmek üzeredir. Hayat 
sigortasınm yeni şeraiti umu
miyesinin tesbitine ise henüz 
başlanmıştır. Yeni tarifeler 
ikmal edilir edilmez İkhsat 
vekaletine gönderilecektir. 

. 

Şubat_!~ 

\ DananmK yruğ 
Ticaret Odasına Bu Def 
Gelmiyenler Ayrılacakl 

Ticaret odası meclisi bugU
11 

1 toplanacaktır. Bu toplanttd' 
·ı ekseriyet olmazsa üç içtiın11~ 

birbiri arkasma mazeretleriııl 
ispat etmiyerek gelmiyen aıs· 
lar müstafa addedilecektir· 

Doktorlar Ve Kazanç Vergisi 
Etibba odasınm dotorlardall 

kazanç vergisi alınmaması bak• 
kmda sıhhiye vekaletine \'J~ 
l •. b h •• bıf o an muracaa na enuz 

cevap gelmemiştir. Oda, btl 
hususta, vekalet nezdinde 

tekrar teşebbüste bulunacakb'' 

Müskirat tnhisarı Va Mtbual 
Dün bir muharririmiz Mur 

kirat inhisar müdürü As1~ 
Beyi görmek ve inhisar işlet' 
hakkında malumat nlmak iste' 
miştir. Asım Beyin kapısırıd; 
randevu almadan görlışıtle. 
imkanı olmıyacağı hakkında~ 
yaftayı gören müharririıniS 
kalemi mahsus müdürü Naili' 
Cemil Beyi görmüştür. Bu ıB1 

muharririmizin bu arzusUll' 
şöyle mukabele etmiştir: 

" Asım Bey bundan sonı" 
gazetecilerle görüşmemeyi ~e 
kendilerine bayanatta btl' 

lunmamayi prensip yapuıışW'' 
Binaenaleyh görüşmek imk~ııı 
yoktur. O ancak Mal:ye vekj' 
Jetinin sorduklarına cevap vere 
cektir." 

Karnaval Mevsimi 
Karnaval mevsimine girn'iş 

buluııuyoruz. İstnnbulun hriS" 
tiyan mahallelerind~, bilbass• 

, b. e 
Beyoğlu, Taksim ve Har ıy 
caddelerinde, gece yarılarırı' 
kadar maskeli halk yığınlarıD' 
tesadüf edilmektedir. Bu sene 
karnavalla bayramın bir araY' 
gelmesi şehirde canlılığı ati' 
brmış ve artbracaknr. 

Yeni ispanya Kabinesi 
Madrit - Son dakikadt 

gelen malumata göre kabille) 
teşkiline M. ( Satşez Gerrıı 

memur edilmiştir. 

Çek - Fransız Maçı 
Paris - Çekoslavak futbol 

takımı ile Fransız takımı arll' 

sında yapılan maçta Çeko1 
lavaldar bire karşı iki sayı il' 
gclip gelmişlerdir. 

1 
Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve idare 

1: ismet Paşa - Hasan Beyi Gördünmü 
idare makinesi başında yine ben kaldım. Sen 
boşuna çene yordun. 

2: Hasan Bey - Fak at Paşam, bu maki
neyi iyi işletmek lazım. Bir duruverirse halin 
yamandır. ha 1 

3: ismet Paşa - Evet, hakkın var ... Bir 
nasihat ver bakalım, bu makine nasıl iyi 
işler? 

r~~~--~---------------~ 
' 

4: Hnsan Bey - Bak şu çanak ynlayıcıl•11~ 
üstilnden balo elbiselerini çıknnrsın, hepisine 1;ite 

iş gömleği giydirirsin ve makine başında çalışbt'11• 
sın. Başka. Bqka tür)il sökmez bu! 



Her gün 
Mt ,J 
lı llnuerecatımızın çok-
"lundan dercedileme
"1.~tir. 

-----........ ---------- -

'-.:.-
Eı---:d~ir"""==ne==-m~·=iz_F_e ...... l.=;.a~-

kete Uğradı 
<Baş tarafı birinci sayfada) 

Ot asını -
lbalıall • v~ edimenin münhat 
l\a;a ~ ennı su istila etmiştir. 
Iİtnı gaaca arabalar su içinde 
~o~ktedir. Henüz bir hasar 
ku\'Vet' ~a tuğyan, muhitini ve 

E:. ını arttırmaktadır. 
lllGt dirne, 16 ( A.A )-Tuğyan 
~llladiyen artıyor. Şehir 
'-ar. en ~u ile ihata olunmuş
htlid! renın hareketi çok şllp
~ ır. Elel1:rik fabrikasını da 
L~ ~~erce ev gibi s~ 
"- gı ıçın tenvirat munkati 

l Uftur. 
ibaret ve Gölmahalle, Ay

~duıa kadar su albndadır. S tabliye edilmiştir. 
t~ u iari t d:uı gelen tel
~ ıulann dehşetle artbğı 
te.İhirl eliği için mlimldbı olan 

ıa;.er alınmışbr. 
a&.~ır, 17 (Hususi) - Dnn 
~~ sonra ıiddetlice bir 
~çıktı, limanda mühim 
~k ldar husule getirdi. 
~ kayık hasara uğradı. 

>~lrbaanuı şiddetinden Ege 
~ demirini taradı, birkaç 

8q k Yelkenli de harap oldu. 
~ arada Duatepe ismin
~ vapur F oçadan lzmire 
~en ciddi tehlike geçirdi, 
~ kal kıyı}anna ilticaya mec-

9( dı. 
~ akın sahillerde baza balık 
1'1drlannın battığa haberleri 
~~edir. Fırbna ile bırlik
lelltıd~e~ bir yağmur ıehri 

er ıçınde bırakb. 

J\\'Ukatlar Ara
SJnda Bir Anket 
Ilı C8.t tarafı 1 inci sayfada) 

"-iz t:un aradıiı şartlan 
1•p11ıa1c er esasen avukatlık 
~ıdir f8'11ıiyeti kanuniyesini 
~l · ~ avukatlık (hu
lçiıl ~ayr) ıle alikadar olduğu 
'1ıınnas ev::e inzibat albna 
"ınan ~ ın gelir. Hükumet 
llıiıı nıakaadll 1>1:_ __ inzibab tc: 
ır..-'-- ..__ e a.t111un ve nı· 
le;:--a&UQ" ::--,• oıı:ıbn;...:_ 

Yh inzibat nolc..,~· Binaena· 
~arolar hakk dataı nazarından 
tibat vazı . uı Yeni bir in-
~ . •cap etm• 

Yayı uınur bilir lfse onu 

<c!'.~ket Salih ~habettin B. 
~o. 20) Ônıer Abit hanında 

l<ı ~laca ıunlan kaydettir-.. 
~ Bar~nun resmi mnesae
~i~ddinde isabet vardır. 
ı.; '2 her memlekette baro
~ çok resmi mlleaue 

1\ tanınmıthr. 
it-. t;kat Sami 8. (Kanaat 

l' 0.1) 
~-.. ettiğiniz mesele çok 

ı t,· dir. Bayle muazzam il
'-1 ar Dıeseleyi ilk defa kur-
~ endişesini duyan ga· 
~· tebrik ederim. Diln 
p( barosu dan da bir mek· 

'ttt~k bana müracaat etti er. 
~ at yapıyoı um. Bu mü· 
~ llleseJe üzerinde durmak 
teee1..:dır. Fikrimi ayrıca bildi· o ••lll. t.e. Muhakeme Edilecek 

icat, Şır valiai Klzım Papnın 
~ llkran Hanım tarafın
tı ' Muammer Bey ile izdiva
icldieanasuıda vaki olan darp 
d~ &sıôllzerine lzmir polis mil
'ltıııa iller Beyin muhakeme 
tip alınmaaı tekarrlir etmit
lcl • Şikiyete likayt kaldığı 
~ edilen l.tanbul Vali mu
L.~ Fazlı Bey hakkında da taki
._. Y•Pllacaktar, denilmektedir. 

ı - .Buı insanlar, dGnyaam, hatta mem• 
leketin içtimai ve siyul bacltaelerinl takip 
etmezler; çunkü •azeteleri iyice okumadan 
ellerinden atarlar. 

2 - Bunlar karanlıkta ytlrilmiye çallfUI 
ldm.elerdir. Elyurdaaaile ylrGrler. 

3 - Fakat siyasi wkufsuzlukları yüzün
den g(l.ıGn birinde yGzükoyun yere yuvar• 
lanmalan ihtimali vardır. ÇGnkG inaan içti
mai bir mabJOktur. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Gazi Hz. 

Dün Adanayı 
Şereflendirdiler 

Gazi Hz. evvelki geceyi 
Misis istuyonunda trende 
geçirmişler, diln Adanaya var
mışlar, halk tarafından coşkun 
tezahüratla karplanmıflar, bir 
mliddet şehirde cevelln yap
llUflardır. 

Bursa da 
Tevkif 

iki Şeyh 
Edildi 

Orhangazi, 16 {Husuai) - Maruf Nalqt feyhlerinden Da
ğıstanlı pyb Şerafe~ oğJu SaWıattin Efendiler zabıtaca 
zan albna alınmıt ve Y alovaya aevkec:lilmiferdir. Menemene 
aevkedilmeleri muhtemeldir. Şurası pyam dikkattir ki Şeyh 
Şerafettin, Şehy Eaatla dargındı. 

Şeyh Şerafettin EfendinLı Orhangazideld eski dervitle
rinden Hafız Aşır Efendinin evinde de tabrriyat yapılllllfbr. 

M. Hagnd 

Son Dakika 

Mürteciler 
14 Kadiri Mensubu 

Mevkuf Bulunuyor 
lzmir, 17 ( H.M) - Çanak

kalade tevkif edilerek g 9'tirilen 
Kadiri tarikab mensuplanndan 
( 14 ) irtica maznunu klmilen 
mevlruftur. Bunlar hakkındaki 
tahkikabn bayramdan sonra 

ikmal edileceği ve ağlebi ihtimal 
haftaya salı g(lnü muhakeme 
edilecekleri llylenmektedir. 

a ıkesirden Getirilen Şahitler, lbrahim Süruri 
Beyin Hareketleri Hakkında Malômat Verdiler 

Menemen, 17 ( Hamal ) - il haber g6ndererek halkı inti- Snruri efendinin gece mahal- 1 bulunmUf, Abdullah Feyzi B. 
Örfi harp divanı dlln Balıke- U habata teşvik ettiğini ve tıçibıcll leri dolaştığını ve halk ele- bu anket için .az .SyJemedi-

. sirli mamunlann muhakemele- gtlnll daha kalabalık bir halk~ manlarile göriiştüğlinll, on· ğini iddia etmiftir. Fakat 
rine devam etti. Bu maksatla kntl . . bel eli Jt A- eJd• lara ken. disinin bilmed .. iği birta-. Vedat Hı·ımı· B.m· makam tavin 
Ballkesı.rden RAhit olarak Vedat .. . . eıının e ye u.nwa. e g . ı· la ti d bul d F th ı -r- k h ti ti m vaı er e un ugunu, e ı tm • tiz • -..n.tükl .. 
Hilmi ve doktor Nefi isminde f:divek dini . e~ha nyasetti:..:~~ Beyin bütün şikayetlere rağ· -eink esı ~n~e goa ~ enm 
"ki ... L: elb elli • • E il en en m P e 5 &&&&t men yine lbrahim Süruri Beyı· Ar etmiştir. 1 

ifCU&&t. c e • mifti: ne azalan da kendisi seçtiğini, tuttugun" u so .. ylemi.~=-. lkı·ncı· Celsede 
bu plıitler dinlendi, sonra ve halka istediğini bunlar _,.u.-
ll!aznunlar ile mllvacebe edil- vuıtuile yap_brdıjuu, ba Bu sırada m•munlardan ikinci celM Mat on da.ttte 
diler. . . . . . halin Ali Hikmet P•nm• Abdullah Fef!l • Bey ~elmif bql&llllfbr. Enelı Jbrahim 

Ve İbrahım Sllruri Beym mti- -···- dikkatini celbettiJe.:-ı,1 fahitler bunun m~eta kant- SOnui Bey llz alm11 ve şa· 
d k -· 5Jl&U' ..-dıfma slSylemı,tir. hitl · -xzı · hap mücadelelerin e yalnız endi ahali tarafından verilen paralur M kib lbrah" • enn iKi enne cevap ver-

f tin• · d- n.nerek hareket lb 1tea. • en .. •m. s.arun. mi•tir. Bu cevaplarında kadın· men ea ı uş~ ve teberruab rahim Süruri B. et-•..-.. K ..ı!_ , • • • - J d l r Maznunlar g ~ • enWBımn irtica la h. d" mi b b ettiğını soy e ı e . Be . ald .. k lb a- propaaandası yapıp yapmadı w ı· r şey ı ıye a . an a asa· 
bu ifadeye şiddetle itiraz etti- bi ym snnJ°Jnı ~ A:u ~ DID ~-L:tlercfen rul g DlD memlekette bır nnfuzu ol• 

1 R · k dil rini nezakete m ra ıı-ua so masanı d .. halk d • ı..ıe_ er. eıs en e giderken yalnaz Bitmek iste- rica etmiştir. Şahitler de yap- ma ıgmı, a aıma s6awnet 
ve itidale davet etmek mec- elitini sonra yanma birkaç ar- madıjuu aöylemiflerdir. t~niye ettijinİt y ann gazete-
buriyetinde kaldı. . rİ kad.; almuı teklif edil- lbrahim Süruri Bey ifadesi· aıne '?e~anatta bulunmadığım 

Bu sırada lbrabim Siinı eli". hald b teklifi ne devam ederken reis : aöylemiftir. 
bilh b 1 eli • tiJıa gı e ve u 1 .., B dan 1 

Beyin · assa _ e e f~. ın : bidayette kabul etmesine raj'- • - atikW gazetesinde va• un sonra maznun bun 
bı esnasında gosterdigı faali- krar -'-·- ·u.:x.: ... : lilerle; kaymakamlara inanma• Efendi g-1-:- ve Dahiliy0 e 

b 
L!- 1 d men te YIUlll& ,. .... ...., b ~ 

yet. mevzu aw. o ~y'?r u. tariki seyahatini gizlediğini ve yın; u millet sui idareden yıl- Vekili Beyin aleyhinde kav-
Şahıtlerden Vedat Hilmı 8. 

25
,b. r esel .• lb ahim mış~r. Benliğini unutmuştur. len harekette bulunmadığını 

intihabatı~ ~çilncO ~nll inD: ~li 1 ~ Efa nİo y :Om gaz~te»- Kadıt haline &'elmİftİr, diye &ayleı.nif, ve f&hitlere 80rulmaaı· 
babata ııtirak edilmemeu run · d Yatan a!zsiniz ve bu Y~ m rica etmiftir. Şahitler iddia edi
kararlaşhrıldığı halde İbrahim ne ~yldiğini,I. ~eyana~ a altında ~ız vardır, ~e~. len &azleri işitmediklerini aöy· 
Sfiruri bey gizliden mabaUelere kendisine 25 bm lira teklif e- Stırurı 8. bareketlennın lıil- lemİflel'. mllteakiben Vehbi Bey 

iş Kanunu 
Ankara, 17 (H. M.) - İt 

kanununun lktasat vekaletince 
tetkiki ikmat edildiğinden, göz· 
den geçirilmek lizere Maliye 
v~kiletine g6nderilmiftir. 

Mektepte Dayak 
Emirginda ilk mektep mu

allimlerinden emektar muallim 
Mahir B. geçen gün her na-
sılsa talebesinden Rqit Efen
diye bir tokat vurmQfbır. 
Raşit Efendinin ailesi meseleyi 
bllyiltmüı ve mahkemeye ka
dar gitmiftir. Maarif idaresi 
atedenberi talebeye dayak abl
maaına şiddetle aleyhtar ol
duiu için meseleyi mıntaka 
mnlettifi Nurettin B. tahkik 
etmiı, tahkikat neticesinde 
Mahir Beyin ciiz'i bir kabahati 
sabit olmasına reğmen mek· 
teplerde talebebin dayakla 
ddC; ilmi usullerle terbiye 
e • esine taraftar olan Maarif 
idarui muallimi inzibat mec:-
li.uae ftl'IDİltil'• 

dilmesine ve tehdide rajmen k!bnet de~I, belediy! .aley• iatiçva~ edilmiştir • 
intihabatta Halk fırkuıııa ver- hinde oldugunu &aylemlftir. Vehbi Bey şimdiye kadarki 
mediğini, tehdide rağmen Bu noktada mah~eme . reisi hayat ve memuriyetleri hak
bunlan lstanbula götllrd0ğ6n6 Mustafa Paşa: Ali Hikmet landa 10rulan suallere cevap 
ve F etbi Beye teslim ettiğini Paşa Hazre~e.rinin raporlan vermİf, muhakeme bugün ona 
söylemesinden maksadı ken- vardır. Demıştir. talik edilmiftir 
diaiııe bir para vermek oldu- Bundan sonra reis, Feyzi Beyi, Balıkesirli :Oamunlar hak-
pnu a6yledi. gazetede çakan ankete cevap kı da k .1 •~ 

Nef'i B. ifadeainde, lbrabim esel • trafı d • • n yana arar Yen eceKUr. 
~~~~~~~~~~~m~~~~-e~-0~a~u-tic_v_·~--; Bir Men'i Muh3keme~ran 

• • • • Haymana müftüsü Numan ve 
/ster inan, ister /nanma/ Polatlı müftüsü 41ımet Bahri 

Ramazan dolayısile ley- verilmif. Bu ziyafetlerde 
b liselerde muallim ve Maarif erkanı da hazır 
talebeye iftar ziyafeti 'fe- bulunmuı. 
riliyormuş. Mektepler çocuklara il· 

E ik terbiye vermekle m&· 
Geçen sah akfamı ren- kelleftirler. Laik bir ida-

k&y kız lisesinde, çarpın- rede mekteplerde muaf· 
ba gfuıll ak14mı Kabatq limlere ve Maarif erkim· 
lisesinde, perıembe akta· na iftar ziyafeti verilirse, 
mı da latanbul erkek lise- artık o mekteplerin inkı
aile Hayriye lisesinde mu- lip vazifesini anladıklarına 
allimlere birer iftar ziyafeti l ve yapabileceklerine : 

/dar '"""- lder inanma/ 

. 

Efendiler hakkında men'i 
muhakeme karan verilmiftir. 

Kaç Kişi Muhakeme Edildi? 
Yapılan bir iatatiatike Dil· 

zaran 15 şubat 1931 tarihine 
kadar 6rfi divanı harp karar 
hlkimliğince 424 maznuna ait 
evrakı tahkikiye tetkik edil
mif, bunlardan ( 233 ) tabı• 
hakkında lüzumu muhake-
me, ( 122 ) tabu hakkında 
men'i muhakeme ve 69 kişi 
hakkında da vazifeaizlik ka· 
rarı verilmiftir. 

Elyevm karar hikimlipde 
7 4 maznuna ait evrakı tahki-
kiye tetkik edilmektedir. 

3 

Sözün Kısası -"Akşam,, 
Hürriyeti 
Nasıl Anlıyor? 

• * 
.. Akşam " gazetesi, evvelki 

gtin hürriyet hakkında yazdık
larımıza cevap ıerdi. 

Biz demiştik ki: 
" Milletlerin hürriyeti söz 

hürriyetinden ibaret degildir. 
Fiil hürriyetile tev' em olmıyan 
bir söz hOrriyetinin ruanası 
çünkü hedefi kalmaz." ' 

"Akşam., m cevabı da tudur: 
.. Bu fikir gayet yanlıştır: 

Bütün medeni memleketlerde 
söz, yazı, vicdan hürriyeti var· 
dır, fakat dünyanın her erin-
de fiil hürriyeti, içtimai nizamı 
koruyan kanunlarla mukayyet
tir. Meseli herhangi bir adam 
medeni bir memlekette, istedi~ 
bir fikri sözile ve kalemile mü· 
dafaa eder, buna fikir hürri· 
yeti derler; fakat en hür mem· 
leket olan F ransada bile ko
münizmin filiy tına geçmek 
isterse adamı tevkif ederler . ., 

" Akşam ,, ın bu :; rib ler 
garibesi cevabmda, iki fıkra 
ve iki bata var: 

1 - " Bütün medeni mem
leketlerde söz, yazı, Yicdau 
hilrriyeti vardır, fakat dBnya· 
mn her yerinde fiil hürriyeti, 
içtmal nizamı koruyan kanun· 
larla mukayyettir.,, diyor. 

Ak14m gazetesi, bu ilk 
fıkrada, bnrriyetin en basit 
tarifini bile unutmuş g&rünl
yor. Hilrriyet, bqkuıaa zarar 
vermiyen her hareketi yap
maktır. ister sözle, ister fiille! 
içtimai nizamı bozan iliz· 
Jer ve yazılar da, içtimai ni· 
zaını bozan hareketler kadar 
kanunun müdahaleaine uğnyan 
te1lerclir. Binaenaleyh hiç kim· 
seye: .. istediğini yazanm ama 
istediğini yapamazsın! ,, dene-
mez. "Kanun dahilinne istedi· 
ğini yazarsın ve gene kanun 
dahilinde istediğini yapanın 1,. 
denir. Sade fiil değil, söz de 
kammla mukayyettir. Yani bq
kaıına zarar vermenin hudu
duna dayanır. 

2 - u Akıam ,, diyor ki: 
"Fransada komünizmin filiya· 
bna geçen oluna tevkif edilir ... 

Hayır 1 Dinyanm bittin laGr 
memleketlerinde istediğiniz fır
kayı teşkil edersiniz, propa
ganda yapanımz, içtimalar 
tertip ederainiz, intihabat kav· 
gasma gireniııiz, kimse karış
maz. Blitiin bunlar s6z değil, 
iştir, fiildir, harekettir. Eğer 
mecliste ekseriyeti kan••na• 
mz istediğiniz idareyi de cayır 
cayar teais edeniniz 1 Kanun 
dahilinde fikir ve fiil hlrdllr. 
fülden maksat isyan, ibtiW 
değildir. Hür memleketlerde 
mennedilen de budur. 

• Akşam ,, gazetesi, bu· 
kuku esasiye kitaplanndan 
ziyade, eski " Malimab Vata• 
niye " ve yeni " Yurt Bilgüi ,, 
gibi çocuk kitaplarmda banlan 
okuyabilir. Eter tefkilAb a&• 
siye kanununcfan haberi yoksa 1 

Refikimizin bu cevabında 
en doğru buldujıımuz nokta, 
kendi yazdığı yazıya koyduğu 
aerlevbadır : 11 Garabetler aii• 
tunu" 

Feci Bir Yangın 
Sanyer civannda GümGf

dere köyfuıde bir yanım ol· 
mq., Salih isminde bir muha
cire ait mandıradan atq çık
mlf, bu arada 9 keçi ile 8 
inek yanmı,tar. 

En Gnzel Ve Faydalı 
Bayram Hediyesi Kum
baradır. Çocujwıuzu Hem 
Sevindirininiz, Hem De 
Tuarrufa Alıttınrauuz. 

Türkiye iş Bankası 



4 !2'• 
Gazetemizin Bir Anketi J 

DAROLFONUN 
VE İNKILAP 

Müderris Müsli
hittin Adil B. 

Cevap Veriyor ... 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Daha memleket en ' elim 
ahval ve şerait içinde inlediği,~ 
lstanbul işgal altında bulundu
~u sıralarda müderrris arka
~aşlarımın müessesenin yalnız 

rn :.ı ntesiplerine değif, bütün genç
liğe bimahaba milli ve yüksek 
bir heyecan, kudretli bir timit 
ve iman telkin ettiklerini; 
milliyet ve istiklil fikirlerini 
muhıte yaymak ve kuvvetlen
dırmek için ekser 4trkadaşlann 
kiirsilerin haricinde de matbuat 
ile, mubazaralarla neşriyat ve 
telkinatta bulunduklarını habr
lamak kafidir. 

SON P0$YA . 

' . 
BUHAFT A SiNEMALARDA 
GÖRECEGtNf Z · FILIMLER ••• 
Operada: 
Tahtelba -

lıir 13 

Mister Billing ş&y
le bir kaçamak 
bulmuftur: 

Muayyen bir 
Operanın ( 18) işi olmıyan Piyer, 

Şubattan sonra Amerikaya gelir 
göstermiye başfı- de bir iş tutabi-
yacağı (Tabtelba- lirse (Barbara) ile 
hir 13) filimi baş- evlenmelerine mü-
tan başa denizde manaat etmiye-
geçen bir ma- cektir. Piyer, bu 
cerayı yaşatmak- teklifi kabul et-
tadır. 

Amerikanın(13) m:ştir. Fakat Ame-
numaralı Tahtel- rikaya gelciği za-
bahri Şanghay li- man Venedikte 
manında demir- kibar insanlara reh-
lemiştir. Efrat bir Dnln /clJlıı H talıtelbalılr "13,, /lllmlel"inin iki tlilckate ıagan Mılınesi berlik yapmamn 

Milli hakimiyetin teessüsün
den sonra da inkilabın fikir 
İşcileri olan arkadaşlarım vazi
felerine aynı hamlelerle , 
hararetle ve heyecanla devm 
etmişlerdir. 

barda eğlenirken .. ıüratle ha- hasını teşkil ediyor. Grip ça- O derecede ki aruıra kariıı- Nevyorkta para kaı:anmaktan 
reket ~" emri alıyorlar. Gemi vuş, Almanlann eline eair dl- m davecek kadar iti ileri gö- daha çok kolay olduğunu der
bütün hızile giderken bir va- ten bir Rus askeridir. Bir ara- t6rmektedir. bal anlamıştır. Fakat iradeli 
pura çarpıyor, makine dairesi lak fırsabnı bularak llıera Bir gece, yine bayle bir bir gençtir. Teşebbüste mu
bozuluyor, suyun yüzüne çıka- karargahından kaçıyor ve iltica kavgadan sonra Borisi, kıza- vaffak olmıya azmetmiştir. 
mıyor. Yalnız (Burke) ismin- ettiği bir köyde genç bir kızla ğile evinden uzaklaşır görüyo- Netekim, içkisiz Amerikada 
deki Yüzbaşı (14) arkadaşile sevişiyor. Fakat onun biricik ruz. Küçök (Kolka) babasının bir nevi içkili (sakız) icat ederek 
baş tarafta kalıyorlar. Muhak- düşüncesi, memleketine dön- arkasından ağlayıp feryat eder- gayesine ermiştir. Ermiştir ama 
kak bir ölüm vaziyeti 1 Fakat mektir. Buna da muvaffak olu- ken, o, bu munis sese lakayt bu defa sevgilisini başka işle 

, o sırada geçen bir gemi tah- yor. Ancak bir yanlışlık neti- çalakırbaç ilerliyor. meşgul gören (Bahara) PiyerJ,.. 
cesi Rusyana biyaneti askeriye Netice, bir saraya kurban 

Cümhuriyet Türkiyesinin ala
kadar olduğu beynelmilel kong· 
re ve konferanslardaki faaliyetle
re, yeni devletin hukuki mevzu
larını ihzarda, bilhassa, hukukçu 
arkadaşlarımdan pek çoğunun 
büyük bir feragat ve memnu
niyetle iştirak ettiklerine vakı
fım. Bu çalışmaların Cümhuriyet 
ve inkılap için ne mes'ut ve 
müsbet neticeler verdiğini ise 
yetiştirdiğimiz gençlerle ispat 
edebilmek mazhariyetine mali-

kiz:bugünDarülfünunlular aarasın 
da iukılaba derin sadakatla bağlı 
olmıyan, kalbi cümhuriyet aşkı 
ile, fikri teceddüt ve itili hır
sile meşbu olmıyan bir tek 
genç göstermek kabil mid~? 

Şu kanaatteyim ki arka
daşlarım Cümhuriyetin yüril
mesi ve yükselmesi için çahş
blar, çalışıyorlar ve çalışacak
lardır." 

Ziraat Odaları 
Bugünkü Şekillerile 

Bir iş Göremiyorlar 

Ankara 17 (H. M.)-Ziraat 
oda· arı mevcut ziraat odalan 
kanununun eski ve ihtiyaca 

. klfi olmadığı kanaatindedirler. 
Hnktımetçe daha evvel hazır
lanan yeni ziraat odalan ka
nununun bu devrede meclisten 

, çıkması beklenmektedir. Yeni 
kanun çıkar çıkmar odalann 
yeni ve esaslı faaliyetler gös
tereceği ümit edilmektedir. 

lzmitte Roma Asarı 
fzmitte Romalılara ait bir 

yağdan, bir fincan ve bir de 
ıikke bulunmuştur. İzmit maarif 
idaresi bu kıymetli eserleri 
müzeye göndermiştir. Bu eser-
ler nazan dikkati celbettiğin
den lzmit bavalisinde bazı eski 
eser araştırmaları yapılacakbr. 

Bulgaristan Domuzları 
Son gllnlerde Bulgaristandan 

lstanbula fazla miktarda do
muz ihraç edilmektedir. Buna 
mukabil Bulgarlar bizden çok 
miktarda tuzlu balık, limon, 
zeytin yağı ve zeytin tanesi, 
kestane ve biraz da portakal 
almaktadırlar. 

cürmile idama mabkQm oluyor. gittiğini anlıyan (Boris) in 
Başkumandan tarafından tas- husranını bize götermekle kal
dik edilen karar, diğer küçük mıyor. Ayni zamanda, lüzum
kumandanlar tarafından itiraz- suz yere çekilen mihnet ve 
larla karşılanıyor. Çünkü Grişa meşekkatlerin bir parça mu
çavuş bir hain değildir. Fakat hakeme ile ne çabuk bertaraf 
bu itirazlar faydasızdır. Grişa edilebileceğini de gösteriyor. 
idam edilecektir. Ümit ölmez, Bu gibi derslerden ibret ala
derler. Küçük kumandanlar bilenlere ne mutlu. 

Talıtelbalıir " 13 ,, de 
bir çiçek, biıçok böcek 

telbahri suya çıkarıyor. Bu
nunla beraber ölümden kur-
tulmak için bir çare var: bir 
kişinin feda olması. Bu vazi
feyi yüzbaşı kabul ediyor, 14 
arkadaşı kurtulurken kendisi 
ölüme teslim oluyor. Fakat 
bu adam hakikatte bir Ame
rikalı değil, harpte yaptığı bir 
bata yüzünden mahkum olan 
bir lngiliz zabitidir. 

Artistik: 
Grişa Çavuş 
Artistik salonlarında bu haf-

ta gösterilecek olan bu filmin 
mevzuu umumi harbin bir aaf-

itirazı ileri götUrdiikleri için 
başkumandan kararın infaz 
edilmemesi için telgrafla emir. 
veriyor. Fakat telgraf fırtına' 
yüzünden yan yolda kalıyor ve 
filim bu aksi hadiselerin teva-
lisi heyecanile sonuna eriyor.: 
Girşa çavuş kurşuna dizilmiştir. 

Glorgada 
Troyka 
(Olga Çehova) ve (Ha .. 

Şeltov) un temsil ettikleri birıl 
filimdir. Vak'a, Moskova ya
kınında rüstai bir dekor içinde 
geçiyor. Burada kızak araba
cısı Boris, yavrusu (Kolka) ve 
karısı ile mes'ut bir bayat 
geçiriyor. iti, bergün, kasaba
nın kibarlara mahsus ban 
önünde bekle ek ve g e%mek 
istiyenleri kızağına bindirerek 
civarda dolaştırmaktı. 

Bu iş, ona, (Vera) adlı 
zengin, fakat hafif bir kıt hnı 
tanıtmışbr. (Vera) nm hisleri 
nekadar geçici ise (Boris) te 
o nisbette duygularına mağ
)Qptur. Bu, onu fena bir baba 
ve huysuz bir erkek yapmıştır. 

( Klot Farer ) in "Öldüren 
Adam,, filmi yakında gösteri
lecek. Bu eser de ( Ledi Fal
kland ) rolünü oynıyan ( Mari 
Bel ) dir. Memleketimizi tanı

yan bu Fransız artistinin filim
de bir de Türkçe cümlesi var
dır : "Arabacı çabuk limana 
kadar.,, Mevzu memleketimizde 
geçtiği iç.in Mari Belin bu 
cümlesi, filme aynca bri 
hususiyet veriyor. 

Melekte: 
Devlet Kuşu 
Amerikanvari bir kurdeledir. 

Meşhur Billin~ çikleflerini yapan 
Amerikala Miıter Billing, kızı 
ve kansile birlikte V enedikte
dirler. Kızı Barbara, babasımn 
fabrikasında ikinci mtıdlr 
( Rolli ) ile nişalıdır. Fakat 
V enedikte tanıştığı (Piyer dö 
Mirant) daha hoıuna gitmekte
dir. Netekim bu arzusunu 
babasına söylemiş, fakat ret 
cevabı almıştır. Maamafib 
değişmiyen iradesi karşısında 

Simit Fiatlan 
ihtikar Yapanlardan 
Nasıl Ceza Alınacak? 

An derya Kosti ! 
Yunan Hükumeti Bir Dolandırı

Ediyor 
Simitler için altmış para· 

narh konulmuştu. Buna rağmen 
birçok yerlerde yüz paraya 
satılıyordu. 

cının İadesini Rica 
Bu hususu nazarı itibara Yunan hükumetinin lstan-

alan belediye, zabıtai belediye bul konsolosu evvelki gün vi
me.murlarına yeni bir tamim IAyete müracaat ederek, An
yaparak işin ehemmiyetle takip derya Kosti isminde birisinin 
edilmesini bildirmiştir. Yunanistanda bazı mllessesab 

Piyasada yalnız (60) paralık d 
ve bir çeşit simit satılacaktır. dolandır ığım ve çalıştığı yer-
Yllz paralık simit yoktur. Bu lerde ihtilAs yaptığı ıçm 
simitler (45) gramdır ve (22) ıi hakkında Yunan zabıtasınca 
bir kilo gel:nek eıası nzerine tevkif müzekkeresi kesil
narh konmuttur. Fazlaya satan- mlşken her nasılsa fıtanbula 
lar, eğer satıcı iseler (3) liradan geldiğini bildirilmiş ve tev
beş liraya kadar, yapıcılar ise kif olunarak iadesini rica et
(10) liradan yirmi liraya kadar miştir. Dün polis müdl\rlUğü 
ceza ~ereceklerdir. Bu cezalar Andirya Kosti'yi yakalıyarak 
beledıye memurlarının tutacak- müddeiumumiliğe göndermiştir. 
ları bir zabıt ile derhal tahail 1 Müddeiumumilik bunun tev-
edilecektir. kifi için kanuni birtalum me-

raaim bulunduğunu, Yunan 
sefaretanesi vasıtasile Harici-

ye veki1etine müracaat edilerek 
heyeti vekileden bir karar 
alındıktan sonra mahkemeye 
verilmesi ve iadei mücrimin 
mukavelesi varsa bu da nazan 
itibara alındıktan ve nihayet cür-

mün ıiyasi olmadığı hükmen sabit 
olduktan sonra lıududa kadar 
bir tevkif müzekkeresi kesilerek 
ihracı lizımgeldiğini bildirmiş, 
mevkufu polise iade etmiştir. 
Polis Anderya Kostiyi ıerbea 
bırakmış, fakat siyasi bir 
nezaket olmak üzere nezaret 
altında batmaya karar vermittiı'• 

-· 
~ 'rogka /ilminin bir pasajı: 

bab• oğul, anne 
evlenmek istememektedir. 

Filmin sonu, hercailik gös
t !ren genç kızın mağlubiyetini 
gösteriyor. Nasıl mı diyecek
siniz? 

Tabii ·bir şekilde. Barbara
mn Piyer tarafından kaçırıl
ması suretile. 

Elhamra Geçen nüsha-
mızda huliıa 

ett:iiimiz Doktorun Sırrına, 

"M a; .k te idamdan kur
'J l " tulmuı filimleri-

ne devam ediyorlar. 
u A " Sinemada (Bel Be

srz,, net ) in .. Ruhum 
annem" filmi g&teriliyor. 

İskan Kanunu 

Yeni Layiha Maliye 
Encümenine Verildi 

Ankara, 17 (H. M.) - Yeni 
iskan kanununun Biiyilk millet 
meclisi dahiliye encümeninde 

müzakeresi ikmal edilerek ma
liye encümenine verilmiştir; 

liyihanın esaıları ıudur: 

iskanı adi ıuretile verilen 
mallar meccanen b~mlike ta
bi tutulacak, fazlası borçlan
maya tibi olacaktır. Temlik 
kanununun gösterdiği tekiller 

veçlıile istihkakı tesbit edilip 
mal alamayanlara veya bakiye 

istihkakları bulunanlara bono 

Yerilecekt:ir. Bono sahipleri 
metruke müzayedelerine bono
larla ittirak edeceklerdir. 

hat 

Harici 

iSPANYADA 
BiNE BUH 
Cümhurig 
/er, Değişı 

• 

istiyor la 
Son ihtilll nümay' 

sonra ispanya kabine 
mecbur olmuştur. 

Bu istifa, sun'i • 
tedbirlerle ihtilal ha 
önüne geçilemediğini 
miyeceğini göstermek 
çok manidardır. 

Hükümet, bir ay ıo 
lacak intihabatta 
iç.in birçok şedit tedb' 
haz etmişti. 

Şimdi bu 
manası kalmamış bul 

Binaenaleyh İspr.ny• 
kıralla ihtilalcilerin Y 
mücadelesine sahne o 
Kıral şimdiye kadar 
siyasi oyunlarla ibtiIAli 
mıya muvaffak olm 
kat bu defa vaziyet P 
ziktir. 

lıtifa eden hükumet 
nan uzun süreceğini s6 
te umumi ittifak vardır 

Cüınhuriyete Doğru 
Se2ovie, 15 (A. 

Cümlıuriyetçi!er fırkası 

içtimında M. Landa, ft'1. 
ga -Y- Gasset, M. M 
ile M. F aranon birer 
söylemişler ve İspanyayı 
şıklıktan kurtarmak içi 
huriyeti ilan etınek 
olduğunu beyan etmişi 

Hindiçinide Fes 
Londra, 15 (A.A.) 

tral N evs gazetesinin 
bir habere göre, Ra 
siyasi bir fesat tertiba 

ldana çıkarılmıştır. 

Alman Demir Yolları 
Vuruldu 

Berlin, 12 (H. M.) 
yaşlarında bulunan Al 
Hükumet demiryollan V 
Her Adolf Çander, 
Friz isminde gayri lll 

bir makinist tarafındaJI 
dilmiştir. 

Vilhelm bir kaza neti 
maliil olmuş ve tekatıde 
kedilmiş ise de verilen 
diye temini maişete k 
mediğinden tezyidi içio 
caat etmiş fakat ce\fa 
almıştır. 

Nevmit kalan ada 
nihayet iki tabanca t 
ederek bir vesile ile ın0d 
dairesine girmiş ve d ıt 
lan müdtirö Her AdoP 
der'i alb kurtunla ald 
ve ikinci tabancayı be 
sıkmak suretile intihar 
tir. Biçare katil bir ıe 
beş ocuk babasıdır. 

Fıtır Sadak 
Tayyare cemiyeti 

göndermiftir . Fitre P • 
bunl~ra koyup cedl• 

gönderiniz. 
Ali Orta 

Kurut Kurut 
Butday 16 13 
Arpa 16 13 
Üzüm 156 117 
Hurma 182 107 

Bayram Namaıı 
Saat 1>•39 

Ezani 1 'fi 
Zevali 7 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

T •katta Maarif Hayatı 
L_}'okattan yazılıyor: Şimdiye 
~ Tokat muallimler birli· 
:~· bazı 1 muallimler tarakn
tiir 11, bazı teşebbüsler olmuş ve 

likte çalışmak eseri görül
llriİ§iede faaliyet sahası genişie-
4leınişti. Bu derin alakasızlığın 
~~~si olarak birliğin kapısı 
-,.ıatılıruş ve ü1.erine birde ko
~n kara kilit vurulmuştu. 
. ~okata Halil lbrulıim bel 
~nundc bir Maarif müdürü ge -
dı Bu · ı ı· · ·· d l . T 'k zatın ge c tği guu en ıerı 

0 at maarif hayatında bir haş-
~hk, bir yenilik ha~nl oldu. 

Uallimler ara~vıda samimi) et 
b~ teısanüt ıee ... sils elti. Birlik 
ınası açıhlı, orada sık, ı:nk 

lopl~nıuaJar haşladı. Birlik ida
~ hıyetine genç ve faal unsur
•. seçildi. Muallimlerimiz açık 
.~ır alınla, yeni ve kuvvetli bir 
~e, Cümhuriyetçi imanile 
~tınıya haşladılar. Bu vaziyeti 
IÖ~n halkın göğsü kabarıyor, 
ll_;.z vatanımızın mukadderab 
iki kuvvete istinat eder: Askeri 
'»l'du, Maarif ordusu. Genç mu· 
~ler muhitimizin ufukların· 

nur aaçmaktadırlar. 
Aghg 

Polis MUdUriyetinin 
Nazm;J Dikkatine 

~ Şöyle bir mektup aldık: Ben, 
~da, Talebe yurdu karşı
tındaki Z'I numaralı evin bir 
~ı'Qda oturuyorum. Zevcim-
~ bir senedenberi aynyım. 
~taka:mın polis dairesinden 
la i ikide bir geceleyin karako. 

V&lınyorlar. Ben, nikih .U. 
~ her sual brıısmda p 
~uüye mecbur değilim, kana· 
f~yim. O halde bu tarzı 
~etin manası nedir? 

Nurige 

RTIST MilSABAKAS 
ısı Numarab Gazete
eki Müsabakayı Hal
ledenlerin Listesi 

-..~" kanunuaani "181,. nu
._.._ IUetemizde ilin etti-
~~at';... mlaabakamnda 

~ İlimlerini do.t; 
.. ~~t kazana 

llriDd. 
teYlliyal u:_Jata.t,alda Per-
on lira ~de Llltfll Bey, 

~ '~ Valde 
=-~~ .. _Ada aokatmda 32 
1oq_-.... Nen.re Hanım, bir 

.._ obuıçlbac& •• dardibadl; ı.

.. ~ Iİlelind• Saide 
~•cade Hannnlal'f birer 

ta letinci: Çemberlitaf or
tl •ektebı talebeaiaclea Şina
~-·bir bilet. 
~WICI: Bebekte iaprab 
~ • numarada Ayten 
... ~ bir bilet. 
it Yedinci: Bahkesirde er-
.ele •ualliıa mektebi talebe

lilıdea Sanib Bey vastasile 
~ Hanım, bir bilet parasa. 
1-ı_~bulda bulunan kari
....-.... idarehanemize uğn-

~ hediyelerini almalan 
olunur. 

're/ri/ca No. 63 

Cel~l Begin Milıim Beyanatı 
1 fid t 

Memleketin 1930 Seıiesindeki lk-
bsadi Buhranı Neden Doğmuştur 

Ve Netice Ne O ~caktır? 
Dllar• umumi t.lr buhru lilit-1 

dedir. Anıerikada seçen bir ._. 
safında kapalanna lca~ ba8-
kalan• adedi blaıl liiltecaYi ..... 

Ba,te bir 'Umaada TBrldJ" 
it bankası Ankarada umud 
kongre•lni aktedlyol' ve ......., 
dar anna " 10 al8bellacle ~ 
verml• bulunuyor. 

it battkS1mn bu mu\'affald,..ı 
mflııaa~betile uauıtJıt mlld• 
Cclll B. dibıya ve TllrldJI& 
iktı.adi buhranı hakJmtda p
yanı dikkat bey.aııatta bulun
muttu •, Bu beyaaatıa mnaw. 
parçtannı nakledlyorusı 

Umumi lktısadl Buhran 
" Memleket ihtiyaçlanm dai

ma göz 611ünde bulundurmak, 
elimizde mevcut b&tln veui
timizle ve normal prait dahi
linde ikbsadiyabmızm inkipfma 
çalışmak mümkün oldup tak
dirde geçirmekte oldujınnuz 
buhranın tesirlerini tahfif etmek 
bankamlZID esas umdelerinden
dir. Bugiin sailam achmlarlll 
ilerliyebilmek için memleketi• 
miz iktısadiyatile beraber 
cihan vaziyetini de yakından 
takip etmek mecburiyetindeyiz. 
19'l9 ilkbahannda Miittehit 
Amerika blikilmetlerinde bq 
pteren buhran, Aıiıerikemn 
diğer hlildimetlerile bera
ber Avrupayı da llUllllfbr. 
Maalesef memleketimiz dahi bu 

/ş Ban/uuının A..ı.ra Merhzl 
umumi buhramn teairleri hari
cinde kalamazdı, neteldm bl
maJllllbr• Tazyik her memle
ketin mukavemet kabilyetile 
makusen mlltenuip ol111111 ve 
hiçbir memleket kendiaİDİ bu 
taZyikten koruyamamıfbr. 

Cihan buhranının bqhca 
sebeplerinden biri dtlnya istih
..ı kabiJiYetİDİD IOn OD sene 
zarfında g6ze çarpan bir de
recede mtıtemadiyea arttınl
muma mukabil miDederia 
varlık 1eviyesiaia yani mtlba
yaa kabiliyetinin ayni °-1>.tt....9t 
len:le tezyidlne muvaınaa. 
olunimamuıdır. 

lktuadl ahenk bozulmUf, 
blytlk bir ~ik bq ıa.ter
mif, anlltalep haleldar olmut
tur. Buı&n teabit edil~ilen 
ipizlerin adedi (15) milyonu 
tecavk etmif' buhalayor. Her 
uhada it hacmi ldlçllclltlD
den dahili ve harici ticaret te 
azalmlfbr· 

"lstatimklere nazaran AY. 
rupada 1930 senesi ilk on ayı 
içinde tenezzül gerek ithalat 
ve gerek ihracat için % 10 ili 
o/o 12 ye diğer, kıt'alar da ise 
bu niabet o/o 22 ili %23 e ba
liğ <>lmuıtur. Bun.lan başka 
umumi buhrana amil olarak 

. 

lı Balcaı Umrun JllilH Cel•l Beg 
2&terilen ıebeplerdea biri de yaatmı haddi ugariye indirme
Clilnyadaki altm mevcudunun 11,. geçen uma lelleaİ zarfında 
fena ve Diabetliz bir IUl'ette glimrllklerden iltifade maksa-
takaim edilmit olmasıdır. ,ın fazla ·thal dil 

M --•• A -~L- il F uue ,ı e en eşya 
ellCMI m.... e ranaa okl d" • iki' d&nyada mevcut albnm beşte d ~mn mevcu ıyeti, , üç 

llçline malik olcluldan halde Hiledir devam eden kuraklık
bu memleketlere altm akma tan ve bu seneki feyz ve be-
lıllA devam etmektedir. rekete rağmen hububat ve 

Bizdeki Buhran bazı mevaddı iptidaiye fiatlan-
Memleketimizde de buhran mn noksanlığından dolayı 

ile 'eçen 1930 aenes~ m~ memleketimiz mllbayaa kabili
vak alarla doludur. Milli para- yetinin binnisbe azalmq olma
mu: ıeçen sene zarfında blr mdır 
pmije kapdmak tehlikesilıf' : . . 
g&aetrmifti. Htık6metin aldılı Tı~ ~livazenem~m tev-
tedbirlerle &nline geçilmİftii'. ziıı edihnış olması lazım ve 
Kambiyo işlerinde nizım va- binnetice mucibi memnuniyet
zifesini g6rmek 6zere diğer tir. Fakat bugünkü ikhsadi 
~..- b~raber .. miiesseseı.: hareket ve şartlara göre İf 
~ de dahil oldugu konsol"- hacminin daralmuııu intaç • 
•1om• -. ~uaJ'Y!ID tiji ele bir lt.W~ 
hjr r&cldecle tutab_•eaım .... ı·~ • &....._ _ _.. - --L _ 

Wm bir lllU'fllffaldyet o """ ..... ......... ........ 
tlzere kabul etmek ....,.,..,. • Adaba painaklan 
Kambiyomuzu korkunç eo mlldelaa • miktar itibarile iyi 
lerden korumak ve bil~ ~clir. Bir k1&mmm :rrt ~&-= •biran da normal tuait da
~~- k ·:U.0 

dlviz hilhıde yapılmıfbr. Diler bir ::bb'ifk.d. •• n.ti,.: ewakı kısım, meseli hububat ile pa-
nakdiyeyi_ ~vGle ~ muk ve tiftik ıibi iptidai macl
ilabeti film anlaplmıabr. BU delerden baza mahauUerimiz 
aayede itballt •• ihracat :.lr maliyet &atlanmn dununa dllş
cirlerimiz emniyetle c•19"1k •it n llyık olcluklan dere
lmklmm .b~Uf)ardır. ~ cede nlirize eclilememitlerclir. 
bqka pmdiye • kadar ~ lk~--dl b-L--•-- ... _.LL..!1...&~ 
tic8retimizd• miali ,....... • U99 ·~ ----

bir vak'aya plait ol~ tlıtiau sahibi ............ hm 
1930 senesinin~ 11 a~ llcbaa~ ıtao iMiDeal nilaa

........ erine j'8re. umum .. ..)'etinde buhranın ea ;tlbek 
rac:atunı• J!ldblU ltlaallbmlZA aoktuma vAaal oldujunu ve 
nazaran 8 ria(lfon lira kadar bundan IObra yavq J••8f 
leb~mlM bir fazlalık usetmek· m&abet bir yol alacağım ifade 
te~ mukabil son cllrt etaaektedirler. Bu ı&'llf8n bir 
senenin Ok OD bir aJlan ar- uJrikat olmumı umumi men
fmda ticareti bariciyemdin '-'zamma eok pyam temen
ale~ olarak açalı maaile ni bulurum. ,. 
ura da 41, ..U,oa, 1121 de •--~-------
41 miiJon, um de sı " - TAKViM = 
1929 da ise 115 milyon Tlrk 
liraaı raddelerindeclir. Gtba • 18 - Şubat -931 K .... ı02 

1930 senesi ithalitımwn Arabi Ramt 
geçen senelere mabetle a:zal. 2'-Ramaua. nıt 5 • Şubat - ısa 
masının bqlıca sebepleri te- Vak1t-Eu11t· \Tantı VaJut-Ezaai-Vantl 

diye mllvazenemiz llzerindekl GDnq ı. 06 6 .ss Alqam 12.~17 .G 
menfi tesirlerden kurtulmJk Ötl• 6. 4t 12.21 Yat.. ı.sı ıt.1' 
için h6k6metin hariçtep mlba• Jkındı '° 51 ıs .25 L..aak ıı. L ıı 

Kadın Ve Kalp 
• 
işleri 

• 

Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

Kartlerlmladea atdıfamlS .. k ...... 
baplanna an.Ue llefNdl:JOrm. Bu d• 
hında hersin bir mektup aepedll_. 
•e haftada bir defa GençHk ve Jfa
nımteyse nyfuında bet OD ~ 
blrden •••lunacalmr. Çdcaa mektap 
uhlp1erl ,............. ...,... 
•lktiatlana alabilirler • ... 

Ona 
Hill gidec:etine inanamı~ 

rum. Beni bırakıp gideceğini 
ilk a&yledijin giln, aldırma
dım. Ç8nkn bir glln ıelip te 
lellİDle benim bir arada bu
lunamıyacapmm havUlam al
madı. Glloler pllp eçtiji 
halde blrbii'imizcfea ~ bir
birimizden bihaber yqıyabile
cetlmb:e imkln veremedim. 

Anu ve maltmabm hilifı
na, bir ihtiyaç pbi, kalbime 
girdin ve qte timdi gidiyor
awı. Beni yalmzhğa, kim..,Pz-
liğe, beni kendi kendime 
bırakarak gidiyorsun. Fakat 
bilir misin ki seni f&rilnciye 
ka ar hiç kimseyi aevmeinif
tim. Ve seni de 1eV111eB11y. 
okadar çaiıfbm. Fakat blt1la 
ceht ve gayretime rapeD 
,.... IOvc1im . . .. lalli da 
seviyorum. Beni bıraksan da 
gitsen de sana beslediğim qk 
&lmez. Blltlhı lmr&mce senin 
gelmeni bekledim ve sana 
bütün kalbimi verdim. Düşiln 
sevgilim; hayalimde yazdığım 
ve yazacajua yegiDe aşk •. ._ .... ~ .. ·-·- ... ,... __ 
benim olmamanm imkAm .., 
mıdır? Bea ..... 1e11clen uzak 
yapyabllir mi,U.. Fak~t acn
ailim ben ADI okadar fala 
1eviyoram ki "-im için ha· 
yabm kırmana, beni ditüne
rek bir dakika rdteuir olma
aa talMmmlll edemem. HaJD", 
bayır, 1e11 f8D ol, meı'at ol 
barak ben yalms kalayım ilzi-
leyim V. yine lttllİ ıevme'kte 
deYam edeyim. Çlnkü ae.-
~ .. olcl.... hiç bn..a. 
.--, .... te .,,...._ .... 
..... , ..... kmnçbr. 

.... Kuakelalra 
Melal ilca 

.. • 1J1 •1r koea olaWlecek 

....,. ........... Fakat eYlnbcle 

...... huur ft rahat laterlliniz. 
EYinill cehenneme çevirecek bir 
bdm mi beclbaht edebilir. Çün. 
idi asabi •• huçm bir pnçsinü. 
Binaenaleyh lhtiraıı u, sayesi 
eYlnl cennete çevirlllelc olan 
netell bir kıs bulunama evlene• 
ltlJlrılnlz. 

Hanımtegze 

• 
SERVER BEDi - F azal İfİDe ıitti. 

Bey yukarda. 
Fakat Hayri 8. kolay kolay 8İnİz, aydan aya taksitle ider

immmadı, ,Pİfkin adam bana .mb, blyle olmaz mı? 

-- iKiMİZ --... - Polia aramadı mı o•• 
bir daha? 

- Aman çok tliklr, ~ 
yorlar. 

itac:e ince aualler Hrdu, bep8- - Canım olur, herşey olur 
ne gayet mllkemmel cevaplar efendim, gama, kaaavete ltizum 
verdim: yok, sen llz6lme, keyfine bak 

- Aıa... dedi, 1maura bak- ıekerim. 

Fakat bu uğursuz dbyada 
ber it yolunda gider mi hiç? 
Ben yatak odama ~ 
nc:ı'e içinde tarla .,......... " 
elbiselerimi d~en, ... 
divenlerde ......... aeaini 

11!1..~ IOD sizim de tam Je
L~ obmnuftu. Annem ra
~ bir nefes a1a.: 

- Amu çok flktlr, dedi, 
~-din gece de aih~ •i

_. W oldaa. QL •• MGj-
F-'1 da 

firkete yeniaen almıtlar, sa· 
bahleyin haber pldi. lf1r de 
Hayri beyin iti dkelae y&zli· 
mk gllecek. 

- o da d&lelir infallah. •• 
~I Weler illi 

oalar1 

Hayri Beyin yanma çaktim, 
anneme 18ylediiim yalanı ona 
tekrar ettim. Ayni yalanı ikin
d defa a6ylemek daha kolay. 
Hele bilbacisiae inandırdıktan 
IOar& INan•n kendine emaiye-
.... ut .... 

ıaa, genpin, dtbıyamn hali de 
bir acaip.. içime flpheler Hayri bey tuelliye muhtaç 
clGştO.. Şimdi memnun oldum, olmadıima ilin ediyordu. Bu 
bir de benim itim halloluua da AY... Keyfim yerine geldL 
iyi. 6eceki o mlltldt aab.t'tl6JJ 

- !Wlolunmıyacak ne ..,.. tonra, pJib..., bu beala mli-
mt? ~ kaW -.ı:J~,-----

İfİtti.m: 
- Fate11t 
~? •• 

Bu seste Mke ve telif 
ftl'C1ı. ilk akluna ıelen fU ol
du: Polisler mi? 



1 NAKŞILIB. VE TABiKATLER 
Yezidi/erde De Muhtelif Mertebeler Var, Her 
Mertebeye Varanın Ayrı Bir Sıfatı Mevcut

~ tur. Bunların Vazifeleri Ve Mevkileri Nedir? 
42 Yazan: Zikri 

Yezidilerde Zahit Sımf ı J birçok tahki~lere, . tezyi.~ler~ 
. maruz kalacagım bıl. Çunku 

Zahıtler derecelere ayrıl- } bu elbise, seni insanlar nezdin-
mışlardır: de makhur, Allah indinde 

1: Pirler - Bunlar zalıidane makbul yapacaktır. ,, Bu kısa 
ve saf bir hayat yaşarlar. Evli- nutuktan sonra ra~imede hazır 
ya gibi bir hürmete mazhar- bdulunlan hDocabr ~ıtı· dk':1a m:rıll-.. 
d l d lifü .. k ·ı h anır ar. uayı mu ea ıp evve a 
ır ar; ua ve ru 1 e .. er büyük şeyh ve Badehu bütün 

türlü hastalıkların \edavısme hazır bulunanlar namzedin 
muktedir addedilirler. alnını öperler. Ve bu dakika-

2: Şeyhler - Bunlar, dini dan itibaren ona ( köçek ) 
ilahileri okumıya memurdurlar. ismini verirler: . 
Bu ilahiler Arapçadır. Şeyh- Aymlerı 
lerdcn bazıları Hadinin türbe- Yezidilerin en büyük ayın-

leri senede b ir defa (Hadi) nin 
türbesini ziyaretleridir. Bu zi
yaret eylül aynıda icra edilir. 

(Şeyh Hadi) nin türbesi 
(Badeıi) köyündedir. Yanında 
bir mesçit bir de minare var
dır. Caminin avlusu gayet bü
yüktür. Etrafı duvarlarla çev
rilmiştir. Ziyarete gelenler bu
rada toplanırlar Civarda zair
lerin ikametlerine mahsus mil-

i 
teaddit evler ve zenginlerin 
sayfiyeleri vardır. 

( ArkHı var) 

sini muhafazaya ve türbeyi zi- ========= 

yarete gelenleri istikbale, mu
kaddes ateşe nezarete me'llur 
edilirler. B mla.t beyaz elbise 
giyer ve alameti farika o!arak 
kırmızı-beyaz bir kuşak taşırlar. 

3: (Kavval) ler - Bunlar 
vaiz ve nasihat icrasına me
murdurlar; bu sebeple köy 
köy gezerek Yezidiler arasın· 
da dinin esasları hakkında 
telkioatta bulunurlar; ayni za
manda ayinlerde çalgı çalar
!ar. Ekseriyetle beyaz elbise 
giyer ve siyah sarık sararlar. 

4: ( Fakir) lar - Bun) ar 
Hadinin türbesinde veyahut 
diğer mabetlerde en idi va
ıif elerle meşguldürler. Koyu 
bir elbise giyer ve sarıklarının 
etrafına kırmızı bir kurdele 
sararlar. 

5: (Büyük.Şeyh) - Y ezi
dilerin ruhani reisleri ve müf
tülcridir. Yezidiler arasmda o
kumak bilen yalnız ( Büyük 
Şeyh) in ailesidir. Bu mertebe 
ailenin irsi bir hakkıdır. 

~ 
Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim .•. 
Fotoğrafının blxt' gönderine• 

niz miltehns116lmu: &b:e tablabruu 
söyliyeblllr. Fakat miltaleasında ya
nılmaması için göndcrllen fotoğrafın 
tablt bir ro~da çckllmlş olması 
l!iıımdır. 

Halledilen Bilmecemiz 

Bu akşam 
saat 21,30 da 

Yasin 
Hoca 

3 perde 

yalnız muallim 
ve taJebeye 

mahsus 

Sinenıalar 

Sinema mabudu H A N S STIJWE 
Ue 

dehaklr yaldıs E V A V O N B E R N E 

GÖNÜLLÜ AS E 
şaheserinde arzı endam edecektir 

ÖnUmlizdekl pertembe 
akşamı 

A S R 1 
a lnemnıfo 

SİNEMASINDA 
Senenin sinema harikası 

J 
Sesli ve şarkılı 2 safhalık muazzam film 

Mutantan ve muhteşem dekorlar arasında cereyan edeO 
kuvvetli bir mevzua ve müstesna bir heyeti temsiliyeY 

malik xengin ve rengin bir şaheser 
T ARAKAN OVA Rolü EDIT JAN 
PRENS ORLOF ,, OLAF FJORD 
ŞOV ALOF ,, KLEİN ROGER 

Ul!ESI tarafından bir sureli fevkalade de temsil olunmaktadır. 

G A L A MÜSAMERESİ olara 
ARNOLD ZWEIG'in romanından muktebes ve HERBER'f 

GRISCHA ÇAVUŞ 
sözlü ve şarkılı filmini takdim ~diyor. 
idama mahkum edilen masum bi~ esirin ve hak.aı:dığa karşı çır
pınan insanların hayatını gösteren Şarki Prusya ve Polony• 
karlı ormanlarında geçen bir faciadır. 

Yarınki Çarşamba 

MELEK ve 
ELHAMRA 
sinemalarında birden 

( Büyük Şeyh ) in vefatında 
erkek evlat bulunmadığı tak
dirde bu mevkie kız çocuk 
geçer. 

Piyankoda TaJj}j Açık Teşe!dcUr Evvelce Pangnltıda bilezikçi ıo- tamamen Fransızca sözlü ve şarkılı birinci filminin 
Topkapı F ukaraperver hayır kak 260 numarah hanede mukim ilk iraesi münasebctile verilecek 

Büyük şeyh (Baderi) de Ha_. 
dinin türbesinde mukimdir. 
Vazifesi mezhebi meselelerde 
hakem rolünü oynnmak, dine 
muhalif hareket edenleri din
den ihraç eylemektir. 

Rütbe Nasıl Ahmr? 
Bir Yezidinin pir, kavval ve 

yahut fakir olabilmesi ıçın 

bazı merasim icra edilir. 
Namzet, merasimden evvel 
büyük şeyhin yanında birkaç 
gün bulunmaya mecburdur. Bu 
kısa tecrübe devresinin hita
mını müteakip namzedin bütün 
elbiseleri çıkarılır ve kulağın
dan tutularak büyük şeyhin 
önüne getirilir. Reis ona mu
kaddes siyah elbiseyi giydirir 
Ye şu nutku söyler: 

" At~e gir ve bu dakika· 
dan itibaren Yezidi olduğunu, 
bu sıfatla Allahın aşkı uğruna 

• ;gzz 

Çıkan Şehirler müessesesinden: iken halen ikametgahı bi'inemi- G A L A MÜSA-a"ERELERİ 
B · k • tl" yen Toros Derstepan Efendiye: 1V1 

30,000 lira isabet eden (27639) iıyü çarşının mürüvve 1 ve Mericnn Gcdikyan Efendiye 
numaralı biletin beşta birlik bir şefkatli esnafı tarafından te- 5ç yüz yirmi beş lira borcunuz-

biletlerin evvelden tedarik edilmesi 

parçası Uzunköprücıe, 3 parçası b erru edilerek kendi cemiyeti d d 1 h k d b 
lstanbulda, birer pnrçası İıl:i ip, an ° ayı er ne a ar eyanı ~Hil!~;ın 

hayriyeleri delaletile fakirlere iktidara celp varakası tebliğine ti 
lzmir ve Tokatta sablmış ve iki tevzi edilmek üzere gönderi- teşebbüs edilmış' ise de ika
parçası satılmamıştır. 

15,000 lira isabet eden (1079) len (347) parça kavafiye ve metgahınızı terk ile bir semti 
numaralı biletin 3 parçası lstan- tuhafiyeye ait eşya ile (2225) meçhule gittiğiniz tahkikat ne
bulda, birer parçaaı Edirne, kuruş nakit için teşekkürü bir ticesinde anlaşılmış olduğun-
Ödeıniş ve İspartada ıablmış ve vazife telakki eyleriz. dan ilanen tebliğat ifasına 
üç parçası satılmamıştır. ınemuriyetimizce karar veril-

12,000 lira isabet eden (33797) Müessesemize ve muhitimiz . 
numaı·ah biletin 4 parçası fstan- fakirlerine karşa bu hamiyetli miştır. 
buldn, birer parçası Adana, Balya, vatandaşlarımızın izhar eyle- Yukarıda miktarı gösterilen 
lzmir ve Zonguldakta satılmış ve dikleri aliikai insaniyet ve iiç yüz yirmi beş lira borcu-
iki parçası sablmamıştır. nuza karşı menkul gayrı men-

10,000 lira isabet eden (31228) hayırkariden dolayı alenen kul alacak kazanç ve sairenizi 
numaralı biletin beş parçası lstan- beyanı teşekkürü bir vazife 25 • 2 ~ 931 tarihinden evvel 
bulda, birer parçası Adana, Ça- biliriz. 
nnkkale ve Kaşta satılmış iki icramıza 3332 numaraya mü-
parçası ıablmamıştır. FERAH SİNEMADA racaatla gerek şifahi ve gerek 

ZA YI 2425 numaralı 
tahriren bildirmeniz lüzumu Ramuan fcvkal!l.de programının •o• 

g(lnle.ri 7 maymun 9 köpek 6 güvercin tebliğ olunur efendim. 
3 at 44 artist 70 numara, aynca ar.eri 
konser heyet:nın fevkııllde konseri. 

Son zamanlarda Roma, Lugano, Paris, Berlin, Budapeşt ve 
sair şehirlerde büyük muvnffakiyet kazanmış bestekar ( Gitar• 
dahisi ) J. BIENVENIDO'nun sekiz kişiden mürekkep ve meşhut 
arjantin mugannisi MAROUER ve birinci Viyoloniıt de ORO'nuıı 

iştirak ettikleri meşhur 

Al .. MA ESPANOLA 
( iSPANYOL ve ARJANTİN TANGOLARI ) 
Orkesterasmı önümüzdeki perşembe akşamı 

ARTİSTİk SİNEMA 
ile 

T U R K U A Z'da dinliyecekainiz. 

Türk Cemiyeti 

EŞYA PIYANKOSU 
otomobilin .pilakasını zayi et
tiğimden bulan insaniyet na
mına Seyrüsefer başmemur• 
luğuna teslimi rica olunur. 

Şoför 
Mehmet 

Bu akşam 
Komik ŞcıYkl Bey Maal<eli maskesiz 

bllyUk balo. Büyllk boka maçı, Heyeti 
temsiliye tarafından KARiMi KAYBET• 
TIM gO.lllnçlll piyes S perde. 

Hediyeler : Doç otomobili, yemek odası ve salon takımları, ç k • r r 
gramofon, bisiklet. fotoğraf, dikiş makineleri, saatler, batta- e 1 ıyo 

ni eler ve diğer kıymetli ıışyal.u-dır. Bikes ve fakir çocuklarımızın okumalarına yardım 
lira vererek bir bilet alınız. Ankara caddesi: Orhan-bey han 3 üncü kat 

No. 37 Yazan: A vetin arbk son haddine yaklaş
mıştım. Bitik bir vaziyette idim. 
Derin, çok derin içimi çektim. 
Ciğerlerimi hava ile şisirdim ve 
baktım. Şöhretini, c~sarctini 
metede ede bitiremedikleri Lavn· 
late gözlerimi diktim: 

Lavalct omuzlarını silkti : 
- Ne çıkar, dedi, elbet bir 

gün ele biz seni yakalıyara~ız. 

- Hele, dedi, ben Andrea 
Doryayı da yakaiı>yıp buradıı, se· 
nin yanında ki.ırc.-ğc çakmcıya 

kad •r, seni ~uraya baglıyayım da 
beni nasıl ya:ca 1ıyncağınızı ba~

bnşa lrnrarlaşlırırsını:z ! .. 

edemiyorlardı. 

Forsadaki işim arbk bitıtıİft~ 
Sekiz on heybetli korsan f_,e .. 

ynkcladıkları gibi omuzladılar, 1f"' 
verteye çıkardılar. AL EİS 

'<ılıç Ali Paşanın Hahraları 

Ayni ses: ı 
- Sen, dedi, bize bunu ka-

ı;a rıdırdınl .. 
T okmk elimden düştü. 

Geri döndüm: Turgut reiıti bu. 
Saçı sakalı birbirine karışmış, 

ıurab kan ve barut lekelerinden 
sim siyah kesilmiş... Üstü başı 
param parça! .. 

Yanında Ahmet Ali reiı ve 
sekiıı: on heybetli kOl'san. Bir de 

sımsıkı yakalanmış bir esir. 
Turgut reis beni göğsüne çek

ti ve nlnımdan öptü: 
- Yaşa be aslan, dedi, ben 

zaten senin mükemmel bir kor• 
ııan olacağına iman etmiştim. 
Bak işte, meşhur Levaleti esir 
ettik. 

Ben bunları rüya gibi görfl
yordum. Gözlerim kararıyor, ba-
şım dönüyordu. Sarfettiğim kuv-

Kırmızı gemililerin reisi, siyah 
elbiseleri içinde kederli ve düşün
celi, boynunu bükmüş duruyordu. 
Turgut reis alaylı bir tavırla ona 
döndü: 

- Sevgili doatum, dedi. bunu 
hiç ummuyordun değil mi? 

Livalet hali domuz gibi mağ
rurdu. Başını kaldırdı ve sordu: 

- Sebep?! .. 
- Ö;-leya.. lKarşında bir av 

bulacağını, onu kolayca yakala· 
yıp götüreceğini zannediyordun ? 

Koca Turgut şen bir J ahlrnha 
fırlattı : 

- Hn ! Dedi, beni mi }akala
mek ! .. İşte, frenlderin hiç ınu· 
vaffak olamıyacnğı bir hülya! .. (1) 

Bu söz Lavaleti çok kızdır

mıştı. Şövalyelerin esir reisi bur
nundan soluyordu. Herhalde bu 
esaret ona çok acı, zehirden de 
acı gelmişti! Bu hiddetle bağırdı: 

- Sen kendine çok güveni
yorsun. Fakat Andrea Dorya seni 
gemilerine bağhyacak l .. 

Turgut kaşlarını çatb: 
----~ -[IJ Maaınaflh bir harpte Turgut ya

kalanmış ve Uvalet onunla alay etmlı
tlr. 

Sonl'a, Lavalctin tekrar ı:evnp 
vermes:ne meydan bıral.madan 

korsanlara döndü: 
- Bu efendiyi çakın küre~in 

başına !!.. diye emretti. 
Ölüleri kald ırdık. Son dal:ilta

da dnyauamayıp ölen bir forsanın 
yerini boşaltıp Lavaleti oraya 
çakhk. 

Birkaç saat evvel durmadan 
homurdanan ve isyan etmek isti
yen forsala. şimdi korku ve 
dehşetten oldukları yerde büzül
müş, bize bakmaya bile cesaret 

O zaman hakiki vaziyeti ıırıl~ 
dım; bizim gemi Senjnn şö\'a11 1 
lerinin amiral gemisine ra111fııi 
ettiği vakit korsanlarımız ;,. 
gemiyi birbirine sıkı sıla b~C ııl• 
mışlar ve aralarında müthiş, ad• 
bir cenk başlamış. Bu ~~;iııl 
karşı tarafa imdat gel 1 ti• 
gören Turgut reis, son ıii!• ~ 
kürek çekilmesini cmretınıŞ ıı.ıP 
ben de forsnda muvaffak ~fı'lı' 
gemiyi son hızla götfirttU cJ r 
için Lavnlet, gemisi ve ar~~ııı:'' 
ları ile birlikte biz.im e 1 

dGşmüş. 
[Arkası varJ 
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Bugün Bekleni~en 

ofyada Komitecilerin Yaptığı ~~?~ .. ~~=a-
Bu Sütunda Hergün 

Nakili: Seroer Bedı 

" 

ilkten. 

C A 1 d Utar • ,, lamıttea uazzam enaze ayın a ••• Kl~=:!~:eaMarya·Romanya• KÜÇÜK MEZAR 
HaltJcı MaA/ıızdar 

da.~ bombalar hazırlan
~· yalnız Hristoforla 
~llJan kalarak ötekiler, 
~ lık abasından geriye açıl· 
lllthit bombayı, Hristofor atb. 
~ bir tarraka ortahğı 
~ d Bombanın düşt6ğü yer
BiP d ~ bir bufre açıldı. Fak ·· bir daha ... 
kead· at, albncı bombarı ~m.u 
._,ıryan, atq vazıyetinin 
~ •ınelile bir adım geri 
~ ken, vücudunun müvaze
~ ınuhafaza e< em ?eli. Sen· 
:h -· Ayağına büy cek bir 
r !lriat takıldı. yanın a duran 
~ofor onu tutmak i ;in kol

uzatb. Fakat zaptede
Kendiryan arka &ati 
d(iştüğü yerde henüz 

~lift•• bombalar duruyo~ 
Bunlann OstOne dll

~mez, evveli, göz ka
._ an bir alev parladı. •• 
7W 1116thİf bir tarraka-. 
~kiler, çtlgın 'bir feryat 
~- -dar ve ileri ablclılar. 
~~ya kalkan, duman ve 
•ııuuaa arumda, parça 

-73 
parça olınut iki caetle kaqı
laftilar. 

lf-
1905 seae8İ marhnm doku

zuncu gllııll idi. ( Sofya ) daki 
( Ermem ) kllisesinden arka 
arkaya iki tabut çakanhyordu. 
Öndeki tabut, ( Hristofor Mi
kailyan) ın, arkadaki de (Vram 
Şabob Kendiryan ) an parça
lanmış cesetlerini ihtiva edi
yordu. Kilise kap111nm 6nün· 
deki koca meydanla, mezarlığa 
giden caddenin iki tarafı hınca 
hınç dolmuştu. Bir tek tanesi 
müstesna olmaınak Ozere 
Bulıaristanda nekadar Ermeni 
ve Bulgar komitecileri varsa, 
hepli bu cenaze mera aimine 
iştirak ediyordu. 

Bulgar bOkimeti, fimdiJe 
kadar Sofyada emsali görill· 
memiş olan bu tehlikeli kala
balıktan endife ederek jandar
ma kuVYetJerini piyade ve 
süvari kıt'alarile takviye etmiş· 
ti. Cenue arabası, siyah tiil· 
ler ve kreplerle süslenmişti. 

Tabutların üzerine .. T roşak,, 

Kiril • Bulpr • Plred• C v 
7 

Ter ... Sl'9Eaflno. ltaıyan. • eDÇ belan tesadnfen ye-
l azan: ~İga Şakir ıca.tence Varna K6atenceden mek aalonaadan geçiyordu. 

Nap.Jla • Alman- • Bllfecleki puta tabaiı iftiba· 
armua iflenmif birer bayrak Çiçerin • Ru • Odesadan mu uyandırdı. Ostil domnn• 
lrtllmllftil. Arabama &ılnde Bu On Gid k V __ ._ ~ 
vn.n mlltecaviz blivAk r•lenk' g ece apurlar ~e!lemeli, sert pastalardan 
,_.. ,.. Y- lzmlr • TGrk • bmlr Pire .._ bınnı aldı ve ani bir istekle 
gidiyor ve bu çelenklerin çi- kmderiyeye hemen wrch ; fakat lokmasuu 
çekleri araamdan, bıruncu Mersin • TGrk • Ar.al•t• çiperken dişlerinin arasanda 
kırmızı, yeşil renkli lmrdelele:, GOi Mhal -Türk- aatlarmaya çok Hl'I: birşey hiaetmişti. 
diikülliyordu. Bir uker ve Ute >..ya -TGrk- Mudanya Gem- ~ anda büHin vllcuduna bir 
bir de sivil bando vardı. Bwı- Brazil • ita':r•n • Pire Napoll titreme dolath, diş et erinden 
far münavebe iJe matem marşı Muıilya Cenovaya topuklarına k dar uzanan bir 
çalıyorlardı. Şehirde, bir tek Daçya - Romanya- Kaatenceye titreme. 

Abba:ıia - İtalyan • Triyeateye B ? h • b w 

araba kalmamışb. Hepsi de, Koatantinopolı. jtaJyan- Varna u ne iKi rnagınm ucile 
merasime iftirak eden kadın Bur_ıaı;_ Kaatenceye bu lel't feyİ ağzından çabnb. 

ih · lan ..__ _. _ __._ Kirli- Bulıar • Varna Barpza Nual? Bu gOsel putanm için-
Ye üyar ..,.yo.-uu-w. Naaplla ·Alman • Hamburıa de bir çakıl tapun ne iti 

.. Robin.. arabaya binme- var? Pencereye yaklaşarak 0 

mişti. Cenue arabasına yayan Se ·sefaı·n kaçnk taşa yalmıdan tetkik 
olarak takip ediyordu. etti. Ba bir dişti. 
______ lA_r_ka_•_• _••_r_J _ 1-Merk-e•:a•a•ce•n•teal-1 •Gala--ta-k•6•pril-lll Genç kaclın, adeta dehtete 

iLAN 
Baadanucla Akif zade Hamdi 

" türeklaı firmuı tahbnda ta
nk, yumurta Ye saire Ozerine 
icrayı ticaret etmekte olu tlrket 
ba kerre feahedUuek yenldea 
ıütçü Mehmet ve Ali Efendileria 
ayni ticaretle lftiıal etmek üzere 
yeni bir firket tetkll ettitbalal 
ilin ederiz. 

Bata B. 2362 -Şube aeentulı ,su.. cltlferell Mr ancladyeye çlkttl 
bel lllbOrdar aacle hana L 2740 ve riz bebekleri blytidi. 

Bir dişi kendisinin eliti mi? 
Trabzon ikinci Olamaz. lmk•m yok. Bugüne 

k~d~ hiçbir elifi çtlrllmemif, 
postası hiçbır ajn çekmemişü. n· . 

(Karadeniz) vapura 19 lerden nefret ederdi. a:t 
pbat perşembe -L---· Ga- hayatuıda, aizmı clelice temiz 

la 
~ bıtmllfbL 

latadan ebolu, Sinop Sam- AJDA,a kOfba w g11ze1 bir 
aun, Onye, Fatsa, Ordu, Gi- tebelllm6a arkuma sizlenen 
res:>n, Trabzon, Rize, Hopaya dit çukurunu ketfetti. Evet. 
kalkac• ft cl&ıGfte Pazar bu kınlan elif onundu. Ne va-
Rize, Of, SDrmeae, ... _L kit çürilmlftilr? Ne vakit laa 1 nur hale gelmifti ? Hiç babrhJa'!' 
IOD, Polathane. iarebola, Gi- madı, hiç bihni ordu. 

HAKiKi MUSiKiDEN ANLAYANLAR, . 

TELEFUKEN RADYOSUNU 

r••clH •o••&•R 

....., Ordu, Fatma, Oaye. Btı..l\k \. amıyı 
~m•111. İnebolu, Zo-·L .ıua ır uabiyete tutuldu. ..____ .._..- Titriyordu. Fakat .Okan 1bm 1 
dala utnYacakbr. Bir dit idn bubd.n ela fula 

A-ı.1r Sura· t Pos.._... arbk. Kahk•ballıla ~ ..... ~y....- UUN istedi, fakat b~ hİr koJ:b 
(Menin) vapuru 17 Şubat ile aynamn lan1111Pdan çekildi. 

Ne? Kim b&yle gllen? Bayte. 
~ etrafında liy .. 
bar silse De silen kim? O 
ne ~orkunç bQl'UfUkl 

Aman. fİllldİ ne ya,..Jr? 
Bu siyah ı&lıeyı°? Bu korlamt 
bW'UfUiu oraaan çıkarmak içia 
dişçiye mi pdecek, blltUa 
&nründe ea boyilk itinalarla 
baktığı ajzına sahte hir dit 
mi koyduracak? Cesareti ce
aaretf O, makul bir kadmdır. 
bukaJarcak feY için ağlamaz.' 

Fakat dili, o difin çukunm
claa a~, ajmı o braa
hk klfesini clilile ıayri ihtiyul 
kazıyor. Ola. •• APmm içinde 
bir konak. hayır, mermerdea 
bir ibide, bir an'at eseri ya
kıldı. Şak•klan ujulduyor. 

Yatak ocluuıa çıktı, tuvalet 
mna1111m pinden ktlçilcllk 
bir m8ceYber mabfazua alda. 
Ye elifi içine kOJda. 

Siyala kadife lltlilacle, kl-
çlldlk~heyu bir kıvdcm 
~ • ZnaUı ufacık 
1111 Ent aldDren kim? 

Ylzllnl ellsinin içine alarak 
ailamıya bqlacb. Hafif hafif 
apyarak babçeye ineli. 

Solsua beyulaiile merba. 
dip bemiyeıi bir l=~ ........ 
Derin bir iç • • ·; 

eiilcli. == toprall efe)edi, • bir 
olarak • defa bu eliti. a 
tabata ifincle ........ 

Soara, cludaldm .fibi) .... 
parmaldarmm ....... ..... 
.. prakla. lslcilk mezardan .. 
alır maklqtı. 

ca•ıca 
S•ln temiz ve ltalrlld 

olına11 ancalı JIUUlllCSI 
aitiz• .,. oparHJrlle 

uh 17 de Sirkeciden • 

~~ı.oı..~'i'.!:!: Tütün lnhisan Umumi 
tnOlftldlndOr ....... 

l:EFUNICIN 
OU .. &.A ., .. AD ....... ve -· 

Ayvalığa kalkıcak döoilfte 

·~1111A1-b•no•tlaia••c1a••••ii)•,.•ca•k•ta•.•IMüdur • v •• 

Belsoğukluğu Ve 
Firengiye 1=.!•r;:· 
PROTEJiN 

blla1111Us. Her ......... 

'61 ~ •itmem karton .. kqıt lrapah wf ... m • 
m°'8kmya vazedilmiştir. Taliplerin prbaame •• nOmunelerl 
almak bere herg6n ve yevmi mtmak•u olan 1-3-931 p~ 
teai glnl mt 10,30 ela teminat akçeltrini bımilea Galatacla 
mllbayaat komisyonuna mlracaatlan. 



. a Sayfa SON POSTA Şubutl 

• PE 1 ASPİRİN BAYE 
FABRiKALARINA AiT 

y L MALLAR AZ RI 
1 Bahçekapı Birinci Vakıf Hanı 1 

DAIRELf:RİMİZİ BAYRAM ÜSTÜ ZiYARET EDİNİZ. 
Hazır Çocuk Elbise Dairesi 

Hazır Erkek Elbise Dairesi ~ 

Kadın, Erkek Çorapları Dairesi 

Yünlü ve muhtelif çeşit elbise!er, 
çocuk kostümleri, bereler 

Hazır elbiseler, paltolar, 
Pardesüler 

Bakırköy, Beykoz, F eshane, Hereke 
Şarkın En Büyük F abrikalan 

Itriyat Dairesi 

Şapka Dairesi Bu sahada ilerilemiş büyük Ayakkabılar Dairesi 
fabrikalarımızın çorapları 

HAZIR ELBl,SELERl'Mı•z Fev~alad~ lüks kadın şapkaları, muhtelif ipekli Kumaşlar Dairesi 
cıns fotr şapkaları, kasketler, bereler 

HEREKE 
En yüksek 

·----------~-----------------· ve F E s H A N E N i N Deri işleri Dairesi 

yünlü kumaşları ile hazırlanmıştır. 
Lütfen Seyrediniz 

RAMAZAN AYINA MAHSUS 

Zarif şeşeler ve kutular içinde 
Losyonlar, kolonyalar 

Metin, zarif kadın, erkek, çocuk 

ayakkabı ve iskarpinleri 

Lükı, Berman, Saten, Jorjet, 
Ankara, Maroken krepleri 

Beykoz f abril< alarımızıa aaraciycı 
se ah at an talar 

Galatada Karaköyde börekçi fınnı ittisalinde büyük mahallebiciııin üstünde 

• 
1 

Niçin Düş~n~yorsunuz 

BÜYÜK ELBİSE FAB RIKASI 
En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuı. 

biçimde imal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler 
muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzeder : 

El"keklere Mahsus Lacivert :!yah v. s. renklerde 

Lira Kostumler 181
/ 2 

D J ··ı 25'/
2 

Hanımlara Mahsus .rarueSU er Muhtelif renklerde Gabardin 

Meşhur Mandelberg mar 
ka Empermeabilize gabardin 

Pardesüler 291/2 
Müflon ile Mandelberg 

Pardesüler 371
/ 2 

lngiliz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler ·221I2 
· ngiliz biçimi spor vesaire Lira 

Kostümler 14'12 

Trençkotlar 171/2 
Duvelin 16•1 
Dantoları 2 

E O C U k 6 lindan 

Elbiseleri itibaren 

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

PERAKENDE SATIŞ - TEDIY A 1T A BÜYÜK TESHfLA T 

Bcyoğlunda Arabacı sokağında 

8 No. lı hanede mukim iken ha
len ikametgahı meçhul Rus 

mi lctind n Petro Ardaskof Ef. ye: 
l.tnnbul ikinci icra memurlu§'undanı 

Lem Hck ve şeriki tirketine bor• 
cuma hulunan ( fıılz ve masarif ve 
rcaml tııhsiJ hariç) 689 lira 50 kuruşun 
temini z.ımnında mutasarrıf olduğunuz. 

2411 No. la Ponllyat markala bir adet 
kapalı otomobilin hac:ı:1:ıe karar veril
miştir. Wczkür otomobil 25/2'931 taril ine 
musadaf ç r ar.ıba günü ı;..ıat 14 ten ıs e 
bd:ır Gnlat •Jn otomobtılcr durak ye
rinde lu11.ır bul.mdurmanı:ı: hacı:ı: ihb:ırı 
makamına kaim o m: k üzere ilfın .. n 
teblif olunur. 

24 Muhtelif MEMLEKETTEN gelen 

1600 EMTIAI TiCARiYE GRUPUNUN 

MALLARINI teşhir eden 9600 

TOccarın iştirak ettiği 

1931 ~LKBAHAR 

LEIPZIG SERGİSi 
her durendiş tüccarın menbaını bulup 

öğrenmek ve en mükemmal MÜBA

YAATTA bulunmak için YEGANE FIRSATTIR. 

Diş Tabip eri Cemiyeti 1 MARTTA BAŞLAR. 
Mecmuası Batarı tafsilat fahri momessili bulunan 

45 inci sayısı çıkmışbr. Galala'da t.~opyz:n hanında 4 cO katta: 

Münderecatı: 41 yaşında çıkan MUHENDİS H. ZECKSER 
ir kesici diş vak' ası, altın tarafından verilir. ·ı el. B. O. 163 Posta l:utusu 76 6alata 

Çocuğunuza 

Vereceğiniz 

En Güzel 
Bayram Hediyesi 
KUMBARA dır 

Bir 

KUMBA 

Alın z. 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
~hl~, ağada illçü almak, !~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
eslek haberleri vesaire .. D t Muhterem halkımızın elbise ihtiyacatı 

ı a için her yerden evvel bir kere mağaza
mızı teşrifleri menfaatları icabıdır. 

ÇEKOSLOVAK PAZARI 
Bayrammünıısebetlle )tni s~tırd'ri clıoc l urıi ıdıltt lılul elme:ı: 

derecede ehven flatlarln satmaktadır. 

9'ıı]t,Sıll\ıı!~~~~~~WJ 1 ·--- B. otlu lıtlklil caddesi No. 116 ( Opera alnaması yıınıntl• ) -!m:ılllll I 

Kisarna 
nefis maden suyunu iftar ve sahur sofralarında bulundu-

v~ barsak rahatsızlıklarından kurtuJurJar • 

MUA LLIM ŞF.RİF şaısu-zlrJ 
a-arcadan Türkçeye terceıı:ı 11t 

•• 1 
"Tanan,. namındaki romanı ~ 

Galata topçular caddcsincl0 

1 

~~na Beye müracat. • 

Mes'ul Müdür: Halil 

BAYRAMLIK tualet. takımlan, ıtrıyat UCUZ• 
emsali ve her yerden • ZAMAN ECZA DEPOSUNDA tramvay 

caddesi BAHÇEKA?I No. 


