
'SON POSTA,, Dünden İtibaren Karilerine 1000 Lira Veriyor 

:ARE: IST ANBYE NlJRUOS!v!:ANIYE~EREF SOKAGI 
Halk bununla görür·] 
Halk bununla işitir. 
Halk bununla sö ler. 

SON POSTA 
NIN 

KUPONU , 
No.: 2 

Bu Kuponu Kesip 
Saklayınız.. 

0NK0 HABERİMİZ, SİYASİ SİSTEMİMİZDE 
ERHANGİ BİR TEBEDDÜLE İŞARET DEGİLDİR 

ivanı Harp Perşembeye Muhakemelere Başlıyor 

rfi Mıntakaya, Emri Ahire Ka
ar, Hiçbir Matbua Girmiyecektir .. 

ıp F akiiltesinde Babalar, Çocuklarınıza DikkatEdiniz 

eislik Meselesi_ Sonra Pişman olmanın 

Süregga Ali 11e TevTık 
Recep Begler 

Tıp fakültesinde, fakülte 
celisi reisi intihabı yapılmak 
ere müderrisler geçen çar
mb• günü bir toplantıya 

avet edildiler. Müderris-
dcn birçoğu davetin 

sulsüz olduğ>.ınu söyliyerek 
çtimaa gelmemişlerdir. Bu 
toplanb riyaset intihabına fikir
leri oldurmak içindi. Çünkü riya
set intihabı yakmdn yapılacak
lar; ortada iki namzet vardır: 
Biri Tevfik Recep, B. diğeri 
Süreyya Ali Beydir. 

Ekseriyet Tevfik Recep Be
yin intihabına taraftardır. T cv
f~k Recep Bey intihap ediJirse 
1 ıp fakültesinden uzaklaşan 
tski müderrislerden bazılarının 
tekrar fakülteye avdet edecek
leri soylenmektedir. 

Mütehassıs Celbi 
Ankara, 13 (Hususi )-Bazı 

1UUtehassıslarm celbi için lk
~sa.t .vekaleti müsteşarı İhsan 
~ bı~ın, ziraat umum müdürü 
, aki Beyler ve diğer iki kişi-
~en mürekkep heyet yakında 

\'tupaya hareket edecektir. 

Ne faydası Vardır 
Geçenlerde iki mektepli kız 

arka arkaya intihar etti. Evel
ki gün de Çarşambada Cüm
huriyet orta mektep talebe
sinden Mürşide isminde bir 
kız talebe de tentürdiyot içti, 
kendini ölddrmek istedi. Bil
hassa genç ktt talebe arasında 
meydan alan bu cereyanın ne 
derece tehlikeli olabileceği 
cayi mülahazadır. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
hanım talebeyi ölmiye sevke
den amil şudur : 

Mürşide hanım bir gün 
mektebe &itmiyor. Kız arka
daılarile T opkapı civarında 
gezmiye çıkıyor. Yolda arka-

daşlarmm erkek arkadaşlarına 
tesadüf ediyor ve konuşa ko
nuşa giderken mektep mual
limlerinden birinin evi önfinden 
geçiyorlar. 
a:..=a~-~=-~~===-==--===-==-.-..~ 

Oluç Reis 
Tarihi Tefrikamız 

Başladı 

Dün başlıyan bu yeni 
ve tarihi tefrikamız 
dördüncü sayfamızda
dır. Okuyunuz. Biye
neceksiniz. Dlinkll kısım 

hülisa edilmiştir. 

Mürşide H. 

Bu grupun halini muallim 
bey görmüştür. Ertesi gün 

mesele mektep inzibat mecli
sine aksediyor. Talebe sorguya 
çekiliyor. Evve!a inkar etmiye 
başlıyorlar ve sonra iş itirafa 
dökülüyor. Muallim meclisi 
haklarında tart kararı veriyor, 
maarif emaneti tasdik e :liyor 
ve Mürşide hamın da tentürdi
yot şişesini başına dikiyor. Baba 
ve anaların vazifesi mühimdir: 
Bu zamanda bir parça teyak
kuz nice faciaların önünü 
alabilir. Çocuklarınıza dikkat 

.---------------------~ 

.Yanlış Tefsir 
Dünkü Haber, Her
hangi Bir Siyasi 
T ebeddüle işaret 
Addedilmemelidir 

Reisicümhur Hz. nın 
seyahatleri neticesi olarak 
gayri mes'ul vaziyetten 
ayrılıp ış başına geçtik
lerine dair dün bir haber 
neşretmiştik. 

Bu haberin, idare siste
mimizde herhangi bir de
ğişiklik olduğu veya ola
cağı manasına alınmaması 
Jazsmgelir. 

Bundan maksat, Gazi 
Hazretlerinin memleket iş
lerine göstermekte olduk
ları :Sıkı alakanın ifade
sinden ııbaşka birşey de
ğildir. 

Bu alakanın feyizH e
serleri, gelecek baka de
va111a başlıyacak olan ya

,.ı d kamış seyahatleri ne-
ticesinde tnm bir surette 
nn n;ıılmış olacaktır. 

Bu itibar ile herhan
gı bir siyasi ve idari 
değ~klik mülahazası gayri 
varittir. , _____________________ __ 

:=-=====================================~ 

Tevkifaneye Ait Bir Hatıra 

Şileli Süleyman, 
Cinayetini Bana Nasıl 

Anlatmıştı? 

Şileli Süleyman cürmünün ceza~ını çekmek üzere 

Allah günahlarını affetsin: objektifi önünde yeis ve bara
Baba katili Şileli Süleyman bi timsali gibi son defa diki
dün, Beyazıt meydanında, me- len bu cahil ve inadına mağ· 
rak!arma mağlüp yüzlerce in
sanın gözü önünde, korkunç 

11 bir ibret lavhası gibi ipe çe· . on pos ta kildi ~ cezasını gördü . 

Çekirge Kongresi 
Ankara, 12 ( Hususi) - B ı 

ay içinde Şamda toplanacak 
beynelınilel çekirge kc.ngresine 
umum ziraat müdür mua\:.nt 
Tevfik Bey gidecektir. 

lüp bcdbahtm resmine bakar
hen, birkaç ay evvel geçen 
hadiseleri hatırladım. Bu adanı, 
ben tevkif.menin bir müddet 
evvel muvakknt misafiri iken 
kapı komşumdu. 

KARILERINE 

1000 Lira 
TAKDiM EDiYOR 
Bir ag deva;;, edecek 
kuponlar cli!._n_ başladı 
( SON POSTA ) bayram 

münasebctile karileri u&11n

da bir kur'a tertip etti. Bu 

kur'anın b• ı· d 
mükafatı ın ıra ır . 
Bu bin lir.aı1ın audı : 

Birinciye 250 
1!.dnciye 100 
llçüncüye 50 
Dördüncüye 1 O 
Beşinciye 10 
Altınclya 10 

! 
1 

Yedincil}e 1 O 

Sekizinciye · 10 ili 
Dol<.uzuncuya l O 
Onuncuya 10 
On birinciye 10 
On ikinciye 10 
On üçüncüye 10 t: 
lira olarak tevıi, mütebaki ~· 
beş yüı linısı da: ~, 

!Devamı 4 üncü sayfada) 

Caq vermeden birkaç daki
ka evvel " SON POSTA ,, ( Devamı 6 ıncı uyfomızda ] 

= 

Ezmek Hakkı 

- Ben adamı ezer, bin parça ederimi 
- Şoför vesikan var Mı? 

"' 
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Artan · Verem Et 
Vak'alan Ve Halk Fiyatları · 

Verem miktan arbyor. Bunu 
bi&Ö, gerek hususi iatibbaratJmıı, Düşecek Mi? 
15:rek dispanserlere müracaat eden 

hutalara ait rakamlar gösteriyor. Evvelki Gün lstanbula 
Miktar şişkindir. Bu münaacbctle 
dün te&aduf ettiğimiz kimselerle 
hasbuhal ettik. Verem vak'alan 
karfıauıda biz.e ıöylcnenler şunlar 
oldu s 

Şevket B. ( Ulümu iliyci tica· 
riye mektebi talebesinden 530) 

-Geçen gün, ben de siz.in 
gibi verem dispanserine müra
caat eden 1000 kişiden 450 
ainin veremli olduğunu gaze
telerde okudum. Veremle ilmi 
bir usul tahbnda mücadele 
etm!lidir. Doktorlar, muallim-

' ler, münevverler seferber ol· 
malı, halka hastalıktan ko
runmayı öğretmelidir. 

~ * 
Nurullah B. (Macar ziraat 

şirketi memurlarından) 

- Veremle mücadele için 
esaslı şeyler düşünmelidir: 

l - Bol şeker: Bunun için 
şekerden gümrüğü kaldırma· 
lıdır. 

2 - F a:zla dispanser. 

3 - Kuvvetli propaganda 
.,esaire. 

* 
Ömer Lütfü B. (Türbe, 

2. 208) 
- Verem cemiyeti çok cıliz 

bir cemiyettir. Veremin önüne 
geçmek için bu cemiyeti tak· 
viye etmek ve büyütmek la
zımdır. Bir de balkın iyi yeme· 
ai, iyi giymesi için ikbsadi 
buhranı izale etmelidir. 

'f 
Nuri B. ( CaialoğJu, Molla-

fenari 32) 
- Veremle mücadelede 

hem hükQmete, hem de halka 
düşen vazifeler vardır. 

Hükfırnet iktısadi buhranı 
izale etmeli, halk ta hasta
lıktan korundmayı öğrenmeli, 
.kazancını, sıhhatini iyileştirecek 
şeylere sarfetmelidir. 

Verem dispanserlcrini mem· 
leketin her tarafına yaymalıd11. 

""' 
,. 

Ahmet B. (Fatih, Hafızpaşa 
caddesi 9) 

- insanlar nıçın verem 
olur ? Bakımsızlıktan; bir in
aan kendisine bakabilmek için 
çok çalışma1 ı, çok kazanmalı 
ve iyi yemelidir. lşler açılsın 
ki halk para kazansm ve ken· 

. dine baksın. 

.. . 
' Ahmet Refik Bey ( Küçilk-
ıyasofya Hisardibi sokak J 19 ) 

- Biz veremle mücadeleyi 

Dört Bin koyun 
Gelmiştir 

Evvelki gün lstanbula Ana
doludan 4 bin koyun gelmiştir. 
Et fiyatlarının biraz düşeceği 
tahmin edilmektedir. Halen 
karaman 90; dağlıç 100; sığır 

70 kuruşa satılmaktadır. Kuzu 
Etinin okkası 180 den 120 
kuruşa düşmüştür. 

Hayvan borsasının kaldırı· 
lacağı hakkında lktısat veka
letinden hiçbir i_şar yoktur. 

İşsiz Oturan 
Memurlar 

Belediye lktısat müdürlil· 
ğünde dört ay evvel bir müs
tahdemin şubesi açılmış ve 
memurları da tayin edilmiştir. 

.Ellerinde bir talimatname ol
madığı için ne yapacaklarını 

bilemiyen memurlar şimdiye ka
dar boş oturdukları halde ma
aşlarını muntazaman aldılar. 
lkbsat müdürlüğü bir talimat· 
name hazırhyarak tasdik için 
Daimi encümene vermişse de 
bu bir tllrlü çıkmıyor. Bu me
murlar talimatname ve vazife 
tesbit edildikten sonra tayin 
edilse de ayda dört, beş yüz 
lira tasarnıf yapılsa aceba o· 
lamaz mı idi? 

Glikoz Fabrikası 
İlk lstihsalatını Yap

mıya Başladı 

130 bin lira sermaye ile 
teşekkül eden bir şirket tara· 
fından Balta limanında bir 
Glikoz fabrikası tesis edilmiş
tir. Bu işin müteşebbisi Mösyö 
Agranof isminde Rusyalı bir 
mühendistir. iki Ermeni ve 
Türk te şirkete dahildir. Fab
rika ·ilk istihsalatını çıkarmıştır. 

Glkoz, lokum, bonbon şe
kerleri gibi birçok meva· 
dm imalinde kullanılmaktadır. 
Fabrika glikozu doğrudan 
doğruya Mısırdan istihsal 
etmektedir. 

bilmiyoruz. ki dispanser, 
iki küçük sanatoryom, bir cılız 
Verem cemiyeti neye yarar. 

Yer yer halka övüt vererek 
propaganda yapılmalı, faaliyeti 
iyice üretmelidir! Ha!k hasta
lıktan korunma ve kurtulma 
yollannı öğrenmelidir. 

Krup Müdürü Niçin Geldi? 

Bu Zatın Seyahatı 20 
M·lyonluk Malzeme 

e 

e Alik dardır 
Almanların Krup fabrikası müdürü iki gün evvel Ankııraya 

gitti. Bu seyahat, geçen sene hükumetin Almanyadan 20 
milyon · liralık malzeme getirtmek için yaptığı mukavele ile 
alakadardır. 

Bizim istihbaratımıza nazaran, ismet Paşa bu mukavele 
etrafında ciddi tetkikat yaptırmaktadır. Bu tetkikat bilhassa 
bu işte baıı nüfuzlu kimselerin tavassutlarma taalluk 
etmektedir. 

Diğer taraftan bazı Alman fabrikaları Devlet demiryollar 
idaresine doğrudan doğruya. müracaat etmişler, Almanlarla 
yapılan 20 milyon liralık mukavele dahilinde konsorsiyomdan 
satan alınacak malzemeyi, ayna evsaf ve şartlarla fakat daha 
ucuz fiyatlarla verebileceklerini bildirmişlerdir. 

Bu vaziyet karşısmda mukavelenin feshi mcvzubabs olduğu 
için Krup fabrikaları müdürü ıüratle Ankeraya gitmiştir. 

Muzır Şebeke 
Afyon Meselesi ile 
T i c a r e t O d a s ı da 

Alakadar Oluyor 
Ticaret odasıda Türkiyenin 

afyon kaçakçılığı yaptığı hak
kında yalan haberler neşreden 
muz.ar şebeke ile alakadar 
olmaktadır. icap eden tedbir· 
ler bu befta içinde alınacaktır. 

Şeker Fiaq 
Amerika borsasındp f şeker 

fiatları üzerinde şeker fiat
lan üzerinde ( % J l ) tereffn 
varsa da bu tereffü mallar 
(izerine tesir etmemektedir. Se
bebi, dünyada fazla miktarda 
şeker istoku bulunmasıdır. 

lstanbula muhtelif şekerler 
gelmekte ve fakat ş4ker fiab 
ne artmakta ve ne de yüksel
mektedir. 

T oroslarda Kar 
Pozanti ( Hususi )- Havalar 

son derece soğumuştur. Civar 
tepeler karla örtülüdür. T oros
lar, lsviçre dağlarının güzel 
manzaralarına alışkın insanlar 
ıçm seyrine doyulmaz bir 
beyazlık ihtişamı içinde ylik· 
seliyor. 

M. behçet ----
Kadıköyde Fena Gıdalar 

Kadıköy belediyesi bu hafta 
içinde toplattığı 39 çeşit gıda 
maddesini tahlil ettirerek bun· 
lardan sekiz.ini fena ve gayri 
sıhhi bulmuş, müsadere ve 
imha ettirmiştir. 

!Hususi Muhasebe 
----

Belediye Bütçesi T sdik 
edilince Hususi Muhase
be Vilayetten Ayrılacak 

Ankara, 12 (H.M.)-İstanbul 
belediyesinin beş aylık bütçe· 
sinin Dahiliye vekaletince tet· 
kilci henüz bitmemiştir. Bütçe 
tasdik edilir edilmez f stanbula 
gönderilecektir. Bütçenin tas· 
diki üzerine hususi muhasebe 
belediyeye geçecektir. Açıkta 
kalacak olan hususi muhasebe 
müdürO Cemal Beye Dahiliye 
vekaletinde bir vazife verile
ceği şayidir. ----Bomonti Hakkındaki 

Tahkikat 
Bomonti bira fabrikası hak· 

kındaki tahkikat devam et-
mektedir. Şirketin Karadeniz 
ve havahsine doğrudan doğ· 
ruya bira vermeyi kabul ede
cegı ve fuzuli acentelikleri 
kaldırcağı söylenmektedir. 

Tathirhaneler Açılacak 
Ankara, 12 (H.M) - Sab

hğa çıkarılacak elbise ve ev 
eşyasının temizlenmeleri için 
vilayetlerde büyük tathirha· 
neler açılacaktır. Sıhhiye ve
kaleti bu suretle sari hasta·" 
lıklann sirayetlerine mani 
olmak istemektedir. 

Şarki Erden Kıralı 
Amman, ( Hususi ) - Şarki 

Erden kıralı Emir Ali bir Irak 
tayyaresile buraya gelmiştir. 
Emir Ali tayyareden iner 
inmez doğruca babası ıerif 
Hnseyinin yanına gitm~tir. 

Yunus 
Balığı 

• 

lhracati 
Bu iş için Boğazda 
Bir Şirket Tesisat 

Yaptı 

Yunus balığı ihracatı yap· 
mak üzere 25 bin lira sermaye 
ile bir şirket teşekkül etmiş ve 
boğaz haricinde Poyraz kö· 
yünde bazı tesisat yapmıştır. 
Bu şirkette bazı Türk ve ec-, 
ııebi tüccarlarla mütehassıs 
İtalyanlar vardır. Şirket ku
mandit bir şirkettir. Hemen 
işe başlam1ştır. 

Yuntıs ba!ığmın derisinden, 
yağ1ndan, barsağmdan, bey
ninden ve teferruatından ayrı 

ayrı istifade edilmektedir ve 
ayrı ayrı ihraç edilecektir. 
Bunlar kösele imalinde, saz 
tellerinde ve salam imalinde 
kullanıldığ1 gibi lrnnmdan je-
15tin yaptlmakta ve miitebcıld 
aksam suni gübre o!nrak kul
lanılmaktadır. Beher Yunus 
balığının af olnrak 1 O lira 
kar bırakncağı ve teşlcilatın 
ikmalile yevmiye asgari 50 
balık tutulabileceği tehmin 
edilmektedir. 

Bit Yeniği 

Geçen Senenin Arpa
lan Zarar Gördü 

Geçen senenin arpaları ta
mamen elden çıkanlmadığı 
iç.in bit yetmiştir. Bu arpalar 
yeni mahsullerle lmnşbrıldığı 
için ihraç edilir ve borsada 
satılırken birçok kanşıkhkları 
mucip olmaktadır. Bu hususu 
tetkik eden iktısat müdilrlüğü 
yeni bir mikyas kabul etmiş· 

tir. Yüıde beş bit yeniği olan 
arpalar için (iyi) ve deha fnz
laları içio (adi) Unuanı verile
cektir. 

Kadıköyün Sıhhati 
Kanunuevvel ayı içinde Ka

dıköyünde 17 kuşpalazı ve iki 
karahumma mus~bı görülmüş· 
tfir. Mekteplerde bazı çocuk
larda su çiçeği valt'aları tesbit 
edilmişse de mekteplerin tati
line lüzum görlllmemiştir. Ka
dıköy belediyesi bir ay içinde 
224 hastayı tedavi ve muayene 
etmiş, 148 kişiye çiçek aşısı, 

621 esnafın muayenesini yap· 
mıştır. Kadıköyünde bir cyda 
71 kişi ölmüştür. 

Bir 
Ba~ı Yağ Ve Gn 

Hakkında Neler 
Düşünülüyor? 

fktrsat Vekaleti şehriv• 
bir 6cnede nck?.chr gn:, 
1.in, kc.1za, m·,,lc:in, tı:ıf.l 

sarfedıldıgi lıak!anda bel 
yeden Lir istatistik is1 emi 
lktısat Vekaleti kolzn 
kesafeti yüksek olarak i 
edilen iştial maddeleri hak 
da yeni bir layihn hazırlaJJ' 
tadır. Bu layihada kolu 
gaz gibi resim aJınmaıa d 
nüldüğii gibi boyanması 
mecburi yapılacaktır. 

Japon Prensi 
Ankarada Şerefin 
Ziyafetler Verilec 

Japon fmperntorunun b• 
deri Prens ( Taknwatsu ) 
refi lc:Jsile birlikte Yumıuisl 
dan şehrimize gelmiş, ve 
onm üzeri Ankaraya gitmiş 

Prer.sin ziyareti siyasi ele 
hususi mabiyette<lir. Gnzi 
retleri şereflerine Mt!rıll 

köşkünde bir ziyafet verec 

l !r Başvekil, Hariciye Ve 
Japon ıefiri ve ocaklar hcY 
reisioc birer ziyafet verecckl 
dir. 

Kırklar Heyeti 

MesaisiBugünFırka G 
punda Hulasa Edilec 

Ankara, J 3 ( Hususi ) 
Kırklar lheyeti dün de içti 
larma devam etmiş, Koca 
meb'usu Salahattin, Kays 
meb'usu Ahmd Beylerin I1' 

takalarına ait mülahaza 
mlişahcdelerini dinlemiştir. 

Diğer mmtakalardnki a 
nm raporları bekleniyor. 
ny sonuna kadar gelmesi be 
lenen bu raporlar beklenirk 
f arkanın Vilayet kongreleri 
temenni arporlannı hazırlı 

caklar, fırkaya ait olanlar 
kaca, hükumete ait olanlar 
hükumetçe tetkik ve icra e 
lecektir. 

Bugünkü fırka grupunda B, 
vekil paşa, Kırklar heyetiO 
aeticei mesaisini hülasa ed 
çektir. 

İki Dereceli f ntihap 
Önümüzdeki meb'usan in 

babalı iki dereceli olacaktır· 

· Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Nakil Vasıtaları 

1: Ab~.Jj - Vay Hasan Beyi Uğurlar ! 2: Ahali - Sen de kafayı tUblllemiye ' ..., ...... san 
İ)}a ... Feııeri nerede söndürdü:ı? baıladm ha? Kaç okka rakı çektha? değilim, gelin 

ıarboş ı 4: Hasan Bey - Oto.ı.obilc binecek para !°"' 
ikinci mevki tr.ımv.ıyl r ;J .. pek az ... Onun için 
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Hergün -
Sovyetlerle 
Ticaretimizin 
Safhaları 

HALIM SABiT 
l 

Mütarekeden aonra Türk 
tacirleri Türkiyeden Bolf evik 
memleketlerine Türk emtiası 
bracına başlamışlardı. 

1925 senesinde oraya ihra
c. t yapan Türk ticaret evle
rin in adedi kırk, elliyi bul
mu, ,tu. 

1126 senesinde şu kırk 
elli 1·1irk ticaret evi vasıtasile 
Türkiycd en Rusyaya yılda üç 
d6rt milyon liralık kadar ih
racat yapılıyordu. Bu suretle 
tedricen ihbsash şimal Türk 
ihracat cephesi teşekkül etmiş 
oldu idi. 

>f 
1927 senesinde iki mcmle· 

ket arasında ticari münasebet 
bir muahedeye bağlandı. Bu 
muahede, mütevazin ve müsavi 
ithalat ve ihracat esasına bina 
edilmişti. Her iki tarafın ibra· 
cat miktarı yedi sekiz milyon 
liralık kadar birşey olacakb. 
Bu muahede Uç sene muteber 
olacakb. 

* Bu mnahedenin Türkiyedeki 
fili tatbikah ıöyle oldu: 

A ) Rusyaya ihraç edilmek 
lizere listede kabul olunan 
emtia, Türkiyenin muhtelif 
mıntakalannda yetişiyordu. lk
tısat vekaleti bu ciheti caaı 
tutarak Rusyaya ihraç ebnek 
hakkını bu mıntakalarm ihra
catçılarına vermeyi usul olarak 
kabul etti. Bu hususta bir de 
talimatname tanzim etti. Bu 
talimatın tatbiki ve ihracat 
vesikalannın tevzii işini o mm· 
talcalardaki ticaret odalarına 
bıraktı. .. 

B) Ticaret odalan, mmtaka
larmın hisselerine isabet eden 
vesikaları, mensupları arasın
da paylaşıyordu. 

C) Tevziatta bu vesikaların 
çoğu mahalli koınisyonculann, 

çokluk dahili ticaret erbabının 
hazan da yi ramn eline geçti. 

Ç) Bu cephede çalışan ih
tisasla Rusya ihracatçılarının 
yüzde sekseni bu vesika 
tevziatında vesika alamadılar. 

D) Bu suretle nachiHerin 
e:iue düşen vesikalnr Adana
daıı, Dörtyoldan, Mersinden, 
lzmirdc;.ı, Aydından vesaireden 
İstanbul piyasasına döküldü. 
har:ıç mezat satılıyordu. Bu 
vesikalar arbk bir spekülasyon 
ınelai idi. 

F ) Bu vesikalar ait olduğu 
malın fiahna muadil fahiş 
fiatlarla ihtisasla cephe ihra
catçılanna teklif ediliyordu. 
Bu vesika spekülasyonu işine 
Yunanlı tacirler, bizzat Sovyet 
Ticaret memurları ve diğer 
b azı yabancılar da İştirak edi-

yorlardı. 

ll-
Bu vesikacılık usulünden şu 

fena neticeler doğdu: 

A ) Vesikalar, asıl ib· 
racntçılann sarih hakkı iken 
onu,I başkalanndan fahiş fiat· 
lorla s~hn almıya mecbu edil
diler. Bu hal asıl ihracatçılar 
için btiyü bir darbe, açık bir 
b. ltsız.lık idi. Ayni zamanda 
kcudı.sine ait bir hakkı alabilmek 
ıç:~ tuf cyli birisine bir bedel 
H.r r.. el: nhliki bir düşkünlük 
<;lU} crd ıı. 

ÖJ V e&ika için verilen bu 
bedeller, masraf olarak alıı 
tiatlanna zammediJ.eceğinden 

====~;;::====;.:: ======:.::-=..:~- -~- -~;.....;::==========-== 

Son Posta'nın Resimli Makalesi ~ .- r.Jlenmek * l 

1 - Evlenmek, ikinci bir hayatua mea'• 
uliyetinl yüklenmek demektir. 

2 - Bu nıea'uliyeti hiHelmeden evle- 1 S - EYlenmedu eYYel k-dlnlıd tartınız, 
nenler kendilerini de_ tqlcil ettikleri aileyi nrtdabD&s:ı huap edlnls w-e baıkalnnnı bedbaht 
de tefil yaparlar. etmek halr.kluu malik olmadıfınız.ı dllfDnUaUs. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Bir Haydutluk 
Şarli Şaplenin Kansını 
Kaldırdılar 

Nevyork, 1 1 (Hususi) - Be
raberinde Şarli Şaplenin sabık 
zevcesi Lita Grey olduğu hal· 
de bir tiyatrodan çıkan eski 
Fransız boksörü Karpantiye, 
haydutlar tarafından bir oto
mobile atılarak tenha bir yere 
götnrülmUı, orada kadımn mü· 
cevherleri soyulmUf, Karpan· 
tiyenin paralan alınmış, sonra 
her imi de serbea bırakılmq
lardır. 

Kadının mücevherleri 10 
bin dolar kıymetinde idi. Kar
pantiyenin cüzdanında da mG
bim bir para vardı. 

Muhasebei Hususiye 
Memurları 

Ankara, 13 (Hususi) - Ma· 
liye vekaleti, muhasebei husu
siye memurlarıntn maqların· 
dan da kazanç vergisi kesil· 
mcıi hakkındaki tetkikatını 
bitirmiş ve hazırladıiı llyibayı 
Başvekalete vermiştir. 

Yüksek Baytar Mektebi 
Ankara, 13 (Hususi) -

Yüksek Baytar mektebi ple
cek sene bnraya nakledilecek
tir. Ziraat mektebinin yanında 
yapılan binanm ikmaline ça· 
lışılıyor. 

iş Bankasının Temettüü 
İş bankası, bu sene hisse· 

darlanna yüzde on iki temettü 
tevzi edecektir. Bu karar his-
aedarlar heyeti umumiyesine 
teklif edilecektir. 

Mösyö Huvere Tehdit Mektubu 

J ener a 1 San ·din o 
Tekrar Meydana Çıkh 

Nevyork, 11 ( Hususi ) - Nikaraguva hükümetine karşı 
isyan eden ve Amerikan askerlerile amansız bir surette çar
pışan sabık liberal fırkası reisi Jeneral Sandino, Reisicümhur 
Mösyö Huvere bir mektup göndermiştir. 

Asi Reia, bu mektupta, Amerikan askerleri Nikaraguvayı 
tahliye etmedikleri takdirde memleketin bütlin belli başlı ıe
hirlerini ateıe vereceğini bildirmiştir. 

SON POSTA: Jeneral Sandino, Nikaraguva milliyetperver· 
lerinden olup Amerika ve muanı parti ile iki aenedenberi 
datlarda çarpqmaktadır. 

----------------···----------~--~ 
Seyyar Kütüpane·ler 
Muallimler için Açılan Bu Kütüpaneler 

Faaliyete Başladı 

Ankara, 12 ( H. M.) - rm adları yazılıdır. Bunlann 
1 - Vekilet ilk tedrisat da- haricinde kitap gönderilmi

iresi tarafından te.ıis olunan yeak. 
" Seyyar muallim kiitüpanesi ,. B - Kllttıpaney~ yeniden 
faaliyete bqlamışbr. ilive ediJen kitaplar vakit va-

2 - Her muallim kütlipa· kit tumiın edilecektir. 
neden istifade edebilmek için C - irsalat Maarif müdllr 
aşağıdaki hususata riayet e- ve memurlukları vASıtasile ya-

decektir: 1 pılacağı gibi, münferit müra-
A - KUtüpanede kitapla- caatlar da kabul edilecektir." 

--~------------..-..---------~----
Divanı Harp Muhakemelere 

Perşembeye Başlıyor 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) nemene gönderilecektir. 

hakkında bazı malümat veril- Şeyh Esadın Vasiyeti 
mittir. Nakşi olan bu adamın Şey Esadın ele geçen bir 

Ruslarla Ticaret 
Bizim Onlara, Onların 
Da Bize Verdiği Pa
ralar Ne Miktarı Buluyor 

Ankara, 12 (H.M.) - Ruslar 
her sene bizden 5 milyon, bi~ 
ise onlardan 15 milyon liraya 
yakın mal almaktayız. Yeni 
bir ticaret mukavelesinin akti 
hem ticari ve hem de ikamet 
ve seyriisef er işleriniu serian 
halli içln elzem görülmektedir. 
Yeni ticaret mukavelesinde, 
her iki tarafın birbirlerinden 
ayni miktarda mal almasa, 
alım ve sabrnda muayyen 
olan bazı kayıtların kaldınla
rak ~e pratik bir şekil veri~ 
leceği söylenmektedir. 

Yeni Gemilerimiz 
İtalyada iki Muhribi

mizin fnşaah Bitti .. 
ltalya teı;gAhlarına sipariş 

edilmL, olan bazı gemilerimi
zin inşaab bitmiştir. lnşaab 
biten iki mulıriptcn birine 
" Kocatepe ,, diğerine ;. de 
"Adatepe,, isimleri verilmiştir. 

Bu isimler, bliyük taarnıı.da 

büyük muvaffakiyet kazandı· 
i',11mız tepelerin isimleridir. 

ile arkadaştan bu tesir ile 
ileri ablmışlardır. 

Bir Kadiri Şeyhi 

Gaziayınlapta Hanifi baba 
isminde bir Kadiri şeyhi 8 
müridi ile ayni yaparken tutul-

bundan dört ay evvel: vasiyetnamesinde "din ve şeri· 
ab sana ve seni Abaha ema· muştur. 

- "' Fethi B. kazanmazsa 
Mualıl·m A" dem Nezı·hı" B. b d net ediyorum." denilmektedir. Hendekte Şeyh Esadın 

iz isyan edip hUkOmeti e- Bundan anlaşılıyor ki irtica 
Fen fakültesi hayvanat mu· vireceğiz !"Dediği haber veril- tcrtibah esaslı surette alınmış, M ii r i t l e r İ 

allimi Adem Nezihi B. müderris mektedir. Bu adam da Me- 1 la h 1 M hd. ı e.eman r azır anmı~, e ı ızınit, 12 _ Hendekte irti· 
M. Hovasla yaptığı münakaşa r=;:;;;;;;:=:;;::;;~;;;:::;;;;;;~;:;:;;:;;;~~=:.;~;;;;:~~;;;;:;~~:== 
neticesi vazifesinden affedil- r • • • ' ca hareketile aliikadar olarak 
miştir. l f 7. T l• nezaret altına almanlardan tü· 

S er 1.nan, .ISfer nanma f tün inhisar müdürü Faik, mu-
maliyet fiatlan yükseliyor , hasebeci Ahmet, ambar me-
Rusyada sablması tehlikeye muı~u Mehmet, tahrir mcmu· 
giriyordu. Hakikaten mesele ru Arif Beylerle odacıları 
de bCSyle oldu.. Dün latanbul kadın bir- hakikaten iki buçuk ku· Abdurrabmıın, kahveci Tevfik 

C) Ruslar ithal edilen emti· fiğinden 18 kinunuaani ruıla iftirak imkanı varsa, çavuş, mühürcü Hakkı, boca 
anııza borsalarında fiat ko- paur aktamı verilecek ne hasılat temin olunabilir, Murat, hoca Osman, hafız 
yarken vesika için verilen çay ziyafetine mahsus bir tahmin edebilirsiniz. durrahman, Laz Hasan, 
paraları tanımıyor ve bunu davetiye aldık. 
kendileri aleyhine yapılan Bu davetiyenin ilzerinde İhtiyaca tamamen uy· efendi ve Emire kadın hakkm-
b ir yolsuzluk sayıyorlardı. ıu cümle nazan dikkati- mıyan bazı kanunlar, fert- da tevkif karan verilmiştir. 
Bu yüzden satışlarımız bil- mizi celbetti: leri böyle hileli yollara Bunlar şeyh Esatla muhabere-
yük mUşküUita uğratıldı. Ni- Kıgmeti 2,5 kuruştur sapmıya teşvik ederler. den maznundurlar. 
hayet Türlder bizden fazJa Cemiyet, vergiden kur- Bu misali ğlSrdükten sonra Mehmet Beyden maadasm-
kazanıyorlar, diyerek Sovyet tulmak için olacak, bu arbk bir takım kanunların da şeyhin mektuplan, birinde 
maliyesi, ithaliibmıza tazminatı bileye müracaat etmiştir. tamamen tatbik edilebil· şeyh Esadm sakalından kesil· 
harbiye nev'inden mlithit ka- ÇUnkn basılah fakir ve diğine ve vatandnşlann da miş parçalar bulunmuştur. 
zanç vergileri vazettiler. kimsesiz çocuklara sarfe- o kanuna riayet ebnekte Odacı Hasan, Şeyh Esadın 

Neticede Rusya ile çalışıla· dilmek üzere verildiği olduğuna inanmak gllç o- evvlce hizmetçisi imiş. 
maz, oraya ihracat yapılamaz 
oldu. Şimal ihracat cephesi söylenen bu çay ziyafetine luyoı. Sen de ey karl 1 

bozuldu. 
Bu felaketin sebebi o zama· 

nın lkbsat Vekaleti idi. T ariht 
mes'uliyet daima kendisine ait 
olarak kalacaktır. 

lst.r inan. ütttr inanma/ 

Bergamada Yeni 
Tevkifler 

Bergama, l 2 - Burada 
Hacı Y akup ve Tevfik iamin· 
de iki kiti tut11ı1-. 

Sözün Kısası -Gene 
Gazetecilik 
Mektebi 

• • 
Bu savf ada, kıpı kartı kom· 

şum M. Zekeriya, başını "Her-
gün,. ün penceresinden uzattı vo 
matbuat mahalle.ıine bağırdı: 

- Hiçbirini.ı gazetecili'< 
mektebi görmediniz, topunuz 
alaylısınız, doktora nazaran üfO .. 
rllkçü ne ise, hakiki bir gazete
ciye nazaran dn siz o:mnuz ! 

Bizim üstadın bütün mat-
buata savurduğu bu itap, bir 
gazoz şişesine sokulan parmak 
gibi, hemen blltün gazetecileri 
öfkeden pathıttı ve köpürttü: 

A 1>idin Da ver, M. Agih, 
Mehmet Nurettin, Vali Nuret-
tin, bu vesile ile en "Rİlılt\
fakat en hırçın imalarla ayak· 
landılar ye kaleme snrıldılar. 

Ben de başum"Süılin Kısuı .. 
penceresinden uzatarak nıahaUe
miz salcinlcrinc hitap ediyorum: 

- Aman komşulıtr, hu 
mektep meselesini faila eşele. 
meyiniz. Gazetecilik Darülfü
funundan mezun olmayı bir 
tarafa bırakalım. Ço~UU 
hangi mektepten mezun oldu-
ğumuzu sorsalar ne cevap veri: 
riz"?Kirnimiz Mercan sultanisinın 

onuncu sınıfından, kimimiz Soğuk 
Çeşme rüştiyesinin ikinci llDI'" 

fından, kimimiz de Çrakçı mek• 
tebinin ilk sınıflanndan. •• 

Hatırlıyor musunuz? V:a 
Büyük Millet meclWD• • 
kanun teklififi yapmak • 
mişlerdi, bu liyibaya ,. 
mektep mezunu olmayan pıt
tecilik cdemiyecekti; fakat bak
tılar ki matbuat mahallesinde 
benim diyen nğtam bir idadi 
şehadclnameai bile ,a.tere
mez; batta edebiyat llemimil
de şu mqhur dahli uamlar 
bile esaslı bir mekteP. med
rese gC>rmOı insanlar e;nı.. 
dir; bu tehlikeli bahia çarça· 
buk kapandı, ört bu edildi. 

HERGON muharriri e b6,&e 
bir teftişe kalkarsa çoğumuz bu-
cak buc:nk orayn buraya ka~ıııns. 
Evveli b·ı satırların muharriri 1 

Mesele naziktir. Sevgili dost• 
lara ihtiyatkar olmalannı tafl-
siye ederim. Ben, on alta 
.senedir bu mahallede yqam. 
ğım ve çalıştığım halde, ker 
dimi alayla addediyorum .. 
SON POSTA darülfünun_,. 
profesör M. Zekeriyanna tf/19 
bes derslerine girerek ..... 
kalem tutulduğunu, batta hok-
kaya nasıl babnldığını atrr 
niyonım. Arzu edenler yatll 

buyursun, iistadın rahlesi &
nünde beıaber diz çökelünll 

Hergün 
Bir Sual 
Bıyıklannı~ Niçin 
Kestirmiyorsunuz ? 
Hür Ada~ gazetesi 
sahibi ve esbak lzmit 
meb'usu Fuat B. bıyık
larını kestirmez. Her· 
kes hıyıldanıiı kestir· 
diği halde bu muhte-
rem dostumuzun bıyık 
bırakmab.1:a ısrar et· 
mf'.si herhalde bir se- l 
bebe müstenit olmak 
lazımdı. Kendisine sor-· .. 1 

duk: 
- Bıyıklarınızı niçin 
kestirmiyorsucuz ? 
Şu cevabı verdi : 
- Bıyıklarını kestiren
ler hergün lı?'.aş olma a 
mecburdurlar. Hergi:n 
tıraş olmıyanlann bı ... 
yıklannı kestirmele 
hem çirkin, hem ... 
nasızdır. 
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f Musiki Bahsi 1 BU ŞEKİL REKABET 
NEREDE GÖRÜLMÜŞTÜR? 

r~llllllllllll!l! ................ mıı•ıı~ ' 

CEZDli BEYin 
son HOftSERİ 1 

Genç San' atkar 
Bizde Nasıl Bir 
İntiba Bıraktı ? 

Geçen cuma gecesi Gala
tasaray lisesinin salonunda genç 
viyolonist Cezmi Rıfkı B. 
lstanbulda ilk konserini verdi. 
Beş senedir Pariste devam et
tiği musiki tahsilini ikmal 
ederek ancak birkaç ay evvel 
avdet eden Cezmi B. elyevm 
Ankarada musiki muallim 
nıektebi keman muallimidir. 
Saat 9 buçukta başlayan kon
ıerde ilk olarak (Haendel) in 
(Sonate) ını çaldı. Fazla heye
canla ve biraz. da asabiyetle çal
d1ğı bu parçadan ıonra (Lalo) 
nun lıpanyol ıenfonisini iyi bir 

Cezmi Rıfkı Bey 

stille bitirdi. Birinci kısmın 

son parçası olan Mozarın (Ron
do) sunda biraz seri çalmasına 

ıağmen bu bUyük üstadın ince 
musikisinin karakterlerini mu· 
vaff akiyetle tebellür ettirdi. 

İkinci kısmın birinci par· 
çası Winyavskinin polonezi i· 

· Ji. Bunda Cezmi Bey, teknik 
. kudretini iyice gösterdi. Bun· 

dan sonraki (Siciliyenne)i,bilme
riı neden, biraz durgun çal· 
dı. Fakat müteakip Mazilrka 
ve bilhassa Bralmsin valsini 
mükemmel bir tarzda çalışı 
bunu telafi ettirdi. Netekim 
aamiin de bu parçayı iki de
fa tekrar ettirdiler. Progra· 
mm so parçası olan Zige
mcrveiseni müteakip salonda· 

Mulıtelit kumpanga1.arın bilet memurlan, Sirkeci 
ve civarında flapur golcusa avlarlar iken 

Seyriıefain de dahil olmak güverte yolcularını nak
üzere milli vapurcular arasında !edecek muhafazalı 
öldürllcll bir rekabet var. Bun- yerleri olmadığı halde 
dan hem kendileri ıikAyet yolcu kabul etmekte• 
ediyor, hem de bu iti bir dirler. Buna Liman 
tilrlil makul bir şekle koya· idaresi müsaade etme-
mıyorlar. Bu rekabetin kızgın diği halde bu hal de
bir tekil aldığı hat ise bilhas11a vam edip gitmektedir. 
Trabzondur. Bı nun için sıkı bir 

kontrol lazımdır. Vapurcular arasınaa ve bil-
hassa Sadık zadelerle Alem· Hükümet bu reka· 
dar zadeler arasında hararetli betin önüne geçmek 
bir rekabet vardır. Okadar için bir kanun pro· 

jeEi hazırlamışbr. 
ki, buradan herhangi bir iske
le için yolcudan alınan güver· 
te navlunu o iskelede karaya 
çıkmak için verilecek kayık 

Ucretinden daha azdır. Mese· 
li: lstanbuldan Samsuna gü
verte yolcusundan 80 kuruş 
alındığı halde Samsundan dı
şarı çıkmak için bundan fula 
kayık parası verilmektedir. 

Yükün beher tonundan 
ise 2 lira alınmaktadır.2 liradan 
az para alan kumpanyalar da 
vardır. 

Bundan başka, bazı gemiler 

ki kuvvetli ve devamlı alkıı

lar, hazırunun takdirklrane 
hiısiyatına tercüman olmakta idi. 

Cezmi Bey kuvvetli bir (E
cole) e maliktir. Bırakmıı ol-
duğu intiba çok müsaittir. Ma
lik olduğu mezayaya nazaran 
kendisi hakkında iyi amitler 
bealiyebiliriz. 

San'atkira o akşamki kon
Dserde, piyanoda Madam ( Eri• 
ka Voskov)refakat etmekte idi. 

'f 

Bu proje halen Is
tan bul Ticaret oda
ıın da alakadarların bU%urile 
tetkik edilmektedir. 

Son zamanlarda Y elkencl 
zadeler, amansız bir rekabete 
dU ... en bu vapurcular arasında 
bir uyuıma temini için uğraş
mışlarsa da müsbet bir netice 
alınamamıftır. 

Önümüzdeki hafta içind belki 
bir uyufma olur ftmidi vardır. 

Bir Anonim Şirketi 
Lazımdır 

Allkadar bir vapurcu bu 

Muamele Vergisi 
Proje Tetk:ik Ve ikmal 

Edildi. 

Anka:·a, 13 ( Husuıl ) 
Maliye mUfettiıleri muamele 
verpi komiıyonu muamele 
verfiıi projesini tetkik ve ik
mal etmiıtir. Bugün kazanç 
vergisi komisyonu toplanarak 
tadilit ve ıaireyi tetkik ede· 
cek. Projelerinin tetkiki hita-

Tarihi Tefrika No. 2 Yazan: A rı y ·da bu felii
kete uğradık. 

OLUÇ ALI REİS 
Kılıç Ali Paşanın Hatıraları 

Dtlnkll 1.ııruın hlllAaası: - Ne buyurdunuz Madan?. 
[Karlı, tıplll bir hava. KalAbrlya 
rkı.I ... O;ya.le d8 Galevl n bir handa Aman yarabbi; şimdi de kara
nuken ~trden kapı vuruluyor. Bir d k } ald 1 ? 
'ın lı.endlı.l heyeconJa içeri atıyor a i insan ara mı 1 ırıyor ar 

Tilrk l<orunları tnnfından takle Ben şapkamı çıkararak gü-
Mllldıglnl 85ylGyor~ Çok korkmaktadır.] zel kadına yaklaştım, ken• 

Eufcı biı kadın, mükemmel, dimi takdim ettim : 

Ve kıaa bır 

terct' 1ütten son· • 
ra: 

- Rica ede
rim, dedi, beni 
kurtarınız! Neke
dar korktuğumu ) 
bilseniz!... 

Ben hikim vo 
sakin bir tavır 
takındım: 

Korkacak 

rekabetin 8nUne geçmek için 
Yunanistanda olduğu gibi va· 
purcular arasında bir anonim 
tirket yapılmasının doğru ola
cağı fikrindedir. 

Alemdar Zadeler 
Ne Diyor? 

Alemdar zadelerden Ali B. 
ile görüşttik. Bu zat ta ıunla
n söylemektedir: 

- Ticaret rekabet Uze· 
rlne müessestir. Vapurcular ve 

Zabıta Kadroları 
Ankara, l 2 ( Husuıi ) -

Belediye zabıtası vazifeleri 
devlet zabıtasına devredilen 
yerlerdeki zabıta kadrosunun 
ıureti tanzimi hakkında dahi
liye vekiletince bir liyiha 
hazırlanmıı ve Başvekalete 
verilmiştir. 

mında heyeti umumiyesi tetkik 
edilecek ve Maliye vekiline 
bir kerre daha arz.edilecek ve 
ayın yirmiıine kada, ikmal 
olunacaktır. 

Seyrisefain müttehit hareket 
etmiyorlar, bundan rekabet 
doğuyor. 

Hükumetin yapacağı men'i 
rekabet kanunu her halde 
faydali olacakbr. 

- Rekabetten zarar ct-
mıyor musunuz. 

- Daha henüz etmiyoruz. 
Fakat, rekabet uzarsa' işin 
zarara dökülmesi ihtimali 
nrdır. 

Şeker Kamişi 
Ziraati 

Ankara, 12 ( Husust ) -
Şeker kamıtı mUtchaısısı M. 

Broşkorun verdiği rapor ü:.:e· 
rine nfimunelik yetiftirilen fe• 
ker kamışları Ankara libora· 

tovarında tahlil edilmiştir. Şe

ker iıtihsali için Adanada bir 
fabrika inşa edilecektir. 

sine vakit kalmadan dışarda 
kopan bir gürültü kulaklarımızda 
dehşetle çınladı: Gür ve kalın 

·· seslere karışan kılıç şakırtıları!. 
Hanın kapıları kuvvetle sarsıl
mıya başladı. Sert bir Türkçe 
ile haykırıyorlardı: 

- Açın şu kapıları ... Haydi, 
çabuk açınız! 

Bu son emirleri duyunca 
KonteJ sapsarı oldu. Yerin· 
den korku ve heyecanla fır
ladı, ellerime sarıldı: 

çok glizel... ilk heyecanlardan -Kalabriya Markisi (Oçyale 
ttonra 20ıel kadın bana döndü d5 Galevi ) yim Madam. Size 
re titriyon bir ıesle anlatmıya küçük bir hizmette bulunur· 
. afladıı ıam bahtiyar olacağım. 

birşey yok Ma- ıııı===--~-;Uii~~· dam, dedim. Kim 

- Türk korsanları bunlar, 
diye inledi ; kurtarınız beni 1.. 

Hancıyı ve kontesin iki siyah 
adamını görmelidiniz. Can kay
gusu bunları hezeyana düşlir
müştü. Ufak, büyük; ellerine 
ne geçirdilerse kapının arkasına 
r:loldurmıya başladılar. Fakat 
ben, olduğum yerde dimdik 

1 

- Türk korsanlarının taki- Genç kadının güzel yüzll 
'tıe uiradık. Tam iki ıaat hafifçe _gülümsedi ve elini 

ladılar ~iıi 1 uzattı. Hürmetle öptüm; o 
,.in bir nef ea aluak ftlve da kendisini tanıttı : 

- Sizi tanıdığıma çok 
~ı.. bur•y• da g111irlerf.. j memnun oldum. Ben, kont 

t»lua müjde biün hancı· Civanni Konzeganın zevcesi· 
•tle titr ettt : Jim. Ze•cime aidiyorduk. Ya• 

gelirse gelsin. E
min olunuz ki 
ıize birşey yapa
mıyacaklar. 

Sözümü lıenü7 

bitirmiştim. Kon
tepin cevap •erme· Kılıçali paşanın mezarı (Bugünkü halileJ I duruyordum ve benim adam-

(Baş tarnfı 1 inci sayfada ) 

Son Posta'nın 
Piyankosu 

~ --· 

100 Karie 
Beşer ,lira olaro.k tak

dim edilecektir. 
Karilerimiz bu hediye

leri bizden namJanna 
yazılı bir bono halinde 
alacaklar ve bu bonoları 
yalnız fstanbulun şu veya 
bu ticaretanesinde değil, 
fakat bilaistisna memle
ketimizin her kısmının 
her mağaza veya mües
ıesesinde nakit olarak 
kullanacaklar , isterlerse 
nakte de tebdil edebile
ceklerdir. 

SON POSTA hediye
lerini takdim edeceği ta
lili karilerini seçmek için 
12 - 1 - 31 itibaren bir 
kupon neşretmektedir. Bu 
kuponların adedi otuz 
tane olacaktır. 
Kur'amıı: kuponların hita· 

mından be~ iÜD ıanra noter 
huzurile çekilecek ve hedi
yelerimiz de kur'anın çekil· 
diti 1rGnüa ferda1ında, yani 
bayramdan Qç gün evvel tak
dim edilecektir •• 

Kur' amıza Taşra 

Karilerimiz De İştirak 
Edebilirler 

SON POST A'nın kurası aon 
kuponun netrlnden alb gün sonra 
çelı.llecektfr. Bu milddet gazetenin 
taşraya gitmesi, aon kuponun 
kealllp latanbula Jföndorllmesl için 
bittabi kAfl deJll lr. SON POSTA 
bu mahzuruıa 8niine geçmek \ "C 

tqra karllerlnln de latanbul knrl· 
lerı Ribl kur'aya ltllraklerlnl temin 
etmek için bir çara bulmuştur ; o 
çare de fUdur ı 

Tatra karllerlmlzdcıı (30) yerine 
(25) kupon fatiyeccklz ve bu suretle 
kendilerine kuponlnnnı lst nbula 
g8ndereb llmelcrl için brs yr.rlne 
11 g(lo mlidde~ İ>ırakmış olacağız. 
Şliphc yok ki bu mUddd , ga:r.ctc
nln ta~raya gitmesine ve ko.ıpon· 
larm latanbula l ııdo edilmcsıne 
klfidlr. 

KUPONLARI MIZ 
12 - 131 den 1TiBAREN 

BAŞLADI 

Şubatın 4 ii.ncü salı 
günü bifocek, k ur' amız 
( Ramazanın 27 air:e tesadüf eden 
şubatın 16 ıncı pazartesi 
günü çekilecek ve müka
fatları da ertesi gün tevz i 

edilecektir. 

Orhan gazinin 
Tel 'ini 

Orhangazi , ( Hususi ) 
Tilrkiyenin Vatan ve Cümhu
riyet aşkile yanan ıehirlerinde 
Kubliy ihtifalleri devam et· 
tikçe asıl ıehide karıı vazi· 
fesini yapamıyan yerlerde 
gençlerin omuzlanna büyük 
bir utanç yftkü yükleniyor. 

Orhangazi, bu biçare gen· 
ce reva görülen ıeni muame· 
leyi bütün varhğıla tel'in e· 
der. H. 

lanm da göz kapaklarını bile 
kıpırdatmadan emirlerimi bek
liyorlardı. 

Üç şaşkına, hancı ile zen
cilere tok bir sesle bağırdım: 

- Sersemler, ne yapıyor· 
ıunuz? Çekin onları kapımı 
ardından!.. 

Sonra kendi adamlaı 1ma 
emrettim: 

- Açınız şu kapılar ıf. 
Kottular ve bir Jllğın hır· 

davab kapının önünden çekti-
ler. Genç kadın ellerime sarıldı 
ve yalvardı: 

- Fakat Marki, ne yapı· 
yorsunuz? Bunlar Türk korsan• 
ları... Bizi timdi öldürecekler .• 

Kontesin yumuşak ellerini 
okııyarak ümit ve t~selli veren 
bir tebcıssUmle: 

- GUzf!.I kontet, .,Jnftıterih 
olunuz, dedim ve _ilave eltin:: 

- Kaç kişi bu herifler?. 
(kwı var] 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Çif çi yardım istiyor 
Zavallı çiftçiye bankalar Gmlt et:!'• 

ala kadar yardım etmiyor. Ziraat n• 

kaaı k8ylUy• ve çiftçiye ehemmlyetll 

aurette yardım edemiyor. Zlual bankaaı 
atalara yardım ediyor, bu bankanın 
Jerlne çiftçiye hakikaten mUfit olacak 
cUter bir bank• yapabm. Yahut, bu 

J.ankayı o hal• ıetırellm. • 
Sandıklı karllerlnıı.dea 

Arif 

Bir Elmas iğne Bulundu 
Klnuouevvelln (30) uncu Salı rBnll 

SOleyma11ly• Boz.doğan kemeri clvann• 
da bir elmaa iğne bu:unınuıtur. Sahibi· 

nin bulan ratın adreıinl öircnmek !he

re matbaamıza mllracaah. 

Avrupa Ve Biz 
Hemen bllUln Avrupa hOkOmet mu• 

keı.leriol gezdim, tehrlmbdekl tr&mHJı 
,, Jpur, tlmendlfer, alnema, elektrik, 

h~nruı, au tlrketlerl rtbl pahalılıit art• 
tıran mlldHH ,&medlm. Bu ltalsHfe, 

bu paraaı:ılıia aı.beten bu flatlar deh• 

tettlr. Halkın menfeatl için behemehal 
buaJ arın çaruinl dlltllnmek elzemdir, 

Rıışen 

Sıruervtler No. 12 

TAKSIM 

Bır Şehit Maaşına Dair 
Kocam bilyük harpte ıehit 

oldu. 4 öksUz bırakmlfb Şehit 
maaşı için 18 - 1 - 930 tarihin· 
de istida ettim; istidam 207 
numara ile tekaüt ıubesine 
gönderilmiş; bir ıenedir hiçbir 
cevap alamadım. 

Kimsesiz olduğum için der
dimi dinletemiyorum. Nazarı 
dikkati celbetmenizi rica ede
rim. 
Şehlrkışla kaz.asında, BatıbUyUk opl· 

lanndan SalAhattln oilu 
Muıtafanın %evceıl 

Ayşe 

i eni Yeni Gaze
telere Dair 

Memleketlmlıı:de aon ikhaedt buhran 

mllnuebelllo yeni l'a:ıete çıkarmak lll• 

ıumau:ıdur. Beyhude ma1raf. Yeter ki 
çıkan l'azeteler tamamen Nhlıın •• 
okunıun. Bunun için de ucuıı: olmak 
l&:ıımdır. Gaıı:ete Ye mecmuacılık ticaret 
değil, halka yardımdır. Bl:ıde bir neYI 
ticaret halini almlfJ çıkan l'a:ıeteler 

uamt iki ay yaşıyorlar, ıoııra bittabi 

llliyorlar. 40 aayfa olacatına iki aayfa 

elmalı temiıı: ve ucuıı: olmalı. 
Sltll J' 'laklr Ga:ıl caddeal 

t'Jo. 20, Doktor 

Kemal Os. 

Cevaplarımız 
Halide Seni Hanıma ı 
Hicranlı Kaclın hlklyenlıı:l ıBoderfa, 

rörelim. 

Hükeimet caddesinde lokantacı Yu· 

auf Beye: Sıraaı ıelince reıınloiıı: her• 

\alde konacaktır. 

* Ankarad:\ A. Avni Beye ı 
Mev:ıuu:,ahlı meaele bir daire iti· 

llr. Amlrleıinlıı:e müracaat ederaenlıı: 

llallnederl:ı ki bu meseleyi kolaylıkla 

lıalladeulnlıı:, efencllm. 

m 

Tefrika No. 29 

SON POSTA Sayfa 

• 

Kadın Ve Kalp işler Bugün Fennin Yeni Harikalanndan 
Birkaç Nümune Gösteriyoruz: 

Evlenmeden Bize Fikrimizi S 

1 - Buraııı muhtelif tlmendlfer lıathınmn tcllikı noatasıdır. Burada 
oturan bir adam önündeki elektrik tertibatı sayesinde yirmi dört 
aaalte 2000 vagona yol gösterir. Burad n bu adam 51 yola 
hlldmdlr. Trenleri birbirine çarptırmaksısın istikametlerine 
aevkeder. 
2 - Müthiş bir vagon. Bu vagon 130 ton dcmlr taşır. Bu, 'imdiye 
kadar bir vagonun istiap kab liyctl ile kıyaa kabul ctm vccek 
kadar çoktur. • 

5 - DUnyamn en bUyUk bentlerinden biri, Bu bentin 1925 tarihinde resmi kllşııdı yapılmıştır. O vaklttenbcri ln~aatına 
devam edllmlttlr. Bu bentlerde toplanacak iu miktan 93 milyar mikabı m'ktanndad r. 

Fennin son senelerdeki Buraya naklettiğimiz birkaç ol n adam, ve 93 milyar 
keşifleri hudutsuzdur. Bu bari- misal, binlerce keşiften yalnız mikap su toplıyacnk bent, 

kalara bakarak insan dehasına bir kaçıdır. Günde 51 yol insan dehasının lrnvvetli iki 

şaşmamak mümkün değildir. üzerinde 10 bin vaguna hakim harikasıdır. 

•• 
Tröst Ustüne Tröst Budur 

Çimento Birliğini Ok
sijen Birliği Takip Etti 

Balatta " Omniyun " adlı 
( Oksijen ) mfivellidlllbumza 
fabrikasile İstin yede ve Vefa· 
dr.ki fabrikalar arasında eski 

bir rakabet vardı. Uzun mtiddet
tenberi devam eden bu rakabet 
neticesinde gerek lstinye ve 
gerekse Vefadaki fabrika 
yorğun düşmUı, nihayet bu Uç 
fabrika aralarında hakiki bir 
tröst teşkil etmişlerdir. 

lstinye fabrikasının mnvelli-
dfilhumuza kısmile Vefadaki fab
rika kazançtan kendilerine ay
rılacak muayyen bir hisse mu
kabilinde faaliyetlerini tatil 
etmişlerdir. Bu suretle müvel· 
lüdülhumuza piyasasına hakim 
olan "Omniyum,, fabrikası ok· 

:ı 

ı 
aijen tüplerini 3 liradan 6 - 7 
liraya çıkarmıştır. Bu mües
sese, lstinye fabrikasının mn-

vellidilh umuza kısmı ve Vefada
ki fabrika teessüs etmeden 
evvel müvellidnlbumuza tllpleri
ni 12 liraya kadar yükselt
mişti. 

Bu son vaziyetten ıonra 

tUplerin yine 12 liraya kadar 
yükseleceği tahmin edilmek
tedir. 

" Omniyum ,, fabrikası, çi
mento tröstünü tesis ve teşkil 

eden sermayedarların fabrika
sidir. Çimento tröstçileri çi
mento tröstünden sonra bir de 
müvellidülhumuza tröstü yap
mış oluyorlar. 

Haydarpaşa 
Gann Tamiri Bir 
MAiteahhide Verıldi 
Haydarpaşa garının tamiri 

mühendis Galip B. namında 
bir müteahhide ihale edilmiştir. 
Tamirat altı ay içinde ikmal 
edilecektir. Gar bazı tadilitla 
yanmadan evvelki halini ala
caktır. müteahhit tamir hazır

lıklarına başlamıştır. 

Bu tröstün fiatları yakselt
mesi bftkiimetin de aleyhinedir, 
çünkn mfivellidiilbumuza alıcila
nnın başında hükumet bu
lunmaktadır. 

=TAKViM 
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Arabt Rumi 

'l4 -Şaban • 13 t9 1 - Ki.aanl ·13H 

Vakit·'Ezan1· V asıtı Vakıt-E:rani-Va:ıatt 

Güneş 2. 22 7 .24 Akşam 12.- 17 .03 
Öğle 7. 19 12.23 Yataı 1.37 18. 19 

ık i ndl 9. 46 14 .49 imsak 12. !6 5. 39 

Nasıl Bir Kızl 
Evlenmeliyim 
-- 1 

Numaralannızı Gönderin ...----G-r-up_l_a_r _ _: 

Karanızı seçmekte müşkülit 
çekiyor musunuz? Hayabnızan 
en mtihim karan evlenece
iiniz kızı ıeçmektir. Onun 
içindir ki her genç bu intihap
ta çok müıkiilpesenttir. Birçok 
tereddntler geçirir. Ve karar 
vermeden evvel tanıdık, tanı
madık birçok kimselerle istişa
reye lüzum görllr. 

Halbuki Amerikada ruhi
yat mütebasaıslan kadınla 
erkek arasında imtizaç nok
tasından bazı mftşterek hat
lar tesbit etmişlerdir. Herke
sin geçinip anlaşabileceği bir 
kız vardır. Fakat bu kız 
kimdir? Bunu bulmak için 
size rehberlik edebiliriz. 

Aşağıya beş grup sual ya
zıyoruz. Bu aualleri okuyarak 
yanlarına (evet) ve (hayır) ce
vaplarını yazınız. Sonra birinci 
gruptan başlıyarak laakal dört 
evet cevabı verdiğiniz grupun 
.-Limarasını kaydediniz. Farze
delim ki bu, birinci gruptur. 
Su halde ( 1) numarasını kay
dediniz, sonra diğer grupların 
cevaplarım tetkik ediniz. 

F nrzedelim ki ikinci grupta 
üç evet cevabı vardır. O halde 
bunu kaydetmeyiniz. Üçüncü 
prupta beş evet cevabı vardır. 
Bir numaranın yanına liç raka
mım yazınız: 13. Bu suretle 
beş·nci grupa kadar devnm 
ediniz ve bize sadece numara· 
nızı bildi iniz. Vereceğimiz 
cev bı okuyunuz. Her halde 
memnun olacaksınız. 

Şimdiye kadar genç kızlara 
verdiğimiz cevaplar onları çok 
tatmin etmiş ve aralarında hayli 
dedikoduyu mucip olmuştur. 

Çabuk cevap istiyorsanız 
numaranızı çabuk gönderiniz. 

* Ankaradan Cebeciden S. E. 
rumuzlu bir kari soruyor: 

''Ylrml bet yqında bir kadınım. 

Doku:ı ıenedlr evllylm. Kocamı sevlyo· 
rum. Fakat o bana aert muamele 
edlyor, acı a8:ıler ılSyllyor. Halinden 
blrıey anlamıyorum. Acı a8:ıede taham• 
mlll edemlyonn. Ne yapayım?" 

Kı:ıım anlatılıyor kl kocam allka· 
dar vo memnun edemlyouun onun ru· 
ht ~daaını veremlyoraun. Hiç bir koe11 
Hvdiji kadına ltkence edem:ı. koca· 
aı:ıın allkaaıaı davet edecek aurette 
haretl unutmayınız. ilk evveli oldUfu 
aenelerde naaıl hareket ettlnl:ue yine 
iyi• yapınız. 

* Hurşit Yunus Beye: 
Bah•ettlğinlıı: hastalıktan kurtulmak 

lçln ikl yol vardır ı Blrlncial ve en doi· 
ruau evlenmektir. Slıı:ln va:ıtyet.nl:ıde 

bulunan bir erkek l~hı bundan daha 
tablt blrt•Y olamaz. Evlenlnlıı: ve çabuk 
evlenlnlL lklnciıl: Hutahğın tehlike· 
ılnl göıı:e alarak a:ımlle bundan vaıı:geç
aıek. Şimdiden haber verelim kl, bugün 
al:ıe ıararaıı. görllnen bu lptlli ıekinı:ıı 
ıemlrlr. lnaanı aptal ve Hlak y•par. 
Fakat maatını:ıın a:ılıJına rağmen mU· 
tevaz.l bir aile hayatı yaşamak Uz.ere 
evlenmekten batk• yapacak blrşey 

yoktur. 
Hanımtegze 

BİRİNCİ GRUP 
1 - Zengin 1Jlmayı Ümit 

muıunuı? 

2 - İşiniıı:c a"t kitaplar okur 
3 - Arttırdığınız parayı fazlala 

içi., daha acrt çalııma şeraiti 

mıaını:ı? 

4 - işinize erken flder misini 
5-Yaşınııı:a ııöre kaz&t ı.w.z i.1..1 
6 - t,ıni:ıden çıkanlmıyacatı 

min mlslnl:ı? 
7 - Eviniz.de beş aene lçln m 

bir it plinı yaphnııı: nıı? 

iKiNCİ GRUP 
1 - Bir kadmıo oasihoı 

tavsiyesine chcmıniytt 
misiniz ? 

2 - Bugünkü kıtdıolann 
ve vaziyetini doğrU bu 
musunuz? 

3 - Bir kadm doktorun 
erkek doktor kadar işinin 
olabileceğine kani misiniz 1 

4 - Kadının sigara içm 
cevaz. verir misiniz; ? 

5 - Erkekli kadınlı to 
malardan hoşlanır mısınız ? 

6 - Kadın da erkek gi 
kadaşına ehemmiyet 
midir? 

7 - Evli bir erkeğin 
bir erkekten daha meı'ut 
tuna kani misiniz ? 

ÜÇÜNCÜ GRUP 
1 - Yalnız yaşamaktan rah tı; 

aınız.? 

2 - Aradan on acne geçtikten 
da kocanın karısını aşkla ıcvebilec 
inanır mısınız.? 

3 - KAfl derecede gcllrinl:ı 
çoluk çocuğunuzun çoğalmasını 

mlslnl:ı? 
4 - Selvllmcktcn hoşlanır mı 
5 - Kedileri aever mialnlz? 
6 - Bir evllt .. bibi olmayı, b r 

mobil aahlbl olmıya tercih eder ı 

DÖRDÜNCÜ GRUP 
1 - Evlilik hayatında 

lizım olduğuna kani misiniz 
2 - Bir kızın evlenince 

maması lazım geldiğine 
miıiniz ? 

3 - idam cezasına tar 
mısmız? 

4 - Bir daktilograf kıı 
rini dinlemediği için itincleD 
kanlmah mıdır ? 

S - Bir kadın ko 
izin almadan ıokağa çıkabil 
midir? 

6 - Çocuklardan •eri ye 
mi bir itaat ister misiniz. ? 

7 - Genç kızın •okat• 
nız çıkmasına muhalif miı' • 

BEŞİNCi GRUP 
1 - Yemek yerken .. , ...... 

ılnlı.:? ıı ...... tu H 

2-Sa:ıdctle bedbaht) • 111 ıgı~ ..,ua11 
mıya çahtır mıaını:ı? 

3 - Ufak bir •ıkıntı •lz.i blltll• 
rahatsıı. eder mi? 

4 - hatrlannn:.ı go"r·· unce kısar 
5 - Batkalarının tariı.lerln• 

haaau mısınız.? 

6 - H"'r tehlikeyi göze 1 b 
mısınız? • mıya 

7 - Adaletsi:ıllklerle h t 
muy mudur? aya ınız 

SERVER BEDi Sen gittin ve yerine başka bir Bur.aman zarfında Fazılla üç' Bir gece yarısı, aklıma bir saat ayr. bulunmasına 
insan geldi. Fatoş! Öldün mü? defa buluştuk ve beni Beyoğ- esti, yatak odamdan çıktım. hammül edemiyordunı. - İKİMİZ - --

Bir daha ben, o şen ve de- lunda gizli bir odaya götürdü. Yaz gecesidi. Orta kata ın- İkimiz de haşhaşa, rr 
liımen kız olmıyacak mıyım? Arada bir de sinemaya gi- dim. Fazılın odası orad.. iJi. her zaman beraber yaş~ 
Ay, bili ağlıyorum, bir daha diyorduk. Kapısı açık. Aya1darımır u- arzusu vardı Bö .. ka birşc 
ben yedi mahalleye duyurdu- Evdekilere münasebetimizi cuna basaralr odadan iç:riye temiyorduk. lk:n:iz Je ev} 

Daha garip birşey: Ken
dimi Fazı la vermeden evvel, 
onu aaf ve masum bir ıüt ku
zusu, bir çocuk aanıyordum; 
fakat o, benim hakiki erkeğim 
olduktan aonra gözümde bll
yüdU. Şimdi arbk o tam er· 
kek. Bana her tarafı bftyUmüş 
aibl geliyor: Vücudu daha iri, 
kemikleri daha sert, boyu da
ha uzun, ıeai daha kalın ... 

Vo onu aever gibi oluyorum. 
U.tta 

bırakıp sokağa çıkması. bir ğum kahkahalarımı boşaltmı· hissettirmemek için fevkalade girdim. Fazıl uyuyor. mediğirniz için anamıza, b 
iki saatlik ayrılığı bile ağır yacak mıyım? kurnaz davranıyor ve muvaffak Usulcacık yorganı a\..ım ve mıza kızıyorduk. Onlar ~ 
geliyordu. Başımı gogsune Bir de, canım ne istiyor, oluyorduk. Hatta aramızda ya• onu kucaklayarak uyandırdım. evvel davranmc.sal'lrdı, b;· 
koymak, aaatlerce sessiz kal- biliyor musunuz? Kitap oku- cıktan bir dargınlık çıkardık * kardeş olmn" O 

k b tt ag~ Jamak · t' k d l k d b' b" · • 1 k biıim nazarımız. ı Jik•tı' ma , a a ıs ıyor- ma , sev a roman arı o umak! ve evin için e ır arımız e o- Gece yarılarından sonra '" 
dum. Bunu düşünUrken gözle· içimden sevda şarkıları mı- nuşmadık. Hayri Bey ve an- evin içinde bu gizli buluşma~ r.in :·eg.fme scbcpler:Ji. 
· d Id b k 1 d lki.nizin de C111l:<>ra rım yaşar ı. rı anıyorum. nem bizi araştırma için uğ- ar evam etmiye başladı. 

H 1 G d 
muaı:ıeleruiz de~ışti. 

Hatırımda "ilk göz ağrısı,, oppa a ... ör ünüz mti ? raşıyorlardı. Ari ,1 1 n'1a okadar alışmı4bk 
diye bir söz kalmıştı. Kadınlar Deli Fatoş sevdalı. Deli Fatoş Fakat, git gide sevda bizim Tcyi hissedemez bir Juruyorduk. Euıw:ı 

va.rc!ıb~r ve aramızdaki 
ilk erkeklerine çok bağlı olur- gönül verdi: Hem de - aman gözlerimizi bağladı. F • .u.ılla • n·etdık. 

bb'! .. k d · k k B 1 l ıebett~n fUphe etrniy~ 
larmış. Bunun pek doğru ol- yara ı - uvey ar eşme. ıı sı eyoğ una çı ·amadı- .ı i üç <Tecede bir buh .. u- dl F k b k 

d
. 1 to. - ı ar. a at aş * tu· ... 

duğunu hisse ıyoraum. - 3 ğımız için benim deliliklerim yorduk. Fakat bu bile b~·~,..ı.__ı:.._.:........a..-.1._.. ... _....__ ---=-•UL._.... 
atos.l_l~edesin'.?_L--Bn~~~---.:...--~~-'---~.._,~~~~----~----
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~-AKŞİLİK VE T&RİKATLIB . -.. 

1 Tarikatlerirı içtimai Hayatımızda Tesiri 
Mühimdir. Bektaşi Tekkeleri Son Zamanlara 

Kadar Siyasi Rol OJınamıştır .. 

Bektaşilerin Rolü ı 
Bizde siyasi hayatımızda 

rol oymyan tarikat en ziyade 1 
Bekla~i!cr olmuştur. ,. 

Osmaolı devletinin daha te
essüsü iptidalannda Orhan 1 
gazi yeniçeri ocağım tesis 
ederken (Hacı Bektaşı Veli) nin 
delaletine müracaat etmişti. 
Bunun neticesi olarak Bektaşi
ler, yeniçeriler üzerinde büyük 
bir nüfuz kazanmışlardı. Yeni
çeriler Bektaşi tarikatine inti- 1 
sap etmişlerdi. . 

İlk zamanlarda bu nıüoase· 
bet hayırlı neticeler verdi. 
Çnnkü Bektaşilik saikasile 
Hazreti Aliyi taklide yeltendi
ler. Kahramanlık en büyük 
meziyet addedildi. Bu sayede 
yeniçeri ocağa kahramanlar 
ocağı oldu. 

Fakat bir müdde~ sonra 
Yeniçeriler arasına burufiler 
ve Aleviler karıştı. Yeniçeriler 
baştan çıktı ve Yeniçerilik bir 
isyan ve f tliket ocağı oldu. 
.Uhramanlıktan, cengiverlik
ten va.zgeçtıler. Sarhoşluğa, 

kadınlara tasalluta başladılar. 
Y eııiçeı i ocaklan adi birer 
Bektaşi ocağı haline reldi. 

Nıhayet Sultan Mahmut 
hem Y cniçeri ocaklarını kal
dırdı, hem de onların istinat 
ettikleri BektaŞi tekkelerini 
k• patb. Bekta~ileri tevkif et
tirdi. 

Bizim tarihimizde siyasi ha
yatımı% üzerinde rol oynıyan 

batka biı tarikat mevcut 
d .. ,d. 
egı. ır. 

·. T arikatlerin içtimai 
Tesiri 

T arikatler islim milletlerinin 
eiyaai hayabnda bcSyle mühim 
bir rol oynadığı gibi, içtimai 
bayatlan üzerinde de çok mü
essir olmuştur. 

Tari.katlerin Tnrkiyede oy· 
aadıklan içtimai rol pek m8-
bimdir. 

Tekkeler evveli garip Ye 

hararetli Ayinlerile balkın u
zan dikkatini celbetmif ye 

memleketin her tarafında et
rafına binlerce mürit topla
mışbr. Tekkede yaF.nan top
lu cemaat] hayab da dttr· 
da münferit ve dağınık bir 
halde kalan Türkleri buraya 
koşmıye ıevketmiştir. Ve ni
hayet tekkeler dini hayatın 

merkezidir. Dinin hayata ve 
siyasete bakim olduğu dene
lerde bura!aran dindar kim-
ıe1 crle bir melce olması gayet 
tabiidir. 

işte bu Oç sebep aaikuile 
tekkeler ve tarikatler1 içti-:nai 
haydlmuı üıcrinde i%leri ko
layca ailinemiyen tesirler yap
ımşlır. Bunun içindir ki padi-
tahlar dahi tıuikatlere ya inti
sap ctmi~, yahut onların inti
tanna yardım etmi§lerdir. 

Dünyayı Bırakıp 
Ahrete Bakmak 

Tarikat, ıUbtU takva tel-
"' in eder. Yani maddi ve 
Jü.,ycvi hayattan uzaklaşmayı 

istilı.am eder. Tek'lceye giren 
b&şka ve uhrevi bir all"n , 
..,ırıyormuş gibi dU 

\ıtur. Bu yl.1.Ldcn tnrı ... '". 
,:ımduklatJ cemiyetler içinde 

, 11 kana• tio ~ccsaOıilne lı.zmet 
et.miılerd\r.ı D 'nycvl hayattan 

9'4ıaatıı\'·--~ lhımdır. 

8 Yazan: Zikri 

Bir zamanlar ba kıgafcL 
sokaklar,da sa satan 

dervişler vardı 

Çalışıp kazanmak, ticaret 
etmek dünyevi şeylerdi. Hal
buki dünya muvakkattir. Bu 
telkin ve kanaat tesiri.le İslam
lar çalqmayı bırakm~lar, ka
zanca ehemmiyet vermemişler, 
tenbelliği hir meziyet addet
mişlerdir. 

fslamlarda "Zübtilim,. var· 
dır. Her fert bir zabit hayab 
yaşar. Her mfimin oruç, na
maz, zekat gibi ibadetlerle 
müke!!ef olduğu gibi, bir zahi
din memnu olduğu dünyevi 
zevklerden de uuklaşmıya 
mecburdur. 

Halbuki bir cemiyette bü
tün fertlerin dünyevi haynttıın 
uzaklaşmaları ve kendilerini 
dine vermeleri mümkün de
ğidir. Aksi takdirde o cemiyet 
atalet içinde ölmiye mahküm-

dur. Zaten İslam millet1erinin 
Avrupa milletleri karşısında 

daima müstemlike vaziyetine 
düşmeleri bu yüzdendir. 

İslamiyetle zühtü takva ka
·ıaatini neşir ve takviye eden 
·nüe.sseseier de tarikatler ol
muştur. 

Buraya kadar 
izahat tarikatleri 

verdiğimiz 

maksat ve 
gayelerini, siyasi ve içtimai 

1 rollerini iz.aha kafidir. Şimdi 
Nakşilikten gayri tarikatlerin 
tetkiklerine geçebiliriz. 

[ Arkuı var J 

Resminizi Bize 
Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, 
Oku.9alzm 

Fototra!ınıu bbıe rlSndutrHnlı:, mU· 
tehueaaınuı aize lablatlnlıi ıö7llyeblfü, 
fakat alt•leHtnda yanılm&P\HI lçla 
.....Ua tabii Wr YUIJ•tta çekilMlf el• 
aa11 lhaadır. 

* Tablatlerlnl liran•ek tçla bhe ....tm 
ılnduea karller bak.kında mOtehaH&•ı· 

mıua mltaleua qaftd•dır ı 

KongaJa Zrihtil Bey: 
Hesabi hare- .. 
ket eder. DD-
fllnmeden ka
rar vermez ve 

MSylemeı, cid· 
dl ve nizam• 
perverdir. Ha
niyata kart1 

uysaUıtı yok
tur. Menfeatle
rini müdrik

----..--....--.-- ..... 

tir, botuna hareket etmez. 
Kadın meaailinde kıakançtar. 
l"'ara biriktirmesini bilir. .. 

Hilmi Be_v: Ciddi ve azim· 
kirdar. Baza 

mP!iillPll~7"ıı hususta •ehim· 
lidir. ltıerinde 
sllrat ve acele 
vardır. Çabuk 
töyler. Doğru
!uğa karşı mu
habbet göste
tir, intizam hu
susunda müsa
m a b akl rdır. 
Kendisine men. 

sup olanl'°.fı ı "'rur. Rüfekasını 
memnun eder 

Jt 
Y 11rımcada , 

T ccrlibeli ve 
ağır baılıdlr. 

işlerinde ihti
yat ve basilet 
vat C\ı r. Doğru

luğu sever, lıi,. 
ve yalam ve 

H. Bey: 

Yarımcada K. Z. H. S. &y: 
f şg"üzar ve ça-

llfkandır. Her

teYİ hoş görür. 
Kuyudat ile biir· 

riyetini tahdit 

etmez , parayı 

aarfetmek iater, 

! hıeti nefsini 

çabuk 
olmaz. 

1 korur, 
1 llubali 

lt
Anluırada /-lan J 

-.ik. çalışkan 

•e mesleğin· 
i do İ.fgüzardır. 

Kalbini rencide 

etmemek şar

tile ve uysaldır. 
F f"Da muameleye 

kartı mukabele 
eder ve iibirarı 
devamlı olur. 
Kadın mevzu
larmı ihmal etmez. tıklı2ı. 
•• int'lamı ıcver. 

* M. Nuri ! .. !/: Mütefekkir 
• ve intizamper

verdir. Havai
yat ile iştigal 

etmez, samimi
yet ve sadelik 
ister, mücadele 

ve münakaşad l 
itidalini muha

' faza eder, ken-
......,,__ ____ ... dini · idare et-

mcaini bilir, fiil 
ve hareketlerini bizzat tanzim 

t
ı ve tertip eder. Nefsine itimadı 
vardır. 

1 * Rufa alindaren bam kuUertmls, i mUtebauıaımıı.ın cevabı ı•clktfil için 
aabırsııtlanıyor n ..ektup rHndererelı: 

' fotoirafllerhün aklbotlnl 3j'reıamek la· 
ı tlyorlar. Bu fotojrafller lntlıar edecek• 
l tir. Bu huıuata mll•terlh olmalanaı rica 
; ederiz. 

• 1 

i Kadın Birliğinin Çayı 
Türk Kadın birliği, hasılatı 

fakir ve kiımeaiz çocuklara 
aarfedilmek Uzera 6nümüzde1Q 
pazar günll Mabimde bir çiy 
te tip etmiftir. 

~ 

'~ --.---------------------_;_------~ fSon Posta'nırc j S; nema [ar 1-
ı ~ Bilmecesi 1 ~~~~~=----~~~---.r 

Yeni Bilmecemiz Yarın akşam 

Soldan sağa, yukardan aşağı: 
l - Dik duran 5, budala 5 
2 - Bir meyva 3, kedersiz 

3, canın yongası 3 
3 - Yakın değil 4, viliye· 

tin küçüğü 4 
4 - Pislik 3, kıhç kılıfı 3 
5 - Fiil 2, mazbata 5, nota 2 
6 - Bir uzuv 2, ihtiyar 2, 

nota 2 
7 - Çokluk g6steren 2, 

lıam iizlim 5, nida 2 
8 - Çimenlik 3, nekadar? 3 
9 - T eeaaür nidası 4, bah· 

çıvan aleti 4 
1 O - Bir mevsim 3, demir

yolu 3, bir hece 3 
1 ı - Ekleme 5, bir vilayet 5 

Esrarengiz Vak'a 
Zengin lhtiyan Acaba 

Niçin Öldürdüler ? 

Orhangazi, ( Hususi ) -
Orhangazinin mftbadillere bıra
kılmış bir köyli vardır. 

Birinci kanunun 8 inci gilnli 
burada kafa tuı parçalanarak:, 
beyni dağılmıt bir çeset bu

l lunmustur. Teşhis şu: Çiftçi 
{ Sait Ağa, yaşı 61, bekir. Al-

ı 
nından, ensesinden yediği balta 

darbeleri ölümftııe sebebiyet 
j vermiş, bacağında ela bir bıçak 

1 

yarası var. ihtiyar daima e•
lenmek bahislerile oyalanan 

şen bir adammış. Aşınlan albn 
saati ve üzerinde bulunduğu 

aöylenen 70 kadar Ttirk lirasa 
için mi, yoksa bir kadm me-

selesinden mi öldürllldüğtl tah
kik ediliyor. 

Üzerinde bir beşibiryerde al· 
bn varmıf. Fakat - her nasılsa -
katilin eline geçmemİ.f . 
Öldürenin iımi, ciımi bilinmi
yor, fakat kanlı izinde yürünü
yor. iki Uç te maznun var. 

Sait ağa çok erken kalkar
mış. Her sabah ineklerini sı
ğırtmaca teslim için haıula
nır, kızı kocaya varan ihtiyar 
bir erkeğin kendi kendine 
yapabileceği işleri becerir, 
sonra keyfine bakarmıı.. Sa 
bahleyin ağanın görftnme
mesi başka evde oturan 
kız kardeşinin dikkatini cel· 
betmif. 

Hal, habr aormak için ağa
aının evine gitmif. Etikte öl· 
dürülerek kapının iç tarafına 

uzatılan ceset, kadımn çığhk
ları üzerine vak'a yerine ko
tan halka feci bir sahne tet
kil etmiı. Bunu, •ak' aya 
şahit olan şoför Y armacı
Halil Ef. anlabrken töz
leri uğunuz bahrayı kovmak 
iıter gibi açılıp kapanıyordu. 

Hayret 

Eczacı) arın T oplanhsı 
Türkiye Eczacılar cemiyeti 

bufthı Oeyoğlunda toplana
caklardır. Bu toplanbda yeai 
idare heyeti seçilecektir. 

M E L E K sinemasında 
N İ L S ASTER ile beraber 

SEVMEK HAKK 
fılmlnde oyn•yan dünyanın en büyiik 

•laema yıldın 

GRETA GARBO•nun 
yalnn lamı, k"nd'ıılnl tıı.\cdir eden P'k çok 
pettıtlşklrlarını celbe kifayet edecek t1r. 

lıAveten: FOX JUR1 'AL ı Hııllhazır 
dünya havadlalerl H e~camı ~ r.IARCCHAL 
JOFFERE'in cena,.e merasimi. Bl!etlcrln 
cye)den tedarik crlilmeal c ercudur. 

DON JOSE MOSICA 
eni V ALENTiNO MONA Q MARtS ve ANTONEO MOREN O 

PUSENIN HAKYI 
'flOO ilk lspanyolca aöı.!Q fil!l'lnde 17 klnunusanldeo ltib1treo 

GLORYA SINEMASlNDA 

Şayanı hayret tenor JOHNMAC CORMACK'ın 
şöhret. muhrik ve ilahi sesi ile bu senenin en muazzam 

muzikalı sinema harikası olan 

KALBİMİN ŞARKISI 
gaşyedcektir. 

CLIVE BROOK 
RICHARD ARLEN 

WILLIAM POWELL 
FAY WRAY 

NAMUSUN 
İÇİN 

filminde 

Tevkif aneye Ait Bir Hatıra 
( Bq tarafı 1 inci sayfada ) 

D6rt, bet hkrenin ince bir 
koridor D.ı;erine açılan kasvetli 
darhğı içinde hllrriyetsiz kom
ıular. O, babuıru öldilrmekle 
mamundu. Ben de işlemediği· 
mi zannettiğim bir yazı, cllr· 
münün mevkufu i6im. 

Snleymanı orada gördüm. 
Elbise namına sırtında yelken 
bezinden air do!l ve hir do 
gömlek vardı. Gece, gündnz 
dolaşır, yatamaz, uyumu ge
zinirdi. 

( T evkifane) gibi umumi bir 
misafirhanenin sakinleri ara
sında emniyet çabuk hasıl olu
yor. Süleyman, sık sık höcre
min kapısı önüne gelir, konu· 
şurduk. lılediği gün•hın bü
yüklüğtinll o da bilirdi de .. ,ğ- . 
zandan hiçbir şey kaçırMak 
istemezdi. 

Fakat ıamanla ıım&ı, yu
muşadı. Hcrşeyi söyledi. Cina
yetini, bu cinayetin saikini ve 
ondan başka kanlı bir tasav
vurunu ... 

indireceği darbe bop gitme 
mek için yolun yllkaekço bir 
tarahna çılop saldllDDUf, at 
üetlinde reçen ihtiyar kendi 
lıizuana ıelir gelmez baltayı 
indirmiş. O, yalvarmıı, bu vur
mq.. 

Silleyman anlabrken dikkat 
eder ve dinlerdim : Sık, aık 
kırpbğı trahomlu gözlerinde 
hafif bir teeullr panltısı bile 
görünmezdi. O, sadece teselli 
beklerdi: Temyiz mahkeme• 
si:ıin tetkik ettiği kağdına ait 
teselli • " Bozuk çıkma ,. te
sellisi. .. 

Tev!<lfaneden bOsbOtiin çı
kıyo!'dum. Binamn ortasınd:ıki 
meydandan f"CÇerken Süleyma
n• rugeldim. 

Kısa slıren komşuluğumuz 
bu aynlıkla nihayet buluyor
du. 

Bedbaht mahlük be7"mutat 
önümn kesti. Sesi boğuktu: 

- Haydi Allah se'limet ver
sin, dedi. Fakat beni arıyan 
bile yok. Anlaşılan para gön-
dermek töyle dursu"', hatırımı 
sormayı bile boş buluyorlar. 
Ben ki bu cinayeti onl:ır için 
işlemiştim. S. R. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 

DARÜLSEDA Vi TEMSILL'ERl 

Bu akıam aaat lrıAftlOl •f.JlDIYES( 

Şileli Süleyman bir gün, 
tarlada bir akranı ile dövüş
müş ve adamı tutunca yere 
vurmuş. işini bitirmek için 
belinden bıçağını çeknıiş. Fa
kat yerde yatanın meskenet 
ve aczi ok:ıda r kanma do· 
kunmuş ki &on dakilcada vaz
geçmiş, bıçağım cebine sokup 
uzaklaşmış. Şileli Süleyman 
babaamm ölümünü halırladıgı 
zaman hep bu vak'ayı bcsya· 

linde canlandmr: 'll,30 da rırı m~~u~ 
- Keşke, derdi, o ad:ımı vaınıı: muanııa " r ., li 

vursaydı4D da baba k°'tili ol- talebeye aıabıu• 1 I ı ı ıl 1 
masaydım. BAL AYI 

Süleyman, kabahati bep ba- K'>raedl 3 perde / 1 ı 1 
basına yüklemek isterdi. Bel· Yazan: Henngenn 1 
ki de bu suretle büyük ctir- 1 1111 !. 

k d Adapte eden: 
münün bir kısım yli ün en • 
manen olsun kurtu!Qbileceğini 1. Gdip 1''\I'\' 11 1 

dtııftnürdn. il ! ııllı ~ 
Baba ve oğul araıında ilk ALKAZAR - Garbın gasıplan 

nifak, evlerine yabmcı bir 'ta· f'1t~ ~ _-1.';:~~uA!!u 
dmm gelmesi ile başlamıı. İhti- ARTiSTiK - Raklbo 

Yar ve :zengı· köylü bakımsızlık- ETCV AL - Holivut ruüıll 
El.PAMRA - Kırallçe Aşkı 

tan tikiyetç: iroiş. Bir gün, ken- EK :. ER - Yunan tiyatro trupı.t 
di raö-ında bir kadı.. balııp '*.;/~ • \ MSIZ - Kivell trupu 

, • O ~v A - Haynlln Sonu 
getirmiş, Süleyman, butıl1 I . - (~e,ıktat) Haca rr~urat 
mı•. Çoluk, çocumınun ıstık· il A. J. •. - (Uakildar) Krnlı ıevda 

Y "' - I KEMAL . - Kıır.ıet 
balindcrı endişeye GÖfl .üüş. lı• M A J 1 K - Deli şarkıcı 
tiya rı l.u kadma mallarını !' E (EK - D.ört tert•• 

. k k tl .. 21LU:.T T. - ~aılt B. 
bır .. ı-.. \.'\O or muf, • a '-IU.1 - öer1erl Kral 

bqka bır , köye gid~ıa ~~v'ı~ = (Kçadı~~;~e Mavi mtlelt 
babasının } c;·unu bekl~mı~ 1 SIK - Dlla7adan uul. 
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Kari Gözi/e 
Gördüklerimiz 

l 

Komite Reisi, Bin Türlü Macera
dan Sonra İstanbula Gelmişti 

Tasarrufu Filen Yapalım 
18 kinunuenel 930 tarihli 

nüshanızda Konya meb•usu 
merhum Musa Khım Beyin 
cenazesinin Viyanadan getiril
mesi ve altı çocuğunun mec• 
canen tahsillerine dair Büyllk 

Hakkı Mahfuzdur 

Sib .• }- r.ıadenlcrinde hide- t 

ınatı şakkaya mahküın olduğu 

için sıkı bir inzibat altında 
bulunuyor ve knçması ıçın 
bir nıudze bekliyordu. Ni
hayet, beklediği mucize zü
hur elti ve Kr:stofor da tek
rar firar ederek memleketine 
avdete muvaffak oldu. F alfat 
bu nvdet, onu tatmin etmedi. 

Akraba ve dostlarından 
bir ço'darı Avrupaya geçmişti. 
Burada kendisini pek yalnız 
buldu. En faal arkadaşlarm
~an .olan " Babik Sinayan,, da 
I 0mıteden aldığı emir üzerine 
Ht~nhula geçmişti. Bu vaziyet, 

nstoforu memnun etti. Ko
nıite ile müzakereye girişti. 

İstanbul barekabnın yakın
~a başlıyacağını öğrendi. Bu 
arekata iştirak etmek üzere 

0 da İstanbuıa geç.miye karar 
Verdi. Şu suretle hem de kı
zının muhitine girmiş olacaktı. 
~nu çok düşünüyordu. Filha
kıka saraya kabul ettirinciye 
kadar onu takip ettirmiş ve 
herşe · .. v • • F k yı ogrenmışti. a at son-
rasını bilmiyordu. 

Bittabi Sabinden doğrudan 
doğruya haber almak müm
lcün değildi. Y almz lstanbul
dakilerin bir kolayım bularak 

onunla rabıta tesis ettiklerini 
~e Sabinin dayısı 11fatile bu 
ışc herkesten :ziyade Babiğin 
çalışacağım fimit ediyordu. 

Bu esnada, zabıta Hristofo
run dalma bindi. En u bir 
müddet zarfında hudut harici
ne çıkmıya icbar etti. Hristo
for bir taraftan komitiye ait 
evrakı toplarken diğer taraf
tan da (Saır.oel Fayn) namına 
bir pasaport ele geçirdi. 

İngilizlerin siyasetine vakıf 
olan Osmanlı hükumeti ve bil
hassa Yıldız sarayının, Kafkas 
Ermenilerine karşı çok itimat

sız davrandığını biliyordu. Bu
na binaen bir Musevi pasa
portile lstanbula gittiği takdir
de hiç kimsenin şüphesini 
celbetmiyecekti. 

Hakikaten hiçbir müşkülata 
rnaruz kalmadan lstanbula gir
dL Tabii ilk işi Artin V ahaki 
aramak oldu. Mister Piyers, 
ıuğuk kanlı bir tebessümle, 

Artinin arbk avdet edilemiye
tek kadar uzun bir yolculuğa 
gittiğini söylediği vakit ser
•eınler gibi oldu. Fakat tam 
kapıdan çıkarken, Mister Pi
Yersin sesi tekrar işitildi : 

- Maamafih; Galatada Bor
Ba ~anında kahvecilik eden 
ahık Siııayan da sizin işinize 

Yarar %annederim. 

D Hristo far, sevinçten titredi. 

b 
udaklarında manalı bir te
es ·· ı f\ıl· sum e kendisine bakan 
ıster Piyersin az kalsın boy

ııuna ı sarı ıp kupkuru yanakla-
tını Öpecekti. 

E - Teşekkür ederim Mister. 
S<ıscn ben de o ada01J an· 

Yorduın Ç" k" b L · un ·u enim akra• 
arndır. 

'tok- Ya ... çol< 
• 

1 
Şa.yau\ 

) adam 
liaşka ış ere duir 

'ebiJirsiniz. 0
\ ·-~ııdis;.e görü-

-31' -

Abdülhamidin maiyet kltaa

tından topçu bor:Zen neferi 

Yazan: Ziya Şakir 
l - Burada.. Belli bir ye:d.e .. 

Hristofor, ömründe ilk defa 
olarak Allabı hatırladı: 

- Allahım! Sana şliklirlcr 
olsun ... 

Babik, en İnce tf'ferruata 
ı kadar, cerey:m eden şeyleri 
anlattıktan sonra: 

- işte bu yangından sonra 
ondan hiçbir haber alamadık. 
Vahak. yangından sonra 0 

saraydaki ha!"cm ağalarından 
birile ahbap oldu. Bu gt:nç 
arap, nasılsa rakıya alışmış. 
Malüm ya, ağalar sarayda böy-
le şeyler yapamazlar. V ahak 
iki defo onu davet etti. Gizli· 
ce rakı içirdi. F nkat arabı 
şüphelendirmemek için birden-
bire açılmadı. Dostluğu biraz 
daha ilerletmiye çalışıyordu. 

Fak at aksi şeytan .. Vah akın 
birden bire denizde boğulnıası 
işi oldu2'u yerde bıraktı. Hris
tofor, telaşla sordu: 

- Bu Arnbın i:smiuı biliyor 
musun? 

- Beşir ... 
- Çok ala, çok teşekkür - Çok ala .. 

ederim. Hristofor, biraz düşündük-

Enişle ile kainbiraderin kar- ten sonra sordu: 

şılaşma~~ çok ha.raretli oldu. 1 - Maksimof bu mesele iJc 
- Soyle Babık .. Kızım, Sa- 1 biç meşgul olmadı mı? 

binim nerede? (Arkesı var) 

millet meclisinde karar •cri
leceğini okudum. 

Merhumun tahsı mevzuu ba

his değildir ve kendini mem
lekette belki biç ıevmiyen 

yoktur. Yalnız ortada anlaşı

larnıyan birşey var: Merhu-
ı mun meb'us olmasından mı 

yoksa fakir olması dolayısile 

mi böyle bir karar veriliyor? 

Fakir bir insansa birşey diye
mem. Değilse itirazım ıudur: 

Arkasında servet bırakmı .. 

yan, vazifesi başında vefat 

eden bir tayyarecinin t:vlitlan 
ve buna benzer ne vatan 

feda karlarının evlatları ihmal 

edilmiş duruyor. Bu gibileı 
için böyle bir karar olsayd1 
milletin göğsü kabarmış olurdu. 

Millet öyle arzu edr ki 
meb'us beylerimizde a:ıami 

dt:rect:de tasarrufa riayeti 
gözden uzak tutmasınlar, 

ve hatta kendi şahısları lizc
rinde de tatbik etmelidirler. 

Böyle olursa Millet kendi
lerini daha fazln sever ve hem 

de o nisbettc hürmetle kaf1ı· 
lanırlar. · 

Sıımıun 5uh••• Amuyah berber 
ıetımet Sabri Ef. dükklııındaı 

Mustafa 

Çok Çocuklulara Para Yardımın
dan İstifade Etmek İstiyen Gruplar 

.. 
Hıfzıasıhha kanunu · muci- ı biha, Nezihe, Vedia, Rikkat, 

bince çok çocuklu ailelere Adnan Hanım ve Efendiler. 
yapılacağı vadedilen para yar- 2 - Şebzadebaşı, Kalen
dımından istifade etmek istiyen der mahallesinde 1 num.aralı 
ailelerin bugün de resimlerini od~da Hasan Ef .. ve refıkası 
neşrediyoruz: ~eliha Hanım. Çocukları: Fah-

B 
.. b tle rıye, Muzaffer, Müzeyyen, Fet-

u munase e şurasını h" . 
.. "d ı· l' ki ok çocuklu- ıye, Hatıcc, Nazmi Hanım ve 

muJ e ıye ım ç Efendiler. 
lar için hükümet, bütçeye 3 - Galata Kuledibi Kü-
tahsisat koymuş~~· Ve çok çükhendek s~kağında 'Selim 
çocukluların tesbıtıne başlan- B. han 20 numarada İsak Ef. 
mıştır. Bu faP.liyet, Türk kadı- ve refikası madam Fortüne ve 
nının şayanı ~kran v~lii~lu- çocukları : Salamon, ıRaşel, 
ğunu bir daha ıspat etmıştır. Sara, Oro, Roza, Rebcka H. 

t - Devlet demiryollan ve Ef. ler. 
ı\ - Kayseri hattında , 4 - Bursa, İnegöl, Cuma 
y c. köy deposu müdürü Kadri mahallesinde 18 numarada Yu
Bey ve refikası Gülsüm Ha- suf Ef. mahtumu Hasan Ef. ve 
mm. Çocukları: Mediha, Sa- refikası Naciye Hanım. 

Çocukları: Remziye, Yusuf, 
Saim, Sıtkı, Sabahattin, Maide, 
Hanım ve Efendiler. 

5 - Ankara, Kıbrıs kar
yesinden merhum Hncı oğlu 
Mustafa ağa ve refikası Fat
ma H. ve çocukları: Fatma, 
Ümmi, Rahmiye, Ayşe, Hali
me, Habeş, Hasr-.n H ve 
Efendiler. 

6 - Isparta, Yayla zade 
mahallesinde jandarma mü
lazimliğinden mütekait Ak 
kaş oğlu Hasan Fehmi B. ve 
çocukları: Mehmet, Hüseyin 
Avni, Hatice, . • dülkndir, 
Melahat, Madt M. v · Ef.ler. 

7 - Elib:iı, Riyaziye mahal
lesinde Harputlu muhtar Kaya 
oğlu Ahmet Ef. ve ailesi. 

Sayfa 1 

BIKAYE 
Bu Sütunda M~:U,~f,:,~edi J 

Bir Kızın _Nişanlısı 
Bu genç kız on alb yaşında 

iken, ihtiraslı bir ruhun bütün 
tiddetile sevdi, kendinden alb 
yaş büyilk bir genci sevdi. 
Ni~anlandılar. 

Fakat günün birinde, nişan
lısı çiçek çıkardı ve güzelliği 
ebediyen kayboldu. 

Genç kız, nişanlısile evlen
mekte biraz tereddüt eder 
gibi oldu, fakat ona acıdı ve 
kararından dönmedi. 

Nikahlarından evvel, genç 
kızla nişanlısı, kırda geziyor
lardı. Başlannm ucundan bir 
tayyare geçti. Kızın nişanlısı 

havaya bakarken kuyuya dfiştn, 
bir bacağı kınldı ve opera
törler, bu bacağı dizinden 
kesmiye mecbur oldular. 

Genç ku bir daha izdivaç
tan vazgeçmeyi dilşündü, fakat 
bir kere daha sevda galip 
geldi ve düğünü tehir ettirerek 
nişanlısına kendini toplamak 
için vakit bıraktırdı. 

Fakat felftkct zavallı adamın 
yakasını bir türlU bırakmıyor
du. Bir gfin fabrikalardan birini 
geıerken, kolunu büyük maki
neler~en birinin çarkına kap
tırdı ve kolu da kesildi 

Nişanlısı onu böyle parça 
parça terkettikçe, kızın kalbi 
paramparça oluyordu; kitgide 
nişanlısından bir parça kal
mıyacaktı. 

lıdivaç günll gittikçe yak
laşıyordu. Fakat nişanlısı yı· 

lancık hastalığana yakal'indı ve 
bir gözü iltihap yaparak kör 
oldu. 

Kızın akrabası ve dost1an, 
o güne kadar gösterdiği ali
cenaplığı kafi bularak, artık 
nişanlısından ayrılmasını teklif 
ettiler. 

Fakat, merhametli genç kız 
nişanlısını itham edect"k hiç
bir kusurunu bulamadığı için 
bu teklifi kabul etmedi. 

İzdivaç tarihi tehir edildi, 
fakat bu sefer de nişanlının 

oteki bacağı kırıldı. 
İzdivaç tarihi yeniden uza

tıldı, fak at zavallı kız, bu se
fer de nişanlısının saçlan dö
küldüğünü görüyordu. 

Bir hesap ettim. Bu zavallı 
nişanlıyı tam bir adam ha!İoe 
sokmak için genç kı.ıın 
ne sarf etmesi lazım? i d tahta 
bacak, bir tahta koJ, bir cnm 
göz, bir de takma saç alırsa 
nişanlısını biraz adama benze
tebilir. 

Pek ala.Fazla olarak n;şanlı
sma doksan gün mühlet versin. 
Eğer felaketzede odam, bu 
müddet zarfında, ba~ını bir 
yere çarpıp parçalamaısa km 
alır. 

Genç kıza bunları anlattı n: 
"işte, hanım kızım, dıye 

yazdım, eğer nişaıılmı.z her 
fırsat eline geçtikçe bir tru :ı
fını parçalamak adetine devam 
ederse, son tecrübe onun ha· 
yabna malo!acak. Yok, vücu~ 
dunun geri kalan kısımlarını 
gorunur, gorunmez kazalar
dan saklamıya muvaffak olur
sa, kabahatsiz ve namuslu 
kocanızı bağrınıza basarsınız. 
Ü!lu doksan gün kendi haline 
bırakınız. O da, canı istediği 
gibi hareket etmekte serbestir. 
ister başını paralar, isterse 
vticudunun artıklannı ölümden 
kurtarır.,. 

Garip Şey 
Bir Gümrük işi İki Aydır 

Halledilemedi 

Kadınlan esirgeme derneği 
İtalyada "Bari" de açılan a
nayi sergisine, bazı eşya gön· 
dermek suretife iştirak etmiş 
idi. Bu eşya iade edilmişse de 
gümrük idaresi bunlardan re
sim ve muamele vergi i iste· 
mektedir. Gümrük bu eşynrın · 
Bari'de Türk pavjyonunda teş· 
hir edilmiş olduğuna dair Bnri 
konsolosluğunun verdiği vesi· 
kayı da kabul ctnıiyerek Aa
karadnn sormuştur. Fakat 
müdüriyeti umumiye iki aydan 
beri cevap vermediği 1çm 
dem ek İstanbul sanayi birligi
nin tavassutunu istem'ştir. S<l
nayi birliği gümrüğe müraca t 
etmiştir. 

"'" Bu genç kız bana mektup 1 
yazıyor ve soruyor: 

y·orulnıakszzın 
Para Kazanmak 
istemez rnisiniz? 

"Muharrir Bey, ne yapayım? 
Nişanlımı, daha doğrusu ondan 
kalan parç.ayı hala seviyorum. 
Bu adam paras1z. Bir yerde de 
çalışamaz. Ben onu bırakırsqm 
mahvolacak. Ailem evlenme
-aıize şiddetle itiraz ediyor. 
Ne yapayım? Bana bır akıl 

öğretiniz!" 

• Doğrusu mesele nazik. Ve-
receğim cevap, hem bir genç 
kızın, hem de üçte birine 
iuen bir erkeğin mukaddera• 
tile oynamak olacak. 

Evinize veya lşini:ı.c giderken, sokak· 
la cnerken veya blriaıle gö.nl~rkcn 
her lı angl bir vaka kar.-uıında h.ala.u· 
lirııınb ... 

Havadis nedir biliyorsanız o vakııyı 
derhal ~rebDininls. Bir yaıııflllı bl: 
katil, bir kaza bfru havadbtlr. Rıu•
i~ldlilnb. vahlarcbn erlca( ıtinU E&
utr1c•d• r&mek istcdlztz: bir! olunca 
derhal ınJ.,fonumzu açınır \C havadisi 
ra:ıdeaılze haber veriniz, (ı;(m Ye ad-
rulnlrJ de bırakınız. Verdlğiııl• hava· 

dlaln ehemmiyetine göre ruetcmb 
m~kUaoıu vermeyi v;u.lfe bllir. 

1 dc:iuıı nwnaııımu: lataubw " 201 
dır. .. 

Büyük Ve İyi M 
. 
i:' • 

..:. ·senız 
Ağaçlarınız.ı böceklerin tahrib.,. .. 

için kış mevsiminde 
~. ın.L. Bwıun 

Ue yılrayuus. En münasip zam:uı tlmdldlr. Bir piiakiir~e( U. ,ra,r•ltan 

Kutusu 1 
Drogeri 

ağaçlar klmllen yık•nır • 

liradır. Ye~6ne drpo~u Sirkecide HoraııanC!yan ı.,nı,.4a 

Sanhral doriyandır. NlvozlnlS~llU~d. Ş. 
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( VAPURLAR ] , 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Mühürdar 
zade hanı altında Tel. İst. 7240 

Trabzon ikinci 
postası 

(Cümhuriyet) vapuru 15 
kanunusani perşembe ak
şamı Galata nhtımmdan 

İnebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, T rab
zon, Rize, Hopa'ya kal
kac-'lk ve dönüşte Pazar 

Rize, C F, Trabzon, Polat
hane Gireson, Ordu, Fatsa, 

Samsun, İneboluya uirJya

caktır. 

Mersin postası 
(Konya ) vapuru 16 ka

nunusani cuma 10 da 'Galata 
Rıhbmından kalkarak Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod
n.'1D, Rados, Fethiye, Finike 
Antalya, ~aiye, Mersin'e 

kalkacak dönüşte T aşucu, 
Anamur, Kuşadasma da 
uğnyacaktır. 

elkenci Vapurları 
KARADENİZ POST ASI 

Samsun v~puru 14. 
Kanunusanı 

ÇA~AMBA 
gfinü akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guld:ı.k, İnebolu, Sinop, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon 
ürmcnc ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanında kiin 
acentesine müracaat. Tel. 
lstanbul 1515. 

T. A. T. 

oart haftadanberi Hilal sa· 
fonunda temailler veren "T. A. 

· T." grubu ramazan meveimine 
hazırlanmak üzere iki haftalık 
bir tatil yapacakbr. Bu itibarla 
bu hafta mutat temsil veril
miyeccktir. Heyet ramazan için 
"Taçlı canavar,,, .. Düşman.,, 

"Aktörler,, , "iki adam,, , "Ga
latasaray • F enerbahçe ,, isimli 
piyesleri hazırlamaktadır. 

lı. ikinci icra dalrulnden: 
Bir borcun temini zımmında 

naahcuz ve furuhtu mukarrer yuı
h.ılne, masa oda takımı ve ıaire 
eşya 14-1-931 l::ırihine m6aadif 
çr.rşamba ırünü saat 12,30 dan 13, 
30 kadar GaJıtadn Asikurasyon 

· jcnerali hanında 22-43 numarah 
daireler önünde açık arttırma usu
lilc paraya çevrilecetinden talip 
olanlann ilcinci icra .:airesin '30-

• 289 doı,.a numnrasinı hamilen 
mahallinde hazar bulunacak me
nıura nıüracaatıarı ilin o1unur. 

Panaaltı tl1atroıunda Şevl&i B. •• •• 

elllcrt Tllrlc ve Eaer\aıycu oper•t artlst

lıırinla lfilrakll• Ka11mof El. Wı-liktc ı 
• .. Artın mal alan ,. 4 perde ctıı..al.i711 30 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 

En rahat ve eu 

Temiz lokanta t! ı r. 

Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABLDOT 

Abdurrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad 
desi hükumet konağı civa
rında eski İkdam Yurdu kar
şısında 7 l numara birinci Irat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar· 

FENNİ GÖZLÜKÇÜ 
ISTANBUL'da FOTO SÜREYYA'da 

Her yerden ucuzdur 
Bir kere teşrif ediniz. Taşra 

ıiparişab sür'atle gönderilir. 
iş bankası arkasında No 22 

Telefon: lst: 3289 

KAPLANLI 

KÜRK . DlAÖAZASI 
Beyoğlu istiklal caddesi 
Panaıga kilisesi bitişitinde 

No. 22, Telefen ı Boyoilu 2911 

Mütenevvi kürk çeşitleri
miz Kürkçü hanından ve 
Beyoğlu mağazalarından ucuz 
olarak depo fiabna salılar. 

Bir tecrübe kafidir. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERlRiY A 11 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon lttanbul 2323 
l k ımetrllu : 11 ,, 2236 

markalı ayakkapları ar her yerde arayınu. 
Markaya dik.kat. 

SON POSTA 

Sebah ve Joaillier Fotoğrafanesi 
BEDii RESiMLER 

SEPYA, KARAKALEM ve BOYALI AGRANDISMANLAR 
Beyoğlu, lıtik1 AI caddf'•l, 439 - Telefon : Beyoğlu 108 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

SATILIK HANE 
Y eşilköyde Ümraniye mahallesinde Mektep sokağında 3.! 

elyevm Güvercin sokağında 14 numarala olup birinci katında: 
İki oda bir mutfak, tulumba ve kuyuyu. İkinci katında : Bir 
sofa bir oda ve taraçayı havi bulunan ahşap hanenin bedeli 
dört taksitte ödenmek üzere 1 100 lira bedeli muhammen ile 
27 - 1 - 93 l tarihine müsadif ıalı günü saat 14 de bilmüzayede 
satılacaktır. Taliplerin % 7,50 teminat makbuzlarile İstanbul 
Emvali metruke satı~ komisyonuna müraacaat eylemeleri. 

Kadıköy iskele 
ÜZERiNDEKi DANS SALONU 

eş kişiden mürekkep eaz takımile hergün ıaat on sekizden 
bire, cuma günleri de on dörtten bir., kadar kışlık programlanna 
devam etmekte oldutunu muhterem mütterilerimize ar:ı 

tetriflerini ümit eylerim efendiın. 
Müdür Te mliatecir: Hüseyin Cahit 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

. YENIPOSTANE . KARŞISINDKI 

ALTINCI· NOTER 

• 

DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyek bir liyakat, Jtina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksıwz 
Protestolar misli ,rörülrnemi bir •Üratle ·der •• 

Istanbul Gümrükleri 
Müdüriye-Muhafaza 

tinden: 
1 - Merakibi muhafaıa içba pazarlıkla mal7eme mübayaa 

olunacakbr. 

2 - Malzeme listesinin aureti mmaddakaları mildilriyettcdir. 

3 - isteklilerin listeyi alarak tetkik ve l 5 kinunusanl 
l 931 perşembe günü saat 14 te muvakkat güvenmelerile (te

minat ) muhafaza müdüriyetinde hazır bulunmalan. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolayhlda 

ALMANCA öGRENME USULÜ 
MüoUiflori ı 

HERMAN~ SANDER TAHSiN ABDI 
Alman liHftl mütehuııa Ye lzıair erkek Jiseıl Almanca 

muallimi muallimi 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 'Kuun Fiab 250 Kr. 
lstanbulda Hüsnütabiat matbaasından arayınız 

BAYRAM MÜNASEBETILE MUHTELiF 

IHTIY AÇLARINIZI TEDARiK ETMEDEN 

EVVEL LÜTFEN BiZE UGRA YINIZ 

En mutena İngiliz ve yerli ku

maşlarından ~lçü ile yapılmış 

paltolar, kostümlükler. 

Hazır Her Nevi 
MELBUSAT 

Herkesin Kesesine 

Elverecek Fia adır 
Eminönü MODA mağazası, Telefon lst. 637 

Kanunusa,nl 14 ·.., 
- -:=J 

Tütün İnhisan 
I 

Umumi Müdiir•ı . .,. ., , ... 
lüğünden: 

5 Bin Kilo Üstüpü 
idaremiz için pazarlıkla 5,000 beş bin kilo Avrupa nıab 

üstüpü sabo alınacakbr. Nümunesi mübayaa komisyonundadır· 
Talip olanların 250 lira teminat akçeleri ile beraber 14 kanu• 
nusani 1931 çar.şamba günü saat 10,5 ta Galatada mezkôt 
komisyona müracaatları. 

Büyük tayyare 
piyankosu 

Yeni" 
Tertip 

Başlıyor 
(1) İNCİ KEŞİDE 
11 Ş UB.A T 1931 

Yeni plinda 3 ve 6 ıncı keşidelerde büyük ikramiyeler 

Ye aynca Amorti Tardır. 

3 ONcO KF.ŞIDEDE 100,000 LlRALıK BOYOK iKRAMiYE 
KONULMAK. SURETİLE TERTiP 0ÇER KEŞIDELIK bd 

KISMA AYRILMIŞ GH BiR ŞEKiL ALMIŞTIR 

MükAfatlar ketide ııraıile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 TC 

100,000 Liradır 
ÇOK ZENGiN OLAN YENi PLANI TALEP EDINlz. 

Biletleri• aatılmuına bqlanmııbr. 

Istanbul 
muhafaza 
ğünden: 

Gümrüklir 
müdürlü 

l - Motörler için 20 gün müddetle ve kapata 
ton benzin sabn alınacaktır. 

2 - Alınacak benzin, + 15 derecede 725 - 730 sıkl 
izafiyede olacaktır. 

3 - Şartname ıurctl musaddakaları Ankarada Jeya:ıı 
müdilrlfiğünden ve latanbulda muhafaza müdürlUj'ündcn 
nacakbr. 

4 - İhlae, 931 ıenesi ikinci kanununun 22 nci per~cııı 
günü saat 15 te gümrükler muhafaza müdürlüğündedir. 

5 - İsteklilerin, tartnamesini alarak bu iıle alikadarl'" ..... _ .... 
da memalelerini gösterir ticaret odasınca kayıtlı ve ıerik i.J' 
ıirket veaaikini veya bir mileuescyi temsil ettikleri takd~' 
veklletname ve yüzde 7,5 muvakkat ıilvenme ·teminat· tatil' 
beraber belli ~n ve aaatte müdiriyette bulunmaJan. 

İSABET GİŞESİ 

Sirkeci tramvay caddesi No. ?:/ 

i:>R. SEMİRAMİS EKREM H. 1 JllllJ-------~·~ 
Çocuk hastahk.ları ınütehassı•ı SQ N POST 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kulak, botaz 

burun hutabkları naütehaasa.ı 

Beyoj'lu Mektep ıokak No. 1 
Telefon Beyoğlu 24'6. 

I;>oğunı ve kadın hastalıldan 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

-&danı t.t.aa~uı, N11ruM•..ıt• 
ş..I ••k•fı 3S - J) 

Tel,."'oaı lataabul - ,,, 
Potu kututuı lataa9ıal • 70 .,,,,. 
lelpal 1 lataab.al so.:-. p0.:ı• 

ABONE FlATI ıBI 
TORKIY! - E~ 

14ı00 .u. ı Seu f70:> ıı!• 
750 ,. 6 Ay t..00 " 
a ,. s ,, au~ ' 
15~ ,, 1 " "'° ,, 

Gelen evra!' geri vvUm112. 
h!'4nlardan mcsully.:ı l alın n ııı. 

1 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon İst. 2622 
llili~i!' u.-----------..-------~7~--~ Mes'ul Müdür: Htilif ~Jır' 


