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Lıs&n Zekismın Bulabileceği Bütün 
Müracaat Edilmiştir. Tedbirlere 

Son DakikadaMz h ~<umun 
Tutulduğu Haberi Gelir
seKarilerimiz Bunu 3 ürı
cü Sayfada Okuyacaklar 

Önünden 
• 

Kaçanın izi Bulundu Sehpanın 

Bütün Muhit Sıkı Bir İnzibatAlhnda 

Kızılcıklı 
Mahmut 
Pehlivan 

Dinarh Mehmet Pehli
vane Yeni idi, T eessü-

1\açanın Ele Geçmesi Bir, Saat Veya Gün Meselesidir ründea Vefat Etti 

(SON POSTA) nın lımir 
~habiri, dün kısa ·.e müstacel 

ar telgrafla idam mabkümla-

tındar. (Hacı lsmail oğlu Hü
ltyin) in karanlıktan istifade 
td k d ere sehpanın üç adım önün-
~n kaçrnıya muvaffak oldu-

nu haber vermiıti. Bu tel· rafa gazetenin ilk nüshalanoa 
trcetıniştik. 

Muhabirimiz birkaç aaat 
'°nra bu firar badisesiain na-

~ \'ukua geldiğini de tafsilatı 
anlatmıştır, bu kısmı da 

~tenin en geç basılan ntls
~ , ..... k. 
L_ Aradan geçen mGddet ..,.. 
, .. da bu hadise hakkında 

lt.~·ı haber değil, fakat mub· 
telıf ihtimalleri anl•taD mOt•
leaı., geldi. Bu mlltalealara 
\.rilerimiz a.piıki aatarlarda 
tkuy acaklardar: 

lımir, 5 (Hususi) - ldall' 
•elıpasının Gç adım 6oüodeıı 
"•çmaya muvaffak olan mab· 

\am henüz tutulmadı, fakaı 
\\atulması için okadar kat'ı, 
01cadar geniı ve okadaı 
'1Gıünceli tedbirler İltihaı 
~ildi ki, bu birkaç saat vey• :-Yet bir iki giln içinde 
~ geçmemesine imkinıu. na· 

ile bakılmaktadır. 

Mahkum Nerede ? 
'-'it l.tahkümun Kubliy mektebi 
l.aa laanda karanlık içınde kay

ltr duğu zaman evvelA buaı 
it de, &ağda ve aolda yol 

_."'lrlannı kaplayan çalılana. 
-.::.- .. ldandığı zannedil-

1... Okadar hızlı koımuıtu ki 
lbGt ailrati muhafaza ederek 

'- ~~•diyen yürümilt olması· 
'-la~ U1naı verilemez di. f akal 

it budar arandı. En küçO bir 
() e bulunamadı. 

~ld taına11 mabktimun, 6nDne 
~, 166~. eden bir eve atalmıf. 
cbı rulınemiş olma11 dlltünlll
"-~ &orıra hemşerilerinden bu
"ıit a ~tu~anlann evlerine gir
•arr·o abaieceği hatırlandı. Ta
t_ ıyda.t Yapıldı. Bir netice el-

e ılernedi. 

Yol Kenarında 
yol kenannda 

, 

kOfUken iyi bağlı olmamaları 
dolayısile ayağından düşmüı 
veya daha iyi koşabilmesi için 
kendisi tar:ıfıodao atalmışb. 

Şehir Haricinde ..• 
Mahkumun firanilda en 

büyük tesiri gösteren karanlık 
ekailmif, gün doğuyordu. 

Aydınhkta izi takip edildi 
ve kanaat geldi ki mahkum 
Menemenin içinde kalmamLf, 
ağlebi ihtimal ilk dakikalarda 
fuursuz bir kaçıı ile ıehir 
harıcine çıkmıştır. 

ihtimaller Arasmda 
ft!ahk6mun şehir haricine çık

tak tan aonra nereye gidebile
ce;ine aelince. fllD&le doj-ru 
Foça, ct:nuba d'>ğru lzmir, 
t•rka do&ru da Manisa iati
kametleri Yard11. İzmir yolu 
ıılektir, mütem .. diyen oto
mobiller ile doludur Manisa 
y<1lu ise bozuk, tenha, Foça iı
tik"ameti de büsbütün ıssızdar. 

Mahküm bir defa ıchirden 
çıkbktao ıonra bu yollardan 
birine atılmıı, yahut ta bu 
yollardan bir kısmmın kenar
larında yl!k•elcn tcp~cildete 
iltıca etmit olabihr. 

Fakat hu ilticagiblınn lcen· 
disini birkaç saatten fazla ba· 
rındıramıyacağı muhakkaktır. 

Filhakika mabktimun firannı 
milteakip ıehir haricine çıkmış 
olması düıüncesile şehir etrafın· 
da muhafaza tertibab alındığı 
gibi, ıehirden çakmıt olması 
da dlltünülerek ihtiyar ede-

bileceii yotJann ileri nokta· 
lanna telgrafla, telefonla ha· 
berler gönderilerek devriyeler 
çıkartılm1Şhr. .. 

Dağ kıs1mlanna gelince: 
Buralan evveli soğuk, çamurlu, 

karlıdır, buuıılmaz, banadaa 
bile taharriye başlanmtfbr. 

HulA.: Mahkum heniz tu
tulmamı~tar, fakat pek kısa bir 
zaman zarfında tutulacağı ma
hakkakbr. 

* Kelepçeler Ne Oldu? 
MabkOmun aranmasına de

vam edilmekle beraber fira
rm aafhalan da tetkik edil· 
mektedir. Ôn safta mahkumun 
kelepçelerini kendisine getiren 

otomobilde mi, ya daha evvel mi 
kırdığı tetkik edilmekte, muh· 
telif kimselerin malumatana 
müracaat edilmektedir. 

. 
Haydar B. ile Kısa Bir Hasbulıal 

Sabık lstanbul Meb'usu 
• 

T ekaütlüğünü istiyor. 

Hagtlar B. 
l>Gn bir mubarririmiz Hay-

dar razıhaaeai 6ol1Dde 

ge:inen sabık fstanbul meb'uau 
Haydar Beyi görmüştür. Mu
harririmiz ayak~a Haydar Beyle 
ıunları garüşmüştilr : 

- 1skat kararmaz tebliğ 
edildi mi? 

- Hay hay, daha o gUa, 
hem -de telgrafla .•• 

- Sizin gibi devam etmi· 
yen başka meb' uslar yok mu· 
itli ? GüldO ve: Bilmem ki .•• 
Maamafib ben istiklal işılo 
bir ada?'ım. Siyasi hayata 
veda ettam. 29 senelik memu-
rum. Bayram ertesi tekaütlO
ğümil istiyeceğim. 

- Meb'usluk maaşından mı? 
Hayar lstanbul valisi iken 

aldığım maaş üzerinden ... 
- Ticaret işleriniz nasıl ? 
- E h orta... Maamafih 

meb 'ualllktaa çoll. iJL 

~ski,ehlr. {ffutatf) - Bu 
dan bir buçuk ay kadar ev
vel Eakitehirde bO,Ok pebli
nn müsabakalan tertip edil· 
di. Bu aOreflere ciban profes-

el ıampiyonu Kızılcıklı 
abmut pehlivan da iştirak 

etmit. Dinarla Mehmet peb
~i .fanla güreımiıtir. 

s.ı; yaşına kadar hiç kimse
ye mağlup olmıyan Mahmut 
pehlivan, bu güreşte mağlür 
addedilmiş, büyük bir te"'ssÜre 
düşerek hastalanmıştı. Mem
leket ha:ıtanesinde tedavi gö· 
ren Mahmut pehlivan evvelki 
sabah vefat etmiştir. Sporlıı 
a~i~adar olanlar pek müteea· 
sırdırler. Resim. Mahmut peh· 
livanın bir bu~uk aene evvel 
Ruı ••mpiyonunu yendikten 
60nra ahnmışhr. 

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

"SON POSTA.,. te
lefon makinesi olan ka
rileri arasanda eğlenceli 
bir kur'a tertip etmiş· 
tir. Kur1

aya iştir:ık tek
li şudur: Kur'a devam 
edinciye kadar bu sil· 
tunda bir veya birkaç 
numara göreceksiniz. 
Bunlar telefon numara-
larıdır. Eğer sizin numa• 
ram~ gazetemizde çıkan 
numaraya tevafuk eder• 
se matbaamıza müraC"a· 
at ederek hediyenizi 
alacaksanız. Basit, karlı 
ve eğlenceli bir kur'a. 
Bugünkü numaralar ıuo
lardır: 

Erenkay: 60 
Beyoğlu: 3344 
lataobuJ: 3533 

Bir Tıp Eserinden Doğan Hadise 

iki Tıp Müderrisi Ara~· 
sında Acı Bir Münakaşa 

Tıp fakillteai milderriılerin- ı 
den Rasim Ali ve Talha Bey
ler bir kitap yazdılar. Kemal 

Cenap Bey yevmi bir gaze
tede bu kitRbı tenkit etti ve 
böyle bir kitabın, mnderris 

unvanını taşıyan kimselere ait 
olamıyacaiını söyledi. Tıp fa
kült~inde leh ve aleyhinde 
bil' cereyan uyandıran bu mil· 
nakqa, dün, bu iki cereyanın 
bir çarpıfmUI addolunacak 
ufak bir hadiseye ıebep ol
mu ıtur. 

Vak'a ı&yle olmuştur: 

Doktor Kemal Cenap Bey, 
kolunda bir arkadqile fakülte 
merdiYeDlerin :la inerken ma
razi tetrih mtlderrial doktor 
Saim Beyle klll'fılaımıt ve ıe
limlqmaflardar. Saim Bey, bu 
ara Cenap Beye hafif sesle: 

- Hata ettiniz. Cenap Bey, 
mesleki ve ailevi bir meseleyi 
umumileıtirdiaiz. Bin yazı yaz
sanız, b batanın tamirine im· 
kin yoktur! 

Ve yukarıya doğru merdi· 
venleri çıkmıya hqlamıf, bu 
sırada bir başka müderris 
mıyormuı. Kemal Ct.nap 

Ke111al c.,..,, N, 
Be1 Saim Beyin •neal
tini 1 anlatmıf, bu m6denia 
Cenap Beye bak vermiı. Bu
nun n1erine Kemal Cenap 
Bey Saim Beye sealenmiş: 

- Bak, ne diyorlar? Faklll
teyi kurtarmifım, zaten MDinle 
konuşulmaz kil. 

Saim bey, bu itap karş111n
da dayanamamış. dönmiif: 

- Asıl konuşulmıyacak a
dam sensin 1 Ve kısa bir dil 

(Devamı 6 ıneı Hyf amızda) 

Yeni Kazançlar .. 1 

t.skılcr bana istida yuchrulardı, fimdikiler de sevda 
mektubu yaulırayorlarl 

- Zamane a ençleri blikfamet kapamulu fayda olmadıima 
amamatlar demckl 
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-,ı-R~a-lk-ın_S._e-si~ı- D A B 1 L 1 
Umumi Hizmetle 

Ve Kadın 
Müşterek 
• 
intihar 

f Borçlar Meselesindeki Yanlış lddiasıl 

Hüsnü Beyden Evvel 
Hükômete Müracaat 

Bir 
Tevkif 
Daha 

Gazi Hz. 
Aydından DeniıJiyt 

1 

kadınlann umumi hizmetler• 
den bazılarını yapabilecekleri 
umumiyetle kabul olunuyor. Bu 
münuebetfe bir z~manlar k.ad . 
oın polia olması meselesi de me-\'• 
zubahia olmuştu, bu bahla taıe· 
lendi. Biz de dün, görüşebild"ği

miı kimselerle haabuhal yapbk. 
fikirlerini aorduk, bize twıları 
aöylediler : 

Yaşar H. (Kasımpaşa, Yeni· 
;eşme caddesinde Nümune 
mektebi karşısında 4) 

- Başka Yazifeyi yaparım 
•e bunlan yapmıya giderim. 
Fakat kadmlann asker ve po
lis olmasına taraftar değilim ,,.. 

İbrahim Bey (Kasımpaşa, 
Kurtçelebi imamı) 

- Türk kadını hem asker
lik, hem de poli!dik yapabilir. 
Taraftarım. 

* Kemal Bey (Hasköy, Hacı· 
pban mahallesinde 33) 

- Kadınla.rm polis olmala
rına taraftar değilim. 

• Avr m Efendi (Hasköy, Ki-
remitçi sokak 52) 

- Kadın evinde otursun. 
\şine baksın, polislik onun ne
ıine gerek 1 

* Sefer Ef. (Knsımp , Yeni· 
~me 8) 

- Bunda bir iş var aı , 
bakalım. Benim fikrim, k dın 
tvinde oturmalıdır. 

Ihsan B. (Kasımpaşada, Bü
yükpiyale caddesi 106) 

- Kadntlar hem asker ol
malı, hem de polis. Bu saha
larda vazife görebilirler. 

Bir ses: 
- Bunu SON POST A'da 

okuyunca kadınlaran koltukları 
kabaracak. 

• Vedat Bey ( Kasımpaşada 
Uzunyolda mektep karşısı 69) 

- KadmJar hem asker, 
hem meb·us, hem de polis 
olabilirler diyorum. 

* HUseyin Efendi ( Beyoğlu, 
Aynalıçeşme, Hacı ~erhat ma-
hallesi 53) 

- Olabilirler: Niçin olama
ıınlar. Biz çalışalım, onlar 
ır.l:ıder çürütsünler, bu doğru 
mu? 

Haftalık 

RESİMLİ AY 
Çıktı ~ 

kararı 
lk i K ı z da n B i r i S on 
Da ikada Vazgeçti 
Taksimde, V lde çeşmesin· 

de Filo isminde genç bir kız 

dün tentürdiyot içerek ölme 
istedi. Bu kızın bab yoktur. 
Kendisi on beş yaşındadır. 
Annesi de ı.;enelerdenbcri kö
türiimdür. Diğer iki kızJkardeşi 
ile tcrzHik ederler. 

Fılo evvelki gün annesiJ 
dil kavgası yapmış, ayni ıün 
fjlonun arkadaşı Herufu da 
bnbasile kn galaşıyor. Akşam 
fi tü buluşan bu meyus arka· 
daşl r, o günkü vak'ayı bir
birlerin anlatıyorlar. Nihayet 
beraber intihara karar veri .. 
yorlar. Fakat ekil tayin et
mekte biraz müşkülat uğru
yorlar. 

Sonra karar veriyorlar ki kol 
kola bağlanacak ve Kasımpqa 
iskelesinden denize tılacak
lar. fakat denizin yüzü o gün 
soğuk görünüyor " dönll· 
yorlar. 

. Y enişehirde bir cczaneni•ı 
önünde durup tentiirdiyot alı
yorlar. Evvela ş~eyi yarıya 

kadar Filo içiyor. Fakat sırn 
( Harufu } ya gelince genç kı. 
arkadaşıııın halinden korkuyor. 
vazgeçiyor. 

Böylece, müşterek intihat 
karan da ıuya düşmüş oluyor. 
Dün de kısaca yaı.dığımız gibi 
Filo tehlikeyi atlatmışbr. 

Düu Akşamki intihar 
Dün Alq m saat beş rad· 

delerinde Beyoğlu por ir. 
bir intih r hadisesi hakkında 

müracaat edilmiştir. 
DerhaJ yapılan tahkik t 

neticesinde intihar eden zatin 
topçu mülazimlerinden Hasau 
Bey olduğu anlaşılmıştır. Bu 
zat bir türlü tedavi edileır.iyen 
bir hastalıktan kurtulamıyacağı 
ümitsi:ıliğile bu k ran vermiş, 
kendini tabanca ile ötdürmüş
lllr. 

24· Saatte 
9 hırsıı1ık 3 yankesicilik 

vak'ası olmuştur. 

Tütün lnhisarmm Gizli 
Tahsisatı 

Tütün inhisar idare,si bütçe
ainde bu sene t urruf yoparken 
kaçakçılık hakkındaki giz.li tah· 
kikata dokunmamışbr. 

• 
Eden iki Zat V aı~ 

Düyunu umumiye mukavelesinde mevcut olduğu bildirilen 
yanhşhk meselesi yavaş yavaş lavauub ediyor. 

Bu yanlışlığı Himmet zade Hüsnü Beyden evvel hilkOmeto 
haber veren yeni bir zat ortaya çıkmtştır. Bu zat tüccardan 
Zühtü Sabit Beydir. Zühtü Sabit B. bize bu meselenin hakiki 
afalıatı hakkında şu malômah vermiştir : 

Bu yanlışlığı bilen ne Himmet zade Hüsnü, ne de Zühtn 
Sabit Beylerdir. Y anlış!ığı bulan, uzun müddet Düyunu umu-
m"yede çalışmış bir ecııebidir. Bu zat şimdi Türkiyededu. 
Elinde birçok vesaik vardır. Daha KimiJ Pqa zamanında bu 
meseleyi ortaya atmak istemiş, fakat u •akit hEt nedenae 
örtba edilmiştir. 

O vakitten beri bu ecnebi, 
borçlar meselesini tekrar mev
zubahis etmek için fırsat buJa
mamışbr. 

Nihayet bu zat eski polis 
mlldürü Halil Beyle doıt 
olmuş ve bu sırnnı ona aç· 
mışbr. Halil Bey de ecnebiyi 
ve elindeki vesikalan alarak 
Zühtü Sabit Beye müracaat 
etmi ve bu vaziyeti birlikte 
hükümete ihbar etmeyi karar
laşhr mışlardır . 

Bunun Cizerine Zühtü Sabit 
Bey 17-12-1930 tarihinde, yani 
takriben iki ay evvel Saraç 
oğlu Şükrü Beye bir mektup 
yazarak ecnebinin ihbarabnı 
bildirmiş ve vaziyet haklwıd 
taf ilit vererek yüzde bir 
komisyon verilmek şa.rtile ve-
sikalan vekaletin emrine Zühtü Sabit B. 
v~y~ hazır olduklarını bil· Bu ecnebinin iddiasına g6-
dırmıştir. re Düyunu umumiye taahbü-

Sa.raç~ğlu . ~ükrll B. rahatı:" ı datında 35 milyon altın lira· 
ız oJdugu ıçın bu mektuba lık bir bata vardır . 

Maliye müsteşarı cevap vermiş, Buna 10 milyon altın liraM. 
meselenin ehemmiyetJe nazarı faiz de ilave etmek lazımdır 
dikk te alındığını, kendilerine J3u suretle lehimize kazanıla
ikramiye verilmesinin tabii ol~ cak paranın yekünu 45 milyoıı 
duğunu, ve vesaikin derba? altındır. 
gönderilmesini bildirmiştir. Zühtn Sabit B. vesaikin çok 

Fakat bu arada Zühtü Sa· mühim olduğunu temin etmek
bit Bey bir iş için Mudanyaya tedir. Himmet zade Hüsnü Be· 
gitmiş, Ankara seyahati ge· yin malik olduğu vesikaların 
cikmiştir. Şimdi vesaiki hami- nelerden ibaret bulunduğu 
len Anka.raya gitmek üzere hakkında Züht8 Sabit B. 
hazırlanmaktadır. ademi malumat beyan etmiştir. 

Muamele Vergisi 
Mnamele •uriainiıı muaddel teldln· 

de lac te,vild sanayi kanunundan !stifu1c 
eden mücnuclere strorta tlrkeUuinc 
ve mali mUuıeıeler• kolaylıklar rö• 
terllmlştlr. 

Kütahya Hatlt 
Kütahya - Tavfanla hatbn1n 

açı1ma resmi martın ilk günü 
yapılacaktır. 

Baroların Vaziyeti 
Adliye encümeni, heyeti mah~ 

euaa tarafından devlet hizmetinde 
ademi istihdamlarına karar "eri
tenler nrasında Baroda mukayyet 
olanlar var ise isimlerinin terki
nini karar altına almıştır. Bu tef
sir kararı ile Barolar resmi mü· 
easeıclerden addedilmektedir. 

Dün Bir Sigorta Memuru Tu
tuldu, enemene Gönderildi 

Menemen divanı harp müd
deiumumiliğinden gelen tebli
ğat üzerine Ramizde oturan 
Milll sigorta şirketi memurla· 
randan Ahmet Celal Ef. ihza
r en dün Menemene gönde
rilmiştir. 

Behice h. 
Merhum Teşrif at umum mü· 

dürü Saffeti Ziya Beyin hem
şiresi Behice H., Divaru harp 
Müddeiumumiliğinin gösterdi-
ği lüzum üzerine Menemene 
göoderilmişit. Behice H. ın 

celbi sebepleri hakkında Behice 
Harumın hemşiresi Nezihe H. 
dan maJUınat rica ettik. Bize 
dedi ki: 

- Filvaki Behice H m 
benim bemşiremdir. Fakat. otl· 
ytık pederimizin vefab:ıdan, 
yani on beş seneden beri ara
mız açılmıştı. Görüşmüyorduk. 

Kendisinin Erenköyünde o
turduğunu işitirdim. 

İki Hırsızlık 
Fakülte idare Müdürf -
nün Muşambası Çalındı 

Bir Mağaza Soyuldu 
Beyoğlunda, lstiklAl cadde

sinde Bursalı Mustafa Fahr· 
Beyin mağaıasımn kepenkler 
anahtarla açılmış, 70 to 
krepdöşin, birçok gümüş bi
lezik, tütün tabakaları ç.alm -
mışttr. Bilhassa eşyadan e 1 

iyilerinin çalınması nazarı dik 
kati celbetmiş, mağazad. 
çalışanlardan biri nezaret 
altına alıfor.ışbr. .. 

Evvelki gün tiddetli yağ 
mur yağarken f-1 ydarpaş 
Tıp fakültesi yukarı kabnd. 
bulunan idare müdürü Alaat
tin Beyin odasıra temiz gi
yinmiş bir adam gelmiş. Elin. 
de bulunan bir kağdı imzA 
ettireceğiıu diye odaya girmiş 
Bu sırada Alaattin B. odad · 
değilmif. Bu zat odada nsıh 
bulunan Alaattin Beyin yeni 
aldığı muşambası ile şapkaswı 
alarak 1JV1~ıp gitmiştir. 

Bir İnfilak 
Eyüpte Tıbbi ecza fabrika

sında dlin bir infilak olmuş, 
il<i kişi ağır surette yaralnınış· 

tır. 

Geçti 
~ &' 

Aydın, 4 (Hususı) ..-- ;J 
Hz. akşam TilrkocağıDI of 
buyurarak gençlikle b,.b f 
de bulundular.Çiftçi ile ~ 
kından alAkadarlık göst~ 

Ocaktan -bü)ıük bir h ı 
le teşyi edilerel< çıktıl~ 
bahleyin Denizliye lı 
buyurduler. 

.... p 
Reiıicümhur Hı. leri d6tl ~ 

niıliyi teşrif etmek üzere~ 
dan hareket etmiıler ye ~ 
istasyonund.. yarım saat ~ 
durarak halkın tadmatuıı 
etmiılerdir. ~ 

Halk, Yun nlılar t.rJ ~ 
tamamen yakılmıı olan N•~il, 
istirdattan sonra 3 milyotl , ~ 

inşaat yapıldığını ıöyleJll~ 
ziraatın him yesi için fddl,I 
kanalının iıışaaı iatirb• 1 bulunmuştur. Gazi Hır. bi~; 
halkın alkışı arasında Naı 
ayrılınıılardır ,,,J 
Ticaret Odasmm Konr·_ 

lstanbul ticaret odası k0 

sinin ikinci celsesi dün sa~l ıf 
sanayi tedrisatı hnkkındnkı r 
la kunduracıların talepleri 
rinde konuşulmuştur. 

Kunduracı! rın bazı talt 
kabul olunmuştur. ..d 

Kongre bir hafta IJ1'1 

tehir edilmiştir. Pazartesi • 
toplanacaktır. Paurtesi gii1'ı: 
purculukta rekabet"n nıe111.f 
ihraç malları hakkındaki r•f"' 
okunacaktır. 

Veni Vergi Layihala~ 
Meclise Verildi 

Muamele ve muıııkkafat ~e<f'. 
tadO eden kanun llyihıı.1arı ~ 
werilmlştlr. Bu lliylhalıırla ın 

vergisinin adı (bina iratları v~ 
çevrilmektedir. L5ylhnya g5rc ",J( 
tJJualitta kullan~! n blwılar 

nawıftır. 
1
_, 

lratlan 20 liraya kadar 0~ 
aalar da vergiye labl 
lratlan altmış liraya kı.ul~,.,-ı 
blna1ann fae ilk yirmi li 

1 verrl alınmıyncaktır. Yeni il 
vergiden mu:ıfiyer mUddetl d' 
edflmiıtir. Vergi nfabcti ~' 
ikidir, fakat bu msbet ' j1 

ltalma ve alre gibi mıısrafİ JI 
hktan sonra aafi gelir 111 

alınacaktır. 

Bir iflas Ve 1ntih~ 
Tarsusun meşhur :ı.cnı1 5' 

den Abidin Beyin iflas .,,e ~ 
paşa :ıade Necmettin Be ~ 
intihar etti~ hakkında ş~h tel 
beııüz temin edilmiyen bit 
gelmiştir. 

lrlişa ~eseJesi ~ 
lstanbul adüyeai c.ürüııı it 

Ankarn olma ı dolayısile, 1ı 
meselesini tetkike kendisi~ 
hi)ettar görmemiştir. Et' cfl 
kara mahkemesine inde c~ 
nihai karar orada verile~ 

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

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Jiasan B. ı-e İstanbu}A 

'!!--~ .... 
---- >' - • - --

/ 

1: Hasan B. - (Amerikalı teyyaba) Baki 1 2: Hasan B. - Bu Marmara denizi, lstan· 
Bu Çamlıca tepeıl, latanbulUD taraçuadır. bul gülistanının havuzudur. Bizim tehrimiı 
Bitla tebir a7ak alt11ıda.. bayllk bir bahçedir. 

f 3: Hasan B. - Bu Büyüt.ada da lstanbuJ 1 
1 bahçesinin kameriyesidir. J 

pıJ / 
- Fakat bu Haliç, tstıı"~ 
latanbulun biltilD P 

4: Hasan B. 
aptesanesiclir. 
buraya akar Ye balkı zehirler. 
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6 Şubat 

Her gün 
Rakamları;
Verdi§i 
Hükümler 

M. ZEKERiYA _ _. 

Hükümet ve Millet MedMi 
~aliye encümeni blltçeyi tan• 
ıırn ile meşguldür. Her iki 
taraf bUtçede tasarnıf yapmı· 
ya karar vermiştir. Şimdi, ya• 
pılacak tasarrufun miktan, 
ve hangi maddeler üzerinde 
tasarruf yapmak imkanı mev· 
cut olduğ-.: t'!Hrik edilmektedir. 

Bu münasebetle rakamlann 
Verdiği hükümler vardır ki, 
burada bunları teabit etmek 
istiyoruz. 

* 1 - 1930 senesi blitçeai 
222 milyon lira üzerinden tan
zim edilmişti. F aka.t yapılan 
tahsilat devlet varidabrun bu 
YekUııu dolduramıyacağını gös
termiştir. Bu hakikat karşısın
da hükümet te bütçenin masraf 
kısmında onn göre tadilat yap

hak mecburiyetini bissetmif ve 
u ıene için 204 milyon lira 

therinden yeni bir bütçe yap
blıftir. 
b. !3tırada rakamların verdiği 
~nnci hüküm şudur: Demek 
• 1930 senesi için bütçe tan

ıtın edilirken masraf varidata 
f&re tanzim edilmemiş, Yarİdat 
Dıasrafa uydurulmak istenmiştir. 

~ 
2 - Hükümet 1931 senesi 
~ tanzim ettiği bütçede l 8 
llıilyon lira tasarruf temin 

~~.. ve 204 milyon liralık 
ır butçe tanzim etmiştir. 

Halbuki Millet meclisi Ma
nye encümenince yapılan tah
lllİniere göre varidatın 1931 
~enesi içinde 175 - 180 milyon 
lirayı geçmesi muhtemel de-
iildir. 
ka Deuıek .ki bütçemizde icrası 

bil bir tasarruf vardır. 
Devlet makanizmas.mm işle
llıesine ısrar vermeden yapıla
bilecek olan bu tasarruf un mik· 
tan 18 milyon liradır. Fakat 
bütçede masrafı varidata uy· 
durmak mecburiyeti olduğuna 
göre, Uiakal 25 milyon liralık 
l>ir tasarruf daha yapılmak 
lazımdır. 

Böyle olduğu halde L..ikumet 
ecnebi borçlarım kabul etmiş 
e devleti ağır bir yük albna 

tokmuştur. 
Bu safhada rakamların ver

diği ikinci hüküm şudur: 
• Düyunu umumiye hamille
rınc senevi 20 milyon lira 
borç ödüyoruz. Hükümet bu 
taahhüdünti, bütçenin varidat 
kabiliyetini tetkik etmeden 
iınzalamışbr. .. 

3 - Millet meclisi Maliye 
•ncümeni bu seneki varidab 
175 - 180 milyon lira tahmin 
ediyor. Halbuki hükumet 204 
lnilyon liralık bir bütçe tanzim 
et!11İf bulunuyor. Arada 30 
llulyon lira fark vardır. 

Rakamların üçüncü hükmü 
'IUdur: Demek ki bütçe bizde 
4Ia h ·ali rakamlara mü!t" 
nı 

-tc 
Bu şerait dahilinde müte

•aı· ın bir bfitçe yapılamaz ve hali Vaziyetimiz düzelemeue, 
ayret etmemek lizımdır. 

Haftalık 

Resimli Ay 
Çzktı 

SON POSTA 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi 

1 - insanlar ya fikri, ya bedeni kuv- ~ 2- Müktesep meziyetlerile ciefil de, yal-
.etlerini kullanarak bayatlaruu kuaaırlar. nı& tabiatın mevhibelerile geçinmek istiyen-
BunJar Şarklı insanlardır. ler, insanlıklarını anlamamış kimselerdir. 

3 - Bunlar Cliilr pnııuınd aüıelllğinl satan 
kı:ı:la, tatı111a kuvvetini l<u ılaıı:ın h:ıyvandnn farkh 
de~ldlrler. lns;m•:mı:ı, miiktcı;ep medycllcrinb.le 
ıf\ıh.r edlni:ı:. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Urfa Gençleri 

idman Sahasında Yardım
sız!ıktan Şikayetçidirler 

Urfa, (Huaust) - Urfa id
man yurdu gençleri, kendileri
le alakadar olunmamasından 
bihakkın şikayetçidir. 

Bu seneki şamhiyona maçın
da Diyarıbekiri 1-2 mağlup 
eden bu gençleri azimlerinden 
döndürecek hem hiçbir kuv
vet olmamakla beraber senede 
yüz elli lira gibi müşkülatla 
aldıkları bir varidat ile idare 
olunamıyorlar.Halbuki, kendile
rinin ifadesine göre EJazizj sporu 
kendilerine nisbetle on misli, 
Diyarıbekir keza, Mardin ve 
civar mmtakalar ikişer, üçer 
misli. Şu bal karşısında bu 
gençler sporla alakadar bu
lun.-nadığmı söylemekle hak
sızlık mı yapıyorlar. 

Anadolu Vakasmm Elektrik 
Derdi Hallediliyor 

Ankara, 4- şirketi Elektrik 
müdürü M. Hansens Nafia veki
letile temaslarını ikmal etti 
ve neticede Adalar ve Ana
dolu yakasının elektrik mese-

lesi halledildi. Şirketle vekl
let mutabık kalmıştır. 

Y :ılnız şirketin l.stanbul be
lediyesile uyuşmadığı bir nok· 
ta vardır ki son günlerde şir
ket, belediyenin noktai naza-

rına temayül etmif görülmek
tedir. Bu cihet halledildikten 

sonra vekalet Adalar ve Ana

dolu yakası mukavelesini im

za edecektir. 

Fırtınanın Tesiri 
Karadenizde Sefer :er 
İntizamını Kaybetmiştir 

Herman Spirer Mesele- Fransa İle Tica!'et 
• Fransa HUkOmeti, Mukavele 

Si yeni Safhaya Girdi Harici Resim Alıyor? 
Fransa hükümcLi ile hüku

Ankara, 5 (H.M) - Maliye vekaleti Herman Spirer mese• 
lesini tetkike devam etmektedir. Dün bu mesele bakkande 
lstanbul defterdarlığından bazı mUbim tahkikat evrakı gelmiş
tir. Verginin 700 bin lira üzerinden alınması icap ettiği iddiası 
YekAlet nezdinde taayytın etmemiştir. Binaenaleyh esas mat

rahın tayinine çalışılmaktadır. Bu dakikada elde edilen esas 
261 bin liradır. Bu paranın vergi miktarı ise 18 bin liradır. 

Verginin 700 bin lira üzerinden alınması icap ettiği iddi -
ıına gelince, bu miktann 200 bin lirasının vergi mevzuu ol

duğu muhakkaktır.Vekaletin tahkik ettiği iş, mütebaki 500 bin 

metimiz arasındaki 31 - 5 - 930 
tarihli ticaret muahedesinde 
akitlerden her birinin gümrük 
hudutları dahilindeki araziye 
ihraç olunan mallardan resim 
ve mükelJcfiyetler hususunda 
en ziyade naili müsaade millet 
muamelesi yapılacağı yazılıdır. 

Fransa hnkfııneti menşei 
Asya olan ihracat mnllanndan 
fevkalade olarak yllksek 
bir antrepo resmi almaktadır. 

liranın tabi tutulacağı muameledir. 
Şimdiye kadar birçok safhalar an:etmiş olan bu 

arlık bitmek üzere olduğu zannedilmektedir. 

meselenin Halbuki o:ı zamanlarda Yona-
nistan1a aktettiği ticaret mua

~---------------H~~---------------
Süreyya Paşanm bir 

Teklifi Reddedildi 
Masraf Bütçesi Teshil 

Edilmedi Mi? 

Ankara, 4 - Ankararun Ankara, 5 (H. M.) - Mas-
iman için bütün Türkiye bele·~ .. raf bütçesinin kat'ı ıekilde 
diyelerinin varidatlanmu yüzde tesbit edildiği iddiası tama
ikisinin tahsisi hakkında vakti- men doğru değildir. V eriJeo 
le Süreyya Paşa tarafında• karar euahnda, biitOn ibtima
Millet Meclisine bir takrir •e- lit nazan dikkate alınarak ye
rilmişti. Bu takrir Mecr ·a uiden tadilat yapılması el'an 
son içtimaınde reddediJmiŞfir. imkan dahilindedir. 

Bugün muhakkak olan bir 

Duyunu Umumiye işi 
Ankara, 5 ( H.M.} - Hiırı

met zade Maliye müfettişleri
ni bir defa daha ziyaret ede
rek Düyunu umumiye hesap
larının yanlışbğı üzerinde yap
bğı tetkikabn müphem göril
leu kıs1mlannı tavzih etmiştir· 

Müllerin Raporu 
Ankara, 5 (H.M.) - Maliye 

müfettişleri mütehassıs Müller 
tarafından verilen raporu tet
kik etmektedirler. 

• 

nokta varsa oda masraf büt
çesinin geçen senekine nazaran 
42 ili 47 milyon eksik olacağı
dır. Bu miktann 20 milyonu 
vergilerin tadil edilmek üzere 
olmasından, 22 milyonu da 
gümrük hasdabmn eksilme
ainden ileri gelmektedir. 

Defterdarlar Arasında 
Ankara, 5 (H. M.) - lçel 

defterdarı Tevfik 8. Cebeli
bereket defterdarlığına tayin 
edilmiştir. 

ister • • 
ister inan, 

• 
inanma/ 

hedesinin bazı muaddel mad
deleri yerine lcaim olmak Uzere 
yaptığı nihai protokol da 
Sisam, Midilli gibi yerlerden 
bir Avrupa limanına uğrıyarak 
Fransaya gelen mallardan bu 
resmi kaldırmı~br. 

Anadolu Jimanlarınc:lan fs
tanbula oğ:-ıyaralı: MarsiJyaya 
çıkarılan mallardan eskisi 
gibi bu resmi almakta ve bu 
yüzde:ı tüccarlarımız külliyetli 
zarar görmektedir. 

Ticaret ofisi vaki şikayet
ler üzerine meseleyi lktıs t 
v~kfiıletine bildirmiştir. 

Bisküvilerin 
Muayenesi 

Bunlar Fena Malzeme i'e 
Yapılıyormuş? 

Memleketimizde imal edilen 
bazı biskftviler kepek ve çav
dar unundan yapılmakta ve 
bı nlara Margarin yağı kondu· 
iu gibi sk11rin ve glikoz fU• 
rubu da ilave edildiği iddia 
edilmektedir. 

Bisküvi çocuk gıdası oldu
ğu için bundan ıonra biskü
viler belediyece sıkı bir kon-
trole tabi tutul c:aktır. 

Valilerin Salahiyeti 

8-rf• 3 

Sözün Kısası 
Selim Sırrı B 
Ve 
Genç Kalman1n Sırrı .... __ .. 
Selim Sırrı Bey, radyoda 

konferanslar vererek genç kal
manın sırlarını anlabyor. Kırkını 
geçen genç üstadın bu mese
ledeki sıtlihiycti söz götürmez: 
Sporcu ve neşelidir ; hem dt 
vücutça pek düzgün yapılı 
olmadığı halde sporcu ve saç-la 
rına kır düştüğü halde neşelidir 

Selim Sırn Beyi on dakika 
kadar yan gözle tetkik etmek, 
genç kalmanın sırlarını anla
mak için kafidir. Üatat, şabsı
wn yaptığı telkinle blıe bu 
esrarı faşeder. O oe derse 
desin, genç kalmanmı srm. 
insanın kainatı görüşünde vfl 
metafizik telakkisinde gizlidir. 
Spor, rejim, banyo, masaj ..• 
Bunlar, lakırdı değilseler, tali 
ehemmiyette şeylerdir. 

" Epikür " ün bahçesinden 
lrn;n~racnğınız çiçekleri saksı· 
mza koyunuz Ye "Hayyam" m 

rubailerini okuyunuz. Halkıl\ 
dilile bu felsefe şöyle bnlisa 
edilebilir: 

- Kainat bana vız geliri 
Baba dostu Selim Sırrı 8. 

İsmail Safaya isnat edilen ıu 
beyti babrlar mı, bilmem: 

Çamhcada, çifte fıstık 
altına )'ay postun•• 

Bir yanına ııl şişeyi, 
bir yanına dostunu r 

İşte okadar ! Teşrih, fizi
yoloji, hıfzıssıhha, bedeni ter
biye... geçelim. 

Türk Voronofunun bulduğu 
gençlik aşısı, hakikatte Epi
kürle Haynamın tavsiyelerini 
tekrar etmekten başka birşey 
olmasa gerek. Fakat üstadın 

konferanslarında biraz daha 
samimi olmasını meneden 
şeylere biiane değiliz. 

Çift Hayvanlan 
Mezbahalarda Kesiliyor 

Çiftçi Zarar Görecek 
Mezbaha resminin, hap an

ların ağırlığı nazarı dikkate 
ahnmıya.rak hayvan başına 
aJmması Anadoludan büyük 
ve ağır hayvanlar getirilmesi· 
ne sebep olmaktadır. Filha· 
kika 30 kiloluk bir sığır ile 
150 - 200 kiloluk bir sığırdan 
ayni resmin almması bazı ce-
lepleri bu yola dökülmiyt 
ıevketmiştir. Halbuki bu yüz• 
den ağır çih hayvı-.nlarnmz 
gitgide azalmakta, köylft bun
dan zarar görmektedir. Me
ade ehemmiyetlo tetkik edil
mektedir. 

Haftalık 

RESİMLİ AY 
Çıktı 

Birkaç gUndenberi Karade
nizde başlıyan fırbna, vapur 
seferlerini bir hayli müteessir 
etmiştir. Mes,.Ji "iliç., ve "Pe
nan vapurları ile Loit Tiryes
tinonon Gaştayin gemisi vak
tile limana gelememişlerdir. 
Pazartesi gitmesi icap eden 
Hilil vapuru da hareketini 
talik etmiştir. Maamafih fırtı
na diln nisbeten hafiflemişti. 

Tlttlbı inhisar idaresi liç himnde olan nkamlann 
ayda bir mecmua neşre- neşrine müsaade edilmez 
der. Bu mecmuada bari~e Bunun mana11 şudur: 
ıeYkedilen tütünlerimız Gerek tütün işlerile all· 
hakkında ihsai malumat kadar olanJar, gerekse 
verilir. bu rakamlara istinaden 

Fakat gazetelerin ha- vaziyeti anlamıya çalışıuı 
ber verdiğine göre bu hükümet iğfal ediliyor. 

Ankara, 5 (H. M.) - Valile
rin salibiyetferinin tcniine 
ait layiha Dahilyecle ikmaJ edil· 
dikten sonra B , .. ekilcte sev· ~~--m••• .. ••ma 
kedilmiştir. iHRACA TÇILAR 

Tütün Nizamnamesi 
Ankara, 5 (H. M.) - TUtUn 

inhisan için yapılan yeni ni
zamname Maliye vekili tara
fından tamamen tetkik edil
dikten sonra Şurayı devlete 
gönderilıniıtir. 

mecmuada neşredilen ra- Resmi bir mliessetc i.s-
tatiatilderinde bu hatah 

kamlar, yalnız lehimize 1 olan kısımlardır. lstatis· yo u takip eder ve hesap 
vermiye mecbur olduğu 

tikler hazırlandıktan sonra hükfimet ve milleti res· 
inhisar idaresi muba- men aldatırsa, arbk o 
ıebe müdUriyeti tarafından müesseseye itimat Jiiz.ım 
&özden geçirilir ve aley- ı geldiğine : 

/sür inan. ister inanma/ 

Terkos Kumpanyasını 
Dava Ediyorlar 

Gcdikpaşa civarında Diıdar(ye 
mahallesine 18 gündcnbcrl T crkos 
•uyu gelmemektedir. 

Halk müracaatlanDJn bir ..
tice vermedlQ'ini görünce Tcrkoa 
şirketine şiddetli bir protesto 
çckmiflerdir. 

24 &Ht içinde mu verihııediAf 
btkdirde mahalJenln Nafia vek4-
letine ve mahkemeye. müracaaı 
edece~l beyan olunmaktadır. 

MaTianmn ihraç etmek 
imyonamz İktısat ftkl)eti 
iHRACAT OFiSi merke
zhı - lstanbul D3rdüncü 
Vakıf han dördUndl kat -
milracaat ediıai:. 
İHRACAT OFiSi harici 

ticarete r.:ıütc.allik her husus 
hakkında sizi tenvire, mUş
külleriniz.i halle ve her türln 
müzahereti göstenniye ama
dedir. 



ÇOCUK 
SAYFASI 

F ayd2lı Eğlence 
Size Bir Saksı Kazan
Jıracak Bir Eğlence 

Reaimlerini sardütüniiz nkaı
lar matazalardan sayet pahalı 
elınmtt tık aakaılatdan detildir. 

f:ualar çocukların evde çöp tene-
lHİne atılacak konaerve kutu!a-

•ınclan veyahut çay kutuıu gibi 
diter teneke kutulardan yapılmıt 
ıakıılardır. 

Bakın nasıl? Teneke kutuyu 
•lın. iyice yıkayıp temizledikten 
ıonra dibine, çiçeği auladığınız 

&aman suyun akması için bir 
çivi ile birkaç tane delik yapın. 

Bunları tenekeyi baş aşağı edip 

te yapın ki deliklerin pürtüklü 
tarafı içerde kalsın. Sonra eski 

bir kabın içenine zift koyup 
iyice aulanıncıya kadar kaynatın. 
O kaynarken kutunun dibindeki 

delikleriden uzunca bir lp 
.. eçirin. 

Bu ipten tutarak tenekeyi zlf

tln içine birkaç defa batırıp çı

karan, içi, dıtı iyice ziftlendikten 

ıonra bu ıefer de kumun içine 
l.abrın nya daha tık olmaaını 

lateraenU, kuru, renkli yapraklar 
toplayıp onlann içine babnn. 
Sonra bir tarafa aııp kurutun. 

8u ıakaılar bildltiniz en tık ıak

ıılardan daha tık hem de ucuz 

olur. Sonra içine iateditiıliz çi
pçcji dikiniz. 

Uzur ma olan ıakııyı yapmak 

için de iki kutunun yanlarından 

birer parça keain. AğızlarlDl bir

l»lrine lehemleyin ve tıpkı yuka
ırdaki l'ibi zlftleyip kumlayın. 

SESLERi BiR KELiMELER 

1 - Selma mektepten ne ıeJdifl 
saman henUz - - hazır değildi. 

2 - Sabah kahvaltısından evvel 
meyva • • çok faydalıdır. 

Yukarda iki cümle var. Bu 
cllmlelerin ikisinde de birer 
kelime eksiktir. Bu kelimelerin 
manaları ayrıdır. Fakat söyler
ken ağızdan ikisi de bir çıkar. 
Meseli ı Çocuğa "bağusak" 

Ye kasaptaki "bağırsak,, taki 
Bağırsak kelimeleri gibi, ma
naları ayrı, söyleyişleri bir. 
Boı yerlerdeki çizgilerin ade
di, kelimenin kaç heceli oldu

funu ıösterir. Boı yerleri 
doldurup bilmeceyi kesin ve 

•ize r&ıderin. 

• 

H E R 

PERŞEMB6 

Ayın Etrafında Nedd 
Hale Olur? 

Ayın çok parlak o1dui'U ~ 
/ celer etrafındaki haleyi elb~ 
görmllşıünilzdilr. Bu neu-
oluyor, biliyor musun\1%? !: 

Nihayet gülebildiler vanın içerıinde birçok ft7 ... 
=============================================i=====================================::::::::======ı oldutu gibi ıu da bulunur· Jdı 

Hi:Caye yeni ·Bilmecemiz Oyuncak t:.r::~~:0:~a1~;\:ıt. 
.. . . . 
tiemıcının 

Hediyesi 

Gemi ta Afrika sahillerine 
kadar gitmişti. Küçük gemici 
güverteye yüzü koyun yatmış, J 
hem karşıki sahilleri seyredi- . 
yor, hem de eve ne zaman 
döneceğini düşilnüyordu. Bir-
denbire arkasından bir ıes 

duydu. Kaptan : 

- Küçük gemici, artık gi- r 
diyoruz. Birkaç ıaate kadar 
yollanacağız, dedi. O zaman 
küçük gemicinin aL:ına birfey 
geldi. Küçük kız kardeti ondan 
bir hediye iıtemifti. 

Halbuki o, daha birşey al

mamıftı. Gemiden çıkmak için 1 
izin aldı. 

Kaptan - İyi ama, çab;ıK 
gel. Sen gelsen de, gelmesen 
de iki saat ıonra gidiyoruz. 
KUçtık gemici geç kalmamak 

için kota lioıa giderken yo

lurı u kaybetti. Bir ormanın 

ıçıııe aaph. Yolu bulmıya 

uğt·aşırken kulağına bir aes 
geldi: "nasılsın, ıyı miıin?,, 

geınici sevindi, ıesin geldiği ' 
tar af a baıını çevirdi, ldıçtık bir 
ku!übe gördü. Oraya girince 
bir ağaçta dalların arasına 

saklanan papağanı gördü. 
Meğer batar ıoran o imif. 

O ıırada kulübeden ıahibi 

de çıktı. Gemici ona yol sor
du. Gene koşa koşa gltmiye 
başladı. Bu ıefer tam yolunun 
üstüne bir kelebek çıktı. 0 Ha .• 
Aman ne güzel kelebek, kar
deıime güzel bir hediye!" Ge
mici kelebeğin arkasından ko-
şarken kelebek güzel mavi 
bir çıçegın üstüne kondu. 
"Şimdi artik yakalandın kiıçnk 
yaramaz.,, Kil.çllk gemici o ta
rafa koştu. M~ğer çiçek bir 
bataklığın içinde imiı. ZaYallı 

gemici irine yuvarlanmu ırıı ? 
Bakırdı, çağırdı. Ne gelen var, 
ne giden. Tam o sırada rene 
papaganın ıesini işitti. 

" Nasılsın, iyi misin 1 ,, pa
pağan küçUk gemiciyi görmüş
tü. Hemen uçtu ve geldi. Ge
ne ayni suali sordu. Biraz 
sonra sahibi de geldi ve gemi
ciyi çamurdan kurtardı. Gemici 
biltün parasını zenciye verdi. 
Papağanı alıp koşa koşa ge-
miye gitti. Tam sahile geldiği 
zaman, gemi demirini alıyordu. 
Neyse, zorla yetişti ve karde
tine çok aevindiği hediyeyi 
götiirebildi. 

Kedi Fareleri Nasıl Yakaladı? 
Yüz Kişiye 50 Liralık Hediye Veriyoruz 

Kedi açtır. Fareleri yakalam iıtiyor, fakat bir türlü hula:ııı· 

yor. Siz ona yardım etmek lçla }ol iÖ•terebilir miıiniz. 1 Kedinin 
6n0nde bet tane nokta var. Bunlardan Oçünil seçerek ilerleyin 
bakalım bu nç yoldan rfderek yedi yahut daha faz.la fare yaka
layabilir miainlz 1 Eter yanllf yolu takip ecluaeniz yalnız dört tane 
yakalayabillraini:r.. 

En •ı•tı yedi fare yakalamak için ıeçecejinlz yolu l»oyalı 

bir kalemle çiziniz ve bize ıanderlai:a. Dotru yolu bulabilenlerden 
100 kiıiye elli liralık hediye verecetiı. Cevaplar on bet pn ıonra 
neırediJecektir. 

1 PARMAKLARLA BU ~SiMLERi YAPINIZ 1 

Ellerini:ıle duvara gölge yaparak bunları siz de çizmiye uğaşı 
1 - Tavşan, 2 - Domuz, 3 - Fil, 4 - Keçi, 5 - Zenci çocu 

6 - Sincap, 7 - Küçük, genç bir geyik, 8 - Ayı, 9 - Bir .adt11 
10 - Kurt, 11 - Kırmızı hindi, 12 - Tavşan başı, 13 - ihtiyar 
adam, 14 - Kuğu. .,_ _______________________ ------------------------
BİLMECEYi HALLEDENLERİN LİSTESi 

SA Y FAMIZDA 7 İN Ci 

Bu Oyuncakları Kendiniz İşte ayın ışığı bunların at' 
y a p ı n ı z ıından geçerken kırılır ·~ -~ 

Kağıtlık: kırılan ıııklar ayın etrarır' 
Bunu yapmak hem gayet gördüğümüz haley yaparlat• 

~k~lay, 
1
hem de(kucuzd)ur.

1
Evveli Tramvay Arabala.;ı11ıO 

ı ı mu cavva arton a arsınız. , 
Bunlardan biri 6 santim eninde ' Döşemesi Niçin Yivlidi' 
ve 8 santim boyunda, öteki de 
gene 8 sf'.ııtim boyunda, fakat 
4 santim e,-ıinde olacak. Büyük 
mukavvanın bir ucunu (ister
seniz küçüğün de bir ucunu) 

· resimde gördüğünüz gibi oyun. 
Bu ıüslü uç yukarda kalacak. 

1 Şimdi mukavvaların öteki 

1 

uçlarını aşağıdan birleştirip 
zamklı klğıtla birbirine 
yapışbrın. Yanlarına da yine 
resimde görlildüğü gibi üç 
köşeli kiğıtları zamkla yapış
t . rın ki kağıtlık cebe ben-

1 zesin.Bundan sonra artık arka
daşınıza vermeden evvel yapa
cağınız İf, üzerine kuru veya
hut ıulu boya ile yahut ta kara 
kalemle bazı resimler yap
mak ve tepeıine de asmak 
için kllçtlcük bir kurdele tak
mak ... 

Ilokka Takımı 
Hele bunu yapmak hepsin

den kolay. Çukulatalan kendi
niz yer, kutusundan da arka
daıınıza bir hokka takımı 
yaparsınız. 

Şimdi ilk yapacağınız ıey 
kutunun kapağını çıkarmaktır. 

Sonra resimde görüldüğn gibi 
kutunun bir ucunu kaldırırsı
nız. Ve yanlarından azacık 
kesersiniz, yani boyunu kısal
tırsınız. 

Sonra tekrar yan tarafa 
kapatırsınız. Bu ıefer kutu ta
bii eıkiıinden daha küçük 
olacak. Şimdi bunu, açık tarafı 
aıaiı gelmek üzere kapağm 
içine oturtun tepesine de re
simde görüldüğü gibi mürek
kep fişeleri için iki tane delik 
açın. 

Kapağın yan tarafını da 
gene resimde gördüğtinüz gibi 
azacık oyup kalem için yer 
yapın. latediğiniz renge boya
yın, tam arkadaşınıza lAyık bir 
hediye olur. 

Aman Ne Tuhaf 
Niçin Uyumuyorsun? 

- Ahmet, Ahmet, uyan-
sana kuzum artık. 

- Uyanamıyorum. 

- Neden? 
- Uyumuyorum da ondan. 

Miyav, Miyav 
Bir gün Hikmet, kediyi, yav

·usunu ensesinden yakalamış 
raya buraya taşırken gördU . 

- Vah vah yazık, sen iyi 
nne olamıyacaksın. Hiç insan 

t avrusunu böyle taşır mı 1 

Tramvay arabalarının d&şe' 
mesinin yivli yapılmasının st!ıl 
bi bizim sıhhatimiz içindir. fi 
yerin dilmdilz o .uğunu f,rl 
din. Yağmurlu, çamurlu la•~ 
larda bütün çamur ve '· 
burada birikecekti. HalbJI 
timdi bunlar aralıklara ,J1" 
ve bastığımız yer kupıı' 
kalır. 

Birbirimizi Gördüğül11' 
1 

Zaman Neden El Sıkarıl 
El sıkmak •o kadar al~ 

olduğumuz birteydir ki ~ 
hiçbirimiz birgün durup ta ~ 
nun sebebini · düşünııı~ 
Bugün bize bunun sebebi Y~ 
gibi ıelir. Halbuki birçok ~ 
neler, hatta asırlar e 
vardı. 

E k'd b'l' k 0 iJ" s ı en ı ıyorsunuz ı 

sanlar arasında dostluk yo~ 
Birbirlerine rasgeldikleri , 

man hemen boğuşurlardı ~ 
zamanlarda karfıdan gelen j( 

adam rasgeldiği adama b,) 
şey yapmıyacağım anlatd' )fi' 

için onun sağ elini yakalardı. ,) 
ozamandanberi sağ eli sıkıO ~ 
bir dostluk alameti olaP" 
kalmıştır. 

Küçük RessaJJ119' 

"' 
nuııuza 

J 

• 
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Dünyada Neler Oluyor? --

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hanımlar Niçin Tay
yareci Olmasınlar ? 

lptıdat tahılllmi bitirdim ve iki 
•enedlr F ranaız mektebine gidiyo. 

ttuıı Gas:etelerde her mlllett•n tay• 

:rectllk bavulnde birçok ıeııç 
l' zlar Yetl,tifinl ılSrtıvorum. Niçlk bir 

Uık kızı böyle .. ylerde olmasın 
h lb Tllrk kn'an daba ceaW' ve 
dilh 

a metin deiı midir ? 
Zannediyorum ki Tarklye ıeuç 

lıııı" rının bu sahaya ablmamaıa aırf 
ali eleriıniı.ln birtakım batıl dU.şUn· 
t'.elerind . en ileri ırellyor. Fakat yir-
tıııncı 

.. ••nn görlltlt>ri bu tan: dli· 
tllucelert ,._,, d ld b le Ç...-utmUı1tilr. Ma eın er• 

ea k d • en l i11tldadı oldutu ltt• mu· 
•affa1t· 
kııı •)'etle çalı9ıyor; aiçln blı' TUrk 

tayyareci olm-•uı7 

lsmtr Kar9ıyak.a 

M. A. 

Malkaralıların Bir Ricası 
.k Balkan harb~nde Malkara 
J asabasJ islam m:ıhallatı kami-

l.e~h hednı ve tahrip edilmiş, 
Stı } ~ 

a.,ta Malkara ahalisi Rum 
ı·" F 
t 
~ . -'l'nıeııi hanelerinde ınüs-
"c.:ır' 'k id· t n ı anıete mecbur kalmış 
hi;~ ~forhi umuminin zülıı•ru. 
l ahare Yunan işgali haseLile 
ıaı·ın , k . . 
li . «ca · brr meva tenıın ede-
tıt ~Itı halkımız bizzarur emlaki n: l~e müzayedesine i~tirak 
lıcı. 11ka~net etmekte oldukları 
lı,,, nle "rı üç beş misli fazla 

... c el ·ı ttıe} 1 ~ almakla sı aınac;ak bir 
Sr>k~e lt•nıininde m~star kaldı. 
t('di ız ~ene<le ve sekiz taksitte 
L }esı mesrut olan bu emlak 
lif l ıı ~ 
lı ne erini ziina memleketi 
<ı.sebile . . l .. tah vazıyetı ıazıra şeraıt1 

o] tında tediye etmek imkanı 
lı rtıadığından borçlanma kaııu-

Una l< f'k . . d . ~ !V ı ·an yırım sene e ıt-

hu 1 makamı aidinc arzedilnıiş, 
111 hususun is'afı imkanı kanu
ği dahilinde olmadığı bildirildi
Şinde.n halkımız yese . düşmüştü. 
te~ndı .?u müşkül vaz~yet ?a~a.n 
hu nı~~le alan lıükun~e~ımızın 
Sit} ~b~ emlak h<'dcll~rının ta~
ı~ erının temdidi hakkında hır 
ayihai kanuniye ihzar etmekte 
olduğunu istihbar ettik. Halkı
:ızın sefaletinin !ehvinine. nıe-
ar olacak bu layıhanın bır an 
b~el kanuniyet iktisap etmesi.ni 
Uyük bir ı:;alıırı:;ızlıkla beklerız; 

Çi.inkü hane taksidi için satıla
~k tencere ve yataktan başka 
ırşey kalmamıştır. 

Malkarada Avukat 

H. Sabri --
Haftalık 

Resimli Ay 
Çıktı 

~ka No. 51 

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

8 al kan Konferansının Kararları, 
Kalp İşleri Ve Kadın 

Evleneyim? Nasıl Bir Kızla T. RüştüB.Bükreşe Niçin Çağrıldı? 
Romanya Karikatürü - Romanya Karikatürü 

~ 

Karilerin 
Suallere 

Sordukları 
Cevaplarım 

Cevaplarımız j_I __ }_er_se_R_op _ __,, 

Kadıköyünden G. Z. lmHl· 
bir genç yazıyor : r 

Erkt:k - Çocuı..Jar 

rıllyorum. 

rey vermekten 

Kanı1 - Haydi oradan yalancı L. 
Rey vermiye ritıeydln dönebJllr 
midin 7 

Balkan 
Konferansı 

Geçen hafta içinde Seli
nikte Balkan mHletlerinin mu
rahhasları bir toplanma yap· 

· Balkan konferansına riyaset 
eden Hasan B. 

İngiltere Ve 
Hindistan ,· 

~ 

Versri veren halk - Yahu, hUkO.aıet 

yeni bir ııtiluu yapıyormu~··· 
Vergi vf'r~nlf'rden blr dlicrl - De· 

ıene ki hapı yuttuı,, Bl'l daha birinci 
lıtilmı:n ISdl)•emedlk. 

1 

teessüsü, bizim İçin uzun bir 
refah devresinin mukaddimesi 
olabilir. 

Romanya 
Ve Türkiqe 

tılar Toplanmanın hedefi Bal· Romanya hükumeti Tevfik 
Bükreşe davet kan milletleri arasındaki sui Rü.şt ü Beyi 

tefehhümleri kaldırmak, ve 
0 

ediyor. 
Balkanlarda devamlı bir sulh Tevfik Rüştü Beyin bu da-
tesis edecek esaslan hazırla- veti kabul ederek haıiranda 
maktır. Bükreşe gideceği söyleniyor. 

Konferansa Yunanistan, Bul- Romanyanın bu davetindeki 
garistan, Türkiye, Arnavutluk, mana şudur: Rusya ile Ro· 
Yugoslavya ve Romanya mu- manyamn arası ıyı değildir. 
rahlıasları iştirak ettiler. Besarabya meselesinden do-

Bu konferans, birkaç ay layı Romanya daima endişe 
evvel Atinada yapılan içtimaın içindedir. Hatta bu yüzden 
mabadi gibidir. Selanik kon- kendisini fransanın kucağma 
feransına Türkiye murahhas· alnuş, Lehistanla da askeri 
tarından Hasan B. riyaset .- ve siyasi bir ittifak aktet-
etmiş ve en mühim rolU Türk miştir. Şimdi de bu sui tefelı-
murahbasları oynamıştır. Londratlaki yuvarlak masa hümii izale için Tevfik Rliştu 

Konferans, Balkan devletleri konferansı .Reyin delAletinl ricaya ka· 
arasında anlaşma esaslarına rar vermiş bulunuyor. 
tesbit etmek ilzere ihzari bir miştir. Konferans bu meseleyi Fakat Romanya, Fransanın 

"Altı ıenedlr bir ıcncl ıevlyorum. O 
yirmi allı ben de 20 7a91ndaylm. 
Fakat bir •ene ı.a ıar aeviftlkten 
ıonra • va-ilim Anadoluda ba9ka 
bir 9ehre gittL Evveli oradan bir 
iki mektup ırlSnderdl. Sonra Hl 

ç1kma:ı oldu. Fakat aradan bir acae 
geçince teluar lıtanbula geldl. Tekrar 
görlittUk. Bir müddet ıonra 7lne ayni 
tchre d!Sndll. Oradan bir mektupla 
beni davet etti ve orada nUılhla.ma

mamu:ı teklif etti. Ben ır'tmedlm. Ora• 
c' ı benimle alAkallnt kHtlğlnl blldirdl. 
Şimdi artık mektup almıyorum.,, 

Zannederim ki bu erketin 
samimivetinden ffiphe etmek 
doğru olmaz. O, •İze muafalc.am
xın izdivaca müncer olmuı için 
fıraat vermiş. Siz bunu hatta 
reddetmifainiz. Demek onu ciddi 
ıurette ıevmiyouunu:ı. Bu hare
ketinizle hata ettJğioiı.i kabul 
ediyor.anız, ikinci bir fıraab 
kaçırmamanızı tav•iye ederim. .. 

Ayni hanımın hemşireai K. 
K. Hanımın da derdi vardır. 
O da diyor ki: 

"17 yHında bir kııtım. 20 yatında 
bir gençle Hvişlyordum. fakat •on za• 
manda hakkımda itae edilen bir dedi
kodu yliıünden beni bıralıb. Halbuki 
dedil<odunun ulı yoktu. Dlr •ene ev· 
vcl tcsdilfen tııaıdıt1m bir r•nç, bonlna 
kendiılle konu,makta olduj'uıau ır'dip 

11vrllirae ılSylemif. O da mufbor olmll.f 
ve benden uuklatmıya karar •erml9, 
Halbuki ben bu ı•ncl nvlyoruın •• 
ıui tcfehhUmU halletmek lıtlyorum.,. 

Bunun yegine çaresi, kızım, 
.avgilinizi çatarmak ve ona, bana 
yazdığınızı aynan, hatta taf.ilitile 
•nlatmaktır. Sul tefebhümlerl 
izale için açık ve umimt konuş
maktan başka çare yoktur. Eter 
genç ıeni ıcviyoua ve ıöıüne 
itimat ediyorsa baraşmamaıı için 
bir sebep yoktur. 

* Ankaradc A. N. P: 

komisyon teşkil etmiş ve lı- halletmedikçe Bulgaristanla Yu- Rus hududunda bir ajanı ve 
tanbulda ikinci bir konferans nanistanm anlaşmasına imkin Lehistanm müttefiki bulunduk
aktine karar vermiştir. Bu yoktur. ça Rusya ile nasıl anlaşabilir, 
konferansa Balk;-, devletlerinin Maamafih Balkan konferansı bilinemez? Onun için Tevfik Sizi kadınlar ,ok beyenlr. Ça-

h 
· ' l d d ltalyanın nüfuzile yapılan bı'r Rüştil Beyin tavassutunu iıte- buk evlenmeniz muhtemeldir. F"a-

arıcıye nazır arı avet e i- kat •ia de onlara karşı IAkayt 
lecektir. teşebbüs olduğu ıçm, İtalya ıneyi tuhaf buluyoruz. kalamıyoraunuz. Binaenaleyh ka-

Balkan konferansmın halle herhalde bütün münazeunfih j ranı:no kıskanç olmamamı ll:umdır. -.:::== TAKV M ;:::::=_ Sizi, imtihana tlbl tutmıyan, dıta~ 
mecbur olduğu en mühim me- meseleleri halle çalışacaktır. - - rıdaki hayabnızı takip etmlyen, 
sele Bulgaristan& Adalar de- Binaenaleyh Balkan konferan- ufku evinin duvarlarından ibaret 

Glin 28 6 - Şubat ·931 Kuua 90 b" k ' d bili Ak 
1 ... izinde mahreç teminidir. smın müsbet neticeler vermeıi ır ız mu ut e e r. •i tak-
_.. Arabt Ruml dirde evlenmemcniz müreccahbr. 

Bulgaristan Seliniğe inmek çok muhtemeldir. 17-Ramazan. 13~9 24 • Kl.1anl ·111 7 * 
istiyor. Yunanistan ona Dede- Konferansın muvaffak olma- Vakit·Eunl·\/'a,ntı vaınt~Eıanl-Vantl Bahkpazarında Tahsin B.: 

w t b. h t . t sı Türkiye için temennı' edı"le• Siz müatebit bir gençıiniz. agaç a ır ma reç emm e • Gliııeşl ı. l6 l 7 .07 Aktaml l:l.- 17 .3J Evinizde ıö:ıü yalnız geçoo bir 
meyi teklif ediyor. Bu mesele cek bir hadisedir. Çünkü Ba!- Öğlı: 7• 57 1'2.28 Yatsı 1.33 19. 03 erkek olmak istersiniz. Karmıza 
senelerden beri halledileme- kanlarda devamlı bir sulhün ikindi 

9
' 

42 ıs ·13 imsak 11. ss 5. 26 hakkı kelam tanımıyorsunuz. 
..-=,...,....,====-==,_:=-====-======:m:::=--= ~ j Fak at eevimli bir gen çııini.ı. Ka-

DEVLET BANKASININ Devlet Bankası Faali- Z RAA T BANKASININ iŞi danlar nzin aohbetinizden ho,ıa-
İDARE AMİRLERİ yete Geçmek Lzere... GEN t ş L 1 y E c EK narlar. Bu tabiatinize aldanıp size 

k 4 (
H M) M Ankara, 4 ( H. M. ) _ Zi- varacak kula ilerde geçinmiye· 

An ara, · · - em- Ankara, 4 ( H. M.) - Ma- bilir1iniz. Binaenaleyh cvlenece-
leketin ileri gelen maliyecile- liye Vekili ile Maliye müste- raat bankasının muameleaini tiniz kıza tabiatini:ri açıkça söy-
rinden birçok zevabn Devlet şarı bugün bir içtima aktede- tevsi için alınacak tedbirler leyiniz ve bakimiyetini~i kabul 
bankasma alınacakları muhak· rek Devlet bankasının biran ile iştigal edilmektedir. Ban- edecek olan kızb evleniniz. 

kaktır. Bu ar3da lstanbul evvel faaliyete geçebilmesi için kanın nizamnamesi tadil edi- ir 
meb'usu Fuat Beyin meb'us- alınacak tedbirler etrafında lecektir. Bu sayede ziraat ban- Beyııu1 F. K. 
luktan istifa ederen Divanı müzakerede bulundular. Banka kası çiftçiyi olduğu gibi ihracat Siı kadınlara kartı çolc zayıf· 

h 
· b' k · · d t · 1 ımız. Hele kartınızda göz yaşı 

muhasebata tayin edileceg· i de idare eyetı ır aç gün ıçm e acır erimizi do kredileri Ue dök en, felakete düşen bir kadın 
söylenmektedir. kat'i şekilde taayyiln edecektir. himaye edebilecektir. tördünüı mü dayanamazsınız. 

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

SERVER BEDi maz ... Madam Mari Eviyenyaya 
döndü: 

kal f.. 
- Kalıp ne yapayım? 

Bu rop, ye~il mirt renginde 1 

jersedendir. Bu renk, elektrik 
mavisi ile nil yeşili arasındadır 
Belden aşağı kalçaları kavra
mak üıere konnn ( Nervürlü) 
tırtıllı bir parça, etekliğin iki 
ya .ından yüks~len plilcr 
ilzeriııde bir nevi kapak vazi
feiii görür. 

( Bu roba yakışacak m.,ıı
tonun ıeklini yarın takdim 
edeceğiz. J 

-=-
Yumuşak ve kibar tabiallisiniz. 
Fakat bütün bu sebeplerden do
layıdır ki ev lcnirken a1danmamz 
ihtimali çoktur. Binaenaleyh size 
karınızı başkalarınııı bulup seç
melerine müsaade ederseniz al· 
danma.ıaınız. 

Hanımtegze 

olmazdı. Hep Fazıl gözümün 
önüne geliyordu . -İKİMiZ - -

Eviyenya, Madam Mariye 
Rumca birfeyler söyledi, kadın 
derhal benim elimi tuttu: 

- A, a... dedi, aklına hiç 
fena ıeyler getirme... Ben o 
.enin duyduğun adi kadmlar
dan değilim ... Benim güzel bir 
salonum var, oraya en kibar 
insanlar gelirler, birbirlerine 
prezante olurlar. Sen ne zan· 
nettin, kötü evlere mi dilşe· 
ceksin zannettin? Hayir benim 
güzel kızım.. Bak Muhtar Bey 
gelsin de göreceksin. Konso
losluk etmiş bir adam!. 

. - Muhtar bey buraya gel
mıyecek, saat on ikiden ıonra 
bize gelecek. Şimdi buradan 
kalkıp eve gidelim. 

- Senin Pevli relecek. Bel-
ki de seni iıter. 

- Ben dargınım ona. 
- Hadi hadi... O deli 

Madam Mari içeri girdi ve 
elektriği yaktı: 

- Evdoksiya! 
Diye bağırdı, .hizmetçiye ------

'1a~'~en yan gözle Madam 
tunrıy, stlzmiye başladım : U· 
Rlit 

1 
boylu, esmer, genç ve 

bir ~· temiz ve sade giyinmit 
llıız adın. Güler yüzle masa· 
kıya Yaklaştı. Ben ayağa kal-

•~ıı~~unı. Gayet tatlı bir 

l'\ı; Otur cicim, otur yav-
, dedi ve çenemi okşadı: 

•ey~ Sev.sinler, dedi, ne güzel 

f) 
dıtıdı ur~adan söyliyen bir ka-
~~ • Bır taraftan da fıkır fıkır 

llıyordu. Hem çok hareket 

ediyor, hem çok ıöylUyorduı 
- Çok beklediniz mi? 
Diye sordu ve cevap alma· 

dan devam etti : 
_ Muhtar B. daha (geç 

gelecek .... 
Sonra bana döndü: 
_ Kibar adamdır, akılh, 

sözU sohbeti tatlı, Avrupa 
görmüş, centilmen. bir .. adam.' .• 

Madam Mari hır T urk gıbı 
TUrkçe söylUyordu, devam 

etti: 
- Çok naziktir, çok... Seni 

kız kardeşi gibi tutar, hiç kır· 

Ben dinliyor ve sesimi çı· 

karmıyordum. Madam Mari a-ibi 
pişkin bir insan karşısında 

ben yedi yaşında bir çocuk 
gibi duruyordum. 

Madam Mari tekrar bana 
döndü: 

Senin adın ne cicim 1 
- Müzeyyen. 
- Müziciğim, timdi bize 

gideriz, sen güzel bir banyo 
alırsın, bizim Evdokaiya 1ana 
güzelce bir masaj yapar, ko
kular sürer ... 

Eviyenyaya sordu: 

-Sen de gelirsin değil mi? 
- Gelir, bir saat oturur, 

çıkarım. Müzeyyeni yalnız bı

rakmamak için. 
- Niçin bir saat ? Gece 

ltalyana daralmak olur mu ? 
Seni ıever çıldırasıyn .. 11 Eviyen· 
yam nerede?,. diye çaldırır.) 

Madam Mari ayağa kalktı. 
Çıktık. Bir otomobile bindik. 
Beyoğlunun, ismini bilmediğim 
karanlık bir sokağında, bUyUk 
bir evin önünde durduk. 

Madam Mari anahtarla ka
pıyı açtı, evveli bizi içeriye 
aoktu. 

Kalbim çok çarpıyordu. 
kendimden nefret ediyordum. 
Okadar müteessirdian ki intihar 
etmek benim için biç te güç 

Rumca emirler verdi. 
Kırmızı bir fannosun yarım 

yamalak aydınlattığı dört kö
oe büyük bir sofaya girdik. 

Madam Mari elimden tuttu: 
- Gel benim yavrum, ~el, 

ııkılma ... 
Alt katta bir oda kapmm 

açtı. Burası temiz döşenmiş 
bir salondu. İlk bakışta piya
no, geniş koltuklar ve ortad 
zengin bir sofr göze çarpı
yordu. Çiçekler arasında hü
yük içki şişeleri de gördt.m. 

l Arkaı;ı var ] 
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Tuhaf Ve Garip Şiilerin 

Ayinlerinin 
Başkalarına 

IÇ Yüzleri 
Efsaneleri; Cem 

Nedir? Kızılbaşlar 
Niçin Düşman 

30 
Kesilmişlerdi? 
Yazan: Zikri 

Kızılbaşların Kinleri ı Kadın, kız, erkek bir araya meclis daha busıuf bir mahi-

B d başka Kızılbaşlar toplanar, müskirattan "Seyit,, in yeti haiz ise, Niyazinin veya-
un an kd" ·~ . ( ks . 

ıiiliğin lmamiye mezhebine ta 11 ctbgi m~yı e erıya but Seyit Nizamettinin bazı 
saliktirler. yani hilifet gibi şarap) ın kondugu kadehlere gazelleri okunurdu. Arasıra Se-

Emamenin de Hazreti Ali ile "niyazu [**] ederek ve iki el- yitJerin dizleri öpülür, postu
Ehlibeyt hanedanına ait oldu- lerile tutarak yürüdürlerdi. İç- na niyaz edilirdi. İşte bu ayin 
ğunu iddia ederler. Onlarca terinde bazıları saz çalardı. cuma ve hazan bayram na
bugünkü halife Kureyş kabi- ·. Meclis pek umumi ise Aşık mazları makamıoa kaimdi. 
lesine mensup bulunmadığı Ömerin veyahut kendilerince 1 Arkası var 

için bllrmet ve itaate şayan ma.k~ul diğer bazı saz şair- ( .. ] Niyaz, Bektaşi tekkt'lerinde .. c-

değilclir. r lermm şarkıları okunur, eğer d~ man sınadır. 
Binnetice Kızılbaşlarca, hila- = -=-.,_-

Resminizi Bize fet ve onun mümessili olan 
hükumete itaatsizlik ve serkeş
lik göstermek dini bir vazife 
ve mecburiyetli. Ezcümle bunlar 
askerliği, angarye addedip, 

Size Tabiatinizi 
Gönderiniz, 
Okuyalım 

vatani bir mUkellefiyet olarak Reılmdea tablattnh:l öf'r•nmek latw- , 
~ mlıtnlıı bize blr fotoğraf rlioderbılz. 
tanımazlardı. Bu sebeple " Biz, Fakat mUtchaasııımn; mütaJcaaında ha· 

Yezidiler ve TOrk lerin yere 
geçmesi ve Devleti Osmaniye 
Eyyedühallahti taala ili yevmel
kıyame binasının göçmesi sa
atine muntazır ve duacıyız,. 
derlerdi. Askerden kaçar ve
yahut orduda kargaşahk ve 
gürültü ihdas ederlerdi. Sünni
lerle birlikte muharebeyi cina

taya dll9memck için rönderilen reamin 
aıUm\,ün oldutu kadar tabiJ bit pozda 
çekUmlt olmuına itina ediniz. 

~ 
Rcslmlcrlndcn tablatlcrlnl öğrenme:c 

utlyen aıajıdald karflcrimiıı: hakkında 
rnüteh;ıasısımııı:ın mlitalaaaını yazıyoruz. 

Jf. 
Bir kariinıiz: Ciddi ve va-

yet addederlerdi. 

kurdur. Fikir
lerinin kabul 
edilmesini is-

Kızılbaşların Efsaneleri ter, izzeti ne-
fis mesailinde 

Kızılbaşlar Anadolunun en 
cahil ve müteassıp sınıfıdır. kıskançtır, da-
Bunlar arasında okuyup yaz- ha ziyade in
mak bilenler hemen hiç yok zivayı sever• 
gibidir. Yaşadıkları hayat ta para sarfiya
iptidat hayattan hiç farklı tmda ihtiyat
değildir. Kızılbaşlaların dini kardır, iğbi
hayatında efsane büyük bir rarmı gizler ' 

~ttirir. 

fakat devam 

Ahmet Beg: Hoş sohbet 
ehli dil ve ol· 
gun bir insan
dır. Bazan fC
dit, asabi ve 
fakat sureti 

umumiyede mü
samahakardır . 
İntizam kuyu-

datile biirriye· 
tinin tekayyü
dünil istemez, 

daha ziyade sadelik ve tabiilik 

taraftarıdır. Olduğu gibi gö

rünmek ister. Tasarruftan zi

yade sarfa mütemayildir. Ta-

hakküme tahammül edemez, 

samimiyetini ihmal etmez. 

mevkie sahiptir. Bu efsaneler- ._ 
den birini nakletmeyi faydadan Mehmet E,,Un beg: 
lıali bulmuyoruz. faal ve . 

J. Zeki beg: Zeki ve has
Z k' ~ sasbr. Fiil ve 

e 1
' hareketlerin de 

Bundan başka Sünnilik 
ve şülik ihtilafı da yine 
ekseriyetle Türk ve · Türkmen 
aşiretlerinden mürekkep bulu
nan bu kızılbaş1arın sünni olan 
Türklere karşı esaslı bir kin 

gır· 

gindir. Fiil ve 
h n re k etlerini 

bizzat tanzim 
ve idare eder. 
Fikirlet·inin ka-
bul edilmesini ve husumet beslemelerini intaç 

eylemekte idi. Bu husumet o ister, bu uğur-
da mücadele derece ileri götürülmüştü ki 

Kızılbaşlar, sünni Türklerle kız 
alıp vermezler hatta Hristi
yanlarla münasebeti tercih 
ederlerdi. Bunların köylerine 
Sünni bir iki kişi, mahvederler 
korkusile, gidip misafir ı. ola
maz, ancak beş on kişi olarak 
gidildigi takdirde korkusuzca 
misafir kalmak mümkün ola
bilirdi. 

Sünnilerden biri bunlann 
köylerinden birinde misafir 
kalıp ta hane sahibinin bir 
kabından aptes alsa, o kaba 
teneccüs etmiş nazarile ba
karlar; ve yeniden kalaylan
madıkça o kabı kullanmazlar. 
Bun•ar, bir sünninin nazan bir 

ve münakaşa- UllL...SD~~2 
dan çekinmez. 
Hürrirtini tahdit ve takyit eden 
usullerden müştekidir. Sade
liği ve tabiiliği tercih eder. 

Bir 
)#.. 

kariimiz: Zeki ve has
sastır. Heyecanlı 

hadiseleri zevk 
ve havesle ta· 
kip eder. Fül 
ve hareketleri 
seridir. Karar
larında istical 
eder. lshrabını 
hemen belli 
eder. Parayı 
mu k te ıi da ne 
sarf etmez. Ça-

Kızılbaş kadına dokunsa kö- Luk ahbap 
pekten daha eşna ve hakir ibraz eder. 

olur, şamimiyet 

olan bir yezidi " Türk ., na- >1--
t:annın temasile yüzünün taba- Vahabetgan Efendi: Hassas 
reti z:ail olur itikadındadırlar. ve hayalperest
Bunun için de sfuıni Türklere tir. Macera ve 
karşı gayet şedit bir tesettür sevgi mevzu· 
tatbik ederler. larile fazla ali-

~ Ayini Cemler kadar olur, ka-
Türk aşiret hayatmdaki eski dınlara karşı 

ıenlik ve eğlencelerin bir zafı vardır. Süsü 
bakiyesi olarak dini bir intizamı sever 
tekil alan " ayini cem ,. ler ve moda cere
vardı. Ekseriyetle kendilerince yanlanna tabi 
pek bllyük bir hürmet ve pe- olmaktan hazze
restişe layık görülen "Seyit" in der. Arkadaşlığı sıkıcı değil
buzurunda yapılan bu ayini dir. Mizahı ihmal etmez. 
cemler fU suretle icra edilirdi: Nq'eaini nadireıı uyi eder. 

sürat bazı ah
val do acele 

vardır. Yuva
sına karşı kıs
kançtır. Ve bu 
uğurda feda-

karlıktan çekin-
mez, samimiye
tini ihmal ~t-

ez. Şıklığı, intizamı seyahat 

ve tenezzühü sever, izzeti nefis 

mesnilinde asabi ve hırçındır. 
işlerine ve hürriyetine müda· 

hale edilmesine tahammül 

edemez. 

Ahmtli * Bahaddin Beg: 
Fazla düşünür, 
doğnıluktan, 
ciddiyetten haz
zer eder,. bq· 
kalarana nasi-

hat verir, tec
rübelerine ve 
nefsine itima
dı vardır, ha· 

vaiyatla :"'tijal 
etmez, pren

siplerine sadıktır, renksizlik· 

ten riya ve yalandan nefret 

eder , alayişli ve nUmayiıli 

şeylerle meşgul olmaz. 

Haftalık 

Resimli Ay 
Çıktı 

Bir Tıp Eserinden 
Doğan Hadise 
[Baı tarafı 1 inci aayfadal 

milnakaşaaını mllteakip bıra· 
feyn ayrılmış. Arada oldukça 
acı sözler de teati edilmiştir. 

Dün bu münasebetle Fa
kültede reis vekili Tevfik Re
cep Beyin riyaseti albnda, Be

sim Ömer, Kadri Raşit Pa
şalarla Ziya, Kerim Sebati, 

Neşet Ömer, Süreyya Ali, 
Kemal Cenap, Talha, Rasim 
Ali, Mösyö Muşe, Mahir, Fu
at F chim, Sait Cemil, Sadet
tin Vedat, Kemal, İsmail 
Hakkı , · Mustafa Hayrullah, 
Hamdi Suat, Sal&hattin Bey
lerde.o mOteşckkil milder-

risler meclisi toplanarak bu 
meseleyi ve bunu doğuran 

esri görüşmüşlerdir. Meclia 
eserin tetkiki için yedi kişilik 

bir komisyon teşkil etmiştir. 
Komİ5yon raporunu verdikten 
sonra eserin tab'ına devam 
edııip edilmiyeceği hakkında 

bir karar verilecektir. Dün bir 
muharririmiz Tevfik Recep 
Beyle görütmUştür. Tevfik 
Recep Bey: 

- Böyle bir hadise yoktur. 
Olsa bile tamamen ailevi bir 
meseledir. Gazeteleri alakadar 
etmez. Kitap meselesi yeni 
değildir. Tab'ına bir buçuk 
sene evvel başlanmış, üç for
ması da çıkmış, fakat müs
veddeler yetiştirilemediği için 
gecikmiş. Bugün bir komisyon 
yaptık. Eser tetkik edilecektir. 
demiştir. Üç müderrisin mec
liste bar~tırılıp banştmJma
dığı sualine: Ortada bir eser 
var barıştırmak mevzuu bahis 
olamaz, cevabını vermiştir. 

Balıklı Meselesi 
Balıklı hnstanesi hadisesi 

için de: Bu bir zabıta işidir. 
Talebemizin oraya gittiğinden 
bile haberimiz yoktur. Bina
enalayh meclisi alakadar et
mez. Esasen mektep tatildir.,, 
mukabelesinde bulunmuştur. 

lskeçede Tütün 
Vaziyeti Fena ... 

lskeçe ( Hususi ) - Tütün
ler bu sene ucuzdur. Halbuki 
zürra bunun aksini ümit edi
yordu. Esasen bu sene yatişen 
tütünler bira:.: damarlı olduğun
dan elo geçen para çiftçinin 
l· orcuna bile karşılık gelemi· 
yor. Bu vaziyette zürraın hali
ni tasavvur etmek gllç birşey 
değildir. 

Haydar 

Belediye Hangi F abri
kayı Dava Etmiştir ? 

DUnkO nUsbamızda bir ha
ber vardı: Belediye, Bakırköy· 
de bir çimento fabrikasını dava 
etti, demiştik. Bu fabrika Ba
kırköyünde Kartaltepedeki fab
rika değildir. Gene Bakırköy 
kazası dahilinde Zeytinburnun
daki Tnrk çimento fabrikan 
olması ihtimali daha kuvvetli· 
dir, denilmektedir. 

FERAH SiNEMASINDA 
ihtişamına payan bulunmıyaa 

muazzam varyete propamı tama• 
men detftmlştlr. 

Yerlerin eneldea tedariki 
tavalye olunur. 

PANGALTI TİYATROSUNDA 
Komik ŞEVKi bey temıillerl 
SOLMUŞ BAKiRE facia S perde 

GECE YOLCULARI rflHlnçll plyea S 
perdtrf VM7•te. eambu, dau DutualJ,. 
so lnırq. 

Sinemalar 

Bu akşam A S R l S 1 N E M A O A 
BOYOK GALA olarak alaemaoın ikl atılu pek mfi..

boyecanbahf bir mevzuda olan 

SOKAK MELE 
flhnlnde anı endaa edeceklerdir. 

Mualkl parçalan Mautro PolianıkJ tarafından tatbik cd11 ..... 
FOX filmdir. • ....111 

ASSO Ye YANA ile 5 PLANTERS'JCl".:j 
bllyük muvaffakiyeti 

A L E M D AR SİNEMASI 
N AMrrsenüM film'.i çl 

S U O A 1Nhut M U H A R E B E S 
YUz bin Sudanlı Arap muharibi ile müstevliler 
büyük meydan muharebesini musavver kahramanlık 

tarafından temsil edilen 

DO TORUN SIHRi 
Fransızca sözlii müessir filminin esrarını 

yalcmda E l H A R A da öğreneceksiniz· 

lo y 'yı 
Teşrif Ediyor 

GEÇ KALANLARA 
GördüğiiJ fe\'kalade rağbet hase 

bile ve her kesin görebilmc
ıini temin emeJile 

ETUA Sineması 

ınüdüa-iyeti fevkalade bir ha
kiki) şaheser olıın 

BROADWAY 
MELODY 

Filmini birkaç giln daha devm 
ettlrmlyc knrar vrrmiştlr. 

ARTiSTiK sinemasmda 
ALBERT PREJEAN' ın 

iSYAN 
Fransızca, sesli, s6zlil ve 
şarkılı stlperfilmde büyük 

muvaffakiyeti 

Erle Vorı Stro'ıeim 
ve 

BETTY COMPSO 
Yliksek temaıah 

BOY OK 
HOKKABAZ 
fllaılnln m!lmeulllcrl· 
dlr. ÖaOmUr:dekl cu
aıartcalden itlbıuea 

Gloryada 
MAU•!CI 

CHEV~ISP. 
Devlet Kuşu · 

Q~(ill1M9 

FRANSIZ TIY ATRO~UNDA 
Yu.nan opttetl taratındaa 

RAMONA 
Cuma ıllnD birinci matlnıı ı.u.t If.3' ela 

TO DIA VOLO PEIJO 
bdııcl maUna ıaat 1A da EROTIKA 

GY? lNASI ıuY&ro aut 21.SO da ATINA 
APAŞI.ARI 

1 
Tiyatro Ve Sine 

DARÜLBEDA Yl TEf 

Bu akşam 
saat 2 t ,30 da 

· Kızkarde-
• 
şım ve 
Ben 

Yazanı Lulı 

Vcrııcull 

NAklll: Mebrurö 
Hr-şlt H. 

ALKAZAR -

lSTAHBOl 

~~J 

ALEMDAR - Namusum için_, 
· A S R f - Kadın uhrabl __ 1 

M11STIK - Buldok Driirrı""'" 
ETUVAL - lıı> nn .1' 
El.HAMRA - Amerikalı Ba~ 
EKLER - Yunan tiyatro 
FRANSlZ - Yunan Operetlı 

el Horhor Ai
- Tan.kanova 
- (BeoUc ta~) J-1.ııel 
- (Oııküdu) Şaıl' 

KEMAL B. - Kısmet 
~ A J ı K - Paris Geceleri 

M F. L F. K - Şekerim 
~tlLLt:T T. - Naoit B. -• 
MiLLi - Paramont rdP 
O P E R A - Atrna Apaıl•tl 
FERAH - Bliyük varyet•,; 

SÜREYYA - (Kadıköy) Ç 
aevlyorum 

KUTU 
6 şubat cumıı alqaau 

Bcyoj-lunda Ayn:ılı Pasaj 

KUTU'da 
Darü~eAa~ I sM'atBAE 1 

KARAGô 

6 ay 

SA1'id 
de .,. 

Eeyoğlu: Metro h•11• af 
Elektrik E·.ri, Ka~ 
vakkıtane caddetı •,k 
dar: Şirketihayriye 1 



- -- s.,f a 1 

111 DALGA.Si BiKAYB 

Haydutlarda Ümitsizlik Ve Derin 
ir Elem Başladı, Fakat Bu Sırada.~. 

Bu Sütunda Hergün 
"stifade ediniz j...._ ________ Nalcili: s · s. -

!::::..-:=·=·· ... 1 Bir Kadın Sergüzeşti 
s - Her .... 5 ... .... an.,-. ~ektir. 1 

61 Y 7• C k • mukabDindedlr. 
Ha/clcı Mtilıjazılar - - azan: Lıga ya lT 4 - Her s utmlaa fulaau 2 Fahriyfl sorduk: f ve koca bir vazo yere cllt& 

Hacı Ni-n ___ ..ıo: l Kirkor, bird. e
0

nbire. ayağa pdlDdan çıkabilir. kapea Uln eclllıaellilr. - Hazret J Kadmlarla na- rek nar-•--..1. 
-,-- llUrU 5 - Her kupea lberladekl tarlhtea 1 ? r-~ 

-. N • Daha kalkarak ı6zleruıı kesti: Bu suretle, hiç' olmazsa, ha. bir balta mUddetle muteberdir. .. ··~ • - • Çare yok, kadına ·-L-
e _ıapacagız.. -. N PO·cTA ı ... mizcl. • kadm •~.ra. uze-'"'en kata ,.•kmaıım ı· -·et etti~m....., •• ıoqqı~•el[ mL~ - Dunmm, yukardan bay- OD banka memunı kalıyor \'e 50 ~ JI okuduktan r 1__ -eli.o c'l" r y- •• 

Lr...!. • •r ıonra Han kuponunu Nidayı· en zensın OUlll o ı esur ben biraz vakit geçirdilrieıı 
• uiatofor cevap verdi: kınyorlar... ekseriyeti t"'şkil eden reji m~ nız. Badaa S adedini lllnınız ve laftı. Mac~ya tereddütsi;iz ıonra, kapıyı israrla alan 

.. __ - işin sonunu alıncıya b- Tarasaya iltica eden memur- murlan giderek başlanadali ile birlikte bir sarfa koyarak abhr ve eberiya tuhaf, garıp m--LuJ . • L--·I ç 
·l'1411' bekliyclim diyorum... lann artık tabll tuvam kesil- tehdit kuvveti azalıyordu. Kir- polta Ue ld...U..mlze l'Ön· ve buan da tehlikeli akibet• der~hal sazaın .... k., Bmlfdi.:• 

L!_ L • • derüab. llhınma paeteye rir- lere 1İjrardı. vmıya arar ver . 
- lfİll IODU• gelmezse?.. mifti. Açlık, IUSUzlu-. neticesı kor koridorda dolapn arka- meal lçta bu kadan kifidlr. Glllm" bqlad • Kapıyı açbm. Bir ergil· 
B111ıa Kirkor cevap verdi: ölilme müncer olmak ihtimali daşlarından birini daba alda.. 1 _ E~~e kadınıı:;dan paao ı zeştin meg~t olabilmesi için 
- Baz" ae~-=-=-. bulunan bu vaziyet; onlan = SON POSTA = dedı· bu gelen zairin kim olduannu 

• unn1o Taruaya çıkb. Memurlarla ar:nAVA iLAN KUPONU • t ı • di-!-• •-
Bir dakika .akit ile geçtik· fena halde ainirlendirmişti. görüştft. PLU6 -Şubat. 1931 - Niçin? diye sorduk. ;anmınK e ııW • 
ıonra, elindeki revolveria Şimdi, haykırıyorlar, kendileri Yalım r,.;i memurlarının, Ayap kalktı, ellerini cep- - .ocual diye balanl*. 

,._ uııu ..._aile ,..~...:-... v!...ı-or hakkında bir karar verilmesiııi -, lerine soktu. Enine boyuna bir Fahri devaJ!I etti: 
~- ~ .......... - ft.U'& ihtililcilerclen rica ediyorlardL reji kapısından çıkıp gidebile- ESKlşiHJR OICUYUCULARllllZA - dolqbktan IOnra, birimizin - E't'et, ta kendimi! Beai 

cekleri hakkmda ftrilen karan ._._... ....... a..ı..tı.ıd clltl- öniBıde durarak anlatmıya a&lr llraaa: 
- Ben Amerikadan plir- Bunlarm bağmp pğırması, teblii etti. bqlacla. (Siz .&ylerkeu yalnız - Lnm burada mı? dİJa 

.. Sabin" in ruhuna yemin nazan ehemmiyete alınacak ..a,.- " ...-eıerWaln mm.. bir kifiye hitap etmek Adetidi.) IOnDU •? Fakat hiç afkeli, 
. bi-y d_;:.:'di. Fakat, komi- Bu esnada birdenbire her ~ ülrnbe •••--••um K _ _.. ..ı! a-1a.1. filin dejildi. y 4 - ....._ 

al-.. lftiın. Onu'I intikamım -...- ._... tarafta alet kesildi. Pencere- bir ıekdd• ,.ı.eMI fstlyoraama RoNS - oomu ~- seven evn ~ llMI •...-

:-ı&eıya kadar ellinden mwu teciler için bunlar da bir teh- bir kadına kur yapmaya bq- itiyordu. Bea de pek ......... 
-.ır-.,,a,..aö11n like tefkil edebilirdi. Zaten her lere kopn komiteciler, direk· ottu tlc•et .. eaba• a&racaat ......_ ladım. Benim nuariyeme göre dam. Sadece: 

lJ_. 'J -.- 1 • • B tar lir Edpr V emanla Mabi- en çabuk ra11 olanlar, bu nevi - Hayır, dedim. 
•llistofor, yavq Pftf ba· taraflan atqle çevri mifti. mı- mof11D pcliğini ,ardiller. ~ ...... ffda.ı. - Fnuıs kadınlanhr. - Allah Allah ... dedi, tim· 
kaldırdı: lar da heJ'fCyİ ılze alarak _.cta " •• .. ftall " ....ı.t•• -- Bir kere daha: eli bizim irfana rugeldim. 

-.. Senin karın.. benim kı- yakardu GaerleriDe blcum ._...-1 _Ar_lı:ua Yar) tıhk .. daalanm vardır. RJu ICaUllCJ - Niçin? diye ı~nluk. Kanım ,&mllf, bu soka· a 
. •. OnUn intikamını almak • ederlene, itin neticesi çok Osküdar ...- Aw.ıı.lt - Çlinkll, dedı, bun}ar, tapıyormuş, arkasından b~-

herşeyi J•pmak fGpbeaiz fena bir hale gelebilirdi. Der- Hale Sinemasında LEZZEn.I TATU VE ŞEKERLEME· kalp!e~ ~~cal~. ına tamamiJe IDlf. buraya rirdijini ıözlerile 
• 

lllızdır. Buna yemin bal ı&r6ftiller ve karar ver- LER- Baklan, b8rek, pekalmet, ba- ~~~~~~& tıçmk bnvucekutltannıahbq- görmlş. 
M..... Ş A R K ıuuanua er e e m zur Ka d .L-ı dma k 
-...ıye bile hacet yok. diler: G dar dem ....,e•ı. ...... laelva•a, af1IN ~ aörmeıler. Kocalarına L--· da p•vı,: erwu ar a-

lt' _ R ·ı memurla.. re1·ı· ka- Mümessili: Vladimir ay of ıer •a 11at11arlar 1çJa çek ı...&le .,. • .ııuup r a• "'"~etin bir kısmı dağılır __ -__ e.:,ı ____ -_ .. _..;,.., _____________ =-=- ıte.,kl• yenir. duyduktan aşk, ihanetleri için · • · . bakuuzl 

ı._ trirae, elde kaJanlan top- ç k B • 1 • • $llllı Boeoatl tat..,.,_ ht ,... en mükemmel mazerettir ve dedim u.nmz ıçenye, 
oqıalı. m e c e m 1 z 1 90k•lt namara s Muhna kocalanna karşı tazminat ma- • . . 
~ geri çekilmeli, yeniden OC\.. J kamına geçer. Hem işin felse- . - Aman • doatum, dedi, 
~ ~ .alarak bir daha hücum MUHTEREM TÜCCARLAR _ Gilm· feaini bir kenara barakalım. ııze de, kendıme de okadar 

tlidll'. Tıpla.. bir ku dal- D H 11 d ı rGk ltlerlnlsde istifade .arat teahOlt Hakikat tudur ki bu kadın bir hakaret e~~me~. 
ı.ı.- gibNi .İfan.. ' -•L..Jeki -ol- o gv r u a e en er ve teminat l•tenenis bahçekapı App- gilıı benimle başbaşa kalmıya . - Ge~ bır kahve içe-
"lilCI C1J11U ...... , ...... ..- ıu.....ı Ahmet ıu....... nm oldu ve evime geldi. liml dedim. 

J 
verla& Y apyalmzc:lık. Hizmetçimi - Ha... O bqka mesele. 

lbaaanm &zerine koyarak bd laafta evvelld naüemız. • ı.....ı ....... ~ ...ıac1aa bile uvmıfbm. Alelüaul evve- Maalmemnuniye 1 
ndaa bir agara aldı: Necip, Oelenbnf orta mektebi ısj HANBILAK TERZiHANESi - Balı- li ilk likör kadehini ağzına Dedi ve içeri girdi. Benim 

....., Jl..._!_ Lı,. a-:dim 1 __ 1 da neşerettijimiz kelime bil• lluetafa SU.. Aakara H..U Uçlincd sekapı ıtulmpaıa hanı No. 12, T.W.. d d d dakl -n-.. • h l d 
~ m7 uuu aaa- meceaİllİ d~ halledenlerin 11mf m Abdullah, Ortaköy Dereboya ıstanbul 40S7 aya ım ve aonra, u arım ,. ..... ~gım op ı.-yor u. 

!-!-teri lle kazandıkları hecli- 163 numaralı apartımanda Halide, Ayd111 dudaklarımla kuruladım. Sonu- iki şeyden korkuyordum: 
~r aorcl)ı: 1m1111 HaHde hatan mekteW mGdllrl ŞUlırl UŞAKTA ı Kemahlı ude Mehmet na kadar giden bir teşebbü- Birincisi, ya kadın miufir oda-
..._ il..-_ Lı-in mi? yum Jelef palardır. 897 wuatuile Ahmet, Ankara d\mlaa- A- ee,ct. her ltfti nıa, f&"lp, aün adi tefernıatmı getelim. amda kendisine ait eşyadan 

&#t&Jf1UI ..,,- ladrde lldacl .._ ltafkltllıl F.u.& rl1et ••ktebl betlti:I llllUf 323 Ziıa, ~- iNi-•· Asrmuzda ba gibi hadiseler birini unutmupa? İkinCÜIİ de 
llai ?... a.,. mabtula Nunt El. Wr ım-.t, KOD7• Haldml,etl mllli7e aektebl be- o1tadar çok tekerrllr ediyor ki, ya miufir odunulalô Jiklr 

...._ Ne bu-"- ı...;. . M ,.. KMdd51 orta 9Mldep Neıjat ..... Wr tbtd amf 117 llellbat, Be7oflu TarlaJ. z Ay 1 _ Fatih ukmf fUbeebld- .ı~ • h 
llh.. • • ...- ...- it ........ .. .... ___ ........ _.__.._ .. __ p.,. .-- H Ali D.- AmUra- _ 1_..._ L _ _...__ a...-.-.:ıttiD oca .n-si, derhal ..aphesini nvııın-
.._.. ~i- ? ---- ·--.. .._._ .. _ ....- - chfım ter.hla teslHır••ll Be:r- - ._,.,._, __ , 1 ....,.- r ~~-

__... .•• ,.a.bap Ali Salp B. ......._. HWm ErkM orta mektebi blrlael mnd~ JIMıttim. Balan ._.. ... tıllald fdrrRlan siW awab mUI can dırıraa? Husuaile perdelerde 
~tofor, l&ğ elile meunm Sltacle il. Wr .... kol9a711o Aıaluara Sedat, SabbUde Avukat Ha,n Bey 11;•1re11,e s8ıulenDealnl ın .. ai,et ••auaa aıkabilir. kapah idi ve odamn bavuma 

e bir yumruk vurarak erkek u...ı .U 9 Ne. IO Alı Rau Ef.. .__es, a., .. t EmJ.,be, ma ederim. Beyotlu, telrraf teni Tam liu sırada sokak ka- sinmem biç te imklnsız olnu-.. bir......, WUlll, A-.. tlMret •eldeW Faat apartmam Fehlme, Aakan Erkp memuru Seyfettin .... 1 ..J. B • A 
•ı• kalkb ve baylarda : Ne. ııt Salllt.ttlıl 1!1. Mr romu, a- 11-1 blrllld 8UUf m Orhan, latanbuJ pısı ...-.mw. enım yazpaşa- yan bir llvanta kokuau, bu 
-.. Nic•.... 

1
.... . korkak ve hanglrd• N. F'e...ı H. bir fite kolat17a, Pert"1ll7al llHtıl sot Cevat, Aakara 1 daki evimi bilirsiniz. Misafir rayı"ha"' tanıyan bir zevci 

,........ ..._ lauaW •Dk ...ıua aeldelıl No. 77' dit taWW llalll ıı.... a- --ta•ile !AY - NUfu• klfdımı, unvan teska- od k k k ta J • 

b• d -T ·- .....ı kaybettim. HUkUmlerl •oktur. ası •o a apısmın yanı rileden ... 1.arabilirdi. 
ız ır a amsın... Ali N-.et Ef. bir kuta .. ker, Ankara Emel H..._ ,,. e.71er. J b d dır: k b l r ı-aa 

liacı Nifaa, duda)darmclan ClmharlJe mektebi muf s No. 227 llarat ottu llant 8fll1 a • ve en ısa oy u Bunlan dliş6niir dllşlinıneı 
K...ı B. bir romu, Şarkatla ı.tuyo- Bırer Mendil Kazananlar Nuruoınnanlyedfl Sofçu hu 9 adam, ayaklarıma ucuna bua- aklıma ani bır" hile aeldi. Tat-

ebik olaa-- tebealml ·~--------• ' k k d ""k Is • ·ı- nunda fen memuru Nafh B. kerlmeal Koa1• Erkek ıt.eaı to9 Mehmet, ı ra pecereye a ar yu se e bik için büyük bir cesaret ve 
daha ıenitJcterek başım Tilrkla H. bir ,ı .. euM, Balat Haa Kale11 A..kert Hseaı 91l Mehmet, An- Üı ıit ahun ve yağ deposu ı içerisini rahat rahat görür. meharet lizımdı. Göıe aldır· 

di. Caprumdan bir nefes ı.. maballeal Rqel H. bir kutu feker. kara Erkek Useaı sımf t, 39 Rauf, lnaaa Ramazana mahsus müthiş ı Fakat perdeleri kapamayı dun, köıe başına doğru b a. 
. ten IODra mutaYaD bir sıre· r Albüm Kazananlar ilk mektebi talebuindea Sadetthı, Ada- tenzı"Jlt •. anuttuğuma bükmetmeyiniz. '----·-· 

aa ll•csl U111f 9 talebesinden 235 Salt 1 Y J &• b dalal k .... ;.,ı"m• ~ 
d ., .. _ A K • 8 nız ır u 1 e......., • - A 1.. i•te Hanım-E--di e cevap var ı. Keaya UNal •mf S, '7 --. n- Adaaa, li•esl muf 'Kaaat, Erenkly ıyyesı · del • ka d w hald ... '3~ 

B b L- ---et mektebi ınmf 2 Zehra, llal- z ld A k 11..1._._ Pl~kin çama•ır ve A- Kuruı ı per en pa ıgım e, diye ba~r..J·-- en elki çok yavq bir ._. .. _ Kankhbat e ye, a ara......_ na-ı 7 
'I pencereaia ~De dikkat •• ~ 

Fab k 1 __ ,_ dJ.: tepe Aabrt U.- •llllf 9, 1'61 Cema- 122 Hilmi. Eaklfehir U•esl anıf 2, S40 ~~!ık kokulu ....... 45 etmewnımm. pı --'·111nca, - Hani, nerede? 
m. t ora.aa ...... - lettla, Ankara CUmhurl)'et -ldebl Abbu Ankara Wnl mektebi INWUliları 45 __,.- ~ •- • • d k 

11
mf 5, 297 H...., Koaya Hlldmlyetl befbad •ıaıf 293 Rıd•an, Edirne Ekstra ekıtra Ayvalık şuursuz olarak, penccye bak- - qte, ıfte, fUI\ İ ö;eyi 

MIW • ilk mektebi aoa lllDlf taJebeal.. Erkek Haeaı lldnd •ımf 211 Meh- zeytinyatı 6S tam ve silrgllnün açık olduğu- döndiil Gidiyor. YetişebilirsinizJ 
'- Peki .• tlmidini Diçin ke
Graıın? ••• 

~ .. ?. .. ,. Refika, ÇemberlH.. orta mek· --L Ka Ad caw t af d w "" _, met, Aakara lleçltul uk• -· Haliı Halep hadidi ya'" 170 ou gördüm. pıyı çalan am gız O ar a ognı 
tebl 149 CeWettln, Ankara Erkek it.uf •• 

...... Ne çıkar? •• Şu dakikada 
• • mlsaviyiz. Ya burada 
her 6leceğiz.. Ya buradan 

en beraber puçalana-

E n .Wt tebl dlSrdllacD •mf 98 HaJO, Anb- Haliı Urfa 150 adam pencereyi bir itse içeriyi koşmıya ba•ladı. Hemen keri 
•mf 4, 251 nlsaınettlo, Y P aa ra Uluc:&Dlarda Anafarta mahallcat 5 • d" k Td • 
Topçularda Altın ude balı 1 Semiha, Nimet, UırunkBprU po•tane yaaında En iyi, en temiz •e ucuz seyredebilirdi. Kadına işaret gır ım, a mı evin mutfak 
·Aakara cumhuriyet mektebi nmf S. Albert, EdfrD• Karaapç ı.tuyooa tel· mal aatan yegane depodur. ettim, ayaklarmnZiD ucuna ba· kapısından sokaj-a çıkardım. 
317 Muammer B. " Hanımlar. rraf memuru Muıriafa Bey kısı Nezahat, lıtanbul Aımaaltı Zandanka- sarak odadan çıkarken, Allah Bir taraftan da misafü 
Birer Kitap Kazananlar Edirne O•manh bankuından Me•tan 8 • p1 Üçyol ağzı No. 53 Hüseyin. belisım verain, ceketimin düğ- odasını düzeltmeyi unutmadım. 

A,._.. 11fai1 Kosdlbl maball .. in- keri-1 Musaffer Haaım " Beyıer. mesi masa örtüsüne takıldı Beş dakika sonra kapı çaJmdı. 

~rilıi Tefrika No. 25 

0LUÇ ALI BEiS 
Kılıç Ali Pap~ Habralan 

t-ırat 

1
.- dım .,. haYda pldf Wr 

t"IUl çıkmayınca lmit e •ıyır B kah ti al-
ıyo, • O dakikada aklıma heleıoa çizdim. u ~ ;.._ 

' ~telin ICiylediji bir .lı ıel· yelerln lace uaun lullçlarula 
!'Uti ~fllt reisin bana hediye ıeai)'ordu. ............. lahea el-

ıbca babalft ltalmnt ta Tlrk k • • lee tle _.__ 
ki ı datu babellı idi. Ene ~-

....... B -11ı.1 8zerinde Tarpt re-
ı. " lcılı~ ailalrHdlrL Dra- lecHtlm ••- du SerYan-

Gtaa dltmaalarma •aHp i•l• damraaııu taııyor B~ ita etri 
-S. tek '9af1Ut Jlaler- teshı laalda ..,..... alüht&I rln 
~alJenin W. batıntlaa "fGrk lulacıaı teklP -Le 
vteld L • ..: ......... _ ablllld m .. " .. ue h 11•tından çıkmuı .. P üzcnD• auur 

'-.. ç '•Jeılndedlr. .. allak bullak ol~u. -'•dl. MGıte-
llf 0 ıamın bu .IJ.Ü tuhaf Herke• blrblrın• •- , )" 

~e aGlmOttilm. Fakat rllerln bir kıımı kıbcım•t? fi~:!.~ 
lt:L .. GflriU clakı'-aJ d ima• vınlavaıları karıııında çil '1 -qdl L- .. ar • J • d oldular • .__ •. -YlletlJor. Garip bir ıarı gibi darma.ıwıır• 111 ...-
~ altaa.ı., laba fltltW- Bir kYIDI • flY J• er 

Yazan: A. 
abldalar. Sise yemin eclerlm ld dlr. O zamanlar Türk korsan• 
08 dakika aoara meyhanede bir lan için ltalya, Fransa ve İapan-
tek Hl ıül&bı&- kalmamlfb. ya •ahillerinde demir atmak, 

Fakat bunlu da kim?.. Kar- oralarda 1rünlerce kalmak ve 
tımda kılıçlarını aıyırmat sekiı ıe- batta ta içeri köylere kadar alt
mlci peydahlandı. Dikkatle bak· melı ı,ten bile detflclL 
bm. Bir tane.ini f6ı.üm wrch. Kornnlarla birlikte remiler-
Tanıdım. Bu adam, Turpt reiıle den birine bindik. Beni derhal 
birlikte kurtarclıflm Od TBrk kaç kaaaraya götürdüler. Orada 
koruamda biri iclL KendiıİDİ hlr reia oturmUf, dGfGnlyorda. 
tanıclıfum o d• anladı ve: Biahn l'elditlmlzi ririlnce ayata 

- Beri pi deffbnh, neli. kallm. Hemen tanıdım: Bu, Tur-
Y ... lm. Tekrar aordr. ı pt relaia ta k•tllü WI, 
- a. kaha 1tUdea bal4ua 1 - Ne Yar Hana Kelle? tllJe 
Bapmı tllldettlrdlm ft Mm .. ..... 

Tlrkp ee99p nrdlm: YOretb11 heyecanllaa kaban-
- T•pt relda ...,....._ yerthl. Beal Papanın •illhflrlerl 
8a eenbımı lfitlnce ta b- elatlea kurtaraD adam bfrlca~ 

lime Ueı .... atb Ye sordu: 
- Ged decll. Ve .. lda pmlci - Bu lleldcanbfl tuuyor mu-

beni aralarına aldılar. Meyhane- ma rei•? dedi. 
dea ~ıkbk. Sahile indik. Denlı Koca Turgutla gözıöze bakıt· 
kı~nda cllrt remi bekliyordu. t1Jı. Heyecamm fa:dalaşmı::,tı. Tur-

fakat derhal anladım ki bmı- gut bir an tereddüt ed~r r ibi 
ı. Tlrk ._ .. .ıa11111a pmUeri- oldu. Heai tepeden bnaata kadar 

ıGzdü ve 18zlerf belimdeki kılı
ca talnldıtı zaman yüzünde tatlı 

Ye manalı bir tebeaaüm belirdi: 
- Evet, dedi, tanıdım. 
Sonra emretti: 
- Bizi yalnız b.rakmtd 
Jçfmde l'arip bir üz6Dt0 nr-

da. Papa Ye Amiral sfbi Turgut 
reialn de beni kovması ihtim•lini 
diltGni.yordum. Tura-ut yQrüclü, 
yunm• g~ldL Kuvvetli ellerile 
omuzlarıma kab. 

- Ne •ld• ? dedi. 
Ceyap verdim: 
- Papara i•vaa eltim 1 
- Ya- Daha baıka-? .. 
- Amiral V •ery.-,u tahkir 

ettim. 
- Ob ! .. Sonra ; 
- Veneclilc tenanalni yalcbm. 
- Çok iyi... Fakat •en pek 

bltıni1aln, or.ıuzlann ç.ökmüf, 
Bu dokuna~b söze, içimi çe

kerek cevap nrdim: 
- Evet rei•; çok azap çek· 

tim. 
[Arka .. Yar) 

Kan koca beraberdiler. KacLn 
mutfak kapıamdan çık.nca be
nim ihtarıma göre har~ket 
etmif ve kocasını bulmuştu. 

Erkem memnundu: 
- irfanın hakkı varmıs, 

eledi, bizim hanım buralarda 
bir ahpabınm evini arıyoroulf, 
hatta sizin kapıyı da çalmıı, 
açmamıpımzl 

- Hiç duymadım bile. 
dedim. 

Kadın: 
- Evet, çok yavq rahmJ• 

cesllftt edebilmiftim. dedi. 
Erkek: 
-Haydi timdi p kalawmfzl 

i~elim 1 dedi Ye f~ ~· 
Kadın m;,.Eir Odesına P. 

rince bağırdı: 
- Ne H•imli oc! ·ru.z varl 

Evinize ilk defa bugün geli
yorum. Kocam olac<iik zata 
ohadar yalvard::n, beni bura)'lt 
getirmedi. Kıımet buıünmlif. 



8 Sayfa 

1 VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merkez acente.el: Galata kaprü 
Ba,1 E. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci Mühürdar zade hanı 1. 27 '° 

Mersin pos tası 
(Konya ) vapuru 6 şu- · ~ 

bat cuma 1 O da Gala-
tadan Çanakkale lmıir, Kül
lük, Bodrum, Rados, F ethiy"• 
Antalya, Aliiye, Mersin'e 
kalkacak dönüşte T aşu-
cu, Anamor, Finike, Andifli, 
Kalkan. Kutadası Çanak
kale, Gelibolu'ya da uin
y:ıcaktır. .. 

1~~ narJak macun 

Usküdar hukuk hakimliğin

den: Zehra H. vekili Muammer 
Sa!ih B. tnrafmdan Kadıköyün
de Kuşdilinde Davuyan apar- J 
tımanmda 1 numarrah dairede _ 
mukim Ahmet Nazif Ef. aley• 
b;nc ikame olunan boşanma 
davasının icra kılınan muhake
mesinde tar:ıfeynh boşann.ala
nna ve kabahatli olan müddei
aleyhin bir scn:l müddetie ev
lenmemesine 24 teşrinisani 930 
tarihinde karar v~rilmiş oldu· 
ğundan mumaileyhin ikametgi
bımn meçhuliyetine binaen işbu 
lcararın bir sureti mahkeme 
divanhanesine talik edilmiı ol· 
makla keyfiyet gazete ile de 
ilan olunur. 

Ye11i Neşriyat 

HAV ACILIK VE SPOR 
Ed .bi Hyfalarında yazı ve ti-

lrler, rece futbolüne, tayyare ge
milerine, kar köpeklerine, Lav
rcnce'in bayat.na, Andre'nin 
laabratına, otomobil rekorlarına 

aJt tetl<ik)er, mecmuanın (Perva• 
••) ismindeki Lüyük hikayesi. 
Mecmu:ının bu sayısında karka 
rakın resim vardır. 

SPOR ALEMİ 
4 üncü sayısı bugün çıktı. 

Son boks maçına ait muhtelif 
resim ve karikatürler, Kemal 
Faruki ile mülakat, sporun 
ıeytanlan, sinema yıldızları 

aporla alakadar mıdırlar? Yir
miden fazla resmi havidir. 

PUL MEŞHERi 
Pul Meşheri ismi altında 

aylık bir mecmua çıkmıştır. 
PuJculuktan ve pullardan bah
seden ilk mecmuadır. Posta 
pulunun icadından, kolleksi-
7ondan, maddi faydasından, 
yeni pullardan bahseder. Re
simlerle milzeyyendir. Çok iti-
na ile basılmış ve muhtelif 
pul nümunelerini havi renkli 
bir kapak içindedir. 

TOROS 
Mershı gençlerinin mecmu-

UI olan T croa 3- 4 üncü nüs
hası çıkmıştır. Sene 13 ay 
takvimi teklif, ilim ve fen 
uyfası, Mersin portreleri, hi
ki ye vesaireyi havidir. 

Doğum ve kadıo hastaWdan 

mütehassw 

DOKTOR 
Hüs -rin Naşit 

Türbe, eski Hii ~ 
No. 10 Telefon 

r binası ı 
·t. 2622 

.... __________________ __ 

HAFTALIK 
RESiMLİ AY 

5 ŞUBAT 
NOSHASI ÇIKTl 

Tilrkiyenin yegine düşfinen ve dütftndilren mecmua11. 

Sabunlarımız kıyyesi 45 kuruf. Toptancılara tenzillt 

Cildin!zi, çamaşırlannızı, sodalı ve muzır sabunlarla tahriş 
etmeyiniz. ::,abuniarımızı bir defa tecrübe ediniz. 

Umumi deposu: Asma alboda Ziodankapı üç yol ağzı No. 53: 
Hüseyin 

RAMAZAN AYINA MAHSUS 
Galatada Karaköyde börekçi fınnı ittisalinde büyük nwh•Uebicinia 

• 
1 

BÜYÜK ELBİSE FAB RIKASI 
En mlikemmel kumatlardan en son modaya mu•afık Ye kusursuz 

biçimde imal edilmiş zengin Ye mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler 
muhterem müıterilerinin enzarı istifadelerine arzeder : 

Erkeklere Mahsus Lacivert siyah v. a. renklerde 

Kostümler 181
/ 2 Mliflon ile Gabardin Lira 

D _, ··ı 25•/
2 

Hanımlara Mahsus .rarueSU er Muhtelif rer,klerde Gabardin 
Meşhur Mandelberg mar 
ka Empermeabilize gabardiaı 

Pardesüler 291/2 
Müflon ile Mandelberg 

Pardesüler 371/2 
lngiliz biçimi kumaılardan 

Pardesüler 221 I 2 

ngiliz biçimi spor vesaire Lira 

ostümler 

Trençkotlar 171
/ 2 

Duvef in 16,1 
Mantoları 2 

Çocuk 61indan 

Elbiseleri itibaren 

Ayni zamanda erkeklere mahsus 
gayet şık pardesüler ve koaUimler 
ile Hanımlara mahsus manto ar ve 
ipekli muşambaların müntahap 
ve miltenevvi çeşitleri de vardır. 

TOPTAN Ft~TINA PERAKENDE SATIŞ - TEDIYATTA BÜYÔl< TESH'L.Af 
~;;;;;;;;;~---~--~~~~---~~~------~--------=.~---~------~--- -~~~~~-....-"'-

Diplomalı J{ 
TERZiSi: 

Eleniki /(ir!I 
Tütün inhisarı Umumi 
müdü:rlüğünden: 

O E V L E T O E M IR Y O l L A R 1 1 L A N A T I 1 Cibali fal-rikasında yapılacak elektrikli yük asam6rünün 

Manto, Kostüm tayiir, f 
Tuvalet ve Saire/ 

FIATLAR MUTED 

Devlet Demiryolları 
Umumi idaresinden: 

Cuma günleri Haydarpaşadan Adanaya hareket eden yolcu 
katarile salı günleri Adanadan Haydarpaşaya hareket eden 
yolcu katarlarımızdaki yatakla ve yemekli vagon servisi 6 şubat 
1931 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. 

Muhterem yolculara ilin olunur. 

Tütün inhisan umumi 
müdürlüğünden: 

3000 • 5COO Kilo : Sigara kağıdı balyalarından çıkan çul 
parçalan 

2818 Adet : Yağla kaneveçeden mamul köhne 
hurçlar. 

Bu iki kalem köhne eşya pazarbkla satılacaktır. Talip 
o1anlann nümuneleri Cibali levazım anbannda gördükten 
sonra 14 - 2 - 931 cumartesi günü teminat akçelerile beraber 
saat 10,30 <la Galatnda mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Büyük tayyare 
piyankosu 

Yeni 
Tertip 

Baş ıyor 
(1) i N C i K E Ş i D E 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 mcı keşidelerde büyük ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti vardır. 

3 ÜNCÜ KEŞIDEDE 100,000 LIRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETİLE TERTİP ÜÇER KEŞIDELIK lK.I 

KISMA AYRILMIŞ Gil BiR ŞEKiL ALMIŞTIR 

Mükafatlar keşide ııraaile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 ve 

100,000 Liradır 
Ç' K ZENGiN OLAN YENi PLANI TALEP EDİNlz. 

Bil~tlerin sablmasına b:ışlanmıştır. 

vaz'iyesile bazı nevakısını.:ı ikmali pazarlıkla iha~e olunacaktır. 

Taliplerin, raporu görmek ve pey sürmek için 100 lıra teminat 
akçalarım hamilen 9 ~uuat 931 pa~arte-si günü saat 10,30 da 
Galata'da mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Kadıköy İskcl0s; üzerindeki 
At LE O A :-l S SALONUNDA 

12 şubat perşembe gii!\Ü akşamından saLaha kadar 
[ Mevsimin maskeli m...ske!:6İZ büyük balosu J ve aynca da 
Konkur Mıgırdiç Efendinin riyaseti altında, duhul aerbestir. 
iyi ve eğlenct!ti bir vakit gP.çirmek ve Konkura iştirak etmek 
istiyenlerin şimdiden masalannı temi ı eylemesi lGzımdır. 

Müdftr ve müstecir: Hüse) :n Cahit 

Eskişehir 'liliyetinc!en: 
Lise binasında yapılac&k tadilat vo inşaat 451613 kuruş 

bedeli keşfile 25 - J - 931 tarihinc!en itiLarcu 14 ıubat cumar
tesi günü saat on beşe kadar a'eni münakasa yazolunmuıtur. 

1 - Münakasaya U,tirak edecekler münakasa şartname
sinde münderiç olduğu vecihle evvelemirde muktazi teminat 
akçesinin bankaya tevdiile makbuzunun ibraza ve inşaabn 

devamı müddetince iatildam edecekleri fen memurınun ehli· 
yetnamesini Nafia başmüherad!sliğine tasdik ettirilmesi lazımJır. 

2 - Evrakı keşfiye, proje ve saire hakkında fazla mal&· 
mat istiycnlerin keza başmül:endisliğe müracaat t-tmeleri lü
zumu ilin olunur. 

-Tesviyeci Aranıyor 
lngilizccye bihakkın vakıf bir Türk teniyccisi veya makinisti 

veya motörcüsü aranıyor. Tal:p olmak iıtiyenlerin veaaik=le b••a
ber derhal Galatada Karaköy handa kibrit ve çakmllk i:ıhis u 

idaresine müracaatları. 

Vasiyetııameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Seneticrinizi 

YENİPOSTANE KARŞISINDKİ 

ALTINCI NOTER 
DAİRESİNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bi_r liyakat, itina ve dilrkatten çek 

memnun kalacaksımı 

........ P•rmomtejatmoml•mr•miıiıiiıiisjlillllllli~jömrOilmrnmenmiiş[ılbiimrlliisi~ıriai~~ •. lliİ.idewri •• am .... all 
TÜRKLER iÇiN 1 

ALMANCA ö'CR'.f.NME USULÜ J 
M~eUifl::rl: 

HERMANN SANDER 
Almaa l.iı.anı mütehas.sıa ve 

mllalliml 
Sene 1930 

TAHSİN .\~Dl 
lı.aıir er~ek ı;.es: Almaaca 

mu..:Hml 

1 Ciltte 3 Kuıım Fiah 250 Kr. 
fstanbulda Hiisniitahiat matbaasından aravınıı: •• 

1 

Kumbaracı • yokutu : ~ 
Plumo• han No. 3 d 

Pato:og, Bakteriy f, 
Dr. Id. Lut 1 

GÜLHANE SERIRll'0 MU ALLi MLE Rl N 
Dahili, ve intani h 
Patolojik ve Bakteri; 
muaycnele,·, ia a oluo.1.• 

Adres: Babıali ~ 
riliyet ~ 15 No. 
lluaye..U..eı T.W• lrUllw' 
ikamet~ ı • 

DOKTOJı 

Om er 
Abdürrahma 

Muay~nehanesi Ankar' 
desi bilkumet konaj'I 
nl'da eski İkdam Yurdll 
şısındoa 7 1 numara biriocİ 

Her gün saat birde• 
dört buçuktan akp111• 

Etfal hastanesi kuS.k. 

Lun•n hastabklan .. o rl" 
Ecyotlu Meklf'p ıokak 
Telefon Bcyotlu 2496. 

~ • vmJ, ::tiyıui, liav;&;I ı ve ri.Jll .f 

!dan: lata~-:.:N..,.u~,,,..ıJI' 
~el aokal• S> • S: --

Gl"len cvn'ı \'•"1 \'e!"dl9•~ ... 
lJAn(.,J .. t _.._ 1\t••t ,.il 1 


