
HERG 
SON POS TA t\ilkın ~züdür: Halk bununla J.ôril,. 
S O.N P O S T .. lan kulatu(ır: H.ık bununla ışitir. 
S O~ P O S T A tlllkın d i 1 i d i r: Halk bununla söyler. 

KARAR VERiLDİ •• 
Son 
• 
için 

Hadiseyi Bütün Şümulile 
Tedbirler· Alınacaktır ••• Fevkalade 

vacehesinde Vazifele
rimizin lcababnı tlas.. 
sasiyetle Ve Hakkile 
Yeri Getirmiye Ma-
tuftur. Gazi: 

MUSTAFA KEMAL 

Başvekil Bu Akşam HareketEdiyorl 
Hükiimet irtica Karşısında Lüzumlu Gördüğü 
Salahiyeti Yarın Millet Meclisinden İstiyccektir 
ls'"iklil Mahkemesine 1 
Olmasa Bile, Mevzii 
ldarei Ôrfiyeye Lüzum 

Görülmektedir 

Dlln Dolmabahçe ıarayında 
Gazi Hz.. nin yüksek riyuet
len altında : 

BqvekiJ ismet, Meclis reisi 
kizım, Büyük erkim harbiye 
reisi Fevzi, ordu m6fettişi 
Fabrettin Paşalar ile Dahiliye 
•ekili Şükrü Kaya bey araaıo
da mühim bir içtima aktedildi. 

Mtlzakere öğleden evvt-1 

laat 10 da bqladı. Öğleden M11elü 111isi ile Biigük Erlu!ni Harbige reisi şelarimizd.: 
IOnra 16,5 a kadar hemen 
lai1Afuda 6,5 saat anrdil. Haydarpqaya geçerek eksp- r MECLiS REiSi IST ANBUL· 

....ae Ankaraya döndü.. DA KALDI 
Ve ba mtihim içtima ..., n..a • "LI KiLi f t ~....__ ... _ .. _ L... . ...J .... ~ı YE VE ZM RE Kizım P••a da geceyi ıa· 

---- .... emen amıiseai, en HAREKET ETTi _, 
ı-kan ---bürlerı·-..l~- .... ..... Tayda geçirdi. Millet meclisi 

"W&CI UUtrU ._. -- Gene bu içtimadw ........ 
tak neticelerine •anncıya ka- Dahiliye Vekili Şfikrii Kaya reisi nezleden hafifçe muzta-
dar, bütiln vüs'ati ve ,Umulil Bey de, refakatinde ordu m6- riptir. iki veya üç gün lstan-
ile tetkik edildi. Bu tet- fettiıi f ahrettin Pata olduğu bulda kalacaktır. 
kikin vardığı mantıki netice halde Menemen tarikile lzmir VERiLEN KARAR NEDiR? 
&zerinde, lüzum görülen ka- hava!isine hareket etti. Sarayda aktedilen içtima 
rar alandı. BAŞVEKiL BUGÜN GiDECEK esnasında verilen karar çok 

ERKANI HARBiYE REiSiMiZ ismet Paşaya gelince, Bq- mektum tutuldu. Fakat hükü-
ANKARAY A GITII vekil geceyi sarayda geçirdi. met mahafilinde, vaziyeti ya-

l Bugün ekıpresle hareket ede- kından bilenleri11 lüzum göster-
çtimam hitammdan ıonra cek, yarm sabah Ankarada 

Erkinı harbiye reisi Fevzi Pt. bulunacaktır. 1 Devamı 2 inci sayfada ] 

Dahiliye Vekili İle Ordu Müfettişi Menemen 
Havalisine Tetkikatı ltmama Gittiler ... 

T ereşşüb eden malumata 1 
-...U Menemen hadiseli 

1 
•aklanda lstaobula gelen rea-
1111 ve hususi haberler noksan 
llrGlmuıtiir. 

Vakıa bu haberlerde ha· 
d~in nasıl başladığı, nasıl 
Claığa ve nasıl butınldığı 
ta.aameıı yazılıdır. Fakat ha
disenin faciaya mtınkalip ol
llladan bubnlamamuım mu-

cip olan ruhi ve maddi Amil-1 
ler hakkında tafıillt ve tahlil-
ler Yoktur. . 

Haydutların leşleri Menemen hüklimet kon~ğının bahçe-
sinde. ( X) işaretli olan serserilerin başıdır. 

1 - Vak'a mablıline ilk ' 
olarak yetişen Kubilly Beyin 
•Gfrezeai, kumandanının imda
dına yetiımek için neden kur
f'IQ bulamadı? 

2 - Vak'a mahalline ikinci 
olarak gelen jandarma kuman
daQI vaziyeti anladıktan ve 
_..erine bildirdikten IODra 

laeclq ~ayyllp etti? 

ne cinayeti irtikip edilirken 6 - En nihayet; meseli 
htikmnet meydanına toplanan eski Manisa valisi Kibi, bazı 
halk neden müdahale etmedi? zevabn, o havalide tekkelerin j 

Haydutlara batta ıilihlanna rağ- ·gizli surette faaliyette bulun
men tutup linç etmeken birinci malarana miisaade ettikleri 
vazife iken bunu neye yapmadı? doğru mudur? 

3 - Menemen ka,makamı 
ile .mlddei umumiıi niçin vak'a 
llaahatline koşmadılar? 
_4 - Dünyanın en vahtiya-

Şehrimizde 

5 - Bu balkın içinden üç 7 - Meıelenin hakiki vtiı· 
ola..., bq ot.un, fakat neden ati nedir ? 
alk1thyan çıktı, ve bu alkıfın $6kr0 Kaya B. ile ordu 
çıktığı evveli doğru mudur, müfettişi Fabrettin Pa,a bU
aonra da doğru ise kimler ta• bassa bu suallerin cevaplarını 
rafından yapılmıştır? bulrııak ile mükellef olacaklardır. 

Şüpheli Görülenler Nezaret 1 

Gazi Hazretleri 1Menemen Hadisesinin Tahkikatı 
Ordumuza Bir Taziye 
M~';:tubu Gönderdiler 

lıtanbu~ 27 ( A. A. ) -
Rei&idimhur Hazretleri bugün 
Büyük ErkAnı Harbiye Reisi 
Müşü.r Fevzi Pqa Hazretlerine 
şu mektubu g6ndermişlerdir: 

Menemende ahiren vukua 
gelen irtica teıebbiist1 esna
sında Zabitvekili Kubiliy Be
yin vazife ifa ederken duçar 
olduğu akıbetten Cümhuriyel 
ordusunu taziyet ederim. 

Kubilay Beyin şehadetine 
mürtecilerin gösterdiği vahşet 
karşıB1Dda M"nemendeki aha
liden bazılanmn alkışla tas
vipklr bulun~alan biitnn 
C\imHriyetçi ve vatanperver
ler için utanılacak bir hadi
sedir. 

V: tanı müdafaa için yetif
tiril-, •bilı her politika ve 
ibtillfm haricinde ve fevkin
deı ~rem hİ? vazİydtf 
bul~ Türk zabitinin mür
teciler karşısındaki yüksek 
vazifesi vatandaşlar tarafından 
yalnı• laDrmetle karşılandığ.na 
şüpJa, JOktur. Menemende 
ahaliden bazılanmn hatalan 
bütün milleti müteellim et
miştir. 

lstilinm acılığını tatmış bir 
muhitte genç ve kahraman 
zabitvekilinin uğradığı teca
vüzü milletin bizzat Cümhuri
yete karşı bir suikast telakki 
ettiği ve mütecasirler ile 
müşevvikleri ona göre takip 
e<leceği muhakkakbr. 

· Devam Etmektedir 

Balikesir Mefsuh Fırka 
Reisi Tevkif Edildi 
İzmir, 28 ( H. M.) - Menemen hadisesi münasebetile bir 

taraftan Adliye, diğer taraftan da zabıta marifetile yapılan 
tahkikat büyük bir süratle ilerlemektedir. 

Bu hadise ile alakadar olarak sabık Serbes fırkanın Balı
kesir şubesi reisi lbrahim Sürusi B. dün Balıkesirde tevkif 
edilmiş ve istiklal gazetesinin çıktığı matbaada da taharriyat 
yapılmıştır. Fakat bu sabah ( Ankaı;a) dan (İzmir) e gelen 
bir telgrafta İbrahim Süruri Beyin Suriyeye firar ettiği bildi- &lal& 
rildi. Halbuki bu zat bu dakikada mevkuf bulunmaktadır. '11 ı 

Bu Uydurmaya Ne Lüzum Var ?~ian' 
İzmir, Z1 (H.M.) - Dlin buraya gelen (Akşam) gazetesinde 

İzmirden çekilmiı bir telgraf vardL Bu telrrafta mürtecilerin 
ifadelerine atfen irticaa muhalif ıazetelerden mülhem olarak 
giriştiklerine ve Menemeni de Serbest fırka buranın "belediye 
intihabında kazanchiı için intihap ettiklerine dair birkaç fıkra 
vardı • 

Halbuki mOrtecilerla ifadelerinde biyle dimleler yoktur. 
Binaenaleyh lzmir gueteleri, bu Defl'İyab yhllnclen .. Alqam. 
P.Z!tuiae.fiddetle ~ ektedirler. 

=-------------------Hırsızın Cinayeti 
1 

Merkez Memurunu 
Y aralıyan Bir 1-lırsızdır 

Dün Erenköyündeki evinde 
sabaha karşı saat beşte bir 
hırsız tarafından 1 yerinden 
vurulduğunu yazdığımız Üskü
dar merkez memuru lsmail 
Rasih bey Haydarpaşa Tıp 
fakültesinde pansuman yapıl
dıktan sonra evine götürül
müştür. Rasih beyin yaralan 
tehlikeli değildir. Vuran ada
man eve hırsızhk maksadile 
girdiği tahakkuk etmiı ve 
fakat bu adam henüz bıtula
mamııtır. iecrrılı" ismail I<asilı 6e9 

Hepimizin dikkatimiz, bu 
meseledeki vazifelerimizin ica• 
batına hassaaiyetle ve hakkile 
yerine getirmiye matuftur. 

Bnyük ordunun kahraman ır irticaı~ leşi Etrafında 1 
genç zabiti Ye Ciimhuriyetin ""----------------------"--'· 
muallim heyetinin kıymetli 
uzvu Kubilay Bey temiz ka
DI ile CDmhuriyetin hayati
yetini tazelemiı Ye kuvvet
lendİl'IDİf olacakbr. 

Relılcümbur 

Gazi M. Kemal 

Ramazanda --------
Bayramda 

Maaraflannızı yan 
yatıya indirecek mü
him bir teşebbQsümüz 
•ardır. SON POSTA 
bu teşebbüsile karile
rine ramazan ayı için· 
de mühim kazançlar 
telilin edecektir. 

••• 
Tasilat111ı Bekleyiniz. 

o 

- ı u un kapagı krnuldanır gıbi oldu, yaşıyor mu dersmiz? 
- Yürilyün şu leşi param parça edelim de ea küçllk bir 

ıilphe ve tereddüde mahal kalmum 1 



SON P.OSTA 

HalkmSesi DABILI BABBBLBB Günün Tarihi 

İnkılap için Neler 
Yapılmalıdır? 

,.._ ____________________________________ ... 
Fethi B. 

Menemen hadlaeai, inkdibın 
b•.,-etleadirilmem, halk tabakala
n •AN_. netril tamim edilmen 
ip clliM: 9".YiJl&Jl'd aarfı lüza
...-a bir deli"'ldaba anlattı. Bu 
mhue~tle cl6a temas ettitimiz 
Jdmaelerin de bu hasustaki fikir
lerini ve bu vadide yapılması la
mmplen pylere ait mGtalealarım 
morc1..ır. Jdchiımız cevaplan apğı
p yazıyoruz: 

Memduh B. (Maltepe · · nci 
mektep müdürii ) 

- lnkılabımw ve cümhuri
yettqaizi takviye etmek ve va
.._ her tarafına sindir.ınek 
itia esaslı bir program dabi

Jinde çalışmak llzımdu. Bu 
programın aaa hatlara şunlar 

olabilir: 
1 - MuaHiml ri teşkilatlan

dmnak ve on ar vasıtasile mek
teplerde ve har· çte i mi pro
pagandalar yaptırmak. 

2 - Ciimhuriyet ve inkılaba 

ankesici 
tlegman 

Yakalan 
Bu Adam, vrupada 
Bile Meşhıır Be,.elmilel 

Bir Dolandı 

Bir müddettenberi lstanbul-
da bulunmayan \te Avrupanm 
bir çok meşhur merkezlerinde 
yankesicilikle şöhret bulan, 
Tiryeste hapisaneainde bir bu
çuk sene yatan meşhur yan
kesici Arnavut Süleyman dftn 
polia tarafından şüpheli vazi
yette yakalanarak hakkında 
serseri1ik kanunu tatbik edil-
mek üzere müddei umumiliğe 
verilmiştir. Süleyman diğer 
serseriler gibi çalışmak üzere 
Şark vilayetlerindeki demır
yol anna könderilecektir. 

dair ilmi eserler yazdırmak, Sürüri B. Tahliye Edildi 
bmıla."1 vatanın her- bucağına Belıkesir, 27 (Hususi)- lr-
clağıtmak ve okutmak. tica teşebbüsile alakadar ol-* mak üzere zar.naltına alınarak 

Ali Rıza Seyfi B. (Muharrir tevkif edilen fstiklll gazetesi 
ve nitiellif) !Jahibi imtiyaz ve başmuharriri 

- İnkılap knlttiriin6 yarat- lbrahim Süruri ve biraderleri 
mak ve halk arasına yay.inak Sadullah ve Must~ Beyler 
için: Evveli gençleri cümhuri- tahkikat neticesinde tahliye .. ·~·. _-;d terbiyesi ve ilmi ile yetiş- edilmişlerdir. 

l.lıii:Wmek; bu, daha zıyade istik- 1500 F-ra_n_k--Çalındı 
, balde semere verir. Bugün için Dnn Foto Süreyya önünde 

ise, muallimler, gençler, ocak
Fransız. seyyahlarandan Mösyö 

lar, fırka teşkilatlan, memurlar Oclresin yeleğinin cebinden 
her veaillden istifade ederek 1500 frangı yankesicilik sure-

,,;;.v·:~·"'' tçiliği ve cümhuriyet tile çalınmaştır. 

imanı her tar fa ya} malıdırlar.! 8-.-ı-.-1 Hükfimet te. halkı memnun ilr ştia 
edecek maddA bir takım mua~ Dün Zeytinburnu civarında 
me e er yapmalı, meslei halka bir te~be -c.snasında iştial 
resmi dairelerde kotayhk gös- !lde!1 bır.: _maade ile M: Hanri 
teri& . . · · t · t- ısmınde bır Avusturyalı ile amele 
--l!~e$1D1BuY~!1 balkemm e İbrahim ve kenan Bey isminde 
mcau1r. ~e cüm- bir memur yaralan mışbr. 
huriyeti aalar ve ciimhuriyet-
çı1ik '8- -- ..... sefir. 

* ( Fadıl B. {ilk mektep mu-
allimleriada) 

-lptidat talwilia --- lıer 
kl,Jlere kadar tet"'iliı llyildijn 
aala bir wette taari-i &ld 
cletiıle ,... . tlerir ....... 
........... ...,.. 11 .. ..................... 

* T...sk B. {FeDerJOla 164) 
- lrtieala mkadele bir ma

arif ft terbiye meselaidir. 
ClmJ.nriyet ve inlplAha k6k
lqti.rinek ifiıı maarif kadro-
-- aençlettirmeliyiz. 

* ...... 8. (Sirkeci Senlar 

IOkak 9) 
- İrticaı ~sbütün yok et

mek için maarif teşkilibnuıı 
genişletmeli; halkı okutmama
hy!J. Mehdiye •esaİreye inan
mak iptidailik ve cehalet ese-

• ..ı:_ n...-. 

* Necdet B. (Sultanalımet, Melı-
metpap JOUfU !7) 

- Chahariyetin ilmini yap
malıyız. MualliiDler, Tlirk ocak
lan Halk arasına yaydmalı; 
Cümbmiyet propaganduı yap
malıdır. Türk ocaklanm birkaç 
ki . . . h" d , __ ........ ___ ,_ 

şanın m •aarm an &unanww, 

vatan çocuklannm oraya gir
mesini temin etmelidir. Gençler 
cfimburiyet imanmı .oradan 
almalıdır. 

İstanbulda T evkifat Yapıldı 

Zan Alhna Alınanlar 
Tanınmış Şeyhlerdir 

1 iki 
Arkadaş 
Arasında 

Ba Sabah lstanbula 
Geldi 

Ankara, 28( H. M. )-Sabık 
lider Fethi Beyle K&tahya 
meb'uau Nuri Bey dtlnkl 
posta trenile lstanbula W.. 
ket etmişlerdir. Menemen hadisesini yapan haydutlann saçma sapan söz 

söylemeleri, kan içmeleri ve esrar taşımaları ilk dakikalarda 
tamamen deli olduldan hiasi.ni vermişti. 

Fakat yapılan tahkikat, bu adamlann bu teşebbllslere girit
meden evvel Manisada ve civannda, her nasılsa gizli bir 
mevcudiyet muhafazasına muvaffak olmUIJ olan buı 
tekkeler ile münasebatta bulunduklanm göstermiı ve bu mtbıa-

sebetle gerek Manisada, gerek Menemen, gerekse lmıirda bazi 
tevkifat yapılmışbr . 

Dün Jehrimizde bazi kimselerin nezaret albna alınmaları da 
bu mantıki silsilenin verdiği bir neticedir. 

Filhakika zan alhna alınanlar meşhur Naktıbendi teYhi Eaat 
Efendi ile şeyh İsmail Hakkı ve Mustafa Efendiler ve bunlar
la münasebette bulunan 11 kişidir. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Başvekil Bu Akşam 
Hareket Ediyor 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 1 yet sah günfi Millet Meclisinde 
'i' vaziyet baklanda izahat ver-

dikleri tedbirlerin mahiyetine meaine ff kanun liyihasuu 
bakılacak olursa: arzetmesine intizar edilebilir. 

1 - Şimdi:ik istiklal mah- lf.. 
kemelerinin yeniden ihdasına ALI VE CEMiL BEYLER 
lüzum görülmemiştir. 

2 - Sade izmirde ve ha
valisinde mahalli surette örfi 
bir idare tesis edilecek. 

3 - Ayni zamanda et~ her
hangi bir irtica harekft;; kar
şısında süratle hareketp ge
çilmesine imkan verecek bir 
kanun hazdanacaktır. 
TATBİKAT NE VA~IT? 
Başıvdcil bugtin 'lttır 'it 

edeceğine ve yaran sabah 
Ankarada bulunacağına naza
ran öğleden sonra v~iha-

Afyon meb'usu Ali ve Ce
mil Beyler dün içtimadan •on
ra Saraya giderek ismet Pt. ya 
mülaki olmuşlardır. 

MÜDDEİ UMUMi VE 
POLİS MÜDÜRÜ 

Müddei umumi ve Polis 
mi.idürü beyler de yine dün sa
ray,a giderek Dahiliye vekiline 
istanbula ait mtlümat\arm1 
bildirmişler ve kendilerine ve
rilen emirleri telakki etmiş
lerdir. 

~-------------···--------~-----Eski DefterlerVeı Ereğlide T ahli
Kağıtlar Satılacak siye Teşkilatı 

Tahlisiye umum ıqüdürlüğii 

Ereğlide yeni bir kaptanlık 
tesis ebniştir. Buraya 10 kişi
lik b•r grupla bir can kurta
ran sandah tahsis edilmişti 
bir vapurlar mezarlığı halini 
ahn Ereğlideki bu tqkilit bir 
tecrübe maksadile yapılmıştır. 
T eşkilit vasatuile aan. bir haf
ta içinde Batı karayeli futına-
lanmla 1 sandal ile 10 ve 15 
tonluk iki motör ve. J0 yolcu 
ile 9 motarcü ve sandalcıyı 

batmaktan ve boğulmaktm 
kurtarıldığı için tefkilitın g~ 

Evvela Bir Gürültü 
Çıktı, Sonra Birbirlerini 
Ağır Surette Yaraladılar 

Unkapanmda Çeşme soka
ğında oturan Sürtli T ahitle 
Vefada imaret ıokağında Ho
ca Abmedin evinde oturan ma
nav Haydo, dün gece saat 23 te 
Haydar caddesinde gibilltil 
yapmqlar ve Haydo Tahiri 
bıçakla ağır 1Urette yaralamışbr. 
Tahir de yere yıkılırken can 
haYlile çıkardığı bıçağım arka
daşının göğsilne saplamak 
IUl'etile yaralamışbr. Yaralan 
ağır olan iki arkadq Cerrah
paşa hastanesine nakledil
mişlerdir. 

Sabık Maliye Vekili 
Ankara, 28 (H.M.)- Sabık 

Maliye vekili Saracoğlu Şllkrli 
bey iyilepıiftir. Dün otomo-

A Kemali 
Suriyeye Firar Ettiği 

Anlaşıldı 
Adana, 27 ( Hmusl ) 

A Kemali Beyin.. kaçtığı n8'9. 

men sabit olmuştur. Hustıst ı.. 
tihbarabma göre bu adam, fi-
ran eusmı Adanadaki evinde 
lıazırlanut ve on bet kadar 
arkadaşı ile Toprak kaledea 
Enine kitmiı, orada bir aa• 
tuk söylemiş, aonra tedarik 
ettiği kılağuz ve hayvanlarla 
hadut tizerindeki liacdark3-
ytine gitmiş ve Kınkhaa 

FraDS1Z istihbarat zabıtasına 
müracaatla huduttan geçmiftir. 

İkbsat Vekili 
bille ıehirde bir gezinti yap- Bu Hafta Çekilecek 
mıştır. Bu hafta içinde l.tan- D i y o r 1 a r 
bula gidecektir. Ankara,28(HUU81 Muhabirl-

Yıkılan Camiler miz) - Evvelce De.tet ban
kası umum mlidirlağlbıe tayini 

Y aphnlacak tekarrür etmif iken Maliye ve-
Ankara,28 (H.M)- Edinıede kaletine getirilen Abdolhalik 

fırbaaclan, Erzincanda zelzel~ Beyin yerine lktıaat vekilinin ı 
den yıkılan ve kısmen harap tirilme.si ha.~e?tahakkuk ediyoı 
olan minarelerle camilerin ta- İktısat vekilmm bu hafta zar. 
miri için evkaf tahsisat ver- l hnda istifa edeceği bekleniyor. 
miştir. Yakında tamirata baı- Yerine lzmir meb'usu Rahmi 
}anacaktır. Beyin getirilmesi muhtemeldir. 

Darülfünun Emini 
Maarif vekili ile Dariilfiinun 

emini dün ftfaliya vekilini zi• 
yaret etmişlerdir. Dariilfünuo 
emiıJi bugün ebpreale l.tar 
bula gelmiftir. 

Mikyaslar .. 
lY akında Değiştirilecek 

Ankara, 28 (H.M.) - lktısat 
vekaletinin hazırladığı ölçü
ler kanunu Bütçe encümenin
de müzakere edilmektedir. 

Kanunda metre sistemi 
esası kabul edilmiftir. Arşın 
gibi eski mikyular tamamen 
kaldır.ılmqtır. Kanuaun mevkii 
tatbike konmuı için iki 1e

nelik bir müsaade kabal edil
miftir. 

Maliye Müsteşan 
Ankara, 28 (H. M.) - Ma

liye mfistefarı, istifası hakkın
tlald neşriyat için: Bu habedn 
ula yoktur, uydurmadır, diyor. 

Adliye T eşkilib 

hıracabmız Arbyor 
1930 smeai tepinisanisin

de ihracabmız ithalibmndaa 
3,330,336 fazladır. 
Şirket Hatb T erkediy 

Mudanya - Buna clemirJolu 
ıirketi hatb terkederek gide
ceğhıi lılktimete bildirmiştir. 
Hllınmet, laattm devlet demir 
yollarmca teslim a1m...... .... 
ifletibnesini ~
Muallimlerin Tekaüdü 

ilk mektep •aallimlerinia' 
tekaüt liyilluı veklletl 
tarafından tetkik edilmektedir. 

Gayri Mübadillere 
Tevziat 

Dlhı Gari mllbadiller cemLr 
yetinde 30 bin liraya kadar 
olanlara para verilmiye bar, 

1 haziran 930 tan1ıinden

beri bir daha lmllamlmasına 
ı a !lUDen im kin bulunmıyan ve 
hi · hükmü ihtiva etmiyen es
ki harflerle yazıla nekadar 
oe '"mr ve evrak varsa hazine-
ye bir varidat temini mak
ıili ile sablacaktır. Bütün dai
rel r buaları mal sandaldan· 
na teslim edeceklerdir. Mal 
mü dürleriaicı riyaseti \llbnda. 
l elediye ve idare heyetinden 
b ter azanın iştirakile teşek
kliJ eden komisyonJar bunlan 
satacaklardır. nişletilmesine karar verilmiştir. 

Ankara, 28 ( H. M. ) Adliye 
Tqkilit kanunu hazırlanıyor. 

Bumı •öre buı müclirNHder 
tevı.it edilecehtir. lanmışbr. 

• 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve irtica Akrebi 
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Son -
"Menemen. 
Hadisesi .. 
Genç bir inlnllbıa en kD

çük bir irticai hareketten en
dişe ezmekte hakka vardır. 
Vakıa bir softa bozuntusunun 
kahve k6felerinde teriate 
dair homurdanması, yahut llç 
esrarketin ııokak sokak dola
ııp haykırmaları, bir pamuğa 
dilşen kınlcım gibi, çabucak 
ateşe çevirilecek tehlikelerden 
dejildir; fakat zemin ne kadar 
uiJam ve sirayet ihtimali 
ne kadar uzak oluna olsun 
ba kıvalcımm aindiirillmesi 
elzemdir. lnkıllp hnkümeti de 
bunu yapıyor ve yapacaktır. 

Ancak, herhanği bir kıvıl
cım karşwnda: "Y angm var!,, 
diye telif etmiyelim. 

Birçok akıl hastalan vardır 
ki, daima kendilerini bir Pey
gamber, bir havari, yahut ta 
tarihin büyük simalarından biri 
zannederler ve şifahaneler, 
buna benzer, "megaloman,, 
denilen birçok delillerle do
ludur. 

Serseri ve cahil nç beş 
adamın, çektikleri esrar tesirile 
azgın ve şuursuz bir halde 
sokaklarda gezmeleri ve hü
kümet kuvvetlerile mecnunane 
boğufmalan, tabii insanlardan 
beklenecek bir hareket de
iildir. Fakat bu adamların 
herhangi bir irticai maksatla 
ve bftyük hisaplarla İfe girİf
tiklerini kabul etsek bile, bu 
kDçftk ihtilil manzarası kartı-
11nda telif etmemize gene 
llimm yoktur. 

Salim bir iıniyet herinde 
"hiçbir mikrop kolay kolay tesir 

.._ ________________________________________________________________________ ..... 

1 - Kadına budan, deniz fihidir 1 2 - Buılan k.achnı kediye benzetirler: 1 S - Fakat ı...ı.ır ı..p. dlaldl t.ı.,n kMla l1:la 
ldL O-. --" Yad~ e laale ptlrl,... 

inanmak olmaz, der, onlan lıiyanetle itham Sarnqık, daJk.avuk ve rlyakirdar. Son da· Calataa " .,...... bdaa bir erkek katlar, 
ederler. j kik.ada tırnaklarını röaterir. belkl dUa fala ltlaada .. ,...-. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Ceviz Kıtali 

Bandırma Havalisinde 
Ağaç Katliamı Var 

Bandırma, (Hususi) - Ban· 
dırma iskelesi civarında nazara 
dikkati celbeden bir hayli 
ceviz ağacı vardır ki son za
manda bunların bir kı.smı bani, 
hani kesilmektedir. Beheri 
( 20 - 30 J senede yetifen bu 
ağaçlar yok pahasına köylü 
tarafından komisyonculara sa· 
blıyor, onlar da metre mikibı 
( 100) liradan Alman ve diğer 
ecnebilere devrediyorlar. 

Muayyen bir müddet için 
ihracatı kabartan bu yekWı 
bir gün gelecek, bu bavalide 
ceviz buhranı tevlit edecektir. 
Bu kitale Gönen, Sarıköy, 
Kirmastide de tesadüf ediliyor. 
Herhalde mani olacak tedbir 
alınmalıdır. Bozlaırl. 

lzmir Halk Fırkası 
Heyeti Mahkemede 
İzmir, '1:1 (H. M. ) - Asliye ceza mahkemesi buglln Halk 

F ırkuının aabık idare heyetini muhakeme etti. 
Maznun mevkiinde b.elediye reisi Sezai, mutemet Salih, 

cevahirci Sabri, doktor Cevdet, eczacı Ferit Beyler vardı. 
İddianamede F etbi Beyin İzmiri ziyaretinde yapılan muka

bil nllmayiften bahsediliyordu. 
Reis maznunlara o vakit yapılmıt olan mitinge neden lüzum 

g6rdüklerini sordu. 
Sezai B. dedi ki: 
- Serbes fırka taraftarları Gazi Hazretlerinin Serbes 

fırkadan olduğunu İfU ederek halkı fırkalarına çekiyorlardL 
Halbuki Gazi bizim fırkamıza mensuptu. Bunu halka an
latmak için bir miting tertip ettik. 

Reis sordu: 
- Bu mitingi aktedeceğinizden hükümeti haberdar etti

niz mi? 
Sezai Bey - Bu, fırka mutemedinin vazifesidir. Nizamna· 

menin 48 inci maddesi mucibince onun salahiyeti vardır. 
Bu cevap üzerine Reis Bey suali mutemet Salih Beye 

tevcih etti. 

İkbsadi Kast 
Mürefte Ve Şarköy Tü
tünleri Niçin Sablmadı 

Mürefte (Huuai) - Bu sene 
Mllrefte, Şarkiy ve havalisin
de tahminen (MO) bin kilo t&-
tiin istihsal edilmifili'. Fakat 
ortada mlişteri yoktur. Bunun 
sebebi, bu havali tütnolerinin 
satıldığına dair bundan bir ay 
kadar evvel ortaya ablan bir 
şayiadır. 

Taltlt Behçet 

Frankonun Talii 
ispanya Piyankosunun 
Büyük ikramiyesini 

Kazandı 

Londra- Deyli Meyi yazıyor: 

icra ede~ez ! .ve son .. Mene- MalatyadaZelzele 
men" hacmeaa mpat etmiştir ki, 
T&rkiyede, halkı eıki rejim Malatya ( Husuıi) - Son 
lehinde bir isyana teşvik et- günlerde fasılalı surette wkua 
mek hareketi bir çılgınlıktan gelen zelzeleler d6rdll bulmuş· 
başka birşey değildir. Halkın tur. Cümle-si hafif geçen bu 
cahil tabakası arasmdan bir hareketlerden hiçbir zarar vu
tek kişi bile bu teıYike aldan- ~bulmamıfbr. 

Salih Bey: 
- Evet hükümeti haberdar ettim, dedi. Mahkeme hu ci

heti htlkümetten sormak için muhakemeyi 16 kanunuaaniye 
tehir etti. 

J.panya isyanının muharrik ve 
müteşebbislerinden olup kıya
mın akamete uğramua tberine 
tayyare ile Portekize firar 
eden binbafa Frankenun her 

~~~--------···----------~~ 
İlanda Düzen 

sene Noelde çekilen bOylk 
lspanyol piyankoıundan bir 
milyon (288,875) frank kazan· 
dığı bildiriliyor. 

Beled~e Bu işe Bir • Saçsız Kadınlar 
mak zafını göstememittir. ---

İnkılip hükumeti bu neti- Anadoluda Kış 
ce ile iftihar etmelidir. Baza 

Serserilere İş 
Şarktaki Demiryolla
nnda Çalışhrılacaklar Şekil Vermek istiyor 

Rus Kadınları Saçlarını 
Uzatmıyacaklar 

lstaobul mahkemeleri J.ara- Sinemaların 6nüne ve tehrin 

hlikümet muharrirlerinin iddia Bu Sene Fazla Olacak 
fmdan serserilikle nıahküm muhtelif yerlerine gel~i pzel 
olan yankesici, tavcı, karman- ı "li 

1 
ld v b lan Berlin, ( Hususi ) - Sovyet 

hükumeti, halka medeni bir 
tekil bulmıya karar vermİf, 
enelemirde kadmlann aaçla
nmn Almanya ve Amerikada 
olduğu gibi ima kesilmesini 
emretmif ve bunu Sibirya 
köylerinde hemen tatbike bq
laDllflır. Birçok k6ylü kadınlar 

ettikleri Kibi, Türk inkılibı, 
halk arasında kikleşmemiş 
dejildir; billkis, herhangi bir 
irticai hareketi nefretle karşı
hyacak kadar, halk, inkılibı 
kendine maletmiştir. 

31 mart ve Şeyh Sait va
kalarmdan .onra, bilhassa bu 
knçiik "Menemen" hadisesi isbat 
ebnİflir ki, Türkiyede, herhan
Iİ bir irtica hareketi, ferdi 
kalmaya illabkumdlD', biçir za
man air~yet ve intifar imkinı 
bulamıyacaktır ve milrteciler, 
birkaç eararkeı, mecczup ve ta· 
ki zllmresine inhisar edecektir. 
Her memlekette biyle birkaç 
eski ve dar kafalıya teNdGf 
etmek mllmklndllr. Onlann tq
Yik ve telkinleri launenia vic
clanuıda aksi tesir hual ettikçe 
her türlll hareketleri ferdi 
mahiyette kalmıya daima 
mahküm demektir. Bntün 
bir cemiyetin bu mllnferit 
ve dağımk birkaç miirteci kar
pnda korku ve telqa dat· 
mesine imkin yoktur. 

Sömestr iT atili 
Şehrimizdeki mektepler lnl

mlzdeld Çarpmba glbılhıden 
Perwembe gllnllne kadar 16meatr 
tatili yapacaklar, tatilinden 
IODra Maarif mlfettiti umumi· 
leri ilk mektepleri teftit 
~lderclir. 

Deniyor •. 
Karsta derecei hararet 

( -16) ; Oiyanbekirde ( -5) ; 
Erzincanda ( -4) ; Kastamo
nuda (-4) ; Eaki,.ebircle (-3)
tür. Bu sene Anadoluda fazla 
soğuk ve kq olacaj1 tahmin 
edilmektedir. 

yolacı gibi sabıkalıların Şark 1 n ~r ~ 1~~. ~e . un .:. 
villyetlerinde yaptınlan demir- ıehrın guzelligını gıderdıgı 
yollannda çalıftırılmalan ka- görülmektedir. lstanbul bele
rarlqttrılmaştır. Serseriler ıslahı diyesi ilAnlann resim, ıekil, 
~. ~~inl ciyekl kdıradar bDuril alaril~ka yazı, ifade, renklerile talik ma-
.,....ıurı aca ar . ene ı 

yaparken yakalanan serseriler 

1 

hall~rini Ye binalara kartı 
de vilayet temizlik iılerinde vaziyetini tayin için bir tali-
kullandacaklardır. , matname yapmaktadır. " canımm veririz, saçımızı 

Manyastal Fare istilası -,.. ______________ .:;.,:' :::.=:::==:::=~-'-'':-.=1- vermeyiz!" diye feryat et-

Bandinna (tlusuıl) - Man- • • • • miflene de " Oralsk " mınta-
yu nahiyeainde fareler gene ister inan, ister inanma 1 kasandaki bnt11n kadınlar b1-
çota1mıttır. Halle ve bil- ytlk bir meydana toplatılarak 
bassa zllrra bu muzır hayvan- 1-----------------------J, saçlan kestirilmiftir. ., Sovyet 
lardan çok fikiy~t~idir. Her· Jüstis " gazetesinin yazdıpna 
hangi bir dam açılclaiı zaman lzmirde çıkan " Hlirri- ıuplan arasında bulun- göre kesilen bu saçlar milli 
duvarlar, kaçlf&n farelerle mevaddı iptidaiye mldlriyetine 
aimaiyah bir manzara arzet- yet " ıueteai yazıyor: maktadırlar. Bu gençler ait oldupdan at kıllarile 
mekte imİf. " Menemen hacliaeai allmeti farika olarak yal- karı§bnlarak anayide istimal 

münuebetile muharrirle- mz çenelerinde aakal ba- edilmektedir. 
lkbsat Odaları ittihadı 

Ankara, 28 (H.M.) - 5 ki
nunusanide Ankarada toplana
cak olan kongrede Odaların 
ziraat itlerini kendi faaliyet 
Ahasına ithal elmesi g6rnın
ll1rken bir "iktıa •t odalara itti
hadı" teıkili teklıf edilecektir. 

Malatya Hapisanesi 
Malatya ( Hususi )-Malatya 

hapisanesi, Sultanahmetteki 
latanbul bapiunesinin sekizde 
biri büytıklllg(lnde olduğu hal
de mevkuf adedi, Uç ytızdea 
ziyadedir. Bunlar nafia İf}erinde 
çalıfbnlacak olurlana memle
ket çok iatifacle edebilir. 

rimizden biri, mefsuh Ser- ra1cmakta, bunu okşıyarak 
bes fırka müntesiplerin· birbirlerini aelimlamak

den bir hoca ile ıi>rflt- tadırlar." 
müş ve onun çok dikkate Bu havadisi Serbeı fır
pyan olan şu sözlerini kaya mensup bir hoca 
kaydetmiftir: veriyor. Bu hoca bu tq-

- Efendim, lzmirde killb bildiği halde bnkü-
de irtical bir mabat ta- mete haber vermiyor. Fa-
pyan sizli bir tarikat ve kat ıizlemiye de lllzum 
menaubini vardır. Hatta prmüyor. 
mahdudillldet bazı ıenç- Arbk bu haberin cici-
ler dahi bu tarikatin men- diyet ve menukiyetine : 

ister inan, imr inanma/ 

Petrol Taharrisi 
Ankara, 28 ( H. M. ) -

İkb8at vekileti memleketi
mizde petrol talıarrisine ehem
miyet vermektedir. Bu it için 
1931 seaeai blltçesine daha 
ziyade para konacatı say
lenmektedir. 

Maliye Memurlarına 
Gece Zammı 

lstihJik vergisinin tahakkuk 
için geceleri gaz, kolza ve 
sair mayiat depolarında çalıfBD 
tahakkuk memurlarına aıece 
zammı verilmesi istenmiştir. 

Aı.,ten -
Korlanıgan 
Çılgın .. 
Menemen bail..mia IDef'um 

bhramanlaruıdu biri iddia edi
yormUf: 

- Beni alete ....... 
yanmam! 

Kendini ., Mib ,. gibi bir 
madenden yapdmıt zanneden 
bu zınop, clelilere mab ... bir 
kendine givenifle, ciımettea 
cinayete giden k&prll lstlnde 
cesaretle yllrildll. 

Onun da, hempalarm da 
cllkt&lderi kanda bepimizd• 
birer zerre vardır. Bir kifini• 
kelleaiaden aba o uis lrD'
muı SU, OD cl&t mİIJoD Tire 
ldln damanndaa ıeliJor. Bir 
mnfreze lmmandamm hir n
aife kahramua clereceliae 
,tlbeltea lıailenia elaı• Fireli 
buradadır. 

Kanualannm mllait olaaJ• 
dı, ben ba, &tep atalu ... 
yanmıyacağmı iddia .._ 
meczubun enelA b,... ..U 
bir banyo yapmaya aaeclMw 
edilmesini iaterclim. Fakat ha 
adam ahrete İn•nuycla, ateft 

girmek tecrllbeaini dlbıyada clejil 
C!hemıemde yapacapu dlflalr 
ve elini mukaddes bir kana 
bulamazdı. ~ 

Sinema binlan ' 
Bundan Sonra Vergiye 

Tabi Olacak 
Sinema perdelerinde, eeau 

aralanncla ticari mleıae8elen 
ait ilinlar gibi renk sinema,. 
Ye gerekse temqaalan .... 
kalaadıraa ve gasterilea filha. 
den başka berhansl bir [filme 
ait ve plecek seaa.ta .,...... 
dilecek ilAa Ye filWerla 
damga kanuna mucibince 
metre •arabbm itibarile amk-
tu verıi1• tabi bdalacalmn 
defterdarlık tarafmdaa • 
lstanbulda mevcut 30 IİDe
maya teblii eclilmiftir. • 
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Balık Bolluğu 
Et Fiabna Da Tesir Etti 

Üç pdeaberi latanbala 
zenpı bir uakumru aka bar 
lamıftır. Dlbı baleklwnede alb 
kurula kadar mkumra ubl
mqbr. Perakende olarak ta 
balık ( 20 - 25 ) brap -
blmqtar. 

Bu balık bolluja laerı .. 
( 2 ) bin ko~ sarfeclea lstaa
bulun et iatiWlldni dGa (1200)• 
iadirmiftİI'. BaaJdil filda ( 28 • 
35 ) te ublaa etı. ele 4 U • 
'Z1) .,. tllfmlif*· 

Ziraat Sergisinde Mec
cani Pavyon 

Yakmcla Aabracla atala· 
cak olaa airaat ..piacle lk· 
but veklletl hir ,..,. ,.,. 
braakbr. Ba ,..,..... yerli 
allb ziraiye param tetMr 
edilecektir. 

Karışık Gazlarla 
Mücadele 

Defterdarlık ft11fclien kaçır
mak üzere inhiur ve muamele 
Yergiaine tabi obmyu 860 ke
aafetiadeki kolzalara benzin 
kan!tırarak ps diye utaa 
fabrikalarla ciddi bir mleade
leye bqlımafllr. Dla defter
darlık memurlan tarafmdaa 
iki fabrikada bu saretle bnt
tinlmq 600 kilo ru mlladere 
edlmiftir. Fabrikaalar ... 
landa takibat pplacaktar. 
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Kimya, Toprak 
Ve Tahta Sana
yii Ne Halde? 

Ticaret odası tarafından gerek ls
tanbulun ve gercık memleketin umumt 
tkhsat vaziyetine alt olmnk ilzre Gazl 
Ha:r.retlcrine verilen raporu k111m 
kısım neşrcthk. 

Son bahis sanayiln hlmaycılnr. ve 
eermayc bahsine aitti. Bundan evvel 
kredi ve sermayenin muhtelif şekillerde 
temini usulleri tavsiye ediliyordu. Bu
pn de sermaye ve kredinin dahilden 
nasıl bulunabileceği gö:r.dcn geçirlli
JOr ve kimya sanayii tetkik olunuyor: 

Sermaye Ve Kredinin 
Dahilde Temini 

1 - Makinelerin, gayri men
kul addedilrek terhin edilebil
mesinin temini. 

2 - Bu esaı kabul edilir
ken gayri menkulat üzerine 
lkrazatta bulunan Emlak ve 
Eytam bankası gibi müessesa
bn nizamnamelerinde muktazi 
tadilabn ifası, müessesab 
sınaiyenin ticari krediden da
ha müsait ve bol şartlarla is
tif adelerinin temini. 

3 - Müessesatın anonim 
§İrketler haline ifrağile hisseler 
çıkarmaları : Sınai anonim şir
ketleri ve bunların hisse ih
raçları ve bu anonim tirketlerin 
muhtelif suretlerle himayeleri 
çok mühimdir. Bunlar üzerinde 

• z H 

Bize haber verildiğine g8re 
bir müddettenberi mezbahada 
usulsüz bazı zephiyat yapılmak
tadır. 

Usulsilz dedikten sonra bu-
nun gizli icra edildiğini kay
detmiye bilmeyiz lüzum var mı-, 

y 

Mezbahada, büyük bir baş hayvan kesilirken 

dır? Örfün, kanunun menettiği rudan istifade edilemez, ziyan P>ir meseledir. 
bu İf, gebe hayvan kesimidir olur; sonra bu kabil hayvanların Fakat bugün muhakkak 
ki netice itibarile zararı birkaç eti dokunur, yiyenlere muzırdır; olan şey, bu hadisenin bir em
şckilde tecelli eder. Bir defa liç muayyen nizam albnda ça- rivaki olduğudur. Binaenaleyh, 
gebe hayvan kesilmesi, hayvan lışan mezbaha gibi bir miles- zararı birkaç tarafa şamil olan 
nesli llzerinde müessirdir. Bu sesede bu iı nasıl yapılır, ya- bu gizli ve usulsüz ticarete bir 
hayvanın kamından çıkan yav- pılabilir? Bunun tetkiki ayn an evvcl ·mani olmak lazımdır. 

Amerikada İşsiz 
Adedi Gittikçe 

Artıyor .. 
Bulgaristand;- dahi, her 

memlekette olduğu gibi biiyük 
ve şümullü bir iktısadi buh-
ran vardır. Bulgaristan dahi
linde 400 bin amele \'ardır. 
Bunun 100 bini işsizdir. Köy
lü bu sene buğdayını sata-
madığı için parasız kalmıştır. 
Hatta birçok köylerde halk 
vergisini ödiyememiştir. 

Bu vaziyetten istifade eden 
bazı komünistler, amele ve 
köylü arasında tahrikat yap-
mak istemişler ve tevkif edil
mişlerdir. Bunlardan on sekizi 
g~çen giin mahkemeye çekil
dıler. Şehadet etmek üzere 
mu~akeme salonuna getirilen 
polısler yalan yanlış ifadede 
b~lunmıya başlayınca komü
nıstler polislerin üzerine hü-
cum etmişlerdir. Mahkeme 
içinde hayli kavga olmuştur. 
Nihayet jandarmalar müdahale 
etmişlerdir. Mahkeme maznun-
ları hapisaneye göndererek 
celseyi tatil etmiştir. 

Amerikada işsizlik 
Amerikada işsizlik artmak

ta devam ediyor. Nev
yorkta son neşredilen bir 
istatistike göre işsizlerin adedi 
beş milyon kişiyi geçmiştir. 
birçok fabrikalar da hafta bir 
iki gün çahşmaktadır. 

Bu sene Amerika çiftçisi deJ 
büyük bir sıkıntı içindedir. 
Çünkü mahsulünü satamamıştır. 
Hü~~met köylüye yardım için 
60 mılyon dolar tahsis etmiştir. 

yapılacak tetkikat, anonim 
şirketlerin tesislerini ve kuv
vetle doğmalarını kolaylaştıra• 
caktır. Sınai müessesatımız 
tıirketçiliğe doğru gitmek ızb
ranndadır. Bu ıuretle bugün 
dağınık bir halde bulunan 
mUessesabn birleşmeleri mez
kür müesseselerin masraflarının 
mühim bir kısmını azaltacak, di
ğer taraftan halen olduğu gibi 
bazı sanayide aradaki muzır 
rekabeti de kladıracaktır. 

IGAZETELER SÖLİYORLAR? 1 
Rusyada Noel 
Düşmanlığı 

Bütün Garp alemi bu hafta 
Noel yortusu yapar. Rusya 

Kimya Sanayii 
En zayıf şubei san'at olup 

belli başlı sabunculuk, 
Yağ tasfiye sanayii, 
Ecza ve müstahzarab bbbi

yedir. 
Sabun ihtiyacının büyük kıs

mı dahilde temin edilmektedir. 
Yağ tasfiye sanayii henüz 

başlangıç halinde olup tekamü
le muhtaçtır. 

Toprak Sanayii 
Çimento, 
Kireç, 
Tuğla, kiremittir. 
Çimento memleket ihtiyacı

nı halen tamamen temin ede
cek miktarda istihsal edilmek
te ise de fiatlar yüksektir ; 
yakm bir atide mahreç aramak 
lüzumu hasıl olacakbr. 

Kireç: Son zamanlarda ma
halli istimalin azalan kireç 
imalitı iptidai tekilde ise de 
dahili ihtiyacı tamamen temin 

Tehlike Var Mı? 
(MİLLİYET) te (Falih Rıfkı) B. 

bu ıerlavha altında diyor ki: 
Şeriatçılığın ve Aıyahlığın ya

tağı ve kaynağı kalmamıştı. 
Aııl inkılap ta bu idi. 
Fakat idarede, adliyede, ma

arifte, her işte zeval bulan ikillk, 
cemiyetin içinde kalmıtbr. Şeriat
çılığın menfaatleri kırılmış, ıes

leri boğulmut adamlan, ki adedi
ni birçok binlere çıkarmak lazım 

gelir ve Anadolunun her köşesi

nin uf halk yıtınlarile tema&ta• 
dırlar, bunlar ölünciyc kadar, 
kuvvet ve nüfuzdan düşünciye 

kadar, her vakit akaill'ameJler 
beklemek tabii idi. 

En büyük tehlike bu amıf kar
flllnda inkılap sınıfının ikiye ay
rılması, birbirine düşmesi idi. 

Biz sanki herfCY olup bit
mİf, gibi nazariye sporlan ya
parken, bu kara kuvvet yeniden 
yeniye müritler toplamakta, te· 
riat sözünü unutturmamak için 
feaadı elden bırakmamakta idi. 

eylemektedir. Son hareket, işte g-ene bu aı-

Tuğla ve kiremit: ihtiyacın nıfın hareketidir. 

msfma yakınım temin etmek- Bu ıınıfm artık Türkiyeyi 
tedir. Aıyalaştırmasına imkan vermeyiz. 

A S • Şimdi dört beş yaşındaki çocuk· 
ğaç anayii larJmız yirmi, yirmi beşini bul-

Kerestecilik, duktan ıonra hiç imkan kalmı-
Mobilyecilik. yacaktır. Biıim vazifemiz, bu 

Memleket ormanlarının pek 
müsait olmasına rağmen bUyUk güne inkişaf bulmakta ve lüks 
sanayiden addedilecek olan eşya müstesna olmak Uzere 
kereste sanayii ihtiyacının ihtiyacı tatmin eylemektedir. 
ancak nısfını temin edebilmek- Yukarda arzedilen sanayi 
te ise de istihsa.Jat kurutma şubelerile iştigal eden ~stan
tesisati 0 lmadığından hariç ı bul .ve .civarında fabrika a~
roallarile rekabet edememek- / dedılebılecek (400) kadar mü-
tcdir. esseae mevcuttur. 

MobiJye sanayii aünden S O N 

11nıfın bir hareketi olduğu zaman 
bu hareketin sebeplerini kökten 
kazımak, gençliği her vakit uya
nık bulundurmak, onu tehlikeden 
korkutmamak, fakat ayni zaman· 
da tehlikesizlik gevşekliği içine 
de atmamaktır ve maattees:üf 
henüz. cıki terbiyenin birçoll 
kusurlan kcndiıinde devam cdeD 
Avrupa 1rençliğini halka yaklat
tırmak, halkın ıçıne sokmak, 
halka rehber, mürşit olarak ıivil 
mektebi h:ızmettirmektir. 

Mürettep Bir irtica 
Karşısındayız 

(CUMHUR1YE1) te (Yunuı Nadi) 
bey bu ıerlbha altında : 

"Şu lavhaya bakın: Zabit nkili 
Kubilay bey mangasile hadiıe 

mahalline geldiğinde askerlerini 
biraz geride bırakarak halkın 

aruında hezeyanlan ile meşgul 
mütemchdinin yanına gidiyor, 
onun yakasına yapıtarak yaptığı 

fena itten çekip çıkarmak istiyor 
ve bu eınada hainlerin bir iki 
kurşunile vuruluyor. Sonra Çcrkea 

Etemin en kan dökücü avenesin
den olduğu anıa,ılan Mütemehdl 
yaralının arkaıından koşarak onu 
düştüğü cami duvarı kenarında 

yakalıyor, ve binek taşına kadar 
ıürükliyerek kafasını kesiyor ve 
mızrağa takıyor. 

Ve Kurunu vusta vahtctlerini 
ihya eden bu manzara oradaki 
halk kalabalığının içinde vuku 
buluyor, ve ihtimal ki bu kalaba
lık içinde faciayı hoş görenler 
bile bulunuyor. Herhalde itiraz 
eden yok. 

Menemen halkının hepsine 
fenadır demek tabii mümkün 
değildir. Fakat bu temaşager
lerin sUkütundaki cinayeti ve 

hele onların içinden memnun 
olanlann vahşetini inkara im
kan var mıdır ? 

Bugün ordu müteessir, Mil
let Meclisi müteesir ve bütün 

millet heyecanda olmaktan 
daha tabii birşey olabilir mi? 

Millet böyle bir vahşeti 
kabul edemez. Onun için hü
kümetin alacağı tedbirlerin 

ona göre kat'i ve kahir olması 
elzemdir, zaruridir,, diyor. 

Anlamalıyız 

( Vakıt) ta Asım Bey bu 
aerliivha altında şunları aöy
lüyor: 

11Maziai bukadar mülevves 
olan bir hainin bu derece 
cür' etle ortaya çıkıp bu tür in 
cinayetleri yapabilmesi hayret 
edilecek birşey değil midir?,, 

Asım Bey Menemen hükü
metine bu hadisede kusur 

terettüp edip etmiyeceği nok
tasınm da araştırılması icap 
ettiği fikrindedir. 

Muhalefetin Mevkii 
11 HÜR ADAM " da ıunlan 

aöylüyor: 

İrticaı eziniz, beraber eze
lim. Lakin zararları tahdit 

etmek; memlekette nuru, hür
riyeti, fikri ezmemek; serbest 
inkişaf vermek kat'iyen şarttır. 

Bugün muhalefet mevkiinde 
bulunanlar da, cürümlerince, 
inkılaba hizmet etmiş adam
lardır. Onlar da memleketin 

evlitlarıdır. irtica ve anarşiden 
onların da içleri titrer. 

Türk Genci 
(HALK DOSTU) bu serlav

ba altında diyor ki: 

Türk genci! (Kubilay) ı unut
ma! Onun bağrını kurşunlar 
deldi. Of demedi. Yaşasın 
cümhuriyet, dedi. 

Delik deşik bağrından kan
lar akarken başını kestiler, 
gene of demedi. inkılap ya
ıasm, dedi. 

Bu ıeıi cevapsız bırakma! 
Bütün tarihin dinlediği gür 

sesini yükselt, (Kubilay) duysun! 

Türk genci (Kubilay) ı unut
ma! (Kubilay) ı ara .. (Kubilay) ı 
yaşa. 

( YARIN ) da başmakale 
yoktur. 

Benzin Müsaderesi 

DÜN 48 TENEKE BENZiN 
YAKALANDI 

dini bayramları kaldırdığı için 
bugünü din aleyhinde propa
ganda günü yapmıştır. Hal
ka Noel yortusunun manasmı 
anlatmak için birçok propagan
da vasıtalanna müracaat edil-
miştir. Sokaklarda konferans
lar, kiliseler önünde hitabeler 
verdirilmiş, filimler gösteril
mişı, duvar ilanları asılmış ve 
camekanlarını Noel aleyhinde 
en iyi tarzda tertip eden 
mağazalara mükafat verilmiştir •. 

Rusyada Yeni 
Muhakemeler 

Rusyada geçen hafta mah· 
kum olan Sanayi fırkası men· 
suplan bilhassa(Ramzine) şimdi 
habratını yazmakla meşguldür. 
Rusya hükümeti bu habratı 
milyonlarca nüsha bastırıp 
her tarafa dağıtbracakbr. 
Şimdi de köylü fırkasına men· 

sup muhaliflerin muhakemesi 
başlamak üzeredir. Bolşevik ida· 
resını devirmek için çalışan 
köylü fırkası azası henüz mu· 
hakeme edilmemişlerdir. 

Surp Agop Mezarlığı 
Belediye Surp Agop mezar-

Dün zabıtayi belediye me- lığına ait tetkikatınn devam 
murları Beşiktaş, Kuruçeşme, etmektedir. Bu mezarlık ce· 
Bebek taraflarında benzin sa- maat namına kayıtJı olduğu 
tan depo ve mağazaları teftiş için yeni belediye kanununda-

ki vakıf mezarlıklar hükmüne 
etmişlerdir. Muhtelif mağazalar- t b" d w ·ıa·· B" ı h be-a ı egı ır. ınaena ey 
d~n, talimatnamenin ~österdiği l Jediye burada bazı lüzumlu 
mıktardan fazla beıızın bulu?- tesisat yapacağı gibi artaP 
durdukları 48 teneke benzın kısımlan için de planlar hazır
müsadere edilmiştir. Dükkan- lıyarak halka satacaktır. SatıŞ" 
larda bir tenekeden fazla ben- tan toplanan paralarla asri 
zin bulundurmak memnudur. mezarlıklar yapılacaktır. 
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v Göz ile .o.o· 
ıôrdüklerimiz 

Borç Hapsi 
Meselesi 

icra ve if b kanunu aleyhinde ve 

ltilhaasa borç için hapıln iadesi 

laakkında birtakım murabahacı' ar 

bı afından yapılan propagandaların 

bankalar üzerinde lcrai tesirden hali 

kalmaması lktııad1 buhranın tez:ayü

dUne ıebep olml14tur. Borç için hap

•ln iadesi lbım geldiii yolundaki 

mut lealara l•tanbul Ticaı et ve Sanayi 

edaıının da ı,tirak etmekte olduğu 

aeV%uubabia olmıya ba,ladıfl ıu 

fllnlerde Adliye vekili Beyin gaze

telerdeki beyanatına bakıbraa hazır

ladıklan kanunda bu uıuHln iadesi 

btihdaf olunmayıp ancak horçl11nun 
krediye karıı vuku bulacak hlle ve 

ltfallerlnln önQnU alaaak tedbirler 

•ayıp bulmak dqllncealle hareket 

edlldlii anlat1lıyor ki en doiru Ye 

•akul olan da ancak budur. Kanun 

Jlkaek ve medeni bir mlllete yakııan 
Wr kanundur. Yalnız bazıluuun fikir 

ft içtlhadınca mllletimlıdn ihtiyacından 

tlol'mut olmaclıfl için urarlan rlr&ll
yormuf. Binaenaleyh hapıln lade.l 
behemehal llzım lmlf. 

Borç için hapla timdi yok mu? Nasıl 

ki lktldan olduflı halde borcunu ver

mek lıtemlyenlerl evvelki kanun hap· 

hdlyoraa tlmdlkl kanun da hapıedlyor. 
Hem de (91) ~nll tecavUz etmemek 

lzere deill. İki seneye kadar. Anhya· 

•adağım bir nokta varsa icra ve tfllı 

kanunu aleyhinde tefeciler tarafından 
Japılan propagandalann bankaları futa 

allkadar etmeıl ve Ticaret odaaımn 

da borç için hapıln ladealne )Uzum 

~erditl hak.kandaki nqriyattır. Hal· 

bukl lkbaadlyatnaısda a bll,tlk rollC\rl 

olan bu rtbl mue.....ıerta •mır ve 
ıa)'ri makul c:ereyaalan makul ve man• 

bk1 dU.Unceler ve ciddi tedbirler ile 

karıalamaları lbım ıellrdl. 

Propaıandalara kapılarak krediyi 
azaltmalan ytbhdea ticaret ve lkbaa

dlyahmasda huaule ptlrclUded IU91D• 

bludan mlt•••lr olaa bankalar lktuadt 
bubr.... ...ı m0"6lt ve mlaeb'blbl· 

dlrler. Bankala mıwr propaaU41alara 

kulak aaau7arak -~ tablt 
Wr tekilde devam ettlrebllmft olıalardı, 
ticaret bu dereee claralmıyacak, buhru 

l»u dereceyi bulmıyac:ak .. blaaeaaleyla 

erbabı ticaret ve ıan•yt •• Ue baa· 

kılar tlmdlkl kedar mutuarnr elaıya• 
c:aldarclı. 

Bu ılbller için luuıuaua ea mUhia 
Wr maddulnln tadili clojTu olaau. 

Kanun saten iktidarı olclutu halele 

borcunu &demek latemlyenler hakloada 

eeu tayla .tmektedlr. Yllhm, Adllre 

•ekili Beria beyanatları yeçhUe borçlu

aua krediye kal'fl YUkutııulacak hlle 

ve lif allerlaln &ıBntl alaeak tedbirler 

arayıp bulmaları ve bu ••yanda hacb 
Ye laacd ihtiyati uaullerblla daha ... 

Ye emin bir teki• ifratı tanlerlal 

........ eri ve memurla kaclroeuau 

klft miktarda teaylcle talıtınaları mu

nfık olur aamrım. 

Kaclıkly, Ad&lye ııokak 11 

Hudal sade 

Avni 

Yerli Mallan Teşvik 
lluallba elmam dıDlayaılle .-ataa ve 

amettmıa derdini .. çok aab7aalard .. 

.....,... GlrGttQia herlr.eatea tunu 

lfltlr_.... ı Bulpılar yeril aallan için 

.._. halkl.nu telldaatta buluadular, 
fikir ....... Kemdi ...U.... alıaalaruu 
.a,ı.cm. " ... affak .W ....... ÇUnldl 

- 1Nıtta Kıral .... ,.11 ...... , •• 
.. ,.. ve halka sleterdl, IWlu tepik 

etti, dfrerlar. 

T•/rilca Na. 13 

SON POSTA 

Dünyanın Dört Bir Tarafında ı~K-a_d_ı.n_V_e_K_a_lp-İ-şl-e-rı-...... 
Geçen Hayat Ve Hadisata Bakış .. 

Medeniyet İçinde 
Sefalet 

Japonlar son aylarda bir 
nüfus tahriri yapblar. Bu mü· 
nasebetle şu hakikat anlaşıl-
dı ki Japonya, çok terakki et
miş bir millet olmasına rağmen 
bu memlekette yersiz, yurtsuz
ların adedi çok fazladır. Tah
rir memurları, pek çok kimseleri 
ağaç kovuklanndan, büyük su 
borulannın içinden çıkararak 
kayıtlannı yapmıya mecbur 
olmuşlardır. Resim, nllfus me
murlanrun b6yle bir ajaç ko
vuğunda yqıyan bir adamı 

Glrdtlğllnllz raim Şikaio- -6 k V M _.. 
nun bıyiik binalaqnclan bt- uzeıii e a-
ridir" resim rece .a1ml:Ufbr. kine Hakimiyeti 
DlinyaDJD Ye Amerikuuı lbir 

nüfus sicilline geçirirken alın
mııhr. 

çok yerlerinde pek çok btlytlk 
Ye y6bek binalar Yardu-. 

Fakat hacmi Wtiabi itibarile 
Şlkağodaki bu binadan daha 
bnynğll yoktor. Denilebilir ki 
bina rekorlan aruında bu 
yapı, en yüksek rekoru ha
izdir. 

Bu ziyadar bina, geceleyin 
uzaktan bakıldıiı. zaman 
Şikaıonun manzarasmı tama· 
~men değiıürmekte İmİf. 

Amerika Kadar Makineden 
İstifade Eden Yer Y oktor 

.. 
Buınn, birçok ecnebi memleketlerinde Ye bilbH1a Amerika· 

da, itlerin pek çoğu makinelerle gllrnlllyor. Meseli (Otomat) 
denilen umumi lokantalarda yemek tabaklan kendi kendilerine 
mlişteriain ön~ne gelir ve yemek yenip bittikten tonra gider
ler. Amerikadaki berber dOkklnlan da 6yledir. Saç keamek, 
tuvalet yapmak hep makine vuatuile oluyor. Hatta en zarif 
aurette keailmif kadın aaçları bile makinenin eıeri meharetidir. 

Gördllğllnilz ıu resim, makine NDayliDİD Ameribda ne 
derece fazla ileri gitmit olduğunun kuvvetli bir delilidir. 

.. Gazi" Hı. ne umumi memleket 
meseleleri hakkında fikirlerini 
laal etmeleri için karilerimize bir 
ailtwı açmıfbk. Bu buauata .ay. 
lenebllecek fikir ve mlltalealar 
hemen hem~n aerdolunmuftur. 
Hakikatin tezahilril için açılan 
bu aGtuna yakında nihayet nri· 
lecektir. Badema karilerimiıba 
mezk6r ailtun için yuı raader-

memelerini rica ederiz. 

SERVER BEDi 

1 Mürefte Civannda Kar 
Mürefte ( Hususi ) - Bir 

baftadanberi toj'ayan havalar, 
nihayet karı ıeürdi Ye ayın 

yirmi albaında, civar tepeler 
karla örtUlmilf görüld&. Mar
mara denizinde de oldukça 
tiddetli fırtınalar elmUflur. 

- Bufilnldl terakki, her saha· 
ela olduğu gibi tuftlet Ye gll
scillil meselelerinde de makl
nenbı hakimiyetini temin et
miftir. MeselA fU kadın, garip 
bir1 •liye ile uğrqıyor. Gaz
lertac& tuhaf bir alet var. 
Belki bir maddeyi tahlile ça· 
htan bir kimyaıer zanneder
Uniz. Halbuki bu hanım, göz-
lerinin tuvaleti ile meıgul olan 
bir Amerikalı kadındır. Göz-

lerindeki alet te kirpikleri yukan 
doğru lommakta kullanıhyor. 
Bu 1Uretle bu ameliye hem 
kolay oluyor, hem de 16zlerl 
rGzellettiriyormUf. 

r Karilerimize ' 
l.tenilen cevapların çabuk 

verilebllmeai için SON POSTA 
ya mektup rönderen karilerin 
milracaatlannm taallik ettiği 

meaeJeyi zarfıa ilzerine yaz· 
malan lizımdu. 

Meeell HaDJmteyze, fotot
raf, bilmece, kari tildyeti, 
çok çocuklu, veaaire kayıtlan 

iatecliğimiz kolayhtı temin 
edecek itaretlerclir. Bu nokta
Dın ihmal edilmemem yine 
karilerimizin menfaati iktiza
aıdır. Tavaiyemizin nazarı dik
kate almmaauaı huaatan rica 
ederiL 

--~----------------------..-----------------.... 
Kocanızı Seçmeden Bize Sorunuz •• 

Genç Kızlar Kiminle 
Evlenmelidir?. 
Cevaplanmız 

Ankarada Emel Namık H. 
Siz nazlı nazlı bir kızsınız. 

Size iltifat edilmesini, yüz 
verilmesini, sizinle meşgul 
ol11nmuını istersiniz. Fakat 
aiz intizar edilmiyen vak' alar 
kartııında derhal kendinizi 
toplar ve vaziyetin icap ettir· 
clii'i hale uyarmuz. 

Binaenaleyh zengin bir koca 
ltulmazs•mz bile onu idare 
edip mes'ut olabilirsiniz. Fakat 
abi 1even, aize kartı bOytlk 
bir allka duyan bir ı•nç 
balunanız tercih ediniz. 

Jf-
Sultanabmette M.H. Hanım: 

Sis reçlmll, neıell, en mllfkGl nal· 
retlerde bile ka•ı• etmekten kaçan 
Nida bir luuuua. Kocanızı ı.tedlfinlz 
yola reıireblllraints. Oaun lçln lise cer
beu bir erkekten siyada ıevtmll, ftbel 
... iyi tablatll bir r•nç llzımclır. 

* lzmirde V. S. V. Hanım: 
Siz her latedltlnl:ıdn yapılmaaını lıter· 

abals. Bir dedlllnlz Ud olursa kıyameti 
ko;ıarıraınız. rakat çok defa aklı ıell
..ınıa hlklm olur ve lıtediilnlzl Yerme
... r dahi tatlı ı5zle yoTa ıellralnlL 

l~ln kocanıs elze lltediğini&I yap-
aua da, tattı dilli, ıevlmli bir adamaa 
" aiıd kandırarak yola eetirebllirıe 
... •ut olablllnlalz. Aksi t.kdlrde tam 
aaaulle aakln, iradeaiz, fakat aize kar
fi allka11 lnanetll bir erkekle evlenlab. 

* 
Ankarada Türkln Enis H. 
lls erkekten çok t•Y bekliyorsunuz. 

Fakat •akabUlnde ona blrfey vermek 
s.temlyonuauz. Onua için bdhaçta 
aakutu ha~llerle karfllqmanu: muhte-

... dir. O 1ebepten evleaecefiaiz erkelin 
biç oı..u.a bir tarafuadan ald kuvvetle 
tealalr etmul lbımclır. Bu baJlamı alzi 
feclaUrbta ıevkecler ve o vakit au'ut 
ela1ıılllnlah. 

* Ankarada Nezihe Mublia H. 
Bua ludana keaclUerlne beazemJren 

nekl.-le evlenmeleri lbımıeUr. Fakat 
• k-dl tablatlai&de bir erkekle mu
ut olabWr1lalz. Sisin için muvaffald7et 
lurm tqı7an azimli, iradeli ve muhalre
..U hlr genç iyi lıılr koca olablllr. 
ClnkU ıızde ele Lu yaaıflar ver. Yahus 
lilttla yuıfluıaa ratmea erkejta abla 
8kllalbdea çıkmaması lbuaclır. 

• Çanakkalede S. H. Hanım: 
Sis ........ parah .......... 4ltltkla

...... Nuanaı.ada ltir aUaııa la,..tl 
haakadakl paraaı, yalmt ka,deld tlft-

IOderlle llç ..... Oaua lcla lroams .-,.. 
veya muvaffak obaa1a ....- bir ~ 
olmahdır. llemur, ufak ...._ ltlrl 
al&I bedbaht edeblllr. 

* lzmir, Karpyaka, S. M. H. 
Sis luıkaç ve bira da ıımarık bir 

lmauus. Kocaaıua k-dlalnl •• blttla 
Yaktlal ılze vermulal latenlals. Biri• 
•kU. bulamıyaeatıım • ~ de beAüt 
olnUlnial• Oaua için •la aeYdltfala 
ve ahi mc•dlttae bal olcluJuam Wr 
erkekle menlnls. • Salihlide Hicran Hanım: 

Slslal• evlenecek erkefe ne mutlu. 
Çlaldl ıb hırçın, tltltı ve ıtlç beyealr 
Mr kıs detllıiıab. Her erkekle kolay 
kolay ıeçlnebUlniab. Fakat hotklm, 
mlateblt, .. de blkleclar olmak latlyen 
bir erkektem aalnmms. Siyle bir adna, 
Wltla ...... nlyetlalse rap- alal bed
ltabt edebilir. 

* Salihlide Mehlika Hanım: 
Sis lbtlyatas bir luuaaız. lntlhapla

ruu&cla çok defa aldaaınınız. Zlhlre 
tabak kapıhr, iltifatlara dayaaamauı• 
.... o.- lfla kocuau intihap ederk .. 
Ntkalannın fikrini ıoruaın. H•k•la 
1M7endlil pact tercllı edlak. 

Hanımte•• 

l~ ___ JG __ ür_k_lu_ .. _lvlı_a_n_to ____ f 

" Dramualikqa " denlıen 
lmmaftan yapalaut bir manto. 
Yaka Ye kollar, pek genif 
klrlderle &rttlltldnr. Mantonun 
en tayanı dikkat noktası, bel 
lomıı ve mantonun iiat ve alt 
laaamlanm ayıran keıİf fek, 
lidir. 

_ TAKViM==-
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Anltt 
a .ş.ıı.a- Utt 

Valdt-luıd-Vuab 

G .... 12. E7 .25 Oite 7. 17 12.lf 
,_.. t. l'-56 

16. Kl.eYYel-tSM 

V.ıat-Eual-Vuall 

AkpaıU.-:EM Yala ut il 
t..ak n. l.SI 

- İKİMİZ - --
l - Bana ne olur mu? Bu 1 la konUfmıya can abyordum. \ Ben eşiiin O.Hinde duruyor, \ - Aleyldlmaellm Efea

ev yanarsa sokakta kalının. I Nihayet annemin teklifini ka- yapmacıklı bir eda ile bllpmı dim, uladm, içeri P de llyle, 
. - Daha iyi ya, ıu musibet bul ettim ve Hayri Beyi f6r- &nüme ejiyor, tirmekt• tenci· biru tetrif et iki ridml 

kıracılardan. kurtul~rum. miye gittim. dllt ediyordum. - Nihayet beni içeri çekti. 
- Haydi, haydı, kalk be- G' · içeri miAfiır oclalanna rltlrdl: 

nim giizel papağanım, haydi .. · Kiracı balüiünlin kapıBIDI - ınemze •• Ş6 l karpma 

Bea yataiaı içiacle hemen 
--... arkamı d6ndtlm: 

- E11 ... Diye bağırdım, 
ben o reUacik ıuratlı mende-

-- Yanma sftmem. 
Annem biru lmclı: 

-- IJi ... ima-. baa para 

• 

- Uydurma... diba bana 
llkarpin paruı verecektin. 
Demek paran Y.U· 

- Var al'f.a ., .. ortanın tak
Iİti gelmiş, bu ""ftah deftere 
b~ da ıördüm, ben onu 
mauttamdu. 

- Sirortamn tabitincl• 
ima ae? 

Annem bir elile yorganı çe- vurdupm vakit beni Hayri Dedi, ben ıkınarak ytldml - Y e otarma 
kİyor, bir elile de beni olquyor. bey kartdadı. Herifin çenesi kızarttım,. içeri girmedim, Hay- bakayım •• 
içimden diyorum ki: "Be kadın! derhal açıldı : ri Bey ebmden .tuttu: - Hayır, oturamam, ftl.. 
Beni kendi elinle Hayri Beyin _ Ooo.. mqallab.. Siz mi· - Gel efendım.. dem bekliyorl 

eline teslim etme! Enayiliğin sıra• ıiniz efendim? Buyurun baka- Ben elimi çektim, kurtardım: - Otur, a canım efendim, 
değil, otur oturduğun yerde in hm •. Şu ihtiyar adamın habnnı - Annem selim söyledi. seninle biraz konutacaiJm 
di Hayır! Valde Hamm ısrar arada bir soruverin! Geldim diye söze bqhyordum. Hayri pyler var! 

e yor: * ıeleli yüzünüzü -bir kerecikten B. gene elimi yakaladı ve Oturdum. 
Hayri Beyi pmiye ye O'DlllP faZ1l a ~ lh6mii kesti: 



bit>.-

8. P. U. 
Rus Siyasi Teşkilahnın Türkiye Faaliyeti Hara

retleniyor; Agabekof İkinci Defa lstanbulda 
.._ _____________ Anlatan: Agabekof: 42 ---

Bu zengin Ermeni mektu
bunda, Mısırda btıyük bir nnfm 
sahibi olduğunu da yazıyordu. 
Bizim bu mektuptan anladığı
mız mana ıu idi: Gülbenkyan 
bizim namımıza Mısırda iş gör
mek istiyordu. Bunun içindir ki 
onun vaziyetini öğrenmek 
kanmu vermiftik. Giilbenk
yanm Mlllnn her tarafında bir 
çok tubeleri olduğu göz &nline 
getiriline vaziyetin bizim için 
olan ehemmiyeti derhal anla
phr. 

Mısır tqlrilitımm ilerlet
mek ve propaganda yapabil
mek için Gülbenkyanm ıube
leri biçilmif kaftandı. 

işte bu tahkik.at neticesinde 
de Mısardaki adamımız Aksel
rot Muar komünistlerile temasa 
girecekti. 

Agabekof lstanbula 
ikinci Defa Nasıl Geldi? 

Lizımgelen talimat ve emir
leri aldıktan sonra, ben lstan
bula, Akaelrot ta Mısıra git
mek &zere hazırlandık. Ben 
keşfiyat tubesine giderek ken
dim için bir lran pasaportu 
tanzim ve tedarikini iste
dim. Moskovadaki lran 
konsolosane.i memurlanndan 
biri vasıtasile iki gihı içinde 
istediğim lran pasaportu bana 
teslim olundu. Arbk ben lran 
tebeasmdan tllccar (Nerseı Ov
ıe wan) dam. 

Bıı pa ;aportu lstanbula git
mek üzere me ettirmek için 

'bizzat Ttlrk komolOADesine 
"ttim. 

gı Tiirk komolosu elimdeki 

pasaportu ve Moakovadaki 
Iran tacirlerinden aldıjım tav-
ıiye mekbıpJanm dikkatle 
tetkik ettikten sonra vizeJİ 
yapb ve ben de 19'l9 tqrini
sanisinin 23 nr c:1 glnll Çiçeria 
rapurile l.tanbula hareket 
< ttim. Ayni yapurC' a , Neft-
ıenclikatın fatanbul merkezine 
tayin olanan ve hakikatte ise 
benimle beraber çahpcak olan 
Minbdorf İ9minde bir memw 
daha nrda. Ba adam latan
bulda Naumof ile benim 
aramda irtibab temin edecekti. 

Vapurda bitden başka iki 
ldfi daha bulunuyordu. Bun
lardan biri Ruayadan kovulan 
bir ıiyoniıt idi. Fakat kovul
ma s6ztınün bir masal olduğu-
nu anlamak güç değildir. Çlin
ldl bu adam hakikatte Fılilti-
ne gidecek, orada hesabımıza 
çahpeakb. Vapurdaki diğer 
yolcu da (G. P. U) nun mqhur 
nemurlanndandt ve lstanbula 
fizlice çakacakb. 

Vapurumuz 27 tqrinievvel
le latanbul limanına girdi. 
firk memurları puaporto 
kontrol ettikten sonra tehre 
çıkmam için mlisaade verdiler. 
Ben de doğruca Londra ote
lne indim ve hemen ertesi 
rann birçok yerli Ermenilerle 
tanıtıp ahbap oldum. Çünkü 
lliç çekinmeden miikellef ziya
fetle( veriyordum. 

ettirmesi için derhat tqebbGse ı bizim rasaportun l.tanbul 
~me.ini e~etüm. Filhakika polia mildüriyeti 1 inci tube
~ınstd~rf • ~ gün sonra tah- sinde olduğunu ağreadim. 
lıye edılmışti. B -L- • • 

Türk polisi benim de pasa- u ,..._ IİJul qlerle m.W 
portumu almışb ve ikamet olmaktadır. Tabii bir tedbir 
tezkeremi vermeyi gecik- almak llzungeliyordu. Ben ba 
tiriyordu. Polis ile aralan çok vaziyet karpamda birinci tube 
iyi olan bazı yerli Ermeni memurlanndan birini mllkellef 
dostlarıma meseleyi açbm ve bir ziyafete davet ettim. 
bunlann faaliyeti uyeainde (Arkası Yar) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi Okuyalım 

Dr. Horhoruni 
ciL T - Zührevi ve Bevltye 

Tedavihaneai: Beyotlu Tokathyan 
yaaıada Mektep 10kak No. 35 

: muayene her sGa alqa.. k.Mar. 
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Gelea nrak pri verilmn. 
blaıardaa meaullyot alınmaz. 

Bu Akpa 21,31 

a.-ma 

Bir Kavuk 
Devrildi 

2 tüle S .-ete 
Yn.-ı lh9llhlp 

1 1111 l 

UllUll 
Al.KAZAR - Dlaradaa usak 
ALEMDAR - A1k rami ı•çldl 
A S R I - Hoca Futl 
ARTIS'TtK - Haı • Tanı 
Eruv AL - BrodTey Kuldua 
ELHAllRA - BeWar ll&banld 
EKLER - Yunan tiyatro trup• 
FRANSIZ - Klnlll 
Gl.QRY A. - Beda.acıar ıahı 
HiLAL -fB~flktat) Mllld• Ahmet 
H A. L & - akldar) Leyltklar 

prken 
KEllAl. B. - Z.vk ~~ 
il A J I K · - Gars> Cephesi 
il 1. C. E K - Saef Geçidi 
=iLLET T. - liılaıit B. 
O P E R A - Ren Kalan 
SOREYYA - Snda YaYua ve Dlb:ta

banla BublNıcak 

DEYİN İLMÜHABERİLE 

iki tin 90lll'a (Naumof) ile 
görüştüm ve kendisinden İa
tanbuldaki vaziyet hakkında 
etraflı izahat aldım. Fakat 
Nawnofun verdiği haber hayli 
heyecanli idi. Çilnldl bizim 
Mintadorf vapurdan çakarken 
ppbjı bir ihtiyatsızlik yllzlln
._ te.ldf edilmif. Naumofa Waim arkadap ıtıratle tahliye , .. ________ _ 

Mahsup muamelesi 
Balıkpazar, Maksudiy.e han 

35 Dervlf. 

Halledilen Bilmecemiz 

Soldan Safa: 
1 - Sayı 2, karye 3, it 4 
2 - İddia 4, erkek ismi 5 
3 - At-eş 4, atltyaa 4 
4 - lçersi 2, demir kesea 3 
5 - Tatlı 3, toprak 3 
6 - El içi 3, bacak 4 
7 - Bir muharrir 4 
8 - Namuı 3, bir nida 2. 

töhret J 
9 - Aptal 4, Nota 2 

1 O - Geber! 2, Kadın ismi 6 
11 - Avrupada bir eğlence 

şehri 3, ~ki 5 
Yukardan Aşağı: 
1 - Dlrt duvar arası 3, 

cephe 2 
z - ffaJVU lmadW"UI 3, 

pRteci •dae"eai T 
3-be2, Dida2, RL2 
4 - Ruaaelide bir tehir 8, 

zil seıi 3 
5 - G6zia isti 3 
6 - Bir m•halte 8, kaba 

evet 2 
7 - P°lfGlemİf 3, tiir ya

zan 4 
8 - Bul 3, ateı nehri 3, 

sa 2 
9 - Ağaç .&, kırmızı au. 

l, bir hece 2 
10 - Çini 5, likırdı 3 
1 ı - ? 2, vapur odası 6, 

Sinemalar 

Kalbi enin içinde olduju halde •••• 

HACI FAZIL 
Atkım itirafa c:eaaret eclemedi -

Mümessili: GRETA NISSEN • ÇARLF.S FAREL 

A S R 1 S 1 N E M A D A büyük zafer. 
biveten: Bugiln aaat 16 1/2 matinesinde ve mvarec:le 

dünyamn en meşhur dansörleri BARRY BOYS'lar ile 
varyete ve baytık dihıya eğlencesi m SEDATS m 

CHARLES ROGERS 
KADIN İSTERSE 

Müteneni, ıevimli ve pek cazip filminde pek mnkemmel 
bir tenor •e caz muganaia rolllnil ifa ediyor. 

( 3 NiKAH ) filmini temsil ettiği NANCY CAROLL 
ile beraber yarın akpm.dan itibaren 

lhamra Sinemasınd 
mutat muvaffakiyetlere mazhar olacaklardır. 

lıi•eten : Gazi Hazretlerialıı Trakya seyahati. 

Mefhur Alman muharriri Ericb Maria R.emarque'm romanuadaa 
naklen filme çekilip Amerika l'ÜZel An'atlar akaclemi8İnde 

birinciliği kH•D•A 

GARP CEPHESiNDE 
YENi BIRŞEY YOK 

isimli büyük sinema eRri müessesemiae aittir. ŞeJarhais ÜDeaıa
lanaclan birinin (Garp cepheai) ismile ilin ettiti filmİDt mileae

semize ait bu büyük YC meşhur fila ile hiçhlr alika w:eh v.e_ 
münasebeti yoktur •• KEMAL r u..m 

cm-- Bu hafta --- -K·~·--ve-bi• .. •yüki~er.·.,~h!llep•._•. •. • 

P E R A &i
51
ne

0
md

8

a Baginldl ... .,....._ Y• JarnaW 
l.atiaelenlea latlfad• !ile 

REN KIZLARI 8c~:ı~_:-..,:.ı. 
nimi bllyllk auyaff.aJr.lyet kuaaıyer. 

lıbetea: RAPSODIE HONGROlsE B 

ve 

( l.taahulda ilk defa olarak ) 
MICKEY MOUSE 

Bupa MEL K ıiaeması 

MAURICE 
C HE VA L 1 E R'yi 
PARAMOUNT 
ŞEREF GEÇf Dı 

Filmiade Ye mGlre•=el Noel 
suetelerlnia ae.u re•iiaü ile 
ST AREVICH .. an caala k1a1dalar 
mütemadiyen aHafl•rmya ıdea 
laalkı istiap etmek iç.ica J.er za• 
man olclutu siW fOk ufak 

--·-- olacaktır • 

HAROLD LLOYD'u 
Kabkalla tufanı 11yand1raqJ 

BELALAR mübanıtn 
-• Filmiade rörllDii& -· 

Son Ninni 
8ıı ..,.,.,ltqı lttıtı
rınıza kogunra. 
Senenin en biigik 
filmi olacalctır. 

G R Ş, 
Yepae ilim ve farı at lllec-

auHHUa ikinci •Y·• Yakllla 
çıkıyor. 

annakşanı 
MELiK 

Sinemasında F ransaz sahnesinin büyük nıahbudu 

CHARLES BOYER 
SIMON CERDAN ile beraber temsil 

Operada Yan 
lt=.ui. taUeaw Ye pek auhtet•• Fr..-ca eidü .fJlnıhulr. TANHAUSEft heyeti mugannlyd'-ırin CONTEs 

D'HOFFllAN ve Opera kOll".tkh. lbtma.ı.el NINj &OIJSSEL taHfllld.m ta,_ı edlltalf fLa PO~ 
ve nihayet CONTES D'HOf"f"MAN'•• te ... ı.ı esaaa:sda bit,& tlyatreda y.-f'ı• ~ıı..., ıtW ttlbW.... 
.. 1me ortauada sti-tertlmesldlr • 

Senenin en güzel bir filmidir. Biletler evvetden tedarik edi1ebitir. 
flAveten : Gazi Hazretlerinin Trakya seyab:ıtleri intibaatı. 

u akşam ~at 9 '/2 ta Büyük gala olara 
M A J 1 K Sineması 

Talep Ye arzui umumi llzerine her tarafta takdir edilmiş 

GAR PuuffaCaE P0

fı°E S 1 
( 4 piyadeler ) 

F ransı:zca sözlil muazzam tahe.erin 
tekrar iraesine başlıyor. 

1 

ge 

ed 
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29 Kanunuevvel" 

= 

1 

SON ·posT 

Yeni lveşr"yat 

Hanımlar, Beyler! 

Bu 

Sayfa 7 

Sütunda Hergün 
1afiyeler · n 
birini Taki 

ce 

u ace Juriıalları Bir
Etmiye Başlamıştı 

Sinema artisti olmak ister 
misiniz? Tafsilatı haftalık si
nema gazetesindedir. Her yerde 
arayınız! 

'------------ Mı:harriri Necati Yusııf ----

İngilizce Kitabı 
• 

lngilizce öğrenmek veya hut 
CEZA 

Hakkı Mahfuzdur -21- Yazan: Ziya Şakir 
- Ben bu meseleden çok ı rek geçiren halk, senede an- j 

tipheliyim. Paşanın vefatında cak iki gün, ilci gece coşar, 
eceli mev'ut ) tan ziyade bir istediği gibi yaşardı. Sarhoşla· 
sui kast ) hissediyorum. Bi-

4 
ra en ağır cezalar verilen 

irsin ya.. Ben çok şeyler \ 
fördüm. Çok şeyler işittim ... 
Bak, ilaçların hepsini celbet
tim. Bunlan birer birer tahlil 
ettireceğim. Eğer seraskerin 
Slümüne bu ilaçlar sebep ol
~ise, bu cinayetin faillerine 
rapacağımı bilirim. 

Cüliisü şahanenin on seki
zinci senei devriyesi idi. Yıldız 
tepesi "yekpare bir kütlei nur,, 
halinde parlıyordu. 

İngilizcenizi ilerletmek istiyor 
musunuz? Kanaat kütüphanesi 
tarafından neşredilen lngiliı.ce 
kitabını alınız. Bu kitap Ga
latasaray . lngilizce muallimi 
Conson tarafından yapılmıştır. 

Çok arneli bir kitaptır. 

ilk defa ilam hürriyette, iki 
kere Seferberlikte, bir dafa da 
Cümhuriyet ilanında affa uğra
mış, fakat, iki sene evvel yine 
yüz bir seneye mahküm ol
muştu. 

Orta boylu, tıknaz, çok ge
niş omuzlu bir adamdı. Bu iri 
yaı ılığına rağmen vücudunun 
en büyük ve en kuvvetli gö
rünen uzvu ta tepesinde uzun
ea bir kıl demeti sarkan mat
ruş kafası idi. Konuşurken ka
lın ensesini müşkülatla hareket 
ettiriyor gibi görünüyordu. Fa
kat onu yakından taıuyanlar 
ağaç kütüğüne benziyen bu 
ağır gövdenin icabında bir yay 
gibi ani ve çevik hareketler de 
müstait olduğunu bilirlerdi. 

Dedi ve masamn üzerinde 
duran ağ7.ı mühürlii üç şişeyi 
~österdi. Maksadı, bu tehdit 
esnasında Kamil paşanın ba
eli ruhiycsini tetkik etmekti. 
Halbuki, Kamil paşanın yü
tünde, mutat olan asabi titre-
ıneden başka hiçbir tehavvül 
;ıusule gelmemişti. 

Bu meselede de hiçbir ipucu 
rutamıyan hünkar, arlık yavaş 
favaş Kamil paşanın biitUn ' 
manasile sadakatine ve Erme-
nilerle müttefikan yapılacağı 
lhbar olunan (hal') meselesinin 
bir vehimden ibaret olduğuna 
kani olmuştu. Fakat, uzun 
~ürmedi; bu kanaatini altüst 
.edecek yeni bir hadise zühur 
etti. 

Babıali (makam yaverleri) n
d~n .biri, · (müstacel) kaydile 
bır ıurnal takdim etti. Bu 
jurnalda, (Rusya devleti fahi
mesi baş tercümanı M. Mak
simof bugün öğleye doğru 
Babıaliye gelerek sadrazam 
"'>aşanın )dasına girdi ve bir 
saat ,, ar haşhaşa görüştü.) 
, ,.niV.... rdu. 
ultr uıt elindeki jur
ncilı evirip çevirerek buna ne 
mana vereceğini düşünürken, 

za_ptiye nezaretinden de (gayet 
mustacel ) kaydile bir jurnal 
geldi. 

Bu jurnal da Babiği takip 
eden komiser tarafından 
veri'iyor ve (bir müddetten-
beri Rus sefirinin arabacısile 
görl\şen Babiğin, o gün öğle-
den sonra bu arabacı ile bir
leşerek sefaretaneye gittiğini 
Tc orada ilci saat kadar kal· 
dığım) bildiriyordu. 

Ve arbk işin limı, cimi kal
mamıştı. Sadrazamın, aaman 
albndan ıu yürüttüğü tamamen 
•nlaşılmışb. Bu adamı sadarette 
tutarak bu heycanları çekmek
tense, azledip evine tıkmak ve 
etrafını da sıkı bir zincirle kıs
kıvrak bağlamak zamanı gel
dlİşti. 

Sultan Hamit, derhal bunu 
yapmak istedi. Ve, yapıyordu 
da... Fakat, ant bir fikir onu 
durdurdu. Onu acaba, "cürmü 
meşhut,, halinde yakalıyamaı: 
mı idı ? ... Bu fikir. kendisine 
pek hoı geldi. Bunu, öyle bir 
ıamanda ve 6yle bir ıurette 
rapacaktı ki, Klmil paşa bir 
apamız kartısinda kalacak ve 
ae vazi_yet alacağını şaşıracaktı. 

Bu karan veren Sultan Ha
mit, kendi kendine hafifçe 
anldll ve başını sallıyarak mı
nldandı z 

- Hoınudu Kimil Pqa .• 
Donanma gecesi ıeninle görü
ıtırOz. 

• Ağustosun on dokuzuncu 
~ll akşamidi. lstanbulun, 
en hllcra köşelerine vanncıya 
kadar her yerinden nurlar fış-
kırıyordu. Halk ta coşkun ve 
lletelidi. O zamanlar, ıenenin 
Oç y(lz altmıı Gç gtlnUnll, kor
kak bir balık aibl ıllkt\t ede-

' .. 

Ru$ Sefiri Nelidof 
devirde, bu iki gece müstesna 
idi. Bağıran, havkıran, nara 
atan sarhoşlara • ıayet polis 
yaklaşacak olsa: 

- Şerefi padişahiye ... 
Demek kifi gelirdi. 

T ebrike gelen vükela ile 
"ricali devlet,. avdet etmişler
di. '' Şerefsadır olan idarei 
seniye mucibince,, akşam ye
meğine alıkonulan sadraı:am 
Kamil paşa ile şeyhülislam 
( Bodrumi Ömer Lütfü Efendi) 
meydana nazır olan biiyük sa
lona geçtikleri zaman, hünkarın 
yaveri ekremlerinden ihtiyar 
Derviş Paşayı orada bulmuş
lardı. Henü:ı birbirlerinin hal 
ve hatırını sorarlarken salo
nun kapısı ıiiratle açıldı ve 
mabeyinci: 

[ Arkası var J 

' 

Nişan Merasimi 
İstanbul postanesi harici 

mevnıde dairesi memurların-

dan Muhittin Beyin kerimesi 

Naciye Hamın ile Yarın gaze
tesi ser mürettip muavini İh
san Beyin mahtumu Saim Be
yin nişam merasimi Cuma günü 

Mahmutpaşada Y eşildirekt~ 
kain llısan Beyin hanesi 10 

icra edilmiştir. Tarafeyne 
1et temenni ederiz. 

1 Kanunusanıde 

ÇIKIYOR 

o 
F J K 1 R, S A N' A T, 

GÜNÜN 
MESELELERi 

• il 

Bqka günlerde, dllğllıı ve 
cenaze için beş on kitinin bir 
araya gelmesi bile çok tllp
heli hareketler meyanında gö
rüldllğü halde, biri " villdeti 
hümayun " diğeri de " clllüsü 
ıahane,, ye tesadüf eden gece-
lerde, beş on kandil ve fene- (151 günde bir çıkar. 
rin etrafında toplanmak, Fiatı (20) kuruş 
"ubudiyetin~an,,add~unurdu. '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çok Çocuklu Ailelere Yapılacak 
Y ardımdanlstifadeEtmeklstiyenler 

.. 

Hapisanede daimi bir ziya
retçisi yoktu. Esasen ahbapları
nın hepsini orada tanımışb. 
İlk mahkümiyetinden evelki za
mana ait olan vakayi ve eşhası 
pek habrlamazdı bile. Parasız 
ve tütünsüz kaldığı zamanlar 
munis görfinmiye çalışan bir 
hali vardı ki. Tatar Apti işte 

uıl o zaman korkunç olurdu. 
Bir eli kuşağının arasında. 
öbürll birtey arar gibi ensesin
de, küçUcük gözlerini fırıl fınl 
döndürerek, tataız ve becerik
siz bir gülümseme ile muhata
bının ta burnunun dibine ao· 
kulur: 

- Tütün var mı sende ? 
derdi. 

Fakat, bu, onun her zamanki 
adeti değildi. Nadiren başka
sından birşey rica eder ve 
iatediğini mutlak alırdı. Anla
tılan bu, onun için bir izzeti 
nefiı meselesi olurdu. Herhalde 
birisinden yardım beklerken 
pek bliyUk bir cehit sarfediyor 
ve bunun için o derece ıevim
sixleıiyordu. 

Dostl&nnı ziyarete gelen 
nazeninlcr tatar Aptiyi de 
unutmular. Ona cıgara, meyva 
veaaire getirilcrdi. Bu, biraz 
"Ne olur, ne olmaı.1 " endişc
aiııden, biraz da büyük iıler 

yapan bu adama karıı duy
duklan muhabbetten ileri ge
lirdi. 

Varidatı yalnız bu hediye
lerden ibaret değildi. Hapi
aane müdUrü "idari bazı se· 
bcplerle" bu daimi müşterisi
ne içcrde de ufak, tefek ka
zanç menbalan bulurdu. 

lf. 
Bir gün Tatar Aptinin bir 

alacak davası ıçın vekalet 
vermek üzere beni davet et
tiğini haber verdiler. Evelce, 
onunla hasım taraf vekili ola
rak karşılaşmıştım. Sonrıı ara
mızda bir tanışma hasıl olmuş
tu. Ücretten kurtulmak ıçm 

Hıfzıaaıbha kanunu mucibince yeıinden Hacı oğlu lbrahim met mahallesinde merhum I 1 .i 1 bu tanışıklıktan istifade et
mükafat nrilme.sl kabul edilen ağa ve refikası Zühre Hanım. Ef. ve refikası Ruhide Hanım. mek istediğine hükmederek 
altı n daha :r.iyadc çocuklu aile- k Zar'f Al' N 'b Çocuklan : Hakkı, Mehmet, davete icabet ettim. Çocu ları: ı e, ı, ecı e, O S ı El 
lerin •ıhhiye müdürlüA"ü vHıtamile H Murat, sman, Ü eyman, mu Bana nnlattıgıv dolambaçlı Ha ime, Arzi, Rukiye · ve f ı hıhıssıbha meclisine müracaat Hafife H. ve E · er. . masala rağmen bu alacak mc-
ederek haklıırını aramaları l&:r.ını- Ef. ler. 6 - Kurtuluşta, Taksım, l . t basitti· 
dar. işlerinin çokluğundan dolayı 3 - .A '. ı .ı l"" ıbrıs le r- Yeniyıldız spor kulübünde Kos- se esı gaye · . 
bu iti bize bırakarak re.im gön- yesindetı l .ü .. cyin oğlu Ali ti Ef. ve refikası Madam Eli- Hapisaneye saf ve zengmc.c 
deren aileleri• fotoğrafilerini der- ağa ve ai.csi. zabet. Cocu~ları: Olga, Ma~ika, bir genç düşmüş. Tatar Apti
cediyoru:r.: 4 - Meşrutiyet mahallesi Ligor, "Yam, Sav~, Yorgı H. yi bundan para koparması 

t - Edime, Şerbettar ma- Kelek sokak 5 numarada tütün ve Ef. ler. icap ettiğine ikna etmişler. 
ballesi No. 5 hamal Nesim inhisarı Fındıklı deposu bekçisi 7 -Edirne Alemdar mahal- Bir müddet tereddüt ettikten 
Salto Ef. ve refika~ı Madam Şerif çavuş ve refikası Meryem 1 I;si ı ~ numarada. hamal I 1esim sonra bu hakkına kendisi de 
Dudu. Çocukları: Mışon, fsak, Hanım. Çocukları: ınehmet, 1 Kanetı ve refı 1msı Madam . nnmış Koparacakları para-
Danyel, Pento, Renya, Hursi Halil, Emin, Mehmet Lütfü, BoHsut Çocu ları: Liza, Süzan, ına'h · d ~ı 
Hanım ve Ef. ler. ı Al- net Rıza, Nu.ettin. Raşel, Zfanb:i, u·z. Yasef Y1 ı _van arasın 8 o:" e, oynıya 

2 - Ankaramn Kıbrıs kar- 5 - Karacabey, Karacanh-
1 

H. ve Ef. le ycmıye karar vermışler. Ken-

di akıllarınca dahivane bir plan 
kurarak adamcağızı şahitli, 
ispatlı borçlandırmışlar. Vade
sinide hulul ettirmişler. Şimdi, 
deynin tesviyesini talep edi
yorlarmış. 

Vekaleti kabul etmedim. 
F nkat, bu meraklı davayı şah
sen takip etmekten de kendi· 
mi alamadım. 

Hakim tarafeyni dinledikten 
•onra işin iç yüzüne intikal etti. 
Ve Tatar Aptiyi baş ıyarak hu
z.urundan kovdu. Müebbet kürek 
mahkumunun dışarda kendi mu• 
hitinde büyük bir şöhreti vardı 

Mahkemeye geleceği şayi olunca 
erkekli kadınlı kalabalık bir kütle 
onu hakimin huzurunda bir kere 
daha görmek için •amiin •ırala
nnı doldurmuştu. Hakim : 

- Demek arbk doland1ncı

hka başladın 1 diye bağJrmışb. 

Bu tahkir ulonda bir bomba 
rlbl patladı. 

Tatar Aptf utancından mosmor 
olmuştu. llı:ı ıene evvel ona, yü:ı 

bir seneye mahkOm olduğunu 
teblit ettikleri zaman omudannı 
•ilkmiş, küçUk bir teesaür alimeti 
bile göstermemiıti. Fakat, doıt, 

düıman 8nUnde yil:ı.Qne vurulan 
bu zillet damguı onu en naz.ile 
noktasından yaralamıfb. Yer, yer 
bıçak iderile kıntan matruş ka-
fası önüne iğildi. Dolqık adım· 
larla muhafız. jandarmalar arasın
da hapiıanenln yolunu tuttu. 
Herkes ondan bir iıyan aayhuı, 

bir feveran, bir fevkaladelik 
bekliyordu. Fakat o, bu ağır dar-
be altında okadar ezilmiş göru
nüyordu ki, bana korkunç kuvve
tini kaybetmit gibi geldi. 

lf. 
iyi hir dostum olan müdürden 

onun hakkında malumat alıyor
dum. 

Tatar Apti bu Tak'adan sonra 
höcresine kapanmış. Kim•e ile 
konuşmak btememif, hatınnı ıor
mıya gelen en aamimi dostlanna 
bile vahşi bir hayvan gibi nldır
nııt ve günlerce atzına bir lokma 
ekmek koymamıı. Geceleri her· 
ke• uykuda iken Tatar Apti •ea· 
ıi:ıce" h8creıinden çıkar, korido· 
run lotlutu içinde cehennemi biı 

hayalet gibi bir •ıatı bir yukan 
dolaıırmış. Bilhaua ilk akşam, 
ta tcpe•inden sarkan uç deme• 
tinden tutarak duvarlara çarptığı
nı gören ihtiyar gardiyan bile 
hayret ve korku ile titremit. .. 

Geçenlerde gene bir iş Jçia 
hapisaneye uğramışhm, müdür 
•Ö:r. arasında : 

- Senin Tatarı aormuyorsun ? 
dedi. 

Ansızın uyanan bir merakla 
ylizune baktım, haber \:erdi: 

- Tımarımeye gönderdik ! 
Ben, Tatar Apti gibi bir edam 

için ehemmiyet:ıiz bir hadise 
olmuı lazım gelen bu davanın 
onı.: çıldırtacağına inanmadım ve 
hayret ettim. 

- Evet, dedi, bu türlü adam
larda, kendilerine mahsus bir 
kibir '\"e azamet vardır. Onlar, 
kendi sınıfları içinde bir kahra
mandırlar ve hııkarete güç ta
hammül ederler. Tatar Apti 
sabahlara kadar : " Ben dolan
dırıcı değilim 1 ,. diye haykırdı, 

aonra büsbütün hezeyanlar HYur
mıya başladı. Fakat birşey daha 
aöyliyece ~im ki büsbütün tata· 
cakaını:r.: Tatar Apti, dün gece, 
bmaranede, bir "beyin nezfi.,ndea 
ölmüş. Bu sabah haber aldık. 

Müdür düşünerek ilave etti : 
- Her mücrim biraz deli 

değil midir ? 
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25Kuru Şeker hastalarına müjde 
yerli mamu atı halis ve HASAN ECZ 

DEPOSUND 
ekmekleri yerine gayet ~efis ve bilhassa hergün taze olarak istihzar edilen ve tazeliğini on gün muhafaza eden Hasan Gluten ekmekleri büyük rağbet görmektedir. 
dayanacak ve cevherıni muhafaza edecek GLUTEN ekmekleri ve gevrekleri kutu paketler içersinde 50 kuruştur. Toptancılaı~ tenzilat. 

HASAN MEGi TAZE E 
Au~.>amrı terkibi meçhul Gluten 

Birknç sene bozulmadan 

--~--==================-========================~==========-=========================================·=-==============-.:====-====-=====-===-======== 

av es ı Alemdar zade vapurları 

E irinci Fasıl 
TEŞrKKUL, MAKSAT İSİM, 
IDA E i ,ERı{EZİ, MÜDDET 

T k 

ortaklara \erilecektir. Bu ciiz
danlarda taksitlerin tediye 

1 
zamanları irae ve tediye olu-

1 mm taksitler kayıt ve imza 
1 olunacnklır. l\~a ide 1 - • Va.::ıda memu

rin ve rn ·• u )İni as ~eriye iie 
muall'm.n ve müs:ahdimin ve 
muha .t.·bci t u usiyc memuri
ninden terekküp etmek üzere 
mutehavvil sermayeli mahdut 
mes•uliyetli Van Memurin 
Ortaklığı t~kil edilmiştir. Or
taklık maksadı dahilindeki 
muamelatın ifası için emvali 
gayri menkule tassaruf ede- 1 
bJir. 

1 

Bü ent vapuru 28 
kanunuevvel 

Pazar· 
günü akşam saat 18 de Sir

lr b 7lamalu 

MAdde 2 - Ortaklık mu
k e esi müessislerin müraca
a ı uıe rine İktısat vekaletince 
te~kik ve fcra heyeti vekille
r nce tasdik o'unup sicili tica
re e te ç J ve alelusul ilanat 
·r:t .,dildikten sonra sureti 

ka 'iye il- teşekkül etmiş addo
unacaK ve işe başlıyacaktır. 

Maksat: 

Madde 3 - Ortaklığın mak
sadı: A. m~murine lüzumu 
olan her nevi mekülat, m( 1-
~usat, mahrukat ve sair lüzum 
görülen emtiayı iktısadi ve 
müsait şartlar dahilinde mü
bayaa etmek. 

B: Mübayaa edilen emtiayı 
gerek ortaklara ve gerek 
ahare p~İn fiiruht veyahut 
meclisi idarenin kararile muay
ye"l emtia ve nisbet üzerin
den hissedarlara veresiye 
satmak. 

C: SermeyP.nin müsaadesi 
halmde heyeti idare kararile 
hissedaraıı iç.in kendi ve kefil
lerinin şirkette mevcut serma
)·çleri nisbetinde iluazatta 
bulunmak. 

lalm: 

Madde 4 - Ortaklığın ismı: 
Van Memurin Ortaklığı oh p 
merkezi Van şehridir. ıcap 

eden mahallerde şube ve acen
taları bulunabilir. 

Müddetı 

Madde 5 - Ortaklığın üd
deti ticaret kanununun ahkamı 
mahsusasına tabidir. 

ikinci Fasıl 
SERMA YE VE HİSSE 

SENEDA Ti - T AKSITLER 
Sermaye: 

Madde 6 - Ortaklığın ser· 
mayesi mütehavvil ve nama 
muharrer bissei iştiraki mübey
Jİn vesikalardan mürekkep-'r. 

Müessesenin sermayesi ı; de 
muharrer kısımlardan mürete
.keptir. 

A - Au. hisselerinden 
B - Her nevi teberruat 

n muavenetlerden. 
Şirketin asgari sermayesi üç 

bin lira olacaktır. 
Htıae •enedlı 

Mamdde 7 - Ortaltlardan 
•er biri milesseseye maa tahsi
ıat bir aylık maaş veya üc
ret veya yevmiyelerinin tamamı 
yeya nısfı miktarile iştirak 

eder, hissedarana hissei iştiraki 
muhtevi bir cüzdan verilir. 

MaddeJ 8 - Hissesi istiraki 
muhtevi verilecek cüzdan dip 
koçanlı ve cilt varak sıra numa
ralarını havi matbu defter ha
linde olacak ve ortaklığın müh
rü resmisile mühürlenip idare 
meclisi reisi ile azasından bir 
zat tarafından imza edildikten 
90nra koçanlardan kopanlarak 

1 

Ort l. ı~ ı ınes'uliyrtl: 

Marlc.ı.e 9 - Her ortağın 
1 mes'uliyet" his .ei i'itiraki ms-

betindedir. c. 

. k~ci rıhtımından hareketle · 
(Zonguldak, inebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gircson, 
Trabzon, Sürmene, Rize, Ma

lştırak veaika uun devri: 
Madde 10 _ Her ortağın pavri ve Hopa) ya azimet ve 

Vakfıkebir, Görele, ve Ünye
hissei iştirakini mübeyyin vesi-
kalar yalmz ortaklığın istihdaf ye uğrıyarak avdet edecektir. 
ettiği meslek erbabına satmak Müracaat mahalli: İstanbul, 
veya hibe ve rehin etmek Sirkeci, Meymenet hanı 
suretile devrolunabilir ve bu ~lemdar zadeler, Telefon: 

muameleler de meclisi idarenin l Istanbal 1 154 
muvafakatini ve yeni ortağın lfara '"' • i 
on üçüncü maddede gösterilen ~ kendisP. • nebolu postası 
evsafı haiz olmasile kabildir. yle mua- vapuru 29 
Yeni ortak bu nizamname kanunueV\ d 
mucibince eski ortağın müteah- D f • günü nk-
bit olduğu vezaif ve mecburi- .r azar eSl şanıı Sir
yetlerin kaffesim kabul etmiş keci rıhtımından hareketle E
addolunur. İştirak vesikalarının reğli, Zonguldak, Barbn, Cide, 
ahare devri muamelesi mezkur lnebolu, Evrenye ve llişe iske
senetlerin zahnna şerh verilmek lelerine azimet ve avdet ede
ve defteri mahsusuna kaydedil- cektir. 

mek suretile icra olunur ve zirleri Yük ve yolcu için Sirkcci-
idare meclisi reisi le azasından de Yeni handa ( 1) numaralı 
bir zat tarafından imza olunur acentesine müracaat. Telefon: 
ve ortd<lığm mahrü resmisile lstanbul: 3105 
mühilrleı i:. Bedeli tamamen 'F~Eill!~~mB~:Bz:~IBO 

tediye olunmıyan hisse sene- Y elkencİ Vapurları 
dab ahare devr ve ferağ KARADENİZ POSTASI 
edilemez. 

Hisse ııcnedinln sahibi: 

Madde l 1 - Ortaklık bir 
iştit a 1{ vesikası için birden fazla 
sahip tanımaz. Veraset tarikile 
veya herhangi bir sebeple 

bir iştirak vesikasının müteaddit 
sahibi olsa lmnln.r ortaklığa 
karşı içlerinden yalnız birini 
iştirak vesikası sahibi olarak 
t~yine mecburdurler. 

Madde t ~ - Bir ortağın 
varis ve dayinleri hiçbir sebeple 
ortaklığın sermayesının ve 
emval ve emlJkinin tahtı hacze 
vaz'mı talep ve ortaklığın 

iş'erine miıdahale edemezler 
ve istifayı hukuk için ortak
hğm muhasebe defterlerine 
naz ran tebeyyün eden ha~ı.
larınn razı olmıya ve heyeti 
umumiye kararlarını kabule 
mecburdurlar. 

Üçüncü Fasıl 
ORTAKLAR 

Ortaklığa glrmekı 

1V1addc 13-0rtaklığa girmek 
iç.in Van viliiyeti memurin ve 
mensubini askeriyesinden mual
limin veya mi.lstahdemininden 
veya nıuhasebei hususiye me· 
murin müntesibin ve mUstah
demininden bulunmak ve 
Türk tabiyetinde olup hu
kuku şahsiye ve medeniye 
sahibi rüşt ve faili muhtar ol
mak li'tımdır. Müracaat eden 
ortağın bu evsaf ve şeraiti 
haiz olup olmadığı idare mec
lisince tetkik edildikten sonra 
kabul karan verilecektir. 

Ortaklık defteri: 

Madde 14 - Ortaklıkça 
ortaklar için kanunu ticare
tin 485 inci maddesiue tevfi-
kan musaddak bir defter tu
tulacak ve bu defter ortakla
rın isim ve şöhret ve memle
keUerile ortaklığa tarihi duhul 
ve buruçlarını ve malik olduk
ları iştirak vesikalarının adet 
ve numaralarını ve her vesika 
için vaki olan tes.imahnı ve 
devril ferağ vaki olmuş ise buna 

S vapuru 51 
amSUD Kanunuevvel 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı 18 de Sir:keci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon 

Sürmene ve Rize) iskelelbrine 
azimet ve avdet edecekti . 

Tafsilat ıçm Sirkecide 
: Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaal Tel. 
İstanbul 15 t 5. 

AY 1N vapuru 29 
Kanunuevvel 

Pazartesi Sirkeciden h~-
reketle Ereg-

li, Zonguldak, Barbn, Kuruca-

şile ve Cideye azimet ve av

det edecektir. 

Tafsilat iç.in: Sirkeci Salo

nu karşısında Mizanoğlu 

No. 2 Telefon: İst. 354 

ALLEGRO 
f;ı.t. A .. ııo •• uh Cltıı lıl'lt 
blu•ana tılley•• !Hı .. ,anı UY• 

ıct kOçlllı llUlıln. ••JnlftG• ••arıttl 
Ck!mede ye«J 1111 IM"91ıı. U••t 
e&aıUf cıııı Nr CCYJı ıııwcaııır 

rr..--
tkı fUOe UUlll ;ıt;<t'.fQ'r JJ.---

1 ~---'-.. j V 11ttı.1 -.~.:11••'411. 

ud <lar•~nbc:~ ve tan:!!cl:;ı 
h•••--111.-ü••·•· 

müteallik esbap ve malumatı 
ve ortakların imza ve tntbik 
mühürlerini havi olacaktır. 

Ortakların vaxlfdcrl: 

Madde 15 - Ortaklar Van 
vilayeti dahilinde işbu ortak
lıktan başka olmak üzere ayJli 
maksatla, teşekkül eden di
ğer bir ortaklığa giremezler. 

Madde 16 - Ortaklar or
tnkhğı zararlandıracak haller
den sakınacakları gibi 14 üncü 
m:ıddede gösterilen evsafı 
muhafaza ile de mükelleftirler. 

(Arkası var) 

•• • u ı 

•• 

Yeni sene için talii :ıizi tecrübe ediniz. 
1 Kanunusani 1931 de İstanbulda çekilecektir. 

• Ik • l J • Doç otomobi!l, yemek ve salon takımları, dlklo, fotoğraf, ramzge er arasınua. gramofon makineleri, alltı z.lralye halı ve tuvalet takımları 
kadın erkek natlerl v f. YERLi MALLAR PAZARlNDAN ] tedarik edilen kıymettar eşyalar vardır. 

Fakir ve zeki çocuklarımıza gardım için birer bilet alınız biletler bir liradır. 
Adres: Ankara caddeal Orhan Bey han 3 Dncü kat 

... 
Pek kıymetli 

• •• 
o an 

ve müddeti hayatınca 

herkesi sevindiren 

Fotoğraf makinesini 
hediye ediniz. 

İSTANBUL DEFTERDARLIGI iLANA Ti 

Adalar ürlüğünden: 
Satılık arsa No. 64 Agası sokağında Kınalıac!a vapur iskelesi 

yakınındadır. Üç sokak ağızmdadır. 918 arşın mıkdarında olup 
tahmin olunan kıymeti ıki sene ve iki taksitte istifa edilmek 
şartile 500 lira 30 kuruş olup birinci taksit ihaleyi müteakip 
alınacaktır. Satış muamelesi 1 t-1-93 ı pazar günü saat ı 2 
buçukta Adalar malmüdürlüğünde aleni müz&yede ile 
yapılacak1 ır. 

HiÇ BEKLENILMEDIGl BiR ZAMANDA 
BİRDENBİRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PİYANKO BİLET! ALMAKLA 

KABlLDİR. ONUN İÇİN: 

TAYYARE P.YANKOSU 
el z 

Altıncı. 
A • 11 a sanı 

Keş.ide 
931 dedir 

ÜV .. l{ i ~HAMİY 2 
Ayrıca: 

"50,000,, "40,000,, "25,000,, 
liralık ikramiye ve 
liralık bir mükafat 

"10,000,, 

Hastalıkları mütehassısı Kolay tıraş olmak ve cildin;zin 
Türbe, Mnhmudiyc caddesi No. 10 güzeliiğini muhafaza etmek 

Telefon: İstanbul 2622 ------------

Pıyasada satılan saatlar 
meyanında 1 O büyük mü:{afat 
kazanan yegane saattir. 

Umumi acentaları: Nasip 
Cezveciyan ve Mahdumu Çar
şuyukebir İstanbul 

isterseniz 

TiMSAH MARKA 

Ti Ş BICAKLARINI . 
t • 

(KROKODiL) 
kullanınız 

Deposu: Çiçekpazar İstrati
adi Han No. 7 - 8 

Neden her vakit 
.deyoğlunda latikllll caddesinde 303No. ı 

OS AN FERRUH 
VE SENAi 

KAZMIRCİ Mağazalarından 
Tedıırik ediyorlar? Çünkü ı 

En büyük 
En mütenevvi, 

En yeni ve 
En zevk verici 

Müntahap çefİllerlnl 

En ucuz fiatla 
Orada buluyorlar. 

S 
. :lllıı!' • 

eyrıse--., ' 
Me.rkez ncentcsi: Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Mühürdar 
za-:le hnnı albnda T 1. İat. 7240 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Mahmut Şevkctpaşa) vapuru 

30 kanunuevvel salı akşamı 
Galata rıhbmından kalkarak 

Zonguldak İnebolu, Sinop, 

Samsun Gireson, Trab· 
1 zon, Rize' ye gidecek ve dö

nüşte Sürmene, Trabzon, 

Görele, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, Sinop, İnebolu, 
Zongulda'ğa uğrıyacaktır. -
Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 30 Kanunuev 
vel salı 17 de Sirkeci nhb· 
mından kalkarak GeliLolu 

Çanakkale, K~çükkuyu, Ed
remit, Burhanıye, Ayvalığa 

gidecek ve dönüşte Altınolu
ğa dn uğnynral< gelecektir. 

MASK RUJ 

Mes'ul Müdür: Halit 


