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TELEFON: 
MÜDÜRLÜK - Is. 203 

NUSHASI HER YERDE 5 Kr. 

6 Kanunusani 1931 SALI rJo.163 

iDARE: IST ANBUL NURUOS!v!ANiYE ŞEREF SOKAGI 

Aİ 
• 

Si 

SON POSTA tialkıa l'Öıildür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla sö ler . 

irtica Hadisesi Et
rafında Şüpheli Tek 
Noktanın Bırakılma
masına Çalışılıyor. 

Bu Dakikada .Menemen Halk odan Yüzde 
• 

Onunun lf ad esi Alınmıştır, Denilebilir •• 
Örfi 

• 
idare Tatbikata Geçti ı- Gazi Hz. lj Bugünün Meselelerinden 1 

DDn ubaba karşı Ege Yapu· I B s ı 
Bu Mıntakasında Seyrü Sefer Tahdit Edildi 

Divanı Harp Bugün, Gerek Maznunların Ve Gerek Şahitlerin İfadelerinin 
itmamı ile Meşgul Olacak, Muhakeme D\! c~martesi Başlıyacaktır 

Manisa, 5 (H. M.) - lda- Muhtar Abdurrahman ŞÜPHELi MEKTUP YA-
rei örfiye mıntakasında örfi T k"f Ed"ld. ZANLAR TUTULDULAR 
tdare tatbikabna geçildi. ev 1 ı 1 İzmir, 5 (H.M.) - Hacı 
Manisa ve Menemen istasyonu fzmir, 5 (H. M) - Nalbant Rahmanla köyüı.de Hasan usta 
askeri kontrol albnchlar. Ha.sanın ifşaab Uzerine Paşa 

k ismindeki şahıs yakalandı. 
Trenlerden çıkan yolcuların öy muhtarı Abdurrahman 

k Bunun Şeyh Esat ile nlakası 
hüviyetleri tesbit edilmektedir. tev if edildi. vardır. 

Hüviyetlerini ispat edemi· Mumaileyh eşkiyayı görme- Bu şahıs tevkif edildikten 
yenler iki şahit veya tanıdık diğini, fakat köye geldiğini sonra izmirde Ali Osman is
göstermiye mecbur tutulmak· haber aldığını söylemektedir. mindeki arkadaşına mektup 
tadır. Seyahet için müsaade Muhtar, keyfiyeti hükumete göndererek: Beni isticvap için 
istihsali. mecbu "d' ragıv rdılar, merak etmeyini•. 

n ır. ihbar etmediği için div nı "" .. 
Seyahat varakalannı zabıta h b ·ı Arkamdan dua ediniz diye ar e verı ecektir. 

tanzim, merkez kumandanlığı yazmıştırı. Bu mektubun ma-
HERİF Y AKAI .ANDI hi>•cti şüpheli görüldügv ünden 

tasdik etmektedir. Meyhaneler 
saat beşte, kahveler saat altı· İzmir, 5 (H.M.) - Manisada AH Osman da yakalandı. 
d l k Şeyh İbrahim isminde bı"rı' y<>ka- GÖRDES İLE KULADA a, o anta ve sinc.malar saat ·~ 
ekizde kapanıyor. Binaenaleyh landı. Bu adanı vaktile şapka TEVKiF AT VAR 

kerke evine gitmiye mecbur- aleyhinde vaız vermiş, der- İzmir, 5 {H. M.) - Kula, 
dur. vişleringizli içlimalarına iştirak Gördes, ve Kırk~ğaçta yaka-

etmiştir; Menemene sevkedildi. . lananlar Menemene sevkedildi. 
Sabah saat yediden evel [Devamı 2 inüci sayfada] 

ısokağa çıkmak yasakbr; dev· • •.om·~-------

riyeler inzibatı temin ediyor. lzmitte De On Kıı·şı· vakalandı 
Nizama aykm hareket edenler L 4 

;:~~~~~li:;~vAM EoıvoR Buradan Geçirilerek 
izm:r, 5 ( H. M. ) - İrtica M 

tahkikatına müddeiumumi Hi- e e e e Go··nderı·ıdı· 
dayet Bey devam etmektedir. 

ÇOBAN RAMAZAN İFŞAAT-
TA BULUNDU 

lzmir, 5 (H. M) - Manisa
Mencmen yoluna kadar Mch· 
ti (il) ile gelen, sonra ayrıla
rak Manisaya giden çoban 
Ramazan ifşaatta bulundu. 

PAŞAKÖYÜNDE DE ÇA-
LIŞTIKLARI ANLAŞILDI 

lzmir, 5 (H. M.) - Nalbant 
Hasan ifadesinde: Mehdi (!) 
Mebmedin Menemene gelmez
den evvel Paşaköyünde halkı 
şeriat bayrağı albna toplamı
ya çalışbğını, fakat halktan 

\yüz veren olmadığını söyle· 
miştir. 

Pahalılıkla 
Mücadele 
Ediyoruz 
Ramazan ve Bayram 
masraflarınızı mü
him miktarda indir
mek istiyor musu
nuz ? SON POS/' A 
nm bir iki güne ka-
dar il8.n edeceği te
Şf>bbüsünü takip edi
niz . Çok m~mnun 

kalacaksınız. 

Tafsilat Yakında 

Esaslı ve kat'i tasfiyeye tabi tutulacak olan tekkelerden 'biH 

Menemenin kanlı ve elim 
hadisesine ait tahkikat" mer
kezi, irtica hareketinin çıktığı 
havali olduğu için İstanbul 
Adliyesinin faaliyeti Menemen 
Divanıharp kalemiııdcn gelen 

tebligat ile müvazi gitmekte
dir. Adliye, bu tebligat icabı 

olarak dün bazı kimseleri is
ticvap etmiş, lakin ne resen, 
ne de gönderilmiş müzekkere-

lere istinaden tevkifat yapma· 
mıştır. Fakat Menemende 

tevkif edilenlerle alakadar ol· 
dukları için lzmitte on kişi 

tutulmuı, dün İstanbula geti-

rilip Bandırma yolu ile Me
nemene sevkedilmişlerdir. Bun-

ların haricinde yakalanmış J 
eşhas yoktur. İrtica ile alaka-

dar olmayarak sırf inkılap ka· 
nununa muhalif harekette bu· 
Iunduğu için bundan birkaç 
ifÜn evvd ihtiyar bir kadın 
Adliyeye \'erilmiştir. 

Bu kadın, Lalelide, Laleli 
Baba denilen mezara mum 
yakarken polisçe tutulmuştur. 

Aldığımız malümata göre 
hükumet, tekke ve türbelerin 

umumi tasfiyesi için esaslı bazı 
tasavvurlar beslemektedir. 

rile Mudanyayı teşrif buyu- u a.ray ann Boş Kal-
ran Gazi Hz. Çekirgedeki 

k6şklerine inmi~lcrdir. ması israf Deg~ ı·ı Mı.dı·r?. 
Gazi Hz. öğleden sonra 

Hacı Sabri Beyin Türk - Japon 
ipek fabrikasını gezmişlerdir. 
Bugün lstanbula avdetleri ib· 
timali vardır. 

Gençliğe Doğru 

Halk Fırkası Buna 
Ehemmiyet Veriyor 

Ankara, 5 ( H. M. ) -
Halk fırkası divanı ve fsmet 
Pş., eımhuriyetin gençliğe mal 
edilmesinde mfittefiktir1er. Bu
mm için Halk fırkası tamamen 

g 11çleştirilecektir. Samimi cüm
hu ıyetçiliklerine kanaat geti
rilen gençler bilhassa fırka 
işlerile meşgul edilecektir. 

Müessesata Sınai 

Verilecek Prim 
Ankara, 5 (H.M.) - Mü

essesata verilecek muamele 
vergisi prim nisbeti bir buçuk 

ile iki arasında olarak bu haf
ta tesbit edilecektir. Bu ay 
nihayetine kadar tevzinta baş· 
lanacakbr. 

Maliye Müfettişleri 
Ankara, 5 (H. M.) - Ma· 

fliçbir işe }"aramadan Duran Sarayları.an Birisi 
Bu memlekette yapılan inkılapların en büyüklerinden biri salta· 

nabn ilgası ve hanedan mensuplarının memleketten kovuln a ,ıdır. 
Fakat bu inkılap yarım kalmıştır. Hanedan emlakine tama

men vazıyet edilmemiştir. Bizim tahkikatımıza göre hanedan 
azası buradan defolup gittikten sonra kalan saraylar iki kısma 
ayrılmıştır. Bunlardan bir kısmı emlaki milliye olarak Maliye 
vekaletinin emrine \'erilm,ştir. Bunları ıdare etmek üzere de 

( Devnmı ı ne sayfamızd.:ıciır ] 

liye müfettişleri diin toplana- J Hazırlık 1 
rak komisyonlar etrafmda .l . 
görüşmüşlerdir. .__ ___________ .,.... __________ --J 

Ankara Su Deposu 
Ankara, 5 (H.M) - Ankara 

telsiz istasyonu civarında An
kara au deposu inşaabna de
vanı olonuyor. Bu depolano 
inşasından sonra şehir, au 
buhranından kurtulacaktır. 

r.---------------------1 
NAKŞİLİK 

Ve 

TARIKATLER 
Son irtica hadisesi 
üzerine karilerimiz, nak· 
tilik ve diğer tarikat
lerin hakiki mahiyetle
rini öğrenmek istiyorlar. 
Biz bu tarikatlerin yal
nız mahiyetlerini değil, 
siyasi hayatımız üzerin
deki tesirlerini de açık, 
temiz bir dille anlatan 
tefrikamıza bir iki 
güne kadar başlıyoruz 

- Ayol, kız, sana bir hal oldu: Aynanın önünde sıçrıyorsun 
yumurta ile gargara yapıyorsun, bacaklarını u\'uyorsun, tepe 
taklak atıyorsun, parmaklarım tuhaf tuhnf oynabyorsunl 

-Anne, gilzellik müsabakasına, ses müsabaka!:ına, çlaktilo müsa· 
~·------------' bakasına,bacak mUsabakasına, sinema müsabakasına hazırlanıyonım. 



-y Halkın Sesi 

Eski Hanedan 
Emlaki Ve Halk 

Menemen hadisesi de l'Ört~r
di ki bir kısım hanedan ansı, 
ecnebi memleketlerde oturuyor ve 
memleket üzerinde hüküm aür
nıek sevdumdao bir türlü Yaz ııe
çemiyorlar. Çünkü: geçmif zaman 
olur ki hayali cihan değer; dedik
leri t l Jİ onlar da geçmiş zamanın 
hayalini unutamıyorlar. Fakat: 
onlar bu tahrikatı yaparlarken 
biz onlara ait mallan burada 
hüsnü muhafaza ediyoruz. Rahat, 
rahat tasfiye edip para elde etme
lerine ve bu para ile emellerine 
krıvuşmak çarelerini aramalarına 

müsaade etmek istiyor gibiyiz. 
Dün bu vr ziyet etrafında bir kmm 
halk ile hasbühal ettik, bize şun· 
lan söylediler: 

- Tevfik B. (Pangaltı, Bile
zikci sokak 29) 

- Hanedan emlakine mil
Jet namın.a vazıyet edilme
lidir. nurtfann hemen hepsi 
gayrı meşru surette kaza
nılmışbr. 

* Muallim Biti B. ( Ankara 
caddesinde muallimler kütü
panesi sahibi ) 

- Edilmelidir. Çünkü bu 
emlak millet ter.,::lir. Aslına 

rücu et "Sİ lazımdır. 

* Muiz Ef. (Salkımsöğütte 61) 
- Hanedan emlakine hü

kümelçe derhal vazıyet edil
melidir. Bu emlak Türk mille
tinden alınmış idi. Gene bu 
büyük millete iade edilmelidir. , 

* Hakkı B. (Hukuk son sınıf 
talebesjnden) 

- Millete iade edilmelidir. 
- Neden? 
- Zira sultanlar bu emlaki 

memleketin öz unsurlanndan 
gayri meşru surette elde et
mişlerdjr. Binaenaleyh millet
ten gayri meşru surette alınan 
bu emlak yine millete iade 
edilirse çok doğru ve musip 
olur. 

* 
Necati B. (Türbe Mahmu-

diye otelinde misafir) 
- Edilmelidir. Çünkü bu mal

lar esasen milletindir okadar. 

* Sami Bey (Zonguldak, ma-
den mUlıendis mektebinde 18) 

- Hanedanın buradaki em
likine derhal bükümet millet 
namına vazıyet clınelidir. 

Çü k bu mallar milletin 
idi, yine miJletin olmalıdır. 

S.ON, POSTA. 

DABIL B&BBBLIB 
Birkaç 
Zabita 
Vak' ası 
Şehrin Muhtelif Yerle

rinde Olup Biten 
Dünkü Hadiseler 

F ebmi B. isminde bir tacir 
lbrahim B. isminde diğer bir 
tacirden alacaklı imiş. 

Dün alacağını istemiş, fakat 
iddiaya göre, tabanca ile teh
dit edilmiş. 

İş polise aksetmiş •e Ad
liyeye verilmiştir. Arandığı 
zaman İbrahim Beyin üzerinde 
tabanca bulunmuştur. 

• Eyip'te, Kavak caddesinde 
oturan Şerife Hanım1a kom
şusu Nazik H. bir çöp tene
kesi için saç saça kavga et
mişler, nihayet teneke Ş~rife 
Hanımın başına vurularak başı 
yanlmıştır. 

• Sirkecide, Nöbethane cadde-
sinde oturan Klirt Ali, sarhoş 
olarak sokakta tabanca atmıya 
başlamış, yakalanmıthr. .. 

Avukat Yusuf Kenan Be
yin otomobili Kadıköyde si
mitçi Hüseyine çarpmıı, Hüse· 
yin yaralanmıştır. OtomobiJi 
idare eden ıoför tutulmu§tur. .. 

Eminönünde, gttmrllk ya
nmdaki tütüncü Emin Efendi
nin dükkanı soyulmuştur. 

Dün Yaralananlar 
1 - Kumkapıda oturan Ül

fet Hanımı arabacı Mehmet 
bıçakla yaralamıştır. 

2 - Galatada oturan Hfi
ıeyin, kendisine metres gelmi
yen Emine Hanımı bıçakla 
yaralamışbr. 

3 - Dimitri isminde biri 
dün Ağahamammda kahveci 
Haralamboyu bastonla yara
lamıştır. 

4 - Kazlıçeşmcde pamuk 
fabrikası bekçisi Yusuf, ame
leden Bekiri taşla bqından 
cerh etmiştir. 

5 - Uzunçarşıda Kahveci 
Ahmet berber Aliyi Bıçak
lamıştır. 

6 - Etyemezde balıkçı Mor
dohay damadı ıof ör Markoyu, 
eve sarhoş geldiği için döv
müş, kalağmı kanatmıştır. 

Foça Sabık Serbes Fırka Reisi Şüphe Albnda .. . 

Uç Haydut Kaymakamı 
Vurmıya Teşebbüs Etti 

lzmir, 5 (H. M.) - Foça kaymakamı Hilmi 8. diin akşam 
hükumetteki dairesinden çıkarak gidiyordu. Yolda üç haydut 
önüne çıkblar, durmasını söylediler. Kaymakamın! kimsiniz? 
sualine ateş etmekle mukabele ettiler. · 

Silah sesine jandarmalar yetiştiler. Fakat serseriler kaç
mıya başladılar. Bunlardan ikisi tutuldu, biri kaçb; fakat 
kim olduğu anlaşılmıştır. Vali muavini Saip B. F oçaya gitti. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

* Bir arkadaşımızın bu mesele hakkında aldığı mütemmim 
haberlere göre : 

Giritli Mehmet Ali ve taşçı Hilsnü isminde iki kişi tevkif 
edilmiştir. Bu adamlar pusu kurduklannı itirf etmişler ve ken
dilerini F oçada sabık Serbes fırka reisi Süleyman Beyin 
teşvik ettiğini söylemişlerdir. 

.; 
Şiddetli Bir Zelzele 

Yunanistanda Mühim 
Hasarata Sebep Oldu 

Atina, 4 (A.A.) - Yedi ıaniye kadar aUren tiddetli bir 
zelzele Cc.rinthe havalisinde büyük hasara sebep olmuştur. 

Burada Eskişehir kısmında bulunan evlerden bir çoğu yı
kılmıştır. Ahali, dışarda barınmaktadır. Zelzelenin merkezi mu
hitinin Mora yanın adasında olduğu söylenmektedir. 

Aaso köyünde 10 ev ile bir kilise yıkılmıştır. Ayni zelzele, 
Tripoli, Isparta ve Kalamata'da da duyulmuştur. Buralarda 
nüfusça zayiat yoktur. 

Atina, 4 (A.A.) - Korent havalisindeki birçok köylerde 
müteaddit evler çöküp yıkılmıştır. Hafif sarsıntılar hali de
vam etmektedir. 

Dahiliye ve münakalat nazırlara Korente gitmi~lerdir. HU-

kumet zelzele sahasına bin ç~dır göndermiştir. 

Örfi İdare Tatbikata Geçti 
(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

SADi T ARİKA TINDENMİŞ 
lzmir, 5 (H. M.)- Manisada 

yakalanan Abdülgani F azh, 

kendisinin Nakşibendi olmayıp 
Sadi tarikatinden olduğunu söy

cağı haberleri asılsızdır. Mu
hakeme Cumartesi günü 
başlıyacaktır. 

Şehrimizde Yeni 
Tevkif at Yoktur lemektedir. 

MENEMENLİLERİN İFADESİ Vali B. dün: 
A L I N İ y o R - .. T evkifat doğrudan doğ-

hmir, 5 (H. M) _ Şimdiye ruya Müddei umumilik tara-
fından idare edilmektedir. 

kadar Menemen halkının yüzde 
Yeniden tevkif edilmiş tek onunun ifadesi ~lmmıştır, de-

nilebilir. bir kişi bile yoktur., demitlir. 

MUHAKEME NE ZAMAN Adliyeye Verilen 
BAŞLIY ACAK? Kadınlar 

1 

İzmir, 5 ( H. M. ) - Divanı Bazı kadınlann dün Şehza-
harp faaliyete geçtiğinden { de camii Avlusundaki Helvacı 
muhakemeye bugün başlıya- ve Vefa dede türbesine mum 

992 
Lira 
Çalındı Mı? 

Zabıta Her Tarafı Mu
ayene Etti, Fakat Bir 

iz Bulamadı 

Beyoğlunda Tünelbaşinda 

Y eniyol sokağındaki Alman 

mektebi kasasından 992 lira 

32 kuruşun çalındığı mektebin 

başkatibi Alber Efendi tara

fından ihbar edilmiştir. 

Yapılan tetkikatta gerek 

oda kapısında, gerekse kasada 
bir tazyik eseri görülmemiştir . 
Zabıta tahkikata devam et
mektedir. 

Kalp Sektesi 
Aksarayda Murat paşada 

oturan 70 yaşında Mustafa Ef. 
Beyazıtta tramvay içinde kalp 
sektesinden ölmüştür. 

Esnaf Cen1iyetlerine 

Yeni Murakip 
Görülen lüzum üzerine İs

tanbul esnaf cemiyetleri mura
kıplerinden Hayri, fsmail Hakkı 
ve Kazım Beyler tebdil edil
mişlerdir. 

Bunların yerine sabık Be
yoğlu belediye müdürü Kad:-i, 
Şehir meclisi azasından Tevfik, 
Hukuk mcz~nlarmdan Ferit 
Beyler tayin olunmuşlardır. 

diktikleri görüldüğilnde yaka
lanarak adliyeye verilmişlerdir. 

Beyazıtta Bir Kadın 
Tutuldu 

Akşam Beiazıt tramvay tevak
kuf mahallinde isminin Fatma 
Ahsen olduğunu söyliyen bir 
kadın zil zuma sarhoş oldu
ğu halde yanındaki arkadaşı 
ile her nedense kavga ederek 
bağırmıya b~lamış ve yeti
şen noktadaki 1072 numaralı 
polise de ağza almmıyacak 
söxler söylemiştir. 

Bu kadının ayni zamanda 
bir kolunda sekiz yaşında Tu
ran Cengiz isminde çocuğu 
da vardı. Polisi tahkir etti
ğinden kadın yakalanarak 
takibat yapılmak üzere kara
kola götürülmüştür. 

.KA.awv • 

Tıcaret Filomuz 
l>enla tieant filomu 211 P" 

çayı balr.luftur. 

Ekmek Fiatlan lnclinı' 
Ekmek fiat)an 10 para cı..-

indir.lmişfa. 

Köylülere Arazi 
Kağtanedeki araz.i köyhiltff 

tevzi edi!ecektir. 

Denizci.ik l\ı Ü~"~viri 
lı.bs:ıt vekliletl D~n'ıc "k ' u, 

şehrimize gelmi{ıtir; lıma ıf er. b; 
kındn tetkikat yapncalmr. 

Hariciye Encümenindf 
Hariciye encümenim~ bugi.ın ~ 

16 da Türk - Yunan itılUım mü:r.n rA' 
edecektir. 

Beledive lntihabını 
Tetkik 

Şurayı Devlet bugünlerde A 
talya, Samsun, Ad::na, İstanbul 
fzmir, Manisa belediye intihab~ 
ait tetkikatını intaç edecektir. 

Gazeteciiik ıViek ebi 
Açılacak 

Maarif Vekaleti bir gazeteci~ 
mektebi açılmali: üzere Darülfiio,_ 
Emanetinin fikrini sormuştur. 

Şefik B. Muhakeme 
Edilecek 

fstaııl>ul Defterdarı Şefik .1 
eski Em!aki metruke müdiiP 
fsm il Hakkı Beyler Bursadl 
muhakeme edileceklerdir. Mı•bl" 
kemeye sebep: Emlaki metrukef' 
ait bir otomobilin köprü üzerin4'1 
diğer bir otomobil tarafın~ 
hasara uğ'r:ıtılmnsı üzerine ha~ 
yapnn otomobilden alınan parııOI"' 
bir kısmının Şefik ve ismai) H..,I 
kı Beylerin z.imcmetinc geçmc..i 

Gürültülü Tevziat 
Ga • .rrl mübadil.er cemiyetinde 62 lı' 

liranın tcvz."lnc devam edilmektedir. ~ 
labalıkt n ve gürf'füden tcnlat ,..-
nğır Uerlcuıcktcdir. Baz.ı kadınlar -.ılcJI' 
tıdan b:ı) ı mı 1ar ve ba:r.ıları da h.tfl 
la mışlardır. 

1stanbula Sis Çöktü 
lstn:ıbulu dlin gece ke~.f bir ' 

kaplaı;.·ı ... tır. Sı:ınt beşten itibaren bııl_..& 
dcui:r. mlhıaka'Atı durmuştu. Sls ~r-.; 
geç vakte kadnr dev~m tmiş, sJbV. 
leyin vapurlar tekrar iş!emiye başlnın• 

Kadıköy Tramvayı 
Üsküdar - Kndıköy trnr.waylnn ~ 

kt•mınm inşası için mürac:ıot tJf".. 

gnıplnrln lem .. • edilmektedir. Şlır.dJJI' 
Kadıköyündcn Ha)dnrpaşa 1iC Fcne~ 
luna kadar olan hat ynpılacaktır. 

Gülcenıal Karaya Oturcl' 
Müreft<, 5 (H.M.) - GUlcemal , •• ~ 

dün akşam Nara burnunda k...-r 
oturmuştur. Kaz.aıuu •ebebf •Uıtir. 

Talat 
Yeni Yıl Tebrikleri 
Yeni yıl münasebctile dgl 

devletlerin Başvekil ve Harici~ 
nazırları ile ismet paşa ve T e~ 
Rüştü bey arasında tebrik tclgt" 
lan teati edilmiştir. 

Hariciye Vekili Seyahal 
Çıkmıyacak 

Muhtelif telgraf lıaberlcrİJl.11 
söylenmesine rağmen Te\ :.k Riİf 
tü bey bu yakınlarda yeni t/I 
ıeyllhntc çıkacak değildir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Matbuat Hürrig:~ 1 
---

1: lımet Pata - Hasan Bey, beni bu zincirleri 
•ır•catı"'9 •• dersin? 

2: lımet Pat• 
çok lıaykumaz mı? 

Fakat Hrbes kalırsa daha l 3: Hasan tiey - Pn~ nı, matbuat ancak ıincir
lendiği vakit acı acı haykırır. 

' 4: Hasnn Bey - Matbuat şu knrl .. l gioidır: h-' 
f~se k"onuraa korkonç ıesler çıkarır, ıerbea bı~ 
kılıraa yikıelderde uça r. 



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

6 Kanunusani SON POSTA Sayfa 3 

Hergün· Son Posta'nın Resimli Makalesi • Heder Ola~ Zeka * ,- Sözün Kısası 
Menemen 
Hadisesinden 
Memnun Olanlar 

M. ZEKERiYA 

Şeyh Sait isyanını tahrik 
eden gizli eller arandığı za
man ecnebi parmağı olduğu 
görüldü. Senelerdenberi alttan 
ita işliyen bu gizli ecnebi 

eli Türkiyenin rahat nefes al
masından muazzep oluyordu. 
Şey Sait yukarda çalışırken 
aşağıda da İngiliz casu u (Lav
rens) dolaşıyordu. .. 

ikinci Kürt isyanında yine 
ecnebi parmağı vardı. Birçok 
Türk kanı dökülmesine sebep 
olan geçen seneki Kürt hadisab 
Iraktan idare edilmişti. İsyanı 
tertip edenler arasında Şeyh 
Saidin oğlu bulundu. Bu genç, 
Bağdat ta İngiliz mektebinde 
lngiliz parasile yetiştirilmişti. 

1 - Adamın birini vaküle Sultan Aüze 
götürmüşler. iki metre mesafeye konulı!n 
bir çuvnldızm ağzından on iğneyi birbiri 
rdınca geçirdiğini söylemişler. 

l 2 - Sultan A:ziz bu adnmı gct:rtmiş ve 
önünde tecrübe yaptırmış. Adamcnğız mü
kafat alacağı eviocile çuvaldızı iki metreye 
koymuş ve iğneleri birbiri ardınca çuval-

3 - Sultan A:ziz.: bu herifi yatırıp yüz. 
sopa vurun, demiş ve ilave etmiş: 

" Bu zeki ve kabiliyeti ı,endisine ve 
insanlara f ydası dokunacak bir işe lıasre
demcz. mi idi?,, 

Menemen hadi~esinde henüz 
bir ecneci parmoğı görülmedi. 
Fakat Türkiyenin huzur ve 
sükünundan muztarip olan em

Köy Planları 
Dahiliye Bir Tamim 
Hazırlamaktadır 

peryalist men eketler irtica Ankara, 5 (H. M.) - Köy 
yılanı haş' aldırmca sevindiler kanununun sureti tatbikine 
ve sevinçlerini alenen izhar ı dair Dahiliye vekaleti bir ta-
etmekten çekinmediler. mim hazırlamaktadır. 

ışte clün gelen (Tan) gaze- Tamimde köy planlarının 
te ·.Bu gazete Avrupa emper- ne suretle yapılacağına, yollar, 
yaıiz.mlllln haJ rağıdır. Borçlar duvarlar ve köy mektep \'e 
meselesinde bize muh sım bir camilerinin ne suretle ve nere
Cf"" he cılmıştır. Mememen ha- lerde yapılabileceğine dair 
< i., ini dt yunca böbürleniyor: maddeler vardır. 

·· f ürkiye ikısadi buhran 
içindedir. Bu buhran halledil
med:kçe Türkiyede normal bir 
idare tesisi mümkün değildir. 
lkttSadi buhrandan lmrbılmak 
iç.in de Avrupa ile anlaşmak, 
borç.lannı ödemek mecburiye
tindedir. Y o kurtulu.ş yok
tur." demek istiyor. 

* irtica ve emperyalizm daima 
elele yürümüştür. İngiltere Hin
distanda hakimiyetini idame 
edebilmek için irticaa ve ta-
assuba dayanır. Şark milletleri
ni daima bu taraflanndnn ye
re wrmuşlardır. Şimdi kolunu 
biikemedikleri yeni Türkiyeyi 
diz çöktürmek için ayni vası
taya milracaat edebilirler. 
Onun içindir ki Menemen ha
disesi onları memnun etmiştir. 

Binaenaleyh bizim esaslı iki 
düşmanımız vardır. Biri irtica, 
diğeri Avrupa emperyalizmi. 
Biri hariçten, diğeri içimizden 
gelen bu iki düşmana karşı 
daima uyanık bulunmak ve 
müttehit bir cephe yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Mahkeme Resimleri 
Ankara, 5 (H.M.)- Mahke

melerce alınacak resiinler için 
hazırlanan harç kanunu layiha
sının yakında Mecliste mUza
keresine başlanacaktır. 

Muallimler Ve 
Terfi Kanuı_u 
Muallimlere mahsus terli ve 

tecziye kanunu, muallimler 
arasında birtakım münaka
şalara vesile olmaktadır. Mu
allimlerin hemen ekserisi bu 
kanunda muallimlerin terfiin
den ziyade tecziye esasları 
hakimdir, demektedirler. 

Tecziye esaslannm tadili ve 
terfi esaslannın çoğaltılması 
için tatilde A•ıkarada topla
nacak olan Muallimler birliği 

umumi kongresine ban r por
lar verilecektir. 

Fatihte Musakkafat 
Tahriri 

dız.in göz.ünden geçirmiş. 

İnhilal Eden eb 'usluklar 

Ankara, 5 (H. M.) - Münhal meb'u luklara şimdilik nam
zet gösterilmiyeceği söylenmektedir. Halle fırkası kongresinden 
sonra meclisin kendi kendini feshederek yeni intihabata geçil
mesi muhtemeldir. 

Ve aset • • 

• en aııun ar 
Tedr"cen ihzar Ediliyor 

Ankara, 5 (H. M.) - Adli-

1 
ye, Maarif, İktısat vel:aletle
rile rüsumat teşkilat knnunlan 
hazırlanmakta devam ediliyor. 

Ankarat 5 ( H. M. ) - İcra 
ve iflas kanununda yapılan 
tadilat projesini Adliye Vekili 
ve Adliye hukuk işleri müdürü 
tetkik etmektedirler. Tetkik 
iki güne kadar ikmal edile
cektir. 

Sayım Vergisi Değişecek 
Bu Ayın On Birinde Borçlarını Verm·y nler Ankara, 5 (H.M) - Maliye 

Memleketimize Geliyor I MalJannı Satamıyacaklar vekiiletinin sayım vergisinde de 
bazı tadilat yapacağı haber 

Japon prensi (l l) Kanu- Yeni tapu ~arcmı.hları ka- alınmıştır. 

apon Prensi ergısı 
---

nosanide İ ta b t' el nunuiıda gnyn menkul mal-. S ,--b--
cek ve As kn u a g.de- r lann toplanmı vergisi olduğu a l a Y U r Il U 

n araya gı e- . • . 
cektir. Ankarada iki gün kal- takdırde bu borcun; sabıplerı o s t a n ı a r 1 
dıktan sonra tekr 1 t.a bul' ta.rafından bşınn m:ıni ola
gelecek, lstanbul'~n sdan Bul- mıyacağı yazılıdır. Defterdar-

garistan Yug la R lık tarafından mal memurluk-
' 0 vya ve o- 1 - d ·ı b" • d manyaya gid J_tir. anna gon erı en ır tnmım e eceK . • • . kkaf vera t ergıs•nın musa at 

Prens Türk - Japon dost- ve azi vergilerine kıyas 
luk cemiyetinin reisidir. Prens edil · k b" ükell ·-. • ~ mıyece yn lr m e-
geç~gı yerlerden drtısadı fiyet oJduğu iç.in veraset vergisi 
malumat ta toplıyncakbr il .. · · ô ü ü d ki N" d · ver meden fcrag muamelesının 
d: b~ zT: k ısnn a j~~onya• yapılamıyacağım bildirmiştir. 

ır ur eşya sergısı açı-

lacaktır. 

Umunıi Ziraat Kongresi 
Bugün Ankarada ıilk umumi 

ziraat kongresi toplnnacakbr. 

• • • 

Kıymetli Evrak 
Y armM konvansiyonelle def

terdarlık lar:ıfmdan Maliye 
Vekaleti için 2 milyon liralık 
kıymetli evrak' gönderilecektir. 

ister inan, ister 
• 
inanma! 

Saraybumu ve civarındaki 
metruk bostanların bir kısmı 
fidanlık yapılmak üzere ziraat 
müdürlüğüne tahsis edilmiş, 
bir kısmı da kiraya verilmek 
üzere mukaveleleri yapılmıştır. 
Halbuki bu bostanlar fuzuli 
olarak ban kimseler tarafından 
işgal edilmiş ve ekilmiştir. 

Bu suretJe ekilen tarlaların 
mezrunbnı sökmek ve bozmak 
kanunen memnudur. Ancak üç 
ay evvel kendilerine haber 
verilmek lnzımdır. Binaenaleyh 
bostanları ekenlere keyfiyet 
bildirilmiştir. Üç ny onra bos
tanlar işgal edilecektir. 

Ticaret Mektebinde 
Sömestr imtihanları 
Ticaret Mektebi alisinde 22 

kfuıunusaniden itibaren sömestr 
imtihanlarına başlnnacakhr. 

-Müsabaka 
Müsabaka 
Üstüne 

• • 1 
Gazeteler çoğalıyor. Reka

bet artb. Müsabaka müsabaka 
üstüne: Güzel ses, güzel vücut, 
güzel bacak, sinema, daktilo 
müsabakaları. 

Ga-ıeteler, "cinsi cazibe" den 
ist .,. ade etmek için, güzellik 
müsabakalannı kadın bacak
larına kadnr teşmile koyuldu
IRr. Bu, oldukça büyük bir 
hamle. Gazeteler, kadın vüou· 
dunun tatlı ve cazip tarafla
rım araşbra araştıra daha ye
ni müsabaka zeminleri bula
bilirler. Kadının güzel yeri, 
şüphesiz yalnız bacaklan değil
dir. Yakında bazı gazetelerin: 

Güzel göğüs, güzel kalça, 
güzel dizkapağı, güzel bel, 
güzel kol, güzel dirsek, güzel 
ağız, güıel dil, güzel dama.k, 
güzel küçük dil, güzel ense 
müsaba.kası yapmıyacakları 
temin edilemez. 

Kadın değil mi? her yeri 
güzeldir. Bu uzuvlar bittikten 
sonra daha deruni azanın 
müsabakasına başlanır: 

Güzel ciğer, güzel nefes 
boru~.ı, güzel kalp ve güzel 
dalak müsabakası ... 

Fakat, bütün bu müsaba
kalann umumi ve hakiki ismi 
nedir, bilir misiniz?" Gazete
ler arasınd sahş müsabakasıf" 

u racatı 

Senede 12 - 13 Bini 

Buluyor 
lstanbulda ~ faaliyette 

8 kundura fabrikası, 300 ka
dar da büyük ve kü~lik ima
lathane vardır. Bunlar ihti
yaca kafi gelecek derecede 
her nevi ayakkabı yapmak
tadırlar. 

Meşin ve adi sahtiyandan 
mamul olmak üzere 12-t 3 bin 
kilo çarık ve adi ayakkabı 
ihraç etmekteyiz. 

Sağlık Zabıtası 
Ankara, 5 (H.M.) - Sağ .. 

hk zabıtası kanun layihasında 
yeniden ban tadilat yapılacağı 
için Meclisten geri ahnmışhr. 

Vapur içinde Bir 
Doğum Hadisesi 

Heybeliadaea oturan came1 
Tursun Efendin;n evinde hiz
metçi Ayşe Hanım dün saat 
4 te vapurla fstnnbula gelir
ken ağrısı tutmu;; ve biraz 

Verem Hastanesi 
Davutpaşa Kışlası El
verişli Olursa Orada 

Açılacak ... 

Fatih musakkafat tahriri 
için lazımgelen hazırlıklar ta
mamen ikmal edilmiştir. 15 kii
nunusaniden itibaren binaların 
üç koldan yazılmasına başla
nacaktır. 

"On temmuz günlerini halde Mahmut B. gibi zeki, 
pek çoğumuz habrlarız. dürüst, değerli bir meb'us 
Sultan Hamit ricalinin ve bir muharrirden sorn
karga tulumba edilmesi nz : Bu lh • ~ t kayd 
ömürdü. Tahsin Pş .•. Ah şayan mıdır: bsin Ef.yi 
o kara Tahsin, sinsi Tah- d~~ü t ya.zar, <..oğru görür 

Kolonyacılar Cemiyeti sonrn bir kız çocuğu doğur~ 
Kolonyacılar ve ıtriyatçılar muştur. A} şe Hamın Tıp f -

Şehir Hıfzıssıhha meclisi bu 
sene 300 yataklı bir verem 
hnstnnesi açılma ma karar ver
miştir Dnvutpaşa kışlasının 
hastaneye elverişli olup olma• 
dığı hakkındn tetkikat yapıl
maktadır. 

Dekloziyenin Tebdili 
DA YINLER-MECLlst HÜKÜ

ETLE ANLAŞMAK iSTiYOR 

Aldığım:z malümata göre 
Düyunu umumiye dayinler 
meclisi, kendi namlarına hükü
metle temasa memur murah
haslardan Mösyö (Deklaziye) yi 
tebdil htmek tasavvurundadır. 
Bunun saiki, Mösyö Dekloziye-
in hfikUnıetle olan münaseba
uda iüliftan f zla uzak IW

aa ıctır. 

ilk Mekteplerin Tamiri 
İstanbul ilk mekteklerinin 

tamiri için 40 bin lira tahsis 
edilmiştir. Bu kırk bin lira 
trunire kafi gelmediğinden 40 
bin iira da münakale yapılmak 

etile bu sene mekteplerin 
tamiri için 80 bin lir tnh is 
edilmiştir. ----

Musluksuz Küpler 
Şehrin ır.uhte if yerlerinde 

musluk ,uL l Ü").erden halkn su 
satıl ıgı görü müştür. K' 
musluk takılması, a eri t- ~ . 

in, .sultan Hamidin aynası bırı diye mi, okuyucuları
Tahsin •. Halkın kara Tah- nıza takdim ediyorsunuz? 
ine büyük gayzi v rdı. Ahdülhamidi müdafa et• 

Çünkü bu adam, Abdül- J mek elinizden gelir mi ? 
hami din en baş adamı, işte Tahsin Ef. onun bir 
sır . ~e. s~rkatibi, evinin iç şeriki, bir yamağı, bir 
vezırı ıdı. uşağıdır.Halbuki Tahsin Ef. 

Fakat zaıuan n çabuk kendini bir ahilik hocası eli 
g~çti:. "~illiyet., gibi. ciddi h~çbir kötü işe kanşma~ış 
b.ır hukü:net gazetesı Tah- bır evliya gibi gö teri yor." 
sın Ef: nı~. habratını yazı- Bunu yazan, bir mcb'us 
yor. Mıllıyet,, rkadaşı- tarafından neşredilen bir 
mız neşrettiği fikirlere ya s hah gazetesidir. Bu mll
iştirak ediyor, y etmiyor. t lea1ann biz doğruluğuna 
Etmiyor fikirindeyiz. O İn•mıyonız. Sen ey kari: 

ister inan, ister inanma! de bu şekilde su sat n ;:;, L 
tecziyo edilecekleri bildiril-

miştir. 1 -----------------------..J 

cemiyeti yarın Sirkecideki kültesine yatınlmışbr. 

merkezinde toplanarak idare r~·-------~--~ 
heyetini seçecektir. 

Bahçıvanlar Cemiyeti 
Bugün bahçıvanlar cemiyeti 

toplanarak idare heyetini se
çeceklerdir. Yeni heyet bah
çelere mü tesna bir tarife i c 
ucuz su verilmesi husus ndn 
hüküm et ve T erko nezdinde 
teşebbüst bulunacakllr. 

Ve 

TARIKATLER 
Son irtica !ır disezi 
üz rine karilerimiz,Naı:
şiu'c ve dığer taril..at
lerin h ... kil i mahiyetle
rini öğrenmek istiyor r. 
Biz, bu tarıkntlerin y tl
nız m hiyetlerini değil, 
siyasi hayatımız üzerin
deki tesirlerini de açık, 
temiz bir diJle anla
tan tefrikamıza bir iki 
güne kad r başlıyoruz. 

Av Derileri Resmi 
Biitün vilayetler av derisi 

resmini lstanbuldaki piyar.aya 
göre istifa etmektedirler. Dün 
defterdarlık piyasayı telgrafla 
bütün vilayetlere bildirmiştir. 
Bundan sonra her on beş günde 
bir defa piyasa bu şekild bil-
dirilecektir. [_----------..J 
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• • • HAULU UE 
TIK DİYORUZ ... FILIMLERI BEYENECEK MiSi Z PESIEMALLAR 

Fakat, içeri 
Atılan Paraları 
Kimler Alıyor? 

Eskiden mülga Maarif ne
zaretinin oturduğu ve şimdi de 
Muhtelit mahkemelerin iş gör· 
düğü binanın yan tarafında 
bir aralık vardır ki buraya bir 
türbe sıkıştırılmıştır. · 5 nini hep'• 
miz işitmişizdir: Tezveren dede. 

Nedense halk bu ölü hakkında 
bir iddia edinmiştir: Bir iş için 

ona adak yapıldığı takdirde o iş 
çarçabuk olur ve iş sahibi de hiç 
ııkınbszz muradına erermiş! 

Türbedarı tarafından uy
durulduğuna hiç şüphe etme
diğimiz bu masal uğruna ya· 
kın vakitlere kadar birçok 
.U ve cahiller buraya bolca 
para ve mum dökmüşlerdir, 

lnkılAp hUkümeti, cümhuriyet 
mevzuatı serisine iJive ettiği 
bir kanunla efsaneler ve hıra· 
feler devrine nihayet verdik
ten ıonra tekkelerle beraber 
bu, kimin nesi olduğunu kim
ıenin bilmediği türbeleri de 
kapattı. Bununla beraber, po
lisin lizımgelen tekayyüdü gös
termemesi yüzünden olacak ki 
bazı safdiller bu kötü adetin 
peşinden el'an koşmakta, türbe
lere mum yakıp para atmaktadır. 

Yukarda bahsettiğimiz Tez
veren dede türbesinin yeşil 
parmaklığına henüz bağlanmış 
bez parçaları tetkik edilirse 
bu sözlerimizin pek havaya 
olmadığı derhal anlaşılır. Biz, 
bu türbenin uf ak deliğinden 
içeriye hergün para da abldı· 
ğını ileriye sürüyoruz. Eğer 
türbe 8eceleyin bir yeddi gaip 
tarafından açılıp bu paralar 
alınmıyorsa iddiamızın tahkik 
ve ispab pek kolay olur. 

ugünün Meselelerinden 

Bu Sarayların Boş Kal
ması israf Değil Midir? 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 
• 

bir 11Saraylar müdüriyeti,, ihdas 
edilmiştir. Bu sarayların hüsnü 
suretle muhafazası, tamiratı ve 
aairesi için senede 20 - 30 bin 
lira tahsisat konmuştur. 

Diğer kısmı da defterdarlık 
emrine verilmiştir, bu saraylalann 
bir kısmı sablmış, bir kısmı muh
telif işlere tahsis edilmiştir. 

Saraylar müdüriyetinin em
rinde bulunan saraylar şunlar
dır : Dolmabahçe, Beylerbeyi, 
Göksu, Ihlamur, Aynalıkavak. 
Bu saraylar boştur. Yalnız 
Dolmabaçe Cümhur riyasetine 
tahsis edilmiştir, öteki sara· 
fardan istifade edilmemektedir .. 

Defterdarlık emrinde bulu· 
nan saraylann başlıcaları şun
lardır: Yıldız, 0:-taköy, Aya
zağa, Maslak, Cırağan, Beykoz. 

Bu saraiardan da hiçbir 
istifade temin edilmemektedir. 
İstanbulda mektep ve hastane 
yapmak için bina arıyoruz. 
Anadoludan gelen birçok has· 
ları yer olmadığı için iade 
ediyoruz. Bu binaları böyle 
umumi işler için kullanmak 
mümkün deği midir? Bu sa• 
raylar milletin malıdır. Bunlan 
millete faydalı olarak kullan· 
mak imkanı yok mudur ? 

Rusyada çarlardan kalan 
ıarayların çoğu Halk evi ve 
müze olara?. 'L-ullanılmaktadır .• 
Boğaziçinin en güzel ve mute• 
na yerlerini süsliyen bu güzel 
binalan, mektep delilse bile 
ıanatorynm yapıımu mıyız ? 
Bu binaların boı kalması, üze
rine tamir parası verilmesi 
ısraf değil midir? 

Maliye vekili Abdülhalik beyin 
aazari dikkatini celbederiz. 

Son Ninni Filminden Ayrı Ayrı iki Sahne 
Sinema mevıiminin tam or

tasına girmiş bulunuyoruz. Bu
nunla beraber itimf edelim ki 
ıehrin muhtelif ıinemalannda, 
mevıim baılangıcındaki hara
reti göremiyoruz . Maamafih 
hu hafta gene büylik salonlar 
yeni programlar, yeni filimler 
göstermektedir. Mevzuları ya
zıyoruz: 

Dört Şeytan 
"Melek sineması bu hafta 

" "Dört Şeytan,, is· 
mindeki Ame!'ikan filmile 
açılmaktadır. "Foks ,, markalı 
olan bu filmin başlıca artist· 
leri " Janet Gaynor ,, , " Mari 
Dünkan ,, ve " F arrel Makdo
nalf: ,, tır. Mevzu vudur: Meş
hur cambaı " Rossi ,, lerin iki 
yetimini almış olan bir kadın 

üzerinde yUrütmiye de muvaf
fak oluyor. Tabii Maryanın 
elemine nihayet yoktur. Şarlin 
mllkerrer teminlerine rağmen 
genç kızın kalbindeki şüphe 
ve teessür bir türlü kayhol
mamaktadı. Bir akşam "Ölüm 
perendeıi,, nin heyecanlı bir 
dakikasında zavallı Maryan 
yirmi metreden boşluğa yuvar
lanmış ve akabinde Şarl de 
kendini kaybetmiştir. Fakat 
doktorların mUidesi: Genç kı
sın kurtulacağı, ölmiyeceği 
teklinde tecelli edince saadet 
bu çifte tekrar yüzünü 
aöldUrmüıtUr. 

Aşk İsteyince ' 
Q Sinema aleminde 

pera " Kadm Duglas ,, 
hastalanmıştır. Ve bu yfizden 
yavruları seyyar bir cambaz 
kumpanyasına vermiştir. Kum• 
panya müdürti 11Cekki,, kaba 
bir adamdır. Bu iki erkek ye .. 
tim, kumpanya ile beraber ge· 
zen ve kendileri gibi kUçUk 
olan Maryan ve Luizle dost 
olmuşlar. "Valker ,, ismindeki 
palyaço bu dört öksUzü hususi 
bir şefkatle himaye etmekte
dir. Bununla beraber çocuklar 
muztariptirler. 

Dört Şeytanlar Bir Arada 

likabile anılan meşhur " Bebe 
Danyels ,, i ı ~ zannediyoruz 
ki hepimiz tanıyoruz. Evvelce 
" Paramunt ,, ta çalışan Bulatin 
artist şimdi " Radyo film ,, in 
objektifleri karşısında oyna
maktadır. Bugünlerde de yine 
ıehrimizin çok iyi tanıdığı ve 
beyendiği " Loyt Hüges ,, ile 
birlikte Operada 11 Aşk iste· 
yince ,, ismindeki sözlü ve 
ıarkıh filimde görünecektir. 

Filmin mevzuunu şu suretle 
hlllasa edebiliriz: Bu vaziyet karşısında Val

ker bu dört yetimi, kaba 
ve haşin mUdUrlln elinden 
kurtararak hakiki birer san' at-
kir yapmıya karar verir ve 
dördllnü de kaçırır. Aradan 
geçen on miicadele senesinden 
sonra bu dört öksUzle birlikte 
Valker ilk zaferlerini kazan .. 
mışlar ve Parisin me4hur airk-

lerindea birine angaje edilmiı

lerdir. Bunların "Ölüm peren

desi " ilmindeki m~maralarıni 

Parisin binlerce halkı her ak
şam çılgınca alkı~amaktadır. 

Senet ve saadet ıırbk bunlara 

yüzOntı ıftldUrmftıtnr. İşte .bu 
ııralardadır ki bu döıt gencin 
kalplerhu2e, ıevda denilen 

ı ezeli varlık çiçek açmıya baş· 
lamış ve Şarl ile Maryan, 
Adolf ile de Luiz nişanlanmış

tır. Tam bu aaadet Anında di-

( Coni Ştark ) ve ( Heppi ) 
isminde iki arkadaş bir gemide 
çalışıyorlar. Gemi uzun bir 

şi bir şeytan gibi araya giren 
.. . yolculuktan sonra ( Kapajo ) 

guzel ve zengın hır kadın limanında demir atıyor ve iki 
Şarlc karıı duyduğu derin : larkadaş ta adaya çıkıyorlar. · 
allka ile ortalığa dehşet veri· ı İki arkadaş, adanın valisi olan 
yor Ye genci kendi yolt&nun miralay ( Sar..gredo ) ile ahbap-

Maskeli Artistler Mi!labakamız Bugün Bitti, CevaFlarınızı Gönderiniz. 

Bir ay evvel başladJğ'ımiz ıema Milsabakamıı. bugünkü 
nüsha ile tamamlanmaktad;r. Dört hafta devam eden müsabaka 
müddeti zarfında tamam (32) maskeli artist resmi intişar etmittir. 

Müsabakaya i9tirak etmek ve uzak yerlerdeki karilerimizin de 
istifadesini temin etmek üzere (15) günlük bir mühlet koyuyoruz. 

Bu milhlet bugünden itibaren l cışlamaktadır. ( U ) gün ıom 

1 

çekilecek kur'a neticesinde birinciye 9ehrimizin maruf bir ıinemasın-

da mevsimlik bir abone (taıra için sinema bulunan yerlerde ayni şey 

temin edilecektir.) İkinciye bir loca, beş ki9lye birinci mevki ainema 
bileti ve yirmi kişiye beşer • .. ite artfıt kartı takdim edilecektir. 

Bursa Ticarel 
Odası Mühim 
Kararlar Aldı 

Buna, 5 (H. M.) - Bur,. 
ticaret odası havlu ve peşte
mal' anmızın dayanıklı ve piya• 
ıada sürümlü olması için f11 
kararları almıştır: 

1 - Havluların atkllim 12, 
çözgüleri ise 20 - 30 n maralı 
iplikten olacaktır. 

2 - Havlu imalinde sun'f 
ipek kullanılmıyacnktır. 

3 - Bu karariar 1 nisaJI 
1931 tarihinden ·m•tebel' 
olacaktır. 

4 - Bu kararların lstan
bulca da tatbiki temenni edil
miştir. 

Kooperatif Konferanslaıt 
Ankara, 5 (H.M.) - iktısat 

vekaleti sanayi ve ziraat mü
fettişlerinin halka kooperat~ 
hakkında konferanslar vcrıne" 
lerini bildirmek tasavvurunda· 
dır. 

_.,; 

lığı . hayli ilerletmişler ve ondaJI 
adanın eğlence yerleri hakkındl 
hayli malumat almışlardır. 

Orada bir kabarede ça· 
hşan " Peci ,, ismindeki 
kız, bu iki ahbaba fazhı iltifat 
gösteriyor. 

Genç artistin cazip bi:- ses• 
le söylediği "Gecenin Ahe i, 
ismindeki şarkı Heppiyi meS" 
tediyor ve ikisi aramnda tatb 
bir alaka uyandmyor. Fa' al 

Coni de genç kıza ayn: al • 
kayı, cln'· sidclet:le hissc~mok• 
tedir. cu vaziyet karşısında 
arkadaşı Heppi samimi bir ft' 
dakarJıkla 11Coni,, ile "Pcc;., • 
nin alakalarına rıza gösler.,1iŞ' 

tir. Arada geçen uzun miicır' 
delelerden sonra Coni ve Pe" 
meşru bir münasebetle birle" 
şiyorlar ve gemi ile Ame:ikl' 
ya dönüvorlar. 

Filimde Peci rolünü oymya' 
Bebe Danyclsin şarkıları ço 
caziptir. 

Son Ninni 
" Glo a Son ninniyi ~öl ry ,, teriyor. f sd 

meşh•1r İtalyan edibi Pirnndel' 
le'. ~..;ur. Filmin başlıca ka~ 
ramanları "Dolli Davis,, , "]-' 
Anjelo ,, , 11 Madlen Getti 
" Gr&çya Del Riyo ,, , " Rol>" 
Home ,, ve " Bert Jelaber,, d' 

Mevzu hülisa edince el 
basit ana hatJarile şu sure~ 
ifade edilebilir: Kadın fedakV 
lığı. Aşk, saadet, her e • 
herşey genç " Mnriz ,, ifİ' 
mevuttur. Ve bunun bd> 
devam etmemesi için de h'( 
bir sebep yoktur. 

Fakat aile vazifesile hadisİ 
karşısında mUtemadi mücad~ 
etmek mecburiyeti, g ~ 
" Mariz ,,i bu fedakarlığa ı;~ 
etmiştir. Netice, ona ti 
bayat ve sand'!tini tel\ 
iade ediyoı. Fakat o zartı,! 
kadar çekilen ıstıraplar., cI~ 
lan acılar tamamen heder 01 

gitmiştir. ~ 
" 'il Jt • "k Deli şarlcı 

ıvıa]l '' gösteriyor. J 
u Elh ise ceJl 1 

anıra,, Frans• 
güzelliklerile meıhur •• fttl 1 

kızlarına verilen " ArleıiY~ 
adlı bir kurdeleyi tef' 
edeu:.ekü• 



6 Kanunusani 

Kari Gözile 
Gördüklerim iz 

1 
Telefon Şirketinin 
Nazarı Dikkaf ne 

Bir karllmb:ln blldirdigıne gllre 
on d r. n •altı 

29-12-30 tarihinde uat 7,;w e 
d k . p{ısır ıtri.) nt ma

pcstar.csi karşısın a 1 

1 
r 11 matbaamıza telefon 

ğ zasının te cıon e 

k 1 t . fak:ıt muhabere mcmu• etme ı;; emıı, 

rul tc!efenumu:ı:un bo:r.uk olduğunu 

Ö 1• k vaı:lfeJ1lnl yapmamıştır. Hal-• y.yere . 
buld tc:lefonumu:r. bo:z.ull değlldır. Tele• 

fon şlrl etinin nnan dil kntlnl celbe

derfz. 

Matbuattan Dört Sual 
BDUin latıınbul matbuntına fU dört 

•uall soruyorum: 
l - Matbuat nedir ve ne demektir? 

7 - Matbuat erklınının va:r.tfesl ne
dir? 

S - Gnı:ete nedir ve ne için çıkar? 
4 - Matbuat "e muharrirlerin vazife· 

lerl nelerden ibarettir? 
Kadıköy Huanpnıa 

HUnkfirlmamı No. 43 
Sami 

Kırkağaç Belediyesinin 
Arozözü 

Kırkağaç beledlyeal aeklı: ay enci 

sekiz bin liraya yangın aöndllrmek için 

bir aro:ıliı: aJmıftı. Bu arozöz o zaman· 

danberl elektrik fabrikuına au l8f1• 

maktadır. Halkın paraalle alınan bu 

arozliz tahH alt bir tlcaretaneye hizmet 

etmekle yıpranmaaı doA'ru mudur? 

Kırkağaç: .. 
Om er 

İki Sınıf Mütekaitler 
Yeni takallt kanununun müteknldlnl 

ikiye tefrik etmeal ve birine okka, 
diferlne de dirhemle maaş tahsis et· 
meı 1 cUmhuriyete mugayirdir. 

YCfllköydeı 

Osman Nuri 

Türkler De Harita 
Yapabilirler 

Ba'Zı mUene•elerde ecnebilerin yap• 
tıj'ı haritalar yapacak Türkler var

dır, Bir müaabalca açarak bu itleri 
kablllyetll TU;klere yaptırmalıyız. Mck· 
teplcrlmlz.i amellleştlrmcliyl:r.. 

Bevlktaş, Kılıcali Yıldız sokak 
Sadullah 

Vergiler 
Ağır vergiler birnz hafifletilmelidir. 

Memlekete bnyUk kütüpaneler lhımdır. 

Zührap 

Cevaplarımız 
Kadıköyünde Moda caddesinde 236 

No. da H. Zeki beye: Mektubunuzu 
almadık Efendim. 

======-·-=-=.._ ..... z===--
- - RİCAMIZ -

Bir dert ve tikAyeti olan, umum 
için faydalı fikir ve &esini işittirmek 

ati yen vatandaş için "SON POSTA,, 
ııtitunlan açıkbr ve dalma açık ka
lacaktır. Fakat bu yazıların muayyen 
bir hacmi geçmemesi IAıımdır. Böyle 
olmana, hem ya:ıının derci gecikir, 
lıem başka bir dertlinin derdine yer 
vermek mUmkUn olmaz. Bu noktaya 
dikkat e.dllmealnl kar!lerlmizdcn rica 
deriz. 

Tefrika No. 21 

• 
Ki 

Annem yalam beyendi ve 
yüzüne çıkmıyan bir tebes
ıUmlc gUlümsedi. 

Ben Faz.alın bölüğüne koştum, 
kapıyı vurdum. Açtı. Gülerek 
içeriye girdim. Defteri ar
kamda, elimin içinde tutu-

yordum. 
Sordum: 
- Aradığınızı buldunuz mu? 
Gülerek: 
- Buldum, dedi. 
Hayret ettim, fakat çakhr

madım: 
- Ya... dedim, ben de bir 

feyiniz mi kayboldu diye me· 
rak ettim 

- Hayı h:aybolmamış ... 
Ben dairede çalışırken gözlük 
takarım, gözüm yakından iyi 

örmez, gözlllğiimU unutmu· 
um. 

Bunun tb:erine defteri ver
edim ve arka arkaya yUrU

erek çekildim, defteri cebime 
ttım. 

SON POSTA Sayfa S 

Nevgork Sokaklarının Görmediği Bir Manzara:_,_ ____________ _,._ 
Kadın Ve Kalp İşleri ~------------------~--~-

Dilenciler Süi-üsü Ve Dünkü 
l g· erin Sefil 

Ncvyork - Bir sencdcnberi 

Amerikanın geçirmL .te olduğu 
iktısadi buhranı Nevyork so
kaklarında gözle görebilir, elle 
tutabilirsiniz. 

İşte düne kadar işine oto
mobille giden eski bir :zengin 

şimdi eski elbisesi, yamalı lrun-

giymiyenleriıı 
adedi günden 
güne artıyor. 

Şehrin Y::ı-
hudilerle mes
kfın kısmın· 
da 2000 den 
fazla boş ma• 
~azrı vıırdir. 

Kıyafe • 
ı: 

lktısadi buhran Amerikada 
sefaletin yüzünü gösterdi. Bu 
iki resim, bizim Bit pazarı man-
zaralarını nekadar andırıyor. 

Eıya fi
atlara oka 
clar düş -

durasıle yer attı şimendiferine kün ki insan kıskana kıskaoa 
biniyor. bakıyor. Fakat yolcular fiat-

İşte bir sokak ki dükkanla· ları görmemek. için başlarını 
rının ve mağazalarınm üçte çevirip te öyle geçiyorlar. 
ikisi kapalı. 

İste bir mağaza ki, mallarını Nevyork hakkmda verdiğim 
maliyet fiatmdan aşağı verdiğini bu malumat, Amerikanm diğer 
ilan ediyor. şehirleri için de aynen böy-

lşte şimdiye kadar Nevyor- ledir. 
kun tanımadığı dilenciler her Amerika ilk defa olarak 
köşe başında sizden avuç açıp senebaşını sefaletle k l 
para dileniyorlar. 

1 
·arşı a-

lşte bir sürü halk ki hükfıme· J rnıştır. Nevyork.~a işsizlere 
tin verdiği bedeva ekmeği al- , yardım etmek uzere ayrıca 
mak .. içjn nöbet hekli~orlar. l bürolar açılmıştır. Evelce bu 

Hulasa Nevyork ılk defa bürolara müracaat edenler 
sefalet manzarası göst:rmiy.e kıyafeti düşkün işçilerdi. Şimdi 
başladı. Herkeste müthış hır . .. 
tasarruf. Evelce Puro içenler kıyafetı duzgün efendilerin de 
şimdi sigara içiyorlar ; evel· sıraya girerek iş bekledikleri 
ce tiyatroya gidenler, şimdi görülüyor. 
sinemaya gidiyorlar; evelce Son hafta içinde daha on 
otomobile binenler şimdi tram- banka kapılarını kapamışbr. 
vaya biniyorlar. Şapka parası r Bankalarm iflası, ticareti dur
vermemiş olm:ık için şapka 1 duruyol, l:ayatı boz~yor ve 

sinirleri yoruyor. Onun için 
havada umumi bir ümitsizlik 
var. 

Amerikadan Avrupaya 

Nevyorktan Parise gitmek 
üzere bir kadın tayyareci 
bir mülazimle birlikte yola 
çıkmıştır. Tayyarenin Parise 
vardığına dair henüz bir haber 
yoktur. 

Yalnız bu seyahat bir defa 
daha Bahrimuhit ortasında 
tayyarelere mahsus bir istas
yon tesisi fikrini tazelemiştir. 

Amerikalılar bu deniz istas
yonu ıçın müteaddit projeler 
yapmışlardır. Bu projelerden 
biri de bu nüshamızdaki re
simde görülmektedir. 

Avrupa veya Amerikadan 
kalkan tayyareler Bahrimuhit 
ortasında bu istasyona inecek, 
buradan benzin, yağ alacak 
ve yoluna devam edecektir. 

Son teşebbüs münasebetile büyük Okyanosta tesisi tekrar mevzubahis olan sahih adi. 

SERVER BEDi 

• -
Annem sofada beni merakla 

bekliyordu: 
- Ne oldu? dedi. 
- Defteri verdim, dedim, 

hiçbir şeyden şüphe etmedi. 
Zaten o çocuğun daha ağzı 
silt kokuyor. 

A ··ıd·· " ö l ' nnem gu u, y e. ,, 
dedi ve bana arkadaşça baktı. 
Artık, aramızda gizli kapaklı 
birşey olmadığını ilin ediyor 
gibidi. .. 

Annem mutfalda uğraşırken 
ben odaya kapandım ve def
teri okumıya devam ettim. 
Evvela cam hikayesini buldum. 
İşte birkaç sabr: 

" Fatoş Hanım beni bugün 
1 çağırdı. Ayağına cam batmış. 
Sandık odasına girdik. Baca
ğım dizimin üstüne koydu, 
ben de ayağından camı çı
kardım. Corapsız bacaklan 
ta içerlere kadar ~ıp1akb. 

Dizimin üstünde sıcak bir 
etin yayılışını hissederek adeta 
mestoluyordum. 

Ah, çapkın F atuş! sen 
erkekleri ÇJldırtmak ıçm doğ
muşsun. Belki de senin ilk 
aklını kaybedecek benim. O 
dakikadan bu dakikaya kad:ır 
yedi &ekiz saat geçti, fakat 
her saniyesını hatırlıyorum, 

F atuş. Nereye b k am seni 
görüyorum: 

Duvara baksam sen, kapıya 
baksam sen, sanchlyenin ye
rinde sen, pencerenin yerine e 
sen, gözlerimi kapasam sen, 
açsam sen, uyusam sen, uyan
sam sen ! ,, 

Bu satırları olrnrken sevin
cimden ve azamelimden sıç

nyordum. AmaD Allahım 1 İş
te ilk defa bir erkeğin be
nim ıçm alevlendiğini goru
yordum. Yaşa be Fatoş l çap
kın Fatoş 1 Ben de seni duva
rın yerinde, pencerenin yerin
de, tavamn yerinde, tencerenin 
yerinde, ocak süpürgesinin ye
rinde görüyorum, ben de oy
natıyorum, sevincimden zıva-

nadan çıkıyorum. Hop trilillam 
lillam ... 

-2-
Annemin Hayri Beyle ev

Jenmesi kararlaştı. Hatta bunu 
konu komşudan da gizlemi
yoruz. 

Artık ikisi de baş başa 
verip konuşuyorlar, beraber, 
sokağa çıkıyorlar, öteberi ah
yoı-, hazırlık yapıyorlar. 

Annem bana hiç karışmı
yor, beni kendi halime bıra

kıyor, ilk fırsattan istifade 
edip ı azılla sözleştim. Yarın 
gizlice sinemaya gideceğiz, 
biz de biraz kırıştıracağız. 

Hayri B. şimdiden benim için 
masraflara giriyor. Hed:ye he
diye üstüne. Bana yen! iskar: 
pinler mi alınmadı efc.ndım, yenı 
esvaplar mı yaptırılmad•. Neler
de neler... Öyle bir şıklaşt.m, 
öyle bir güzelleştim, öyle bir 
şekerleştim ki aynaya bak
makla doyamıyorum. Ne yalan 
söyleyim, zaten çok güzel kı
zım. Boy b0 , cuJnm, kaş, göz 
kıvrakhk } -~.,. Çocukken 
haşarılık cf!:-..-rn i;in hrJı:.ı 

yaradı. Bu el... uir spor, her 

1 
Koca ızı Seçmeden Bize Sorunuz 

Sevildiğini Zanneden 
Ve anan r 

Cevaplarımız 

Bazen gençler, kız gibi has
sas oluyorlar. Hayalen ve kal
ben bir kızı seviyorlar. Sonra 
ondan iltifat bekliyorlar. Kaza
ra sokakta veya herhangi bir 
mecliste o kıza rasgelip 
gözler karşılaşırsa, bunu bir 
iltifat addediyor ve sevildikle
rine zahip oluyorlar. Fakat 
sonra iltifatm devam etmedi
ğini görünce sukutu ha· ale uğ
ramış gibi müteessir oluyorlar. 

Şimdiye kadar bu gençler
den birçok mektuplar aldım . 
Bunlardan bir tanesi de dün 
geldi. Bu zavallı genç dört 
senedir bir kız seviyor. Fakat 
bu müddet zarfında sevdiği 
ile görüşmiye muvaffak ola
mıyor. Y alnıı. muannit takip
lerinden bizar olan kız, gen-
cin alakasından haberdardır. 
Fakat gence iltifat etmiyor. 
O nunla alay edıyor. Sokakta 
rasgeldiği zaman arkadaş· 
larına veya yanında bulunan
lara onu göstererek gülüyor. 
Genç bunu kızın alakasına bir 
delil addediyor. Halbuki al
danıyor. 

Şurası muhakkaldır ki her 
genç kız kendisine karşı 
gösterilen alakadan mütehassis 

L Balo Kıya/ eti j , __ ____ 

olur. Bu tahassüsünü hazan 
izhar eder, hazan etmez. Fa
lcat etmediği zamanlar bile bu 1 

alaka onun kalbinde bir sızı 
bırakır. İşte bu kızın bu J 
gence karşı yaptığı muame
lenin manası budur. Yoksa 
her kızın, her tebessümünü 
bir davet, bir mukabele, bir 
aşk ifadesi zannetmek hatadır. 

* Sirkecide Abf Bey: 
Suallnl:r.I aynen ya:r.mıyacağım. Yap• 

tığınız hareket doğru d ~ildir. Evli 
kadııılnnn :r.afıl oynamam:ılıdır. Kndın 
ile alükanızı kesiniz: ve onu unutunuı. 
Ona yapabileceginlz: en bliyük lyllk 
budur. 

lf-
Balıkesirde Aysel Hanım: 
Siz: erkeklerle hls, a lika tesisinden 

çelt'nlniz. Aklı selım!nl:r. ve hini ıcli· 
mlnb: vardır. Bcyendlginİ'Z erkek mut
laka beyenileeck bir erkektir. Onun 
lçtn kocnnı:r.ı başka! rının fikir va tav
alyelerlle değil, kendiniz: seçiniz. Yalnız 
hayatta az: çok muvaffak olmuf bir 
gençle daha kc.lay mcı'ııt olab!llralnlz. 
ihtiyarlığında şehrin maruf s mnmı ol
mak i•tlycn bir if adamı, bir tlloc:ır 
sizin için ideal bir koca olabilir. 

* Lalelide N. M. Hanım: 
Siz güzel şe) ıcrl seversiniz. Fıık:ıt 

aruııuıa nuLlıf c.I n {<~lere de ta-

tarafım lastik gibi. Ham halat, 
lapacı ve hantal bir kız olma· 
dım. Sıhhatim mükemmel. Bu-

Balo kıyafeti, her z. man 
bildiğimiz f.ibi dekolte ve ihtişa
mlı olmaz. Bazan, maskeli ola
rak tertip edilen balolar vardır 
Buralara t.ürlü kıyafetlerle gidi- .. 
Iebilir. Bugünkü re mimiz, tam. 
içinde bulunduğumuz. balo mev
siminde istifade edilecek bir 
Şark kıyafetini gösteriyo . 

Eğer şalvar sarı sateııJen, 
ceket te sırmalı mavi kadıfe
dcn yapılırsa daha mu ::ıfık 
olur. 

= 
hnrnmul ed rs'ni:r:. El.:serlya t c 
rlnlzdQ ve lrnrarlnnnı:r:d" • d n rırıı:ı.. 
Çünkü lhUynt&ızsınız ve u:r...:gr go lU.• 
slnlz. Kocanızı seçerken a da ı nl· 
nlz. Onun için ba kalannın !.)i o u• 
ğunda ittifak ettikleri bir erkek e -
lenlni:r.. 

* Ankara, Y cnişelıirde E ine 
Hanım: 

:O,izl tamamen tatmin edecek bir 
erkek bulmnlc mUmkün d ğ ldir. ÇıinkU 
istcd'lılerlnl:ı arnsında m ılh~ te ılar 
vardır. B ı· gün bir türlü düşünür, CTtc t 
gllıı başkasını frle-rsini:r.. Eğer eiıı ta• 
mamcn scrbes bırakacak bir crhcl< 
bulabllirsenl:r. mes'ut olabllirsinl:r.. Fakat 
bu tal.dlrde kocnnı:r.dan ela f:ızla bir~cy 
beklemeyin. 

Hanınıtcgze 

=:= T AKVIM ==-nun için vaktinden evvel serp· 
tim. Bana ilk malik olacak er- Gün sı 6 -Ka.sani -931 Knsım 59 

Arabl Rumi 
keğin saadetini imreniyorum. 

Bu bahtiyar kim olacak 
acaba? Fazıl mı, babası mı, 

başka birisi mi? .. 
Bugüo Fazılla sinemaya 

gittik. Balkonda en arkaya, 
tenha bir yere oturduk. Filmi 
gördüm dersem yalan. Hep 
kmşbrmalda, finğirdemekle va
kit geçirdim. Oğlana da ce
saret geldi. Erkekliğinde epey 
terakki var. Elleri hiç rahat 
durmadı. 

Epey de gevezeHk ettik. 
Çocukçağız, aradH bi:, sebepli 
sebepsiz ah çekiyordu. Ben 
sordum: 

- N(.ye içini çekiyorsun? 
-- Ah, Fatoş, dedi, biz se-

ninle kardeş olacağız . 
- Fena mı? 
- Fena değıl ar:ıa, üvey 

~ardeşler ... 
1 Ar'<:m Vl'lr l 

16 •Şaban - 13 l9 115 

Vakıt-Ezani· V asalı -Güneş 2. 32 7 .26 Akşamı ll.- 16 .SS 
Öğle 7. 24 1'2.19 Yatcı 1.38 18. 33 
lklnd 9. 47 14 .42 lms k 12. 45 5. 39 

AK 
Ve 

TARİKATLER 
Son irtica hadisesi 
üzerine karilcrimiz,Nak
şilik ve diğer tarikat
lerin hakiki mahiyetle
rini öğrenmek istiyorlar. 
Biz, bu tarikatlerin yal· 
nız mahiyetlerini değil, 
siyasi bayabmu: üzerin
deki tesirlerini de açık, 
temiz bir dille anla
tan tefriknmıza bir iki 
güne kadar başlıyoruz. 
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Türk-Macar Rabıtaları } kanunlara kartı tecwüzii g&r- siyasi nutkunda, hep bu ha
dugümüz zaman, bu facfonm kikate işaretler vardır. 

11 CUMHURiYET 11 te bu- birgün bütün memleket için bir Bu memleket yalnız şuurlu 
gün başmakaleyi Macar mUder- . tehlike olacağını takdir etmeli, 

1 

bir muhalefete değil, şuurlu 
rislerinden M. Sanos yazmıştır. ona göre hükumeti ikaz ey- bir muvafıklığa, şuurlu bir hii
Türk ve Macar rabıtaları ser- lemel'yiz. Hukümeti ciddi kümetçiliğe de şiddetle muh
lavhasını taşıyan bu makalede icraatında hayra sevketmek taçtır. Bu ihtiyaç, ilmin, tari
her iki miHetin ırki rabıta- en ziyade muvafıkların, m~ hin, kanunu tabiatin KÖltere
larmdan bahsedildikten sonra halifler kadar muvafıkların da ceği ihtiyaçlardır. 

bugün ikbsat sahasında malik vicdan borcudur. Gazi Haz- • 
oldukları mil~terek menfaatler retlerinin Trabzon nutkunda, (V AKIT) gazetesinde bugln 
sayılmaktadır. ismet Paşa Hazretlerinin son başmakale ç.ıkma11llfbr. 
Mektep Ve Medrese 
(MİLL1YET) te Falih Rıfkı 

bey bu serlivha altında di-
yor ki: · 

"Türkiyede ana kaynak her 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi Okuyalım 

türlü terbiyeye gelir, temiz ve 
cesur halk yığınıdır. Bu halk 
içinde şimdi tek münevver sı
nıf yetişiyor: Sivil mektep. 

F alib Rıfkı Bey bu mukad
dimeden sonra medreselerin 

Tablatinlsl öğrenmek için fototrah
nı:u bir.• l'ÖndwlraeDlı. alu miı.acınıı.a 
•Öyler:ı. F11kat mUtchaH111mız, mOta
lean ıda yanıitD".&mak lçla bu resimlerin 
aun'l bir pozda çıkanlmaın.. olmaaı 
lbımdır. 

Jf-
Tabiatlerlnl öğrenmek lçfu re.im 

söndereo karllerimla hakkında mlte
huaaımlZUI fikri qaiacladlJ' : 

Ahmet Ali Be!F Sakin, halü~ 
ve ciddidir. GO-
rültilcil ye kav
gacı değildir. 
N U m ay iş ten, 
tar la tan lık tan 

bu milleto yaptığı fenalığa 
nakli kelim ediyor ve niha-

Zeki, Artin Efendi: 
zamperve r d i r _ 
Yapbğı ve ya- -.. .... -~ 

inti- hoşlanmaz, men-

yet diyor ki: 
Anadolunun her tarafında 

mektep tabakası altında med
rese tabakası kaybolmalıdır. 

Ziraatimiz T edennidedir 
( HÜR ADAM ) diyor ki: 
Ankara' da ziraat kongresi 

pacağı işleri dii
şfinür , h a va 1 
şeylerle vakit 
geçirmek iste
mez, m~nfeati-

ni bilir. Müna-toplanıyor. Bu, güzel bir teşeb
büstür. Ve tetkik edeceği kaşayi sev c r, 
zemin, sahandan, şimendifer ikirlerinin kabul 
ve vapura, krediden ihracata 
kadar geniştir. Temenni ede
lim ki, nazariyat ve hayaller 
içinde bunalınmasın. Memle
ketin haline göre ameli tedbir-
lere karar verilsin. Sonra da 
hatıra, gönüle, saygıya bak-
madan, herkes bildiğini açık 
ıöylemekte tecellüt etsin. 

Çünkü ziraat Türkiyenin 
camdır, midesidir. Kaba bir iş 
değildir. Bütün kan, biltfin 
ıinir şebekesile inceden inceye 
alakadardır. 

Ziraat kongremizden bliyük 
faydalar ve ameli tedbirler 
bekliyoruz. Yoksa Acemin de
diği gibi: 

"Nişc.stendü güftendll ber
histend,, 

edilmesini ister. 
'f 

Ahmet beg: Sakin, haluk 
ve samimidir. 

ı Çabuk dost o
lur, bulunduğu 

meclisi sıkmaz, 
daha ziyade 

kendi Alemin -
dedir. Bqkalan 

için de nafi 
olmak hislerini 
penerde eder. 
Çabuk alınır, 

kederlerini hemen belli eder, 
fazla girgin değildir. .. 

Balikesir Sadfitin IMg: Zeki 
ve işgüzardır. 
Çalıımaktaıı yıl 

Olmuş olur. maz, hilsnil mu· 
Tevkif at Münasebetile amele ile hiz

(HALK DOSTU) diyor ki: 
işte günler geçti, tevkifler 

yapıldı.Fakat hilkumetten korkan 
küf :ir ve düşnam sahipleri telak
kilerinde yanıldıklarını, hükü-

mcte sevk ve 
istifade etmek 
m Um kil D d ft r. 
Bazan hırçındır, 
iyiliklere kartı 
uysallığı vardır, 
öğrendiği şeyi . 
çabuk unutmaz. .. iati.t değildir. .. 

Anlct1rada Taluin &g: 
· Husu ve mü

tefekkirdir. Mi.. -~ zahı ve rffeka-

metin ciddi ve samimi ve bilhassa 
inkılibı koruyan, onu hararet
le sıyanet eden münakkitleri 
ezmek değil,\ onlan daima 
karşısında görmek arzwıunda 
bulunduğunu anladılar. İşte 
bu idrak lsmet Paıamn bazı 
meziyetlerinin. tqahbuauna da 
medar oldu. ' llDA muziplik 

Hükumet siyasi rakiplerini } yapmasını ıe-
herhangi uydurma bir bahane Yer, çalışmak-

featlerini ihmal 

etmez, mukte· 
aittir ve para 
bi rik tir me si ni 
bilir. işlerinde 
ihtiyat ve dikkat· vardır. Mes
uliyetli ve tehlikeli teylerle 
meşgul olmaz, iğbiran devamlı 
olur, arkndaşhğma güvenilir. .. 

Ahmet Ziyc bey: ŞıkJığı 
sever , küçük 

' görülmiye ta -
bammül ede-

rııez, kadın me
ıailinde kıskanç 
ve mUtea.ssıpbr, 
kederlerini belli 
etmez, menfea

tiniJtakdir eder. 
Dostlannı inti
hapta mlişkül

peaenttir. Sinema, roman gibi 
şeyleri merakla okur ve takif 
eder. Verilen iti büınO suretle 
ifa eder • 

• ilı•an IMg: Husu, 
Ye hablfin ... 
tır, intizamper
verdir, kendi
aını 1evdinne
ıini bilir. Bazı 
ahvalde hırçın 

ve inatçıdır. Bir 
mesele ve. ha
dise hakkında 
bir fikir derme· 
yan eder ve 
karar verebilir, "şöhreti 
çalışmaktan yılmaz. 

* 

zeki 

Balıkesir A. S. beg: Ağır 
başlı, mutavazı, 

mütefekkir, sa- 1 ~!f.'~a!I!~; 
mimi ve hayır- 1 

hahhr. Dostlu-
J ) k d 1 ğuna g(lvenilir, 

ı e . O, cfimhuriyete sui kut ar a at an nı 
i\. · sır tevdi edile-

ilt' darağacının altına sürükle- ~ tan usanmaz , 

eaen hainleri ezecek; onlara, ~;;' ııkmaz. Elemle-
bu sefil ruhlu mürtecileri ada- rinl çabuk bel- bilir • mertliii 

li ed M k aever, nilmayit 
letin kuvvetli pençesine teslim er. °' n-
ec eeektir. • tlt k&l'flllDda mtıcadeleci, kaY• Ye a 1 i Y İ f t e D 

A s· . A 1 gacı ve rUrültncll değildir. hoşlanmaz, ses-
vrupa ızı n amıyor ~ sizce çalışmak 
(YILMAZ) gazetesi bu ser- Alllcarada Mahmut Beg: taraftandır. Tehlike ve mes'u-

llvha altında (Menemen) hadi- - Ağır bqh ve 
ıesi münasebctile Avrupa ga- . mü dek kik tir. liyetten çekinmez, atılganlık 
Zetelerinin yazdıklan hakikate S . I göıterir, muamelesi haşin de-

euızce ça ışır .. "ld. Ad . d tm . . 
tamamen zıt ve uydurma ıı · · gı ır. am 1 are e esmı 

n m&Ylfl.. ve bilir, riya ve tabasbustan hoş-
baberlerden bahsediyor. ıarlatanlagı sev- lanmu, menfeat ve yardımla-

>f. mez, arkadaş- rından baıkalarını mahrum et-
Şuurlu Hükiimetçilik 1arile iyi geçinir mez, müsamahaaı boldur,, olur 

(YARIN) gazetesi son glin- ve kendini sev- olmaz feye aldırmaz, kendisini 
lerin hadiselerinden bahıedi- dirmesini bilir. ezdirmez, para tutmu, bolca 
pr ve diyor ki: Menfeatlerini ıarfetmek ister. ltJerinde zeki 

Munfık ve muhalif her Tar- ihmal etmez. dikkat ve ihtiyat vardır. 
. IEb ..aful, Ctimhoriyete, 

Halledilen Bilmecemi~ 

1 - Beyaz 2, isim 5, nida 2 
2 - Kilim 4, yapılan şey 4 
3 - Yumak 4, reklam 4 
4 - Erkek ismi 5, para-

lıyan 5 
5 - Reis 1 
6 - ile 2, Ümit eti 2 
7 - Boğaz içinde bir ma

halle 1 
8 - Acele 5, gıda 5 
9 - Renk 4, Zahmet 4 

10 - Müceddet 4, mahsul 4 
11 - Hicap 2, salıncak 5 

sual 2 

Nümerotaj İşi 
Sokaklara Konan Nu
maraların Ömrü Kadar 

Mı Sürecek ? .. 
Şehrin numaralanması ışı 

bir tiirlil bitirilemedi. Seneba
şına kadar "her bal ve kirda" 
bitirilmiş olmak için müddeti 
d6rdibıcü defa olarak uzabl
mıfb. Belediyenin elinde feshi 
icap ettiren kuvvetli bir mu
kavele bulunduğu halde bunun 
feshi cihetine gitmemesi mO
teahhide adeta cesaret ver
mektedir. 

Maamafih bitse de numa
ralı livbalann ömrtı çok u
zun olnuyacağa benziyor • 
Çilnl:::ft daha şimdiden birçok 
numara livhalannın sırlan d6-
külmüı ve bozulmuştur. Bazı 
yerlerde bunun kasten yapıl
dığı söyleniyor. Fakat iyi e
mayelerin vurmakla da dökül
miyeceğini iddia edenler yok 
değildir. 

Mimarlann Teşebbüsü 
Güzel San'atlar birliği mi

mari şubesi beynelmilel mimar
lar teşkilAtına girmeyi düşün
mektedir. Şube, mimar oda
ları namile bir llyiha hazır

lamaktadır. 
Projeye göre her vilayette 

bir- oda açılcak ve odaların 
umumi merkezi Ankarada bu
lunacaktır. 

Baronun Balosu 
lstanbul Barosu, mevsimin 

balosunu vermiye hazırlanmak
tadır. Balo için hazırlıklar, taa
vün sandığı hayetini teşkil 
eden beı avuktla yirmi beş 
kişiden mürekkep bir hayet 
marifetile yapılmaktadır. Bu 
mllsam~re için itina ile 
hazırlanılmaktadır. 

Klmmu-ni 6· 

Önümüzdeki perşembe gününden itibaren 

--• MILLi SiNEMA --
Gala müsameresi olarak 

Amerika' dan celbettiği en son sistem R. C. A. Photopl-on 
sesli makinesile ilk filimini DENİS KİNG ve JEANNETrE 
MAC DONALD gibi iki büyük dehakar artistin temsili 
muazzamları olan sesli, sözlü • ·ıarlolı ve tamamen renkli 

SERSERi I<IRAL 
filmi ile başlıyacaktır. 

Bu akşam Elhamra sinemasında 
Tamamea Fransızca alzlll ve şarkılı 

ARLESİENNE 
seap n mahtefem şaheacr1 takdim ediyor. 

•enuu, ALPHONSE DAUDET'aln ve musikisi BİZET'nin olan bu filme 
Parla Opera komltf orkeatra ve heyeti muianntyesi ıştinl< etmekted!r. 
Şebriab •aha•lnde alkıfladığımııt Madam GERMAINE DERMOZ valide 

rolllnl " JOSE NOGUERRO oğul rolllnU. CHARLES V ANEL, BLANCHE 
MONTEL n jlll GERALD gibi müıteaaa artfatlerlo beraber temsil 
etmektedlrlv. 

IIAveten : FOX JURNAL halihazır dünya havadisleri 

Bu akşam ASRİ sinemada 
Oturduj'unus yerde aıçratacak ve kahkahalarla gillmekten bayıltacak 

derecede fevkallde ten. e§'lencalt ve gtlUlnçlO 

BAL AYI 
filminde bllhuıa kala valldenla da•adlle olan kav~alan 

tavatff kabU olmayan tuhaf aabnelerl hakikaten görGlmeğe f&yandı ·• 

Heyeti temsiliyesi bqında: M O N T l 
Perde aralarında : Zengin varyete numaralan 

beyeneceğiniz bir filmdir. 

ROBERT STOU'un en son opereti olan 

HAY ANIN SONU 
(DAS LIED IST AUS) 

kAnunusaniden itibaren G L O R Y A' da 
gösterilecektir. 

MADY CHRISTIANS 
KIRALİÇE AŞKI 
Tamamen Fr&D11Zca .azın ilk operet filminde 

JEAN ANGELO - ROGER TREVILLE 

lôPERNd 
lilli ---

iMIELS 
Şuh ve sevim

li artist son
temsili olan 

AŞK 
isteyince 

Filminde Herkesi 
Teshir Edecektir. 

~ Greta Garbo 1 MEK HAKKI ... 
filminde 

Talebenin Harcırahı 
G e 1 d i 

Muhtelif vekaletler tarafın
dan Avrupaya gönderilecek 
32 talebenin harcirahı İstanbul 
maarif emanetine gi>nderil
mişür, Talebeler yakında tayin 
edildikleri memleketlere gide
ceklerdit' . 

1 Tiyatro Ve Sinemalar] 
DAROLBEDAYI TEMSİLLERi 

Sah wtfnll akta1D1 lsTlftlUI. ltllDlml 
;:~.& 

2

~~aıı::: KK m "ı K 
ve talebeye IJl I 1111 

KATIL 
Dram S perde 

Yazan: Richard 
VoH 

Tercem• edcnı 

Cemal Rlfat B. 

l ıııı 
ttllllll 

ALKAZAR - DUayadaa usak 
ALEMDAR - Atk Val•I 
A S R 1 - Bal A71 
ARTlsTlK - Parl• Damlan altında 
ETUV AL - Yeni b:ıldrelcr 

El.HAMRA - Arleafen 
EK L .ER - Yun~n tly.tro trupu 
FRANSIZ - Klvclll 
GLORYA - Son Nltıul 
HiLAL -(Bcf!ktat) Pari•li Şarkıca 
H A L E - (Ü•küdllr) Pardet"de btrgec• 
KEMAL 8. - ze,·k ve Elem 
?t1 A J 1 K - !facı Mu:r t 
M E L E K - Operada :ranl'la 
MlilET T. - Natil B. 
OPERA - Parla Damlan Altında 
SÜREYYA - Mavi Yıldı'E 
~ ,__,,,, 

Maarif Tayinleri 
Ankara, 4 ( H. M. ) -

kimya müderrisi İsmail Hak-

kı Bey Fen fakültesi ıerbel 
müderrisliğine, Manisa Maarif 

müdüril Faik B. Kocaeli Maarif 
mü<lürlüğiine tayin edildiler. 
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ince, Uzun Tahkikat Yapıldı, Fakat 

angının 

Hakkı Mahfuzdur 

Evvela, Beşiktaş Ermeni 
maha le .. inin tulumbacı reısı 
ile belli ba ı tulumbacılar, 
komiteye alındı ve hiç kimse
ye hissettirmeden saray etra
fında keşifler yapıldı. Nihayet 
karar verilen gece, Vahak 
bizzat sarayın selamlık ciheti
ne kundağı yerl~tirdi ve ateş
ledi. Zaten kulağı kirişte 
olarak bekli;en Ermeni tulum
bası, derhal yangına yetişti. 

Vahalda Babik te, tebdili 
kıyafet ederek t.ulumbacılarla 
her~ber gelmişiertiir. 

Ermeni tulumbacılar, zahi
ren çok büyilk fedakarlık gös
teriyorlardı. Fakat mümkün 
o!du~ kadar da yangını tev
Lie ve bilhassa sarayın harem 
clairesine sirrıyet ettirmiye gay
ret ediycrlardı. Fak at, birbirini 
müteakip, yetişen diğer ma
halle tulumbalarile Beyoğlu 
ve İ::ıtanbul etfoiye taburları 
bütün varlıklarını sarfederek 
ynngını sö:nd~rmiye muvaffak 
oirmışl rdı. 

Vahakm plftnı, ~kim kalmış
tı. Çür.kü yangın zühur eder 
etmez herkes canının ve malı
nın k~ygusuna düştüğü halde, 
Neş'cdil l.nlfo, hemen Hayc::l 
ile yanındaki kıdım almış, de
niz tarafnıdaki bahçenin kö.,e
sine kaçarak Hay~li saklaoıştı. 
Buna binaen harem dairesini 
kurtn:-mnl< bahancsile ciama 
çıkan ve ter tarafı dola~an 
V chakla Babik Sabini bulmıya 
muvaffak olamamış!ardı. 

Yangına gönderilen musahip 
Cevher ağa, zahiren Zekiye 
Fultana muavenete memur edil
mişti. Halbuki astl vazifesi, 
Neş' eclil kalfa ile yanındaki
leri o gece orada göz önünde 
bulundurmakla beraber, ertesi 
gün gene bizzat nezareti altında 
Yıldız sarayına nakletmekti. 

Hünkarın bu iradesi, aynen 
tatbik edildi. Neş'edil ile Ha
yalin saraya avdetlerini hünkar 
haber alır almaz, derhal Neşe
dili huzuruna celbetti. Gece 
nldıkları vaziyetle, hariçten bir 
kLas~nin kertdilerile temas 
edip etmediğini uzun uzadıya 
tahkik etti. 

Neş' edil, bu hususta rızayı 
aliye, ne dereceye kadar ria
yetkar ve kendisinin de ne mer
tebe lhtiyatkk olduğunu göster
mek için, değil hariçten bir kim-

aenin temasına, hatta Hayali, e en 
rlizgôrlardan bile esirgemek 
hususundaki itinasın hlinkan 
lkn:ı etti. 

En ince tahkikatlar netice-

! sinde, ele hiçbir ip ucu geçiri· 
lememokle bcraraber, Hünkar 

nhyam dığı meçhul bir hissin 
ilhamile bu yangında bir kast 
C)lduğunu düşünüyor ve bu 
düşünce ile tasavvur ettiği se
beplerini yeniden ve birer 
birer tahlil diyordu .. .. 

Sultan Hamit, btitun işlerini 
d oyununa benzetirdi: 

lerini birer tuş farzeder ve 
o taıl n sıra ile oyn mak is
terdi. Şimdi önünde iki oyun 
&rdı. Bunlara n birincisi Hay -

lin d yısına akıl öğreten ve onu 

Sebebi Anlaşılamadı 
-29- Yazan: Ziya Şakir 

Abdülhturııdin Maıyet ikinci Piyade Alayının Üçünca 
Tabur Zabitleri 

her cihete sevk ve idare eden diyen yapılana takibatta bu ada
" Artin Valıak,, ta11 kurtulmak, mm her Ltv •' ve h~reketi bir 
diğeri de hu "Haya1

,, mesele- fesatçı, bir komiteci oldu
:;inin zarar vcrmiyecek bir ne- 1 ğunu gösterdiği halde kend'
ticei itat'iyeye b::ığfoIJiaktı.. ' sini tecrim edecek hiçbir i

1
z 

(Artin ~ nlı~k) ~ister Pi yerse ve Jel il bırakmıyordu. 
mensup o.dugu ıçm kolay ko- Zeki, cevval, cıva gibi elde 
lay felce uğI'~lılamazdı . Çün- avuçta durmıy:m bir adamdı 
kii hamisi; hem ecnebi, hem Sefahat aiem:ne girmiyo, genç~ 
nüfuzlu bir avukat ve hem de liğine rağmen kadın hayatın
gazeteci idi. Adamını kolay dan uzak y<1şıyor, pek mah-
kolay feda etmiyeceği aşikar dut kimselerle görüşüyordu. 
idi. Vahak hakkım.la rniitcma- (Arkası var) 

Hıfzu;sıhha kE.n.ınunun ço\.. 
çocuklu ailelere fQrdım vadinden 
istifade etmek için resimlerini 
blı:e gönderen çok çocuklu mlc 
gruplarını neşrediyoruz : 

1 - Ank ra, Kıbrıs kar
yesinde, Veli cğa ve refikası 
Adviye H mm ve çocukları: 
Zahide, Azime, Hacer, S--dul
lah, Mehmet, Ah et, Emi e 
Hanım ve Efendiler. 

2 - İzmir, Karaburun, Saip 
köyünden Okkacık Şerif oğlu 
Yusuf Hf. ve "lesi. 

3 - ı ııuşta 'fevfikpJta 
ıokağında a numara* pCNü-

e 

[ kalcı .Murtaza Ef. 've çccukl~rı: 

1 
Esma, H tic·e, Sati, Basene, 
Güllü, Zeynep, Selman Hanım 

1 ve Efendiler. 

4 - İzmir, Karaburun, Sor
soğan nahiyesi, Tekke kar· 
yesinde Boşnak Mehmet Ef., 
refikası Nadire H. Çocukları: 
Muharrem, Bekir, Bahriye, Ka-

ile, Emine, Elm s Rabin, 
Hüsniye, Fatma, Hayriye H. ve 
Ef. ler. 

5- Edime, Kovacılar çarşı
sı da Danyal oğlu Avram Ef. 

lQecuklaNı '°Aıvra , Ester, Maul-

İstifade ediniz 
1 ·- 1ıtn 3 ubn ıreçmlyecehtrr. 
2 - Hu nbr 4 "elime hnap edi· 

lecektfr. 
3 •• Her lliin 5 adet Uan "uponn 

muknbllindcdlr. 
4 •• Her 3 s ıtı ian fazl:ı.sın:a 2 

kupon ilave edilmelidir. 
" - Her ku::ıo üzerindeki tarihten 

bır bafüı 111üJdetlc ınutebcrdir. 

SON POSTA yı okudukbn 
ııonra ilnn kuyonunu saklayı
nız. Bundan 5 adedini üiinınn; 
ile birlikte biı- u.rfa koyarak 
posta ile idarchanemize rrön
dcriniz. 115.nımıın gazeteye gir-
mesi iç.in bu kadarı kafidir. 

1 

~~ SON POSTA -
BEDAVA iLAN KUPONU 

6 - Kanunusani -1931 

MANDARiN FIDANJ - BehCT adedi 
iki kuruştan elli bin adet satılık yabani 
mandarin• fidanım \'ardır. 

Rir.e Kuııncı uı.de Abdullah 

Aşılanını' nadide fidanlar - Fransır. 
armudu ve Rus şf'ftall ve ertklarfnc ea· 
tılılı fıdanlanm vardır. Rize Ka:uıncı 
zade Abdullah 

H0SEYIN ZEYTiN Y AGINI - O.:ıtmi 
kullanınıı.Y cmckle.rln\zi nefis ve lcı,z.etli 
vernck ister mlslnlr.? Behemeh:ı! Hüscrin 
;cytfn yngı ile pişiriniz. lstanbul 7,ind:ın 
kapısı Bnbncııfcr türbesi kar,ınındaNo.53 

HANll'ı1LAR TER7JHAHESi - Bahçe 
kapı R .. &ımpaşa hanı 12 No, Telefon 
lstanbul 4057. 

BfÇKI' DiKIŞ DFRSANESI - Pruı
gallı, Ccdi<liyc Bealc:n apart. No 30 - S 

fantezi, t:ıyör, nıezunclere maariften 
şehadctnnmc. 

Her nevi madcniy-t, demir, çinko, 
bal.ır mcnfa:ılli ffatlıı nlncağım, Galata, 
ı. .. ı.t: l yeri. No 58 

e 

j to, D nıral, Luna Sh.-uliı, :.-
1 vıt, Kli! n H. ve Ef. ler. 

6 - Kn ımpaşa, Tersane 
caddesi, Bulgar l a~esincie 
Mor do Ef. ve refiknsı Ma
dam Ester. Çocukları : Sul
tana, Donna, M z lto, Luna, 
S~lamon, Ynsef, }{nsel H. ve 
Efen dile. 

7 - Edime Es1 ici m .halle
sinde hamal Avram oğlu Ya
sef ~f. ve ailesi. Çocukları : 
Biyevinda, Avram, Esrael, 
Raşel, Sultana, Yudn, Liza 
hanım ve Efendiler. 

BIKATB 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri M. Sermet 

AT c 
Alb. y~ındnki kı~. ~.oc~F~ 1 leri silken, bir tan:cik 

ata bmdırerek goturdu derı ineklerine bakan hep ·o kah
zaman, saçları bembeyaz bü- rolası kendisi değil mi idi? 
yük ·annesi, bu köylü ihtiyar Dört müzevvir, müfsit kadının 
kadın, l,arap cvmm kapısı 1 sözüne kanmak için o deli mi 
önünde kaskab bir cenaze ı olmuş, o aklıııı mı kaybetn işti. 
gibi kaldı. * 

Artık o pcrişnn knfrsile F'1kat ~-tık asıl şimdi akh-
hiçbir şey lıisset:;niy r, hiçbir- nı kaybediyordu: Çiles'nde:n 
şey görmüyor, ve hiçbir şey çıLmı~lı, Eski minderin üstune 
işitmiyordu. lşık;arı çoktan sö- atılmış Fatmacığm hırkasına 
nen fersiz gözleri!e, köyün kapandı. Uluyan köpek gibi 

ağladı. Bezlerden yapıimış F at
yamacından ovaya inen yola, 

macığın bebeklerine sarıldı, 
aslı esası olmıyan bir deli gibi onlara yüzünü, gözünü sürdü. 
bakıyordu. Cıldırmışçnsına etrafına ba . ı-

T ozlar içinde uzaklaştıkça dı. F atmacığın gidcı+en bar
l<üçülen o atlıların esmer ha- dalda yarım bıraktığı suyu 
yalleri içinde tonınu Fatmacık mübarek bir~eymiş gibi hay
kasırgaların ovalarda sürük- kıra haykıra içti. 
Ieyip götürdükleri yangın du- Artık dışardan bir ses duy-
manları gibi gidiyor. sa titriyor, artık çıt olsa du-

Bu, birden bire kat,lıp ka- yuyordu ve herşeyi görüyor-
lan ihtiyar kadına etrafını du. Serçelerin sesinden haoer 
alan köy kadınları kahltaha- umuyor, dağlardan müjde bek-
larla gülüyorlardı.· Eviıı emek- liyordu. Harap evin sanki her 
tarı ihtiyar bir kırçıl köpek te köşesi, bucnğı ve her bir yeri 
o esnada kimbilir neden başını artık ona eşiğinden tavanına, 
hava) a kaldırmış, kudreti yet- kapısına, avlusuna, hasta ağaç
tiği kadar yüksek bir sesle lanna kadar hepsi ona lfınet 
uluyordu. Kadınların içinde ediyor ve sanki hepsi yerin
aklile meşhur olan biri: den oynamış gözlerle ondan 

- Sen artık kocadın. F at- F atmacığı soruyordu. 
macığı sen ne yapacaksın? 't-
Senden ona lıayir gelir mi? Haı .r artık bu evde bir 
O, lstanbulda konaklarda bii- cla'<ika durup dinlenmek müm· 
yüyecek, hanım olacak! di- kün değildi. Mutlakn onu bul
yordu. mak, ona kavuşm~k. onu de-

F akat bembeyaz saçlı lc:ı- nizlerin öte başında, göklerin 
dınm öldürseler hiçbir şey üstünde bile olsa, onu kurtarıp 
cuy:nak ihtimali yoktu. almak kararı müthiş bir şekilde 

. ~:ı<lmlar tekrar ediyorlardı: gö !erinin önünde tecessüm 
Haydi, haydi, ocağını etti. Artık tamamile bir deli 

tiittür de keyfine bak, üstelik gibi ne buldise başına 
t~ on beş kağıt kıvırdın. ayağına takarak fırtınaya lu-

'f tl'tlmuş bir küçük yelkenli gibi 

Herkes gürültülerle uzak
laşıp tek başına yalnız 

kalınca zavallı kadın, uçurum
dan yuvarlanıyormuş gibi oldu, 
Sendeliyerek içeriye girdi. Ar
kasına o.um gibi bakmak 
istemiyerek, kapıyı kapadı. 

Arlık bu virane ev şimdi 

ona bomboş bir zındandı. 
Yalnız blilbülü uçmuş bir 

kafes değil, ruhunu da ahp 
gôtürmiye müsaade eden bir 
cellattı. 

Kendi kendisine soruyordu: 
Hep kendisi dcğiJ mi idi, 

onu bu sabah yıkayıp altın 

saçlarını tanyan, ona yem 
e~vaplannı giydirip süsliyen, 
ufacık potinlerini onun mını 
mini ayaklarına geçiren, son
ra da Allalıtan utanmadan o-
nu giderken opup okşıyan, 
bağrına basan! 

Müthiş bir sarhoşluktan a
yılır g!bi şimdi biraz ken:line 
gelmişti. V c keııdis:nc hala 
soruyordu: Bu zulümleri ne 
için yapmıştı? 

Kulübe inin her ışı iç:n 
didinen o değil mi idi? Daha 
henüz vücudu:ıda kuvveti 
yokmu idi ki bu ic-i yapmıştı? 
Mısır tarlasında çalı an, ceviz-

Büyü e 
o y 

evden dışarıya fırladı. Ölecek 
kadar yorgun, deli gibi a gın 
ve bayku~lar gibi çığrışarak 
onların gittiği yolda rüzgar
lara tutulmuş ynprak gibi 
hesapsız, müvazenesiz koşmıyn 
başladı. Kah düşüyordu, kah 
kalkıyordu. Düştükçe ku"' et 
buluyordu. Bu halle tam yarı 
yolu buldu. Akşam da çök
miye başlamıştı. Pazardan 
köye dönen köyün muh
tarile karşılaştı. Adamcağız 
vak'ayı kendisinden hayretle 
öğrendiği zamnn bu macera
dan çok müteessir oldu. V c 
ona: 

- Ninem, dedi, ninem, ver 
sen şu aldığın paralan bana, 
hemen durma, bizim eve dön, 
bizim çocuklar şimdi beni bek
lerler. Al şu aldığım şeyleri 
Onlara göti.ir. Beraber oturunuz. 
onları yalnız, kimsesiz bıralooa. 
Ben üç saate kalmam Fatma
cıkla beraber köye döııctim. 
Sen arbk korkma. Eğc;.r o 
adam terslik edecek olur da 
çocuğu vcrmeınc1lik ederse 
oraya jandarm;ı karakolu uzak 
değildir. Hükumet kuvvelile 
kuş gibi alırım. Artık sen 
üzülme, dön geriye, dön ni-
nem.,, 

• 

eyv o serse ız 
Ağaçıanmzı böceklerin tahribatından kurtarın 

için l..ış mevsit 1mde ag clarınızı 
Bu:mn 

ile ) ılt:ı) ını:ı, l:.ıı mu j p 7: n n 

;ığtç ar k 

Kutusu 1 liradır. ' a dcpo"u Sir (" , ~ Horas"ln~ıvım hııl':ıda. 
Drugeri santıraI doriyandır. hoz'!c-Ti;~·Nu~.td. ş, 

• 



Van Memurin Ortaklık] 
Mukavelenamesi 

Razname.ı ı hissei iştirak üzerinden hesap 
Madde 49 - Heyeti umu- edilecek ve tundan faz.la hissei 

miye içtim11larının ruznamei mü- iştiraki olan ortakların reyleri 
zakeratı meclisi idare tarafın- asgari hissei iştirak nisbetinde 
dan tan ziın olunur. Murakabe mütesaviyen tezayüt edecektir 
heyeti ve yahut iktısat vckileti Madde 55 - Heyeti umu
tarafından vuku bulacak fev- miyenin rr.ukarreratı içtimada 
kafide davetlerin ruznamesi hazır bulunmıyan ve yahut mu
d2.v~t ederler tarafından yapı-

1 

hatif reyde bulunan ortaklar 
Lr. Adi içtimaların rumamesine dahi dahil olmak üzere bilcüm
elli altmcı maddede tadat olu- le ortaklar hakkında caridir. 
nan bususat ile İktısat vekiJe- Heyeti uınumlyenln vaıifcleri temdit 

tinin ve teftit heyetinin tek- C~ih, tebdil, tevhit: 

lifleri ve ortaklardan liakal 
yirmi kişi tarafından yevmi 
içtimadan bir ay mukaddem 
mecliai idare tahriren bildiri
lecek teklifat dahil olacakbr. 
Rumameye dahil olmıyan me
Yat hakkında mtizakere icra 
olunamaz. 

Madde 50 - Bir terikin 
hisaei iştiraki miktan ne olursa 
olsun heyeti umumiyede yalnız 
bir reyi vardır. Bir ortak 
kendisini heyeti umumiyede 
temsil etmek üzere diğer bir 
ortağı vekil tayin edebilir. Ve
kil olan ortağın kendi hissesi 
için haiz olduğu reyi mahfuz
dur. 

Madde 51 - Meclisi idare 
aıasınm heyeti umumiyede 
ahara vekaletleri caiz değildir. 

' Meclisi idare azası senelik he
aap cetvelleri ve demirbaş 
defteri ile meclisi idare rapo
runun tetkik ve kabulünde rey 
veremezler. 

Madde 52 - Şirket banka-
11 ve saire gibi eşhası hükmiye 
ortaklığa dahil olduğu halde 
leyeti umumiyeye vekilleri va
mtasilc iştirak ederler. Ancak 
bunların diğer ortaklara veka
letleri caiz değildir. 

Heyeti umum yeye duhul: 

M&dde 53 - Heyeti umu
miyeye iştirak için bizzat veya 
tahriren müracaat edenlere bir 
rey pusulası verilir. Bu pusula 

" mahalli içtimaa dubulünde ve 
reylerin cemiinde vesika hiz
metini ifa eder. içtima günü 
heyeti umum· ye toolanmadan 
relen ortaklara dahi duhul pu-
aulası verilir. 

NE.aba mllzakere ve nl:ı:nmnamcıinln 

tadili: 

Madde 54 - Ortaklığın 
içtimaı umumiden bir ay ev
velki mecmu sermayesinin on
da birine malik olan ortaklar 
asaleten veya vekileten hazır 
bulunmadıkça heyeti umu-
miye münakit addolunmaz 
•e biç bir mesele hak
kında müzakere cereyan ede
mez ve ilk içtimada bu mik
tar bulunmadığı takdirde elli 
ikinci madde mucibince heyeti 
·umumiye ikinci defa içtimaa 
'davet e<lilir. Bu ikinci içtimada 
haur bulunanların hisseleri ne 
miktar olursa olsun içtima mü
aakit a<ido"unur ve birinci içti
:mam ruznamesinde münderiç 

mevat müzakere olunnak ka
rara raptolunur. Ancak ticaret 
kanunununun 386 ıncı maddc
aine tevfiki hareket edilmedik
·çe ve maddei mezküre mucibin
ce heyeti umumiyede hazır 
bulunuıası lazım gelen hisse
darlar hazır bulunmadıkça işbu 
mukavelename ahkamının ta
diline asla karar verilemez. Mu
kavelenamcnin tadili heyeti u
munıiyelerinde h~r ortağın sahip 
91duğu bissei miktarı iştirakin 
Nyi vardır. Ancak reyler asgari 

Madde 56 - Her sene 
alelade içtima eden heyeti 
umumiyenin başlıca vazifeleri 
ıunlarJar: 

1 - Meclisi idare ve mu
rakabe heyeti tarahndan veri
len senelik hesap cetvelleri ve 
blinçoyu ve emtia ve demirbaş 
defterlerini tetkik ve raporları 
istima ederek icap eden mu· 
karrerab ittihaz eder. 

2 - Kazancın maddei mah
susası veçhile tevzüne karar 
verir. 

3 - Senei atiye bütçesini 
bittetkik aynen veya tadilen 
kabul eyler. 

4 - Meclisi idare azasın
dan müddeti memuriyetleri 
hitam bulanlar ki vefat eden 
veya istifa edenlerin yerlerine 
ipkaen veya tecdiden aza inti
hap ve meclisi idare azasının 
ücreti içtimalarmı tesbit eder. 

5 - Mucibi mes'uliyet ahvali 
tebeyyün eden meclisi idare 
azalarını azil ile yerlerine di
ğerlerini intihap ve tayin eder 
ve icabı halinde azayi mezkü
re aleyhinde takibab kanuni
yede bulunur. 

6 - Senei atiye için teftiş 

azası intihap ve ücretlerini 
t esbit eder. 

7 - Şirketçe aktolunacak 
avans ve istikrazJarın ' tayini 
miktan ve meclisi idarece gös
terilecek lüzum üzerine emvali 
gayri menkule mübayaası or
taklığın mali olan emvali men
kule ve gayri menlrulenin bey'i 
ve tahsili mümkün olmıyan 
alacakların zarar kaydi ve or
taklık maksatlarının daha fay
dalı bir surette ifası için yeni 
tedbirler ittihazı ve ortakların 

ihracı ve lüzumuna göre meclisi 
idaı·enin iktidar ve salahiyeti
nin kasır veya tevsii velhasıl 
işbu esas mukavelename ahki-
111ı dairesinde ortaklığın bütün 
işleri hakkında karar ittihaz 
eder, fakat ticaret kanununun 
386 ncı muayynesine tevfikan 
hareket edilmedikçe ortaklı
ğın temdit müddetine veyahut 
müddeti bakiyesinin hitamın
dan evvel feshine ve başka bir 
ortaklığa tebdil ve tahviline di· 
ğer bir ortaklığa tevhidine 
karar verilemez. 

Madde: 57 - Heyeti umu
miyeye heyeti umumiyece 
münlehap bir ortak riyaset 
eder ve her içtima için reyle
rin ccm ve tasnifine içtimada 

hazır bulunan ortaklardan iki 
zat intihap ve mer:nur edilir 
ve katiplik vazifesini ifa için 
dahi ve reis ile cem ve tasnifi 
araya memur olan iki ortak 
tarafından ortaklar bir veya 
müteaddit kimseler intihap 
olunur. 

Heyeti umumiye 1.abıtaamaai: 

Madde: 58 - Heyeti umu
miye kitihi tarafından heyeti 
umumiye içtimaında hazır bu-

Büyük Tayyare Piyankosu 
YENi TERTiP BAŞLIYOR 

lİNCİ KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni planda 3 ve 6 mcı keşidelerde büyük ikramiyeler 

ve ayrıca Amurti vardır. 
3 ÜNCÜ KEŞİDEDE 100,000 LİRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETiLE TERTİP ÜÇER KF..ŞİDELİK IKl 

KISMA AYRILMIŞ GİBİ BİR ŞEKİL ALMIŞTIR 
Mükafatlar ketide sırasile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 ve 

100,000 L İ R A D 1 R 
ÇOK ZENGiN OLAN YENİ PLANI TALEP EDINfz. 

Biletlerin satılmasına başlanmı~hr. 

Sabırsızlıkla beklediğiniz Müsamerei Fevkalade 
~=.~·~: MİLLET tiyatrosunda 

BU AKŞAM 

san'atkarNaşiPyin 
25 inci senei devriyesi şerefine 

DAROTTALIM Musiki 
heyeti ile artist F AHRI beyin 
• Datadaş H mGftehlrea 
,cıure amran . lttiraklvll• 

YABAN GÜLLERi 
taklitli vodvil 3 perde 

ÇELiK TABYE 
facia 1 perde 

Saz, teganni, dueto, Çill 
baleti, monoloır ve saire 

V. A p U R L A R 
1 

--program pek büyüktür. 

~~~~~~~~ ~adık8y iskele 
YelkenciVapurlan Seyrisefain ÜZERiNDEKİ DANS SALONU 

KARADENlz POST ASI Bet ldtiden mürekkep cu talumile herıGa aut on aeldzcl .. 

V a t a n Kivnaunp~~ ... !: Merkez acentesi: Galata köpril bire, cuma rWıleri de on dörttea bir" kadar kıflak propamlana• 
.._.... bqında Beyotlu 2362. Şube . denm etmekte oldutuau muhterem mütterilerimJ&e an ,... 

ÇARŞAMBA acente•lı Sirkeci'de Mühürdar teşriflerini ilmit eylerim efendim. 
zade hanı albnda Tel l.t. 7240 Müdilr ve müstecir: Hll.seyin Cabit 

günü akşamı 18 de Sirkeci 
nhbmmdan hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon 
ürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaal Tel. 
İstanbul 1515. 

lunan ortakların ısım ve ika
metgahlarile malik olduklan 
hisseleri miktarı hakkında' bir 
cetvel tanzim edileceği gibi 
heyeti ummiye müzakere ve 
mukarreratı zaptolunup reis 
ile cemi iraya memur edilen 
ortaklar ve katip tarafından 
zirleri tasdik ve imza olunduk
tan sonra bir defteri mahsu~ 
kaydedilir. lçtimaında hazır ı• 
bulunan lktısat Vekaleti ko
miseri de vaz'ı imza eder 
zabıt ve cetveller meclisi ida
rece tabet tirilip umum ortak
lara tevzi ve irsal olunur. 

Madde: 59 - Mahakim ve 
sair mahallerde ibraz oiunıJ.cak 
heyeti umumiye zabıt surctleı:i 
yahut bazı fıkraları meclisi 
idare reisi veya reis vekili ile 
meclısi idare azasından bir zat 
tarafından imza edilmek lazım
dır. 

Madde: 60 - f dare meclisi 
ve murakabe heyeti raporları 
senelik hesap cetvelleri ıheyeti 
umumiye zabıtnameleri heyeti 
umumiyede hazır bulunan or-
taklaran isimlerile hisseleri 
mil'iarmı mübeyyin cetvel 

dörder nüsha olarak içtimaı 
umumiden sonra nihayet bir 
ay zarfında lktısat vekaletine 
gönderilecektir. 

Ortaklıtın muamclitı mallyeal ı 

Madde: 61 - Ortaklığın 
muamelih maliye ve naktiye
sini şeraiti mütesaviye altında 
tercihan Ziraat bankası ile 
ve ileride tesis olunacak köy 
bankaları veyahut kooperatif
ler bankası ile ifa edecektir. 

M:ıdde: 62 - Ortaklık ka
sasına gerek ortaklllr ve 2erek 
ortak olmıyaıı kimseler tara
fından muayyen müddetler:fe 
tevdi edilecek olan emanet 
akçe için muan·en bir faiz 
verilir. 

Ortakhtın lıuap acneal : 

Madde : 63 - Ortaklığın 
hesap aenesi kanunusani ipti
dasından başlayıp o senenin 
kinunuevvelinin sonuncu günti 
hitam bulur. Fakat ilk hesap 
senesının müddeti ort~klığın 
hükümetçe tasdiki tarihi ile 
kanunuevvel gayesi arasında 

ıeçen zamandır. 

(Arkası var) 

PilE-iSKEnDE- 3,000adethasırsüpürğ 
BİYE POSTASI ğü~~~ı:: inhisan umumi müdürlü 

(fzmir) vapuru 6 Kanunu· 
. S J 10 da Gala

sanı a ı ta rıhtımından 
kalkarak çarşamba sabahı 
İzmire, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 

İskenderiyeye varacaktır. ls
kenderiyeden pazartesi 15-
te kalkacak çarşamba 

( P• ) ye de uğnyarak 
ıre perşembe İs-

tanbula gelecektir. 

Ayvalık Sürat Postası 
(Mersin) vapuru 6 Kanunsa

ni salı 17 de Sirkeci rıhtı
mından kalkarak Gelibolu 
Çanakkale, Küçükkuyu, Ed
remit, Burhaniye, Ayvalığa 

gidecek ve dönüşte Alhnolu
ğa da uğrıyarak gelecektir. 

6 kanunusani salı Trab
zon Birinci postası yapılmı

yacaktır. Badema bu posla 
on . beş günde bir yapıla
caktır. 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. r~. Lutfi 
GÜLHANE SERİRİY ATI 
MUALLiMLE RINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 

Mevcut nümunesi veçhile 3,000 adet hasır Sliplirge id 
mizce pazarlıkla satın alınacaktır. Tal:p olanlann 50 l' 
Tem inat akçelerile beraber l O kanunusani 931 cumartesi gil 
saat 10 da galatada mübay&aıt komisyonuna müracitatlan. 

HfÇ BEK L E N l L M E D 1 G l BİR ZAM A N D A 
BiRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PİYANKO BİLETİ ALMAKLA 

KABİLDİR. ONUN İÇiN: 

TAYYARE PİY ANKOSU 

Biletini Alınız 
Altıncı Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BÜYÜK İKRAMİYE 200,000LiRADIR 
Aynca: 

"50,000,, "40,000,, "25,000,, 
liralık ikramiye ve 
liralık bir nıükaf at 

iÇİN 
Kolaylıkla 

"10,000,, 

ALMANCA öGRENME USUL. 
Müellifleri ı 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDI 
Alman liaanı mütehaHıs ve 

muaJlimi 
vilayet karşısı 15 No. Sene 1930 

l&mlr erkek llaesl Almaaca 
mualllml 

Muayenehane: Telefon latanbul 2323 1 Ciltte 3 Kısım Fiab 250 Kr. 
llmnetgahı 1 

" " 2236 Kitapçılardan arayınız!.. 

--~--------.... =============== Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 

İSTASYON LOKANTASJ 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
T e mi z 1 oka n tadır. 

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

TABLDOT 

Defterler, Kontrat Ve Senetierinizi 
Y F. N i PO S TA N E ·KAR Ş 1S1 N D K 1 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacakaımz 
Protestolar misli görillmemi bir ailratle • d~r •• 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Ciit, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara ca~
desi l.ükiimet konağı civa
rında eski İkdam Yurdu kar
şıstnda 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

Dogum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 
DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmcr Linası 

No. 10 Telefon İst. 2022 

SON POSTA 
evmJ, Slyul, Hancila ve Halk J'a&• 

idare: lat-bw, N11ruoa:aaıai1• 
Şeref aokaia 3.i • Jl -T ..,.., .. -an: lataaJıı ııl - 2'1 

P.ı\ '\ kutua11: lataıabııl • 7tt 
T.afJ 1ataub11l SON PO!rf• 

ABONE FİATI 
'J'ORKiY.E ECNEBi 

1400 ıu. 
7SO • 
400 H 

lSO ., 

----ı Sene 27ıli> kr. 
'Ay 1400 H 

J H IOO ,, 

1 " JOD H 

Gelen enak J'Ul verll:Jaea. 
lılnıarda:ı me:ıuliyet alı~ •1-ı. 

Mes'ul Müdürı Halit /Jahri 


