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SON POSTA Kalkın l'özilJün Halk bununla rörilr. 
SON POSTA Hallaa kulatıdan Halk buauDla işitir. 
SON P O S T A Halkı• d 11 t d t r: Halle bununla a3 ter. 

Ba Kuponu Kesip 
Saklayınız. 

HOKMÜN İNFAZI SIRALARINDA 
Mahkômlar 
'Asdacaklarını 

Dün Gece 
Tamamen 

Saat Ona 
Hissetmiş 

Doğru, 
Gibi diler 

Kararın İnfazından Evvel Son Bir Teftişte ı;erkosu 
Bulunmak Üzere Müddeiumumi Hapisanege Gitti El~~re 111• • ? 
l• aemez ıyızyız. 
lYlahkU.mlann Son Arzulan yapıldı Belediye Fen Müdürü, 

Saffeti Ziya . Beyin 
Hemşiresi MenemeDe 

Gönderildi 

B•ledig•lerden fHlridatlarının güzde ikisi alınıp imarına 
sar/edilecek olan Ankaraga bir bakıı 

Ankara, 3 (H.M) - Hazırlanmakta olan bir kanun llyiha· 
ıına göre belediyesi mevcut olan bütün şehirler, varidat büt .. 
çelerinin yüzde ikisini Ankara belediyesine vereceklerdir. Bu
uun için bir layiha hazır!anm~lır. Yeni teklif, "Hükumet 
merkezi vergisi,, namını alacak ve bu para munbasıran Anka
ranm imar işlerine ıarfedilecektir. 

Ayni kanuna göre ~alktan. alınan yol parasının yar:ısı, o ıeh-
rin belediyesine terkedilecektir. 

Böyle Bir iddiayı 
Şiddetle Reddediyor. 

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

"SON POSTA" te
lefon makinesi olan ka· 
rilcri arasında eğlenceli 
bir kur' .ı tertip etmiş .. 
tir. Kur'aya iştirak şek
li ıudur : Kur'a devam 
edinciye kadar bu sii
tunda bir veya birkaç 
numara göreceksiniz. 
Bunlar telefon numara• 
)arıdır. Eğer sizin numa
ranız gazetemizde çıkan 
numaraya tevafuk eder
se matbaamıza mliraca
at ederek hediyenizi 
alacaksınız. Basit, karlı 
ve eğlenceli bir kur'a. 
Bugünkü numaralar şun
lardır: 

1836 lstanhul 
3035 Beyoğlu 
343 Kadıköy 

En Heyecanlı Ameliyat )lak' aları 

Operatörü Ali Rıza 
Bey Anlatıyor .. 

Heyecanla ameliyat vak'aları 
aeriıine devam ederek burÜftde 
Guraba haataneal operatörG Ali 
Rıza Faik ~,le görüttük bize, 
şimdiye kader teaadüf ettiti 
vak'aların en heyecanhaını anlat• 
maaını rica ettik. All Rıu Bey 
diyorki: 

" -Size en heyecanlı ame
liyabmı anlatmadan evvel mc~ 
lekette, bilhassa Anadolu da 
son zamanlarda vüsat ve ehelll'" 
miyet alan kanser hu~ığı ve 
bunun tedavisi hakkınaa bir 
kaç söz aöylemejİ elzem adde
diyorum: 

Anadoluda kanser çok iler-

ev•m• 6 ıncı aayf amr Ja J l Ali Rıza /J. 

Gömlek Deliştirme 

-----

Şair 1Vc!1met Emin B. - Ben gene bu gömleği giydim. Öteki 
gömlek parçalandı, lime lime oldu. 

Ağaoğlu Ahmet B. - Böyle kafa işlcrilc utrqırkcn benim aibl 
gömleksiz olsaydın daha aerbe• çalışırdın. 
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DABILI Halkın Sesi BAB ·BBLIB 
l ~ 

Bugünkü Kadının 
Vazifesi Ve Halk 

Sabaha 
Karşı 

Memelerine Ve Baldırlarına Ayet 
Yazdıran Kadınlar Bulundu .• 

Hüküm 
Tasdik 

4 

İkinci Grup 
124 Kişi Oah•. 

Gazi Hazretleri, lzmir mual
Hmlerile Türk kadınının vazife ve 
hakları etrafında bir hasbuhal 
yapblar ve bu hasbuhalin neticesi 
hulasa edildiği :.aman anlatıldı 
ki kadın da erkek gibi hak sa
hibi olmak için vezife almak 
arzusundadır ve her sahada ça
lışmıya amade bulunuyor. Fakat 
bugün için buna imkan görüle-

1 
miyorsa seviye farkmdandır. 

Dünkü nüshamızda kaydetti
ğimiz bu hasbuhal etrafında dün 

· tesadüf ettiğimiz kimselerle yap
bğlmız tema,.ı. rdan şu neticeleri 
aldık: 

Mustafa Bey ( Şeref sakağı 
35) 

-Kadmların tamamite siya~ı 
hukuka mazhar olmalarına 
taraftar değilim. 

- Neden? 
- Bunlar yalnlZ vatana 

evlat yetiştirmelidir. .. 
Lüsyen Hanım (Türbe, bez 

fabrikası civarında) 
- Ben işçi bir kadmım, 

ekmeğimi alın terimle kaza· 
nıyorum. Benim erkekten far· 
kım ne; elbet, erkekle kadın 
'her hususta müsavi olmalıdırlar. ... 

İstavri Ef. (Kumkapı, Ara· 
yıcı sokak 4) 
. - Ben kadınlarla erkekle· 
rin hukukta ve hayatta müsavi 
olmalarına taraftar değilim. 

• Matmazal Domna (Nuruos-
maniye 'caddesi 47) 

- Kadınlarla erkekler mn
savi olmamalıdırlar. Bu müsa
vat tahakkuk ederse kadm
ların asker dahi olmaları icap 
eder. Halbuki ben kadınların 
asker olmalarına taraftar de
ğilim. 

* Tahsin Ef. (Topkapı,. Kürk-
çUbaşı caddesi 126) 

- Kadınlar erkeklerin haiz 
olduğu bütün hukuku haiz 
olmalıdır. 

Mesela: Kadın meb 'us, ka· 
dm kumandan, icadın vali 
neden olmasın. 

Yalnız kız mekteplerimizde 
asıaı:ıat yaparak kızJarımızı bu 
işleri yapacak şekilde yetiştir
meliyiz. Kocasının veya baba-
9mln eline bakan müstehlik 
kadın tipi artık maziye karış· 
malıdır. .. 

Mehmet Mesih B. (Mecmua 

Yangın 
Sirkecideki İskenderiye 
Oteli Alevler içinde Bir 

Tehlike A tlatb 
Bu sabah Sirkecide bir yangın 

çıkmış ve Kemaibey sinemasının 
karşısındaki İskenderiye otelinin 
bir kısmı yanmış olduğu halde 
söndürülmüştür. 

S, at 6. 20 de Otel müşterileri 
atılan b"rkaç el silah aesile. uyan· 
mışl ~r ve yangın haberi derhal 
ote.ı içinde şayi olmuştur. 

Bunlar ote in kıraathanesine 
i1tka etmişlerdir. Yangının baş
langıç noktası üst katta arka ta
rafta aptesanenin olduğu yerdir. 

Etfaiye, haber veriidiğinden 

taın beş dakika sonra muvasalat 
etmiş ve bir dakika sonra da ilk 
su sıkılmıştır. Etfaiye yangına 

yetiştiği sırada çatının arka kıs
mı kamilen alevler içinde idi. 

Rüzgarın şiddetli olması yü· 
zün':len alevler uzaktan görül
müş ve bu, civarda büyük 
bir te!aş uyandırmıştır. Yangının 
ne sebepten çıktığı araştırılmak
tadır. 

Sokakta Kundaklı 
Bir Çocuk Bulundu 
Gümüşsuyunda, Hacıhanım 

sokağında kalın bir kundağı 
sarılmış 10-12 günlük bir er
kek çocuk bulunmuştur. Kun
dağın içinden çıkan kağıttı~ 
deniyor ki: 

"Çocuğun ismi Aydın, anne
sininki Miinevverdir. Babası d&ı 
Arif isminde bir alçakhr. Ço
cuk diinyaya gelmeden ben; 
sefalet içinde bırakıp kaç-· 
mıştır.,,Çocuk Darülicıeye gön 

derilmiştir. 
M. 

Yumrukla Bir Tesettür 
Dersi 

Üsküdarda Hayrettin ça' l 
mahallesinde oturan Fı t • 
ma isminde bir hamın kız a· -
ni sokaktaki bakkala gitmi , 
başı açıkmış. Kardeşi Ali br 
nu görünce yumrukla başlayı 
sopa ile biten bir tesettür (l 
dersi vermiş. Zabıta Aliyi tut· 
muştur. 

sahibi) 
Kadınla erkeğin her 

hususta müsavi olması gaye 
iyidir. Fakat herşeyden evv~ı 
içtimai seviyelerin yükselme.,· 
lazımdır. 

Maarif vekaletinin kız \'e 
erkek mektepleri için bu gr.
yeye ulaştmcı terbiye sistem
leri meydana getirmesi ica ı 
eder. 

Ayetleri Dillerile Silen 
HocalarDa Çıktı .. 

Menemen, 2 (H.M.)- Balıkesirde yeniden 25 kişi zan altı
na alındı. Bunların arasında 9 tane de kadın vardır. 

Bu kadınlardan birinin adı "Necli.11 dır. "Necla,, nın me· 
melerinde ve baldırlarında barut ile işlenmiş "Ayet,, ler bu· 
lunduğu ihbar edilmiş, tetkikat yapılmış ve ihbarın doğru 
olduğu görülmilştilr. 

Necla Akbisarın maruf ailelerinden birine mensuptur. Ken
disi 23 yaşındadır. Çok güzel, fakat cahildir. Kocasından iki 
sene evvel ayrılmış ve Nakşilik tarikatine girmiştir. 

Neclayı bu tarikate girmiye ilk olarak teşvik eden Benli 
Fatma isminde bir acuzedir. Benli Fatma tekkede Neclayı 
Tevfik hoca namında bir Nkaşi şeyhine tanıtbrmışbr. 

Tevfik hoca ,Şeyh Esadın halifelerindendir. 
Bu adam Neclaya Nakşiliğin .. Amentü ,, sünli öğretmiştir. 
Bir kadmı çırıl çıplak soymak, memelerınin üzerine boyalı 

kalem ile üç tane ayet yazmak bu 1
• Amentü,, nün icabatın· 

dan imiş. 
Ayetlerin ikisi memelerde üçünclisü de sağ baldırdadır. 

Tevfik hoca bu ayetleri yazdıktan sonra yanhş oldu diye 
sol memedekini dili ile yalamak suretile silmiş yerıne 
başkasını yazmıştır. Neda bunları anlatırken ağlıyordu. 

Kendisinden bu hallere nasıl rtza gösterdiği soruldu : 
- Bu yalnız bana değil, tekkelere kocalarından habersiz 

olarak devam eden diğer kadınlara da yapıldı, cevabını verdi. 
Diğer kadınlann memeleri de muayene ettirilmiş ve ayn· 

hal görülmüştür. Tevfik hoca tutulmuştur. 
ifadesi şudur: 
- O yazıları ben yazdım. Fakat kadınların kendi arzuları 

ilel Sizden uzak, benim bir huyum vardır. 
Kadınlara bayılırım. Ne ya sam bu arzuma karşı gelemem. 
Tevfik Hocaya soruldu: 
- Nakşilikte meme boyamttk, baldıra ayet yazmak adeti 

var mıdır? 
- Nakşllkten anlıyan k" :p:ı, Arapça hilmiyen köylülen· 

uyd r uydur söyle, seni hoca zannederler. 
Bu Tevfik hoca ikinci gur p,ta muhakeme edilecektir. 

~~-------------~,..-------------~-
Kırklarelinde B·r Şeyh Tutuldu 
Menemen, 2 (H.M.) - Bup 

gün buraya Kırklarelinde te\I 
kif edilen İbrahim oğlu Mu~ 
isminde bir şeyh bozuntust 
getirildi. 

Bu adam senelerdenberi 
Kırklareli ile civarında tekke 
hayatını idameye çalışmış ol
makla zan altındadır. 

Ahnan malumata göre son 
irtica hadisesi çıktıktan bir· 
kaç gün sonra bu adam Kırk
lareHnde bir handa oturuyor
muş. 

Menemen hadisesinin bah · 
geçince: 

- Artık şeriat isteriz, b1 
nun günü geldi. diye bağu 

mıya başlamış ve derhal ya
rıkalanmış. 

Rufai Şeyhi lstintal 
Dairesinde 

Menemen, 2 (H. M.) -
Ödemişten getiri.len Rufai 
şeyhi Mustafa Ef. istintak ha
kiminin emrile tahliye edilmiş
tir. 

Harici Ticaretimiz 
Ankara, 3 (H.M.) - İstan

bul Harici ticaret ofisi müdr · 
rü Cemal, Devlet laboratuva · 
müdürü kimyager Halit Bey
ler Ankaraya davet edilmic-
lerdir. Her iki mlidürden hr<-

l 
rici ticaretimizin ne suret: 
inkişaf ve kontrol edilebil· -

1 
ceği hakkmda malümat alına
caktır. 

Edildi Muhakeme Edilece~ 
Divani Harp Müşaviri Me~emen, 2 (H.M.) - M•':.., 
tarafından Menemene edilecek oıan kı•m• 124 klfi ,;, l 

luın ıkhıci grupta muhak dil 

G e ti r i 1 d i . Bunların aralarında eabk~d-· 
, ~ıler, Konyalılar, Akbfl•T dJI• 

Ankara, 2 - Büyük Mıllet Ödemişliler, Uşaklılar va~ 
Mediainio bugünkü içtimaında ( Menemen ) kaymakamı ile; 
Menemen hadisei siyasiyesin· darma kumandanı da bu gr 
de methaldar bulunan ve hak· içindedir. ~ 

ikinci grupta bulunanlaJlll ,dl' 
larmda idam kararı verilen rümleri birinci grupunkiler k, 
31 şahıs hakkındaki hükmün ağır değildir. Çoğu 677 nUJll~ 
müstaceliyetle müzakeresi ka- tekkeler ve zevayanın seddi ~ 
bul edilmiş ve bunlardan 28 i nuna muhalif harekette bul.,...... 

olanlardır. 
hakkındaki idam kararının ----
infazı, Paşa köyünden kahya 
Ahmet oğlu İsmail, Manisadan 
terzi Talatın idam cezalarının 
ikişer sene hapse tahvili ve 

diğer mahkum Abdülkerimin 

Karaman 
Maznunları 

Menemene Dört Şef 
Daha Getirildi ,, / vefatı dolayısile hakkında· l ki kararır. tetkikine lüzum. 

• göriilmediği hakkındaki Adliye 
encümeni mazbatası tasdik 
edilmiştir. Karar divanı harp 

Menemen, 3 ( H. M. ) - 1' ; 
yanm Karaman kazauından ~ 
lbrabim, hacı Hakkı .ve ~ ' 
Hacı Mehmet ve ikind lbrahi" ı 

mlişavari Münür B. tarafından 
Menemene götürülmek üzere 
yola çıkarıldı. 

Tarikati Salahiye 
Dün Millet mccliıinde lıtikiil mah

kemesince mahkiim edile Tarikat! •·· 
llbiye mensuplara geri kalan ceı:aların 
affı me-ıcleııi etrafın<la hararetli bi . 
mllzalterc cc-reyan etmiştir. Karr• 
encümenin tf!tkiklne kalmıttır. 

Filim Depoları 
Polisçe T esbit Edildi 
Verdiğimiz Rakam 

Meydana Çıktı 

Polis altıncı şube müdiiı · 
lüğü İstanbul ve Beyoğlu c· 
hetindeki filim depolarım ter 
bit ederek polis müdüriyetin 
göndermiştir. Şubenin yaplıt 

tetkikat, Agopyan hanı faciasıı 
dan sonra gazetemizin buldu8 
neticeyi göstemıcktedir. Apar 
man ve büyük miıesseseler· 

alt katlarında (13) filim depo· 
su vardır. 

O hane$ Tutuldu 
Beyoğlu mahkemesinden te \ -

kifaneye götürülen Ohanes isim 
bir hırsız jandarmaları aldntara 
kaçmıştı. Ohancı; kurn:ıı: l 
adamdır. Ohanes, jaııdarmala '\ 
ziyafet vadetmiş, bu s.uret!e ' 
kelepçesini çıkarttırmışh. Birk· 
gün sonra Gedikpaşada, bir ev ,. 
sıkıştırılmış, fakat kaçmışh. 

Ohanes, Babaeskidnn Yıman hl•
dudunu geçeceği sırada yakav 
ele vermiştir. 

minde dört kişiyi ihz:ır müıek1ı 
si ile şimdi buraya getirdiletff 

nunlar ifadelerinde şeyh , 
dın oğl :ı Şeyh Alinin İ 
sene. evvel kendilerini ziyaret 
tiğini söylediler. 

Gelibolu Vapur1 
Hasara Uğr1yan Ge.; 

Tamir Ediliyor 11 Suların cereyanına k~P~ 
Kısmet vapuru, Seyrise~ 
Gelibolu vapuruna çar~ 
baş tarafını ehemmiyetli su ·tıi! 
te zedelenmişti. Vapur sab•d 
Geliboluyu tamir ettirdl 1 
kabul ettiğinden tarafeyn 
laşmışbr. 

Seyyar Ziraa.t 
Bloku 

iki "üz Kişilik Bir~ 
Ankara - Eskişehir 

- lunda Ormanlar Yapa 
t:sJ.'I' 

Ankara, 3 (H. M.) - ·"' 
şehirle Ankara şimendifer~ 
üzerindeki sahada esaslı /. 
ruat ve ormanlaı· vücuda. :J 
tirmek üzere seyyar bir ıJl1:J 
bloku teşkil edilecektir·, 
blok, bir nevi seyyar 
mektebi halinde çalışacakı 
lışanların. adedi iki yüı ·)ıt 
caktır. icabında bu lll\ 
ziyadeleşecektir. Bu me~~:~I 
dair olan layiha bu hafta lYP". 
Meclisinde müzakereye b 
nacaktır. 

1 
Son P1Jsta'nın Resimli Hikayesi: Pakar Ola Hasan i.1. 

1 : Yolcu - Hasan Bey, gökyüzUne 

ne bakıp duruyorsun? Müneccimliie havesin 

mi var 1 

2 : Hasan B. Sinema yıldızı arıyeı-

rum. Yıldız çol<: var ama sinema göı ~mi

yorum. 

3 : Yolcu - Hasan B,, y ! Sinema yıl· 

ti;ıı gökte değil, yerde olu ... Bak şu güzel 

k ad;na... işte böyle birşeyd'r o. 

.. •ı ,f!, 
4: Hasan B. - Ayol bu yıldız değ)~ dl' 

on dördül Ha ..• Demek Nasrettin HocaJJJ ,;of 
diği gibi, bunları kesip kesip yıldız Jg,e 1 
hır. Ne olur, bir lokma da bana 
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Hergün Son Posta'nın Resimli Makalesi *Zevahire Aldanmayınız ~ Sözün Kısası 
Münderecatımızın çok
luğundan dercedileme
miştir. --- -
T erkosu İdare 
Edemez Miyiz? 

[Baş tarafı l inci sayfada) 

mes'uliyet hissesini yüklene
cek şubenin amırı sıfatile 
müdür Ziya Beye bu endişeyi 
anlatbk. Fikrini sorduk. Ziya 
Beyin bize söyledikleri şun
lardır: 

- Böyle bir iddia, idari 
kabiliyetsizliğimi ilin etmek 
demektir. Bir fen adamı sıfa
tile söyliyorum ki biz de bu işi 
daha liyakat ve ehliyetle idare 
edecek kol ve kafalar vardır. 
Bu, mücerret bir iddia değil, 
tecrübeye müstenittir. Umumi 
harpte, bu iş daha iyi idare 
edilmiş ve daha ucuz su ve
l'İlıniştir. Mütarekede şirket 
döndüğll zaman, mevcut tesi· 
lab şükranla tesellüm etmiştir. 

Ben iddia ediyorum ki iş 
~ize geçtikten alb ay sonra 
ıırketin beş senede yapmayı 
•adettiği şeyleri yapacak ve 
fehirde şimdikinden içilmiye 
daha salih bir ıu akıtıla .. 
taktır.,, 

Ziya Beyin bu sözlerini 
•enet ittihaz ettikten sonra 
tirkelin bir imasına gelelim: 
Unıumi harpte dairelerin su 
~arfiyabndan dolayı şirket 

likumetton (80) bin lira isti· 
Yor. Fakat eğer imtiyaz uza· 
blırsa bu paradan vaz geçe
b~k, bir nevi rişvet gibi 

11'fey değilmi? 

İstiklal Madalyası 
Alanlar 

Ankara, 3 ( H.M. ) - Bursa 
llıa.ırif müdürlüğünden Sürey• 
r._a. hususi muhasebe memur
-.ruıdan Ekrem B. lere istiklil 
llıadalyesi verilecektir. 

inhisarlar İçin 
Ankara, 3 (H.M) - Maliye 

•ekile-tince hazırlanan inhisar· 
lar nizamnamesi Başvekalete 
gönderildi. 

Bir Mahkumun Affı 
Ankara,3 (H.M) - Tarikati 

SaIAhiyeye intisabından dola
yı istiklal mahkemesince on 
seneye mahküm bulunan Sü· 
leyman Hadi beyin geri kalan 
mahkumiyetinin affı Meclise 
arzedilecektir. 

lstihlakler Ve Tapu 
Kayitları 

Ankara, 3 ( H.M ) - Tapu 
~enetlerinde muharrer k.ymetin 
ltlYmeti hakiki)..; sayılması ve 
iaicrtimlakabn bu kıymete göre 

a edilmesi diişllnülüyor. 

18 Bin Lira 
Osmanlı Bankasının 
İhtilas Yapan Bir 

Memuru 
utln ikinci ceza mahkeme-

1hıde Osmanh bankası Galata 
(er~eı kişe memuru Davit 
:vı Efendinin muhakemesi 

lorülmüştür. 
Mahkeme tarafından tayin 

edilen ehli hıbre banka nez· 
tn~e yaptığı tahkikat ile 

vı Efendinin 15 muh· 
telif şahıs ve ticaret müe~se
~siııden zimmetine ( 18173) 
M a geçirdiğini tesbit etmiştir. 
l ahkeme bazı şahitlerin din· 
e?rnesi için kararını verme-
tnıştir. 

ı' 
1 

( 

1 - Eskiden hepimiz öyle sanırdık ki, 

sıhhati yerinde bir adam demek, yüzü kıp

kırmızı , vücudü şişman, göbekli adam 

demektir. 

2 - Fakat bir taraftan fen, öte ta
raftan tecrübe ispat etti ki vücudun kuvveti 
bu demek değildir. Şişmanların hastalığa 
mukavemetleri azdır ve bunlar sık .. ık 
yatağa düşerler. 

3. - Sıhhatlı adam demek, dımağı, kal
bi, asabı, adelesi, kemikleri ahenkli olarak 

inki~af eden insan demektir. Zevahire al
danmak doğru değildir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLE i 
Su Baskını 

I\1enemen Civannda 30 
Bin Koyun, Bin Dana 

Selde Qoğuldu 

Menemen, 3( Hususi ) -
Gediz nehrinin taşma!mdan 
müteessir olan Si.serek köy, 

Tozçulla, Kese köy, ve Kazbçta, 
70 bin dönüm mezru, 50 bin dö· 
nilm ekilmemit arazi hali sular 
altındadır. Taşan nehrin sulan 
Siserek ve Pekente üzerinden 
denize akmıya başlamışlardır. 

Suların iki güne kadar çeki
leceği tahmin ediliyor. 30 bin 
koyun, 1000 dananın sular 
altında kalarak boğulduğu 
aldığım (malumat cümlesinden· 
dir. Zarar büyükttır. 

Adnan 

Müfettişler 
Kongresi 

Maliye Müfettişleri iş
lerini Bitirip Dağıldılar 

Ankara, 3(H. M.) - Maliye 
müfettişleri kongesi kazanç. 
musakkafat, veraset ve in
tikal, muamele vergileri ta-

dilat projelerile Maliye [müfet
tişleri teşkilatı kanun layiha
sının müzakere ve tetkikini 
ikmal ederek vazifesine niha· 
yet vermiştir. Müfettişler prog
ramlan mucibince teftişlere 
başlamak üzere vilayetlere ha
rekete başlıyacaklardır. 

lf. 
Ankara, 3 (H. M.) - istih

lak vergisinin tamamile kal· 
dınlarak yeni bir formlll bu· 

lunacağı ve Maliye müfettiş
lerinin tekrar toplanarak bu 

vergi etrafanda milzakere ve 
tetkikatta bulunacaklan ha
ber alınmıfbr. 

Çavdar Ekmekleri 

İHTİKAR Y APILDIGI BELE· 
DIYEYE ŞIKA YET EDİLDİ 

Çavdar ekmekleri, bazı sıh· 
hl zaruretlerden dolayı bir kı
sım halkça aranan bir gıda
dır. Fakat pahalı satıldıkla
rından bahsedilerek belediye
ye şikayetler yapılımşbr. 

Bu ekmek narha ltabi de
ğildir. Fakat temiz yapılması 
da icap ediyor. Bunlar 125 
gramlık yuvarlak ekmekler 
halinde satılacak, beşte bir 
beyaz buğday unu karıibnla-
cakbr. 

Kooperatiflerin Miktarı Çok Arttı 

Şimdiye Kadar Adet
leri (350) yi Buldu 

Sayım Vergisi 
Yeni Tadilat Han
gi Esasa Göre 

Yapılıyor? 

Ankara, 3 ( H. M.) - lki 
sene evvel M&Jiye müfettişleri 
tarafından hazırlanan Sayım 
vergi•İ tadillit projesi Maliye 

Gazi Hz. İzmirdeki nutuklarında kooperatiflere ehemmiyet veklletinc ~ tetkik edilmekte-
verilmesi lllzumun-'an bahsettti. dir. Bu projeye göre şimdiye 

Bu münasebetle, kooperatif kanunu çıktağı glindenberi kadar tetkiki tahsildarlar ta
Ziraat bankaları deliletile memleketin muhtelif kısımlarında rafından yapılan sayım ve 
yapılan kooperatif teşkilib hakkında aldığmız mal6mat yoklamalar bundan sonra mal 
kooperatifçiliğin inkişaf etmekte olduğunu göstermiştir. müdürlerile Mülkiye ve Mal:ye 

d 
memurları tarafından tarama 

Ziraat bankaları, müstahsilleri teşvik e erek kooperatifler 
teşkil ediyor. Bu kooperatiflere sermayelerinin beş misli kre· suretile yapılacak ve şimdiye 
di açıyor. Kooperatifler de bu rarayı, Ziraat bankasının ka- ~adar ~er tarafta ayni zaman· 
bul ettiği %9 Faiz ve % 1 komisyonla zfirraa ikraz ediyor. v akyapl 1 an say] ımd badema 60-

\ gu o an yer er e erken, sı-
lzmir, Samsun, Adana gibi mühim vilayetlerimizde teıkil ' cak olan yerlerde geç yapı-

edilen kooperatiflerin miktan 350 ye baliğ olmuştur. lacaktır. Tadilat vergi mik-
Yalmz lzmirde 40 kadar kooperatif vardır. Sermayeleri 450 tarının mükellef lehine tem~i

bin liradır. Demek ki banka.dan iki buçuk milyon Ura para line değil, esas muamelatlna 

alabilirler. dairdir. 

Şimdi Zirat bankası bir de ihracat kooperatifleri tesisine 
teıebbiis etmiştir. Bu hususta Ankarada tetkikat yapılmakta
dır. Bu teşkilat zürram mahsulünü harice sevkederek onlann 
nam ve hesabına satış yapacak ve kredi bulacaktır. 

~~~~------...... ----------~~-
Vapurcular Sindi kası 

-
Ticaret ve sanayi odası ser

mayesinin %75 i vapurcuların 

%25 i hükumetin olmak üzere 

ecnebi sularmda sefer yap
mak ıçın bir vapurcular 
sindikası tesisi hakkında nıuh .. 

• 

telif müesseselere, kumpanya
lara ve mütehassıslara müra· 

caat etmiş ve hu mesele hak
kında fikirlerini sormuştur. 
odaya buna ait cevaplar gel
miye başlamıştır. 

• • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Kaç senedir sokaklan· 
mızı bir batak haline ge-

tiren kanalizasyon işine 

tahammül ediyorduk. Ni
hayet bu İf bitince mem

leketin pislikten kurtula
cağını limit ediyorduk. 

Fakat fimdi bakın neler 
6ğreniyoruz : 

Kanaliyasyon işini yap
mak için yedi buçuk ınil4 

yon liralık bir fedakArlık 
kabul etmiştik. Belediye her 

sene bu i~ için 750 bin 
lira veriyor. 

Şimdiye kadar İstan· 
bulun bir kısmında kana
lizasyon işi bitmiş bulu
nuyor. Fakat bu kanali-

zaayonun ifliyebilmesi için 
evlerin aptesanelerini bu 
mecralara raptetmek li
nm. Bunu yapabilmek i
çin daha 7,5 milyon 
lira murafa ihtiyaç vu-. 
mı~. Bunu belediye vere
miyor. Ev sahipleri de 
yapamıyor. Y apılaaida ka· 
nalizasyonun işleyebilmesi 
için senede (300) bin lira 
sarfetmek lazımgeliyor. 

Bu şerait dahilinde ka· 
nalizasyon işine başlanır
ken memleketin prasmı 
sarfedenlerin etraflı tetkik 
yaptıklarına, şimdi de bu 
kanalizasyondan şehrin bir 
gün gelip istifade ede· 
bileceğine: 

Cenup Dışındaki 
Mürteciler 
Şeyh Ahmet, Ecnebi
lerden Talimat Aldık
lannı Söylüyormuş 

Diyarbekir, (Hususi) - İrti
ca hareketinin hariçle olan bazı 
rabıta ve alakaları mevzubahis-
tir. Bunun delilini "Halle S-!si,, 
gazetesinde gördüğümüz şu 
fıkra da teyit ediyor. 

Fıkra ıudur: 
Cenup hududumuzun pek 

yakınanda, ( Hazni ) köylinde 
oturan ve "Ahmet,, adım ta
şıyan şeyh geçen sene Suriye 
Fransız idaresi tarafından 
Hazniden kaldırıldı, birkaç ay 
Halepte oturtuldu, son günler
de yine köyüne iade edildi. 
Şeyh avdetinden sonra demiş
tir ki: 

" Biz, lizımgelen b11yt\k 
yerlerden aJdıg mız ve hu za
manda harel.elimiz ve tel
kinlerimiz hakkında almak
ta bulunduğumuz l'alimata 
tevfikan bir buçuk s~uedenberi 
çalışıyoruz. Bana gelenlere bu 
talimatın çizdiği hudut dahilin
de telkinnt yapıyorum.,. 

Bu fıkrayı okuduktan sonra 
verilebilecek hiiküm pek ba
sittir vesselam. 

Maltepe Yolu Bitti 
Maltepe • Seldmiçeşme as· 

falt yolu bitmiş ve halkın 
gelip geçmesine açılmıştır. 

ister inan, ister inanma/ 
1 

Muvakkat kabulü yapılmak 
için Ankardan Nafia vekaleti-

i 
nin gönderece~i heyet beklen• 

.._ ________________________ _, ınektedir. 

inkılap 
Ve 

-

Tufeyli Münevverler 
"'. 

İrtica davasının Menemen 
safhası bitmek üzere.. Fakat 
bu dava, bütün memle~et için, 
ebedidiri her yerde ve her 
devirde '1 yeni 11 , karşısında 
" eski ,, yi en büyük düşman 
olarak bulacaktır. Yedi sene
dir, İrticaa karşı hiçbir vaki 
tedbir almadık. Darölfünuo 
gibi, Türkocağı gibi kültür 
müesse~elerimiz ve cemiyet
lerimiz daima birer 11 büfe ,. 
halinde kaldılar ve idare he
yeti azalarını doyurdular. Bu 
gibi müesseseler, ancak obur-
ların hafızasında yeredcn ziya
fetlerile, bazı insanlar için 
tath bir hatıra halinde kalan 
bafolarile ve dört muharririn 
vis1·i masrafını tediyeye vesile 
olmak için intişar eden gazete 
•c mccmualarilc, daima bir 

m ·kc olm~k l!l ık .. ma~tır. 
Bu müesseseler inkdiptaki 

vazifesini hakkile yapsaydı, 
yenileşmenin sahte mannsım 

değil, hakiki ve ebedi mahi· 
yetini en geniş halk tabaka• 
!Jrına kadar yayacak bir teş• 
kilat, bir neşriyat ilah... Faa
liyeti gösterseydi, bugün aziz 
Kublayan başı, omuzlarının 
iistünde duracaktı. 

Bunun gibi, her vesile ile 
devlet müessesinden para çe .. 
kerek yaşıyan o sUrü süril 
tufeyli l!lÜnevverler, edipler, 
alimler, allameler, muharrirler, 
sathi değil, birer hakiki eser 
vücuda getirselerdi ve bunlar
dan iki üçünü de o nalmcı 
Hasanlar, Giritli Hasanlar, o-o 
kusalardı, belki mel'un Meh
tinin değil, Kublayın arkasına 
takıhrlardı. 

lnkılap kütüphanemizde ki· 
tap yerine, fareler var. Bunun 
mcs'ullerini tayin etmek çok 
kolaydır. Bütün millet, o 
me~ 'ul miinev\•erlerin listesini 
ezber biliyor. 

ikinci bir Menemen hadi· 
sesinden evvel yapılacak ille 
iş, gözlere değil, kalbe ve 
zekaya hitap eden bir inkılap 
faaliyetine derhal başlamakbr. 

Fakat, muhterem İsmet Pa
şa, bunun birinci şaru1 şu ye
di senedir tecrübelerini ikmal 
etmiş olmaları lazım gelen tu-
feyli münevverleri al aşağı 
etmektir. Onlara hiç kimsenin 
itimadı kalmamışhr. 

Bir Meni Muhakeme 
Karari 

Samatya merkez ser kc,mi .. 
seri iken bir evin tahliyesin· 
den dolaya işten el ç.ektirilen 
şakir Efendi hakkında meni 
muhakeme karan vermiştir. 

Hergün 
Bir Sual 

KİMİN KARİKATÖRÜNÜ 
YAPMASINI SEVERSİNİ 

Bu suali dün matbua
tın tanınmış ve sevilmiş 

karikatörcüsü Rntip Tahir 
Beye sorduk. 

Hiç düşünmeden: 
- Tevfik Rüştü ve 

Ağaoğlu Ahmet Beylerini 
Cevabını verdi. 
- Nıçin? 
Diye sorduk. 
- Çünkü bu iki zatı .. 

hem sevimli, h"!m de 
karakteristik çehreler; var-

dır. H 
1!::====~====-::::::::::::::~=~::=:!J 
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"Son Posta,, nın Hergün Kalp Ve 
Kadın Sütunu Vardır. Burada 
Genç Kızlarımızın Ve Gençlerin 
Aşk Dertlerine Cevap Verilir. 

KADIN SAYFASI 
"Son Posta,, nın Kalp Ve Ka~ 
Sütunu Bütün Gençlerin D 
Ortağıdır. Hiçbir Kari Bu Sütunu 
Okumaktan Müstağni KalaınaZ-

SOGUGA KARŞI I__.. ~s ı_N ___ E_M_A_A_R_T_ı_s L_E_R_i~N_A_s_ı L_G_i_Y_i N_i_R_L_E _R _? _.I 
Her Ev Kadını 
Vazifesini ./J.ilip 
Yapmalıdıfl · 
Soğuklar karşısında her ev 

kadınının bilmesi lazım gelen 
birtakım şeyler vardır. Ço
cukların sıhhati annenin ihti
mamına bağlıdır. 

Ev kadını çocuklarını soğuk• 
tan korumak iıtiyoraa evini ıı• 
cak bulundurmıya mecburdur. 
Evde rutubet bulunmamalıdır. 
Fakat evi ııcak bulundurm~k 
iaterken havaaını bozmamalıdır. ' 
Pencereleri bergün bir defa açıp 
havayı değiştirmelidir. Çocukları 
aıcak tutacak çamaşır l[İydirme
lidir. 

Odun ıobala.rı, çabuk yanıp 
çabuk ıönen ve Karareti munta
zam oİmıyan cinıinden olursa 
faydadan ziyade zarar verir. 

Kııın yenilecek yemekler ha• 
raret veren cinsten olmabdu. 
Evveli kahvalbya ebelllllliJ•t• 
verini-z. Çocuklara ıabahları alt 
veriniz. Öğle yemeklerinde et 
bulundurmalıdır. Kışın bilbaHa 
çorbaya fazla ehemmiyet verme
lidir. 

Ev kadınının ehemmiyet ve
receği teylerden biri de idmandır. 
Çocuklara her ıabab aoğuk au ile 
maaaj ya pmah, ıonra blr iki aat 
açık havada gezdirmelidir. BG-

. ,;ıkler de evde idman 1apmah• 
dırlar. 

ince Vücut 

Yeni Moda, Vücutlarm 
ince Ağız Ve Güzlenn 
Büyük Olmasını istiyor 

Uzun etek moda olunca, 
elbiselerin yukarı kalımları 
daraldı. Gc lti• dada fazla 
•çıldı. Elbıse bele kadar vllcu· 
da yapışacak ıurette aıkı bir 
hale kondu. 

Bu nıoda, vUcudun ıa.yıf 
olmasını icap ettiriyor. Vücut 
bir balmumu gibi döklil.noı 
olacak ve list kuımda hiçbir 
arıza kalmıyacaktı:r. 

Bunun için Paris ve Londra 
moda evleri bir de beden ter
biyesi mütehassısı bulun• 
durmıya başlamıştır. Bu müte· 
hassıs oradan ilbise alan ka
dınl~ra idman yaptırmaktadır. 
Bu idman on alil hareketten 
ibarettir. 

Kadın yere yatırılıyor, kol· 
ları bcakları ile muhtelif ha .. 
reketler yapılıyor. Vücut mü
tenasip bir şekle sokulduktan 
ıonra elbise yapılıyor. 

Kızlar ve Hanımlar, dikkat 
ediniz, vücutlarınızın terbiyesi
ne itina ediniz. 

Kürk Modası 
Bu sene Avrupada kürk mo

dası kalmamış. Bunun sebebi 
fudur: 

Ruıya bu sene Avrupaya bir
çok kürk sevketti. Okadar bol 
kürk vardır ki, orta halli 

ve geliri mutavassıt kadınlar 
bile kürk giymiye başladılar. So
kalilar kürklü kadınlarla dolunca, 
zegin kadınlar kürk giyınemiye 

başladılar. Kürk yerine paltoyu 

tercih ettiler. Şimdi A vrupada 
büyilk moda mağazalarında 
~Orkten ziyade palto ıörülür. 

H 

j! ., 

Burada gö(d · ntiz artist 
Dolly Davis'ır,~ ~u resimler, 

bu güzel artistin m~htelif vesi· 
lelerle. kullandığı elbiseleri gös
termektedir. 

Dolly Davis 'yor ki ı 
" Uzun etekler, beni bütün 

gençliğimde hayal ettiğim bir 
§eye kavuşturdu. Uzun etek.le 
kadın oluyonun. \ 

Modaya bayılmm. Çünkü her 
gün bize yeni birşey getiriyor. 
Sabahları genç elbisesi giyehi· 
liriz. Öğleden sonra giyeceğimiz 
elbise biraz daha ağır olma· 
lıdır. 

Hele akşamları, §U uzun 
etekli, güzel elbiselere bayı· 
lınm. ,, 

Aşk Mektubu Yazmasını Bilir 
Eski gençler ' kızlarla doğ- j 

rudan doğruya görUşmiye im
kan bulamadıkları için hisle
rini daha ziyade mekhıpla 
bildirmiye mecbur olurlardr. 

Karilerin Aşk Mektuplarına 
Yarımşar Lira Veriyoruz 

Bugünkü gençler, kızlarla 

görüşmek imkanına daha ziya
de maliktirler. Bununla bera
ber mektuplaşmak ihtiyacı he
nüz zail olmamıştır. 

Fakat birçok gençler hfa
lerini tamamen izhar edeme
mek korkusile mektup ycz
mıya cesaret edemezler. 

Aşk mektubu nasıl yazılır? 

En az tasannua tahammülü olan 
edebiyat, aşk edebiyatıdır. 

Aşık hislerini ifadede samimi 
ise okadar zengin tabirleı· , 

' öyle güzel teşbihler bulur ki, 
1 kendi de hayrete düşmekten 
l kurtulamaz. 

Onun için karilerimiz ara
sında hem faydalı, hem eğlen-

celi olduğuna kani buiunduğumu 

bir müsabaka açıyoruz. Bize 
aşak mektupları gönderiniz. 1 
Bu mektuplar erkek tarafından 1 

kıza vaya kız tarafından er· 
keğe gönderilmiş olabilir. 

Misiniz? 
Mektuplar 100 kelimeyi geç
miyecektir. Mektup sahipleri 

imzalarını bize bildirerek mah
fuz tutulmasını istiyebilirler. 

Gelen mektuplardan neşre 
layık görülenlerden hergUn 

bir tane, fazla gelirse birkaç 

tane neşredilecelr ve her neş

redilen mektup iç;n sahibine 
yarım lira veraeec.~cir. 

Aşk nıektuplarznızz 
çabuk gönderiniz. 

YAZ ELBİSE~ 
Sokak Elbisele 
ri Kıs~, Tuvale' 
Uzun Olacak··· 
B~ sene bütün moda ile~ 

iıgal eden mesele etek rJJeJ" 
lesidir. t 

Bir senedenberi etekler .~ .. 
temadiyen uzadı. Fakat çaıır 
kız ve kadınlar günlük elbİf" 
lerde uzun eteğe yanaşnıadJJ 

Şimdi moda müessesel 
ıu neticeye vaİ'mıtlar: Bu ~ 
yaz elbiıelerinde sokak eJb~ 

leri ancakdizleri kapıyacak UJi 
·Iulda olacak, fakat tuvale tJ 
fimdiki uzunluğunu mubaf' 
edecektir. ıJ 

Maamafih bazı moda ef 
ıokak elbiselerini bile ~ 
yapmıya bqlamıılardır. ~ 

Uzun etek ortaya yeni . 
mesele çıkardı. Evvelce elb~ 
i!.;, çehre arasında fazla ' 
münasebet aranmazdı. fak 

! timdi yapılan tecriibeler g~ 
f termiş ki, elbise ile yüz ve ı:O ~ 

1 

telif uzuvlar arasında sıkı ~ 
münasebet vardır. Mesela ~ 

! etek daha ziyade, geniş a~ 
büyük gözlü ve kemer burıP" 
kadınlara yaraşıyor. Bina~ 
leyh uzun etekle birlikte g~ 
ajız, btıyük göz, ve keıll 
burun da moda olmuştur. 

Ev Kadını 
• 

Her Kadının Bi)ıne~ 
Lizımgelen Şeyleı1 

Ôğren·iniz 

Yemek kapları: Yemek~ 
tirilen kabın kapağı d~ d• 
yıkanmalıdır. Aksi takd~r el 
yemeğin kokusu kapağa sııJ •

0 
ve sonra gilç çıkar. Bunun ;çıf 
bezi sodalı sıcak suya babrt111 

ve kapağı onunla yıkayırııt· 

Soda kullanmayın- Çiıı~0 
kaplan soda ile kat'iyen yı1'1' 
mayınız. Çünkü soda çink0f' 
yakar ve çatlatır. 

Soğuk Et- Soğuk eti ısı~ 
mak için olduğu gibi · ateŞ 

.. t . . fı 1..rı gos ermeymız veya nna ·., 
E . k b• 

mayınız. tı evvela sıca ı 
yerde bir müddet alıkoyuJJıl ' 
Yumuşadıktan sonra 1sıtıP1ı· 

T bB~' Sovan kokusu - a ( 
bıçak ve bezlerden sovaP ~~ 
kusunu çıkarmak için ell 

1 
11 

vasıta soğuk sudur. So\faP1d~ 
içinde keserseniz kokusuıı f 
müteessir olmaz v~ göı Y9 

dökmezsiniz. 

Boncuk Modası 
cll~ 

Bu sene Avrupada boJl ,., 
• g.ı• 

modası vardır. Bu moda Jsl' 
1
, 

yada çıktı, bütün düPY~ıı> 
Jtlil 

yayıldı. Okadar taar:Jl tıtl 
etti ki kıymetli mücev~er'bet 
yerine kaim oldu. Bugt.111 .;ı 
kadm boynunu, kulaklarıPI "' 

b ııcıJ 
kollarım rengarenk 0 

larla süslüyor. et"t 
Boncuk modası müce."~e' 

mağazalarını iflasa sur 
miştir. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Kariimizin 
Bize Cevabı 

Muhterem dendim, 

Geçen gilnkü gazetenizin, Şeyh Eaat 
lfend' ı ın n husuai hayatından bahaeden 
bir a~t u ununda, şeyhin ı:iyaretçilerl me-. 

Janınıı Kimli Pnıa ailesinin de kayıt 

'~ ithal edilmlt olduğunu hayretle 
iOrdük, 

Şeyh Ea:ıt ismini bl:ı, aon teni 
hadise • b . d ö" munnsc ctıle gneteler en g-
fcnm· t'k ış 1 • Binae ~a eyh böyle bir teybin 
ınevcudiyetindcn b le haberdar olmadı-
ğıınıt. h ld . . l a e, gayretlı bir muharrirlnız: n 
liitf" ı.. u de l cUie bu defa bu me9hur 
"-Utb"J u lkt .. pla ter fpıp edilerek tcYhla 
huturu k era n,.t'ne kadar çıkanldık .. 

Bu mQ ı ı;ebetle alze anetmek latc
rizn ki, bit.ım, ne N kşillk ne Bektatilik 

~c de tekkelcrle en kUçilk bir mtinaae• 

ttfıni:ı olm:ıdığı gibi böyle faydaaıı: 

~~~· k it c utraşacak ve teyhleri doyuraca 
adar bol vaktimiz ve naktimlır dr. 

)oktur, 

b Filhakika Klmll Paşa allcal kala-
alık olduğundan belki ailenin lllak 

ltıenau ı bu P •nndan biri, bu teyhi taıuya-

b r. Fakat Kimli Pa~ aileal içinde 

idil Vatanın kurtulma11na ve Cümhurfyet 
arcsi . k it nın urulmaaına, hayatım iatlh-
ar ederek bilfiil çalışmıt loaanlar da 

"8tdır. 

llğ Binaenaleyh, !amini bile henU.ı: 
'Clld!ğiml:ı köhne flklrlf, munr bir 

tcyhı 
lıı n bedbaht mUrltleri lçlne btitün 

11 
' alleyı, loptaıt y;kOn kanşbrmak 
c de Ilı rcceye kadar lnaafa aığar bir 

) cıc)edir ? Bunu takdirinize terkcdi-
0rulll" 

b Ben, kc~ ·tı heaabıma yuılannın 
'Yen lı en ve bu mUnaaebetle ııazetenlzi 
trgUh k n la ip eden bir okuyucunuzum. 
u ltb 1 \' cp c de ga:ıetenlzln doğru a81.lü 
c Öt.IU olmuını laterfm. 

Bilv ·ı tf taı e hUrmetlerlml arzederfm 
Cl\dlnt, 

Kimli Pat• otlu 

Sallilıattin Ktimil 

Burası Temizlenmek 
Lazımdır 

rı Şehremininde Sarav meyda
liında bir Terko çeı;me~i vardır. 
e erke l •ı çeşmeden istifade 
l der. Fakir halk içecek ::ıuyunu 
lU:radan alır. Fakat meydanın 
}1t~fanı çeviren dükkan sahip-
erı Lurnsını bir bulaşıkaneye 

Çevirdiler. Hers<'ylcriııi burada 
~kıyorlar. u;tta bazı çocuk 
)e%lt,7i bile Lıır.ula yıkaııır. Uu 
lıali g<>reı·ck bir zalııtai belediye 
llleınuru i teriz. 

Şehremini Saray meydanı 

Halil Nuri 

Tayyare Piyanko Salonu 
Tuhaf bir merakla her tayyare 

friyankosu çe\cilirkcn keşide sa
onunda bulunurum. Son keşidede 
de bulundum. Burası iğne atılsa 
}'ere düşmiyecek kadar kesif bir 
kalabalıkla dolu idi. Pencereler 
~ıkı fıkı kapalı, herkes cıgara 
l . 
~~Yor. Koyu bir duman ortalığı 
Urürnüş. Ampullerin ziyası görül-

:'iiyor. Müthiş bir uğultu, boğucu 
de !ena bir koku arasında tavan· 
d ~ ıki küçük vantilatör ağır ağır 

1 
~nüyor. Gazeteciler ve bayiler 

~il\ oturacak bir iskemle yok. 
l a:zı bayiler iskemlelerini koltuk-
krında getiriyorlar. Hariçten 
b~hve de getirtilip içiliyor. Buraaı 
b ır calondan ziyade kır kahvesine 
l. tn:ziyor. Bu liübaliliklere bir ni

•Yet verilmesini rica ediyorum: 

-
Şehı.adebaıı bokıör 

Adil 

'I'efrika No. 49 

Kadın Ve 
Dünyada Neler Olup Bitiyor? 

• Kalp İşleri 
ispanyada Darülfünun Nümayişi -
Pazar Günleri Sinema Açılır Mı? Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

G d 1. ı ş Aşk Mektubu Yazma-an. inin ngi tereye artlanNedir? sını Bilir Misiniz ? 

.. 

(Lava!) in' rigas•ti altında teşekkül eden geni Fransız kabineşı 

İspanyada 
Talebe 
Nümayi~i 

ı. ''r---=----=---=-~--~ ........ -. 

İspanyada geçen ay ilin edi
len idarei örfiye Uzerine orta
lığa biraz aükun gelmit gib! 
idi. Fakat iki haftadanben 
darülfünun talebesi .arasında . 
isyan ve ihtilal hareketleri bqla· 
mıştır. Evveli Madrit darülfünun 
talebesi grev yapmış, derslere 
gitmemiye karar vermiştir. 

Şimdi bu grev hareketi diğer 
darülfünunlara da sirayet et
miştir. Hükumet bu hareketi 
durdurmk için askeri tedbirler 
almııtır. Bazı yerlerde de dariil
fünunların kapıları kapanmıştır. 

Yalnız Sevil şehrindeki da
rülfünunda derslere başlanmıf, 
fakat biraz sonra talebe arasın
da dolqan bir beyanname üze
rine talebe federasyonu ile kato
lik talebe federasyonu arasında 
kavgalar başlamış, camlar kırıl· 
mış, şişeler atılmış, birçok 
kişiler yaralanmışbr. 

Grenadada darülfünun ale-
besi mektebi terkettikten son
ra sokaklarda dolaşarak nüma
yişler yapmışlardır. 

İspanyada darillfiinunluların 
istediği şey tuyik siyase
tinin kalkması, cümhuriyet 
ilin edilmesidir. 

Pazar Günleri 
Sinema 

bfr cürmü meŞhur karşısında 
Amerikada içki yaaaırı nrdır. Fakat birtakım komlayonculat çanta içinde 
daire daire dolatı>rak ırb.lice içki aatarlar. Bu komlayonculardan biri yolda 
rfderken çantaaı açılınca ... 

Cevaplarımız 

Bugün karilerim arasında 
yeni bir müsabakalı anket 
açıyorum. Bu anketi dördüncü 
sayfanın alt tar dfında bulacak
sınız. Anket şudur: Yüz ke
limelik bir aşk mektubu y:ı'· 
mak. Gelecek cevaplar bu 1 
sütunda sıra ile neşredilecektir. ~ 

Bir taraftanda nasıl bir kızla 
evleneyim sualine gelen numa
raların cevapları verilmekte 
devam edilecektir. 

.Bazı okuyucularım bir 
1' iki hafta evvel numaralarını 

gönderdikleri halde hili ce
vap verilmemesinden tikiyet 
ediyorlar. Görüyorsunuz ki 
bergün be, on kifiye cevap 

bütün numaralara 
ayni zamanda cevap varmek 

. lazım gelse bütün aazeteyi 
-buna tahsis etmek icap 
edecek. Karilerimizden aabırh 
olmalanm rica ederim. 

Gelen her numaranın mut
· laka cevabı çıkacaktır. y alnı7. 
. gün ıöylemek mümkilıı de
ğildir. .. 

Sütlücede Zeki Kemal B.: 
Siz kadınlara fazla hürriyet ve 

aalihiyet verilmesine taraftar 
detilsiniz. Koca deditiniz adam, 
sizce, demir pençeli bir milateblt
tir. Karııına, evine tamamen h&· 
kim olmalıdır. 

Onun için ıiı.e yumutak, tabıill 
. aı, siniraiı ve terbiyeli bir kız 
lazımdır. Maamafih kızlar ıiıl 
beycnirler. Çünıtil zahirde kızlara 
kartı çok nazik muamele eder
ıiniz. Hu nezaketinize aldanarak 
ıize iltifat edenler pek çoktur. 
Fakat evlilik hayatınızda bu zaafı 
göıtermiyecetiniz için, ıize hür· 
met ve muhabbeti olan ve ıözü
nüzden çıkması mümkün olmıyan 
bir kızla evleniniz. 

« 
lzmirdc Karantinada S. Fe-

rit Bey: 

Açılır Mı? F ak:ıt . mesele bununla / kendileriçıkaracaklardır.(Şiındiyc 
~~lle~ılm~dı. Londrada bulunan kadar buna müsa.ıde yoktur. ) 

Siz güzel ve iradeli bir kadın 
karşısında çok zayıfsınız. Hatta 
güzel olmıyan kadınlara karşı 

bile hazan xaaf duyarsınız. Bu 
sebepten evleneceğiniz kızı seçer· 
ken aldanmanız ihtimali pek çok· 
tur. Felakete düşmüş güzel bir 
kadın bir erkeği de beraber fela
kete sürükliyebilir. Bire kadının 
a-öz yaşlarına mukavemet edeme· 
diğiniz için kadının sizi seçmesi 
ve arayıp bulması müreccahtır. 

İngilterede 150 sene evvel ya- ıki yuz. sıncm~c~ d~rhal hareke· 2 - Boykotaj ve nümayiş 
pılmış bir kanun var. Bu kanun te geldıler. Bır ıçtıma yaparak hakkı kabul edilecek. 
mucibince pazar günleri eğlence bukaran protesto ettiler. Yirmi 3 - Yerli içkilerjn men'i. 
yerlerinin açılması memnudur. ıenedenberi pazar günleri si- 4-Arazi vergisinin indirilmesi. 

Aradan bukadar zaman geç· nemalar işlediği halde bu işin şinı· 5 - Askeri masarifin yüzde 
miş, bu kanunun manas~ ~alm~- di c;>~ar.a atı.imasına har.ret ettik· elli nisbeti?de indirilmesi. 
mış ortaya sinema gıbı yenı lerını soyledıler. Bunu soylemekle 6 - Yilksek devlet memur 
eğl~nce yerleri çıkmış. ' kalmadılar. Paz.ar g~nü sine- !°a~ş.larını,n % 50 nisbetinde 

F k t kanun değişmediği malarnı da açıp ışlettıler. ındırılmesı. 
vey: ı:ğvedilmediği için ortaya işte medeni me~leketle~de v 7 - Ecnebi ithalata karşı 
bir mesele çıktı. Pazar günleri • cereyan . ed~n ganp hadıse- agır himaye vergisi konması. 

O ·t 1 b'l' '? lerden bır numune. 8 C' A ı· O k ld 1 ıınema ar açı a ı ır mı d • • - ınaı po ısın a ırı maıı 
Bir iki aydanberi İngiltereyi Gan ının 9 - Yerlilerin silah kul-

~gal eden bu mes~l~ . geçen b !anmalarına müsaade edilmesi. 
gun mahkemelerden barının kara- Ceva z T · · · · · 'l h il d'l' 'b' ld P ı· k emennı mabıyetını haız n e a e ı ır gı ı o u. o ıs açı l . . 
sinema sahiplerinden birini tutup Gandi, nihayet fngiltereye ? ~ ~~ taleplerle Hındıstanın 
mahkemeye götürdü. Hlkim ka- karşı ıartlarım tesbit ve tebliğ ıatıklruı arasında sok fark 
nun mucibince einemanın pazar { etmiştir. Bu şartlar şunlardır: vardır değil mi? işte Hint 
günü açılamayacağını bildirdi. 1- Köylüler kendi tuzlarını istiklal liderinin mahiyeti. 

ir 
M. Z. Bey: 
Siz evleneceğiniz zaman ala

cağınıx kadını intihapta azami 
derecede ihtiyatlı bulunmıya ça· 
hşın. Çünkü siz, geçinmesi biraz 
güç bir adamsınız. Azçok ha11aa, 
ve kabiliyetli bir gençsiniz.. Bir 
kadını memnun etmek için kifi 
derecede meziyet sahibisiniz. Fa
kat haşin tabhtliainiz. Size karşı 

SERVER BEDi 
1 
içiyormuş gibi yap. Arada bir ı köşeye çekildik ve oturduk. l - iki mi? 
çaktırmadan kadehi masanın Bu lokanta yeni açıldığı için - Evet, bir kadın, bir 

1 l~ratik Rop 

Bu rop, krep döşinden ya
pılmış~ır. Yukarı kısma ilave 
edilen bir volinla göğüs kıs
mına (Bolero) şekli, aşağı kıs· 
ma ilive edilen daha büyük 
bir volanla uzun etekli bir 
bluz şekli verilmiştir. Pek az 
açılmış olan yaka ile kollara 
beyaz dantele geçirilmiştir. 

durabilecek bir kadınla geçine
mezsiz. Evlilik hayatınız karınız
dan ziyade sizin elinizde ola· 
caktır. Çünkü siz nasıl isterseniz. 
öyle olacaktır. 

Hanımteyze 
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--.. İKİMİZ - -
albna dök. Katalavis? tenha idi. ı erkek. 

- Anladım. Korkma ... Da· Niçin buraya gelmiştik? Ben Eviyenyamn yUzUne 
ha başka bildiğin şeyler varsa Benim burada bulunacağımı hayretle baktım: Bir de kadın 
anlat! Eviycnyadan başka bilen var mı gelecek? Onun ne işi var? 

ki modistralık parn kazanmaz:. 
Ona geliyor güzel kızlar, ka
dınlar... Amma hep familya 
kızları... Madam Mari onlara 
sevdnlı buluyor. Katalavis? 

- Sen söylemeden ben an
lar gibi oldumdu. -------

Ben sordum. 
- Nereye gidiyoruz böyle ? 

il
, :- Sen çık&rmıyacaksın se
nı h' 

0 
ıç... Ben nereye, ıen de 

taya 1 

Ben durakladım : 
. d- Ben, bilmediğim vere 

ti eınem, Eviyenya 1 

- Ben seni fena yere gö

türmem. 
- Söyle canım 1 
- Evveli bir lokantaya 

gideceğiz, anlamadın mı ? 
- Ha... O başka 1 
Eviyenya bana yolda naıi-

hatler veriyordu: 
- Sakın çok içme. Fakat 

- Çok var, çok ... Ama... midi ve kimdi bu? - Evvela Madam Mnri ge-
Sırası geldi~çe ıöylerim. . -: Söyle kuzum, dedim, lecek, dedi. Bak ben sana iyi 

- Haydı bakalım. ıımdı buraya kim gelecek? anlatayım, bu Madnm Mari 
-tc Saatine baktı: kimdir? 

Beyoğlundan Tepcbaıına gi- - Daha yarım saatimiz - Aman, anlat l 
den dar sokaklardan birinde, var, dokuz buçukta gelecekler. - Madam Mari modistra-
bilyük bir lokantaya girdik. - " Gelecekler " ne de- dır. Bilirsin nedir, modistra ? 
Kesme camdan bölmelerle ay- mek? Birkaç kiti mi? - Bilirim canım, terzi ... 
rılmıf, içerlek ve tenha bir - iki. - Çok kurnazdır. Anlamıı 

- Ben bugün Madam Ma
riye telefon yaptım, anıathnı 
seni... O da bana dedi : "Mat
mazel Eviyenya, var zengin 
kibar bir ndam, Tiirk, a11yor 
temiz bir kız,, ve burada otu-

' 

rasınız dedi. O da )elefon 
yapacaktı o ad""nıa ... 

[Arka ı v rJ 



NAB.ŞiLtB. VE~ AR~B L 
Kızılbaşlar 

den Ve 
Kimlerdir, f(ızılbaşlık 

Nasıl Çıktı? ,Şiiler 
• • 

On iki imam Kabul 

Türk aşiretlerinin o vakitki ilmine varis bulunduğu mer
içtimai hayatlarmda meşhut kezindedir. Hazreti Aliden 
olan teşkilat"Cüneyt,. in mesa- ı sonra imametin inti'·al ettiği
isini teshil edecek mahiyette ni iddia eyledikleı i on iki imam 
idi. Türkler İslamiyeti kabul- sırasile şunlardır: 

Ya .... an: Zikri 
rüs adık bin Mehmedülbakır, 
Musellu1zım bin Caferüssadık, 
Ali Rıza bin Muselkazıın, Me
hemmediittnki bin Ali Rıza, 
Ali Taki bın Mchamedüttaki, 
!1 .. saniilaskeri bin Aliytittcki, 
Mchemedülmehti bin Hüscyi
nülaskeri. 

Son Posta nın 
Bilmecesi 

Halledilen Bilmecemiz 

______ S __ ı_·n __ e_m __ a __ l_a __ r ____ ~ 

Yaran akşam 

SiNEMASINI 
Te~rif edip 

M .\ RGUERITD MORENO \'e SAlNT- GilAı tER'fi 

ŞEKERİM . 
iliminde görmekle 2 saat fen vakit geçirip sevimli şarkılar ~..:.ı 
yecek ve Fransız operetinin bütün lezzet ve inceb»~ 

hlsıedecekslniz 
Yerlerinizi şimdiden tutunuz. Telfon B. O 868 

BugUnkil, bu akşam ve yarın yalnız matinelerd• 

BÜTÜN HAYATI den evvel aşiret hayata yaşı- imam Aliyülmurtaza, Hnsırn 
yorlardı. Türk aşiret haya· bin Ali, Hüseyin bin Ali, Ali 
tında aslolan aristokrasi idi. Zeynelabidin Hüseyin, Mehmet 
( Aşiret Bey ) i, aşiretin bütün Bakır bin Zeynelabidin, Cafe-
umur ve hususlarına karışırdı. 

Beyin aşiret efradı üzerinde 
mutlak bir hak ve salahiyeti 
vardı. Bundan başka Türk 
aşiretlerinde hayat serbes ve 
her türlü zevk ve eğlence ca· 

Resmiııizi Bize 
Size Tabiatinizi 

l =Ar=kasor=• =var-=J - En Heyecanlı A
Gönderiniz, meliyat Vak'alan 
Okuyalım 

filminde tenzilatlı fiatlar. 

Önümüzdeki pcr~eınbe ak~amı 

MAJİK sinemasında 

Resimden tabiaUnhi ısğrenmel< (ster· • 
ıof'niz bize bir Fotoiraf ıtindulnh:. 
fakat mi.İtehuı11111lJı: mlltaleuında ha
taya dütm-ek lçla gooderlleo reemla 
mQmklln olduğu kadar tabii blr por:da 
çckllml' olmaaıoa ltioa edinir:. 

"" Reslmlerl:ıden jjjblallerinl lSf'renınek 
iıtıyen aşaitdakf knr!l crimiı: hakkında 
mütehaaaunmıTin müt · sım ynıyonn ı 

Fikrige Zeki H: Zeki, 
hassas, ve içli
dir. Nezaket ve 
aakinliğile hür
met ve itimat 
telkin eder. lı
me, tetebbua 

' izdi. Türkü, hiçbir kayıt eğ
lenceli hayattan uzaklqbra· 
mıyordu. Osmanlı devleti ku
rulduğu zaman bu aşiretlerin 
bazıları devlet fikrinin istilzam 
eylediği demokrat hayata 
katlanmış ve hükümetin resmi 
diui olarak kabul ettiği islaou- 2 Mürşide 

~ 
H. : Zeki, hassas 

merak ve ba .. 
veai vardır • 

Fazla konuş
yet onların bu eğlencelerine 
nihayet vermişti. Fakat bu 
tekayyüdata nza göstermiyen 
aşiretler kendi istikllllerini 
daha ziyade severek eski ha
yatlanru idame eylemişlerdi. 

Bunlar, lran ile Osmanlı 
devleti arasında dolaşıyorlardı. 

İraniler Şiilikte dine yeni 
birtakım akideler illve etnfr· · 
terdi. Şiiler mutaasaıp göri!:.
müyorlardı. Bu Tlirkmen aşi
retlerini elde etmek için ise 
onların bu temayüllerini tat
minde onlarca bir mahzur ola
mazdı. Bu suretle f ranlılar, 
Tlirkmen aşiretlerinin hayat
lanndaki bu hususiyettn 
istifade ederek onların arasın
da Şiilik propagandası yaptı
lar. Ve bu mesailerinde muvaf
fak oldular. Iranda yaşıyan 
Tnrkmen aşiretlerinden maada 
Osmanlı devleti hududu dahi
linde bulunan Karamanlar, 
Celaliler arasında Şiilik büyük 
bir rağbete mazhar oldu. 
Kızılbaşlar Kimlerdir? 

Şah İsmail, babasının is
rini takipte devam etti ve 
Yavuz Sultan Selimin vücuda 
getirmek istediği İslim ittiha
dına mani olarak İramn dini 

' istiklalini muhafaza için pro-
pagandayı daha ziyade ilerlet
ti. Bu ihtilafı Yavuz Sultan 
Selime karşı aiyasi bir alet 
gibi kullandı. Osmamlı hü
ktimdan, o vakit Şah İsmaile 
karşı hareketten evvel bu 
Şiilerin ihanetinden korkarak 
Türkiyede bulunan Şit bütün 
tayfalann katil Ye imhasını 
emretti. Birkaç giln zarfında 

1 
bugünkU Vilayatı Şarkiye'de 
40000 Şii katledildi. İran Şahı 
Y av~zla yaptığı bu muhare-
bede taraftarlarının başına 
Sünnilerden tefrik edilmek 
üzere birer kızıl külah geçirdi. 
Ve o vakit onlara Kızılbaş 
namı verildi. işte bugünkü 
Kızılbaşlar da onların varisle
rinden başka birşey değildir. 

* Evvelce hilafetin Aliye ait 
olması lazımgeldiği iddiasından 
başlayıp gittikçe ayn bir mez
hep ıeklini alan Şiilik, muhtelif 
fırkalara ayrıldı. ilk ( Şia ) nın 
itikadı hazreti peygamberden 
aonra imametin hazreti Aliye 
ve on iki imama ait olduğu ve 
hazreti Alinin Peyiamberin 

ve muamelesi 
naziki n e d i r • 
Vazifesini tef· 

kat ve hU.nü 
niyetle neti
celendirir .Ken-

dini idare et
mesini bilir • 
Hoppa l ı ktan , 
l· ·rarı ı zl ı ktan 
hoşlanmaz. İn· 

tizamı, temizliği sever, llubali 
olmak istemez, iyiliklere karşı 
uysaldır. Müşldllpesent değil
dir. Tuarrufa riayet eder, 
menfeatlerini mtıdriktir. 

~ 
1 Bandırmadt! Ali Ntıll B. ı 
Sakin, halük 
ve kısmen mah-
cuptur. mesle
ğinde dikkatli 
ve ihti:namlıdır. 
Verilen işi bi· 

tirmeyince ra· 
hat edemez. 
Çok söylemez, 

yavaş konuşur. 

Cesareti me 
deniyesi kl.vvetli değildir. 
işinden ve ahlakından muhit 
ve muhatabını memnun eder. 
Mü!fif değildir. 

"" Saltilıattin beg: Samimi ve 
iıgDzardır, ku
aurlarının ten
kidinden malı-
cup ve mtlte
euir olur. 

Fena mua
meleye taham· 
mül edemez. 
izzeti nefsini 
rencide eden
lere kaqı de

vamlı tğbfrar t&şır. Miitldillt 
karşısında lciz ve beceriksiz 
değildir. Çalıımaktan uaanmu. 

'f. 
5 MahmuL Nedim Bey: Fiil 
ve hareketle· 
rini tetkik ve 
tahlile tabi tu-

tar, müdekkik 
ve durcndiş-

tir. Kendini ez
dirmez, mesle
ğinde becerik
li ve girgin
dir. Parayı ,~ot-

ca sarfet :Ck 

.......-.......... ~-=~.,.., 

.L......._...;...ıc........iı;.;.,..:__,.;~ 

ister, kadın ve heyecanlı mev
zularla alakadar olur, kıskanç
lık ve hassaaiyet rDaterir. 

-..;ı:~...:...:;:.--.:.....:...;;;.:ıııı maz, fakat ıöz .. 
leri manalı ve 

ciddidir. Bu suretle kendini 
saydırmasını bilir, aamimiye
tinden, istikametinden ılipheye 
mahal yoktur. 

V azifeıini ve verilen işi ken· 
dine aöz getirmiyecek bir 
tekilde neticelendirir. 

'f. 
Anlcarada Nigir Hanım: 

Zeki, itgllzaf. 
ve h111ubr. 
Neıesini nadi
ren zayi eder, 
mizahı ve rG
fekuuıa mu
ziplik yapmayı 
Hver, alay edi
lecek tipleri, 
hadiseleri k;ı-
çırmaz, el ve 
ev işlerinde meharetl ldmi1esl 
vardır. Süratle mllnfail olur, 
fakat kinaizdir. . Ed açık ve 
cömerttir. Artiatleri t&ıkdir ve 
filimlerini merak ve havcale 
takip eder. Arkadqhfı •e 
whbc.tf aıkmaz. 

1 * 9 Z111lcige Ccılrit H.: Yuvasına 
m'!l'but ıamiml , 
bir ev kadını- .. ___.. . ..,..,.....,_ 
dır. Hazimklr 
ve cefaya mn
tehammildir. 1-
dareaiz ve sa· 

bırsıs değildir. 
T uarrufa müte
mayildir, çabuk 
laubali olmaz, ~~~ 
arkadatlanlu 

tesadlifle ve aüratle inttnap etmez. 
lyilij'e koşar, ve muaveneti aever. 
Temizlik huausund.a titizdir. 

* 1 O A. Raif beg: Zeki, muvaf-
fak ve balük
tur. Vazife ve 
mes'uliyet me
sailinde hassas 
ve ciddidir. 
U uba Ji lik ten 

se ciye siz lik ten 
hoşlanmaz. Ve
rilen işi faali
yet ve hilsnll 
suretle netice
lendirir. İzzeti 

nefis meaailinde asabi ve kıs
k ~tır. ,,.. 

R m gönderen bazı karilerimiz, 
mtitdıaası&ımwa cenbı reclktifl için 
aabırau:laoıyor .. mektup r8nllererek 
fotoğrafllerinln aklbetlnf atrenmek ls
Uyerlar. Bu fotojnfller lntifar edecek
tir. Bu huaumta mGat...U. olmalannı rica 
ederüı. 

( Baş tarafı linci aayfad a ) 

lemektedir. Son zamanlarda 
Anadoludan gelip ameliyat 
o!anların haddi hesabı yoktur. 
Halk evveli bilgisizlikten son
ra da yoksuzluktan bu hasta
lığa karşı Acil tedbir alama-
makta, yangın bacayı sardık
tan sonra doktora koşmakta-
dır. Halbuki insan ufacık bir 
yara veya bere görür görmez 
hemen doktora koşmalıdır. 
Avrupa memleketlerinde alel
ide bir (ben) e bile ehem· 
miyet verilir. Çi\nkn bu ben 
tereddi edebilir. 

Halkı bu hususta çok ikaz 
etmek ve başlangıçta fedakar
lık yabarak tedaviye koşmaya 
teşvik etmek lazımdır. Haya
bmın en heyecanlı ameliyab-
na gelince: Size emsaline na
dir tesadüf edilen bir vak'a 
zikredebilirim: 

Umumi harp esnasında 
Gnllıane liastanesinde bulu
nuyordum. Çanak.kaleden va
purla hastalar gelmişti. Bunları 
muayene ediyorduk. Bunlar-
dan biri.ti 6lmtiftU. Hatta mu
aaUa taşına yabrmıtlardı. Bu 
6lllnlln nabzını muayene ettim, 
hafif bir hararet hisseder gibi 
oldum. Hastanın evrakı tifüs
ten hastalandığı ve nakledi-
lirken öldüğünü gösteriyordu. 
Nabzı bir daha muayene et-
tim. Ümidim yükseldi. Ses 
çıkaran habbeciklerio felce 
uğramıı olduğuna hükmettim 
ve hemen hançereye ( T raha 
D6mi ) denilen ameliyab yap
bm. Bu aırada hasta biraz ne
fes aldı, hançereye balgam 
geldi, tıkanda. Hasta ölmek 
üzero idi. Başka bir vasıtrya 
müracaat imkim yoktu. Der
hal bir listik sonda alarak 
ciğer borusuna soktum, bal
gamı emdim. Tükürdüm, has
ta açıldı ve muhakkak bir 
ölOnıden kurhıldu. Bu adamı 
iki ay tedaviden sonra tebdil
hava vererek memleketine 
gôuderdik. Ne olduğunu bil-
miyorum." 

Teşekkür 
Bederihan paşanın kerimesi 

merhum Emin Beyin haremi 
Adviye Hanımfendinin cenaze 
merasiminde bulunan zevata 
ailesi tarafından teşekkür ederiz. 

Kızı Edibe 

Ferah Sinemada 
Tematagerlerfnio hakikaten hayret

lerini celbeden dört buçuk aaatllk 
mnt~madl varyete proğram& tamamen 
dekltmlttlr, Aynca yeni gelen büyük 
maymunlar kumpanyası. 4 ıubat çar
tamba aqamı prorrama lllveten Aı:er
baycan opereti tarafından. 

Kerem ile Asli ) 

2 meşhur Yıldız 2 büyük filimde 
.. ASRI VENÜS,. na mile maruf yıldızlardan en gaıeli 

BILLIE DOVE 
her yerde parlak muvaffakiyet1er kazar.mıŞ 

(AŞK ÖLMEZ) 
muhteşem şaheserinde görünecek ve I ı 

C O L L E E N M O O R E, C 1 C 1 M A R 1' 
pek hissi. güzel \'C cazip fümin<le albşlaıuıcaktı!• 

MARCELLE CHAt~T AL 
MAXUDIAN ve JEAN BRADIN 

DOKTORUN SIRıtl 
süperfilmide Fransızca oynuyorlar 

Lambalar ve Avizeler 

12 ay vade ile 

SAT i E 
de 

Beyoğlu: Metro han, Beyaut: 
Elekbik Evi, Kadıköy: Mu
va.kkıtane caddesi 83, Üskü
dar: Şirketihayriye iskelesi 10 

LYON BEYNELMiLEL SERGiSi 
. 2 HA 16 Mart 1931 

TECHIZA Ti SINAIYE • 
M•klnel•r. elltu edev•t. lntaat. taMMt. 
elıkt,.llı ._,tıı" edenlel'ln ededl • •200 
MODA •• MELBUSA T SANAVll : 
Ku"'•tl•r. hHtr etbisel•"· tutıefl~, tortcter 
t.fl'llr edenlerin ıdedl eoo 
TEFRIŞA T ve ASAR! NEFiSE ı • 

Cınıcttılı. porselen ımaıı. ıOc:c:.lc:IJe. fftGc9,.. 
- ...... ,tıll' •d•nlHtn ... ... aaoo 
FANTAZI EŞYA : 
Yazıh•r•• l•••ıımatı, ıtriyat. 1atıt1pn m•· 
lftullb t•thlr edenltrln ededl 700 
MEVAOOI OIDAIVE, ŞARAP ve LIKORLER 
._fhlf' edenlerln mıkdarl • 1100 
OTOMOBiL va BiSiKLETLER ı 
le9hlr edınlerln •d edl IOO 

ZiRAAT MAKiNESi HAYTASI ı 1 
" (10 ili 18 M•rt 1931) • I 

lOfhlr edınlerln •dedi •00 
Sey•haHe ve o,..d• ikamet .. naıınd• taa· 
hllAt. Mallarını te,hlr edenlerin kau'ola 
12 Franktır. (Şubat ptldaeını:t. lntlp" edel') 

Tafslllt Jçln seıııl ld•rwılne m0r•C4at. 
FOIR.::: DE L YON • 

Rue Meneatrler. L YON, Franoe 

GRISHA ÇA vUS ~ 
HI~RilERT BRENDN 

tarafından vilcuda getiril~ 

S: 13 N U M A R A ~ 
TATELBAffl 
Mevı1mln en muassam fllll'll' 

Tiyatro Ve Sinerfl'I, 

DARÜLllEDA Yf TEM~ 
Salı günu lnAHBDL 

;~~m:a s;::. KK ~ 
ruz muallım İlll 
ve talebeye il 

mahsus 1 ı ı 

ŞAHlr'1 111 ı • · 
Komedi 3 perde 

1 
11111111 

ALKAZAR -
ALEMDAR - Namu•um için y/ 
A S R 1 - Kadın u:tırabı ~ 
ARTiSTiK - Buldok DrGınont 
ETUVAL - Brodvay Meloo~1_.., 
ELHAMRA - Amerikalı Ba~ 
l::K LER - Yunan tiyatro ,rr 
FRANSIZ - Yunan Operetlı].. 

el Horhor Ai• J 
GLORY A - Tar akar.ova ~ 
HiLAL - (l!t':ftktat) Hacı tlf 
H A L E - (Oıkildar) çar• 
KE61AL B. - K11met 
M A J 1 K - Parla Gec:e!orf 
M l L F. '( - Blltün hayetı 
~tlLLE& '?'. - Naılt B. 
Mlt.ıJ - Mui Mdek _J 
'l P E R A - Atina Apaılan .a· 
FERAH ılnemada ı Büytik 

SÜREYYA - (Kadık8y) Aşk 1 

. , 
7 şub2.t cumartesı ıs~~ 

MÜNÜR NURE Jt ' 
KONSER 

MESUT CEMiL - RlJŞ~ 
ve arkadaşlan ref ak• ~ 

l\fELEI( sinem~~·:~ 
Dilctler bugünden ıtıb 1- ~ 
MELEK SINEfd dJ 
gişelerinde satılınakt• 

SOKAK 
MELEGi 

JANET 
GAYNOR 
GHARLES 
FARRELL 

PERŞE:iiBE .. , 

5 
ŞUBAT 

GALAolars 
ASRİ 

SİNEI\tIADA 
'-------------~~ 
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l 
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111 KAN DALOASI 1111 
ihtilal Büyümüştü, 
Harp Meydanını 
Hakkı Mahjuzdur -59-

Galata Semti 
Andırıyordu 

Yazan: Ziya Şakir 
Caddenin alt ve üst tarafla-

-ı . ·- • -3C:r. - o.,. ' 
Meılıur 
Bir Dolanduıcı 
Aranıyor 

BtBATB 
Bu Sütunda Hergün 

--------- - --..ltflJuuriri: Safige Peyman--.. 

Kaybolmuş Hayat 
Odanın yan karanlığı içinde Ben ona gösi.ermedt:\ bir 

ihtiyar lıutanm yanaklan pem- satır mektup yazmaı:bm. Birile 
be idi ve alnı buruşuk. dans ederken onu nekadar kıs-

Arkadaıı odaya gınnce, kanırdım. Ben s:ığken evlenmek Genç Ermeni cevap verdi: 
- Direktöre, herşeyi an

lattım. Kağdı da verdim.. Dü· 
fÜnUyor. 

nndan mlltemadiyen silahlar Hasta, ona, hummanın sa- istemedi. Benim gibi bir ihti-
paUıyor ve kurşun vızıltıları, rartbğı, fakat çirkinleştireme- yann yanında bulunm.?.yr, ken-
kulaklan yırbyordu. Beyaz diği bir el uzattı; sonra, dir- di neslinin ahmak gençlerinin 

Hacı Nişan söze kanşb: bayrakla İngiliz bayrağı görü- 11elderi üstünde doğrularak, zevcesi o'mıya daima tercih 

l h vi 1 tlkenmif bir sesle: elti. Onu, küçük bir servetle, 
E - Fakat v:-kit geçiyor. 
\rafı tamamen asker çevirdi. 

Arkadaşlar birer birer vurulu .. 
Yor. 

niir görünmez ateş bir anda 81.rçok a yetil dolandınc. l G 

1 

ıı.. "'l k - el bakalım, dedi, se· sana bırakıyorum. Ben öldük-
durdu. Direktör, Emin olmak ırıurgu es u ninle ve<l. ' şahm. ten sonro derhal onu evlendir. 
içh.ı birkaç saniye kapının Bu adam, maruf ve meşhur l Avni Bey hastanın başucu- 1 Kapı yine arnlık olmuştu. 
&nilnde tevakkuf ettikten ion- beynelmilel bir dolandırıcıdır. , na oturdu: Nevinin başı göründu. Hasta, 

Direktör, Ermenice konu· 
tulan bu söilerden hiçbir şey 
anlamıyordu • Buna binaen 
lordu: 

- Efendiler, ne söylüyor? 

lı Kirkor, büyük bir kurnaz-

ra, duvar kenarını takip ede
rek Galata tarafına doğru 

Derledi. 
Direktör, (Karakly) fırmınm 

6nünde ilk tesadtif ettiği kira 
arabasına binerek{Mabeyni hü-

lda kaşlarım çatlı. Yeleğinin 
Cebinden saatini çıkararak ce
'ap verdi: 

b' - Direktör Ef 1 Efendiler, 1 

1 
•nanın her tarafına bomba

1 mayun) a gidiyordu. Beşiktqa 
rellr gelmez iki polis arabayı 

atın yerleştirildiğini ve her- Kanlı hadisenin elebaşıla-
seyin h ld v •• ı·· rından HristoSor Mikailgan azır o ugunu soy u- J' 

~r.lar. Şu halde komitenin ( ~füslcar ismi Samoel Fagn) 
t!ın ettiği vakit te gelmiştir. C:u. Sokak kapısının eşiğinc!e 

get üç dakika zarfında 1 a· nıerroel" c öt ü müş ve bom· 
~et etmezseniz bombaların balar yeri ştH'mişti. Bombala

·ııerine ateş verilecektir. Şu- rın fitiile. i, beyaz birer yılan 
b~ eınin olunuz ki; siz de.. gibi görünüyor ve bunların ya· 
ıı d~ son dakik:ılanmızı ya· nında dört Ermeni, ellerinde 

fıyoruz ••• 1 kibritlerle bekliyordu. 

t. Bu an?a, b.~nkanm arka J Direktör, y~re~i çarpa çar· 
b rafındakı camım avlusundan ı pa bunların uzennden atladı. 
aşlayan şiddetli bir yaylam Fak at, asıl tehlike, bundan 1 

•le~, cirektörü titretti. Silc1h sonra başlamıştı. 
:=•lerini müteakip kmlan cam- --------• 

~ şangırbsı ve Ölüm fer- iktısat işleri 
~tları işitiliyordu. Tüyleri 
rperen direktör, elile dışarıyı 

r&stererek : Yeni Kanunlarla Neler 
Yapılmak isteniyor? 

durdurdu. Beşiktaş caddesin
den, kuş uç.urmuyorlardı. Za
vallı adam, derdini güç anlattı. 

Bir sivil komiser, yukardan 
atağı kadar direktörün tistünil 

aradıktan ve llzerinde ailih 
bulunmadığına emin olduktan 

sonra, Poliıin birini arabacınm 
yanma, diğerini de direktörün 
yanına bindirdi ve ancak bu 
ıuretle mabeyne g6nderdi. 
Yollar, ııkı bir tarassut albn
da idi. Her tarafı, asker ku· 
ptmıştı. 

( Arkaaı var] 

Parasız Staj 
Hukuk Mezunlarının 
itirazına Bakılıyor 

L_,- Fakat görüyorsunuz; 
'Qllde nereye gidebilirim ? 

Kirkor, ötekilerle müşave
reden sonra cevap verdi : 

Ankara, 2 (H.M) - İktısat j Ankara, 2 (H.M) - ~ukuk 
vekaleti son zamanlarda bazı mezunlarının parasız staJ hak· 

kındaki itirazları tetkik edil· 
mektedir. Parasız staj usulü - Bankada şüphesiz bir 

lngi!iz bayrağı vardır. Yanınıza 
bir: hademe alırsınız. Hade· 
ltıenin 1Jir elinde İngiliz bay
tağt, öteki elinde beyaz bir 
bayrak bulunur. Kapıdan çı· 
ltarsınaz. Bizim arkadaşlara 
~yleriz. size ateş etmezler. 
Bayrakları görünce t.abii Tiirk-

k nın ve teşkilat projeleri 

hazırlamaktadır. Şu esaslar 

1 
kaldırılarak, hazirandan itiba· 
ren staj gören Hukuk mezun· 

mensu- 1 larına maaş verileceği söylen· 
mektedir. 

mevzubahis olmaktadır: 

1 - Devletin bazı 

cat fabrikası açması. 

2 - lstcmbulda ve bazı 

mc kezlerde enstitüler; mese· 

la: İstanbulda, bir deri, Ay· 

l 
1 
valık havzasınd'l Lir zeytinci-

er de ateş etmiyeccklerdir. lik enstilüsü açılmıası. 
Direktor de, artık J: u kan 3 San'at mekteplerinin 

•e nteş mahşerinden çıkmak. 'k - k·ı t' devri ve ls . I l'f' I tısat ve aıe ıne 
, du. Bu te' ı ı muv~tu>; Ad İ . İ taı bul Bursa-

hu1uu. Masanm üıerinde duran ı ana, zmır, 5 1 
' . 

ki"d b' kt z·ı b tı da birer mensucat mektcbı ve g ı ce ıne so · u. ı e as • . b. 
Fak t h d 1 · d Beykoz veya Y edıkulede, ır 

v~ k a emekge mıyorb u. dericilik mektebi tesisi. 
l'\..lr or yu arıya, rasaya 

koştu. O;aya iltica eden me· 4 - İş kanununun kabu
tnurlar aresında direktörün )ünden sonra merkezde bir iş 

lla. • • b ld D' kt'· me _ müdüriyeti umumiyevi ve bir e nı u u. ıre or, 
dı\ n er en inerken ve kori- fen heye~ teşkil~, senayi. m~-
dorlardan geçerken gördüği' dfü~yel1 ~rı ~e~dıne mesaı mu· 

Ticaret iş Jeri umum müdür• 
lüğünden: 30- ikinci teşrin 330 
tar.hli kanun hükümlerine göre 
Tiirkiyede iş yapmıya izinli bu· 
lunan Bc!çika tabiiyetini haiz 
(Kompani Öropeen de taba sos• 

yete anonim Baij) şirketi bu kerre 
mürRcaatla Türkiye muamelatını 

tatil ve tasfiye muamelatına Jorj 
Davrö Ef .yi tayin eylediğini bildir· 
miş olmakla mezkür şirketle nli
kası bulunanların mumaileyh ve 
icabında İstanbul mmtakası Tica· 
ret mudürlügüne müracaat eyle· 
melcri ilin olunur. 

En yeni ve en kolay metot ile f giliz.

ccyi az bir r:amandıı ögçctmeyı teahhut 

ederim. 

"Son Posta,. G. O. B. 

Aslen Romendir, ıimdiye k... - 'Haydi arndan, dedi, bir ifaretle, kaum çağırm:şb. 
dar Jan Bazil, Dimilri, Mür· sen hepimizi gömeceksin! Avni Bey, Nevini ilk defa 
~esku, Jan YargOlesku, Wal- Bu sırada kapı açıldı ve görüyormuş gibi !etkik etti. 
ford, Hanry IDouglas, Vital ince bir kadın yüzü kapı ara· Vakti!e güzel bir kızmlf, fakat 
V aaili, Nino V alabrega, Fran- hğında göründü. şimdi nekadaı· solgun. Otu. 
suva Dömarvil, Prenses Dötre- Hasta, ona: ı beşinde görünüyor. Geçkin bir 
viz isimleri ile bir hayli dolan- - Bizi yalnıı bırak, Nevin! varlık. Bitmis artık. 
dıncılıklar yapmıfbr. Tnrkiye- dedi. Hasta, se~inde nihayetsiz 
ye firar ettiği zannedildiii İ\.İn Kadın uzaklaştı. bir şefkatla: 
zabıtamız da ikaz edilmiştir. Hasta mırıldandı: _ Yavrum, dcd!, seni Avni 

Amerikan Ekspres Kompa- - lnsanm ıon gi.inlerincie Beye bırakıyorum. Ağlama. 
nı·nın· Paris aubesini mühim en güç ıey, sevdiklerinden E l k b ÔI" " ayrılması. rgeç o aca şey u. um 
miktarda dolandırmışbr. Biraz nefes aldı ve devam herkese mukadder. Fnk~t ba-

Mezkdr banka, bu hırsızı etti: na vadet: mutlaka evlene-
polise tutturana ayr;.ca 200 - Kendimden ziyade onu ceksin 1 
dolar mnkafat vadetmektedir. dlifünUyorum. Annesi bayatta Ne,rin, tevekkül içinde, vad-

olaaydı gıun yemezdim, gözle· etti. 

Limanımızın 
İhraca ·t ı 

Bir Ayda Neler 

Sevkedildi? 

\stanbul limanından ki.Dunu• 
aaninin son haftasında 1, 162,000 
kilo buğday; 773000 kilo arpa; 
4 sandık afyon, 185,000 kilo 
kabuklu badem, 20,000 kilo 
kabuklu ceviz, 1 fJ0,000 çuval 
fuıdık ihraç edilmiştiJ'. 

Dalyanlar Randeman 

Vermiyorlar 
Memleketimizdeki dalyanla

nn ekserisi son zamanlarda 
işlemez olmuşlardır. Sebebi 
ıahiplerinin mütehassıs olma· 
malan iddiasıdır. Bunun için 
ameli miitchassıslar getirtile
cel lir. 

rimi dünyaya güle .c:Ule kapar- Biraz sonra, ihtiyar kıı., 
dım. Sen benim n:ızariyemi Avni beyi kapıy'fl kadar teşyi 
bilinin: Ecel insana bir babti- ediyordu. 
ya ·lak a ıında gelirse okadar Sofad•n geçerken büyük 
ııkınb vermez. bir aynanın önUnde durdu ve 

Ben hep mes'ut oldum ve ı harap olmuı yüzünü yeni ha
mea'udum. Gr.yet rahat yaşa- j misine gösterdi : 
dun. Hayatımdan ~kiyetim - Evlenmek mi? dedi, za-
yok. Biraz erken evlenmiştim. valh babacığım 1 
Nevin dünyaya geldiği vakit \ Avni bey, hastanın kar;ı
ben yirmi beşimde idim. Şüp- . ımda hissettiği azaptan dalıa 
hesiz, ben de karımı aldatbm, ' acı l>ir duygu içinde kaldı: 
bea de vefM&Zdım, karımla l - Öyle ise, dedi, bundan 
benim aram~a d~ facialar ~ldu, 1 sonra da benim kızım olursun. 
fakat o benı daıma affetti ve - Hay hay, dedi, bundan 
ben de onu sakat zamanların· sonra da size bakarım. 
da bile zerre kadar azıılmıyan Sonra, içinden: "İşte benim 
bir muhabbetle sevdim. Ne- ba!ıtımf 11 diye mırıldanarak, 
vinle onun başucuna otwur ve m:ız· arip ve mağrur bir eda 
omı güldürmek için herşeyi !le doğnı1du. Bütün hayatının 
yapardı:n. 

Hasta biran gözlerini kapa· yolu sonuna 1cadar çizilm'ş, 
dıktan sonra, açb : gözilntiıı C. n ine gd yordu. 

- Şimdi ben de onun ya· Dünyadııı. bir ek vazife yüp· 
mna gideceğim, dedi : ~ak için yaşadığını tamami! 

Hafif bir düşünceden sonra hissetti: lhtiyarlann arkndaşı 
ilave etti : olmak! 

- Fakat ben sana ne Avni Beyi teşyi ettikten 
diyecektim ? sonra, babasının odasına doğ-

- Galiba Nevinden bahse· ru, mfücvekkil, sessiz adım-
decektin. 1 lar1a ağır ağır yürüdi.i. 

- Tamam. Dinle bak. 
Ömrümün sonuna geldim, fa. 
kat ondan daha evvel param 
sonuna geldi. Kızım yalnız 
kalacek ve ben sana giiveni
yorum, ihtiyar kardeş 1 
Onu nekadar c.evdi v,. mi iyice 
bilmez 11. ihtiyarlığ da 1 urun 
bnyallerımiz ve ihtiıa laı·ınıız 

müşterekti. 

Himayei Etfal 1.:emiyeti Fa
tih şubesinden: Himayei Etfa1 
cemiyetinin Fatih l·aıı:ası şube
si senei lıazıı n heyeti umu
miye içtimamı cuma gü'lü öğ
leden sonra t ıki de Fatih 
bele iye mcr 7.İn e yapaca
ğın u mukayyet nzanııı teşrif
leri rica olunur. 

kanlı manzaralaı·dan ürküyor· ı fettişlerı tayını. 
~~~~~~-~~~='!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-""'!'!!~~.-~·~-~~~~~~~~---~~~~~-~~~~~!Si 

'!!!!!!!!'~~=--~!"!!" mediler. Bir dere çukuruna fır· 
latıp attılar. Tnm iki glin burada 
aç ve su&uz, inliye inliye yattım. 

evlidım? lum, dedi, güzel kadınlnrın mik· 
natısı para ve kuvvettir) .. No. 23 Yazan: A. 

A.LI EIS 
Kılıç Ali Paşanın Hatıraları 

tı· Aman; ne müthiş adaaıd.b:!. - , ruma çıkıyorsun, 8yl~ .mi? 
1ttdcl•i k b h d d" d" Ben dedim, sızın karmm t • ır ncı ava a on u· - ı . . 

~r~k biltün heybetile üzerime değil, beni ıeven bır kızı, aevgt· 
rudü ve haykırdı . timi kaçırdım!.. . 

•ıt - Nihayet yak~landm, kaduı Ve, onun cevap vekr~.es.~ne 
•ııı!.. vakit bırakmadan koşar• onıın-

~~ l.3~n, hiç korkmam•• ve ürk- de eğildim. Do;dutum ıün_d'"'n-
._,llltlaı; gibi en tat.ti aesl..ıle ce-- beri bir insan oğlunun 6nundı> 

•er-dim: Uk defa eğiliyordum. 
clıl:Q - Hayar amirali. Yakalanma- Gene ~abii bir s~sle: be onu 

..:_kendim gelc!im. - Amaral, dedım,ok, D k ok 
'°'ıt Vay!. Karımı kaçırdıktan ıeviyorum. Hem d~- t:: 1 'b.!im 

a hı,. de ceaaret eclip lauau- aeviyorum. Onun - n ' 

kadar çiddetle sevdiğine inanınız 
ve bizim ayrılmamıza vasıta ol· 
mayınız! .. 

Bu sözüm fazla cür'etkir!•ktı 
Amiral bıyıklarını büktü ve ha 
karet eder bir şekilde güldü: 

- Sevmek ve sevilmek içİ'i 
adam olmak, asılzadc olmak, zen ~ 
ıin olmak lazımdır. Senin gibi 
iaimsiz ve metelikaiz bir haydut 
ne sevebilir, ne de aevilebilir 1 

Sonra adamlarına &eslendi: 
- Bu köpeği ~ebcrlip leşini 

bir dere.)i e atınız ve hiç durma· 
dan koşarak güzel Verayı buraya 

l aetiriııiı. Silihturlar emre aür'atle itaat 

j 
ettiler. Hemen üzerime çullaod • 
lar, " beni döve döve aötürdt-
Ju. Fakat her- nedenae aldlr· 

Papa Onuncu Leon 
Keder, aç hk, iimitsizlik ben: 

ezmiş, bitirmişti. Oınuzlarım 
düşmüş, avurtlarını birbirine geç
mişti. ( Albano) dan geçiyordum. 
Çok yorulmuştum. Kıra çöküver- ı 
dim. Kendi dertlerim ve iç üzün· 
tülerimle bnşbaşo idim. Dalım, 
dalgın düşünayordum. Arkanıd· 
ve aırhmın dibinde bir aya~ 
aeıi işittim. 

Başıını kaldırdıın: Avcı clbi· 
aeli, nur yüzlü bir adam. Teklif 
ve tekellüfe lüzum görmedeıı 
tatlı tath ıordu : 

- Çok kederli aöıülır.üyorsun 

- Bir rahip ml:ıioiz pederim, 
dedim. 

Güldü ve: 
- Belki evladım, dedi. 
Esasen içimi dökmek ıçın 

adam arıyordum.Bütün başımdan 
geçenleri, bütün maceralarımı 
anlattım. Dinlec!i, sonuna l:adar 
hiç ağzıııı açmadan dinledi ve 
en nihcyet şöyle dedi: 

- Hir amiral!n karısını kaçır
mak! .. Hem de seny"r Vcneryo
nunl .. 

Bütiln hüznümü dudaklarıma 

toplıyerak cevap verdim: 
- Fakat afk, muh~-rem pe

derim!.. 
- A.flır. para ve kunrettir ot-

- Fakat, dedim, muhterem 
pedeı·, bi:ı J irbirimlı.i seviyorduk. 

- Ne çıkar? I3eıt<i Amiral de 

1 
•"vgilinizi seviyordu. Sevmek, 

sahip olrnak için hır hak dcğildirl 
Bu sırada uzaktan uz:ığa bir· 

takııı-ı gürültüler o du. Eiraz son-
ra etrahmı1.ı bir &ürü atlı kuşatb. 
Hepsi atlarından inerek konuş
tuğum avcının ön .. nde hürmetle 
)'erlere knpıınchlar. 

Kardinaller, reako osbr, pa
paalar .... Bu va:ıtiyelten anlamak· 
ta ııctcikınedim ki konu .. hığum 
ad;:ım P~pa onuncu Leondur. 

- l apat Diye kckeled~m, 
muhterem pederimial ... 

Arkası var 



,. 

GRİPE KARŞI ASPİRİN 
ı· VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
Batı B. 2362 .Şubıs acentesi: Sir
keci Mühürdar zade ham 1. 2740 

Trabzon ikinci 
postası 

( Karadeniz ) vapuru 5 
tubat perşembe akşamı 
Galatadan İnebolu Sam-
aun, Ünye, Fatsa. Ordu, Gi· 
reson, Trabzon, Rize, Hopa ya 
kaJkacü ve dönilfte Pazar 
Rize, Of, Sürmene, Trab· 
zon, Polathane, Tirebolu, Gi
r!Son, Ordu, Fatsa, Onye, 
Samsun, Sinop, İnebolu, 
Zonguldaga uğnyacaktır. 

Mersin postası 
( Konya ) vapuru 6 fU· 

bat cuma 1 O da Gala· 
tadan Çanakkale İzmir, Kül
lük, Bodrum, Rados, Fethiye, 
Antalya, Aliiye, Mersin'e 
kalkacak . dönüıte Taşu
cu, Anamor, Finike, Andifli, 
Kalkan, Kuşadası Çanak
kale, Gelibolu'ya da uğrı
yacnkbr. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRlY A Ti 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet kUfısı 15 No. 
llua}·eoehaneı Telefoll latanbw 2321 
lkametf&lu ı ., ., 2236 

latanbul 4 üncü icra memur

lutundan: Tamamına 795 lira 
kıymet takdir edilen T opkapıda 

Şermen çavuı mahallesinde Top
bpı caddesinde atik 72 No. ce-
4it 108 numarala bil' kıt'a arsa• 

•ıa tamamı 26-2-931 tarihine 
müaııdif Per,ebmbe pnü 1aat 

13 ten 16 ya kadar dairemizde 
ikinci açık artlJ'ması icra ve fart• 
umeai 16-2-931 tarihinde divan-

Aaaneye talik edilecektir. Birinci 

artarmaaında 200 liraya talip çık
•M olup en ziyade artıranın 

Gatünde bırakılacakbJ'. Artınnıye 

qtiJ'ak için yGade yecli teminat 

elıaır. Müterakim nrgiler, bele-

4iye reaimlerl nkaf lcareal m~ 
teriye aittir. Daha fazla malümat 
almak btiyen!erln 930-401 doıya 

eumuaaile latanbul 4 Oncil icra 

memurlutuııa lüzumu müracaat• 
ları ilin olunur. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührev 

hastalılrlar mütehassısı. 
· Cumadan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
huta kabul edilir. 
drea Ankara caddesi No. 43 

Telefon latanbul 3899 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mlltebassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Ttirbe, eski Hilaliahmer binası 
No. I{) Telefon İst. 2622 

HER NEVi 
OYUNKAGIDI 
BULUNUR 

• 

KARAHİSAR 
MADEN S 

Böbrek, Karaciğer, Mide 
hazımsızlığa karşı tanınmış . 

bir sudur. ,, \ 
ıi~ 
,,,~ 

itler Yerde Bulunur 
1 

rahatsızlığına ve 

Taşra siparişleri kabul edilir. Toptan ve perakende. sahlır. Deposu X eni postane 
karşısındaki caddede No. 20, Telgraf adresi Depo Istanbul, Telefon Istanbul 62 

Bu akşam : Şehzadebqı ( Millet ) tiyatrosunda - RAMAZAN AYINA MAHSUS 
San'atkir NA.ŞIT Bey ve rejis6r Karakaş Efendi tem• 

ıilleri. Hafız Münür Bey ve ince saz heyeti tarafından BU· 
yük Konser. iki büyük piyea bir gecede temsil edilecektir. 

Laleli Yangın Yerleri Bekçi Yusuf 
Hayab hakikiye facialan Taklitli komedi 

Zekii Dede ve Albn Dit Ali rollerini NAŞIT Bey ifa 
decektir. Varyete, Kanto, Dans, Sinema. 

Büyük tayyare 
piyankosu 

Yeni 
Tertip 

Başlıyor 
(1) İNCİ KEŞİDE 
·11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 ıncı ketidelerde büyük ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti vardır. 

3 ONCO KEŞIDEDE 100,000 LiRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 

KONULMAK SURETILE TERTiP ÜÇER KEŞIDELIK iKi 
KISMA AYRILMIŞ Git BiR ŞEKİL ALMIŞTIR 

Mükifatlar ketlde aıraıile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 ve 

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

Biletlerhı aablmuına bqlanmlJbr. 

Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinio a.tnııdt 

• 
1 

BÜYÜK ELBiSE FAB RIKASI 
En mükemmel kumqlardan en 10D modaya mu-vafık ve kusursuz 

biçimde imal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntebap elbiseler 
muhterem müşterilerinin enzarı istifadelerine arzeder : 

Erkeklere Mahsus 
Mtiflon ile Gabardin Lira 

Pardesüler 251/2 
Meşhur Mandelberı mar 
ka Empermeabiliıe ıabardin 

Pardesüler 291/2 
Müflon ile Mandelberı 

Pardesüler 37112 
lngitiz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 22112 

ngiliz biçimi spor vesaire Lira 

Kostümler 141
/ 2 

L•.civert siyah v. a. renklerde 

Kostümler 181
/ 2 

Hanımlara Mahsus 
Muhtelif renklerde Gabardin 

Trençkotlar 171
/2 

Davetin 16,1 Mantoları 2 

Çocuk 6 liradan 

Elbiseleri itibarea 

Ayni zamanda erkeklere mahaua 
gayet şık pardeaüler ve kostllmler 
ile Hanırulara mahsus mantolar ve 
ipekli muşambaların müntahap 
ve mütenevvi çqitleri de vardır. 

TOPTAN FIATINA PERAKENDE SATIŞ • TEDIYATIA BOVOK TESHILAT // -------_________________________ .... 
ikinci icra memur

Bir borçtan dolayı 

mahcuz ve paraya çevrilmed 

mukarrer konsol, gardırop, 

Javumana, aoba gibi eY eşyaaı 

7;2.931 tarihine müıadif cumar

tesi rünG aaat 12 buçuktan 13 

buçuğa kadar Beyoğlu Hamal 

başanda Kılıç Aralan aokağı 13 

numaralı hane önünde aablaca- · 

tından talip olanların muayyen 

ıün ve saatte mahallinde hazır 

bulunacak memura müracaat 

etmeleri ilin olunur. 

alt 

lataabw Mahkemel aaLye Uçlincl 
hukuk dalreılndcn: Fatma Hanım tara
fından lı.ocuı olup 5Öğilt kıızatı lnönil 
nahiyeılndc Kümbet akpınannda mukim 
lllen ıeferbcrliktc ııal1ere ıevkoluaarak 
avdet etmlyen Nac11h oj-lu Recep Efendi 
hakkında galpUk dııvası ikame cdilm1t 
olduğundan mumallcyhten rr • ümatı . 
olaıılann birinci UAn tarihinden ltib:ı· 
ren bir aene zarfında mıılQmatlanm 

bildirmek U:rre mahkf'meye müracaat• 
lan kararglr olmu' vı: bir auretl mah• 
kemf: ôlvanhaneıine tallk kılımıf oldu· 
ğ'undı:n k•yflyct ilin olunur. 

DR. SEMİRAMiS EKREM H. 
Çocuk hastahklıın mütchanısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal haııtane5İ kulak. boğaz 

burun hastaludan mütehassısı 

Beyoğlu Mektep sokak No. 1 
Telefon Beyoklu 2496. 

Yevmi, Slyul, Handlı ve lialk ı'
Wuc ı lıtan..:i,"'Nuruoıma.ıt' 

ŞeroE aoka:rı 3.S- J1 

Teln,,aı l.taah11l - 2n 
Potl.1 kutıaa11 1 lstaalııı.aJ - 1•'os1~ 
Telr.afı l.tanbııl SON P 

ABONE FİA Ti~ 
TCRKIYE - E~ 

-~· HOO kr. 1 Seaa 27 4°' ,, 
750 • 6 A7 1-',, 
4'A • s .,. " ~,, 
ıso ,. ı ., 

Gelen enak ıcrl verllıaes- ı
lılnlardan meıı11llyet alı-ı -ııt 

"'' Mes'ul Müdür: Hfilil BtJ 

1 
Kullanınız. Het 
eczanede satı1ıt• 

-

ı 


