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Menemen kayınaka

mı azil, jandarma 
kumandanı tevkif e-

TAHKiKAT 
SON POSTA tlalloa •6ddlr. IWk ........ 
SON POSTA Hallan kulaj"adar: Ha& ltua•nla "itir. 
SON POSTA Halkın d i 11 d i r: Halk bunuala aa ler. 

1LERLİYOR 

• 

~~~:.Da~;~;in ve~~ Hadise Esnasında Jandarmanın Degv il,' 
ucunda i>ir hitabe 

İra~;~·~cüSagfada •• - Haydutların Alkışlandığı Meydana. Çıktı •• 
~~~-'~====-::============================== 

İzmir Hav~li_sinde Reisicumhur Hazretleri j 
Çok ~ıkı lnzıhati A kkabıcılar Sergi
Tedbırler Alındı ya 

Men~men, 29.~H.M.)-Me- sini Ziyaret Ettiler 
neınen ile havalısınde çok sıkı 
inz.bati tedbirler alındı. Bu 
tedbirler arasında vilayet jan
darma kumandanı lbrahiın ve 
bölük kumandanı izzet B. lerin 
daimi surette Menemende ıneş
gul olmaları da tekarrür etti. 

Adliyenin tahkikab ıüratıe 
ilerlemektedir. Şimdiden anla
plan mühim noktalardan bir 
!.anesi şudur: 

Bidayette hadiseye 
.calan halk arasından 
~inin el çırpbkJan 
~işti. 

ıeyU-ci 

fiç beş 
söylen-

Bilahare bu alkı~ın hadise
yi basbrmıya koşan jandarma 
için yapıldığı iddia edildi. Fa
kat timdi maaleJOef tahakkck 
edivor ki: Bu al~ zabitimizin 
:başı kesilerek direğe geçtriı
diği suada yapılmııbr. 

Jandarma bu hadiseden be, 
dakika aonra gelmiştir. Bu 
hakikati anlayanların teeunrleri 
bipayandır. 

Müddei umumt el"a11 bura
dadır ve sabaha kadar çalııa
rak tahkikab biran evvel 
bitirmiye uğra~maktadır. 
KABAHATLl OLANLARDA 

VARDIR 
Tahkikabn meydana çıkardıtı 

ikinci bir nokta da tudu: 
Jandarma kumandanı hadi•e 

e.nasında vazife.ini yapmaau,, 
kaymakam da vak'aya adeta bi
rine kalmıştır. 

TEVK1F AT DEVAM EDiYOR 
(Menemen) de Ye (Maniaa) da 

tevkifata devam edilmektedir# 
Tahkikat ile mfivazi olarak 

yürüyen bu tevkiflerin meydana 
çıkardığı üçfincü bir hakikat da
ha vardır ki, o da tudur: 

Haydutlar ani bir earar dalı•· 
nna kapılmışlar, işe airitirken 
Saffet hoca namında bir yobazı 
Menemen kaymakamı yapmayı 
tl&fünmüşlerdir. 

Bu Saffet hoca burüa tnklf 
edilmiştir. Bu adamm tutulmall 
lzıairde de bazılarının tutulmasını 
intaç. etmiştir. Fakat tutulanların 
adlanDI l>ğrenemedim. Gerek za• 
.. ta, gerek Aliliye çok ketuaı 
4avranıyorlnr. 

MENEMENDE İDAREl 
ÖRFiYE 

Menemen, 26 ( H. M. ) -
Burada muvakkat bir müddet 
için örfi idare ilin edileceği 
ıayidir. Burada tutulan herif· 
le.r bugün İzmire götürüle
cektir. 

DAHiLİYE VEKiLi 
( MENEMEN ) DE 

.. Menemen, 29 (H. M.)- Da· 
hilıye vekili Şükrü Kaya B. 
dün buraya geldi derhal tah-
kik ' abn son seklini gözden 
•eçird· G . 
R..~ ı. . ece burada kaldı , 
-..,... i&QUre aidecektir. 

Gui Hı. dun ayak~abıc lar sergisini dyim~t elmİJ!ler ~ set'glde 
t~bir edil.o mbbtelif mamulibn Avrupa mamulatı dercc=..inde a-mel 
Ye metin oldupnu ,-örmüşler, takdirlerini izhar etmitlerdir. 

0

Gazi Haz.retlerinin z.iyarctlcri müaasebetile Cemiyet rcis.i Salih .B: 
Anupadao gelen lastik ayakkabılann diğer Avrupa ayakabılan rıbı 
360 kurut re•nıc tutulması istirhammda bulunmutturr. 

Gazi Hx. bu istirham hakkında not aldırnutlar ve scrgid~n çıktık· 
tan ıonra da talebe yurduau ziyaret etmiılerdir. 

* Fethi Bey Gazi Hz. nin Huzurunda 
Dün Ankaradan gelen sabık Serbe.s fırka lideri F etbi Be~ 

ile Kütahya meb'usu Nuri Bey saraya gitmişler ve Gazı 
Hz. o.in huzurlanoa kabul edilmişlerdir. 

~~~----------·-.----~----~~-

Terkos 
l(almıya 

Gitme Değil, 
Hazırlanıyor 

1"erkos şirk~linin 
etmediği 

lıdla esaslı surette tanzim 
terşih havuzları 

T k . 1_ t• . mukave· ı· tesisatı, borularla beraber 
er 091 JlrKC IDJn v• • b l b' 

l..ı ft..,sbedildi, edilecek diye degıştırmek, un an ır sene 
"•darııiı:i uuta duralsm. Mcz- de yapmak, buna mukabil 
ktar firketin memlekette esaslı şartnamenia otuz sene uzabl
•urette yerleşaıek fikrinde ol- ması ve ücretlere de bir miktar 
duğunu, yaptığı bazı haı:ırhk- zam! Görülüyor ki şirketin 
la~dan anlamak kolaylıkl~ istedikleri çok birşey değildir. 
tnunıkündür. Şirket ıdarcı Fakat bütün bir şehir mec· 
nıerlce · • · yazı ma- 1 b b l" ki 1 ~Yesme yem k ·ı · t Jisinin, stanbulun aşına e a 
J ne erı alınmış ve teşBı a olduğunu söylemekte müttefik 
evazınıı f lalaştmlmıştır. un- . b- 1 

dan da a~ k •. öyle kolay bulunduğu bir şırket, oy e 
kolay is~- şbır led~ın uzaklaşmıya- bir teklifte bulunabilmek i~in 

.. '-ClO u an d b. .. ·ı t k 
cagıT anlaşılıyor. herhal e ı~ ~m.ı v~ CJ~ e 
L ahkikatımıza göre Ter· istinat . etm~ . ıca~ .e er. tti~~: 
~os · k . . bükümete kos şırn.c:ı:ımn ısuaat e gı 
Y fır etının . t ·k den 
~Ptığı 80 t klifin ~sası şudur: bu ümıt ve qvı nere 

Bir lllily:n e lira sarfederek ( ielebilir? 

ıstanbulda Tevkif Edilenler Dokuzu Buldu 

Nezaret Erenköyündeki Evinde 
1 Alhnda Bulunan Şeyh Esat Ef. 
irticai Hareketin Merkezi Midir? 

Menemendeki irticai hadise 
ı .. J.lakadar olmak üzere lstan
b • a bazı tevkifat yapıldığım 
bil onız. Fakat bu tevkifat 
hal~ında şimdiye kadar sarih 
malumat mevcut değildi. Bu
gün mevsuk bir menbndan 
öf;Tendiğimize göre İstanbul 
m ıddei umumiliğinin şimdiye 
lı.ıdnr yaptığı tevkif dokuz 
l ·ye inhisar etmektedir. Bun-
1.ı , Erenköy\mde oturan nakşi
bendi şeyhi Esat, oğlu 
tütün inhisarı memurlarından 
Ali, Manisa askeri hastanesi 
iınamhğından mütekait lbrahim 

t Efe dilerle Manisa da iskan 
i 1 ~n· 11 e şeyh E.iat 

r.:.endinin müritlerinden alb 
muhacirler. 

Hiri Gönderildi 
Hoca lbrahimiıa tevkifi Ma

nua .müddei umumiliiinin fs
tanbul müddei umumilıği~e 
müracaatı Uzerine yapılmış ve 
bu adam evvelki gün Manisaya 
gönderilmiştir. & mesele etra-
fındaki tahkikatla bizzat İstan
bul müddei umumisi Kenan 
Bey meşgul olup muamele
nin biran evvel bitirilmesine 
çalışılmaktadır. 

Şeyh Esat Ef. Kimdir ? 
Erenköyündekl evinde po

lis nezareti &lbnda 1: ulun duru
lan Ye Manisa mürtecilerinin 
şeyhi addedilen Esat Efendi, 
eskiden Çapadaki nakıi tek
kesinin feyhi ve tekkeler ka
panmadan evvel bütün nakşi 
tarikatının kutbüliktabı ünva· 
nını halzdi. Yani bir nevı 
şeyhülme~ayih. 

Bu adam Abdülhamit dev· 
rinde (K.Unzülirfan) isminde 
bir eser yazmış ve bu yüzaen 
nefyedilerek meşrutiyete kadar 
menfada kalmıştır. 

Farisi ve Türkçe bir divanı 
mevcut olduğu gibi (Bin bir 
hadis)in Türkçe lercemesi de 
bu şeyhin eseridir . 

Ramazanda 

Bayramda 
Masraflarınızı yan 

yanya indirecek mü
him bir teşebbüsümüz 
vardır. SON POSTA 
bu teşebbüsile karile-
rine ramazan ayı için
de mühim kazançlar 
temin edecektir. 

••• 
Tasiltitını Bekleyiniz. 

Esal EJ. nin Erenkögünde mwlcu/ 

••• 

HAZin BİR HITIRI 
Dün bir kariimiz bize, kara kuvve

te verdiğimiz son şehidin küçük bir 

resmini gioderdi. 
F chmi Kubilay bey bu resmini • 

ihtiyat ı:abit namzedi sıfatiJe orduya 
iltihakından evvel aldırmıştır. 

'~----------B_z_r ___ ls_p_i_r_li_z_n_ıe ___ ~_e_c_r_ü_h_e_sı_· ________ ı 

- Ey ruh sen kimsin? 
- irtica! 

- Hiç bu taraflarda görünme, geldiğin yere defol, yalnı:z 
ıenin dep, yedi ceddinin de ervahuu qlatMp. 1aal 



Hallan Sesi DABIL .... BBLBB 
MEnemen Hadi
sesi Ve Ahnacak 
Tedbirler 

Beşilctaştaki 
Son 

1 Bir Antika Mağazası Bir Ecnebi 
Tarafından Dolandınldı 

Menemendeki ba&e mlaa• 
lelletile ........ ............ ... 
tedbirlere dair dla tua41f etti
timh lduwlctler •lriftllı. 

Ba huauu dair Hnlettllderl 
fikirleri kaydediyoruz: 

lamajl Hakkı B. (DarüJfü. 
Dun, Edebiyat fakültesi mil· 
~erinden) 

- Maeleyi ilim noktasın
dan mütalea ediyorum; irtica 
marazi bir haldir. Bir cemiye
z içeninde cemiyetin eski 
bilnyesine ait marazi iştiyak
larla mücehhez bazı fe~erin 
vilcuda getirdikleri aksülimel
lerdir. ~., aksilllmeller yalnız 
ıiyui dc.ı , ikbsadi ye bedü sa
halvda u& gGrillür. irtica nere
de ztıhur ederse hiç mftnaka
fa ve m&samaba e dilmeksizin 
en kat'i Ye en seri vaaıtalarla 
imha edilir. Çilnkil, bu gibi 
hareketler. Cemiyetin mutat 
ve salim olan aeyrine engel 
olacak mahiyettedir. Şe'niye

tine bakılına" herhangi bir 
cemiyetin hayabnda muhtelif 

devrelere ait miiatehueleri ruh
lanada tqıyan, derece derece 
tarihi emnuzeçler g6rüllir. iç
timai iraclenia yazifea bu 
mliltehueleri ilga etmektir. 

- Bizde irtica bir Jmnet 
midir Ye irtica kup fevka· 
ilde tedbirlere llzum Yar m1dır? 

- Bnim mlfahedem p
dur: Tirldye, terakkipener 
ve balollpp bir memlekettir. 
Demoknai Ye clmlmriyet am
deleri b•Honn:ı tarafından ah
llkl prenaiplcr olarak lauım 
~e kabul edilmiftir. Alınacak 
tedbirlerin tiddet ve kunetini 
takdir edecek olan hftkiimettir. 

L * 
Azize G6nlil hanım ( Aba-

' ny, Babahaun mahallesi 
Camiipırif llC>bk, 5 ) 

- Tlrk milleti daima ye
nlliii HYer; ba itibarla ciim
buriyet Ye deaokrui memle
ketimizde pek•ı zamanda kök· 
lefmiltir. Bu itibarla irticaan 
movaffak olmuına imkln yok
tm. Bu vaziyet karflSIDda ah
aacak tedbirlerin kunet Ye 
pdcletini blkümet takdir ede
eeldir. 

Yangın 
istintak Dairesi Kast 
Tabkikabna Devam 
Ediyor, Şahit Dinliyor 

Bundan 15 gün evvel Eblil
hlldanın; Betiktaşta tütün de
posu ittihaz edilen methur 
konağı ile birkaç köşk ve evi 
yakan Befiktat yangınında bir 
aui kast olup olmadığı hakkmd .. 
tahkikat yapılmakta olduğunu 
kaydetmiştik. Tahkikatı beşine· 

mnstantiklik idare etmektedir. 
Dün konağın sahibi Abadi 
Efendinin vekili lsmail Hakkı 
Beyle Arua Fatma ve Ayşe 

Hanımlann şahit sıfatile ifade
leri ahnmışbr. 

İsmail Hakkı B. ifadesinde: 
.. Ben herpn konait teftiş eder 
ve daimi bir nezaret altmda 
bulundururdum. Çünkü vazi
yetten şüphelenmiştim. Yangın 
çıktığı ıün müstecir Salim 
Nuri B. beni kira vesaire ıne
seleai için dairesine çağırmak 

auretile konaktan u:ıaklaşbrdı 

ve monra da bu müessif hadise 
ziilıur etti, " diyor. 

Henüz Adliyece ifadesi zap-
tedilmiyen Beşiktaş nüfus me
mura Süleyman 8. in refikası 

Suat Hanım da zabıtaya be
yanabnda: O gün aaat 5 rad
delerinde birfeyin patladığını 
n caınlann zangırdadığmı duy
dum. Biraz sonra da, yangm 
var, feryadıDı itittim, diyor. 
T alakikat tamik edilmektedir. 
Salim Nuri B. ise Bulpristan 
tarikile Almanyaya gitıniştir. 

yültmek cümhuriyetin memle
kete yerleştiğinden şüphe et
mektir. Böyle uf ak hadiselerle 
btıyük inkıliplar aarsılamaz. 

Bu Dihayet birkaç meczubun 
muhayyeleainin mahsulüdür . 
Bllyiik tedbirlere lüzum yok
tur, zanaederioa. 

* Nezih B. (Şişli, Selim zade 
aparbmanı 5 ) 

- Mesele hakkında esasla 
malümatım yoktur. Eğer . hadise 
teheyyüci mahiyette ise ve sırf 
mahdut ve gayri münevver 
qlıasa uıualıuına fazla ebem-* miyet atfedilmesine bence Jii-

b..ahm bey ( Hueki, Yai- zum yoktur. Eier meaele re-
bue aokak 3 ) akaiyoner münevverlerin eseri 

- Menemen laadiHai büytık ı ise en oeliit tettltirlerin ittihazı 
Wr mael• delildir. Banu bl- mlbremiyet arzeder. 

Alınan Eşya Bin Liralık 
Dün Çarşı içiatle mahfaucalarda 25-27 numaralı Antl· 

kacı matazasma ( Kepler ) ismini tqayan bir Alman aeyyah 
müracaat ederek utika halı, saat ve saire pazarlık etmiş, 
a1mıf. Bedeli bin Jira tutuyormuş. Eşyayı Galatada Y ovakim
yan han numara ikide ( Atlas T ranıport ) müessesesine nakil 
ve teslim ettirdikten sonra mal sahibine bir kart vermiJ, 
bir de otel adresi iÖstermiştir. Antikacı otele gittiği zaman 
bu adamın daha evvel buradan çıkarak Almanyaya gittiğini 
öğrenmiftir. Dolandırılan müessese dün müddei umumüiğe 
müracaat etmiştir. 

Ticaret Odasının 
Açığı 

lstanbul Ticaret odasının 
konıresi kanunusani nihayeti
ne tehir edilmiftir. Kongreye 
ticaret, sanayi, deniz ticareti 
hakkında raporlar hazırlanmak
tadır. Oda §İmdilik ticaret 
borsasındaki açıj'ın ne auretle 
kapablaltilecejini tetkik et
mektedir. 

Belediye Bütçesi 
Şehir meclisi tarafından ka

bul edilen muvakkat bütçe
nin Ankaraya ıönderildiğini 
ve diier vekiietlcr tarafmdan 
da ayn ayrı tctkıkten ıonra 

Heyeti vekilede müzakere e
dileceii için gccikecei:ini kay-

detmiştik. Dahiliye v~kileti 
dün tcls-rafla belediyed"'1 büt
çenin beş suretini dala:i iste
miştir. Suretler Varitiat mü-

' dürlüğü tarafından fuPırlana-

rak bugün Ankaraya · göndc
rilmittir. ____ _._._ 

Edebiyat Şuhe\ınin 
İçtimaı 

Bufiin Güzel san ptl~ bir
liii edebiyat şubesi llG~jlrne 
parkındaki binasında )pplana
rak idare heyetini scç~cek ve 
yeni bazı kararlar alacakhr. 

Ekmek Ve Francala 
Fiatları 

Dnn belediye iktısat müdür
lügündc toplanan narh koıniı
) o!lu ekmek ve fırancala f~ 
ı thrmı ipka etmittir. Bu hafta 
da ekmek sekiz kuruş otu2 

pnrn, francala 13,5 kuruşa 

S"l{ lacaktır. 

Vitrin Müsaba
kasının Tasnifi 

Vitrin müsabakası jüri 
heyeti dün ticaret odasında 
geç vakte kadar reylerin tas
nifi ile meşgul olmuştur. Oli
yon mağazasına verilen l 295 
reyden 200 tanesine muhte
lif ve ı!Ü.,el hediyeler çık
mıştır. Bugün de tasnife devam 
edilecektir. 

DarüJfün un Bütçesi 
Darülfünun bütçe projesi 

Muammer Rqit B. tarafından 
Maarif vekaletine tevdi edil
miştir. Müderrislerin bu sene 
Bareme girmeleri kat'i surette 
tekarrür etmiıtir. Bütçe pro
jesi Maliye vekaletince tetkik 
edildikten sonra meclise sev
kcdilecektir. 

Rasih Beyi Yara
lı yan Hırsız 

Zabıta, evclisi gün Erenkö
yündeki evinde Üsküdar mer
kez mem ru İsmail Rasih Beyi 
yaralıyan hırsızın izi üzerinde
dir. Bugün yakalanması çok 
muhtemeldir. 

Dokuma Tezgahlarında 
Tetkik 

Gazi Hz. nezdinde bulunan 
ikt•!Sat müşaviri Şefik bey dün 
Aksaraydaki dokuma tezırah

larını ve kadınlan çalıştırma 

yurdunu gct.miş, tetkikatta 
bulunmuştur. 

Pahalı Çavdar Ekmekleri 
Piyasada arpadan daha ucuz 

ve okkası 3 kuruşa satılan 

Çavdardan yapulan ekmeklerin 
l!cyoğlundaki fırın ve mağaza

Boğazlar Komisyonu larda 30 kuruıa satıldığı için 
Boiazlar komisyonu Noel belediyeye şikayet edilmiştir. 

uıinasehetilc mesaisini bir haf- 1 Satanlar hakkanda takibat 
t< tatil etmiştir. yapılmaktadır. 

l Ahrlııım• 
Ôltliirmelc 
istedi 
Yakalanacağı Sırada 
Tabancasını Polislere 
Sıkh, Fakat Vuramadı 

Düa gece saat iki buçukta 
Kerestecilerde yangın yerinde 
Hasan oğlu Kasım, arkadqa 
Ramazanı &ldürmek için bir 
el ailih abnlf, ktJçarken vak'a 
mahalline yetişen polis Hasan 
efendiye de bir el silib pat
latmlf, aavuımUJtur. Fakat biraz 
sonra yakalanmıştır. 

Ôlüm Tehdidi Savurmuş 
Dün aabıkalı kürt Nadir 

Sultanahmet, Çatalçcıme soka
ğındaki bir ma\ııende yatan 
Bandınnah 15 yaşındaki Mus
tafanın üzerine bıçakla hücüm 
ve ölümle tehdit cttiii için 
yakalanmı§br. 

Kırkçeşme Suyu 
Belediye su işleri idare.i 

Kırkçcşme suyu bendinin bazı 
aksamına tamir ettirecektir. 
Halkın su ihtiyacını sıhhi Ye 
fenni bir aurette tatmin etmek 
için Kırkçqme ve Tabim 
sulara bentlerine büyiik te..plı 
makineleri konacakbr. Bunun 
için tehir mecilisine bir teklif 
yapılmak üuedir. Bclediyeain 
T erkos hakkındaki mütaleuı
nın kabul edilip edilmediii 
hakkında henüz bir teblijat 
yapılmamıştır. ---

Fevkalade Kanun Birkaç 
Gün Sonra Çıkacakhr 

Ankara, 29 (H. M.) - Me
nemen hadisesi münuebetile 
hükümef n elinde bulundur
mıya lüzum iÖrdüifi kanun 
İstanbulda şayi olduğu veçhile 
bugün değil, fakat ancak 
hafta içinde çıkacakbr. 

Filhakika kanunu• etaa 
hatlan takarrür etmiş ile de 
esası kadar mühim olması icap 
eden teferruabn tayini Dahili
ye vekili Şükrü Kaya B. ile 
Ordu müfettişi F ahrettin Pa
pnın vak'a nıuhitimıle yapa
cakları tetkikin vcrdiji netice 
ile taayün edecektir. 

Rivayete nazaran yelli ka
nunun adı, .. lukılibı Kenıma 
kanunu,, ola~aktır: 

liiaa Bir içti•• 
Aktedildi 

Do. araycla, l.met P ...... 
Ankaraya l:aareketinden • 
bir içtima dalıa alr:tedil!..-· ~ 
Ba içti.ada .Bqyekil 
Pqa ile Yecli. reisi 
bulunmuşlardır. Miizaker • 
bir nfba11na Tali Muhi • 
Bey de iftirak etmiftir. 

Meclis Reisi 
Esaslı Tedbirler Alına .. 

cakhr, Diyor 
Dün sarayda aktedilen içti 

madan sonra meclis reisi : 
- Hilkümet çok esaslı te 

birler almaktadır ve bu ted 
birler derhal tatbik olunacak 
tır. Herhalde mürtecilerin IA• 
yık olduktan ceı:ayı görece~ 
leri muhakkaktır, demiştir. 

Gazeteciler Millet meclisi 
reisine takriri sökün kanu
~umun iadcai ihtimali olup oJ.. 
mad1ğ1D1 aormUflard.ır. Mecid 
reısı: 

- BlSyle birtey mevmb • 
değildir, demiştir. 

Başvekil 
Bu Sabah .Ankaraya 

Vardı 
Ankara, 2g (H. M) - Din 

aktam tltanbuldan hareke 
eden BatYekil ltu aabala eki. 
presle buraya eeldi, iatuyor 
da vekillerin Aııkarada bal\I"' 
nanları ile Dirçok meb '..,. • ., • ..._ 
tarafıadaa kartılanm. 

DqvelW hemen §İmdi he• 
yeti yekileyi teplıyarak Dolma 
bahçe içtimaıada verilen ka• 
Tarlan teLlii eclecek, belkJ 
öileden ••nra meclise de Me· 
nemen hadiacai hakkında uıa· 
lumat verecektir. 

Darülfünun 
Bir Metini Y apmıya 

Hazırlanıyor 
Menemen hadisesi mhue

betlio Darülfünun hissettijl 
teesslirü Wıar için bir metinf 
yapmıya hazırlanmaktadır. 

Y ankesicilikler 
1 - Beyoj'lunda Y eniçarşıda 

51 numaralı Nikolaidia apaıtı• 
maıuntla oturaa latelyo Ef. DİD 
dla ak..- saat 18 de Opera 
ainemuı ln&ade 21 liraı ,...
kesicilik 8m'etile ~. 

2 - Sirkeci istuyoaanda 
aptest bozarkea Bolulu Rifat 
Ef. nin yanın ıelen yankesid 
Osma 14 liruım çarpmfbr. 

• 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve irtica 1 
-

JOr muauauı? iyice bakml oaua bapaıa hu ıumaHktH farkı yoktur. 4Gri!Gne o •ki kafalar da IJle ezilecektir. 
lı Haaan Be7 - Ey UallJ Ş. 1Umuntı s&G· ı 2 Huan ISey - Aranız.da eski kafalı varaa 1 3: Haaaıa Mey - liu havanda •armu•ak 

-

naaıl i 4: Hasaıı Bey - Soara da bu ullalf kafaların 

I 
tozu çöp teaekeılae ablacalıbr. Buau l>llmlyeüre 
atretinl 



Hergün ~ 
Mündere~ızın çok
luğundan dercedemedik. 

1 Özür dileriz. 

Dahiliye Vekili 
F ahrettin Paşa he 
Menemene Vardılar 

- - -
lzmir, 29 ( H.M )- Dahiliye 

t - Bir rejime taraftar olanlar muhte
lif fikirlere aabip olabilirler. Bu fikirlerin 
çarpışması dcmokrui ve cilmhuriyct l~o 
bir gıdadır. 

2 - Fakat inkılaba ve cilmhuriyete 
tecavüz edildlğl zaman bütün müneVYerler 
fikir kavgalanm bir tarafa buakarak el ele 
vermelidirler. · 

Fikir Birliği * 

3- BugQnkü irtica hareketi kar1111nda mO-
nen·erlere düten vazife: bir cephe yapmak n 
irticaı mGftcrekeo boğmak, bu memlekette 
bir daha irticaıo bq kaldırmuına lmlli 
olmadıtmı lapat etmektir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Sözün Kısası 
inkılap -
~elkin 
Ve Terbiyesi .. 

• içlerinden biri: " Halk ara
sında inkılibı kökleştiremedik,, 
demişti ; bu itirafı Menemen 
hadisesi pek çabuk taklp etti. 
İnkılap ağacının hangi derin
liklere kadar kök saldığım 
anlamak için, toprağı eşele
miye hacet yoktur i dallarına 
ve meyvalanna bakalım. 

Bu ağaç, ne bir sabbbinin 
gördüğü gibi henüz cılız, kuv
vetsiz ve usaresizdir; ne de 
herhangi bir nikbinin iddia 
edebileceği gibi etrafa dal 
budak salmıştır. 

Tekili ve F ahrettin Paşa Mene
mene geldiler. Muazzam istik
bal merasimi yapıldı. Dahiliye 
vekili; F ahrettin ve Kazım 
Paşalarla Kubilay Beyin kabri 
başınn gittiler. Dahiliye vekili 
bir hitabe de bulundu. Sonra 
cinayetin irtikap edildiği mey~ 
dıına geldiler. Vekil Bey bura
da halkla temas ederek izahat 
aldı. Buradan hükumet daire
sine giderek kaytnakanıla 
hususi surette görüştü. 

Ne korkalım, ne de fazla 
övtlnelim; yapılacak şey, bu· 

\111:1m:çıB'illmi!l------~-----------------------------~~~~-~-,I ağaca güzel aşılardır. rı Bu aşının adı da: "İnkıllp 
1 D. Vekı·ıı· Menemende Taziyet Mektubu telkin ve terbiyesi,, dir, ki bu Anlaşıldı Menemen jandarma bölük 

kumandanını kaymakamın oda
sına çağırarak foticvap etti, 
İsticvap uzun sürdü. Odadan 
çıkbğı zaman Dahiliye Vek\. 
linin yüzü sapsarı ve nıüte
essirdi. Manisadan isticvap 
edilmek lizere Menemene şiın.. 
diye kadar 60 kişi getirildi. 
Bunların dördü vatan hainle
rinin karılarıdır. 

Mel'unlan Alkışlıyan 
Kimler? 

Menemen, 28 (A.A) - Şiın· 
diye kadar tevkif olunanlann 
adedi altmışa yaklaşmıştır. 
Bunlardan dördü faillerin ~
dmlarıdır. Alaşehirden getiri-

l Şeyh Abdülkerim, ceza 
en dil . . 
hakimliğince tevkif e mıştir. 

Tevkif kararlan dokuzdur. 
Menemenin Bozalan köyllnden 

10 ~i getirildi. Bunlardan ~n 
haklnnda tevkif karan veril
miştir. Diğerleri nezaret albna 
alınmıştır. Faillerin bu köyde 
akrabaları vardır. 

Bozalan köyünden bu gece · 
70 kişi Menemene getirildi. 
Bunlardan beş kişi hakkında 
tevkif müzekkeresi kesildi. 
Diğerleri nezarete alındı. Der
viş Mehmedin bu köyde ak
rabalan vardır. Bu yebn~ ki
şi mürtecilere yataklık Yap
makla maznundurlar. 

l Haydutlar bu köyde Yedi 
igün misafir kalmışlar. Mcnenıen
! de beş kişi daha tevkif edildi, 

Bunlar Kubilay beyin ceaedini 
alkışl~Iardır. Arnavut l(a. 
mil hunlar arasmdadtr. Bu 
adam haydutJara ip Verlllİf, 

10 kişi yataklıkla mamun
dur. Failler, bu köyde 7-8 atın 
kalmışlardır. Menemende 5 
kişi tevkif edilmiştir. Bunların 
tevkifine sebep faillerin sokak· 

İzmir meb'usu Vasıf B. hu. 
günlerde ( Tire ) de idi. Mene. 
mene giderek Dahiliye Vekili 
ile görüştü. Dahiliye Vekili ile 
Fahrettin Paşanın şerefine 
~ürk ocağında 25 kişilik ak. 
fam yemeği ziyafeti ••eriJdi. 
Dahiliye Vekili bana dedi ki: 

larda dolaştıklannı g&rdük-
lcri halde ihpar etmemeleridir. 

Bunlardan biriai hadise ea
nasında el çırplDlf, Arnavut 
Kamil isminde bir diğeri de 
faillere ip venniftir. . 

Diğer mevkuflar mlle%%1D 
ve daha 2 kişidir. Menemende 
Saffet hocadan bqka nezaret 
albnda kalan yoktur. 

Mumaileyhin evi tab~ 
- Jandarma ku:nanda.nl 

F abri bey \'azifesini yapmadığı 
için tevkif edildi. Kaymakall\ 

1 Cevat bey vazifesini ihllla} 
1 ettiğinden Vekalet emrin~ a~ 
1 lındı. 
; Y ann İzmirde uzun uıun 

edilmiştir. Kendiıi benllz u
ticvap olunmamtfbr. ~aralı 
Zeki ifadesini ve ıersenyane 

saçnıalannı düzeltmektedir 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

b • t onda ve kabristanda oey ıs asy 

1 i görüşürüz. 
Jzrnir valisi Kazım paşa ile 

Manisa valisi Fuat Beyin de 
Vekalet emrine nlınacakl.r, 
fayidir. 

lllGteellimdi. • 
Vasıf ve Celil beyler şım-

di ld"I r Menemen telgraf-
ge. ı e j. . den ıetirilen 

lıanesı zınır . 
(") habereci ile takvıye 
' mu kil" Ak 
edilmiştir. Dahiliye ve kı il. 
h;.. Manisada mızı a e 

k -oar ve 

arşıya a lStikbal ed1ifmiştirf. arın İzm.ire 
Maznun arın eldir 

~e~edilmeleri muhtem · 

Yunanlıları ~ eııırini ·ermillir· 

M '\J J A Etti b di e V ıekilete verdiği ag up oele y • tte fena)ık ol-
- ,_ c.e•,pta, vazıye. . Maamafih 

lzmir29 f H.M] - KarşıY~tta llıadığını söylemtftil'· • ek 
kulübü Aris takımını Midillıdt heQ bu meseleyi tab~ ~bn 
biı·e karşı beş golie yendi. 

1 
İstiy k belediye reısını gör-

.. 
z ir Belediyesi 

diinı tr~ana dedi ki: 

Büyük Şehidin 
Hitabe 

Başı Ucunda Bir 
Irat Etti 

Meneme, 28 - Bugün saat üç buçukta Bandırma ekspre
sile Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ve Ordu milfettişi Fahret
tin Pt. buraya geldiler. istasyonda lzmir valisi Kizım ve fırka
kumandanlanndan Mustafa Paşalar ile hfikümet ve Halk fırka 
sı erkanı tarafından ka!'§dandılar. Bir müfreze asker de selim 
resmini ifa etti. Vekil Beyin duyduğu teessür çehresinden an
laşılıyordu. Trenden indikten sonra Kışla caddesinde Şehitler 
kabristanına gidildi ve Şükrtı Kaya B. şehit Kubiliy Beyin 
kabri önünde şu hitabeyi irat etti: 

"Burada şereflerile yatan şehitler, cehalet ve taassubun 
feci karbanıdırlar. Size bunlann huzurunda taziyetlerimi, tces
sürlerimi beyan ederim. En çok teessüre şnyan olan cihet hu 
vazife kahramanlarına karşı yapılan feci cinayet müvacehesinde 
buı kimselerin lakayt ve hatta tasvipkAr bulunmalandır. 

Cehalet ve taas!ubun önüne gecilıhiyecek olursa bir giin 
vatanın ve clbnburiyetin de bu cehalet ve taassuba kurban 
gitmesinden korkulur. Bu şehitlere, inkılaba ve vatana karşı 
bu cinayeti irtikip edenler elbette cezasız kalmıyacaklardır.,. 

Vazifelerini Yapmyanlar Var 

güne kadar mükemmel bir 
Ordumuza Tamim Edildi surette yapıldığım iddia et· 

Ankara, 28 ( A. A. ) -
Büyük Erkanı Harbiye reisi 
Müşür Fevzi Pş. Hz. Gazi Haz
retlerinin orduya taziyetini aşa
ğıdaki mektupla orduya tebliğ 
etmiştir: 

"Zabit vekili Kubilayj Beyin 
Feci bir surette vuku bulan şe
hadeti mnnasebetile Reisicüm-

1 
bur Hz. nin ordumuza taziyet
nameleri sureti yukarıya ay
nen darcedilmiştir. 

Bütün kıtaat ve mUessesatta 

umum zabit ve neferler müva
cehesinde merasimi mahsusa 
ile okunmasını tamimen tebliğ 

mek, kendimizi aldatmak olur. 

Bugün Askeri Şura 
Toplanıyor 
Ankara 28 - lstanbula gi· 

den Erkanı Harbiye Reisi Mü· 
şür Fevzi Pş. bu sabahki tren
le Ankaraya avdet etti. Reis 
P§. istasyonda Milli Müdafaa 
vekili, askeri ümera, vekaletler 
erkanı ve birçok zevat tara
fından istikbal edilmiştir. 

Şurayi Askerl yarın (bugün) 
Fevzi Pş. nın riyasetinde mu· 
tat içtimelanna başlıyacakbr. 

Fabrikalara Prim 
ederim. Yüksek ordumuz hak- Ankara, 28 - Müessesab · 
kında her vakit izhar huyu- smaiyeye teşvik olmak için 
rulan ve bu defa da pek ili Teşviki Sanayi kanunu muci· 
bir surette tecelli eden bu hince verilmesi evvelce tekar· 
muhabbet ve hissiyab iliyeye rür eden primlerin Sanayi ve 
karşı ordumuzun layeza.1 rabıta Maadin Bankasının tahvilab 
ve tllkranlari Reisicllmhur Hz. suretinde değil, bir milyon li

Hitabeden onra hadise ma-J danı Fahri B. vazifesinin ica- ne bizzat arzolunmuştur. Bu ramn emaneten Sanayi ve Ma-
halline gidildi ve halk tarafından bını yapmadığı anlaşıldığından kahraman arkadaşımı:r.ın şeba- adin Bankası emrine verilme• 
karşılamldı. Şnkrn Kaya B. bura- tevkif edildi. Menemen kay- detinden dolayı teessUrlerimi si suretile nakten itasına He-
da halktan bazılanndan ha- malaimı Cevat B. de hadie ifade ederken bu aziz şehidin yeti Vekilede karar verilmiştir. 
dise bakkmda izahat utedi. esnasında vazifesini ihmal et- ruhunu tebcilen zati taziyetle-
Halk sorulan:suallere aarahatle tiği görüldüğünden Vekalet rimin de biiffin ordu arkadaş- Mareşal jofr Öldü 
cevap verdi. Bundan sonra bil· emrine alınmıştır." lanma iblağını ayrıca rica Fransız ordusuna büyük 
kUmet konağına gdindi. Bu- Menemendeki Mevkuflar d · muharebenin ilk aylannda 
rada buJunao lzmir müddeiu· (39) Kişi -==e=en=m='",_,..,.....=-==--====~- kumanda etmiş olan MareşaJ 
mumisi Hidayet B. hadise delil oİacak mahiyettedirler. J L -·ı - tü 

'-· d ~likrll Ka B Manisa, 2:1 - Tahkikat oı:r o muş r. 
baktLJn a . ya eye d SalAhiyettarlardan aldığım f ---
tafsilat ver ı. osyalarile birlikte Menemene ş Darülfünunu 

İzmir 28 (A.A) - MenP.men gönderilen mevkuflann adedi malumata göre vaziyetin ilk 
ha..ı:-esı' hakkında tahkikatta 39 d Adi' t fı d perdesi tamamen inkişaf et-wa ur. ıye ara n an ev-
bulunan D. Vekili Şükrn Kaya leri aranıldı ve evlerinde bir- miştir. Mürtecilerin mefsuh fır-

kanın te~ekkü!ünden sonra B. ••Anadolu Ajanıı,, oa nki takım mektuplar ve kiğıtlar 
d d • ... :.. ki b·-''undu. Bunlar ı"rtı"ca hareke- faaliyete geçtikleri, fakat in-beyanabn a emı~..... : w 

"- Jandarma bölnk kuman- tinin inkişafı için kuvvetli fisahtan sonra tereddüt gös
~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~f ter~~eri anb~lmakb, son 
~ hadise ile de vakitsiz ve an-• • • • 

ister inan, ister inanma/ 

Son haftanın mnlıim dairenin bu temenniyi cid
hadisesi arasında unutulan diyetle tetkik ettiğini bl· 
Tcrkoa meselesi yine can- liyonız. 

landı. Karilcrimiz, bugflnb Fakat bu bilğimize rağ
havadUa alitunlanmızda, u men gene ifitiyoruz ki 
meselenin tafailibnı o~ya· T crkos ıirketi son günlerde 
caklll!' ve öyle zannediy~ yeniden harekete geçmif, 
nız ki hayret edeceklerdır • k d bil 1 ni 

ı bul h" _,!_. mer ez e ro ara ye 
1Stan şe ır meCl.151, aki 

1 
ri ti • 

müttefikan " şehrin bq yazı. m 0~ e ıe rlmlf 
b lası diye tavsif ettiği vesaıre, vesaıre .•• 

sızın patlak verdiği meydana 
çıkmaktadır. 

Buglln tevkif edilenler henüz 
Menemene gönderilmemişlerdir. 
Burada isticvap ediliyorlar. 

Ankara, 23 - Menemen 
bldiaesinin tahkikabna ehem· 
miyetle devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar Balıkesi~, lzmir 
ve latanbulda tevkif edilenlerin 
adedi ytizden fazladır. 

Eski A.yan azasından Şeyh 
Halil Ef. lı:mirde yakalanmış 
Balıkesire gönderilmiştir. Di
ğer tevkifledilenlerin çoğu eski 

Ankara, 29 (H.M) - Bazı 
meb 'usların fırka kongresinde 
bir iş darülfünunu tesisini tek
lif edeceklerini öğrendim. 

Men'i u •Ll§.! 
Ankara, 29 (H. M.) _ s~~--... 

biye ve Dahiliye vekiletl. 
"t kM '"fuh en m.uş ere en ı uş talimat-

namesi hazırlamaktadırlar. Bu 
talimatname hazırlanmcıya k:ı
dar eski nizamname tatbik 
edilecektir. 

senin bir aergii:tcştten ibaret 
olduğu yoiundaki sözlerin pek 
boş olduğu anlaşılmaktadır. 

F elhi Bey Hakkında 

Mali Va~iyeti Hakkında 
Sual Soruldu 

_: ahsi işlerim meıDleket 
.. _ Ş il farla iştigale ma-
~~ e • efkin ni.1~ b-yu-klerim ıle ., 

\.lll'. u _:r. d 
un:ıullli e beni bu vauıe en 

b: şirketin mukavelesinin Bütlln huni~, ıirketin 
feshedilmesini veya bele- memleketten gıtmek dc
diyeye devrolunmasını ka- ğil, bilakis "ıeıu:m bq 
rarlaştırmış ve bu karannı ~e!~ı" oldu~ Şehır mec• 
şiddetli bir temenni şek- lısının ka?anle de sübut 
tinde Ankaraya da arzet- bulduğu halde, memlekette 

şeyhlerdendir. 

Maktul Dervif Mehmet hain 
Çerkes Etemin arkadaşların
dandır. Evvelce Çerkes Etem
le kaçmış, ismi yüz ellilik lis
tede olmadığından geri dön

Ankara, 28 - F cthi ve 
Nuri Beylerin f stanbula gitme4 
leri Menemen hndisesile aia
kadar görülmektedir . 

Darülfünun Gençliğinin 
Teessürü 

Menemen hadisesi cümhu-İunir, 29 (H.M.}- lzmir be.. 
lediyesinin mali vaziyetinin f~ 
na olduğu hakkında SO. 
POSTA da yapbğımız neştl .. 
yat Dahiliye vekaletinin naıa .. 
... , dikkatini celbetmiş, gazete
nin o fıkrasını keserek VilA· 
)'ete göndermif, tahkikat ya• 

affedJerse memnu_n . o~aca
ö._ \ « fih henuz ıstifamı 0 

.. 4.1, ·vıaama v •• 

resnıe~ verınit değilım. . ki 
Ş da kaydedebm 

ı ur,sını · 
tnıir belediyesinin mal! ~a~-

Yetinin memnuniyet vencı ~ır 
halde lutunmamasından ~~ ~ 
görtıne Sezai beyin çekılecegı 
haheı; . teessür uyandumıı 
deiildh, 

mişti. kalmasına alAmot telikki 
Ogün, bugUn alikadar edildiğine 1ıi>re ••• 

lster inan, iner inanma/ 
. -

müştür. 

Manisa ve Mene mende yilk
&ek memurlar hakkında da 
tahkikat yapılıyor. Hadiseye 
bunların ihmallerinin sebep 
olduğu tahmin ediliyor. Hadi· 

riyetçi gençliği derin tces5ürlere 
sevketmiştir. Edebiyat fakül
tesi talebeleri dün dnrül
fnnunda toplanarak Menemen 
hadisesi dolayısile teessiirlerin 
ve cümhuriyete olan merbu 
tiyetlerini izhar etmiye karı • 
vermişlerdir. 

.,. .... r. 1 J 
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'·tanW M.thatı 

TILlllZLlll F L MLER GORECEGIZ? SiYLIYllLll 
Memurların 
k.aogasıntlan 
Kim Mes'ul? 

Aym OD yecliaci JIUfembe 
pa latanbuldan hareket eden 
Retit pap ••puru her neden
H taliaizliji ile maruf. Bu ıe· 
mi ne vakit boiazdan çıkana 
fntma Ye yağmurla karfılqa
yor. Bu bal, 5eyriaefain ~da
raini bilmem, fakat biz yol
adan laayli mütk&l mevkie 
IOlmjor. Ba remide birinci 
meYld namı altmda iki kamara 
..... Beheri ikifer ~taldı, EY
ftlce banyo mahalH iken ka
mara laaline ptiril.a hu Wrmcl 
-vld yataldan için beher yol
eucl• Deri Karadem üeleleri 
iPt 1751 lmrUf almıJW. Fakat 
rabat ectiJ.e bari. lluell yai'
mar JaicLiı zaman koridor
lardaki çatlayan ve teWeler
den ıeçmek mDmkBn mi? 

Kazara ıeceleyin cbfanya 
pklUIZ, aıra ııra dizilmiş li
jen ve tencerelerin içine düş
mek adeta muhakkak. 

Bu, vaziyetin bir aafbası; di
ler bir safhaa da itlerdeki 
tezepz&be aittir. Gemi pazar 
pli aaat 20,5 ta Trabzona 
urdı. Hele çok flkllr derk• 
yeai bir laadiae ile karpJqtık: 
Mepr ıemi doktor ile karanti
ae tabibinin arua açılaaq. Bir 
mllddet evvel ıemi doktoruna, 
~apardan çıkan bir bata için 
ytlz lira cezai nakdi keailmif 
'mif. Bu lefer de beraberinde 
apor bulunan bir verem huta
lile harareti 30 dereceyi bulan 
lfİpli bir hanım ftl'llllf• 

Vupara ,eıip hıltalan mu
ayene etmeai için karantine 
doktoru beye haber ıanderil
mit, bir buçuk saatlik bir 
intizardan IODn doktor beyin 
ıelemiyecep bildirildi. Bittabi 
•yrİlefaia idareai &u haamta 
llzımgelen te.-bb&al yapacak
tır. Fakat biz yolculana kaba
Mti nedir ld liman 6allnde 
\ir buçak 1Ut bekletiliyoruz. 

M. Z. 

Balye Şirketi 

Yardım Vadini Aldı 
.! 4Ama Para Alamadı 

....... fiatlamwı 40 lngiliz 
&8Ddan 14 liraya dlifmeai 

~lliillıliııuin" e faaliyetini tahdit eden 
Balya - Kar .. ydm maden tirketi 
hliktmete miracaat ederek 
J&rdım iatemifti. HDk6met 
aa1 itibarile bir yardım n
detmipe de yardımın teldi Ye 

miktarı hakkında heallz bir 
cnap Yerilmemİftir. Bu ceva•m iatihnli için ıirket Anka
nda daimi bir mtimeuil bu
.. ndurmaktadır. Fiatlar IOD 

plerde 13 liraya kadar c:llf
•6ftllr. 

iRTiHAL 
Merla11111 doktor Ömer Llltfl 

,... zade, lataabaı belediyeli 
memarlaamclan O.... N...ı
tin B. Ef. din Abalı Yefat 

Ceaaıeai barla bldınlarak 
Y UJ& Efendideki aile lrabn.
lwwe clefaedilecektir. MeYI& 
rahmet eyl..m. 

Yukardaki 
şede Glorga si
nemasında gös
terilen "Bedava
cılar Şahı,, /il
minden bir sahne 

Majik sinemasında gösterilen "Garp Cephesi,, 
filminden askerin çıldırm~sını aösteren bir sahne 

Bedavacılar Şahı ı Filmin -..m, her .,.. l labclar. Aktlrleri Şarl Buvaye, 1 Andn ile Fabr ficldetli bir 

Glorga,, haftald filmi bedava firmek ... k Simon Serdandır. Şal Buvayer lardır. (Funi) Din rol aldağı 
.. Sinemumm bu Apk, fakat her ae Mort. Larrere, Jim Jeralt Ye mlnakapdaa .onra danlnut-

muhtelif menulan bir •rad~ olan birinin kapı kon • Andre L6 Kerdek, Morla La- t>endald piyw itte blyle bir 
: temap ve~ memurlarim bin- l!ere, Pier Fabr rolllnd~dirl~. , 

1 hil il '---d Simon Serdan da Fanm Loru 

Elluı,,.,.a sl11e111uındtı r.,.,.;. 
rllen "Kadın ln11r•,, 
filminllen 6ir salıne 

tophyan ve tip itibarile tok 
muvaffak olmUf bir artt.t ta
,·Vından oyaanan bir Merdlr. 

erce e e aaıa ınp para te...U !dfya , 
~~en kendine bir yer &t- Faul ıtz°!İ bir lmcfır. (Aıi
darikine muvaffak olmuı tq- clre L6 Kerdek), ..,..1ec1ar 
idi ediyor. bulundujıa tiyatroda oynaaa• 

Bedancdn phmı te...U cak mnlıim bir piyea roll
eden artist, filmde yarablmak all bu ıenç kiza Yerdirmek ia
latenen tipi icabmda komik, temektedir. Fakat bu tawiyeyi 
ltlzumunda cidc:l1, fakat btttlba mftdGre s&yletmek için arka· 
bu deiifen mukelinin albnda datı F abr'in tavauutunu rica 
tuh ve ten bir [ruh tqıyan, tu- etmiftir. Genç im, Fabr De 
f 1• • uı1 • ... :-: dirm kt karpl&flnca delikanbnan nazik ey mm ı\'"U ıez e e elel · ~-- h 

k affak 1 b .. d. muam ennacm mtite u.ı. ço muv o an ın ır. 

Vak'anm cereyl1m itibarile olmu.ştur. Az IODra gelen ADr 
L-~ b. k med drenm pmank halleri Ye ona 
....-u ır o j evzuuna v .yil . .ıw tıklf al 
geçemiyen bu filme, manayı, yaptı~ 1 15•Jl m abm -
-..&:~- k eli kabili. ti · mak iatemlye tetebbla etmeli 
... u.uu en ye venyor. ~ --L tini 
G•'d-= . --ttak labil o vece uwre ayan-ua unuaye muTIUI o en ft bu biuin teairl-
adamın hayattaki muvaffakiye- leclir keadimıe teklif edilm 
tini işaret etmek i<i'iven (Tez) rolO bile reclcletıaiye bl~ 
bu filmde muvaffak olmut ıi- mqtır. Bu hal Fabr ile F amai
bidir. Jİ birbirloriae yaldattınmtbr. 

ıVelelı slnemuınlla 6Öfteri- • 
len "Operada Yangın" /il-

ınlnden hır salu. 

bava ~ec: oynanmak llzeredir 
ve o dehşetli bir yanp "MeJ4 1.. •Operada ya- Anclre lae ıenç kızın qkile 

~ __ pa,, eHriai ıa.- çalpaa dlnmllftllr. Az sonra 
terecek. Ba fllha .a.18 Ye fU'- ba mlauebe~n farkma varan ( De•amı 

p)mufbr. 
1 lacl •1fada) 

Yukarda Gördüğünüz Resimlerin Maskelerin lbnda Bu Artisleri T anıyabillr Misiniz ? 

Sinemadan hotlanaa karlleri
mlz l~ bir mGaabaka tertip et
tik. Haftada iki defa .... c1aa 
bahMttltlmlae rint haftada 8, 
Wr .,er. 32 muk.U artUt na
.. dercecleeetlz. 

• ..... artlatleriD ....... 

olduldanaı bulup çıkararak" SON 1 bir middet zarfında pnderilmek 
POSTA aiaema mllaabak memur- lazımdır. Bu mllddeti aynca ilin 
lutuna " bildirenler uaamda bir edecetimb gibi tqra karilerimi-
br'a çekilecektir. r ziıı de iftiralderini temin etmek 

Bu kur'ama cevaplarJ müaa- için arada kifi ~man bırakacaju. 
..... Wttikte. llOltra -..11• j BiriDeiUti kaH••• ....,.f bir 

uemada me•aimllk bir ...... 
( Tqra lçia sinema bulunan yer-

lerde ayal teJ temin edilecektir.) 

bdoeiye bir loca, "• ldtl:re 
blrlacl •••ld ........ bileti " 

:rlrml kiti,. beter taae artlat llub. 

.. MiLLiYET" te 11Mahm 
bey bu 1erllvba altında in 
W.m tehlikede olmadı 
fakat çok uyanık bulun 
IAzımıelc:li;ini liiyllyor, ve 
yor ki: 

En btıytlk tehlike: Mes' 
Ye ~ayri mea'ul hDkOmet ve • 
kıllp m8eue1elerinin kayıt 
himdan, milMmahaamdan 
bilhaaa bfttiin ufuldan pem 
16ren mnfrit nikbinliktdeo d 
far. Şuram muhakkak ki, bu 
aayette birinci dercecle mes' 
Ye kabahatli olanlar, Dı,.rviı• 
Melımet Ye arkadatJan d v • 

cliı; uıl ubep ve lmill 
daha iyi aramak Ye mu 
bulmak IAzımdır. Agpcfaa b 
ka laadiMnia mllebbipleri 
rumda o aakh ciırayetl 
ika edealerin yanında 
yet zeminim ihzara miiaaa 
edenleri, ailen kanun h 
ricinde mll11maba Ye m 
aaadekblıkta bulnn•nlan 

' buıl yazifelerini hakkile ifa 
etmiyenleri de ayni derecede 
mea'ul tutmabchr. Her halde 
TDrk ntammn hududunu Me
nemen ve nihayet Maniaam 
hudutlanndan ibaret Anan o 

mecnun Ye cahillerden başka 
blytl .... 'aUerl de aramak 
lbımdır. 

lnlallbm adaleti bqka tör-
11 tec!elll -.... CftmhariyetiJI 
kudreti, irtica Ye anaqi uosur
lanna karp eğilmekten ve sar
lllmaktan kat'iyen auktır. Bu 
hakikati doatlar ve d&tmanla· 
ra ghtermek ayni zamanda vic· 
clani ve iManl bir Yazifedir, zira 
buaun ulqılmuı Yatan dahi-

linde olma Yatan haricinde 
olamı lnkıllp aleyhinde kıyam 
tetebbllaOnde bulnnanlan akh
selim, dlkakat ve korkuya 
aevkedecek ve dola)'lsile za· 
man zaman vatandaş kanının 
dlkOlme1ine mini olacaktır. 

Gazinin Orduyu Taziyeti 
(CUMHURiYET) te YunUI 

Nadi B. Gazi Hz. llİD orduya 
pderclikleri taziye mektubu
nu tahlil ediyor Ye diyor ki: 

Vaziyet aynen GaVnin de
diii fibidir. Hepimizin dikka
timiz bu meseledeki vazifele
rimizin icababm laaaa.1iyetle 
ve hakkile yeriDe getirmektir. 

( VAKiT) ta Mehmet A11m 
Bey: 

Şerirlerin cezasa fiiphesiz 
verilecektir. Fakat bu bukadar
la kalmamalıdır. Kubiliy Beyin 
bqı kesilirken alkıt tutan Me
nemenliler kimlerdir? Bu teni 
hareketi neden yaptılar? Bu da 
meydana çıkmalıdır, diyor. 

Dervişler Baskını 
(HALK DOSnJ) ltu •erflYha albncla 

........... llad1M91ad• ...._edl1or ye 

...,.. ldı 

Wallp lalldlmetladea Claaburtyetlıll 
,..._ ablM kaM ...... ifade ettlll 
-- Tla'•tlacle .............. ted-

Cümhuriyet Hainleri 
(YARIN) bu .................. ........................ .,... .................... .., .. 

Halk Fırkası 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Duvar 
Meselesi 

Atıkpa911 ınahallealnde, T ekk• aoka· 
tında, iki numaralı evl.J bir behç• 
duvan vardır ye bu ı.uvara bltltlk bir 

de ana mcvcuttW'. 
Bu araa satılmak icap ctmlt ve bu 

evden de bir metre kadıır bir yer ve• 

rllmelc linmgelmlt• Bu yerin alınabil

mesi için duvann yıkıl 'il Hı icap etmlı. 

Gelen belediye ameleleri duvan yıkmı91 
tatlan arab:ılara doldurmuş ve götilr· 

müşler. Fakat bu ta,ıar evkafa alt 

olduğu için ev sakinleri mc•'ullyetlcrinl 

ileri ıllrmüşlcr. Amele, icap eden ma

]Qmatın verileceğini blldlnnlf. Fakat 

evkaf, bu tatların belediyeye alt olma

dı~nı iddia ctmcktf'dlr. Yıkılan duvar 

da gerek bu evi, ııcrek yanuıdakl cami 

avlusunu açıkta bırakmı9tır. Şiklyet 

ediliyor. Bclcdiye ve evkaf bu iti hal

letmc)idirler. 

Fena Bir Yol 
Bostancı - lçercnk8y yolu fena 

olduğu ılbi köyün lçerml de çarııya 

ıldilemiyecek derecedr bataklıktır. 

lçerenk8y : 

Halil 

Küçükpazarlıların Derdi 
KüçUkpa:r:ar hallıı ıtıkaızlıktan ve 

yolıuz.luktan tikAyet •tmektedirler. 

Bunun için mGteaddlt yerlere müracaat 

edllmlıt ir. 

Neler Yapılmalı? 
1 - Vatanımmn en hücra klitelerlne 

kadar yaya ııezdim : Dotruyu aöylenıek 

lhamH ortada bir ıstırap var. Halk 
cehil ve •efalet ırlbl iki bUyOk dOt· 

maıala pençele9lrken IUzum•uz tetkik 

Hyahatlerlndea Yalfeçflmelldlr. Harice 

9iddetll bir boykot yap1Dalı, bili kaydU 
tart yerli mamulltı kullanmah. 

Kili• ı 

A. Türabi 

Yapılması Lazımgelen 
Bazı Şeyler 

Niabetsiz tahall edilmekte olan yol 

paralannm eliler verırller ıtbi herkealn 

kudret ve vOa'atl derecesinde tahalll. 

Diler verJiler fada dejildir. Yalaıa 

halka it bulmak için llbumlu fabrikalar 

yapılmalı. 

Her yerde çiftçi birlikleri tesis edil

meli ve bunlann verecekleri kredi 

Usdaalan bankalarca muteber olmah. 
Enezde kahveci 

Sami 

Cevaplarımız 
Balatta Hı:urçavuf mahallC"sl, Çlçek 

bahçe ıokatı No. 28 Sabiha Tahir H. 
Ya:unız.ı lıtlda olarak ıöndermltti· 

n1a. ldarehanemlıte ıelcrek latldanau 

alınız ve alt olduiu makama verini%. 

* Ankarada S. Nuri Beye: 

Verecejinlt l•tlda için makam yok

tur. Poata ile 18nderlniı:. 

.. Gazi" Hı.. ne umumi memleket 
meaeleleri hakkında fikirlerini 
İ•al etmeleri için karilerimi.ze bir 
•Gtun açmışbk. Bu husu.ta ıöy. 
lenebilecek fikir ve mütalealar 
hemen hemen aerdolunmuştur. 
Hakikatin teuhürü için açılan 
bu sütuna yakında nihayet veri
lecektir. Badema karilerimizin 
mez.kür •Ütun için yaı.ı gönder-

memelerini rica ederiz. 

Tefrika No. 14 

Bratianonun Ölümü- Hindistanda 
Bir Sui Kast -
• 
işletemiyor -

ıenelik neticeyi teabit ederek 
1Da1 ieneai pillnını hazırladı. 

19'l9 • 1930 aenelerinde deY· 
let unayiinin mamullb (% 2~) 

ispanya ilıtilillnde garalanan/a, hastaneye götiiri1li1ıan •e yolcuların 

Romanyada 
Bükreş - Romanyamn met· 

hur devlet ricalinden ( Bratia-

no ) aeçen gün birden bire 
kalp sektesinden vefat etti. 

Bu ölUm, Romanyanın siyasi 
bayatı üzerinde mühim teıirler 
icra edecektir. 

uesikaları muapene olunurken 

Makdonald kabinesi Hindistan nisbetinde artmıştır. 1931 ıe
meıelesini lngiliz emellerine nesinde bu niabet ( % 45 ) e 
uygun bir tekilde haUe çalı- çıkanlacaktar. 
ıırken, Hintliler isyankar hare-
ketlerinde devam etmekte· 
dirler. 

Amerika da Faiz Miktarı 
Nevyork - Amt-rika ban-

Sanayii işletmek için tcais 

edilen büyük elektrik merkeı-

lerinin istihsal kuvveti de yarım 
milyar kilovata çıkarılacaktır. 

Amele miktarı ( % 1 O ) nis· 

Ele geçen kıgamcılar hapisanege tıkılıyor. lsganı1'ı amillerinden 
J•neral Lano ve tayyareci Franko 

Kıral, bu sayede yekdiğeri· kaları faiz miktarını yüzde iki / betinde artacnktır. İşçinin ça

ne muhasım cephe almış olan buçuktan yüzde ikiye indirmiye lışma randemanı ( 0 o 28) arttı
eski ricali birleştirebileceğini karar vermişlerdir. Bu karar rılacaktır. 1930 senesinde ça· 

Umit etmektedir. Çünkü prens diğer memleketlercleki ban!<a lış:m amelenin miktarı 14 mil

Karolün en büyük muhalifi muameleleri üzerinde de tcsi- Yondu. Bu miktar 16 milyona 

Bratiano'nun riyaset ettiği Li- rini gösterecektir. Bu karar çıkarılacaktır. 
beraJ fırka idi. Kıral tahta para bolluğundan ileri gelmek· 

geçtikten sonra fırkanın bir 

kısmı onunla anlaşmıya tema· 

yül etmişti. Şimdi bütün bütün 

anlaşmaları muhtemel iÖrlil· 

mektedir. 

Hindistanda , 
LAhur - Darülfünun genç· 

lerinden biri Pencap valisini 

öldürmiye teşebbüs etmiş ve 

vali, bir içtimadan çıkarken 

üzerine kurşun sıkmıştır. Bu 
vak'a onuncudur. Londrada 

SERVER BEDi 

tedir. Amerika, parasını fazla 

faizle kullanacak yer bulama

maktan mustariptir. Son hafta 

içinde Amerika dahilinde daha 

on üç banka kapılarım kapa· 
mıştır. 

Rusyanın lktısadi 

Programı 

Moskova - Rusya 1928 se-

nesinde beş senelik bir iktisadi 

proğram yapmıştı. Bu progra

mın iki senesi geçti. Moskova· 

193 l senesi içinde amelenin 

çalışma müddeti günde yedi 

saat olacaktır. 

ispanyada 

Madrit - ispanyada hükii-

met ihtilale karşı aldığı 

•iddetli tedbirlerine devam et-

mektedir. Tevkif edilenlerin · 

mühım bir kısmı nefyedilmiştir. 

Kalanlar mahkemeye verilmiı

tir. İhtilal çıkan şehirlerde ida-

rei i>r/iye alan edilmıştir. 

- İKİMİZ - --
Ben çocukları çok severim, 
onlara böyle hediyeler verırim. 
Fakat arasıra bana uğramıyor
sunuz ki 1 

Hayri Beyin bu çulrnlatayı 
benim için hazırladığı muhak
kaktı Aldım. 

- Sen en çok neyi se
versin? 

diye sordu. Allah Allah !.. 
·Hayri Beyin maksadı ne ? Ben 
bu sualden hiç birşey anlıya
madım. OJsa olsa bu, benim 
huyumu öğrenmek ve nabzıma 
göre şerbet vermek içindi. 

- Ha föyle, dedi, ha fÖy
le ... Biz yabancımıyız efendim? 
Ayni evde oturuyoruz, ben si
zin pederiniz sayılırım ... 

Benim yanımda babanızın 
yoksmluğunu hissetmezsiniz! 

Hayri Bey kapı yapıyordu. 
Ben sözüııU kestim: 

- Valdemin ricası var .. 
Diye meseleyi anbHım. 

Hayri Bey yerinden kımılda-

madan bağırdı: 
Emrederler, pekilA, 

derhal takdim edeyim, isterler· 
ae daha faıla da verrim. 

Sonra ayağa kalktı, bir 
elinde para, öteki elinde de 
büyük ve güzel bir paket 
çukulata vardı. 

Parayı aldım ve çukulatayı 
görmemiş gibi yaptım. 

- Bu da aizin hediyeniz ..• 

Ben gene gitmek için kal
kıyordum, Hayri Hey yanıma 
geldi, oturdu : 

- Sana birşey soracağım l 
dedi. 

lioıı Hayri Beyin acele etti
gını anladım. izdivaç mesele
sini açacaktı. Bunu bildiğim 

halde yüzüne hayretle bak
mıya mavaffak oldum. 

Anlamadım ? dedim. 
- Güzel yavrum, bu dün

yada herkes birşeyi sever : 
Kimi parayı sever, kimi gönUI 
eğlendirmeyi sever, kimi erkek 
veya kadını sever, kimi yalnız 
başmı dinlendirmeyi aever, ki
mi okumayı, kimi düşünmeyi, 
kimi alay etmeyi aever. 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Cevaplanmız 

meniz mUrcccahtır. 

Sen en çok neden hoşla· 
nırsın? 

- Ben paradan, gönül eğ· 
lendirmekten, roman okumak
tan, alay etmekten, ten er
kekten ... 

- Hoşlanmaz mısın ? 
- Hepsinden hoşlanınm • 
Hayri B. sırtıma vurur gibi 

yaptı, beni yarım kucakladı : 
- Yaman kızsm, yaman l 

dedi. 
Fakat bili Hayri Beyin bu 

ıualindeki maksadı anlama· 
mıfhm. 

- Peki... dedi, paran olsay• 
dı ne yapardın? 

Tam mevsimidir. İşte size 
öyle bir suvare elbisesi ki her· 
hangi bir baloda giyebilir ve 
nazarı dikkati celbedcbilirsiniz. 

Salihlide N. T. Hanım: 
Slt teşkilltçı, intizama .ever, tUia 

bir kazamız., bu tablatinizJen vaz ııeç• 
menlze lmkln yoktur. Dağınık bir adam 
sltl bedbaht etmiye J.lfldi•. Onun içln 
sltla bu tabiatln'al beyenen, ve alııl 

bu zafmızdan do'ayı muahaze etmiye
cı:k bir erkek arayınır.. Siz mutaaHıp 
ve dindar bir adamla iyi geçintbllir• 
siniz. .. 

Aksarayda Ş. M. Hanım : 
Siz heniiz erkeklerin hep11ini anla• 

m11 deillalniz. Siz sannedlyorıunuz ki 
erkek yalnız. vermekle mükelleftir, mu• 
kabilinde blrfcy iatemck hakkına malik 
değildir. Bu zihniyetiniz değişlnciye ve 
erkekiln de aitden bir '41yler bekledl
jial anlayıncaya kadar evle.meyiniz. .. 

Manisada Ayhan Beye: 
Erkeklere alt aualler J'akıada net 

redilecektlr. Bir mOddet sabrediniz. 

Hanımtegze 

= TAKViM _ 

Glln !U 30- Kl.evvel-930 K .... 52 

Arabl 

9 -Şaban - 1349 

Vakit-Ezani-Vanlı 

Glinet 2. 57 7 .25 
Öile 7. 27 1'1.16 
iklad 9. 47 14.36 

Ruml 

17 - Kl.evvel·l31S 

V akıt-Ezani-Vautl 

Aqaml 12.- 16 .49 
Yatsı 1.59 18. 27 
imsak 12. 49 5. 38 

- Ne yapardım, herkes ne 
yapıyorsa. 

- Yani?. 
Harcardım. 

- Nereye harcardın?. 
- Hoşuma giden şeyleri 

alırdım. 
Hoşuna giden ıeyler 

nedir? 
Hayri Beyin ıualleri bana 

gittikçe aaçma g6rilnlyordu. 
Cevap vermeyi bile zabmetB 
buldum, yerimden kalkmak 
iatedim, bir kolile belli iyice 
11karak mani oldu: 

- Dur, dur, cenp ..er de 
lyle titl 

1 Arkası var ) 
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8. P. V. ISTANBULDA 

Rus Siyasi Teşkilatının .Türkiye Faaliyeti Hara
retleniyor; Agabekof ikinci Defa İstanbulda 

Anlatan: Agabekof: 43 ....._ _ __. 

Halledilen Bilmecemiz 

vermiş ve bu ite ait kağıttan 

da hazırlayarak lngiliz konıo
losanesine gitmiı. Bizim ahba
bın pasaportunu vize ettirmiş, 

ayni zamanda pasaporta 
(teh!ikesiz) kelimesini de yaz
dırtmıya muvaffak olmuş. Ak-

1 ıelrot bu sigortalı pasaport 
ile Rigadan Berlinc geçmiş, 
oradaki lngiliı konolosuna bu 
pasaportu Mııar. Suriye •e Fi
listin için vize ettirmiştir. 

Bu zahn yaptığı iyi işlerden 
biriıi de Berlinde bulunduğu 
zaman vaktini boş geçirmemiş 
olması ve bu suretle Berlindeki 
( G. P. U. ) mümessili Samso
nof ile temas ederek oradaki 

daki yerli tacirlerle doıtlupmu 
bir hayli ilcrlctmit ve vuiyetimi 
sağlama bağlam1ttım. Abelrot 
ta ayn yaı.ıhane açıp lüzumsuz 
yere masraf yapmaktansa be
nimle ortak oldu ve bu auretle 
kuvvetimizi teksif ettikten 
sonra uıl ite nereden ve nasıl 
başlıyacağımızı dlifllnmiye bq
ladık. 

Tanıdık tüccarlar araaında 
lstanbulda 30 senedenberi her 
türlü ticaret ile meıgul olan 
60 yaşında bir Ermeni vardı. 
ismi Elmayandı. Bu adaman 
hükümet dairelerinde bUyük 
nüfuzu vardı. 1stanbulda sözQ 
geçen her adam Elmayanm 
dostu idi. Elmayan bütün bu 

vaziyeti öğrenmesidir. adamlann huylarım bilir ve 
Kendisi BerJinden çaktıktan ona glSre hareket ederdi. Bir 

sonra Balkan tarikile lstanbula kelime ile, Elmayan prensip 
geldi. Be~ ~ksel~~da Mosko- i sahibi 00lmıyan, fa~at kurnaz ~e 
vanm emnm teblıg ve lstan-

1 

para içın berşeyı yapan bır 
bulda kalmasım teklif ettim. adamdı. 
Bu vakte kadar da ben bura• ( Arkası var J 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi Okuyalım 

RramlnbJ b 1'.C ır<>ndcrluenlz, aixe ta• 
biatlııl:d auylıycbilirb. fak.:tt mUtelıH• 
11ııı mız mill aleasınd:a h:ıtaya dOşmernek 

için bu rcamln tabii bir pozda çıkarıl· 

mıt olması şııyanı arzudur. 
Tııblatlednl öğrenmek üzere blH 

rcaiın günderc n diter kariler hakkın· 
dal.i mnteha1111ımıun mtltaleaıını aı•· 
tıya .) arıyoruz : 

H. S. Beg: '· "'ndi 
fakat l<ar.şısm-

dakini güldür- ı 
mek İsler, mı-

zahtan, muzip

likten hoılanar, I; 
muhit ve mu- ( 

hatabım sık· 

maz, hayatın
dan ve taliin-

den nevmit de-
ğildir, nadiren 

gülm~-

asabileşir ve renk vermek is · 
temcz, elem ve kederlerini 
izhar etme%, işlerinde dikkat 
ve ihtimam vardır. 

* Cafer Reşat Beg: Samimi 
uysal, ve mu
tavazıdır , ol
duğu gibi gö
rünfir, elem ve 
kederlerini sak-

l 

Ankarada Yah3a B. Hassaı:: 
hatırşinas ve 
samimidir. iş
lerine zeki, 
dikkat ve te-

fckkllr karıı
brır. ilmi mev
zular1 sever ve 

kıymet verir, 
bedii manazır 
ve ctyadan haz 

duyar, zevki ıe· 
limine itimat edilebilir. T e 
kit kabiliyeti vardır. Keder• 
lerini gizlemek ister ve bq
kalarına minnet etmekten hi-
cap ve endite duyar. Haysiyet 
ve izzeti nefis hakaretlerini 
unutmaz, iyiliklere kartı min· 
net ve şükran hisleri penerde 
eder. Rüfekası tarafından bazı 
ahvalde kıskanılır. 

* Muzaffer P,,.g: Mütefekkir 
ve durendiştir. 
İtlerine acele 
ve nümayiı ye

rine itidal ve 
dikkat karış
hnr. Hnysiytin · 
mu haf aza et-

lıyamaz, hazan meaini kendi-
hırçın ve asa- · · d' 1 smı ez ırme-
bidir, iürültü· mcsini ve hür-
lü ve kavgalı met telkin et· 
işlerden boş- .ue .. ını • bilar. Kendisini all
lanmaı., me.s'u· kadar eden mesaildc asabi 

olur. itlerine müdahale edil
liyetli ve tehlikeli şeylerle a- mcsini istemez, fikir, fiil •e 
likadar olmaz. Şıklığı nizam hareketlerinde istikl4J vardır. 
ve intizam~ sever, bqkala- Arkadaıperverdir. 
rının açbgı yolda yürilr. * 
mütkUlit ~artııı~.da. mettn ve 5 S. P. Beg: Nazik ve hayır-

1 
2 
3 

Soldan Sağa, Yukardan Aşağı: 
1 - Ekleme 5, arasında 5 
2 - Trabzonlu 3, çalgı 3, 

mevsim 3 
3 - Bir deniz 4, bıçak 4 
4 - Yol güsteren 7 
5 - Genişlik 2, balak 5, ile 2 
6 - Erkek ismi 4, Allah 4 
7 - 30 gün 2, korku 5, 

nida 2 
8 - Suyu çekilmek 7 
9 - Sabah soğuğu 4, bir 

hayvan 4 
lO - Evin ilstft 3, teeasDr 

nidası 3, işit 3 
11 - Bir kadm iami 5, bu 

da bir isim 5 

Malatya Ekmekçileri 

BOZUK EKMEK YAPTIK

LARI iÇiN MAHKEMEYE 

VERiLMiŞLER 

Geçenlerde, Malatyada fınn
cılann bir grevi oldu. Beledi
yenin alakadar bulunduğu bir 
un işinden doğduğu haber 
verilen bu had~e milnaaebe
tile filcrimizi yazmışhk. Malat
ya belcd;yesi bir mektupla 
vaziyeei anlatmaktadır. Mektup 
şudur: 

Memleketteki ekmekçilerin 
sıhhi ekmek ~şirmedikleri şe
hir meclisinin kararile yapılan 
teftişler neticesinde anlaşılmış
tır. Bu teftiıler karşısmda 
ekmekçiler terki san'at ettik
lerini bildirmiş ve grev yap
mı~lardır. Memleketi buhrana 
sevketmek emeline matuf bu 
hareket karşısında belediye 
halka ekmel' yetiştirmiş, ek
mekçilerin kanun ve hakka 
riayet edecekleri vadi üzerine 
fırınları kendilerine teslim mOcadelecı degıldır, çabuk bahhr. Gir~ ' 

gücenir ve alınır, kadın ve değildir. Müt
bayalt mevzularla alllcadar küllere kar-
olur. 

> edilmiştir. Bundan dolayı be
lediye kir dciil, zarar etmiş
tir. Belediyenin elektrik ve un 
fabrikaaile bir alakası yoktur 
ve vazifesi olan ıehrin sıhhai: 
ve sclimeti ile meşguldür. 

Ekmekçilerin kanunsuz ve hak
sız hareketleri resmen tesbit 
edilip mahkemeye verilmişler

. dir. Halin hakikati bundan 
ibarettir. 

Belediye rc?al 

M. Naim 

Bir Tütün Şirketi 
Muamelatını Durdurdu 

Kompani Ôropeen des taba, 
sosyete anonim Belj nemmda
ki tütnn şirketi Türkiyedeki 
muamelatını talil etmiştir. 

S ine mala r 

BU AKŞAM 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
~HARLES ROGERS ve NANCY CAROLL 

Caz, nqe, cazibe, cerbeze ile dolu 

KADIN İSTERSE 
filminde. IIAveten : Tekrar görmek istiyenlerin arzularım 

teminen MAURJCE CHEVALIER nin PARAMOUNT 
ŞEREF GEÇiDi FiLMi 

Bu akşam MELEK Sinemasında 

F ransıı sahnesinin büyük mahbubu 

CHARLES BOYER 
SİMON CERDAN 

ile beraber temsil ettiği 

ADA YANGI 
Hissi müessir ıe pek muhteşem Fransızca sözlü filminde: 
TANHAUSER heyeti muganniyesinin CONTES D'HOFF
MAN ve Opera Komikten Matmazel NINI ROUSSEL 
tarafından taganni edilmiş (LA POUPE) nin ve nihayet 
CONTES D'HOFFMAN'nın temsili esnasında büyük tiyat
roda yangın ç.ıkması gibi tabloların sahne ortasmda 

gösterilmesidir. 

Senenin En Güzel Bir Filmidir 
Biletler evvelden tednrik edilebilir. 

En 
Zengin 
Kadın 

Madam Yone Süzzüki 
Dünyanın en zengin insan

larından sonra bir de en zengin 
kadınlannın bir listesini yap
tılar ve görüldü ki muhtelif 
memleketlerde birçok zengin 
kadınlar vardır. Bu arada en 
zengin lc:adıma da madam 
(Yonc Sliuüki) o'duğu anlaşıl
mııtır. Bu kadın Japondur. 
Serveti tam nakit olarak 4 
milyon Türk liruıdır. Bundan 
baıka, birçok gemileri, banka
ları, çiftJikleri, fabrikaları var
dır ve dört sene evvel Japon 
kabinesinin istifasma sebep 
bu kadın olmuşt"Jr. 

Otomobil Müsadeınesi 
Diin saat 12 de köprünün 

Emin önfi cihetinden ve yolun 
aksi tarafmdan son süratle 
gelmekte olan şoför Mehmet 
Ef. idarc.5indelci 2282 numara· 
lı otomobil köprü üstünü 
geçmekte olan şoför Osman 
Ef. idaresindeki 2165 numaralı 
otomobille müsademe etmiştir. 
Her iki otomobil de hasara 
uğramıştır. (2282) numaralı 
otomobilin şoförü derdest edil
miştir. Oiğer şoför Osman Ef. 
serbes bırakılmııtır. 

j Tiyatro Ve Sinemal 

DARÜLBEDA YI TEMSİLL 
Sah gDna •kt•· 
mı saat 21,SO d.ı 
yalnıır mualllm 

ISTUllL mnl 
H talebeye 

Yaşıyan 
Kadavra 
' tablo 6 pwcle 

Yaıanı TOLSTOY 

Tercema eden: 
REŞAT NURi 8. 

~~ ~ ~~ 
1 1111 1 

HlllllJ 
Al.KAZAR - Dlıayadan uz.ak 
ALEMDAR - Kartal yuvalan ve P 

Kır ala 
A S R 1 - Hoca Fazıl 
ARTİSTiK - Parlı Damlan altında 
!TUVAL - Brodvey Kuldaaı 
ELHAMRA - Kadın btcr.ae 
! K LE R • - Yunan Uyauo trupu 
FRANSIZ - Klvelll 
GLORY A - Bcdancılar tahı 
HiLAL -(Betlkt~) Millblm Ahırı 
H A L E - (ÜekDdu) K.lanhk m 
KEMAL B. - Znk ,.. Ele:a 
M A J 1 K - Garp C.phul 
M E L E 1( - Operada yangın 
:.ıtLLET T. - Natlt B. 
O P E R A - Ren Kıırlan va 

ropaodlsi 
S0REYYA - Prcneca Klt7 

--------·---
MiLLET TiYATROSUNDA 

Naılt bey n Karakat dendi birliL:t• 

BiR HAYDUDUN INTIKAMI 

Dranıı komedi f perde 

Sinemada (KANLI OVA) (1) kıau• 

------------
Muhasebei Hususiye 

Memurları 

Ankara, 28 ( H.M. ) - Muhue
bei huauaiye mcmurlannın k•• 
:r.anç vergisi lıakkınJa hazır!•"' 
nRn Jiyiha yarın Maliye vekaJetl 
brafından tetkik edilecektir, Mu
basebei lıususiyc memurlnnnıll 

knzanç vcrg-isi 600,000 lirn tut· 
maktadır. 

Hayvan Hastalıkları 

Ankara,28( H. M. ) -lkbsat 
vekaletinin Baytari komisyon" 
dün üç saat devam eden biı 
içtima aktctmiştir. Bu içtimadl 
Sivas ve Kayseri ile civannd• 
tevessü eden vebai bakariyt 
karşı alınacak yeni tedbirld 
kararlqtırılmıstır. 



1111 KAii DALGASI 

Hünkar,. ihtiyar Sadrazama Kina
yeli Sualler SOrmıya Başlamışh 

HalcJcı Jl11lıf•:saar -22 Yazan: Ziya Şakir 
- Tetrifi talıaBe.. Saltan Hamidin mütebessim ) Bu aözler, (mizacı tahane) yi 
Sözleriai fısıldadı. çehr,ıi, şimdi riy~kar bir şekil çok iyi bilea Kimil pa~ayı 
Pqalarla şeyhülislam, geri almışh. Biraz daha Kamil pa- titretmişti. Hünkarın bütün kin 

çekildiler ve bir hizada durdu- şaya iğilerek: ve hiddet hislerini, tatJı ve 
lar. Sultan Hamit, vakur adım-

- Bu Ermeninin, ıize en mülayim bir çehre albnda giz-larla içeri girdi. Tazim ile d 'b 
son ihbarınm ne en ı areJ lemek hususunda çok mahir verilen selamlara mukabele 
o_lduğunu 111rrJT1ıyaC1l'{u1ı. · olduguv nu bilirdi. Ve ...:imdi de etti. Doğruca bnyUk p~ncere- , _ ... 

nin önüne gitti. Meydanda, bu sözlerden büyük bir fırtına 
cephesi saraya gelmek üzere nın yaklaşmakta olduiunu his-
cesim bir ( Tak ) yapılmışb. .etmifti. Derhal cevap Yermek 
Taka asılmış olan binlerce ve, o Ermeni ile son mülaka-
fenerden, rengarenk bir nur 
şelalesi taşıyor .. Uzakta, de- bn esas ve hakikatini 
mir parmaklıkların arkasında, a:zetmek istedi. Fakat 
temaşaya gelen halkın uğul- Hünkar, seri bir el hareke-
tulu sesleri dalgalanıyordu. tile onu susturdu. Ve sözüne 

Hünkar, pencerede görilnilr devam etti: 

gl>riinmez, (Muzıkai Hümayun) - Yalnız, öğrenmek iste-
bandosu, ( Marşı Hamidi ) ye 

diğim birşey Yar. Eğer hu başlamışh. 
Adamın sadakatinden emin Bu azametli ve tantanalı 

marşın, daha ilk nağmeleri lıeniz, acaba ondan, başka bir 
· yüzündeki tebessilmil biraz suretle de istifade edemez mi-

daha genişletmişti. sini7.? .. 
Hünkar, geri döndü. Birkaç Apdüllıamidin son seraskeri - Ne gibi efendimiz. 

adım geride, elleri göğsünde Ali Rıza Pş. (Arkau nr) 

duran Kamil paşa ile şeyhülis
lama yaklaşarak, heyecandan 
titriyen bir aesle: Bu Hafta İçinde Hangi 

Filimleri Göreceğiz 

istifade ediniz 
t - .......... . \ 11 la'. 
t-HerNtv4 ...... heap ..a. 

leeekttr. 
3 - Her illa 5 .... Ub ~ 

.-abllla411ed'ar. 
4 - Her J nbrıian failaama 2 

kupoa llbe edilaelliir. 
5 - Her kupon lnrindekl tarilı.tea 

bir hafta ıaUddetle muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilin kupoauau saldayı
nız. Bundan 5 adedini iliınnız 
ile birlikte bir :ı.arfa koyarak 
posta ile ldarehanemize gön
deriniz. llanınıun gazeteye gir-
mesi için bu kadan kafidir. 

1

- :== SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 

30- Kinunuevvel-1930 

MANDARİN FİDANI - Beher adedi 
iki kuruştan elli bin adet aatılık yabani 
mand:ırina fidanım vardır. 

Rile Kaz.ancı ude Abdullah 

BiÇKi DiKiŞ DERSANF.SI - P-
~alh, Cedidlye Beaten apart. No 30 - S 

fantui, tayör, mn.unelere maariften 
ıehadelJlame. 

MUHTEREM TÜCCARLAR - Gümrllk 
işlerinizde latlfıade, aürat, teahlllt ve 
teminat laterııenlz. Bahçekapı Agopyan 
hanında ILHAMI AHMET firma1ın11 
YerlniL 

K 1 M KA YBETI1 - Kadık5ylinde, 
Çlftehuu:ılarda (10) gün evvel dört 
parçadan mürekkep tatlarla mllz.eyyen 
kıymetli blr gömlek kol ve yaka düğ-
meleri bulunmuıtur. Sahibi, Kadıköyde 
6 yolapında (SO) numarada Muhtar 
beye müracaat. 

ŞEN YUVA - Beyotlunda Tokatlıyan 
karpıada Suter.Wl aokaiında S No. 
Tilrk ınüe.neaeııl. Kadehi 10 Kr. meze 
tem!ı Ye nefta. Tecriibe ectinlı. - Gerek plı.una Ye gerek 

saltanatıma kup gösterdiğiniz 
sadakat ve aayaneti takdir edi
yorum. Hizmetlerinizi memnu
niyetle yadedeceğim. 

Dedi ve sonra, pencereye 
yakın olan bir koltuğu, biraz 
daha pencerenin yanına çeke
rek oturdu. Karşısına tesadüf 
eden yaldızlı UDdalyeleri ifa
ret ederek: 

(Bq tarafı 4 üncü aayfada] 

Her taraf alev içindedir. 

Afılanm1,7 nadide fidanlar - Franan:. 
armudu vo R..- ıdtall ve eriklarlne aa
tıhk ffd.alanm vardır. Rlı:e Kar.ancı 
uae Abdullah 

miıtir. Nihai ıafha · Marjori ile , , J 
" Olvest " in evlenmelerile Uygun rıatıe bedava lfleri•lz.I yap-

- Buyrunuz.. Oturunuz ... 
Dedi. 
Bando, mütemadiyen çalıyor 

ve birl>irinl müteakip fişekler 
patlıyordu. Yakılan bllyük 
mehtap ve çarkı feleklerin her 
an değiıen renkli alevleri, 
hüııkann zayıf ve ıolgwı sima
ıına aksediyor, onun yorgun 
ve melül çehresini hazan aap·· 
ıan, baıan yemyeşil gösteri
yordu. 

Sultan Hamit başım biraz 
daha Klmil papya uzattı ve 
hafif bir sesle konuımıya baş
ladı: 

- Bu yakında o Ermeni 
size geldi mi ? 

Klmil pqa birdenbire ha
brhyamadı. Titriyen elini, alnı
na r6tiirerekl dütünürken, 
b6nklr izah etti: 

- Haniya, canım sizin bir 
Ermeni laafiyeniı varmış. Ba.
ıan size mllaim ihbaratta bu
lunumnJf. 

Klrail pap, meseleye derhal 
intikal etti. Bir iki defa yut
kwadu. Göz kapaklan bariz 
bir asabiyetle birbirine vurdu. 
Hafif ltir ıesle cevap verdi: 

- Kulunuzun hatırımda kal
dığına g6re aon defa gelişi, 
iki ay eneldi şevketpenahım ... 

Sultan Hamit, bir mücrimin 
clirmünü itiraf ettirmekten 
memnun olan bir mtistantiğe 
benzirordu. Keskin ve nafiz 
g&zlerini, Kamil Patanın çeh
resine saplamış gibi idi. Kimil 
paşa önline bakıyordu. Bnynk 
bir kandil fiıeğinden saçılan 
renkli zıyalar, Kimil paıarun 
fldnü, tahlil edilemiyen akil-
ı.t. ~. 

Genç kız muhakkak surette 
ölüme mahklımdur. işte tam 
bu sırada (Andre LöK erdek) 
ortaya çıkmış, alevlerin içine 
saldırmış ve genç kızı baygın 
bir halde ölümden kurtarmış
br. Hadise, bu adamın genç 
kıza karşı olan aşkının kafi 
bir delili sayılamaz mı?J Nete
kim F anni de bunu öyle telak
ki ediyor ve perde, iki çiftin 
meşru ve mes'ut birlqmeai 
üzerine kapanıyor. 

"E/ha "Kadın isterse" 
mra"filmini göstere-

cek. Bu kurdelt nin kahra
manian " Nansi Karo! " Şarl 
Rocers, Harri Grin, Jak Oki 
ve Skit Gallakerdir. 

Vak'a, gene bir kadm en
trikası etrafında ve. tiyatro 
muhitinde cereyan etmektedir. 
" Marjori Marvin ,, " Babil ,, 
tiyatrosunun akterisidir. "01-
vest " isminde bir cazbant 
orkeatera şefi ile tanışmış, 

sevişmiş ve onu tiyatrosuna 
ithal etmek istemektedir. Haf
tada bin dolarlık bir mukavele 
yapılacağı bir sırada Olvest, 
tiyatro mlidiirüne Maıjoriyi 
ıevdiğini ve onunla evlenece
ğini ıöyleyince iş bozulmuştur. 
Çünkti müdilr de " Marjori " yi 
sevmektedir. Bu orkestra 
yerine iki komik angaje etmiş
tir. Fakat onlar da "Marjori,,ye 
tutulmuşlardır. Hadise, mlldllrle 
komjklerin arasını açınca bizza
nıre mukaveleyi bozmak ve 
tekrar " Olvest ,. i çağırmak 
icap etmiştir. 

Fakat delikanlı hadiseye 
muttali olunca bunu ineli 
nefsine ağır bulmuş ve kadın
dan yüz çevirmiflir. Fakat her 
vakit olduğu gibi burada da 
kudretini gösteren kadın ~zekiıı, 
ortaya çıkan bütlln setleri 
d..Umekte mllfknllt çekme-

chrmak 1ln:u eders~ai:ı lütfen Madmeıel 
hitam bulmaktadır. l VERKIN çlGIRY ANA mllraat edini:ı:. 

.)f.. Beyoflu Kaly-cukulufu KJru aıılı.ak 
Bu hafta göreceğiniz. filim- , ... N~o_3~s_"._A_ . .M__.,,_. _______ _ 

ler arasında Opera ve Artistik HANIMLAR TERZIHAHF.SJ - Bahçe 
ainemalan "Paris damlan al- kapı RMtmpaşa hanı 12 No. Telefon 
tında" ismi ile sesli v~ şarkılı lataabul 40S7. 

bir filim gösterecek. Mevzu~ HOSEYtN ZEYTiN y AliINI _ DaJmi 
fakir ve mutavazı Paris ile kullan..u.l.Yemeklerialz.i nefia ve kzzetll 
kirli ve gizli Paris hayahnın yem~ 1 er mlai.ııi:ı? Behemehal Hüseyin 
karşılaşmış bir timsali gı"bidir. u:ytin ~ğı il~ plşfrinl:ı. !atanbul Zindan 

kapısı 8abııcafer tnrbesl k.vtınındaNo.53 
Filmin dört kahramanı vardır: 
Alber, Lui, Fret ve Pola. 

Aıb l L · p J UŞAKTA - MOııklrat bayii Kemal er e uı, O ayı ıeven Hilmi z.nde Mehmet Asım. Nefis rakı, 
iki delikanlıdır. Alber, bir tarap, konyak •atar. 

sokak fUkıcıaı, Lui, 1renç ve 
güzelliğile maruf bir seyyar 
sahcı, F ret ise şüpheli bir 
adam. Polaya tesabiip etmek 
için bu fiç adam arasında za
man zaman ateşlenen aşk ve 
ihtiras havası, Alberle Fredin 
katili olmasına ramak kalan 
bir mücadelesinden sonra sü
kôn bulmakta, Luinin güzelliği 
ve gençliği Albcrin saffet ve 
dilrüstisine galebe etmektedir. 
F ret ise bapisane köşesini boy
IRmışhr bile. 

~ 

k "Garp cephes,, "Ma;i ,, 
'J ve "Dört pi-

yadeler,, filmine devam ediyor. 
( Geçen giln, bu filmin 
mevzuu dtunlanmızda intipr 
etmişti.) 

Her nevi madealyat, deıair, çlako, 
bakır •-faatU flatla alacaj1a. Galata, 
kalafat yerf. No '8 

Kanunların Tadili 
Ankara, 28(H.M) - Hukuk usulü 

nıubalcemeleri kanunu ile icra Ye 
iflas kanununda yapılaa tadilat 

projeleri aon defa komiayoalarca 
tetkik edilmiştir. Projeler tebyiz 
edilmektedir. Bu hafta içinde 
Aclliyc vd(.fli tarafından tetkik 
edilecdc.tir. 

Evkafta Barem 
Ankara, 28 (H.M.) - Eski 

aıaq eaaaah pairesinde evka
fın hazırlamış olduğu barem 
llJiha.ının yakında mecliste 
müzakereaine bqlanacakbr. 

1 anunusanide 

ÇIKIYOR 

o 
FiKiR, SAN' AT, 

GÜNÜN 
MESELELERi 

• • 
(US) günde bir çılcar. 

Fiatı (20) kuruş 

BIKATI 
Bu Sütunda Hergün 

Nakili: ........ - --· 

Deliler Hastanesinde 
Bir ıtn, deliler lautanesiai 

ziyarete gittim . 
Bana rehberlik edea doktor 

bir hi>cre açtı. Kırk yaılannda, 
hala güzel bir kadın, bi\ynk 
bir koltuğa oturmuş, eliade 
tuttuğu küçük bir aynaya inat 
ve ısrarla bakıyordu. 

Bizi görünce doğruldu, oda
nın bir köşesine doğru koıtu, 
bir sandalyenin ilstüne ablmış 
siyah bir tülle yüzünü örttü ve 
bize doğru geldi. 

Doktor sordu: 
- E .. Bugün nasılsınız? 
Kadın içini çekti: 
- Ah, fena, çok fena .. De

likler çoğalıyor. 

- Hayır •• Hayır., Yanılıyor
sunuz.. Emin olun ki yanılıyor
sunuz. 

- Y anılmıyonım.. Eminim. 
Bu sabah on delik daha fazla 
saydım. Üç tanesi sağ yana
ğımda, dört tanesi sol yana
ğımda, Uçü de alnımda. Müt
hiş, müthiş bu, müthiş! Kimse
ye, hatta oğluma bile görün
mek istemiyorum. Bittim, mah
voldum ben artık. 

Koltuğa düştü ve hıçlwmıya 
başladı. 

Ben kadına hayretle baktım, 
çünkü yüzünde hiç birıey yok
tu; ne bir iz, ne bir leke, ne 
bir ipret, ne bir eser. 

Doktor cebinden ufak bir 
resim fırçaaı çıkardı, kadının 
yüzünde ıb.raz gezdirdikten 
aonra: 

- Şimdi aynaya bakınız l 
dedi. 

Kadın ayaaya baktı ve içini 
çekti: 

- Oh .. Evel. Artık çok 
delik ~crlinmüyor. Teşekkür 
ederim. 

Doktor ayağa kalkmışb. Ka
dını ıelimladı. Beraber dıprı 
çıktık ve bana bu kadmın hi
kiyesini anlattı. 

* Bu, gilı:elliğinden ~ bqka hiç 
birıeyleri olmıyan kadınlardan 
biri idi. Yüzfine, ellerine, 
dişlerine, etinin tazeliğine ıon 
derece itina ediyordu. 

Bir tek oğlile dul kaldı. 
Çocuk bOyüdü ve kadın 

ihtiyarladı. 

Bir gün, ( O vakit kadın 
otuz beş yaşında idi ) on beş 
yaşındaki oğlu hastalandı. 

ilk günlerde hastalık meçhul 
kaldı, fakat sonra anlaıı!dı : 
Çocuk çiçek çıkanyordu. 

Kadın bunu duyunca müthit 
bir çığlık kopardı. 

Sonra ağlamaya baıladı ve 
günlerce pek az yemek yedi. 

Bir hafta bu, böyle devam 
etti ve bu mllddet zarfında 
kadm odasına kapandı, çocu
ğunun yanma hiç girmedi. 

On birinci gün, hizmetçi, 
kadının odasına aolgun ve 
ciddi bir yüzle girdi: 

- Hanımefendi, dedi, kü
pikbey çok fena, ıizi görm~k 
istiyor. 

Fakat, kadın çocuğunun ya
nına gitmedi. İki ıaat aonra 
hizmetçi gene geldi, ölüm ha
linde olan çocuğun kendisini 
mutlaka görmek istediğini 
aöyledi. 

Kadın gene ıritmcdi ve öyle 
bir sinir nöbetine tutuldu ki 
uatlerce ağladı ve haykırdı. 

Aqam latü relu 4ek
tor, çecupnun yaaına ıit-eae 
annesını rorla ıitüreajfnl 

söyledi; fak at kadı• dek.torun 
ayaklanna kapantiı: 

- Ôlmiyecek, ilmeE o ... 
Tarafımdan söyleyiniz... Onu 
çıldırasıya ıeviyonım. 

HHta çocuk, herıeyi his
setti: 

-Anneme rica ediniz .. Oda
ma gelnıekten korkuyorsa bal
kon tarafından bana bir kere 

1 
görünıün ve Teda et.in. 

Kadın, bia ısrarla buna razı 
oldu, eline lokman ruhu ~e· 
sini aldı, fakat yürürkeıa vaz· 
geçti: 

- Oh... Gidemem... Ona 
karşı çok utanıyorum, korku
yorum. 

Onu sUrükle111ek isteditu, 
fakat glStftremediler. Can çeki
şen çocuk ırö:ı.leri balkona 
dikilmiı, uneainin ıefkatli ve 
tatlı yüzünü ıon defa ıröraek 
için bekliyordu. 

Çok bekledi, aihayet i•e 
oldu. 

Hasta duvara doğru d&ıdl 
ve bir kelime söylemeci. 

Sabah olduiu vakit ~ 
ölmiiftl. Erleai riD de nnMlıi 
çıldırdı. 

Radyoda Emniyet 
Tam 27 nne evvel profesöı 

.Bravn, profeaar Slabi Ye kont 
Argo telaiı: telvaf aabaamdaki 
tecaribini tevlait ile tefriki mesai 
eylenaişltrdi. Bu tarih ayai 23· 

manda bitiiu düayada tl>hretşiar 
Tekfunkea miieueaeaiaia de tc
eaaüa tarihidir. 

Bu aaı tecasiiaten itibuem Te
lefuaku tarihi daima telaiı fen
ninin tarihi olarak kalmııbr. Heı 
fenni düflace ancak Te yalm~ 

ilemınmul lelefunken laltoratu
varlanada ameli tatbikatuaa bul
muıtur. Bu •uretle ilk radyo 
lirnl.ası TelefuDko limbuı ola· 
rak ima) edilmiftir. 

Bu••• aiata ifia ameli kır•eti 
aedir? 

EYveÜ Telelualr.ea .. mutib 
kendi la .. eratavarlanadald 27 se
nelik te .. riltia mit.kamil bir 
mabsulldür. Bütün bu teearip 
uy•aiatle eltle edilen fwYblAcle
likler Telefuaken marlr.u- hlfl• 
yan ılter alaiHDİJı m61re...aye
tine badim olarak tatlıtik edilmiş
lenlir. 
Şu halele T elefunkuı markaaı 

size dctil yalnız H asri mamulib 
ayni umanda en son feaai kt;t
fiyat ve ea yeni tertibabn ••e1f 
bir tarzda tatbikini mücmmea 
bir lr:tekküldür. 

T elefuaken markas ı awn içi• 
üç miali bir garanti teşkil eder. 

27 senelik bir tecrübe, en as
ri bir İr••I tar21 ve bunlann hcp
aiain fevkinde a:ıami lrudret. 
aatlamlık ve bunlara ratmen fia• 
tuun mwt•dil olması ve dünya 
mieBaeaeainin ltir gara•tisi mahi· 
3 etiıuılctllr. 

(Göndullm'ttlr) 

Y alovada Çekirge 
Mücadelesi 

Yalova ve havaliai geçen 
senP- çekirke iatiluına MirJyan 
mıatakalaraaatlır. Buralardaki 
tohumlarla bt ınücadelesine 
huırlanmak içİll Ziraat miidürl 
Tabiin Bey dün Y alovaya 
gitmiftir. Taluio Bey Yalova 
Ziraat memurlanna trak6trlcr 
ile mOcadel• 118Ullerini de 
,WerecektiE 

--- ---- . ~· ~~ . . . _.. -



Van Memurin 
Ortaklık Muka
velename si 
Orlal'ao wefab hall•4• 

Madde 17 - Ortaklığa iş
tirak ettikten ıonra vefat eden 
uil .tekaüt edilen •eya tahYil 
olunan ortaklann. •rtakbktan 
alakası katolunur. Son alb ay
lak bi:ançoya te'ffikan hisseyi 
temettü ve ıermayeai verile
rek alakası katolunur. Bunun 
haricinde infikak meuuu bahis 
olamaz müesseseden istifa 
eden ortaklar istifa ettiği senei 
hesabiyenin biliııçosuna ve he
sabı carisine nazaran hissesini 
alır, şu kad1r ki sermaye as
gari miktara tenezzül ettikten 
aonra ortaklar hisselerini ae r
ma ye kısmen veya temamen 
teJiyeye müsait miktara ba
liğ oluncaya kadar alamaz. 

Madde - 18 Bir ortağın 
hissei iştiraki beş yüz lirayı 
teeavüz edemez. 

Madde - 19 Ortaklıktan 
lstifa eden veya çıkarılan şeri

kin çekild:ği senei hesabiyenin 
hitamından evel vukubulan te
ahhüdatın istitifası veya çıka
nldığı tarihten itibaren iki se
ne nihayetine kadar kanunen 
c aha kısa bir müddet tayin 
edilmiş ahval müstesna olmak 
liıere mukavele ile muayyen 
hudut daire.sinde mes'uldür. 

Dördüncü Fasıl 
ORT AKLIGIN iDARESi 
Ortaklığın iflcrl 

Madde - 20 
1 - İdare meclisi 
2 - Müdürlük 
3 - Murakabe heyeti 
4 - ~eycti umumiye tara

fından idare olunur 

iDARE MECUSi 
idare mecllsiai• intiha\,. 

Madde - 21 Ortaklı tın 
işleri heyeti umumiye tarafın
dan müntahap beı azadan mü
rekkep bir idare meclisi tara
fından ifa olunur. Heyeti umu
miye teşkilatı ikmal edileme
diği takdirde ilk sene için 
idare meclisi a:z:uı müessisler 
tarafından tayin olunacaktır 
ilk aene nihayetinde idare 
meclisi azasının bir sülüsü 
kur'a ile tefrik ve ihraç oluna
rak yerlerine yeniden intihap 
yapılır ikinci müteakip, sene
lerde de kıdem sırasHe aülüs 
aza çıkarılarak heyeti umumi
ye tarafından yeniden intihap 
oluaur. Çıkanın tekrar intiha
bı caizdir. İntihap hafi rey ile 
icra olunur. Meclisi iClare aza
•ının yüz liralık iştirak veıika
ilına malik olması liumdır. 

idare mecllslnln lçtl•alan 

Madde-22 İdare meclisi içti
maı icabı maslahata tabi ise de 
llakal ayda bir defa meclis 
:reisinin ve gaybubeti halinde 
reis vekilinin daveti üzerine 
içtima eder. 

(Arkua var) 

ftlASK RUJ 

Takdime layık ve 
hüsnü kabule mazhar 
olan en sevimli be
di edir. 

Kaclıköy iskelesi Dans Salonu -
1 birinci kinun 930 çarşamba günü akşamda 
.. balaa kadar Yılbaşı İsimli bGylk etleacelu •• fevkallde 

ı:enfin numaralar ıöaterilecek ...e aynca KADIKÖY TANGO 
BIRINCILIGI aeçme .n .. ltaka .. yapılacakbr. BiriDcl relea 

imzalı ltir matlalya ile taltif etlilecektir. M.ualaruuı:ı fimdiclea 

SaJUp ...e mfiateclri HÜSEYiN CAHJT 

Telefon Kadıköy 163 

İsveç çeliğinden 
imal ve dakik bir surette kontrol edilmiştir: 

Hakiki Radium 
IRAŞ BIÇAGI !fr HAKİKİ ~~ 

Sahn alırken son de- ~ O Q c5 ~ 
rece dikkat ve bu ;t . ıi 
klişeyi tetkik ediniz .~ RADıUM I 

Her yerde sahlır 
Radi um tıraş bıçağı fabrikası 
lstanbul: Galata Okçu Musa caddesi 

No. 104-106 Radium han 

Gümrükler umum müdürlüğünden: 

3000 ka...,ket yaptırı
lacaktır. 

1 - Gümrük muhafau memnrlan ihtiyacı için 3000 kas
ketin yaptınlması kapalı zarfla kırdırmıya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri, lstanbul
da Gümrükler umum müdürlüğü levazım memurluğundau An
karada Umum müdürlük lcvazı:n müdürlüğünden almacacaktır. 

3 - Kırdırma, lstanbul'da, gümrükler başmüdürlüğü lJi
nasında kurulacak alım ve satım komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Kırdırma, 10 klnunusani 931 tarihine rastJıyan cu
rr.artesi günü saat 14 tedir. 

5 - Teklif mektuplan, kanundaki bükUmlcre ai)re yazılı 
pn •e saatten evvel lstanbul'da komisyona verilecektir. 

6 - Kırdırmıya girecekler, Ticaret odasında mukayyet 
olduldarma ve bu i'İbi iflere i'İrdilderine dair vesika i'Öste-
reco\derdir. 

7 - Her iıtekli biçilmiı bedelin % 7,5 ğu olan 855 lira
lık muvlkkat güvenmelerini ( T eminab muvakkate ) lerini belli 
saatten evvel Başmüdürlük veznesine yabrmalan. 

8 - Örnek, lstanbul gtlmrükler umum müdürlüğü Jeya
z:ım anbarındadır. istekliler orada görebilirler. 

9 - Belli saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı dol
durulduktan ıonro hiçbir teklif kabul edilmiyecektir. 

HiÇ BE K L E N l L M E D 1 G 1 BİR ZAM ANDA 
BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PlYANKO BILETl ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİY ANKOSU 

Biletini Alınız 
Altıncı Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BÜYÜK İKRAMİYE 200,000LfRADIR 
Ayrıca: 

"50,000,, "40,000,, "25,000,, "10,000,, 
liralık ikramiye ve 
liralık bir mükafat vardır. 

iLAN 1 
Aksaray Çakırağa Mahalleıi 

Sorguççu ıokak No. 5 j 
Emniyet sandığı mtidürln

ğünden: 

Ali Rıza B. tarafından 5 
mart 1929 tarihinde sandığı
mıza bırakılan para için veri-

Güzel Kürkler 
Daima aramr ve bunun için 
Beyoğlu'nda lstikli.l cad

desinde 391 numaralı : 

EPREM 
len 67 437 numaralı cüzdan- ÜRK Ticarethanesini 
bonoyu1 kaybettiğini söylemiş- ' tercih ederler. 
tir. Yenisi verileceğinden eski ı Orada en iyi kürklerden 
bono-cüzdanın hilkmll olmıya- mutedil fiatlarla bulursunuz. 

cağı ilin olunur. j .. •••••••--•-

, - Yapılacak Hediye 

Bir RADYO 
Alınacak Cihaz 

Bir PHILIPS dir. 
Cins itibarile fiatlan 
emsalsiz olan cihazla
nmızdan Birini intihap 

EDiNiZ 
Tip 
2511 
2800 
2514 
2515 

Fi at 
425 
290 
245 
140 

·r üRK PHILIPS L TD. ŞiRKETi 
Türk Maarif Cemiyeti 

BÜYÜK E Ş Y A Piyankosu 
Yeni sene için taliinizi tecrübe ediniz. 1 kanunusani 193 l de lstanbulda çekilecektir. 
• 
lk 0 l J • Doç otomobili. yemek ye .alo• takımları, dikiş, fotoğraf, 
ramıge er arasınua. rramofon makineleri, allb draiye halı Ye tuvalet takımları 

kadın erkek aaaUeri ve [ YERLi MALLAR PAZARINDAN J todarık edilen kıymettar eşyalar vardır. 

Fakir t1e zeki çocuklanmıza ardım için birer bilet alınız biletler bir liradır. 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
başında Beyo lu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Mühürdar 
ude hanı nlbnda Tel. lst. 7240 

PİRE-İS E 
i E P 
(Anknra)vapuru 30 Kanunu-

s 1 10 da Gala
evvel a 1 ta nhtımından 
kalkarak çarşamba sabahı 

lzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi aaba1.ıı 
lskenderiyeye varacakbr. İs
kenderiyeden pazartesi 15-
te kalkacak çartamba 

( Pi.re ) ye de uğnyarak 
perşembe la-

tanbula gelecektir. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 30 Kinunuev
vel salı 17 de Sirkeci nhb
mmdan kalkarak Gelibolu 

Çanakkale, Küçükkuyu, Ed- , 
remil, Burhaniye, Ayvaiığa 

gidecek ve dönüşte Albnolu
ğa da uğnyarak gelecektir. 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Mahmut Şevketpaşa) vapuru 

30 kanunuenel ıalı akşamı 

Galata nhbmından kalkarak 

Zonguldak lnebolu, Sinop, 

Samsun Gireson, Trab

zon, Rize'yc gidecek ve dö

pü.şte Sürmene, Trabzon, 

Görele, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, Sinop, lnebolu, 

Zonplda'ğa uğnyacaktır. 

öprü-Adtılaa isklesi bü/esı 
,, -Kadıköy ,, ,, 
Yukanda mevkileri gös

terilen iki bnfe ayn ayrı 
ıartnameler ile açık arttır
mıya çıkanlmııbr. Kat'i iha
lesi 1 ikinci klnun 93 l 
tarihinde yapılacağından is
tiyenlerin o gün levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

1914 tenberi Fransızca ve 
. lngilizce ötretmekteki 

muvaffaklyctimir.in derecesini ve 

usulü tedrisimizin kuvvetini anla

mak için kurlanmm iki der.1 din-

l 

Adr 11: ~nkara caddesi Orhan Bey han S Cincll kat 

Müddeti hayatınız 
kullanacağınız 

Saat: 

Saatidir 
Acenta ve depoziter 
BOGOS K. Arapyan 
İstanbul, Çarıuyıkebir 

Kullanacağllllx yeglne braı bıçağı 
meşhur 

KART ALLI NİESO 
tıraş b1çaklandır. Fiatı pek ncuzdur. Lnt .. 
fen bir tecrilbc ve taklitlerinden aakınmak 

ıçın klişedeki kutu ıekline 
dikkat ediniz. 

Türkiye için umumi Tekili! 
'!i=lii(f::~S!~~~~:J.al İstanbul Fincancılar Arslan 

Y ıPALI. 1. SAL Ti Tel. lıt. 3933 posta Fert:a. ... v u.uı .a~·.l I 1'•· •a 
kutusu İstanbul 703 

Karyola 
NAZARI 

Alacakların 
DİKKAT.İNE 

Beşik siyah, beyl'lZ ve san karyolaların bir 

cok çeşitleri vürut etmiş olduğundan fabrika 
fiabna sab,a başlanmışbr. Bir ziyaret iddia-

mızı ispata kAfidir. Fincancılar yokuıu Asri 
Mobilya Mağazası No. 27 Telefon İstanbul 3407 

-·-.~ 

K 'ıRTAL ' '\'MARKA.~ 

HUTCHIHSON 
Ensaeıam 

LAstlklerldlr 

C(H> ve ac...-ntas1 ti 
Moreno Atgran . 
lslı.Q.b\11 Sirkeci y cnı Haa 6-1 

• mıiik arkasında 

. DEYİN İLMÜHABERİLE 
Mahsup muamelesi 
Balıkpazar, Makaudiye hail 

35 Dc"iş. 

SON POSTA 
Yeu.ı, Si7a.d, Hnadı. Ye Halk ructeai -idare ı lstaabul, Nuruosawı• 

Şerol aoka}l 35 • :Jl -Tdr'.,11: l..ta.abul • 2:>1 
Poa\., kutwu: lıtanbııl - 741 
Tela::ııf : latanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TORKIYE - ECNEBt 

I 

1400 Ju. 
7SO ,. 
400 .. 
tSO ,1 

1 Sene 
6 Ay 

s " 
1 " 

2701) kr. 
1400 .. 
aoo .. 
300 ,. 

---lemeniz kafidir. Divanyolu Firuz- ı.. HAGOPYAN - Erkek ve kadın 
Gelen evrak geri verU:ııeı. 

'tllnlard.ın mnuli" t alı a ası. 
•• d K E k k ~ tenlhar:ul Galata Kredi Lly ne bankası 

ağa camu yanın a ı:ı, r e gun- ittlıallade pqtemalcı sokak AlekılyacU. 
dü:ı ve ıecc Ziya liHD tedriahıuıeal. haa N .. 11 Mes'ul Müdür; Halit bahri 


