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SON POSTA Halkla rözildürı Halk lauauala J~· 
S O N POS TA Hallua kulatıdın Halk bununla lfitit. 
SON POSTA Hallu• clllldln Halk ~aaunla .a ler. 

NIN 
KUPONU 

No.: 28 
Bu f5:upona Kesip 

Saklayınız. 

TEVKİFLER YAPILACAKTIR 
eyh Esadm Müritleri Tesbit 

• • 
Edilmiştir. 

r ~ 

Buna Ait Tafsilat 
(2) nci, Muhakeme 
Tafsilib ( 3) .. .. 

abıta Ve Adliye Istıcvaplarını Yapıyor •• 
uncu 

Sayf amızdadır. Lut-
fen Okuyunuz. 

Firari Mahkum Bugüne Kadar Tutulamamıştır.. ismet Paşa Gazetemizin Mühim Bir Anketi 

Üseyı· n, lrti.cada Nasıl Bir Rol _Oy- Digor Ki? Darülfünun İnkılip Va-
Menemen Hadisesi Kar- •f • • y M d ? 

adı, Mehti ile Mu··nasebeti Ne idi?. şısında Duyduğum Şey Zl esını apmış 1 ır. 
lınıir, 7 (Hususi) - idam 
hpasının liç adım ilersinde 

ke Yilx.lerce muhafız arasından 
açrnıya muvaffak olan idam 
ahkümu Hacı İsmail oğlu 

~ ıalanlı Hüseyinin macerası, 
ti '1rada olduğu gibi memleke
d n her tarafında merak uyan
t~~nıış .olacaktır. Divanı harp 

• selerınde silik bir hüviyet 
tıed bu li C!l adam, Bozalanlı 

d nck lsrnailin oğludur. Babası 
t:ilrn:ndi gibi idama mahkum 

ış ve asılmıştır. 

''M ehti ,, Ve HUseyinin 
fi Mü~asebet:eri... 

ld acı lsmail ile oğlunun 
:~a rnahküm edilmelerini 

~h~~P olan nokta, bu aile ile 
led l<ublayı feci surette kat
&ılc:ıe~· derviş Mehmet arasında 

D ır tahıla bulunmasıdır. 
ili erviş Mehmet, Hacı lsma· 
a n . kardeşi Mehmedin pek 
anıırni ahbabı idi. Mehti Ye 

Kublay 
Mektebi 

Asılmak Uzcre mey• 
dana retlrilen Hüııe
yin, okl"rın istika· 
rnetlodekl aokaktaa 
firar etmfttlr. Kroki• 
mi&, alyaıd meydanı• 

•• röıtermektedir. 

Hüseyinin İzi 
Bulundu 

Menemen, 7 ( Hususi ) 

idam sehpası önünden firar 

eden Bozalanlı Hilseyinin izi 

ele geçmiştir. lsmail oğlu Hü

seyin (Türk Evi) köyünden 

geçmiş ve bir rivayete göre 

bir çobandan ekmek istemiş

tir. Muhtelif kollardan ilerli· 
yen jandarma müfrezelerinin 
takibab ııklaştığı içirı firarinin 

Af• d ...- buaünlerde tutulacağı kuvvet· 
sev! Hgim oJlu /ozefin cami ganın a fJtJ senpa o 

lt\c üzerindeki h::a:I ':..· _________ ..;...ı_e_ü_m_it_e_d_ilı_· y_o_r. ___ _ 

•tr~daşları Manisadan hareket 1 
c--=-: 

)ol~ ten sonra dağ ve bayır ' · 

1,1;rından geçip Bozalana 
t'findklcri zaman Hacı İsmailin 
el, g; rnisafir kalmışlar, ora· 

1( nlerce y~yip içmişlerdir. 
•tin u~ay Beyi ıehit eden 

atı ~hrnet, kendine Mehti 
bcr~ı ıtafe ettiği zaman be
trn_ınde getirdiği köpeğe de o· ır dını takmıştı. 

~ ~· Harpte Söyledikleri 
• la rır grupu Bozalana geldi

\1 rndn yanlannda bir köpek 
klaar 1• Divanı harpte liu 
ia M lama.men tezahür etmiş, 

ustafa Pqa, hacı lsma
lornıuştu: 

d:ıa~?nlar ıenin evinde mi 

t\rct cf d. ...... s· en ım. . ılablan var midi? 
~Görmedim efendim. 

e"anu 3 Gacli aa7f ada J 
Araga ıiren polise ralmen Fatma H. lıücam vazigetind• 

[ Buaa alt yumaa taf•il.ib ' ncı aarf amızclad&1 ) 

Hüzün Ve Nefrettir 

Fransızca (Jurnal) gazetesi
nin muhabiri M. (Piyer Lögof) 
memleketimizin dahili vaziyeti 
hakkında Başvekil ismet Pş. 
ile bir mülakat yapmış, Baş· 
vekilin sözlerini föyle nak
lediye-r: 

- Menemende hadis olan 
hnreket hakkında hissiyatımı 
soruyorsunuz. Bazı muhitlerin, 
bütün mesaimize rağmen cüm-

lıuriyct, hürriyet ve medeniyet 
f.ilGrleri karşısında yabancı kal
mak hususundaki inatlannı 
görmekten mütevellit huzün 
ve nefrettir. 

Nakşibendilik gibi bazı ta
'!l tier, vukua gelmekte olan 
inkişafı durdurmak ve Türki

yenin bir daha tahammül ede
miyeceği bir idare şekli vü· 
cuda getirmek için memlekette 
iğ ışaş husule getinniyc çalışı· 
yor. Bildiğiniz gibi Nakşi tari
kati lzmir mıntakasını kıyam 
ettirmiye teşebbüs etti ve 
Mc.memende bir hareket yaptı. 
Bu sui kast çabuk boğuldu. 

Şimdi, bütün cümhuriyet 
arazisinde intizam ve sükun 
büküm sürmektedir. 

(Devamı 6 ancı Hyfamn:da J 

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

"SON POSTA" te
lefon makinesi olan ka· 
rileri arasında eğlenceli 
bir kur'a tertip etmiş
tir. Kur'aya iştirak şek
li şudur: Kur'a devam 

dinciye kadar bu sü
tunda bir veya birkaç 
numara göreceksiniz. 
Bunlar telefon numara-
landır. Eğer sizin numa
ranız gazetemizde çıkan 
numaraya tevafuk eder· 
ıe matbaamıza müraca
at ederek hediyenizi 
alacaksınız. Basit, khh 
ve eğlenceli bir kur'a. 
Bugünkü numaralar ıun
lardır: 

Bakırköy: 68 
Beyoğlu: 4047 
latanbul: 2266 

Büyük Fedakarlık ı Gazi Glteslnin 

fetiitlai ıoa Hyfatla oku7unua. 

KadriRaşitPaşa Yapmamıştır, Diyot 
Menemen hndise::ıi üzerine irticaın ınes'ulJerini anyanlıır, 

ba:.la münevverleri ve Darülfünunu itham elliler. 
İııkıliihı gcn~lere anlatacak olnn müe ese Dnrülfünundur. 

Münev~e~lcr v?zifeJerini )apmamışlarsa, fikir hayatının 
n~ı·rkezını tr.şkıl eden Darülfünun da bu me 'uliyetteu 
hı~ Pdar olmak lazımdır. 

Jnkılap karşısında münevverler ' 'e Darülfünun, kendilerint. 
düşen vazifr·yi yapmışlar mıdır? 

Bu sual ve hu a~ır itham 
knrşısınnn Dariilfünurıun vazi
yetini tc~hit etmek ve Dariılfü

nıın hoc~lurının bu ithama 
karşı nr, sö)Iİ)cccklcrini öğren
mek islt'dik, şümullü hir anket 
yaptık. Hu nnkctin hugüıHfon 
itib.ırcn rı e:1: rirıc başlıyoruz. 
Miitalealnrını neşredeccğimiz ze
vat :. unlardır: 

~1uzhar O mnn Bey, Kadri 
Raıı: İl Paıı:a, Köprülüznde Fuat 
Bey. Hü nü Hamit B y, Fen 
fakiillesi n•isi Mu~tufa Jluk
kı B<·y, Tcvfık Salim Pnı.a, 
Darülfünun rniidcrrislerirıdPn 
1 liiıııit B.. Şerif B., Halil Ni-
nrntullah B. • Y u uf Ziya R. , 
Nizumett~n Ali B., Hilmi Ziya 
B. ve aıre .••• 

Karilcrimizin. bu anketi aln
ka ile takip etmelerini tavsiye 
e<lt•riz : 

[Devamı 4 üncü 1ayfam11:da) Kadri Raşit Paşa 
,.,_,,--="""""'==mı=z=oz=a=ıoc:.===------_,,,==-===---=-=='='· 

Islahat illeti 

.JJ 

~~şteri - Şu elbiseyi t?mistan yap, yakumı değiştir, fU 
ccbını şuraya al, şu yırtığı güzelce bir ör, ıu astara yama 
vur, fu ••• 

Terzi - Sizin elbise biz.im bazı hükümct işlerine döndli: 
Tamirat, ıslnbat, tadilit... En iyisi bunun yeniaini yaptırmak• 
l&r, bu clbiH artılr dikit tutmu. 

] 
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İlk Tahsil Ço
cukları Ve Halk 

iptidai tahsilin munhuıra11 
TOrk mekteplerinde yapılmaıı 
alili bir mecburiyettir. Fakat 
ıimdlye kadar kıımen tatbik edi
lebilen bu mecburiyet. menut 
resmi mekteplerin ihtiyaca mu
kabele edemiyecek kadar mahdut 
olmalanndan ileri geliyordu. Di~er 
taraftan ilk tahsil çafındaki ço
cuklann ecnebi mekteplerinde 
okutulmuı da çok mahzurludur. 
Bu mahzurlar, ıOn geçtikçe daha 
iyi anlaplıyor. Bu münasebetle 
halk ile yapbtımız temaslar da 
gösteriyor ki ekaeriyet, bu mue
lenln bir an evvel halline taraf
tardır. Topladığımız fikirleri aşa
taya yazıyoruz: 

Hasan Efendi ( Kaşımpaşa, 
Açık tersane kapısı caddesi 54) 

- Türk çocuklan Türk 
mekteplerinde okumalıdırlar. 

"'" Vehbi Bey ( Sirkeci Ebllsuut 
caddesi 28) 

- Küçük Türk çocuklarının 
ecnebi mekteplerine gitmele
rine milliyet noktai nazarından 
tarafta değilim. 

* Osman Bey ( Tıp talebe 
yurdunda 344 ) 

- Kat'iyen taraftar değilim. 

lf
Mustafa Turan Bey (Cebeli-

bereket. demirci Apturrahman 
Efendinin biraderi) 

- Küçük çocuklanmızın 
papaa mekteplerinde tahsil 

Barodaki JŞeyh Esadın Tesbit Edilen Müritlerif Yuna11 
Tasfiye • Güreş 
Şayiaları ~ 1 Zabıta Bunları isticvap Şampiyonları 

Adliye Encümeninin Ed• L•• G •• ••ı•• Dört Beynelmilel Şam
Tefsir Karan Bilinmeden ıyor' UZUm ..JOrD Ur- piyon, Üç Müsabaka için 

Baro Reisi Birşey Söy- se T k•f Ed·ı ki Şehrimize Geliyorlar 
lenemez, Diyor ev J J ece er Marhn 6,8ve13 nnde Türk 

Millet Meclisi adliye encü- güreşçilerile üç müsabaka ter-
meni, devlet hizmetinde kulla- irtica hadisesinin ilk ıafbası kapandı. Fakat onun nüfuz tip etmek üzere bir Yunan 
mlmaınalarına karar verilen ettiği köşe ve bucakları tenvir etmek için yapı!an tahkikat gUreşçi kafilesinin şehrimize 
kimselerin avukatlık ta yapa- çok şayam dikkat neticeler vermektedir. Mesela şeyh Esatla geleceği haber veriliyor. Bu ka-
mıyacaklan hakkında b·ır tef- alAk l . ~ t Ik' 1 ld ki anl 1 file, bilhassa dört beynelmilel a a an ve onun sıyası e ınabna a et o u arı aşı nn Yunan şampiyonunu ihtiva 
sirde bulunmuş; bu yolda bir bazı kimseler tevkif edilmiştir ki bunlann lstanbul adliyesince etmektedir. Bunlara kartı, Tür-
haber f\lyu buldu. ifadeleri alınmaktadır. kiyeyi temsilen dört Türk gü-

Bir muharririmiz dün, baro 
reisi Hilmi Beyi arörerek bu Bu suretle tcsbit edilenler Saffeti Ziya Beyin hemşiresi (Behi- reşçisi seçilerek hemen idman-
tefair hakkındaki fikrini Ye ce) hanımın menevi evlicb on alb ya.şlannda (Behice Saffet), lara bqlanacaktır. 
Avrupa barolarının vaziyetini lçerenköyftnde yağcı HüsnQ Ef. -.e refikası Maarife H., Yunanlı gürGçiJerin 
sormuştur. Karslı Osman Ef. ve zevcesi Makbule H., Ekmekçi NAzım Ef. bakalar yapmak üzere 

Hilmi Bey demiftirki: 1 raya gitmeleri için do 

ınOsa

Anka
tqeb-

"- Eveli f\IDU kaydediniz: ve refikası Fatma H.' Sütçü Zakir Ağa, Süleyman Ef.' çe- büsat yapılmaktadır. 
Bugünkü gazetelerde bana nia- renköy müezzini Derviş Yusuf Ef., muhacir San Ali ve Bos-
betJe bir beyanat neşredildi. tancada oturan kunduracı Halil Ef. 
Bu, kat'iyen doğru değildir. Bunlardan Derviş Yusuf. muhacir San Ali, Süleyman ve 

Sorduğunuz haberi ben de sütçü Zakir Ef. lerin ötede, beride garip ve şüpheli sözler 
gazetelerde okudum. Tefsir 
baro kelimesinin tefsiri midir. söyledikleri tesbit edilmiştir. Bunlar serbestirler, fakat ika-
yoksa başka bir maddenin tef- metgih senedine bağlanmişlardır. 
siri midir 1 Tefsiri ve esbabı Zabıta ıeyh Esadın müritlerini isticvapla meşgul olup 
mucibesini görmeden, bu tefsirle 
nasıl bir gaye istihdaf edildi- emir gelirse Menemene gönderileceklerdir. Tevkif edi en 
ği anlaşılmadan bir fikir der- Ayuofya imamı Sadık, Anadolukavağı imamı Muhittin Ef. ile 
meyan etmek doğru değildir. teması olan müritler de tesbit edilmektedir. Kozyatağı imamı 
Avrupa baroları adli hususi- Nuri Efendinin ikametgahında taharriyat yapılmıştır. Şeyh Esatla 
yetlerine ve hükumet şekilleri
ne göre kurulmuş müessese- uzak yakın alakalan olanlar tesbit olunmaktadır, bunlardan 
ferdir. Bu hususta büyük eser- mlkrimiyeti sabit olacaklar hakkında takibat yapılacaktır. 
ler yazılmıştır. Ancak tefsir 
bize tebliğ edildikten sonra 
bu husustaki mütalealanmı söy-

Tifo Aşısı Davam Ediyor 
Şehirde hararetli bir surette 

tifo aşısı tatbik edilmektedir. 
Dün de muhtelif yerlerde 
tatbik edilmiş ve aşı tatbik 
edilen mektepleı- bir gün 
tatil edilmiştir. 

Bir Polis intihar Etti 
Aksaray merkezine merbut 

Ahmediye mevkii müretteba
bndan polis Muhiddin Ef. 
dün mevkide resmi tabanca
sile intihar etmiştir. Bu zaval
lının ailesi, mütarekede atılan 
İngiliz tayyare bombnlarile 
vefat etmişti. Muhiddin Ef. 
o vakittenberi çok nıüteessirdi. 

görmesi doğru değildir. Hü- Mu·· tehassıs 1· şçı·ler 
kUaıet menetmelidir. 

lf Bir Yankesici, Bir Seyyar Manavı 

liyebilirim." 

Sahte Avukat 
Dün Geceki Cinayet 

Kifif Bey ( Şehzadebqı, Papaslan Dolandıran 928 - 930 a Kadar Y ev-
Hoşkadem mahallesi, Seümpaşa Adam Tevkif Edilecek Tabanca İle Kah\!'~ Önünde Vurdu miyeleri Pekaz Farketti 
No. 8) 

E b. akali t k 1 · ·ird k" S-J F lstanbuldaki fabrikalarda - ene 1 ve ye me • wn e 1 en ermen ran- Fatihte, Mesçit ıokağrnda Dün gece, Nurinin kahve-
teplerinin olmaaı ve bilhassa aız kilisesi papaslanm, bir 25 numarada otUTan Siirtli sine gelerek Osmanı buluyor, çalışan usta amelelerin ücret-
bunlann İptidai kısımlannm bul- papas mektebi açmak için Arap Hiisnü isminde bir yan- 6ç kurşunda biçareyi öldürii- leri 928 - 930 senesine kadar 
lunması memlekette iptidai "hOkumetten müsaade alaca- B d k fU suretle tesbit edilmiştir: 

Gazi Hı. 
Balıkesirde Bazı 1Jf 

retler Y apblat , 
Bahkem - Reiaieüaab-' ' 

vali konatanda valiyi, •°"' ~ 
mandanbk dairesini ziy•ret ~ 
lerdir. Gazi Hz. ıonr• ili"'" 
.tönmüflerdir. 

Şehir Meclisinde , 
Şehir meclisinin bararetf ~ 

catı beklenen içtimaı dil'~ 
mıfbr. Bu celsede, it ~ 
latanbul ıubesi müdür8 ~ 
mer Beyin tenkitler ne ~ 
reisi ııfatile Muhittin Beyil 
vermesi bekleniyordu. , 

Ce1ac ıtçıltnca Muaoıosc".I, 
aöz almıf, evveli ya~f '/ 
zaptın tubihini iatelDlft .,1, 
Muhittin Bey cevap ~ 
bütçeyi anlatmıt ve bir 
ş6yle hatırlatmıt : v/ 

-Yeni belediye kanull~ 
madde. belediye reiıi ~ 
olan yerlerde iıtiıab /. 
vermemittir. Fakat bunb' / 
aat karanlıkta lf yapalıı* 
yorum, demittir!. 1 

Ayni zamanda Muanı~ 
programıııhk şikayetine ._..t 
Bey de iıtirak etmiş, fıP" 
nu11 üze.rinde durmanın 

zarar doturacağıni d• 
etmiş, bu eHs üzerinde• ~ 
kaşa açılıp açılmaması ı'J.. 
müş, bu arada celse bi!~ 
tatile uğramış, aı.aaın iaU 
kı kabul edildikten sonr• 
kat'i raporu görüşülme" 
celse buıüne bırakı)mıştJf• 

931 Bütçesi 
Ankara - VekiHer b • 

fevkalade lçtimaında idare! 
siycler, Medise verilecek 
layihaları görüşülmüıtüt· 

butçeyi niHn bidayetind• 
kere edecektir. -

O ı:amana kadar c;.sf .,.(' 
dönmÜf olacaklarından 
tanziminde direld:ifleriodl' 
fade edilecektir. 

Devlet Bankası ~ 
Devlet bankası tetkUit.k 

tul taayyün et.mittir• Ge.eP"" 
toplanaca~r. 

Meclisin .a.-L-:1 cb eli kesici, Kırkçeşmede oturan yor.· Katil, oz oğan eme- Yevmiyelerde umumiyetle pek-
uwaiı me uriyetiııin tam•mile ğım, riifvet vereceğim" ye- Siirtli Mana• ve arpacı Osmam rinden kaç.arken yakalanmışbr. 
tatbik edilmedi~ .. ; ~erir. rek muhtelif zamanlarda (9\ az tezayüt vardır. Ônümilzdeld pe11eı:o 

..... •-"' / dO B ..ı_;:.._ k · Medisi oa bet fiinliik 
Demokrat bir devletin -..:~--! bin lira kadar dolancbran n gece oz~cau emen A 1 Ustaların: ktit~ 

YU.Uall civarında &ldiinnftştür. Vak'a Bir Genç şık o muş taüDa'linreUklfaUrarnun•daereceTe. 
ilk tah.ili meccanen •• mec- adamm bir avukat olduğu ç d Ylhı kum•-*• : 270 ten 300, .nyle olmuctur· engelköy c oturan eski ~--
bureu kendi mekteplerinde yaı.ıldı. ...- .. · lise talebesınden Ekrem Ef. ipekli mesucat: 100 den 120 Halk fırkuı latanbul 
yaptırmaktır. Bu, kendisine avukat ıOsü Arap Hilsnünün üvey babası Sultanahmette Belma isimli Çorapta: 200 den 250, bira heyeti reia Ali Ye uab' 

)#. Yeren, imzuının, üstüne avu- Hakkı, Ramazan münasebetile b" fabn'kaJannda.· 250 den 2nn. Beyler dün de yübek 

Ç 
k d k. w I • • ır hanımı sevmiş. Kadın yüz .,,..,., lerde ve Darülfünund• 

Hüseyin Murat B. ( Fatih, kat diye yazan ve müstear na- arşı apı a ı eg enti yenne v• d'~ · · · b Amelelen'n·. .__ b ı tu 
O d 1 ı k 

• . ,rnıe ıgı ıçın on eş gram ııuatta u unmut r. t 
Çal'f&IDba 46 ) mı "Fahri,. olan başka bir ımanı avucu ama ı.stıyor. tentürdiyot içip intihar etmek Yünde: 60 tan 90, ipekli Darülfünuna müzahe,. Jı. 

--CÇocuklann bir lisan 6ğ- adam.dır. Dün lzmir müddei- cuma günü Nuri çavuşun istemiş, kurtanlmışbr. de 70 ten 80, çorap ve triko- mişlerdir. f'j 
renmesi için ben bu mekteplere umumiliği tarafından İstanbul kahvesinde buluşmak O.Zere tajda: 70 ten 150, birada! Trenlerde Bayram f~ 
taraftarım. Ancak hükümetin müddeiumumiliğine bir tevkif ayrılıyorlar. Beklenen Seyyahlar ıoo den 150 kuruşa çıknu~br. Ankara - Devlet d~f 
kontrolünli arttırması lhımdır. müzekkeresi gelmiştir. Müddei- Fakat Osman geldiği zaman Ayın on üçünde Amerikanın lan, bayram münase~e~ 
y a1nız fUDU iJive edeyim ki umumilik dolandırıcının hfivi- Hakkmm başka birini davulcu Homerik vapurile şehrimize s K r . lecek prtembeden iti~ J. 
llk tahsilini Türk mekteplerin- yetini tesbit etmiş Ye yakalan- olarak angaje ettiğini görüyor, 600 seyyah gelecektir. Sey- es ıra ıçesı ~ip ıelme tren nded"J 
de yapmıyan Türk çocukla- muı hususunda polise emir kavga ediyorlar. Hak.kının başı yablar tehrimizde bir gOn kal- Ses kıraliçesinin bugOn temilit yapılacaktır •• ,,, ! 
nmn ecnebi mekteplerine rit- vermiştir. Dolandınamn bugün yanlıyor. Hüsnil ifte bu hadi- dıktan aonra Mısıra gidecek· Glorya ainemaıında aon seçme Tenzillt mnddeti bit 

=m=e=le=nn=·=e==m==a=n=i=o=lm==alı=d=ır=.=======y=a=k=~=a=n=m=as==ı=ç=o=k==m=u=h=t=em==el=d=ir=.===se=y=e==k=ı=zm==ış=tı=r.================le=r=d=ir=.=====================m===ü=sa=b=a=k=u==ı=i=c=ra==e=d=il=m=e=kt==ed=ir=.===o=la=ca==ktı==r=.==========~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Güzel!!f1, 

o 

!!:---------
1 : Hasan B. - Yahu... Glizel kızlar!.. Siz 1 2: Alman ve Yunan gOzelleri - Hasan B. I 3 : Türk güzeli - Hasan B. 1 Biz mi!yon-

kimıiniz? Öyle, hliııpr büugtlr ne ağlıyorsunuz? Avrupa kıraliçeıi olamadık, talisizliğimize larca imanm kıraliçesi olduk &ma kafi 
aR"hyoruz. gelmiyor, Avrupa kıraliçesi olmak iateriz. 

·' 

-------~ ~ . 
l 4 : Hu an B. - Yahu, aizl ınllyonW' "°"' 

beyenmif, gene ağlıyorsunuz. Ben kendiııJ,. 1" 
beyendiremiyorum da ıazDmde bir bdl 
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r , Hergün 
Türkiye ~ 

Bir Müstemleke .- ' 
Degildir • -

- M. ZEKERiYA --" 

tr. Abdillhamit zamanında en 
ziyade korktuğumuz ıey Av
rupayı kızdırmaktı. TDrkiye 
adeta bir müstemleke idi. la· 
tanbulda padişah ve Babılll 
değil, ecnebi sefirleri hnknm 
sürerdi. Biz, her hareketimizi 
onların arzulanna uydurmak 
mecburiyetini hissederdik. Bir 
sefirin küçük bir ihtan, ufak 
bir sözü, bütün siyasetimizi 
değiştirmiye kafi gelirdi. 

Siyasetimizde hakim olan 
noktai nazar, memleketin 
istiklal ve menfeati değil, 
ecnebi sefirlerini memnun 
:tmekti. 

Me~rutiyetten sonra biraz 
nefes alır gibi olduk. Fakat 
derhal sularımızı ecnebi gemi
•eri, Babıaliyi ecnebi sefirleri 
basb. Kapitülisyonlar boğazı· 
oıızı sıktılar. Yine bağıramaz 
1;>lduk. 

O vakit Talat paşa şu ka
çamaklı siyaseti takip ederdi: 
Avrupa devletlerine bir mese
leyi anlatmak istediği zaman 
İtihat ve Terakki muharrirlerine 
talirnat verir, onlara hücum 
Yapbrırdı. Sonra sefirlere gi
der: 

- Görüyorsunuz ya, efkarı 
umumiye bu meselenin. şu su
retle hallini istiyor. Yoksa bi'l 
dediğinizden dışarı çıkmazdık, 
derdi. 

Bu dolambaçlı siyasetle kıs
men devletin hürriyetini temi
ne çalışırdı. 

:: 

Son Posta'nın Resimli Makalesi *Mezar Taşile İftihar Edilmez* 

'[lj·· ~" ~· 

I / 

l - Bir kısım insanlar babalarından 
mevrua servetle övünürler. Bunlar miras· 
yedilerdir, bayatta servetlerinden başka 
hiçbir kıymetleri yoktur. Parayı kaybettik· 

2 - Bazı kimseler de babalarile, aile
lerinin muvaffakiyetile iftihar ederler. Bun• 
lar manevi mirasyedilerdir. Kendilerinde 
buıunmıyan meziyetleri ailelerinin ismile 

3 - Hakikf insan, ne maddi, ne de 
manevi miras ile değil, kendi meziyetleri 
ve kabiliyetleri ile övüncndir. 

leri gün ıefalete mahkumdurlar. örtmek isterICr. 
Kimseye değil, kendinize güveniniz ve 

mezar taşı ile iftihar etmeyiniz. 

eo •• 
BUGUNUN TELGRAF 

• 
Divanı H<!-rpttJ Dünden itibaren Yeni Muhakemelere Başlandı .. 

aha sızlı-
-

Bu Muhakemeleri, ustaf a Paşanın 
• 

ğından Dolayı Mi a ay Ata ey idare 
Menemen, 1 - Divanı harp 

bugün 25 kişilik Alaşehir 
maznunlarmın muhakemesine 
başlamıştır. Bunların arasında 
Alaşehir müftüsü, keresteci 
Mustafa, Dülgar Raşit, keres
teci hacı Mustafa, hacı Hasan 
oğ!u hacı Ahmet, tayyare 
kfüibi Kamil, Pazar camii 
miiezımı Hafız Mustafa, 
Müftü Mehmet Ali, Armutlu 
şeyhi, Hacı Himmet, Cevdet, 
Hasan oğlu Hacı Mustafa, 
Boşnak Süleyman, Mustafa 

camıı ımamı hacı Emin, bak
kal Hasan, Hüsnü, imam Mus
tafa oğlu Ali, dabbağ Kazım, 
kunduracı Hasan oğlu Ahmet, 
posta müdürü Vehbi, telgraf 
muhabere memuru Raşit, Baf
ralı mustafa efendiler vardı. 

Bunlar evvelce istintak ha
kimi tarafından isticvap edil· 
mişlerdi. Hemen cümlesinin 
ifadesi ilk tahkikattaki sözle
rini nakzediyordu. . 

Müddei umumi Fuat Bey, 

eskiden nnkşl olup şimdi tari
rikatla alakalrmı kesdiklerini 
söylüyorlardı. 

Müftü Mehmet Ali Ef. ifa· 
desinde,Armutlu şeyhi Emin Ef. 
ile kendi kayınpederinin de· 
Ialetile tanıştığını söylüyordu. 
Halbuki evvelce beraber zik-
rettiğini söylemişti. Hacı Mus
tafa Efendinin evindeki ziya
fette de mşan vesilesi ile bu
lunduğunu anlattı. 

man, muhafaıa memuru Ali 
Rıza, Mehmet Rasih ismindeki 
maznunların irtica ile alakası 
görülmemiş, mahalli mahke
melere verilmek iizere evrak
ları divanı harpce geri gön
derilmiştir. 

isticvap Edilen \le 
Götürülenler 

Sivas erkek muallim mek
tebi muallimi Halit Bey de 
isticvap edilmiştir. Milli si-
gorta memurlarmdan Hafız 

.S.yfa 3 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme-
miştir. -= 

Firari Mahkum 
Bugüne Kadar 
Tutulamamıştır. 

( Bat tarah linci sayfad ı ) 

Bu sırada idam edilenler·:fen 
esrarket Mehmet Emin aya ~a 
kalkıp bağırmıştı: 

- Örümcek kafalı adamlı r. 
niçin inkar ediyorsunuz? 

itham Edenler Kimlerdi? 
ŞuraSJ.na işaret etınek lazım 

dır ki hacı lsmail ile kardeş: 
Mehmedi ve İsmailin oğlu Hü
seyini itham edenler Mehmet 
Emin ile nalıncı Hasan idiler. 

Nalıncı Hasan, hacı İsmailin 
kardeşi Mehmedin Mehti gru
puna yemek götürdüğünü ıöy
lnyor, Mehmet Emin de hacı 
İsmail oğlu Hüseyinin kendire· 
rini silahlarile, malzemelerile 
evlerinde banndırdıklarmı an· 
latıyordu. 

Avcı Kafilesi Mi? 
Böyle silahlı, cephaneli 

adamların evlerinde ne işi 
olduğunu soran reise hacı 
İsmail de, oğlu firari Hüseyin 
de şu cevabı verm~lerdi: 

- Gelenler ava gidecek
lerini söylüyorJardı. Biz yanla~ 
rında silah görmedik. Onlar, 
her zaman ava giderken bizim 
köye uğrar, silahlarmı l<öyden 
tedarik ederlerdi. 

Reis, burada şu suali sor
muştu: 

- Mehti Mehmet, size 

* · oğlu Hilmi, Küçük minare camii 
cUrmi fiilerini (677) nci kanun 
ahkamına muvafık görerek 
Divanı harbe sevketmiş, yalmz 
altmış beşini bitirmiş olan 
Nakşiiiğin Gümüşane kolundan 
Hacı Ahmet hakkında 56 n~ 
madde ile esbabı mubaffife 

Posta müdürü ile muhabe .. 
re memur Raşit Ef., tarikat 
mensubu olmadıklarını söyle
mişlerdir. Fakat tarikatla 

Cemal Bile Çanakkaleden muh
tar Ali ve diğer Ali Efendiler 
buraya getirilm~lerdir. 

" Mehti ,. olduğunu ifşa etmiş 

mi idi? lozan muahedesindenberi imamı nalbant Salih, yegine olan alakalarını teshit edil
miştir. Muhakemenin sonunda 
tahit Ahmet Bey ile Şükrü 

1lrtık ecnebi esaretinden kur
tulmuş bulunuyoruz. Ecnebi 
gazeteleri nasıl biperva bizim 
aleyhimizde ~razabiliyorsa, biz 
de onların hakkında memleket 
meofeati noktasından, istediği
mizi söyliyebiliriz. 

Halbuki haber alıyoruz ki 
ecnebi sefirlerinden bazılar. 
balA matbuatın neşriyatı üze
rinde müessir olmıya çalış
maktadır. Gazetelerin bazı 
neşriyata, ecnebi sefirlerden 
birini müteessir ettiği zaman, 
bükümet nezdinde teşebbü· 
salta bulunarak bu neşriyahn 
tahdidini istemektedir. .. 

ismet Paşa hükümetinin en 
blıyük muvaffakiyeti, harici si
yasette milli istiklalimizi mu· 
hafaza ve müdafaada göster
diği titizliktır. Bazı ecnebi 
•efirlerinin bu hareketi kapi
tülisyon devrini hatırlattığı 
için bizi müteessir etmiştir. 

Bir defa, bir ecnebi sefiri 
lürk matbuatının neşriyatına 
ne salahiyetle müdahale ede
bilir ve hükumete böyle bir 
müdahaleyi ne hakla teklif 
•debilir? 

Bu vesile ile ecnebi sefirle· 
rf ne hatırlatmak lazım gelir ki, 
Türkiye bir mUstemleke değil
dir ve matbuat hürdür. Türk 
gcueteleri yazı yazarken ecnebi 
sefirlerinden talimat almıya 
ınecbur değildirler. 

Onlara bu cevabi vermemek, 
ecnebi efirlerinin Türkiyeyi 
bila bir müstemleke telAkki 
etmelerine müsaade etmek, 
herhalde l.met Pş. hUkôme• 
tinin yapacalt it değildir. 

Hindistan da 
Müslümanlar, Yuvarlak 

Masa Kararlarını 
Tanımıyorlar 

Yeni Delhi, 7 ( A. A.) -
Hint rnüslümanları ittihadı 
konferansının hususi komitesi 
kabul ettiği bir karar suretinde, 
Yuvarlak masa konferansının 
son celsesinde M. Macdonald 
tarafmdan vaki olan beyanab 
tasvip etmemiş ve bu konfe
rans tarafından Hindistan teş
kilata esasiyesl hakkında ha· 
zırlanan plAna kabule muvafa· 
kat eylemiştir. 

Komite, Hindiıtana veri- 1 
lecek kanunu esasinin tan· 
zimi esnasmda Müslünıanlann 
noktai nazarım kabul ettire
bilmek için ittihaz edilecek 
hareket tarzı hakkında mliza
keratta bulunmak Qzere husu
si bir içtima yapmaya karar 
vermiştir. 

Sakir B. Davası 
' 

gözetilmesini ileri sürnıiiştü. 
Bunlar, tarikat mensubu ol
makla ve Manisalı şeyh Hakkı 
ile münasebette bulunmakla 

ve Hacı Mustafa Efendinin 
evinde verilen bir ziyafette 
gizli ayinler yapmakla maznun 
idiler. 

Cümlesi, evvelki itiraflarına 
rağmen bu dafa da kendile
rine isnat edilen haklan inkir 
ediyor, yalnız içlerinden bazısı 

[J; efendinin celbine karar ve· 
ı;rilmiştir. Celse nihayetinde 
reis vekili demiştir ki : 

11
-

1 Mndür Vehbi ve me
mur Raşit Efendiler, sizin bu 
şebekeyi idare ettiğinize dair 
deliller vardır. Hatta Erenköyü 
köşkü ile temasınız da tesbit 
edilmiştir. Doğruy söyleyiniz. 11 

Nizami Muhakemelere 
Verilen!er 

Kütahyalı Hafız Ahmet, der
viş Mehmet, Bekir oğlu F eni, 
Süleyman, Mehmet Nuri, O.-

Hudut Meselesi 
Yunan - Bulgar ihtilafı 

Hakeme Gidecek 
Atina, 7 ( A. A.) - Yunan 

lıiikümetinin, lngiliz sefiri ta· 
rafından vaki olan teşebbüse 
vereceği cevapta, Bulgaristan 
ile Yunanistan arasında ha
il muallak bulunan bütün 
meselelerin hakeme miiracaat 
suretile halli teklifini esas ola
rak kabul edeceği zannolun
maktadır. 

Yunan • Bulgar hududunda 
son gllnlerde çıkan hadiseler 

'1 hakkında tahkikat yapmıya 

Verilen müşterek cevap şu 
oldu: 

- Hayır, sadece domuı 
avına geldiklerini söylediler. 

Emin Bağırıyor 
Bu sırada Mehmet Emin 

ağlıyarak ve haykırarak ayağa 
kalkmış, bağırmışh: 

- Doğru söyleyin be, ya
zıklar olsun, niçin yalan söy
lüyorsunuz? 

Babası asılan, oğlu da idam 
sehpasının önünden kaçan 
Hüseyinin mahkemedeki rolleri 
umumi hatlarile işte bu suretle 
tebarii:ı etmişti. 

memur Yunan. ve Bul~ar as· ~ Afyon Konferansı Bitti 
keri beyetlen Yunamstanda l . • • 

ister inan, 
• 

ister 
• 

inanma! 
karşılaşacaklar ve tahkikata Cenevre, 7 (A.A.) - Afyon 

Dnn vali Muhittin B. , adesinin kendisine neden 
Cemiyeti belediyede iş verilmediğine hayret etmiş. 
bankası mlldüril Muammer - Emanet işlerini, bil-

başlıyacaklardır. meselesini tetkik eden istişan 
• • komiıyon meaaisino nihayet 

lzmırde Zelzele vermiştir. 
Beyin itirazlarına cevap hassa belediye meclisini, lzmir, 7 (Hususi) - fımir 
verdi. Demokrat bir mem· kendi kendimizi tenkit ve havalisinde dün gece şid-
lekette bundan daha tabii edeceğim, söz isterim, de- detli bir zelzele duyulmuştur. 
birşey olamazdı. yince, Reis: Hareket, bilhassa Manisa ve 

Fakat Muammer Beyin -LFırkadan mOsaade Akhisarda sert olmuştur. NO-

Avusturalyanın Hali Fena 

tenkit yaptığı gün maruz aldınız mı? demiştir.,. fuı zayiatı yoktur. 

kaldığı muamele hakkında Meclisteki aza kamilen 40 K K d M 
Ankara, 8 (Hususi)- Sabık bir hükumet gazetesinde H k uruşa a ar aaş 

al Fırkasına mensup Al 1 
iktısat vekili Şakir bey tara- şu tafsilatı okuduk: olduğuna ve vehri an ar 

Londra, 7 (A.A) - Avus· 
turalyada hüküm silren ikhsadl 
buhran bu memleketin parası 
üzerinde fena bir tesir yap mı· 
ya başlamııbr. 

Bugünkü halde, 100 lngiliz 
lirasile 130 Avuıturayla lirası 
alinabilmektedir. fından ı:eker ve traktör me- " Geçen glln Belediye Tekaüt ve yetimlerden kırk ..- temsil ettiklerine göre, 

seleleri hakkında gazetemizin meclisinde azadan bir zat kuruşa kadar maaş alanların 
d 1 ( M B ) - 'st mecliste söz söylemek için .yapbg" ı neşriyattan o ayı uammer . soz ı e- on senelikleri veriliyor. Maliye 

lıkt fırkadan tekrar milsaade açılan davaya ait celse 21 şu- miş. Reis duymamaz an vekaleti defterdarlıg" a gönder-
i · T kr - 'stemi• alacaklarsa, artık bu mec• bata talik edilmiştir. ge mış. e ar soz 1 -w- diği bir emirde bu miktar Parla, 1 (A.A.) - Fransa-

1 
Reis gene aldırış etme- lisin şehri düzelteceğine maaş alanlardan kirnsesiz, mn orta kısmında 150 den 
rniş. Söz söylemek istiyen ve azasının hürriyeti keli- ht tah 'ld b 1 f ı b · b I b' b 

ltalyan tayyarecileri dönüyor mu aç ve sı e u unanla· aza şu esı u unan ır an-
zat klirsiye çıkmak müsa· ma sahip olduklarına: rın maaşlarının devamına dair kamn 2 direktörü tevkif edil-

F ransada Mali Rezaletler 

Rio de Janero1 7 (A. A.) -

1 

tekaüt kanununda sarahat ol- mittir. 
Ceneral BaJbo ile İtalyan tay· Jslt1r inan, ister inanma/ madığmdan bu gibilerin de Bu bankanın 500 bin frank 
yarecileri italyaya dünmek n- ., i\aralan verilerek allkalarının l alacağı ve 20 milyon frank 

unn~u b~m~~~~ •~-----------------------~1~~~~·~~~~~ ~~~ 



1 
Mühim Bir Anket 

1 BİZDE PARA GETİREN KOLAY 
DARÜLFÜNUN VE • 

. NKILAP... IR SAN' AT: TAVUKÇULUK •• 
Kadri Raşif Pş. 
(Darülfünun Va
zifesini Yapma-

dı) diyor .• 
; Bat tarafı 1 inci sayfada] 

Yapmamıştlr 
Kadri Raşit Pş. diyorlar ki: 
" Türk tarihi iki noktadan 

mütalea olunabilir: 
1 - Türklerin harpçiliği, 
2 - Fikri ıaha :laki çalıı

malan. 
Türkler harp sahasında ce

aaret göstermiş, yeni usulleri 
ve fikirleri tatbik c.ttikçe Türk 
askerliğinin cesareti semeresini 
almıştır. 

Fikri sahada mimariye ait 
birtakım muazzam eserler 
vücuda getirmiş ve bilhassa 
din üzerinde işlemişizdir. Bu 
iıleyiş dinin safiyetini kaybet
tirmiş; birtakım tarikatler 
meydane gelmiştir. 

Bu tarikatler eskimiı ve 
antika olmuş bir medeniyet 
gibi, yeni medeniyet sahasın
da ilerlemek istedikçe eteği

mize yapışıyor: İşte, Menemen 
hadisesi!. Menemen hadisesin
de caniler, maktuller var; 
caniler cezalarını görüyorlar. 
Asıl seyirci kalan ( 1500) kişi
nin vaziyetinin mes'uliyetini 
kimde an yacağız? 

Bunu biz münevverler 
kendi vicdanlarımızda anya
cağız ve orada vicdanlarımızı 

cezalandıracağız. Çünkii bu 
Asyai düşünen adamların in· 
kılibımızı hazmetmemiş ol· 
duklarım görecek ve bunlan 
tenvir edecektik. Darülfünun 
da dahil oluğu halde müdrik 
olan münevver gençlik şimdi
ye kadar vazifesini yapmamış
br. Bundan sonra gençlik 
köyleri, kasabaları tenvir et
meli ve bu işi bir kafadan 
beklememelidir. 

Parlıyan Mevat 
Bundan Sonra' Etiketle 

Satılacak 

Belediye iktısat mUdUrlüğil 
tarafından gaz, benzin, moto-
rin, traktolin, kolza gibi par
lıyan maddelerin evsafını tet-
kik için bir komisyon teıkil 
edildi. Komiıyon mesaisini bi
tirerek raporunu verdi. Bu 
rapora nazaran bundan ıonra 
bu gibi maddelerin kaplan ve 
tenekeleri üzerine vasıflan ve 
iştial derecelerile fiatlan yazı· 
larak satılacaktır. 

Düyunu umumiye 
Binası 

Dllyunuumumiye binasının 
aigortası bittiği için yenilenmesi 
mevzubahisti. Maliye Vekaleti 
bjnayı ( 300 ) bin, mobilye ve 
eşyuinı da 60 bin liraya ıi
iorla ettirmiştir. 

Şehir Rehberi 
Şehir meclisi ilk içtimaında 

lstanbula bir rehber yapılma-
aım istedi. Bunun için de 93 t 
bütçesine ( 2,500 ) liralık bir 
tahsisat konmuştu. Belediye 
nümunelik bir rehber yaptır
mıştır. Eğer bu nümune beğe-
nilirse ve bütçe encümeni de 
tahsisatı kabul ederse rehberin 
tamamı hazırlanacaktır. 

Yukarda ıolda: Her tavuğun yumurtası 

kaydedileıek istatistik tutulur. 

Yukarda sağda: 2000 tavukluk bir tetkilat 
günde vasati (1000-1200) yumurta vermelidir. 

Büyük mikyasta bir kuluçka makineıi. 

Aşağıda ıolda : Civcivler yumurtadan ÇI• 

karken. 

Aşağıda sa(rda: Otomatik folluklar tavuk 
girdi~i zaman kendi kendine kapanır ve ta• 
vuk çıkamaz. 

En aşağıda ıağda: Bugünkü a1ri tavukçu
lukta Olja Viyolet limba1ı büyük bir rol oy• 
nar. Bu ziya ile yetittirilen civcivler Rahltis 
hastalığından muarra oldukları 
gibi kolaylıkla ve ıüratle n~şvn. 
nema bulurlar. 

~ek birşey değil
dir. Fenni çahşmak 
bteyince, eldeki va• 

ı ııtalardan azami derecede 
~ istifade etmek mecburiyeti 

vardır. Bu vacljde, son on 
senede çok büyük neticeler 
elde edilmiştir. 

Memleketimizde asri ve fen· 1 Asri bir tavuk çiftliği, de-
ni şekilde tavuk yetiştirmek / nilebilir ki adeta bir fabrika· 
için yeni yeni faaliyetlere şa- dır; burada herşey kontrollü
hit oluyoruz. Esasen anlaşılmış dür, tasnif edilmiş ve numara 
bir hakikattir ki tavukçuluk, altına alınmıştır. 

usulü dairesinde çalışmak şar- Bugünün fenni kümesleri, 
tile çok para getiren bir fabrika atelyeleri gibidir. Su, 
ticarettir. Bunu anlıyan bazı yem meseleleri hesaplıdır ve 
gençler, Anadolu yakasın- bir sistem altındadır. Yumurt
da fenni tavuk çiftlikleri vü- lamak için folluğa giren her 
cude getirmişlerdir. tavuk, otomatik olarak yumur-

Halk arasında da tavukçulu- tasım imzalar. Bu, şöyle olur: 
ğa ehemmiyet} verenler çoğal- Tavuk folluğa girer girmez 
mıştır. Bu itibar Hedir ki bugün, folluğun kapağı kendi kendine 
fenni tavukçuluk nasıl yapılır? kapanır. 

Ondan bahsetmek istiyoruz: Tavuk dışarı çıktığı zaman 
Bir defa gerek tavuk yetiş- yumurtanın üzerine gene oto

tirmek ve gerek yumurta matik olarak bir numara ko
iatihaali teıadlife bırakılabile- nur. Bu numara, her tavuğun 

ayağında bir halkaya baih 
olan numaranın aynidir. 

Bu suretle her tavuğun ve
rebildiği yumurta miktarı da
ima göz önünde bulundurula
bilmektedir. 

F ennl surette bakılmıyan 
bir köy tavuğunun vasati ver
diği yumurta 70 - 90 olduğu 
halde fenni bir çiftlik tavuğu 
senede 140 - 150 yumurta 
verebili:-. Dikkat etmek lazım-

Fransa - İtal 
Son Müsabaka Dediko 

Sebep oluyor 
F~ansızloınn İtalvanlara 

Iubiyeti bilhassa Alınal 

çok alika uyandırmışbr. f 
Alman takımı yakında 
sızlarla karşılaşacaktır. 
lar aldıkları derecelere ve 
man takımın hiçbir zaınaıı 
yanların karşısında böyle 
mağlübiyete uğramadıklatJ91 
şi\nerek müstakllel ~ 
çok n.dt bealemektedirlttı 

Diğer taraftan F ranta. 
manlarua bu d · üncel 
yanılclıklarım, Fransız takı 
b.ı mailübiyeti dola~e 
kadar imide düşmek na 
sim oldujıınu ileri sürdl 
dirler. Herhalde Fransa -
manya takimları milsaba 
çok h~yecanlı olacağını f · 
den tahmin güç değildir· 

Arjan in 
Şampiyonu 

Pariste ( 2 - O ) Mağl 
Oldu. 

Aarjantin şampiyonu bu 
lerde Parise gelmiştir. fJk 
( Retlestar ) Olimpik ve 1' 
F ranse muhteliti ile yap 
Yer çamurlu olduğu içill 
jantinliler sahaya alışalll 

ve mükemmel bir oyun o 
malarına rağmen ( 2 - O ) 
mişlerclir • 

Bir Ceza 
fslcoçyanın en iyi o 

( Gallaker ) İskoç feder 
tarafından diskalifiye edil 

Meyvasız Ağaç Fidanl 
İstanbul vilayeti dahili 

boı arazinin aiaçlandırı 
için busene vilayet o 
baş müdürlüğü tarafındaP 
ruçe.ıme taraflarında bil 
bir meyvasız ağaçlar fid 
tesis edilecektir. Mub 
hususiyeden tahsisat ist 
tir. Yeni, köy ve ormaJI 
nunlannclaki ağaç ba 
nndan istifade edilerek 
meccanen fidan tlağı 
ve herkesin birkaç ağaÇ 
meai temin edilecektir. 

Köyler Ve El Tezg~ 
Ankara, 1 (H. M.) --' 1 

sat vekaleti köylerde ,ı ~ 
ıahlarını tamim etmiye 
vermiıtir. .A _..,,,...... _______ . ,, 
dır ki bakımda ufak bit"' 
zukluk veya bir ihnıal ~ 
bir müesseseyi m hved ~ 

Bu gibi te isabn eıı '/, 
dikkat noktası şudur~ 
civler 24 günde yuııı b~ 
çıkarlar. ilk günler, ı"'
kutulann içinde vo . ~ 
ziyası altında bUyil 01 
Alb hafta sonra da bot 1 
tavuk civcivi r a~lır!~~ 
mızlık olarak yeti§b ,,. 
horozlar on iki bafttı ~ 
satılığa çıkarılabilece~it ~J 
bulunmaları lizımdır. eSİ ı' 
pilicin tavukla çiftleş~dilt• 
altı ay sonra münıkU 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Balıkh Hadisesine Dair 
Balıklı Rum haslanasi nadise&I mü

ııasebetile Cumhuriyette Yunu• NadJ 

Beyefendlnln yazd1ğı batmakalede en 

fa:r.ta calibi dikkat olan fU satırlar: 
"Balıklı haatene•i hekimleri değil, 

Onlara · veklleten mecmuayı geriye 

lrÖtlireq hademe söylemiş. Hem de ne 

kadar TGrkçe bUdiil malGm olmıyan 

Rum hademenin,, lUerinde tevakkuf 
1 llrllreti nr. TeşkilAb esuiyemlziru 

(Türk tabiiyetini haiz bllUin vatan

dı1flan Türk olarak kabulü] 1 kalplerl

tnlz4e mevcut lslill devirlerlnJn acı 

lıadisabıı1 bhurur unutturdu 1.. Fakat 

bug&ıı içim.izde yafıyan ve bir kardet 

diye kabul ettiğimiz bu hh:.lp bukadar 

UlVVücenalumıu karşı en ufak bir 1aml

ınlyet izhar etmemekte muaırdırlar. Bu 

lıe: mektepleri ayndır, gazeteleri ayn

dır, lisanlan ayndır, hocalan ayrıdır. 

Çocuklarına Tlirk harsını değil 
Rum haraım tedris ve talim etU

tlrler. Hatta bara .kelimesi bıa mev• 

•uda z.aittlr. Milli Usanlan olaa 
Türkçeyi bu Türk cliyarı.nda bllmJyeP 

blnlerce Rum vardır. 
Yhli.mhU çevirip Arnavutluğa bir 

bakalıın.. Oo eekfz yaşında bir Rum 

Arnavut çocuğuDa aoruouz.ı 
- Sen Rum muaun ?. 
- Hayır Arnavudum 1 der. ÇünkU , 

'liıarıı ela, gueteıt de, kitabı da 

~0caaı da hep Arnavuttur. 

Mehmet Enver 
Üsküdar, Çavuşdere fınnı No. 49 

Tadili Kavanin Encümeninin 
Nazan Dikkatine 

• Herhangi bir geçimsizlik ne• 
hcegj çiftlerden birinin sulha te
febbüa taJebinGle bulunduğu za
~an tayin edilen günde karı ve 
d 0 ca &ulh hakiminin huzurundaki 

b~ruşDlalia sulh olmazlarsa 
ır ·ı· k ı aım alarak hukuk mah-
eınesine m6racaatları hükmolu

nuJ> bırakılıyor. İşte bu dakikada 
e.vvelce arada laaşlamış olan geçim
'1!lik lııiyüyerek her türlü fenalığın 
ıuhuruaa sehebiyet veriyor. Sulha 
leşelııbüs akim kaldığı gün hakim 
;eya vekili heyeti ihtiyariye ile 
arafeyain emval ve eşyasını ve 

tarafaynl tefrik etmelidir. 
K .. t11monu, Vakıfçarşıaı 

Sahip 

t.ıeccani Mektep Meselesi 
Bendeniz on beş yaşında

yım. Burada iptidai mektebin 
beşinci sınıfından mezunum. 
Tahsilimi yükseltmek istiyorum. 

Meccani büyük mektepler-
den birine girebilir miyim ve 
ne gibi şartlarla kabul edili
rim? Gazetebizde bildirmenizi 
rica ederim. 
Bartında Sancaktar mahallesinde 

uzun sokakta "10,. No evde: 
Saffettin 

SON POSTA: Şimdi mektep 
tıunanı delildir; bir. ikincisi, tatil 
taınanmda bulundutunuz mınta

ka nıaarlf eminliğine müracaat 
ederek haDfi mekteplere meccani 
t.lebe kabul edilditini ıorunz 
•e inıühana hazırlanınız. Müaa
ltaka imtihanında kazanıraanu 
'-hıilinizi yükseltmek imkinmı 
'-'luraunuz efendim. 

M. Zeki Beye : 
~ <iazetemiıte ujrayıp M. Zekeriya 

)'i görmenizi rica ederi~. ._.. 
Tefrika No. 54 -------

~ON POSTA 

. Dünyada Neler Ol ? . U.fJOr. ••• 
Kadın Ve Kalp 

Nasıl Bir Kızla Evle 
Aıiıerikada Aç Kafileleri Şehir
lerde Nümayişler Yapıyorlar !
Hindistanda Yeni Bir Konferans .. ~vlenmek İste 

Bir Hint tüccarı 

Amerikada 
Aç Kafileleri 

Amerikada işsizler taraf 
taraf nümayişlere başlamışlar
dır. Şimdiye kadar kırka ya
kın şehirde işsizler aç kafile

leri halinde toplanarak sokak

larda nümayişler yapmışlar ve 
belediyeye girerek yardım is-

temişlerdir. Bu nümayişleri ya

panların miktara 150 binden 
fazladır. 

Amerika amele sindikaları 
komünist fırkasının idaresi 
altında birleşerek 25 şubatta 

müşterek ve büyük bir açlık 
nümayişi yapmıya karar ver
mişlerdir. Her tarafta polis 
nümayişleri men'e çalışmakta
dır. Fakat amele nümayişlere 
devam etmektedir. 

25 şubatta yapılacak büyük 
nümayişe çok ehemmiyet 
verilmektedir. 

Hindisfanda 
Yeni İçtimalar 

f ngiltere bükfımeti Hindis
tanda isyan hareketini tama
mile durdurmak için tertip et
tiği planı muvaffakiyetle tat
bike devam etmektedir. 

J ıubatta Allababatta top· 
lanan milli konırrenin mukarre· 
ratı bir nevi müsaade adde -
dilmektedir. , 

Çünkü kongrenin metalibi, 
is'af edilemiyecck kadar mü-

SERVER BEDi 

-

· ~ · Aşıka Ne Cevap 

ı 

~-
Hindistanla lngiltereni,. ınlaımasını gösteren bir 

/ngiliz karikatürü. 
Makdonalt - Güzelim, dfar. m•mlekete git t1e meşrcı 

surette evleneceğimizi habe oer. 

him şeyler değildir. 
Bir taraftan da yuvarlak 

masa konferansınca Hindista
na verilecek yeni idare şekli 
bakkmdaki projeyi müzakere 
etmek ve ıon kararları vermek 
üzere Hindistanda 7 şubatta 
(dün) yeni bir konferans top
lanacaktır. Bu konferans 
için şimdi aza edilmittir. B'! 
konferansa Gandi ve taraftar
ları da iştirak edecektir. Kon-
ferans neticesinde Ganclinio 
ve milli konırenin faaliyetine 
nihayet vereceği zannedilmek
tedir. 

lngiltere bu konferans mü· 
nasebetile her türlü maniaların 
önüne geçmek için Hiudiıtana 
yeniden asker sevketmiştir. Bu 
aakerJer Hindiatanın muhtelif 
yerlerine dajılacak ve iayan 
hareketlerini bastırmıya çalışa
caktır. 

Arnavutlukta 
Zelzele 
Merkezi Görice olmak tize

re Arnavutlukta müthiş ·bir 

zelzele olmuıtur. Zelzele kııa 
faılalarla bir hafta devam 

ve pek çok tahrillat 
yapmışhr. Görice.Ie 1500 den 
fyla ev yıkılmış, i'eri kalan
ı• da kullamJamıyacak halde 

aar&Jlmış ve harap olmuştur. 

Şehir balkı köylere kaçmıştır. 

Köylerden de . bir kısmı tama
men mahvolmuştur. Cenubi 

Arnavutluk balkı büyük bir 
telaş ve endişe içindedir. 

Diğer taraftan Belgrattan 
gelen bir telgraf ta f U haberi 
getirmektedir: 

"Arnavutluk hu d u d u n-
dan gelen haberlere göre 

Lorça kasabası yeni zelzele
lerle ehemmiyetli hasara uva

oıışhr. Arnavutluk biikümeti 
erkanından bazıları tayyareler

le afet sahasına ıelmişlerdir. 
'li4 aan) kasabası civarında da 
faaılalı hareketler hissedilmiş· 
tir. 

Diğer taraftan ltalyanın 
Likörya 1 ve Karfanyana ile 
Sivizzano mmtakalarında da 
zelzeleler olmuştur. 

Cevaplarımız 

lımirde Salih Uğur B. yazıyor: 
"'32J tevellUtlüyUm. A•kcrliiimi yap

bm. Şimdi ırayem mes'ut bb yuva lcur• 
maldır. Fakat bana muhtaç bir annem 
•• bir de hemtirem var. Onları feda 
etmek istemiyorum. Evlenira .. m yeni bir 
ev kurmak latlyoruın; R"kArlıktan da 
bıkmıt bulunuyorum. Bana bir yol go•
terlr mlalniz ?., 

Oğlum, bir genç evlenirken 
anasını ve hemşiresini diişünmi:ye 
mecbur değildir. Annenizi ve 
kardefinizi feda edemeııeniz, 

J• onlarla ya .. mıya razı olacak 
mutavazı bir fakir kız buluouz, 
yahut evlenmekten vazıeçiniz. .. 

Harbiyede lf. )#. H. yazıyor: 
Yedi seaulenberl bir ıençle Rome• 

Jtllyet rtbl tevl1l7oruz. Fakat aevcllifm 
bir evi idare etlecek !tadar kazanç 
1ahlbl olmadıtı lçln evlenmek l•teml
ror. Bense ondan baıkaslle evlenıniye 

raı.ı olamıyorum. Bu işin bliyle uzama· 
11nda mahzur ıirmu mlıinlı: ?11 

Kızım, aşk ve aevdaya daya
nan evlenmelerde paraya pek 
bakılmaz. Anlaşıla• aevgiliniz 

' başlıca bir renç olacak. Siz feda-

kirlıta, mutavazı bir bayattı razı 
laeniz onu ikna edebilirsiniz. Aksi 
takdirde bu tarz hayata devam 
etmek aizin için tehlikeli olabilir. 

* Ankarada Hayim Efendi: 
Slı: karınızın taıarrufa rlayetkAr 

olan bir katlın olmaaını ieterılnls. Karı• 

aız arzularının icra etlilmedlilnl ıröriln· 
ce müteeHlr olmıyacak, ve •izin vad
yettnlıl naıarı dikkate almayı ihmal 
etmlyecek bir kadın olmalıdır. Fakat 
bir kadının ta1arrufu ve fedıklrhfı 
nlıbldlr. Öyle btr kız bulunuz ki çalıt• 
maya raaı olaun ve o da kazııııclle e•e 
J'•rdtm elmlf bulun•un. 

• 
Muallim Fevzi 8. : 
Sb: bir icadını memnun elmek için 

hiçbir fodaklrlıktan kaçmayan bir genç· 
•lniı. Fakat titiz ve ıreçlmaluiniı. 

Kadına razla hürmet ve allka al>ıter

mnılniz. Öyle bir kadın bulunuıı ki 
' ılzden fazla bir alAkı beklemesin, 
•l.lıllnüzden çıkmaaın, kendine mah•u• 
kaprlalerl olm11ın. 

* Göztepe M. B.: 
Numaran11 yanlıttır 

* O. M. M. A. 
Siz aert bir adı:maınız. Hotg1na 

adAmlara karşı inııafaız, •e•alz adıınılara 
kartı çok mllffikalnl:ı. Sis terblyell, 
akıllı ve namuslu bir- kııı later•lnhr. 
Fakat bu llı:ıın oh•!ret eahlbl olmasına 
taraftar deillalnlz. Öyle bir kızla evle
ralniı. ki aiııl çok sevıiıı ve ahllln uğ
lam olıun. .. 

Üskükar H. S. Bey ı 
Siz evvelA erkeklltlnln hıyrao 

olup blllhare buna oadlm olan bir 
kadına dUtmemlye çalıtınıı. ÇOnk8 

kadınlar elıl beyenlr H aever)er, Fakat 
bu ıı.ahlrt ıevmlye kapıbp ılıtnle evle• 
mecek kadıD blllhare natllm olabilir. 
Bahuıua et. blraıı klıkanç11nını1.. Ka· 
dma •iırUııUı:O ı•çlrmek lateralDla. 
Blnaenaley ılıl her vakit HYebllecek 
olan ve erkekllllnhrden ıılyade meılyet-

1 erlnlı.1 beyenf'n bir lııala l!Vlenlnhı . 

Aşk 

Karil.:rimiı.dt"u 

tuplarım bugün 
bAtlıynruz. Bu 
nı c ){tup nc~redll 

defa Gt"nçlik " 
faaınrla ı.,.ş 

neşrolun;<rakhr. 

hiplcrl idarı• h:ın 

llafAllarmı olııhll 

Nihal. 
O akşam 

ederlerken bel 
diğini hi&1ettln 
kalbimin titre 
din. Bir nehir 
gözlerinde o r 
ve aolatılua ki 
euz yafıyormu 

Aradan fÜ 
defacık obun 
çırpındım. Fa 
nihayet hi11i 
ifadeye karar 
nimle iıtlhza 
bana karşı 

siıkunetle c 
fakat aşkım bi 
yecek kadar 

Sen bana ha 
te ıudetim 

arasındadır. 

kararını l.eldiy 
canlle iJelılly 

men kentılini f 
mem, kentli ı 

ve kararıaı en 
şunu LiJ ki 
olaun, miiıı.et 
mı benden çala 

Seni tekmil 
fevkinde taıuy 

Konyacla 
sı. l&atlınlara 

aevmetllifalz için 
nuıaltlleceilnlz k 

nll. Halta '-unl 

•ize faik bile ol 

mculnb. Maamaf 

rnan yuvanııda 

da rnUhim hlr 

unulmııyınız. Onun 
kafaca l~kemmUI 
nkln ve vakur o 

F eneryo)und 
Siı fıntlıkçı kı 

Siz in olduıiunn 

ellnhden kaçan, 

lecek yeni bir l 
meyyalaınız. Ayni 

mu,, himayeye mu 
tarma'k için de ca 

Ar aiti 

20°Ranıız.an • UO 

Vakıt•Eııani-V asatı 

GUa .. ı 1· 2917 .03 
Öil• 7. S3 12.28 

ikindi '· 41 ıs .16 

bana karşı bir numara olsun bozması bir ltalyanmış . Salona susuyor ve gülümaüyordu. Ara· enikunu cam s 
diye, büyük bir münasebetsiz- girer girmez ortalığı birbirine da bir kendi elile bana bir Kulağıma iğ 
lik yaptı. Gitti, Muhtar Beyin kattı. Madam Mariyi kucakla- kadeh rakı veriyor ve meze- - Bu genç 
kucağma oturdu. dı, Eviyenyayı ısırdı, beni be- leri ağzıma koyuyordu. Bir yor, değil mi [ 

Canımın sıkıldığım gören limden tutup havaya kaldırdı, aralık gelip yanıma oturdu: - Evet, de 
- --- --- Madam Mari: gramofona koştu ve bir plik - içkiye tahammlilünUz - Yukarda 

'' A k d d d' b · Ben anlatamıyorum. Muhtar Eviyenya dedi gel de bize kırdı, koltukların üstüne çıktl, var mı Müzeyyen hamm? diye hat etmek iste 

İKİMİZ - -
L - r a aş, e ım, arı • ' yere atladı, çifte telli oynadı, sordu. daha rahat ko 
;:~Şını öbür tarafa çevir de bu Bey bu sözleri daha tuhaf rakı ver kızıml - Bilmem, dedim, içiyorum Teklifin eh 
-,ı öyle yap 1 söylemiş, bizi güldürmüştü. Eviyenya itaat etti. bir su bardağını rakile doldu· işte ... Ama sonu ne olacak? lamamış gibi 

Ne dese beyenirsiniz? Sonra bana döndü: 1f. rup bir hamlede içti. İnsana Dokunur mu acaba? dece: 
.. Tükrllk bu, beğim, - Nerede ikamet buyuru- Saat bire doğru Eviyenya- korku, hayret, nefret, telaş, -Şimdilik dokunmuyor mu? - Siz bilirı 

~ende de var, onda da... Hiç luyor, Müzeyyen hanım? dedi. knın Pav~osu kgeldi. Bu, zayıf, sedvgi... muhtelif hisler veren - Hayırl - Biraz g 
DUndan iğreneni de görmedim! - Beyazıtta efendim. ırmm emi ferden yapılmış, a eta zırdeli bir ç_ocuktu. Muhtar Bey bana bir kadeh Muhtar B. ayaJ 

••Bendeniz bu ıözleri du- _ Oh oh ... Pekila ... Allah adeta etsiz ve derisiz, vücudu Bunun kolları arasında Eviyen- daha icirdi. Pavlo gittikçe yenya ile dens 
1Unca hemen yerimden kalk· afiyet venin efendim.. Güzel, esvabının içinde bir anahtar yanın ne hale geleceğini dli- azıyordu. Kolay lrnlay müsa- hissettirmeden 1 
tını, arkada, sahanhkta dura.. a1ude semttir efendim... destesi gibi çakır çakır oynı- ŞJnmekten kendimi alamadım. maha edilmiyecek şeyler yap- yanından geçti 
~-'-~~~--~--------_._~~.__~--~--"-~--_.__--~.L..JLı....ı1.--ı-....~~---t ,..___......_. ...... ~~~-L--~..ı.....~.u..~----""'"-~..ı:...~-ı.------.L--'--'---...ut-ı...._--n...-:...--L~b~i~r~e":.J..~f~ıs~ıl~d~a~d~ı. 
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NAKŞfLıK VE TARıKATLIB 
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İranlılar Sahte Peygamberi Niçin İdam Et- i 
tiler ? (Bap) a Atfedilen Efsaneler, Keramet-

- Kapanan fiati•r -
NUKUT 

faterlin 
Dolar Amerikan 
20 Frank Franan: 
20 Liret ltatyan 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yun .. 
20 Frank lıviçre 
20 Leva Bıalpr 

•W32,-
212,25 
161,-
224,-
119,-

~ 

ler,· Babilik Iranda Niçin Taammüm Etmiştir ? 
56,~ 

aso,-
11,
as,-Hayatmı ekseriyetle imiva

da geçirmesi hasebile taraftar
ları arasında ve iranda hergiin 
biraz daha fazlalaşan bir nU
büvvet lıales'le ihata ediliyor
du. Kendisine bir (yeli) nnzn
rile bakılıyor, birçok keramet
ler atfediliyordu. Bir efsane
den başka birşey olmıyan bu 
keramet lerden birini (Nikola) 
mn (Bap tesmiye olunan Seyıt 
Ali Mehmet) namındakı kita
bından aynen naklediyoruz : 

33 Yazan: Zikri 

1 

vücudunun ortadan kalkmasını 
zaruri addeylemi ıti. 

(Bap) m itikadı 
(Bap) ın tasavvufunda bazı 

hususiyetler vardır. O da 
Sünniler ve Şiiler gibi 
Allabın birliğine, vahtani-
yetine kanidir. Fakat (tev
hit} i dinin en büyük bir 
esası olarak kabul eylemekte
dir. (Hap)a göre mahlük, yal
nız evsafı ilabiyeye malik ol· 
mamak noktasında, halikten 
ayrıdır. Çünkü (halik)ten gayri 
birşey yoktur. MahJükat Alla
hın bir cüz'üdilr. Allah bile 

Kur'anında: "Ey mahluk sen 
benden başka birıey değilain 
bir isim taşıyan her hanii 
birşey mahlukatm haricinde 
değildir. Ve onun ile benim 
aramda üçüncü birşey yoktur. 
Ben hakikatte (Hak)ım ve ben-
den gayri (ancak zahirde) 
mahlnkat vardır. " Diyor. 
ifadenin nisbl mğlikiyetine 
rağmen, Bap, mevcut olan 
ve halikin madununda bulu
nan herşeyin ilham tarikile 
ondan sadır olduğunu iddia 
ediyor. 

Arkuı var 

Resminizi Bize 

1 Florin Felemenk 
20 Koro1t Çekoslonla. 
1 Şilin AYllstw')'a 
1 Rayhtmarlıı: Alm .. ya 
1 ZeloU LehlataD 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoılayya 

1 Çervoneç Soryet 

KAMBiYO 
Londra l lsterlln kul'Uf 
NUy. 1 TGrk llruı do1ar 
Parı. l Tlrk llraa Frank 
Mlllno 1 " • Liret 
BrDkHI l • .. Belra 
Clnevrtı 1 " " Fraak 
Sofya l ,, ., Leva 
Amesterdam l T. 11 FJorin 
Madrlt 1 TGr llrua Pena 
&erlin 1 ., ,. Mark 
V Bl'fOYa 1 ., ., Zelotl 
Blikrq 20 Ley kuruı 
Ruaya 1 Çenonefl kYnlf 

121,-
81,-
51,25 
24,-
25,25 
77,-
,-

1030-
0,47 23 
12- ss 
9- Ot 
528,-
2 44,25 

6510 
117 
4,64,25 
l,98,2S 
4,24 

79,U 
ıoaa-

Fındık Rağbeti 
Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, 
Okuyazm 80 Çukulata Fabrikası 

Türk Fındığı istiyor 
Fotokt'afınız.ı bb:e ıl>nderlne-

nlz mUtehaaaısımıs] •ize tablatlnlııl 
ııöyliyebillr. Fakat mGtaleuında ya
nılmamaııı için gönderilen fotoğrafın 
tabit bir poxda çekllmlı olmaaı 
l ii:ıımdır. .. 

Tablntlerinl anlamak için bize 
resim gönderen kariler hakkında 
mütehaısısımızın mUtaleaaı aşa§'ıdadın 

* Kô.mil Bey: Zeki, hassas 
ve hatırşinas
tır. GUrültüctl 
ve kavgacı de-

ğildir. Sokulur, 
kendini sevdir· 
mesini bilir. 

M. Naci beg: Hayalperest 

ıve hassastır • Fındıklanmızın fiatlan Av
Macera ve ser- rupadA yükselıniye başlamıştır. 
güzeşt hadise· Avusturyada bulunan 80 çuku
lerini merak 'fC lata fabrikasının Türk fındığı 
havesle takip satın alacaklarına dair harici 
eder, müdek· ticaret ofisine malümat gelmiş· 
kiktir, herşeyi tir. Berlin ticaret mlimes.silimiz, 
anlamak ister, fiatların daha ziyade yilksel
meyli tecessll· mesi muhtemel olduğu için 
sü fazladır , tiiccarlarunızıo fındıklarını bi
müsrif değildir raz daha ellerinde tutmaları'm 

fiil ve hareketlerinde ' ihtiyilt" bildirmektedir. 
kardır. Kadın mesailinde ~- • ----

Sinemalar 

Yarın akşam ELHAMRA 

MARCELLE CHANTAL il 
arkadqları M A X U D 1 A N ve j E A N B R A O 1 

DOKTORUN Si 
tamamen F ansızca ı6zlU filminde. B O T O N H A Y .A 

filmi parlak yıldızının bir muvaffakiyeti daha. 

TBOIKA 
M A R 1 E B E L L' den sonra 

COMEDIE FRANSAISE'in diğer BİR AZASI O 

Matmazel MARCELLE ROMEt 

MELEK sinemasında 
BiR AŞK MEKTUBU 
FranSJzca sözlü şaheserinde alkışlanacakbr. 

ARTiSTiK SİNEMANIN 
Önümü:r.dckl çar9ambaya kadar lrae odccetl 

i S YA N 
Fran11zca sözlü ve şarkılı filminde pek mllkemmel bir surette oJfd,-

AL BERT PREJEAN 
ile Gfı'IA MANES ve R. KLEii>I POGGE'u görmek fırsatını kaçırlll 

lllvctcn : ı - HUY0C0 ÇIRAÖI, 2 • FLIP KURBAÖA 

GLAXO 

"Bap, Maku civarındaki kale
ye hapsedildiği zaman, istediği 
ilk şey, dağın eteğindeki köy
de bulunan (Hamam) a götü
riilmesi oldu. Kale, çıkılmıw 
müşkül yüksek dağın zirvesin
de bulunuyordu. Mahalli kay
makamı bu arzusunu isaf ede
rek onu köye indirdi. Fakat 
kendisine kerametler atfedilen 
bu mahpusu bir defa tecrübe 
etmek istedi. Kaymakamın, 
kimsenin binmiye muktedir 
olamadığı bir atı vardı. Ona 
müteaddit adamların yardı
mile bir eğer koydurarak 
hamamın kapısına getirtti; ve 
(Bap) a, kaleye kadar çıkmaJc 
zahmetinden kurtulmak için 
bu ata binmesini teklif etti. 
(Bap) ata yaklaşbğı zaman 
birkaç kişi tarafından güç hal 
ile zaptedilebilen hayvan bir
denbire durdu. Mirza Ali 
Mehmcdin binmesine müsaade 
ederek onu ta mahalline 
kadar götürdü. Ayni zamanda 
ıaııki üzerinde taşıdığı adamın 
AllE~h vekili olduğunun farkın
da imiş gibi kendini tutmak 
için kuvvet sarfetmiş ve bin
netice terlemişti. Sahte bir 
veli olduğu takdirde hayvanın 
onu derhal yere atacağını 

tahmin eden kaymakam, Mirza 
Ali Mehmedin hakikaten bir 
peygamber olduğuna kanaat 
getirdi.,, İşte bir adi.mı pey
gamber farzetmek için kafi 
görülen efsane. 

Deruhte ettiği 
işi emniyet ve 
selametle ba
fanr • k.ararla
nnı değiştirir. 

kançbr. * lsmelPş. Diyor Ki: 
Mustafa Zihni • ALEMDAR 

Bap, Maküdan "Hmçrık., 
kalesine, az zaman sonra da 
T ohrize götürülmüş ve orada 
idama mahküm edilerek asıl

auştar. 

Bap Neler Yapmıştı? 
Sözleri ve fikirleri hayret· 

bahş bir surette Iranın bir 
ucundan diğer ucuma kadar 
yayılan bu adam böyle hepse 
ablmak, idama mahkum edil
mek için ne yapmışb? 

( Bap ) ın kur'anı namı veri
len ( beyan ) isminde bir 

. kitabı vardır. Bu kitap kur'an 
ayetleri şeklinde beyanatı 
havidir ve pek muğlaktır. Fakat 
bu iğlaka rağmen babın dini 
prensiplerini bulmak mümkün
dür. Bap, ekseri İslam müced
ditleri gibi, bir sofu idi. 

lslimda tasavvuf, her vakit 
içtihat ve ferdi hürriyet için 
iyi bir açık kapı vazife
aini g&rmütfilr. Bu sebeple İs
lamda vuku bulan her teceddnt 
ferdi, dini an'anelerin tazyikin· 
den ve siyasi esaretten kurtar
mak gayesine matuftu. İşte 
halkın teveccüh ve muhabbe· 
tini kazanan (Bap) ta bunun 
içindir ki tehlikeli bir vücut 
olarak tanınmlf Y• herkeı 

Miznhtan, eğlenceli mevzular
dan zevk alır. .. 

M. Sadri beg: Halim, sa-
kin ve sami· 
midir, çabuk 
ahbap olur, 
uysallık göste

rir, itlerini ace· 
le ile görmez, 
teenni ile hare
keti tercih e
der. Şıklığa ve 

macerayı sever. 
rüfekasile ıe

çimsizlik yapmaz. 

endiş ve ağar 

başlıdır. işlerini 
dikkat ve Jhti· 
yatla takip ve 
intaç eder. 

Herkesle ça
buk liubali ol-

maz, itimat et
mez, mertliği 

kah ra.manlığı 
sever, tahak
küm ve tenkitten hoılanmaz. 

* Realm rönderea bası karilerlmls, 
mltehaaaıaımmn unbt rectktiif lçba 
Hbtraıdanıyor ve mektup fhdererelıt 
fotofrafllerlnln aklbetlnl Birenmek I•· 
tfyorlar. Bu fotoğraffıer lntJıar edecek
tir. Bu hmuıta mllıterlh olmalannı rica 
ederis. 

Bir Lostracı Dükkanında 

Kadınlı, Erkekli Bok
sörler Evveli Birbirle
rini Süzmüşler, Sonra ... 

Dün öğleden sonra Sulta
nahmette kundura boyaCBJ 
Eerhadın dnkkanına iki hanım 
girmiş, ayakkabıf arnı boyatı
yormuı. İki de Bey gelerek 
ayni sıralara oturmuşlar. iddi
aya nazaran, dört genç evveli 
birbirlerini süzmiye başlamış
lar. Münasebet tesisi için ve
sileler icat edilmiı.. Hanımlar 

'müstağni ve müstehzi imişler. 
Bu Taziyet gençleri rencide 

etmiş olacak ki tahkir edici 
bir vuiyet almışlar. Ağırca 
şeyler söylenmiş, Hanımlar da 
mukabelede bulunmuşlar. Ni· 
hayet Fatma Hanım: 

- Sizin gibi gençlerin na-

mutu bir cıgara ile fethedilir. 
Hem kendinizde bal varken 

bqkalanndan pekmez aramanı· 
za Pf&rız. demişmİf. 

Bu sözler bir memur olan 
muhatabını fevkalade sillir
lendirmiş, Hanımın kolundan 
tuttuğu gibi kapı önüne atmıı 
ve tekmelemiye başlamış. Ha
nım yerden kalkınca gencin 
üzerine çullanmış, saç saça, 
baı başa bir vaziyet hasıl ol
muı, halk toplanmış, tramvay
lar durmuı, araya girerek, 
genci dükkAna sokmuşlar. Fa
kat hanım çok sinirli idi, ba
ğırıyordu, kllfllr ediyordu. 
Genci çarpıtmak için dıprı 

[Baş taraf. 1 incisayf•da J 
- Bu hadiseler, teıkillb 

esasiye kanununda tadilib 

icap ettireceği ve Amerikada 
olduğu gibi Reiaictlmhura vbi 
salihiyetler verilerek bir nevi 
icra heyetinin mes'ul reisi ola
cağı şayialarını çıkarmışhr. 
Mütaleanız nedir? 
• - Ecnebi memleketlerinde 
çok revaç bulan bu tayiaların 
hiçbirine inanmayınız. Kat'i 
surette tekzip edebilirsiniz. 
Teşkilatı esasiye kanununa 
dokunmak mevzubabis değildir. 
Gazimiz böyle birşey düşün-
mediği gibi eskiden olduğu 
veçhile memleket idaresile 
ayni sıfatla alikadar olmakta 
devam edeceklerdir. 

- Fakat biliyorsunuz ki 
hiçbir ıekli idare gayri kabili 
kabul değildir. 

- Şllphe yok .. l!akat bu
gün için bu mesele hakkında 
bildiğim de bundan ibarettir. 

Samsunun ihracatı 
Samsunda son hafta zarfında 

( 1 14, 711 ) kilo tOtthı ve (89) 
sandık yumurta ihraç edilmiştir. 
Samsunda halen ( 5,580,300 ) 
kilo tiittln istoku vardır. Sam
sunda Samsun tUtnnnonn ki
losu ( 156); Bafranınki ( 170) ; 
Taşovanınki (29) kuruşa satıl
maktadır. 

çağırıyordu. 

Bu sırada ikinci bir bUcumla 
camlar kırılmış. Genç, Jcırılan 
camdan hanımın başına yum
nıklar indirmiş, Hanım da yere 
düşen cam parçalannı alarak 
gencin üzerine hilcum etmif, 
yUzllnll, b~ım kesmiştir. 
Nihayet hepsi birden karakola 
götnrnlm\ltlerdir. 

SINEL\IASI 
BugUnde:ı itibaren 

BUyUk dehaklr artist 

EMiL JEANNIGS 
LEVIS STON ve FLORANS VIDOR 
tarafından temall edilmlt ıeall ve 

farkılı muazzam film 

Taçlı Canavar 
Ruaya Çarı ikinci Paul de\Tlnde 

•• rayet <&engin vs muhteşem de
korlar araıında cereyan eden istibdat 
Te taauubutt yaptırdıtı acıklı ve 
ftkencell .ahnelerl musavverdlr. 

Aynca FOX JURNAL hail ha:r.ır 

havadlalerl. 

Lambalar ve Avizeler 

T ' 

6 ay vade ile 

de 
Beyoğlu: Metro han, Beyazıt: 
Elektrik Evi, Kadıköy: Mu
vakkıtane caddeai 83, Üaldl
dar: Şirketihayriye iskelesi 10 

Bir Radyo Kaşifi 

Abdullah Bey isminde bir 
Türk genci vilayete müracaat 
ederek yeni bir radyo makine
si keşfettiğini bildirmiş, hilk6-
metin bu iş için kendisine 
para vermesini istemiıar. Ma
kine bir m~telıauıs heyetince 
tetkik edilecektir. 

Bu akşam i saat 21,30 da 

Balayı 

Komedi 3 perde 

ALK4ZAR ~ 

ALEMDAR - Namuaum lçaıı 

A s R I - Kadın mnabl .. 

ARTfs·rıK - Buldok I>rilntOl't 

FRANSIZ 

GLORYA 

HiLAL 

- Yunan tiyatro 

-Yunaa O~ 
. el Horhor AJa 

- BllyGk Hokkab&.' 

- (ll~~lktaf) il--' 
KEMAL B. - Kısmet 

M A J 1 K - Aık Ölmez 

il E L E K - Şekerim 

:Jhı.ET T. - Natlt B. 
MlLLI - Para•OCllllll r--' 
O P E R A - Atina A..,...ı.n 

FERAH - B:lyük Y_,-. ~ 
0SREYY A - ( Kadı kay ) ~· 

seviyorum 

Fransız Tiyatros--
Yun•n opereti lara~J 

t KORtrzl TIS Y~-. 
lkmd matlae uat ·~ 
CHİFFON CHbrOl'3'; 
Akıam aunre 21.!I.;:.; 

POS PERNUNI! iP .Afif 

Yerli ltary~~ 
lstanbula son ~ 

hariçten karyola ıe >
mektedir. Sebebi : . 
karyolaları ayaraD~ j\~ 
karyolaların bro~ ~ 
karyolalannd&n % ' ,.. 
demir likelw 9' 25 
fiatla aablmaktadır· 
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. Yedi Sene Sonra Istanbulda 
Faaliyet Tekrar Başlamıştı 

Urfa, (Hususi) - Rumini g6nderdiğim bina, vali Fuat 
Bey zam<?nında yapılmıştı. O değ:fti, binanm inşası da yüz üstü 

kaldı. Üstü açıktır. Yağan yağmurlar temelleri harap ediyor. 
Gelip geçenlere bir aptesanc olmaktan kurtulması için son 
pnlerde kapısı örüldü. 

Zait işareti · öriilen yeri gösteriyor, bu bina kullanılnuya
cak idise niçin yapıldı? Fakat yapıldıktan sonra neden ikmal 
edilmiyor? M. Turgut , 

_ S2A! w zz::ı:ı:r:z == 

Tarihi Tefrika No. 2h Yazan: A. 
donanması saldırabilirdi. Gemi- ı 
}erimiz demir alarak engin deniz
lere doğru açıldı. 

OLUÇ ALI BEiS 
Kılıç Ali Paşanın Habralan 

•u lıttyordum; tiddetlc lıtiyor
~ ~ ki amir.il Veneryoya, Jozef 
A. llaıye, Papaya, batta bütün 
d ~rllpaya ve en nihayet araların-h büyüdüğüm halde kim oldu
~-- bilmiyen ırkdaşlarıma 
• dl kıymetimi tanıtayım ve 

bunun lçln herşeyi yapayımL. 

Korsan Gemileri 
Turgut reis papaya karşı bu 

atır hakareti yaptıktan ıonra 
arhk oralarda duramazdı. Çünkü 
her ·zaman olduğu gibi bu sefer 
de Oııerine kuvvetli bir ehlisalip 

Turgut reis beni kamarasına 

çağırdı. Hasan Kelle kapının 

aoünde duruyordu. Kamara kü· 
çük bir müzeye benziyordu. O 
kadar hoşuma gitü ki .•• Her tarafı 
ıiJahlar ve kıymetli halılarla 

aüslenip bezenmişti. Tam köşe• 
ıinde siyah ipekten yapılm.ş per• 
deye benziyen birşey vardı. Fa
kat iyice dikkat edilirse bunun 
bir perdeden ziyade bayrağa 

benzediği daha iyi anlaşılıyordu. 
Üzerinde dört tane yeşil hiliJ 

Fıtır Sadakası 
Ali Orta eclna 

Kurut KarUf Kw-111 
Butday 16 13 12 
Arpa 1' u 11 
Ozilm 156 117 71 
Hurma 182 107 78 

Zekit ve aadakai fibr ye 

kurban d1:rilerinin Tayyar~ w
miyetine verilme.inin cevazı 
Diyanet itleri riyaseti -:clile
ainden ııdar olunan fetvada 
beyan olunmasına nazaran 
vatanımızın hüsnü muhafaza11, 

millet ve hükGmetimizin deva· 
mı satvet ve itilıi.sı için aann 
icabına göre muhtelif ve mü
tenevvi vesaiti harbiyenin ve 
bilhassa zamanımızda ehemmi
yeti fevkaladesi müıellem bu
lunan kuvai havaiyenin bir an 
evvel tedarik ve ihzarı bir 
vecibei diniye olduğundan bu 
bapta icap eden muavenet ve 
uıü.zaheretin ifası lüzumu ih
nnı dinimize kemali ehemmi· 
yetle uıı:olunur. 

Bayram Namazı 

Eıani 

ZevaU 

Sut Dakika 
1 39 
7 27 

22 Senelik 
Layihalar 

Orman Kanun Projesi 
Yirmi iki Sene Evvel 

Hazırlanmışb. 

lranda Veba Var 
Moskova- Rus- lran hududu 

lranda büyük tahribat yapa~ 
vebadan dolayı kapatılmışhr. 

Bir Haberin Tasrihı 
Guetenizin 31 kinunusani 

931 tarih ve 188 numarala nils
haauıuı üçüncü eayfasında 
( Son Haber ) gazetesinden ik
tibas edildiği beyanile nakle
dilen •e bazı pbıılann Mene
mene ıevkedildiğine ve aaireye 
dair olan vak'anın Afyonkara· 
hisarına aidiyeti yoktur. Key
fiyetin tashihini rica ederim 
efendim. 

Afyoııkaratı.ia.ı;r "'aU•l 

Fahrettin 

O~küdnr 

HALE SINEMASINDA 
Anna Karenin 

Greta Garbo, Con Cilbert 

vardı. Tam ortasın da çapraslama 
örühnilş iki kılıç bulunuyor ve
birtakım da ~rapça yazıla: gö-

rülüyordu. En altında ise fU ke· 
lime)er okunuyordu: 

" Turgut reis Esedülbahir ,. 
Evet, çok doğru bir söz. Tur· 

ıut reiı denizlerin aalam ve 
belki de koca denizlerin biricik, 
rakipsiz hakimi idi. 

Bana Türkçe den veren ho
cam derdi ki: 

11 Oruç Harbaroac çok cesur, 
deli denilecek kadar tehlikeden 
yılmaz, mert, verdiği sözü mu
hakkak yapan, maiyetini canı 

BiKAYE 
Bu Sütunda Hergün J Nakili: Sa/ige Pe!lman 

Siz Bir Alçaksınız ! 
EvJidi. Karısını seviyordu. 

Aşkla değil ahşkanlıkla. Evle
neli llç sene olmuştu. İhanet 
etmedi. Fakat günden güne 
yabancı kadınlar ona cazip 
görünüyorlardı. Karısını aldat- ! 
mak arzusu, evvelce, gayri 

: meşuurunda kapalı kal:ın küçük 
bir tohumdu. Bu da, her to
hum gibi, zamanla büyüdü. 
Filiz veriyordu. 

Bilerek, bilmiyerek aramıya 

başladı. Yabancı bir kadın 

istiyordu. Muhitinin kadınlan 
veya kansının arkadaşları teh-

likelidi. Küçük bir dedikodu
dan büyük bir f e1akete gideu 
yollan biliyordu. 

Fakat yabancı bir kadın 

nasıl bulunabilir? iki şey la

zımdı : tesadilf ve cesaret. 

Tesadüf zühur etti: 

Günün birinde bankaya bir 
kadın gelmişti. Bir imza için 

kendisine müracaat etti. Bı.ı 
kadının işini yapıp yapmamak 

elinde idi. Adi mübadeleye 
· karar verdi: Kadının 'arzusunu 
yerine getirecek, fakat buna 

mukabil ondan en büyük şeyi 
istiyecekti. 

Bunu kadına ima etti. 
Bu, güzel bir Rus kadını idi. 

Onun teklifini derhal anladı; 

yllzünde öfkesile arzusunu 

müva:-ene halinde tutan bir 

tebeasüm göründü. Kabul et
miş demekti. Çllnkü, banka
daki İfİ yapılmazsa, büyük 
bir paraya Uç aydan evvel 
alamıyacakb. 

Gece için randevu Yermedi. 
Erkek sordu: 

- Evli misiniz ? 
- Hayır, fakat bir Aşıkım 

Yar. Beraber yaşıyoruz. 
Sonra ciddi bir tavirla ilive 

etti: 

- Gece milmkiln değil. 

Y ann, tam saat Uçte, ıizi 

aparbmanımda bekliyeceğim. 

Ve adresini vererek ç.ıkb. 
Bunlar, bu kadmlar, büyilk 

ibti1ilden ve muhaceretten 
sonra, erkeklerle mlloasebet
lerini bir banka muamelesi 

kadar baıitleştirmeyi tabii bu
lacak kadar ya tereddi, yaht ta 

- Görüyorsunuz y~ ihtilal• 
den ıonra berşcyi yapmıya 
alışbk. 

- Bütün insanlıl< hayal 
devresini geçiriyor, dedi öteki, 
en tabii münasebetlerin sade 
olmasından daha tabii ne 
olabilir? 

Kadın güliim~cdi : 

- Bereket versin ki, dedi, 
bu dftnyada en abes hareket· 
lerin bile makul bir felsefl".ai 
vardır. 

Bu çirkin başlangıca rag• 
men birbirlerinden hoşlandılar. 

Bir saat sonra, Erkek apartı 
mandan ayrılırken yeni bu 
randevu daha aldı. 

Ve caddeye çıktığı vakH 
düşündü ki her zaman bukadar 
güzel bir metres bulmalı 

mümkün değildir. Bu saade

tin kadrini bilmek lazımdır. 

-tc 
Fal:at bütün cadde ve bütün 

kalabalık yerl~r ona manasıı 

göründü. Yrlnız kaJmıya ihtiyacı 

vardı. Evine gitmiye, odasında 

oturarak bu saadeti düşünmiye 

karar verdi. Hiçbir znman bu 

saatte evinegitmek adeti delJ'ildi. 

Fakat kanıının Ja bu saatte c1rde 

oturmak ideli olmadığ'ını bildiği 

ı,ia istintaka utramıyacakh. 

Bir otomobile atladı. 

Evine reldi ve anahtarla kapt

JI açb. Evde biç ıe. yok. Hiı

metçi de aokata çıkmıf olacaktı. 

Fakat bir kere odalara baktı. 

Hep boıtu. 

Yatak odHına pdifi vakit 
l>yle bir manzara a-Brdü ki, aöa; 
leriae inanmak için beş dakika 
baktı: Kanıa, yuı çıplak aya~ta, 
bembeyazdı. Yatakta, bir erkek, 

yorganın içinde tamamile gizlen

miıti Y alnııı: yaıtıkta kıvırcık saç .. 
ları gör\lnüyordu. 

Koca, tereddüt etmedi. 
Revolverini çıkardı. Evveli 

yorganı fişiren vücudun yuvnrlak 

tümıetine iki defa ateş etti, sonra 
bili dimdik ve bembeyaz duran 

karıamın O•tüae.. 
Kalabalık, ubıta, tahkikat, 

l•tintak, tevkif, 1ruetelerin katil 

hakkında mOdafaa edi~i neşriyab, 

muhakeme, avkabn talakatl, aile 

namu.u, tehevvlİJ' hali, f Uı bu ... 

Knçük blr mahkOmiyet, ıonra, 
kutulu .. 

başka bir telakkiye göre, te
kimül etmişlerdi. 

_ Art61r: bir llıahramaa olmUffa 

* Erkek, ertesi gön, saat Oçte 
Rus kadınını ziyaret ettL Ka
dm onu karıılarlcen ilk sözü 
ıu oldu: 

== 

l l'ibi koruy•n bir korsandır. 
Hızır Barbarose de ceıurdur1 

hiçbir ıeyden korkmaz. Fakat o 
daha kurnazdır. O, bir konandan 
ziyade Gransenyorun kaptanpa• 
tası olmıya Jiyıktır. Çünkü llız1·uı 
l'Örmedikçc tehlikeden kaçmıtk· 
tan bir dakika bile tereddGt et
meL Fakat dütmanın zayıf tara. 
fını bir kere sezerse kimseler 
onun kadar yerinde ve mahvedici 
bir darbe indireme• .. 

Yeni yetişen Turgut lıe hem 
Oruca, hem de Hu:ıra b~nzer. 
Çok cesurdur. Delılik denilecek 
kadar cesaretli itler yapar. Elin
de yalmz palaaile. yiiderce ,.1o1.,a). 

Onu herkea beyendi, fakat blr 
kiti affetmni: Ru. kadını 1 Biltila • 
bu hadi11Cftn sonra, katil, onu 

apartımaaında ikinci defa ziyaret 
ettitl a-iln• kadın : 

- Sl:ı hir alçak11mz! dedi ve 
yhilne kapıyı kapadı. 

a 
yenin arasına girip sat ve talim 
çıkttta kaç defa ıBrülOp duyul-
muştur. Şeytan ribi kurnazdır. 
Andrea Dorya fibi bir deniz 

kurdunu hiltün Avrupaya karp 
kepaze eden yalnız Turpt reiıtir. 

Bütnn bu bQyük varhklarsna 
ratmen Turgut, ıervet ve a1alet
ten nefret eder. Riya nedir bil· 
mez, saraylarda yaıamıya taham• 
mill edemez. Onun için en büyülr: 
uvk, kor.an arkadaşlarile birlik
te denizler aımak ve maceralar 
yaratmaktır. 

fArkuı varl 
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RAMAZAN AYINA MAHSUS 
Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük maballcbiciııiıı tıstünde 

• 
1 

BÜYÜK ELBiSE FAB RIKASI 
En mükemmel kumaşlardan en aoa modaya muvafık ve kusunu 

biçimde imal edihni1 zengin ve müteaeni çeşitlerde mintebap elbiseler 
muhterem nıüşterlıcrinin enzarı istifadelerine arzeder : 

Erkeklere Mahsus 
Lira 

Pardesüler 25'/2 
Methur Mandelberg mar 
ka Empermeabilize rabardin 

Pardesüler 291/2 

Ucivert siyah v. a. renklerde 

Kostümler 181
/ 2 

Hanımlara Mahsus 
Muhtelif renklerde Gabardin 

• 

SESiNiN TEMIZLiöf 
VI PA•LAIC&.fdl 11.1 1111 

.HAY•All Bl•A«ACAlt O&All 

YENi MODEL 

TELEFUNKEN 40 
llADYOSU r 

ıaıo11u11uaun 91iaeıı;s ini arttıı" 

·T E L E F U N K E ~ 
... 

Müflon ile Mandelberı 

Pardesüler 37' I 2 

Trençkotlar 171
/2 

Davetin 16,1 
Mantoları 2 

E O C U k 6 liradan 

Elbiseleri itibarea 

BOUALA •IFIADEALER ve şsı 
lngiliz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 221
/ 2 

ngiliz biçimi ıpor Yeaaire Lira 

Kostümler 141
/ 2 

Ayni zamanda erkeklere mahsm 
gayet ıık pardesüler ve kostümler 
ile Hanımlara mahsua mantolar Ye 
ipekli muşambaların müntahap 
ve mütenevvi çeşitleri de vardır. 

Karaköyde Borsa Han 

M. Gazi Gişesi 

GAZİ ŞEVKET 
PERAKENDE SATIŞ - TEDIY ATTA BÜYOK TESHfLA T 

HER NEVİ OYUN 
GIDI BULUNUR 

. 
Taşra Siparişleri Kabul Edilir. 
Toptaıı ve Perakende Satılır. 
DEPOSU: Y enipostane karşı-

sındaki caddede No. 20. Telgraf 
adresi depo İst. Telefon İst. 62 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
Batı B. 2362 .Şube acentesi: Sir

,;eci Mühürdar zade hanı L 2740 

PiRE .. ISKENDERIY 
POSTASI 

(ANKARA)vapuru 10şubat 

S 1 10 da Galata<lan 
2 l kalkarak çarşamba 

sabahı lzmire, perşem
be sabahı Pireye, cumar
tesi sabahı İskenderiyeye 
varacaktır. lskenderiyeden 
p&zartesi 15 te kalkacak çar
ına- (P• ) ye de ujn-
ba ıre yarak per-
şembe latanbula gelecektir. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 10 Şubat 

salı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkal~ Küçük
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak d6nütte 
Albnoluia da uğnyacakbr. 

Alemdar zade vapurları 

Millet 
8 

Şubat 

vapuru 
Pazar 

günn akşam saat 18 de Sir
keci nhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon, Sürmene, Rize, 
Mapavri ve Hopa) ya azimet 
ve avdette ayni iskelelerle 
Vakfıkebir ,Görele ve Ünye 
iskelelerine uğrıyacaktır. 

Müracaat mahalli: İstanbul, 
M ey m enet hanı altındaki 
yazıhane. Telefon: İstanbal 

1154 

Çifte Piyanko-
Makineli dolap ile 500 
kuruşa kadar hed ·yeli 
bilet sahyorum. Hi:Jç 
boş yoktur. Mc~~ş1 

.. 5r•t 
-fJelıude c:aaU karf&.ll.llda Ne 145 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt, Fren~I, BelaoJukluJu Ye ademi 

iktidar muayene ve elektr k teduihanuL 
Kauköy BC>rekçi fınru aıraaıanda No.34 

Gltemdea lklter bilet alH mllfte

rllerlme alta kttldede biç blrt•Y 
iıabet etmedli'I takdirde ırelecek 
tutlbJn birinci ketldealnla bu bileti 

- bilibedel verilecektir 

Büyük tayyare 
piyanfkosu 

Yeni 
Tertip 

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

Yeni plinda 3 ve 6 ıncı keşidelerde büyük ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti Yardır. 

3 ONCO ~IDEDE 100,0DD LİRALIK BOYOK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETİLE TERTiP ÜÇER KEŞIDELIK IKJ 

KISMA AYRILMIŞ Gli BiR ŞEKİL ALMIŞTIR 

Mükafatlar k~ide ıaruile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 ve 

100,000 Liradır 
ÇOK ZENGiN OLAN YRNI PLANI TALEP EDINlı. 

Biletlerin satılm sına baılanmışbr. 

Vasİ)ebıameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, . Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENİPOSTAN~ KARŞISINDKI 

AL TiNCi NOTER 
DAiRESiNDE Y J\PTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, tina ve dikkatten çok 

memnun ~alacaksınız 
~ 

Protestolar misli rörülmemit bir aür.tle ,.tcler-

Dr. Horhoruni Sipahi ocağından: 
Reis ve idare heyeti intihap 

edilmek üzere geçen pazartesi 
mukarrer fevkalade içtimaı 
umumide ekseriyet olmadığın-

Cilt-Zühreviye ve bevliye teda 
vibaneai. Beyol lu Tokatlıyan ya2 
nında Mektep aokak 35 muayene 
herıün akıama kaaar. 

• dan içtima 9 - 2 - 931 pazartesi 
gUnilne tehir edilmiıtir. 

TeL B. O. S1S2 

Ağız ve Dişle 
Muhafazasını 
temin için 

Kullanılması 
Lazım gelerı 

Yegan 
Macu 

Radyolin 

Eskişehir Vilayetinde 
Lise binasında yapılacak tadilit ve inşaat 451613 

bedeli keşfile 25 - 1 - 931 tarihinden itibaren 14 şubat c 
tesi günil saat on beşe kadar aleni münakasa va.zolunlP 

1 - Münakasaya iştirak edecekler münakasa t 
ıinde münderiç olduğu vecihJe evvelemirde muktaıi te 
akçesinin bankaya tevdiile makbuzunun irra11 ye i 
devamı müddetince istihdam edecekleri fen memurunun 
yetnamesini Nafia bqmühendiıliğine tasdik ettirilmf!si 1111 

2 - Evrakı keıfiye, proje ve saire hakkında fazla 
mat istiycnlerin keza başmühendisliğe müracaat etmeletİ 
zumu ilin olunur. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

ALMANCA öGRENME USU 
Müelllfleci ı 1 

HERMANN SANDER TAHSiN ABD 
Alınan Uaana mütehaasıa ve lımir erkek lise.I Aımarca 

muallimi mualllnıl 

Sene 1930 
1 Ciltte 3 Kısım Fiah 250 Kr. 

Jstanbulda Hüsnütabiat matbaasmdan 

~--o-oK•T•o•R --lı Dr. Mehmet 
'C' • Ah f 'idrar yolu hastalıkları mit rey Zl me Sirkecide Be~lr Keraal eczane• 1 

Cilt, Saç ve zübrevı 
hastalıklar mül!!hassısı. 

Cumadan maada her gün 
saat 10 dan '6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres Ankara caddesi No. 43 
Tel«-fon lıtanbul 3199 

Doium ve kadın hastalıklar 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiahmer binası 

No. 10 Telefon lst. 2622 

Yevmi, ~lyaai, tbnıJis ve rtaııı I 

- illi/' ldare ı lıtanbııl, Nurucı•1"11 

Şerel aokalı 35 • JI 

TeJ"'.,a: l.taab11l - 13' 
Pet t.\ kutusu ı lıt;aıab11l • 7 t1 O~ 
lclr-af 1 lataıab11l so~ f 

ABONE FiATlc~ 
TORKIY! - E 

1~"4 
750 • 
400 • 
uo .. 

-~ ı s.a. r...-, 
6 Ay tJ' ı 
s .. ,,,,, 
1 • 


