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iDARE: tST AN/JUL NURlJOSMANiYE ŞEREF SOKAÜI 
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EYHLERİN iFADELERİ 
• 

SON POS'PA HaUaa pati., Halk ....... s&ir• 
SON POSTA JWaa. Jaalatul1n Halk INaauala ifatlr. 
SON POSTA Hallaa dJliclin Hallı 1Nallllla .a.t.. 

ALINIYOR 
Izmir, Manisa, Menem~n Ve Balıkesir Havalisinde 
Nakşibendiler Hakkında Tahkikat Açıldı •• Lutfen "2., nci 

Sayfamı~a &lnnız 
1 

Guitli Nalıncı Hasan D. Vekili~e Neler Anlattı?' 

Kurşun Geçmez Efsanesini Kim 
Çıkarmışb? İmam İbrahim Hala Tek 
Durmuyor, Etrafa Mektup Salıyor 

Manisa. 31 ( Ht1sucı\ ) -
1 

Dahiliye vekili Şükrü Kayll B. '. 
Manisa. Menemen ve havali- ı 
sinde irticala lllikad•r g6rüle:ı ; 
merkezleri aezerek tetkikat : 
yapmaktadır. lmıir l!latbuat İ 
mümessilleri, ŞükrJ Ka~a Beye ( 
müracaat ederek tetkıkabmn I 
neticesi hakkında malümat 1 
istemişlerse de Şükrll Kaya B. 
tetkikabm henüz bitirmediği 
için şimdilik birtey slyliyemi
yecetlai beyan etmiftir. 

~ükr1l Kaya B. Menemen 
hükumet dairesinde, kayma
kamın odasında, hain de"it 
Mehmedin firari a!kadqlann
dan Hasanla Zekiyi iaticvap Menemen hadisesini çıkaran Giritli Ali oll• nalıncı Huan, 
etmi,tir. Firarilerden Hasan mantarcı Huan " mecralı Zeki Melım~t( ortada) 

'

0 i:·~~hd'i°b~: Darü\fünun Gençliği 
- Sakın korkmayın; D •• 1 t• T }'• E 

bize kurşun işlemiye· un r ıcaı e ın tti 
cektir, demişti. Biz de j 
lıükümet önüne gelerek 
• şeriat isteriz ,, diye 
batırdık. Bu sırada ne 
taraf tan gelditi belli 
'Jlmıgan bir ateş içinde 

• 
kaldık. Kurşunlar vızır, 
vızır işliyordu. 

Nihayet Mehdimiz 
ouruldu ve anladık ki 
hize de kurşun isabet 
edecek / kaçtık. ,, 

Diğer taraftan mecruh Zeki 
Mehmet dün milhim ifpatta 
bulunmUf, buı arkadqlanmn 
Uimlerini Te nen;de bulun
duldanm haber vermi.t, bunun 
lzeriae bu adamlann tevkifine 
başlanllllfbr. 
Mevkufların Adedi 
Manisa, ( Hususi ) - 'Şim• 

diye kadar te•kif edilen veya 
zan ahına alınanların mi!ct.:ın 
( 20~) n bulmuftur. Dördü 
kadındır. Ilunlar, uzak, yakm 
irtica hadisesile alikadar gö
rülen kimselerdir. Manisadan 
Menemene getiriirken(~aruhanlı) 
istasyonunda trenin durma
amdan biliafifade bir köylü ile 
Hacı Ralımanh köyünde ha
fız Ali iaminde birioe mektup 

Mitinı Aegetinin Dariilfiinan megdanıntla kısa hir dara~ · 
Dariilfünnn gençleri dün olduğu ve irtica kuvvetlerinin 

6ğle üzeri Darlilfünun meyda- 1 behemehal ezileceği haykınl
mnda toplanarak Menemende auşhr. 
yapılan irtica ve cinayeti tel'in Yaşasın Cümhuriyct, yqasın 
etmişlerair • Gazi ses!cri meydanı doldurmuş-

ıVıitingi Darlllfünun emini tur.Gençlik Türk milletine hitaben 
Muammer Raşit Bey açmış, ' bir beyanname neşrgtıniştir. 
bütün gençliği cümhuriyetin Beyanname: Türk. ev~i~a; 
müdafaasına çağırm.!ftır. • nnın beyeca~ ~e asabıyet ıç:n ..... e 

Bundan snnra Müderrıs Menemen ırticaını nefret ve 
Muslihütlin Adil ve Muzaffer lanetle karşıladıklarım bağır
Beyler birer a.teşin hitabe irat 
etmişlerdir. 

Her fakülte talebeleri na-

maktadır. 

Pahalılıkla 
Mücadele 
Edı!Joruz 
Ramazan fHI Bar r-m .., 
maaraflarınızı mu· 
.'ıim mik,1arda indi,.. 
mek isti11or musu
nuz ? SÖN POSTA 
nın bir iki güne ka
tlar ilan edeceji te
ıib;,üsiinii takip edi
niz • Çok memnurı 

kalacaksınız. 

Tafsilat Yakında 

1931 
Sabahı 

Bögle gecenin lıag· 
rulnulur mu •heriden 

Seneden seneye, halk, yıl 
bapm benimsiyor. lsaııın do
ğumunun yıl d&nümil olduğu 
için değil, yeni bir seneye 
girdiğimiz için. 

lDevamı 3 ünüeil Ayfada) 

COCUK BİLMECELERİ 
' " Litin " ve " coğrafya " 
bilmecelerine ait genç ve 
çecw.!dara mahsus mmaba
kalanmızın kur' ası Çekilmiştir. 
Neticeyi beş:nci sayfamızda 
okuyunuz. 

ll>e'ftml 3 Gadl urfada) 

Nutuk söyliyen gençler teb
rik edilmiş ve bilhassa Hukuk 
fakü.tesi me:o:unlanndan Recai 

mına talebeler taruınc!an bi- Beyin nutlcu l"llvvet ve hara
rer nutuk söylen~, Cümhu- reti,canlı:ıjı ile takdirler uyan-
riyetin Ttırk vatanında ebedi f clırmıştır. ,.._ ________ _.... 

1 Mevkuf/ar Cuma Günü Mene- , 
mene Gönderiliyor ••• 

ŞeY.h Esat Ef .nin Serveti 
Ve lstanbuldaki Tekke

l erin Miktar1 

. 
Hırlcalşeriftekl Kenan Beg i~m i WTilen Riifat te/cUsl 

latanbul adliyesi, buradaki nemene sevkedilmek lizere 
mevkuflann tabkıkabw hemen lzmire g6nderileceklordir. fa
hemen bitirmiştir. Bugün, bü- tanbul Müddei umumiliRinin 
tün mevkuflar tevkifhaneye gösbrdiği lüzum üzesine Geli-
nakledilece 'der Ye yann Me- (Devamı 2 inci sayfada 

Yeni Sene Dogarken 

Şait - Ey yeni sene, doğarken saçtığın altın ı~klar, 
gllmüş denizlerin üstünde, elmas panylblar yapıyor .•• 

Samiimlen biri - Bak ziiiGrtlnk adama neler aöyletiJer! 



Halkın Sesi 

İrtica Karşısında 
Alınan Kararlar 

Ve Halk 

Dügunu 
Umıımige 
Binası 

Müşten Çıkarsa Maliye 
Vekileti Bunu Bir Mil
yon Liraya Satacaktır 

Menemea bac:lilesinden ..
ra hllkümet m•halll haza 
kararlar aldı. lnlnlibı koru
mak için yapılması dlltünlllen 
kanun bundan hariçtir. Alınan 
mahalli kararlar hakkında ne Düyunu amumiyedcn Mali
fikirde olduldan teabit etmek ı yeye pçen binayı Maliye ve
için dün haza kimselerle g6- klleti au itibarile satmak 
rüştük. Bize söylenen fikirleri taraftarıdır • Bir milyon lira 
aşağıya kaydediyoruz: veren bir mlişteri çıkarsa sa-

Veymi B. (Kapalı~ 231) lacakbr. Fakat ne Vilayet 
- HlkOmet menil 6rff ida- ve ne de Belediye fimdilik 

re ilin etmekle isabet etmiştir. ba parayı verecek Taziyette 

G -rüna i ıtrfi olmadığı için taksite ba(lamr-o ufe nazaran umum v __ L 

idare e Unum oktur. Bildiii- sa alaıcaKlardır. 
· byud y Defterdarlık dfiyunu umu-

IDIZ m'. • b• 2R ı: 850 t• * mıye ınasmın """• ıraya 

\ Rıza Bey (Çadırcılar, 155) Anadolu sigorta tirketinc si-
- Hük6met, mevzii örfi gortalablması buausunu Maliye 

idare i1ln etmekle iyi etmiştir. veklletine teklif etmiştir. Es
kiden binanın mobilyesi de 

~ 28,050 liraya sigortalı idi. 
Abdullah Bey ( Çarpmba, De,:ıerdarhk bunu fazla hu-

lCoocadede 14) tarak mobilyesinin siıorta 
- Şimdiki halde arfl lda- edilmesinden sarfınazar et• 

renin Menemen aabasma hasrı miftir. 
doğndur. Amak, eier hadi-
8ede ıDmul Tana yem tedbir-
4er almmahdar. ,,. 

Cemil B. (Beyazat, Daltaban 
ıolmfu 9) 

- Ôrfi idarenia yalnız .... 

Bir Avukat Tevkif 
Edildi 

Avukat Hasan Fehmi Bey 
görülea ili.zum llzerine ihzaren 
Menemene g6nderilmİ§tir. 

hallinde tatbik edilmesinde Kizım Paşa Ankarada 
isabet vardır. Bqka yerlerin 
bu işte alikuı yoktur. .. 

Silleymaa Şevket 8. ( Sirke
cide, Hendek otelinde 3) 

- Ôrfi idareı:ıin m"'nii ol
muında isabet yoktur. 

• ' Sabri B. (Bursalı, lstanbuJ.. 
, da, Çarpmbada, Beyceğiz ma

hallem Araplar çıkman 6) 
- Benim aiyuetle allkam 

yoktur. Bunlan anlamam. 

~ * Osman Nuri 8. (Ayvama-
ray, Toklu İbrahimdede mahal
lesi 5 numarada Trabzonlu) 

- isyan dojru depdir. 
Tatlı Yar~cn aa biber yeni
lir mi? 

Büytik Millet Meclisi Reisi 
Klma P8f& elin Ankaraya 
gitmiftir. 

Talebe Birliği Kongresi 
Talebe birliği kongresi ya

nn Türkocağında toplanacaktır. 

Samsunda Halk Fırkası 
Samsun, 31 (H. M.) - Halk 

fırkası viliyet heyetine Samsun 
meb'usu esbakı Eminhacı zade 
Rüstem, Kefeli zade Sami Ih
san, Erzurumlu zade Nasuhi, 
Aman oğlu Kadri, doktor Eyüp 
Hikmet B. ler intihap edi1m4-
lerdir. Bu heyet memleketin 
gençlip temsil etmektedir. 

Hamit 

SON P6STA 

BABBBLBB 
Dün Manisada Tutulan 
Şeyhle~n ifadesi Alın~ 

Topal 
Rüştünün 
Marifeti 

lzmir, ı (H. M.) - Dalüliye Vekili Şfakrl Kaya B., Ordu Kavga Ederken Taban
mlfettifi Fahrettia ve Kolordu kumandanı Mustafa Paşalarla f casına Sanldı Ve Küçük 
birlikte clüa Maaisada talakikabn ikmali ile meşgul oldu Te ı B• Ç ~ y 1 d 
ba arada fstanbu1dan getirilm.iJ olan Alay imamı Şeyh fb- ır ocugu ara a ı 
rahim Hakkı Ef. i isticvap etti. Harem iakelesiade kalaveci 

Rivayete D&Zaran bu zat miilıim iffaatta buhmmuştur. Ha1dar, topal Riiftil İRlinde 
Din yeaidea Manisada 26, Menemende 14 kqi tevkif edildi. biri ile kavga etmit; IOD 

irtica hadisesinde bilhassa alakadar olan nakşibendi tari- derece hiddetlenen topal 
kati menauplarındaa bazıları da aezaret altma alandılar. Rüştil tabancasını çekerek 

Baadırma treni ile lzmire getirilen mevkuflardan birinin Haydann iizerine 4 el silah 
cebinde Van~elidis imz:ısını tqıyu bir mektap pkb. Da ahmf, çıkaa kurpmlardan 
mektupta: hiç biri Hayd..._ isabet 

.. _ Koyunlarımız faaliyettedir. Cümlesi vardı." Diğer bir etmemiş, yalnız bir kul'fUD 
mektupta i.e: orada bulunan bqc:avu, 

- Bea gidiyorum. Dua etliniz, cümlesi okunuyordu. OSlllall Efencliaia ojtu 
lzmir, 1 (H. M) - Güolcrdenberi aramlaıı nakfibeadi 8 yquadaki Osman Ce•alin 

feyhi Demircili Mustafa düa gece Kemer altında tutuldu. başından hafifçe sıyınp geç-
Derhal Menemene sevkcdildi. mİftİr. Rliştll yakalanmıfbr. 

İzmir, 1 (H. M.) - Cuma ginü yapılacak olan (Menemen) 
ihtifaline on bin kişi iştirak edecektir. 

Ankara, 31 (H. M.)- İzmirde Kı1uıaa kaçmıya laazırlanırken 
yakalanan feyh Halilia -tlu Menemene J'etirilmiş, isticvabmda 
babuı gibi ademi malümat beyan etmiştir. 

.-.----------~--~ 

İdarei Örfiye Karar
• 

namesı Çıktı 
Ankara, Sl ( A. A. ) - icra Velll'

lert heyetİllİa 31·12-1'3f tar"hll iftimıı· 
mda at•fuılakl kaHrlar ittihaz edll
miftin 

Tqkllltı Esasiye Kanununun 16 
mea maddealnde vatan ve Ciiın· 

hurlyet alc:yhlncia bYTetll ve f.11 
tefe~büsat vukuu.ıu mlieyy't k.tl'i e· 
marat l'Öriildilkte lera veklllerl laeyetl 
mlltıldetf bir ayı tecaYh etmemek Ü· 

sere uıaam1 veya mt:V2Ü lclarel irfiyc 
l.lıı edeblllr d znU111i7 buluıırnasına ve 
Menemende 23-12-1931 tulh"ad' lrtil lp 

edtlea c:ara•n, hazırlık tahkillatnuıla bu 
cürcıiln cümhuri.) <"t ııleyhiııc {Ü ü b r 

tertip olduiu hakkında kat'I e arc:lrr 

gBrülmü.t olmas1aa binaen Mene
men kazası ile Manin ve B.ıhke
sir •erkez kaualannaa 1111 931 
tariiıinden itibaren bir ay müd
detle idarei örfıye ilan olua
mufbır. 

Madde 1 - Manisa, Mene- · 
men •• 13ahkeıir kaulannda ilin 
edilea id&rei örfiye im"r.iğiıae 

ikinci kolenlu miifettifi birinci 
ferik F ahrettia Pata hauetıerinin 
tayini tasvip olunmuıtur. 

Madde 2 - lıbu kararaamenia 
lcruıaa Milli Miülafaa Velrui 
memurdur. 

DlVANI HARP 

kalmak here İzmir mllddei 
umumısı Hidayet ve mücl
dci umumi muavinliği vazi
fesinin, vazifei asliyesine 
irtibab haki kalmak üzere 
hmir müddei umumi muavin
leriadea Fuat, ve ilk tahkikata 
clair son karar içlerinden 
Necdet Bey tarafından veril
mek lizere müsb:mtihlik 
~ 

vazaifinin keza vazif ei as iye-
lerioe irtibaUan baki kalmak 
üzere J.,.mit Suils hAkimi Ce
mal ve Adapazarı Sulh hakimi 
Necdet ve Eskişehir müstantiği 
Hikmet Beyler tarafından ic
ragı tensip edilmiş ve keyfi
yet tasdiJ<i iliye arzoluıımuş
tur. 

Dtv ANI HARP REİS VE 
AZALARI 

Reis: Birinci K.L. kumandan 
vekili Mirliva Mustafa paşa. 

Acaba Niçin 
Vurdu? •. 

Kadık&yde Söğütliı cqme 
caddeıinde berber AJi Efeadi
DİD çıralı l.mail, Kurbaja
lıda oturu Alieddin Bey is
minde birini yüzünden yara
layıp kaçmışbr. 

Ağır ·yaralı 
Fakat Hadisenin Sebebi 

Meçhul 
TaYUkpazannda Sofular ha

nında terlikçi basa. aalqılmı
yan bir ıebepten ayni ha11da 
otura boyaca Salibi bıçakla 
ağır aurett~ yaralamlJbr. 

Salih Cerrahpaıa hastanesi
~ lralchnlmlf, hayatmd- &ait 
yoktur. lıısıa yakalanllllfbr . 

Emlak Bankasına iştirak 
Beşiktaşta Ekmekcibatı ma

hallesindeki metriik 1 nu111a-
ralı karakol Defterdarlık ta
rafından Emllk bankasına iş
tirak bi.aeai olarak dewedil
miştir. 

tın alma komisyoau reiıi bin
bqı Hiulil bey. 

Aza mülizimi: Toppı Alay 
29 tabur kumandanı Binbqı 
Neıet B. 

Ôrfl idarenin mahalh olma
ımda hlikimeüm.iz iabet et 3 üncti sınıf talebesinden 2952) KARARNAMESi 

Aza : Topçu aLy 2 kuman
.lam Miralay Ata Bey. 

Madde ı 1 - Yakanya 
isimleri yazılı zevabn ll••i•a, 
Menemen Te Balıkuir kazala
nnda ilin edilen idarei örfiye 
divuı harp reia ; aza Te aza 
mlillzimlikleriae tayialeri tes
bit oluamllfblr. 

miftir. ,,. 
Etem 8. (Edebiyat faktlltesi 

IOll .CSmestr talebesinden) 
- Ôrfi idarenin mahalli 

olması dojrudur. .. 
Nizam B. (Hukuk fakültesi 

- Hlkümetin arfi idareyi Madde 1 - Menemen, Ma-
mahalll olarak ilin etmesinde nia ve BaJıke3ir ka.ularıı~da 
Ali bir isabet vardır. Halk ek- idarei örfiye ilim miinueltelile 
ıeriyeti ctimhuriyete sadık ve tefekkll eden Menemen divanı 
bu hususta hükhıete müza- 1 harbi lrfiai nezdinde hukuku am
hirdir. Lıkılibın kuvveti her me namıaa takibatbl bulunacak 
irticaı yıkacak ve yok edecek mllddei umumilik varifesinin, 
kadar kuvvetlidir. yuifei uliyesine irtibab baki 1 

Aza: Kelerdu 1t1be 7 m6-
dlril miralay Demir Bey. 

Aza: Alay 176 kumandan 
nıuavını E. H. KaymalCamı 
Yusuf Ziya Bey. 

Au: İkinci kolordu tube 2 
mitlürl kaymaam RUm bey 

Au. mülizimi fırka: 57 aa-

Madde 2 - Bu karanwae
llİa icruma Milli Mlldafaa Ve

kili aem 1uitr. 

Kanunusani 2 

!_,_____,. 
Günün Tarihı 

Gazi Hazretleri 
Yann Ankaraya Avd 

Buyuracaklar -DGn dit doktorlarmm m• 
ayenehanen• sitmitJer, o 
dan çıktıktan sonra Tokatb
yanda bir kalıve içmiş!er 
oradan Saraya dCSnmüşlerdir. 

Gazi Hz. telarimizdea y 
na ıfiııll müfarekat ede
ceklerdir. 

Derviş Mehmet 
Vatan hainlerinin ı 

Memuru idi 
Ankara, 31 (H.M.) - Mak• 

tül denif Mehaetlin aüze 
liklerle lıteraber kaçbp zamaD 
lskeçede laoca Sabri ile a-örli· 
şerek boea Sabrinin evinde 
Çerkca Etuıle arkadqlaruua 
iftirakile bir içtima yapılmış, 
b11 içtimada meafur irtica ha• 
reketi rörlfll1:1ilftlr. 

Bu içtimada ytlzellı1ik lir 
teye dabil · lıtulunmamuı doı.. 

yıs:le Dervif Melunec:lüa ota• 
aımıza girerek tefki!lt yapma
sı kararlafbnlm11 ve kendiıiae 
lhımıelea talimat verildikten 
ıoma vataaımıza pclıtilmeai 
içia pbftlwqtır. 

Dervif Mehmet Tiırkiyeye 
bir kelayı111 lıtalup rirdiktea 
soara Şeyh Halil ve oğlu ile 
glrlfmAş, l.keçecleki mözake
rah ve Yerilea kararı a."'llatmı" 
Şeyla Halil ile oibı dervif 
Mahmet ile beralaer çalışmayı 
kararlqtarmışlardır. 

Görüşmeleri esnuıoda fa
aliyet için Meaenıenve l 1va• 
liaiuia daha muvafıU oldu - ı 

kararl~lınlllllf ve üçü Ista·~· 
bula gielerek kendi kararla ı1e 
lskeçeae verilen kararlan şeyh 
Esada anlatmışlardır. 

Şeyh E.aaın Evinde şeyh 
lbrahim.de davet edilerek ya_ ı· 
lan içtimada ııe •uretle çalı~a· 
caklan 1"Örütilmüştür. Bu içti· 
mada dervif Mchmefiin Mene
men de meafur harekete kıyn· 
mı ve muvaffak olunduğu 
takdirtle hepsini Menemende 
birieşnıeleri ele kararlaşhnJ
mıştır. 

Dahiliye veklletiae relen ma· 
laata gire ıiDuliye kadar 65 
kifi tevkif, 75 lilti tahb 
zaıma alınıaİft:İr. 

Ankara, 3 (H.M) - Divani 
harp riyaıetiae iayia edilen 
Muilalı Musta Pa~a· cuma aii· 
an Menemene hareket edecek 
ve divanı har;> Menencle derlıaJ 
faaliyet• baş'•· 1cakbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. _~_e __ ir_t_ic_a_· ~_u_k_l_a_s_ı _.I 
- . .. . 

b "-an Bey - li ne mubralak ,,,ı.?.. Bu 1 2: Hana Bey - Ey ahali! Bea de pireleniyorum.. 1 S: Hasan Bey - Kuklae1 baııJ D.,.n çık ltaka- l 4: Hasan Bey - Gör.tGa&:ı mü atalar?. Jiura• 
,._ .......... kim opata,_.? O.U. ele l>u kuklayı 01aataa Jd•tlir, P,.U.. .... hele, çık dışan! • da~ panuts """ 



1 KlnmNADI SON POŞT'A 

~-H-e_r_g_ü_n_'\I Son Posta' nın Res=im::.:..::lı~· M:.=:a:::k=a::.:le::s:.:.i~----•-l..=.ç_k_i _v;_e_S-::.ig~a=~=a=*==~ 
M ünderi;;;f,mzzın Çok
lutzından Dercedileme
miştir. Özür Dileriz. -

tVlevkuflar Cuma 
Günü Gidiyor 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

boluda Naşlt Ef. isminde bi
risi daha tevkif edilmiştir. Bu 
adam da bugün istanbula ge
tirilecek ve ağlebi ihtimal o 
da yann Menemene sevkedi
lecektir. 

Şeyhin Çok Parası 
Varmış 

Aldığımız malumata göre 
icaın kafası olmak üzere zan 

altında bulunan Şeyh Esat 
-Efendinin evi arandığı zaman 
sandığından mühim miktarda 
para çıkmışbr. Bu paranın 
ro -80 bin lira arasında oldu-

söylenmektedir. Bu husu!i
ta Müddei umumi Kenan Bey
~en malumat istedik. Para 
~akkmda malumab olmadığını 
beyan etti. 

Diğer taraftan lstanbulda, 
htelif tekkelere, bunların mik
r ve müritlerine dair tetki

kat yaptık ve öğren dik ki bu 
mesdut tekkeler, padi~lar 
lamanında lstanbulda tekasüf 
~tmiş, sarayın himayesini gör~ 
sıiiş ve birer suretle yerl~ip 

a.,amak yo,unu bulmuş-
rchr. lstanbulda esaslaşan 

u tarikatlerden en zengini de 
a~ibendi tarikatidir. 

lstanbul Tekkeler 
Diyarı 

Bu tarikatin yalnız İstanbulda 
62 tekkesi vardı. Anadoluda 
en münteşir tarikat te budur. 
'Sunun ( cehri ) ve ( hafi ) na-

mda iki kolu mevcuttur. 
unlar muayyen zamanlarda 

( hatmuce ) namile zikirler ya
-parlar. Ellerine verilen çakıl 
taşı miktarınca şeyhin verdiği 
:duaları okurlar ve şeyhlerinin 

haniyetlerinden istimdat eder-
er. Bunlann delaletile iba

detlerinin sıhhatine kanidirler. 
Zikir esnasında ses çıkarmı
yaular ( hafi ) kolundan, co-
fanlar ve haykıranlar ( cehri ) 
"ısmmdandırlar. Yüz ellilikler
.den Zeynelabidin Ef. ( hafi ) 
kolunun kutbüliiktabı idi. Şeyh 
Esat Efendinin de cehrilerin 

tbülaktabı olduğu söyle-
niyor. 

Bun!ann ( Fena firrcsul ) ve 
~ Fena fillah ) gibi birçok teali 

erhaleleri vardır. Şeyh Esat 
Ef. devri Hamidide yazdığı bir 
eserde ( Safirü tesibhu ) hndi
ıinin tercümesinde ( seyahat 
ediniz, kespi servet edersiniz ) 
dediği için bunu Abdülhamit 
( Avrupaya kaçınız ve Jön 
1Türklcre iltihak ediniz. ) tek-
1inde tevehhüm ederek ken
disini 5 sene sürgüne mahkum 
•tmifti. Avdetinde Tahir Ağa, 

dabqı ve Çapa tekkelerinde 
4cyblik yapmış, bir aralık ta 

eşihatte ( Şeyhülmeşayih) 
olmuştu. 

İstanbulda mevcut tekkele
rin adetleri şöyledir: 

5 Mevlevi, 52 Nakşibendi, 
45 Kadiri, 40 Rufai, 32 Hal
'Veti, 21 Sümbüli, 15 Sadi, 14 

abani, 8 Bedevi, 7 Cerrahi, 
Gülşeni, 4 Bayrami, 4 Uşşaki, 
Halitli, 4 Sinani, 2 Şazili. 
330 senesinde yapılan bir 

tatistike göre o vakit lstan
ulda 30 bin kadar mürit 
•rdı. Şimdi bu tekkeler sed
edilmiş ve binalar idarei hu

iyeye devrolunmUfiur. 

1 - Doktorlar sigara içmeyin derler. Çün
kü •İgaranın içindeki nikotin denilen zehir 
kanı bozar ve teneffliı borularını zayıflata
rak göğüı hastalıkları yapar. 

2 - Doktorlar rakı içmeyin derler. ÇünkG 
içki insanın vücudunu .zehirler, faz1uı 
ahlila bozar. içki inıanı hayvan dereKeaine 
indirir. 

S - Fakat •\gara ve lçld mccıcnı nayann yorucu 
.-e •lnir yıpratıcı faaliyetine karfı bir zaruret haline 
ııclmlttlr. lçmeylnlr: demek muhali tavılye etmektir. 
Onun için içkiyi bırakamıyoraanııu hiç olmataa 
itidalden aynlmayınız. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
S '" un ı Gübreler 
Hakiki Gübreler Mem
lekette Azalıyor Mu ? 

Memleketimize ithal edilen 
kimyevi gübrelerin mahiyetim 
anlamak uzun tetkiklere mü
tavekkiftır. lstanbul mıntaka
sımn nakliyab hayvanlar yeri
ne otomobil ve kamyonlarla 
yapıldığı için tabii gübre gün
den güne azalmaktadır. Bunun 
için gübreye ihtiyaç fazlala.1-
maktadır. Halbuki ltalya ve 
Yunanistandan kil ve top
rakla karışık olarak gelen 
gfibreler fayda yerine zarar 
verı:ıektedir. Bu mahzurlan 
gidermek için Ziraat odası 
~brelerin mahlut olarak değil 
mevaddı asliyeainin ayn ayn 
ithal ve muayene edilerek bu
rada terkibi için bir rapor 
hazırlamıştır. Bu rapor umumi 
kongreye verilecektir. 

1931 Sabahı 
(Bq tarafı 1 inci 1ayfada) 

Dün gece iktısadi buhrana 
rağmen, Beyoğlu hınca hınçb. 
Kaldırımlar ve dükkinlar adam 
almıyordu. Şi~Ji ve T opkapı 
halkına belki ayni lokantada 
deği~ fakat ayni kaldırımda 
r asgelmek mümkün olu
yordu. Bütün İstanbul halkı 
Taksimle Galatasaray arasın
daki caddeye dolmuştu. 

Saat ondan sonra bu kala
balık çekildi. Artık bu coıkun 
insan nehri, mecrasım terkedi
yor, barlara. eğlence yerlerine 
doluyordu. 

Memleketin bu- buhranlı 

Milli Vapurcular 
Gümrük Meselesi İçin Hükumete 

Müracaat Ettiler 
Ankara, 1 ( H. M.) - lstanôul Vapurcular birliği lkbsat 

vekiletine m6racaat ederek Rilsumata gümrük resminden 
borçlu bazı vapurların bü borçtan affedilmelerini istemiştir. 

Giritli Hasan 
Dalıiliye 

Neler 
Vekiline 

Anlatb? 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) .. . 

gönderen ve bu mektupta 
"Ben isticvap için çağmldım, 
merak etmeyin, arkamdan dua 
edin,, diyen askeri imam İb
rahimi bizzat Dahiliye vekili 

- Şükrü Kaya B. isticvap et-

Ecn e b i Şirketi~ Amele1 ::;idaın~7,,;;k -:;:1.:::k 
Arasında Hadıse Çıkh istemediği şayidir. • . 

Manisa, 31 ( Hususı) - Bır 

Ç k 1 I• • B S b b• • S d taraftan Menemen Türk ocağı 
1 an an şçı unun e e ını or u gençlerinin faaliyeti, diğer ta.-

raftan mahalli zabıtanın faalı
yeti neticesi 22 kişi tevkif 
edilmiştir. Manisada tevkif 
edilenler dokuzu bulmuştur. 
Alaşehir muhtarı Ahmet te 
tevkif olunmuştur. 

Beşiktqta Ostor Türk isminde bir tütün şirket~ vardı~. 
Bu tirket 20 istif çisini iften çıkarmış. Amele, bu tasfıyede bU' 
kast görmllş. Daha evvel çıkarılan amelerun işten uzaklaştınl~a
•mı da ayni kute hamletmiş. Evvelki gün şirketin merkezıne 
gelerek bu işlerle metgul olan muhasebe ,efi Bahar Ef. hafif
çe yaralanmıı, yazıhanenin camlan kırılmış, bazı masalar 
devrilmiıtir. 

Bu sırada yazıhanede bulunan iki matmazel ile başmüdür 
kapıyı kapıyarak yazıhaneye sinmi' bulunuyorlardı. Bu sırada 
Beşik.taş zabıtasına haber verilmiş, gelen memurlar hadise 
çıkaranlan yakalamışlardır. 

Maamafih bu meselenin esaslı surette tetkik edilme.si her
halde lazım gelir. 

__::,__~-------~e+-4------------~~ 
Çimento Meselesi! Ecnebi Şirketler 

1 

Bir Şirket Fiatlan 
Düşüreceğe . Benziyor 

Belçikalı bir çimento fabri
kası Türkiyede ucuz çimento 
satmak için l.stanbulda bir 
acente tesis etmek istemekte
dir. Bu suretle çimento fiat
lannm düşeceği ve halkın 
tehrimizdeki çimento tröstünlln 
menfi tesirlerinden kurtulacağı 
ümit edilmektedir. 

Hükuınet Karşısında 
Vazifeleri Nedir? 
lktısat vekaleti tarafından 

müseccel ecnebi şirket ve ec
nebi müessesata bir tebliğ ya
pılmışbr. Bu tamime göre bu 
müesseseler: Sermayeleri ziya
deleşirse, müdürleri değişirse 
şubelerini kapatırlarsa derhal 
hükumeti haberdar edecek
ler, isimlerini de Türkçede 
telaffuz olunduğu gibi yaza
caklardır. 

Muhtelif tevkif at mlinasebe
tile Menemen hapisanesi bu mev
kufları istiap edemiyecek bir 
hale geldiğinden diğer büyük 
bir bina tedarik edilecektir. 

Divanı Harbe 
Verilecekler 

Manisa, 31 (Hususi)-Umumi 
surette verilen karara göre 
idarei örfiye mmtakası dahi
lindeki bütün nakşıbendi men
supları zabıtaca isticvap edi
lecek ve Menemende divanı 

harbe verileceklerdir. Nakşı
bendi tarikatine mensup olan 
bu havali insanları divanı 
harp huzurunda son irtica 
hareketile alAkaları olmadığını 
ispata davet edileceklerdir. 
Yani bir nevi tezkiye yapı

lacaktır. 

günlerinde canı eğlenmek is- ,-------------------------ı 
temiyen, ayni zamanda tasar- • • • 

Abdülgani Fazlı 
Manisa, 31 (Hususi) - Fi

rarilerden Giritli nalıncı Hasa
nm üzerinde (Abdülgani Fazlı) 

rufa riayet ederek evde otu
ranlara . ne mutlu: 

Zira her gece eğlentisi~ 
den aonra insanda şu kalır: 
Mide fesadı, tahminden fada 
masraf, kulakta uğultu. 

Saat 24 
Dnn gece tam saat 24 te 

limandaki bütün vapurlar uzun 
sUren düdük seslerile yeni se
nenin girişini ilan etmişlerdir. 
Bu ande de, birçok yerlerde, 
tabii Adete tevfikan birkaç 
dakika için lambalar söndil
riilmü~lür. -----
Hıfzıssıhha Meclisi 
Şehir hıfzıssıhha meclisi bu

gün toplanacak, sari hastalık
lar hakkında konuşacaktır. 

Meclisin bir verem hastane
si için Sıhhiye vekaleti nez
dinde temenniyatta buluna
cakbr. 

ister ister inan, • 
. inanma! 

Dlln ıece Yılbqa mft
aasebetile barların ve bar
larda eğlenenlerin ş&yle 
bir tahmini blinçosunu 
yapbk: 
Makılmbarda 1000 klşı 

T<>katlıyanda 500 " 
1 ürkuvaı:da 500 • 
Tepcbqındı 500 " 
Kafcnıfta 100 • 
Ambaaador 100 " 
Papakan 100 • 
Salon Ruj 100 • 
Dljier kUçllk barlarda 100 " 

Bu üç bin kişiden ma
ada Beyoğlunun ufaklı 

büyüklü meyhanelerinde 
ve otellerinde sabahhyan-

lan, evlerinde yılbqa ya
panları iki bin kişi fane
dersek büyük bir hataya 
dlirmeyiz. 

Bu beı bin kişi dün 
akşam birbiri üzerine li
akal onar lira sarfettiseler, 
bir gecede şampanya, 
viski, şarap ve rakıya 
liakal 50 bin, fakat bel
ki de yüz bin lira verilmif 
demektir. Bu israfı yapan
ların dörtte Uçll Türktür. 
Sonra da bu memlekette 
buhran ve fakirlik var 
derler 1 .. 

ister inan, isütr inanma/ 

ismine ait bir lcartvizit bulun
mUf, sahibi teıvkif edilmiş ise 
de kim olduğu kenüz söylenme 
mektedir. 

Manisa, 31 (Hususi) - Pa
şaköy ihtiyar heyetinin, ~ü~d~i 
umumi Kimil, sulh bakımı 
İsmail Hakla Beyler tarafından 
ifadesi alınmışbr. Tahkik he
yeti, aynca mühim bir mektup 
etrafında tahkikat yap!y'!r. 
· ızmir Gençlerının 

Mitingi 
İzmir, 31 (Hususi) - lzmir 

Türk Ocağı ve İzmir gençleri 
cuma günü için bir miting ha
zırlamaktadırlar. Miting için 
bir tertip heyeti ayrılmıştır. 
Gençler Menemene gidecek 
ve muazzam miting orada, 
biçare Kubilayın başı kesildiği 
yerde yapılacak ve nutuklar 

Sözün Kısası -Yeni 
Senenin 
Eşiginde .. 
Yeni senenin eşiğinde bir 

nöbetçi Kibi durmak ve içeri 
şunları sokmamak istiyorum : 

1 - Eski kafaldan, 
2 - Eski naz.Jiyeleri, 
a - Eski san'atçılan, 
4 - Eski poletikacılan, 
5 - Eski fırkalan, 
6 - Eski hükümetleri. 
Bunlann hepsinin önfine 

durmak ve dipçiğimin tersini 
yüzlerine tutarak bağırmak 
istiyorum: 

- Hemşerim, yasak! 

Vaptırcular Ve.'"· · 
Oktruva 

Bilumum vapurlarla bahn 
merakipten oktruva resmi kal· 
dmlmışbr. 1935 senesine kadar 
da hariçten sabn alınaC".ak va
purlardan gümrük resmi alın
mıyacakbr. Vapurcular bunlar
dan memnun olmuşlardır. 

Konsorsiyomun Vaziye61 
AğJStostan beri daima alıca 

vaziyette olan konsorsiyom ı 
alışlarına devam etmektedir. 
Yeniden borsaya arzedilen mü
him miktar kambiyodan takri
ben 100 bin katlan konsorsi
yoma teklif olunmuştur. 

Konsorsiyomun mevcudu 2,5 
milyon İngiliz lirasına balii 
olmuştur. 

Sömestr Tatili · 
Bütün Mektepler 
Dünden itibaren 

Tatildir 

Dün Türkiyedeki bntiin lise- ı 
ler, orta ve ilk mektepler bir 
hafta müddetle tatil cdilmiı
erdir. Bu tatil sömestr tatili
dir. Mektepler önümüzdeki 
perşembe günü tekrar açıla- • 
caklardı .. 

Muallimlerin Kanunu
sani Maaşı 

Bugün ilk mektep muallim
lerinin kanunusani maaşları• 
mn verilmesine başlanmıştır. 

Posta İdaresinde 
Bazı Makamların Un

vanları Değişiyor 

Ankara, 30 (H.M.) - Pos
ta ve telgraf idaresi Fen mü
cliir muavini Nahit Bey istifa 
etmiştir . 

Yeni posta ve telgraf kad .. 
rosuna göre fen müfettişleri
nin unvanları "Fen memurlu· 
ğuna,, ; Fen müdüriyetinin Un
vanı da "Fen müşavirliğine" 
çevrilecektir. 

lstanbuldaki bazı müfettiş .. 
ler nakıller olacaktır. ---·--
öylenecektir. 

Bu mitinge İzmir Ebbba 
cemiyeti, Muallimler birliği. 
Hilaliahmer, Maarif cemiyeti 
mensupları, muallimler, tale-
beler, sporcular, esnaf cemi• 
yetleri ve memleketin bütün 
münevverleri iştirak edecek
lerdir. 

Mitinge iştirak edecekler 
Menemene hususi trenle gide
cekler<iir. 

Bütün cemiyetler tarafından 
Kubilayın mezanna çelenkler 
konacaktır. 



,-
Son Postanın Çocuk Sayfası 
Türkiyenin En Zengin Sayfa
sıdır. Her Hafta Perşembe Günü OCUK SAYFASI Son Posta Çocuk Kulübüne 

Olmadınızsa Derhal M'Üra 
Edip Yazılınız. Kulüp Azal . 

Çıkar Ve Bol Mükafat Verir . 

Tuhaf Bir Alfabe 

• 
o 

Küçük kardeşinizi imtihan etmek ister misiniz ? Öyle ise 
ona bu tuhaf alfabeyi gösteriniz. Bakalım kaç harf tanıyacak. 

. ı 

}rılbaşı Temizliği 

yılbaşı kalktılar. Tabii 
ııerşeyi altüst ettiler. 

Kulübüne Yazılınız 
Gazetemizin çocuk kulübllne aza yazılınız. Kulüp azasına 

bir düğme verilir. Alacaklan kitaplarda temilit yapbrılır. 
Sinemalar için kolaylık ,aıteriHr. 

IBUGÜNKÜ OTOMOBiLE KADARI 

1600 ıeneıinden bugilne kadar otomobilin kaç ~şıt 
geçirdiğini gördünüz mü ? 

Çocuklar Bunları 1 

Bilmek ister 
Ağaç Kabuklan 
Niçin Dökülmüş? 

Yılbaşı 
Eğlenceleri 

Sessizce Oynanacak 
Bir Oyun 

Resimde gördüğünüz içiçe 

aylan 1, 2, 3 •) ;\ J 
numaralı ıe· _j/ 
killcrde gö- l l'\/7 • W 
rüldüğtı gibi a~ ·~ 

1 bir kalemde · 
çıkarmayı öğrendikten sonra 

Birgiln Ahmediıı babaı. 
ıJabçede gezinirken bir ağa
cın kabuldannm soyulup yere 
atıldığını garmnı. Hemen oğ
lunu çağırmıı: "Yazık değil mi, 
niye bu ağacın kabuklarım 
kopardın oğlum?" diye sormuş. 
Ahmet her nekadar yapma
dığım söylemişse de babasım 

bir türlü inandıramamış. Ba
bası gittikten sonra Ahmet 
ağacın başına geçmiş, ağacın 

kabuklannın neden döküldüğü-
nü düşünmiye başlamış ve dll
tünmüş, düşi\nmüş bulamamlf. 
Bakalım aiz bulabilir misiniz? 

* Başınız Mı, Parmağı-

nız Mı? 
Bir kabın içine biraz su 

. koyun. Bunu yüz yirmi derece
de kaynatın, sonra parmağınızı 
içine koyun, yanık acısını ev
veli başınız mı, yoksa parma· 
ğınız mı duyar? 

Top Nereye Düşer? 
Bizim dünyamızın, yani ar

zın, sizin üstünde bulundu
ğunuz noktasından aşağı doğ
ru arzın ortasından geçerek 
ta öteki ucuna kadar bir de
lik açılsa ve siz bu delikten 
bir top atsa ou; top nereye 
kadar dilrr? 

uir arkadaşınıza gözü önünde 

çabucak çiziverin ve ona 
da ayni ıeyi yapmasını söy-
leyin. Tabii o, bir defa gördü
ğü için anlıyamıyacak, uğra

pcak, fakat yapamıyacak. O 
zaman siz nasıl yapıldığını 

ı&ıterininiz. 

* Yakmadan, Yırtmadan, 

Delmeden Parmağınızı 

Geçirebilir Misisiz? 
Resimde görllldüğn gibi 

elinize dört köşe 
küçük bir kağıt alın. 
Bunu arkadaşınıza 
gösterin . Ki ğ d ı 
yakmadan, yırtma
da n, delmeden par-

m İJnı aras nda • 
geçirebilir mısin, diye sorun. 

O tabii "Hayır" cevabım 

verecek. 

O zaman siz kağdı bir boru 
gibi bükün ve parmağınızı 

arasından geçirin. 

* Yaza Saklı yalım 
- Anneciğim, neden suyu 

içmiyorsun? 

- Çok soğuk ta ondan 
kızım. 

- Eh.. Öyle ise yaza aak· 
lıyalım. 

Birçok Şeyler Hediye Edi 

Yeni Bilmecemiz 
25 Lira Hediye Veriyoruz 

'I 

® 
. Zekasına güvenen küçük karilerimize biraz gü~, 
eğlenceli bir bilmece veriyoruz. .. 1 n numaralı şekli 

kaJdırmadan çizebilir misiniz?"2,,numaralı şekli kalemi kaldı 
· çiz~niz. Şimdiden haber vereiim ki buaların küçük bir 
vardır. Onu bulmıya çalışmız ve bize bildiriniz. Bunu 
halledenlerden elli kişiye 25 liralık muhtelif hediye!er 
ceğiz. Cevabınızı on beş güne kadar gönderiniz. Bilnı 
:-evabı iki hafta sonraki nüshamızda ilan edilecektiı:. 

~~------------· ... --------------~ 
Meraklı Bir Hanımın 

Hanım 25 Lira Mükafat Vadediyor 
Merak' ı bi: ha- çıya götür 

nımın hi· m !tçisi da yapa 
gayet kıymetii Lir Şimdi de 
tabağını kırmış. göndermiş. 

Tamam on bir lım bizim 
parçaya ayırmış. karilerimiz 
Parçalann hiçb"ri tabağın p 
kaybolmadığı bal- nnı biri 
de hanım uğraş- lecekler mi 'l 
mıı, uğraşmış, hiç pabilenlerd 
birisini yerleştire- kişiye 25 
memiş. Bir tabak- mükafat "· 

Çiftçi Kızı 
Bu Resmi Boyayınız 

Bu küçük kız bir çiftçi 
kızıdır. Ve çiftliğinden biç 
aynlmak 1stemez. Bakalım onu 
en güzel kim boyıyacak. Bo
yadıktan sonra resmi kesip bir 
karta yapıştırın ve bize kart
postal olarak gönderin. J n 
'l:v:ıcle muvaffak olan elli ki ı-

YILBAŞI 

Baş Neden Ka 
Gibi Olur? 

pırıl pırıl parladığını 

saçları olmadığını gör"" 
Saçların böyle başı kab 
bırakacak kadar dökül 
iki sebep vardır. Başın 
ve gıdasız kalması. Fa 
iki sebebin yalnız bir 
vardır: Sıkı şapka. Şap 
olunca hava cereyan y 
Saçlar ve baş havasız 

1 
Gene şapka sıkı olun 
damarları sıkışır. Kan 
lılda dolaşamaz. Saçl 
gıdasını kandan aldığı 
gıdasız kalırlar ve yaşıy 
lar, dökülürler. Kadınlatı 
kekler kadar sıkı şap 
mediği için onların saçl 
ha az dökülür. 

~ 25 liralık muhtelif 
hediyeler vereceğiz. 

ZIY ARETI 

- Yavrum, sen de peynir ekmek ister misin ? 
- Peynir ekmek mi? Halbuki ben pasta 

..nıyordum. 



2 Kantuı~ant SON POSTA 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Müsolini Bugünkü Romada Eski 
~ .. Meydana Çıkarıyor .. 1 

Komünistleri Rusyaya 

Romayı 
Göndermeli 

Mcmıeketlmi:r.de ara sıra komUnl•tllk 
hadlselul oluyor. Zabıtıımı:r. ve mııhke· 
melerlml:r. bunlıırln gllnlercc metgul 
•luyorl. r . oa,unmf'k ve söylf'mck 11er

bcsse beniın aklıma fÖylo bir,ey geli
yor: Bu ad 1mlıın hemen yakalamalı 

doğru fildrd şlannın bol bulunduiu 
Ruıı~aya göndermeli. Or3dıı k~münl'l· 
min ne demek olduğunu gö:r.lerlle d:ıha 
iyi görsUnler. 

Karilc. lnl:ı:dcn: 

Nafiz ·----
Menemen Hadisesi 

Önünde 
Gö:r.ünü k:ıra tarihin şeriat gııyya-ına 

.ilkmiş olan Menemen havnlisinin lain 
elebaşısı ve hempasını ipte görmek 
la terim. 

Bu gibllerln kanlle Cümhurlyet fida
nına kuvvet ve gıdıı vereceğlmi:r.I 

kemali emniyetle bilelim ! .. 
Kalec:lk: 

H. Atila 

T. /'-... T. 

6 v 
Şehzadebaşmda Hilal tiyat-

rosunda bugün gündüz 3 te 
umuma ve talebeye: Kopann 
bi.cğimi - piyes 3 perde. Asa
biye mütehassısı - vod\•il 2 
µerde. 

KİRALIK BÜYÜK SİNEMA 
VE TİYATRO 

lzmir Milli kütüphane mü-
düı:'üğü ı ien: 

lzmirde hiikümet konağı 
civarındn ka n ve Elhamranın 
tahtı isticannda bulunan meş-
hur M~LLI KÜTÜPHANE Si-

-- ... t j ' 

1 

t - Eakt Roma ve yeni Roma : Eski 1'.ımanın 
Fonuna mabedi tamir ('di!d ktcn sonra. 

2 - E ki Roma - Eski Romaya ait binalan 
yeni ea iı: odi)orlar. Bu tamir bira:r. güç oluyor. 
Çünkü eski tıışlıım )eni taşları aşılamak kolay bir 
·, tft-ğild"r. Direkteki ekleme losmını g8rebılirsinl:r.. 

3 - Nerva mabedinin tamir edilm f şekli ve 
önünde}, i sokak. 

. NEMA ve TİYATRO sile ga
ı.ino kalorifer te~isatı ve mo
bil 'le beraber 18 kanunuev
ve. ~" l senesinden itibaren beş 
veya \;eş buçuk sene müddetle 
ve kapalı zarf usuliie atideki 
şerait dairesinde icara verile
cektir. 

ı - T aliplerjn yüzde on 
nisbetinde banka mektubu 
veyahut nakdi teminat ırae 
etmeleri. 

Müsolini, eski Romayı bütün 
haşmetile meydana çıkarmak 
için bir iki senedenberi haf
riyat yaptırmakla meşguldür. 
Müsolini bunun için mühim 
masrafları göze almıştır. 

1 

güne şiddet kesbetmektedir: l lar Rikof ve Buharindi. Bu 
Maliye Vekili! biitçede 31 mil- l iki yoldaş ta icra komitesinin 
yon lvevalık _bır t~~rruf ya~~-. son içtimamda, aldandıklarm.ı 
madıgı b!kdırae ıstıfa edecegını · k •t · • 'kt d. 
söylemiştir. Kıral ve nazırlar- ve_ ıcra omı e.sını~ . ı ~s.a ı 

2 - Tek lif edilecek bedel 
haddi layık göı ülmediği tak
dirde Mi.li kütüphane heyeti 
idaresi ihale edip etmemekte 
5erbesttir. Son söz heyeti 
id.ıreye aittir. 

3 - Sair şeraiti öğrenmek 
isteyenler Milii kütüphane mü
düriyetine tahriren veya bizzat 
müracaat etmeleri lazımdır. 

4 - Taliplerin tarihi ilan
dan itibaren kanunusaninin 
22 inci perşembe günü öğleye 
kadar müracaatları ilan olunur. 

NIHAY ET ~ELDi 111 

HANAU 
ŞOSONLARI 

HANIMLARA MAHSUS :::iN EN~~ SO.:: 
~ HANAU ~ 

YWllE UITll GEPOIU 

K. EKONOMIOI 
IBTAN8UL, MERKEZ POSTAHANt:St 
kU1'8UNDA AKSARAYl.ILAR tiAN 1 

Tefrika No. 17 

• - iKi -

Bu tasarruf devresinde Mü
solininin bu fedakarlığı göze 
almasına sebep, halka eski 
Romanın debdebe ve haşmetini 
ve eski Roma medeniyetinin 
azametini göstermektir. 

Bu hafriyatı yapmak ıçın 
birçok evler yıkdmışbr. Halk 
hergün merakla bu hafriyatı 
gelip seyretmektedir. 

Müsolininin yaptığı şey sadece ı 
eski binalan meydana çıkar
mak değildir. Bunları tamir 
etti!'İp eski haline getirmektir. 
İşte burada gördüğünüz resim
ler, Müsolininin yapbğ! tamir
den sonra husule gelen man
zaradır. Bu suretle Müsolini 
yeni Roma içinde eski Romayı 
yaşatacaktır. 

Romanya Tasarruf 
Ediyor 

Bükreş, 30 - Romanyada 
istikraz ümitleri artmakla be
raber, mali buhran da günden 

SERVER BEDi 

Hayri Bey yüzüme öyle 1 Hayri Beyin kırpık bıyıklan 
tuhaf bakıyordu ki.. Seviniyor vardı, onları tutup çek-
mu, şaşıyor mu? Fakat kıza- 1 

miye, brmalamıya başladım. 
nyordu. - Yahu... Fatuş... yapma 

Nihayet kekeledi: be... vallahı fena oluyorum ... 
- Kız beni gilnaha soka- Sen ne yaman şeysin gözümün 

caksın, ben senden çok hoş- bebeği, ne yaman şeysin! 
lanıyorum, dedi. " Gözümün bebeği,, deyince 

- Sen benim aıkımdan Hayri, Beyin gözlerine bakbm. 
llec:ebln J dedim. Oilunun ırözleri koruğa, bu-

kendi maaş ve tahsisatlarından planını beyendıklerını ıtıraf 
yüzde 22 tenzilat yapılmasını etmişlerdir. 
kabul etmiştir. Fakat icra komitesi onların 

Romanyanın dahili vaziyeti bu sözlerini kafi görmemiş bu 
henüz d~zelm.emiştir. Liberal- kanaatlerini filen izhar et~e
ler kabıne ıle temastadırlar. 
Bir müttehit kabine teşkili 
tasavvur edilmektedir. 

)f. 

Rusya İcra Komitesinde 
Rusyada geçende Ruslar 

şürası riyasetinden Rikofu çek
tiler, yerine Molotofu getirdi
ler. Bu tebeddülün sebebini 
son gelen İzvestiya gazetesi 
şu suretle izah ediyor: 

11Rusyanın düşmanları, ken
dilerini müdafaa ıçın şirndi 
son siper olarak komünist 
fırkası içindeki anlaşamarnaz
lığı kullanıyorlar. Mesela fırka 
içinde sağa mütemayil oporto-

~ nistler vardı. Fırka bunlarla 
muvakkat bir anlaşma yap
mıştı. Fak • şimdi bu yoldan 
çıkmış, zavallı münevverleri 

yolu iıeıiı:C:cn lrn 1 cııclı. Etn-

nunkiler de caneriğine . ben
ziyordu. Koparıp ağzıma at
mak istiyordum. Birdenbire 
ıçıme bir arzu geldi. 

Şu sevimli şişkonun yüzüne 
bir tokat aşketmek! Of, yarab
bi, onun bu tokadı yeryemez 
şaşırdığını seyretmek ne hoş 
olacak .•• 

- Ben senin gözünün be
beği miyim? diye sordum. 

- Sen benim gözümün be
beğisin! dedi. 

Hangi gözünün? 
- ikisinin de. 

lerini istemiştir. ,, 

Anlaşılıyor ki Rikof ve Bu
harinle Stalin arasında sanayi
leştirme siyasetinde bir noktai 
nazar ihtilafı vardır. Stalin 
bütün düşmanlarına karşı ol-
duğu gibi bu eski arkadaş ve 
yoldaşına karşı da merhamet 

ve insaf göstermemiye karar 
vermiştir. 

Gün 31 2- Ka.sani -931 Kasım 55 

Arııbl 
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V ııkit·E:r.ani·Vns:ıtı 

Güneş! 2. 35 7 .26 

Öğle' 7. 27

1
12.18 

lkitıd 9. 47 1 4 .s 

Ruml 

20 - Kfi.evvel-1315 

Vakıt-Ezaııi-Vantl 

Akş:ım ı:ı.- 16 .sı 
Yatsı t.38 18. 28 
İmsak 12. 48 S. 39 

- Sağ, dedi. 
Bunu henüz söylemişti ki 

var kuvvetimle sağ gözünün 
üstüne müthiş bir şamar pat
lattım. 

Hayri bey derhal elini iki 
gözünün üstüne kapadı, iki 
kat oldu: 

- Gözümü gör eltin ! diye 
bağırdı. 

Ben evvela çok sevinmiş
tim; fakat Hayri beyin o hali
ni görünce, sahiden gözünün 
kör olduğunu zannettim, üç 
adım geriye kaçtım ve aila

- Yok, olmaz... Sağ mı, { mıya başladım. 
sol mu, söyle! ( Arkaaı var ) 

Sayfa 5 

Çocuk Bilmeceleri 
l 

(Latin) Bilmecesi- (Coğrafya)Bilme
ni [Halledenler cesini Halledenler 

Konya lisesi 564 Kazım B. 
kravat, Ankarada Tevfik Füru
zan, B. Kravat, Eyüp Topçu
lar Semiha H. kolonya, Cinci 
meydanında Yıldız H. kolonya, 
Edime San' atlar mektebinde 
14 No. Rahmi B. bir kitap, 
Musiki muallim mektebi tele
besinden Tayyar B. bir kitap, 
Vefa kız lisesi Behice Kemal 
H. çuklata, T opane Kadirler 
yokuşu l No Pakize H. çu~lata, 
Maltepe lisesi 2650 No Omer 
Lütfi B. bir kutu boyalı kalem, 
Emlak bankası Nazlı H. bir 
paket şekerleme. 

Maltepe lisesi No. 2520 Ek
rem B. bir kutu boyalı kalem, 
İzmir Karşıyaka Süha Refik B. 
lügat kitabı, Selim Pş. yokuşu 
No. 3 F erihan H. bir paket 
şekerleme, Ihlamur caddesi No. 
26 Beyhan H. bir paket çuku
!ata, Kızıltoprakta, Tuğlacbaşı 
sokağında 52 numarada Hasan 
Ef. bir kravat, Y eşiiköy plak 
fabrikasında Bercui H. bir 
paket şekerleme, Sentöfemi 
mektebi talebesinden Nihal H. 
bir şişe kolonya, Maltepe li
sesi No. 2667 ismet B. bir 
kitap, Konya İsmet Pş. mek
tebi Türkan Rüstem H. bir 
kravat, Karacabey şirketinde 
Malik Efendi bir kitap 
Konya lisesi 567 Kazım B. fan
tezi zarf kağıt, lstanbul Erkek 
lisesi 865 Sait B. bir kutu 
şeker, Aksaray Hasan baba 
6 No. Zehra Server H. bir 
kutu şeker. Ankara Erkek li
sesi 182 No. Adnan Veli B. 
albüm, Ankara Naciye Hakkı 
H. albüm, İstanbul Onuncu ilk 
mektep Behiye H. kolcnya, 
Kadirgada Nezahet H. çuku
lata, Kumkapı Kulluk sokak 
25 No. Mürüvvet H. bir kitap, 
Ticaret mektebi talebesinden 
1brahim B. çukulata, Samsun 
İş bankası Kemal Bey kerime
si Muzaffer H. lugat kitabı, 
Fethiye kaşlı Recep B. kravat, 
Sivas lisesi J 92 Mümtaz B. 
kravat, Bakırköy ikinci mektep 
195 Fikret B. bir zarif hokka, 

Ankara Kız lisesinde 87 fclal 
Hamdi Hanım Rlbüm, Osman li<:'y 
yeni mektep Metin Mesrur Beye 
bir paket şekerleme, Üsküdar da 
Sent Mari mektebi Ali Orhun beye 
bir kitnp, Eml·k bankakasında 
Nazlı Hanıma kolonya, Manisa 
Hüsrevağa mahallesinde No. 20 
Mediha Hanıma, bir takım harita, 
İzmirde Alsancak Hasan Enver 
beye bir paket şekerleme, Kadı
köy Sen Jozef mektebinde Semih 
Naci beye bir paket şekerleme, 

İstanbul erkek lisesi Mekip 
Cevdd bey şekerleme, A.!;. ticaret 
mektebi 184 Rabia hanım bir 
paket çukulata, Ueznzynn lisesinde 
Beroyer Terzak1an B. bir kutu 
şekerleme, Ey ip Topçular Melahat 
hanım bir kitap, Sökede Ömer 
Lütfü beyin kerimesi Halide ha
nım albüm, Kızıltoprak ilk mek-
tep talebesinden Samim bey kı
ravat, Edirne Osmanlı bankasında 
Mestan kerimesi Muz:ıffer hanım 
kıravat, S:vas lisesi 192 Mümtaz 
bey kırnvat, Onuncu ilk mektep 
Behiye hanım kolonya, Düzcede 
ismet paşa mektebi 392 Hilmi 
bey bir takım harita, Üsküdar 
Fransız mektebi Ararat Mildonyan 
bey bir takım hnritn, Kurtull;!şta 
Mandıra sokağı No. 9Suzan Adil 
hnnun bir kutu şel<erleme, Anka
ra Cümhuriyel mel<tebi 403 f!ı...e
malcttin Ziya bey bir takım ha
rita, Anltara erkek lisesinden 137 
Şükrü bey albüm, Aksaray Per
tevniyal lisesi talebesinden lbra-
him Fethi bey bir çukulnta, Es
kişehirde ecz.ncı Ömer lutfü bey 
keri.ncsi Lcmım h mm bir kitcıp 

tleyoğlu ilk mektep No, 49 Do
ğan Alp bir takım harita, Kuzgun
cuk 22 No. Bedia hanım bir kutu 
şekerleme, F eyziye lisesi Ekrem 
Asım bey bir kulu boyalı kalem, 
İstanbul kız lis si 280 Refet hanım 
dolma kurşun ka1cm, Beyoğlu 29 
uncu mektep Nihal hanım kolon
ya, Mustafa Kemalpaşada Naciye 
hanım albüm, Jandark mektebi 
Nevin Rüştü b:ınım çukulatn, 
Heybeliada Klim"ran bey şek:!rle
me, Urfoda Alay inanı k::rim !Sİ 
Melıih:t hanım kit:ıp, Tavş;ı:ıcıl 

köyünde Kadri bey kıravat, 
25 inci iJk mektep talebesinden 
27 No. Omer bey kıravat, Cinci 
meydanmda Ayhan bey şekerle
me, Eskişehir lisecirıde 1~.:> No. 
Murat bey kitap, Ödemişte nahiye 
müdürü Lütfü bey lterimesi Lli
ti fe hanım kitap, Samsun kız 
orta mektebi Peyman Azmi 
hanım albiim, Çemberlitaş orta 
mektebi 149 No. Celaleddin bey 
çukulata, Erzurum Fahri bey 
kuimesi Güler hanım kitap, 
Edirne Cümhuriyet mektebi 251 
Nizamettin beye bir takım harita, 

Bursada irgand •· sokağı No. 17 
Saadet. hanıma bir t d kım harita, 
Sent Öf eni lisesi .... alebesinden 
Medeniyet Kadri han1 m a l;>ayalı 
kalem, Maltepe lisesi 2667 Is 8 et 
beye boyalı kalem, Ayintapta 
Gazanfer Galip beye bir takım 
harita, Aksaray Selimpaşa yokuşu 
No. 3 Ferihan hanıma bir kutu 
boyalı kalem. 

Konya lisesi 519 Halis B. albüm, 
Ankara Hilaliahmer apartımanı 
Melahat H. albüm, Aksaray 
Hasanbaba No. IO Halet H. 
bir kutu şekerleme, İzmir Bam
yeci sokak No. l 1 Cafer Tay
yar B. bir lugat kitabı, Urfada 
alay imamı kerimesi Melahat 
H. bir kitap, Kabataş lisesi 430 
Turgüt B. bir dolma kurşun ka
lemi, Divanı muhasebat birinci 
daire katibi Fahri B. bir kitap, 
Divanyolu Bclkis lbrahim H. 
bir kutu şekerleme, Y eşilköy l 
Fransız mektebinden Münim 
B. bir kutu şekerleme, Şişli 
Terakki lisesinden 408 Sevim 
H. albüm, ~rnavutköy 25 inci 
ilk mektep Ömer B. çukulata, Mimar sokak No. 15 Rifat 
Edirne san'at mektebi 9 Sükfı- Suat B. çukulata, Topane 
ti B. bir takım harita, lstanbul Bostaniçi No. 8 Necati B. 
lisesi 627 Muammer B. şeker- dolma kurşun kalem, Ankara 
leme, lstanbul erkek lisesi tayyare, Server Beyin kızı 
Hıfzı B. şekerleme, Çen~elköy Hayriye H. albü=m=·===:m ....... = 

Kadıköy İskele 
ÜZERINDEI<f DANS SALONU 

Beş kişiden mürekkep caz takımile hergün saat on sekizden 
bire, cuma günleri de on dörtten birt: kadar kışlık programlarına 
devam etmekte olduğunu muhterem müşterilerimize arz 

teşriflerini ümit eylerim efendim. 

111111-=ı~ Müdür ve miistecir: Hüseyin Cahit 

n n isarı Umumi 
·· dürl ·· ğünden: 

1 - 31 ,237,5CO adet sarı ve beyaz kliçük kutu raptiyesi. 
2 - Arap hDrflerile 12,COO kilo defter, cilt ve varak. 
İdaremizce istimaline [Uzum kalmıyan bu iki kalem eşya 

pazarlıkla satıfacr.klır. Kapsülierin nilmuneleri Mübayaat ko
misyonunda, defterler de Cibali levazım nmbarındadır. Talip
lerin ihale gününden evvel nümunelcri görmek ve pey sürmek 
için 100 lira teminat akçelerile baraber 5 Kanunusani 931 
pazartesi gilnü saat 10 da Galatada Mübayaat komiıyonuna 
müracaatlan. 
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RAKI F ABRIKAsl 
·S i n emalar 

On iki Senelik Mevcudiyeti Esnasında Bu T eş
kilat Dünyanın Her Tarafına Burnunu Sokmuştur 

~-------------- Anlatan: Agabekof: 46 ---

Y dbafa mtbıı111Mtile mab
tere• mltteriJeriae ana teb
riklt eder ve ıaf aJl laabr diler. 

ŞOKOFE 
ITRIY AT F ABRIKASI 

ŞEHZADE BAŞINDA 

HlLAL SİNEMASINDA 
Ôalmtlzdeki pazar pnllndcıı itibaren 

Maurice Chevalier'nin•:!r Paris)i Şarkıcı 
19 h-ıziran ,930 da lstanbulu 

terkel .•lll ve 27 haziranda Pa· 
rise gef dim. Yazılarımı yanıma 
almamışbm. Çünkü yoklama 
esnasında bu yazılarm meyda
DBt çıkacağından korktuğum 
için başka vasıta ile gönder
miştim. Türkiyede gizlice 
yazdığım bu yazılar şimdi bu 
kitabı vficuda getirdi. Bu ya
ıılar, ben (G. P. U.) nun elin
den kurlulamasam da nasıl 
olsa meydana çıkacak ve efki-
n umum iyeyi tenvir edecektir. 

Ben bir edip değ:lim ve 
edip olmadığım için kitabıma 
fazla ve lüzumsuz birşey 

ilave etmedim. Ayni zamanda 
kitabımın bir roman şeklinde, 
halkı eğlendirmek için değil, 

filen Rusyayı idare eden ( O. 
G. P. U. ) teşki!atmın iç yü-
zünü Avrupa ve cihan efkarı 
umumiyesiue göstermek için 
yazdım. 

Şurada bütün bu 
rımdan çıkarmak 
neticeyi anlatmadan 
ceğim. 

yazdıkla
istediğim 
geçmiye-

halini almışb. 
Rusya dahilinde iktidar mev· 

kii .kavgası çoğaldıkça menfa
lar ve bapisanelerin adedi art
maktadır. Elyevm bunların 
adedi, sayılmakla tükenmiye· .......... ... ......... ____ _ 
.. - Geçici habmzdanya --

CANLI bir HATIRA 
ister misiniz? 

KENDiNiZiN 
ÇOCUKLARINIZIN 

SEVDIKLERiNIZIN 
filimlerini çekiniz. 

PATHE 

~ 
film ç~kilir. Türkiye aceotası : 
JAK M. BARZİLA Y. Galatada 

Aslan Han Tel : 8. O. 320S 

cek kadar çoktur. (G. P. U.) 
nun hariçteki casus tetkilib 
sahasını Rusya dahilindekinin 
birkaç misli daha genişletmek 
için uğraşıldığını söylemiye lü
zum yoktur. Kitabımı okuyanlar 
Şarktaki ( G. P. U.) casuslan
nın nasıl çalışbklannı görecek-

! !erdir. (G. P. U.) nun garpteki 
teşkilatı da şarktakinden fena 
değildir. 

(Arkası varJ 

• 

Muhterem mllfterilerinin 
Y ılbaşısım kutlular. 

TEBRİK 

Alem Rakısı 
şirketi muhterem müş
terilerine yeni seneyi 
tebrik eder. 

• • • Mll ... YONLA.RCA DiNLEYiCi 
TELEFUNKEN AHiZESILE DiNLiYOR 11 

s6zlll, aeali ye şarkılı muazzam filminin iraesine başlanıyor. 

Programa H ld LI d' kahkaha At •b• 
iliveten : aro oy un komedisi eş gı ı 

rn 
Pek yakında 

ORYA SWANSONU 
pzel ve en son filminde 

ıı öreceksiniz _mm .. 

Bedavacılar Şahı 
GEORGES MlLTON 

Yeni sene münasebetile bütün 

doıtlanna arzı tebrikit eder. 

GLORYA 

Ön:imüzdeki pazar akşamı 
ELHAMRA sinema'Jında 

CARMEN'in dehakir müb
dii BİZET'in şaheseri : 

ARLESİENNE'i 
dinlemiye hazırlanınız . 
GERMAİNE DERMOZ, 

CHARLES V ANEL, BLAN
CHE MONTEL ve JOSE 
HOGUERO (FREDERİ) ro-

l tünde ve Opera Komik orkestrası 

--------------------•Bugünden İtibaren1111 

COLUMBIA 
Acentalan 

H. J. BLUM E N TA . 
Biraderler muhterem müsterı· 
)erile doatlannın yeni seiıele
rini tebrik ve saadetlerini 

temenni eyler. 

Bugün ASRI sinemaya gidip 
CHARLES F ARREL ve 

ETUAL 
SiNEMASINDA 

Joan Crawford 
tarafından te:nsil edilen 

Yeni Bakireler 
Mükemmel ve muhteşem 

bir film. İlaveten: iki kısımlı 
Sesli komik 

. Bunlardan birincisi ve en Greta Nissen 1 75 
• 

1 
mühimi şudur: Hayli uzun 
ve kan,ık mücadelelerden son
ra ! azar.d ın hilrriyetin muhafa
zası için 1918 senesinde te;kil 

T arafmdan temsil edilen pek 
müessir ve beyecanbaht 1 

GLOR YA SiNEMA Si 
3 kbuouaaol Cumartul 

aktamı 

olunan ( O. G. P. U. ) gibi 
muazzam teşkilit, takip ede
ceği asıl yoldan çıkmıt, Stalin 
ile onun mefkOresini ııyanete 
uğra;an bir "muhafaza tubesi" 

fl'Jii_rfr ~ 
Şu teminat 
markasına 

dikkat 

Az masrafla 
Parlak Ziya 
1015 nl!maralı PRIMUS masa lim· 
buile temin edilir. Petrol sarfiyab 
az olmasına rağmen 200,250 mum 
kuvvetinde 4iya verir. Elektrik te
s:S.b olmayan her eve elzemdir. 

Parlak bir ziya için 

t:l :l f :l!:b1 
Lambasını kullanınız 

Acenteleri: 
YUDA LEVİ BiRADERLER •• 

MAHDUMLARI 
Çiçekpazari Alaca Hamam, latubal 

siz DE ONLAR GIBIVAPINIZ 

8u suretle lrudrellne •• seslıll• 
leınlzlMlne 11-.ra• lralac .. ,.,z 
bir maıııne" salılp olacalrsUNZ. 

TELEFUNKEN 
BOURLA BiRADERLER VE ş~ 

HICI FAZIL 
Filmini temaşa ediniz. 

Varyetedeı ·.tat-bul'da birinci defa 
olarak (Olympla de Parla) d- ORES 
ye NOVERRO eldotik danalarında 

Şehudebatıada lllllet tiyatrosunda 

ua'alklr Nqlt Bey (ham bam 1le burun

•m) s•yet sGllaç komedi ( perde. 

fJlhl 8C8li Mlİ8t 
BEBE DANIELS 
AŞK iSTEYiNCE 

Filminde ---• 

HAKİKİ 

ADiU 

Gala müıamere•l olarak 
" Plrandello " nua mqbv 

uerindn muktebu 
SON NiNNi 

muazzam " Pittalura ,. f U· 
minl takdim edecektir. 

Jean Aoıelo .,. 
Dolly DaYh 

Fransızca aBdl olu bu 
filmin calibl dikkat mO• 

meullleridlr. 

Üsküdar HALE ainemuında 
Praterde Bir Gece 
baveten: Gazi Hz. nin 10n 

Anadolu seyahati 

Halis lsveç 
çeliğinden 

mamul 
HAKiKi 
Radi um 
Tıraş bıçaklan 

cinsinin mS • 
kemmeliyeti, b

. i raf etmeaind3-
J ki inceliji, fazla 

1. dayanıldığı ve 
' fiabnın eh•eni

yeti ile tema· 
yllz etmiftir . 

HER 
Yerde 
Sahhr. 

RADIUM T İC ARET H AN E Si 
Galata Okçu Musa caddesi RADIUM Han No.104-106,Telefon,lstanbul 2878,Posta kutusu:Galata 323,Tel al l.tanbul RADIUM 

Türkiye Sanayi Ve Maadin Bankası F ahrikalanna 

YERLİ MALLAR p AZAR (Bahçekapı Birinci VaWf Han) 

.... . ı. • - • . - . • . • • . - . . 1 ~ ,. ' .. • .. " • : 1' • .. ,.. • ~ • • • ~~ı.~.. . ...... . .!,,."1(. 

Bakırköy, Beykoz, Feshane, Hereke ( Şarkın en Büyük fabrikaları ) 

Y e s • 8 1 d Bnttın ihtiyaçlanruzı ( YERLi MALLAR PAZARI ) ndan tedarik ediniz. Kışlık 
• fanilllar, çoraplar, battaniyeler, en ağır ve en nefis ipekliler, kunduralar, iskar-enı enenm aş angıcm a. pinler,kadın iskarpinleri ve terlikleri, çocuk patikleri, astarlıklar, patiskalar, y&nlü 

bezler, Poplinler, döıemelik ağır kumqlar, seccadeler, halılar, Beykoz fabrika
sının en taD'atkirane saraciye qyua v. ı ... 



- ~ ·~ Kanunusam SON POS,.A 

·===========================~il n;atro Ve Sinemalar il · ıııı KAN DAL O AS 1 llll '0::A;:..::' 
Abdülhamit Kararını Verdi: I<imil ~::;:n ~~ 11~~~~ 

Kadavra ı 

P a ş a y ı A z l e t m i ş t i.. :::.~:,;:::o~ ıııı 
Hakkı Malıf uzdur -25- Yazan: Ziya Şakir ~~~c~~~~;İ~. 11111111 

- Allah mübarek gölge- 1 
11iz.i üzerimizden eksik etmesin 
padişahım. Saltan Hamidin 
gözü, Kamil Paşaya ilişti. Pa
§anın narin vücudu, omuzlannı 
ağır bir yük eziyormuş gibi, 
biraz daha eğrilmiş ve kam-

birer birer susturdu. Yorgun l ihtiyar askerin bütün vücudu 
bir halde odasına kaı • Ldığı un :ır zangır titriyordu. 

%aman kalbi, gizli bir nc-?e ile Şeyhülislam, koşmuş, her ibti-
çarpıyor ve dudaklarımn . male kartı pencerenin kenarı-

ALKAZAR - Dllny:adan uuk 
ALEMDAR - Knrtal yuvalan ve Parla 

Kırab 

A S &{ l - Hoca Faul 
ARTiSTiK - Paris Damlan albnda 
ETUV AL - BrodYey Kuklası 

burlaşmışb. Kıvılcımlar ve 1 r 
. m siper alarak dişarda cere

yan eden ahvali tetldk edi
yordu. 

ELHAMRA - Kadın lıtcrae 
EKLER - Yunan tlyatro tnıpa 
FRANSIZ - Kivclll 
GLORYA - Bedavacılar 9alu 
HiLAL -(B~lktaş) Milli•!• Ahmet 
H A LE - {Üskudar) Pardcrde blrgc:c alevler saçan donanma şenlik- 1 

!erinin akisleri onun yüz.ünü 1 ! 
sapsan gösteriyordu. Dışarda, 1 
mızıka ağır bir vals çalıyor, 
uzakta donanmayı seyreden 
balkın kaynaşmasından hasıl 
olan uğultu, daha bariz bir 
surette dalgalanıyordu. 

Derviş paşamn, gene o gür 
sedası titriyerek yükseldi: KEMAL B. - Zevk ve Elem 

M A J 1 K - H:ıcı Mma•I 
- Büyük padişahım, haremi M E (. E K - Opuada yangın 

hü t ·f d" · ••tLLET T. - Natlt B. mayununuzu eşrı e ıruz. Ô p E R A - Pariı Damlan Altında 
• • sOREYY A - Temaıa Gcmla.i 

Sultan Hanın: te, derhal cep- (-------------
lerindeki rovolverlere sanlmışb. 1 ld Şeyhülislam Lütfü Ef. 
Derhal kapılann açılarak üze- aşı ı. . .. •• d ha kı d ' 
. b' k d m1 h.. pencerenm onun en y r ı : 

nnc ırço a a arın ucum Elb d-ı·ııAh n· 
d .. . . d" d - am u ı a .•• ırşe} 

e ecegını :zanne ıyor ve, ora a M • 1 fend" K en f ek-
kalmnk mı, haremi hümayuna dcgı e

1 
ım.. aza ış 

k . lA l .. ler par amış ••• geçme mı azım o acagını 

Tam o anda, birdenbire, 
sanki bir şimşek çaktı. Gözle
ri kör edecek kadar kuvvetli 
bir alev sütunu parladı. Şid
detli bir tarraka koca birıayı ı 
arstı. Kınlan camlann şangır

tısına birçok feryatlar kanştı. 1 

bir türlü kestiremiyordu. Be· 
1 reket versin hadise derhal an-

(Arkasa var) 

: ı~~~~~~~--------------~----~~---------~~---~ 
g~m~ Üç Ayda Biçki ve Ve yine bu anda, Sultan 

Hamidin yanında bir kılıç f' 
şakırdadı.. Gür bir ses hay- e.evrin erkliı.ı.ıdan Rıdvan Pş. 
kırdı: 

- Korkma!'! padişahım, ben titreyordu. Başım çevirdi. Göz
hayatta oldukça bir kılınıza !erinde derin bir minnet ve 
bir hata gelmez ... 

Sultan Hamit, seri bir ha- şükranla Derviş paşaya baktı. 
reketle pencerenin önünden Paşanın sakallara dim dik 
çekilmişti. Bir aııda kalbine olmuş, gözleri korlmı1ç bir 
hücum eden kanı, yavaş yavaş mana ile parlıyordu. Elindeki 
te rar damarlarına yayılıyor ı yalın kılcı aşılmaz bir s · r: er gi
ve onun n hif vücudunu bi padişahın önüne tutan bu 

Türk Masalları 
Muharriri: 

Bahta ver 
Hanım 

Aile arasında çok tatlı 
sohbetlere mevzu teşkil eden 
eski Türk masallarını nakil 
ve hikaye eder. 

Ne/ is resimleri eserin 
kıymetini artıracak ne
/ asettedir. 

Fiah: 

50 Kuruştur. 

ettin 

A 

Napa 11.Jon 
Muharriri: 

1<e a et in 
;;ükrü 

Napdleonun hayatını ~e 

muharebelerini bütün tafsild

tile nakleden bu kitap yüzü 

müteca\ iz res:ni havidir. 

Fiab: 

50 K ..aruştur. 
Kapağı nefis bir tablo 

mahil/etindedir. 

. ın azif • 

DAVUT 
3 üncü Ve Son Cilt 

Daima aranan ve sabırsızlıkla bek
lenen bu meraklı roman çıktı. 

Eski harflerle evvelce basılmış olan 1 inci ve 2 
inci ciltlerin de mevcudu bitmek üzeredir.3üncü 

r.~ü ssescm jÜZlcrcc muualannın muvaffakiyetlerin ve lçtiıııat hayatta 
ihru. cttil.lerl mevki dolnyıaile gurur htııscder. En ıoıı ve eG kolıy Franın: 
ullUlü il~ iiç ayda tuvrJct, tayyar ve beyaz takımlan tderrnatlle mOkcnı· 
melen öğretir ve deVÜ' l!'0'1U'lda n:uıarifçe muuddak t=<hadc:tnama Yerilir. 
Mcıun olan birçok hwumlar kendi bt:saplanna mektep açnuya muvaffak 
o!muş'ardır. 

lklncl kurs n~ aleri 12 kinunosanldc bqlıyaCAktır. Talebe kaydı 
pazartesi, aıı'ı, ç:ırş:-mba ve p~rşembo giiııleri öğleden ıonra icra edil
ınekted• r. Müdav'mlcr paso ile gid'p grlebilirler. Gcdilıp:ı.ş 1 Ballp:ıta 
yokuşundıı Esirci Kf'malcttin sokağı Vahram As:ıduryan 
fcTltindc No. 1 

Gedikpaşa B:çki ve Dikiş ~er~banesi müdürü 
in!~~~ Mad m Noemi Asaöuryan (l~~~~?I~ 

• 

Fransız ihtilali 
=Çıktı= 

Muharriri: 

Kemalettin 
Ş .. krü B. 

Sahife: 80. Resimli 
Fransa ihtilalini doğuran 

içtimai, siyasi ve iktısadi 
amilleri ve ihtilalin muhtelif 
safhalannı çok sade bir li
sanla izah eden bu ufak Tarih 
kitabı herkesin zevkle müta-
lea edeceği bir eserdir. 

Fiatı 50 kuruştur 
HU AS 

2. A· 

Tiir.{ün Kitabı 
==Çıktı== 

Muharriri Kazım. Nami B. 

Maarif vek~leti tarafından 
Millet mekteplerine, Halk 
okuma odalarına ve ilkmck
tcp kütüphanelerine tavsiye 
ve l:nbul olunmuştur. 

Sahife : 80. Resimli 
Her vatandaşın bilmesi la

zım gelen içtimai ve siyasi 
teş~ilatlan, istiklal mücnde
lesiııin ve Crımhuriyetimizin 
tarihçesini ihtiva eder. 

Fi atı: 
(50) Kuruştur. 

İNGİLİZCE 
MUHABERE 

Galatasaray Lisesi İngilizce muallimi Mr. "Thomson,, un 

• • 
ngı ızce 

ameli - ticari 
cildin fiab 150, mücelledi 200 ve üç cildin mü.. Kitabı ile temin olunur. Yeni bir sistem takip eden bu 

cellet olarak 7 liradır. Posta ücreti yüzde 20 dir. kitapta lngilizce ..bilmiyenlerin telaffuz oekilleri ayni zamanda 
•• •• • T .. k harflerile de gösterilmiştir. 

Naşiri: KANAAT KUTUPANESJ ' F~:tı: Mü·ccllet olarak 2 liradır. Naşiri Kanaat kfitüphaneni. 

Sayfa 1 

~ 
Senebaşı münasebetile 

Kolumbia 
FABRiKASININ 

Piyasaya çıkardığı yeni pilakları 
umum Columbia bayileı :nde ara
yınız. Mal<bule Enver H. ın n~!~~~, 

Sevdalı Göz erle 
SU 1 1 DA UEllRİ O L 

GÜZiDE 

ş·raz ı-
H A N 1 M 1 N .~8!~ah 

··ı ezerler 
uL vtvE HANıMIND~!5!~ 

Aman yar-Neva gazel 
MUGANNi HAMiT BEYiN D~::ah 

Urfa Gazeli-Ali Dayı 

Niçin, 1 ürkiye Diş tabipleri ce
miyeti; BİO .. ") diş macunu ile 

· fırçasını tavsiye ediyor? 

1 Ç •• k •• B!OKS dit macunu, 
- n u: oksijen saye.sinde istih

z.ar olunan yegane diş macunudur. Oksijen ise 
eo milkemmel bir muz:addı taaf-üodür. 

2 Ç •• k •• BiOKS diş macunu 
- un u: dişçilik ilminin icap 

ettirdiği bilumum me\'addı muhtevidir. 

3 Ç •• k •• Bf OKS diş macunu 
- un u: dişlerin çürümesini 

meneder, ditleri beyazlatır ve güz:cD.cşürir, dif 
etlerini takviye ve nefesi tatir eder. 

4 Ç •• k •• • Kavaidi sıhhiye daire
- Ull U. •inde imal olunan dit 

fırçaları takım ve her hrça çifte ambalajda hıf
udilmiştiri Kıllan cinsü şekli diılerin mükcmme• 
len tcmidcnmcsini temin eder. 

BIOI<S DİŞ MACUNU 
Lekesiı. bir bcyulıkta ve son dncce 

köpüklüdür. 

Büyük Ve İyi Meyva İsteı·seniz 
Ağaçlarınızı böceklerin tahribatından kurtarınız. Bunun 

için kış mevsiminde ağnrlanmzı 

• 
zı 

ile yıkayınız.. En mUnulp uman tlmdldlr. lllr pllıkilrg ç ile yaprabn 

ağaçlar k mllcn yıkanır. 

l{utusu 1 liradır. Yeglne dcpo~ı. Sirkecide Horuancıyan hanında. 

Drogeri sanbral doriyandır. Nivo1lnısf~~hu~d. ş. 

Gtıı:el san'aUar biliği mimari saat 14 te küşat edileceğinden 
şubesinden: Dahili nizamname mukayyet a:zrunızm Alay .. 
mucibince senelik kongremiz köşküne teşriflerini rica 
2 kiııunuuni 931 cuma güuü t edPm. 



SON POSTA 

lsrar ediyoruz ve diyoruz ki: Gerek tuvalet ve gerek . bbbi 

PERTEV MÜSTA.HZARATININ 
Malik olduğu 4 büyük hassa hiçbir müstahzarda yoktur. , · 

1- Zarf ve mazrufun nefaset ve zarafeti 

illllSADi iSliK LAL 
1 

Çıkb ~ 
Paruıztıaa, pababhta preler 

lkb.adl ilmin laaldkatleriai Ye 

memleket haatahklannı ve tedni 
prelerini ve ikbaadt esuabnı 

ihtiva eder. t 
Her kitapçıda bulunur. Merkez 

tenii: l.tanbul Ankara caddesinde l 
155 numarab İdare kitap laftuiye 
mağaz.uıdır. 

SADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Sadık Zade 
Vapuru p günü 

4 K. sani azar akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 1 

Zonguldak, inebolu, Ayancık, 1 

amsun, Ordu, Giresun, T rab- 1 
zon,Surmene ve Rizeye azimet ı 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentahğına müracad. 

Telefon İs. 2134 

2 - Tarzı imalindeki sırrı san'at 
3 - Her noktai nazardan yerli malı olınası 

HER NEVİ 
OYUN KAGIDI 
BULUNUR 

4 - Bütün meziyetlerine rağmen ehvenıyeti 

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

IİISAR, 

maden suyu 
Böbrek, Karaciğer, Mide 
rahatsızlığına ve hazım~ \ 
sızlığa karşı tanınmış ~ ' · 

'bir sudur. \,,i;(''Jı ... I-llrl 

HER YERDE BULUNUR 
Taşra siparişleri kabul edilir. Toptan ve perakende satılır. Deposu Yeni postane 
Karşısındaki caddede No. 20, Telgraf adresi Depo İstanbul, Telefon İstanbul 62 

~~~ ,.-----------q ~~' Edremit Yağ Pazarı Tütün inhisarı umumi Müdürlüğünden: 
~, '#-h.,ll •f lıtanbul Kantarcılar No 15 

<./ -.. Kurut 
70 Halı. Ayvalık aeyUa yaj'ı 

Motlirü boşı: "'-::; ·'<sızın 30CO 60 ,. Edremit ,. • 

1 - Müstamel elektrik bataryası ve teferruab: 
175 kilo Tirfon 
70 " Perçin çivi 

Cibali Levazım ambarında bulunup i~a~·emizce kullanılın 
yan baladaki eşya pazarlıkla aablacaktır. Talip olanlann lld 
mallan gidip gördükte,n sonra 50 lira teminat akçeleril 

b 

li 
d 
s 
k 

kilometroluk m;. mesafeyi 50 Külçe aabun 

kat'edebilmek için daima 50 Ayvalık scyUnl 
2 - 15 " Somunlu ,. • beraber 7 kanunusani 931 çarşamba günü saat 10 da Galata , 

J Q Mallanmızın mahlutivetini iıbat 
SP D yağını kullanınız. 1 edene 1000 rra ikramiye verirr. 

154 ,. Ham anahtar 
7 " Pafta demir 

3 - Muhafız ve nizam motörlerinin eski makinelerı. 

mübayaat komisyonuna muracaatlan. 

Mes'ul Müdür. Halil bahri 

• 

. . . . · :- '. ·:.--~·~.. . :. . . 

......... Bugün Çıktı 
" . Y 1 l. M AZ ,, , en eski ve tecrübeli gazetecilerle muharrirlerin eseridir. Doğru haberleri, 

dürüst fikirleri " Y 1 L M AZ ,, da bulabilirsiniz. 
" Y / L M AZ ,, ın ilk nüshası ile beraber karileri için büyük bir itina ile hazırladığı 

sene başı hediyesini müvezzi/erden istediniz Mi? 

Bugün "Yılmaz ,, ı al ınız Mı? 

la 


