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iDAM FİRARiSİNİN ··pE İNDE 
ıımanh Dağ Ve Civarındaki Muhasaradan 
nra Başhyan Tarama Ameliyab Bitiyor 

r .... 

Firarinin tutulduğu 
hakkmda geç vakit 
~eni bir haber gelirse 
u haber UçUncU say-

famazda bulunacaktır. 

Alahkimun İtiyatları Tamamen Tesbit Edilmiştir 

Firarinin Sığınacağı Heryer MaIU.m 
Bu Akşama Doğru Ele Geçirilmesine intizar Ediliyor 

tz.u., 7 (H.M.) - DIB ca
._ olmak mllnuebetile (Me
"e1nen ) de bayat istirahatle f eçti ve mahkeme muhitinde 
.:_liyet 24 saat için tevakkufa 
-sı-•rnış oldu. 
S.. Maamafih idam ıehpu1nın 
lti~llden kaçan (Hüseyin)in ta
._... •ne ait faaliyet durmadı. ... ,. .. lar. rıyı tanıyanlardan itiyat-
diii "- ait tafsilit alındı, bil
.t b. muhit tesbit edildi, ıi
thn~eceği yerlerde tertibat 

ı. 

"11 Bu tertibat ile iki kol mq-
. olmaktadır. Kollardan bi
~ lzrnir baliık kumandam 
~ Beyin, dağeri de Mene
~ lcumandanı Halit Beyin 

.- ua altmclacbr. 
lldık!'-l ( luet ) Be1 terböab 

T aıı aonra d6nm6ft0r. 
•hmin edildijine sin 

firarı (Menemen) den çıktıktan 
•onra hemen karfaiana selen 
l>unıaıııı dap iltica etmiftir. 
l._ Bu itibarla alına• tertibat 
~ •• dağın muhasara eclilmuiai 
•UJadal etmektedir. 

Mubuara hemen hadise 
IGnllnde yapdmıt. mllteakiben 
de muhtelif mtlfrezeler Yasıta
aile tarama ameliyabna giri
tilmiştir. 

Tetkik edilen ıaha saatten 
.._te daralmakta Ye mabku
~u~, içinde bulunduğu muhit 
littıkçe kOçlllmektedir. 

Bu itiUarla firarinin bu ak
f:'!1• doğru ele geçirilmesine 

tizar edilmektedir. 
it Firarinin vaziyetine relince: 
,.;.tırlarda olacağı Ozere kaç
w;. b aırada arkuanda yalnız 
hl, aJd ceket vardı, koprken 
a uçlarına dllşilrdOğil için 
.:._.ıcı&n ela çıplakta, bu itibarla 

. Yiyecejiai temin meMlninde 
muvaffak olamayacağında ue 
biç ıtıphe yoktur. Filhakika 
iltica ettiii sabada k6y mev
cut değildir. Olsa bile herhan
gi bir köye iltica edemiyeceği 
muhakkaktır. 

Çünkü kendisine muavenet
te bulunan, batta bulunduğu 
yeri bilip haber vermiyen ayni 
akibete duçar olacaktır. Bu 
itibarla firarinin kimıeye mn
racaat edtmiyeceği, ettiği da
kikada tutulacağı muhakkakhr. 

Hatıra gelen ıudur : 
Firari Dumanlı dağda tara

ma kolunun benftz varmadığı 
taraflarda bir kovuğun içinde 

.,pktan n açlıktan ilmek 
Ozeredir, belki de bulunacak 
olan şey udece c~sedi ola
cakbr. 

Eğer, ne kendisi, ne d~ 
cesedi bulunmayacak olursa 
ancak o zaman Dumanla dağ
dan bqka bir tarafa iltica 
etmiş olduğu dütDnülebilir. Fa
kat bu takdirde bile fotoğra
fının bBtiin muhite gönderil
diği, binaenaleyh ergeç ele 
geçeceği muhakkak g6riilmek· 
tedir. 

( Hllıeyin ) in Emirllem Is• 
tuyonunda tutulduğu rivaye
tine gelince, bu rivayetin asla 
çıkmam17br. 

• lktısat Vekaletinin Kararları 
Hiç Değişmez Mi? 

Bir Tarih Hatası, Mem
lekete Binlerce Lira 

Zarara Maloluyor 

• bu IOğuk fblerinde 
~ havada ve yan çıplak 
~kid halde bannamıyacağı, ( 
~ • butalandaja dllşllnüle- . 

• lstanhal Soluılclanntla Dörlgol Portaluıllan Satan S.rıiciler 

Muhakememiz 
Yarın Oğleden Sonra 
Oçıncı Cezada.. 

Şeker meaeleal n Alpalla 
tele':" fabrikua bakkıncı.ki 
~Yatu.ıa 1berine Riiftil zat:... ~ayri B. tarafından pze
) ız aleyhine açılan dan 
~ öileden aonra tlçllncil 
ee da g6rftlecektir. Yannki 
ile laede ••kiJimiz Vasfi Rqit 
le ~le arkadqlanmaz M. Ze-

eriya " Selim Rarıp Beyler 
lllaclafaa1aruu 7apacıklırdar. 

lktuat V eklletinin eski bir cektir. 
karan ytıztınclen portakal ye- Meaelenin euaa tudur: 
tiftiren memleket kısımlan Ruslarla yapılan itilaf mu-
bir mtıddettenberi zarar g6r- cibince Rusyaya portakal sa· 
mektedir. Bu karar tubib blmuı kabul edilmiftir. Fakat 
edilmeae zarar devam ede- (Devamı 4 lncG aayfada} 

Japon Meclisine Silah İle Hücum .. 
Tokyo, 6 (A. A.) - Hllviyeti henllz tayin edilmemiş olan 

bir fabıı elinde bir hançer bulunduğu halde Japon Diyetine 
girmit ve Diyet azaıandan iki kişi dahil olduğu halde birçok 
kimıeleri yaralamııtır. 

Londra bahri muahedenamesi dolayısile vukua gelen badi-
sedenberi hariciye nazın baron Shidehara muhafızlar refatc:a
tinde gezmektedir. Çilllkl keadiai birçok tehditlere mana 
bal•ı•maktadar. 

Dünkü Maçlar 
Galiplerı Galatati8ray, 
Fenerbahçe Ve Beşik.

tq Takımlarıdır 

Din Stad1omda ilk maçlarıı. 
devam eclllmlt Ye GalataaaraJ -
Jstanbuı.por, Fener - Süleymanl
ye, Beıiktat - Beykoı müsabaka
ları yapalmıfbr. Neticede Galata
saray, Fenu •• Beıiktat fGnGn 
r•lip!erl olmatlardır. Maçlar 
hak kandaki tafıilitı (6) ıncı aay• 
famızda bulacaksanız. 

Parisli Gazeteci 
Pariste çıkan "Pöti Parizi

yen" gazetesi mtldllril M. Gab
riyel Marten diin phrimize 
gelmiştir. 

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır?. 

.. SON POSTA" te
lefon makinesi olan ka
rileri arasında eğlenceli 
bir kur'a tertip etmiı
tir. Kur' aya iştirak tek
li ıudur: Kur'a devam 
edinciye kadar bu ıll
tunda bir veya birkaç 
numara göreceksiniz. 
Bunlar telefon numara-
landır. Eğer ıizia nama
ranız razetemizde çaku 
numaraya tevafuk eder
ıe matbaamıza m6raca• 
at ederek hediyenizi 
alacaksınız. Basit, klrh 
ve eğlenceli bir kur'L 
Bugünkü numaralar ıun
laıdır: 

Kadıköy: 363 
Beyoğlu: 866 
l.tanbul: 1934 

En Heyecanlı Ameliyat Vak'a/arı 

Haseki Operatörü Ke-· 
mal B. Neler A.nlabyor? 

Heyecanlı ameliyat nk'ala· 
n aeriıine devam ederek Ha
aeki butaneai operat&rft Ke
mal Beyle g&rftıtnk; bize, en 
heyecanla addettiği ameliyab
nı anlatmasını rica ettik. Ke
mal B. diyor ki: 

- Size hangi ameliyah an
lata}'lm, bilmem ki? Esasen 
tababetin her ıubesinde ayn 
bir heyecan ve bir zevk mev
cuttur. Bilhassa cerrabhktL 

1 Bir opentarnn ameliyat 
yaparken bDtlln UYU ey 

kuvvetleri phfır. 
T eeadnf edecetl beldenmiyen 

bir anzayı bertaraf etmek için 
operatörün mtiteyakkız bulun
ması, öirenmek istediğiniz 
heyecan için kifi bir aebeptir. 
Bu aebeple operat6rler alelek· 
Mr ual::I ve titiz olurlu. 

latatiatildere nazaran bayat-
ta en fazla J1prananlar opera
t&rlerdir. Operatöriin ayni za
manda aoğuk kanlı olmasa da 
lizam birşeydir. Bununlabera
ber heyecan bir zevktir, bir 
lezzettir. Heyecansız bayat 
ıC>nük bir bayattlr. 

Y aptaj'lm ameliyatlar içeri
sinde beyecanhlara bilhaas:ı 
biiyOk kan damarlan ve ba
zan dimai merkezleri ıibi na
zik ve ehemmiyetli uzuvlar 
lzerindeki operasyonlardır • 

1'.emal Beı 
Ben bilbaua kann urlan " 
pllstik ameliyelere çok ebe~ 
miyet verir ve çok zevk du
yanm. Meıeli; bugll heyecan 
verebilecek enteresan bir a• 
meliyat yaptım. 

45 yaşlarında bir kadın gel
mişti. Kapeklerde tesadüf e
dilen karaciğer kesesi tenyadan 
ınuztarip idi. Ameliyata baş
ladım. Karaciğerde iki büyllk 
tenya ki.esi kqfetmiftim, 

( Devamı 3 OneO sayfada J 

İlônı Aşk 1 

- Seygilim, g6zlerinia o nihayetsiz, eap deaizine kalbimi 
atarak intihar etmek, benim için ••• 

- Aman dur, not edeyim, belki SON POSTA'am afk 
mektuplan mlubak111aı pcr de kaııaınm 1 , 
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Doktorların Ta- Müsabakalardal , , 4 , Dün Geceki Yangın ..,.'·~~ Karşılıklı Baroda 
lepleri Ve Halk Maarifçi/erin Tavla .~ <! 

Vaziyeti ,,. • Galatada Büyük Bir Oynarlarken 
•cttt 

Yeni Bir Vaztr 
Hasıl Oldu Son 1ıünlerde doktorlar etibba 

odasına bir talep listesi vermiş· 
ler, bunda kendilerinden kazanç 
vergııı kesilmemesini, rumi 
hastanelere hal ve vakti yerinde 
olan hastaların ücretle dahi olsa 
kabul edilmeme!erini istemişler
dir. Bu münasebetle dün ras
geldiklerimiıden şu fikirleri 
topladık: 

Ali B. ( Kumkapı, Nişanca, 
22) . 

- Biz ameleyi:ı, çalışıp 
fıükümete kazanç vergisi veri
yoruz. Doktorlar da kazanç 
vermelidirler. .. 

Hüseyin Cahit Bey ( Vakıt 
gazetesinde muharrir Gayur 
Bey vasıtasile) 

- Doktorlann hemen ek· 
ıerisinin kazançları yerindedir. 
Kendilerinden kazanç vergisi 
alınmaması hakkındaki talep• 
leri makul değildir. 

Hükümetin, belediyenin res
mi hastanelerine vakti ve hali 
yerinde olanlar ficret mu
kabilinde kabul olunmalıdır. 

Çünkü hHkômet sıhhati her 
suretle korumak ve bu suretle 
halka kolaylık e-östermckle 
mükelleftir. 

* Sait Bey (Cağaloğlu 15) 
- Herkes vergiden kurtul

mak isterse hükümet nereden 
varidat bulacaktır. 

Sen muaf, ben muaf, ıonra 
ne olacak 1 Binaenaleyh ben 
doktorların kazanç vergisinden 
muaf tutulmaları hakkmdaki 
taleplerini yersiz buluyorum. 
Meşhur bir doktorun ( 5 ) 
liradır vizitesi; pekiJi kaza
nıyorlar. 

Belki içlerinde kazanmıyan
lar da vardır. Lakin ekseriyet 
kazanmaktadır. .. 

Tevfik B. ( Sultanahmet, Ti
caretane sokağı 25 ) 

- Doktorlar kaunç vergi
sinden muaf tutulmamalı, 
bence kazanan herkesten ka
za.nç vergisi alarak hastane· 
leri ziyadeleştirmeliyiz. Koca 
şehirde kadın hastanesi ola· 
rak bir .. Haseki hastanesi ,, 
vardır. 

Doktorlar ayni · zamanda res
mi hastanelere hal ve vakti ye-

Maarif idaresi Tamimini 
Yeni Y aph, Naşide H. ın 
Vaziyeti Nasıl Olacak ? 

Ankara, 7 (H.M.) - Maarif 
vekileti biJümum liselerle, orta 
ve muaJlim mekteplerine ve 
Maarif emanetlerine bir tamim 
göndererek talebe ve muallim
lerin talebelik ve muallimlik 
haysiyeti ile kabili telif olmı
yan müsabakalara giremiye
ceklerini bildirmiştir. 

Tamim, emir hilafına hare· 
ket eden muallimlerin meclisi 
inzibatça tecziye edileceklerini 
bildirmekte ve talebeierin de 
mckteplerce alakalanmn kesil
mesini emretmektedir. Bu ta
mime göre kıraliçe Naşide H. 
muallimliğe avdet ettiği :zaman 
meclisi inzibatça muhakkak 
cezalandırılacaktır. 

Aydm Belediye intihabı 
Feshedildi 

Şurayı devlet Aydın bele· 
diye intihabının feshine karar 
vermiştir. Yakında mahalline 
tebligatta bulunularak yeni in
tihap yaptırılacaktır. Bu defa 
fırka ihtilafı kalmadığı cihetle 
Aydın halkını memnun edecek 
bir heyetin iş başına geçme· 
sine intizar edilebilir. 

Fersude Evrakı Nakdiye 
Kalmadı 

Uzun müddettenberi fersu
de evrakı nakdiye Ziraat ve 
Osmanlı bankası gişelerinde 
tebdil edilmekte idi. Bu sü
rekli tebdil muamelesi netice
sinde memlekette mevcut fer
sude evrakı nakdiyenin hemen 
hepsi tebdil edilmiştir. Maliye 
vekaletindeki tebdil komisyo
nu da elindeki bütün işleri 

bitirmiştir. Tebdil muamelesi
nin devam edip etmiyeceği 
hakkında bugünlerde bir ka
rar verilecektir. 

rinde olanların para ile de olsa 
kabul edilmemelerini istiyorlar. 
Bu doğru değildir. Hükumet 
kendi hastanelerinde halkın 
icabında ucuzca tedavi edil· 
mesini temin etmelidir. 

' Tütün Denosu yandı Hariçten Karışmak 
" 11' Bazan Böyle Tehlikeli 

MiJJet Meclisi adliye e~ 
devlet hizmetinde kull•"~ 
ları kararlattırılanların a ~ 
ta yapamıyacakları bakkıİ~ 
tefsirde bulunmuştu· . ti 
Barosu reisi Hilmi B. , ye"1.ı;ı 
karan Baroya tebliğ ~ 
zaman avukatların o acel 
vaziyetlerinin tetkik ed 

DUn gece Galatada mühim bir yangın olmuş, binlerce lira· 
lık tütün yanmıştır. Hadise hakkmda yapbğımız tahkikat 
neticesinde şu malumatı topladık: 

Galatada Y ağkapanmda Su iskelesi sokağında büyük bir 
tUtlin deposu vardır. Bu depo Saffet Ulvi B. isminde bir zata 
aittir. Dün cuma olduğu için depoda faaliyet yoktu. 

Fakat dün gece yarısma doğru depodan alevler yükse.mi ye 
başlamış, hadise derhnl etfaiyeye haber verilmiş, etfaiyenin 
bütiin gayretine rağmen iki katlı olan bu depo tamamen 
kül olmuştur. 

Tabii bu arada depoda bulunan 106 bin kilo tntün de 
yanmıştır. Yangıruo nasıl çıktığı heniiz anlaşılamamıştır. Fakat 
polisin ilk tahkikata neticesinde tütünlerin sigortalı olduğu mey· 
dana çıkmıştır. Şimdi tahkikata bu noktadan devam edilmek
tedir. .... 

Y onan - Bulgar Münasebatı 
Atina. 6 (A.A.) - Yunanistan Üe Bulgaristan · arasında 

cereyan etmekte olan ticari müzakerabn inkıtaa uğramıı oldu
ğu haberi tekzip edilmektedir. 

Müthiş Adam 
Tevkif Edildiği Esnada 

Polisleri Vurdu .• 

Alman Meclisi 
Başvekili Sıkışık Bir 

Vaziyete Soktu 
Roma, 5 (A. A) - Meşlmr 

anarşist ş·rru Roma oteUe- Berlin, 6 (A.A) - Rcichs
rinin birinde tevkif edilmiştir. tag meclisinde M. Bruning, mü-

Komiserlikte Uzeri aranan him bir nutuk irat etmiştir. 
Şirru cebenden ansrzın bir Mumaileyh bu nutkunda 
rev~l~~r çı~~uarak komiser ı: ... her nevi dikiatörlüğe düşm..; 
vekilını v_e hır mE;muru ıara-~ olduğunu beyan etmiı ve 
Jamış, bır kurşun da agzına j b .. t . k b 1.. li · 

k k til · t•h t ;..,.. · u çeoın a u une mec sı 
sı ma sure e m ı ar e m"'lLlr. .k . . 

Şirrunun odasında yapı- teşvı ~tmıştir. . 
lan taharrivat neticesinde çok Tamırat me.selesınden bab
kuvvetli iki boma bulunmuştur- seden başvekıl Almanyanın 

• • • kendi ziraat ve sanayiini 
Yem Harp Gemımız tarsine çahşmakla beraber 
Triyeste te:ı~ahlarında yapıl- girmiş oJduğu teahhüdatı kendi 

makta olan Sakarya ismindeki 
tahtelhahrimiz merasimle denize1 vesaitile yerine getirmek mec-
indirilmiştir. Bu yeni harp ge- , buriyetinde olduğunu söyle· 
mimhin uzunluğu 60, genişliği miştir. 
7 metre ve hacmi de 715 tondur. 

Gürültülere Sebep Olur 
Fındıklıda Dereiçi sokağında 

Alinin kahvesinde İbrahim 
ve Elvan Efendiler tavla 
oynamaktalarken Nevzat Ef. 
isminde biri oyuna karış
mış ve bu yüzden aralarında 
kaga çıkmış. 

Nevzat Ef. elinde bıçakla 
lbrahilıı Ef. nin üzerine hücum 
etmiş, Fakat İbrahim Ef. bir 
el silah abp kaçmıştır. 

Bilet Ahrken 
Topanede oturan balık tuz· 

layıcı lstavri dün akşam Fran· 
sız tiyatrosuna girmek için gi
şeden bilet alırken sabıkalı 
Hıfzı yaruna yaklaşarak 14 
lirasını çalarken yakalanmışbr. 

Hamal Kavgası 

·~~itf.~kasının KonO~ 
Halk fırkasının lst2nbul 1'!, 

kongresi diln ıon içtiınaın• 'Jf. 
nizamname ve program et~ 
uzun müzakere ve ınün~/ 
olmuş, en sonra Afyon 'J 
Ali Beyin b!r nutkile k0 

hitam verilmiştir. 

Prag Ziraat Kong~ 
Yakında Çekoslo~ ~ 

hükümet merkezi olan • J 
beynelmilel bir ziraat koOI' 
toplanacaktır. ,. I 

Bu kongrede umuroı ~ 
meselelerile iktısadi f 
etrafında müzakereler ~ 
ca..c ve hükümetimiz de 
edilecektir. J, 

Kongrede bu vazifeyi 'j 
borsası kimyageri N' 
Münşi B. ifa edecektir. 

Karagümrükte Neslişah sul
tan mahallesinde Hasanın kah
vesinde oturmakta olan hamal 
Tahsin ile hamal Ali bir ala
cak meselesinden kavga etmiş
ler, Ali bıçakla Tahsini ağır 
aurette yaralamış ve kaçmışbr. 

Balkan Haftası 
Selanikte toplanan ~ 

Kastamonuda Bir Hadise kongreıi idare heyetinin gS~ 
işler hakkında başmurabb ~ 

Kastamonu, 6 - Erkek Hesan Bey izahat vererek ~
muallim mektebinde bir me· işleri ve gelecek sonbahar , 

tanbulda toplanacak ikincl ,. 
nenjit vak'ası zühur etti. kan konferansında müz:aket'~ 

Musap Ankara meclisi umu· lecek noktaları anlatmışbr•' 
mi azasından birinin oğludur. sene nisanın 100 yedi gil' 
Zavallı çocuk hastanede dün Balkan haftaaı ismini al01~ 
öldü. Bir çocuktan 4ha şüphe bu hafta içinde bütün ~ 
edildi o da hastanededir. memleketlerinde tezahürat ',I 

ması Selinik içtimaında IJ 
Mektep yirmi gün için kor- laşbrılmışbr, •ılJ 

don altına alındı. Muallimlerle l p1'r 
diğer mekteplerde hoca Devlet Şurası kra si 
olanların muallim mektebinde işini Tetkike Başlp' 
dersi olanlar da mektepte Ankara, 6 _ Şurayı ,.J 

kalacaklar. letin dünkll içtimaında, ~f 
Mağazayı Soyanlar Kimle? İspanyada Vilayet hastalığın men'i si- bul defterdarının kararile? 

G · B v 1 d 1 rayeti için ehemmiyetli tedbir- 1 ı M arif · • dell eçen glın eyog un a s- aşı an a vergısın ~ 

tiklal caddesinde bir mağaıa· Ô J lcr aldı. tevvellit ikramiye Jl1 1, 
dan 80 top ipekli kumaş ça· rfi dare Kalktıktan hakkında Şurayı Devlet ııı , 
ımmıştı. S o n r a.. Galatasaray Lisesinde Bir daire~inin, muamelenin ~~' 

Öğrendiğimize göre polis Müsamere Verildi olmadığı hakkındaki "' 
bu hadise etrafında emmiyet- Saragos,6(A. A.) _ Mülki Galatasaray lisesi izci'crinin müzakere edilmiştir. 
'e takibat ve tahkikatta bu- vali. bütün ayalet dahilindeki senelik müsameresi dün lise· .~ 
lu ımaktadır. Brezilya ltalyan TaYY"'' 

Alaka.:ıar:ar, bu işi yapan amele mahfillerinin yeniden nin konferans salonunda veril- I . . S Aldl 
hırsıfarın yakaJanmalannın çok açılmasını emretmiştir. miştir. erini atın ) / 
yakın oldugunu söylemekte- Madrit, 6 (A.A) - 15 kA- Bu münasebetle Gençler Rio de Janero, 6 (A· ~ 
dirler. nunuevvel 1930 ayındanberi mahfili tarafından güzel bir Brezilya, Atlas Ükf8~ lif 

Bunlarm izleri tamamen mahpusta bulunan cUmhuri- piyes temsil edilmiş, izciler geçmiş olan İtalyan deoiJ ~ 
keşfedilmiştir. Zabıta bu iz yetçi fırka reislerile Marselino parlak bir konser verilmiş yarelerini sabn almak içİ~. 
üzerinde yürümektedir, Domingo ıerbes bırakılmıştır. ve izci talebeler gösterilmiştir. mukavelename imza etıll1;"' 
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1 Son Posta'nzn Res_imli _!J;_ik~a ___ y_esi: Pazar Ola Hasan B. Ve Mahalle Köpekleri 

o 
CJ 

...> 
o 

1 : Hasan B. - O ne ? Bizim mahallenin 1 2: Hasan B. - Hayrola " Kıtmir " ? 
kapekleri bir tabur te4kiJ ediyorlar. Dur ba- Böyle tabur halinde nereye gidiyor-
kalım hele. ıunuz ? 

3: Kıtmir - Hasan B. , Türkiyede bir 
lokma ekmek kalmadı, ramazanda bolca iftar 
eden de yok, biz Mısıra sıidiyoruz. 

~ 
4: Hasan B. - Ooo 1.. Bizim uııı~~eıi' 

dalkavuktan savuşuyorlar, darısı uıeoı 
dalknvuklan bUlJ'>oD ' 



Şubat SON p STA 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz ..,.. _________________ .,_ 

Neler Oluyor? 
yeni Bir Mezar Bulundu -t-ı _K_a_d_ı_n _V_e_K_a_lp_ı_·ş_l e_r_i-J-

Hindistanda yeni Hareketler-İs- Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

Dünyada 

Mısırda 
Posta İdaresinin 
Nazan Dikkatine 

-*faraşın Ekmekçi mahallesinde Tepe 
panyol.lar 

La9lı lamail Efc.ndi umına üç aydJmbul 

fÖndefdiiim (4) mektubun hlçbiriainin 

VU.ul bulmadıfı an'aşıldı. Maraş posta

ne binıuıı Ekmekçi mabaJlf'aine mcrb<.1t 

olduiu halde gönderilen mektuplanmtn 

hiçbirisinin vuıul bulm'lması şayanı 
hayretir. Makamı aldinin nauarı dlkka

tlubı celbcdilmulul rico ederim. 

Ankara asHye ikinci kukuk 

zabıt katiplerinden 

M. Emin 

Etfaiyeye Dair 
Geçen gün saat 3.S raddc'crindc 

ticaretanemizdc bir lükı li\mbası ıı1tış 
iç' ın yakılırken ansıım lambanın 

dcpoau dcllncrek gazlar yere dö

küldQ, atef alarak yanmıya başla· 
dı. Yanan gazlardan çıkan alev 

iki metreden fazla yilkselerck çar

ftda eınaflan heyecana dü9ürmüştür. 
Etfılye otomobUl yanaının hitamınd~ 
&ncıak 35 dakika ıonra ırelebllmfştir. 
Otomobllln bukadar gecikmesine 

ıebep toför otomoblll garajdan güç

~lıkle çıkarabilmiştir. Yangından av• 
etbuie otomobil belediye direslnln 

8ntlııde arıza röııtercrek istop et• 

-· .. tir. Şayanı dikkat değll midir ? 
Foto 

A. Cevdet 

Bir Kari Yardım istiyor 
Ayda yirmi gün boş vaktim 

~._.. • ( 20 - 30) lira mukabili yan, 
Acaa.p ~e ayak işleri yapabilirim. 
Ynı sutunda ceva rica ediyorum. 

M. Zeki 

Sekiz Karpuz Bir Koltukta 
d- Gazetenizin (Kari gözile S?ör-
b üklerimiz sütununda bir memura 
eş vazife verıldiA-ini okudum. 

Otuz bin nüfuılu olan kazamızda 
aa bir doktor vardır ki hükumet 
tabipliği, belediye tabipliği, Türk 
ocağa reisliği, Him<ıyei Etfal cemi
Ye~ rcislij"i. HilaJiahmer cemiyeti 
~eısli;i, Tayyare cemiyeti azalığı, 

elediye encümeni azalığı, mek
tepler tabipliği gibi sekiz vazife 
l'Örmektedir. f•minin Zeki oldu
tuna nazaran Jaha bukadar va
zife yükletilse altından kalkacatı 
iiınidindeyiz. 

Birecik karilerinizden 
M. S. 

Cevaplarımız 
Fatih, Kazasker Mehmet Ef. 

mahallesinde Husrevpaşa cad
desinde F aJ;ırettin Veli Beye. 

~~~e~emız hakkında gös· -
terdıgmı:ı alakadan dolayı 
teşekkür ederiz. 

Büyük Feda karlık : Gazi Gişeıinin 

feraitini son sayfada okuyunuz. 

.=-TAKVİM 
UUn 28 8 - Şubat -931 Kuu:a 92 

Arabi 
19-Ramuan • Ut' 

Vakit-Es ant· V anb 

funet ı. 51 7 .05 
utıe 7. 55 12.28 
tkındı 9. 41 ıs .ıs 

Rumt 

26 - Kl.aanl •13t 7 

V ak1t-Eıant-Vasatt 

Ak,am 12.- 17.33 
Yatsı 1.33 19. OS 
lmeak 11. 5l 5. 24 

Tefrika No. 53 

Mısırda 
Yeni Bi? Mezar 
Dört beş senedenberi Mısır· 

da yapılmakta olan hafriyat 
bütün dünyayı hayretlere 

düşüren esarler meydana 
çıkarmıştır. 

Bunların içinde en ziyade. 
hayreti mucıp olan keşif; 
( T utan~rnmen ) in mezarı ol
muş~u. 

Bu mezar 3000 sene evvel
ki Mısırlıların servet, ihtişam, 

debdebe ve hayatlarını tasvir 
eden birçok kıymetli eserlerle 
doludur. 

Bu mezarin keşfinden sonra 
hafnyata devam edildi, daha 

birçok yeni şeyler meydana 
çıkarıldı. Burada çıkan kıy
metli eserlerle Londrada Bi-

ritiş Müzeumda hususi bir 
daire doldu. 

Fakat bir iki senedir yeni 
birşey çıkmıyordu. Geçen haf· 

ta hafriyat yapan İngilizlerden 
biri yeni bir mezar meydana 

çıkardı. Bu mezar T utankamen 
mezarı kadar büyük, onun ka-

dar kıymetli eserlerle doludur. 

Bu mezar eski bir Mısır kı
raliçesine aittir. Bunun da san
dukası albndandır. 

Tutankamentn sanduka-
sındaki resmi. 

Fakat burada en ziyade 
nazan dikkati belbeden şey, 
sandık içinde çı~an yakut, 

inci ve diğer t"iıcevherattır. 
Bilhassa yakutlar, şimdiye ka· 

dar dünyada misline teıadüf 
edilmiyen büyüklüktedir. 

3000 sene evv~lki Mısınn 
zenginliğini ıaklıyan bu hazi· 

nelerin hafrfoe devam edil
mektedir. 

SERVER BEDJ 

- İKİMİZ - --- ------
Madam Marinin bana toy 

bir çocuk muamt>lesi yapması 
lcibrime dokunuyordu. Elinden 
kadehi aldım Ae bir çekişte 
bütün kadehi yuvarladım. 

Madam Mari hayret etti: 

A 
- Oof.. dedi, maşallah!.. 

feriml 
Sonra birdenbire beni ya

kaladı ve l\ptil: 
- Çok ıekersin, ıen, çok •• 
Eviyenya bajırdi: 

Kıskanıyorum. 
Madam Mari ona da bir 

kadeh verdi, onu da kucak
ladı ve öptü. 

Sonra bir hami ciddiyeti 

takındı: 
- Aman çok içmeyin, de-

di, Evdokaiya banyoyu hazır
lıyor. Banyodan sonra içer
ainiz... Muhtar Beyi de bek· 

liyelim. 
Biraz ıonra Evdoksiya gö-

intihap Yapacaklar Kar~lerimin Dertlerile 
. ·Baş Başa •.. 

Mısırda keşfedilen kabir açılırken lzegecanlı bir dakika. 

Hindistanda 
Yeni Hareketler 

Gandi serbesçe dolaşmıya 
başladıktan sonra Hintliler a· 
rasında istiklal nümayişleri 
yeniden b~lamış bulunuyor. 

Gandi ile beraber tahliye 
edilen iki milli lider merkez i\'İ
liyetlerde İnglizlerin aleyhinae 
tekrar propagandaya başlaınış
lardır. Bunlar halka ve bil· 
hassa gençlere Rusların ibti
lil ssitemlerini öğreterek1 gö
nül!ü yetiştirmiye karar ver
mişlerdir. 

Propagandalarında en ziyade 
kullandıkları silih, Hindistanda 
İngiliz malının kullanılınama
sıdır. 

Bir taraftan da milli kongre 
İngiltere hükumetine sulhün 
iadesi için şu şartlan derıne
yan etmiştir: 

1 - Umumi af, 
2 - Sulhperverane nüma

yişlere müsaade, 
3 - Her türlü tazyik ted~ 

birlerinin kaldınlması. 
Bununla beraber menfi mtı~ 

ca deleye devama karar veril
miştir. 

ründü ve Rumca, banyonun 
hazır olduğunu haber verdi. 

Evvela ben yıkandım. Evin 
tefrruatını gördükçe daha fazla 
içim açılıyordu. Hakikaten ga
yet temiz, tertipli ve süslü 
bir evdi. 

Ah, şu erkeklerin eğlenmesi 
için ne vasıtlar varl Hoş, on
larla beraber biz de eğlene· 
ceğiz ve üstelik para kaza
nacğız. · 

Eviyenya da banyodan çık
tıktan sonra birer kadeh daha 
içtik. 

Madam Mari saate baktı: 
- On ikiyi geçiyor, Muh· 

tar nerede ise gelir, dedi. 

• 
ispanyada 
İntihabat 
İspanya kırah Alfons, bü

tün intihap gürültülerini bas· 

brdıktan sonra şimdi memle
kette yeni intihabat icrasına 

ve bu suretle mevcut hükume
ti takviyeye karar vermiştir. 

intihabat mart ayı içinde ya
pılacaktır. Hükumet intihaba-

bn kendi lehine neticelenmesi 
için şu kararı vermiştir: 

1 - Terör dev-ti şubat so
nuna kadar devam edecektir. 

Yani intihaptan evvel serbes 
içtimaa müsaade edilmiyecek
tir. 

. 2 - Belediye reisleri, şe
hırler. tarafından intihap ediJe-
cek, fakat intihabat hükumet 

tarafından teşkil edilen bir he
yet tarafından idare oluna
cakhr. 

3 - İntihap daireleri için 

yalnız birer namzet gösterile
cektir. 

Bu ıerait dahilinde intfoa· 

batın ıerbes olmasına imkin 
yoktur. 

Eviyenya sordu: 
- Bizimki meydanda yok ı 
- O serserinin vakti saati 

belli olur mu hiç ? ' 

* Muhtar Bey içeri girince 
Madam Marinin elini öptü, 
bana hafif bir baş se'amı 
verdi, E viyenyanın elini sıktı: 

Bonsvar matmazel... 
Vallahi sizi öyle göreceğim 
gelmiştiki.. Nasılsınız efendim, 
devam ediniz efondim.. Mani 
olmıyayım.. Piyanomu çalıyor· 
dunuz? Ne olur, devam etse-
nıze .. 

Madam Mari bizi tanıştırdı. 
Muhtar Bey, önümde hürmet
le eğildi: 

Cevaplarım 

S. S. M. M. Be,: 
Siz hayalinizdeki. kızı seviyc.r· 

•unuz. Güzel ve tam bir kadına 
ibtiyacım:ı var. İstersiniz ki bütün 
ıefkat v" muhabbetini size vere
cek bir kız bulasınız. Bu kız ha
yahnı size medyun olsun ve siz
den ayrılmayı bir günah addetsin. 
Siz bugünkü kızlardan hoşlanmı
yorsunuz. Onun için muti, sad ık, 

ufku dar bir kız bulunuz ve onun
ia evleniniz. 

* Ankarada Fahrettin B.: 
Siz her kadının aradığı tam 

hir erkeksiniz. Kadınlar 11i:ıin 
erkekliğinıze meftundurlar." Fakat 
siz ayni zamanda müstebit tabi
atli bir gençsiniz. Kıskançsınız. 
Kadan erkckliğirize mcıtun olup 
sizinle evlenmek iıtiyebilir. Fakat 
kendisine istibdat yapmıya başla
d1ğ10ız zaman pişman olur ve 
•İzden kaçmak ister. Öyle bir 
ku. bulunuz ki,~sizin istibdadımza 
tehammül 1.tsin, sizi sevsin ve 
föeziyetlerinize hayran olsun. 

* Taksimde Z. R. Bey: 
Size muntazam, dürüst, namus

lu, titiz bir kız lazımdır. Ayni 
zamanda neş'eli ve hoşsohbet 

olmalıdır. Siz kadına hertürlü 
fedakarlığı yapmıya hazırsınız. 

Fakat neş'esiz ve bedbin zaman
larınızda size neş'e veren bir ar
kadaşa ihtiyacınız vardır. işte 
karınız bu cinsten bir kız ol
mahd1r. 

>f-
Y elclcğirmeni N. C. Bey: 
Siz kimseden fazla birşey bek

lemiyorsunuz. istiklaHnize aşıksı· 
nız. Kadınlara dalkavukluk et· 
mekten hoşlanmazsınız. Daha zi
yade nazlı, ve mağrur kızlardan 
hoşlanırsınız. Fakat kadına kolay 
kolay fedakarlık yapamazsınız. 

Onun için hayatını sizin irade 
ve arzunuza tabi kılacak bir genç 
kızla evleniniz. 

* Y eldcğirmen iııde Necla Fuat 
Hanım: 

Siz erkekten çok şey bekliyen 
bir kızsınız. Evvela erkeğin si
zinle fazla alakada r olmasım, 
sonra da size müreffeh bir hayat 
temin etmesini istersiniz. Size 
bunları temin edecek herhangi 
bir erkeğe varmakta tereddüt el
mezsmız. Bu şerait dahilinde 
mes'ut olmanız ihtimali azdır. 

Çünkü hayattıı fe)ıiket ve bedbah
tı de beral>er yürür. 

'f 
Bergamada Mehmet F ehmiB.: 

Siz, ıize illifat eden herhangi 
bir kadının arkasından gidebiJir
ıiniz. Onun için kıskanç bir ka
dmla evlenmemiye gayret ediniz. 
Kadınların hoşuna giden meziyet
leriniz vardır. Evlenmekte güçlük 
çekmiyebilirainiz. Fakat evlilik 
hayalında kırınızın sizden hesap 

- Teşerrüf ettim.. Aman 
ne "janti,, h:mıın kız.. Bahti
"i ... r oldum efendim .. 

Sonra ellerini uvuştuı du: 
- Oh, oh... bravo Madam 

ne güzel sosyete! Haydi efen
dim, buyur:.ın... Birer t.:ır.e 
atmıyalım mı efendim ? 

Hepimize ayrı ayrı k:1dch
lerimizi verdi, ne nazik adnm 
e? büyük rezaleti bile büyük 
bır nezaketle yapabilirdi. Ma
d~m M.ari;İ'in hakkı varmış, 
Kıbar hır ın~an doğrvım. Uzun 
boy, sarışm baş, küçü!: ve 
çok kırpılan kurna:;: sevimli 
e-;)zler, tertem;z kıy~f et. ince 
uzun, beyaz ve kıvruk t:ller. 
Adeta kadın bozmnsı bir er
keL. 

J Aşk Mektupları 

Sevda nedir, bilen her gen 
elbette sevgilisine birçok aşk 
mektupları yazmıştır. Aşk 

mektubu yazmak bir edebiyat 
meselesi olduğu · kadar, aşk 
heyecanının itade kabiliyetini 
gösteren kıymetli bir aşk 
vesikasıdır. 

İnsan nekadar kuvvetle 
severse okadar fazla duyar 
ve duygusunu okadcr kuv
vetle ifadeye muktedir olur. 
Bu itibarla herkes aşk mek
tubu yazabilir. Bunun için ede· 
biyat bilmiye, edebiyat dersi 
almıya ihtiyaç yoktur. 

Siz bu kabiliyetinizi biç 
tecrübe ettiniz mi ? Biz size 
bir fırsat veriyoruz. Bize, sev
gilinize hitaben yazılmış bir aşk 
mektubu gönderiniz. Bu mek
tup yüz kelimeyi geçmiye
cektir. Güzel bulduğumuz mek
tupları b•ı sütunda hergün sıra 

ile neşrcdeceğız. Ve inti~ar 

eden her · mektup sahibine 
yarım lira hediye edeceğiz. 

Mektupları Hanımlegze'ye 
gönderiniz. 

ıjf~ 
,-,~')( 7 

karışma

" e f r1 -
bulurs nız 

sormaması, hayatınıza 

ması şarttır. Böyle saf 
karhğa hazır bir kız 
onunla evleniniz. .. 

Ankara, 1. S. : 
Siıe öyle bir kız llzım ki, evlendi :_ 

niı z:ım::ın bütUn ır:evkl sizi mc!l"n: n 
etmek olsun. Pişinceği yemeği, g 'y t rc
ği elbiseyi ıizi memnun elmclc E":IYt s le 
pişirsin ve g'yıln. Siz c:ıı'p ve kadın
ların hoşuna giden bir gençsiniz, onun 
!çin evJe,rr.ekle ve böyle bir kı:ı: bul
makta güçlük çekmezsiniz. 

• 
Edirnede R. Ş. Be) :-
Siz sevda hususunda muted' l 

bir adamsınız. AJacağın tL k ız 
sizden derin bir aşk bek!emcme-
lidir. Bir kadının aşktan mahru
m yete katlanabilmesi için de 
diier nokto.larda kendisini n ta t
min edilmesi lazımdır. Halhuki 
siz, bülün arzunuza rağmen, 
kadını bu hususta da tamamen 
tatmin edecek halde değilsiniz. 
Binaenaleb ya az para ile yaşa
maya ahşmıf ve fedakarlığa razı 
bir kazla, v~yahut hayatını dışarda 
kazanmasını bilen bir kızla ev-
lenin iz. 

ı"lanımteyze 

Tatlı da konuşuyor. Hemen, 
başından geçen taze bir vak'a 
anlatmıya bnş!adı: 

- Efendim, dedi, ben, halk 
sınıfından nefret eden züppe
lerden değilim. Uşağunı, bah
çıvauımı severim. Oıılarla ar· 
lrnılaşça konuşunım ince his
lerini anlamıya çalış;rım. Fakat 
efendim, hunlar içinde cidden 
tahammillfersa olanlar var 
efendim. Demin tranı\'ayda 
yanıma bir adam otuıdu. 

Pis bir adam efendim, mil
temndiyen bana doğru yere 
tüküriiyordu. Üstüme başıma 
sıçrıyacak diye ödüm patlıyor-
du. 

Arkası var 



NAKŞIL'B. VE TAB}B.ATLBR 
• 

Babiler Ve Bahailer Kimlerdir, Bu iki Mezhep 
Nerede Ve Nasıl Doğmuştur? Kendisini 24 Ya-
şındaPeygamber ilô.nEdenAdamaNe Dersiniz? 

32 Yazan: Zikri 

Dağlardaki büyük ağaçlar imam derecesinde yüksek bir 
ziyaretgahları olduğu gibi, yine maneviyete sahip biri çıkaca
dağlarda (Hızır) m ikametgahı ğmı iddia ediyordu. 
olmak üzere tahayyUl edilen Mirza Ali Mehmet bu 
bazı büyük kayalar da prestiş iddiaya zaten kendisinin Hic
mahalleridir. Müteaddit mev- retin 260 ıncı senesi mey
kilerde müteaddit (Veli) lerin dana çıkan Mehtiden tam bin 
vücudunu farzederler. Bu mu- sene sonra yani 1260 tarihin
kaddes mahallerden birisi de de zühur ettiğine kani bulu
(Mazgirt) ile (Kuzucan) arasın- nuyordu. Ve bu kanaatin ilA· 
daki (Münzir dağı) dır. Bunun nı üzerine kendisine (saadet 
ismi, Kızılbaşlarca (Sultan ve cennet kapalannı açan) 
Mnüzir) dir. Herne vakit dev- manasına olmak llzere {Babi) 
lt t in kendilerini tedip için as• ismi verildi. 

fahanda büyük bir serbestiye 
malik bulunuyor, mensuplan
mn ziyaretini kabul ediyor, 
muhaberede bulunuyor ve 
eserlerinin itmamına çalışıyodu. 

kerle aleyhlerine hareketini Mirza Ali Mehmet mehti 

(Babi), ahlikan pek yüksek 
bir adamdı. Daha gençliğinde 
ahlakındaki safiyet, hareket
lerindeki alicenaplıkla herkesin 
nazan dikkatini celbetmitti. 
Tabiati gayet sakin olduğa 
için tara&'tarlanmn lalim mu
lıaaunlanna karşı olan müselllh 
mtıdafaabna tamamen biglne 
kallDlfb. O yalım dİl!f dht ile 
ve muhtelif riyazat ve mka
bede ile menal olmUfbl. 

anlarsalar derhal o dağın zir
vealııe biı kara çadır kurarak 
onu Oç gün &ylece kurulu 
barakırlarmlf. 

Oç gibı sonra çadırı yere 
f1lolmaş bulurlarsa devletin 
taarruzOnu Sultan Münzir ka
bul etmiyor diyerek silihla 
mukavemete hazırlanırlar. Eğer 
çadırı yıkılmamıı bulurlarsa 
ıüküt eder ve bunu Sultan 
Münzirin dargınlığına ve ken· 
dilerini terbiye edeceğine 
hamlederek mutavaat ederler. 

olarak zühur ettiğini ilin et· 
tiği vakit henüz 24 yqında 
genç bir çocuktu, ve ancak 
alb sene yqayıp 30 yaşın
da vefat etti. Alb senelik pey• 
gamberliğini hep esaret ve 
mahpusiyetle geçirdi. 

Ali Mebmet, efrenci 1845 
tarihinden 1846 senesi marbna 
kadar ( Şiru ) da, 1846 mar
hndan 1847 senesi martına 
kadar ( Isfahan ) da, badehu 
Urmiye civanndaki ( MakU) 
kasabasında mahpus olmuı ve 
hayatının son albncı ayım da 
( Çınçırık ) kalesinde geçir· 
miştir. 

Bütün mabbusiyetl mOdde
tince bertarafta ve bilhassa Is-

[Arkua yar) 

Bahçlvanhk Ve Ehli 
Hayvan Sergisi 

1.tanbul Ziraat odam 6n8-
mlizdeki haziranda l.tanbulda 
bir .. Bahçıvanlık ve elıll hay
vanat aergisi" açacaktır. Ser
gide aebzecilik. fidecilik, ehil 
hayvanattan: Ci.na kthnea hay-
ftlllan, c:ina av, bekçi ve tez
yinat kapekleri, taqular, ke-
diler, bahçıvanlıkta, tavukçu
lukta kullanalnn alit ve ede
vat, iliçlar vesaire tefhir edi
lecektir. 

Yanlışhk .• 

Himmetzade Hüsnü B. 
he Diğer Müracaatçıla-

Anadoluda yaşayan bütün 
kızılbaşlann reisleri (Hacı 
Bektaşı Veli) nahiyesinde ika
met eden (Çelebi) idi. Her 
ıene binlerce Kızılbaş Çelebiyi 
ziyaret etmek üzere buraya 

gelir, sayısız hediye getirirlerdi. Borçlar Meselesindeki 
Çelebinin yüzünü görmek için 
günlerce bekler ve çele· 
biyi gördük!eri gtin vecit 
ve istiğrak içinde yerlere 
kapamrlardı. Çelebinin bunlar 
üzerinde nihayetsiz bir nüfuzu 
Yardı. Kwlbqlar, mumaileyhi 
adeta telih eylemekte idiler. 

Hurufiliğin ithal ettiği bazı 
akideler neticesi olarak bütün 
ibadetleri Çelebinin . cemalini 
müşahededen ibaret addeder
ler. Çünktı Çelebiyi (Ali) nin ve 
(Allah) ın vekili olarak kabul 
ederlerdi. 

Erzurum, Muş, Mamuretüll
ziz, Erzincan, Diyanbekir, Sivas, 
Ankara, Yozgat, Karahisan 
ıarki, Kütahya ciheUerinde 
ahalinin malına karip miktan 
Kızılbq idi. Bunların son tah· 
ldkata göre nüfusları bir mil-
7ondan fazla idi. 

( Babi) ler Ve (Bahai) ler 
lranda doğup aon zamar.· 

larda etrafa yayılan ve Muaul, 
Bağdat taraflannda tar .ıftar 
bulmaya muvaffak olan ( Babı ) 
ler ve (Bahai) }erde bizim için 
tetkike tayan yeni mezhep
.. rdir. 

Babiliğl Kim Kurdu? 
(Babi) lik Vehhabilik gibi 

dinde bazı teceddütler iıtiyen 

bir mezheptir ve Iranda pek 
müteammim olan Şiilikten doğ
muştur. Bu mezhebin müessisi 
Mirza Ali Mehmet, Şüler nez· 
dinde muhterem bulunan on 
i d imamm sonuncusu Muham
medülmehtiye mensuptur. (*) 

Muhammedülmehti, lranda 
(Şeyhi) lik mezhebi müeuisi Şeyh 
Abmedin aelefidir. Bu zat, bir 
ıftn imam Mebtiye mensup 
bulunanlar arasında mezktr 

rJ Şlller, MuhammedlU-elıth•• • 
,:arlblnde .efat etmekle beraber el'• 
....,...,.. bir mab.alde yapmakta ba-
........... b.a " a...ıJefhla bir ... 
...._ edip da.J'ada ad.Jet ~ ..... .,_ ................ 

• 
rın iddialan Ayndır .• 

Düyunu 11111umiye besababndaki yanlqlık hakkında, bana 
ilk ihbar eden Ztıbttl Sabit Beyin bize vermif olduju maltmab 
dün yazmışbk. Elde ettiğimiz mntemmim mal6mata nazarua 
Himmetzade Hüsnn Beyin bu hususta Maliye veklletine •~rmiı 
olduğu izahat ve müddeiyatın Zllbttl Sabit Beyin ihbaratile hiç 
bir alaka!ı yoktur. Znlıtll Beyle bu ifte tepikt meui 
eden Halil Bey bir hafta enel Maliye vekAletiae tahriren 
miracaat ederek ıu noktalar hakkında izahat rica etmiftir. 

1 - Dayinlerle soa defa yapılllUf olu itilif ft buna alt 
teferruat. 

2 - Hesapta yanllflık mevcut olduğu veaika De iapat 
edildiği takdirde hllk6metfn tuhihat icruuaa halda olup 
olmıyacağımn tesbiti. 

3 - Y anlıthta ihbar ve ispat edenlere verilecek mlklfaba 
miktan. 

T esbit edilmeai ı.tenilea bu lıuıusatm itin iç ytlztlne vllaf 
ve vesaike sahip olan eski Doyana umumiye memuru 
ecnebi zabn arzusu cllmlesinden olduju ve yine bu zabn 
ancak mO.bet bir Taziyet kaqwnda mlfit olabilecetinl 
&aylediği aldığımız haber cUmlesindendir. 

Artık hiç ınllşteri gelmiyen mağazanızı 

tenvir etmek için ne bekliyorsunuz? 

SAT E 
Tenm mlltehawılarim meccanen emrinize amade 

bulundurmaktadır. 

Taahhütte bulunmaksızın proje yapılır. 
--· ...... l'a TGnel meTkll, Metro Han. lstanbal Be aııt elektrik eYI 

Resminizi Bize 
Gönderiniz, Size Tabi

atinizi Okuyalım 

Resimdca hıblatlniıı:i 3irenmek ı.ter• 
miatnh: bize bir lotoj'raf glnderlab. 
Fakat mütehasıısımıı. mütaleasında ha· 
taya dll,mcmek için göaderllea re.emin 
mümldln oldutu kadar tabi! bir pozda 
çckilmlt olmaaıııa itina edt.l-. 

« 
Re•lmlerladea tablatlerlnl ~enmek 

latlyen qaltdald karUerlmb hakkında 
mUteha-•tmıaa miitaleaaıaı 1azıyonas. 

* (Fotesnfı d~miyecelrtlr.) • 

Ahmet Necati Bey. Hauu 
Ye hayalt mevzularla fazla 
meşgul olur. 

Tehlikeli ve mee'uliyetli ir 
lerclen tenkki eder. Kadın 

meselelerile allkadar olur. 
Rftfekasile gllriiltnsllzce ge
çinmek ister, kederlerini gizle

mesini bilir. Herkese açılmaz, 

menfeatlerini mllclriktb- israfı 
seAmez. 

ğildir. 

« 
Ali. &,. Ablgan 

ft becerikli
dir. itlerini 
ıllratle sörllr 

bazea acul o
lur. Çabuk 
kızar •e ban
far. Kin tutmaz 
iğbiranm unu
tur. Fena mua
meleye kartı 

I hazimklr de-

-4or 

Dtla Tak•m · atadyomunda 
lik maçlarma devam edilcH. 

ilk oyuna Galatasarayhlar 
lstanbulspora kup oynadılar. 
Maçuı ıalibi GalatuarayWana 

dnnktı oyununa balohna, aan 
kumızılılann gene fena bir va-

ziyet geçirmekte olduklarına 

hnkmetmek llzımdır. 

tık on dakikada parlıyan 

Galatuarayldar Uç rol atblar. 

Ondan sonra mnlıimsemiyen, 

paytak bir oyua batladı. Bu, 
yorgunluktan ziyade mane\'I 

bir gevşeklikti. 

Galataaarayhlar dikkat et

melidir: Bir zamanlar iyi bir 

pide giren takımlan timdi bir 
saman alevi gibi oluyor. 

Sol açık Rebii ile - Lltif iyi 

anlqıyorlar, fakat neye yarar. 

Gol çıkaracak fanat, gayret ve 

can verecek bir vaziyet doğu

ramıyorlar. Sıkmbh bir oyun 

tarzı, her açıhfmda kapanaca• 

Sinemalar 

Pek yakında (comedie fran
çaise) den 

MARGELLE ROMEE 

BİR AŞK 
MEKTUB 

Fransızca tözlü muazzam 
filminde 

MAUllCI 

HEVALllR 

1 Tiyatro Ve Sinemalar· ı 
DAROLBEDA Yi TEMSİLLER 

Bu aktam 
saat 21,30 da 

Kızkarde-
• pm ve 
Ben 

Komedi S perde 
Ya&am Lula 

Veneull 
Naklllı 11--. 

ffuqlt H. 

ALKAZAR -

ISTAftBUl BELEDiYESi 

~~ ~ ~~ 
l ıııı 1 

11111111 

ALEMDAR - Namusum lçla 

A S R 1 - Kadın ıztuabı ve Variete 

ARTlsTtK - Buldok Drilmoat 

ETUV AL - l.ran 
ELHAllRA - Amerikalı Bakireler 

EKLER - Yunan tiyatro tru'u 
FRANSIJ - Yunan Operetlı Leblebi• 

parayı fazlaca sarf etmek ister. ,.. 

Gişelerinde sab 

6 ay 

s·A T 1 
de 

Beyoğlu: Metro b.uı, 
Elektrik Evi, Kadıköy: 
vakkıtane caddesi 83, 
dar: Şirketihayriye isk 

FRANSIZ nYATROS 
YUNAN OPERET H S 

CZARDA 

Makarna Piyasası 
Buhran Mı? 

Bu sene memleke 
fazla pirinç istihsal 
için makama fiatları d 
tür. Makarnacılar un 
makama satmaktadırlat• 
şerait dahilinde bazı 

fabrikalarının kapanrna1' 
mali vardır. 

aabır•n:lanıyot ve mektnp S 
fotoğufılerlnla a'dbatlnl 3fr 
tfyorlar. Bu fotojufner bttltat 
tir. 8.ı. huauata müıterlh oJaaal 
ederi&. 

Dünkü Lik Maçla 
•• • 

Fenerbahçe On Uç Golle Mevsı 
Gol Rekorunu Kırdı; Dün!<ü G 
Takımlar: Galatasaray, Fenerb 

Ve Beşiktaştır 
la eTeldea belli olan kesik ve 
kuru bir oyun •• 

itte bayle bir oyunla Galata· 
arayWar ıalip geldi. 

F enerbahçe Sif ıra Karşı 131 
Golle SUleymaniyeyi Yendi 

F enerbahçe d6nkü oyunu 

ile son zamanlarda Dmitaizliğe 

düıen taraftarlannan yürekle

rine ıu serpti. Hakikaten gü

zel oynaddar. Oyunun heyeti 

umumiyeıini istedikleri gibi 

idare ettiler. 

Birinci devreyi 1 • O bitiren 

Fenerliler, ik!nci devrede alb 
gol daha atarak galibiyet sa· 

yılannı 13 e çıkardılar. 

Fenerin bu vaziyeti geç~ci 

değilse, Galatasaray için çok 

tehlikeli bir bal almlf sayılır. 

Beşiktaş bire kartı iki ile 

Beykozu yendi. 

ilk haftaymde rüzgArla be
raber oynıyan Beykoz gayretli 

oyanadı ve epey gol 
kaçardı. Bu devre safir, 
berabere bitti. 

Wnci devrede Beşiktd 
ve Beykoz bir gol 

tılar. 

Bu suretle Beıiktat 
kazandı. 

Rusyada KAgıt Yok 
lzvcstiya gazetesi RUIY 

kağıt buhranından şikayet 
mektedir. Hükumet daifel 
de şimdiye kadar ku 
çarlığa ait eski defterle' 
bitmiştir. Mektep ç 
deftersiz ve kiğıtsızhk Y . 
den derslere devam ede.,,. 
lar. Esbabı mesalibi11 
kağıt buhranından dola)" 
ağır yürttmektedir. Ar•~ 
rada memurlara verile• 
lar da yazılamıyacak 
kötildür. 



8 Şubat 

Her gün 
Bzı Mezarda 
Sefalet Şehitleri 
Yatar 

M. ZEKERiYA 
Dün, Mualla isminde bir ka

.rilrnden fuhşun men'i hakkın· 
da çıkan kanun ve fuhuşla 
yapılan mücadele hakkında 
heyecan dolu bir mektup al· 
dım. 

Bu meseleyi bütün fecaatile 
duyan ve duyurmıya çalışan 
bu mektubun mühim parçala
nnı naklediyorum. 

* "Geçen günkü Son Posta 
da, ayni sütünda içtimai, 
ahlaki dertlerimizin en has5as 
en heyecanlı bir noktasma 
temas eden bir mevzu gözüme 
ilişti. Fahişelerle nastl müca
dele etmeli?.. Zührevi hasta
lıkların memieket gençliğini 
alil bırakan salgınlarma karşı 
nasıl durmalı?. 

Memlekette bu felaket o
cağını söndürmek dururken, 
onun ateşini küllemek ile ken
dimizi aldatmıyalım, Yılanı 
yakalayıp aldürmek lazımdır. 
Fakat onun bir gözünü kör 
edip bırakırsak, o çıkarılan 
gözüne rağmen, bir gün yine 
boğazımıza sarılıp zehirlerini 
kanımıza dökecektir. 

Sıhhi kontrol müesseselerini 
teksir ederek fahişeleri mua
yeneye sevketmek suretile 
hastalıklara mani olmak, gizli 
evleri zabıtai ahlakiye teşkila
tının kontrolü altmda bulun
durmak., Bütün bunlar işin 
eğlenceli ve fantezi tarafıdır. 

Kendi vücudunu sabahlara 
kadar hoyrat erkek kollan 
arasında çürüten kadım yaka
layıp bir kerecik olsun derdi
ni sordunuz mu? .. O zavalhya, 
günde bir lira kuanç temin 
eden en zorlu bir iş sahasına 
ulaşbracak bir yol gösterdiği
niz anda, elleriniz onun min
lletta1· göz yaılarile ıslanacak
tır. Hergün tütün imalitanele
rinin önünde bir kiltle halinde 
san benizli masum Türk kn:
lan duruyor. Bu insan kari· 
katürleri günde elli kuru~ 
yevmiye için ahlaki metanetle
rinin en son zerresini barcıya· 
rak Müdllr Beyin yolunu bek
liyorlar. 

Ben bu hazin manzarayı gör
dükten sonra iman ettim ki, 
fuhuş mücadelesini nazari ve 
aathi çarelere bağlamakla ken· 
diınizi avutmuş oluyoruz. 

Memlekette bir işsizlik der
di vardır. Asıl mücadele bu 
ıahada olmalıdır. Eğer bu işe 
ciddi bir ehemmiyet vermit 
bulunuyorsak, daha esaslı, daha 
ıamil düşünmek mecburiyetin
deyiz. Bütün mahrumiyetlere, 
bütün ihtiyaçlara rağmen neza
het ve ahlakım muhafaza etmiş 
olanlara, müstakbel bir tehli
keye mani olmak için, hiç 
olmazsa karınlarını doyuracak 
İş sahaları bulmalıyız. Fahişe
lere gelince, bunları, teşkili 
z ruri olan ıslahhanelere sev· 
ketmeli:;iz. 

Bu i1 i şey kabil değilse .. 
Oha e kendi vücutlannan 

\'arlığından nafaka temin eden 
insanların hareketlerine karış· 
lnıya hakkımız yoktur. 

Ohalde fuhuş ilerliyecektir. 
Ohalde fuhuşla ~ uruyen, 

onunla candan arkadas olan 
zührevi hastalıklarla malul bli
yük bir neslin yürüdüğü yolun 
nihayetine bir mezar kazalım. 

Siyah renkli granit bir kaya 

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi * Bir Ayda Ne Yaptınız? * 1 

1 - Yeni sene başlıyalı bir ay oldu. 
Derhal geçen bir ay içinde yapbklarınızın 
bir blançosunu çiziniz. Bir ayda, ölen 
zamam mazur göaterecek bir İf yaphnız 

mı ? 

2 - Alacağınız neticeye göre önü
nüzdeki aylar için yeni bir program 

yapınız ve geçen umanı telafiye 
çalışınız. 

3 - Programaız ya,ıyanlar, zamanları· 
nı öldilrmiye mahkum olanlardır. Vakti 
öldürmek delil, zamandan istifade etmek 
16zımdır. Programsız yaıamayınız. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 
Gazi Hz. !Bugün Yeni Mevkuflar 

Düna~;~~~=;~~met Muhakeme Edilecek 
İzmir, 6 (A. A) - Reisi· 

cfimhur Hazretleri bu gece re
fakatlerindeki zevat ile birlikte 
saat 22de treni mahsusla Balı
kesire hareket buyurmuşlardır. 
İstasyonda halk mümessilleri ve 
İzmirde mevcut meb'uslar ve 
kesif bir halk kulesi tarafından 
pek samimi tezahüratta bulu· 
nulmuştur. Vali Paşa ile ordu 
müfettişi F ahrettin Paşa vila· 
yet hududuna kadar Gazi 
Hz. ne refakat etmişlerdir. 

İzmir, 6 (Hususi)- Gazi Hz. 
bugün dairelerinde istirahat 
ederek hiçbir tarafa çıkma· 
mışlarchr. Bu gece saat onda 
hu:,m:;i trenle Balıkesire gidiyor
lar. Kendilerine mutat zevat 
ve müfettişler refakat etmekte
dirler. 

Visıf B. (İzmir} ve Fabrettin 
Paşa da refak~t ediyorlar. 
Gazi Hz. Babkesirde halkla 
temas ve halkın ihtiyaçla
rinı tetkik edecekler ve 
iki gün kalarak İzmire av
det edeceklerdir.' Gazi Hz.nin 
burada daha birkaç gün ka
larak Denizli ve Antalyayı 

teşrifleri muhtemeldir. 

1931 Avrupa Güzeli 
Evelki gün Pariste yapılan 

Avrupa güzellik kıraliçeHği 
müsabakasında Franıız gtizeli 
birinciliği kazanmıı ve 1931 

Avrupa güzeli intihap edilmiştir. 
Bu arada Alman ve Yunan 

güzelleri de hayli rey kazan .. 

mışbr. 

Türkiye BülbUIU Bulunamadı 
lstanbulun en güzel sesli 

kadınını bulmak maksadile ya
pılan mUsabakanın ilk k1Smı 
dün yapılmıı, ikinci kısmı pa· 
zar gününe birakılmıştır. 

parçasının üzerine şunu hik· 
kedelim ve diyelim ki: 

" İşbu mezarda •/alet "" 
mahramigetlerin ahlak oe 
seciyelere karşı açtığı harple 
şehit düşen insanlar gatar.,, 

Di~eriye seromla, vebaya, 
koleraya, dizanteriye aşı ile 
hücum.. Fuhşa teşkilatla, es
babım yok etmekle, karın 
doyurmakla" .. 

M. Mual/8,, 

"" Zennederim ki bu hanım, 
bu facianın hem ıebeplerini 
keşfetmiş, hem de tedavi yol· 
lanm göstermiştir. Bunlar 
yapılmadıkça fuhşun önllne 
reçmek mümkün olabilir mi? 

İzmir, 7 (H. M.) - Ôr6 divanı harp bugün, ikind safha 
maznunlann muhakemelerine devam edecektir. 

Fakat Reis Mustafa Paşa soğuk algınlığı neticesinde ba .. 
demcik şişmesinden muztarip olduğu cihe·'~ bu celseye, reisin 
talimab dahilinde olmak üzere azadan miralay Ati B. riyaset 
edecektir. Bugün mahkeme huzuruna çıkarılacak olan maznun
ların suçlan tekkelerin seddine ait kanuna muhalif harekette 
bulunmuş olmaktır. . 

* Divanı harp reisi Mustafa Paşa dün lzmire gitmiş ve 
zabitan yurdunda örfi idare mıntakası amiri Fahrettin Paşa ile 
iki saat kadar mülakatta bulunduktan sonra gazetecilere 
şu malumatı vermiştir: 

- Divanı harbin bundan sonraki mesaisi esnasında göre
ceği en mühim muhakeme itli üç tanedir. Bunlar Manisa ve 
havalisini ifsada memur yeşlı hoca, Akhisar ve havalisini 
ifsada memur kömürcü hoca gruplarile Balı~esire ait olan Ka
sım ve Şeyh Esadın halifeler hali.fesi olan lstanbulda Nuruos
maniye camii imam• hafız Sadık Ef. ye ve mensuplarına ait 
muhakemedir. 

Maznunlarmın çokluğu, birinci grup derecesinde değil ise 
de yapılacak muhakemeleri, milleti ifsat hususundaki faaliyet
leri noktasından o derecede vehemmiyetlidir. Bir de en ziyade 
şayanı dikkat olan Manisalı şeyh Sami Ef. ile onun müritleri 
bazı derviş genç kadınlara ait olan safhadır. 

Divanı harpte muhakemeleri icra edilecek olan biitUn bu 
fesat ,ebekesi mensuplarının merkezi şeyh Esadın Erenköyllll'" 
deki köşküdür. Şeyh Esat bunların merkezi halifeleri idi. 

- Paşa Hz. duyduğuma nazaran Balıkesirli hoca ve 
şeyhlerin muhakemesi diğerlerinden daha büyük bir ehemmiyeti 
haiz imiş. Bu doğru mudur? 

- Evet, Balıkesirde tutulan ve evlerinde mllhim bazı eşya 
vesaire bulunan maznunların vaziyeti mühim görülüyor. F ev

kalide müllim olup olmadığı divanı harp huzurunda anlaşılacaktır. 
Yarın, Alaşehirden getirilmiş olan 25 kişilik grupun muha-

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

lstanbul adliyesi uzun 
ıaman tamir yüzft görme .. 
miştir. Son zamanlarda en 

ufak bir yağmur serpintisi 
dairenin her tarafından 
içeri akar, o zaman, 
bina içinde şemsiye ile 
dolaşmaktan bqka çare 
kalmazdı. 

Bu hal, böyle devam 
edemezdi. Netekim etme• 
di. Bu sene adliyenin ta· 

mirine başlandı. Epey za
mandanberi devam ediyor. 
Bitmesi yaklaşmıt olacak· 
br. 

Bu tamir devam ede
dursun, bir gün bir yedi 
tuğla ıirketi adliye leva .. 
zunına müracaat ediyor. 

Ve soruyor: " Hani yerli 
mab kullanacal-tınız? Hal
buki sizin kullandığınız 

halis. muhlis Marsilya 
kiremididir. Bu, böyle mi 
olacaldı?,. 

Vak'a, binbir vukuat 
içinden bir tanesi ve nia
beten ehemmiyetsiziciir. 
Fakat manidardır. 

Bu hadise münasebetile 
bir daha düşündük ld 
biz ekser kararlarımızda 
samimi olmuyoruz ve 
onun içindir ki bedbin 
kalıyor, ciddiyetine, sami
miyetine inanmıyoruz, ina
namıyoruz. 

Sen de ey kari, bundan 
böyle bu kabil kararlara: 

lst.r inan. ister inanmııl 

. 

Şehir Meclisi 
Bugün Belediye Reisi 

izahat Verecek 

Şehir meclisi bugün, şubat 
faaliyet devresinin ikinci top· 
lanmasını yapacaktır. Bir 
hafta evvel yapılan ilk 
toplanbda azadan İş ban-
kası müdiirü Muammer Bey 
uzun ve şikayet dolu be· 
yanatta bulunmuş, Tevfik Salim 
Paşa da ruznamelerin cıhzlığın· 
dan ve kuvvetli ruznameler (!) 
yapılması lazım geldiğinden 
bahsetmişti. 

Bugünkü toplanmada bele· 
diye reisi Muhittin Bey bizzat 
hazır bulunarak bu şikayet 
ve taleplere cevap verecektir. 

kemelerine başlanacaktır. Bu 
muhakeme safhasında, vere· 
ceğim direktif dairesinde Di
vanı harp azasından miralay 
Ati B. Divanı harp reisliği 

vazifesini ifa edecektir." 
Reis Paşadan, lstanbul'dan 

mevkufen getirilen Saffeti Ziya 
Beyin hemşiresi Behice Hanı· 
mın Şeyh Esat'la olan alaka
sının derecesi hakkında malô· 
mat lôtfetmesini rica ettim, şu 
cevabı verdiler: 

- Behice H. ili tahsil gör· 
miiş kibar bir hammdır, şeyh 
Esadın müritlerindenmiş. Talı· 
kikat hikimi tarafmdan ifadesi 
alınmaktadır. Bu tahkikat esna· 
sJDda lstanhuldan daha baz1 
alikadarlar tevkif ettirilece.k
tir. Bilahare kanunun gösterC"" 
ceği safhaya göre muamele 
yapılacaktır. 

Badehu, reis paşa, Behice 
Hanımın kışladaki mevLuflar 
meyanında bulunmad:ğını, Me .. 
nemen içinde hir evde nezaret 
altında tutulduğunu ve bera• 
berinde kardeşi Hasan Beyin 

\ bulunmasına müsaade edildiği
ni beyan etmi 1; şeyh Es. <lın 
halifelerinden muhaberesini 
idare eden şahıs hakkında 
talep ettiğim malüınata da şu 
cevabı vermiştir: 

- İstanbulda bozacıhl: ve 
salepçilik yapan Hasan ismin
de birisi varmış. Bu adam 
şeyh Esadın yanına girdikten 
son!a tarikN:e de intisap etraiş 
ve on sene dolaşarak şeyh 
Esadın en mutemet ve mühim 
adamlan sırasına geçmi_,tir 

Şeyh Esat sayesinde Hasan 
Efendi Hazretl>!ri p.-yesine 
yüksel~n bozacı Hasan'm Şeyh 
Esad'm tayin ettiği halifelere 
muhabere vasıtalığı ettiği sabit 
olmuştur. 

Reis Pş. Hz. badehu beva-

Sözün Kısası 
Çıplak 
Resinı 
Modası 

• • 
Bfitfin dünya mecmuaların

da, fakat şüphesiz gayri ciddi 
olanlarında, çıplak, çırılçıplak 
insan resmi dercetmek adeti 
zühur etti. 

İktısadl buhran, her tarafta, 
açların ve çıplakların sayısını 

arbnrken, mecmuaların anadan 
doğma insan resmi koymaları 

hakikate tercüman olmak 
mıdır? 

Hayır! Bu mecmualardaki 
resimler, baldırı çıplakların fo. 
toğraflan değil, bilikis, bir 
portakalın zanm soyar gibi 
ipek çoraplanndan tecrit 
edilmiş nadide ve lüks ka
dın bacnklarJDın ve uzuvlarının 

. ' d. resım ' , . ır. 

Ohalde bu açıhp açılmayı 

neye atfedelim? 

Beşeriyet ihltyarlıyor. Eski· 
den. bir kadın eli, hele bir 
kadın omzu görmek hırslı ve 
taze insanlığı derhal tehyiç 
etmiye kifidi ; bugün ayni 
cinsi alakayı uyandırmak için, 
banyoya giren bir insanın çıp
laklığı ldzım. 

Onun için, bana öyle geli· 
yor ki, çıplak resim mecmua
larının karileri gençlerden zi
yade ihtiyarlardır ve "Voro
nof,, un temin etmek istediği 
şeyi yapmıya çıplak resim 
naşirleri muvaffak olmuşlardır. 
Bu mecmualar, kuvvet macun
larmdan daha tesirli ve daha ... 
zararsız!.. 

En Heyecanlı A
meliyat Vak'aları 

[Baş tarafı 1 inci sayfada J 

Halbuki hastada ayni za· 
manda safra kesesinin içinde 
pek çok taşlar bulunduğunu 
gördüm. Bu iki ameliyat icra ve 
sistem itibarile yekdiğerine ta• 
mamen zıt idi. Bu vaziyet kar .. 
şısında hemen bir tedbir bul
mak ve iki ameliyatı kombine 
etmek lazımdı. Kendime göre 
bir tedbir bularak ameliyab 
muvaffakiyetle yapıp hutayJ 
kurtardım.,. 

lzmir Papaslar Dolandırll· 
lan iddasmdadırlar 

İzmir, 6 - Sen Jermen 
kilisesi papaslan, bir rahip 
mektebi açtırmak için kendile
rine müracaat eden avukat 

Fahri Beyin şimdiye kadar 
muhtelif zamanlarda 4 bia 
dokuz yüz lira dolandırdığını 
müddei umumiliğe iddia et .. 
mişlerdir. 

Tahlciknt yapılıyor. Mesele
ye büyük bir ehemmiyet veril
mektedir. Fahri bey rahipler
den mektep için hükumetten 
ferman almak üzeri memurlara 
ri.işvet vereceğini ıöyliyerek 

papasları dolandırmıştır. 
==============="""""'--=--~ 

natlarma devamla : 
- Menemen divanı harbinin 

Balı~t.sir veya Marisaya nakle
dileceği ve oralara ait dava
ların mah:1 Hinde görüleceği 

söylenmekte ise de bu haber 
as'lsııdır. Örfi divanı harp, 
Mencuıende İfe başlamışhr, 
v&Zif esini orada ikmal edecek
tir. Azami gayret sarfile bir 
ay içit.de bttün mevkufların 
muhakemesini im .. ç edeceijiz, 
denıi-1tir. 
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BİR TARll 11' S E Y Y A R 
TAVUKÇULUK 

Fiatlar Her Gün 
Günden .Güne 
Düşmektedir . 

Son günlerde fazla balıK 
çıktığı için et fiatlannda hafif 
bir düşkllnlUk görülmesine 
rağmen tavuk, hindi, kaz ve 
6rdek fiatlannda büyük bir 
yUkseliş vardır. Bu hususta 
fikrini sorduğumuz itimat edi
lecek bir tavukçu şunları an
Jabyor: " Şimdi hindi ve kazın 

•am yenecek mevsimidir. Her 
\ene bu aylarda fiatlar daima 
yükselir. Çünkü mevsim dola
yısile Mudanya, Adapazarı ve 
havalisi köylerinden kolaylıkla 
tavuk getirilemez. Ayni zaman
da yumurtlama mevsimi olduğu 
için köylü tavuğunu satmak 
iatemez.,, 

Toptan iyi malların fiatları 
töyledir: Tavuk 70 - 90, üç 
buçuk, dört okkalık baba bin
diler 250 - 300, dişi hindi 200-
250, piliç 50, kaz 120 - 150, 
ördek 80 - l 00, horoz 70 - 80, 
kuruş arasındadır. 

Fiatların pahnlıbğı itibarile 
çok az satış yapan tavukçular, 
mallarım çocukların ellerine 
vererek sattırmak istemekte
dirler. Eminönü ve Galata, bu 
kabil çocuklarla doludur. Res
mimiz, sokaklarda dolaşan bu 
1diç.ük satıcıları gösteriyor. 

Hukuk Talebesinin 
Seyahati Kaldı 

Ankara, 7 ( H. M. ) - Hu
kuk talebesinin Roma ıeyahati 
geri kalmışbr. 

193tG0ZELİNDE ARANAN 
VASIFLAR NELERDİR 

(1931) da dünyada 
güzellik telakkisi ne-
dir? Şüphesiz güzel 
telakkisi sene ile de
ğişmez. Fakat zaman 
ile değişir. Şimdi gü
zellik müsabakası ya
pılmakta olduğu için 
güzel telfikkisi de aşa
ğı yuknn beynelmilel 
ve dünyevi bir şekil 
alıyor. Evvelce her 
memleketin güzel te-
lakkisi başka başka 
idi. Şimdi her mem
leket blltün dUnyanın 
beyeneceği güzele gü• 
zel diyor. 

Onun için 1931 se· 
nesi güzel!ik kıraliçesi intihap 
edilirlren her memleket beynel
milel aranan vasıfları bulmıya 
çalışıyor. 

Bugün bUtlln dünyanın ara
dığı güzel hangisidir? Bir gü
zelde aranan vasıflar nelerdir? 

Avrupa ve Amerika gazete
leri bu suali, hakem olabilecek 

salahiyettar artistlere sormuşlar 
ve şu cevapları almışlardır: 

Eski zaman kadınını bir yük 
arabası beygirine benzetmek 
mümkündü. Kalın vücut, ada-

Resimler Soldan: 
t - 1931 senesi 

Türkiye güzeli budur 
2 - 1931 sıüzeli 

bir Amerikalı ressama 
göre bu tipte olmalıdır 

3 - Bir Avrupalı 
ressama göre 1930 gü· 
zeli böyle olmalıdır. 

4 - Diğer bir res
sama göre 1931 güzeli 
böyle olmalıdır. 

leli bacaklar, sağlam bir bünye. ı zeka da güzelliği arttıran, hatta J rasında sevilir. Açmamış bir , işte buglinkü güzel telakki-
Bugünkü güzel kadın ise bir tamamlıyan bir unsur olmuştur. I gonca, açık bir gülden daima sinin ana hatları bunlardır. 
koşu atına benzetilebilir: Za- Onun için buglinün güzeli daha ziyade makbuldür. Eğer gönderdiğimiz 193 l 
rif, ince, cazip ve sevimli bir utangaç olamaz. Cesurdur, Vücut ve endam tam bir güzeli bu vasıfların bir kısmına 
vücut, ince paC'aklar, güzel pervasızdır, erkekle arkadaş ahenk içinde insana zarif bir malikse ohalde mesele yoktur. 
bir ten. gibi konuşur. Fakat kadınlığı heykel hissini vermelidir. Naşide Hanım belki diğer sa-

Fakat bütün bunların fev- nı kaybetmemiştir. Yine saçı· 1931 güzeli sun'i boyalar balarda kaybedebilir. Fakat 
kinde genç kızan şahsiyeti nın yana düşüşünde, yilrüyü· içinde hakiki rengini kaybet- zarafet ve inceliğile, zeka ve 
mevzubahistir. Bugünkü gü- şünde, konuşuşunda hassas miş değildir. O, tuvalete muh- dimagi kabiliyeti ile diğerlerine 
zellik sadece çehre güzellii:ri bir kadın hali vardır. taç değildir. Tenin rengi ııh- tefevvuk ederse bu da bizim 
olması kafi değildir. Bugün Gilzel kız 18 le 22 yaş a- batinin bir alameti olmalıdır. için kafidir. 

Filorinah Nazım Bey 
Mektupçu Oldu 

Ankara, 7 ( H. M. ) - GU
miişane mektupçuluğuna Filo-

rinalı Nazım, Erzurum mek
tupçuluğuna sabık Ünye kay
makamı Besim Nuri Beyler 
tayin edilmişlerdir. 

Yeni Belediye intihapları 
Ankara, 7 (Hususi) - Be

lediye intihapları şurayı devlet 
tarafından feshedilen mahal
lerde yeniden intihap yapıl
mıştır. Bu intihaplarda Halk 
fırkası tarafından gösterilen 
namzetler kazanmışlardır. 

Memurlardan Kazanç Vergisi 

Düşünülüyor Tarh edilmesi 

Ankara, 7 ( H. M. ) - Büt- 1 olarak verilen para bir buçuk 
çede yapılacak tasarrufun ye- milyon tutmaktadır. Bütün me· 
kiinunu kabartması için bütün murlardan kazanç vergisi aJın

memurlardan kazanç vergisi dığı takdirde ise bu yekunun 

alınması ve Ankara memur- bir hayli kabaracağı muhak· 
lanna verilmekte olan mesken kakbr. 
bedelinin kaldırılması şeklinde Tasararruf meselesinden 
bir fikir izhar edilmişti. Bu bahsederken blltUft vekAletler-

fikir bu dakikda kabul edil- de müdüriyeti umumiyelerden, 
mit değildir. Fakat Maliye müdfirll umumi muavinle

mabafilinde mülayim görül- rinden ve daha bazı kalem
dUğü de aşikardır. Ankara lerden telefonların kalıldırmıt 
memurlarına mesken bedeli olmasını da zikretmeliyim. 

Hakem Mahkemelerinin 
Kararları 

Ankara, 7 ( H. M.) - Ha
kem mahkemelerinden sadır 
olan hükümll'!rin tenfizi hf'!k-
kındaki kanunun tatbiki şekli

ne dair bir talimatname hazır

lanıyordu. Bu talimatname 
bitmiş vo n~rcdilmiştir. 

Bir Bakır Fabrikası Açılac:ık 
İngiliz ve Türk ıermaye

darlarından mürekkep bir grup 

Türkiyed~ bir bnkır livha 
fabrikası açmak istemektedir
ler. Grup Ergani bakır maden
lerini işletecektir. 

Tarihi Tefrika No. 21 Yazan: A. halde r.ihni bu adamlarla meşgul 
değildi ve kim bilir neler tasar
lıyordu? 

Turgut reiı, herifin bu acn 
aözlerine şu güzel cevabı yapış• 
tırdı: 

papanın elçisi ayağını yere vurdu 
ve batırdı: 

OLUÇ ALİ REİS 
Kılıç Ali Paşanın Hatıraları 

- Fakat Papa isterse ... 
Sözümü bitiremedim. Hasan 

Kelle bir kahkaha attı ve alay 
eder gibi: 

- Papa mı? •• dedi, sen galba 
Turgut reisi tanımıyorsun Çelebi. 

Papa değil ya, biz.zat sultan 
Süleyman gelse gene teslim etmez. 
Çok temiz yürekli bir korsandır 
o... Minnetmiş, riyamış, böyle 
kahpcliklerden anlamnz. Ölür de 
rene tnyf asından en ufak bir !e
Ycndin bile burnunu kanatbrmaz. 
Ama, sen diyeceksin ki: "Ya iş 
sora binerse?,. 

Bana bak delikanlı; •Özüme 
iyi kulak tut 1.. Turgut reisin öl
meat, öldürülmesi için hiç olmazsa 
ıu koca Avrupanın yanaı yanıp 

kül olmalıdır. 
Bu Hasan Kelle de yabana 

atılır zorbalardan değilmiş. Bir 
papas ıibi durmadan konf e-

r ana veriyordu. Bu •ırada 
şövalyelerin sandalı gemiye ya
naşmıştı. Hasan Kelle hemen koş
tu, ip merdiveni sarkıttı. Ben, ne 

olur, ne olmaz, bir halat yığının 
arkasına saklandım. Papanın a
damları geminin güvertesine çık
tılar. içlerinden birisi çok mağrur 
l>ir tavırla: 

- Senyor Dragotu göre::eğiz:; 
dedi. 

Hasan Kelle güldü, koştu, 
Turgut reisi çağırdı. Çok vakit 
geçmeden Turgut gözüktü. 
Düşünceli bir tavrı vardı. Her ' 

Turgut reis Latinceyi çok iyi 
konuşuyordu. Sonradırn öğrendim, 

İspanyolca, Rumca ve Arapçayı 
da çok güzel biliyormuş. Zaten 
o tarihlerde Türklerin cihana 
bakim olmalarının en büyük 
aebeplerinden biri de, askeri me
ziyetlerinden ziyade ilim sahibi 
olmalarıdır. Gemiciliği ve topçu
luğu en derin noktalarına kadar 
biliyorlardı. 

Ne ise, bunlan g1:çelim de asıl 
hikayeyi anlatalım. 

Turgut reis Latince sordu: 
- Ne istiyorsunuz ? 
Papanın adamı mağrur bir 

tavır aldı, sağ elindeki bükülmüş 
emirnameyi uzattı ve ilave etti: - - Haşmetli Papa Hz. nin emir 
•e arzuları budur ki gemicileriniz 
tarafından kurtarılan bir haydu
dun teslimini irade ediyorlar. 

-- Bir haydut mu ? 

-- Evet. 
- Fakat nerede ? .. 
•• Geminize iltica etmlt ! 

- iyi ya! Öyle ise bir nıesele 
kalmamış, buraya kadar ne dive 
geliyorsunuz?l 

Herif biraz şaşaladı. Fakat 

birdenbire mağlup olmak iaıtemi
yordu. Tekrar söyledi: 

- Bu haydudu almak isti- , 
yoruz. 

Turgut, sesini sertleştirdi: 

- Türk korsanları misafirle

rini kimseye veremezler. 
- Papa Hazretleri isterlerse?. 

- Allahlan başka herkim 
isteue istesin, veremeyizl Haydi, 
döııün geri bakalım. Bir daha da 
böyle edepsizlik yapıp bizi ra
hatsız. etmeyin! .. 

• Ben, bulunduğum yerde heye-
candan boğuluyordum. Yüreğim 

küt küt atıyordu. Öyle ya; vaziyet 
çok kötü idı. Turgı.t reis biraz 
yumuşak davranırsa hcriflerirn 
eline geçer ye ışkenceler içinde 
ölür, giderdim. 

Turgutun son sözü üzerine 

- Bizim sahillerimizde demir 
atmış bulunuyorsunuz. Bize ait 
bir caniyi derh 1 teslim ctmiye 
mecbursunuz.! Sizi Gransenyora 
tikayet edeceğim [I] 

Turgut kaşlannı çattı: 

- Hey, bana baksana seni .• 
Ben Gransenyorun kölesi deği· 
lim. Papanın haşmeti de bana vız 

gelir. Ben istediğim yerde demir 

atarım, iatediğim adaını da maiye
time alırım. 

- Papa hazretleri sana haf
metini pek ili gösterecektir. 

Turgut birdenbire köpürdü: 

- Dur hele, diye lıaykırt!ı, 
daha evvel ben ona hışmımı göste
reyim de! .. 

Sonra Hasan Kelleye döndü : 
-- Bre Kelle.. Şu edepsizin 

kuiaklarını kes, elindeki nameye 
ıar ve denize fırlat!.. 

Haııan Kelle derhal abldı. 

Haşmetlu Papanın elçisini Lir 

(1) Avrırpalılar Kanunt SGleyroana 
"Grannıı yor., dulerdl 

HATASI. İh 
Memlekete Bi' y· 
!erce Lira Zı 1 

~ rara Malolugd 
[Baş tarafı ~cl ıayf~ 

alış tarihinin sonu teş . yİ_ olsun 
yerine kanunusani diye k•I netin 
dildiği için bekliyen . tak~ iyi bi 
dan pek çoğu çürüwü~, . ' da 
ve müstahsil ziyan etını~tit·ıı' 
ziyanın miktarını iki yilS d 
lira olarak tesbit edenler 
dır. 

'f. 
Bu sene Dörtyolda ye~ 

portakallar 45 milyon ~ 
tahmin edilmektedir. B -
dan Ruslara satılanlar 1 ,6()0, t 
dir ve gerek baş, ierek ;~lıf 
tab t.r edilen nevilerle bı~ 
kıymeti 360 bin liratutııııw· 

Bu portakalların iki v•°' 
teslim edilmiş, ikisi de h~ 
lanmaktadır. Para, lstanb ~ 
tediye edildiği için tii' 
rahat etmiştir. 

'f-
Gerek işçi ücretinin •• 

ğından, ierek bayati ihtiy•f 
rın nisbeten ucuzluğundan 
Jayı dünya piyasaemda ~iihJ 
bir rakip mevkiine çıkabıleCV' 
olan memleketimiz, bu vaıi:;... 
rağmen kar yerine ziyan ~· 
mektedir. 

Sebebi, nakil ücretinin 1: 
halılığıdır. Dörtyoldan HaY ·,J 
paşaya kadar olan mesa~e dıf 
bir vagonun ücreti 500 lır• •eli 
Bir vagon portakal lstanbU~ 
1000 liraya sabldığına g Ur' 
sahibinin eline beş yüz sJ. 
geçmektedir ki diğer nıa k~ 
Çıktıktan sonra azami port3 

. dr başımı 30 para tutmakta ~ ·,. 
Gerek demiryolu naklı>, 

tınan pahalılığı, gerek Dö~Y~:r 
velev portal nakil mevsııtl ~ 
de vapur uğramaması, bıliıl' 
lann isken derun yolile sev1' b' 
icap ettiriyor. iki senede, 11 
suretle e'!nebi kumpanY~b, 
rına ver~len para 250 
liradan aşağı değildir. 

'f. 
J&' 

Yanlıı, hesap Bağdattan d 
ner, dcrlerleı ama bu darb1

• 

ıel, anlaşılan bizim için söyle~ 
memiştir. Çünkü zarar g 
gibi aşıkar dururken hatıır 
tnshih için hiçbir şey y•P' 
mı yor. 

hamlede yere yıktı. Herif, kU~ 
tu aıkıımış kedi yavruau gibi 

çırpınıyor, botazlana2 dan• f'~, 
avaz avaz: haykırıyordtı. O •~ 
havada bir k ma parladı ve o 
iki kan sütunu fışkırdı. Bu İf ~ 
kısa zaman içinde ol ıp bi~: 
elçinin, henüz: dumanı üıt"" 

6'' tüten kulakları da, Papanın 1 
derdiği kiğıda aarılmıtb· tıi 

Sonra herifi yakaladıklar• ıf 
kayığa f ırlahverdiler. 

Şimşek hız.ile olup biten ;: 

hadiseyi ben, gizlcndiğinı b• ~ 
yığının arkasından hayret r 
dehşetle seyrediyordum.Bu ıtı~~ 
ledir ki Turgut reisin ve 1tı , 
korsanlarının kıymetleri göıÔ~' 
de bir kat daha büyüdü. sen 

korsan olmak, cihnn. nıeYdJI' 
okumak istedim. Yüreği°'~ 
kuvvetli olmak ve " reisi,, di •' 
çagrılrnak için büyük olr '' 

doj'muştu. 
( Arkası var) 
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Hakkı Mahjuzdur 

Nekadnr korkunç olursa 
olsun, büyük vak' alarda sükü
netini muhafaza etmeyi çok 
fYi bilen sultan Hamit, bu defa 
da buhranlannı ruhundün dı
farıya fazlaca taşırmadı. Yalnız 
daha kuvvetli bir emniyet ter
tibatı aldı. 

T eherrür eden bu Ermeni 
Vak'al..n onu bütün yabancı 
\ınsurlbl'a karşı ihtiyatkirlığa 
ıe\'kediyordu. En büyük inam 
\1e ihsanına garkettiği; Çerkes, 
Arap ve Arnavutların da bir 
illıı olttp böyle duygularla 
harekete gelmiyeceğini kim 
ltnıin edebi r Ji? Fakat.. etra· 
fına topladığı bu yabana un· 
11\ırları da bir anda dağıta• 
~aıdı. 

Sultan Hamit, acele etmedi. 
Bu fikrinin etrafındaki yabancı 
llnsurlara emniyetsizlik hissi 
"'rnıemesi için onlan yine 
(Nano nimetine) garketmekle 
beraber, düşündUğünU yaptı. 
(Oairei hlimayun) un etrafını 
(Söğüt) lillcrlc ku~atb. Ceddi 
O<ayalıan) la beraber (Mahan) 
tilerinden gelerek Söğüt yay-
laıanna yerleşen bu öz Türk 
tvldtıan, dairei hümayununun 
~lrafında l·alın kılıçla nöbet tes· 
lirn aldıkları gece, sultan Hamit 
kalbinde genit bir emniyet ve 
ltnıinan duydu. O gece, tama· 
"1en müsterih bir uyku uyudu. 

ihtilal geçmiş, lstanbulun 
tnl:ıii hali yerine gelmişti. Her-
1'es işite, gücile meşguldü. 

Bankayı basanlar meyanın
da fstanbuldan çıkanlan Hacı 
Nişan, b;r kolayım bularak 
Bulgaristan tarikile lstanbula 
gelmiş, gene lokantasını aç
lllıştı. Kirkor Varşam, muvaf
f kiyetsiztiğin verdiği te~
ıürle Ameriknya avr'et etmış. 
Hristofor Mikailyan (Jeneve)ye 
çekilmişti. 

Bunların içinde, en ziyade 
içi yanan Hristofordu. İki defa 
teşebbüs olunan kanlı hareket 
hiçbir netice vermeden kendi 
kendine sönüvermişti. O, bun
lan düşündükçe teessürü artı
Yor ve ona yeni teşebbüsler 
•e maceralar hatu labıordu. 
Bankayı terkederken, kayınbi
raderi (Papkin Süni) nin kanlı 
Cesedi yanına diz çökmüş, 
onun mermer gibi soğuk elini 
tutarak: 

- Papkin 1.. seni bırakıp 
fidiyoıum. Fakat tekrar gele-
tegı~ • d . ti m... emış • 

Vapurda, garip bir hadise 
oldu. (Aynaroz) açı~larına gel· 
dikleri zaman vapur, birdenbi
re durdu. Bu ini tevakkufu 

er k eden Hristofor, kama
r ından güverteye çıktığı za
lllan vapurun baş tarafında 
bir kalabalık gör.:lü, ve oraya 
1Drüdü. O esnada denize bir 
dsim ahldı ye aa bir feryat 
lnılaklara çarpb : 

- Anacığım.. Anacığım ... 
Bu foryat, sanki Hristofo

lıın 1 ne saplandı. Koştu. 
kalaba .ğn karışb. Herkes, on 
bir yaşlarında bir kızın etra· 
fına toplanmı~, onu teselliye 
~yorlardı. Kız, ağlıyor, 
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Zamanın Ricalinden 
Arlin Paşa 

saçlarını yolu}·ordu. Mesele, 
basitti. Vapur (Batum) dan 
hareket ederken, bu fakir ana 
kız vapura binmişlerdi. Kadın 
hasta ve perişandı. Çar hü
kumeti, bu kadım anarşist 
grupları arasında vasıtalıkla 

mamun addederek kız ile bera
ber hudut haricine atmışb. 

Bunlar Marsilyaya çıkacak ve 

Yazan: Ziya Şakir 
kendilerine iş arıyacaklardı. 
Vapur Trabzona geldiği za
man kadın fena halde hasta
landı . 

Kaptan kadını dışan çıl ır
mak istedi. Fakat Osmanlı za
bıtası mu•ıafakat etmedi. Va
pur ilerledikçe kadmın hnsla
lığı da ilerledi. Nihayet, Ça
nakkaleyi geçtikten sonra ka
dın vefat etti. Şimdi ölüyü, 
usulen denize atmışlardı. F 8 • 

kat kimsesiz kalan bu kı.r:ı ne 
yapacaklardı ? .. 

Hristofor, yananda kileri 
1 

dirseğile itti, kızın yanına git-
ti. Onu bir hamlede kucağına . 
alarak kamarasına getirdi. Bu, 
ani vaziyetten şaşıran kız sus .. 
muş, nemli gözlerile Hristofo-
ra bakıyordu. Hristofor, kızın 
büyük ve siyah gözlerine ba .. 
karak derin derin içini çekti. 
Bu gözler, onun sevgili kızı 

(Sabin) in gözlerine çok ben
ıiyordu. 

- Adın ne senin kızım ? 
- Robin. 
- Asıl nerelisin? .• 
- Baküda doğdum.. Berlin· 

de büyftdüm .•• 
- Demek benim hemşe

rimain? Ben de Kafkasyalıyım. 
(Arkası var] 

ı - ilan S a;atın gcçmlyecc!lli:. 

2 •• Her utır 4 kelime henp edi
lecektir. 

3 •• Her il:\n S ndet ilin huponu 
muknbillndedir. 

4 - Her 3 s •hrd1'n faılnıın:. 2 
l.upon ill\ve edilmelidir. 

5 - Her kupon üzerindeki tarihten 
blr hafta müddetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
sonra ilan kuponunu sakla;"l
mz. Bundan 5 ndedini ilanınıı. 
ile birlikte bir :ıarfa koyarak 
posta ile idarchancmize gön
deriniz. 115.nınız.m gazeteye gir-
mesi için bu kadan ldifidir. 

SON POSTA 
BEDAVA !LAN KUPOı 'U 

8 - Şubat - 1S31 

GAiP ARANIYOR - Umumi h:ırp
tenberl kaybolan amcazadem HnJlt 
oğlu Milrael Ef. yl anyorum. 

Ankııra, Poryacı mcıballesl Güllli 
çeşme sokağı No. 40 Boryalı 

RECEP iSMET 

G0LHANE MÜSAMERELERi - Cnl· 
hane haatanulnln senelik müaame· 
re)erlnln altıncısı tubntsn sekldaci 
pazar rtlnO inikat ~decektlr. 

ASKERLiK MUA YENESi Haaköy 
a11"ert tubcı rlyııaetlndcn - Hasköy 
ukerllk şubcalnde mukayyet bilOmum 
aıaUlltnf ukcriycnln tOn/931 tari
hinden itibaren muayeneye ıevke
dlleceklerinden lklter kıta fotoiraflıırlle 
tubemb.e mllracaatlan llln olunur. 

HANIMLAR TERZiHANESi - Bah· 
sekapı Raalmpqa hanı No. 12, Telefon 
ıatanbuJ 4057 

UŞAKTA ı Kemahlı ude Mehmet 

Asım Beyde her nevi rakı, fUap, 
konyak bulunur. 

Çok Çocuklu Ailelere Yardım 
• • 

Vadin den istifade Etmek isti yenler 

Hıfzıssıhha kanunu ile çok 
çocuklu ailelere yapılan para 
yardımından istifade etmek 

için bize resimlerini gönderen 
aile gruplarından bir kısmını 
daha dercediyoruz: 

ı - Gönen Kurtuluş ma· 
hallesinde Kavalala lbrahim ap 
refikası Dodoş Hanım. 

Çacokları : Hüseyin, Ah-
met, Mustafa, Kemal, lsmail, 
Pembe H. ve Ef. ler. 

2 - Beyazıt Tavşantqı 

caddesi 35 numara. 
Çocuktan : Mehmet, Selim, 

Halil, Mihriban, Muammer, 

Fethiye, Hamdi H. Ef. ler. 

3 - Unkapanında Hacıka
dın mahallesi Tavanlıçeşme 
sokağında 17 No. Abdullah 
Ef. refikası Atiye H. ve ço-
cukları: İsmail, Ayşe, Safiye, 
Kadriye, Hatice, Yaşar H. 
ve efendiler. 

4 - Vefa caddesinde 52 
No. Mehmet Ağa refikası F at· 
ma H. ve çocukJan : Seher, 

Münevver, Meliha, Yaşar, Sa
fiye, Muzaffer H. ve Ef. ler. 

5 - Kasımpaşa Hacıferhat 
mahallesi çıkmaz sokak 52 
numara Hasan Ef. refikaaJ Fi· 

ruze H. ve çocukları: Osman 
Ali, Selim, Emin, Bayram Ay
şe, Mu:ıtafa, Aptullah, Musa 
H. ve Ef.ler. 

6 - F ındıkh yokuşunda 19 
numarada Hüseyin Ef. refikası 
Zehra H. ve çocuklar:ı: Hayri
ye, Muzaffer, Sabiha, Aptur
rahman, Ihsan, Aptullab Ef. 
ve Hanımlar. 

7 - Kasımpaşa KüçUkpiya
lede Eşref paşa yokuşu J 33 
numara Üsküdar tramvay hattı 
usta başısı Seyful1nh Efendi. 
Cocuklan: Şevket, Cevdet, 
Behçet, Huriye, Behiye, Nuri
ye, H. Te Ef. ler. 

Sayfa 7 

BiKAY 
Bu Sütunda Hergün 

Mıılıarriri: Rifat Galip __ _. 

Beyinli af a 
Altı kişi idiler. Karakirazlı 

ormanlarını, belalı bir kaba
dayı kuruluşu ile, ikiye bölen 
Kurt oynağı dağında tahassün 
ediyorlardı. İki büyük kayanın 
ileri doğru çıkıntısından hasıl 
olma bir kovuk bunl::ırın hem 
ikametgahı, hem de \•urgunla
rını saklamaya mnhsus ambarı 
makamında idi. 

Yuvarlak kirli sakalla reis-
' . b w ı<.>rı, u maı:-.ırn önünde ave-

• • t ' 

ncsmı topıaınış, yapacakları 

son baskına ait tertibab anla
tıyordu: 

- Sadıklar köyUnde bu 
akşam kına gecesi var. Bu 
bizim içiil bulunmaz bir firsat: 
Çnpuldan reisin hakkı aynl
clıktı..1 sonra, herrl:esin aldığı 
kendine kalacak; ona g~re 
gözünüzü açm. 

Haydutların mem.1uniyetten 
ağızlan kulaklarına varıyordu. 
Reis ilave etti: 

Y almz içinizden birinin ma
ğarada nöbetçi kalması lazım 
geliyor. Ben Sarı Hasanla Bo
dur Mustafayı seçtim. Ara
larında uyuşsunlar biri kalsın· 
iki saat sonra ç~te hareket 
edecektir, şimdiden hazırlığa 
koyulun; hemen şeytan yar
dımcımız olsun. 

Haydutlarda hfimmah bir 
faaliyettir başladı. Yağma e
dilecek eşyayı koymak için 
çuvallar, torbalar hazırlandı. 
Her ihtimale karşı tabanca· 
lara fişekler sürüldü. Dolaldar 
dolandı. Çarıklar sıkddı. Mu
hayyel vurgunun doğurduğu 
vahşi bir sevinç bütün yürek
leri kapladı. 

Beri tarafta Sarı Hasanla, 
Bodur Mustafa bir çene yarı
ıına tutuşmuşlar, birbirlerini 
kandırmıya çabalıyorlardı. Ça
puldan geri kalmak demek, 
nadir zühur eden böyle bir 
hrsab kaç.ırmak, arkadaşları
nın, çete nizamınca, vereceği 
birkaç parça az kıymetli pay
la iktifa etmek demekti. Bu 
ise ikisinin de asla işlerine 
gelmiyordu. Dillerinin bütün 
ikna kabiliyetini sarfeden bu 
iki şerir, meselenin tatlalakla 
neticclenemiyeceğiı.i anlaymca 
işi zorbalığa vurdular. Tehdit, 
küfür derken gırtlak gırtlağa 
dilşen bu iki haydudu arkadaş
tan Palabıyık Niyazi ayırdı: 

- ltişmenizin sebebini bili
yorum. Çapuldnn geri kalma
mak değil mi? Bakın size bir 
teklifim var : 

iki haydut kavgayı bırakb· 
lar, dikkat kesildiler. 

- Peşin peşin, çok değil, 
sekizer albn verirseniı, sizin 
yerinize ben ntbetçi kalmm. 
Vurgundan da hiçbir pay İs· 
tem em. 

Bodur Mustafa ile Sarı Ha
sana, bu teldif çok mülayim 
gelmişti. Yalnız paranın mik
tannda biraz nazlandılar. Ma
amafih hu da çok sürmedi. 
Hemedense bu defa Palabıyık 
çok uysaldı. Beşer liraya razı 
oldu. Paralar sayıldı ve iki 
saat aonra Bodur Mustafa ile 
Sarı Hasan da dahil olduğu 
halde, qkiya çetesi, tepeden 
bmağa siliblı bir halde, çalılar, 
fundalıklar arasından süzüldü, 
gitti. 

Çetenin en faal bir uzvu 
olon Niyazi bu çapula niçin 
iftirak etmemiş? Bana Bodur 
Mustafa ile Sarı Hasan da 
evveli taaccüp etmekle beraber 
meseleyi daha derinden tetkik 
ve t~hkik . için ~:r ~ebep gör
memışlerdı. Hakıkati halde ise 
Palabıyı~ın böyle mühim bir 
vurgundan kaçınmasının biricik 
sebebi, o giln için sevi~tiği bir 
ksadına töz vermesinden iba-

retti. Nitekim, çete uzaklaşıp 
ta ortalık kararmıya yüz tu· 
tunca, Niyazi de mağaran.n 
o?undan kapısını çekmiş, geri 
b~r patikadan sevgilisi Emine· 
nı? . köyüne doğru seyirtiver
mışti. 

Sadıklar köyü yolunda, beş 
haydut, tilki adımı ile yavq 
ve korkak, ilerliyordu. Akşam 
olmuştu. Dağların kuytulukla• 
rmn yer yer esmerlikler sin-
mişti. Bazan birdenbire esive
ren hafi! bir rüzgar yol kıyı
Jarındakı çahJarda, ağaç yap
raklannda vahşi bir hışırtı 
hasıl ediyor, bir an için hay• 
dutların yfireğini firpertiyordu. 

Köye yaklaşmışl;lrdı. Orta· 
lık iyice alacalanmış, on metre 
ilersi seçilmez olmuştu. Bir 
noktada haydutlar durdular. 
Kirli sakallı rei. avenesini et
rafına topladı. Son, kat':i tali-
mab vermiye başladı: 

- İlk önce köyün eteğin• 
deki ıu değirmeni basılacak. 
Değirmenci bağlanıp ağzı tı
kandıktan sonra işe yarıyacak 
ne varsa alır, oradan ... 

Kirli sakal ıözünü tamamlı· 
yamamışb. Nereden abldığıru 
anlayamadıkları Uç beş el silah 
sesi fizerinc hemen yere ka· 
panddar. Kurşunlar kulaklan 
dibinden vızlıyarak geçiyordu. 
Bu ara hırçın, tiz bir ses te 
çanladı: " Teslim olun f " Buna 
haydutlar kurşunla mukabele 
ettiler. Rugele atıyorlar, ka· 
ranlıklara doğru boyuna kur
şun sıkıyorlardı. 

Bu muharebe belki çeyrek 
ıaat ısürdll. Kirli sakalın bey• 
nine rastlıyan bir kurşun onu 
cehenneme göndermiş, diğer 
çete efradı da muhtelif yer
lerinden yaralanmışlardır. 

Hadise nasal olmuştu? Bu 
h?ydutlar için hakikaten fen~ 
bır tesadllf neticesi idi. Tam 
onların tevakkuf noktalan cj .. 
varında, kendilerini derdesto 
memur bir jandarma müfre
zesi mola veriyordu. Bunların 
yAklaşması fizerin kendilerin 
teşhis etmişler ve şakileri böyle 
tesadüfen kurulan pusuya dü· 
şürmüşlerdi. O gece köyde 
şöylece yaralan sanlan çete 
bakiyesi .!rtesi gün şehir has· 
tanesine nakledildi. Bodur 
Mustafanm yarası başmdan ıdi. 
Küçük bir kurşun parçası 
beyne bir iki milimetre kalm
cıya kadar nüfuz etmişti. Ope .. 
ratör ameliyat masasının ba-
şında, muavinine işin ehem· 
miyetini izah ediyordu: 

- Beyne çok yakın olmasa 
o derece tehlike nrzetmez. 
Beyne temastan korkulur. 

Bu mütaleayı işiten Bodur 
Mustafa hafifçe gözlerini açı
verdi. Kendine yakın olan 
operatör muavinine çok yavaş 
ve çok bitik bir ıesle ıöyle 
mırıldandı: 

- Doktor ~eye a6yle, kork
masın. O be:yınli kafa benim 
yerime mağarada ka!dı. 

Hakikaten Bodur Mustafa
nın hükmü çok doğru idi. 
Çünkti onlar nakledildikleri 
bapisane hastanesinde tedavi 
edi!di~ten •?nra mahkemeye 
verilmışler, bırçok cürümlerden 
onar ıt>ncye mahkum olmllflar, 
hapisaneyi boylamışlardı. 

Halbuki beri tararta Pala• 
bıyık Niyazi, arkadaşlarının 
akibetini duyarak tövbekar 
olmuş, namuslu yaşamanın 
gönnllerdc uyandırd_ajı kutsi 
zevke iman edip Eminesile 
evlenmişti. 
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A O ı z ve Dişlerin 
Muhafazasını 
temin için 

Kullanılması 
Lazım gelen _li.&OI..._ __ .... 

Yeoa ne 
Macun 

Radyolindir 

----- A VAHİT Beyin ----.. 
Yeni İNGİLİZCE -TÜRKÇE Lôgati 

Vahit Beyit e-nelce lıltlfU' eden ve Maarif Veklletimhı ile OXFORD 
DarllfGıauaa tarafıada11 kabul ve mUbay- edilen büyük IGga tlnden bilhuaa 
Tnrk talebe Ye rençliğinİa ı.tifadeal için, pek ftlna la olarak lhtiHr ve taahih 
edilerek tertip edllmlttir• Basıhfl, kltdı n c ildi çok iyidir. 600 aahifeye yakın 
elaa muhteviyatı teksif edilmlt olduğundan kitabın hacmine aı.petJe, laemeo 
lld mlallae muadildir va bayle olduiu halde, flab yalnıa 2 liradır. 

Vahit Bey IMa 7eal ltgatla ayaa hacimde bir Tilrkço - lnrtllzce IGrat da:ıt 
lanırlamalrtadar. Teni merkeıd ı llONDIY A.I. ldltliphaaeal, BeyoJlu latJkW 
caddeat 4'9. Her kJtapçıda bul-ur. 

tayyare 
piyankosu 

Yen.i 
Tertip 

Başlıyor 
(1) 1 N C i KEŞ I DE 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni plinda 3 ve 6 ıncı keşidelerde büyük ikramiyeler 

Ye aynca Amorti vardır. 

s ONcO KEŞIDEDE ıoo,ooo LiRALIK eOVOK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETILE TERTiP 0ÇER KEŞİDELIK iKi 

KISMA A YRILMJŞ GÜ BiR ŞEKiL ALMIŞTIR 

lklfatlar kqide ıarulles 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 n 

100,000 Liradır 
ÇOK ZENGiN OLAN YENi PLAN! TALEP EDINlı. 

Biletlerin aablmaama bqluam19br. 

V uiyebaameler, Evlenme Mukaveleleri 

Defterler, Kontrat V • Senetlerinizi 
YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

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

memnun kalacalwmz 
Protestolar miali glSrillmemit bir aOratJe rfder .. 

Karaköyde Borsa Han _.......__ Gazi Gişesi 

GAZİ ŞEVKET 
Glfemd• lklfor bilet aJe• ...... 
rllerhao aJb kqldede blf blrf97 
laabet etmeditl takdirde plecp 
tortlbla ltlrlacl kefldealala ltUoti 

billbedel yerilecektir 

Diplomalı Kadın 
TERZiSi: 

Eleniki l<.irgako 
Manto, Kca"üm taytlr, Pardeatı, 

Tuvalet Ye Saire 
FIATLAR MUTEDiLDiR 
Kumbaracı '1okutu : Yeni)'ol 
PlumO. han No. 3 daire 4 

İST~SYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 

En rahat Ye ea 

Temiz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERlRIY A Ti 
MU ALLI MLE RI NDE N 
Dahilt, ve intani hastalar 
Patolojik Ye Bakteriyolojik 
muayeneler, i~a olunur. 

Adrea : Babıali caddeai 
vilAyet kUfıaı IS No. 

llua7oaehaaeı Telofoa 1at-bu1 mı 
lkamet,ahl ı ,. ,. 22S6 

DR. SEMiRAMiS EKREM H. 
Çoeuk hutalıklan mGtehuıııı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hutanul kulak, botaı 

burun hutahldan m6tehau111 
BeJotl• Mektep 110kak No. 1 
Telefo• Beyotlu 2496. 

ZA YI 
Osk6dar Atlamatqa 8 No. 

dnkkinda bakkal Hacı Osman 
Ef. : bundan beş gün mukad
dem mührümü kaybettim. Ye-
nisini yazdıracağımdan eakiai
niıl hlikmil yoktur. 

Mezkiir dükklnda 
Hacı Usman 

Balak ,.. .. laatlit ........... 
makamına lraim olan lsYive mDatalazarab : 

Tahsil ile rorpa düten n1abut netviiaemalaruaa 
noluanhk arız olan nahif çocuklu •• kezalik her 
sindeki kihiller, fakriiddemliler, maddi •• maaeri 
yorgunluklar ve zafiyeti aaabiye hiueden ainlrliler: 
Dr. HOMMEL'in HEMA TOGENE 

mukanı.inl pek bGylk munffakiyetlerlo kullaamaktadırlar. 
ltttha •7aaar, kun71 dhnlye Ye damaaiJe tam...Ue a.clet 
ederek dimlel aaabtye takYiyet balar. Bllt8a ecza depolarile 

ecun~ı .. rde bulunur. Umumi yekJtf: K. KECYAN L.tanbul • Cerman a Han. 

(ANKARA)ftpal'll 

Salı~ 
sabahı lmaire, 
be sabahı Pireye, 
tesi sabahı lskea 
ftl'llcakbr. laken 
pazartesi 15 te kalka 

'b.'- (Pire) 1;.: 

ı 
tembe latubula 

lzmir sürat 
(Cllnihuriyet) nparu 1 

hasann 

MUGANNiYE SAFiYE H. m 
No. 51121, 51123, 51127 

POLYDOR 
PliJdarını arayınız. 

0 Sirkeci: POL YDOR Pazarı. 
eposu: Beyoğlu: Tünel Başı, AVUSTURYA pazarı 

lstanbul halkının en çok bildiği ve rağbet ettiği 
bir piyanko kişesi varsa o da ancak 

Bor o- Kişe· 
sidir 

Kitemizden bilet alan &ev ... u &üuı.h.ereme meyanında mühim 1 
ikramiyeler almıt kimseler pek çoktur. Ayni zamanda umum 
gazeteler bayii olan borozan her gün muhterem müşteri:erinin 
evlerinin önünden geçtiği bir zamanda arzu ettiğiniz vakit bi
letlerinizi tebdil edebilirsiniz ve mlişterilerinin her suretle hukuk 
ve menfaatlerini muhafaza ve bilhassa ketum olmıya pek ziyade 
itiu eyler ikramiyeler ve amortileri kendilerine ihbar edip derhal 

~esViye eyler. Talilerini tecrilbe etmek istiyen zevab mubtere
menin bir defa borozan kişeainden bilet almalan tavsiye olunur. 

Tayyare klraal.ıo bilet bayii K&ç&k~au llo. 11 Boreaaa k1fea1 
Hhibl Rifat lataabul, Telefoaı 2362 

TÜRKLER iÇiN 
Kolay lakla 

LMANCA ôGRENME USUL .. 
MllolJiflwl ı 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDI 
Almaa liaanı mllteb.- ve lamlı erkek llaeal Almaaca 

muaJliaal mıaaJliaal 
Sene 1930 

t Ci!tte 3 Kısım Fiab 250 Kr. 
latanbulda Hüsnütabiat matbaasından aravınız 

Doium ve kadın hastalıklar 

mlUehassısı . 
DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Tilrbe, eski Hililiahmer binası 

No. 10 Telefon lsl 2622 

DOKTOR 

Om er 
Abdürrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
10iukluiu Müteh ...... 

Muayenehanesi An kara cad 
esi bilkumet konağı civa

onda eski ikdam Y .:rdu har
tıııında 71 numara birinci kal 

Her gtın saat birden ikiye, 
d6rt buçuktan alqamakadar 

ı Beyannameler Ve 
Defterler 

Tayyare cemiyeti tarafından 
bubnJan beyannameler, il.bar 
ve hüviyet varakalan Ye def
terler f stanbul vilayet ve ka

za tubelerinde ve piyana-o 
gişelerinde sablmaktaclı:-. 

Bunlann esas nilmuneye 
muvafık olduğu salahiyettar 
makam tarafından tasdik 
eclilmiftir. P.er birinin ilzerinde 
Tayyare cemiyetinin firması var
dır. Firmuaz evrak ye defter
lerin talimatnameye uypnluğu 
hiçbir makam tarafından tu

dik edilmİf değildir. 

Tayyare cemiyetinin basbr
dığı evrak ve defterleri kul
lanmak suretile ayni zamancla 
Tayyare cemiy~tine de yardım 

-----~-----.. 1 etmİf olununuz. 

Pazar 14,30 .. 
du kalkacalr laaire 
.. P.,...be..ı..lu 

8 Şubat pazar 
postu. yapdauyaca 

Vapuru p 
8 ~ubat azar 

Sirkeci nhbmmdan 
Zonguldak, lnebolu, A 
amaun, Ordu, Giresoa. 
zon, S6rmene Ye 
azimet ve avdet ed 

Tafsi!lt için s· 
Meymenet hanı 
acentalığma milracaat. 

Telefon Is. 213' 

Millet 
8. 

Şubat 

glhıtl akpm mt 18 
ll:eci nhbmından h 
(Zonpdak, lnebolu, A 
Siılo~ Samaun, Ordu. 
son, Trabzon, Slirmene. 
Mapam Ye Hopa) ya 
ve avdette ayni iakel 
Vakfıkebir ,Garele ye 
iskelelerine uğnyacakb'• 

Miir&caat mahalli: 
Meymenet hanı alb 
yazıhane. Telefon: 

1154 

DOKTOR 

Feyzi Ahın 
Cilt, Saç ve 

hastalıklar mlltehus .... 
Cumadan maada bet 

uat 10 dan 6 ya 
huta kabul edilir. .ıa. 
drea Ankara caddeli ı-:: 

Telefoa lataabtal 

Y•ıal, W,raaı, tinadla .. d.&11 I 

........ lataa1t-::i:'"Mıana••_.. 
ŞeıW aokaja jj. JI -T ...... .,.. latultill - 2>J 

Poa\.l laatuaıa: latult.al. fit 1....,.. '9taa•~ so~ 

ABONE FIATI 
TORKIYI -

l4N... 1 s-. 
no • 'A.r 
- • s. 
uo • 1 • 

Gel• ewak seri ............ • 
hlalardaa meull,at ahı 111 

llea'ul Müdür: HôlU 


