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Bu Kuponu Keaip 
Saklayınız. 

• 
ldaın Mahkômu (Hasan) ın Firarı idam Firarisinin Emiralem İs

tasyonunda Tutulduğu Riva
yeti Vardır, Lôtfen İkinci Hakkında· Yeni Tafsilat Geldi •• Sa famıza Bakınız 

1'.eç;u lcöyüntlen Himmet 1 Manisalı Hafız ollrı ı Şqlı Esatlın °lla l 
Oiia Siilegman çav&ı1 Hüseyin Ali laoea 

idam Edilirlerken: Menemende Neler Gördüm?. 
1 

lbrahım olta 
Mustafa 

Manisalı Osmon of la 
Mehmet 

• 
lstanbulun Talak Blançosu .. 

babasından Utanan İki Çocuk-Mah
kilmların T abansızı Kimdi? •• - Firar 
tden Hasanın Babası Da ldamlıkh •• 

Futbolcu 
Bekir 
Geliyor 

Hikim Turban B. Tali~ 
Sebeplerini ... lı.nlabyor •. 

~...... (Humal mulaabi
~ea) - idam lalktlmleri
'1 İnfazından bir pa e...I 
eııeoıende fevkal&cfe bir ha-

~~ e&diği anlqıbyordu. Ôiliye 
0 iru ci•ar dağl.ra askeri 

1 ~6betçiler konuldu. Gerek 
ell}e ye gerek otomobille 

tldip gelme daha ada takay
tGde tabi tutuldu. 
L Ôileden aonra di•am harp 
ııabıuınm lnllndeki aakerl in-
'al>at teıtibab takviye edil· 
"itti. t.tanbul Ye lımir gue
t.cileri hep birlikte divanı 
~ reisine girerek malimat 
.._ak iatedik. Bir da1nl6 
"ker mani oldu: 

- Y uak belllfel'lm. 
C.zeteci oldujumum, .. 

"'- harp reisi Mmtafa Pf. Ue 
~aaek iatedijimizi alyleclik. 
1'.aı\un: 
.._ - Sen ukerlik yapmadın 
k.' Jaaak dediktea aonra 
-.._ içeri giremes. 

a.. IU'acla dİYaDI Urp bina· 
~ bir genç ylıbqa dıp
~ çıkllllfb. Kendilİlaclea bize 
-... __ .r~ek llzene taftllUl 
~ rica ettik. 

p Divanı harp reiıi Mustafa 
~ bizi mOc!deiumumilik 
~le uıda kabul ettiler. idam 
~!illerinin infaz edileceği 
~ illet caddeaindeki maarif 
'-a~eaini" Nbaba kadar açık 
~ •c.tı1ll, razetecilerin bu 
~ede oturmaıanm, mabkiim
~. dı Yaaiyetlerinin zabıt ve 
~ llda bir mahzur olmadı-

16yiediler. 

Ak,am Altıda .. 
le!. AJqaoı aaat albda kııladaki 
~llkllı lllabkümır 'lndan alb kiıi 
&tın~IJ:ıet hap!aanesine ~etirildi. 

''rd ar aras,nda ~usevı Jozef te 
..,,, 1·Jo2efin hukumete getirildiği 

"•e\tij ttttı er arasında şayi olduğu 

~~. ~~~e~l_e.rin_ _ ~~ku"!~t 

.. lanet ederek, g6ğia ıöi1e, 

Di1HU11 H"'P r•i•l Mastaı 
Papımn en ••n n•mi.. 

Bir araı.lı Jozefin zevcesi (Klara) 
geldi. Halinden asabi olduğu 
görülllyordu. Fırından iki ek
mek ve yoğurtçudan yoğurt 
aldı. Ekmeiin birini sokak 
başında duran dilenciye verdi. 
Sonra hükOmete girerek ek
mek ve yoğurdu nöbetçi as
kere teslim etti. 

atlayarak evlerine gittiler. 
Saat 9,30da aokaklar tenba

lqb. Gazeteciler Maarif kah
vesinde toplandı. Saat onda 
6rfi idare başladı. inzibat za
bitlerinden Reıat Bey kah· 
veye l'elerek, idam hnknmlerinin 
kendiainia refakatinde takip 
edileceğini a6yledi. 

Saat on ikide hariçte ha-
zırlık oldujıl görilliyordu. 
lzmirden hapısane otomobilile Belcir Btl!J 
Hapisane mlldüril Feyzi B. , Bir mOddet enel Almanya-
celllt Ali ve ıehpalan kura- J8 ıidip yerleten maruf fut
cak amele geldi. bolcu Bekirin tekrar latanbala 

Saat ilçte aebpalar kAmilea cllnmiye karar Yerditi haber =-Uf, tertibat itmam edil- almıyor. Futbolcll Beldr, .. 

anaanda Karlarulle ,.lariDde 
Llz lbrahimİll ilk Korkasa bir tnton " aiıara ....-.. 

HflltM • .,,_.,./tırlll4• llrlnll. llr tıılA 
,...., ıörülirlcan.. 

ilk mabkAm a-rubu kafladan •çmıı, fakat Almanyada hO- lstanbuldakl bDtna bopn• 
istasyona getirilmifti. Burada küm aüren ıiddetli buhran ma itlerine üçüncü Ye altıncı 
(7) aebpa ıörillmllftil. Bu gru- aeticesind · caretini terketmi- hukuk mahkemeleri bakar. 
bun içerisinde en ziyade kayde ye mecbu( olmuıtur. Bekir OçnncB hukuk Beyotlu, Albn-
şayan ~p Manisa a~keri but~~ B. on f6ne kadar latanbula cı hukuk ta lstanbul ve Adalar 
imamı Uz lbrahim boca ıdi. plecek Ye Fenerbabçe kulübli bOf&Dma itlerini 16rmektedir. 

Çehresinde, muhakeme _. Geçen aene ÜçllncO hukuka 
aasanda ghterditi ıiddet ft ..ımda apor faaliyetine dahil 455 bot•nma müracaab yapıl· 
tabiilik asan kalmamıfb. Me- olacakbr. llllf, bunlardan 120 ai hakkın-
tin g6rünmiye çalışıyordu. Seb· da karar verilmiftir. Altıncı 

ıfaf di · b" bakı la Flistinde Tahriri Nüfus hukuka da 666 müracaat ya-payı istil e ·cı ır 1 pılmlf ve 58 karar veril-
ıüzdii. Fakat hali değişti. Şu- Kudila, - Fliatin h6kiimeti miftir. Bopnmalann ekaeri· 
uru tezelziile uğradı. Söı dy· mnuml nüfusun yazılmua için ai ıeçimaizlik ytlzOndendir. 
lemek istedi, ı6yliyemedi. huırlıklar yapmaktadır. l9'l2 Bopnma taleplerinin çoğu ka-

Blr boca Efendi Liı bocanın d 1 danlar tarafından istenmi•tir. e yapı an tahririn çok hatala .,. 

(YUlll 'MI .,,.........) 

detini temin edecek kadu 
varidat elde edemiyor. Um ... 
mi Yllf&Yll tarzlanmızda b• 
yük değiıiklikler olmutlur. E. 
ki uule . 16re birl9f811 Pftl• 
bu yenilikler karfiamda bu 
aaraınb pçirmekteclir. Yer/ 
g6r0tfer, yeni yqama arzulan 
dojılyor Ye maaleaef bwılar 
aile ahengini bozuyor. 

ikinci bir amil de ahllk te
reddisidir. Ahlikı umumiyemi& 
yenilikler ve bazı1D11zltldar 
kaqıamda mllthif bir bq d6n· 
mesi ıeçirmektedir. Bu da aile 
zincirlerini kırmaktadır. yanına yaklatta· Kaıa bir dua ld Aynlan riftlerin eluerisini 

1 h t.ır be o uğu anla•ılm••br. Yeni tab- r okudu. brahlm ocaya uv .,. -Y Tilrkler tetkil etmektedir. A k Sa · S • • 
•• ıatitfar etmeılnJ alSyledi. ririn yeni yapılacak tqril inti- Bu iatatiatik mahimabna n ara nayı ergısı 

Mebtiye sigara ikram eden lbrabim bocanın nutku tutul- babat esu tutulacaiJ aly- Ankara ikinci sanayi Mflİll 
(Cıtaklı Molla Silleymanın (22) muftu. Sık, ıık nef • alarak lenmektedir. topladıktan sonra işin içinde 9 Nisan 9.11 de Ankara ziraat 

Babalarmdan Utanan Çocular 

yaşmda görünen olğlu ile tavbe etti. Vaaiyeti olup olma- bulun1naaı buebile, botanmayı teknik &efiİsinin paYİJOlllanll'" 
dokuz on yaşlanndaki kızı dığı soruldu. Bazı ailnl meaele- doğuran Amilleri Oçilncll hu- da açalAcakbr. Serılde ubf 
bap.ane penceresine geldiler. lerden bahaetti. En aonunda Tavukçuluğun inkişafı için kuk reiai Turban Be}·den ıor- ta yapılacakbr. 
8ef, 

00 
dakika tavakkuf kendisini sehpaya kadar rötürea Kümes bayvanab koruma duk. Turban Bey, noktai n~ Z -.--.... -0- tO 

eder
ek babalarını ıon bir mel'un fikrini açıkça bir daha cemiyeti azasından sekiz asri zarını şöyle anlattı: eylmyag UŞ 

tekrarladı. - Boşanmanın gayri muay- Bu aene Tlirkiyenin beynel· 
defa görmek istediler. Sokak- Sehpaya dotru yGrGrken me- tavukçu bir araya gelerek b b" 1 milel piyasaya fazla zeytinyağı 

1 b an l "Tavuk" isminde bir mecmua yen ıe e 1 0 an geçimsizliği · A ·k l I tan gelip geçen er u m - cali kesilmişti. ki aüngülü kol- doğuran hadiseler şu suretle ihraç etmesı, merı a ı arın 
zarayı seyrediyorlardı. idam larından tutarak kendisini seh- çıkarmıya başlamışlardır. Bun- hulasa edilebilir: da az zeytinyağı satm a1malan 
mahkümunun çoeu'dan utan- paya çıkardı. Bundan sonra lara profesör Salih Zeki Bey Refabm temin edilememe- neticesi olarak dünya piyasa• 
dılar, çekindiler. Belkide bu cellat Ali vuifeaini yapti. de yardım edecektir. Muvaffak ıi, aile birliğini bozan yegine ıında zeytinyağ fiatlan diif-
-~•n•n r.ncuklan oldu~k_la_ruı __ • ___ ~~[De~•-ama~'~•-·~~aa~yf_a_da~J=---~ .......... olmalanm===-:::....="'----""teme::=.:=n=n~l ~e=d=enz.=·=--~---='=m=il=dir=· ~· ~Ail=·=e:.......=..;r•=iM=·___::e~YİA==İD:........::A~aa~·_ı.,~m~l=ilr~.~~~~~~~~~ 



Halkın Sesi DABILI BABIBJ.IR 
Yaklaşan Meb'us 
İntihabı Ve Halk 

Meb'uıluğa namzetlikJerfnl koy
mak iıtiyenlerden hüviyetleri hak
kında malümat iıteniyor. Bir nevi 
( Otobiyografi ) vermeleri taleı> 
olunuyor. Bu hazırhtın ıebebi 

6nfimüıdeki ıenc yapılma11 zaruri' 
olan meb'uı intihap zamanının 

yaklafmaııdır. Bu münasebetle 
bazı ldmaelerle dün basbuhal ya
parken bu mevzu hakkında fikir
lerini ıorduk. Bize, aşağıdaki ce· 
vaplan verdiler: 

Faik B. (Ramis, Reşadiye 

taddesi 78) 
- Önümüzdeki intihap dev

resinde gösterilecek meb'us 
namzetlerinin tamamen yüksek 
tahsil görmüş muhtelif meslek. 
erbabı arasından seçilmesi şa
yanı arzudur. 

~ 
Muhsin B. (Kasımpaşa, tica

reti bahriye kaptanlarından) 

- Bendeniz bilha.ua diyo
rum ki intihap bir dereceli 

olmalıdır. Ônümllzdeki devrede 
gazetecileri temsilen yalnız bir 
gaz~teci meb'us namzedi gös
terilirse iyi olur. Sebebi: Ga
zetecilerin serbes kalarak hü-. 
kUmeti aamimi ıurette tenkit 
•e ikaz edebilmelerine imkan 
•erebilmektir. 

* Şeref B. (Kasımpaşa, Sifri-
kozmesçit sokak No. 27) 

- Ben demokrasinin ha
kim olduğu bir memlekette 
çift dereceJi intihabı garip 
görüyorum. Yeni intihap edi
lecek meb'usların daha ziyade 
z;raatçi, sanayici, idareci, ti
caretçi kimselerden olmasmı 
temenni ederim. 

• lf 
Şehap Bey ( Y6kaek mual

lim mektebinde ) 

- Bu devre için intihap 
edilecek meb 'uslann Tlirkiye
de aanayiin, ticaretin, ziraatin 
inkişafına birinci derecede 
ehemmiyet verecek kimseler
den olması fikrindeyim. 

• Cevat Bey (Tuz inhisar 
idaresi mühendisi ) 

- Meb'us intihababnda ye
ni namzetlerin daha ziyade 
aan'at, iş ve ihtisas sahibi 
kimselerden teşekkül etmesi 
muvafık olur. Çünkü bugün
kU devirde ikbsat hare
ketleri cemiyetin en mühim 
hadiseleri arasına girmiştir. 

Bir Aile 
Faciası 
Daha 

Zevcesini Öldürüp inti
har Eden insan, Bir 

Aile Daha Yıkb 
Galata postanesi memurların· 

dan Servet Bey ve kansı Servet 
hanım Arapcamiinde Doğru ıo-

kakta Mehmet Ef. nin aparlımn

nının ikinci dairesinde otur-

maktadırlar. Knrı Ye kocanın 

tabiatleri birbirine uygun değil

dir. Bu yüz.den aralarında sık, 
sık kavgalar olmaktadır. Eğer, 

ikisi erkek, biri kız üç çocukları 
olmasaydı çoktan ayrılacııklar-

mış. 

Bunun ıebebini biraz. da karı 

koca arasındaki yaf farkında 
aramak lizımgeliyor. Bey 45 lik, 
hanım daha çok genç. 

Sinirli olan Senet hanım 

n Servet bey dün ıabah saat 

yedi buçukta yine kavga etmiş
lerdir. Kavga kızıştığı bir ande 

Servet bey konaola doğru fırla
mış, gözleri dönük, aj'Xı köpüklQ, 
tabancasını almış: iki ku11unla 

karısının yere sermİf ve nihayet 
kanlar içinde yatan karısının 

feryatları önilnde delirmİf, diğr 

bir kurşunu da kendi ağzına 

ııkm aşhr. Her ikisi de derhal 
ölmüşlerdir. 

Servet beyin büyük oğlu KiDi 
tabanca seslcrile uyanmış, baba
sının odasına koşarak kanlar 
içinde yatan ana ve babasının 

üzerine kapanarak ağlamış, bağır· 
mış, çığlık n göz yaşları içinde 

polise meseleyi haber vermiştir . 

Cenazeler henüz. kaldırılmamışb·. 

Servet Hanım Beyoğlu mer· 
kez memuru Yunua Vehbi beyiı 
baldındır. 

Yeni Adana Gazetesi Sahihi 
Tevkif Edildi 

Adanadan verilen hir habf:r t 
ıöre Nakip zade Muataf a Beyin 
Yeni Adana .-az.eteainde yazdıf. 
bir yazıdan dolayı suete sahibi 
Ahmet Remzi B. müdiil'ü meı'ul 
ııfıtile tevkif edilmiftir. 

Aydm Türk Ocağı 
Aydın , 6 ( H • M • ) - Türle 

oc:atı heyeti istifa etti, yerine 
yeniai seçilecektir. 

Mekteplerde Grip Azaldı 
Grip ıebrimizdeki mektep

lerde ıa!gın bir şekilde tale
beleri hasta etmekte idı . 
Hastalık ao·n günlerde hafifle
miştir. 

SON DAKiKA ---

firarisi Dün Akşama İdam 
Kadar Tutulamamıştı 

İzmir, 6 (H.M.) - İdam sehpasının önünden kaçan Hüseyin 
henüz ele geçmedi. Fakat dar bir sabada mahsur bir halde 
olduğu cihetle neredeyse ele geçeceği muhakkak addedilmek
tedir. 

İdam Firarisi Geç Vakit Tutuldu Mu? 
İdam firarisinin geç vakit (Menemen)c pek yakın küçük bir 

yer olan Emiralem istasyon ••ıda tutulduğuna da.ir bir rivayet 
çıkmışbr. Fakat bu rivayeti .qit eden bir haber gelmemiştir. 

Q G 

OrfA vanı Har n 
MuhtelifKararlarVerd 

Menemen, 6 (H.M.) - Örfi 
divanı harp dün öğleden evvel 
Mustafa Paşanın riyasetinde 
üç celse aktetti. Birinci celse
de Hendekten Emire,H., ile ha
fız Abdurrahman Tevfik Hoca 
Osman, Terzi pehlivan Meh
met ve Ahmet Ziya Ef cndile-
rin müdafaalannı dinlemiş, 
haklarındaki kararı tefhim et· 
miştir. Maznunlar masumiyet
leriini iddia ederek beraet ta-
lep etmişlerdir. 

Heyeti hakime karar mev
kiui işgal ettikten sonra reis 
maznunlara hitaben: 

- İfadelerinizi ve müdafaa
lannızı dinledik. Bu heyetin 
dinde bir kitabı adaJet, bir de 
vatanın gösterdiği ve yapıl
masına emrettiği bir vazife 
vardır. Ve sonra kararı tefhi111ı 

etmiştir. 
Bu karara nazaran tei<keler 

ve zaviyelerin seddine dair 

olan kanun hilafına Nakşibendi 
tarikatinin taamüm ve inkişafı 
içik faaliyette bulunmak ve 
gizli teşkilat yapmakla 
maznun Hendek reji dai-
resi muhasebeci.iİ Ahmet 
Ziya, ayi mahalleden hafl7.. 
Abdurrahman, Tevfik çavuş . 

1 Hoca Osman, Emire kadan ve 
terzi pehlivan Mehmet efendi-
lerden Ahmet Ziya Ef .nin bir 

sene müddetle ağır hapsine; ha
fız Abdurrahman Efendinin 
bir sene ağır hapsine 
cezasının cürmü hini ikaında 

18 yaşım bitirip 21 yaşını ikmal 
etmediği anlqıldığmdan 56 ın· 
cı madde mucibince altıda bir 
tenzil edilerek 10 ay ağu· 
hapsinei Tevfik çavuşun, Os
man Ef. ile Emire Hanımın 
da beraetlerine karar veril
miştir. 

ikinci celsede Eskişehirlile
rin Muttalip karyesinden Şeyh 
Sadık Efendi ile bu köyün 
muhtnn Mehmet Emin ve Ka
ra Mustafanın ifadelerini din
lemiştir. T efbim edilen karara 
nazaran: 

1 - Mehmet Sadık tekke
sini açık bulundurduğundan V<' 

mliritlerinin ziyaretini kabul 
ltiğinden 10 - 1 - 931 tarihin 

dcu itibaren üç ay hapse v. 
50 lira ağır para cezasına 

2 - Mehmet Emin ile kar. 
Mustafa da Mehmet Sadığın 
kanuna muhaJif hAreketferin · 
bildikleri halde hükümetc ha· 
ber vermediklerinden 50 ıe r 
lira ağır hapis cezasına ve: 
tevkif edildikleri tarihten iti 
haren mevkuf kaldıkları mild 
detin para cezasının beher lira 1 

ıçm bir gün hcsabile ceza 
naktiden mahsubunun icrasın ~ 
ve mütebaki para cezaıınm 

tahsiline ve sahverilmelerinc 
hükmedilmiştir . 

Filibeli olup bir hayli sene · 
denberi Ödemişte oturan HUseyı ı 
oğlu Ömerin muhakemeai ya

pılm•ştır. 
Maznun Bektaşi olduğunı 

ve fakat mnridi olmadığım ve 
Nuruosmaniye imamı hafız Sa
dık Efendiyi tanımadığını söy
lemiştir. Neticede heyeti hAki
me Ömer Efendinin Bektaşili
ğin inkişafı için faaliyette bu
lunmadığını anladığından be
raetine karar vermiştir. 

Bir Sabıkalt Dostunu Yaraladı 
Galatada oturan sabıkalı topal 

Şükrü kıskançlık yüzünden doıtu 
Fani ile kavga etmiş. Şükrü bı· 
çakla Faniyi yaralayıp kaçarken 
yakalanmıştır. 

Göz Önünde 
Soyulan 
Mağaza 

Bekçi Gelmese imiş, 
Bütün Dükkan Boşal

hlacakmış .•• 
Salı g ünü akşamı İstiklal 

caddesinde Burs ı Mustafa 
Fahri Beyin man• tura mağa
zası soyuldu, bir kısım tafsil"ttı 
da yazdık. Yaplı2"ımız mütemmim 
tahkikat şu neticeyi vermi tir: 
Mağaza saat 9 da k pan

mışt1r. G ece 3 raddelerinde 
içinde 3 kişi bulunan bir oto
mobil mağazamn önüne gelmiş, 
bu adamların biri elindeki alet
Jerle kilidi açmış, içeri girm;ş, 
diğer iki kişi de dışarda 
kalmışhr. 

Hırsızlar 75 top krepdöşini 
otomobile yüklemişler, gözle
rine ilişen gümüş bilezik ve 
tabakaları ceplerine indirmiş
ler, ikinci bir krepdöşin parti
sini derleyip toplarken bekçi
nin düdüğü çınlamış. 

Hırsızlar ürküp otomobile 
atlamış ve kaçmışlar. Bekçi 
polise haber vermiş. Mesele 
bu suretle resmi safhaya gir
miş. Mağaza iki polis noktası 
araamdadır ve aradaki mesa
fe 350 metre kadardır, nok
talardan mağaza daima görll
lebilmektedir. Çalınan mallaruı 
kıymeti 2500 liradır. 

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

"SON POSTA" te
lefon makinesi olan ka
rileri arasında eğlenceli 
bir kur' tl tertip etmit
tir. Kur'aya iştirak ıek
li ıudur : Kur'a devam 
edinciye kadar bu ın
tunda bir veya birkaç 
numara iÖreceksiniz. 
Bunlar telefon numara
landır. Eğer sizin numa
ranız gazetemizde çıkan 
numaraya tevafuk eder
ae matbaamıza müraca
at ederek hediyenizi 
alacaksınız. Basit, kirlı 
ve eğlenceli bir kur' L 

Bugünkn numaıalar tun· 
lardır: 

Kadıköy: 420 
Beyoğlu: 3148 
lstanbul: 1880 

Gazi Hı. 
lzmire Avdet Ettild 

- ,; 
Gazi Hz. Denizli v~ 

havalisinde üç gün _-;~ 

ıonra lzmire avdet et.aaifl"'" 

Doktorların lçtirn81 
Etibba odası idare he~ 

Tevfik Salim pa anın riY 
toplanmış ve Etibba 111 

cemiyeti tarafından odaY' 
derilen tdep ve tementıı ı.r 
nu tetkik etmiştir. Dokto~ JI'. 
!arın tatbikini istcmekted~ 

1 - Bir tabibin .111 ~ 
va:ıifelcrde istihdam ed ırıı-.J 

2 - Meccani diıpaıı'" · 
yalnız fakirlere t ahsisi. ,,tA 

3 - Hekimlik bir k•ır'..I 
ticaret işi olmadığı ve ~di'' 
cemiyete karşı vergileriııl 
nen ödediklerinden dok 
kazanç vergisi kesilmeınetio. 

4 - Resmi hastane ere 
murlar müstema - hal "' 
yerinde olanların par t1ı 01" 
yabrılmamalan. tJJ 

S - 50 den fada ıne 

amele istihdam eden 
kahırda doktor kullan• 
ebeınmiyetle takibi. 

Muahimlere Kazanç ~ 
iade Edilecek 

gisi -alınmamaSJ lizıın 
anlaşılmq, alınanların İt 
karar verilmiştir. 

Bir Baba Kızım Metres 1 
lmıirde resmi dııi 

birinin memurlarından oı;, 
adam yirmi bir yatl 
kızının namusuna taarııiS 
ve bu taarruzunu bet 
tekrara başlamışhr. Ge-' 
alçak babasının bu nam , 
harekitını kimseye sÖY 
miı ve utanmıf. 

Nihayet gilnler ıeçtik~ 
yetinin daha vahim 
dütünerek müddeiumuınlllr 
mit ve bapna l'elenleri 
tır. Bu .-enç kııı: lzmirde .,, 
esıesede daktllodur. sa 
bu hareketi üzerine he..,.
rençle ni-1anlacraııtır. Fak" 
baaı bunu İfitiııc:e kııın 
nı bularak ODU C5l6111Je 
etm~tir. 

Meb'us Tahsisab 
Eksilecek Mi 7 

Mcb'u• tahıiiabıun yısll 
ekılltileceti hakkında 
olan habere daiJ' Millet 111 

malumat yoktur. Tahmiolct' 
mali vazi~t aallh kes 
umumi fedakirlık araaınd• 
tahıiıabnın da eksilme•~-~ 
Akai halde tenzilata I~ 
mıyacakbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikô.J,1esi: Pazar Ola }/asan B. Ve Bazı 

1: Hasan B. - Davulumun ipi sarı, 

Çıkma çimıeden yukarı 1 
Falih Rıfkı cumalı kea : 
.. Geçti bolunun puan 1 ,. 

2: Ha"an B. - Davulumun ipi ince, 
Senin hllkmlln yoktur bence, 
Celil Nuri 1 Gözllm yılmaz, 
••y ılaıu., a göz gezdiriDco. 

---

3: Hasan B. - Davulı.mıua ıpi uzat, 

işler gidiyor hep kesat J 
Borçlulann hapsi yakm, 

v Nerede.na Mahmut Eut? 
1 1 

4: Hasan B. - Davulumun sırlı kaIIlbıJJ'r 
Yata yata oldun kalb~;t; 
Ramazanda Haydar Rı "" 

G .. d ~•- , • ..., 'l.l.I' ece gun üz, c~· 



Her gün 
Avrupanın 
Türkiyedeki 
Son Ajanları 

M. ZEKERiYA _ _., 

Bulgaristan daha •eçen sme 
Dk tahsil çağında bulunan 
;c>cuklann ecnebi mekteplerine 
Iİtmesini menebnifti. 

-tc 
Yunanistan da bu sene, ilk 

tahsil ile meşgul ecnebi mekp
lerı. t<apatılmasını emretti ve 
Y111ıanan çocuklannm ecnebi 
lllekteplerde okuyamıyacakla
nna dair bir kanun çıkaraı. 

• 
Ankaradan bildirildiğine gi-

re, şimdi de, Maarif vekileti. 
Tiirk çocuklarının ilk tahsille
l'İlli Türk mekteplerinde gör
llleleri mecburiyetini vazeden 
Gç nıaddelik bir kanun bazır
laaıaktadır. Bu kanuna gare 
~ tahsillerini ecnebi mektep
._de yapan Tllrk çocaklan, 
•rta mekteplere almmıyacak, 
fakat tahsillerini ecnebi mek
tı&plerde itmam etmekte ıerbea 

1 bıfaıaıacaldardır. 

* Terbiye ıuhiyabnm yapbjı 
\ecrtıbelere ııre, luanlann 
.. ,.b &zerinde en ziyade ço
~ a)map terbiye ft 

teJlıdwer mDeair olur. 
Çocukıukta alman terbiye 

'- teUdn bltla hayabmmla 
lilüunel: izler bırakır. Sonradan 
-.tinllen fikirler, ku"etli bir 
lademeyelmukavemeti olmıyan, 
eldeme l"Jleı'Clir. Y almz ço
e.ıldukta alcbj1 uz telkinler 
lalıy1y1nce tahteffQuramma 
~.Biz onlann mevcudiye
'8den gafil ,ar0n11r ve çocuk-
1.aiamUZUD teairindea kurtal
dıaiumam umnL Halhald ha
Jab•ıu lalld• ola, bb1 seYk 
.. idare ..... ... talatefla-
..... usdeld ..... ...,, tellda-
ler .. teeullrlerdlr. 

Onma lçla •erler ki. luaa 
......... ...,...... farkla 
'1etDdlr; - ..... ,.,.. lld 

•••••••• ,..-. Aile ft ilk aeldep. 
• 1na mle1teaelerdea birini 

ID11Ben ecnebilerin eline ver
IDİfİI. Çocuklanmızı iman yap 
.U vuifeaini onlardaa bek
lemitiz. Bu batanm azametini 
liaacll lıluetmlye llqhyorm 
.. çoculdanmm papulana 
eliae .,....ek Jbam pldithd 
lhaadi ....,..... 

y .............. pclur ld, 
"Ület. ....,... ltibarm 

'•• .uahedell mucibiw 
............ laakb ...... 
.... mD meYCDdiyetimia içia
t. .._ ..... ..,_. _... 
r-..,.. t. m._... faall-
Jetleriae Dllaa1et Yenin " 
.\Yrupa emperyalizimİDİll Tlr-
ld1edeJd bu IOD ajanlanm da 
~ kaldanm. 

Suriye Güzellik 
Kıraliçesi 

llal.p ' (H-') - Surip 
Aıtat;Jcratlan ba,tlk bir toplu-
~ Sari,. ,.. laralip
..... ıeçmlelerdlr. Fakat kızın 

ahaa laraliçenln ae fotoı
'"-ua çabnlmullla ve ne 
de claa,a l(l&elUlc mlllıbaka
.._ .......... c1. .. .. rs•. 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi * Terakki Amilleri • Sözün Kısası -Balı kesirde 
Bir 
Hoca .. ----
BUmem yalan, bHmem uhi ... 

Balıkeafrde bir hoca. kadınla· 
nn • af buyurun - memeleri 
tlstloe ayet yazayormllf, aon
ra da yanlıt oldu diye, bu bak 
keli... clilile y.tayıp liliyor
mUf. 

1 - 8ua iDunlar yalms mul n. 1 2 - Bazdan halden 1M111Dunclurlar. J 3- Bazıları da bal ve maziyi lnkb eder-

iftih ederi• Banlana ,az1.ı clafma l llevcudun d.X.:--uini iatemezler. Alıt· ler. Daima yeninin arb11nd~ koprlar. 
ar • • ... • .,... 1 BGtGn yenilikler bunların eaerıdir. Bunlar 

Bu, bana, mahalle mekte-
binde kaymak kiğatlar Gstüne 
kamlf kalemle yazdığamız bns
nUhat vazifelerindeki lıatalan 
nasal yaladığımızı habrlatb. 

arkadadır, daima seçmitl ararlar. Bun- bklan hayabn bozulm.. onları muzta- terakki amilldirler. 
lar mOrtecilerdlr. rlp eder. Bunlar muhafaaklrlardar. ..=• 11st1alhl arkaya" hale detu t.tllı:bale 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Mahalle mektebinde minder

lere otururduk, bir dizimizi 
kırardık, o canım kaymak 
kağdı bir1 kCSşesinden değirmi 
olarak hafifçe bükerdik. kale
mi divite babrdıktan sonra 
kiğdın listtınde gıCll'data gı
cırdata yürütilr ve meseli bir: İdam Kararları Yerine Getirilirken Menemende Neler Gördüm? 
"Ah minel'aşk,, yazardık. Fa
kat son harfin keşidesi biru 
bozukça dlttl mi, djU.iwl 
damajımızda iki defa p)datı
bktan IODra kelimeyi meM• 
retle y.Jardak. 

Babasından Utanan iki Çocuk - Mahkômlann 
Tabansızı •• - Firari Hasanın·Babası Da ldamlıktı 

O vakitler, ,UZel yazı yu
mak kadar, kltdm latllDcle 
mllrekkep 16lgesi bırakmadan 
bir kelimeyi yalayıp ,.tmak 
ta marifetti. 

(Bat tar ah l inci aayfada 1 
lıtaayondakl yedi hGkmla • 

infazı ( 40) dakika devam etti. 
Celllt AH nzife1lnl 'btlyGk hlr 
ahfbahk ye ılbuletle 7apıprd• 
SırHll• çarfl lferlalndeld ..... 
kamlar ela uddalar. 

Mehmet Eminin Sıra11 
HiikOmet Balnde 1 kiti uıla• 

caktı. hk lldal 15 dakikada •• 
aef .. lerlnl •erdiler. Slra, JU'ah 
olarak yakalana haydut Mehmet 
Emine ••lmiıti. 

Muhakeme .... ıuada Wr aktll' 
fibi 1.ı..ca .as yqları .rlkea, 
jeıet yapan Mehmet Emin a11laa
ların içerlıinde en tahanııızı imlfo 
Sehpayı ıBrür ıBrmez bomur
clannıaya, yanındaki •lnırülOlere 

milka•emete plııtı. K•cliaini tlY. 
be ye i.Ulfara ... et tH1ea laoea• - ., ......... ...,.t ...... 

-Çeldl ...... . 

Birşey SlyllJeotihn .... 
Wpaya ptcmalc ı.temt,ora 

bd jandanna neferi kacaldaJar .. 

kendiılnl .-,.,. 91kar.au. c.ı. 
llt AD ipin 11 ..... 1 M...._. 
EmJnla ltotuma .......... latedl. 
Haydat • AUü. Allala • ..,. 
.. ,....,. ........ Cellade .... 
........... &Hartlatl 

- a1r .. , 11,u,.eet1m. AlWa 
Allah- ...., .. ,..,......_ 

Kea .... a ... unrU•I _.,.._ 
Ha;rtlat, f11111'•• .. ,....... 

,n.ı ppl tabii laarekett. J&lll• 
rwda. Kendime lldnel .... 
emir werlldL 

-sa,ı., ........ 
Mefer Mehmet Eminin .. 

lweketlde dlter hareketleri ıtM 
uydurma lmlt. Hl~ blrter .a,ı~ 
medl. Bunun tberlne eellat AB 
yulfealal yapb. 

Firar Hadisesi 
Sut bete teırell kala •all

kt•lardu Manlaala 1aıaaJ1 .,_ 
Hun idam etlllecektl. llaltll 
27, 28 yatlarında rlrlnOyorclp. 

Babuıda kendisi flbl W• 
...... idi. 

Çankln Hatb ........... Mbrleria ... 
antl altlada ... ,... ,..-
aetlrllmlftL Alk•lw ltlr .... 

Demiryolu Çankırıya ••tre ter1a1at1 ........ ,orc1 .. Etraf-

ı ta aıbr " aült olarak ,.. ... 
Vardı,Şenlikler yapı ıyor .. , .... adam Yarda. 

Huuıabeulaapaan,alsllırl 
Çaalcan, 5 (Husul) - şı. ,.... uplan•lfb. Elleri .... 

menclifer ÇankınJa ıeJmiltlr• ..,. kelepçeli ailtl ltlrWrl ._. 
Memleket ıevinç içbadecllr. rlade I& 
Dawllula ıenllk 1apdmalda- Llua •ahkama Huaa ..... 

--L-&1- be1...U- .......... •lrkaf ......... 
dar. Bu mllaa11CUG.- -6· ......... •••• Mr IW ..,.. 
kurbanlar keamlftlr· ..... tir& .......... ,..,. 

Ofu & ..... ,.,.. ....... ..... .. k ket ,., ......... bprak tak-En Büyu r11t1ı• ............... ,.,. 
apb.S. ul "........,_ 

Ernıem• Şairi ....................... .... 
.. ......... .... etti. Geat .. 

- ka91yor, atef .... 
Albrler kot .... J• ........ 
Jaadarma kamanclua Halit B. 

,... .W.k6muau kapbllecetl 
,.U.. tattarclu.Derbal .n bir 
~ tertll.ab abatla •• •rı 
.-lr nrlldlt 

- Giren •tef atala. 
Sokaklarda Wr lrOfltma olda. 

lllklmatla tua karfaa1U maldnab 
..,_. kuralclu. K•unan her 
...... tutultlu.I Dl,. taraftan blltlll kama•• 
..... rakı• Tlllyetlerl, kazaları, 
lllltr .u&,.tlal IJeJflyette• haber
dar etti. Vali Pqa telefonda ı 

- Gediz elbetlnl tutun. Ta· 
... Janclarml mlfreıealde 
çık11n." Gibi Emirler •erillyordu. 

Menemen bUyGk bir ıGk6t-
lçetlalnde ldL Kabveu bulUDaD 
paeteeUer karpla lfle1ea ••
ldaell tlfenp atefladea ...... _,,._,..,. ...... --~ .. ...... ili .... .. .... 
etti'. 

Kumanbktaa emir ıeldl ı 
!- idamlara devam edllaln ... 
Alkerler Muıevl Joıeff alarü 

aebpamn 7anına ıetlrdUer. Jozef, 
..... benıdle Hhpafa pJrt.. Ve 
.. Udfrdltlm tekilci• • v ...... 
Ctlmburlyet ,, diye haflrdL Hi
kem lnfu edildi. a.. takla... 
F.aat bocuun otla Mahmet AB 
laocanın lalkml 1erla• ptirlldL 

Jf. 
lclaa malaklmlarama •lldla· 

... ..,.. edllcllktea ..... eeOM 
Ali tarafaadaa ...,._ Umlekler 
aeydlrlJtlL .............. ........ 
nada_ ppblan .arda. Glttil!
rlae MWıt meellalaln pplrotrafl• 
,... ........ ...,....... twllk 

-- WIJı eAll. 
Cellat Ali 111 Bir ıaıa1caı 
21 ...,. ........... eelllt All, 

Mat SMila W.n,. pi& Net'• ....... .,., ........ ....... _._ .................. . ....... Kahin, (H-') - ..... ..... ...... ...... - ltl,ak piri ..... , ________________ _ 

dllea 11a.,1 (R°'*' , ..... 
pa) lturada llmllllr· f* 
1875 te Malatyatla ...... 
•• 1914 te Frum onlaw 
11allltl olarak p.iftir. 

Ba aclamm {Vahe), (IMsa
lar), (Yalaızlıpa 1ada) ._.. 
deki eMl'leri - ........... 
dıeho 

ister /nan, l«• • 
inanma/ 

..., ...... eclllecek.... 1 ·1811 kuaaa ulala ..... 
•Bltla bu ......... .... lecek, Maarif .......... 

... paetelercle ..,_. cek, T.-. ..wa ..._ 
lar, bakadar ukatat lçlD- cek. Evkaf lllala ec111eoe1r. 
.. memleketin ..ı .,.. Darllflnm ulala .emecek, 
....... u,nt .-..- Valilild. 111a1a edllecelr, 
mi?,, Mezarbklar 111ü ecllecek, 

Bu abrlan ,...., ... v.,.u. ...... eclllecelr, 
rlmcle flba bir ...... Hutaneler ..a.h eclilecek, 
met putelidlr.. · U•w ulala ediıec.k, Be-

'Opheli Bazı Hareketfer 
8a;dat. (HUIUll) - Malo

mattar m•hafilden .Jdaim 
malAmata ,ere L-aa " Suriye 
lalk6metleri ui K&rt rellleriai 
Mrbea bıralunqlardar. Bmalar 
timdi TlrJdye - lraa hududu 
Dzeriad• toplanmaktadarlar. 
Karlarm erimesini m&teakip 
ralaataubk verici ftZİJetl• 
DatM etm.a.I aahteaeldlr. •._-----------------~ 

dedi •• anlatm11a h8f)adı: 
- Bayle hadbeler idam seh

palara lahde eberlya vaki elur. 
MaWm ae!apa yanma setlrllilltl 
uman puruaa kaybetmlı hulu-

au. Sebpayf •lrlr afSrmeı kaçmıya 

tet••·--· 
* laman otha Huanıa firar ı... 

..._, beriae Manlaa, Bahkealr, 
Arclm •• Denlzll \'llAyetlerfnce 
te4abir lttllau edildi. idam flra• 
rlahala fototrafları derhal teblr 
ettirilerek teni edildL 

· tsa:.ır polla mldlrl, hadlM 
rabalu aaat S,20 de karakollara 
telefonla hadlıeyl bildirdi. 

* idam flraılıl lımail otlu Ha-

O k6bne usull• deftlll 
etaeymif, biz de bilmem ae 
tarikatine fİne.)'IDİfİı, demek o 
kaymak kliclm yerine gkel 
bir kadımn glill kaim ot. 
calcmlf. 

Buadan ıene kbn lstifacl• 
ederdi, bilir mbiDis? 

V akıt refikimiz! Hemen bir 
mtlaabaka açuı, gllzel b1r 
kadımn g&ğal\ne Mehmet Asım 
Beyin bir bqmakalesini ea 
selia bir tanda yaıclıktait 
80Dl'a m•haretle yalıyan hat
tata llrrami,el• ...... 

HDID ellerinin kelepçeli olup 
olmaclıtı el'aa aalatıl.., de
lildir. Jandarma 1r ..... c1a.. Ha
Dt a.,, •ahkt•• e.._..... ke
l~ bu1aaclat- lllylemek'tedlr. 

=.attr:.=:0·:ı:k::; Sadık P&fl Zadenin lıtihaft 
eDerlnde kelepçe bulunmadıtını, Adana - Tanualu Saclak P .. 
bu ıebeple kaçablldltinl beyan p ud• Necmettin Beyin lntllaarto 
etmektedirler. 
------- ---- na alt dGa plea haberler tıeeult 

Asi Kürtler 
Irak Kuvvetleri ile Hu
dutta Müsademe Ettiler 

ebnektedlr. Mlatelıl, •t ..... 
bırakmıtbr• Biri mlddeJma....ı,., 
hlrl aUeaine, lteld de .. ....._ 
hitap &tmektedir. Müddeluag. 
ml7e 1uclata mektapta, ......._ 
ltlraktıta mektapla latlbar ... 

Bltdat, (Haaual) - Bu haf- ..a.ehlnl Wldirdltlal yumakta. 
ta Irak Klrtlerinden ui Şeyla bandaal clolaJI ldmaaia ..... .. 

Mahmut kunetlerile. Irak lıqdut tutuhaamumı rl• .-.... . 

:::::., :D~.. ~ Sllltanahmet Fakir Çocuklara 
tarafta biiçok aıı •e yarala Bakım Cemiyeti 
vardır. 1,t mal6mat alan men· 
ba1ardaa Qrenclipe ,... 
Irak hlk6meti hududa yeniden 
tablJ- lmnetleri •• ketlf 
ta,,....terl pndeımiftir. 

Mevliyi M. Ali 
Cesedi Kudüse Götü

rülüp Mescidi Aba 
Yakınına Gömüleli 

2 nci klnun ~ ilnct\ euma 
gtlnil ekseriyet olmad•pıdaa 
dolayı topJınımıyan Sultan• 
met Fakir flOCUkJama '"m 
cemiyeti 18D8lik ......... 
gtuıeutı•~ c. 
iL 6rba ...... biaua • 
tonunu abedilecektlr. 

Şamaa Tevkifteı 

Kadll. (Hamt) - fitat Halkı isyana Tepik Ecl• 
milliye~ llMllJI :Jir Komite Bulund• 
Mehmet A.,. c••cll. vulfe(l -
..... ...... tuafuatla ş.., (Hwl) - Halka • 
... ,. ptirilmiftir. Caede Jlü .. ...... ... ... 
Wrvok Hmtm.le beraber .._.. t.. IJel taldf •·'sta 
laumua arbdatı Mavlayi Ş... ıs.la• maı-ul Wr KIP 
ket A1I .. refabt ......... .. ....... ........,.,...... 

Ala, nktwa brpwaJik p. Aınca Wr ele _..,, ......... 
karmak i~ IMJa-•eler ..... laurada WrcGk ..... lraiıtlaı 
nd• Ş~ IO kit! b.Jw•••liflw· Y.........._ 
te.ıdf eclilmittiı· c..t mali- biıfll KM lllrW lrm..ı bl
bereye ,olbı ~ jandarmamn rW • Wr .;Jllı fabrilramncla 
nezareti albnda ,atllrllalf'1t phpn bir SariJellclir. hrwnm 
meacldi Ak•_. ı•••• ae- .. ..,. IMD&a telbit eclilm .. 
mllmlftlr- mlftlr. 



Son Postanın Sinema Sayf alannı 
Takip Edenler, Dahilde Ve 
Hariçteki Bütün Sinema Hare-

ketlerinden Haber Alabilirler. SiNEMA SAYFASI 
"Son Posta" Haftada iki Sine 
Sayfası Neşreder. Birinde lst 
bul da Gösterilen Filimler, Dii 
rinde Sinema Haberleri Bulun 

GülünçAile l.__H_E_R_K_E_S_E _G_ö_R_E_A_Y_R_I _A_Y_R_ı_sı_· N_E_M_A_N_ED_i_R_?_. ___,· 1 Mutallik 
Artistler Niçin 

Evli Yaşıyamaz 
Eski Artistler 
Yenileri Nasıl 
Aldatırlar? 

Artistler içinde birkaç defa 

evlenenler pek çoktur. Meseli 
John Barrymoor, Glorya Svanson 

üçer defa evlenmiılerdir. 

Size birkaç defa evlenip boşa
nan artistlerden bazılarının 

isimlerini sayalım: 

Üç defa evlenip boşananlar 

Konstans Benet 
John Barrymoor 
]ack Pikford 
Glorya Svan!'iOn 

iki defa eYlenip boıananlar 

Dorothy .Mackail 
Leatrice Joye 
Billie Dov 
Claire Vindsor 
John Benett 

l v . e saıre. 

Sinema ~rtistlerinin niçin 
~vli yaşıyamadıklarını anla
bıak güç değildir. Bu!cadar 

tnzel kadın arasında v~ 
~ukadar mftıait ıerait içinde ..... 

Holi11utta giJ.lcselen Yeni bir 
gıldızı Marg Doran 

bir erkeğin ve bir kadının yal
nız bir kişi ile yaşam.asma 

lmkAn var mıdır ? 

Fakat bazı toy ve acemi 

kızlar vardır. Bunlar sinemaya 

yeni intisap ettikleri zaman 
henüz tecrlihesizdirler. Aktar
lerin kendilerine ilim qket
meleri karşısında mukavemet 

edemezler. Tecrübe sahibi 
artistler bunlann saflığından 

istifade edip onları evlenmiye 

ikna ederler . işte evlenmelerin ve 

boşanmaların bolluğu bundan 
ıeliyor. 

Sinema artistleri evlenmeyi, 
boşrnmayı ve ~; •c lıay, tını 

ıülünr ıı • ı.,1e getirmişlerdir. 

Sinemaya niçin glderainiz? 
Bu suale herkesin vereceAf 

cevap başkadır. 

Bu cevap gidenlerin seviye
lerine, yaşlarına, cinsiyetlerine 
göre değişir. Meseli kadm
lann çoğu sinemaya elbise 
görmek ve serbesçe seyretmek 
için giderler. Kadınlar ekseri
yetle perdede gördükleri mo
dayı taklit ve takip ederler. 
Yeni nesil, öpüşme l~inde 
azçok artistleri taklit ederler. 

Erkekler sinemaya güzel kadın 
görmek için giderler. 

~ 
A Yl'Upa ıazetelerinden biri 

bu mtiııaıebetle kariler arasın· 
da bir anket yapmış. Aldığı 

ceYaplardan bazıları ,unlardır: 
Bir tüccar fU cevabı veriyor: 

" Ben ılnemayı bütün eğ-
1 encelere tercih ederim. Karımı 
baloya, gazinoya götüreceğime 
E;İnemaya 1ıötilrürtim. Çünkü 

karım baloda baıka erkeklerle 
dans eder, gazinoda kumar 
oynar. 

Halbuki sinemada iki artistin 
6ptişmesini ıeyrederken beni 

ce•abı vermittir: 
" Gtizel bacak seyretmek 

için.,, 
Halktan biriıinin cevabı da 

tudur. 
" Bence ıinema Şarlodan 

lbuetti. Şulo cambaz, Şarlo 
~arıon, Şarlo hizmetçi. Bütün 
hunlar o kadar ıtizel fey ki!,, .. 

Bir artist şu cevabı vermiş: 
" Ben sinemaya, tiyatro ile 

aralarındaki farkı görmek için 
\ riderim.,, 

Bir ressam, ılnemaya giden 
eeyircilerin tahaısüslerini yuka
ndaki resimlerle teıbit etmiş· 
tir. Ona göre sinemaya bazısı 

1 
b~cak görmek ıçm, bazısı 
qk sahnesi 1eyretmek için, 
bazııı qkını yqamak için, 

1ıahrlar Ye döntııte beni daha 
hararetle öper.ti 

bazısı da karısının batın için 
gider. Bazılan da niçin ıtttik-
lerin~ mlldrik değildirler. .. 

Ayni auale bir genç fu 
Siz ainemaya niçin gider

ıinlz? 

Sinema Haberleri 1 HOLIVUTT A YENi 
Artistler Ve Yeni Filim-

BiR YILDIZ 1 Sesli Filim 
Fikirleri Dünyaya Neşre

ler Hakkında Haberler 
- Duglas F erbanks Çin ve 

Hlndiıtanda bir seyahate çık

mışbr. Oraları dolaşbktan 

ıonra tayyare ile Mısıra, ora
dan da Biyariçe dönecek ve 
Mari Pikfort'la birleşecektir. 

- Son zamanda Çekoılo
Takyada sinema sanayii inki
pfa bqlamııtir. Çekoılovak
yada sesli filim yapılmakta ve 
rağbet görmektedir. Bilhaııa 
Çek komedyeni Vlasta Burian 
çok beyenilmektedir. 

- Amerikalılar, Amerikan 
filimlerinin F ransızcalannı yap
mak Ye yeni F ranıızca filimler 
tertip etmek iizere Franıanın 
meşhur edip ve muharrirlerin-
den bir kısmını Hollvooda 1ıe· 
tirtmişlerdir. 

- Greta Garbo mutat 
ailk6tu bırakarak bu defa 
ilersi için düşündüklerini ale
nen ıöylemiştir. Greta Garbo-
nun ıinemayı bırakıp aahneye 
intisap edeceii rivayetleri 
yalandır. 

Fakat bu güzel İSYeç artiai 
timdi çevirmekte olduğu bham 
iıimli filmini bitirdikten ıonra 
bir müddet Avrupaya dönecek 
ve burada bazı filimler çe
virecektir. 

-Geçen sene Holivutta yük
selen yıldızlardan biri de bir 
Alman artistidir.Bu yıldız Ame
rikaya gitmeden evvel meçhuldü. 
Fakat Holivutta ıüratle muvaf-

Sede ç filimlelrsiok muvaffak olan ve dünyanın 
en güzel bacaklarına malik oldugu söylenen kız: 
Marlen Dietrich. 

fak olmuştur. 
Gençliğinde keman dersi 

almıı, fakat bazı ıebepler bu 
tahsiline devamına mani ol
muştu. Bunun tizerine Dietrich 
bir taraftan kendi kendine mu
sikide ilerlemiye çahşmıf, bir 
taraftan da tiyatroya merak 
tarmıştır. 

Uzun müddet Almanyada 
operetlerde muvaff akiyetle oy
namıtbr. Bir bakış, bir dudak 
bliküıile btıtün hislerini ifadeye 
muktedirdir. 

Mükemmel lngilizce konu· 
ıurr Çok zeki ve sevimli bir 
artisttir. Fakat bilhassa bacak-
larının ıU:zelUiile meıhurdur. 

den En iyi Vasıta Oldu 
Sesli filim çıkbiı gtlnden

beri sinemanın bize bildirdiği 
•ak'alan daha canlı olarak 
ıörliyoruı:, ve daha ziyade 
hoılanıyoruz. 

Meseli Çin ıehlrlerinden 
birini seyrederken balkın ko
DUfma1ı, bir Hint mabedinde 

Hintlilerin ibadeti, Napoli ıo
kaklarında ltalyan çocuklannın 
ıarkılan bizi çok cezbediyor. 
Bu aayede vak'a mahalline 
daha ziyade Jıİrİyor, onların 
hayabnı daha yakından gör
mllt oluyoruz. 

Hele millt bayramlarda yapı
lan tezahilrat, verilen nutuklar, 

ıpor maçlanndaki heyecanlı 
ntlmayişler inıaı adeta heye
cana dlltlirüyor. 

Sesli filim bir milletin heye-
camıu, ruhunu bütün dünyaya 
neşre vasıta oluyor. 

Sesli filimin bu kabiliyetin
den propaganda hususunda 
iıtifade etmek istiyorlar. 

Nctekim yılbaşı münasebeti
le Müsolini biltUn dünyaya 
hitap ettiği sulh lehinde 

nutku ayni zamanda sesli fil
me söyledi ve bu suretle ytiz
binJerce kişiye iıittirmek ı~
kinını buldu. 

Onun için sesli filim, fikirleri 
neıreden bir vasıta oldu. 

Geçen Senen 
En Güzel fil 

Norma Searer 19 
Senesinin En G .. 

Artistidir 

Amerikada Sinema 
akademisi vardır. Bu akad 
bir sene zarfında pkan bÖ 
filimlerl tetkik eder. En 
ve en mtikemmel buld 
filmi illn eder. O fi1i111cl• 
ziyade muvaffak olan artiıt• 
bir madalya verir. 

Bu ıene en çok beyell 
filim 11 Norma Shearet •! 
" MutaJalka ,, isimli filro• 
Akademiye ifiire 1930 se. 
içinde yapılan filimler İÇ 
bu derece muvaffak el 
yüksek bir filim yoktur. No 
Seaerer ba filimde. 

Şimdiye kadar birkaç ı1l 
dil ıslatmaksızın bu filıni 9 

redebilen görülmemiştir. ~ 
ma Searer en giizel giY1 

aİ!ıema artisti olmakla ı:Jl 
tur. Bu filimde bu san'atıııı 
kemal derecesinde bir nııJ 
fakiyetle göstermiştir. 

Filmin mevzuu hUli!' 
ıudur: 

Norma Seraerin temsil e 
kadın güzel, fak at çupkıll 
erkekle evlenmiştir. Koca• 

nsını ihmal ederek mllt 
yen bqka kadınlarla 
dür. Kadın isyan diYo' 
aralarında ıöyle bir aol: 
tekarrür ediyor: Erkek bD 
dalık ederse kadın da11_~~ 
erkeklerle düşüp kaJJV""" 
serbes olacaktır. T abit bsJ 
ıökmilyor ve nihayet ~oll 
pişman Glan kocasınıP ot· 
n arasından düşüp bayıb~, 

Bu basit mevzuu ~ ~~ 
Searer öyle san' akaratl~J' 
tarzda oynamıştır ki ~ rji fi 
bir taraftan onun gnıel ~~( 
iÜzel giyinişi kaşısınd• 
hayyir, bir taraftan da gı>~rP' 
nna iştirak ederek ınütee IJf 

Bu filim şimdi blitilll 

yada ıöıterilmektedir. 
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ftalgan Futbolcularında Çekememezlik Yokmuş Kış Sporları = 

Federasyonun 
Faaliyeti 1 ~~~ 

Fransa - talya Maçında l er Amerikada En Çok RaDbet l ş le r i 
Gören Bir Eğlencedir 

r ebliğ Neşredildi, Oyuncu Takım 1 'X,in Oynamışhr ••. 
Program Lazım. ~ · 

Yeni Futbol federasyonu 
faaliyete geçtiğini ilAn etti. Bu 1 

kısa ilandan faaliyetin esaslı 
h tlarıaı anlıyamadık. Gidil
tnek istenen noktayı, bu sene, 
zarfında neler yapılacağını 
•onradan anhyacağız. 

Federasyonun ilk tebliğinin 
kısa olduğundan istifade ede
rek, aksi zuhur edinciye kadar 
hisnüniyetlerine emin olmak 1 

istediğimiz arkadaşları tenkit l 
edecek değiliz. Yalnız ıu 
ehemmiyetli noktayı işaret 
etnıed n geçmek istemiyoruz: 
Bugüne kadar muhtelif 
federasyonların ortaya bir i' 
koyamamalarının ıebebi prog
ranısızJıktı. 

Günün hadiseleri peşine \ 
takılıp, sene nihayetini unut
llıak vaziyeti hasıl olunca, 
faaliyet te günü pilne ol
llıaktan kurtulamaz. 

Hedefi tayin ettikten 'sonra 
oraya gidilirken bir ıene için
?c çıkacak hailleri, vanlmak 
~tcnen noktaya nazaran bal-
ctnıek en pratik usuldür. 

Birçok sebeplerle huıl ol
llıu~ birçok mUşkfillerhniz var. 
Masa başında evveli onların 
llasıl halledileceğini dOtündilk-
ten sonra bir senelik proıram 
hazırlamak ve ondan sonra 
lıarekete geçmek icap eder. 

Y cvmi cedit, rızkı ceditle 
llıacera perestler yaıar. 

Futbol federasyonumuzun 
bu sene içind.e ne yapacağını, 
ile yapmak istediğini bir rapor 
halinde bekliyoruz. Senelik 
faaliyet raporu neıredilirken 
bir de milli takıma alt tafai
lAtlı seçme talimatnamesi yapı
hrsa, çok muhtaç olduiumuz 
bir usulün ilk adımı atılmıt 
olur. 

Bilhassa seçme talimatna
lllesi, teşkil olunacak milli 
takımın dedikodusuz ve otorite 
ile tesbite yardım etmesi iti
barile bizim için fevkalide 
hayırlı olur. 

Şimdiye kadar ağızdan ağza 
ve her sene değişivererek 
devam ede gelen seçme işini 
kiğda geçirmek, kaidelerini 
esaslarını vazetmek sporumuz 
için yapılacak en bliyük işler
den biridir. Birçok işler gibi 
bunu da, gideceği noktaya 
•n kısa yoldan ylirümeyi bilen 
Hamdi Emin Bey ve arka
~ılanndan bekliyoruz. 

Bugünkü Maçlar 
ikinci küme Kadı köyünde: 
lstanbul futbol heyetinden : 
. 6/2/931 cnma giinü(bugün) icra 

edılccek Jik maçları : 
Eyip - Beylerbeyi 1&at 11 ha

keın Nuri Bey, T opkapı - Tötün
)'a saat 12,45 hakem Turgut Bey, 
~sırnpaşa .. Boğaziçi saat 14,30 
ha.keın S im Turgut Bey. 

BiriAci küme Taksim stadındtu 
G lat saray - iıtanbulspor sn

-t 11 hakem Arif :Bey, FeDerbah· 
le • S 1 y ı:ınlye saat 12,45 ha
cnı Basri Bey, Beşiktaş - Bey· 

- -·-------~-

Fransız milli takımana karşı 

çıkarılan ltaJyan taiı:amanan tetki

Jinde, bir guete meşhur oyuncu

Jnr ara•ında çekememedik eldu

tundan, takımı hep meşhurlar· 

dan teşkil etmenin kombinezona 

tesir edeceğini yazmıştı. Bu ,-ibi 
neşriyata kulak asmıyan İtalyan 

federasyonu, ltalyan takımında 
hep t3hretli oyuncuları oynatb. 

Oyun esnasında garüldil ki, 
baı.ı ıazetelerin korkuıu yanht

m•t· Her oyuncu tahıl oyundan 

çekinerek takım namına OJnamak 
doğruluğunu göstermittir. 

Bu münasebetle İtalyan ) 
iazcteleri beynülmilel oyun
cularını takdir ediyor. 

İtalyanın ıerefi menuba

his olduğu zaman tahıılann

dan feragat edenleri tebrik 
ltalyaaın u mwfuut fut ... lculan b6y1e aaalmt n •lr arada t&fı)orıar. d• 

Satdaa betlııcl mqhur Onldlr. e ıyor. 

İngilizlerin England il isimli Motör
botu, Harikulade Bir Sürat Gösterdi 

Mlı e..tand n lU kOometn ılratle 119Uken alııımıt Dlr HHıi 

Denizde bir ekapreıln iki 1 
misli süratinin ne demek olduğunu 
bir parça düşünelim: 

Avrupa sürat katarlnrında ·90 
kilometre tecavüz edilince ta~ 

yike dayanabilmek ıçın çift 
cami?• kaldırılır. Açıkta, rüzgir 

ve hava tazyikine tamamen ma

ruz olan bir yerde ekspresin iki 

misli süratle gidebilmesi için 

asabın müthiş bir tahammülü 
liizımdır. 

Netekim bu adamlar, fevkal
ade tazyike alış:ıbilmek açın 
ayfordan beri hava tazyikli oda
larda vücutl:ırını bu işe h:ızırla

mışlıırdır. Bitmez tül enmez bir 

irade ile b<ış1adıkları bu işi niha
yet başaran insanlara, şimdi spor 
aleminde birer kahraman nazarile 
bakılıyor. 

bir Hntimetrelllc inhiraf motıJrÜD 
hemen kapaklanmasını nıud' 
oluyordu. 

Serlivhada, denbde ıilrat dünya 
rekorunu yapan üç mühendis içi• 
fedai sıfatını kullandık. 

Kelimeyi kuvvetli bulanlar, 
verdiğimiz izahata okudukt· n 
sonrn bu Cndamlnrın bir~r fedai• 
den başka birşey olmadıjını 

anlıyacnk1ardır. 

Bu felakete bir de makinenin 
süratc dayanamayarak iştial et· 
mesi ilave edilirse, dünya sürat 

rekorunu tesis edenlerin, hayatla
rını nasıl tehlikeye attıkları mey· 
dana çıkar. 

Bir Fransız Boksörünün 
uvaffakiyeti 

Kızakçı gokaş çıkarken .• 

İsviçre ve laveçten Ameri
kaya geçen kış sporlannda 
ıayanı hayret yenilikler yapıl
mıştır. 

Karlar üstünde, fimdiye ka
dar kimıenin aklına gelmiyeıı 
cambazlıklar, öltim teblikelerile 
dolu atlamalar, Amerikalılann 
çıldırdığı numaralardır. 

Amerikalılar kıt aporlarmm 
if;h!ikeaini, heyecanını arttıra
cak ıeyleri icat etmekle kal
madılar. O oyunların devamı ı 
temin ıçm büyük mUkAfatlar 
koymak suretile iıe giriştiler 

Alman Ve Fransız Takım
larmm ilk Müsabakası 
Futbolda harptenberi kar

ıılaşmıyan Fransız ve Alman 
milli takımları önümüzdeki 
marbn on beşinde Pariste 
Statkolumpta çarpııacaklardır. 
Şimdiden Almanyadan gelecek 
.eyirciler hususi trenler temin 
edilmiştir. 

Dünya şampiyonu Amerika 
Yolunda 

Dllnya afır siklet ıampiyo
au (Şimellinı) Amerikaya mü
teveccilıen yola çıkmıştır. 

işin büyük tehlikesi yalnız 
ıürntin verdiği hava tazyiki de

ğildi. Aklan eremiyeceğı şekilde 

bir torpil gibi su üstünde uçnn 
motörbotun dümeninde yapılacak 

Meşhur İngiliz boks6rl rin
den ( C. Taylor) ile karşılaşan 
( Pladner ) sayı hesabile has
mına galebe etmi tir. Müsa
baka on ravund devam et
mi~tir. 

Denb: .Urat rekorunu tulı eden llç fcdalı Ortada dUm nl idare eden Kaydon, 
aftdn inşa mllhe.nd"ıl Wllcoks, eoldn mnk lne m ht-nd 1 Carner. 

Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

Karilerimin Dcrt
lerile Baş Başa ... 

Cevaplanm 

Ankaraclan J. H. rümunle 
bir kadın kariiıa yazıyor: 

"SO yapıuia evlendim. Seklıı: Hn• 
mea'ut bir evlilik hayab yqatinn. 

Kocam çok cahildir. Bu yhden 1ekb 
ıene zarfında iki Hne lıtlr arada y .. a. 

medık. Falııat ara41a bir ,-cuJumuıı: var. 
ÇocuJ-n Hll ... etl için Hvclale •uha· 
beH edip Anlatmak lıtedlm, Beni davet 
etti. Gittim. Bu defa da manevl a .. ka• 

mıZJ ıuretl ro~unlyede ketıUtlal 
bildirdi. Hayret eltlıo. Hal'laukl ayn 
yapdıfı•ııı: nalddetçe iki izdivaç teWlfl 

ile karfılaıb•, !.kat iki.tini de reedct
tlm. ÇocuJumu lıtaltuına bırakmak 

latemedlm. Şimdi bu vıııı:lyette ne yapa
yım? Bir kadının secuiun41an bövle 
aynlma11 dojTu mudur?,. 

Anlatıhyer ki mea'ut bir yun kura• 
mamı111nııı:. Aradan bukadar saman 
geçmif olmasına rağmen anla .. ınama· 
nııı:a nazaran artık bu l•dlvaçtan hayır 

beklemek dojTu olma1a ıerektlr. Siıı:ln 
için kaderinize raıu olmaktan batk• 
çare yoktur. 

• Beyoğlunda A. Ş imzalı bir 
kadın yazıyor: 

" !2 yatında, tahılll a'l ıcnç bir 
kadınım. Altı ıene evvel çocukluk ar• 
kada4ım bir erkekle evlendi Bu alh 
1enc1lk evlilik hayatım kavı• ile ıeçtL 
Muvakkat bir uman için de a)n y:ı• 
tadık. Kocam bu müddet urfında se

fahate düttü• Şimdi ayni çaıtı altın• 
dayı:ı:. Fakat latlkbalden korkuyorum. 
Ne yapayım?,. 

Anlaşa mamanı z.ın sebeplerini 
araştırınız. Kuıur siz.de ise, bu 
kusurları izaleye çalışın. Ku ur 
onda ise, onu size ve ~ve bağlı
yacak vasıtalara müracaat edin. 
Bir kadın için bu yollar meçhul 
değildir. Eğer bu ikiıi de fayda 
verıneue, o vakit yeni bir hayat 
kurmak imkana kaçmadan ayrıl
r.nya çalışırsınız.. .. 

Vefada S. H. rUmuzile bir 
genç yazıyor : 

"Akrabamdan kendi yatımda, ol· 
dukça ırUıı:el btr kııı: vardır. Terbi
yeli, tomlıı: bir aile kızı41ır. iyi bir 
H kadını olablllr. Güzel bir yuva 
kurmak için llr.ım •lan her türlü 

medyetlere maliktir. Fakat bu kızı 
bUtUn mo:r.lyotlerln• ratmen Hvml
yorum, ıcvemlyorum. Ailem bu kı:ı:la 

evlenmemi lıtlyor. Halbuki bir ıene· 
denbcri hayatı anlamıt1 nlıbeten 

Hrbeı bb kııı:la tanıttım. Bu kııı: 
belki 8tekl kadar iyi bir aile ka
dını olamıyacak, belki beni ma1rafa 
boğacak, fakat ıevlyorum. Şimdi bu 
lld kıs ara11nda bir çıkmazdayım. 

Bana yolumu ıöıterlr mlılnl:r. ? " 

Oflum, .. n bir l'al•h rG'yete 
uframıt•ln. H•klkatl Y• doJru yolu 
onun için g6reml7onun. ikinci lur:a 

kartı duyduğun hl111 allka muvak
kat Ye ıeçlcl birıeydir. Buy,ünkO 
hlılerlne kapılarak onunla evlenircn 

ilerde bedhaht olmaklığın ihtimali 
çoktur. ikinci tip kızlar evlenmck
tea :r.lyado ıcvmlye yarar. Bunlarla 
ıevltlllr. Fakat evlenllmcıı:. TeHdüf 
llnline model bir ıı:e\ce çıkarmıf. Bu 
kııı: aana ilerde kendlalnl ıevdlre· 
bilir. Biri ıana muvakkat, 6tokl de
nmh IHadet teklif ediyor. Elltette 
ki devamlıaını tercih etmek gerektir .. 

Hammtegze 

- --::::= T AKVIM =:=-
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Arabl ltum1 
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GUnet' ı. 34 17 .06 
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1 
Madam Marl: 

d - Nereye istersen otur! 
S edi. Burası artık senin evin ... 

u koltuğa uzan!.. 
Ben, oldu olacak, koltuğa 

• -
rahatça yaslandım ve kendi 
kendime: 

_ Fatoş! dedim, mübarek 
olsun... Keyfine baki 

tik ıomurtkanhğım geçi-

nihayet alışacağım, netekim Kendi kendime verdiğim başladı. Ben de mırıldanıyordum. 
alışıyorum. Son felaketler beni emre itaat ederek Rum kızına Madam Mnri yanıma geldi 
korkak yapmıştı ; fakat bu, baktım. Ağzile bir dans hav sı ve . elini o zuma koydu. Bu 
her taraf, insana rahatlık telkin mırıldanarak, ıçrıya sıçrıy hafıf dokunu • beni, yeni yo-
eden aydınlık ve temiz odada, piyanoya doğru gidiyordu. luma iten büyük bir kuvvet 

ki k Ü ' • d gibi sarstı. çocu u c r etım uyanıyor u. - Snna bir Fokstrot ça-
K d. k d' M dam Mari: en ı en ıme: layım 1 

·"Ne var camın? Benim gibi Dedi, ben de y rimden fır- - Keyfine bak cıcım, cğ-
1 k d 

len ... dedi, bağır, korkmaf 
kız ar ne a ar çok var! Hepsi lıynrak yonma koştum. O vakit Sonra masanın başına gitti, 
neş

1

eli, hepsi rahat yaşıyor, "Sonya,, diye bir hav moda bir kadeh rakı doldurdu, çek-

- Dünyaya nıçm geldik? 
Derhal Hayri Beyi hatırla

dım. Madam Mari, bizim üvey 
pederin dişiıidi. Gülümıedirn. 

Madam bir kadeh daha 
doldurdu, bana yaklaştı, ka
dehi ağzıma doğru uzattı: 

Haydi bakayım piliÇı 
yuvarla bakaymıl 

(Arkaaı var] 

• 



6 Sayfa SON 

NAKŞILt~ VETABİKATLER 
Kızılbaş/arda insanı Kurtaran Değnek Ne-

l 
dir?Türklerle Dost Olmak, Türke Sır Söylemek 
Ne Demek? Kızılbaşların Garip Efsaneleri J 

31 Yazan: Zİkri 1 

" Kızı başların velayet atfet
tikleri bir (Hızır )ları vardır. 
Bu, alaca bir deynektir. Ve 
Hadii sebildir. Senin fertleri
ni şeytanın şerrinde kurtaran 
bu deynektir. Her rehberin 
evinde izaz ve ihtirama şayan 

bir mevkide bulundurulan bu 
deynek yeşil bir torba içinde 
bifzedilirdi. Ayini cemler esna
ınnda yeşil torbasından çıkarıhp 
ihtirama şayan bir mevkide bu-

lundurulur, tazim edilirdi. 
Rehberlerdeki deynek Hızrın 
vekili ve kaymakamıdır. Hızrın 

kendisi Diyarıbekir civarında 
vaki bir köyde şürefadan Aziz 
oğullannın hanesinde bulunur-
..ıuş. Her kim mezhebin kaide ve 
kanunlarına yani anane ve idat-

lerine mugayir hareket eder ve 
bir Yezidi ''Türk,, o mezhebin 

ıırrım ifşa ederse o dynek 
torbasından çıkıp havada uçar 
ve o gfinahkarı bularak tecziye 
edermiş. Bu ceza, ekseriyetle 
ağzın, bumun ve yahut vücu
dun azasmdan birinin çarpıl
ması şeklinde tezahür edermiş . ., 

Arif Ef. "Bin bir hadis,. 
namındaki kitabında bu '1 Hızır" 
hakkında atideki hikayeyi 
naklediyor: "Koziçan,, kaza
ıında Şah Hüseyin zade bir 
Hüseyin B. vardı. Bu, kazanın 
kaymakamı ve cümlenin beyi 
ve en zengini, ayni zamanda 
mezhep rehberi idi. Yani o 
kazada hem ruhani ve hem 
cismani bir reis mevkiini ha
izdi. Bu Hüseyin Beyin "Ağa
nın şenliği,, amındaki köyde 
mevcut konağında °Kali sipi,, 
namında bir direk vardır. (Kali 
sipi) mahallı lehçesinC:le (beyaz 
ihtiyar ) demektir ve Hızırdan 
kinayedir; manası ( Hızarın di
reği) demektir. Güya Hızarın 
o direğe muhabbeti olduğun· 
dan ihyanen beyaz elbisesi ve 
sarığı, beyaz pamuk yığını gi
bi sakalile o direğin dibinde 
temesstil eder; direğin ziyare-
tine mülizim olan bazı 
amali saliha esbabının ve 
rehberin sadıklarına göziikür
mOf. Bu sebeple bu direk 
ziyaretgihh • Her taraftan 
nezirler, kurbanlar gelir. 

1271 tarihinde Devlet Kı
nm muharebesile meşgul iken 
bu Hüseyin Beyin babası A.li 
Bey (Kars) kalesinin Rusya 
eline dfitmesini müteakip Tiir
kiyenin ıon giiııleri hulôl etti 
Gmidile isyan etmif ve civann· 
da bulunan (Tercan) kazasının 
ahal.iai Kızılbaş olmıyan köy· 
lerl yakıp yıkDllf. Fakat o va
kit Ruıya ile meşgul o)unduğu 
için o kavmin tedibi tehir 
edilmif, mus;.lihadan sonra 
Mirliva Mustafa Paşa birkaç 
tabur askerle müfsitlerin Ali 
Beyle beraber tenkiline memur 
olarak o havaliye gelir. 

Fakat Ali Beyi aileıile be
raber (Dersim) içersine firar 
etmit bulur.Maamafih hanesini 
yaktırır ve kazanın diier ma· 
hallerine gider. Kaza ahalisi 
kon&kla beraber (Kali Sipi) nin 
de yandığına keder edip du
rurken bir de görürler ki blltiln 
konak yandığı halde direk 
yanmamıı. Direğin yanmamuı 
kutsiyeti hakkında ki itikadı 
tez.yit etmit ve direkle beraber 

. 
hane sahibinin de şeref ve ı 
itibarı bir kat daha artmış. Bu 
Hüseyin Bey fal~ire ikra:· et• 
mişti ki: '·Ben rehberim. Yu
kardan aşağıya kadar bütün 
familyam da hasbettarik reh
berdirler. Bu ahali benim 
ailemi beslemyie ve emrü irşa
dım dairesinde hareket etmiye 
mecburdur.,. 

Yine Arif Beyin ( binbir 
hadis ) inde görüldüğüne göre 
Kızılbaşlar .arasında, beyler, 
eskisi gibi büyük nüfuz ve 
salahiyet sahibidir. Hatta hü-

kumet bile bunların haricine 
çıkamamaktadır; ezcümle yuka
rıda ismi geçen Hüseyin Bey 
15-20 günde bir merkezi hü-

kumete uğrar tebliğ edilecek bir 
emir ve nehi varsa, her nasıl 

olursa olsun, yaptıktan sonra 
köyüne avdet eder, ahali ara
larındaki nizaı hal için hüku
mete müracaat etmeyip Hüse
yin Beyin verec~ği hükme göre 
hareket ederler. Her hüküm 
ağaların idarei keyfiyesinden 
ıadırdır. 

[ Arkası var J 
. 

Cezalar, Taltifler il Mahkemelerde... J 
işlerini Yapan Memurlara j HQkim Sordu : 

Yapılan Muamele Parkf a Mı 
Dahiliy~ Vekaletinin ayda 

bir çıkan (İdare) isminde resmi 
bir mecmuası vardır. Bu mecmu-

anın kanunuevel nüshası birkaç 
gün evvel intişar etti. Bunda 

Vekalet inzibat komisyonunun 
ittihaz ettiği kararla1'da ya-

zılıdır. Bu kararlardan birkaçını 
dercediyoruz: 

1 - Zaruret olmadığı hal
merciini tecavUz eden ve ami• 

rini resmi işlerinden dolayı 
alenen tenkit eden sabık 

Sultaniye kaymakamı Satkı 
Beyin kıdeminden altı ay ten
zil edilmiştir. 

2 - Mülga iskan umum 
müdürlüğünden devren aldık· 

ları işleri süratle bitiren nüfus 
umum müdürlüğü birinci şube 

şefi Nazım ve memurlardan 
Ali Rıza ve Faik Beyler 
takdirname ile taltif edilmiş· 
lerdir. 

3 - Resmi evrakı geç sev• 
keden Dahiliye teftiş heyeti 

katiplerinden Hidayet Efendi 
tevbih edilmiştir. 

4 - Aydın mutasarrıfhğın· 
dan mazul Mehmet Ali Beyin 
öksüzlerine maaş tahsisi hak
kındaki evrakın kaybolmasına 

sebebiyet veren Dahiliye vekileti 
vilayetler idaresi birinci ıuhe 
tahsis şefi Hamit beyin tevbi
hine karar verilmiştir. 

Sehre 500 Lamba Konacak .. 
' Elektrik şirketi bu ıene 
şehre ( 500 ) lamba konmuanı 
kabul etmİftİr. Fakat kambiyo 
teclarnkilnden çıkan mllfkllllt 
dolayısile bu it gecikmiftir. 

Vaizler Kontrol Ediliyor 
Dini mlleueteler mlldilrlltl 

kalemlerindeki butna memur
lan vaizlerin kontr6lü iç.in ca· 
milere memur etmişti. Bunlarm 
verdikleri on beı giinl6k ra
porda biç vaizin verilen sadet 
ve mevzu haricine çıkmadığı 
kaydedilmektedir. 

Haftalık 

Resimli Ay 
Çıktı 

Evlendiniz? 
Arife Hanımla Ahmet Efendi 

hakimin karşısında ellerini önle.o 
rine kavuşturarak durdular. 
Hakim: 

- Söyle bakalım Arife Han1m, 
derdin ne? 

Diye söze baıladı. 
Hamm cevap verdi ı 
- Hiç efendim, ben ona ba· 

kamıyorum. Oda bana bakamlyor, 
boıanmak istiyorum. 

- Naaıl evlendiniz, parkta 
filin mı tanıştınız? 

- Allah göstermesin, bir va- ' 
sata ile evlendik. Ben Eyübü pek 

severim. Efendi de orada otururmuf. 
Kimsesizmiş, eş döst münasip gör 
diller. evlendik. Ama şimdi ayrı• 
lacafız. 

Ahmet Ef. dişsiz çenelerini 
sıkarak acı acı güldükten sonra: 

- He .•• dedi. Benim bankada c 
paralarım varmış, evlerim var• t 
mıf, Hanım ona tama etmit te •• 

Hanımın gözlerinde parlıyan 
derin bir zeki ateşi seziliyordu. 
Hikim sordu: 

- Kaç sene beraber yaşa
dınız? 

- Bir aene. 

- Peki evvelce başkaaile ev-
lendin mi H. 

- Evet. ilk kocamla 17 sene 
yafadım; öldü. Sonra beni birisi 
avukatım diye istedi. Evlendik.9 
Sonra berber çıktı. Ayrıldık. 

- Onunla kaç ıene yafadınız? 
- On gıin .. 

- Hamm sen hep kocalarını 
bayle on günde nıi deji4tirirsin? 
Bimi berber çıkar, birisi parasız 
çıkar, haydi mahkemeye •• Bu na· 
aıl it bayle ? .. 

Sıra Ahmet Ef. J• ırelmitti. 
Hikim sordu: 

- Bu hanımı ne diye aldan? 
- Bana bakıın diye aldım. 

Zatan yarı• hir adamım, Azrailln 
peaçeaindeyim. 

- Bu hanımı bo9adıktan 
aonra baıka birisini daha alacak 
.. ~ ••• ? 

- Evet alaeafı•· Mezarcı 
Mahmudun lnund. 

Burada, hikimlerle beraber bü
tiln •amiin •illmekten kendtferinl 
alamadılar. 

Maamafih karar vermek için 
tarafeynden hangiıinin haklı ol
dutu esaslı ıurette anlatılmamıf
tı. Karar verilmedi, bir ba9ka 
güne bırakıldı. 

DR. SEMİRAMiS EKREM H. 
Çocuk haıtalıklan müteba11uı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastaneıi kulalı, bota• 

bunıa baıtalıklan mnteha11111 

Beyothı Mektep ıokak No. 1 
Telefon Beyotlu 2496. 

POSTA 

Resminizi Bize 
Gönderiniz, Size Tabi

atinizi Okuyalım 

Resimden tablatinizl lSirenmek ister• 
miatniz bize bir fotoiraf glinderlafı.. 
Fakat · mlltehaıııısımn: mtltaleHında ha
t aya dUtmemek için gönderilen reamln 
mümkün olduiu k adar tabii bir pozcla 
çdıilm it olmasına itina ediniz. .. 

Reıimlerlndcn tabiatlerfol öğrenmek 
i&tiycn atağıdald kartlerlmh: hakkında 
müteba111stmızın miitaleaamı ya:r.ıyoruz. 

* Mersinde Şükrü Bey: Ağır 
başh, samimi 

ve uysaldır. 

Nizam ve inti· 
zamı sever, 

derbederlikten 

hoşlanmaz, iyi· 

tikten kaçın

maz. Arka· 
daşlığı devam

lı olur. 
Ferit Beg: Durendiş, mü· 

dakkik ve meı
leğinde işgü
zardır. Hiddeti 
devamlı değil
dir. Temizliği 

ve intizamı se· 
ver, muame
latında doğru
luk ve ciddi-

yet vardır. 

Mes'u li yet ten 
çekinir. Para sarfiyatında ihti· 
yatkllrdır. 

* M. C. eg: Sakin, halük ve 
m u ta v a zı dır. 
lnzivayi tercih 

eder. Müsrif 
değildir. Rüfe
kasının elem 
ve kederlerile 

alakadar olur. 
Çabuk asabi
leşmez, iğbi

rarım iz har 
etmez. 

* Mordo Gerson E/: Zeki, 
nazik ve batar· 
şinastır. Mes'u
liyetli ve tehli-

keli şeylerle meı 

gul olmaz, in· 
zivayi sevmez, 
cemiyet baya• 
bndan hoşlanır. 
Fikirlerinin ka
bul edilmesini 
ister, menfeat
lerini müdriktir, ihmal etmez. I 

lt 
Reaiın gönderen bazr kariJerimi~ 

mUtehaaaıaunı:ı:m cevabı geciktiği için 
aabıraı:ı:lanıyor ve mcktnp gBndererek 
fotoğufılerlnin aklbetlnl öğrenmek l•· 
Uyorlar. Bu fotoğrafUer lntltar edecek· 
tir. Bu hueuata mllıterlh olmalamu rica 
eclerlı:, 

On Senelikler 
Başladı 

lstanbul Zat Maqları Mu
huebeciliğinden: Kırk kunııa 
kadar maaşı olanların on· ae• 
nelikleri defaten verilerek ha· 
zine ile al1kaları kesilecektir. 
Tediyat Cumartesi, ve Salı 
günleri icra kıhnacağmdan bu 
kabil maaş sahiplerinin •birer 
yoklama ilmühaberi, ciizdan, 
resmi senet ve nüfus tezkere
lerile beraber zikrolunan gün
lerde Zat maaşları muhasebe
ciliğine müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Ezrumda Oç idam 
Bağdat (Hususi) - Ezrum· · 

dan alınan malumata göre 
askeri muhakeme İran Türk 
hudundaki isyana iştirak eden 
kürtJerden ilç kişiyi idama 
mahkum etmiıtir. 

Sinemalar 

Sevimli ve tuh }rıldız B 1 L L 1 E D O V E 
ile ten sinema yıldızı C O L L E E N M O 0 

dün akşamındanberi her ikisi de 
M A J l K sinemasında 

A Ş K Ö L M E Z 
ve C 1 C l M A R K 1 Z 

filmlerinde fevkalid muvaffakiyet kazanıyorl 
Bu 2 güzel filmi hekes gidip ıörmeli 

J~l.S~3lN31d ~ ~H VNVA aA OS ... V 
:rnv,VllVWON ll3All"'V A :ua\ 

·znun.1gı ıu!wm 

ID313W )IV)I 
• ft :ı.ıuı.f eı> 
JlHaa~nm ı..<vıop uapı.nun;np.ı~.8 a.& ı.aepppueıt:nn• ap!f''I 

0 !,113'.lfllV.:I S31"8VH::> an llONAVO ı3NV 
11Aemau!S J lf S V ugBng 

-- AŞK RESMiGEÇiDi -· 
ve SERSERİ KIRAL 

fllmlerlnin p~rlak mümeuilesi 

JEANNETTE MAC DONALD 
PiYANGODA 
BİR KADIN 

filminde tekrar görunecektlr. 
UNITED ARTfSTS mamullhndan 

G6s yatları dökünclye kadar ıUl
mlye hat:ırlanınız, çlinkU: 

ViYANA . • . 
Ş:ARKILAR MEMLEKETi ~ 

RICHARD OSVV ALO tarafından 

--• birinci komedidir. --· 

T 

s~,no. bu akt•m ve yarın 
Yalmz matinelerde 

A 
k 

A 
K 

A 
haftanın 
büyük 
muvaffakıyeti 

N 
o 

v 
A 

GLORYA'da 

Lambalar ve Avizeler 

6 ay vade Ue 

~ 

SAT i E 
de 

Beyoğlu: Metro han, Beyazıt: 
Elektı k Evi, Kadıköy: Mu
vakkıtane caddesi 83, Oskn .. 
dar: Şirketihayriye iskelesi 10 

Haftalık 

RESİMLİ AY 
Çıktı 

Türkiye Bülbülü 
"Cumhuriyet" refikimizin ter• 

tip ettiği Türkiye bülbülü mü11a
bakaama bugün saat onda, 
"Glorya" ainemasmda başlanmıt· 
br. Pazar günü, ayni yerde ve 
ayni saatte müsabakaya devam 
olunacak, kat'i netice alınacak
tır. Alalurk:: muaikide en güzel 
sesli Hanım, "Türkiye bülbülü" 
ilan edilecektir. 

Üsküdar 

Hale Sinemasında 
ŞARK 

Mümessili: Vladimir Gaydarof 

Tiyatro Ve Sin 

DARÜLBEDA Yl TE 

Bu akıam 
saat 21 ,30 da 

ısr• 

Kızkarde-
• 
şım ve 
Ben 

Komedi 3 perde 

Yazanı Lulıı 
Vuncull 

Nakili: Mebrure 
HUfflt H. 

ALKAZAR -

~~ 
1 il 

ı , 1111 

ALEMDAR - Namusum lç!A 
A S R 1 - Kadm ntbrab& 

ARTlsTlK - Bu1dok DrUıno 
ETUV AL - fa yan 

ELHAMRA - Amerikah 8a 

EKLER - Yunan tiyatro 
FRANSIZ - Yunan Opcrotl 

el Horhol' Ai• 
GLOR YA - Tarak anova 

Ull.A.ı. - (Beıiktaş) Ha 

KEMAL 8. - Kısmet 

M A J 1 K - Atk Ölme~ 
M E L E K - Şekerim 

:.:iLLET T. - Naşlt B. 
MiLLi - Paramoonnt rd 

O P E R A - Atlna Auaşlart 

FERAH - ,BUyiik varyete 

SÜREYYA - ( Kadıköy ) Ç 
ıeviyorum 

H A L E - (Üııkildar) Şar 

FERAH SİNEM 
bugün giindliz 

Saat 2 de matine, gece t 
6,tS de dört buçuk ıutllk 

Biletlerinizi gündüz 

Plansız Kanaliza 

BU İŞE DELiLİK D 
DE VARDI 

Medeni şehirlerde 

caddeler ve kanalizasiy 
bekesi yapılamadan e 

halde şehrin bir plinı 

Plinsız ve porgramsıı 

her nevi İmran hareketi t 

görillllr. Çtınkü yapıld 

göre bir ıüıı buolano 
muı ihtimali vardır. 

lizuiyon hakkında 

mız bir bent üzerine 
şehirlerini ve bele 

yakandan tetkik ed 

zat bize tunlan aöy 
Medeni Memleketi• 

birlerin imarı bily6k .. 

ve ilmi tetkikler netic-1 

dana getirilen pllnlardaJI 
başlar. Bizde b6yle bit 
yapılmadan enel te,ebb 

len kanalizasyon işi b 
netle tavsif edilebilir· 

meclisi ~ehrin bir pliJIJ 
masını iltizam ediyor. 

lar yapılayor. Korkartlllb, 
plindan sonra benilı 

miyen kanaliı:uyon ifi 
devam eder. 



SON POSt.~ Sa,ta i 

111 KAN ·o AL O AS 1 1111 
Kari Gözile 
Gördüklerimi~ BtKAYE 

. ... -
lhtilil, Uçüncü Defa Olarak En 

Tasarruf Muamması 
Nasıl Halledilir? 

Bu Sütunda Hergün 
Muharriri: N. Y. __ _, 

Kanlı Şekilde Başlamışh .. 
Mlllt lktıHt .. Tuamıf eemi

yeUnJn tertip ve Hoe lptldMı•da lllee• 

canen tevsi ettiği metbuayı okudum. 

Bu eaer medeni mllleUerde olduitı 

BiR DOST 
Hakkı Mahfuzdur 

Yanlarında birkaç yaver ı 
•ardı. Kirkorla Hacı Nişan 
gelenleri kapıdan karşıladı. · 
Ellerinde bombalar ve revol- t 
Yerler vardı. Direktörle Maksi
~of merdivenlerde ve koridor
darda gördükleri feci manzara
dan 6rkmüşlerdi. Hristofor, 
aha evvel direktörUn odasına 

iitıniş, gelenleri odada bekli· 
Yordu. 

1\\ M~zakere, epeyce uzun 
rdu. Birkaç defa Yıldıza 

'•~erler gidip geldi. Sultan Ha
rnıt, a.neak, komitecileri affct
~ekJe iktifa ediyordu. Başka 
t~· talep tammıyordu. Komi- ; 
M ıler bir araya toplandılar. 
clı~inıofu da aralanna at-

-62-

ar. Son ve hararetli bir 
~llzakcreden sonra, bankayı 
~rke~iye muvafakat t-tliler. KomitecilerdenSloaslı Manak 
t k1'8•nıof bizzat ıaraya gide-
t komitecilerin bu kararını 

'1zttti. 

~Bu hadisenin vahim bir te
lt -1nıadaıı bu auretle netice-

lllllesine Sultan Hamit rok it . . y 

it ~da. Şerefsadır olan iradei 
t.t:~ mucibince komiteciler 
l'lk lltııofun refakatinde ola-

• etrafı ıllvarilerlo muhafa· 
~ tdilcn arabalara bindirildi. 
frClPane nhtımına indirildi. 
ı craanei Amire) den g&nderi· 
;:)istimbotla (Mesajeri Mari· 
, kumpanyasının (Senegal) 
•Puruna nakledildL 

lerinin etrafım kuşatan ve 
kendi bayatlannı kurtarmıya 
çalışan askerlerden blisbütiill 
kuşkulandılar. Çocuk ve ihti
yarlan, Patrikane kiliseaiııe 
doldurarak tahtı muhafazaya 
aldılar. Eli ıililı tutanları da 
sokaklann geçit yerlerindeki 
evlere kapanarak ukerin 11ze
riae ıilAb atmıya başladılar. 

Tercümanların 
Şikayeti 

Kazanç Vergisini Ağır 
Buluyorlar ~e.. komiteci efendiler, yal

bir llnıitlerle atıldıklan kanlı 
lcad lllaceradan bayatlanm hu- T erc6manlar kazanç verıl
._ ar ucuz kurtardıklarma ainin fazlabpdan fik&yetçi
~un ve mesrur olarak dLier. Bunun için reçen arOn 
Cark vaya dojru uzaklaşır- gelen dlrt ytlz lngiiiz 1eyyalu 
'-" en, latanbulda bıraktık· na kAfi miktarda terdlman 

binlerce milJettqlan hulunamallllştır. Birçokları be-
:::k hamall_anıun sopalan lediye ikbsat mOdDrlnğiiııden 
~ . .::: verıyorlardı. GO:ı· aldıkları vesikaları iade et:mif-
\aı:::.., hllrliyen avam ta· lerdir. -b; kı &nlbıe gelen yere da· Tercümanlar belediye iktısat 
l>uıJ~J;'• Ermeni anyor ve mlldiirlllğünlln tayin ettiği 
darbeı • nı yumruk ve ıopa yevmiye llzerinden her ıene 
Suttan en al~nda öldürtıyordu. on bet gUnlük kazançlanm 
g ... U Ham.t, bu mukatelenin vrgi olarak defterdarlığa ver-

q ne k mek mecburiyetindedirler. 
•-- geçme iıliyordu. Ta- nJ iauz~ kurtarabilmek için Geçen sene tercüma ann 

'~cnı mahallelerinin etrafına günlük kazançları 500 ile 300 
q:e l k arasında idi. 
~ re uşalb. Sopalarla ıu· Bu sene 250 ile '00 ve 150 
ti Ya buraya lrnşan ballu dev~ kuruş ve daha aş~ğı tak:d!" 

Y:lerle toplatb. ediJmiş o)masma ragmen vila• 
tl!ıı alcat bu kanlı facianın hı· yete ve belediyeye müra.caatla 

durdurmaya muvaffal. verginin ağırlığından şıkiyet 
0lanıadı. Ermeniler, mahalle- 1 etmişlerdir. 

Yazan: Ziya Şakir 
ihtilal bu suretle yeni bir 

safhaya girdi. iki gün iki gece 
devam etti. Ve bu müddet 
zarfında, asıl mücrimlerin yeri· 
ne cezayı, birçok zavallı ve 
muumlar çekti. 

Şehirde bu kanlı facia de
vam ederken, ıarayda da Sul
tan Hamit, en şedit sinir bub
ranlan geçiriyordu. Sarayın 
aldığı bütün emniyet tertiba
bna rağmen, hlinkir, gene bir 
tehditname almıştı. Bu da bpkı 
6tekine benziyordu. ( Hayal } 

lmıasım taşıyan bu klğıt p~ 
çasında; gene o (kan dalga· 
11 ) ndan bahsediliyordu. Ar-
tık, htınkAr anladı kl: Sarayın 
bir k&şesine ıinen aizli bir 
yılan vardır. 

Şlipheaiz bu yılan, en munis 
bir maske taşımaktadır. Bunu 
keşfetmek.. Bu mlimkün mu ? 
Ôntınde, berkea eğiliyor. Ku
fllln& çıkan her ferdin yllzil, 
bir tavn lbidane ile yerlerde 
ıtırlhallyor. Eğilen Ye yerlerde 
.nrGııen bu çehreleri rörmek 
kabil olmuyor ki onlann tqı
clığı mana)'I okumak mUmklla 
ol.luD. 

(Arbıı var) 

Samsunda Spor 
Hareketleri 

Mmtaka Kongresi Aza-
1 arını Seçti 

SamPJD, (Huul) - Bura
am idman tqkiJJb aiıbeten 
etkidir. Fakat buna npen eo 

reri kalmıı ıpor mmtakalamıdao 
biri de Sama9.111dur. Hatta 
bundan dolayı buraya .. Ôll 
Mıntaka " ismi verilmJfti. 2 
kanunuaani 931 kongreainde 
lltyi bile latenmif ti. Eauen 
kongre de bu talebi reddetti. 

Son kararlar, vali KAzım 
pqamn alikuı vo ODU ta.ki· 
ben gençlik idman teşkilAbn• 
yapılan yardımlar, mıntakayı 
tekrar canlandırdı. 

Son umumi kongreden sonra 
gelen murahhaslann iştira.kile 
de mıntaka kongresi toplandı. 
Reisliğe Kogo zade Snleym~ , 
ikinci reisliğe Osman, kitip- ' 
liğe Saim, muhasipliğe HuJnti, 
müfettişliğe Himit Hilınn B.ler 
ıeçildi. Futbol heyeti reialigine 
Himit,atletizme Baki, mncadele 
ıporları riyasetine T alit B. ler 
ayrıldı. Himit 

rf bl bizde de aileler araamda birer bUtçe 
tanzhnhl• yol açacaktu. EYlerl•de Alber Levi Ef.nin yazıhane
b6yl• birer blltçeıl olan aileler lae açılı ıinde lrf anı görünce yeniden 
nmıemek tçln tUpbeıis taearrul .... dünyaya çıkmış gibi sevindim. 
hiç olmana lratlarlle ınaısraflan ara1ın- Onların tanıştığını bilmiyor
da bir mU.-azeııe teminine çalıtacaklu- dum. irfan koşarak boynuma 
dır. Bıa itibarla clmlycte, bu .. eri ri.- aanldı : 
cuda refüdlğiııden dolayı tetekkDr - vallahi bu tesadüfe ba-
edilmelldlr. Halkı taarrufa Ye yeril mal yıldım. Şimdi sana telgraf çe-
kullanmıya tet•lk ve tayip için mec· kecektim, dedi. 
muada darbımeaclJer, kıymeti! aaalhat- ı O. •~ne bağ~ılık ~eni mah
la.r vudll'. Vaktlle bir TUrk muktul- vetmıştı. Mevsım bıdayctinde 
dlola a6yledljl ıu ah de 0 bbtl çok bereketli görünen mahsulü 
na1ihatlerdendlr: Alber Levi müesaeıeine "Aliv

[Paranı harcetmektea keadlıd pek re" ıatarak bir hayli pa· 
•akla, pek. D!itmaıaa kalır1a kalam ra çekmiştim. Fakat, hastalık 
cloata muhtaç olnaa tek) fakat bence Ye dolu, lizllm)eri harap etti. 
bunlar klfl kdetJldlr, U.lk arumdn Blltün sermayemi kaybettikten 
tulr yapaca a8a dciil a8r~dllr o b ka b nk b' 
darbuaeaeller llf ola\IJl diye 18 1 n·tr 8f Uy ır borç alboda 

Ortada bir cablr ı d :. H • kaldım. Levi Ef. tehlikeyı' bia-
" O ma •a• halde ed kadU1lanıamn ıırtlannd afi ı er etmez mahkemeye mll-

JCslerlıtden peçelerini .:..!:'bu =i~ racaat etti: o ~ ıenetleri· 
amm - barla, canı. mln vadesini bir. ıene daha 
Bunun Hbep "•:.L ..&O ~ delUldlr. temdit etmesi için ricaya gel--•vu ... e cm.ı 1ı.t t • r B k f 
içindeki mllnnv• dlllnDha IMmdnalc- ttlfr:· t u, ÇılO cakzayı b~İr llmdİt• 
rtnd•n l'erlde kalanı • a yap a U'fey e 

.,a " h •1rı 1• yoktu 
olıa&aachr. Halla tuam.fa ıria et B • • 
rerll aaJa ratbet ettina lıı ~ : blve em ba mllfkOI nziyetten 
.. yapmalıdar Erki ..: • ,. ancak irfan kurtarabilirdi. o 

• nı Gmet. meb'ua- bu muhitin en töhretli ail · ' 
tar, bualann huldnck blaa mlla esme 
tabaka • efradı aıı.a ... ı de dalall .;;; memup nllfuzlu bir avukatlı. 
laalde- r•••ct.. ...., st Aramızda. ta çocukluktan 
r1a1 t..pa ... te&ltt u,....., ....._ bqlıyan hakiki bir dostluk 
~ atladllr idi':!:. .... lınall&tl- Yarda. Yakından tanıauyanlar 
" b• •••el..... (Gonfı-... e) .. a..w.ı, bizi kardeı ıunederlerdJ . 

~ı• •ıvm •D klrdD- So --1 d 1tL! bb 
tG•I fanedenek • dDta. kea D l&ID1UUar a muwm · 
4-11 pnlmflt olur. dllljbı- dan takibi için Mısıra gitmişti. 
~ Karii Sak ilk muhabere elliiimiz 

M. ~em ~ için ftZiyetimi biliyordu. Onun 
• v aettın f6ıterdiii alaka benden ziya .. 

Şayanı Dikkat Bir ~r~~~~r Len Efendiyi Hvin-

Şikayet Çlakn, o da herkea Jibi 
irfana bOytık Hr ıenet aahibi 

Adalar, Haydarpaaa, Kadıkö) zannediyordu. Ayağa kalkarak 
•e köprü iskeleleri hamallan elini uzatb. T amıtığımız pn
iıleriııe iyi bakılmadığından balı- den beri ilk defa yllztınde te
aederek İktıat müdürlfiliine beuDme bemer bir tathhk 
müracaat etmiılerdir. etsrilyordwn. • 

Fakat, hu fiktyet hunlardan - O, mqallalal dedi, de-
birkaçının ifinden olmalarile mek Beyimizle olabaphjuuz 
neticelenmiftir. Tekrar ~t!{et Yar 1 
etmiye de korkuyorlar. Al ar lifu heni kendi koltuiuıw 
makamın nazan dikkatini ceJ- oturtarak cenp Yerdi: 
bederim. - Ahbaplık ta l&f iDi 1 kar-

Tep•• ~ ~lnltmtU detim demektir. 
Fdlaall11A Levi Ef. adamalolb ferahla-

mqb. ~ •:ı~~k Ye kah•e 
ikram etti. F' · a borcum Cevaplarımız 

Kırldarellnde Fatma Allye 
Hanıma: Sordutunu H. Huelcide 
tedavi edllmlıtlr. lamı f abalı 
Fatmadır. 

KUTU 
' tubat cuma alqamı aaat JO da 
Be70Jhında Ayaab PauJ 1aaıacla 

KUTU' da 
DarOlbedayi aan'atkhlumdaa 

HAZIM BEY 
tarahndan 

KARAGÖZ 
oynat lacakbr. 

biç.bir Hlccaruı latiagar ede11tiye
ceği kadar b&yilk bir yekaıı 
tqkil ediyordu. 

Bu tatlılık çok devam et
medi. Bahtı borç meselesine 
intik.aJ edince OçUmilz de ua
bilqtik. Len efendinin tekJif 
ettiği ,erait benimle beraber 
irfana da mahYedebilirdi. Müna .. 
kqa gittikçe tiddetleniyordu. 

Arkadqım hiç te munsifane 
hareket etmiyen bu muraba
hacıya az kalsın dövecekti. Bir 
rezalete ıebep olmamak için 
onu kolundan çekerek dışm 
çıkardım. 

Bu vak'adan sonra lrfan 
günlerce beni yalnız bırak· 

..,.. bunu baıımın kirlenmesine veri· Hatt• kll'allar, padişahlar bile ı ... madı. Bağcılık yaphğım kasa· 
Yazan: A. ' arihi Tefrika No. 26 yordum. Fakat elimle ba~ımı ta• Sonra elini omzuma koydu: baya beraberce geldik. Evim, 

1 
• raklayınca saçlarımın, diplerinden -:-- Garip fey, dedi, bir ıandal qyalanm kimilen haczedilmiş· 

O L U Ç A L B E döküldüğünü hayret ve dehşetle aehyor. Hem de Papanın hayra· ti. Halk arasında muhtelif 
ıördüm. Başım kel olm1ya yüz tını taşıyor. dedikodular vardı. İşimde kul· 
tutuyordu. Eyvahlar olsun 1 Bu Hasan Kellenin gösterdiği ta- lanarak sefaletten kurtc.rdığım 

- -- - H l d l rafa baktım. Hafifçe rengim ••· b ........ adamlar bı'le kahvelerde·. 

K ı Al
. p atıra an hadise bana her ne ense çok te• r rardı ve korku ile söyledim: .,..... 

ı ıç 1 aşanın etti. Çektiğim azap ve ııkıntınırı - Beni almaya geliyorlar!.. - Onun böyle olac"ğı zaten 
...... l<oea Turgut başka birşey \ kada; her çeşit ve her renk e!- derecesini şimdi daha iyi anlı· Hasan Kelle hayretle yüzüme belli idi. Aldığı parayı işe 
"•lnad l biae bulunurdu. B. u kon.anlar ne yordum. Ben böylee düşünürkel) baktı: ıarfedcceZine zevkinde, saf~· 

ı, ıamimi bir e<la i e : ı d B b' ı d k d B i d d' _ S bulurlarsa onu gıyer er ı. u sı.: - omzuma ır e o un u. aşını - Ne diyorsun, dedi, ıeni al- ıın a ye ı. 
teı, rah:~~:ss~:k. dedi, gen ide heple benim kıyafetim bu karm.1· çevirdim, baktım: Hasan Kelle, ıuıya mı geliyorlar? • Diyerek aleyhimde garezknr 

Ş karışık kıyafetle: ~r~~rnda .pek dedi ld: - Evet. bır hava uyaudırıyorlnrdı. Elim-
'" u dakikada Turgut reis: aırıtmanıışh. Hıçbırısı benımle - Çok düşünüyorsun deJi.. - Ne yapmak için? Onlar de hiçbir feyhı knlmadığı 

sına imkan yoktu. Herkesi 
aldatan zevahire rağmen o da 
milşklll bir vaziyette idi. Fa
kat, nüfuzunu istimalden de 
çekinmiyordu. Faydalı gördü· 
ğümüz bütün te~ebbü ... ıere 
memnuniyetle giri ti. Ne ça
re ki Levi efendinin inat ve 
ısran bütün timitlerimiıi boşa 
çıkarıyordu. O günlerde Mı
sıra dönmesi icap etti. T ees· 
sür ve ıstırap içinde ayrıldı 
gitti. 

lrfantn gidişi, aleyhinde 
yeni birtakım dedikodulara 
aebep oldu: 

- Dostluk böyle günde 
belli olur. Ne diye bırakb 
kaçb? 

- Kendi muhtacı himmet 
bir dede 1 Para nerede ? 

- Kuru azamet para et· 
mez, ifte böyle insanın foyas• 
meydana çıkıverir. 

* Aradan aylar geçti. Hak· 
kunda kanuni takibat ilerli· 
yordu. AJber Levi Efendinin 
•ekili beni tazyik için i_ 1isane 
bir plAn bulmuştu. Mahkeme· 
de, zeriyabmı bililtizam fazla 
ıöıtererek mDekkilioden fazla 
para kopardıjımı iddia edi
Jordu. Derdimi dinletemedim. 
Çok ıqkın ve perişan bir 
lıalde idim. Mahktim oJdum. 

• Bir ıene ıonra içi ölmU§ bir 
adam olarak eve dtindilm. İlk 
işim muhitimi değiştirmek oldu. 
Çocuklanmın bllkDlen boynunu 
ı~rmek bana, herıeyc rağmen 
yapmak ve çalJ.Jmak içiıı 
ccaaret Yeriyordu. Bir baba 
doıtuaun delaletile az maqlı 
bir it bularak çal11mıya baş· 
ladım. Zaman her acıyı unut· 
turuyor. Kllç&c6k yuvamma 
uudeliji içinde elem ve ısb
rap ıGnleriııi hatırlamıyorduk 

bile-
0 atınJerde akrabamız • 

dan bir kadın bize misafir 
ıeldi. Söz arasında irfanı so,... 
dumı 

- Artık muhabere edemi· 
yonız. Çok göreceğim geldi. 
Ne alemde? 

Bana acır gibi başını iki 
tarafa sallayarak cevap verdi :1 

- Onu bılabntüıt unulsall 
daha iyi edersin. 

1 Iayrelle yüzüne baktım. 
O devam etti: 

- Mııırdan döndüğü znmara 
evine gittik. Tanınmış bir nvu• 
kattır, bel.ki sana daha iyi bir 
iş bulur diye düşfüımüştUk. 
Fakat, yüzümüze bile bakmadı. 
Herkesin yanında: 

"Rica ederim, o snhtekar 
için bir daha beni rahatsız 
etmeyin.,, dedi. Eş, dost ya-
n~~a ~u aö7.ler okadar nğırıma 
gıtti kı, az kaJsın yüreğime 
inecekti. 

Üzlilürsün diye sana yı:ı.z-
madlh1. 

Sonradan öğrendim ki pi-
yasada kredimi bozım, her 
yerde aleyhimde bulunan, 
mahkumiyetime ç.alııan bir 
dostmuş. 't~kli ':"" Korsan olur un:sun? " meşgul olnıuyordu. kanlı 1 menin düşmanm değil mi? halde krndhoi fırs t cfü<ıkün-

~..__. f ınde bulunsa der nal kabul Kollarımı küpeşteye dayadını, - Evet, dedim, çok çektim, - Ne mi yapacaklar? .. öldü- 1 · • hü l • k .,, * "'lhı h l k ld 1 1 rccelder. Heriflerin tersancs"ını' ermın cum arı:ıcan urtara-
t• ,,e azırdım. Fakat bu teklifi aalıili ıeyre başladım. çim garıp ço yoru um. nsan ar çok aşa- mıyordum. Btr arır.lık ölümü Beş senedi:- onu görro~dim, 

Phıanuftı. bir hisle eziliyordu. Bununla tılık şeyler! havaya uçurdum. Beni yaşatırlar dil U dn F k l'-: .. 

P d B l K d k
. k b h ? t n um. a at ihtil'asımın göreceg" iın oeldi, eve ıu gun 

1 
berab~r korkmuyor um. u mer arşım a ı oraanın enim mı iç .• d .. d e d "G 11 apanın Adam an adamların arasında bulundukça derdimden anhyacağınJ hiç zan· Hasan Kelle çok soğuk kanlı ogur uiu ıcfaleti çocukla- on:ı bir mektup yaz ım: e 

4 
TGrk korsanlarının gomiluln· bana kimooler ol uzatamadud<. netmlyordum. Fakat H .. an Kelle bir lavurla cevap verdi: rıma miras bırakmayı inıonlı· dedim, ben ıeni daima seve-

d:• l'eialerinden başka hiç kimse Fakat Turgut reisin beni bir~z büyuk bir filozof gibi cevap ver<Ji: - iyi, ho, ama, sen timdi ğıma yediremedim. rim.,, 

1
., tru dGrüıt oiy!nmezdl, Kor>an· ıo~ukça karı•lamaaı tubahm• •"· - lnoanlar lclz olanlan net· Turgut reioln mlHflriıin, Onun irfan benden •iyade Uzülil· Bugfiıı yire dootuz. Çilnkll 
t-ı~I\ arkasında bir Fransız aıni· mitti. j ler, kuvvetli olınıya bak. Göre- milaaadesi olmadan kimae aana yordu. Servetini o!,adar da· ben ondan !:uçbir şey istemi• 
\' ırıın elbiaesinden tutunuz da Batım mfitemadlyen kaşınıyor, 1 cekain ki bir Türk kalyon re· el dokunduramaz. ğıtmışh ki o gOnıerde bana yorum, hiçbir fey be:klemiyoe 

et!cdiklJ bir papasın cüppealı:ıe ıöıledm ikide birde kararıyordu, l•loio karşısında herkes iyiL ·r. l Arkaıı var} maddi bir yardımda bulunma• rurn. 
~~~~----!.-=------~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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sESINiN~TEMIZ~t~ı · 
sızı HAYRAN aıAAKACAK·· __, -- -~~ 

YENi MODEt 

T E L E F U N K E N: 
RADYOSU 

arnı zamanda Salonunuzun 9üzelllglnl de •rlfırır 

Yeni Model 
FELEIUN EN 33 W/l de altl·"' E 
le ve oparlör ayni mahlaza f 
idndedir. HeJteli mecmuası \ 
garet zarif olrnalda beraber 
lıraıı da ehvendir. 

Ağız ve Dişlerin 
Muhafazasını 
temin için 
Kullanılması 
Lô.zımgelen 

......... ~ ......... -~..,....._ 

Yegane 
Macun 

Radyolindir 

Tesviyeci Aranıyor 
lnıilizceye bihakkın vakıf bir Tilrk tesviyecisi nya makiniıti 

veya motörcüsil aranıyor. Talip olmak istiyenlerin veaaikile bera· 
ber derhal Galatada Karaköy handa kibrit ve çakmak inhiıar 

idaresine müracaatları. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

3000 • 5000 Kilo : Sigara kağıdı balyalarından çıkan çul 
parçalan 

2818 Adet: Yağlı kaneveçeden mamul köhne 
burçlar. 

Ba iki kalem köhne eşya puarlıkla satılacakbr. Talip 
olanlana nümuneleri Cibali leva:ıım anbannda gördükten 
90nra l.C - 2 - 931 cumartesi günü teminat akçelerile beraber 
aaat 10,JO da Galatada mllbayaat komisyonuna müracaatlan. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
· De~erler, Kontrat Ve Senetierinizi 
YENlPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar mhli ~örülm t>mış bir süratle ider .• 

' 

... 

Çifte Piyanko-
Makineli dolap ile 500 
kuruşa kadar h~diyeli 
bilet satıyorum. Hiç 
h:>Ş yok UT Meb -'el S~rvet 

e k!lCll 
Şehzade cam •••• • rıııınnda No 14S 

Dr. Horhoruni 
Cilt-Zühreviye ve bevliye teda

vihaneıi. Beyoğlu Tokatl ıyan ya
nında Mektep sokak 3S muayene 
herıün aktama kaoar. 

Tol. B. O. 3152 

Adalar malmUdUrlUgUnden: 
Heybe1iada'da Andon Yorgala 

Ef. nin müsakkafat vergiıinden 
borcu olan 174 lira 63 kurutun 
temini için meıkQr adıda Büyük 
caddede 1, 3 No. la evin 7 hisse 
itibarile medyuna ait iki hiaae
ıinden nufının mülkiyeti temdi· 
den müzayede edilmektedir. Ta· 
!iplerin 10 • 2 - 931 per4emebe 
ıüoüne kadar Adalar idare ht.ye
tiae müracaatlan ilin olunur. 

Perükar Esnafına 
l.tanbul Ticaret MüdürlütGnden 
l.tanbul perükirlar cemiyetinin 

istifa eden idare heyetinin yerine 

yeniden intihap yapılacatından 

tubatın yedinci cumartesi rünü 
Sirkecide Sucu sokafında TGrklye 
hanındaki cemiyet merkezinde 
aaat 10 dan 15e kadar rey kabul 
edileceti alakadarana il~n olunur. 

Doium ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon lst. 2622 

1 

BAYRAMLIK 
Kostümler 1 O Lira 
Paltolar 11 " 
Pardesüler 13 " 
Çocuk elbiseleri 5 · " 

KAZMİRCI 
ALI RIZA 

" . ~ .. - . .. 
~ ·. ~ . , ·- lstanbul • Eminönll 

Büyük tayyare 
• ya osu 

,'-.:. 

Yeni 
T.ert p 

Başlıyoy 
(1) 1 N C i KEŞ i DE 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 ıncı keşidelerde büyük ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti vardır. 

3 ÜNCO KEŞfDEDE 100,000 LiRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETİLE TERTiP ÜÇER KEŞIDELIK iKi 

KISMA AYRILMIŞ Glf BiR ŞEKiL ALMIŞTIR 

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

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

Biletlerin sablmaaına ba4lanmışbr. 

iÇiN 
Kolaylıkla 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
M iielillleriı 

HER M AN N SAN DER TA H S 1 N AB Dl 
Almaıı liaaw • l•haaeıı v. bmlr erkek liaeal A.lauuıca 

mu.a.lliml muallim! 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kııım Fiab 2SO Kr. 
fstanbu1da Hüsnrtabiat matba:ısm~an ara yanız 

Patolog, Bakteriyo:oı 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MUALLI MLERINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik •e Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
•ili yet karıısı 1 S No. 
ll11ayenehaaeı Telno. latultul mı 
llcametrAlu ı ,. ,, 2ll6 

-·----------

Satılık Fabtİ 
Mahalli 

Ttırkiye SeyrisefaİO 
resine ait Haliç. fe 
sahilde kiin 4924 oıur' 
hk Fener fabrika ve 

·ıı mahalli ve müşte1111 

heyeti umumiyesi bed 
senede müsavi taksitle 
mek üzere müzayideJİ 
edilmitti. Bugün ıı> 
mahalle 29000 lir• 
verilmekte olduğundaO 
ihalesi görülen luzuııı 

rine 17 şubat 931 sah 
saat on beşe taJ~k edil 
Fazlasına talip o:anJarıP 
rika mahallini gezere~ 
teminat akçelerini 
yevmi meıkürda 

müzayede komisyonuP1 

racaatlan. 

idare levazım amb 
bir senede toplanacak 
tahta ve aaç makin• 
fıçılarmın beher adedi 
yüz kuruşta talibi ob 
dedir. FazlasiJe mubaY 
teahhüt etmek istiy 
12 şubat 931 tarihinde 
16 da levazım müzayid' 
yetine gelmeleri. 

Alemdar 

Millet 
8 

Şuha~ 
günü akşam saat 18 de 
keci nhbmından hat~ 
(Zonguldak, İnebolu, AY . 
Sinop, Samsun, Ordu, 
son, Trabzon, Sürmene, . 
Mapavri ve Hopa) ya 
ve avdetle ayni iskelel 
Vakfıkebir ,Görele ve O 
iskelelerine uğrıyacakb"• 

Müracaat mahalli: İ5 
M e y m en e t hanı altJJ' 
yuıhane. Telefon: it 

1154 

Yeni Ne,,.igat: 

HEM SPOR, HEM 
Türkıpor bu::UD 

19 uncu aayııile berab~ 
yuculanna bir de ıe~ 
falık ainema iliveai •~ ~ 

Spor laamında eD 

hususi haberler, Haftaoı' 
liyeti, Mektep maçlara• 
leler, tefrikalar, J:rokil"' 
rikatürler veaaire. 

iSTASYON LOKANTASI DOKTOR 
Sirkeci ciY .ı. randa 
En rahat ve en 
Tem iz 1 oka n tadır. 
Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tath 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 
BEYANNAME VE DEFTER 

Tayyare cemiyeti tarafından 

tabettirilen ihbar, hüviyet vara• 
ı~alan, beyannameler ve defter Jer 
Tayyare cemiyeti vilayet ve kaza 
Şubelerinde ve piyaoko i"İşelerin· 
de satılmaktadır. 

Om er 
Abdürrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel-

aoğukluğu Mütehassısa 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükumet konağı civa· 
rmda eski ikdam Yurdu kar

Yeval, l)lyuJ, tluaeüt ,,. r1.ı- I 

Llan ı lataa.::i:"Nuru••.-..-11' 
Şer.l Hkajl :Ü• J/ 

T.Jr'.,aı l.taabıal • 2'1 t 
P•l.l ll\ıt1&111 : &..taıab;ıt • 7tros1~ 
lel.r.al , ı.t-bıd ~o~ 

ABONE F!A rı A 
TORKIYR - ı ; ,.,., 

)4® U'o 1 S.,ae J""1 I 

7W • 6 A.7 JJJ' 
400 • 5 • Jı1il ' 
uo,. ı. 

lJ!ınlardıın me.t ı.ıllyııt alı ," 
şısında 71 numara birinci kal 1 Gelen ewak geri vcrıt11 ııı. '" 

Her gün saat birden ikiye, .......... _____ ~ 

dört buçuktan akşama kadar. )ı1es'u1 Müdür: Halit 


