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NUSHASI HER YERDE 5 ~. 

18 Kanunusani 1931 PAZAR No. 175 

NIN 
KUPONU 

No.: ~ 

iDARE: IST ANBUL NURUOS!v!ANİYE ŞEREF SOKAGI 
Bu Kuponu Kesip 

SON POSTA tJalkın gözüdür: Halk bununla görür·] Saklayınız. 
SON POS'fıA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. ....._ _______ _ 
SON POSTA Halkın d ilidir: Halk bununla söyler. 

• 
SIRA EYH ESADA GELDi __ 

• 

Esat Efendi, Dini Teşkilat Yapmıya 
•• 

Niçin Lüzum 
Gördüğünü Bugün Oğled~n · Sonra Anlatacak 

• •• 
Uzere Borsada ikinci Celse Açılmak 

• ipek Sanayiimiz inkişaf 
Dıvanı Harp Bugün, Cinayeti Uzaktan Ve Yakından Ediyor 

liazırlamakla MM!nun Olanları Dinliyecek 
lı l~ir .. 17 (H. M.) - Divanı l Ebbba Muhadenet Cemiyetinin Kongresi Aktedildi 
arbın ılk celsesinde, Mene- · 

~eıı cinayetini ika edenlerin 
~;tlel~ri alınırken, Şeyh Esat 

• bırdenbire hastalanmışh. v 
. " ere doğru eğilerek inle-

~ıyc başlamışh. Reisin emri 
Ut • 
h enne, muhakeme salonunda 
Qır bulunan askeri doktor 

~aznunu muayene etti, haki
d~teıı rahatsız olduğunu gör

u ve reisin müsaadesi ile dı
fıtrı1 çıkararak tedavi altına 
a dı. 

Arada geçen otuz altı saat 
~uda Şeyh Esat Efendinin 
d u ... rahatsızlığı zivadeleşmiş 

Dün Ehbba muhadenet cemiyetinin kongreri Türk Oca
ğında Tevfik Salim Paşanın riyaseti altında aktedilerek yeni 
idare heyeti intihap edilmiştir. 

egıldir. Binaenaley bugün 
~ahkemede ispab vücut etme
&uı_e ıhhi bir mani çıkmıya
cagı ürnit edilmekte ve vere
ceği ifadenin ne olabileceği 
merakla beklenmektedir. kendisi ile temas ettikleri kıs- leceği ve o zaman istediğini 

Maanıafih bu hususta haki- mına gelindiği zaman, mah- söyliyebileceği, cevabını almıştı. 
kate az çok yakın bir hüküm keme usulünden tegafülle der- Binaenaleyh şeyh efendinin 
•erebilmek için elde bazı delil- hal itiraz etmiye kalkışmış: ithamı reddetmesine intizar 
lcr yok değildir. - Bütün bunlar asıl ve edilmektedir. 

Filhakika Esat Efendi Mah- esastan aridir, demiş, fakat Fakat diğer taraftan Nakşi-
lcemenin ilk celsesinde karar- reis paşadan büyük bir bilim bendi tarikatinin yaşadığı, 
llamc okunurken bilhassa ha· ve mülayemetle: faaliyete geçtiği, teşkilat yap--
~iseyi bilfiil yapan maznunların - Sıranın kendisine de ge- ( Devamı 2 inci sayfada ) 

,_.,;;;;;;;;;;;;;;;;;; TEŞRtl HAYA 1 IMIZDA iLK DEFA V AKI OLAN BİR HADiSE -.;;--.._... 

Bugün Millet Meclisinin İçtimıanda İstanbul Meb'usu 
Haydar Beyin Meb'usluktan İskatı İhtimali V "rdır 

la·anbul meb'usu Haydar 
Beyin bir müdc:lettenberi Millet 
Meclisinin içtimalarına ~tirak 
~~eoıekte olduğu nazara dik-

ti celbetmiş. 
Ayın on beşinci perşembe 

a:unu akşamı yoklama cetvelle
~ tetkik edilerek devamsızlı
lının tam iki aya baliğ olduğu 
2Örülrnüştür: Halbuki teşkilab 
~asiye kanununun 28 inci 
lllttddesi: 

1 
''İki aydan fazla mezuniyetsiz 

b. arak Meclise devam etmiyen 
h~ rneb'usun gaybubeti kanuni 
<l ~ nıazerete müstenit olma
k ıgı ~kdirde heyeti umumiye 
cd~arile. meb'usluktan iskat 

eceğini" amirdir. 

Lik Maçlan Dün De Devam Etti 

J sfanbal spor 

Bursa. 15 (H.M.) - Bursada 
son ay\arda ipekli mensucat 
sınayii f evkalide inkişf etmiş
tir. l~ senesindeki sanayi 
balen 3 misli artmışhr. Boya 
ve desen hususunda fenni u-

sullerin tatbikine çalışılmaktadır. 
Bursada ilk defa olarak 5 
.ipek bükme fabrikası açıl
mışbr. 

Tekaüt Kanunundaki 
Dereceler 

Ankara, 16 (H. M.) - Te
J;aüt kanununun tekaüt cetvel
lerindekj 20, 21 ve 22 nci de
recelerin de emsal hasılı sütu
nundaki rakamlar, memurlar 
lehine olmak ü:r.ere tahsisab 
fevkaladeler de ilave edilmek 
.. zere Maliye Vekaletince ha
zırlmıan layiha Meclise sevke
dilmiştir. 20 nci derecelere 27; 
21 ve 22 nci derecelere 18 er 
lira maaş verilmektedir. 

Trckaiit kanunu 27 lira maaş 
alanliarın maaşlarile beraber 
tahsisab fevkaladelerile birlik
te 4552, 18 lira maaş alanla
rın da maaşlarile beraber tah
sisatı fevkalidelerile birlikte 
3680 kuruş üzerinden tekan
diyeleri hesap edilecektir. 

Mekteplerde Sari Has

talık Mücadelesi 
M 1~rif müdüriyeti ilk mek

tepıerde devamsız talebenin 
miktarını tesbit ettirmektedir. 

Müdüriyet devamsızlık sebep
lerini araşbrarak hastalık do
layıslle gelmiyenlerin hastalık
lanııı teşhis ettirecek, bu su
retle mekteplerdeki sari hasta· 
lıklıları teşhis ettirecek, neticede 
mekteplerde sari hastalıkların 
önüne geçilecektir. 

Bir Taarruz Ve 
Hakaret İddiası 

ŞiŞJide Karadeniz aparhma-
nında oturan doktor Ekrem Beyin 
kısmına Şefik Bey isminde bir 
zat taarruz ederek hakarette 
bulunmuştur. Zabıta tahkikata 
b~lamıştır • 

. ~inaenaleyh Millet Meclisi 
teısı KA 
., azım Pş. vaziyeti ri-
.J llset d" 

\ Lik maç1annın neticesini yedinci, lzmir spor hayabnı da dördüncü 
sayıfamızda bulacaksınız. ) 

1000 
L 

mamaklığınız ve açık reylere ı tebliğ olunur Ef=en=d=i=m=-.-=-==-=::= ,_...__. İra---. 
tn.. ıvanma arzetmış ve 
Lı~zakere neticesinda elyevm 
Is anhulda bulunan Haydar 

i!Ye şu telgrafı çekmiştir: 
s· k Is ır ecide Mitatpaşa hanında 
anbuı meb'usu I .y iar Beye 

d. 15 teşrinisani 1 ~.,u tarihin-

li ·. 
1

' Yani iki aydanberi Mec
sı ili 

) ye devam etmediğiniz 
•Pdaıı yoklamalarda bulun-.. 

iştira etmemenizle tesbit ı B. M. M. Reisi 

d·ı · k ld w d t ki Kazım 
eA ı mış 0 • ugun an eş - ' Binaenaley bugün hadise 
latı esasıye . kanun~n~n ~illet mec!isinin umumi heye-
28 inci maddesı mucıbın- tıne arzedılecektir. Müzakere 
ce meb'usluğunuzun sukutu esnasında Haydar Bey namına 
lazım geldiğinin ilk inikadın- devamsızlığını mazur göster ~
da heyeti umumiyeye arzına ek bir sebep dermeyan edi-

1..!mezse Meclis Haydar Beyin 
riyaset divanınca bugün karar ı.-ıeb'usluğunun ıskatına karar 
verilmiştir. Berayı malumat verecektir . 

-
SON POSTA 

nın 

Karilerine Hediyesi -
Ku:>onlar üç gündenberi 
başlamıştır. Tafsilatını (6) 
ncı sayfamızda okuyunuz. 

• f 

Misafirimiz Gidiyor 
Japon Prensi Ankarada, Bekledi

ğinden Çok Fazlasını Buldu 

Japon prensi dün Ankaradan geldikten sonra losa bir müddet is
tirahati müteakip, başta Ayasofya ile Süleymaniye olmak üzere şehri
mizin başlıca camilerini gezmişlerdir. Bugün (Kalamış) vapuru ile 
Bahriye mektebine gidecek, yann Harbiye mektebi gezdirilecek, öbür 
gün de şehrimixden ayrılacaktır. 

Japon prensi Ankarayı ümidinin çok fevkinde bulmuş ve gördüğil 
hüsnü kabulden çok mütehassis olmuştur. Japon prensi bir buçuk 
sene sonra memleketimize bir defa daha gelecek ve bu münasebetle 
Avrupada bir cevelan yapmıya çıkacak olan Japon filosudn şehri
mize uğrıyacakbr. 

Diin Gece Arabacılar 
Kahyasını Öldürdüler 

Dün akşam, ortalık karar
dıktan az zaman sonra kale 
duvarları haricinde bir cina
yet oldu, bir adam öldü, bir 
apam ia cezesım çekmek üze-

re hapse atıldı. Bu cinayetin 
sebebi, biç denilecek kadar 
basittir, bakınız neden; 

Arabacı Arap Mehmet ile 
[ Devamı 2 inci sayfamızdadır) 

lktısadi Buhrana Yeni Çareler 

- Çok şükür, bakkala, kasaba borcum k.uanadı. iki kızuv· 
fa evlendirdim. 

• - Damatların zengin mi bari ? 
- Epeyce. Biri hakkB.l. biri de kasao ! 

1 



~ Sayta 

Halkın Sesi 

Müskirat İnhisan 
Ve Halkın Fikri 

Ankarada geçenlerde açılan 

.tiraat kongresi henüz müzakere
lerinin hararetli devreaindedir. 
Kongrede fAtapplık raporu oku
nurken birçok aza prap ve 
dolayısile müskirat inbisannın 

kalkmaıı temennisini izhar etti
ler. Biz de bu temenni karşısında 
kalkımızın fikrini föyle tesbit 
ettik: 

Cemal B. (Kalyoncu kulluğu 
Çeşme sokak, 18) 

- Ben eskiden rakı içer
dim. Şimdi işi şaraba döktüm. 
}Şarap, inhisann elinden kurtu
l ursa ucuzlar kanaatile inhisara 
aleyhtanm. 

~ 
Nedim 8. (Beşiktaş, Aka-

retlar 76) 
- Bence rakı inhisarı kal

dırılma:nalıdır. 
- Neden? 
- l .. ükumete varidat lazım-

da ondan. 

* Salamon Ef. (Gülhane parkı 
civaı u"lda, Fatma Sultancamii 
)'&um a . 23) 

- l e:ı Şarap ve rakımn 
ucuzlamasına taraftarım. İnhisar 
kalkarsa rakı ve tarap ucuz-
iar. 

~ 
Kemal B. (Gedikpaşa, Tül-

cühan sokağında 2) 
- Rakı ve şaraptan inhisar 

kalksa daha iyi olur. Bilhassa 
şarap son zamanlarda hastalar 
için bir gıda bile olmuştur. 
Bu gıdamn ucuzca satılması 
lazımdır. 

* Osman Ef. (Nuruosmaniye 65) 
- Şarap ucuza sablabilmek 

için sabşı serbes olmalıdır. 

* Tahsin Efendi ( Beyoğlu, 
Mektep sokak şoför ) 

- Ben rakı ve şarap içmem, 
inhisar kalkmış bana ne!. Maa
mafih hükumet inhisarı kal-
dırmamalıdır. 

MİLLET MEKTEPLERi 
MUALLiMLERi 

Ankara, 16 (M.H.)- Millet 
mekteplerinde _ders okutan 
muallimlerin ücretlerinin veril
mesi hakkında muhtelif vila
yetlerden gelen teskereler 
Heyeti vekilededir. Ücretlerin 
verilmesi kabul edilir edilmez 
vilayetlere tebligat yapılacakhr. 

DUTÇULUGUN HİMAYESi 
Ankara 16 (H.M)- Dutçu

luğun inkişafı için koza mınta
kalarına mühim muafiyetler 
verilecek, teşvikler yapılacak

br. 

SON POSTA 

DABILI BABBBllBR 
Otomobilli 
Hırsızlar 
Türedi 

·I Azılı Ve Sabıkalı Bir Hırsız 

Galatada Bir Bekçiyi 
Öldürmek İstedi Tütüncü Dükkanını So

yarlarken Bekçi İmdada 
Yetişti, Fakat Kaçt}.lar · 

Galatada rıhtım caddesinde Panorama ham pasajında 
Manol Efendinin 2 numaralı yazıhanesine evvelki akşam Aksarayda Haseki cadde

sinde Şevket Efendinin dük
kinına hırsızlar girmişler, 
dükkandaki tiitün, sigara 
gibi eşyayı büyük bir 
çuvala doldurup sokakta 
bekliyen otomobile koymak 

üzere iken mahalle bekçisi Ah
met ağa görmüş ve: "Dur ; 
kimsiniz?,, diye bağırmlf- Fa
kat hırsızlar bekçinin sesini 
işitir işitmez çuvalı bırakıp 
otomobile atlamışlar ve kaç
mışlardır. 

Bekçi, hırsızların arkasından 
iki el silah atmışbr. Zabıta bu 

otomobilli hırsızları aramaktadır. 

kepenkleri kırmak suretile bir hırsız girmiş, bekçi Yusuf ağa 

hırsızı görmüş, yakalamak için üzerine atıldığı sırada hırsız 
bıçağını çekere'< bekçiyi ağır surette yaralamış ve kaçmıya 
başlamıştır. Bekçinin feryadı üzerine yetişen polisler hırsm 
yakalamışlardır. 

Bu azılı hırsızın 

olduğu anlaşılm~ 
sabıkalı İbrahim ve diğer ismile izzet 
Adliyeye teslim edilmiştir. 

Dün Gece Arabacılar 
Kahyasını Öldürdüler 

j KaJmlar 
Arasında 
Kavga 
Hanımın Gözü Kızmış, 
Komşusunun Kafasını 

Ayna İle Yarmış 

Kumkapıda Bostan sokağın
da 27 No. evde oturan Azize 
hanım ile ayni evde oturan 
Nazik hanım arasında, anlaşıl
mıyan bir sebepten kavga çık
mış, Azize hanım. eline geçir
diği bir aynayı Nazik hanımın 
başına vurarak yaralamışbr. 

Milino Panayın 
t2 nci Milano panayırı 12 

Nisan tarihinde açılacaldır. 
lkbsat vekaleti panayıra işti
rak edecek tüccarlarımızın 
şimdiden hazırlanmalan için ala
kadarlara malfımat vermiştir. 

Para Koleksiyonu 
Reşat Beyin Paralan 

Tasnif Ediliyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) dm meselesinde kendisinin düriist M kJ 
arkadaşı Arabacılar cemiyeti bir battı hareket takip ettiği- era ı Hırsızlar 
kahyası Zafir, dün cuma tati- ni, karşısındakinin ise çapraşık 
linden istifade ederek bir ge- yollardan gittiğini sölemiş. 
zinti yapmak istemişler, evve- Zafir kızmıı ve hemen si
li Şehremininde bir meyhane- laha sanlarak Arap Mehmedin 
ye uğrıyarak kafalan tütsüle- üzerine ateş etmi~, çıkan kur
mişler, akşam üzeri de bunu şunlardan biri Mehmedin göğ
kafi görmiyerek yarım okka- süne, ikincisi de sol memesinin 
lık bir şişe rakı ile biraz çe- iizerine saplanmıt ve derhal 
rez tedarik ederek Mevline ö)ilmüne sebep olmuş •. 
kapısından dışarı çıkmışlar, KWJUD ve ıstırap sesi Za
havayı giizel bularak çayırda firi derhal ayıltmış, kaçmıya 
otwmuşlar ve iç.miye başlap,ıı~ teşebbtis etmiş, fakat polis 
lar. devriyesi yetişmiş, adamı ta-

Kadehler teakup edince tarak karakola g&tilrmGş, ora-

Şimdi Asan Atikayı 
Çalıyorlar 

Çemberlitaş civarında Arap za-
de ailesi kabristanlarının mermer 
taşlan isan atika noktai naza
nndan kıymeti haizdir. Son 
zamanlarda bu mermerlerin 
geceleri yıkılarak çalındığı mü
zeler miifettişliğiuin nazarı dik
katini celbettiği için hırsızlar 

hakkında takibat yapılması 
polise bildirilmiştir. 

Ki.nunuuni ld 

Günün Tarihi 

Harici Siyase 
Romanya Bizden 
~ avassut istiyor 

Be!gratta çalışan Anala ajan.ı 
anlatbğın=. inanmak lizımge ' 
Romanya bükümeti Rusya ile 
'ostluk. ve hakem muahedesi 
<:tmek istemiş ve bu h usuıtt 

Hariciye Vekaletimizden tavaıııı& 
ricasında bulunmuştur. Maam~~ 
bu haberi kaydi ihtiyatla telaP" 
etmek lizımdır. 

Borçlar Meselesi 
Düyunu umumiye meclisi ilt 

hükumetimiz arasında ftıfya ,.-

firinin tavassutta bulunacağı s6r 
lenmişti, ltaJya sefiri bu riva1'6 
kat'iyetle tekzip etti, fakat: 

- İstenilirse tavassutu rneııt• 

nuniyetle yapanm, dedi. Şiı:ocJ 
Ankaradan bildirildi,rine göre r&r 
liyc müstepn Ali Rıza B. de lı' 
rivayeti kat'iyetle tekzip etmiştir-

Rusya Portakal Alaca~ 
Dllu Rus snfirl hllkftm,.timize ro'fl" 

caat ederek Rusyamn seksen bin -"' 

dık portakal almıyıı karı:ır vardlpl 

bn"irm!ştir. 

Belediyenin İnşaab 
Asn tiyatro ve hal için proje y9' 

mak üı:ere belediye ile mukavele 1" 
mış olan Almıın grupu ile beledif' 
ara.anda teminat akçesi yü1llndcn çalı_, 
lhlilif devam etmektedir. Belediye il' 
tirkctle mukavelcsiıü feahetıe bile 1111' 

faab yaptırmaktan Y81 gcçıaiyecektit• 

Erzak Fiatlan Düşüyor 
'Ticaret odasının haftalık c etveliJlll 

auaren enak fiatlar memleketı; 
sin her tarahoda tedricen du.şısııl1' 
devam etmektedir. Uaamnfih pcrak' 

de flatlarda bu diltilt o derece mahSııl 

Edirne valisi merhum Reşat 
beye ait kıymetli bir meakfıkat 
koleksiyonu refikası tarafın
dan 6 bin liraya Emniyet san
dığına rehnedilmişti. Hanım 
da vefat ettiği için Sandık bu 
kolleksiyonu satılığa çıkarmış
b. E"YVelki gün aatilacakb. Mii
zayede salonuna birçok koleksi
yoncularla beraber miizeler 
müdürü Halil bey de gelmişse 
de paralann tasnif edilmemesi 
yüzünden satış 15 gün aoora
ya bırakılmışbr. Meskükabn 
miizece aabn alınması muhak
kaktır. 

diller çözülmüş, eski hahralann dan da PoU. müdiriyetine 
nakline geçilmiş ve bu arada göndermiş. 

BURSA ELEKTRİK 
FABRİKASI 

. dejildlr. 

Foça Maznunları Eksildi 
İzmir, 17 ( H.M) - Foça 

kaymakamına karşı yapılan 
taarruz münasebetile zan 
albna alınanlardan 12 sinin 
serbes bırakılması üzerine 
bu mesele ile alakadar olmak 
ilzere Menemende ancak dört 
kişi kalmışbr. B~nlar hak
kında ıonuncu tahkikat, ancak 
irtica maznunlannın ifadeleri
nin alınmaaı bittikten sonra 
açılacakbr. 

MEKTEP TEFTİŞLERl 
İstanbul, Bolu, Bursa, Zon

guldak ilk mekteplerini teftişe 
memur müfettiş Hikmet Bey 
İstanbul Maarif müdüriyetinde 
müfettişlerle maarif ihtiyaçlan 
hakkında görüşmüştür. 

evvelce iki arkadaş arasında Şimdi bir hiç y6zllnden ka
mli§terek rol oynıyan bir ka- ı til olan bu adam müdüryetin 
dmın sergüzeşti konuşulmuş, bir odasında, adliyeye gitmiye 
muhavere kızışmış. intizaren, diin ne yapbğuu dii-

Arabaa Arap Mehmet bu ka- tünmektedir. _________________ l._._.. ... ______ ~------

J • 

Divanı Harpte ikinci 
Celse Açılırken 

\ Bq tarafı t in el ayfada) 

bğı da aşikardır. lnfkir kabul 
etmiyecek kadar meydandadır. 

Şu halde Şeyh Efendinin 
hakikati alelıtlak inkar değil, 
fakat tevil etmesi, etmiye ç.a· 
lışması ihtimali de mevcuttur. 

Bu takdirde Nakşibendi ta
rikatini idameye neden lüzum 
gördüğünil anlatması da bek
lenebilir. 

Her halde bugün aktedile
cek celsenin belki bütün cel

gseler arasında en meraklısı 

olacağı şüphesizdir. 

Seyyar Boyacılar 
Belediye seyyar boyacıların 

lokanta, kahve gibi umumi 
yerlere girmeleri memnuiyeti

nin şiddetle tatbikine karar 
vermiştir. 

Buna, J5 (H. M.)- Burada 
sanayi inkişaf ettiği halde 
elektrik fabrikası, tesi
sab tevsi edilmediğinden ibti
vaca kAfi gelmemektedir. 

Sanayi erbabı ve ticaret 
odası bu noktayı Nafia veki
letine ve Bunadaki nafia ko
miserliğine bildirdiği halde 
hilA müsbet bir netice alın
mamıştır. Sanayi müşkül mev• 
kidedir. 

Mısır Tahvillerinde 
Büyük ikramiye 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüz
de üç faizli ve ikramiyeli Mı
sır kredi fonsiye tahvillerinin 

, bugünkü çekilişinde 1886 
senesinde çıkarılmış tahvillerden: 
386776 numaraya 50 bin '1903-
te çıkanlanlardan 687097 nu
maraya 50 bin, 1911 de çı

karılanlardan 25935 numaraya ı 
100,000 frank çıkmıştır. 

Hariçten Sermaye 

Gelebilecek 
Ankaradan bildirildiğine giflt 

lngiliz, Alınan ve Fransız tabü,.. 

tinde üç i"UP hükUmethniıt 

müracaat ederek Erzurum, v.
timendeferile lstanbul limanıoı' 
inşasına talip olmuşlardır. Hüki1' 
met, bu gruplardan, yapacalda" 
inşaabn bedelini 934 senesin-le' 
itibaren mukassaten almıya ral' 
olup o!madıkbrını sormuştur. 

Müsbet cevap gelirse mü:ıak" 
reye devam edilecektir. 

incir İhracatımız 
Bir istati6tiğe nazaran bu stJI!' 

48 milyon kilo incir ve üıii" 
ilıracab yapılmışbr. 

Hilaliahmer Baloları 

Hi1aliahmer tarafından dün gec' 
biri Bursada, diğeri de İzrnird' 
olmak üzere iki balo verilmiştİI' 
Her iki balo da pek çok muvaffa~ 
olmuştur. 

___ A 

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

1: ... -ı ~::m Bey - Pazar ola şişman başı! 1 2: Şişman - Hasan Beyi zayıflamak 
Ke:ıdini ne uvduruyorsun? · (masaj ) yapbnyorum. 

~ ~ 
için ı 3= Hasan Bey-O ne? Deve hamuru yutar 1 4: Has n Bey- Sen rakı içt kçc, b a'dnv.:ı b<ircği tı1' ı 1 

.,..-

"b. k k bö v • v • "' ? ( masa.f ) değil, belediyenin kaldmm e1cn makinesi ~ 
gı l 0S OCa regı agzına ne b.CIVf\ 11UD geçse fayda etmu! Biru harekete &'el bcyahıı. 
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Hergün 
Şeyhler -
Misyonerler 
Ve Masonlar _J 

M. ZEKERiYA 

Avrupa emperyalistlerinin, 
~ark memleketlerinde nüfuz ve 
kuvvetlerini yaymak ve iktıaadl 
istilalanm temin etmek üzere 
kuılandıklan üç vasıta vardır: 
'f arikatler, misyonerler, ma· 

~. 

l 
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ıi . 
ı ı .. ' , . 

~\\ 1 f~ 

~~ 
~ 

~ .. -~ .-
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I 
~~~..;.__.... 

'~~::::::==::.__ ______ _ı ________________ __...~~~---------~-1 sonlar. 

* ~ark ve ls!am mcmleketle-
tinde halk üzerinde en ziyade 
nüfuzu olan müesseseler tari
lkaUerdir. Şeyh mutJfılk bir nü
fuz abibidir. Bütün müritleri 
ona itaate mecburdur. Bunu 
herkesten iyi bilen emperyalist 
Avrupa devletleri, şark memle
ketlerinden birini siyasi ve 
iktısadi nüfuzları albna almak 
.istedikleri zaman evvela orada 
en hakim tarikati seçerler. 
Sonra tarikatin şeyhini sabn 
fllırlar. Bu uretle dost gibi 

1 - Evl,.rde çalışmnkaızıa oturan Ye 

cemiyete hiçbir faydası dokunmıyBA tufeyli 
kadın ve kızlar. 

2 - Kahnhaneleri do1duran ve vakit
lerini tavla oynamak, dedikodu yapmakla 
geçirenler. 

3 - Cemiyet iiç.in muurdırlar. Ç<lnkü 
cemiyetin istihsal kuvvetini azalbr ve Uer• 
lemesine mani olurlar. 

Tufcyülere yardım tmeyinlz. 

eri girerler ve o memleketi 
rahat rahat istismar ederler. 

İtalyanlar T unusu, Senusiler 
ayesinde fethettiler. Fransu;

lar Cezairi Rahmani tarikatinin f ar~~mile elde ettiler. Nihayet 
ngılızler Kürt isyanını Irak 

"e İrandaki Kürt şeyhlerile 
tahrik ettiler. 

* • 'Emperyalist devletlerin istilA 
tÇin kullandıktan ikinci vasıta 
11ıisyon erl erdir. 

Misyonerler mfistcmlekelerin 
liyası tarihinde daima emper
}'alizmin piştan vazifesini gör
hıüşlerdir. Misyonerler gittikleri 
)'erP. memleketlerinin barsam 
da raber götürürler. Onlan 
tüccarlar takip eder. Tüccar
lann arkasında da daima zırh· 
lılar ve donanmalar bulunur. Bu 
ureUe misyonerlerin ayak 
bastığı yer, mutlaka istill 
edilmek ve mtistemleke olmak 
tehlikesine maruzdur. 

işte Suriye, işte Irak, ve 
1. te nihayet düne kadar Tür
kiyedeki misyonerlerin faali
)' tlcri ve bu memleketlere ge
tirdil<leri felake~er. 

)#. 
Biraz müterak· ~ice memle

ketlerde tarikatlerle misyoner
lerin iş göremiyeceği yerlerde, 
bunlann vazifesini Masonlar 
görür. 

•• 

iva ı Harpte 
detle lttiham 

Dilıı ( Menemen ) den çekilen 
tclgraflann parça parça ve biraz 
d teehürle gelmesi, muhakeme 
celaesini ka.rilerimize bütün tafsl· 
!atı ile takdim etm kliğimiı:e mani 
olmuştu, bugün qatmya nakletti• 
ğimiz sabrlıırla bu ebikliti 
itmam ediyoruz: 

Derviş Mehmedin arkadaş
larından Mehmet Emin, ifade
sine şöyle devam etti: 
Mehmet Eminin ifadesi 

"- T eKkede boalardan öy
le ilhamlar aldık ki emirlerile 
kendimizi ateşe atacak hale 
geldik. Hocalar, şeyh Esadm 
Kutbulaktap olduğunu, yağ

mur yağdıracağını, dünyada 
ondan büJ ük insan olmadığın 
saylüyorlardı. Haa lbrahiıni 
Farabi Anadolu halifesi idi. 
Paşa köyüne geldik. Mehti 
bize esbabı kehfin isimlerini 
verdi. Yanımızdaki köpeğe de 
"kıtmir,, diyordu. Bozalaiıa gel
dik. Ellerimizdeki kitaplardan 
hadisler okuyarnk cahil köy· 
lüleri o 1datıyorduk. Emiralem 
jandarmn karako1ur.u basmayı, 
oradan silah almayı düşündük. 

Sonra korktuk, köylüler 
çamlıkta kulübe yapblar. 

On gün mütemadiyen ora· 
da zikrettik. Bir gün oruç 
tuttuk, sonra Menemene gel
dik. Menemenden Manisaya, 
Şama gidecek, tekkeleri açtı-

racaktık. Şamda Mehti Mehmet. 
İsa ile görüşecekti . ., 

San Hasanın lf ad esi 

yapılmadığından şikayet edi
yordu. Ben bir buçuk sene 
evvel derviş oldum. Tekkeme 

gidiyordum. Hocalar bükümetin 
buralara kanşmıyacağına, zik
rin serbes olduğuna bizi temin 
ettiler. Köroğlu gazetesinin 
Kan kate tefrikasında Mehmet 
Hanifenin hitabesi vardı. 

O tefrikadan da çok ilh m1ar 
aldık. Mcbti bana .R'ünde bet bin 
defa "lailihe lllillahn çekmemi 
aôyledi. Manisada tatlıcı Hüıeyi
nin evinde toplanıyorduk. Mcbtl 
Mehmet teYh Ahmet MUhtardan 
kendisine Mehtilik verildiğini 
söylüyordu. IY'ıanisadan <Çtktıktnn 
•onra Paşa köyüne cğradık. Bo
zalanıı girdik. Bir hafta köyde 
kaldıktan sonra Çnmlıkta kaldık. 
SGn gün Menemene geldik. 

Evveli civardaki :z:eytinUktc 
kaldık. Esra~lı ,;igara1nr içtik. 
Menemenin elektrikleri sönünce, 
ondan ötesini bilmiyorum. 

Nalıncı Hasanın f f ad esi 
Nalıncı kü'ük Hasan :şöyJe ifade 

verdi: 
"- Ben nalıncıyım, Menemene 

gelir giderim. .Menemeıı sokakla· 
nnı iyi bilirim. Onun için Mene· 
mene o gün beni sevltett.ilcr, Meb· 
ti camiye de ilk evvel beni aii· 
rükledi: " Sancağı alacaksın. So
kaklarda dolaşırken önde sen gi· 
deceksin " dedi. 

Menemende Saffet hocanın e· 
vinde bir gece misafir kalacalctık. 
Saffet hoca bütün Nakşibendi 
şeyhlerini harekete getirecek, da· 
yımı Mernemende amir yapncalcb. 
Sonra lstanbul, Şam ve Çine ka· 
dıır Jridccektik. 

Mehtl, Arablstaada Hazreti laaya 

Mason teşkilab, zehirde in
sanı hislere dayanan beynel
milel bir müessesedir. Haki
katte iktı adi istilalar:a vasıta
lık eden asri bir tarikatten 
başka birşey değildir. Son Bundan sora dinlenen San 
Y Hasan ifadesinde dedi ki : 

bulacak, oannla bı:rabcr ~ göreccktL 
Her uğradığımız yerlerde tekkeler aça· 
ca~ halkı .altanat.a kavuşturacal<hk. 
Peıam, hu rcc~. ~fit ç~it slncmD 
1rtbl rilyalar gllrliyordum. Esrar, he-

vuz- Havuz hadisesinde Ma-
rıla Azam .F'.ikret B. bu işi 
hıasonluğuna istinat ederek 
Çevinniye muvaffak olmuştu. 

" - Dükldinıma Mehtt Mehmet, 

• 

• 
r 

pim!tl çileden çıkarmıştı. Tekbir ge
tirmekten dllimlzrle tay blttL Ben 
Nııkflbendlliğin :r.ehlrlcrile zehirlenmiş 
bir gencim. Bu t rilrntin bUknmct ta
rafından kaldırllmasıru ııizden rlc:a 
ediyorum. 

Nalıncı Hasan ., P akl>yüne 
geldiklerini, Bouılanda, Çamlıkta 
on bet gün knldıklı-.rmı ur.un uza· 
dıya anlattıktruı sonra ışöyl do
vam etti: 

u - Mcnemea'e oafaktan CY

vel geldik. Cnmiden bayrağa al· 
dık. Halka şeriat btcriz;, diye 
batırmalanm öyledik, Hoca Saf.. 
ifetin' evine doğnı gittik. Mcbti 
bizden ayrilmıştı. Biz hocanın ka
pısını vurduk, çıkmadı. Öteden 

Mehdi Mehmetle beraber ikonu-
a konuşa geldiğini gördük. Saf

fer. }K)ea evine girdi. Biz belediye 

meydanına geldik. Bayrak albnda 
zikrediyor:duk. Mehdi Mehmet, 
b ğınp çnğrıyordu. Okuyup üflü· 
trordu. Ahaliye: "Siz de geliniz,, 
diyordu. 

Meydnndn {iç yüz kiti kadar toplan• 
mıtt&. Sııncefm ıılbna, l.ılz.lm yanımıza 
gelenler, biz.imle ı:fürcdcnlcr yliz. kl4l 
kndar Yl\rdı. Bu sırada bir Jandnrı:na 
çav~•gcldi. Mehdiye "'11e istiyorsunuz? 
dcdL ı() d11 ''biz şı-rlat istiyoruz,, ceva• 
bını vcrdı. Çavu~ "peki öy' cy1>e kuman
d na bildir«:>1m,, <ledl, gtttL Kamandan 
gddi, Mehdi Melımetle komııtu'ar. Meh
di, ha1ku ı5y1cdlklerini ona da tekrar 
etti ve "Eenl de imana gctirt!c~ğ·m,, 

dedi. Halk alkışlndı, kumaııdruı bu va
'l.İf~t karşısında tek nr d:ılrcsine çek :dl. 

Sonra zabitle asker geldi. 
Mehdinin yamna geldi, yaka
layıp götünnek istedi. Biraz 
çekiştiler. 

Mehdi, .znbiti vurdu Zabit 
giderken arkasından bir silah 
dab-ı atblar· Aldığı yaradan 
zal i · derhal yere yuvarlandL 

Mehdi i!e Şamdan Mehmet 
rkasmdan gittiler. Mehdi geldi, 

çanta.Jan bıçak atarak gitti. 
içenle zabitin baştnı kesmiş-

* Yeni Tüıkiye, bu üç vasıta-

Şamdan Mehmet, kolatan Mehmet, •Üt
çil Mehmet gc!diler. M~htt Mehmet 
bana dini ihya edeceğini, Abdülhamialn 
oğunanndan birlnl tahta geçlreccldo
rlnl E:ÖylcdL Herkesi luın ıyordu. Ben 
lst:ınbula dayımı görmek Uı:erc glttim. 
Bulamııymca Şeyh Esadın Ercnk6ylla
deki köşküne gittbn. 8eol oraya hoca 
Lh lbrahlm Ef. göndermlştL Bir de 
mektup vermlştL Onu :g6tllrdiim. Fakat 
Şeyh Ue görtifemcdim, on blr ıfiD 
k5tkcı kaldım, hcrpa otus kırk kadar 
hoca, 111llrlt Şe,thl zlyarct ediyorlardı. 

K6tkte de Abdlllhnmldln oilunu blr 
•~:re kadar ptlreccklerini, pndlf:ıb 
)'&paeaklarinı, bu}eyfn dittclecetinl 
ııöylediklcrinl lf ittim. Hamldln oğlu 

limana gelecek olan lngiU:ır. donanma
sından çıkacakmış. Vak'adııu üç buçuk 
ay evvel de lstanbula gltmiçtiı:n. 

[ İster İnan, ister 
o 

inanma! 
d n yalnız birisini kaldırmışbr: 
~~tlcr lağvedilmiş, tekkeler 
~blmış, teyhlerin nüfuzu 
~ılınıştır. 

lozan muahedesı1e misyo
'hederin faaliyetleri kısmen 
tahdit edilmi§Ür. Fakat bu 
bı.bdide rağmen misyonerler 
hala burada ecnebi harsmın 
~~iri olmak mevkiindedirler. Hoca İbrahim Manisaya ık 

sık geliyordu. Serbes zikir ala memleketin her tarafında 
~ektepleri, lstanbulda bütiin 
6ilelc · · · h b dal nmızın ma remine giren nüfuzuna ve ecne i nvere-
llıecrnualan vardır. sine nihayet vermek için mis
t Masonlarsa her türlU kayıt· yonerJerle Masonlann da teş
~n nııısun kalmışlardır. Tür- kilatlarını ortadan kaldırmak 

Yede Mason faaliyetinin önü· lazımdır. ı 
~e geçmek için hiçbir tedbir Ecnebt ajarunrına ve ecne· 

ınnıamıştır. bi tekkelerine de asri ve müs· 
'1\ Halbuki memlekette ecne- takil Tfirkiyede hakkı hayat 

propagandasına, ecnebi I ermemelidir. 

Şimdi de Rıhbm şirke
tinin feshedileceği söyle· 
niyor. Kimi: "Doğrudur,,, 
kimi: "Yaland.ır,, diyor. 

Yalan veya doğru, bu
nu kat'iyetle tesbit etmek 
mümkün değildir. Rıhtıma. 
çıkmıyan mallardan bile 
resim alan ve ortalığı ha-
raca kesen bu şirketin 

feshi lazım geldiğine biz 
de kaııiiz, fakat filan veki
lin teminab, filan maka· 
mın teşebbüsab ciddi bir 

netice verecek mi? Buna 
Kani değiliz. 

Senelerden beri lstan
ıbulun başına büyük bir 
beli kesilen Terkos şirketi 
için de böyle riv yetler 
çıktı, Susuzluktan insan· 
lan pislik ve hastalık için
de öldüren, evleri yangın-

larla mahveden Terkos 
şirketi hala feshedilemedi. 
Arlık Rıhbm şirketinin 

fetholunacağına, ey kari: 

isi.er inan. ister inamr 

• 

• • 
ıyı 

r r 
ler, başı cami avlusundaki 
taşın üstüne koydular. 

Askerler zabit vurulunca 
gitmişlerdi. Kesik başı sanca
ğın üstüne takmak istediler. 
lp uadılar, &an.Şm bir adam 
urgan getirdi, onunla bağladı
lar. Sonra tekrar asker geldi. 
Makineli tüf ek işledi. Mehdi, 
Şamdan Mehmet yaralandılar, 
ben korktum, knç.bm. H an 
da benden evvel kaçını b. 

Mezarlıkta buluşbık. Manisaya 
giderken yakalandık.,, 

Bundan sonra Ramazan, 
tatlıcı Hüseyin, topçu Hüseyin 
dinlendiler. 

Ramazan Ne Diyor? 
Ramazan, ifadesinde beş 

aJ.b de.ıT..ş olduğunu ve P.aşa 
köyünde silahlan gördükten 
sonra korktuğunu, kaçığını 
va müteakip vak'alar baklan
da malfımab olmadığını söyle
miştir. 

Pamuklu Mensucat 
Güınrüğü Artacak 
Ankara, 16 (H.M.) - Ço-

rap ve pamuklu mensucabmı

zın gümrük resimlerinin arttı

nlması haklruıd İktısat ve
kaletine muhtelif vilayetlerden 
raporlar gelmektedir. V ekale
tin bunlara cit gümrük resim
lerinin artması için Meclise hir 
kanun l.iiyih tievketmesi 
beklenmektedir. 

Kadıköyünde Park! 
Kadıköy. belediyesi, iskele 

meydanındaki bütün baraka
lann kaldınlmasına karar ver
miştir. Ayni zamanda meyda
nın karşısındaki evkafa ait 
L:nalardan baz:ısı maili inhidam 
olduğu için belediye tarafından 
yıkbrı1mıştır. Belediye burada 
bir park yapacaktır. 

SON POSTA: Fakat, daha 
ne zaman? 

Mükerrer Sigorta 
Şikayeti Mucip Oluyor 

Ankara, l3 ( H.M. ) - Bir 
kısım sigorta şirketleri iktısat 
vekiletine müracaat ederek 
reassürnnsın inhisarından ve 
mütehakkim vaziyetinden şika
yet etmişlerdir. V ckalet reas
süransm hayat sigortalarile, 
milli ve ecnebi sigorta şirket
leri hakkında gösterdiği müş

külabn halli için tetkikat ya· 
pılmasım emretmi tir 

Bugünün 
Sık Sık Sorulan 
Sualleri 

•• 
Birkaç ay evvel birbirimlı:e 

soruyorduk: 
- Fethi B. İzmir nutkun

da acaba ne söyliyecek? 
Bugün birbirimize soruya• · 

ruz: 

- Ramon Novaronun yeni 
-çevirdiği filmin adı nedir 1 

Birkaç ay evvel soruyorda!c · 
- lkbsadi buhranın birçok 

amilleri arasında hüliimetin 
hata1an nekadar yer tutar? 

Bugün soruyoruz: 
- Y.ılbaşında, Tokntlıyan 

balosunda , ( ... ) haınmefendi• 
nin tuvaleti kaç yüz liraya 
çıkmıştır dersiniz? 

Birkaç ay evvel soroyorduk: 
- KöylüyU kurtarmnk için 

ne yapmalı? 

Bugün soruyoruz: 
- Yun an artisti Madam 

" Kiveli .. yi beyendiniz mi? 
Birkaç ay evvel soruyordt•k: 
- Liman lnhi anwn hata· 

lan nedir? 
Bugün soruyoruz: 
- Yeni biı· dans çı~:nnlr 

ihtimali var mıdır? 

Daha dün soruyorduk: 
- Tasarruf için ne yapma

lıyız ? Yerli malı nasıl lru1hm· 
malıyız? 

Bugün soruyoruz: 
- En lüks otomobil lıa.u· 

gisi ?" İspano Süvi.:J,, mı. "Rc.s 
Roys., mu 1 

Daha dün soruyordu'~.: 
- lnkıliibı nasıl p\..:Ue ... ti-

relim? 
Bugün soruyoruz: 
- Bu kadınlardan l ı:nı:...: .. 

nin baldın daha güzel ? 

Esnaf Cemiyetlerincle 

Murakabe 
Esnaf cemiyetie,j mur" p• 

tığına tayin edilen yeni mura• 
loplar, cemiyetlerin h aplarını 

ve muamelelerini teftişe bnş· 
lamışlardır. Bazı cemiyetler 
katibi umumilere verdikJel'i 
- aaşlann ~oklu~ ndan :k yet 
,wncktedirler. VarldaUan )Ük• 

sek maaş ermiye mü ait ol
mıyan -cemiyetler:in umumi Jro .. 
tip!erinin muaşlan biraz in<ıi· 
rilecektir. 

Hergün 
Bir Sual 
iKiNCİ BİR DEFA 
EVLENİR MlSINtz? 

Dün bu suali hukukçu 
Vasfi Raşit Beye orduk. 
şu cevabı verdi: 

- Tekrar kanınla, evet. 
Sonra biraz sıkıştırdık. 

ıu izahab verdi: 
- Babam, benim evlen· 

memden korkar ve daima 
bana evlenmemeyi tav
siye ederdi. Ben kendisine 

, teminat verirdim. 
" Evladım, derdi, evlen· 

mek intihar elmiye benzer. 
Herkes intihar etmem der 
ama,yine 'bir gün anlamadan 
intihar ediverir.,, 

VaSfi Raşit Bey bu 
izahatı verdikten sonra 
ilave etti: 

- Bir defa intihar etmiş 
bir adama, tekrar eder 
misin? suali sorulabilir mi? 
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İzmirde Son Spor 
H a ·r e k e t l e r i 

İımir, (Hususi)- İzmir şam
piyonu " Sakarya. ,, ile geçen 
aene ikincisi "Alhnay"ın "lzmir 
sp"r kulnbn,, ismi altında bir
ı~şmeleri, · öteden beri hissedi· 
len bir ihtiyacın tatminine baş• 
langıç oldu. Bunu takiben 
"Bayraklı,, tile uKarşıyaka spor,, 
ve geçen befta da . "Karşıyaka 
Sebat,, ile "Anadolu" kulüpleri 
birlettiler: En son olarak "G~
zelizmir,, ve "Yıldız" kullipleri 
arasında bir birleıme vukua 
geldi. . 

Bu ittihatlar neticesi olarak 
yeniden y~pılan fikstür muci· 
bince futbol lik maçlarına ayın 

1 16 ncı cuma g\lnü (dü."'1) baı
lanacaktır. Kulüpler de (A) 
(B) kUmelerine ayrılmıştır. Bu 
suretle İzmirin sp r hayatı bu 
haftadan itibaren hararetli 
devresine girmiş oluyor. 

Ankaraya giJen spor mu
rahhaslan döndüler. Umumi 
kongrenin mukarreratında esaslı 1 
ve yeni birşey yok gibidir. ı 
Federasyonların tahdidi ve 
m ddelerin tadili, kongreden 1 

evvel yapılacağı söylenilen 'ı 
değişiklik yanında pek ehem-
miyetsiz kalır. Yalnız Milli ı 
takım oyuncularından birçoğu 
hakkındaki boykot kararının 
istikbale ait neticesi merak 
ediliyor. Bundan sonra ilk , 
Türkiye birincilik müsabaka· 
}arının lzmirde ya 1'""'1asımn r 

kararlaştınlması ~ehıimizde 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

lf 
Altay takımı Atinadan d8n· 

dil. Fakat dedikodulaı· hAll 
devam ediyor. Evveli, Altay
dan bu kadar ağır mağlubi· 
yetler beklenmiyordu. Sonra, 
takım teşkili mese!eıi, bu 
mağlubiyetler üzerine rr e :;a 
arasında ağır ihtilaflara da 
ıebep oldu. 

Mağlübiyet sebeplerine ge-
lince, kafile reisinin beyanc..• 
tına göre evvelA disiplinsizlik· 
tir. Fakat bizim görtlfUmiizc 
g5re bu ıebeplcri 16yle yaza
biliriz: 

Altaylılar esasen takviyeli 
gitmeyi kabul etmislerdi. Fa· 
kııt takımın zayıf noktalarını 
tesbit ederken yanıldılar. Mn
dafaa hatlannın takviye edi
lecek noktalannı pek iyi gör
dükleri halde muhacim hatla• 
nm kifi buldular. Bu ıuretle 
takım hücum, yani gol çıkar· 
ma kabiliyetinden mahrum 

Soldaki re&im yeni 1U.
1atta bir garabettir. Bu 

t tan yapılmıf bir kadın heykelidir. Buna ıan'atta 

Bolşevizm diyorlar. 

bir halde ıeyahate çıkmıt 
oldu. Neticede de Altay mu· 
hacim battı teknik ve bticum 
kcbiliyetinden mahrum, şahst 
gayretlere munhasır kalmış idi. 
Bu vaziyet karşısında müdafaa 

blltün gayretini birinci devrede 
tllrkettikten sonra ikinci dev-

rede paniğe baılamaktan [gayri 
blrşey yapamıyordu. 

Halbuki muhacim hattına 

alınacak üç for ile bu netice
lerin bizi sevindirecek kadar 

müsbet olabileceğine kanaıı.t 
getirenlerdeniz. ( 1) Altay, hiç 
oynatmak ihtimali olmıyan 

oyuncuları da hatır kırmamak 
için ıeyahate iştirak ettirme-

sinin ve bu suretle azami tak· 
viyeli bir halde gidilmemesinin 
cezasını kaleci tarafından da 

Amerikada Büyük Bir 
Rağbet Görüyor 

Türk çinileri Amerikada bll
yiik bir rağbet kazanınakta
dırlnr. Son günlerde bazı fir
mnlar Nevyork konsolosluğu

muza müracaat ederek Ame
rikaya daha fazla miktarda 
Türk çinisi ithal etmek iste
diklerini bildirmişlerdir. 

ağır surette gördü. 
Fehmi hastalandı ve hiçbir 

maça iştirak etmedi. Fakat 
yerine konacak bu ayarda 
başka bir kaleci götürülmemişti. 
Şimdi biz bu scyRhatten alı
nacak birçok derslerin mevcu-

Tarihi Tefrika No. 6 Yazan: A. 

o UÇ AL s 
Fakat bu zevk dakikaları 

çok sürmedi. Güzel kontesle 
pek az konuımuş, henüz uzun 
faaıllara geçmemiştik. 

Ansızın hamn geniş kapısı 
önünde kalabalık bir atlı 
kafile belirdi ve hanın btıyük 
avlusu kılıç şakırtılan arasında 
şahlanan atlarla doldu. Kafile
nin önünde şapkasını yana 
devirmİ§, sivri sakallı bir asıl
zade vardı. Kontes derhal 
yerinden fırladı, birkaç adım 
attı ve sivri sakallı asılzadenin 
ônUnde tatlı bir heyecanla 
bağırdı: 

Kılıç Ali Paşanın Hahralan 
Ve sonra güzel kadının 

koluna girdim, onu bir masa-
nın yanına götürdüm. Karşı kar
şıya oturduk. Şu muhakkakb 
ki 0 1·:ç Ali gibi namlı ve 
şöhretli bir korsana önilmde 
di:ı çöktürüp aman diletmiye 
muvaffok olduZtım için gerek 
Kontes, gerekse hadisenin di
ğer şahitleri üzerinde kudretli 
b ir tesir hasıl etmiştim. Kon-
tesle göz göze bakışıyorduk 
ve ben güzel kadının muhab
bet ve takdirlerini, onun siyah 
)'6zlerinden içiyorc;lum. Çok 
zevkli bir hulya içindeydim. 

Hayabmda sayısız saadet ve 
muvaffakiyet hadiseleri yaşa
dım. Fakat, itiraf edeyim ki bu 
ıon hamle, en az emek "sarfe
derek kazandığım bir zaferdi. 

Güzel Kontes bana, cazip 
gözlerile, tetlı ve muhabbetli 
ıözlerile iltifatlar bahşedi
yordu. Bununla beraber hiç 
şüphe edilmesin ki, eğer bugün 
karşıma şu korsanlar çık
mamış olsaydı bu dilber ka
dından takdir, muhabbet ve 
iltifat kazanmak imkansız o
lacaktı. 

- Oh Kont... Tam zama
mnda yetiştiniz. 

Ani dım; bu sivri sakallı ıll· 
vari, güzel kadının zevci Kont 
"Civanni Konzega,, idi. Fakat 
muhterem asılzade, tehlikele-

. . ~: ... - -· ·.:···~ .. illT 

Bir Şikayet 
Hani Yerli Malı 

Kullanı1acakh? 

Eskişebirde Marsilya kire
midi ve tuğla f abrikaf tirke
tinden Ticard odasına bir 
telgraf gelmiştir. Şirket lstan
bulda Adliye konağının damı-
mn tamirinde yerli malı ye
rine ecnebi Marsilya kiremidi 
kullanıldığından şikiyet et
mekte ve bu hareketin yerli 
mala kullanmak prensipine ve 
teşviki sanayi kanununa uygun 
olmadığını söylemektedir. 
~==-==-====-=========-----
diyetini diişüncrek kendimizi 
avutuyoruz. Mehmet Ali 

( 1 ) Altay, Atina t•malyonu Uo yap
b§'ı maçın ilk devrealn O - 1 gıJlp bltlr
ml ~tir. 

rin en büyüğnnü henüz birkaç 
dakika evvel atlatmış olan 
latif karısının sevinç heyeea
nile alakadar olmuyordu. Buz 
gibi bir vaziyet takınmııh. Ko
yu siyah kaılarını çatmış, et
rafım sert bakışlarla ıüzilyor
du. Bu aralık beni görünce 
gözleri ıimşek gibi parladı. 
Hissettim; beni tanımıştı. Kon
tun beni (silzdüğünü gören 
Kontes, seri bir hareketle: 

- Takdim ederim kont, 
dedi, marki Oçyale dö Galevi. 

Sonra daha tatlı bir heyecan 
edaaile ilave etti: 

- Biraz evvel bizi Türk 
korsanı Oluç Aliden kurtaran 
kahraman!. 

Kont bunları dinliyor, fak t 
cevap vermiyordu. Kontes iza .. 
batına devam etti: 

Geçen sene Amerikada 
Y?pıJan otomobil ıürat 

mUsabakasında İngiltcrede 
yapılan bir otomobil sa
atte 400 kilometre kate
derek birinciliği almışb. 

Şimdi yeni bir otomobil 
yapmışlar, bunun saatte 
440 kilometre katede-
cegını söylüyorlar. Bu 
otomobil, diğer otomobil
lere benzemiyor. Yapıhıı 
hususidir. Şekline bakar
sanız bunun bir şeytan 

arabasından farkı olmadığını 
görürsünüz. Sağdaki resim oto
mobilin yukardan alınmış bir 
resmidir. 

Bir Proje 
931 Bütçesinde Yeni 

Tasarruf Tedbirleri 

Anl:ara, ı 6 ( H. M. ) - Al
dığım malfimata göı e Maliye 

Vekileti uzuu tetkikat netice• 

ıinde mühim bir proje hazırla· 

mıı ve tetkiki için Başvekalete 

vermiştir. Bu projeye göre 

daha bazı vergilerin tadilile 

93 l varidat btitçesinde bir 

miktar daha tenzilat icrası için 

Meclise bir teklifte bulunula
caktır. 

Yeni sene bütçesinde vari-

dat 222 milyondan l 90 - 200 

milyona indirilmektedir. 

- Korsanları nasıl kırbaç
ladığını görmüş olsaydınız, 
markinin kudret ve cesaretine 
hayran olurdunuz! 

Kont, bu izahat kartısında 
da bir kelime söylcmiye lUzum 
görmeden birkaç adım ilerledi 
ve alay eden bir seıle: 

- Y aa! dedi, sizi meşhur 
TOrk korsanı Oluç Aliden bu 
asılzadc kurtardı!.. 

Gtizel kadın, kontun takın
dığı istihza tavrının .farkında 
olamamıştı. Masum bir ahenk
le cevııp verdi: 

- Evet kont! Herife, kırba
cının altında can çekiştirdi! 

Sivri sakallı asılzada bana , 
cfoğr.ı yaklaştı, burnumun dibi
ne sokuldu. Gözlerinin garip bir 
tekilde parladığını his diyor, 
fakat bu parıltıdaki manayi 
bir türlü anlayamıyordum. 

ı 

Kanunusani 1 

San'at 

Yunan Pagıta 
tında Konser 

Verecektir. 

Adnan Hilmi beg 
Milletler aı asında sıkı d 

luk, münasebet artması, b 
ve fikir yalnnlığı ile te 
ediliyor. Bunun birçok IJJI 

var. Son zamand , birçok ~ 
Jetlerin talebe ve hoca tll 
etmesi de bu vadide atılJ11 
istenilen do!ltluk adımının · 
betli istikametini gösteriyor· 

Biz Türkler;n en büyük ~ 
bahntimiz, milletlerle olan ııı 
nasebetimizde bu kısmı ih 
etmemizdir. Fakat yetişen ) 
ni nesil, eskilerin bu hato91 
tamir yolunda muvaffak adı 
lar abyor. .. 

Mesela, resmini dercett1 

mi:ı ıu genç, Galatasaray 
sesini bitirmiş, Pariste nıU51 

tahsilini ikmal etmiş, Frarıl 
nın eıı yilksek artistleri 
ihtimamlı ellerinde yetişt11 
bir keman üstadıdır. 

Pazartesi günü Atinaya { 
decek ve Yunanistanda bir~" 
konser , verecektir. Alafrıı 
musiki kadar eski alatııf 
üstatlaı ınm bestclerıni de d 
kemmel suretle ifade e{J 
bu genç ve onun gibileri 1 
gençliğine bir imtisal nOıJI 
n ~si olmalıdırlal'. 

Resim Muallimi AranJY
9 

Ankara, 16 (H. M) - ~ 
lifke, Niğde, Cankm, Yo~ ~ 
Bitlis, Diyarbekir, Elaziz, S0 

_. 

Kırklareli, Kars, AJllS~~ 
• IY 

Merzifon orta mekteplerı t 

resim muallimi bulunaJllB~ 
br. Vekalet talip aramaktil 

Elini uzattı ve: 
- Sizin gibi cesur 

ci tanıdığıma cidden 
num, dedi. 1 

Ben de elimi uzattım f/C ~~ 
rı.ftan bize bakanların hiç ~ fr 
he etmiyeceği bir lıararetlf 1 
sıkıştık. Musafaba tamaın °di~ 
ca ben elimi çekmek iste 1'el 
Fakat sivri sakallı kont, . b 
disine uzattığım eli, şiJllcli j;# 
tün kuvvetile sıkıyor, bır~ı-te' 
yordu. Ben elimi bu ta:Yb~f 
kurtarmak için ikinci bır b 
le yaptığım zaman kont, 00t 
bütün kuvvetile kendisi~e f 
ru çekti, dişlerini birbirtJJe . 
çirerek hiddetle mırıldandı~, 

- Kıpırdama, koca 1<0~1 
Ve bir saniye içinde rıl 

tun yirmi silihlısı koll'ııııııl' 
bacaklarıma sarılmış bll 
ycrdu. (Arkası ~,r] 



Kari Gözile 
Gördüklerimis 

Bir Emir Ve 
Tatbikah 

Bendeniz ukerl 111alt\ller
denim. Topanede T•pçular 
caddesinde 344 numaralı dtlk· 
kinda tfttDncOIOk ile ittiial 
etnıekteyim, ve dnkkinımda 
iç dört ıiteden ibaret terbet 
te bulunduruyorum. Kazanç 
•erıiai kanunu mucibince ttı
tla vergiden muaftır. Kont
ratımda icar miktan on yedi 
lira oldujıına nazaran malı 
için aekiz yUz elli kurut llze
rinden kazanç tahakkuk ede
eep yerde on yedi Ura llze
daclen tallakkuk ettirihiılf ol
•11nıa ratnıen birinci tabiti
llli tediye ettim. 

llriaa tabit için bup ... ı 
ld lauçukta icra memuru Hll-
~ Hini Ef. cllkldnımı 
1-L teldi. Me•cut mebalifılm 
........ datı için iç P. mi-
--- •tmeli huauunda .on 
derece rica ettim. Hiçbir H · 

~ere buıl olmadı ve kırk bet 
..... allmıt dokuz kuruta mu• 
kabil 70 lira 47 lrurufhak tft· 
tllnt\aaı alıp gMnrdlller. 

Meaıurlann unafa mlmklln 
t!abilecek 116huleti ıöstermelerl 
tbırolunuyor. Bu muamele 
•ırıirtere ne dereceye kadar 
lll'1tabıktır, aoranm efendim. 

MalGI gıtzl BiW otlu 
Şakra ---kurtuluşa Tramvay 

Seferleri 
Semtimiz Kurtuluttur. Fazla 

llUfuaıu bir ıemt olmasına 
'-tınen tramvay vasıtaea itiba .. 
rlle ihaaale uğruyoruz. 

Gtınde mahdut birkaç ara• 
ba Kurtu1ut - Beyazıt ve 
kurtuıUf - Sirkeci aruında 
itler. Bu ıeferlerln dyadeleı· 
tirileceiini beklerken bu defa 
kurtuıUf - Sirked aeferlerl 
htısb6ttın kalktı. Yerine T e-

f>ellatl • Slrkerd Mferlerl 
kondu. Her iki mevki arallD· 
ela "bet d•ldk•••k meaafe var
dır. Seferlerin KurtulUf& ka .. 
dar asablmamuı halka çok 
tatlfknlAt veriyor. 

Nazan dikkati celbe~erim. 
Kurtulut •aldalerlndea 

Adil ...._.__ ______ =a-=.,_,,--_,.,=-=-

Karii erimize 
leteaUea cevaplann çabuk 

•eıllebilmeai için SON POSTA 
1• lllektup ıaaderen karilerin 
•lracaatlannıa taall6k ettiti 
..... JI zaıfm Gzerine JU• 

-.ı.., lbımdır. 
Me..ı& Huımteyze, fotot· 

af, bilmece, kari flldyeti, 
Çok Çocuklu, •eaaln ka11tlan 
ietedlthnb kolaybtı temin 
•d~ek lpretlercffr. Bu •okta
~ Uıınal edtlmemeai yine 

rilerlmbla menfaati iktiza· 
k:ır. Ta•uyembln auan dik· 

le aluımuuu bauataa rica 
ederiz. 

~ilca No. 33 

SON POS1'A Sayfa 5 

Kadın Ve Kalp İşleri Dünyada Olup Biten Hadiselerden 
Bazılarının Resimle T esbiti 

t- lııgnterecle grevd• l!'t. 
teesaJr olan khalr mac:l.-ı 

Evlenmeden Evvel Bize Sorunuz 
~ten almaeak tedbirler 
h da yapbldan bir mba· 
kereden d&ıOyot:•. 

Almanyada Grev 
Büyflyor 

Almanya maden amel.Unin 
grevi yllzthlden mtıthlt bir 
buhranla karplqmıya bqla
mışbr. 

Maden kömllrn ameleainden 
10nra diğer aah.alarda da ame

lenin SN" lftlrak ettitf gö
rlllyor. 

Maden k6mllrlerfnde grev 
yapan amelenin miktan 400 
bin ldtic:Ur. Aynca demir fab
rlkalannda çahpn 200 bin 
amele de greve iştirak etmit
tlr. Bunlar da gündeliklerinde 

tenzillt yapılmasına muhalefet 

etmektedirler. 
Sonra orman a~eleaind 

100 bin kiti aynca grev illn 
etmiştir. 

Bunlardan maada ıun'I ipek 
fabrikalannda çalışanlar da 
grev yapmıtlaırdır. Bu grev cere .. 
yanının daha ziyade intişar 

etmesinden korkulmaktadır. 

Venizelosun Seyahati 
Yunan başvekilinin Avrupa 

seyahati bitmit ıibidir. Avrupa 
payıtahtlarmda bu seyahat et
rafında hayli dedikodu yapıl
maktadır. 

Venizelos, evveli Viyanaya, 
oradan V arfOV&ya ve sonra da 
Romaya utrach. Viyana ve 
V arşovada birçok ticari meJJ
featler temin etti. Romada da 
ıiyasi mlillkatlar yaptı. 

Y unaniatanı elde etmek 19-

SERVER BEDi 

4 - lnsllterede artık •kldlfi için ortadan ka)chnlaa e•kl IokomoHflenlea blrL 

tlyen Fransızlar bu ziyaretleri Almanya ile Fr8D8a arumda 
beyenmediler. Roma ziyaretini mnai bir anlaşma Ulzuanmdan 
Venizelosun İtalya nüfuzuna babıı;ediyorlar. Fraruuzlar elle
kendisini kapbrmasının en btı- rlndeki fazla albnlardan Al· 
ytık delili olarak glSst~rdiler. man19a yardım etmiye de 
Netekim Venizelos İtalya- huit olduklanm s6ylliyorlar. 
mn tesirile Yunanistanda- O ıartla ki Almanya, Fransa 
ki Fransız mekteplerini kapat- ile askeri bir ittifaka taraft'1 
mıı ve Atinada Frarsızlar na· olsun. 
mına dikilen abideyi yı'dır- Btmfn bunlar biz • Avra-
mıttır. pada yeni cereyanlann bqla 

Fakat Yunanlıların Pariste makta olduj'unu ptermek 
tahsil eden mtlbim miktarda ltibJarile mnbimdlr. 

zabitleri vardır. Ayrıca Yunan D:toktor Yok 
ordusunda çalışan Franau za· 
bitleıi mevcuttur. Bu vaziyet 
te ltaıyayı memnun etmiyor. 

Roma seyahatinde V enizeloı 
bilhassa Bulgaristamn Adalar
denizinde bir mahrece aahip 
olmak iddiasile meşgul olmuf 
ve Bulgari tana Dedeağaçta 
bir mahreç verilmesini teklif 
etmiştir. 

Yunanistan şimdilik,Frama ile 
ltalya arasında bocabyan bir 

siyuet takip etmektedir. HenOz 
vaziyetini kat't surette teablt ede
memi,tir. Maamafih daha ziya• 
de İtalya tarafına mGtemayildir. 

Almanya ile Lehistan 
Arasında 

Almanya ile Lehistan ara· 
sında ıon glinlerde garip ha· 
diaeler cereyan etmektedir. 
Leh tayyareleri Alman hududu 
nzerinde uçmaktadırlar. Bu 
tec:rübeler Sovyetleri fllpheye 
dllf(lrmllftilr. Çllııkll Lehistan 
çok btıyUk bir faaliyetle u
keri hazırlıklar yapmaktadır. 

Şimdi Fransız gueteleri, 

Mürefte Fakirleri Te
davi Edilemiyorlar 
Mtırefte, ( Hususi ) - Ha

ftlarıa aon karanızlıtı buracla 
bUJ mevsim lıutalıklarına 
sebep olmuştur. Bunlann ba-
11nda grip ıeliyor. 

Hemen her evde bu klfir lau
talıta tutulana te.adlf ediliyor. 
Vakti ve hali yerhade olanlar 
bir tedavi çaresi bulabillyor-
lar. Fakat fakirler için Taziyet 
fena. Çnnkl doktor yok. 

Ancak Şark6yde bir hnkti
met doktoru var. Fakat Mn-
refteye kadar gelebilmesi 10 
15 liraya bakıyor. Sıhhiye 
Veklleti her halde bu dok-
torauz yerin vaziyetini dllfGn
melldir. 

Taldt Be/aç« ---Kadastroda 
Ankara, (H.M) - Kutomo

au tapu mldDrlGjilne İzmir 
kadeatro memurlarından Faile, 
Kı0 rldareli tapu müdilrltıtnn., 

akndar bqmemuru Kemal 
Beyler tayin edilmiflerclir. 

Kocanızla Nasıl Mes'ut 
Olabilirsiniz? 
Cevaplanmız il 

Kocanızdan fikiyetiniz var _ . 
mı? Arbk senelerce ona alıt
tuuz. Birçok hareketleri ıizi 
alnirlendiİir. Eve •~ .elir. Şu 
•eya bu... Btltnn bunlar, batta 
bunlardan daha ufak sebepler 
aizi bedbaht etmiye kifi ıelir. 

Halbuki, mes'ut olmamanız 
için hiçbir sebep yoktur. Ko
canızla meı'ut y.,amak bir 
zihniyet meaeluidir. Farzedl· 
nlz ki kocanızı bir aene slr
memipinizdir. Bu mwı •aybu
bet sizde bir taha11tlr uyan
dırmqtır. Bu tahaunr onu ha
raretle kaqdamak içia klfidir. 
O halde kocanız her akşam 
eve ıelirken farzedhıiz ki 
b&yte umn bir seyahatten ge
liyor. 

Yahut far ediniz ki koc&DD 
yarın &lecektir. Bu faraziyeye 
dayanarak kocanıu gllcendir
memiye, memnun etmiye çahp
mz. O vakit mes'ut olursunuz. 

Tafta Elbise 
' 

Binaenaleyh, mes'ut olmak, • 
e.ki kocanızla mes'ut yqamak 
alzhı elinizdedir. 

"" Ankarada, Nedlae Tevfik 
Hanım: 

Sis senç yqımsda meaeoeblals. 
Aşka, sevdaya ehemmtvet vermesatnts. 
KOf:ammı pratik taraflann.ı ehemmiyet 
verlnlnlz. Onun için bayald ve haHU 
bir erkekle geçlnemeubals. Slu laayat 
ltfnde yulnlup muvaffak olu bir 
eclaa .......... 

* Nuru08manlye A. N. Beye ı 
11s her ,.ta ... lılr s•ıı•ts. Ko

lay muaenls llampllr. Fakat ara• 
dııJınas kachaa bulmakta slçHlk çeke
cekıdnb. Sld rencide H rahata& 
ed• insanlardan kaçtıiuus için botu• 
aua rfden kadım bulmakta •ldn için 
zGç)lk olmayabilir. Slatn ~ ideal Hft9 

ı..yatuu kas-..aa, .ı.e ,ak olmuuya 
phfan lasduı. 

* Taksimde H. O Bey: 
l.tedltfnlzl11 akil yapılmadıkça 

bir kadım memnun etmek için 
lhım olaa her türlG medyetJere 
mallkıiniz. Siz kadınla anuıUDa 
ehemmiyet •ermemekle beraber, 
iyi bir e• adamınaaz. E•lendlk· 
tea ıonra bfltflua n•klnh ak· 
f&llllan eliniz dolu eYhdze d8n
mek olacaktır. Binaenaleyh lhe 
alikuı olan bir kızla me1'ut 
olabilinlnlz. 

Jf> 
Taksimde Ş. A. Bey : 
Sbln için imanlar iki ıınıfa 

ayrılır: Ya koyun yeya keçi. 
Koyunlan ıördütüaGz zaman 
munıif, mütfik ve merbametliaıi· 
nlz. Keçiye kartı da in•af•ız •• 
merhamebiuialz. Kanaızıa da 
koyun ciaıindea olmaaı •• •ize 
mutlak bir itaatle uyma•ı 
lbımchr. Ba kıs sizi de •eYerM 
muele yoktur. 

"' Taksimde B. S. Bey: 
Siz biru tımartılmıt bir l'•nç

slnlz. Kendinize fazla ehemmiyet 

G6rdntnnnz rop taftadan
dır. Fakat kumq o kadar 
yumutaktır ki adeta bir krep 
gibi vtıcuda yapışır, nazan 
dikkati celbeden noktalar 
kol ağızlari. etektir. 

verirsiniz. Eter .sizi kızdarmıu:larsa 
konutm••• tatlı bir adamsınız. 
Kızlara karşı çok iltifatkarsınız. 

Onun için kızlar sizi çok ıever

ler. Siz genç ve güzel olmıyan, 

fakat zeki ve tabiat itibarile 
sevimli bir kızla evleniniz. 

Hanımtegze 

-===:= T AKVIM ==-

Gla sı 18 -Ki.sani -931 Kaıııa n 

Arabi 
21 -Şaban - 1l11 

Valdt·Euat· Vaı ıh 

Gilneıl 2. 16 7 .23 
Öile 7. 17 1'2.'24 

ikindi 9. 46 14 .53 

Rumi 

s - KA.ıani -nn 
Va ıt-Ezani-Vant1 

Akşam tı.- 17 .07 
Yataı 1.36 18. 43 
lmıak 12. 31 S.57 

İBllllZ --. -- --
l llDda ne allka varaa Fazılla da ı lal dedi. ı O illn makul bir bahane ı ğunu s6ylel Annemle onun 

benim aramda okadar.. An- Sonra epey dilfllndtl: ile 10kaia fırladım. Evveli şir- arasında bir mesele çıkmasın. 
ladmız mı? - Evet... Bizim hanım iti kete telefon ettim, Fazıla ran- Çocukçağız boynunu büktü: 

Hayri B. tuhaf bir hayretle: alevle11dirdi, kabak otfanm devu verdim. Buluştuk: . _ Peki... dedi. 
- Allah Allalt .. dedi, Fa- baımda patladı, han odala- - Ne yapıyorsun? Hayabn· Aradan bir müddet daha 

-:- F llllh ikimizden de çok 
Yor llluaun? 

.._ Ba IUalden büıpy anla
Sb 1okaa beni otfunut 

1-p t~or mu um-
y 

biz bir lflln ainemaya fittik, 
o gftn de size ruladık. Artık 

b ..... yden fliphe ettiniz .. Daı.a 
dotruau annem çok kuruntulu 
bir kadQMbr, bu meHleyi o 

ah da istintak ettim buna nada drtftyor. dan memnun musun? ti" A . d şilphelen· 
' A geç . nnemın e benzer teyler ı6yledi, aju yap kalktı: - Hep ıeni bekliyorum, H · B 

blrl.... · ttinlı, d" ? p ki kı d dl bir d eli uyumqtu. Fazıl, ayn eye, ıgı mı e ne ır · - e zam, e , e . 
Ben ciddiyetimi bozmadım: çaresine bakacaiız... Bu bayle - Biliyorum, sabret. hayabnd~~ ço: m~mnu~ oldu-
- Bonim Fazıl Beyle ali- olmaz. .• Ben oğlumu nefyede- Dedim ve Hayri Beyin lly- tunu s6y üyor u. en e, ev-

kam yok. isterseniz otluamun mem. ledilderini Faula anlattı den her ün kma 
yhilnll 6lilnciye kad 



NAKŞiLiB VETAB EATLEB 
Halveti Olmak,-D~iğ~' e.-r-T.~a--n"""""' k"""a-tlere Girmekten 

Daha Güçtür. Bu Deroişliğin ilk 
Kolay, Fakat Halvet Deoresi Çok 

Devresi 
Güçtür. 

HAL VETI OLMAK iÇiN 
HalveU tarikatlnc intisap, 

diğer tarik tlere girmekten da
ha güçtür. Halveti olmak iati
yen kimse evvela tecrilbe dev
resi geçirmek meeburiyetind ... -
dir. Bu müddet zarfında nam
zede sadece miirit ismi veri
lir. Tekken in dahili iş!erile, 
temizliğile bunlar meşgul olur
lar. Bunlar tekkede bir nevi 
hizmetçi vaziyetindedirler. Tek
keyi sLlp süpürür, diğer 
dervişlerin şahsi hizmetlerini 
görürler. Tecrübe dewesinde 
\'e bir günde 21 fatiha oku
makla mükelleftirler. Başka 
dini vazifeleri yoktur. 

Bu devre iki sene stirer. Bu 
müddchn sonunda şeyh, mil• 
ride tekkeye intisap hakkı 
verir. Bu tebliğden itibaren 
mürit, diğer dervişlerle birlikte 
zikrUlcclile iftirak edebilir. Bir 
müddet te böyle geçer. Şeyh 
müritte aaWı eseri ıörüne 
ona yeni zikirler 6ğTetir, bir 
müddet tayin eder. Bu müd
det zarfında 700 defa (Estağ· 

furullah)ı tekrar etmiye, 70 de
fa peygamber namazı kılmıya 
mecbur tutulur. Bu zikir bit
tikten sonra kenduine telkin 
ya:'ılır ve tilmiz sıfab verilir. 

Şimdi mürit halvete gir
mek hakkını kazanmışbr.Fakat 
miiritlerin çoğu tilmizlikte ka
lıp halvete girmemeyi tercih 
edcrlar. Çünkü halvetten çıkan 
dervişlerin dörtte Oçü delirir, 
aağiam kalanlann da dimağ
larından ve sinirlerinden bayır 
kalmaz. 

Halvet Nedir? 
Halvet, dervişin bir höcreye 

kapanıp zikrile meşgul olma.11ı 
demektir. Mürit halvette kırk 
gün kalır. Orada bulunduğu 
müddetçe oruç tuiar. Akşam
ları yalnız biraz arpa ekmeği 
ve pekme.Z yer. Başka hiro.-y, 
bilhassa hayvan eti yemesine 
müsaade edilmez, tekkenin 
hususi halvetaneleri vardır. 
Derviş bw-aya kapa~ır. Kim-
seyi görmez ve kimse ile gö
rüşmez hatta kendiıine bir 
ihtiyacı, bir isteği olup olma-
dığı tahriren sorulur. Ana· 
dolu "ltm ekseri yerlerinde, 
bilhassa Çerkeş, Mudurnu, 
Kastamonu ve Gerededeki Hal
veti tekkelerinde dervişlerin 
halvete kapanmPJarı mecbu
ri idi. 

Faknt bazı tarikatler halvet 
yerine (çile çıkarmak} usulünü 
kabul etınişJerdir. Bu takdirde 
derviş 101 gün tekkede hiz
metçilik ederek çile çıkarır. 

Halvetten mabat demıin 
diinyevi ve ferdi mllnasebet
lerdeo uzaklaşmasını temindir. 
Arabistanda halvethanesi ol
mayan tekkelerde dervişler 
dağlara, or111anlara çekilirler, 
hayvan gibi yaşarlar. Bazı yer-
lerde dervişin denize girerek 
su içinde zikirle meşgul olduğu 
bile görülmüştür. 

Halvette bulunan derviş ge-
celeri yalnız üç saat uyur. Su 
ve sade kahveden başka birşey 
içemez. Halvet bir hafta gibi 
kısa bir müddet sürecekse 
uyku tamamen memnudur. 

Halvette derviş zikirle meş
gul olur. Bu zikir şeyh tarafın• 
dan tayin edilen e1manm mu
an• •ildarda tekrandır. Bu 

12 
miktar 20 - ao binden başlar, 
100 bine kadar çıkar. Zikrin 
miktan buğday taneleriJe sa· 
yılır. 

Zikir esnasında Tflcudun 
muayyen bir şekilde hareketi 
ıarttır. E:ıcllmle baş, her ke
limei zikirde öne doğru 
eyilip kalkar, gözler kapanır. 
Her kelimenin zikri bir sani
yeyi gcçmiyecektir. 

Derviş halveti bitirdiği za
man g6zleri mavileşir, şuurunu 

kaybeder, etrafını ve kendisi 
tanınmıyacak bale gelir. 

Birinci halvetten sağlam çı
kanlar, bir mnddet sonra 
ikinci defa halvete kapanırlar. 
Bazı derviıler de aylarca, hattıt 
senelerce halvete kapalı kahr
lar. 

lmiva, 6nıç, uykuauduk -

Yazan: Zikri 1 

halvete giren dervişi milteYenim 
· bir hale koyar. Hele dimajiannı 
iıliyemiyecek hale getirir. 
Onun için halvet derviıleri 
renkaiz, fUDnUZ, ve aptaldır
lar. Halvette az kalanlar bile 
bu tesirden kurtulamazlar. 

Halveti tarikatine kadınlar 
da girebilir. Kadınların hal
vete girmelerine de cevaz var
dır. Bu ytiı:den Halvetilerde 
şeyhlerle kadınlann gizli müna
sebetlerde bulunduklan çok 
vakidir. 

Zaten kadın tekkeye intisap 
ederken elini feyhin avucu içine 
bırakır, g6zlerini şeyhin g6zlerine 
diker .Bu suretle ıeyh onu manye-
tize eder Ye nnfuzu alhna 
alır. Ondan sonrasını da ancak 
Allah bilir. 

Arkan Yar 

Resminizi Bize 
Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, 
Okuyalım 

Rulad- iahlatfnld Sfreaaekt~.lt 
aenl:ıı bbe bir Fotojral ,aads ita• 
Fakat mUtehaaaıauaıs mOtaleuında ha
taya dtltıaemek lçlıı s8nderUea reuda 
mllmkflıı oldufu kadar tabii b1r poada 
çekllnılf olmasına itina edlnla. 

Realmlerlnd•n t~ıatlerlnl 8f'r-.mek 
latlyen •t•iıdakl karllerlmls hakkında 
mlltehaaaııumıua m6ta1euuu 7nayonn ı 

izmirde Nermin ilanım: 
Zeki ve hassas-
hr. Siisn, nizam 
ve intizamı se
ver, kendini ve 
muhitini idare 
etmesini bilir. 

İyi şeyleri tak
dir eder ve za
rif eşyaya me-
raklıdır. Ro
man okur, si
nemayı have.sle takip eder, 
arkadaşlan tarafından sevilir. 
Bir mecliste kendini ve 
mensuplarını utandırmaz, gaf 
yapmaz. lzzeti nefsine taalluk 
eden mesailde hırçın ve asa
bidir. Muhit ve muhatabına 
samimiyet ve nezaket telkin 
eder. 

* Namık Beg: Ciddi ve mO-
te!}ebbistir. İşle
rine doğruluk 
hAkimdir. Nef
sine it im a d ı 
vardır. Menf e
atlerini ihmal 
etmez. Hakare
ti hazmedemez. 
Tabakkftme ta
hammlil ıöster
mez. Kadın me- . 
sailinde husu ve kıskançtır. 

Doıtluiunu kazananlara karp 
vefaklrdır. Sözllntl esirgemez. 

~ 
Aydında Z. A. beg: Zeki 

ve mUteşebbis
tir. Sokulgan
dır. Kuvvei ik· 
nniyesi vardır. 

Deru}\de etti
ği işi yarıda 
bırakmaz. Her• 
kesle iyi geçi· 
nir, iktısada 

riayet eder, 
men fe at le ri ni 
ihmal etmez, milfknl ve feli
ketli günler için evvelce ted
bir .. .. ibtiyatariaJet ed-. 

Lsol Efendi t Mndekkik 
ve disipline ri· 
ayetkirdır. iş
lerini nefsine 

itimat ederek 
emniyet ve ıe· 
limet dairesin
de neticelen 

Cl 
rir. Sokulgan 
ve hoşsohbet
tir. Rüfekasile 
samimt ve uy

geçinir. Menfeatlerini 
ihmrll etmez, havaiyatla iştigal 
etm"z. Para işlerinde hesaba 
müteallik şeylerde muvaffak 
olur. 

'lf 

Ali Murtaza Bey : Zeki ve 
haesasbr. Veri
len ~i sürat ve 
intizamla te-
kemmnl ettirir. 
AmelJ sahada 
yarabcı bir 
kudreti vardır. 
Nadan ve pata
vatsız değildir. 

Habrşinu ve 
muamelesi na
zikinedir. 

• Hüseyin HüniJ. B. Azim-
kir ve iıgUzar -
dır. Verdiği 

s6zü ifa eder, 
şahsım alika
dar eden ha
susatta ıedit 
ve uabidlr, iz
zeti nefis me-

aailinde mkanç 
ve hHsutır. 
Bazan aculdnr. 
Fikri takip aalıibidir. Mtışküllt 
karıısında lciz değildir. ken
dini ezdirmez. .. 

Karilermizden M. F. Beg. 
(Fotoğrahuuıl dercini iaetememlftir.) 

Azimkir ve işgüzardır. ku
surlannın Şüyuundan endiı• 
ve hicap duyar. iyi görünmek 
ve tanınmak ist!r. Medihten 
şöhretten hoşlanır. işlerini 
aUratle ve acele ile görllr. 
F enahğı ve iyiliği unutmaz. .. 

Anlcarada N. F. Hanım: 
( fotesrafıaua derdal istememlfth') 

Zeld, çevik. bauu ,,. ça• 

Son Posta 
KAıflLERINE 
1000 Lira 

TAKDiM EDiYOR 

K aponla,. bir ag devam 
edecektir. ---( SON POSTA ) bapam 
mllnaaebetile karileri ar..ua
da bir kur'a tertip etti. Bu 

:ı:ı:~bin liradır 
Bu bin liraıuıı naafı c 

Birinciye 250 
/~inciye 100 
llçünc]ge 50 
Dördüncüy 10 
Beşinciye 10 
Altıncıya 10 
Yedinciye 10 
Sekizinciye 10 
Dokuzuncuya 10 
Onuncuya 10 
On birinciye 10 
On ikinciye 10 
On üçüncüye 10 
Ura olarak tevzi, matebakl 
bet yil:ı lirası da : 

100 Karie 
Beşe,. lira ola,.ak tak

dim edilecektir. 
Karilerim.iz bu hediye

leri bizden namlanna 
yazıh bir bono halinde 
alacaklar ve bu bonolan 
yalnız latanbrlun şu veya 
bu ticaretanesinde değil, 
fakat biliistisna memle
ketimizin her kısmının 
her mağaza veya mües
sesesinde nakit olarak 
kullanacaklar , isterlerse 
nakte de tebdil edebile-
ceklerdir. 

SON POSTA hediye-
lerini takdim edeceği ta
lili karilerini seçmek için 
l 2 - 1-31 den itibaren bir 
kupon n~retmektedir. Bu 
kuponların adedi otuz 
truıe olacaktır. 
Kur'amız. kuponlarm hib.· 

mıodan beş gün sonra noter 
huzurile çekilecek n bedi· 
yelerimiz de kur'anın çekil· 
diği guano ferdasında, yani 
bayramdan üç gün evvel tak
dim ed!lecektir. 

Kur' amıza Taşra 
Karile.rimiz De iştirak 

Edebilirler 
SON POSTA'nın kurHı aon 

kuponun netrinden alb rGn sonra 
çekilecektir. Bu mftddet ttautenln 
taşraya rf tmeal, &OD kupoıawı 
kesilip lstanbula g8nderilmesl için 
bittabi kAH değildir. SON POSTA 
bu mahzurun linüne geçmek ve 
tqra karllerinla de 1ata.nbul kari
leri gibi kur'a.ya lftlraklerlnl temin 
etmek için bir çar• bulmUftur; o 
çare de ::- ıdur ı 

Taşra k:ırllerlmizdea (30) yerine 
(25) kupon latlyeceilz ye bu sureti• 
kendilerine kuponlannı latanbula 
ılSnderebllmelerl için bet yerine 
11 ll'Ün mUddet bırakmıt ol:>cağıx. 
Ş6p1ıe yok kt bu mOddet, ttaıı:et .. 
nin taıraya a-ltmeain• ve kupon
lann latanbuTa iade edilmealn• 
klfidlr. 

KUPONLARI MIZ 
12 -1-31 den 111BAREN 

BAŞLADI 
Şubatın 4 üncü salı 

günü bitecek, kur' amız 
( Ramazanın 27 alne teaadUf eden 
şubatın 16 ıncı pazartesi 
günü çekilecek w müki
f ctları da erl•sl tin Anlzi 

edilecektir. 
Eakl kuponlar h• Yaklt matbaamıa

dan :tedarik edlleblllr. 

Iııkandır. Çabuk gücenir ve 
barışır. Kendini sevdirmesini 
bilir. Süsll ve zarif eşyayı se
ver. Para biriktirmez. Bolca 
sarfetmek ister. itlerine mn
dahale edenlere karşı hırçın 
ve asabidir. Seyahati, sinemayı 
sever. Roman okur, heyecanlı 
vakayii merak ve hevesle 
takip eder. 

Realm rönderen bu:ı karllerlml:ıı, 

mütehaaa111m1zan cevabı reclktll'l için 
.. bıraıdanıyor ve mektup r8ndererek 

fotofrafllerlnlıı aldbetlnl 6frenmek t.
tlyorlu. Bu fotejrafller lnllfar edecek· 

tir. Bu lauauata mlatuth olmalanm rlea ......... 

Sinemal.ar 

j Tiyatro Ve Sinemalar j 
DARÜLBEDA YI TEMSİLLERi 

Bu akfUD .ISTUll mDtml 

.::~ ~~ ~~ 
BAL AYI 
Komedi J perde 
Yuaaı Hemıreaa 

Adapt• ed.., 

l Galip 

l 1111 1 

Ullllll 
Al.KAZAR - Garbın ıraaıplan 
ALEMDAR - Hacı Murat 

A S R 1 - lapanyol Aşla 
ARTlsTIK - Atkın Terenallml 
!:TUVAL - Hol!YUt revllatı 
El.HAMRA - Kırallçe Atkı 
EKLER - Ywıaa tJyatro trıqMI 
FRANSIZ - Kivell trupu 
GLORYA - Haynlla Soau 
HiLAL - <Betlkta9) Hacı llant 
H A LE - (Üaklldar) Çareriç 

ICEllAL B. - Kaamet 
M A J 1 K - Dell 9ulucı 
il E L il K - Sen:aek balda 
ıılU.ET T. - Nqlt 8. 
lllı.Lt - Senen Kral 
O P ; RA - 9~ llaake 
SÜREYYA - (K.adıkBy) A.afalt 

on Posta'nın 
Bilmecesi 

Yeni Bilmecemiz 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 

Soldan sağa, yukardan aşalı: 
1 - Yüz 5, demir 5. 
2 - Teessür nidası 2, bir 

kasaba 5, bir hece 2. 
3 -Sürat 3, ecnebi parası 3. 
4 - Hilcum 4, uykudaki 

hayal 4. 
5 - Hızlı sea 3, aayı 3, 

çalgi 3. 
6 - Falan 5. 
7 - Parlak 3, işte 3, faz

lalık gösteren 3. 
8 - Yapılan iş 4, deniz 

otomobili 4. 
9 - Koyun kılı 3, hisse 3. 
10 - İşaret 2, bir memle

ket 5, nota 2. 
11 - Bir maden 5, basit 5. 

Kadıköy Y ollar1 
Bütçe Kabul Edilirse 
Hangileri Yapılacak ? 
Kadıköy yollarının tamiri 

için beş aylık muvakkt biltçeye 
120 bin lira konmuştur. Bu 
tahsisat ka\,ul edilirse şunlar 
yapılacakbr: 

1 - Kurbailıdere parkının 
6ntl parke haline ietirilecck. 

2 - Moda çayırının etrafı 
caddeye kadar parke kaldı
nmla birleştiraecek. 

3 - Haydarpaşa rıhtım cad
desi yenidenl yaptınlacak. 

4 - Kadıköyden MUhür-
dara giden caddeye agaç dik
tirilecek. 

Irakta Tayyare Servisi 
Bağdat (Hususi) - Yunkers 

tayyare tirketilc Tahran -
Kabil arasında yolcu ve posta 
nakliyah hususunda yeni bir 
mukavele yapılmışhr. İlkbahar
dan itibaren nakliyat Lbaşlıya
caktır. Tahran ile Bağdat ara
sındaki nakliyat Kermanşah ilı 
Tahran arasında fazla yağan 
karlar buebile muvakkaten 
durmuftua-. 

GLORYA 
SİNEMASI'nda 

Bu akşam 
9,45 te 

2 büyük film birden takdim 
ediyor. 

j DON JOSE MO JİK. 

(Yeni Valentino 
tarafından temsil edilen 

% ı oo lspanyolca sazın 
ve şarkılı film ve 

BARON FILS 
HENRI GARA T ve 

MADELEINE Guity 
tarafından temsil eclilen 

EFENDILIKTE 

UŞAKLIGA 
Fransızca sözlü film 

GLORYA 
Pul Sarfiyatımı 
Senede Yalnız 

bulda 840 bin 
Buluyor 

lstanbul merkez postane 
ayda 30 - 35 bin liralık post 
pulu sarfetmektedir. Şehird 

bütün posta merkez ve ıub 
leri de ayda bu miktara yakı 
bir pul sarfiyab yaphklann 
göre, senede lstanbulda 
bin liralık pul sarfediliy 
demektir. 

Basra Körfezinde 
lngiliz Filosu 

Bağdat, (Hususi) -
Basra körfezine İngiliz! · 
(Nezyat) zırhlısı gelerek b · 
haftadanberi körfezde bul 
nan diğer üç İngiliz zırhlısı 
iltihak etmiştir. Filo bir ha 
burada kaldıktan 
denizinde yapılan 
gidecektir. 

Kalecikte Şarap imala 
Kalecik, (Hususi)- Bu seD' 

memleketimizde 5000 kilo ,r 
rap çıkarılmıştır. Bu mikt'1 
tahmini ise de fazla olması dl 
rrnhtemeldir. Bu şarapJar ipti' 
lai vesaitle yapılmışbr. Sif 

imalitane kurulacak olur" 
çok iyi netice alınabilir. 

İstanbul Limanının 
Faaliyeti 

1930 senesi zarfında Kat' 
ve Akdeniz boğaz!an vUJtJ' 
le latanbula9419 gemi uğraOSlf' 
tır. 19'l9 senesinde ise uit! 
yan gemilerin miktarı 7480 idlı 
Aradaki fazlalık bu sene fst:;: 
bula fazla transit gemileri . 
ramasından ileri gelmektedit' 

lstanbuldaki Müseccel 
Şirketler 

Istanbulda mllseccel 1 OS;; 
nebi şirket ve müessese ı' 
dır. Bunlardan 14 ü banka, f 
ü vapur kumpanyası, 3 ~ .t'df 
yare şirketi ve mütebakiS1.; 
ticaret şirketleridir. Hükil ~ 
bu ıene bunlan sıkı bit 
trola tabi tutacaktır. 
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18 Kinununnt SON POSTA 

1111 KAN· DALGASI 1111 
Komite, lstanbulda Büyük Bir Facia İstifade ediniz 

K V . 
1 - bb 3 aabn aeçmlyecelı.tir. Oynamıya arar enyor ... ..: ......... _..,.kelim• ... , • ...,_ 
3 - HCT O!to Sadet Ula kuponu 

mukabllindedlr. Hakkı Mahfazdu1' - 42 - Yazan: Ziya Şakir 

Bu acı hakikate vakıf ı halle hükümet-
olmak üç kalbi bir noktada ten daha evvel 
birleştirmişti. Bu hadiseden davranıyor ve 

sonra Hristofor, Babik ve bütün bu fedai 
hacı Nişan, gene bu küçük çetelerini, ayak 
odada haşhaşa vererek konu- altında ezilen 
şurlarken akıllarına gelen en e be m miyetsiz 
knnl · ' ti · bil k hafif bir kıvılcım gibi ı emaye en e ço . d 
buluyorlardı. bu an a ıön

dürüveriyorlar-
Vahakın ortadan kaybolması dı. Halbuki Av-

liıe.rine komite riyaseti hacı 
Nişana tevdi edilmişti. Bu 
adarn da ötekiler kadar Sa-
binle alakadardı. Esasen uzak
tan akraba oluyorlardı. Sivasta 

}(doğan ve büyüyen Nişan aslen 
afkasyalı idi. 

Bir er.ılık akrabalarını gör
llıek için " Nahcıvan" a gittiği 
ıa.rnan Sabin yeni doğmuştu. 
Nışan, Sabine Vaftiz babası 
oldu. Sonra da, dinsiz Hris
toforun dindar kansını küçük 

Sabinle Kudüse götürerek Hacı 
oldu. Buna binaen, Sabinin ö-

rupa ve bilhassa ı 
Londra daha 
büyük bir ha
reket bekliyor
du. Bunu na-
zan dikkate 
alan komite, 
Anadoluda par
layıp sönen bu 
k ı y ı l c ı m 1 arın 
müsmir olamı

yacağını düşün
dü ve bin
lerce ecnebinin 
görebileceği İs
tanbul sahnesin-

liiınü h N. · · d b' ' acı ışan ıçın e u 
dağı derun olmuştu. de, büyük bir !f.-..,.W:lıi..:. ......... -...__.3:11ıiA1..f.:LIW?:lfı&,,J~~~....:;..___;.,;;;JS.:..~ 

haile tertibine " 
karar verdi. 

(Arkası var) 
Ozamanki Ermeni il lırikô.lını gapanlardaız 

Parlogomyos Efendi 

4 -- Her 3 s ıtırdaa faı.lasına 2 
"kupon ilive cdilmclldlr. 

S - Her kuoon üzerindeki tarihten 
bir hafta müddetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
!'onra ilan kuponunu saklayı
nız. Bundan 5 ne edini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. ilanınızın gazeteye gir-
mesi için bu kadan kafidir. 

1

--= SON POSTA == 
BEDAVA il.AN KUPONU 

18- Kanunusani -1931 

BiÇKi DiKiŞ DERSANESl - Pan
l'altı Cedidiye Besten apart. No 50 - S 

f~ntez.i, tayör, muunc1ere maariften 
~hadetname. 

HÜSEYİN ZEYTiN Y AGlNI - Daimi 
ı ullaıuıuz:. Yemeklerinizi ncfia ve lezzetli 
'emek l5ter mlsJnh:? Behemehal Hilseyln 
ieythı yağı ile pişiriniz:. latanbul Zindan 
kapısı Babacafer türbesi karşınındaNo.53 

ESKiŞEHiR OKUYUCULARIMIZA -
Bugünden ltlbıırcn :ncnf:ıatiuizi dü n
nüyonaııu. ve ~cteluinWn eYinl.u 
dükkftnınıuı, dalrenl:te kadar cıuntaz.am 
bir tekilde gelmesini isUyorsıımz Horoz 
oğlu ticaretnncaine müracaat ediniz. 

r.A Yl - Tatbik mührUmU r.ayettlm. 
yenisini alacağımd:ın esklaintn hükmü 
yoktur. Aksaray, Sofular caddesi 

No. 17 FATMA 

ı.EZZETI.I TATLI VE ŞEKERLEME
LER - Bakla.:. börek, peksimet. ba
dem esmesi, •""•"" helvası, qure genç• 
ler ve ihtirarlar için çok le:aetle _ve 
sevkle yenır. 

Şltliı Bomontl lııtuyonu lu.et pap 
aokatı numara 5 Muhlis 

1 
~irndi, bu üç şahıs kendi

e ne ait kıymetli bir hayatın 
Bônrnesinden mütevellit kini, 
llıilli bir intikam ile kanşbrı
Yor ve bütün İstabulu bir kan 
~e ateş dalgası içinde boğmak 
•stiyorlardı. 

Dünkü Lik Maçlarının Neticeleri 

Ayni zamanda, komite de 
Yeni yeni emirler veriyordu .• 
Bu emirlerin tertip ve ihzarına 
Hacı Nişan memurdu. Komite, 
epeyce zaman onu Sivastan 
btanbula naklettirmiş ve Artin 
Vahakla teşriki mesai etmesi 
enırlni vermişti. 

Sivas ve havalisinde gös
terdiği faaliyetle komitenin 

ınazhan takdiri olan Hacı Ni
Şan, İstanbula geldikten sonra 
Artin Vahakın çok kıymetli 
bir muavini olmuştu. Her işte 

kendini çok güzel saklıyan 
Vahak, Hacı Nişanı bir maske 
gibi kullanıyordu. Daimi temas 
Ve ziyaretlerin nazarı dikkati 
telbetmemesi için Hacı Nişana 
bir lokanta açıldı. Lokantaya 
herkes gelebilirdi. Binaenaleyh 
Zabıtanın nazan dikkatini cel
betnıezdi. 

Bu suretle işe girişen Hacı 
Nişan, az zamanda ( Hmçak ) 
komitesinin nazımı oldu. Ko
mitenin Amaline hizmet ede
b 'l 
1
,1 ecek şahıslar buldu, Faa-
ıyete koyuldu ve Artin Va
hakın ortadan kaybolması 
Uıerine de onun boş bırakbğı 
lllevkü doldurdu. 

Şinıdiye kadar komite; yal
~ız efradını çoğaltmak, onlara 
~ i~nçak) ve (Troşak) gazete
! eı'l okutmak, fikirlerini hazır-
(~n:a~la meşguldü. Fakat şimdi, 
t' lılal) emirleri de veriliyordu. 
stnnbulda çıkarılacak bir ka-
~·~klılda ecnebilerin nazarı 
i 

1 
katini celbetmek, Osmanlı 

rn?eratorluğunun nekadar 
:•z ve kudretsiz olduğunu 
Qsternıelc lazım geliyordu. 
~adoluda, Ermenilerle meskfuı 

t
o.nl n muhitlerde, Ermeni çe
e e · · is nnın yapbğı ufak tefek 
~anlar buna kafi gelmiyordu. 

nkü isyan çılcan mahallerde, 

. 

asan Feci rette Yara andı 
Beşiktaş, Galatasaray Müsabakaları, 

Fener bahçe 
Ve 

Dün Taksim stadyomunda 
birinci küme maçlnnnın ilk 
oyununu Beşiktaş- Süleymaniye 
oynadı. Beşiktaşın 1 - 5 gale
besile biten bu oyunda Süley
maniyeliler iyi cynıyamadılar. 
Buna mukabil Be~iktaşlılar da 
tehlikeli rakipler karşısındaki 
gibi bir kudret gösteremediler. 

Geçen hafta Fenerlilere karşı 
oynıyan Beşiktaşla dün Süley
maniye ile çarpışan Beşiktaş 
arasında sınıf farkı vardı. Vakıa 
hasmın derecesi oyunun işti
basız oynanmasına sebep ola
bilir, fakat oyunun cinsine 
tesir etmemesi lazımdır. 

Esasen dün galip bir vazi
yette olan üç takım da oyun
larının cinsi itibarile düşük
tüler. 

Beşiktaş muhacimleri olduk
ça muvaffak olmuşlardır. 
Fak at geri hatları iyi işlemedi. 

Galatasaray-Anadolu 
Maçı 

GalatasnrayWar müsabakayı 
(9-0) kazandılar. Yukarda yaz· 
dığunız gibi bu oyunda da 
galip takım. kendinden bek
lenen oyunu oynıyamadı. Mü
nasip bir şekilde ve gayretli 
oynasaydılar, gollerin adedi 
hiç olma~ on ikiyi geçecekti. 

Kemal Faruki istisna edil
mek şartile Galatasaray hücum 
hatb, fıraat kollamakta, hücum 
açmakta çok beceriksiz gö
ründü. 

Çekilen şiltlerin ekserisi 
körlemedendi. Topu ayağına 

Takımları Kazandı 
------

alan muhacimler, sanki sıkış
mak için yer kolluyorlardı. 

Maçın dokuza karşı sıfır 
gibi hüytik farklı neticesi 
hücum hatbnm çok güz.el bir 
oyun oynadığını yalnız kağıt 
üstünde gösteren bir ifadedir. 
Sahadaki hakiki oyunn gören
ler G~latasaray muhacimlerinin 
dünkü oyununu vasattan yük
ıek görmemekte haklıdırlar. 

F enerbahçe-lstan bulspor 
Dün lstanbulspor bilhassa 

müsabakanın ilk on dakikasında 
Fenerlileri şaşırtacak kadar 
düzgün ve güzel oynadılar. 

Seyirciler bile, şampiyon ta
kım müdafaası içinden '..ayan 
lstanbulsporluların oyununa hay
ret ediyorlardı. 

Bu iyi oynadıkları · müddet 
zarfında iki tane de mühim 
fırsat kaçırdılar. ilk golü F e
ner kalecisi kurtardı, ikinciyi 
de çeldiler. Bu kaçırılan fır
satlardan sonra lstanbulsporun 
oyununa bir limitsizlik geldi. 

Tecrübeli ve daha usta o
yunculann derece farkları, 
hakimiyeti Fener tarafına ge
çirdi. ilk on dakikadan sonra 
Fenerliler cılız bir kombine
zonla ilerledikleri halde ol
dukça muvaffak oluyorlardı. 

lstanbulspor oyuncularınm 
yorgunluk farkı da her dakika 
daha büytiyordu. Çünkü Fener 
oyuncusu herhangi bir vaziyet
te on metrelik kuvvet sarfe
diyoraa, buna mukabil karşı 
taraf yirmi metrelik sarfetmek 
mecburiyetile daha fazla yo-

rulmuş oluyordu. 

Bu fertlerin ayrı ayn tefev
vuk farkının tevlit ettiği fazla 
yorgunluk takımın heyeti umu

miyesinde de görülemiye başladı. 
Fener de tabii surette hakimi
yeti elde etmiş oldu. 

Birinci devre ( O - 1 ) le ni
hayetlendi. Maamafih bu golü 
lstanbulspor, kalecinin batası 
yüzünden nahak yere yedi. 
Topu uzaklaştırdıktan sonra 
arkası rakiplerine dönük ka-

lesine koşan kalecinin kaleye 
varrnasına vakit bırakmadan 

Fener hafbeki Sadi bir vuruş
la topu boş kaleye soktu. 

Kazalı Devre 
İkinci devreye gayretli bq

byan lstanbulspor, oyunun mu
vazenesini temin etmiş bir 
şekilde devam ediyor, Fener 

hücum hattını azim ve gayret
le durduruyor. Fakat bir 
gol daha yapılmasına mani 
olamıyor. Oyun sonuna yak
laşıyor, iki golle iktifa etmek 
istemiyen Fener muhacimleri 
gayretlerini artırdılar ve oyunu 
ıertleştirdiler. 

Bir topu kesmek için çıkış 
yapan lstanbulsponm merkez 
muavini Hasan B. , ayni za
manda topa çıkan Fenerli 
Muzafferle çatışb. Dehşetli bir 
tekme ile karışık bu çabşma 
neticesinda Hasanı yerde bay
gın gördük. 

Oyunun son dakikalarında 
olan bu müessifJ kaza fena bir 
tesadüfle gene Muzafferin di-

Sayfa 7 

B IK AY E 
Bu Sütunda Hergün 

------------ Nakleden: SeNJer Bedi -

İKİ ÇOCU 
Bir bahçe. iki çocuk. köpek r 
Biri kı:ı:, yedi yaşında; öbürü Kenarlardan yü jyen ve 

oğlan, sekiz yaşında ve baş yaklaşan büyük bir köre& 
başa vermiş, resimli bir kitaba gördüler. Kulaklan ve kuyru
bakıyorlar: Altın elbiseli prens- ğu kısa, dili sarkmı.ş; arka a
ler, paçavralar içinde dilenci- yağı topallıyor. T:ı..iy!.cıi P-S 
ler, askerler ... Ne güzeli Resim- renginde. 
lerin altında yazılı masalların Kız çocuğu dedi ki : 
geçtiği tarih, ne uzak! z - avallı köpek, onu döv-

F akirlere iç ecele su veren müşler ! 
bir güzel kadın resminin altın- _ Bak, etinden k&m dam-
da şu yazılı: lıyor. 

" Daima iyilik yapınu, Köpeğin arka bacnğından 
mükd/at beklemeyiniz, iyilik kan akıyordu. Tüylerj çamura 
yapmanın sevincinden büyük ve kana bulanmış. 
mükafat olamasl,, - Zavallı kuçu kuçu, de· 

Çocuklar gıdıklayıcı renklere di kız. 
bakıyor, yazılan okuyor ve 

- Zavallı kuçu kuçu, diye 
arada bir esniyorlar. 

tekrar etti oğlan. 
Hiç gülmüyorlar. İ 

kisi de merhametle, çolt 
Etraflannda hiç kimse yok. merhametle köpeğe bakıyor· 

Tenha bahçe. Yaz günü. Yap- lardı. 
rak kımıldamıyor. 

Hayvanın gö7.leriııde garip 
Kız çocuğu sanşın, zayıf• bir hümmanın panltısı vnrdıi 

boğazında iki yara izi var. Bazan çok vahşi, b azan çoH 
Parlak gözleri, berrak ve tor- tatlı bakıyordu. 
tusuz iki kadeh su, dudakları- Küçük kız : 
nm kenarında, çok halıkyağ 

- Belki de susam~, dedi. 
içmiş çocuklann hazin tebes-
ıümü. Oğlan: 

Erkek çocuk esmer, daha - Ben su getireyim, dedi 
Ye uzaklaşb . 

sağlam yapılı, bahriye elbisesi 
giymiş. Suyu getirdiği vakit köpek 

Biraz canlan da ııkılıyor. ortada yoktu. Erkek çoc.. .c 

H - h t b kız kardP•İne sordu: ergun, aya , u. -y * - Nerede? 
Uzakta, bahçenin parmak- - Okşamak istedim, par-

lığı öniinde bir gürültü oldu. ma~71mın ucunu lsırdı, ltG.çtı. 
Birkaç adam koşuştu, bir ikisi Fakat kimseye söylemiyelim 
öfke ile bağırdı. e mi ? Sonra onu bir daha 

S SÜ•-~t döverler. onra... KU. 

Parmaklığın kapısı görün- - Söylemiyelim. Dur ben 
mez bir elle açıldı. senin parmağını üfliyeyim. 

Küçük kız sordu: Oğlan kızın erçe parmağı-
- Kim girdi içeriye? nı üfledi. 
- Kimse girmedi. Köpeğin kuduz olduğunu 
- Girdi, girdi, bak, bir bilmiyorlardı. 

---======-......,=-=z=:;o=-==z=::!============;;;..;:= 
zinden çıktı. T esçil Edilmiyen 

Dört ay evvel de Suphiyi Müesseseler 
ayni oyuncu böyle bir çarpış- lstanbulda 25-30 bin mües-
madan sonra iskarta etmişti. ıese vardır. Bunlardan 10 bini 
Suphi hAla oyun oynıyamıyor. müsecceldir. Djğerleri değildir. 

Gayri kasti ve ihtiyarında Bunun için sicili ticaret, müd
olmıyarak arkadaşlarını sakat- deiumurniliğe müracaata karar 
lıyan Muzaffer, eminiz bizim vermiştir. Sicile kaydedilmiyen 

müesseselere ceza tarhı istc-
kadar müteessirdir. necektir. 

Bu kazadan, Hasan gibi 
genç bir oyuncunun ucuz kur
tulmasını temenni ediyoruz. 
Zavallı çocuk, hastaneye yatı· 
nldı. 

Muayene eden doktor sol 
baldın ile midesinin sol tara
fının tamamen ezildiğini söyle
miştir. Böyle bir kazadan son
ra da tiç dört ay oyun oyna
mak güçtür. 

Değerli bir genç oyuncumu
zu daha kaybettik. 

Buna istemiyerek sebebiyet 
veren Muzaffer nekadar şans
aızmış. Bu müessif kazayı 
müteakip oyun beş dakika 
devam etti ve neticede Fener 
2-0 kazandı. 

Ekler Tiyatrosu 
Yuuan Opereti 

Kontes 'Maritsa 
Yann maUne 16,SO da (Sokak Kadını) 

Atlna opereti S perde. Akşıım saat 
21,15 te Viyano opereti ( ORLOf) 

Yeni Neşriyat - Türkspor 
Türkspor dün çıkan J 6 mcı 

ıayısile beraber olruyuculanna 
8 sayfalık resimli bir de sine
ma ilavesi takdim etmektedir. 
Yani her haftaki mütenevvi 
ve cazip yazılarla Darülfünu-
numuz hakkında kuvvetli bir 
tenkit makalesile mektepler-
deki spor faaliyetlerile yapıla
cak Türkspor kupası maçlan-
nın tafsilatile ve resimlerle 
dolu 20 sayfadan ibarettir. 

-==---=--=--x=-======================= ==--

Büyük Ve İyi Meyva İsterse ~z 
AğaçlannıZJ böceklerin tahribabudnn kurtarınız. Bunun 

için kış mevsiminde ağaçlannı:zı 

ile yakayı~· En mUnaa!p umıın tlmdidlr. Bır pUaktlrgcç lle yapr:ıksıs 
ağaçlar kllmllen yıkanır. 

Kutusu 1 liradır. Yegine deposu Sirkecide Hor:ıs:ıncıyan hanında 

D . h l d ··-andır Ni\·ozin Etkim ı.td. ş. rogen san ra on_ · • J s TAN e u L 
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Kanunusani 1 

• • 
BEY 

p·y ngoda enilik 
Gişem · zden _ Her Bilet Alana 
KIYMETI AR HEDİYELER VERİLECEKTİR 

Muhterem müşterilerimizden görmüş olduğumuz fevkalade rağbete bir 
mukabelei şükran olmak ve Tayyare piyankosuna teşvik emel ve mak,atile 

YENi TERTİP BİLETLERiMiZDEN ALACAK HER MÜŞTERİMİZE 
Ayrıca Kıymetli Hediyeler Kazznacak Birer Numara Verilecektir: 
Pek şık ve zarif bir tarzda tertip edilen ve hiç boş numara olmıyaıt 

Bu Amerikanvari ikramiye Piyankosunda 
Mevcut cidden pek kıymettar ve hayretbah hediyelerş meyanında 
Fotoğraf makineleri - Gramofon • Kol ıaati • Divar aaati- lngillz çakılan - Sigara_ 

tabaka ve ağızlık.lan - Kristal cepaynalan, taraklar - Şık masa aynaları - Modem 
bilezikler .. Kol düğmeleri ve Evliya zade müessesesinin pek litif Ye ruhnüvu 

kolonya ve esanslan ·.Kremleri • Tuvalet sabunlan ve saire ve saire 
Şimdiye kadar görülnıemiş bu derece fayam istifade ikramiyeli piyankoya iştirak 

ediniz. Hem tayyare biletinden ikramiye kazanacak ve hem de aynca mutlaka kıymettar 

bir hediyeye nail olacakamız. • • • 

~:d1dec~İTN:v;~ iSABET GiŞESi 

UNU DiŞLERi iNCi GiBi BEY AZLA T 

SIHHi VE HALiS TÜRK MAL 1 

• • .. • • • • • #' • ""..l'\-~,_ .: ... • 
. ..~&·.~,~ .... &>. 

Macar ziraat makineleri fabrika 
Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Anoni 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
lstanbul: Ankara cadderi 18 - 24 No. lar Telgraf: Hoferton lstanbuL 

Şubeleri: Adana, lzmir Türkiyenin her şehrinde 

Adapazan, Manisa acenteleri vardır. 

Bilumum afatı ziraigegi en müsait şeraitle 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FİAT TEKLİF iSTEYiNiZ. 

T elgrafname r l 
.--....-.ıtr.---.-----~lliimm~ L v APURLAff: 

Tütün inhisarı 
lüğünden: 

umumi müd. 

•• u 
Begoğlıı istiklal caddesi 
Panaıya kilisesi bitişiğinde 

No. 22, Tclcfcn ı Boyoj-lu 2918 

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

Bir tecrüLe kafidir. 

i>lasiye aranıyo 
Şerait gayet iyidir: Ta

liplerin Beyoğlunda Tünel 
meydanında birinci katta 

SA TİE ye müracaatlan. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zühreviye 

hastalıklar mütehassısı. 
Cumadan maada her gün 

saat 10 dan 6 ya kadar ' 
hasta kabul edilir. 
Adres Ankara caddesi No. 43 

Teldon lıtanbul 3899 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

D KT 
tt·· seyin aşit 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 
No. 10 Telefcn lst. 2622 

.. -

16 - 1 .. 931 Cuma Saat 13 İstanbul 

Son Daki a 
Bu defa gişemizden yine büyük ikramiyeler isabetile 

birçok kimseleri mes'ut ettiğini bildiriyoruz. 

Cağaloğlu gişesi: ÖMER RIFKI 
Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

İhbar Ve Hiiviyet Varakalrı 
Han, otel, pansiyon, ticaretaneler, şirketler, fabrikalar, 

depolar, mağazalar, dükkan ve umum ticaret ve san'at mü• 
essclerinde çalışanların l 704 No.lı kanun mucibince kullan· 
mıye mecbur olduklan hüviyet verakalan (ihbarname, 
beyanname!er) İstanbul Tayyare cemiyeti vilayet ve kaza 
şubelerinde satılmaktadır. 

' 

RE.SİMLİ AY 
On Beş Günde Bir Çıkar 

On beş günde bir çıkmıya başlıyan Resimli Ayın 
İkinci nüshası daha mükemmel, daha güzel 

bir şekilde hazırlanmışbr. Günün 
en mühim içtimai meselelerini, 
en kuvvetli kalemlerini ve en 

güzel hikayelerini 
bu nüshada 
bulacaksınız. 

Müvezzilerden Arayınız 
Fiatı 20 Kuruş 

F ırnsız 'I iyatrosuda 1 Fy~rımıı1111E:222~~~--
SAMARDJI Yun:ın operet lıcyctl 1 erli Mallar Deposu 
Ç ZARDA S S Opereti Bursalı Mustafa Fahri 

JHrincl matine saat 14,30 do CZARDASS SIRF BURSA İPEKLiLERİ 
ikiuel matlhc saat 10 de TOKORTZI 
Ti • ., VITONIAS Akşam suvnre saat ıı,3o üzerine. envai zarif kumaşlar 

da f ADELFI MOU KAi EGO J 

Bursa fabrika fiatına 
İstanbul beşinci icra memur- satılmaktadır. 

luğundan: Mahcuz ve furuhtu Merkezi: Mahmutpaşa Kefeli 
mukarrer muhtelif cins ve Han albndn No. 216. Şubesi: 
eb' atta çakılar 21- 1-1931 tari- Bcyoğlunda İstiklal caddesinde 
hine müsadif çarşamba günü enedik sokağı karşısında N. 41.3 

saat 12,5 tan itibaren Tahta
kalade 4 mımarad Leon Fires
ko Efendinin mağazasında 
bilmüzayede sablacağından ta-

liplerin yevm mezkiırda mahal
linde 1930-2442 numaralı dosya 
ile hazır bulunacak memuruna 
mUracatları ilin olunur • 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 

acentesi: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı altında Tel. ist. 7240 

P E-"S E E
Rİ E POSTASI 

( İZMİR ) vapuru 20 Kanu-
·S 1 10 da Gala-

nusanı a ı ta nhbmından 

kalkarak çarşamba sabahı 

İzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 

İskenderiyeye varacaktır. fs .. 
kenderiyeden pazartesi l 5-
te kalkacax çarşamba 

( Pi.re ) ye de uğnyarak 
perşembe İs· 

tanbula gelecektir. 

İzmir sürat postası 
(Cümhuriyet)vapuru 18 kanu
nusani Pazar 14,30 da Galata 
Rıhbmından kalkarak İzmire 
gidecek ve Perşembe sabahı 
gelecektir. 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu) vapuru 18 Ka

nunusani Pazar 17 de 
İdare rıhbmından Gelibolu, 
Lapseki, İmroz, Bozcaada'ya 
kalkacaktır. 

Alemdar zade vapurları 

Millet vapuru 
18 p 

kanunusani azar 
günü akşam saat 18 de Sir- , 
keci rıhtımından hareketle 
{Zonguldak, İnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gire
san, Trabzon, Sürmene, Rize, 
Mapavri ve Hopa) ya azimet 
ve avdette ayni iskelelerle 
Vakfıkebir, Görele ve Ünye 
iskelelerine uğrıyacaktır. 

Müracaat ıaahalli: lstanbul, 
M ey m enet hanı altındaki 
yazıhane. Telefon: lstanbal 

J 154 

• 
A ar inşası 

Balıkesir' de yapılacak tütün an barı hakkında teklif e 
bedelat ve inşa müddetleri haddilayık görülmemiştir. Talipl 
en son tekliflerini kapalı zarfla bildirmek üzere 24 - l -
currartesi saat 10,5 de teminat mektuplarını hamilen Galat 
mcbayaat komisyonun miiracaatlan. 

Büyük tayyar 
piyankosu 

Yeni 
Tertip 

Başlıyor 
(1) İNCİ KEŞİDE 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 ıncı keşidelerde büyük ikramiyelet 
ve ayrıca Amorti vardır. 

3 ÜNCÜ KF.ŞİDEDE 100,00:> LfRALlK BÜYÜK IKRAMIY~ 
KONULMAK SURETİLE TERTiP ÜÇER KEŞİDELIK tJd 

KISMA AYRILMIŞ G!İ B.R ŞEKİL ALMIŞTIR e 
Mükafatlar keşide sırasile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 " 

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

Bi~tlrrin satılmasına başlanmıştır. 

SADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Sadık Zade 
Vapuru p günü 

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

Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentalığına müracaat. 

Telefon İs. 2134 

I SON POST.A 
-----------------~-ıv Yevmi, Siyasi, Havadis ve t{alk gıııt 

idare ı lıtıını:;:-N°uruos:naıılf' 
Şeref aok:ıiı 35 • Jl 

TeJı-'?n: latanbul • 2)3 
Poıl.~ kutusu: lııtanbul • 7ıll A/t 
1'elg-af: lstanb.U SO:-i pO.:.>• 

ABONE FİATI ftat 
TOR.KiYE - E~ 

o ııt· 
14011 .u. 1 Sene 2?~n ,, 
750 ,. 6 Ay 1...,.. 
400,. 3,, 800" 
ıso n ı,, soo" 

Gelen evrak geri verllmeı. 
Wnlardan mcsullyet alın n•"· 


