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MÜRTECİLER TEK 

SON POSTA tialkın gö:ıüdür. Halk bunuııla •örilr· 
SON PO~ TA Halkın kulağıdır. Halk bununla i•itir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla sö ler. 

ou·RMUYOR •• 
Şeyh Esadın İzmirde Bir Posta Memuruna Gönderdiği 

Memur Tevkif Edildi ... 

Divanı Harp Azası 
"İzmit "de Toplan
maktadır. Bugün, 
Yarın "Menemen,, e 
Hareket Edecektir. Mektup Ele Geçti Ve 

Divanı Harp Tahkikat Evrakını Ele Almıştır Gazi Hazretleri Demirgollarının Parası Alınmadı 

Çalışma ·Şekline Düzen Verilince 
Celseler Başlıyacakhr. İlk Sorguya 
Çekileceklerin Biri Hoca Esat Ef. dir 

İzmir, 3 (Hususi) - Mene
men irtica bareketile alikadar 
olan maznunlan muhakeme et
mek üzere teşkil olunan divanı 
harp bugünlerde işe başlamak 
lizeredir. 

Azaıar İzmirde toplanmakta 
olup derhal Menemene hare
ket edecek ve işe başlıyacak
lardır. lık faaliyet olmak 
lizere evrak tetkik edilecek 
"e bu tetkikat ıllratle ne
ticelendirilerek usulü muha
keme ve mesai şekli tesbit 
edilecek ve derhal celseler 
açılacaktır. 

lstanbuldan Menemene gön
derilen askeri hastane imamı, 

iL r ıhim Ef. mürtecilerin her
hangi birile alakasını reddet
miştir. ifadesi otuz büyük say
fa tutmuştur. Bu hususta ma
lfı~at verilmemekle beraber 
Hoca lbrahimin mühim bazı 

itiraflarda bulunduğu haber 
alınmıştır. 

Akhisarda tevkif edilerek 
Manisaya götürülen Hafız Ha
aan Ef. de müddeiumumi Ka
mil Bey tarafından isticvap 
olunmuştur. Bu da irtica ile 
olan münasebetini inkar etmiş, 
fakat lstanbulda tutulan Şeyh I 
Abd6lhakim namına Yaylıca, J 
Başlamış köylerinde halkı Nak- f 
şiliğe teşvik eden resaleler 
dağıtbğı tesbit olunmuştur. 

Diğer taraftan mülkiye mü
fettif leri de, bu irticai hareket 
eanasınaa vazifelerine lakayt I 
l:alan mahalli zabıta memurla· 'ı 
nm isticvap etmişler ve evrak 
divanı harbe tevdi edilmiştir. 

(Devamı 2 inci sayfadadır) 

NAKŞİLİK 
Ve 

TARIKATLER 
Son irtica hadisesi 
üzerine karilerimiz, nak
tilik ve diğer tarikat
lerin hakiki mahiyetle
rini öğrenmek istiyorlar. 
Biz bu tarikatlerin yal
mz mahiyetlerini değil, 
siyasi hayabmız üzerin
deki tesirlerini de 
açık. temiz bir dille 
anlatan tefrikamıza iki 
gtine kadar başlıyoruz. 
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Bergamada Yapılan Büyük Miting 
Bergama. 3( Hususi ) - Menemen hadisenin tehidi Kubilly 

için Bergamada muazzam bir miting yapılmış, on bin kişi mi
tinge İştirak etmiştir. Balkonda ıöz ıöyliyen zat avukat ~ya 
Beydir. 

Dünyayı Altüst Edecek 
Keşifler Bek!eniyor 

c 1 il_ 

Dünyanın en büyük elektrilc istihsal makinesi çalışırken. 
Berlin, ( Hususi ) - Alman edilen elektrik enerjisi, ancak 

fen adamları, yeni sene karşı- bu kuvvetin sekizde birini 
sanda yapılacak ve yapılması elektrike tahvil etmektedir. 
faydalı addolunacak ilim mesai- Binaenaleyh, bu israflı yolu 
lini gözden geçirmişler ve bunun bırakıp tabiatte mevcut olan 
için bir muhasebe yapmışlardır. elektrik kuvvetinden doğruda 
Bu ilimler, birçok fenni ihtim doifuya istifade etmek lizım· 
ve keşiflerin bu sene içinde dır. 
ikmal ve intaç edileceğini va- Bk sene, bu iş hallolu-
dediyorlar. Bu arada belledi- nao·vbr. t ft l kt "ki 
leceği müjdelenen çok mühim !g<:1'. ara an e e n n 
bir mesele vardır ki o da ucuz nakli ıçm kullanıla~ ~abl~lar, 
1 ktr.k . tih al tın kt• 
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çok pahalıdır. Bugun, uzermde 
e e ı ıs s e e ır. k"k l ··h· b. 

A . . . tet ı yapı an mu ım ır 
!man alımlerı, noktaı na- nokta elektrikim kablosuz 

zarlarını şöyle müdafaa edi- olarak herhangi bir yere n!lkli 
yorlar: keyfiyetidir. 

Buıiln buhar kuvvetile elde [Devamı 2 inuci sayfada] 

Mudanyada Parlak 

Surette Karşılandılar 

Reiıicilmhur Hz. diln ak
ıama kadar Dolmabahçcde 
meuuJ olmuşlar Te gece ya
nsı ıaat on ikide (Ege) vapu-

Osmanlı Bankası Böyle 
Bir Hadise Bilmiyor 

rile Bursaya hareket etmi~
lerdir •. 

Gazi Hz. nin hareketle
rinden haberdar olan birçok· 

zevat dün gece Reisicfimhurun 
teşyi merasiminde hazır bulun-

muşlardır. Gazi Hz. ( Ege ) 
vapunına Sakarya motörile 
hareket ebı.işlcrdir. 

t Reisicümhur Hz. Bursada 
) bir gün kalacak, mnteakiben 

lstanbula avdet edeceklerdir. 
Ga2i Hz. burada durmıyacak 

ve doğruca Haydarpaşaya ge

çerek Ankaraya hareket ede
ceklerdir. 

Gp.i Ih. 'Din .fchrimizdc 
i.kaldıklan müddetçe kendile-
rine bini mfiteca\iz istida ile 
müracaat olunmuştur. 

-
Gazi Mudanyada 

Mudanya,(Hususi)-Gazi Hz. 
bu sabah şehrimizi teşrif et

miş, kesif bir halk kiltlesi ta
rafından fevkalade tezahüratla 
karşılanmışlardır. 

Derhal Bursaya hareket 
etmiŞlerdir. 

Gazi Hz. kendisine veril
mek ıstenilen ziyafet ve yapd-

Daginler vekil/e,inden.- M. Deklozige ve Vt!gl 

Son zamanda, Düyunu umumiye dayinlerine atfedilen bir 

haber ortaya çıkmışbr: Hükumetin kendilerine verilmek üz<-.re 
Osmanlı bankasına depo ettiği taksiti az bularak almak iste
miyen dayinler son zamanda " bu parayı çekmiş, üstelik Şark 
demiryollan tamiratı için ayni bankaya yatınlmıı olan beş 

küsur milyon Jirayı da alarak eksiği tamamlamış'ardır. 

Dayinler, bu suretle bize vermediğimiz hald e son taksiti 

tamamen almış bulunuyorlar . ., 

Bizim yaptğımıı tahkikata göre bu haber doğru değildir. 

Osmanlı bankasının İstanbul merk~zi erkanı, bu hususta tama
men ademi malumat beyan etmektedirler. Para kendisinde bu

lunan banka ademi malumat beyan ederse hadisenin ademi 
mak istenilen merasimi, sırf vukuu kendiliğinden tezahür ediyor, demektir. 
hususi bir tetkik aeyahati icra 

buyurduklanm beyan ederek 
istememişlerdir. Dünyada Ve Ahrette 

Mareşal Jofru'n 
Vefatı 

Umumi harpte, ilk Franaa.ı 

batkumandanı olup Alman 
hücumunu tevkif etmek ile maruf 

Mareşal Jofr öldü. Resmimiz, 
M~qah son srünlerine kad:!.r 
çalıttıtı meaııl odu:.ııda rCSıte-l riyor. 

- Divanı harpte nasıl he•ap vereceğiz? 

- Orada hesap veremez.ek ahrette bir 
çekileceğiz. Muhakeme muhahkeme n.tibıel 

aorıuya daha 

1 
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2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Halk Evleri Ve 
Halkın Fikirleri 

Son tetkikat i'a.terdi ki Halk 
araaında, muayyen fikirleri uç
mak n yaymak için bu yazifeyi 
görecek bir müeaseaeye ihtiyaç 
vardır. Bu ihtiyaca "HaUc evlerin 
açmak surctile ceYap verilecek. 
Bu teşcbbü• hakkında halkın fik
rini sorduk. Aldığımız cevaplar 
tunlar oldu : 

Muammer Şaban B. (Darül
fünun mübayaa memuru) 

- Memleketin her tarafında 
(Halk evleri) açılmasını mem
nuniyetle karşılıyorum. Halkı

mızın spor, lisan, ilim ihtiya
cına cevap teşkil edecek olan 
bu evlere şiddetle lüzum vardır. 

Bu evler ayni zamanda hal
kı cümhuriyeti anlamıya sevk
eden birer yuvada olurlar. 

~ 
Ahmet Bey (Bakırcılarda, 7) 
- Bizim için "Halk evleri,, 

açılmak istenmesi, bu teşeb
büsü yapanlara karşı sevgi
mızı arttırdı. Türk milleti 
nankör değildir. Kendisini 
düşünenleri daima sever ve 
sevgisini izhar ederler. 

Bu evler pek yakında açıl
malıdır. 

Ni~anyan Ef. (Beyoğlu, Tar
labaşı 156) 

- "Halk evleri,, anzım, 
bunlar çok liizımdır. Halk bu 
e~lerin açılmasını memnuniyet
le karşılayacakbr. 

Ali B. ( F eyziye kütüpanesi 
sahibi) 

- Halkımızın irfanını, sıh
hatini kuvvetlendirmek iç.in 
ııçılacak olan " Halk evleri ,, 
fay dalı birer ocak olacaktır. 
Yalnız, bunlardan mühim bir 
kısmının vilayatı şarkiyede açıl
ması fikrindeyim. 

~ 
Faik B. (Umumi kiitfipanede 

mücellit) 
- Okumak, okumak, daima 

okumak ve sağlam olmak. 
işte, bize bunlar lazımdır. 
"Halk evleri,, bunları temin 
ederse ne mutlu ve ne iyi !.. 

:ıf. 
Abdurrahman Tevfik B. 

(Çarşıiç.i Kalpakçılarbaşı 17) 
- Millet cahil kalmamak 

için her halde "Halk evleri" ne 
lüzum vardır. Bu evler en 
ziyade maarifin az taamüm 
ettiği yerlerde açılmalıdır. 

Başladı Ve Söndü 
Sirkecide Madam F ofonun 

evinden yaı.ıgın çıkmış, sön
dürülmüştür. 

SON ' POSTA 

DABILI 
Seyyah 
Kafileleri 
Durdu 

Bir Y aygaracının Y apbğı Marifet 

Bu Sene Gelecek 
Ecnebi Vapurlan 

Az Olacakbr 

Bir Musevi Dün Bir 
SiP.emayı Altüst Etti 

1 Dno saat 17 de Beyoğ:lunda "Artistik. sinemasında filmi 1 
aeyretır ekte olan paçavracı Avram isminde bir Musevi bir 
aralılr ıerinden fırlıyarak : Turing kulüp, şehrimize ge

lecek seyyahiara dağıtılmak, 
Amerika ve A vrupanın meş

hur seyyah şehirlerine gönde
rilmek üzere bir albüm ha
zırlamaktadır. Bu albümde 
şehrin meşhur mesireleri ve 
asarı atikasile beraber abidah 
da bulunacakhr. Kulüp bele- J 
diyeden de bazı fotoğraflar 
istemiştir. 1 

* 1 Geçen sene memleketimiz~ 
60 küsur seyyah vapuru gel
mişken bu sene bu miktar 
bunun onda ikisine inecektir. 
Gelen malumat bu merkezde
dir. Bunun sebebi, dünyada 
mevcut ikbsadi buhrandır. 

-· Yangın var! diye bağırmış, sinemanın içi allak bullak 
olmr.ş, halk dışarı çıkmak için kapılara hücum etmiş, fakat 
arası çok geçmeden yangın olmadığı anlaşılmış ve yaygaracı 

Y ufıudi yakalanmıştır. 

Divanı Harp 
Evrakını Ele 

Tahkikat 
Almıştır .. 

( BD.f tarafı 1 inci ıayfada ) 

AJaşehirde ise Nakşiliğe in
tisaplarından dolayı üç şeyh 
tevkif edilmiştir. Bunlar Ar
mutluda yakalanmışlardır. Şeyh 

Liıtfullah ve Mustafa Halil 
Efendiler de Menemen divanı 
harbine verilmişlerdir. 

Kemer mevkii istasyon me
muru Hasan da derdest edil
miş, Menemene gönderilmiştir. 

Zeki Beye İşten El
Çektirildi 

k Naşit Ef. de Gönderildi 
Beşi taş yangını Geliboluda tevkif edilen 

İzmir, 3 (H. M.) - Manisa 
merkez memuru Zeki B. Mül
kiye müfettişi Talat B. tara
fından isticvap edildikten sonra 
işten el çektirilmiştir. 

Menemen hadisatile alaka
dar olarak Balıkesirde Sabri, 
Saffet, Ali baba ve Rifat is
minde dört seyyar postacı 
tutulmuş, bir de şimendiferci 
yakalanmıştır. Bunlar burada 
isticvap olunacak, icap ederse 
Menemene gönderileceklerdir. 

Kast iddiasına Ait 
Tahkikat Bitmedi 
Beşiktaş yangımnda kast 

olup olmadığı hakkındaki 
tahkikatla meşgul olan bi
rinci müstantiklik dün polise 
mliracaat ederek tütün depo
su sahibi Sa iro Nuri Beyin 
müracaat ettirilmesi lüzumunu 
tebliğ ehniştir. 

Polis Snlim Nuri Beyi 
bulamamaktadır. Almanyaya 
gittiği söleniyor. 

nyayı Altüst 
decek Keşifler 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Bu Af.imler, bu sene içinde 
bu işi de başaracakları kan -
tindedirler. 

Menemen irtica hadisesi maz
nunlarından Naşit Ef. de dün 
Gelibolu müddeiumumiliği ta-
rafından Geliboludan doğrudan 
doğruya lzmire gönderilmiştir. 
Bu suretle <ie şimdilik tevkifat 
silsilesi nihayet bulmuştur. 
Tekkelere mum diktikleri ve 
Nakşiliğe intisap ettikleri için 
tevkif edilmiş yenı ltirose 
yoktur. 

Bu adam, maktul derviş 
Mehmedin arkadaşlarından olup 

Menemenden kaçmış ve Gcli
boluya gelip saklanmıştır. 

lzmirde Yeni Tevkif at 
lzmir, 3 (Hususi) - lstan

buldan evkedilen mevkuflar 
buraya getirildiler. Müddei 
umumilikte isticvapları yapıldı. 
Y nrın sabah (bugün) Meneme
ne sevkedileceklerdir. 

Burada Yahya Ef. isminde 
birisi yakalanmıştır. Bu adamın 

sebebi tevkifi, İstanbullu ~eyh 
Esat Ef. den bu ada mm mı mı-

1931 senesinde ikinci dere
cei ehemmiyette olmak üzere 
mevzubahis olan diğer bir ke
şif vardır ki o da, binlerce işçi
nin ekseriya hayabna mal olan 

na bir mektup gelmesi ve pos
maden kuyulanndaki boğucu 

tada yakalanmasıd~r. 
gazların zararsız bir hale ge-

Hainlere Yardım 
Edenl e r 

1zmir, (Hususi) - Mene
men irticaında şeyit Kublay 
Beyin başını yeşil bayrağa 
bağlamak için ip veren kundu
racı Kamil, faciadan sonra ka
tile sigara ikram eden molla 
Hasan ve yeşil bayrağın dikil-
diği yeri hazılyanlar tutuldular. 

Kemal Pş. ve civanndan 
daha dokuz mevkuf getiril
miştir. Hainlerin 14 gün kal
dıklan Bozalan köyü ihtiyar 
heyeti ile köylülerden 11 kişi 

ele tevkif edilmiştir. 

Tahliye Olunanlar 
İzmir, 3 (Hususi) - Divanı 

harp emrine kafi derecede 
zabıt katibi verilmiştir. 28 
maznun, isticvaptan sonra ser
bes bırakılmışlardır. Menemen
de süngülü devriyeler gezmek
tedir . tirilmesi meselesidir. Bu sene sıdır. O suretle ki tramvay, 

içinde, bu mühim teşebbüs te ıimendifer, otomobil gibi 
neticelendirilecektir. vasıtalann seyrühareketi, artık Altay Yine Mağlup 

Şimdiden haber verilen bu keşif sayesinde herhangi Atinaya giden İzmirli Altay 
üçüncü mühim keşif ise nakil bir kazaya meydan vermiye- takımı birinci maçını ( 1 - 6 ) 
vasıtalan yüzlinden vukua ge- ı cek surette idare olunabile- nı:ıglubiyetle bitirmişti. İkinci 
len kazaların önünlin alınma- cektir. f maçta da (3-6) maglüp olmuştur. 

Bir Esrar 
Kaçakçısı 
Tutuldu 

Tevkifaneye Sokulmak 
istenilen Esrarı Nereye 
Saklamışlar? •. 

Hırsızlık meselesinden maz
nun olarak tevkifanede bulu
nan Hayrettin, perşembe günü 
isticvap edilmek üzere asliye 
ceza dairesine götürülmüş, işi 
bittikten sonra tekrar tevkifa
neye iade edilmiş ; gardiyanlar 
ü~erini aramışlur, birşey bula
mamışlar. 

Fakat Hayrettinden şüphe
lenmişler. Mahrem bir yerini 
muayene etmişler. Ufak bir 
kağıt ucu görmüşler. Fakat 
Hayrettin bu kağdı çıkarma
mak husus-:.ında inat etmiş. 
Bunun üzerine kendisine müsil 
verilmiş. Çelik haline konmuş 

10 dirhem kadar bir esrar 
paketi çıkmış. Dün Hayrettin 
esrar kaçırdığı iç.in ayrıca 
tecziye edilmek üzere sorguya 
çekilmiştir. 

Bir Cinayet 
Ocakçılık yapan Andon is

minde bir Rus dün Kasımpa
şada Bahriye caddesinde Ra
şidin kahvesinde Abdurrauf 
ve gemici Ali ile kavga etmiş, 
tabanca ile ikisini de yarala
yıp kaçmışhr. 

ört Kaza 
Dün şehrin muhtelif yer

lerinde dört vasıtai nakliye 
kazası olmuştur. Bunlardan 
biri Mercan, üçü de Beyoğlun
da olmuştur. 

Pahalılıkla 
Mücadele 
Ediyoruz 
Ramazan ve Bayram 
masra/larınızı mü
him miktarda indir
mek isti9or musu
nuz ? SON POSTA 
nın bir iki güne ka-
dar ilan edeceği te
şebbüsünü takip edi
niz . Çok memnun 

kalacaksınız. 

Tafsilat Yakında 

Kanunusani ' 

Günün Tarihı 

Müthiş Bir Rü 
Kublay Beyin Zcv 

Müthiş Hadiseyi 
Anlahyor 

BaJıke.sir-Şehit Kubliy Be 
zevcesi Vedide Hamm Balık ' 
Çayköy mektebi muallimesi 
Bahkeairde şehit kocasına ya 
lan ihtifale iştirak etmek üı 
küçük oğlu Vedat ile bcra 
Bahkeare gelmiş, Maarif müdü 
nün evine misafir edilmiştir. 

Balıkesir Muallimler birli 
bu yetim ailenin terfihi için b 
teşebbüslerde bu1nomuştur. Ka 
keodisile görüşenlere facia h 
lundnki hissi knblelvukuunu ŞÖ 
anlatmıştır: 

"- Çayköy'de, bir gece ga 
bir rüya gördüm. Kublayf 
mezar kazıyordu. Etrafın.fa 

nkh hocalar vardı. Bu rüya 
tuirl albnda kanter içinde, 
zümü açbğım zaman oğıum V 
dat bana ne dedi, bilir misin 
Anne, dedi, babamı kıbr kı 
kestiler 1 ,, 

Benim rüyamı da, yavruca 
söylediklerini de o gün köyd 
muallim arkadaşlanma anla 
Ertesi gün kara haber gel 
Tüylerim diken cliken oldu 
bayıldım. 

Bu ilk tesir geçtikten so 
düşündüm: Ölüm nasıl olsa h 
keı için mukadderdir. An 
iftihar ediyorum ki inkılap u 
na feda olmak hissesi bizim ail 
mize isabet etti.,, 

b 
d 
8 

Spor Kongresi ~ v 
Spor kongresi dün Ankarıt 

öğleden evvel ve sonra yaptı 

iki umumi içtimadada Olimpi .J 
•eyahatine ait bazı notlan din d 
miş, encümenlerde raporlar Ü 

rindeki tetkikntına devam etmi 

Seyhan Ve Gedis Seti 
Hükümet gelecek sene büt 

sine Seyhan ve Gedis nehirl 
etrafma yapılan etlerin tant

0 

için tnhsiı;at koyacaktır. 

Arif Oruç Bey 
İzmit valisi hakkındaki ne 

yattan dolayı dün İzimitte 
Oruç B. in mahkemesine deva 
edilmiştir. 

Arif Oruç B. in tahliye tale 
Takiknbn devam etmesi ve 
ramamenin Şumulü v mahi 

meaelesinden dolayı reddedilmiş 
Muhakeme 6 kiinunusaniye kaim 
br. Arif Oruç Beyin vekili, vak 
le tahkikd yapan Maarif mü 

s 

p 

ti'i Şemsettin Beye il tahW 
evrakın getirilmesinde israr g6"1 p 

termiş ve muhakemenin hafi c~·~ 
yanını istemiştir. 

v 

Rum Makinestin T ev 
Ka aba şimendiferinde ç.alı~ 

ve Macar tabiiyetine geçen bir R 
makinist tevkif edilmiştir. Hud 
haricine çıkanlacakbr. Sebe 
milli mücadelede bu adamın 
geçmek üzere bulunan Yu 
Kıralı Kostantinl kaçıran R 
makinest olmasıdır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Zindandaki/er 

. . . 

1 : Haıaa Bey - Pazu ola yobaz bqıf. Öyle \ 2: Hoca - Huan .Hey... Burada çok rutubet ı 3: Haaan Bey - Hani aizia aibllere kurvun it· ı -4: Haaıın Btııy - Sen hiç rutubetten korkar m 1110? f f 
D• ıurabnı aımıı cluruyorauıı? TU. Her tarafım nılıyor lemeıdi, rutubet nuıl itliyor? b liyU yap, kendini arıı l llda unaet, otur qafıl 

ic 

at 

ıu 
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5 Kbuamnl SON Sayta J 

Hergün 1 Son Posta'nın Resimli Makalesi •Kabiliyetlerini İsraf Edenler * f -
Sözün Kısası -

ikisinin 
Or.tası 
Nasıl Bulunur? 

M. ZEKERiYA 

Başvekil İsmet Paşa, per
ıembe günü ıVlecliste irat 
ettiği nutukta matbuat hürri
yetine temas etti ve nçık, 
dürüst bir devlet adamına 
yakışan bir lisanla matbuat 
hürriyetinin zaradanndan ve 
faydalarından bahsetti. 

Başvekil Pş. diyor ki : 

Yine 
Edebi yal 
Meselesi 

• • 
Bir muharrir, bundan oıı 

beş yirmi gün e,,,veJ, "Edebi
yat çölü" diye bir yar.ı yaz
mıştı. Muharrir, bu yazısmda, 
yeni nesillerin e kiler kadar 
güzel edebi mahsuller \'erme
diğinden esefle bahsediyor , 
ve bir nevi bedii irticıl ala-

1 - Adamın biri şöhret temin etmek 1 .2 - Yine adamm biri ötedenberi bilineıa 3-- Bunlar z.eki, cesur, uimli kimaelcrdlr. metleri gösteriyordu. 
için bir fıçımn içine girerek kendisini Te edeniyet düııyaamda çoktan beri isti- Fakat zeka, ceaaret ve kabiliyetlerini Biz, edebiyatta muhafur.a-
Niyagara ıetalclerinden qağı atb Ye tabii fade edilen birteyi yeniden kqfe çalıfıyor yanbş iıtikametlerdc ıisraf etmiflerdir. kar olan bu meslekda~ın bir 
öldü. n tabii mükifahnı göremiyor. Siı. zeki ve kabiliyetinw israf etmeylrlh. güzel san' at divanı harbine 

-=-=~-------=-~==""""::=ıı::o-=---=~=x==-=:z:::ıc=="""""=--===--===-=~~====="""""==-==-=====-.....::====="""""::ıoz:a=:ı getirilmesine taraftar değildik. 

"Bldm çeldii'laıb: llkıntı. muba.te
fottc, nqrly tta, tcnkldatta memleket 
alınganlığının sul l.tlmal edllmealdir. 
Nasıl mevkll tkUdar aahtbı, memleketin 
tahıımmüJn yoktur weailealDJ ıiiper tttl
hu ederek kcııdla:nl IAyuhtJ mcvkiiııde 
röatcrmlyo latidatb lac, tenkit vıuiye
Unt takınmış olan adam da, bUtün 
t•halyetlcrl ayıık altma almak için 
hudut tanımamaktadır. 

e -,,.. .. , 
BUGÜNÜN TELGRAF HABE 'LERİ 

Sadece, yeni nesillerin eskiler
den kemmiyet ve keyfiyet o1n
Tak daha yüksek cser~er ver
diğini iddia etmek suretile,ede-

Mesele bunun ortasını bulma'kllldır. 

Bunun ortası umanla ve tcc:r'Ube ile 
bulunacak. Yani bir vataadıat herh gi 
blr meseleye devleti muhııtap tutarak 
o hususta nkirlcrlnl süylcrlıten hangi 
hududa kadar memlekete zarar o!mıyan 
çerçeve içinde kalabilir ? Bunu keodl
alne blr taraft:ın hududu tccavth e-ttlğt 
saman kanunlar, diğer taraft- h dlso
lcr göalcreccktir. Temenni edelim ki 
bu dersleri ı&ümkün olduğu kadar 
aGratlc alm1ş olalım ve bu lnıBustald 
ta,kınhkl.nrdan memleket mümkün ol
duğll kadar at. :ı:arar görstin.,. 

İsmet Paşanın bu beyanab 
bize matbuat hürriyetinin hu
dudunu çizmiş oluyor. Kendi
sine şiddet gösterilmesini tav
siye eden arkadaşlarının 

1.srarlarma rağmen, Başvekilin 

tam bir Cümhuriyet recülii 
gibi, matbuatın hürriyetinden 
hürmetle bahsetmesi, matbuat 
içinde de mukabeleten hürmet 
ve takdir uyaudırmışbr. 

~ 
İsmet Paşanın bu açık ve 

'.lürüst beyanab karşısında bir. 
de vaziyetimizi açıkça izab 
~tmek ve düşündüklerimizi 
açıkça söylemek istiyoruz. 

Halk fırkasının ve İsmet 
Paşa hükumetinin prensip ve 
programile birleştiğimiz nok
talar vardır. Bu noktalan şu 
suretle hülasa edebiliriz: 

1 - Halk fırkası ve İsmet 
Pş. hükumeti dahili siyasette 
inkılapçıdır ve devletçidir. Lı
kılapçılığını Cümhuriyetçilik, 
demokrasi ve layiklik şeklinde 
anlıyoruz. Bu prensiplerde biz 
Halk fırkası ve hükiimetile 
beraberiz. Yalnız devletçiliği 
anlayışımızda ufak bir fark 
vardır. 

2 - Halk fırkası ve İsniet 
Pş. hükfimeti harici siyasette 
antiernperyalisttir. Bu pren
sipte de biz ismet Pı. ile bir
leşiyoruz. 

3 - Biz poletikacı değilir.. 
Mevkii iktidar hırsımız yoktur. 
Bütün tenkitlerimizi yukardalci 
prensipleri ve memleket men
featini korumak endişesile 
yaparız. Netekim irtica tehli· 
kesi karşısında derhal vazife
mizi yapmaya çal1Jmışızdır. 

Şu halde tenkitlerimizde 
esaslara hücum etmiyoruz. T e

ferruatta ve icraatta görfüen 
hatalara karşı yapılan hücum• 
lar için de Rus matbuatını 

kendimize bir nümune olurak 
alıyoruz. 

Rusyada bütün matbuat re
jime hücum etmemek şartile 
icraab tenkitte serbesttir. 

Bizde bazı muhalif matbu• 
atın hatası şuradadır : Rus 
matbuatı tenkitlerinde §uurlu· 
dur. Hücumlarını, rejimi yıka
cak şekilde değil, ona kuvvet 
verecek şekilde yapar. Bizde 
bu kabil muhalif matbuat ise 
ıuursuzdur; tenkitlerinin vara
bileceği hududu düşünmez. 

Ru matbuatının yaptığı ribl 

• 

Mali Kanunlar . SON DAKiKA-
İzmirde Beş Tevkif Daha .. Maliye Müfettişleri 

Tetkikat Yapıyorlar 

Ankara, 4 (H.M.~ - Maliye 
müfettişleri dün ihzari mahi
yette toplandılar. 

Bugün müsakkafat. kazanç, 
muamele vergilerinde yapılan 
tadilat projelerini tetkik için 
komisyonlar ayrılacakbr. Ka
nunlar komisyonların tetkikin
den sonra heyeti umıımiyeye 

arzedilecektir. 

Tekkeye Kapablan Ka
dına Şeyh Ne Söylemiş? 

Sanayi Primi 
Ankara, 4 (H. M) - lk-tısat 

Vekaletinin sanayi erbabına 
tahsis ettiği bir mayon liralık 
prim fabrikalar ara&ında de
recelerine göre tevzi edile
cektir. 

Muallimler Abidesi 
Ankara, 3 ( H. M. ) - Bazı 

meb'uslnrın, Cümhuriyete mer· 
butiyeUerini ispat etmiş olan 
muallimler namına Ankarada 
bir abide dikilmesini teklif 
edecekleri söylenmektedir. 

Lağvedilen Bir l\~ahkeme 
Ankar.a, 4 (H. M) - Bit

lis vilayeti ağır cezası lağve-

dildi. ' 

Müsakkafat 'f ahrirleri 
Ankara, 4 (H.M.) - Ilgın, 

Eermenak, Seydişehir, Terme 
müsakkafat tahrirleri bitmiştir. 

Cinevre, 3 (A.A.) - Cemi-
yeti akvnm, bütün avrup& dev

lzmir, 4 (Hususi) - Akhisarda gizli surette tekke hayab 
yaşatmıy çatışanlardan Kömürcülü Şeyh Sadık ta tevkif 
edilmiştir. 

Akhisarda nakşi tarikine mensup Ahmet, Hasip, Hayati 
ve Haydar namında dört kişinin genç kadınlan bir tekkeye 
kapayarak gayri ahlakı tclkinatta bulunduklan de te5bit edil
miştir. Bunlardan Haydar, Nuriye adh Hanıma: 

- Artık ebediyen benim oldun, hüklımcti biz alacağız, şe
riat bayrağı burada hakim olacaktır!,, demiştir. 

Bu serseriler tevkif edilmişler ve menemene gönderilmişler
dir. Dün gece (Araste) camii imamı Aptullab Ef. de tutlmuştur. 

Zabıt Katipleri Kimlerdir? 
Divanıharp zabıt !katipliklerine asliye mahkemesinden 

İhsan, ağır ceza kaleminden Ahmet Kemal, üçüncü müstan
üklikten Reşat, hukuk mahkemesinden İsmail, Menemen mah· 
keınesinden Etem Beyler yin ilmişlerdir. 

Vangelos -mzalı Mektupta Ne Var? 
Manisa, (Hususi) - Menemen İdic hadisesile alakadar gö

rülerek tevkif edilenlerden birinde bir mektup bulunduğu ha
ber veriimişti. Mektup eski Rumca ıile ve büyük bir kağıda 
yazılmıştır. İmzası Vangelostur. 

Mektup burada eski Rumca bilen Memleket hastanesi 
imamı Giritli Hakkı Efendiye tercüme ettirilmiştir. Mektubun 
muhteviyatı hakkında sıkı bir ketumiyet gösterilmektedir. 

Haber aldığıma göre bu mektupta şu satırlar varmış: 
'' Mari~aya IUO dirahmi veriniz. işin çoğu gitmiş, azı 

k lmıştır, Koyunlarımız da faaliyettedir. ,, 
Mektup 929 senesinde yazılmıştır. Kime ait olduğu henüz 

belli değildir. Aynı imza ile bir de 922 senesinde yazılmış bir 
mekhl? ele geçmiştir ki bu, çolc eskidir. Manisa zabitasi bu 
husu~~a tahkikata devam etmel~tedir. 

• • 
ister inan, 

• 
!ster 

• 
inanma/ 

Sır Olan Taş 
Elması Muayene Ettiren 
Garbis Efendi Acaba 
Bunu Düşürdü Mü? 

Fenerde Kiremit sokağında 
oturan demirci Garbis Ef. sat
mak üzere 300 lira kıymetin
deki bir elmas yüzük taşım 
bir kağıda sararak cebine koy
muş. Kapalı Çarşıda Ç'Uhacı 
hanında 8 numarada kuyum
culuk yapan Dikran Ef.ye gös
termiş : Bir müşteri bul .da 
şu taşı satalım, demiş. Dik-
ıran Ef. taşı elinde evirip çe
virdikten sonra: 

- "Bugün kalsın da yarın 
bakarız! " demiş, Garbis Ef .ye 
kağıdı uzatmış. Biraz ilerle-
dikten sonra kağdı açan Ga~ 
bis Ef. içinde taşın bulunma
dığını göriince derhal kendisi
ne müracaat etmiş, fakat 
"ben almadım., cevabını almış. 
Şimdi hadise ile müste.ntiklik 
meşgul olmaktadır. 

Seyyar Bir 
Tersane! 

Evelki akşam Galatada, 
Topçular caddesinde Holivot 
birahanesinde bir vak'a olmuş, 
bir arkadaşı ile beraber rakı 
içen .çolak Hayri isminde biri, 
haneı de Necdet hanımı masa
sma davet etmiş, ret cevabı 
almış; fakat bir vak'a çıkma-
sından korkan garson polise 
haber vermiş. Bir arabede 
olmuş, çolak Hayri bir kurşun 
atmış, fakat boşa gitmiştir, bu 
adamın üzcriı.de iki tabanca 

y aka1anmıştır. 

Yaralanan Doktor 
Ağır Vaziyette 

Cemiyeti Akvamın 

Muhtrası r 
letlerine bir muhtara gönde- ---------------------------1 Geç.enlerde Beyoğlunda Ban· 

kalar önünde ~oför Zihni Ef.
nin idare ettıği otômobilin 
albnda kalarak tehlikeli suret
te yaralanan Dr. kaymakam 
Abdnıbakim Hikmet bey bila 
Sen jozf hastanesiI:de yatmak
tadır. Bir haftadanberi kendi-

rerck Cemiyeti akvamın Av
r:upadaki iktisadi, transit, sıh

hat i~leri hakkındaki faaliyetin
den bahsetmiştir. Bu muhtıra 
pazartesi günü Cenevrede neş· 
rcdilecektir. 

Kara Ali Çetesi Tutuldu 
Gebze, Danca ve civarında 

cinayetler ika eden 8 kişilik 
bir çete yakalanarak İstanbula 
getirilmiştir. Çetenin ismi "Ka
ra Ali,, çetesidir. 

şuurlu bir muhalefet laumdır 
ve faydalıdır. 

Zannediyorum ki ismet Pa
şanın matbuattan beklediği de 
budur. O halde hükumet 
Sovyet hfikumetinin matbuata 
karşı aldığı vaziyeti şuurlu 

bir şekilde takip eder, biz de 
Rus matbuatının şuurlu hare
ketini taklit edebilirsek, mat
buat hürriyetinin hududu ken
diliğinden taayyün etmif olur. 

Dün Devlet matbna
sından bir tamim aldık. 
Maarif V ekaltti talim ve 
terbiye heyeti memleket 
neşriyatını umuma tanıt

mak maksadile "Bibliyo 
grafiya" isimli bir neşri
yat bülteni çkarmıya 
karar vermiş. Bu bülten· 
de Türkçe intişar eden 
her nevi eser, mecmua 
ve gazete makalelerinin 
icmalleri yapılmak sure· 
tile okuyucuların dikkati 
celbedilecekmiş. 

Bu teşebbüsü takdir 
ettik. Ve tamim ile bir
likte iÖnderileo blllteni 
tetkik ettik. 

ist.r inan, 

Fakat doğrusu birıey 
anlıyamadık. Çıkan bUl· 
ten nümune olmak üzere 
mi gönderilmi~tir, yoksa 
muayyen bıir zamandaki 
neşriyatı mı gösteriyor 1 
Bunu anlamak mümkün 
değil. Mesela ~on zaman
larda çıkan gazeteler 
arasında Hür Gazetenin 
bile ismi var da SON 
POSTA nın yok. Mecmu
alar içinde " Muhit ., in 
ismi var da Resimli Aym 
yok. Devlet matbaasına 
sorduk; "biz bilmiyoruz,, 
dediler. Eğer çıkacak 
olan bültenler bu şekilde 
çıkacaksa, artık sen bu 
teşebbüsfin ciddiyetine : 

kter inanma/ 

sine ge!emiyen Hikmet beyin 
ifadesi dün de alınamaruışbr. 
Vaziyeti ağırdır. 

Menemen Müddei 
Uınumiliğ·i 

Ankara, 4 ( H.M ) - Kara
burun müddei umumisi Sala
hnttin Bey Menemen müddei 
umumisinin yerine tayin edildi. 

İnhisar ütçeleri 
Ankara, 4 (H.M.) - Maliye 

vekaleti inhisar bütçelerini 
hazırlamaktadır. Ynkmd mec
lise sevkedeccktir. Vekalet 
umum inhisnrlara mürakipler 
tayin edecektir. Kararname 
heyeti vekilededir. 

bi tekimülün pek tabii neti• 
celerinden birine işaret etmiş 
olduk. 

Ayni muharrir, dün, ayni 
gazetede ve ayni sUtunda bize 
dalgınlık isnat ediyor. Çünkü 
biz yılbaşı ilavemizde, 1930 
senesi zarfındaki ilmi ve edebi 
mahsul kıtlığından bahsetmiş
tik. Muharrir evvelki iddiamız
la bu yazımız .arasında bir te
nakuz bulunduğuna kanidir. 

Böyle bir tenakuz yoktur. 
1930 senesi ilim ve san'at ha· 
yab başka, bütün bir neslin 
ilim ve san'at hayatı başkadır. 

1930 senesi zarfında, eski 
nesiller de, yeni nesiller de, 
malum birçok sebeplerden ve 
ıiktısadi buhrandan dolayı, 
bereketli bir zekli mahsulü 
verememişlerdir. Bunu söyle· 
mek, " senelerdenberi yeni 
nesiller hiç bir:şey yapmamış
lardır, eski nesillere yetişe· 

memişlerdir ,, demek değildir. • 
O Muharrir 11Edebiyat çölü,,' 

diye yazdığı yazıyı bir kere 
daha okusa görecektirki, o
rada, maziye hasretini ilan 
etmekten başka birşey yap-

ı 

mış değildir: Halit Ziya roma· . 
nına, Tevfik F'.ikret şiirine 
hasret ve yeni nesil edebi
yatından nefret. 

Bizde ne o hasret, ne de 
o nef.-et var. ilim ve edebiyatın 
yeni nesiller elinde büyük bir 
tekamül merhalesi geçirdiğine 
kaniiz. 1930 senesinin kıtlığı, 

1918 denberi. her sene, iftihar 
edilecek yeni eserler ve a.n'at
kirlar doğuran neslin umumi 
akametine delil değildir ve 
geçici bir buhrandan ibarettir. 

Ben dalgın değilim, muarı
zım kendi yazdığım uilutrnuş· 
tur. ikimizin 'hafızalarımızı ka
riler önünde imtihan etmek 
lazungelirse yazılanmızı yan 
yana dercetmiye hazırız. 

Hafızalarında noksan olan 
muharrirlerin yazdlklan maka· 
leleri ezberlemelerini tavmye 
ederim. Bununla beraber eski 
neslin bu evukabna herhangi 
bir hafıza durgunluğunu mazur 
görürüm. Hep yaş meselesi f 

- . 
NAKŞILIK 

Ve 

TARİKATLER 
Son irtica hadisesi 
üzerine karilerimiz,Nak
şilik ve diğt:r tarikat
lcrin hakiki mahiyet!e
riui öğrenmek istiyorlar. 
Biz, bu tarikai:lerin yd
mz mahiyetlerini değil, 
siyasi bayabmız üzer· n
deki tesirlerini de 
arık, temiz bir dille 
anlatan tefrikamıza iki 
güne kadar başlıyoruz. 
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U HALK AMERiKALININ MULAKATI BİR REZALf1 
Zarar İddiaları 
Karşısında Ne 
Yapılmalıdır? 
Şehrin muhtelif yerlerinde 

muhtelif fabrikalar vardır. Bazı 
kimseler bu fabrikalardan mu
tazarrır olduklarını iddia ede
rek belediyeye müracaat et
mektedirler. Belediye meseleyi 
ciddi bir .şekilde tetkik edip 
haksız iddiaları kabul etme
mektedir. 

F abrikacılardan bir grup 
İkbsat ve Dahiliye Vekaletine 
müracaat ederek zarar iddia
ları karşısında esaslı tetkikat 
yapılmadan fabrikalar hakkın
da menfi bir karar verilme
mesini, aksi halin memleketin 
iktısaai hayatını ezeceğini söy
Jiyeceklerdir. 

Musiki Cemiyeti 

Esnaf Cemiyetlerinden 

Addedilebilir Mi ? 

lstanbulda iki musiki cemi
yeti vardır. Bunlardan biri 
"Yeni Türk musiki teavün ce
miyeti.,; diğeri de "Garp mu
siki esnaf cemiyeti " dir. Yeni 
Türk musiki cemiyeti, musiki 
cemiyetinin bir esnaf cemiyeti 
olamıyacağını ve binaenaleyh 
ikinci cemiyetin feshini talep 
etmektedir. Dahiliye Vekaleti 
de musiki cemiyetlerinin esnaf 
cemiyetleri arasına ithal edile
miyeceğini bildirmiştir. Beledi
ye meseleyi tetkik etmektedir. 

Maarif Müşaviri Gitti 
Gazi Hz. nin nezdinde Ma

arif müşaviri olan Maarif Ve
kaleti müfettişi umumisi Hasan 
Ali Bey Ankaraya gitmiıtir. 
Ali Bey; ilk, orta mekteplerle 
liseler hakkında topladığı ma
lümatı Vekilete bildirecektir. 

Gaz Meselesi 

Şehirde karışık ve fena gaz
lar satıldığı görülmekte ve bu 
hususta halk tarafindan İstan
bul belediyesine şikayetler ya-
pılmaktadır. Belediye saf gaz
ların vasfını tayin ettirmektedir. 
Gazlar ve gaz müştakkatı Uzer
lerine etiketler konularak ıa· 
blacaktır. 

NAKŞİLİK 
Ve 

TARIKATLER 
Son irtica hadisesi 
üzerine karilerimiz, nak
ş::ik ve diğer tarikat
lerin hakiki mahiyetle
rini öğrenmek istiyorlar. 
Biz bu tarikatlerin yal
nız mahiyetlerini değil, 
siyasi hayatımız Uzerin
deki tesirlerini de 

1 açık, temiz bir dille 
anlatan tefrikamıza iki 
güne kadar başlıyoruz. 

11 Dünyada on iki kadınla 
evlenmek, on iki kadına ilim 
aşketmek, her biri başka bir 
güzele gönül bağlamak saade
tine mazhar olmuş kimse var 
mıdır?,, 

Bir Amerikan gazetesi bizim 
160 lık ihtiyar Zaro Ağa ile 
yaptığı mülakata bu sualle 
başlıyor ve 11Zaro Ağa,, bu 
sualin cevabını veriyor : 

Amerikalı muharrir Zaro 
ağaya, kadınlar ve bugünkü Zaro Agaya göre insan, 
kızlar hakkındaki düşüncelerini k k h 
soruyor. İlk ıuali şudur: sevemigece adar i -

- Ağa, bir insan ıevemi- tigarlıgamaz. Kadın 
yecek kadar ihtiyarlıyabilir mi? k d arzusu anca mezar a Zaro ağa bu suali gülerek • 
karşılıyor: ölebilir. 

- Hayır, diyor. Öyle şey 
olur mu? İnsanda kadın arzu
sunu öHürecek şey mezardır. 
Fakat yaşadığı, teneffüs ettiği 
mü~detçe Adem oğlu daima 
sevebilir. 

- O halde şimdi evli değil
siniz? 

- Kadınları sevmediğim 
için değil, merak etmeyin. Ben 
hayatımda on iki defa evlen
dim. Otuzdan fazla çocuğum 
oldu. Şimdi de evlenebilirim. 
Fakat bugünün kadınlarını 
dünkü kadınlara nisbetle adi 
buluyorum . Bugünün kızlan 
güzel, çok güzel, fakat dün
küler başka idi. Bugünküler 
kadın, kadıncık değil efendim. 
Çok serbes yaşıyorlar. Bu 
aerbeslik onların güzelliklerin
den bir kısmını çalıyor. Daha 
az Atık ve daha az ıefik olu
yorlar . Ben kadının serbea 
olmasını istemiyorum. Bu ser
besti onlar için de, erkekler 
için de fena eluyor. ,, 

Sonra Zaro Ağa aşk haya
bnı şöyle anlatıyor: 

- lık evlendiğim zaman on 
aekiz yaşındaydım. Fakat bun
dan çok daha evvel ıevda 
nedir biliyordum. ilk kanının 

'. ."dı " Sena ,, Hanımdı. Bu ka
rımla çok mes'ut bir hayat 
yaıadım. Biz birbirimiz için 
yaşardık. O, benden başka 
erkek tanımu:dı. Ben de 

ondan başka kadın görmeıdim. 
Kırk iki yaşına kad.uf bu 
böyle geçti. Ondan soiiVa üç 
defa daha evlendim. Kazancım 
iyi idi. Üç karıyı da idare ede
biliyordum. 

ÜçU de gill gibi taze kızlar
dı. Bunların ikisile uzun müd-
det beraber yaşadım. Üçün
cüsü kaçb. Fakat arkasından 
ağlamadım. Bir erkeğin kadın 

arkasından ağlaması kadar 
---=-=====---------a.=-=====-~=====~ 

I 

Zaro Ağanın 
Amerikada 

alınmış muh
telif pozda 
resimleri 

manasız birşey olamaz. Bir 
kaybettim, yerine, iki genç kız 
daha aldım. Doksan yaşına 
kadar da böyle yaşadım. 

Karılarımin dördü de bana 
sadıkb. Çünkü onların her 
ihtiyaçlarını temin ediyordum. 

Karılarımın üçü öldü. Artık 
yaşımı başımı da alıyordum. 

Bir kan bana kafi geliyordu. 
Yalnız ölenin yerine başkasını 
almakla iktifa ettim. 

Doksan dokuz yaşımda iken 

Umumi Halalar l Metruk Kasa Açılınca ... 

Kudret isminde bir genç kızla 
evlendim. 

Son kanm Zeynep hanım
dır. Onunla Evlendiğim zaman 
ben 153, o 65 yaşında idi.,, 

Zaro ağanın son kanların

dan çocukları olmamışbr. Fa
kat Zaro ağa bunu çocuk is
tememesile izah ediyor. 

Zaro ağanın bu hayab Ame
rikalıları hayretten hayrete 
düşürmüştür. 

Fransa' da Tafl 
kikat Ne Netieı 

Verecektir? 
F ransada mühim bir tabı& 

yapılıyor. Bu tahkikatı ysf 
heyet, azası meclisi meb'ttf 
azasından seçilmiş kimseıer6 
Ve ( Ustrik ) isminde bir bl 
kanın iflası üzerine meyd' 
çıkan mali ve siyasi bir re 
Jeti tahkik ile meşguldür. 
hadiseye rezalet ismi </~ 
mesinin aebebi şudur: lf 

eden bu bankanın def terleriıl' 
bazı isimler bulunmuş ve 
isimlere para verildiği g6 
müş. Bu islmler arasında g 
çarpanlar Adliye nazırı ~ 
Pere ile eski sefirlerden R 
Penar ve sabık müsteşarlar 
Gaston Vidalin adları var?. 
Bu heyet, bu zevatı dj11 

ve her üçü de bu para if 
inkar etti. 

Çünkü isimler sarih olııf 
yazılmamış, yalnız baş harfli 

· konmuş, geçen kabinenin o 
rilmesinde de amil olan 
mesele, çok dedikodu uf 
dırıyor. 

İngiliz İşsizleri 
fngilterenin bugünkü baş 

derdi işsizlerin vaziyeticJ:r. 
meseleyi halletmek içi:t. fıı 
lizlerin muhafazakar, liberal 
amele fırkaJnrından üçü 
şaşırmış, kalmışlardır. Sorı 
manda Loit Corcun tenkit! 
de inzimam edince hükiuııel 
vaziyeti müşkül bir hale 'İ 
miştir. 

Hindistanın Vaziye~ 
Karışıp Duruyor 

Hindistandaki karışıkJıtJI 
devam ediyor. Son yapıl 
nümayişlerden birinde yarB 

nanlarm miktarı 400 ü bul~ 
Denilebilir ki polislerle Hiot 
ler arasında birahmane ~ 
mücadele vardır ve bu ınii' 
delenin nasıl biteceğini AJI 
bilir. 

İşte Bu OlmaO 
JMürefte yangını Hem Parasız, Hem V 

Belediye ile Seyrisefain 
Ve Şirketi Hayriye 

Ne Fikirde? 
1. . d . e· 1 L. 1 k ZararVe-Z-iy_a_n- Takriben İyi iş Olmaz 

ÇJfi en }fi erce Jra 1 Yirmi Beş Bin Liradır Ankara, 4 (H. M.)- M'1ı 
Vekaleti bilumum mektepl 

Şirketi Hayriye ve Seyrise
fain idareleri köprü iskelele
rindeki halilan kaldırdığı için 
belediyeye tikayetler yapıl
mıştır. Belediye şirketlerin 

nazarı dikkatini celbetmiştir. 
Fakat bu şirketler, bu gibi 
umumi balaların belediye ta
rafından vilcuda ıetirilmesi 
kanaatindedirler. 

Adananın Kurtuluş 

Bayramı 

Önümüzdeki pazartesi günll 
saat ikide, Türkocaiında Ada
na kurtulu°J bayramı tesit 
edilecektir. 

Müskirat Amillerinin 
Toplanışı 

Dnn müskirat amilleri idare 

M •• h ç kt Müreftc, (Hususi) - Geçen bir tamim g5ndererek rJltl' ce V er } } akşam Mürefte halkı bUyük teplerde el yazısına ebefll ~ 
bir korku geçirmiştir. Yılbaşı yet verilmesini bildirmiştir. ~ 
gecesi olması münasebetile amafih el yazısı dersini o1'~t 
bütün halk kahvelerde bulun- caklara bu sene para ver1 

Isparta, 1 (H. M.)- Rumların 
tehciri sırasında ortada kalmış 
bir kasa emlaki milliyeye dev
redilmiıti . Bu kasa o vakitten 
beri hükumet konağının bir 
köşesine atılmış duruyordu. 
Son zamanlarda (Güzel Isparta 
müskirat) fabrikasına bir kasa 
lazım olmuş, bu kasa müzaye
deye çıkarılarak 300 liraya 
fabrikaya ihale edihnişlir. 

Kasanın içinde ne bu!unduğu 

malUm olmadığından ihale za
manında ; açıldıktan sonra 
teslimi şart koşulmuştu. Kasa 
ihaleden sonra bir heyet huzu
runda açtırıldı. İçinden ne çık
ıa beyenirsiniz ? Bin lira ile 
muhtelif torbalara konmuş 

Bunlara yüz bin lira kıymet 
tahmin edilmektedir. 

Bu kasanın vaktile kıymetli 

eşya mukabilinde para veren 
bir şirkete ait olduğu anlaşıl
maktadır. Çünkü kasada çıkan 
bir defterde ve torbaların üze
rinde rehin sahiplerinin isim
i eri , adreslcrile istikraz ettikleri 
paranın miktarı yazılıdır. 

Şimdi lspartada bulunan 

duğu bir sırada Ostrova mü- miyecektir. 
badillerinden Refik çavuf is-
minde bir çiftçinin ailesi ~zan- kısrak ve bir tay caııb1 

dan sonra sobayı yanar bıra- feryatlarla çayır çayır yanı1t 
kıyor ve ınisnfirliğe gidiyor. lar ve bu ara 30-40 tane 
Sobadan sıçtıyaıı kıvı ·<:ımlar vuk ve horoz da yanıyor. yf 
döşemeye düşüyor ve oda gın diğer evlere airay~t e~İ~ 
tutuşuyor. Etraftan görülerek ( Ostrova ) mübadılleriO 
silahlar atılıyor ve bütün halk tüfekçi İskender Efendinin ~ 
yangın mahalline kc•şuyor. Fa- ve yanında bulunan VodS 
kat ev tamamile ateşler ;çinde mübadillerinden kunduracı ~ 

pırlanta ve elmas küpeler, 
zümrüt yüzükler, gerdanlıklar ... 

heyeti intihabı yapılmıştır. 

~-----------[Reyler bugün tasnif edilecektir. 

bazı kimselerin bir nevi banka 
vazifesini gören bu şirketten 

istikraz ettikleri anlaşılmakta
dır. Bunlardan bazıları mah
kemeye müracaat ederek borç
larını verip müceherlerini geri 
almak istemişler, fakat hun
lardan geçen senelerin foizi 
altın olarak istenildiği için 
v:ızgcçmişlerdir. Mesele Anka
raya bildirilmiştir. 

' kalıyor, Kancalarla, tulumba- leyman ve tavukçu Has~ 
larla ateş söncli.lrillmek için evleri de kamilen yanıyor. d 
çalışılıyor, bir fayda elde edi- vanm rüzgarsız olmasın 
lemiyor. Evin altında bulunan dolayı diğer evler kurtultılV: 
ahırdaki hayvanlar akla geli- ve bUyük bir felaket atla 
yor ve ahırın kapısını kırmhk mışur. Nüfusça zayiat yo1'tı; 
için çalışılıyor, fakat kapı kı- Zar"r ve ziyan tahminen 
rılamıyor. Ahırda bulunan bin lirayı bulmaktadır. _,,I 
ıekiz tane sığırla beraber bir Talat Behf". 
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Hindistan' Hareketleri-Alman yanın Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir Bekçi 
Hakkını İstiyor 
Ben, Aydın çarıı bckçisldlm. Aylı

j;rımı vermedikleri için iıtifa cıtUm. 
ı-·akat iki buçuk aylıic atacağımı alamı-

yorum. Bekçilikten aldığım az. bir para 
Ue 10 nilfustuk ailemi geçindiriyor-

dum. Mali vaziyetimde müthlt bir buh
ran var. llhıhac:irlm, Emllklm yok. 

C,cçenlerdc vllAyete iki istida verdim. 
Müsbcl bir netice alamadım, 

Aydın sabık çarfl bckçiıl 

Recep ----
Bir Sual Ve Mütalea 

(Hululü) ude M. M. lmır:alı bir karil· 

miz liaşvekll Paşaya hitap eden bir 
mektup göndermiştir. Bu kari cı:cUınl• 

diyor ki: 
"Bir ZllJPnndanbul matbcıat ıiltcınla

rındıı muhtelif ihtilfis, hırsızlık ve riit· 

vct mcıelelerlne dair yazılar çıkıyor. 

Açlık ve ıdalet, Bliabtyet dofurw. 

Cehaletin de ln:ı:imamlle bazım sözün 

nyağa düştülü de gfüülür. 
Bu neşriyata karşı hükumetin k5.ff 

hassasiyetle mukabele etmediği kana· 
etindeyim. Bu işleri yapanların meyda-

na çıl<mıısı matluptur. Aksi takdirde 
mes eleyi bir başka ele devretmekten 

başka yapacak ne vardır?., 

Benim Fikrim Nedir? 
M. A. im:ı:asile bir melctup gönderen 

bir kariimi:r. Başvekil Paşanın hu:r.urile 

t oplanan fırka grupundakl Dahiliye 
Hkillnln ga:r.etclcre geçen beyanatını 
mev:r.ub his ediyor, diyor ki : 

"Biuat reisi devletin millet işlerini 
tetkike çıkması hükQmet !çin 
.şnyanı dikkat bir hadise olmalıdır. 
Büyle bir '\'A:r.iyctte o hü~mct için 
yapacıık şey ne olabilir? Bence vazife· 
den •,>rılmak. ,, 

Bir Cinayete Dair 
Karstnn Cevahir Hanıma 1 

Mck tubunu'l. Adliye vekili Beye gön· 
detilmiştlr. Hakkınızın nranılıır.ık koea
nı:r.ın katillerialn meydana çıkarılııcağı 
t a biidir. Ortada sarih b ir mUttclıem 
yokken şu \·eyıı bu adama alenen 
k atillik isnat etmenin doğru olamıya
:nğını sl:r. de takd'r cdersini:r.. 

Mekteplerde Isınma 
Meselesi 

Sultan:ıhmcıte oturan Kıbrıslı şoför 
Ahmet Seyfi Efendi blz.e bir mektup 
göndcrmlıtlr. Bu l<arilmiz, bazı mek

teplerde, muallim odalarının ıobalan 

yandığı hald~, talebenin ıoğuktan titre• 

dlğini ve buna mia:ııl olarak ta sekiz 
yaşlnrındııkl kız. kardeşinin mckt,.pten 

boğazı 9işmlf ve lişiimUş bir halde eve 
geldiğini ıöylüyor, diyor ki : 

- "Bi:r. çocuklanmııı blnblr fedııkAr
lıkla mektebe okutmak için gönderfyo• 

ruz. Bir de üstelik doktor ve lllıç mas

rafı karşııında kalacak oluruk halimiz 
ne olur?,, Maarif idaresinin na:r.arı dik· 

k atine koyuyoru:r.. 

/Kari mektuplarımızın de
vamı 7 inci sagfamızdadır./ 

r RİCAMIZ 
Bir dert ve şikAyeti olan, umum 

için faydalı fikir ve sesini lfittlrrnek 
lstlyen vatandaş için ' 'SON POSTA,, 
sUtunları açıktır ve dalma açık ka
lacaktır. Fakat bu y:ı:ııların muayyen 
bir hacmi geçmemul lbırodır. Böyle 
olma:r.sa, hem y:uının derci gecikir, 
hem başka bir dertlinin derdine yer 
vermek mümkün olma:r.. Bu noktaya 
dikkat edilmesini kariluimizdcn rica 
ederi:r.. 

Tefrika No. 20 

.... • 
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Defteri dolaba ıokmamla 
kapının açılması bir oldu. 
Annem içeri girmişti. Telaşlı 
hareketimin• farkına vardı: 

OradaJ ne yapıyorsun? 
diye sordu. 

- Yataktan topladım, do· 
labın kapağı açık kalmış, onu 
kapıyordum. 

Annem aözUme inanmadı. 
Dolaba doğru koştu, kapağı
nı açb ve defteri gördü. 

Ben laim bitmiı ~bi renk 

Vaziyeti - M. Venizelosun Seyahati 

Londradakt Hindistan konteranıına alt birkaç intiba : Sağdan Hint posta Ye te1graf mUdUrü umumisi Slr Ginan Roy 
Beküm Şahnu\·a:r. ve Elvir Mihrııculnln klitlbl Mir Makbul Mahmut, solda Kalküte delegeıl, aşağıda sağda batvekllin 

kızı Mis Makdonalt ile Baroda Mihraceal, ııolda garip ıerpuılu olan Elvlr Mıhraccııl 

İngiltere Hindistanda yeni- ı bu askerler isyanı bastırama- hayli dedikoduyu mucip olmuş
den şiddetli tazyik siyasetine dılar. Çünkü asiler İngiliz as- tur . 
başladı. Hindistan da yeniden 

1 
kerlerinin tahammül edemiye- >f 

muntazam isyan hareketlerine ı ceği bir. mıntakada harbedi- Venizelos'un Seyahati 
giri~ti. Londradaki yuvarlak yorlar. Bır taraftan da Malar-

Varşova - Bir haftadan masa konferansı Hindistanın ı ya İngiliz askerlerini kirmıya 
1 beri Varşovada bulunan M. 

mukadderatını milliyetperver- başladı. ngiltere hükumeti Venizelos dün Viyanaya ba-
lerin arzularına muhalif clarak . isyanı bastırmakta müşkülat reket etmiştir. 
tesbitc l<arar verdi. Bunun çektiğini itirafa mecbur oldu. 

M. Venizelos Varşovada buüzerine milliyetperverler Bom-
Almanyada lunduğu müddet zarfında Po-bayda bir kongre aktinc h' 

lonya tütün inhisarile mü ım teşebbüs ettiler. Bu kongre Yeni sene münasebetile Al- muz keratta bulunmuş ve Yu-
doğrudan doğruya Londra man gazetelerinden biri mem- nan tütünlerinin ihracatı için 
konferansının mukarreratını leketin belJi başlı büyük rica- mukaveleler aktini temin eyle
akamete uğratmak için top- line şöyle bir sual sormuş: mİ§tir. Fransız mali grupları da 

lanmıştı. "Nasyonal sosyalistler hU- lpzungelen kredilerin temini 
f ngiltere buna lakayt kala- kumete iştirak etmeli midir- SJJr..etile bu işleri takviye et

madı. Hindistan valisi kongre- ler?,, Bu sualin manası şudur: mişlerdir. 

yi dağıtmak istedi. Bunun üze- Son teşrinievvel intihabın- Fransa hükumeti M. Venizelo· 
rine milliyetçiler sokaklarda danberi Almanyada ikinci de- sun Ankaraya gitmesini, Türk
nümayişe başladılar. Tramvay- recede kuv etli bir fırka ortaya lerle anlaşmasını hoş görme
ları durdurdular. Polis daire- çıkmıştır. Bunlar Nasyonal rniş:i. Şimdi Venizelosu kendi 

sine hücum etliler. İngiliz po- sosyalistlerdir. Başlarında Hit- taraflarına kayırtmak için ona 
li~i bunu fırsat bildi. Halk üze- ler isminde Müsoliniye benzer bu seyahati yaptırtıyor ve Yu· 
rine mitralyöz ateşi açtı. 400 bir adam vardır. Bunlar iktidar nanistana birçok menfeatler 
kişiyi yaraladı. Hastaları ma· mevkiine gelmek istiyorlar • temin ediyorlar. Bu itibarla 
halli hastaneler istiap etmedi. Gelirlerse Almanyada Dikta- Venizelosun Avrupa seyahati 
250 hasta açıkta kaldı. törlük ilan edecek, harici çok milhimdir. 

lf.. 
Bir taraftanda Hindistanın borçları tarımıyacak, Versay 

Birmanya vilayetinde bir haf- muahedesini yırtacaklar. Fakat 
tadanberi mfüıeUah isyan hare- hugi\n ekseriyette değildirler. 
keti vardır. Köylüler ver- Hiç olmazsa efkarı umumiyeyi 
gi hleyhinde isyan ettiler. hazırlamak için böyle bir an-
Müsellah çeteler ha1inde İngi· ket açmışlar. Aldıkları cevap
liz kuvvetlerine hücum ettiler. )arın çoğu bu fırkanm kabine
Hindistan valii umumisi Birman- ı ye i§tiraki lehindedir. Bu se
yaya asker gönderdi. Fakat heple bu anket Almanyada 

SERVER BEDi 

vermeden odadan çıktım, yarım 
saat sonra, defteri yalnız ba
şımn, rahat rahat okumak için 
odaya girdiğim vakit, [_annemi 
orada gördüm. 

O da, birdenbire telaşlı bir 
hareket yaptı. Sonra odadan 
çıktı. 

Ben dolabı açtım, 
baktım ki defter orada 
Annem almış... Fena 
amma ne yaparsın ? 
kavga edilmez ya ... 

fakat 
' v ·ı aegı .. 

kızdım, 

Gidip 

Derken sokak kapısı çalın
dı, ben aşağı koştum, kapıyı 
açtım, baktım ki Fazıl... 

Beni görünce yüzü güldü, 
ben de güldüm: 

- Bugün şirkete gitmedi
niz mi? 

- Gittim, evde birşey unut
muşum, geri döndüm. 

- Ne unutmu~sunuz? 
Bunu sormıyn ne luıkkım 

vardı? Çocuk toy moy ama 
cevap vermedi ve yanımdan 

sıyrılarak yukarı kata çıktı. 

Onun cevap vermeyişinden 
şüpheye düştüm ve bu akılsız 
lrnfama neden rnnra dank 
eledi ki, Fazılın evC:e unuttuğu 
t;ey def ~eridir. Eyvah ! Defter 
annemde. Şimdi Fazıl dolabı 
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açacak ve defteri bulamıyacak. 
Hemen yukarıya koştum, 

anne -i buldum . 
Annem koynuna alelacele 

hirşey soktu. 
Gayet ciddi, dedim ki : 

Anne! defter ıende mi ? 
- Ne defteri ? 

- Fazılın defteri. 
Annem anlamamazlıktan ge· 

fiyordu. 
- Haydi 1 diye bağırdım, 

saklama, ver bana defteri ... 
Fazıl geldi, defterini arıyor. 

Annem büyük bir telaşla 
ayağa kalktı: 

Fazıl mı? 

Fazı!, ya! 
Şimdi gelen o mu? 
o. 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Kccanızı Nasıl Seçmelisiniz? 

Genç Kızları Aldatan 
Erkeklerin Hiyaneti 

Cevaplanmız 1 Elbisede Sadelik =J 
Genç kızlar aşk ve alaka 

meselelerinde erkeklere nis· 
betle tecrübesiz ve zayıftırlar. 
Kendilerine karşı alaka duy
duğunu ıöyliyen erkeğin söz
lerine inanmakta çok büyük 
bir zaaf gösterirler. Erkekler 
ekseriyetle kız\ann bu zaafla
nndan istifade ederler, onlan 
aldatır, sonra bir kenara atar
lar. 

İşte ıize Ankaradan S. M. 
M. rtimuzile bir genç kızdan 
aldığım bir mektup: 

.. Bir seneyi mütecaviz bir 
zamandan beri beni çok sev
diğini ve benimle evlenmek is
tediğini söyliyen bir erkekle 
tanıştım, seviştim. Fakat bu 
genç şimdi askerliğini bahane 
ederek benimle evlenmek is~ 
temiyor ve altı sene beklemek
liğimi söylüyor. Ben, hiç ol
mazsa nişanlanmamızı istiyo
rum. " Nişanlanmak, herkese 
birbirimizi alacağımızı ilan et
mek değil midir? istersen sana 
bir yiizük alıvereyim.,, diyor; 
bir türlü nişanlanmıya ve ni
kaha razı olmuyor.,, 

Erkeğin kızı aldatmakta ol
duğu sarih. Fakat genç kız bir 
defa hayalini besliyen bu ta
nışmayı kesmiye bir türlü 
razı olamıyor. Erkeğin oyunu
nu sezemiyor. İçinde bir şüp
he var, fakat kararını vere
miyor. Genç kızlara nasihatim 
olsun; Erkeklerin her sözüne 
aldanmayınız. Size aşkını fili 
fedakarlıkla ispat etmiyen, bir 
defa bile olsa sözünde durmı
yan erkeğe inanmayınız. 

* Nişantaşında F. N. Hanım: 
Sl:r. z.evkl sellminlz.le tanınmışsı

nızdır. Zahire kapılan dışından güzel 
glirünen crk,,klere aldanan kızlardan 
aeğllıinlz. Onun için sl:r.I btlyecek 
erkeği sıkı bir tetkikten gcçlrmlye 
muvııffak olabilirslnh:. Fakat nefsini· 
ze okadar çok ltlmadını:r. vardır ki 
evleneceğiniz erkcil de ıslah edebile
ceğinize k:ınlslnl:r.. Bu kanaııtlnl:r. &I• 
:r.ln için tehlike tevlit edeblllr. Kim· 
aenln ıslah edllemlyeceğinl aklınıza 
koyunu:r. ve erkekleri ona göre seçiniz.. 

* Sişli, H. N. Fuat Hanım: 
Slı: hcrfeylnlz.de dikkatli, itinalı, 

ince ve h11saa11ınız. Zevki selimlnl:r. ve 
hUımi\ intlhabını7. mUsellcmdlr. Eğer 
kocnnı:ı:ı seçerkt'.n do a)'nl &urctle ha
reket cıderacnlz ııldanmıını:r. ihtimah 
az.dır. Aok ve sevda gö:ı:lerinlFI k1rart• 
mamalı, kararlannız.da hhıslnl:r. hlklm 
olmamalıdır. 

* Aksarayda Hale Hanım: 
Siz kolay kolay söze kapılmıyan, 

teair atlında lıalmıy:ın bir kı:unnı:r.. 

Onun için ilk gördüğünU:r. erkeğin ar• 
kası &ıra gidecek kadar zayıf değil&lnl:ı. 
Kararlarınızda ve düşüncelerlnl:r.dc ek· 
serlyetle laabct edeniniz. Kocanı:r.ı lntl• 

hopta da ayni suretle hr.reket edlni:ı:. 

Aldanmıyacağınıza emin olablllrslnl:ı. .. 
Ankarada Handan LUtfU 

Hanım: 
Siz. refaha ve rahata dllkllnıünü:r.. 

Annem önüne baktı ve bir 
saniye düşündü. 

- Sana birşey ı6yledi mi? 
diye sordu. 

- Söyledi: Evde birşcy 
unutmuş, almıya gelmiş. 

- Ne unutmuş? 

- Defterini. 
- Onu da söyledi mi? 
Ben yalan kıvırdım: 
- Söyledi, dedim. 
Annem,' koynundan defteri 

çıkardı: 
- Al, fakat nasıl verecek

sin? dedi. 

Ben bir yalan dUsündüm: 
- Derim ki ... "odayı süpU

riirken bu defteri verde bul
dmn. Si zin galba:. Alınız!., 
derdim. 

[Arkası var) 

Şimdiki elbiseler, ne derece 
ihtişamlı görünürlerse görün~ 
sünler başhca meziyetleri sa-
deliktir. Mesela şu gördüğü
nüz etek ve ceket, size ya
pılması pek zor gibi görü ıür. 

Fakat bir rlefa tecrübe e-
diniz, nisbetler okadar İyi 
hesap edi' mi!':.'-;- ki çabukcak 
muvaff a olu u ız. 
~ ~ 

Evlenmeyi de rahat ve tenııln bir ha)'afa 
kavuşmak için lıtiyorıunu:r.. Sl:ı:.in 

na:ı:annızda koca, krınsına elbise yapan, 
para veren, rahat bir hayat temin eden 
erkektir. Sbi ancak zengin ve geliri bol 
bir erkek tatmin edebilir. Yalnı:r. bu 
ksbtl erkekler pek ualu oturama:r.lar. 
Erkek yaptığı fed:ıkllrlığın mukabllinl 
kadından çıkarmasını blllr. Binaenaleyh 
lhtl)'atlı olunuz ve olur olma:r. zengin 
genç.le evlenmcylnl:ı. 

* Nişan taşın' da Nevneşin Ha-
nım: 

Si:r. muvaffak olmıya nam:r.et bir 
erl<eklıı evlcnmlyc çn!ıtmız. ÇünkC siz 
hem fÖhrete, hem paraya dü9ltOnsünOı:. 
varacaj-ını:r. erkeğin hııyııtını tetkik 
ediniz.. Eier lstil<balde p:ıra veya şöhret 
ka:r.anmıısı ınUmküo olan bir yol ll:r.crln
de lıe, eğer mesleği buna mUsnitııe 
evlenlnl:r.. 

* N. 2 Hanım: 
Sb kendi dediğini yaptırtmak lıtl• 

yen, biraz da ifrata giden bir luuınıs. 
Bununla berııber eTkcklere karfı çok 
uyaal11nı:r.. Sevdi§'lnl:ı: erkeğin ıuyunca 
ıtltmcyi blllrılnlz. Binaenaleyh bUtUn 
tanıdıklannızın tahminlerine rağmen 
izdivaç hayalında mes'ut olmanı:r. lhtlmall 
çoktur. Kocanıı. zengin ve mağrur ol• 
maktan ziyade g-Uzel, scv!mll ve geçimli 
olmalıdır. Paradan :r.Jyade güıelllte ba• 
kınız. 

* Şeref sokağında N. B. H. 
Si:r. inatçı blr kızsınız. lıstedlğlnl:r.la 

yapılmasında lsrar ederslnl:r.. Fakat ya• 
pılıncn da memnun olmauınıt. Bunuo 
sebebi de lstcdlğln!t.i tayinde acele 
ctıııcni:r.dlr. Eğer kocanı:r.ı da b8yle lntı. 
h•p eder, ve intlhabıruz üzerinde ısraı 
e<lt rscnu aldımablllrdnl:r.. Kocanıu 
seçerken biraz daha ihtiyatlı ve ıerfa 
kan.ı olunuz. 

Haµımtegze 
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GAZETELER NELER 
SÖLİYORLAR? 

J~~ --.....--~ ___ _......,. 
1 Sinemalar 

Vicdan Hürriyeti 
Matbuat Hürriyeti 

(MİlllYET) te Mahmut B. 
bu serlivha altında yazdığı 
başmakalede: Menemen faci
as•; yalnız cümhuriyetçilerin 
bundan böyle takip edecekleri 
yolu göstermek, güzidelere ve 

gençlere düşen vazifeleri yeni
den ihtar etmek vazifesini ha
zırlamadı; ayni zamanda C. 
Halk fırkası namına iktidar 
mevkiinde bulunan muhterem 

İsmet Paşa ve hükümetinin 
şimdiye kadar muhalifleri ta
rafından iyi anlaşılmak isten
miyen poletikasının iki mühim 
cephesini de anlatmış oldu. 

Artık vicdan hürriyetine, 
matbuaat hürriyetine dair İs
met Paşa ne düşünüyor. Bu 
nokta en müfrit taraftarları 

nazarmda bile anlaşılmış bu
lunuyor, diyor. 

Mahmut Bey makalesini 
bitirirken bilhassa şunları 
söylemektedir: 

"Başvekilin kanıtatine göre 
vazifelerini suiistimal eden ba-

zı gazetelerin memleket aley
hine davet edecekleri fenalık

lar nekadar büyük olursa ol-

sun, tazyik altında bulunan ve 
hürriyetten mahrum kalan 

bir matbuatın mucip ola
cağı fenalıklaı·dnn daha 

mühim değil<fir. Hayat, tecrübe 
ve hadiseler hepimize, bu 

meyanda matbuabmıza da nok
sanlarım öğretecektir. Umumi 

seviyenin, siyasi terbiyenin 
inkişafı namına bazı ıstıraplara, 

müşkülata katlanmak icap edi
yor. Şunu da insaf ile hatır

lamalı ki, matbuabmızın bazı 

kusurları yanında birçok iyilik
leri de vardır. 

lstanbulda Dilencilik 
., V AKIT ,, ta Asım Bey 

şehrimizdeki dilenci bolluğun
dan şikayet etmekte ve buna 
mani olunmasım istemektedir. 

Celal Nuri Beyin Nutku 
"HALK DOSTU 11 da bu 

serlavha albndaki yazısında. 
Celal Nuri Beye hücum 
mahiyetinde olmak üzere 
şöyle cevap veriyor: "Celal 
Nuri Bey, maalesef aklı müva
zeneden mahrum, ansiklopedik 
malümab içinde ezilmi~ bir 
zavallıdan başka birşey de
ğildir.,, 

Dünya Buhranı Ve Biz 
11 CUMHURiYET " bugün 

bu serlavha altında ikbsadi 

l buhranı tetkik ediyor ve 
şöyle diyor : "Umumi bir buh-

· ranlar iktlA&dJ mllvueneyl im
ha edici değil, tamir edicidir." 

Maarifimiz Gevşek 
•YILMAZ,, bu serlavha al

tında yazdığı başmakalede 
şunları söylüyor: "Memlekette 
Cümhuriyet ilin ettik: Cümhu
riyet halk idaresi demektir. 

Halle idaresi rey sandığında 
tecelli eder. Vatandaş reyım 

verebilmek için bilgi sahibi 
olmalıdır. 

Huruf inkılabı milleti ihya 
edecek mahiyettedir. Lakin 
Maarif ve mekteplilerin ida

resi bu gayeye varmayı kolay

laştırıyor mu, h;,ikiimet kıı-• 

masın ama, bu suale:- Hayırl 

1 
diyeceğiz ... 

1 
Gayri Mübadillerin 

.cancian memleketimizin müte- Kongresi 
essir olmamasına imkan yoktur. ı G . ""b dili · l"k 

Bahusus yeni bir memlck~- kongresi bu ayan 14 ünde 
· 

1 

ayrı mu a erın sene ı 

tin ihtiyat akçesine de malık to lanaeaktır. 
olamıyacağı düşünülürse buh- p 
ranın bizde daha ağır bir su
rette hissolunması kolaylıkla 
anlaşılır. İktısadi buhranlar pe
riyodik bir halde gelerek önü-

Telef onlar Bozuldu 
Ve Yapıldı 

ne geçilmesi kabii olmıyan İstanbul - Ankara - Beyoğlu 
buhranlardır. Fakat Bu buh- telefonu bozuldu ve yap!ldı. 

Res11zinizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi Ol<llJ:>.,alım 

Tabiatini:ı:i ögrenmek için resminizi 

bize gönderirseniz, ne mizaçta bir adnm 
olduğunuzu •İ'ı:c •Öyliycbiliri:ı:. Fakat 

mütehaasısımızın mütalensında yanılma

ması için glSndereceğiniı. resmin tabıt 

pozda çıkarılmıf olmut lbımdır. 

Tabiatlcrinl öğrenmek için resim g8n

deren bir kısıaı karileriml:ı: hııltkındakl 

mütchaasııımı:ı:ın miltaleaııını nşnğıkl 

ınhrlarda okuyabflinhılL 

* 

Bir K.2riim"7· Aıi- · 

mü te şeb bis tir. 
Verdiği sözü ifa ı.
eder, müşkülat 

karşısında aciz 
ve beceriksiz 
değildir, tahak
küme tahammül 

edemez, filü hc:
reketlerine ili-

ı . . . ı~ 
Onun ıçın gazete erımızı 

Balıkesir 1bdullah Zühtü 
beg: Zeki, .has
sastır. Tehlikeli 

raz etme!' 

kaydile da 
sebep oldukları iyilik ve fenalık 
noktai nazarından ölçerek bü
küm vermek daha doğru olur. 
Türk inkılabının muvaffaki
yetle yürümesinde ve bugün
kü derecesinde halkın ruhuna 
sinmesinde matbuatın tesirini 
kim inkar edebilir?." 

NAKŞİLİK 
v. 

TARIKATLER 
Son irtica hadiaeai 
üzerine karilerimiz,Nak
ıilik Ye diğer tarikat
lerin hakiki mahiyetle
rini 6ğrenmek istiyorlar. 
Biz, bu tarikatlerin yal• 
mz mahiyetlerini değil, 
ıiyul hayatımız Uı:erin· 
deki tesirlerini de 
açık, temiz bir dille 
anlatan tefrikamıza iki 
güne kadar baılıyoruz. 

.. M~.- ve mes'uliyetli 

işlere girişmez, 

müşkülat kar
şısında şedit ve 
cebbar değildir. 
Daha ziyade 
mahcuptur. İn
tizamı sever , 
işinde sadık ve 

.::. ... mimidir,' rufekuile iyi ge-

geçinmek \'c "cnfeatlerindeı t 
istifade mümkü~dür. Haysiyet 1 
ve şeref mesail:nde hassas ve 
asabir!i-r. Dostluğu devumlıdır 
ve itimat caizdir. Şöhreti sever, 
cömerttir, herşeye ehemmiyet 
vermez, filü hareketlerinde 
hürriyet ve istiklal taraftarıdır. 
İşlerine müdahale edilmcsintlen 
sinirlenir, nadiren neş'csiz ve 
nevmit olur ve çabuk karar 
vermez, iğbiran devamla olur . 

çinir, iyi fikir ve hareketlere Çankırul . ir kariimiz : 
kıymet verir, alika gösterir. ~üsü, şıklığı, ve 

J1.. · zarafeti sever, 
Dilt!uer b~g: Hayuhah ve tehlikeli ve mes-

samimidir. Spo- uliyetli işlere 

ru, ve seyahati 1 girişmez, hissi-
sever, parayı yatını fazla iş-

bolca aarfeder, letir, parayı 

şıklığı ve inti- ihtiyatsızca sar-
zamı sever, rü- feder ve derin 

fekasile bir ara- ı tii!Jlalal'jliJ düşünmek istc-
da eğlenmek ve 1 ez, arkadaşlığı 
gülmek tarafta-

iZ'ı~d:JIE;ılc:...!lL!I ndır, gururu 
yoktur, tevazuu 

.!ver, hafif ı. eşrep ve laubali 
değildir. Çok derin düşünmek 
istemez. 

sıkıcı değildir. 

Sui mu;meleden derhal alı
nır ve küçük birşeyi izam 
eder. Girgin ve becerikli de
ğildir. Daha ziyade bir parça 
mahcuptur. 

-------------------------- ----- -- ----
Ankara: Merkez Man 

,Hacıbayram caddes' 
İstanbul: Beyoğlu 
356 İstiklnl caddeai 

Halledilen Bilmecemiz 

Soldan sağa: 
1 - Nota 2, reislik 1 
2 - Sayı 3, birbiri ardına 

gitmek 6 
3 - Para 4, bir millet 6 
4 - Kısmet 4; ecnebi ismi 4 
5 - Feryat 4, hepsi 3 
6 - Yabani 5, su 2 
7 - Bir futbolcü 3, geniş

lik 2 
8 - Irmak 5, tecessüs 5 
9 - Hainlik 6, mukaddes 

ökiiz 4 
10 - Bıçak, tabanca 5, bal 

yapan 3 
1 t - T cmenni 4, aldanmı-

y an 6 
Yukardan a~ağı : 
1 - Hayvan 3, bir vilayet 6 
'2 - Mukavele yapmak 4, 

teneke yapıştıran 5 
3 - Bir memleket 4, insan

lar 5 
4 - Taburun büyüği.1 4, 

inanmaktan emir 4 
5 - Kadar 3, yol 3 
6 - Vermek 3, doğurtan 3 
7 - Beygir saçı 4, anne 3, 

içilen gıda 2 
8 - Halk 4, not 2 
9 - isim 5, avJıyan 5 

1 O - Öteld beriki 6 
11 - Bir hece 3, parası ol

ruıyan 7 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
DARÜLBEDA vt TEMSİLLERİ 

Bu ak,ıım lSll\H§fil. m.mtmı 
. umuma 

Yaşıyan 

Kadavra 
~~·m ~~ 

6 tııblo 6 perde 

Yar.an: TOLSTOY 

Teı-ceme eden ı 
REŞAT NURi B. 

1111 

11111111 
ALKAZAR - DOnyııdan uuk 
ALEMDAR - Atk Valsi 
A S R t - Hoca Fani 
ARTISTlK - Pari• Damlan altında 
EluV AL - Brodvey Kuldıun 
El.HAMRA - Kadın ı.ıerae 
EKLER - Yunıın tiyatro trupu 
FRANSIZ - Klvelll 
GLORY A - Son Ninni 
HiLAL -(Bcşlkta,) MUl4ı.lm Ahmet 
H A L E - (Üsküdar) Parderde birıece 
KEMAL B. - Zevk ve Elem 
M A J 1 K - Hncı Murat 
M E L .E K - Operada yangın 
:.~iLLET T. - Nq.·t B. 
O P E R A - P:ıria Damlan .4.1\ında 
SÜREYYA - Mavi Yıldıı 

Yeni Ekmek Çeşnisi 
Sert Buğdayın azlığından 

dolayı belediye iktısat mlidür
lüğii tarafından tetkik ve 
kabı~l edilen yeni çeşnili bir 
ekmek teklifi daimi encüme
ne verilmiştir. Encümenin ka
bultinden sonra yeni ekmek 
çıkarılacü!. tır. 

AL EB E~mli ~R·E .n·~ r., 
Sizi, Bugün İIİll.S 

OPERA ve ARTiSTİK 
Sinemalarını teşrifinizi davet ve son temsili obm 

PARIS DAMLARI AL TINDA 
güzel filmini görmenizi ve bu filimde taganni edeceği 
"C'EST PAS COMMECA ,, , "SOUS LES 

TOİTS DE P ARiS,, 
muvaffakiyetli şarkılarını dinlemenizi rica eyler 

ALEMDAR sine 
Bugünden itibaren : ( AŞK RESMl GEÇiDl ) kad;,ır 

ve muhle4em b"r film oll\n 

AŞK VAL 
sli.zlll, aeall ve şarkılı Alm n opercU. Heyeti tem•lHyeıl ba;ında: 

V 1 L L 1 F R 1 Ç ve L İ L l A N H A R V E Y 
bavetetn : ( MIKE CANLI RESiMLER ) komik 

" Yarın akşam ASRI sinemada 
Sevinç, n~e ve şataret hükümferma olacaktır. 

B A 
kahkahalı filminde kendini tcd<dim edecek olan büyük ve 
dahi artist M O N T Y B A N K S küçük 

büyükleri bayılthrıncıya kadar güldürecektir. 
Perde aralarında : Zengin varyete numaralan. 

Yarın akşam 

A sinemasında 
( A L P H O N S E D A U D E T ) nin ve CARMEN' in 

dehakar mübdii 8 1 Z E T'in layemut eseri 

Fransızca sözlü ve şarkılı filmi ( OPERA COMİQUE DE 
P ARİS ) nin orkestra ve heyeti muganniyeleri iştirakile 
GERMAINE DERMOZ ve BLANCHE MONTEL 

~~~..:..;..:...;:::.s;;;...ı~ 
tarafından temsil edilecektir. 

muhitini sinema Aleminde büyük bir lnkıl!ba dütllren 
100,000 lcrce hnlkı temaşasıno kooturao 

MAURICE · CHEVALIER'nin şaheseri 

...... ~Lİ ŞA . "' 
sesli, sözlü, şarkılı ILAL sinemasında bu-
filminin ira~sine günden itibaren 

Şehzade başı başlanıyar. 
ilaveten: (ATEŞ GiBi) HAROLD LLOYD'un 

kahkahalı komedisi 

Pek yakında GLORY ADA 
HAYANIN SONU 

( D A S L 1 E D 1 S T A .U S ) 
ROBERT STOU'un büyük temaşalı 

Ônümiizcfeki çarşamba ak-
şamından itibıtren 

1 ~ELEK sir~EMASINO 
(AŞK UGRUNDA KATİL) 
filminin mübdii MURNAU 

nun şaheseri 

Filmini görmiye hazırlanınız. 
Bu filim sizde unutulmaz 

bir hatıra bırakacaktır. 

GLORİA SW ANSON 
RAKİBE 

Sesli ve şnrkılı filmtndo, en 
müşkül olan Marion Donnel'in 
rolünü temsil edecektir. 

Bugün görülecek film 

· ETUAL sinemasında 
JOAN CRA WFORD 

Tarafından temsil edilnıİŞ 
• • • • 

u • 

• ~ t ımu•1111 
Muazzam ve muhteşeı:ll 

filmidir. ilaveten: 2 kısımlılc 
sesli komik. 

füLHAMRA SlNEMASIND 
?ıJAVRICE CHEVALIER' yl PARA· 
MOUNT ŞEREF GEÇiDi filminde ~e 

CHARLES ROGRS ile NANCY 
CAROLLU 

Kadın · 
Filminde görmek için yanlı: 

bugün bu akşam ve yannl<• 
matineler kalmışbr. 

Eli ................ ..... 
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Gördüklerimiz D 

Hayalin Bulunduğu Saray Yanar
ken Hünkir Çılgına Dönmüştü •.. 

Bu Nasıl Tahsil? 
Bqiktaşta, Ortabahçede 25 

numaralı eTin sahibiyim. Bu ıene
nin ikinci taksit 750 kuruf 
masakkafat borcum için. 2-12-
930 tarihinde haciz memuru B. 
anutat zevatla eve geliyor. (Hal-

Bu Sütunda Her gün 
Muharriri N. Y 

Tramvayda Bir Kadın 
Hakkı MahfuzdW' 

Dudakları en acı, ve en 
Bmitsiz bir tebessümle gerildi. 
gayri ihtiyari Y'Jmruğunu ısırdı. 

- Y aaa... Nihayet, düşün
düklerini yapıyorlar ha .. 

Diye haykırdı. Demek işe 
ateşle başlamışlardı. EvvelA 
ıarayı tutuşturacaklar o kar
gaşalıktan bilistifade Hayali 
kaçıracaklar ve sonra da yan
gın bahanesile oraya toplana· 
rak sarayı basacaklardı. 

Derhal gitti. Nöbetçi musa
hiplerle esvapçı başı İsmet 
beyin yatbğı odaya merbut 
kapıyı açh. 

Sultan Hamit, bir taraftan 
yaver üstüne yaver göndererek 
yangın yerindeki vaziyeti öğ
renmiye çalışırken diğer taraf
tan da saray etrafında müda
faa tertibab alıyordu. Ayni 
zamanda musahip Cevher ağayı 
da tnlimab mahsusa ile Zekiye 
ıultanın sarayına göndermişti. 

Ve kendisi, lambaları sön
dürülmüş olan karanlık odanın 
penceresi önünde, birbiri ar
kasına çalınan etfaiye boru!a
nm, tulumbacı naralanm, hal
~~ f~~atlarını işittikçe tiril 
tml titrıyordu. 

Giden yaverler, birer birer 
avdet etmiye başlamışh. Bun
lardan parça parça alınan ma-
lumat şu suretle birbirine 
eklenerek hadiseyi tavzih edi
yordu: 

Yangın, Zekiye sultan sara
yının selamlık kısmından çık

mışbr. 

Civar mahallelerin tulumba
ları yangın çıkan kısmı her 
taraftan kuşatmışbr. 

Beyoğlu etfaiyesi yangm 
yerine gelmiştir. 

Sarayın harem kısmını mu
hafaza etmek üzere T opane
den 11 asakiri şahane,, de vü
rut etmiştir. 

Toplanan halk külliyetli 
miktardadır. 

Evvela Beyoğlu mutasarnfı 
ve cnra da zaptiye nazın ıe
lerek 11 İtfai harik ,, ile meşgul
dürler. 

Beşiktaı muhafızı Hasan 
Paşa harikin vukuu anında 
(n:ahalli barike) vaııl olmus 
ile de .•. 

Şimdi de, iradeler te•ali 
etmiye başlamıştı: 

Yangın yerindeki aıker kl
milen avdet etsin. Hasan 
P~ tanın maiyetindeki u.pti· 
ye ve polisler, sarayı muha
fazaya kAfidir. 

Yangın yerine teraküm eden 
• halk, bir üslübu hakimane ile 

dağıbl ın. Kuvvei zabıtaya en 
edna muhalefette bulunanlar 
olursa haklarında tedabiri 
zecriye ittihaz edilsin. Fakat 
bu vesile ile de bir hadisenin 
ıühuruna meydan veri!mesin. 

Yangının sebebi zühuru 
hakkında muşkiifane tetki
katta bulunularak sebebi harik 
behemehal zahire ihraç edilsin. 

Yangın söndü, Hllnkinn 
kalbindeki evhamın tcşhri 
bir türlü sönmUyordu. Birbirini 

ltteakip, zühur eden fişekle
rin iştiali ve yangın h disesi, 

'filhakika hiçbir zararı dokun
madan geçmişti. Fakat, acaba 

-28-
bunlar, kendisi
ne karşı bir 
tehdit, bir nü
mayiş, onun bü
tün tedbirlerini 
anlamak ıçın 

birer sania ma
hiyetinde telakı 
ki olunamaz 
midi? ... 
Yangımn se

bebi zühuru an
la şılamadı. 

Fakat, yangın 
ziihur eder et
mez, ilk gelen 
tulumbanın, Be
şiktaştaki Er
meni mahalle
sinin tulumbası 
olduğu tahak
kuk etti. 

İşte Sultan 
Hamidir isti
nat edeceği en 
kuvvetli delil ... 

Yazan: Ziya -.,'\akir 

Maamafih; bu O zamanki Abdülhamit sarayının gözde 
meselede Sul- bir kal/ası istirahat ediyor 
tan Hamit, hiç haksız değildi. sini imkansız buldu. Nihayet, 
Bütün korktuğu nihayet başı· tam bir komiteciye yakı-
na gelmişti. şacak bir fikir layih oldu. Tam 

)#.. Sultan Hamidin düşündüğfi gi-
Artin Vahakın bütün para bi, sarayı tutuşturmak ve 0 

' 

buki son taksit için kanunen 
bu ayın nihayetine kadar vakit 

I vardır ) şiddetle kapıyı çalıyor. 
' Bu gürültü üzerine valdem 
I " ne oluyoruz ,, diye telaşla 
kapıya koşuyor. Kapıyı açar, 
açmaz: 

- Para! avazesile karşıla-
şıyor. Valdem bu gibi ınua-

1 
meleye alışkın değildir. 

Esasen bu hitaptan da birşey 
anlamıyor. Memur hala "para,, 
diye bağırıyor. Fakat müra
caatçının birşeyler istediğine 
intikal ediyor, ve: 

-Oğullarım işten akşama 
gelir, yarın da paranın getirir
ler, diyor. 

Kabul ettirmek kabil mi ? 
- Komşudan al 1 Tavsiye

sinde bulunuyor ve para veril
meyince kapıyı kapayıp gitmi
yeceğini söylüyor. 

Vaziyeti gören bitişik komşu 
l O lira veriyor. Kusuru ... 5{ 
kuruş geri veriliyor. Fakat ak
şama gönderileceği bi~dirilen 
makbuz hiiıa gelecek. 

Defterdarlık makamının na
zarı dikkatini celbedcrim. 

Mczkllr hnnc eahlbl 

Muslaf a Bedri 
Umumhaneler Meselesi 

Memleketin her yerinde ol
duğu gibi Adanada da umum
haneler kapatıldı. Umumi ka
dınlar sokaklara yayıldı. Bun-fedakarlıklarına rağmen (Nem

karışıklık esnasında Sabinle 
ruz Dudu) sarayla irtibatı te- b' 1 t . k )arın kontrol ve muayeneJari 

. d k . ıran o sun emasa ım an 
mm e ece hır kadın bula- bulmak... mümkün olmuyor, bu yüzden 
mamıştı. Herkes gölgesinden J B fk" afı d birçok kimseler ve bilhassa 
korkuyordu. Bu aciz karşısın- dü üu üıld~ etrpı· nl 8

' uzun ~zun gençler fena hastalıklar al-

a a a teb ılı fıkretti. Baqka ı ld N'h t . b l d mn :a ır ar. d V h k d. . . . ~ Ş n u. an ar, prOJ ler 1 kt d ) 

1 d
.. .. d " 1 yapı ı. ı aye , ışe aş an ı. Adana 

vasıta ar uşun il. Bunların hep- (A k ) M. E · r ası var • mın 

ç lara Yardım Kanu
stifa e Etmek İstiyenler 

--r.:>'M:ı:;-:--,.,.----...,......-..--__ 

Hıhıaaıhha kan&tnu mucibince 
çok çocuklulara vadedilen para 
mllkifabndan iatifade etmek 
mabadlle reıimlcrinl bize ırönde
ttn allelerden bir lnımının daha 
reaimlerini dercediyoruz: 

1 - Tuzlada Yanya mtl• 
ha dillerinden Mustafa Ef. Ço-
cuklnn: Necdet, Halil, HUsnn, 
Necat, Şaban, Recep, Sami 
Efendiler. 

2 - İnegöl, Domaniç, Beş
meyit köyünde, Hnlil oğfu 
Mehmet Ali Ef. Çocuklari : 
Hali!, • abibe, Emin, Hanife, 
Şefik .. , .mine H. ve Ef. ler. 

3 - Edirne, Tehtakale, ıeb· 
zeci Moıse Arditti Efendi •• 

refikuı Madam Raşel Arditti. 
Çocukları : Selemo, lşuva, 
Mari Dudu, Cemila, Sara, 
Avram Hanım ve Efendiler. 

4 - İzmir, ikinci Süleyma• 
niye mahallesinde, Yüzbaşı 

Hasan ağa sokağında 102 
numarada Uhri muhacirlerin· 
den Han oğlu BilAI Efendi ve 
refikası Hasibe Hanım ve 
çocukları: Nazmi, Turban, 
Mnhmet, Lütfiye, Ahmet, Ne· 
biye, Mustafa, Fikriye Hanım 
ve Efendiler. 

5 - İnegöl, Domaniç nahi
yesi, Boşmeyit kSyUnde İbrahim 
oğlu H. Hüı yin Ef. ve refi· 

kaaı Ommlihan Hanım. Çocuk• 
lan : lbrahim, Kamil, lsmail, 
Aptullab, Halil, Mehmet Ef. ler. 

6 - lnegöl, Domaniç nahf· 
yesi, Çiftlik klSyUnde Molla Ya· 
kup oilu Aptullah Efendi ve 
refikası Emine Hanım. Çocuk· 
lan: lbrahim, Faik, Ali, Recep, 
GUlsUm, Yakup H. ve Ef. ler. 

7 - İnegöl, Domaniç nahi
yesi Beşmeyit köyünde Kadı 
efendi oğlu Ahmet Efendi re• 

fikaıı Fatma Hanım: Çocuk
ları: Kadir, İbrahim, Akıle, 
Hatibe, Yahya, Hatice HIUlllD 
Ye Efendiler. 

Tramvayda yalnız bir kişilik 1 
boş yer kıllmıştı. Hemen o
turdum. Ben gazetemi cebim
den çıkanncıya kadar geçit 
ve sahanlıklar hınca hınç 

dolmuştu. Hafif bir sarsıntı 
ile kısa yolculuğumuza baş

ladık. Artık rahatça gazetemi 
okuyabilirdim. 

Önümde kıymetli bir man
to içinde genç bir kadın 

bulunduğ .·mn sonradan far
kına vardım. 

Bir aralık yilz yüze geldik. 
Hayabmda onunki kadar duru 

ve temiz bir cilt görmemiştim. 
Yanaklarının derisi güneşe tu-

tulmuş pembe bir gül yaprağı 
gibi hareli bir şeffaflıkla par
lıyordu. Ta derinliklerinde 

ışıklı benekler sezilen gözleri
nin etrafında siyah ve kıvırcık 

kirpiklerinin emsalsiz bir gü
zelliği vardı . 

Bu çehreye okadar derin 
bir alaka ile dalmışım ki o da 
hayretle bana bakmaktan ken
dini alamadı. 

Şimdi, tramvayın, her göl
geden kurtuldukça aynalaşan 

camında akislerimizi tetkik 
ediyorduk. Aramızda müphem 
bir anlaşma hasıl olmuş gi
biydi. Gözlerimiz kendi lisan
larile bir hayli konuştular. 

O, benim hayalimdeki ka
dındı. 

Bundan sonra yapılacak 
İf meydana çıkıyordu: indiği 
istasyonda ineceğim. Münasip 
bulduğunı ilk fırsatta yanına 

ıokulup aelamlıyacak, bütün 

hissettiklerimi s8y1iyecektim. 

Ona herşeyden evvel temiz 

bir dostluk vadedecek ve 

kalbini kazanabilirsem mes'ut 
bir istikbal için ümit vermesini 
iıtiyeceğim. 

Bu karan verdikten sonra, 
rüyaya yakın bir dalgınlık 
içinde bir müddet kaldım. 

ve hemen tatlı bir iıtikbal 
tabayyill ettim. 

- Bebek 1 
Biletçinin on ista yonu ha

ber veren sesi beni rüyamdan 
uyıındırdı. 

Arka sahanlığa fırl dım. 
Beraber inmeyi muvafık bulma-

mıfbm. Herkesten evvel atlı

yarak keldınmdaki sabcıdan 

bir ıigara almak bahanesilc 
tramvayın boşalmasını belde

dim. Sonra, ağır adımlarla ben 
de kalabalığa karıftim. Fakat, 
hayret t O yoktu. Ant bir fe

likete uğramıı gibi fqırmıı 

kalmııbm. Her türlü lhtiyab 
unutarak oraya buraya koş-

mıya başladım. Süratle geriye 
döndüm. Tramvay olduğu yer
de duruyordu. 

Bir müddet hiçbir şey his
setmeden etrafıma bakındım. 

Sonra omuzlarım1 silkerek bir 
sigara yaktım. Hiç münasebeti 
yokken buraya kadar seyahat 
ederek işimden olduğuma yan
mıyordum. Beceriksiz bir bu
dala vaziyetinde kaldığıma 
müteessirdim. 

Artık, avdet etmekten baş
ka ys.pılacak birşey kalma
mıştı. 

Dalgın, dalgın tramvaya 
doğru yürüdüm. Birden az 
ilerde onu görür gibi oldum. 
Tramvaydan henüz inmiş. Aksi 
isti.kamete d '>ğru ilerliyordu. 
Hemen atılm:ık istedim. Fakat 
ilk ndımda yıldınmla vurulmuş 
gibi durdum, 

Aartık, herşeyi biliyordum. 
Niçin~ onu kalabalık arasında 
bulamadığımı, tramvaydan in
mek için neden herkesin da
ğılmasını ve bilhassa benim 
uzaklaşmamı beklediğini, ba
kışlanndaki derinliğin, dudak
larının kenarında beliren hazin 
istihzanın sebebini anlamışbm. 

O, herkes indikten sonra 
itina ile sakladığı koltuk değ
neklerini çıkarmış, biletçinin 
yardımile ve müşkülatla tram
vaydan inebilmişti. 

Bende bıraktığı on dakika
lık heyecanın acı zaferini omuı
larında taşıyarak sendeliye 
sendeliye uzaklaştı. 

Dilsizler Mektep 
Açacaklar 

lstanbul dilsiz ve sağırlar 
cemiyeti Maarif Vekaletine 
müracaat ederek lstanbulda 
bir dilsiz mektebi açmak için 
mlisnade istemişlerdir. Veknlet 
bunlara henüz cevap venne
miştir. Dilsiz cemiyeti reisi 
Stileyman Sırn Bey: 

"- Biz meb.1:ebi kendi tl!h
s"sabmızla idare edeceğiz, hU· 
kumetten pnra i temiyoruz. 
Fakat müsaade alamadık ! ,. 
diyor. 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

E'linlı.e veya ftinlse giderken, 1Ckak· 
ta s;ucrkcn vqa bbiaile l'örliJUrkeQ 
her hangi hlr vaka karvıaında kalııbJ. 

lirsinh.-
Havadil nedir bfllyoraaıuı:. o vak.ayı 

derhal rlinblllnhm. Bir yaııgın, b r 
ka tU, bir kua birer havadistir. Rııs
gddlfinh alulUl'dıuı .ı-tnl gGıt g:ı-o 
:r.ctelerde g6rmek iatcdltiz biri olunca 
derhal teJofonnlD%U açı~ v handisl 
a-uetemls haber werfnb, bl!Q ve ad
ruhıbt de bırakııuı. Verdljinb hava .. 

dtdn ebcmmlyetlııo gt5re ruet nı.lı 
m\lklfatını vmaOl'.J "ulf• bUl.r. 

'relcfon numaramız: latanbul " 203 
dır. " 

Büyük Ve iyi Meyva İsterseniz 
Aiaçlanm.ı.ı böceklerin tahribabndan kurtarımz. BUDUD 

için kış mevsiminde ağ çlannw 

Da 11byum. Bil mbulp ıı:aawı f d!d eç fle JÇrabb 
aJaçlu kl l' cn >•· 

Kutusu 1 liradır. Y•ı c depoıu Sbkectcle Horesaaeıpa 'DalilıDG 

Droıeri sanbral dori7ud.. ~ 



8 Sayfa 

Sabırsızlıkla beklediğini% Müsamerei Fevkalade 
f:.~0·~: MİLLET tiyatrosunda 

YARIN AKŞAM 

san'atkir aşits·yin 
25 inci senei devriyesi şerefine 

ARÜTIALİM Musiki 
heyeti ile artist F AHRI beyin 
nı Oııtadış a H mllftcbireıı 
~ehire amr n . iştlralderil• 
YABAN GÜLLERi 

taklitli vodvil 3 perde 
ÇELiK TABYE 1 

facia 1 perde 
Saz, teganni, dueto, Çin 
baleti, monolog ve saire 

SON 

1( VAPURLAR )1 
1 Alemdar zade vapurlan 

Millet vapuru· 

kinun"usani Pazar 

---program pek büyüktür. Tafıilit el ilanlarındadır.--d 

günü akşam saat 18 de Sir
keci nhbmından hareketle 
(Zonguldak, lnebo1u, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Sürmene, Rize, Ma
pavri ve Hopa) ya azimet ve 
avdette ayni iskelelerle Vak
fıkebir, Görele ve Ünye 
iske!elerine uğrıyacaktır. 

Van Memurin Ortaklık 
Muka velenamesi 

2 - MÜDÜRLÜK 
Madde 35 -·Müdür ortak· 

lar arasından ve mümkün ola
madığı takdirde hariçten mec
lisi idare kararile tayin olunur. 
Ortaklardan veya hnriçten ta
yin olunduğu takdirde idare 
meclisi müzakeratma reyi isti
pri ile iştirak eder. Ortakh
ğan idaresi için behemehal mü
dür tayini mecburi değildir. 
3 - MURAKABE HEYETi 

Madde 36 - Ortaklığın 
muamelat ve hesabatının or
taklar namına teftişi meclisi 
idare azasına teallük ve kara
beti olmıyan ortaklar arasın
dan heyeti umumiyece gizli 
rey ile üç zattan mürekkep bir 
murakab heyeti tarafından 
idare olunur. 

Madde 37 - Murakabe he
yeti azası meyanına dahil olacak 
zevatın meclisi idare azası gibi 
laakal yilz liralık iştirak hissc
çine malik olmaları ve bu se
ııelleri memuriyetlerinin sonu
n kadar geri almamak şartile 
ortaklığın kasasına yatırmaları 
lazımdır. 

1 Madde 38 - Teftiş heyeti 
her sene tecdit olunur. Maha
ı:a müddeti hitam bulan azanın 
tekrar intihabı caizdir. 

Madde 39 - Murakabe he
yetini teşkil eden aza içinden 
birini reis intihap ederler. Bun-
lardan biri meclisi idare 
içtimalarında hazır bulu-
narak bilfırey müzakerelere 
iştirak eder ve nizamnameye 
veya ortaklığın mennfiine mu-
halif gördüğü mukarrerat hak
kında . beyanı mütalea eder, 
icabında no~tai nazarım ı.abıt 
defterine baydettirir. 

Mndde 40 - Murakabe he
yeti liiakal üç yda bir kere 
ortaklığın hesaplarını dcfatiri
le evrakı müsbite ve ticariye
sini münferiden veya müş

tereken tetkik ve teftiş ve 
Yemede mevcut nukut ve ev-
1akı -ıktiyeyi tadat ederek 
yolsuz gördüğil muamelatı 
ba müzekkere meclisi idare 
reisine bi' lirecektir. 

Madde 41 - Meclisi idare 
murakabe heyetinin vezaifine 
müdahale edemez ve muraka
be heyeti inde'icap ehli hib
reye dahi mnracaat edel: ilir. 

l\1adde 42 - Ortaklığın 
meclisi idaresi ile mildllr veya 

emurlan murakabe heyeti 
tarafından talep olunan 
bilcümle aliimab ita ve de
fatir ve evrakı iraeye ve ka
aalan tadat ettirmiye mecbur-

. clurlar. 
\ Madde 43 - Nizamnameye 
' Ye ortaklığın mennfü asliyesi-
pe muhalif husu ab men için 
l•lihiyetini istimal etmiyen 

teftiş b-cyeti azası heyeti umu
miyece meclisi idare azasüe 
müştereken mes'ul tutulur. 

Madde 44 - Murakabe he
yeti ortaklığın muamelatında 
büyük yolsuzluk gördüğii tak
dirde heyeti umumiyeyi sureti 
fevkalidede içtimaa davet 
eder. 

lktııat vcklletlabı murakabe ·n telllt 
hakkı: 

Madde 45 - Ortaklığın ni
zamnamesinin tamamile tatbik 
olunup olunmadığının ve her 
nevi muamelat ve hesabatı tet
kik için lktısat vekaletinin or
taklık üzerinde hakkı muraka
be ve teftişi vardır. 

MurakJbe Yerilecek Ocret: 

Madde 46 - Murakabe he
yeti azasma heyeti umumiye 
kararile kazançtaki yüzde bir
den gayri olarak maktuen bir 
ücret verilir. 

4 - Heyeti Umumiye 
Madde 47 - Hes enei 

hesabiye nihayetinde giren se
nenin ilk üç ayi zarfında mec
lisi idarenin daveti üzerine bil
umum ortaklar sureti adiyede 
aleti içtima eder. Bu içtimaa 
1'eycti umumiye içtimaı denilir. 
Meclisi idare veya murakabe 
heyeti veyahut lktısat vekaleti 
tarafından vukubulacak davet 
üzerine dahi heyeti umumiye 
fevkalade olarak içtima edebi
lir. Adi ve fevkalade içtima
larda işler bir günde bitmezse 
müteakip günlerde içtimaa da
vet olunur. 

Heyeti umumlyeııln Ulnı: 

Madde 48 - Sureti adiye 
ye fevkalidcde heyeti umumi
yenin toplanması için içtima 
gününden laakal bir ay evvel 
ortaklar münasip vasıtalarla 
keyfiyetten haberdar edilir ve 
mevcut yerlerde gazetelerle 
ilan c..lunur. Davetname ve ilan
ları heyeti umunıiyede müza
kere edilecek maddeleri mü
beyyin "ruzname " dercoluna
caktır. Bu içtimada komiser 
bulundurmak için lktısat ve)·li
letine dahi toplanma gününden 
laakal bir ay enel tahriren 
m.a.lümat ita ve senelik hesap 
ve blihıço cetvellerile msclioi 
idare ve murakabe raporları-
nın ruznamcnin bir sureti irsal 
olun caktır. 

(Arkası var) 

Ticaret i~!eri umum müdürlü
tilnden: 30 ikinci teşrin 330 tarihli 
kanun hükümlerine vöre Tilrkiye
dc İf yapmıya iz.inli bulunan 
Belçika tabiiyetini haiz. (K.ompani 
Öropeen de taba sosyete anonim 
Belj ) ş;rkcti bu kerre mürncaatla 
Türkiye muamelatını tatil ve tzu;
fiye mu melitına ( Jorj Davrö ) 
Efendiyi tayin eylediğini bildirmiş 

olmakla mezkur şirketle alakası 
bulunanlann mumaileybe ve ica-

bında lstanbul mıntakast Ticaret 
müdürlüğüne müracaat eyıemeleri 
ilan olunur. 

Müracaat mahalli: lstanbul, 
Mey m e o et hanı altındaki 
yazıhane. T elcfon: İstanbal 
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Seyrisefain 
Merkez acente.i: Galata kliprü 
başında Beyotlu 23(;2. Şube 
acentesi: Sirkf!ci'de Mühürdar 
zade hanı albnda Tel f•t. 7240 

PİRE-İS EROE
B .YE POSTASI. 

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

sanı a 1 ta nhbmmdan 
kalkarak çarşamba abahı 

İzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 
İskenderiyeye varacakbr. f s
kenderiyeden pazartesi l 5- 1 

te kalkacak çarşamba 

( Pı.re ) ye de uğnyatak :ı 
perşembe -

t nbula gelecektir. 

Ayvahk Sürat Postası · 
(Mersin) vapuru 6 Kanunsa

ni salı l7 de Sirkeci rıbh
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvahğa 
gidecek ve dönüşte Albnolu
ğa da uğnyarak gelecek6r. 

l.atanbul 4 üncü icra memurlugun
dan: 

Açtk arttırma ile paraya çev-
rilecek ıayri menkulün ne olduğu 

Muhtacı tamir &hıfap hanenin 
tamamı. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, Mahallesi, sokğaı, No. sı: 

Kurtuluşta. Y cnişehir M. Kaya 
S. cedit 127 No lu 

Takdir olunan kıymet: 600 lira. 
Arttırmanın yapılacağt yer, gün, 

snat: iııt. üncü icra daire inde 
9/2/931 T. S. 13 ild 15,30 kadar. 

l - 1~bu gayri menkulün art
brma fartnnmesi 29/ 1 / 930 tari
hinden itibaren 930-455 numara 
ile lat. 4 üncü icra dairesinin 
muayyen numarasında herkeain 
görebilmesi için açıkbr. İlanda 
yazılı olanlardan fazla .malu
mat almak istiyenler, işbu fart
nameye ve 930-455 doaıya numa
rasiJe memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak ,,.;n 
yukanda yaz.ıh kıymetin } - -: c 
7 teminat gösterilecektir. 

. 3 - Haklart tapu 11icill ile sa· 

bit olmıynn f potekli alacaklılarla 
diğer alakadaranın v~lştirak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masrafa d!lir olan iddia-
la~ın' işbu ilan tarihinden itiba

ren yirmi ~n içinde evrakı 
müaıbitelerile bir.ilı:te memuriye-

tiniiıe bildirmeleri icap eder abi 
halde haklan tapu sicilile sabit 
olmıyımlar sabş bedelinin paylq
ml\sında hariç kalırlar' 

4 - Gösterilen ıründe arttır
maya i,tirak edenler artbrma şart
namesini okumuş ve lüzumlu nıalu-

mab almış bunlan tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. Üs
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli z.amanmda verilme:z.ae ıayri 
menkul ikinci bir arlbrıru:ı. ile ıa-

KAPLANLI 

UR MAÖAZASI 
Beyoğlu lstikllil caddesi 
Panaıga kilisesi bitişiğinde 

No. 22, Telefeu: Boyoğlu 2918 

Mütenevvi kürk çeşitleri
miz Kürkçü hanından ve 
Beyoğlu mağazalarından ucuz 
olarak depo fiatına satılır. 

Bir tecrübe kafidir. 

iSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
T e mi z 1 oka n ta dır. 

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

TABLDOT 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERİRİY ATI 
MUALLİMLE RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon lstanbul 2323 
lkametglhı : ,, 11 2236 

Dr. A. KUT EL 
'. Cilt, Frengı, Belsoğuklup Ye ademi 

iktidar muııyene ve elektrik tedavi! ıl. 
KurııklSy Börekçi fmıu ııraıııanda • 34 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

1 
T!:!~~~Yji~iah~.~~!~ 

No. l O Telefon İst. 2622 

bhr ve bedel f. rkı mahrum 
kalınan yüzde b~ faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal
nıaksızm mcmuriyetimizcc alıcıdan 
tahsil olunur, beş No. lı fıkradaki 
prt tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok nrtbranın Üzerinde 
bırakıhr. Şart tahakkuk etmezse 

arttırma 2'eri bırakılır alacı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

Ş - Arbrmanın birinci ve ya 
ikinci olmasına ve gayn menkule 
tealliik eden kanuni hakka ve 
satışın tarzına göre di~er tartlar. 

Müterakim vergi, Belediye vakıf 

icaresi müşteriye aittir. 
Yazılan hane yukarda gös

terilen 9-2-931 tarihinde İıt. 4 ücü 
icra memurluğu odasında işbu 

ilan ve ırösterilen attırma .şart

namesi daireainde satılacağı ilan 
olunur. 

Kanunusani S ~ 

.3,000adethasır süpürğe 
Tütün inhisarı umumi müdürlü

ğünden: 
Mevcut nilmuneai Teçhile 3,000 adet hasır Silpllrge ıaare"" 

mizce pazarlıkla aabn alınacaktır. Talip olanların 50 lira 
Teminat akçelerile beraber 10 kanunusani 931 cumartesi gnnO 
saat 10 da galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. --

ISTANBUL DEITERDARLIGl ILANATI 

KİRALIK ODALI BAHÇE: Boyacıköyü Bal
ta limanında set mahalli ile çayır civarında 
bir odalı ev ve 8 dönüm sebze bahçesi 3 sene 
müddetle kiraya verilecektir. Senelik kirası 137 
liradır. Kiralamak muamelesi açık arttırma 8 
kanunusani93lperşembe 15Defterdarlıkta (M-127) 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

700,000. adet mantar 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhale tO 

klnunusaui 9.ll cumartesi saat 11 de icra edilecektir. Talip 
lerin münakua ~artnamesini almak fizere mübayaat komisyonu 
kitabetine müracaatları. 

HİÇ B EK L E N 1L M E D 1 G l BİR ZAM A N D A 
BIRDENBlRE ZENGİN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PİYANKO BiLETİ ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN iÇİN: 

TAYYARE PİY ANKOSU 

·etini Al z 
ltıncz 
"' . • 1 anunusanı 

/(eşide 

193 de ır 

BÜYÜK 1 HA İYE 
Aynca: 

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

Kolay tıraş ve cildinizin 
güzelliğini muhafaza etmek 

isterseniz 

TİMSAH MARKA 

TIRAŞ BICA LAR ; 1 
' . 

(KROKODiL) 
kullanınız 

Deposu: Çiçekpazar lstrati
adi Han No. 7 - 8 

Dr. Horhoruni 
CJL T - Zührevi ve Bevliye 

Tedavihancsi: Beyoğlu Tokathy<ın 

yanın<fa Mektep sokak No. 35 
muayene hf':r ıün akfama kadar. 

ZAYİ - lııtanbul paket güın
rüğünde ittihat değirrteıı şirketi 
namına (21249} No. lu 3-6-1930 
tarihli (8218) lcuru,luk ve (15496) 
No. lu 19-2-1930 tarihli (413) ku

ruşluk depozito makbu:daranın 

ımyiinden yenisini alacağımda u
kilerinin hükmü yoktur. 

ALI RIZA 

Rakıya kıymet veren yalnız 
ayiha ve lezzeti değil, kimyevi 

terkibinin safiyetidir 

Rayiha ve lezzeti en nefis 
ve kimyevi terkibi en 

temiz rakıdır 

SON POSTA 
Yevıul, fü.rul, Huad.U va rlaJlı ııuetul 

(da.re: t.t-bul, NuruHmanlye 
Şeref aokafı 1i • Jl 

TeJ,.lu: lstaabuJ - :nı 
Poı \..ı kutusu: l.taııbııl - 7U 
1'elr.afı Lıtoıııbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TORKlYE ECNEBi 

1400 ıu. 
7SO " 
400 • 
ıso .. 

1 Sene 270,) Ju. 
'Ay 1400 ., 
3 " 8JO ,, 
1,, soo,. 

Gdcıı urak geri verllın e~ 
llinlardan mcsullyot alııı lllL 

Mes'ul Müdür: Halit balıri 

m 


