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Numaralan"7 "inci Say
famızda Bulabilirsiniz 

Yeni 

Tevkifler 
Mühim Vesikalar Elde Edildi •• ! S p t j --. - on os a. 
Memlekette lktısadiCa- Karilerine 1 

1 Bugünün Meselelerinden 

.tan~uldaBir,f:s: susı Şebekesi Mi Var? 1000 Lira 
şehırde 3 Kışı . . - . ~ Takdim Ediyor 
Daha Tutuldu ~~ 

Menemen irtica hadiaesile 
ikadar olmak zannı ile şeh- r 

· de bir hoca daha tutuJ-
uştur. Adı (Muhittin) Ef. dir. 
u tevkif, Menemen miiddei-
mumiliğinin iş•an üzerine ya
ılmışbr. Bu ınevkuf ta yarın 

enemene sevkedilecektir. Bu 
ocanın da ıeyh Esat Ef. nin 
üritlerinden olduğu bilcliıil

a>ektedir. 
Şimdiye kadar yapılan tah

'kat ve tetkikat, şeyh Esat 
Ef. nin hayatını hemen hemen 

"çbir it yapmaksızın geçirdi

iini ve kendisine bağlı bulu
ar tarahndan beslendiğini 

JÖsternıiştir. Bu zabn evi kcx•
disine hediye olarak verildiği 

'bi son z.amande boyanan evi 
de başkaları tarafından hediye 
uretile boyatılmışbr. Bundan 

evvel iaşesi için gönderilen 
erzakın ve yiyecek, içeceğin 

baddü hesabı yoktur, de
ilebilir. 

Eskişehirde Üç Tevkif 
Eskişehir, 11 (Hususi) - lr

ca hadisesile alakadar olmak 
6hmetile Eskişebirde liç kişi 

vkif edilmiştir. Bunlar mani
turaeı uzun Rıza, manifatu
a hacı Abdurrahman Ef .lerle 

ene manifaturacı Halil ağadır. 
ait tafailit 3 ibıcil •ayıfada) 

Asi 
Kurt/er 
Irak Kuvvetlerile 

Müsademe Ediyorlar 

Bağdat (H.) - Irak tayya
leri (Suvariş) civarında giz
nen asi Kürt kuvvetlerini 
ombalarla imhaya çalıımak
dır. Şiddetli icar bulunması

• rağmen tenkil yilrüyiifüne 
evam edilmektedir. 

Yarından itibaren 

Oluç Ali Reis 

Yeni ve emsalsiz tefri· 
kamızı aütunlanmızda 
heyecan ve merakla 
takibe başhyacaksımz .• 
l'afaOat 3 üı:ıcu ı yf • ır 

. 
Paristen, ouradaki i~liho.ırat memı... ı...01ndan .,irine 

gönderilen talimata ait vesika •• 
Bizi afyon ittihadma sok- bizi, afyon vesair uyutue& 

mak ve bu suretle afyon iliçlann ticaretini yapmala it
istjhsalabmızı murakabe albna ham etmek ister göründüler. 
almak istiren Avrupalı bir Hakikat, iddia edilen şekil
devlet şebekesi var. Bu dev- de olmadığı için tarahmızdan 
letler-, muslihane yoldan lAzımgelen tekzip yapıldı. Ma
emellerine erişemeyince işe amafih, Cemiyeti Akvama hare
Cemiyeti Akvamı karışbrdılar kete getirecek kadar ışı 
ve Cemiyeti Akvam vaSJtasile [Devamı 2 inci sayfadadır) 

Yunan Opereti Geldi.. 
Fakat, Vilayet Yeni Yunan Trupu
nun Temsillerine .Müşaade Etmed; 

Dün tiyatro bayatmdan bal 
sederken: 

"Türk-Yunan itillfından eu { 
ziyade istifade edenler Yunan 
san'atkirlan olmuştur" demiş· 
tik. Filhakika itilifnamenin 
imzası akabinde biri Ekler 
sinemasına, diğeri de Fransız 
tiyatrosuna olmak üzere phri· 
mize iki Yunan trupu geldi. 
Yeni doatlanmızın san' atkArlan 
tehrimizde bir aydan fazla 
kaldılar, memleketlerine di>
nerken de yerlerini yeni gelen 
diğer iki trupa bırakblar. Ar
tık anlaşıldı ki bundan sonra 
Beyoğlu tiyatrolannda Yunan 
edebiyabnın propagandası yapı· 
lacak ve bu propaganda Ye-
dikuleye kadar şehrin her 
köşesinden taşınan Rum halkı 
tarafından zevkle dinlenecek.. 
Haklandır, dedik. Fakat Da
riilbedayün de İskeçe tarafla
nna giderek aylarca Türk ede
biyabnı neşretmesi prtile ... 

Maamafih dün 6ğrendik ki 
Yunanlıların burada Yunan 
edebiyab yapmalarına mukabil 
bizim Darülbedayiin de lskeçe 
taraflarında Türk edebiyatı 
propagandası yapmasını te
menni etmeklipnize mahal 

l'rupu&. ıu"&ı.••&&dl\ııan. 1 
Zaza Brillanti 

Filhakika vilayet şehrimizde 
mevcut Y wwı trçlanna ili-
vetea yana gelecek olan 
Yunan operetinin temsil ver
mesine m8saade etmemiftir. 
Bu memnuiyetin sebebine ge-
lince:. Viliyet bu hususta her
hangi bir mulumat vermiş de-
ğildir, fakat arada tekabül 
esasının mevcut olmayışının 
şimdilik bu kısmi tedbirin 
ittihazına sebep olmut olm•• 
çok mahtemelclir • 

Henı De Bir Ay Gibi 
Kısa Bir Müddet 

içinde 
( SON POSTA ) bayram 

arı.uebetile karileri arasın· 
tla bir kur'a tertip etti. Bu 

kut'anın bin liradır 
mWfab 
Da bin liranın a .. fı ı 

Birinciye 250 
ikinciye 100 
(/çüncüye 50 
[)öki.üncüge 10 
Beşinciye 10 
Altıncıya 10 
Yedinciye 10 

.&kia.incige 1 O 
Dqkuzuncuya 1 O 
Onuncuya 10 
On birinciye 10 
<h ikinciye 10 
On üçüncıige 10 
lira olarak tevzi, mGtebaki 
bet yilz lirası da : 

100 Karie 
Beşer lira olarGk tak· 

dirn edilecaktir. 
Karilerimiz bu hediye

leri bizden namlanna 
Y&7.l'.lı bir bono halinde 
alacaklar ve bu bonolan 
Yalnız fstanbulun fU veya 
bu ticaretaneaiade dejil. 
fakat billiatisna memle-
ketimizin her kwmmn 
h- JDAiaza veya milea
&eaeainde nakit olarak 
knllaaacaklar , isterlene 
nakte de tebdil edebile
ceklerdir. 

SON POSTA hediye
lerini t.Odim edeceği ta-
lili karilerini aeçmek için 
Yarandan itibuea .bir lru
poıa nqredecektir. Bu 
kupa,ılann adedi otuz 
tane Olacaktır. 
Kur'amız kuponlana bita

mıadaa beı .-üıa ıonra noter 
huzıuile çekilecek •• hedi
yelerimiz de kur'anın çekil-
diii gWa ferduıada, yani 
ban.melen Gç gün nvel tak
dim edilecektir. 

Kur'amua Taşra 
Karilerimiz De iştirak 

Edebilirler 
SON POSTA'naa inin• eoa 

kupoaam aqrtadea ~lb 2ila eonra 
çelllecekttr. Bu mBddet ıaııetenla 
tqraya fltme1I, ıoa kuponun 
kesilip lıtanbula g6aderllmeal için 
bittabi klfl detlldlr. SON POSTA 
bu mahsurun 6nllne ırcçmek ve 
tafra karilerlnln de lııtanbul kari
leri gibi kur'aya ifllraklerlnl temin 
etmek için bir çan bulmuıtur J o 
çue de tudur ı 

(De .. mı 3 üncü 1ayfadaJ 

............... 

Vicdan Azabı 
Duymıyanlara! .. 

Yazan: A/ao//u Ahmet 
ismet Pqa Hz. nin 80D beyanatlarında benim ötedenberi 

meftunu olduğum bazı prensipler ve esaslar kat'i ve sarih bir 
lisanla ifade edildi. Müşarünileyh Hz. Cümhuriyetin muktezi.. 
yatından olan valandaşlann hurriyetlerine, matbuatın serbesti• 
ıine riayet olunacağını ve Cümburiyette esas olan murakaba 
usulüne alışmak icap ettiğini, layuhtilik iddiasının anarşi kadar 
muzır olduğunu ve cümhuriyetçiler için bu iki müfrit 
cereyanla mücadele etmenin bir vazife olması lizımgeldiğini 
ve düşe kalka nihayet bu memlekette de mutedil ve munta• 
zam bir hürriyet hayatı tesisi elzem bulunduğunu izahettilçr. 

Bu beyanatın ne gibi bir havayı nesimi içinde vaki olduğunu 
biliyorum. Her taraftan " yık, dağıt, kes, öldür, kır, hak ile 
yeksan et, terrör, Bolşevik, faşizm, usulü ve ilh,, diye tahrikler, 
telkinler yapılırken mes'uliyettar bir şahsın geçici hadiselerle 
etraftan akın eden bu tahriklerin fevlcine çık&rarak- Cümhuriye 
tin istikbali endişesile milli meclise ve dolayısile bütün millete 
hitaben bu gibi tahrik, ve telkinlere kapılmıyacağını, Cüm
huriyet icabatına riayet edeceğini ilan etmesi, bence yüksek 
ve tebcile şayan bir manzara idi. Bu manzaraya meftun olma-
mak elimden gelmezdi. Binaenaleyh her türlü muhalefet endi
şesini bir tarafa bırakbm ve kürsüye gelerek duyduğum hisleri 
ve fikirleri beyan ettim. 

Bqvekilin bu asil ve necip fikirlerini hnrmetle sellmla· 
dıktan ıonra bize, yani Türk münevverlerine, diifen vazife
leri de yat etmeyi bir vazife addettim. 

[Devamı 4 üncü sayfada) 

On Sene Evvel Bugünlerde İlk 
Zaferini Kazanmışhk İstiklal 

Bundan tam on sene evvel 
buflln lnönilnlin sisli ve puslu 
havasında varlık mlicadelesinin 
ateşin fırbn&SI hükilm sllrii
yordu. 

Tlirk milleti, hın ve cebe-
rut ile ilerlemek istiyen dllf
mana aq.Dall aermif, et ve 
kemikten ~ektiği duvarla onu 
ebediyyen durdurmuştur. 

Birinci lnönil, ondan sonr .. 
ki zaferlerin ilk merhalesi 
oldu. Birnlerce fehit Türk 
istildAlinin ilk şehametkir 
ibideeidir. 

On sene sonra bugün, bu 
bWent ve kızıl ibide önünde, 
o ibideyi yllbelten genç ve 
dinç fedakArlann maneviyab 
karşısında hürmetle eğiliyoruz. 

Mükemmel Bir Fikir 1 

Şehir meclisi, lstanbul caddeJeıırıclcki su birikinli!eainc!e 
yolculann boğulmamaaı için tramvay d:reklerine birer tahliaiye 
aimicli utıracakbr. ( l.ter iua, i.teı' iuoawl J 



Halkın Sesi =ı DABILI 
Muallim Maaşları 
Ve Halkın Fikri 

Rirçok Yili,etlerimiıde ilk 
mektep muallimleri maqlanaı 
nktinde alamazlar. Hatta bazi 
varidatı as. vilayetlerde bu yatan 
mftrebbileriniiı bet alb ay maaı 
almadıklan göriilür. Son tetkikler 
bu hakikati bir dafa daha mey· 
dana çıkardı ve bu büyük derde 
karft gelmek gayesile bir kanun 
liyıba11 tanzim edilerek Millet 
mcc!isine venldi. Şimdi bOtün 
OmiUer bu yeni kanuna bathdır. 
Bi:t dün halka bunu aorduk. Al
dığımız ceuapları yazıyoruı.: 

Ekrem Bey ( Vefa, orta 
mektebi müdür muavini ) 

- Biz maaşlarımızı munta
xaman alıyoruz. Bazı yerlerde 
muallimlerin geç. maaş aldık

larım ifitiyoruz. 
Maarif vekaleti, muallimlerin 

maaşlarım muntazaman alma
ları için bir layiha hazırlamak
la çok iyi etmiıtir. 

* Sabri 8. {lstanbul Erkek 

• 
lstanbulun 
Ekmek 
Sarfiyatı 

lstanbulda Bir Günde 
(300) Bin Kilo Ekmek 
Sarfedilmektedir. 

btanbulda gllnde 250 ile 
300 çuval arasında un sarfe
dilmektedir. Şehrin günlllk 
ekmek sarfiyatı 300 bin kilo 
kadardır. Ekmeklerin altma 
fınn etiketleri konmasından 
dolayı yevmi 900 kilo kadar 
ekmeğin hed~r olduiu söylen
mektedir. 

Belediye iktısat müdürü 
KemaJ B. bu hususta bize 
şu izahatı verdi: ••r-\ etiketler 
hamur halinde c m_k e yiik
sek derecei harareneki fırına 
girdiği için sıhhi bir mahzuru 
yoktur. Filhakika bu yüzden 
her ekmekte bir iki gramlık 
bir ziya vardır. Fakat kontıU.esi, Almanca muallimi) 

- Maarif vekaletinin 
tlk rol için başka bir usulün 

t tatbiki imkamnı bula adık. 
tedrisat muallimlerine munta- Hamurlara konacak kabart-
zaman maaş verilmesini temin ma damgalar pişince kayb
yolundaki mesaisi çok musip oluyor. Etiket u ulti k. ldırıl
ve ıayanı memnuniyettir. dığı takdirde koııtroisuıluk 
Birtakım hadiseler ispat etti yüzünden halka daha hamur. 
ki memlekette, cehle, fenalığa daha bozuk ve daha nok
kartı ilk mektep muallimi vü- san ekmekler yea · ri eceği nıu
cudunu ve irfanım siper eden hakkaktır. Bugün <Ü şekil 'er-
bir kuvvettir. Anlaşılmayan rin ehvcnidir." 
nokta bunun scnelerdenberi ----
neye düşünülmediğidir. tık Karısını Öldürdü 

Yeni Polis Kanunu Bu Hafta Bitiyor 
• 

Ceza Ve Mükafat için 
Nizamname Yapıldı .. 

Ankara, l l (H. M.) - Yeni polis teşkilat kanunu llyihaıı 
bu hafta içerıinde Başvekalete tevdi edileceklir. 

Layihada, polis müdürleri, merkez memurlan, aivil Ye 
resmi polisler üçer dereceye ayrılmışlardır. Yeni layihada 
üçüncü sınıf polis müdürlerinin maqları dört bine ibliğ 
edilmiştir. 

Bu suretle maaş farkı kalmıyacağından kaymakamlardan ia
tiyenler de poiis mesleğine geçebileceklerdir. 

Amir vaziyette yalnaz merkez memurları bulunacaktır. 
Polis meuı;ubini için yeni kurslar açılacakbr. Adli, siyasi 

idari ve foharri polis teşkilatlan farklılaşbrılacakbr. 
Polis~erin cezalandırılma ve mükifatlandırılma usulleri de 

bir talimat ile tesb;t olunuyor. 
Terfilerle takdirnameler esas tutulacak ve muayyen 

m!ktar takdirname alanlar terfie hak kaı:anacaklardır. Bu ni
zamname yakında Şurayi devlete aevkedilecektir. 

Mudanya - Bursa Hattı 
Ankara, 11 (H.M.)- Mudanya - Bursa hattını hllkflmet 1 

kfuıunusaniden itibaren işletmiye başlamıştır. Çünkü bu batb 
işleten şirket zarar ediyordu. 

Mukavele mucibince şia ket hatlı altı ay sonra tekrar mllza
ycdeye arzedeceklir Eğer gene talip çıkmazsa hatb hlikômet 
işgal edecektir. 

Mühim Vesikalar Elde Edildi 
( Baş t .. r. fı 1 inci sayfada) ... , 

velveleye veren bu devletlerin, 
Türk vatam dahilinde istihbar 
terkilatı vücuda getirmiş ol
dulclan da tezahür etti. · Ele 
geçen vesikalardan öğreniyo
ruz ki bu nevi istihbarata 

Aleko, Rum Koıtas Bloku, 
Musevi Jak Halyo, SaJomon 
Eskinazi, Y aaef, Ermeni Artin, 
ıakallı Eşref. 

mektep muallimlerinin de 
umumi mOvazeneye alınma · e 
bu maaş teehb.ırlerinin önli
ae reçilebilir. 

Kıskançlık .' vgasının memur olan adamlar, rans 
Kanlı I\eticesi · vesair Avrupa şehirlerinde 

Dün bir muharririmiz, poli!t
çe isticvap edilen Aleko ile 
görfişmüştür. Beyoğlunda bir 
mağaza sahibi bulunan muma
ileyh polisçe gümrük muame
lesini kime yaptırdığının ve 
Jozef Lanski isminde birile 
münasebeti olunp olmadığının 
sorulduğunu, milnasebeti ol
madığı anlaşıldığını ve serbest 
bırakıldığını beyan etmiştir. 

* Yaşar B. ( Galatasaray mu
allimlerinden) 

-Ben taşrada iken maaş al
mak için çok güçlük çekerdim. 
Maarif Vekaleti ilk tedrisat 
hocalarının muntazaman maaş 
almalan için esaslı tedbirler 
al2cak deniyor; gazetelerde 
okuyor, memnun oluyoruz. 

* Mehmet B. (Beyoğlunda, ilk 
mektep muallimlerinden) 

- İlk mektep muallimleri 
hnk.umetin her türlü ihtimamına 
llyıktırlar. lki irtica hadisesinde 
de c6mhuriyet için canlarına 

feda ettiklerini görüyorsunuz. 
Hükümet memleketimizin her 
tarafında meslektaşlarımızın 
Yaktinde maaş almalarını temin 
cderae bu, bütün muallimleri 
memnun edecektir. 

Kad köyünde, Acıbadt>mde 
oturan m .. tek i H ' kı B. z~Y

cesi Hidayet l anımla yolda 
gideri.en kıskançlık yüzenden 
kavga etmişler, Ha' la B. Eev

cesini göğsünden ... ır surette 
yaralamıştır. 

Sonra karakola giderek 
şllphelcrini söylemiş, bu yüz
den cinayeti ~lediğin anlat
mış ve te~lim o muştur. Fakat 
hastaneye kadırı!an kadıncağız 
az ıonra ölmüştür. 

Otomobil Carpışması 
Salih ve Ferit ~fendilerin oto-

mobilleri dün Pagaltıda çarpış
mış, her ikisi de hasara uğra
mışlardır. 

intihar Teşebbüsü 
Fenerde oturan Mehmet 

Nafiz isminde bir genç zaru
ret ytizünden çakı ile kendini 
göğsünden yaralaınıtbr. 

çalışan birtnl.ım merkezlere 
b3ğhdır. Bu mer!<ezler, muh
te if devletl"rİn hesabına çalUJ11. 
İstihbar menmrLırı, herhangi 
bir memleketten gönderilen 
afyon vesair uyutucu madde
nin nereye gönderildiğini o 
merkeze haber verir, 

1 
o mer

kez de hesabına çalışbf!'t 
devleti haberdar eder. Gönde
rilen mal tutulunca kıymetinin 
üçte biri muhbire verilir. Üçte 
ikisi de alakadarlar arasında 
taksime uğrar. 

Memleketimizde bu nevi 
istihbarat işi yapmakla maı:nun 
olarak Türk polisi tarafından 
malümatlarına müracaat edi
lenler şunlardır: 

Beyaz Ruslardan Jozef Ras
icin, İtalyan tebaasından Loran
zetti, Romen tebaasından Tri
ton, tebaası meçhul Ronzblat, 
tebaası meçhul Meri, Rum 

Bir nevi iktısadi CU\15 teş
kilatı demek olan bu mesele 
ile adliye ve zabıta ehemmi
yetle ır.eşgul oluyor. 

Paralar Denize Mi 
Düşmüş? 

Haliç şirketi tahsildarlann
dan lbrahim Efendi, diin Ka
ıımpaşadan köprüye geliyor
muş, yananda şirkete ait 901 
lira varmış. Müesseseye mü
r~caat ederek paralan denize 
düşürdüğünü söylemiştir. Tah
kikat yapılmaktadır. 

Bir Şoför Ölmek istedi 
Fatihte oturan ıof~r İuet 

Fevzi Ef. ölmek için dlln ze
hir içmİf, fakat kurtarılmııtır. 

Hangi 
Hagvan 
Mezarlıkları 

Biz Şimdilik insan Me
zarhklannı ls1ah Edelim 
Öbür Tarafı Sonraya.. 
Şehrin üç muhtelif yerinde 

hayvan mezarlıkları yapılacağı 
yazıldı.Şehircilikle alakadar bir 
zat bu hususta bize şunlan 
söylemiştir: 

"Yeni belediye kanununda 
en mütekimil ve medeni bir 
ıehrin her türlil ihtiyaçları 
ve dertleri nazarı itibara alın
mışbr. 

Bu kanun şehirlerin her tür
lü ihtiyaçlarına cevap verebi
lecek bir mükemmeliyettedir. 
Fakat bunun ihtiva ettiği her
ıeyin bir iki senede fiil saha
sana çıkmasını dfişünmek biraz 
hayalperestlik olur. Bu, bir 
bütçe ve para işidir. 

Şehrin bUtçesi ve gelirleri 
malumdur. Beı aylık yapılacak 
şeyler bütçe çerçevesine 
alınmışbr. Bunun haricinde 
yuılan ıeyler uydurma değil
se bile birer temenni ve mü
lihaza mahiyetinden ileri ge
çemez." 

1100 Lirayı 
Dolandırdılar 

Sirkecide geçen Kay-
aerili Mustafa Efendinin 1 100 
liruım aalıtekirlar dolandır
mıtlardır. 

Bir Otel Kapabldı 
Tepe başında, Ven edik so

kağında., Aron isminde birinin 
kira ile tuttuğu Odesa oteli 

dün zabıta tarafından kapatıl
mışbr. 

Kesik Çocuk Başı 
Evvelki gün Uzunçarşıda 

bekçi Recep ağanın bahçesin
deki boş fıçının içinde kesik 
olarak bulunan çocuk bnşımn 
vücudu bulunmamıştır. Zabıta 
bu hususta azami faaliyet sar-
fediyor. 

Bir Araba Parçalandı 
(253) numarala travmay ara

bası Kabataştan geçerken 
Mehmet ismindeki sucunun 
arabasma çarpmış, parçala
mış, beygirlerden bıri c!e ölmüş. 
diğeri de yaralanmıştır Tah
kikat yapılıyor. ----

Ziraat Kongresi 
Umumi dnat kongresi dün 

ikinci toplant.nı yapmıf, muh
telif ıirai iatihsal5hn ziyadelet· 

tirilmesi çareleri aranmıştır. 

Günün Ta 

Kırklar H 
Dün Beş Saa 

içtima Yap 
Halk fırkua tefkila 

Kırklar mediaiuden 
relebilen aza dWı BafV 
seti albnda bef sut t 
tetkik ve müıahcdelcre • 
dinlenmi,tir. Yarın da l 
usu Celal Beyin tifabf 
mevzubs.bis olaC"1..klır. 

Baba Katilinin 1 
Baba katili olup icla 

kum Şileli Süleymanm i 
mü nakzen mahkcmei 
taadikine ikt tan d.miştİll 
man, nğlebi ihtimal yarıll 

karşı idam edilecekfü. 

Halk Fırkası Kon 
Halk Fırkasının kazn 

lerine yann başlanacaktır• 

Avrupaya Giden 
On kişilik bir talebe 

dün akşam Almanyaya 
etmiftir 

M. izzet Bey l 
AVTUpada ölen müd 

Jz:ıet Bey için Darülfünull 
ai bugün ihtif a! } n pac:. 

Şüpheli Bir Ad 
Mehmr:t Zati ism:nde 

tinli bir mühcndi• hakkı 
bıta tah_:kat yapıyor. 

mahiyeti meçhul bir takı 
hatler yapmışbr, deniyor. 

Haylaz Çoc 
Sokaklarda başı boş 

fOcuklıınn tahaillerine hu 
itina göaterilecej"iui Vali 
miıtir. 

Gazi Hazreti 

seyahatlerine devam içi:ı 

radan aynlacaklan bil 
Alqehir ve Afyon tarikilo 
Adana ve Antalyaya gıdip 
te Menemen, lı.mir ve 
yolile ,ekrimize u~ramal 
mali Tardır. 

Tahran aefiri Hüsrev 
ailnü mahaJi memuriyntine 
ket edecektir. Hüsrev 
devlet münaaebatınm t.bif 
tunu, Ağrının bize inli 
yapılan anlaşma neticuİ1' 

hudut tahdidine kadar 
bozulmaaına mani olacak 
birin alındı~ını beyan e 
mesele hallolunur olun 
devlet mesaili ticariyesinill 
fadolunacatm aöylemiştir• 

Bürükseldet parlamento 
gresinde bulunan mura 
mıda Fransız murahhası 

( Bonff ) aruıauıda taY 
kat bir mnhavere olmu,, 
borçlan mevıubahı olurke
•ız murahhası demiştir ki: 

• - Türkiyede Lozatl 
hakim oldukça bi:ıdeo mal 
lit beklenmemelidir." 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Salamura Balığ 
-- .... 

I 
l: Salamura balıiı - Huuı 8.1 HH&D B.I 1 tı Huan B. - Allah Allalıl Bahkl•r da ı 3: Balık - Hasan Bey, beni bu fıçıya sok- ı 4: Hasan 8. - Sen orada keyf;ne. 

yahu biraz da l»uraya bakJ dile ,.adi 1 HaJl'Ola ..ıa.ar. bahj1? tular. Her tarafım acıyor, ben daha 6lmedim. iı,san olup ta ıu tramvaylara ~ 
halin daha köti olurdu. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Sünger Meselesi 
(Bodrum) da Süngerciler 
Çalışmaktan Menedilmiş 

Eaki bir abıtal ..,. .. ,. tabmataamealnln 
(29) uncu maddubte llltlaaden Babrln
fltte kımka\'alarla yapılan aUaıer aay
dı meaedlldlflnden. çoluk çocufumm:!a 
maa bir ale se}lyoruz. Halbuki bu it 
Romalı ar umanıadanberi caridir. Bu 
makinelere eaasea (l.kafaıuler) clealr. 
Evvelce Romalılar da bualan l.tlmal 
ederlerdi. Şimdi bize hiç beyenllmly• 
bir darbe vurulmuttur. Kanunu eaaeea 
•ıaddeal aul tefalr ohuunuttur• (Kaaalra

Ya) Ue alinıeroWk ltalpda, Yunanlataa-
da, Amvfkacla .. arldlr ... ........ 
ketlerde bfle b8J1e •1r .... ...,_ 
7oktar. 

llllldeld _...,fi ............. 1 

..... 2'ı ....................... ................................. ........................ ......... ,,.,.. ....... ....... 
Jmtt••· ............ ,.._ .......................... 
........... ..,. kat'I,.. ·--
~ ........ , ........ laarldWekl 
...._ dı n' lı• enülll Owalyullw 

" ... •c-tma -- earl ...... ı™ 
maJdNll ka,mı. 0. dMI ..... Aydı 
..... c1 ..... 

Boclnaaa limanında 72 
KankaYa kıptam aamıu 

Ali Kemal 

Tramvaylann Bozukluğu 
TramYaylJra blndlilmls umaa uun 

dllrkatimlsl celbed• fU JUIJ'I okuna ı 
"TramYAJUI lçlae tllldlrmek memnudur• 
Çok doiru, fakat daba clopu elan bir
.., • .,.. çek kalabalık olmamuıcbr. 
Kasara bir kere F allb • Harbiye Yeyahut 
• ... te fiden tramyaylarclan birine 
Wll4lla mi fellkeltlr. Hele Udncl mewld 
......., laaıuun lalli batı kalmaclıjı flW 
............ Ari ba tahklarclu blrhll 

almak OdWail ... toktur. Netelda 
~,. lcacl• .....,. hltulaalaıM 
•ır-.. ....,......, ... - •• ..,, ... 
9lııL Ne ol•, tramny tlrbtl bo halta 
Wr1ı1at araba daha fula koyN da mOt

:tuierlal. ...,.. balak latifi et•~ 
... tekilde tnmYa1da mıanJar deifl, 
hayYaa1ar itile rahat etma ... ,.~ 

Ferit Ali 

Karii erimize 
latenllen cevaP.ı,n. ~ 

verilebllm_. lpa SON POSTA 
ya mekttap ıOacl•• lsarlleria 
_...caatlanma ta.nt)c ettlil .....,. ..,,.. ........ , ... .............. 

11...ı& HaaımteJH, fotot
af, ltllmeee, kari flklyeti, 
çok çocuklu, Yeıalre kayıtlan 
lsteditimb lioblyhfı temla 
edecek ltuetlerdlr. 8a aokta
mn ihmal edlhnemeal ybae 
karilerimiln aeafaati iktiza .. 
ııdır. Tav.ı,ı•laln U8fl dik• 

te ahnmuuu h......._ rica 

Arabi 
22 -Şaban • t311 30 • KLenel•l'tH 

Vakıt-Eıanl•Vautt 

Akfam 12.- 17 .oı 

inıllterede ıreo gapan 

Lorlclra, 8 ~ ( Binaqya ) 
..,.. tittikçe b&yiyor. 

laplzrerm iayuı bubrmall 
için ı&nderclikleri ukeiler p 

ıeçen hafta yerlilerle harbe 
sirifmiflerdir. Bu harp neti
cesinde iayan daha ziyade 
ıenitlemif, birçok köyler, hatta 
Burma larahnıa oturclujıı u- ı 
ray da yakıhmftar. 

lngiiiz ukerleri bu vesile-
den iatifacle ederek yerliler 
tlzerinde fiddet icrasına bqla
mqlar ve bir çok köylnleri 
lldlirmlflerdir. isyana iştirak 
etmiı olmak töhmetile 6ldürl
lenlerin miktan iki yüzden 
fadadar. 

' 

Bir taraftan Hindiıtandaki 1 
isyan da bllytlyor. Gandi ta
raftarları tehirlerde tekif ecli- 1 
liyor. Şimdiye kadar tevkif · 
edilenlerin adedi 40 bin kifiye 
v8J11Mbr. Buna rapen Gancli 
taraftarları ln,Ws hllldimetine .. .-aıe urarla evaa 
edi ....... 

lngiltere blikUmeti Hindi.
tan vali umumisi Lort (lrving)i 
kalduarak yerine baıkuuu ta
JİD etmipir. 

lngilterede Grev 
Londra, 8 - lngilterede bir 

haftadan beri maden ameleli 
tarafmdan ilAa edH•At bula-
nan pv fimcli pamuk .. .. 
...... lirayet ...... . 
Yahm pevci maden am.W 
Din miktan 180 bia ldtlJI 
g~\ttir. 

Hindistandaki 
• 
isyan Böyüyor •.. 

lnsilt..ma Hladl•tan nlU .....ın~e: 
taJln edUea ~ 

JVillengton 

Grevin sebebi tudur: 
birkanunla İf miicldetl 

mad•amel9IİlllD peYiae it
._et-ip . 

Paaak fabılkalarmclaki • 
,__ ela laa,U mlhlmcllr. (irefti 
ameleaiD miktan 4000 kadar
clw • 

IQSyanın 19!1 1e11eai 
BilinÇQsu 
~ yelli icra komltui 

~Iİ Molotof icra komitoaiae 
b,f tenelik ikbaü ,....,. .... 
aff bir rapor ftl".İIPltir. 8ıı ra• 
,.. reçen ... e1~ ·
•ttieeleri aayclıktaıi ..,_ 1931 
-- için takip eclUecek pilim 
.... ebiıİftir. 

... tten yedi buçuk IMte fa- ı, • .,L 
clirilmiftir. Fahrikat&4ei' Phr 
ma mtıddetinin ~ haee-
bile yevmiyelerin de küllme
IİDİ iatemekredir. Amel• b
resı ........ • Jlici. 
..... bliJlmlftlr • 

Fnua " Holba .. 4laW ..... a......... .._...."Cleld 

Kadın Ve 

Kocanızı Seçmeden Biz 

Karilerin De 
VerdiğimfL Ce 
Salihlide Slizaa Hamm: 
Sis laaplcl, .... , • ....,... ....... 

ret ,,...,_ Wr ım.a... KoeHm• t1a 
..... " haJalcl elmUIBlt ...,_" 
... ~ balla olma..... lateralwls. 
O.un ~ lliae An'ata bhuı,etU ,,. 
......... Atak bir pmç ..... • - •• ,. .. ...., *' IMıAabt .... .... 

* ...... Emel TDrkln H. 
._...,.._.. .... r ............................ ,.... 

pllrlr. KM- da Wr ...... .. 
,....,.. 1* ..._ ..._ I' ... . . ...... .... .... ,. .... ... .. ............. .._ ... ..... 
... ...... ..,. -~- llat lılr .... ........... • •nura Çenkapda N. aa-
all Ham.ı 

llııi..... ...... .. ~ ...... 
....... W ....... H_ hw p ..... .....,_ ............... ... ................. , ,,. ...... 
............. o.. ........... . ......... ...,..., ........ ...... 
....... lılr .... ......_....., o 

• Ankarada A,tea ...._, ....................... 
a.ı· Koa -cı.._ .. .a. 
••-•- •htl-ab ..-• .,_,,.. ..... ........................... "' ..... 
ır..-..ıc ................ w kk ........... ,.... .......... ... ..,...,,._. ....... ....... 
..,... .. w..ı 1ılr ..... .... ..... 

...... llt ............ ~ ........................... ... ...... -., ........ ....... ........................ ...,.,. 
C.wabı• tudmı 

Sis qk km deiU.lnls. Hlalerlalse 
aatlGp oldufunwı saman bedbaht ola• 
Wllnlals. Erkeld•l• arkadqlıfmm illa 

-- ....... .,..... llalnıl " .,. 
...... bir lnngeur. Fakat eYllllk U. 
J•tuula nUt " ................ 8ff.. 
dlflals erkek .W hulus teala ...._ 
Ulcle ... ........... Atlı ...... .,. 
Wr amildir. Fakat dnamla detlldlr· 
••'ut olabDmeııla 1"8 HVdlllalala 
aradltum ewAfa aahlp obaaaa ilamdır. 

len metfen 
bir kızla 

llDm ... 

V kit-Es i· Van ta 

cu.ı., ı. 24 1 .ı~ 
Ojl 1. n ıuı 

alaıll '· 4' 14 .46 

Yata 1.17 1&S8 1 
im.ak 12. S9 5. ., 

Eter ... ·~ ,.,... temla .... bir 

R _,ı_ 1..- le '-"--~ • _j kuaaca •allkle 'NJ& ..WC elahlleeek ug.... tntf •neli &u...,r pl•n muclôbıce ı11111 ndlea mıut'zzam /abrikalardt111 6irı f• bu •ıkın .raı tacttnca ıltlrm-' ı,ı 

Tefrika No. 27 SERVER BEDi 1 - Ama bir de b çıvan r mqıdan mı çıktın? 1 biliyor u, e ıece ana en l Biru dinlenm i~ 
kartımıza çıkar da yakayı ele Fakat keyfi de y.me ıell· J Yereli. J Benim aklıma 
verirsek? yor ve kuruntulanndan brtu- ilk ıtınlerde ben dana nemin dolabında 

- Sen neden yakayı ele luyordu. G8zlimle g&ilyorclum delisi oldum. Yalnız kaldığım nr. Çakulata da 
vereceksin ? Onu Hayri Bey ki benim gibi dlflnmek en nkit hep dana talimleri yapı- dedim ki: 
dllşünalln. cloinaaudur. yordum. 

- Hayri Bey yabancı mı? lnaan kuruntu içinde J&f&• Bir cuma pi annem, 

- İKİMİZ - --
aklımdan bu - Geçen gün ona töyle 1 - Benit 

ıı.ir çatlatbm. Borç ettijiai l6y- ıeçti. Öfke ile yerimden kalkbm z. Bak, itte, hanım nlde- Hayri Beyle Kmltoprağa gitti. 
can llkmbsile •e anneme arkamı d&nd6m: nin içi açılıyor ve g&deri par· Fazıl ela arkaclqlannda biri-ledi. Fakat bu, pek borç paraya Fakat buna 

benzemiyor. IGylemifti. 
Hayri B. talıtilclarda. Benim - Neye lyle içini çekiyor-

hazı tabtildarlara dair kulajım RD? dedim. 
biru doluydu. Bunların ana• - Hayri Beyin bayle pa-
for yapbklanm itiliyordum. ra kuatımuı iyi mi ya... dedi. 

- Şqılacak ne ftr? de- - Bundan ıana ae, bana 
elim , o da anafor yapıyor ae? Kazanıyor ya. nud kaza. 
demek. mna kana•a. Odml ye, ba-.. • .. . 

- Amaa. •• n, anne! Sen ne byor. Din da•etiae gidecejini 11,-
tey f8J8İn yahu.. Bd d&nyada Bir aJctuı, Hayri Bey, ne liyerek evden çılamtb. Halbuki 
insan yalnız kendini dllf&nllr; b6ytlk bir gramofon ve bir yalandı. 8azlepnitik. Biraz 
ıen de yalnız canı azizini dtı- çok ta dana plikları getir · aonra eve geldi. 
ıtın, beni bile batırma getirme! O alqam, hepimiz., hatta Gramofomı kurdak. 

Annem gillerek yaka ıilkti: ben itile rakı içtim. Gramofoa 
- Vallahi, senin sribifini de çalenak zıpla-'·~ 

gkmedillf- Ayol, ~ ....ae 
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unlar Umumiyetle İkiye Ayrılır: Gizli Ve 
çı!<.. Zikir apanlar. Fransızların Tekkeler-

den İstifade Emeline Düşmeleri Muhtemeldir. 
6 Yazan: Zikri 

Tarikatleri umumiye~. iti~a- ı k.ede. he~ m.ü
c ikiye ayırmak mumkun- rıt cıddı bır 
r. r kısmı zikirlerini gizli nizama, mu
~anl rdır. Bunlara sünni ve

., ddikı tarıkatler derler. Öte
kiler zikirlerini ve ayinlerini 
cehri yapanlardır. Bunlar Ale· 
vidirler. Yani bir kısmı men'-

Ebu Bekiri Sıddika, 
Aliye dayanırlar. 

:arikatler bu suretle 
ynldılar. Sonra dört 
jredi. Bunlar dört ta
üçtehidi addolunurlar. 

kutbe ntfen Kadiri, 
Dusukf ve Bedevi ta
i zühur etmiştir. 
·a tekkelerde güya bir

ım evliyalu türerdi. Bunlar 
:ıdi bnşlanna yeni tarikatler 

sis ettiler. Bu suretle tari
atl r çoğaldı. Kadiri, Ru· 
i, Bektaşi, Sadi, Halveti, 

ayyen yaşat 

ma şartlarına 
ve çetin bir
takım dini va
zifelere tabi 
tutulur. 

Tekkeler
deki teşkilat 
şu suretle hu· 
lasa edilebi
lir: 

ı - Her 
tekkenin bir 
şeyhi bulunur. 
Bu şeyh mut-

lak bir sala
hiyeti haiz· 

A .vi ve saire gibi birtakım 
ı.rikntlar ortaya çıktı. Fakat 
unlann çoğu Afriknda doğdu 
e orada yayıldı. 
Türıdyede taammüm edenler 

mahduttu. Başlıcaları şunlardı: 

Bektaşilik, Nakşilik, Halvetilik, 
Kadirilik, Rufailik, Mevlevilik, 
Şazililik ve saire. 

dir. Kuvvet 
ve salahiyeti 
sual götür

mez. istedi
ğini istediği 
şekilde ya· .. 

pıp yapbrmakta 

Müritler ona 

tirler. 

Bi, Amerikalı tekke şeglıi 

muhtardır. 1 . 2 - Şeyh~en sonr.a bir na
ıp vardır. Naıp şeyhm gaybu-

itaatle mükellef- betinde ona vekalet eder. . 
[Arkası var) 

T urkiyede bu tnrikatlere ait 
olmak üzere bin kadar tekke 
vardı. Bunların 300 ü 1stanbul
da; 47 si Üsküdarda, 45 i 
Bursndn, 37 i Kütahyada, 18 i 
Manisada, 31 i Kayseride, 168i 
Kastamonuda bulunuyordu. Ay
ticn her kazada birer ikişer 
jekl c mevcuttu. 

z te e eler 
öyı··yorlar? 

"MiLLİYET" Buhran ne• ı serlavhası albnda Halk fırka
rede, unvanlı ve Ahmet Şülall sının son faaliyetini gözden 
imzasile bir ecnebi sefirinin geçiriyor: dal 
dünya buhranına ait sözlerini Ve bfitün propagan ara 

Tarikatlerin Müna
~ ebe tleri 

tahlil ediyor. rağmen halkın ~u f~~iyete 
. . karşı alAkas:z kaldıgını soylüyor, 

Muhamre göre bu sefir, bunun sebebini tahlil etmiye 
söz arasında, dünyadaki ikb· çalışıyor, fırkamn kendi zafını 

M ':\telif tarikntler arasında sadt buhrandan en az Türkiyeyi rakipsizlikte bulduğunu ve 
J şmn ve birleşme yoktu. müteessir gördüğünü söyle- • bunu anladığını yazıyor, fakat: 
akis er tarikat mensubu miştir. - Korkuyoruz:, diyor, son 

"k I · . tecelliyat ile gayrete gelen 
ser tarı .ıt mensup nnnı ıs- Yalnız muhar~, baş~a yer- fırka, rakipsizlik yüzünden 
faf ederdi. Ayni tarikate lerde bu buhran tle mucadele tekrar atalete dil§mesin. 
nsup i.ekkeler arasında bile edilirken halkın, maneviyatını " HALK DOSTU " Karile-

bağlnntı yoktu. Yalniz hüsnil muhafan ettiğini, bizde rine, kendi istiklalinden bah· 
levi ve Nakşi tekkelerile ise, bilerek, bilmiyerek, bazı sediyor, teessüsünde bfiyük 
1 a~i tekkelerinde manevi propagandacılar tarafmdan yı· hizmetleri görülen Trabzon 
rabıta mevcuttu. Ayni ta- kaldığım kaydediyor, diyor ki: meb'usu Nebi zade Hamdi Be
te mensup dervişler hangi iktısadi sabadaki mübareze~ yin kendisine yaptığı hizmet-
eye giderse gitsin kar- mizde muvaffak olmnk ister- leri şükranla yazıyor ve ismin-

deş muamelesi görürdü. sek buhrnnm maneviyatımıza den de anlaşılacağı gibi mils-
Bir zamnnlar Türkiye tek- hnkiın olmasına mahal verme· takkil bir gazete olarak çık-

keleri Hicazda bulunan mer- meliyiz. makta devam edeceğini an-
kezlerine merhuttu. Oradan (CUMHURiYET), Ankarada latıyor. 
emir ve talimat alırlardı. Bu ı · k • 

top annn zıraat ongresinin Japon Prensı 
merkezi teşkilat Mısırda Meh- ld ~ b' b h" 

a ıgı ır raporu mev7.u a ıs Şehrimiıe gelmesi beklenen 
met Ali zamanında vücuda ediyor, aklma gelen bazı ta· Japon imperatorunun biraderi 
getirilmişti. Mehmet Ali sarruf işlerini gözden geçir- prena (Tak Matsa) nun muvaıe-
(ş h tt 1 ) l·smı' altında b"ır leti yanna lcalmıştır. Prens yarın 

ey n uru ' dikten sonra yol parasının beş Akr.am üzeri hemen Anksraya 
te~ekkül ihdas etmiş ve bütün ı· · d" ·ı · · · 'I' 

ıraya IO ıra mcsını taveıye hareket edecektir. 
tarikatleri buraya bağlamışb. ediyor. 
Bugün Li.e Ar~ bistnndaki 

b b 1 d "\'AKIT .. Mehmet Asım B. 
tc:~kcler irbi rine ağ t ır. 

F r~nsızların Arabistandaki büyük hedeften bahsediyor. 
T eşkiliitı esasiye kanununun 

tekkeler vasıtasile Türkiyede- vicdan hürriyetine müteallik 
ki tarikatl~r üzerinde tesir ve 

olarak ihtiva ettiği maddenin 
propavında yapmıya çalışmış bir lüks olmadığım anlatıyor, 
olmaları hiç te uı.ak bir ihti

şeyh zihniyetini tahlil ediyor 

Gülcemal Çürüğe Mi 
Gidiyor ? 

Seyrisefain müdürü fazla kö
mür yaktığı için Gülcemalin çü
rüto çıkanlacağınt ı'5ylemiştir. 

-·--
Beşiktaş Park ainemaaında 

mal değildir. ve büyük Türk vahdeti için 
T arikaUerin Dahili fikir aykırılığının yıkılmasını, Üsküdar Hale sinemasında Ai-

T eş kil atı din namına propagandaya nİ· tın çılgınlığı ve Eahra tiyatrosu. 

Naşit ve komllt Şevki Beyler 
Aşk intriknlan yanlış randevu 

Muhtelif tarikntler arasında bayct verilmesini istiyor ve 
ıiyasl bir bağ olmamakla be· Türk milletinin bu gayeye :

1 raoer, her tarikate mensup erişeceğini anlatıyor. . 
tekkeler i~inde dahili nizama "Y1LMAZ,, değiştirilen so- 1 

fada ehemmiyet verilir. kak isimlerinin yüzümüze bu-
Tekkeler bir nevi aslccr )aşmış bir beceriksizlik oldu

ocağıdır. Müriller arasında ğunu kaydediyor. Bazı isimler 
mertebe farkları vardır. Dere- zikrediyor. Meşrutiyet, Loran
celer nşı~ıdan yukan doğru do gibi. Ve sonra bu lavha

BUGÜN 
E TU Al, sinemasında Y'1 

' Haftanın büyük muvaff akiycti, 
1 

güzellik ve milyonlar filmi ..., 
11 11 •• 

HOLLYVOOD ROVUSU-
ıideı •e fcybe dayanır. Şeyh l ların fe·1a çakıldığinı da ay- f 25 yıldız - 200 artist dün· 
tlı<kcnin mutlak reiaidir. Bil- rıca nazan dikkate koyuyor. J yanın en ~fizel temaşasıdır. 
• tnürlller ona tabidir. Tek- .. YARIN • Çok korkuyorus : •---•,, 

BUGÜNDEN iTiBAREN ~~~~ 

LEON TOLSTOl' nin 
IVAN MOSJOUKIN' nin 

Resmini;zi Bize Gönderin 1 

Size T abiatinizi 
Okuyalım 
Blze resmlnld ırhderlrHıılz, ah• 

tablatln!zl aöyUyeblllrls. Şu ,artıakl 
reamlnb tAbl1 bir pcnda çıkanllDlf 
olaun.. Ak~l takdirde mGtehauıaımaz, 

mOtaleaauıda hataya dlitcblllr. 

-« 
TablaUerlnl ötrenmak lçba bin rea1ıa 

g3adereren karUer hakJoada mOteJıu. 

auımınn mlltalcuı berveçbl aUdlr s 

Ödemişte Mustafa beg: 
Zeki Ye has
aasbr. Havai-
yatla iştigal 

etmez, ıözllne 

ve arkadaşlığı
na güvenilir, 

intizamı, temiz
liği ve şöhreti 
sever, seyahat 
ve tenezzühten 
hoşlanır. Za

Parise nefyedilen bir l'"lrali
çenin romanı... Gece kaba
relerindeki numaraları ve 
muvaffakiyetleri ••. Tahbndan 
indiren adamla muaşakalan .• 
Lüks ve ihtişamı ..• Şarkıları •• 
ünüformalar velhfisarlar .. İşte 

Jean Angelo 
tarafından temsil edilen ve 

yann akşamdan ltibaftll 

ELHAMRA sinemasında 
lraeıine başlanacak olan 

Kıraliçe Aşkı 
( Mon coeur incoırzıito ) 

ilk Fransızca sözlü ve ıarkılı 
şen operet filmi. 

DAUDET'nin eerl 

LES 

/ 

olan 

rarlı ve tehlikeli oeylerdcn 
uzak bulunur. 

* 
Fransızca sözUI, film; okadar fevkallde bir tanda atnemaya alınmıştır ki 

tiyatroda tcmalllnden daha mükemmel bir ııurctte g8rill0p lşldllmekte ve 
bunun için IAyık olduğu munffakiyctlere rnuhaı olmaktadır. 
Haşiye - Bu akşam ve yannkl matineler tendlltlı ffatlnrla verlleccldlr. 

Ankarada H. Hüsnü bey: 
Hassas, sakin 
ve mahçuptur. 
Çabuk alınır 

ve mnteessir 
olur cesareti 
medeniyesi za-
yiftır. Keder
lerini gizliye
mez, mes'uliyet
li işlere giriş- ,. 
mez, parayı r 
ihtiyatla sarf '"der, m\lnaka.ş 
ve mücadeleden hoşlanmaz. 

Dostlarını illcendirmeden ge-
çinir. 

ft05lm rGodereo ban kartlorimls, 
mütchı11111sımı:r:ın cevnbı rcclktlğl için 
sabırııızlanıyor ve mektup ırBndcrcrck 
fo•oğrnfilcrlnln aldhctlnl öğrenmek la· 
tlyorlar. Bu fotoğraffier intişar edecek
tir. Bu husıııta mliıtcrlh olmalanna rica 
ederiz. 

Dayanılmaz gt1zelllkte bir •uek olan 

NILS ASTER 
ile beraber 

E .HKI 
filminde en bllyUk MEŞ'UM KADIN 
vg MUHTERiS AŞIK rolünU lbda 

etmiştir· 
Ö:ıümü:rdckl Çar;mmba akşnmından 

itibaren 

Bliyiik kahkaha muvaffaklyetf 
Artı.t 

MONTI BANKS 
tarafından 

BAL ATI 
aaJrl kabW mul:avemat 

kal kat-.ala film 

BugUn 4 112 matbıe ile anvareıkıde 
YENi VARYETE PROGRAMI 

Meksikalı güzel bir yıldız olan 
Bebe Danielsin 

Kıyınetinl takdir edebllmek için 

Opera sinemasına 
Gidip kendisini 

• 

H 
Sözlü ve ıarkılı muhte• 

şcm filminde görmeli. 

on Posta'nın 
Bilmecesi 

MELEK SİNEMASINDA l!!!!ll!li'1 iiDRmJ-.:liiiaS:Bm•mR•• 

Bu hafta görülmes; lazım 

ı 

2 
3 
4 
5 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 g 101 t 

_ı 

ARTlSTiK sinemasında 
Sesli ve Şarkılı 

RAKİBE 
filminde 

GLORIA SWANSON'u 
görenlere sorunuz. Onun haki
ki bir dram artisti oldu,runu 
tasdik ve sizin de görmenizi 

gelen film 

MELEK sinemasinda 
kemali muvaffakiyetle gös
terilmekte olan ve en mü.ş-

külpescntleri teshir ve 
tehyiç eden 

4 tavsiye edeceklerdir. 
6 ı filmi olduğu ht"r tarafta - -- -ı- J 1 k d' ~ -- --· .-:::ı -1 Tiyatro Ve Sinemalar ~· ~==s=öy=eo:m:e=tc~ı=r·=== 
g -----.-- -~ oAROLBEoAvı TEMslLLERl Don Jose Mojica 

Soldan sağa, gukardan aşalı: 
1 - Ateş yeri 4, siyah 4 
2 - Arsız 7 
3 - Bir tatlı 5, ecnebi ismi 5 
4 - Çayır 3, bir memleket 

3, doğru 3 
5 - Kılıç 3, depozito 3 
6 - Nota 2, eski mektep 

umuma 

KATİL 
Dram 3 perde 

Y aznn: Rlchıırd 
Voı;ı; 1111 

Terceme cdenı 

Cemal Rifat 8. 

5, çok değil 2 ALKAZAR - Garbın g:ııuplan 
1 - Meşhur bir nehir 3, ALEMDAR _ Hacı Murat 

l uııım 
imperator 3 A. s R 1 - Bal Ayı 

8 - Saç 3, babası:ı 3, ARTJSTIK - Rakib,. 
ETUV Al. - Hollvııt revüsO 

aeda 3 t-:1.HAMRA - Arlc:ıiy.m 
9 - Şeker 5, manasıa bir EKLER - Yunan tiyatro trupa 

1 FRANSIZ - Klvcll trupu 

1 I 

l O Gezinti 7 HiLAL - (Rt-şiktnş) Hacı Murıt 
SÖZ 5 1 GLORYA - Haynlin Sonu 

11 - [ 9."iln 4 H A t. F. - (Üsküdar) K • • •evtl .• 

Yeni V ALENTINO 

ANTON O MORENO 
ve 

MONA MARIS 

usenin Hakkı 
0 o 100 İspanyolca sözlü 
birinci filminde 

KEMAL 8. - Kı mel 
M A j 1 K - Deli ,arl,m 
M E f. f.. K - D8rt teytın 
r.ılLLET T. - Natlt B. 
MILL1 - ScneTi Kral 
O P E R A - A4k btry nce 
SÜREYYA - (Kndıkö;) \ ,..,.{ il' 

SIK - Dünyndan Loı • -



Hergün 
Mündere;;t;mızı~ çok
luğundan dercedzleme-

Son Posta'nın Resimli Makalesi ._ Tenki 
Bir Gazete 
Bir Muhar••• 

•• m iştir. -
Bir Zat... } 

ı:ı--B-ir-dost kari U • - - Niçin ya Umumiye D. o zan: "bir gazete "' 

Dayı.nle-rin Aldıkları? harrir., , "bir zat,, , . 
d~rsiniz de, o gazl a.a 

Paralar Nasıl Alınmış muharririn, o z ltn, o "\llt 
.. unu uınumive dayinleri· kim · oldugunu yaz 

Duy b kasından ala- u h f l l 
nin Osmanlı. . an Iadıkla· müp em sı t ar n 

ks·tı ını tamam klar 

1 
bu imalar, bizim gibı rak ta ı e~ bir taraftan ı - Tenkitten korkanlar, yaptı ının 2- Yaptıldannın iyiliğinden emin olanlar 3 - Eski Türk sözudür: 

· ddia edılen, k · iyı'liğinden emin olmıyanlardır. tenkidi kendileri isterler. Çünkü tenkidin Atarlar seoki tarizi drahtı meyvedar ü:ıre öğrenmek istiy n 
n 1 

• ftan da te zıp merakta bırakıyor. ima 
teyit, bır ta~a lira mesele- kendilerine fayda vereceğine emindirler. 
olunan 1,5 mıl~~~ rih malü- rahate niçin tercih etf ğı 

. hakkında hwa sa •••••------------illttllllD•••-----------------•-mılll'lımızıwW!_m __ , düşünü.yor ve bir kat 61 
• ·ı · or 6 M 411 kt kal 

mat ı~~I e~ı~ahibi kiınseler, , G ir1' Tu·~ J\ T ,.,, • me~ Müke:~~~ Yaa 

bn;::etfne baberı'nlier~ın;!'ri:~ Blfi U1.~ 1 19/ ı .'ELGRAF HABERLER/ "SON POSTA" yı olruY1 
bu paranın ~ay 

0 
ihtimal ver- Size orada cevap vuecel 

olmasına ~at 1YBu mesele bak- Umumi bir izaha vesile olı 
memektedırler. b kasının ls- . B T İşte: 
kında osnıanl~ anbali malô- Spor Kongresi ir arikat Daha Meydana Çıkh Tekaütler Aziz dostum efendim, 
tanbul ınerkezınt;adığı iddia çin : " Bir gazetede okt 
ınat mevcut 

0 
Son ~ecritKararlan B T •k • ı• •' u Tekaüdiyeler Hakkında ki..." der ve 0 gazeteni 

olunuyor. . aranın. dayinle~ H t U d dı U arı atin Sml şşa- Bır· Emı·r Geldı· mini kapalı geçeriz? Ev 
Maa~afih ~al·ye vekaleti ayre yan ır bu bir mukabele bi!.ı?nL 

.,,ekillerdıne, kupo~ara mabhu- Ankara, 11 ( Hmusf) - k•d• M ı v d l.ttfa eden ubttamn askeıf ' aabet- O gazete "SON POSTA" 
tarafın an k baŞka bir e- 1928 olempiyadın iştirak eden 1 ır ensup an ar ır lert katedllmt, olanlara tekam aidat.lan· bavadialerini alır ve ı. iha 
ben değil, anca (tında verilmiş ' . lllllt·-dreddadt ıedllu:ı:t~m0rduıı.ellp gdmlyeceifnde göstermez, çünkü biza n.. "lal 
aap veya nüata~e:Sındadırlar. sporcu kafilesinin bu seyahati ~.. . yaP.mak istemez. 
olması tn _ d 0 zaman epey münakqalara M llye nklletlnilen Dcfüırdarlıt• ikincisi de, bazı ufak tefek 

D 
-f İstanbul a sebep oldu. Menemen, 1 ı (Hususi) - Divanı barbı örfi, ıidaresi alhna bir emir gclmlıtlr. Bu emre gtire latlfa gazeteler vardır ki, dı•gw .... aa 

M ane k'Jl 'n eden bllQmum ııak~rt ve mülltt memur- - • 
• bnc\'e 1 erı .. Şimdi Ankara'da toplanan konan mıntakada b"'c:retti"gı·· bir teblignw ameyi müteakip balkı zetelerde kendı"le•ı'nden •• bah-
sabık Bulgdar ..Ypanef dün ~ lann evvelce aabık ahkam dalrutnde • ... 

den M. Teo ?r ize gelıniştir. sor kongresi, antrenör T ot silahlarım mensup olduklan hfikümet dairelerine teslim etmiye maaı1anndnn keallen tekaüt aidattan- settirmek için garip '1..# \&ka
Sofyadan şeb"barbi esnasın· Bellanın raporuna istinaden davet eylemiştir. nın iadesi teni ohınmamaa, blllharo şalar ve daha garip n. ..... .:.'>a-

Danef' Balk.an idı" ve sulh Kadri, Bekir, Refik Osman, Bu kararm husust bır· mahiyeti yoktur. Her 6rfl idare tesis devlet bir.metlerine cirdlklcrl takdirde kalar açarlar; bu maksat biz-. 
hlunctl a bıkahlanı:un tekaüt hesabında ah k b 

da BaŞvek!l de bulunınuştur· lsınet, Alaaddin, Vahyi, Hiisnll olunan mahallerdeki vaziyetiıı bir icabıdır. naun dlldtatc atmmaundan n hb- malum olduğu için, ma İl 
üzakerelerıo - (Süleymaniye) Latif, Ulvi, Bur- Halk, tebligat icabı silihlannı peyderpey teslim etmekte- meta gltmlyenlerln dahi vefatlannda beyaz etli balık gibi 0 bedaYa 

m - raroışınası reklam oltasımn V.ine .ln--
y ~.- han (Beykoz) Nevzat, Bedri, dir. Siliblanm teslim etıniyenler divanı harbe verileceklerdir. müddeti bhmctlerhıe göre atlelertııe ·r- uur 

Traınva., ~wrl ARABA ikramiye veya yetim mnqı tahsb edil- meyız 
--;;;;r.A • , İIY • Kemal F anıki Beylerin bir da- Akhisarda aynca "Uşcı.Akt" ismi verilen gizli bir tarikatin · 

EYAzlı ı VAR r- meslnden mllnbais olup velev latlfaclaıı B ks • ti " Bir m--
DÜN B 1.,ı y ARALl ha milli takınıda yer almama· mevcut olduğu meydana çıkmişbr. Mensuplan tesbit ediliyor. sonra olsa btle nbıbeti askulyelcrt kat- u, e enye e, ....-
ÇARPIŞTI, ~ndan gelen 6_05 lanna karar verdi. Uştaki tarikdtine mensup boca Litifullab, Sadık Ef.ler nezaret odllen :r.abltantn bir daha aakeri hlsmetc harrir, bir zat, bir adam" için 

Fatih taraıı idaresın· alınmalanna imkblo1maması.na btnanan de böyledir. 
ı Vatmanın akas Bu karar, spor mahafilinde albna alınmışlardır. d bir 

ara ı B zıt ID teltaUt nldatlnn kcndilorln• iade edil- " Bır' ....r.n bır' crıl'PCte e 
nuın eya b · umumi bir hayret uyandırmı,.,. ıs-• 6 - ' 

d ki traınvay, k o Har ıye • .._. Şimdiye kadar Kar Silah Teslim Edileli mıyccektır. muharrir, bir ut bakloıı -
e . e yaklaşır e gelen ye tır. Disipline muhalif hareket- Y 

yenn ·ı karşıdan idare-- ıeri mevzubahis oıan bu ovnn- 1 Sesli Filim Kum- diğer bir adamdan naklen, bir işareti e 1 vatmanın ~- azmir~ •O (Hususi) - Divanı harp, mecut dosyalann tu- hücum yapmıştı, büyük bir 
126 nuınara ı tr ıııvayla çarpış- culann yamnda idarecilere niff ve usulti muhakeme esasını tesbit ile meşgul olduğundan 
ainde bul~ki ;anıvay hasara hiçbir mes'uliyet hissesi ayrıl- b k h d k "'l b · ih · p a D Ya S 1 mesele çıkb, bir mndet. .. " 

}ar, her ı . d b h • b yük mu a emelerin icrası birkaç gün teeh iir e ece ve ng c ı ti- diye yazarsak, anlaymız ki 
Dllfu_ amış\ardır. Ze ep isının~e mamasın a 0 ayretin n mal pazartesi veya salıya başlayacaktır. Türkiyede sesli filim tesi- h cı b. . alb da k--.ı!. 

grYolculardanl ·1~ısın"ınde bır bir tesiri vardır. M c!d • d b h y -''- d k er ır " m n cuwn-ü eı umumi i dianamesini enii% azırlamamıştır. arıw sah vücu a getirme ıçın 
la srnaı den bahsettirmiye çok muhtaç 

bir hanını lannııştır. M V f I olarak tutulan haydut Zeki, arkadaşı Nalıncı Hasan, Mehdi ( V eatern elektrik kompani biri vardır; yahut ta bu bil' 
asker yara - _;;- ıniseri unzam azi e er Mebmedin akrabası Hasan, Şeyh Ahmet Sami isticvap edil- nir ist ) kumpanyası ticaret mukabele bilmialld.if.~ 

bı·yo ~O rullah BAZI iDARE MEMURLARI- mektedirler. müdüriyetine milracaat etmiı Kaın ko-ı'seri Nu Fakat "Bir don kari,. divo 
• - 1 AT\1' aya ve müsaade almışbr. Kum- v K,aınbıyo 1~81 N 1 N FAZLA VA zl F E Menemen,10 (Husust)- Divanı h:ırbin kararı hilafına vesi- bahacttiğim aiz mllateMaımız 

B diln akl8fı.: "D 11on· I panyanın Türkiyede tesisat 
Esat · . ~:... ııu gu ALMALARI MESELES kasız olarak Menemen pazarına gelen sekiz Bergamalı tev- aziz doatum efendim, iuninizl 

k t etınış .... · yapması, eesli fılimli sinema· 
hare e · - kif edilmiştir. Ayr.ıca salahiyettar olmadan sank saran Te yazmıya muktedir detilim. Zi-
ra do'"necektır. Ankara, l l ( H.M.) - Bazı larda ~inema fiatlanna ucuz- . 

-
-nka aiymiyen epey maznun da nezaret alhna alınmışbr. ra BlZ muhayyelsini:ı. 

idare Amir ve memurlarının y-r 0 - Jatacakbr. 

OluçReis ---- . . V Eınsalsız 
Yenı e t nıi 
T efrikaınızın s 

Budur. --. kadar hayab-
Şimdıye 1osunları 
nın pek az ve uıun 
malun1 olan( Deniılerin 
seneler . . ta~ıyan 

b ) iso11nı 
Alla ı r ) paşanın 
( Ol uç A ı arından iti
habratını ~ka etnıiye 
haren tefrı 
baŞlıyoruz. Bekleyin 
Yarını kanş· 
. k eserler . 

Bırço d geti· • vücu a 
tırılaratc • ddi bir 
'l bu eser, cı 

rı en - · ınab· 
k.k "e eınegtn nf 

tet ı d tesad 
sulüdür. Eser e . alar: 

k başlıca sun 
edilece • Turgut reis, 
Oluç reıs, k" ot ınu

hur Don ış 
ıneş. . servantez, So
harrın h t paşa, 

ıl Me me . 
ko u şavalyelen 
Sen-Jan . ( uvalet ), 
Gran Metrı anetiıı 
A drea Dorya, J . 

n 'uan Dotrıf, 
Oorya, DonJ d (Bra· 
Kıbns kuman anı 
gadino). 

baxlerinl de 
Eserin rne ef .ka ... ,zla ilk t n ~ 
yannb, -"ıtereceğiz • 
bera er ~-

asli vamelerinden başka vazi- Tahtalı köyde ele geçen mavzerler t8 dir. Silah derci için 
Cemiyeti Akvamın Bir 

Müracaab 
feler almalarından itlerin aksa- verilen mühlet ayın on beşine kadar mer'idir. 
dığı ve bunun önftne ~eçmek Şimdiye kadar 50 mavzer, 100 tabanca ve bir miktar 
için mllhim idare memurlarının fiıek tesilm edilmiştir. Cemiyeti 

V e.kaletine 
Akvam, Maliye 

miU caat ederek munzam memuriyetler almala
iannın men veya makul bir 
ıekle ifrağ edileceği miiatah
berdir. 

Yarının Bir Talebi 
Ve Reddi 

Yann bAfmubarrlrl Arif Oru9 Bey 

kendisinden davaa •lan zabn la.alt 
~allsl o1muı haaebUa nakll dava talep 
etmiftL Mahkemel tem,tz bu talebi 
reddetmlf tlr. 

Ank~ada Kubliy 
Mitingi 

,Aokan Hukuk talebe-', " emH 
irtica hacllaeal mllrua•ebetU. çek ...,... 
canlı 1>lr mltln1r J•PIDlfbr· 

Belediyenin 
931 Bütçesi 

Belediye 931 blltçeaini ha
zırlamakla meşguldilr. Bunun 
için birçok şubeler ve ezcüm
le Sıhhiye mUdilrliiğü 830 se
nesine ait sıhhi istatistiklerin 
yapılmasını tehir etmiştir. 931 
bütçesi kanunen l şubatta şe
hir meclisine verilmek mecbu-

İhsan oğlu Ömer isminde bir boca daha 
boca Aliağa çiftliğinde yakalanmıştır. 

Şefb Esat gittikçe iyileşiyor. 

tutulmuştur. Bu 

Altay Döndü 1 Konyada Zelzele 
AUnaya 1rtdlp Gç maç y•pan Altay Kony•da biri 4iddetll olmak lhere 

vergiler ve mali va%iyetimiz 
hakkında bazı sualler sormuş
tur. fakat Cemiyeti Akvam 
azasından olmadığınız için bu 
sualler cevapsız bırakılacaktır. 

t•lumı lzmlre d3nmti)tnr. Uç t:elzcle olmuş':Ur. 

~~~~~~~~~~~~~~~- ~~--~~~~~~·Musi~~avünCemfyeti 

• • • • Dun (Yeni Türk musiki te-
/sfer inan, ister inanma! avün) oemiyeti toplanarak ida

re hey~tini seçmiştir. Reisliğe 
Hüseyin Halit~ ikinci reisliğe 

latanbulda verem has
talığı her hastalıktan çok
tur. Haftalık 6lilm rapor
larında ölnlerin yüzde el
lisinin veremden 6ldllğtl 
görllltlyor. 

1930 senesi için yapı
lan iatatistiğe gare geçen 
sene lstanbul dispanser
lerinden birine bin basta 
müracaat etmif. Bunlar
dan dört yllzilntin verem 
olduğu anlaşılmış. 

Halbuki koca lstanbul-
da belediyenin yalnız bir 
verem hastanesi vardır. 
Bu hastanede 21 verem 
yatağı vardır. Yatan bas-

talar dört ay burada alı

konulur. Sonra yeri baş• 
kasına verilir. Bu suretle 
bu hastaneye bir senede 
aekaen haıtadan fada ha.
ta yatırılamaz. 

Kaç senedir bir vertın 
hastanesi lüzumu etrafında 
tetkikler ve mllnakaşalar 
yapılıyor ve bu müddet 
zarfında kim bilir kaç va-
tandaşımız hastaneyi bek
lemiyerek ölüme kavuş
muşlardır. 

Artık bizim veremle 
ciddi surette mticadele 
ettiğimize ve etmek ute
diğimize: 

iste,. inan, ister inamnal 

Saim, umumi katipliğe SelA
hattin Haıim, muha.sipliie 
lbrahim, umumi Müfettişliğe 
Fehmi, müfettişliklere HBAn 
ve Mehmet Beyler intihap 
edilmişlerdir. 

Cemiyet, Dahiliye veklleti
nin emirlerini ifa etmedik
leri için belediye reisi muavini 
.Şerif ve lktısnt müdürü Kemal 
Ömer B. ler hakkında mlilkiye 
müfettişliğine müracaat etmiştir. 

Muallim Maaşlan 
Munlllm maa:,Jım için vlllyctlere 

llırn aı\l bi1ctl v ren kıınun l ylhasıru 
Mill<:t meclis! kabul etn:ıltUr. 

Uylhanm birinci maddeıılnde töyle 
dcniyo:rı 

"Mu:ıUlm maaşlanna ,,.aktıle veremi· 
yen "iliyet)ero, muııhuıran bu maaşla
nn tedlyeslne k rşılık otmak ve lkl 
sen de ıöd nmek '!ı: 3 rnumanıh 

Annamda İsyan 
Parlı, 10 (A. A.) - Annam1 

flmalinde (Song- Log) ~ 
alb bekçi ile birlikte teftite ldd 
Aımamlı bir memur (70) bd, 
asinin hücumuna uframıf~":o Mt ı 

mur ile bekçilerin altıaııı da 61-
dürlllmüt ve nehre ablmıtbr. 

Vak'a mahalline alelace glin
deri.leu bir tabur uilen atq 
açmıı ve bir çop ölmGftiV. 

Son Posta'nın 
Piyankosu 

(Baı tarah ı inci sayfada t r 
Tatr• karilerlmluleD (30) .Yerfu 

(25) kupon ı.tfyocetlz " bu hr.tie 
k-dlleriae kupoolaruu lataabtlla j 
~lhldercbllmelul için ilet yerin 
11 gltn tııeddet lmakmıt olaeaJa. J 
Ş&plte yok ld bu mllddet. ruete
nl11 tatr•Y• rftmealne ve k11pea• 
laran latanbula l•de edilmesine 
klfldir. 

KUPONLARIMIZ 
YARIN BAŞLIY ACAK 

Şubabn 4 üncü sah 
günü bitecek, kur' -

( Rnmn ._ 'l7- Ş 
amız ıdne luadiif ~d D u-
babn 16 ıncı pazar
tesi günü çekilecek 
ve mü- kafatları da 
ertesi gün tevzi 

edileck ·r, 

riyetindedir. Şe~ir me~i~i 
bütçeyi azami bır ayda bıtı
rerek Dahiliye vekiletine gön
derecek ve may11 içinde ve
kiletin tudikindeıı geçecektir. 

k nu'.'lla çılm~ olan ( ı!lt!dan 80 blD 
lircı) a knd:ır lkro:ua mH.uniyet verllmlf· 1 
t ... ...,----~ ... ~-
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1 ı~ir.1HR1ET un. 

Açıkl°AKALESİ 
den Al' -

e ,,nen Hadi-
n, T 11.•• 

ı ve ıv~ unev-
er lerin Vazı/ esi 

(Ba 
ki 

tar fı 1 inci sayfada) 
d 

c~ r. en~men hnlkınm bir Türk 
Yid>it ve mualliminin başı 

rken lakayt ve seyirci, ve 
atta denildiğine göre, tasvip
ir bir vaziyet alması, benim 
urklüğümü ta derinden ren
ide etti. Beni Türk olmak 
uebile, hicap ve ir duydum, 
akat ayni .zamanda kendi vic
uıımı da yokladım . Kendi 
ndime dedim ki : "Türk kit-

ierjnin bu kadar iptidai bir 
ı...tde kalmaamda Türk halkı
ma bu yirminci asırda bu ka
dar vahşet içinde yaşamasında 
1enin de, ey Türk münevveri, 
IHr mesuliyet hissen yok mu-

dur?" 
Bu suali kendime sor

dıı a. vicdanımda azap duydum, 
ve bu halka karşı vazifelerimi 
tamamile ifa etmemiş oldu
ğumu görerek zavallı masum 
Kublaym akıtılan kanından 
mütevellit mesuliyatte benim 
de manevi bir hissem olduğu

nu anladım ve söyledim 1 
Dedim ki: 

- "Cümburiyet başlı başı-
< na bir dindir, bir imandır. Fa
,kat bu dinin henüz kitabı ya
nlmadı. Nefislerini unutarak, 
bütün varlıklarını cümhuriyete 
huretmiı havarileri çıkmadı, 
halk kütlelerinin karanlık ta
bakalan içine girerek balkı ir
pt ve tenvir edecek daileri 
.ıuhur etmedil Biz ciimhuriyeti 
kendi başına bırakbk ve kendi 
ıahıslanmız, i9lerimiz ve men• 
featlerimizle uğrattık! iıte ne• 
ticell" 

Şimdi ıorarım: Hangi bir 
Ttırk münevveri vardır ki, elini 
Yicdamnın üzerine koyarak 
nefıini yoklasın ve benim duy
duğum fikirlere iıtirak etmesin11 

Fakat lıayırl Anlqılıyor ki, 
cftmburiyette, yalınız cllmhuri
y.••L değil, benim yürekten 
kopan .azlerimi dahi istismare 
hazır mlinevverler varmış! 

Bırakınız ki ba:ıi gazeteler 
benim bu ıuziş ve figanımı ta
mamen tahrif ederek, tamamen 
başka bir mana.da neşrettiler!! 
Ôyleleri de bulundu ki, beyana
tımın başına : " Ağaoğlu 
Ahmet Beyin iti~afı zünubu,, 

"Ağa oğlu Ahmet B. itiraf at
ta bulundu; Menemende akı
blan ıehit kanının mesuliye
tinden kendi hissesine düşe
ni de söyledi!,, Gibi serlavha 
koydular ve benim, ve dola
yısı :1e, mensup olduğum mef
ıuh S. fırkanın akıtılan kan
dan mesul olduğumuzu ima 
ve iıaret etmiye başladılar!I 

Az c'aia derviş Mehmetle işti
rakimiz iddia edileceklll 

BJ kadar insnfıızlığa, na
mertliğe ender tesadüf edilir!! 
Fakat bu insafsızlık ve namert
lik bile beyhudedir. 

Çünkü herşey meydandadır. 
Halkımız herkesi tanıyor ve 
herkes hakkında ta çoktan 
bOkmünU vermiştir. 

Bana itirafı ıllnup ediyor, 
kandan mUtevvellit meıuliye-

• ndi biu · ait 

MEYVALARIN 
NİCİN KIRMIZIDIR? 

Bütün meyveler ham olduk- J 
ları zaman yeşildir. Fakat 
olgun hale geldikleri zaman 
muhakkak renkleri ya kırmızı 
olur veyahut kırmızıya yakın 

bir renk alır. Bunun sebebini 
hiç dil~ündünüz mü? Bakınız 
size iuh edelim. " 

Bu bir tesadüf eseri de2il
dir. Meyvelerin hamken yeşil 

ve olduktan sonra renkli ol- ı 
masının hikmeti vardır. Bu, 
tabiatin bir harikası addedi
lebilir. 

Evveli çilek gibi toprai• 
yakın bilyUyen meyveleri tet
kik edelim : Bu mereler 
tohumlarını saçarak çoğalırlar. 
Bu tohumların öteye beriye 
saçılmasına da kuşlar vasıtalık 
ederler. Kuşlar bu hi7.meti 
yapabilmek için meyveyi gör
mek ihtiyacındadırlar. Bunun 
için tabiat şu hileyi bulmuştur: 

Meyve olgun hale gelmeden 
yeşildir ve ta'mı fenadır. Kuş 
ham halinde mvyveyi göremez. 
Görürse bile yiyemez. Zaten 
nebat hamken çekirdeği yeni
de!l neşvünema bulabilecek 
hale gelmemiştir. Çekirdek bu 
hali ancak meyve olgun bir 

hale geldikten sonra alır. Kuşlar 
yeşil otlar ve yaprnldar ara
sında kırmızı meyveleri görün
ce lizerlerine konup yemiye 
başlarlar. Yerken çekirdekle
rini düşürür veya uçarak baş
ka yerlere naklederler. Bu 
sayede o nebat çoğalmak ve 
yayılmak imkanını bulur. 

İşte meyvaların ekseriyetle 
olgun zamanlarında böyle kır
mızıya yakın bir renk bağla

malarının sebebi şudur: 
Yer yüzünde gördilğümliz 

meyvalar bu suretle dünyanın 
muhtelif yerlerine dağılmış ve 
yayılmılJlır. 

Fakat diyeceksiniz ki ceviz 
gibi bazı meyvalar vardır ki 
kabuklan yeşildir. Kuılar bun· 
ları nasıl görürler? 

-~-..-. ....... -~.....-.,.-; vizleri kaçırıp yer altındaki 
yuvalarında saklarlar. Fakat 
bir vesile ile unutup orada 
bırakırlar. Orada cevizin üst 
kabuğu çürür. Ceviz neıvü 
nema bulacak mevsime gelince 

• derhal tenebbUte başlar. 
İşte dünyayı kaplıyan meyve 

ağaçlıtn bu suretle ç'>ğalmıştır. 

1 - Sincaq yere düş~n cevizı ı;Ötürüp yuvasında saklar. 
2 - Bu ceviz orada unutulur ve ilk baharda filizlenir. 
3 - Bu tenemmü bir taraftan yukarı, öteden aşağı 

doğru iki filiz bırakmakla görülür. 
4 - Yukarı çıkan filiz sak olur. 
5 - Aşağı inen filiz de kök olar. 

Bu işi de başka hayvanlar 

görür; bakınız nasıl. Kuşlar 
gelir, cevizi yere dü .. rlirler. 

Toprak içinde yaşıyan llfiste

bek gibi, tarla sıçanı gibi, 

11incap gibi bazı küçük hay

vanlar vardır. Bunlar bu ce-

ve manevi ihtiyaçlarını tatmine 
sai olmak gibi teşebbüslere 
tamamen yabancı kaldık. Her 

T abiatin bu mahirane tertibine 
hayret etmemek mümkün 
müdür? 

Bazı nebatların meyveleri 
kendiliğinden patlar. Tohum
lan yere dökülür. Bu kabil 
nebatlar ekseriyetle nehir ke-

l narlarında bulunur. Tohumlar 

ıu vasıtasile başka sahillere 
gider ve münbit topraklara 
tesadüf ederse orada tekrar 
tenebbüt eder. 

Bazı meyvelerin, bilhassa çi
çeklerin tohumları da rüzgar 
vasıtasile dağılır. Rüzgar çı
kınca olgun halde bulunan to
humlan alır, havaya uçurur ve 
topraga yayar. Bu suretle ne
batlar ve meyveler çoğalmak 

ve yeniden doğmak imkanları
nı bulurlar. 

Binaenaleyh etrafınızda gör
düğünüz meyve ağaçlarının, bil-

'\ ha11a dağlarda ve ovalarda 
yabani meyvelerin çoğu bu 
ıuretle vücut bulmuı ve bu 
ıuretle çoj'almııtır. 

Bu mütekimil ıekli bulun-

cıya kadar tabiat birçok tec

rübeler yaprnışhr. Muhtelif ne

batlar, bu tecrübeler sayesinde 

muhtelif tenebbUt ve intişar 

vasıtaları bulmuşlardır. Bugün

ki şekiller tabiatin en büyük 

harikaları addedilebi!ir. 

de birz vicdan azabı duymak 
kabiliyeti olsaydı, yerlerin dip
lerine girmeleri lizımgelirdi. 
Çtınkii onlıµ- kendileri de bili
yorlar ki, benim kadar bile 
vazifelerini ifa etmemişlerdir, 

ve üstelik olarak, daima menfi 
yollardan yilrUmUşlerdir. 

1 
gün halkın eline verdiğimiz 
gazetelerimize bir göz gezdiri
niz; ekseriyetle ne bulursunuz? 

1 

nız orada nasıl durmadan ça
lışıyorlar il Bir insan için Ruı 
münevverlerinin çalışma usul
lerine, vücuda getirdikleri eser-
lerin mebzuliyet ve ciddiyetine 
hayret etmemek kabil değildir. 
Bunlar gece göndüz hiç 
durmadan çalışmaktadırlar. 

ifa etmediler. Kurunu vustai 
zihniyet aynen bakı kaldı. 
Baş kesmek ve kesilen başı 
ıeyretmek bu zihniyet icabın
d:ındır. Bılhassa bir taraftan 
da taassupla tahrik ediline! 

Cnmhuriyet, ne zor ve 
dehıetle ve ne de laffi güzafla 
teesaUı eder: Cfimhuriyet haki-

kat ister, fedakarlık ister, 
ıahsi menfaatleri istihkar ta
lebeder. Cümhuriyetin esas, 
doğruluk ve dürüstlüktür. Her 
imanda olduğu gibi, cümhu
riyette bilhassa filin kavle 

uyması, sözle harelcet arasında 
ahenk olmalilı lazımdır. Yoksa 
bir taraftan cümhuriyetin 

müdafii kesilerek diğer taraf
tan da "kadın bacağı müsaba-

kasına,, girişenlere, bir taraf
tan halk diye bağıran ve öte 
taraftan da halkı hiçe aayanla
ra kimse inanmaz!! 

Fazilet ıudur ki, biz Türk 
münevverleri, yani Türk mu
barrileri, muallimleri, mUderis
leri, gazetecileri, avukab, dok
tor~, mühendisi, hlllba mUnev• 
verltl' zümresi, cümhuriyete 
kartı vazifelerimizi ifa etme
dik. St.'Deden seneye irfan nuru 
ıönmekle, fikir aabalanmız ço
raklaımaktadır. Hele halka 
gitlip halkı tenYİr ve irpt gibi 

dl 

Birbirimizle didişmek, birbiri
mizin yedi ecdadını mezaris
tandan çıkarıp halka sanki 
kıymetli armağanlar gibi gös
termek, küfür, şetum, halkın 
zevkı selimini ve ahlakını bo
zan resi• ler, hikayeler ve ilah .. 

Bu mudur cümhuriyete karşı 
ifa olunan vazife? 

Halbuki yaptığımız inkılap, 
§Ümul ve saha itibarile, dün
ya inkılap armın en geniş ve 
en derinidir. Birdenbire biz 
Kurunu Vusta müesseselerin
den sıçrıyarak, yirmıncı asrın 
en modern müesseseleri içine 
girdikl Bu mUesseselerin müs
mir olabilmesi için, muayyen 
ve onlarla hem ahenk olan bir 
zihriyet tesisi lazımdı. 

Bu yolda ne yaptık ? 
Evet biz de biliyoruz ki 

bu zihniyet kısa bir zamanda 
vücuda gelmez. Fakat biç ol
mazsa onu tesise başladık mı? 
Onu tesis etmek için çalışı
yor muyuz? 

Bu suale karşı Türk münev
Terleri cidden mahçup bir va
ziyettedirler 1 

Bizim yanı ba~ımızda Rus
yada da başka ve pek mü
him b 1.ıkıılp yapıldı. Bakı-

Hele halkı tenvir ve irşat 
ve yeni eseslara ısındırmak 
hususunda ibraz ettikleri gay
ret ve zahmet her türlü sita
yişin fevkmdedirl Gece gün
düz herhangi %aman isterse-

niz nçmız. Derhal Petrograt
tan, Moskovadan, Kiyeften, 
Harkoftan, Tiflisten, Bnkuden 
propaganda mevceleri etrafı

nızı sarar! Her taraftan komU-
nizmin filan esası şudur, dört 
senelik programın filan kısmı 
şudur, istihsalin tezyidi için 
en muvafık usul falandır .. Ve 
ilah.. bir sıra irşat ve 
tenvir mevizeleril 

O halde, bu feci ve bicap
aver vaziyetten mütevellit 
manevi ınesuliyet ki~e aittir! 

Ben diyorum ki, bize, yzmi 
Türk münevverlerine, ait deruni 
bir mesuliyetten mütevel!it his
semi kabul ediyor ve vicdaııi 
azap duyuyorum! 

r akat nnlnşılıvor ki, bu vic
dani azabı duymayanlar ve 
Cümhuriyet gibi benim itira
fımı da istismar etmek istiyen

ler vardır! Bunlar için Allah
tan mesuliyet hissi itasını di
lerim. 

Maamafih bu gibilcri, hak
kımda daha ziyade tenvir et
mek için şunu ilave etmek is
terim ki, ben Serbes cümhuri

Biz ne yaptık, ne ettik? yet fırkasına girmekten asla 
Halkımız kurunu vustai bir nadim değilim, bilikis oraya 

zihniyetle en modren müessc- girmekle dahi memlekete hiz
selr arasına atıldı. Bu atlayış met etmiş olduğuma tamamen 
elzemdi, naçardı, bundan başka J kaniiml 
k~rtuluş _çaresi yoktu: Fakat Aga oğlu Ahmet 
hır şart ıle, halkı ırşat ve ' Ben bu yazımı bitirmiştim ki, 
tenvir etmek, yeni müessese- Celal Nuri Beyin bana yeniden 
lere ısındırmak, onlara alıştır· ~.9ttığmı söylediler! Gene hep 
mak ıartı ile. Bu ameliyeyi ayni teraneler: Ben Azeri bir 
de yapmak vazifesi münevver- Türk imi~im, şii imişim, vak
lerimize düşüyordu. tile Azeı·baycan tabiiyetini ka-

Münevverlerimiz bu Taxifeyi bul ed"rek Azerbaycanı mUda-

Son Rekabetler 
Gemi Fazlall
ğzndan Mı Çıktı 

İstanbul Ticaret odası deniz 
ticareti hakkında biı- rapor 
hazırlamıştır. Bu rapora göre 
Ticaret filomuz dahili münaka
latmı temin edecek miktan 
bulmuş ve geçmiştir. Bu yüz· 
den gayri rekabetler başgöı· 
termiştir. Bunun önüne geçmek 
için eski gemilerin ecnebilere 
satılmasına müsaade verilmek 
ve bahri bir kredi müessesesi 
vücuda getirmek lazımdır. 

930 senesınde ticareti bah
riye filomuz adet itibarile 210 
idi. Ayni sene zarfında hanç-
4 tahlisiye ve 4 motorlu su 
gemisi ile Ege ve Erzurum 
gemileri alınmıştır. Aslan, 
Zafer, Selamet gemileri kara
ya oturmuş, kurtarılamamıştır. 

Ticaret Odasının 
Tasarrufu 

Ticaret odası 931 senesi 
butçesinde esnaf murakabe 
heyeti bfitçesini 12 bin liradan 
7 bin liraya inpirmiştir. Bunun 
Uzerine esnaf murakıplerinin 
adedi 3 e düşürülmüş, heyetin 
birçok lüzumsuz masrafları 
kaldırılmıştır. 

Ekmek Narhı 
Bundan Sonra On Beş 

Günde Konacak 

Un fiatlarında sıksık ve 
ehemmiyetli değişiklik olma
dığını nazan itib~re alan 
daimi encüm ~.ı; her hafta 
Belediye iktısat müdürlüğü 
tarafından ekmek ve fı ·ancıla
ya konan narhın bundan son
ra on beş günde bir konma
sına karar vermiştir. 

Maarif Sihhat Heyetleri 
Ankara, 11 (H. M.) - Ma

arif Vekiletinin maarif heyeti 
sıhhiyelerini her ihtisas ıube
sinden birer doktor bulunmak 
üzere yeni bir şekilde terkip 
edeceği söylenmektedir. 

Muallimlerin Okuma 
Zama~ı Yok Mu? 
Maıarif vekaleti ilk mektep

lere bir tamim göndererek 
bütün muallimlerin terbiye 
mecmuasına abone olmalarını 

bildirmiştir. Gilrüşt igümüz 
birçok muallimler de Maarif 
vekaletinden şu ricada bulu
nuyorlar: 

- Bugünkü kırtaci mua
melat muallimlere okumıya 

vakit bırakmıyor ki bir satır 
okuyabilelim. Kırtasiye işleri 

asgari hadde indirilse, muallim, 
hem okur, hem okutur. 

faa için Paris kongresine gi
decekmişim ve ismim de Gos
podin Ağayef imişi Pekili ne 
olursa olsun ? Bütün bunlar 
ne içindir ve ne ifade eder? 
Eier Celil Nuri Bey bununla 
beni kUfür ve sövüş münaka
şasına celbetmek istiyorsa bey
lıude yoruluynrl Bütün memle
lek:!t Celil Nuri Beyin ııc ol
dusunu ili biliyor. Benim söy
lememe ihtiyaç ,:almamıştır. 
Binaenaleyh beyhude yoruln:.a .. 
sın, cevap ver.miyeceğ_im! 

A. A. 
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Oldu: Hayal Ölmüştü .. 
Halclcı Maltfa~drır 

Biı·çok sarayhlar ve harem
~ğaları, sille, tokat, kırbaç 
n l da kıvrar.ıyor; isticvap 
'1-:! isf nk'arla uyutulmuyor. 
H~ıc Ne • dil kalfanın, adeta 
damla cl mla k nıan ve ilikle
ri kw·u · u ordu. Sui kasta 
r. .. Ji.let eden h"çbir delil bula
m yı sca artık Hayalin i. tihar 
e i ·ne h". kme-li.mişti. Zaten 

b \··n rnc3 ene ve tetki&dcr de 
b u ö teriyorclu. 

in · m .seb bi, l1erkesçe 
· Y i ır., H..1yalia, bir 

~ yanı .cfüdrnt bir 
mu rdu. Hay 1, 

n iH g in evvel ; 
d ri ·n iç ni çe'cerek : 

- Aıtın: bu hayata taham-
mftl d ycc m, dcmi~ti. 

·re p rlıyan bu alev, 
· , söndü. Hün-
ve bu usus Ha· 

a ma v rildı. 

* H • I, öld"' ve esrnnnı da 
ezara b r ber götürdii. Ha

rem d irc i de, Hayalin sırnna 
vakıf olan bir tek kimse yol' 
z nn nu ordu. Htinkirm ona 
v rdiği e emm yeti, büsbütün 
y .. lı t l ki edi rlardı. Buna 
b · ac birçok kadrn ve kız da, 
Hayalin ö · m.. en gizli bir 
aeviııç duvuyorlardı. 

Hünkar da, kalbinde iki zıt 
kuvvetin çarpışhğını hissedi
yordu. Bunun biri muhabbet, 
d ğeri korku idi. Hayalin son 
so len hünkara çek aifi anlat
mıstı ki ( Erivan ) dağlarının 
ya!ç.ın kaya arı arasında, en 
haşin ve en mutaassıp milliyet 
duygularile b" yümüş olan bu 
( Lu vo ca ·an ) kızı; en anut 
bir taassup a m kaddesabna 
merbu tur. Ne debdebe, ne 
darat ve ne de haşmet, onun 
kalbini hiçbir zaman değiftir
miyecek.. Bütün burada önüne 
ıeri en ipek ve elmasların göz 
kamaştıran manzaralarına rağ
men, o gene kalbinde ebediyen 
yer tutan kirli ve bitli kal
paklan anyacak.. En kıymetli 
esans' ar dökülen muattar ve 
murassa karyolalar içinde bile 
kocası Kirkorun yağ ve ispir
to kokan cildini hahrlıyaca1{
t r .. Ve bunlan hatırlaya ba
t lı) a, belki bir gün katşı· 
sı a çıknc l<ı: 

- Şevketmeap; ne hakkın 
\"ar"? •• Beni burada ne balda 
1 ~pscdiyorsnn?.. Bırak beni .. 
Kalbimi yakan ateşleri, hasre· 
tini çektiğim yurdumda sön
dt!rcyim .. diye haykıracakb ••. 

O r.aman Sultan Hamit ne 
rapaca.ktı? Bu hak'ı ieoyanı, 
'ınngi kudret ve xulümle sön· 
lürccekti ?... işte bu korku 
ialeri, zaman zaman Sultan 
~midin büUla huzur ve ıü· 

u iblil ediyordu. Ve 
dit ebecliy• .... Hayalia 

-36- Yazan: Ziya Şakir 
dudakJanndan artık bu hasret 1 varlığile sevmitti: Sevmiş, 
ve şikayet feryadım işitmekten ı' likin hu sevgiyi ıöyliyeme-
-zade kalmıştı. mişti. Hayalin kalbini ve hissi-
.. F k h .T. b k rk yatına tahlil ettiği zaman bu 

_a at~ u un.. u 0 u. ~e · sevgiyi söylemekte hiçbir 
endışelere ragmen kalbının fayda hasıl ~lamıyacağını acı 
susturulamıyan gizli bir sedası acı hissetmişti. 
vardı. 0 1 Hayali kalbinin bütün (Arkası var) 

BİBAYE 
Bu Sütunda Hergün 

L----------------------- Serve' Bedi -
S AMİYE Ve NAMİYE 

ver- · henneme döndürdü ve nihayet 
karısından ayrıldı. 

Nahit evlenmiye karar 
di. 

Ona iki kızkardeş tav- Samiye ile evlenmek için 
elinden geleni vaptı ve mu

buldu ve bu aile vaff ak oldu. Bu sefer de Na
miye gözünde tütüyordu. 

siye ettiler. 
Bir yolunu 

ile tanıştı. 

Bir ana, iki kız. 
Buraya kadar bcrşey tabit. 

Fakat, şaşılacak ıey o ki, bu 
iki kı~. Namiye ve Samiye, 
bir insanan iki eli kadar bir· 
birlerine benziyorlar: Boylar, 
sarışın başlar, gözlerin tavus 
ttıytıne mahsus, yaldızlı, parlak 
yeşili, k&çftlc ağız, fakat biraz 
kalınca dudaklar, yuvarlak 
çene, gerğin ve fefaf ten, 
ince bel ve uzun bacaklar 
mevzun endam ... 

Namiye ile Samiyeyi bir
birine benzeten vasıflar, yalnız 
vücuda ait ıeyler değil; bilği 
ve tabiat itibarile de aralannda 
mOsavat var. ikisi de biraz 
piyano çalıyor ve gayet 
iyi Çerkes tavuğu pişiriyor
lar; ikisi de salon ve 
ve Mutfak arasında büyümilt" 
ler, fakat ne yağ, ne de levan· 
ta kokan aade kızlar; piyano• 
yu bir yumurta piş'rir gibi sa
de hıslerle çalıyorlar ve bir 
çerkes tavuğu pişirirken de 
bir senfoni çalarken gibi san-
at g5steriyorlar. İkisi de uy-
sal, kanaatkar ve istikbalden 
çok birşey iltemıven ır.ahluk

lar. 
Kafi. ala. kabuL ikisi de 

mükemmel zevce. 

Bunlar uysal kızlardı, mese
le çıkarmamı,lardı, aralannda 
hiçbir dargınlık yoktu, birbir
lerine gelip giyiyorlardı. 

Bir gün, Nahit, Namiyeyi 
yalnız buldu: 

- Beni affet, ıeni bili 
aeviyoruml dedi. 

Ve eski kansile gizli gizli 
baluşmıya bqladılar. Bu, böyle 
tam bir sene devam etti. 

Nahit memnmıdu. Kansına 
bu ihaneti sezdirmcmekten bat
ka bir şeye çalışmıyordu. 

Fak.at bir gün föyle bir 
mektup aldı: 

11Nabitf 
"Bana ihanet ediyorsun., 

hemde Namiye ile. Sen belki 
aiçak değilsin, fakat milnase· 
betsiz bir çaphnsın. Namiye 
bana itiraf et i. Artık o de, 
ben de aenin yüzünü görmi· 
yecegiz. 

Samige 
Mektubun altinda şjyle bir 

haşiye v r ır: 
" 1 a tik ederim. 

Namiye 
Nahit mektubu okuyunca 

evvela yuzunu buruıtur

du, sonra g" ümsedi : " tat ı 
bir rüya " tf ye I!'ınldnnd. 
ve göz erini ı~ payınca, mazinin 
alaca kara •ıvrı içinde, Samiy 
Ye Namiye, ona bir tek kadın 
gibi göründüler. Fakat hangisile evlenmeli? 

Nahit, bu ailenin evine dört 
ay gidip geldi ve karar ve- C 
remedi; Namiye ile evlenmeyi 
tasavur ettiği vakit,Samiye gö
züne daha güzel görünüyordu, 
Samiye ile evlenmeyi tasanur 
ettiği vakit de Namiye g6zlba

BORSA -
lstanbul 10 Kinunusat\İ. 1930 

- Kapanan fiatlar -
NUKtrr ..... 

Doı.r Amslk-
20 Frank Franan 
to Uret 1talyaıa 
20 Frank BelÇ11'a 
20 Drahmi Yunan 
28 Frank lsvıçre 
20 Leva Bulgar 

1032,-
212,25 
168,-de tütüyordu. 

Bu tcreddlldlinn iki kız 
kardcıten gizlemedi : 

- Siz, teni yiizft 
:ıra benziyorsunuz, 

sızı nasıl ayırayım ? 
bulun 1 

bir lm
decli, 
Çare 

Anneleri araya girdi : 
- Kura çekelim 1 DedL 
Buna nçü de razı oldular. 
İsimler yazıldı ve kur'a çe-

kildi : Nahit Ihsan B. , Nami
ye Şadi Hanımla evlene
cekti. 

Ve enlendiler. 
Üç sene sonra, Nahit kendi 

kendine: ••Kur'a ile izdivaç 
olmaz 1 " dedi ve Samiye ile 
evlenmedipe pişman oldu. 

Ne yapb yaph, eTİn içinde 
lur Pw'da, kıuaı hayabm ce-

1 Florin Felemenk 
20 Koron Çekoslonk 
1 Şilin AYUaturya 
ı Rayhfmark Alma1179 
l Zeloti Lebistaıa 

20 Lq Romanya 
20 Diaar Y uaoaı..,.. 

1 Çenoneç Sovyet 

KAMBiYO 
Loadra ı 1.terUn karaş 
Na,.. 1 Tartı ltraaı dolar 
Parla 1 Tlrk liruı Praak 
Millno ı ,, ., Liret 
Brilkul ı ., ., Belra 
Clnevre ı ., ,, Fnuak 
Sofya ı ,, ,. Leva 
Amutenlam ı T • ., FJorln 
lladrlt l Ti1r U.... Pata 
Berlla t ,, • -k 
y., .... ı ,, • z.loM 
Blknt • ı.e, -... 
;.c.,. 1 ç. .... , ..... 

223,-
119,-
55,25 

nc,
aı,-

ss.-
12'7 ,
n.-
51,-
24,-
25,25 
77,-
.-

ım-

0,47 05 
n--
t-s 
137,70 
2 43,25 

'510 
117 
4,'4,-
1/17,P .,.. 

79,45 
ı--

DokuRncu tertip brJYare piyankosunun aonuncu keıidesine bugün Darülfnımn salonunda 
kalabalık bir kütle huzunında baflan ...... f'. Çekilecek numaralar çok oldujundan ba keşide 
•th pn Mvam -edecektir. Bugla Çlkan numaraları aşağıya yaayoruz: 

•oo LİIA 
Kazanan 

58493 
40000Lira 

Kazanan 

42821 
6,000 bin lira 

·Kaz3nan 

5269 
4000 Lira 
Kazananlar 

40504 
22936 

3000 Lira 
dKazananlar 

51636 
27091 
2000 Lira 
Kazanan 

57497 43384 

1000 Lira 
Kazananlar 

30909 39215 944 
49047 24210 34611 
22871 53079 16434 

8840 
500 Lira 

Kazana lar 
54479 56570 19714 58492 
54532 10099 18268 44229 

200 Lira 
Kazananlar 

55216 41~35 19109 4507 
13984 40025 8731 40465 
14321 
25440 
27276 
1559'l 
42246 
7165 

25139 41860 18233 
329_2 51515 57216 
12266 47432 45108 
26797 51961 25205 
30304 .C0500 20589 
63686 40673 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

EW'hm-e 'ftya işlnke sfderkea, •oklilı:• 
la [netken veya lılrWle 2öriltiir&ea 
ker b anıl bir wab lı.ufw•da kala i· 
llrslniz_ 

Havadis •ecBr ~ıuu• • nka11 
derhal gSrcblllralnlz. Bir yallflllt Wt 
katU. bir kua bUer bav Ur. Ras
Eddiğlnbı vaka!ardan ertesi günU ga· 
Retelerde prmek lstedlğis biri o1U11ca 
C:erlıal tel fonurnsu açınız ,. e bava 'isi 
&llhtemhe haber vcrınlıt, i ı ve ad· 
utlnW ele hı.rakını.ı. Verdi :ı·ı h1v;ı·ı 

dlain dıetn• yotlııa söro &tı:ıete.nu 

snUklf.._ nnmeyl 'l'a&&=:J ol • 
1eW.. •u-amam Löt~ " 203 ., 

dır. .._ ____ _ 

60 Lira 
Kazananlar 

35887 57 458 21229 11000 
41467 34357 57515 49695 
12901 11712 47687 4329'l 

34179 32272 54273 31942 
30451 53720 57101 40218 

59218 "97 5.1t47 298.l() 

55869 22778 2316 17962 
52906 34701 14104 51017 
3865 13099 27203 648 

44757 45101 12.552 27198 
15353 3im5 37731 45847 
39763 44915 56863 14051 
26861 37368 4864 11976 
13574 3221 9562 6753 
31046 39372 54082 38189 
35227 46072 9786 442ti3 
58137 50734 44826 38781 
6437 42870 11961 12071 

49557 22288 31230 38889 
26431 6687 58513 59144 
50943 6680 55191 9115 
30636 33735 859 34066 
3227 48983 1602 1367 

53128 20642 36057 45.505 
24836 38513 37810 58785 
42410 9493 27776 41809 
33704 2093 47038 4838• 
52996 46000 00021 50MJ 
5507 41454 16675 12851 

59566 50394 32735 43201 
7616 t9974 50333 29492 

9548 29862 47368 
22099 2698 31293 13451 
40665 56596 39888 9856 
2414 11061 9127 48908 

33377 53139 30837 37635 
41882 36036 245.17 48635 

6209 27798 55350 35591 
43756 44778 19468 14395 
16783 11339 m57 28991 
40488 53013 45428 1839 
37332 59641 54560 59697 

154 22940 50210 3S2~6 

6648 45142 12G28 22S73 
46276 13446 50745 41769 
11573 45959 42689 15706 
1~5 52198 4C200 24978 

53487 54028 17496 14~1 

10336 31209 26937 29525 
17047 510S2 26904 27955 
7061 28812 25 IG7 49493 

20035 i2403 20515 27941 
42101 5545 54007 40717 

1012 20051 527§ 40066 
4&WJ 49639 12700 38907 
57739 23592 26536 579'l1 
45698 19671 23071 e616 
1M53 155&5 27152 43182 
22191 9555 39943 40157 
26711 5297 7570 54075 
37851 28998 12449 22599 
2"5.9.1 19 ı 89 20965 28427 

100 Lira 
Kazananlar 

499'l 21238 2833 35591 
39590 3621 5440 6403 
23936 1288 ı 6634 ö<M il 
2942 47034 37176 8145 
~ 63373 38356 MJ821 
38937 17425 48222 48161 

8884 16106 23935 2.f300 
53.174 42137 8976 37873 
48580 11568 19987 48705 
3.190.5 29821 39088 a324 
10970 38379 52149 22533 
5535 38088 53627 

80 Lira 
Kazananlar 

36219 ~ 46486 46815 
21350 40656 50340 24288 
4430 35333 36952 11675 

45650 26014 34700 51953 

14736 2412 37554 39988 

30518 51405 34606 46889 
41(117 53575 36235 19580 

9385 53291 29004 47493 
35262 ~r3 26252 19.JOO 
5072 7247 53153 3'!i111 
61{11 56688 5743 56008 

37872 27180 52121 16175 
3.1742 18466 6088 12026 
21743 3358 30078 20 00 

0087 59265 6404 ~912 

31407 56827 54544 9119 
33216 16127 54280 41702 

15 3.1437 14837 10044 

38871 30855 32961 42256 
15838 
52123 

4074 523 36815 

8815 38847 15124 
11473 44209 11632 33746 
39443 7618 35423 19931 
42857 3868 29718 4837A 
53619 20316 49955 49.jfn 
24252 16957 ,... 
53537 47330 15931 329J7 
49769 68108 23831 55820 
S.3740 9763 10940 29474 
46678 1(1148 30264 38248 
48051 30679 31595 ~ 
18095 25730 a7874 3459'2 

4591 7942 41449 1689 
30112 38203 42720 47943 

705 35605 7714 40047 
45373 15189 19590 6886 
30391 38828 44911 srmo 
-;arrT 1113 asmı 4238 
11144 121a8 5734 15823 
294'l2 11712 ao249 8509 
2CIM 38382 58403 2D851 
417~5 32794 57463 15877 
51250 140b4 48074 3339 
22039 20159 7081 2946 
12298 2378 53920 22315 
30303 42258 37040 28180 

Büyük Ve İyi Mey\a İsterseniz 
AğaçlannıZl böceklerin tahribatından kuıtanruz. BımMI 

için kış mevsiminde ağaç) annw 

İV~ .~f N 
L Jt1117ıaız. En mtin s·;ı umnn timd:dar. Bir püaktirJ~ He raprıakaıa 

Kutusu 1 
Drogeri 

rlar klallen yıkamr. 

Jir"dır. Yeglne d•p S k .. eldo _.,<"•yan lu ar.da. 

1 d • 1 ~ •• ,. ı.w. ş. s ua orıya ..... ~. ISTANBUL 
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Türk Fabrikatör Ve Şir
ketlerin Nazarı Dikkatine! 
P ARISTE ( Türk idhalat ve ihracat 
müessesesi ) Fransada daha tanın
mamış Türk fabrika ve şirketlerin 

Ajanlığını kabul eder 
Adres : Kemal Bey s Boulnarcl cleı ltallenıP ARiS 

BAYRAM MÜNASEBETILE MUHTELiF 

IHTIY AÇLARINIZI TEDARiK ETMEDEN 

EVVEL LÜTFEN BiZE UCRA YINIZ 

En mutena İngiliz ve yerli ku

maşlanndan ölçü ile yapılmış 

paltolar, kostümlükler. 

Hazır Her Nevi 
MELBUSAT 

Herkesin Kesesine 

Elverecek Fiatadır 

Eminönü MODA mağazası, Telefon lst 637 

Fabrikatör VE tüccaranın 
Ehemmiyetle nazarı dikkatine: 
T e.şviki sanayi kanunu mucibince tesi5 edilmit ve müced

dedcn tesis edilecek fabrikaların bilümum muafiyet muameli
tmı, alameti farika tescili, ve ihtira beratı, ve ticaret kanunu 
mucibince her nevi ıirket mukavelesi akdi, sicilli ticaret mu
amelesi ve maliyeye müteallik vergi ve sair mali maliimabm 
lstanbul'da ve Aokara'da sür'atle takip •e intaa bilveklle 
kabul olunur. Bu hususta: lstanbulda, birinci Vakaf hanında 
45 - 46 numaralı yazıhanede Ahmet Halim Beye müracaat 
eylemek umumun menfaatleri icabatandandır. TeL lst. 1985 

Balıkçılık Mektebi 
Müdürlüğünden: 

41 T alam elbise maa kasket 
41 Bağb fotia 
82 Don 
82 G6mlek. 

Mektebimiz talebesi içia yukarda dm Ye miktan yazılı 
dört kalem melbusat 2-J-931 tarihinden itibaren yirmi pn 
miiddetle aleni münakasaya -.azedilmiştir. Taliplerin prtname
Jİ 16rmek lizere herıtın Erdek MalmOdOrllltG ile mekt'ep 
idaresine •e münakasaya iflirak için de teminat makbu
m Bızar ederek ihale günO olan 21·1·931 ÇU'famba Wonll aaat 
14 te mektepte miltqekkil komisyona mliracaatlan ilin 
olunur. 

1 

HOSEYIN ZEYTiN Y AÖINI - Daimi 
lrullH•••z. Ye .. lderialzl aefiı Ye leaetll 
remelr ister miaiaia? Behemehal HU..yla 
..,tla yatı Ue pltlrlala. latubul Zladaa 
lcapı11 Ba,acafw t&rbeei U..maclaNe.D 
ı--~~~~~~~~~-

1 
ESKl$EHIR OKUYUCULARlllIZAu,.,.,,.,... Bushclea Hlbarea •eafaatlnlal : 

1 •• ,.,...... .. suetelertahla • 

mukah ayakkaplan tar her yerde ••Jıaız. 
Markaya dikkat. 

KİBAR BiR Ab.E NEZDiNDE - MG· 
l'ebol1elik J•paak ı.a.,._ bir ecaeW 
aad ... Yardır. Ana ecl-lerla 8eJ ... 
landa &e,k•r •afUU1da Sall.laattla 
Nail S.,. tahrtaıea allruaatlan. 

Her ant .. dml1at, -..1r, çiab, 

•alur mealaatll flatla alaeatı-. Galata, 

ka r fat JerL No sa 

1 
clGkklıunıu, clalrenlae kadar mantaıuaa 
l»lr ı•kllıie •"'••lal letiyoraaanı HGr. 
efh• tlearetamulae mlracut edials. 

Atılauaıı nadide fidanlar - Fr ..... 
ar•udıı Ye RU9 teltaU •• erildarlae ... 
khk fld111larıra •arclar. RJse Kaaaaa 
aade Abclutlah 

MANDARiN FIDANI - Be1aer Hec11 
Od kunattan •111 itin atlet ıatılak J•llul 
•aadarl- fidamm ••dar. 

ltbe Kauncı aacle AINlullala 

LEZZETLi TAnJ VE ŞEKERi.Em
UR - Bakl••a, WSrek. pelullllet, ..._ 
.... esmeai, ...... hel .......... se119-
·- ,,. lhttyarlat ~ fok lesutle " ..... ı. , ... ,. 

ŞlfUı Bolloatl ldalyen1ı1~ luet .... 
ıokajı llUmara 5 lluhJla 

HANIMLAK TEltZlHAHESI - sah;" 
kapı Ruımpqa bam 12 No. Teleloa 
lıtaobul @S7. 

SOM fOST 

VAPURLAR ] 

elkenci Vapurlan 
KARADENİZ POSTASI 

Samsun ıe:::n":ı.!! 
ÇARŞAMBA 

gtinD akpmı 18 de SirJ.-eci 
nhtımmdan hareketle (Zon
pd•k, lnebolu, Sinop, Sam
mn. Ordu, Giresun, Trabzon 
Grmene ve Rize) iskelelerine 
azimet -.e avdet edecektir. 

Tafsilit ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanın<Ja kain 
acentesine müracaat. Tel 
latanbul 1515. 

Seyrisefain 
Merkea acenteah Galata köpril. 
ltq1acla 8eyotl11 2'62. Şube 
acenteab Sirkeci' do M11a6rdar 
zade bam albncla TeL bt. 7240 

Ayvalık Sürat Postası 
(Menin) npuna 13 Kbunu

aani aah 17 de Sirkeci nhb· 
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, KDçükkuyu. Ed
remit, Burhaniye, Ay.ahi• 
ıidecek ve dönlqte Altınolu
ğa da ujnyarak gelecektir. 

Satılık Vapur 
Nimet vapuru bulunduğu 

vaziyette satılık olup 3500 
liraya talibi uhtesindedir. 
Bundan fazlasma talip olan 
varsa görmek üzre her gün 
müzayedeye iştirak etmek 
lizre 12 ikinci kinun 931 
tarihine müsadif pazartesi 
gjnü levazım müzayede kc· 
misyonuna müracaatlan. 

f STASYON LOKANTASI 
Sirkeci ciYarında 
En rahat ve en 
Tem iz loka ntadar. 

Aynca 1 liraya 3 ye

mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABLDOT 
DR. SEMIRAMts EKREM H. 
Çocuk haatalaldan mlitehaad 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal baataneal · ku\ak, bojU 

bunua haatabklan miltebauw 

Beyofla Mektep aokak No. 1 
TelefoD Be1otlu 2496. 

Dotu• •• kaclua lautalaldan 
•Gtelaun• 

DOKTOR 

RIZA ENVER 
Cafaletl• Eaalyet ... c1.ı.. ........ 

No. J7 • TeL lat. 261J 

ICudr•I ••-••••••• ıemıaııtı ltlll•rll• ' '\ . ' .... 
t YE:Nl;'MODEL TELEFUNKEN 33 

HEPSiNiN FEVKİNtl~OİR 
Sesin ,.,,,. ol•ralc rama111en iadesi ıcın lazım 

• 
oı.n IJllt8n IYwası camidir. 8u ... ••• .. ..a-
..,..., "''alta.....,. ..-•nı. ae.ın edl!aillr. 

·-~ 

TELEFUNKEN 
BOURLA BiRADERLER VE $1! 

• • J ~ ~·· ~ J • ! ~ -

Büyük Tayyare Pigankosu 
YENi TERTiP BAŞLIYOR 

1 İNCİ KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni plAnda a ve 6 ıncı keşidelerde bOyilk ikramiyeler 

Ye aynca Amorti vardır. 

s ONcO KE.ŞIDEDE ıoo,ooo LiRALIK eOYOK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETİLE TERTİP ÜÇER KF.ŞIDELIK iKi 

KISMA AYRILMIŞ GÜ BiR ŞEKiL ALMIŞTIR 

Mükifatlar kqide ııruile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 Ye 

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

Biletlerin aahlmuıaa bqlanaııthr• 

TÜRKLER !ÇIN 
Kelayblda 

LMANCA ôGRENME USULÜ 
llllelllfleri ı • 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDI 
Alaaa llaw •litebaw •• l.air erkek llwl Al•ınea 

auılllal aualllıal 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kuım Fiab 250 Kr. 
lstanbu1da Hüsnütabiat matbaasından 81'aYIDIZ 

V uiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
D A 1 R E S 1 N D E. Y A P T 1 R 1 N 1 Z 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacakaanız 
Protestolar miali örillmem bir anratle "d~r .. 

Zayi Ruhsatname 
Tatçı zade Şükrii haca Hilaa

mettla ud• ffueD Sabri Ye teriki 
Murat Beyler aamma latanbulda l 
Gash ce .. ec1. bakkai sokatında 
13-tS aumaralarda klla tfel):ıfat 
fabrikuı lçba iatihaal edil• 8 
map 1928 tarihli •e 806 numa- ı 
ralı nbuhaamo uyl ec:lilaıittir• 
y eauinl iatih .. ı ecleeetimizdea 
eakial•ba hGkmG olaiadıj'lm ilU 
ederim. 

Fabrika Nhibi: Atike zade! 
Mehmet Murat 

Patolor, Bakteriyoloı 

0r. -M. Lutfi 
GOi.HANE SERIRIY A Ti 
MUALLiMLERiNDEN 
DUill, •• intani lıutalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
-.iliyet kaJ'f••• ıs No. 
Muayeaehaaeı Telefoa l8taabu1 2S2S 
lkameq3hı ı " .. ms 

DIRÜTIALI 

Her Perf""'bo aqamı ve c'1ml 

BAROTrAUM VE 
BÜRHAN 

Kolay brq olmak ve cildi 
ıtızeUijini muhafaza e 

isterseniz 

TiMSAH MARK 

TIRAS BICAKLARI ' . (KROKODI 
kullanma 

Deposu: Çiçekpazar 
1cli Hu No. 7 • 8 

KAPLANLI 

KÜRK mıöm 
81190/lu istik/dl cadt:ı 
Panaıga kilisesi bitişiği 

No. 22. T elefen ı BoJOilu :1911 

Mütenevvi \:." çeşitl • 
miz Kürkçüandaa 
Beyoğlu mağazalarından uc 
olarak depo fiabna aatıhr• 

... Q.ir tecrübe kilidir. 

mütehass111 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Tiirbe, eski Hililiahmer b · 
No. 10 Telefon l.st. 2622 

Yardım Sandı~ 
Emlak ve mficevherat liz 

ne PARA verilir. Her 1em 
evdik alınır ve aablır. T 
eski ve yeni inşaat yap 
Bahçekapı Sellmet Han No 

Telefon lat .. bal 

OR 
Ömer Abdurrahm 

Cilt, Saç, F renıi ve Bel-
.otuJ<luğu Mütehaua11 

Muayenehanesi Ankara 
desi bükt}met konaiı ci 
nnda eski ikdam Yurdu 
f181nda 71 numara birinci k 

Her Won saat birden iki 
d&rt buçuktan aktama ka 

SON POST 

-lün ı l.t.Uul, Nııanaeaault• 
ŞeNf MkaJa Si - J/ -Telr'ft: lataiMal • HJ 

P•l.l kutua: 1.t.U11l • 711 
T.a,r.f ı l.taaitıal SOM PO 

ABONE FİATI 
TORKJY& - E 

HN u. 1 S... 
750 • 6 Aı 
tul • s • 
150 • ı • 

Gelea enak seri ••rllıan. 
h&nla rd211 muuliyol alı11111'L 

Mes'ul Müdiir: Halit ba 

Süt Veren 
Annelere Fosfatlı Şark Malt h 1 A kullanınız. Sütiinüz 

arttırır. ocuklanıt u a s a s 1 kemiklerini ~uvvetleıı 


