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Başvekil 
Millet Meclisinde 

Çok MühimBeyanatta 
Bulunarak Hükumetin 
Hatb Hareketini İzah 
Etti. 

/ikinci sayfamızın orta
sında okuyunuz. J 

DAHİLİYENİN RAPORU HAZIR 
Şükrü Kaya B. Hadisenin Mühim, Fakat 
Mevzii Olduğu Neticesine Vardı •• 

"irtica Maznunları Yekllnu İki Yüz Kadardır 1 Yeni Mevkuflar ıı Bugünün Meselelerinden 

Dahiliy~ Vekili T ahkikatııu Bitirdi, ~~!::sı!!a~:;ta:~~ Abdülkadir Kemali, 
Ağlebi lhtiınal Yarın Gelecek Ve te!~;!~~ ~~!!;~·>ediım!~~:~~;. Süriyeye Firarını Nasıl 

Mustafa isminde bir şeyh ya-

H ükU.m ete Raporunu Verecektir. ~:'.:~·.1ı::ı~~~!di~7:umilikte Temin Etti? 
- Ben hiçbir tarikate men- d ( H M ) 

İzmir, 1 (Hususi) - Dahi- ı 
liye vekili Şükrii Kaya Bey, 
irtica badisesile alakadar gö
rünen havaliyi gezmiş, tetkika
tını yapmış, son müessif vak'a
nın amillerini bizzat ve mahal
linde görüp bulmıya çahşbktan 
ıonra vaziyeti hükümete an
latmak için dönüyer. Ağlebi 
ihtimal cumartesi günn lstan
b~da bulunacaktır. Menemen 
kışlasında kurulan divanı harp 
ise, kendisine mevdu vazifeyi 
yapmak üzere işe başlamıştır. 
Çok ciddi ve vazife hususun
da müsamaha tanımıyan bir 
asker olmakla maruf bulunan 
Mustafa paşa divani harbinden 
çıkacak kar. rlann en hurda 
teferruat araşbrıldıktan sonra 
verileceğinden zerre kadar 
1üphe etmemek lazımdır. 

6tanbulda tevkif edilen Esat 
hoca ile müritlerinin pazar 
günü Menemene getirilmeleri 
bekleniyor. 

nakşilik ile filen meşgul olduk- degwı·ıı·m lrtı·ca ve gayesı· A ana, 31 • • - - ___ ...,..._ _ _..... ........... ,.........~ 
sup • Evinde hasta yatmakta olduğu ~ 

lan anlanlmaktadır. b karanı kt l t• d , ence 1 ır. r ıca an zannedilirken, Abdülkadir Ke-

D h·r Vekı·ıı· müteneffirim. Herkesten çok mali Beyin Cebelibereket ha-
a l ıye Cümhuriyetçiyim, irtica çıka- va:isinde teşki'at yapmak ba-

ranlarla en ufak bir alakam sabit hanesile Suriyeye firar ettiğini 
Hadise Hakkında Ra
porunda Neler Söylüyor 

İzmir, 2 (H.M.) - Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Bey bu sa

' bab Bandırma yolile fstanbula 
1 

hareket etti. Gazi Hz. ne ir
tica hakkında malumat verdik-
ten sonra Ankaraya gidecektir. 

Şükrü Kaya B. dün Naim 
palasta raporunu hazırladı. 
Rapor çok mühim kısımlan 
ihtiva etmektedir. 

olursa idama bile razıyım. ilk defa biz gazetemizde haber 
Yakalananlardan Lütfullah vermiştik. Bunu teyit eden 

hoca ifadesinde dedi ki: resmi maliimah da cliinkü tel-
- "Türküm, İngilizce, Al- grafımda bildirmiştim. 

manca, ı:·ransızca, Rusça, A- Evinde Zannolunurken ... 
rapçr, ıAcemce biliri~ .. Oks- Cebelibereket vilayetince 
fort Daıillfünununda ıkı sene resmen tevsik edilen hususi 
okudum. 17 yaşında bir oğ- 1 istihbarıma göre Ahali fırkası 
luqı Galatasarayda okumak- reisi Abdülka'1ir Kemali B. 
tadır. T evkifimden müteessirim. Katibi umumisi Mahmut Ne-
İki Hôca Dafıa Tutuldu dim B. ve iki arkadaıile bir

iikte Dörtyol kazasının Başla
mış köyünde buldukları kıla- I 

., 

Şükrü Kaya B. in raroruna 
göre: Hadise mevziidir; ancak 
Türkiyedeki tarikat mensuplan 
hadiseye taraftardır; hadisenin 

lzmir, 2 ( H.M ) - Memle
ket hastanesinin arkasında 
oturan Ali baba ile hocalar
dan Mehmet Ali tevkif edildi. 
Menemene gönderildiler. 

vuz deli Yusuf ogwlu Çot Ali- F.. lbd Ik v ' B ırtı1 t ı Ü aa,r n.emu.... • 
nin delaletile " Mığır ,, dağı 

dairei şümulü dahilinde lstan-
1 bul, İzmir, Manisa, Balıkesir, 

Antalya, Alaşehir vardır. 
-Verece~i rapora gÖ1"e feı,.l.c..... Hadise ehemmiyetli olmakla 
la.de kanunun kat'i şeklini ı beraber ba7.ı caniyane düşün-

alacağı bildirilen celi insanların hırslarının mah-
Şükrü Kaya B. sulüdür. Rapor hakkında öğren-

1 diklerim bu kadardır. 

17 Kişi Nezaret Alhnda 
l:zmir, 2 (H. M.) - İzmirde 

17 itişi neıaret altındadır. Ge
rek zabıta ve gerek adliye 
bunlar hakkında ketumiyet 
gösteriyor. irtica tahkikabnın 
uzayacağı zannolunuyor. 

eteklerini takiben " Araplı
uşağı ,, köyünden Suriye hu
du2u dahilindeki " Hacılar ,, 
nahiyesine geçmiş, uğradığı 
köylerde: 

Garip Bir Komisyon 
Reisi 

Hacılarda Ahmet ağa namın

da birinin evine inmisler, ora
da Hacılar nahiye miidürile 
göri" şmüşlerdir. Bul\UD Czerine 

nahiye müdürü derhal " Kırk

ban ,, Franslz istihbarat zabit
liğme haber ven.ı iş, znbit efen

di de otomoJillc bizzat Hacı
lara gelerek Ke,na.i Bey ve 

lstanbuldaki mevkuflar ge
lir gelmez divanı harp işleri 
daha faal safhaya girecektir. 
Son günlerde, tahkik heyetinin 
kararilc yeniden bazı tevkifler 

yapılmışbr. Bunların miktan İstanbuldaki Mevku-l[ar Gidiyor 
iki yüz kadardır. Akhisard::ı J 1 

0 

Ôrfi idarenin İlanı 
İzmir, 2 ( H. M. ) - Me

nernen, Balıkesir, Manisada 
idarei örfiye ilan edildi. Dün 
geceden iJibaren muteberdir. 

"Ben tahdidi hudut komisyo
nu reisi olarak Suriyeye gidi
yorum, hudutları genişletece

ğim!,, demiştir. 

arkadaşlarım Kırkhana götür
müştür. Kemali Bey buradr,n 

_tev.,...;ıkif~e~~t' b=ir==-=kı=sm=ın'=n Dün De Hasan isminde 
.' Külçe Altınlar 
lzınirde Bulunan Bu AI- Bir Mavnacı Tutuldu 
, bnları Kim Koydu? 
~ 

17mir, (Hususi) - iki adam, 
yan~n yerlerinde üz külçe altın 
bulmuşlardır. Bu paralan bu
lanlar Kerim ve Sultan namında 
lki kişidir. Bu hadi.eyi lbra'1im 
isminde biri belediyeye haber 
vermiıtir. 

Bu altınları tesviye edilen 
sabun kalıbı şeklindedirler. 
Nasıl buldukları tahkik edi
liyor. 

Kastamonuda Koope
ratif T etkikab 

Kapana,. tt11c.kelerl.~n Hırkaişerifteki Stılı teltk11si 

İrtica zannı ile fatanbulda derileceklerdir. Bu,Un ıev~c
tcvkif edilmiş olanlann ilk dilecek olan mevkuflar dokuz 
tabkikab ikmal edilmi~ ol$fu- kitidir: 
ğundan bugiln Seyrisefain va- Eaat hoca, oğlu Ali efendi, 

Belediye intiha plan 
Ankara, 2 (H. M.) - Silif

ke belediye intihabı· feshedildi. 
Ankaa, 2 (H. M.) - Bolu 

ve Bumaniye belediye inühap-
lan tudik edildi. , 

Pahalılıkla 
Miicadele 
Ediyoruz 
R•maztan . oe Ba!lr11m 
WltiRa/lannın mii
lıim milctarda indir
.melt. istiyor m•sa
nuz ? Sl)N POSTA 
nın •ir iki gü1111 ka
dar illin eJec~i te
şebbibünü takip edi-
11iz • Çok memnun 

kalacaksınız. 

Tafsilit Yakında 

Ankara, 2 (H. M.) - Ku
tamonu mantakasında 4 bin 
kadar pamuklu mensucat tcz
ı&hı vardır. Kastamonu, De
nizli, Antep, Merzifon havali
aindeki pamuklu menıucat 
tezrihçaları aruında mahalli 
kooperatifler tetkili kabil olup 
olaıacbia tetkik edilmektedir. 

purile İzmire, oradan da mu- Esat hocayı ziyarete gelen alb 
hakemeleri icra edilmek üzere Florineli muhacir ve dün tev- ı 
Menemen Divanı harbine pn- [O..amı 3 iloilcü sayfada) L .. ___ ....., ______ _ 

Kemali Bey ve arkadaşları (Devamı 6 ıncı snyfada] 

Yzlbaşz Felaketzedeleri 

( 
ECZAHANE 

' 
\\\\\\1 

Ne o, polis Efendi, bu eczaııenin öaü niçin kalabalık? 
Bir vak'a ou çıkb? 
· · - Hayır, Yalbqı yapanlar mide ilicı alıyorlar. 



;.--.: ._H._a_lk_ın_S_es_i ___ ı 
Yeni Sene Önün
de Halkın Dileği 

Yeni •nenla efitiadeyiz. Bat
lıyaa 1931 senesi b.J'fısında lıaJ .. 
kımızın ne dilediğini, neler iste
diğiai l)treamek Ye tesbit etmek 
i-;ia düa tesadüf ettiğimiz kimae
lufe hubww J-ptılc. Al~ma 
cevaplar tanlar oldu. 

lstepan Ef. (Sirkeci, Köp
rülü Han) 

- Ne diyeyim, paşam, be
nim bir diyeceğim yok ki. 

* f smail HariKİ B. ( Sultanah-
me:: t.!, bankacı ) 

- Memlekette fabrika ve 
işler ~ğalmalı, ihracat artmalı, 
ithalat azalmabdır. Halk mü

reffeh olmalıdır. .. 
Resul Bey (Sirkeci, Hami

diye addesi, 48) 
- İşlerimiz iyi amın, sağ

lık olsun, selamet olsun. 
- Başka? 
- V e.rgiler azalsın, hükü-

metimiz sulh siyasetinde de
vam etsin. 

llı-
Leon Ef. ( Sirkecide sarraf) 
- işler çoğalsın. Sinek av

lıyonn. 

lf.. 
Yani Ef. (Beyoğlu, Aynah

çeşmede 18) 
-Ne dileğimiz olacak? işler 

artmalı, memlekete para gir
meii; yırmı iki yaşındayım, 
ayda 20 lira maaş alıyorum. 
işler artarsa maaşım da yük
ıelir. 

* Adem Vasfi B. ( Y edilrole, 
Hacı Evhat mahallesi ) 

- Yeni senenin memleket 
hakkında bayırlı olmasını, halk 
arasında demokratik terbiye
nin teess~s etmesini temenni 
ederim. 

* Semih Lütfü B. ( Suhulet 
kütüphane.si sahibi ) 

-Herşeyden evvel hepimize 
akıl temenni ederim. 

Ziraat Murahhaslar: 
Yarın Gidiyorlar 

6 kanunusanide Anknrada 
toplanacak olan umumi ziraat 
kogresine İstanbuldan 16 mu
rahhs iştirak edecektir. Bmı· 
lardan ziraat müdürü Tahsin 
Beyle Demir Hulusi Bey mın-
tıka murahhası olarak buluna
caklar. Salih Zeki, Raşıt, Lüt
fi Arif, Hulki, Mecid Mağ
mumi, N cali, Daniş Beylerde 
n.iite..lıassıs olarak daAet e
dilmişlerdir. Müderis!erden Ha-
mit Nazif, İbrahim Hakkı, 
Ha:nit Sadi Beylerle M. Mu-

SON POSTA· 

DABI L i B A. BEBLIB üaün Tarihı 
................................................................................... 
Başvekil Mecliste Vaziyetin Mantıki Bir Talıliliııi Yaptı 

Şimdi Ve Sonra Alınacak Tedbirleri Anlatb 
clktidar Mevkiinde Bulunanlar, Fesat Va,r Diye Ne Yaparlarsa Layuhti Mi Sayılacaklardır,, Dedi 

Ankara, 1 (H.M.) - Millet 1 meaai etti ve nihayet bu olan fUdur: Dahili hadUelerde fedaldr olank ya~yacak ve 
meclisinin bugünkü içtimaı bek- i noktai aazarclan r nepiyat için Ukerin mliclahalesini davet ordunun verdiği bu aziz kur
lendiğinden mühim oldu. Başve- 1 hilkiımetin derhal alınacak hu- etmekten son hadde kadar iç- banın bize ilham ettiği vazi
kil, Mazhar Müfit Beyin sual susi bir tedbir dQşünmediiini ı tinap etıcelc lizımdır. feleri hepimiz dikkatle yerine 
t:aluirine cevap verecekti. Kür- ilive etti. [{Bravo .esleri) Bir diğer ih getirmeliyiz. (Alkışlar.) 
sDye çıktı. Evveli hadiseyi Bu ailsaıei kelim aruında tiyat gene nazan dikkati cel- Baıvekilden ıonra •ual takriri-

hu·· ıasa" ettı'. B k'l' tku d 'dd b t • ti O d b'" l f k I" nln ıahibi Mazhar Müfit B. kür-aşve ıın nu na cı en emış r. a oye ev aa- ü 1 . .1 :--L k-f· 
• • • • • s ye ıe mış, verı en U<ıUJabo a ı ilk gelen raporlara göre üç kıymetJı ve çok canlı bır cüm- de badıseler olunca Adbye bır- ld ,. L-d' . h. . . . • . . . k o u6 unu ve .... ısenın ma ıyetını 

dört kişir.in bir tckavet teşeb- le vardır ki o da şudur: ta:kım 111ullenm ihtısar edere 1 öğrenmif buluoduklaruu söylemi~ 
hüsünde bulunduklarının .zanne- "Mevkii iktidardakiler fesat, lıwsaai bir hatb hareket takip ve demiştir ki: 

dildiğini, fakat alınan mütem- var diye ne yaparlarsa la- edebilmelidir. Bunu da aynca -Eier arkadaşlar, tabii zaman· 
mim raporlardan Kubiliy Beyin yuhU mi sayılacaklar. Bu zih· tetkik ettiriyoruz. Tabii elimizde 1 Jar için ' yapılan kanunlar fevka
tarza şehadeti haber verildiği niyet }Aalcal fesadm vereceği bulunan hadise .için değil, iade hadiselerde de kafi -.gelseydi 
zaman bn·.r:.1, bir teessOre dil- net?celeri verecektir.,, geniş zamanda e&künetle mü· diter memleketlerde Ye bizde 

1ua. Bqnldl buaclan :aonra badJsenba t l l k t'd t" Teşkilatı Esasiye kanunumuzda 

'

üldügu·-nü ve nihayet bu vah- laakik1 --ı.:'-- .... Hbepleri haklıa.a. a ea 0 onara a 1 e sure 1 f kalftd k · · • "d . "rf' _.,,... · d d1i • li d ev a e n ayı ıçın ı areı <> ıye 
:tet karşısuıda halkın müdafaa ::~.:...:a ~:n ;;~·:a=.: daıme e .A yenın e. n e me- •e favkafide mahkemeler tesisi 
etmevicinin tahlile deg" er ~riil- D k k' lk" 'd 'kn dan tatbik olacak bır hllccet IGzumuna işaret edilmezdi. Demek 

~,. 5" __. eme ı mü ı ı are, ı a b ı d' l kad 
..lru:.."\-ü söyledi: d k 'h d k b'b u UD.IUD ıye. şte ar aş· oluyor ki fevkalade kadiı:at içiu 
--ıs..u e ece ı tar e ece ten ı lar M ba..ı:_ • • -h ' . . ' . , enemen w.esı milna· fevkalade k•nunl•r lazımdır. 

- Bir mu it nckadar :ze- edecek ııvıl kuvvetleri n ıan- sebetile büki\meti bat ve iti Maıı:har Müfit B. fesat ve irtica 
hirlenmiş olmak lizım gelir ki darına kuvvetleri kullanacak, için vaziyeti nasıl mUtalea tertibatına aylarca evvel başlandığı 
insanlan temyiz ve muhakeme bunlann hepsine karşı gelmiş . .. . • . ld halde mahalli mülki idarenin ha-
kabiliyetinden bukadar aşağı ı n.t • 'h t nlkt ettigım arzetmit 0 um. beri olmadıtını söylemiş Ye: 

o an mu ecavız nı aye m Temennimiz memlekete bu - ş h ld b -dereceye dlişmüş olaunlar, de- 'dar . 'libil la r ·ı . u a e u uç ayda geçen 1 enm 81 e !0 ge .1" mı- tarzda gizli tertipler kuran vak' alan anlıyacak olan idarel 
di. yecek, ~s~er ~ehne vazife ga· facialar ikaına, Cümhuriyet ıniilkiye nerede idi? Bunu valisi, 

Başvekil cidden mllteessirdi, y .!t . ~asıttir: Bınaenaleyh, asker aleyhine sui kast ikaına teşeb- polisi, jandarma kumandanı yok 
yapılan vahşeti anlabrkeu sesi dahili badıselerde ancak bu büı edenlerin mahkeme kar- mu idi? Demif, hükumeti gös-
titriyordu. Sözüne devam ede- hudut dahilinde kUllanılabilir. d · b' tt dal t terdigi sür'atten Ye aldığı tedbir-• . ıısın a sera ır ıure e a e d d la b . . 
rek bu hadiseyi tertip edeni- Bu suretle bırçok badıseler, . b efisl . :f crüb ea o yı te nk etmiı fakat 

_, .. din asker geldiği zaman onun mü- ıca. mı . ~ enn e. te e itte ihmali ~örülenleria mes'ul 
erin CVVCül namına ortaya dahal .

1 
"htila dan ettıklenm görmektir. Diğer edilmelerlnl istemiştir. 

abldıklannı, fakat bu perde d esı hin l ta mey ver- taraftan memleketin heyeti Bundan ıonra AğıtoğJu Ahmet 
albnda takip ettikleri bir me en ° unur. . umumiyesinin bu hadise milna- B. a<Sz almıt. Bafvekilin beyana-
maksat olacağım &ayledi. Bu mevzuun muhtelif kanun- sebetile intibahı uyanık ve bnı hürmet Ye memnuniyetle kar-

lanmızdaki temaslarım mezce• k h tt h k f . d tıladığını, vatandaşların hürrjyetle-
Başvekil hadiseyi bu suretle dip B. M. Meclisine aynn bir geke k a 

1
1 are de ımız ek ~e- ri temin ediJeceQ'i ndinl mühim 

teşrih ettikten sonra hüküme- kanun lahihası takdim-ı el:mek re anun arımız a, gere ıç- bulduğunu aöylemiş, ıunlar1 ilave 
tin evvela hale, sonra da atiye istiyoruz. Dahili hastalıklarda timai münasebetlerde mevcut etmiştir: 

ilik db. 1 k nd askeri müfrezeler ne gı'lii ah- eksiklikleri meydana çıkarmış - Ayni zamanda matbuata 
mütea te ır er arşısı a oldum. kUfı, itiraf ederim ki, matbuatın 
b l d .. -"' 1 di valde celbolunur ve celbolun-

u un ugunu DUY e · Bunlann ıslahında mUsbet bütün taıkınlıldanna rağmen faz. 
Bugün ittibn edilen tedbir- duğu zaman karşılıklı v~e\er neticeler alabilelim. Şehit Kubi- la bir tedbir abnmıyacağını beyan 

nelerden ibarettir? Bunu ge-
ler adliyenin derhal işe başla- rek vatandaşlar ve gerek biz- )ay ailelerimiz içersinde ha- buyurmalan, hükümetin başnıda 
ması, Divanı harbin de bu zat asker müfrezeler sarahatle br~larımızda cümbnriyet için bulunanların Cümhnriyet esaalan

işi bütün derinliği ile intaç et- bileceklerdir, bu lizımdır. Asıl bqlı başın& hizmet etmif bir na berha~~i bir v~z.iye~te ~ayet 
mesidir. edeceklenne denn bır zaman 

• ve kefildir. 
Başvekil bundan sonra neş· 1 • d R A B • Şüphem yoktur ki matbuat 

riyat sahasına geçti. Bazı coş- ymır e esmJ ır hakkında fiddetıi tedbirler alın-
lcun ve manasız yazıların ya- muını lstiyenler vardır. Buna 

Pnbileceği tesirlerden bahsetti. T hl N d•td• bqvekll Hıı:. nin gelip mea'uliyeti 
• v eşre 1 1 üzerine alması ve matbuat hür· Sonra Menemen hadisesinin e Jg 

riyetini tahdit etmiyeceğioi söyle-
bu gibi neşriyab yapanlar için meıi büyük bir fazilettir, büyük 

bir ders teşkil etmesini te- İmıir, 2 ( H.M ) _ Viliyet bugtm resmi bir tebliğ aetrettl, bir teminattır. (gürültüler) 
Ahmet Bey müteakiben :irtica facl1111 

v ... 3 ve M. Şapoy da kongreye 
iştirak edeceklerdir. Ticaret 
odasından Nizamettin Ali, kim
yager Nurettin Mllnşi Beylerde 
heyete dahildirler. Davetlilerle 
mütehassıslar ihtisaslan daire
sinde ayn ayın birer rapor 
hazırlamışlardır. Nurettin Mün
şi Bey kolanya, levanta ve 
gül yağlarımız hakkında bir 
rapor verecektir. Murahhaslar 
yarınki 2 postasile Ankaraya gi
deceklerdir. 

bu tebliğde: kar111ında bUtün vicdanların isyan etti· 

"Cilmburiyet aleyhinde kuvt'etli ve fili bir tetebbüaOn vuku- flnl mUnevverlerln, alimlerin vaz:felcrinl 

b yapmadıklarını, eöylemit ve "Bu itibarla 
nu mlieyyit delAil görüldOğünden İr ay milddetle iduei 6rfiye m~'ullyeı heplmltindlr,, acmltlir. 

ilin edilmiıtir" denilmektedir. Bu aırada Ali Salp Bey de aöz almış 

Dahiliye Vekili İzmirden Ayrıldı 
lzmir, 2 (H.M) Bugün Kubi1Ay beyin hatırasmı taziz için 

merasim yapılacakbr. Bu merasime İzmirden 8. Manisadan iki 
bin kiti iıtirak edecektir. 

- hllhaua bau ıazctelcrin tq1un •• 
rejimi yıkıcı surette ceırlyatta bulun• 
duklannı, aaıl bunlara çare bulunmak 
llsımreldttlnl 93ylemlştlr. 

İzmir, 2 (H.M.) - Dahiliye 
hareket etti. 

En sonra reiı, büktimet tara
fından meclise verilen idarci ör
fiye tezkeresini okumuft Meclis, 
hükumetin mevzii idarel 8rfiye 

vekili timdi Bandırma trenile kararını müttefikan taıvip etmiş-
tir. 

Gazi Hz. 
Reilidınhur Uz. cfua dair 

!erinden bir h. . .-afa ~ıkmam 
lardır. Bugün Ankaraya a 
buyuracakJan yazılmıştı, f 

1 Gazi Hı. avdetlerini Dahil' 
vekilinin İzmirden şehrim' 
m vasalatır.dan so~·&ıya te 
etmişlerdir. 

Merhum Necati Pey 
· Merhum Maarif Vel i!i N 

cali Beyin dün ölümünün 
dönümü idi. Ark:ıdaşları 
karada hatırasıw taziz. 
!erdir. 

Halk Evleri 
Halk fırkası G:ı%imi:r:in 

retleri üzerine vilayet ve 
zalarda balkın mütalea ibtiya 
Jannı karşılamak içi..'.ı (Halft 
odaları) açncaktır. 

Sandalcıyı Vur.an Por 
Bir sandalcıyı öldüren po • 

Ahmet Ef, Ağır cezada d 
3 sene, 4 ay hapse mahkü 
edilmiştir. 

Tevkifanc müdürü Ziya lbe 
le arl{"'daş1arının mubakem 
ne d c dev~m olunmu~tur. 

Aıılaiyada Da Mürteci 
ler Var Mı? 

Menemen hadisesi muha 
riklerinin Aotalyada da şeri 
cürümleri olduğu hakkın 
bazı rivayetler deve:-an etme 
tedir. 

Ajans Müdi' rlüğü 
Anado'u njansı umum m 

dürlüğü için Memdu!ı Şev .e 
mübadele komisyonundan M 
:vaffak Beyler;n Li !eri mevz 
bahis ohnakhıdır. 

1 

Dün Bir Y aptan 
Yaraladılar 

Kuruçcsme önünde demi 
bulunan 11 

a. ınar 11 vapuru ka 
tanı Besim Efendi, anlaşıl 
yan bir sebepten ayni vapur ;1 

çısı Halit tarafından fena h 
dövülmüş ve başından hafif 
yaralanmıştır . ----yaralanan Sefir 

Başvekil ismet Paşa, 
kaza neticesinde yaralan 
Avusturya sefjrine bizzat .J. 
derek hatırım sormuştur. 

Aydın Gençliği 
Aydında Setbes fırka tar"1 

tarlan kül halind Halk fıriıl'I: 
ama geçmiştir. ----yankesicilik 

Abdullah Efendi ismin 
biri akşam Bcyoğlunda gez 
ken bir yankesici ccbind 
altın saatini çalmışl:r • 

~===================================================================================================================================================-

Son Posta' nzn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yılbaşı 
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lı Huan Bey - Paar ola Jlllar INapJ.. O .,.. 1 2: Yılbafa - Hqbemcle 1'31 ıcDeshuic olacak 1 3: Haaan bey - Dur bakayım hele .. 
tuıdakl ıa.,... aMil'? p7Jer var. Yılbafl - Dur, Hasaıa Bey, Wr taae röıte· 

reyi•. 

4: Yılbaşı - Al sı&na irticaın ke.c~ kai~l 
Ha:ııan Bey - Rana bundan ili yılltqı be 

ol mas. 
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,--------...1---------------------~---------------ıf 
Her g Ün Son Posta'nın Resimli Makalesi ,,. Yeni Seneye Girerken * -Geçen Senenin 

Bilançosunu 
Yaptınız Mı? 

M. ZEKERiYA 

Sene sonu geldiği zaman 
bütün ticari ve mali müessese
ler bilançolarını yapar, hesap
larını kapalırlar. Sonra bu bi
lanço üzerinden geçen seneki 
vaziyetlerini tetkik ederler. 

Bilanço geçen bir senelik fa
aliyetin bir aynasıdır. Müessese 
sahibi burada geçen sene yap
tığı kar ve zararı görür, gele
cek sene için ona göre ken
disine yeni bir faaliyet progra
gramı çızer. 

Bliinço çıkarmıyan müesse
seler, geçen bir seneki faali
yetlerinin kar ve zararını 

öğTenmiyecckleri için karan
lıkta kalırlar. Atacakları adımı 
yapacakları işi tayin edemezler. 

* F crtler için d.!, tıpkı bir 
ticari müessese gibi, geçen 
bir senenin blinçosunu yap
mak zarureti vardır. 

Hayatınızdan bir sene eksil
miş bulunuyor. Bu bir sene 
sizin için faydalı mı olmuştur, 
yoksa zararhmı geçmiştir? 

insan bir işte muvaffak ola
madığı, bir fırsat kaçırdığı 
veya bir para kaybe}tiği zaman 
müteessir olur. Halbuki bu 
defa bunlann hiç birile kıyası 
kabil olmıyan hayalımızın bir 
parçası kaybolmuştur. Bu 
kaybolan senenin zevali karşı
sında neş'e ve tebessümümüzü 
muhafaza edebilmek için bize 
kuvvet ve cesaret verecek şey 
o senenin bilançosudur. 

Binaenaleyh bugün 1931 
senesine girerken geçen sene
nin plançosunu yapınız. On iki 
ayin herbirinde geçen zamamn 
zevalini mazur gösterecek bir 
muvaffakiyctiniz, yaratıcı bir 
faaliyetiniz varsa sevinebilirsiniz. 
Fakat yoksa yeni seneye gi
rerken geçen zamanı telafi 
edecek bir plan tertibine mec
bursunuz. Aksi takdirde, sizin 
ıçın hayatınızın bir manası 
yok demektir. 

~ 
Bu hakikat bir cemiyet 

için de doğrudur. Her millet, 
yeni seneye girerken bir se
nelik hayalının blançosunu 
yapmıya mecburdur. 

Biz siyasi, iktısadi, ve fikri 
hayabmızın bir blançosunu 
yapmak istedik. 

Salahiyettar üç muharriri
mizin yapbğı blinçoyu "YIL
BAŞI,, nüshamızda okumanızı 
tavsiye ederiz. Bu bliinço bi
lim için de pek sevinecek bir 
netice göstermiyor ve bizi bir 
çek noktalarda teyakkuza 
davet ediyor. 

Hükümetin de bu bilançoyu 
yaparak gelecek sene ıçm 
faaliyetini ona göre tesbit et
mesini görmek en biiytık te
mennimizdir. 

Takdir Gören 
Zabıta Meli_urları 

Baknköyündeki. bez fabri
kasında bez J hırsızlannı 
yakaladıkları ıçin komiser mu
avini Emin, Hasan, Kazım 
Beylerle muhtelif hırsızlıklar 
meydana çıkaran komiser 
Muammer, muavin Remzi, 
Cenani, Refet, Mehmet Ail 
beyler polis müdüriyetince 
birer takdirname ile taltif 
e•Ulmiılerdir. 

·1 9 .J ı 

. ' t9JO 

1 - Yeni aeneye girerken bir kere l 
başınızı arkaya çeviriniz ve bir senelik tari-
hinize bakınız! 

2 - Geçen seneki ıahsiyetinizi ikinci bir 
adam ribi karşınıza alarak tetkik ediniz., 

ondan hesap ıorunux. l 
3 - Kendi kendinizi böylece tenkit 

ederseniz, yeni seneye daha şuurlu, daha 

kuvvetli ve daha miisterih girersiniz. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERI 

Şeker Davası 
Uşak Fabrikası Aley
hine Açılan Davaya 

Başlandı 

Uşak, {Hususi) - Şekeı· 
farikası heyeti idaresi aleyhine 
ikame edilen davanın Uşak 
ticaret mahkemesinde rüyetine 
brşlanınışbr. 

Celse küşat edilmezden 
evvel hükümet salonunda ade
di beş yüzü mütecaviz bir 
halk kafilesi bekleşiyordu. 
Davacılar meyanında birçok 
kadın ve çocuklar da vardı. 

Mahkeme mübaşiri müddei
leri birer birer çağırdı Bu 
celsede şirket idare heyetinin 
vekil tayin etmek üzre mah
kemenin talikini istiyen isti
dası okunciu. 

Kendi tarafmdaıı asaleten 
alh çocuğu tarafından vesaye-

ten ve seksen davacı tarafın
dan vekaleten huzuru mah
kemede hazır bulunan avukat 
Mehmet Nuri Bey Ticaret ka
nununun (382)inci maddesi mu

cebince heyeti idare azalarının 
ve mürakip Haşim Tekin Be-
yin mahkeme huzuruna çağı
rılmalarım ve huzuru muha
kemede heyeti umumiyeye he
sap vermelerini talebetti. Bu-

nun üzerine müddaaleyh tara
fından kimse bulunmadığından 
şirket müdürünün vermiş ol
duğu istida nazarı itibare alı
narak muh.:keme 29 kinunu
saai 931 e talik edildi. 

Be., 0aıııalılann Mitingi 
Bergama, 31 ( Hususi ) -

Menemen hadisesi münasebetile 
binlerce kişilik bir Bergamalı 
kütlesi hararetliebir miting 
yaparak vatan hainlerini ve 

Muallimlerin Heyecanlı İçtimaı 1 M. Makanizması 

G ı•k. c·· h • Gençleştirmek için enç ) Um Uriyet Formül Bulunacak 

T k•ı A B ""'ı ı Ankara, 2 ( H.M )- Halk eş 1 alına a·g anma 1 fırkası kongresinde hükümet 
cıhazlarının takip edecekleri 

Şehrimizdeki ilk, Orta ve Ali mektep muallimlerile 
Darüıfünün müderrislerinden bir kısmı dün saat llçte 
Muallimler birliğinde toplanmışlardır. içtimada Menemen 
Hadisesi hakkında Birlik reisi Himit, Köprülü zade Fuat, 
Maarif Emini Muzaffer, Kizım Namı, Hilmi Ziya, Tahsin 
Demir Ay ve Rüştü Beyler tarafından nutuklar söylenmiş, 
hitabeler irat edilmiştir. Hatipler cümhuriyetin feyzlerinden 
ve onun her tnrlü irticaa kartı hararet ve kuvvetle mudafaa-
sından bahsetmişlerdir. Hadise hakkında fikirlerini aldığımız 
bazı kimseler şunlan söylemişlerdir. 

Muallimler Cümhuriyetin - irtica yapacağı iti bili-
M Ü d afi i d i r liyo~ ve sulı~etle kendini or

Memduh B. ( Maltepe bi
rinci mektep müdürü ) 

- Muallimler cümhuriyetin 
mildafii ve muhafızıdırlar. 

* İnkılapçı lzbrabı 
Tahsin Demir Ay B. ( M~ 

ganıze edebıhyor. 

Bpııa karşı cümhuriyetçi 
genç}er ve unsurlar daha fU· 
urlu ve daha kuvvetli bir 
teşekknl vücüdo getirmeli
dirler. Genç dernekleri ünvanı 

harrir ve muallim ) 
lztırabım, memleket 

lipçılannm ıztırabıdır. 

altında mektep gençliğinin 
umumi ve cUmhuriyetçi bir 
teşkilata tabi tutulması li-

inkı- dır zım • 

>f.. Mu~mlerin toplantısı saat 
Genç Deı nekleri beJ buçuğa kadar devam 

Kazım Nami B. ( Muallim etmiş ve heyet tarafından bir 
ve muharrir ) beyanname neşredilmiştir. 

~~~--------.......... _____________ ~ 
Tutulan Çamlar Bakım Evleri 

Satıldı, Bedeli 800 Çocuklarla Nasıl Meşgul 
Lira Tuttu. O 1 a c a k l a r ? 

Noel münasbetile Adapa- Üsküdar, Beşiktq, Eclirne-
zarı, Bursa ve İstanbul orman- kapıda açılacak olan süt ço
larından getirilen ç,am dallan cuklan Bakım evlerinin açıl
viliyet orman müdürlüğü ta- nıası kanunusani içinde yapı
rafından yakalautbrılarak be- lacaktır. Kadrolar yapılmqtır. 
lediyeye teslim edilmiş, bele- Bakım evlerinde göz, kulak, 
diye bunları mühürliyerek çar- çocuk mütehassıslan buluna
şıda sattırmıştır. Bedeli olan cak, bu doktorlar ç.ocuklan 
(800) lira orman mi!dürlüğünce muayene edecek ve fakirlere 
irat kaydedilmiştir. 1 parasız iliç vereceklerdir. 

ana hatlar tesbit edilecektir. 
Maarif makanizmasımn genç
leşmesi için yeni formüller 
bulunacaktır. 

İstanbuldaki Mev
kuflar Gidiyor 

'( Bq tarafı 1 inci sayfada ) 

kif edilen Dadaylı mavnacı 
Hasan. Hasan, son zamanda 
Kumkapıda bir fınnda çalış
makta idi. Geliboluda tevkif 
edilen Naşit Ef. ismindeki şah
sın lstanbula getirilmesinden 
sarfınazar olunmuştur. Bu adam 
Gelibolu müddei \!mumiliğine 
verilen talimat dairesmdo sor
guya çekilmektedir. Bu sor
gunun neticesine göre vaziye
ti anlaşılacakbr. 

Dün Menemene sevkedi!en 
dava vekili Hasan Ferit bey 
tevkif edilmiş değil, gösterilen 
lüzum üzerine ihzaren sevko
lunmuştur. 

lstanbuldaki Nakşi 
Tekkeleri 

Hoca Esat Efendinin son 
inkılaptan evvel resmen alaka
dar olduğu (52) Nakşi tekkesi 
şunlardır: 

mürtecileri tel'in etmiştir. ( 
• • • 

Şahkolu dergahı: Murat ağa 
karyesi, Efgani kalendcrhane
si: heykel camii, Efgan kalen
derhanesi: Beylerbeyi, Özbek
ler: Sultan tepesi, Hacı Tahir 
baba: Üsküdar, Selimiye, Der
gahi: Üsküdar. Kapu sıra ba
ba: Üsküdar, Selim baba: Üs
küdar, TenbeJ Hacı Mehmet: 

Can 

Eskişehirde Bir 
Bomba infilakı 

Eakifehir, l ( Huausi ) 
Ayın yirmi dokuzunda infilAk 
eden bir bomba neticeainde 
bir genç vefat etmiştir, 

Yeni Sene Şerefine 
Yeni senenin ilk günll ol

mak basebile dün bütün ban
kalar ve büyük ticaretaneler 
kapalı idi. ----

Yann Davası 
Yarın lzmitte Y ann gaze

tesi muhakemesine devam 
edilecektir. Dava, malum ol
duğu üzere İzmit valisi hak
kındaki neşriyattan dola)? 
açılmifbr. 

ister ister inan, 
• 
inanma! 

Kadın birliği yılbaşı 
münasebetile Hammlan is
raftan koronmıya davet 
etti. 

Bu daveti okuyan kadın 
karilerimizden biri bize 

bir mektup göndererek 
diyor ki: 

" Bi%e tasarruf telkin 
etmek istiyen Hanımlar-

dan biri daha geç.en glln 

evinde mükellef bir ziya
( et verdi. Ziyafette büyük 

bir otelin garsonlan hiz
oıet etti. 

Yine bu hanım, yılbaşı 
için hususi tuvalet yaptırdı. 
Barlardan birinde bir 
hafta evvelinden bir masa 
kiralattı. Yılbaşı gecesi 
sarf edeceği para ela caba. 

Bu hakikat göz önünde 
dururken nasıl olur da bu 
hanımların " paranın kad
rını bilmiyen vatandaş 
değildir ., demelerindeki 
samimiyete inanabilirim?• 

ist.r inan, ister inanma! 

Üsküdar, Alaca minare: Üskü
dar, Şeyh Ataullah: Kanlica, 
Rumi: Anadoluhisan, Bademli: 
Sütlüce, Habip baba: Kara
ağaç. Çakırdede: Dolmababçe, 
Muabbir Hüseyin Efcadi: Es
ki Alipqa, lamail Hakkı Ef : 
Sarmaşık. Emirülbuhari: Sul
tan Mehmet, Kapıçukadan 
Sait efendi: Beşiktq, Yahya 
efendi: Beşiktaş, Dülger zade: 
Beşiktaş, Şehitler: Rumelihisar, 
Zebuni: Taşkasap, Peruşan: 
Y ed"kule, Bali efendi: Silivri 
kapı, Mustafa dede: Büyük 
Karaman, Kalenderhane: Eyup, 
Kfişgıri: Karyağdı, Karyağdı: 
Karyağdı, Hatuni: Eyup, Mu
saçnvuş: Eyup, Oluklubayır: 
Eyu?, Vezir: Eyup, Mustafa 
paşa: Otakçılar, Emir Ahme
dülbuhari: Edirnekapı, Şeyhü
lislam: Eyup Nitancı, Valde 

Sözün Kısası 
Yılbaşı 
Gecesi 

-
M ünasehetile 

-Yılbaşı geceaini yatakta geçi-
renler ve saat yirmi dördll vurur 

ken mışıl mışıl uyuyanlar, daima 
en akılJılık etmiş o,arilardır. 

Evvel~ aakeri bir kuman
daya milıaniki olarak itaat 
eder gibi: 

- Eğlen! 

Emri verilince eğlenmiye 
çalışmak, hiçte akıllı kiri de-
ğil "H l 1 " ı· d t . azır o ,, se am ur.11 , 

"yerLrıde say!,, gibi kumanda
lara el, kol, bacak itaat ede-
bilir; fakat heyecanlar, duygu
lar, ihtiraslar emir dinlerler mi? 

B"r adama durup dururken: 
- Gül! 
Diye emrederseniz kahkuba

larını ve: 
- Ağla! 
Diye emrederseniz göz yaş· 

larmı boşaltabilir mi? 
Ben muayyen günlerde bay 

ram yapılmasını ve matem tu
tulmasını anlamıyorum. B"r 
adam farzediniz ki bir hafta
lık hayatı için şöyle bir pro
gram yapmıştır: 

"Cumartesi - öğleden evvel: 
Üç kahkaha, iki tebessüm. Öğ
leden sonra: On üç damla göz 
yaşı. 

"Pazar - Öğleden evvel: On 
dakika kadar öfke; öğleden 
sonra: yanm saa.t korku. 

"Pazartesi - Öğleden evvel: 
Bir buçuk saat hayret. Öğ:e
den sonra: Bir dakika aşk. 

"Sah - Öğleden evvel: Ya
nm saat nefret. Öğleden son
ra: bir s:uıt tereddüt. 

"Çarşamba • Öğleden evvel: 
On dakika gurur, öğleden 
sonra: iki dakika tevazu. 

"Perşembe - Öğleden evvel: 
Yirmi dakika merhamet, öğ
leden sonra: Beş dakika ıs
tiğrak. 

"Cuma - Öğleden evvel: ha 
dakika hüzün, öğleden sonra: 
Bir buçuk saat neşe ile zıp
lamak!,, 

Ne dersiniz Mazhar Osmruı 
Bey? 

Sert Buğday 
-

Piyasada Miktarı 
Azalıyor 

Şimdiye kadar ekmekler 
yüzde kırk sert ve yüzde alt
mış yumuşak buğday unundan 
yapılıyordu. Sert buğdayların 
beş aydanberi az gelmesi ba
sebile zabıtai belediye talimat
namesindeki evsaf değiıtiril
memek şartile sertin nisbeti 
yüzde on beşe indirilmiş, yu
muşağınkide de yüzde 85 e 
çıkarılmışbr. ----
Sıtma Mücadelesi 

Sıhhiye vekileti aıhna mü
cadelesi sahasma bu sene de 
birkaç mıntaka ilivo edecektir. 
Halkı sıtmadan korumaya ve 
kurtannıya ehemmiyet: veril
mektedir. 

sultan: Eğrikapı, Şeyh Murat: 
Eyup, Nişancı, Hakiki: Eğri 
kapı, Murat Molla: Ç:ırşamb :ı, 
Kefevi: Salma Tomruk, Sa
mani zade: Otlukçu yoku~u, 
Darülmesnevi: Çarşamba, Ah
medülbuhari: Üsküplü, Tahir
ağa: Haydar, Seydü~ilayet: 

Aşıkpaşa, Mimaryusuf: Aşık 
paşa, Kırkağaç Mehmetefendi: 
Aksaray, Druni: Vezneciler, 
Elhaç Beşirağa: Babıali, Bu
hari: Küçük Ayasofya, Emir 
Bubari: ~ğrikepı. 
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CEUArTIR. L.E RINİN SES DERDi v AR mının son 
Hakikatle Söz 
Arasıııda/,iFark 

Nedendir? 
Devlet DemiryoUarı tasarruf 

undığına dair alakadar bazı 
şimendiferci memurların te
menni, şikayet ve arzularım 
kaydetmiştik. Bundan birkaç 
gün evvel Haydarpaşa işletme 

idaresi mudür muavini Rifat 
B. , bu şikayet ve temennilere 
uz•Jn bir cevap verdi ve 
neticede demek istedi ki : 

" Yapılan şikayetler yanlıı 
es1slara istinat ediyor. San
dığın vaziyeti mükemmeldir ve 

bugünkü şekil değeşmez . " 
Sandık ile alakadar · bir 

ıimendiferci memur bu beya
natın ana hatlarına şu itiraz

. lan yapmaktadır : 
u J - iddia edildiği gibi bu 

sımdık Devlet Demiryolları ida
resınm bir şubesi değildir, 

· manhkan da olamaz. Çünkü, 
bu sandık idarenin bir şu
besi oimak için .Demiryollar 
bütçesine dahil olmak lazımdır. 

Halbuki değildir ve kad
rosunun masrafı, sandığın 

bizzat . kendisi tarafından te-
min edilir. • 

2 - Sandık müstakil ol-
mamış olsaydı, orada çalışan 

kimselere, beyanatta aksi id
dia edilmiş olmasına rağmen, 

ikramiye verilmezdi. Halbuki 
sandık memurlarına ikramiye 
verilmiş, Demiryolları memur
larına ikramiye verilmemiştir. 

Bu da, bu ayrı?ığm vücudunu 
g3sterir. 

.3 - Eskiden sandığa gir
medikleri halde bugün girmek 
ist!yenler vardır. Bugün buna 
mlis'lade edilmiyor? 

Niçin? 
4 - Dün bu sandık teşkil 

edilirken wuayyen bir talimata 
raptedilm .ir. Güzel. Fakat 
l bugün bunun bazı aksak 
ı taraflan görülür de tadil edil
' mesi istenilirse cinayet mi 
işlenmiş olur ? 

Zaman ve ihtiyaç, hükü
metlerin bile hazan şekiJlerini 
değ~ştirmck lüzumunu hisset
tirirken " bu evvelce böyle 
yapıldı ,, diye eski şeklin mu
hafazasında ısrar etmenin ma
nası ne olabilir 1 

5 - Sandık i<lare heyetine 
intihap şeklinde sakamet var
dır. Çünkü dikkat edilirse 
ıörülür ki bu heyet, muayyen 
•evattan terekküp eder. Fakat 
mesela ben niçin intihap 
edilmiyeyim 1 

6 - Sandığın ne derece 
karlı iş yaptığı mücerret iddia 
Ue ispat edilmez, edilemez. 
Usulü dairesinde bir teftiş 
•eyeti teşekkül eder, vaziyeti 
stirür, gördüğünü tesbit eder. 

7 - Bu beyanat gösteri
yor ki hakikatle söz arasında 
fazla fark vardır . 

Niçin? ,, 
Bir Şimendiferci 

Defterdarlık Arazi 
Satıyor 

Defterdarlık Beykozdaki 
Milli emlakten 101 dönümlük 
araziyi Sanayi ve Maadin ban
kasına aatmışbr. Banka bura· 
da amai teıiaat yapbracakbr. 

Tibet 

Tibet, ayrıca lstanbulda çok 

güzel bir eserini gördüğümüz 

san'atkardır. Bu eser haydut

lar şarkısıdır. Bu film, şehir 

sinemalarından birinde göste-

rilmiş ve çok beyenilmişti. 

Tjbet, bilhassa sesinin gü
zelliği ile meşhurdur. 

-ıleç Kenecll,, Nnyorktald Bra7l•• tiyatro.unun m~hur ,..J4nıulır. Şimdi 

alae111aya reçlyor ve bGyOk muv,ffaklyetler vadediyor. 

c~~ 
(\. 

\ 
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Moris Şövalye 

Moris Şövalyeyi burada uzun 
boylu tarife hacet yoktur . 
F ransanın Bar artistliğinden 
yetişen bu artist son zamanda 
Amerikada bir temsil vermek 
istemiş, fakat sözleri açık 
olduğu ıçın Amerikan 
kadınlan şarkılarım sansör 
etmeden oyun vermesine mü
•aade etmemişlerdir. 

Sinema 
Biri 

Dünyasına Hikim iki Kıral Vardır. 
Şövalye, Öbürü Tibettir. Morİ3 

Sesli filim bütün eski kıral- \ G i 1 b e r t ı· n 
lan öldürdü. s,,si M •• • • f yorkta ayni sinemada tam altı 

u s a ı t m ı ş .. _ i ay, yani bütün mevsim oynan-

Şimdi bütiin sesli sinemaya 

hakim olan iki adam var. 

---......,~--------- _ _ 1 mııtır. 

Bunların biri Moriı Şevalye, 

ötekisi Lavrcn~ Tibet'tir. 

Şövalyeyi hemen her hafta 

lstanbulda işitiyoruz. Bu Fran· 

sız san'atkirı blltün dünyada 

olduğu gibi bizde de çok 
sevildi ve çok alkıtlandı. 

Tibet f.merikalıdır. Opera• 

dan filme geçmiıtir. 

llk çevirdiği "Kadm prkw,, Gilberti aevenlere mlljde. , qitmek latiyenler aevinebllir-

ismindeki filmi geçen kıt Nev- Seıli filimde kendisini giSrllp ler. Çllnkii doktorlar aeainin 

Maskeli Sinema San' atkirlan Müsabakamız Gelecek Pazartes-1 

Sinemadan hoşlanan karileri· 
miz için bir müsabaka tertip et
tik. Haftada iki defa sinemadan 
bahsettiğimize göre, haftada 8, 
bir ayda 32 maskeli artist res
mi dercedeceğiz. 

Bu maskeli artiıtleria kimler 

olduklarını bulup çıkararak" SON 
POSTA sinema müsabak memur
luğuna ,, bildirenler arasında bir 

kur'a çekilecektir. 

Bu kur'anın cevapları müsa

baka bittikten sonra muayyen 

bir müddet zarfında gönderilmek 
lazımdır. Bu müddeti aynca ilin 
edeceğimiz gibi taşr:ı karilerimi

zin de iştiraklerini temin etmek 
için arada kafi zaman bırakacağız. 

Birinciliği kazanana maruf bir 

Şövalye'nin "Aşk Resmige

çidi,, isminde ötekilerden çok 

daha gijzel yeni bir filmini 

biliyoruz. 

Uzun zaman merakla bek

lenen bu filmi de gördük 

ve takdir ettik. 

tarkı aöylemiye müsait oldu

tunu haber veriyorlar. Res· 

mimiz Gilbertin sesinin muaye

ne eJHdiğini gösteriyor. 

Nihayet Bulacakhr. 

sinemada mevsimlik bir abone 
( Taşra için sinema bulunan yer
lerde ayni şey temin edilecektir.) 
ikinciye bir loca, beş kişiye 
birinci mevki sinema bileti ve 

yirmi kiıiye beter tane artist katı. 

Bu Harek 
Neden Muva 
fak Olamadı 

Muhtelif Avrupa matb 
ahiren akamete uğrıyan f sp 
isyanının bu muvaffakiyet 
liğini tahlil ecierken şu ne · 
ye varıyorlar. : 

İhtilali idare edenler üç ş 
gi!venmişlerdi : 

1 - Cümhuriyet partisi. 
2 - Ordu. 
3 - Sendikalar. 

Ciimhuriyet partisi 
zifesini görecekti. O, vazif 
ni mehmaemken yaptı. Fa 
ordu tereddüt etti. Çünkü 
panya ordusunda en j?iirül 
sınıf topçulardır. Hükunı 
son zamanda bu sınıfı ka 
mışb. Sonra söz neferlere 
şüp bir nevi bolşevik idar 
kurulmasından korkan za b 
ler kendilerine verilen talinı 
yerine getirmediler. 

Sendikalara gelince, bunl 
hükümetin faaliyetini durd 
mak için umumi grev yapac 
lardı. Umumi grev yapıldı, 
kat müttehit sendikalar 
emri dinlemedi. işte fspan 
ihtilali bu sebeplerden dol• 
muvaffak olamadı, diyorlar. 

Hint Kıyamı Büyüyo 
lngilizlere karşı Hidistan 

başlayan mücadele, "Birmany 
havalisine de sirayet etti. 
keri harekat idaresinde mnh 
reti olduğu söylenen meçb 
bir adamın kumandasında b 
lunan bin kadar Birman, İn 
liz askerforile mücadele ediy 
Fakat kıyamcılar, yüks 
otların arasına saklan 
oldukları için İngilizlerin ha 
keti bunlara karşı miie • 
olamıyor. Diğer taraftan in 
liz askerleri arasında hükii 
süren (Malarya) , bu harak 
büsbütün tesirsiz bir h 
getirmiştir. 

Fransız Kabinesi Ve 
Muhalefet 

Fransız kabinesi, 
mevkiine gelir gelmez mub 
lefetin şiddetini artıracak 
karar verdi : 

" Tardiyö " hükiimeti 
manında grev yapan ve bu 
dan dolayı muhtelif cezai 
çarpılan posta, telgraf ve tele'! 
fon memurlarının cezasını af-! 
fetti. 

Sosyalistlerin tesir ve J11 

dabalesile yapıldığı zannol 
nan bu karar, muhalef~ 
grupunu son derece hiddel"'ıi 
lendirmiştir. 

Birinin yaptığını öbiirf 
bozarsa halimiz neye varıt1 
diye ( Steg ) hükumetini ıntı~ 
haze ve sosyalistlerin ejP" 

olmakla itham ediyorlar. 

Anadolu - Bağdat 
Hathnın Merkezi 

Anadolu-Bağdat demiry4* 
larıoın idarei merkeziye bin8' 
Sanayi ve Maadin bankası 
satılmışbr. Ferağ muamel 
yapılmaktadır. 



1 

a Kinunusani 

Beklenmigen Bir 
Hadiseye Dair 

Yusuf ·Ziya B. 
I Ulvi Hakkında 

? 
' 

f 

Ne Digor?. 
-

Kaleci olarak tanıdığımız 
Ulvi Beyin en mühim bir 
maçta hafbek oynablması 
ıporcular arasında mühim 
münakaşalara sebep oldu. 

Ümit edilmiyen bir zamanda 
Galatasaraym F enerbahçe ile 

berabere kaJmasının vardiği hay
ret te geçtikten sonra bu bera
berliğin amilleri tetkik edilmiye 
başlandı. Hatıra gelen sebepler 
meyanında en canlısı, füphesiz 
Ulvi Beyin işgal ettiği merkez 
muavinlik mevkii idi. 

Maçtan sonra Ulvinin haf
bek oynatılması dolayısile, ba
zı gazetelerde çıkan miilaha
ulan gördük. Bu hususta en 
7jyade salahiyettar olan Yusuf 
Ziya Beyin fikrini öğrenmek 
faydalı idi. Gittik, kendisini 
gördük. 

Kaleciyi merkez muavın 
rnevkiinde oynatmak fikrini 
bulan ve muvaffak ta olan 
memle!<etin futbol mütehassısı 
bize şunları söyledi: 

- Derlerse desinler, gördü
ğümü hülasa edersem, şöyle 
bir iki satır meydana çıkar. 

Ulvi o gün Galatasarayı 
0
ambale,, etmemek için şuurlu 

bir firen olmuştur. Esasen 
benim istediğim de bu idi. 

Şuhalde mevkiinin beklenen 
vazifesini yapmış addedilir. 

Oyun itilarile düşünürsek, 
Ulvi için müdafaa kabiliyeti 
eksik, fakat hücum kabiliyeti 
diğer santrhafianmızdan daha 
ıyı olan biridir, diyebilirim. 
Ulviyi, heyeti umumiyesi itiba-
rile, kusurları ve meziyetleri 
ölçülmek şartile, birinci sınıf 
bir oyuncudur dememek ıçın 
ortada hiçbir sebep yoktur. 

İşte ( Ulvi ) yi oynatan ın
sanm fikri bu ·· 

Diğerleri lafıgüzaftır. 

Yunanistanda Yeni 
Futbol Teşkilah 

Umumi kongre Yunan Milli 
döviz\syonunun on yedi kulüp
ten lesekkülüne dair olan tak
riri kabul etmiş, bu husustaki 
zabıt imzalanmıştır. 

Nikolson Atinada 
Galatasaray - F enerbahçe 

tarafından geçen ay şehrimi
ze getirilmesi mevzubahis olan 
A vusturyalılarm profesyonel 
Nikolson kulübü Atinada beş 
maç yapacaktır. 

Avusturya profesyonellerinin 
çatpışacağı Yunan takımları 
şunlardır. 

1 - Panaytinktos, 2 -Enosis, 
3 - Apollon, 4 - Olympique, 
5 - Aris. 

Bu maçlar için hazırlanan 
Yt•nan takımları muhtelif ek
zersiz maçları yapmıştır. 

Bııgiin Kari mektuplarımız 1 

7 nci sayfamızdadtr .. 

• 

SON POSTA Sayfa 5 

Esrarengizlik Modası 
Da Vefaya intikal 

Bu Defa l j Kadın Ve Kalp İşleri 1 
Etti.. -,~--------------------~--------,~ 

Bugünün en mühim maçı şüp
he.siz, Galatasaray - Vefa ;oyunu
dur. Halbuki bazıları için ehem
miyetsiz gibi görünen bu maç 
birçok suallere maddi b:r cevap 
tcşl<il etmesi itibarHe çuk mühim
dir. Bu maçtan sonradır ki Ga
latasarayın şampil•onluğa neka
dar yaklaştığı veya şampiyonluk
tan nekadar uzakla,bğı belli 
olacaktır. 

Esasen bunu hisseden Fcner
bahçe takımının kaptanı Zeki B. , 
Ankaraya hareket ederken bu-
günkü maçın neticesini Ankaraya 
hemen telefonla bildirmelerini 
arkadaşlarına tenbih etmiştir. 

Filh:ıkika eğer Galatasaray bugün 

-

(Vefa) ya yenilirse, bu sene:nin 
şampiyonluğuna veda etmiş 
addedilebilir. ' 

B<Syle nazik Ye mühim bir ma-
çın ehemmiyeti (Vefa) takımının 
bugünkü şekli gizlenmek auretile 
daha ziyade artmıştır. 

(Vefa) lılar Galatasaraydan al
dıkları dersi Galatasaray• tatbike 
karar vermişler ve bugün çıkara
cakları takımı acaip bir surette 
teıkil etmişlerdir. 

Evvelki hafta G•latasaray bat 
kaptanı Yusuf Ziya B. Fcnerbah
çeye kartı çıkardığı takımı son 
dahikaya kadar gizlemiş ve son 
dakika herkeaiL garibine giden 
bir takımla sahaya çıkmışb. O 
acayip takım, Fenerin en ;cuvvctll 

,. 

zamanında ( 1930) şampiyonu ile 
bera.bere kalmışbr. 

fşte herkesin iteklediği mağlu
biyetten kurtulan Galatasaraylılan 
taklit edecek (Vefa)hlar da bugün, 
evvelki hafta Galataaarayın çık
btı şekilde, beklenmiyen bir te
kilde çıkacaktır. 

Bu hususla ( Vefa ~ lıların ileri 
gelenlerine sorduk. 

- Galatasarayda garip olr~u
yan f.CY biz-le niçin acaip ıörü
nüyori' diyorlar. 

Takımlannı sorduk, gülerek: 
- Son dakika ırörecekıini:ı! 
Cevabını veriyorla.r. 
Bakalım Galatasarayın eararcn

siditl (Vefa) ya yarıyacak mı? •• 

-, 1 

t 
1 

1 
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14 italyan tayyaresi Cenubi Amerikaya doğru Havalanırken .. 
Bugün tayyarecilik artık 

t~hli~eli olmaktan çıkmıs, tam 
hır ticaret şubesi haline gel
memekle beraber bir spor 
mahiyeti le bulunuyor. 'Yakın 
bi ati, beşerin bu dehaetkar · 
icadını en güzel bir nakil va
sıtası haline koyacaktır. Bun
dan şüphe etmemek lazımdır. 

Şimdiye kadar Bahrimuhiti 
en kısa zamanda geçmek 
için elde edilen muvaffakiyet
ler, yukardaki mütaleanın 
ciddi bir ispatı sayılmak la
zımdır. Maamafih 14 tayyare
den mürekkep ve Jeneral 
Balbo'nun kumandası altında 

İtalya.dan kalkıp cenubi Ame
rikaya giden tayyareler ise 
ikinci tahminin kuvvetini teyit 
ediyor. 

İtalyadan Cenubi Afrikaya 
geçerek, oradan da NataJa 
uçup ikmal edilmek istenen 
bu muazzam teşebbüs, bize, 
pek yakında toplu tayyare 
uçuşlarının ne derece kabil 
olacağını gösterecek. Bu tay
yareler şimdi Afrikadadırlar. 
Bu ayın ( 5 - 6) ncı gecesi 
büyük Okyanosu katedecekler. 

Bahrimuhiti geçmek için in
tihap edilen o gece, havanın 
mehtaplı olmasındandır. Eğer 
bu teşebbüs muvaffakiyetle ne· 
ticelenirse, insanlar, mesafenin 
tayyi meselesinde en büyük 
zafer iihraz etmiş olacaklardır. 

60,000 Türk Lirası 
İngiliz Derby County kulübü

nün merkez muhacimi Neu
kastle kulübü tarafından 6,000 
İngiHz lirasına satın alınmıştır. 
Bu müthiş merkez muhacim 
Neucastle geçtiğindenberi bu 

SERVER BEDi 

• 
iZ -

Nevyorkun meşhur golf kadın Şampıyonlarından Mis Devi 
(Golf at üzerinde ve uzun sopalarla oynanır J 

-======:;--
kulüp galibiyetten galibiyete zanmışbr. 

gitmektedir. ( SON POSTA: Geçen spor 
Harry Bedford ismindeki bu sayfamızdaki Londra mektu-

muhacim sayesinde geçen hafta 1 bunda da bu mühim maçın 
Arsenale karşı müthiş bir maç tafsilatını resimlerile dercet
yapan Neucastle ( 2 - l ) ka- 1 miştik.) 

tiği sevgiyi bir tek 

doldurarak: 

gözüne [nn canını yakmak. .. 

)#. 

Kocaşını Seçmeden Bize Sorunuz 

Zahire 
Kızların 

Aldana 
Sevdikle 

Cevaplarımız ,,-.~_R_op __ M __ an_t._o __ __.. 
lzmirden H. ile bir ka-

riim yazıyor : 
"Bir tayyareci zabitle seviş· 

tik ve nişanlandık. Fakat te
masımız sıklaşınca sukutu ha
yale uğradım. Kaba saba bir 
adam. Şimdi anlıyorum ki za
hiri cazibesine kapılıp aldan
mışım. Bu zat bütün ha
yabmı birleştirmekliğim müm- · 

· kün olmıyacak. Nikah olmadan 
bu rabıtadan kurtulamaz mı
yım?,, 

Bu kız, zahire kapılan, göz 
kamaştırıcı şeylere aldanan 
safdil ve basit kızlardan biri
ne benziyor. Evvelce kızlar 
böylelerine çok düşki•ndüler. 

Çünkü dik ve geniş vü
cutlular, muntazam kıya
fetliler halk arasında derhal 
seçilirler ve göze batarlar. ! 
Derin tahlile muvaffak olamı-

yan, hayalı tanımıyan genç ı 
kızların bu zevahire kapılma
larını mazur görmek lazımdır. l 

Fak at hakikat çabuk sırıtır. 
Dış kabuktaki cila silinince 
genç kız elindeki manzaraya 
tahammül edemez. Onun için 
zahire kapılarak seven ve ev
lenen kızlar ekseriya bedbaht 
olurlar. 

İzmirli karieme) tavsiyem, 
bu işi daha ileri götürmeden 
kesmesid"r. Mademki nikah ol· 

mamıştır ve mademki istikbal 
ıçm anlaşma imkanı a:ıdır. 

yapılacak şey derhal kat'ı ala
kadır. 

Fenerbahçcdcn Halime isminde bir 
kari, sevdiği blr erkeğin, kenklıini 

başka birlle konuşurken gördüğü için 
onu terkcdlp gitmesinden flkiyet edi

yor. Kız.ım, ıevdiğlne bu hareketindeki 

sebebi anlatırsan aradaki ıul tefchhümü 

kaldırmış olurıun. Böyle ufak sebepler 
ıevdayı boı.mıya klifi gelmez. 

* F. H. imzalı karie : 
Eğer evlenecek kııbiliyetl haluenl:ı, 

yani kazancınız buna müsaitse, sevdiği
niz. kızla derhal nlşnnlanınız. Bü!Qğa 

•rmlt gençler analarının, babalarının 
rız.ıısile harekete mecbur def ildlrler. 

* Ankarada H. M. Hanım: 
Siz iz.dlvaç hayalında mes'ut olacak

aınız. Evleneceğiniz. adamın servet sahi

bi, z.engin veya büyük bir iş sahibi 

olması şart değildir. Fakat güı.cl1 ve 
sevimli bir adam siz.i daha kolaylıkla 

meftun edebilir. Böyle bir erkekle daha 

kolayhkla meı'ut olab!Jirslniz. Herkes 

ılı.in bedbaht olacağınız.ı tahmin eder, 

fakat ıiz. l>lltlin bu tahminlere nığmen 
mes'ut ol:ıcaksınız. 

' 
Son gftnlerde çok moda 

olan kürklü Rop mantolardan 
bir nümune. 

evleniniz. 

* Pendikte H. A. Hamın 
Siz evinizin itina ile büyü

tülmüş bir çiçeğisiniz. Anne· 
niz, babanız üzerinize titrerler 
Onun iç.in size meftun bir er• 
keğe muhtaçsınız. Siz yeni 
şeraite kolay uyarsınız. Bina· 
enaleyh sızı seven, vaziyeti 
ıyı, kazancı sağlam veyahut 
iç güveysi olmıya razı meziyetli 
bir genç sizi mes'ut edebilir. 

Ham.nıteyze 
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Siz koca intihabında nasihate ve 

rehbere pekaır. muhtaçsınız.. lntihabınız.
aa elıaerlya isabet edersiniz. işinde 
muvaffak olmak i5Ud:ıdını gösteren bir 
erkek sl•ln fçlıı iyi bir kocıı olabilir. 

Yalnız. hbslnize mıığUlp olmamıya ça
lışınız. Sl:ı: konforlu blr hayat yaşamı

ya alıımıı, çalııkan bir erkekle 

dum. 

* Ertesi günün akşamı, zırt 
zırt Hayri Beyin hediye ettiği 
saate baktığımı gören annem: 

Arabl 

13 ·Saban - Hn 

Va kit-Ez.ani· Vasatı 

Güneş 2. 34 7 .26 
Öğle 7. 26 1 'l.18 
lkind 9. 47, 14 .39 

Ruınt 

21 • Kft.evvel-131S 

Vakıt-Eıanl· Vasntt .._ 
Akşlimlll.- 16 .s2 
Yatsı 1.38 18. 30 
İmsak 12. 47 S. 39 

oluyor da bana bir saat hedi· 
ye ediyor? 

- Ter biyeli adam, nazik 
adam, kibar adam! 

--·----

- Sen benim iki gözümü 

de oysan, gene sesimi çıkar

mam, anladın mı cicim? Ben 

senin kölen olurum ... 

Hayri Bey . üç gün, gö7.ü
nün üstünde siy&h sargile 
gezdi . Anneme hiçbir şey 
söylemedi. Göz doktoruna da 
gitmişti. Bunları bana, bir 
gün, kapı aralığında anlattı. 
Ben hiçbir cevap vermedim, 
yalnız ona dudaklarımı uzat
tım. Öpecekti, fakat kaçtım. 

- Pek hoşuna gitti galiba ... 
dedi. 

- Güzel adam, şirin adam, 
tatlı adam, hoş adam, şen 
adam... dnha daha ? .. Sny s~ 
yabildiğin kadar ama benim 
bu işe aklım ermedi. Hayri 
bey zengin değil... Ben de °" 
nun hirşeysi değllim. Yiizümtl 
bir kere ya gördü, ya görme
di. 

- F aluşçuğum... Ne ağlı
yorsun ? dedi. 

Ben hemen kendime geldim, 
bu sefer de giilüyordum : 

-Ben senin gözünün bebeği 
deiil miyim? Senin yalnız bir 

guzun acıdı, benim her tara
fım acıdı, dedim. 

Sonra ilave etim: 
- Ben sevdiklerime böyle 

yaparım. 

Hayri B., bana karşı hisset-

Dedi. 

İşte ben de erkeklerden 
böyle sözler duymak istiyor-

dum. Onları sevmek, onlar 
tarafından sevilmek ve onla- Bı• .-.r1°11u çıldırtmak istiyor-

- Öyle! demiye mecbur 
oldum. 

Sonra, bir mesele çıkarmak 
hav<'sıle sordu: 

- Kuzum Allah aşkına, bu 
hayri B. durup dururken ne (Arkası var) 
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On İki Senelik Mevcudiyeti Esnasında Bu Teş
kilat Dünyanın Her Tarafına Bumunu Sokmuştur 

..,._ ______________ Anlatan:· Agabekof: 47 ----
Sovyet hükiimeti her sene ( esnasında ( G. P. U. ) yalnız 1 odur. işte bu suretle ' 1Prole

( G. P. U.) nun yalnız harici Sovyet Rusyamn her köşesine 1 tarya" nın hamisi ve muhafızı 
ceasus teşkilab için üç değil, bütün dünyaya burnunu olan ( G. P. U. ) şimdi 
mi!yon dolar sarfetnıektedir. sokmuş ve casus ağlarını her Stalinin elinde bir oyuncak 
Casusluk için tahsis olunan bu tarafa germiştir. Bu casus şe- olmuştur ve bundan istifade 
para aç ve çıplak işçi ve köy- bekesinin en sık bulunduğu ederek bu adamın Troçki, 
lünün dişleri ara~ından alına- yerler Sovyet Rusya hudu- Mdivani ve diğr rakiplerine 
rak ecnebi memleketleri piya- dundaki men.leketlerdir. Me- yaptıklan da herkesin malfı
salarına dökülen gıda madde- sele, şarkta lran, Efganistan, mudur. 
lerinden elde ediliyor. Eöyle Türkiye, Çin, Mısır ve sair G. P. U. memurları mensup 
feci şerait alhnda kazanılan memleketler. Garpte ise Ballık oldukları bu gizli teşkilat 
bu dolarlar yalnız (G. P. U.) nun hükiımetleri, ve bilhassa AJ- uğrunda çahşmayı vaktije bir 
eline değil, daha başka birçok manyadır. vicdan borcu bilirdi. Şimdi ise 
dlcre geçiyor. Sovyet hüku- ( G. P. U. ) emellerine nail bunlar kamilen şahsi menfeat
-neti, üçüncü enternasyonal ile oiabi!mek azmile pare sarfet- leri için uğraşmaktadırlar. Bu
ılakadar olmadığını her fırsat mekten hiç çekinmez ve bu nun içindir ki bu adamlar 
düştül .. çe söyler, durur. paranın tedariki de güç değil- Stalinin bütün emirlerini harfi 

Şu kitabı okuyanların da dir. ( G. P. U.) ya ait mühim harfine yapmaktan gerikal-
mazlar. gördüğü gibi, gerek 3 üncü işler evvela siyasi büroda mü-

entemasyonal, gerekse Hari- zakere edildiği iç.in yapılan Stalin bir diktatördür. Onun 
ciye komiserliği müşterek bir şeylerden icra komitesi mes- emrile hareket eden G.P.U. da 
( sahip ) için çalışmaktadır. Bu uldiir. ihtilalin muhafızı değil, onu 

boğ.::ız;ıyan ve mütemacliyen 
sahibin ismi (umum komünist Bugün ( G. P. U.) yu icla- boğmak için çalışan bir idare, 
fırkası ) nın merkez komitesi re eden fır1ı:anın umumi katibi bir teşekküldür. 
siyasi bürosu veyahut ( Sta- "Stalı' d" b t k·ı - ı-. n,, ır, ve u eş : ü"n 
lin ) dir. gerek dahili, gerekse harici 

On iki senelik mevcudiyeti işleri için emirleri veren de 

Par is 
Aauatos 1930 

SON 
---=======~======-======""""° 

Halledilen Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 

Soldan Sağa, Yukardan Aşağı: 
1 - Y alanlık, tecessüs 5, 

mefser!et 5 
2 - Sene başı 7 
3 - Merasim 4, 

kağclı 4 

1 Bugünün Meselelerinden jça:s-:-Parmakboyası4,bı-
------------------------------------J 5 - Kırmızı 2, Erkek 2 

Abdülkadir Kemali, Süriyeye evi~·c•eğlencesi4, hayvan 

F• N ı T E ? 7 - Nota 2, eser 2 ırarını ası emin tti . s - Kapı önü 4, sucu 4 
9 - Memlekete kavuşmak 

(Baı tarafı l inci aayfada) 

lskenderoodaki tanıdıklanna 
telgraflar çekerek: " Aktam 
yemeğini birlikte yiyeceğiz,. 
demiştir. 

r Şarktan doğuyor, hürriyetin 

güneşi de oradan doğacaktır!,, 

diyen Kemali Beyin tasavvuru 
Irak, Acemistan üzerinden 

Şarka geçerek orada teşkilat 

yapmak ve bu suretle ismet 
Paşa hükumetini i&tifaya mec

bur etmekmiş. Ayni zamanda 

4, isim 4 
10 - Yeni dünya 7 
11 - Yığın 5, muzafferiyet 5 

Kemali Bey Cemiyeti Akvam 
nezdinae hükumetin siyasetini 

Arkadaşlan Kim!erdi? ( 
Abdülkadir Kemali Beyin 

yanındaki iki arkadaşının isim
lerini öğrenmek henüz müm
kmı olmadı. Kemali Beyle bir
likte Adanadan tegayyüp eden 

ı protesto edecek imiş ve diğer 

R • • • B • G •• J bir rivayete nazaran bunu 
esmınızı ıze onueriniz, 1 memlekeket dahilinde iken 

ahali fırkası mensupları firari 
avukat Mahmut Nedim, leble
bici Civilinin oğlu Hasan, Kü
tahyalı Hafız ve tiyatrocu hacı 
Aii namındaki kimselerdir. Fa- 1 
kat daha birkaç gün evvel firari· 
lerin on beş kişi kadar olup iki 
otomobille Eninden Cenuba 
doğru hareketleri bildirilmişti. 
Mevsukiyeti şüphesiz olan bu 
haberden de anlaşılıyor ki 
Kemali bey ve arkadaştan iki 
iç grup olarak ayn ayrı 
geçitlerden Suriyeye atlamıf-
lardır. 

Firar Niçinmiş? 
Suriycye firar ile giiya 

memleket için memleket hari
cinde çalışmak üzere, teşkilata 
daha Maraşa gitmezden 
evvel hazırlıklarda bulunduğu 
tesbit edilmiştir. 

Mumaileyh avdetinden sonra 
~lıklannı ikmale çalışllllf, 
evinde gizli içtimalar akdet-
aıifti.r. S6ylendiğine nazaran 
bu içtimalara, kendilerine kıla-
vuiluk yapacak olan bazı 
kaçakçılar da iıtirak etmiş-
lerdir. 
Ayarbnak istedikleri .. 

Size Tabiatinizı· Okuyalıım 1 yapamıyacağı için harice çık-
mak zaruretinde kalmış .. 

Tabiatinizi öğrenmek için res
minizi bize gönderirseniz, size 
nasal tabiatte bir a~am olduğunuzu 
söyliyebilirlı. Fakat mütehassısı

mazı mütaleasıoda hataya düşür· 
memck için bu resimlerin tabii 
bir pozda çekilmiş olmalan li
xımdır. 

Tabiatlerini öğrenmek için bize 
reaim ıönderen karilerimiz hak
kındaki mütaleamı:ı aşağıdadır: 

Eskişehirde doktor 
Hassas, samimi 
mu ta va zı dır • 
Fikre, ilme kıy
met verir, tet
kik ve tetebbuu 
sever tuttuğu 

iti yanda bı
rakmaz, halden 
anlar, herkes
le iyi geçin
mek taraftan-

)alih B. 

dır, gırgıo ve ahlgandır. 
Kendisini ıevdirmeaini bilir. 
Rikkati kol•ybkla tahrik edile
bilir. 

Uşakta Mustafa B: Duren

işlerine acele, hile ve fesat ka- Suriye İle Münasebet 
rışbrm~. Daha ziyade ihtiyat Şurası bir hakikattir ki Ke-
ve basiretle hareket eder. mali Bey, her ne sebebe meb-
Laubali ı;uhlu ve dönek değil- ni ise Suriye ile yakından müna-
dir. sebet tesisine çalışmıf, bunun için 

lf 1 de Ahali fırkası katibi umumisi 
Uşakta ismet be.lf: Muta- ı Nedim Beyin kardeşi olup el-

vau ve işgüzar- yevm Suriyede bulunan Ahme-
dır. Müşkülat de yakın akrabasından bir kızı 
karşısında aciz vermek suretile Suriye ile 
göstermez, ·· · · tesis olunacak münasebatm 
nız bir pa. ı zabıta kontrolünden ve her 
aculdür. Fena türlü şüphelerden iri şekilde 
muameleye der- idamesini temin etmek iste· 
hal muhalefet miştir. 

ve itiraz eder. Muallimeyi Nasıl 
Paraya vesaire- Kandırmış? 
ye ait talep 
edilen iyilik ve hizmetleri de
riğ etmez, hideti gelip geçer, 
kararlanm süratle verir. 

• Kodıkögünde D. 
Verdiği slzü ifa 
etmek ister, 
mertlik dava-
aındadır. Fena
lığı unutmaz, 
başkalarına 
minnet etmek 

G. , beg: 

Mediha H. isminde bir mu· 
allime olan bu kız bidayette 
bu izdivaca razı olmaD\lf, 
Kemali Bey cevaben: 

- Ortalık iyi olursa onlar 
buraya Jgelecek, yok daha 
kötü olursa zaten bizim de 
gideceğimiz yer orası ola
caktır! diyerek mu11llime ha
mını ikna etmif, kendi emel
lerinin tahakkuku iç.in münev
ver bir Türk kızının bir vatan 
hainile izdivacına vasıta ol

MURNAU' nun şaheseri JEANNETIE GA YNOR'uo teDP._ 

4 ŞEYTAN 
enenin en mtlheyyiç ve en feci sinema eserlerinden en ~eli 

filminde görünüz. 

Şehzade Başında 
~ 

HiLAL SiNEMASINDA 
Önümüzdeki pazar gününden itibaren 

Maurice Che~alıer şaheseri P ARİSLi ŞARKI 
sözlü, sesli ve şarkılı muazzam filminin iraesine başlanıy 

Programa H ld Ll d' kah kaha At •b• 
ilaveten : aro oy un komedisi eş gı 

Bugün öğleden sonra vaktinizi 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
geçiriniz. Orada MAURICE CHEV ALIER'yi 

PARAMOUNT ŞEREF GEÇiDi 
ve CHARLES ROGERS ve NANCY CAROLL'u 

KADIN iSTERSE 
filminde göreceksiniz. 

Bugün MELEK S NEMASINDA 
CHARLES BOYER 

SIMON CERDAN, jlN GERLAD MAURICE LAGRENEE ve (Opera comlqıd 
de Paria)ten lllatmeıı:el NINI ROUSSEL ile beraber temsll etliği ~ 

OPERADA YANGIN 
Tamamen Fransızca sözlfl filminde 

L ve M 
KIRALICE AŞKI 

.-------• FILMlNDE ------

Mimarlar Kongresi ı T· t ı 7 
.ı ıya ro ve 

Bugtın Alayköşkünde mi- --~-------1 
marlar senelik kongrelerini DARÜLBEDA Y1 TEMSl 
akdeceklerdir. Bu içtimada Bugün ISTJ]!UL ID.fl 
mimarlar idare heyetini seçe- matine , 

saat 1S,33 da ~~ m #J cekler ve Millet meclisine ve- bUetıerde tenzilat 1 D ı 
rilen yeni mimarlar liyihuı ! 1 11 I 11 

Yaşıyan 
üzerinde görllşeceklerdir. Kadavra ı ı 1.fıltll Sultanahmet 5 ind Sulh mah- 6 tablo 6 perde 

l kemeainden: Müteveffa Talat bey 
terekesine ait halı ve kilim ve 
saire eşyayı beytiye 5/1/931 pa
zar günü saat onda Sultanahmet
te Can kurtaran maballeainde 
Yeni mahalle sokağında 21 nu
maralı hanede füruht edileceğin
den talip olanlann mahallinde 
bulunmPlan ilan olunur. 

Karii erimize 
latenilen cevaplann çabuk 

veriicbilme.si için SON POSTA 
ya mektup gönderen karilerin 
müracaatlannın taallnk ettiti 
meseleyi zarfın herine yaz
malan llzımdır. 

Meıell Hamımtcyze, fotot
raf, bilmece, kari tikiyeti, 
çok çocuklu, .enire kayıtlan 
isteclitimiz kohiyhj'ı temin 
edecek i4aretllll'dir. Bu nokta
nın ihmal edihnemesl yine 
karilerimizln r..enfaa~ lktiza
•ıdır. Tavsiyemizin nazan dik
kate alınmaauıı hauataa rica 
ederiz. 

Yazan: TOLSTOY J 

111
,

1111
, 

Terceme eden: 1 
REŞAT NURi B. 

ALKAZAR - DUny11dan uıı:ak 

ALEMDAR - Kartal yanlan .- P 
Kıralı 

A S R J - Hoca Fuıl 
ARTiSTiK - Parla Damlan albnb 

ETUVAL - Brodny Kuklaa 

El.HAMRA - Kadın istene 

EKLER - Yanan tiyatro tn1J* 
FRANSlZ - Ktvelll 

GLORYA 

HiLAL 
HALE 

- Bedavacı!ar t•lu 
--(Be,tktıı,) MGlblm A 

- (ÜaUdar) Parderde 

KEllAL B. - Z.Tk .,. Elem 

il A J 1 K - Hacı Murat 

il E L E K - Operada 7&Jl1111 

:.tlu.E.T T. - Nq=t B. 
O P E R A - Parla Damlan A1t111• 

SÔREYYA - T_.,.. Oeaalal 

Tal ebe Kongresi 
Bugün Talebe birliği 

ikide Türlcocağında kongr 
rini akdedeceklerdir. 

diı ve müte
fekkirdir. İnti
zam ve ciddi
yetle çalışma-

istemez, tabak· 
küme, tenkide 
tahammül ede

muştur. Vaki davetlerden an- mış ve bir daha geri dönme-
laşıldığana göre nişan cemi- i . ti Oğlum Mehmet Reşı 

TEŞEKKÜR 

I yı sever. Muha-
yeti önümüzdeki perşembe mış • vefaJndau dolayı gerek ceıt 

aın 

du 

tiri 
del 
Ba 

t l" 

zıl. .. ' 
mı. 

ihli. 

Abdülkadir Kemali bey git
meden evvel fikrini bazı arka
daşlarına anlatarak birlikte 
ı itmelerini teklif etmişse de 
kabul olunmamıştır. Bu işlerin 
paraya mütevakkıf olduğunu 
SÖ} liyenlere Maraştan Suriyeye 
kafi miktarda para gönderil-

metedil-' b . mez, ta ına emnıyet 
ve itimat tel- mekten hoşlanır, şöhreti ve. 
kin eder, nef· büyüklüğü sever, izzeti nefsi 
ıi kadar başka- okşanarak hizmet ve iyiliklerin
lannı da düşü- den ~~fade mümkündür. Kadın 

günü icra edilecektir. Vaktilc iğfal edilerek kendi merruıiminde ve gerek beY 
" Çocuk ,, Hükmü Çok fırkaaına girı:r.iş bu!unanlar da ta?:iyct iizere t er.rif eden bOtmıbhı'ftl 

d hil ld h ld A d l 1- ehibbayı muhtereme!erime ~ 

IDiş olduğu cevabını vermiştir. 

(Çin MaÇWJ) a Gidecek? 
"Mademki Tir kün güoefİ 

_ ........,.,_....,,....__ nilr. Zevkiseli- mesaılınde kıskançbr. Parayı 
mine itimatedilir, bwunca ıarfetmek taraftarıdır. 

H af İ f ti r k a K 
0 .~~ a. ~ :na 1

a ( ayn teşekkürlcrimj iblaS! ı 
Ahmet, işgal esnasında 1 cmaıı ey 1~ sa ece : gazeteniz:i tavassut eyi 

Fransızlarla çalışbğı için istir- - Hayret edılecek çocuk! efendim. Karaağaç mezb 
datta Ermeniler ve diğer ha- demektedirler. aında Toptancı Kasabı 
inler aıibi o da Suriyeye kaç- Saltilıattin Baki zade irfan s,rra 
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, Kari Gözile ı 1 111 HiKAYE KAN J , Gördüklerimiz 

='Artık Öteki Düşmanla~ın Sırtlannı, Dalyanlılann 
Derdi 

Bu Sütunda 
--------------------------

Hergün 
lNBkili: Server Beili 

eıid~.Yere Getirmek Zamanı Gelmişti .. · Seyrl9cfııfn mDdllrlJ SadalJaJı .Beyeı 

fınıd Pqa Cenubu TVb1 Hyahattn

~ ..mtc:t ederken 1umımı%Jn lktısacS1 

varlyetfnl nazan itibara alarak Aatal
yadan dönen &yrhıcfala Yapunıııun her 

on siinde bir (Dalyan) bkeleaine 
uğram:ııım temin etmlştL Bu emre iki 

ıcncd~bcn riayet edlllrlıen son ı:a

mıınlarda bu ncdcnac bundan vazgo

çlldi. ŞlmID (Ercytl) vapuru ağrablıyor 
ki bu vapW' hem gayri muntazam, hem 

YILBAŞI 1 
Je Hakkı Mah/rudar 

ı Sultan Hamit artık durama· a l dı. Yavaş yavaş haremi büma· 
yuna geçti. Her taraf, Arap 

)_..-./ ve Amnwt taburlarile, yaver
ler ve silii~urJarla çevrilmişti. 
Hünkar bunlann arasından 
geçerken, ( nefsi hümayun ) a 
karşı bir anda alınan bu ter· 
tlbattıın memnun oldu. 

İştial, haremi hüm11yun da
hilinde de büyük bir velveleyi 

1yot· 

b
; mucip olmuş . Herkes, bağı-
"' np çnğınyor, saçlarım yolu-

yordu. Kendisine gösterilen 
bu alakadan memnun olan 
Sultan .Hamit, bunlann .hep.sini 
sından şu sözleri mınldanıyor
du: 

- Seni keçi suratlı herif 
ıeni... Seforetaneye adam sok
mak 1stemeuıin değil mi"? Ta
bii, çünkü burnunu soktuğun 
işleri öğreneceğimdcn korku
yorsun .da onun için... işte seni, 
böyle dd:ıhrlar, böyle söyle
tirler ••. Nihayet, bütün kalbin-
dekileri ağzınla ~öylettim ya ••. 
Bana bu yeter ... 

lqıı• lştial hadisesi, ehemmiyetsiz 
bir kaza idi. Sarayın karşısına 
yapıl büyü!t ( Takı za'er) in 
albndaki bir sandik fişek her

..-/ nasılsa ateş alınıştı. 
Fakat .. Jurnalcılar durur mu? 

TeHdkat rn.f orlarile beraber 
birçok jmına!lar da yağımya 
başladı. Bu jurnallann bazı
ları kıymetsizdi. Fakat bazı-; 

- lan da Suttan Hamidin evha-
/df mını lam manasile harekete 

a getirebilecek mahiyette yazıl
L~j ruısb. if\olaruf imzalarla yazılan 

I~ bu jurnallnrdu, (amali aeniyeye 
mul•nlif lıar:akt.b şiar itfihaz 

~~ 
e ' melde beraber riyakarmıe 

1 
d'al ile işbu harekatını setrü 

1 ihfo eyliycn zevab aliye (?l} 
t : .. ıfından z~tı akdcsi ha..reti 
zıl.u!!alıiyc mahsus olan bu 

i:lıarck gecen:n suru 6Ürurunu 
ihlal maksadile tertip edilmiş 
bir nümayiş) olduğu iddia edi
lıyordu. Esasen Sultan Hami
din zruınıda .b.u .noJ·tada top-

P~ !anıyordu. 
Ne oldise Kamil Paşaya 

olmu{lu. Ve hadiseden iki n<I• 
gün sonra sadrnzam ai1olun-
muştu. 

Kamil Paşayı bu suretle 
e>aşmdmı alıp konağına kapı
yan ve konağın etrafını da 

b~ bir hafiye ç.emberile .sıkı sıkı 
bltf bağlıyau Sultan Hamit, geniş 

bi nefes almıştı. Sadarete de 
müşür Ceva't Paşayı getirmişti. 
Bu cihetten de tamamen müs-

d• terih olmuŞtu. 
Arlık, öteki düşmanlarile 

birer lbirer uğraşacak 1Ve hep-
• ıini de sırt üstü yatıracakb. 
1 Yalnı:ıv piiiniarının a1füst o1-
s•'ı mam ı için Hayali sımsıkı 
e}e' kapamak ve onun mevcudiye

tini t ın manasile saklamak 
lbım geliyordu. Bunun için ae 
daima NC§edil kalf yı çağın
)'ordu. 

adı Hayal hakkında haber alı
n# ror, ona kati emirler veriyor
yıır' du. Fakat Swtan Hamit bil
otC' iyordu ki, korktuğu şey, 
s~C.Oktu vaki olmuştu. 
içi' V alıak, bntnn ıPara ve kafa 
eriı'hdrctinl arfederek çalışıyor. 
abl' Saraya -eirip çıkan bir vasıta 

" 

-26- Yazan: Ziya Şakir 
arıyordu. Yıldız sarayının bu- J sesi vnktile ,çok güzeldi. Hat
'unduğu ker;ız tepenin ~tbı ta gençliğinde bir gün (Saba

hın seher vaktinde) meşhur 
( Kuzu ) şarkısını söylerken, 
karşıki saraydan. Sultan Hamit 

işitmiş ve hemen yaverler koş
turarak: ( Sabahın essalatını 

basbran hu Kuzuyu kim roylü

J :or. ~a~n ~~.~una .• :) diye 
: ısmmı cısmmı ogrenmış, ara 
! ııra el altından haber gönde-

rerek Kuzuyu okumasını is
termiş. 

Vahak, bir Yasıta ile bu 
Nemruz duduyu tanıdı. On 
icap eden şekilde işi .anlatarak 

t- ıaraya girip çıkan bir kadın 

1 
bulmasını tenbih etti. Nemruz 
bol para mukabilinde bu işi 

· deruhte etti. Ei altından böyle 

bir kadın aran;ıyn başladı. 
Nemnız, aramakla ıdevam edi
yor ve bazan V ahak, ıbazan da 
Babik haber nimak için Nem-

' ruzun evine gidip geliyorlardı. 
Abdü!hamidin azılı sillih- Vasıta bulunduktan &onra, 

şurlarından me.şhu,. Sabinin resmi bu kadına gös-
Feizim Paşa 1 lerilecek ve Sabin kolayca 

mailinde bir mahalle vardır ki bulunarak lazımgelen irtibat 
burada hemen temamen aşağı temin olunacaktı. 
sınıfa mesup bndegan ikamet Bir pazar günü Babik, yeni 
ederdi.. Bu bendegan evleri- bir haber vnr mı, diye Nem
nin arasında tek tük Ermeni 
evleri de vardı. Bu Ermeni ev- ruzun evine gelmişti. Bir saat 
lerinin birinde de(Nemnız Dudu) kadar oturup konuştuktan son
isminde bir kadın oturuyordu. ra, muvafık bir h:ıber clama
N emruz Dudu, henüz dünya maldan mütevellit teessürle 
evine giremediğini iddia ederdi. avdet ediyordu. 

Ve gene iddi .. sım~ nazaran ( Arkası var ] 

de çdh lcDçüktUr. 80 tonluktur. Halbuki 
lı:kelcın't.in ıenellk bllnçoııa çok kaba· 
rık bir yekGn tutmaktadır. Kıa.ıımı:ı:ıa 

ne karadan ve ne de denlwen başka 

bir yolu yoktur. BtitUn ihracatımız ve 

ithaUltımız (Dalyan) iıkeleaile yapılır. 

ihraç mallanmn;ın ekıtti•l Aktsr· 

mıya tahımmülil olmıyau mandalina YC 

portakaldır. Suııuı:ı lhracatımu da 

faı.ladır. Fakıl memleketimizde ~orta 

ettirecek bir mllcueae bulunmadığı 

glbt lıkelede de 'llWhılfau edccclt 

teslsıt yo'dur. Erc,.U Yapunından artan 

mallnr çllrümlye mahkGm oluyor. Ak· 

tarmn unaBında dcnluı düşen 

ıusnoı çuvaUan mahvoluyor. Maudallne 

ve portııkıılın d:ı aktarmaya tahammnm 

yoııtu. ü:uıeu ktannıı lttnf Yq>3cah 

ı,ılrl~ct tc yoktur. Fethiye t:ırlliile R...dosıı 
geçen vaparhmın11 D:ı1yandım (7) mll 
açıktan gcç~ler ve Radom :hmtc.zl 
olwn diye iki buçuk sa:ıt beklerler. 
Halbuki Dalyana uğra a 4 saatte bütün 
hamulcslol alır. Kaybedeceği iki buçuk 
ıaat için bir hazanın ikhsadlyah ö!dU· 
rtıtür .ıııtl? Uitfe:n ~ki vapurumuz 
D.ıılyann $aaı ve bl%i bıı fmıa var.a
yetten kurtarsın. 

Dalyan: 

Y. Cemil V:e Mahdumları 

Gaip Aranıyor 
Abbn:ı ilmi paş maiyetinde mer

hum Mnlımut çavuş zcvccııl Dilrrlyc 
'hanım Kahircde vefat ettiği zamac 
klınscal:ı: halno çocutu AbduUaru bir 
hanım alıp latnnbu1a getiriyor ve Bah· 
riyo mektebine veriyor. Şimdi büylik 
babal!ı Rafet !kaptan ve amcıilan arı· 
yorlar. Bilenlerin SON POSTA gazctcı\n· 
de İbrahim efendiye lnııanlyeı 'namına 
bUdlrmcsl rlc:ı olunur. 

Geçen yılbaşı idi. 1929 ron 
son günü. Beyoğlu caddesinde, 
omzuma bir el dokundu. 

- Hep o kan. 
er.ede ıbuluşa1ım? 

Başımı çevirip baktım: Küçük Sözleştik, buluştuk, yı1başı 
Rus ıkadım :Marossa.. En ke- gecesini onun odasında beraber 
derli :zaman1annda bile gülüm- geçirdik. 
siyen taUı yüıile karşıma ç1kt1. Ertesi sabah, ben., akraha-
0 ince bir kırmızı kurdele ile lanmaan birine öğle yemeğine 
bağlanmış küçücük bir çuku· ı davetliydim, erlccnden çıkmak 
lata kutusuna benziyen ağzını .için hazırlandım. 
açt~ yarım yama~ fakat Aynanın önünde tuvale:timi 
şirin bir Türkçeyle bağırdı · yaparken Marus çantasını nç.b 

V · · beş liralı'k bir kagı· t .... ı·--p - ay,. acı, :vay, vay, vay.. ~' 

Sonra gene yarım yamalak> önüme koydu. 
fak t şirin bir Fransızca Üe - Sen çıldırdın mı? diye 
devam etti: bağırdım. Kendini bir sersem, 

- Ne iyi tesadüf! Sen hi~ beni de bir sefil yerine koy
aklımdan geçmiyordun ama manın manası var mı? AI o 
s: n rasgeldiğime .çok mcm- parayı, derhal çantana so"k, 
n..ınum. budala güzel kız! . 

Ve beni birkaç adım Marossa güldü: 
) i.irüttil. - Ayol, dedi. o parayı se• 

Hemen maksada girdi: 

- Bu gece ne yapacaksın? 
diye sordu. 

Derlınt anladım ki Marossa
nın yılbaşı gecesini beraber 
geçirmek için .bir erkeğe ihti
yacı vardı. 

- HeyhatJ dedim, güzel 
dostum, bu gece evde otura
cağım. Biliyorsun ki ben 
kalabalıkları sevmem. Bundan 
başka, senenin her gecesini 
sokakta geçiren bir adamın yıl
da bir defa evde kalmıya hak
kı vardır. 

Tunnğını koluma geçirdi: 
- Of... eledi, fena bu, çok 

fena .. 

-Fena Mrossacığım, seninle 
bernber olmayı çok isterdim. 

Marossa çok doğru söyle
miye başladı: 

nin ıçın değil, kendim iç.in 
oraya koydum. Madam şimdi 
gelir ve benden hesap sorar. 

Senden birşey almadığıma 
İnanmaz ve çirkin bir hareket 
yapar. 

Soma biraz daha ciddi, 
i1ave etti: 

- Hem de, :uğnrdur, dedi, 
şans getirir. 

ı 930 senesi zarfında Maros
sanın şans1 gitti, bilmiyorum, 
·fakat bu başlnnğıç bana oka· 
dar uğurlu geldi ki bütün 
ı>ene içinde kadınlara hiç 
birşey masraf etmedim de:;em 
yalan olmaz. 

İhracat Ofisi işe Başladı 

- Ben illaki seninle bera
ber olmak istemiyorum, her

. hangi bir erkek olsa razıyım. 
- Evet, maksat sadece eğ

lenmek! 

ihracatı teşvik ve kolay!a~
tırmak ıçın teslcil edilen 
"ticaret ofisi., fanliyete b~la
mışbr. MQmleketimiz ihrl!cııbna 
nit her husu hakkında mahi
mat almat almak. veyahut 
müşküUerini hallettirmel<, ec
nebi memleketlerdeki jşleri 
ıçm yardım istemek üz~re 
alakadarlar ofise müracaat 
edebilirler ihracat ofi · in 
merkezi dörc!üncü vakıf han, 
dördüncil kattadır. 

Hıhıuıhha kanunu muctbnı- b 5-lneg6l, Domaniç nahi-
ce çok çocuklu ailelere veril- yesi, • Bcşmeyit köyünden Hacı 
mesi vadolunan p ra yardı- ı Çocuklan: Eyöp, Hatice, Ha· ı Recep Efendi ve ·refikası 
~ındım is!if ade etmek fizcre mide, Mehmet, Meryem, A~ye, Zeh!a H. Çocuklan: Hatice, 
bıze fotograflannı gönderen Mlisemma Hanım ve Efendiler. Fatine, Kadme, Umman, Mak
bir sım karilerimizin grup · 3 - Kurtuluş, Sabuncaki bule, Ümmühan, Ese Hanım ve 

halinde resimlerini dercediyoruz.: caddesi, Ayakiryaki sokak 20 Efendilr. 
1 - Ayvalık, Vebpi B. ma- Numarad Mihal Efendi ve 6 - Adapazannda, Meh-

hallesinde 2927 numarada Gi- refikası A~kiney_ H~ı.m. Ç'!"" met Efendi '!1ahallcs~nde, ten! 
rit Hanya muhacirlerinden Len- cukları : Elıso, Efrozmı, Vası- SüJeyman oglu İsmail Efendi 
daki ~dan Hasmı Oğlu liki, Aspasya, 1: eodoro, Niko ve ilesi. 
Hüseyin efendi ve refikası Hanım ve Efendıler. ~ - İnegöl, Domanıç nnhi
Zehra Hanım. Çocukları: Re- 4 - Bnkırköy, Kartaltepe, ye~n, Beşmeyit köyünde hacı 
şat, Bayr Mevlude, Cemali, Büyük Bağlarbaşı, incirli Mehmet oğlu Aptullab Ef. ve 
Salih, Mustafa Kemal, G6nül caddesi 34 numarada Fer- refikası Sebile Hanım. Cocuk
H. \Ve Efendiler. hat Bey ve refikası Memnune ları : lzmail, Muhittin, .Servet, 

2 - İnegöl, Saadet kBI'- Hanım ve ç.ocuklan: Ahmet Mehmet, H fize, Fehmiye, 
yeıinde, Eyüp oğlu Süleyman Remzi, Seher, Sabiha, Emine, Kemal, Naciye Hanım ve 
ağa ve refikası Fatma H. Avni, Turan Hanım ve Ef. ler. Efendiler. 

- Değil ... Ben de eğlen
mek istemiyorum. Fakat .. Sen 
pnsa inanır mısın ? 

- Hayır. 
- Ben inanırım. YdbaJJ 

aabahı, yanımda bir erkek ol
mazsa bfitiln sene .işlerim fena 
gider. Erkeksiz kalınm. Vari
dabm azalır. Çok tecrübe et
tim. istersen bizim eve gi· 
deriz, odama kap nınz, sababa 
kadar hiç sokağa çıkmayız. 

- Marossaağım, gene hey
hat, yılb~ı masraflanm deh
şet, bilirsin : şu kız çocuğuna 
bir bebek, ötekine bir çuku
lata, berikine bir .sinema loca
a;ı, şuna bir buket çiçek, ona.,. 

Marossa birdenbire kolum
da çırpındı : 

- Of... ded;, masraf et.mi
yeceksin, on parasız gelebilir
aiıı, benim Rusyada bir jene
ral kızı olduğumu unuttun mu? 
Sonradan bu mesleğe girdim, 
fakat damarlarımda. •. 

Görüş 
Bu edebiyat ve san'at mec· 

muasmın il<inci sayısı kıymetli 
makaleleri muhtevi olmak 
üzere intişar etti. Memleketin 
ilim ve edebiyat boşluğunda 

bir varlık olan"GÖRÜŞ,,ün mün• 
-derecab arasında Hilmi Ziya, 
Ahmet Hamdi, Şeyhzade Bur
han, Ahmet Kutsi Beylerin 
makaleleri bulunmaktadır. Bun
dan başka musiki ve resme 
dair yazıların yeni neşriyata 
ait tenkitler mevcuttur. 

ÜSküdar HALE sinemasında 
Praterde Bir Gece 
DA ve ten: Gazi Hz. nin son 

Anadolu seyah ti 

Büyük Ve İyi Meyva sterseniz 
Ağaçlan ızı böceklerin tahribahndan kurtnrmız. 

için kış mevsiminde ağaç.1 nmzı 
Bunun 

tle .Jıkayınu.. & mllnaalp zaman ılmdldJr. Bir pllskürgcç fle ,.aprakıız 

Kutusu 1 
Drogeri 

açlar kAmUm yıkanır. 

liradır. l"...._ depMa SlrkccJdc Horaaancıyan haıunda. 

b 1 d • d Nlvo:Ui Etkim Ltll. Ş. san ra onyan ır. STANBUL 
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8 Sayfa 

Van Memurin Ortaklık 
Mu ka·v e 1 enam esi 

3 - Ortaklığın emvali men
kule ve gayrimenkulesinin 
hüsnü muhafaza ve idaresine 
aezaret. 

4 - Ortaklığın maksadı da
hı1indeki alım ve sabm ve is
tihsal muamelesi.Jn icrasına 

nazaret ve bu hususta müdüri
yetçe aktolunacak mukavele
leri kabul ve tasdik. 

5 - Nizamname ile muay
yen maksat dahilinde sabla
cak ve alınacak mahsulfit ve 
mamulat ile vesaiti istihsa!i-
7enia cem ve muhafazasına 
Ye ıeYk veya imal ve istih
aallerine müteallik hususat için 

· tedabiri lizime ittihaz. 

) 6 - istihdamına lllzum gö- i 
rtilecek maaşlı müdür ve me
murin ve ücretli müstahdemini 
intihap ve indelicap azil ve 
tebdil ve yekfınu heyeti umu
miyece tayin olunan miktan 
tecavüz etmemek üzere bun
lara ver~lecek maaş ve ücret
lerin miktarını tayin. 

7 - Senei hcsabiye niha
yetinde heyeti umumiyeye ar
zolunacak mevcut emtia ve de
mirbaş def terleri ile gelir ve 

mesarif ve kazanç ve bilanço 
cetvellerini ihzar ve tanzim 
Ye ortaklık muame!ahna mü-

teallik mütaleatı umumiye ve 
mahsus:ıyi havi rapor tertip 

8 - Heyeti umumiyeyi içti
maa davet ve mukarreratını icrs 

9 - Ortaklığın muamelatı 
muhtelifesine müdür ve memu-

rin ve müstahdeminin ifayi va
zifelerine müteallik dahili tali
matmıme!eri tanzim 

10 - Mliessesatı iktısadiye
den lıangileri:e tenmiyesi yapı· 
lacağını tayin 

1 1 - Ortaklığın nukutu mev
cudesinin sureti neticesi hak
kında karar ita 

12 - Tahsili mümlcün olını
yan mat1ubat ile zarar keydi 
icap eden mebaliğ hakkında 

yapılacak muameleyi heyeti 
umumiycye teklif 

13 - Nizamnamede lüzum 
görülecek tadilab keza heyeti 
umumiyeye teklif 

14 - Ortaklık muamelfıbn
da liizım olan protestoları icra 
ve davalan ikame ve davalar
dan ferağat ve hakem ve ehli 
hibre tayin ve sulh akit ve 
ortaklığın menfeatine haciz 
va:ı veyahut mevzu haczi fek 

15 - Ortaklığın tevsii mua
:mel-atile teksiri varidat esbabı
Dl taharri ve icar ve isticara 
ye inşaata mUteallik olarak 
..aktolunacak mukavelenameleri 
tetkik ve tasdik 

16 - İşbu nizamname ile 

~olay braş olmak ve cildinwn 
güzelliğini muhafaza etmek 

isteneniz 

TiMSAH MARKA 

TIRAS BICAKLARINI , . 
(KROKODiL} 

kullanmız 

Depo.u: Çiçekpuar lstrati
~ Hu No. 7-8 

haiz olduğu vazife ve salihiyet· 
lerden bir kısmını ifa etmek 
üzere idare meclisi kendi aza
sından veya ortaklardan ve
yahut hariçten bir veya birkaç 
zatı bir mbddeti mahducle ve 
bir mahalli muayyen için tev
kil eder. 

Madde 29 - idare meclisi 
reisi ortaklığı harice karşı 
resmen teırutil eder ve idare 
meclisi ltararile bizzat ve ve
kil tayini ile ortaklık namına 
ikamei dava müdafaa ve or
taklığın bilcümle muamelatının 
işbu nizamname ve heyeti umu
miye ve meclisi idare mukar
reratı daireainde nezaret eyler. 

[Arkaaı var] 

... 
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Seyrisefain 
Mcrkcı: acentesi: Galata köprü 
başında Beyoğlu 236Z. Şube 
acentesi: Sirkeci' de Müh:irdar 
ı:ade hanı altında Tel. lst. 7240 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal) vapuru4 kanunu

s~ni Pazar 14,30 da Galata 

Rıhtımından kcl.karak İzmire 
gidecek ve Pcrşe.:nbe sabahı 
gelecektir. 

KlRALIK BÜYÜK Sİ~EMA 
VE TİYATRO 

fzmir Milli kütüphane mü• 
dürlüğünden: 

lzmirde hükumet konağı 
civnrında kain ve Elhamranın 
tahtı isticarmda bulunan meş
hur MİLLi KÜTÜPHANE Sİ
NEMA ve TiY ATRO sile ga
zino kalorifer tesisatı ve mo-
bilyasile beraber 18 kanunuev
vel 931 senesinden itıbaren 
be~ veya beş buçuk sene müd
detle ve kapalı zarf usulilc 
atideki şerait dairesinde icara 
verilecektir. 

1 - Tal iplerin yüzde on 
nisbetinde banka mektubu 
veyahut nakdi teminat irae 
etmeleri. 

2 - Teklif edilecek bedel 
haddi layık görülmediği tak
dirde Mi.li kütüphane heyeti 
idaresi ihale edip etmemekte 
serbesttir. Son söz heyeti 
idareye 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 ilin olunur. 

-
~ 

;-..-~"~'MARKA . 

HUTCHINSON 
En sağlam 

LAstikleridlr ---

epo ve arentası 
Moreno Algrantl 
lıtanbul Sırkccl Y cnı Han f>.7 

ümrük arkaıındal 

SON -POSTA 

Üç Ayda Biçki ve Dikiş 
MDtHuem yü&lerce muunlannın muvaffakiyetlerfa ve içtimai bayatta 

lhras ettlklerl mevki dola)'laile gurur hlueder. F.a aon ve en ko'ay Fraııaız: 
uıuJll ile üç ayda tunlet, tayyör ve beyaz takımlan teferru:ıl .c mllkem· 
melea öğretir ve devir aonu'lda maarifçe muaaddak şahadctnama verlllr. 
Mez:un olan birçok hanımlar kendi heaaplanna mektep açmaya muvaffak 
olmutlardır. 

ikinci kura deralerl 12 klnunusanlde baılıyacakhr. Talebe kaydı 
puarteal, aalı, ça"'amba ve peıtembc günleri öileden ıonra icra edil· 
mcktcdlr. Mildnimler paao ile rıd·p rclcbilirler. Gedikpafa, Ballpata 
yokll.Junda Eaircl Kemalettin sokağı Valıram Anduryaa ecuııeai 
fevkinde No. 1 

Gedikpa,a Biçki ve Dikiş dershanesi 
Madam Noemi Asaduryan 

Balıkçıl~k Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Miktarı Kg Cins Miktan Kg Cins 
5000 Has ekmek 200 Nohut 
250 Dana eti 150 Kuru bakla 
150 Kuzu eti 25 Çiçek bamyesl 
200 Süt 50 Bezelye 
500 Sade yağ 200 Makarna 
300 Zeytinyağı 200 Kuskus 
500 . Şeker 60 Domates salçası 
400 Pirinç 2(10 Zeytin ~esi 
150 Beyaz peynir 600 Patatet 

50 Kaşar peyniri 450 Soğan 

300 Kuru fasulye 150 Sabun 
300 Barbunye fasulye 35000 Odun 
150 Börülce 5CO Mangal kömilrll 
rno Mercimek 45 Teneke gaz 

Metebimizin mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı olan cins 
ve miktarı yukarda yazılı 28 kelem erzak ve saire 2/1/931 

tarihinden itibaren yirmi gün müddetle aleni münakasoya 

konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her grn 
Erdek Malr..lüdürlüğü ile mektep idaresine ve münakasrya 

iştirak için de teminat makbuzu ihzar ederek ihale günü 

olan 21/1/931 çarşamba günü saat 14 te mektepte müteşekkil 

kem.isyana müracaatlan ilan olunur. 

HiÇ BEK L E N l L M ~D 1 G l BİR ZAM AN D A 
nİRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PİYANKO BİLETl ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN iÇİN: 

TAYY RE PİYANKOSU 

Eilet~i Alınız 
A /tın tt~ Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BüYUK İKRAMİYE 200,000LiRAOIR 
Aynca: 

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

Balıkçılık Mektebi 
·Müdürlüğünden: 

41 Takım elbise maa kasket 

41 Bağla fotin 

82 Don 

82 Gömlek. 

Mektebimiz talebesi için yukarda cins ve miktarı yazılı 
dört kalem melhusat 2-1 ·931 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle aleni mü:ıakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartname
yi görmek üzere hergün Erdek Malmüdürlüğü ile mektep . 
idaresine ve münakasaya iştirak için de teminat makbu
zu ihzar ederek ihale günü olan 21-1-931 çarşamba günü saat 
14 te mektepte müteşekkil komisyona müracaatları ilin 
olunur. 

.Adalar Malmüdürlüğüiıden; 
Satılık arsa No. 64 Agaai sokağında KınaLada vapıir iake

lesi yakanındadır. Üç sokak ağızındadır! 918 arşın miktarında 
olup tahmin olunan kiymeti iki sene ve iki taksitte iıtif a edil
mek ıartile 500 lira 30 kuruş olup birinci taksit ihaleyi müte
akip alınacaktır. Satış muamelesi 11-1-931 pazar günü aaat 12 
buçukta Adalar mal- lidürlüğünde aleni müzayede ile 
yapılacakbr. 

PBILIPS 
(Filips) 
Lambalarını 

Daima 
Tercih Ediniz 

Türkiye Umumi Vekilleri: 

Helios Müessesah 
Galata - Hazaran Han 

PHILIPS RADYO 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - 31,237,500 adet san ve beyaz kilçük kutu ra""tiyesL 
2 - Arap harflerile 12,()00 kilo defter, cilt ve varak. 
fdarPmizcc istimaline lüzum kalmıyan bu iki kalem eşya 

pazarlıkla satı~acakhr. Kapsülleri& nümuneleıi Mübayaat ko
misyonunda, defterler de Cibali levazım ambarındadır. Talip
lerin ihale gününden evvel nümuneleri germek ve pey sürmek 
için 100 lira teminat akçelerile baraber 5 Kanunusani 931 
pazartesi günü saat 10 da Gala.tada Mübayaat komisyon~na 
müracaatları. 

Emvali metruke 
dürlüğünden: 

•• mu-

Semti Hahalle~i sokağı No. sı Nev'i ::•n ıehr~ 
Y eşilköy Şevketi ye istasyon caddesi 11 Man oda kük- 25 412 

kan ve bahçe 
tt " .. 7 Maa bahçe 

dükkan 21 

" " " 9 Dükkan 8 

" " " 7-1 4 kıt'a tarla 9 
,. Hatboyu caddesi 14 Maa bahçe köşe 51 50 

" " " . 6 Dükkan 7 

" " Bulvar caddesi 19 Maa bahçe köş 60 25 

" " Aslan 10 " " 50 25 

" " 6 Hane 20 

" il " 8 Maa bahçe hane 6\) 50 

" Köy içi Dibek 1-3 Hane 4ll 

tt Ümraniye Üçüncü 6 n 3 25 

" " " 14 " 8 
" " " 16 " 5 

,, 11 Güvercin 13 ,, 5 25 

Balada evsafı muharrer emlakin 1 O - 1 931 tarihine mü· 
sadif cumartesi günü saat 14 te oilmüzayede icara rapb mu• 
karrerdir. Taliplerin yüzde 7,50 teminat makbuzlarile İstanbul 
Emvali metruke icara komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Türk maarif cemiyeti 

Eşya piyankosu 
. Vilayetlerden a'man telgraflar üzerine 1 kanunusanide çe

kilecek olan eşya piyankosu komisyon kararib J mart 1931 
tarihine tehir edilmiştir. 
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DOKTOR 
Ônier Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
. soğukluğu Müte~auısı 

Muayenehanesi Ankara cad 
desi hükGmet · konaj'ı civa
nnda' eski ikdam Yurdu kar-" 
şı.tında 71 numara birinci kal 

Her gfin saat birden ikiye, 
d~rt buçuktan akşama kadar 

ZA YI - Haydarrqa Maliye ıubealn• 
alt . (2694~) numaralı maaf cGııd-ım· 

kaybettim. Y-iaial alacajımdan e•k • 
alnln hükmll yoktur. 

Kadıkay Kurbaf ahd..-edc eczan 
aokajıada No. ' Halid• 

Dr. Hoi·horuni 
CIL T - Zilhrnl ve Bevliye 

Tedavihaneah Beyotlu Tokatlıyu 
yanında Mektep aokak r lo. 3S 
mua ene her ·n akşam'\ kadar. 
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Siyaal, Hava cila ve tlalk rueloal -ld.,. ı l.t-1.ııl, Nuruoıa~a 
· ŞvJ mokafa 3.S • J7 -Tel,.'"Jft: lataabw • 2)J 
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Gelea nraıı ecri Y•Jlmn. 
USnlerdaa muıal!yet alua-:au. 

.,Jes'ul Müdür: Halit llWi 
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