
GO SON POSTA tiallwa ıöaidür: Halle •uDla slrilr. 
SON POSTA Halloa kulatıdır: Halle buauala ititir. 
SON POSTA Halkın d i 'i dl r: Halk !:ununla aa ler. 

Başvekil ismet Paşa 
Kendisine Şiddet Ta
raftarbğı Atf edc nleri 
Filen ,Tekzip Etti. 

DİVANI HARP BA LADI 
•fırlra rrupunda Verilen 
Kararı Lütf "a (4) üncü 
Sayfamızda Oku1acak
•mıL • 

Menemen Hadisesine Müteallik Dosyalar 
Bugün Adliyeden Ciheti Asekriyeye Verildi 

~0-r-da_M_u-.. ~-e-tt-iş-Jliğine Fevkalôde Salôhiget Verildi:-----.._,\istanbul Tahkikatı Ne Safhada? 

Örfi Takibata. Başlandı v .A1~
1 

N 1 Şeyh Esat Ef. Tevkifa-
Divanı Harp Reisliğine Af·yonkarahisar Kolordu s A y F A ne Hastanesinde •. 
Kumandanı Mustafa Paşa Tayin Edildi 

Dahiliye Vekili Ankaraga Avdet Etmek Üzeredir 
Ankara, 31 (H. M,) - dl1n \ Menemen, 31 ( H. M.) - ı lerine sual ıorulduğu zaman 

alqam fırka iJ'Upunda cereyan 1 Menemen had.sesini ika eden cevap vercek yerde: 
eden müzakereden sonra - Liilihe diye tekbir KC-
hllldimet ( Menemen ) ile j tiriyorlardı, o sırada herif-
( Manisa ) bavalisinde iclarci lerin esrar tesiri albnda bu-
&rfiye ilimna karar verdi. lunduklanna hiikmedenler bile 
Ve bu karan hadiae mahal- vardı. Fakat a.radan zaman 
tinde bulunan Dahiliye Vekili geçince serseriler mecnun gö-
Şükril Kaya Beye bil- rünerek işin içinden çıkaınıya-
clirdi. ldatei örfiyeye tabi cağını anladılar: 

1 - Bizim kabahatimiz yok, 
mmtaka hududunun ne o 'DUi bit- Şe h M h eli d" 

... • uu suç y e me n ır, 
icap ettıgı hakkında mütalea- demiye başladılar. Maamafih 
llDI »rdu. Manisa Wlyeti ile el' an deli, sarhoş veya safdil 
(Menemen) kazua mubitilae görünmekten yazgeçmiyortarch. 
inhiaar etmesi icap ettiği ceva- Bu meyanda yaralı olarak 
bını alda ye derhal icraata tutulan Zeki mel'u~u: 
bql da - Ben kabahatsizim, eğer 

an • kabahatli olsaydım, yaralandı-

... 
.. "SON POSTA" yılbaşı 

milnuebetile yanL mil
tenevvi mllnderecatla 

"16,, Sayfa 
olarak çıkacaktır. Mü

vezıilerden " Yılbaşı 

kısmı,, m isteyiniz.. 

Gazi Hz. 
DnaO Miaet meclisi reisi Ki

zım P.ap ile birlikte saray
da mefg'Ul olmuşlar ve ken
dile"- arzedilea raporlar iize
"rinde ~lwnışl:ırdır. 

Darülfünun 
Mitingi Bugün Yapacak 

Bu dakikada ordu mllfettişi 
ğım zaman mutlaka ölürdüm, Gençlerimiz Menemen hadi-

F ahrettin Paşaya fevkallde dedi. Haydut şimdi akibetini sesi önünde hissettikleri teessüri'. 
aalibiyet verilmiı, divaniharp tahmin etmekte, fakat etrafın- izhar için tertip ettikleri mitinği 
te teşekkiil etmiş bulunmak- dan teselli umarak ağı~ ara· bugün yapacaklardır. 
tadı makta: Gençlerimiz saat (13) te 

~;vani harbin riyasetine <.JrJıı Müfettişi .tahrettin Pş. - Benim Manisada zeytin- Beyazıtta toplanacaklar, Mü-
Afyon kolordu kumandanı lik ve kiraz bahçem vardır, derrislerin bitabelerini dinliye-

haydutlar ilk günlerde işi mec- inşallah yazı orada geçiririz, cekler, sonra Babıa!i tarikile 
Mustafa Paşa tayin edilmiştir. nuıJluğa vurmuşlardı. Kendi- demektedir. Taksime giderek abideye bir 

Divani harp bugün işe baş- çelenk koyacakl~dır. 

lamış ve hadiseye müteallik Rıhtım şı·rketı• Davayı vaybettı• Millet Meclisi Reisi 
dosyele.ri Adliyeden teslim ıl-.4 
almq olacakbr. Kizım Pt- bugiin ekspresle 

Bazı Kimseler Daha Sorguya Çekildi 
Menemende vukuuna phit ı 

olduğumuz elemli hadisenin 
İstanbulda da cereyan eden J 

bir kısım tahkikab, tabii bir · 
seyir takip etmektedir. İptida- 1 

sında olduğu gibi bugün de 
bu tahkikatın adb kısmını 
idare eden bizzat Müddei u
mumidir. 

Şimdilik, yeni tevkif yapıl· 
mış değildir. Manisaya· gön
derilen askeri imamlıktan • 
mütekait hoca İbrahim ile alb ' 
Filorinalı muhacir, ıeyh Esat 
Ef. ve qğ!u Ali Ef. den 
başka lstanbulda tevkif edil
miş kimse yoktur. Dnn, gerek 
polis ve gerek adliye, bazı 
kimselerin malumat ve ifadesine 
müracaat et:nişlerse de Qjnne
tice verilmiş bir tevkif kararı 
yoktu. Y almz boca Esat Ef. 
hastalandığı ıçın tevkif ane 
hastanesine nakledilmiştir. 

Doktorlar, vaz!yeti ı ~hiye· 
sinin yolculuia tahammül ede
miyeceği mDtaleasında bulun· 
muşlardır. EsatEfeudinin oğlu 

ve Tütün inhisarı memQ,r~arın· 

dan Ali Efendi tevkif•ınede 
bulunmaktadır. 

Esat Efendinin diğer bir 

l 

Şeglıin Torunu Ziga Ef. 
oğlu daha var .>cı da elyevm 
Iralan Erbil şebrin:!e ikamet 
etmektedir. 

Şeyhin bir <le torunu vardır 
ki küçüktür. me:<tcp blebe.s.i
dir ve bıttaLi s • bc .. f r. 

Y ol~ar Kanunu 
Ankar:ı, 31 ( M. H. ) -

Da.1iliye vekalet } eni bir , ol
lar kaınnu ha:: • l:yor. Bu ka
nun şehir ve l~oy yollarmm 
yapılış tarzları hakkında ayn 
ayn hükü:n!eri havi olacaktır. 

-=: c r=ın * Tetkı·k Heyetı· Rapo- Ankara,. avdet edecektir. 
R• M ktu I ğu { Eski Kavuklar Ve Cüppel~r J 

Ankara, 31 (H. M) - Hn- ıze e pçu u ------------------
kümet idreyi örfiye ilanına runu Vermı·ştiı· Ankara, 31 ( H.M.) - Rize 
müteallik kararını buifin mec- mektupçuluğuna Gnmilşane 
liae bildirecektir. Teıkilib esa- mektupçusu Behçet Bey tayin 

• edilmiftir. 
Iİye idareyi örfiyenin ancak bir ! Şirket Jdl~i:ısında Haksız Cöri11dü Yozg_a_t -lnti·habı 
mlicldetle ilin edilebileceğini 

1

.. . _ ---..ıır ~ _ ~ ' 

turih ettiği için idareyi · Ankara, 31 (H. M) - Yoz-
lıfiyeain mllddeti bir ay olacak, • gat meclili umumi intiha~>I 

bitm:.,.;.. 
fakat bu bir ayın hitamında ~_....,_ua,---=-----=-= 
müddeti M. M. tarafından bir sini vazifeye davet etti, nhbmsız 
ay daha temdit edilecektir. yerlerde nbtım yapılmasını 

istedi. Şirketin bu talebi kar
tasında Tiaret umum müdü
rünlbı riyasoti alboda bir he,
yet toplandı, tetkikat yapb 
ve raporunu verdi. Bu rapor 
Başvekllete verilmiştir. Ve 
muhteveyab hakkında edindi· 

Ramazanda 

Bayramda 
Masraflannm yan 

yarıya indirecek mO. 
lıim bir teşebbGsibatb 
vanhr. SON POSTA 
bu tqebbüsile karile
rine ramazan ayı için
de mllbim kazançlar 
temin edecektir. 

••• 

ğimiz malümat, tetkik netice
sinin yüzde 80 şirket aleyhin

de olduğuou ıöatermiftir. Yani 
ticaret o&aı davasında hak 
kazaniyor demektir. Zira bu 
tetkik, ticaret odasının iddi-

Bu ıirket, işte bıı hail yerlerden bile rıhtım paruı alır ası üzerine yaptlmışb. Vekil
ler heyeti, bu hususta bir ka-

Rıhbm firketi, nhbll)lı ve bahane gösterir: Şartnameyi rar vermek vazıyetinde oldu
nhbmsız her yerden pata alır, j mevzubahit eder. Bu ıirket ğundan ıirket müdürü Mösyö 

Ta.llitını Bekleginlz. fakat taahhtidünü yapmıya son zamanda gene zam istemiye ( Kanort) .Ielicct!e Ankaraya 
·.~---------.il davet edildiği ıam•0 bin bir bqladı. Çibıkn hUki&;et kendi- gitmiftir. Ujurlar olsun 1 

- Eskici! Şunlara ne verinin? 
- Sen onlan at denize... iki metelik etmezi ' 
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Gelecek Muhtar 
İntihabı Ve Halk 

Cumaya muhtar intihabı 
başlıyor. Son Menemen hadisesi, 
muhtar ve saire gibi halk işlerile 
uğraşacak cemaat heyetlerine ait 
ıeçmelcri ı nasıl yapılmak lazım 

geldiğine bir işarettir. Bu nıüna
ıebetlc dün tesadüf ettiğimiz kim
ıelerle görüştük. Bize söylenen
leri aşağıya kaydediyoruz: 

Yaban 
Domuzu 
Mücadelesi 

Bu işle Ciddi Surede 
UğTaşılacak, Köylüye 

Silah Dağıtıldı 

Kazım Sevinç B. ( Muharrir Yalova köylerinde yabani 
ve müellif ) domuzların talır~b~tı ~oğal-

11,ır h 1 b d mışhr. Bunun ıçm koylere 
- mu tar arı un an sonra .. .. .. 

d J 
nufuslarına gore domuz nıuca-

tam.ım en gençler arasın an d 1 . -k 11 fi t' t h d'' . . G 1 h lk k e esı mu e e ye ı ar e ıı-
seçmelıdır. enç. er, a a ·en- . . s·ı~hı l k" ı 
d ·ı · · d b · d d" mıştır. ı a o mıyan oy ere 

ı erım a a zıya e sev ıre- . d 
b'l~ 1 100 kadar martın ve şnay er 

1 ·r er. tüfek ve fişekleri dağıtı!-
~ nıı~tır. Köylüler vurdukları 

Fevzi B. 
mahallesi) 

( Beyazıt lcadiye domuz1ann kuyruklannı ziraat 

- Muhtarları genç!erden in
tihap etmelidir ve bilhassa işi 
müsait olanlardan. 

- Niçin gençler arasından 
seçmeli? 

- Gençler inkılabı daha 
ziyade benimsemişlerdir. Yeni 
kanunlara vukufları daha zi-
yadedir; muamelat ta 
bette doğru olur. 

• 
o ms-

Bedri B. ( Aksaray, Murat 
Pş. mahallesi 37 ) 

- Gençlerden seçmelidir. 
İhtiyarlar muhtarlıklan iyi idare 
edemiyorlar. Gençler, bu işte 
ihti} ar!ardan fazla mu\'af fak 
olurlar. .. 

F ehrni B. ( Cağaloğlund?, 
f\!olla Fenari caddesi, 2 ) 

- Muht3rlann gençlerden 
seçilmesi elzemdir. 

- Neden? 
- Çun!c\t, gençler dahn 

~iyade muvaffak olurlar. Halke 
daha ziyade güler yüz göste
rirler. 

memularma göstermek suretile 
mükellefiyetlerini yapbklannı 
ispat edeceklerdir. Şile, Ça
taka köylerinde de mücade
ıeye başlanacaktır. Köylüler vl!
nılan domuzlan lstanbula gön
dererek 20 - 25 liraya sattır
maktadır!ar. 

Bir Gram of on 
Hikayesi 

Dolandırıcı Herif rV'taki
neyi Nasıl Aşırdı? 

Dün Al.met Ef. isminde 
Oflu bir zeıt gramofonunu sat
mak istemiş, İstanbulmı ya
bancısı her satıcı gibi şuraya 
buraya pıüracaat etmiş. Açık 

göz t:n cı!ar an birisi F hmet 
E!endiyi yakalamış. Uzun pa
z"'rlıktan sönra gramofonu al
mış ve beraber b'r dü':l;ırn 
bırakmışlar. " Gel şu ada bir 
kahve içclin· ,, diye bir J~ah-
veh:mcyc girmişler, mü teri 
kal vesini çabucak içmiş, 

l şurada elbL rr.i C:<:ğ'ş've. e) irr, 
)f. l diyerek sıvışmış. 

Ati Zihni B. ( Dirçi mek- Alım et Ef. beklemiş, hcl<-
tebi son sınıf ta? eh esinden 481) lemiş. Gramofonu bu·:ıkfıldn.rı 

- Bence ne genç, ne ihti- diikkana uğrarnı:. Gramofonu 
yar. Orta y<'şl:, . tecriibeli, götürdiıkleri cevabını Gidıktan 
okumuş kimseleri muhtar yap- sonra hakikati anlamış. Polise 
malıdır. müracaat etmiştir. Po!is do-

)f. landıranı aramaktadır. 

Selihai.tin B. ( Cağaloğlu, 
Madam Ostiyan pansiyonu ) 

- Bence akıllı ve cümhu
riyetçi kimseleri mtıhtnr yap
malıdır. 

Saracoğlu Şükrü Bey 
Sabık Maliye \ ekilinin Var-

4ova sefirliğine tayin edileceği 
söylenmektedir. 

Yankesicilikler 
Dün:.ü vak'alar şunlardır: 
1 - Mütekait Kasım Ef. nin 

tramvayda yan!~esicilik suretile 
beş lirası ve nüfus kağ<lı 
çslınm!şbr. 

2 - Melahat H. Karlman 
mağazasının önünden geçcr'·en 
cebinden 30 lirası aşırıimıştır. 

Üs. Merkez Memuru Nasıl Y araiamJı J 

Kaçan Hırsız Bazı 
Eşyalar Da Bıraktı 
Üsküdar Merkez memuru İsmail Beyi geçen gün bir hırsız 

yaraladı. Vak'a hakkında re3mi malümat şudur: 
Üsküdar Merkez memuru İsmail Beyin evine giren hirs•z 

beraberinde başka yerdeıı çaldığı palto, şapka ve ayakkabı
ları da getirmiş, eviı. alt kısmındaki sandıkları boşaltmış, 

bohçalar ha!inde hazırlayaµ gideceği zaman merdivende bulu
nan lambayı devir istir. Bunurı üzerine uyanan İsmail B. 
elinde tabanc"' 0 ile asağıy:ı İıım 's ve l ırsıza bir el silah atmış. 
Hırsız: Gencim, bana kıyma, a.r~ .. ! Diye y~lvarmıya bnşlamış. 
Bunun üzerine İsmail B. ateşe fasıla vermis. Bu sırada hırsız, 
İsmail Beyin eline sarılmış ve tabancasını almak için elini ve 
kolunu bıçakla yaralad ktan sonra kaçm: ~tır. Polis, evde bırak
tığı ayakabının da sahibini bulduğu için vaziyet daha ziyade 
tenevvür etmiştir. Hırsızın herhalde c'e geçeceği tahmin edi
liyor. İsmail Beyin yaraları iyi!e~mekt~dir. 

Karma ·Karışzk Bir Cinayet 

Bir Kişi Öld o•, 
Ağır Y a:ralı 

Bir De 
Var 

Hasekiyde Kürkçü mahaHe-
sinde Çe~me sokağında 6 ırnmu
ralı evde oturan kömürcü 
Arapkirli Hasan Ef. nin yanın
da Kadriye is:ninde bir genç 
hizmetçi varmış. Epeyce evvel 
bu kız Beyazıtta Sov~ağa 
mahallesind~ 17 numarda otu-
ran Bursa!ı Ali Beyin 

1 
evine kaçmış. D:tn gece 
saat 21 de kafayı - çe ~en 
Arapl1ir1i Hasan, A!i r e··in 
evine g !erek Kadriyeyi iste· 

miş, kafa tutmuş, Ali Bey bu
mı nasihat etmiş ve bin :b;J:iç
külatla kapıdan snvabiltm, 

Y nralananlar hastaneye lcal
dmlmış, katillerden Kemal 
tutu ınuş, İhsan kaçmıştır. 
Hasnn Efendinin karısı ile 
kızı hafifçe ynra!anmıştır. 

Çocuk Bakım 
Evleri 

S1hhiye vekaleti bu sene 
biri Üsküdarda, diğeri Beşik
taşta olmak üzere iki çocuk 
bakım evi açacaktır. 

Nihayet Ali Beyin mahdum- Belediyeni:ı İhtiyaçları 
ları Şirketi Hayriye kaptanla-
rından Kemal Bey ile mektep İstanbul belediyesi 931 sc-
tnlebesirıden İhsnn Ef. eve nesi ihtiyaçlarını ve bütçe 
gelmişler. ?ederlerinin derd:ni projesini lu:zırlama1 tadır. Bc
dinledikt:en sonra hen beı·aber lediyenin her şubesi ihti}aç 
kalkarak kömürcü Hasan Ef. ! listesini ve bütçe projesini 

nin evine gii.mış!er, burada cumartesi ı(nü belediye riy&-
müthiş bir h:avga başlamışi:ır. se'inc tevdi edeceklerdir. 

ilk çarpışmada H, san i!e 

Zabıta Abidesi 
Mustafa, Ali Beyi böğründen 
ağırca yar~lamışlnrdr:. Bab:ı
larının düştüğünü gören Ke
mal ve İhsan da Hasan Ef. I 
ile kardeşi l\foslnfayı yarala- 1 Ankara, 31 (H. M.)- Burada 
mışlardır. Nclicedc kömürcii 

1
. 250 bin lira ~arfile bir zabıta 

Hasan Ef. ö.ınüş:ür. abidesi yapılacaktır. 

Yangı11 
Yerinde 
Bir Kaza 

Dün Genç Bir Kadın 
Kör Kuyuya Düştü, 

Başı Yarıldı 

Ayascfyade, Çatladıkapıda 
oturan seyyar pazarcı Hamdi 
Efendinin ( 18) yaşındaki kızı 
Hatice Hanım, dün çamaşır 

yıkamış, bunları kurutmak için 
civardaki yangın yerine gitmiş, 
tam ipe asarl.en orada ağzı 

açık buluna."1 bir kC:r kuyuya 
düşmü~, başı yarılmışbr. Şim· 
di lıastanedcd'r. 

Manitacıhklar 
l.Jün iki manita('ılık olmuştur: 
t - Sirkecid'! Akhisarlı 

Ahmet Efendinin elli beş lira-

l smı il\.i şahıs manitacılık sure
tile dolandırr:nşh.rdır. 

2" - U:ıkaPamnda Yeşi?tu
lumbada İnr,' .i~ Hôiseyin .bcy'n 
evinde misafir Ge:ibolulu Mus-
tafa Efendinin tuğ'a iske:esinde 
iki adam mantarcılık suretile 
a!tı lirasın a 'mışlnrdır . 

BelediY.enin 
Sıhhat işleri 

Belediye sıhbiyesi bu 
şehirde bir bakteriyoloji la 
ratuvan ile birkaç aispa 
ve bir de verem hastan 
açacaktır. Cenaze ve hasta! 
nakil için asri ve fenni otooı 
bil.er sipariş edilcce' tir. 

Berlin Sefiri Gidiyor 
Berlin sefiri Kemalettin S 

mi Paşa bugün Almanya 
harekt edecektir. 

lşs=z Amelenin Mikta 
Memleketimizde işsiz k 

tütün amelesinin miktarı · 
bini bulmuştur. 

Ziraat Kongresi 
Hazırlık bitmiştir. Zira 

kongresi 5 kanunur.1:ıide 
karada fırka binasında a 
lacakbr. 

I\~ektep Tati!leri 
Ş hr:mb:de · meklepler 

günden itibaren bir haft 
tatili yapacak.ardır. 

Devlet Bankası 
Devlet bankasının te~k· 

G v •· B• H t l k' bu ay içinde emri vaki ol a.a: ip lr .1. as a l caktır. Müdürlüğüne Mustafa 

B. K b-d y· · B Şeref Beyin tayini iht mal 
ır asa a a u·mı eş k tl . r 

r·isi Öldü uvve enmış ır. 

• Muarıe)e Vergisi 
Kalecik ( Hususi ) - Bugra K Ik 

köyünde meydana çıkan sari a ·ıyor 
Lir hru;talık cm b .. ş günde 25 Maliye vekaleti muamele 

' kişinin ii:'imü e sebep oldu. verg:sinin ilgasına, arazi ve 
Hastu!ı'< Su: ık.rurda ela s:- mus:ıkkafat vergilerinin tadi• 

rayet e!miş~·r. Çünkü Sulak- line ait kanun layihalnrmı bi
yurdun yolu hastalık çıkan tirmiştir. Layihalar yakuıi• 
k d meclise verilecektir. öy ... n g çer. 

A!ınan sıkı t edbi ler saye
sbde ha_t !ığı:ı şiddeti hafif
lcFl:uiştir. 

Vazifesinden Kaçan 
Eir l'Iiifus Memuı u 

Kalcc;Jc (Hususi) - Konur 
ni:ft s memuru Has-n Ef. nin 
bazı sui istimalleri meydara 
ç.ıdmışlır. Hakkında takibat 
başlıy·.cağmı anlıyan bu adam 
vaz fesini bırakıp kaçmıştır. 

F abrikalann Vaziyeti 
İstanbul belediyesi sıhhiye 

miidüriyeti şehirdeki bilümum 
fnbrikal:ırın vc:.ziyetlerini tet!-ik 
ettirmektedir. Umumi sıhhati 
ihlal eden fabrik~~ar kapat.
acaktır. -

fv-'uhtar İntihabı 
Şehrimizde muhtar intibabt 

bugün ve bu gece yapılacaktır. 

Pasaport Veriliyor 
Bir gazete Menemen hadi· 

sesi miinasebetile harice git· 
mek istiyenlere pasaport ve· 
rilmesinin tadil edildiğini yaz· 
mışh, bu haber esassızdır. 

Taınir Ediliyorlar 

Cihangir camünin harap " 
lan kubbesile kurşunlannıll 

tamiri için Evkaf müdüriyeti 
umumiyezi dün tahsisat gön
dermiştir. ıo ı anunusanide ta
mirata başlanacaktır. Sultan
ahmet camiinin noksan kur .. 
şunlarının da tamirine baş

lanmıştır. 

. 
Son Posta'nln Resimli 1-likayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve lrrica Sarığı 

lı Haıan Bey - Hocam fU aanjl ver bakayım.. 1 2: Haıan Bey - Bak ben bu aarı;ı buracağım, ı 

ae olacak ıarümha! 
3: Has:m Bey - Oldu mu ılna iÜzel bir ip! 

l 
4: Huan Bey - Eter lakıllba kutedenea .... 

bu iple uanm. 



Hergün ,~ -Rusların ( 4 

Propaganda 
Metot/arz ""' 

M. ZEKERiYA 
Bolşevikler on iki sene evel 

iktidar mevküne geldikleri za
man bir avuç komünistten iba
rettiler. Rusyayı teşkil eden 
yliz e!li milyon nüfusun yüzde 

eı-. biri bile komünizmin ne oldu
bO- ğunu bilmiyordu. Komünist 

hrkasmı teşkil edenler, değil 
~ yalnız Rusya),, bütün dünyayı 

Iaıf sarsan buyük bir ihtili.I yap· 
rl mışlardı. Fakat bunlar nihayet 

bir milyonu geçmiyorlardı. 
Bu ihtilali muvaffak etmek 

r için, Rus halkını yalnız ihtilali 
~ hazme değil, müda.faayada ha· 
ya zırlamak laz ımdı. Ruslar da-

hilden ve hariçten uğradıkları 
nmansız hücumlara rağmen 

yerlerinde kaldılar ve inkılabı 
muvaffak ettiler. Bu muvaffa. 

ikİ lciyeti en ziyade, ihtilali neşir 
için yapbkları propagandaya 
medyundurhır. Ruslıınn propa· 
ganda metotları, dünyanın 

mislini görmediği bir harikadır. 
çr Bugün bile beş senelik ikb

sadi programı tatbik ve mu
vaffak etmek için· propaganda 

• ,J ' , , • ~ ; •• 
6~~~1n~ :ii!~ açı~a oı.t: nızı 

U' etmişlerdir. 
Binaenaleyh ink:labı neşir 

lçfo Rusların bu propaganda 
metotbrınaan biz de istifade 
edebiliriz ve etmeliyiz. 

* 1 - Ruslar evveli halkın 
gözüne hitap etmek usulüne 

· müracaat ettiler. Çünkü halk 
dimağile değil, gözile düşünür .. 
Onu inandırmak ve kandırmak 
tçin gözüne hitap etmelidir. 

Ruslar, halkın bu ruhi zaa-
fından istifade ettiler. Memle

t 
e ketin her tarafını çarların aley· 

hinde, bolşevikliğin lehinde 
duvar ilanlarile doldurdular. 
Bütün duvarlar, bütün trenler, 
hülasa göziin görebileceği her 
yer ilana boğuldu. Bugün dahi 
Rusyanın lıer tarafı bu ilanlar
la doludur. 

"' 2 - Seyyar çropaganda 
trenleri tertip ettiler. Tren 
gitmiyen yerlere Kamyon ve 
otomobille gittiler. Trenlerde 
sinema ve kUtüpane vardı. 
Gazc!e neşredilirdi. Trenin her 
durduğu yerde köylere kadar 
gittiler. Halka bedava propa
ganda filmleri gösterdiler. Ki
tap ve gazele dağıtblar, kon
feranslar verdiler. 

~ 
3 -Rus köylüsü çok dindar 

ve çok müteassıptır. Bilhassa 
aizzeye çok inanır. Her köyde 
bir aizze yatar. Bolşevikler 
bu aizzclerin türbelerini yık
blar. Halka bu taassubun 
zararlarını anlatblar ve her 
yere> e birer taassup düşmanı 
teşekkül vücuda getirdiler. 

* 4 - Köylüyü mektebe ve 
gençliğe bağladılar. Mektep 
talebesini yazın propaganda için 
köylere gönderdiler. Bu suret
le köylü ile gençlik birbirine 
kaynaştı ve ibtilil ruhu köy· 
lcre kadar yerleşti. 

}f. 

5 - Her şehirde mecburi 
Halk mektepleri tesis ettiler. 
Bu mekteplerde halka hem 
okuyup yazmayı; öğrettiler, 
lıem de ihtilali telkin ettiler. 

lf 
Hülasa, Ruslar yalnız ihti-

lali yapmakla kalmadılar. Köy
lü ve ameleyi ihtilalin hadimi 
haline getirmek için halkın 
tözüne, kulaiına, havassı bam-

1 Son Posta'nın Resimli Makalesi Görüş Zaviyesi * Sözün Kısası 
lrticaa -

- 4'11 

1 ~'. Dair • 
Vecizeler .. 
irtica, cemiyetin bünyevt 

illetidir. Sağlam bir içtimai 
uzviyette irtica mikrobu yaşı
yamaz. Bünyeyi kuV\•etlendire
lim. 

lf. 

1 - insanlar hadisata muhtelif zaviye· 
lerdcn görürler. Siz.in için iyi ve güzel olan 
birşey bir başkası için fena ve çirkin 
olabilir. 

2 - Herkesin ayni zaviyeden görmesini 
iıfycnlor göl'l-1lcri kısa ve kafalan du olan 
kimselerdir. Bunlar herkesin kandilcri gibi 
dü~ünmelerini isterler. 

3 - Fnkat haklkat niabldir ve g\İrii..fe ııBrc 
deflf lr. Bunu kabul ettikten sonra herkuin 
bll4k• Ulrl\l dilştlnmeııi tabii görülür \'C lnsaa bq
kalanna kartı mllaamahıaklr olmasını öf'renir. 

lrtica, silahtan ziyade kitap
tan korkar. Nesilleri ~r:i ilimle 
teçhiz edelim. 

* Hürriyet fikri ve fikir hür-

•• •• o 

BUGUNUN TELGRAF HABERLEYU 
riyeti, irticaın en blıyük düş
manıdır. Hürriyet fikrine ve 
fikir hürriyetine düşman olan
lar, bilerek veya bilmiyCf'ek 
irticaa yaşamak hakkı vermış 
olurlar. 

Bozöyükte 
Yangın Büyük Bir 

rdakineyi Harap Etti .. 

Menemende Haydutlar Aksi Bir Karar 

B ı S f A:. tİ d Müskirat fnhisaı Amille
azı ai0llllll a 1 e ll en re Zarar IVlı Veriyor? 

* Şeriat istiyeclerle bir dilim 
ekmek istiyen1eri birbirine ka
rıştınnıyalım. Mideden gelen 
fesatların ilacı c~mek, kafa
dan gelen fesatlann ilacı ki

Eskişehir, (Hususi) - Boz· 
öyükte, lbrahim Beyin lcere.s
te fabrikasında dün gece ya
nsından sonra makine d!ıİ!'~.,. ı 
mi~w ~~vier çıktığı görülmüş 
ve derl1al fabrika acı acı dü
düğünü çalmak suretile üç 
yüzden fazla amelesini fabrika 
mahalline toplamış ve ame
lenin gayret ve çalışmasına 
rağmen ancak keresteler kur
tarılabilmiştir. 

Büyük bir makine kamilen 
harap olmuştur. insanca zayiat 
yoktur. 

Bahlıattin 

Silifke F eyezanı 
Silifke, 30 (Hususi) - Son 

yağmur ve feyezan ziyanından 
sonra şimdi de kış tiddctle 
hük~im sürmektedir. Taşan 
(Göksu) nehri ova}rı basmıştır. 
~u albnda kalan köy!er Tekir, 
ldemli, Arkarası, Tuzuadır. 

Rıza 

Silifke Vali Konağı 
Silifke, (Hususi) Vali 

istifade Etınisle:rdi ; 
.::t 

Menemen, 3 J ( H.M ) - Hadise oıünasebetile Adliye bıra
fmdan yapılan tahkikat ilerlemektedir. İfadesi alınanlar arasında 
vaı~· a günü: 

- Bu adamlar galba meh<lidirlcr, kendilerine galba kur
şua işlemiyor, demiş olanlar da vardır. Bunlar safdil insanlar 
mıdır, yoksn bu sözleri hususi bir maksatla mı söylemişlerdir, 
tetkik edilmektedir. 

)$-
Menemen, 31 ( H. M. ) - Manlesef hadise esnru>mda va

zif c ~ini yapmıyanlarm verdikleri teessür kaq:rnmda, Menemen
lileri teselli edecek bi:- nokta vnrdır: Haydutlara el çırpan \•cya 
ip verenler, Menemenli d~ğildirler, ırkan yabaııcıdırlar. 

~~-------------···-----------~~~ 
Asri Şehir Ve Köy Planları 

Mürefte (Hususi) - MUşki- • t~ptır. 
T·-trt T-:-u~is~r icl:ıresi cibre soma· * 
!arını 18 kuruşa al:ıc~ğını bil- Türkiyede asri ilim muzaf-

' cirdi ve bu, amiller aleyhine ferdir. irticaın ideolojisini ya
bir vaziyet ihdas elti. Bir kilo pan veya yapmak istiyen bir 
somanın imaliye ve nakliye tek "iskoliistik,, kafalı alim kal· 
m:ısrafı lstanbulda İnhisar de- manut.tır. Yapılacak iş, bu asri 
posuna tcsli:n 19 kuruşu bulu- ilmi halk tabakaları arasına 
yor. Şu halde idare nasıl bir mümkün mertebe yaymaktır. 
karar veriyor? Bu sene mü- )f.. 

reftede 400 bin kilo üzüm Hükümetten maaş, tahsisat, 
cibresi duruyor, bu vaziyet huzur hakkı vesaire alan bü
karşısmda hiç kimse cibreden tün münevverler, birer nefer 
soma çıkarmıya kalkmıyacak. gibi, irticaa karşı harp cephe
Bu hale bir çare bulm~k la- sine sevkedilmelidirler. Foletika 
zımdır. dedikoduları, tetkik seyahat· 

Talat Behçel leri, "Sinekür,, safası .. paydos! 

Ziraat Kongresi 
)#. 

Yeni Kanun Mühim · Mınlaka ziraat kongresi ta· 
rafından haz1rlanan rapor dün 
Ankara umum ziraat kongre
sine gönderilmiştir. Bütün vi
layetlerden gelen raporlar 
Ankaradn tabcttirilerek heyeti 
umumiyeye arzedilecektir. 

Entellektüelin içtiği şampan· 
yn, mürtcciin damarlarında kan 
olur. Bar, otomobil, eğlence ... 
Paydos! fitne fücurluk, adam 
çekiştiricilik.. Paydos! Cepheye 
gideceğiz. Korkanlar varsa 
önden gitmesinler, arkamızdan 
gelsinler !. 

o 

Esasları ihtiva Ediyor 

Malatyada Bir Cinayet 

-----Mühendis Ve Mimarlar 

YENi BiR TALiMAT A GÖRE 
MUAMELEYE TABI OLACAK 

Ankara, 31 (H.M.) - Yapı ka. hastane tephirhane müş
ve yollar kanunu hazırlanmakta- tail mev:at yerleri, mezbaha 
dır. Yeni baştan hazır- hayvan pazan, kabristan 
!anacak imar haritalarında elli ve postanelerle ~ıhhi içti
sene zarfındaki nüfus talıav- mai, bedii esabap dolnyısile 
viilJeri na:ı:arı itibara alınarak şehrin hududu tahdit edilecek, 

' her şehrin miistakbel mevki- bostan, kaeristan gibi yerler 
1 Temyiz Azalıklan · ile vüs'at ve şekli t~sb~t edi- şehirlerin n!çak; mezbaha ile 

konağı ikmal edilmiı ve kırk 
beı bin liraya mal olmıqtur. 

Malatya, (Hususi) - Çarşıda 
Ali çavuşun kahvesinde yol 
nmelesinden Şerif, esrarcı Aliyi 
bıçakla göğsünden vurarak öl
dürmüş, kaçarken tutulmuştur. 

Ankara, 31 ( Husuri ) -
Mühendis ve mimarlık ruh
satnamelerinin verilmesi usul-Ankara, 31 {H.M.)- Temyiz . lccckür. fabrikalar yüksek ve rüzgar 

mahkemesi azalığına ceza iş- K:munun mcr'iyetinden iti- istikameti vasatisinin aksi ci-
leri cıüdürli Aziz, Aclliyc mü· haren her ~ebir nüfusu ve va· betinde yapılacaktır. 
fettişliklerine Osman Talat ziyeti tabiiycsi nazarı dikkate Şehirlerde çıkmaz sokak 
ve Sırrı Beyler. tayin edilmiş- alınarak su lağım tesisatı pro- olnuyacak ve d~rttcn fazla 
!erdir. jeleri bir &ene içinde yaptır:- sokak bir yerde birlcımiye-

lacaklır. cckti:-. Şehir dalıilindc ~imen-
P~ytar Kanunu Haritaların pHinlarında her difer güzergahları mihverinden 

semtte kışla, tamirane, fahri- l İtibaren tarafeynde 20 metre.si 

ycşilli!t ve 1 O metre;,İ yol ol
mak üzere beş bırakılacaktır. 

Ankara, 31 (H. M.)- lkbsat 
Vekiletinin Şurayıdev)ette bulu
nan baytar kanunu liyihası 
geri alınmıştır. Kanuna vebai 
bakari hakkında maddeler 
konacaktır. 

• • 
ister inan, 

• 
ister • 

lnan11zal 

Muhafazası matlup Asar ve 
mnbetlerin her tarafı 15 met
re genişliğinde açık bırakıla

cak, keza rıhhmlarda da umu
mun istifadesine mahsus 15 
metrelik yol bırakılacakbr. 

l Y oHarın genişliği en az 

sesine hitap edecek hiçbir va· 
sılayı ihmal etmediler. 

1----------------------------------------·------1 ' 

* Biz ne yaptık ? Din ile 
dünya işlerini ayırdık. Fakat 
hali 'bütçemizde din riyaseti
nin tahsisab vardır. 

Harf inkılabı yaptık. Fakat 
bu inkılabı ku, veUendirmek 

1 

için vere vere 400 bin lira 
verdik. Bunun da l 50 bin lira
sını devlet matbaasına, müte
bakisini de sevilen birkaç 
muharrire kapattık. 

İnkılabı neşir ve tamim için 
asri metotlardan hiçbirine 
müracaat etmedik. 

Binaenaleyh irtica unsurları 
hali memlekette yaşıyabiliyor
sa buna hayret etmemek la-
zımdır. l 

Dün gazetelerde heye- 1 Filhakika herkes ~imdi-
can ve merak içinde' Me- j den musalannı kirahyor. 
nemcn haberlerini, lıUkü- ]' O gece herkes snbaha 
metin almaktn._olduğu tcd- kadar içecek eğlenecek 
birleri okuduktan sonra gülecek. ' ' 
gözlerimiz ilan sütunların- Fakat bunlar kimler-
da durch- · dir? Beyoğlnnun bu mcnı· 

Beycğ:u eğlence yer· leketle aiak ' l ' J • • b . . 1 .. ası o mı} an 

d~rkılm~ 
5~1nc1 aşı ıkçm ver- levantenleri ve memleke-

ı erı ı 5n nn o uyunca f d d' ı~k k 
isyan duyduk. ın er mc a ·ayt, azan· 

B~ eğlence mahalleri cına_ zarar gelince . kıya· 
bütün milletin derdile alay 1 ınett koparan zel)gın va· 
ediyormuş gibi "masaları- tansızlar. 
mzı şimdiden kiralayınız" Öyleyse yaşasın yılba~ 
diyor. ve buna, ey kari: 

inan, isler inanma/ 

dokuz buçuk metre olacak ve 
ihtiyaca göre genişletilecektir. 

Yapılacak plan bcı sene 
xnrfmda tatbik edilecektir. Beş 
sene zarfında bitmesi mümkün 
olmıyan yerlerce belediye 
meclisinin kuan ve Dahiliye 
vekaletinin tru:vibile yalnız bir, 
ikinci, üçüncü beş sene uzatı
labilecektir. Şehir kanunu da 

. bu kacuna ilave edilecektir. 

Hükumetten Alacağı 
Olanlar 

Ankara, 31 ( H. M. ) -
927 - 928 senelerinden hüku
metten alacağı olanlardan 1513 
No.h kanunla ( 30 şubat 930)a 
kadtır müracaat etmiyen-
lerin de mntluplarının 
le iiye edilmesi için Maliye 
vekaleti bir knnun layihası ha· 
Lırlamtşhr 

lerine ait talimatname hazır
landı. 

Buna nazaran yüksek mü· 
hendiı ve mimarlık tahsilini 
bi.irdiğine dair verilmiş diploması 
olanlara ruhsatname verilmiye
rek nit oldukları vekaletler 
tarafından tesçilden sonra 
hüviyet \'arakası verilecektir. 

Dcmiryolu, yol, su, liınan, 
elektrik, makine, şehircilik, 
iıhhiye ve tayyare inşaab mü
hendis ve mimarlarına ait tesçil, 
tetkik ve imtihıın gibi işlere 
Ndia vekAleti bakacaktır. 

Maden, ziraat, orman, nesiç 
sanayii mfibcndislcrinin işlcrile 
iktısat vekaleti ve deniz inşaab 
mühendislerinin işlerile de Milli 
müdafaa vekaleti meşgul 
olacaktır. 

Yüksek ecnebi mekteplerin
den diploma nlnn mimarlar 
ve mühendisler bu tliplomn
larını Noterliklerde tasdik 
ettirerek ait oldukları vekAiet
lere müracaat edeceklerdir. 
Bunların okudukları ıne-klcp· 
ler, Türk me!dcplerine muadil 
ise diplomalan tasdik ve tesçil 
edilecektir. 

Mekteplerden dip!cması ol
mıyan mühendis ve mimarlar 
imtihan edileceklerdir. 



/1tior 

Samsunda 

Kupa Maçı Devam 
Ediyor 

Samsun (Hususi) - Burada 
sporu canlandırmak için 
gençlere bir teşvik olmak 
üzere ortaya konan kupa maç
ları için geçen hafta havanın 
fenalığından dolayı { İdman
Türkocağı ) mııçı tehir ecli!m ; ş

ti. Bu hafta ise Şimendifer 
takımı ile Tütün inhisarı takımı 
k<.ırşılaştılar. Maç, belediyenin 
tahsis ettiği sahada yapıldı. 
Hakem Hamit Hüsnü Bey idi. 

Oyuna inhisar takımımn 

hücumu ile başlandı. Fakat 
umumi hakimiyet şımendifer 

talumında jeli. İlk dçyr~i sı
fıra knrşı bir sayı ile bitirdi. / 
Fakat ikinci devrede bir · 
penaltı cezası, iki tarafı bera
bere bir hale getirdi ve oyun 
bu samimi hava içinde bitti. 

-+< 
2 kanunusani Ankara spor 

kongresine Samsun mıntakası 
futbol heyeti reisi Osman B. 
gidccP~tir. iki murahhas is
te ·• ş ise de gelen 70 lir:!lık 
harcırah ancak bir murahha
sın gitmesine imkan verdiğin
den bir murahhasın gönderil
mesi ile iktifa edilecektir. 

Hamit 

İRTİHAL 
Hariciye umuru şehbenderi 

müdürü merhum Ahmet Ata 
Beyin refikası ve Gelenbevi, 
Sanayi ve Halıcıoğlu Askeri 
liseleri muallimlerinden Musta
fa Sait Beyin valdesi Adile H. 
vefat etmiş ve cenazesi Eyüp 
Sultan'da ailesi makberesine 
defnedilmiştir. Allah rahmet 
eyleye. 

ZEYTİNYAGI 
İ EYE 

Gazi Ve Ordu 
(MİLLİYET) te Siirt ın 

Mahmut Bey Gnzi Ha:ıret 
ordumuza gönderdikleri 
mclttubunu tahlil ediyor : 

G 1!.Zlıı in grri.:;lcrfnc, ta tlş)t'r' 
milletinin hudul ıaız l,lr itimıu!ı 
Bu itimat, nıhlnrımı1 dıı <Sylc gr 

ı.cl tecnUJ c t'llİŞ dtfr'ld ir. Onıı 
zaman \'c tccrlibc gibi hu\'vrl 1 

dlr. Orun içlnd r iri, her Türk \'P 

Mı.:ncmen h:ıdi.ııesln i t ııhli de ve 

lcrinl \'crMel. t e bü.)ük GazJ i 
bcıdir. 

Ankarada Vaziy 
(CUMHURh ET) tc t 

Nadi) B. diyor ki: 

Bütün Ankara'yı l\tenell1 
discsi tesirleri altında t:u 
B:.mıda hemen herkes f 
yalnız nefrt-tle kar~?nnmtı) 

bulmıyarak müteşebbis ve 'lf 
tiplerinden yakın ve uzak c 
sinin layık olduklı:rı ce:ıa.}ıı 

nt!c uğrntılmalnn lüzu mu ıd 
tifak ediyor!nr. Hemen be 
filde bu me~elenin nyni h 
le .konu~uldu~.-u :ıu gördüm; 

.fağla.• preseden geçiriliyor Bir zegti.ıgağ fabrikasına·a gat!ai' f!;~fo.:-a dolduktan sonra ra bfrtün ink11apç1 ruhiltt 

izmir, (Hususi) - Memlekte nelik ihtiyacmı temin eden bu dim edilecek olan raporda uisbetcn bu tesirierdeii ;!~- lanmıştır de!lilebilir. 

senede 11 milyon lira getiren kıymettar mnddeyi israf etmek müdafaa edilmiştir. diye kadar masun kalmıştı. l Vatan İşinde VazifeS 
ve 3865 amele ailesinin geçimi- ist\yenler sadece şahsi menfc- l\icmlckettc ö' c-de.1 'Je. i miis- s:mcii' bu sınıf müstahsilleri 
ni .temin. eden ~ey~in~ağı. tica- l a tleri ıi düşünmektedir.ler. tahsil üç, dört sermayedarın ~yni ~urette üç be.ş sabun tüc- " VAKiT " ta (Mehmet. 
retı tehlıkeye gırmıştır. Bır kı- ı Köylünün bu tal~bı ticaret oyuncağı vaziyetinde malını, carının elinde oyuncak olarak Bey (Menemen) de 'Hu:ifes"n 

• v l mıyan hcrl{esin tecz"ye eJilt 
sım tüccar zeytmyag arının sa- odası tarafından da musip canını ,·crmiye mah cüm edil- kalırsa hem birçok aileler iş- ı 

_!Öyliı0°yor. bun imalinde kullanılmasını ve :-örtilmüş ve Gazi Hz. ne t:lk- mişlir. Zeytinyağı miistshsil <ı siz kalacak, hem de 11 mH-
bu suretle istihlak edilen yağ- yon liralık ihracat memleket- ı irtica Kar.~ısınd~ 

1 
ların satılmamak tehlikesin- te kalacaktır. 
den kurtarılması fikrini taşı- Zeytinyağı bir sene daha 
maktüdır. Bu tüccarlar İktısat ziyade, diğer sene daha az 
vekaletine müracaat ederek bu olarak istihsal edilmektedir. Bu 
taleplerini bildirmişlerdir. Hal- sene zeytinyağı senesi oldu-

ğundan zeytinyağı ihracatı-
buki zeytinyağı müstahsilleri 

mız 15milyon lirayı bulacaktır. 
ise bu şekli kabul etmiyerek 

Bugüne kadar olan zeytin-
zeytinyağlarm Avrupaya sa- yaği ihraCAtımızı şu rakknmlar-
tilmasını, diğer taraftan da sa- Ja anlata biliriz: 
bun imalinde kullanılmak üzere 
nebati yağ satın alınmasını 
talep etmektedirler. 

Zeytinyağı müstasilhlerinin 
bu talebi müsbettir. Senede 
müstahsile yedişer, sekizer yüz 
lira temin etmek suretile se- Modern bir fabrikada çalışan motör 

Bu seneki zeyinynğlarımızı 

en ziyade Amerika, İngiltere, 
İtalya ve Fransa almıştır. Önü
müzdeki seneki zeytinyağları

mızın büyük bir kısmı şimdi
den satılmıştır. 

Adnan 

(HÜR ADAM) diyor ld: 
inkılaplara münevverler 

ı; e his ile bağlnnırlar, idetı 

güderler. Halk kalabaJı~ı 

evvela madde \'e m~nfaatle 

~ra itiyatla alışır. 
Bu, işin ruhudur; :şinı !i) 

dar unJtu!du, bundan sonra 
şünülmelidir. 

Derinleri GöreliJ11 
11YARIN,, gazetesinde 

ruf Bey Menemen hadis 
den bahsederken ne bed 
liğe, ne de nikbinliğe k 
madan sadece hakiknb gilı1 
lüzumunu ınüdaffa ediyor· ,,,, 

BAŞVEKİL TA A 
• 

ŞID T· DEGi • 

• 
ismet Paşa, 

''Takriri 
Ankara 31 (Kanunuevvel) -

Halk fırkası dün " Bursa ,, meb
usu Refet Heyin riyaaeti albnda 
toplımdı. lçtimaa ötleden evel 
başlandı, kısa bir yemek tatili
ni müteakip öğleden sonra devam 
edildi. 

İlk olarak hitabet kürsüsüne 
Başvekil İsmet Pş. geçti Mene
men hadisesi hakkında aldığı 
raporları okudu. Edindiği kanaat
leri söyledi. 

Hadisenin Aslı Nedir 
Başvekllin tahlilinden çıkım 

netice: Bu son ihtilal hareketinin 
irticai, mürettep ve şümullü oldu
ğudur. 

Tahkikatın bütün safhaları bunu 
gösteriyor ve tahkikat bu iz takip 
edilerek yapılıyor. Bıılıkes"rde, Bandır

madıı, Akhisarda, M:ınlsadıı1 Menemen
de tahkikat devam ediyor, Eşkiyayn 

yardım eden köylüler Menemene gön
dcrilmlttlr. içlerinde birkaç kadın da 
vardır. Vak'a ve failler hakkında 
mufassııl mıılQmat tesblt edilmiştir. 

Anlaşılıyor ki tekke faaliyeti gizli gizli 
dcnm edl)'or. Son slya.ai \•az.lyet, bu 
faaliyeti biraz daha genişletmittlr. 

Hükumet tekke mensuplannı, dcr
•lşlerl, alelitllik takip etmek niyetinde 
değildir. 

Biz.zat Uıiklik bile vlcdanlyat:ı 

mlldahale etmez. 
HUkOmetin ağır ceulara çarpılmalarını 

lstcdlfl klmselt"" vlcdanlyat mcnuunu 
politika mevzuu olara:, kullananlardU". 

e A 

irtica Hadisesine Azami Ehemmiyeti Vermekle Berabe 
• 

SükUn ,, Kanu unun iadesine Rıza Göstermedi ... 
Meseli ııon tahkikatta i•lmleri reçen 

baZJ feyhler, her devirde ve her zaman 
politika cereyanlanna kanşmıf adam
lardır. Bunlann ıalnız dervitliklerlne 
hükmetmek .afdlllik olur. 

Meb'uslar Ne Fikirde? 
ismet Paşanm bu tahlili bit

tikten sonra Ankara meb'u•u 
Sami Bey ıöz aldı. Bu gibi vazi
yetler karşısında emniyet teşki
latının ıon derece takviyeıi liZJm 
olduğu noktai naı.arını müdafaa 
eni. 

Söz sırası Sivas meb'usu Rahmi 
Beye gelmişti. Rahmi Bey hadi e
yi muhakeme ederken bu işte 
dervişlerin oynadıkları rol üzerin
de durdu: 

- Dervişlerin gizliden gizliye 
ayin yapmalarına mani olmak 
lazımdır, dedi. Dervişlerin sıkı 
bir murakabeye tabi tutulmalarını 
istedi ve ilave etti : 

- Poletikada merhamet yok, 
şiddet var. 

Fırka grupunun bu içtimaında 
hissiyatını şiddetli bir lisan ile 
anlatanların arasında ishak Refet 
Bey de vardı : 

-Bu inkılapta benim de kanım 
var, benim de terim var, inkılap 
aleyhtarlarına müsamaha caiz 
değildir, şiddet lazımdır, diyordu. 

Sıra Aydın meb'usu Tahsin 
Beye geldi: 

- Mc,orutlyetten beri rahim ve teflk 

davranmak ylidinden 1:arar rördUk. 
Bundan bliyle olsun, böyle yapmıyahm. 
Son had;sc karşısında mahakiml niza• 
miye ktıfi değildir. Fcvkıılfıde tedbirler 
ISzımdır. 

idare! örfiye ilin edip askcrt mahke
meler tqkil etmeli ve bir jari vicdanlle 
bUkmedllmelidlr. 

Doktor Mazhar B. (Aydın): 
- Hadlııenln mUsebbip ve mea'ullerl

ni bu!mak ve ceı.alara çıırpmıık c!zem
dir. HükOmct, bunu mutlaka yapacaktır. 
lstJkhalde bunlara mani olacak tedbir
leri hazırlamalıyız. 

Rcmı.I B. (Ayl!ıtap): 
- lnkıltıp kanunu l!izımJır. Adaletli 

bir şiddet fstiyorur. Tekkeleri kapadık. 
Fakat faaliyetini durduramadık. 

Urfa şimdi anlıyoruz. lnkılllbın 
muk:lddcratını mildafaa için fevkalfidc 
tedbirlere ihtiyaç vardır.1 

Bursa meb'u<ıu Ali Salp Bey: 
- Bazı gazetelerin bu menfi te· 

:r:ah\irlere acbcp olduğundıuı ve halkın 
efkllr ve hlssyiatı üzerinde çol' fena 
tesirler bıraktığından bahsederek bu 
vadyet !tartısında "Takriri sükOn,, ka-
nunundan dııha kuvvetli bir kanun lfi
ı.ımdı, dedi 

Yusuf Akçora Bey: 
- Nazariyatla meşgul olan a

damlar, ekseriya külliyatla meşgul 
olur. Takibata ait tedbirlerde ha
ta edebilir.er. Ben ki nazariyat 
içinda doğnıuş bir adamım. Bel
ki hata edebilirim. Fakat samimi 
kanaatimdir. Söyliyece~iml de-
miştir. 

Yu•uf Akçora Bf!y muayyen 
bir ideal yoksuzluğundan acı acı 

tikiiyet ederek demiştir ki: 
- Menemen hadise.si umumi 

vaziyetimizin bir cepheıini gö.te
riyor. Ortada bir haısta var. Ka· 
nında bozukluk var. Arıuıra vü
cudunda çibanlar çıkıyor. Bu 
hadi•e de bir çibandır. 

Hükumetin kuvvetleri bunu 
tedavi edecektir. Fakat mesele 
bununla bitmiyor. . ~ 

ESASLI TEDA VI LAZIM 
Hastayı esaslı bir muaye

neye tabi tutarak marazı teş
his ve derhal esaslı tedaviye 
geçmek lazımdır. Bu ilaç ne
dir? Evvela ameliy:ıtı cerra
hiye! Bunu yapmakta tered
düde mahal yok. Bize herşey
dcn evvel ideoloji vücuda ge
tirmek lazımdır. Elimizde yal
nız Gazinin bir kitabı var. 
Mi.iellifler, gazeteler, fikir 
müesseseleri bu işle meşgul 
değildirler. 

Yusuf Akçora Bey mütea
kiben matbuatın vazifesini 
yapmadığından bahsederek ba
zı mizah gazetelerine şiddetle 
hücum etmiştir. 

Bundan sonra, kuvvetli hü
kumet lüzumunda ısrar eden 
Yusuf Akçora Bey, hüku
metin tamamen ahvale göre 
kanunlarla mücehhez olmasını 

ı 
zaruri gördüğünü söylemiştir. 

Mazhar Müfit Bey: 
- Kendisinin ameliyat için

de yetişmiş bir adam olduğu-
nu ıöyliyerek vakayii izale 
edecek tedbirlerden bahset
miştir. 

Yusuf Akçora Beyin fikir
lerine iştirak eden Mazhar 
Müfit Bey, hükumetin elinde
ki vesaiti kafi görmediğini, 
normal zamanlarda yapılmış 
olan kanunların fevkalade ah
vale karşı kafi gelemiyeceğini 
ileri sürmil~tür. 

Besim Atalay Bey dervişlerin iailm 
tarihindeki mı::nfi ve yıkıcı rollerinden 
l.ıah•clmlş ve: 

- lnlul!ip hükOmetl, yeni yctl~tlrdiğl 
fidana, çok iyi b:ıl,malıdıı, dcml~tir. Ve 
şunl:ın 114ve etmlttlr: 

imanlar ve kanaatler, üç senede 
değişemez. Dalma dik?.:atll bıılunmdıyız. 
Daima mUe,dcleye haı.ır bulunmalıyız. 

Hamdullah Suphi Bey: 
- ilerde karşımıza böyle ha

diseler çıkacağını daima hesap 
etmeliyiz. Hayale knpılmak g-aflet 
olur. Elli sene daha mücadele 
edeceğiz. Bunu gözümüze alma
hyız. 

Hı>rliset1e ıılıruıc-k mevzi'i \'e umumi 
1 .•• n rlt·rclen b:ıhsctmif, son söz olar:ık 
d e .ı ış : •• ki: 

- Bizden sonra ~clccek nesli h:ı:r.ır
lamalıyu. G8:r:lr.rimtzl knparhcn ~n son 
teselli lnkılfıbı, bu muau.nm eseri •:ığ
lam ellere teslim t>tmck olmalıdır. 

KARAR NEDİR? 
Meb'uılann aözlerl blttjktell ' 

İsmet pata tekrar kUrsUye (1 

arkndatları tarafından serdcdfle!I 
talCJtları hUIAsa etti ve bunu 1Jlll1 

te almak tasavvurunda bulundıı~" 
birleri aıılatlı ve hemen gı>rU 
Başvekil tlddct taraftan değıll 
kendisine tidde! atfedenlerin d 
!erini filen tekzip edecek bir le 
taraftandır. Bu karıınn caası şuclıı' 

1 - Hükumet (Meneıf 
ve (Manisa) da mevzii bir I" 
rei örfiye ilan edecektir. ~ 
kü tahkikatın ve muhaketıı 
süratle bitmesi, asker ve 
maznunların ayni mabkefll 
isticvap edilmesi lazımdır· 

2 - Binaenaleyh tıı 
siiki•n kanunu ile istiklnl ıll 
k 1 . . 'l. t eme crımn l•1yn'\ına 

ihtiyaç yoktur. 
3 - Adliye Yekaleti 

kaliidc ahval karşısında f 
cut Adliye cihazının 

1 serı ve hususi bir knnun ş 
lcr bir htt.... <• dıncsini te 
ıc;.ın bir " İıı~{l:~ ... » Konııns 
n:ımı,, haz.ırlı~·acaktır. . 

~ - Adliye vekaleti 011 
kanunun tanziminde, U 
memle!;etlerd<ı mevcut JJl ~ 

r sil kanunlardan Uhnm alnC 
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Elektrik Şirketine 
Açık Mektup 

Evlenmeden Evvel lrıze Sorunuz 

Blı •na.ıl dotna• " bllybte Oelııü
darlıyııı:. Sellmlye, İh•anl1e, Tunuabalı 
mahallelerinde oturuyonn. Oak8darm 

bir llıaım mahallltana iki aeneyl m&te· 

ca'riı bir umandanberl elektrik cereyam 

'Hrlldf, tramvay kapımıııa 8niinden ve 

bir kıaam da 50 .. tre mesafeden ıeç

tiil ve .lkl •en• evvel kumpanyanın 

udi Ye ,&ıclerdlği aıemurJar YHıtaaile 

ev!erimiıı:e elektrik techiutı yaptırdık; 

iki ıenedenberl bugün yann cereyan 

Yerilecek diye aldatıldık. En nihayet 

evlerimiı.ln ISnüne birer kuru demir 

dikildi. Fakat cereyandan hlll haber 

yok. Bu iae (Yem boru•u) miallll his· 
lerl iifald:r. Oaküdarda maalesef bele

diycnlıı laml var1 ciaml yoktur. 

Kıskançlık Nedir Ve 
Kimi Kıskanırız? 
Cevaplarımız il Tül Rop 1 

Kıskançlık biraz 4a marazi ı 
bir hastahktır. Atk marazi 
bir ıelde pdiği zaman kıs
kançlık bqlar • 

Mu•'l tramvay cadduinde bizlere 
70 metre mesafede olan bir dava vekili 

beyin evine yeniden hat çekl•mek here 

bundan b'r aene evvel cereyan vuHdill 

halde (belediyenin tetebb&.sü ile) biıler 
daha lıi 1 Alamadık. 

Şimdi biıler a:r.e fa suretle mllracaa 

edi1oru:r.: 15 gG"e kadar bizim mahal· 
illa ccr<"yan vcri!m•d;ii takdirde ev-

lere yapmıt olduğumuz bU!Gn techiıtatı 
aükcr.:k k:ıpılıınmı:ı.ın öniine bıkaltac.-

tız. Mcmurlannı:r.la top1attınaıs. Bittabi 

araDtuda mukavele kalmaL Siıt de 

haldunı:r.ı istedlğinl:r. makamdan ara!· 

~1 Z•ra ~i klhttf ,een~~,:ı:;i tf<:· 

b'ıı:at l ptırdık, elektrik bckliyoruL 

Anadolunun en hücra kasabalarında 

elelıfr'k yapıldığı ha!Jc ~&tanbulun 

yana ba~mda, blıhasa;ı 8n6nden tram• 

ny g çen bir mahallenin elektrikten 

istifade edememesini anlıyamamk. Sl:r. 

- denıini:ı. belediye reisi bey. 
Tnnuab:ığı, Selimlye, fhaaniyt , 

mahalleleri :ıh:ıl"alnden: 
KAmtl, Nuri Şeref, HiiıniJ, 
Ramaı.an, Burhan, M tat, 

Oaaıan, lıyaa, Emia, 
Mehmet, Salih 

~ıhhiye Vekaletinin 
Nazan Dikkatine 

(33") de zevcim do:.ıor Zc:hi imdadı 

nh1ıi vnifesilc Aııadoluya gitmi~!i. 

On bt'Ş1nci seyyar h:ıstancde çalışırlten 
m11kti ufrund:ı vefat etti. H.aktım b!r 

derece ıütbc ll:ı.erinden aıaat almaktı. 
Birinci mülblm uvcca· olaraLr. yü:r. k• 

""" bai!anch. Bu para ile seçincmez
dim. Çahşbm, ebe oldum. Dört acae 

da.,:ırda dolafbm. Son defa Karasu'da 

ldH. .Hutalandım. Halimi vekileft> 

anellim. 1.taabula naklimi rica ettin 

Ccnp alamadım. SrhhJ vaıtlydimdea 

dol;ıyı flmdi ı.tlfaya mecbur oluyorum. 

Düteceiim aefalettlr. Ç&ak& lal-bulda 

çektillm bir buçuk aenclik sefaleti bea 

blllrim. S.hhi1e veUletJnln benf himaye 

etrr.nlnl rlc• edlJ0111m. 
Silleymanlyc1 Şemsettin 

Mollagtiranl No. 1 S 

Zehra -----
Bir iskan Meselesi 
İskanda 12 - 169 numaralı 

dosyada bntnn evraklarım 
ır.evcut olduğu halde bugifiıe 
kadar iskan edılemedim. 

lstanbul kız liaeslnden 

MiirilofH!t K8mil 
16Gazi" Hz. ne umumi memleket 
meaeleleri hakkında fikirlerini 
isal ~tmeleri için karilerlınize bir 
•Ütun açmıfbk. Bu husu.ta •iy
leoebilecelc fikir ve miltalealar 
hemen hemru aerdolunmu9tur, 
Hakikatin tezahürü için açılan 
b•ı aühlna yakında nihayet •eri
lecekttr. Badema karilerhnlzia 
mez.kGr aiitun için JUi _. ..... 

memelerini rica ederiz. 

Tefrika No. 16 

Londrada bulunan Hintl mlU'a/ıaslarınJan 
bir Hüiia icadın 

inıilil b•şvelcili Hind muralıaslarına 
..,eriLen ziyafette 

Londra - Hindistandaki is
yan günden güne büyllyor. 
Londra'da Mak donald hüku-
meti Hint murahhasJanna ziya
fetini verdi. Bu ziyafette nu-
tuk!ar söylendi. İslim murah
hası kadınlar din farkına ba-
kılmıyarak Hintli1erle MOslü
manlann birleşmesi ltizumuıı- 1 '":"':"-:"-~~~~üt:.;. 
dan bahsettiler. Fakat bütün 
konferanslara ve hitabelere 
rağmen Hindistandaki isyan 
şiddetini kaybetmedi. I 

Hint Valii umumisi, isyanı 
bastırmak için şiddetli tedbir- 1 
ler almak mecburiyetinde ka)dı. j 

Romanya istikraz 1 

Müzakeresinde 
Bükreş, 29 - Romanya 

hükumeti istikraz akti için 
Fransa ile yapmakta olduğu 
müzakerata devam etmektedir. 
Bu miizakerat, Bratoyanonun 
ölümü üzerine biraz sarsılır 
g;bi olc1u. Romanyanm dahilt 
vaziyeti taayün etmedikçe Fran
sa istikraz müzakeratım bitir
miye tar~ftar görünmüyor. 

Yugoslavyada Euhran (Merapi) gt1aardalı /aaligette 
Belgrat, 29 - YugoslAvya Amaterdam - Somatra ada· 1 Ele geçen cesetlerden bir kıs-

hükümeti şiddetli bir ikbHdi sında bulunan (Merapi) yanar- ! mımn kollan yandığı g&rllJO
bubran içeraindedir. Hükumet d:ığı birkaç ıündenberi fe9e- ı' yor. Şimdiye kadar teabit 
ricali bu buhranı hafif aöater- ran halindedir. Miıtbiş IAv edilen telefat bin bet yiizü 
miye çabpyorlarsa da bulara- kütleleri aavruluyor. Bu dajın bulmuştur. Yanardağın indifaı 
nm önüne geçecek tedbir al- tepeaitade tetkikat yaparken devam etmekte ve etrafa knJ 
makta aciz gösteriyorlar. Hat- yanan iki Alman profe.aroıı. yağmuru yağmaktadır. 

den başka yerli hal~ da . Maamafib bu feci akibeti 
ta Yugoslivyada kargaşalık ibti- pek çok zayiat olduğu anla· Felemenk trofe-xrlen"nden (Ke-maline binaen diktatörlnk ilin BV 

ttlıyor. merling) irkaç aene evvel edileceği rivayet edilmektedir. Dağın deliğinden çıkan ıaz.. tabmm' etDUf• ve bu k•:ı;ıen'n Hükumet azami miktarda tasar- v 

k ve clum~ar, e~~~ .~k an~ daha o zaman tahliye e ilme-
ruf temini için abineden dört ne· olarak ıatill ettigı ıçın yedi lerine IOzum 161termiıti. Fa-
zareti ılgaya karar vermiştir· köyün halkı kaçamıyarak kıı- kat ~ miUeusıp olan Cava-

Lehistanda lktısani men boiuJmu,, kıımen de blar •Ol&rGz. fakat ekmek 
Buhran yanmıılardır. Mahalli blik6met aramak için b•ıka yere git-

Varşova, 29 _ Lebiatanda- halka yardım olmak Ozere meyiz!~ diyerek k6ylerini ter· 
ki iktıaadi buhran ründen ~eri kıt'alan ıevketınittir. ketmemiflerdi. 

güne vebame kc~bt:lmektedir. Bulgaristanda Kom Ü- propaganda yapmaktabırlar. Hn-
Her gün liakal 2000 amele • t l kümet tahkikata baılamlfbr. 
ifinden çıkanlmaktadır. Geçen n ıs er 
iki hafta içinde itaiz kalan Sofya,29- Muhakeme edil- Bulıariatan hükti1Hti ildı-
amelenin miktan J 8bindir. Biltnn mekte olan komOnistler on sene. ..dl buhran karşısında ınuh
Lebiıtanda250bin amele itaizdir. ye mahkum edilmiflerdir. Buka· tıelif ubalarda yapbğı tuar
Birçok mensucat fabrikalan ka- rar komünistleri men . ~ane- ruflardan maada, orta mektep
pılanm lr•pamıtbr. HOktmet mittir. Komlinistler matbu beyan. lerden mühim bir kısmının 
işsizlere yardıma karar vermittir. namelerle bµ kararın aleyhinde kapanmuına karar Yermiıtir. 

SERVER BEDi 

Kıskançlık iki ruhi haletin 
malısulftdür. Birincisi sevdiği
mizin bize inhisarına isteriz. Bu, 
mülkiyet zihniyetinin neticesi
dir. Na11l evimizin yalnız bize 
ait olmasını istiyorsak, sevgili
mizin de bize inhisar etmesini 
isteriz. Sevgilimizin başkalan 
tarafından da tesabilp edildi-
ğini g~rdüğilmüz zaman te
meQllk hissimizin rencide ol
duğunu duyar ve muztarip 
oluruz. 

ikinci sebep te ,udur: Kıs
kançlık, çok sevdiğimiz ve çok 
beyendiğimiz, kendimize göre 
bir daha ele geçmesi mümkOn 
olmıyan şeyin elimizden alın
masından doğar. Eğer ken-
~ aeydiğ!mizden kıymetli 
bulabilsek kıskanmak lıasta
lığından kurtulabiliriz. Onun 
için kıskanılan kimse'er, yalnız 
benimsediğimiz kimseler değil, 
avni zamanda kendimize faik 
gÖrdilğmüz kimselerdir. 

Konyada K. M. imzasile 
bana kıskançhğın sebebini so
ran kariime zannederim ki yu· 
kardaki izahat kafi bir cevap 
teşkil eder. 

1 
. ~ 

zmirde 1. K. Hamm: 
Sir. temiı., titiz, itinalı, dikkat

li bir kızsınız. Herşeyinizi uzun 
uzadıya düşünerek, zevki •elimi
nize uyıun olup olmadıtını tetkık 
ederek yaparsınız. Onun ~için ka
rarlannızda da ekuriyetle isabet 
edeniniL Sizi i•tiyecek erkek 
hakkında da ayni auretle hare
ket ediniz. Erkelin ku•urlannı 
tetkik edin. Hunlardan hangile
rine tahammül edebilecetinizi 
teabit edin. Buldutunuz netice 
reçinebilecetiniz hissini veriyorsa 
onunla evlenin. Ba,kalannın tav
ıiye ve nasihatleriı.e ehemmiyet 
•ermeyin. 

* Salihlide M. Z. Hanun: 
Siz buaas bir kızsınız. Ken

dinize, ehemmiyet verilmesini, 
allka 16sterilmesini istersiniz. 
Evlenmİf olmak için evlenen 
bir erkek .W bedbQt ede
bilir. Size daba ziyade h•••• 
san' atklr bir genç IAzamdir. 
Bu genç ıize kartı zaaf his
setmiş bulunmalıdır. Sevişerek 
evlenmeniz en dc.ğru yoldur. 

* H. Ş. Hanım: 

Siz izdivaç bayRbnda mes'ut 
olmıya namzet bir kım•ır.. 
Zengin, paralı bir erkefe ilı
tiyacnm yoktur. MutaftZI 
kazançla, fak ... t sevimli Ye ab
IAkı m-ızbut bir erkek aizi 

- İKİMİZ ... --
- Hayri B. seni çok ıe

Yİyor, çok beyeniyor, çok met
hediyor... Sana bir hediye 
almıf. Ne olduğunu söylemedi. 
Git bak bakalım. 

Hemen kiracılann b8lüğüne 1 Paketi açbm, içinden klçll-
gittim. Hayri 8. ıene yalnızdı. etik, tık. etrafa ince elm~arla 
beni g6rGr görmez ayl..s bir çevrili albn _bir_ kol laati çı_k
sevinçle haykırdı ki çıldırdı maz mı? Sevıncımden gözlenm 
sandım : l parladı ve yaıardı. Bir kol sa-

B;zim tarafa geçince annem 1 erkenden kalkıp ta onlan aB
karşıma çıkb • Parayı eline zetliyemedim. 
tutufturdum. Odama kaçbm, f Annemin bana karşı iyi • a
kapandım. j melesi bili devam ediyordu. 

İtin alayındaydım ama, her Bu şefkati sahte değildi. Yal· 
tarafım tılriyordu. nız, eskiden, ainsi huy\lnun 

Hayri B. anneme hu meae- tesirile benden ıizlediji mu
leyi uuıl anlattı, bilmiyorum. babbetini fU ıGnferde açıia 
Ç&aldi o tbclen aonra İfl 11- vuruyordu. 
paahta wra .. " abable,U. Birsin bm dedi lda 

Doğrusu ben de günlerden· 
beri Hayri Beyi görmek isti. 
yordum. Çukulataıumn tadı 
damağımda kaldı. Ben, neka· 
dar ehemmiyet ıizolursa olsun, 

he diyelere bayılmm. Birisi bana 
küçük bir iğme hediye etse, 
o gibıilm akıama kadar ıevinç 
içiııde ıeçer. Annemin verdiii 
habere çok sevindim. Hayri 
Beyi f6rmek için can abyor
dum. 

- Vay benim ıCSzOm6n be- atim olmasını aylardan beri 
beği, nerdcsin canım efendim, istiyordum. Bu, adeta, çocuk
Billibil seni ıa ·ecejim ıeldi, luktan çı! .bğmu, bliY,GdOğiim&, 
gtbılerden beri canım çekiyor~ genç lrız olduğumu bana daha 
gel seni bir kucaklıyayım, gell çok hiseettiren ciddi birteycli. 

Hayri Bey beni kucakladı. Hayrl ~ey benim bu ihtiyacımı 
Sonra hemen koıtu, kOçnk bir bu arzuma nuıl lıiuet!llitti? 
paket ıetircli, bana verdi: P. ~m ne t llzel, ne zarif ıar ti 

- Aç bakalım içinden ne Öpmek ıstiyorlum. Hem aaaU, 
çıkacak ? dedi. hım de Hayri Brvi lpm• .. 

- Sen açl dedim. - Haydi, bu u•ti bilelim• 
- Yok, - kenc:U elbale açl tak: dedim. 

Bu nevi çiçekti ttll roplar da 
son zamanda çok modudır. 
Fakat kumapn inceliği, ancak 
sıhhati yerinde olanlara ba 
nevi elbise giymeyi nıümkfill 
kılar. Alta giyilecek zıt renk 
gömlekle asal robun rengi ara· 
11nda hasal olacak ahenk na
zarı aync;ı okşayan bir güzellik 
husule getirmektedir. 

,. 
mes'ut edebilir. Alacağınız er-
keğin tabiatleri mümlüa 
olduiu kadar sizin tabiatlcri
nize uymıdıdır. AhlAkan size 
benzeıniyen erkekle evlenme
yiniz. 

Hanımlegze 

.= TAKViM ==-
Gla Si 1-Ki.ani -931 Kaaııa H 

Arabi ._,, 

11 -Şaban • 1319 

Vakit-Esaal-Vuab 

~~s7.26 7. 27 12.17 
lldad f. H .37 

tt - Ka.en•ı uı 

Vdat-Eaul-Vaılll 

Akfaaltı.- 16 .Si 
Yata 1.39 ıa.• 
Luaııı 12. 40 s. • 

Hayri Bey -ti bilejime 
takb. Kollanmı açbm, '1oynum 
atıldım ve ;ombul yanaklanm 
öpmiye baflaclım. 

Sonra kucağına oturdı•m. 
Kollanm daima boynur.d ~ •\..•. 

- lı:e timdi g&&llme gll
clin, ben mal canl111 değilim. 
Fakat hediyeden çok hctlam
nm. Bir erkek beni bir avut 
leblebile aldatabilir. Hem de 
aylardanbcri bir kol nııtiın 
olsa diye çddan:,Uilwn. Rti} a
ma airiyordu. Ye;aaın Ştşk->, 
• mi? 

y aMlrlumı telcrar l;IWm. 
(Ar!ıua 



. 

G.P.U/ İSTANBVLDA' Sinemalar 

Moskovada Yapılan İşler Agabekofun . Niçin 
~ Canını Sıkmıya Başlamıştı? ..• 

Halledilen Bilmecemiz 
Bu akşam 

'---·------------ Anlatan: Agabekof: 45 ---
1 
2 Artistik 

1928 scn'!sinde O. G. P. U · edilen ve başdan başa hatalı 
"Harici., şubesinde çalışmaya idare sistemi idi. 
başladığım zamandanberi Sov· Bu idareyi elinde bulundu
yet hükümetinin takip ettiği si- ranlarla mücadele etmek bir 
yasetten şüphelenmiye başla- vazife idi. Ben de buna karar 

mışbm. Hük.umet. ?aşı~~a be~- ı verdim. Fakat Rusya avdet 
lunanlann bıle fıkırlerını 8 - etmek ve bu adamlarla açık
besçe söyliyemedilderini gör-

1 
.. .. k 

dük e ü helerim arb ordu. tan açı6a mucadele etme 
ç ş p y kıl k- . d .. "idi Çünkü s. 

D ...... 1 d .. 1 b" a . arı egı . ı-
uşunu me en soy enen ır . 

tek söz ınsanı süründürmek bırya yolunu boylamak, başa 
için kafi idi. Tam bu sıralarda geleceklerin en hafifi ola· 
vukubulan iki hadise ise gözle-- bilirdi. Ve bu bal karşısında 

rimi dört açbrdı. Troçki taraf- çalışmak imkanını bulmak ta-

rinden birine müracaat ederek 
hakiki hüviyetimi bildirdim ve 
memleketine kabul edilmemi 

rica ettim. Bu sefaret, mese

leyi hükumetine bildireceğini 

ve cevap gelinciye kadar bekle

memi tavsiye etti. Tam bu sıra

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 1 8 o 10 11 

da memurlarımızdan Gilmüşyan 

bana ge!di ve Türk polisinin 

benden şuphclendiğini ve beni 

takip etmekte olduklarını haber 1 

verdL Ben buna ehemmiyet 
1 

2 = = = _ = _ =ı 
vcrmiyerek müracaat ettiğim 3 m 

ve 

l Opera'da 
l Büyük gala müsameresi 

.1:1'-;-~~~ PAR İS 
Damlan Albnda 

ALBERT PREJEA 
POLA ILLERY 

tarlarından Ossovski isminde d (AL- ı ) M k zım ı. ru:JC rot os ovaya sefarctanenin cevabını bekle-
birini müdafaa ettiği ıçm h k t tti'kt b d 1 

4-f!i - --- ~ -

5 ~-=-=·-==-·=-
MAURICE CHEVALIER 

PARAMOUNT ŞEREF GEÇiDi 
filminde ve are e e en sonra en e mek kararında ısrar eltim. 

G. P. U. harici şubeP.inin kıy- buradaki işlerimi tasfiye ederek 
metli memurlarından Riolf 

garba gitmek kararını verdim. 
derhal vazifesinden çıkarıldı. 

Bendeki degişikliğin farkına Beni en ziyade müteessir eden 
şey, Sohin meselesi idi. Sohin varmıyan Moskova, direktif 
hariciye komiserliği memurla- üstüne direktif, talimat üstüne 
nndan biri idi. talimat gönderiyordu. Ben ise 

921 senesine kadar kızıl or- bunların hiçbirine ehemmiyet 
doda hizmet eden bu adam bir vermiyordum. Birşey yapmak 
köylünün oğlu idi. lazımdı. Bu vaziyette İstan· 

018 de komünist fırkasına bulda l<alame.zdım; s:ünkü 
girmiş ve bütün cephelerde er geç Moskova bendeki <le· 
ibtilal aleyhtarlarile mücadele gişikliği öğrenecekti. 
etmişti. Sonra 921 de hariciye Bir taraftan (G. P. U)nun, 
komiserliğine girmiş ve ben diğer faraftan Turk hüküme

lranda iken o da Tahran sefa- tinin takibabna maruz kalacak· 
retine tayin olunmuştu. Namu- tım. Nisan ayınd;\ lstanbulda 
sun dan zerre kadar şüphe edi- bulunan ecnebi sef aretanele
lemiyecek bir adamdı. Sovyet-

Nihayet haziran ortalarıa· 

da T lirk polisinin benim1e çok 

alcikadar olduğunu ve gunbe

giln tevkifime intizar etmek

liğim lizım geldiğini İran 
konsolosancsinacn haber aldım. 

Bu zamana kadar yazmıya 

başlarnıı oldu~um yazıları 

"hatıratı,, bititmQ bulu!tuyor· 
dum. Artık burada kalmak 
benim için tehlikeli idi. Mute· 
ber tUccar olduğuma d&ir lran 

konsolosanesindcn aldığım tav

siye ile F ransaya gitmek için 

vize aldım. 

(Arkaıa V;\r) 

ler için durup dinlenmeden 
geceli gündüzlü çalışma~, di
dinmişti. Resminizi Bize Gönderiniz, 

--. 
Şobin bir aralık Tahranda 

hastalanarak Moskovaya döndü 
ve orada izin alarak köyünde 

ihtiyar an3. ve babasının yanı· 
na yerleşti. Şohin mezuniyeti 
bitip te k&yünden döndüğü 

zaman bir giln bana geldi 
ve köylülerin vaziyeti hakkın
da çok feci haberler getirdi. 

Bunun anlattığına göre köylü
lerden bir ab veya iki tane 
ineği olanlar zengin sayılıyor· 

muş ve bu hayvanlar müsadere 

ediliyormuş. Şohin bana söy
lediği bU' sözleri birgün hariciye 

komiserliğinde de anlatmış ve 
kl'.y!ere tahkikat için bir heyet 
gönderilmesini ileri sürmüştü. 

Fakat aradan henUz bir 
hafta geçmisti ki Şohin hem 
komünist fırkasından, heın de 
hariciye komiserliğindeki vazi
fesinden ihraç edilmişti. 

.Bu hadiseden sonra arkadaş
larımm kendi aralarında bir tür-
10, meclislerde ise büsbütün 
başka türlü konuştuklarİnın 
ıebebini daha iyi anlam11 o
luyordum. 

Benim bu fliphelerimi ( G. 
P. U.) da anlamıı olacakb ki 
birkaç defa manalı, manasız 

aıallerle istintak edildim. 

Size Tabiatinizi Okuyalım --

6 __ _ __ R 1----
7 il il 
~ =n~--- - -= 11·•= 

. CHARLES ROGERS ile NANCY CAROLL 

1( A D 1 N 1 S T E R S E filminde 
E L H A M R A Sinemasında 

1 il revcyon edeceklerdir. 
1 J - --ı --- - - - -----.--------------
Soldan Sağa, Yukardan Aşağı.~ rı MAJIK SİNEMASINDA :ı 

1 - Çalgı 5, Avrupada H A ,.., it 'a T:' "lr T r.. A P1l"'I 
bir şehir 5 l~ ı: .8 !!~ ·f! ~ c.ı · °'"". 

2 - Ta~~~. fşnret ~.isim~ .._. :. ~ "-' A J.iİ \J .a. ..l-a. l -
3 - Müsabaka 3, bir hece 

3, artırmak 3 
4 - K1S1m 5 
5 - Bağırmak 4, akıı 4 
6 - Ostnnde yemek yeni

len 4, ceuı 4 
1 - Kol 4, minarede oku

nan 4 
8 - Aldatmak 5 
9 - ~ır 3, hayvan 3, 

oku iten 3 
IO -·· Vermek 3, fakat 3, 

bir hece 3 
11 - Buğday sapı 5, mak-

ad 5 

Yeni Neş,.iyat 

Resimli Ay 
Resimli Ay Sabiha Zekeriya 

H. tarafından bu defa yepyeni 
bir şekilde çıkarimışhr. içinde 
bugünün en canlı meseleleri 
vardır. Bilhassa Hanedan aza
sının emlakine vaziyet edilmesi 
hakkında mühim bir teklif 
mevcuttur. 

Resimli Ay bu defa genç, 
çocuk ve kadın bütün karilerin 
zevkla okuyacakları tenevvüü 
haizdir. , 

Resimli Ay şimden sonra 
on beş glinde bir çıkacağım 
haber vermektedir. Fiatı ( 20 ) 

Bugün matinelerden 
başlıyor. 

itibaren 

G LOR Y A'da 
Jeao Angelo 
Dolly Davis 
SON NlNNJ 

filminde 

Bu akşam 
R E V E Y O N dan evvel 

GLORYA 
SiNEMASINA gidip 
alı.e ıarkılan ve neşeti ile fevkallde 

bir gece ieçlrtc:cek olaa 

Milton'u 
Bedavacılar Şahı 

filminde srfüllp dinleyiniz. 

Pek yakında 

San'at 1 Musiki 1 Heyecan 1 
ALPHONSE DAUDl:.l'ntn eseri 

ve BIZE"rin mu.ildsl ile 

ARLESIENNE 
film inde 

i 1 Tiyatro Ve Sinemalar] 
DARÜLBEDA vt TEMSiLLERi 

Bu akıaaı ubl· 
tan beylere 
eaat 21,SOda 

ISTMBUl m.mtYESI 

Yaşıyan 
Kadavra 

~~ ~ ~~ 
6 tablo 6 perd• l 1111 

Yazan: T'>LSTOY 

!~c~~·NJ~İn1• ı 11111111 
ALkAZJ\R - DllnyadaıJ u:ı:ak 
ALEMDAR - Kutal yuv;\ları n Pul• 

Kıralı 

A S R f - Hocr Fıı:ı:tl 
ART1STtK - Parle Damtan altında 
ETUV AL - BrodYey KulJua 
EUiAMl<A - Kadın lsterae 
F. K LE R - Yunan t:7atro trup11 
FRANSIZ - Klv.:.111 
GLORY A - Bedavacılar tahı 
HlLAI. -(Befiktaş) Mülhim Ahmeı 
H A L E - cOek üdarl Kalanlık maıl 
KEMAL B. - Zevk Ye El:m 
M A J 1 K - Gı..rp Cepheel 
M E L E K - Operada yangın 
:.~h.1..E.T T. - Natlt B. 
O P E R A - Pat"ia Dııınlan Altında 
SÜREYYA - Temaıa Gemisi 

kuruştur. •f •-lllllllllfll--•--1!111•1111 
Yeui seneye u·uşınak ıçm 

Üsküdar HALE sinemasmda 
Praterde Bir Gece 
ilaveten: Gazi Hz. niıı son 

Anadolu seyahati L BORSA :J 

İstanbul 30 Kanunuevvel WJO 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT 
ister Un 
Dolar Amerika• . 
20 Fraak Fransız \ 
20 Liret ltatyaa 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunaa 
20 Fraıık laviçre 
20 Leva Bulgar 
1 Florin Felemenk 

... 
( JOJ,,-

212,SO 
161,-
22),-
119,-

l:'CCe yarısını bckliyerek güzel 
bir film seyrelmek isteyenler 

Bu Akşam 

Melek Sinemasına 
gitmeli ve CHARLES BOYER'in 
j fM GERALD, . ve SIMONE 
CEROAN ile berab~r temsil 

ettikleri 
O P E R A D A YANGI 
Muar.z.am Fransızca ıröz.Iü filmi· 

ni örmcHdirler. 

GLAI<SO 
Son derece elzem 

(G.P.U.) nun dahili Rusya 
Taziyeti hakkında elde ettiği ma
lümab okudukça hükumetin ba-

etmez, ahlgan
lık göstermez, 
aile perverdir, 
dostluğunda ve- , 
fakirlık vardır. Bazı ahvalde 
müşkülpesenttir. İktıs.ı.J, sever. .. 

20 Koron Çekoslovaw 
1 Şilin Avuıtur7a 
1 Rayhşmark Atman7r, 
1 Zelotl Lchlıtan 

20 Ley Romanya 

ss,u 
82S,-
81,-
85,-

127,-
81,50 
51,'.25 
24,-
25,-
77,-

Avrupa ile Tüccarla
nmızın Münasebeti . 
Ankara, 30 (H. M.) - İktı

'iat vekaleti ticarel odalarına 
bir tebliğ yapmışhr. Bu ta
mimde, odalar tarafından isim
leri Avrupadnki ticaret ve 

· o 1 a n vitaminlerden 
maada, çocukta sert 
kemikler, kuvvetli et ... 
ler ve sa~lam bir sıh .. 
hat temı ... açın muktezi . 
bütün anası: ı havidir. 

Patates!erdc Siyah Ur 
Has~ahğı tında bulunanların mevkii ikli- J 

dar için boğuşmalarından devlet 
iktısadiyahnın nekadnr zcrar 

gördüğünü ve bu vaziyetin ne
kadar fenala~tığını öğrenmiş 
oluyordum. 

Ankarada H. R. M bey: 
{Fotoirafının dcrciııi istemiyor) 

Hassas ve asabidir. Kusurların 
şüyuundan fiil ve hareketleri· 
nin tenkidinden endişe eder 
hicap duyar, elem ve kederle· 
rmı izhar etmek istemez, 
hinl:.küme gelmez, daha ziyade 
tahakküm etmek ister, şöhreti 
sever, menfeati ihmal etmez, 
çabuk .dost olmaz, fenahklan 
unutmaz. b ... 

Moskovada bulunan dost
larımdan aldığım mektupludau 
da açlık senesinin yaklqm • k
ta olduğunu anlıyordum. Bütün 
bunlara 1Jebep olan bir veya 
birkaç ıahıı .. deiil, takip 1 

, ~ ..... ----------~ 
.~ 
' 

20 Dinar Yugoalavya 
1 Çervoneç Sovyet 

KAMBiYO 
Londra 1 !sterlin kuru' 
Nüy. 1 Türk lirası dolar 
Paris 1 Türk lirası Frank 
Millno 1 ,. ,, Liret 
Brüksel 1 , ,. Belg:> 
Cinevre 1 .. ,. Frank 
Sofya 1 ., ,, Leva 
Amesterdam 1 T. ,, Florin 
Madrit 1 Tür lirası Peda 
Berlln 1 ., ,, Mark 
Va~ova 1 ,, ., Zelotl 
Bükref 20 Ley kurut 
kusya 1 ÇervoDeç kunql 

,- sanayı ınüessc• elcrine bildirilen 
tüccar ve fabrikacılarımıza 

1030- isimlerinin hangi müesseselere 
0,47 ıs bildirildiği bakkınd~ ma~iimat 

12- - verilm~si istenmiştir. Tamim, 
9 - Avrupcdan müşterek acente-
8 

37
•
65 likler ve sınai, ticari müna-2 ~2,7S 

6S 10 se.->at için doğrudan do~ruya 
ı ı7 kendilerine müracaat vaki ol· 
4,43,~s 1 dui'l hkdirde Ulccar ve fab
ı ,9:,,. r!k~cı~~r ~-:nızın b~: müracaatlara 

1:·;: f her hatde cevap vcnnele?ini 
ıoaa:.. i de, tavı:iyc cbnek~cdir. _ 

' 

Memleketimize tohumlul-
olarak itlıal edilen her nevi 
çiçe!< tolıumlnri!e sovanfardan 
\ 'e bilhassa patnteslerJcn şe· 
hadelnamc nranmı ... , iktısat 
Vekaletince kararl~ mlmışbr. 
Memleketimix bir ı~btes m, m· 
lel:cti olduğu içın girecek pa· 
taleslerde (eıyah '.lr) lıastaiı~'l
nın bulunmaması bususllnA bil· 
bassa itina edll•cektir .-

t 
1 

' t 

le 
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Sütunda Bu Hergün 

Sadrazam Kimil Paşa, Abdülhamit İ G. :uhôf'a' Galip 

Aleyhinde T erti~at Mı Al yordu? Ne:ti~H.y:~.~;b~~~~~H·~ ~!=~~~~~~·~:d:. 
Ha/,kı Mahfuzdur - 24 - Yaz.an: Ziya .Şakir . na nisbe le şüphesiz çok azdır. malum ya, kış mütekarribül-

b l Sonra b"r parç1cık ta, nasıl hulul. Biraz tedarikli bulun-
Kamil Paşa bütün un an rek (Herçi ba· l söyliyeyirn, snfçnsmdır hası!ı... maJı. İskeleye kayık gelmiş, 

düşünüyor, fakat düşündük- dabat ) bir Onun için kendi başına ev benimse şu sıra vaktü halimin 
lerini söylcmiye bir türlü cc· cür'et göster- ı açıp onun bin türlü gailesilc müsaadesi yok. Bir zahmet 
saret edemiyordu. Krmil pa- mek istedi: uğraşmak pek senin harcın etseniz de şu mahrukat key-
şanın sükutu devam ettikçe - Sultanım! değildir. Ama diyccek.:in ki fiyeti halledilse. 
de, l :nkar fena halde sinir- Fikri şaban~ bir karı, bir kocanın geçinme- Bu tekliften Necati bir 

d nı.zı·n her zer- sinden, idarcsin~en ne olacak? parça sars,lınakla beraber, 
leniyordu. Ehemmiyet ver iği Öyle demece. Iç güveylik ne s~nede bir defaya inhisar ede.o 
meselelerde sorduğu şeylere resinde bir hik· de olsa rahatbr. f ç güveyisi bır masr~f olması tes.ellisile 
derhal cevap almak istiyen meti ıili~e mün- rahat eder. Bir mutfak masra- kabul ettı. Yalnız bu ışlerde 
Hünkar, Kamil Paşanın bu demiç olduğuna h t sın Üst tarafı umurun- ihtisası ol::nadığmdan Hacı 
uzun sükütuna manalar ver· herkesten ziya- da hll~ oı".naz. Şimdiye kadar Beyle birlikte gidilmes~ni arm 
mı.ye baş'•yordu. Bunu Knmil d k · 1 ş ada burada ürttügw ün ye- ediyordu. Buna evvela kayın 

e .anı o an ur D'd. ~ b valde Hanım itiraz etti: 
Paşa anladı. Herhalde birşey hır· ( abdı· mem- ter arbk.. ı mmcklen, ça a- Ef d' h t 1 d . 

bak hal ld. - en ı asa ayo, enız 
&öylemek, biç olmazsa kaça- lfık ) ünüzüm. lamaktan °~ . e ge ~ kenarlarında hamallarla, ça-
maklı bi.· cevap vennek la- Fakat has bel- San.a. k~?eş nash ıh atım :klç fiş-ü- mallarla uğraşbnp adamcağızı 

veyısı gınp ra alına, ey ne j öldürmek mi istiyorsunuz? Bu 
zımdı. Tekrar yav~ yavaş beşeriye pey- bak. . b . yaştan .sonra artık onun rahab 
başını kaldırdı: gamberanı ki- Necati, &ı lasının söziinü 1 lazım. 

- Şevketpenahım, sefirin ram hazeratın- tuttu. Beylerbeyinde Örüm- Kıpkırmızı kesilen Necatiyi 
pek titiz bir zat olduğu mulumu dan bile arasıra cekçibaşı Hacı Selahi Efen- kansı sokak kapısına doğru 
phaneleridir. Meseleye kesbi zühur eden zil~ Abdülhamidin mızraklı suvari diye iç güveyisi girdi. sürüklüyor, hem de yalvarı-
vukuf ederse müessif haclisa- b Karısı Halide s;üzel bir kız- yordu: 

. leler gibi bu hu- alayından ir asker cağızdı. Gelin oluncıya kadar - Necaticiğim, ne olur, sen 
bn zühuru memulü kavidir. s~sta fikri şah.anele~~i~ yanlış l dık. (Pencereye doğru bakarak) anasının dizi dibinden ayni- bir zahmet ediver. Babamı gö-

- Nasıl ? bır mecra takıp ettıgını (muk- 1 bu akşam halkın süruru pek mamış, tam manasile bir ev, rüyorsun ya. Yaşlı adam; belki 
- O müterass1~ ~nhsıri bir tnzayı ubudiyet ve sadakat) yolunda zannederim? bir aile kadını olarak yetiş- birşey olur, hastalanır da sonra 

pot kırması yü1fnden sefir me- t · ·· ' t r m mişti. Bu hasletini Necati şüp- bütün rahatımız kcçar. 
&eleye a~ı.. olab.hr ve aleyhinde s:ze. mıye cur e ey ıyo,ru • Şeyühlislam, derhal cevaba hesiz beyeniyor, yalnız bir zafı O gün öğleye kadar birçok 

~Qü Fıkrı k\:mteraneme k~ıırsa, müracaat etti: damat Beyin hoştma gitmi- müşkülab iktiham eden Naca.-
casus istihdam ettigw imize vakıf 'b (b dh hl ) b 

ecam e ve c a, ara ır ser- C b··ıı k 6 .. ah yordu. Halide kocaya varmı!ll. ti, nihayet sekiz çeki odunu . k .1 .. k 1 k . . - ena u ıa , mru ş a- ... olur. O zaman birçok siyasi 
müşkülat karşısında knlmır. 

Sultan Hamit, önüne baktı. 
İnce parmakiarile çeneşini l<a
tıdı. Sakclının yumuşak tel!eri, 

parmaklarının arasından kayı
yordu. Yavaş yavaş ay .. ğa 
kalkb. Elindeki mer.d.li cebine 
koyarak uzun tc!pihini çıkardı. 
Pencerenin önüne doğru yü
rüyordu. 

Ktim'l P a, göz ucu ile 
hünl ;. ı takip ediyor ve onun 
hiddetinin gittikçe arttığım 
hissediyordu. Bir &ralık gözü 

ıeyhülis1am ile Derviş Paşaya 
ilişti. Padişah ny;.kta durdu~u 
için rmlaı- da ayağa kalkmışlar 
ve kulaktan kulağ, derin bir 
bahse drlmışlardı. 

Hünkar, birdenbire geri 
döndü. Parlak lüstrin ve ke
nan lfü:tikli potinlerinin ucuna 
baka baka sadrazamın yanına 
kadar yürüdü. Sesinde meydan 
okuyan bir titreyişle : 

- Bal• Paşa.. Aleyhimdeki 
fikir ve tertibatımzı defeatle 
ırz ve ihbar ettikleri halde 
uen gene sadakatinizden şüphe 
etmek ıstenıiyorum. 

Sol elile f stanbulininin yan 
cebini göstererek sözüne 
devam etti: 

- Hatta dün yine bir ih
barname aldım. Fakat bunn 
da inanmadım ... 

Sadrazam, aşikar bir suret
te titremiy~ başlamışh. Fena 
aaatler yaşadığına hükmediyor 
fc Hünkinn bu aui zanlarını 
tuhih edecek birşeyler söyle
mek istiyordu. Kekeliyor: 

·- Haşa.. sultanım, haşa ... 
Kulunuz ... 

Diyor, fakat sözUn arkasını 
getiremiyordu. Padişah, Sad
razamın kafi derecede ezildi
kini anlamış gibi davranarak 
lılrdcnbire tavrını değiştirdi. 

aba mnliyim bir acsle aordu: 
- Şu halde bu kız mese-

eıini nasıl bitirmeliyiz? 
~&mil paşa, çok bUyülc bir 

_tıyataızlık etti. Padişahın 
ırden bire kesbettiği bu yu
Ufaldıktan istifadeyi dilf line-

mayeı .ı u a vermeme · ıçın bulunmasına rağmen henüz on eve göndermiye muvaffak Ql-
b d d nelerini müzdat buyursun, sa- Ak d d o u ktzı nez i hümayununuz an iki yaşında bir çocukmuş gihi muştu. şam av etin c -
büsbütün tebit buyursanız.... yei hümaırunl<&rmda tebeai sa- ana ve babasının tesirinden, rümcekçibaşı hayır dualarla 

Sultan, sarsılır gibi oldu. dıkalrı her an memnun ve nüfuzundan kurtulamamıştı. karışık teşekl·ürler etti. Kain-
F akat kendini derhal topladı. mesrurdur Şcvketpenahım... İzdivaçlarından üç ay kadar valde hanım ise: 

a·rcenbire başını şeyhülislam ile Derviş Paşaı-:m da gür ve geçti. Necati mukannen olan - Aslanlar gibi biricik 
Derviş pasaya rcvirerck sordu: e'li Hrs S mutl'.ak masrafım, kızımızı verdik. Hoş damadı-

• ,.. kalan sesi duyuldu: her a)', p~şin peşin kayınpe- ma da diyec~k yoktur ya .. Al-
- Sz.drazam paş'.l ile söy- derine teslim ediyordu. lah dirlik düzenlik ihsan etsin, (Arkaaı var] 

leşmiye daldık.. E. ·~eri boşla- EyHil ortalarında, bir sabah dedikten sonra birden hatır-

"'; K ~ocukıulara Para Ya ı ı n 
o 

1 tifade Edecek Ailelerin Resimleri 

. Hıf:r;~sıhha kanunu mucibın· 
cc çok çocuklulara yapılacağı 
vadolunan para yardımından 
istifade etmek için resimlerini 
gönderen aile gruplannı aşağı
ya dercediyoruı: 

1 - Ankr.re, Kileri zade 
Mehmet Ef. ve refikası 
Zühle Hanım. Çocukları: Lüt· 
fü, Hatice, Hasan, Mustafa, 
Havva, Fatına Hanım "ve 
Efendiler. 

2 - Haliç, Ayakapısı cad
desi 11 No. da Tevfik Ef. re· 
fikası Sebe Hanım. Çocuklan: 
Davut, Faik, Şükrü, Mehmet, 
Sadettin, Safa, Hüsniye, Na-

ciye hanır ve Ef. Jer. J Yan Methi Ef. , • .: refikası Mah-
3 - Gönen'in Kurtuluş mudi Hanım. Çocukları: Ru

mahallesinden müteveffa Ga- şen, Bohuri, İbrahim, F cride, 
uilcrin Bekir ağa refikası Fat· Cevahir, Fettah, Fehmi H. ve 
ma H. Çocukları: Samiye, efendiler. 
Abdullah, Mehmet, Ahmet, 6 - Kartal, Çalık Ahmet
lbrahim, Hayriye H. ve Ef.ler. ağn cnmii şerif mcezzini Meh-

4 - Gedikpaşa, Hamam met Ef. ve raf ık ası Ane Ha
caddesi, Neviye sokak, Selti- nım. Çocukları: Hndiçe, Fat
nik mübndillerinden perukar ma, Ahmet, Cemal, Emine, 
Mehmet Ef. ve refikası Aliye Zeynep H. ve efendiler. 
H. Çocu~Iarı: İsmail, Osman 7 - Galata, Bü) ükhendek, 
Recep, Ömer Abdurrahman, No. 58, N!Sim Aıbul · yr Ef. 
Mehveş, Ayşe, i~t:n·ide. Ş~-' .m, v ... refikası Madam E':~· . Ço
Hatice H. ve Ef · ler. cukları: Al bert, Balscv;ı, Ra-

5 - Harbiye me~tebi ar- tel, Reyna, Lea, Sultana H. 
kasında 1 1 numarada "ı:~- ve efendiler. 

lamış gibi: 
- Hn efendi, asıl lüzumlu 

şeyi unutuyoruz. Bu günlerde 
kayık gelecek diyorlardı. Ne
cati bey, oğlum, aman benim 
kömilrümli ihmal etme. Kışta 
kıyamette mutfak köşelerinde 
kömürsüz ne yaparım, ne ile 
yemeğinizi pişiririm, mukaddi
mesile kışlık kömlirüıı de da
mnt tarafından tedarikini ih
sas etti. 

Yeni damat omuzl&rına yUk
lenen bu ikinci yUkü de se
nede bir defalık masraf te
sellisilc kabullenir gibi olmuş
tu. Bir taraftan da kansı şöy
lece onu teşçi ediyordu: 

- Kuzum Necatçığım, şu 
kömür için sen bir zahmet 
ediversem. Önümüz kış, odun
la yemek pişmez, pişse bile 
bununla uğraşması güç. Sonra 
annem de hastal"am\"erirse ne 
yaparı~. Bütün rahatımız kaçar. 

Bir Akşam dönüşünde Ne
catiyi iskele memuru karşılı
yarak eline bir kağıt tutuştur
du. Kaıppederinin bir teskersi. 
Bunda Örümcekçibaşı, iskele
ye kayık geldiğini, kışlık 
so"arun toptan tedariki elbette 
bakkallardan per~kende alımya 
müreccah olduğunu kaydedi
yor ve yorgun argın dönecek 
olan damadını külfetten kurw 
tarmak için kendisi ihtiyarı 
zahmet ile bu İ"'i görüverdiği
ni ve hamili vnraka vasıtasile 
esmanının tesviyesi lüzumunu 
ilfıve ediyordu. Necati birşey 
diyemedi. Hesabı gördü. 

Fakat için için hiddetlen
diği yüzlinü kaphyan lw:ılfık
lnrdan anlaşılıyordu. O ctkşam 
birkaç lakırdı söylemeyi iyiden 
iyiye lasar!amı~ı. Udurıdar., 
kömüı den sonra şimdi de so
\'an. Ne idi bu? Eve danat mı 
gir.nişti, yoksa vekilhaı ç mı? 

Necati l:u kızgınlıkla lla
pıdan içeri girdiği vakit evde
kileri tdiş itinde buldu. Ka
yiL vald~ bir çatla ile aıkıla" 
başını •~'.uyor : 

- LLi'cJfin mil bSflmlA 

Sayfa 7 

Feci Kaza 
Bir Kız Çocuğun 
Bacaklan Ezildi 
Fransız sef aretinc ait oto

mobil, hamam illevkiinde on 
iki yaşlarında bir kız çocui'u
nu çiğnemiş, çocuk Etf al hu
tanesine kaldınlmışbr. Kazaz· 
de yavrunun kulak tarafı ile 
bacakları ezilmişti. 

gelerıleri, damat Bey, diyordu, 
kızı ayarttılar. Verdi~m emek· 
ler gözüne, dizine dursun, bu 
midi bana yapacağı ? 

Halide anasının etrafında 
onu teselliye uğraşıyor, Selahl 
Bey giyinmiş karakola malü• 
mat vermiye gidiyordu. Mesele: 
Evin ufak tefek hizmetlerini 
gören evlatlık küçük bir kız 

akşam üzeri habersizce savu• 
şuvermişli. 

Bu vak'a evin içini öyle 
allak bullak etmişti ki Necati 
sovan meselesini açmamış, 
yalnız kansına ufak yollu ser· 
zenişte bulunmuştu. Halide: 

- Ah bilsen Necatçığım, 
diyordu, bu bakkalların bit 
İnsafı yok. Hem pahalı veri
yorlar, hem de eksik tartıyor• 
lar. Böyle toplan almak daha 
iyi değil mi? Bahusus görüyor· 
sun kız da kaçh. Öyle ufak 
tefek almak için bakkala kim 
gidecek ? Soğuklarda yarım 
okka sovan için bakkala gi
dip te hastalanırsak ne yapanz? 
Bütün rahatımız kaçar. 

Ertesi gün cuma idi. Kom· 
ıulardan Tekirdağlı bir hanım, 
hem ziyaret, hem ticaret ka.s
tile Örümcekçibaşıl:ıra misafi; 
gelmişti. Köyden getirttiği halis 
tuzsuz tereyağı ile koyun su
cuğu nümunesini kayinvald" 
hanım pek beyendi. Hal;denin 
zafiyetinden ve kuvvetli gıda
lara olan ihtiyncmdan bahsile 
damadına beş o!<ka kndar su
cuk, bir teneke de te!'eyağı 
ısmarlatmıya muvaffak oldu. 

Necatinin hesabı çoktan 
şaşmıştı. Aybaşı gclmeden 
maaşı tükeniyor, iki aydır şu
radan buradan borç almıya 
mecbur kalıyordu. 

Diğer tnraftan evin gayri 
melhuze faslından masraflan 
da bir türlü bitmiyordu. Kayin
valdc domates salçüsma va-
rıncıya kadar kışlık tedarikini 
damadımı gördürmüştü. 

Bir akşam Necati bütün bir 
gUnün yorgunluğu tesirile hal
siz, mecalsiz eve avdetinde 
kayinvalde hammı azbuçuk 
rahatsızlanmış buldu : 

- Bu yaştan son!"a kel nh
retlikler gibi beni kuyu başla
rında siiriındürdünüz. Sonunda 
işle istediğiniz ol iu. Hasta 
döşeğine düştüm. Hiç insafınız 
yok mu sizin ? diye feryat 
eden kayinvaldesinin bu hali 
Necatiye yeni bir vazife daha 
tahmil ediyordu: Kuyudan au 
çekmelc. 

- Necatçığım ne olur, sen 
bir zahmet ediversen. Musluk
larda bir damla su yoı:. An· 
nemi görüyorsun yn, ne halde. 
Ya bütün biitiin hastalanır da 
yabverirae n~ yapanz? Bütün 
rahabmız kaçar. 

Ertesi glln mntadmdan çok 
evvel kalkan Necati soluğu 
doğruca Fatih civarında otur.ut 
aMası Hur•ye hanımın eviııc!e 
aldı. Beylerbeyinin havası ile -
imtizaç tdemediğjni V<' kansını 
alıp müstahillen fstanbuld~. bu 
"Ve nakletmdc ar::usunda bu
lunduğunu bildirciği za'llan 
Huriye hnrum gün gcrmüş bir 
tecrübeli Hsamle : 

- Ben zat~ tahmin etmiş
tim Necati, :iiyordu. Sen kil· 
çüklii~ünden beri intixam5ız, 
derb~d.rr ya.şanuya alışmışsın. 
Şiınth ıçp'Üveysi girip te rab:ıt 
huzur içinde bir hayata kavu
ıunca birden bire ona ısına· 
madın. Bu rabatlıl sana haf lı. 
Amma zira~.ı yok, mademki :r.!:n. .. ~ ediyonun, öyle 



8 Sayfa SON POSTA 

Van Memurin Ortaklık MOBiL YAYA IHTIY ACI OLANLARA 
Her keseye elverişli SOD sistem yatak 

odaları, salon takımları, salamımje, ve 

M k ı • yazıhane tefrişi\b ile her nevi pencere u a v e e n a m e s 1 perdeleri re'tabet kabul etmez derecede 

bilat gösterilir. 1 
ehven olup arzu edenlere tediyntta tes-

Madde-23 Her sene meclisi lecektir. Bir zaptın sureti ve Fiııcancdar Yokuşu Aart Mobilya mağ'aza11 No. 27 

ht b • l "t b" f k Telefon lstanbul 3407 idare kendi azası meyanından 
lıir reis bir reis vekilile bir 

Tcznedar ve 1 katip intihap eder. 
Bunların vazife ve salahiyeti 
idare meclisince yapılacak ve 
heyeti umumiyece tasdik olu
pacak tnlimatnamei dahili ile 
\ayin olunacaktır. 

Madde-24 İdare meclisince 
ıayam kabul mazereti meşrua 
olmadığı ha!de birbirini mü
tealr..ip üç içtimada isbata vücut 
etm yen meclisi idare azası 
yine idare meclisinin ekseriyeti 
arasi!e müstafi adolun~. 

25 - Herhangi suretle 
olursa olsun münhal kalacak 
azalığa memuriyeti heyeti umu
m. yenin içtim ama kadar de-
vam etmek ve evsafı lizimeyi 
cami olmak üzere mcc.'isi ida-

ya ır mese eye aı ır ı -
rai müstahrecesi muteber ol
mak için meclisi idare reisi 
ve onun gıyabında reis vekili 
'tarafından imza olunmak la
zımdır. 

idare mecllsfoln yın"felerl: 

Madde 28 - Meclisi idare 
işbu nizamnamenin diğer mad
delerinde mezkur vezaiften 
maada atiyüzzikir vezaifi le 
dahi mükelleftir. 

1 - Oraklığın muamelatını 
salahiyeti kamile ile idare ve 
b""Japlarım teftiş. 

2 - Her ay sonunda Teya 
lüzum görüldükçe vezne mev· 
cudunu tadat ve şehriye miza
nını tetkik ve tasdik. 

(Arkası var) 

renin ekseriyeti arasile diğeri ( J 
tayin olunur. Bu suretle tayin VAPURLAR 
edilen aza yerlerine tayin ol- ._ __________ ...,. 

duldan azanın müddetini ik- B t hattı ınıu t 
mal eder~er heyeti umumiye ar. ın eksprea pos ası 
tayini vak~ay~ tasdik ve yahut C 1. D E vapuru 1 
~aşkasım ıntihap eder. Kanunusani 

Madde 26 - İdare meclisinin p b Sirkeciden ha-
müzakeratı~ın mute~er oln_ıa.sı erşem e reket1e Ereğ
az~n nısundan zıyadesımn li, Zonguldak, Barlın, Kuruca
meclıste hazır bulunmalarına şile ve Cideye azimet ve av
mütevakkıftır. Mukarrerat ha- d t d kti e e ece r. 
zır bulunan azanın ekseriyeti 
arasile ittihaz olunur. Tesavii Tafsilat için: Sirkeci Salo-
ara vukuunda reisin bulunduğu nu karşısında Mizanoğlu han 
tarafın reyi tercih edilir. İdare No. 2 Telefon: İst. 354 
meclisinde reyler şahsi olup 
Yekaleten rey verilmez. 

Madde 27 - Meclisi ida
renin müzakerat ve mukarre
ratı katip tarafından zaptolu
narak hazır bulunan reis ve 
azaya imza ettirildikten sonra 
def .eri mahsusuna kayıt ve 
ziri reis ile azadan biri ve 
katip tarafından imza olunur. 
Zapta akalliyet rcvi ithal edi-

Çocuklarınız, hastalarınız. 
sinemaya gidemezlcrs 

SiNEMA ONLARA 
GiDER 

Bunu 

PATH I! Maki: . 

9~5 nelerı ~ teınin 
eder. 

Filimleri fotoğraf levaz.ımcıh 
mağazalarında 

KIRA İLE VERİLİR 
üçük r.ıal·ara: 10 krf. bir gece 

üyük " 20 " ti " 

üper ., 100 " ,, ,, 
Türkiye ac..,ntuı :JAK M. BAJtZILA Y 
Gıılata Aı ıın Han, Tel. B. O. 320S 

- --

Seyrisefain 
Merke:ı acentesi: Galata köprü 
bqında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Müh:irdar 
zade lumı albnda Tel ist. 7240 

Mersin postası 
( Anafarta ) vapuru 2 ka-

nunusani cuma 10 da 
Galata Rıhtımından Ça-
nakkale fzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, F etlıiye, Finike 
Antalya, Alaiye, Mersin' e 
kalkacak dönüşte ')"a.şucu, 
Anamor Kuşadasına da uğ

rıyacaktır. Andifli Kal
kan Fethiye'de aktarmadır. 

Edren1it Yağ Pazan 
lııtanbul Kantarcılar No 85 

Kuruş 

70 Hıılls Ayvalık zeytin yafı 

60 ., Edremit ,. • 
50 Külçe sabun 

30 Ayvıılık ı:eytlnl 

Mallanmızın mahliitivetinl iabat 
edene 1000 lira ikramiye verilir. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukavele.eri 
Defterler, Kontrat Ve Senetierin:zi 

YENİPOSTANE KARŞISINDKI 

AL I CI OTER 
DAiRESİNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten ço~ 

memnun kalacaksınız 
Prôtestolar misli J.!Örülın~ bir süratlc s.r"dcr .. 

k:,;~şa Yüzü ile kL.ş tüyü yastık 
latanbuı'da Çııkmaçılar'da kut tiiyü fabcikasmda yüziJe tllte.. 12 liraya yüıı:elı 

yorian IS llr<ıya yağb boya yastık 5 liraya kuş tClyünCln kiloıu 12S kuruştan 
hatlar. Kuş tUyüne mah,uı k\.ımıış'ar çok ucu'I utıhr. Tel. laı: 30ı7 

Tütün inhisarı umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - Müstamel elektrik batar) uı ve tef erruala: 
175 kilo Tirfon 
70 " Perçin çivi 

2 - 15 " Scmunlu " 
154 11 Ham anahtar 

1 ,, Pafta demir 
.3 - Muhafız ve nizam motörlerinin eski makineleri. 
Cibali Levazım ambarında bulunup idaremizce kullanılmı

yan baladaki eşya pazarlıkla satılacaktır. Talip olanların bu 
malları gidip gördükten sonra 50 lira teminat akçelerile 
beraber 7 kanunusani 931 çarşamba günü saat 10 da Galatada 
mübayaat komisyonuna muracaatlan. 

En iyi senebaşı 
11 a A 

hediyesi; 
=eg . 

200,000 Liralık büyük ikrami-

yeyı zandırabilecek 

Dl AS 1 UJ i 

akdime layik ve hüs-
nü kabule mazhar olan 
n s~vimli hediyedir. 

,lbıııiim ......... llE ......... .w 

1 

Hu nevl maden"yat, demir, çinko, 
bakır menfaatli fiatla alac ... ğım. Gal-ta, 

kalafat yerL No S8 • 

1 

En sn~lam 
Lastn~ıeridfr 

cpo '\' t> acr.-ntası t• 
, Moreno Algraq ı 

ht41o.b\ll Sirkccı Y cnı Han 6-1 • 
gümruk arl<aunda 

- 4 Yarın Çıkıyor 

Kanunusani 1 

Kadıköy iskelesi DANS SALONU 
1 birinci kanun 930 çarşamba günü akşamda 

aabaha Y/LBAŞJ • • ı •büyük eğlenceler 
kadar l s l m l ve fevkalade 

zen&in numaralar gösterilecek ve &yrıca KADIKÖY TANGO 
BIRİNC}LİGİ seçme müsabakası yapılacakbr. Bir:nci gelen 

imzalı bir madalya ile taltif edilecektir. Masalannızı şimdiden 

1 temin ediniz. Sahip ve müsteciri HÜSEYİN CAHİT 
Telefon Kadıköy 163 

--~--~~--------,__~~~~----~--~~--------......JT 

Balya et ·ketleri · ç • n bit 
mily~n kapsül 
Tütün inhisarı Umumi Müdürlü
ğünden: 

Pazarlık suretile ~abn alınacak olan bu kapsüllerin nümd" 
nesi mübayaa komisyonun.. a mevcuttur. Taliplerin fiat vermek 
üzere 3 - 1 - 931 cumartesi günü saat 10 da GaJatada Mübr 
yaat komisyonuna müracaatları. 

HİÇ B E K LE N I L M E O 1 G l BİR ZAM A N DA 
BİRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PİYANKO BİLETi ALMAKLA 

KABİLDİR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİY ANKOSlJ 

Biletini Alınız 
Altıncı Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BÜYÜK İKRAMİY( 200,000LiRADIR 
Ayrıca: 

"50,000,, "40,000,, "25,000,, "10,000,, 
liralık ikramiye ve 
liralık bir ınükafat vardır. 

Kolay tıraş olmak ve cildinizin 
güzelliğini muhafaza etmek 

isterseniz 

TİMSAH MARKA 

TIRAŞ BICA~ LARI J 
' ~ 

(KROKODiL) 
kullanınız 

l 
ZAYi - Yedimde Bu!unan cü.zdanıllJ 

dernnı.ında t•hsn"Da alt eYCak ile bil 
miktar pııra ve askeri vesikamı s:lt' 
ettim. Her kim buldu ise Davutp_.-

ltıkel .. ınde kahvc:c:I Mahmut ağıl 

retirmesl loaanlyct o:ımına rica oluııııl' 

Zeynel oğlu Silleymao 

SON POSTA 
Yevmi, ::ıiya..ıl, rfayııdl.t ve ci.ll;c ırazct.::i 

idare ı L.tnnbul, Nııruo!lmanlı• 
Şerci aak:ı iı J;. J/ 

Tcl,. '-.1' lstanb;.ıl • :zn 
Pot •. ' kutusu: Jııt:ııı.:>.ı• - '..'U 
'ldg-alı lstanb.ıl SO~ POSTA 

ABONE FlATI 
TÜRKiYE ECNEBl 

Deposu: Çiçekpazar İstrati- 1 
adi Han No. 7 - 8 

14iJI> .ır. 
7~11 .. 

coo " 
ıso ., 

l S=o 
G A7 

3 " 

27Jl .u. 
14Jı> u 

8:JJ il 

SJJ • 

Uyııun flatle bedava lflerlnlzl yap· 

dırmak anu edeueniıı: lütfen Madmeıel 
VERKIN ÇIGIRYANA mqraat edin L 

Beyoğ lu Kalyoncukulul:ru Kira& sokak 
No 35 "A. Pıl,, 

ı " 

Gelen evrak g ~rl veril nıı'&. 
llllnla•-ltın mesally:l nln t1tt. 

Mes'ul Müdür: Halit bahri 

HAK VE HAKİKATİ ... 
MUOAFAADA YILMAZ .. . . . 
LAYIK.CUMHURl~ETÇI 

G/J.ZETE 

" YIL.MAZ ,, ' en eski ve 
dürüst 

tecrübeli 
fikirleri 

gazetecilerle muharrirlerin eseridir. Doğru 
" Y 1 L M AZ ,, da bulabilirsiniz. 

haberleri, 

" Y l L M A Z,, ın ilk nüshası ile beraber için büyük bir itina ile 
hediyesini müvezzi/erden isteyiniz. 

karileri 
sene başı 

Yarın sabah " Yılmaz ,, ı alınız. 

hazırladığı 


