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Bu Kuponu Kesip 
Saklayınız. 

• ·zMİRLE MUHABERE • 
KESiL •• 

Ü Gece 
atlarını 

Şiddetli 
.. h ·'llılllli~ 

Bir Fırtına Ç ktı, e a 
smı asara·. Uğr ~--··· 

I ;-:==================================================================-=========~ 
Menemenliler İrtica Lekesini Temizlemek Azminde 

Mu akemeler e onra Mit.ng 
Yapılarak Gençlı Heyetleri Çağı
tılacak "Bekçi Hasan,, ın Da Bir ı 
Menemenli Olduğu Söylenecektir. 
1 ~\1enenıen, 18 (Hususi) - -illerini ve başmuharrirlerini 
pt~ca hadisesinin Menemende ~iiiiiii~~~~ } davetten maksadımız, bu yan-

!' "1a ak vermesi ve bu yüzden il lış telakkiyi tashih etmiye ça-

k e~cmenin bir nevi irtica mer- · 1 hşmakbr. 
ezı ·b· il ı tan nmış olması bura Ei~~~-~~;;,;; Eğer irticai hareket Mene-

Bençliğiı i t o:ı d .!l ece müteessir menCle patlak verm:ş ise bun .. 
etmektedir. da Menemen gençliğinin ne 
t ~enemen gençliği, irtica kabahati olabiiir ? 
~~l?.liği yapılıp örfi idareye 1 Şunu unutmamak lazımdır ki 

ili Yet verildikten snnra mu- l 1 mürteci şerirlerin elinden 
lltıanı bir miting yaparak bu 

1 

Kublayı kurtarmak için haya-
~llaati silecek teminatı vermek j bm feda eden ve bundan çe-
Çın kalben ve fikren haZJrlan- ı kinmiyen bekçi Hasandır ıve 
lllakt.adır. Bu münasebetle Me- - bu adam Menemenlidir. 
~cıneo gençliği bütün memle- Muhakemelerin cereyan Halbuki bu dam mevzuu .. 
b ~tc tnüracaat ederek gençlik ettiği Kublag meklebi · bahis olduğu zaman bir (bekçi) ı 

eyet!eri gönderilmesini istiye- tinden çiftçi Muh:ttin B, y, ba- de.nildi. · Çönül isterdi ki Cüm- J 
ce~~er, Başvekil Paşayı, Meclis na, bu teşebbüsü şöyle anlath: huriyetin bekçisi Hasanın ismi 
~?i, bütün Türkiye başmu- - Hemen bütün Türk mat- de gazetelerde yer bulsun ve 

ırlerini davet edeceklerdir. buatı Menemen halkını mürteci onun Menemenli olduğu kay-
Menemen Türk ocağı heye- olarak tanıdı. Gazete mümes- dedilsin Adnan 

500 Milyon 
Sigorta Birliğinin Hü
kunıete Y aphğı istikraz 

Teklifi Görüşülüyor. 

1 z m i r 1 e M u h ah e r e K e si 1 d i 
-

Şiddetli Fırtına Çıktı 
• 

iki Çarpıştı Limanda Vapur 
İzmir, 18 (gece yansı ) - Şehrimizde çok şiddetli bir 

fırbna çıktı, ıağnak halinde yağmur yağmıya başladı. Liman- · 
da bulunan kayıkların çoğu haltı. Ayni zamanda da iki va· 
pur çarpıştı. Tramvaylar durdu, telgraf muhaberatı kesildi, 
İstanbul ile Ankara hattından istifade edilerek muhaberenin 
teminine çalışılıyor, fakat henüz muvaffak olunamadı. 

Bu telgrafımı (Estern) in deniz kablosu ile veriyorum. 
Adnan 

Muhakeme Tafsilab Da Gelmedi 
(Menemen) muhabirimizin divanı harpte rü'yet edilen mu

hakeme hakkında mutaden celse hitamında vermekte olduğu 
telgraflar bu sabah geç Yakte kadar gelmemiş, buna da Me
nemen telgraf hatlarının İzmirden geçmesi ve İzmir muhabiri· 
miıin kablo ile iş' arından anlaşıldığına göre, o batlarm bozul-
ması sebep olmuştur. 

. 
~ Sıhhiye Vekaleti 

Ve Hastalıklar --- ---------·~-~ 

ispanyada Grip 
Salgını 

Cel4l B. 
lJ Ankara, 18 ( H. M. ) 
fı rnunı ıigortalar birliği tara· 
l" tıdan hükumete (500) milyon 
tr• ikr • · liı . az ıçın yapılan teklif 
Cfitıde lktısat vCkiletinde 

temas' 
L. 

1
. .ar yapılmaktadır. Bu 

oıı· ı... f 
ıaı : ş bankası mUdüril Ce-

• temsil etmektedir. 

\>e~ı~~I ~· dün de lkbsat 
tn nı zıyarct ederek bu 

esele etrafında konuımuttur. 

Ankara, 19 (H. M.)- Sıhhiye 

Vekaleti bilumum sıhhiye mü-

Madrit, 17 - İspanyanın 
birçok yerlerinde gribin sal· 
gın halinde olduğu bildiriliyor. 

düriyetlerinden ölüm vak'alan 

ve bunlara sebep olan hasta- ,,..-- Elmasçı ? -
bklann nev'i hakkında malfımat 
istemiştir. 

Vekalet, aldığı rakamlar 

üzerine muhtelif mıntakalarda 

daha fazla, sari hastalıkla mü

essir bir tarzda mücadele et-

miye karar vermiştir. 

Bugün başlıyan çok 
güzel, fakat dört gün 
devam edecek olan 
hikayemizin ismi bu .. 
dur. Alaka ve dik
katle takip edeceği-

nizi limit ediyoruz. 

Galatada Dün Çok Feci Bir Yangın Oldu .. 

ekiz Kişi ldiı, . irkaç {(işi ara
andı, Bir Kadın Iptep Kurtu arak 
okağa Düştü, Kan içinde Kaldı .. 

-----..-----~~·--- _,,_...... --- - ~--- -----.... 
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J 
Ôlenlerden Me:.met Ali 

Atko/ E/. 
Bagıldıktan sonra agılanalrdan 

mülıendi$ Sekster 

Dun akşam saat beşte Ga
Jata<la, Agopyan hanında ani 
bir yangın çıkmış, 8 kişi 
ölmüş, üç kişi ağır surette 
yaralanmış, bir kişi de muhte
lif )'erlerinden yanmıştır. Ö
lenler, gazla boğulmuşlardır. 
ikisi Türk olmak üzre gazlar
dan müteessir olup ta hasta
neye yatırılan üç kadın vardır. 
Birisi ·Almandır. Bayılıp ta 
müdavat sayesinde kurtarılan 
iki kadın evlerine gitm~lerdir. 

Vak'a Nasıl Oldu? 
Agopyan hanı, Galatada, 

tülün inhisarının hemen yam 
başında ve tramvay caddesin· 
dedir. Han beş katlı ve elli 

odalıdır. içinde muhtelif mü
esseseler vardır. Ezcümle Bo
monti, Södu, Polikrot tercü
manlık idaresi, Erdoğan ma-

den müesseseıi, Ticaret ve 
sanayi teşebbüs evi, F elemerk 

tütün şirketi, Alman mühen
dislerinden M. Seksterin ya
zıhanesi. Halit Ziya, Avukat 

Orhan Mithat, Mütekait Ali 
Y asfi, Terceme odası ve daha 
birtakım yazıhaneler vardır. 
mecmu müstahdemin takriben 
150 kadardır. 

Yangın çıkan dünkü gün, 
pazar olmak mlinasebetile han
da ancak 40 - 50 kişi vardı. 

Yangın Nasıl Çıkh ? 
Agopyan hanının alt katın

da fiç dükkan vardır ve bun· 
lar Radyo \1ihanik müessese
sine aittirler. Makine sabşı 
yaparlar. Bu dükkanlarla arka 

tarafta iki odayı işgal eden ağlebi ihtimal elektrik telleri
(İsteJyanos) filim müessesesi nin kontak yapmasından filim· 
vardır. ler birdenbire ateş almış ve 

parlamıştır. Bu sırada " f.stel· 
Dün, saat beşe doğru bura· yanos " un biraderi Yani: 

da filim tecrübesi yapılırken [ Devamı 6 mcı sayfada ] 
========c-=======-==========ı=========-

Müsabaka 

- Güzellik müsabakasında kim kazandı? 
- 8erberler, ıtriyat mağazalan ve terziler. 



• 

Halkın Sesi 

Mürtecilerin İfa
deleri Ve Hal~ 

kın Fikri. 
Menemende irtica maznunlan

mn ınuhah.cmuine bqlandı. Ge
len tafsilatı da peyrlerpey ne_şredi
yoruz.. Bu ıerir ve cahil ·adam lana 
sö~ul karşınnda halkın taha .. ü
sabnı ötrenmek isledilc: Aldığı

mız cevaplan aşağıya yazıyoruz: 
Osman Bey ( Beyoğlunda, 

Tozkoparan Camiişerif sokağı 

23) 
- Menemen mfirtecilerinin 

düşündüklerini hayal ve manbk 
kabul etmez. 

1 * Aleko Ef. (Ankara caddesi 
38) 

- Esrar içenler hayalpe-
rest olur derlerdi; doğru imiş. 
Menemen mfirtecileri Çini, 
Almanyayı, Kudüsü zaptede
cekJerini düşünmüşler. Deliler 
neler düşünmezler, neler söy
lemezler, Allah belalanru ver-
wın. 

* Arif Ef. (T o~ane, Kılı cali 
caddesi, 344) 

- Behey dünyanın en akıl
sızlan; alnınızın terile ekme
ğinizi kazanın, çoluk ve çocu-
ğunuzla yiyin, Allaha ıükredin. 
Siyaset nenize gerek. Azizim, 
dünya bu: Deli de var, akıllı 
da. Allah dağda yetişmiş 
cahil şeyhlerine akıllar versin. 

* Hasan Ef. (Cağaloğlu cad-
desinde, Sıhhiye müdüriyeti 
civarında) 

- Herifler cahil mi cahil l 
Çin nerede Almanya, Kudüs 
nerede, Türkiye nerede !.. Hü
kumet şayanı dikkat sözleri 
nazarı dikkate alarak esaslı 

bir surette halkı okutmıya, 

Mehti vesaire gibi bahl fikir
lerden kurtarmıya uğraşmalıdır. 

Jf. 
Halis B. (Bandırm, Manyaslı, 

lstanbulda Erenköyde Suadiye
de binbaşı Kamil B.in nezdinde) 

- Cehalet haddizatında fe
na birşeydir. Fakat, bu ceha
letin umumi hayat için tehlike 
olması daha çok fenadır ve 
bir tehlikedir. Menemen mür
tecileri koyu mu, koyu cahil. 
Bu cehalet boğulacaktır. Yal
nız, tekrar bortlam1tsına mey-
dan ttrmemek için birçok 
teyler düşünmeli ·..e tatbik 
etmelidir. 

931 Kıraliçesi 
Dün yapılan intihapta Na

şide Saffet hanım 31 rey ile 
kıraliçe ilin edilmiştir. Saniha 
hanım 24 rey ile ikinci, Selma 
hanım 11 rey ile (jçüncü gel
miştir. 

D .ABIL.I BABBBl.·IB 
Fatihe 
Ait 
Bir Kitabe 

Operatör Kemal Beyin 
Apartıman T emellerind~ 

Bir Kitabe Bulundu 

Gülhanc mfülerrislerinden 
operatür Kemal Bey .Pangal
tıda bir apartıman yaptırmı~tır. 
Apartımanın temelleri açılırken 
Fatihin İstanbulu zapt için do
nanmasını Dolmabahçeden Ha
lice karadan geçirtirken bizzat 
oraya koyduğu mr:biın bir 
kitabe bulunmuştur. 

Bu kitabenin asan etika 
müzesine tevdii için vaki olan 
teklifleri Kemal Bey reddet
miştir. Kemal B. asker olması 
ve donanmayı Halice çeken 
zincirler de askeri müzede 
bulunması hasebile kitabeyi de 
askeri müzeye hediye edeceğini 
vadetmiştir. Fatihin lstanbulda 
ilk kitabesi olması hascbile bu 
esere alakadarlar çok ehem
miyet vermeb.-tedirler. 

Haydar B. 
Midesinden Rahatsızdır 

Derinceye Gitmiştir. 
İstanbul Meb'usu Haydar 

Beyin iki aydanberi izins:z ola· 
rak M. Meclisi müzakerelerine 
devam etmemesinden dolayı 

Meclis riyaset divanınca meh'us· 
luğuoun auk"Utuna dair veril
mesi icap eder görünen karar 
bugün Millet meclisinde gö
rüşülecektir. Yaptığımız tah
kikata nazaran Haydar B. iki 
gündenberi Derincede bulun
maktadır. Midesinde (Ülser) 
mevcut olduğundan doktor 
tavsiyesi üzerine Derinceye 
gitmiştir. 

Ekmek Ve Pide 
Fi atları 

Belediye narh komisyonu 
ekmek fiabnı 8,5 kuruşta ipka 
etmiş, francala fiatını kıtk 
para indirerek 13,5 kuruş ola
rak tesbit etmiştir. Ramazan 
pidelerinin 250 gramlığı 3, 7 5 
ve 500 gramhğı için de 7 ,5 
kuruş narh konmuştur. Bu 
nnrh on beş gün için muteber 
olacaktır. Sert buğdaydan yapı
lacak yeni çeşni henüz tesbit 
edilmemiştir. 

Bir İdam Karan 
Dün Sinopta Rasim isminde 

bir katil hakkında idam hilkmü 
infaz edilmiştir. 

!Bir. T ahsil~an Boğazlı-
1 yarak Oldürdüler 

---Bergama, 18 (H.M.) - Bugün Tura~h nahiyeainde Maliye 
tahsil memuru Thsin Ef. mülhakatta tahsilit yapbktan sonra 
yanma Hasan is~inde bir bekçiyi alarak merkue avdet 
ediyordu. . · 

Fakat bekçi Hasan tahsildarın üzerinde külliyetli para ·ol
duğunu hlssetti ve biçare memurun bit an dalgınlığından 
istifade ederek tenha bir yerde üzerine atıldı, Tahsin Efendiyi 
boğazlamak suretile öldürdü ve bu cinayeti müteakip tahsil
darın üzerinde bulunan parnlan alarak kaçtı. 

Hadise çabuk şüyu buldu~ için katilin takibine muhtelif 
mahallerden jandarma müfrezeleri çıkarıldı, ümit ederim ki pek 
yakın bir zaman içinde tutulması mümkün olacaktır. 

Hacı Evliya Ef. nin İfadesi Alındı 

Adanada Yeni Tevki
f at Şayiası Vardır 

Adana 18 - Müddciumumi-
·1iğin gördüğü tür.um üzerine sabık 
Meşihat müsteşan meşhur avukat 
Hacı Evliya Efendi bugün müs
tantiklikçe sorguya çekilmiştir. 

lstır.tnk geç vakte kadar de
vam etmiştir. istintaka sebep 
Hncı Evliya Efendinin mes'ul rü
künleri kaçan Ahali fırkasına 
mensup oln·asıdır. Fırka liderinin 
ve fırka başında bulunan birkaç 
kişinin birdenbire firarlan bükü· 
m .. tin nau.n cıikkatini celbet· 
miştir. 

Firari Abdülkadir Kemalinin 
evinde bulunan mektuplardan b'iri 
de Hizmet salıibi Zeynel Beşim 
Beye y ::ılmifbr. Bu mcktu,P.ta 
deniliyor ki: "5. Fırka inliilfil 

ettikten sonra Muhalefet fırkuı 
Ahali fırkasıdır. Siz de bana 
iltihak edin, ya ben oraya geleyim 
yahut birimiz teşkilih idare 
etsin." Abdülkadir Kem..ıt An· 
takya'da bir tekkeye misafir ol
mak istemifae c'e Tekkenin ıeybi 
kabul etmenıiştir. 

Abdülkadir Kemali başındaki 

şapkayı ç.ıkanp fes giydiğinden 
gençler tarafından taşlanmışhr. 
Ant.iikya'da duramıyacağını anla
yınca Halebe geçmiş, Refik Halitle 
mülakat yapmak iateınifıe de 
Refik Halit: " Sen ihtirutan ka
bına ıığmadığın içiu buraya l'el
din!n diyerek keodisile görü4mek 
istememiştir. 

Adana, 18 ( H. M. ) - Gece geç vakit pyi olduğuna 
göre istintak hakimi, Hacı Evliya Efendinin tevkifine lüzum 
görmüştür. 

Adanada Başka Tevkifat Ta Var 
Adana, 18 ( H. M.) - Mahmut ismini taşıyan bir muallim 

ile Ramazan oğullan ahfadından boca Sami Efendinin ifade
lerine miıracant edildi. Bunun sebebi Mahmut Efendinin 
( Komünistlik ve ahalid Kızıl Okun ) serlavhalarile imzası 
altında bir yazı neşretmiş olduğu zannıdır. Hoca Sami Efen-
dinin ifadesinin alınmasıom sebebi ise din ile siyasetin karış
tınlması cürmüdür. 

Menemen Hadisesinde Bolşevik 
Parmağı Mı Var? 

Beyaz Ruslar tarafından Pa· 
riste çıkarılan T ostetniya No
vosti gazetesinde §öyle bir 
telgraf haberi çıkmıştır: 

ticaret mümessilleri gibi çalı

şıyorlardı. " 

Tarihi Bir Ok 

Dünkü. 
Polis 
Vak'a/arı 

Bir· Kayık Devrildi, 
Yankesicilik Ve Hır

sızlıklar Oldu 
Y eşill:öyde oturan Ebe Ha

lide Hanımın hizmetçisi Saadet 
konsolun içindeiı l 55 lira ile 
120 liralık bir elmas yüzük 
çalıp kaçmış, fakat istasyonda 
tutulmuştur. 

* Zillkefil reisin idaresindeki 
balıkçı kayığı Tarabya açığın
da havanın fenahğmdan dev
rilmiş, tayfa Hasanla Yusuf 
denize düşmüş, fakat kurta
nlmışlardır. 

* Dancalı Mustafa isminde 
birisi 11 beşibiryerdesini boz
durmak için sarraf ararken 
paralannı yankesiciye çarp
brmıştır. 

* Şoför Ali Efendinin idare-
sinde bulunan 2770 numaralı 
otomobil Şehzadebaşından ge
çerken Kayserili Mehmet Ef. 
isminde birine çarpmış, ağır 

surette yaralamışbr. Kazayı 
yaran ıoför Adliyeye veril
miştir. 

Hukuk Mezurtları 
Herkesin Ôz Evlat 
Muamelesi Görmesini 

istiyorlar 
Hukuk mezunlanmn bazdan 

şehrimizdeki mahkemelerde 
parasız staj görmiye başlamış
lardır. Mezunlardan hemen 
hepisi müşterek bir istida ile 
Şurayı devlete mfiracacaat 
ederek staj görmeden tayin 
edilen diğer mezunlann 
memuriyetleri hakkında iptal 
karan talep etmeyi düşün
mektedirler. 

Diğer taraftan da parasız 
hakimlik stajı ve avukatlık 
stajı için Bqvekil Paşaya mü· 
racaat ve bun\ann kaldırılma
sını rica edeceklerdir. 

Zeytin Ağaçlannın 
Miktarı 

Ziraat kongr~i münasebetile 
Atina, 13 - lstanbuldan 

buraya gelen havadise göre 
polis dervişlerin hiyanet ışını 
tetkik ederken bir komünist 
teşkilabmn izini bulmuştur. Bu 
teşkilat doğrudan doğruya 
Tilrkiyedeki Bol jevik Ticaret 
mümessilliği ile alakadardır. 

Komünist acenteleri Sovyet 

K • S •• - • yapılan bir tahmine göre nı~mle
andı) usu Dıye Kul- kelimiz.de ıs mu1oa :ıcytia atacı 

lanılan Bir Ok Müzeye, varOJr. =-=== 

K o n a c a k . . . ' askeri müze müdürlüğü tara-
Beyazıt camiinde kandil fından Evkaftan alınmıştır. 

süsü olarak kullanılan Muradı Bu okla Mur<ldı rabi Darül
rabie ait bir (Tatar oku) var- fünun kapısı önünden Beyazıt 
dır. Bu kıymetli ok müzedeki minaresi alemine konan bir 
koleksiyonu tamamlamak için kargayı vurmuştur. 

• unuam 

GunünTar· 

Gazi H~ 
Bir Kooperatif 1 

Ediyorlar 
Gazi Hz. Çankayadı 

nümune kooperatifi t 
karar vermişlerdir. İstikıa.I 
m taşıyacak olan bu koo 
tifin nizamnamesi tanzim 
mek üzeredir. 

Japon İmperatoruıı 
Teşekkürü 

Jnpon prensinin meınle 
mi:ıde gördüğü hüsnü kabul 
nasebetile Japon imperatoro 
rafından Reisicümhur · Hı. 
bir teşekkür telgrafı çekilllJ 
<iazi Hz. de bu tc!grafa mu 
etmişlerdir. 

Gazi Hz. nin Seyaha 
Caz.i Hz. seyahatlerinin i 

kıımına yann başhyncaklardst• 

Cümhuriyeti Koru 
Kanunu 

Adliye vekaleti fevkilad• 
Tatde alınacak tedbirleri 
için yeni bir kanun layihası 
n ile meşguldür. Uu bu 
Alman ve ltaly:n kanuni 
istifode etmektedir. Kanunull 
Cümhuriyeti koruma olacakbt• 

Boşanma Vak'alatl 
lsbl tiıtik müdüriyetinin 

tığı hesaba göre 930 sen 
ilk alb ayında 981 bo 
vak'a1ı olmuttur. Bu rakam u 
nüfusa nisbet edilirse bin k' 
14 boıanma vak'ası olduğu 
şılmaktadırki, ban Avrupa ~ 
Jeketlcrine nazaran çok değile!' 

Ticaret Gemilerimi~ 
Miktarı 

fktıaat vekaletinin yapbl1 

listeden anlaşıldığına göre S7 
cu n SS yük vapurumu 
cuttur. 

Tıbbı 

terimiz 
Tnrkiycde iki Tıbbı 

müessesesi vardır. Bunl 

birisi Elaziz viliyetinde 

ri de lstanbuldadır. 
Muayeneleri icap eden 

hastalan ancak bu iki Dl 

seseye ganderilmektedir. 

Şehrimizde Şiddetli 

F~rbna Çıktı 
Dün gece yansından 

ıehrimizde pddetli bir 
çıkmış, birçok mağazalanll 
beIAlanm dlişürecek dere 
şiddetlenmiş, fırbnayı da 
vetli bir yağmur takip et · 
Ayni %amanda barometre 
düşmüştür. Maamafih rasat. 
bugünlerde kara intizar e 
ıniyeceğini söylemektedir. 

Son Posta'nm Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Misyonerler 

----------------------------------.... -ı · q.-~--------------------------------... 

1 : Hasan Bey - Pazar ola Misyoner bqı 1.. ı 2: Miayoner - Bir Ttırk çocuğuna ameliyat 
Nedir o öyle bir elinde baç, bir elinde de yapacaj1m. Şimdi HD de 16rllr, anlanm 1 
bıçak? 1 

3: Misyoner - Bak bu bıçakla çocuğun 
k6istlnil yarıyorum ve kalbine baçı yerleşti
riyorum. 

4: Hasan Bey - Dur ben de senin fotoi" 
rafla resmini alayım, (liiyik) bır idarede ~ 

.... . . . . 
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---~-----------~------~~-..------------------------~-----~------------~~~~; l I Son Posta'nın Resimli Makalesi .. İkisinin ""rtası. Hergün 
Münevverleri 
ihmal Etmenın 
Cezası 

Edirne 
duk: 

M. ZEKERiYA 

~areteleriade 
-oku-

"Kırklaftlinde Nurettin is
minde bir yobaz, bazı ktyleri 
ıe:ıcrek 1Wka birtakım du
alar ~İft ve ağızlarına 
tükürerek şeyhlik izinnameai
•ermiştir. Bu adam, köyleri 
•tk sık dolaşarak mürit yetişti-
riyormuş.,, 

~ 

1 - Bazı insanlar yumllf&kbrlar. Bir 
yanaklanna tokat yedikleri uman ötekini 
çevirirler. Çiinkü kavgadan korkarlar. Sulh
perverdirler. Bunlar seciyesiz ionnlardır. 

2 - Bazı inaanlar da kindar olurlar. 
Yamruj'a yumruk, elite elif, biçağa bıçakla 
mukabele ederler. 

3 - Bize lium olan fey bunun ikisinin 
ortasını bulmaktır. Kinimiz ve nefretimiz 
de aşkımız kadar kuvvetli olmalıdır. O va
kit tam inaan olabiliriz. 

Orhan Gaziden bildiriliyor: 
"Kasabamızın ufak bir köyü 

adeta birbirine giriyor. Herkes 
heyecan ve halecan içinde 
birbirine fısıldıyor: Hortlak var. BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Bir ihtiyar kadının evinde, 
ve diğer bazı evlerin damla
rında geceleyin takırdı ve la
kırdılar oluyor. Bunu hortlağa 
atfediyor, hatta bazıları hort
lağı gözlerile görüp gürültüsünü 
kulaldarile işittiklerini aöylü
)'orlar. " 

Bütçede Tasarruf Mısırda Kredi F onsiye Sahtekar ığı 

* Karadeniz sahillerinde bir 
Yerden yazılıyor: 

" Burada medeni kanuna 
karşı umumi likaydi vardır. 
Evlenme işleri eski tarzda ce
reyan ediyor. Yaşa bakılmıyor, 
nikihları hocalar kıyıyor. Kim
le gidip nikah memurluğunda 
niklh olmuyor,, 

~ 
Menemen muhakemesindeki 

Tevazün için Varidat 
Bütçesinde 10 Milyon 

Tasarruf Yapılacak 

Ankara, 19 ( H. M.) -
Bütçe encümeni yeni bütçenin 
tavazünü için bütün vekilet
lerden ve umum müdürlük
lerden bütçelerinin daha ta
sarrufkir esaslarla tadilini is
temiştir. Tahakkukat ile tahsi
labn tavazün ettirilebilmesi 
için varidat bütçesinde 10 
milyon lira tasarruf kararlaş
bnlmıthr. 

Bütiln vekiletler bütçeleri~ 
de azami tasarruf için tet
kikat yapmaktadırlar. 

ifadeler karşasında yukardaki 
•tk' alann lisanı bellğat keıp
ediyor. Bize, mc;;mlekette in-
kılabm benftz yerleşmediğini M R J 
lr::icaın bili ötede beride derin üşavir apor an 
köklere malik olduğunu gös- Gazi Hazretlerile Birlikte 
leriyor. Demek ki vazifemizi 
yapmamışız. Demek inkılibı Dolaşan Müşavirler Ra-
Y•pnıalda her işin olup bitti- porlannı Veriyorlar 
iine hükmebııİfİz. 

Bu aa hakikat karfıauıda Ankara, 19 ( H.M. )- Gau 
derece derece bir-...:ı. mea'uli- Hz. ne teftit aeyahatleri esna-

~ S1nda refakat etmif olan m6-
YeUeri tesbit etmek, mea'ulleri şavirl« ve mllfettitler, Recep 
•amak. 11&dece bize fimdiden bey ile birlikte hazırlamakta 
80nra, yapalac&k yazifeyi &f- olduldan raporlara ikmal ettik
retnaiye yarchm eclerM faydalı çe lama imam 8qvek.IJete 
olur. takdim etmektedirler. 

"Asri demokruiler" m6elli- Diğer taraftan lktwıt Yeki· 
fi mcflıur (Lord Bryce) diyor ki: letinin ticaret mft.taviri Şefik 

"Bir memlekette münevver• bey de Gazi H7• ne yapılan 
lerle haJk arasında sıkı bir alaka şikayetler arasında lktısat ve
ye mnnasebet yoksa, münev- kaletini alikadar eden mese-
Yerler halktan ayn ve tamamen leleri birer birer . tetkik ede
miist:akiJ bir hayat yaşıyorlarsa ek lkbaat veki!ine verecektir. 
o memlekette demokrasiyi kök- r 
leştirmek mllmkün değildir. " 

Bunu, inkılap için de aynen 
Pamuk Koopretifi 
Ankara, 19 (H. M.) - Ali 

Münif -ve lsmail S:?fa Beyler 
Adana pamuk zirantine hükO-

Osmanlı Bankasının 
Kahire Müdürü 
Mahkôm Oldu 

Berıın, ( Husual ) - Son zamanlarda Mısır bankalannda 
birçok sahte Mısır Kredi F onsiye tahviliitlanna tesadüf e
dilmiş ve bunJann piyasada da tedavül ettiği görülmüştür. 
Muhtelif bankalarda yapılan tetkikat neticesinde 50 bin 
Mısır liralık sahte tahvilatın . piyasaya sfirüldüğü tesbit o
lunmuştur. Tahkikat, sahtekirlığın Kahire Osmanlı ban
kası şubesi müdürü Mösyö Atilyo Ventura tarafından i
dare edilm"kte olduğunu ve sahte senetlerin Gambi ismin
de bir İtalyan tarafından tabedildiğini ve hakikilerinden 
pek az farklı bulunduğunu göst~iştir. Anjelito Saroyi 
isminde bir ltalyan kadını da bu senetlerden bir kısmını pi
yasaya sürmüş ve direktör V enturanın, bu senetleri kredi 
hesabab olarak birçok bankalara tevdi etmiş olduğu anla
şılmışbr. Ventura sahte bir p1tsaportla firar etmiştir. 

Mısır mahkemesi Gambiyi 24, diğerlerini 14 der sene 
hapis cezwsına mahklim etıniftir. 

Mütehassıs 
ZiRAAT KONGRESi BU 

Ankara, ıg ( H. M.) -
Ziraat kongresinde her mesele 
mevzubahis oldukça ecnebi 

mütehassıslar getirmek doğru 

olup olmıyacağı konuşulmuş

tur. Ekseriyet ecnebi mütehas-

8181 getirmekte fayda olmadığı 

kanaatindedir. Sebebi tudur: 

• • • 

Ha.stalığı 
~- ;. 

MESELEYİ DE GÖRÜŞTÜ 

Birinci, ikinci sınıf mütehu
sıslarla memleketlerinde Kendi-

lerine mevki yapmış olan asistan
lar gelmemektedirler Gelenler 
daha ziyade memleketlerinde 
"tutun·amıyan ve kabiliyetlerini 
taıutbramayan asiataniatdır. 
Bunlardan ise bir fayda ola
maz. 

• 
inanma! 

tatbik edebiliriz. Nitekim 
Ruslar ihtilali kunetleıtirmek 
için halkla münevverleri bir
lettinnişlerdir. Orada mUnev
Ver halkın malı ·olmuştur. 

ister inan,. ister 
met tarafından yardım yapıl- ll--------------------------1 
ması ve bir pamuk kooperatiti 

Halbuki bizde mfinevverler 
halktan uzaklaşmıştır. İnkıiap 
fırkası da münevverleri ihmal 
etnuştir. Asıl inkılipçı kuvvet- · 
~r darına dağın ve perişan 

teşkil edilmesi için Vekilete 
mllracaat etmişlerdir. 

İ s veçlilerin 
Müracaatı l.ir lıaıde kalm~ştır. 

Bizce inkılabın mutlak su- 200 . Milyonluk lnşaab 
'ette yerleşmiı olmamasının 1 
İ'. btıyük ve en mühim sebep- Üzerine Almak stiyo~lar 
eriaaden biri budur. Ankara, 18 (H. M.) - Bir 

Mütehassıs 
T aharriyatı! 

tı Ankara, 18 (H. M.) - lk
•at vekiletinin ziraat şubesi 

llılidnrn (Abidin) B. ile Konya 
~eh'tısu (Hamdi) B. latanbula 
ateket ettiler. Oradan Al· 

haany~y~ gideceklerdir. Seya· 
. tlerının ıebebi ziraat işleri

llıııde İstihdam edilmek ftzere 
llılit h 
il e asaıs bulmaktır. Bu mak-
tla Alınanyada iki ay kala
lrdır. 

İsveç grupu hükumete mliraca
at ederek bazı inşaab üzerine 
almak teklifinde bulunmuştur. 
Bu inşaat 200 milyon liraya 
mal olacaktır. Grupun vekilleri 
bugün lktısat vekaletin~ ~ü~a
caat ile müzakereye gınşmış-

lerdir. Hiikfımetin henüz karan 
yoktur. 

Meksikada Zelzele 
Kurbanları 

Meksiko, 17 - Son zelze
lelerden ölenlerin adedi altmış 
beşi bulmufhır. 

Karadeniz sahillerinde 
lnciliden bize yazılıyor: 

"Medeni kanun taıjh
teıı beş sene evvel ilan 
ve kabul edildi. Buna 

nazaran evlenme işlerinde 

bir istikrar olaca" de
mekti. Ne rezerl Bttra 
halkı, bu işleri yapmak 
için hiçbir m*ama möra
caat etmemekte. kendi 
işlerini kendi aralarında 
halletmektedirler. 

Bittabi yq meselesini 
de kimsenin kaJe aldığı 

iddia edilemez. Cümhuri
yetin esas umdelerinden 
biri olan medeni kanuna 
karşı bigAne kalınırsa eli· 

ğer sahalarda ve bilhassa 
halka inkılap ruhunu aşı
lamak yolunda ne şekilde 
hareket edildiğini kolay· 
bkla · anlıyabilirsiniz.,, 

Bu mektubu bize yazan, 
orada vazife sahibi genç 
bir münevverdir. İncilinin 
elbette ki millki, adli 
makanılan vardır. Onların 
gözü önünde medeni ka· 
nun böyle pamal olursa, 
memlekette, bir kıum va• 
zif edarlann nasıl İf gör
düklerine hükmedebiliriz. 
Biz, bu hükmümilzle bun• 
ların birçoğunun asil va· 
zif el erini yapmadıklanna 
inanıyoruz. Sen de ey 
kari: 

Vergi Nisbetleri 

Vergilerin Miktarları 
Esaslı Surette Tadil 

Görecektir 

Ankara, 19 (H.M.) - Hü
kümet vergi nisbetleriode 
esaslı tenzilat yapmıya karar 
vermiş bulunmaktadır. Yapı
lacak tenzilat miktarının tesbiti 
ile Malive vekili bizzat meşgul 
olmaktadır. 

Hükfunet mahafilinde pek 
büyük bir ehemmiyet verilen 
nisbet tenzili işinin haJli için 
muamele, kazanç, musakkafat 
vergilerinin eaaslı bir surette 
tetkiki son safhasına girmiş 

bulunmaktadır. Bu vergilerden 
başka veraset vergisi de tetkik 
edilmeld:edir. 

Tadil edilecekler arasında en 
çok ehemmivetli görOlen vergi 
kazanç veı i · dir. 

Birçok şikayetlere ve mua
melatta karıtıklıklara vesile 
veren bu kazanç vergisinin 
bilhassa nisbetleri değiştirile

cektir. 

Tasavvur edilen yeni şekle 
göre fcazanç vergisi nisbeti 
mükellefin kazanç miktan ile 
mepsuten mütenasip olacakbr. 

Az kazananın vergi nisbeti 
u, çok kazananın vergi niıt
beti ise az kazananın vergi 
nisbetinden daha yüksek ola
caktır. 

Maliye m&fettiJleri arumda 
aktedilen kongrede timdi bu 
mesele tetkik edilmektedir. 

Kongrede vergi nisbeti ka
zanç miktarı üzerinde derece 
ile tesbit olunacaktır. 

T aadül Kanunu 
Memurlar Lehine Tadil 

Edilmiş Oldu 

Ankara, 19 ( H.M. ) - Taa
dül kanunu ile derecai ve 
maaşı yükselen memurlanıa 
atide girecekleri terfilerde 
muayyen müddetia mebdei 
taadftl kanununun netri tarihi 
olarak kab·uı. edilmifti ve bu 
şekilde tatbik olunuyordu. 
Fakat divanı muhaaebabn ver
diği raporlar üzerine bu gibi 
memurlann terfi müddetlerinin 
mebdei taadül kanununun 
neşri tarihi değil, taadül kanu
nundan evvelki müddeilerin de 
nazan itibare alınarak o me
muriyetebidayeten girdiği tari
hin esas olması tesbit edilmiş
tir. Bu suretle Barem kanu· 
nunun izahnamcsinin bu kısmı 
memurlar lehine olmak lizere 
tadil edilmiftir. 

-Ligiklikte 
istisna 
Olamaz 

•• 
Tekkeler kapandı; fakat 

hristiyan ayazmaları, türbeleri 
açık. Dini tahrikli yasak. Fakat 
misyonerler niçin miistesna? 

Her misyoner mektebi bir 
tekkedir: Orada nefes yerine 
Emsali Süleyman, Mezamiri 
Davut okunur; orada, Türk 
çocuğunun sıcak bir balmumu 
gibi yumuşak beynine, lsanın 
aşkı, bir mühür gibi basılu? 

işte, İzmir Amerikan mek
tebinde talebeden bir Selim 
Sım efendi ki, muntazam su
rette kiliseye devam ettiriliyor 
ve çocuk, bizzat : 

- Ben protestanım 1 diyor. 

* Ben de bir zamanlar mis-
yoner mekteplerinde Türkçe 
muallimliği ettim. Türk çocuk· 
larmın ceplerinde lsanın tasvi
rini aksettiren gümüş madal
yonlar buldum. 

Ben de bu papazlarla Türk
lük için münakqa ettim •.ı 
gördüm ki hiçbiri, istimuaz, 
Türk dostu değillerdir. 

* Bukadar neşriyattan sonra 
çocuklanm bili papaz eline 
teslim eden ana, babalar, cahil 
değilseler, kaygıaızdırlar. Her 
Türk genci. bu papulana e
linde, Mebti Mehmedin pen
çesine dfifmftf bir Kubllychr. 
Çocuklanmızm başlannı, baş
larının içini bu bristiyan yo
bazlannm elinden kurtarmak 
için ne zamana kadar beldi
yeceğimizi, o analara, babalara 
ve hnkômete soruyorum. 

İnhisarlar için Talimat 
Ankara, 19 ( H. M. ) - in

hisar idarelerinin tabi olacak
lan muamelAt ve murakabe 
işleri hakkında Maliye V eki
leti tarafında bir nizamname 
hazırlanarak Şurayı devlete 
aevkedilmiıtir. ---
Aydın intihabı Devlet 
Şurasında .•• 

Ankara, 19 (H. M.) - Ay
dın vilayetinin belediye intiha· 
bına ait meseleler Devlet Şu
rasına s~vkedilmjştir. 

Hergün 
Bir Sual 

GÜZEL BİR KEDlvt 
GÜZEL BİR KADINA 
TERCİH EDER MlslNlz? 
Tambu~s'ut Cemil 
kedileri çok sever. Hızlı 
giden bir otomobilln 
içinde ikc~. sokakta 
iki kedinin kavga eW. 
ğini g6~ otomobili 
durdurur, yere atlar 
Ye kedileri ayınr. 
Mes'ut Cemi!, vaktile 
yaptlAn bir ankete ver
diği cevapta da kadın· 
ları kedilere benzet-

. mişti. 
Kendisine sorduk: 
- Güzel bir kediyi 
güzel bir kadına tercih 
eder misiniz? 
Mes'ut Cemilin yanın-
da, yeni evlendiği re
fikası, yani CelAJ Sahir 
Be}in kızı Berin Hanım 
wrdı. San'atkir, zeY
ce&ine bakh, b8flnı 
6nüne eğdi, Ye.. matu. 
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1 Mahkemelerde.. 1/ 

tKi CEPHELİ 
DAUA .. 

MUCİZE ADDEDİLECEK 
• 

BiRKAÇ ESER 
Tanınan Ve Ta
nınmıyan Erke
ğin Derdi 

Hukuk hakimi sordu: 

- İddiayı dinlediniz. Bu 

adamı tanıyor musunuz? 

Kasımpaşada, bayram yerin

de, Acıçeşme camii karşısında 

(45) numarada oturduğunu söy
liyen Ayşe H. cevap verdi: 

- Ben bu adamı kat'iyen 
tanımıyorum. İddia ediyor ki 
benim kocamdır. 

Halbuki değildir. 
Kadının bu cevabı üzerine 

ayni semtte, Hacı Hüsrev yo-

Veysel EJ. ve Agşe H. 

kuşunda oturduğunu söyliyen 

demirci Veysel efendi cebin

den gördüğünüz fotoğrafı 

çıkarıp mahkeme reisine uzatb: 

- Reis Beyefendi, bu ha

nım beni tanımax da resimde 
gördüğünüz gibi elini omzu
ma nasıl koyar. Yoksa bu ha
nım kendisi değil midir? Re-

sim, Ayşe Hanıma gösterildi 

ve resmi görür görmez fU ce
vabı verdi: 

- Evet, bu adamı tanıyo-

1 - Bu bina dünyanın en bn
yUk binası olarak maruftur. 

İçine bir şehir halkını yerle,

tirmek mümkündür. 

Harici manzarası da çok gU
zeldir. 

ismi " Amerikan Möble pa• 

• zarı,, dır. 

2 - Burası bir elektrik f abri

kasının şehre cereyan veren 
yeridir. 

Burada kadınlar elektrik ma
kinelerine mağnetik livhalar 

koyarlar. 

Bu oda, muazzam bir ıehrin 

nur merkezi addedilebilir. 

3 - Bu cihaz garip bir mu
siki aletidir. 

Makine ile işler. Hem klasik 

parçalar çalan bir orkestra, 

hem de bir bando vazifesini 

görür. 

Soldaki resimde bu aletin 

caz gürfiltülerini yapan kı

sımları görülüyor. 

4 - Dünyanın en yilksek bi
nası. 

Bu bina 85 katlıdır tepesin

de zeplin bağlıyacak tertibat 
ta vardır. 

Binada bir sigorta şirketi 

çalışmaktadır. 

rum. Fakat aramızda herhangi 
meşru bir bağ yoktur. Ben 
onun karısı değilim. 

Son söz Veysel Ef .ye verildi. 
O da iddiasını şöyle anlattı: 

- Efendim, ben bu hanım

la on iki sene evvel imam ha
fız Hakkı Ef. nin nikihile ev

lendim. Bu imam bili sağdır. 
Gelirse kıydığı nikahı inklr 
etmez. zannederim. 

Ben asker oldum ve geçen 

sene terhis edildim. F• brikaya 

çalışmıya gittiğim zaman Ayşe 

Hanım evdeki bütün eşyayı 

toplamış, Yahya Efendi iımin-

Tarihi Tefrika No. 8 Yazan: A 

OLUÇ ALI REiS 
--~---

Kılıç Ali Paşanın Hahralan 
Evet Kontes, kont haz

retleri aldanmıyorlar! Korsan 
(Oluç Ali) benim!.. 

Ve sonra, demin tepeliyerek 
kaçırdığım serseriler hakkında 
izahat verdim: 

-Onlar Arapbr. Çapulculuk 
yaparken namımdan istifade 
etmek için reisleri koluna be
nim ismimi dövdürmUşl... 

Ben bunları anlatırken Kon
tesin, hayret ve taşkınlıktan 
donup kaldığını hissediyordum. 
Dilber kadın gözlerini açmış, 
koluma dövölmUş olan çapraz 
kılıç resmi ile "Oluç Ali, Emi
rülbahir,, yazısına ~akıyordu. 

Kont mağrur, göğsünü şi
ıirdi, boynunu dikleştirdi ve 
aonra gevrek gevrek ııntarak: 

- itte muhterem madam, 

dedi, az kalsın bir d.""niz hD;·
dudunun tuzağına düşüyeırdu
nuz. 

Ve daha gururlu bir eda 
ile bağırdı: 

- Ne mutlu size ki Cenabı
hak imdadınıza beni gönder
di. 

Bu dakikayaJ kadar hiç al
dırış etmiyordum. Bütün bu 

olup biten işleri korkusuz 
ve endişesiz bir sükünetle sey
rediyor ve yalnız taliimin bana 
ne çeşit bir akibet hediye 
edeceğini düşünüyordum. Hal
buki sivri sakallı herifin şu 
mağrur edaları ve şu küstahça 
hitapları karşısında kanım te
peme birikmişti. 

Büttın hiddetimle haykırdım: 
- Kont; kendine gel! Söy-

de birinin evine gitmiş, az j 
sonra n~damet getirerek dön
mek istedi, faket hamile bulu-

nuyordu. Kendisini çok sev

meme rağmen kabul ede
mezdim. 

Şimdi istediğim şey sadece 

eşyalarım ve nikahım albnda 
bulunduğu bir sırada işlediği 
cürmün cezasını tahdittir. 

Hakimler meseleyi müza-
kere ettiler ve şu kararı 

lediğini kulağın duysun!... 1 Adamlarım, muhasaradan 
Kont en küstah vaziyetile kurtulmak için çevremi zor-

yere tükürdü ve: ladığımı görünce hemen kılıçla-
- Sus, pis haydut; dedi. 

Sonra konferans verir gibi, 
çatlak scsile ilave etti: 

- Pek yakında layık oldu
ğun yeri boylıyacaksml Turşu 
gemilerinin forsasında çürüt
türeceğim seni!.. 

Bu sözleri söyler soylemez de 
surabma bir tokat atmak cü
retinde bulunmasın mı? 

Eeeeh ... Artık yetişir 1.. Bu 
düşünce, zihnimden yıldırım 
gibi çakıp geçti ve kollarımın, 
bacaklarımın sımsıkı tutulmasına 

rağmen derhal eğildim ve o 
ande de şiddetle doğruldum. 
Benim bu ani ve kuvvetli ha
reketim etrafımdakileri sarsa· 
lamıştı. Sonra olduğum yerde 
en gür sesimle bağırdım: 

- Savulun bireeeeh! 
Ve vücudumu bütün kuv

vetimle bir sağa, bir de sola 
döndürdüm. Kollanmı kurtar

! ıuıştım. 

rını parlatmışlar, kalabalık 
güruhun aralıklarından yağ 
gibi kayarak araya girmişlerdi. 
İşte, o zaman öyle yaman 
bir kavga başladı ki ... .. 

Kılıç Ali Paşa 
Kaptanı derya Kılıç Ali pa

şa sustu. Gençliğinde başın
dan geçen hadiselerden birini 
huzurda anlatıyordu. 

Sadrazam Sokollu Mehmet 
paşa, zamanın şeyhülislamı ve 
diğer vezirler, padişahın karşı
sında hürmetle diz çökmüşler, 
kaptanı derya' Kılıç Ali paşa
yı hayretle dinliyorlardı. 

Şeyhülislam Ef. kendini tu
tamadı. 

- Kaptan paşa, dedi, ba
ıınn:dan cidden garip ve mü
heyyiç vakayi geçmiş ... 

Ve merakla sordu: 
- Beli kaptan paşa, sonra 

verdiler: 
- Nikihın ispatı. 

Veysel Efendi mahkemeden 

çıktı ve çıkarken mırıldanı

yordu: 
- Ayıkla pirincin taşını!. 

ne oldu? 
Padişah beşuş bir çehre ile 

irade etti: 
- Vakitler hayli gecikti; 

dedi, maceranın sonunu başka 
bir gece dinleriz. Helvanın 

tam kıvamı gelmişken zevkini 
çıkarmak gerek ... 

Sora el çırpb. Ak Ağalar 
~ltın tepsiler içinde gül kokulu 
keten helvalarını getirip sun· 
dular. 

Sadrazam Sokollu Mehmet 
Paşa: 

- Paşa, dedi, Piri reisler, 
Barbaroslar, Seyit Ali reisler 
başlarından geçen vak'aları 
hikaye edip yazdırmışlar. Sen 
de huzurda anlatsan da kaydü 
zaptedilse. 

Sonra padişaha dönerek 
iradesini istedi. 

Devletlimize münasip 
gelir mi ? dedi. 

Padişah gülümsedi ve : 
- Muvafık düşünürsüz, 

diye irade etti. 
[Arkası var] 

Yunanistan Mektub 

BiR Yunanun 
TÜRHCE DUTH 
insanlar Öldü 
memeli, Sükii. 
• 

içinde Yaşam 
Atinayı dyarete rf den hukuk fa 

te.l talebeleri bu aeyahaUerlnl 
tirdiler ve fehrlmlze dl>ndüler. Fa 
heyete refakat eden arkadatımızın 
mb:e feÇ ge)en fU mektubunu, orad 
aamlmt lntlbalan göıterme.al ltib 
dercedlyoruz : 

Atina, 11 (Darülfünunlul 
refakat eden arkadaşım 
dan) - Burada Delfi otelin 
oturuyoruz. Akşam sefiri 
Enis · Bey otele geldi, bizi 
uzun müddet görüştü ve 
günll için bizi sef aretane 
davet etti. O sırada ziyare 
mize gelen Yunan Darülfün 
luları, sefirimiz otelden ayrıl 
ken: 

- Yaşasın Türk sefi 
diye bağırdılar ve çok alk 
!adılar. .. 

Akşam yemeğini Pante 
lokantasında yedik. Bize ç 
mükellef bir sofra hazır! 
mıştı. Lokantanın 
bizi "Arşın malalan,, 
karşıladı. 

~ 
Sabah on buçukta Darül 

nuna gittik. Darülfünun e 
bize limonata ikram etti. 
rada söylenen nutuklar 
smda profesör Nikolün söıl 
bizi çok mütehassis hıra 
Profesör vaktile uzun müd 
İstanbulda bulunmuştur. G .. 
bir Türk fİvesile şunları s 
ledi : 

- Beni af buyurunuz; ' 
kendi lisanınızla hitap ede 
ğim. Çünkü ben 27 sened 
beri bu lisanın hocasıyım. 

insanlar dünyaya birbirle 
öldürmek için değil, belki 
kün ve muhabbet icinde 
ıamak için gelmişlerdir! 
ilim adamları bu iddiadafd' 

Muhterem Efendiler, Y 
talebeleri sizi pek büyük 
dostluk ve muhabbetle k 
dılar. Esasen üç günd 
çehrelerindeki beşaşet b 
ifadeye bir delili kavi 
midir ? Hepsinin kalbinde 
karşı büyük bir mub 
vardır. 

Fakat bunları tavır ve 
relerile nekadar ihsas e 
lisanla ifade etmek kadar k 
li olamaz. işte bu lisan • 
ğı ile dir ki Yunan tale 
size çok derinden duydukl 
tamamile izhar etmek bu 
da müşkülata duçar oluy 

Profesörün ana di · 
söylediği bu nutka, mil 
Reşit B. samimi bir mulı 
lede bulundu ve hususi tP 
sebet ve ziyaretlerin de"lİ, 
resmi dostlukları için 

bir yardımcı olduğunu if ad• 
Öğleye doğru "Akadedl' 

gittik. Burada gün~ş "~ 
mabudu" Apollon, ,, kad 
aşk mabudesi "Atene,,nirı. 
zam sütunlar Uzerincle1'1 
kelleri insana kadim 'J'! 
bütün azametini hatırlatleı 

Salon çok mükenıll' 
ilim havasının bütün : 
yetlerini taşıyor. Aka 
yüze yakın azası Yuıı 
en büyük alimleri at', 
seçilmıştir. Bilhassa a}'~ 
nin müzesi çok zen!T10 

tarif edilemiyecek j~ 
kıymetli eserler var 1

1
; 

nanlıların l 830 da il\ısıt 
hatırası olarak yaptı il• 
ralar büyiik bir itina 
bafaza edilmektedir. hfJ ra 
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Bu Hafta Göreceğiniz· Filim/er Hangileridir? 
Kari Gözile J j Kadın Ve Kalp işleri 

~a-~_w_~-~~~n~~D~il~~c~~Az~~-------~ 
Çabalama Kaptan 

Ben Gidemem 
SeJri- fala ldareel •matuul .. 

fl'OlralD takip etaekle dolrma Teldr
tlaf, lllnfte, K.ırablp battı haU.•ma 
tnecdlhlbal kna•••lrtaclar. Yabu ara• 
......... ba batta "Gellbo~ .,.,_ 

blcllnJor. Bu usrd .. emekts ••pal" 
euk •çabalama kaptan ı.... piem..ı., 

llye aı.e.te ahe.te it mil JOl1a 
aeyredlyor. Eter yolda bir fırtuaaya ta• 
tuluna haftalarca beldellllye mecbur 
kalafOI'. Bu .uretle yolcular Wr secelik 
lata.baba birkaç lfllade katediyorlar. 
Ylnalad uırda ye aGrat denlade oldu
lumas bir ıarada ba sfbl pmDerla 

( lat saaa açalı deabılerde lfletll....ı 
doin ..... ,. ..... 

T. B. 

Vergilere Dair 
T.aw ... y1 U...uadaa kanet 

..... " ..... w ......... olaak 

... Kaat .... .,a 1 mt •11afede ._ .................. ~-
fllYala ....... .._ .- ...._ .. 
...... ..... ptlnlla ........ _....... " ' ....... .,.,.... 
W., edilmektedir ki ba da ......t 5500 
•• War tutmakWbr. Halbuki ba 
_... alabetlade Nil kuaç temla et

.- •lmldla ctetUdlr. Dıter cihetten 
anlyemlsde yapalaa aabflardaa hiçbir 
..._ llçllmedlil belde kilo lberlae 
1 para oktnaya .....a, tayyare la ıe.ı, 
..,_ nemi, mal puM'• sfdlaciye ka
._ reual .,. ı•yrl resmi blr\A)k par• 
Y9nnek meebmlyetlnde bulunayorus. 
la W aetleede fabrikaların aeddtne 
aeehuriyet huıl etmektedir. 

A,.ı ıaGtldlllt eakl deifrmulerde de 
earlcllr. Sahibi balaadapm uld bir aa 

•etlrmealal· ea1c1c1- S50 kurat bir .. ,. 
.................. 15 • ., ......... 

'5 Ura,e pluınldı. Dal ••t•ad•icf ki,,. 
lerdeld ale1lde n, clllkklalarcl- da 
.,.ı aarette fahlt yıkıcı verırU• abnıaak
tacllr. Ba hal ıtt ,tde balkı esmektedir. 

Kutamoau fabrikam aahlbl 
Koç oğluı 

Tahir 

RiCAMIZ ~ 
Bir dert .,. flklyetl ..... ı.!:.~ 1 

için faydala fDdr ft ...... lflttlr•• 
lat11- ••taadat lçla MSON POSTA,, 
....... " aıçakbr w dalma apk ka
laakbr. Fakat 'bu yaalana maayy.a ............................ .,.. 
••••• ... ,_ derci pclldr, 
... .... bir clertllala Unllae ,. 
,,...... ..... olaa. Bu llOklaya 
.&lduıt MdrM'=I karii.......... rica ....... 

Hükumette 
İşiniz Var IVlı? 
Melt'ualarm tahkikatile de 
•nlatıldı ki halkın en çok 
fikayetini mucip olan py, 
dairelerde işini ılrdtlrmek 
için ujradığı m6fkllltbr, 
bazan basit bir surette 
m~ydana çıkabilecek bir 
hak, ortada kayboluyor, 
ekaeriya, hiç alınmıyor. 
Bittabi hakkım alamıyu 
infial duyuyor. 
Eter bayle bir hak uhibi 
ianiz ve bu hakkının 
alamıyoraaıuz bize yazınız. 
Kıaa, muhtasar bir auret
te derdinizi anlatınız. Biz, 
derdinizi derdimiz yapa
cak, alikadarlan ikaz ede
ceğiz. Fakat yazınız uzun 
olmuın. Kısa ve muhtHar. 

l e/rika No. 35 

ÇUco• llanne.ten Bir Part;11 

Operada: Baş 
Belaları Kalbimin Se•I Filıntntlen BÜ' SaA,. 

M b 
Mllmeasilleri Mak Laglen, 

Bu hafta nemalarda pek Üsa akayı Uli Damitadır, sesli ve tarkıh 
u iyi filim varchr • Majık aİDe- fnailizce bir filimdir . 
muı Al Jolsonun Deli Şarkıci KAZANANLAR Uli Damita btanbulda çok 
filmine devam ediyor. Bu filim 1evilen bir artist olduğu için 
bu senenin en '!tacle rafbet Mukeli otuz iki artist mliaa• bu filmi de beyenilecektir. 
ıaren ve muvaff olan filim- bakası için Termit oldugu-" Filim iki arkadaşın macera-
lerindendir. b ıından ibarettir. Bu iki arkad .. 

S muz on eş giinlilk cevap -Melek inemasın- mühleti bitmiş ve gelen birbirlerini çok severler. Fakat 
cevaplar arasında kur'amıs tabiatleri birbirirain zıddıdır. 

d K ıh• • S • İki arkadaş ayni kızı seviyof"' 
a: 3 lmlD eSJ :çna ı,:~:l~iftir· Kazanan- lar. Bu yiizden kavgalar edi-
Bl!- haftanın yeni filimlerin- IU9• yorlar. Nihayet kız ikisini de ko-

den en iyisi Melek sinemasın- Birinciliği lstanbulda M. vuyor ve onlan aergüzeftlerile 
da ( Con Mak Kormik ) in Salim, M. No. 69 baş başa bırakıyor. 
"Kalbimin Sesi" filmidir. Bu ikinciliği: Ankarada Gazi Filim çok hareketli, çok can-
fil:ııı sesli ve ıarkıhdır. Artiat- enstitOstinde Ramazan. bdır. Lili Damitanın şarkıları 
ler arasında O. Sulivan vardır. Oçnncülüğn: Ankara Ziraat çok lfilzeldir. 

Mevzu hulisatan ıudur: Sin Gl 'd G 
Jaalaumn uran &zerine, istemi- bankasında Naci Beyler orya a ene 
;rerek zengin bir kızla evlenir. kazanmttlardır. İkı· F ı· 1 ı· m 
Sonra a,nhrl•. hri çocuğu Difer karilerimiz maalesef 
kalır. Siu ldSye çekilir. Çocuk- tamam halledememİf}erdir. Biri lspanyolca: Busenin hakkı. 
lar bliyür. Dördüncülüğü de: Saraça- Diğeri Fransızca bir komedi: 

fngiltereye giderler. Fakat nebaşında 12 No. da Me- Efendilikten uşaklığa. 
Sin meşhur bir muganni olur. veddet H. W' ~uenin hakki lspanyolca 
Ş&hreti Amerikada çok mu- , ._. __________ ...,.. lesli ve prkılı bir filimdir. 

Yaffakiyet temin eder. Kadın Artislı.k'teee Çı•kos Vak'alflizel deilldir. Fakat fili• 
lngiiterede 61llr. Kocama iki g ye ~laları çok pel-
çocuiu imalar. Sin ifini bı- 8 .Kıu olchlju için bot zaman 
nim ve çocaklanna diner. a r o n es ye yarar. Zaten arkasın-

Sia rolthı8 Mak Kormik Bu, Almanca bir 0~ttlr. ırde kısa komedi vardır . 
,...,.... ilk MYSiliail• buluta- Mllmeuilleri Gr~tel Tbeim• E 1 h a m r a d a : 
madıtı, kammdaa •ynlclala. ve Pol Vincent'br. Bu operet ~ !"':= ~~---IMaldapb-- ....... Çüasw Baron• ..- Namusum için 

ı- ""'°~.... ·....- retiadea almnufbr. Bir .p ..- •-•-eri b" r.·· dir ·"-'-
ta~· zamanlar llyledi.X.: -- ...a__ ~ ır &dm • l'UI&_.. ... a• .- . c~Ullll ibarettir. Dekorlln. lerin kahramanlığını ıa.terir. 
kılar çok aefiatir • prlalan skelclar. Lonor bir filim olduiu için f&l'kı 

ve siz yoktur. Bqlıca mim .. 
lilleri Kli•e Brook ve Ripr 
Ari endir 

S,,, Belbı Kıırdelesinden Bir intiba 

SERVER BEDi 

-- İKİMİZ --
Arzu edeneniz Iİz de 

beraber ıelininiz, adamı P
rlntlntız. 

Sonra, yan taka, yan ciddi, 
illve etti: 

- Hanım 1 Kızınızı kocaya 
vermiyoruz 1 

ken tatlı bir leSle tqekklr 
ediyorum ve pzlerime cazip 
bir balat illve etmeyi de 
unutmuyorum. 

Üç beş pn içinde mafazada 
itibanm artb. 

Annem mlldahale etti: 
1) - Okadar aceleai yok. •• 

1 
tı'!111 bakalım, anlıyalım, clin

Yelim, nenin nesidir, nasıl 
Pzacbr, ben kızımı ayle 
S: teslim edemem. 

Ha;rri Beye cl&adl: 

-f Kim bu mağaza uhibi 1 
Hayri B. alaya bqlaclı : 
- Genç, biraz çapkınca, 

hovarda bir adam 1 
Annem: 
- Ôyieya. dedi, IİsiD alı-

-5-
Meier ben ne yaman vez

nedarmlflm da haberim yok•Uf· Mllfteri pulayı uabyor, 
ben lflllmallyoram. Mllfterl 
,....,. uzaby.or, ben 

- Nereden hükmediyonun? 
Diyeceksiniz. Gayet basit: 

Aylığıma bet lira zammettiler. 
Yani otm lira oldu. Arada bir 
acaa ama ipek çorap, mendil 

Evlenmeden Bize Sorunuz 

Hangi Kızla 
Evlenmeliyim 

Ankarada H. C. yazıyor: 
-Bir Mnedeaberl bir km anlyorum. 

[ Bayram Elbisesi 
Keadlalne Hvdltıml hlaaettlrdba. Fakat 
..ım...... Atlama bildirmek lbere 
yudliun mektuba bile bir aeaedlr eeo
W.de tqıyoram. Bu bal beal lldyor. 
Ne ppayıa?. 

8a ....ıe C8Y8p Ymmek kadar ... 
bl1'f91 tuanur eclllema. s.lals- bir 
çoeuta ae 31'retileblllr. Madem ki ae.
dlthılze hiulnlzl lhau etmlt•lnlz. On· 
du ı&rdlltGnlh mukabeleye bakum, 
,azıer alse mukabele ediyona s&if
mek 1f1a yol açılmıt demektir. Fakat 
baau aokakta takip aureti1e yapmak 
çlrklacllr. Kmn baJuadufu mecllalerct. 
"J• tamdıldan Yautulle ta....,U 
keadlalae blubald .a,ı..- üU del- \ 
racim. ı * ~ 

lstanbulda Behçet Net' et B. 1 

Sis tltbı tabiatlı bir paf8bab. oı. 
olmaz teJden hotl•nmllUllllL a.,..y1 
feaa S8rmiJe temaylJlüaUz Yardır. o.
için l&dlnç hayabmıda bedbaht olma
DiZ muhtemeldir. Yalnıa .ıs lateneals 
bu tablatlalal deifttirebUlralnlz. lradeals 
çok kuYYetlidlr. Onun lçla erkefe b• 
muını bUea, onu memnun tıtmektea 

hotlanaa bir kıs bulunaaıs e.ıealab. 
Zllppe Ye hoppa bir kız ıdd mahY .... 
bilir. 

* \stanbulda Feri dun Nuri B. 
Sl&in lçla gUzel, aaf bir kıs çok lyl 

bir karı olabilir. Ama •Is url bir kıs 
laterslnlL Halbuki bayle l>lr 1m ald 
bedbaht edeblllr. ÇünkG çok pçmedea 
aranızda kavsı. batlıyacak ve ayn1aeak
aımı. Blaaeaaleyb iradesiz, tahalll u, 
ı&1fG.U u, aaf ve hult bir kızı terdb 
eclhalL 

* latanbulda Ahmet Turan 8. 
Arada ıurada bedbin olur, •belli 

ldmae aevmazn dersini:&. Kıslarla çabllk 
kavga eder, •onra da onu gl1cendlrdlil· 
niıdcn dolayı müteeBSir olursunuz:. Kan• 
mz olacak kızın, dUrüıt, müeaılr, aabırb 
ve namualu olmaaı llıumdır. Ayıılsa• 
maada ıea olmalıdır. Sis karuuu her 
ı.tedlifnl nnalye bamnum. v.-. 
nlaolrkea, inse bedbin .,. .. akla u
.....ıamusa ehemmiyet ,,_eclnl 8'J• 
leylals. • Ankaracla Sabri Rıza B. 

Anunuau la'af bu .Utwma __.eti 
dahilinde detlldlr. .. 

Mehmet imzalı karie: 
Evde itler ,_. sfttlll ..... tellta 

dlltea " bedbha olaa, fakat ahllka• 
iyi bir lusla nlealneals ••'ut olam
a-. Sis inatçı bir kısla hafa "kaau
mus. Oaaa lçla JUIDUfÜ m....a. ile 
yola ...... alal .... ,.. bir im aeçmlye 
çallfUIDo Sis de bedbin olm1Ja çak 
alatlllblalL Oaun lçfa atacatnaıa s.aç 
im •...UY• ... olmabdlr. .. 

Anlraracla M. Kenml 8. 
Sis lıaptta kolay __,,.. .ı.. 
~ KnaMııws lrmmma 
llGtla lbtiyaç1-uu tatmla edebilecek 
derecede iyidir. Fakat tablatea ·titiz, 
aert .,. bedbin bir adamaıım. Kacllaı.. 
kartı be yaaupk n mlltflblab, Blu· 
eaaleyh bayab •et'• De kutahy- •• 
etrafma kahkaha dalttaa bir kıs balar
NDJ& teıclh edbda. Hele ba im dlrlst, 
aamaala bir aile km .ı ... tencldlt 
ebaeyiala. .. 

Sultanahmette (A. Z.) B. 
Sis delltlldlil ...,........... ..... 

laberaber .... .,...,. kolaJhlda ..,... 
aum. Sld rahataa edea. hataam slt
mlyea lmlardaa .ıs U,.......... 0.
lçla km beyeamekte delik ~ 
cekalNs.. luiyakıaaa ali. iN lıolaata -
iyi nhw olacaktır. EYlae balJa.bu.!"W: ....... ..., ... -- ,......_ 
im alsl mea'ut edeWUr. .. 

Ankarada Ali Tekin B. 
.......... yaabfbr. Tekrar aamua

am lııul--. 
Hammtegze 

Hemen herlfÜD Fazılla bu
hlfuyor ve odasına gidiyoruz. 
Evdekiler de memnun. Anneme 
para veriyorum, aık ilk hedi
yeler ıötürilyorum. 

Hayri Bey diyor ki: 
- Aferin, patron 1e11den 

memnun. Zaten bu İfİ iyi b&f&· 
racağını biliyordum, HDiD pi 
açık lfld nerede bulacaklar? 

Bu pkil, bllyGkçe çocuklar 
için bayram ve yortu aWıle· 

rinde giyilen bir elbiseyı 

gösteriyor. Zarif bir kıyafettir. 

Karii erimize 
ı.tenllea cevaplann çabuk 

•erllebilmui için SON POSTA 
1• mektup •önderea karilerin 
c:.!ncaatlannm taallGk ettiti 
mueıe,I arfua iizeriae yu
malan lhımdır • 

Muell Hanımteyze, fotot· 
af, bilmece, kari tflclyeti, 
çok çoeuklu, naaire ka)'ltlan 
lateclltfmk kolaylıta temha 
edecek lfaretlerdir. Bu aokta
am ihmal edilmemeli yine 
karilerimlzia menfaati lktlza
ndll'. Tavsiyemizin nuan dik· 
kate almmu1a1 haawataa rica ... .... 
Tunalılara Yardım 

Cemiyeti 
Ankara. 18 (H.M.) - Ailen 

Bulıariltanda dot-111 olup 
billhare Aııkaraya yerleşen 

Terk pnçlsi burada "Tuna
blara yardım" iami altuada bir 
cemiyet tetkil etmiflerdir. 

-=== T AKvlM ==-- -
Ola Si 20 - Kl.aani -931 ıc..u. 7S 

Arabi 
!O ·Şaban - Ut9 

Valdt-Ezaıat-V uah 

Glinet 2. ı~ 7 .22 
Öil• 7. 1 12.25 

ndadı '· 6 14 .55 

beyenininiz? 

Rami 
7 • Kl.ıanl •1'H 

V akıt-Eıant. V aıatl 

Aktamı12.]17 .ot 
yata 1.16 11. 41 
ı....ıc 12. 5.S 

- F atoı Hanımefendi! sana 
~ayda otuz lira . aylık yetifi

yor mu? 
- insana para denilen şey 

1•titir mi? Fazla mal göz çı· 
karmaz. 

- Peki, iki gözüm efendim, 
daha fazla kazanmak isteı 
... ? mm•n: 
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SON PO.STA Kanunusani 2,~ 
:.;:_;..-=:=:.=============-============-:====:::.======-==~-=-=-====-:=.:======;:====================-===~-==:--~ -~-- -·=-;;;;;;;==-

N AJlŞti.IJl VE TABiB.A TLE B l R~::W Tubi::~n -·j Sin em a i a r ı- . 
Hurufilik Nedir? Bektaşilik Ve Kızılbaşlığın 

Ma,hiyeti; Eşeğin Kuyruğuna Bağlanıp 
Sokakta Sürüklendirilen Bir Hoca .•• .. 

Okuyalım -1------------ı-
Bu akşam 

Reelmden tablatlnld afnaaektt9-r.U 
•eniz blse bir Fototral rGadz lbae 
Fakat mUtehautauaıs m&taleuında ha
taya dUtmemek lçla stad•rllea rumla 
mllmkUa oıdup u•u tabn ........ 
çekllmif olm...a ltlaa ediab. 

ELHAMRA sinemasmda 

CLIVE BROOK, RIC
HARD ARLEN ve FAY 

L---------------------- 14 Yazan: Zikri RNlal-1.-. ~atlerial ltreuMk 
latly- ...tıcbld karii.tala bakkıada 
mUtehH•ı•aı- ..at.ıeuuıa yuıyenm ı 

V/ R A Y tarafından temall odllea ve 
ATI.ANTfı> ile GON0ı.L0 KAHRAMAN 
filmlerinden daha güul oldufu beyan edilen, 
çötao, ceaaretla n atlan manmm:.l ı Melami olabilmek için eY• 

veli tarikat dahilinde ve ta• 
rikat haricinde ikişer kişi ta
rafından tezkiye edilmek 
lazımdır. Badehu kendisine 
zikir telkin olunur. 

Daha sonra derviılere Nak· 
şilerin letaifi hamsesine· ben
ziyen ( makamab seb'a} telkin 
edilir. Bu mertebelere geçen
lere şeyh, mürşit veya halife 
denilir. 

Meliimiler zikrin gizli veya 

H. F. beg: Neş'esini muh.a-
' ·,faza eder. Ş.. 

.. 

kaa ve girgin
dir. Kendisini 
sevdirmesini 
bilir. Fiil Ye 

hareket !erinde 
sürat ve acele 
vardır, ç.alı.
maktan yorul
maz. Menfeate 
mugayir mua-
. melelere itiraz 

eder. Eğlenceyi sever, üzülmek 
istemez, sıkıtıya gelemez. 

namusum icin 
muazzam ve harlkulldc nlmlo iraeaine 
başlanıyor. 

Hqlye : Biletlerin evvelden tedarik edil· 
meal mercudur. BugUn matineler temilltlıdtr. 

Paramount filmidir. 

MAURICE CHEVALIER 
DEVLET KUŞU 

yalnız Fransızca konuşuyor 
şarkılar söylüyor. tehri olmasına ehemmiyet ver

mezler. Maamafih ekseriyetle 
zikirlerini ayakta ve cehren 
yaparlar. Onlarca zikirler mut
lakbr. Asıl olan maksadı bil
mektir. Bu sebeple Melamiler 
her tekkeye ve her tarikatin 
ayinine iştirak edebilirler. 

Aleni Bir Mevlevi Ayinü Yukardan Bakanlar Müslüman 

on Posta'nın 
Bilmecesi 

ve Hristiyan Seyircilerdir. SES l Aşk teranesidir. 
Melimilerin kendilerine mah

sus şekil ve kıyafetleri de 
yoktur. Yalnız masonlarda 
olduğu gibi birbirlerini tanı
mak için hususi işaretler kul
lanırlar. 

tarafından 796 tarihinde gezdirilmek ıuretile öldürül· Halledilen Bilmecemiz S E S 1 Şehvet nağmesidir. 
S E S 1 Güzelliğin makesidir. 

Tibrizde bir merkebin kuynı· müştilr. 
ğuna bağlanılarak sokaklarda (Arkut var) 

Bunu: AL TIN SESLi meşhur tenor 

Melamilik zahirde Nakşilerin 
bir şubesi gibi görünür. Hal
buki hakikatte ne Sıddiki, ne 
Alevidirler. Bunların ikisini de 
eami olduğu iddiasındadırlar. 
Teşkilatlarmın harici şekline 
bakara~ bunlara "Müslüman 
masonlar" ismi de verilmiştir. 

Galatada Dün Çok Feci 
Bir Yangın Oldu 

JOHN MAC - CORMACK 
Onnmthdeld ÇUfamba alqamı G A L A mllaamereal olank 

MELEK SİNEMASI 
tarafın~ takdlm eclllecU: 

Meseli mezarlarının ve mezar 
taşlarının üzerine mason işa
reti olan müselles ve yıldız işa
retleri koyarlar. Netekim eski 
Melami tekkeleri hakiki birer 
mason locesından farklı değil· 
dirler. Hatta bugün bile bazı 
Afrika tekkelerinde ayni teş
kilat ve ayni merasim bakidir. 

Hurufiler, Bektaşiler 
Ve Kızılbaşlar 

f arikatlerin Sıddiki olanları-
oın mühimlerini bitirdikten sonra 
Alevilere geçebiliriz. Zaten 
Türkiyenin siyasi hayabnda 
en mühim rol oynıyan mezhep 
ve tarikalcr Alevi olanlardır. 
Bunların başında Bektaşiler 
bulunur. 

Bekt;;ışilik Orhan gazi zama· 
nında ( Pir hacı Bektaşı Veli ) 
taraf ındao tesis edHıniş bir 
tarikattir. Fakat Bektaşilik 
eski safiyetiui muhafaza ede
memiştir. Aralarına 11İb:ıhiye,, ve 
,.. Hurufiy .,e !erden birçok- kim
seler karışmıştır. Ve bunların 
telkinleri neticesi olarak gerek 
tarikatte ve gerek tarikat 

mensuplannda, bütün sünnilerce 
mayup ve mekruh addedilen 
bazt hareketler zühur etmiştir. 
Bunlan hakl<ile anlıy:ıbi1mek 
için Hurufiliğin neden ibaret 
bulunduğunu ve Bektaşiliğe 
neler ilive edebildiğini tetkik 
eylemek liz.ımdır. 

Hurufiler 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

- Yangın var! diye bağır
mış ve bu feryadı işiten oda 
başı Besim Efendinin kardeşi 
Kadir Efendi hanla bu kısmı 
ayıran demir kapıyı kapamıya 
teşebbüs etmiş, fakat bu sıra
da müthiş bir infillk olmuş, 
Kadir ağa olduğu yere yığıl· 
mıştır. 

Müteakiben birincisinden 
daha şiddetli ve bu sefer tesiri 
dışarıya doğru ikinci bir infilik 
daha olmuştur. Bu infiliklan 
filimler ve eaalar tevlit et
miştir. 

Müthiş Bir Sahne 
Filimlerin yanmasından çı

kan boğucu ve öldürücü gazlar 
bütnn katlan birden istill et• 
miştir. Herkes pencerelere hü
cum ederek bir taraftan fer
yat ebnekte ve diğer taraftan 
da hava aramakta idiler. 

Etfaiye Geliyor 
Yangın haberi etfaiyeye bil

dirildiğinden Beyoğlu grupu 
ve onu müteakip lstanbnl gru· 
pu Galataya, yangın yerine 
gelmiş buluunycrlardı. 

Can Kurtarma 
Teşebbüsü · 

Ettaiye efradı, vaziyetin ve
ham etini anladıklanndan der· 
hal merdiven kurarak ve ipler 
atarak pencerelere birikmiş ve 
her an boğulma tehlikesine 
maruz insan salkımlannı top
lamıya başlamışlardır. Bu su
retle ve ilk partide kurtarılan 
insanlann adedi 21° dir. 

Vesait Eksik 
Etfaiye merdiveni çok kısa 

ve ancak ikinci kata kadar 
yükselebiliyordu. Ayni zamanda 

Hurufilik, hicretin ıekiıind efradın kurtarış vaziyeti de 
asrında Fazhıllahı Hurufi yahut talim ve terbiye noksanım 
Nimeti namında biri tarafından bariz bir surette gösteriyordu. 
te.,ia edı!a:iş bir mezheptir. O şekilde de iıısanlan kurtar
Faılullahı Huıufi; lranda Es- mıya mahsus ( m~ka) de
ttrabat kasabasında hicretin nilen boni vari ileti bile yu-
740 ıncı senesinde doğmuştur. kanya atmak miimkün ola-

F aılullnh Knfkasyada doğ- madı. 
mut, Dakö cihetlerinde bulun· Sahne, çok fecidi. Yukarda 
muıtur. Mezhebini ilk defa kalan kadınlar banın yukarı 
Esterabatta gizlice tamime kısmından aşağı uzatılmış iple
çalışmıı ve dolnıı. da halife re sarılıp ve canhavlile ikinci 
bırakmı~hr. Kendı•ı öluhiyet id- kata kadar kendilerini kaydı
dluında bulıın~u~u icia tekfir ı rıyor ve oradan Etfaiye tara-
olu'1Ü Tımıı1r.aı1a oil11 hadan ... it lndiriliyorlardı. 

F.yvah, ip Koptu 
Bu sırada müthiş bir vaveyll 

koptu. Yukardan ip vasıtasile 
kayarak inen Ayşe isimli kız, 
tam kurtarılacağı sırada ipin 
kopmasile sokağa düştü, feci 
bir şekilde yaralandı ve derhal 
( Sen • Jorj ) hastanesine kaldı
n\dı. Bu biçare Beyoğ\unda, 

·Margarit sokağında l 9 numa
rada oturan Kafkuyalı Mecit 
Beyin kızıdır. Ağzından. bur
nundan kan gelmektedir. .Ha· 
yab tımitsizcedir. Ken:lisi Ada· 
pazarı Maden tirketinde dak
tilo idi. 

çok tesir etmişti. Kurtanla
madı. Vefat etti. Üçüncli 
olarak tütün tnccan lsmail 
Ziya Beyin yazıCISI (Mehmet 
Ali Atkof) Efendi çıkanldi. 
Bu zat çoktan vefat etmişti. 

Baygın çıkanlanlann dör-
dllncllsü bir boyacı idi. Bay-
gındı. o de (Sen Jorj) hasta
nesine götürilldtl. Fakat orada 
yef at etti. 

Hanın asan.sar memuru 
Hamdi efendinin karısı Nadi
re H. da bayılanlar arumda 

KALBİMİN SESİ 
mG...tr - m119'ik dramda l.pat edecektir. 

Biletler tfmdlden tedarik edileblllr. Tel. B. O. 868 

GLORYA 
Bu hafta f evkalido 

proııram Şayanı hayret 
2 film birden 

Pusenin Hakkı 
DON JOSE MOjlCA 

tarahndan temsil edilmiş 

" 100 lapanyolca .ada 
film ile 

EFENDiLiKTEN 

Tiyatro Ve Sinemalar 

DARÜLBEDA YI TEMS~ .. --. 

saı. gnnn mum IDII 

-~=. ~~ m ~~ 
GÖLGE ı · 1 
.. ,.. • ..... illi 

11111111 
Kurtarma işini kl'layhkla 

yapabilmek için yollar kesilmiş, 
otomobiller ve münakalit dur
durulmuşbı. 

UŞAKLIM idi. Nisbeten iyi bir nziyetto 
bulunuyordu. Al.KAZAR - G•bul ..... ıan 

ALEMDAR - H.a lılw'lll 
Hatem Hanımla M"ılll itba- A. s R t - lçurol Atla CV.,-·Fransızca ıazın film Fakat pyanı hayrettir ki bu 

facia ve yangın devam ederken 
hamn elektrikleri yanmakta 
devam ediyordu. 

lit ve ihracattan Kemal Beyin G L Q R Y A .Aın1sı11t - Aflma T•eıudlma 
nezdinde Rasim Ef. de baygın ETUVAL - '87tam • .-... 

k l d d 
ELHAMR.A - KıraJtçe Atkı 

çı an .... alar an ır. . l.KLER - v .... tiyatro....,. 

Dahildeki Kurtarma Ayni handa bulunan Alman MA j J K FRANSIZ _ K1nll tnpıa 
mühendisi M. (Seksler) de bay- sine~da GLORY A. - BııaeıalD Jaaldu 

Pencerelerde kurtanlacak kim- gın olarak İngiliz hastanesine ~ l J o L s 1 n HiLAL - (Beflkt-.) Ha• •-' 
se kalmamıfb. Etfaiye binanın gitiiriilmüştür. HA. L & - (Oaldldar) Çar_.. 

H d l tarak -1.--1.... KEllAL iL - Kaamet dahiline girdi ve girmek için an an ö ti o ~---- 11 A. J ı K _ Deıt .-rloca 

bazı noktalarda cam.lann kınl- diğer zatler tunlarda: tarafından temsil edilen 11 z L z K - Snaaek hakla 

masına lllzum hasıl oldu. Fa- lthallt ve ihracat firketi ELİ ŞARKIC ı:ILLET T. - Nqit B. 
h b • • Sür Be Ka- MiLLi - Seraerl Kral 

kat Etfaiyenin vesaiti noksan- mu .. aae ecısı . eyy~ y, o p ER A _ Oç Maak• 
dı. Bazen bir camın yanm sa- ~ko!'lnde Mukim Zıya .B. ~ meşhur filmin son 3 günü sOREYY A - (Kadıkö:r) Aıfatı 
atte bile kırılamadığı görültıyor tiD Fırenkyan Ef., Kasım 1Smınde ·----------d -=-===-==:ıo--ıı__...__.=-=""""""=-__. 
e kapalı camın · hortumla diğer biri ve bir de Akil is- de cereyan eden hakikati 

hal meydana çıkarır. vkır 1 ..... ı .• ılı d minde bir zat, ki bu suretle 
ı masına ~ yor u. 1 ol • 'k kiz 1..:... 1-
lçersi boğucu gazla dolu ö e enn mı tan se ~ı o 

idi. Camlar kmldaktan sonra muştur. l 
5

.. led.kl . 
gazlar kısmen dağıldı ve az Yaralı ann . oy ı en 
sonra .facianın maddi zarar ve Bir muharririmiz Kadri Ef. 
ziyam tesbit edilmiyo bq- ile h~anede . g6rilfmtiştlr. 
landı. Kadri Ef. eneli kardeşi Be-

Ôlüler Çıkarılıyor lim Ef. nin sağ olup olmadı
. jını sormuş, sonra demiftir ki: 

Etfaiye efradı içeri girer "-M. lstelyanos'un kardeşi 
girmez ilk olarak merdiven yani (yangın var) diye bağırdı. 
başında Kadir ağayı buldu. derhal koştum. Aradaki demir 
Bu biçarenin elleri ve başı kapıyı kapatacakbm. O llJ'ada 
yanmışb. Baygın bir halde idi. mülhit bir infilak oldu. Yere 
Ölmemişti. Sedye ile hastane- yığıldım. Ne olduğumu bilmi-
ye götürüldü. yorum.,, 

Bundan sonra Etfaiye ne- Matmazel Marta Da 
ferlerinin sırtında handa Ter-
'CCme müessesesi sahibi müte
kait miralay Ali Vasfi Bey 
'-'karıldı. 

Bu zat, henüz ölmemişti. 
Sedyeye kondu. yanm saat 
masaj yapıldı. Fakat gazlar 

Diyor Ki 
Ben ayni banın arka kıs

mındaki kubı Fabrikasında ça-
lışıyordum. Birşey patladı. 
camlar üzerime yıkıldı. Diğer 
arkadaşlarımın ne olduklarını 
bilmiyorum. Ellerim, her tara-

FRANSIZ 
tiyatrosunda 

YUNAN OPERETi 
LEBLEBiCi. HORHOR AÖA 
~ temall edilecektir. 

ı::==--..... o:a:a=-====-~==-..... -=-----= 
hm kesildi, bqam · yanlcb öl- · 

düm zannettim. . 
Diğer yaralılann ve handan 

kurtarılanların ifadeleri de bu 
mealdedir. 

Dün, banın önn ve içi mah
şeri ve feci bir manzara arzet· 
mekte idi. Arka taraftaki 
binalardan atlıyanlar arasında 
yaralı olup olmadığı henüz 
meçhuldür. 

Bir Çift Söz 
Bu hadise, etfaiyenin bir 

çok noksanlan olduğunu gös-
termiştir. Hele büyük yangın
lar için bu efrat ne yetişir 
ne de vesait kafidir. Ciddi 
bir tetkik berkesin gözü önün-

Maamafih bu noksana 
ret ederken sarf etlikleri Ol 

ye candan fedakirbia ela 
kir ediyor değiliz. K: 
lana aileleri namına keD 
rine tqekldlr ederiz. 

Facianın Sonu 
Beşte başlayan facianııl 

perdesi alb buçukta haıİll 
feci bir sahne tizerine 
bulunuyordu. Maddi zarll 
lCım değildir. 1 
Müsebbipler Nerede 

Müesseselerinden Y :;tJ 
çıkan lstelyanoı ile k 
Yani tevkif edilmistir. 

Han SigortahdJt ~ 
Y np:lan b bkikat ile Ji,/ 

100 bin liray~ ligortab 
an1Afllm1fbr 
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Abdülhamidin, T eliş Ve KOrkudan 
Gözüne Bir Türlü Uyku Girmiyordu 

stif tide ediniz 
ı - illa -S ..... ~eceldlır. · 
2 - Her abr 4 kelhae heap edl.. 

leeeJd:ir. 

Hakkı Mahfr:ızdıu 

Hiçbir . neti"ce vermiyen bu 
Uzun müzakere · muvakkaten 
bitmiş, sadra~ ile . Hariciye 
nazırı · henüz avdet etmişti. 
Sultan Hamit, ateş gibi ya
nan başını ·ellerile uwşturarak 
Haremi hümayuna geçmek 
üzre idi. Başkatip pqa, telat
la huzuru hümayuna girerek 
Zaptiye nezaretinden gelen 
nıüatacel bir (arize)yi Hünklra 

~kdiın etti. Arizeye bir de 
~u.nıal merbuttu. Bu jurnal 
ısını Ye ahvali meçhul bir 

Ernıeni tarafından istinaf mah· 
kenı-s·ı . • ril • . d "" reısıne ve 1J1Ift reıs e 
:erhaı Zaptiye nazınna gön-
krınişti. Htinklr, jurnah okur 

Ç
o Urnaz, y(jzü mosmor kesildi. 

iinkll, yann veyuhut &b6r rn beşytjz lilahh Ermeniııin 
.~hıiliyi basacakları haber ve

riliyordu. 

Her nekadar ( nyel kud
tetva-: h h")d ~... anetl hitifetpena-

1 e hiçbir ferdin böyle 
hir h k • t are eti mecnonaneye 
ec~addisine imkin yok ise de 

8danekerde böyle bir hal 
!ahaddns ettikte" ne suretle 
•er • z aı hareket olunacağı da 

aptiye nazın tarafından so
ruluyordu. 

d·· Sultan Hamit, kızdı, köpür
u. Sanki ihbar olunan bu 

~ak'a11ın mlişevvik ve mes'ulü 
arşısında imiş gibi .ağDu 

geleni ~edikten sonra: 

8 .. - Şimdi, Sadrazama yaz. 
l o~Ie. birşey olursa bu herif-
erı silAhla defetmek c.aiz olur 
nıu? Bana kalırsa olur .. Ge
Çenlerde "Berlin,. de vak'a çı· 
karan " Nihilist ,. lere naul 

tiddetli muameleler yapıldığı 
lbalurndur. Bu misalden biz 
de istifade edebiliriz. Hem bu 
lbeseledeo, sefirler de haber
dar olmalıdır... Hemen şimdi 
Sadrazama yaz, gönder; ceva
bını bekliyorum. 

ltu Sultan Hamit, o geceyi uy· 
ıuz geçirdjği gibi ertesi 

atın de hiçbir yerlerde durup 
0hıraınadı. Her ihtimale k&rfl 
~ miidafaua için en sağ
• tertibat alınmakla beraber 
11le lı&nkir, huzur Ye ank8n 
~ordu. Ayni zamanda, 
drazaın ile dahiliye ve zap

nezaretleri mütemadiyen 
hı, here ediyordu... Ve pyet 
. il' tahakkuk edene muha-

lerin kuvvetlerini birbirin
~~•-•Yırmak için zaptiye sü
•· aae • d . rın en kollar tertip 
lllldu Adi' . ·· ıye nezaretine 
~ktre Yazılarak .. Mezahip 
6dllr6 A • 1 • '.J 

\Ü " Yeaayaı Azimeue 
·~ak tiıere n Ermeni pat-

' IÖndcrildi.. O &ün ve 
ece ıUküneUe ıeçti. lbba-
-eks~a ld .. ·b· b. lite h --., o ugu il ı - ır 

d n. azlıktan ibaret olduğu
~rek hüııkina yüre-

e de biraz il . . at su serp mışti. 
~ ' . ~rtesi günü, öğleye 
.ru lfin rengi değişti. İhti-
'E;:ı h~ekete geçmişlerdi. 

İsu ün ılk gününden itiba-
)tf t~bul komitesinin icra 
ftı.' lçr tgün içtimaa baş)a
l>ılıy lln• muhtelif yerlerde 

or ve Avrupa merkezle-

-44-
rinden &önde:. 
rilen aeri ateşli 

revolverler, fe
d~ilere dağıb· 
hyordu. 

ilk verilen 
karar, eylülün 
on dokuzuncu 
pazar ,unı, 

ayım ruhani 
babaneaile b&
tün fedailer 
patrikane kili
aeainde topla
nacak ft ora
dan her tarafa 
aevkolunacaktı. 

Buna patrik 
itiraz etti. Bu 
itirazı, mukad

des bir mahallin 
bir cinaye\ 
menba olmasım 

Y ~zan ~ Ziya Şakir 

i ateme mek ten A6diillunnil Saragının San• atklr w Yaş-
ziyade, pazar maldı Saraglılarından hirisi 

f güniinün işe karıştırılmamuı binaen ihtilil, pazartesi günllne 
fikrinden ileri geliyordu. ihtilil kalnrıfh. 
menfi bir ıekilde neticelenirse, 
hükümet, pazar günleri dini 
ayinlerin yapılması için bile 
içtiQıaa miisaade etmiyebilirdi. 

Ayni zamanda ikmal edile
miyen itler de Yardı. Buna 

(Arkuı var) 

KiBAR BiR AiLE NEZDiNDE - Mll
rebblyellk yapmak isteyen bir ecnebi 

madam1 vardır. Arıu edenlerin Bty cığ. 
ı-da Gcykn maPıunda Salll.hattln 
NaU Beye tahriren miiracaatıan. 

5 - Her 11111 5 adet illa 1Npe.u 
mukabOhtdedlr. 

4:.. Her :!I ntudaıt fulnnta 2 
kupon R!ve edumelldlr. 
·. 5 ..: Heı kupon Dıı:erhıdeld tarihtn 
bir hafta mnddetle muteiercfü. 

SON POSTA yı okuduktan 
ıonra ilin kuponuna aaklayı• 
nız. Bundan 5 adedini ilanınız 
ile birlikte bir zarfa koyank 
posta ile idarehanemi~e gan
deriniz. llinınızın gazeteye gir-
mesi için bu kadan kafidir. 

==SON POSTA== 1 
BEDAVA iLAN KUPONU 

20- Kanunusani -193 l 

. ~ •. l • " 

SA11LIK D0KKAN - Beyoğlunda 
HtlseyfnaJada Yenltehlr eaddealncle 92 
numarah klrglr iki odalı bir büyük 
dU~b aatıhktır. G3rmek Ye pmrhk 
için Mahmutpaşada lrfanJye ça1'1an1da 
t6 numarada komisyoncu lıfelkon Mel
konyan efendiye müracaat edilmelidir. 

ZA YI MÜHOR - Eakt ,,. yeni harf· 
lerle olan tatbik mllhrilml uyl etim. 
Yeaı.tnl yaptıracağımdan hükmü yoktur. 

Mahmut bey kerJmeal SADiYE 

ff()SEYİN ZEYTlN Y AGINI - Daimi 
ku}Janınız.Yemelicrinizi neflı Ye lf!Detll 
yemek istet' m!ıriniL? Beh emehal Hüseyin 
ıeytin yağı Ue pi.flrinlx. lstanbul Zindan 
kapısı Babacder türbesi karflDUldaNo.SS 

' ESKiŞEHiR OKUYUCULARll'A!ZA -
BugUnden itibaren menfaatiolz.i clüfU
nilyorsanıı ve gazdelerinlıln evinize 
dUkkAnınııa, dairenize kadar muntuam 
bir şekilde gelmesini lstlyoraann; Horoz 
otlu ticarelaneslne müracaat ediniz. 

Jier nevi madenlyat, demir, çinko, 
bakır menfaatli fiatla alacaftm. Galata, 
kalafat yerL No 58 

ÇokÇocuklulara YapılanPara Yar-. : . 
dımından istifade Etmek Jstiyenler 

Habımhba kanmu mucibin
ce çok çocuklu ailelere yap&l
lllİlll vadedilen para yardımuı
claa idifade etmek için miira
caat eden aile gruplarmua re
aimlerini qağlya dercecliyonn: 

t - Taşkasap, Selçuksul
tan mahallesi, Mihrllem so
kak 'Z1 No. da mütekait topçu 
kaymakamı Maltepe askeri 
lisesi riyaziye muallimi manas
hrlı Emin Zihni bey ve refi-
kası Servet hanım, çocukları: 
Cezmi, Naci, Düral, Mukad
des, Ferhunde, Fethiye, Fıtnat 
hanım ve Ef. ler. 

2 - lzmir, Gaziler, mahal
lesinde, Çolak sokak 18 No. 

ela Sellnik muhacirlerinden 
Htıaeyin El. u refik.. Nu-
IDİJe hanın, çoeuklan : Remsi, 
Kemal, ismet, Muzaffer, Hati
ce, Makbule, Perilum hnw 
ve Ef. ler. 

3 - Şehremini civarında, 
Küçük hamamda, Bala yoku
şunda 11 No. da Hacer Hanım. 
Çocukları: Kadri, İbrahim, 
lsmail, Melek, Mehmet, Saffet, 
Hamm ve Efendiler. 

4-Kadıköy, Kurbağalı de
re 4 aokak 20 No.da Ziynet 
Hanım ve çocuklan. 

~ - Boğaziçi, Kanlıca, Mih-
rabat, F 18bklı yokuşu 68 

. J . 

No.cla Bekir Efe.dl Ye refikui 
Aliye Hanım. Çreaklan: Nu
riye, Mmaffer Şevket, Muta
fa, Halit, Ali Riza Hanım " 
Efendiler. 

6 - Pendik, Rasim FJ. 
aokaimda 55 No. da Yanya 
mübadillerinden Zlbeyde H. 
Çocukları: 2.eynep, Fatma. 
Nakiye, Celil, Recep, Salih 
H. ve Ef. ler. 

7 - bir, Kemalpaşa ka
zası, Parsa nahiyesi, yukarı 
camı odl'M nnda Mitat İsmail 
Ef. ve refikası Meriha H. 
ÇocukJ&ı, : Bahriye, Emine, 
Melek, Şükrü, Muammer, 
Ahmet, Beai111 H. ve 

Saffa , 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

İagilizce~ 

ELMASÇI 
Bir İf beni akşamın doku· 

zuna kadar Çanseri Lenide 
alıkoymuştu. Azıcıkta başım 
a 1nyordu. Bu saatten sonra 
işe veya eğlenceye gitmiye hiç 
meylim yoktu. Şehir içinden 
gökün görülebilen parçası 

sakin bir akşamı heber veri
yordu. Dere kenerına giderek 
ıuyun üstünde titreşen ışıklara 

bakarak gözlerimi dinlendirmi
ye ve . başımı serinlendirmiye 

karar verdim. Zaten de.re ke
narına gitmek için en iyi za
man gecedir • 

Hayırkir bir karanlık, sula
nn kirini aaklar. Turuncu, kır
mızı, sarı, yeşil, beyaz renkli 
ışıklar da her karanlık ka,e
nin hududunu çizer. 

( Vaterloo ) köprüsünün al
tından görünen yüzlerce ziya 
bu dere kenarının uzunluğunu, 
üstünden görünen kuleleri, 
V f'stministerin yıldızlı göğe 
doğnı uzandığım gösterir. 

Ben böylece dalgın ve yor
gun giderken karanlıklar için
den bir ses: 

- Sıcak bir gece, diye mı· 
nldandı. Başımı çevirdim ve 
yanıbaşımda eğilen bir ada
mın yüziinil gördtim. Güzel 

olmamakla beraber solgun, in
ce bir yüzdn. Boynunun alhn· 
dan iğnelenen yakası, yilzüntin 
çizgilerini daha çok meydana 
çıkarıyordu. Cevap vermedim. 

Verinem belki de kahvalb 
parasım beraber sunmalıydı. 

Fakat gözlerinde o derece 
zeki bir bakış vardı ki sus• 
maktan utanır gibi oldum. 

Cevap verdim: 

- Evet, çok sıcak, dedim. 
Fakat bizim gibi burada olan
lar için değil. 

O, sulann ilersine doğru 
bakmakta devam ediyordu: 

- Hayır .• dedi, burası çok 
hoş; ve devam etti: 

- Londrada bayle aakin 
bir yer bulmak çok iyL Eğer 
bayle teakin edici sözler ol
masa, uzun glbılin uğraşmala
nndan, didinmelerinden ne hale 
gelirdik? Bilmiyorum. 

Her cümleden sonra uıun 
bir fasıla vererek konuşuyordu. 

- Dünyanın yorucu. işlerini 
aiz de biraz tatmış olmahsuuz, 
aksi halde burada bulunamaz
dınız. Fakat başınızın benim 
kadar yorgun olduğunu, ayak
lr rmızııf~enimkiler kadar ağrı
dığını zannetmiyorum. Bazan: 

Dlhıyamn bukadar zahme
te depri var~ ma? diye dOş&
nthilm. Sazan da mem, .... 
vet, isim, hepsini abp. pir kl
ıeye çekilmiye karar veririm. 

Fakat ihtirulan t~rkeder
ka bltGD bayabmda nedamet-

ten bafka bi11eyin kalmıya 
ğinı biliyorum!.. 

Sustu. Hayretle yrzüne b:ık 
briı. Eğer dünyada ümitsiz bi 
kimse gôı:dümse o da bu 
önümde duran adamdı. Elbise 
sifparça parça, yüzü kirli. tıraş 
uzamışb. Hatt'aJarca bir to 
ambannın içinde kapalı kal 
mış gibi görünüyordu. Halbu
ki bana büyük bir işin zah
metlerinden, meşekkaUerind 
bahsediyordu. Aşikir denecek 
gibi güldüm. 

Bu adam ya delidi veya
hut kendi fakirJiğile acı bir 
şaka yapıyordu. Dedim ki : 

- Eğer yüksek malcsatla
nn, yüksek gayelerin ağır işler 
gibi ilzüntüleri varsa mükafat
ları da vardır. Nüfuz, iyilik 
yapmak kudreti, bizden daha 
fakir ve daha zayıf olanlara 
yardım etmek, hatta nümayişte 
bile bir memnuniyet var. 

Böyle bir latife yapmakla 
aoğuk ve bayağı bir iş yapmış 
oluyordum. O da benim bu söz
lerimden müteessir oldu. 

Vahşi fakat vakur ve sakin 
yüzünll bana çevirdi. 

Cevap verdi: 
- Ben kendimi çoktan 

mıuttuml Ve sonra bir dakika 
beni süzdü ve devam etti: 

- Hareketimin ne derece 
abes olduğunu farkediyorum. 
Hatta size herşeyi söyle
diğim zaman bile bana inanmı
yacağunza eminim. Onun için 
tereddüt içindeyim . Fakat 
birkaç kelime konuşu .. ::am 
biraz açılacağımı zannediyorum. 

Muhatabım sabırsızlanmıştı. 
Büyük bir asabiyetle dedi ki: 

- inanmamaktan a r t ı k 
usandım. 

Ve ini bir hareketle palto
sunun düğmelerini çözdü, bir 
kordonla boynuna ası' ı sert 
bir maddeyi alıp bana uzattı: 

- Bilmem, bunun ne oldu
ğunu anlıyacak kadar malumat 
aabibi misiniz? 

Uzablan ,eyi aldım, evfrrlim, 
çevirdim, iyice muayene ettim. 
Bu, kahve renginde bir çakıl 
taşı idi 

- Büyük, hem hakikaten bü 
yi1k bir iş var. Fakat ~~diki 
halde çok büyük m~~ .~it 
içinde çırpınıyorum. Hakikat 
ıudur ki... Ben... Elmas yapa 
nml,. 

Ben, adamm bir mecnun ol-
duğuna hükmederek litifem' 
deftlll ettim: 

- Şimdi İfSİz kaldmız zar.· 
nederim? 

[Arkam var} ----EKLER TIYA TROSU 
YUNAN OPERETASI 
Saat 21,ts te "Ç 1 N G E N E A Ş K ı_ 

5 pet"cle 

Büyük · Ve İyi Meyva İsterseniz 
Ağaç.lannm böceklerin tahribabndan kurtarınız. Bunun 

için kış mevsiminde ağaçlanruu 

NIVOZIN 
De yıkayınız· En mUnııs•p uman timdidlr. Bir püsiul:yeç ile yapr~ksız 

aiaçlar kAnıilea yıkanır. 

Kutu::;u 1 liradır. Yqine deposu Sirkocldc Hoı·:ıaa:ıc:yaıı banıada 
• 
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S:ıbu • • , , ı • .ı s :ıcytio yc:ğ.ıı ..ın yapılmıştır. Kokulu ve kokuau:ıdur. 
Siz MUaLAKA Mf.MNUN OLACAKSIMZ BiR DEEA 1ECRÜBE EDlNlZ 

Uınumt deposu: Asmaltı Zından kapı Baba Cafer kartısınde 53 No. 
Ümit Sabun d ~posu H~ııevln 

r • • • 
BiR PHILIPS'RADYOSU 

ÇOCUKLARDAN 
ihtiyarlara vanncıya kadaı 

kolaylıkla iş1etilebilir. 

Şu suretle evinizde herkesin memnuniyetini 
mucip olan bu ahizeye sahip olmasına artık beklemeyiniz. 

TÜRK PHJLIPS L TD. ŞiRKETİ 

' ' ' '84t aörılan 
Aspirin 

komprimeleri 
Uc tedavi olunabilir. 

Y alna& kırmw bendırollu haldld ,....,_. ~ 
ambal&Jıno dikkat Ye bu marko)'I 11.'UIU'IUl 
talep ediniz. 

.. 
~l 

İstanbul ikinci icra memur
luğundan: 

fatanbul Mahkem.ei asliye 

Bir borcun temini tesviyesi 
zımnında mahcuz Ye paraya 
çewilmcsi mukarrer 84 adet 
btıyük el çantası kolu 23 • l • 
031 tarihine müsadif pazar 
,nnn aaat 12,5 ten 13,5 ka

dar lstanbulda Alaca hamam 

dör.,.üocü hukuk dairesinden: 

"° 67 nt m ıralı Çamia biraderler 
'- ticaretanesi önünde açık art-

Madam Sultana ve Yanko namı 
diğeri Yani Vekili Avukat Aziz 
Bey taraf .iidan Bodo• oğlu Niko 
n Aron Kaneti efendi aleyhleri
ne ikame olunan ferağı bilvef a 
ve haczi ihtiyati kuaranın rerine 
mütedair davanın, iıtida aureti 
bunlardan Aron Kaneti efendiye 
teblit edilmek fizere evvelce o• 
turduğu Suıtanhamamında 53 No. 
h dükkanına ve Şişane karako
lunda eski Karamolla yeni Tut .. k 
sokağında 23 No. h apartımanm 

üçüncü katına gönderilmiş ise de 
merkumun mezkur mahalleri terk 
ile, semti meçhule ırittitinden 
bahsil teblit edilememiı oldu
ttJndan, ber mucibi talep, bir ay 
müddetle ilanen tebliA-at ifasına, 
ve tahkikatın 24 Şubat 931 Sah 
sünü saat on dörde tayinine ka
rar verilmiş olduğundan, yevm 
ve vakti mezkürda mahkemeye 
gelmesi lüzumu ve ırelmediği ve 
mahkeme kalemine müracaatle 
arı.uhal suretini tebellüğ etmediti 
itakdirde, hakkında gıyap kararı 
ttihaz edileceği ilan olunur. 

brma auretile sablacağından 
talip olanlann muayyen gün 
ye saatte mahalli meıkftrde 
hazır bulunmalan ilin olunur. 

Ticaret ifleri un um müdürlü
tGnden: 38 ikinci tetrın 330 tarihli 
kanun hükümlerine ıröre Türkiye
de it yapmaya izinli bulunan 
Belçika tabiiyetini haiz (Kompani 
Öropeeo de taba so•yete anonim 
Belj ) tirketi bu kerre mfiracaatla 
Tü"rkiye muamelibm tatil ve tu
fiye muamelatına ( Jorj Davrö ) 
Efendiyi tayin eylcditini bildirmiş 
olmakla mHkO.r şirketle alika•ı 
bulunanlann mumaileyhe ve ica
bında l.tanbul mıntakuı Ticaret 
mGdürlütüne müracaat eylemeleri 
ilan olwmr. 

MANDARİN FİDANI - Beher adedi 
lkl kunlflan elli bin adet tablık yebanl 
maadariaa fidaıum vardır. 

llbe Kazancı zade Abdullala 

SON POSTA 

. 
VERESiYE 

6 ili 8 ay vade ve 

75 Kuruş 
Haftalık taksitlerle 

Krem trençkotlar 

Tiftik paltolar 

Blö pardesüler 

F antazi kostümler 

Örme kazaklar 

Vıynna çocuk e blseJer· 

Hazır ve ısmarlama 

Ve kadın terzisi 
.. ·~·· ' _,,.. 

Meşhur makastar 

-·rJ.;i.;::..\LJk~ Mö:.;vö Karlo 
p;wp ~ 

Tarafından tayyör ve mantola 
İmali. Her nevi yt:rli ve 

Jngiliz kuma.şlan fstanbul E
minönü Köprübaşı No. iS-16 
Karakaş elbise mağazasına bu 
ilanı kesip müracaat ediniz. 

Asri Saç Boyası 
GARANTi 
FEVKALADE 
NEFiS KO
KULUDUR. 

Fennin son 
bir müstah
zeridir. Em
saline fevka-

lade faiktir. 
Bir tercübeıi 
kafidir. De
posu: Mar
puççular Sa-
lih Ef. Han No. 14 Telefon: 
lst. 1257 Salih Necati Hamam 
pudrası ve diş tozu ve su)'U 
ve fosfatini isteyiniz. EmsatfG
rine kat kat faiktir. Sali 
Necati eczanesinde de sablır. 

• 
ERLi MAllAR Deposu 
Bursalı .Mustafa Fahri 

SIRF BURSA iPEKLiLERi 
üzerine, envai zarif kumaşlar 

Bursa fabrika fiatıni 
satılmaktadır . 19 

Merkezi: Mahmutpafa 
Han albnda No. 216. Şubesi: 

Beyotlunda İstiklil caddeainde 
enedik ıokağı karşısmda N. 41 

Gayri m,.nkul malların 
açık artırma ilanı 

l.tanbul 5 inci icra memurluj"un
dan: 

Duya No. 930/4537 
Açık arttınna ile paraya çev• 

rilecek ~ .yri menkulün ne olduğu 
6 adet dükkin ve üstünde bir 

bap hane. 
Gayri menkulün bulundup 

mevki, mahalleai, aokatı, No. aı: 
Şehzadebaşı Emin Nurettin ma

hallesi, Şehzadebqı caddeai, eski 
No. 279, alb defa mükerrer 279 
;eni 219 ili 231. 

Takdir olunan kıymet: IS bin liradır, 
~rmanın yapılacağı yer, gün, 

saat: latanbul lieyoğlu Saraservi-
lerde Sinci icra dairesinde 23/2/931 
acı.at 14 ten 16 ya kadar. 

1 - işbu ırayri menkulün ar
tırma prtnamesi 10/ 2 I 931 tari
hinden itibaren 930-4537 nu
mara ile 5 inci icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
ırörebilmesi için açıktır. ilanda 
yauh olanlardan fazla malu-
mat almak istiyenler, ~bu ,art
nameye ve 930-4537 doaya numa
rasi'le memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak ilçin 
yukanda yazılı kıymetin yüzde 
10 teminat gösterilecektir. 

. 3 - Haklan tapu sicili ile n
J,it olmayan İpotekli alacaklıları. 
diter alikadaranın ve irtifak hakla 
sahiplerinin bu haklarını ve husuaile 
faiz ve masrafa dair olan iddia
lannı işbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memuriye
timize bildirmeleri icr p eder aksi 
halde haklan tapu . sicılile sabit 
olmayanlar sabş bedelinin payla.ş
masmda hariç kalırlar 

4 - Gösterilen ıünde a.rtbr-

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkcci'de Mühürdar 
zade hanı albnda Tel. l.t. 7240 

PİRE-iSKEROE
RiYE POSTASI 

( IZMİR ) vapuru 20 Kanu-
·S J IO da Gala-

nusanı a 1 ta nhtımından 

kalkarak çarşamba sab:ıhı 

İzmire, perşembe saba.11 
Pireye, cumartesi sabahı 
Iskenderiyeye varacaktır. İs
kenaeriyeden pazartesi ı 5 · 
te l kalkacak çarşamba , 

( Pi.re ) ye de uğrıyar~k 
. perşembe ls-

tanbula gelecektir. ________ .. 
Ayvalık Sürat Postası 

(Mersin} vapuru 20 Kanunu
sani salı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale, Küçük
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak dönüşte 
Altınoluğa da uğnyacaktır. 

atılık fabrika mahalli 
Türkiye seyrisefain idare

sine ait Haliç fenerinde 
kain 49'24 arşın murabbalık 
fener fabrika ve kızak ma
halli ve müştemilatının he
yeti umum;yesi bedeli üç 
senede müsavi taksitle öden
mek üzere 26,000 liraya 
talibi uhdesindedir. Bundan 
fazlasına talip olan varsa 

ı binayı görmek üzere hergün 
ve müzayedeye iştirak et
mek üzere 26 ikinci kanun 
931 tarihine müsadif pazar
tesi günii % 1 O teminat ak-
çalarını mfistasbiben levazım 
mUdürlüğüne gelmeleri. 

LÜKS tzMiR - MERSiN postası 
• 

T •• k• vapuru 22 ki
Ur ıye nunusani per-

şembe günü arat 18 de Sirke
ci rıhtımından hareketle ( Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Fethi-

ye, Antalya, Aliiye, Mersin) e 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsil it için: Sirkeci, Yalı· 
köşk caddesi Mizanoğlu Han 
No. 4 acentalığına müracaat. 

Telefon: İstanbul 1002 

f>Iasiye aranıyo 
Şerait gayet iyidir : Ta

liplerin Beyoğlunda Tünel 
meydanında birinci kalta 

SA TİE ye müracaatları. 

maya iştirak edenler artbrma şart
nameıini okumuş ve lüzumlu malü
mab almış bunlan tamamen kabul 
etmit ad ve itibar olunurlar. Üa
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli zamanında verilmezse gayri 
menkul ikinci bir artbrma ile sa
tılır ve bedel farkı ve mahrum 
kahnan yüzde be, faiz ve diter 
zararlar aynca bükme hacet kal· 
maksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsii olunur, beş No. lı fıkradaki 
fart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan sonra ırayri 
menkul en çok arttıranan üzerinde 
barakılar. Şart tahakkuk etmeue 
ai'ttarma geri bırakıhr abcı taah-
hfitlerindea kurtulur ve teminat ta · 
kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve ya 
ikinci olmasına ve gayn menkule 
thlh'.ik eden kanuni hakka ve . 
satışın tarzına göre diter şartlar. 
Artırma birincide ihale tarihine 
kadar vergi ve evkaf ve belediye
ye olan borçlar borçluya aittir. 

Yazılan gayri menkuller yukarda 
gösterilen 23-2-931 tarihinde İat. S
inci icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen attırma şart

namesi daireainde aablacağa ilin 
olunur. 

~unusani20 

• 
Mil"YONLARCA • • • 

DiNLEYiCi 
TELEFUNKEN AHİZESILE DiNLiYOR 1 r 

siz DE ONLAR GIBIVAPINIZ 

Bu suretle lıudretlne •• sesini• 
leıttlzlltlne ll•ran lıalaG191nı• 
bir ın•lı•-.- salllp olacalısınıs. 

TELEFUNKEN 
BOURLA BiRADERLER VE Ş.§! 

Tütün İnhisarı 
)öğünden: 

An bar 

umumi müdü 

• 
inşası 

Balıkesir' de yapılacak tütün anbarı hakkında teklif e 
bedelAt ve inşa müddetleri haddiliyık görülmemiştir. Talip 
en son tekliflerini kapalı zarfla bildirmek iizere 24 - 1 • 
cumartesi saat 1O,5 da teminat mektuplarını hamilen Galat• 
~nb:tva~t lrnmi!won11n~ mi.iracaat1an . 

Pul rl ·etkik lVlemurlu v 
• 
için Müsabaka 

Maliye Vekaletinden: 
Pul Tetkik Memuru 
Maaşı Miktarı 
Lira Adet 
55 1 
35 1 

Yukarda yazılı memuriyetlere tayin ıçın aşağıdaki 
dairesinde müsabaka imtiham yapılacaktir: 

1 - imtihan Ankara, latanbul, İzmir, Adana, Tr• 
Samsun, Balıkesirde olmak lzcre yedi yerde yapılacaktJf• 

. 2 - imtihan 1 Şubat 1931 tarihioıde pazar günü Ö'/ 
sonra saat ikide yapılacaktır. ~ 

3 - imtihana firmek istiyenler ikinci klnunun a• .. 
günü akşamına kadar Merkezde Varidat Umum müdürl 
Viliyetlerde Defterdarlığa müracaat edilecektir. a 

4 - İmtihana penlerin memurin kanununun 4 üncil 
desinde muharrer evsafı haiz ve mezkür maddede 
vesaiki ibraz eylemeleri lizımdır. lmühaıı qaiıdaki detti 
icra edilecektir. 

A - Damı• kanunu 
B - Ticaret kanunu d 
C - Hesap 
5 - Müsavi ıerait altında bulunanlardan Ali mekteP 

zunu olanlar ile pul işlerinde istihdam edilenlerden A 
fazla olanlar tercih edilecektir. 

6 - Daha ziyade maUimat · almak istiyenl~r M~ 
Varidat Umum Müdürlüillne ve Villyetlerde Deft~I 
müracaat edebilirler. 

Kadıköy. iskele 
ÜZERiNDEKi DANS SALONU A 

Türkiye ve Avrupada vermi' oldutu büyük konaerlerle tl 
mun takdirini kazanmış olan Macar Madam Şiplesin riya,. ~ 
bnda be, kişilik bir caz takımile hergiln saat 18 dell d•' 
ve cuma günleri de 14 ten bir1: kadar kışlak programların• 1* 

etmekte olduğunu muhterem müşterilerimize arı 
teşriflerini temenni eylerim efendim. ~-

Müdür ve müstecir: Hüseyin ~ 

Mes'ul Müdür: Halil bl'.; 


