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No.: 4 

Bu Kuponu Kesip 
Saklayınız. 

S ON"PO S TA Halkın kulağıdar: Halk bununla işitir. · 
$ <) N P. O S :r A tfalkın gözüdür: Halk bununla görür·] 

SON POSTA Halkın dili d i I': Halk bununla söyler. ---------

MAHKEMEDE ••• 
•• 

Bir Eğlenti E a ı da Bomba 
Sebep Olanlar Divanı 

Atarak Birçok Kişilerin Olümüne 

Zeyrek Camii Hatibi Niçin Tevkif Edildi? t 
Abdülhay Ef. Anlatıyor: Oğluma 
Mektup Yazmıştım, Nasihat Ver
dim, Camide Şapkada~ Bahsettim 
~ün yaıdık: Ze}'1'ekte, Çivi· 1 

~· e camii hatibi Abdülhay Ef. 
1811lİııde bir hoca tevkif edil
an · 

1
iftir. Bu adam 47 yaşında 

~ up .. Kaygusm lbrahim bab~ 
~rg~ şeyhi Mehmet Sürun 
1( • ~ oğludur ve kendisi 

adıri şeyhidir. 28 senedenberi 
Çivi camiinde hatiplik yap· 
lbaJctadır. Bir muharririmiz 
tc~kifi sırasında kendisile gö-
l'Gfnıüştür. Hocanın muharriri
llıiıc söyledikleri. şunlardır: 

- Ben Cüınhuriyetçi bir 
Loc.Jmı, aldım başımdadır. 
Şeyh Esat Efendiyi tamnm. 

kenc:lisilc hayabmda yalnız 
d6rt defo görüştüm. Elini öp-

lürn. Boş bir adam değildir. 
Cuma günU evime polisler 
teldi, aradılar. Adabı Nakşi· ı 
b ndiyeye ait (Halvet) namın• 1 

daki eserle bazı mektupları 
Ye notları aldılar. Bana tari· 
katimi sordular: . Kadiriyim, 

dedim. Fakat kimseyi teslik 
~tmiyorum. Benden şu esaslar 
lıllkkında malümat istediler: 

1 - Bazı hükümet erkanı 
.teybinde bulunmak. 

2 - Gaibe ait ölilm habe
ri vermek. 

3 - Şapka aleyhtarlığı. 
Bence şapka giyen gavur 

~tn.~. Sonra benim Sadettin 
illinde bir oğlum Erzin-

~nda askeri lisede okuyor. 
na yazdığım dört mektup 

~çe alandı. Ben bu mektup· 
d da oğluma nasihat ettim, 

0~dirn ki : Oğlum ili himmet 
· Ecdadıınızm ulüüvü him

lllef b' 1 12e neler kazaııdırmışb. 

u Jiındi hava ve hevesimize 
y 
1 

ulc. Ne baya, ne namus 
a dı Bunı · · lü ü h' · ar sızın u vv ım· 
Ctin' . • ııle ıade edılecektir. Son 
\ltbeleri . b" . . d d mın ırısın e e şap-
adan balıs . . ö 1 ettım. Fena bırşey 
Y enıedim. 

ıooo Lira-
-

SON POSTA 
(( . nın 

anlerine Hediyesi 

ICuponlar :-- .. • 
bllfl uç gundenben 
llcı aınışhr. Tafsilatını (6) 

sayfamızda okuyunuz. 

Mevkuf Abdülhay Eje1Uiı 

Burada muh'arririmiı şeyhe : 
- Şu sırada camide şap

kadan niçin bahse lüzum gör .. 
dünüz? sualini sormuştur. 

Abdnlhay Efendi bu suale 
sarih bir cevap bulamamıştır. 

Abdülhay Efendi devam · 
ediyor:"Ben hutbecilikte meş

hur Ye tanınmış bir sima oJ .. 
duğum için birçok darülmu--

1 allimin talebesi hutbemi not 
ederlerdi. Bunları bana getir
diler. . Lütfen noksanları vasa 
tashih edini:ı., dediler. Ben: 

"-Hutbe aünuhata tabidir. 
\ Hatip o dakikada büyük bir 

ilhamla mühim şeyler söyliye· 
bilir. Maamafih tashih eder, 
size veririm 1. dedim. Polis bu 
notları da aldı. Bunlarda 
şöyle demiştim : 

" - Müsliimanlar neıihtir, 
deyus olamazlar, kerhanecilik 
edemezler.,, ·---------

Foça Maznunları Serbes Bırakıldı 
Menemen, 14 ( H. M.) - Tahkikat hakimi bugün (Foça) 

~aymak~mına sui kast ~apmakla maznun olarak buraya ge-• 
tmlenlerın evrakım tetkık etti . 

İçlerinden azim bir kısmının ne bu sui kaslle ne de irtica 
hadisesi ile alakadar olmadıkları kanaatine vardı: Tahliyelerini 
emretti. Serbes bırakılanlar tüccardan Hasan Basri, Mehmet 
Tevfik, eşraftan Reşit, belediye muhasibi Necmi, başmuallim 
Cemal, muallim Ahsen Beylerle kahveci Hasan, mektep ha· 
demesi Yusuf, Ali oğlu Hüseyin efendilerdir. 

Prens T akamatsunun 
Ankara Ziyareti 

Japon fmperatorunun biraderi Prens Takamatsunun Aukaıa 
seyahat vt> ziyaretine ait malümatı peyderpey veriyoruz. Res
mimiz, Prensin Ankarada naııl kar11landığım ıtöıteriyor. 

arbe Verildiler ( Lutfen Üçüncü 
Sayfamıza Bakınız) 

Menemende 
Bugün Saat ikide 
Muhakeme Başlıyor 
lzmir, 15 ( H. M.) - Balı· 

kesir Örfi idare reisi Ali 
Hikmet Paşa dün saat on al· 
tıda şehrimize geldi. Vali, 
müstahkem mevki kumandanı, 
asker ve bando tarafından 
karşılandı, doğru vilayet kona· 
ğına gitti. 

Geceyi lzmirde geçirdi ve 
bu sabah F ahrettin Paşaya 
mülaki olmak lizere Menemene 
gitti. 

* Divanı harp reisi Mustafa 
Paşa dün şu beyanatta bulun• 
muştur: 

"Muhakemelere yann bqlana-
caknr. bazı noksanlar ikmal 
edildiği takdirde behemehal saat 
14? te işe başlanmış olacakbr. 
Lüzumu muhakeme karan alan 
165 kişidir. Muhakeme şu au• 

retle başlıyacaktır. Manisada 
~den ihGrab yaptıktan 

sonra Papköyüne ve oradan 
aonra Bozalan& uğnyarak ve 
burada iki hafta kadar kalarak 
aha 1yi feıada davet ettikten son· 
il'& Menemene gelen ve Mene• 
men faciasını meydana getiren 
şe.rirlerd~n sağ kalanların ve bun
ları müteakip fesat teşkilatı ile 
alakadar olan eşhasın isticvaplan 
yapdacakbr. Muhakeme icap et· 
tiği takdirde gece de devam 
edecektir. 

Dini ıırf kendi maksatlannın 
husulü ve gene sırf kendi refah 
ve •:adetlerinin temini maksa-
dile tarikat perdesi altında ırizli 
teşkilat meydana getirmiye ça
lı4an ip ucu tamamile elde edil
miş ve bu iz üzerinde eaasla ta
kibat ve tetkikata devam edil
mekte bulunmuştur." 

ldarei Örfiye Ve 
Mektuplar 

lzmir, ( Hususi ) - İdarei 
örfiye mıntakası dahilindeki 
kimselerle m'Jhabere edecek 
zavahn zarf özerlerine adres
lerini yaımalan lazımdır. Aksi 
takdirde postalar bu gibi 
mektuplan almıyacaklardır. \ 

Ilgın Zelzelesi 
Çavuşçuköyü Şimdi Bir 

Harabe Halindedir 
Konya, 14 (Hususi) - Evvel

ki gün Ilgının Çavuşçuköyü 
ve civarında yine şiddetli 
z~zele olmuştur. Bundan evvel
ki hareketi arzda yıkılıp ta 
diğer kısmı ayakta kalan ev-

lerden elli tanesi daha yıkıla
rak Çavuşçuköyünde hemen 
hemen ev kalmamıştır. 

Ilgın kaymakamlığı etli çadır 
gönderilmesini istemiştir. Yüz 
otuz haneden ibaret olan ve 
beş yüz nüfusu ihtiva eden 
köy bir harabe ha~indedir. Nü
fus zayiatı yoktur. 

Felaketzedeler, kurulan ça· 
dırlara ve civar köy:~ .. .! yer· 
leştirilmektedirler. 

Sabri 

Bir Hiyanet Karşısında Mıyız? 

Guraba 11-Jastanesinde 
Başlıyan ifşaat Neler 
Doğuracak Acaba? 

Kürt Hamzanın Toplantı 
lsmail Ağanın 

Yeri Dige Söylediği 
Dükkanı 

Selanikli İsmail Hamdi Ef. Adliye ve zabıta, bazı Kürt
lerin faaliyetine dair şayanı 
dikkat bir müracaat ve ihbar 
karşısında bulunuyor. 

Bu ihbarı yapan, Hamdi Ef . 

bundan bir müddet evvel ra· 
hatsızlanmış ve Guraba hasta· 
nesine yatırılarak tedavi albna 
alınmıştır. 

isminde bir polis memurudur. J Devam 2 in ci sayfamızdadır) 

Günün Fevkalbeşer/eri 

nıçın hayretle seyrediyor? 
hakikaten bir harika, azizim: On para borcu 

1 

• 



Halkın Sesi 

"Git, Gel ,, Has
talığı Ve Halk 

SOM ~OSTA 

D A B 1 L 1 • B A B 1 a ·L 1 B 
Higanet 
Karşısında 
·Mıyız? 

Dün Gece Bir Cinayet Oldu ·,J 

Bir Ciğerci Bir Porta
Dünkü 
Polis 
Vak' alıırı 

·Bir ESrarkeş Bir Porısi 

Bazı Vali) 
dil Edi 

Son tetkikat ıasterdi ki llalJan 
.an ~iyade fikiyet ettiji teJlerden 
bfri de Devlet kapısında ıörd6f6 
müşküllttır. Bu Müşkülit ve "git 
gel " baatalıt, kakkmda düa 
•örüttUklerimiz bi&e mütalealanaı 
töyle anlattılar. 

Guraba Hastanesinde 
Başlıyan ifşaat Neler 
Doğuracak Acaba? 

. kalcıyı Öldürdü I 

Yaraladı, Dört Sarhoş ' 

Enunn, Van, Bi 
Aatalya, Nifde, Siirt, 
lileriniQ tebdilled ta 
,Pbidir. Bundu ba 
1 a ·makam e raaında 
yajnlacakbr. 

Şamil Bey ( Kasmıpqa, Ce
zayirli Hasan paşa caddesi 3 ) 
- - Devairden gel, git, sureti 

kat'iyede kaldırılmalıdır. Bazı 
dairelerde ijler uzadıkça uzu
yor. Halka iş takibinden bıkkın
lık geliyor. Hükümet bunun 
önüne geçerse halkın derin 
muhabbetini kazanacakbr. 

* Mehmet Ef. ( Y enişehirde, 
fınıılar karşısında 9) 

( Bat tarafı 1 inci ~yfada ) 

Hamdi Ef. ile beraber ayni 
kovuşta çelebi Abdülkadir B. 
ismi.Qde bir zat ta yatıyormuş. 
Ayni zamanda bunların yattığı 
sekizin!=İ kovuşta Hamza ·oğlu 
Mehmet iımincle altmışlık bir 
de Bitlisli yatak komşul~ 
varmış, Hamza aslen Kürttür. 

Ziyaret günlerinde de ken
disine sık ıık misafirler gel
mekte, hazan Türkçe, hazan da 
Kürtçe konuşmaktadırlar. 

- Al vergini; ver, benim 
hakkımı.. Seyrü sefere bir işim 
düıtn. Gittim, geldim, gittim, 
geldim; işim bitmediği için 

Çelebi Beyin ikazı 
İsmail Hamdi Ef. fazla ra

. . hatsız olduğu için Hamzayı 
ıçuı . ziyaret edenlerle alakadar ola-

bıktım, vazgeçtim. 
iki defada bitecek it 

otuz dokuz iş çıkardılar. 

* Mehmet Ef. ( lzmir Akhisa-
nndan Ali Ekber oglu ) 

- Benim iki çocuğum var
dır. Çocuklanm kayınpederi
min yanındadır. Almak için 
3 senedenberi uğraşıyorum. 
Hali bir netice alamadım. 
IŞim uzadıkça uzuyor. Kede
rimden elim ne it tutuyor, ne 
kayıt r •• 

• Nusrat Ef. (Kasımpaşa, A· 
ğababa yokUfUnda 6 ) 

-Memurlar milletin işini g6r
miye memurdurlar. Bunlann 
keadilerine itleri düşen halka 
azami kolaylıklar göstermeleri 
lazımdır. Göstermiyenlerin tec
ziye edilmeleri icap eder. .. 

Agop Ef. ( Sirkeci, komil
yoocu) 

- Bazı dairelerde işlerin 
uzadığım hllkümet te biliyor, 
bunun için esaslı tedbirler alı· 
nacağını da gazeteler yazıyor. 
Benim fikrim: Hükümet halka 
dairelerde güler yüz gösteril
mesini ve işlerin çabukça hal
lini temin etmelidir. 

Edebiyat Talebesinin 
Kongresi 

Edebiyat fakiiltesi talebe 
cemiyeti dün saat üçte Türk 
ocağında senelik kongresini 
aktetmiştir. Kongrede hesap 
raporu okunmuş ve nizamna
menin tadili göriişülmüştür. 

mamıştır. Fakat birkaç lisan 
bilen, bazı Fransız gazetelerine 
muhabirlikf yapan Çelebi B. 
açık göz bir zattır. Bu Kürt
lerin konuşmalarile alakadar 
olmuştur. 

Bu dikkat neticesinde öğ
renmiştir ki bu adamlar "Ağrı 
dağından" Türklük ve Kürt
lükten, Iraktan, eski padişah
lardan bahsediyorlar. Bu garip 
sizleri işitir işitmez İfİD ehem
miyetini kavnyan Çelebi Bey 
derhal Hamdi Ef. yi ikaz et
mİf ve bir polil aıfatile bu 
adamlarla mqgul olmu1DJ taY
aiye etmiştir. 

Hamdi Efendinin Plim 
Bu ikaz fizerine Hamdi Ef. 

derlıal faaliyete geçmif, o za-
mana kadar alikadar olmadığı 
Hamza ile dostluğu ilerletmif, 
az sonra sözü aiyui balıialere 
intikal ettirmİf, atmq, tutmut 
ve ikisi çabucak ka)'D&l
mışlardır. 

Hamdi Ef.nin Kürt Hamza· 
dan öğrendikleri, aşağı yukarı 
şunlardır: 

Hamzanın İfşaab 
"Hamza ve arkadaşları hissen 

ve kalben Ağn dağında bükü
mete karşı duran Kürtlerle be
rabeıdirler. Maksatlan, birta
kım fena ( ! ) yenilikler kuran 
Türk hükUınetini devirmek, 
eski padişah oğullarından biri· 
ni (Ağrı) ya kıral yapmaktır. 

Ağndakiler, bu ilkbahar
da tekrar taarruza geçecekler· 
dir. Buna intizaren de Türk 

Dün gece . Bahkpazarmda çok feci bir cinayet .olmuıtur. 
Y aptıgımız tahkikattan şu tafsilib elde etlik: 

Balıkpazarında seyyar poiıakakı . Hakkı ile Lonca sokağın
da diikkanı bulunan ciğerci lsmail ağanın çırağı Arnavut Gani 
ar•ıında kavga çıkmış, Gani büyük bir . bıçakla Ha~kıyı 
yaralayıp· kaçmıştır. Hakkı hastaneye kaldınhrken otoriıobilde 
ölmllŞtür. Hadiseye müd<lciumumilik vazıyet etmiştir. Tahkikat~ 
ehemmiyetle d~vani ~diliyor. · · · . · 

Öğrendiğimize göre bu kanh vak' arun sebebi pek basit 
ve pek çocukçadır. Maktul' Hakkının portakal küfesi ciğerci 
dükkanının bitişiğinde duru ~ormuş. · 

Katil Gani hiddetle gelerek küft-nin oradan kaldırılmasını 
söylemiş, Hakka da "müşteriler birbirlerini yemediler yaf., diye 
cevap vermiş ve bunun üzerine de Ganinin bıçağım vücudunda 
hissetmiştir. Katil henüz yakalanmamıştır. 

Balıkçıların Derdi Ticaret Odaları 
Mütehassıslar Meselesi 
Gene Ortaya Çıkh 
Balıkçılar cemiyeti İstanbul 

Ticaret odasına gönderdiği bir 
raporda açık denizlerde btiyük 
vasıtalarla balık tutmak için 
balıkçılarımızın ne paralan ve 

ne de vasıtaları olmadığını bil
dirmiş, bu işin ancak hükume
tin yardımile yapılabileceğini 
yazmıfbr. Cemiyet balıkçılık 
mütehassıslarından istifade edj.. 
lemiyeceğinde ısrar etmektedir. 

.. 
istikraz Rivayetleri f 
Bazı mali müeueaelerin hükQ. 

mele 200, 250 hatta SOO milyon 
lirabk i•tikraz teklifinde btltua• 
duJdan •Öylenmektedir. Rivayete 
pe ba mGeHe.eleriD bapnda 
beynelmilel •lgorta ittihadı miies-
•aeai Yardar. " 

lkbsat Odalan ismini 
Alamıyacaklar 

Ziraat odasına mensup aza
lardan hemen birçoğu Ziraat 
odalannın Ticaret ve aanayi 
odalarıle ayni teşkilit Ye ayni 
unvan altında çalışmalarının 
doğru olmıyacağı fikrindedirler. 
Bu itibarla Ticaret ve Sanayi 
odalarının teşkilatlan arasına 
Ziraat odalarını da alarak 
" İkhsat oda1an ,, namım alma
larma menf eat ayrılığı dolayıaile 
imkin görmemektedirler. 

Rıhbm Şirketi .. 
Nafia vekil, Hilmi Bey, Rıh

bm prketi mukavelesinin fee
hedilmq vaziyette olduğunu 
söylemiştir. Bu vaziyetin fiil 
haline geçmesi bir gün mese- · 
lesidir. 

hüküm~tine bir ~ltimatomrrvJ: ı sinde • tahkikat yap.bğı gibi. 
mişlerdır. Bu ultimatoma ven- Çelebı Beyle lsmail Hamdı 
lecek cevaba intizarendir ki Ef. nin tekrar malümatına 
Ağn çarpışması durmuştur. müracaat edilmiştir. 

Bu davada Irak da Ağn Hamza, Hamdi Efendiye 
asilerine müzahirdir. O da söylediği sazler arasında Un
mubarebeye iştirak edecektir.,, kapanında, peştemala İsmail 

Hamdi Ef. nin Müracaatı Ağanın evinde toplandıklannı 
İsmail Hamdi Ef. , bu ma· -.iSylemiştir. Zabıta bu mühim 

lümab aldıktan sonra derhal adresi tesbit etmiştir. ifadenin 
sıhhat derecesini anlamıya zabıtaya mtiracaat etmiş, va· 

ziyeti ve öğrendiklerini aıılat· 
mıştır. Bu malumab vereli iki 
ay olduğu halde her nedense 
tahkikat ilerlememiş ve dün
den itibaren esash surette 
faaliyete başlanmıştır. Zabıta ve 
adliye diin Guraba hubme-

çalışıyor. 

Hutaneden çıkarken Haci
kaduı hamamı karşısmda 7 
numarayı adres gösteren Hamza 
ise henüz bulunamamıştır. 

Çünkü ilk tahkikatta adresin 
sahte blduğu anlaşılJDJlbr. 

Kavga Çıkardı 
Çarşıkapıda, Lekecilerde esrar
keş arap Mustafa~ kahv~n
de esrar içildiği haber alınmış, 
kahve t~rassut edilmiş, polisler 
İçeri girecekleri sırada önleri
ne Hasan isminde b.iri çılmıış, 
yollarını kesmiş, içeri girmelerine 
mani olmak istemiş, bu sırada 
taharri memuru Ruhi Efendiyi 
de kolundan yaralamışbr. Ha
san kaçmak isterken yakalan-
mııtır. 

* Kadıköyde, bir meyhanede 
rakı için Bekir, makinist Nuri, 
koltu~çu Hilmi, çırağı Mustafa 
lstanbula geçmiye karar ver
mişler. Fakat iskelede vapur 
bulamayınca Haydarpaşaya gi
diyorlar, eli boı dönii
yorlar. iskele şoföı;leri ile kav
gaya tutuşmuşlar, bıçaklara 
sarılmışlar, fakat yakalanmış
lardır. 

Boğaz Açığında 
Mühim Bir Uskumru 

Sürüsü Dolaşıyor 

Bir huçuk aydanberi boğa· 
zm 15 -20 mil açığından Ereğli, 
ZonıuJdak ubasına kadar bol 
ulmmru yatmakta olduğu 
g&illm&ftlr. Bunlar R11meli ve 
Balgariatan uhillerinde tutul
maktadır. 

Bi r Komiser 
Mahkfun Oldu 

Karagilmriik Polis merkezi 
ikinci komiseri Mehmet Ali 
Efendi Fatihte Yeniçeşme cad
desinde 13 numarada otur~ 
Fevziye Hanıma merkez içinde 
taarruz ve hakaret iddiasile 
dün lkinci ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmiş, bir hafta 
hapse ve 20 lira para cezasına 
mahküm olmuştur. 

" Karagöz ,, Davası 
Ali Cenani B. tarafından Açı

lan dava neticesinde Karagöz 
gazetesinin mes'ul müdürü Orhan 
Seyfi B. kabili tecil olmamak 
üzere alb •1 hapse mahkGm 
olmuftur. 

(Vakit) ~ ( Körotlu) gazete• 
)eri aleyhine açılan davalar henüz 
mtmemiftir. 

Vergi 
Maliye müfe1tifle 

taraluıdan YeriJeıı \l'B 

Maliye vekaleti mua 
üzerinde yapılaeak 
kanun Jayihuı hali 
mıya ~mııbr. ara 
vergilerile tacliJihna 
edilmektedir.· 

Terkoa Kumpany 
hirkaç pn evvel yap 
hakkında hükumetin 
6ğl'enmek üzere An 
mqtir. 

Otelcilerin Bey 
Otelciler 

edilen beyanname i 
müddet on bq gün 
edilmiştir. beyannam 
giğıde yazılmau şart 

Ergani Ma 
Ergani maden tirk 

met .nezdinde teşebb

narak demir yolunun 
bitirilmesi intimas etın 
tin tahminine göre 
bittiji takdirde •ene 
lngiiiz liran kıymetin 
yapılacaktır. Maden 
yüzde (75)i hükumete 
de it banka•• ile Alm 
mna aittir. 

Yol Vergi 
Bu senede ge~en 

yol vergisiııin on li 
tabsili tekarrür etmi 

Hukuk Talebesi 
Atinaya giden Da 

lanmız dün oradan 
etmişlerdir. 

Ziraat Kon 
Ziraat kongresi Ank 

lanarak farap mesele 
etmi§t:ir. 

Adli Kanu 
Ticaret kanununun i 

tamamen tevafuk etın 

rine ilgası ve yerine 
naauoua iktibası düşü 

Bir lhtila 
Tefenni kazam aabık 

husn.siye müdürünün (1 
lık bir ihtilaa yapbj'ı ri 
mektedir. 

Alpullu Fabr 
idare mecliai dün to 

Fllbrika bu sene his 
y&zde on iki temett11 

Tıp Fakültes 
Riy.aaet (ıçia T-ev 

ve Sürreya Ali Beyler • 
terilmişlerdir. 

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

1': Hasan Bey - Mtımeyiz Bey, bizim isti
da ne oldu? 

JIF• )is - 8- 8f makzn••P 

2: Muhasebe memura - ffalP Bey, HDiD 1 
--. komU)'oaa PtL 

• 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Gençlerde intihar 
Hastalığı 

DUnktl nllıhanı:un "Herıün,. ılltunun

da ıu ıon samanlarda lntlharlann fu· 
lalaflllaaındaD bahıedlyoraunUL Bu bu· 

ıuaa dair ben de fikrimi anedeceflnı. 

MeınlekeUmlzde ve bllhaaaa ıençllk 

"• talebe muhlUnde rlttlkçe artan 
intihar nk'alannın sebebi, bayah lçtl

•al7emb:ln nokunlıjıdır. Blr genç tal .. 
he evine rellr, evinde kendini allkadar 
edecek mevzulardaa bahıedllmez; onun 

canını, ruhunu sıkacak menulardan 

bahaedlJir, dııardakl hayatında da ıe· 
Çen mevzular bundan ayn d(11ldlr. 

Kudretine mOuvl o•mıyan ve ona 

kesbi liyakat etmemlf, yani ondan an• 

cak ileride lıtenlJebllecek ıeylerin va• 

kitılz lıtcnmeal bu genç ruhlan bedbin 
ediyor. H.ıe bu ruhlar aevda ve qk 

aihl hlılerle dolu blr halde l ıe. 
Şuraaını esef ve teeaıOrle kaydedeyim 

ki • kendimin de bir ıenç olmam han• 

bile - memleketlmlsln blll milballğa 
1.etıçlerlnln yQzde altmışının ruhlannda 

bu intihar belbınıa ufak bir nllveal to-

ınurcuklanmııhr. Eter bu tomur• 
eutun imha çarelerln• bakıl-

lllazaa tablatlle bunlann neıvllnemuı
Dıllaaade edllmlf olur ki bu da blr el• 
nayettir. 

Gençlltln bekledlfl ve lntlharlarıa 
8ntine ıeçmek lçla yerine çare bu al• 

veyt eritecek nur ,.. irfan r3ntkenlnln 

llyalanna llyfklle maruz bırakılmuı, 
hayab içtimaiye ve beytlyemlıln tala· 
hıdır, 

Ticaret mektebi lllal yUkaek kıaım 

Talebealnde• 

Hilmi 

Bekçisiz Mahalle 
Cerrahpaşada, KürkçUbatı 

nıahallcsinin Uç bekçisi varmıf. 
Birer sebeple her iiçll de işten 
çıkarılmış. Fakat yerlerine 
"Kimse alınmamıf. Mahalle 
halkı bu ihtiyacın biran evvel 
giderilmesi ricasındadırlar. 

Tütün Bey'iyeleri 
Müskirat lnhisan bili iatis· ka bey'iye teskeresi veriyor, fa

at yüz metre mesafeyi nazar 
itibara almaktaki sebep nedir? 

Ticaret serbes olduğundan 
tayini mesafe lazım midır? 

Mercam 
Enver Nuri 

Borç Ve Hapis 
Borç için hapis yok; pek 

llA; pek gUı:el. Fakat, alacak-
lının hakkını alabilmesi de li
zımdır. 

/Yami Sabri 
SON POSTA şüphesiz. 

Cevaplanmız 
Betiktaıta Burhan Beyeı 
'1rkete verdlflnis 2 lira depozito 

P&raaıdır. Ba9ka bir yere taıındıiınız 
... man bu parayı ren alabilirsiniz. Şir
ket aaat klraaı ve cereyanı açmak için 
Ul"ret alır. 

Baekuına alt bir borç için alzl ra
'.hataıa edemeı.ler, tlrket komiserine mG
racaat ediniz. 

RiCAMIZ 
Bir dert ve 9lklyetl olan, umuat 

lçlıı hydalı fikir vt' seılnl itlttlrmek 
latıye.n ntandat için "SON POSTA,, 
~lltwıları açıktır n dalma açık ka
b•c:akhr, Fakat bu yazıların muayyen 
lr hacmi reçmeaıul lb1mdır. 83yle 

~lınaua, heın y•ı.ının derci recikir, 
e111 ba,ka bir dertllnln derdine yer 
~~mek mllmklln olmaL Bu noktaya 

lld(at edllmealni karilerlmlzden rica 
•derlı. 

Tefrika No. 31 ..._,__ ______ _ 

SON POSTA 

Dünyada Olup Biten Hadiseler 
• 
lktısadi Buhrana Çare Bulmak 
İçin Muhtelif Milletler Ne Gibi 

Tedbirlere Baş Vuruyorlar 

Müslüman Hintli gençlerinin milis askerleri 
Avrupa ve Amerikada ikh

ıadi buhran yeni bir safhaya 
giriyor. Şimdi Almanya, İngil
tere, ltalya, Fransa ve Ame
rika gibi büyük sanayi mem· 
leketlerinde iktısadi buhrana 
karşı gelmek için bulunan ilk 
tedbir eşyanın maliyet fiatını 
indirmek, istihsalatı daha ucu
za ~al etmektir. Bunun için de 
i!k düşünülen şey amele yev
miyelerini kısmak olmuştur. 

İşçilerin gündeliklerini in
dirmek için her tarafta umumi 
bir cereyan vardır. Amcrikada 
fabrikalar bir iki gün kapayıp 
amelesine yol veriyor. İki gün 
sonra daha küçük yevmiye ile 
yeniden amele kaydine baı
lıyor. 

Almanya, İngiltere ve Fran· 
aada amele yevmiyelerinin a
zaltılmasına evveli maden 
amclcsinden bqlanmıştır. Fa
kat amele bu tedbire a-revle 
mukabele etmiştir. 

Bugün İngiltere, F ranaa ve 
Almanyada maden amelesi 
arasında umumi bir a-rev var
dır. Bütlln teşebbüslere rağmen 
ameleyi ite döndürmek müm
kün olamamıştır. Bilikis grev 
teveasll etmektedir. Hatta Çe
koslovakya maden ameleıinin 

SERVER BEDi 

de greve iltihak edeceği zan
nedilmektedir. 

İngilterede maden ame esi
nin grevi pamuk fabrikalarına 
tesir etmiş ve birçok pamuk 
fabrikaları kapılarını kapamış

tır. Bu hafta pamuk grevcile
rinin adedi 250 bine varacaktır. 

Bu suretle iktısadi buhran 
amele ile kapital arasında yeni 
bir mücadele açmıştır. Bu 
mücadele Almanyada çok sert 
bir şekil almıştır. Grevcileri 
işe mecbur etmek için birçok 
şiddetli tedbirler alınmıştır. 
Buna rağmen amele kararım 
bozmamıştır. 

Hindistanda Karışıklık 
Devam Ediyor 

Bombay, 12 - Hindistan· 
daki silahsız mukavemet ecre· 
yanı, günden güne silihlı 
mukavemet teklini almaya baş
lamıştır. Bombayda sokak 
kavgalan berdevamdır. Daha 
iki rtin evvel bir sokak kav
gaaanda tekrar 150 Hintli ya
ralanmıftır. Hint milliyetçileri 
mticadelelerini bırakmamak· 
tadır. 

Londradaki Hindistan yu
varlak masa konferansı da 
iflAs etmiştir. Azalar birbirle
rine girmiılerdir. Konferans 

rıyor, böyle şeyler konuşamam, 
yarın akşam konuşuruz. 

1· .. 

Birmanyada İngilizlere 

silahla mukavemet eden 
yerli aşiret reislerinden biri 

çahşamıyacak hal(' gelmiştir. 

Bunun üzerine Başvekilin mü
dd1ialesi istenmiştir. Fakat 
Makdonalt yalnız anlaşma le
h 'nde birkaç söz söylemekle 
iktaa etmiştir. 

Konferansın iflası Hint isya
nının şiddetlenmesine yardım 

edecektir. 

Irakta Mühim 
Bir Keşif 

Bağdat, 13 (Hususi) - Şi
mali Irakta doktor (Sbayzer) in 
riyaseti altında asarı atika 
arayan heyet Asuri kıralların
dan Milattan 8 asır evvel ya
iıyan melik Senahripe ait muh
teşem yazlık bir köşk bulmuı
tur. Heyet reisi bu keşfi da
ha mühim keşiflerin takip ede
ceaini söylemiştir. 

=TAKVİM 
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kalırız ve hiçbir rezalet te 
olmaL 

İKİMİZ -- --
Babası da: 
" - Peki! demiı. 
Fazıl bütün bunlan bana 

anlattı: 

- İyi ama babama ne di
yeyim? 

- Ona de ki: "Benim Fa
toşla aramda büyük birşey 
yok. Bir kerre beraber sine
maya gittik. Elini öptüm, falan 
filin... oka dar ! ,, Yani yarı 

il 

i t - Y oof.. Diye bağırmış, 
' e hu, pazarlığımızda yoktu! 

1-ta . B • 
lllt yrı · bun:arı Fazıla an· 

1111
' ve demiş ki: •• 

fiy t b Oğlum... HalU key-
~:cli öyle: Şimdi sen bana "n. F dogruaunu söyliyecek-

•toşla aranızda ne var? 

Nereye kadar ilerlemiştir? Ben 
bunu bileyim ki el birliğile 
çare bulalım. 

Fazıl şaşırmış. Ne cevap 
versin? İnkar etse yalan ola
cak, itiraf etse iş karışacak. 
Meseleyi bana danışmak için 
babasına demiş ki : 

'
1 

- Baba timdi başım ağ-

- Şimdi ne yapacağıı 1 
dedi. 

Ben epey düşündüm. Niha
yet dedim ki : 

- Biliyor musun ? Mükem
mel bir fırsat bu. Sen bu ev
den çık, Beyoğlunda bir oda 
tut. Orada yaşa. Ben ne ya
par yapar, .sana oraya hergün 
gelirim. Korkusuz başbaşa 1 

inkar et, yarı itiraf. 
- Babam benim bu evden 

ayrılmamı istemiyor . 
- Sen istersen o . da ister. 

Zannetmiyorum. 
ister. 
Hem kolay şey mı bu? 

Kadın Ve Kalp İşle 

Evlenmeden Evvel Bize Sor 
• 

Çocukları 1 ç i ı 
Evlenen Erkekle: 
Cevaplanmız 

Dul erkekler ekseriya ço
cuklarının hatırı için evlen- · ı 
diklerini söylerler. Kanları 
iki üç çocuk bırakarak ölen 
kocaJann hali hakikaten feci
dir. Çalışmıya mecburdurlar. 
Çocuklara evde bakacak 
kimse yoktur. İyisi mi erkek 
evleniverir, hem karısının boş 
bıraktığı yer dolar, hem de 
çocuklar iyi ve fena bir anne
ye sahip olurlar. 

Fakat çocuklara sütne 
veya dadı alır gibi alınan bu 
kadınlar eve saadet yerine 
felaket getirir. Çünkü genç
liğini başkalannın uğruna fe
da etmiye mahkiim edilmiştir. 
Daha kızken ana olmuştur. 
Evdeki rolü bir hizmetçiden 
farklı değildir. Bu hal onu si
nirlendirir, hırçınlaştırır, ve 
kadın tabiatin bu yanlış hük
münün intikamını masum yav
rulardan alır. O vakit baba 
da iki cami arasında beyna
maz bir vaziyete düşer. Ço
cuklarını tercih etse kadını 

ihmal etmesi lazım gelir. Ka
dını ihmal ederse çocuklar 
müteessir olurlar. 

Bu suretle çocuklar bed
baht olur, kadın bedbaht o
lur, erkek bedbaht olur. Hu
lasa aileye bir felaket çöker. 

Onun için çocuklarına an
ne arıyan kocalar evlen
mekten başka bir çare ara
malıdırlar. Genç bir kızın 

hayatını söndürmiye salahi
yettar değildirler. 

Bu mütaleam, bana ikinci 
bir sual soran Kadıköylü 
Müsamettin Beyi tatmin eder 
sanırım. 

* İstanbulda G. S. E. F. Beye: 
~l:r, eve bağlanmak, kayıt altında 

ya,amak lıtemiyen bir erkekalnlı.. Ev
kndlkten ıonra evinizden kaçmak için 
hraat arıyııcakaını:r. Hoppame9rap, tuva
lete dütkUn bir kadın alı.I mahvedebilir. 
Sizi eve baflıyacak, arkaaından ıUtllre· 

cek car.ibell, Hvlmll ve kabUiyctli bir 
kıı bulursanız avlenlnlıı:. .. 

Ayasofyada F. A. Beye: 
Siz kız intihap etmeyin. Kuın alzl 

beyenlp aeçmeal daha iyidir. Siz lıadın• 
)ara dlitkGnıGnDt. GUıel ve ıeclyeal 

kuvvetli blr kııı:ın 3nlinde lradenlıl kay· 
bedeniniz. A9kınız daha dyade merha
mete lıtlnat eder. Kadının ıHa yqı•• 

dayanamauınıır. Onun için mahnımJyet
ten korkm17an, lellketler kar9.11ntla 
rtllraulnl bllen •• hayata Det'• veren 
bir kııı:la .vlenlnlz. 

)#. 
Taksimde H. B. Bey : 
Siz aüzel, modern, tecril.,eli 

bir kız iıtiyoraunuz. Sizinle arka· 
da, gibi konu .. n bir kız aradıtJnız 
tiptir. Fakat böyle bir kızla evle· 
nineniz birkaç ay ıonra aranıada 
kavga batlar ve bedbaht olurau-

1 

Sen hergün bana nasal gelir
ıin ? Şüpelcnmezler mi? 

- O kolay. Bir bahane 
buluruz. Ben o taraflarda bir 
mektebe, yahut işe girerim. 

- Bunlar uzun işler Fatoş. 
- Becerikli insanlar için 

bunlar işten bile değildir, 
ruhum. Sen beni dinle dedi
ğimi yap. 

Fazıl tereddüt ediyordu. Eli
mi omuzuna koydum: 

- Haydi, düşünme! 
- Fatoş, iyi· c!üşcnelim, ıyı 

dtişünmiye mecburuz, hayat 
meselesi bu. 

Gruplar 

BfRINCl GRU 
1 - Ze.ngin olmayı ilmi 

muıunu:r? 
2 - işinize alt kitaplar ok\l 
3 - Arltırdığınız parayı fazl 

için dahn sert çalııma ,erıı 
mııınız? 

4 - işinize erken gide.r miı 
5-Yatınır.a göre kuancınıı. 
6 - İşinizden çıkarı lmıyacı 

min mfıini:t? 
7 - Evinizde bCJ aenr: için 

bir iş pllnı yaptınız. mı? 

iKiNCi GRUP 
1 - Bir kadının nas 

taV1İyesine ehemmiyet 
misiniz ? 

2 - Bugünkü kadınl 
ve vaziyetini doğ'ru 
musunuz? 

3 - Bir kadın Jokto 
erkek doktor kadar itin 
olabileceğine kani miıiniz 

4 - Kadının ıigara i 
cevaz verir misiniz ? 

5 - Erkekli kadınh 
malardan ho,lanır mısınız 

6 - Kadın da erkek 
kadafma ehemmiyet 
midir? 

7 - Evli bir erkeğin 
bir erkekten daha mes•ut 
tuna kani misiniz ? 

ÜÇÜNCÜ GRUP 
1 - Yalnız. yafamaktan rah 

aınn:? 
2 - Aradan on ıcne ıeçtlkte 

da kocanın kan11nı qkla ıevebl 
inanır mı11nız? 

5 - Klfl derecede gellrlnlı. 
çoluk çocuğunur.un çotalmaaı 
misiniz? 

4 - Selvilmckten hoılanır mı 
5 - Kedileri aever mlılnlz? 
6 - Bir evllt sahibi olmayı, 

mobil sahibi olmıya tercih eder 

DÖRDÜNCÜ GRU 
1 - Evlilik hayatında 

lazım oldu~una kani misini 
2 - Bir kızın evlenince 

maması lb.ımgeldiğine 
misiniz ? 

3 - idam cezasına t 
mıaınız? 

4 - Bir daktilograf kız 
rini dinlemediği için i;inde 
karılmalı mıdır ? 

S - Bir kadın kocas 
izin almadan sokağa çıkab" 
midir? 

6 - Çocuklardan ıeri ve 
mi bir itaat ister misiniz ? 

7 - Genç kızın sokata 
nı:ı çıkmasına muhalif misin 

BEŞiNCi GRUP 
1 - Yemek yerken ıUkQtu aev 

ılnlr.? 
2-Saadetle bedbahtlığın ortasın 

mıya çalıtır mıaını1.? 
3 - Ufak bir sıkıntı ıb.i blltün 

rahatsız eder mi? 
4 - hatalannızı JrÖrilnce kızar 
5 - Baıkalannın tarizlerine 

haaıaı mısınız? 
6 - Her tehlikeyi ıöu almıya 

mısınız? 

7 - Adaletalı.llk~rle hayattnıt 

ml.lf mudur? 
.............. _ ...... ,. 1 !*1'.:t ..... lt"ll ••• ··=- ..... 

Yukardakl gnıplann her biri• 
8Uallert olluyu•UL Kartılanna 
veya bayır ifaretl kOJllllUS. 
d&rt evet cevabı .. rcıttlnlıı: rru 
nuınaralanm lıı!rl11c:I rruptan ltatlıy 
yan yana ke7unuıı ve bize bildirin 

nua. Daha ziyade karan ıiziJ\ 
rarınıaa batlı bir kız·aeçiniz. 
istedijiniz yere götürebilmek 
nizde olma1ıdır. Böyle bir k 
me1'ut olabilirsiniz. 

Hanım Teg 

Hayat meselesi ama 
mat meselesi değil. Bu 
ucunda ölüm yok. 

Yok ama .•. 
- Ey?. 
- Ben babamla bera 

yaşamıya alıştım. Yapa yal 
bir odada, ne yaparım? 

- Haydi, çocukluk etm 
Dadısız yaşamayı öğren 

Korkma, ben senin ceb · 
öksürürüm. Bazı büyftk 
dam gibi cesur oluyora 
bazan da böyle çocuklu 
yapıyorsun... Haydi diyoru 
hiç r:1erak etme! 

(Arkau var) 
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NAB.ŞIL B. vE TARfKATLBBl Son Posta Sinemaiar 
Kadiri Ve Rufai Tekkeleri Bağd11t Ve 
Mekkedeki Merkezlerine Merbutturlar. 
Ru/ailerin Hokkabazlığa Benzigen Ayinleri 

Zahitler Ve Menauplar 
Kadiri tarikatinia lıu.auaiyet

lerinden biri ele_ tudur: 
Bu tarikate meuup olan

larıa bir lmmı tekkede kalır, 
bntün hayabaı zikir ile pçirir. 
Bunlu ıa.lıit Ye deniflerdir. 
Müritlerin diier bir kısmı da 
ralnuı: haftada birpn tekkeye 
ıelir Ye yalnız lsmicelil zikir
ferino iştirak ederler. Diğer 
zamanlarda aerbestirler. Yevmi 
ltlerilo meıgul olurlar. O gün
lerde aabah ve yatsı namaz
larından sonraki evrattan 
maada zikir ile mükellef değil
dirler. Bu kolaylığından dolayı 
Kadiri tarikati çok intiıar 
edebilmiıtir. 

Bazı yerlerde Kadiri tekke
lerinde yalnız zikir ile iktifa 
etmezler. Zikir esnasında ney 
Ye dümbelek çalarlar. Bu çal
rılarla birlikte dini illhiler 
okurlar. 

Rufailer 
Ayinlerindeki ıarabetleri 

ile çok nazarı dikkati celbeden 
tarikatlerden biri de Rufailer- ı 
dir. Bunlar yanaklarına iğne 

babrır, ateş yer, çivi çiğner, 

ve Hint fakirlerinin yapbldarr 
marifetlere benziyen, oyunlar 
yaparlar. 

Bu tarikatin milessiai Seyyit 
Ahmedürrufaidir • Kadiriye 
tarikati müeasisi Abdnlkadiri 
Geyllııinin yeğeni ve talebesi
dir. tarikat te Kadiriye tari
katinden doğmuıtur. 

Ruf &ilerin Kadirilerden ay
nldıldarı birinci nokta, şeyh
lerine peyıamber derecesinde 
kıymet ve ehmmiyet vermele
ridir. Rufailer müeuislerine 
dotnıd- doiruya Allihtan 
ilham alan bir peyramber na
zarile bakarlar. 

Rufailer, "Bederi,, ler gibi 
imamlannın vecit halinde iken 
tarikat için el aldıima itikat 
ederler. Bunun içindir ki Rufai
lerde vecit Ye iatiirak haline 
zelinciye kadar zikir fArlk'\ 

Alıamedlrrufal a,Weriıai Hiı.: 
fakirlerindea al••fhr. Rufailer 
a,ta MD•••da yılanla .,.ar, 
ateti mu siW •taılanaa alır
lar, caa ywler. Ayia u• .. m-
4a ıljnaleriae •• ylderiae 
mzrak .-...w. 

S. itibarla Rufailerle Ka-
4irilw ar ... tla dkir •• a,m 
Hldamclaa tla fark ftrclar. 

Rufailer aa.. shleri tek
ketle toplaaırlar. Cama nama
andn IOIU'& zikricellli mtH:e
akip aJinlere bqlarlar. Zikir 
emuında ltqlannı iSae ve 
arkaya aallıyarak ltir mllddet 
aoora ayakta kollanm birbir
leriaia omuzlanıaa koyarak bir 
daire yaparlar. Sonra hep bir
likte evveli yavq yavaş, sonra 
artan bir süratle öne arkaya 
sallana sallana hem zikreder, 
hem dönerler. Bu dönme ve 
ıallanma okadar silrat kesbe
der ki mürit kendini kaybet
miye baılar. Bazıları baş dön
mesine mukavemet edemiyerek 
)'ere dUıerler. 

Zincir halinde zikredenlerden 
ayrı olarak bazı dervişler or
taya çıkar. Yüzlerine, karınla

nna fİI ve mızrak geçirme 
marifetleri yaparlar. 

Rufai zikirleri bir hokkabaz 

10 Yazan: Zikri 
oyununa benzer. Maamafila b~ 
tarikat daha ziyade Afrika be
devileri arasında intişar etmiştir. 

Evvelce buradaki tekkeleri ve 
müritleri azdı. Türkler bu 
hokkabazlıklara fazla iltifat 
etmemişlerdir. 

Rufai tekkelerinin merkezi 

Mekkedir. Şeyhler icuetlerini 
oradaki tarikat reisinden alır
lar. Bu suretle Arabistandaki 
tarikatlerle buradaki Rufai 
tekkeleri arasında devamlı 
bir münasebet vardı. Yalnız 
Mısırdaki Rufailer istiklillerioi 
ilin etmişlerdir. 

(Arkuı var) 

Resminizi Bize 
Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, 
Okuyalım 

Resimden tablatlnlr.t tsğrenmek leler• 
aenlı: blı:e bir Fotoğraf ıöndrrlnlz. 
Fakat mfitehuıoııımı:ı: mütaleaaında ha· 
taya düşmemek için gönderilen resmin 
mUmkUn olduğu kadar tabii bir poı.da 
çekilmiş olmnsına itina edinl:r. 

* Resimlerinden tabıatlcrinl öğrenmek 
laüyen •t•iıdakl karilerimlıı hakkında 
mUtehaaaunmıun mütaieaamı 1a11yorll%: 

* Mustafa bey: Samimi, Sa-
' . h .cın ve ayır-

hahtır. Riya ve 
tabasbusu, hile 
ve yalanı sev
mez. Nümayiı 
ve şarlatanlık
tan hoşlanmaz, 
arkadaşlığı de
vamlı ve vefa
lı olur. Kusur
lannın yüzüne 

vur~lmasındr .lirlenir. 
~ 

Kalecik ' Aehmet Recep 
beg: Mutavazı 
ve müsama
hakirdır. Hilr
riyetini azal
tan kuyudatı 
ihmal eder, 
mertlikten hoş
lanır, nefsine 
itimadı vardır. 
Parayı bolca 
"arfeder. Şe-

ref ve haysi .ıe dokunma
mak şartile imtızaç hususunda 
mUşkUlpesent değildir, tahak
küme gelemez. 

• Andon Nikoldidis Efendi· 
Haaass ve ZP 

clir. Sinem_ 
yı. aeyahati, 
macarayı aeYer, 
metlıur olmak 
İlter, bqkala
ruwa fikir ve 
Jaareket le rİ De 

UJM"•JclrWerir. 
Çaltak dr • 

olmYe boatj . 
etleaceyi. miuhı Ye para aar
febae)'İ aeYer, kadın ye bayali 
menularla fula meuuJ olur. .. 

Şülcrü H•Mn Beg. 
(Fot+afı Dercedllml1ecektir.) 

Azimklr Ye mlltetebbistir. 
.. tlı, fikirlerinin ka bul edil
mesiai aeyer. mlişldllpesent 
deiildir. Kendi tedbirlerine 
latinadea hareket eder. iyi 
geçinerek menfeatlerine ltti
rak mUmktlndUr. 

Sert muameleden sinirlenir. 
Kendini ezdirmek istemez. 

~ 
Muğlada .A !ikmet bell' 

Ciddi ve çalış- -
kandır. Lauba-
liliğe müsama
ha etmez. Ve
rilen işi emni
yet ve sada
katle başarır, 

müsrif değildir. 
latırabını giz
liyemez, çabuk 

. .._,,._,.,_ 

asabileşir, ıyı ~ 

-
liklere kolaylıkla sevkedilir. 

M. Osman r ...,, : Mutavaıı, 

hayrıhah ve ho~ -
sohbettir, her
kes tarafından 

sevilir. Mtişkül-
pesent ve hırçın 
değildir. Müsa
mahası boldur. 

Menfeatlerinden 
herkesi mO.te
fit etmek ister. 
Tecrübesi oıiy 

-

de olduğundan ..ıasihatlerindeı. 
istifade milmkllndür. Muhata· 
bıİıa çok gezmiş veya görmtiş 
hissini Yerir. Hlirriyetini takyit 
eden usulleri ihmal eder. 

* Rulm r5nderen bau karilerlnılz. 

mlltehuııaımızın cevabı ıeciktlğ'l için 

1abU'a11danıyor ve mektup gönderP.rek 

fototrafllerinln aklbetlnl ağrenmek la

tlyorlar. Bu fotojrafiler lntipr edecek· 

tir. Bu lauauata mhterih olmalannı rica 

ederiL 

' on Posta'nın 
Bilmecesi 

Halledilen Bilmecemiz 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
DARÜLBEDA vt TF.MSlLLERI 

Bu akfam Hat ISTlll. IJDIYıSI 
21,Je da ~ ~ ' 
umuıaa 

aahaua 

BAL AYI 
K .. edl J peni• 

Y a:aa: Heaaıe•• 

Adapte edeaı 

1. Galip 

l ıııı I 
11111111 

ALKAZAR - Garbın gaaıplan 
ALEMDAR - Hacı Murat 

A S R 1 - lıpanyol Aşkı 
ARTlsTJK - Atkın TerenoGmU 

ETUV AL - Holivut r~wllııü 

ELHAMRA - Kırallçe Aşkı 

EKLER - Yunan tiyatro trup• 

FRANSIZ - Klveli trupu 
GLORY A - Haynlin Sonu 

HiLAL - (Betiktat) Haca Muut 
H A L E - (Üaklldar) Çareviç 

KEMAL 8. - Kıım~t 
M A J 1 K - Deli tarkıcı 
M E L E K - Sevmek hak.ki 
:.1ILLET T. - Natit B. 
MILLl - Seraerl Kral 
O P E R A - Üç Maake 

1 
S0REYYA - (KadıklSy) Aefal• 
ŞIK - Dilnyad- uuk 

KARILERINE 
1000 Lira 

TAKDiM EDiYOR 

K yon/ar iir ag inam 
etleceldir. ---

( SON POSTA > 1.ayram 
münuebetile karileri araaıa• 
da bir kur'a tertip etti. Bu 

:U:~~:bbin liradır 
O. Wa Uranua aıafı ı 

Birinciye 250 
/~inciye 100 
llçüncüye 50 
Dördüncüye 10 
Beşinciye 10 
Altıncıya "'l 
Yedinciye 10 
Sekizinciye 10 
Dokuzuncuya 10 
Onuncuya 10 
On birinciye 10 
On ikinciye 10 
On üçüncüye 10 
lira olarak teni, mOtebald 
bet yüz lirası da: 

100 Karie 
Beşer lira olarak tak

dim edilecektir. 
Karilerimiz bu hediye

leri bizden namlarına 
yazılı bir bono halinde 
alacaklar ve bu bonoları 
yalnız latanbulun şu •eya 
bu ticaretanesinde değil, 
fakat bilaistisna memle
ketimizin her kısmının 
her mağaza veya mües
sesesinde nakit olarak 
kullanacaklar , isterlerse 
nakle de tebdil edebile
ceklerdir. 

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

mından bet gün aonra noter 
hu:ıurile çekilecek ve hedi
yelerimiz de kur'anın çekil
diti günün ferdasında, yani 
bayramdan üç gün evvel tak
dim edilecektir. 

Eakl kuponlar her vakit matbaamn:
dan tedarik edllebUir. 

ELHAMRA sinemasında 
KIRALIÇA AŞKI 
senenin en aevimli Fransızca 
opereti. Mümessilleri: MADY 
CHRİSTIAN ve · JEAN 

ANGELO 
h&veten FOX JURNAL 
MAREŞAL FOŞ'ua cenaze 
merasimi ve ANKARA ÇO-
CUK BA YRAMl MERASiMI 

Paacalb tlyaıro .. ada Şe.td B. Ce
mal S.hlr a. birlikte bir toföriia cüa7etl 
facia 3 perde perili k5tk takJitJl plJM 
5 perde. 

~ ~ .. ~~~.'~~ --~\. ~ 
~11.ıneo •ll•ree e. .., .. , ııar• 
NC -~· ••kine MJ.U••S. •u••• 
........ ,.., .Cı .. , ...... .. 

.................... 111o 

.... , ... ••tılW -~ 
u....ı~ııııuı:~ 

Baridaard ~~- we tGrek6M 
&aı-hı-o.ı.aa. 

llR TAVSiYE ·--

ASRf SiNEMA Y 
. ,tılJp kemali muvaffaklyetle r6aterlll 

olu ••thur rojlalt llAUL W ALSH 
- muaaam alaMDA Meri 

ISPANYOL AŞ 
Muhtetem filmini rörünilL HeyeU tem 
batınıla: DOLORES DEL RIO ve VICT 

LAGLEN klh ailıyacak klhr6Jecelt ve ka 
tara takviye e4illıa1' orkeenanan tatbiki 
lan hl•etea.: ıe .. ı. vo yedi varyete pnı 

FOKS mamulib -

Sinemada şimdiye kadar görülmemiş ... 
Artık bi~ daha görülemiyecek .... 

Pek yakında: · ELHAM.RA *İnemasın 
Görülecek n sinemada görülebilme&İ mümkün en kü•tah film 

• 
Namusun içi 

Filminde görülecektir. Heyeti temsiliyesi 
CLIVE BROOK , r . . ? . 

Sinema, artık tekemmülün son derecesine vasıl o uya 
Zira : En büyük dünya tenoru 

JOHN MAC - CORMACK 

KALBirnin 
teganni 

SARHISI 
ediyor .....-.ı 

.----• GLORYA SİNEMASI--• 
11 Kanunusani cumarteain ak,ammdan itibaren 

2 büyllk film birden tnkdim edecektir. 

Biri FOX filmi ve diğeri JACQUE HAIK fi 
"EFENDİLİKTEN 
UŞAKLIGA" 

Bu Franınıca sözlü film Fr• 
sahnesinin büyük komiği 
RON FİLS "İki Dünya., fil 

DON JOSE MO JİCA unutulmaz müme.uili "H 
"YENİ VALE NTİN O,, GRAT" ve "SON NINf" fil 

MONA MARIS w ANTONEO MORE1 de aideri güldüren MADL 
NO'nun temall ettikleri % 100 ilk AUITTY tarafından te 
fap11nyolca södü ve tarkılı film. edilecektir. 

Zamanımızın en büyük şarkıcısı 

AL JOLSON 
tarafından fevkallde bir aurelte temaU edılea 

DEL 1 ŞARKICI 
aozlü ve şıırkılı aUper fllmlnfn 

Bu akşam ~ A J 1 K 
iKiNCi HAFTASI 

sinemasında 
bOylik C A L A mDaamere.sile baflıy.,,.. 
latanbul'da hcrkf'ı AL JOLSON \'e blllıaaaa pek aevlmli olan SO 

HOY'dıın bahsed:yor. film Uıerinde Türkçe izahat vardır. 
Hafiye : Cuma ve paıtar günleri a:ıbalı saat 10 1/2 da ten:ı:ilitlı b 

ikinci 1~ - birlnt-1 40 - hususi 50 - 4 kişi lk loc lar 200 kuru~t 

JEA.N 'lOULOIJT ve RENEE HERIUEL. in temıll ettikleri Charlff MuenUı 

(3) M ASK E 
Fun9ıtea aö,JQ •• tıukılı filim dGn aıı..-

0 RE R A SINEMASI 
Temataldranı çok aUteeeair etmlftlr. 

bıveten: ŞAKA franaıı:ca akllıl u farlah filia ile (MICKEY HO 
aeall canı. rulmler. Tnr\~f' mGlrllr.rneler fil im 6?.P.rlnd• rö•terilmı-11e 

Knfkasya ovalarm-!a bir nvuç Türk kahramonınan ~anlı Türk bayrağının Şarkı kurtarmak 
i'Österdikleri hamaaet ve şecaat sahnelcrile Ruslara karşı muzafferane milcadelelerini mu5a 

ve her Türkün görmesi elzem 

HACI MURAT 
muazzam ve ist ifade edıniz 1 muhteşem filminin son üç gi.inü11den 

111 ........................ 1111 .. •~Her ikisinemada .............. 11m ........... . 
Ayasofya'dct Şehzadebaşı'nda 

muvaffakiyetle • A ALEMDAR sinemasında H J LAL SINEMASIN 



Hergün 
Münderec~ı:ıın çok
luıuntlan tlercedileme
miftir. 

Afyon Meselesi 
Tahkikat Sakı Surette 
Devam Ediyor. iki Tane 

Tavzih Mektubu.. 

Afyoa ticareti•izİ baltala
mak için ıerek Cemiyeti Ak
vam ve ıerek afyon iıtilasalltı 
faıla olan devletler tarafın
daıı memleketimizde bir iıtih· 
bar febekesi kurularak Harice 
&iden bir kasım mallanmı:ıı 
kaçak diye tutturulduiu artık 
inkar kabul etmez bir hakikat
tir. 

Cemiyeti Akvamın bu hu· 
sus a sureti haktan iörünerek 
hükumet nezdinde yaptığı te
tebbu. üzerine adliye ve poli· 
~ tahkikatı bu itle meşgul 
bır febekeyi meydana çıkardı. 

Bu ,ebeke, menfaati bizim 
afyoıı ticaretimizi baltalıyacak 
olan devletlere afyon ihracab· 
lllııı haber veriyor, para alı
yordu. Bu husuıtaki tahkikat 
hentız bitmedi, fakat yakanda 
neticelenecektir. Meaele çok 
karqık oldup için hakikatin 
tanı surette ulqalmua biraz 
lecikecektir. 

Bu minuebetle Sirkecide 
Meymenet baaında 16 numa
rada ŞerefettİD lmzuile dün 
l.ir mektup aldık: 

Mekt 1p u.lıibi, afyon me-

t
scleai münuebetile poliain, ma· 
lnaabna mliracaat etti;ini yaz-
dıiımz zenttan biridir. Fakat 
keadid, mektubuacla hadise
~ haberdar olmadıtını ve 
bu mesele ile hiçbir alikua 
bulunmadıfuaı bildiriyor. 

* Ayni zamanda(Salamon Ea-
kinazi) imzuile diğer bir 
aaektup daha geldi.. 

Bu zat ta, mevzubahis ia
tihbar teıkilib meselesinden 
dolayı isminin kaydedilmeıin
den müteeuir olmuttu. Ali· 
kadar olmadıiını bildiri~ .>r. 

SON POSTA: Bu zevatın 

bize g5uderdikleri mektuplan 
kaydettik. Maamafih ilave et· 
mek lhımdır ki kendilerini bu 
işle alakadar göstermemiştik. 
Bu noktayı ayrıca itaret edi· 
yoruz. 
Af y o n Tacirlerinin 
Hükumete Müracaab 
Şehrimizdeki afyon tüccar

ları dün Reiaicnmbur Hz. ile 
l.11ıet Papya ve lktısat 
•ekiliae birer telsraf çekerek 
Tlirkiyeaia afyon kaçakÇ1hiı 
r._aPbiı laakluada deYletlere 
.. ltuitta bulunan muar pbe-
lteaia laaklnncla eaalı talakikat 
ra.p.1...... •e bunlano bebe-
llaelaal tecaye edilmeleriai rica 
etıniflerdir. 

Dokter Necati B. 
Sala ıü•ü vefat eden Dok

:- ~~ti 1. diln 300 bp ta• t...,,.. ••uzlan izeriade 
11ra.laa hutaneüaden kaldı· 
~ak T opkapıya tiefnedil· ...... 

"T'll' • Allala Rahmet eylesin. 

lalebenin Dışan Hayab 
l .~ara, 14 (H. M.) - Ma
l 11

• Vekil eti Maarif eminlik· 
benin~ tebligat yaparak, tale· 

e erın h . t k. b . •ilele . anç e ı ayatıle ve 
ol rıle de yakından allkadar 
Unınasını bildirmiıtir. 

~uallirnlerin Balosu 
~lr ftanbul Muallimleı· birliği 
'-d buo )'•pm.lt için hazırlalr· 

lt, 

<\ON--PQ&·TA ... . 
" 

Son Posta 'nın Resimli Malcaleai 1f Daüssıla • 

,. 

.. " .... . 

1 - luaa ahtbtı mub.lttea a:rnlmakta 

•Gtkülit çeker. Ahfdu te1ler farkaaa 

varmakaızın hayatimıu. kaftfir ve bi1.len 

ltirer cb olur. 

2 - VataauuaU., .a-lıMI• ••dlld-'
afzden •1nlclıfıaıı n•aa duydujuauz hu
ret bundu rellr. Enelce IMyeameditlais 
te1ler bu defa aize ..Yalaiı derecede •0· 
:ıel rlSrilaiir. 

1 - Onun içindir ld in.aan Yatanın· 
daa, aeydlJderladea uult kalına claüua· 
laya tutulur. 

ÇüakG laaaa, içtimai bir baranchr. 
Se•aiai:ı ·,.,., •• a:ı. 

BUGÜNÜN TELGRAF' HABERLERİ 
Gazi Çiftliğinde Gazi Hz. Şark Viliyet- Maarifte .. 
Be.ı Ç~ft~i. Çocuğu J • • D T fti• Ed k Ciddi Islahat Y apılınası 

Yetiştirılecek erilli e e Ş ece 1 steni yor 
Edime, ( Hususi ) - Gazi 

Hz. ıon Edirne seyahat
lerinde beş çiftçi çocuğunu 
kendi çiftliklerinde yetiftiril
mek üzere aldıraeaklannı 
vadetmiflerdir. Bu bet çocuk 
mayısta Gazi çiftliğine g6nde
rilecek, orada kaşarcılık ve 
peynircilik tahsil edeceklerdir. 
Bunlar on altı yaşından yukan 
olmayacak ve ilk mektep 
mezunlanadan seçileceklerdir. 

Cenupta 
Aşiretler, Harici Çapul
culara Karşı Müteyakktz 

Bulunuyor 
Urfa, - Urfadan ha~an

larla Ayiotaba hareket eden 
bir yolcu kafileai Urfadan iki 
1aat kadar açıldıktan sonra 
efkiyalar tarafından ıoyulm~ 
tur. 

Diir taraftan iki ay evvel 
cenuptan tren hattının şima· 
line geçen çapulcu bir aşiretin 
rew "Milçhüm" geçenlerde 
yaralanarak çapulcularla bir
likte geldiği yere kaçmaş, bu
nun üzerine çapulcular bir in· 
tikam yağmaaı için hazırlan· 
mı ya başlamışlardır. Fakat 
aşiretlerimiz bu çapulculara 
g6z açbrmamaktadırlar. 

Darülfünunda •• 
Edebiyat Ve Hukuk 
Fakültelerinin Tevhidi 
Cereyanı Mı Var? 
Ankara, 15 (H. M.) - Da· 

Ankara, 15 (H.M.) - Gazi Hz. ne son seyahatlerinde refa4 

kat etmiş olan müfettişler raporlarım hazırlamakla nıesguldUrler. 
Ayni zamanda Kütahya meb'uıu Recep Bey de Gazi Hz. ne 

refakati esnasında yaphğı tahkikab ve aldığı intibalara tesbite 
çalışmakta ve her akpm mfifettişler ite birlikte (Belvn PaJas) ta 
toplanarak işi biran evvel bitirmiye gayret etmektedir. 

Ankara, 15 (H. M.) - Bir
çok meb'uslar maarifimiz:e de
rin bir ehemmiyet atfetme
ıinde ve esaslı bir maarif 
programı hazırlanarak tatbi· 
kinde musırdırlar. Maarifimizde 
tahakkuku arz:u edilen mühim Bu hususta fırka: bqkitibi Ziya B. de kendisine muavenet 

g&termektedir. Recep Beyin raporunda ilhasaa Nafia işlerine 
mühim bir hisse ayrılmııtır. 

noktalar şunlardır: 
1 - Memleketimizin mub· 

telif yerlerinde mahalli ihti
yaca tekabül edecek 1&n'at 
mektepleri. 

Raporlar bittikten sonra Gazi Hazretlerine arzolunacaktır. 
Gazi Hz. nin, seyahatlerine ayın yirmi betinden sonra 

devam edecekleri anlaşılmaktadır. 
2 - Muallim mekteplerinin 

ders senelerini arttırmak ve 
bu mektepleri keyfiyeten kuv
vetlendirmek . 

Gazi Hz. Konyadan başlıyarak Malatyayı ve birçok Şark 
viliyetlerini teftiş, sonra da Adana, Mersin ve lzmir cihetlerini 
tctrif edeceklerdir. 

3- ilk mektep tahsili de•· 
resinin de ıenelerini f azlalq· 
tırmak. 

Bergama-· Hadisesi 
Divanı Harpte 4 - İlk tahsilini Türk mek· 

tebiDde yapmıyan Tiirk tale
belerin ecnebi mekteplere ka· 

meleri için gazetecilere kartlar yat ve kabullerinin önüne geç-
verilmiş ve serbe9Çe çalıp· k me . 
6ilmeleri için salonda kendile· 5 M ıı· 1 · k 
· b. h · d·ı · . - ua ım enn o uma 

rıne ır masa ta sıı e ı mıştır. ·ht• l t t · · · · "f ı ıyaç aranı a mın ıçın yeru 

F h tt
. At· H.k j harflerle bol mesleki Jsitaplar 

a re ıo ve ı ı met . .. 
P 1 b k M d 

bastırmak ve yer yer kütupa· 
aşa ar u a şam enemeo en 1 . 
d t d ki d

. G ne er tesıs etmek. 
av e e ece er ır. ece .. . . 
H·ıaı· h _1. d .1 6 - Koy mekteplerını ar· 

ı ıa mer tarının an ven e- . 
k b 1 d l

.d. 
1 

. b tırmak ve buralara kuvvetlı 
ce a oya avet 1 ır er, ıca et u· ı .. d k 

ı . . mua anı er 200 erme . 
etme erı muhterneldır. 7 E b. 1• t d . - ene ı ısan e rı.sa-

• Bahkesire Götürülen tına büyük bir yer ayırmak. 
iki Kişi 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma! 

rü'fünun blitçesinin Biiylk Millet 
mediaiacle mGzakerai eanuan- r-----------------------...J Faik Muhittin B. 

Enelki p lzmirde kapa
nan Serba C&mburiyet ıu
ete.inin bqmuharriri doktor 
Faik Muhittin Bey Halk fır
kuma girmqtir. 

da ltazı meb'ualann Darülfü
nunda eauh bir ıslahat ya· 
pdmuım ve bu meyanda baza 
ldlrılilerin kaldınlmuanı tek-
lif etlecelderi•İ 6irendim. 

Y apalacak tekliflerden biri
nin de edebiyat ve hukuk fa
kültelerinin birleıtirilerek bir 
"içtimai ilimler" fakülteai teş
kili ye garp edebiyata, tarihi, 
edebiyat ve saire . gibi dersle
rin de güzel san'atlar akade
misine nakli merkezinde ola
cağı söylenmektedir. 

Bu suretle Darülfnnun büt
çesinde bir miktar tasarruf 
yapılacaktır. 

Yıldızdaki Tahribat 
Bugün bir heyet Yıldıza gi

derek Maryof Seranın Yıldız
da yapbğı tabribab tetkik " 
teabit edecektir. 

lngilterede aıhbiye ne
zareti halka ucuz, fakat 
gıda11 bol yemekler tav· 
ıiye etmek llzere bir ko
misyon teşkil etmif. Bu 
komisyon bayii tetkikten 
sonra biri fakirlere, ikin
cısı, orta halli ailelere 
Uçüncüa6 zenginlere mah
sus üç yemek listesi yap
mıı. 

Bu listenin fakirlere 
ait olan kısmında ıunlar 
var: 

Kalıoalh - Kızarr ış 
patatesle domuz eti, ek· 
mek, yağ ve reçel, slltlü 
kakao. 

Ôlle Yemeli - Biftek. 
Yahut ciğer kı:ıartmasa. 
patateı, havuç ve 10ğan. 
tath. 

Akıcrm Yemeli - B,
lık domatea 1alatasa, · ek
mek yağ ve çay. 

Bu liste İngiJterede 
fakir aileler için tavsıye 
edilmif. Bizde orta haUi 
değil, kazanca yerinde 
ailelerden bile yilzde onu
nun bu ayarda yemek 
yiyemediğine göre, arbk 
bizde halkın 11daaım ala
bildiğine: 

ister inan, l.ter inanma/ 

Cemil B. Şehrimizde 
Halk fırkut aamına tetkili

ta memur olan T ekirdai meb
'usu Cemil B. dün tehrimize 
gelmiftir. 

Tek Taksi 
Belediye tek taksi talimat

namesının bazı maddelerini 
yeniden tadil etmiştir. Tadilit 
neticesi ilan edilecektir. 

Balıkesirde Kızıl Fazla 
Balıkesir, (Hususi) - Son 

aylarda kızıl vukuatı artmıttır. 
Mekteplerde kızıla mUsait elli 
dört çocuk tedavi altına alın· 
mışlardır. Aynca mektep tale
belerine de qı yapılmaktadır. 

Sözün Kısası -
Bi~ 

Zeynel Buim 
Daha! ........ 
bmir4e (Sene. Clalaviy 

razete.ı •efl'İyatma tatil • . 
•e bqmaUniri de Halk 
kuma p.if. 

Bizde Iİyuetle 
adamlar içia, muayyea b 
kuaat aahibi olmaya biç l 
zum yoktur; ita adamlar b · 
fırkada buluuunlar ela lıan · 
oluna olaun. Serbea Clmla · 
yet fırkua kapaadile H 
fırkua •ar, o da olm 
elbette bir ailliyetpener, ya 
but SosyalUt fırka çıkar, h 
men ona airi•erirler. 

Bu iibi insanlar için fırka 
muayyen bir siyasi proifa 
etrafında bulupnların tetkilih 
değildir; bunlar nazarında 
fırka demek, hayat sigortası 
demektir: Ha "Üniycn" sigor· 
tası, ha "İttihadı milli" , ha 
"Anadolu" ... Bunların hepsi 
üç qaiı, beş )'1kan aynidir. 
_ insanlar için { \l'kalar böyle 

oldup ıibi, fırkdar için de 
insanlar birer müşh•riden baş
ka birşcy değildir; Fırkaya 

giren kimdir, nedir, :te dütil-
nüı, siyasi kanaati ne luerkez· 
dedir? Bunlann hiç eh ~mmi
yeti yok, fırkaya kaydolua.•mam 
ve aidabna vermesi klfidir 

" Serbeı Cümhuriyet " b.,,. 
muharriri ve Zeynel Besim ıl. 
gibi insanlara istinat edeı 

Serbes fırka yıkıldı ; Halk fır
kası bu aibileri cidden kabul 
etmiıae 6teki fırkanın akibe
tinden hiçbir den almamıı 
demektir. 

Tren Ücretleri 
Şark 

Tarifesi 
Demiryollan 
Yüksektir 

Şark demiryollan nakliye ft~ 
retleri Anadolu hattı ücretlerinin 
hemen hemen iki miılidir. Nafia 
Vekileti Y eşiıköye kadar olan 
köylerin imanm nazan itibara 
alarak nakliye ücretlerinin ten
zili için Şark demiryoUanna 
bir teklif hazarlamaktadır. 

Hergün 
Bir Sual 

Adın Ne? Kaç 
Yatındaıın? -Sabaha k&rfl lley.;tu 
cadd-.den seçeeJerill 
Çallı IJ...ehiee tewllf 
etm.leri ilatimali pek 
çoktur. Biz tie reçea 
.ıece ba ... .ıete &aff 
olduk. o.tat keyifli.Ji, 
(bunu llyl~ye hacet 
yok), liltat bizi tanı· 
yacak halele detildi, 
(bunu da aöylemiye 
hacet yok). 
Derhal fırsattan iatifa
de ederek ona ber
günkii auallerimizden 
birin sorduk: 

- Üstat, kaç yaşın
dasın? 
Çallı buna cavap ver· 
medi. 
- Adın ne? diye ıor-

duk. 
Çallı buna da cevap 
vermedi. 



ÇOCUK 

SAYFASI 

Başka Memleketlerin 
Çocuk Masal/arz 

Kırlarda 
Dolaşırken 

Emin ile Hüseyin iki köylü ço
cuğu idi. Bunların şehirde birde 
amcalarının oğlu vardı. Tatil
leri geçirmek için hep bu köye 
gelirdi. Gene bir yaz, Ahmet 
köye gelince bir gün üçü 
beraber. kırlara çıkıp oyna
mak istediler. Ayşe nine izin 
vermek istemedi. Fakat ço
cuklar çok uzaklara gitmiye
ceklerini söylediler. Ve çıktılar. 
köyün kenarında aıkça ağaçlı 

bir yer vardı. Bugün oraya 
gitmek istiyorlardı. 

Ağaçlığa gelince birçok 
oyun düşündüler. Nihayet sak
lambaç oynamıya karar verdi-
ler. Evveli Emine ebe oldu. 
Sonra Hüseyin, nihayet Ahme
de ııra geldi. O, gözlerini 
kapattı. Emin ile Hfiseyin de 
saklanmıya gittiler. Fakat da
kikalar geçiyor, Ahmet gelmi-
yordu. Beklediler, beklediler. 
Hiç ses seda yok. Seslendiler. 
Yine ses sed:ı yok. Saklandık
ları yerden çıktılar. Öteye 
beriye koştular, yok, yok. 
Ahmet hiçbir yerlerde görün
müyordu. Koşa koşa eve gel-
diler, başlarına geleni annele
rine anlattılar. Zavallı kadın 
ne yapacağını şaşırdı: 0 Ben 
size uzaklara gitmeyin deme
dim mi? İşte çocuk kayboldu 
gitti. Yollan da bilmez, ne 
yapacağız şimdi?" 

Emin ile Hüseyin köytın 
kahvesine koştular. Babalarını 
bulup hikayeyi ona da anlat
tılar. O da şaşırdı. Hemen eve 
geldi. Beygirini alıp Ahmedi 
aramıya gidecekti. Fakat daha 
o henüz beygirin gemini filan 
takarken kapı açıldı, Ahmet 
göründü. 

Emin ile Hüseyin sevinçten 
ıaşırdılar. Hemen koşup Ah
medin boynuna sarıldılar. Ah
met gülmeden kahbyordu. 
Yorgun bile görünmüyordu. 
Çocuklann ikisi birden sordu
lar: 11Ne oldun, nerede kaldın?., 

Ahmet yolunu kaybetmiş, 
ağaçlığın öteki tarafına çık
mıştı. Ne ite orada bir adama 
rasgelmiş, adam onu evine 
ıötlirmOş, güzel bir ikindi 
kahvaltısı yedirdikten ıonra 
kapının önüne kadar getirmişti. 

Ondan sonra Emin ile Hü
aeyin de oturup rahat rahat 
kahvaltılarını yediler. 

Annesini Taklit 

Bayram hazırlığı 
=-= 

-- Oluç Reis --
Bugün 4 uncu 1ayfımıı: 

çocuk bahıine tahsia edildiği için 
"Oluç Reis,, tefrikamız bugün 
t ncl aayfamn:dadır. Lutfeo o 
ıayf ada takip ediniz. 

. 
H E R 

PERŞEMBE 

f BOGAZINA 

rı 

KILIÇ SEYRETTİKTEN SONRA,, Her Çocuk Bunlar 
Bilmek İster 

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

SOKAN HOKKABAZI 

Bense boğazıma kaçan balık kılçığını düşünüyordum . 
_...,_,.. __ -====-=======-==-==.:=..·-========-=====-:..:=~=========--=-....... """""'-=r=:====-======== 

Aman Ne Tuhaf 

Tahta Ayaklı At 

- Şimdi tahta ayaklı bir 
at gördüm. 

- A.. A .. hiç tahta ayak
lı at olur mu? Nerede gördün? 

- Atlıkarıncada .. 

\ 
• . 

RESSAM 

Reasam - Tabloya çok bak
bn. Bey endin mi yavrum? Bu 
tablo neyi gösteriyor, biliyor 
musun? Bak söyliyeyim: Ça
yırda otlıyan bir ineği. 

Çocuk - Peki çayır otlu 
olmaz mı? Hem rengi de 
yeşil ·olur. 

Re1&am - Evet, öyle olur 
ama, inek otlan yemiş. 

Çocuk - Peki öyle iıe inek 
nerede? 

Ressam - Amma da yap
bn çocuğum, hiç inek otları 
yedikten sonra çayırda durur 
mu 1 Kaçmıı gitmif .. 

ÖYLE KUVVETLİ Ki 
- Benim babam 6yle kuv

vetli ki tutunca ağacı kökiJe 
beraber çıkanr. 

- O da birşey mi? Be
nim babam seninkinden daha 
:kuvvetli. Bir glln iki çocuk 
bir nehre yıkanmıya gitmişler. 
Su bunları alıp götürmUf. Bo
ğulacaklarmış. Babam hemen 
ne yapmıv biliyor musun? 

- Peki ne yapmış? 
- Hemen bir sandala atla-

mış. Küreklerle ite ite nehri 
öteki tarafa doğru akıtmış. 
Çocuklar da kurtulmuş. 

Yeni Bilmecemiz 
Bu Eşyanın Yerlerini Değiştiriniz 

Halledenlerden 50 Kişiye 25 Liralık 
Hediye Veriyoruz 

\ 

-

Resmimizde altı tane apartunan daireıi vardır. Bunları bir· 
birinden ayırmak için berbirinin içine herkesin bildiği ev 

eşyalarından biri konmuştur. Bunlardan yalnız bir tanesi boştur. 
Birbirine bitişik dairelerin arasında da kapı vardır. Şimdi 

ıizden iıtediğimiz fey anahtarlarla tuzluğun yerini değiştir~ 
meldir. Fakat bir dairede ayni zamanda iki eşya l- 11lunamaz. 

Şimdi iki numaralı daire boş olduğl,ı için evveli ya çakıyı 

ya kaşığı veya tuzluğu, yalnız ona bitişik olan, aralarında kapı 

bulunan dairelrin birindeki eşyadan geçirebilirsiniz. Biz on alb 

defa yer değiştirerek tuzluğu anahtarların, anahtarları da tuzluğun 
yerine getirdik. Bir de aiz uğraşın bakalım. 

Bilmeceyi bize gönderdiğiniz zaman, isterseniz resmin iis-

tUnde, fakat ayrıca bir de kiğıdm licerinde neyi nereye 
göttırdtığUnUzU yazıp beraber yollayın. 

Cevaplar 15 gün aonra ilin edilecektir. Doğru balleden
lerden 50 kitiye 25 liralık hediye verilecektir. 

Başka Memleketlerin Çocukları 

Sicilya çocukları eğleniyorlar 

• Hiç Merak 

3 ·/b .-

Ettiniz Mi? 
Kalın Bardak Niçin 

Çabuk Kınlır? 

Sıcak çay, ııcak süt ve 
ııcak ıuyu bir bardağa boşal 
bğınız zaman, bardak kal 
ise kolayca kınhr. Bard 
ince olursa daha ziyade 111 

kavemet eder. 

KaJm bardağın çabuk kırı 
masının sebebi şudur : 

Kalın bardağın iç kısmı d 
kısmından daha çabuk ısını 
Çünkü cam harareti çab 
nakletmez. Bu yüzden bard 
ğın su bulunan kısmı ile suy 
yerleşmediği kısımlar arasın 
hararet farla olur. Bu f 
bardağı çatlatır. . 

... • Su Güneşte Niçin So <J 

EglencelıOyunlar Bizim bildiğimiz güneş ı 

Zilli Ebe 

Bu oyunda bir kişiden maada 
bHün çc cuklar gözlerini 
bağlarlar. Gözleri açık olan 

eline bir zil alır, onların 

arasında zili çalarak dolaşır. 

Gözleri bağlı olanlar bu zilli 

ebeyi yakalamıya uğraşırlar. 
Fak at hazan da ebe diye bir

birlerine sarılırlar. İkisi de 
ebeyi yakaladım zanneder ve 
bazan yanlışlıklarını anlamaz
lar. Zilin sesini duyuncuya ka
dar öylece dururlar. Kim ebe
yi yakalarsa bu sefer o ebe 
olur. 

HA HA HA, NELER 
SÖYLÜYOR 

tır. Fakat yazın su testis' 
güneşe koyarlar. Su ora 
daha ziyade serinler. Bun 
sebebi ıudur: 

Güneşin harareti testin 
üzerindeki tebahhuru fazlals 
tırır. Tebahhur nekadar faz 
olursa testi o kadar serin olil 
Bu sayede su da serin knh 

Çiçek, Koparıldıkça 

Niçin Çoğalır? 

Evinizin bahçesinde açıı 

çiçekleri koparmaktan kor 
mayınız. Çünkü çiçekleri k 
pardıkça onlara kuvvet ver 
hayat kuvveti diğer bir da 
gider. Orada başka çiçek a 
masına sebebiyet verir. 
sayede çiçek bollaşır. 

Oynıyanların hepsi oturur, Şemsiye Baş Aşağı Ni 
birisi ebe olur. Bu oyunda e- Daha İyi Kurur? 
benin işi konferans vermektir. 

Onun için ortaya çıkar ve bir
feyler söylemiye başlar. Fakat 
o daha ağzım açar açmaz, 
herkes birden " ha ha ha, 

neler söylüyor, neler söylüyor., 
diye hep bir ağızdan bağı

rırlar. Ebenin bunlara hiç ku
lak asmıyarak gülmeden ıöy-

lemesi lazım. Eğer gülerse 

ebe yine o olur, gülmezse is
tediği kimseyi ebe yapar, 

kendisi oturur. 

ARJANTİN ORKESTRASI 

Bu oyun, daha fazla miıa
firleri eğlendirmek için oyna-

mr. Beş altı çocuk çeşit çeşit 
gülünç, uydurmasyon kıyafete 
girerler, isterlerse yüzlerini de 
boyarlar, ortaya çıkınca hepsi 

birer çalğı çalmaya başlarlar. 
Meseli: Bin eline iki sahan 
kapağı alır, onları bir birine 

vurur, biri tencerenin dibine 
vurur, biri şişenin içine ufliye-

rek ses çıkarmıya uğraşır, 
biri şef olur, ellerini, 

ayakalarını komik komik oy
natarak orkestırayı idare etmi
ye çalışır. Çalanların hepsi 

hem çalar, hem de hepsi baş
!·a bir şarkı tutturarak bozuk 
bozuk seslerle söylemiye ça
lışırlar. 

Bu oyun seyredenler için çok 
eğlenceli olur. 

Yağmura tutulduktan so 

ıemsiyemizi kurutmak için 
hmıza gelen şey ıapı yuk 
olduğu halde onu bir ke 
dayamakhr. Halbuki şemsiY' 
baş aşağı bırakırsak suları ~ 
narlarmdan ıızar ve şepıtl 
daha çabuk kurur. 

Resmi Boyayınız 

Bisiklete binen bu ç~ 
boyayıp kendi kendinize~ 
samlığmızı tecrübe e ~ 
Bunlardan ara ııra koya~ 
Boyayıp bir karta yapış 
ve koleksiyon yapınız. 

• 
--Bilmecelerimiz• 

Halledenler ,ıJ. 
Kalem kaldırmaksıun Jt~ 

çizmek ve boyama bitı:nec.e ,~ 
halleden ve kur'ada taJilerı1r;J 
olan genç knrilerimi:ı.in 
7 nci sa famızdadır. 
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1111 KAN DALGASI llll fi~ 
!'if eyhanede 
ile Geçen 

Haremağası Beşir 
B~r Eğlence Sahnesi 

stif ade ediniz 
1 •• illa 5 aabn seçıalJeceldlr. 

2 - }(er aabr 4 JıeJfme laaap ..a
leeektlr. 

Hakkı Mahfuzdur 

Babik, meseleyi kısaca 1"1-

la tıı. Hacı Nişanın gözlerinde, 
meserret nurlan parladı. Ar
~~daşlannın yanına dönerek 
ık1 l c.iıne ile onları savdı. 
lobntanın üstünd~ki küçük 
odada derhcl bir mtısa hazır
ladı. Aradan çok geçmedi. 
Hristoforla Beşir de geldiler. 
Herşey tabii bir surette geçi
Y~rdu. Hacı Nişan, miifterile
tıni kar,ıladı. Yukarki odaya 
aldı. Masa arkadaşhg· mm ver
d' V • 

ıgı samimiyet, burada da 
~ndt. ÜçüncU kadeh içil-
ikten sonra artık Beşirle 

liriatofor, ~amen dost ol
hluffardı 

G Betir : esasen çok saftı. 
ı:ç. görgfuıUz ve biraz da 

8
. aktı. Hristoforun bol bir 
~akatlıkla izafe ettiği sıfat
liriatonu şım tbkça şımartb. 
le ofor, ona kendisini Kaf-
layah bir Gürcü olarak ta

llıttı. Orada akrabasından bir
çok dilber kızlar olduğunu 
Ve eğer bu kızlardan getirte
:e~. ( Zatı şahane ) ye takdim 
dilırae, hem ona hem kendi

Iİne bütün ikbal ve ıaadet 
~~Pılannın açılacağını anlattı. 
11ihayet ıöz maksada dayandı. 
~b · ofor sözü şu noktaya 
•il adı: 

- Bizim kızlar, gelir. Hem 
de memnuniyetle gelir. Fakat, 
0 olann korktuğu birşey var
dır. Acaba sarayda ı-ahat e
debilir miyiz, diye dilşüntirler. 
Ben nekadar yazsam inan
llıazlar. Ama saraydaki kız
lardan onların tanıdıklarından 
biri bir mektup yazsa, o za
man koşa koşa gelirler. Bu 
da kolay. Sarayda bizim ta
nıdıklarımızdan bir kız var. 
Siz ondan bir mektup alabil-
&eniz ... 

Beşir bir kadeh daha 
"arladıktan sonra, yüzünü 
nıştura bur JŞtura sordu: 

- Kim o kız? ... 

yu
bu-

- Bılmem ki size nasıl ta-
rü edeyim; sa.raydaki adını 
bilmem ki size söyliyeyim. Bu 
kJz, karagözlü, karakaşh, çok 
fiizel bir kızdır. 

- Sarayda güzel kız çoook. 
k Hristofor, elile çenesini 
&ııyıp düşünerek: 

- Durunuz efendim, ak
~ geldi. Siz bu kızı mut
&aka tanınınız... Sarayda bir 
haran olmuttu ya .• 

- Aman onu söyleme. 
l - Hayır efendim, onu say
t.~lllek İltemiyorum. Diyeceğim 
~ Bu yangından bir ay ka-._.,, 

-40- Yazan: Ziya Şakir 
. . 

dar evvel. Yıldız tarafından l ~ Evet efedim. 
bir araba içinde dört kadın . Beşi~,v ~ir ~adeh ~aha içti. 
gelmişti. y anlannda da . iki , Elile gogsune vurarak. 
harem ağası vardı. • -:-- . Ah, o kız ah.. O, he-

Beşir düşündü... Düşündil. pmıızı yakb. 
..:... Eyyy? Hrisfor, birdenbire btızüle-
- İşte onlar gelirken ben rek: . . . 

tesadüfen gördüm. O kız - N~ç~n efendım? 
bizim tanıdıklarımızdandır. - Nıçın olacak. Ben ona 

Beşir, birdenbire habrladı. b~dmışbm. Bizim kapı yol-
- Haniya, şu kırmızı ya- daşlanmn hepsi de bayıldı. 

naldı kız mı? [Arkan var) 

Bilmecesini Çocuk Say/ asının 
Halleden Kari/erimizin Listesi 

1ld teldi kalemi kaldumabı:tuı çk· 
arfye aft bilmecemizi ancak 22 karii•b: 
halletmlftlr. 

Bu bilmecede kl1çük karUerimlz.1 
fDpheye düşGren fl!Y hal esnasıada 
yapılacak hileyi bulmaktır. Bn hileyi 
bulanlar ltllmeeeyl ita letmltlerdlr. Hile 
pdur: 

Ya ç :ı.per ilzerlndcn iki defa 1reç
mek vt>yahut bar.ı yeri rde ikinci bir 
kAğ!t koyup ln<"rinden geçmekti. Halle
deıılerin kasandıklan mükAfatllll" fUD-
larclır: 

Çorluda davavekili Abdurrahman B. 
.mahdumu Davut U ndı bir IQgat 
Bakırköy Be:ıazyan 1 ıesl sın f 9 Mer· 
garyan efendi b'r !Qgat kitabı, Edime 
Clmhuriyet mektebi (251) Niıaınettln 
efendi bir roman, Tıibtakalcde kereatecl 
Salamon efendi oğlu Rifat Bahar efendi 
Wr kutu fCUr, fataııbul Erkek muallim 
mektebi 746 All ~etet efendi bir kutu 
.. ker, Şişli O.m-bey yeaJ mektep 53 
illetin Meımır efendi blr aerl harita, 
l.tanbul ca hmiyet orta mektep 191 
Zehra hanım bir ffte laYanta, Ankara 
Erkek llae&l n4 Şllkr\1 efendi blr dolma 
kurşun kalen:, Marao yü:ıba.,ı Süleyman 
Bey lu:a Cdö?et H. bir ipek mendil, 

Birer Albüm Kazananlar 
Konya lımet Pata mekteb «' Arif, 

Kachkay Sen Josef mektebi Semih N.cf, 
Be ırld)y Buuyaa llıeainde Teraakyan1 
Yirmi brşınci ilk mektep 37 Ömer, Vefa 
orta mekt p 242 Hasan Bedrettln, Edir
- &k k llıc.t aınıf 2 No. 217 Meh-t, 
Arıkara Cümhuri)'et mektebi 9tntf 5 No. 
4 lbr.ıhtm, Ankara liıesl 821 Abdullah, 
Ankara Erkek nıesl birinci 11nıf No. 115 
llustah Aydın, Ferfl 17 Jandark mek
tebi liçtiacil -' Nbhet, O•klldar 27 
Kl ilk mektep beılnd •mı( Saliha, 
Ankara Erkek llıt"ıi birinci aınıf 289 
Orhnn Hanım ve Beyler. 

Kiıçük Ressamlar 
Reımlm ı:i boyan; k huıuıunda ban 

yavrular ço muvaffaklyet göaterfyorlar. 
Bu defaki resmi boyıy nlar aragında 
latanbul lir ~k liıc.-sl den Mckip Cevdet 
Beyi tebrik e er.I'. Bıı genç çalıfıraa 
iyi bir ru m olabl ~cektir. 

Mu•aff k"ydle boyıy.anlardan mllkA
fat kaı:anaal rın lıim'erl tunlardır ı 

Çifçi Boyaması 

ciTan N.. 6 Fehmi bey bir 16gat kit.b1o 

• Birer Albilm Kazananlar 
Aakara Clmhuriyet mektebi bql..,. 

d nmf 317 Muamıner Ultrü, Oıltüdar 
Patallmaaa caddeal No. 49 Zebra, Ankara 
CGmhnrlyet melctebl betlncl aııd No. 4 
lbrah.m, Edirne aan'atlar mektebi ikinci 
11nıf 110 B h'ü1, Hırkatşerif Keçeclierde 
16 Sfüude Hnnım ve Efendiler. 

Birer ipek Mendil Kazananlar 
Ortaköy Kabata' llseat ısı Mahmut, 

Kadıköy Hacı Şükrü ıokak Notr Dam 
Dö Slyon u:ektcbi tSS Nadire, Jan Dark 
mektebi Nü:ıhet, Vda orta mektebi 76 
Gal0 p, Hlllliahmer apartımaııı 7 Melek, 
Erenköy Kı:ı Jlaesl 6'7 Metanet Hanım 
ve Ef. lCT". 

Birer Habra Defteri Kazananlar 
Zlnclrlikuyu Lodoa aok.ak 4 Orhaıı. 

Aakara Ziraat bankasında Naci Bey 
ınabdumu Neutl, Kızıltoprak Hüseyin. 
pata çıkmuutda No. 26 Rıfat, Konya 
lamet P... mektebi 49 Ahmet Arif, 
Ankaral Erkek liıui birinci aımf 
ildncl fUbe 289 Orhan Blleclk Dk, 1 
mektep No. 9 Hadiye, Akhisar Hükn
met caddes! 49 Ahmet N yut TahtR
kalede Kereatec;I Salamon Ef. oğlu Rlfat 
Bahar, Yefa orta mektep 242 Bcdrettln, 
Bilecik Merlıea mektebi üçllıacü aınıf 
21 Meliha, inini ilk muhtelit mektep 
S Mehmet, Kabatq Taşlıçıkın aokafı 
16 Fehlme, latanbul Erkek llseal 238 
Muzaffer, Balıkeair tehir aakerlik fU• 
beelndea Ali Rıza B. YIWtaalle Mah
mut Muzaffer hanım ve Ef. ler 

Spor 
~ 

Alemi 
Spor Aleminin on ikinci 

senesinin ilk numarası haftalık 
olarak intişara başlamıştır. 

Bugünkü sayısında 11 Esrar
engiz -adamın nargi'esinden 
neler döküldü? Balkan!arda 
spor dedikudaları, yaşa Alaat
tin, yeni Olempiyat havadisi, 
Atinada Altayın hezimeti, yir• 
mi bet resim,. mevcuttur. 

3 - Her Ula 5 adet Dh kupoau 
llnlkaltillede6'. 

f - Her S • •brdan faıluaaa 2 
kupon lllwe eclllmeRdlr. · 

5 - Her b'OOD G:ı:erlnde1d tarihten 
bir hafta mGddetfe muteber6. 

SON POSTA yı okuduktan 
ıonra ilin kuponunu 1aklayı
nız. Bund<'n 5 adedini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. llanım:an gazeteye gir-
me5i için bu· kadan kafidir. 

1

-= SON POSTA =
BEDAVA iLAN KUPONU 

16- KAnunusani -1931 

TEVELLCT - MalıımulPBf8da Ga
zel Buna tlcaretaneıl aahlbl Fatih ııa· 

de Vadi Beyia blr erkek evlldı dltn
yaya selmlf n Halil Ncjat tumlye 
'-"dilm(ftir. Ômür'U o'ıun. 

Tı:.Şt.KKÜk - Kılıa ga:ı.eteal sahi
binin evine hır11:ı: glrm"ş ve (2500) lira· 
11nı çalmıf idi. Bu para içinde benim 
de kendialnde emanetea 1850 madeni 
kuruşum vardı. Çalınına1111a rağmen 
bu parayı hilanü rı:ı.aaile bana &lcmlf· 
tir. Alenen tefekkllr ed rlm. 

Klllaı Hacı Klıum ata kızı A YYUŞ 

§Gösterdikleri ihtimam ile bana haya
tımı y•nlden kaHndıran Gureba haata
neainde bakt r yo'og Do tur Oaman 
Şercfettla, Operatör Ali Rıza Ye dahi
liye mlitehasaıaı SG!eyman Etem Bey• 
lerle hastane erklnına ve hem,lrelerln
den FıtJıat H ııma alenen tefekkür 
ederlnı Efendim. 

Sellnlk muhacirlerinden: 
MEHMET MUSTAFA 

ZA YI - Tatbik milhOrUmB tayf et
tim. Yenlalnl halı.kettlrdijimdea ldlk
m8 yoktur. Fatih, Cartaıaba, Fethiye 
Cılddeııınde 13 No. da r.ılltekalt kıdem
li jtsb&fl MEHMET SEYiT 

t ffer nm madenlyat, demir, çinko, 
bakır menfaatli fiatla alııcağtm. Galata, 
kalafat yerL No S8 

BiÇKi DiKiŞ DERSANESI - Pan
ııt.ıı. • C .. didiye Br-,1ten apa,rt. No 30 - 3 

F'antC2i, tayör, meumeler~ maarm
te1'adetaame. 

HÜSEYiN ZEYTlN Y AÖINI - Daimi 
kullanımıı:. Yemelderiıal:ı:I melle•• leuetU 

Emek ister miaiaiııi' Bcbeınebal Htiaeyta 
y""1 yağı ile pltirinl:ı:. lstanbul Zindaa 
apıı1 Babaeafer t6rbul ka"'aıundaNo.53 

1!9KIŞEHIR OKUYUCULARlllıflZA -
BugUnden itibaren mea.faatlıaW diltll
nQyorııanı:ı: ve ga:ı:etclerlnl:ı:ln evinize 
dilkklnını:ı:a, dalrenl:ıe kadar muntaum 
b'r tekilde gelmesin! lıtlyorunı:ı Horoz 
oglu tlcaretanesine müracaat ediniz. 

Aşılanmış nadide fidanlar - Fran•ız 
armudu ve Rua ıeftall ve eriklarlne sa
tı'ık fidanlanm vardır. Rl&e Kauacı 
sade Abdullah 

MANDARiN FiDAN! - Beher adedi 
lld kUJ"uıtaıı e li bin adet aatılık yabani 
ınandarina fidanım v'lırdır. 

Rlz.e Kauıncı zade Abdullah 

LEZZETLi TA TI.I VE ŞEKERLEME
LER - Baklava, ~rek, pekalmet, ba-

l
d cm e:ı:.ınul, ausam helvaaı, •t::e l'enç• 
er ve ihllyarlar için çok llo ye 

zevkle yenir. 
Şifti: Bomontl latasyonu J:ı:zet pafa 

sokaırı numara 5 Muhlla 
== btanbul Erkek ll•eal 1005 Meklp 

Cevdet beJ bir kutu yağlı boya, Arna
vutköy 25 inci mektep 27 Ömer bey 
blr kutu kunı boy:ı, Sultanahmet Oçler 
mah llesl 6 M met efendi bir dolma 
kurtun kalem, Yeditule lıtaayon cad· 
dul 41 Zehra hanım bir fite !Avanta, 
Çorluda davaveldli Abdurrahman bey 
mahduma 0.TUt efendi bir takım h.-ita, 
Vaniklly Si Aııude ha111m bir ipek •en• 
cHI, Şiflf 0-snbey yelli mektep tube 
S Mearur efendi bir k.tv fl!ker, Ankara 
Erkek llft9I 157 Ş&krl Ef. bir roman, 
&e,oitu Stlftyya operaa No. S Halek 
bey bir kutu teker, Topkapı ha .. amı 

İsterseniz Büyük Ve İyi Meyva 
Ağaçlarınızı böceklerin tahribatından kurtarınız. 

için kış mevsiminde ağaçlarınızı 
Bunun 

NIVOZtN 
De yakayımL En mlinaaip zaman tlındlthr. Bir püüil'ft!Ç ile yaprakau 

Kutusu 1 
Drogeri 

aj'açlar klaıU.n yıkaaır. 

liradır. Yegtne dep0eu Slrkedde Hcwaaancıyan haauacla 

sanhral doriyahdır lflvotin Etkim Ltd. ş. 
• tSTANbJL 

Tarihi Tefrika No. 4 Yazan: A • mücadele geçmesi
0 

için pekaz 
vakit kalmışbr ve derhal 

O, iri ve kanlı gözlerini 
bir kere daha etrafa çevirdi, 
sonra gözlerimin içine dike
rek sordu: OLUÇ ALI REiS 

Kılıç Ali Paşanın Hahralan 
t l<clunda .. Oluç Ali " yazan 
~oısanlar reisi sol elini kuşa
••nın 

ediyorsun 

~naea. arasana sokup başını 
lı.k ı~e doğru kıvırdı ve çat-
•onr bbll' v kahkaha fırlatblgan 

• •gırdı: 
,_ ~· kabadayılık .. 
"" '1' .-Jlfsız ve sakin ,._ .... ver-
"ll~t. r 

- Çok güzel tahmin ediyor
sunuz!. 

- Yanındaki adamlara mı 

güveniyorsun? 
Ben hiç endişe etmeden: 
- Hayır, hayır; dedim, ko

lumun kuvvetine güveniyorum. 
Fakat bu cevabı vermekle 

beraber anladım ki aramızda 
tiddetli "e belki de bnh bir 

içimden hükmettim: 
"Bir tedbir almak her halde 

lüzumsuz bir ihtiyat olmıya
cakbr." 

Nasıl bir tedbir alabilirdim? 
Bunu henilz tasarlıyamadan 
reis, damgab ve dövmeli kolu
nu burnumun dibine kadar 
uzatb, bütün gururu ile: 

- Bunu tamr mısın, dedi, 
bu kolu?! 

Bir kelime ile cevap: 
- Eveti.. 
- Tilrkçe okur musun? 
- Birazf 

- Ne yazıyor? .. 
Bu haydut parçasının döv

meli kolundaki yazıyı hece
ledim: 

- Oluç Ali, Emirülbalıir. 
Ağır ağır hecelediğim bu 

ismi Kontes duyunca hayret 
ve dehşetle kendinden geçe
rek ağlar gibi kekeledi: 

- Oluç Ali mi? Türk kor
sanı 1.. 

Bu isim Madamın zencileri
ni daha fazla titretmişti. Hele 

' 

BIKATB 
Bu Sütunda Her gün 

._. ___________ Muharriri: Necati Yıı$a/ 

HIKA.YEMİZ 
Busftnlerde benden bir dG

iftn da\fetiyesi bekliyordun. 
Belki ·afak, tefek hazırlıklar 
bile yapbk. Fakat. .. 

Artık herşey bitti. Ayrıldık. 
B~, aana anlatayım : 

Tam bir ay evvel bize gel
mişti. Bir~ok mis~irler de 
vardı.· Biraz başbaıa kalmak 
&tedik. Benim çok ıevdiğim 

çmarh k6'eyi bilinin. Bahçe
nin en kuytu fakat, en gftze1 
yeridir. Oraya kadar koşarak 

geldik. Onunla ilk defa bu
rada yalnız kalmıştık, ve ilk 
defa dudaklanmız burada bir
leşmişti. 

Havuzun ortaaanda billürla
ıan fa.kiye yine ihtiyar çına
rın alçak yapraklannı yıkı
yordu. 

ikimiz de o g6n0 c:IDşnncrek 
sustuk. Gözlerimiz ıularm ha
relenen sathında ayni hayali 

sezmiş gibi dalgındı. Birden 
boynuma sanlarak: 

- Yazsana! dedi. Ve düşün! 
diye devam etti, aaçlanmız 
ağardığı zaman bile burada 
hikiyemizi okur, hayatımızın 

en büyftk dakikasını tekrar 
yaşamıı oluruz. 

Nişanlım benden ilk buse
mizin hikayesini istiyordu. O 
pn, bunu ndettim. Daha er
teli gOn yazmıya bqladım. 

Fakat bu, zannettiğim kadar 
kolay birşey olmadı. Daha ilk 
sabrları karalarken hayalimde 
bir sürü mllstehzi kadın du
daldari peyda oluyor. Sanki: 

.. - Bizi unuttun mu?,, di
yorlardı. 

Filhakika ben onları unut
muş gibidim. Nişanlımı oka-

dar çok seviyordum ki, bu aı
kı yaşamıya başladıktan son
ra maziye ait küçük hevesle
rim bir rüyanın müphem i~eri 
gibi silinmiş gitmişti. 

Fakat ne de olsa bütün 
bunlar yaşanmış ve büyük he
yecanlar vermiş vak'alardı. 

Netekim, kendi hislerime nü
fuz etmiye çalJŞırken şuurumun 
derinliklerinde INrtalnm gizli 
temayüller sezerek kendi ken
dimden 'korkmuştum. Sebepsiı 
bir buhran içinde, kelimelerle 
hislerim arasmda uzun bir 
mücadeleden sonra hikayenin 
bana ait olan kısmını hazır
ladım. 

Sıra nişanhmm hislerini tah
lile gelince, ışın reni(İ büs
bütün değişti. 

Ben, yalan aöylemiftim. 
Ya o? Acaba onun da lıiale~ 
nı bulandıran hayaller yok 

hancıyı biç sormayınız; herifin 
dizleri korkudan ince kiliae 
mumlan gibi bnldllhermifti. Bu 
sefil heriflere hak verdim. O 
zaman Oluç Ali reis yeni ye
ni töhret kazanıyor, bütün 
Avrupa onun, Barbaros ve 
Turgut gibi en hoyrat deniz
cilerin yerini tutacağına kuv
vetle inanıyordu. 

Ben, bu korkulu vaziyet 
içinde biç irgilmedeıı kU'
şımdaki adamı süzüyordum. 
Halbuki reis gittikçe sinirle
niyordu. Bununla beraber gu
rurunu kaybetmeden çıluıb: 

- Mademici okudun, de-

mu? Bir kızın başlamnış 
Ye yanm kalDUt ilk .. 
macerası istikbal için de 
lnİitlerle iiolu değil midi? 
Birgün, bu ftmitler umulmadık 
bir vesile ile, nükseden bir 
hastalık gibi . tekrar kalbine 
dolamaz midi? 

BUtün bu ihtimallcrt bilinmez 
nasıl bir tedai zincirine takı
larak beynimi istili etti. Arhk 
hiçbir yerde duramıyor, hiç
bir ıeyle mqgul olamıyordum. 
Bilhassa, onunla yüz yüze gel
mekten korkuyordum. 

Orada, havuzun kenarında 
ilk busemizin hikiyesini ister
ken içinden; 

- Zavallı. nasıl da inanıyor! 
diye bana acıdığını tasavvur 
ediyor ve kendimde birşeyler 
kırmak iatiyen vahşi temayül
ler duyuyordum. 

• Hikayemi unuttum. Bir mu-
harrir duygusile deği1 , kıskanç 
bir koca ihtirasile nişanlımın i k 
busesini aramıya başladım. O, 
benden evvel birçok gençlerle 
tanışmışb. Bunlann içinde her 
genç kızın gönlünü o~ıya
bilecek olanlar da vardı. Bil
hassa bir tanesi bir zamanlar 
nişanlımla içli, dışlı bir saıni· 
miyet bile teaia edebilmifti. S. 
mllnasebet nereye kadar yilrii
dG? Bu noktada bltiln tah· 
minler duruyor, geriye doğru 
perişan bir inhilil ile çöznlup 
gidiyordu. Fakat sonradaa 
hatırlanan küçucük şeyler; me
aeli: 

Yerinde olmıyan bir sükut. 
cebd bir alakasızlık, bir omım 
ailkmesi. karanlık içinde yanı' 
sönen timşek ışıklan gibi 
hakikate yol açıyordu. 

Arbk muayyen hatlar Us
ttinde sinsi ve muhteria biı 

faaliyete geçmiştim. Bazen bir 
tilki riyakarlığile onun, bunua 

yüzüne gülerek, hazan na• 
mu"'uma verilmiş sırlarla Hte· 
kini, berikini tehdit ederek 

hep o hakikati aradım. Bir 
ay süren bu şüphe ve ıstırap 
günlerinden sonra da nişanlıma 
f6yle bir mektup yazdım: 

"Efendim, 

İlk busenizin hikayesini du
daklarının lezzeti size pek te 
yabancı olmıyan ilk muhibbi
uize sorunuz ve mümkünse be
ni affediniz.,. 

• O, benden hikAye yerine 
bir fUdanhk idueydi bugün 
evlenmit bulanacaktık. Ve kim 
bilir; belki de mes'ut olacak
bk. 

awsızna LE :sa& 

eli, tanLttık demektir. 
Ben dudaklanmı kıpırdat

madrm. O, ilive etti : 
- Şu halde kılıcını bana 

teslim etmeni emredebiliriml .. 
Korsanlar reisinin bu ktı. 

tahça emrini keskin bir şimal 
rüzgarı gibi karşıladım : 

- Kılıcımı mı dediniz? Onw 
bileğimi kesmeden alamıya• 
caksımz 1 .. 

Sesimin şiddeti konan rei
sini köpürtmftştü. Geniş pala• 
aını savurdu, boynunu kısb ve 
derhal üzerime atıldı. Fak at 
ben, haydudun en uf ak bir 
hareketini bile gö&llmdeu ka
çmmyordum. 

l Arkuı var ] 
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8 Sayta 

PURLAR 
Seyrisefain 

Merkez acentesi: Galata köprü 
başında Beyo~lu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Mühürdar 
zade hnnı alhnda Tel. fst. 7240 

Mersin postası 
(Konya ) vapuru 16 ka

nunusani cuma 1 O da Galata 
Rıhbmından kalkarak Ça
nakkale İzmir, Küllük, Bod

rum, Rac!os, Fethiye, Finike 
Antalya, Alaiye, Mersin:e 

kalkacak dönüşte Taşucu, 

ı\namur, Kuşadasına da 
ğnyacakbr. 

ı.]oğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

IJ -' KT R 
Hüseyin Naşit 

' ... ·ürbc, eski Hilaliahmer binası 
No. lO Telefon lst. 2622 

Patolog, Hakteriyolog 

Dr. • L utfi 
GÜLHANE SERİRİY ATI 
MUALLİMLE RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patofojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 1 S No. 

• y 

SADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Saclı< Za e 
Vapuru p günü 

18 K. sani azar akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Ri:zeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı 
acentaiığma müracaat. 

Telefon İs. 2134 

Alemdar zade vapurları 

Millet vapuru 
18 p 

kanunusani azar 
günü akşam saat 18 de Sir
keci nhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon. Sürmene, Rize, 
Mapavri ve Hopa) ya azimet 
ve avdette ayni iskelelerle 
Vakfıkebir, Görele ve Ünye 
iskelelerine uğrıyacakbr. 

Müracaat mahalli: İstanbul, 
M eym enef hanı albndaki 
yazıhane. Telefon: İstanbal 

1154 

o 
enı 

Tertip 
B şl yor 

1) i N C i KEŞ i DE 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 mcı keşidelerde büyük ikramiyeler 
ve ayrıca Amorti vardır. 

3 0NC0 KEŞİDEDE 100,000 LiRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 

KONULMAK SURETiLE TERTİP ÜÇER KEŞİDELIK iKi 
KISMA AYRILMIŞ Gİİ BİR ŞEKİL ALMIŞTIR 

Mükafatlar keşide sırasile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,0tlO ve 

' 
iradır 

ÇOK ZENGiN OLAN YENi PLANI TALEP EDiNiZ. 

Biletlerin satılmasına başlanmıştır. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetierinizi 

YENİPOSTANE KARŞISINDKi 

A Cl 
DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksanız 
Protestolar misli J?'Örülmemış bir süratle gider .. 

'JR. SEMİRAMİS EKREM H. 
Çocuk bastalıkhm mütehassısı 

Doktor 

etfal hastanesi kulak, boğaz 

bunın hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu Mektep sokak No. 1 

Telefo Beyoğlu 2496. 

DOKTOR 

Ömer 
Abdurahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükü~et konağı civa
rında eski ikdam Yurdu kar
şısında 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

SON POSTA 

RESİML AY 
On Beş Günde Bir Çıkar 

On beş günde bir çıkmıya başlayan Resimli Aym 
ikinci nüshası daha mükemmel, daha güzel 

bir şekilde hazırlanmışbr. Günün 
en mühim içtimai me!'"'1elerini, 
en kuvvetli kalemlerim ve en 

güzel hikayelerini 

bu nüshada 

bulacaksınız. 

Btıg .. nü 
Fiatı 20 

Çıkh 
Kuruş 

a ı öy iskele 
ÜZERiNDEKi DANS SALONU 

Türkiye ve Avrupada vermiş olduğu büyük konserlerle umu
mun takdirini kazanmış olan Macar Madam Şiplesin riyaseti al
bnda beş kişilik bir caz takımile hergün saat 18 den bire, 
ve cuma günleri de 14 ten birt: kadar kışlık programlanna devam 

etmekte· olduğunu muhterem müşterilerimize arz ve 
teşriflerini temenni eylerim efendim. 

Müdür ve müstecir: Hüseyin Cabit 

"YEGANE T ALiLi,, 
GiŞESiNiN .... 
ıatbğı biletlerden 

200,000 lirayı 
Kazanan Matmazel "ARTEMISI,, 

* "Artemisi,, Hanımın 
ikramiyeyi gi~emiz derakap 

ve tamamile vermiştir. 
Mü,terilerimiıin kaz.andığı ikramiye 
";! amortiler bedeli hemen nrilir. 
t.mınônü Yenicami karşısı No. 98 

Gazi Nazmi 

Emvali etruke müdürlüğünden: 

Şeyh e t G ylini 
ah ı l kpa-

zar e 82 
• eve r a ın 

' Şehri icarı mulıammeni 

80 numara!i 

84 ve 3 .. 
1 .. 
2 " 
4 " 
5 " 

Mağazası .. ve ardiyesi 

Kahve ocağı 

Ardiyesi 
" 

" 

L. 
40 
50 

20 
20 
10 

20 
6 " Y azıhanesj 20 
7 " ,, 20 
8/1 u " 21 
8/2 u " 10 
8 13 " " 20 
9 ,, " 20 

10 '' " 20 
l l " u 20 
12 " " 2J 
13 " " ?O 
14 " ,, 2) 
15 " " 20 
16 " " L ) 
17 " " 10 

ıs I " " 40 19 
20 " " 20 
21 " " 20 

221 " " 40 23 
24 •• " 40 
25 " " 40 
26 " " 40 
27 ,, " 40 

28 " " Bekçi odasıdır lO 

Balada evsafı muharrer em ~ıHıı .:ı -2 - 931 tarfüine müsadif 

sah günü saat 14 te bilmü ·1y 'de ıcar;.ı rn;>tı mukarrerdir. Ta· 

liplerin °o7,50 temi•1at makbuzlarile İ~tanbul Emvali metruke 

icar komisyonuna müraacaat eylemeleri. 

Kanunusani 16 

~ARIKULADE BiR TEKA~CJ 
Y2Nİ MODEL 

'Tts:LEFUNK N ·33 /L1 
iliz• v o rlör a)}nı f z -~indedlt.! 

• · u afllzede dikltat şay n it.evli r ed 
f I d sindelıl f vlıalnd ı mlzllltflt 

B D"'" RLER 11E Ş~1 

Emvali metruke müdürlüğün~e 

atlı ane hissesi 
Kadı köyünde Zühtü paşa mahallesinde atik Fener cadd 

'Omraniye sokağında eski 17 yeni 21 numaralı kirgir hanen' 
üç hisse itibarile haıineyc ait iki hissesi, bedeli sekiz taksitt 
ödenmek üzere ·2075 lira bedeli muhammen ile 19 - 1 - 93 
tarihine müsadif pezartesi günü saat 14 tc bilmüzayede satıl 
caktır. Taliplerin yüzde 7,50 teminat makbuzlarile lstanb 

metruke satış komisyonuna mllracaat eylemeleri. 

KAPLANLI 

ÜRK Dl ÖAZ-·-'-'· ... , . 
egoglu istiklal caddesi 
Panaıga kilisesi bitişiğinde 

No. 22, Telcfen: Boyoğlu 2918 

Mütenevvi kürk çeşitleri
miz Kürkçü hanından ve 
Beyoğlu mağazalarından ucuz 
olarak depo fiatma sabhr. 

Bir tecrübe kafidir. 
. 

VERESiYE 
6 ila 8 ay vade ve 

75 Kuruş 
Haftalık taksitlerle 

Krem trençkotlar 

Tiftik paltolar 

Blö rarde Ü ·r 

Fantazi kostümler 

Örme kazaklar 

Vıynna çocuk e biaele7 

Hazır ve ısmarlama 

Ve kadın terzisi 

Meshur makastar 

Mösvö Karlo 

Tarafından tayyör ve manto1a 
İmali. Her ııevi yerli ve 

fngiliz kumaşları İstanbul E
minönü Köprübaşı No. 15-16 

Karakaş elbise mağazasına bu 
jlfinı kesip müracaat ediniz. 

Tabibi Mutah
har Muammer 

Sirkeci şimendifer istasyonu 
karşısında Nemli zade han 
birinci katına nakletmiştir. 

FENNI GÖZLÜKÇÜ 
ISTANBUL'da FOTO SÜREYYA'da 

Her yerden ucuzdur 
Bir kere teşrif ediniz. Taşra 

siparişatı sür'atle gönderilir. 
İş bankası arkasında No 22 

Telefon: İst: 3289 

MÜZAYEDE lLE 
1931 ikinci kanunun 16 JJS 

cuma günü sabah saat 10 
BEYOGLUNDA iSTiKLAL CA 
DESİNDE Bllyük postane karf 
smda AMBASADÖR kaüno 
üstündeki binaya maruf bir sar• 
dan nakledilen müzeyyen ve na 
de eualar müzayede sureta 
aatJ)acaktır. 

Viyananın en meşhur Mü11 
fabrikası mamulabndan nıaJ 
pelesenk ağacından 2 adet ~ 
salon takımlan l:Sombe krısl' 

ve marketeri işlemeli nadide b1' 
vitrin, ayni fabrikanın mamul; 
bndan ve masif diş budak <(f 

maon ağacından 10 parçad•' 
ibaret müz:eyyen yatak oda taJ 
mı defa biri maon ve dil f 
ceviz masif ağacından beheri 1~ 
parçadan mürekkep 2 adet yatl t 
oda takımları, 5 parçadan ibaJ'e 
masif meşe ağacından ve Viy•": 
mamuliita 4 adet minyon yat•~ 
odaları vitrinli ve asri mükemoı 
yemek oda takımı, maroken, ıtl~ 
ket kad,ife ve kumaşlı pomye ••' 
lon takımlnn, Avrupa hazır ta~ 
mı, bul ve marketeri bayu ve Y~~ 
dızlı aynalar, tablolar, eleklf1

, 

avizeler, Amerikan ve ministr f' 
zıhanelcr, dolaplar, bronz ve de' 

"' mir karyolalar, kanape ve koltıJ ıı' 
lar, 140 parçadan mürekkep ef 

Limoj fabrikasının tabak tat<ıııl' 
lan, saat Ye tamdan, Viyana \~ 
bohem kaseler, birçok perdele~ 
pamuk ye vejetal yatak, ya•~' 

1 
ve yorganlar, çini sobalar, avrıJ~1 
yol halıları, keçe ve hasırlar 

sair eşyalar. "Schildmayer" ııı~ 
kah arkası demir çapraz telli ıı~~ 
fis bir Alman piyanosu Anad0 f 
ve Acem hah ve seccadeleri, Pe1 .... 
ıoÜrenlcrden 100 de 25 tenı1•· 

Y cvmi, :Siyası, Havadi.ıı ve daJk gaı.otı' 

İdare: latanbul, Nuruosmaniı• 
Şeref aokağı 33 - J/ 

Te!ı-'?n: latanbul • 2Jl 
Poll.ı kutusuı lstanbı.ıl • 7tl & 

TeJg:af: lstanbal SO.~ postr 

ABONE FİATI 
TORKlYE - E~ 

1400 .er. l Sene 27ıl0 !ti• 
.J50 6 Ay 1400 " 
401) , 3 ., 800 fi 

ıso ,, ı ., SOD d 

Gelen evrak geri verllmeL 
h1nlardan mesuliyet alın nıı. 

Mes'ul Müdür: Halit bahri 


