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iDARE: jST ANBUL NURUOSk!ANlYE ŞEREF SOKAGI 
S O N P O S TA Halkın gözudür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulağıdın Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 i d i r: Halk bununla ıö ler. 

ON POST~ 
NIN 

KUPONU 
No.: 15 

Bu Kupo• Kuif 
Saklayuuz. 

MÜDAFAA SAFHASI DA BİTTi -
' 

Divanı Harp Dün Gece Mustafa Paşanın Riyase 
Altında Geç Vakte Kadar Çalıştı • 
Maznunlar Tahriri Mü
dafaayı Şifahi Müda
faaya Tercih Ettiler 

İbrahim Hoca 
İstidasını Arapça 

Yazdı 
Bugün Öğleden Sonra 
Kararın Verilmesi Çok 

Muhtemeldir 

Menemen, 26 (H.M)- Divam 
harp müddeiumumisi iddiana
nıesini okuduktan sonra maz
nunlardan bir kısmı, haklarında 
ileri sürülen delilleri daha ya
kından tetkik edebilmek için 
iddianamenin birer suretinin 
kendilerine de verilmelerini 
istemişlerdi. 

Divanı harp reisi Mustafa 
paşa bu ricayı kabul ederek 
iddianameyi teksir ve birer 
nüshasım maznunlara tevzi et
tirdi. 

Maznunlar iddianameyi sa
atlerce tetkik ettikten sonra 
müdafaalarım yazdılar ve dün 
öğleye doğru divanı harp müd
deiumumisine gönderdiler. _ 

Aralannda tifabi mlidafaa 
yapmak istiyen hiç kimse yoktu. 
Hepsi de tahriri müdafaa ile 
iktifa ediyorlardı. Acaba bu
nun sebebi nedir? 

Kendilerine sormak mümkün 
değildi. Fakat kolaylıkla tah
min edilebilirdi. 

Maznunlar Divanı harp rei
sinin kendilerine azami nfk 
Ye mülayemetle muamele et
mesine ve söyledikleri herşeyi 
dinlemesine rağmen şifahi mü
dafaa için kendilerinde kuvvet 
bulamamışlardı. 

Her ne olursa olsun, Divanı 
harp öğleden sonra bu tahriri 
müdafaaları tetkike başladı ve 
bu tetkik muamelesinin epeyce 
uzun süreceği derhal anlaşıldı. 

Filhakika maznunlardan her 
birinin müdafaanamesi birçok 
sayfaları dolduruyordu. içle
rinde Uz lbrahim hocanın
ki gibi cidden çok uzun 
olanları da vardı. 

Ayni zamanda garip olanla
n da görülüyordu. 

Mesela Liz İbrahim müda
faanamı:sioi Arapça yazmıya 
kalkışmaşb. 

(Devmıı 3 Gneü Sayfadadır] 

~- Özür Dileriz '\ 
Dün makinemize arız olan 

bir sakatlık, gazetenin kirli 
ve geç çıkmasını mucip oldu. 
Bu arıza bugün de devam 
edecektir. Yarın ümit ederiz, 
zail olacaktır. Karilerimizden 

• 
Mektepli Kızların intiharı .•• 

• 
Sebebini Anlamak is-
terseniz Aşağıki Sahr-

1 arı Okuyunuz 
Bundan bir mllddet evvel ls- l 

tanbul kız muallim mektebi tale
besinden iki genç kız kendile
rini öldürdüler. Bu yürekler 
acıtan ölüm vak'alan Maarif 
vekaletini ve yablı kız mek
teplerinde kızlan olan ana ve 
babaları endişeye düşürdü. 

Maarif vekileti, müfet-
tişlerinden Ali Canip ve Salih l 
Zeki Beyler, kız talebelerin 
vaziyetlerini, ruhi balle- l 
rini tetkik ve müşahedeye 

memur edildiler. Her iki mü
fettiş te tetkiklerine ve tah
kiklerine devam etmektedirler. 

Bu mesele hakkında biz de 
esaslı tetkikat yapbk: Kız ta· 
!ebelerimiz hakkında, alievi, 1 
ruhi, terbiyevi noktalara ait { 
olmak üzere muhtelif terbiye ve 
ruhiyat muallimlerile görüştük, 
visal olduğumuz hakikatler 
şunlardır: 

1- Kız mekteplerinin idare 
unsurları azdır. Bundan dolayı 
genç kızların gerek hariçteki ve 

gerek mektep dahilindeki hayat
ların layikıle kontrol edileme
mektedir. Mesela: İstanbul kız 
muallim mektebinde 350 talebe 
vardır. Bu talebeyi 3 muavin 
ve 1 müdür idare eder. Mek
tebin 28 hocası derslerini 

Kız Mektepterinde Tetkike 
Memur Mü/etti,lerden Ali 

Canip beg 
verir vermez başka mekteplere 
ders vermiye giderler. Dört 
kişinin 350 kişiyi kontrol 
etmesine imkAn yoktur. 

Kontrolauz ve rebpersiz ka-
lan genç kızlar yilksek sınıf- ı 
lara gelince kendilerini süs 
ve lüks gayretine kapbrınak- \ 
tadır. lstanbul kız muallim mek
tebinde 60 genç fakir kız 
vardır. Bunlara mektep idaresi 
·.üz'i bir maaş ta vermekte-

[ Devamı 2 inci ıayfada J 

Fırtına Pek Zararlı Ve Dehşetli 

Akdenizde De 160 Bin 
Lir.alık Kereste Denize 

Sürüklnedi •• 
Fırtınanın Karaderiz liman

larında yaptığı tahribat zannt:· 
dildiğinden çok dehşetlidir. 

Bundan dolayı Seyrisefain i .. 
daresi, Karadeniz postaların· 
dan bir kısmını muvakkaten 

tatil etmiştir. Zonguldak lima
nı da gemilerin kömür ihtiya
cını temin etmekten uzak va
::iyettedir. Kilimli ile Üzülmez 
arasındaki hava kabloları par
ça parça olmuştur. 

Bu limandaki mendireğin 
arzı 15, yüksekliği de 1 O met
re olduğu halde buradan aşan 
dalgalar, 1 ve 3 No. lı vinçler 
önündeki demirli vapurlan ba
tırmışbr. Liman dahilindeı. i 

a1ar da babnıf-

• ....... 
.ı., 

Zonguldak limanı.nın krokisi 
tır. Dün çıkan lodos, Karade
nizde batıya veya batı kara
yele çevirirse Karadenizde ye
niden fırtına olacaktır. 

Son fo1.ınada 6 Türle, 3 ec
nebi posta gemisi has:tra uğ
ramıştır. Türk gemilerinden 
hiçbiri sigortalı değildi. Batan 

DeYIUlll 2 laci 

• 
lstanbul 
VeKonyada 
Tevkifler 
Dnn Menemen müddei umu

mDitinin tevkif kararı üzerine 
AkHrayda •eyyar aabcılık ve 
baıan camilerde müezzinlik ya
pııin Hayrettin efendi iıminde bir 
Nakfibendt müridi tevkif edile
rek Seyriıefainin •aat ikide 
hareket eden vapurile hmire 
,anderilmiştir. 

Tevkif doğrudan doğruya 
ınOddei umumi Beyin emri üze
rine Aksaray merkezi tarafından 
yapılmış, mevkuf poliı müdüriye
tine uğratılmadan gönclerilmiştir. 

Konyadaki Tevkifler 
Konya 26 (H.M) - Şehrimiz· 

de Menemen hadiıeaile alakadar 
olarak ıekiz kişi tevkif edilmiş, 
dün Menemene gönderilmişlerdir. 
Bunlar Halveti tarikatinin Kut
bülaktabı yüz elliliklerden Zey-
nelibidin Efendinin müritleridir. 
Daha bazı kimselerin polisçe 
ifadeleri alındıktan sonra serbes 
bırakılmışlardır. Buzkırda de 
bazı tevkifler yapılacaiı haber 
alınmıştır. 

Şegh 
Esat 
Kimdir? 

Şeglı Esat 
Bugün Menemende son he

sabını veren Şeyh Esat, Tür
kiyenin en nüfuzlu şeyhi olarak 
tanınmıştır. Bayramda ziyaret
çileri beş on bini geçen,. her
gün evine iki üç koyun gön
derilen, etrafında yüz binlerce 
mllrit !oplıyan bu adam kimdir? 

Ş(;yh Esadın hayab hakkın
da günlerden beri yaptığımız 
tetkikat neticesinde topladığı
mız malumatı bugünden itiba
ren neşre başlıyoruz. Bu neş
riyat, bize bu esrarengiz ada
mın nüfuz ve kudretini daha iyi 
gösterecektir. 

(Devamı 6 ıncı sayfada] 
--====~ 

Tayyare Şehitleri 
ihtifali 

Yarınki salı günü on birde 
Fatih Belediye parkında icra 
edilecektir. 

Bugünün Meselelerinden 

(140) Bin Liraya Fa 
rika, ( 50) Bin Lira 
Da Müdiriyet Dair...,.. 

Yukarıda gapıtap fabrika binası, 
müdiriget dairesi 

Müskirat inhisar idaresinin bin liraya mal ohnaftar. 
yanlış hareketlerinben biri harda faaliyete geçektir. 
likör fabrikası yapmıya teşeb- idaresi yazın bu fabrikada 
büs etmesidir. lanmak 6zere kllliyetli 

Bu fabrika da Şişlide yapıl- tarda çilek, Tişne. aho 
mıştır. inhisar idaresine 140 [ Devamı 2 inci uyhmmd 

Sevda Yangınları 

Erkek - Kalbim sizin için yanıyor 1 
Kadın - Ne felaket 1 Etf aiye meraivenleri ele pk 



Halkın Sesi 

Mürteciler İçin 
İstenen Ceza 

Ve Halk 
a. ... en mürtecileri hakkında 

idtba nıakamıoın istediği ceza arı 
dhlrl nüshamızda tnfs;latilc yaz
dık. l•tenen cezalar hakkında 
din tesadüf ettiğimiz kimseler, 
bia., bu ta ep hakkında fikirle
rillıi ı(Jyle ao,attı ar: 

Rilat Bey ( Bakırköy, Fazlı 
p~7) 

Bence mlicrimlerin hepsini 
id21111 etmeHdir. Bu suretle 
iriti~am faal unsurlan tcmiz
leamelidir. 

>i-
Rifat B. (Amavutköy, Bebek 

caddesi 23) 
- Müddeiumuminin talebi 

yerindedir. Mücrimler bu su
ro.\ie .ezalarmı görmelidir. 

* Hasip B. (Fındıklı Güzel 
Saa'atlar Akademisi karşısında 
1 ) 

- Müddeiumuminin talebi 
yerindedir. Hainler yaptıkları 
~ı.:t un hnı ekeün cezasile bo
ğalm alıdw. 

* H:ımdi B. (Babrköy, Cüm-
hariyetçi so!:ak 18 ) 

- Menemen mürtecileri hü· 
k6meti devirmek, cümhuriyeti 
yıkmak istemişlerdi. Kanu:ı da 
mtddeiunıumin·n talebi ~·eçhile 
9Wan ilelebet devirmelidir. 

* aa yaşında bir genç : 
- Ben ne okuyorum, ne de 

öyle birfeyden haberim vardır. 
- ismin oe? 
- Nene lazım, ıen t&harri 

ama musun? 

* Haym Ef. ( Cağalo~lu Mah· 
mlldiye caddesi 27) 

- Hükumetimiz . ve mahke· 
melerimiz idildir. Divanı bar
ba de adil olduğuna kaniim. 
·Binaenaleyh mücrimler layık 

OW.Jdan c~yı göreceklerdir. 
! )/-. 

Je}12i Ef. ( T opkapı, lh3cki 
111.haUesi 15) 

- Müddeiumumi haklı bir 
talıtpte bulunmuştur. Bu talep, 
cimburiyeti muhafaza içindir. 

Y enigün Refikimiz 
Birkaç zm:ıandanberi intişar 

edueği haber verilen "Yeni
..... ark .datımız; dündenberi 
aramıza kanştı. Muvaffakiyet 
tuıenni ederiz. 

>soN POSTA 

DAlllLI B AB E B LE R ~~ 

Me/,tepli 
Kızların 
• 
intiharı 

Sebebini Anlamak f s
tersen!z Aşağıdaki 
Satırları Okuyunuz 

[Bat tarafı 1 inci aayfam:zda) 
w 

dir. Bu hanımlru- aldı klan 
maaşları ipek çoraplara sarfe
diyorlar. Tırnaklarını mnnikür 
yaptıran hanım kızlar da az 
dcğ:ldir. 

Hayal, Daima Hayal 
Tal ebe kızlanmıı: d' ğer kız

lar gibi yüksek maaşlı, içtimai 
cıcv .d sahibi insanlarla evlen
mek hayalile kendilerini kör· 
leştirmckt dirler. Mesela: Bir 
muaff m ile, az kazanan bir 
kimse ile evlenmiye mecbur 
olm&lk öiüm telakki edilmek
tedir. 

Bir c!oktor, bir mühendis, 
bir avukat, bir banka müdürü 
ile ve yahut bu meslekleri 
kazanmıya namzctlerle müna
sebet tesis etmek genç kızla- , 
nmız için ne sevimli, ne cazip 
bir emeldir. 

Kız mu&llim meldebindeki · 
son intihar vak'ası, acı ama söy
lemek lazım, gizli kalmış aşk 
ve sevgi maceralarının birer 
hazin neticeleridir. Mektep 
idaresi tetkikatında bu netice
ye varmıştır ve mesele zanne
dildiğinden daha mühimdir. 

Talebe Ailelerile 
Mektebin Münasebeti 
Kız!anm yatılı mekteplerde 

okutan cile!er mektep idare
lerine kızlarının hariçteki ha· 
yatlnn, içlerinde sakladıkları 
temayüller hakkında malumat 
vermemekte ve kızlarının 
maccraiannı saklamaktadırlar. 

Bu ~ üzdcn mektep idareleri 
terbiye hususunda muvaffak 
ol~mamaktadırlar. 

Kadın Hocalar Ve 
Talebeler 

JGizli Bir Komünist Gazetesi Bulundu 

Zabıta, Gazeteyi Dağı
tanlarıAramıyaBaşladı 

Aldığımız mnlümata göre İstanbul zabıtası, komünistlik 
tahrikatmdan dolayı yeni baZJ isticvaplarda bulunmuş, bazı 
ldmseleri tevkif etmiştir. Tevkif edilenler üç kişidir. Bunların 
der.destine tevkif demekten ziyade zan altına alınmıılardır 
demek daha doğrudur. Zabıtanın bu faaliyetine ıebep, (Kızıl 
İstanbul) ismi altında ve gizli basılmış bir gazetenin posta 
ile şuraya buraya tevzi edilmiş olmasıdır. Henüz cürümleri 
sabit olmadığı için, tutalan bu adamların hüviyetleri sıkı aıkı 
gizlenmeldedir. 

Fırtınanın 
[Baı tarafı 1 inci sayfada] 

• --Hacı zade vupuru ise son sef e~ 
rine kadar 8U bin liraya sigor· 
ta edilmiş, son seferde bu 
miktar 22 bin liraya indiril· 
mişti. 

160 Bin Liralık Ziyan 
Adana, 25 ( Hususi ) -

Cucak ve Cehennemdere or· 
man!nrında kesilip h.ızırlanan 

mühim miktarda l:alas ve tahta 
travers, son fırtınada suların 
cereyanile kısmen Kıbrıs, los
men Girit ve kısmen de Su
riye ve Rados istikametlerinde 
denize sürüklenmişlerd~r. 

Bunların miktarı 40 bin 
adet, kıymetleri de 160 bin 
lira tahmin olunmaktadır. Mal
ların sahibi olan müesseseler 
Akdeniz sahilindeki limnnla
nmızla ecnebi sahillerindeki 
konsoloshanelerimize müracaat 
ederek oralara kadar sürük
lenmesi muhtemel kalas ve 
traverslerin muhafaza altına 

aldırılmasını iltimas etmişler

dir. 
Bunlardan bir kısmı mü

himinin Radrs limanında bu-

tafsil uzun ve mevsimsiz kaçar. 

rviektep Doktor .arı 
Kız mekteplerinde erkek 

doktorlar kullanılmaktadır. Bu 
doktorlar genç kız talebeleri 

Zarar laı·ı 
lunmaL.-ta olduğu haber alın
mıştır. 

Gaip Zannedilen· 
Vapurlar 

Fırhnadan kaybolduğu zan· 
nedilen Sadıkzade vapuru A
masra, ayni kumpanyanın Dum· 
lupınar vapuru ise Sinoptadır. 

Bugünün -Meselelerinden 

140 Bin Liraya Fabrika, 
50 Bin Liraya Da rJiü-

düriyet Dairesi 

[Baş tarafı 1 inci sayfada) 

**• aldı. Şimdi de portal~al ve 
turunç alıyor. 

Bizim tahkikatımıza göre 
Türkiyeye Avrupadan senede 
dert bin kilo likör gelir. Yerli 
likürlerde dciliil olduğu halde, 
memlekette sarfedilen lil<örüo 
miktan 15 bin kiloyu geçmez. 

inhisar idareside bukndarcık 
likür için bir fabrika yapılamıya
cağını itiraf ediyor ve Avrupaya 
ihracat yapmak niyetinde bu- · 
Iunduğunu siiyliyor. 

Bu iddia bugün için zayıf 
bir ihtirnamle istinat ediyor. 
Böyle bir ihtimal üzerine bu 
kadar para· israf edile bilir mi? 

V ckalet daha evvel prenşip esaslı surette muayene cdeme
olarak kız mektep!erine kadın mektedir!er. Bu yüzden tale
hoca taymini kabul etmiş be!er sıhhi kontrolden de uzak 
ve bu yolda tayinler yapmıştı. kalmaktadırlar. Yablı kız mek-

Halbu ki inhisar kanunu 
mucibince müskirat şişeler 
içinde .satılmak mecburiyeti 
vnrdır. 

İnhisar idaresinin kaytlarına 
göre Tiirkiyede senede J 5 
milyon şişES sarfedilir. Bu yüz
detı Avrupaya. her sene birkaç 
mi'yon lira veriyoruz. 

Halbuki söylenildiğinel gö- tcplerinde dahiliye doktorları
re genç kız'arla bu kadın nın ya~.ıında biihassa ruh ve 
hocalar mütekabilen bir sinir hekimleri tavzif etmek 
birlerile geçinememektedir- ve dahiliye doktorlarını müm-
ler. Bu geçimsizlik tiıle- kiln olduğu kadar kadınlardan 
beyi büsbütün sinirlendirmek- 'ı seçmek daha münasip olur 
tedir. Bu sebepleri burada kanaatindeyiz. 

inhisar idaresi likör fabri
ka~ı yapacaima bir fİşe fab
rikası yapmış olsaydı daha 
faydalı bir teşebbüsle bulunmuı 
olmıyacak mı idi? 

Yapılan 
Şimendifer r, 

Hatlarzmzz 
Bugüne Kadar Ne 
Miktar Kısımın inşaatı 

ikmal Edilmiştir , 
Fevzipaşa - Malatya: Tak

riben aoo kilometreden iba
ret olan bu hat Malatyaya v~ıl 
olmuştur. 

Hattın bazı noktaları tahkim 
edilmektedir. Bu hat İsveç 
grupu tarafından inşa celil· 
miştir. 

Kütahya-Balıkesir: Uülyüs 
Bergcr) tarafından inşa edilen 
bu hat bitmek üzeredir. Mart
ta resmi küşadı yapı acaktır. 

Samsun - Sivas: Bu lıa!tı 
doğrudan doğruya lıükümet 
inşa etmektedir. 70 kilometre 
kadar bir kısım kalmıştır. 

Ankara - Filgos: İsveçliler 
tarafmdan inşa edilen bu hat 
her iki paştan ilcl'lemektedir. 

Orta kısımda yliz kilo met
relik bir paı·çanın tünelleri kal
mıştır ki bun!.ar mühim ve 
büyün in~aatt r. 

l<el Ler-Diyarıbekif'.: lsveç· 
lilerin inşa eylemekte olduğu 
bu hat Kellerden itibaren 
Diyarıbekire doğru devam 
etmektedir. Yarıdan ziyadesi 
ikmal edilmiştir. 

Ulukışla • Kayseri: Bu 
hat için Jülyüs Bcrgerle mu
kavelesi mevcut iken hükumet 
müsait ~artla hır Amerikaıı 
~irkete ihale etmİşt:r. inşaat 
devam etmekted'r. 

İki Ahlaksız 
Beykozda Türkan isminde 

bir hanım kız Hayriye acl!ı 

bir acuze tarafından iğfal edil- l 
miş, hacı Mehmet isminde bir . 
adamla tanıştırılmış ve bir fela-

kete uğratılmıştır. Bu iki ahlaksız 
tutulup adliyeye verilmişlerdir. 

Yeni Ekmek Çeşnisi 
Sert buğdaydan yapılacak 1 

ekmek çeşnisi henüz tcsbit 1 
edi!mektcdir. Sert buğdayın 
piyasada biraz fark!ı olması 
hasebile ekmeğin on ve yahut 
yirmi para kadar yükse!eceii 
söylenmektedir. 

Telgraf Muhabereleri 
Başladı 

Son fırtınalar dolııyısile lı
tanbul ile Anadolu arasında 
kesilen te!graf muhaberab ye· 
niden temin edilmiştir. 

-· K" • 
anunusanı 

Günün Tarihı 

• • 
Gazi Hz. lzmı 
Teşrif Ettiler 
Reisic-mhur f!z. dGn ,

saat doku:ıu kırk gece Ank•; 
dan fzm·re n:ütevecdhan hatt Jlll 
etmişle-d'r. Buırün muvaJ 
edeceklerdir. 

Heyeti Vekile . f çtinı" 
Dün öğled 0n sonra aktedilel 

vekiller heyeti içtimaına Gaıi tfll 
riyaset etmişlerdir. 

Darülfünun Emini 
Muammer Ra~it Bey dün ,._. 

kar~d n gelmiş ve Vekaı.• 
c!arü fJnun büt)'e:ılni aynen k• 
ettitini •Öy"enıiştir. 

Roma Seyahati 
Ankara hukuk faküftesiof' 

tcrUp ettiği Roma seyahatı.e 
yarısı kız olmak ü .. ere 30 tıılell' 
i~irak edecekti:-. 

Belçikalı Doktorla!' 
Geliyorlar.. ._ 

12 n'.san 1931 de f, nt• 
Bclçikadan 400_ doktor gt·l~c~k~ 
Dcktorhr sıhhı rrcesscı.e eT ' • ..J 
ve şehrimiL·n n:uhte'if y rJttP 
gez.ip donecddcrd r. c1' 
Rıhtım Şirketi Hakkın 

Hükumetin yaphğı profcs~ 
<!an &onra vn:ıiyet e bir tebedP 
ğörülmem~tir. dl 

·ı erkos ":r'ir ""eti Hakkın 
Hükumet te\1 il :ıta dev•: 

etmektedir, rivayete gö.re fıl 
kan•, .. t mt·!ı:ıkkaktır. 

kraz Teklifi Yok 
Naf .a işleri iç"n ikrazat n ~ 

lunn ak üı.ere hukü nete ekJlf 
yftp·ld ğı J•aklunda nrilm"t <~ 
lıııl::erler ass's z çıkmıştır. T~J;.Ji' 
fatta bu1umın ol •r:.ıa bitt. hi ı' 
7ar1 d:kknte < J nn n'.tır. ,,.J, 
Yenı Asır I\.1nhkem .. 

"Yeni Asır,, J,.öJH.ı!c iıt ıabİ 
l'e re;inclikle·in", mü· ~ıııı.-P 
o14yld rını ya1.mı :ı, h ter aıİI. 
El~ çıkhtından nıa' kcme1 o .,-_ 
rild'. , 

J~ndarma intihar Ettt, 
hmirde j.?.nd. rm:ı Uşal lı ~ ~ 

met intihar ctrr.i'lt r. ~ebeb' d_~ 
a d.r a·ıc i ıde ı rı c ... t. p Al.lP" 

nu4 olması 1ır. 

Bütçenin Vaziyeti 
Hüklamct büiçeyi 175 milyotl' 

kadar indin biJcceii tahınifl'~ 
dedir. Bu tal.dırdc geçen sen~ 
nazaran arada 45 ınilyon 
fark olaca tbr. 

Şubat rAaa~ı 
Defterdarlık t rtibat nı alttA 

br, pazar rünü veril cektlt 

Balkan l.iirliği . 
Ankarnda bu iaiın alt·nd:ı ~ 

cemiyet teşkil e ilmiştir. Majo:~ 
Balkanlılar ausında maziye il. 
hatıraları unuttuYmakır. ~ 
Tr:ıb7.on mel,'usu Hasan, Kıi 

umumi R ten Eşref Eey~rd r •• 
kan birliği İ•mi altında Se'~~i 
toplanacak olan konfransa HP'.ı.( 

dullah Suphi B. ile birlikle i.,,lı 
rak edeceklerdir. Hamduıı 

Suphl Bey şehrimin gelrni'~ 

------------------------------------------------------------......... ----------------------------------------------------------~ 
Son J'ostarnzn Resinıli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kıyma Afakine~ 

I 

1 : Hnsc:n B. - Puza.r ola kasap başı···· 1 2 : Kasap - Hasan Bey... Hepsi kıyma j 
S. aücl.i ne bekliyor? alacak. Makiıie küçük... iş geç çıkıy-0r. 

.. 1 • J 
1 ·,-.; 

3 : Haa::ın B. - Sen büyhk bir makine j: 4 1
: Hasan{, B!' ~~@ak, tr.amxay ş·r.:cefl 

almıya mecbursun. Ahali beklemez. Bak b:e.W... den , ibret laıJ · CGnae yüi biılierce o1' 
de baıka kauba pdueiim-. insaa •ti kayıyor. 



27 Kanunusani 

Hergün 
Münderecalımızın çok

luğundan dercedileme
miştir -
İktısat Vekaleti
nin Kanunları 
Ankara,26 (Hususi)- İktısat 

vekaleti, ormanlann idaresi 
için bir teşkilat kanunu hazır
hyor. Bu kanuna göre orman 
memurlarının maaşları ziyade
leştirilecektir. Ayni vekalet, 
baytar ve zooi:ekni kanunları 
hazırlamaktadır. Bu kanuna 
göre baytarlar da bareme göre 
tasnif edilecektir. 

; Sarktan Garbe Nakle
dilecek Valiler 

r Ankara, 26 (Hususi)- Şark
ı ~n garbe nakledilecek valile· 

rin kararnamesi tasdikten gel
[ miştir. 

Gazeteciler Birliği 
Ankarada bulunan gazeteciler 

aralarında tesanüdü temin için 
bir birlik teşkil etmişler ve teıçili 
için hükümete müracaatta bulun• 
llluşlardır. 

Ada Vapurunda 
Bir Genç Denize Atıldı 

Ve Kayboldu 

Şehrimiz zabıtası dün de 
bir intihar hadisesi tesbit 
etmiştir. Tabkikatımıza göre 
dün akşam 7 de köprüden 
Adaya kalkan Maltepe vapu
ru, Kmalıada önlerice gel
diği zaman, 25 y~la~mda 
olduğu tahmin edilen bir genç 
birdenbire kendisini denize 
atmıştır. Derhal vapur durdu· 
rulmuş, aranmış, fakat genci 
kurtarmak veya cesedini bul
mak müınkün olamamışbr. 

intihar eden bu genç gü
vertede pardesüsü ile şapkası
nı bırakmıştır. Pardesünün ce
binden hiçbir şey çıkmamışbr. 

Hüviyeti de tesbit edilememiştir, 
fakat kamarotun ifadesine gö
re bu genç, bir Rumdur. 

24 Saatte 
9 Hırsızlık, 6 yankesicilik 

vak'w olmuştur. 

Gelen Buğdaylar 
1930 senesi zarfında lstan

bula Anadoludan 8606 vagon 
l>uğday gelmiş, bu suretle bu 
aene halk ucuz ekmek yemiştir. 

fkbsat Ve Felsefe 
Enstitüleri 

lstanbul Darülfünununda a
çılması takarrür eden lktısat 
ve Felsefe enıtittlleri &ntimilz
deki ders ıenesinde faaliyete 
geçeceklerdir. İktısat enstitü
ıü için Avrupadan mtUehaasıa 
getirtilecektir. 

Avukat Hüsnü Selim 
Beyin irtihali 

lstanbulun en eski ve ~ok 
ıevilmiı awkatlanndan zev
cim ve babamı• Hüsnü Se
lim Bey dün gece füc'eten 
vefat etmiştir. 

Cenazesi 2:1 kinunusani salı 
giinü ıaat onda Şitlide Dere 
sokağında Papayanopulo apar
bmam karşısındaki hanesin
den kaldınlacakbr. Umum 
meslek arkadqlan ile akraba 
Ye eviddasam ltu kederli men
Iİme davetle c:lilhunuz. 
<>tlo Km ineni 

f;ON POSTA 

• 
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1 - tiyar ı ' ıs 1 a e - akrü &efa et, uı a!°&a 1 ıyar 1 a bUyük tehl:keye kartı t imdiden ha:mlanmak ıh 1 k • t'kb Jd bepı·mı' zı· l 2 F 1 L .. h •ht' J kt 1 3 - Yarın için bugtlndl'n ça1ı~mak ve bu iki 

tehdit eden en büyük tehlikedir. olursa tahammül edilmez bir facia olur. Uh.ımdır. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Valiler 

Yeni Kanun ile Salahi
yetleri Tevsi Ediliyor 

Ankara, 26 (Hususi) - Va
liJerin salahiyetleri hakkında 
hazırlanan layiha yakında rlec
lise sevkedilecektir. Layihada 
vilayet şube müdürlerile kaza 
kaymakamları üzerinde valiye 
mutlak surette tecziye ve taltif 
etmek salahiyeti verilmektedir. 
Bundan başka idari otoritenin 

tesisi yo!unda ve hükumetle halk 
arasında daimi münasebet tesis 
eden memurların vazifelerinde 
görülecek herhangi bir ihmal 
veya sui istimal halinde ken
dilerinin cezalandınlması da 
tesbit olunmuştur. Memurin 
kanununda da valilerin aalahi
yetlerine dair olan kısım 
tadil edilmektedir. 

Vekil ve valiler, kaymakam 
•e müdürler hakkında inzıbati 
tedbirler alabilecek, tebdil ve 
sınıf tenzili gibi sicile ait ka
rarlar da verebileceklerdir. 

Tasdik Edilen 
İntihaplar 

Ankara. 26 (Hususi)- Uzun
köprü, Kırklareli, Bolu, Burha
niye, Keskin, Ferik, Düzce, 
Kuşadası, Malatya belediye 
intihapları Şurayı Devletçe 
tasdik edilmiştir. 

Yeni Polis Tayinleri 
Ankara, 26 (Hususi) - ls

tanbul polis dördilncii ıube 
m6d0rlfiğüne Tarsus kayma
kamı Daniş Bey, Sivas polis 
mfidürlüğüne Kayseri polis 
mlldürO Hami Beyler tayin 
edilmişlerdir. 

Yunanlılarla Ti
caret Mukavelesi 

Ankara, 26 (Hususi) - Y u-
nanlılarla aktedilen ticaret 
mukavelesinin taaUsine kadar 
münasebetin haleldar olmamau 
için 11-1-930 da milddeü bi-
ten muvakkat ltilifneme tem
dit edilmiştir. 

Şose Ve Köprüler 
Kanunu 

Ankara, 26 (Huauıi) - Şo
se ve Köprüler kanunu ile 
Mahalli idareler kanununda 
mnhim tadilit yapılacaktır. 

Ermeni Mezarlığının 
istimlaki 

Ankara, 26 ( Hususi ) -
Panıalbda, Ermeni meu.rbft 
denilen metruk yer, yeni be
ledi e kanunu mucibince Mm 

___ -- SON DAKiKA ----

KARAR VERİLiYOR 
Menemen, 26 (H.M.) - Divanı harbin kararı 

sabahleyin verilecektir. _______ ....... --------
Maznunlar Tahriri Mü
dafaayı Şifahi Müdaf a

aya Tercih Ettiler .• 
(Baş tarafı 1 inci 1ayfada] 

Muhakkak ki düşüncesiz bir 
adamdı, bir Türk mahkeme
sinde, esası Türk olan bir 
maznunun Türkçeyi bırakarak 
Arapçaya müracaat etmesi, 
elbette adalete tesir edemezdi, 
fakat muhakkak hoş ta görül· 
miyecekti. 

* Tetkikat 5ğleden sonra saat 
üçe kadar devam etti. Bitmiş 
değildi, fakat gazeteciler bu
gün celse aktedilip edilmiye
ceğini anlamak içiıı bekli
yorlardı. .,.. 

Bir aralık Reis Paşanın ıa
londan çıkarak müddeiumumi 
Hidayet Beye gittiğini gör
dük. Yanında ep~yce. kaldı, 
çıktığı zaman: 

Muhakemenin olup oJ.. 
mıyacağını sorduk. 

- Müdafaalan tetkik edi .. 
yoruz, binaenaleyh bugün mu
hakeme yoktur, dediler. ,,.. 

Filliakika tetkikat gece geç 
vakte kadar devam etti. An· 
lqılıyor ki heyeti bAkime ica
bında ıabaha kadar çalışarak 
madafaaları tamamen ıözden 
geçirecektir. 

Karar ağlcbi ihtimal bugün 
verilecek, derhal ldarei örfiye 
amiri F ahrettin paşaya takdim 
edi:ecek, ondan sonra te1graf
la Millet Meclisinin tasdikine 
arzolunacaktır. 

istintak Devam Ediyor 
Menemen, 26 (H. M.) -

Dün heyeti hakime maznunla
nn tahriri mlldaf aanamelerini 
tetkik ederken istintak hakim
liği de yeni getirilen mamunla • 
nn ifadelerini almakla meşgul 
oluyordu. Evvelemirde yaşları 
on alb ile altmıı arasında te
halüf eden ukb kadım din· 
ledi. 

Bunlar (Urla) dan getirilmiş
lerdi. Fakat ifadeleri alındığı 
zaman irtica hadisesi ile ali
kalan olmadığı görilldü, tahli
yeleri hakkında karar yazıldı, 
reisin tasdikine arzolundu ve 
aerbes bırakılddar. 

ikinci Kafile Mahkemede 
Bu sırada müddeiumumilik 

te ikinci kafile maznunların 
isticvabına başlamıştı. Bu gnı .. 
pun adedi 23 e baliğ oluyordu. 

Aralarında, hadise esnasında 
ihmalleri g6rUlen kaymakam 
ile jandarma kumandam da 
vardı. 

isticvap geç vakte kadar 
____ _,_.......,.=--=-=--="'"=~=-=-=~--=--=-==---=------

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

Mllskirat lnhiıannld Bo
•onÜ fabrikası ile olan 
münasebeti hakkinde ki 
ııqriyatımız münasebetile, 
bu İfe yakından vakıf ol
duğunu söyliyen bir kari
miz bize ıu malilmah ve
riyor: 

.. mukavele mucibince 
mOakirat inhiear mildücll 
Bomoati firkeüıi.D meclisi 

idaresinde aza bulunur. 
İnhisar mUdilrG bu aza

lığa ferefine firketten ayda 
250 lira maq ve ayrıca 
şirketin 1enelik klnndan 
bir hisse rı..lır." 

Bu kariin verdi;i mala. 
mat dojru ise, inbiaar ida• 
reaiDİD Bomonti firketinl 
gayri kanuni faaliyettea 
mene çalıtmak iltiyecej'i
De ey kariı 

Gazi Hz. 
lzmir Halkı istikbal 
Hazırlığı Yapıyor 

lzmir, 26 (H. M.) - Gazi 
Hz. bu gece saat onda Afyon 
tarikile teşrif edeceklerdir. 

Fahreltin Paşa Gazi Hz. ni 
karşılamak üzere Afyona git
miştir. Gece saat onda mağa· 
zalar kapanarak bütün halkın 
iştir akile istikbal merasimi ya· 
pılacakhr. 

Yeni İran Kabinesi 
Tahran - istifa eden yeni 

İran kabinesini tekrar eski 
Başvekil teşkil etmektedir. 
Azerbaycan Valii umumisi AH 
ban Mansur Dahiliye nazır

lığnıa, Bağdat sefiri İnayetullah 
han Samii lktısadı milli neza
retine, Bakır han Kamezi de 
münakalat nezareti müsteşar
lığına tayin edilmişlerdir. 

Açılan Meclisi Umumiler 
Ankara, 26 (Hususi)- Van, 

Muş, Kütahya, Kayseri Umumi 
meclisleri açıldı. 

ıürdii ve hitamını müteakip 
haklannda iddianame tanzimine 
başlandı. 

Bu ikinci kafile maznunlara 
ait evrakı müsbite arasında 
garip bir mektup vardır. Bu 
mektup Abdurrahman isminde 
biri tarafından Hacı Muhid
dine giinderilmiı ve postada 
ele geÇQaiştir. Abdurrahınaa 

mektubunda ~alql tarikati
nin ihyasım Sotiyor ve kendi
sinin ıeyh olmak arzusunda 
b.ulunduğunu bildiriyordu. 

Muhakemenin Sonu 
Yakındır 

Menemen, 26 (H. M.) 
Divanı harbin geceli gilndUz
lü gasterdiği faaliyete bakı· 
lırıa hilkmedi!ebilir ki muhake
melerin tamamen bitmesi pek 
yakındır, bir pn meselesin
den ibarettir. 

Emirilem Köyünde 
Menemen, 26 (H.M) - Diln 

Menemenin ( Emirllem) kö
yilnde 14 tabanca ile 6 mavzer 
bulunmuı, ayni zamanda da 
ilıerinde ( innafetehnaleke ) 
yazılı yeşil bir bayrak ele 
geçmiştir. 

Gazate Sansürü 
. Menemen, 26 (H.M.) -

Kaymakam Baha 8. diba Me
l nemen gazete bayiini celbede-

1 

rek ıazetclerin clafıblmadan 
evvel ıamllre tabi oldujuau 
babrlatmlf Ye po8taDede bu-

Sözün Kısası -
1931 
Senesinde 
Adat 

•• 
Büyük harp bite'i OD nç 

sene oluyor. Bu, bir çocuğun 
hayatı kadar kısa müddet 
içinde, bütün dünya çok de
ğişti. En büyük farklar adat 
ve ah1ak sahasında görünüyor. 
Bizde de öyle. 

Dün, kırtasiye mağazalann• 
da, gizli gizli satılan açık 
resimler, bugün, yevmi gaze
telerde, fakat yalmz bizim 
gazetelerimizde, ağır bir ilmi 
yazmm ta yanı başında yer 
alıyor. Dün, Mehmet Asım B. 
herhangi bir mecliste, ağzından 
"baldır,. kelimesini kaçırsaydı, 
Hakkı Tarık Bey, ağabeysinin 
ağzına biber sürerdi; bugiln, 
iki kardeş, bir çekişte, kadın 
eteklerini ayak bileklerinden 
oyluklara kadar ııyınyor ve 
hepimizi " bedii çizgiler! n ıey
retmiye çağınyorlar. P~istik 
san'atlara göre insan \fikudu
nun her çizgisi bedii olduğa 
için, iki kardeş, günün birinde, 
bizi Havvanın vücudunu tepe
den tırnağa kadar tetkike da· 
vet edebi1irler. Ne ı:aran var7 
Sadece bediiyat meselesi 1 

Yakında Selim Sırrı Beyin 
bir çıklaklar cemiyeti açmıya
cağmı kimse • temin edemez. 
Nesillerin vücutlarını kurtar
malıyız. Bedeni terbiye .•• Efen
dim şi~al kavimlerinde... bil
hassa İsveç... filan. 

Şut çek, embol, ofıayt, gol, 
yürü, atla, ıoyun, bacak, 
baldır, oynıya!am: çarlston, 
çarlston, bip hip hurra, p şa ta. 
yaşa, heyytl.. Y allahl.. Çal bir 
çift~tellil 

Yeni nesillerin terbiyesi, 
Yeni nesillerin aeaine }izim. 
Tilrkiyenin mesabai ıathiyeai. 

Barhn Gençliği Ve 
inkılap 

Bartın - Burama prla 
ve hisli gençliği, Menemende 
patlak veren irtica hareketine 
karşı en derin infial Ye iğbi
rarım beyan eder. Kubliyıa 
misalini, bütün bir •ençlij'e 
teşmil edebilir:z. lnlallbm ai
gehbanı olan biz r~er, bQ 
uğurda kammıa akıtmıya ha .. 
zınz. B. H. F. 

Hergün 
Bir Sual 
zınız Olsa Güzen· 
Müsabakasına 

Verir Misiniz? 
G&zcllik müaabalammm ~ 

ahlAkla telifi kabl .ım.. 
dığını iddia edenler •.
dar. Bu iddiada •.. ..., 
lal daima fU mü •nar
lar ı 

- Kızıniz elaa gtheUl1ı 
mliaabakasına iştirakine 
miiaaade eder mUiaİll? 

Dün bu suali Tıearet 
odaıı umumi kltihl V ehpi 
Beye sorduk: 

- Müaaade ederim, 
dedi. Mo.abak.ıan tertip 
edenlerin malcatlan beıal 
alikadar etmez.Kafi ld mG
,..baka temiz fel"'Iİt claJai.. 
Iinde yapalsm. Dm r8· 
zellik mnu•keYnacla 
pyri alılild W.weı ~ 

1 
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SALLANTJ 'VAH FILII\1J~ER NGIJ~ER~DJR? 
U A ı.r:" l °' 1 ·.' - --~~po..-~ ::-;~n~~~-:: 
mrı.mı re a-

1 
-. ..,,...., .... -, 

ketin Zarar Ye-ı 
~ kunu A'ekadarı? ! 

KCJr.ya; 24 (Hasuzi) - UbJn l 
J.avalic;ince vnkua gelen son 
zelzele hakkında evve ce ma· , 
lümat 'Ver:niş:im. ıMüstahber.a• ) 
bma naz.ıran ze~ze}e Çavurçu, ı 
Arr:ıthanı ve A1<şehirin dört 
köyürde bi~a fosıla!arla c.e- l 
ıt'am ctmcktedi-:-. 

Hareke-tianm . merkezi -oldu ; 
fa anfoşı :an Çavt!{>ÇUCJa 

tahtel::.vz mfühiş rgiiriıltüler I 
ifitilr ektec!:r. Bu köyde yer 
yer ,atlaklar basıl olmuştur. 

fı(c şiddetli ze:zC:eden .s'>nra } 
Dr·n kaplıcasuun IRWU'ı art• 

r l'ı'fbr. O cıvardaki gö~ferin ı 
mları i~e hissolunacak kadu 
,,zaımı~lır. 

! Buraya gelen raporlara gare 
aüfoıça zayiat olmamış, yal• 
aız enkaz altında kalan on i 
kad~r 'ayvan telef o·muştnr. , 

Alqehirin dört köyü c.o 

.... 
Konyada Spor 
~Kulübe Bo}l<ot 

1 Cezası Veri:di 
1 • I Kenya, 2'5 (H.M.) - Kon-' 

ya mıntaka~ı {30 şı-nıt>iyoır& 
maçlannda gayri nizamı 
<:u oynatan şehr aLZcieki il'f 

'ı ku1ftp, { utbol heyeti taraf mdta 
bir ay :mücdetle 'Ye muval\ lcA 

1 boykotla tecziye ecfümiş~eıa f• 

Futbol heyeti 9~0 send 
için taayyün etmiş bir bi:-inci
lik olrr.achğını da kulüpleı' 

teıWi~ 'Ctm~. 
Stib1l 

Vilayetl~r 
63 Vilayet Kırka inecek 

dahil cJc'uğu halde -u!z~eden "'Güzellik 'Kıralh;t!si,, -ıfilmmln 'en can •ltıett!· $1llltası:-Giıre11er pflt ?eSml wapar!.arken --

Ankara, 26 (ti. M.) - Hr 
ber aldığıma göre Dahili)• 
Veka1cti vilayetler~n tahdidi 
hakkında bir .proje hazırlamlf' 

tar. ProjeAiıı -Dabiiiye !VekAI~ 
tince 1etkikinden sonra bit 
tahdidi viliyet layihası hasrı
lanar.akbr. 'Prcjeye gore l) 

vtılyetimiz karka indirüece~ 
tir. 

•mdiye kadar : 
( 15i) ev, ( .220) samanlık, 

1.( 113 ) ahır yakth.lf ft ( 151 ) 
*WY, (~) uman·rk lümen lıarap 
i>lm111{ur. (rr,ın ft c:Mamıda 
be m ev, 4 umaahk, ~ ..ıur 
hasara .ağramışbr. 

1 Z-elze'min ba~angıcından 
{ bugüne kadar felaketzedelerin 

' lqeleri temin -ve kendilerine 
para teni edihniştir. Hepsi 
tle ghderien -çamlara iakin 
eclilmiftir. 

Hayvanlar; etraftan aevR.. 
illen malzeme Ue Brtll altma 

Soğukler 

Rama:&aaın ..ilk gecesi ıeb· 
~ ze ~k ıaz, civar dağlara 
19pefCeSar -yağmış,........,. bir-
41e.bire so~.!.ltaamafih 
~ ikinci fin •vz :ıtır n 
~tli ~e!dedir. 

~tr=ol İmtiyazı 
:Bir .Mman Şirketi Dıe 
lratia Petrol Çıkuacak 

4- ('t'-it) - "Pmmten 
·alman te• .... ~lnllZ-a
·w.Ji maliyesiae ..._.... bir 
Alma ~ ..... ~e
.lindea Frii mr._petrol iattyuı 
'911Dqtır. lmtiyn alwı 18ajkfat 
...... -.iJiyetlıeri t.aric:ilıile
dir ........ hal FvsAJ 
Be&W 2iymet ettJii .._. .. 
7apilmqbr. 
. 'Sa,le11diğine dt'UND bu 
#ı lEet pe ~relD Hayfaya duıllar 
11-t.mak Jausuaunu .da Wlıiılt 
et.İf{İr. Şirket hisse ... ten-
e ;jllde ~•ni de Wr ltal1m 
fÜ')letine Yermiftir. 

Dl uç 
Ali 
Reis 

f Tefrikamız'? iud ...,_ 
famızdadar. 1 

Güzellik 
Kıraliçesi 
Son zamaada bizde de hir 

hayli eedikoduau ,-..,dan gii· 
zellik .lusaliçeai mne~esi, ltu 
filmin mn.zuunu umumi •at· 
larile ~cbnyor. :ŞU Jarlda ki , 
filmin aonu ;bir facia ile niha
~tlenmekt~r. 

V 81'' a Kalıramuilan ( Ltiiz 
Bruks), ( Jorj Şarijya ) GD'. 
Glap gazetesi, bir Gisabaka 1 

yapmq. ....uiz de -... ,.jştiraik 
etmiştir. Mia Avıııpa intiılaap , 
.edilen Luiz ile avgm.i ..ar.um- ~tlll!l~)O!I 

:da l>mıd.D ~ aGtlait -·
waı- ...... lfhr. 

Genç kadın, nihayet, ~eneli 
'WZİ llayatım bll'akrp Iİİnema 

'Dllihltine lltitm1şhr. ~llkat ilk i 
pltnh Tdmi "ÇeVrllip perhiae-

. Atina ..,ıaıı Jilmlaln başlıca laıAramtmlırrJ 
:rlnde jUt~n lpk••m : 
att.IİI kurfUBlarla ,.. demJ.. 1 

----~~~--~--~--~~--------------------..pr. 
.s.hnenha hlbal prade-

- W.tbir .tarafta imc9lll'bn 
....... .,.. p.nle herine 
a1-e\len 4nıy;ai, ~ ~la 
etıaı. ejra.tli-ektetir. Ha
zilnlll •• veca veren ar dram. 

Atiııa 

·~h w leell la'maa 
1lmmi OPea 19*teriyor. 
"Mevzum Jrelince ı Ha1dkalte 
aıTI. fakat la1dr a"'1ai\I lıir 

renda ---~r ... 
vo sevda ae~tidir. ..Nihai 
safha.sa, eben rom:mtik ıeser 

... Di bir~ tatla .. .ıw.ar. 

~~~--------~ 

" Ehann-a " .me.nftl'ft~a 
temsil ecfHen .fmrdelenin ismi· 
dir. Bir li&y muallimi, ınngüı 
bir -çift\-'fnin kın ~yi ft!V· 

mekteliir. Fakat kızm 1:ıansı 
onu, daha zeng;n Mrsi!e ~

·lencılinatk • z•a*dlr. Bunun 
ıiçin iki gencin emelleri tabak· 
k8k wemiyer. 

'Mua!lim Ham, tji bir '1Jes. 
tekhdrr. Bir -eserini Viyana 
oper•ı ıakdir!e bbul l'tlniş, 
pl!Ç 11t..ılitn ...,.. bir töh
ret kaumn11tır. 

Köyden aynlmac.an evvel 
~ kızla !lllztClfeD ~. bu 
ıııiijdeJi •rw -.. .. rwı
'..ll:naiştir. 'Fakat lamı bftaı, 
t.u aktwsdm ~ ......... 
Gliş, haber 'Çİ\madJjmı Jt&ren 
kız da babuımn ileri slirdüğü 
adamla ..erienmiftir. 

Bu aırada bQynk bir fe!Aket -'Olmıqtur. Bir glD beatektAn 
lılm,_ l'llzdsmm lNr GrllZ 
~alm11 ve soma Tuaa 9elu:inrle 
..bQğulmQfbnr. 

Bu badi.e, ma Mvt,etW..de 
lıaybettirmiıtir. 86,leae aauri 
vo pcrifaa tlol .. ırken keıı-

lntihaplan F.eshedi~ 
Yerler 

J\nkara,26 (H. PA.) - Berı" 
ma Sivrihisar, Çatalca belediY' 
intihaplan feshedilmiştir. 

Gİ ıköyinde, llMIHR8 bir h~ 
.diıkiieceğtni ~it. mer 

diPfek ~iyine ·~· o
-- klitat r•miade bul 
Anna :üe eöwöa ıfe&İDce 
danın kalbimde ,...an .J 
-4Ullamıştır. ıEaasen Alana 
du)dur. 

1ki yeı" uzun bir aynlık '!' 
~ltlretmı taama tekr:ır ~ ...... 
Define 
Arm"'ken -1 .,,. 

• MEi ;EJC.,.. e h fil' 
Yar. Genç 'Ye 'b-eş "patasız 1) 
a..&bt, •ki bir Mtap okllrk 
bir ıatoda metuıt Ohtn 
hazineden aabvdar ~•-.ut 
Bu Wazitıeyi "8lmft için 
8r ı •ıt11e t,u "'fdt>11l 
~ ... t, u, •• 111te 
itil• . . llfkile .... l .. ~ 
F...._ ~ ~tai lnı "'adi 
balasına tefe hak "'ederek a 
katla dtenmll. Jaazme;ti 
beraberce paylqcıı;lardır • 

• .,,. l!-1'!1. tB..laeı 
rır ~. 1n• fil="'' 

pteripı. Bu .ı.. bir 
.druu.Lr. 

f(~fı-en Ve 
;Keli~ 
Xaygar.ecz 
llmlız 4w ayalı Dwırın• 

Afrika p;lleri.de lir k 
Jaeyetinia maeuaaı Ue bafll. 
Bu seyahatte ölen .bir bay 
kSlllDa mt .ruim, :hevcti 
fi)le müdiiril Leni DmJ 
eline geçince ~ .l.or.t .l/li 
.kadnaa .ipk olma~ 

Kacha, operU. ar'' 
iki geqıç eııletaiace nada · 
detli .Lir :ılaik11QÇl.lt ..b<Wlat· 

' Unn ve. .eleaıli • 

l 
I'~ 'lbu .matf'r:-, lııi'
ber ae1ifm iz salllana v.uıc:Yk 

· tatlı uctieıllı lımv--= 
..,._ berabcr'7&(am;ık 



' 

. 'Z1 Kanunusani 
• r 

Kari Gozile 
Gördüklerimiz 

Temyiz Mahkemesi 
lit.unbul Barosu mecmuası· 

nm lıir nfü,hasında kıymct~i 
hukukçubrınıızd.m maı uf Lir 
iın:tn Tem) İl. mahkcınesıne da
ir ynz<lığı bir makalı.!de teftiş 
lıcyctinin ilgasını c it-tinaf 
mahkemderi tc:.kilini ileri sü· 
rüyordu. Tem) iz ınahkcmr~i hak· 
kmdak i fıl.; idcrine istirak ede- ! 
rim. l:,tinaf ımıhkcmc-lcri te§ki-
li doğru olamaz. Kal cik 

H. Atilli ----Gayri Mübadillerin Hali 
Efrndım, 

Ulun müddet süren ff cniAta başla· 

nacak, başlanıyor 1) nakra•l1'ld!1n sonra 
nthayet (Emir) geldi. •• ve başlandı. Alli· 
kafarlar acv'n yor, birbirlerini tebrik 

9'1 :rorlar- Çil:ıkü, mi"yonlarca J ••• kıy· 
ımı tinde tcrkettlklerl e.m?akc m.ıkabll 

çok cü~'1 tapu kıymetine isHnadcn tu· 
b't edilen istihkakları ü~er"nden baka 
4111,A'll 1) yilıde iki nisbetinde para ala
cak' ar 1 Scnclerdenberl ıüriJnen felliket 
kardeı!erimlz mübadiller gibi bu gidişle 

blzlm Je daha senelerce çile do:durmı· 

)'a •e bazı'anmmn (lıpkı fc :il<et kar
dcş'ttlmiz gibi) acfalete düş«:;;!lmld 

lıerkea bi lr. 
a.t .. ıyorum ı Yalnıs, bet en para 

•1mak için naaıl ıthılerce aıra bekledi• 
flmlal. bllhaua ihtiyarlar ve çocuklu 
••dm!ann acıkh hali ile kom'.ayoııua 

•·r lmuıntl andardlfı, pratik bU mıa'h 
•llntle .. tltikl hakkmda 'el9lr ~erthnetl 
"ft ..,_ dllellCI slbl ....._..,. ..... 
lsaa elmachtılllı:ıı sımnı:ıda Ma iye veld

llntn 1'ddet e nazan dikkalinl celbede
..... ,., ... it ederim. 

Bir Gagri nüibaJil 

Maarif Cemiyetinin 
Piyankosu 

'Kalt:ımonudan bir kariimiz, 
bir kinunusanide ~kileceği 
biletlerinin üzerinde 'Y.azıb olan 
111urif cemiyeti .piyankosundan 
bir iaaber çıkmadığım soruyor. 

SON POSTA, yapılan bir 
ilin ile ye h6rkcsin hu piyau· 
-koda istifade edebilmesi için 
"kqiCle bir marta bırakılmıfbr. 
Buna dair ilin -gazetemizde de 
mai,ar etmiftir. ----s.. Fakire Amualıdır 

~SÖN 

KÜRTLERİ IRAK 
v 

AGRJ 
• • 

,ASiLERi LE ANLAŞMIŞLAR 

inık lıııdut tehirl•rinJ.n '/Jlrlne 6ir lmn ....,,,.,,.,,.. IJ1tkıı 
$am8an yazilıyor: Kerklikte j lkilmeti, kuvvetlerinin büyl\k hareke ittihaz etmiş, iki taraf- ilyan hareketi daha .Imuştur. 

hizmet glb'en lrakh bir zabit, kısmını Şimal havıtlisitle aev- lı olarak izacatta bulunuyor. Bu son ieyaa aahuı 200 kay-
Şamda bulunan akrabalanndan ketmijtlr. Asilerin bir kısmı Musul kale- lnk bir •bayı kavnyw. 
biiine btr 'mektup g&ıdererek Son -gttnlerile aillede ata• leri ·,.;"rJPdir, ikinci kısım da :S6ylendijine fire Abdnl
o iaftlide isyan eden K&ttle- aruzda \'Uku bul~n bir anD.sa4e- cenuba doğtu aarkmalctadrr. kadir, lotrilizlenn Jaimayeıini 
re karşı yapılmakta olan ha· u • haizdir ıre kendisine ayda yüz 
reket hakkında şu tafsilab mede de 40" ası öldüıiilmüftbr. Şimdi Irak ordusu Ketgüke lngı'liz lirası tahmisat .verilmek-

ak kıtabnadan da ban v---•.. n.. mil mesafede .ı,ir mevkide vermektedir: J _.. ..., tedir. 
Son zamanda, Titrkiyedea ve &lüler vardu. Irak orduu- toplınmaktachr. BütGn bu temaybı ve hare-

DfAD bir iman Mi -Xüstler, aa menaqp t.nue!er, Saler,- IMll DrSerlnhı i»u isyanı, ketler T&lk • lran Jaudutlan 
Şimab 'lralda bulunan kürtler- ~ dailuma .Jltlca .nıaif 'lale •lr• 'latlluibı esnuıada -ara11Dda bir 'KOrt amLw Yll· 
le bütıatmlt. -ac:Mta ....ıannda -.. 8iJer a..tne ·1s•l*•ı ati 041itu. Bantla baika ~nrt cuda ıetirmektir. 
Wr .-..... .._l ,,JmUfbJr. ...-ette .bomlaa .. sbadular. =te;lalerinclıan Abdlllkadirin id.. J .. ak 'lnatbuatı, ba batliseler--
Buadan • ..,.,dır ld Irak lıO- Bu uiler, Rea.,U.i clsalil• n ft riyaseti albnda ikinci bir den hiç behsetmemektedir. 

Bea phit valduiyi& Pek 
Nkiriıa. çıplağım. Ayakkap
lanm eskidi, J•ilini .alama
thtım ipn 'ıplak ayaklanmla 
INr .... ıl4aJiptle .... -.-.onun. f:vra1an aaha 
paaedi. tfiJorlar. '$a .ağukta 
jlpl•k ayakla sokağa çıkaım· 

Sit Çoouldan Balam E~ 
J.tanbul .Slillliye 4 m.ı1eti 

lstinıbul, Beşiktaş 1ft O.ldiclar
da yakmda bu.r "Süt 9C>C
culdllrı balom eYleri.. -.ça
caktlr. Bu evlerde birer ,daimi 

!Ji Ziraat Aletif Halıcıhğımız 1Beynelmilel Alimiııyom 

-Aı:':ı 4,!f;ıta.:ı,-~ Memlehette, (8) ~t ~ b:::~:.ı. 
'°"'m. Mercii neresi ise latfen 
oaaan .öakkati ..a.dinil. 
1evapbr. 

GIMll .... " ... A1J•1• • ..., ...... 
y__,-....a 

Sultan 

Cevaplanmaz .. 
W_.. s.ı..na_. Uıtlo. ela ..... ..,.. 
..fMIMilMI ıt~o ......... .......................... .., 

t'I •4'UJMlıı.'• .......... .-...... _ ....................... . ...... --.....-----~ ... ...... ............. , .... ,,, ... 
aldlk. ..... .lcla ........ .llllü ... 
ae;I' 
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pcuk hekimi bulanacak • 
hu bekim mlieaeMnin aeıtabi-
IN .addeClilecektir. 

~yrıca her 'Uç e't' !Çin bir 
... bir ~ 'lmlU. lMııun, 
~ir ... l;lr. ~ ihJlmt
ma hekimi tayia_ ._eMtir. 
'8u hekimler 1alftada fttWer 
p ~werde bubıecsklar, 
...... ...,..... :.ıhlaatinl 

~ ilk -tahaillerini 
~ kadar bntrol eile-
.Wenlir .. Ba .. ...ue .&iade Lir 
.m .,-.tmlı ıildis. 

= isi•iZ -

imalini ehemmiyetli bir aur Ye{!) Kaza Bu fşle beynelmllel -IHr (A .. ••i111om) 
teşvik etmek istemektelir. 1*J--.tU::.. m .. halm11 açmqbr. :llimbdka 
Yerili a1lb ..mitJtrW 1>ilh-. ~unıs.u iki kısımdan ıibuettir: .ı - !A-

~rh~ı==·=-• ız..1-1-..ı..LL.4fjı .. ıuLıa.-. liminyomdan ,apllan ,..m lb-
•u.JKllllllll •uı tiralu. 2 - Aiimüwom iatih-

terilecektir. dır. B.mhmn illilltlumm ~- ..U ......._.ld • ~l&t 
aatlerin Mezarhklan .1;=~· ~ -. • .......... •ııC.,. "6 

8azi cemaatlere ait mezar- ~ • rak edecek ftWt iLıfmzte, 
1.W-n • fl•lbn-.i mene- -= TA1<':VlM ===- Fransızca "le Almanca liıan-
cllNlf-. e.ı ·~ tapulan -...,.. ~ - lanndaa ~iriılile .,aahnış tve 
olm.. igia ~ lael~ sa ~• -.• •ai ..a31 K .... • tarif esile beraber eserlerini 
-t•li=rtnemui aacibiate .J:leJe. Arabi Rual nisana kadar sergiye ı&nde-
aiye,e .ae;çecektü:• ~bwd 7·Rıa••••. ıt• M • Kl.eanl ·tlK Teelllderdir. llftısablka he)etİ 
cımaatler bu aruı Dzerinae" .v.an.._ .... ~,., ıw.11•-ı-v .. ,9 1Mı utJW ft fttifleli te'tldlt
beynk ıt;ldlar yapbrmqlar 1nlll- ı. ~ ı .n ~ıu·:ıpı .• atikten •na l>irinclllği 1caza.. 

et Uldiaıaa bDmutlardır. Şim. Otı• 1. ;J ta.26 vaa. ı.ı:ıııa. • w a :tiin, ildaci ıelen• '21 
di"hınnesele ele 1ıalledllec~. Jda '- 15 ;,a lıaaak 11 L • ;Wa 1=°4 = =fmmtı vueeeldir • 

.... .,......mı 
S1dd liilirmemİf& la ao
ilwpalmı &utteaen ta11rabna 

kapadım ve ~1 
- Gel .de t1ıri baq,_ ı 
Cüdllt&,ll sduy.aa .-nem 

.... ineli: 
- .Nevar, ne olıayor? deHL 
- Ne olacak? di,e ıa.1tr-

mm, .. MemliAlm • dlye biri 
t:!_ı:1f. babama aorqyor. Fakat 

$&b9or, .. _.. atzm 
spr-4tmı-.ım,. diye *-!..,.. .. 
~em d• JIDda. kap .. 

~b ve b:ıfıra.ı 
- Ki·riJ o bakayım? 

rnWn? el 

' 
-ı 

Kadın Ve Ka!p 
işleri 

Nasıl Bir Kızla Evleney 

iç Gelinı • ima .. 
ister Mis· niz ? 

Cevap larınnz 
Aifr"nİ ı te' .~mi.ıl ta .hf .. i fetk 

e.ıer.sc • görurüz ki, b g n' u a 
peJer ahi d vre<l ·n çı.. p nıüa 
kil .ai'ey gcçmışlir. 

Pederşahi l'i e Je e' in Likit 
~rkektir. K nd nlnr re ve söz a 
hibi de ild r r. fa n a h1a5 

~tkek temine m ch\1 'ur. 1 rke 
bulunan evh ka ırı ça\ışm 
Huna muK. bil erk k ka 'ın " rz 
tinde nıuU•n: b r h.timil 
h iz ir. 

Biz cks riyctJe henüz bu d 
virJeyil. B z m aile .nyahınız 
evi n büyük er eğ bütün ai 
n"n hnkimid'r. Büh:n ,ai e er l 
l ayatlar nı onun l a7. tıcı i'e t 
n ın <derler 'e b ı un iç n 
onun ıözünden ç knn ztar. 

Bu ni e t .. nı b" ım İ('h 
f acinyı doıurmu~tur: Ev eri 
tu eyli k-ad n'ar n do m\ışt 
Kocası ölen kız l<ard 1, dul k 
la ı • na, hl n1ar n ço u lan h 
ailenin en büyük cı ,(ne da' 
nıllar. Her e"de b on l ad 
vardır. Bun ar çalı n ar. B 
erlrek vardır, o çal şı n hepı 
o bea'er. 

l\etke: Cen1iyette wnüa 
uzuvlardan ço un n lıJ vo 
{eyli k~lmllaı on u hı ... 

Bu hlr'Z •İl(nın L" ~ne'ıtt 
elrserjyn k r yı fç ~lini al 
a dır. Evin &.i.ıçük e .ı.ıeıi 
lendiklerl zaman l<ar 'ar na 
,,etirlrla n eMd a !e U. 
ti~ .. bftcla -,.~rlar. 

· iÇ l'e.i ıi, "e\ de t ir esi d r. 
fkti.irıe sahip drti 1-. 
koettıib biri te i e ı '-~il 
,....mak •akkına m 1 k •la 
1$u tan ha):at gr. '' ~. ere 
•ileel araaıı da niz ;\ a • wcf 
lltl lntaı; e.:icr. O val i, ye ıi 
li er bedbaht clm•va ba J 

Biz Je aile f ,c"ıal rı ve 
r~çlmıiz ildcri l'k er ~. 
dın doı.ar. Uu~ünkü kıdar 
der tabi a i e d " ı in 
1Tınduı tam m n ryn 'IJ'r • 
)'•tle ,,eti iJtıtar. Cn " i~ 
tG ı l'•Q(l r.a tavsiye tle i ıu 
ler.ecebenb, J. arır az • .a)'R 
.,UN ltutUbVL Faf<fl" e 
.... Wıat mi.ljtaklJ .....,. ... 

ıblım tirketmde.M. 
"S::ıı 9'.tle ectemedii niz kachu 

lıG ....._ n...,_ ""9 b\~ MH~ 
lar yapıı1 1• rn ıııua. Oıua .ı-, r 
•n -nt nlL Fatrat et'de -.ı~ 

'tnOne..,.tMI& lnılca•r hıaat d 
O'"" içh mutt, bwr-.tU ve uflUa 
.. r1taıdın ltu'aıma. Ha1a.. kapaJ) 
peri aram•,... .. 

A,cJm<la lbrahlm tB. 
k tl.....a-n •• .. to*ll~~ 

ıdJade fll.rl Ye aW. t i.aOil.,y ...... .,.1 ..... ,.,.. ... Olnm .. ~lr .......................... 
0-. ~ l<._ı:ııa da k"91dl • ... .._.. ••ucw.._ weçea•eta 
••••aıa. Ahıatı-s ..._ ....... .,... 
ıın~lftia Hkfa talı:atll, vakw \e tc 
ıı nıra it• edtllı.. 

* N.elnaet Necip &., • 
.&a mGlcemmel bır lıeta .._. 

"*'*--0.1111 iç. '11 ~· il ,.,.. ............... ~ 
... ,.. ..... _.... o!Alll ....... 
aa!eJlt arııu.11 a'ila anuıtQ:ııa bW 
fıstell .... ........ d•&.fden 
............. -1 ......... 
CY kaclaaa alae 171 IJ"r arkadq .. 

~ 
·~ <Y· H. 1'~ B. 
x.a.t ............... :Nim. 

ktı- luı•at .. kat ....... .. 
lllr8Jt ... ınea, detbal J•·kealer .............................. 
-.ıt.edlite._ Mk..- wa 
... ttalfılilır. 

"9 ......... lllr .. 1a 
" ....... ba ,.,lıUırba1ae ..... -
..... ı1al 91Sylc:ylnb. "Talaalb r., .......... u...,._,...._.. 

'CamlıcaC:la ~Clarun: 
lfs ıt.qht.nıdlae tnc'Mr..., 

•ulsS • n .......... ıılıw_ ................... ~ 
--....ı,r:n •renl'I ltlr 
....... ............ , ...... t 
8-....A..,. ........... kea.d· .. 
..... l••lıllP •O,_ lılr ••ıla cv1eoia 

l:lanımte 
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NAKŞİLIK VE TARiKATLER 
Beki aş ilik Siyasi Hagatzmıza Nasıl Karıştı; 

Bu Yüzden 
Yaptı? •• 

Orduyu 
Bize 

Eline 
Ne 

Bektaşiliğin Tarihçesi 
Bektaşi tarikati, Yeniçeriliğin 

teşkilinden biraz evvel Orhan 
gazi zamanında tesis edilmiş
tir. Orhan gazi yeniçeri oca
ğının tesisi zamanında sadra
zam Alaettin ve Cendereli ka
ra Halil paşalar ile birlikte 
maiyetinde Bektaşı Veli-
nin mensuplarından birkaç 

kişi olduğu halde Amasya ci
varında (Sulucapınar) karyesin
de ikamet eden pırın 
nezdine gidorek yeni ordusu 
için dua etmesini ve bir san
cak ile bir de isim vermesini 
istemiştir. Hacı Bektaf nefe
rin birini okşamak vesilesile 
cfippesinin kolonu askerin ba
şına öyle bir surette koymuş 
ki ucu asekrin sırtına kadar 
sarkmış ve ona şu sözleri söy
lemiş: 

"- Tesi!' ettiğiniz ordu ye
niçeri tesmiye edilecek, yüzü 
ak ve parlak, kolu müthiş, kı
lıcı keskin, oku tiz olacak, 
bütün muharebelerden galip 
çıkacak ve daima muzafferi
yetle avdet eyliyecektir. Onun 
tavsiyesi üzerine bayrağına da 
beyaz bir hilal ve bir kılıç 
konmuştur. Hatıra olmak üze
re yeniçerilerin beyaz keçe 
külahlaının arka taraftan bir 
külah parçası ilave olunmuştur. 

Bu sure .le orduya ve hüku
mete giren tarikat Türklerin 
hayatında büyük bir rol oy
namıya başlamıştır. Bütün yeni
çeriler Bektaşi idiler. Ayni za
manda o vakit Bektaşiler de
desi doksan dokuzuncu alayın 
kumandanı idi. Sonra yeniçeri 
kışlasında bulunan sekiz Bek
taşi dedesi gece gündilz im
peratorluğun, Bektaşiliğin ve 

yeniçeriliğin selamet ve bekası 
için dua ile muvazzaftı. Ayni 
zamanda bu dedeler vaaz ve 
nasihat ediyorlardı. 

Bundan sonra 1248 tarihine 
kadar imtidat eden Yeniçerilik 
tamamıle Bektaşi ayin ve er
kanına merbut olarak kalmış 
ve tarikatin gülbankleri, aY,in 
ve rükünlerinden birçoğu Ye
niçerilcr tarafından muhafaza 
olun 'luştur. Hatta alUfe aldr~
lan gün okunan JU!bank, aofra 
ıtılbanki vesair gülbanklcr ıon 
&amana kadar muhafaza edil
miştir. B" gillbanklerden bir 
nilmune olmak üzere alüfe 
fÜlb.:ınkini turaya kaydedelim: 

.. Allah Allah, baş 6.ryan, 
ıine F!lryan, kılıç al kan, bu 
rıeydanda nice bıışlar kesilir, 
olmaz hiç soran, eyvallah ey
valla~, kahnmız, kılıcımız dilş
mana ziyan, kulluğumuz padi
pha ayan, ilçler, yediler, kırk
lar, gülbanki Muhammedi, nuru 
nebi, Keremi Ali pirimiz hiln
kir Bektaşi veli, gerçek eren
lerdeniz bul eyvallah" 

Nasıl Aldı Ve 
Fenalıklar 
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Bektaşilik Nasıl 
Bozuldu? 

Yazan: Zikri 
harekete malik olmak ihtiya
cında idiler. Aşiret hayatında 
asıl olan eğlence olduğu bal-

F akat Bektaşilik uzun mlld- de bilahare zahit hayatına 
det bekaretini muhafaza ede- şüplıesiz kolayca alışamazlardı. 
miyerek lrandan gelen müte- lranda teşekkül edip Türkiye
addit yeni mezheplerin tesiri-
ne maruz kalıyordu. Bektaşi- ye hulüle çalışan Hurufiler, 

lbahiye taraftaı lan ve Kızıl
liği kabul edenler ekseriyetle 
Türklerdi. Osmanlı hükümeti- başlar ise bu serbestiyi esir-
ni teşkil eden bu Türkler aşi- gemiyorlardı. Bu sebeple Hu-

t li. t d k" · ti.kl .. 11 · . ruf ilik, Kızılbaşlık vesaire gibi re aya m a ı ıs a erını . 
k b t kl b b d . d d herşeyı mubah gören mezhep-ay e me e er er ın e a- .. w 

h b. b . t b 

1 

ler Bektaşılıge huliilde güç-a ıraz ser es ve aşıre a- 1_, k . . 
t ·1 t ı·f· ·· k.. I . k UK çe mıştı. ya ı e e ı ı mum un o aca 

daha geniş bir düşünce ve (Arkaıı nr) 

Resminizi Bize 
Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, 
Okuyalım 

Rcalmdcn tablatlnld öğTcnmck latcr
aenl:r. bt:r.e bir Fotoğraf ıöndc riniz. 
Fakat mütchauıaımız müta!eaaında ha
taya düşmemek için gönderilen resmin 
mümkün olduğu kadar tabii bir poı.da 
çekilmJı olmasına itina edini%. 

* Rcalmlcrlndcn tablatlerln· l>fı'enmck 

latlycn aıaj-ıdakl karilerimlı. hakkında 
mütchasauıımıun mütalcaaıııı ya:r.ıyoruı. ı 

(Fotoğrafının dercini istemiyor.) 

S. O. R. F. Beg: Samimi, 
mutavazı ve mahcuptur. Girgin 
ve sokulgan değildir, cesareti 
medeniyesi zayıfbr. Mes'uliyet
ten çekinir, gürültülü ve mü
cadeleli şeylere karışmaz. Her
kesle iyi geçinmek taraftan Jır. 

Sevgiye mütemayildir. Ken
dini sevdirmesini bilir. iyi fiil 
ve hareketleri takdir eder, tak
lit etmek ister. 

~ 
lzmirle Ş /. heuı Zeki, 

hassas ve çalı 
kandır. İşlerini 
dikkat, emni
yet ve sela
metle başanr, 
lakayt ve laü• 

bali değildir. 
pren si p le ri ne 
sadakat gös
terir ciddiyeti 
aever, havai-
yatla iştigal ve menfeatlerini 

ihmal etm~z. İntizamı ve te
mizliği sever. 

~ 
lzmirde A. B. heg: Ciddi, 

vakur ve du· 
rendiştir. izzeti 
nefsini, ıeref 
ve haysiyetini 
gözetir, para
dan ziyade 
töhreti intiza-
mı sever, me-
dihten hoşla
nır. Rikkatini 
tahrik ederek 
men f eat le ri ne 
iştirak mllmkündilr. Nefsine 
itimadı vardır. Heyecanlı va
kayii ve seyahat hatıralannı 

merak ve hevesle takip eder. 
RD.fekasını hüsnü intihap eder 
ve geçimsizlik yapmaz. 

ibrahim bcg: Şen, şakacı 

lenceyi sever. 

ve rüfekasına 

karşı muziptir. 

Kendisini ez
dirmez, herkes
le de hoş geçi
oır. Acele ko
ııuşur, gülerek 

ın!atır. Sıkınb

ya, llzüntüye 
gelemez. Şıklığı 
temizliği ve eğ-.. 

C. Gavit beq : 
ciddi, azimkar 
ve intizamper· 
verdir.Artistleri 
sever ve taklit 
etmek ister, 
spor ve seya
katten hoşlanır, 
dostuğuna gil

Mütefekkir, 

venilir. Küçük l)~~ff?ill 
görülmek, ten- &.~ml!&.ıW 
kit edi!mek ta 
hakküme maruz kalmak iste
mez. Kendini ve muhitini ida
re ve itimat telkin etmesini 
bilir. Basit görüşlü ve uyıf 
iradeli değildir. 

Rcab• ı3nderea bası karU~imla, 
mlltch .. eıaıauzıa c:evabt pc:iktifl tçln 
aabıraıılanıyor ve mektup sUndererek 
fo oıirafilerinla akibc:tlnl 3treamc:k ls
tlyorln. Bu fotojTalller lntltar edeeek· 
tir. Bu haaaıaata mU..tc:rib olmalanm rica 
eder·z. 

Romanya'da 
Tasarruf 

Bükreı, (Hususi) - Romen 
hfikfımeti, tasarruf yapmak 
için kan •e kr n~ .J ~- devlet 
hizmetinde çalışanı-· ... hangisi 
yüksek maaş alıyorsa bu me
murun hizmetine nihayet ve. -
miye karar vermi~tir. Hükü
metin bu karan lll:erine 2731 
memur talik teşebbüsünde 
bulunmu~tuı .. 

Belediye Müstahdemin 
Şubesi 

Henüz bir talimatnamesi 
olmadığı halde teşkil edilen . 

Şeyh 
Esadın 
Hayatı 

( Baı tarafı 1 inci sayfada ) 
5 1 

Şeyh Esat Ef. Erbillidir. Fa
kat ırkan Türkmendir. Elli 
sene evveJ f stanbu!a gelıniş, 
burada Nakşi tekkesi açmıştır. 
Bütün bayabnı şeyhliğe ve ta
savvuf tetkikatına hasretmiştir. 
( Kenzill'irfan ) isminde bir de 
eseri vardır. 

iki defa evlenmiştir. Birinci 
karısı ölmüştür. Şimdiki karısı 
aslen Musu ludur. 

Üç çocuğu vardır: Birincisi 
ve en büyüğü hoca \lidir. 
ikincisi şimdi Erbilde bulunan 
ve geçen sene babasmı ziya
rete gelen Mehmet Beydir. 
Şeyh Esadın mabk~mede İngi
lizler tarafından Iraktan Bas
raya nefyedildiğini söylediği 
c~lu bu adamdır. 

Bunlardan maada henüz 
evlenmemiş bir de kızı vardır. 
Sıhhatçe gayet zindedir. On 
sene evveline kadar biç hasta 
olmamıştır. Yoksulluk çekme
miş, sefalete düşmemiştir. Ha
yatını şeyhlik suretile temin 
etmiş ve müritlerinin getirdiği 
hediyelerle müreffeh bir ha
yat si1rmüştür. 

S inemalar 

Bu akşam ELHAMRA sinemasında 
iKi BÜYÜK FiLM, İKi ŞAHESER BiRDEN 

MARGUERITTE MORENO ve JEAN MURAT tarafından 

DEFİNE ARARKEN 
Fransı:r.ca aö:ı:. ü film ve GÜSTA VE FROEHLICH ve LIAN HAID tarafındın 

EBEDİ SERSERİ 
filmi 

Haşiye ı 1.ıükllemelerla klffc i fılm ü:ı:cr'ne Türkçe Ye Fraıw:r.ca 
akacttlrHccckt lr, 

Bugün yalnız matineler 
NAMUSUM 

Güzel ... FevkcJade arif... ve şayanı takdir bir sesi 
olan ( ŞEFKAT .ilminin parlak ve şayanı hayret 

mübdiası, P ransız artistlerin en büyüğü 

MARCELLES CHANTAL 
ELMIRE V AUTIER, FERNAND F ABRE ve RlCHARD 

FiLM ile beraber temsil ettiği 

BÜTÜN HAYATI 
tamamca Fransızca llÖz.lil 9ahucrde ııö:r.ünll:r.ü kam-.hrap .alerl 

ağlııtacakbr. Önllmü:r.dckl çarşamba akfamı 

.MELEK SİNEMAS NDA 

Esat Efendinin Erhitde çift- -
liği ve arazisi vardır. Tarikat
ler liğvedilinciye kadar Ça
padaki tekkesinde oturur, tel
kinlerini orada yapardı. Daha 

Önümüzdeki çarşamba akşamı 
OPERA SINEMASI 

Opereti tenoru ) PIERRE EPITROP AK.IS ve 
( Yunan mektebinden diplomalı artist ) ve geçenlerde 
Madam K1VEL1 ile alkışladığımız MARY SAY ANNOU o vakitten şöhreti bütün Tür

kiyeye ve Türkiyenin haricine 
yayılmıştı. Çapadaki tekkesini 
Mahmut Muhtar paşa yaphr
mışbr. 

Erenl,öyündcki köşklln\l de 

bir paşa almış, boyasını, sıva· 
sını, diğer kısımlannı ayn 
ayn adamlar yapmıştır. O va
kit Konyadaki meftunlan ken
disine bir telgraf çekmişle:, 
"müsaade buyurursanız 20-30 
ustamız var, bir hizmeti müf
tehire olarak gelip devlethane
nizi tamir etsinler" demişler. 

Şeyh Esat Efendi buna ih
tiyaç kalmadıjl cevabım ver
miştir. 

Mahmut Muhtar paşa her 
ıene kendisirıe ( 3 - 4 ) bin lira 
para ile mUteaddit cariyeler de 
hediye edermiş. 

( Bitmedi ) 

Grip Afeti 
Kopenhag, (Hususi) - So

ğııklar o derece şiddetlidir ki 
Danimarkanını payıtahtında 7000 
kişi gripten muztariptir. Ko
ca bir tiyatro bile aktörlerinin 
hastaJanmuından kapılannı 
kapamışhr. 

belediye rnllstahdemin ıubesine 
memurlar tayin edildiği ve 
ıimdiye kadar da İf görmedik
leri halde dört beş aydanberi 
maaı aldıklan bildirildi. Dahi
liye V ckileti bu hususu na
zan itibara alarak belediyeden 
sormuştur. iş görmeden maaş 
aldıklan tahakkuk ederse 
istirdat edilecektir. 

tarafından temsil edilen 

ATINA APAŞLAR! 
sesli \'C şarkılı fılmini gösterecektir. 

-Vergi Tadilatı Tiyatro Ve Sinemalar 

İkhsat Vekaleti Baş- DARÜLBED.A vt TEMSİLLER 
vekalete Bir Rapor Verdi lsTl~BDL m.EDlfall 

Ankara, 26 (H. M.) - lktı
sat veki1eti vergilerde yapılan 
veya yapılmakta olan tadilat 
hakkındaki noktai naı.annı bir 
rapor halinde hazırlıyarak Baş
vekalete vermiştir. Raporda 
muamele vergisi tadilAb hak
kında vekAletin noktai nazan 
izah edildiği gibi istihllk ver
gisi kanununda tadilat yapıl

ması lüzumu da kaydedilmek
tedir. Raporun Başveki!etçe 
tetkiki neticesinde istihlak 
v4rgisi kanununda mükellef 
lehine bazı tadilat icraaı muh
temeldir. 

r Karilerimize -, 
istenilen cevaplann çabuk 

nriiebilmeai için SON POSTA 
ya mektup randeren karilerin 
müracaatlannın taalluk ettiji 
meseleyi urfın lb.eriDe 70-
malan lizımdır. 

Mesell ff4ı1n1mteyze, fotot· 
af, bilmece, kari tildyeti, 
çok çocuklu, vesair,. kayıtlan 

bteditimla kolayhtı temin 
edecek IJ~tle.dir. Bu aokta· 
nın ihmal edilmemeal yine 
karilerimizin menfaati ikti•a
ııdır. Tavıiyemizin nazan Jik
kate alınmasuıı bu.utan rica 
ederiz. 

:~=~- }~ ııı.~~ 
Bir Kavuk l 1 j ııııll 

Devrildi 1 lı llllllJI 
Al.KAZAR - Garbın ıra-p•., 
ALEMDAR - Yırtıcı ka, 
A S R f - Şan ve t•el J~hmda 
ARTisTIK - Çikoabaro;ı• 

1 

ETUV AL - KualiçCttiıl prdaabtt 
El.HAMRA - De1nc lll'tMtleo " elH-Cff 

ıeraeriler 

EK LE R - Yunan tlya.lTo tn1po 
FRANSIZ - Yunan OpenıtJı ..,.ı.lcbJ· 

cl Horhw :Af a 
GLORYA - Güı~llik ks.1fcıeat 
HiLAL - (Bqlkt J> Huı Murat 
H L B - (Üıküdlll') CMeyf4 
Kl:.MAI,. 8. - Kıamet 
il A J 1 K - Kanla \'enedtk n la"fY~ 

reel Koh- ICelJer 
M B L E K - Kalbimi• • .
:.:iLLET T. - Naılt B. • 
MluJ - Bc14 v ~ld 
O P !. R A - Oç 11.Ake 
s<tiYYA - ("<adık .. •) ~ Mlte7w• 

Bu akta-
Fansız Tiyc1tro.ada 

YUl'JAN OPEREr~ tarJ1adaı. 

CENNETTE HIRSIZLAR 
Sab •qamı CZARDASI. Çuf..mb• 

ak9amı LA BA' ADE1U' -Ca'1aa:.b.ı ."Unl " - .. t ta.,M oa 
matine eJar•k 

~7• ansız Tiya~da 
••.fhur Macar v119'e..-

V ASA PRiHODA nm 
... " .ed• konaerl ..,Qc.ddJr. 

iKAMETGAHA TESLiM K A L o R İ F E R . . . .- . ' _, 1ç1 N VEZNi TEMiNATLI 

YedikuieDA YANIKLI KOK Kömürü • 

•• 
Yedikule fabrikası, Telefon lstanbul ~2 - Elekbik Evi, Beyazıt, İstanbul Telefon lstanbul 1288 - Satie, Metro Han, Beyoi!u, 
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'r1 Klriunusani {SON 'POSTA. 
·Sayfa 7 -

Hakkı Mahfuzdur 

Ve geriye, ihtilAlcilere dö
rek: 
- Y ekpayner!.. Getzi .• Get

z.i., Getzi Hayestan .•• 

B tün ihtilalciler, çılgın bir 
c n'ukla haykırdılar: 

- Gctziiii 
Tam o anda, birbirini mn

ip iki si ah patladı. kur
ar Hacı Nişanın başının 

~:ıden geçti ve servet Bey1 

bir feryadı müteakip, alı
ü tünden vere devrildi. 
iUhın patlaması ve Servet 

yin yere yuvarlanması, ihti
IA!cilcri b:r anda şaşırttı, on· 

a bir anhk bir süknnct 
~ • F kat bu sükünet, ça· 

geçti. Yine bir feryat 
· d 'g landı: 

- Getziiii. 
- Getziıiii. 
H cı Nişan, geri dönerek 

l . toforun bileğinden tultu. 
JStofor titriyordu. 
- Acele ettik .. 
} istcfor, revolver tutan 

cU i silkti, boğuk bir sesle 
. . p verdi. Nişan bu cevabı 
.. ~&.'ll:medi. Çlinkfi o and , La!'şı 

• 
Ört İstifade ediniz 

ş ---. ..... şh. 
-51 - Yazan : Ziya Şakir 

lannı gerdi ve 
bağırdı: 

- Yasak .• 
geri dönünüz. .. 

ihtilalcilerden 
bir ses cevap 
verdi: 

- İleri •.• 
Bu sesten da· 

ha acı bir silah 
sesi işitildi. Ve 
genç komiser, 
yüz üstü yere 
serildi. 

- İleri.. lcoşa 
ko~a ileri •.. 

Çabuk 
Babıaliyi tuta
lım. 

- Gctziii 
-Getzeiiiii... 
fran sefore

tane inin köşe
ile, şimdiki Ma

arif müdüriye-
tinin köşesinde • " 

evvelce gelen ve Ermeni patrigi Horen Aştkgan Ef. 
bekliyen grupun fedaileri ı adım geriliyeı ek çıkıyorlardı. 
gelenlere cevap verdiler: Hristofor, Nişanın kolunu 

- Gtı.iiiii tutarak sordu: 

1 - ilin J ıatın rcçmiyeeektlr. 

J 2 
1
- Her aatır C kelime he.ap cdl

ece dlr. 
3k·· Her llAn 5 adet ll1a kuponu 

mu ablllndedlr. 
4 - Her S sıhrd:uı fwaaıııa 2 

kupon Ube e.dllmclldlr. 

b; h- ftHer kupon Oıcrlndekl tarihten 
• a nıOddctlc ınutcbcrdlr. 

SON POSTA ;yı okuduktan 
sonra ilan kuponunu saldayı
nız. Bundan S adedini ilamnız 
ile birli~te. bir zarfa • koyarak 
pos.t~ ıle. ıdarehanernıze gön
Clerımz. llanınızın gazet .. ye gir-
mesi için bu kadarı kafidir. 

1
--= SON POSTA == 
BEDAVA il.AN KUPONU 

27 • Kanunus:ıni -l 93 J I 

SA l"ll..IK DÜKKAN - Beyoğ unda 
HGseylnağada Yenişehir caddesinde 92 
numaralı ldlrg!J" iki odalı blr bDyük 
dükkdn aatılıktır. Görmek ve pııı.ar:ık 
için Mahmulpaşada İrf niye çar~ısında 
16 num rnda komlaroneu Melkon Mel• 
ko y:ın dend ye müracaat cdilmelıdir. 

- Ümit sabun 'V yağ deposu ::: 
45 lcuruş Ayvalığm pişkin kokulu 
ve lrnkusuı çnma;ır ve hamam 
snbunlıın, 

65 ekııtra ekstra Ayvalık -zeytin 
yağı, 

170 halis Halep hndldl ya!!t 
JSO halia Urfa yağı, b ' 

laıtanbuJ: Asmaaltı Zindanknpısı 
Babacnfer No. 53 

BIK.iYB 
Bu Sütunda Hergün 

Mu/ıar,rlri. lf. Sermel 

BİR DELİKANLI 
il 

.. Ahmet Metin,, in defterin
den de şu satırlan alıyorum : 

" Keder, kasavet derler, 
bunlar hep kendi icat etli§'i· 

mlz birtakım boş şeyler. Fe
laket •andığımız birşeyin üs
tünden ekseriya bir aene geç-

mez, onun bir oyuncaktan i -
baret olduğu meydana çıkar. 

O teman, herşeye kanan 
bir arkad:ışımızmış gibi kendi 

nefsimize acıyarak güleriz. 
Benim otuz senelik hayatım 
bana da hayli şeyler öğretti. 

Anam, babam refah içinde 
dejildi; ben öyle bir muhitte 
doğdum, büyüdüm. SelAnikte 

ilk tahsilim daha henüz 
bitmişti, beni memleketin u
mumi acısı karşıladı. 

1zmire ne elemli günlerde 
hicret ettiğimizi uııulmam. 

Fakat her karanlığın bir ay:: 
dınlığı oluyor. Mert insanlar 

mağlup olmuyor. Babam ki ya
şını bayii olmıştı, bununla be-

Yanağımda lcılıç, boynumda 
lcuroun yaralan, o güzel gGn
lerin bana yacligan kaldı. 

Ahmet Metin 1 itte babamın. 
ıesi, işte \'atan sesi. Ben o 
aesin geldiği mukaddes tepe
lere doğru yDrüdüm, ve... yü

rGyorum. Elbisem do?ııpta, 
silAhlarım duvarda asılı; çağıl"* 
dıkları %aman, emre ba:ınm. 

Guya i:dnli bir zabittim, ve 
güya o müddet zarfında mü
nasip gördüğüm işi yapmıya 
bana müsaade verilmiş. 

Şimdi Aydmdayı . Orada 
yer!cftim. Babam, annem ya• 
nımdadır. Elimiıde ne varsa, 
onlarla bağ, bahçe aldık. Çi-
çeklerle kuşatılmış bir evimiz 
var. Onlar arilk islitahate bak 
kazandılar. Ben, muharebe 
ediyor gibi çalışıyorum. Fakat 
okuyarak, sorarak, anlıyara!c. 

* Senede iki kuzu veren, bir 
tek zeytin ağacının altında 

ıürü gölgelenen güzel Aydın 
ovaları, biz nekadar bahti
yarız." btraitan ilti el silah paU:ıdı. 

}( ı;tınbr b şlanmn üstünden 
~ 

Ve yine bu anda, Babı5li
nin yanındaki (Tomruk kara
l:oltı} nun önünde bir emir 

- Partiyi lrnyb diyoruz. 

ESKIŞliHIR OKUYUCULARIMIZA -
Bugünden itibaren nıenfıııılınlal. d til· 
nUyorıı:ınıı ve gar.ctelcrlniıla cvınlze 
dilkk nııuıa, d.:ılrcnlıe kadar mun• a;:ım 
b:r vekilde ırelm sini istiyorsanız Horoz 
oğlu tlearclnncs!ne müracaat ediniz. 

Atıl ııınış nadid fidanlar - Frııtıaız 
armudu ve Rus ~eftall ve erll.larlne aıı
tılık fidanlarım v•rdır. Rlre Kaıancı 
ı.ade AbduUah 

raber İzmirde bir mağalacık 
açmıştı. Ben onun kazancüe 

orada orta tahsili muvaffaki
yctJe bitirdim. Ana vatan da
ima bizi himaye edicidir. Biz 
de ona karşı sedalcat ahdilo 
yaşıyordu!(. B.ıbam çalışıyordu, 
annem çalışıyordu. Ben çalışı
yordum. 

Hisleri. fikirleri mutabık 
olan bu gibi kızlarla delikan
lı'arm h yatla da birleşmelerini 
çok isterdim. 

Ne yapalım? .. 
Bu rlcfa da Nişanın y~nmd:ı 
il h pntladı. Elindeki Kara

ğ brtnc sından duman çık n 
)>o~ yüzünün ü tüne yuvar
ı udı. Nişan başını çevitdiği 

1lınnt B~ik iı<lnci bir atışa 

yükseldi: 
- Süngü tak.. ileri ... 
Elinde, beyaz menevişli bil· 

yük bir revo:ver pı:ırlıyan ku
mand n bizzat ileri atıldı, 

Bu suale Eabik cevap verdi: 

- Ô]ü ıciye lı:adar vuruşa
lım.. ne dersin Ni~an .. 

[Arkıu:ı var] 

koşar adımlcrln ilerleyip asker Ş k • 

KiBAR BiR AiLE NEZDiNDE - Mü
rebbiyelik yapmak lıt~ycn blr ecnebi 
madamı ı r!ır. /\n:u edenlerin Bey o~-
hınd Beyk.r maf asında S:ılahattia 
NR!l Beye tahrir n nıllracaııtlan. Liseyi Kastamonuda amca· 

mm yanında bitirdiğim zaman 
harbi umumi bitmişti. 

Fabrika Amclesine Ders 
Fabrilmlnrda amelelere fab

rikacılar tara/mdan mcslekJ 
dersler g3•terilmek için alaka
darlar tarafından hu umet nez• 

rJanıyordu. 
Artık ihtiIAI, filen b şln
b • Bir tarafa ve bir damla 
1 artık bütün şuurları ya-
kavur:m bir sihir olmuştu. 

rhk, olruı olmuştu. fık adım 
ıhlıktaıı sonra geri dönmek 
twafık olnm1yacnktı. Buna 

en; Hacı Nişan, l: aşını ge· 
tilalcilf'riıı s:ıfl .. nnn çe· 
-ye l>Ctün kuvvetile bay· 

- Haydi kardeşler, i'ieri ! .. 
Saflar, dn!galandı ve İran 

fantaneslne doğru alcmıyti 
tadı ••• 
nknt, (Nuruosman:ye) cad

b şına geldikleri za
an, l·öşe bnşl nnda duran 
kaç polisle zaptiye, önlerine 
dı. Genç bir (üçilncü komi-

ı t), Hl cıJann önüne, kol-

"Bnbıiili,, nin lrepısı önünde e CY ıyasaSJ LEZZETLi TATUI VE ŞEKERt.IafE-
LER - Baklava, b8rek, peltalraet, ba-

sıralandı. A dem eamtıal, •uaanı helvası, llfUre l'<'llÇ• 

Sı·yah m .. rt"ın t-f ki . . R ş k Jer ve ihtiyarlar Jçln çok lcue.tle Vcı 
... u e ermm us e erleri Piyasaya &evklc .)Cnlr. 

ucundaki u?.un ve dört köşeli şı1ıtı Bomontl lat11yo1tu Juet paşa 
süngüler parıl parıl parlıyordu. H" kim Oluyor sokağı nuıtıara s Muhlis 

Yokuşun yarısına kadar En yeni ve en kolay mt'tot ile Jnglll:r.-
inen fedailer, birdenbire kar- Bu hafta · zarfında şeker ceyl az bir samanda öğçctmcyi te:ılıhilt 

k b f . ederim. 
şılarma çı an u mangadan ıatları ne yülcselmiş ve ne de 

aşırdılar... dü~müştür. Y nlnız memleketi· 
içlerinden biri bağırdı ı mizde en çok sahlan şeker 
- Asker.. Asker... Rus toz ve küp şekerleridir. 
Ve yine o anda Cağaloğlu 

tarnhnd n feryatlar başladı: Bugün için Türk şeker pi ya-
- Arkadan çevirdiler.. snsına Ru lnr hakimdir denile-
Bu eslere birçok revolver bilir. 

ses
1
eri kanştı... Kahve Düşkün 

İhtilaJcilerin hücum saftan 
birdenbire durdu. Birbirine 
sıkıştı. ileri çevrilen revolver
ler yatıa dii tü. Koşa·· koşa in
dikleri yokuşu, şimdi adım 

Piyasada, orta, Amerikan 
riyo kahvesinin İngiliz kanlan 
32 şiline s tılınnkt dır. iyi 
mallar tsc 36 ilindir. 

"Son Posta., G. O. B. 

İşte: Ümit: Eııbun vo yağ 
depo unun Rnınazuna mahsus 
nıütlıİ§ tenzilfılı: 
Pi .. ki çamnşır ve Ayvalık 1'uruş 
kokulu hamam sabunları 45 
kıyesi 

65 Ekstra Ekstra Ayvalık 
Uytin yağı 
H lis Halep hdidi ya;ı 170 
Ha is Urfa 150 

En !fi, en temiz ev ucuz mal 
satan yegane depodur. fstanbuJ 
Aıtnanltı Zındatt kapı Cafer 
baba No: 53 Hüseyin 

Babam zatca daima Lana: 
.. _ Ahmet, melin ol! derdi. 

Milli mücadelenin her mutaffe· 
riyetinde birer yara alarak 
metanotimi ispat ettim sanırım 
O zaman ihtiyat zabiti idim. 
Cebeci hastanesinin üç kere 
misafiri oldum. Birer ay yattım. 

dinde t~ebbüsatta bulunula· 
caktır. 

Üsküdar 
H&le sinemasında 

GECE EKSPRES! 
Mlimessili: Harripil 

Büyük Ve İyi Meyva İsterseniz 
Ağaçlı;;;~zı böceklerin tahribatından kurtarınız. Buaun 

için hı mevsiminde aj'açlarınıı.a 

NIVOZIN 
de yıkayınıı• En münulp zaman tlmdidlr. Btr pU.kUra-eç ile yaprakııa 

ağaçlar klmUen 71kanır. 

Kutusu 1 liradır. Yeı•n• depo111 sırk3Cld• Hor .... n,,•a uma• 
Drogeri san bral• doriyandır Nır1eı~a T ~~·81fıd Lş.. 

No. 15 Yazan: A. kan çılrtıktan sonra meyhane.o 
nin içind kısa bir mOddet 
hiç ses, sada işilllmedi. Her· 
k s hayret ve korku içinde 
boğulmuş, ne yapac ğmı şa· 
şırmı :tı. 

arasında hareketler ve homur
tular başladı ve büyük bir ek· 
seriyet, kors:ınlarm öldürülme
lt!ri fikrine taraftar gözüktü. 

dirdim. O anda içimde ı&yle 
bir his kabardıı 

itte. hayatı bu maceralarla ıreç•a 
adamdan dcra a'ırken biraz da 
Türkçe okumak ya:ıınak öğren
miştim. O, bana her zaman fÖy
le derdh 

Kılıç Ali Paşanın Hatıraları 

Blsyle m yhane köşelerinde 
lan e 111ete~ik görültüsü yapan 
la)hoş lursızl rla dövü meyi 
ae em. 

Sonra yanındaki iri dam 
.ıa ı 

- Ôyle değil mi KaŞadiM 
Y fo? Dedi. 

l't\ylerimin Clikenleıtiğini his· 
• T urgutun yanındaki iri 

1' ~lr dam meğer bizim 
~Şeytan Döven,, dediğimiz Ay

reis imi Vay canına. Ko
T rgudun ağımdan çıkan 

!{ diyablo sözd h'aydutlan it 
~bi indirdi. Herkes onun, çiz

tnQ koncundan g#mttş s~pı g&.
lihıcn kamçısına korku, hayret 
•e takdirle bakıyoı:du.; 

1 

Bu sırada çarpık b c Wı 
hancı merdivenlerin başında 
gözüktü. Korsanfann odasını 
ha!lrlndı~tına anlatan bir tavrı 
vardı. O da çok iyi nlamı tı 
ki, eğer TOrk korsanlarının em
rini dalcikru>ı d lcikasına yerine 
getircm zse ikinci bir kavgad 
meyhanenin içinde bir tek 
sağlam eşya ltalmıy cakb. 
Lcv ntler, bodur meyhanecinin 
sıntlJğını görünce emirlerinin 
yapıldığım, odnnm tertip! n• 
diğini nladılar, ağır bir gu· 
rurla merdivenlerden çıktılar. 

Korsanlar.ı Nasıl 
tırtardını? 

Korsan.Uır ağır adımlarla yu-

Türk lcorsanmdan yediği 
sille ile sersemliyen Mişel Bar 
bnrilCo, nklı tekrar b şma gel· 
diği znmnn birdenbir haykıP 
dı: 1 

- Bu köpek y vrubnnı 
böyle, bab 1 rınm evinde imiş· 
fer gibi rahat bırakacak mıyız? 

Hiç cevnp veren yok. Bar
bariko tekrar bağırdı: 

-Mukndd papamıza, impe· 
ralör Şark<'ne, kiliselel'imiıe 
daim tecavüz eden bu h yduJi.. 
lan sağ mı bırakacağız? 

A lal.. Bu· din izler şimdi, 
derhal bir yabani domuz gibi 
gebertilmelidir. 

Mişel Barbarikonun bu Jcısa 
hitabesinden onr emiciler 

Knrar derhal tatbik edilmek 
isteniyordu. Bu sebeple, mey
hanedeki otuz a-emici yetişmi
yormuş gibi, hemen kasabaya 
adamlar saldırıforak yardımcı 
asker istenildi ve daha birta· 
kım tedbirler alındıktan 
sonra ilana da nrka karıda 
gözcülük vazifesi verildi. Ben 
de rltama bir gemici kocuğu 
alarak arka kapıd:ıki vazifemin 
başınn geçtim. Fakat yüreğim
de kaynıyan garip bir korku-
nun heyecanı içinde idim. Bir· 
nz evvelki müthiş fırtına ha
fifler gibi olmuştu. Bununla 
~rabcr sulu bir kar serpintisi 
suratımı yal~yor ve beni don
Cluruyordu korsanlar nöbet 
beklediğim · kapının Ustnndeki 
odaya ycrle.şmişlerdi. Başımı 
kaldırıp pencerelerine iÖZ &ez· 

- Vay can·na ! .. Her:fleri bir 
kaç dakika sonra parçalayacak
lar ha!... 

Fakat onların bana bir fena· 
Jıtı dokunmamıştı. He'e o ~~nf 
levent, Turgut rcİ• pek botuma 
•itmişti. Ne •evimll, ılık Uıth 
adamdı o 1 

Bitdenbf ,.., bHıl oldu blleml• 
1oruın, yere etıldi111. 8lerimle 
karlı çamuru karııtırarak koca· 
nıan bir tltı yakaladun Ye hiç 
düşünmiye lüzum görmeden bü
tGn kuuvetiaıle btı havaya fır
lattım: 

- Gürrrr 1 .. etti. 
Koca taş korsanlarıft oturdu

tu odanın c•ının1 bin parça et
mişti. Sonra camı parçalanan 
pencereden bir ~ölte l'Öründa 
•e Türkçe lıir Hı haylnrdı ı 

- Hey ... Ne e)uyor ? 
Vaktllc kendi8ndcn det1 aJdıtı• 

hocam 4övalye Deymont Lir denis 
kavgasında Türklere esir dltmütt 
lhcşhur Piri relafn rcmlsinde 
HneJerce kürek t•l&1Dİf ve Utta 
ahfı , ......... ,.,.... 

-Deetum Gala.1, .. na öğret
tltim bu Türkçe, emin ol Jri, 
•whterem ptderinin kaybetmek 
Gzere olduğu servetten bin keıoe 
daha faydalıdır. Çünkü Türkler 
birkaç seneye kadar cihanın " 
billıas.ııa denizlere yakınlığı dola• 
yııile İtalya ve ispanyanın hakimi 
olacacakltıırdır. Bu adaınların dll
ini!atrenlraek müthiı bir işkence 
olan fc:rnda kürek çekmek ceu-
11ndan yakanı sı71rabiliraiR. 

işte, kırdığım penc:eredem 
çıku haf: 

- Hey_ Ne oluyor? diye 
batardıtı ıarnaa Türk~e olarak 
ıu cnabı •etdiın: 

Ver.dimı 
- Yardımcı; size yardım et-

me• lıtlyorum! 
- Yardım mı? dedi. 
Ben tekrar seslendimı 
- Evctl .. Sizi }al<aJaınak ip• 

kasabaya haber gönderdiler. 1'ıe
l'M• İ9e uaerJw ••,ir .,, 

'"' .. w 



8 Sayfa rsoN POSTA 

VAPURLAR 
Şeker hastalarına ve diyabetik olanlara büyük müjde 1 

Seyrisefain Hasan Gluten Ekmekleri 
Merkez acentesi: Galata köprü 

Ba,ı 8. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci Mühürdar zade hanı l 2740 

Hergün taze olarak istihzar olunmaktadır. Beynelmilel ıon ebhba kongresinin şeker has
talanna gıda olarak kabul eylediği esas ve formül üzere yapılmış olduğunu müsaddak 
meşhur kimyagerlerin raporunu havidir. Avrupanm terkibi meçhul Gluten mustahzarabna 

riRE-iSKERDE
RiYE POSTASI 

her cihetçe faik bir nefaset ve mükemmeliyettedir. Meşahiri etıbba 
edilmektedir. Hasan ecza deposu, 

(ANKARA)vapuru 27Kinu

nusaniSaJı 10 da Gala-
ta nhbmından 

kalkarak çarşamba sabahı 
İzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 
İskenderiyeye varacakbr. ls
kenderiyeden pazartesi l 5-
te kalkacak çarşamba 

( P• ) ye de uğrıyarak 
ıre ·perşembe ts-

tanbula gelecektir. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 27 Kanunu

sani salı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale, Küçük
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak dönüşte 
Albnoluğa da uğnyacaktır. 

Daktilo Alınacak 
idareye bilmüsabaka kırk 

lira ücretle iki daktilo ha
nım alınacaktır. Şeraiti gör
mek istiyenlerin birer kıt'a 

fotoğraflarını, mektep vesi
kalannı, nüfus teskerelerini 
hamilen Levazım şubesine 
gelmeleri. Müsabaka 1 şu
bat 931 saat J 4 de Royal 
makinelerile yapılacakbr. Li
san bilenler veya daha iyi 
tahsil görmüı olanlar tercih 
olunacaktır. 

Trabzon Birinci postası 
ile Karabiga ve Bandırma 
aralık postalan iş'an ahire 
kadar yapılmıyacaktır. 

ZA YI - Telgr~ ve Kadas
tro mekteplerinden aldığım 
tasdiknameleri kaybettim yeni
lerini çıkar.acağım, hükümleri 
yoktur. lstanbul Aksaray, 

Muzaffer 

Dr. Horhoruni 
C 1 L T - Zührevi ve Bevliye 
Tedavihanesi: Beyotlu Tokatlıyan 
yanında Mektep sokak No. 3S 
muayene her gün akşama kadar. 

Tel. B. O. 3152 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 

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

TABİLDOT 

BİÇKİ ve DİKİŞ 
MEKTEBi 

Beıinei sene üçüncü trimeıtr. 

Maarif veklletl celi1e9inln mllaaadeslnl 
haiz biçki ve c:!ikit muallimeıl Klio 
M:ıvromati en ıon Franıız ve baait bir 
uıule tevfikan tedrlı etmekted'r. Ameli 
dikit bilenler bir mah urfında laendeae 
Ue tayyör ve tualet imalini öj'renebilir
ler. Mektepçe verilen d:plomalar Maarif 
veklletlnden kabul ve taadlk olunur. 
OçUncll tedrlaat devrHlne Şubahn 2 
ılnde batl-acakbr. Taliplerin Beyot• 
lu'nda Fa1kp19a aokağında Bolu apar
bmanının ikinci katında 3 numarala 
daireye hergün ' - 12 ve 1 - 5 e kadar 

milracaat etmeleri. 

Etibba odası riyasetinden: 
Oda heyeti umumiye içtimaı ve haysiyet divanına eczacı 

aza intihabı 30 kanunusani 1931 cuma günn saat 14 te Da
rülfünun konferans salonunda icra kılınacağından azayı 
mubteremenin teşrifleri rica olunur. 

Büyük tayyare 
piyankosu 

Yeni 
Terti.p 

Başlıyor _ 
(1) İNCİ KEŞİDE 
11 ŞUBAT 1931 

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

3 ONCO JG:ŞIDEDE 100,000 LiRALIK BOYOK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETILE TERTiP ÜÇER KEŞIDELİK iKl 

KISMA AYRILMIŞ GÜ BiR ŞEKiL ALMIŞTIR 
Milkifatlar keşide &ll'asile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 Ye 

100,000 Liradır 

Kadıköy iskele 
ÜZERiNDEKi DANS SALONU 

TGrkiye ve Avrupada vermiş oldutu büyük konserlerle umu
mun takdirini ı at:anmış olan Macar Madam Şiplesin riyaseti al
bnda beş kişilik bir caz takımile hergün saat 18 den bire, 
ve cuma günleri de 14 ten bir" kadar kışlak programlarına devam 

etmekte oldutunu muhterem mütterilerimize an ve 
te riflerini temenni eylerim efendim. 

Müdür ve müstecir: Hüseyin Cahit 

Çoktanberi ubırsızlıkla beklenen aranan 

Nizamettin Nazif Beyin 

ü~~=c~il~e KARA o Av u T çıktı 
Fiab: Ciltsiz 150, ciltlisi 200 kuruştur. 

a~:S~~da OÇ KOÇOK TAYYARECİ 
Bu çok cazip çocuk hiklyesi neıredilmiştir. 

fiatı: 50, ciltlisi 75 kunıttur. 
Naşiri : Kanaat kütüpanesi 

Kendi kendine trq olmak bir zevktir. kolay 
ve yüzün cildini tahrif etmeden trq olmak 

isterseniz, daima meşhur : 

KARTALLI "NİESO,, 
~ Tıraş bıçaklannı kullanınız. Bir tecrübe her 

--~ vakit kullanmak için kafidir. Cinsinin mü-
kemmeliyetine rağmen fialı pek ucuzdur. Taklitlerinden 
sakınmak için " KART ALLI NIE~O " markasına dikkat 
ediniz. Zira bunlar bıçağın mükemmeliyetine teminattır. 

Türkiye için umumi vekili: İstanbul Fincancılar Aslan Fresko 
han 16 - 17 numarada " VlT ALI l. SAL Ti " Telefon İstanbul 
3933 posta kutusu İstanbul 703 Telgraf : Kartal lstanbul • 

Homme 'in ematogene'i 
~-~il Sağlam gençlik, ve mes'ut bir ihtiyar- • 

lık temin eder. Zaafiyeti umumiye, J. 
Nevrasteni iştihasızlık halitında grip 
veya lehosadan sonraki nekabat dev
relerinde şayanı tavsiyedir. Biitün e:za 

depolarile eczanelerde bulunur. 
Umum1 Tekili: K. KEÇYAN, 

l•tanbul - Cerırranya Han 

Tayy~re Cemiyeti İs
tanbul Şubesinden: 

Y ann " 27 kinunusani ,, aaat on birde Fatih tayyare 

abidesi civannda yapılacak ihtifal merasimine lstanbulda bulu

nan meb'usini kiramın iştirak buyurmaları rica olunur. Davet

liler için kıyafet: Jaketatay, silindir ıapkadır. 

KURTULUŞ 
Fenni biçki ve dikit dersanesi 
Maarif vekaletinden musaddak 

Müdiresi: Madam Papazgan 
Haf tanın dört günü öğleden sonra 
Gç saat Fransız usulile fenni biçki 
dersi bil'amel tedris edilir. Oç ay 
zarfında ehliyetini ispata muvaf
fak olur ve Maarif müdüriyetin
den musaddak diploma itası ile 

ikmali tahsil ettirilir. 
Elyevm mevcut talebeler devri teclrlsl
yelerlnl ikmal H diploma almak llzere
dirler. Bu ıeneden itibaren yeni tedri
sata ba91anacatmdan 9lmdiden talebe 
kaydına bqlanını,br. Adrea ı FerikBy, 
Tepeüıtii tramvay caddesinde No. 116 

PAP AZY AN APARTIMANI 

Kastamonu sulh hakimliğinden: 

VERESİYE 
6 ili 8 ay vade ve 

75 Kuruş 
Haftalık takıitlerJe 

Krem trençkotlar 

Tiftik l 1 pa to ar 

Blö pardesüler 

F antazi kostümler 

8rme kazıklar · 

Viyana çocuk e.blıeler' 

Hazır ve ısmarlama 

Ve kadın terzisi 

Meşhur makastar 

Mösyö Karlo 

arafından tayyör ve mantola 
imali. Her nevi ye:rli ve 

lngiliı kumaşlan latanbul E
minönG Köprübaşı No. lS-16 

YENi----
$. İNGİLİZCE - TÜRKÇI 

LÜGAT 
A. V A H i T Beyin 

Vahit heyin evvelce intişar eden ve Maarif vekiletimb le O'. 
Darülfünunu tarafından kabul ve mübayaa edilen büyAk IAt 
bilhHsa Türk talebe ve gençliğinin istifadesi için, pek itinal 
ihtiıar ve tashih edilerek tertip edilmiştir. Basılışı, kif1ch • 
çok iyidi~. 600 sahifeye yakın olan muhteviyah tekaif eclilm 
tundan kitabın hacmine niıbetle, hemen iki misline aaa~ 
bayle olduğu halde, fiab yalnız 2 liradır. Vahit 8. ba yeni 
ayni hacimde bir Türkçe - lngilizce IOgat dahil hazırlamald 

Tevzi merkezi: Mondiyal Kütüphanesi, Beyoğlu l..t 
caddesi 469, Her kitapçıda bulunur. 

lstanbul Tramvay Şirket 

Evkat Tarifes· 
1931 senesi kanunusaninin 20 inci gün 

itibaren Ramazan servisi 
Biriaci 

No. Hutu Hareket Fasıla Hareket 

10 Şiıli-Tünel 1 Şişliden - Tünele 
Tünelden - Şişlir 

3,G 
9 

11 Kurtuluş ı Kurtuluştan - Tünele 30 
Tünel Tünelden - Kurtuluşa ,, 

12 Harbiye ı Harbiyeden- Fatihe 
Fatih Fatihten - Harbiyeye 

5 
12 

15 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 4,5 
Sirkeci sirkeciden-Taksime 7 

16 Maç k a-ı Maçkadan-Beyazıta 
Beyazıt Beyazıttan-Maçkaya 

18 T akaim-ı Taksimden-Fatihe 
Fatih Fatihten-Taksime 

6,14 
24 

15 
30 

19 Kurtuluş-ı Kurtuluştan - Beyazıta 5,10 
Beyazıt Beyazıttan·Kurtuluşa 18 

Beşiktaştan - Bebeğe 
Beşiktaştan - Eminönüne 
Bebekten - Eminönüne 

22 Bebek • EaıtalSall Eminönünden - Bebeğe 
Bebekten - Karaköye 
Karaköyden - Bebeğe 
Bebekten - Beşiktaşa 

6, 
6, 

8 6, 
16 6, 
45 22, 

1t 23 Ortakl>y-Akıaray ı Ortaköyden - Aksaraya 
1t Aksaraydan - Ortaköye 
!!. 

24 Ortaköy ı Ortaköyden - Fatihe 

it 

"' 

Fatih Fatihten - Ortaköye 

1 
Beşiktaştan - Fatihe 

SC Bqiktaı • FaUb 
Fatihten - Beşiktaıa 

32 Topkapı • 
Sirkeci 

33 Yedikule 
Sirkeci 

Aksaraydan • Topkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 
Topkapıdan - Aksaraya 

Aksaraydan-Y edikuleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Yedikuleden-Aksaraya 

6 ,11 
14,27 

37 Edirnekapı· 

Aksaraydan Edimekapıya 
Edirnekapıdan Sirkeciye 7, 13 
Sirkeciden -Edimekapıya 17,33 
Edirnekapından - Aksaraya 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENiPOSTANE KARŞISIND 

ALTINCI NOT 
DAiRESiNDE YAPTIRINI 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksımz 
Protestolar misli örülmemi bir süratle de1' 

inceSaz Heyeti 
7 Kişiden müteşekkil 

Kemani şehir Haydar Bey 
idaresinde güzide bir heyet 
tarafından ramazan geceleri 
Sirkecide Osmaniye otelinin 
altındaki İzmir askeri kıraa
tanesinde her akşam icrayı 

enk e$lilmektedir. Muhterem 
müşterilerimize maaliftihar 
ilan olunur. Ômer Lütfü 

SON PO 
Yevmi, Siyut. Havada .,. -idare: l.taabııl, Nıı 

Şerei aok:ı jı :» • -Tel~.,,., lataabıal - 1>1 
Poa \ .) kutu.111: bt.a.aiul 
Telr-af: lstaabw S 

ABONE F1A 
TORKIYE -

1400 ıu. 
750 • 
400 • 
uo • 

1 s. .. 
6A1 
s • 
ı .. 

Dr. A. KUTIEL 
Gelen evrak ıerl verll• 
hlnlards:ı meulir~t ah 

ÇOK ZENGiN ·ol.AN YENi Pi.ANI TALEP EDINlz. 
Biletlerin aablmuına başlanmııbr. 

Hepkebirler mahallesinden 
Çıkrıkçı oğlu hacı Hasan Ef. 
bin Abidinin ihtiyarlığı ve ma
lüliyeti dolayısile umuru lizı

mesini ifaya muktedir olma• 
dığı sabit olduğundan damadı 
Akmesçit mahallesinden Ballık 
zade Muhsin Beyin 7 - 1 - U31 
tarihinde vasi tayin kılındığı 
ilAD olunur. 

Karakat elbue mağazasına bu 

1 
CUt, Frenıi, Belıopklup Ye ademi 

:lanı kesip müracaat ediniz• 1 iktidar muayene ve elektrik tedavihaneai. 

• Ku~ B&-açl fınm mruuuula No. M ı 
Mes'ul Müdür: Ilı 


