
209 

HER YERDE 5 Kr. 

11 Kanunusani 1931 . PAZAR 

iDARE: ISTANBUL NURl!.9fiM_4NiXE SDlEE SOKAÜ1 

• ,, ,, i" 

SON POSTA tlalkın ıözüdür: Halk bununla l'Örür. 
SON POSTA Hallan lrulatıdın Halk bununla İfİl'r. 
SON POSTA Hallan dilidir: Halk bun ·nla •v~ 

DOSYELERİN TETKİKİNE BA LANDI 
• •• 

Orfi Divanı Harp 
Birinci Ve 

Mustafa Paşanın Riyaseti 
Yaptı •• • Altında 

• • 
ikinci lçtimalarmı 

Tetkik Ve Tasnif Edilecek Evrakın Adedi Çoktur1

1

MaznunlannGar-11 Bugünün Meselelerinden ı 

M ı M h k ı . B bi Anadoluda Di- B "" . . . K J aznun arın u .a eme enne u-lni Teşkilat Yap- ogazıçını urtarma < 
· gün Başlanması ihtimali Zayıfbr •• hklan Anlaşıldı Mümkün Değil Midir? 

Menemen, 9 ( H. M. ) -
Divanı harbe tayin edilen za
bıt kitipleri sabahleyin çok 
erkenden dosyeleri hazırlamış-

lardı, az sonra azalar geldiler, 
müteakiben de reis Mustafa 
Paşa makamını işgal etti ve 
bu cihetle divanı harbin ilk 
celsesi aktedilmiş oldu. lçti
maa girememiştik, binaenaleyh 
evvela hangi meselenin müza
kere edildiğini bilmiyorduk. 
Fakat kuvvetli bir tahmine is
tinat ederek : 

Muhakemenin hafi ola
rak cereyan edip etıniyeceği 
noktası etrafında konuşulduğu
llU zannediyorduk. Maamafih 
bu dakikaya kadar bu husus
ta matbuata müsbet veya men
fi herhangi bir tebliğde bu
lunulmuş değildir. 

Dosyeler Tetkik Edildi 
Divanı harp nazarı tetkikine 

mevzu ilk meselenin hallini 
müteakip dosyelerin tetki
kine geçti. 

irtica maznunlarına ait ev
rak tamamen tasnif ve tanzim 
edilmişti. Fakat bitmiş değildi. 

Filhakika tahkikat hakim

lerinin elinde pek çok iı var
dır, daha alınacak mühim ifa
deler de mevcuttur, o derece
de ki tahkikat hlkimleri müd
d'ei umumi Hidayet Beyin riya
~ti albnda gece sabaha kadar 
çalışmışlardı. 

Binaenaleyh divanı harbin 
Dk celsesini aktetmiı olmasına 
rağmen cumartesi günü muha
kemelere başlanmuı ihtimali 
pek zayaf görülmektedir. 

Müddei Umumi 
İzmir, 9 (H. M.) - Müddei 

umunıi Hidayet B. dün gece 
lzmire geldi, bugün cuma 
olmasına rağmen dairesinde 
meşgul oldu. Akşam geç vakit 
~ekrar Menemene döndü. 

İzmirden Menemene 

Polis Gönderildi 
\zmir, 9 (H. M.) - Bugün, 

(Menemen) de divanı harbin 
emrinde istihdam edilmek üze
re buradan on tane polis 
lllemuru gönderildi. 

Niçin Vurmuş? 
Kızıltoprakta bahçivıın Mus• 
~ kopuk Hlisnll isminde 

*iır •urette yaralallllfbr. 

. . 
"Dün ıebrimizde Hoca Basri isminde biri de irtica hadlsesile ala-

kadar olarak ı.ann alhna alınmış ve evvelce tevkil edilen Nuh Ue Hüs
aO İz.mire gönderilmişlerdir. ,. 

~~---------.._--.... ----------------~ 
Balıkesirde Mühim Vesikalar 

Bulundu .. 
Balıkesir, 9 (K. S.) - Şehrimiz adliyesi bir takım, vesika· 

lar elde etmiştir. Bu vesikalar gerek irtica hadisesini ve 
gerek diğer bazı gizli tertipleri tenvir eden mühim vesikalar
dır, ve Menemen divam harbine gönderilmiştir. 

Akhisarda 3 Hoca Tutuldu 
Akhi.ar, 10 ( H.M) - Burada zan albna alınan Sadık, 

Lütfi ve Kamil hocalar bugün Menemene gönderildiler. 

Foça Maznunları . Menemene Gönderildiler 
Foça, 9 (K. S.) - Kaymakam aleyhinde suikast yapmakla 

maznun 15 kişi Menemen divanı harbine gönderilmişlerdir. 

Maznunlardan biri hadiseyi itiraf, diğerleri inkar etmektedirler. 

~~-----------.... ..-----------~~ 
Dün Ocakta Bir Konsers Verildi 

Viyoloni~t izzet Nezih B. dlln saat on altıda Türk ocağın
da bir konser vermiştir. Almanyada tahsil görmüş olan bu 
gencin konserinde birçok musikişinaslar ve davetliler hazır 
bulunmuştur. 

lz:z:et Nezih B. Robert Shuman, Mendelson, Mozart, 

gibi beynelmilel şöhreti haiz bestekarların en giizel eserlerini 

çalmıt ve pek çok alkıılanmıfbr. 

Menemen, 9 (H. M.)- Şeyh 
Eut, tahmin hilafına olarak 
bugün sıbhaten iyice görünü
yordu. Kısa bir müddet zar
fında ifadesi almdı. Müteakı
ben arkadaşlarının isticvabına 
geçildi .. 

Anadoluda Müteaddit 
Tekkeleri Vardı 

Elde edilen malumattan an
laşıldığına göre: 

ı *-- Şeyh Esadın riyaseti 
altıtda evelce tamam kırk tane 
tekke varmış. 

2 - Bu tekkelerden Manisa 
t ve havalisinde bulunanlarının 

h-t•f ı· w • a~ • 1 Boğaıiçl aön-
urnuıtn aıı e ıgme ıuanısa 

1 
d"· b • k.e dl-

• h • • u, u an .r, e 
tabur imamı Rizeli ıorahımı lemez. lstatistik-
nıasbetmiş. lere bakınız., son 

3 - Mehdi Mehmet Rizeli yirmi sene için
İbrahimin müridi imiş, lbrahimi de ahalisinden 
peygamber bilirmiş, öylece yüz de yetmişinin 

ekaildiğini görür-
severmiş. 

4 - Rizeli İbrahim İstanbul aünüz. .Acaba 
gittikçe artan 

ile Manisa arasında muhabere 
vasıtası olarak nalıncı Hasan 
ismindeki haini kullanıyormuş. 

5 - Bu adam irtica teşeb
büsü esnasında kaçmış, bili
hare Ahiler köyünde yaka
lanrnışb. 

6 - İstanbul ile Manisa 
arasında muhabere vasıtalığı 
yapbğı vakit nalıncı Hasan 
yİrrni defa zarftan baJmumu 
ile mühürlenmiş mektup geti
rip götürmüş.. 

7 - Manisadan Rizeli lb
rahim bir aralık lstanbula gel
miş, Manisada Halife vekale
tini Şeyh Cemal namında bi
rine bırakmı1-

8 - Bu suretle hareket 
eden teşkillt nihayet mahrem 
bir emirle hareket ederek 
irticaa kadar uzanmış ve ma

lum hadiseyi yapmış, genç 
zabitimizi şehit etmiş .. 

IOevamı 3 üncii sayfada] 

Pahalılıkla 
Mücadele 
Ediyoruz 
Ramazan ve Bayram 
masra/larmızı mü
him miktarda indir
mek istiyor musu
nuz ? SON POSTA 
nm bir iki gıine ka
dar ilan edeceği te
şebbüsünü takip edi
niz. Çok memnun 

kalacaksınız. 

Tafsilat Yakında 

bu tenakuıun 

sebebi nedir ? 
Hiç 4üphesiz 
babadan kalma 
birer eve malik 
olduktan için 
el'an or~larda 
oturmakta olan
lann fikirlerine 
müracaat eder
seniz mutlaka 
aize Şirketi Hay
riyedcn fikiyet 
ederler ı 

1 - Vapur Şirketi Hayriye mUdllrU Yuauf Ziya Bey 

Bir Benzeyiş 

- cretl~ri paha
lıdır, 

2 - Vapur 
M!fer)erl azdır. 

işte Boğaziçi
nin günden güne 
tenhalaşmakta ol
masının sebebi 
derler. 

Vapur ficret
leri pahalıdır. 
Bir aile reisine 
ayda on iki liraya 
mal olur, burası 
muhakkak, fakat 
biraz düşünü-r 

seniz gözleriniz.in 
önüne başka bir 
hesap ta çıkar : 

Botaziçinde eT 

kiruı l.tanbu
lua herhanai bir 
semtinden daha 

(Devamı3 üncü 
sayfada} 

i 

- Resmimi yapt:::mıya ne vakit geleyim ? 
- K6peğinizi bırakıraama aizbı relme.ıize hacet kalmu. 
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Spor Kongresinin 
Karan Önünde 

Fikirler 
Anknredaki Spor kongresi, fut

bc J .ulanmız.dıın Ulvi, Bedri, fımet, 

Geçen 
Geceki 
• 

intihar 

j Bu işte Zarar Varsa Geri Dönülsün j 

"Reassürans,, Sigorta 

Htımalın 
Başına 
Gelenler 

F ahrettin PaŞ' 
Dün Gitmedi 
Menemtft n11ntakuı ldanl :;: 

lmiri Fah.ettiıı Paşa dün şelı ·JI 
gelm~tlr. Yamı Eıre vaparu ile r 
cekUr. 

Utif, Burhoı.n, Vahyi, Aliiattin, Sa· I<ız Muallim Mektebi 
b:h, Kemal, Ruhi, Nevı:at, Kadri, T I b . d S H ·atı rlbrdı ı ? Zavallıyı Meçhul Bir 

Adam Dolandırmış, 
Eşyaları Elinden Almış 

Darülfünunlular Atiııs 
YlUlanistana giden Daril 

nunlularımız orada barard 
bir istikbal görmüşlerdir. 

Bekir, Refik ve Sadi Beylerin a e esın en uat . 
bundım böyle Milli takıma alınma· ıKendi Niçin Öldürdü ? 
malarına karar verdi. Bu karann 
sporcularımızca nasıl kutılandı
ğım öğre. mek için muhtelif kim
ıselerle gönıttOk; fU cevaplan 
.Jdık: 

Muzaffer Bey (F enerbnbçe 
lrulübünd n ) 

-- Spor kongresinin bu 
'cararı büyük bir hatadır. Bu 
xençlcr milli takım için elzem 
,ahsiyetlerdir. 

* Avni Bey ( Galatasaraydan) 
- Ne yapalım, iyi yapmış

:ar, ben ne diyeyim. 
>f 

Leblebi Mehmet Bey ( Ga· 
1attıSaray birinci takım futbol
cularından) 

-Bu karar çok nğırdır. Bun• 
~ar milli takıma büyük hiz
metler y pmış kıymetli spor· 
1:U.lardır. 

Nüzhet B. ( Stadyom idare 
pıüdiirü, eski futbolculardan } 

- Meselenin esasını bilmi· 
yorurn. Eğer bu gençlerin yol· 
ıuzlukl n var a karar muva
fıktır. Mcıele herhalde anla ı
lacakbr. 

tthalfit ve ihrccat tficcarlarile, nakliye komisyoncuları 
•• mükerrer aigorta,, denilen Reassüsanstan çok şikayet Şehremir.inde oturan terzi 

Evelki gece saat onda Ça- etmektedirler. Abdurrahman Efendi çarşıdan 
padaki kız muallim mektebinde ş·k A 1 b . f. ..1 __ k aldıgv 1 kumaş vesoir eşyayı 
bir intihar hadisesi oldu ve ı ayet ere se ep, reassüransın sıgorta ıa~ını ço . 

-
yiiksc:tt:_;i iddiasıdır. Bunlar diyorlar ki: evıne götürmek üzere komşu-

Suat Hanım isminde bir t~Jebc 
kendisini öldürdü. - Reassürans teçekkül etmeden Karadeniz ve Akdeni- su hamal Hasan ağaya ver-

xe O'()nderilen hırdavat, manifatura kantariye eşyası için miş, Hasan ağa bu eşyaları Bir muharririmlı dün bu ~ ..., 
hadisenin iç yüzünü ve he.kiki bir. lirnya 37 ,5 santim sigorta ücreti veriyorduk. Şimdi ma- alarak Aksaraya geldiği sıra-
sebeplerin.i ögı:enmek icin mek· nif~tura ve hırdavat için 67, kantariye için de 75 santim ve- da önüne bir adam çıkmış: 
tebe gitmiş, alAkadarJarla rıyoruz. "Be adam, neJ"ede kaldın? 
görüşmüş, şu tafsilatı nlmışbr: Avrupadan ithal edilen emtiaya evvelce bir lira) iç!n65santim İki saattir seni bekliyorum!,, 

intihar eden Suat H. verilirken şimdi sigorta ücreti olarak 1, 15 veriliycr. Bukndar demiştir. 
ikinci sınıfta ve 20 yaşındndır. yüksak sigorta ücreti dünyanın hiçbir tarafında yoktur. Bu meçhul adam bu sözleri 
Evvelki akşam mektebin bod· Sigorta fiatlannrn yüksekliğinden malların çoğu sigorta &67ledikten sonra Hasan ağa-
rumuna inmiş, iple kendini edilememektedir. nın elinden eşyaları alıp uz&k-
tavana asmış ve ölmüştür. Bu yUzden sigortasız olduğu için avarya olan ve bntan mal· lı:şmışbr. Neden onra aklı 

Oktruva Tarifesi 
Yani oktruvn tarifesi 3 tubaıta t• 

edilecektir. 

Halk Fırkası Bugiiı' 
Toplanıyor 

Halk fırkaanıın teşkilit ~~ 
bugün aut Oçtc Ankvad:ı tO'f""", 
CAklar. Ankarada bu heyete ;J 
olan ancak 23 mcb'ua vardır. Bu .M 

uıılar da mllıakcreyl milteaklp iP" 
dairelerine gideceklerdir. 

Venizolos omadıı 

Yunan ba~ekili Roııı' 
varmış, İtalyan ricali ile te5' 
la.ra bnşlamıştır. Müntehir genç kız mektep- lsrın hat ve hesabı yoktur. Milli servet mahvoluyôr. başına gelen Hasan nğa, dolan-

te leylidir, anne ve babası yoh- dırıldığım nnlıyarak kar:akola • 
tur, yalnız devlet demiryolla- • Esnafın Muayen 

d ı l Z ı müracaat etmiş, fakat meçhul -"' 
nn a evazım memur uğu ya· H aUc ile temas eden ~ 
pan Muhittin Bey isminde bir ~~ .. ""'""' dolandırıcıyı bulmak mümkün fın tıbbi muayenesi iç·n bele 

dı S t H olamamışbr. amcası var r. ua . cuma bir proje hazırlamıya b 
günleri bu amc smın evine mışbr. 
gidermi.,, fakat Muhittin Bey Bir Dükkan Yandı 
bir müddet cwel mektebe mil- İstanbul Limanı 

t d k .. · b Dün Yılnıaz gucteıi ldareha- - Kazanın y n tarafın- Zindan kapısında dün gece ~ racaa e ere yeıenıne un· lktısat Vekili lstanbul li"" 
d · i ril ca;""de au blı ile ııınan da çalışıyordum • Birdcnbiıc bir yangın neticesinde bir dük-an sonra cum ım ve m ... nının ı"nkı"ş"fını temı·n ı· rin .. is . . kendimi dör1 kan yanmışbr. .. :r .., 
mesını temıştir. .atris kaza- yapmak lıizımgelecegı~ "ni tev , 

S H f tld metre ötede uat a.nım geçen sene sım nınm pa ığı· ke başlamışbr. 
geçememiitir. Bırakbğı mek- nı ve bu ha- damın keaa· 
tupta intiharının sebepleri- dise netice,in- nnda buldum, Elektrik Kuvveti * · 1 ld de kasa ba- her tarafım 

ko ı mn ai evi 0 uğunu yazmışbr. birden a""'-• El ktri"k "-'- ti İ t ~ 
Salih B. (Stadyom ntro Halbuki bu intihara asıl ftnda bulunan ~·· Vücudundan Ayrılmış e şırKe 5 

an 

Fıçı İçinde 

memuru) Uç makinist yordu. voltaj kuvvetini (220) ye ib 
sebep, aşk ve allkadır. Genç e· B B ı d ı<-' 

- Bazı oyuncularımızın, kızın bir müddettenberi Bedri ' yardımcısının Muammer ır aş U un U etmiye karar vermiştir. d 
bundan .onra mı·ıı·ı takıma ı Yar a landığını Ef d" ki nn ilk kısmı bir hafta 50 

B. isminde birisini sevdiği ve haber vermiıı- • ıyor : Uzunçarşı başında e iki ma- ~ 
alınmamaları hakkındaki karar, I tik. 

7 
- N! oldu, Beyazıt mıntakasında. ta bu s vginin, diğer bazı sebep- halle bekçilerinden Recep 

tabii fenadır, fakat ne yapalım ~_ .. ..__,,___. Memnunl• an1ıyamadım , edilecektir. 
lerin tesirile doğurduğu buhra- bava tazyi _ .'lt.1aamme, Ef. ağanın boş bulunan kulübe 

ki bugün karar verilmiştir. nın ırenç. kızı, kendini öldür- yetıe . 6ğren· kinden birkaç metre ateye fırıa- bahçesindeki fıçı içinde birkaç T erkos Suyu 
w. Tahir ;!,~ neli diğimb:e g<ire ' 
ay- miye kadar sevkettiği anla- mışım. f{lnllik ve gövdesinden kesil- Terkoı şirketinin var.iye~ 

Basri 8. (Beşiktaş kulU- şılmışbr. bu arkadaılann yaraları vah nı KAZANINSEBE Bl NE? mif bir çocuk başı bulunmuş· te~bit için Terkos uyunuo .. ..I 
bünden ) değildir. Kazaya, bilenlerin tahminlerine b defa daha tahliline !üz.um goı· 

B• f ti"h O h göre, fazla tazyik değil, fakat tur. Kesik aşı bulan bekçi 
- Arkadaşlar Ankaradan ır n ar a a o- k dil • • ö d-k B kazanın çu"ru"klu·;T~u" sebep olmu•tur• d müştür. un en erını g r u • un· o oı Kaplan ağa ır. Zabıta tahki- K k } F•l ' 

dönecekler, 0 zaman hakikati Dolapderede oturan seyyar lardan Etem Ef. dı"uor ki: Tahir Ef. nin bir ıözü de bu ._ b l aça Çl ar ı ınJ 
Ş J .,ata aş amışbr. ı 

ve meselenin iç yüzünü öğr~ portakalcı evki, Balıkpazann- tahmini teyit etmektedir. Fllkııkl· Dcırülbedayi sanatkCıt 
- Kaz.anın yanı başında ka- k T Ef necegıv "z. Şimdilik leh ve aleyh- da kafayı tütsüledikten sonra a ahir • hadiseden biraz ev- tarafından yapılmakta ~j bbı nlınacak bir sayfanın tertibi vel fazl • ti · b ltt x.. ö ı Kim Vurdu? 

tc biı·şey söyliyemem. intijıar kastile bıçakla kendini a ıs mı oşa •ıs·nı 11 Y e- bir kaza dolayısile yanın 
ile meşguldüm. Dirdenblre bir mektedir. 

* 
bacağından yarslamışbr. . Tazyik 0 derece şiddetJı" ol- Şehremininde Barutane yo· kaçakçılar filminin ikııı 

infilak eaı işittim ve ken• 6' 
Niyazi B. ( Haydarda Aşık- bir zarardır. dimi yerde, kan içinde bu ld"""• muştur ki, patlıyan kar.anın par- kuşunda oturan Galip Efendi karar verilmiştir. Filmin 

çaları matbaadan iki yüz metre "d k b l ı· 1 k V'y 
Paşa mahdlesinde No. 2) üst tarafını bilmiyorum. evine gı er en önünü ir usımı ses 1 o aca ve 1 

• 
kadar uzağa düşmüştür. Me5lek- k 

- Spor kongresinin verdiği Ekrem B. (Beden terbiyesi Tahir Ef. diyor ki: taşlanmıza geçmis olsun. adam çıkmıoı., ve bıçakla ha- da çevrilece tir. 

kar k h t 1 d r Bu Oyun muallimi ve eski futbolcular- v d al k b ar ço a a ı ı . - . cagın an yar ayıp açmış r. Yunan Opereti 
cuıann hemen hepsi kıymetli dan> Gavur A 1 inin Yeni arif eti 
ouunculardır. Şimdiye kadar - Haklarında bundan böyle H Ad K Türk - Yunan itiUifmdatı ,/ k al 1 ür am apandı fa.zla istifade eden vüphe 1.'0J,: 
spor ahlakına mugayir hareket· milli ta ıma ınroama arı ... ~ ril çl Sabıkalı takımından Gavur zadebaşı, Camcıali mahallesi Yunan san'atkarları olmuştur· 
ferini de ne gördük ve ne de karan ve en gen erin şim- Fuat bey tarafından çıkanl- hakika iki aydan beri İstan"ıı 
l 

"tti.k Bunların yokluguv milli diye kadar mühim kabahat- Ali birkaç gün evvel kendisini bekçisi Yusuf ağayı bıçakla makta olan ''Hür Adam.. ga-
şı • 1ı ~ temsil vermekte olnn ku01P' ~ 

talam için bir zarardır. Bel· }erini işitmedik, karar ağırdır; karakola celbdcn polis yas yaralayıp kaçarken yakalan- zetesi dünden itibaren neşri· dün gitmiş ve yerine henıeP 
ki de telafisi mümkün olmıyan haksızlık yapılmıştır. Efendiye muavenet eden Şeb- mışbr. yabnı tatil etmiştir. operet trupu gelmiştir. 

===============================================================~*'='="==============================~ :ı:ı:= 

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

. -

___ :200~ ... 
1: Hasan Bey - Amanın ... A dostlar!.. f 2: Ahali-Bu yol (Rami) köyüne gider. Fakat 1 3: Hasan Bey - Dur fU bizim tehir mecli- ı 4: Hasan Bey - O ne?.. Bura:ia 

Bu .ııe kötü yol ... Nereye gidiyor bu yel? j geçmek kabil değil. Yangın olsa cay1r cayır aine ıidip bunu anlatayım da bir çareaine top oynuyorlar. Bari ben de ara1arına 
yanam:, çlnkil etfaiye ~eçemez. bak.unlar! d• oynıyayım1 

il 

r 
m 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Ağaoğluna Dair 
1 

Hidd t ve tahslyat insanlan kUç&l

tür. Yeni bir gazetenin ilk ntlshasında 1 
Ağaoğlu Ahmtt Bey hakkında yazıl
yazılar bunu ispat etti. Halk Ahmet 

Beyin bu vatana yaphğ'ı bllyOk hizmet· 
leri hllb-. Alım t Beyi makamdan ma· 

k ma getiren aabık ve IAh k hUkGmctlcr 

p•k iyi etmltlerdlr. Bu nn hallı Fran· 
sı dan daha Fr sn: Alman kanlı Fran• 

sız olduğ'u gibi ayni evı fı haiz Alman-

lar da \"ardı. 

M. S. ----
Kardeşimi Arıyorum 

Harblumumlde Arabiıtan cephe

sinde bulunan kardeşim Manastırlı 

Yah7a oğlu lsmallln bıılunduğu yerf 

bilen varH insaniyet namına adreı\nl 

bildlrmulnl rica ederim. 

lıtanbul Kantarcılarda lolcutaeı 

Manamrlı Muharrem 

Vergiler için 
1 - Kazanç •erglslnde birçok yol

ıuslaldara •e tlklyetlere sebep olan 

bey~ame uaullnll ( baakalar Ye ano
nim tlrketler hariç) kaldmp aabtt ,,. 

aallm esaslar dahilinde Yerıl tarhedll· 
111ealnl. 

2 - icra Ye lflla kaa-laruua hayab 
tlcarlyeyt eaıalyet •• husur albna al• 
aıalanmn temlnL 

3 - Damga kuununun tamamen 

llğvlle nrıdahnın diğer nrgllere tak

simini. Bu kanun yllzUnden her tUccar 

Ye her ferdin dUçar olduiu sayuıaz 

milşküllt, haksıx cesalar cu llkınblan 

tarif edilmlyecek kadar çoktur. 

latanbul, fincancılar No. 12 

A. Cemal 

Boşanma Kolay Olsa •• 
Refikam hakkında açtığım bo,anma 

davuı on iki ayduberl hlll tahkikat 

11 ıafh&1andachr. BotlllUlla kola)' olsa daha 
iyi deilhnl ? 

Kart lala 

R. 
SON POSTA : Bizce bofanma daha 

kolay olursa ceml7etln 9iraıe1i çok 

> ksulur. 

Milli Vapur 
Kumpanyaları 

1 - Memleketimiz yanm 
... da olmak dolayısile denizcili
ğe pek çok ehemmiyet veril
mesi lizımken maalesef bu 
hayat pek sönük bir ıekilde
dir. Bunun sebebi ise milli 
kumpanyalarla Seyrisefain 
idaresinin anlaşamamalandır. 

2 - Memleketimize ithal 
edilecek mallann munhasıran 
Türk sancağım taşıyan gemi
lerle temin edilmesi elbette ki 
vaziye!i iktısadiyeyi korumak 
noktasından çok miihim bir 
·amil olacaktır. 

Aakara, kaptaa ı 

Hamdi ----
Cevaplanmız 

Dununbeyde Hamdi Beye ı Mual
Hmlerla Barem teadGI cetvelleri hllkG

.aetçe tefrik edUmektedlr. Yalonda 
TJllyetJere teblli edilecektir. 

Tefrika No. 26 

Hindistanda Ve Birmanyada 
Kıyamlar Artıyor, Taraf Taraf 
Müsademeler,MuharebelerOluyor 

.... - .. ~·~ 

Birm8Dyada lngiliz idareıi 
aleyhine başlıyan kıyam ha
reketi bili yatıştmlamamıştır. 

İsyan daha ziyade köylüler 
tarafından idare edilmektedir. 
Köylü müsellAhtır. Dağlara 
çekilmiştir . İngiliz askerleri 
bu sarp mıntakalara kadar gi
remediği için isyanı bastırmı· 
ya muvaffak olamamışbr. 

Bunun llzerine İngiltere ora-

Karii erimize 
istenilen cevaplann çabuk 

verilebllmeai için SON POSTA 
ya mektup ~önderen karilerin 
müracaatlannm taaUQk ettiti 
meseleyi zarfın Gzerine yaz. 
malan lhımdar. 

Mesela Hanımteyze, fotot
af, bilmece, kari tlkiyeti, 
çok çocuklu, vesaire kayıtlan 
iıtedltimiz kolayhtı temin 
edecek itaretlerdir. Bu nokta
nın ihmal edilmemesi yine 
karilerimizin menfaati iktiza
sıdır. Tavsiyemizin nazan dik
kate alınmasını haaaatan rica 
ederiz. 

1 1 
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SERVER BEDi 

ya aynca cenul»I Hin- Fransada Grevler 
diıtandan uker ıev. Franaada maden ameleai 
ketmiştir · Fakat bu aruında grev hareketi başla

askerler de oraya varınca ma- llllfhr· Rnr havaliainde 75 bin 
liryaya yakalanmıtlar ve bir amele grev yapmıştır, 
İf yapamamıtlardır. Parla dahilinde son bir ay 

İngiliz askerleri asilerin içinde ( 11) bin kiti işsiz kal-
hakkından gelemeyince köyleri mışbr. 
basmıya, halkı rahatsız etmiye Franaadaki grev, lnptere 
başlamııtır. işte yukardaki ve Almanyadaki maden ame
resimler, lngiliz askerlerinin lesQıin grevile allkadardır. 
Birmanyadaki harekitını ve ~re ve Almanyada grev 
halka yaptıkları işkenceyi göı- 1 yapan amelenin miktarı birkaç 
termektedir. ytız bin kiıidir. 

Kolonya Sanayii Pek Ziyade Arttı 

Bu Sene İnhisar idaresi
ne 240 Bin Lira Verdiler 

İatanbulda 9'l8 senesinde 78, 9'l9 aeneıinde 100 kolonya 
ve ıtriyat amili varken bu tene bunlann adedi 120 ye çıkmıı
hr. Amillerin yGzde kırkı Tiirkttır. BOtiln Amiller bir aene 
zarfında inhisar idaresinden ytız elli bin kilo iıpirto alarak 
ıtriyat yapmıılar ve inhisar idareaine 240 bin lira vermiflerdir. 
Mnskirat idaresi bu Amillere pancar iapirtoau Yercllti için 
hemen bepai zarar ettiklerini söylemektedirler. Bu huıusta 
Ticaret odasına bir rapor •ermitlerdir. Bu raporda ıunları 
istemektedirler : 

1 - Kolonya için hali8 tlzOm iapirtoıu temini, 
2 - inhisar idareai koloayalılr iıpirtolann beher fıçısına 

ylb gram (kinin) Ye bir kilo (bergamot) Hlve etmektedir. Bu 
iki madde loayon, ekstre Ye eaanı • parftım imalinde çok 
zararlı olduğu için bu usulOa kaldınlmaıı. Bergamotlu ve ki· 
ninli kolonya Ye ıtriyat Avrupa mallarile rekabet imklnını 
kırmaktadır. 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Kocanızı Seçerken Bize Sorunuz 

Gençlikte Sevenlerle 
Sonradan Sevenler 

Cevaplarımız ·ı ~ --Z-e-ng-,-.n-Mı_tı_n_to----, 
~ 

Bazı erkekler vardır ki 
gençliklerinde hayatlannı sev
da ve kadın içinde geçirirler. 
Okadar çok sever ve sevilir
ler, okadar çok çapkınlık 
yaparlar ki, bunların iyi koca 
olamıyacajı zannedilir ve aile
ler bu sibilere kızlarını ver
mekten çekinirler. 

Halbuki bazı erkekler de 
Yardır ki gençlikleri manuız 
bir Rrette ıeçmiftir. Hayat 
mllcadeleai onlan kaclan ve 
qktan mahrum etmiftir. Bun
lar evlenmek istediği zaman, 
herkea kı11n1 ftl'mekte iatical 
eder. • 

Bunlann ikisi de yanhftır. 
BilAkia gençliklerinde qka Ye 
kadına doymUf olanlar, yqları 
ilerled~1:ate kanlarına ve eyle
rine a kolaylıkla adak 
olurlar. G6zleri arkada delil· 
dir. Atka ve kaclana doymu.
lardır. Bllttbı endiıeleri, rahat 
ve mes'ut bir aile hayab ya• 
f&IDaktır. 

Halbuki ötekiler, yanmıya 
müsait bir ot yığını gibidirler. 
Ufak bir kıvılcım onlarda bn
yük bir yangın yapabilir. Bu 
gibiler evlendikten aonra aşka 
tutulabilirler ve tutulduklan 
zaman aile için feliket olurlar. 

işte KadıköyUnde Hüsamet
tin isminde bir kariimden al
dığım bir mektupta bu ikinci 
aınıf erkeklerden birisi tu'rir 
ediliyor: 

cı Ben, diyor, bir defa ev
lendim, karim, arkasında bir 
çocuk bırakarak vefat etti. 
Şimdi sevmek ve sevilmek ih
tiyacındayım. Y qım genç, sev
mediğim bir kadınla evlen
mekte tehlike r6rOyorum. Siz 
ne deniniz?,, 

Bu genç, endifesinde haklı
dır. sevmeden evlenine, ba
yahnı zehirliyebilir. Onun için 
sevmeden evlenmeyiniz. Kalbi· 
Dizde qk ateıini tutuşturan 
kadın aizin milıtakbel zevceniz 
olmalıdır. 

* Ankarada Şefika Hanım: 
Siz erkek beyenmekte mGtlc&lpes•t 

~it.iDİL Y erytlıdlnde bulunmuı mllJıa. 
idin olmıy- bir erkek aramıyonunıas. 
Atlı •e HYdadan ıdyade pratik Wr 
mrette nlenecek erkek latlyonunııa. 
Onun lçla Y&racatum erkek te pratik 
bir adam olmak lhımdır. Hayalci, .. lr 

· ft)'a kafut )'Gkeeklerde llf&a bir erke-
1• &mit batlama11aa. .. 

E. L Ş. H. Hanım: 
Sis paraya dltkGn bir kauaaıa. Bir 

t•7 almak 18tedlals mi onua mahruml· 
yetine tahammlll edemeulnls. Binaena
leyh her lıtedltlnld lemin edecek sen
sl• bir koea ılsl me1'ut edebilir. Fakat 
alacafımt ıencln irsi servetlae detD, 
kuaacına balnaıs. Kuaacı iyi ı.., 

Bu rııantoya cidden zenglıa 
diyflbilirlz. Kumaş koyu nefti, 
ldlrk koyu kahve rengi olarak 
intihap edilirse çok muvafık 
dOpr. - ..................................... .... 
lflade munffak oluyoraa nlenl Is. .. 

Salihlide Perihan Hanım : 
Slt koc-ırı aeçme7ln, bırakınız llsl 

kocama ıeçala. ÇGnkO ab b8fkalannıa 
tôlatbd kolay kol.,. anl ... ıJOrllunas. 
Buna keadlata itiraf etmek ı.t .. m.7.alnls 
amma, hakikat budur. Eter sisi aeven, 
yahut sise alAka ıfiıteren blı 1 _.,.., 
çok nas etmeylais. Sı&I oldufunuz ıfbl 
beyenen erkek •ize iyi bir koca olablllr. 
Yalaıs bu lote çok ileri ritme7lab:. 
SoDl'a yuht bir yola rfnnlt olablllr
abıls. 

Hanımtegu 

İKiMiZ - -- -
1 

aradabir hırçınlığım tutar, en ı Zavallıcık, belli ki zor ken• J elinize para geçti mi dan gibi ı Beyi Yahu bu adam nekadar 
kGçük ıeyleri glizilmde btıytı· dini tutuyordu. Ben kendi ekiyonunuz 1 iyi dOttinOyor. Ben de her 
tllrüm, kendimi yerim. Bu &u· kendime: " lıabet 1 diyordum, Hayri Bey heniz yemekten zaman böyle düıünllyorum: 
yumdan bir kurtulaam rahat biraz ubretain de iıtedikleri kalkmış ve lcanepeye uzanmıfta. Ôyleya, insan yaşamak için 
edeceğim aibi ıeliyor. art11n. Beni daha çolc cam Şişman kamı bir cami kubbesi dOnyaya gelir. Ne derler ona •• 

Eğer, yapmak istediğim 
rezaletlerden biri karaya vur· 
maısa, adeta ince, nezih, ki· 
bar, uslu, namualu bir kız di
ye tanınacağım. Fakat benim 
\çin iki türlilall de müsavi. 

Bütün insanlar, hele bizim 
semttekiler, bizim mahallede
kiler, bana pek budala, pek 
.aaskara şeyler görllnUyorlar. 
Hiçbirine ehemmıyet vermiyo-
rum. Ne eaauız feyler için 
ıece sıUndtiz beyin patlatbkla· 
ftna, Ozllld&klerini, didindilde· 
rini ıörüyorum. 

&bam öldüğü vakit ben 

bq ucundaydım. Birdenbire 
gzölerini kapayıp gidiyordu. 
A... Babam &idil, babam artık 
yok, bilttın o gayretleri, çar-

pınmalan, utra,maları, nefem 
tnketmeleri ne oldu? Hiçi •• 

Puff ... Duman! Zavallı adam, 
kendini niçin okadar üzdn, 
niçin yordu? 

Hayri Beyi bunun için çok 
beyeniyorum. Herif dünyaya 
metelik vermiyor. Onun için 
keyfi daima yerinde. 

Ben de böyle olmak istiyo
rum. Fakat olamam diye kor
kuyorum. Çünkll benim de 

- 3 - çeker." aibi yllkseliyordu. (Tam g6- Ôff ... Bak •.. Aklıma bir türl6 
Oldu bitti, oldu bitti, oldu Evin içinde hayat ilk g&nler bejinin ortasına bir yumruk relmiyor. 

bitti! çok eğlenceli ıeçti. Hayri Bey indirmek ne hot olur! ) Bir Ben dütilnilrken, Hayri B. 
Annemle Hayri Bey e•len· kafayı çekip cotuyor ye bili avucile ıöbeğini aıvazlamıya benim söylemek istediğim şeyi 

diler. Bölükler birlqti. Ev ıtıldürllyordu. bqladı: ıaylemeıin mi? 
yeniden dayandı, dytendi. Fakat bu kıratta adamlar- - Adam sen de, şeker?m, - Bir giinlln beyliği bey• 

Biz, dört kiti, iç içe yaşıyo· dan da çabuk bıkılıyor. ben para biriktirmc"ten hoş- liktir, dedi. 
ruz. Ayn gayn kalmadı. * )anmam. Yarın sabaha aağ • . .. . 

İlk gtinlerde Fazılla birbi- Hayri Bey epey para tutuyor. çıkacağımı biliyor .muyum? Ya- Fakat ~nnem bırgun hemm-
rimize kartı ciddi duruyorduk. Zaten hovarda adam da, eline baut, bir [gtın yolda giderken le dertleşti: 
Fazıl günah işlemekten kor- geçen parayı aarfediyor. bqıma koca bir kiremit diişer - Hayri, B. zengin oır 
kuyordu. Ben annemde uyanan Annem tutumludur, IGzumauz de beni 6ldUrürae? lKalp aek- adam değil. Iradı falan da yok. 

la d d Maqı da çok birpy tutmuyor. tDpheyi uyutmak istiyordum. yere para harcanmasına zar, teain en ai ivermem ihtimli de 
F k d b ku ba Ô 

Bukadar murafı nerederı ya-a at, ara a ir zunun na Hayri Beyden para çekip bir yok mudur? ldllifi zaman ıeri 
meliil meliil bir bakışı vardı. kö!lleye atmak iıtiyor ama ya- kalanlara para bırakan insan- pıyor? 

T - Bana ne soruyorsun, ona 
Ben de gözümün kuyruğu ile pamıyor. lar, benim nazanmda enayi- aor. Ben Hayri Beyin vekilhar· 
onu yeniden alevlemiye çalı- Geçen akıam biraz söylendi: c:lirler. a mıyım? 
pyordum. - Çok mllsrifsiniz, dedi, liay aiıaaı öpeyim, Hayri 'Arkuı •ar) 
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NABŞILIK VE TABIKATLBB 
-

Nakşiler Hıra/ ege Ve Batıl İtikatlara ÇOlc 
Ehemmiyet Verirler; Yemekte, Oturmakta Bir 
Takım Manasız Usullere Riayet Ederler •.• 

Adap Ve Muaşeret 
Usulleri 

Tarikatlerde ıeyh, mtıritleri
llİll btıtihl hareketlerine kan
pr. Denişin hususi hayab bi
le ıeyh için mahrem olamaz. 
Mtıritler aruuıda kadmlar ve 
dullar da baluachapna ı&'e, 
bu kaideDİD teYlit ettiği neti
celeri tahmin slç dejildir. 

Biitla tarikatlerde olchıja 
fibi, Nalqllıerde de teeMlil et
mif birtakma adap ve maa-
.-et .... .......... Bitin 
m&ritls ft ........ ba adap 

5 Yazan: Zikri 

YARINDAN İTİBAREN 
Em...U 1rlSrBlmemif bir 111b ve ihtipm çerçeveli içinde tecUt 

beaalet aalmelerile malAmal zenıüa, muazzam ve ıayet 
lmnetli bir filim olu 

HACI MURAT 
nam pheser meşhur Rm edibi LEON TOLSTQY' 
llyemut romanından mulctebes ve büyük ve dehak 

'.\rtİst IVAN MOSJOUKİNE in temaiU ıfizinidir 

ŞEHZADEBAŞINDA 

HiLAL 
AYASOFYADA 

lALEMDA 
SiNEMASINDA SİNEMASINDA. 

.. m11•1•et _.._... rla,ete 
mecbur tatalarlar. 

Taribtleria mn•mlılrl•nm -··· .............. .-et ....._.. bir il& at-
mak ta fa,.W. olabilir. 

Fenerbahçe Zorla, Beşiktaşa Bir 
Gol Atabildi ••• 

BU AKŞAM 
Mat 21,.tS te 

il OIY I' Dl 
rıgatro Ve Sinem 

DAROl.BEDA VI TE.~a.a.ı 

Bu ..... ISTllll 

---=· ~~ I~ Nalqilerde birinci bide, 
feYhe makaddea aaarile bak
maktır. Şeyhin imi olmıu11n 
mtbit hususi vep dini haya
bacla biç bir it yapamaz. Mtı
rit ıeyhin &ıtlade ,ebek ses
le konapmu. ima almadıkça 
bahle kanpma, feJiüa fikir
lerini tenkit ecleaaa, ve pyhe 
alt hiçbir f8J lmDen•ma. 

Nalqiler, Bekbıpı. sdai m 
tatıım,. çolt ehemmi,.t wrir
••• Nalqilerce 111' .aylemek 
emanete laiyaaet etmek gibi 
.. clrllmdllr. 

Nalqiler mdaftll ,e.ta
..,t, fakir ,... .. ,. fazilet ........... 

Sofra Muaıeretl -
Nelqilerla ,emekte riayet ................... .............. 
Çatal ... ~ ............... 
Y..eldmnvel..Wra

brlar. Yenle Jemek ,.._. 
Sofrada aol ayak t1zeriDe ota
,., •i •Jlklanm .. tatar
.... ! Y•lmıca taamdaa içtinap 
ederler. ICmb ,apmamak, ek
-ti klçlk lokmalar laadacle 
koparmak, parmaklan ,.....k 
r-ıkte .. fpaemek, bir ~ 
ak ..,. bir clefada bitirme-

-- prtbr. ICBrda blln
mak makba1 ..... v--. 
.. ...... ıeiirmek flknn 
allmetidir. 

Hırafelere inanırlar 
Nalqiler babl teJlere çok 

.......... Harafelere clltldln

...... Mwll Nalqilere ı&ıe 
pcelı1ID" •pllrmek, &tefte 
............. yakmak, etik
te otar.ak, kapmm bir kua
... dayanmak, aabala ~-
andan IOlll'a ..,..U. .W. 
erkenden aobp pblak, ..
:e ne reç dam.ek, mama 
aefeale a&acllrmek, kmk tarak 
laıllanmak, flzdm lpmelc, 
ili kadın aramda ıeçmelr, 
brnaklan uzatmak, cama ılba
leri br.. olmak, çok uyumak 
fena ve ginab addohmw. 

Nalqileria bdmlara kup 
uzarlan çok f•achr. Onlarca 
kadın teri bir mahlaktar. Ona 
laormet etmek ayıpbr. Kadın
lara itaati aptallak uyarlar. 
On1111 için izdivaca da pek 
taraftar değildirler. 

Bu noktalara bakılırsa Nak
flllk kısmen katolildiie ben
zer. Onlar gibi hırafeye dlif
fmu ve mllteaasıptırJar. 

(Arkul • .,, 

Dün Fener, Kendinden Beklenen Oyunu Oynıyamadı 
DBa atadyomcla Betiktaf -

Fener oyunundan evvel. 58-
leymaniye - latanbul apar ve 
Beykos - Anaclola maçlan 
oynandı. 

Stlleymaniye - lstanbalspor 
maçı 0-1 latanWaponm lehine 
neticelenclL 

Beykoz - Aaaclola •aça• da 
1-4 S.,koz kazandı. 

Fener - 8eşiktq 
Saat içte Fenerbahçe - Be

fiktq oyununa bat1anda. ilk 
alam Fenerliler, llllmlffakiyetle 
rakip kaleJe ......... Çeldim 
biriacl l'd nala ... 

Topa wtaya ..._ llllli 

BetiJdalldan, F eaerliler •lutb
nrorlarcla. Feaeria ba Mide 
OJUDU bef dakika kadar -
.leWJcll. o.da ....,. Fener 
lllc1• laatb ıeqedi. Abflara 
bir rahmzluk p1clL Kolayca 
l'OI 7apemamaclan mlltnelllt 
bir lmffWdik, .... .-biz 
Çiku F eneria B1ttbae çlktlL 

8qİktaflllarm mllclafaaa çok 
pyntle ~ Zekiyi hiç 
-.k hnlreaclllar. H..__ 
wt calntl•n Zekiyi .,. Fikreti 
pkinseD Wr OJ1lll& mecbur 
elti. 

Din Hlanl, feftallde c:a
daa takımını yeadirmemek için 
beteri kabiliyetinia beplini 
arfetti. Hlalalln cudan py
retl ,alım mlclafaa cihetinde 
••••• ola,orda. ........ iJi 
besledi elenemez. Bu ebildife 
daha ziyade mlitemacb hllcam 
çelmiye mecbar ka•m••ncla 
..,.bmn.. 

F"ılhakika 8qildaf maavin 
batta daima topa -- ....., 
uh•lumdaa mld8fbrmak 
ftliyetlnde iclller. 

Befild:aflalarm affedilmiyecek 
bir •atam, lıllcumlannı her za· 
man uidan idare etmek iate
meleric:lir. Sat açaklarmm mg. 
affak olamadıj'I, b- maka
bil aol açaldaruun her alqta 
Fener kaleaiae kadar iadiji 
halde, lıer fınatta aaiclan 
ilerledller. 

Birind haftaym. Betiktaf 
aoldan gllzel bir akıt yapb. 
Etrefia fl1zel bir ortala)'llllD 
Beşiktq merkez muhacimi 
ıole tahvil ede.-ıedi. 

Oyma baftaymia IODUDa 

doğru Beıiktq lehine bir 
manzara aldı. Fakat Beıiktq
Warua hllcam batb akılla " 
llmmb.J OJDlyamadıluadaa bir 

netice alamıyord.. Biriacl 
clnre .. • berabere 
bitti. 

Yegine Gol_r 
bdacl baftaym bqlactift 

.. OJUD11D teklinde ehemmi
yetli bir tebeddlll olmadı. Yine 
Fenerliler rabauz, pu talimi 
yapar l'ibl oynuyorlar, yine 
8efiktatlalar JUllf taraftan 
bllçum etmek iatiyorlarcla. 

Ba devrede de ortac:lan ~ 
ul bir pu alan Betiktaf aol
açıiı Epef çok iyi ılnıla F e
._. bJ-.. J81dqb Ye tu~ 
mu Wr tut çekti, top kalenin 
iç direğine çarpbjl hale içeri 
pmedea geri &rlada. 

Bu fanattan aonra Betiktaf
ldara gol olabilecek bir vazi
yet sıeJmedi. 

0,-an aeticeline 7edl da· 
kı"ka kalmlfb, herkes maçua 
beraberlikle bitecejiDi limit 
ediyordu. 

F eneria bir alonmı aertçe 
keMD Betiktal aleylıüae bir 
ceza waruwa verilclL Zeki çekti, 
Betiktaf kalecili tatta. eliadea 
kaprclı, yetifen Fıkret bu aeneri 

topa içeri 80kta. 
Soa dalrik•ya kadar laiç ol

m•ZA beraberliii mub•kkak 
temin etmif olan ~ 
blyle bir pile mai16p oldular. 

l>llnkl 1 - O netice OJ11D111l 
tam teklini 1röateren bir adet 
değildir. Mtıdafaada 8etiktaf 
Fenere faik, hncumda Fener 
hlkimdl. 8etiktaf oyunu uğ
dan açacağına aoldan &ÇIDlf 

olayda ba netice belki defi
firdi. • Anadolu Ajansının 

Haberi Yanlışbr 
Aaadalu ajaumm Ankara 

lpOI' ....... b•klnndald 8 

kAnUJRll8Di tarihli tebliğinde 
fatbol federuyoaama 3 "'1 
•abalife bqa 147 reyle teb
riye edilcliji Jazalmakta icD.e 
de Ankaıaclmı haglln avdet 
edea konpe muralıhnlan ba 
haberin hakikat olmacLğuu 
bildirmiflerdir. 

Hulhalen aldığımız bu huau
taki konıre karan berveçlai 
tidir: • • 

"Fadlol fecleru,on11111111 0-
le~t itini ihzar n intaç 
aoktaadan fabit hatalara 
dlttlii kahul eclil-i" ~ 
yan eden hacliut ile koape 
humnmclüi tMldctat ... ltha
matm ba fed...,_ için kAfi 
bir deni ibret o1m... lhm
ıeleceji neticuiae vanlmaftu' •• 

Grip Çoğaldı 
l.taabulda pip haet•ltit 

çoi•lmaftır, fakat berket ver
Iİa ilatilAt ,........ .... 
aepaeidedlr. 

Alemdar ade vapurlan 

Bülent vapuru 

gllııl •lqaa uat 18 de Sir
ked nbbmmdaa hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayarr 
ak, Samnn, Ordu, Gireaoa, 
Trabzon, Slrmene, Rize, Ma
pavri ve Hopa) ya azimet ve 
mette ayni iskelelerle vak
fıkebir, G&-ele ve Onye 
iskelelerine uğnyacaktır. 

Mftracaat mahalli: f.tanbul, 
Meymenet hanı albndaki 
yanhane. Telefon: lstanbal 

1154 
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ver. Samimi olchıp ldmmelerle 
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mane91 vuhldan teftih eder. • Fehıl IWg: Şen, çevik ~ 
faaldir. Hayat 
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rek kendini k· 
mek istemez, 
mallit ve .... 
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m az, çabak 
doet olur. Şa
kayı, miulu ve 
arkadqlanna n Jziplik yapma-

llDI aever, kendini ezdirmez, 
meafeatleriai ihmal etl!lez, fiil 
ve lıareketlerinde allrat ve 
acele vardır. Çabalı ft çok 

mil edemez. 
it , 
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clİlll ,Werlcl 
banketler d• 
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11 Klnunusanf 

Hergün 
Münderecatımızzn çok
luğundan dercedileme
miştir. 

Ciazeteler ~eler 
Söylüyorlar ? 

Afyon Meselesi 
( MİLLiYET) gazetesinde 

Ahmet Şükrü B. Türkiyenin gü
ya afyon kaçakçılığı yapmak
ta olduğu hakkında bazı Mı
sır gazetelerinde görülen neşri
yab · mevzu bahis ediyor ve 
beynelmilel afyon mukavelesi
ne dahil olmadığımızı söyle
dikten sonra diyor ki : 

Türkiye beynelmilel afyon 
mukavelelerine girmiye, kendi 
memleketindeki afyon istihsa
lini ve imalini murakabeye 
ihracını vesika usulüne tabi 
tutnııya hazırdır. Hatta biz da
ha ileri giderek bunu devlet 
inhisarı haline bile koyabiliriz. 

Hülisa bu inıanl gaye uğ
runda her tnrJn teşriki me
aaiye amadeyiz. Fakat fU 
prtla ki dilnya piyasalarında 

Türkiyeye ziraatte pek kül
liyetli olan istihsalinin ve sa
nayide pek mühim olan ma
mulabnın miktarı nisbetinde 
bir hisse verilmelidir. 

Beş Senede 100 Milyon 
(CUMHURİYET) gazetesin

de Yunus Nadi Bey fenni ta
vukçuluktan bahsediyor. Yazı-
11nın bülisası şudur: 

Fenni tavukçuluk güç de
ğildir, kolaylıkla tatbik edile
bilir, batta bir aile meıgalesi 
bile olabilir. Eğer bu sa.hada 
ciddiyetle çalışırsak beş aene 
zarfında yumurta ihracabmızı 

100 milyona çıkarmak işten 
bile değildir. 

Daha iyisini istiyoruz 
(YILMAZ) gazetesinin bq

muharrili Ankaradan evine bir 
mektup yazmış, mektup Anka
radan Haydarpaşaya 14 saat
te varmış, fakat Haydarpa
ıadan Şişliye gitmek için 12 
saat sarfetmif, Yılmaz poeta
dan daha iyi ıilrat istemek
tedir. 

Hakikat Yürüyor 
(YARIN) gazetesinde Maruf 

B. Menemen 'hadisesi müna-
ıebetile irtica karşisında 

azami şiddet göstermenin 
Hükümet ıçın bir vazife 
olduğunu, fakat bu arada ha· 
diseyi hakikatten daha fazla 
mühim gösterenler çıkbğını 
ve bunların hırsla hareket 
ettiklerini s5ylilyor. SözOnün 
ıonu ıudur. 

Fakat bizim bildiğimiz ve 
anladığımız Gazi Mustafa Ke
malin devrinde bu ihtirasla
nna meydan vermek iıtiyen
ler, aldamrlar. Gazi can ya
kan ve yıkan bir dahi değil, 

6lmüş bir millete hayat veren, 
caruna kastedeni affeden bir 
aabitei hidayettir. Bu nur ba
tımızda ıpldadıkça biz, daha 
nice tarihi hakikatlerin teza
hür edeceğinden eminiz. Çün
kü, Menemen hadiıesi etrafında 
yükselen birçok rivayetler 
hakkında sözilnü s8yliyecek 
olan en büyük adalet mü
messilleri vazife başındadırlar. 
~rhk, haldkat ve adalet yü-
1iyor. 

(HALK DOSTU) seciyeden 
bahsetmekte ve seciyenin bu 
asırda ekseriyetle bir efsane 
clduğunu söylemektedir. .. 

(V AKIT) ta başmakale yok
hu. 

..... -:w~_ - -· -

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi • T~lılikeden korkanlar * I' ' Sözün Kısas1 

1 - Bir lnıan b"itün hayahnı muasının 
başında geçirir. Muayyen kaz.ancı vardır. 

Hiçbir tehlikeye maruz defildir. Fakat 

hayvan gibi yaşar ve ölür. 

2 - Bir ~iğcrl ataletten hoflanmaz. 
Tehlikeden yılanaz. Her gün yeni bir teh
like ile çarpışmaktan zavk alır. Bu adam 
berteyi yapabılir. 

3 - Hayatta yükselenler, insanlığa ve 
cemiyete yardım edenler dnima teh ikeyi 
göze alanlardır. 

Tehlikeden korkan ıilik adam olmıya 

mahkilmdur. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Dün Menemende Mehti Mehmedin Mazisi Divanı Harp İca-
Kasaba Pazarı M hında Manisaya 

Kurulmadı e Y d a n a Ç l k t l D a G ! de c t:: k 
Menemen. J O ( H. M. ) -

Seyrü sefer mukayyet olduğu 1 
ve vesikalar da henüz tamamen 
dağıblmadığı için dün cuam 
münasebetile Menemenin mu
tat pazan kurulmamıştır. Se
yahat vesikası alanların adedi 
şimdiye kadar 93 tür. 

Şoförlerin vesikaları da ik
mal edilmediği için Menemen 
ile lzmir arasında yalniz bir 
otomooi1 işlemektedir. 

Mevkufların adedi 168 e 
baliğ olmuttur. 

Tütün Nizamna
mesi Hazırlanıyor 

Ankara, lO(H.M.) - Tütnn 
kanununun sureti tatbikine 
dair hazırlanan nizamname 
Maliye veklletince tetkik edil-

mektedir. On güne kadar tet
kiki bitecektir. 

Nizamname ezclhnle tOttbı 
tüccan depolannm ne auretle 
kontrol edileceği, tahmin mu

amelat komisyonlarının ıureti 
teşekknln, vazifesile ftcret
leri, tlitnn yetiştirilme.sinin 
yasak olduğu yerler, fidelik
ler tUtün zeriyabmn naaıl ve 
kimler tarafından yapılacağı, 

mabsulthı tahmin muamelAb, 
itiraz heyeti, yaprakların toplan
ması denklenmesı, tartılmaaı, 
tütünlerin ambara nakil muame
lesi, tütün alım satımı, tütün tl\c-

carlarımn tabi olduğu muame
leler, tütOnlerin nakli, tütün Ye 
inlıiaara tabi tömbeki gibi di
ğer maddelerin aabcılan ve 
cezaya mitteallik bllkilmleri 
ihtiva etmektedir. 

lstanbulda Bir Lastik 
Fabrikası Açılacak 

Rus llstiklerile rekabet et
mek için bir teşckknl yapıl
dığı yazı1mııtı. Bu hususta 

alikadu yerlerde tahkikat yap
bk. Ve öğrendik ki hakikatte 
böyle bir teşekkill yoktur. 

Yalnız Hafız Fikri ve Ber
dizbanyan Efendiler 1 O kifilik 
ve 21 O bin liralık bir şirket 
yapmışlardır. Şirket Y edikule
de bir liıtik fabrikua yapmak 
tasavvurundadır. 

Projeler hazırlanmıfbr. Ay
rıca bir Alman grupu da hil
knmete müracaat ederek Def
terdarda bir liıtik fabrikua 
teaiai için sntı.aade aJmı.p:-. 

Menemen, 10 (H. M.) - (Menemen)de ifadeleri alınmakta 
olan maznunlann bazılan son 24 saat içinde Mehti Mehmedin 
esrarengiz hayab hakkında dikkate şayan ifşaatta bulundular. 
Bu ifşaata nazaran: 

Mehti Mehmet" Akhisar "da doğmuş, Milli mücadele esnasında 
Yunanlılara hizmet etmiş, istirdattan sonra u Akhisar" da bir 
tekke açmu, fakat o zaman Nakşibendi değilmiş, Bektaşi 
ımış.. Ve bu bayat içinde tamam iki sene geçirmiş, ıonra bir 
veaile ile tekkesini kapamıf, başka sergüzeştlere abhnq. 

Mehdi Mehmedin Akhisarda iki oğlu vardır. Biri teneke
cilik yapar, adı Hüsnüdür; diğeri semercilikle geçinir, adı 
Mehmettir. 

Mehdi Mehmet oğullan ile alb sene evvel meçhul bir 
sebepten dolayı kavga ederek ayrılmış ve bir daha Akhisarda 
görünmemiş.. Herifin bu altı seneyi irtica hadisesini hazırla
makla geçirdiği tahmin olunmakfadır. 

Mehdi Mehmedin oğulları elyevm Akhisarda yaşamaktadır
lar ve serbestirle. Hadisede alakalan olmadığı için sadece ifa
deleri alınacakbr. 

Sulh Tehlikede Değildir 
Roma, 9 (A.A) - M. Venizelos, ecnebi matbuat cemiyeti

nin resmi kabulünde, vaktile yapbğı gazeteciliği anlatnııt ve 
demiştir ki: 

"Sulhnn hiçbir kimse tarafından tehdit edilmediğini bir 
kerre daha mlişabede etmek fırsahnı veren Roma seyahatimden 
fevkalide bahtiyarım. 

ltaıyamn Tllrk - Ywıaa misakının akö-nde vaki olan müza
hereti İtalyan hllkftmetinin sulh için çalıştığının yeni bir deli
lini teıkil eder. 

M. Venizelo11, bu akıam Romadan hareket etmit ve istasyonda 
M. Grandi, başvekilct ve hariciye müste~an ile İtalyanın 

Atina ve Yunanistamn Rorna sefirleri tarafından sdimlan
llllfbr. 

Kavga Ederken .. 
Ceımc meydanında kundu

racılık yapan Hakkı isminde 
biri, dOn tntiln ameleıinden Hilc
metle kavga ederken bıçağını 1 
çekerek zavallı ameleyi ağırca 
yaralamışbr. 

• • • 

Gülcemal Tekaüt 
Seyrisefain müdürü Sadullah 

bey dün Ankarııya gltmİf ve 
giderken: 

- Fazla kömür yaktığa için 
Gülcemalin artık sefere ç.akaralmı
yaca~n1, ıöylemiştir. 

ister inan, ister 
• 
inanma! 

( Rami ) köyü ahalisi 
bize mllracaat etti. Köye 
giden yegine yol, okadar 
bozuk ve berbat bir halde 
lmit ki insan, hele araba 
Ye otomobil geç.mui im
kinsızmq. 

Kayllller ilAYe ettiler: 
- "Bir yangın çıkarsa 

hepimiz cayır cayır ya
nacağız. Çünkil etfaiye 
otomobillerinin köyümüze 
girmesi kabil değil." 

Rami kayü l.tanbulun 

burnunun dibindedir. Tet• 
kiki, teftişi, tamiri gliç 
birşey değildir. 

Biz bUtün lstanbul 11<>

kaklannın parke taşile 
yapılmasından vazgeçtik; 
yanı başımızdaki maruf 
köy balkı~n yolsuzluktan 
bin müı,kelit için~~ gidip 
geldiklerine, yangın teh
likesile her 8an, her ge
ce ürperdiklerine bak ta 
ey kari, alakadar makam• 
lamı imar vaitlerine: 

idlw inan, ister inanma/ 

( Bq tarafı t ind :sayfada ) 

Menemen, 9 ( H. M. ) -
Manisa ile Balikesırde tevkif 
edilenlerin buraya getirilmeleri 
için henüz bir emir verilmedi. 
Divam harbin bunları muha
keme için Manisaya gitmesi 
muhtemeldir. 

Dün Gece fzmirde Dört ı 
Kişi Tutuldu 

İzmir, 9 ( H.M.)- Polis mü
düriyetinin siyasi kısmı memur
ları dün gece İzmirde dört 
kişiyi nezaret altına aldılar. 
isimlerini son derece mektum 
tuttular. Bu itibarla tanınmış 

kimseler olmasına ihtimal 
verildL 

Bir Köy Muallimi 
intihara Teşebbüs Etti 

Menemen, 9 ( H.M. ) - Diin 
gece ( Helvacı köy ) mektebi 
başmuallimi Masum Bey inti
har etmek arzusu iJe göğsüne 
çifte i1e ateş etti, ölmedi, 
yaralnndı, silah sesini i~iten
ler tarafından yarası aanlarak 
buraya getirildi, buradan da 
memleket hastanesiı.ıde tedavi 
edilmek fiz, re fzmire gönde
rildi. 

intihar teşebbüslio.iln sebebi 
malum değildir. 

fBugünün MeselelerindeJ. 

Buğaziçini Kurtarmak 
Müınkün Değil Midir? 

(Baı tarafa 1 ind sayfada) 
e+ IMO 

ucuz.dur, bahçeli, genif, rahat, 
denize nazır bir 3Vİ 11:,·da (20) 
liraya tutmak mümkündür, buna 
aile reisinin her iÜD lstanl>ula 
PliP plmek için aadettiti (12) 
liraya da zammedioiz. Ev kirası 

(32) liraya bular. 
Ane reiıiain bir çocuju oldu· 

~unu kabul edf'lim, on•n için de 
~uo ücret olarak ayda (4) lira 
lcoyalna, ev kirası gene (3'} lirayı 
•eçmu. Halbuki Bojaziçiıade yol 
ma•afile bUlikte 3t. liraya mal 
olan bir evi latanbulc." elli liraya 
tu.mak miimkün değildir, derıini:ı. 

O hald Boğaziçinin gündeı: 

gine tenhalaşmakta olmasının 
sebebi munbasıran Tapur üuet
Jeriı.in pahah olması değildir, di
yeceğiz. Fakat acaba nedir? 

Bu husııstn şüphe yok iri, en 
fa:ı1a alakadar olan Şirketi Hayriye 
idaresi düiünmüş, derdi bulmuş, 
bel ki ilaca da keşfetmiştir, dedik. 
Şirket müdilrü Yusuf Ziya Beye 
sorduk. O, Boğaziçinin boşalmış 
olm.ı.sını çok tabii buldu, ve de
di ki: 

- Boğaziçi mPcmfeketin me.
ut ve tengin :&:lmanlannda vieu
da gelmiftİ. Her iki tarafına u-

Onlar 
Ve 
Biz 

,. . 
- Türkler nerenktedir]er? 
- Siyah. 
- Nüfuslan ne kadardır 1 
- iki buçuk milyon. 
- idare merkezi neresidir9 
- İzmir. 
- Kimler tarafından idare 

olunurlar? 
- Halifeler tarafından. 
- ismet paşa kimdir 'i\ 
- Harbiye nazırı. 
- Türk kadını ne haldedir? 
- Siyah torbalar giyer, yü· 

.zil kapalı gezer, kocasından. 
başka hiç.bir erkeğe çıkmaz. 

Amerika, yahut uzak Av• 
rupa memleketlerinden her-
hangi birinde orta tahsi1 gar-
müş iki ecnebi Türkiyeye dair 
böyle konuşurlar. Bizim hak
kımızda bildikleri şeyler bun
dan fazla değildir. inanmaz
sanız meşhur ( 1 ) Fransız 
Mareşali "Franşe Despre,, nin 
bfae dair son beyanabnı göz
den geçiriniz 1 

&zkurt Efsanesi 
Londradan Bozkurt efsane

Binin ne olduğu sorulmuş, 

Türk Ocağı da bu suale mufas
sal bir cevap vermiştir. 

manın varlığı ile mütenasip muh
teşem yalıln, k~aneler yapılmışh. 

Fakat iktısadi vaziyet değişin
ce bu büyük kaşanelerde oturabi
lecek, Alh aylık er:ıakmı bir~n 
tedarik edebilecek aileler azaldı. 

Sonra hay.ıtı kazanmak için fazla 
çalışmak mecburiyeU çıkınca mu
\.a\'auıt aileler de vapur saatlerin
den tasarruf için 4ehre çekildi. 
Bu umumi sebebe hayabn eski 
basit ve tabii şeklinden çıkmıt 

olmasını da ilave etmek lazımdır. 
Filhakika sinema, tiyatro, balo 
arblc bir ihtiyaç olarak tellkki 
edilmektedir .. 

Yuıuf Ziya Beyia buldutu ltu 
derde bir çare keıfetmek acaba 
mümkiln defı1 midir? Arbk ka· 
bili iıkin olmıyan eıld, harap 
büyGk yalılan aatıa ahp yıkarak, 
yerlerine {içer, dördu oc:lah url 
evler yaparak, takıitle ..tarak 
Boğuiçini yeniden ihya etmek, 
bu makutla büyük bir ıirket 
yapmak düşünQlemez mi? 

Ywıuf Ziya Beyin bu huauta 
bir fikri yoktur. Fakat 1'elld difO· 
necek, belki teşebbGs edecektir. 
Şimdıki halde sadece fU noktayı 
kaydediyor : 

- Son dört ıene içinde bofa
z.içinde yapılan nlerin adedi 14t ı 
ıeçı:ıaecli, la~ denilecek kadar u 
birteY-

Bu muhavereden sonra bilet 
ücretlerinin pahalı olduğu nokta
sına geçtik. İşte Yuıuf Ziya Be
yin verdiği izahat : 

- Fiatlan bir. teabit etmeyiz.. 
Tarife komisyonu, her tirket için 
muayyen olan düstura ıöre, va-
zeder. Va:ı.ettitf frat ta şirketi 
ancak goeçindirir. Bunan delili 
Şirketiha Hriyeoin hiı.ed•rlanna 
hi~bir zaman yüzde yediden fazla 
temettü tevzi edeaıenıif olması
dır •• 
Şirketi Hayriyenin mali vuiyetine 

relince i Yuıuf Ziya Bey ıu fık
rayı anlattı : 

"- Şirketin hisse senetleri S 
albn kıymetinde idi. Fakat mu
bareb eden evvel 12 altına kadar 

yükselmi~tf. Şimdi ise 16 kağıttır. 
Yani takriben 1,S altındır. Hu

oanlaberaber vaziyetimizden gayri 
memnun c!eğiliz.." 

Yusuf Ziya B. belki bililtizam 
gayri memnun olmadığını söyle
miQtir, be.ki de hakikaten gayri 
memnun değildir. Fakat verdiği 
rakam meydandadır. ihraç kıy
meti 5 altın olan hisse senetleri 
bugün 1.S albn etmektedir. Yani 
kıy":tetiain üçte iki•inden fuJuı
m kaybetmi1Ur. Ve bu 70 ıe.nelik 
bir Türk şirketidir, bi:ıce bu 
tirkete hücum değil, yardam et
mek, ayni zamanda da Hoğuiçlala 
ihyannı dlfinmek llr.ımdır. 
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SAYFASI HAFTA 
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1 Zonguldağın Vaziyeti 1 

O RIOBİL BOLLU
ÖU E Alllf 1 
Şehir Ortasına 
Yapılan Rıhtım 
Dedikoduları 
Zonguldak, ( Hususi ) -

.Şehrimizde, otomobil adedi 
gün geçtikçe korkunç bir su
rette artmaktadır. Buna muka
bil nakliye ücretleri çok pa
halıdır. Bilfarz lstanbulda 30 -
40 kuruşa gidilebilen bir yer 
için burada 2 - 3 Jira isten
mektedir. Taksi usulü tatbik 
edilemiyen yerlerde - kira ara
baları gibi - otomobilleri bir 
tarife ile muayyen bir ücrete 
tabi tutarlar. Bu hususta 
"Zonguldak,, gazetesinde yap
tığımız neşriyat, halkın malı 

olduğu halde ( hiç kimseden 
akıl almıya ihtiyacı olmıyanl ] 
belediyemizce nazarı itibara 
alınmadı. Bütün bunlar Zon
guldak belediyesinin halkın 

iılerinde nekadar ihmalkar 
bir zihniyet taşıdığını gösterir. 

Garip Bir Karar 
Zonguldak belediyesi; şeh

rin ortasından geçen bir dere
ciğe muazzam bir rıhbm yap
mayı tasarlamış ve " seylaptan 
dolayı irası hasar eden gayri 
memluk enhan sagirenin sureti 
tathiri ., adını taşıyan 2 şubat 
330 tarihli 5 maddelik bir 
kanundan istifade edereh bele
diye hudutları dahilinde çalışan 
maden amelesi, memur ve 
işçiden kazanç nisbeti gözet
meden 4 der lira kesmiıti. 

O zamanlar, bu kanunun 
halktan kesilen para ile rıhtım 
inşasına dair bir kaydı f htiva 
etmediği ve birinci madde
ıinde ise "kazma, kürek gibi 
alitı basite ile ayıklanması 
mümkün olan , gayri memluk 
enharı sagirenin tathiri,, için 
para kesilebileceğine dair 

sarahat olmasına rağmen sırf 
rıhtım inşası için kesilen bu 
paranın ha1csızlığına latanbul 
matbuatıı:ıa kadar akseden 
şikdyeller yükselmişti. Netekim 
belediye tevkif olunan paranın 
nhtım inşasına kifi gelmiye
cegını düşünerek ikinci bir 
dört lira tarhı için müracaatta 
bulcnmu,. Fakat şirketler, 
müstahdemi:ıden bu parayı 
keımekten imtina edince bele
diye daha fazla ıs:nr edeme
mi,ti. Bu manidar sükut ise 
ilk defa kesilen paranın gayri 
kanuni olduğu fikrini bir kat 
daha takviye etmişti. 

Nihayet kUlliyetli bir mik
tara baliğ olan bu paralarla 
belediye rıhtım duvarını inşaya 
ba9lamışlır. Mühim bir kısmı 

bugiinlerde bitmek üzere bulu
nan bu rıhtı mm g&yri f eıınl 
ve çok ihmalkar bir tarzda 
yapıld:ğma dair memlekette 
ıamil bir dedikodu vardır. Bu 
husuıta söz söylemek benim 
aa!lhiyetımin haricit.de oldu
tundan a:~!<aclar bir zntla 
eesrtııtttm. Rıhtım hakkın da 
bana fU malOmatı verdi: 

"Rıhtım invaatının ,. blok nf 
larla yapdmaıı lizımdır. ln,a-

"\. 

Dnrdle •aarl/ Aıı,atı Zonıoldakta rılatım inşaatı 

Konga beledlgesl akarlarını 
kagbedigor Dtn1rekte temiz bir mektep hagatı 

Zonguldakta 
Şehit Kublayın Hatırası 

Heyecanla Taziz Edildi 

Pozanti'de 
1 

Adamın 
YaşlıiBir 

Cinayet 
Zonguldak, (Hususi)- Men- Po:ıanti, (Hl!sust) - Pozantinin yeni Anahasta köyünde Ali 

fur irtica hadisesinde tuyler çavuş oğla Bahri, kırk, kırk beş yaşlarında bir insandır. 
ürperten bir vahşetle ıehit 30 senelik bir kansı, biri 15, diğeri 7-8 yaşlarında iki kızı 

edilen Kublny B.in aziz ruhunu vardrır.C Bu halin rağmen Bahri, ayni köyden Alinin kızı 
takdis için Türkocağı büyük DürdUye göz koymuş, onu ağabeylerinden istemiş. Fakat şu 

bir ıhtifal tertip E:tti. Binlerce cevabı almış: 
- Sen yaşlısın, kardeşımiz sana koca mt diyecek, yoksa 

kişinin iştirak ettiği bu ihtifal baba mı? Hem sen evlisin. ikinci defa evlenmek kanunen ya-

çok heyecanlı oldu. saktır. Vay siı misiniz kızı vermiyen, 3-1 ·931 saba.hı köy ıürUsü-
Halk müteessir ve daha çok nün nöbeti kızın kardeşi lbrahimde imiş. işi olduğu için 

asabi idi. Diyebilirim ki, biltün kilçük biraderi Bililin nişanlısı ile hemşiresi Dürdüyli sürUye 

Zonguldak, cilmhuriyet ve milli memur etmiş · 
Bahri, bu hadisatı takip ediyormuş. Sürü, köyden bir 

mefkureyi tehdit eden " Kara 
buçuk saat açılınca arkadan yetişmiş ve kızın bağırıp çağır· 

kuvvet,, i, hortladığı mezara masma ehemmiyet vermeden zorla alıp götilrmliş, ormanlara 
son ve kat'i bir darbe ile dalmıı. Hadiseye aciz bir ıahit vaziyetinde kalan Bililin 
tıkmıya aı.metmiı bir kntle . nişanlııı hemen köye koşup haber vermiş. Mesele hükümete 
halinde harekete ıelmiıti. ı aksetmiş. Derhal takibata bqlanmıştır. Fakat liç günden 

beri ne Bahriden, ne de kızdan haber yoktur. Bu feci hadise 
Muhtelif teşekküller namına ! burada pek derin akis yapmıştır. Kızları zorla eilerinden 

birçok hatip söz söyledi. Bu 1 kaçırılan bu aile timdi adalet ve namuslarının tamirini 
meyanda ihtiyat zabitlerinden beliyor. M. Behçet 
Hakkı 8. ateıin bir nutuk irat panlar müslümanız, diyorlarsa I " Memleketteki mürteci başlar 
etti : ı' biz peygamberi tanımıyoruz! derhal koparılmazsa biz bilfiil 

- Eğer bu bonharlığı ya- diye haykırdı. Ve nutkunu: harekete amadeyiz.,, cümlcsile 

Yozgatta 
Son İrtica Hareketi 
Şiddetle Tel' in Edildi 

Yozgat, (Hususi) - Yozgat 
mualliml'!rİ Orta mektep mü-

1 düril ve Maal'İf müdür vekili 
V chbi Beyin riyasetinde bu
gün nıiihim bir toplantı yap
tılar. Meş'um Menemen ha-

i disesinin çirkin safhaları ko-

l. nuşuldu. Aziz meslekt ... şımız 
Kublayın hatırası yade'dildi. 

· Bu vesile ile Büyük Gaziye 
ve Maarif vekaletine telgraf-
lar çekildi. Ruhi 

Afyonda Bir Müsamere 
Afyon, 9 ( Hususi ) - Bu 

akşam Vali Fahrettin Beyin 
himayesinde lisede bir müsa· 
mere verildi, çok güzel ve 
parlak oldu. 

= ==-====-- -""""'-=-=---= 
Litirdi. 

Meydsını dolduran halk küt
lesi dalgalandı, halk bütUn 
ruhile, bütün kalbıle irticaı 
tel'in etti. 

Konya Mektubu: Belediyenin Malları Müzaye
deye Çıkarıldı-Şampiyona Maçları Ve Sulama 

Konya, 8 ( H. M. ) - gösterilen akarab satılığa çı- 'ı Aksaray meb'usu bulunan Ki- j lirse lik maçlart srayri nizami 
Konya, belediyesinin mali va- karttırmıştır. zım Beyin zamanı riyasetinde i olmuştur. Çünkü bütUn kulüp
ziyetinin gilçleşliğini ve borç- Satışa çıkardan akarat me- alınmıştı. 1 ler niz:ımi m'lddetini doldur
larını veremediğini bildirmiıtim. yanında Konyanın muhteıem J Konya belediyesinin varidat 1 mıyan oyuncu oyr.atmışlar:fır. 

Haber aldığıma göre bele- binalarından belediyenin bir menabii glin geçtikçe az.al- Difcr sem•lerl~ mukayese '!di-
diyenin para aldığı banka- numaralı büyük hanı, birçok 1 makta ve binnetice fakırleş- lirse, Kony~da spor inhiıattadJr. 
lardan birisi daha icraya dükkan ve ev vardır. mektedirr. yağmurlar 
müracaat etmiş, ipotek olarak Bankalardan para; halen Şampiyona Maçları Şehrimiz ve mülhak.1tında 
at bu ıekilde olursa derenin biri da işten anhyan yok. Aldığı- B' b k d b . d : feıydalı yağmurlar fasıla ile 

k l ır uçu ay an erı evam • a etmektedir Cı'vardakı' seylap esnasında yapacağı taı:yik mız paraya ba a ım. . oev m • · 

b l'f 1 d - l A etmekte olan mm taka şampı- dag-lara epeyce kar düşmü11-mu t.,ı parçaara agıır. y- C b d·-· ıı l · k ı k · ... • • eva ını ver ıgı suy enıyor. yonlu maç arı 2 ıinunusanı tür. Vaıiyete bakılırsa ör.ü-
nı zamanda tahrıp olunan par- B .. l d - · z . . . 

. u soz er o2ru ıse, on cuma günü hıtam bulmuştur. mlizdekı flene mah.:ul bere-
ça kolayhkla tamır 1Jlunarak guldak belediyesinin ve rıhtım İ k ti' l kt 
Yerine yerleıtirilir. Binaenaleyh dman yurdu son, maç~ıı~a e ı o aca ır. I"dar-sı· 

inşaatını idare eden mühendi- 2 K -ı- Sulama ·· it esastan çUrUktür. 1 - onya spor a mag ı.:ıp 
Belediyenin rıhtım mUbendi- sin bu zihniye(İne hayret et- olmuşsa da diğer kulUp?~rden Konya cvası sı·lamd idare-

sinin kendisini ika7 eden bir mekten gayri ilive edecek bir fazla sayı almış ve mmtaka &İnin ÇumrAya ııakl: tekarrür 
zata: tek kelime yoktur. futbol şampiyonu olmuştur. etmiş gi::idır. fdacc, Çumra da 

Doiruauu birader; bura- Ahmet ı '"'kikati söylemek lazunge- yapılmakt!l o'arı binaların İn· 

intihar Modası 

KEnDiLERini aöo~ 
LARA ftSADLAR ••• 
Son Zamanda 
Devrekte 
Pek Çoğaldı 

Devrek, (Hususi)- Devrek'" 
te son bir iki ay içinde yeni 
bir intihar modası türemiştir. 

Hemen her hafta bir iki kişi-

nin kendilerini bir ağac<! asa" 
rak intihar ettikleri göriilmek" 

tedir. Yalnız bir ay içinde b\I 
şekilde intihar edenlerin mcc'" 

muu beşi bulmuştur. Bu yekÜ" 
na, vaktinde yelişilcrek iptcO 

kurtarılan 7 - 8 kişi dahil 
ı değildir. 

Amele Birliğinde Tensik 
Zonguldak, ( Hususi ) -

lktısat vekaleti, Zonguldak 

"Amele birliği,, memurin l:ad
rosun<la mühim tensikat 

yapmayı kararlaştırmış ve b\I 
karar alakadarlara tebliğ edil· 
miştir. 

Vekaletin tebliğine nazaran 
Amele birliği kadrosu 2 
muhasip, 2 katip ve 1 odacı
dan mürekkep olacakbr. 

Yıibnşından itibaren tatbi
kine başlanan bu kararla, 

Amele birliği bütçesi sene"i 
7800 lira tasarruf etmiş ola· 
caktır. 

Karısını Tabanca ile 
Öldüren Bir Koca 
Tarsus, (Hususi) - Bur ad• 

on beş gün kadar evvel bir 

cinayet olmuş, kaymakamlık 
dairesi odacısı Reyhan hanım• 

kocası Muhittin Efendi taban'" 
ca ile öldürmüş ve kaçmıştı. 

O gündenberi yapılan takibat 
neticesinde katil koca saklan· 
dığı bir evde yakalanmışbr. 

T arsusta Halk Odası 
Tarsus, ( Hususi) - Halk 

fırkRsı binası dahilinde h \!kı-

mızın mütaleası için bir od• 
tahsis edilmiştir. 

Oda geç vakte kadar açık 
bulundurulmakta, bütün gazı"' 

te ve mecmualar halka arze'" 
dilmektedir. 

ıaatı hitam buld~ktan ıonr• 
heyeti mecn:uasile lhezkiir k•" 
zaya nakledilecektir. 

Bir ay iç lde iki defa ıeh" 
rimize gelip giden Nafia ve
kaleti sular umum mi!dUril 

Felemenkli mütehassıs M~lyci 
"Tbberjen,, in burada yaproıf 
olduğu tetkikat ve tcftişat• 
ehemmiyet verilıııektedir. 

Haber aldığıma nuarall 
bu teftiş ve tetkikleritı 
neticesi olarak Konyı:. sulanı• 
idaresinde miihim te•Jcddülil 
oiaca~ı, müdüriyete muktedir 
bii au ~ülıc:·cı.; ve mütehar' 
sı·Hnn1 ~ l\yin ~<lileccği :söyleJt"' 
r.ıc-kt"rl:~. 
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1111 trı== BAN DALGASI BIBiTB 
Bu Sütunda Hergün 

1 •• baa ll Hbn seçml7ecektir. 

istifade ediniz 
R-. Allll 

Fener Işığı Gibi 
Abdülhamit, Hayali Son Defa Ola
rak Tecrübe Etmiye Karar Verdi 

lf akkı it :f uzdlll' -35- Ya~an: z;ya Şakir 
0 zaman Ha-

2 - Her utır 4 kelime •csap erii- Ri•n• Somllr anlatb: ı bir doktoru beni birtakım lttektlr. r--
3 - Her UA11 5 adet Hin kuponu - Yinni bet y~ında iken acayip afetlerle uzun uzadıya 

mukabllladedlr. bir sigorta tirketinde küçük muayene ettikten sonra miite-
4 •• Her 

5 
•

1
""dua '•1lası ıa 2 bir memurdum. fa: sahasında bessimane: kupon illve edUmelldlr. y 

s - Her kapcn Dı:erindetd tarihten talümi denemek istiyordum ve -Makine mükemmel.. Bütan 

bir h ~nin çıl:ması 

i re tmeı<: için bir-
bir tebessüm ha
sıl oldu. Hayal 
g6zlerini yere 
indirdi. Şikayet : 
ve limitsizlikle 
titriyen sesile ce

bir hafta müddeti"' muteberdir. ban ameli fikirlerim de vardı; çarklar gayet yo:unda jş iyor!decli. 
SON POSTA yı okuduktan fakat uia~i bir ıermaye JAzımdı. }f 

ıonra llAn kuponunu saklayı- B kş l l M d B 
nız. Bundan s adedini ilanınız ir a am gazete i in arım a nm nravilin karşısına 
ile birlikte bir urfa koyarak gözden geçirirken tu satırları ikinci defa çıktşımda beni o ~ ~ r c!r şünen Hünk!r, 

'n b~r va •ta ile Hayalin poıta ile idarehanemize 2"Ön- okudum: biraz daha nazik kabul etti: 
deriniz. Dlnmızm waz~eye gir- "Kanadah bir k.·lClın İngiliz -Hepsi tamam, dedi, yanndan 

hakkında tahkikat:ta 
b u ıdu ve bu tahkikat esna
s d:ı, H y lin b basının da 
k !'ll o •nu bir dereceye 
h ar ı..' re oi. Fi fıakika t h
kikatı yapan ve Sultan Hami
de a en, kc ten'n bütün 

meai için bu kadarı kafidir. ve lspanyol lisanlarıua aşina itibaren çal şınıya başhy cağız. 
ı•-;.----------.... ,-RI yirmi bef otuz yaşlarmda bir J it yorucu b'rşey değildi. 

vap verdi: 
- Evet. ıev

ketlim, hak di
nini kabul ettim. 
Fakat, bu suret
le yalnız dinimi 
değiştirdim. Kal
b ·mi değil! Sul
tan Hamit, bu 
cür' etka ane ce, 

= SON POSTA - katip anyor. lctikbali emin b r Hergüa İngilizce ve İapanyolca 
BEDAVA iLAN KUPONU mevki. Vaşington sokağında 233 kitaplar arasında, kadının ne 

11- Kanunusani -1931 numarada Madam (Baro:.vil) e istediğini pek auhmıyarak, bir-
müracaat. " kaç saat meşgul o uyordum. 

ol m b. U-

vahın ihtiva et- ~~;;aıı:~~
tiği mukabil ha
kareti derhal an- Abdülhamit/in o zamanki sarag kıgafetini 
ladı. Rengi sap- taşıyan bir hanım 
sarı oldu. Vücudu buz kesildi. iltifatlar ve ne d~ saray Adat 
o anda, Hayale karşı, çok acı ve adabının tesirleri onun kal-

za orun çok sert bir muamelede bu- bindeki varlığı eriterek muhi-
r· y gi v. i ce ô. en- lunmak istedi. fakat derhal tinin hissiyat ve icabatı ile 

d . K" oru A eri da bula- kendini topladı. Haksızlığa is- haJleylememişti. Bütün gece, 
b' nk iç"n, (V 'ng on s fa- _J k derin derin düşüncelerden 

yan e~iJme vüzünden göste- sonra Sultan Hamit, şu neti
re i s n"yesi) sekiz on ndres rilen her büyük cür'et, haksız ceye vasıl oldu: 
aldı. Hep ":ıe me ·tuplar yol- tar.:ıfın n .sıl b .şını eğerse, 

0 
- Zaten ne beklenebilir? .. 

la ı. Fak t, Boenos Ayresc da taşını eğdi. Buna sebep Ôyleya, ne beklenebilirdi? 
geçmiş olan Kirkorun en son olduğundan dolayı kendini Farisi hocası, Ömer Ef. ona 
adre ini bulamada. Eğer Kir- Gülistan okuturken : takbih ederek yürüdll. 
kor bulunsa idi, çok iyi olr.- yıı...:1 ın de Aklbet 

1
urk zade ..ıırk teYet 

uı-uuu, saraya av t etti. • .. caktı. Hünkarın fikri, bir va- Gerçi ba ldem1 b&dhk tevet 
Fakat Hayalin bu c&r'et Ye 

alta ile Kirkoru fstanbuh ge- cevabını da unutamadı. Demek Beytini okuyarak tefair et-
tirtmek, bir İ"-e yerlc:ştirmeK memiş midi ? .. 

T bu kızda daha hala bir Erme- H d 
ve bu işe tatlı bir surette ni- arem aircsi altüst olu-
b ni ruh ve hissi varclı. Ne ona yordu. 

ayet vermekti. 1_ 'bzal · v • 1 tuflar 
Hünkar, Neş'edil ile görilf- &&J'fl ı ettiaı 6 ve [Arkaaı •ar} 

BiÇKi DfKfş DERSANESI - Pan
raltı, Cedldiye Besten apart. No 30 - 3 

Fantezi, tayör, me~unelere maariften 
tehadetaame. 

Her nevi maden·yat, demtr, ç'nko, 
bakır •enfaatli fiatl" nl:ıcağtm. Galata, 
kalafat yeri. No S8 

HANIMLAR TERZIUAH.ESI - B ı e 
kapı Ruıınp:ışa ham 12 No. Tel on 
İstanbul 40S7. 

H0SEY1N 7.F.YTIN YAClNl - Daimi 
kullanıDJL Yemekler d n fa v 1 u tli 
yemek ister mis niz? Beh mehal H yın 
ıı:eytin yağı ile p' ·rin'z. lst ıbul Z nJ ın 
kapısı 811bacafer türbesi 1 '"''' ın~~ 

F.SKIŞEHIR OKUYUCULARIMJZA -
Bugü ıden itibaren mt"nf t 1 1 dlşü· 
nUyoraalllt ve gu tcleri C'llin zc 
dü tklnıouta, d lr n k u:ı a am 
bir te ilde ft'lrr e 1nl '•th or11 ı Horoz 
oğlu tıcarelanc ine m r caat cdhıb. 

A,~ıanmı? nadide fid ~ - Fr naııc 
armudu ye Ruı tdt li \e erlklarinc a
tılık fld:tnlanm vardır. Rize Kazancı 
ıı:ade Abdullah 

MANDARiN FfDANI - Beher ~ 
iki kuruttan elli bin ndct satılık yabani 
mandarina fidı:nım v:ırdır. 

Rln Kazancı ucle Abdullah 

J.E.ıZETLI TATLI VE ŞEKt:RLEME
LER - •aklna, börek, pel.sİmet, ba
dem eıqsteai, suHm helvası, ature genç• 
)er • 4fıtlyarlar için çok lezıetle ve 
hYkle yenir. 

Sltl : Bomontl lıtasyonu lnet P8fA 
sokaf'ı numara 5 Muhlı. 

KiBAR BiR AiLE NEZDiNDE - Mü
rebbiycrI, yapmnl isteyen bir ecnebi 
madamı vardır. Anu edenlerin Bey oğ
lHda Betk•r mağoaıııda Sallhatlin 

Nan Beye tahriren mUracaallan. 

ltiğü akşam geç vakit bahçe}e f ç 
~!~ ~~~- rç:kta:= ~:: Çok ocuklu Ailelere Y Ardım Va-
~:1u i~e.~~;=~~:~~uv:kş~: d• den f•stif d Etm k f ti J 
az da g5rüşmek istedi. Ônlerin- ın a e e s yen er 
den geçerken Hayale ıeslcndi. 
Hayal geldi. Fakat Hayal, ı·m
di, ilk g-rdüğü saf ve basit 
kız değildi. Sarayın adap ve 
usulleri onu da m ra imle ha
rekete mecbur etın · ti. Şurad n 
buradan görü rek Ortaköy üs
tündeki kam r"yeye kadar yürü
düler. Hayalin gösterdiği me
ras" me rağmen hünkar bilakis 
samimi ve laubali d vraruyor, 
nu, ilk gecede olduğu gibi saf 
e basit bir lisanla konuşturmak 
tiyordu. Hünkar, bilhassa Ha

yalin son zamanlardaki aolgun-
1ağundan bahsederek onu muh
telif surette isticnp ediyordu. 
Hnnklr, birdenbire durdu. Onu 
IOD hir lmit ile Ye IGll de.fa 
olarak tecrGbe etmek istedi ve 
~zlerine bakarak f11 ..U 
aordu: 

- Hayal, ıcni evlendirmek 
fikrindeyim. Zengin ve gtlzel 
bir yaverim var. Seni ona ve
receğim. Ne dersin?. 

Hayalin gözleri, ıanki bir 
volkan olmuştu. Bu derin vol· 
kanın içinde siyah kıvılcımlar 
kayn yarak Hayal cevap verdi: 

- Ne münasebet şevket
lim. Benim nikahlım yek mu?. 

Sultan Hamit, kalbindeki 
en son ümit telinin de kırıldı
ğını anladı ve Hayale, muka
bil bir dnrbe vurmakla inti
k.n1 almak istiyert:k: 

. -:- Var ama. haniya sen (hak 
nı) ni kabul ettiğini ıöylrr 

0 rdun. Artık bir Ermeni i!e 
1 evlen bilir' · ? e sın •. 

Hıfzıssıhha kanunu mucl- ı Enver, Seniye, Fikriye, Mualll, 1 S - Edime Bosna köyünde 
hince çok çocuklu ailelere Müyesser Hanım Ye Efendiler. Haaan oğlu Deveci Salih ağa 
yapılması ~a~edilen para ~8: 3 - Kücükmustafapaşada f ve refikası Fatma Hanım. Ço
dımından ıstifade etmek ıçın Gülcamii sokağında 18 numa· cuklan: Mehmct,Ahmet, Ömer, 
gazetemize resİJ1 gönderen aile rada merhum Mehmet Efendi Remziye, Emine. Nazmiye H. 
gruplanndan bir kısmım daha rcfikua Sabiha Hanım. Çocuk- ve Ef.ler 

bugünkü nllshamızda derce- lan: Yusuf, Havva, Asiye, 6 - Edime, Doğan mahal
diyoruz: Meryem, Ahmet, Fatma Ha- lesinde kasap lsak Mqolam 

1 - Mardin istasyon güm- mm Ye Efendiler. Ef. ve ailesi. 
rtık memuru Abdiilkerim 4 - Galata, Aıapkapı, 7 - İzmir, KarŞAyaka, Nadir 
Efendi Ye ailesi. Meyityolwşu 1 numarada Mor- ıokak 28 numarada mühendis 

2 - KaragnmrOk, GtUdede dahay ağlu lsak Ef. ve refika· Fuat B. ve refikası ismet H . 
!ıokak 3 numarada Alunet 11 Madam Simha. Çocaldan: Çocakları: Rüknettin, Sad:ettin, 
Eiendi Ye zeYCeai Remine Ha- Eater, Mualto, Kadoa, Sultaaa. Şereiettia, Necat, 'm·riücidin, 
111-. Çocukları: Niyazi, Kemal, Sinyora, Reaya H. lar. Tmnlr, Kener H. ııe Ef. ler. 

Kendi kendime: " Kanadaiı Yemeklerde beraberdik. Apar
bir kadmm yanında katiplik hmanda iyi bir odam vardı. 
nasıi iatikbali emin bir mc•ki Hulasa, beni vakit v kit 
olabilir?" diye düşündüm. Ma- tehyiç eden gü el bir 1-..a ın1n 
!'mafih ilin beni cezbediyordu. yanında asu e bir hayat. 
iki üç defa daha okudum ve Böylece Oç ay geçti. 
ertesi gün saat altıya doğru Maaam D ... rav·ı bana k rşı 
o adreae gittim. tamam "le lakay g üyordu. 

Madam Baravi! muhteşem Birgün ög den so r::ı, taze 
binanın üçüncil katında oturu- bir çiçek gibi mu 'tar, y nı 
yordu. Kapıyı açanlbeyaz saçlı başımda durur n b' den b'r : 
zenci bir kadın beni hru.ıırnının -Zannede im he' rın 1z var? 
yanına götürdü. Diyerek nabzımı tu: 

Madnm Baravıl genç, mille- - Evet, he ec , nız. Hem 
nasip vllcutlu, sıırı saçlı, beyaz de pek he c nlı ! 
tenli, mavi gözlü, cazibeli, hu- Ve elini, val i bir 1. v n 
lisa tam Kanadalı tipinde bir gibi sıçn)an 1 b·m·n ü e; e 
kadındı. Beni mağrur naznr- koyaı ak tatlı b r • c: 
larile sllzdükten sonra hiçbir - Beni öpme ıizc mü ade 
mukaddimeye lüzum görmeden: ediyorum f dedi. 

- Vücutça bir an:ıanaı yok Hemen kucakladım; dudak-
ya? Çünkü tam sıhhatte olmı- lanndan, gözlerinden, boynun
yan insanlara tahammül ede- dan ihtirasla öptüm ... 
mem, dedi. Üç ay daha geçti. Bir aa-

Cevaben: bah Madam (Baravil) bana : 
- Sağlam olduğumu aan- - Artık emelim huaul buJ-

.aederim, dedim: du.. Birkaç giine kadar bura-
- Sporcu musunuz? dan gideceğim. Aramızda güzel 
Muhatabım güzel bir ka- habrshrkalmasınaçalıp}ım,dedi. 

dın olmasına rağmen canımı Bili ihtiyar isyan ettim: 
sıkmıya b11şlamışb: - Nereye gidiyor ıunuz? 

- Eskrim, tenis, boks, Demek beni sevmiyorsunuz! 
yilzme bilirim dedim. - Seviyorum_ fakat aşk 

-PekAll.. ln;ilizce Ye l.pu- artık tehlikeli bir safhaya gir
yolca da biliyonanuz, dejil mı"? di. Daha ziyade k~bmam. Kat-

- Evet. mamalıyım! Belki birgiln haJcj.. 
Kadın bana ba iki lianla kati 5ğreneceksinizf 

birkaç aual 80l'duktan 80Dl'a: Bundan sonraki gönlerde 
- Zennederim UyUfabile- Madam BaraYil sayet hassas ve 

ceğiz. Şerait tudur: Ayda litif davrandı. Dediği gibi 
bin frank maaş. Yemek dahil .. Güzel habralar ,. bırakmak 
olmak üzere aparbmanda da için hcrfeyi yapıyordu. 

1 
bir odamz olacak. Hafta nihayetinde kapıcı 

Şunu unutuyoruz ki o ta- bana "Madamın hareket etti v i
' rihte bir frank bugilnkO para ni" haber verdi. iki gun "Onra 
' ile beş bin frank demekti: da bir senelık m ı i mal 

Y aı:i senede altmış bin frank eden bir cek ve tanımadığım 
tutacaktı. Halbuki ben s"gorta bir imza ile de bir mektup 
şirketinden topu topu senede geldi; içine bir İngiliz şirketi 
ancak üç bin frank alıyordum. için bir tavsiy de leffedilnı" ti. 
Mademki Madam { Baravil ) Parayı bankadan aldım. Şir
iqe ve ikametimi de temia kette teklif edilen mev i de 
ediyordu ; o halde maqamla reddedilecek bir,ey değildi. Bu 
ufak bir sermaye biriktirebi- sayede ufak tefek i. ler yapmıya 
lecektim. başladım ve yavaş yavaş bir ser-

Dedim ki: vet edinmiye muvaffak oldum. 
- Şcraitiniz bittabi pek Madam (Baraw) in habrnsa 

muvafık, fakat.. beni aylarca ye'se düşürmüşti. 
- Fakat midcleti deftllll Aradan seneler geçtiği halele 

hakkında miiteredditsiniz değil ben hi1I o guip lcadmm flp
mi?. Bir senelik maqınızı te- hesiz enelden fıımrla1111ş, olda

keff&J ediyorum. Bundan sonra- ğu 0 aeı gheştinden hiçbfto şey 
• için de iyi bir memuriyet 1 anhyamamrşf!m. Nihayet, hare

Bu cevap &zerine ben f8f'" ketinden on s~ne kadarsonrabana 
km pşlnn kadının yüzüne ,ayle lriiçllk bir mektubu geldi: 
bakarken o: "Çocuğum tam istediğin gıöi 

- Yalnız bir ıartla, d~di, gftrbftz ve mlltenasip vücutludur. 
doktorumun sizi muayene et- Beni pek bahtiyar bir anne ettiniz. 
mesine müsaade edeceksiniz! Sizinle bera her geç· rdiğim !:Uif 

Asker doktorlann . muayc- aylan unutm~.Yoru~: A_diyS.,. 
nelerinden seçmit bır genç işte serg~ze.vt.ının ıç yüztl 
i in bunun ne ehemmiyeti vardıf hakkında bıldıgım bukndıı.rf 
dinaenaleyh derhal kabul e~im. Adeta gece karan ğında ı...~çUk 

Ertesi günü Parisin maruf bir f ner ı..,.ığı g"bi! P.1. K 

-Büyük Ve İyi 
Ağaçlnrmızı ho~e!~leri ı 

jçin ı.ş me 

• 

lsteı"seniz 
l z. Bun n 

NIVOZI 
De yıkayınız. En mÜnltfl p z rn n "mclid • p.a ürareç 1 c yaprA ı:ı 

t~çJ Um e!'I y 

Kutusu 1 lira~hr. h:J • depea..a ... h C'"d HOf' nc:ıyan ı,.... 
Drogeri aantJr.I cloriyaııdıt • Nf ·~1~i.:::U.. Uıl. Ş. 
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ve MAKİNİST 
Mektebi 

Müracaat ve kagıt mahalli: 
Taksimde Cümhuriyet abidesi karıısında 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

TDrbe, eski Hililiahmer biııasl 
No. 10 Telefon lst. 2622 

K·E FA Lj i N . . 
BAŞ.. DİŞ VI .NEVRALJi 

tllllL~IJllllA-IUltŞI , 

Patolog, Bakteriyolog 

0r. M. Lutfi 
GOl.HANE SERIRIY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahill, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
viliyet karşısı 15 No. 
Maaye .. baaeı Telefon l.taabul 2323 
lkuİetrtJu 1 ,, ,, 2236 

Dr. Horhoruni 
cb.. T • ZGhreYI Ye BeYliye 

Teclafthanem Beyotlu Tokathyaa 
ramncla Mektep ukak No. 35 
maayeae her rGn alqama kadar. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt. F,..., 8elMluJdalu " acl..a 

W. ...,... "elektrlkteda6a......_ 
ıt.11U, Blrekçl fıruu mr..,anda No. S4 

Ye11i Neırigat 

TÜRKSPOR 
Leuet Ye alAb ile olmucak 

ruı Ye rulmlerle pek ftbel bir 
•11 .... aefNttİ. Bu Hyıda 
•alatelif yazılar içiade bilhua 
BEKIR'ID P..W. ,.ptatı ıolleria 
taf.u&b, Alta,, v ......... piyo
-- ............ p oldu. Aabra
.. tıoplaua •pcw koapulade 
..a. brarlafb. 100 metre ....
,.,_ .... SElllH'ia bayab, AY· 

Mektebi an,.nlara bir ko
laylık olmak lçia Taluimde 
berke.in kolayca ,.arebllece
ti bir yenle bir •lracaat " 
byat oduı açtık. Bundan IOD 
ra her lau•ua lçla allkaıılar-
lana bu odaya mlracaatlan. 

53 Gacl yal tedriAt de.-

-- ....... 12 kla--
.... puutul ........ t t•• 
Npnacakbr. Acele eclllmul. 

bd tof6re ihtiya' nnhr. 
llekteblaüzdea tebadetaame
.S obıwlar tercih edilecekt0 r. 
MOracaatlan ye bundan MD

toftlrlerha de 
ettirmeleri • 

ARSLAN 
KUVVET ŞARABI 
Bahk1ata lçml1enlere tanl1• olunur, 

iftaha arttınr, kana Ye anlrlere kunet, 
)'he tuellk ye pembelik, ricada tlt
manhk Yerlr, tltul 125 kunlf. Her 
ecaanede ya ecı:a depolannda bal-ur. 
Depon Jabo..atunr Boclo S.tanbul ldl
çllk Kınacıyan han 26,27 

Rakıya kıymet veren yalnız 
yiba ve lezzeti değil, kimyevi 

terkibinin ufiyetidir 

Rayiha ve lezzeti en nefia 
ve kimynl terkibi en 

'temiz rakıdır 

BAYRAM M ASEBET LE MUHTEL F 
IHTIY AÇLARINIZI TEDARiK ETMEDEN 

EVVEL LÜTFEN BİZE UGRA YINIZ 
En mutena İngiliz ve yerli ku
maşl~rından ölçü ile yapılmış 

paltolar, kostümlükler. 
Hazır Her Nevi 

MELBUSAT 
Herkesin Kesesine 

Elverecek Fiatadır 
Eminönü MODA ma"'azası, TelefQn lst 637 

Macar ziraat makineleri fabrikası 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anonim 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
ı.tanbul: Ankara cadderl 18 • 24 No. lar T eJıraf: HofertoD lstanbaL 

ŞYbeleri: Adana, lzmir Tllrldyenia •• teluiad• 
acenteleri ....-. 

Bilumum alô.tı ziraigegi en müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FIAT TEKLiF iSTEYiNiZ. 

HiÇ BEKLENILMEDl~I BiR ZAMANDA 
BiRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PIYANKO BILETl ALMAKLA 

KABiLDiR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİY ANKOSU 

Biletini Alınız 
Altıncı Keşide 

11 Kanun 1931 dedir 

BOYOK IKRAM)YE 200,000Lf RADi 
Aynca: 

"50,000,, "40,000,, "25,000,, "10,000,, 
liralık ikramiye ve 

"100,000,, lira~ bir mükafat vardır. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Koiıtrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

AL TiNCi NOTER. 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Bilyik bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacakaınız 
Prote.tolar mlali 6rillmem bir aGratle der-

Büyük Tayyare Pigankosu 
YENi TERTiP BAŞLIYOR 

tlNCt KEŞiDE 11ŞUBAT1931 
I 

Yeni plhda 3 •• 8 1DC1 kefidelerde bllyllk ikramiyeler 

/ Ye aync:& Amorti Yarclar. 
s ONcO KF.ŞIDEDE 100,000 ı.IRAUK eOYOK iKRAMiYE 
KONULMAIÇ SURUiu: TER,, OÇF.R KEŞIDELIK iKi 

KJSMA A vıtll..MIŞ GÜ BfR ŞEKiL ALMJŞTIR 
MGkifatlar keşide •ıraaile: 21.000, 2$,000, 30,000, 35,000, 40,000 Ye 

100,000 <L 1 R A D 1 R 
ÇOK ZENGiN OLAN YENi Pi.ANI TALEP EDINfz. 

Biletlerin aablmuına baflanmıtbr. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolayblda 

LMANCA ôGRENME USUL. 
Mlelllflerl 1 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDI 
Alaau Usana mlteb..... " lamı erkek Uaeü Almaaca 

muallimi mualllınl 

1 
l..taabal • 1ac1 icra ••murlutma
clan ı 

Açık arttırma ile paraya çttY· 
rileeek ıayri menkulGn ne oldutu 

bir bap banenia tamamı. 
Gayri menkulGn bulundutu 

mevki, mahallesi, •okatı, No. ın: 
EyGpte Dere Nuipe"er ma

halle cadde Ye .okapcla uld 
ve yem 10 No. 

Takdir olunan kıymet: 500 Ura, 
tamamı. 

Arltırmanm yapılacafl yer, gGn, 
saat: l.t. 4 GncG icra dairealnde 
1612/931 T. S. 13 ten 15,30 kadar. 

1 - ftbu gayri menkulün art
brma şartnamesi 31/ 1 / 931 tari
hinden itibaren 929-118 numara 
ile f.t. 4 üncG icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
prebilmai ~ açakbr. buda 
yazıh olanlardan fazla malu
mat almak latiyealer, itba pıt• 
nameye ye 929-181 do.ya numa-
naile memuriyetimize miracaat 
etmelidir. 

2 - Artbrmaya iftirak için 
yukanda yazıh kıymetin yii&de 
7 teminat göaterilecektir. 

3 - Haklan tapu aicili ile ... 
bit olmıyan ipotekli alacakhlar1-
diter alikadaramn ve ittir ak bakla 
ıaahiplerinin bu baklanm ve huaualle 
faiz ve masrafa dair olan iddia
lamu lfbu llia tarilüadea itiba
ren yirmi giln lçlnde evrakı 
mGabiteJerile birlikte memuriye
timlze bildirmeleri icap eder aksi 
halde baldan tapu aicilile aabit 
olmıyaalar aabf bedeliain paylq
mumda hariç kalırlar 

4 - Göaterilea pde arttır
ma,. ittirak ecleaier artbrma tart· 
namealai okumut ve lOzumlu maJO. 
mab almıt bualan tamamea kabul 
etmlt ad Ye itibar olunurlar. O.. 
tünde bırakılan pyri meakulün 
bedeli zamanında verilmeue l'ayri 
menkul ikinci bir arttırma ile aa
blır ve bedel farla mahrum 
kalınan ybıle bet fala ft difer 
sararlar &Jfte& bGkme hacet kal
mabıva memuriyetimlzce alıcaclu 
tahail olunur, bet No. h fıkradaki 
tan tahakkuk etmek kaydlle 
Gç defa batmldıktan aoma l'afl"İ 
menkul ea çok artbraam lzerinde 
bırakılır. Şart tahakkult etmeue 
artbrma prl bırakılır ahcı taab
hütJerinden kurtulUI' ve teminat ta 
kalkar. 

S - Artırauuwı birinci n ya 
ikinci olmama Ye pyn meakule 
teallik eden kanuni hakka ve 
aabfm tanına g6ıe dlter tartlar. 
Milteraldm Yerfilerle Belediye re
mmlerl nbf ic:areal mlfteriye 
aittir. 

Y ualan hane yukarda ,a.
terilen 16-2-931 tarihinde lat. 4 Be& 
icra memurlutu odasında lıbu 

ilin ve g6ıterilen atbrma pıt• 

namesi da:resinde aablacafı lliD 
oJunur. 

- ... " .............. 0.-
DAROTr ALIM VE 

BOR HAN 

iSTASYON LOKA 
Sirkeci cl•arıada 
En ralaat Ye ea 
Temiz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 
mek 1 tatlı 1 i 
kahve ve bahşişi 
hil olduğu hal 

TABLDO 

Merka acentuf: Galata 
bqmcla Bt)otl11 2361. 
acenteal: Sirkeci' de Müh 
sade ham albnda TeL l.t. 

PiRE-lln 
RIYE POSTI 

(Ankara) vapuru 13 

nusaniSalı ta'0nf, .. _ .... 
kalkarak çarşamba 

lzmire. pe11embe 
Pireye, cumartesi 
bkenderiyeye ftl'acakttr· 
kenderiyeden puartelİ 
te kalkacak 

(Pire )~;:t 
tanbula gelecektir. 

lzmir sürat pos 
(Ere) ftPUJ'U 11 

aani Pazar 14,30 da 
lbbtnmclaa lzmire 
ve Perwembe 
cektir. 

SON POST: 
V enıal, 817ul, Havaclla Ye Halis -ldan ı 1.taaı..I, N11n1oe 

Şeref Mka)I ss • .t1 -T~ l.tanbaP-295 
P•l.1 lmtaa•ı ı.t.nı..l • 741 
Telcraf ı l.t.abul SO.N 

ABONE FIATI 
TORıdYB -

1400 ıu. ıs.... 
750 • 'A)' 
400 ,, 3 ,, 
150 ,, ı ,, 

Seae 1930 ZAYi - Vefa orta mekteblad- al- Gel• ftrÜ prl Yerllıa ... 
1 Ciltte 5 Kıam Fiab 250 Kr. c:bfım tudlbanaeml kaybettim, ,._..... 1 ... blalard __ .. _·•.ull-••.t ..... " ....... 

t..Wda Hlsnütabiat matbauından arayınız alaufmadaa llllkma yoktur • ................................... lllİİllll........ ~ı.~2RllCIP 


