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Bu Kuponu Kesip 
Saklayınız. 

MAHKOIVILARIN _TAM LİSTESİNİ NEŞREDİYORUZ 
Da 32 Kişi lda~a, Bir Kısmı 24, Bir Kısmı 15, 

Seneye Mahkiim Oldular. Divanı Harp. Yeni 
Birkaçı 

Bazı Kararlar 
Birer 
Verdi 

Divan Kararları Adliye Encümeninde, Tetkikte 

Bundan Sonra Muhakemeleri Ya
pı l acak Maznunlar Üç Büyük 

Partiye Ayrılmışlardır ... 
• Ankara, ı (Hususi) - Di
ına harp tarafından irtica 
~•ınunlan hakkında verilen 
•rar bir taraftan Millet Mec· 

~inin tasdikine arzedilmekle 
lı erabcr diğer taraftan da 
l) apiaane ve kışlada mevkuf 

ulunan maznunlara bir heyet 
~~rifetile tebliğ edilmiştir. 
'1 ıva~ı. . harp karan, ~illet 

eclısının yarınki celsesınde 
lllüzakere edilecektir. Karar, 
elyevm Başvekilette:ı adliye 
encümenine sevkedilmif bulun· 
lllaktadır. 

Enclimen bugün öğleden 
~ loplamp karann tetki· 
!"l1İ ikmale çalışacakbr. Ya• 
~~i heyeti umumiye karan 
-tlf Vekilet vuıtaaile Mene-
lllene bildirilecek ve icabı icra 
eclilece ktir. 

Millet meclisine mevkedil· 
•ek üzere Bqvekilete ıönde
rilea karar •ureti Müdafaai 
fttwi1e veklletİDİD bir teskere
lile aevkolunmuttur. 
· idam Mahkumlan 

Menemen, 1 ( Hususi ) -
l>i•am harp brarile idama 
..aıkCam edilenler 37 kişidir, 
fakat yq icaba, buılanmn 
cezua indirildipdcn baklana
... idam cezaaanıa tatbiki 
~enler 32 dir ve tunlardır: 

Mani.ada kab•eci Ftı Mue
Wa. terzi T -1it, Topçu Hheyin, 
tat&aca Hüseyin, eıkici Hüaeyin 
Ali_ Çepeli köyünden Hi~met 
otl11 Süleyman, Paşa köyunden 
kah1a Ahmet otlu lbrahana, ka· 
lap Süleyman, ManifatW'aca Oı-
'-lan, Hafız Cemal,, Tabur imamı 
llyaa boca, Ali Pat• zade 
karıp, t•>•b hafız Ahmet. 
CirlUi lbrabim otlu bmail, 
~enemende Bozalandan koca 

ı .. ll•tafa, Hacı fımail otlu 
1 De•amı 3 üncü 1 ayf amı:ıda J 

Divanı Harpte 
Bundan Sonra Kimler 
Muhakeme Edilecek? 

Menemen, 1 (Hususi) -
Di•anı harp bundan 10nra 
Ala,ehirde yakalanan "25,, 
kitilik rrupu muhakeme 
edecektir. Bunlardan sonra 
Akhisarb manwalarm mu
bakemui yapılacak. en soa
ra da Babkesirli mevkuflar 
llluhakemo edileceklerdir· 

Bllbaua bu sonuncu 
Rrubun muhakemesi ehemmi· 

. Jetle tellkki ediliyor. 

İdam Mahkumlarının Tam Listesi 
Manisadan kahveciç ırağı Mustafa, Terzi 

Talat, Topçu Hüseyin, Tatlıcı Hüseyin, 
Eskici Hüseyin Ali, Çepeli köyünden Hik-
met oğlu Süleyman, Paşakögde~. Kahya 
Ahmet oğl~ /brahim, Kasap Suleymon, 
Manifaturacı Osman, Hafız Cemal, Tabur 
imamı //yas hoca, Ali paşa zade. Ragzp, 
Şeyh Hafız Ahmet, Giritli lbrahzm oğlu 
İsmail, Bozalan köyünden Hoca Mustafa, 
Hacı /smail, Hacı lsmail oğlu Hüseyin, 
Göriceli Abdülkerim ( hapisanede ölmüştür) 
Menemenden Cumaibalalı Kamil, Molla 
Süleyman, kahya oglu Hüseyin, Çingene 
Mehmet oglu Ali, Hayim oğlu jozef, 
şumnulu Ali, Osman oglu Mehmet, Arna
vut Yusuf oglu kamil, kerim oglu lbrahim, 
Selim oglu Boşnak Abbas, Alaşehirden 
şeyh Ahmet Muhtar, şe_yh Esadın otlu 
Mehmet Ali, imam Laz lbrahim, manisa-
dan Erullah oglu mehmet. 

Şayanı Dikkat Bir Petrol Davası 

Bir Azeri Bir Amerikan 
Şirketinden Mühim 
Paralar Mı Almış? 

Az11r6qetınlı Huan B. 
Milrefte. (Huausl) - · Man:k· 

kat bir zaman için faaliy!tini 
tatil eden Tllrkiı • Am~~kan 
Petrolyom ıirketi, tubat ıçın~~ 
bUk6metle imtlyas meselesını 
balledecektir • iki •7 evvel A• 

merikaya giden tirket mildürti 
mister O'Briyen, bu ay niba
yetiııe kadar d6nmüı bulu· 
nacakbr. 

Elinde petrol imtiyazf oldu-
ğunu söyliycrek 17 5 bin lira 
çeken Azerbeycanh Hasan B. 
isminde biri, şirket aleyhine 
bir dava açarak ayrıca 1 O bin 
liralık bir alacak istemektedir. 

Şirket, b6y1e bir alacağın 
mevcut olmadıj'Jm ve esasen 
kendisinin bu zat tarafmdao 
zarara sokulmuf olduğunu id· 
dia etmektedir. Bu münase· 
betle, bazı ecnebi kumpanya· 
lanna ka111 birtakım komisyon
cu ve mutavauıtlar tarafından 
ihdas olanan bazı pyanı dik· 
kat vaziyetlerin meydana çak· 
masa beklenebilir. 

Umumi Maaş 
Umumi mut buınn bq· 

alda. 

, 
Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

"SON POSTA" te
lefon makinesi olan ka
rileri arasında eğlenceli 
bir kur'a tertibine karar 
vermiştir. Bu kur'aya 

ait tafsilatı Y ARINKI 

nüshamızda neşredece
ğiz. YARIN, telefon 
numaranızı gazetemizde 
aramayı unutmaymıL 

Gazi Hz. 
Dün fzmir Müessesatı 
Maliyesini Gezdiler Ve 
Bir Nutuk Söylediler 

lzmir, 31 ( Hususi )- Reisi
Cümhur Hazr.etleri lzmirin 
bazı mali ve ticari mües.scse<
lerini, bu arada iş, Ziraat 
bankalanm ziyaret etmitler, 

.muhtelif kooperatiflerin idare 
azalarile garO,mliflerdir. 

Gerek verilen mallimat ve 
gerek müşahedeler bu koope
ratilerin ne derece derin bir 
ihtiyaca cevap verdiğini ıös· 
termiştir • Köylünün liçte 
ikisi bu kooperatiflerin etrafına 
toplanmıılardır. 

Dışarda kalanlar, kendile-
rini bazı murabahcıların pen
çesine kapbranlardır ki bunlar, 
~r~t buldukça yeni teşkilata 
ıltahak etmektedirler.Rciıicilm-
bur Hz. ticaret odumı ziyaret 
ettikten ve odanın raporunu 
Tetkik eyledikten ıonr:;
kendHerine intizar eden tüc
carlarla görü~müş, liman, ihra· 
cat, vergi, kooperatif işleri 

hakkında mlldavelei efkarda 
bulunmuştur. 

Bu görllşmeden sonra bir 
nutuk irat buyuran Gazi Hz. 
konuşulan ıeyleri ehemmiyetle 
nazan dikkate alacaklaram 
söylemiş, iş ve Ziraat bankala
rının sıkı bir teşriki mesaisine 
lüzum göstermiş, namütenahi 
müşkülat içinde elde edilen 
neticeden memnun olmak icap 
ettiğini de ayrıca kayıt buyur· 
muşlardır. İş bankası müfettifi 
Sami Bey bu hususta bir ra· 
por hazarlamıya memur edil· 
miJtir. Gazi Hz. akıam El
harnra sinemaamda, halk ara· 
smda bazı filimleri temqa 
et mitlerdir. 

Gazi Hı., Aydın, Denizli. 
Balıkesir bavalisinde on be, 
gUnlük bir ıeyahate çıkacak
lardır. 

EnHegecanlı Ameliyat Vak'a/arı 

Cemil Pş., Hayalının En 
l\1ühim Operasyonunu 

Anlatıyor ••• 
Tıp f akü ltcsindc, tesiri hariç

ten f ek duyul ımyan şiddet lice 

bir fırtı na vu. 8az.ı doktorlar 
b u mÜc:;ı;eı;enin varlığın ı , ba:r.ıları 

da yoklu2unu iddia ediyorlar. 

Biz. 'u veya bu fikir ve san'atta 
mevki a lab ile cek vaziyette değ i· 

liz. <;ünkü iddiaların caaaına 

nufuz cdcbile(: ck tıbbi mal ümatı

mıı y ok . Fakat, Avrupa dok tor· 
lar ına ihtiyaç lı iucttirmiyc cek 

ka d a r ehliyet gfö;tcrıniş ni· 
ce tıp üsta tl a r ının mevcut 
oJdu~u da nıuhal,kak. 

B i :ı., bu nıüna•ebetlc, bun 1ar· 
da n lilhaıı•a .. cerrahi " kılilmla 
m~şgul olanlara müra caat edip 

hayatlarının en heyecanlı addet· 
t ikleri vnk'alara leabil etmeyi 
düşündük. 

Buıünden itibaren, ••Y•nt dik· 
icat olan bu (seri ) nin ne.ırine 

başl ıyoruz: .. 
Operatör Cemil Pş. yı Maçka· 

d1'ki evinde çalışırken bulduk. 
lstanbulun eski Şehremini ve 
şöhretli operatörU maaanm 

başanda oturuyordu. Ziyareti
mizden biraz da müteaccip 
göründU. Sebebini izah ettik, 

Op11ratör w sabık .$4!/ınminı 

Cemil Paıa 

doktorluk hayatanda en mlihim 

ve heyecanlı addcttiii vak'a)'I 

ıorduk: 

Cemil Paıa, bize bir yer 

gfüıterdikten sonra bir dakib 
dbşiiLdü, aoııra aöıe ba,lad1. 

(Devamı 4 ünc:D sayfada) 

Bir Farzı Muh al 1 

-..::=----=-- . - :::'\ --

Kahvelerin kpai b.ircloa k•pao•"uae, f6yle bir manzar• 

garllrüzf 



2 Say& SON PoSTA 

_,,__ ______ __._ı,...--~~~~~-=----=-------------------------~~~ 
1 Halkın Sesi D A B 1 L 1 BABBBLBR 
" F uhş Artıyor ,, 
İddialan Ve Halk 

Ahlik mücadeleainln ciddi bir 
Pruret oJdutu i'Örülilyor. Ortada 
iıirçok ,lklyetler. •ar Umumi n· 
ler bakkJDda alınan aon kanr
ların akıl teairlerinden bahaedi· 
liyor. Biz, ba muzu dahilinde 
dün bazı ldmıelerle görüttük. 
Aldıtımız fikirleri aşatıki aa
tularda ifadeye çalıtbk: 

Doktor Necmettin Hasan 
Bey {Fatihte, Zeyrek yokuıu, 
Çinili odalar aokağı 3) 

- Son Postada Kastamonu-
dald zührevi hastalıklar hak· 
kında bir yazi okudum. Umu· 
mi evler kaldırıldıktan sonra 
umumi kadınlar aerbes kalınca 
kontrol edilemez oldular. 

Bu sene Kastamonuda bau 
lıutahkJann arttığını bizzat 
milşahede ettim. Bu kadınların 
eskisi gibi kontrol altına alı· 
narak muayene edil::nelerinin 
bir zaruret halini almış oldu· 
iuou ıöyliyebilirim. 

* Ragıp B. (Tıp fakUltesinde 
Stajyer) 

- Benim kanaatime kalırsa: 
Memlekette bu ikbsadi ve ha· 
yaU buhran varken fuhşun 
6nüne geçmek imkinsızdır. 
Vücutlarını satarak yaşayan 
kadınlar İf aahal~na •e ıslah
hanelere ıevkedilmelidirler. Bu 
auretle hem fuh,un Ye hem de 
onun neticesi olan zührevi 
hastalıklann önll alınmış olur. 

lf. 
Dr. Fahri B. (Gtillıane has

tanesinde Nisaiye servisinde 
stajyer) 

- Fuhfuıı gflnden gflne ço-
ğaldığı söylenebilir. Sanayi ve 
mesai mlldüriyctleri ve ikbsadi 
müesseseler polia ile irtibatı 

muhafaza ederek bunlan işe 
koymalıdır. 

Gizli fuhp Te umnmi ka
dmlara gelince: · gizli fuhşu 
uıea için yeni ve asri teıkillt 
ricuda getirmelidir. 

Gizli evlerin himaye gör
melerine meydan verilmemeli
dir. .. 

lbrahim Tahir Bey (Akbıyık 
KabYedeğirmen M>kak 6) 

- Umumi kadınlar sokak
larda •e turada, burada do
Jattıklan ve bunlardan baııla· 
rımn gençlere hastalık Yerdik
leri haklwada memleketin her 
tarafmda fikAyetler iıitil
mekteclir. Bu gibi kadınların 
nealimizi yıpratmaması içiD 
bunlann eıkı bir kontrole tabi 
tutulmamaları muvafık olur. 
r 

----------------------------------------------------..11~-------~ Kaldırım Şeyh Esat Ve Abdülkerim Öldülerı Hırsrzlıklar Balkan Konf--

u .. s t u·· n de H 
1
. Sı ,, ,, BELEotvE REtsLERI er; 

ocanın dam Cezası . AorntmLız4Qştmıranaa M.LLETE ~AP il. 

B ı·, ô ıu·· Sı:linik, 31 (A. A.) - fı ~· 

24 S 
ranaa meclisi, Balkan Htlh•~ 

Ç • 1 • ti• ilk merhaleyi tetkll edecek tll'> 

Hapı·saneden On Gun" eneye eVfl MIŞ On iki Saatte Tamam ! :~ ~::_u:~~~::!!:;, On iki Vak'a Oldu.. meıwup 12 m.:raJıhutaa so ~ 
Evvel Çıkan Bu Adamın Menemen, 1 (Hususi) - Şeyh Eıat, dün sabaha ka'11 61· ~:''it.~ı:'.~"'::!:ık~İ!':i.,!~!'..~ 
Cesedi Morga Gönderildi mllştür. Ôlümilnden yanm ıaat evvel kendini kaybetmiftir. A!man biitün tedbirlere b~~~ua:~~~~0mok!ı:!::a;ııs--~: 

Etrafındakilere herhangi bir vasiyette bulunup bulunmadı· rağmen hırsızlık vukuah ıon tetkik etmesini kararla~'~ 
Dlln sabah aaat d5rtte Ga- ğnu Divanı harp heyeti nezdinde tıtbkik ettim. Hoca, esaslı günlerde artmıştır. Meseli ıon Bu komlı70Dun v ... ı ol b • ~eler konferana meelfıfr.ce_ t.M 

lata yolcu salonunun yaya kal· ır vasiyette bulunmamııtar. Esat hoca 40 derece hararetli idi. on iki ıaat zarfında 12 hır· dikten ıonra umumt bir ıçtiJlll""'" 
dınmı llzerinde ölG bir adam Ôlümibıden evvel atqi diifmiiş, etrafındakilerle bir saat aızJık olmuştur ki saatte bir s.akere ae\kllnc konacaktır~ 
bulunmnctur. Ceset muayene kadar görüşmüştilr. Gece on birden ıonra nez haleti b•• Yak'a demektir. Şunlardır: Mcdeat k&nunlanu blrlq -.. ....,. lulıüa lkbıc.i konferau rUSD 

edilmiş, bu adamın, hırsızlık gösterdiğinden Dr. tekrar muayene etmiş, Şeyh bundan aonra 1 - Fatihte Muallim Rıza m:asına karar ,crilml~ir. at-' 
hk

A 1 b taJ bir. kel• b•t •• li • t• Ş b. l d k Be . b• G f kan ittihadı fl!ulnl yap911' ma umu o up aa ığı yll· ıme ı e ıoy yememış ır. ey ın ö ümün en en ço mü· yın ır ramo onu ve 54 birtakım tedbtrlar almıştar. ;l 
zünden hapisaneden OD gün teeuir olanlar oğlu Ali ve lbnlhim bocadır. Bir hayli ai!amış- pliğı çalınmıştır. Bu alqaua ıdıir na-- z 
evvel çıkan Gerzeli Tevfik ol· lardır. 2 - Knsımpaşada Şerafet- ha lıeydler ~ereflnc bir~ 

Ş 
verilmiştir. Belediye reisi, 

duğu anlaşılmışbr. Tevfiğin eyhin cenazesi Menemen belediyesi marifetile kasaba kabris- tin Beyin evine giren hırsız bir nutuk söylemit ve blitaııı 
aı- U ü heli ··nıı n.. tanına .. üJ .. t.. Ş h Es d · d b ik al Hasan tutulınn•tur:. milletıerinı bırbırue bot um f p go m~ mua- gom muş ur. ey a an llzenn e ir m tar bn ve _. davctAriet~~ftir.Oruç Be,JJ, 
yene edilmek için cesedi Mor• gümüf paralar çıkmııtır. Ailesine hitaben oğlunu emanet 3 - Beyoğlunda kunduraa ,.,_ 
ga götürülmüştür. ettiği hakkında bir de ıayia vardır. Artinin yedi lirası aşırılmıştır. M a h k u m i y et~ 

lf.. Abdülkerim De Öldü 4 - Kalyoncuda Madam lznııt -.a11s1 Eşref Bey "'1 
Evvelki akşam Sirkecide, Diğer taraftan hastanede tedavi edilmekte olan idam mab- Sivastinin bir manto ve bir Yann bqıuadıaırirl Arif OnlCt 

nk 
k.. G 1 M bd Ik bahsı aşmlmışbr. mUdürll Süleyman Tevfik Be~ltl 

A ara birahanesi önünde Trak· umu örice İ ustafa A Ü erim de hastanede vefat etmiştir. hine aı;ılan davanın karan dil• 
ya birahanesi aahibi Hasan ve Ş • 5 - Kasıoıpaşa'da 'ferzi tefhim edilmlftir. Bu kar• 

k d şl H d eyhl·n ltı·rafnamesı· Yanda Kaldı Ahmet Efendinin beş ceket, Arif o~ Be1' bir aene (3)-ar a 9 an ay ar ve Refik ki gün h pQ aynca 312 lira dl'~ 
Efendilerle beraber Ankara i . pantol.onu '{Ölürülmüştür. ccz.naıııa, Süleyman Tevfik-~ 

birahanesi sahibi İbrahim Efendi Menemen 1 (Hususi) - idam mahkumlan beşer kişilik 6 - Üsküdar atik Valide &C4e (ıs) k.w. hapae, muhbtr 7 
arasında bir kavga çıkm11, bu hllcrelere aynlmıılarclır. Karar alikadarlara tebliğ edildiğin- camiinin kurşunlarım çalan ~!;.~~ ... ~: ..... ~ •• ., h•P" 

d d 1 den timdi bir kısmı vasiyehıamelerini yazmakla me•guldürler. Sadettin isminde biri tutul- Arif Oruç bey ayrıca ~ sıra a ört e de ıilih ablmı.f, Fak Y 1:aran manevf ltıu: na ı:nahkaıııı 
kavgacılar tutulmuş, fakat ta· at içlerinde el'an affedi· onunla alakasına dair bir muştur. muştur. Sülc:rm- Tevfik ~ 
b k 

leccklerini ümit eden az değil- itirafname hazırlamakta idi. 7-Beyoğlunda, Fesliyen so- kanda ıörülen ubaba :;ı 
ancayı imin attığı anlaşıla· dir V kti d k dolayııne tahliye ednaıtftlr• 

mamıştır. iki taraf ta bunu · • Divanı harp muhakeme· a ·n en evvel ölmnı ol· ağında Agop Efendinin 22 Oruç beyı. tahliy•I talebi r 

6b ·· t fı 
6 

· lere Menemende devam edecek, ması, bu itirafnamcyi yarıda lirası, elbise ve çamaşırlan muttur. .# 
ur ara n zenne abyor. bırak hr A ş b Es Bu müna•cb·tle •--tt 9':A 

M 1 
'- b d şimdilik ba.ka bir tarafa ~ . • ynca ey a- çalınmıştır. ~ um 

ese e reKa etten oğmuıtur. akl - dın İngıhz casusu Livrensle 8 B umum! muavini B:ıha, aTllkfl n olun kb H Esa• . - eyoğlunda şoför F ah- Rabi Be-"'- mahkeme bu~ 

S 
mıyaca r. oca ... olan aı.e.ı ..... da meydana ... ı,._ Ef d. · · b. , ... ilah Kaçakçılıgı~ Davası hilAf ct.A-· ~ n en ının muavinı ır paspas doktor Nurt Bey hakkında ")•"' 

· et komitesi hakkında ve caktı. çalıp kaçmıştır. lnyor" cfunlcıno bunu tck•lf 
Bir müddet evvel Milli müda- . g _ Uokapanında hırda- mektubu araaında tezat ~ 

faa namina gelmiş gibi l'Öaterile- T• Od d • y k b lstaabul barosuna t"klyct et~ 
rek gümrükten vizesiz kaçınlan ıcaret asın aı ricari Bir ihtilaf =~ıştır~ ODUD azı eşyaları Yeni Tevkifler 
ıilihların tahkikatı bitmit, me- lr .-ıele ikinci ceza mchkmeıine ve· Makinist Ve Çıraklann Sif Kelimesinin Manası W:m

0
d-a huacızunMçarştıafda, Efyemd~ş Düze~~=· ~e~~;e~~ilme:ZJ1 

rilmişfu. Bunlarm ıahlbl Mehmet us a en ı-
Ed B 

Vaziyeti Tetkik Ediliyor Tefsir Edilecek nin yatak •e yorgam çalın- ya:ai, b9C• Vahit, Menemett• 
ip eydir ve maznundur. Ev- mıştır. kcdilen hafız fbrahimin 

velce tevkif edilen bu ut timdi Sif " fstanbul konımento- l I S I h Halim ile Çekmecede 

kef~~:ı·.:be:uı':.'ı7r"•1=:,•~;.mı yı· ·~:.::y:~:- :::grgeeçsi :aakntae· lar
1
.ile gelen emtiaanın nerede ilk d;de ~:~k:Si::e 0~::~ bademci Hayrettin dün M 

1 
... tes ım edileceği, yani mürsil ııönderilmi~lerdir. 

Belçika, bir kısmı da ıpanya mal kadar ıüren bir toplanb yap- tarafından tediye edilmit bu- Vezate Hammın bir beşibir- Stadyoma Kiınld 
olmak üzere 1394 tabanca, 75 av mıştır. Toplantıya seçilen fab· twıan navlun Ucretinin tahliye yerde •e bazı qyalan çalın- S • • tüfeğidir. fi d mı•tır. erbes Girebilit': 

Muhakeme yine bu itle ala- rikat6rler gelmediğinden sana} i masra anm a ihtiva edip ... T I C I I 
kadar komisyoncu Remzi ve raporu tnccar ve kimyakerler etmediği hakkında tüccarlar 12 - Unkapanında Arpacı • • • • stanbul 
Necmettin Efendilerin davalarile tarafından müzakere edilmiıtir. ile vapurcular arasında ekse- Mazlumun yirmi lif'.asını çalan kası Riyasetinden: J 
bi.rlqtirilmittir. Komisyona, "•raklann tica- riya ibtilif çıkmaktadır. aabıkab Nuri tutulmuştur. Teşkilata mensup olap 

---- r Kanun "Sif" kelimesini "em- sim atadyomuna serbd • 
Kazanç Koınisyonu ret Ye aanayi odalrnnca seçi· tia muvasalat limanında .üıç al- Metresini vurdu bakhnı haiz zevata • lJ 

len bir fenni heyet tarafından t d teal• ı ı._lann · dd · ;;'• Dnn Ticaret odasmdald an a ım o unur" diye tarif Bllyük Ziba ıokağında ara· vara.11U1 ıta mil eb 
kazanç komisyonu ilk toplan- imtihan edilmeleri, ustalınn etmektedir. Bu tarif vazıh de- bacı Derviş, metresi Holikle bat 931 tarihine kadar 
baını yapllllfbr. Ka.aunun ge- iae hem mektep " hem de iildir. Bazılan emtiayı ambar ka edilmiştir. 
rek zatına •e gerekse aureti fabrika fdıadetnamelerini haiz derununda, bazılan ambar TP etlllİ§. bıçakla kaclını Gaz.ete muhabirleri, 
tatbik ve tefsirine ait itirazlar olmalan teklif edilecektir. ağzında, bazıları da gemi bOJ'o' Gç yerinden yaralamıştır. De,... Belediye, Polis •e jall 
tetkik edilmiıtir. Koırıiayon 8a suretle birtakım acemi· duanda talim etmektedir. Vİft lnçaiı ile karakola gitm4: inzibat Amir Ye memUrl 
ıık, ıık toplanacak tetkik&· lerin makineleri tahrip etme-- lbtillfm halli için .. Sif - Metresimi wrdum. itte yazifedar olanlara ye · 
bm çabukça bitirecektir. lerine meydan verilmiyecektir. tabirinin vazıhu tefsiri hllkfı: hıçaitm, demif Ye tealim 0 ).. da•etiyeler de k&milen ~ 

E F 
mettea talep ediil---•.a. · -.-...... yom idaresine teYdi olu~1 ~ 

snaf ederasyonlanna Fındık Ve Tiftiklerimiz ~,ır. .....- Binacnaley 6-pbat-9' 1. 
Doğru Mu?_ tı..ıet tıeuet ofUtl idare ko- Belediyelerin Muhabere Bursa fş Bankası rihinclen itibaren -"""~ 

r--a1 -m'-etıe--'-1a ıecter... ....._ ı ctn ı k ' E M u .. d u·· r u·· hal ftl'akasını hamil 
&:.1N1 - ., na mnıı::• un top anara ındlldan- k '°" laaline ıetiru...& baldunda lata ilardi v r a 1 resmi •eya husul hiçbit ,,,.. 

a1ikadarlarea bir rapor hazıra.. auınn n zaayoau •e ı Belediyenin taahhiltlO mektup Buna it l»anka11 mlldürG Saf- ıenin atadyom• girmek "'fi 
maktadır. ~ ~eatımıaıa art .. n çare- ye telpaf makbıaalarıadaa cla••• fet B. müdilrlilkten l•tifa etmittir. nı haiz olmadıklan ac>ll 

lal OD..-Ufhar. reami ahnmıyacaktar. SelleW malim tletildir. olarak teblii olunur. 

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

1: Hasan Bey - Pazar ola bakkal bqıl .• 
. Şu bizim .pualayı çıkar ela aana buıtm biraz 

para vereyua. 

fl: Huu Bey - Dur bakalım borcumuz 
ıa• tutmut··· Alb ytiı ka:k beı mi? Benim de 
1a...a. ........... ld... -

1 

!:~~~~--------'-~~~~~==--~ 
3: Cocuk - Hasan amca, Clur ben baka- 1 

yı&... Bu hesap yanlaf... Alb ybı kırk beı 
ti.pi, bet yt\z yetit bet olacak! 

,., 
4: Hasan Bey .... Hay yaşıyaınn, kOc;Ok "''

1 
, 

Ke ke sen evvelden Maliye vekili olsayd ırı d 

Düyunu umumi)'e beHplarına ltir l:takaycl nl 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Borç Kanunu 
Efendim 
Halkııı llaanlle koau .. ayı ...._ 

lttlhu eclea psetealsl endlfla ltlıa 
~lu •• alaealdı .ad,.tlne dair al• 
talealannıza ıu.a ltlr ifade Ue ba de 

DIGaaadenlde lftlrak edeJlm; 1"ı ın..a. 
Anad•lu hayab tlcariy-' lfla P 
mQhfındJrı Uınla parl.. nuarlplerl 

kıu1ı11nda hayat bakildyemlsden te

rafUI eder1ek kuracağımız lktıladt 
bfııanan temeU pirin 'bulutlar aruuubı 

tahayytu ettlif klfanenfn temeli kadar 

aatlaın olur. Şairin hayali rllya kadu 

tath, hakikat kadar acıdır. Halbuki 1.11. 

pek maddlle,en bu asrın aa hakikati .. 
rlnl ilmin tatlı nuarlyeatnden enel 

kabule mecbunuı. Siz ba halka latecll

tlıılz anfyeyl •eriniz, kanunun hapla 
•addeml o vakit kendiliğinden mlllga

cln-. BuıGnkn vaziyet •• ae.tyel lçtfmıı
IJemlae g8re alacaklının elinde bortlu· 
1U kanunen tehdit edecek bir alllb 
ltalınıımaua kredi meaeleai memlekette 

-8ıını1t demektir, uten bugllnldl tlca• 

l'etlmlsla tedennlalnde kredlaldlk en 

ı.tneı amUierdendlr. K8ylll itini ted.tr 

~••k için laecllye ihtiyaca •udır; 
alacaJdı kuv.etll teminat later, k8yHl 

e.bOcUıı blaaeaaleyb bapla sfbl ala
ealdının elinde bir ku..-1 mGeyylde 

.ı.adıktaıı aoma kredi yapamaz, ya• 
Pa11ıayınca netice ltlbarlle k87Hl muta

larrır olur. 
!aaaea k3ylll kendi halinde biraz 

"-11ta.a olarak blJ'akılına m.Uullbıll 
..._,a tah.ıt ettiil ırOa, tecarUp De 
eabltttr kt ytlsde altaufı aldıldan para

'-rı tehrin aefahetanelerlnde terkederek 
lıa1ıer1ne eli bot •e 1_. boı·çlu olarak 
~elet •derin, 

itte bGttln bu cahilin• bareklt " 
ldareetaltk k6ylUnUn borçtan kurtulama· 
-..,ili intaç edip ıltmektecllr, tlatellk 

~ de krediaWlif tevlit edecek kanuni 
111tlaamah ortııya çıkana arbk ae

,.,e varacafım demlyeceflm. 

Çllnkfı nereye vardıjuu ~özUmGde 
~ol"llZ; hakikat aahneyl tatbikatta 

dar bari& meydanda lk- llinln 
::.ariyeleri ujnuıa u•alb Anadoluyu 

al •tmemellyfsf saten 7apal-
lraıılllllann bir çotuaa Şarki Anadolu 
ei&adar birine kL 

Malatya 

Osman 

liakkımı istiyorum 
Hareklb Mlllly• emuuacla 

ahıaan bir çift araba hayvanı be
delbıin verilmesine clair Ankara 
Defterdarlıpa 2 • 1653 numara 
._ 7 - 7 • 930 farihll latida Ue 
llalracaabm neticelenmedi. 

2611 numara 17 - 10 - 930 da 
tekidim dahi .. mere Yermedi. 
lvrakım meydanda yoktur. Hak-
kınu iatiyorum. 

Ankara belediye su ftletme
ıinde aaat memuru ı 

Malamut ----
Cevaplarımız 

Trabsonda muallim HaHa beye ı 

11.nau. yan ae"etmedltfmls lfla 
11.derdflinis tllrl dercedemetlk, auur 
llrlımemW rica eclerls 

• kadık37, Zuhal aokalda HlaeJlm 
l.tua beye ı Sordqunm aaall bls ele 
tbladtye kadar Jlsleree defa ..-duk 
ltaııa1ı tealrl -1..-da huıl olur. .... ~--
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~Uca No. 47 

Dünyada Olup Biten Hadiseler ... 

A vrupada 20 Milyon işsiz Var. 
. Rusya Ölü ihraç Ediyor. 

Fransada Mali Bir Reıalet •. 

=------~ 

Fraaadtı 1/1•• etlen lhtrllc 6an/ca•ı rezaletini t•lrlcike mem•r MJd do•gal11n tetkllı -:'W°' 1 

Avrupada 
20 Milyon 

işsiz 
Geçen - ün Cenevrede top

lanan Cemiyeti Akvamın bey· 
nelmilel iş bilrosuna verilen 
rapora göre bugün Avrupada 
20 milyon ipiz vardır. . 

Bu "'O milyon kişi muhtelif 
memleketlere fU ıekilde iaabet 
etmektedir: 

Resmi iatatistiklere 1[6re 
Almanyada işsizlerin aClecli 
4,765,000 dir. Bu miktar 15 
kinunusani 931 tarihinde tea
bit eclilmiftir. 

ltaıyadaki ipizlerin a 1 ka
nunuevvel 930 tarihinde ta
bit edilen miktara 642, l 69 dur. 

lngilterede 12 klnmıuaanide 
tesbit edilen İpiz miktan 
2,6l6,000 cfir. 

Franaada yarım milyon lfldz 
yardır. 

Diğer kllçtık Avrupa mem-
leketlerindeki iıaizlerle birlikte 
Avrupada ipizlerin miktan 20 
n.ilyonu bulmaktadır. 

Aynca yalnız Amerikadald 
ipizlerin miktarı il milyona 
bulmufbı. 

lpiz kalan ameleniıı bet 
kif ilik bir ailesi mevcut ol-
dafu auan dikkate ahıuna 
blltlbl dtıyada işsizlikten •e 
iktısadl buhrandan doğrudan 
doğraya muztarip olaalann 
miktan 150 milyona buluyor 
demektir. 

Rusya Harice .. . 
Olü Gönderiyor 

Sovyet Ruaya dinsizdir. Hal
kin, papulann esaretinden kur
tulması için propagandaya mllt
biş kuvvet vermiştir. Bilba11a 

SERVER BEDi 

Ra.,,.,J• din •'••lıinde d"""'°r""" ,.ı,ıırıı-. pr•,,.,.,,. 
ll'1ıllll'ı ._,,..,. de lıer lca,.de ,ar11111'. 

Hindi•taıttl• gelişen 
ili luıtlı11 aoaluıl 

noel ye aenebqı mibıuebetlle 
bu propaıancla daha ziyade 
tqdit edilir Ye kilise 6nlerinde 
din aleyhinde konferanslar 
verilir. 

ı•Y yapmadın mı? 
- Yaptım ama .• 

R~ dinaiıliji ve ahrete 
inanmaması dolayııile şimdi 
yeni bir ticaret yolu bulmuttur. 

Kapitalist memleketlerde 
bbbiye mekteplerinde, doktor 
liboratuvarlannda tecrtibe için 
aıı cesedi bulmakta fGçlnk 
~ekilir. Protestan ve katolik
ler cesetleri vermiye muvaf a-
kat etmezler. Ruıya bunu bil
cliii için timdi kapitaliat mem
leketlere 61ll cesedi ilaracına 
bqlamıfbr. Bu iti idare etmek 
bere de Mos"onda husuıl 
ltir fen mtıeneıeai vllcuda 
ı•tirilnıiıtir. 

Fransada 
Mali 
Bir Rezalet 
Pariate, blltlhl Franaa Iİya• 

aet adamlanna çirkef bulqtı
ran mali bir rezaletin tahkikab 
yapılıyor. Daha dopu bu 
çirkefe bile bile firen, bu 
adamlann, bu tahkikatla iplik-

iKiMiZ -... -- --
- Ey ... 
- Bunu yapamam. 
- Sen çocuksun vire .. 
Sonra yanımızdan ıeçen şık, 

lflks, giizel bir kadın göster-

mantoyu kim yapb? Hep pa· 
rab bir erkek. Kadının parua 
olmaz kil 

- Ya Fazıl? diye aoracak· 
bm • 

Eviyenya bunu da anladı: 
- Dost bqka, yolunacak 

kaz baıkal dedi. Ilı r ll~İI, flP diye kızın ne de
~1t ıatediğini anladım. Acı 

ıtlldtım: 
~-~ Olamaz, Eviyenya 1 d ... 

._ Neden olamaz? 
...... Hayır 1 dilenirim. fakat 

.... 1•p~ 

Eviyenya yeni bqtaD kah· 
kabalarını bota~~· d ki ben 

Okadar galuyor u 
de kendimi güliinç bulmıya 
başlıyordum. 

Eviyenya ynzüme dikkatle 
baktı: 

_ Sen 6mr0nde biç fena 

eli: 
Bunu tanıyor muıun? 

dedi. 
Hayır .. 
Ben de tanımıyorum 

ama bu kürkü ona kim yaptı? 
Bu kolyayı kim aldı? Bana bu 

Eviyenya tereddllde bqla
dığımı hissetti: 

- Fatoş, dedi, bak, fU 
karşıdaki berberi gördtin mil? 
Ben orada çalıııyorum timdi ... 
Sen bir glln, iki gtin dtışiln, 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Nasıl Bir Kızla Evleııeyim? 

Numaranızı Bulup 
Gönderiniz 

Cevaplanmız C Balo Elbisesi 1 
:Cadıköyünde Htiaameddin 8. : 
~la himayeye muhtaç bir lam alap 

INrt.ıruak ye onu aeverek mea'ut et· l 
aek lateralnls. Sumıtsk erkete dlltklln 
bchnlardaa kaçanıaıL latedltlnlı ıey 
lıaduua blru nu etmeal, elzl arkuın
.,_ ketturmU1dar. Siz nlnlsdeld ua
cletl ılrmlyen " dalaa aaadet an7a11 
aıcl•m•nıa Btna...ıeyb ı&nl, klm...ı., 
...ımll bir lmı lııuluraUIS nlealah. 

.... 
N. S. Bey: 
Kadıalar abt lteyenlrler. Fakat ah: 

enlann iltifatına aldanıp nlealneaiz 
bedbaht olabUlralals. Mea'at olablle
cıejinla kachn "9al hakikaten uven 
luuluadar. Sisi ••nılyen flldrlerlat.. 
,,. W.lerlnlu hlnaetl •• ..,..., u... 
cd flkriace 7q17aa urt bir bdua 
else yaramu. Sis hem alsl Hven 
llem de elala llhlalbd- aynllDI)'
" • .- ...... baldllllyetlalsl ...,. .. 
lııfır imla ••lubda. 

• Karak&vde Şelıabettin B.: ~ 
Sis aart bir illa tercih edenlalz. '· 

Pakt albayet anlqabllecetbıl• n 
Hlenebllecethals kas, ııtbel sisli, ril• 
ıel yUslU, aaf bir kaadar. Am bir 
lasta bir Hn• bir arada yqıyaaauınız. 
Hld~etlafse karta llkayt kalan, ye 
slylnlrken bile elblaealnl m. beyendl
neek teldlde alan kachn alda içim 
w.aı bir seve• olur. .. 

Beyoğlunda J. D. Bey: 
Elblaeal, tuvaleti, rulntlal bal -

... da alııdu fikir aoraa bir laza 
ıraaıelineak bahtlJ'anama. Al11Cafuus 
im iyi ev kaduu olmalı, yapecatı 
J"81DCtl alo aonaadu plflrm .... u
..... Ô7le bir lwı ki bGtiln MTk 

w aaadetl alse hlamettea ibaret 
-...-. aa,.ı. .. laa bulunams 
1.Ylenlnla ve •un kaclrlal bUIDb, 

H•mmt.,z• 
leri pazara çıkmq oluyor. 

Meaele 111: 
G\iıınn birinde (Uıtrik) isim· 

ll bir banka kişelerini kapadı. 
Eaaıen birçok iflAılann bir- ~ 
birini takip etmeai, efkln, , 
umumiyeyi heyecana l'etir-' 11:-~,,·~~ıKıU~'.'.'J~ 

mifti. Bu bacU.e, barclajı tqı
raa bir damla yuifuiJli ıar
dl. 

Meb'ualar, harekete ıeldiler. 
Bir Anket Parlemanter yapıl· 
ması istendi ve bir heyet te
pkkal etti. 

Bir taraftan adli ıafhadan 
ytlrliyen tahkikatla teşrii yol
dan yilrilyen tahkikat miifa• 
Iİ gitmiye başladılar. 

işte alakası oldu~u a6ylenen 
umanın Adliye nazırı ve eski 
meclisi meb'uıan reiai Raul
Pere ile bir nazır ve iki mU.
te,ar istif alannı verdiler. 

Bunlar, tahkik heyetinde 
dinlenmek istiyorlardı. HakJa
nndaki isn~tları aerbeaçe çii· 
rlltmek için. 

Fakat zamanla İf karıttı, 
hu adamların bu bankadan 
para aldıkları anlatıldı. Sonra 
ayni bankanın iıimsiz beaap
lara da para verdiği, defterle
rinde ı•nldO. laiıa yerinde 
defterlerde harfler Yardı. 

Bir ara, Adliye ile tahkik 
komisyonu aruına ihtillf girdi. 
Çl\nktı komisyonun iatediji ev
rakı mtıatutik yermek iat:e
memiıti. Meb'ualar ajv baab
lar ve evrak celbedilCli. 

Şimdi, eski Baıvekil Tardiy6 

aonra bana ıel ... 
Y ezitçe bir tatlı baklf(a 

aynlclı, koıtu, kartı kaldınma 
ıeçti. Uzaktan bana hlll elile 
lfaret yapıyor: .. lyidirl" demek 
latiyordu. • Aradan tiç gtln geçti. Her 
gece, yatakta Eviyenyanın tek· 
lifini düıünüyor ve kabul edi
ıordum; fakat ertesi giln, 
Fazılın yüzünü görünce kara
nmdan vazgeçiyordum. 

Fakat, bir akıam, yemekte, 

Bu elbiH açık firuze ( Tür
kuvaz mailijinde krep jorjetten 
yapılmıthr. Ön dekolte bir 
ağrafla yana sarkıblmışbr. 
BGyük Yillinlar yukarı kısımda 
biiziilmilf, ayak hareketlerine 
mani olmamak için qaiı kı
aımlar da serbes bırakılmııtır. 

ile Hariciye nazırı Briyan ve 
Mösyö (Kayyo) .nun da ismi 
ortaya atılıyor. 

Bu ~evat, kendi adamlanru 
bu bankaya kayırmakla itham 
ediliyorlar. Ve mektuplan neş
rediliyor. 

Bir bankaya memur yazdır· 
mak ayıp sayılamaz. Fakat 
Umik bankuı, Viıkoza deni· 
len bir İtalyan ham ipek şir
ketinin tahvillbnı aabaakla 
maruftu. 

Bu şirketin eshamı, Frauız 
piyauuna kaydedilirken eaaaa 
çllrllk olan firket •ilam gös
terilmit ve blitiln bu ismi ge
çen adamlar, bu ite ıöz yum· 
mutlu. Tahkikabn aııl aebebl 
itte budur. 

annem ailadı : 
- Ben bu bayata taham

mtıl edemiyeceiim ! dedi. 
O geceyi uykusuz geçirdim 

desem çok mübalağa olmaz. 
Eviyenyaya gidip : 

- Pea 1 demiye karar ver
mittim. 

ihtiyaç, merak ve biraz d• 
zevk tımidi raHp ıelmifti. 

Ertesi glln E\'iyenyayı g&r-
mek için Beyoğluna çıkarken 
hep kendi keudime soruyorum: 

Arlraaı va\ 



NAKŞILl~_v_E TARIKATLEB 
~ALEMDAR 

SİNEMASI Sinemalar 
Bugtınden itibaren 

NAMUSUM İCİN Alevilik Ve Şiilik 1Verden Doğmuştur ? Şiiler 
Niçin Sünnilerden Al1rzl1nışlardır ? Şiiliğin 1 

H • l . N d d . ? Ş . · ı ·k rı.v d . ? ! Mevsimin en güzel ve en 

• ŞEKERiM ••. MARGUERITE MORENO 
ŞEKERiM ... SAINT GRANIEll 
ŞEKERiM .•. MONA GOYA 

USU S l g e l 8 re e l 7 • l l l 1' e l T • 1 muazzam sesli filimi 

Yazan: Zikri _J NAMUSUM İÇİN 
ve elhasıl Fransız operetinin en §en ve en sevimlisi J/11 

ŞEKERİM lslimiyet daha teesstlsü 
iptidasında Hazreti Ômer •• 
Hazreti Alinin fOtubab, otuz 
kırk ıene sonrada Emeviye 
hanedanı zamanındaki terak· 
kisi haaebile pek ziyade 
teveul etmif, eski ve yeni 
birçok medeniyetleri istill 
etmiştL Az zamanda bu kadar 
intişar eden tslimiyet şftphesiz 

26 
ı Hnseıyininin vefab için acı acı S d cak MU • d 
batırarak sokakları dola· u ~n 11 ço enn e 
··-'ardı B t ...n. .. 11 g:ı-. vahşı hayvanlarla mücadele 
,.. ' . u ma em 5 ..... ' wa ki A k b.l 1 . • 

·ı ·ı Ş"I d b" k ve es rap a ı e ennın m er ı e 11 er arasan a ırço I .1. d laril h b 
k 1 b ld O ngı ız or u e mu are e-

mu ate eye se ep o u. ç yfi.ı • • ö t ak 
fı d b

. k k sını g s eren mer aver ve 
ıene zar n a ırço an k ku · b" d. 
dökllldti. Şiiler bu matem pe vvetlı ır şaheser ır. 

J ııt\nünil, mezheplerinin hususi NAMUSUM 1Ç1 N 

' 

ltir ayini olarak addetmekte-
dirler. Hatta bu matem alay· Sevgilisine kavutmak ve u-

anümilıdeld ÇAl'famba akfamı 

MELEK SiNEMASINDA 

her girdiği yerde, Arap nftfuıunu 
tesis edemiyordu. Fethettiği 
kavim ve milletlerin medeni· 
yellerinden de bazı şeyler ikti- • 
bas ediyordu. 

lan huıtın bile lranlılar tara• kerliğin ıerefini kurtarmak 
fındu siyah bayraklarla pek emelile canım feda ederce-
mlleuir sahneler şeklinde tek- ıine ateşe atılan ve btıynk 
rar edilmektedir, Şiiler, çok kahramanlıklar gösteren za-
defalar Stınniler tarafından ka· bitin ıecaat sahneleri 
til ve imha edilmif olmalarına şayanı temaşadır. 

~-:: ELHAMRA SiNEMAS 
Sabırsızlıkla beklenen ve JOAN CRA WFORD, ANf1j 
PAGE ve ROD la ROQUE tarafından temsil e 

Amerikalı Bakireleı 
Bundan başka her kavim 

eaki içtimai bayabnl birdenbire 
bırakarak yeni hayata abla
mazdı. insanlar için yaşanılan 
mazininin okadar bliynk te
ıirleri vardır ki mazisini birden
bire arkada bırakıp yeni bir 
istikbale yeni bir medeniyete 
kavuşan millet göriilmemiştir. 
Bu sebepledir ki her millet 
•e kavim islimiyeti kabul 
ederken ona kendi anane, 
itiyat ve itikatlarından bir 
,eyler ilave ediyordu. Binne
tice lslimiyette de her bü
ytik dinde olduğu gibi muh· 
telif rafıziler doğdu. lran me· 
deniyeti, Yahudi dini Bırah
ma dini Yunan felsefesi lsli
miyet üzerinde ayri ayrı te· 
ıirler vücuda getirdiği gibi 
her iptidai kavim de İslimi· 
yete kendi itikatlan ile müte· 
nasip bir mana veriyordu. İş
te -.Şiiler, Dürzüler, lsmaililer, 
Hurufiler, Babiler Vehabiler 
buradan doğdu. 

Sülik Ve Kızılbaşlık 
blimda Sünnilik ve Şiilik 

kavgası hristiyanlıkta protes· 
tanlık ve katoliklik meselesine 
benzer. Şukadar var ki (Hris· 
tiyanlık iptidasından birkaç 
asır sonra katolik ve protestan 
kiliselerine ayrılmış olduğu hal~ 
de isllmda yekdiğerine hasım 
olan iki mezhep daha iptida-
11nda başlamıştır.) [*] Filhaki
ka Alevilik ve Şiilik davası 
hicretin daha otuzuncu aene
ıinde hazreti Alinin hiWeti 
meselesinden doğmuştur. Os
manın vefab üzerine hila
fete tayini lizım gelen za
tın intihabı hususunda husule 
,elen ihtiliftan sonra iallm 
iki kısma aynl.mq idi. Bir 
kısmı Alinin bilifetini iddia 
Ye temenni ediyor, diğer bir 
kısmı hilafetin emeviye hane
damna ait olduğunu ileri atl
riiyordu. 

Bu davalar tarafeyn aram
da daha iptidada birçok mu· 
kat«'le ve muharebeler tevlit 
etmiş ve Ali taraftar
lanna ( Şii ) yani (taraftar) ismi 
o vakit verilmiştir. 

Emeviye hanedanı ile 
Ali taraftarlan arasında bu 
ihtilaf eneli ( Cemel) badehu 
( Saffeyn ) muharebelerini do
turdu. 

Alinin vefatından sonra Şi· 
iler Emeviye hanedanına karp 
olan dtişmanlıklanna nihayet 
vermediler. Şaında bilifeti test. 
eden Muaviye ile Ali 
taraftarlan arasında evvelce 
başhyan muharebe ve maka· 
t;ele devam etti. Ve 10 muhar-

rqmea. mezheplerinde taannltt Aynca 2 lmımbk komik 
filmini takdiıµ edecektir. B:ıkire!erin lüksleri ... Günahl' 
samimi bayatlan, muhteri» bir mevzuda ve görülm 

zenıinJ.ikte tualetler arasında görftnecektir. 

Bir Arap dervişi 
remde vuku bulan ( Kerbeli) 
muharebesinde Alinin en kü· 
çük oğlu Hüseyin şehiden ve
fat etti. Bu hadise Şiilerin 
taassup ve gaerzlerini tezyit 
etti ve Muhammedin en 
genç ve en sevdiği haremi 
olup Aliye düıman olan 
Ayşe, Muaviye ve Yezit. 
Ali sülalesi ile taraftarlanmn 
menfuru oldular. Bu da ayrıca 

•• ıarar ederek tausuplaruu 
daha ziyade arbrllllf ve hiçbir 
vakit tamamen mahvedileme-

:...:. m,. ..... I 

[Arka11 var) 

iRTiHAL 
Tıp fakiUteal vilidiye ve nlıa

iye 11eririyatı müdessis muavini 
doktor Tevfik Remzi Beyin pe
deri doktor Oaman Remzi B. 
lrtlbbl eylemlttir. 

Cenazeıi bugiinki Pazar günG 
ıaat 10 da Topanede Botazke• 
Rndeld hanesinden kalduılarak 

EyOpteld makbereaine defnedi
lecektir. Allah rahmet eylesin. 

i MfLTON 

iki taraf arasında tam bir i•---------•1111 
iftirak husule getirdi. MARCELLE ChantaJ 

Alinin on iki evlAt ve ah- Bu hafta 
fadına imam ünvam verildi. MELEK Sinemasında 
Bilahare bu on iki imam AH Herk..: .. takdir etti·ği 
taraftarlannca mukaddes ad- -

dedildi. Ali Büveyye htıldimdan BOTON HAYATl Maazzüddevle'nin emrile phit 
edilen Höaeyinin katli 
tarihine mllsadif Muharremin 
onuncu giintı matem günil ola• 
rak kabul edildi. O gibı; dOk· 
kanlar, çarşılar kapanır, kadın• 
lar saçlan dağınık ıehit 

Büyilk Fransızca sözlfl filmini 
temsil ediyor. 

lllYeteaı }'oKS 110\llETONB 
llUSOLINl:ala SULH haldaada Irat 
ettlil nutuk. 

Paramount filmidir 

•Koşunuz! Koşunuz! 
Tayyare piyankoeunda kazanmalı 

istene• yalnız 
Uğıır Gişesine 

KOfUDUL 
Catalotfada Utar GifeeL 

Şubesi yoktur. 

Salonların 
Odalarının 

Mahsus 

LAMBALI 
Neşrettiği 
ziya munt-

konfor 

SATIEde 

Ve Yemek 
Tenvirine 
Müteaddit 

AV l Z E 
bilvasıta 
azam ve 
tabidir. 

VERESiYE 
Metro han, Ttınel meydam. Beyoilu • Elekrik evi, Beyazıt 

latanbul - Caferağa Muvakkithane caddesi, Kadıköy - Şirketi 
Hayriye ukelesi No. 10 Osklldar. 

Ki$arna Maden Suyu 
Bu nefb m&den suyunu iftar ve ıahar aofralarında buJundu
rular mide ve banale rahataulılduıadn kurtulurlar • 

7 ıubat cumartesi akpmı 

MONIR NURETIIN 
KONSERi 

MESUT CEMİL· RUŞEN 
ve arkadaşlan refakatile 

MELEK sinemasında 
Biletler bugünden itiba

ren MELEK sineması gişe
lerinde satılmaktadır. 

M A J i K sinemasında 
Her ildll birden ı5atertlmekte olan 

PARIS GECELERi 
GUERITE MORENO ve ARMAN 

BERNARD tarafından tamamen Fran· 
azca s8&1U film ile 

·Temqakeraaı fevkallde gGtdllren 

Yer Yüzünde Cennet 
Komecllsl bGytık muyaffa)dyetl 

kuanıyor 

l Tıyatro Ve Sinemalar 1
1 

DAROLBEDA YI TEMSiLLER 

Bu alqam -tsT- il.Dimi 

-um= ... ~~ m ~~ 

Bu akşam ve yannTenzı·la" tlı F·ıatl 
yalnız matinelerde 

Programda : 

ARARKEN ve EBEDİ 

İki güzel saat geçirmek isterseniz 

ASRI 
ULY DAMİTA, VİVİAN GİBSON ve W. GAİDAR 

tarafından temsil edilen 

KADIN ISTIRABI 
filmini temaşaya gidiniz. Çok memnun olacaksınız. Bupn 
16 1/2 seansında ve suvarede ZENGİN Varyete numar~ 
S PLENTERS canba:ıları ile ASSO ve YANA maruf çing 

Bugün ARTİST K Sinemasında 
RONALD COLMAN ve JOAN BENNET'i 

BULLDOG DRUMMOND 
ıözlü ve far kıh filminde gidip dinlemcli,:Su filmin m ~ 
mevzuundan maad, RONALD COLMAN, nın yeni ıam: ar 
JOAN BENNET'in mükemmel oyununu seyretmek veaileıioe 
olacaksınız. Türkçe ve Fransızca mükilemeler filim üzerin 

lıaveten : FELIX KEDi ( sesli resimler ) 

BÜYÜK HOHHIBI Fermanlı 1 
Deli ıı 

Hazretleri il il 
• ETUV AL - Kuallçeniu gerdanlığı H A L E - (ÜskGdar) Ç 

11111111 
ALICAZAR-
ALEMDAR - Ylrtıca kut 
A s R 1 - Kad&D ISbraba " v ..... 
ARTiSTiK - Buldok DrOmont 

El.HAMRA - Define arerken ve ebedt 

Mnerl 

!KLER 
FRANSIZ 

GLORYA 

HiLAL 

- Yu1ıan tiyatro trupıa 

- Yunan Operetlı Leblebi· 
el Horhor Ata 

- TaralunOYa 
- {8eflktq) Hacı Murat 

KEMAL B. - Kısmet 

M A J t K - Parla Geceleri 
M E L E K - BUtiln hayab 
:.ılı..LET T. - Naılt B. 
Mlı.LI - MHf Melek 
O P E R A - Atına Apql-. 
SÜREYY A - (Kadık5y) Atk 

RAMAZAN AYINA MAHSUS 
Galatada Karaköyde börekçi fınnı ittisalinde büyük mahallebicinin 

• 
1 

BOYOK ELBiSE FAB RIKASI 
En mnkemmel kumaşlardan en eoa modaya muvafık ve kusunuz 

biçimde imal edilmit zengin ve mittenevvi çeşitlerde mfintehap elbiaeler 
muhterem müşterilerinin enzan iatifadelerine arzeder : 

Erkeklere Mahsus . 
M&flon ile Gabardin Lira 

Pardesüler 251/2 
Meşhur Mandelberg mar 
ka Empermeabilize gaburdin 

Pardesüler 291
/ 2 

Müflon ile Mandelberg 

Pardesüler 371/2 
İngiliz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 221I2 

ngiliz biçimi spor vesaire Lira 

Lacivert siyah v. s. renklerde 

Kostünıler 181
/ 2 

Hanın1lara Mahsus 
Muhtelif renklerde Gabardin 

Trençkotlar 171
/ 2 

Davetin 16,1 Mantoları 1 

Çocuk 61indan 

Elbiseleri itibaren 

Ayni zamanda erkeklere mahsus 
gayet şık pardesüler ve k<'stnmler 
ile Hanımlara mahsus mantolar ve 

Kostümler 14 • / ipekli muşa~baı~rın. müntahap 
2 ve miltenevV1 çeşıtlen de vardır. f 

TOPTAN FiATINA PERAKENDE SATIŞ· TEDIYATTA BÜYÜK TE3HV 

---------------------------------------------------------~--------- --



olıt' 

ar 

.. - * Çağın Hakkı 1'-1 Hergün 1 Son Posta'nın Resimli Makalesi 
ll1ünderecatunızın çok- r--------------:----ı-~--------1-===::::::"-----------------~~~~-r"----~--------~ 
luğundan dercedileTne· 
ıniştir. 

~="===--~==~-------=---
Divan Kararlan 
Adliye Encüme
ninde Tetkikte •• 

( Ba, Uırafı 1 inci sayfada ) 

:üaeyin, Göriceli Abdülkerim, 
l\t ene menden Cuınaibalalı Kamil, 

li~Ha ~üleymao, kahya oğlu 

1 - Gençllktc hepimizde mncera atkı 
yardır. O çafda kendimizi birçok mace
ralara ablmıya kabiliyetU v havesli 

2 - Yaf biru ilerleyince bayat ciddi- j 3 - ihtiyarlıkta bütlln bu havcılcr kınl&r. Sc-
leşir. Kendimize bir meslek tayini mese- vflip hürmet edilmek ihtiyacını duyanı. 
le ile kar•ıl:u::ı Hayatın bu üç devrinde de çağımr.ın istediğini 

Y .,. ru:. yaparaamr. muv:ıftak olurıunuı. 
use · · Ar yın, çıngene Mehnıet oğlu 
1
• Hayım oğlu Joı:ef Şumnu-

lu A ' A li, Osman oğlu Mehmet, 

buluruz. 

•• •• rnavut Yusuf oğlu Kamil, 
~erirn cğf u İbrahim, Selim oğlu 
0ş•lah Abbas, Alaşehirden şeyh 

Ahınet Muhtar. Şe)h Esadın oğlu 
•11ehınct Ali, Manisa hastanesi 
~~arnh{rından mütekait Liiz: fbra-

BUGUNUN TEL 
ım hoca, Manisadan Emrullah 
>ğlu Mehmet. 

24 Ser.eye fv1ahkum 
Edilenler 

Y ;:ları icabı idama bedel 24 
ene hapse aıahküm edilenler 

•unlardll' : 
Manisadan Nalıncı Hasan 20 

)'aşında, Çoban Ramn:ımn 20 ya
tında, Giritli küçük Hasan 17 
taşında , Menemenden Har
Putlu Ömer oğlu Mehmet 65 
t"Şını mütecaviz, Uz Mehmet Ali 
b~.. 65 yaşını mütecaviz, Erdi. 

1lli Şeyh Esat 90 yaşını müte
C.viz, 

15 Seneye Mahkum 
Edilenler 

ecı· 15 sene ağır hapse mahkum 
ılenler şunlardır: 
Horos köyünden Salıihattin 

~~J~ Naşit, Y akup oj'lu Ali. Mu
A_t'dn oğlu Ali, bacı Hnsan oğlu 

.Ptill, Necip oğlu Mevlu~ Ratip 
Oğlu Osman, Mümtaz oğlu Hn
thn. Haşim 65 yaşından fazla 
Oldutundan cez:uı tahfif edilerek 
l2,S sene nğır hap e mahkum 
~diloılştir. 

Üçer Sene Hapse 
Mahkôm Edilenler 

Süleyman oğlu Murat Mustafa, 
k.ara Ahmet oğlu Ali, Hasan 
0 tlu Mehmet, Pata köyfinden 
fttehmet oğlu Abdurrahman, Hoca 
llaııan oğlu Hüseyin, Ramazan 
ottu Bekir, Ferit Ahmet oğlu 
l::ynp, Bozalandan Hacı fsmail 
otlu Hasan, Muht:ır Ahmet oğlu 
Mustafa, Azadan Mehmet oğlu 
Lmail, Azadan Mehmet oğlu 
lbrablm, az:a Halil oğlu Hüseyin, 
bekçi Ahmet Hüseyin, Rahmanla 
k6yüoden Hacı hafız Ali. 

Birer Seneye Mahkum 
Edilenler 

Manlsadan teYh Hacı Hilmi, 
fforozköyünden Ömer oğlu Ah· 
illet, Akmet oğlu lbrahim, Mus-
tafa oğlu Sadi, Zeno oğlu 
llasan, Aslan oğlu Şaban, 
Pttu.aııah oğlu Halit, ibrahlm 
Olhı Muatafa, Abidin oğlu Tab
iin, O man, Paşa köyilnden 
~obnıct oğlu Ahmet, Salih oğlu 
'ti. •r:.~ Boulandao Ahmet otlu 
thınct, Osman otlu Has n, Sait 

~tlu lbrahlm, Ak Mehmet oğlu, 
'1 cbınet, Simsar kitibi Mustafa, 
li olla Mehmet oğlu Ali. Tarnkça 

1/ıınn oğlu fbrııhim Etem, kura-
ıyeci Hncı Hüseyin. 

1' ranıvay işçilerinin 
Kongresi 

~ t nbul tramvay şirketi 
eri tesanüt ve teavün 

terniy ti d 23 e n en: Nizamnamenin 
it licü madde.si icabı senelik 

ongresi 6 - 2 - 93 t tarihine 

~~elif cuma günü akşamı 
~ı· dokuzda, Beşiktaşta 

~Yeni Veri e 
Ve Mahkumiye 
Kararları 

Menemen, 1 ( Hususi ) -
Divanı harbe gönderiJen ve 
müstantiklikçe tahliyelerine ka
rar verilen Armutlu köyünden 
Hacı Emin Efendi zadelerden 
hacı Süleyman, Şakir, Ahmet, 
Hüseyin Efendilerle Parsu 
köyünden Emin hoca, Demircili 
hacı Bekir oğlu hafız Ali, kar· 
deşi hafız Hüseyin, Hasan 
oğlu İbrahim, tenekeci Kulalı 
Ali oğlu Halil hapisane önün
de kurban kesip namaı kıl
mışlardır. 

Menemen, 1 (Hususi) - Te
f evvUhatta bulunan ve Divanı 
barpte maznunlar lehinde ef
karı tehyiç edici sözler sad
eden amele Mustafa oğlu İs
mail tiç sene, Nakşiliğin inki
şafı için faaliyet g6st~r!!n 
eşhasla temas etmesi ve irti
cam merkezini teşkil eden 
Şeyh Esadm evine gitmesin
den dolayı Hasan usta bir sene 
hapse mnhküm edilmiştir. 

Manisamn Rahmanh köyün
den bakkal Hasan usta ile 
Eskişehirden Tatar manifatu
racı Abdurrahman, Hacı Ha
mit, hazır elbiseci Y akup, İz
mirde amele Bulgaristanlı 
Mustafa oğlu lsmailin muha
kemeleri yapılmıştır. Müddei
umumiliğin talebi üzerine me
sele ile alakadar eşhasın bu
lunmasından dolayı evrak 
iddia makamıoa iade edilmiştir. 

Sakaların Bir 
Müracaatı 

Muayyen Şekilli Te
neke ile Satış inhisar 
Mahiyetinde Görüldü 

Sakalar cemiyeti fstanbul 
belediyesine müracaat ederek 
snkalarm paslı tenekelerle &U 

satmalarına mani olmak için 
cemiyet tarafından yaptınlan 

ve nümunesi gönderilen galva
nize tenekelerin knbulünü ve 
sakaların bu tenekeleri cemi
yetten tedarik etmelerinin ka
rar altına alınmasını rica et
miştir. Belediye bu talebi bir 
inhisar mahiyetinde telakki et
miş ve kabul etmemiştir. 

neş~ merkezi civanndaki 
tinı •ktaş şubesi binasında iç- Kıral Zogu Hasta 

b edeceğinden kayıtlı aza. Tiran - Kıral Ahmet Zo-
~y azır bulunmalan lüzumu gu, tedavi edilmek üzere Vi-

lltı olunur 1 . . t' • yanaya gıtmış ır • 

. 
' 

Bulgaristandaki Türk Gençli
T ez ah Ü r a t z ••• ""' . . 

gının 
~----~~--~~~ 

Vidinliler, Mitinge Gel
miyenlerle Alika arını 

esiyorlar ••• 
Sofya ( Hususi ) - Bulgaristamn muhtelif kasaLnlarında 

irticaı tel'in etmek için mitingler yapılmış ve yapılmaktadır. 
Evvelki gün Vidinde Türk mfinevverleri tarafından yapılan 
mitinge halkın azim ekseriyeti iştirak etmiştir. Mitinge iştirak 
edenler birer rozet takmışlardır. Bu rozetlerin iki tarafında 
matem allmeti olmak üzere iki siyah çizgi ve şu cilmleler vardır: 

"Terakki edemi genler terakkinin, temeddün 
edemiyenler de medeniyetin düşmanlarıdırlar . 
Yenilik düşmanları milletimizi sefil yapmak isti
genlerdir. /ılfürteciler, şeriate değil, men/eate 
taparlar. Yeniligi ortadan kaldırmak istiyenler 
sarıklı da olsa dil ve din düşmanıdırlar.,, 

Mitingle şehit Kublay Beyin ismi tebcil edilmiş, hararetli 
nutuklar söylenmiştir. 

Haydar namında bir ge ç nutkunda demiştir ki: 
" - inkılap, Türk milletinin yegane varlık yolwlur. 

Bunu idrak eden Türk camiası, varlığını müdafaaya lıer 
vakit hazırdır. Bu varlığın kudreti her vakit irticaın 
başını ez.ecek derecede ulvidir.,. 

Vidinin mfinevver Türkleri, mitinge iıtirak etmiyen birkaç 
kişi ile Vidin müftUsünii, bir imamla bir sarıklıyı tanımamıya 
karar vermiılerdir. 

Ayni gençlik, 150 liklerden Bulgaristanda bulunanların hudut 
haricine çıkarılmaları iç.in Bulgar hükümetine mliracaat etmiye 
ve ricada bulunmıya karar verilmişlerdir. 

• • • • • 

ister inan, ister inanma! 

- "Belediye meclisinin 
palto ve muşamba asmıya 
mahsus bir gardırop kıs-

. mı var. Ben, hiç bir ıa
man buranın kapısına tik
sinmeden bakamıyorum ve 
bir defa elimle tutup aç
madım. Hele içerideki 
kokul O ne mllthiı şey 
yarabb'L,, 

Bu sözlere, diğrr biri 
şöyle cevap verdi: 

"- Ben Arapça bil
mem. Fakat "'muavin., ke
limesinin "muavenet,, ten 
geldiğini zannediyorum. 
"Muavenet,, muhtaç bir 
kimseye yardım manasına 
gelmek icap eder. 

Belediye muavinleri de 
bu kabil zevattan olmak 
gerektir. 

Halbu ki biz bu zevata 

niçin "muavenet" edildi
ğinin ıır ve hikmetini an• 
lıyamadık. 

Diyorlar ki onlar "imza,. 
yapıyorlar. Eğer bu daire
de bu derece ~ok imza 
işi varsa, hesap makine
sine benzer bir makine 
getirtilsin, kağıtlar bu ma
kinenin içine atılsın ve 
otomatik bir surette imza· 
lanıp çıksınlar!" 

Bu muhavere, cuma gü
nü 12,50 d hareket eden 
Haydarpaşa vapuruııda bi
H hanım ikisi erkek üç 
belediye azasının yüksek 
sesli muhaverelerinden 
alınmış birer parçadır. 

Artık, belediye azası 
böyle düşünürse biz de 
şehir işlerinin kıvamında 
gittiğine: 

1 mr inan, ister inanma/ 

• 

Tahri atçı 1oca 
Birçok Şeyler Y aphk
tan Başka Gizli Nikah 

Da Kıyıyormuş 

Dörtyol, ( Hususi ) - Aslen 
Kozan havalisinden olup sene
lerdenberi Dörtyolun Kuzucu
lar köyünde oturan Hoca Hacı 
ilyas Efendi tevkif edilmiştir. 
Hoca İlyas Efendinin nezaret 
altına alınmasının sebebi, hak
kında yapılan 15-20 maddelik 
bir ihbardır. İthamkar 
maddelerden birkaçını öğren
dim. Şunlardır: 

1 Kaçak mal helaldır! 
2 - Don kısaldı, din kısal

dı. 

3- Gramofon çalnn gavur
dur ve emsali türrehat ki ... bun
lan hoca, önüne gelene söylü
yor ve yayıyornmş. Bu hoca, 

bununla da ikf fa etmemiş, 
evlendirmek için çocuğunun 
yaşmı tashih ettirmek istemiş. 

Mahkemeye müracaat et
miş. Gün tayin edilmiş. 

Fakat muhakeme günü hoca 

gitmemiş. Düğünü yapmış ve 

nikahı da kendi elceğizi ile 
kıymış. 

Dörtyol mahkemesi hocayı 
tevkif etti, sorguya çekti, şa-
hitler dinlendi, cürmü sabit 
oldu. Kanun, derecesini cina
yet addettiğinden Osmaniye 
ağır ceza mahkemesine gön
derildi. 

Konservelerin 
Tetkiki 

Bazı konserve fabrikalarının 
konserve imalinde kimyevi 
maddelu kullandıklara ve bu 
suretle konservelerin besleyici 
kıymetlerini azalttıklnr1 id<lfo 
edildiğinden koııscrvP.ler tetkik 
edilmektedir. 

İngiliz Tiftik Tacirlerinin 
Bir Müracaah 

Brntfort tiftik tüccarları, Mem· 
Jeketimizin tiftik istihsal eden 
mahnllerini gezmek i tediklerinl 
ticaret müıneS:.iJimiz vasıtasile 

lktısat vekaletine bildirmişlerdir. 

Mühim Bir Daktilo 
Hatası .•. 

Yedi ay evvel ltnly ya gönde
rilecek paketlerden 240 kuruş 
alınacağı ilin edildi. Daktilo 
Hanımlardan biri l tamimde bir 
hata yapmış, 240 yerine 200 ku
ruş y zmışbr. 7 aydanberi husule 
e-clen zarar tcabit edilmektedir. 
Kabahatlilere cexa verilecektir. 

Sözün Kısası 
Karilerimizden 
Birine 
Cevap 

Diyo rsunuı: ki : 
"Ben aradığım bir kitabı 

bulmak için sokak sokak ta
mdıklanmın evlerini dolaşıyo
rum. ilim dilenciliği yapıyo
rum. Hepimiz aşağı yukan 
böyleyiz. Dünyada hiçbir mil
letin gençliği bizden bedbaht 
olamnz. 

Lisan bilmiyen bir gencin 
milli sermaye ile okumak aş
kını söndürmesine imkan ~ 
savvur eder misiniz? Bu genç
leri cahil bırakmamak için ne
ler yapıyorsunuz ? Alay köş
künde alay edeceğinize daha 
ciddi şeylerle uğraşınız ! ,. 

Bu sütuna sığdırmak için 
ancak birkaç satırını iktibas 
cttiğjm mektubunuz, kitaplara 
-şkınızı ve onları yazmnk!n, 
yazdırmakla mükellef olsnlarn 
karşı garımızı şiddetle ifade 
ediyor. 

Evvela hUcumunuzdan ken 
dimi kurtarayım. Ben Alay 
köşkünden ayrılalı bir seneden 
fazla oluyor. Anlaşılıyor ki 
okuma aşkile yanan siz, yev
mi gazetelerde bile edebi ha-
reketleri takip edemiyorsunuz. 
Biz, orada büyük bir kültür 
programını tatbike hazırlanır
ken, nereden geldiğini tahmi-
ninize bırakbğım müdahaleler 
ile iş başından uznklaşbrıldık. 

Benim yazı yazmama gelin
ce, bu sütunun latifeleri hari
cinde, gücüm yettiği kadar, 
telif ve terceme eser neşreden 
muharrirJerden biri de benim. 
Hatta, Türkiyenin en yaşlı ve 
en çok yazmış muharririnden 
fazla kitap neşrettiğimi bura
da, iftiharla değil, hicapla 
zikrederim. Zira herşeyin faz
lası fazladır. Binaenaleyh ikl 
cihetten de bana hitap etme
n iz yanlıştır. 

Meselenin esasında çok hak
lısımz. Maarif vekaleti, eşe 
dosta para kazandırmak için, 
sistemsiz, lcarma kanşık, hatta 
nburcubur eserleri yazdınr, 
neşreder. Bunlnnn çoğu fay
dasız şeylerdir. 

Yeni harflerle kitap sabşı, 
tabileri asla tatmin etmediği 
için, istediğiniz ciddi eserleri 
onlardan beklemeyiniz. Tabi 
istemezse muharrir yazamaz. 

Binaenaleyh , mektubunuzu 
bana değil , zamamn Maarif 
vekiline gönderseydiniz, has
tnlığım tedavi ettirmek için 
doktora değil, diğer bir has-
taya müracaat eden insan 
mevkiinde kalmazdınız. Çlin· 
kü ben de bir kitap dostuyum, 
Kütüpanelermizin cevhersiı 
ve kof eserler neşretmesinden 
ben de sizin kadar milfteki-. 
yım. 

Hergün 
Bir Sual 

A vrupada Mı Yaşa
n1ak istersiniz, Y oks 

Burada Mı? 
Almanynd senelerce kal· 

maş, iktasat doktoru çıkmış 

olan Esat Sabit Bey, tekrar 
birkaç ay için Af manyaya 
gitmek üz.ercdir. 

Dün kendisine yukard ki 
suali sorduk. H yli düşündü 
ve şu cevabı verdi: 

- Elbette Türklycde?. 
- Niçin? 
- Çünkü insan alJ9fn-

den ve muhitinden ur.ak y -
ııyamıyor. &iki bir sGz varı 
Ataç durduğu yerde klSkle
şir ve meyvuını •erir. 



4 Sayfa 

[ Am:liyat Vak'aları 1 GALATA FA ci 
CEMiL PAŞANIN 

Erzin'de : 

BİR İDAM 
KARARI ••• BİR HATIRASI EVi DEN K RT LA iZ 

Hayatının Mü
him Operasyo
nunu Anlatıyor 

[Baş tarafı 1 inci .ayfada] 

- Bu sualinizin karşısında 

hatıramı, otuz sene evvel ba
ıında bulunduğum bir ameliyat 
masasına kadar gcriletmiye 
mecbur oluyorum. O ameliyat 

f' ~.lısında geçirdiğim heyecam 
ıimdi tekrar yaşıyor gibiyim. 

Bu, bir fistül ameliyesi idi 
?e vak'a Tıp fakültesinde ge
çiyordu. Hastayı masa lizerine 
yabrdılar, kloroform verildi, 
uyutuldu. 

Ben de ameliyata başlamak 
nı:ere masanın başına geçtim. 
Hayret .. 

Bu sırada hastanın kalbi 
duruverdi. 

Hasta 6lmllştn. Nefesini geri 
getirmek için derhal sun'i ted-

birlere baş vuruldu. Fakat 
hiçbir fayda vermedi. 

O ıırada, gene o ıcnc için
de Amerikada yapılmıı muvaf· 
fakiyetli bir tecrübe habrıma r 
ıeldi. ( Hastanın kalbini aça• 
rak ııkışbrmak. ) 

Hemen hastanın bir kısım 
kaburga kemiklerini kestim. 
Kalbi avcmun içine larak 
muaj yapmıya başladım. Bir
den kalp oynamıya bqladı. 
Kan harekete geldi. Hasta 
iÖzlinü açarak pşkın, ıaşkın 
etrafına bakınmıya başladı. 

O dakikada duyduğum ıe

rinçli heyecanı elbette ki tarif 
edemem. 

Ukin, bu hadiseyi ikinci 
bir teessürln vak'a takip etti : 
Tedbirimiz iyi netice veroiek:e 

beraber hastayı ölümden kur

taramadı. On dakika sonra 

a-özlerini büsbütün kapadı. 
Ölümünün sebebi ise has

tanın uzviyeti üzerinde kloro- ı 
formun yapbğı tesir oldu. Ya
ni hasta bıçakla kurtulmuş, 
fakat kloroformla ölmüştü. 

Vak'ayı alb ay ıonra Paris 
etibba kongresinde! anlattım, 
birçok eserlerde yer aldı. 

Bazı Mekteplerde 
Bit Mi Var? 
Ankara, 1 (H. M.) - Ma

arif emanetlerine bir tamim 
göndererek mekteplerde bitli 
talebelere tesadüf edildiğini 

ve bunun önüne geçmek için 
mektep idare ve muallimlerinin 
mekteplerin temizliğile çok 
ehemmiyetli surette meşgul 
olmalarını bildirmiştir. 

6aıladığı nokta. 
2-Hagatını kurtaran i•karpirı "" eğilt!n 

ökçesi. 
1 - Agşt! Hanım, gittikr.e igileşen bir YJazigettetlir. ı başımızı pencereden aıağıya ı kartımıza bir kapı çıktı ve 
2 - Kazadan evvel takip ettiği gol ve düşmig• doğru sarkıtmak suretile ııefea kilitli idi. 
Agopyan hanı faciasının Saat takriben d6rt buçuk alabiliyorduk. Bu kapıyı açmak için çok 

Oıerinden, acı hatırasını unut- vardı, hanın içinde bir gUrUl- Yangın Nerede? çalıştık. Fakat mümkiln olma-
turacak kadar zaman geçme- tti oldu. Bu ıırada şiddetli bir infillk dı. Müdür Bey, ı ıklık i~. b.ir 
di. Bu facianın en şayanı dik- "Yangın var! diye birtakım oldu. Biz, yangının hana yer buldu. ~ur~dan .Bf.aıı ınap 
kat hadisesi, sağ ve ıalim feryatlar yükselmiye başladı. bitiıik benzin deposuna sira- anahtarı getırmıye gıtti. 
kurtulmak üzere iken elim bir Derhal o"adan dışan fırladık. yet attiğini zannetmiştik. Ben de v pencerey~ koıup 
tesadüf neticesi 3 üncü kattan Koridorun sonuna kadar iler- t A d b 

Sevgilisinin K<Y 
casını Ôldüretı 
Adam Ası/Jt 

Erzin, (Hmusi) - İki seııe 
enel, istediii kızı verm~k)e' 
rinde muiber olan C yba011' 
Azizli köyünden Kavlak A~ 
durrahnaan oğlu Ali fırsat bP 
!emekte iken kızı ayni köy~eD 
Mustafaya vermişler. Ali f1I 

~Jll gtinlerde kızın gelin olcıca~ 
işitmiş, zifaftan bir gün e 
güvey Mustafayı bulmuş: 

D- .:.r. • • b' t pek• - ua ... n ıçın ır e 
rakı getirdim, kaçaktır, bu~ 
ya kadar retiremediın. G ~ 
gidelim de vereyim! diyert 
köyün haricine çıkarmış, soilrf 

çocuğu canavarcasına parça!~ 
mış ve toprağa gömmüş. 1• 
kikat, tetkikat, mesele meydi' 
na çıktı. 

Ali tutuldu. Osmaniye '~ 
ceza mahkemesinin vereli~ 
idam hükmünil temyiz de tasd 
tti V Al. dü k.. ·· or e • e ı, n u gun . ~ 

maniye çarıısında idam edU 

İzzet Beyin · 
Kütüpanesi 

.. 
Darülfün · n Bu Kütıl' 
paneyi Sabo Alacl~ 

DarWfünun, içtimaiyat ııı~ 
derriai merhum İ2.zct Beyin ~ 
tüpaneıini satın almıya le• ; 
vermittir. Darülfünun ktit~ 
ne&i miidürli Fehmi, tarih f ~ 
tanı Reşat Ekrem, Naci . 

1
eP 

ret Beylerle Nişanyan Efdi~ ,ı 
müteıekkil bir heyet diln I~~ 
Beyin evine giderel· ese ( 
tetkik ve tasnif etmiştir. ~ 
yet raporunu verdikten s0 

kitaplar alınacaktır. 
O vakit korkumuz ıon had- aç ım. şagı an enı pence-

ıokagy a düşmüş ve başından agv ır ie,? ·. Burada kesif bir duman d ' d tt l Kar Yagı"' yor İne gelmişti. Müdür, kendini re e guren er: 
surette yaralanmış olan dakti- tabakasile karşılaştık. takip etmemi söyliyerek pen- Halkın Feryatları Polatlı, ( Hususi ) _ pol•., 
lo Ayşe hanımın geçirdiği ka- Boğulma Tehlikesi cerenin önilndeki çıkınby~ - Atla aşağıya, yoksa ya- ·ı B ·· "k d&k' •"' 
zadır. Bu düşme neticesinde B d . . d 1 k 1 d f 1 e ozoyu arasın 1 ~.tı 

u umanın ıçıne a ma , atladı. Bu çıkıntı 35-40 santim nacaksın iye eryat ediyor- karla örtülüdür ve yağıJ11,..ı: 
Ayşe Hanımın kafa tası pcıt- ölüme atılmak demekti. Geri kadar genişliğinde idi. Pencere lardı. Okadar korkmuştum ki devam ediyor. Yükselen ti' 
lamış, hayatından ümitler ke- r 

döndük. Ben, çalıştıi(ım şir· kenarlarına tutunarak hem bu ne yaptığımı bilmiyordum. on sekiz santimi bulmuştıl ·ıf 
ıilmiş, fakat mucize kabilinden L# 

ketin müdüriyet odasına koı- çıkıntı üzerinde ilerliyor, hem Pencereye çıktım, yağmur Ma;:,:;. 
kurtulmuştu. tum. Müdüre veziyeti hab r mütemadiyen feryat ediyorduk. oluğuna sanldım ve ıonra... ~ 

Hali da Sen Jorj hastane- verdim. O da dı•an fırladı. T So kendimi kaybet ·ş·m ki halk, altına bir b ttaııJ 
ıinde tedavi edilmektedir. Zehirli gaz hücumu~u görünce ehlikeli Bir Karar Had~enin bundan sonras~ıf~Y: açmış, bekliyorlardı. taıoltJı.ı 
Şimdi, yeni yeni kendine gel- işin tehlikesini anladı. Yazı- Arasıra, aşağıdaki etfaiye le geçiyor : yerden kurtulan genç 111 
mektedir. Bu müthiş fac iada hanenin caddeye nazır olan memurları: Ane H.' bu oluğa tutuna- hır.la battaniyenin üzerine;_)/ 
başından geçen hadiseyi bir de odalarından birine girdik. Ka- - Bekleyin, acele etmeyin! rak bir buçuk metre kadar m~tür. Fakat vücudun s~~ 
Ayşe hanımın bizzat kendi- pıyı da kapadık. Pencereyi diye cevap veriyorlardı. aıağıya indikten sonra elleri ğile yırtılan battaniye \J 
ıindf:n dinlemek, bu heyecanlı açtık ve avuımız çıkbğı ka- Fakat biz, bu ihtarları din- kurtularak tam üçüncll kattan aynlınca genç kız yine 'tJ 
ve feci vak'anın teferrüabnı dar: liyecek halde değildik. Böyle· aıağı düşmüştür. kaldırıma dlifmüş ve . 
tesbit etmek istedik. _ imdat, imdat J diye ba- ce, tutuna tutuna yandaki Kurtaran Lav ha müthiı surette zedelenınif~ 
Genç Kız Anlahyor : ğırmıya başladık. hanın üst katına çıktık. Açık Fakat bir hüsnü tesadnf Şu suretle anlaşılıyor. ~1J 1 

- Yangın çıktığı gün pa- Bu sırada, zehirli gazlar, pencereden içeri atladık. Bu- neticesi olarak ayakkabısı, bir genç kız mucize kabil~, 
r:ardı. işlerimiz erken bitti. kapı arahklanndnn odaya gir- rada, iç içe bot birkaç oda ilin livhasına takılmış topuğu hayatını kurtarmıştır. •p$f 
Saat dörtte yapacak iş kal- miye başlamıştı. vardı. eğrilmiş, bu ıuretle dilıüşün ı kazanın bir faci ile :ııı ·I 
mamıştı. Arkadaşlarla dereden Zaman geçtikçe nefeı almak Bu odalardan geçerek mer- hızı hafiflemiştir. bulmamasında iskarpin ökçe~ 
tepeden konuşuyorduk. güçleşiyordu. O derece de ki diven önüne geldik. Burada Bu sırada, ıokak kısmında- oynadığı rol çok büyUktilt 

Tarihi Tefrika No. 21 Yazan: A. fUrada otuz kadar ıeneri bulup 
düiün evini bastın mı, meıelc 

tamam demektir. 

düğün evinden gelin kaçıramaz
ıınız. Tavsiyemi iyi dinleyiniz: 

natacaktı. Gözlerini daha fazla 
açarak dedi ki: 

dim, hediye edilen birşe) i f,t 
doğru değildir. ~ 

o Lİ 
Kılıç Ali Paşanın Hatıraları 

- Tabii ••• Verilmiyen kız kn
çırılırf 

Sonra kulağım etildi hafifçe 
ıealendi: 

- Düşünün bir kere doltum .. 
Don Kişotvari bir kız istemek ••• 
Top, kılıç ve tüfekle! •• 

- Fakat, ıiain ıu Don Kişo-

tunuz başımı ağ'rıtmıya başladı. 

Bu akşam kız gerdeğe ıririyor. 
Siz hali durmadan topla, tüf ekle 
kız kaçırmaktan bahsediyorsunuz! 

Pişkin bir tavırla anlattı: 

- Ne ıöylüyorsunuz dost ·m!. 
Benim bu işlerde oldukçn te r::rll -
bem vardır. t.in kolayı şu: Şimdi 

Ne müthiş adam bu be!.. Ne
ler ıöylüyor baksanıza!. Gözlerim 
ümitle parla dı ve herifin ellerine 
heyecanla sarıldım: 

- Mükemmel, dedim, müke n 

mel bir fikir! bunu yapabiliriz. 
Verayı kaçıralım! Fakat otuz tane 
ıeraeri bulamayacağım için bu 7• i 
tek başıma yapmak mecburiye
tinde kalacağım! 

- Tek başınıza mı, dediniz ~ 

Bu ancak Don Kişotun yapahU -
ceii bir iştir. Siz yalnız başına 

Yanınıza mutlaka adam almanız 
lbımdır. 

Doğru söylüyordu. Bu işin tet< 
başına olamıyacağ"ını ben de an!a
mışhm. Fakat bu adamları bul
mak mühim bir mesele idi. 

Dedim ki: 
- Hakkınız var. Fakat bu 

adamlar para ile tutulur. Bende 
ise metelik yok! .. 

- Paranız mı yok?!., Siz ha
kikaten çıldırmışsınız dostum!. 

Ben çıldırmamıştım ama, 2'•
liba bu adam benim aklımı OJ• 

- Siz, üzerinizde müthiş bir 
ıervet taşıyorsunuz da farkında 

bile d~~ilsinizl .. 
- ! .. 
- Niçin ağzınız açık kaldı? 

Baksanıza, bu kılıcın üzerindeki 
taşlardan bir tanesi bile otuz 
ıerseriyi roizin peşinizden getir
miye k5fidir. 

Kılıcı elilc tuttu. Üzerinde 
pırlantalar, elmaslar gllne gibi 
parlıyorlardı. Fakat ben büsbütün 
başka bir düşüncede idim: 

- Bu kılıç bir hediyedir, d -

Elini havada 1alladı '
11 

Andı: bit 
- Sevgilinizin ba.k~ cfJ~J 

keğin koynuna verilmesı 
doğrudur? e 

Bu adamın yerden gö~ 
dar hakkı vardı ve kıhc•:t61' 
rindcn büyücek bir taş sÖ • 

D ........ G cel!t ugun e ~ _, 
• 121ı 

Ark::mızda tam yır ve~ 

tane atlı serseri... Arnirıılı.ııf' 
ronun şatosunu çepçevre ,;-1, 

[Arka•1 

ı ..- .. yuuu umumıyc neaapıarınn bir bakayd nl 
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VAPURIAR 

Seyrisefain 
Merkez acenteMı Galata klpri 
Bqa & 2362 .Şulte aceat.eai: Sir
keci MGhilrdar zade ham f. 2740 

s.,ı. 7 
• 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

-----------Maluırriri: Safi~ Peyman---* Bir Yaz Günü; Herkes iş Ve Gücile 
Uğraşıp Durduğu Bir Sırada ••• 

--A-yv-aıık_s_üra-t P-ostası--- Knnaktaki Hayal 
(Mersin ) vapuru 3 Şubat 

sah J7 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale, Küçük
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
AYftlığa kalkacak dönüşte 
Altmoluja da uğnyacaktır. 

Hakkı Malıjazdar 

lııtillJde alakadar olan er
lltc ·ı ta. nı erden ele geçenler sathi 
D~ .. IUrette muhakeme edildi. 
ıgerlerinin ftıraya buraya firar 

~ekleri tabii idi. Bunlann 
• na mGsamaba edilmesini 
lJ firıkır çok muvafık buldu. 
le z~ uzun tahkikatlarla sinir
'- rı OYtıatmak, yeniden vebim
"r dırm b • · ta uyan aktanaa, u ıt• 

it~· bağlamak ve Ermcni
d rı odundan aldıklan bu ibret 

d:u~ . baş başa bırakmak 
eld a ıyı olacakb ve böyle de 

u. 
ol liadiseyi müteakip, hiçbir şey 

lllaııuş gibi Haa Nişan tek
:r dükkanını açtı. işine deva
) a başladı. Ortada görünmi
ti en, Yalnız Hristoforla Babik 
:rrı.: ~caba bunlar, nereye git
rı::_u? Bunu, biz de bilmiyo-

bunı Ancak bir sene sonra 
)o arı yİne İJ başında görü-

l'\ız. 

an 3 
.. 13 senesi; ağustosun J 4 

\arı~ cumartesi günü idi. Is_. 
d uı, lahit bir sükiı.net için-
~d . Herlces işile, gücile me1-
ba kü... Gala tadaki Osmanh 
~~ Cllıle reji idaresinin mu
ltı l nı binasında memurlara 
~ a hsus lokanta, öğle y :meği-

C llZlrlıkla meşgul o.uyordu. 
ba addeden geçen tramvay 
ltı.Y\·aıııannın nal seslerile de-
tü11~ü !ekerlekli arabalann gü-

B su caddeyi dolduruyordu. 
~ an1'anın karakol kuman
' ı nıülnzim Mehmet Ef ., 
tc İırada alt katta merdi
td. n ~n karşısına tesadüf 
41 en odada id:. Kapının önün
~ P.a!lıyan silah sesle?ni işi
lra ışıtmez, belindekı kılıcı 
~ \'ııyarak odadan fırladı. Fa
'lt;t o anda, ellerinde revolver-
. le kapıdan giren ve mer
~eıılerden çıkarak koridor
a.-!'a dağılan ermenilerle 
:'4ltşıla~b. Mehmet Ef. nin ta· 

t:icası yoktu. Onun için der
\aı kılıcına davrandı. Fakat, 

•cını kmındaa bir kanı bile 
CtL-. 
h ~ye munffak olamadan 
lQre kapandı. Müteaddit ro
~Yerlerden üzerine boşanan 
"1::nlarla ıatna •• bap par-

<h. 
~errıurlar, odalardan fırla· 
~ 'korku " tclAfla merdi
~~ 'koınıUf)ardı. Fakat bütllu 
tll~or ve merdina bqlan, 
it.. rıde re'fOlftl' " bomba
~~uııan, Ermenilerle tutul-

' ,,Atatı lnnıek llıticali olma
~~llı ICSren memarlar, yukan 
'-.ı~ kof11Uya bqladılar. 
lttai 'Y• bitifik ola reji da· 
'-t.._ Ue nıUıterek h8ytlk bir 
~ji h. •ardı. Ba tara.adan 
ı-;dı ınuına seçmek lstiyor
'-'kl • Fakat, ba taruaya koı-
.ıa lrı ıa-... .. ~-!_ __ •• 

"' • ,...__, FCJI umn:.IDJn 

... d lfga) edilmit oldajıuw 
lller 

ı., ~u eı. da 
~- na mfltemadiyen Iİ-
.._tlıy0 •W.,or Ye bombalar 
'tt1tı1 j bunJann arasında 
'l &.11~'Y~tiar ifitiliyordu. 

-57- Yazan: Ziya Şakir 

Oomanlı bankasının basıldığı zamanki hali 

Bir elinde bomba, diğer 
elinde revolver bulunan 
redingotlu, beyaz boyunbağlı 
a-enç bir Ermeni, direk
törün odasına girdi. Soğuk 
kanlılığını bütün bütt:ıı 
kaybeden direktör, bu adamı 
görür görmez, gayri ihtiyari 
bir hareketle ellerini yukan 

kaldırarak ne iste .iiğini sordu. 

Bu geç Ermeni, büyük bir 

ıükfınetle, elindeki bomba ile 

revolveri diı·ektörün masası-

, nın üzerine koyduktan sonra, 

uğ elini redicgotun iç cebine 

ıoktu beyaı. bir kağıt çıkardı. 
(Arkası varj 

Sahhk otomobil 
idaremizin Berliye mar

kah kapab binek otomobili 
500 lirada isteklisi fizerin
dedir. F ulamıa almak iati
yenleriıı 9 Şubat 93 J pazar
tesi ıtmn levanın komisyo
nuna ıefmeleri. 

Buglbı yapılamamış olan 
Bozcaada postası 8 Şubat 
naıar ,Unft yapılacakbr. 

Alemdar zade vapurları 

Bülent 
1 

Şubat 

vapuru 
Pazar 

günü rJcşam saat 18 de Sir
keci nhbmmdan hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabıon, Sürmene, Rize, 
Mapavri ve Hopa) ya azimet 
ve a•dette ayni iskelelerle 
Va1'fıkebir ,Görele ve Ünye 
iskelelerine uğrıyacaktır. 

Resminizi Bize 
Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, 
Okuyalım 

Müracaat mahalli: İstanbul, 
Meymenet hanı a!tmdaki ' 
yazıhane. Telefon: lstanbal 

1154 

Retdmdeıa tablatlnld Btreaaıek later
ıenlz: blıe bir fotoğraf röndrrfnlı. 
Fakat mntchasıı11mu: mUtaleuında b.· 
taya cltlımemu için glSndcrilen reamlıa 

miimkUn olduju kadıır tabii ltlr poıcla 
çekllmlt olmaaına !Una ediniz. 

Hulu$i bey: 
ve idarecidir. 
Arkadaşlanna 

hOrmet ve mu-

Ciddi. vakur Çifte Piyanko-
~ 

Re81mlcrlnden -t bl:ıtlerbd ltr-mek 
fllfyen •fAtwdakf arilerrmı. bal&luada 
mUtehuua111nn• atltaleaaun yazıyoruz.: 

~ 

habbet telkin 
eder. Sır tevdi 

edilebilir, renk
aiı.likten ve ri

Makineli dolap ile 500 
kuruşa kadar hediyeli 
bilet sahyorum. Hiç 
b kt Mebdei Servet 
oş yo ur. kt,caı 

tnad. camii kıırııaında No 14S 

ft 

Yasa/ heg: Halim, 
haluktur. 

~ J yaklrlıktan nef
ret eder. Hüsnü 
muamele ile 
hizmete ft iyi

Dr. Mehmet Ali! 
Zararlı •e mea-
uliyetli itlere 
girişmez, ber
·kesle iyi geçin· 
mek ister, 
iyiliklere kolay· 
lıkla tahrik e
diJebilea hir 
uysallığı nrc:br. 
Verilen işi İD

drar yolu ha1lalıkJarı mütehassm~ 
rkecldc Bqir Kemal ecxanesl yanınd11~ 

tizam ft selametle bqanr. 
~ 

liklere aevkedilir. Haksızlığa 
Ye aui mumeleye itiraz ve 
muhalefet eder. Verdiği aöze 
udaktır. Hcrşeyi mesele yap
ma, mllumaba penerdir. 

1f.. 
Htlllllli Atili beg: Zeki, 

işgüzar " mO
~- te~ebbia!ir. lt

•:.l!'.~~~ ·~rini pdiir

fıtanbul ikinci ticaret mah-
kemesinden: Müflis Üzeyir beye 
ait bCI yfiz adet Akşehir ban
kası bine senedi açık arttır
_. &uretile 4 şubat 1931 çar-
tamba gilnil &aat onda Sirke
cide Sanasaryan hanı karıısın
da Akı,chir bankası lstanLuJ 
ıubcsinde sahlacağından talip-
lerin mezkür gün ve saatte 
baı.ır bulunmaları ilin olunur. 

B. A. M. /: Z. Hg: Şakacı, 
tuhaflrğ'I 'fe mu
zipliği sever, 
orijinal teylere 
meraklıdır. T et-

meaini ve ken-
disini sevdir- OçGacil icra dairesinden: 
mesini bilir. Fiil Bir alacajıa temini islifaaı 
ve hare.ketle- zımnında aıahcu& iki adet sağmal 
rinde •Ürat inek ve bir adet buva n bir ad~ ; 

~ebe düve ineği ki ceaıan dört 
kik ve teces- vardır. Çaht- adet Kınm cinsinden h1tranlan 
sllıten haueder. maktan yorul- Şubabn beıinci perşembe günü 
Çabuk alyler, mu. Sokula-an- ıaat 10 da 12 ye kadar Büyük 

dır, menfeatle- ada iskele ci•arında arabacılar 
ytıkıek aeale riDi ilamal etmez 'fe kendisine meydanında satılacaktır. Talip 
koDUfUI'· Fıkir- olaaların mahallinde memuruna 
lerinin kabul memup olanları da mahrum uıuracaatlau ilin olunur. 

edilmetini ister etmez, arkadaşlığı &ıkıcı d~ğil- 1 ~-----------
ye bu uturda mlbaakapdan dir. Daha ziyade neı'elidir. 1 
da çekinmez. Rilfekasına ıaka ve muziplik 

lfo. yapmaktall sevk abr. 

,. .A. Bq: ADmklr, ,.~ ._ ,.. ı ...._ ~eren Na& ı..ro.rlab, 
ağır bqhdır. .Uteı....a..m&&111 cev•bt ıttilctiif içi 

HoppalıktaDt IA- Hbumlanıyw u melı:tup ,anderwnl 

ubalilikten ho.- fo:ejraflluiDin aklhetinl öı{tt.DIDek k · 
)anmaz, tıldıjı, t11orlar. Bu f.ı.oJraril• lntlp edeceh-

ttr. Bu ın .. 11at. mu.t.llı elMalana• rica 
intizamı ve mo- -... 
daya tabi ol· 
mayı sever, 
aevgi ye kadın 

mesailinde kıs
kanç ve has-

' Yunanistanda 
Grip Salgını 

SON POSTA 
cıvml. StyuJ. Hnadb ,,. H•lk sueee.ı 

w.,.: ~ Nvuo.a...,. 
Şer..ı 90liaf1 3S • J1 

Tetef.,.ı lata.bul - 21>1 
P•t~ kutıaa111 lataıabııl - 7U 
TcJsraf : tat-hl SON POSTA 

ABONE FİATI 
TORKIYE ECNEBi 

HOO Ası. 
750 .. .. . 
150 .. 

J Sene 2700 lu. 
6 Ay HOO • 
J n IGO il 

1 ,, 300 " 

• 

'-ıı) dırektörU, (Sir Edgır 
~daıı ' faşıl'Dllf bir halde 
~ ~;.~ya koıuyor, bütün 
~ u ar .. ında bankanın 

sastır. Fazla sö: • 
lem ez, rüf ek •a fümat 

Atina - Grip aalgına ~imali 
Yumniatana da ıirayet etmiş

ye 

1
. tir. Sel&nikte gripten be, öllm 

yak'ua laaber verilmektedir. / 

Gelen enak sorl n.rllııtu. 
lı&aıardaa meaullyet abıamn. 

uıdan korkuyordu. aamimiyet telkin eder. 
Mes'ul Müdür: Hllit Baltri 

Dört senedir kapıları açıl
mıyan bu konağa girmek
ten korkuyordu. Orada kansı 
6lmüştü ve Hamdi Şakir, dört 
1e11edenberi Şişlide, bir apaı
bmanda oturdu, kiraya bile 
•ermediği bu konağın ıemtine 
ujnmadı. 

D&t menedir kapılan açıl-
mayan bu konağa girmekten 
korkuyordu; fakat korkunun 
ve tehlikenin uyandırdığı garip 
arzuları andıran bir his, onu, 

ğuk bir hnva cereyanı kibriti 
aöndürmüştü. 

Hamdi Şakir, yeni bir kib
rit çakmnk kuvvetini kendinde 
bulamadı. Elleri tih'iyordu. A~ 
kasını duvara dayadı ve göz
lerini kapadı. 

Gözlerinin içinde bütün bir 
mazi kımıldamıya başlamışh. 
Herşey ve herkes arasında 
bilhassa onu, kansını görüyo~ 
dlL Evvela müphem bir hayal. 
Sonra çi%aileri ve renkleri 
sertleşti. daima, bir miknatıs gibi konağa 

çekmiye uğraşıyordu. Hamdi 
oraya gitmek istiyordu, bahçe- Bu hayal, yavaş yavaş, ıö~ 
de biten yabani otlara ıürtü- kapaklannın içinden aynlmıya 
nerek büyük kapıyı anahtarla ve dışanya çıknuya başlamış-
açmak, örümcek ağı bağhyan b. 
duvarlar arasından geçmek ve Nihayet, tam bir mücessem 
ihtiyar konağı dolduran tatlı Yarlık haline geldi ve m«"di
ve korkunç hahralarla baş venin üç basamak yukarsında 
başa kalmak istiyordu. görilndll. 

Bir gece, Beyoğlunun küçiik Hamdi Şakir gözlerini açmış, 
barlanndan birine gitti; içti. bütün dik.katile ona, hayale.le 
çok içti. Birdenbire konağa bakıyordu. 
gitmek ve geceyi orada geçir- - Bir basamak daha yu
mek ihtiyacını duydu. Anahtar kan çıkama7.Sln, diye ha ladı 
yanında idi. hayalet, dur oradn ! Burada 

Fakat, yalnız gitmiye cesa- ben hakimim. 
. reti yoktu. Bar kadınlarından Hayaletin sesi birdenbire 

rasgele birisini angaje etti. ya- değişti ve tathlaşti: 
nina aldı, bir otomobile atladı - Hamdi... diyordu. ICD 
ve Zincirlikuyuya gitti. bana böyle mi geleceltin ? 

Sonra bir kolunu uuıtb ve 
Konağın parmaklıkları önü- Hamdinin yanındaki kadım 

ne geldikleri vakit, Hamdi işaret etti : 
Şakir titredi. Bundan dört 
sene evvel, yine böyle gece - Bu kim ? 

Ve birdenhire g6zden kay· 
yanaından sonra, yine böyle boldu. 
bir otomobille, yine böyle ya- E~•!-
nıııda bir kadınla, kansile bu Hamdi Şakir sallandı. d~ 
konağa gelirdi. Yine böyle, den kibrit kutusu yere -

evvela Hamdi iner ve kadını elin- mUyştü. d ki kndın • 
d k . eli . d' . anın a • 

en tutara yere ın nr ı; yı- - Ne var; ne var? diyordu 
ne böyle kolunu ~~~n Hamdi Şakir cevap vermedi, 
sokarak kapının surgusun6 

1 

y 1 a naz: 
çekerdi; yine böyle, kapı açı- - Dönelim! 
larken bir çıngırak sesi duyu- Dedi. Koşuyorlardı. Arka· 
lurda. ( Bu sefer paslı bir }arından gelen soğuk bir hava 
ıea.) j cereyanı onları itiyordu. 

'f. Hamdi Şakir, ancak sokakta 
Hamdi Şakir önden yürO- derin bir nefes alabildi ve orı 

yordu. İki defa kibrit çaktı. beş gün sarfında, konağı yok 
Geniı merdivenlerden inen so- pahasına aatb. 

Çoktanberi sabırsızlıkla beklenen aranan 

Nizamettin Nazif Beyin 

ü::c:n;e K A R A D A V U T çıktı 
Fiatı : Ciltsiz 150, ciltlisi 200 kuruttur. 

~:s~::ıa OÇ KOÇOK TAYYARECİ 
Bu çok cazip çocuk hikayesi neşredilmiştir. 

fiab ~ 50, ciltlisi 75 kunlftur. 
Naşiri : Kan"'at kütiipancsi 

HALK MU...,İKİ HEYETİ -
Taksim Ş<'hit Mulıtarbe} caddesi ab.dı: EJdorado ittisalinde 

GÜLiSTAN AiLE BiRAHANESİNDE 
Jh sGnd- 1tıa.aea h• ••ce tcrap alMalı: edecdltL Tqrif 

edecek :ı:trYah ldramın latlrahallert mGem--.llr 

Su heyeti : Hanende heyeti 
'Kemençeci Sotiri EfMdi Gıı1.elhan Aksaraylı Hafız Yaşar B. 
Kemanist Ihsan Be} Abaur Bey 
Kanum Hüseyin Bey Y81ıya ite)· 
Udf Mısırlı İbrahim ve Marko B. ler Faruk Bey 

Büyük Ve İyi Meyva İsterseniz 
Aiaçlannızı böceklerin tahribatmclaa brtaruus. Buaan 

için kıı mevsiminde apçlannm 

NIVOZIN 
• JllupllW ı. m&nulp samaıa ...... IMr pblı9rpç • ,., hı 

Kutusu 1 
Drogeri 

•taç)• klpn._ )'lbnıro 

liradır. Y•st- •ı-ea• Sirkecide a... ,... ı.-da 
b ]• d • d NIYOiıılıiı f.lllı. Lti1 ı. san ra onyan ır ı s T A N • u L 



BÜYÖK SATIŞ J 

Ehven f iatlarımızdan istifade ediniz. 
Bazı eşyamızın fiatlan : 

TWEED L.K. 
Cayet iyi cİDI ropluk 3,25 

metrosu 

TlUEED 
Cayet enli, 
mantoluk 

Ora 
• 4,50 

Safi ytin, ttk mantolar • 5 ,50 
için 

Krep Azur 
Tamamen ipekli, mOn· ,. 4,25 
labap renklerde 

Tafta 
Tamamen ipekli, gayet ,. 4,20 
yumuşak 

Velur şifon sua 
Şık gece roplan için " 5,00 
675 ve 

Velnr sua emprime 
Gündüz ve gece rop- " 5,80 
ları için 

Penuvarlar 
Pirene kumaşından faıı-
tazi el işlemeleriJe mü- • 7 7 5 
zcyycn adedi t 

Gündüz roplan 
Krep d6finden aon " 30,00 
moda 

P u loverl er L. K. 
ffHl•lar içi• fHlad hlke4a• 4 7 5 
ınGteaevvl de.enlerde adedi ' 

Jileler 
Hanımlar için triko yil· " 7 25 
nünden modren renklerde J 

T rikote yün kostümleri 
Tenzilatı. fiat .. 15,oo 
-Triko yunünden roplar 
Tveed deseninde " 17 ,OO 
-Hakiki Japon kimono 
Hanımlar için ipekli ., 22,SO 

Mantolar 
Avusturalya lutrdan ,. 
ipek astarlı 175 lira 
kıymetinde iken 

Mantolar 
98,00 

Chapal lutrdan 200 ,. 148 00 
lira kiymetinde iken t 

Kü kler 
Garnitli:.:_r .:.!iç.:..:.:in ___ _.:.: .. :__--1_,_ı_O 

Muşambalar 
Hanımlar için iki ta· ,, 14 00 
raftan ilikJenebilir t _ 

Mantolar 
Hanımlar için, deri- ,. 80,00 
den, ekstra cins 

~;---~~==--.--

-Triko yününden kostümler 
Çocuklar için, fapka, .. 5 00 
boyun atkısı ve ıetr- t 
lerle beraber 

Şapka la 
Hanımlar için velur •• 5 50 
ıuadan ~on moda J 

Çoraplar 
"Gui" ipek çoraplar 4.50 
yeni renkler , 

Çoraplar 
M~nerize fiJdekoı 85 
fantazi, ajur bağetli çifti 

Çoraplar 
Sağlam cins ipekten ., 1,25 
ve ajur bagetli 

Hanımlara mahsus 
elbise dairesinde 

Gayet iyi cins kumaşlardan en 
ıon modaya muvefık her nevi 
hazır elbiseler, mantolor, fis· 
tanlar, muşambalar ve modern 
ve zarif ıapkaJarın müntahap 
çeşitleri v s ... 

BiR RİCA 
Fiatlanmızı anlamak üze

re mağazamızı teşrif ede
cekler mübayaatta bulunmak 
mecburiyetinde değildir. 

j ---

Bazı eşyamızın fiatları; 

Çoraplar ı.. K. 
"Bemberg.. ipekli aon ,. 2 50 
derece aağlam cim ·vo t 
ajur basretJi 

İpekli çoraplarL. K. 
.. Bembers .. ı•yet aiJr 2 85 
Cins ve ajur bagetli çifti ' 

Eldivenler 
Sued taklidi her renkte " 9 5 

Eldivenler 
PHSaDcldaıa )'tk•n•• 
blllr Yey• tlaac:de• 
temın•tlı 3,so ,. . 

Külotlar 
85 Pamuklu her renkte adedi 

Mendiller 
Beyaz lsviçre el işlemeli 12 50 
iyi cins 17 ,50 ve adedi K. J 

Mendiller 
Hanımlar için markalı, 
yaram düzinesi 75 

Şemsiyeler 
Hanamlar için iyi cins adedi 2,75 

-

Şemsiyeler so 
Hammlar için nim ipek " 4, 

Gömlekler 
Erkekler için, fantaıi 
kretondan iki yakasilo 
beraber 

Jileler 
" 

2,25 

Erkekler için b'iko yO• 5 50 
nünden gayet iyi ciu " t 

Ropdöşambr 
00 Erkekler için yünlü " 17' 

Kısa rop döşambr 
YOnlD, erkeklere .. 12,50 

Şapkalar 
Erkekler için Merinosl• 3 75 
an(ltaJyan marka) " t 

Yatak örtüleri 
6 Safi yon " ,50_ 

Yatak örtüleri 
Yumuşak pamuktan 2 95 
güzel desenlerde " J 

Çocuklara mahsus 
elbise dairesinde 

Çocuklar için baştan ayağa 
kadar muktezi her türlü leva
zımah iksaiye, elbi•eler, pal· 
tolar pardesüler, muıambaJar 
şapkalar Y. a. .• 

Masa örtüleri ~ı 
Saçaklı ve çiçekli • ' 

Pantuflalar 1 F6trden tabaolan deriden çifti ' 

Her vakit bulunın 

Okazionla 

El çantalan 
ammlar için deri taklidi adedi 1, 

Manto ve ropla 
dan mürekkep bir parti lO o 
20 Ye 40 lira kayme- t 
tinde iken " 

ünlükler 
Çocuklar için el işlemc
lerile müzeyyen • 

Boyun atkıları 
(E$arplar) Sua emprime 2, 
jerseyden 

Snovvboots 
Hanımlar için 550 ku· 
ruş luymetindc iken 

Külotlar 
Sailam cins ve ipekten 
yalntz ıiyab renkle 

3, 

1,ı 
' ----


