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Ba Kupoau Keaip 
Saklayınız. 

iDAM HÜKMÜ YAPILIRKEN il 

• 

Mahkômlardan Bir Tanesi Cezadan 
Kurtulmak Teşebbüsünde Bulundu (lôtfen Üçün

cü Sa}'famıza 
Bak•nız) 

MahkUmlar Öğle Üzerine Kadlir Teşhir Edildi 
•• 
Orfi Harp Divanı Yeni den ikinci 

Muhakemeye Başladı 
t.!aınunlann Son Kısmının İsticvabı Bitmek Üzeredir 
baa lz.nir, 4 ıubat ( H. M. ) -

aaat üçte kıılada mab:a bulunan Mehmet Ali hoca 
11._ M_anisalı Raiıp, Tatlıcı 
·~, Jozef, Alqebirli Ah
~ Muhtar Mehmet Emin, 

• Ahmet hükumet bapi· :---e getirildiler. Bunlar 
._-;" ederek naklin esbabım 

ular. 
• - Sizi bu gece lzmire g&n
.::rz, onun için buraya 

, dedi. 
~ tlik amllrleri ka-

.._~ idam ·••hkimlan buna 
~ ""'8dller, obdar 
1.1 '-manada kendilerini ik-
" eclen bir hal HZiUrdL 
~bette Jozefia sevcui 
• laOD• ıe\di. Koca· 

'il. tlrltmek amaauau izhar 
~ IODra fınnclan Wr kilo 
~ ıre tiir kAM Menemen 
t-tw• .ıarak kocıana ptirdi. 
· lıllrtecUere capra ikram 
~ IPa malak6m olan Çi· 
takla molla Sileymanm tltilnc6 
$tkklw b0k6met ldiadedir. 
~n otlu her alqılmki 
~.l:ıde düWm ~ela. Bu 
...... ~ilk lmkanhıti.y.-. .... ; .. ~ 

Cuetecilere hlklmet le.. t*'clald kahvede oturmaları 
aa6'aade edilmifti. 

t..u., 4 ( HUIUll muhat.iri
~-) - Saat ikL Kublly 
'ta...:_ • telait edildiii yerde o
~il ,nraıtnleri aruancla 
~ l.ir .. ititildL 

~·- kurulduktu ..... 
~· bir aüküt bqlıdı. On 
~dakika srüen bu aD· 
~ aonra bir muhafız uker 
~ kota geldi. Hnkumet 
)Gıb e bekliyen inz hat 
~ ~~na : "HerteJ baz1r I" 

•naı verdL 

Ôbırduğumuz kahveden dı· 
;::.• baktık. Slng6lfi muha· 
\r . •e sehpalar gc ~ küyor. 
~a bir otomobil gürill
tbetta oldu. Bekledik. içinden 
~~ Çerkea Ali " muavini 

8 
Yan çavuı çıkblar. 

t-.. u "''eıbur aimalan tanımı· 
~ktu. Bilihare Mehmet 
'-tb: aaıldığa IChpaya yak· 

-::!•niya, ne uman gelecek 
? " dedi. Celllt ah...-

l 

!vlenem.ende/d Kanlı 
Hadisenin ille S.flıtlSI 

Böylece Kapandı 
Y enidea bir fllrllttl olcla. 

Ba tefer m&ddeiumu..t mua
vini Fuat 8. relmifti. 

Mabkimlarclan yedili iatu
yonda, ikisi Berı... cıdde· 
sinde, dardl Tuz puannda. 
biri KublAyia te1ait edildiii 
yer.de, sekizi hükümet civarın
da idam olundu. Mah
kümlar süngülü jandarma 
ve askerlerin nezareti albnda 
siyaset meydamna getirildiler. 
Sehpanm albnda bir hoca 
mahkümlara son dini merasi
mi yapıyor, tövbe etmelerini 
s6ylüyor, sonra dua okuyor, 
en nihayet te ip mahkumun 
boğaıma geçiriliyordu. 

lzmir, 4 (Husuai Muhabiri
mizden) - idam hUkümlerinin 
infazına ilk olarak iataayonda 
başlandı. Burada asılanlar ara· 
sanda Uz lbrahim hoca ela 
vardı. Apteı alarak namaz 
kılmak istedi. Evvelce meta· 
netini muhafaza ediyordu. 

~hpayı g6rOnce kekeledi, 

iki kişi kollarına girdi. Sonra 
ilmik boğazına geçirildiği za. 
man vasiyeti soruldu. Mürteci 
boca: 

"Benim pirim hocamdı. Be
ni mut'ak surette onun yanana 
gömünüz" dedi. Sonra ailesine 
ait vasiyetlerde bulundu. Fa
kat en sonunda gene Şeyh 
Esadın yanına gömülmesi vasi
yetini üç defa tekrar etti. 1 

Hafız Ahmet metindi. Va
siyetinde, senetinden beş yüz 
lirasının Molla Şaban mesçidi
ain imaraoa aarfedilmeıüni 
istedi. 

Haydut Mehmet Emin, am 
phit Kubliyın (•!ıİt edildiii 
ve bayrağın diiildiğl mahal~ 
uılda. Eneli aandalyeye bbfl 
mek istemedi. iki mahahP 
mabk6ma kucaklıyarik iakem
leye çıkarclılar. Bu Mfer ele il
miiia botazana ıeçlrilmeaiD• 
mani olmak iatedL 

Sonra : • Alld qlana bir
pyler 16yliyecefim,. dir• u
pınaya bqlada. 

Muaeft jozefia ,.. .. ,..... 
kesilmifti. Bir baba• k__. 
11M IOD dİal t.lkin:ıtta ... 
lundu. 

11.eii ........ keacli .. 
trecinli •• .. ...., ...... 
feri llyledi: 
.. y ...... Tllrld,. Clmhariyeti .. 

Bopak Ramia çok metanet 
ptercli. ipi bDyOk bir aojuli 
kanhhkla boynuna geçirdi. 

Adna11 

Asılanların Cesetleri 
Menemen, 4 (H. M.)- Half 
( De.ama 3 tinci .. yfada 1 

Çan;ıkkale Belediyet 
Reisini Dövd ·,ıcr 

Çanakkale, 2 - Belediye 
reisimiz, mütegallibelik yapmalr 
iıtiyeo H.:ıcı Mustafa E enôi· 
nin oğullan taıafm :rn hu us 
makammda tahkir ve darbe· 
dilmittir. 

Mesele uzun aenelerdenberl 
verilmiyeD bir au parasında• 
çıkaıııbr. Halk tee.uür .içinde
dir. 

Lise Programlannda 
Tadilat Mı? 

Ankara, 3 (H. M.) - Ma
arif vekaletinin lise program· 
lannda bazı tadilit yapacaj1 
bu auretle daha kuvvetli lise 
memnları yetiftirilmeaini temia 

MUHTEREM MESLEKTAŞ 
HATA EDiYORSUNUZ : En Heyecanlı Ameliyat Vak'a/arı 
Yanlış Haber Yazan 
SON POSTA Değildir 

Dlln (Akşam ) refikimh bir 
yaniaşhğa kurban olarak idam 
hükmü infaz edilmeden evvel, 

Operatör Kerim Sebati 
Bey Anlatıyor •• .' 

edildiğini yazmışta. Doktorlanmızın nazik ve ı Şimdi cij'erlerin pompa i'e 
Bugiln bir arkadaşımız bu heyecanla vak'alar serisine de- ve bava verilerek tedavili ter-

aokta Bzerinde duruyor ve ayni vam ederek dün de operatör . . • 
b tayı ( SON POSTA ) nm da Kerim Sebati Be 1 .. k cıb edılıyor. Maamafih ekseriya 

baın ıöylü N . w ye .gorilştil · ani bazı vak'alar vardır ki ber 
yap a· 1 yoı, ve •·• eza- Bıze, yapbgı amelıyeler için- . 
ketle söyliyelim: de en heyecanla telakki tt' _. zaman bır doktorda heyecan 

Y 
l e ıgı d w M il b. anı ıyor. ve'~'ayı anlatmasını rica ettik. ogurur. ese ır gün ansızı• 

Filhakıka "SON POSTA,, Kerim Sebati Beyin anlattı- b~r hast~ ~~tirdil~r. -~~rke11 
dün ilk bastığı nüshalarda ğana gÖl'e bir operatör, hiçbir agzandakı ika aun i diıını yut• 
Örfi Divana harp reisinin be- . muştu. Bunlar tesadtıfen aa 
yanala olarak: an: e ıyıt esnasında heyecan k 

- Hükmün tasdik kararı duymaz. yeter ki bu işt: yeni çı aran ceciklerden geçmif, 

b l h 
asıl boğaza girmiılerdL HHta 

,.rken gelirse yapılacağını, ge- aş amış ve enüz bu işle ül-,.. l mosmor ve nefes alımayordu. 
cikirse ertesi güne kalacağım fet etmemit vlsun. Nakledi-
yaımışb. yor : Bu, heyecanlı bir vazİ) etti. 

Geç baS1lan nüshalarda ise Almanyadan yeni dönmüş, Hemen bir nişterle boiazma 
rene örfi divam harp reisinin Gülhanede çah~ıyordum. l.k yardım, dişleri çıkardım. 

anab olarak: yaptığım ameliyatlardan biri lDevamı 6 ıncı nyfamızdal 
- Tasdik karan geciktiği rnbstesna bir vak'a idi. 

için hükmün infazının bir gün Bir veremli hastama kaburga• 
sonrayı bırakddığını, haber lanm çıkarmak ve dğm kur-
•ermi,tir. ıumak lazımdı. 

SON POSTA bu hadiseyi Yeni bir operatör için ko-
ydettikten. sonra meslek- lay oJmıyan bu vak'a önünde 

aşma;. derin bir heyecana tutuldum. 
- LUtfen dikkat, diyor. T h a minen otuz beşinde bulu-

Hari ci Ticaret Ofisi nan bulama kaburga kemik
lerini çıkardım. Yalnız nst kı· 

Ankara, 3 (H. M.) - lkb· 

Gazi Hz. 
Halkın Tezahürab Ara

sında Aydına Vardı ••• 

Aydın, 3 ( Huıuai) - Yat• 
ticldetll yap.ura ratJaea hallı 

iıtasyon einrancla Gui Ha. .. 
bekliyor. 

sat vekileti harici Ticaret ofisi samda bir kemik kaldı, g6ğ· 
te,kilAtım tevsi etmek tasav- sünil tekrar kapadım ve dik- Şehlr, clenlleltillr ki, 1-ttn 
.urundadır. tim. Birkaç zaman sonra muı· bat• •Hinç içindedir. Tr• ti•• 

1 
yene ettiğim zaman cijeri, ••idi. Gazi Hazretleri, otemoWI 

randa Yeni Ölçüler didin altmda ve yumruk gjbi ile hGk6met lnalvan.a tald, 
Tahran, ( HUSU81) - ()Jço- bir vaziyette istirahat eder bir ederek Vall koaatana sltti*• 

lerde metre •e litrenin kulla- laaJde buldum. Orada _,.,. lıaJ-.caW.tl.r • 
ndmaaı karan 21 marttaa ..- t t ~ wm wl ·-r t 

itibaren tatbik edilecektir. ~ d 'A k o;'l ......... a ın s er ~ ursa. .. 

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

"SON POSTA,. te
lefon makinesi olan ka
rileri arasmda eğlenceli 
bir kur'a tertip etmif
tir. Kur'aya iftirak tek
li ~udur: Kur'a devam 
edinciye kadar bu .o.
tunda bir veya birkaç 
numara g6recekaini~ 
Bunlar telefon num•a
landır. Eğer aizin numa
ranız gazetemizde çıkan 
numaraya tevafuk eder
se matbaamıza İnilraca• 
at ederek hediyenizi 
alacaksınız. Basit, karla 
ve eğlenceli bir kur'a. 
Bugünkll numaralar 11111-
lardır: 

685 lstanbul 
3459 Bey~lu 

42 Blyllkada 
retedebil~ eılDe kale ancak badurl 

J 
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Halkın Sesi D·A B 1L1 .• A B lı B L B R GününTarilıi 
Balıklı Hastanesi 

-Hadisesi Ve Halk 1 

" Türk Cerrahi mecmuası " nın 
Balıklı Rum hastane~i tarafından 
kabul edilmiyerek ret ve iade
sinden bir mesele çıkb. Türk ta· 
babetini bu idarenin tahkir eyle
diği •öylenince bp talebesi bu 
hastaneye fitti, izahat ve tarziye 
lıı:tedi. Fakat neticede hastane 
f dar esi böyle bir hakal'ettc bulun-
1nadığmı söyledi. Şu . halde ortada 
tnüessif bir yanlışlık olduğu tc-
zabilr etti. 

Bu münaaebetle dün tesadüf 
ettiğimiz zevatla görüşerek bu 
mesele hakkındaki telakkilerini 
ıııorduk, bize ou cevaplan verdiier: 

Kayserili Yahya Kemal B. 
(Tıp fakültesi üçüncü sınıf 463) 

- Şerefli bir doktorumuzu 
rencide etmek, bütün Türk 
doktorluvunu rencide etmek
tir. 

- Ne demişler? 
- Böyle Türk mecmuasını 

bizim doktorlar okumazlar; aJ, 
götnr, sahibine ver demişler. 

- Bunu nereden duydun?. 

- Gazetede okudum. 
Hastane ne diyor? 

- ! ""e diyecek; dünyada 
suça kimse güvey girmez. 
Tabü inkar ediyorlar. 

Netice: mesele yoktur. .. 
Ali Rıza Bey ( Muroosma

niye caddesi 1 ) 

- Balıklı hastanesi hadise
ainde hastane iduesi de, Cer
rahpaşa hastanesi operatöril 
det Tıp talebesi de haklıdır. 
Yalnız, Balıklı hastanesi Türk 
doktorluğunu tahkir etmediği
ni söylüyor. O halde Türk 
doktorluğunun tahkir edi!diği 
nereden çıktı? Bu haberi çı
karan haksızdır. .. 

Adolf Demci Ef. (Nuruos
maniyede eczacı ) 

- Balıklı hadisesini mües
sif bir neticeye neşriyat sev
ketmiştir. Ehemmiyetsiz mese

leleri ebemmiyetlendirmek doğ
nı değildir. 

• Sadrettin bey (Han"laedegfin 
aparbmam 2 nci daire 13 ) 

- Hasianeniu mecmuayı 
kabul etmesinde bir mecburi
yet yoktur. As:ıl li2erinde du
rulacak nokta Türk tababeti 
tahkir edilmiş midir;. edilmemiş 
midir? Balıklı hastanesi bunu 

tekzip ettiğine göre ortada böyle 
birşey vaki olmadığı anl8§1lıyor. 
Meseleyi kapamalı. Fakat 
uyduranı teşhir etmeli. 

..................................................................................... 1. 
Antrenör 
Kolonati 
Geliyor 

l Tebliğat Müdürünün Y apfıklan 1 Şüpheli 

Para Gönderildi, An- ~ 
trenörden Mekteplerin ' 
De istifadesi istenecek 

Aylardan beri sürüklenen 
Kolonati meselesi nihayet ha!
ledilmi§tir. Çek futbolcusundan 
son defa f~derasyona gelen 
mektupta çok acı Jisan kulla
nılmışb. Filhakika aylardanberi 
angaje edilen Antrenörün ge
lmesi şüpheli bir şekle girmişti. 

Eski federasyonun evrakı
nı tesellüm eden Hamdi Emin 
Bey, Çek futbolcusu ile yapı· 
lan muhaberatın teahhüt ma· 
hiyetinde olduğunu gördüğün
den istical etmek mecburiye
tinde kalmıştır. 

Antrenörden nasıl istifade 
edilecek? 

Hamdi Emin Beyin bu hu
susta çok güzel fikirleri vardır. 
Tat:_ikine muvaffak olursa bi
zim için faydalı olacağı mu
hakkakbr. 

Maarif vekaletinin mek· 
teplileri sivil ~ulüplere devam
dan meneden talimatna
mesi tatbik edildiğindenberi, 
kulüplerimiz faa) aza itibarile 
felce uğradı. Milli takım için 
getirilen antrenörün yalnaz 
kulüplerle, yani hali hazırdaki 
eski elemanlarla meşgul or~ 
ması ıüpbesiz azami istifadeyi 
temin için kifi değildir. 

Bir antrenör kendi stilini 
körpelere daha kolaylıkla aır
lıyabiiir. Eaasen bizim için an
trenör, gelecek fntbolcu net>
lin yeni bir mektc hi demektir. 

Bu itibarla Kolonatinin c -
meklerini yalnız eskiJere htı :s
retmel: manbkan ve tekr ik 
itibar::~ hatalı idi. Bunu ço!i 
iyi anlamış olan yeni federu
yon reisi Maarif vekileti net · 
dinde teşebbüsatta bulunarak 
antren8rii mekteplerimize d~ 
göndermiye müsaade istiyt
cektir. 

Eğer bu arzu tahakkuk , 
ederse, o zaman Maarif vekA
lctinin talimatnamesinden bf·· 
ınüddet için mutazamr olan 
kulüplerimiz, ilerde hazır ele
manlar bulmak itibarile geniş 
bir oyuncu menbaı bulmuş 
olacaklardır. 

Temenni edelim ki, Maarif 
Vekaleti futbol federasyonu
nun bu arzusunun tahakkuku
na müsaade etsin. 

Mustafa Beye Faizci- 1
' Bir Adam 

Sahte. ka" rlı k Tutuldu lik Ve 
• 
isnat Ediliyor 

Adliye tebliğat müdfirü Mustafa Beyin bazı aui istimalleri 
Adliye bqmüfettişliğine haber vrildiği için işten el çektirildi. 
Tahkikat. ihbarlarm doğruluğunu gösterdiği için Adliye vekileti 
de bu karara iştirak etmiştir. 

Dün bir muharririmiz salahiyettar bir zattan meseleyi 
sormuştur: Bu zat diyor ki: 

11
- Evet Mustafa B. hakkında birçok ibbarJar yapılmıştır. 

Kendisine işten el çektirilmek lüzumu hasıl olmuştur. Tahkikat 
henüz bitmemiştir.,, 

Mustafa B. hakkındaki ihbarlar şu iki noktada toplan
maktadır: 

1 - F aizciHk yapması, 
2 - Bazı İ7.inli mübaşirleri işte gibi göstererek lkret ve 

maaşlarını alması, 
SON POSTA: Bu zat hakkında daha evvel bu gibi 

ihbarlar yapıldı, işten el çektirildi, sonra tekrar mevkiine 
getirildi. Acaba o gün iJe bugün arasında değijmiş ne var? 

Bu da bizim aklımıza gelen bir sualdir. 

• 
Avrupa ittihadı Kaı .. şı-

s ı n da V a~.iyetimiz 
Ankara, 4 (H.M) - Avrupa devleti oJduğumuz için ittiba-

ittihadı ihzari kongresinin da dahil olmaklığunız ihtimali 
ikinci içtimaı mayıs ayında kuvvetlidir. 
yapılacaktır. Bu içtimaa hüku- Asya ittihadına gefio«, 
metimizin de davet edildiği eğer böyle bir teşekkül vilcud~ 
ınaJumdur. Hariciye ınüsteşarı getirilirse hükiımetimiz zanne-

derim ki bu konferansa da 
bu hususta demiştir ki: i§tirak eder. Maamafih ben 

- Davet edildik, fakat bu ~ Asya ittihadı yapılması ihtima
davete icabet edip etmiyece~ lini yeni işitiyorum. 
ğimiz bu dakikada t.aayyiız Balkan ittihadına gelince: 
et.mit değildir. Maamafih coğ- Selinikte toplanan konferans 
rafi ve siyasi vaziyetimiz dot...:~ !,.C:smi değil, hususidir. Bu hu -

"·"C - ... 
yısile daha ziyade. bir Avrupı·. f susta birşey söyüyeınem. 

-~~~..._--._._ ..... ------------~~ 
D. De_m_iryolları J 

Umumi Müdürlükte 1 
Tebeddül O.acağı f 

Söyleniyor 

Dünkü Vak'alar 
Bir Gemi Amelesi 
Yaralandı, Bir Ev 
Kısmen Yandı. 

--
Baıı sabah gaıeteleri Dev- Kabatat açıklarında demirli 

let Demiryollan Umumi mil- Alman bandıralı Asya 
dUril Haşim Beyin istifa ede- vaplll'unda çalışan amele Da~ 

vut ağanın &zerine bir tel 
ceğini yazdılar. Haşim B. ise düşnıliş, ağır ıurette yarala-
yirmi giln müddetle lstanbula mışhr. Davut ağanın hayatı 
tedaviye geldiğini ve istifa ni- tehlikededir. 
yetinde bu1unmadığını gaze- lf. 
tecilere söylemektedir. Bizim Beyoğlunda, Halepli ıoka-
istihbarabmıza ııazaran bu va- ğında halatçı Yaninin evinder: 
zifenin vaktile Mösyö Hilg- yangın çıkmıı, çabnm bir kıs · 
nenle beraber çalışmış olan mı yanmış ve ıöndürillmllştür. 
ve esasen idarede buJunan ı . Ev 4 bin, eşya da 2 bir 
mnhendiı izzet Beye tndi e- liraya aigortalı olduğundaıı 
dilmesi ınevzubahistir. tahkikat yapıhyor. 

Garbi '.Anadoluyu Dola
şıyor, Kendine Hoca 

Süsü Veriyordu 
Dursunbey, (Hususi)- As

len Kırcaali muhacirlerinden 
olduğunu söyliyen pejmürde 
kıy af etli tüp heli bir adam tu· 
tuJarak Manisa.ya gönderilmiş-
tir. 

Bu adam lstanbulda. Hır
kaişerifte, Ta ;1.kane mahal
lesinde oturuyormuş. is
mi Emiş oğlu Mehmetmiş. 
lstanbuldan kalkarak iki ayda 
Kemalpaşa, Dursunbey, Sın
dırgı, Biğadiç,. Balıkesir, De
mirci, Salihli, Turgutlu, İzmir, 
Menemen, Manisayı dolaşmıı, 
sonra Akhisar, Simav yoliJe 
Dursunbeye gelmiş, geçtiği 
yerlerde kendine hoca süsü . 
vermış. 

Üzerinde " Dindaşlar " 
imzah ve serlavhalı manasız 
iki mektup bulunmuştur. HaJ 
ve tavn şl\pheli görüJmilftlir. 

AU TiCARET MEKTEBi 
Ticaret mektebinL-ı ili ticaret Ulm

Jerl kuım•n• llııtıaat akadeaıial lamfa[" 
verilmesi dutBnWmektedlr. Bunun ae
bebl mektebin mu.htellf iua11nlan ar• • 
aıncla Wm Utlb.uımı meydan vermem~ . 
anua.ıdur. 

Fırka Grupu Topland1 
DiiD Ankarada i11"ka pupu top

bnmı" lamel Pqa mal! Ye acll1 ka -

nunlada yapılmakta olan taclOJa bal.
inada aay. maUbnat .,ermlftlr• 

Katil Emin Bulunamıyor 
Sabık Musul meb'uıu Nuı i 

~ Beyi aldüren Arnavut Emi•1 
hili tutulilmamışsır. Zabıh , 

onun Şehremini taraflannda 
dolaştığım haber alarak o ci-

,, varda taharri yat yapmış. faka ı 
Emin ele geçmemiştir. 

Örfi idare Mıntakasınd<I 
Muhabere 

Ankaıa. 4 ( H. M. ) - Ôrii 
idua mıntakHına ecnebi li .. nıar ı 
ile yazılan telırraflarm kabul ed 1-
memeıi , telırafhaneleH tamim 
ecfilmiftir. 

Ankara Hal Binası 
Ankar8, 4 (H. M .. ) Ankara .. 

da imar müdürlilğU tarafından 
yaptınhmf olan hal binası 
Haziran aymda belediyeye 
devredilecektir. 

- ___..t 

Komünistler 
~ , , Dün Müdafaalar ~~ 

ı ı c;~ı 
pıldı, Karar Salı 

Verilecek ••• 
-- • rr.ı',ıt 

17 •l me•kuf 3 G ırayrı ~ 
olarak Aju c:eıada muh•lı •' 
yap.tan komüolıtlik hat', 
maı:nualarının dün de raub.k"' 
lerine geç vakte kadaı il 
edil mittir. flı 

Bu ccl•ede iddia m•"-'"'i-ı 
ıan AH, Remli HazJm 'VC 

6 
.,, 

Beylel'İll ceza lcanuouo110 4 ,ı 
maddesi deliletile 171 md ~~ 
denin ikinci bendine ıöre, 011, iti 
nün de 151 inci maddeni• b~' 
fıkras1na, bir kllmının da ~ 
fakraaana •lire cezalandırJJr:ıı~ 
dördürıiiıı de beraetJerini i.tt il' 
Karann verilmesi a::.b 14° 
bırakıim19br. , 

ltalyaya Giden Bit 
Mühendis 1 

Maliye vekaleti. madeO ~ 
hcndili Cevat Beyi italyad•~ 
memliha ve menbalarını tc p 
aıemu:r etmiştir. Cevat ıı 
akşam ltalyaya gitmittir. 

Ticaret OdasınJll 
Kongresi 'I 

Ticaret odasının senelik İ 
greainin ikinci celaeai yarıt' şl 

ikide odada toplanacakbl'• 
lar konuptlacaktır: ~ 

1 - ihraç maddelerin11' 
metlendirUmesi. . . ..ıJ 

2 - Kunduracdann "er' 
raporun miinakafası. JI 

3 - Milli unayı siya1etf 
4 - S anayi tedrisab. ~ 
5 - liaLkçdığımız ve 

tafı. ./ 

Kabzımalların Konl1İ 
Kahzunallar cemiyetinin ;J 

lik kongresi bugün aktedile 

Türk Çocukların~ 
İptidai T ahsilletl 
Maarif vekileti Türk.~ 

Jannıo iptidai tabsilleriJIJ i 
nıekteplerinde yapmJya ..,e~ 
olmaları için blr kanon lif' 
yapmaktadır. O 

iş BANKASI MÜD~I/ 
Celal 8. dü11 lxmire JibSI 

AHŞAP EVLER ti 
Belediye ahşap evlerde 1'; 

addit merdivenler bulunlll' / 
takdirde bi .. kaç aileni.ı oto~ 
nı meneden bir ~ 
tapmaktadır. ~ 

ROMANYA H0KÜME11 ~ 
RIClYE VEKiLiNi DAVE1 ·i 

Romanya hükumeti ti~ 
vekiH Tevfik Riittü Beyi _,I 
aymda Bükreti ziya.ret• 
etmiştir. i 

Bu davetin .ebebi R0 -"j ~ 
ile Rusya arasında bir ade;,J 
cavüz muahedesi akti için ;;! 
Rüıtü Beyi tavaHutta b.d 

maktu. ~ 

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

1 : Hasan 8. - Yahu !.. Bu ne biç.im 1 
gramofon ? Borusu var ama pliklannı 
göremiyorum. 

2 : Ev aahibi - Hasan B. • bu gramofon 
değil , Radyo... Gel bak sana göstere
yiın. 1 

3: Ev sahibi - Şa posta ne binasım 
gariiyor musun ? İfte onun i1st kabndan 
.aylllyorlar., bntlln diinya dinliyor. 

d 
• "'t11'ıı 4: Hasan 8. - Ne yüksek aesJerı "6~ 

yahu r.. Benim rahmetli kaynananı el~~ 
idi, bağırmıya bqladı mı, yedi ma"•ll" 
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Dünyada Olup Biten Hadiseler ••• 

Dünyanın En Meşhur Dansözü Öldü 
------t-ıM d .., . s· v . v Nasıl Bir Kızla 

Kari Göz ile K alp Kadın Ve İşleri 
Gördüklerimiz 

Hukuk Mektep- ısır a Garıp ır azıyet ar ı· .. . . 
terine Dair A .k ı·t J A d 8 . V k' 1 çguveysının 

Evleneyim ? 

Akibe
Misal "Mevzu". karıı bitaraflıfıınıı:t merı a - a ya rasın a ır a a tı• ne Bı· r 

fÖstennek için bu lbektubu ay-
nen dercediyoru:ı ' n 1 

Muhterem ~aır:etenlrin 29/1/931 rQVtOVQRln 
tuihli ııüahasımn be~inci aütu-

nundaki yazıya seyiJdir: Muhte- o•• lu••mü 
rem kariiniz Hüaeyin Hüsnü 
Beyefendi buyuruyorlar : 

1 - lıtaaltu hukuk mHunlan kıh• 
ıelerde it•i.lıktea p'uckllyorlar. 

2 - Ankara Hukuk mektebine 
liizu111 Y•ktur. 

5 - rataRbuldan çak.olar, hükQ-
b\•tln gtiaterd · ği yerde vazife almıyerlar. 

4 - Zavallı bBylUnln ıırbna bir 
••ınbur dah.t çıkıyor. 

5 - Üç \dş:lik menuda mallk Bay• 
tu nıekteiıi bu ıuretle talebe bulur. 

6 - Me•leket te fıtlfade eder. 

Bir hukuk mektebinin lağvı 
lçin btından kuvvetli esbabı mu
cibeyi Şeyh Es at Ef. bile bula
lna:ı. 

b 
İstanbul kahveleri, işsiz fstan

ul Hukuk mezunlarile dolu ola
bi ir. A l'ikara Hukuk mektebi 

bttili faahyet etae, kahveciler iflas 
nıı ed<'r acaba? Evet demek için 
bu ınektebin teessüsünden evvel, 
İstanbuldan çıkanların hepsinin 
~ş Lulduğunu ka k:u\ etmek lazım. 
lşsizl'k y üzünden kahvelerden 
çıkınıyanJar, kahvenin kapısına 
kadar işin, ihtiyarı zahmet ederel;., 
~elece-ğini düşrn ... nlerdir. Onlarca 
ış, İstanlılulda olur&a iştir. 

Vatani vazifelerini pekila 
(~i' irlerıniş ve bu uğurdaki feda
ll~lığı da şeref sayarlarmış. Fakat 
.lıukumetin göstercl igi uzak vila
Yetlerde vazife almazlarmış. Yani 
f.nkara mezunları, bunların vatani 
ısl~rinin izharına mani ofoyorlar. 

~vet, g ençlerin milli hislerinin 
ezahürü uğruna bu müessese 
~apansın. Bu fels efeye Aristata
ıs n bile parmak ısıracağım tah

inin ederim. 
Milletler arasında bir tek da

ır"lf u ilnuna sahip olmaktan kurtul-
bıak için Ankarada ikincisinin 
lesisi düşünüldüğü esnada, hukuk 
tnektebinin bulunması daha niçin 
fatia imiş, bakınız, köylünün sı.r
tında bir kambur azalırmış. Büt
çenin bir kısmı köyh.iye pek ağır 
geliyormuş ( 1 ). Bu kehaneti, Ho-
tanto aşiıeti reisi gösterse idi, 
Mehdiliğe namzetliğini koymak 
İçin bundan büyük sebep ola
mazdı. 

Köylünün vekaletnamesini 
asla taşımıyan bu fuzuli avukat 
Beyefendi, hayali muvekkillerine 
sormalıdır: Orada okuyan genç
Jerde rı hanı( si, koltuğundaki 
kanunu medenisi ile, o Löylünün 
ta ayağına gidip, onun mu
tavazı hayatına ortak ol
mayı reddetmiştir. Oradan çı· 
kanlar, İstanbulun zevkini, köy
lünün cıyak tozuna feda ettikleri 
için, bahtiyar olduklarına kani 
ldilir. Yoksa, kendilerine hiç 
bir fakülte kapılarını kapadığı 
için, Ankaraya taşınmadılar. 

Kahvede pinekJiyenleri bu 
fereften mahrum eden hangi 
lniicrim adamdır. Eğer orada 
lllistikiyeti ıtıfır olan bir yatağın 
az cazip manzarası bu şerefe 
liyakati menediyorsa bundan 
ltinıe ne ? .• 

Evet, baytar mektebi üç tale
be için dünyanın ma.raflarmı 
Yapıyor, Oraya girsinler. Genç
~ri, ~özü kapalı, hangi fakülte
den olursa olsun bir diploma 
u~ hayata karışmak için c:an atan 
tbahl6klar auretinde tuvir etmek, 
tyı bir ceaarettir. 

Ankara hukuku kapanmalı. 
~~lıktan aürünmemek için oraya 

tica eden talebesi fı1,e karınlarını 
doyurmak isterlerse, üç kişiye 
ltaynıyan baytar mektebinin ka
t .nına yanaşsınlar. Bunden heın 
lnıllet istifade eder. Hem de 

Avrupada umuml bir tees
sür uyandıran Rus artiıti ma· 
dam Pavlovanm öllmllnü biz df. 
sükutla geçiştirmek istemiyoruz. 

Madam Pavlova, danslarile 
meşhurdur. 

(İzadora Ducan) dan •onra 
dlinyanm en büyük dans aan'· 
atkarı addedilirdi. Bu itibarla 
ölümü bütün medeni Alemde 
heyecan ve teessiirle kartılan· 
..,ışbr. Her tarafta gazeteler 

Lahide ölen ve ölüsü 
bütün. medeni dünyada 
heyecan uyandıran Rus 

artisti Anna Pavlova 

ölümüne ait uzun yuılar yaz
mışlardır. 

Madam Pavlovanın ölümtı 

en ziyade İngilizlerde heyecan 

uyandırdı. İngiliz gazeteleri 

Pavlovanm lngilterede defne
dilmesini istediler. Hükumet 
bu teklifi 1, -bul etti. Ceset 
lngiltereye nakledildi. Büyük 
cenaze merasimi yapıldı. Hatta 
kendisine abide mahiyetini 
haiz bir mezar yapılması ka-
rarlaştı. 

* 
Mısırda 

Garip Vaziyet 
Mısırda bugünkü vaziyet 

çok müphemdir. Bu müphe· 
nıiyetin derecesini anlamak 
için, Mısır gazetelerinden biri
nin başmuharririnin nası) yuı 
yazdığım hatırlatmak kafi-

dir. Bu zat Mısırın bugün
kü vaziyeti hakkında bir 
makale yazmak istemiş. Yedi 

defa teşebbüs etmiş, yedi defa 
da müsveddeyi yırtıp yeniden 
başlamıya mecbur olmuş ve 
aekizinci teşebbüsü de nihayete 
erdirememiştir. 

İkbsadi buhranla bir kat 
daha şiddet kesbeden bu 
mllphemiyet ıuradan geliyor: 

Geçen ıene İngiltere, Mı
ıırla, ıimdi Hindistanla c ~duğu 
gibi, bir mukavele akdetmek 
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istedi. Bu maksatla milliyetper
verlerin reisi olan Nahhas Paşa 
Londraya davet edildi. Uzun 
müzakereler oldu. · Mukavele 
hazırlandı. Fakat Nahhas Pata 
bunu imzalamadan döndü. 8r 
nun üzerine kıral Fuat, İngı
lizlerin teşvikile, parlamentoyu 
dağıttıt diktatörlüğünü ilan 
etti, ve Sıtkı paşanın ri,.Yase· 
tinde yeni bir kabine teşkil 
etti. Ordu ve asker karalın ve 
başvekilin eline geçti. 

Şimdi Mısırda parlamento 
için yeni intihabat yapılması 
mevzubahislir. Bu intihaılat 
serbes oJmıyacağma göre bir 
çok gürültülere sebebiyet ve· 
recektir. Halbuki parlamento 
değişmedikçe Sıtkı Pş. İnıiliz· 
ler!e anlaşmıya ve yeni bir 
muahede aktine cesaret ede
miyor. İntihabattan sonra par
limentonun ne şekil alacağı 
da malum değildir. 

Şimdilik İngilizJ er Sıtkı Pa
şa lehinde tazyik yapmakla 
iktifa ediyor, ve intihabatın 
yapılmasını bekliyorlar. 

* - . 
ita/ya ile 
Amerika 
Arasında 
İtalya ıon zamanlarda mem

leketin iktısadi buhranını nal 
için bir çare bulmuıtu. Ha
riçten para bulmak. Bu parayı 
tabii yerse verse Amerika ve
rebilirdi. O halde Amerikaya 
hoş görünmek, Amerikanın 

SERVER BEDi 

;öy•ünü~ . kamb?ru azalır. _Çünk? 
uraya ılave edılecek, leylı tahsı-

•atı AUah tarafından temin 
edilmiştir. - İKİMİZ - --l:ı Eğer cidden iki hukuk mektebinden 
lrıılntn kaldanlmaıı ll.IJmu, ber halde 

:• Ankar• hukuku dei'lldlr. Ç~ ora
t " 11 çıkan hiçbir genç, kahvenin bolu• 
b. 'Q. havasını Anadolu klSylerinln berrak 
1-l '-vaaına tercih etmk gafletim g5ıter-
enılttir. 

-.ı Onun için,, Ankara hukukunun dur
ası ile k lSylllnUn ıırtıııda bir kambur 

trktııaaı varit deiil, fakat muhterem 
llni1:hı aklında 3ylo blr kamburun 

Pe1da olnııyacajtna Hnet vermem. 
Karllnb: 

Jt. A 

_Nasıl bir adam bu acaba, 
Eviyenya? Biliyor musun,. b.e~m 
kalbim çok çarpıyor, sınırıme 

dokunuyor bu benim, istemi
yorum, hemen buradan kaça· 
cağım geliyor .• 

_ Alışırsın çabuk, merak 

etmef 

- Sen de ilkönce böyle mi 
idin ? 

- Ah, daha fena... Beni 
böyle temiz bir lokantada ge
tirmediler. İlk defa götürdüler 
beni bir eve.. Anlarsın? Bir 

randevu evi.. Geldi bir adam, 
yüzü hiç ~ülmez.. Kart yUzlU, 

gönlnntl kazanmak lizımda.. 
Bu da ancak harp siyasetinden 
vazge~mek ve sulh için çalış
tığını göstermekle mümkündü. 

Bu maksatla Müsolini son 
zamanlarda dehşetli sulhperver 
kesildi. Bombardımana benzi-
yen nutukları kesti. Bilakis 
yılbaşından istifade ederek 
bütün dünyaya hitaben sulhün 
lüzumundan bahis bir nutuk 
verdi. 

İşte tam bu sırada Ameri
kada garip bir hadise oldu. 
Jeneral ( Butler ) isminde bir 
bahriye kumandam bir nutkun
da Müsoliniyi yeni bir harp 
açmak istiyen bir köpeğe ben
zetti ve bar arkadaşının ifade
sint;; atfen şu vak' ayı anlattı: 

Müsolini bir gün bir Ame
ri' ah ile birlikte İtalya dahi
linde otomobille dolaşıyordu. 
Otomobil - 70 kilometre 
süratle giderken yolda 
bir çocuğa çarptı. Çocuk 

tekerlekler albnda parçalandı. 
Fakat Müsolini gözün il bile 
kırpmaksızın şoförüne şu em· 
ri verdi: "Herhangi bir va
tandaşın öJUmil umuru, devleti 
durduramaz, ileri!,, Bu zihni
yette bulunan bir adam 
ıulbperver olabilir mi?,, 

Amerikan Amiralinin bu 
beyanatı kıyamet kopardı. 
Müsolini derhal tekzip etti, 
bir taraftan da protesto etti. 
Amerika hUkumeti amirali 
tevkif ettirip divanı harbe 
verdi. 

Fakat Müsolininin oyunu da 
akim kaldı. 

yaşlı bir adam.. O gece kııtı, 
hava soğuktu. Yattığımız odada 
ateş yoktu. Gece uyumadım. 
Sinirim tuttu. Yorganı tekmele
mişim, yorgan düşmüş. Erkek 
uyuyordu, horul horul.. Bana 
geldi bir titreme.. Soğukladım. 
Bir ay hasta yatbm. Bir daha 
istemedim o eve gitmek.. Fa· 
kat madnm bana yalvarıyordu: 
" Kızım, diyordu, olmaz her 
vakit böyle, alışırsın, hoşlanır
sın, cebin pnra görür, güzel 
üst baş alırsın.,, diyordu. 

-Yine bu Madam Mari mi? 

Cevaplarımız 

lçgüveylik, istiklal ve 'hürri
yetine aşık olan bir erkeğin ruı 
olamıyacağı bir esarettir. İçgüvey
ai, karısının evinde yer, içer, 
yatar, kaJkar. Fakat hayabna, 
hüniyetine ve istiklaline aabip 
değildir. 

Evlendiği zaman içgüveyliği 

erkek için cazip görünü:ı.. Bedava 
bir ev, güzel bir kadın, rahat bir 
bayat, kazanmak mecburiyeti yok 
Gel keyfim gel. Fakat eve ıirip 

te hayat başlayınca işin foyası 

meydana çıkar. Esaret erkeği bi
zar eder. Netice daima feci olur. 
Ya ayr,Iık; · ya gürültü pabrdı. 

işte ıize bir misal: 
Divanyolunda Hatem Ali 

Rıza isminde evli bir erkelç 
yazıyor: 

"33 yaşındayım. Dört sene ev
vel ihtiyaç rıaikasile bir eve 
içigüvey•i girdim. Fakat o gün 
bugün kad1n1 aevemedim. Gönül 
ferman dinlemiyor. Zorla sevda 
olmuyor. Fakat arada bir de ço
cuk var, kan koca ikimi:z. de mu
azzep bir haldeyiz. ŞimdiJik birşey 
zöyliyemiyoruz. Fakat birgün ge
lip patlak verecek. Bu azaptan 
kurtulmak için ne yapayım?,. 

Sizin derdinize çare bilmiyo
rum. Bunu bugün değil, dört ıene 
evvel düşünecektiniz. Bugün ya
pacağınız şey mukadderatınıza 
razı olmak, çocuğunuzu yetim 
bırakmamaktır. 

Fakat sizin hayatınızdan mü
tenebbih oJacak gençlere içgü
vcysi girmemelerini tavsiye ede
bilirim. 

ir 
Ankarada M. Nedim B .: 

Si:ı: kadınlara karşı romantik his
leri olan bir ırenç•lnlz. Eğer g61:elaenir, 
kendinizi kadınlara •evdirmekte kUçlük 
çekmc%11niz. Fakat az çok geçhıııiıt 
bir tabiatınız vardır. Bu itibarla l:ı:divaç 
hayatınızdn aaadet vo bedbahtiniz ka• 
nnızdan ziyade ıl:ı:ln tan:ı hareketlnbe 
baA'lıdır. Onun lçln al1:e bir kız tavaiye 
etmek lAzıındır. ... 

Bebekte Sabri Bey: 
Siz kadınl.ırla iyi &'eçlnlralnlz. 

onlar da ıizl beyenlr ve severler. 
Fakat tabiate n mUıtebltıinlz. Kannız 

olacak kızın ıixe muti olmaaını 

lat f'rtlni:ı. t::vlni:ıln hAkiınl olmak 
emelindulnlz. Bu noktadan evlene
eeğini:ı: kızın ıizln için fedakArlı§'a 
rau olmuı ve alı.in muhabbet ve 
manhi'ını:ı:a kani bulunmaa1 linmdır. 
Bu şeraiti cami olan bir kadım 
ılı. herkuten daha iyi uıe1'ut ede
bllininl:ı:. 

* Gümüşsuyunda A. N. 
Aksilik yapmazlar, a6zilnü2ü 

kırma:ılarsa kadını beyenınekte 
gUçlük göstermezainiz. Karınız 
aeaini çıkarmamak şartile onu 
mes'ut etmek için elinizden geleni 
yapmıya hazırsınız. 

Binaenaleyh aize orta halli, 
terbiyeli, ev kadını, mutavau l.ir 
kızca~ız lazımdır. Gözü açılmt' 
olmasın ve namualu, itinde mü
teaasıp olaun. 

* Ar~avutköyde Y.M Bey: 
Siz bir kadınan köpek gibi 

muti olmasını, hiç birşeyle aea 

Değil... V ııtr bir Madam 
Anastasya, .. 

- Ne zamandanberi aen 
bu... Bu... Y oldasm? 

- Üç ıeue. 
-0... Dehşet! Üç sene mi? 

Hiç belli değil... Seni gören 
krz oğlan kız zanneder. 

Eviyenya bir kahkaha atb: 
- Benim bir sevdalı var, 

beni kız zanneder, çok sever, 
ister benimle evlenmek! 

- Ben de olsam aldanırım, 
hiç yüzünden belli olmuyor, 
Eviyenyal 

Aşk Mektupları 

Sevda nedir bilen her ı•nç 
elbette sevgili~ine birçok aşk 
mektupları yazmıştır. Afk 
mektubu yazmak bir edebiyd 
meselesi olduğu kadar, aşk 

heyecanının ifade kabiliyetini 
gösteren kıymetli bir aşk 

1 

vesikasıdır. İnsan nekadar 
kuvvetle severse okadar faxla 
duyar ve duygusunu okadra 
kuvvetle ifadeye muktedir ohll". 
Bu itibarla herkes aşk mek-
tubu yazabilir. Bunun ıçm 

edebiyat bilmiye, edebiyat 
dersi almaya ihtiyaç yok&.ur. 

Siz bu kabiliyetinizi hiç tec
rübe ettiniz mi ? Biz size bir 
fırsat veriyoruz. Bize, sevri
linize hitaben yazılmış ılİr aşk 
mektubu gönderiniz. Bu mek
tup yüz kelimeyi gcçmiye
cektir. Güzel bulduğumuz mek
tupları bu sütunda hergün ııra 
iJe neşredeceğiz. Ve iııtişar 
eden her mektup sahibine 
yanm lira hediye edeceğiz. 

Mektupları f!anımteyı;eye 

gönderiniz. 

~~ ~~.'J4 
çıkarmamasını istersiniz, bu yüz
den bazan kadınlara kızar ve bir 
daha kadınların yüzüne bile bak
mıyacağınızı söylersiniz. Fakat 
bir türlü ellerinden kurtulamaz
aınız. Öyle bir kadın bulunuz ki 
evlendikten sonra sizden devamh 
aşk, felaket anınızda tebessüm 
işler fena gittiği zaman para, 
istemesin. .. 

Anknrada F. Işık Beye: 
Bazı kadınlar vardır ki vah4i, 

kaba, iptidai erkekten hoşlanırlar, 
Bunlar erkelin y~lnız erkeklik 
tarafına bakarlar. Fakat evlen
dikten sonra uyanır ve bu tip 
erk"kten nefret etn:iye başlarlar, 
B:iyle bir kadına düşerseniz aile 
hayatınız bir faciaya dönebilir. 
Zaten kadınlarla anlaşmak husu
sunda biraz müşkülbesentsiniz. 

Binaenaleyh öyle bir kız bulun 
ki, sizi evlendikten sonra da bu
gün beyendiği kadar beyensin, 
tabiat ve ıeciyenize hürmeti olsun. 

Hanuntt:gze 

- TAKViM -

Glla 21 5 ·Şubat -931 Kuım 89 

Arabt Rumt 

16-Ramazan • 130 

Vakit-Ezanl-Vanh 

23 • Kl.aani •ll 1 7 

V aklt-Eunt. Vasati 

Gllnetı l· 38 7 .oı Aqanı 12.- 17 .'2' 
Ôil• 7. 58 tı.28 Yataı t.33 19. o~ 
lldndl 9. 42 15 .12 lmıak ıı. 57 s. 27 

Hakikaten, bu güzel Rum 
kızının gergin, çilsiz, sivilcesiz, 
temiz bir derisi, K"ayet taze 
bir vUcudu, hele okadar ma
sum ve çirkin şeyler görmemiş 
gibi her bakışı saf gözleri 
vardı ki. .. 

Eviyenya da beni tetkik e
diyordu: 

- Senin de kız olmadığın 
belli değil, dedi. Sonra masa-
nın altından beni dizile dürttil: 

Madam Meri geliyor, 
dedi. 

' ı Arkası var] 



NAKŞİL}K 
~~~~~--~--~~~~~ 

VE TAR.l.,.;ATLB .~En Heyecanlı A-
a meliyat Vak' aları _,_ __ ,_S_z_· n_e_m ___ a_l_a_r __ _ 

• 
Kızılbaşlar Neye inanırlar? Onlara Göre Allah 
Nedir? Kur'anda Neler Vardır? Dini İbadetlere 

• 
Niçin inanmaz, Niçin Namaz Kılmazlar .•• j 

'------------------- 29 Yazan: Zikri ...... 
Şülere göre hilafet ve ima

met bu neslin hakkıdir. Eme
viye ve Türk hanedanUUD hila-
fete veraseti bir gaaıptan iba-
rettir. Bu iptidai itikat 
git gide değişmiş , bir 
taraftan İran medeniyetinin 
tesirleri, diğer taraftan diğer 
dinlerin ve kolların itikatları 
pek çok tebeddüllere maruz 
kalmışlar. . 

Ezcümle Iranda (Aliyullahi) 
Suriyede (Dürzi) , (İsmailiye) 
mezhepleri doğmuştur. Son 
zamanlarda bir de ( Babi ) ve 
(Bahailer) zühur etmiştir. 

* Kızılbaşlann itikatları 
lranda taammüm edip Kı

zılbaşlara da intikal eden Şii 
itikatlarına göre Ali Allah
br. Bunlar Aliyullahi mez
hebine salik olanlardır ki 
(mızırtı şia) nihayet İranlılar
da bn mezhebi doğurmuştur. 

müfrit Ali zamanında, taraf
tarlarından (Abdullah bin Se-
ba) namında biri tarafından 
tesis edilen bu mezhebe gö
re Allah (Ali) suretinde te
celli eylemiştir. Bunlar; (İmam 
Ali ölmemiş, şehit olmamış, 

ıehit olan İmam Ali suretin
de bir şeytandı, İmam Ali 
buluttaclır. Yıldırım onun fer-
yadı, şimşek onun kamçısıdır) 
derler. Bu fırka müessisinin 
aslen Yahudi olmasına ve 
itikatlanndaki şekillere göre 
Kabalistik itikatlanndan pek 
:ıiyacle müteessir olmuştur. 

Bunlara göre Kuran sünni
ler tarafından tahrif edilmiş 

ve Ali hakkındaki bütün fık
ralar hazfolunmuştur; hadisler 
uydurmadır. 

Bu esaslı inhiraftan sonra 
lranlılar dini ibadetleri de kal
dırmış ve gerek itikatta, ge
rekse ibadetlerde pek vası 

serbestiler kabul eylemişlerdir. 
Bugün İranda baç, Mekkeyi 
değil "Kerbela,, yı ziyarettir. 
Her sene Kerbela, binlerce 
Şiinin ziyaretgahıdır. Hatta 
birçok zengin Şiiler vefatların
dan sonra cesetlerinin buraya 
naklini vasiyet etmekte, 1: anın 
Hindistanın, hatta Efganistanın 
her tarafından buraya her sene 
rnzlerce Şii cenazesi getiril
mektedir. Kerbeli, adeta bir 
meşhet, bir mezaristandır, son
ra, lranilere göre en büyük 
ibadetler, Hnseyin ve Hasanın 
Kerbela faciasını ihyaen yap
bklan merasim ve ayinlerden 
ibarettir. 

Kızılbaşlar Kimlerdir? 
Kızılbaşlar, İrar.Jan gelen 

bu itikadatın tesiri altında 

bulundukJan için, onların da 
birçok itikatları Şii itikadah
nın aynidir. Y almz milli ve 
hususi teşkiliilanmn bazı te
ılrleri de izlerini bırakmıştır. 

\ Kızılbaşların itikatlarile Bek-
taşilerin itikat ve ayinleri ara-

• .ında da büyük müşabehetler 
brdır. Cünkü Bektaşiler bah-

1 

Kızılbaşların Bektaşilik üze
rinde mütekabil tesirler ıcra 
eylemesini intaç etti. Bu se
beple Kızılbaşlarda Bektaşi 
itikatlarına benzer pek çok 
itikatlar vardır. Ezcüm!e Kı
zılbaşlar nezdinde dahi Allah, 
Muhammet, Ali ve on iki 

imam takdis ve tebcil edil
mektedir. Bunlar da Hazreti 
Aliyi mürşit, peygamberi 

rehber tamrlar. Tevelli ve 
teberri yolunda bulunurlar. 
Takke ve getmana riayet 

ederler. Hacca bedel Kerbe
liyı ziyaret ederler. Tevelli ve 
teberisi olmıyanların yezidi 

Resminizi Bize Gönderin 

Size T abiatinizi 
Okuyalım 

Resimden tabiatinb:i öğrenmek iıter• 
seniz bize bir Fotoğraf göndulniır;. 
Fnkat müteha111ıııınıır; mütaleasında ha· 
taya dütmemek için gönderilen resmin 
mUmkün olduğu kadar tabii bir poıda 
çekilmiş olmasına itina edini:ı:, .. 

Res!mlerlndeıı ;-biatlerini 6jreıımek 
iıtiyen a~ağıdakl karilerimb: hakkında 
mütchas&ıınmızın mlitaleaauu vııııvoruzı .. 

Nusrat Beg: 
riklidir. Zekası 
nisbetinde ça
lışmak ve yo
rulmak istemez. 
İntizam husu
sunda bir par
ça ihmalcidir. 

Sokulur ve fiil 
ve hareketlerile 
kendisini sev-

dirir. Cömerttir. 

Zeki ve hece-

Kin tutmaz. İntızamperver 
ve daha ziyade çalışkanolması 
temmenni olunur. 

Türk yahut sünni oldukları 
cihetle malları, canları, ırzlan 
helaldir itikatmda bulunurlar. 
Bunlarda gusül, daaptes,, 
namaz, oruç gibi dini mükel
lefiyetlerden hiçbiri cari değil
dir. Yalmz Kerbeia vak'asını 
tezkir zımnında bir oruç tu
tarlar. ["'] 

[Arke.sı var] 

[*) (Şia) yirnıl fırkaya ~yrılmıttın 

Silbaiye, K1'ımlliye1 Ulyaiye, Manaurlye, 

H"•a biye, Hişamiye, Yunusiye, Nun

)Tiyc ve lshaldye, Cenabiye, Gurablye, 

Rcz.lmiye, Zariye, Müfcvveu, Bidaiye, 

Ncbat:ye, l.ma,}jye1 Zeydiye, lmamiye, 

Carudlycdlr. 

Federasyon İşe Başladı 
Türkiye Futbel federasyo

nundan: F eder as yonumuz vazi .. 
feye başlamıştır. 

Cumartesi, Pazartesi ve 
Çarşamba günleri 17 den 19 za 
kadar Federasyon Bürosu 
açık bulunacaktır. 

Adres: 
Cağaloğlunda Cümhuriyet 

Halk fırkası merkezinde Tür
kiye Futbol federasyonu. 

Atletizm Faaliyeti 
l.tanbul Atletizm heyetindenı 

l - 5 Şubat 931 perşembe ak,aml Gala• 
tanray lokalinde fc:ra edilecek voleybol 
ilk maçları saat 18 deı 1 

Galatasaray - HIHU 
Kaaımpaıa • Beyko11 
Kurtuluı • Vefa h~kemlerl AH 

Orhan Bey. 
il - Kros fampiyonluğuna hazırlık 

olmak llzere 20-2-31 ııaat 10 daı 
Galatasaray lokalinden baılanar!\k: 

Taksim • GümUş!luyu - Dolmabahçe • 
Tophane - Karaköy • Şlşane - Tepeb:ışı 
ve yine Galatasaray lok.Jinde bitmek 
llzere bir oehlr krosu tertip edllmiıtir. 

iştirak etmek isteyen atletler 17-2-9l 
ak,amına kadar mıntaka atletiz 
heyetine kulüpleri vaııtaslle müracaa 
ları llAn olnnur. 

* H. Cahit Beg : Zeki, işgü- larını bilir. izzeti nefsini ve 
zar ve şakacı· haysiyetini muhafaza eder. 
dır. Neş'esini j Hakir görülmiye tahammül 
daima muhafa· edemez, derhal mukabele eder. 
za etmek ister, intizamı, şıklağı sever, zevki 
yemekten vo selimine itimat olunur. Bedii 
ye d i r mek ten menazırı ihmal etmez. 

çekinmez. Gir- * 
• kul Realm &'lSnderen ban karilerirniz, 

gın, 80 gan mütehııssısımızın cevabı geciktiği için 
•• bb' 1abmıu:lanayor ve mektup göndererek 

ve muteşe ıs- fotoğrafllerlnln aklbetlnl öğrenmek ··
tir, işlerini gör- tlyorlar. Bu fotofrafiler fntitar edecek• 

tir. Bu huawıta mllsterlh olmalarını rica 
diirmesini, yol- ederiz. 

~~~~~~~~~~~ 

Artık hiç miqıteri gelmiyen mağazanızı ... • : • 1 

tenvir etmek için ne bekliyorsunuz? 

SAT İ E 
Tenvir mütehassıslarını meccanen emrinize amade 

bulundurmaktadır. 

Taahhütte bulunmaksızın proje yapılır. 
Be o~Ju Tünel mevkii, Metro Han. İstanbul Be azıt elektrik evi 

Me~:~arHan B 
Hacıbayram Cad. • 

· (Baş tarafı 1 inci sayfada] 

, Görülüyor ki bu gibi buh
ranlı anlarda ani kararlar al
mak lazımdır. 

Kerim Scbati Beye sorduk: 
- Bilhassa har.gi ameiiye

lere ehemmiyet verirsiniz? 

- Bir operatör için her 
ameliyat ehemmiyetlidir. Fakat 
ben, bilhassa baş dahilinde 
ve bel kemiği içinde yapılan 
ameliyelerde incelik görürüm. 
Sonra bir yüz kemiğini birkaç 
parçaya ayırmak, bir uru çı

karmak ve gene lıerşeyi eski 
haline koymak, doyulabilecek 
az bir san'at zevki midir? 

Ana Vatan Ha
ricindeki Gençlik 

f skeçe, (Hurnsi)- Size Türk 
Gençler birliğinin senelik top
lantısından bahsetmek istiyo
rum. Bu toplantı gayet hara
retli olmuştur. 1930 başlarında 
6000 drabmi borç ve boş bir 
kasa ile işe başlıyan he
yet bu borcu ödedikten sonra 
mühim bir meblağla yeni se
neye ayak basıyordu. Ana va
tan haricindeki Türk gençliği 
için bu, şeref verici bir haldir. 

Haydar ----
Beyannameler Ve 

, Defterler 
Tayyare cemiyeti tarafından 

baatmlan beyannameler, ihbar 
ve hüviyet varakaları ve def· 
terler İstanbul vilayet ve ka· 
ıa şubelerinde ve piyango 
gişelerinde satılmaktadır. 

Bunların esas nümuneye 
qıuvafık olduğu salahiyettar 
makam tarafından 

edilmiştir. Her birinin üzerinde 
Tayyare cemiyetinin firması var
dır. Firmasız evrak ve defter-

1.lerin talimatnameye uygunluğu 
hiçbir makam tarafından tas
~ik edilmiş değildir. 

Tayy~re cemiyetinin bastır
dığı evrak ve defterleri kul
lanmak suretile ayni zamanda 
Tayyare cemiyetine de yardım 
etmiş olursunuz. 

Lambalar ve Avizeler 

12 ay vade ilı 

SAT 1 E 
de 

Beyoğlu: Metro han, Beyazıt: 
Elekt ik Evi, Kadıköy: Mu
vakkıtane caddesi 83, Üskil
dar: Şirketihayriye iskelesi 1 O 

Uzun Müddet --~ 
rıçılarda dinlenmiş, fevkalade 

BÜYÜKADA 
RAKISINI 

tavsiye ederiz. Galata: Beyazıt 

•-• sokak 35 ve 37 -

İstanbul 356 
istiklal caddesi 

t ·_fl{ıadede izah edildiği veçhile, 
bıiıJar Tür}.< ve Türkmen 
4;:retleri arasında Şiilik pro--
1>agandası yaptık.lan esnade 
~dilerine en mühim taraftar 
;,!mak üzere Bektaşilerin Çele
bi kısmını bulmuştu. 

Müptedi ve müte
rakki talebe iÇin 
YENi KURSLAR 

• - : ~ • • • · - • !... ' • • ... 

Hususi der~ler ha
nenizde veya mek· 

tepte. Tecrübe der
ai: MECCANENDİR Bu h·adise hem Bektaşiliğin 

Kwlbaşlar üzerinde, hem de 
AÇfLIYOR 

HER LIS.ANI ÖGRETIR 

Bu ak.fam ri' 
A R T 1 S T t K sineınast 

lraeııine baıtlanacak 0!':°..ıırı 
ALBERT PREJEAN • GtNA ~ 

R. KLElN ROGGE 

t S Y A N~ 
sesli aözlU ve şarkıh muaz:ıalll ~ 
filminde ı ( Havre ) " (Roueıa) _r--_J 
ile bu filme alt büyük m~ 
rüyet edildlğl ( Rouen ) adlly• 

11Sr!cekainiz. ,.,,1, 
IHlveten: BoYOCO ÇIRAÖl bo 

Hugo REISENFELD'tıı btıyUk ork 
tarafından çalınan Paul Duc•-~ 
parçalan ltidilirkeıı n bu 
parçalıınııı ilham .ttlren G 
maııı:um eserinin naıı:an t 

görDnmektedlr. usS 
Aynca MICKEY HO ) 

( Görlilmeml~ canlı reıt1Plet ~ 
A R T 1 S T 1 K sineınas 

Bu akşam 

MELEK SİNEMASINDA 
1lk defa olarak 

MARGUERİTE MORENO ve SAİNT -GRANİER ile Bo 
Parisien)e me!'lsup MONAGOY A tarafından temsil eclil" 

ŞEKERİM 
tamamen Fransn.ca. söı.lü ve şarkılı methur ,.e şen operet gösteı:"eeedlt• 

Yerlerinizi l.utunın: ... Telefon Beyoğlu 868 Paramount filıııl 

Bugün matineler tenzilatlıdır. 

BOTON HAYATI 
ELHAMRA 

i'Ö•tcrilmclde olan ndat ve vekayil haıırayı muaavver 

AMERİKAll BAKİRELER 
rnmı ~ 

JOAN CRA WFORD - ANİT A PAGE ve ROD la ROQ 
tarafından temsil edilmektedir. Bu hem bir film be~ ~ 
MiSAL olup hayat tuzaklarına karşı mücadele edılOI ~ 

bütün genç kızlar tarafından görülmesi elı 
müstesna bir şaheserdir. 

. .... 

111 şehzade M I L L I sinema b.u~ünden 
Başı ıtibaren 

MORİS ŞÖVALYE ve Paramount'un bütün yı]dıda.rı tarafın 

p AmRl\MmöUNT şuş· ~iEF şaG'E'ç"(ô1 
filmini takdim edecektir. MORIS ŞÖVAL YE'nin Fransızca bı~~' 
şarkılarını dinleyeceğiniz gibi, NA."!Sİ KAROL, KLARA B p 
LIL YAN ROT, EVLİN BRENT, DENİS KİNG gibi yıldızlarıoı J 
birçok revülerde alkışlayacaksınız. Ayrıca canlı resimler koıll 

ve FOX JURNAL halihazır düilya havadisleri. 
Matineler : 2,30 4,30 suvareler: 8,30 10,30 da başlat· 

-ALEMDAR 
SiNEMASI 

NAMUSUM İÇİN 
Mevsimin en güzel ve en 

muazz.ım sesli filmi 

NAMUSUM İÇİN 
Sudanın aıcak çöllerinde vahşi 

hayvanlarla mücadele ve eski 

Arap kabilelerinin İngiliz or

dularile muharebesini gösteren 
merakaver ve pek kuvvetli 

bir tahıeıerdir. 

NAMUSUM IÇiN 
Sevgilisine kavuşmak ve as
kerliğin şerefini kurtarmak 
cmelile canını feda edercesine 
ateşe ablan ve büyük kahra
manlıklar gösteren zabiti~ 
şecaat sahneleri şayanı tema
şadır. 

Ayrıca 2 kısımlık komik 

SAMRD jl YUNAN OPERETİ 
TURNESİNİN temsilleri 

Bu al<şam saat 21 ,30 da 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Kalmanın en meşhur opereti 

LA BAYADERE 
Yarınki perfembe akıamı bllyük gala 

olarak B 1 B A Pek yakında 
Lu Apaches Daathenea, Poı Pernune,I 

Pandreıneııea, Hadam de Tbebu 

Bu akşam 
saat 21 ,30 da 

Kızkarde-. 
şun ve 
Ben 

Komedi S perde 

Yazanı Lola 
Verııeull 

;'ılakili: Mebrure 
Hurtit H. 

ALKAZAR -
ALEMDAR - Namusuın için • ı/ 
A S R 1 - Kadın ız.tırabı "" 
ARTlSTIK - Buldok DrtııDoııt 
ETUV AL - l.yan ,Jt1. 
ELHAMRA - Amerik:ıh Bıaldt~ 
EKLER - Yunaıı tlyatrO ı.e" 
FRANSIZ - Yunan Operetb 

el Harhor Af• . j 
GLORY A. - Tarakancw• '-"•c:I ,,,. 
HlLAı. - (Beşiktaş) .--
H A L E - (ÜskUdar) Şati& 
KEMAL B. - Kısmet 
M A J 1 K - Parı. Geceleri 
M E L E K - Şekerim _J 
:.~iLLET T. - Naıit B. rıı.I ~ 
MlLL1 - Paramont re9 
O P E R A. - Atina Apa.o1art J 
FERAH - BUyük varye~•11tıf"I 

SÜREYYA - (Kadıköy) N ~ 

- FERAH SiNEM~~~ 
D8rt buçuk ıııatlik varyete~;-~'.) 

yeni getirdiğimiz ( Büylik ;., ~ 
kumpanya11 ayrıca Ka 

0 
il' 

tarafından A:ıert mııı:ıka.t1!'!.ı1ı. 
( Kerem ile Asla ) b111-
flatlar adetadar, 



. 5 Şubat 

· Hergün -- ... 
1 ... Propagandayı 

Niçin 
Beceremiyoruz? 

M. ZEKERiYA -
Matbuat Müdürll Umumisi 

bulunduğum sıralarda Anadolu 
Ajansı müdüriyete merbuttu. 
Ajans işlerine de geçenlerde 
vefat vden ve so:ı zamanlara 
kadar ajansın umumi müdür
lüğünü yapan Alaattin Bey 
bakardı. 

Bir gün gazetelerde Hari
ciye vekaletini şiddetle alaka
dar eden bir haber intişar etti. 
Alaettin Beye bu haberin Ha
riciyeden tahkik edilerek der
hal tekzip veya te'kit edilmesi 
I "zımge!diğini söyledim. Bir 
saat sonra önüme Hariciye 
vekaletine hitaben yazılmış bir 
tezkere getirdiler. Alacttin B. 
'1avadisin mahiyetini vekaletten 
tahriratla s:>ruyordu. 

Kendisini çağırdım ve mü-
üriyetle Vekalet arasında 

telefon muhaberesi mllmkUn 
olduğunu, bir haberin tahriratla 
&orulamıyacağını anlattım. Hay
ret etti. 

Sonra blltün ajans işleri bu 
zatin eline verildi ve tabii A· 
nadolu Ajansı Avrupa devlet· 
ferinin memleketimizde bedava 
bir propaganda organı olmak· 
tan başka bir iş göremedi. 

-tc 
Şimdi Alaeddin Beyden bo· 

lalan yere Muvaffak Beyin 
tayin edildiğini öğreniyoruz. 

Muvaffak Bey kıymetli bir 

idare memurudur. Tahsilini 
Avnıpada yapmıştir. Birçok 
lhübim memuriyetlerde bulun· 
nıuştur. Şahsına karşı hUrme
tinı vardır. 

Fakat Muvaffak Bey gaze
teci değildir. Havadis ve pro
Pağandadan anlar mı bilmiyo• 
rum; fakat bu işi muvaffaki
)'etle yapamıyacağm emniye· 
tim vardır. 

Çünkil propaganda ve is
tihbarat işleri de bir ihtisas 
İşidir. Memur zihniyetinin en 
az caiz olduğu yer gazetecilik 
Ye propagandacılıktır. 

'f 
Bence, Anadolu Ajansının 

lki mühim vazifesi vardır : Biri 
ınemleket ve dünya haberlerini 
aüratle Ltemin edip neşretmek 
ve bunu yaparken Avrupa 
devletlerinin propagandalarına 
alet olmamaktır. 

lkincisı mahirane bir tarzda 
bütün dünyaya memleketimiz 
hakkında kanaat verecek ve 
cihan efkarı umumiyesini kaza· 
nacak haberler vermek ve 
J>ropaganda yapmaktır. 

Bugünkn Anadolu Ajansı 
bu iki vazifesini de gayet fena 
Yapıyor. Dahili haberleri he· 
inen de biç vermiyor. Harici 
haberleri de hariç memleketle
rin noktai nazanna göre 
naklediyor. Hariç haberlerinde 
Anadolu Ajansı, Reuiter, Ste
fani, Havas ve Tas ajanslarının 
Propaganda aletidir. Biz dünya 
h berlerini onların gözile gö· 
tür ve dünya vukuab hakkında 
0_nlann verdiği malümat ile 
fıkir ediniriz. Bu yanlış istihbar 
asıtası bizi daima dünya İş· 

lerinde dalalete sevkeder. 
İkinci vazifesine geline, Ana· 

dolu Ajansı bu hususta tamamen 
atıldır. Avrupa matbuatında 
~nadolu Ajansının verdiği 
hıçbir haber güörülmez. 

Bu şerait dahilinde Ana
~olu Ajansı faydalı olmaktan 
tiyade Türk efkin umumiye-

Son Posta'nın Resimli Makalesi * Şuursuz Yaşıganlar lf. 

1 - Bazı insanlar tahteştuurlarlle ha
reket ederler. Bunlar iradeıl ve muhake
mesi olmıyan ve itiyatların tcıirl albnda 
yaşıyan kimıelerdir. 

2 - Tahteşıuurumuz, çoculdukt duy
duklanmız, gördüklerimiz, öğrendikleri
mb:in vllcud getirdi~ itiyatlardan 
ibarettir. 

3 - ln&an, tahteşşuurunun tesirindP.n 
kurtulup şuur vardıkça kemale erişmiş 
olur. Tahteşşuur, iptidai insanları idare 
eden vicdandır. 

• • 
UNU TE 

•• •• 
. 

•• g ze ğle i iz 
Telg 

en us cel 
a a u 1 

hükü lerinin infazına İzmir, 4 .M.)- da 
idam firarisi meselesi var. Tafsi atını . inci ir 
yo um, bugünkü nüshaya muhakkak yetiştiriniz. 

>f 

ldı • • 
a·ı fazla tafsi at ile 
telgra · a •• • gon erı-

Adnan 

Maal' esef gazeteyi makineye 
tamamen intikal mümkün olmıyan 
yetiştireceğiz. 

verdiğimiz dakikaya kadar muhabirimizin bildirdiği tafsilat gelmedi. Bu sebeple manasına 
bu telgrafı koymakla beraber tafsilat geç vakit geldiği takdirde son basılan ııüshalarimıza 

üthiş Zelzele 
Yüzlerce Kişinin Telef 
Olduğu Haber Veriliyor 

Vellington, 3 ( A. A. ) -
Napiyerde ahiren vukua gelen 
zelzele neticesinde kaç kişinin 
telef olduj'.,rtı henUz malüm 
değildir. Çünkli, 19 bin aha· 
]isi bulunan bu küçUk limanın 
etraf ile alakası kesilmiştir. 

1 fonüz teeyyüt etmiyen bazı 
haberlere nnuıran telef olan· 
larm miktarı yüzlerce kişiye 

baliğ bulunmaktadır. 
Şehir, birbirini mnteakip 

bir takım felaketlerin tahribi
ne maruz kalmıştır: Zelzele, 
met dalgası, beyelAn ve inhi-
damlar, zelzele neticesind 
zühur eden yangınlar. 

Tahlisiye heyetleri yangı• 
nın tevessüüne meydan ver· 
memek için civarındaki bina· 
ları dinamitle berhava etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 
Hastana yıkılmış ve doktorlar
la hasta bakıcılar enkaz alhn-
da kalmıı olduğundan yaralı· 
lann tedavi~i müşkillleşmiştir. 
Albnda birçok kimseler kal
mış olan enkazın ortadan kal
dırılması uzun sürecektir. 

Hırsızlık Hadiseleri 
Niçin Çoğalıyor ? 
Son yirmi dört saat içinde 

şehirde gene 12 hır· 
sızhk hadisesi olmuştur. Bu 
çokluk niçin acaba? 

sinin teşekkülünde menfi rol 
oynadığı için zararlı addedile-

bilir. 
Ajansın bu vaziy~te düşme-

sinin yegane sebebı, başında 
mütehassıs kimseler bulunma-

masıdır. 
ihtisasa hürmet etmedikçe, 

ve her işi ehline vermedikçe 
mü bet netice beklemek milm
klln olabilir mi? 

Türk 

Gaz· 
da 

Ocakl~rının 
1 ' 

Vazifeleri 

• 
lşar t 

o 
Buyurdu 

ya 
ar 

Aydın, 3 (A.A.) - Rei icüın· 
hur Hı.. saat 16 d belediyeyi ve 
C. H. fırkasını teşrif ederel< aza• 
lar ve lınlk mümessillerile konut· 
muşlardır. Belediye şehir lş)erl 
h kkında iznhnt almışlar, hrknda 
ihracat maddeleri yetiştiren nıuh· 
telif mıntaknlarJn umumt vazıyetf, 
istihsal kooperatiflerinin f ııııliyet 
ve inkişafları üzerinde uzun ınüd· 
det tctkikatta bulunmuşlardır. 

Verilen malnmata nazaran, 
kredi ve satış kooperatiflerinin 
ortaklarına temin ettiği menfeat

ıer ve \'asıl oldukları inkişaf dere• 

• 

ce"dbu müesseseleri lnyık olduk·I 
lnrı itibara mazhar kılmışbr. incir 
ve pamuk mü tnhGilleri gibi tütün, 
afyon ve üzüm müstahnsillerlnin 
de bu nevi birleşmelere muhtaç 
oldukları ve bu ihtiyacı temine 
hazırlandıkları anlaşılmııktadır. 

Rcisicümhur Hazretleri, bun· 
d n ıonra Türkocağını teşrif 
ederek ocaklılarla hnsbuhalde bu
lunmuşlar, progrnmsıılıktan ti· 
knyet edenleri işaret buyurarak 
demişlerdir ki: TürkoenkJarı 
Cürnhuriyet ha k fırkasının hara 
şubeleridir. Fikri hayatta mille· -

• • 
ister inan, ister • 

inanma/; 

Bir mllddette:ıberi ken· 
di kendine çıkan ve karii 
naşirinden ibaret bulunan 
"İnkılap" gazetesi nihayet 
dün kapandı. 

Sahibi Ali Naci B. ga
ı:etesini niçin kapadığını 
şu suretle izah ediyor: 

"İnkılabı kapadım. Bu· 
nun sebeplerini uzun uza· 
dıya izaha hacet görmü-
yorum. Yalnız şunu söy· 
lemek isteriz ki, gazetenin 
neşriyabnı tatil mecbu~
yeti beni müteessir etmedı. 

inkılt\bı] Arif Oruçların 
efkara tasallut ettikleri ve 
safdillere kahraman gö· 
ründükleri günlerde sırf 
bir mücadele vasıtası ola· 
rak çıkarmıştım. Mücadele 
bitti. Kendimi bu vazifeyi 

yapmı~ addediyorum.,. 
Bizim bildiğimize göre \ 

Ali Naci B. mefkure içia 
gazete çıkaracak ve para 
feda edecek kadar, ne 
mefkure ahibi, ne de 
%engindir. Diğer taraftan 
"İnkılap" ı hükumetin yar
dımile tesis ettiği rivayet 
edilmişti. 

Şu halde hUkumetin 
Arif Oruçları susturmak 
İçin bir gazete çık rac • 
ğına ve bu vazifeyi de 
nihayet Ali Naci Bey gibi 
hüviyeti matbuatça ve ka
rilerce mnlüm bir zata 
bavnle ettiğin inanmak 
lazım geliyor. 

Fakat ey knri, en bu 
ıddiaya: 

ister inan, ister inanma! 

Niçin Dersiniz? 
Bir Genç Kız Kendisini 

Öldürmek istedi. 
Beyoğlunda Valde çaşme

sinde oturan bnlıkçı Artinin 
kızı Kilo, henüz anlnşılmı}'an 
bir sebepten ölmek istemiş. 

Evde kimse yokken eczane· 
ye gidip 15 kuru~luk tentürdi· 
yot almış. Eve geldikten ~onra 
lılcır lıkır içmiye başlamış, 
fokat çabuk yetişilerck kur· 
taralmışhr. 

te mürcbbilik yap cak ilim, iktısat. 
iynset ve güzel snn'atlnr gibi 

bütün hartı sahalarında '•atandıış· 
Jarı yetiştirme için pişvalık ede
cektir. 

Ocaklılar C. H. Fırkasının proıra· 
mını vat ndaolara luh ctmclılc aaıl 

yıızl(clerint ynpmıf, mcfldlrelcrlnc en 
bDyQk hizmeti Ua ctmi' olurlar. Yata• 
nızın DçllocD mnddcılndc bu clhut 
ı rahaten ifade edilmiştir. Gnycmhı 
çok faydalı olduğuna kat'I kanaatimlı 

bulunan bu yol üzerinde bUtnn milleti 
hemahenk olarak beraber yUrOlmcldcn 
ibarettir. 

Gazt Hauetlerl, vasıtaaız.lıktan lıB,. 
lf'.re gidip halk ile tcmu cdcmcdlk-
1 rlnl sôyllycn ocaklıya cevap vererek 
teyh v mlirltlcrin köye gld-rken 
otomobU masrafını dDşUnmedlklcrlnl 

hatırlatmıt ve blr mcfkOrcye vakfı 
ocfııcdcnlerfn gnyclerf uğrunda her 
türlll uhmct ve l dııklrlıktnn u vl. ala
cakları ı lllve buyunnu~tur. 

40 Kuruş Maaş Alanlar 
40 kuruşa kadnr m aş olan

ların onar senelik mnaşlanmn 
birden itası ile nliikalarmın 
kesilmesi için Defterdarlıklar 
emir gelmiştir. ----

Meb'uslann Tahsisatları 
Tenzil Edilecek 

Ankaradan haber verildi
ğine göre meb'us tahsisatının 
yüzde otuz nisbetinde indiri· 
lerek son zamdan evvelki ha
le irca edilme i düşiinfil
mektedir. 

Bu tasavvur karar haline 
inlcıUip ederse bittabi gelecek 
intihaptan sonra atbik edile· 

'-------~-------------:a-'{ cektir. 

Sözün Kısas 
Münderec-;;t;mızın çok
luğundan dercedileme
mişfir. 

ğe 
•• 
Uzerine adar 

eşhir E i d. 
(Baş tarafı l inci snyfadn] 

lannda idam hükmü infaz edi
lenlerden . hükümet önünde, 
Tuzpazannda ve Bedestenae 
asılan 21 kişinin cesetl~rinin 
kaldınlmasına s at dokuz 
buçukta başlanacaktır. 

istasyonda asılan yedi kisi
ye gelince : Bunlar saat on 
ikiye k .. dar bırakılacaklardır. 

İkinci Kısım Muhakenıe 
Başlıyor 

Menemen, 4 (H. M.) - Di
ni siyasete alet etmekle r.:ıaz

nun olarak muhtelif yerlerden 
getirilen eşhasın isticvaplan 
bitmek üzeredir. 

Örfi divanı harp bunların 
muhakemelerini bugünden iti
baren rü'yet edecek ve süratle 
bitirecektir. 

Bele iyenin 
Da ası 

Bir Çimento Fabrikasın· 
dan 50 Bin Lira istiyor. 

Bakır köyündeki çimento ve 
kireç fnbrikası, bacalarından 
zehirleyici kireç zerreleri uçu· 
rarnk halkm sıhhatini bozduğu 
iddia.sile belediye bu fabrika 

aleyhine dün birinci hukuk mah· 
kemesinde bir dava açmıştır. 
Belediye avukatı Rami Bey 
fabrikadan 50 hin lira taı· 
minat istemektedir . 

Kuduz Bir Manda 
Öldürüldü 

DDn kuduz bir manda Ga
lata balık pazarı civarını allak 
bullak etmiştir. Tehlikenin bil· 
yüldüğil karşısmda Polis Refik 
Efendi 7 el silah :atarak man
dayı öldürmüştür. 

M. akdona t 
istifa Etmek Niyetinde 
Olmadığını Söylüyor 

Londra, 3 (A. A) - M. 
Mnkdonaldin amele fırkası 
grupunun içtimaında söylediğı 
nutuktan anlaşıldığına göro 
liberal( er tredünyonlar hakkın• 
daki kanun layihasında milhim 
tadilat icra ettirmiye muvaffak 

olsalar bile hükumet istifa 
etmek niyetinde değildir. 

H ıtta hükü <netin bu pro
ıeyı terketmesi ihtimali de 
vardır. Hükümet ancak sa-
rih bir ademi itimat reyi 
k rşısında kalars istifa ede-
cektir. Zannolunduğuna göre 
bu hattı hareketin sebebi 
yeniden intihabat icra edil
diği takdirde muhafazakiirların 
kazanacağın gerek amele 
fırkasının ve gerek liberallerin 
kail bulunmalarıdır. 

lnializ Amelesi Ne istiyor 
Mançester, 3 (A.A.) - Pa

muk sanayii nmelesile patron
ların müme silleri nral nnd 
m~vcut ihtilafı halle bir yol 
bulmalı mnksadilo bugün 
toplanmışlardır. 
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H ika yel.._ __ P ___ a_z_a_r_O_l_a_H_a_s __ a_~_w_B_e_g __ K_a_d_· _ı n_l a_r_H_a_m_a_m_ı_n_d_a _ __,) Muhavere I] 
Pazar Ola ' Pazar Ola 

Hasan Beg 
Baloda! .. 

Bir gece, Perapalasta, Hila
Jiahmer menf eatine büyük bir 
balo veriliyordu. 

latanbulun, bilhaJSa Şişlinin 
en nefis kadınlan, kuvvetli 

elektrik ışıkları altında s.ınki 

alev alan renglrenk ipekli 

tuvaletlerile dans ediyorlardı. 

Birdenbire, aalonun büyllk 
kapısında inco bir ıes yük
ıe1di: 

-Pazar ola, balocu başılar! 

Herkes başını sesin geldiği 

tarafa çevirdi ve bir alkış 

koptu. Eşikte, Hasan Bey, 

•mokini, beyaz gömleği, siyah 

kravatile herkese gülümsüyordu. 

Smokinin uzun kolları içinde, 
Hasan Beyin küçük e11eri 

kaybolmuştu. Kolunun altında 

ıemsiyesi de vardı. 

Şişlinin giizel kadmlanndan 
biri Hasan Beye koştu: 

- Buyurun, Hasan Bey! 
dedi, buyurun! Bizim maaa-

Hasan B. - Pazar ola hanı . .ıttıcJ bqıı.. ı Hamamcı kadm - Af ar aı... Sen de
lirdin mi Hasan B. ? Erkekler, kadınlar 

Yıkanmıya geldim. hamamına girer mi? 

Hasan 8. - uKadmlarla erkekler 
arasında müsavat var.,, dediler de onun 
için geldim. 

--==-========-~==,,,_=-===-:'="'=-::::=====================--=-~==..,...====-===-=-===---=-~- ===========-..-=------=..-== 

~3:~~ v~lrm=a~~ [ __ H __ A_S_A ___ N __ B __ E_Y_ı-+·N......__F_l_K_· _R_A_L_A_R_I __ 
ttlrdll. 

Bntnn halk masanın etra
fım çevirmişti. Hasan beyi ha
il al1cışhyanlar vardı. 

Gn.ıel kadın Haıan Beye 
•ordu: 

- Şemsiyeni dııarda niçin 
bırakmadın, Hasan B.? . 

Hasan 8. gözlerini kırpuak 
van gözle cevap verdi: 

- Beni faınpanya yağmu
runa tutatıanız, ıslanmıyayım 

diye 1 

Balo halkı mtltemRdiyen 

kahkahalarla gülüyordu. Ka
c!ınlardan biai Hasan Beye 
ıordu: 

- Dans bUiyor 
Huan Bey? 

muaunuz 

Hasan Bey cevap verd!: 

- Elbette! 

- Hangi dansları 

ıunuz? Tango mllt 

•u, vanıtep mi? 

- Zeybek! 

biliyor
fokıtrot 

Uzun boylu ve gayet aıli:ıel 

bir kadın: 

- Kalk _ta beraber dans

edelim, ben seni idare ederim 
Haaa.n Eeyl dedi. 

Dansa kalkmadan evvel, 
Hasan Beye bir bardak şam· 

Pazar Ola 
Manav 
Başı 

Bir gün, Hasan 

oturuyordu. Ö
nünden güzel 
bir kız geçti. 

Hasan Bey 
kıza takıldı: 

B., kahvede 

- Pazar ola manav başı) 
dedi. 

Kız gülerek sordu: 
- Ben manav mıyım? 
- Manavsm ya... Geçen 

itln komşunun çocuklarına 

ıteftali veriyordun! 

panya ikram ettiler. 

Hasan B. şampanyayı içince 

biraz mabmurlaşb ve neı'esi 

artarak danıa kalktı. 

Kadın uzun boylu idi, Ha

an Beyi kucakladı, havaya 
kaldırdı, ayaklarını yerden 

keati. Bütlin balo Hasan Beyi 

alkışlıyordu. 

Hasan 8., ayaklarımn yer
den kesildiğinin farkında dejil
di: 

- Ohl.. diyordu, bu daıaı 
ne güzel ıey be ... 

insan kuı gibi baYada uçu· 
yor. 

Sonra kadına ıordu : 
- Giizel Hanım, ıen tay· 

yare misin? Beni uçuruyor
sun 1 

Fakat tam bu sırada, Ha
san Bey, birdenbire: 

- Aman! dedi, heni bırak, 
kaçayım, karım baloya geldi, 
beni arıyor! 

Hasan Bey, kadmın kolları 
arasından sıyrılarak bir köşe-
ye kaçtı. -

Sahi, Pazar ola Hrısan be-

r.:==GEVEtELİK 
Pazar ola hamın kız, 

Kaçma benden canım 

Yemez seni Hasan bey, 

Titriyor her yanım lrızt 

~ 
Pazar ola ırüzeJ dul, 

Olayım ben sana kul l 

Bir öpüc-ük vermezsen 

Derim : AJlabından bul 1 

Niçin 
Gülermiş? 

Birisi Hasan 
Beye sormuştu: 

- Sen her 
zaman mçın 

gülersin Hasan 
B.? 

Hasan Bey 
daha fazla gül
dü: 

Pazar ola sevgilim, 

Tutuluyor bak dilim, 
Senin uğruna, evac 

Ne halı var ne kilim l 

ıt * ,Pazar ola hanımlar 1 c. 
Topunuzda gözüm var; 
(Hasan bey) deyip geçme, 
"Ummadık taş baş yarar? " 

Pazar ola Hasan B. 

Ha5an Beyin 
Derdi 

Pazar olaya bir gün aor-

muş1ardı: 
- Nasılsın 

Hasan Bey? 
-Dertliyim 

dertli 1 
- Senin ne 

derdin olacak? 

- Yo... ÖyJe 

-Tuhafsın! 
dedi. 

'l büyük başm derdi 

' olur. 

demeyin, 
de büyük 

yin kansı , üstünde entarile 
baloya gelmiı, kocaıını arı- · 
yordu. Elinde de bir ocak 
yelpazesi vardı. 

Hasan Bey, on dakika ıon
ra karısının kartısına geldi. 
Elleri arkasındaydı ve birşey 
tutuyordu. 

Kadın bağırdu 

- Sen burada ne arıyor
sun? Bu yaştan sonra azdın 
mı? 

Hasan 8. hemen elindeki 
Hillliahmer iane kubıaunu 
iÖ•terdi: 

- Bak, iane topluyorumr 
Dedi, karısinı savdı, ianeyi 

topladıktan sonra sabaha kadar 
kucaktan kucağa gezdi, keyf
eftti. 

B. Hasan 
Sinemada 

Hasan B. ilk defa olarak 

~--.~ 

sinemaya git
mişti. Baktı ki 
perde üstünde 
insanlar ylirii-
yor, geziyor, 
konuşuyor, du-

vardan atlıyor, veJhasıl yaşı
yorlar. 

- Ha... dedi, ben ahrette 

nasıl dirileceğimizi anladım. 

- Nasıl? diye sordular. 

- Dünyada bizim sinema-

mızı alacaklar, ahırette de oy

natacaklar! 

Hasan 
Beyin 
Yaşı 
Pazar ola anne.ine ıormuı

tu: 
- Anne, ıen 

beni ne vakit 
doğurdun 1 

- Büyük zel
zeleden on se-
ne evvel. 

- Bilyük zel
zele ne vakit 
oldu? 

- Sen doğ-
duktan on sene şonra. 

Hasan B. hesap etti, kitap 
etti, gene kaç yaşında olduğu
nu anhyamadı: 

- Benim bu, hesap denen 
şeye aklım ermiyor vesseliml 
dedi. 

Erkek Mi, 
Dişi Mi! 

Bir gön, alay için, güzel 
bir kız Hasan 
Beye sormuştu: 

- Pazar ola 
ıen erkek mi
sin, dişi mi? 

Hasan P,.,,y. 
gülerek decii ki: 

- Vallahi.. bugüne kadar 
ben de bilmiyordum ama seni 
görünce erkek olduğumu an
ladım. 

Ol uç 
Ali 

Reis 
Tefrikamız bugün de 

yedinci sayfamızda 

~~zellik Kıra/içesi j 
Hasan B. - Güzelidir ~ 1 

bakayua, yüöııü yaJundaD 1 
reyim. 

Kırallçe - Geleyiı.n ti.; 
Beyi 

Hasan B. - Allah ba~ 
1 

sın, kırk bir buçuk maf~I ~ 11 

Ayın tam on dördül KıraliÇ 
senin tahtın var mı? 

Kll'aliçe - Var. 

Haun B. - Nerede? 

Kıraliçe - Benim tabll-
inıanlarm kalbidir. 

1 
Hasan 8. - Tacın vat ,; 

Kıraliçe - Var. 

Huan B. - Nerede 1 

Kıraliçe - Benim tıcİ 
elmas gibi yanan saçlaruııd1''ı 

Hasan 8. - Sarayın vat ~ 
Kıraliçe - Var. 

Hasan B. - Nerede? 

Kıraliçe - Benim sataY~ 
bütnn memleketimdir. 

Hasan B. - Kıraliçem, be' 

ıenin yerinde olsaydım, ~ 
evveli kadm olsaydım, lı İ 
bukadar büytik olmasaydı, • 
lerim bukadar kftçük olııııl'' 
dı, aklım bok.adar kıt oltP 
saydı •.. 

Kıraliçe- Estağfurullah W 
•an Bey 1 . 

~ 
Hasan 8. - Velhasıl, ,e 't 

yerinde olsaydım, Parise fidi 

'"' geldikten ıonra, çalışır, çab• ~ 
daha akıllı, daha malflJl!l1 

bir kadın olurdum, Avruf''~ 
ispat edeldim ki burada ys.l~ 
güzel değil, kafalı kadıO 

yetişir. 

Kıraliçe - Doğru fi-"' 
BeyJ 

rııı' Hasan B. - Haydi gnıe 1 

uğurlar oJsun, buradan otll~ 
güzellik götilr; oradan but' 

ilim, irfan getir 1 ~ 

Kıssa, Hisse J .___________________ ıl 

Kış yaklaııyor, soğuk ıece ,ı 
d•! sevsriliniz, uyuyacatınıı ı~~i~ 
sızi öpüp: " Canım, rüyana ·~' 
başka kadın girmelin,, diyec•~~~ 
"Canım, arkanı iyi ört, ü9Gr• "ti'' 
dedi mi haliniz haraptır deose ;;1' 

Hisse: şefkat •evdanııı 

dGğüne delildir. 

)f. "or 
Uzun müddet arkasında 't' 

tuktan sonra, nihayet ele f~ç ~ 
diğiniz kadın, ıize: " S•11~e~' 
gördüğüm gün sevmiştim " 
inanmayınız. f 

kadınların bu sözleri pelt %• 
liktir. Ve size iltifat olsun 
böyle söylerler. ~ı 

Hisse: Bir kadının ilk ~şı 
. 'ıı 

olmak havesinden vazgeçıP1 - .. ")# 
İnsanlar layık olnıad~ıııJP 

iltifatlardan hoşlanırlar. . 011 

için kadınlara daiuıa ı.e1'l / 
duklarından, erkeklere. d~ 
zelliklerinden bahsedinıı ıJ! 

Hisse: Güzel erkekl~ 1''1bİ~ 
kadın, her ikisi de ~ayrı 
tabammlildür. 



1111 DALOASI 1111 
Tayyare cemt,etl h .... 

1ekıt Ye fitreleri .. pldlc:le 
toplamaya karar YSIDİftİn 

BIKATI 

Abdülhamit Korkudan Nasıl 
Tayyare cemiyeti tarafmdaa 

ıureti mabıuaada tabettirilen 
zarflar ramazanm yirminci SO
nllııe kadar nahiye ye mahalle 
ıubeleri vuıtuile btltlba eYlen 
daiatılllllf olacaktır. 

Bu Sütunda Hergün 
._. _________ -JllalıfUrİf'i: Sa/ig• Pegman-

Karar Vereceğini Kestiremiyordu 
Her evde bu zarflara zeklt NASiHAT 

Hakkı Mahfuzdur 

Direktörün vürudunu ve Er
~enilerin mütalebabm haber 
• lQ Sultan Hamit, derhal 
~ecliai Viikeliyı topladı. Ma• j 

eynde)d Vezir odasında içti
lba eden heyet; ftdyetia ta
tnanıen aleyhinde leli. ( Sayei 
:ab~~de bunca nimet ye n-
ah ıçuıde yqıyan Ermeni ce· 

lb .. ti . 
d ilin ıedakat Ye Gbudiyetia-
e tllphe yok ise do cemaat 

:llbuıa hareket eden erbabı 
b::n reçen sene Baballiyi 
d .. L._ alr teşebbnsnade bulwa-
1>;::' gibi timdi de b nkayı 
leıni alan mnsamaha ile g6rll· 
d Yecek bir cllr'et telakki 
~ iliyor Ye behemehal tedipleri 

~Diliyordu. 
fllcri akat, Sultan Hamit bu 
tect· kabul etmiyordu. Zira, 
b ıp için asker bankaya 
~uın ettiği zaman, ya bom
~ ra ateş v•rilir de berhava 
.\ ka edilirse... O uman 
b ~Pa efkarı umumiyesine 
tı' eevap verebilirdı"?.. Pek 
itil l .. De yapalacaktı? Erme· 

-60-

Abdüllıamldin Hunısl Ki· 
tihi Süngga Paşa 

cllmanı M. Makaimof geldi. 
Sultan Hamit, telişla sordu: 
- Ermeni meaeleai için mi? 
- Hayır efendim, bu me-

ı trlıa llll\talebab kabul edi· 
erek: 

sele<l n hiç bahsetmiyor.. Baş
ka i~ler bakkmda g6rtlşüyor. 

Sultan Hamit, elile sakalını 
buı'? Efendiler, ne iıtiyorıu- karıştırdı. Otışftndü. Maksimo
d· • PekAIA.. verdim ••. mi fun gelmesi, ıDphesiz bu me· 

1 'Yecekti. Filhakika, (Zah mii- aele ile alakadardı. ÇDnkü bu 
~ele..i ) Karadeniz aahil- herifi bu meaeleye bağlıyan 

l'Üaden, ( S b K b. ) birçok rabıtalar vardı. Bunla· 
kadı a rayı e ır • ~ nn hepsini Sultan Hamit pek 
''Si r dayanan ( Memalıkı l Ali biliyordu. Bundan maada, 
·~ ll talıane ) nin yeglne sa• herşeyin fevkinde olarak Mak-
11ıım ._ maliki olmak huebile ıimofun sefil bir menfeatperes 

"lllilnQ dilediği gibi tasarruf olduğuna da vikıfb. Ermeoi
~ek baklana malik ise de, leri bankadan çıkana çıkarsa 
Ptiı, ıapaız Oç bet herifin Maksimof çıkarabilirdi " W,. 

)•) _ .. Lak le de oldu. 
IU'aaına bukadar ~ Bu 1f1 deralate etmek için 

P~buç bırakmak ta pek gullinç evveli nazlanan Maksimof 
hır IDevkie dlişmek demekti. refikai muhtereme.ine takdim 
Sultan Hamit mltemadiyen edilmek llzere panl pınl pub
ltıioiyor; hi~bir ıeye ka- yan ~urassa bir gerdanhk ~e, 
t., Yer · • ordu. Vakit geçi· behen bet adet albo lira 
1or ( e;.ır Ed Vensan ) kıymetinde olan bank kaime-
ttIİştaa ır daru:ar oturamıyor ~nden ~kiz pa~ma~ kalınla
._ her dakika cevap bekli· gmda bır paketi &orilr ı&-
Jordu. meı, mahıa batın phaneye 

G l haberi d k f hürmeten bankaya fİtap etti 
u. ;;n 'L d er .:.ıe_ ~0.d ena ve ihtiJilcilerle müzakerata 
.._ UllD~a ftnnua fi detle ıirifti. 
devam eden miisademe, Köp- bıtiliJciJer, bankada çok 
"haşına, Eminönline ve Skkeci fena bir Yaziyete girmişti. 
llınrüğü cihetlerine ıirayet Altmıı kişi ile bankaya hücum 
~ Btitün o civarın kürt ettikleri halde on yedi kiti 
~allan Ermenilere hücum kalm)flarcb. 
~Yor ve ele ıeçen Ermeniler, Şayanı hayret bir cür'etJe 
~lbtıcrin sopa darbeleri albn- atıldıklan bu maceranın daha 
~ eaa ~eriyorlardı. ilk aafhuuıda, bütün ecnebi 

O em.da, Sultan Ham,de 1efirlerinin ite müdahale ederek 
'-lettiler: hem bankayı, hem de ken-

- Rua aefaretaneai bqter- dileriııi kurtaracaklarım ve 
....... 

İarihi Tefrika No. 24 Yazan: A. 

OLUÇ ALI BEiS 
Ali Paşanın Hahralan 

Yazan: Ziga Şakir 
bu auretle de emellerine mu
yaffak olacaldanm kat'iyetle 
tımit ettikleri halde, ne gelen 
Ye ne de giden olmuştu. Göz
lerinin t.ıünde yerlere serilen 
kanlı cesetler, akibetin ne
kadar feci olduğunu giisteri
yordu. Bu hal biraz daha de
••m ederse, arbk her tarafa 
1erlqtirilen bombalara ateş 
Yermekten bqka çare yoktu. 
Çünkil, teslim olup . buradan 
çıkaalar bile ahali onlan 
parçalıyac:akb. Öile nJdin. 
denberi halka Ye ukere kartı 
attıJdan bomba Ye kurpnlar
dan 1nphem ld kanlı bir inti-
kam hiui uyanmışb, Bundan 
maada, Papkin S6ni Glmllş 
" Hristofor da aol kolundan 
yaralaıımqta. 

Haca Nişanla Kirkonm 
çenelerini bıçak açmıyordu. 

1 ellerindeki revolverler, müte
madiyen atq etmekten aimai
yah bir hale gelmişti. Şimdi 
lokantadaki mwa masanın ke
nanna oturmUf, hem ailihJa
nm temizliyor, hem de konu
ıuyorlard&. Muamn llzerinde, 
yemekler oldutu gibi duruyor 
" buolaruı aruında ela bir 
JIİ1D bomba bulunuyordu. 

(Arkaa Tar) 

İkhsat Buhranı 
Cemiyeti Akvam Bizden 

De Malumat Sordu 

Ankara, 3 ( H.M. )- Cemi
yeti Abam amam! lkbudl 
babramn meqeleri ile Myrİai 
we derecesini taJia lcia tetki
kat yapmaktadır. 

Bu tetkikatta uzan itibara 
alınmak &zere lktıaat VekAJed 
amma! bahraam memleketimi
• mlH-Oilr ~ laaldoa
cla bir rapor lwVlamaktadar. 
Vekilet bu mekeatla ticaret 
Ye NDAJİ odalanna, aanayi 
mOdOriyetlerine ve mOtelaaa11-
lara fU 1Ualleri aormuştur: 

1 - Belli bqb efyanıa 
9'28, 929, m 1enelerinde 
toptan ubf fiatlan •• talaav
.olleri. 

2 - 9'l8, 9'l9, 930 1ene
leri zarfında mühim imhJAk 
maddeleri üzerinde bayat pa· 
balıhğ'lnın nilpetleri. 

3 - (9'l8). (9'l9), (930) -
nelerinde amele ve müstahde-
min ücretlerindeki tahvil nis
betleri. 

4 - Kredi, (miktar, ııiabet 
ft vaziyetleri ve ıeraiti.) 

•e fitreler konarak wf kapa
aacak n urfm berine içia-
deki ~ miktarile adres 
Ye iaİ• pzdac:aktır. 8a ...., 
nmuama 11011 ı&nlerine dotn 
mahalle ıubeleri 'YUltUile n-
lerclen toplanacak ve zarflar 
kapalı olduiu halde cehellerile 
birlikte nahiye tubelerine ve
rilecektir. Nahiye ıubelerinde 
beyet mDvacehesinde zarflar 
açılacak ve içinden çakan pa· 
ralann miktan cetveli malam· 
auna kaydedilerek kaza tuh~ 
lerine Ye oradan da viliyet 
tubesine gönderilecektir. Yal· 
nız Tayyare cemiyeti teşkilltı 
....tuile toplanan ba paralar 
billbare Hililiabmer Ye Hima· 
yeietfal cemiyetleri araStnda 
tabİID edilecektir. --

Resim Sergisi 
Müstakil ressamlar birliğin

den: .. Mibtakil Reuamlar ve 
Heykeltrqlar Birligi" dördlln· 
cO ICflİaİDİ tubat 15 te Bey
oğlunda iatiklil caddesinde 
caki MoakoYİt salonunda aça· 
caktır. Bu ıerride resim, 
beykeltrafl. mimuf ye tezyini 
..... atlara alt bir~ok eserler 
tetbir edilecektir. 

Birlikte aza ohmyan, fakat 
iftirak etmek lltiyen 1a11a•tJılr. 
lann pbaba 7eclinci •• 1e
lôziDci ,oaıeri uat 15 tea 16 
ya kadar Moekom aalonuna 
eserlerini retirmelerl llzımdar. 
Serıl 15 marta kadar ....... 
edecektir. ---Hililiahmer Eminönü 
Şubesinin Kongresi 
HilAJiall•• cemi7eti E~ 

IDG 111balndem ŞalMmizln 

19-10 ..... ·-·-- ...... t 
1931 pazar .- Mal 14,30 
da Y.mc..I .....lddtaeaiade 
klin Halk farlrua Emin6a0 
nahiyell merkezinde toplua
cakbr. Şabemize makayyet 
&UJI mulaterem-. t.pifleri 
rica olanm • 

Ümit aabwı ve Yat deposu 
Ramazana mahsuı müthiJ 

tenzilit: 

PIJld• ~lllaflr ,,. Ar 
Yalık kokala 11a ...... 
aabunJuı 
Ekma ekstra A,-.abll 
ıeytlayaf1 '5 
Halia Halep laadidi 1ata 170 
Halia Urfa 150 

En iyi, ea temla n ucu 
mal aatan y-.ln• depodur. 

l.taaba1 Aamaalb Zıadanb
pa Onoı atu No. ss Ha..,.. 

a..... Vedat, bir kariha
._ .. mektuba alda: 

• Efeaclim, 
• Ba Iİli, yalnız istidadı

aı11 beyenerek uzaktan tanıyan 

bir kadın değilim. Sizi ıehsen 
tam yorum. F alrat mektubumu 
okumadan evvel, kim olduğu
mu zihninizde araştırmıyacağı-

aau .az Yerinia. F arzedini:ı ki 
zevcenizin doatlanndan biriyim. 

Bununla beraber mektubum
da ona bahaetmeııiz lizım 

delildir. Vadediyor musunuz? 
larar etmiyonım. 

Sizden bir nasihat iste
mek için bu mektubu yazıyo
rum. Kısaca anlatacağım: 

Bqka birile evlenmek 
için kocamdan ayrılmak isti
yorum. Zevcim yüksek bir 
içtimai vaziyeti olan, maruf 

adamdu. Meslejini benden 
çok ıeviyor ve beni ihmaJ 
ediyor. Fanediniz ki büyük 
bir doktordur Ye benden 
ziyade hutalanna ehemmiyet 
•eriyor. Halbuki benim aşk 

micadeleaine ihtiyaam Yar. 

Hnb, fakat aamaala bir kadı· 
mm. Atk iatirikalarile oyalan
.. ,. .......... Bana kar 

rapa CW. Ye ılaıl bir adam 
•• ld. ftNCejiDia nasihate 
sen, J8"D ben omm kollan 
arumda ya bulunacağım, ya 

bulunmıyacatım •• Çapkuıbğı 
...-,.. ba tada•, bepjmle 

nleavM Wiyor. 
Kocama bu •eaeleyl açar

--. eaadetime mani olmıya• 

cafmdan eminim. Mikyulan 
.-if ft anlaJlfh bir adamdır. 
Beni mazur ıöriir, ~akl 
mlar. 
Şmm c1a um ec1e,n ld 

.,,.._,. -- - bftylk ... 
bep, yani eoc:uiamuz yok. 

V uiyet laa. Şimdi aizdea 
aoa ayouım: Ya kocamd1D ayn
bp lfalamla nl•ecejim; yahut 
kocamda• aynlmamm, on11 
Afılamle .lclatacağım. J\tajıld 
•clrae bnumızı bildiriniz. 
Naailaatinb bir im.anın bahtmı 
detitlirecek. .. 

Ahmet Vedat bu mektubu 
okuyunca ae btıynk bir düşün
ceye, ne de hayrete daldı. Ka
rilerinden buna benzer çok 
mektuplar alm!fb ve yerine 
r6re Yerilecek cenplan klişe 

._ edebilirim. manian, ateı parçaları, kol, MGtteriler bap ltircleu ayata 
O da beni kovuyordu. bacak Ye kafa ... Han botlujım• lralkblar. 8- Cle a1akta 4hır•I)'• 

lf- da, birblrU.e karqmıft ~Ufayor- meebur oldum. Keak kelik ..,_ 
Aradan iç pn ıeçtl, daha lardı. ab:rordum. Kalbim en biiyilk kor· 

feci bir haber aldun: Venedlk papaaları Ye bütGn lw fle ÇAl'p'lyonlu. Kendi kendime: 
Sevıilim amirale te11fm olma• .Oiht<Srler peflmden kotu:rorlu· - E,-.ah, ftclJm, muYolduml. 

latemelDİft benim aldütlml •a- eh. Amanııı bir tekilde takip Bellya balun ki bana klmaeler 
Kılıç 

o P' •GlGyordu. 

ber alınca 0 da kendi kendlaJ ediliyortlu-. $i•dl l&utlimi .... ı -'ak Wr yard&aula bile l»uluna-
flllm• lraYVttarunusJ.. lldbmlfl kUl'taraeaktım l •asda. P•pa11• •üfusu oka-

Ve 1aan,er llinftir atı..ıya Aman -·abbl; bir •ılııaa Nasıl Korsan Oldum? ., Mly6ktl ki 1ıat ... ı, oı.. f1I •J>aalar beyecanlaı 
l'cır'k Sizi merak ettik, dediler, 
~ ~orsanları burayı ba1mıtl•r 
~~ a1mıtlar, diye korktuk! (1) 

'"• •J>a deyip reçmeyiniz. Bu iti_;; lirlatiyanbk llemlnin hi· 
~ • ._dl Hriatiyanların hayat 
.ta •kadderabnı tayin huauıun· 
'i, ~ll•aıarn bir kudrete ıahipti. 
~. •r •nırUe aevıilim Verayı 

Qı 1•de edebilirdi. 
J. .ıır deli ribl atıldım, hDrmet· 

erine ·--'d ..... p ....... , ım: 

ı- ... Wrlcaç ailihf4lrile koca imperator 
laqladım. dlnmGttilm. Amirali Ye dilber Kota kota aahildeld meyha• $arlkeni bile tevkif ettirebilirdi. 

lklnd defa olaHk bir luan Veranıa b•ban Joıef Nuiyl bulup nelubı 6nGne ıelmiıtim. Arluam- Çare yekta, a. eakin taYrımı 
ot• DUD lnGuff efillyordum. Fa- rcbertmek llıtlyacile hotulu70I'- ... çelik ı1rhlar kaıanmıı bir· takın....,a ~ah.arak kollanau ka-
katu bu aferld bir papa idi. dum. Arbk tam muaaile bir takını herlfler kovahyorlard1. Wfturdam. Silihtörlerin reiıi 
MOşflk ve adaleti te••Dt merha· haydut ke•UmitU.. Bin bir ••· Banlar papanın dllt3rleri idi. lzerlme dotn yürildG •• fiddetle 
metli olma•• Jlamrelea bir din tekkatten ıonra Venedlte aittim Nefea nefeH idim. VBeudmn- it.tmlı r 
adamı ldL Sakin " YUw cevap Ye bir ıeee herke. uyumu,, fe- d• artık koıacak " kaçacak - Teallm ol, hayc1utJ. 
yerdi: birde bGtün nefealer keıllmittl. takat blmamııtı. Bir meyhanenin Ben de ayni flddetle haykır-

- Çalı• ve kaHn. otlmn t.. Kou .. bri kundakladım. O mu- bpı11ru açtım ye kendimi ran 4ım: 
Y ı t .. i · d k 0 J 1 b" '- ı ı M ..1. - Ben haydut deMlim! .. Atk kendiliğinden re ır. azzam enan .. , çın e ı er e ar· .aa• l e içeri atbm. e, .. •ne •• 

- Fa•·at •ia berfeyl yapmlJ• likte tlddetll bir lnfillktaa ıonra atzına kadar dolu idi. Ben henOz - Muhterem amiral Veneryo-
• L nun karıamı aen kaçırdın! •• 

kadir•lnla muhterem pederim. aHaya açta. Gç d8rt adım atmıfbm ld kapı Bafndım: 

halinde, zihninde ıu.zu. b 
1ordu. 

Kalemi eline aldı ve fll 
vahı yudı: 

.. Size karp kayısts.z dur 
bir kocadan aynlmak Ye 

daha çok ıeven birile evle 
kadar tabii birşey tua 
etmem." 

* Ahmet Vedat, erteai akş 
eye geç geldi. Ona bir tel 
Yerdiler. Mektubu yazan ka 
pndermifti : 

"Dediğinizi yapbml,, diyor 
Romancı telgrafı kayı 

bir tavırla cebine atb. So 
zile basarak hizmetçiyi çağı 

- Hanımefendi gelmedi 
- Hayır, daha gelm 

aize bir de mektup var. 
Ahmet Vedat mektubu a 

Klj'dın altuada karwnm i 
Yardı, okudu: 

"Beni anladığına teşe 
ederim. Verdiğin nasihati 
yorum ve ötekile haya 
bağlıyorum. Veda. " 

Ahmet Vedat, büttln f 
tafak 8Öktinciye kadar ağ.I 
Başkalan için tavaiye 
ıey kendisiae .dcadar 
ıelmiftil 

Karuana fU cevabı ya 
.,Hakkın ftl', mea'ut o) 

temenni ederim." 
Sonra ltir koltuğa çöktti 

luçkınklarmı botaltb. Zira. 
bayet, filezof olmak çok 
ft MI biqeJcli. 

r.u NeİrilJld 
Tavuk 

Memlekette tnak mera 
lan ıtndea sine ~ 
Ankarada bir tavuk 
ihdas ediliyor. Gue 
sık 11k tavukçuluia ait m 
leler intipr ediyor, Din 
rehanemme •T..U.. imn° 
bir de mecm• reJdi. R 
Ratip T ahirin çabrdığı bu 
mua muhtelif imnlarla ve 
bir vukufla tavukçuluk f 
den bahseden cidden mOk 
mel bir eserdir. Tavuk me 
h11 karilerimize hararetle 
aiye eder ve arkadaşa 
tebrik ederiz. ---Osktıdar 

Hale Sinemasınd 
ŞARK 

Mftmesaili: Vl •dimir Gay 

- Venedik teraaDftini 
atıefledin!.. 

- Evet, intikamımı aldım 
Herif habire aayıyordu: 
- Muhterem Papa 

l•ine kartı layu ettial 
- Hay1r, Papa benim ri 

tini emedi. KOTdu benil 
- T edim ol; ifkence ecli 

den aldürillmek ferefine 
olacaluınl Dinıiı adam! •• 

Eeeey, hu herif le fazla 
ubkL. Batvdım: 

- Şerefiniz~ m .. 
tlbiae giriaizL. 

Bu •Özlerim herifin kaf 
pvi •ibi bahnıfb: 

- Bu adamı tutunu, 
haykırdı; Papa J.uretleri D 

herkes bu adamı tutmakla 
lıı:elleftir. 

Ve allıh.arlu hep bir 
Gxerfme atıldılar. Artık İf b:t 
ti. Ômrümiln aon dakika) 

Paba 
100 

alzilnO ılylediı O miithlf ftlnla laeyecanmı tekrar açıldı. Bu ıefer içeriye - Billkis, amiral bealm sev-
.,. ,_,. Wl içimde yqaram. Barut ... firenlu papan1n adamları i.U. slilml 61dürd8. l Arkuı var 

·~~~~~~~~ı_=_~-=-=--~~~-1...:..~~~~~_!_~~--=--=-=~ 

ederim, dedim, beni HY· )'aftyordam . 
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8 Sayla 

VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata kaprü 
Başı B. 2362 .Şube acentem Sir
keci Mühürdar zade baaı L 2740 

Mersin postası 
(Konya ) vapuru 6 şu· 

bat cuma JO da Gala· 
tadB!l Çanakkale İzmir, Kül
lük, Bodrum, Rados, Fethiye, 
Antalya. Alaiye, Mersin' e 
kalk.ak dönüşte T qu

cu, Anamor, Finike, Andifli, 
Kalkan, Kuşaduı Çanak· 

kale, Gelibolu'ya da uğn• 

yacaktır. 

Trabzon İki~ci 
postası 

( Karadeniz ) 'fapuru 5 
şubat perşembe akşamı 

HER NE VI 

KARAHİSAR 
MADEN S 

Böbrek, Karaciğer, Mide 
hazınisızlığa karşı tanınmış . 

ı · bir sudur. _J \ 
l· ı•~ 

'··~ 

rahatsızlığına ve 

Galatadan İnebolu Sam-

OYUN KAGIDI 
BULUNUR 

sun. Ünye, Fatsa, Ordu, Gi
reson, Trabzon, Rize, Hopaya 
kalka<"'\k ve dönilşte Pazar 
Rizo, Of, Sürmene, Trab
zon. Polathane, Tirebolu, Gi
reson. Ordu, F ata, Ünye, 
Samsun, Sinop, İnebolu, 

Her Yerde Bulunur 
Zongulda~a uğnyacakbr. 

Taşra siparişleri kabul edilir. T:optaıi ·ve perakende. sahlır. Deposu Y.eni postane 
karşısındaki caddede No. 20, Telgraf adresi Depo Istanbul, Telefon Istanbul 62 

VELİ ZADE V APURLARJ 
Karadeniz postası 

1 K Ti SAT , •ş:::: •---mm- A VAHiT Beyin ----• 
PERŞEMBE gllnll akşamı 
Sirkeci nhbmından hare
ketle Zonguldak, lnebokı, 

r • • 1 •• 

Yeni lı..JGJLJZCE İ TURKÇE Lôgati 

Gerze, Samsun, Gire
son. Trabzon, Of, Rize,. 
ve Paura at.imet •• avdetle ayni 
lakelelerJe Sllrmene, Vakhkıııblr •• 
Glreleye uğrıyarak avdet edecektir. 

Valıit Beyit eYYelce lntltH eden •• Maarif Veklletimiz ile OXFORD 
DarGlfQnunu tarafıından kabul YO ruGbıt a edilen biıyük IGgatinden bilhaHa 
Tnrk talebe ve ıençllğlnin lıtifadul tÇ!_ pek jtinah olarak lhtlur ve taahih 
edilerek ıertip edilmittir. Baa1:ıfı, kljdı e cildi' çok iyidir. '00 sahifeye yakın 
olan muhteviyata teka.f edllmit olduiu anJ.ldtabın hacmine niapetle, hemen 
lkl mlallae muadildir ve b3yle olduju hklde,• fiata yalını: 2 liradır. 

YQk ve yolcu lçla Sirkeci ,Um• 
nlk aalonu ka,,ıaıoda Alllye hanııuıa 
birinci katındaki aceatahia müraca
at. Telefolll lst. 981) 

Ne parlak macun 

Vahit Bey bu yeni lGıratta aynı luıclaade bir Türkçe • lnıilb:ce IGrat da"ıi 
hararlamaktadır. Tevzi merkexl ı MONDlY AL kütüphan .. ı, Beyoilu lstlklll 
caddesi 469. Her kitapÇJda buluııaur. 

"Rotbart - Süperfine,, "MOND - EXTRA,, 
1 adedi 15-10 adedi 140 kuruş. 10 adedi 75 kuruştur 

--.. ·... Cihan piyuuında Almanyanın mCS4 

hur ROT-BUHNER 
brq bıçaklan fab
rikası f~diye ka· 
dar imal ve ciban 
piyasuma aevket· 
tiji RADWM bı· 

emsali bulunmayan 
•e ihtira namına 
bir harika teşkil 

eden "ROTBART 

SÜPERFINE,. bıça· 
ğiJe braı · olmak 
yalnız çebred~ lau
aule getirdiii tara· 
vete ve tırq olu,. 

. çaklarile aynı ayar 
Ye bnasta imal 
eylediği MOND -
EXTRA bıçaklan da Türkiye piyasuına 
arzetmekle milbabidir. Fabrika muhterem 
mllşterileriain RADIUM ve ROTBART 
kakkında göıterdiği teweccnh ve rağbeti 
MOND • EXTRA hakkında da aynen i..zbu 
edeceklerini füpbesiz addeyler. 

lea verdiği zevk" munhasır kalmaz. Bir bı· 

çakla asgari 10 defa .brq olunabildiğinden 
ea ucuz bir bıçak tetkil eder. 

Almanyamn "ROT ... BUHNER,. fabrikası 

mamulitandan olan işbu "Rotbart • Silperfine,. 
llnkGr llOND • EXTRA. bıçatt her yerde Hhbr. ber yerde aabhr. 

Acentası: Galata, Kürkçühaşı Han, No. 4 PIYER PIRIMY AN 

DOKTOR 

öm er · 
Abdürrahman 
Cilt. Sr.ç, Frengi ve Bel-

aoğukluğu Mütehusıaı 

Muayenehanesi Ankara cad 
desi hükUmet konağı civa
nnda eski ikdam Yurdu ka.r
şwnda 7 l numara birinci kaL 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

LEZZl:T!.l TATLI VE ŞEKERLEME-
• LEH. - B:ıkl,cıva, börek1 pekılmet, ba. 

dem c11ı.ı ui, ıus:un helvası, qure ırenç• 
ler ve ih!iyıul.cır için çok lezzetle ve 
n•lde yenir. 

Ş~iı üomontl lıtuyonu luet pAf& 

eokala ıauaara 5 Mulali9 

1 Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTIN·CJ. -NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ t 
Büyük bir liyakat. itina .ve dikkatten çok 

memnun kalacaksımz • 
Proteııtolar midi örülmemi bir aGratle 'der .. 

Doğwn ve kadın h.utalıkları 

mütehass1Sı 

-DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hililiabmer binası 
No. 1 O Telefon İst. 2622 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERlRlY ATI 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik Ye Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

MUHTEREM TÜCCARLAR - Güm· 
rllk ~lerinizde istifade ıür3t teahillt 
ve teminat lıteraenia bahçekapa Agop• 

Muayenehaneı Telefon lıtanbı.al 232J 
hcametgllu ı " " 2'136 

HANIMLAH TERZlHANESl - Bah
sekapı Raalmpqa hanı No. 12, Telefon 
lataabul 40S7 

yan haaııada lıluıml Ah.ıDet farmuaaa 
verlnls. 

• • 
-·VERESiYE 

8 ay vade ve 

75 Kuruş 
Haftalık bkaitlerle 

Krem trençkotlar 

Tiftik paltolar 

Blö pardesüJer 

F antazi kostümler 

Orme kazaklar 

Vıyana çocuk e biae1er 

Hazır ve ısmarlama 

Ve kadın terzisi 

Meşhur makastar 

. Mösyö Karlo 

arafından tayyör ve mantola 
imali. Her nevi y~rll ve 

lnailiz kumqlan l.tanbul E
minönG Köprübap No. JS-16 
Karakat elbiae matazaaına bu 
ilina ke•İp müracaat ediniz. 

Çifte Piyanko 
Makineli dolap ile 500 
kuruşa kadar hediyeli 
bilet sahyorum. Hiç 
boş yoktur Mebd~i Servet 

• kıte•f 
hzade camii kırrtıtında No 145 

L~~:.~.~~~~!ü~! .. ,1 

ISlrlteclde Beşi• Kemal ecıaneal yanmda9 -·------------DR. SEMiRAMİS EKREM H. 
Çocuk hastalıktan miiteh.a1.sası 

Dr. Ekrem Behçet 
Etf al hastanesi kulak, boğaz 

burun hastalıktan mütelııt.ssısı 

Be)'oğlu Mektep sokak No. 1 
Telefon Be7oj'lu 2496. 

İstanbul gümrükle 
baş müdürlüğünden: 

Gümrükler için 23 - 2 - 931 tarihinde münakasa)'J alef. 

auretile otomatik hassas terazi alı~acağınd&n talipleri' 

b_a~ta şeraite ittill husulile beraber yevmi mezkôrda -'!">-
dörtte evrakı lazimeyi müıtasbi!>eo bq müdürl~f 
komisyona müracaatlan. p 
~~~~~~~~~~~~~--.-/J 

Tütün inhisarı UmuJJJI 
müdürlüğünd~n: 

Cibali fabrikumda yapılacak elektrikli ylik ~ 
~'iye.ile bazı nevakısının ikm.Ji pazarlıkla i~tt o~un~ 
Taliplerin, raporu görmek v~ pey sürmek için ICO "lira t• ~ 

&kçalarım hamilen 9 ş.ıbat 931 :>•zartl"ai günll aaat ıo,3' 
Galata'da mübayaat komisyoıauna ruGracaatlan. 

Kisarna Maden Suyu 
Bu nefis maden ıuyunu iftar •e uhur aofraluaada flo)o(. 
ranlar mide ve baraak HhabızhkJuıadaa kurtul~ 

TÜRKLER iÇiN 
K>lı.:yldda 

ALM,l\NCA ôGRENME usııı 
MiieWflerla 

HERMANN SANDER 
Almaa llaam miltehanta ve 

mualliai 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kısım f:'iab 250 Kr. 
lstanbnlda HUsuütabiat matbaasrndan 

SATILIK HANE 
Şitlide Bulgar çarşısında 

Kijı.thane caddesinde 88 Llu

marah her türlü konforu havi 
üç kat, on oda, haman ve 
fevkalade manzara!ı ve bah-
çeli, yağlı boyalı oükemmc~ 
bir ev ~ablıkbr. Görmek için 
perşembe ve cumadan ma1.d~ 
hergün saat 1 O dan 12 ye ka
dar d~runundakilere müracaa 

Dr. Horhoruni 
Cilt-Ztihreviye ve bt:vliye teda

vihanesi. B.:yoij, lu Tokatlıyım ya
nında Mektep •okak 35 muayene 
hergün akşama kacıar. 

Tel. B. O. 31$2 

-------~ _,,ı 
YcllDl, 8lyul1 HandJı ve nallı f 

Llare ı letan:i:'N11r.aos•,saif' 
Şeı.t uutı ll • JI 

TeJ,....._, lataabw - ın 
Poat.1 kıatuaıaı lataaoal • 1•~0st~ 
1clr-a.f: latanb.&I SOS 

ADONE FiA T!A 
TORKlYE - ~~,, 
--- oJ"'' 

l4UO U. t Seıae ~114 " 
7Sı> " 6 Af sDJ ti 

400 • , " Sl)ıl' 
lSO ,. l ,, 

Celen evrak geri ve:-iJr:ııılo ,.~ 
lıllnla rJ ;tn me!la ii r ct alı 1 " ~ 

Mes'ul Müdür: Halil 6 


