
HALKI SOGUTMAK CORMILE ••• 
/. 

Olarak '1aznun 
Gazetesinin Mes'ul 

Adanada Çıkan 
Müdürü Tevkif 

Ahali 
Edildi •• 

~~============================================:::1 
lelcer Ve Traktör Meselesi Adli Safhaya Girdi 

Hayri B. "Son Posta,, dan (20) 
. '' istiyor .•.. Bin Lira 

Yrıca Da Birer Miktar Hapsimizi Münasip Görüyor 
...; Son Posta ,,nın, ilk yaşa
~ başladığı gündenberi 
~ab arasında mühim yer 
"' bir mesele vardır: Şeker 

Traktör meselesi. 
ı._~ker meselesi umumi hat
~1- daha çabuk habra 
1\: ebu· ar: 
- liariçte şeker ucuzdur. 
~lbleketimizde pahalıdır. Bu
~ •cbebi, şeker sanayiinin 
~ Yesi arzusudur. Bu hi
:"Je ilk defa tesis olunan 

u fabrikasile kendini 
a...~ttirmiş. şeker bugünkü 
~ bulmuştur. 
~işle alakadar olanlann 
~ a Şakir ve Hayri bey-
1.;1 .. ~riin;yor. Fakat Şaklr B. 
~e lktısat vekiletine 
~(~ittir. Daha evvel ve bu 
~ kurulmasına tekad
lıı.L~ eden günlerde ise Şeker 
~ idare meclisinde bulu
ttt....~u ve Hayri beyle de 
~ bir ortaklıkları vardı. 
~ neşriyat, bittabi bu ze
't ıahıslarma intikal etü 
'~Yri bey aleyhimize bir 
~açtı. Şimdi bizim hem 
' . dınlmamızı, hem de 20 
~ lira ıarar ödememizi isti-

• 

~ l'aktar meselesine gelince: s:cyin lkbsat vekaleti 
~it da bir Traktör kanu
~ lbul ediliyor. Sebebi şu
~· .1<6ylüye, senevi beş yüz 
tal lir. masrafa malolan pet
~ •eriliyor ve traktör işle
~· .Bunları mazolularla C. e· 
~ elinı; deniyor. Kanun ka
~ ediliyor. Fakat bir tip 
htı için mftsabaka açılı
~ l>Grt fabrika giriyor. Bi
bji~ 111~rnessili Hayri Beydir. 
~ ~ftci firmayı ise Hayri Be-J 
~ •haları temsil ediyor ve 
~ ~uaıneıe hazineye takri
~ol.~-?-~yonluk bir masrafa 
~. ~. Doğru olmadı
tt,llt )lJıyoruz ve bittabi net· 

'~da fahıslara temu 

~'t'a•ı 3 GncQ sayfada) 

lan DAL&ISI 
&UG .. , UN 

'-ti 
.. yfarnııda okuyunuz 

Zekeriya flft Selim Beylerin mahkeme laıızarıuıaa diba 
ilk isticvapları yapılırken. .. 

Turnuvayı Bire · I<arşİ 
Üçle Altay Kaz~nmışhrl 

lzmir, (Hususi) - lzmir aey• 
lipzedelerine yardım temin 
etmek maksadile lzmir futbol 
takımlan arasında bir ıefkat 
kupası turnuvası tertip edildi. 

Sıraaile ve karilerimizle be
raber seyrini takip ettiğimiz 

bu turnuvanın finaline ka1Wl 

Göztepe ve Altay takımları son 
maçı yapmif, bire karşı ilç sayı ile 
turnuvayı Altay kazanmıştır. 

Resmimiz Altayı ve kazan-
dığı Hilaliahmerin tefkat 
kupaS1m gösteriyor. 

Adana' da 
Ahali Fırkası Katibi 
Mahmut 8. Hakkında Da 

Takibat Y apılacakbr 
Adana, 8 (Hususi muhabirimiz

den müstacel işaretile) - AhaU 
ıazetesl mes'ul müdürü Retat bey 
hakk1nda müstantiklik tarafaodao 
tevkif müzekkeresi kesildi ve hü
küm derhal infaz edildi • 

Repl Beyin cürmü " Halkı as
kerlikten sğutmak" "Reisicümhur 
Hazretleri hakkında gıyaben te
fevvübatta bulunmak" , "Meclis 
reisinin firarı " gibi manasız. ve 
uıl•ız neşriyat yapmak, "Halkı 
eaassız haber işaesi ile tehyiç 
etmek,, tir. 

Ahali fırkası katibi Mahmut B. 
hakkında .da yalnız bir cürümden 
dol::yı takibat yapılacakbr. 
Şarka giderek teşkilat yapmı

ya tetebbüs etmiş olan Ahnli fır
ııkası reisi Abdülkadir Kemali B. 
bugün buraya gelmiştir. 

Şurasına da kaydedeyim ki bu 
fırka Adanada hoş görülmemek
tedir, taratarı yoktur, gazetesini 
okuyan da görülmüş değildir. 

Salahattin 

Bursalı Ali 
Adliyeye Verildi 

öursalı Ali 

1 

Cumartesi gecesi Beyoğ
lunda Hava sokağında arka
daşı Anistiyi bıçakla ağır 3u
rette yaralıyarak kaçan sabı
kalı takımından Bursalı Ali 
dün Galatada yakalanmış, Ad
liyeye teslim edilmiştir. 

Kocamı 
Nasıl 
Seçeyim? 
İtte her kızın kendi kendine 

aordutu ve halletmek mecbu
riyetinde bulunduğu sual. 

Bu sualin cevabını beşinci 
sayfamızda ( Hanımteyze ) ve
riyor. Orada okuyunuz. 

Söylenecek Ne Derdiniz Vardır? 

Şikiyetinizi Yükselt-
• 

ınek için Sütunlarımız 
Açıktıı· ••• 

Gazi Hz. 1 bir çeltik fabrikasında tetkikattan dönerken 

Gazi Hazretlerine dertleri
ni anlatmak istiyen halkımız
dan gelen mektup ve bizzat 
bizim aldığımız mütalealann 
dercine bugün de devam ediyo-
nız: 

Söylenmiyecek 
Neler Var 

Cemil Melih B. (Hukuk 
mezunlanndan, Sultanahmet 
ikinci sulh hukuk) 

- Gaziye söylenecek şey
ler okadar çoktur ki burada 

bunların hepsini söylemiye 
imkan yoktur. 

Yalnız, umumi bir ıstıra
bımız var; bu, ihtiyaçlarımızın 
tamamen tatmin edilememe
sinden ibaret.tir: 

1 - Siyasi: 
A - Cümburiyetin bir fır

kaya istinat etmesi, hakikati 
bir taraftan görmek demek· 
tir ki, bu da hakikati vazı
han görememek demektir. 

( Devamı 3 üncü sayfada ) 

Büyük İkramiye 

- Ne talili Adam, büyük bir ikramiye aldı 1 
- Tayyare piyankosundan mı? 
- Hayır .•• Hükumetten! 



Hallcın Sesı 

Bir Defin Arzu
su Münasebetile 
~WrTlrldem..-lt 

l»ir btollk madam, koeuınıa ya• 
ama ıaraGJaaek WMi •• ı.., 
ortaya bir mesele pkardı: 8a 
•niyette olan inean'-an ba .. bl 
arzulan .... te•Aki •lil•d3+? 
MGftl Ef. de dahil olmak ilzere 
maeleyi bazı karilerimize sorduk. 
AWat-ız cenplan De ...... iyoruz. 

Çok 
Acıklı 

Bir Ôlüm 
Bir Kaclın ~ Ce
reyanına Kapılarak Der-
hal Kömür Haline ~eldi 

Leaan R (Befiktq, Akaret
ler 19) Fatila'te l.bnderpap ma

hallesinde Tahtaminare cadde
- Bence Müslllman ve Hı-

sinde 35 numaralı nde oluran 
ristiyan ayn ayn mezarlıklara 48 yaşlarında Emine H. din ak· 
f6mülmeliclir. Yalnız, eter mü- ıam mutfakta if ~rmelde iken, 
teveffa sağlığında muayyen bir elektrik lambası kordonile bera· 
mezarlığa gömülmesini istemiş- ber yere dlişmOş, kadıncağız 
M YUIJCtİ infu edilmelidir. lambayı kaldanaak isterken lllak * olan kordonun cereyanına ka-

Abdllkadir Bey (Eyüp, Ca- pılmlfbr. Emine H., bağlrauJa 
mijkebir mahallesi, Külhan bqlamq ve feryadı lleriDe 
aoka': 12) imdadına gelen gelini Nimet 

- Sıhhat noktai nazarından l Hamm da cerey~ ~pahnış ve 
düşünecek olanak belediye glç hal De keadım brtana
tebrin muhtelif yerlerinde bilmiştir. Emine Hanım derhal 
asri mezarlıklar yaphrmah ve ölmüştür. 
~tiler bilitefrik cim ve mez
hep ba mezarlıklara ıömül· .... 

* lllftl Hasan Felaml Ef. : 
- o kadm bua da ıeldi. 

Vaktile Mehmet Ali Bey i.
minde birile mmmit; ko-
.cuma. daima: Beni ma.Jtl
mu xap.dermif. Koc:ua da, 
RD benimle evlenmekle aile
ni gücendirdin; timdi bir 
de dinini tebdil edersen 
ihtiWı dinden dolayı ailene 
varla olamazsm, dermiş, Meh· 
met Ali 8. 61müt, kadın ko
casını çıldırasıya sevdiği için 
yansna gömülmek istiyor. 

Ben ona: 
- Kocan nerede ıamülii

dilr? dedim. 
- " Nişantaşında ,. dedi. 

Ben ilave ettim: 

- Eğer mezan ıehir dahi
linde ise ıeni yanına gömdür
mez.ler; yok, tehir haricinde 
ise zaten mezhepler için ayn, 
•Y.n mezarlıklar var, onlardan 
birine g6mülmek lizım. 

Kadın: 
- Aman müftü Ef. aparb

manlanm, nlerim var, buma
bn yansnı Darllffafakaya, ya
"sım da kocamın fakir ailesine 
teberru edeceğim. Beni koca
mm yanma g&ndlrtlnib, dedi. 
fevaben: 

- Canım, biz mtısaade 
etaek, papaslar mlaaade et
fl& Bunun çaresi tebdili din 

Rakı Masası Başında 
Bir Vak'a 

Beykozda Ferit 8.. pzino. 
-.da rakı abfbl• KAmil 
ft balıçnaa Sami 1sa.- et
mifler, Klmil hepkla SaU,i 
batmda ,ara1a,. bç·-· s-.- , ..... .....,. 
Parmaklan Kesilmit 
Gedikpafacla kMap Meh

met Ef .nin dftkklmnda çırak 

laman elini et makinaine 
kapbnmft zavallınna parmak· 
lan keailmiftir. 

Kendini Öldürmek 

istedi 
Bqiktqta oturan Hatice 

H. dibı bir linir buhnm _.. 
numda Boğaziçi npunmdan 
kendini intihar katile denize 
atmış, kurtanlnuftar. 

etmektir, dedim. lıleaele 6J
lece kaldı. .. 

Cemil lıle1ib 8.. ( s.ıtaaala
met ikinci llllh lmlmk) 

- Mulltelif mellek Ye dia 
..nlderi &Jl'I mezarhklara gl
mülme&dir. Y almz bir khue 
llmeden ene! ...... , .. di
DİDİD ıayri bir muarbta p 
mnlmek anuaunu W.. ede
rek bunu vasiyet eylec:liji 
takdirde bu arzuya biirmet 
etmek lazımdır. 

iL IBLIB 
lzmir Tacirleri Ne Fikirdeler ? 

Bey Dün Bir 
Akdettir 

lzmir, 8 (H. M.) - Halk fırkua umına tqkillt 7apmıya 
gelen heyetin daYeti &zerine Tlrk ocaiında 60 Hlccann iftiraki 
ile bir i~a yapıldı. Bu celM -tıhrkea 'fzmir meb'usu isaf 
8... dedi kil 

- Hallr fırkua tqldllbnı yapmaya gelen heyet lktıaat 
mmtakamızın muhterem tnccarlarma lıOrmetle selamlar. 

Memleketin ikbsadl lilmreleriıle lltinat ederek ınr ile 
kuvvetlenmek ft bu awello lllelll•ete daha biiylk llizmetler 
yapmak istiyen Hallc Eırkuı bit takım esaslara istinat ederek 
yeni teşkilibm yapmaktadır. 

Bugiln bOtUa cihaada fırkacılık mtlnlelretfa mubtelif ımuflanna 
istinat etmektedir. Biz yeni fub tetki1Abmı11 pparkea iatl
yonn ki balkın ea apğı tabalulaından en yiibek tabakuuıa 
kadar her anuf halk fırk•mızla allkaclar alma. 

Şimdiye bdar ~mmn takip eltili li,..t lutlkw liti-
7açlanm tabDİD edecek mahiyette deiiJdi. Son zamanlarda 
karplqılan manzaralar bizi bu menu &zerinde c:laba ltaı
yapb. Anladık ki fırkalDIZlll 10 1e11elik icraab mllm1r defilmil. 

Şahli liyul kanaatleri fırkamwn eualanna muhalif olanlar 
için hiçbirfey 81fllyemem. Bizim 6rkam•an malan milliyetçi, 
Cllmhuriyetçi Ye llJiktir. Bize abıııalif olan Yatand&flar kendi 
fikirlerini teniç ederek hlplla• memlekete naft .ı..ı.. 

Tlccarlaruma &rlwmza P.,- fildrleriai tenice plvwb
cbrlar. Kewda kalarak teakit ,..,...... fa,da ,...,. 

llmeketteld ........._ w'.ıa .-- ı.a.... _...... 
mekteclir. Acaba Halk flrkw vımlelıetia ~ lqlLı 
kadar temla edebilmit midir? ıs... ......_ Wır cnap, .. ı ıli 
yeceiim. Bitlba cihanda babna cleY.. eclln• W.. ••mi• 
ketimin cemaet kalma•• lmktq ,... • 

lımir ki, Tlrlôyemizin en ~ n mtmener dmrelliai 
ainesinde toplalDlfbr, bu ıebeple :·her hanıi Wr flrlraam lmnir 
tqekkllOnde tnccarlann bulunmua icap eder. 

Aksi takdirde b&yle bir fırlwua mnaffak olm- hnlrln 
yoktur. Onua için tllccarlaİ1mm ..-.... clant ettik. 

Vlad B. in ba nutkundu aorı.I itam W- t8ccarlardan 
birçoiu Ilı alarak memleketin ihtttaçlanm ft cl.tlerini 1&Jlp 
d&ktiller. 

Şurama kaydetmek ll11mdll' ki. ha lçthna p umlmı, 
~faydalı oldu. Baza tice~ ••lektltia dı-lmilli 
teşrih ederken yanında oturanlU; 

- Çok llyliyonan, bqma Wla pleceld 
Gibi 16zler .ayliyerek yaralana Ye clertln lefrlW _.. 

mnda çekingenlik ettiler. Bu z~,a ~ ..,._. ftwalc:e Halk 
fırkaunın gtlzideleri aruuı:::::-ıp,odan:la. 

M&nakııa em111ncla tli t O- wle Lemi B. eledi 
ki: 

- Bizim •ımhıbtte um.adi c1trt1.. pre ...., .. ftu. 
Bizde ticari iltatiltilrw JOldur. Bizim ilbtidderimla .,.......... 

Bade tlccar .... ,.. ... , ....... .... --
da hiçbir ...... bet ,... • 

F.fwlil., W. W.ı,a. Dalla -c-k llJljuılf ..._ 
bunla .... , .. , ........ , ... , ............ . 

-~· Qbakl Wa 1ıW* IPade ,...,..._ At1ap ... •= 
m eli••• .._ •ldı..m b... iatibbarat oclua ,.... 

• flllı 111:1 Wr •.r••llr. Sı.•m•ı boıaldar. Ost mm 
lee lwaeı.-. ..... • .-w te d il•. w t111ıl klller, 
p• 'MI elliyor. Banm lllllle ppek lbımchr. 

il..... lttillat n T enldd cemiyetinin mat!Obiyeti birta
kım remi kooperatiflerin ,., • .,..1r icraatmclm .._. ıelmitti. 
Oı•a adenia 61 bitiw ldlnlye Ruaçuldu Fahri Bey 

Rakılar IÇildikten Sonra 
~ Kavga, Kaalı 

Bir Netice Doğurdu 
Kurtuluıı. olıanD Ahmet 

• Klmlt İs9İntle ld arkadq 
dibi 'flsel gilsel gezerken 
biraz rakı içmiflerdir. Bu su
r.-e arhoş olan bu ilD arka
dllf bir konuşma muında 
kavra çıkarmışlar -.e neticede 

Kimil bıçağını çekerek arkadaşı 
Abmedi ~asığından atar suret
te yaralamlfbr. 

Sukut 
Bir Çocuk Balkondan 
Sokağa Yuvarlandı 
Yenikapada oturan Artin 

Ef. nin oğlu 7 yaşında Kirkor 
eWı taraçumda oynamakta 
iken apiı dlterek ap suret-
te yara••nmıftar. 

seçti. clecB ld : 
- Bea clilekleri.al lfit

tlrı•-•Yiieiırdea •itteki-
,.. ............ b&-
tlla. llıillet tikAyet etti. H&k6-
met ••deri ....... dinledi, 
Wrat aeticede lliçbirfey çak- . ...... 

icra .. iflla kamum tadil 
eclilecelmi1- Halbuki borç 
için bapil doğru dejildir, 
bama pdiye kadar tatbike 
blk•ydık hapisanelerde ka
tillere yer kalmazdı. 

Efadiler, 
iki lira borcuna ftl'lllediii 

için bapıie tiren Mehmet malı
~· S. adam lıapia eleji) 
liimaye tiler. 

Efendiıer: 
Bir adam illa ediyor, mlf

• iç d&t 8eDe mahkeme 
kapllarmda albibıtlyor Bu dot
ra mudur? Resmi itlerin biraz 
pç çıkttun biliriz. 

Fakat d&t 1e11e bu. Allah 
için inaaf I 

Netice itibarile tlccarlanauz 
hu nzi,ettMir. Bir aba .,... 
ima .... bal' ............. de 
h·pla-. .... Cllll -

~ , .... Beyci. 
EODn birçok ttlccar dı aldı. 

Sat 17 de bqbyan içtima 
21 ele lrittL İçtiÜaaın cereyan 
feldinden herkes memnundur. 
Fakat berkaia ıdlmiai karit
braD IUal tudur: 

- Acaba meb'uslar burada 
dinlediklerini mecliste mevn

bahia edecekler mi 1 

- .. unun 

Ceftbmnz.. 
HimiDer TarafmdaD 
Makul Mü Görüleli? 

Hilldmet t.,afmclaa ~ 
..-umi,. •Hllaine yi/J.tl' 
••ap ukkı.... Pariatı. ...... 
Nami malfllllllt ı91melillftir• fa
kat alacaklı1ann noktal ....... 
mw makul ıördilkleri ha~ 
bir .. yia vardır. 

Ocak Kongreleri 
IWk fırkumıa tqldllt h 

dün de Anadoluhi.an mıntaka
teftiı ederek vazifesini bitir~ 
Halk fırkaamın ocak konrr...-· 
bu hafta açılmaya baflanacaktd• 

Vergilerin T adilab 
v eraileri tetkik komisyonu ~ 

hafta içinde kazanç ve....tı111.,.. .. 
~tldke bafbyacakbr. 

Darülbedayi Müdürlü 
Darülbeelayi müdürü Suplai 

belediye azası olduta için ye,,_ 
Beyoflu belediye mldDrlOfiln~ 
llÇlkta kalan Kadri Beyin ta~ 
me•zubahbtir. 

Otomatik Telefon 
Telefon tirketi otomatik telefoll 

teaiaab i~üa huarlanmıya 
mışhr. 

H. Vekili Ankarada 
Tevfik Rüttil bey "On Ba.t• 

ziyaret ederek leJahati balıolall~ 

uzu izahat vermlftir. 
Paylaşılan Para 

Teclriaat ftl'IWaciea ... --
.. ldld ........ ,.,...._ ...-. 
m1,_ıa bu .... IJOtüa Tlıld,... 
143 bla lirayı balduju ani••,.., 
br. l.tanbal tlefterclanaıD aJdıl 
para deftere pçirilmif, sizli -/1'. 
palmamıfbr, bu itibarla kuıwd 
diyenler ,artllmektedir. 

Yeni Müfettişlikler 
Yeniden 10 umumi milfe • 

lbdu edileeetf hakkında 
ıazetenla Yerdlti haber Anııran ... 
aadece bir .. hst tahmia malıml' 

tbade addedilmektedir. 

Futbol 
Yunanlılar Bulgari.,. 

Yendi 
Atina, 7 (Hususi) - Y.,,_ 

ve Bulgar takımlan 
İcra edilen futbol milsas...llrJPWJ• I 
aında Yunan takımı 

ıalip gelmİftİ. 

... ,rti-.-ha-1 
BeYotlu kaymakmm 

Aaia ve ıehir mecliai 
dan avukat Avni Beylerin 
nldeai Anadolu de1nlr1Mli''9fl 
komiseri mllteveffa Nebil 
haremi Aliye İffet H. 
alqam irtihal eboİftir. 

Bugibı ikindi 6zeri K 
ahmette Allahın rahme 
tevdi olun~. Cenab 
rahmet eyliye 

• 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve ikramiyeler 

• 

l:HMaa 8.-Bu ktırlder IP.••ld wp. Haım klm?f 2ı e... B. - • apub- W. ,..,..,,_? 1 31 a... B. - MM Alleh .. •i•.- .....t I 41 Hama B. - Kama ..., dl19 aut ,.,t .~ 
Halk - Milclirudaa ..,... larin K11ır a.11 - 6eM ...... Wri.. O da ..,. ~ -~.....,.... ...,.._, .. ,. Ah•A& 8 n'r ,....... kuae• .,.-~-. 

.... Wr .. E • .,. ..... ... .... ... ..... • .. - ... ,.,.,.., Kı - ........ ..,. .. h ........ 



Kari Gijzile 
Gördüklerimiz 

liami7etli Türk 
Müesseselerine 

llntarekenin sok acı günlerinden 
loııra l.ta1abulun kurtulq pniindeld 

~l ve Hadetl bir saniye için 

~llııüz. işte o gün lırtanbuJa giren 

~fil ordunun terefll ve eski bir 

....... llı:I buçalı: aeaelik bir lfSlzllktea 
-..,. Rd çocap .. cUSrt nüfuslu 1Hr 

"-ı 11. çok fena bir yulyete 

~. Tü.Uim, iktldanm Naa 

;::--1ı: YUlfeyl biha'kkln ifaya ki-
• Nam...ıa da m&ftebirim. Ça

"'-la kaldım, bir ntanda9ın1ZJ d&t 

~ a1luUe fe- bir vazlyettea 

"-'~ak bir ntaad .. mlleaauul yok ...._? 
Son Po•ta vHltHlle 

M. F. 

Bu Ne Dikkatsizlik 
8lr karllmb, ~nkara TUrk ocata 

~ ve lladam ( Plyera) nın 
e alt Fnaauı Ye Almanca 

~ tabedllea ı. tarifname ılSnder
~. Ba karllmfs, Hd yapnldı bu 

~ llaan ft imli laatalanaa 

::-- dikkati celbedlyor. Anuau Yeç-

t.tklk ettik. Girdllk ki bqtanbAfa 

~ dolu. BUbaua yabancı davetliler 

" '-tınlmlf oldufaını 13rdDjiimllz 
............. ,..... bir Tlrkçe 

,......... Yerilmlf olaa lcll daba çok lJ'l 
........ e1urc1 .. 

Gaip Aranıyor 
1S ...... - tarllDcle Şarki Kara

.._. icra,.. 11a11'at eclerkea .. ıser 
~ ICaraat .. MJJ'U tul6at tiJ'atro 
'- J'Ui)e kalan biraderim Klmll 
.... "41 H..... Şakrtl Ef. nezdinde refl-

111..t. llellha Sabahat kaJ'ID Yaldem 
~ e..u. •• 4 yqmdald ÇO

..;.~ ldçWr haber alamamakta• 
iL_ Ba...ıertn luanlyet namına ma

~ YermelerfaJ rica edvlm. 

Hudut tabun (15) kararılb 
efnclnadaa 

Es at 

Sarhoşun Derdi 
~veciye Gazel Söylete 
~ce Boğazını Sıkb 
~erbeyinde oturan sabıkalı 
&.a; aarhot olmUf, kahveci 
~ Efendinin dilkkinma 
~ Adamcağıza sazel .ay-

iatemiş. 

h..L ~ri Ef. sarhofUn dediğini 
~e getirmemiş, o da kız
~ botazmdan yakalayıp bir
'I ~kat abmf. Fakat Sabri 
~ pkiyeti üzerine po
k..... tarafından yakalanan 
~ karakola Sf6türüliirken 
~· kendi kendini yarala-

~ 
---~--....... -------=-=-== 

'-~ TAKViM = 
aı 9-Kinunuevvel-930Kaaua s1 

it ~ Lınl 
~ -~ ..:._uu ~Teplaia-i -na; 
~ Valat-Esaal-VauU 

~~ 2. •ı 1 .14 Aqam 12.-ı 16.41 &..:'":" 7. 2S 1·~ 
~~ - Yalal 1.31 11.19 

t. 47 lt.21 im.ak 12.45 5.26 
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Haktan İstifade Etmek İçin Nereye Bu 
Müracaat Ed~eğinizi Biliyoı Musunuz?. 

Alb ve daha ziyade çocuklu 1 1 - Bafra, Hacınabi ma- 1 4 - Haaköyde, Kalecibahçe 
olup ta (çok evlAtlı) addedilen ballesiiıde, Deriğ oğlu Mahmut t 32 numarada Neıim Efendi ve 
aileler, Hıfzıssıhha kanununun ı bi\ı Mustafa Ef. Ye ııefika11. refik•ı Balseva Hanım. 
kendileri için kabul ettiği para Çocuklan: Mehmet, Mu Çocukları : R~şel, Miıon, 
yardımından istifade edebilmek Ömer, Salim,· lsmail, Emı Salamon, Viktorya, Klara, Re-
ıçın ( Jstanbul sıhhiye Semine, Nedime Ef. ve H. l beka, Danyel, Sümbül, isak 

müdürlüğü vasıtasile hı/- 2 :- Lülebur~a.z, . Şimendı Hanım Ye Efendiler. 

hh ) .. . . fer ıstasyonu ıkıncı şubed 5 - Bqiktq, Vişnezade, 
zıssı a encumenıne müra- w Abd ilah f d" ş--1!•-.ı-d k v AS N d . . magazacı u e en ı v CllP&QC e so agı -t o. a 
caat etmelıdırler. reli- KadriyeJJ~ .... hl M1irat ağa ve refikası 

d
tflt;ri nlfazla ~lbup tad takip Çocukları - Arif, Yusuf, Halfce hanım Çocuklara: İsmail, 

e emıye er san a res ve S k R . F h" F h" H kkı Aı· E · H · • · l · · b" ö d · 1 ıt ı, asım, et ıye, ·et q a , ı, mıne, aynye, 
ısım ennı ıze g n erır erse . . . . 
biz işlerini takip eder, alaca- F ahn, Necati Hanım ve Ef.ler. Nunye hanım ve Efendıler. 
ğımız neticeyi kendilerine bil- 3 - Balıkesirde, Vicdaniıe 6 - Bayındır' da, Ağustos 
diririz. mahallesinde, Bulgaristan Nev mübadillerinden Zekeriya oğlu 

.. rekop muhacirlerinden RiE Niz119 Efendi refikası merhum 
Bu haktan istifade etmek Ef. ve refikası Fablla H. Febiiie H. ile çocukları: Him-

için dize resim gönderen aile Çocukları : Süleyman, Alt- met, Nusret, Ayıc, Afet, Ga· 
gruplanndan bir kısmının met, lbrahim, Fatma, Pembe l nimet, Sabriye Hamm Ye Efen-
daba resimlerini dercediyoruz: Ceylin, Ayıe H. ve Ef. ler. diler. 

Bu Haftanın Sinema ~urdeleleri 
8q tarafı 4 üncü sayfada 1 

Eı'L..amra· "Brige~e R • Helm"ın 
"Coşkun Belde"sini gösteriyor. 
Yanında mevki alan erkek, 
bugünün Karüzosu addedilen 
Jan Kipuradır. 

Napolyonun ~ prkılan, kitar 
ve mandolin sealeri, Karpi 
adalannm imam meateden de
korlan aramda geçen vukuat, 
filmin iamiadende •nlafilacajı 
gibi nihayetaiz ıevgi kaynaj1-
dır. Kipuranın Rigolettodan 
möylediği (La donna e mobile) 
parçası iae insanı gqyetmiye 
kifidir. 

PEYAMi SAFA 

JI I • • J_ "Dört Piyacl 
ır~Q}llC. filmini g&t• 

riyor ve mevzu 1918 senesin~ 
yani harbin aon devreleriıic:ll 
Garp ceplıeainda geçiyor. 

Dart Alnıan, bir mülAD-. 
biri Kari imainde bir p~ 
bir diğeri Bavyeralı ve bir de 
genç mektepli bir takımdam,;;. 
lar. lsbrap, mahrumiyet herııfta 
binlerce imanın mahvoiufu 
onlan yıpratmış, fakat en ra-
kik insanlar gibi hassasiyetleri
ni artbrmıştır. Birgün bir Fran-
sız ka.ytlne geldikleri zaıııan 
orada tesadüf ettikleri "lvet" 
adlı kızın karşısında her biri 
bir sevgi kasırgasına tutulur. 

Fakat lala k.,.. alAblmnı 
g&terişlerinde fark vardır. Mek
tepli mahcup,. Ba~ralı hıla 
••ker, Karl ise §Öyle böyle. 
F-.t bu, bir gesitfir. Gene 
İiarbe dönmüŞlerdir. Bir ara 
izin alarak evine dönen Kari, 
heyeCanla ıörüşmefl iste4iji 
1wmm bulmalı içilt d&d•, 
dörder merdivenleri çıktıiı 
'Zaman odasında gördüp man
zara kan.nı laaşka bir •l.We 
bulmaktır. 

Hadise, onda derin bir lttla
. kinlik u1ancbrmı,br. O hilziln 
ve küsküalüldc cepheye dön- . 
düğü zaman, top ve kurtun 
yağmuru albnda duyduğu fCY 
sadece derin bir boşluk hissidir. 

SON POST A'nın Edebi Romanı 

çok yanlış bir barakettir. Unut- 1 detle müdefaa ettiğini göreceksi
mayalım ki bu karan verenler ! niz. Birkaç satır okuyacağım. 
ve tatbik edenler, Evlerinde ve Ferit bir mecmua buldu ve 
meclislerinde alaturka musi- bazı satırlar okudu: 

l'&TIB-BABBIYE 
~~ ~m mültekaStnda 
~ lirkıye, garptan tesir 'le a tereddüt etme nelidir. 
~ bu tesir, bizim taraf· 
..._, t..· . yapılacak mukaba 
.. ,~ 1hlil etmiyecek de-

alıaah, yani Jtll~ 

müzün güzel ve halis köklerine 
kadar nüfuz etmemelidir. Bunun 
için garpta Türk musikisine 
karşı, bilhasa bugün verilen 
ehemmiyet artarken, Türkiye 
konservatuvarından alaturka 
musiki lamunm kalclinlmua 

' 

kiden başka bir şey dinlemi- 1 -Görüyor musunuz? Yirmi 
yorlar ve kararlarında samimi senedenberi buhran geçiren garp 
değil sadece, şekilperestirlcr, musikisi, bizim çeytek sesleri
günü~ ettik ceryanlannı bil- mize muhtaçtır. Bakınız, mektup
miyorlar. Bakınız. F ransanm ta daha neler iddia ediliyor : 
en büyük musiki münekkitle-- "Garp san'atı, şark san'a· 
rinden biri, M. Öjen Borel, tından ilhamlar alsa çok iyi
bu alaturka - alafranga musiki eder. Herhangi b:r 6ari< .:ı.ıı '
münakaşaları üzerine, mecmua- atı değil, yakınlığı ve; ıuukem
lanmızdan birine mektup gön- meliyeti itibarile bu vazifeye 

derdi. Alaturka musikiyi ne fid- en elverifli olan Türk musiki-

Ve Kalp İşleri 

Kocamı Nasıl Seçeyim? 

Seçmeden 
Sorunuz 

Kocanızı 

1
Evvel Bize 

P", _Ha_n_g_ı_· _G_r_u_p_t_a_n-sı-n-ız_?.._., Koca Nasıl Seçilir? 

Bir genç kız için hayabmn 
en mühim meselesi koca bul
mak ve koca seçmektir. Ö-
nüne h~at birçok erkekler 
çıkanr. Fakat o, bu erkekler-
den hangisile yqıyabilir ? 
Ha~gisile mes'ut olmak mu
kaclderdir ? Bunu bilemez ? 
Piyaakoda kur'a çeker ıibi 
kocasını alır ve hayatını mu
kadderata havale eder. 

Halbuki izdivaç az çok bir 
ilim meselesi halini almıfbr. 
Ne tip kızlar, hangi tip er
keklerle mes'ut yaşıyabilir? 
Kızın ve erkeğin hissiyat ve 
ahl4kına, tabiat ve busaaiyeti
ne bakarak bunu evvelden 
tayin ve tahmin mtımkilncllr. 
Amerika ruhiyat ilimleri bu
nun üzerinde tetkikat yapmlf
lar ve bu noktadan inaaalan 
beş grupa ayırmışlardır • 

Biz buraya bu ıruP tunifi
ni naklediyoruz. Sizin bu bet 
gruptan banpine meuup ol
duğunuzu anlamak için yapa
catınız şey, her rrupta mevcut 
s•Jalleri okumak ve suallerin 
yanına ( evet ) veya ( hayır ) 
yazmaktır. Beş gruptaki 111al
leri de okuyunuz ve her sualin 
yanma evet veya bayır ceva
bını yazınız. Sonra her grupta 
mevcut (evet) cevaplanna ba
kınız. Bunlardan birinci l"IP
tan itibaren hangisinde ugari 
4 ~et cevabı varsa o grupun 
numarasını kaydediniz. 

Sonra diğer gruplardaki 
cevaplan da bu suretle göz
den geçiriniz. Hanpinde evet 
cevabı dörtten fazla ise o grupun 
numaraaım evvelce kaydettiğiniz 
numaranın yanına yazınız. 

Size bunu misalle izah ede
yim: Birjnci gruptaki sualleri 
okudunuz. Burada dört (evet) 
cevabı vardır. Kiğda 1 raka
mını yazacaksınız. iki numarah 
ıruptaki suallere verilen cevap
larda 2 evet var. O vakit bu 
grupu atlıyacaksınız. Üçilncil 
ıruptaki suallere beş tane 
( evet ) cevabı vermiısiniz. 1 
munaranıa (altma değil) yanına 
3 yazacaksınız. 

Bu tarife göre ( l 3) rak••ım 
ltuldu••n:. F arzedelim ki bir de 
l>efinci pruptaki ...Uere alb 
tane (evet) cevabı vermipiniz. 
DardlDc:i .-optaki cevaplan
.... meaficlir. O halde tizin 
bulduğunuz numara (135) 
olacakbr. 

Bu numarayı bize ıanderi
niz. Size nasıl bir erkek
le evlenmeniz lazım geldigini 
bildirelim. Hanımtegze 

sidir. Türklerin mahsulün& ver
miş, biçok şaheserleri mevcut 
tam bir san'atları vardır. " 
Cümleye, son cümleye dikkat 
ediyor musunuz ? Türklerin 
mahsulünü vermiş, birçok şa
heserleri mevcut tam bir san'
atları vardır ! En büyük garp 
musiki münekkitlerinden biri 
tarafından bu cümle yazıhrken 
biz alaturka musikivi lağve -
diyoruz J Siıe ~u ~nır!le daha 
okuyayım: "l'1r6. ~U;,11!.!!.İ her 
şeyden evvel Avrupalıi ....... daktan 
sakınmıya mecburdur.,, 

(Arkası var) 

DİRlNCİ GRUP 
1 - ihmal edildiğiniz zamq 

mu'ut olabilir misinia? 
2 - Umumiyet itibarile bayab

aız rahat mı ~eçmiflir ? 
3 - Aileniz 11bıe mutedil tabi· 

atli bir iu4'D nazarile mi bakar? 
4 - Gizil bir içtimadan hariçte 

ltarakılınaıua m1tee1• olar ... 
..,.u? 

S - Ale,...lni•cle dea p.te
. ıllmulaclen kaçlmr mamua? 

6 - Kocanıpn kama bir bq
ka yere sitmeyl istilaam edene 
bGtGa ailenizi oraJa f6tlrmiye 
muyafaJıat eder mmniıa t 

7 - Arkadqmum ahlikmı ıı• 
laha çalıtmaJI IGaum- bular 
auaau? 

iKiNCi GRUP 
1 - Arkadepn•:ua fikir ft ma• 

laakemesine, kendi fikir n mu• 
laakemenizden ziyade demmlyet 
Yerir ml.ıniı? 

2 - Filalalll pbak cletlftirlr 
•hh'ı? 

S - •tkelen ... ,........ kan
pr m? 

4 - Herhup ....., .....,. 
ılttitbüı ...... ............ 
bir arbdapnıım ...... ..... 
ilter milhılz? 

s - Bqkalanmn .... ifbabl 
f&mesial Deler mlalnia? 

6 - Arkadapıuzua -.enllti Wr 
fikri tatbik etmeditiab umu 
m6teeısir olur maaunu? 

7 - Zahmete kat laa maktu 
çekinir miliniz? 

OçONcO GRUP 
1 - Bedbalatlık daJmaluma 

mahrumiyetli bir hayata katlana· 
bilir mı.iniz? 

2 - Kolayca arkad.. edine• 
bilir misiniz ? 

3 - Haldı oldutuna• halde 
ufak meselelerde bakkmızdq 

nz•eçebilir miıiniz? 
4 - Arkadqlarunz muhtelif 

11nıf ·..e yatlara men11up mudurlar? 
S - Kır etlenceleriai .eyer 

misiniz ? 
6 - Bekir adamlarla iyi it 

veya içtimai münasebet te.İI 

edebiliyor muıunuz? 
7 - Son bet aene urfuıda ıi

yuet, din ve ahlik hakkındaki 
telikkileriniz detifmif midir? 

DÔRD0NC0 CRUP 
1 - laminize vali kum, meb' -

uı kanıı gibi bir ünvan iliYe
Iİnİ iıter miıiniz ? 

2 - Kahve nya çay fineanla
l'IDID birbirine benaememeıi 11id 
rababız eder mi ? 

5 - Dükkiıılarda ahı verit 
yapmaktan b()flamr m1S1nız? 

4 - Arkad•flanamn elbise Ye 

e11uı sizden daha 1Ji oltlup 
ıaman luakanır mı11DD? 

S - Büyük adamlara tatntıl
mak ister miliniz ? 

6 - Bir davete siderken siy
ditiniz elbiHnin yanlıt oldutunu 
anlananız 11kılır mı..,.ıa? 

7 - Otomobil aaWW olmak 
ilter misiniz ? 

BF.ŞINCJ GRUP 
1 - Arkadaflıtaaız uzun aüreı 

mi? 
2 - Para biriktiriyor musunuz? 
3 - Ditiniz ıizi rahatsız etme

den dlıçlye gider misiniz? 
4 - Ayakkabı beyenmektc rnüı 

külpcıent miı"niz ? 
S - Yarmki tavuk için bug'ün 

yumurtayı fecıa eder misiniz ? 
6 - Erkek arkadaşlannız v•r 

mıdır? 

7 - Çorabınızdaki yırhğı daha 
küçükken tamir eder misiniz? 

Her gruptaki suallerin yanına (evet) 
veya (hayır) yauna. Dörtten fnla evd 
cevabı verdiğiniz gruplanıı num11Talarn11 

yanıana kaydederek "Hanımlegzea 
namına ı&aderlnlL -



BNVIB PAŞA 

İran da Buharada Öldürüldükten Sonra 
Nasıl Tahrikat Yapıldı ?-

--------------- Anlatan: Agabekof: 25 ---
Bu suretle bazı lran (Ahunt) 

ları ile aramızdaki münase
bet gittikçe artıyordu. Esasen 
buna ihtiyaç ta vardı. Çfüıkü 
bunlar, elimizde bir kuvvet 
olabilirlerdi. (Ahunt) lar, İran 
hükumetinin icraatından mem
nun değildiler. 

Bu memnuniyetsizliği hüsnü 
istimal etmek lazıın idi. Der
hal faaliyete geçtik ve (O. G. 
P. U.) kendi hesabına gazete 
çıkarmıya karar verdi. Bu işin 
başına da Azat, Seyyit Mehti 
ve Gülşan ismideki üç kişi 
geHrildi. 

Seyit Mehti tuhaf bir adam
dı. 1920 senesinde Meşhetten 
Ashabada gelmiş, ve 3 üncü 
enternasyonal mümessiline m••
racaat ederek İran komünist 
fırkasını teşkil ettiğini ve şim
diye kadar 2000 den fazla 
azası olduğunu bildirmiştir. Bu
nun üzerine 3 üncü enternas· 
yonal Meşhede bir mümessil 
göndermiye karar verdi. 

Bu adam Meşhede geldiği 
zaman Seyit Mehtinin iddiası 
hilafına burada tek bir komü
nist bulamamıştı. Bu adamın 
bu meselesi bilinmekle beraber 
gazete neşri için kendisine 
muntazam surette para veri
livordu. 

· Bu adam, neşrettiği gazete-
nin birinci sayfasma " dünya 
işçileri birleşiniz" cümlesini ya
zar ve bununla vazifesini yap
mış farzederdi. 

Bu adam, hala bu iş için 
muntazam surette para almak
la devam etmektedir. .. 

T cşkilat yapılır yapılmaz 
kendi adamlarımız haricinde 
yerli komünistlerden de istifade 
ediyorduk. 

İran komünistleri, Rusyaya 
gideı1. ve gidecek olan şüpheli 
herkes hakkmda muntazam 
malümat veriyorlar ve bize 
çok istif ad eli oluyorlardı. 

İrandaki işler arasında Meş
het istihbaratını idare etmek 
vazifesi bertaraf, Belücistan hu
bu<lunda {Düzdap) mınlakası
nın işlerile meşgul olmak ta 
bize kalmıştı. 

Bu mmtakaya ilk gönderdi
ğim adam Çar ordusunda 
miralayltk etmiş (Gofman) is
minde biri idi (Şerst) kumpan
yasının mümessili sıfatile ora· 
da bulunacaktı. 

Bu adam, tiftik satın almak 
bahaneıile (Bircan) a gitti ve 
(Pan) namı müstearı altında 

çalışıyordu. 
Pan bize Hint hududundaki 

rollar hakkmda mufassal ra
porlar ve haritalar göndermi
ye başladı. 

Askeri mekteplerde gör
düğü tahsil sayesinde çok 
muvaffak ta oluyordu. Bu 
arada "Belüç,, kabilelerile 
de anlaşmıştı. 

Bu suretle, bu kabilelerin 
kuvvet ve temayüllerini de 
öğrenmişti. Esasen bu malfımat 
bize çok lazımdı. Zira her
hangi bir vaziyet karşısında 
kimlere itimat ve istinat et
mek mlimkün olacağını da 
6ğrenmiş oluyorduk. 

Hint hududunda ( Duzdap) 
taki memurumuz da Çar ordu
'° jenerallerindeıı ( Samoilof ) 
llmillde bir adamda. • 

Samoilof bize Düzdap ile 1 çalışiyordu. Darülfünunda okut
Karaç arasındaki demiryolların mak babanesile jeneralin bu 
planını da gönderdi. oğlunu Rusyaya gönderdik .. 

Maamafih jeneral Samoilofa Samoilofun oğlundan Rusyada~ 
pek itimat edemiyorduk. Onun bilhassa Efgan kıralı Amanw
herhangi bir ihanetine maruz lah Moskovaya geldiği vakit 

kalmamak için bir çare bul- çok istifade ettik. Bu vaziyet 
duk. Bulduğumuz çare şu idi: karşısında tabii jeneral Sa-

jeneral Samoilofun bir oğlu j moilof bize ihanet edemezdi. 
Meşhette bizim hesabımıza (Arkası var) 

Nisbetsiz Bir Hayat Şartı 
--------

Yerli Malı Ucuz, Diğer-
1 eri Çok Pahalı 

Erzurum (Hususi) - Burada havalar kış mevaımme giril
diğini anlatıyor. Ara ııra a~ıyorsa da yağmurlu ve karlı. 

Fakat geceleri ıoğuk müthiş, alış, verif, hariçle alakanın 
olmamasından dolayı çok durgun, mesel& patatea (2,5) 20 bq 
lihna 1,50, ıığır eti 17, koyun 20, keçi 15, erİmİf yağ 60, bir 

faraba tezek 100, bir araba odun 300, bir okka un 6 kuruştur. 
Buna mukabil şeker 75, çay 400, kanış Ye lüks eşya lstanbul 

iatının yüzde ellisi kadar fazladır ve umumiyetle ticari hayat fenadır. 
Vergiler, halk üzerinde müessir oluyor. Necati 

Gönderiniz, Kim Fotoğrafınızı 

Olduğunuzu 
Güzel Ses Kırali
çesinin Sesini Yü
zünden Anlıyabilir 

Misiniz? 
Kendinizi tanımak iıti

yor musunuz? Bize fo
toğrafınızı gönderiniz. 

Size kim olduğunuzu 

söyliyelim: 
Herkesin çehresi tabiat 

ve ahlakının en kuvvetli 
aynasıdır. Çehreden insan
ları tanıyanlar, konuştuklan 
kimseleri anlamakta güçlük 
çekmezler. 

Çehrenizin biran eY

vel tahlilini görmek istiyor
sanız bize süratle fotoğra
fınızı gönderiniz. Gazete
miz cumartesinden itiba
ren gelen' fotoğrafları neşre 
başhyacaktır. 

Acele 

Söyliyelim 

Ediniz. 

Yağma Hasanın Böreği Mi? 

Demiryollan Sandığı-
• 

nın ikramiye Faslı .. 
Devlet demiryollarında bir l Bunu bendeniz arzedeyim: 

yardım sandığı meselesi var. Bu temettü, her sene tu-

Sermayesi iki milyonu ıteçen fiyei hesaba~ . akabinde fU su
bu sandığın hissedan olan retle sarfedılır: 
memurlar idare heyetine gire- Muhasebat reisi Ahsen Beye 
miyorlar, kendilerine blinço 4000 lira, sandık müdürü 
verilemiyor, sandık hakkında Sait Beye 2000 lira, kalem 
bir hayli de dedikodu amiri Hüsnü Beye 1 ()()() lira, 

var. kalemin biltlmum memurla-
Bu hususta birkaç memurun rına da alcaseviye ikişer maaş 
itirazını neşrettik. Bir fİmen-
difer memuru bu itirazlara ikramiye. Bu yağmadan diğer 

istifade edenler var mıdır? 
Onu da Allah bilir. 

dolayısile cevap veriyor ve ıu 
mektubu gönderiyor: 

"Devlet demiryollan tasarruf 
aandığının milyonlara baliğ 
olan ıermayesinin temin ettiği 
temettil hakkındaki 1U1 linid 
pdba. 

işte, sırf memurların istifa
desi gibi ili bir maksatla 

teaia edilmif olan sandığın iç 
,nzn. 

Baki htırmetlerim, Efendim. .. 

Halledilen Bilmecemiz 

Sold11n Sala, Yukardan Aş11ğı: 

1 - Odun atqi 3, g6ztın 
üstn 3, ağacın dibi 3 

2 - Aile 3, vakitsiz 
Alo3, 

3 - Merhametli 5, l(tlzellik 
alibesi 5, 

4 - İşaret 3, göz rengi 

5 - Bıçak 4, kakışbran 4 
6 - Vakit 2, bi.r hece 2, 
7 - Konuşma tarzı 4, ilk 

peygamber 4 

8 - Rum ismi 3, fakat 3, 
9 - Kuşu uçuran 5, alacak

lı 5 
10 - Olmut 3, kabile 3 

icra 3 

1 1 - Helva 3, yaşlık 3, 
bir çalgı 3 

Gençlik .. 

Fen Fakültesi Kongresi 

Gürültülü Oldu •• 

Darülfünun Fen fakültesi 
senelik kongresi dün saat 14 

te TUrk ocağında toplanmıştır. 
Kongre riyasetine kimya şube-

sinden Kemal Bey ıeçilmiştir. 
Kongre çok gürültülü olmuştur. 

Azadan bir kısmı heyeti 

idarenin birkaç sene evvelki 
nizamnameye, diier bir kısmı 

da geçen ıene tadil edilen 
şekle göre seçilmesini müda-

faa etmiıler, bu yüzden çıkan 
münakqalar saat bete kadar 
sürmüştür. içtima,.. bir netice 
elde edilemeden tehir edil-

miştir. .. 
Fatihte, Kıztqanda bir 

gençler birliği tesiı edilmiştir. 

Cemiyetin tiyatro, muaiki, spor 
kısımlan •ardar. 

~ 
Muallim mektepl~ri memn

lan cemiyetinin bir kulilp ha
line inkılap ettiğini yazmışbk. 
Kulüp için ya Muallim mekte-

binde, yahut ta Muallimler bir
liğinde bir o:la tefrik edile
cektir. 

* Eyipte bir gençler mahfili 
tesia edilmiştir. Cemiyetin kon
gresi bu pertembe toplana
cakbr. 

Sinemalar 

ak~:mELHAMRASİNEMASINDft 
GALA MÜSAMERESİ olarak 

Sabır11zhlda beki nilen ve (CARUSO) il• kıvaa e<lllen Tenor Lirik 

JAN KIEPURA'ııın BRlGlTTE HELM ile çevirdiği 

COŞKUN BELDE 
(NA PO L l ... ) ~ 

ltk a8zlll ve muuzam filminlD iraeslne batlanacalı.tır. Mllkemmcl ~ 
maklııeml& Hycı'ndc Tllrkçe ve Fra1U1zca mlikllemder ayru umanda 
Gı.eriııde g5rillmcktcdlr. 

lllvetcn: FOKS halihazır dilny;. havadlılcrl. 

Bir aergiize' ve büyilk bir oqk tarkıııı ••• 
Ceaurane vak'alar ve bUyük f,.daldlrlıklar 

ftte: OOLORES DEL RIO ve CHARLES F ARRELL tarafındaa teıJ 

" pek yakınA s R t s ı N E M A D A 
lraealne baılana.cak FOKS mamulihndan: 

KIZIL RAKS 

Bu akşam 

MELEK SİNEMASINDft 
lrae edilecek ve 

V 1 L L Y F R 1 T S C H 'in D t T A P A R L O 
ile birlikte temall ettiği 

KIRIK KALP 
.a.11 ve ıarkılı lldnct filmi, aık factalanrmı en ahcnkdar .,e 

1 

•Deaatrldlr. ""' 
Hamlf: Yeni makine eayeılnde mükllcrne film üzerinde tanıa 

Tiirkçe ve Franın:ca yazılıdır. 
llbeten : F O X J U R N A L 

-- Bugünden itibaren --

LEM DAR sinemasınd 
Şuh ve dilber artist 

BILLİ DOV 
(ROD LA ROK) ile bera
ber çevirdiği ilk sesli filmi: 

BEKARET 

HOnCASI 
Filminde taganni cttlğ-1 şarkılarını 
dinleyiniz. Bllhnasa ihtirıu;lı aşkıı 

garam sahneleri eltiden ~;ıy:ıııı 
temaşadır: 

İlaveten: Gülünçli.i komik 

Sanayi Birliği 

Gaziye O Da Bir Rapor 
Verecek 

Salı gllnU alqa
mı aaat 21,30 
da yalau mııal
liın ve talebeye 

ı mahaıu 
Geçti Bolu
nun Pazan .. 
Komedi 3 pt.rde 

Nakledenler: 
Bedia Muvahhit 
Hanım ve Vasfi 
Riu Bey. -

ISTlftBUL 

~~ ~ ~ 
1 illi 

ı ı ıııııı 
-./ ---

Şirketin T asfi~e; 

Kasada O Kadar f~ 
Yok Ki Tasfiye HeyeV 

Para Veremiyor 
__, 

' Burs:ıda hükumetin det ı 
kadar bulunduğu bir inşıı11.; 
ketinin tasfiyesine karar. \ti 
miştir. Şirketin BursadakJ. 
satım ve makinelerini 'I tf 
tesbit ve kıymet takdir e~ 
için bir heyet gönderile' r 

Dün san~yi . bi.rıiğindc fab- Fakat şirketin kasasıncl1 J 
rikatörler hır ıçtıma yapmış- b l d - · · .lfid~e'', . . d G . H rası u uııma ıgı ıçm b-
lardır. Bu ıçhma a azı az- h l D ft d l k t rafı J 

tl 
. .

1 
. eye e e er ar ı a , 

re erme vera mest tas:ıvvur ı . h ah kaflLll' 
. l h 1 ıneınurın arcır 

edılen raporun esas arı azır- f'k ·ı ktit· 
ı tev ı an para verı ece 
anmıştır. 

Seyrisefain Takvimleri 

tLAN GİBİ TELAKKİ EDiL
MEK iSTENDİ, SONRA 

VAZGEÇİLDİ 

Seyriıef ain idaresi yeni sene 
için yaptırdığı takvim karton
laruım altına vapurlarında se
yahat günlerini de yumıflır. 

Bu takrimleri ilan mahiye
tinde telakki edip kanunen 
beşer kuruşluk pula tabi ol
duğunu söyliyerek toplattu
mak istemişlerse de Defterdar· 
lık Seyriıef ainin resmi hır 
müessese ve daire olduğunu 
ve binaenaleyh bir kuruşluk 
pulla iktifa edilmesi llzımgel· 
~iğini söyliyerek bu mUsade
reye mani olmuştur. 

Vatan Vapurundan 
Denize Düştü 

Karadeniz seferinden d6nea 
.. Vatu " Yapurundald )ı.,. 

Hukuk Mezuııl 
Tayinlerine Başland• J 
Meselesi Halledilı11 

-- /. 
Adliyede ıtaj göreJI b f 

mezunlarmın hikimliklet' 
yinlerine başlanmıştır. I 

Yeni mezunlar paraf.IS • 

rak görmek mecburiYe. 
oldukları 6 aylık h-b~ 
stajı ile, avukatlık ya~' /ı 
için 2 senelik hakiDlhlc 
nın behemehal kaJclıtl 
fikrindedir. Bu yolds Y~ıı" 
AnkarAda teşe:,bnste "· iP 
cakbr. Adliye vekiletİI' 
stajlan kaldırıp k~dd 
cağı kat'ı şekilde belll 

detini istikbale gidell 
Efendi iıminde bir ıat Ofı 
çıkarken denize düşOJ 
yıkçılar tarafından 

ID&fbr· 
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SABAli1AD~ 1 BU HAFTA SiNEMALARDA 1 

LEH RE YAZIYOB 1 
Kendini Yaratan Hayat 
(c h • t) te Yunu• Nadt Um urzge B. l•tanbul'da 

Ye clvannda bağcılık ve meyvacıhk 

yapılması için teşvikatta bulunuyor ve 

bir vakitler Eyüp ıemtl ü:ı.ümlerinln 

töhret bulmuş olduğunu hı;.tırlatıyor, ve 

tu neticeye geliyor : 
lstanbulda yapılabilecek işlerin 

çokluğu gö:ı. önüne getlrllince mevcut 
DÜfusun bu işlere yetişmiyeceğine ve 
burada nüfusun be1ld bir miıli daha 
artmaaı Ji:tım geleceğine hükmetmemek 
kabil değildir. 

Fikir Ve l-1ayat 

( M"/f t} in buııünkli ba,ma-
Z zye kalesini ya:ıan Zeki 

Me1'ut Beydir. Diyor ki: 
''Fikirler birer realite halinde hayata 

temas ve intıbak ettikçe bayatın da 
ahenk ve kuvveti artar. Hayahn fevkin
de kalaıı fila'lo lçtlmat bir kıymeti 
olamaz.,, 

Seyahat intibaları 
cc T J' k f ta Mehmet Aaım B. 

v a l ,, aeyabd lntıbalannı yaz-
mıya devam ediyor. Bugün aöylediği 

tudur. 
M. (Müıolini) ltalyayı lkbaadi bir 

mücadeleye soktu. ftalyanlar dört beş 
ay sonra vatanlannın b~ mücadeleden 
muuıffer çıkac.-ğına emin bulunuyorlar. 

Memleket Evladını 
ikiye Ayınn~yalıİn 
"H"" G f Ban ur aze e ,, hrka 

propagandacılannın vatanperverliği yal
anı k~ndileıine hasretmek istemelerin· 
den ve kendi fikirlerine taraftar olmı

yanları fena J'Örmek ve J'Ö•lcrmek 
temayüllerinden bahJıediyor ve sözünü 
bir nasihat ile bitirerek " memlekt 
evlldım ikiye ayırmıyalım,, diyor. 

Devlet Bankası 
"Halk Dostu nda bugün 

" başmakale • 
yi yazan Nebizadel Hamdi beydir. 
Hulasaten diyor ki : 

Memurlann Devlet bankasına 
hissedar olmalan mecburi değil
dir, istiyen kaydedilir, iatiyen 
kaydedilme:ı. Bu hususta herhangi 
bir taraftan cebir ve tazyik yapı
lamaz. 

Harici Borçlar Ve 
Bizim Fikrimiz 

"Hu""r. Adam Harici bor5-
" lann verıl-

oıeııl veya verilmemesi için her
hangi bir karara imza koymanın 
l.met paşa hükumeti tarafından 
yapılamıyacağı kanaatindedir. Çün
kü iki sene evvel Paris mukave
lesini imza eden kabine bu kabi
nedir. İsmet Pş. kabinesi o zaman 
bu borçlann verilebileceği kanaa
tinde idi, şimdi ise aksi bir neti
ceye varmışbr. Dünyanın hiçbir 
yerinde iktidar mevkiinin bu ka
dar ölçüsüz, değişik mantığı 
olamaz. 

Söyliyeni Dinleyiniz! 
u v Gazetesi (Cumhuri-

1 arın,, yet) in birkaç gün 
evvel ( lzmit) muhakemesi müna
sebetile Arif Oruç Bey aJeyhinde 
yazdığı makaleye cevap veriyor: 

"Yunus Nadi Beyi Türk 
milleti . çok iyi tanamı4hr. Şu 
'!Ümhuriyet devrinin yeni milyoner
lerinden olan mUtarünlleyh dalma 
eyyam reisidir.,, 

"Yann,, Yunua Nadi Beyin her ı:a• 

ınao ve her devirde iktidar mevki
inde bulunduğunu · yazdıktan aonra: 
"Arif Oruç Bey ~imdi mahkemede bu
lunmaaaych Yum.ıs Nadt 8. ona çatmaz· 
dı. ÇUnkli Nadi Bey çatmak ve Jlkmak 
için rakiplerinin hep lciz J'Ün)erlnl 
bekler,, diyor. 

GÖRECEGiN İZ FİL İMLER 

Haftanın görülen ve görü· 
lecek güzel filimlerinden 
bahsetmek karilerimizi memnun 
ediyor. Bu hususta tasvip ve 
takdirler alıyoruz. Bu cesaret
ledir ki sütunlarımızı genişlettik. 
Mal<bule geçeceğini ümit etmek 
isteriz! 

Glorya. Bu sinema 
• ( Haydut· 

lar şarkısı ) unvanlı ~sözlü, 
şarkıh ve sesli bir filim oynu
yor. Bu filmin mugannısı, 
meşhur Nevyork Metropoliten 
operası barionu ( Lorens 
Tibbet ) tir. 

"Lorens,,, Kafkas dağlarının 
serazat çete reisi Y egor ro
lündedir. 

Y egorun bir dostu vardır: 
Kontes Tanya. 

Bu dadınla beraber Riga'ya 
giden Y egor yolda şiddetli 
bir fırhnaya tutulup bir otele 
iltica etmiştir. Burada Rus 
prensesi Vera da misafirdir. 
Prensesi gören Y egor ıarkı 
söylemiye başlamıştır. 

Bu güzel ses karşısında 
(Yegor) a karşı derin bir alaka 
duyan prenses onunla muarefe 
peyda etmiştir. Fakat (T anya) 
bu münasebetten münfaildir. 
Onu ele vermek isterken (Vera) 
haber alıp kurtarmıştır. 

Bu kanlı h~dise, Vera ile 
Y egorun arasında bir uçunım 
açmıştır. · Fakat Y egor bunun 
farkında değildir ve bu li
kaydi onu Veranın amcası· 
om eline düşürmiye 1ebep 
olmuştur. 

Kırbaç altında dehşetli bir 
dayak yiyen ( Y egor ) a kırşı 

Fakat diğer taraftan (Vera) 
nın kardeşi de (Yegor) un kız 
kardeşini görmüş, sever görün- _ 
müş ve ismetini berbat et
miştir. 

(Yegor) bunu haber alınca 
dehşetli bi~ kin duymuştur ve 
ilk tesadüfte bu adamı öldür-

H11gdrztlar ıarkısı · filmiflden ilci manidar 
lıegecanlı sahM 

j in!;af duyan gene ( Vera ) dır. 
Onu kurtarır. Fakat aradaki 

1 seviye farkı okadar büyüktür 
ki iki sevdazedenin bir daha 
birleşmelerine imkan bırakmaz. 
Kadın, ılık ve kokulu salon 
hayatına. (Y egor) da haşin ve 
fırtınalı dağ başına dönerler. 

• ıe 'ek. "Kırık Kalp,, 
ll'.lj L~ •kurdelesini 

gösteriyor. Bu filmin kahra
manları ( Dita Parlo ) ile Villi 
Friçtir. 

Dita, Jülya, Villi de asker 
Y anuş rolünde. Jülya Peşteye 
hizmetçiliğe gelmiş, Y anuşla 
tanışmıştır. İkisinin de gayesi, 
Y anuşa bir beygir almak ve 
onu askerlikten kurtarmaktır. 
Fakat Jülya çalıştığı yerden 
kovulunca planlar suya düş· 
müştür. Pansiyon sahibi, onu 
türlü vaitlerle aldatarak fuhşa 
Eevketmiştir. (Yanuş) , bu fa
ciayı bir tesadüf eseri olarak 
öğrenir ve kırık bir kalp ile 
köyüne döner. 

Harbin en de~tli bir anında 

Fakat onsuz yaşıyamıyan 
Jülyade arkasından takip eder. 
İki gencin buluşmaları o de
rece acıdır kı jülya nihayet 
hayat~ aynlmıya karar ver
miştir. Ölümünden evvel tanı
dığı ilk ve son büyük zevk, 
sevgili Y anuşuna . bir beygir 
hediye bırakmak olmuştur. 

( Devamı 5 nci sayfada J 

Sağdeki Ve Söldeki 
lerin Altından Bu 

Maskeli
Artistleri 

Misiniz? · Tanıyabilir 
Sinemadan hoşlanan ka

ri/erimiz için bir müsabaka 
tertip ettik. Haf tada iki 
defa sinemadrn bahsettiği
mize göre, haftada sekiz, bir 
ayda 32 maskeli artist resmi 
dercedeceğiz. 

Bu maskeli artistlerin 
kimler olduklarını bulup 
çıkararak " SON POSTA 
sinema müsabaka memurlu
ğuna,, bildirenler arasında 
bir kur'a çe/.iilecektir. 

Bu kur' amn cevapları mü-
sabaka bittikten sonra muay-

gen bir müddet zarfında 
gönderilmek lazımdır. Bu 
müddeti ayrıca ilan edeceği
miz gibi taşra kari/erimizin 
de iştiraklerini temin etmek 
için arada kafi zaman bıra
kacaif ız. 

Birinciliği kazanana ma
ruf bir sinemada mevsimlik 
bir abone (Taşra için sinema 
bulunan yerlerde ayni şey 
temin edilecektir.) ikinciye 
bir loca, beş kişiye birinci 
mevki sinema bileti ve yirmi 
kişiye beşer tane artisti kartı. 

Lik Maçları Bu 
Cuma Başlıyor .. 

En Kuvvetli Kuliipler tıt 
Haftalarda Çarpışaca 

1 
Dün içtima eden yeni fut~ır 

heyeti lik maçları cetvelini taoıı · 
için gelen kulüp murahhnsl~· 

. bJ" 
nna, eski futbol beyetinııı 
rinci kümeden~ ikinciye olo~': 
tik bir surette geçecek kuluP 
ler hakkında verdiği kar~ 
tatbik edeceğini bildirdi. 

11 

karar bazı kulüp · murahhaslı" 
rının itirazlarını mucip o!dU·. 

. ııl" 
Heyet bu hususta gayrı. 

.. b" J t ıseı zamı ır mese e mevcu t 
mıntaka merkezine müracııB 
edilebilecegıy · ni bildirdi. . 

'tı" Kulüp murahhaslarından 1 

raz edenler, mıntaka 01erkt' 
zine hitaben bir protesto b~· 
zırladılar. 

Mıntaka merkezince pe 

suretle telakki edileceği ıP•; 
lfım olmıyan o protestona;,, 
muamele görünciye ka cİ" 
heyetin verdiği karar ıııu ı 
bince, İstanbulsporla Bey~; .. 
kulübü ikinci kümeden ve ··bO 
leymaniye ile Anadohı kulu,,.. 
birinci kümeden addile kut 
lar çekilmiye başlandı.\ 

ilk Cuma Maçlaı Mühifll 
Tesadüfün garabetine b~ 

kın ki; İstanbulun en ku\'\'e 
dört kulübü ilk iki cuma k8' 
şılaşmak üzere numara çe 

tiler. . haf' 
Fikstürün ilk ve ikincı 

tası şöyledir: .. 
.. .tiJ 

12 Kinuriuevvel Cuma gu~· 
F enerbahçe - Vefa 
Galatasaray • Beşiktaş .. 0 19 Kanunuevvel Cuma gtıP 
F enerbahçe - GalatasaraY 
Anadolu • Süleymaniye 

11 
Bu çok tehlikeli maç1at!şi 

bukadar yakına gelil'e~ 
kulüpçüleri haklı olara~, ddıJ. 
düşüncelere sevkedıyor JcıJ" 
Karşılıklı düşen büyük ...... 
lüplerin murahhasları d~. 
~ürken, başkaları gtilüşüY01 iJıİ 
Öyle ya, en güzel maçlar' 
hafta içinde seyredilecek ... 

ikinci Küme Maçları drJ 
Bu maçlarda da tes• J:J&Y 

hararetli maçlar doğurdu. . iJ1' 
nun da en çetin kulüpler• 
haftalara düştüler. 

Mıntaka 'Zİerkez }lede' 

tinden: • . s,Jı 
Mmtaka merkez heyetı ~ 

günü saat 18 de toplana~ de 
dan azanın mezkür giiJl 
merkezi teşrifleri. 

-==--~-..-...-.-/-
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Halc.Jcı Mahfuzdur 
Y ıldıı ıarayının ( iç balıçe-

lll)nde, genç haremağalan, 
-•dan oraya koıuyor ve: 

- HalveeeeL .• 
Diye bajınyor... 811 aeaıl 

ltitcıı, babçı ıan, kuşçU ve 
llllllışorlar da derhal işlerini 
l.arakıp kapılara doğru kotu
>otlardı. Az zaman zarfında, 
bahçede erkek namına kimse 
~nıamıftı. Birden, ( Haremi 
~tnayun) un kapılan açıldı ve 
~ota (Hadikai hllmayun)un her 
~rafına neşeli kahkahalar da
tıldı. Bahçenin geniş meydan
larından, dar ve dolambaçlı 

1 >'0Uanna kadar, her yerde 
tengarenk elbiseli genç saray
lılar coşkun bir meserretle 
kotuyor ve birbirlerini kova· 
byorlardı. Biraz evvel sessiz 
;e lenha olan bu muhit, şimdi 
ty]i bir kız mektebinin bah
çt&ini andırıyordu. 

Sultan Hamit, (Dairei hüma
"1t:) un penceresi önünde 
bYakta duruyor ve aarayWann 
b~ çılgın sevincini mütebessim 
i:_ çehre ile uzaktan seyrediyor
.. .._ Yanında, .. Hazinedar 

~" ile sevgili musahibi 
tvherağa bulunuyordu. Sul

t.n Hamit onlara d6ndli: 
'-aae - Biraz, biz de bahçeye 

k .. 
Dedi. ikisi de eğildiler ve 

~ıp verdiler ı 
- Ferman buyunıraunux 

tfendim •. 
Günn gUııüne oymıyan Sul
~ Hamidin, bugibı neşesi Us· 
'"ilde ·d· ı ı. 

ı.}tittiği şen ve bilimi kahka
~r da bu neşe~.: arttırmışb. 
h adtnlara görünüp te onlann 
. ~susiyetlerini ihlal etmemek 
:ın ağalara mahsus küçük ka-

dan çıkarak güvercinliğe doğ
t'IJ Yürüdüler. Güvercinlik, ıul-
t.n 1.1 ·d· d" .. · b" d' ~amı ın en sev ıgı ır yel"" 
- '· Dünyanın en kıymetli gü
~tcinleri burada tatlı bir aşk 
~illi yaşarlardı. Sultan Hamit, 
~ ''riya buraya gelir ve saat
i:' tce onlarla me,gul olurdu. 
.._a.lc•t bugün; Sultan Hamit bu
"-.~a fazla kalmadı. Sol tarafa 
. '""iru yüriidil. iki tarafı, yük
~ WlanJarla muhat olan dar 
~pb. Bu yol, döne do-

DALGA.Si 
- 1-

laşa (Havuzbaşı) na 
iniyordu. 

Hünkar, ellerini 
arkasına kilitliyerek 
yavaf yavAf y6r6-
yor, Hazinedar uata 
ile Cevher Ağa da 
semizce kendiainl 
takip ediyordu. Ar
tık havuz bapna 
yaklqmışlardı. Sul
tan Hamidin mak
sadı, havuzun kena .. 
nndaki kameriyeler
den birine girmek., 

copn " çılduu 
urayblan, kendi hu-
auaiyetleri içinde gCSr-
mekti. 

Tam, kameri yeye girecekleri 
zaman, Cevher Ağa, birdenbi
re durdu. Onun bu duruşu 
Hünkin da durdurmuştu. Şim
di, hepainin gözleri, bir nok
tada toplanmıştı. 

Büyük akasyamn albnda, 
bir kız oturuyor.. Ellerini çew 
nesi!le, çenesini de dizlerine 
dayamif, derin derin düşünil
yordu. Bütiin kızlar, en taşkın 
bir meserretle koca bahçeyi 
altiist ederlerken, bu kızın 
böyle tenha bir köşeye 
çekilerek düşünmesi, onlara 
çok manidar gelmişti. 

Hünkar, Hazinedar ustadm 
tarafa iğilerek yavaşca sordu: 

- Bu kız kimdir? •.. 
Hazinedar usta, derhal cew 

vap verdi: 
- Tanıyamadım aslanım .•• 
Ve sonra, Cevhere döndü: 
- Sen tanıyor musun Ula •• 
Cevher de, dudaklarım bll-

Yazan: Ziya Şakir 

kerek cenp ve.rdi : 
Hayır.. ben de tanımı-

yorum. 
-Şu halde, kalfaların maiye

tindeki(Y eni acemi)lerden olaca~. 
Ferman buyurursanız kim old • 
ğunu kıza sorayım aslanım ... 

Sultan Hamit, cevap Terme i. 
Bir adım ileri atb. Elile taf .. 
)anlan araladı. Sessizce arasın
dan atladı. Kız, o kadar da .. 
mışb ki, Sultan Hamidin, yam 
başına kadar geldiğinin farkı· 
na varmadı. 

Kızın dalgınlığının bu derft 
cesi, hnnkAnn daha ziya1e 
hayretini mucip oldu. On 
birdenbire korkutmamak için 
parmaklanmn ucile hafifçe 
omzuna dokundu. Kız, titri
yerek kendine geldi. Bqını 
kaldırıp ta Sultan Hamidi göriln· 
ce, yerinden sıçradı. Ne yapa
cağını pşırmııtı. 

(Arkaaı •ar) 

11tihaf çı/ar Divanı Alide Hesap Veriyorlar. 

't alit Pş. Bahriye Nazınnı Kabine
den Niçin Çıkarmak İstemiyordu? 
tnver Paşaya Gelince, O. Hala Tecrübe Ediliyordu? 
tL lieıap ıormak ve hesap 1 Budapeşteye gitİnİftİ. Ben bu 1 raz etm.edi. Ben . !eklifimde 
~k hayli lizilntülü bir iş- mada meseleyi vükelA mec:li- ıaıar ettim !e kendııı Avrupa
-.,. 8 b · d. .. .. · d k · · zaı t da bulundugu fU sarada mese~)a~u . en tım .1 ogr: sın e açara.. ışı re e e vur- lenin hallini teklif ettim. Talit 
~ · Bılhuaa bu lf, facı- dum ve bagırdım: Paşa ise avdetine talik etti. 
.._,ttı a •üriiklendirilen bir millet "- Bu adam bizim ara• Ve Cemal Paşa da geldi. 

tiıtıa olursa... mızda bulunacak vaziyette Talit Paşa o sırada Avnı-
"-hu: diyorduk? Evet, sabık değildir. içimizde bunun gibi paya gidiyordu. Ben kendisine 
~ 1

Ye nazın nezaret mevki· adamlar bulunmaauı. işi tekrar açbm ve fU cevabı 
~' Yapbğı işleri anlatmışb. Çünkü benim gün8hım ol- aldım : 
~~•da Mu§ meb'usu ilyas madığı halde başkalannm le- - istifa teklif. ederim: Ka-
l.._ ~ 1 8 t l b · k · alb d bul bul etmezse benım çekılmem 
~ laab.. unu .u ~ ır mese- esı 0 a unamam.,. Jiıımdır. Ona da vakit yok. 

•getirdi• Bu arada nımr olmıyanlar- d d .. d-k 
......_ Tali . dan ve meseli Levazım reisi Avrupa an on u ten sonra ~)l t pqanın, Cemal yaparız, dedi ve Avnıpaya 

~tti .~bineden çıkarmayı lsmail Hakkı paşadan da bab- gitti. 
'• i'iııi söylemiştiniz. Bu sedildi. Bunu Enver Pap da O aırada bir Enver Paşa 

1.;.e .ııe oldu? ikrar etti. Bunun tlıerine ben meselesi çıkmışb. Ben bunun 
.U Canbolat bey bu it kendisine yalvardım ve: için de: 
:~ olup bitenleri fÖyle - .. Artık bu adamı ifinden - Kabinede duramaz ; eli-

' •• çakar" dedim. yordum. 
Bir -.his ~mal pap Cemal Pqa için ki_. iti- Fakat Talit pap oa bet 

BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

•••••••lil••ıııiıı•~l "....ı-...-.-...--------- Mulıarriri: Server Bedi 

DOGDUGU E İstifade ediniz 
ı-•subn~~· 
2 - Her utu 4 kelime heMp edf

lf!Cektlr. 
S - Her Din S adet Uln kupona 

mukablUnd ..... 
4 - Her J elhrdaa fazlalına 2 

kapoa llAft edDmeUcltr. 
5 - Her kupon Gzerlndeld tarihten 

bir lııafta mlddetle muteberdir. 
SON POSTA J1 okuduktan 

ıonra Hin kuponunu saklayı
nız. Bundan S adedini Uinınıx 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
poıta ile idarehanemize a-ön
deriniz. ilanınızın gazeteye gir
mesi için bu kadan kifidir. 

:= SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 
9- Klnunuevvel- 1930 

MANDARiN FİDANI- Beher adedi 
Ud kuruıtao elli bia adet utıhk yabani 
aandarlna fidanım Tal'dlr. 

Rize Kasana ude Abdullah 

HANIMLAR TERZIHAHEsl - Bah\X 
bpı Raaımpaşa hanı 12 No. Telefoı 
lafanbul 4057. 

KIRAuK HANE - Fatihte Kııtat 
dvanada Simitçi ıt0ka(ında tramvay: 
iki dakikalık 13 No. b hane ldralıkbr. 
Elektrik, Terko., b.amam bq oda, mut
fak, bahçesi vardır. Karfadald kGçGk 
eve mGracut ... 

HÜSEYİN ZEYTiN YAÖlNI - Dalml 
kullamnıı.Yemelderiolıd nefb ve leuetJI 
yemek ı.ter m~bıb1 Behemehal ffn.e,ln 
aeytbı ya(ı Ue piflrlab. İatubul Zlnclaa 
kapıu Babacafer tUrbeal 1uufımndaNo.S3 

H 1 LAL SPOR KULOBO iDARE 
HEYE.TiNDEN ı E.as als.amnamemlzbı 
maddel mahsuaua mudbinee (Mııelik 
kongremiz 19 kAıumuenoel 930 tarihine 
muaadif Cuma ırilnll aaat 10 da Eren
köyünde Kulüp blnaaında ldiyH lçtl
maını aktedeceflnden muhterem hanın 
tayin olunan mezldu rGnde KuiUp 
binasını tqriflerl rica olunur. 

UŞAKTA - Müskirat bayil Kemal 
Hilmi ude Mehmet A.ırn. Neffı rakı, 
tarap, konyak utar. 

KiRALIK ODALAR - Galatada voy
voda caddesine nazır Aynab lokanta 
sokak Sarnıçlı Handa Ja&ıbane, tenlba-

ne lçln elvcrifll elektrik Ye terkon ba'ri 
odalu olmakla beraber mGfteriJer 
isterlerse muşamba ela temln olıınur. 
Taliplerin tefriflerl. 

SA TllJK EV - Ortalı.ISyde Y ealma
hallede cedit fırua Uçyalcba eokaJında 

denJıe nuU", hayadu1 boyala bir nama
ralı hane sabhkbr. ------

L HAGOPYAN - Erkek v• kadın 

tenlhaneal Galata Kredi Uyone b&n.kuı 

lttlaallnck Petteaalcı eobk AJe.kalyadfa 
han No. il 

g6n 
Artık 
ettim. 

daha mi.ilaade istedi. 
sabredemedim, l.tifa 

Sabık Nazına fU iiabab, 
hilinmiyen hakikatlerin anlaşıl
masını temin etmif oluyordu. 

İsmail Canbolat Beye bun
dan ıonre münferit bir iki su
al daha soruldu, bu ıuretle bu, 
iki ay on günlük Da%1rm da 
tahkikab bitirilmiı oldu. 

Koca bir millet naili yafa
bhr ve nasıl mahvedilir? 

Şu uzun tılbkikat silsilesin· 
den ortaya çıkan lftaatı ta
kip edenler, öyle unnedi
yorum ki fU sualin mahiyetine 
varmıı olacaklardır. 

iktidar mevkii çok cazip, 
çok tatlıdır ve oraya geçen
ler birçok ıeyler yapmak ikti
darını hakikaten kazanırlar. 
Fakat bunlar hiç unutmama
lıdırlar ki günün birinde 
karşılannda, kendilerinden he
sap soracak Ye ıorduklanna 
ısrarla cevap iatiyec:ek bir 
millet mutlaka bulunabilir. 
Bugiin değilse bile yann ve 
belki de yakm veya uzak bir 
istikbalde. •• 

BITI1 

Umumi hapisanede, Nurinin 
tahliye emri gelmişti. Seriar
diyan kendisine, arbk .erbes 
olduğunu haber verdi ve mah
pusun biç gülmiyen yüzünde 
belirmesi lizımgelen tebeuü
mü görmek için ona dikkatle 
baktı. 

Nuri gülmedi, gülümsemedi; 
yalnız, dudaklarının etrafında, 
görünmesile kaybolması bir 
olan hafif bir kırışık belirip 
geçti. 

Niçin sevinmiyor? Hürriye
tine kavuşan mapusları bazan 
hüngür hüngür ağlatacak ka
dar saadet hissile boğan tahliye 

! emri, Nurinin üstünde niçin 
tesir yapamadı? Sergardiyau, 
kırk senedir, bu meslekte 
yüzlerce, binlerce kişiye tah
liye emri tebliğ etmişti; kırk 
senedir, ilk defa olarak bugün, 
on beş sene içerde yatan bir 
mahpusun hürriyetine kavuş
maktan memnun olmadığım 

iÖrdD. 

Nuri, Sultanahmet meyda
nında ilk adımlarım attığı vakit, 
emekleyen çocuklar gibi, yürü
mekte bir acemilik hissetti. Sen
deliyordu. Hapisanenin hudutl-
annı aşan büyük mesafelere doğ
ru gitmek, ona çok yorucu gö-

ründü. Fakat bunun bir sebebi 
daha vardı. Mühim ve daha bü
yük bir sebep: Nuri nereye gi-
deceğini bilmiyordu. Yer yüzün
de yalnızdı, yapayalnız. Açık 
denizlerin ortasında bir tahta 
parçası ~bi. 

Bundan on beş sene evvel, 
Nuri otuz bir yaşında ve 
tornacı idi. Beyazıtta bir dük
kiru vardı. Kendisini ve bir 
anasını geçindirecek kadar 
hayalını kazanıyordu. İşleri 
biraz daha iyi gidince evlen
miye karar verdi, bir dul ka
dın aradı ve tesadüf. karf1Sına, 
aradığını çıkardı. 

Nuri, dükkinına gelip giden 
g'&zelce ve taze bir dul kadını 
eneli beyendi, ıonra ıevdi, 
nihayet çok ıevdi, canını 

verecek kadar sevdi. 

• Evlendiler. Hertey iyi gidi
yordu. Aradan bir aene geçti. 
BOyük harbin ikinci senesi. 
Nuri sakat olduğu için çürüğe 
çıkanlmıfb. Harbe gitmedi, 
rahatb, fakat karısının erkek 
kardeşi bir asker kaçağidi ve 
nerede olduğunu biç kimse 
bilmiyordu. 

- Alçak 1 
Hemen boiazını sıkb, aık 

onu hareketsiz bıraktı. 

Mahalleli eYİ bastılar. Fak 
bir zampara değil. bir aak 
kaçağı yakaladılar. Karyolan 
altındaki adam, Nurinin ka 
biraderidi. Nuri bunun için 
beş sene yattı. 

• Şimdi nereye gidecek? b 
lmiyor. 

Eski mahallnsine doğru y 
. rüdü. Fakat annesi ölrııüşti 
kansı ölmüştü. Mahallede b · 
dik bir kimse var mıydı? Ki 
bulacakh? Onu bir gece olsu 
misafir edecekler miydi? 

Mahalleye girdi. Bir i 
kapı çaldı. Bir iki isim sord 
Onu hep yabancılar karşıladı 
ladılar ve sorduğu is.imler içi 

- Burada değil, burad 
çıktı! dediler. 

Gayri ihtiyari kendi eYİn 
doğru ~tti • 

Kapının üstünde bir ki .. 
vardı : " Bu ev kiralıktır 

içindekilere müracat r " 
Nuri, evin içini bir kf!r 

görmek için kapıyı çaldı, k 
şısına çıkan ihtiyar bir adarnaı 
dedi ki: 

- Beybaba, milsadenle evi 
gezeceğimi 

- Buyur oğluml 
Beraber odalıın gezdiler. 

Nuri, dünyaya geldiği <hlada 
durdu. hiç kımıldamadan epey 
durdu ve düşündü. Bütün 
çocukluğu bu odada geçmişti. 
Ne hatıralar! 

Sonra başka bir odaya 
girdiler. Oracia, ölen kansının 
gelin olduğu günü habrladı. 
Sonra yukarı katta bir odaya 
çıktılar. Nuri orada kansını 
nasıl boğduğunu, belki bin 
birinci defa olarak düşündü: 

Ş'1rada, işte, şurada, onun bo
ğazına ahlmışb; şurada. şuracık 
ta, zavallı kadın, zavallı, 7.a\·alh 
nuıl çırpınmıştı, nasıl haykıl"" 
mışb, nasıl.. . 

Nuri odadan clışan fırladı. 

Merdivenleri dörder dörder 
iniyordu. Evi gezdiren ibtiyaı 
adam, yukarı sofada, pşırmış, 
kalmıştı. 

Nuri sokak kapısına doğru 

gideceği yerde, mutfağa doğru 
koştu, orada bir kuyu vardı. 
kapağını açtı ve içeriye bakb. 
Çocukken. suyunda yüzünün 
akıini seyrettiği bu kuyunun 
içinde masum çocukluk gün
lerinin hayalini görür gibi oldu 
ye bir daha a-elmemek üzere 
geçen o fiinlere kavuşmak 
ister giLi, kendini kuyuya atb. 

Üç saat sonra, kuyudan 
Nurinin ölüsünü çıkardılar. 
Glllümıiyor gibiydi. 

Nuri alqamlan eve aarboş 
ıelmiye başladı. Bir akşam 
çok içmiıti ve yatsıya doğru 
evinin sokağına girdi. Fakat 
birdenbire durdu. Evinin kapı
ıımn önlinde bekçi ve birkaç 
mahalleli bekleşiyorlardı. 

Hırsız Hizmetçi 
Osmanbeyde, Ahmetbey so

kağında oturan Fatma hanımın 
hizmetçisi Nadide, hanımıma 

yabanca bir çamaşırlannı çalıp kaçmıştır. 

Nuri onlara doğru koıtu. 
Bekçi dedi ki : 

- Sizin eve 
erkek pdi 1 

Nuri anahtarla kapıyı açtı, 

merdivenlerden yukan fırladı, 
. yatak odasına firdi. Kan!n 
oradaydı Ye benzi kt1l &ibi 
beyazdı. Nuri karyolanın alb
aa bakb ve bir erkek görd&L 

Kanıınm Gallllıe abldı " 
b&jırdaı 

PANGALTI SINF.MASINDA- t l.bind 
klaun aab aqamı $e•1d S.7 te..ıaUJ.t 
Kınar Hanım ltUrakfle ( KALD:RDIO) 
facia ' perde, kom.dl 1 perde. 

FERAH SlNDılADA 
c...ı Sahir RAMONA ea 7ul e .. 

OsKO 1AR HALE SINDIASOO>A 
81,.ak S...-slntt " be7... .. 

•---vu.ı...ı......_ .. 
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~Sayta SON POSTA Kanunuevvel ~ 

RESMİ 
•• 

KU AT 
Kinunuevvel çarşamba 10 

Süreyya 
Eminönü'nde 

•• •• gunu 

Paşa Mensucat Fabrikası 
bir salış "" magazası 

ucuz ve sağlam gerli kumaşlarile giyinmek isteyen 
teşrifleri · Rica olunur. 

--~Y-"_"'· .. •,.AŞIYOR ! - İSTİCAL 
kadın erkek ve çocuklara mahsus 
KUNDURALARIN 

müntehap çeşitleri ve tık şosonlarla 
lastiklerin mütenevvi çeşitlerini 

Galata Tünel sokak~ 
No. 6 Beyoğlu: lstildil 

caddesi. 337 -- ~ 
Mağualannda buhanıuıı\1%. Llltfeıı fiatlannwa 

mukayese edW~ 

EDİNİZ 
Kanunuevvel 

zarfında 
tenzilatlı 

fiatlarla satış 

Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
~tanbul: Ankara cadderi 18 - 24 No. lar Telgraf: Hoferton İstanbul. 

Şubeleri: Adana, Izmir Türkiyenin her şehrinde 

Adapazarı, Manisa acenteleri vardır. 

Bilumum alatı ziraigeyi en müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FİAT TEKLİF iSTEYiNiZ. 

HİÇ BEK L E N t L M E D l G l BIR ZAM A N DA 

BİRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCAK 

TAYYARE PIY ANKO BİLETİ ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN İÇİN: 

Tayyare Piyangosu 
Biletini Alınız 
Beşinci 

11 Kanunuevvel 

Keşide 

1930 dadır 

BÜYÜK İKRAMIYE50,000 LiRADIR 

Vahan 
Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve maden 

T h e . Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı 
op an • No. 22"30 T eJ. Beyoğlu 1751 

TÜRKLER İÇİN 
Kolayllkla 

ALMANCA ôGRENME USUL .. 
Müellifleri : 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDI 
Alman ıı.am mütehasııs ve lzmir erkek llaeal Almanc~ 

muallimi muallimi 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kısım Fiatı 250 Kr. 
Kita ç.ılardan arayınız 1.. 

kARTAL.,...~ .. 

HUTCHltt80N 
En saııanı 

LA8tlklertdlr ---

el)9 v~ acentası 
Moreno A.lgrantl 
lıt•nbul· Sirlu:il "uai HH '"1 

nuillı arlıaıı nda · 

Dr. Horhoruni 
FRENGi BELSOGUKLUGU 
Tedavihaneıi Beyoğlu Tokathyan 
yaomda Mektep sokak No. 35 
TeL 3152 muayene her gün sa• 
bahtan akşama kadar. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt n efrenci hastalıklar tedaviha

neıi. Karaköy Topçular caddesi 34 

Milli Takvim 
Hem Tarihtir, 
Hem Takvim 

Milli ve tarihi vak'a ve 
hadiseleri bir tarih kadar cid
diyet ve isabetle kaydeder. 
Bu vak'a ve hadiselerle müte
nasip darbımeseller ve atalar 
sözlerini havidir. Evkatı şer'i
yelidir; Her memlekette ficr 
kitapçıda bulunur. Deposu: 
lstanbulda Hüsnütabiat mat· 
basıdır. 

VAPURLAR )1 
Seyrisefain 

Merkez acentesi: Gabta köprü 
bqında Beyotlu 2362. Şube 
acente.Ü Sirkeci'de Mühürdar 
zade hanı albnda Tel. İst. 7240 

1 PİIE- İSKEn 
BEHİYE POSTAS 

(İzmir) vapuru 9 Kanunu-

! Salı saat J O da Ga· 
evve lata rıhbmından 
kalkarak çarşamba sabahı 
İzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 
İskenderiyeye varacaktır. İs· 
kenderiyeden pazartesi 15de 
~kacak çarşamba gunu 

1ı Pire ) ye de uğrıya:a~ 
\_ perşembe gunu 

lstanbula gelecektir. 

Trabzon Birinci 
Postası 

(Mahmutşevketpaşa) vapu· 
ru 9 Kanunuevvel salı akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
~n~ldak İnebolu, Sinop, 
Samsun Gireson, T rab· 
zon, Rize'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, 
Görele, Gireson, Ordu, Ün
ye, Samsun, İnebolu, Zongul
da'ğa uğrıyarak gelecektir. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 9 Kinunuev· 
vel salı 17 de Sirkeci nhtı
mmdan kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 

gidecek ve dönüşte Altınoluğ 
da uğrıyarak gelecektir. 

8, 9 Kanunuevvel 930: 
Kadınlara. 

10, 11 Kanunuevvel 930; 
Erkeklere. 

Türkiye Seyrisefain ida
resi mütekaidin eytam ve 
eramilinin teşrinisani 930 
maaşları balade muharrer 
günlerde verilecektir. 

Trabzon hattı kahve oca
ğı mültezimliği beher seferi 
tOO lirada talibi uhtesinde
dir. Fazlasına talip olanlar 
ilOOO lira teminat akçasını 
bamilen yevmi müzayide 
olan Öu ayın onuncu per-
şembe ~nü saat 15 de le· 
va.zıhı müıayide komisyo· 
nuna müracaatlan. 

Parill Tıp Fakültesinden mezun 
Cilt, Frengi, Belsofuklnğu mlitehaum 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıali feaerret oteli karşıaı 13S• 

blrlncl kat sabahtan aqama kadar. 

küşat ediyor. 
muhterem müşterilerimizin 

= = == :1 

Unutmayınız ki; 
"Bir Radyonun hayati 
limbalannın mükeot' 
meliyetine bağlıdır. 

Halbuki lambalarımz 

bunları eskimi~tir. 

Yeni Min Watt 
PHILIPS RADYO 

lambalarile 
değiştiriniz. 

11~1•11~11111111.111 ıı~ı~s ~ 
RADIO 
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Galatada Beyazıt sokağında 

37 numaralı İstavropolos ha
nmda Voşinalı Vangel ve 

biraderi Panayot Ef. 
İstanbul 3 üncü icrasından: 

Ömer Ef. nin zimmetinizde ba 1 
ilam matlubu bulunan 1800 
liramn tahsili hakkında vaki 
takip talebi üzerine tarafları
nıza gönderilen ödeme emrinin 
zahrına verilen meşrubatta 
mezkfır mahalde bulunmadığı
nız ve ikametgalıınızın meçhul 
bulunduğu gösterilmesine bi
naen ilanen tebligat ifasına 

karar verilmiştir. 
Tarihi ilandan itibaren bir 

ay içinde müracaatla bir iti
raz dermeyan etmez ve onu 
takip eden sekiz gün içinde . 
borcu eda veya borca yetecek : 
mal ve saire göstermezseniz 1 
gıyabınızda muamelatı icraiye· 1 

ye devam olunacağı mezkfır 
ödeme emrinin tebliği maka
mı:ıa kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

K11dtköy Sulh icrasından: Nevrik Ha
nımın Yorgo zlmmetindeld alacağının 

terninl Jçin mahcuz bulunan blll:ı ev 
etyaaının 15 - 12 • 930 pazartesi gilnil 
saat oo dörtte Kadıköy pazar mahallinde 
•~hlacağı i!An o!unur. 

.._t.ST ANRUL MÜDDEIUMUl\ULIÖl ' -
Mewncn lstaııbulda bulunan ve fakat 
adresi rueç;ıul olan Bolu Asliye Reisi 
irfan beyin numaramı:r.la merauriyctimi
:r.e . müracaatı. 

Dr. Feyzi Ahmet 
İstanbul emrazı cildiye ve 

zühreviye cemiyeti azasından 
Cumadan maada hergün 

saat ondan 6 ya kadar hasta 
kabul edilir. 
Adr~: Ankara Caddeıi N~43 

Telefon İstanbul 3899 

lSTANBUL MÜDDEİUMUMILIGI -
.latanbulda bulunan KUtahya aza mUUl-' . .. . 

• z.imi Raif Beyin ıMİaQ mcmurly•llaılu 

müracaatı. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERİRIY A fl 
MUALLİMLE RiNoErl 

Dahili, ve intani hastalaı' 
Patolojik ve Baktcriyoloji1' 
muayeneler, icra olunur. . 

Adres : Babıali caddeS1 

vilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon lstanbul ~~ 
lkametgMu ı " ,, 'I,,.,._ 

DOKTOR 
Ömer AbdurrahmaJJ 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel

soğukluğu Mütehassısı 

_Muayenehanesi Ankara cad 
desi hükumet konağı civ•' 
rında eski ikdam Yurdu kat' 
şısında 71 numara birinci kat· 

Her gün saat birden ikiyeı 
dört buçuktan akşama Jiad,t 

., .... ·- ~. . _:. ... _ - ---- -

Yı:vıui, Siy;ul, Havadis ve Halk gaı:otof
1 

İdare: lstanbul, Nurucıımaniy• 

Şeref .okağt 35 • 37 

Td~'->n : lstanbul • 2H 

Potl ıı k.utu.su: lstanbul • 741 

· Tdır~af, latanbıal SON post" 

ABONE FİATI 
TORKiYE - E~ 

1400 kr. ı Se- 2700 ki• 
7SO ,, 6 Ay 1400 " 
400 " s " 800 ,, 
.:ıso ,, ı ,, 30G " 

Gelen evrak reri verilmez. 

~htnlardan m.,.uliyet alınmaı. - . Mes'ul Müdür: Halit BaJıl' 


