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MENEMEN MAHCUP OLMALIDIR 
Dün Merasim Esnasında Ha!kımn Ekseriye~i 
Çekingen Duruyordu, Belki Utanmış Olmasından.; 
KubilB.yın Başı Kesilirken Alkışlı yan Türk Değiljl Bugünün Meselelerinden 1 

Direğe Kafayı Dikenlerin İktısadi Bl!hrandaıı 
Kökünii Kazımak Lizımdır •• Ku~lmak için Na~ıl 

E 116•• T edbıı· Alınmalıdır .•• 
Dün Garbi Anadolıuı1ı11 n. 1rıunev1Jer Halkı Menemende Toplandı tkbsadi buhranı ve onun doğurduğu p•rası:tlığı gi.ierebu-

mek, hiç olmazsa hafifletebilmek için ileri sürülen en muvafık 
tedbir ihracab arttırmakbr. Yani h:ırice fazla mal satmak ve 
bu suretle memlekete para sokmak. 

Menemen, 2 (H.M.} - Bu
gün İzmirden, Tireden, Mani
aadan hareket eden muhtelif 
katarlarla garbi Anac!olunun 

1 
en münevver halk sınıfı ıeh
rimizda toplandı. 

Bu halk sınıfının arasında 
bilümum cemiyetler, kulüpler, 
resmi ve gayri resmi mu-~., ... 
seler, mektepler, ve n.(.tıer 
de vardı. 

Sabahleyin yağmur başlacı. 
fren Manisaya vardığı zaman 
fiddetlendL Ve herkese hüzün 
werdi. 

Yirmt dakikalık bir yürü
yüşten sonra hükumet konağı 
civarında büyük şehit {Kubilay) 
m başının kesildiği noktaya 
ıelindi şehidin başı kesildikten 
aonra üzerine konulduğu t•
ıın yanında merasim başladı. 

Bu, şiddeti eksilmiyen yağ
murun altında bütün kalpleri 
sızlatan bir habra idi. Herkes 
ağlıyor, hayalinde o feci man
zarayı canlandırıyordu. 

. Evveli lzmir meb'usu Va
sıf B. bir nutuk söyledi. Vasıf 
Beyden sonra İzmir Türk oca
ğı heyetinden Asım İsmet B. 
çok müheyyiç bir hitabede 
bulundu, dedi ki: ) 

- Tayyare ile havada uçan, 
telsizi keşfeden dünya mcde- ' 
lliyeti önünde en iptidai kavim-
lerin yapamıyacaklan şekilde , 
bir cinayet irtikap edilmiştir. 

Bu cinayeti yapan kansız,., 
gayrı Türk unsurlardır. Türk 
milleti bundan müteneffirdir .. 

Bu nutuk söylenirken her
kes ağlıyordu. Nutuk bittik-
ten sonra Zafer mektebine j 
fidildi, Kubilay evvelce bu 1 
mektepte muallimdi. Mektebin ., 
livhası indirildi, yerine: 

-"Kubiliy mektebi" ibare- J 

afn; taşıyan yeni lavha takıldı. ı· 
Adnan 

[Devamı 3 ünücü sayfada) 

BAŞVEKiLiN NUTKU 
ETRAFINDA 

Gazeteler Ne 
Diyorlar? .. 

Lütfen4 üncü aayfaya bakınız 
Nutkun tahlili: 6 ncı sayfada 

Bu resimde gördli.ğıinüz maznunlar Dün (Menemen) e gönderildi 

Şegh Esat Ef. 

Esat Efendinin •llu 

lzmir, 3 (H. M.) - Size teessürle ~aydedilecek bir noktayı 
haber vereceğim: 

Dün büyük şehidin habrası taziz edilirken "Menemen,, 
halkı ekseriyet itibarile, lehlerine bir kelime kullanarak söyli
yeyim, çekingen duruyorlardı, merasimi evlerinin pencerelerin
den seyrediyodardı. Bu vaziyetin farkına varıldığı zaman 
hazırun müteessir o' du. İzmir gençleri birer birer evleri 
dolaşarak halkı merasime iştirake çağırdı, fakat Menemenlileri 
durgunluktan çıkarmaya muvaffak olamadı. 

Bu vaziyet Garbi· Anadolunun bütün halkı namına buraya 
toplanan binlerce münevver gencin üzerinde iyi bir tesir hı-

, rakmıştır, diyemiyeceğim Adnan 

İzmir, 2 ( H. M. ) - İzmir Türk Ocağı gençleri her hafta 
Menemene giderek halka cümhuriyetin iyiliklerini anlatacaktır. 

C:ızi Hz. 1 

Dün Dolmahahçe sarayında 
meşgul olmuşlar ve bir yere 
çıkmamışlardır. Bugün Bursaı ı 
teşrif etmeleri ihtimali vardır. 
Fakat Bursada bir gün kalc!ı · 
tan sonra tekrar şehrimize 

avdet edecekler, Ankaraya 
buradan gideceklerdir. .. 

Dahiliye Vekili Şükrll Kaya 
Bey bug..in Reisicümhur Haz
retlerine vaziyet hakkında 
arzı malumat edecektir. 

Armutluda Üç Kişi 
Tutuldu 

lzmir, 2 ( H.M. )- Bu gece 
Armutluda irtica ile alakadar 
üç kiti tevkif edildi. 

Pahalzlıkla 
Mücadele 
Ediyoruz 
Ramazan ve Bayram 
masraflarınızı mü-

1 'itim miktarda indir
mek isügor musu
nuz ? SON POSTA 
nın bir iki güne ka
dar ilan edeceği te
şebbüsünü takip edi
niz • Çok memnun 

kalacaksınız. 

Tafsilat Yakında 

Bu vaziyet karşısıoda bükümete dlişcn ea mlhim yazife 
lbracabn .ar'tırılması hususunda kuvvct!i ve esaslı tedl,irler 
almakhr. Nıtekim geçen ay içinde Ankarada toplanan Ali fk
tısat mecli.si de bu mesele ile etraflı surette memul olmu~ 
ve neticede bir rapor hazırlamıştı. Bizim haber aldığımıza 
göre İktısat rr ~elisin in bu raporu ihracatımızın inkişafı için 
birtakım esaslı tedbirleri ihtiva etmektedir. Bu esaslar ra• 
porda dört kısım üzerinde mütalea edilmektedir. 

Birinci kısım, zıraı istihsalitımızm fennilcştirilmesine 
aittir ve etraflı tetkik ve tavsiyeleri havidir. 

Bilhassa herşeyden evvel tohumların ıslahı Ş"lrt koşulmaktı\ 
ziraatle çok sıkı alakası d n saıym ve arazi vergiltr"ne zirai 
istihsalAt& mani olıruyacak, bila;cis tezyide sebep olacalc bir 
şekil verilmesi lüzumlu görülmektedir. Bu kısımda halıcılığı-
mızın ve rnad .. n kömürü istihsalitının asl"İ usullerle ıslahı da 
ileri sürülmektedir. 

İkinci kıs.m'1a ise ihraç mallanmızın ilk satışı noktasından 
köy depolan teşkili, ticaret borsalarının takviyesi, büyük ih
racat merkezlerinde asri teşkilat vücuda getirilmesi esaslı şart
lar meyanında zikredilmekte, bilhassa ihracat kredilerile kredi 
llİgoı:taları üzerinde durulmaktadır. 

Üçüncü kısımda, ihracatımızın artabilmesi için satışa çıkan-
lan malların ambalajlarına çok itina edi' nesi tavsiye edilmekte, 
tahmil ve tahliye işlerile deniz nakliyabnda alınacak tedbir
ler tetkik olunmaktadır. 

Raporun son faslı olan dördüncü kısımda ise eşyamızı sat
mak için gönderdiğimiz lıariç pazarlarda raklim ve propagan
daya çok ehemmiyet verilmek ve biıhassa dünya ticaret sergi
lerile çok yakından alakadar almak lazımJle! · iği kaydedil
mektedir. 

'~ --~---A!fı~a-tb_u~_a_t_ta __ B_e_r_ek_e_l ___________ ı 

- Bu gazete müvezzii niçin yere düştü? liay,tdı Mı? 
- Hayır! Yeni çıkan gazetelerden aonra yükünü tapyamadL 

"f;:'T ........ -- --~-

> 



2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Başvekilin Son 
Beyanatı Ve Hal

kın Fikri ... 
Bat vekil Millet meclisinde 

"Menemen" hadiıesinden bahse
derken kinine mağlup bir pole
ükncı değil, fakat atiyi gören 
bir devlet adamı olarak hareket 
et i, herhangi bir irtica teşebbüsü 
karşısında azami sürat ve şiddet 
Ue h reket edec ğini, umumi si
yasette ise mutedil ve durendiş 

bulunacağını ımlatb. Ayni zaman
da da bir taraftan gazetecilere 
bir tnraftnn da iktidar mevkiinde 
bulunanlaır;:ı d rs verdi: 

DGn kıırll rimize, bu nutkun 
Üzerlerinde bıraktığı tesiri sor
duk, işte aldığımız cevaplar: 

Fuat Ef. (ufahmutpaşa ma
h:ıJlesinde, Servi caddesinde 8) 

- İrtica fena birşeydir; 
tahakkuk ett ği takdirde ezil
mek ve h;s mlmak lazımdır. 

İs et pnşanm dahili 6İyasette 
ır.:.ıte il ve basiretkar oluna
ca~ı hı'kkınd ki beyanatını 
elbette makul buldum ve tas
yip ettim. 

lf. 
Mel met B. (Tıp fa.~ültesi 

talebesinden) 
- irtica st rcti kat'iyede 

ez''mel;dlr. CGmhuriyetin yaşa" 
ması iç· ı.ı hakiki muhalefetin 
vücud ı şarttır. İsmet Paşanın 
muhalefet karsısındaki itidal 
ve b ireti takdirlere layıktır. 

~ 
Şükrü Saip B. (Hukuk fa

kültesi üçüncü sınıf talebesin
den) 

- İrticaa aman vermemeli
dir. İsmet Pnşanın siyaseti 
umumiyede mutedil ve basi
retk • r olması çok doğrudur. 
Bir Cumhuri et Başvekilinden . 
Z<'ten bu bekJenir. .. 

Sadık B.(Taksim, Sıraserviler 
136) 

- İsmet pnşanm irticaı eze
ceğim ve muhalefete karsı iti
dal ve basiretle harel·et ede
ceğim yo!undaki sözlerini be
yenmek tabiidir. A ıcak fili ya
tın da bu sözlere uygun ol
ması icap eder. 

* Kamil Bey ( İzmir, Ödemiş 
muallimlerinden İstanbulda Me
riç otelinde misafir) 

- Efendim, şimdi, evvele
mirde, irticaı kökünden kazı
m3k için en ~iddetli tedbirlere 
müracaat etmelidir. 

ismet paşanın makul muha-
lefete knrşı itidali bende büyük 
bir hüsnü tesir yapb. Paşa, 

SON POSTA 

DABILİ . 

Bu 
Nasıl 
Adam? 

T okatlıyanın Camlarını 
Kırmış, Sonra Da Polis ... 

lere Hücum Etmiş 

· Üsküdarda oturan İbrahim 
isminde biri dün otomobil ile 
T okatlıyanın önline gelmiş, 

Laş ve rakı şişelerile otelin 300 
lira kıymetindeki büyük camını 
kırmıştır. İbrahim kendisini 
yakalamak istiyen polişlerin 
üzerine hücum ve hakaret 
etmiştir. 

la allar Ara
s da Kavga 
Dün limanımıza gelen "Ni

lüfer,, vapurundan yük almak 
üzere giren hamal Ramazan 
ile arkadaşı Hüseyin yük al
mak meselesinden kavga et
mişler. Hüseyin Ramazanı yü
zünden yaralamışbr. 

Kumarbazlar 

Kumkapı iskele caddesinde 
Acem Hüseyinin kahvesinde 
balıkçı Adil. Şevki ye Şaboh 
kumar oynarlarken zabıta 
memurları taraflndan cürmü 
meşhut halinde yakalanmışlar, 
iskambil kağıtları ve paralarda 
beraber tutulmuştur. 

Bira Kadehi ile 
Yaralamış 

Galatada "Hollivut,, bira
~anesinde işret etmekte olan 
Ihsan Efendi ile hamal tatar 
Cemil kavga etmişler. Cemil 
bira kadehi ile İhsan Efendiyi 
yaralamıştır. 

Atların Cinsini Islah 
Teşebbüsü 

Bu sene İstanbulda 30 ay
ğırla tabii ve sun'i telkih 
yapılacaktır. Geçen sene İstan
bulda bulunan 12 aygır kıs

rakların telkihine yetişmediği 
için mıktan bu sene artınl
mıştır. 

musip tedbirleri ve yüksek gö
rüşlerile, Menemen hadisesi 
önünde muvaffak olmuştur. 

Kendisini hareket ve görüşleri 
ile büyük bir devlet adamı 
olarak görüyoruz. 

1 Büyük Şehidin Refi- 1 

kası İle Çocuğu Dün 
• 

Balıkesirde idiler 
Baııkesir, 2 (A. A.) - Bugün saat on dörtte Türkocağın- 1 

da inkılap şehidi Kubilayın namını taziz için Ocaklıların, mu· 
allimlerin ve zabitlerin iştirakile büyük bir ihtifal yapıldı, Mn
teaddit hatipler Türk inkılabına karşı uzanan çirkin irticaı 
takbih eden nutuklar söylediler, ihtifalde hazır bulunan bini 
mütecaviz münevver yalnız inkılap için yaşamıya yemin etmiş
erdi.r. 

lhtifalde aziz inkılap şehidi "Kubilay,, ın refikası "Vedide,, 
Hanım ile iki yaşındaki yavrusu Vedat Kubiliiyın hazır bu· 
lunması umumi heyecanı teşdit etmiştir. Vedide Kubilay H. 
Bütün hatiplerden başka hazırunun göz yaşları arasında kürsüye 
çıkmış ve herkesi ağlatan bir sesle aynen: 

- Kubilay gitti, icap ederse ben de, yavrum da çok mu
kaddes inkılap ve cümhuriyet uğrunda ölmiye hazmz, demiş 
ve binlerce gencin çok samimi heyecanları karşısında büyiik 
tezahüratla kürsüyü terketmiştir. İhtifal münasebetile gençler, 
muallimler ve zabitler inkılabı ebediyyen yaşatmak hakkındaki 
ahitlerini makamatı aliyeye telffrafla iblağ etmiştir. 

~ 

Samsun, 2 (H.M.) - Menemende şehit düşen Kubilay 
Beyin hatırasını taziz için bugün burada bir miting yapıl
.dı. Menemen adının bir şükran eseri olarak ( Kubilay ) adına 
tahvili maksadile Türkocağının teşebbüste bulunması talep 
edildi. 

Kıymetli Bir Tablo 

Sablamadı 

Berlin, (Hususi) - Bronşevik 

hükümeti ••Şarap kacieqi ve 
gençler" ismindeki kıpne~i bir 

tablonun sabş nıuameles;ni 

feshetmiştir. Bu tablo 135 bin 
lngıliz lirasına bir antik""acıya 
sablmıştı. Bu eser "Don An
ton Errih,, müzezinde k. 1 cak-

tır. Müşteri bu fesih fize?'ine : 

Ben de Bir Alman müz~inin 

böyle kıymetli bir esen-den 

mahrum kaldığını kat'iyen 

istemezdim. 

Bu eser benim verdiğim fiyattan 

daha çok kıymeti haizdir. Hal

buki bu fiatı istiksar ettikleri 
için benim üzerimde kalmıştı. 

Meyhanede Kavga 

Üsküdarda Tevfik Ef. nin 
meyhanesinde rakı içmek
te olan yorgancı Mehmet ile 
gazete bayii Ahmet sarhoşluk
tan kavga etmişler, Ahmet 
bıçakla Mehmedi yaralayıp 
kaçarken yakalanmıştır. 

Bir Kadın Tayyarede 

Mi Delirdi? 
Londra, ( Hususi ) - (Sid

ney) den çekilen bir telgraf 
gayet garip bir haber getirmiş
tir. Bir tayy~reci yanına aldığı 
bir kadınla yerden bin kadem 
yükseldikten sonra kadın bir
den kendisini ta..:yareden ntmak 
istemiş, tayyared buna bütün 
kuvvetile mani ouaak istemiş, 
elbisesinden sarılmış. Bu sefer 
kadın tayyareyi düşürmek için 
makineler hücum etmiş. Va
ziyetin vahnmetini anlıyan tay
yareci, kadının başına ağır 

birşey vurarak bayılttıktan 

sonra kendisini ve tayyaresini 
kurtarabilmiştir. 

Bu hadise ( Sidney ) tehri 
afak11da cereyan etmiştir. 

Sarkıntılık 

Müskirat inhisar idaresi 
oda başısı Mehmet Ağa son 
derece sarhoş bir halde Ka-
basakaldan geçerken Melek 
Hanım isminde bir kadına 
sarkıntılık ettiğinden yaka
lanmıştır. 

Bu Da 
Başka 
Türlüsü 

Müsamereye Davetsiz 
Gitmiş, Zorla Girmek 
için Hadise Çıkarmış 

Kumkapıda oturan şoför 
Nuri, Yaşar, motörcü H-seyin 
isminde üç kişi, Vefa orta mek
tebi taiebesi tarafından mektep 
binasında verilen müsamereye 
zorla girmek istemişler, polis 
memurlan tarafından üçü de 
yakalanmışlardır. 

Evlerdeki Çamlar Da 
Kesilmiyecek 

Noel münasebetile devlet 
ormanlarından kesilen çamlar 
musadere edilerek sablmıştır. 

(Yabani eşçarı aşılama) kanunu 
mucibince evlerdeki çamlann 
kesilmesi de menedildiği için 
evlerinden keserek satılığa çam 
çıkaranlardan 20 kişi ormanlar 
müdüriyeti tarafından müddei
umumiliğe verilmiştir. Bunlar 
da cezalandınlacaklardır. 

Köylerde Yapı
lacak Haciz 

Köylerde yapılacak olan hacls mu

amcleal cana11ınka mubtarJann behe

mehal bulunması DahJUyo veklletlnden 

vllllyctlcro tamim edilmlttlr. 

Dört Mememeli Çocuk 
lncboluda Hacıtonu köyünde Namık 

efendinin bir çocuğu doğmUJtur. Bu 
çocuk dört memelidir ve kulaklannda 
ldlpe teklinde et vardır. 

Ziraat Murahhasları 
Bugün Gidiyorlar 

Bugün saat ikide kalkan 
muhtelit Ankara trenile, zira· 
at kongresine iştirak edecek 
olan murahhaslar Ankaraya 
gideceklerdir. 

Şehrimizden kongreye mu
rahhas olarak 16 kişi iştirak 
etmektedir. 

Neşriyat Davaları 

Ankara, 3 (H.M.) - Büyük 
M. Meclisi teşkilab esasiye 
encümeni Ağaoğlu Ahmet ve 
Siirt meb'usu Mahmut beylerin 
hakkında Başvekaletten gelen 
teskereyi tetkik etmiş, devre 
nihayetinde Ahmet ve Mahmut 
beylerin teşrii masuniyetlerinin 
ref'ine karar vermiştir. 

laünün Tarilıi 
Alacaklılanmız. 

1 Bir El Çabukluğu 

1 

Yaptılar 

Düyunu umumiye borçlannıa 
Teşrinievvel 930 taksiti olarak 

1 

hükumetimizce Os'llanlı ba:ıica• 
sına tevdi edilen (6) milyon liraJI 
kupon hamilleri nihayet almışlar• 
dır. Fakat dayinler bu arada 
hükumetimizin Şark demiryoilatl 
tamirabna karşılık olarak dayin• 
ler emrine bankaya tevdi ettiği 
(5) milyon küsur alhnı da kendJ 
hesaplarına geçirmişler ve bu su• 
retle taksiti üçtebir değil, tana 
olarak almış bir vaziyete geçmit
lerdir. Hükumetimiz dayinlerin 
bu usulstı.z ve yersiz hareketin' 
protesto edecektir. 

Dayinler Anlaşmak 
istiyor 

Dayinlerin hükümetimi:de an• 
laşmıya yarar bir cevap hazırla• 
dıklan haber alınmışhr. 

Talebe Yurdu 
Darülfünun arkn.ıandalcl eakl 

etfaiye binasının Talebe yurdd 

ittihazı kararlıişbnlnuşbr. Binada 

tadilat yapılacak, kış basmadaıa 

yurt açılmış olacaktır. 

Maarif Vekaleti Lis 

Mütehassısları Getiriyo 
Maarif vekaleti Almanya ye 

İngilteredcn liselerimiz ve diğer 
mekteplerimiz için lisan muallim• 
leri getirb~cektir. Vekalet ecnebi 
lisanlarına ehemmiyet vermekte 

Baytarların Yeni idare 
Heyeti 

TUrk baytar c'cmiyeU konvesı 

öğleden sonra Türk ocağında topla• 
mıttır. Yeni idare h1'yetl intihabata 

yapılmıt: 

ReJallğe Mardin mcb'usu Nurl, umu 

kAtipllğo lsmalJ Hakkı, ar.alıklara: "°"' 
met, Cafer ve Sen·et Beyler • acç!lmlr 
Jerdir. 

Ata Bey Vefat Etti 
Niğde meb'uau vo csbnk D:ıhlll,. 

Vekili Ata Bey Ankaradn vefat etm 
cenazesi mcraslml mahsusa ile kal
dınlmı~tır. 

Talebe Birliği 
Talebe birliği kongresi dilıı 

ocağında toplanmıı, birlik ıılzacıııaı..

alnln tadilin! konuşmUJtur. 

Maliye 
Bugün 

Müfettişleri 

Toplanıyor 
Bugün Ankarada 

müfettişleri kongresi toplan 
cakhr. Bu kongrede bilh 
vergilerin toplanış tarzı 

vergilerde yapılacak 

!Örüşülecek ve esaslı kararl 
alınacaktır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bazı Esnaf 

1 : Hasan Bey - Pazar ola meyhaneci baıı, ı 2 ı Meyhaneci - Ha1an Bey, yılbaıında bet on 1 3 :Hasan Bey- Pazar ola eczacı bqıl Seain yilziln 
fOzün r\llilyor. kurut kazandık ta... neden gOlüyor? 

4: Eczacı- Yılbaıı geceıi ın~yhanelerde, barlar 
miden borulanlann ç-.tıo bize düttü de ond..S 

•ıf 
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4 Klnanuani 

Her gün -Mündericatımzzzn Çok-
lugundan Dercedileme
miştir. Özür Dileriz. 

Kubilayın Başı 
Kesilirken Alkış
lıyan Türk Değil 

(Eq tarafı 1 inci sayfada) 

rayı 
tar· Menemen, 2 (H.M.) - Va-
ada aıf Beyin bu ihtifal esnaamda 
ılRrJ söylediği nutuk ta ıudur. 

"Vatandaşlar; 
On gün oldu. Şeriat bayra

fımn albnda patlıyan kuqun· 
lar Türk ordusunun aziz bir 
zabitini yere serdi. Yeşil bay
rak namına, şeriat namına 

' J 

1 - Fukaraya yardım iyi birteydlr. 
Her cemiyet, bayat ma2'ltlplannı himayeye 
ft onlara yardıma mecburdur. 

.SON POS'f A 

2 - Fa.kat •okakta, köt• batlannda 
clilendliti un' at ittihaz etmit kimselere 
Hdaka vermek fenadır. Bu adaka, dllencilitl 
tq•ik eder, klm•eye ele fayde yumez. 

* 

3 - Fukaraya yardım muayyen tqklllt Ue 
olmaılılcça Ya hakiki fakirlere tam manu!le yar
d.ııa edilmecl1.kçe. aadaka •ermek g[uuhbr. 

Fukarqa yardımı tqkiat ile yapalım. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

1 

iş• 

erin 
tin' ablan bu kurşunlar zafer ~~' .. 111111111r:m .. ~ı:ım .... 11m ........ 1111:1 .... 1111 ................................................ m:aı .......... ~ 

için çırpınan Türk ordusunun 
bir zabitini yere serdi. 

On sene evvel bu güzel 
yurdun etrafında duyulan enin

an• ler, matemler ölen %abitin 
rla• d -L-d mensup olduğu or u tarwm an 

din dirilmişti. 
Teessür duyuyorum. Zabit 

Kubilaya atılan kurşunlar şe
riat namına atılmıştı. 

Din uamma ablmıfb. Bu kur
şun safdillerin, şeyhlerin, ka
nuılık beyinlerinin mahsulü 
olarak atılmıştı. 

O şeyhler ki tekkelerinde 
01 birtakım tufeyliler yedirmek
-ve ten başka birşey yapmadılar. 
ğet Şimdiye kadar hep matemi 
im• zülmü, elemi, terennüm etttler. 
ebl Bunlar Kur'anı ve şeriatı alet 
dir• ederek Türk milletini liyık 

olduğu medeniyetten uzaklaş
re brmışlardır. 

Onların nazarında vatan 
dUıa ve Türk ordusu hiçbir manayı 
hıP• ifede etmez. Y almz kara 
bııtı vicdanları bu milletin temiz 

ruhunu kirletir. 
Arkadaşlar, 
Kubilay bir kurşunla yere 

ı~· 
ıerilcli, aziz ve fedakar başı 
koparılarak şeriat bayrağının 
ucuna dikildi. 

UY' O baş daima Menemenin 
:!f. unda kanlı bir leke gibi 

ıne-

kalacaktır. O kanlı manzara 
karşısında alkış yapan, hissiz 
kalan hainler Türk camiasın· 
dan değildirler. 

Maalesef ben bu memleke-
tin meb 'usuyum, elem duyuyo
rum. Ey Menemenliler, Türk 
milletine ve sizlere ısbrap ve· 

. , ren bu feci hadiseyi hayaller
ıy _ den silmek için mürtecileri 
oa 

51 
Menemenden kovıınuz, onları 

•
1 

buradan uzaklaştırınız. 
• 
1 f.~ O facia karşısında hissiz 

ıl ulan bu adamlar Türk finva
tat ıaını alamaz, bu matemi göz 

raşı ile silmek kafi değildir. 
) direğe kafayı dikenleri ko
tarmak, kökünü kazımak lizım· 
lır. Milletin aziz muallimleri, bu 
nanzaradan elbet çok şeyler 

ydunuz, memlekette haki
ıiyet istiyen zümreler vardır. 
'unlar efendileri olan halife· 
in telkini albnda memleketi 
ıırlardanberi sürüklediler. ln
alabı yeniden vartaya sü
lklemek istiyorlar, ey mual· 
nı hassas ol, müteyekkız ol, 
eni nesle yeti~tireceğin rubu 
ri seç, öyle ki, senin yetiştir
iğin adam, irticaı alet etmek 
tiyenleri bir ande mahvedecek 
odreti haiz olsun. 

Ey bu milletin anaları, ço· 
ıklanmzı iyi büyütün, çocuk
ıınız dün di.ifmanın çizmesi 
tında ezilen memleketi kur
.,a.nlann kalbini delenleri bir 

~- •de )'ok etain, ancak o za
) 

Manisada 
Halkı Şeyh Olmıya Da
vet Eden Adam Tutuldu 

Manisa, 2 (H. M) - Akhi· 
sarda Hafız Hasan namında 
biri tutulmuş ve bugün buraya 
getirilmiş, Müddi umumi Ki· 
mil B. tarafından ifadesi alın
mışbr. Hafız Hass.n hadise ile 
alakası olmadığnı söylemekte-
dir. , 

Bu adam Nakşıbendt risa· l 
lelerini dağıtmakla mnznundur. 
Halkı senelerdenberi Akhisar
dn Nakşibendi olmıya davet 
ettiği tahit iladelerile &2.bit 
olmuştur. 

Manisada Mülkiye Mü
fettişi işe Başladı 

Manisa, 2 (H.M) - Mülkiye 
müfettişi Talat bey buraya 
geldi. V 32ifesi devlet memur
lannın irtica teşebbüsü karşı
sında lakayt kalıp kalmadık
lannı, mes'uliyetleri olup ol
madığını tetkik etmektir. 

Manisa Merkez Memuru 
Azledildi 

lzmir, 2 (H.M) - Mağnisa 
merkez memuru Zeki B. mül
kiye mUfett~i tarafından istic
vap edildi ve işten el çekti
rildi. 

• 
Italyanın Siyasi Vazi-

yeti Anlaşıldı 
Roma, 2 (A.A) - M. Müsolini yeni bir nutuk irat ederek 

(Faşizm) in muharebe ve muahedeler kal".şısındaki vaziyetim 
teşrih etmiştir. 

Londra itilafı Mer'iyet Mevküne Girdi 
Vaşington. 2 ( A. A.) - M. Huver, Londra bahri itilifını 

mer'iyet mevkiine koyan beyannameyi imza etmiştir. 

Fransızlar lrlandalılan Yen diler 
Paris, 2 (A. A) - Fransa takımt ile lrlanda takımı arasın· 

da yapılan futbol maçında Fransa takımı İrlAnda takımına 
sıfıra karşı fiç sayı ile galip gelmiştir. Bu maç yeni senenin 
ilk beynelmilel maçıdır. 

Spor Kongresi 
Açıldı 

Ankara, 3 ( H.M. ) - Spor 
kongresi dün toplandı. Kon
greyi fahrl reis İsmet paşa na· 
mına Manrif vekili açb ve bir 
nutuk söyledi. Vekil Bey bu 
nutkunda sporun ehemmiye
tinden bahsebniş ve "Terbiye 
işlerimizin spor şubesi, bir spor 
muallim mektebi tesisi ve 
Avrupada tahsilde bulunan 
gençlerimizin gelmesile kuvvet
lenecektir,, demiştir. 

Vilayet Meclisi 
Toplandı 

fzmir, 2 (H. M.) .:_ Dnn vi· 
liyet umumi meclisi toplandı, 
encümen intihabını yapb. Me
nemen hadisesi münasebetile 
Gaziye, 'Başvekile, Meclis Ri
yasetine teessür telgraflan çe
kilmesine karar verildi. 

Menemen Kaymakamı 

isticvap Edildi 

man istikbal ebedi olur. Kongrede şehit Kubilay için 
işte o zaman tarihiniz. ıe- 1 bir dakika süküt edilmiş

refle dolu olan tarihiniz ter- tir. Müteakiben münakaşalar 
başlamış, olempiyat ve 15 bin 

lzmu., 2 ( H.M ) - işten el 
çektirilen Menemen kayma
kamı Cevdet Bey vali muavini 
Saip Bey tarafından isticvap 
edildi. Cevdet Bey hakkinda 
kanuni takibat yapılacakbr. 

temiz kalır. " alık 
Vasıf Bey bu nutkunu lir ihtilas Uzerine hararetli 

çok heyecanla söylüyor ve ve şiddetli sözlar söylenmiştir. 
herkesi ağlatıyordu. 

Adnan 
İzmir, 3 (H. M.) - Mektep 

önündeki merasimden sonra 
"Kubilüy" ın mezarma gidildi. 
Vali muavini Saip, Etıbba ce
miyetinden Kimiran, Mustafa. 

Altay Mağlup Oldu 
Atinaya gitmif olan lzmirin 

Altay takımı orada 1 e karşı 
6 ile mağ}üp olmuıtur. 

• • • 

Yılmaz 
Birkaç giindenberl çıkmak 

üzere olduğunu haber verdiği
miz "Yılmaz,, gazetesi intişara 
başlamıştır. Tebrik ederiz. 

• MünUr, Manisa vilayet encü
mc.ni başkatibi Ferit Beyler 
nutuklar, hitabeler söylediler. 
Şellidin ruhuna fatihalar okun
du. Sonra mwillim mektebi 

ister inan, ister inanma! 

izcilerinden biri şür illJat etti. 
(6) bin kişinin birden göz YBfl 
dökmesi mezarlığa hazin bir 
manzara vermişti. Yağmur 

şiddetlendiğinden merasim ni 
hayet buldu. Manisadan ve 
lzmirden gelenler hususi trenle 
avdet ettiler. 

Maznunlar Dun 
Gönderildiler 

Seyyah ve hizmetçi iş· 
lerini salim bir şekle sok
mak için belediye iki te
ıekkül vücuda getirdi: 
Seyyahin ve miistahdemin 
yurtlan. Bu yurtlar, iki 
aydan beri geçen senenin 
bUtçesile ıidare olundular 
ve memur maaşlannı da 
( Turing kulllp ) e yardım 
faslmdan aldılar. Bu yurt
lar için mobilye ve saire 

alınacak. Buna da 1500 
lira tahsis edilmiş. Fakat 
işitiyoruz ki bunlann te-
şekküUı yeni bütçeye 
kaydoluiımamış, unutul· 
muş, timdi memur ayhk-
lan bu 1500 liralık tahsi
sattan verilecekmiş. Fakat 
bu takdirde ise memurlar 
için oturacak yer, yazacak 
kalem bulunamıyacakmış. 

GördilnUz mü işi bir kere 1 
Dün 9 mevkuf İzmire gön

derilmişlerdir. Bunlerdan sckhi 
geceleyin, şeyh Eıat ise sabah· 
leyin vapura bindirilmiştir. 
Şeyh Esat ve oğlu Ali boca 
miitemadiyen teıbih çekiyor
lardı. 

ister inan, later inanma/ 

Türkocağında 
Dün Hazin Bir 
Merasim Yapıldı 

Ankara, 3 (H. M.) - Dün 
Ankara Türkocağında Kubilay 
için bir ihtifal yapılmışbr. İhti
falde şu kıymetli karar alın· 
mışbr. 

"Bugün Türkocağında Ku
biliyın kesik başı ile vücuda 
gelen .-emiz etrafında topla
nan muhtelif mesleklere men
sup bizler inkılabın hedeflerine 
doğru cereyanını kimsenin dur 
duramıyacağım yfiz senedenberi 
her irticaa karşı muzaffer olan 
teceddilt ve inkılabın şimdi de 
büyük rehberi arkasında sey· 
rine devam edeceğini l:ayde
deı·ek bu bayrağı elden asla 
düşürmiyeceğimize ahdeder ve 
bu ahdimizin ilan edilmesine 
karar veririz." 
Aydında Da Merasim 

Yapıldı 
Aydın, 3 ( H. M. ) - Tüik 

Ocağında " Kubilay " ihtifali 
yapıldı. Hatipler ve gençlik 
cümhuriyete birer u Kubilay ., 
olmak için karar verdi ve ir
ticaı tel'b etti. 

Ankara Radyos 
Dün Mühim Bir 

Gördü 
iş 

Ankara Türkocnğmda dün 
büyük şehit Kubilay Beyin 
habrasını taziz için büyük bir 
ihtifal yapıldı. Karilerimiz bu 
ihtifalin tafsilatını, kendisine 
hasredilen sütunlarda okuya-
caklardır. Bizim burada bah
setmek istediğimiz şudur: 

Ankara radyosu Türkoca
ğında tertip edilen bu ihtifali, 
blltün memlekete, hatta bütün 
cihana işittirdi. Ses temiz ve 
pürüzsüz geliyor, hatipler tara
fından söylenen nutuklar, sa
mün tarafından yapılan alkışlar, 
hatta muhavereler, en küçük 
noktalanna vanncıya kadar 
işitiliyordu. Ankara radyosunun 
bu hizmeti ilk değildir. Millet 
meclisinin küşadı esnasında da 
yapılmıştır. . 

Mühim içtimalnrda ve badı-
selerde tekrar edilmesini bek
ler, müdürlerini tebrik etmeyi 
vazife biliriL Fakat acaba 
1stanbul radyosu da, tesisabru 
düzelterek ayni hizmeti ya
pamaz mı? , ___ _ 
Müskiratçıların Cemiyeti 

Bugün müskirat amilleri top· 
lanarak idare heyetlerini seçe
ceklerdir. lstanbulda 29 rala 
ve konyak fabrikası vardır. 
Bunlardan ikisi Türktür. Di
ğerleri gayri müslim unsurlar
dandır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası -1930 Da 
ilim Ve San'at 
Hareketleri 

PEYAMi SAFA 
SON POSTA nın yılbaıı ill· 

vesinde, 1930 aenesi ilim ve 
ıan'at hayahml% için bir yut 
yazmııhm. Orada çok, hatta 
lüzumundan fazla bedbin g~ 
rünnyorum. Sonradan küçük 
bir rilcu ihtiyacı duydum. 

Vakıa, 1930 da, yalnız tıb
ba ait eser:lerin Amerikada 
32000, Almanyada 8000 raka
mına baliğ olduğu düşünülür

se, Türkiyedeki fakir yekfuılaı 
kar§ısında bedbin olmamak 
mümkün değildir; bizde yalnız 
tıbba ait olmak şöyle dursun, 
bütün ilim, fen, sn'at şubelerine 
ait n~riyatın bir senelik ye
künu miat hanesini doldurmaz • 
Bu tam takır kütüphane kar
şısında en küçük bir milli gu· 
rur duymamıza imkan yoktu. 

Fakat, 1930 da çıkan tek 
tfik bir iki eserdeden bahset
meyi bile unutturan teessürün 
beni biraz mübalagaya sürük
lediğini itiraf ederim. 

Azlıkla yokluk arasındaki 

farka dikkat ettiğimi ispat için 
bu sabrlan yazmıya mecbur 
oluyorum. 

Eğer, rakam zenginliğine 
istinat ebniyen bir"Bibliyografi" 
vücuda getiı'.mek lhım gelirse 
1930 da ç.ıknn birkaç ilim ve 
san'at eserini habrlamak, bir 
iki resim sergisinden, konser
den bahsebnek mümkündür. 
Bunların içinde Münür Nuretti
nin çok muvaff akiyetli konseri, 
Müstakil ressamlar, heykelb· 
raşlar cemiyetinin ankara ser
gisi, Elif Nacinin hususi sergisi, 
Galatasarayda her sene açılan 
sergi," T. A. T "temsilleri, Halk 
Bilgisi Demiğinin buı ne,riyatı 
Nıizım Hikmetin, ve bazı gençle
rin şiir kitaplan, Salih Zekinin 
" Persefon ,, isminde mito
lojik bir şiir mecmuası, Ömer 
Bedreddinio "Deniz Sarhoştan .. 
kitabının yeni tabı, "Va-Nu.,nun 
" Aşkın ilk şarb ,, Reşat Nuri
nin bir hikaye kitabı, Mebr -
re Hurşidin "Sönen l ık,. ro
manı 11Garp cephesinde yeni bir 
şey yok!,, isimli mnruf e. ,.ri11 
tercemesinden başka, r fose
ia "Selçuki ve Osmanlı Çini
ciliği,, gibi kiiçük, fakat ç.>k 
özlü bazı risaleleri bile zik
retmek lazımdı. 

Bundan başka, AnndoJu:fa 
da bazı edebi hareketlere te
sadüf etmemek mü:nldln de
ğildi. Taşra yevmi gczetelc
rinin edebiyat sayfaları ve 
11 Toros ., gibi özlü bir ede
biyata iştiyakını ilan eden bazı 
mecmualar da babrlanmrılıydı. 

O makaleden sonra beni bu 
zeyli yazmıya mecbur eden 
zaruret, hakikata bünnetiıni 
göstermekten başka b · rşey 
değildir; fakat gene tekrar 
edeyim ki, 1928 den evvelki 
senelerle ölçülürse, 1930 da ki 
fıkri durgunluk, insanı bedbin 
değilse bile şiddetle müteessir 
etmiye kafidir. 

Amanullah Sıkınhmı 

Çekj}'Or 
Londra, (Hususi) - Sabık 

Efgan kıralı Emanullah paroıca 
sıkıntı çektiği için kıraliçe 
Süreyyamn kıymetli tacını sa
tacağı şayi olmuştur. Bunun 
nzerine tacı almak almak için 
müracaat eden kuyumculan 
AmanUllah reddetmiJt:ir. 
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4 Sayfa 

ikisinin ()rtası 

(CUMHURİYET) te Yunus 
Nadi Bey bu serlavha altında 
Başveki'io Millet Mec
lisinde söylediği nutku tahlil 
etmektedir. Başvekil hürriyetin 
anarşi doğuracak derecede 

, SOit .. POSTA 

dereceleri şudur: 

" Lik Maçları 
Galatasaray: 4 - Vefa: 
Beykoz: 1 - Süleyn1aııt 
ye: 1-, fstanbulspor: 5' 

Anadolu: 2 

Dün hava yağmar:u, stJ 
yom sahası da çamurlu idi. (jt 
nün en mühim maçı Gali 

tasaray-Vefa maçı. Bu iki ku• 

· genişletilmesi kadar büsbütün 
tahdidini de zararb bulmuş, bu 
iki müntehanın ortasını bulmak 
lüzumunu müdafaa etmiştir. 
Bulunan mütevassıt nokta 
"hürriyetin hüsnü istimali,, dir. 
Nadi B. diyor ki: 

Ta,delen l de• a,afı bün karşılaıması oynıyacıl 
oyunlardan ziyade, alacak" 
netice itibarile ehemmiye~ 

Hürriyetin sui istimalini ka
nunlarm cezaları bertaraf ede 

· ede hürriyetin bizde de sui 
istima1inden ihtiraz olunur bir 
nimet haline gelebileceğini 
düşünen bu zihniyetteki asa
leti haddi zatında hürmet ve 

· takdir ile karşılamamak imka
nı yoktur. Biz de temenni 
edelim ki Başvekilin bu temiz 
ve yüksek düşüncekri tahak
kuk etsin. 

Şark Ve Diktatör 
(MiLLİYET) te Falih Rıfkı 

bey bu serlavha altında diyor 
ki: 

Mustafa Kc:nal şeftir; dikta
tör değildir. 

Büyük krizlerde, ruhlar ve 
müesseseler bozguna uğradığı 
zaman içlerinden bir şef çıkan 
milletler bahtiyardırlar. Bir şef, 
en ileri demokrasiler için de 
bir şeftir. Buhran ve tehlike 
karanlığı en ileri demokrasiler
de bile parlamentoları, fırkala
n, gazeteleri, fikir ve politika 
zümrelerini şaşkınlığa uğrata

bilir. Eğer varSfi, "büyük adam,, 
ın günü gelmiştir. Büyük adam 
bu kargaşalık sırasında herke
sin aklından üstün bir akıl, 

herkesin enerjisinden üstün bir 
enerji ile teşhis olunur; herkes 
onda kendi istediğini, kendi 
aradığını bulur; şefin başlıca 
hassası, inandırmaktır. 

Bir diktatör her zaman uy
durulabilir ve korkunç ted
hiş silahlarının üstünde bir 
baş olarak oturtulabilir. Hatta 
bu diktatör ortahğa bir müd
det nizam ve sükun da vere
bilir. Fakat hiçbir yaratıcılığı 

olmadığı için, kalpler ona kar
şı boş ve heyecansız olduğu 
için, altından silah çatısı da
& ıldığı vakit, bütün eseri 
&Larşi dalgaları içinde bozu
lup gider. 

Matbuat Hürriyeti 
(HÜR ADAM) Bu serlavha 

alhnda Başvekilin nutkundan 
bahsederek diyor ki : 

Menemen hadisesi münase
betile, Başvekil İsmet Paşa 
tarafından Büyük Millet Mec
lisinde verilip t'ünkü gazetelerde 
okunan nutul{, umumiyet iti
barile takdire şayan bir görüş 
itidalini ihtiva ediyor. Zaten 
ismet Paşanın nutuklarında, 
ekseriya, zevkle okunacak bir 
öz vardır. 

Fakat bunu demek, nutuk
larda ileri sürülen fikirlerin 
hepsini bila kaydü şart kabul 
etmek demek olmıyacağı aşi
kardır. Nitekim biz çok defa
lar bu sütunlarda, müşarün
ileyhin eski ve yeni nutuklanru, 
fikirlerini tenkit Ye tahlilden 

Epeyce bir müddettenberi 
dedikodusu devam eden T erkos 
şirketi meselesi ei' an neticelen· 
medi. Son vaziyet suyun tah
liline ve içilebilecek halde 
olup olmadığının tesbitine 
talik edildi. 

Sıhhiye vekaleti daha on 
sene evvel r T erkos şirketinin 

bu noktadan vaziyetini tetkike 
karar vermiş ve bu işe o zaman 
Sıhhiye vekıileti kimyahanesi 
müdürü Cevat Tahsin Beyle 
bakteriyolog Osman Nuri Beyi 
memur etmiş, bu zevat tetki· 

Terkos firkMinin muhteli/ ~sbatı ve ldmgaker Cflflat Talısin beg 
katlarını yaparak raporlarım ı Bu havuzlardan hiçbir isti· larla sıkı bir inzibata alınması 
vermişlerd~r. fade temin edilemiyor. Ve ıu lAzımdır. Terkos şirketi bunu 

İşte o günden bugüne kadar doğrudan doğruya borulara temin edememittir. Halbuki 
bütün t_edabir birtakım . rapo~- geçip ıevkediliyor. Diğer ci- şehrimiz civarındaki diğer bent
lardan ıbaret kalmış, filen bıç betten nazan dikkati celbede- ler tamamen bu suretle tahb 
birşey yapılmamıştır. cek mühim bir nokta da Terkos inziba~a alınmıştır. 
TESİSA TT AKI NOKSANLAR gölile Karadeniz arasındaki Akıi takdirde bazı hasta-

Şirketin tesisatının en zayıf haddi fisılın zayıf bir kum lıklılann gölü kirletebilmesi ve 
noktalan şunlardır. tabakasından ibaret bulunması sari hastalık mikroplarının da 

Evvela süzgeç teşkilah yok- ve fırtınalı havalarda Karade- bu suretle intişan daima müm
tur. Süzgeç ameliyesini ifa ede- niz dalgalarının karayı aşıp kündür. Göle atılabilecek bir
cek olan üç adat küçük havuz göle girebilmesidir. kaç tüp Kolera mikrobu bütün 
büyük bir gölün suyunu T erkos gölü lazım geldi- ıehri tesmim edebilir. 
süzerek ıchrin yevmi ihtiyacı ği veçhile muhafaza altına T erkos şirketi, yalnız ka-

olan binlerce metre mik'abı su- ı alınmamıştır. Göle müntchi na!izasyon ve süzgeç tesis&tmı 
yu temin etmekten pek uzak- yol ve geçit mıntakaJarmın temin etmekle kalmıyarak biz
tır. tel örgülerife veyahut korucu- zat mahallinde birçok tedabiri 

Karakulak 2 
Kayııdağı 1 
Hamldlye 3 
Göztepe 2 
HUnkAr auyu 3 
Çamlıca 4 

Kanlıkavak • 
Çırçır l den a;ağı 
Kadıköy kumpanya 7 
latanbul Terko• 1215 

Bu cetvele nazaran görülü
yor ki T erkoa suyu su mikyası 
derecesi itibarile içilebilecek 
ıulardandır. 

TERKOS İÇİLEMEZ 
Ayni suda münhal kireç ve 

manganez mürekkebatımn mec
muu .. müsaittir. Lakin Terkos 
için mevzubahis olan cihet en 
ziyade temizlik ve berraklık 
meselesidir. Mevaddı uzviye 
için ıarfedilecek müvellidülbu
muzanın miktarı litrede 2 
miligramdan fazladır. Bu iti
barla bu su içmiye salih sular
dan değildir. 

İstanbul, mev·cut sularının 
ıu mikyası itibarile yüksekliğile 
iftihar edebilir. Hiçbir şehirde 
bu kadar bol miktarda hafif 
ıu mevcut değildir. Mesela 

Anadolu şehirlerimizdeki ıulann 
birçoğu berrak ve temiz oldu
ğu halde au mikyası 90 dere
ceyi bulanlar verdır. 

Son defa Ankara ve civa
rındaki suları tetkik etmiş 
olan Cevat Tahsin bey en 
hafif olarak Solfasol suyunu 
buimuştur. Diğer sular 20-25 
ve hatta 40-50 derecededir. 

geç.irdik, fikrimize ve ha~isata j 
eğn gelen noktalarını goster
miye çalıştık .. 

linde bulduğumuzu iöylenıiye 
vicdanen borçluyuz. 

(Hilr Adam) lbu mul,addi
meden sonra matbuatın da 
hürriyetine fyavaş yavaş alışa
cağını, alışması lazım geldi
ğini, küfürbazların elbette so
nuna ereceğini mü 12 <' ediyor. 

sonu şudur :J 1 çatıyor. 
- Ey Türk milleti! inkılaba * 

uyan, medeni alem arasında "YARIN,, da bugün başına-. 
Lakin bizce hakikat herşeyin 

iistündedir. Kendimizce haki-

kate tapanı Müşarünileyhin 
son nutkunu, cidden ergin bir 

siyaset adamının, Avrupalı ve 
objektif bir zihniyetle, madde-

leri ye hadiseleri tahlil etmesi, 
asabiyetsiz ve mülayemetli bir 
bakııla neticeler çıka-- .. c; şek-

Küçük Karic · ·;nize 
"YILMAZ,, da Cel.'iJ Nuri 

B. bu serlavha altında genç
lere hitap ediyor. Hitabmın 

senden esirgenen mevkii hem kale yoktur. 
kolunla, hem elinle, hem 
dimağmla istirdat et. 

Celal Nuri B. Kiındir? 
"HALK DOSTU., sabık 

Adliye vekili Mahmut Esat 
B. aleyhinde "Yılmaz,, gazete
Aıinde çıkan mizahi bir yazı 
münasebetile Celal Nuri Beye 

Kar Haberleri 
Malatya, (Hususi) - Bura

ya kar yağmıya başladı. Fakat 
henüz şiddetli değildir. Bu se
ne şehrimizde la!ına ve ıspa
nak gibi kış Gcbzeleri çok 
bol ve ucuzdur. 

Filhakika eğer Galntasaray ~ 
oyunu kaybetseydi, Fencı4 
nazaran şampiyonadaki vaziyJ_ 
çok düşük olacaktı. Bunun i, 
Jstanbul sporcuları, bilh~ 

Fen erin ve Galatasaraym taP 
tarları Vefa-Galatasaray ıtJ 
çını dikkatle takip ettiler. 
Maçlar Nasıl OynandJ 

Galatasaraylılar dünkü g~ 
biyetlerine rağmen fena "' 
oyun oynadılar. Dakika dak~ 
parhyan güzel kombinezoll" 
oyunlar saman alevi gibi b' 
men söniiyordu. Hücum hstt 
bauın nahak yere koşan bi 
kişi halinde ne yapacağı, ; 
yaptığı malum olmıyan bir ~ 
kilde oyuna müdahale etOJV 
istiyordu. Muhacimlerin bu İ 
sak oyununa sebebiyet ver' 
tuhaf değil mi, Galatasarttf 
en iyi oyuncusu Mitat olmuş~ 

Galatasaray Mi tat or 
· oynattı. Santrhaf mevkiind~ 

Solda bek ve haf hattında r: 
muvaffak olan bu oyuncu ka 
teri itibarile merkez ma 

mevkiinde oynıyacak bir oyuıı 
değildir. Merkez muavin ıoc 
kiinin en basit idare şek~ 
bile inatcılığt yüzünden tat 
edemiyordu. 

Ay ağına top geçince, l<; 
şısına düşen rakip oyuncll 
top sürmek yarışma çııJ 
Mitat, oyunu nasıl beslif 
ceği malum olmadığından ı 
leye doğru akan G. S. mlP' 
cimlerini darına dağınık ~ 
yordu. İşte böyle merkezOV 
bozulmuş bir oyun, ne ceJ.1~ 
farda, ne de içlerde tam İP"' 
şafını bulamıyordu. 

Galatasaraylıların bu of' 
nuna mukabil Vefahlar d~ 
şuurlu oynadılar. Geniş ,J 

besleyiş sistemi ile oyunlsP' 
iyi açıyorlardı. Netice b6.A 
bir oyuna rağmen Galatas~ 
lehine çıktı. Bunun sebe~ 
kale yakınında neticeyi atıl_,, 
muhacimlerin san'atında ,,. 
malıyız. 

Süriişleri, kaleye ini~~ 
daha muntazam olan Vefalı! ti. 
kale yakınında gol yapama-;; 
ları, gol yapacak anı seze 

derecede iki oyuncusunun olııı' 
yışıdır. 

İşte dünkn oyun, 
hatların müşterek bir anla)" 
kaleye kadar inmeleri itibı.t; 
Vefalılnrın, kale yakını I 
fusat yaratmak cihetindeıı 
Galatasaraylılnnn lehine cer' 
yan etti. 

Hakemin düdüğü oyll~ 
sonunu çaldığı zaman 
kırmızılılar bire karşı dört s 
ile galiptiler. 
Bey koz - SüleymaniY.e 

Beykoz1ulnr kendileriıı~ 
beklenen oyunu oynıyaıo• 
Netice 1-1 beraberliktir. 
f stanbulspor - Ana do 
İstanbulsporun kıymetli frc 

leri yaşlarının ateşli ve k:ıo~, 
nın canlı oyununu oynadılıv 

Eu!!sen bu kulüp il 
kendinden çok şey bekle 
bir teşekküldür. 

d 5 • 
Dün e rakiplerini 

mağlup işlerd!r 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

t 

Bizde 
1 

Masraf 
Niçin Fazladır? 
P~ra tediye etmek için Liman tlrke· 

tine gltmlştJm. Gitenln önOnde telefon 
tlrketlnln tahıll memurlanndan taaıd •• 

tım birini gördüm. Elindeki faturada 
miidürii umumi Hamdi Beyin evindeki 

telefonun bir •yhk Ucrcti diye bir 
kısım vardı. Hamdi Bey buan evinden 

tlrketa telefon etmek mecburiyetinde 

olduğu için Mecllıl idare bu yolda bir. 

karar vermiş, yani bu telefon Gcretlnla 

ftrketçe verlleceKtne dair bir karar 1 
Şaşırdım,1 kaldım. 

M. Yunus 

Pendikten iki Sual 
1 - Pendikte istasyonun arka cihe

tinde aenelerdenberl bot bir arH nr· 
dır n HükGmete aittir. Salih 8. lımlnde 

bir zat burasını satın aldığını ftne etti ve 

etrafını telle ihata etti. Acaba, Salih 

Bey burasını satın aldı mı, almadı mı? 

2 - Buraya yakın bir arsa daha 
vardır. Bu ar1aya kocamın bir ahır 

yaptınldı. Bu ahır halkın aıhhatinl 
boxuyor, aldıran yok 1 

Pendik: 

Hüseyin 

Hala iskan Edilmemiş 
Bendenb. SelAnik muhnclrlerlndenlm. 

128 tar:hlnde Sclllnlkten Türkiye top

rağına hicret ettik. Pederim umıımt 

harpte 'ehlt oldu. O :ı:amandıınberl 
lskAn daireleri .kapılarında efradı ailem 

ile ıiıründüiüm hald~ iskfln edilmedim. 

Uzun müddetenberl l\fanis:ı, Muradiye 

camii ferifi medresesinin yanık oda· 
lll!'mdn altı nüfus 111lemle her nn için 
hnıtalığa rneyyal"olC.:uğumuz halde almak 
lfllcdlğlm fU lsklin hal.kımı niçin ver. 
mı) .,rl:ır? 

Yenlcevardnr muhaclrlcrfn
dım Hr:.~ yin o-..ıu 

lbralıim Etem 

T erkos Suyuna Dair 
Küçük Mustaf.,pnşa caddesinde bir 

evden yangın çı'ktı. Etfaiye Terkos 

harik musluklarına mllrnca:ıt etti. Bir 

damla su bulunmadığı esefle gö
rilldü. Arozö'l.lcrdckl su ancak tutu

t•n oda)ı &öndürdiJ. Nııııtn dikkatı 

ccll>etmerılxl rica ederim. 

Küçük r.ıustafııpafada 17 No. da 

Hiisamellin 

Karilerimize ı 
istenilen cevaplann çabuk 

verilebilmesi için SON POSTA 
ya mektup gönderen karilerin 
ınüracaa ti arının taallük ettiği 
meseleyi zarfın üzerine yaz
malan lhımdır. 

Mesela Hanımteyze, fotoğ
af, bilmece, kari şikayeti, 
çok çocuklu, veıı;aire kayıtları 
istediğimiz kolaylığı temin 
edecek işaretlerdir. Bu nokta
nın ihmal edilmemesi yine 
karilr.rimizin menfaati iktiza
aıdır. Tavsiyemizin naz.arı dik
kate alınmasıııı hassatan rica 

Lderiz. J 

Tefrika No. 19 

• • -
Bir maksadı olmasa bu 

hediyeyi verir midi? Benim yüz 
dirhem akide şekeri neme 
yetmez? 

Annem, bende bazı şüphe
ler uyandığını görünce: 

-Haydi, kes, kes .. dedi, bul
dun da bunuyorsun. Nankörlük 
etme 1 

- Nankörlük değil .. Ben bu 
itin içinde iş var diyorum, sen 
aldırmıyorsun. Ben genç bir 
kızını. Herifin fena bir niyeti 
olmasın? Eskiden sen böyle 
ıeylere ehemmiyet verirdin. 

SON PG>STA 

Devletler, Den~zSilihları Y anşında 
Birbirlerile Anla.şacağaBenziyorlar 

. -- "' .. 

Son rekabetleı ılen dolayı silahlarına müthiş kut1t1t:t oe,.ilen son sistem 
gemilerden bir lngiliz dritnavti 

Cemiyeti Akvamda devlet- caklar, bu esas dahilinde iki )erinin tahdidi hakkındaki an
ierin silahlarını tahdit için bir tarafın anla.'lması muhtemel )aşma da yukardaki ihtilafa 
ay evvel uzun uzadıya müza- aörülmektedir. ilave edilirse Akdenizdeki 
kerat cereyan etti. Biz bile Bir taraftnn Türkiye ile Yu- bahri müvazene kendiliğinden 
bu müzakerelere Hariciye ve- nanistan arasında harp sefine- teessüs edecektir. 
kilimizi gönderdik. Fakat .-.--------
bir çok tatlı sözlerden sonra 
iş bermutat tetkik enciimen
lerine havale edildi ve kapandı. 

Cemiyeti Akvamdaki miiza
keratın bir netice vermiyece
ğini anlıyan Amerika dört beş 
sencdcnberi İngiltere ile Ame
rika aracında tc:tbik edilen 
deniz silahlarının tahdidine 
diğer Avrupa devletlerini de 
karıştırmak istedi. Fransa ve 

İtalya ile müzakerata girişildi. 
Fakat Fransa ile İtalyanın 
anlaşması mümkün olmadı, 
müzakerat bir müddet kesilir 
gibi oldu. 

Fakat İtalyanm iktısadi va
ziyeti bozuktur. ltalya hariçten 

Para Koleksiyonu 
--

Maarif Vekaleti Bir Ko
leksiyonu Tetkik Ediyor 

Eski meskükat meraklıla
nnden Rnşit B. merhumun 
meskCıkat koleksiyonu refikası 
tarafından 6 bin liraya Em
niyet sandığına rehin edilmişti. 
İki ay evvel de hanım vefat 
ettiği için borcu verecek vere
se bulunmadığından sandık 
koleksiyonun satılacağını ilan 
etmiştir. Maarif vekaleti bu 
koleksiyonla alakadar olmuş, 
tetkik ettirmektetir. 

istikraz yapmıya mecburdur. ihraç Malları Meselesi 
Bu parayı ancak Amerikadan 

bulmak mümkiindür. Amerika 
bankaları, tahdidi teslihat hu
susunda Fransa ile anlaşma
dıkça, ltalyaya para veremiye
ceklcrini bildirdiler. Bir taraf
tan da italyayı yola getirmek 
için Romaya hariciye nezareti 
memurlarından Mr. Crargie'yi 
gönderdi. Bu zat Müsolini ile 
uzun uzadıya müzakerattan 
sonra iki tarafın muvafakat 
edeceği bir yel buldu. Fransa 
tahtelbahir inşasında1 İtalya da 
küçük kruvazör inşasında ser
bes kalacaklar, diğer harp ge
milerini tahdide mecbur ola-

SERVER BEDi 

• 
iZ -

- Y oo.: Hayri Beyden öyle 
şeyler ummam. 

- Neden ummazsın? Çap
kının biri. 

- Affetmişsin sen, gayet 
terbiyeli, gayet kibar, gayet .. 

- Gene saymıya başladın. 
- Senin baban yerinde 

adam. 
- Ona ne bakarsın? 
- Seni baba muhabbetile 

seviyor. 
Annem bu "baba,, kelime

sini tekrar ederek beni Hayri 
Beyin üvey kır· 1 - aya alış· 

Ankara, 2 (H.M.) - iktısat 
vekaleti ihraç mallarımız hak
kındaki talimatnameyi hazır
lamıya başlamışbr. 

Trikotajcılar Arasında 

Şehrimizdeki çorap ve tri
kotajcılar arasında bir koope
ratif teşkili düşünülmektedir. 
Bu hususta bazı fikirler ortaya 
atılmıştır. Bu kooperatiflerin 
teşekkülünden sonra hükumet 
nezdinde teşebbüste bulunula
rak lktısat Vekaletinden me
vaddı iptidaiye muafiyetinin 
toptan verilmesi istenecektir. 

tırmak istiyordu. Ben birden
bire dedim ki: 

- Evlensene şununla 1 
Annem şaşırdı. Bahsi açıp 

açmamakta tereddüt ediyordu. 
Ağz1mı aramak fırsatını ka
çırmadı: 

- Nereden aklına geldi 
bu? dedi. 

Yüzüme şüphe ile bakıyordu: 
- Hiç, dedim, aklıma geli

verdi. 
- Sen üvey baba ister 

misin? 
- Arada bir böyle hedi

yeler alacak ve işi olup bittik
ten sonra hediyelerin ardını 

arkasını kesmiyecekse Hayri 
Beyin üvey babam olmasını 
isterim. 

Annem sevincini saklamak 

Tahta Travers 
ihracat Birdenbire 

Durdu 
Bir senedenberi Karabiga 

ormanlarının meşelerinden de
miryollarmda kullanılmak üzere 
travers yaptırılmaktadır. Mü
teahhit geçen sene Mısır ve 
Yunanistana 50 bin kadar 
travers ihraç etmiıtir. 

Son zamanlarda Mısıra mll
bim miktarda travers sablmış 
ve pey akçesi müteahhit 
tarafından alınmışsa da 
Mısırda kereste fiatla-
nnın son zamanlarda düş
künlüğü hasebile müteahhit 
bunları almaldan ve verdiği 
peyden sarfınazar etmiştir .. 

Adapazarı ormanlarındaki 
(Kayın ağaç)arından da hükü
met namına demiryollar ıçm 

traversi.er hazırlablmakta ve 
Derincedeki fabrikada tahkim 
edilmektedir. 
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İçin başını onune eğdi. Belki 
de bir hediyenin nelere kadir 
olduğunu düşünüyor ve Hayri 
Beyin bunu akledişini beye· 
niyordu. 

* Bir gün, baba oğul gittikten 
sonra, yalnız başıma odalarını 

topluyordum. Fazılın dolabını 
karıştırdım ve bir defter bul
dum. Süt kuzusu bu deftere 
hatıracıklarını yazar dururmuş 
meğer. 

Sayfaları çabuk çabuk aça
rak o günkü tarihlere geldim. 
Kendime dair bir sayfa an-

yordum. 

Niha} t şu. satırları yaka
ladım: 

''Ev sahibimizin kerimesi 
Fatuş Hanımdan dün gece as-

Sayfa 5 

1 1 

Cevaplanmız 

Bir kariim dört sevgilisin· 
den bahsediyor ve bunlardan 
hangisile evlenmesi lazım gel
diğini bana soruyor. 

Dört sevgilisi dört muhte
lif tipe mensuptur. Kariim bu 
kızlan şöyle tasvir ediyor: 

" Birincisi : Yirmi yaşında. 
Kleopatra kadar gilzel. 

İkincisi: Ayni yaşta sıcak 
kanlı, insana bayat veren bir 
mahlük.. Venüs gibi. 

Üçüncüsü: Kumral bakışları 
hüzünlil ve hareli İnsan gözleri
ne hakmca içinde kayboluyor. 

Dördüncüsü: Heykeltraşlara 
parmak ısırtacak kadar güzel 
bir vücuda malik. " 

Doğrusu bu dört tip te iyi 
kadın olamaz. Güzel kadın 
nadiren sadık bir zevce ve 
muntazam bir aile kadını olur. 
Bu derece güzel kadınlarla ev
lenmek tehlikelidir. Binaen
aleyh kariime tavsiyem, bun
ların dördünden' de vazgeç
mek ve aile yuvası kurmak 
istiyorsa, orta halli fakat tah
sil görmüş bir kızla evlenmektir. 

* Ankara, Emel Suha Hanım; 
Siz erkek seçmekte müşkülpe1ent 

değilsiniz. Size rahat temin edecek 
herhangi bir erkekle evlenebllirslnlz. 
A,ka, •evda)•a çok ehemmiyet vermeul
nlz. Onun için kolay ve çabuk evlene· 
cckslnlz. Hayale kapılmadığınız için 
çol< sukutu hayale de uğramıyacaksınıı. 
Size l!ıım olan erkek iş ve g{tcile mq· 
~ul, kazancı ınaıbul blr unaf veya bir 
memurdur. 

'!f· 
Ankara Sevgi Macit Hanım; 
Ba:ı:.ı kı:r.lar kendi tablatlerlne mu

hıllf tablntte erkeklerle evlenirlerse 
mes'ut olabilirler. Siz lııe kendi tabiatı• 
nlzde bir erkekle evlenınellslnlx. Siz 
lıtlkbalinl havada kuran hayalci kız• 

lard:ın değll•lnlz. Hu işinizi muayyen 
bir plCın dahlllnde rörUrsünUz. Kocanız.an 
da böyle durbln ve akıllı bir gtnç 
olması lll:ı:.ımdır. .. 

R. R. R. Hanım : 
Siz uyııal, her yola gelir bir kızsınız. 

Kocanızı olur olmaz •~yler için rahatsız 

-
... - -

Ba rop, piise gibidir, hal
buki hakikatte değildir. Görü
len pliler dikişlerdir ki bil
hassa eteğe fazla zarafet ver
mektedir. 

edecek dcğilılnlx. Kendi bilJiğlnld ve birçok lhtlynçlannıZJ tatmin edecek 
yapmak lıter, fakat kızmadan da baş• imkfınlar temin eden bir erkek istiyor· 
kalarının fikirlerine uyarııını:ı:. Maamafih 

ıunu:ı:. Aynlz:amanda alz:e fada ehem• 
tUccar ve para düşkünü bir erkekten mlyet verllmealnl, alAka göıtcrllm,.slol 
ziyade güzel ve tablatl iyi bir erkekle istersiniz. Fakat crktğin sizden de 
evlenmeniz mUraceahtır. 1 fedakArlıklar beklC'diğinl düşllnme:ı:alnl:ı:. * ı Bu fedakArlıklara hıı.:rırlanıccıya kadsr 

A k İlk 1 ık Hanım: evlcnmenlrl tehir edlni:ı:. Bu kanaate 
D ara, Ş varınea da zengince bir erkekle evle· 

Siz hayatta nadir teaadüf edilen nlnlı. 
mUsteann bir erkek aramıyoraunu:ı:. lf-
lddianız daha basit ve mlltevaudır. Sişli, M. Sabriye Hanım: 
Aşk ve sevdaya da dlltkUn değllılnl:ı:. ~·z hem para)a, hcnı töhrctc dü • 
it yapar mukavele akteder gibi evlen· künsünüz:. Onun için ~~hlre k:ıpılıp 

' yanlış bir harar vercbıhrslnlı. Onun 
ınt'k lıterslnlz:. Onun için hayalci, Un· için ılzc filen işinde muvaffak otmu~ 
atkAr erkek ılz:l bedbaht edebilir. Pra· lllldot ve kabiliyt'tinl lıp:ıt ctml~ bir 
tik bir gençle evleniniz. erkek liz.ımdır. Yahu' } :ış farkı çok * olmamaltla bcrabtr mevkii iyi, lcaznncı 

Kadıköy, R. N. Hanım: 1 uğlam bir adamla cvlC'nlniz. 

Siz, ıiz:e iyi bir ev, rah . l lr hayat Hanımteyze 

pırın istedim ve aspirini geti· 
rip verdiğı vakit onu ilk defa 
olarak gördüm ve derhal ha
tırası dimağıma nakşoldu. 

Fatuş hanım gayet güzel 
bir kız on yedi, on sekiz yaş
larındn' görünüyor. Çekik ve 
zayıf esmer yüzUnde adeta kur
şun renkli büyük ve parlak 
gözleri var. Fıldır fıldır dönü
yor. Vücudu da çok canlı ve 
yürürken hop hop sıçrıyor ve 
boyu da uzun. 

Fatuş hanım alaycı bir 
kıza benziyor. Bana asprını 
verirken de bir tuhaf baktı. 
İçimde hala bir gıcıklanma 
gibi birşey var.,, 

Ben bu satırları okuyunca 
şehadet parmağımm ucunu 
şakağıma koydum: 

Hımm.. dedim, oğlan 
bana tutkun gibi... Ve ayni 

satırları bir daha okudum. 
Benden "fatuş Hanım,, diye 
bahsetmesi de, safça bir ço-

cuk oldugunu gösteriyordu. 
Fahış Hanım!... Gülüyordum. 
Fakat beni on sekiz, on dokt•z 
yaşıııda samyor ha?.. Hoş, 
yalnız o değil, birçok insanlar 
beni yirmiye kadar çıkarırlar. 
Boyum uzun ve şeytan gibi de 
kurnazım da ondan. 

Oh, artık ben bu defterin 
yerini buldumya, yaş:ısın, gı
der gelir, süt kuzusunun benim 
için ne düşUndüğünü öğreni· 

nm. 
Hele bakalım, şu ayağıma 

cam battığı gün için ne ya2.mış. 
Fakat, Allah kahretsin, bir 

ayak sesi duyd:ı!:l, defteri 
hemen yerine koydum. 

(Arkası var) 



SON POSTJt 

Başvekilin Nutlamdan Mühim Neticeler Çıktı 

Tane Yeni Kanun Layihası 
Hazırlanmak Uzeredir _. 

iki Sinemalar 

Halledilen Bilmecemiz 
HİLAL 

Şehzade BsJ1Dda 

SİNEMASINDA 
Dahili Hadiselerde imkan Nisbetinde Askeri Kuvvet Kullanı!ınıyacak, 

Adliye De Mutadın F' evkinde Süratle iş Görecektir_ 

Y anaki pazar pailadea itibaren 

Maurice Chevalier ş·aheseri P ARlsLI ŞARKICI 
aözlll, teali Ye şarkıh muazzam filminin iraesine başlanıyor. 

(Menemen) de pkan hadise- \ yor diye teıakit ohınmıJ'acaldu mı? 1 murakabe Ye tenkit mulleriai 
yi hüku .... "'• nasıl il>rdD ve bu Ne yapar~ llyu~tl mi ıayala- 6ğretebilirsek memleket hesa-

Programa H ld Ll d' kahkaha Af •be iflveten : aro oy un komedisi eş gı ı 

hadist: _.~da hale ve ati- ;:;~r. Börle ~ir ~niyet lbkal bına büyük bir k•naç olur. 
ait lar_._ ..:ı..· t db. m W'erecej'i maeticeleri •• aa- y-•-- b. • amd 

Ônlmtizdeki pazartesi alqamı 
ELHAMRA SiNEMASINDA 

CAJtllAIN'1a tlelaaklr mtibdU BIZET'.im ~--.S 

ARLESIENNE 

re o ~ ne 15wl e ır- rarlan ftftc:ektir. va.. iZ ICJ'Uh_an 
lerin ittihazma fay dalı buldu. dolaya elkln llllHllDİyeye her 
Bqyekil Millet Medisinde bunu Mütevassıt Noktayı Yaldt haap •ermiye mukt:edi-

61mini dinlemiye hazırlanınız. GERMAINE DERMOZ, CHAR. 
LES VANEL, BLANCHE MONTEL ve JOSE ROGUERO 

anlatb. Fakat SON POSTA da Bulmalı... riz. İtte matbuat me9elesini 
dahil olmak ilzere gazeteleri böyJe düşiinüyoruz. 
•iz bu nutku, ya bir sayfa 13 - Şu halde muele memle- Dihaktl celaede D--ekilln 

ketin içtimai bGnyuinde iki kut- .._.. 
FREDERI roHbıde ve Opera Comique Orkestrası. 

ıilme yazı halinde veya1 bir bun aruım bulabilmektir. mecliste yapbja beyanat ta 
bulisa şeklinde dercettiler. Bu 14- Bu, tecrilbe n idman me- böy\e hir nıh ifade ediyordu. 
JAZllan okuduktan aonra ka- selesidir. Acaba aslı, esası olımyan me
rie karşı vazifemizi tam bir 15 - Bizim çektitimiz ulunb, l ıeleler k&rflsında alabildiğine 
tekilde yapılamamış bulduk muhalefette, nqriyatta, tenlddat- tenkit ve küfftr yoluna upan 
Ye nutku, her kısmını birer ta memleket ahnl'anhta11111 sul bazı gazeteler bu s&zlerden 
madde halinde ayırarak tekrar iatimal edilmesidir. ve bu poletikadan mtltenebbih 

Buglin ve yann 
16 112 matinelerile myare

lerde 

d 
. f ydal -x-lnl, 16 - Nuıl mnldl iktidar aaJılbl olacaklar r.u ? 

ercetmeyı a ı 5 u......... memleket•• tabammma yoktur, veaueaı- H rk . le •w• 

Olympia de Paris' den 
OREST ve NOVERRO 

tarafınd- warpta numaralan 
Prosramda haflanua bllyOk •uvaf
Jaklyetl 

A•amya naklettigı-'mi% satır- n1 alper itttllaz ederek ILencHaınt IAyuh· e eaın mera ettigı fCY 
" •• tlllk m-'dlnde slaterıniye lstldatb i.ıe itte budur. 

lar bu düşünce ile Başvekilin tenkit vaziyetini takınmıı olan adam da 
nutkundan abnmlf, heyeti u- bOUin tahaiyetlerl ayak altına almak 

için huchd tamaamaktacbr. 
mumiyesinin ruhunu tam su- 17 - Bunun ortası zaman ile 

rette ifade eden birercümledir: tecrübe ile bulunacaktir. Yani bir 
Başvekil demiıtir ki:. ntandq herhanai bir meseleye 

devleti muhatap tutarak o hususta 
Hadisenin Başlangıcı fikirlerini ıöylerken hangi hududa 

1 - fık haberler üç dört kitinin 
de•let kanunlanna karşı çılgınca 
bir harekette bulunduklan .e 
cezalanm rördiikleri fikrini uyan
dırdı. 

2 - Mntealdp haberler hadise 
emumda Kubilay beyin duçar 
olduğu •ahfeti anlatb. 

3 -Mütemmim malumat ta br.1-
lan ba badi.eye aeyirci kaldığını 

WldirdL 
4 - Bir muhit nekadar zelıir

lenmit olmaJa ld iaaanlan temyiz 
Ye muhakeme lmclretindea bu ka

U.. qata dereceye düfmGt olsunlar. 

Hadisenin Mahiyeti 
S - Adliye ite bqlada. Az 

uman zarfında hakikat meydana 
çıktı : Hadise fevren yapalmıt 

dejildi. iki iiç aydan beri Mani
Ada birtakım içtimalar netice
•lnde bazırlanmıfb, büyük şehirler 
arannda gidip gelitler olmuftu, 
meaele şümullü bir tertibin hare
kete ıeçmed 'eklinde telakki 
olunmak tabii idi. 

6 - Bu tertip, hareketin ilk 
.. fhasmda öne bir din davan 
aGrilyordu. Fakat elbette bu perde 
arka8lllda birtakım maksatlar 
nrdt. 

7 - Bugün umumiyet itibarlle 
blldiklerimh bunlardan ibarettir. 

Hadisenin Neticeleri 
8 - Hal içle. ati için ahna

ak tedbirleri tayin etmek üzere 
laadiseyi mubtehf cephelerden tet
kik ettik. 

9 - Adliyenin kifayeti ma
llakkaktı, ifi 80DUDa kadar takip 
etmeaiode mah&lll' yokba. Fakat 
asulde daha seri bir hatb hareket 
latif an lAzumlu rörüldü. Örfi 
idare lllnım mecli.aia taıdikine 
an ettik. 

Hadisenin Tahlilleri 
10 - Bu memlekette cereyan 

eden ha .. , devlet lr.unetleri ör
.elenir ribi bir vaziyet lbdaa 
edene müfıitJer baf kaldırmak 
için ba havayı müaait bulayor
lu. 

kadar memlekete zarar olmayan 
çerçen iç.inde kalabUlr? Bunu kea-

disine bir taraftan hududu tecavüz 
ettiği zaman kanunlar, diğer 

taraftan hadiseler gösterecektir. 
18 - Bu aoktai auard- hW.Gmet 

netrlyat huauaunııla derhal alınacak bir 
tedbir diltllnmed1. Blllklı vatandatluın, 
hadisenin 'lierdlğl denlerden beplmlıda 
eıulı oluak lallfade ed~c~tlmlır:l Umlt 
ediyoruz. 

Hadisede Kayıtsızlığın 
Sebepleri 

19 - Dahftt bir -elede •at...ı..ıa
na kayitsl:r. kalmalannm ttbebl atlr eak 
ordunun müdahalesine lht:yaç 18riil· 
meaidir. 

1' - Halbakl ıılahln hadlaect. mUlld 
idare lluaa, tenblh, eMJ kunetlerl ve 
jandarmayı latimal etmeli, bu kifayet 
etmedifl saman askere mUracaat etme-

Hdlr. Dahln hadiselerden Hkerln mBda
halealnl davetten son hadede kadar içti
nap etmek lhımdır. 

20 - Aaker geldlil zaman da iknaı 
ve tenbihl dllfilnmemell, va.dfeal bulUlr. 

İki Kanuna ihtiyaç Var 
21 - Bu mevzu hakkanda bir 

kanun takdim edim edileccktır. 

22 - Böyle fe•kalidc hadiseler 
olunca adliye de birtakım uıul1eri 
ihtisar ederek hususi bir battı 
hareket takip edebilmelidir. Bu 
hususta da yeni bir kanun tetkik 
ve ihzar olunacaktır. 

MAKSAT MUHALiF GAZETE
LERi KAPATMAK DElilL 

lamet Papnın ••tkunu ba ıaurotle 
ducetllkt- ... .-a lla nutkua eualan.ı 
tesbite blklm ••- ditflncelerf, bir 
muhavereden alarak naldedecejiz : 

Ankara, 2- Dün bir meb ' -
us Mecliı koridorunda ismet 
Pqadan aordu.: 

- Pqam. Son hadisede 
muhalif gazetelerin nqriyab 
b&ylik bir tesir yapbjana kani 
deiil miainiz? Bu meselede 
tesiri ve gBnahı olan gazeteler 
hakkında bir tedbir düşftnm Oyor 
musunuz? 

Bqvekilin, verdiji cevap 
lmlhaten şu oldu: 

Ceviz Ağaçlannda 
Katliam Var 

Avrupa son zamanlarda Tür
kiyeden çok ceviz agacı çek
mekte idi. Fiatlar da oldukça 
iyi idi. Bu rağbeti gören Ada
pazan, Bursa ve Biga havalisi 
köylüleri bir ceviz (katliam) ma 
çıkmıtlar ve istanbula yüzbin
lerce kütük göndermişlerdi. 
Müteahhit bunlann birçoğunu 
beyenmediği için almamıştır. 

Marangozlukta kullanılacak 
cevizlerin çok ihtiyar olması 
ve köhnemiye yüz tutmuş ~u,
lunmaaı llzımdır. Me
meleri ve hareleri çok olan 
kütükler makbuldür. Genç 
ağaç1arda bunlar bulunmadığı 
için alınmamıştır. Müteahhidin 
bu hareketi ceviz (katliam) 
ma set çekmiştir. 

B o 1 J u ki 
Malatya, (Hususi) - Buğ

day satışı tamamen durmuı gi
bidir. Geçen seneden çok 
mal vardır. Okkası beı kuruş
tan bile alıcı yoktur. 

= 

Soldan Sağa, Yukardan Aıalı: 
1 - Sicim 2, küçük pal

to 5, nota 2 
2 - Temiz 3, zemin 3, 

IOOO kilo 3 
3 - Garaz 3, yolcu evi 3 
4 - Otlar, ağaçlar 7 
5 - Nida 2, deniz hayva

nı 5, bir hece 2 
6 - Bildiğimiz: bir isim 5 

farmason 5 
7 - Erkek 2 beygir tuva

leti 5, ile 2 

8 - Tahkir etmek 
9 - Lezzet 3 vücut 3 

10 - Nihayet 3, geniş 3, 
bir nehir 3 

J 1 - Yuva 2, ışık veren 5, 
nota 2 

Malatya Tütün inhisa
rında Tahkikat 

Malatyr., (Hususi) - Buraya 
gelen bir müfettiş tütün ~nhi
sarımn buradaki şubesin<le bir 
kısım memurlar hakkındaki 

iddiaları tahkike ba;ladı. 

HACI FAZIL 

Şikayetlerimiz 

Posta idaresi Bu işlerin 
Önüne Geçmelidir 
1 - Karadeniz Ereğlisinde 

bir abonemiz vardır. Bu abone
miz postanm intizamsızlığı 

yüzünden maalesef gazetelerini 
muntazaman alamama tadır. 
Konya Ereğlisinde de bir 
abonemiz vardır. Bu abone
mize ait olan gazetede ekse
riya Kardeniz Ereğlisindeki 
abonemize gitmektedir. 

Fakat isimleri ayn olduğu 
için bittabi gazeteler verilme
mektedir. Karadenizdeki Abo
nemiz bize postadan tikayeti 
miitezammin yazdığı mektuba 
Konya Ereğlisindeki abone
mizin gazele kuşağını kese
rek göndermiştir. Bukadar 
büyük bir yanlışlığın nasıl ol
duguna hayret etmekteyiz. 

2 - Edirne bayimizden al
dığımız bir mektup ve bir 
telgrafta yüz adetlik bir pa
ketin gel'tlediği bildiriliyordu. 

Postaya müracaat ettik. 
Maalt:sef müsbet cevap ala-

R es m in izi Bize Gönderiniz, madık. Bilahare Edimeye ait 
paketin Bandırmaya gittiğini 

Size Tabiatinizi Okuyalırn ve paketin ne mnrsııe ve ne 
de miirselünleyhe iade edilme-

Tabiatinizi ötrenmek iııtiy-;;:-:" sergtizeşt roman ve hcıclfaeleri- diğini anladık. 
umz fotojnfanm bize gönderiniz. • k h 1 ı · d 

] F kat "t h -taı nı mera ve eves e hı.:ıp c er, 3 - Kayseri-Sivu hatbn-a mu e asalsımız mu casın- uld . . 1 
da yanılmamak için ırönderiJecek ac ür. Çabuk karar verır. da Sarımsaklıda bir abonemiz 
fototraf ne derece tabii bir vazi- 'f. 1 vardır. Gazetenin üzerindeki 
yette çıkarılmıf olurıa o niabette Ali 'l kuşakta adres matbu ve kalın-
mü~lead~ . iu~t ibtfma}i. •ar~ır. J:c · • izam ve inti-
Tabratlcnnı öıcrenmck ıçın baze I zamı ıever fi- c.ı yazılmışhr. Bu gazete ne-
resim gönderen kariler hakkındaki ·~ il ''e hareket-1 reye gitti biliyor musnuz. Lü-
mGtal~amızı apğıya yazıyoruz: [::"! , • d .. dal lehurgaza gitti, orada mübür-

Anlcarada .' '"' Beg: Çl'- .er: e ~ · ı lendi ve üzerine "Dikkat Lüle-
vik ve faaldir. var r. rati burgaza değildir" denildi ve 
Sporu, ıeyahat ':' ı j sever, aceleden gazete idaresine iade edildi. 
e teaezzlhü.ae- f ' hoşlanmaz, ka- 4 - Zonguldağa ait bir 
er, ııkınbya gel- ~ dm ve hayali gazetenin Zafranboluya ıittik-
ez. Girgin Ye a- ' 1j

1 
mevzularla faz- ten Ye kuşağı üzerinde birçok 

ganaır.lnmam la meşgul o- yazılar ve damsalar yazıhp vu-
kuyudatile bur- iur, menfcati- rulduktan sonra Zonguldağa 

riyetini ~yit e- I ni m6drilnır, kendini idare vasıl olduğunu oradaki muha-
den usu ile re 

1 

ı etmesini ve ez:lirmemesini bi- birimi~ yazmaktadır: 
muhalefet eder. j ıir, fikir ve hart-kitında iıtik-. Şikayetler o kadar çoktur ki 

11 - Filhakika meYkli iktidar
da olanlaruı prek parti. ıerek 
lllikümet itibarile icraatlannı ten
kit etmek yolu~da açılan cereyan 
diter bir takım adamlara arbk 
hükümetio yerinden kalkmayacak 
kadar zayaif oldutu kanaatini ver
mektedir. 

Macerayi aever, ili ve istikrar vardır. 1 bunlan bir iatidaya raptederek 

'·------·-------------------~ı~~ mfi~rlq~ ~~ Bunun üzerine bir posta kon-

s:ııema 

N 
Fraa•ızca ıcz:ii ffm. Bu :ıl şıım saat 21,45 tee JEAN A;llG~LO ve DOL.LY DAVIS • . . 

- :1 

\1 Tiyatro Ve Sinemalar] 
j DARÜLBED.A vf • J:rASILLERI 

au akta• alq... ISTUll. IELEllYESI 
ma 1111uıma bt-

~~ ~~ letlen:le tendlAt 

Yaşıyan 
Kadavra 

ı "" 1 
6 tablo 6 perde 

Yaun: TOLSTOY 

Terceme ecleaı 

""'"' 
REŞAT NURi 8. 

Al.KAZAR - Dlayadaa uuk 
ALEMDAR - Kartal yuvalan ve Puı. 

Kıralı 

AS R 1 - Hoca Fazıl 
ARTtsTbc - Parie Damlan altıada 
ETUV AL - Brod,,.y Kuldua 
ELlfAllRA - Kadın laterM 
EKLER - Yunan tiyatro lnlp11 
FRANSIZ - Kfvelll 
GLORYA - Son Ninni 
HiLAL -<Betlkt111) MOlhlm Ahmet 
H A L E - (Oıklklar) Parderde bırlf~ 
KEMAL B. - Zevk ve Elea 
M A J l K - Hacı Murat 
M E L E K - Operada yansın 
~~iLLET T. - Naılt B. 
O P E R A. - Parla Damlan Altında 
SOREYYA. - Temqa Gemisi 

Çeşmede Bir Koope
ratif Teşkil Edildi 
Çeşme, (H. M) - Ban 

kazalarda oldcğu gibi Çq
mede de bir zirai koope 
ratif teşkil edilecektir. Hisse
dar kaydedilecek çiftçilerin 
isimleri Ziraat bankasınca ha• 
zırlaomaktadır. Hissedar kay
dı bittikten sonra idare heyeti 
intihabı yapılacak, netice lkb· 
sat vekaletine bildirilecektir. 

VekAletin tasdikinden sonra 
kooparatif resmen tcşekknl 
edecek ve hissedar yazılan 
çiftçiye büyük yardımlar ya· 
pacaktır. 

Malımut Nadim 

Çeşmede Bir Kaçakçı 
Sandalı Tutuldu 

Çeşme, [ H. M.] - Limanı· 
mıza yakın karasulanmızda 
bulunan adacıklar arasında 
dolaşmakta olan RnsumabJI 
30 numaralı motörü bir aralık 
( Vuni) adamı:da avlanan bir 
balıkçı sandalı yakalıyarak 
lin"ammıza getirmiştir. 

Rüsumat idaresi bu aandal· 
daki balıklan aattı. içinde 

bulanan Marko ile Panayotu da 
mahkemeye verdi. Muhakeme 
neticesine kadar, sı;ı· c'::l muhr 
faza altına alınmıştır. 

Mahmut Nedim 

trolu idaremize gelerek bizdd 
bir yıjm malümat aldı, fakat 
henüz bir faydasım görm8f 
değiliz. 

Tenkit Yapılmamalı Mı? OL ORYA SiNEMA ) INDA 12 - Fakat mevkii iktidarda 
• ua1ar d .. let ku•vetlerl zayıflı-

- Bu han içinde giiaah
klr gazeteler hakkında bir 
tedbir ve karar almak belki 
mfimkün olur. Fakat maksat 
gazeteleri kapatmak, matbuatın 
murakabe imkimm söndürmek 
değildir. Marifet onlan yaşat
makbr, eğer bu suretle muha
lif matbuata devlet otoritesini 
kınnıyacak, rejime zarar ver
miyecek bir hudut dahilinde Büyük gala mfücamereıi olarak Istanbulun kibar halkına takdım edecektir. 



D&LG ASI 1111 j~ 
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ar ay Arabasında iki Cazip Göz istifade ediniz 

KAN BIBlTB 
Bu Sütunda Hergün 

NUili: S.,,.., IWI 

iyah Elmas Gibi Parlıyordu 
Haldu 11"11.fu4ıttr - 27 - Yazan: Ziya Şakir 

EYiD &aaadeld yoldaa do;- ( bir ıılıkhk laud oldu, .U.. f cacldeyl tamamea kapayan 
Bqiktap iomiyerek kar- 1 bakb. Bu, kandı camaatin arkuuıclan yavq ya• 
• talimane meydanına yl- f Bir taraftan yllzlndeld ku- f ftf tidiyordu. 

l\. Meydanı geçti. Yıldız : Jan ıilerkee cliter W.ftar Arabaya yaklaşmayarak uzak-
deıine çıktı. Ağır ağır tan takip etti. Nihayet, araba 

tan apiJ iniyordu. inan- Zekiye ...ıtan araymm araba 
a yeni geldiği için herşeye kapı11mn 6ııllade durdu. Kapı-

t ve teceulisle balayc:r- nm bllytlk kanatlan açıldı. 
Saraya gidip gelen araba· Araba içeri alındı. ..Kapalar, 
onan merakım mucip olu- tekrll' kapandı. 
u. Bu arabalarm içinde- Bebik ...... Orada tram-
kim bilir kimlerdi ?.. nya atlada. Beyojlunda, Va-

Betiktat caddaiala Yılc:hz bakı buluncaya kadar helecan-
daile birleftili k8feye gel- da çatlayacaktı. HadİleJI ol-
umu, kalabalık cemaatli dutu gibi v.haka anlattı. 

cenaze De karşılafb. Elle- V abalr, bqtan sonuna kadar 
cebine sokarak ldStede . Babiği dinledikten sonra, du-

u. Beklemiye batlacla. Tam ı d•klannda neted bir tebellllm 
nada yine Y ddız yokuşundan huıl oldu: 
bir uray arabuı da cena- - Heqeyde bir uğur Yll' 

• reçmesini beklemek için clerlene. İDaD ki cloirudurl 
de durmuştu.Arabanın içinde eledi. 
makh d&rt kadın · ile ara- Sultan Hamit, ıeç nkte 

•inada •e 10IUDda ath kadar rami itlerle mqgul 
haremajuı bulumıyordu. olduğu için yorulmuş ftl yatar 

~1111111 perdeleri, yarı iDlkti. f yatmaz uyumuştu. Uykusunda, 
Mik, ilk defa g&rdüi" •- · ttıyleriDi llrperten aa aa boru 

kaclmlarmm yqmaklı la- . Dnrln ricalinden Ziluai Pı. ıealerile uyandı ve derhal ya· 
lafel:leriı• laa,ntle blkayordu. tajuıd1D fırladı. Pencereye 

arka tarafında ve clltGn&yordu. Şu anda, araha- kottu, hemen perdeyi açtı. 
da obama smç bir kadın mn arkamdan gitmek ve Befiktq tarafında, lamcımlar 

balmak isia biraz onua ıireceti yeri c'jşiinmek- aaçan bir alevin, lleyecan ve
Zar ~ ince fal- tea bqb yapalacak hiç birşey l ren manzaruile kartılqb. Dik

albndan ~y~ elmaa sibl ıokba. O da &yle yapb. Tek- katle baktı. Yanım. tam Ze-
hyan bu bır çift g&z Ba- rar caddeye i1R11. Cen•se kiye Sultamn uraymcla idL 

yabana ıelmiyor •• Hele epeyce maklqmlf, araba ela ı Arkan .,., ı 
olgun ve çatlamış bir nar 

1 - .... s .... ,. ... , 11ıldlr. 
t-Rerallrf .......... ... ...... 
s - Her na. s adet 111a bp ... 

..... blln aeA>. 
c-tı. 1 • ....._ ful•ev 2 

-.... lllYe ecfUmelWfr. 
5 - Her beon lurlndeld tarlhha 

Wr luıfta mlclcletle ........... 
SON POSTA 11 okuduktan 

80nra din kuponunu .. klayı•z. Banclu S adedini llAnmn 
De birlikte bir zarfa koyarak 
posta de lduehaaemlze l'l•
Clerhıls. llAnmwn pzeteye gir-
meıl için bu lcadan k&flclir. 

ı
-= SON POSTA a!!:

BEDAVA il.AN KUPONU 
4 - Klnunuaani -1931 

ANI- Bela_..._. 
lld kwql• elD bla _.. Ublalr ~ ·••••a•-...,. 

1tıbe Kuua sade AWal1ah 

Atıl ............ fld ...... - Pn ... 
..... c1a " ·- ..,ıtall " .......... ... bbk ftd ................... ıc..... 
auleA ....... 

HOSEYIN ZEYTIM v AeıNl - n.1m1 
kail ....... v ... ekleria\wl ..... " leatıtll 
,.. .. a.walebaW Beh-ehaı fflh,m 
ae,tta ,.ı. le plflrlab. ldaabal Zlndaa 
kapan Bala•• ttlrbeal karpuadaNo.SS 

HANaAR 'l'ERZIHAHESI - Bahte 
kapa ......... laaaa ıt fff. Telefoa 
ı.ta.w .s7. 

BiÇKi DiKiŞ DERSANESI - Pa,,. 
plb, ~ Butea •l*t- No • • S 

Fntesl, taJlr, •.....Sere aurlft• ..... el..... . 
lltJH1llllll TOCCARLAJt- oa.rt1k 

... ...._.. latllade, alrat, teelalllt " 
tUlhaat Weruals Babçek_,. Aaıen• 
ha..da ILHAlll AHMIT &. ..... ...... 

YUVA-Bey~ Toluıtby• 
ada Suterulel ııokalıncla S lfe. 
........... ICaclelal ıl Kr. --...•= aefta. Tecrlbe ecllalL" 

Bir Mücadele · 
Koca (Eliade pzete)-Dinle 

beai .... birteJ olmyacatım. 
Kadın - Aman bıktım ai

)'uetten... Hergon, berglln 
bu... latemem... Kendin oka!. 

Koca -Siyuiyat değil, din1ef 

Kadın - Edebiyatta ela 
lnkbm, istemem. 

Koca - Edebiyat ta dejil, 
din1e yahu, dinle! 

Kadm -inemiyorum. 

Koca - Allah .ıı.Jı... Ya
lau bir aabr bİ1fe_J ... 

Kadm - latemem. 

Koca - fut etme eamm, 
bak, okuyorum • 

Kadm ( kulaklannı tıkaya
rak) - Dinlemiyeceğim. 

Koca - ( Elinde gazete, 
ayaja kalkar ve kadma doj· 
ru gider) dinle a canıml 

Kadm - Çekil, iatememl 

Koca (kanmun ellerini tuta
t.arak kulaklanndan uzaklat-
brman ister) - Dinle diyo
nm, IODl'a M-an olunan 1 

Kadın - inemem diyorum. 

Koca (sorla)-DiaByecebinl 
Kadm - Dinlemiyecejim. 
Koca - Dinliyecekain 1 
( U&m bir m8caclele bafiar. 

Kadm (Glltlw) - Ob 
amma, eok brq etmel 
Kocuı - Bir Abr okap 

caj1m. 

Kadın - Oka belrabm. 

Kocası (okur) - "Ta11an 
piyankoswıun birinci ikramiyeli. 
47850 numaraya isabet etmit
tir." yani senin biletin numa
ram r Aaladm 1111, ~ 
mahlak? 

Beynelmilel Buiday 
Kongresi 

lldna lteynelmilel bajday 
koaır-1 ıwa seaeliacle Ko
mada toplanacakbr. K.....
de butday 11•.t•hk'-n, bui
clay w'iyab ft ,nbrehn
mtemleri laaklancla k-.
lacakbr. 

Yeni N.,n.,ı 

Persebon 
Şair Süla z,.w,.;. ..tid 

fiirlerlnden mlrekkep a., 
Sülıulet kattlpaneli tarafuMlma 
h•l""fbr ft iPacfe molojı,. 
ait relimler vant.r. s.lila Zeki 
Bey IMa eaerlle, diiayam her 
tarafuada ilh•mam Yum ..,. 
tiriDclen alan be,lk hlr pir . 
mufı arwnd9, T&Weıl temsil 
eclea ilk pir llfatmı kuanmı
ya ll)'lk olm"flur. 

bi lanaw ve dolgun dudak
bllldllGt ve kımbpnda 

y6k bir qiubk a&GY•cla. J 
Babik, clalaa IJİ sfrebllmek 

Çok Çocuklu Ailelere Para 
Ediniz 

Kadm lmlaldaruu .... takar, 
erkek omm ell.W bap _... 
la ÇÜ• Ya puteyl chletmi· 
ye ulnfar) 

Kadın - Olamu t 
Kocw - laat ettiiiu için 

laaı,orua. Y oba ehe.Bi
Jetli birteJ defil. Fakat bea 
de una inama olnam•11am 
lfkemdea ptlanm. 

Güzel Bir Eser 

için bir aclaa daha atb. 
dlftlDID kenarma gelmiş 
arabaya yaklqllllfb. Omm 
hareketi ea .. ncla, anki 

'fi bir mılmatm cazibe
laareket ediyormut pi 
u. , ... ıkleri kar-

Yardımı 

Çok çoeaba .Uelere ppdu 
para JU'Ciuamclu i8tifa. 
de etmek latiyea allelerdea 
l>be reaim flndermlş olanlum 
bir imamı dalla dercediyonm 

1- Hocüiadi mahallesinde, 
Çetme 10kak 11 numaraU 
Y ako Forma efenrD ve nfib.. 
• mac:laa Boliaya: 

Çocukl.n: laak, .A...., Diaa, 
A......, Kaa-, Ceya H. .. 
if. ler. 

2 - lzair, Dejiıwea, cla
p.a, Mecdiyie mahalleli. Re
cep ata aokak 10 numarada 
llaatafa a. •e nftkua Gnzide ..... 

Var, istifade 
Selçuki ve Onu.ah çini

leri ifçllili - •imar Şaha
bettin Bey tarafaac:la ya
zalmq ve "Klinat,, kltlpa
nesi tarafından nefl'OlanmUftur. 
içinde çinicllife dair r imler 
vardır. Muharririn Avnpacla 
el y•nn•• Ye matba eteri• 
&zerinde Japbjı tetldld..m 
kıymetli bir m•hsu.111 ola bu 
eaer, 40 kunt fiatla abbyor. 

Abdullah, lılltferref, Hariye, 
lllqltle, lbrahba H. •e EfJer 

3 - s. .. , Sumıukçs ,.... 
llalleliade, lbralai.,.ki efeatli 
" refikua Atiye H: 

Çocuklara: Ziyneti, Miiveyll, 
llebruke, Mfteuha Kemal, Ser
..., H. •• Ef.ler. 

' - lzmi, BalÇOT&d., Seli• 
otla RiD Ef ... refikam Fama 
Hanım. 
~uldan: Muhliae, Emine, 

Haaife, Ahmet Cemal, Mehmet 
Fethi, Huu Fem H. " 
Efencliler. 
• 5-La.,ll, 0.•aaiç ..w,.. .. .... ,it..,..... Haca ..... 
met R ve 99CQklan: Aw.1-

Jah, $efib, Alaıe ı--.. Ha
mit, Hatp, Beytullala ..... 
.. Bf. ler. 

8 - Çarfn•lta, H...,_ 
•84lreeeliacle aolclan 1 No. la 

Kadm - (rlllerek) Çatlal 
Kocaı - Bu ylzdea ayn

labiliris. Ok.dar W'ar ede
cetlm. 

Kacha - Allah akıl venin. 
Ben ele mar edece;im Ye 
clialemiyecep. 

Kocua - SoDra çek llİl
man ol&C8k .. 

Kadı. - TelacBt mi? 
X:..ı• - ..... fakat 
~ olae-alraın. 

Kadm - Ben mi? S.ltep? 
Kocaa - Sura anlanm. 

Kaclm - Va ıelir, doatwn, 
Yll .... 

Kocua (Wru cllitlatllktea 
IODl'a) - Gel HDiBle bir pa...... ...._ 

Kam - Nedir •? 
Kocua - Qlaı;aeİliam lerl 

dini.,.. l9Dİ d1atnp sltll
recetl& 

Kam ( Jlslı.) - ı..ea .....,_, 

Mimar 
a. İIİla albncla .,.. ltir 

..... •• •'lllek -
lafifara hath=tbr. Ta1t•ı ve 
fekli çok ıtızeldir. Mulatevua 
da istikbal itin çok ıeyler 
vadecliyor. BiU.ıuı modern 
tehircilik ve İllp laumalanaa 
ait pzel fildrı. Yrir. 

Tmk...-
a. ......... nakli 

kapü i~ • ..,. ... 
plm.S..~-F.._. 
._..mıpnnltüt3n~ 
hiç iDtlpr etmenq Nllmledle 
flrecek ve oku1acabwme 
Tllrbpenua lik m.... içia 
claiıtbjı ltlletlerdea btl.de 
ecliaiL 

edadaVocllnemnlta4111__.• --~--~------------------------------Ahmet S..- Ef., ........ MI- Büyük Ve iyi Meyva İsterseniz. Dire h•nıa, pçakWIS 11..thr 
Ham'df, •taN lteeep, 0.-. 
Recep, Saiae Narubawt, Sa
miye laamm Ye Ef. ler. 

7 - Aabra Kalaraa brye
.... Halil ......... Ef .......... 

~ lalcelderüa talaribaıaclm km1aruua. 8 .... .............. ......_ 
NIVOZI 

• ,...,._. • ....... -- •••••• llr .. ". ... ., -·---K&tilte laanım, çeallıılın: Şeri- ........ M • • ,.. , r 
ı., A,rı... Nıiı .. r--. ı.,. Kutau 1 Ura ia ........... •• 111 • , :• .... ..... 

MI, H... hm• Ye •· lw. l Dr..-s ...... ~ f. 



8 Sayfa 

iLERLEMEK ISTIYEN GENÇLERE 
TENZlLA TI AN İSTİFADE ED]t :tz 

Amen akşam deuleri - ünııln kUttipane - Teala ve her tilrlG •por yer
leri Ye jimnutik dersleri - Sıcak Ye •ouk banyo - l<onıer, tiyatro ve salon 
eğ'lencelerf • l.mt konferanslar • Azalara mahıuı ucuz yatnkııne ve lokanta 

Senelik Tenzilatlı Ücret Müddeti Yalnız 
26 Kanunuevvelden 7 Kanunusaniye Kadar 

Fazla malumat iç.in atideki adreslere müracaat: 

Y. M. C. A. 
ve Amerikan liaan ve ticaret dersleri 

lstanbul şubesi 1 Beyoğlu şubesi 
A1emdar caddesi No. 23 Kabristan sokak No. 42 
Telefon İstanbul 1737 Telefon: Heyoğlu 3300 

İstanbul 
muhafaza 
ğünden: 

Gümrükleri 
müdürlü -

1 - Motörlcr için 20 gtın aıllddetle Ye kapalı zarfla 50-60 
ton benzin satın alınacaktır. 

2 - Alm~cak benzin, + 15 derecede 725 - 730 ıtklcti 
lzaliycde olacaktır. 

3 - Şartname ıureti musaddakalan /,nkarada levazım 
müdCrlüğünden ve !stanbulda muhaf axa müdürlüğünden alı
nacakbr. 

4 - lıılae, 931 senesi ikinci kanununun 22 nci perşembe 
(ÜDÜ saat 15 te gii=nrüıder mubldaza müdürlüğündedir. 

5 - lstcklilerİJı, fartnamcdni alarak bu işle alakadarlann 
da rne(galelerini gösterir ticaret odasınca kayıtlı ve şerik iseler 
ıirket vesaikini vey:ı bir müesseseyi temsil ettikleri takdirde 
vekaletname ve yüzde 7,5 muvakkat güv~nme - teminat- larile 
beraber belli gün ve saatte müdiriyctte bulunmaları. 

Van Memurin Ortaklık 
Mukavelenamesi 

İdare mccliılnl• ar.Ilı Orta~lık namına vazı imzaya 
Madde 30 - Heyeti umu- mezun ve salahiyettar olanla

miye ~ucibi mcs'uliy~t. 8!1vali 
1 
~ın isimleri ile mühür veyahut 

tebeyyım eden mechsı ıcare ı ımzalannın tatbikleri ortaklık 
azalarını azil ile yerlerine di-

1 
ile muamelede ouh.:n:m devair 

ğerlcrini intihap ve tayine ve ve müesseset ve eşhasa iı'ar 
icabı halinde •zayi mezküre ve irsal edilecektir. 

İdare mecllıtne lçUma llcretl: 
aleyhinde takibatı kanuniye 
icrasına salahiyettardır. Mucibi 
mes'uliyet ahvali görülen id:u-e ' Madde 34 - Meclisi idare 
meJisi azasını lktısat vekaleti a~asına her içtima için heyeti 
dahi işten men ve icap ederse umumiyt.. kararile kazançtaki 
!heyeti umumiyeyi içtimaı fcv- 1 vilzde ondan gayri olarak 
kaladeye da\·et eder. f m1jnasip bir içtima licreti ve-

idare mecliıinln mes'uliyet!: 

Madde 31 -- Kavanini me\
r.ua ve işbu nizamname ile he
yeti umumiye mukarrerab h:
lafı..ıda icra edecekleri muame-

lattan tevellüt edecek zarar 
ve ziyan müştereken ve müte
selsilen idare meclisi azasına 
aittir. Mes'uliyetlerini mucip 
\'e tazmini müstelzim muame
U.la itiraz il-: sureti itiraz mec
lisin zabıt cerideıine kaydett:
rip teft!ş heyetine de bildiren 
idare meclisi azasına mes'uli
Jet ve zii&nan teveccüh etmez. 

Madde 32 - idare meclisi 
lfbu ni. amname ahkimı ile 
heyeti umumiye mukarrerabna 
tevfiki harekete mecbur olup 
ortaklık muamelibnın hüsnll 

• cereyanile defter ve hcsaplan
nm intizamından ve mlldür ve 
memurların hüsnü istihdamın

dan ve emval ve nukudunun 
m h fa; a mdan heyeti umumi
ye ye karşı mes'uldiir. 

Madde 33 - Huıusab mn
lıimlf'ı:ye mftte~lik avrak ve 
aenetler idare meclisi reisi ve 
t'eisin bulunmadıiı zamanlar 

cia vekili ile müdllr tarahn
dan idare meclisin<.e tayin 
·we tahdit edilecek mevadda 
ait olanlar dahi müdür il~ vuı 
imzaya mezun memuri~rdan 

lairi tarafından imza olunur. 

1 rili" ve masraf hesabına ge-
çırilir. 

[Arkaıı var] 

KİRALIK BÜYÜK SiNEMA 
VE TlYATRO 

lnıir Mihi kütüphaııe mn
dürlüğü.1dcn: 

lzmirde hükümet konağı 
civ.arında kaiıı ve Elhamranın 
lahb isti.'.Alrında bulunan meş-

hur MiLLi KÜTÜPHANE Sİ
NEMA ve TİYATRO sile ga
zino kalorifer tesisab ~e mo-
bilyasile beraber 18 kanunuev
vel 93 l senesinden itibareı. 

be§ veya beş buçuk sene müd
detle vo kapalı zarf usulile 
atideki şerait dairesinde icara 
verilecektir. 

1 - Taliplerin ytlzde on 
ıiıbetinde banka mektubu 
veyahut nAkCÜ teminat irae 
etmeleri. 

2 - Teklif edilecek bedel 
haddi l6y:k ıörlilmedıji tak
dirde Milli kUtüpbane heyeti 
idaresi ihale edip etmemekle 
ıerbeıttir. Son ıöz heyeti 
idareye aittir. 

3 - Sair ıeraiti öj'renmek 
iateyenler Milli kütiphane aıll· 
düriyctine tahriren veya bizzat 
müracaat etmeleri lizımdır. 

4 - Taliplerin tarihi din
dan itibaren klnunu11Dinin 
22 inci perıembe srünü öğleye 
kadar müracaatları ilAn du" ur. 

SON POSTA 

VAPURLAR ] 

5ADIKZADE BiRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Sadık Zade 
Vapuru p günü 

4 K. sani azar akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
Zon~uldak, İnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ordu, Giresun, Tl'ab
zon,Surmene ve Rizeye azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 
acentalığına müracaat. 

Telefon İs. 2134 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köptü 
başında Beyotla 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı altında Tel. lıt. 7240 

riRE-iSHERDE
RiYE POSTASI 

(İzmir) vapuru 6 Kinunu-
. S J 10 da Gala-

sanı a ta rıhbmından 
kalkarak çarşamba sabahı 
İzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 
İskenderiyeye varacakbr. İs
kenderiyeden pazartesi 15-
te kalkacak çarşamba 

( Pi.re ) ye de uğrıyarak 
perşembe ls-

tan bula gelecektir. 

İzmir sürat postası 
(Gülcemal) vapuru4 kanunu

sani Pazar 14,30 da Galata 

Rıhtımından kalkarak İzmire 
gidecek ve Perşembe sabahı 
gelecektir. 

Alemdar 

Millet 

kinun~sani Pazar 
günü akşam saat 18 de Sir
keci nhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Sürmene, Rize, Ma
pavri ve Hopa) ya azimet ve 
avdette ayni iskelelerle Vak
fıkebir, Görele ve Ünye 
iskelelerine uğrıyacaktır. 

Müracaat mahalli: lstanbul, 
Mey men c t ha"\ı altındaki 

yazıhane. Telefon: lstanbal 
1154 

lstanbul, birinci iflu me
murluğundan : 

lıtiklil caddesinde 451 No. lı 
Viyana lokantası Müsteciri M. 

Saksi. ve Madam Saksi 
Balida iımi ve P.dresi yazılı 

olan zatın İflisı açılıp taıfiye-
nin adi fekilde yapılmasına 

&... • • • "' ~· .... • .. 

Macar ziraat makineleri fa~rika 
Hofherr Schrantz Clayton ShuttJeworth Anoni 

Şirketi. Türkiye Merkez Şubesi: 
lstanbul: Ankara cadderi 

Şubeleri: Adana, Wnir 

Adapazan, Manisa 

18 • 24 No. lar Telıraf: Hoferton İstanbul 

Türkiyenin her şehrinde 

acenteleri vardır. 

Bilumum alalı ziraige!li en müsait şeraitl 
veren yegane müessesedir. 

KATALOK FIAT TEKLiF iSTEYiNiZ. 

• 
1 • f • •rt ı • k•J inhisarı um spır o ve ıspı o u ıç ı er .. d .. ı ....... d mu ur ugun 

1 - Tekirdağında en son tekemmülatı haiz~ şar 
imalathanesile kavı ve teferruatı inşası kapalı z 
usulile münakasaya konulmuştur. 

2-Zarflar 931 senesi kanu usanisinin beşinci pa 
tesi günü saat tam on ikiye kadar kabul edilecek 

3 - Münakasaya ait evrak takım haliııde ida 
merkeziye muhasebesinden 25 liraya mukabil tali 
lere verilecektir. 

4 - İzahat almak istiyenler ::;a~~:0eJ!~üi~iye fen heyeti reisli 

Gümrükler umum müdürlü~ünden: 

3000 kasket yaptırı
lacaktır. 

1 - Gümrük muhafaza memnrlan ihtiyacı için 3000 kas
ketin yaptırılması kapalı zarfla kırdırmıya konulmuştur. 

2 - Kırdırma tartları kAğıdının tasdikli ıuı·ctleri, İstanbul
da Gümrükler umum m~dürlüğö levazım memurluğundan An
karada Umum müdürlük levazım müdürlüğünden alınac~caktır. 

3 - Kırdırma, İstanbul' da, gümrükler başmüdürliiğü bi
nasında kurulacak alım ve satım komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Kırdırma, 10 kanunusani 931 tarihine rastlıyan cu
martesi günü saat 14 tedir. 

5 - Teklif mektupları, kanundaki hüküml"re göre yazılı 
gün ve saatten evvel lstanbul' da komisyona verilecektir. 

6 - Kırdırmıya girecekler, Ticaret odasında mukayyet 
olduklarına ve bu gibi işlere girdiklerine dair vesika göste
receklerdir. 

7 - Her ~tekli biçilmi~ bedelin % 1,5 ğu olan 855 lira
lık muvakkat güvenmelerini (Teminatı muvakkate) )erini belli 
saatten evvel Başmudürlük veznesine yatırmalan. 

8 - Örnek, İstanbul gümrükler umum müdilrlilitl leva
zım anbanndadır. istekliler orada görebilirler. 

9 - Belli saatte tutulması adet olan zahıt kiitdı dol
dumlduktan ıonro hiçbir teklif kabul edilmiyecektir. 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahm 

Cilt, Saç, Frengi ve Be 
soğukluğu Mütehassısı 

l'duayenehanesiA.nkara 
desi hükun.!t konağı ci 
rmda eski ikdam Yurdu k 
şısında 71 numara birinci k 

Her gün saat birden iki 
dört buçuktan akşama lca 

UŞAKTA - MGıkirat bayii K 
Hilmi ude Mehmet Aıım. Nefiı 
farap, konyak a:ıtar. -------t. 

Her nevi madenlyat, demir, ç 
ba~-ır menfa:ıtli flatla alacaiım. G 
kalafat yeri. No 58 

SON POST 
Yevmi, ~lyaal, HavaJh vo ri..u ~.u 

_... 
idare: l.tanbul, Nuruoımaal1• 

Şeref aok:ajı 3j-J/ -Tef,..~.,,.: lat-b.al • 2>J 
Po& t.1 kutu111 ı 1.tultııJ - 7tı 
lcJr-&f ı ı.~sabuJ so~ POST 

ABONE FlATI 
TORKlYR - E~ 
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karar veril•jı ol'1ı.:2"ı.ından ne ise bunların asıllarını veya suretle olursa o:Sun elleriado 
bulunduranlar ister şahıs, ister 
banka ve ıair mlie.seae olıun, 

Gelen evrak ıan verllıan. 
lılaıarcian muwlr.t alı:ı wn. 

1 - Müflisten alacağı olan tasdikli suretlerini vermeleri. 

veya mallarında istihkak ideli- 2 - Milfliie borç?u olaııla
aıında bulunanların alacak ve rı ı yukanla iiSaterilen müddet 
iddialarıaı iıbu ilindan bir ıay içinde borçları mikatarını işar
iç!ude eyyamı reamiye müstcs- lamaları, hi:ifına hareketin 
na olmak üzere her a-cn saat ecza kanunu mucibince taki~at 
13 den 16 ya kadar [ultanah- ve mes'uliyeti mucip o!acaiıaı 
mette Adliye binasında icrayı bilmeleri, 
vazife eden birinci iflas tlairtJ- 3 - Müflisin mallarını na
'i ne gelerek knydettirmelerj, j kit ve tahvilab ve buna mU
~~,,et ve c'cf' e~ vibi delilleri m•sil l ıvmctli ~vrakım her ne 

bunların üzerindeki haldan 
mahfuz kalmak şartile o mal-

ları ayni müddet içinde d~ireye 
vermeleri, vermezlerse cezai 
takibat ve mca'uliyete uğrıya-
caklanmn, mazeret bı&IWUDa· 
dıkça rüchan haklanndao mah-
rum kalacakJarmm biliıame.ei, 

4 - 11 kanunusani 931 

pazar ~nü saat 13 to yu 
rıda yazılı olan iflh daire 
de alacaklılann ilk içt.imaııı 
hazır bulu.nmalan, Ye m ' 
miifterek borçlularile kefill 
nin ve borcu tekeffnl ed 
aair· kimselerin içtimada 
lunmıya haklıın olduiu • 
olunur. 

Mea'ul Müdür. Halit bahri 

Zayıf ve 7şti
hasız olanlara Fosfatlı Şark alt hulasası Kullanınız. Her 

eczanede sahlır. 


