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~:DF.VLET SiSTEMİ DEGi MİYECEK--
~aşvekitin Ve Arka~aşlarının Millet Meclisi 
içinden Seçilmemesi ihtimali Varit Değildir 
~.Sisteminin Deği~ l/ki Katil Linç Ediliyordu ••. 
Sacegı Hakkında Bu ı 
I hah Verilen Haber- • •• • • • eı- ıaınamen Yanlışbr F erıkoy Hadısesının 

8 
tt.d • &abah, l'azetelerden bl-
~~ 11 

vekiller heyeti reİ• n 
~ '1nın Dıeb'ualar~:ın intihap 
~1Y•cak'6ırı, bu busuıta Halk 
~ lcongresinde çok mühim 
,~., ittihaz olunacajı • haberi 

it.._ a .. haberin hakikate tevafuk 
""'"Qe,• ' 
.... la 1 ıçin mevcut l:anunlanmı-
' .;.•tan başa detişmesi lizım
""it l~uki böyle bir ihtimali 
'- lcG ~osterebilmek için ortada 
"t d ç11ak bır emmare bile mev
"tiJ· etildi. Buna ratmen gaze
". ~ bi.s:i ile tahkike ~riş-

'tte neticesi: 

.S.. ~kara, 22 (H.M.) - latanbul
~~ en haberi kime aord:aem, 
tı_ 111«nle karşılandım. Filhaki
'«i!J 8..şvekilin ve arkadaşlannm 

et •• ı· . d '-çil ~ec m azası araıın an 
~e ~· ni emreden teşkilab ea ,. 
,, •nunudur. Başka türlü ol
~ dda. lnÜrnkün değildir. Kanu
,bı, etıfrneai ihtimali ise yoktur. 

tfıaleyh tekzibe bile değmez. 

nkaraCivarında 
Bir Metre Kar 

8,~kara, Bağlurn, 21(H.M.)
L_ ~ uın nabi · 
~tnhgı- d ycsıne bir metre 
Q~ n a kar -

nıerkep .. kü Yagmış ve 
13()) ku yu odun ( 100, 
ndcnb':~a hfırlanu~tır. Birkaç 

• rı avalar l 
karlar . . ı ıklaşbğı 

ennuye b l b tnçper:er ha aş amış r. 
teri ~adan memnun-

' Yat iyi yapılmışbr 

80Y~mlık . 
Değiştirirken 

Kahramanları Taşla 
Öldürülüyorlardı ... 

.,, k' b lan Şükrü yukarda Zahiae Hanım 

., a aya se ep o 1 , ,... k dar feci bir hadise oldu. 
Dün Feri'1 öyde, aklan a amıyac:a6. a • . . . 

_ : . d b. . • k d •tı Akif ve Kerim ile bırlıkte ıçmış, 
Şukrü ıamın e ı~ıaı, ar a d • M- 'n Efendinin evine girmek 
içmiş sonra eskı kayınpe erı umı • . M- . 
· '. k almamı bıçak ve tabancalar çekılmış, umın 
[;e";?1i,'.!yüh.ak:zıaSabiha ~e Ali isminde b·rUıi yara anmışlar, kaça~ 

en ı, u d K · ı Şükrü de yo'da ağır sure'te mecru 
mütecavizler en erım e ( TafıHatı ikinci aayfam•zdadır ) 
bulunmuşlardır. ·-------

~~------------·_. Gazetemizin Mühim Bir Anketi 

Darülfünun 
Vazifesini 

İnkılap Karşısında 
Yapmış Mıdır ? 

Müderris Tevfik Recep Ve ~ l.rnet Reşit Beglerin Mütaleaları 
Son irtica. badlaeai üzerine 

vak'anın mea'uller~ni arı}a:ıı .. !• 
başta münevverlerı ve Darulfu
nunu, var.ifeaioi yapmamakla 
itham etti er. 

inkılabı genç'ere anlatacak 
olan müessese Darülfünuodur. 

Münevverler vazifelerini yap
mamışlar.sa, fikir haya~ın~n mer
kezini teşkil eden _Darulfunun da 
bu mes'uli"ette hıuedar olm~k 
lazımdır. inkılap karşısında m'!
nevverler ve Darülfünun, kendı
Jerine düıen vazifeyi yapmıtlar 
mıdır? 

Bu sual ve bu ağır it~am 
karşıı nda Darülfünunun !a~ıye
tini tesbit etmek ve Darufunun 
hocalarının bu ithama karı•. ne 
1 ~yliyecekler:ni öğrenmek ıste
dik, fÜmullü bir anket yaptık. 

Birçok Darü.fün.un boc:a!arına 
müracaat ettik. Bırkaç gunden 
beri neşrettiğimiz mütale:ılara 
ilaveten bugün de müderris Tev
fik Recep ve Ahmet Reşit Beyle
rin fikirlerini neşrediyoruz. 

Tevfik Recep Bey 
Tıp fakültesi reisi Tevfik 

Recep Bey diyor ki: 
"- Darillfünunun inkılibı· 

1000 Liralık_)_ • 
ikramiyeli Kur'amızın 

Tali/ileri 
(250), (100) Ve (50) 
Lirayı Kazanan H. lar 
İkramiyelerini Aldılar 

- .-

L _____ __. 
Bayram için karilerimiz ara

sında tertip ettiğimiz (1000) 
lirahk kur'amızı arifeden evvel 
noter huzurunda çekmiştik. Bu 
piyankomuzda en talili olduk
ları ar l ış lan üç Hanım karii
miz, matbaamıza uğrıyarak ik
ramiyelerinin almış1ardır. isim 
ve resimlerini neşrediyoruz: 

250 Lira Alan 
Birinci : ( t 125) numaralı ku

pon sahibi Beşıktaşta, Mumha
ne mahal' esinde (Dönger} so
kaf !n a (16} nuınaraJa Saf.i}e 
Hanım. 

100 Lira Alan 
ikinci: (237) :numarnlı ku

pon sahibi Şeh:..adcbaşında, 
Horhorda, Kavak sokağında 
14 numarada Nazife Hanım. 

50 Lira Alan 
Üçüncü: (3771) numaralı 

kupon sahibi Karagümrük 
caddesinde (8) numarada otu
ran Fatma Sütude Hanım. 

MUdafaamızdan Parçaları 
Alpul!u şeker fabrikası mü

dürü Hayri B. tarafından aley
himize açılan dava münasebetile 
sırf iJmi ve hukuki mahiyetin
den dolayı vekil arkad \Şımız 
Vasfi RaŞt Beyin müdafaamıza 
ait sözlerinden parçalar neşre

di1oruz. Bugün de bu müdafaa
aurditer bir 1afhaaından (3) üncil . 

Hediyeli 
Büyük Tombala 
Müsabakası 

~ -' 
Eski Müsabakalanmızdan Çok Fazla 
Kazanç İhtimali Karşısındasınız! 

Tombalayı bilirsiniz. Vaktin geçtiğini hissettirmeden insanı 
saatlerce oyalayan tatlı bir oyundur. Hele hiçbir şey kaybet

mek ihtimali olmadan, bu oyundan para ve hediye kazana
bileceğinizi de düşünürseniz, tombalanın keyfine doyum o1maz. 

SON POSTA, aılelere güzel bir eğlence temin etmek ve 
birçok karilerine ikramiyeler ve hediyeler vermek için müsa
bakalı bir tombala oyunu tertip etti. 

Bu tombalaya iştirak etmek, zevkli olduğu kadar da basit 
ve zahmetsizdir. 

Hem bu seferki müsabakamızda kazanç ihtimali eskil~ 
Tinden on misli fazlacır. Aşağıdaki izahatı okuyunuz ve size 

biraz müphem görünen noktalara bizden telefonla, meb.iuı:la, 
veya şifahen sorunuz: 

Tombala Müsabakamız Nedir? 

1 - Pek yakın bir zamanda gazete

mizde hergün ikişer tombala luvhası derce-
[ Devamı 6 ancı sayfada J 

Bayramda Bir Mükaleme 1 

- Bu teker bayrammda neye dikkat ettin? 



SE>N- ·-POS!f"A'· .. ş bat. ı.t . - - u 

"' "'~ 
...... ___________________ ,._.. 

Halkın Sesi " DABILI .BABIBLl lR 
. 

~ . Dilencilik Mese-· 
lesi Ve Halk 

DUendlik m...Jeaine l»lr 
pre bnlanmak dlfünGJür
lcen biz de halk ile temu 
ettik. Halkın muhtelif latl-. 
balarını atai'Ja aıralıyonaa: 

. Kemal B. (Aksaray, CmF· 
Nk1a bo.tan sokak. 56) 

- Avrupa memleketlerinin 
\içbirinde mevcut olmıyan bu 
'1ayat bizde merhamet eaeri 
tlarak taamm6m ctmiı. 

Halen bunlann sefil bir 
lıalde ortada dolaşması •e halkı 
taciz etmesi hem nefreti, hem 
de teessür& mucip bir bale 
ıelmiştir. Bu dilencilik mese
lesi bir kepazelikten bafka 
biqey değildir. 

* Şerafettin 8. ( 3ultanahmet, 
Akbıyık 21) 

- Dilucllerdea m8ftekiyiz. 
Bilhaua tram•ay tevakkuf 
mahallerinde bunlardan geçil
miyor. Para Yermek birşey 
değil, bir tanesine verdiğimiz 
zaman arkadan bir tabur 
geliyor. 300 lira maaşımız olsa 
yine yetmez. 

• Naci B. (Kuleli, onuncu 
ımıf talebesinden) 

- Dilencilerden kurtulma
nın bir çaresini anyorum, bir 
türlü bulamıyorum. Gueteler 
dilencilerin toplandığını cayır, 
cayır yazıyorlar ama. hiç te 
toplandığı yok; gün geçtikçe 
artıyor. .. 

Ekrem 8. (Haliç Feneri, 
T evkiicafer mahallesi, Müslim 
ıokak 2) 

- Dilencilerden geçilmez 
oldu. Hükumetin bunlan · Da
rülşşefekaya göndermesini bek
liyoruz.. 

Etraftan: 

- Kah, kah, kah, kahhh. 
yahu, koca mektebi imaretane 
mi yapacaksın, Darülacezeye, 
de. 

- Evet, Evet Darülacezeye 
töndermeli. 

* Dikran efendi ( Gedikpa,a, 
Kandilli sokak l 5) 

- Dilenciler içiıme diyeyim 
efendim. Gelip gidiyorlar. 
Dilencilere iş bulup vermeli. ' 
Sokaklarda dolaştırmamab. 

• Mehmet Sait B. ( Şehremi-
ninde, Cafcrağa sokağında 15) 

- Bana bunu ıorduğundan 

Muhtelit 
Takımlar 
Müsabakası 

0

Dünkü Maçta Gençler, 
Tecrübeli Oyunculan 

Beyendiler 

·I F eriköy Hadisesinin 
K~hramaiılan Taşla 
Oldürülüyor.lardı ... 

Bayramın birinci ve ikinci filo· 
leri yapılan lik •e ıilt maçla
rmdan sonra dün de lstanbulun 
en iyi oyuncular1ndan teşkil olu· 
nan iki takım bir maç yapb. 

A ve B takımları halinde s•· 
kan genç ve tecrübeli oyuncular 
bu oyuna kifi derecede ehem
miyet v~rmemlşlerdi. 

Futbul heyeti tarafından davet 
edilen oyunculu içinde, Burhan, 
Mitat, Mehmet Salim, Aliattin 
•• Hüal Beyler mueretlerine 
binaen rclmediler. 

Cld takım f4lyle çıktıı 
(Tecri\bell mabt.tlt) 

AYlll 
Sedat il~ NuJt 

C.nt Nihat Ziya 
SU& Fürl ZekJ Latif RebU 

( Genç llahtellt ) 
Şevket 

Saim Adaaa 
Rqat Hasan Fahri 

Epef Fikret Necdet lluuffer Nlyu1 

Birinci denede milaavi bir 
oyun rösterea tecrübeli oyuncu
ları, •akit ıeçtikçe, ıençler sıkıt
bnyorlardı. Eskiler hem caıuız 
oynuyorlar, hem de pnçlere na
zaran nefeaaizdiler. Her biri ken• 
di keyfine göre oynnyordu. Hal
buki ıeoçler daha ziyade takım
ların1 düfünerek oynuyorlardı. 

ilk haftaym iki ·muhtelit kar
fthkh ikiter gol atblar. Tecrüb~
lileriıı ikinci golG (penalb) dandı. 

ikinci devre baıladıtı zaman 
ilk hızla, tecrübeliler gençleri bir 
müddet aıkıtbrdılar. Ondan aon
ra cevval ve hareketli oyun 
itibarile gençlere geçti. 

Maçm bitmesine yakın Niyazi 
dördüncü sayıyı yaptı. Biraz aon
ra da vakit tamam oldu. 

dolayı sana çok teşekkür ede
rim Beyefendi. Paşam: Galata 
köprüsünün üzerinde oturup 
dileniyorlar; ecnebiler gelip 
geçiyor, bunları ecnebiler gör
dükçe ben müteessir oluyo-

Gece yansı bütOn bir mahalleyi altüst edea 
etraflıca tetkik ettik. Vardığımız netice şudur : 

Vak'anın Esası 

badiaeJI 

Hadisenin elebaşılanndan Şülaii, bir Arnavuttur. Bir buçuk 
ıene evvel, Mümin Ef. nin kızı Zahideyi aldatmış, kaçırmış. 
Mümin Ef. kızını reddedecek olmuş, araya girenler mani 
olmuşlar. 

Diğer taraftan ŞlikrO de fılla evleneceğini bildirmiş. az 
uman sonra da vaziyetini değiştirmiş. 

O tarafa yanaşmamış. Genç kızın ısrarına karşı da arasma 
dayakla mukabele etmif. 

Bu hal tam aekiz ay devam etmiş. Sonra hayabndaıı bıkan 
kız, tekrar babasının evine dönmilştür. 

Bir Müracaat 
Şnkrn bu avdete aea çıkarmamış, kadını unutmuı g3ri1n

m8ftür. Fakat bir müddet sonra Milmin efendiye müracaat 
etmif, genç kadınla anlatmak anummda olduğunu aöylemiıtir. 

Mümin Ef. bu mliracaab kabul etmiş, fakat bir tartla: 
nikllı yapilmuı. Şükrli bu teklife yanaşmamış, arasıra kadının 
yolunu bekliyerek tehdit ve hiicuın manevralan yapmııtır. 

Vak'a Gecesi 
Pdilmin efendi, geçenlerde ı Efendiye atet etmiye bqla· 

Mis sokağında yaralanan da- m~r. Bittabi Ali Efendi de 
madı Hüseyin efendiyi hasta- j mukabele etmif. Bu suretle 
nede ziyarete gitmif. O, has- Okmeydanına doğru yol 
taneye gidedur3un, Şnkrü de almıya bqlamıtlar. Ali 
adamakıllı sarhoş, elinde bir Efendi, peşlerini bırakmallllf. 
kama ile Mümin efendinin evi- Okmeydanına gelen sarhoş .. 
ne girmiş, annesine Zahideyi lar, bir eve iltica etmek iste-
sormuş Te: mişler, halk toplanmış. Ali 

- Bir elime geçireyim, par- Efendi de yetişmif ve her 
ça, parça edeceğimi diye teh- !tıçü de yakayı ele vermişler. 
ditlere başlamıştır. · Fakat bu sırada yine 

Eve Dönerlerken.. ( kaçmak ~~suna kapılmı_şlar. 
Şokrü, evin içinde metresini ' Ahahmn MDdahalesı 

arıya dursun, Mümin Ef. de L İşte bu sırada bir karga
büyük kızı Sabiha lıanın\la .. l şalık olmuş, ahali ş.erirleri 
eve dönüyorlamıış. Şükrü ı dehfet.li b_ir taş yağmuruna 
Mümin Ef. yi görünce . derhal tutmuş, Şukril başından, Ke
üzerinc hiicum etft1İş, kolundan rim muhtelif yerlerinden ağır 
ve b:. dan yaralamışbr. Ba- 'Surette yaralanmıştır. 
basını kurtarmak istiyen Sabi· ,., . Akifin yaraları hafiftir. Tev
ha H. da elinden yaralanmıştır. ·Kifaneye gönderilmiştir. 

rum. 

Bu marifetlerden sonra yine Şükrü, kaçarken önüne te
elinde ı,aması ile Şükrü soka- S<:düf eden arabacı Ali ağa 
ğa fırlamış, kahvede kendini isminde bir adamcağızı da bı-* bekliyen arkadaşı Akifle Ke- çakla bacağından yaralamışbr. 

B ( Ç rimin yanına gitmiştir. Sabiha Hanım, üç aylık hami-
Cemal . a-ıkapısında 1 d" H k0 d t d · d"l ·y p 1• G 1• e ır. ase ı e e avı e ı -

Gireson pansiyonunda) . O IS e ıyo~ mektedir. Şükrii ve Akif 
- Ben de söyliyeceğim. Di- Hadıse, mahalleyı altilst Beyoğlu hastanesine nakJedil-

lenciler i1i bertraaf; ben beş ettiğinden polise haber veril- mişlerdir. 
aydır işsizim. iş arayıp bula· miş, Ali Efendi isminde bir Bir Kafile Daha.. 
mıyorum. Dilenciliğe wani t memur gelerek bunlan tutmak 
olmak isteniyorsa işsizlere iş istemiştir. 
bulunsun. San'at sahibi oldu- Fakat ne mümkün, her üçil 
ğum halde ben iş bulamıyo- de kahveden çıkarak kaçmıya 
rum. Söylediklerimiz hava ile başlamışlardır. Ayni umanda 
povru oluyor. Akif tabancasını çekerek Ali 

Vak'ayı haber alarak ta
bancalarla Okmeydanına koşan 
.Şiikrüniin ağabeysi İsmail ile 
arkadaşlan da yolda zabıta 
tarafından bıtu1muşlar, ta· 
bancalan ellerinden ahnmışbr. 

Bugün ' Edirlıe Feye 
Muhakeme 1 Demiryolunun T 
Başlıyor Daha Sürecek 

Evvela T arikate Men- E~~rne cİ•annda ve Yı 
ı . arazwade lalar altında 

sup Olanlar sticvap demiryolu el'u tamir e 
Edileceklerdir mittir. Anupa 1olcuları, 

neden otomobille M··--· 
faya gitmekte, orada 
binmektedirler. Gelenler " 
ni noktada aktarma ya 
tadırlar. 

lzmir 1 22 ( H. M. ) - Örfi 
harp divan• bugün UHakt tarl 
lı-atine menaup olanların muha· 
k· melt'rine ba~byat"aktır. 

Bursa, 22 ( Hususi) - Tari• 
katçilerle a'ikadar olduklar• için 
evvelce tutulmuf, bilahare aerbea 
barakılmıt olan 9 kadın tekrar 
tevkif edilmişlerdir. 

Tamirabn daha d&rtı 
gtln süreceği tahmin e 

Peruda lhtilAI 
Cenubt Amerikada Pe,J!, 

lhtilll teıebbGaG olmuş, -
kadar ölınüıtür. Sükün 

Sinemalara Akın v~;~~j~·tanda Greve 

Birçok Sinemalar 
Müşterilerine Bilet 
Yetiştiremediler-

Diln bayramm lçilncll Ye 
aon gftnü idi. Havanın gtızel
liğinden iatifade eden halk ilk iki 
giln açık bava eğlence yerleri ka
dar kırlara da döklllmOş, kesif 
bir kalabalık ta sinemalara 
hilcum etmiştir. Dnn havanın 
birdenbire soğuması kır ve 
açık hava eğlencelerinin ihma· 
line aebep olmllf, buna muka
bil sinemalara rağbet artmıştır. 

Denilebilir ki dün, blltiin 
sinemalar hınca bmçb. O de
recede ki fazlasile bilet dam
galatan bu mOesaeseler, çok 
fazla sarfiyat yapmıtlar, bele
diye ile mutabık kalarak zabıt 
eaau l\zerinden bilet aatma 
muvafakati almışlardır. iki 
gtlnde, ismini kayde lüzum 
prmediğimiz bir sinemanın 
sattığı bilet dokuz bini bul
muştur. 

İşkence İddiası 
Kilis Kaymakamı· 

Beraet Etti 
Bir yol vergisi milkellefini 

pranga ile teşhir ettikleri id
diaaile Kilis kaymakamı, polis 
komiseri ve bapisane gardiya
nı Antep mahkemesinde mu-
hakeme edilmiştir. Neticede 
l>eraet kararı almışlardır. 

Denizlide Bir Çete 
Müsademesi Oldu 

Denizlide tekavet yapan 
Berik Osman ile arkadaşa Sa
kızlı Mustafa, jandarma ile 
mtısademe neticesinde itW 
edilmişlerdir~ 

Atina - IKiler konf 

r.na, umumi bir ıre• Uill' 
uırhldar yapılmuıaa d.lf 

tamim netretmltth. 

Ekspres Kazası 
Atina - Eksprea treni 

fAmatada bir lokomotlf e f 
iki kiti cSlmilf, OD bq kiti 
laomıtbr. • 

Mezbaha Resmi indir 
Meabaha resminin tens.11 .. 

ver.lmiıt:r. Fakat teıuU n laa~ 
riaden defli, kilo literiııdeıı 1• 
düşünüldüi'Unden mesele tetıd' 
mektcdlr. 

ı/ali B. Yalovayı Teftif 
Muhiddin Bey dilıl yollatl 

etmek Uz re Yalovaya r d p re 
Bütçenin Tevzinine Çahf" 

Yeni sene bütçesinden "' 
yon tasarruf edılmeai kar';!;, 
na ahnmışb. Bu miktarın ,. 
yonu tem n edllmittir. M 
oo milyon liranın hangi 
dan indirileceji araştınlm• 

Fethi Bey lstanbula f 
Gnmnpne meb'usu . 

Bey bugün İstanbula_ 1 
Matbuat Cemiyeti Kon 

Talik Edildi 
Dtın ekseriyet olmadı.; 

matbuat cemiyeti bo 
perşembe gününe talik 
mittir. 

Kızıl Vak'a'arı 
Afyon - Sincanlınıll 

neği köyünde kızıl 
baş göstermiştir. 

Kolera Yok Mu? 
Zeyrekteki Kanlı nı 

de oturan Galip ismind' 
ihtiyar evveJki gfin bird 
hastalanmış, hastalığının 
olması ihtimalile 
kaldınlmııbr. 

Meseleyi emrazı 
hastanesine sorduk. ti 
idaresi hastanede kol 
yatan hiçbir hasta obP 
söylemiştir. ....l 

15 Bin Lirahk Afi':, 
Balıkesir dahilinde 

tütlln inhisan muh 
Lntfil efendinin 15 bif 
açığı çıkmlf, tevkif olu 

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

1 : KolDfU - Huu B., baJRllll naaıl 
~-? 

Ham B. - Bu ...... dj ..... 

2 : KomfU - Evde nişan atılır mı ? 
Huan B. - 0,ı. bir ablır ki ıel de 

1 

3 : Hasan B. - itte. bu odada bir nişan· ı 
gAh kurdomJ bayramda aabahtm alqama 

kadar ... atba 

4 : Komşu - Allah Allah... Ge11• 
madam... Ne nİfanı atbn, Hasan B. 7 

Huan B. - Ne Dİfanl olacak. 
....... atbml 



'" Hergün 
Halkın 
Derdini 
istismar Edenler 

M. ZEKERiYA 

Gazi İstanbula geıdiii :ıa• 
illan, Ticaret Odasından• 
iktasadt buhranı izale için dOşll
lllilen tedbirler bakkinda bir 
rapor istendi. 
. Odaya mensup ve muhtelif 
~aret İflerile meşgul birçok 
tüccarlar Odada toplandılar. 
eu~r büyük tüccarlar, zengin 
0nıısyoncular ve büyük İf 

ıapan büyük esnafb. Hazır
adıkları raporda memleketin 
~erdini kendi dertlerinden 

aret gösterdiler ve çare 
olarak kendi kazançlannı artb-

dt~1cak yoHarın açılmasını iste
ı er. 

~ 
Memleketin zirai vaziyetini 

tetkik etmek ve umumi buh
ranın ziraati müteessir eden 
kısınılarma çare aramak üzere, 
A
1
nkarada bir ziraat kongresi 

4 ctedildi. 
.. Bu ' ongreye i~tirak edeoJer, 

b.uyük arazi sahipleri, eşraf, 
ıa-aat memurları ve murabaa-
hılardı. Bunların içinde mura
. ahanın çiftçi için faydalı oldu-
f t • .nu ve murabahacılara teşek

i.ir edilmesi lazım geldiğini 
~dd' d ıa edecek derece küstahlık 
e enler bile bulundu. Bunlar 
~öJ.Iünün ve çiftçinin derdini 
egıJ, kendi dertlerini teşrih 

k~tiler ve yalnız kendilerinin 
d rlannı arbracak teklifler 
Cl'ıneyan ettiler. .. 

i 
Ankarada Türk sanayı·inin ntc· t ışafı yollarını araşbrmak 

tızdere bir sanayi kongresi ak
e ildi. 
~ .. Bu kongreye fabrikatörler, 

1 Uyük sanayi sahipleri, ve dev
lıet ~eınuru olan sanayi mü
'b endialeri iştirak ettiler. Bunlar 
I alkuı yükünü ağırlatmak ba
IA ına, muamele vergısınm 

d·f.ıı.11t himaye sisteminin teşn: illi ve inhisarların kaldırıl-
lsını istediler. 

Gazi Adan*ada .. hi b. llUiuk '. mu m ır 
r. ıratetti. Bu nutkunda 
".aıas etf w • ten b · . ıgı mühim meseleler-

} etin 
1h t·ki bazılarının memle

e ınekte a 1 

1 
derdini istismar 

chvor ki: 0 rnalarıdır. Gazi 

"Asıl •ıkıntı 
ha. 'un um • ya duçar olan, 
d unuyeti l k 
~. büyüle o ına tan ı.iya-

r.h~Tardı a.rUazt ve çiftlik sahibi 
r. ınu • 1 • 

ta111nını rnıyet e xengın 

Bunlar ' zevattan bazı1arıdır. 
.:a, ıand ar,asında, öteden beri az 
\rııısUea azla ~erve~ i~ar etmek 
tıt , nıalıyelerının lıari-

\'e fe k' a, tıla v ıne çıkanlar vardır. 
rın tabi- ht l"f b k 1 ~tır'\ya b 1 mu e ı an a ara. 

ttr;. ii uraya yaptıkları borçları 
•ık 1~ rn etmiş, nihayet bunları 
t~r~~e ıstırap verecek, naümidi 

ıııi i" vaziyetlere kadar ıürük· 
tile' ır. Aaıl halk tabakaları, çift
ha11 '"• ~?tleği ile geçinenler, ısbrap 

ils1 d. d l ff·· I\ c yarahlan hava a te-
\ts ehn !,_t,....1irler·., 

-;< 
du~~ işaret buyur
dClrdiar~ . gibi, memleketin 
le,. ili ıstismar etmek istiyen· 

\'ardır. Bunlar hakikatte 
ltl d arıp değildirler. Fakat 
~ :ki memlekette bir buh
~ b vardır, ve madem ki 
4ı uhrana çare aranmakta-
'-~ Ohalde bu vaziyetten 
birt •~e ederek alınacak ted
~ erı kendi lehlerine kollan-
~ Yolunu aramak lizımdır. 

~ld te son zamanlarda dertli 
b ~annı söyliyenlerin, umumi 
~tı ndan mustarıp bulunduk
b nı iddia edenlerin coğu 
t~dır. Bunlanntavsiye ede 
'Alı 1 tedbirlerle memleketin 
tı~~nıt buhranına çare bul
~ nıUmkUıı değildir. 

S8N •usı~A 
h 
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ı - Çocuklukta taa:yik albnda IMlpyea. I 
.ert bir terbiye pren, çok d6rilo çocak· 
lar utanıaç, mahçup ft korkak olurlar. 

2 - ika ç~uldar bOJGyllace cemiyet 

huzuruna çıkmaktan, kadınlarla konuımak· 

tan çekinirler. 

S - Bunl:ır kendilerini dlprieri karfmncl.a mi• 
.. .t htııaetmet. llaclua olcluklan dltabtndadırlu, Bu 
uallaruu fule ~· bu- hamleler JaparJar, Fakat 
ekaerlyetlo mafMlp n bedbla olurlo.r. Bu, ruhi bir 
hastahktll'. Keacllab:de bu saafa taııanrur ctme7la1L 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Hakiki Romandan Daha Meraklı Bir Sergüzeşt: 

• 
Hüseyin, idam 

Bir Hayat 
Edilmeden 

Geçir~iğini 
Evel Nasıl 
Anlattı ... 

Bayramdan evvel çıkan nüs
hamızda idam firarisi (Hüseyinrn 
nafııl tutulduğunu yazmışbk, bu, 
cidden meraklı bir hadise idi. 
Fakat tafsiliib ekıikti, aradan 
geçen uman zarfında bu eksik 
oıan tafsilat ta dün geldi, oku
duk, hakikaten bir roman kadar 
heyecanla dolu o)dutunu gördük. 
Karilerimize de okutmak iıtedik. 
işte: 

idam firarisi Hüseyin Mani.sa
nın Akgedik köyünde yakalan
dıktan ıonra Maniıaya götürül
müş, oradan Afyon trenile 
Menemene getirilmiftir. 

fdam firarisinin gelecej"ini ha· 
ber alan kaymAkam Baba ve 
jandarma kumandanı yüzbaşı 
Niynzi Beyler ve diğer ubıta 
erkanı otomolille ista:.yona gt. 
derek firari mahkümu tesellüm 
etmişler ve mubafaz.a alhnda 
hükümet konağına nakli için 
tertibat almıslardı. 

MAHKÜM MENEMENE NASIL 
GETiRILDI? 

Tren geldi, idam mahkumu 
trenden indirildi. Firari Hüse
yin ; artık her ümidini kesmiş 
ve maneviyatım tamamen tü
ketmiş bir adam tavrile bir
kaç defa etrafına ba~.n~ı, 
sonra muhafaza albnda huku
mete götürüldü, ora .l.a istic· 
vap edildi. Firar ettiğt gün· 
den tam on üç gün sonra ya· 
kalanan idam mahkfimu Hü
seyin, o vakte kadar _nerel~~: 
de yaşadığı ve gizlendıgı 
kendisine sorulmuştur. 
MAHKÜM NASIL KAÇıVılŞ 
VE NEREDE SAKLANMIŞ ? 

Yaphğım tahl.;kata n aldığım 
malOmata göre HU.eyin firar hadlseı.lnl 
1öyle anlatm~tı.n . 

Hllseyin, idam rec:esl otomobili• 
IJ'aset meydanına nakledilirken irade· 

sini toplayarak pa:ıılııruun bl:itün kuvvtl 
ile kelepçeleri zorluyor ve k~epçclerden 
kurtuluyor. Otomobil aiyasetılha vanp 
rnllrtecl arkadaşlan birer birer ceıala
nna tabi tutulurken Hüaeyln otomobfl· 
de arasını bekJl7or. Bu lnUznr 
çok aürmüyor. SD'a kendisine 
s•eli vor. 

r:ıkat bu aırada elleri kelepçe ile 
~:ıapt dllmlı ve firarına lmUa mevcut 
ulmadıtı unnedllen ba mlirtecl, ka· 
r.uıhJ'ua keaaf tinden btlfade ederek 
•·CJ"e ablı1or, f ııçmıya bqlayCll'. Ana
~Ahitte sabıta meınurlennaa glSılerf 
ltaranlıfa dlld:IJ'O", fakat klaJD aıahkO
mu Hüseytnln çap~ık dar aokaklara 
daldığı gimllüyor. 

Firari mürted ; Kubilay mek
tebinin biraz ilersinde ayakkap
larmı fırlatıyor ve bir deli gibi 
bütün ıüratile yalın ayak koşu
yor ••• 

GEDiZ SAZLIKLARINDA 
TEVAKKUF 

Bu yol; kendisini Menemendeki 
fabrikalar civarından Bergama 
şosesine atıyor. Havada hafif bir 
yağmur var.. Mürteci kaçmakta 
berdevam.. Arasıra duruyor, et
rafım dinliyor, geldiği yolu taras· 
sut ediyor ve gene koıuyor. 

Bu fa11luı.z seri ve 'uursux 
yolculuk, nihayet Gediz nehri 
kenarında ilk tevakkuf merhale
sini çiziyor ve nehir civarındaki 
s:oıı:larm, kamışlıklann içine dalı-
vor- Fakat zemin okadar ça• 
~urlu ve okadar bataklık ki 
yüriiyemiyor, ilerliyemiyor. 

CiERIYE RlCAT 
Ne yapacağını dilşünürken; bir ara· 

lık geri dönmlye karar veriyor ve 
fllhakil~a b.ç klı:ııaeye g&llnıneden 
ve dalma tenha patika an, tarla 
ağaçhk içlerini takiben Menemen civa! 
nadan Ulucafa kadar geliyor. Fakat 
düşUnllyor ki, bu yol kcndialnl ınut• 
laka zabıtanın kucağına atacaktır. 

Bu defa yolunu defiştiriyor. 
Ulucak deresine giriyor; Yanıan
Jar dağına doğru ilerliyor. Vakit 
epeyce ilerlemiş, artık a-ündüz; 
olmuştur. 

Gece ... d yağmurun vücudunda 
yaptığı tesirler de kendini göster:
miye başlıyor. Korku ve heyecan 
kendisini tiddetle hırpalıyor. Fi· 
rari aruıra uzaktan uzağa k-h 
bir çobana, kah bir yolcuya ras 
gelince, derhal gizleniyor, ağaç• 
hklara, hendeklere da!ayor. 

YAMANLARDAN MANiSA 
DAGLARINA İLTiCA 

GÖRELE ÇAYINI GEÇERKEN 
Bir gece Görele çayından geç

mek iıtiyor. Hava çok yağmur
ludur, sular kabarmışbr ve şid
detle akıyor. Çay kendisini akın· 
hya doğru sürüklii..;·or. Yüz met
re kadar böyle gidiyor, fakat bir 
aralık kurtulmıya muvaffak olu· 
yor. Sırsıklam bir halde yoluna 
devam ediyor ve Akgedik civarı
na çıkıyor. Dağda iJerJerke11 ku
lağına b:r gürültü a-eliyor.i 

NÜFUS TESKERESiNi NASU. AŞIRMıŞ 1 
Etrafı taraaaut edince biraz ilerde 

renç bir köylünlln odun kestiğini 
görüyor Ye aak1anıyor. Bu aralık, 
ağaçta mavi bir ceket gl>rü,.or ve 
an'ıyor ki, bu ceket genç klSylü· 

nündür. Hl:iseyio, lılç tereddüt etmeden 
ceketi amına geçiri1or ve tenha 
bir yoldan Akgedlk köyüne gl.iyor. 

AKGEDIK KÖYÜNDE 
Hl1Ryln köye mütereddit, korkak 

adımlarl:\ glriyor ve kartı~ına çıkan 
Nihayet Yamanlar da~. Hüıe- bir eve yaklaşarak kapu;ıııı vuruyor. 

- Tak takt.. 
yfn burada iki gfin bir gece ka· lçerdea bir kadın ... 1r 
lıyor. Buna rafmen 'elinden gel· - Kim o? 
eliği kadar metanetini muhafa· --· 

1 A 1 k b -..... - Kim o? .• 
zaya ça ışıyor. Ç ı aş go .. ~e- - Bir tann mlNfiri hemtlrei' 
riyor, yiyecek, içecek bulamıyor. - Ev aııhlbl olan Mustafa af a bu 

Fakat bu havnlide bannmak, .. •ırada kapıya geliyor ve kar~ısında 
gizlen'ltelc imkir.ı yoktur. H.\Ç :ra,iimurdaa adamakıllı ı.5lanmıt1 çehresl 
olmnzsa Manisa civarına geçmıye •0i~htn yor.ırunlul taıı vo açlıktan ren· 
Y~ tesadüflere göre hareket ginl kaybetmiş, gö:r.l rt daima ~trafı 
ebniye karar veriyor. Bir müd· tnraaııut eden b'r renç görüyor .• Hllıeyh 
det ı;onra ıssız, korkunç yolları - Amca, diyor, ben Maııha k8r 
takiben hedefine varıyor. lerinde=ıfm. Bir işim vardı bu taraftan 
BiR YABAN DOMUZU HÜCUMU rcçlyordum. Yağmura tutuldum, ulan· 

Bir gece saklanmakta olduğu 
ormanlığın içinde vahşi hayvan· 
)arla karşılaşıyor. Hayvanlar bat
rışmıya başlıyorlar. Hüseyin teh· 
likeyi atlatıyor:, fakat biraz son• 
ra azıh b·r domuzun hücumuna 
maruz kalıyor. Nihayet kendini 
kurtarıyor. Yüksek çam ağaçlarına 
ilticaya mecbur kalıyor ve ormanlık 
larda kaJdıj'ı müddetçe gt:celerini 
daima ağaçlann yük.ek kısım· 
lannda geçiriyor. Hilseyin orman• 
larda saklanırken nebaUa geçin
mek yolunu tutuyor. Turp, o~ 
mantar, çam fıstığı veııaire giDI 
ne bulursa mideye indiriyor. 

• • 

dım vo hastalandım, karnını da aç. 
Allah aıluna bcul ınlsaflr kabul edlııi:r.. 

Ev sahibinin hissiyatım ve 
merham.etini tahrik ediyor ve bu 
•uretle ıdaın firarisi içeri giriyor. 

Mustafa Ağa firarinin bulun
duğu odaya girerek kt-ndi•İ ile 
görüşmi;e başlıyor. Hüseyin ya-
lanları sıralıyor. Bu sırada ev 
sahibinin haz.ırladığı sıcak yemek 
ıeliyor. 

NASIL YAKALANDI? 
Muıtafa ağa biraz dikkat 

edince karş11ındaki adamın bir 
aahtekir oldufuou, belki de idam 
fi.rariai olabileceğini dütünüyor. 

ister inan, • 
ister 

• 
inanma! 

Dün sokak duvarların· 
da bir sinema filminin ili
nına gördük. Bu filim, ge
çen sene Amerikada ba
nın hayatına ait yapılan 
dini bir füimdir. İsmi "Kı
rallann kıralı,,dır. Mevzuu 
da baştan başa fsanın ha
yatıdır. 

Bu filmi çevirtmek için 
Ame. 'kada misyonerler, 
papaslar ve kiliseler mü
him miktarda yardımlar 
yapmışlardır. Maksat bu 
filmi göstererk lsayı biraz 
daha sevdirmek, gençlere 
oııu nllmune olarak göıter
mek ve sarsılmakta olan 

Hristiyanlığı tekrar kuv
vetlendirmektir. 

Bu filim şimdi 
sinemalarından 
gösterilecektir. 

lstanbul 
birinde 

Her memlekette olduğu 
gibi, bizde de f ilimler ev
~ela sansürden geçm ır. 
Öyle olduğu halde bu 
filmin gösterilmesine mü· 
saade edilmesi, sansür iş· 
lerine bakanların hesap
~ızlığma alamettir. 

Memlekette misyoneri~ 
,.in din propagandası ya~ 
µıasına müsamaha ile ba· 
kan bir sansüre güvenmek 
caiz olduğuna arbk: 

J ster inan, ;ster inanma! 

l 

Bunun üz.erine bir vesile ile dıfa· 
nya çıkıyor ve hemen köy bek
çisi. ile birkaç köylüye haber 
verıyor: 

- Bizde bir misafir var, fÜp· 
belendim. 

Beş on dakika sonra Mustafa 
ağa, bekçi ve köylülerle beraber 
içeriye giriyer. 

idam firariıi; karşısındaki ka
labahğı görünce kendi kendine: 

- Eyvah - diyor • yakayı ele 
verdim. 

Buna rağmen metin görünmek 
istiyor. Fakat Mustafa Ağa ve 
bekçi: 

- Arkadaş, diyorlar. Biz 
unden fÜpheJendik, karakola 
rideceğiz L 

Hüseyinin kolları bağlanıyor 
ve biraz sonra firari ilk köy ka· 
rakoluna teılim ediliyor. Burada 
iaticvap olunuyor ve keodıaini 
kurtarmak için istinat ettiti 
veaika etrafında auallere maruz 
kalıyor. 

Fakat Hüseyin vesikayı naaıl 
afırdıtını itirafa mecbur kalıyor 
"e kendisi Manisaya, oradan da 
Menemene sevkediliyor. 

HÜSEYININ SÖYLEDİKLERİ 
Firari Hüseyin, Altgedik kö· 

yüne ilticasının sebebi.ıi de şu 
suretle anlatmıştır: 

- Ben köye varnııyacaktım 
amma o gün çok yağmur yağdı. 
Sığınacak yer bulamadım. Elbi
selerim ıslanmıştı. Hnstalanaca
ğımı anladım. Yaşadığım hayat la 
zaten çekilmiyecek bir şeydi. 
Köye gittim. 

Sual - Suçunun ne olduğunu 
biliyor musun? 

- Ben, babam Hacı J.mail ile 
Mehdi Mehmedin arkadatı olan 
ve Menemende öldüriilen amcanı 
sütçü Mehmedin kurbanı oldum. 

Datlarda mütemadiyen do
latıyor, ovaya inmekten korku· 
yordum. 

Hüseyin Menemene get"rillnce Mene
men kaymakamı ve jandarma kuman· 
.tanı kcndi5ine }emek get•rtyorlar. 
~pa kaçkını büyük bir iştaha ile 
yemett yedlkten ıonra : 

- KahveL 
Diyor, kahve veriliyor. 
- SlgaraL 
Diyor, sigara veriliyor. Mliteakıben 

bulunduğu adliye tev!dfaneslııde Uç 
.. at uyuyor. 

SEHPA ALTINDA 
Gece.. Saat dörda virr.nf ~eçe 

tevklfar.enln im~ • •• nçı ı c.r, gl:izle· 
rin c.çucıa ka.1". •.u • .ı bır Jıı ıdarmıı 
çanışu JrÖrüyor. Çm u~ C'Jc:ı<fi ue:ıdlııtae: 

- Ka.kınızl. 
Dtyor. O da, ceza dakikaaının 

yak attıfını anbyııralu 
- Eyvah, cUyor .• 
Mllteaklben b r hoca e(-cndJ tara. 

fından dint mf'rasfm yapılıyor. 
Firari, jandamıalanıı muhafausı 

oltıııda idam edileceği mabaJle gct rl
liyor. Yavaş yavaı metanetini kaybet
ıniye IJaı .ıyor. 

- Bir aöyllyeceğin var mı? 
- Amcam aütçU Mehmet dayı ile 

babam beni iifal etmi~lerdt. Allah 
onların göılerl.ıl kl>r eblnl. Bu aöıleri 
mllteak"p mahkOm ağlamaya bqbyor 
ve bl:iküm infaz edl.lyor. 

Sağlam Bir Taş Bulundu., 
Afyonkarahisar dahilinde 

Başağaç mevkii civarında kal
dırım inşası için gayet sağlam 
bir nevi taş bulunmuştur. Af
yon yolları bu taşla döşene
cektir. Tahlil neticesinde 3 
derece olduğu görülmüıtiir. 

-
Münderecatımızın çok
lutundan dercedileme-
miltir. 

Terkos Kalkmazsa Bu 
işte Hal Edilemez, 

Diyorlar 

Şehir meclisinde latanbu
lun ezeli derdi olan su mesele· 
aine temu edilmiştir. Belediye 
iktıaat müdürü lstnnbulun su 
va~iyetini anlatırken" 11 sarnıcın 
suyunu tahlil ettirdik, hepsinin 

mülevves olduğunu ve ( 438) 
çeşme suyundan (68) inin, ( 19) 
menba suyuudan ( 14) ünün 
içilmiye salih olmadığım gör
dük. İstanbula iyi su içirmek 
llzımdır- " dedi ve fakat bu· 
nun çaresini anlatmadı. 

Bir muharririmiz bu husu~u 
alakadar bir zattan sormuştur. 
A:ldığı cevap şudu~ 

11
- Şehirde temiz ve ıyı 

tu içcuiiıııek için suyun bol
landınlması ve para He sahla
mıyacak kadar ucuzlatılması 

lazımdır. Menba ve bent su
larımız tasfiye edilerek boru
larla şehre indirilmelidir. Bu
nun için 5 milyon lira lazım· 
dır. Bu para bulunsa ve br 
iş yapılsa bile ortaya T erkoı 
mukavelesi çıkacaktır. Çünkü 
bu mukaveleye nazaran bele
diye herhangi bir suyu sat
mak hakkından mahrumdur. 
Belediye verdiği beş milyonu 
çıkarmak için az da olsa, evle-
rine su alanlardan bir para 
istiyecektir. Terkos işi halle
dilmedikçe bu memleketin su 
işi müzmin bir dert olmaktan 
kurtula mı y acaktır.,, 

Şeker 
Müdafaamızdan 
Parçalar 
'' Hayri Beyin vcklllerl, bize, yu• 

dıklanmıw:ı bize iapat edebilmek hak• 
kını vcremlycceklerlnl aöylilyorlar. 
Hayri B. ne d m k lsliyor?IŞu, 6n0nllso 
m znuıı sıfatile getlrilmlt olan muh...
r r.erin ya:r.dıkln:ı doğrudur, fakat 
doğruyu da y:n:mıya salMılyctleri yok-
tur mu demek lıt yor? 

YGksek hlkim er! 
Sf:r.e deu1i~tim kt Hayri Bcyt biz 

tahkir E<tmedik. Hııyri B. için bir ha· 
karct var ise, o hnkarı-t bi:r.den gelmi
yor. O b11k•rct Hayri Beye şu davayı 
şu şeki lde nçmak suretile bi:ızat Hayri 
ll. t~rnhndan ge1iyor. Hayrl B. maz· 
nunlarn "Hakkımda ynıdıklannı ispat 
etmek 1 akkını vermem,, demtıkle Rus· 
lnnn " Büylik a rvctier namusla luııı:a• 
nılnıa&.,, aöUinOn iddiaıaı& billfına 
doğruluğuna efldlrı umumlyeyi ikna 
etmiş o.uyor. Matbuat kanununun (30) 
unı-u maddesi, hi&Se senodııt'ı tirket
lcrln mu nhhas aza ve ıı:ıüdürlerine 
hartı yııpılıuı 1 nııtlann ispatına mü· 
sa:ıdc cdll cbllcceğinl yaz.ar. Filhakika 
d~vlelln , pııraslle, nhnlhin parasllc 
,;ucut lıu an m:ılt ve sınai mUeuese-
lcrfn idare 1 1ıokkında efkln umumi· 
yeye tcmlnat vermek ll:r.ımdır, zaru
ridir. Görüyorsunuz ki Hayri Bey ka· 
nnnun bu mtlsaadeslnden de kaÇJyor. 

a:r.dıklıınmız:ın sıhhat ve ademi aıh· 
batini tahkik etmemfzden korkuyor. 

Hayri Beyta J'Ükaek avukat'an 
kanunun, yapılan hangi hakaretlerin 
dofnalufu•• ı.-t etmcılnl menetti· 
ilnl pek gliıel bll"rlt:r. lnsaıı kUç~ 
füfünde l>lr lıalıcder. )•ahut bir clna· 
yet işler 'e ceı:ası111 çeker. Sor.r:ı 

ıslahı hal eyler ve s ne"ercc artık 
teu h:. bir hııyat geçirir. Gazeteci hlç 
ınilna ebeli yokken ıs ahı hal eylemiş 
adamın mı:zisinl ka~tırmıya baflt!r. 
Kanun o saman ra:r.etecinln kalemini 
tutnr veı 

"Bu y.ıı:ıdıklonn doğru da olııa yıu::
mıya hakkı:ı yoktur.,. der. Hayri Bey 
avukatlannı ispat sallhlyetlnl vcrm~k· 
ten meuetnHıkle muDD'lcll'.tı iktısadi· 
ycalnln, faaliyeti lktıındlyeslnln mcvxu 
mllnakaşa olmaaandan, hplu genç'lkln
de bir baltetm'4 adam gibi, korlnr 
yor mu? Öyle ise böyle bir adnmıa 
hakaret davnaı açmıya hokkı o!amaL 
FJlhaklka efendiler, iki •ıauf halk Tar

dır ki oıılar hakaret davaaa açamulu. 
Bunlardan biri teref ve hoyalyetl her 
isnadın feYklnde ol-lardu. Dljcrt de 
teref ve h:ayalyetçe ~ok a,ıığıc.a bulu· 
Daıılardır. Hapl Be7 h:lknrot c>avasım 
açmakla terci Ye haya~ctlnln iftira 
ve lanatJann ulataınıyac:ıfı bir mevlrll 
mualllda olmadıJııu g3aterdL Fakat 
lapııt aıılAhlyetlııl \"ermemekle.,. 

Efendiler 1 glSr:lyouunuz ki Hayri 
Beyi bir. tahkir etmiyoruz. o, bu daVQ• 
yı açmakla kendi kendinin kadrini 
dllflrtlyor. 



Gazetemizin Bir Anketi 

VE İNKİ LAP AGIZ VE DUDAKLARI SÖYLER 
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Ahmet Reşit B. 
rin Mütaleaları 
(Baş tarafı birinci aayfada) 

O Darülfünun ki meşrutiyet 
inkılabı için Tıbbiyeden aziz 
ıehitler vermiştir. O Darfilfü
nun ki bugünkü inkılabçılan 

yetiştirmiştir; muhakkak ki in
kılapçı vazifesini yapmış bir 
~arülfünundur. 

Bnttın darlllfünun mftder
rialerinin hAkim endif esi iyi 
ve cümhuriyetçi bir gençlik 
yetiştirmek ve gençlerin mem
leketimize faydalı olmalannı 
temin etmektir. Darülfünun 
tedrisatile ve eserlerile, inkılibı
mızla beraber yilrümektedir.,, 

Ahmet Reşit &. 
Hukuku düvel . müderrisi 

Ahmet Reşit Bey de diyor ki: 
"- Darülfünunumuz inkılap 

vazifesini her zaman yapmııtır. 

Bizim teşkilatı esasiye kanu
numuz, dünyanın teşkilib esa
ıiye kanunlarının en demok
ratik ve en müterakkisidir. 
Hukuku medeniyece de dün
yanın en ileri kavimleri ara
ıındayız. Teşkilatı esasiye ka
nunumuzla, medent hukuku
muzu ıerh ve tefsir eden 
Darülfünunumuzdur. 

Müderriılerimizin birçoğu 
Meşrutiyet devrinin Adliye, 
Maarif, Nafıa, Hariciye müs
teşarlıklarında bulunmuş ve 

eserler vücuda getirmiş kim
ıelerdir. Darülfünun büyük 
Türk inkılabına eserlerile, ted
risatile yardım etmiş ve daima 
da edecektir. ,, 

Avukatların 
Yeni 
Tasfiyesi I 

J 

Yüz Kadar Avukahn 
Vaziyeti Gözden 

'Geçirilecek 

Millet mecliıi Adliye encü
meni muhamat kanununun 
ikinci maddesinin tefai

rine dair bir karar verdi. 
Bu kararın umumi heyette 

rörüşülmesi için de bunu 
Meclise sevketti. 

Tahkikatımıza nazaran bu 
tefıiri icap ettiren mesele şu
dur: Samsun Hukuk mahke-

mesi reisi Bekir Fahri B., ln
riliz Muhipleri cemiyetine 
menıup olduğu için Ali karar 

heyetince devlet hizmetinde 
kullanılmaması muvafık görül
müş, tasfiyeye tibi tutulmut. 
Bu zat, tasfiyeye uğradıktan 

ıonra baroya girmiş, avukat
lık yapmıya başlamıı. 

Samsun Cümhuriyet müd
dei umumiıi muhamat kanu
nunun ikinci maddesine naza
ran (cevazı İltihdam) karan 
olmadığı için avukatlığını red
detmiş, mesele mahakemeye in-
1kal etmif, mahkeme İle ba-

iJıtl•rlnıs kapalı olduiu halde du· 1 Gen~ ditleriniz kapalı oldufu ı 
>< lannıs llerlye doiru uzatabtlclt· 

K'•niz kadar uzatınız. halde dudaklarıDlll yayınız. 
insanlar iki kısma aynlabi

lirler. Bir kısmı ıakin ve 
makul düşüncelerle ikna eder 
ve edilirler, ikinci kısmı da 

1 heyecanlarile hareket ederler. 
Bu iki tipten hangisine 

mensup olduğunuzu anlamak 
iıterseniz dudaklarınıza bakı
mı. lnıaqın tabiat ve zekbını, 
ne gözleri, ne burnu, ne de 
alnı anlatabilir. Bir Alman 
profesörünün iddiasııaa göre 
bu hususta bize en iyi fikir 

verecek uzuv dudaklarımızdır. 
Heyecanlarile hareket eden

lerin dudaklarında ince kan 
damarları çok bulunur. Bu ince 
ve teffaf damarlar dudaklara 
kan ve renk verirler. 

Büytık ağız, güzel değildir. 
Fakat sahibi için iyi bir maz
hariyettir. Dünyanın hemen 
de bütün aktörleri, bütün mu
gannileri büyük ağızlıdır. 

Kadınlar, erkeklerin beye-
Goril, ormanların l •e&1iz h"y- canlarile lıarcket eden kadın

vanıdır. Dudaklar ince ve knnaız- lan tercih cttiklerind n ıika
dır. Yüzü hareketaiz ve ifade- yet ederler. Onun için de 
•izdir. kadınlar kendilerini daima bu 

• 

Amerikanın sabık reiaicümhuru 
Koliç azim ve metanetile, aeHiz 
ve hakim tabiatile meşhurdur. 

Dudakları da ince ve kapalıdır. 

ronun fikrini kabul etmiş, 
Bekir Fahri Beyin avukatlık 
yapabileceğine hükmetmiş. 

Müddei umumi de bu hük-
mü temyiz etmiş. 

Temyiz mahkemesi ise bu 
itin tefsire muhtaç bir mad
deye temas ettiğini görerek 
Adliye vekiletine müracaat 

kııma menıup göstermiye 
çalı ır, dudaklanm boyarlar. 

Esmerler ekseriyetle büyUk 
ve kırmızı dudaklı olur. Hal
buld Şimal ırklanna nıenaup 

Bu adamın ağzı ve dudakları 

büyüktür. Dudakların yüze verdi
~i manaya bakınız. 

etmiş, V ekilet Millet Meclisine 
bildirmiş ve son karar çık-

mıştır. 

Bekir Fahri Bey hakkındaki 
karar sonradan kaldırılmış iıe 
de ilerde doğabilecek bu nevi 
hadiselerin önü almmak isten
miştir. Adliye encümenının 
"devlet hizmetinde kullanılmı· 

Tebessüm eder gibi dudakları
nııı açabildiğiniz kadar açınız. 
olanlarla ekseriyetle sanşın

lann dudaklan ince, sarı, ve 
kansızdır. Fakat erkekler kır
mızı dudakları ıevdikleri için, 
sarışınlar da dudaklarını bo- ' 
yamaktan ve kendilerini kır

mızı dudaklı göstermekten 
geri kalmazlar. 

Heyecanlı insanların aauları 
büyük olduğu gibi, dudakları 
da kanlı ve hareketlidir. Hatta 
onlann yüzüne mana ve ifade 
veren duôaklarıdır. 

Çocuklar kadınlardan, kR
-dınlar da erkeklerden daha 
ziyade heyecanla hareket eder
ler. Yaş ilerledikçe her iki 
cinste de heyecan azalır.· 

Alman aliminin tetkikatın& 

göre iptidai insanlarda ince 
dudak küçük ağızlar, medent 
insanlara niıbetle daha çoktur. 

ince dudaklılar iradeli, azimli, 
111etin olurlar. Kalın dudaklar 
heyecana ve hassasiyete ali

cttlr. Bu dudakfann ıahipleri 
başkalan üzerinde heyecan 
uyandırmak suretile muvaffak 
olurlar. 

Büyük ağızlı ve kalın dudak
lı çocuklar artist ve aktör 
olabilirler. Fakat ince ve renk
ıiz dudaklı çocuklar kendile
rine daha kttçükten başka 
meslek intihap •tcelidirler. 

Bu da •eHiz, fakat çelik tabi
atli bir adamın yüzüdür. Dudak
lar ince ve atız küçüktür. 

yan bir kimsenin avukatlık 
yapamıyacağı,, hakkındaki ka
rarı i ,te bu suretle meydana 
çıkmıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre 
Türkiyede 38 baro vardır. 
Aza itibarile en zengin baro 
İstanbuldur. İkinci derecede 
Ankara geliyor. İstanbuldaki-

Sonra alt çenenizi aıağı urkı· 
c.ırak apını11 açabildiğiniz kadar 
açın ıs. 

Hayvanlar araııntia şampanze 
yöıtlnün hareketile meşhurdur. 

Bu hareket te dudaklarının bil-
yüklütü sayesinde mümkün 
olmaktadır. 

• Medeni dünyada kalın dudak
la ve yüzü hareketli insanlar faz
ladır. Bu resim, heyecanlı hare· 
ketlerile meşhur olan Amerika 
iyan azasından birisine aittir. 

lerin adedi 552, Ankaradaki
lerin 70 tir. 

İstanbul avukatlarının (38) i 
Musevi, ( 48 ) i Rum, ( 46 ) sı 
Ermenidir. ( 5) tane de Hanım 
vardır. Adliye encümeninin 
fikri kabul edilirse İstanbulda 
( 100) kadar avukatın vaziyeti 
tetkik edilmek icap edecektir. 

§!lbat 2~ 

/Jooı 

Milli Takım An" 
trenörü.Gelecek 
Federasyon Reisi Ne 

Diyor? •• 
Çek futbolcusu (Kolonau)ıı~ı 

gelmiyeceği hakkındaki ınalır1 
mat henüz kat'i değildir. Va~ 
Kolona ti Federasyona, gelef1ll 
yeceğine dair bir mektup go~; 
dermiştir.F akat gelen mektubtl 
tarihifederasyonun davet ıneK~ 
bundan eveldir. Yani uı !r 
mllddet davet edilmesini be 

11 
liyen Kolona ti F edcr&.'Y011 

gönderdiği son mektubu alnı•· 
dan o mektubu yazmıştır. 

Milli takım antrenörü olf 
rak angaje edilmit olan J(ol~ 
nati, gelemiyeccjini yaz~~ 
mektuba, - 6 ıuboıta ka , 
cevap verilmediii takdirde. 
kaydı ihtiyatiıini de illve et~ 
tir. Halbuki fedcraıyoıı , 
davet mektubu 6 tubattl 
evvel yazılmıştı. ter 

Şu vaziyete bakılırsa I<0 

natinin gelmesi icap edJ; 
Bize bu malumatı veren f e • 
raayon reisi Hamdi Emin a.~ 
muhaberatı bizzat idare ett~ 
için, vaziyete daha yakınd 
vakıf olan bir insan ııbtile:el' 

- Bence Kolonatinin . ~it 
miyeceji muhakkak değıl ti 
Son teıkeremizi aldıktan sotl 
belki gelir, diyor. 

Yeni Bir Seyahat 
Haber aldığımıza göre, t~ 

yıs ayı içinde Atina ve .. 0 
f 

yada yapılacak atletizm Jll~ İP 
bakalanna İ&tnnbul a[letlefl~ 

· de iştirak etmesi tektı 
etmiştir. ~ 

İstanbul atletizm heyeti~( 
teşebbüeü ile başlayan bu el' 
mas projesi sporcular ağzıtı et 
şimdilik fısıltı halinde olaşıGet' 

Maamafib herkesin ha je' 
dar olacaiı bu seyahat prc ( 
sini gizlemekle, İstanbul h~Y t 
tinin ne düşündüğünü bilıtı1} 
ruz. J 

Biz şunu ilave edelirn : g 
11 

projelerden bir fayda çıkJ11 
Bilikis hazırlığı B"eciktirir· 

Lik Ve Silt açları ' . fstanbul Futbol hcyetindd"ı~ • 
20-2-931 cuma günü icra e 

lik ve ıilt maçları: 
ikinci küme Kadıköyünde:~,. 
Kaıımpaaa-Hilal saat 2. 

kem Saim Bey. 
2 
4~ 

Topkapı-Kurtuluş. Saat 1 ' 
Hakem Saim Turgut Bey. ı~· 

Birin::i küme Taksim ,tıı 
yumun da. ı-'' 

Botaziçi-Kumkapı ( Şilt ) 
' 1 hakem Sedat Rıza B•Y· :ı2) 

Vefa-Anadolu (lik) saat 
hakem Nlzhet Bey. Iİ~I 

Be,ikta4 -fıtanbul Spor ( 
aaat 14,45 hakem Necmi B~f~ 

Futbol heye 

Basri 

lstanbul -- lzmir MaQ' -1 
J.ıt,, J 

latanbu1 futbol heyetinden: .. ~~ 
muhtelit! hazırlık maçlann• ~ 
l.tanbul • l.mlr müaaltakuıoıll ~ 
93ı tarlhlntle lıımirde tcra~11 -Jlı 
etmek Uzerc olduiuntian h utııl") 
aşafıdakt oyuncular davet edildi ti~~ 

Galataaaray • Avni, BurhsJ'ı ~ 
Naı:lf, Mithat, Nihat, Mehırıet ıP, 
Lltif, Reblt, NecdeL AIJI.') 

Fenerbahçeden - Cevat, ~ 
Zeki, Niyazi, Muı:affer,1 Fikret, -"' 
Reıat, Rız.a, Sadi. ,._, 

Bcşlktat • Hüanll, Eşref, 
Fahri, Şevket. 

VeFa - Natık, Saim. f 
Beykoz - Salt, Sedat. rıı fi 
1 S O H••11 

•l•nB~y;;~ 'r;'briki ~ 
,11t' 

T. 1. C. i. lstanbul J11 r ,ıı 
riyasetinden: Bilümum ı;po 11po''ı 
taka ve kulüplerine ve .,~11el 

.. nB" arkadaşlara bayram mu deriı• 
tebriklerimizi takdım e 



Kari Gösils 
Gördükl•rimiz 

Cençlijn Bir thmali 
bs,y etiten ı•nçler r.ek mlhim 

Y 
teyi lluDaJ ediyer ar : 

AZMAK vr:. sl>YLEMEK 1 
lir millet için ifdhar etltleeek 

~!isi' A.a B.aaulır. Bttfln zen· 
rın llaanımızıa ıere~ yuı, ıerek 
~lk dilinde büyük bir birlik 

1 
aııl olmuıtur. Gençlerin bundan 

8tifade ederek ıaylemekte, yaz: 
?'akta muvaffakiyet ~öıtermelerı 
•c:_ap ellerken maalesef bunu yü· 
tuıtü bırakm1şlard1r. Bunun •~ 
bebi fudur: 

.ı - Gençler tetebbüe ehem· 
aııyet vermiyorlar, kahvelerde 
'>turuyorlar. 
t~2 - Mektepli gençler de: "Biz 

.urkçeyi nasıl olsa yaparız" zih-
!j.1Jetindedirler. Muallimin verdiği 

urkçe vazifelnini çok kerre 
t•Prnamaktadnlar, muallimler ise 

u taleQ.eleri aı!..ıştumıyorlar. 
l Orta tahsil görmüt öyle srenç
er var ki iki kelimeyi bir araya 

tetirlp ifadel merramda güçlük 
Çekiyorlar. 

Muallim mekteplerinde Türk
lf Y• çok ehemmiyet verilmelidir. 
?~kteplerde, Maarif idarelerinde 
\ll'kıeyi ıüzel söylemek ve yaz· :•k için müsabakalar açılma
dır. 

0 
Naçiz bir ferdi millet olarak 

'o" meseleye nazarı dikkati cel· 
etDıenizi rica edi)orum. 

Ankara: M•hmet Avni 

Hakh Bir Sual 
( :}ebzadebaşında, boksör Abil 
llııasile aldıj'ımız bir varakada 
tıcünıı d ·1· k' e em ıyor ı: 

d' Bctzı gazeteler, karilerine he
d!Yeler veriyorlar. Fakat bu he
I ·~derin alınacağı yerlerin isim
berıne dikkat edilirse görülür ki 
Uraları ecnebi malı satan ecnebi 

llıüesıe&elerdir. 
Yerli malı kullanmak tavsiye

~nde bulunan gazetelerin bu 
rıı hareketini nasıl telakki 

•tnıe}j • ? yız •• 

Firarilerin Emlaki 
b\- 'Yunan tebeaınndan olup ta 
tı~tarekede Türklere fenalık yap-
dan •ı:ndan dolayı korkarak bura
İtk. •çan Rumlara ait evler adi 
ae:d sub~tile mübadillere verildi. 
:t· e oyle bir eve iskan edil-•rn. Fira · · k' · "- rının ve ılı bana: 
ev) • Evden çık, çünkü bu gibi 

er ıade d'l k 'lenden b· e 1 ece ve o zaman 
kira ız oturduğun müddetin 

•ını iki · ı· 
diyor. Bu 1111• •.olarak aJacağızl,, 
lıiı de . :~ler ıade edilecekse 
bakaıu!:'H~t~n ba,ımızın çaresine 
katini c:elbetın:~tın na ... arı dik· 
cfendinı. nızl rica ederim 

Çartıkapıd M 
Hı J a, •kasçılarda 

acı snıaU Hakkı -tevaplar;;ız 
j Mudanyad A 
craya i . a dalet Hanıma: 

•etin a t .tıkiyetinizi icra riya-
e verdik t k' d •ksaldık ' a ıp e iyoruz. Bir 

rıiı ef olurıa ~ene bize bildiri-
endinı. 

lfaı Sa * t•ıet an dık Beye : Derdiniııı 
oldlıt •de yazılmaktan ziyade alt 
tile b 11 111•kama bildirmek aure
lele~lledilecek mGhim bir me
lllı I& • O tekilde hareket etme
............. Zlllldır, efendim. 
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D1J.n11atla Neler Olagor? • •• 
- .. "" .. ' . .., Ve Kalp 

• 
işleri Katlın 

lspılnf ada Buhran Bitmedi - lngil-
Nesıl Bir Kızla Ev~'!neyim? 

terede :Mali ·Buhran .Büyüktür - , Gençlere Bedbinlik Mi 
Almanyada Vaziyet Telkin Ediyorum? 

"s~nanyada Dnn hmitten Rü9tü imnaile 1 Aşk Mektuplan I ı ~ r ıarip bir mektup aldım. - -
'lfl.u••hı·m Gençlerin na1ıl bir kızla ev- .._ ____________ _. 

lV~ ı lenmeleri lizımgeldiği hakkında 
Uadı·sele1 açbtJmız ankete iştirak edenlere n ~ vermekte ol dutum <'evaplar bu 

Son iki üç gün içinde Is· 

panyada mühim hadiseler ce

reyan etmiştir. 

Kıral yeni kabineyi teşkile 
muvaffak olmuştur. Kabine 

iktidar mevkllne getir gelm"z 
bir beyanname netrederek sü

kuneti ihlal edeceklere karşı 
şiddetli tedbir!cr alacağını bil· 
dirmiştir. Bir taraftan da mart 
içinde yapılacak intihabat 
için hazırlıklara başlanmıştır. 

Yeni alman tedbirlere göre 
bütün valiler ve belediye re

isleri azledilecek, yenileri inti

hap edilecektir. Ayni zamanda 

bu valilerin ve belediye reis

lerinin yanında birer tehir 
meclisi bulunacaktır. 

Bu meclislerin intihap ede
ceği azalardan mürekkep bir 

.. sesan meclisi toplanacak, mu es . . 
bu meclis kanunu esasıde bır-
takım tadilat "vücuda getire-

cektir. 

B .. t.. ı.u hazırlıklar yeni 
u un 'd'l 

bir diktatörlüğe doğru gı 1 
-

mekte olduğunu göstermekte-

dir. 
lspanyol ve Fransız gzete: 

}erinin mntalealarına göre yenı 

lspanyol kabinesi karmakarışık 
bir halitadır. Hayab muvak
katbr. Bugünkll büyiik buhranı 
halle muktedir değildir. Şün
diki muvakkat sOküne rap~n 
buhran devam etmektedır. 
Netekim daha ıimdiden blltün 
vaHler ve belediye reisleri 
istifa etmiflerdir. Bir taraftan 
cümhuriyetçiler, bir taraftan 
kıral taraftarlan sokaklarda 

nümayişlerine devam etmek

tedir. 
Bütün matbuat İspanyanın 

cftmhuriyete doğru gitmekte 
olduğnnu beyanda hemen de 

mnttefiktir. 

6ERVER BEDi 

İngilterenin 
Mali Vaziyeti 

lngiliz maliye nazırı Hinder

son geçen gün avam kamara

sında İngilterenin mali vaziyeti 

hakkında mühim beyanat& 

bulundu. 

Hinderson, lngilterenin misli 

görülmemi, bir buhran içinde 

bulunduj"unu, itsizlerin büt

çeyi kemirmekte olduğunu, 

bunlara yardım için daha ' 
milyon lira tahsisata ihtiy~ 
bulunduğunu söylemiştir. Yine 

maliye nazınnın beyanabna na

zaran İngiliz bütçesinde mühim 
bir açık vardır. Varidat yiizde 

40 nisbetinde azalmıştır. 
Bütün bu buhrana rağmen 

C•~n lıafta Aflııstıır•lga

tltı müthiş bir zelzel• oliu. 

Birkaç şelıir tam•men m•lı
•oldıı. Halk kırl•r• dökül
iü. Bu resimler zelzeleden 

kaçanların kırltıri11 nasıl 

ıattıklarını t1e gıkıl11n evleri 
ıösiermektediı. 

zenginlerin israfa devam ettik

lerini, bunun önüne geçmek 

lazım geldiğini ilive etmiştir. 

Bu beyanat İngiliz matbuatın
da büyük aksülameller yapmıı

tır. 

logoya Sui Kast 
Viyana - iki şahıs operadan 

çıkan Arnavutluk kırahna revoI-
verle ateş etmişlerdir. Kıra!a bir••Y 
olmamış, yaveri ölmüt1 tetrifat 
nazırı yaralan- mıştır. Katiller 
tevkif edilmişlerdir. 

Şarlo lngilterede 
Londra - Meıhur sinema ak

tliril Şarli Şaplen ayın on doku· 
zunda fn,.iltereye ~elaıittir. Sanat• 
kir o gün öile yemefini Londra
da Başvekilin evinde yemiştir. 

Cenubi Amerikada Kasırga 
Boenoı Ayres - ( Kordoba ) 

ayaletinde kain ( Loscoıos ) ta 
bir kasırga olmuş, birtakım 
evler yıkılmıf, birçok kiti telef 
olmuştur. 

Alman Karikatürü 
Fransanın Almanyaya 150 

milgon mark para ikraz 
~ etmesi bir tuzaktır. 

gençte yanlış bir telakki uyandır
mıf, ve onu •İnirlendirmiş. Diyor 
ki: 

"Hükumet izdivacı basitleştir
miye ve teşvik etmiye uJ?ra~ırken 
ıiz izdivacı takyit ve tahdit ede
<'ek nasil atler veriyor, aile haya
tını karanlık gösteriyorsunu:ı. 

Sizi biraz daha munsif ve mute-
dil düfÜnıniye davet etmek iste· 
rlm." 

Bu genci ürküten mütaleala-1 
rıma bir misal isterseniz, "evi
nizde sizden ekmek bekliyen 
anneniz ve kardeşiniz varsa, ya 
onları düşünerek evlenmeyiniz 
veyahut evlenecekıeniı kendi
nizi yalnız karınıza vermiye ve 
annenizle kardeşinizi ihmale mec· 
bur olduğunuzu unutmayınız. " 
cümlesi içindeki fikre dikkat 
ediniz. 

8u sıence sormak isterim: 
Ayni zamanda annesine ve kız 
kardeşlerine bakmak mecburiye
tinde bulunan kaç genci mes'ut 
yuvaya sahip görmüştür? Yine 
sorarım: bir gtnç kızı başkala

rına esir etmek hakkını ıize 
kim vermiştir? 

Evlenmek hasit İf değildir, 
yavrum. Şimdiye kadar basit te
likki edildiii içindir ki, bizde 
mes'ut ve müreffeh bir yuva ku
ranlar pek az olmuştur. Erkek 
yalnız kentlisini düşünmüş, kadını 
bir uşak, bir hizmetçi gibi kul
lanmıf, tahsiyet sahilti !tir insan 
olduğunu nazarı dikkate almamı ... 
br. Netice ne olmuftur: Bedbahti 
ve fe ' iket. 

Ben, karanlıkta ve basit dü
fÜncclerle aile kuranlara acırım. 
Bu ailelerden çıkacak çocuklar da 
ne kcndilcri1te, ne de cemiyete 
faydalı olabilirler. !Sen kemmiye
te değil, keyfiyete ehemmiyet 
veririm. Çok çocuk değil, az 
fakat öz çocuk isterim. 

Etrafınızda tanıclığınız aileleri 
tetkik ediniz de, ondan sonra 
hükmünüzü veriniz. .. 

C. O. P. O. M. 2.1. 
Giz ciddi, atır batlı, tabiaten 

müatebit bir i'ençsiniz. Size 
erkej'i erkek oldutu için ıeven 

bir lı:ız lizımdır. Kadınlar sizin 
erkekliğinize meftundurlar. Bu 
cazibenin tesirile evlenecek kadın, 
evlendikten sonra ıizi bedbaht 
edebilir. Evlenecetiniz 
sizi seven, ıize hürmet 
ıözünüzG dinlemeyi bir 
· ·•vı kız olmalıclır. .. 

Kadıköy M. E. (25) 

kız, 

eden 
vazife 

Siz kadınların hCirriyetlne iaan
mıyoraunuz. Evde karınızın detil 
kendi ıözünüziln ıeçmeslnJ lıter
ıiniz. Hatta bu işte biraz da 
istibdat yapmaya meyliniz vardır. 
Bu sebeple Hri veya ıerbes 
düıünceli bir kızla evlenirseniz, 
izdivaç hayatınızın bir iki aydan 
fazla sürmemesi muhtemeldir. 
Ôyle bir kız bulunuz ki size ni-

hayetaiz emniyet ve itimadı olsun. 

Karilerimizden aldıgırnıa 14k mek
tuplıınnı ıırasile nt"şı·e<'l)'oruz. F.u ıU· 
tunda hergün bir mel, tup netredllect'k 
ve haftada bir defa Gençlik ve Ha• 
nımteyae sayfasında bq on mektup 
birden nt>.şrolunacaktır. Çıkan mektup 
aahlp!eri idarelıaııemlze uğnyarak 

mükifatlarını alabilirler. 

Muammer, 
Sizi hiç tanımadıtım halde 

çok saf bir çocu(a benzetiyo
rum. Neden, diye soracaksınız. 
deiil mi? Dı.runuz, size anla
tayım. Benim gibi haıan, ya
ramaz., l'eveze olaa küçük şair, 
tammadıtı bir gence nasıl 
mektup yuabilir. Siz benim 
yerimde olsanız ne yaparsınız? 
Rica ederim, hepsini açık söy
leyiniz? Kara a-özlü müsünüz? 
Esmer misiniz? Bunlara güle
rek kendi kendime, yok sarı• 
şın.. İşte böyle düşünerek size 
tuhaf tuhaf vasıflar veriyorum. 

Gizlerini.. Dibi berrak ça
kıllan a-örünen ıeffaf bir ır
mak kadar 1&kln midir ? 
Ha ha hay... Ne bileyim, hiç 
tanımadıj1m bir gence bu 
tabiri nasıl verebilirim? 

Sakın beni ... 
• .. Onun kalpl~rde kaynıyan, 

kalplere akan çoıkun şiirleri 
varJ diye mi sevdin? Öyle mi 
Muammer Bey? ... 

Sükuti... Sükut; niçin gül
müyorsun!.. Ufuktaki dağların 
arkasında. ltatan flineşin şua
atı altında gittikçe koyulaşan 
yeşil gözlerim her zamanki 
gibi açılır kapanır1'en Bedriye .. 
ye Muammer Bey seni cicili 
bicili mektuplarla aldatamaz 
diyor fibi idi ... 

lımir: Bedriye 

Sözünüze hGrmet etmesini bilsin. 
Onu mes'ut etmek için hiçbir 
feyİ eıirgemiyecetinize nazaran 
blSyle bir kızla mes'ut olabilirsiniz .. 

Ankarada Saip Fehmi Bey: 
Siz kadınlarla çok alikadar 

olurauauz. Bu •llkanıııı kadınlar· 
da onları ıev•liliniz zihabını 
tevlit etler. Sfsin IJin asıl ol•n 
bekar kalmU, evlenmemektir. 
Fakat her nedense aizin tipte 
erkekler ek1eriya evlenirler. 

Çabuk ıever ve çabuk kendi
nizi toplarsınız. Ôyle bir kız 1-u· 
lunuz ki, çocuklarile ve evile 
meşgul olsun, sizi fazla rahataız 
etmesin. Zaten ıiz de ona azami 
hürriyeti verecek tabiatteıiniL 

Hanımtegu 

.... -- İ KİMiZ - --
di. Bir an içinde, kendİIDİ 
mlldafaa edecek bir ıöz bula
mazsam herşey mahvo)mtıf 

demekti Bir saniye içinde ben 
annemin, Hayri Beyin, Mnbec
celin, daha sonra da Fazılın 

nazannda, gecelerini karanlık 
ve meçhul yerlerde, karanlık 
ve sefil yerlerde geçiren 
yalancı ve düzenbaz bir alnfte 
yerine geçecektim. Vücudum 

Halbuki ben, gece, ne mlit
biş ıstıraplar geçirmiştim, ne 
bnytık fedaklrlıklara katlan
mııtım, nekadar masumdum! 
Bunu Muhtar Beyden başka 
hiç kim•eye ebediyen ispat 
edemiyecektim. Öyle ya. Niha
yet, ben yabancı bir erkekle 
ubaha kadar bir odada yat
bm; benim maıum olduğumu 

erkekle benden b8.f_ka kim 
bilir? Kim buna inanır 1 O hal-

nın da ~ayduı yoktu, hakika- ı - Haydi, F erih .. Ja-..:= ~d: 
ten de ınanmıya"·aklardı. Faz- lim, sor. Ben dün gece orada· 
la olarak, zaten son gilnlerde midim, değil miaim? 
ıinirleri bozulan aile beyhude Annem durdu. Alemde kapı 
bir kuruntu yüzünden büsbil- çalınmalı, bir de üstelik Feriha 
tiln ftzftlecekti, harap olacaktı. gelmelidif 

Annem: 
dt--:-- Artık nafile çırpınma, 
~·· ı. anlqıldı. Sen diln J ,~e Mnbeccelde idin, ne de 
~ da.. Tllrkç denleri fJAn 

hep masal f 
~ kuvvetimle b~ 

_ Maaal mı? Masal mı? 
Annem elinin tcrsile sert 

bir hareket yaptı: . 
- Hadi •u• artık, •us .• Kim 

bilir dtln gece nerelerde idia, 
ıirretlenme 1 Sm 1 

Birdenbire her tarafım pril-
Jittikçe ıeriliyordu. Gözlerim 
karardı. de, Bunlara h • 

Birdenbire ayağımı yere vur- - Buradan Paşabalıçesine 
dum: kadar gidemem beni dedi. 

- Anne! diye bağırdım, Ben gemi :ızıya aldım ve 
iİY mantonu! annemin üstüne yürüdüm: 

- Mantomu mu giyeyim? Gideceksin, mtcburs1ın l 
- Evet, haıırlan, çabuk! - Nıeden mecburmutumT -



--'--'2fa.-~·ı::mmm---------------.;----=~====~· ~=~=~=N~-==~P~O=Ş=T=A~·=-=============-~~=-~~=:=~~~~~~~';=?'~b=--....... •'•!-•-1 -~~-
NAKŞILIB. VE TABIKATLBR l Telefon ikramiyeli Hediye6 

Numaranız ! _ ·Büyük Tombala 
Yezidilerin Kendilerin• Göre Garip Nikalı, 

Vardır. Bag
Nasıldır? 

• 
izdivaç · Ve Cenaze Merasimi 

Ve Bayrak Merasimi rakları 
45 Yazan: Zikri 

Vaftiz Ve Cenaze Merasimi biaelerinl giyerek bayraıı ia-1 zilerek onlar da tarkılara işti
tilıbale çakarlar. Bayrak yak· nk eder, ~dmlar da (horra)Ja 

mftpbila bar GflriiltG yaparlar. 
lqinca çalgıcılar arkaaına di· (Arkua ya&') 

Y ezidilerde çocuklar vaftiz 
edilir. Vaftiz için ekseriyetle 
ltadinin türbesiodeki su kul• 
lanıhr, ve çocuk suya ıoku
lurken bir horos heykeli üze
rine bindirilir. Yezidiler ayni 
zamanda çocuktan sünnet te -
ederler. 

Sinemalar 

BiR YENiLiK Yezidiler, zabitlerden biri
nin vefatında onu kabrine bü
yük alaylarla götürürler. Yol
da giderken sürurJanm izhar 
için silah atar ve meşaleler 
taşırlar. 

Y ezldiler her snbah hafif 
ıesle, Şarka dö-;ıerek ve diz 

· aütü oturarak bir dua okurlar. 
Bu dua fU maaldedir: 
"Önümde güneş yükseliyor, 

iki tarafımızda iki cellat geli
yor. Ey zavallı ben, kallc Al
lahın birliğini, Hadinin pey
gamberliğini itiraf et ve gerek 
Hadiyi, gerek onun milletini, 
güneşi, şeyhi, piri ve ( Deyri 
Asur) u selamla. ,, 

Her sene Kanunuevvel ayın
da ftç giin oruç tutarlar. 

Bulundukları havalide mev
cut bilcümle Hristiyan ve la
lim evliyaya hürmet eder ve 
türbelerini ziyaret ederler. On
larca bunların evliyalığı, Tavus 
Meleğin uzun milddet ruhla
rında yaşamasından mütevel
littir. Kiliselere ve türbelere 
girdikleri vakit eşik ve duvar
lan öperler. 

Yezidiler, ahrete, kıyamette 
hayata miiebbede ve ınuhake
mei kübraya mutekittirlcr. Her 
iyi hareket mucibi mükafat, 
ve fena hareketler müstelzimi 
mficazattır. Günahların affe
dilmesi merasimi dahi mecut
tur. Buna (Afreduğa) derler. 

Yezidilerin Bayrakları 
Yezidilerin alta bayrakları 

vardır. Bunlardan beşi Ömer 
Paşa tarafından alınmıştır. Bu 
bayrak ipekten albn renginde 
yapılmiştır. Üzerinde bir (tavus} 
resmi vardır. Emirin veyahut 
büyük şeyhin evinde mahfuz
dur. Bayrai'tn önünde ve et
rafında gece gündüz yanan 
mum ve bohurdanlar vardır. 

İlkbaharda şeyhler bayrağı 
çıkanr ve refakatlerinde çal
gıcılar, hanendeler olduğu 
halde yezidilerin mukim bu
lunduklan bütün havaliyi do
laşırlar. Köye yaklaşıldığı vakit 
köylüyü bayrağın vürudundan 

. haberdar etmek lizere biri k6-
ye kopr ve (bayrak geliyor ••. 
Bayrak geliyor) diye bağırır. 
Köyllller derhal en güzel el-

CENNET YOiu~ 0~~~~~L~~R 
Fransızca: 

LILIAN HARVEY 
HENRY GARAT 

tarafından 

Almanca: 
LILIAN HARVEY 
WILL Y FRITSCH 

tarahndan 

yakında • . . • . . • . . sinemalarında 
birden irae edilecektir, 

MAURICE C IEVALIER'nin 
_.u hafta 

ELHAMRA ve MELEK 
sinemalannda birden gösterilen 

DEVLE KUŞU 
Tamamen FRANSIZCA SÖZLÜ ilk filminde kazandığı 
fevkalade muvaffakiyetin emsali görülmemiştir. 

· Bugtln saat l den itibaren matineler 

Pek yakında: Hepinizin mahbup yıldızınız olacak ı 

;smi D O L Y H A N S dır. 
lith:cı •••• Genç .... Parlak olup pek yakında 

MELEK Slf\IEM ASINDA 
iraesioe başlanacak ve ıayet giililnçlü bir operet olan 

KUYRUKLU YILDIZ 
nam pek sevimli temasuı filmde göreceksiniz. 

tamamen Fra sızca sözUi film 
MARGUERITE MORENO, PHİLİPPE HERİAT, 

JACQUET ve DANİELLE PAROLA 
tarafından pek yakında • • • • • • • • • sinemasında 

i LAN 
Şirket 1 mart 1931 tarihinden itibaren lstan

bulda bira sabşını atideki şerait dairesinde icra 
edecektir: 

. 1 - ŞiŞE BiRASI: 
Bir defada asgari 300 şişe mübayaa etmek 

şartile herkes 10 şişelik bir kasa birayı fabrika
dan 275 kuruştan alabilecektir. Hususi biraların 
fiab da bu esasa göredir. 

Alıcılara başkaca hiçbir tenzilat ve komisyon 
verilmiyecek ve şirketin bir gôna acenteleri ol-

Kaçtır? 1 'Mu·· saba kası 
. •SON POSTA.. telefoa 

maldnui olan karileri 
aruında etlencell bir 
kur'a tertip etmittir. 
Kur'aya iftiralı tekli tu
dur: Kur'a devam edinciye 
kadar bu •Ütunda bir veya 
birkaç numara ılfrecelul. 
nfz. Baular telefon num• 
ralarıdır. Eter •İzi• no
marao.ıı: gu.etemi:ı;de çı· 

kan namuaya tevafuk 
ederse matbaaya müracaat 
ederek hediyeniı;i aJacak
tnnız. Basit, kirh ve eğ

lenceli bir kur'a. Bugilaldl 
numaralar ıunlnrdır: 

latan bul: 4466 

(Bat tarafa 1 lacl aayfada , 

dece/İz. Bu llvhaJann Defri bet ı0a mecek, yani OD 

olacakbr. Üstlerinde birden ona kadar ili'& .-mr.. old 
lnvhalan karilerimiz kesip saklıyacakJarchr. 

2 - Tombala kartlarında oldugu gibi, neŞ~ 
decegimiz bu lavhalar üzerinde de birkaç nu 
ve birkaç boş hane bulunacaktır. 

3 - Karilerimiz ellerinde bulunan on livhadan b .. tao 
kendi ti.illeri için intihap edeceklerdir. Artık intihap e · 
bu (bir tek) levha ile müsabakaya iftirak edebilirler. Ad 
başına bir lavha muteberdir. fazlası kabul edilme%. 

Beyotlu: 4222 
Eren köy: 103 

5 - Li.vhaların neşri bittikten sonra gazetemizde be 
üç tombala numarası ilan edeceğiz. f sıra numarası değil. ) 

rilerimiz bu intişar eden nu:narayı ke,ndi livhalarında anyacıs 
ve bulurlarsa o numaranın üstünü bir çizgile kapatacakla 

5- Lavhalar dolmıya yaklaştığı ı•akit nunıa1 
ı neşretmiyeceğiz. Birkaç gün sonra şehrimizin bii!I 

---------- sinema veya tiyatrolarından birinde, Nol 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 huzurile numaraları çekmiye devanı edeceğiz. 
. _ . Şüphesiz bu on livhadan bir tanesi en evvel dolacak 
DARULl3EDA Y1 1'EMS1LLERI lüvlıa kimlerin elinde varıa onlar tombalayı kazaJJ 

1 1 1 olacaklardır. _.. 
Bu akşam STAftBUl IElfD YES 1 - Arzu edenler o gtin sinemaya gelebilirler. Fakat v 
saat 21,30 da ~~ ~ ~~ miyen ve taşrada bulunan karilerimiz hangi lavhamn toııı 

kazandığını ertesi gün gazetemizde okuyacaklardır. 
8 - Yine ayni gün, sinema salonunda, Noter buz . 

B A tombala kazanan livba sahipleri arasında bir kur'a k 
EK RLAR 1 edilecek ve her birine ilan edeceğimiz büyük mükafatlar . 

hediler verilecektir. ( Bunları iki üç güne katlar ilin edece 

1111 Tombalaya iştirak Şartları 

l'l'''I' 
1 - Pek yakın bir zamanda itibaren bir tom . 

kuponu neşredeceğiz, karilerimiT., müsabaka bitin& 
ALKAZAR - Bağdat Hı.raııı:ı kadar, gani bir ag ba kuponları kesip saklıyacaklardı!• 
ALEMDAR - Pariı damlnra ııltında 2 - Müsabaka müddeti bittikten sonra karilerimiz b 
A S R l - Varyete 
ARTiSTiK - Piyankoda bir kaclm tirdikleri otuz kuponu gazetemize getirecekler ve on lav 
ETUVAL - Yeştl hayal hangisini intihap ettiklerini bize bildireceklerdir. Biz k 
ELHAMRA - J:n: kızlan 
EKLER - \'una" tiyatro trupu lerine intihap ettikleri lavhanın sıra numarasını taşıyan 
FRANSIZ - Yunan Operetiı Leblebi· makbuz vereceğiz. Bundan maksat seçtimni.,. livhanın t 

d Horhor Ah dı o-
GLORY A - Levı ve IJÜr<klla mızdan tas k edilmiş olmasını temindir. 
Hlı.Aı. - (Beşiktaş) Haa Murat Siz müsabakaya tarafımızdan tastik edilen livha ile ' 
HALE - (Üıtküdar) Kalp Haram 
~AL B. - Manoo wk:> etmiş. diğer lavhabn yırtmış olacaksınız. 
M A J l K - idamdan KurtulmUf 3 - Mektupla kuponlarını gönde.·enlere ve intihap e. 
M E (. E K - Bir qk mekutw lerİ lavhayı bildirenlere makbuzlarını posta ile gönderece~ ~.ılı.LET T. - Naıit B. 
MlLLt - Hayat dalgalan 4 - Her makbuzun arkasında bir de keşide nuoı 
FERAH - Vııryete buJ k B bal b' 'k uk OPERA- Viyana, Şarkı!• Memleketi unaca br. u numara, tom a ıtti ten soma ID 
sO'REYYA -(Kadak&yt Beklret pnçaaı ve hediye kur'ası içindir. 

Lambalar ve Avizeler Dikkat 
Bu tombala müsabakamız çok basittir. Fakat kıri'• 

anlamadıkları noktalan gazetemize sorarlarsa aynca iıab 
mekten yorlmıyacağız. Esasen perşembe günü lavhalan ,,. 
başlıyacağımız için, onlar üzerinde yeniden izahat verecej1$' 

Tombala Kartları 

6ay vaae ile 

Kari/erimize kolaylık olmak için, gazetemiıJı 

l 
ayrı olarak, bütün kalabalık yerlerde birer t~ · 
aala lavhası dağıtacağız. Bunların gazetertı1 

içindeki lav hal ardan farkı olmıyacaktır. 
İstiyenler o livhalan kullanlrlar, bulamıyanlar gazete 

içindeki livhaları kesip saklarlar. Bizce ikisi de müsavidit• 

SAT İ E 
de 

1 Beyoğlu: Metro ban, Beyazıt: 
Elektrik Evi, Kadıköy: Mu
vakkıtane caddesi 83, Üskü
dar: Şirketihayriye iskelesi 1 O 

mıyacakhr . 
2 - FIÇI BiRASI: 
Bir defada asgari 

300 litre mübayaa et
mek şartile herkes lit
resini fabrikadan 33,50 
kuruştan alabilecektir. 

Keza şirketin acen-

teleri bulunmıyacak ve 
alıcılara başkaca hiçbir 
tenzilat ve komisyon 
verilmiyecektir. Yalnız 

1 kanunusani 1931 tari
hinden 30 nisan 1931 
tarihine kadar asgari 
6000 litre fıçı birası is
tihlak eden lokanta, bi-

rahane ve gazinolara be
her 100 Ltre bira için 
150 kuruş komisyon 
verilecektir. 
Türk bira f abrikalan 

MONET ET
0Bluf 

Beyaz Gölgele' 
mükemmel fi.lmiDde 

E T u A L sineııı-' 
=====-==--=-==---=-__.. ~ 
(Bomonti-Nektar) 1 

• 
anonim şirketi 

müdüriyeti 
~~~~~~-=:e~~!!!!!!llR~~!!!!!!!!l!!!!~~·~~~--!!91!1!11~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~· '1 

iş te bittikten ıonra l'eminin ba- Çünkü, sahilde .liahrsak yakalan- Benim o zamanlar şöhretim Bu mücadele neticesinde 1,,~ Tarihi Tefrika 
rut deposunu ateşledim ve hemen mamız ihtimali pek çoktu. içeri- hayli artmış, Avrupanın her ta- daflarım ölmüşler, ben de

1
_, 

- d k ld l b. 1 k b' ye kaçınca bir hana girdik. Mev- fı 1 b l b H kal uç_ ııa ı yo aşım a ır i tc ır . k Ş'dd 1 b" k ra na yayı mıya aş amış • er- bir hald~, kıskıvrak ya ~ 
Sandala atladltn. sım ıştı. ı et i ır ar tipiai k b · V d"k t · · tı 

ortalığı donduruyor, şiddetle ka- es enım, ene ı eraanesını m. ~ 
Biz aandala binmit ve epeyce vuruyordu. yakbktan •onra Turgut reiain Canım çok acımıfb· su 

açılmıştık ki büyük ve müthiş Bu sebepten dışarıya çıkama- yanına kaçan Oçyale dö Galevi içinde de kendimden ı~ t -~ 
bir gürültü koptu. Kulakları pat- dık. Handa kalmıya mecbur ol- olduğumu biliyordu. Tesadüfe Baygın bir halde nek• t• 1. 

duk. Fakat öz lisanım olan ftal- •· latan, denizi altüat eden müthlt bakanız ki güzel Kontesi kova- dıA-ımı bilmiyorum. Fa~• 1.-" 
yancayı çok iyi konuştuğum için ır. .. v 

bir tarraka idi bul.. Ve emektar bizi tanıyamamışlar, asıl hüviye• lıyan Arap korsanları benim şöh· b.ışıma gelditi ı:amaıt pıtd 
Şimdi ben, dil4manla karıı ı diifen korsanlar, beni dinleml· gemimiz havaya uçmuş, param- timizi anhyamamışlardı. Bununla retimdcn istifade için, reisleri, kopkoyu karanlık bir c• 

karşıya kahıııştım. Bütün Vene- yecekler •e o zaman da kısılıp parç.a olmuştu. beraber aradan geçen zaman koluna benim ismimi ve 6nva- buldum. Albmda kab• .. J 
dik gemileri benim Dzerime kalacaktık. Biz 1a11dalda küreklere asıla- zarfında kar biraz dinmif, fırb- nımı damgalatmıştı. döşek vardı. '"' 
yüklendiler. Vuiyet çok, pek Uzun boylu dütünmiye lüzum yor, kaçıyorduk. Fakat Venedık- nanın tiddeti azalmıştı. ışte bu Handa bu Arap hırsıdarile Baş ucuma bir pııp-'dlJ• 

k köuı "di K tul k • • b' ö d bü - d 11 b d d aırada hanın kapıları açıldı. içe- - d ı b · • ı d" ot ~o ~u ı . ur ma ıçın ır g rme en, tun aan a arın liler izi eniz üzerin e seçuıiş- b yaptığım muca c e, enı s-uze yaralarımı tımar e •1 .. ıec' 
,.Are Yud1: Sahile kaçmak. aahı"I tnrafına ı"ndt"rı'lmeıı"nı· emret- ) d' H 1 d d • riye ir genç kızla iki zenci girdi. kadının aözünde çok büyütnıüı:.tü. • i co)' "J 
r- er ı. emen on ar a enıze san- Kız halecan içinde idi. Türk kor- • ,.. dandaki vuiyetım .,pe1' r~ 

Hava karardığı içfr. kaçmak tim. En sadık adamlanmdan üç dal döktüler. Artık sahili tutmuş- .anları tarafından kova1andıtım, Fakat ak•i bir teaadiif olarak bi- gözden sreçirdinı. ,,.11[1 
okadar e-üç olmıyacaktı. kişiyi beraberime aldım. tuk. Karaya çıkar çıkmaz gemi- büyük bir korku ile söyledi. ra:ı aonra bar.a gelen Kont, beni muamele g8rdüğOrnO d-' 

Ten bir emir verditim tak- Şimdi, bir taraftan diifmanı den yanımıza aldığımız ltalyan Bu bahsi evvelce anlattığım tanımlft kim oldutumu anlamlfb. Bir köpek 7avrusull 
f:"de mnklimln uraılacatı mu• top atqile kar4ılıyor, bir landan elbiaelerini wkaıaua aiydik, içe- için burada tekrar etmiye ilzam Vaziyet pek miifküldCL Vv- •ızdım. .,..- ti 

------~-------k_k_•_l+ __ • __ Gakl~-----•-•----ka~J,,..;__ma __ -L-_da--=re:..;....;•~lJ~l-bo...:...!..p~lb~y~o-r_d_uL __ B_u __ •_on__.~r~i~79.;..._d~o~tr~u.::......~ka~çm=--1~y•.:..:....._~b~ql:=:.=a=dak.;=-~'~ö~r~m~ü~yo~r~u~m~. ----------------~--------.L:r~11~ım==•d=•=-:b=ı~•=ka:...!.çar=.:•~k=a='·=·=•=•~tb=·:...ı.~--------~ . At 

No. 39 Yazan: A 

OLUÇ ALI BEİS 
Kılıç Ali Paşanın Habralan 



- ,.. .. 
)~ Şôbat .; O N'•P OS TA S~yfa 7 · 

::-----------~----::::================' 11 Mahkemelerde... llr-------------,-
K A.N DAL O AS 1 \111 K~RMAKARIŞIK ·a 1 KAY E 

Ahdu··1hamit Kederlerini Halktan B I R MACERA ,~_8_0_5~~~1~ ~:'~~egip 
Saklamak için Bir Çare Bulmuştu~ Z;;;or~~::s~:~ BALOLARAvuıan ÖA1

·R 
Ha1cJcı Malıjutlıır ,-76- Yazan: Ziya Şakir kakla Geziyor. 

o1 Sultan Hamit, cuma gnnl .. 
11 lleş' · , . cıız bulunmayı biç itte-
~ ezkdı. Biliyordu ki o gtin 
er esi d" . 

1116 
n nazarlan ken ısıne 

1l teveccihtir. Bu nazarlar kar
~~~da daima zinde, daima 
tau ır, ve daima ncı'e aaçaıı 
la 1 bir ıima ile bulunmak 
lırndır E . 

\et n çok aynaya baktığı gün-

111 mevıo al•r, diğer kıt'alar da, 
saat kulesinin teşkil ettiği dir
sekten itibaren Bqiktap doğ
ru inen Yıldız caddesinde ve 
cami duvanrun karıısmda du· 

rurlardı. 
ScJAmlık resmini ıeyretmiye 

gelenlerin yeri, süvari alay
larının arkasındaki saha idi. 

Binlerce halk buraya toplanır 
ve uzakta parhyan nniformalar 
ve nipnlarla bunlann gazlcri 

kamatırdı. Gelenlerin arasında 
birçok ecnebiler de bulunurdu. 
Sefaretaneler tarafından tavsiye 
ile gelen (mer'iyyillhabr) zevat, 
(ıiivvan ecnebiye) için sureti 

mahsuaada yapılan ve (Pilevne) 
taburunun arkasma müsadif 
olan trasa nzerine alınır. Di
ğerleri iae, süvan alaylarının 
arkasında ve ahali arasında 
kalırlardı. 

(Arka11 nr) 
~ cunıa günleri idi. Rengi
hıı •olgun olduju zamanlar, 
~ •klarını hüıf bir kırmızı
'- • boyar Ye baylece maddi 

ınanevi ıabraplanm uJdardı. Resminizi Bize Gö:ıderiniz, 
~ ~~y balkı, bOyGk bir te- * 
~ıçınde cuma ıelimlığına * * 
~· lınırkeo, ıehirde boynk Size Tabiatinizi Söylige/im.~. 
~ 16k(in ve lak•ydi cereyan . '----------------------
'ta Yordu. Vakit , 6ğleye doğ- Fotopfııu:u bize poderlrse-

~ıt Yaklaşıyordu. Beiiktq za· Diz mütehaNI•&llUS .... tablabD.JD 
~t Clsı mutat olan inzibat ter· ıa37Hyeblllt. Fakat mlitaleuuada ., .. 
'40 b aılmama11 loçln pnderilen fotofralm 
~~ nı almışb. ( Davutpaş~ ) tablt bir posda çekllmif elmam 

.._~ından hareket eden mız- lhımdır. ._ 

htb Ve hafif ıilvari alaylan, Tabtatlerinl anlamal& ip. blse 
baklonda 

apiıdadır. 
~ •v.alii aeraakeride yangın rHlm 1anderen kariler 

l>i t&j dibinde mola veriyor, 1 mUtehuataımw• mUtaleua 

~•de taburlan ailih çab- * 
lııta ll1Jl yanında hareket emri.ne M. belıçet beg: Zeki, sakin ;:r ediyordu. ve çalışkan-
•G '1 eınrin vtırudu çok uzun dır. Vazifesini 

l'tneıdi. ı mildrik ve mu-
- Silah başına... ~""Qele'i nui-
- Hazır ol... 1 kineair. Pek 

k ~0nılan, dairei umuru as• 1 sokulgan ve 
'l'iYt.nin yüksek duvarlanna girgin değil-
~arak titrek akisler yapar- <lir, mahcuptur, P•;•~•~·~1~ 
11: ... n ilAh ~ 1 a çablan açılır, dört ancak sami-
ın:ı~! devam eden askerliğin mt arkadaşlan '11im~~I 

'"llel,.c · b' l • ltil :-r~11 ter ıye ve ıür· arasında açı ır. 
iib~' butün (silahlar) bir yay intizamı sever, verilen herşeyi 

(
1 ~omuza) atıJırdı. ifa edeceğine dair itimadı nefsi 

llu)na assa orduyu bümayu- vardır. .. . . 
tab mensup birinci (Pilevne) Gordüğü ve tamdıgı hır kım-

uru en ö d · Ark d 1 .. \te .. .. n e gıderdi. Ea uzun ıeyı· unutmaz. a aş ıgı aı-
... n cusscl' fr iht• t bu mu 1 e atlan seçilen kıcı değildir. Parayı ıya -

mtaz tab sarf d E · tanıanlığın ur, Türk kah- karane e er. vıne mer-
gibidi. y ~;il •eyya). ~ir timsali buttur. 
Iİyah ıet.r .Şentlı dar ve 1'-
tnd elerınden b .. h-ı.-anu ö .. l u .. IAU 

l'tırk d ~·k en bu sillün gibi 
f etle • e 1 anlılanna bu kıya-

8 n çok yaraşırdı. 
u taburun ·· -tetnıek . yuruyüşünn sey-

bi., b ' . zevkıne doyulamıyan 
t\Jn ö edıa hissi verirdi. Tabu
~-ı nündeki borazanlar bo-
'"" atın ' lt.ıd Uı uçlannı biraz havaya 
dah ırarak, sol kollarını biraz 

a g . 
)ar k erıye doğru açık sallı-
lt-.a a haYilrUyiiş havasını çalar
atb·' ~ tabakalan yırtılıyor 

ı oeli d" ( e r ı. 

l>iy ~ilcvnc taburu ) nu diier iki 
'tati a 

1 
c taburu ve bunlara da sü( ll•b aylan takip ederdi. Bunlar, 

ede k •craakeri) den bare.,et 
b r en (bahriye silah endu) 

( to Uru ( Tersane ) den ve 
lln[çu ) lar da ( T opane kışla
tıi an ) çıkar ve hepsi de ay
l>iş ıanıanda, Beşiktaş camii 
talihında içtima ederdi. Bu
dik a da hafif bir mola veril
'te ten sonra, Yıldıza çıkılır 
~ ( ıelilmlık resmi alisi ) ne 

S rlanılırdı. 
')y clamlıkta, her tabunın mu
tth en b&- yeri vardı. Pilevne 
'1ıı:i'1 ; saltanat kapısının ya
.... an itibaren ( Hamidiye ) 
-nıiin• d .._ ın ıı kapısının karşısı-
Jt. kac'!ar dizilirdi. Bunun 
~°'lt&uıda ( Sarıldı znhaf) de-

Arap taburu ile ( Fesli 
"h.ı) denilu Anaant ta~u-

Kagseride Hüsegin Sıtla B. 
Durendiş ve 
prensip le ri n e 
sadıktır. Tut
tuğu işi yanda 
bırahmaz, hüa
nü suretle ne-
tice1endirir ve 
intizam dahi-
linde çalışır • 
Derbederlikten 
hoşlanmaz, it-

- lerine bile ve 
fesat kanftırmaz. ihtiyat ve 
basireti ihmal etmez. lktısada 
riayet eder. Meı.iyeti ve fazi
letli fiil ve hareketleri takdir 
ve tebcil eder. 

Gemlikttt Mustafa bttg. Ze-
ki, hassas, sa
kin ve halük
tur. Fazla söy-
lemez, berke
ain işile meş-

gul olmaz. Da
ha ziyade ken· 
di Alemindedir. 
Fena bir mua
meleden uzun 
zaman teessllr 
duyar, tehlikeli 
-.e mes'uliyetli işlere girişmek 
iıtemez. :lnti:ıam k~yud.ıb gibi 
bllrriyeti tahdit eden usuller

den aıkılır, D..ıuıtilye, mihnete 
•8'JdU&tla taumm81 eder. 

Gemlikt~ Cemil beg: Zeki 
bauaı ve işgü· 
zardır. işlerini 
sliratle ve em
niyetle netice
lendirir. Hava
iyatla iştigal 

etmez. Menfe
atlerini mlld-

riktir. Ablgan, 
sokulgan ve 
müteşebbistir , 
bazan acul olur, faydasız ol=uı 
fCylere karşı uysal deiilôir. 

* Şefik beg: Zeki, 
asabidir. Mua
m0elesi nazika
nedir. Menfeat· 
lerinin ve hay· 
ıiyetinin ihlil 
edilmesine ta
bammiil ede
mez. Kendiıini 

alakadar eden 
me!aili vehim 
derecesinde ta-
mik eder. Mes'uliyetli işlere 
girişmez, mahdut ve munyyen 
işlerle meşgul olmak ister. 

* Mersinde Seyfettin Galip 
Beg: Zeki, 
hassas ve çe
viktir. rıil ve 
hareketlerin de 
hazan acul 
olur. Hayali 
mevnılan ih
mal etmez, ıo
kulgandır, ken
dini sevdirme
sini bilir, eli 
açıkbr. Parayı 
düşünmeden sarf etmek ister. 

lf 
Karamanda Zafer bey : 

Ciddi, ağır baş
lı ve vakurdur, 
kendini gös
termeden ses
sizce ve muta
vazıane çalışır 

dostluğu vefalı 
iğbiran devam· 
bdır. Eğlenceyi 

yemeyi ve iç
meyi ihmal et
mez. İueti nefis mesailinde 
mutaassıptır. 

Resim ~oderen bul llarUerimlz, 
m&tehaHıeamı:un cnoabı reclktltf içla 
.. b....Waoayor ve mektup r6adererelııı 

f•totrafllerlnln alııılbetlol ISjnamek le
Uyorlar. Bu fotofrafller lntltar cd~cek
tlr. Ba laaWlt• mlllt..U. olmalaruu rica ... 

Albna hukuk mahkemesi 
6n0nde uzun boylu, mütbif bir 
1l5nnJ ıstırabile beli öne doğru 
eğilmiş, ııkınbsını içinde saklı· 
yamıyarak kemirir gibi dudak
lanm wran, parmaklarile 
bıyıldannı yolan ölü renkli 
birisi vardı. Koridorun nihaye
tinden gelen bir avukab 
görince koıtu: 

- lyiki ıeldin, muhake~e 
sıraaa bizde.. Şimdi çağrıla
cağız, ıöreyim seni, dedi 'Ve 
awkabna dertlerini bir daha 
yanarkea mllbaşir: 

- Mecit Efendi, Nebiye 
HaJWllt diye ltağırda. 

Nebiye Hanım mahkeme 
annnde kendisi gibi boşanma 
işleri için gelen Hanımlarla 
konuşuyordu. Endifesiz ve per
vasız gibi idi. Muhakeme salo
nuna girdi -.e suçlu sandalye
sine geçti. Nebiye Hanım (3b) 
lik, yakışıklı bir kadındı. Ri
vayete göre hergün manto, 
ppka giydiği halde bugün 
arkasına şık bir çarşaf geçir
mişti. Mecit Bey de avukatı
nın yanında davacı mevküne 
geçti. Hepsi oturdular. Mecit 
Bey (50) yaşlannda Topanede, 
sıra kahvelerden birisinin sahi· 
bidir. Çalııkan ve namuslu 
esnaftandır. Reis, Mecit Beye: 

- Ne istiyorsunuz. anlabn 
bakalım? dedi. A vukab kalkb. 
Yüksek bir sesle davasım şöy
lece anlatmıya başladı: 

- Reis Bey. Müekkilim, 
Nebiye Hammı (3) sene evvel 
dul olarak almlfbr. Ailevi 
birçok kusurlarına rağmen bu
güne kadar kan koca olarak 
yaşadılar. Mecit Bey çok na-
muslu ve hassas bir erkektir. 
iffet meselesine çok ehemmi-
yet verir. Fakat Nebiye Hanı
mın bilhassa son zamanlardaki 
serbes hareketleri, artık bera-
ber yaşamalanna imkin bırak
mamışbr. Sayacağım şu hare-
ketlerinden dolayı boşanma
lannı istiyorum: 

1 - Nebiye H. 14 sene 
evvel boşandığı eski kocası 
Kazım beyle alakasını tazele
miştir. Kendisi her zaman 
evine gider, evde Mecit bey 
bulunmadığı zaman buna gelir, 
beraberce otururlar. 

2 - Nebiye hanımın genç 
ve dul bir kı:ıı vardır. Nebiye 
H. bu kızının erkek misafir 
kabul etmesine müsaade eder. 

3 - Nebiye Hanım, Mecit 
Efen dinin ihtarlarına rağmen 
eve, hoşa gitmiyecek kadınlan 
toplar. 

4 - Müekkilim kahveci ol
mak hascbile her gece saat 
12 veya 1 de evine geJir, fakat 
Nebiye Hanım h&ll gezmede .•• 
Kendisine: 

- Hanım ben erkek kah
veci olduğum halde gene saat 
on ikide evime geliyorum da 
sen nerede kalıyorsun? "diye 
sorduğu zaman: 

- Benim gecelerim kendim 
içindir. Gündüzleri de sana 
bakarım, diye cevap vermekte .• 

Vekil bunlan anlatırken Me
cit B., oturduğu iskemle iğneli 
ve sustalı imiş gibi oturup 
kalkıyor, ıshrap ve heyecanla 
her cUmle sonunda ~ını sı.. \. 
lıyordu. 

Şahitler di.ı\mdi. Onlar Ja 
tamamen Mecit Hcr:n davasını 
teyit ettiler. Reis, Nebiye H.a 
aordu: 

.... Sen ne diyonun, aen ele 

... ~iz de asriyiz. byağabey- ı lerine du~an atbnrlardı ali
cıgım.. Bu ramazan mahalle mallıJı.. Salına salına gittiler, 
kahvesinde Kara~ıil yasak çat kapı dayandılar rahmetli 
ettik. Operet takımı düzdük Hasanıı. evine.. Girdiler içeri. 
efendi} birader.. 30 ramazan, Bir on dakika geçti, geçmedi, 
her Allahın gecesi, kahvede çıktılar dışarı, atlaôlnr oto
operet oynattık. Yalnız kadın mobile, pırrr, kuş gibi uçup 
kısmını, Ortaoywıunun zenne döndüler ters yllzilne. Hemencik 
tertibi delikanlılardan seçtik. tahkikata giriştim beyağabey· 
Rejisör mii diyorlar ne halttır, ciğim. Meğerse hanımlar fuka· 
işte o naııeyi ben karıştırdım. raperverier denmiş. Üç yıl evvel 
Yani senin anlıyacaf;ın, efendi çiğnenen hamal Hasanın fanıil
birader, b:S Je asriyizl Y qum yasına yardım için, işi mahallinde 
Cllmburiyet beya;:abeyciğim. tahkikat etmişler... Elden üç 

Sinemtı nedir? bilirim.. Bar papel gelmifler Hasanm du· 
nedir? bilirim.. Sirkecide Ale- luna. Kömür filin da gönde
konun kemençe çaldığı, .. Af- rcceklermi1-. 
tabıprk., bannda az kadeh ftin buraya kadan su glS· 
mi kırdık be kardeşim, az . tiirmez. Birazcacık g~ç kalmış· 
çıngar mı çıkardık ? Balo a l~r a~ma, haydi zo!ar yok 
gitmişliğim vardır. y almz, ~- f dıyehm.. AaıJ çap~noglu son
k.atlıyan, Perapalas balolarına radan pktı kardeşım .. 
dn. d. b. türlü · t Vak anın listünden üç gün 

Wi'eme ım ır , ış e ona ti d" k h d t .,anar dururum beya.. b . .. . geç geçme ı, a ve c gaze e 
ı g ey~ıgım.. okurken göztime şöyle b.r ilan 

Perapalast~ balo dedım de ilişti! .. Ayın 15 inci cuma 
aklıma geldı. Fukaraperver gecesi Parapalns oteiinde 
cemiyetlerile aran nasıldır 1 Fukaraperver cemiyeti mulı
Sözür.ıli ters anlama.. Efkar- teşem bir balo tertip etmiştir. 
lanma beyağabeyciğim tı. Şöyle Bu hayırperver teşebbüse 
b

. b fu ş .... brimi:ıin bjtün kibar maha-
ır kolayım ulup karaper- f"l" · ti" k d cekt" . ı ı ış ra e e ır .. " 

Yenen kafese k~ydun mu 1 hanı okur okumaz tepem 
Sana elden gelıyorlar mı? attı: Ulan dedim mademki 

F!lin deruiye getir!11edim. Bıli- fuk;..alar için baJ~ veriyorlar 
nm, mübarekler bır papel nç- dedim tak koluna rahmetli 
lanmak için, ins:ından anası- Hasan;n familyasını dayan 
nın . nikllum ~ooaı:~8:r.. Y 1 ... ı:.i Paıııpallsın kapısına.' Hasawn 
benım deme~ ı .. ced~gım, fuk:ı· kano)mdm ili fakir mi olur
raperver .. ce~!!etlcn hak~ı~~a muşL " 
ne lW,unduz;undür ? Soz.urn Koştum, meseleyi açhm 
ona, aana anket açbm be Rahmetli Hasamnkine mırın 
birader. kır.aıı etti. Nıhay"t r.d.ı oldu: 

Ben fukaraperve.-Jcre tara.'- "Mademki dedi bizim eve 
tar değilim. Bak neden? An- el h ' 1 b, · · 
latayım: Üç sene evvel, tram- g en anım ar u ışı yapır<?r-
vayın ç.ign .. edigı"" hamal Hasan lar, hem de fukaralar ıçm. 

ı Benden ili fukara mı olur-
yok mu? şte onun çocuklan muşl .. ,, 
h~~e ko.mşudur. Geçe.n gün Neyse IAfı uı.atmıyalım kar
gur dedi, mahulleye bır oto- deşiır., vaktO 1&atinde Perapa
r..ıohil geldi. İ~inden iki hanım tastan bir evvelki tevakkuf 
indi. Hani gacolann böylesine mahallinde tramvaydan indik, 
"Aftabışark,, ta bib ı aslamaz· salına salma dayandık balo
sin. Güzellik müsabakasına nun kapısına. Üstüm başım ter-
girselerdi, yedi düvel dilber- temizdi beyağabeyciğim. Açık 

boşanmak istiyor musun? 
Nebiye H. - Bunlar hep 

yalan. Ben alUnciye kadar bc..
raber yaşamak isterim. 

Muhakeme bitmişti. HAkim 
fU karan tefhim etti: 

.. Nebiye Hanımın terzil edi
ci hareketlerinden dolayı bu
giinden itibaren boşanmasına 
ve bütün masraflann kendi
sinden alınmasına ve iki sene 
mtidJ~tle bqkasile evlenme
mesine karar verilmiftir. Hay
di çıkıııl " 

Mecit Bey bu karan dinle-
dikten sonra ıecde eder gibi 
eğilerek teşekkürler etti ve 
dışarıya çıkb. Hanım da bun
dan sonra hazırlanmış işleri 
varmış gibi ıiiratle mahkeme
den aynldı ve etrafına bak
madan gitti. 

Mecit Bey evvelJ dini aça· 
rak: 

- Ey büyük Allahım, çok tti· 
kilr aana ki bugünü gösterdin! 
dedi, sonra da paltosunun ya
kasım koparacak gibi tuta:ıık 
silkti ve silkti .. 

Avukabna tekrar ıordu: 
- Artık bitti, değil mi? 
Davalannın devamına rağ-

men bunlar bir evde oturu· 
yorlardı. 

- Aman ben e11e gideyim, 
evde ne var, ne yok ıimdi bu 
kadııa toplar gider, 80nra q
yadan da oluruz! diyerek .nr
atle ilerledi. 

kurşuni, bol paçalı takımımı 
giymiştim. Hasanın duluna da 
mahalleden bir manto uydur
muştuk. Tam içeri girerken 
herifin biri göğnsledi beni : 

- Nereye? dedi. 
- Baloya, dedim. 
- Balo maskeli değil, dedL 
- Sen orasına karışma. 

dedim. 
- Davetiyeleri 5'Österin , 

dedi. 
- Nah g6z0n gl5rsün, de

dim .. Rahmetli Haaanın dulun• 
gösterdim. Ulan .bundan iJA 
fakir mi olur? Sen onun üs
tündeki mantoya bakma. Hani 
onu bir çıkarsa kılık kıyafeti
ne dikiz. etmiye yürek dayan· 
ma:ı, dedim. Dedim nmma aöz 
anlatmak mümkün olmadı. Ka· 
pıda otomobiller duruyor, ban .. 
ker kılıklı efendiler, Mosyöler, 
Madamalarile gırla, giriyorlardı 
içeri. Bizi içeri sokmak isle
miyen herifi z.orladım, olr.1adı. 
Bağırdım: "Be kardeşim, fulara 
biziz, bu balo bizim i\.in • ., de
dim. Söz anlatamaaır.ı. Nihayet 
çıkardım çınıan. .t'ol\sler ye
tijti. Y akapaça götnrdül•: beni 
kaı akola. Neyıe be karde~im, 
i!ııde.mizi •erdik, dl5ndük cJilk .. 
ilim biildilm mahalleye .. 

Şimdi ıorarıru ıana efendi 
bira<ler, fukaraperver cemıyet· 
lerile ıır:ın nasıldır? ilen aari
yim :lh a, fukaraperverlcre ta
raftar deiilim be1apbeyciiim. 



1 ~~~~~~~~ .. ) ingilizce, Fransızca ve Almanca 
1 S T A N B U L dersleri 

~ 

Bugün Gelecek 
Vapurlar 

Samsun • Türk • Rizcden 
Çanakkale u - Kar.abiiadan 

Asya " Mudanya Gcm-
lilden. 

iz mit " fzmitten 
Orestes - Holanda .. Amster

md ın 
Ko&tantinopoH -ltalyan -Var• · 

caa • Burg.ız • Köstenceden 
Kaldea .. İtalyan - Batumdan 
S .!m rami• n • Triyeateden 
Exiria .. Amerika - Kö.stencc• 

den 
Kiril - Bulgar - Pireden 
Oderland .. Alman - Hamburi'· 

tan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Cümhuriyet - Türk • lzmire 
Tan•ar " - Ayvalık 

tı:mire 
Cumlu Pirar ., Riıeye 

• Mudanya, ~ı:ro:ara -
Gcmliğ 

Kırlangıç - ., lzmitc 
Kiril - Bulgar - Varna • Bur

gaza 
Kampidoglio -ltalyan - Burgaz 

Varna - Köstcnceyc 
Exnmeli~- Amerika- Köstenccyc 
Exirııı - " • Nevyorka 
Fı a c Mering - Rus - Od saya 
Raş t - İngiliz - Pire • ukcn-

teri yeye 

• ene val"'urları 
KARADENİZ POST ASI 

E rum vapuru 25 
Z Şubat 
ÇARŞAMBA 

günü akşamı 18 de Sirkeci 
nhtımmdan hareketle (Zon
gulda~ İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trab1on 

Sürmene ve Rize) iskelelerin 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsi.at ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 

centesine müracaat. Tel 
lstanbul 1515. 

Dr. Horhoruni 
Belaoğukluğu • Frengi ademi iktidar 

.tcdavlhanı:sL Beyoğlu Tokatllyan ya
mada Mektep 11okak 35 Bel.. TO. 3152 

Dr. Mehmet Ali 

Yeni baıhynnlar ve ilerlemiş olanlar için dört aylak kurlar açıldı 

Amerikan lisan ve ticaret dersaneleri 
lstanhul şubesi: Sultanahmet Alemdar caddesi No. 23 

Beyoğlu fUbesi: Meırutiyet caddesi No. 42 
Kayıt için acele ediniz. 

Şair?. ~zam 

ABDULHAK 
HAMİT 

Beyin refikai 
muhteremeleri 

LÜSİYEN 
ABDÜLHAK 
HAMİT H. 

BIOKS diş macu
uu hakk•nda fikir 
ve mütaleası 

h~.~~ft~ 

~~~~~ 
v~~·~~ 

Bu kil:>ar ve münevver hanımın takdirah 
BiOK3 Cliş macununun yüksek kıymetini ispat 
eden bir delil daha teşkil etmektedir. 

B İ OK S diş macunu son derece beyaz, 
k5püklü ve gayet latiftir. 

• 
lstanbul Türk Anonim 

Su Şirketi 
Sermayesi 880,000 Türk lirası 

Hisse senedatı Hamillerine: 
drar yolu hastalıkları mütehassısı. Meclisi idare ve Murakıp raporlannı istima, "Envanter" 
lrkeclde Beşır Kemal ecnne51 yanındal blanço, kir ve zarar hesaplarını tas i'c, 1930 senesi 

U O ·K 1· Ot< .. 
m er 

Ab "rrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukl uğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükumet konağı civa
nnda eski ikdam Yurdu kar-
şısmda 71 numara birinci kat. 

karının sureti taksimini tesbit, meclisi idare azalarile murakıp
lan tekrar intihap, Ticaret kanununun 323 üncü · mad
desi mucibince meclisi idare azalarına verilecek 
mezuniyeti tayin ve şirketin müdüriyeti umumiyesini tedvire 
memur meclisi idare azalarile müdiranına ita edilecek aidah 
teshit eylemek üzere meclisi idaremiz hisse senedatı hamille
rini alelade olarak inikat edecek içtimaı umumiye devet eyle

ı meklc kesbi şeref eyler. 
( Ticaret kanunu madde 372 ve şartnamenin 37, 38, ve 

44 üncü madde!eri.) 
Mezkür içtima Salı gününe müsadif 31 L ·art 1931 tarihin-

de sabah saat on birde şirketin Beyoğlunda İstiklal caddesin
de T erkos çıkmazında kain 3 numaralı dairei merkeziycsinde 
aktedilecektir. 

lçtimaa iştirak eyliyecek zevabn isme veya hamiline mu-Her gün saat birden ikiye, 
dört bu çuktanakşama kadar. harrer laakal Yirmi beş hisse senedabna malik olmaları muk

•-mİam::aD•l.B. IBl-mm:Jm- tazidir. 

B ı "" kJ g"" V (Şartname madde 31) e SOgU U U e Hamiline muharrer senedata sahip olan zevat içtimaa dahil 
. firengiye yakaia?~a- olabilmek için senedatı mezkureyi içtimadan sekiz gün akdem 
' mak ıçın (Ticaret kanunu madde 37 l) şirket veznesine veya İstanbulda 

P R O J i kain Osmanlı Bankasına tevdi eylemesi lazımdır. 
lçtiınaa iştirak edecek ze~ata , mahsus duhuliye varakası 

verilecektir. kullanınıL Her f'C:ıanede bulunur 

·Bir KUMBARA Al~ 
Sevindiriniz Çocuğu uzu 

)TÜRKiYE 

.... 
-
iŞ 

vilayeti 
imisindcn: 

• 
encumenı 

1 - B~deli keşfi (8079) lira (9) kuruştan ibaret olan 
mebde kilometnde Hükumet caddesindeki kaldırım irşl\af:ı 
mukavele tarihinden itibaren iki buçuk ay zarfında ikmal 
edilmek üzre ve kapalı zarf usulü ile ve 17-2-931 tarihinden 
10- 3 - 931 tarihine kadar yirmi gün müddetle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Mlinakasaya dahil olanlardan bedeli keşfin yüzde 
7 buçuğu nisbetinde depozito ve teminat mektubu a ınacakbr. 

3 - l\~ünakasaya iktidan fenni ve itibarı malisini is:>at 
edenler kabul olunur. 

4 - Münakasa everakı keşfiye ve şeraiti mahsusasına 
G 

te\f.kan icra edilecektir. 
5 - Talipler (661) numaralı münakasa ve ihale kanununu'l 

onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 
lo-3-931 tarih ve salı günü saat onbeşe kadar vilayet encü
meni daimi riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

• 6 - Münakasa 10-3-931 tarih ve salı günü Denizli vila-
yeti encümeni daimisinde yapılacakbr. 

7 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya ziyade ma
'ümat almak isteyenlerin Denizli Nafia başmühendisliğine 
anücaatlan. 

TÜRKLER İÇİN 
Kolaylıkla 

ALMANCA öGRENME USULÜ 
1' ı~ultluiı 

HERMANN SANDER 
Almaa U.anı mUtehaSllıa ve 

awillimi 
Sene 1930 

TAHSİN ABDl 
lımlr erkek liıcal Almanca 

mualli~ 

1 Ciltte 3 Kısım Fiab 250 Kr. 
fstanbulda Hüsnütabiı:ııt matbaasından aravınız 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENİPOSTANE KARŞISINDKI 

LT O ER 
DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksımz 

Protestolnr misli ~rülmemiş bir süratle gider .. 

ı öy · s ele si üzer ndeki 
AiLE DANS SALONUNDA 

12 şubat perşembe günü akşamından sabaha kadar 
[ Mevsimm maskeli maskesiz büyük balosu ] ve ayrıca da 
Konkur Mıgırdiç Efendinin riyaseti altında, duhul serbestir. 
İyi ve eğlenceli bir vakit geçirmek ve Konkura iştirak etmek 
istiyenlerin şiı:ndiden masalanm temin eylemesi Jiizımdır. 

Müdür ve müstecir: Hüseyin Cahit 

BANKASij 

Patolog, Bakteriyolol 

Dr. !\t1 • L U tf İ 
GÜLHANE SERiRlY.A: 
MUALLİMLERlND 
Dahili, ve intani hast,JI 
Patoloj:k ve Bakteriyoloji' 

muayender, icra olJnUt• 
Adres : Babrnli cadd 

vili>yet kar:tısı lS No. ~ 

Muayenehane: Telefon btanbııl ' 
1k .. metgAhı ı " ,, 

Cilt, Fr.mgt, Bel,.ol'ukluj J ye ~ 
l!ıtlJ.ır m\layen > ve elektrik t • da~ 
KaraLuy P6ı :ıkçi fır nı 111raaıan"' 

DOKTOF 
Fegı! Altnıel 

Ci!t, Saç ve ıü! ~ 
has•• !ıklar miltcha.,.sısı. 

Cumadı-n maada bet ~ 
saat lJ dan 6 ya k• 
hasla kAhul edilir. 

A:lres An:Cara cadd-.si No-

.ı•,J 
Yevmi, Slıaı l, Hava:lls v..ı H.ılk ı 

- ' ld.ue: lstanbııl, N.ı•u:>s11ıııı.l/ 
Şeref ı..Okl.p JJ • J/ 

T.l""'"'u: lstaob~ - 1n 
Pı:ıt • .- kuhmı : btl.ıı:>Jl • 711 )ff. 
1elg:.J: lstano.ıl SO.\J pO 

ABONE FİATI 
1 

TORKIYE - E~ 
14111> •"· ı Scnı 21or " 
75J 6 Ay 14JJ " 

• tiJJ " 
400 • s " 
ıso .. ı,, sı>J" 

Gelcnevrak ıeri vcrll'llııı. :1._ 
lJ!inlarJnn mesullyct atı~-n 

Mes'ul Müdür: Halil 


