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Halkın Sesi DABl ·LI - BABB BL ·-BB Günün Tarihi 

Terkos Kumpan
Vaziyeti 

Rasih Begl 
·Vuran 
Hırsız 

J Serhoşlukla Eve Taarruz MeSelesi j Y..,..,J.s•e• 1 Gazi 
~ Hazretleri 

yasının 

Ve Halk 
T e.rkoa tirketiaia belediyeye 

de'Yri için ~ medi•i ittifakla 
arzusuna bildirdi, hallcm bu tir
ketten fildyetlne Ue delD ra.ter
rniye lüzum yok. Fakat bu ba)rle 
olduğu h:ılde bu firket, burada 
senelerce yerleşip kaJacakmıt IPbi 
huu!ık yapıyor. Birkaç gün evvel 
bu noktayı tesbit ettik. D~n de 
bu garip v:ziyet hakkında latan
bullulann ne düşündüği&ııü <Sğren
mek için tesadüf ettiğimiz kimse
lerle hasbühal ettik. SerdedHen 
fikirleri aırasile yazıyoruz.: 

B• M M hk Doktor .. ır emurun a eme öıd-

Huzurunda Tevkifi Ban:: Kasasındaki 

Niyazi B. ( Edirne kapı, So
f alı çeşme 15 ) 

- T crkostan halk şikiyet 
etti. Şehir meclisi ve belediye 
ıikiyet etti; hlila birşey çık
madı. Şu T erkostan bizi 
acaba kim kurtaracak? Doğ
rusu hayret ediyoruz. 

}f-

i - seyin B. (Nuruosmaniye 
caddeai, 86) 

- Aziz kardeşim, söylesem 
ne olacak? 

- Haklı şeyler dinlenir. 

- T erkos suyu, iyi değil-
dir deniyor, Maarif mekteplere 
T erkos suyu içmeyin diye ta
mim etti. Böyle olduğu halde 
kumpanya hali yaşıyor ve 
halk ta Terkos içiyor, hllkiimet 
halkı T erkostan kurtarmalı 
bence .. 

* Mehmet Hasan 8. ( Büyii 
Linga 6) 

- Taksim ve Kırkçeıme 
sularının bentleri tamir edilirse 
şehre kAfi su elde edilebilir. 
T erkosun bizden kazandığı artık 
yeter. Nafia vekileti . Terkos 
işini bu kumpanyanın muka-

velesini feshederek halletme
lidir. 

* Ali B. ( Sultanahmet, Eski 
ıaptiye kapısı 5 ) 

- Ben T erkos ıuyu içmem; 
içenler ,ik~ . t ediyor, bu kum

On ee, Günden beri 
Aranan Bu Adam 
Meşhur Bir Serseridir 

15 gün evvel Osldldar mer
kez memuru lsmail Rasih Beyi 
EreııkayOndeki evinde yarah-

yan hırsız dnn akşam Btılbtll 
deresinde kiraladığı bir odada 

yakalanmlfbr. Hırsız Edirneli 
İsmail oğlu Mehmet isminde 
meşhur bir erklizqçidir. Meh-

medin lstanbul zabıtasında 
sabıkau yoku ela Edimede 
birçok bırsızlıklann kahnmam 
olarak tanınmıtbr. Son yaptı;ı 

bir hirsızhktan •onra l.tanbula 
kaçhğı için aranmakta idi. izi 
evvelsi giin bulunmut Ye evi 
basdDUfbr. Evde °!uhtelif yer
lerden çaldığı birçok eşya ile 
beraber RUih Be7le boiufur"' 
ken lekelenen kanlı g&mleği 

de ele geçmiftir. Mehmet; Ra

sih Beyle müvacehe edilmiş 
Ye clrmllnG tamamen itiraf 
etmİftir. Rasih Bey de kendi
sini tanımıtbr. Üzerinde bir 
de tabanca bulunmuttur. Fa
k at yazıldığı gibi poliı me
murlannın tizerine dart el 

silllı atmıı değildir. Mukave
metaiz tealim olmuttur. Bura
daki tabkikab bittikten .onra 
Edirneye de gönderilecektir. 

Zabıta Taklirleri 

Vatman Mustafa Efendiyi 
ağırca yaralayan şoför Niza-
mettin Efendiyi yakalamakta 

süratlen görUlen taharri kum
er muavinlerinden Mustafa ve 
Nazım Beyler polis mlldOrli
ğiiııce bir takdirname ile ml
kifatlandırm11lardır. 

panyadan memleketin istifade bukça halledilae daha iyi değil 
etmediği yazıldı, çizildi; hükiı-· mi? 
mele milracaat edildi: Ne oldu, * 
hiç! Halen kumpanya mukave- Hüeyin Ef. (Dizdariye ma-
lesinin feshini bekliyoruz; bir· hall..mde lokantacı) 
fey çıkmıyor. - Ben l»lr aydanberi y_.. 

* kos myunu acı balayonm. 
İbrahim B. (Nuruosmaniye j Ailem ve mlfterim bu 1Udan 

caddesi 85) ıiklyet ediyor. Htlktmet bizi 
- Uzun lifın kısası: HilkG- Terk01tan ne uman kurtara· 

met Terkos kumpanyuına yol 1 cak c:lerm? Dedllderiml iyi 
~ermelidir. Hem, camm, bu iş yu, bllldllnet okur ela meH
neden bukadar uzuyor, ça- leyi uutmadaa bitirir. 

Sarhoş olarak zorla bir ne pmek ve ırz ve namusa 
teeaYlz etmek maddelerinden zan albna alınan aivil poli• 
memuru SaWıadclin Efeadi mütantikliğe verilmlf ve men'i 
muhakeme karan almııtır. Fakat mahkeme bu karan tasdik 
etmemİf, dava ağır cezaya f6nderilm11tir. Dün, muhakeme 
emaamda iddia makamını işgal eden Bürhanettin B. muha
kemenin mevkufen yapılmasını i9temiş, memur tevkif edilerek 
tevkifaneye g&nderilmiftir. 

Terkos 
Sabn Alınacak 

Ankara, 6 (H. M.) - ·rer
koı suyunu Sıhhiye vekileti 
tahW ettirmektedir. Şirketin te
sisabnı .abn almak için Bele
diye kanununun 167 nci mad
desindeki ıarabat klfi ıörill
mektedir. 

Darülfünun 
Talebesi 

Bu Gün 35 Kişi Yuna
nistana Gidiyor 

Hukuk talebesinden ( 35 ) 
kiti müderris Ahmet Reşit 
Beyin riyasetinde bugOn saat 
(10) da lzmir vapurile YuJl&
nistana gidecek, bir ıh&fta 
tetkik ıeyahatinden •onra 
döneceklerdir. Daveti, Yunan 
Hukuk fakilltesi talebe cemi
yeti yapmıfbr. 

Hayvan Hastalığının 
Önüne Geçilemedi 

Ankara, 6 (H. M.) - Si~u 
havaliıinde vebai baka~ ae
vam ediyor. Biltlln tedbirlere 
veaaireye rağmen haılalık 
.itfa edilememiştir. Ha.talık 
yayılmaktadır. 

Bakteriyolot Silreyya Bey 
tarafından ketf edilen veba 
8flSI Sivu, Kayaeri ve civa· 
nnda afi komisyonu tarafua.. 
dan tatbik edilmektedir. Ap 
pmdiye kadar m&.bet netice 
venaiftlr. 

Rıhhm Şirketi 
Mukavelesi Feshedildi 

Nafia V aklleti rıhtım firlıte
tinla mukaffl .. lni feshetti ve 
fe•lh ubabuu firkete bilclirdi. 

M. Müfettişleri 
Kongresine Devam 

Edildi 
Ankara, 6 (H.M.) - Maliye 

mftfettiıleri kongresi dftn de 
devam etti, üç komisyon ay
nldı. Muamele vergiaiııi tetkik 
edecek komisyona dokuz, 
musakkafat ve kazanç vergileri 
komİ9)'oalanna yedişer mllfettit 
aynldı. 

Muamele verzilinde yapılan 
tadilit projesini tetkik edecek 
olan komisyon dtin ilk defa 
tetkikata başladı. 

Diğer komisyonlara ayrılan 
m6fettişlerden bazdan benllz 
gelmediğinden tetkikata bir
kaç gün sonra bqlanacakbr. 

Komisyonlarca tetkik edi
len kanunlar heyeti umumiye
ye anedilecek ve ayın yirmi· 
ıine kadar Maliye vekiline 
takdim ve meclise sevkedile
cektir. 

Polis Teşkilib 
Ankara, 6 (H. M) - Polla te9klllt 

kanunu Da hlllye Veklletl hukuk mllfa· 

vlrlitlnce tetkik ediliyor. Bu ay içinde 
mecllııe verilecektir. 

Gayri Mübadiller Hak-

kında Bir Karar 
Ankara, 6 (H. M.) - Yeni 

Türk - Yunan itilAfnamesi mu
cibince Y unaniltanda musakka
fat terketmif gayri milbadillere 
bu malları için Maliye Yeki
leti arazi aahibi ıayri mllba
diller gibi para Ye bono Ye
recektir. 

Gayri mübadillerin Yun:-nia
tanda terkeyledilderi muaak
kafata kıymet koymak için ba 
ay içinde Dç komi9yon aynla
cakbr. Bu komİlyonlar muaak
kafatı malıallinde tetkik ve 
kıymet takdir eyliyeceklerdir. 

Paralar Acaba Kime 
Aittir? 

Geçenlerde bankalar önün
de şoför Zihninin idare ettiği 
otomobil albnda kalarak kafa 
tası parçalanan doktor kay
makam Abdülhakim Hikmet 
Bey d&n Senjozef hastanesinde 
vefat etmiştir. 

Hikmet B. yara aldığı gün
denberi kendisine gelemediği 

için ifadesi alınamamıştır. 
Hikmet Bey refikası yirmi 
sene evvel vefat ettiği için 
bir Fransızla evlenmifti. Hik
met Beyin 18 yaşmda bir de 
kızı vard11. Fakat kendisinden 
ayn yapmaktadır. 

Madam, Hikmet Bey yara
landığı güodenberi bankadaki 
para benimdir. Kasanın anab
tan Hikmet Beyin llzerinde 
idi, anahtarımı veriniz diye 
muatantikliğe milracaat etmek
tedir. Mustantiklik diğer Ya
risler bulunması ihtimaline 
binaen anahtan vennemİf ve 
KacbklyOndelri kwnı çajır
mlfbr. 

Polis Vak'alan 
Dün lstanbulda Olan 
Kaza, llırsızlık, Cerhler 

Mehmet isminde biri, ahpabı 
Ziba .okağı 1akinlerinden 
Refia Hanımın dokuz lirasını 

çalmış, kaçmış, fakat tutularak 
para sahibine verilmiştir. 

* Kadıköyde, Tulumba soka-
ğında Fuat Efendinin kahve
sinde iskambil oynanırken 
bağçıvan lbrahimle kahveci 
Fuat Efendi kavıa etmltler, ı 
Fuat Efendi ağır ıurette ya
nlanmlfbr. İbrahim kaçllllfbr. 

* Şof6r Davut Efendinin ida-
resindeki ( 1509) numaralı oto
mobil Kule dibinde oturan 
Halil isminde birinin bacağım 
lunmt, kazayı yapan toför 
tutulmUfhu'. ----yatağında Ölü Bulundu 

Defterdarlık binamda ya
tan odacı Allan bu sabah 
yatajancla aıı bulunmuştur. 
Tahkikat yapılıyor. 

Burün Ankarada 
Bulunacaklardır 

Bursa, 5 (Hususi) - Refll
cftmhur Hz. saat 11 d• 
Türk ocağım ziyaret ederek 
ocaklılarla uzun müddet g6-
riipn6şlerdir. Gm H. ocak
lıların nasıl çalışmaları lizı• 
geldiği hakkında kıymetli İP 
tatlarda bulunmuşlardır. 

Saat 17 de Mudanyaya ha• 
reket buyuran Reisicümhut 
Hazretleri Derinceye geçec~ 
ler ve yann (bugün) Ank2raya 
v~sal olacakiardır. 

Bir imtiyaz F eshedil 
Ankara, 6 (H. M.) - Bir lnglliz • 

olan, fakat r,ıetıbaiyeo fzınir vllft 
dahilindeki altın ve g Um!lf made 
lmtlyaı:ı heyeti vekilC'Ce f '!lıed·lın&ftlr 

Ziraat Kongresi 
Diin Açıldı 

Aakaradakl ziraat kongnıl d 
a~ılmı' Te ilk top':ı"•· • .. .,ıl::a14hr. KO!I"' 
gre\ e iki y6ze y:ıkı ı . 7"1 lt tlrak etmJr 
tir. lktısat •eklll Mu•hf Şeref ve mllb 
llrtl•at ve tuarr11f ceınlydl kltl'IM a01119 
JDl•I Rahınf Beyler bu mü aHbetle blrd 
nutuk ı;liylemlşl erdlr. 

I!u uuhık'arc:m ııanra 1 oııf'l'e u.a• 
lan mulekl~rlne ~re muhteJIP endl
ıne..a.. aynlmıftır. 

lamet pafa konrre mUnaat"bcti!• 
açılan •crfiyl rumlş ve teU.l ıntt• 
bulanmuftur. 

Köy Kanunu 
Ankara, 6 (H. ltl) - J(öy kanun miti 

mevkll mer'lyeUııden 930 nihayetine kM' 
dar 23148 k8y11müzde Köy kanun ınd 
tatbikine başlanm11tır. 

fstanhu'da Bir Şeyh 
Daha Tutuldu 

Evcliai güo Manisa m -dd 
umumilikinin rnüz,.kkeresi üz r· 
Menemen hadis s le alakadar 
duğu için Milddei umuuı. • · 
tevkif edilen Nalq bendi tar•k 
tine mensup ve şeyh Es:ıt Ef ... 
dinin müritlerinden bir diğer "' 
efendi daha iptidai tahk 'k. 
ikmal '!dilerek hu a bah S yr' 
fain Yapurile hmirc gönderil n · 
tir. Şimc4ilik i.tanbulda tcv 
yeya isticvap edilmia kimse yo 
tur. Manisa ve Menemen Müdd 
umumilild erinden gelecek mü:. k.• 
kereler Ozerlnc bazı tevkifa t da• 
ha yapılması muhtemeldir. 

İntihar 
Bir Talebe Kendini Ta

vana Asb Ve Öldü 

Şehremininde Çörekçi soka• 
tında oturan Kız mualı 
mektebi talebesinden Mnkerr 
H. kendisini odar.ıu tavanı 
aımak suretile intıhar elmişt 
lntihann aebebi anlqılmam " 

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

1: Hasan Hey - Aman hekimbqı ••• Yürüyemi- ı '.! - Dokter - Ayol Haıaa Bey, ıen kaıılda· 
vorum ... Şuracıklanaa bir ajn J•plfb. nadan rabataıuın... Çok yol mu yürüdün, ~k .......... , 3: Hasan Bey - Ne çok yol yürüd;m, De de ı 

çok claa• ettim, fakat dur blru .atifü••ılml 
1 

4: Has3n ~ey - Ha •.. Şim 1; • ı ~ cıı- ••• Hr r iU• 
sabah alq:.m ikinci mevki tramvay belJemektcıt 

ayaklanma kara su inmit olacakl 
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S O N POST A tlallaa raıOdiln Halk hun unla sörilr· 
SON POSTA H.llma lnılatıclır: Halk bununla ifitir. 

ON POS T A Halkın d l 1 i d i n Halk bununla aa lef' • 

HADİSE SİYASI DE-GİLDİR 
Vali 
Vak'a 

Muavini Saip Bey, Şümullü Bir 
Karşısında Bulunmuyoruz, Diyor 

Fakat Hadisenin Cid
den Meraklı Tarafları 
Vardır .. 

Avukat Fehmi Bey tahliye 
edildi. [ Lfıtfen [3) üncO 
Sayfamıza R:tlom7., 1 

__ ..:::ı 

Şeyh Esat Ef.nin Oğlu Ali Hocanın İsticvabı Yapıldı 

Katillerin Hareketine Hayretini 
Söylerken Muvaffakiyet Tahayyül 
EtmelerineŞaşhğını Da hiveEtmiş .• 

r Menemen, 4 ( Hususi ) - 1 f 

Divam harp azalan peyderpey 
geldiklerinden hakimler heyeti 
teşekknl etmiş addolunabilir. 
Divanı harp cumartesi günil 
alni celselere başlıyacakbr. 
Evvelce muhakemeler ıçın 
askeri kışlanın tahsisi düşü
nülmüı, fakat bilahare feragat 
ediimiş ve muhakemelerin 
( Kublliy ) ismi verilen mek 
tepte yapılması muvafık gij · 

1 
rillmUştür. Bu suretle, aziz t 
şehidin ismini taşıyan binada, ) 

kaıuı hadIBeyi yapanlann 
akibeUeri taayyün etmiş ola
caktır. 

Unıumt Surette Vazıgetleri Tetkik Edilen 
Mesdut Tekkelerden Biri --------···--------

Şeyh Esat Efendi ile bera- 1 

ber buraya getirilen ve Flor
nalı muhacirler ismi altında 
top yekun irae olunanlar Ma
nisalı Hasan, Ali, Ahmet, Flor
nalı Osman, Mevlut, Haşim 

Ye Ahmettir. Bunlardan Ma
nisalı Hasan kendine Mehdi 
ılisü veren maktul derviş Meh .. 
medin arkadaşıdır. 

Türbede Çıkan Dünkü Yangın 

Bır Ev )'andı, Evle 
Beraber Birde Beyğir 

Ali Efendinin isticvabı 
hk isticvabı yaj>ılan Şeyh 

Esat Efendinin oğlu Ali Efendi, 
katil mürtecilerin hareketlerini 
hayretle karşılaPığını ve böyle 
bir hareketi başaracaklarım 
tahayyül etmelerine şaştığını 
ıöyliyerek mürtecilerin bu 
teşebbüsleri ile adeta istihza 
eder görünmüş ve bu tarzı 
kclimı bir parça da hayret 
uyandırmıştır. 

Şeyhin Hali Fena Mı? 
Şayh Esat Efenidinin vazi

yeti iyi değildir. Doktorlar 
buraya geldiği zaman kendisini 
mua)rene etmiş ve albomin 
bulmuşlardır. Vaziyeti sıhhıyesi 
isticvap edilmesine gayri 
müsait değilse bile hayatının 

pek mahdut olduğu kanaatın
dadırlar. 

Naşidin Gelibolu 
Seyahatı 

Gelibolu da tutulan Naşit 
Efendiye gelince: 

Bu adamda Şeyhtir. Naşit 
Efendi. Geliboluya misaferet 
suretile gittiğini, Gelibolu da 
ancak iki gün kalabildiğini 
aöylemiştir. 

Dünkü yangının en hararetli bir safhası 
Dün Türbe mevkiinde, Mahmudiye oteline bitişik Çenberlitaş 

hamamı sahibi Oıman Beyin evinde kiracı olarak oturan Bolulu 
Mehmet Efendi lbrahim ve Ağanın aileleri kapıyı kapamış ve gczmiye 
gitmişler. Onlar evde }'.Ok iken yangın çıkmış, etrafa sirayet teh
likesi göstermiş, fakat itfaiye yetişerek yangını söndürmüştür. 

Adananın 
Kurtuluşu 

Dün Gençler Ve Ada
nalı Talebe Heyecanlı 

Tezahurat Yapblar 

lstanbulda tahsilde bulunan 
Adana ve havalisi genç~eri dün 

aaat üçte Türkocağında top
lanarak Adanamızın kurtuluş 

güoll olan 5 kinunusaniyi 

hararet ve heyecanla tesıit 
etmişlerdir. · 

Toplantıda bazı Adana 
meb'usları da bulunmuştur. Tıp 
talebesinden birka-;. genç 
be)ecanlı ve vatanpervrane 
nutuklar söylemişlerdir. 

Mersin meb'usu Hakkı Bey 
bir telgraf göndererek toplanb 

bulunamadığına müteessir 
'>ldulur.a b;idirr ıiştir. Gençler 

İİeyecanlı Natük Söglegen
lerden Tarsuslu Şükrü 

Saip B. 

Adanalılara telgraf çekere~ 
ha~a·dltıa iştirak etmişlerdir. ------·-· -·-· .. -~-~, ...... ~ .... -. --

• 

Pahalılıkla 
Mücadele 
Ediyoruz 
Ramazan ve Bayram 
masraflarınızı mü
him miktarda indir
mek istiyo'r musu
nuz 7 SON POSTA 
nın bir iki güne ka· 
dar ilan edeceği te
şebbüsünü takip edi
niz. Çok memnun 

kalacaksınız. 

Tafsilat Yakında 
(Devamı 3 üncCi sayfada} 

Ev, cşyasile beraber kamilen yanmıştır. Yangın esnasında bir de ı 
beyğir yanmıştır. Evde ldmse olmadığı için ynngının mangal kıvıl-
cımından çıkmasına ihtimal veriliyor. .._ _________ _ 

1 Bugünün Meselelerinden 

Hanedan Azasının 
Bıraktığı Emlik Ne 
Yapılabilir? 

Müsmir surette istifade edilmeden duran hir saray daha 

Dün Sultanlardan kalan saraylardan istifade edilemediğini 
yazmışbk. Bugün de Hanedan azasının memlekette bıraktıkları 
emlak, arazi ve köşklerden bahsetmek istiyoruz. 

Son çıkan Resimli Ay mecmuası Hanedan emlakinin 

Millet namına müsadere.si lüzumundan bahsed ... _k diyor ki: 
yun uz:] 

Sisli Geceler 

Genç - Glizel karim, ,oşma, bu sisli havada müsaade 
et te sana rehberlik edeyim ... 

Kadın {kendi kendine)- Ah... hava dsima böyle sisti olsa! 

Nakşilik Ve Tarikatler: Yeni Ve Mühim T efrikamızı (6) ncı Sayfada Okuyunuz 

1 
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Kari Gözile 
Gördiiklerimiz 

Posta İdaresinden 
Bir Sual 

29-930-12 Tarihinde Ankara poata

neainden Çanlıırıya tabi Karaakal kar· 

yeai •haJlsinden Ali oğlu Muıtaf·ya 

şu mektubu taahhütlU olarak verdim. 

Araaı beş ırOn geçti. Ben bu adamı gön

derdiilm mektupla Ankaraya da .. t et· 

:nittlm. Ben oun beklerken bet rün aor.ra 

mektubun kenanna şöyle bir derkenar 

•azıtarak çıka geldi: 

"Nahiye ve karyeler• taahUtlü mua

aıelemix yoktur.,, 

Mademki taahhlltlü muamele 1ok· 

'DUf1 niçin IPtedekl memur vu:lfealnl 

yapmamış ve mektubu almıt1 bu auretle 

de beni aldatmış mevkide kaldı. 

Poata umum mUdllrllltt'nden cevap 

nca ediyorum. 

Ankara : Amerika 

Hfaretl 9ofM 

Melımet 

Söğüt Adliyesinin 
Teftişi isteniyor 

5ağUt kauıının adllyeal 540 aeae
alndenberi hiç teftlt edllmlt deJlldlr. 

Bir kazaya mUfettltlerln uiramaaı için 

her halde o kazanın ılmendlfer ııOzerırl· 
ilanda bwunmaaa •• ll:ı:ım ? Bayle bllcra 

kuaJar kontrol•u• mu )'8fıyacak? 

S3jilt kuuında 

davaveklll 

Mstafa Rahmi ----Adliye Vekili Beye 
Vanda Avukat FeµI Nalll Bey, 

Van icraaı hakkında madde tayini 

ıuretile mıntaka baımllfettltliğine ve 

Van Cümhuriyet müddelumumlllfine 

tlklyet ettiğini, fakat neticenin ken· 

dhlne tebliğ edllmedlğinden ılkliyetçldir. 

T opkapının Yol Derdi 

2 

Karşı Karşıya Çarpışan //i,i Bli1JÜlı Aı.,,. 

Emperyalist Devletle,.Je Rus Ca~u~ 

Teşkilihnın Dahil Ve 
Hariçte Mücadelesi 

Madam Sokolinkof ve siyasi cürümden dolayı 
sehpaya gönderilenler 

K~pitalist dünya. i~e Sovyet · ları oralarda emper,alizm 
Ale~ı arasında on ıkı .. se?ede.n aleyhinde propaganda yapa
ben devam eden muthı~ b~r rak, ameleyi komünizme t -
kavga var. Bu kavga belkı bır . eı 
gün bir harbe müncer olacak. ~ık ederek çalışır. Mahalli 

• 

Kadın Ve Kalp İşleri 
1 

Kocanızı Seçmeden Bize Sorunu7. 

Kızlarını Okutmıyan 
Ailelerin Güııahı 

Cevaplanmız 

Bizde kızların tahsil ihtiyacı 
yeni anlaşıldı. Düne nisbetle 
bugün mektebe giden, hatta 
tahsillerini bitirerek hayata 
giren kızların adedi memnun 
olunacak derecede artmıştır. 

Bununla beraber hali bazı 
ailelerin, kızlarım okutmaktan 
çekindiklerini görüyoruz. 

İşte Sanyerde Ümit isminde 
bir genç kızdan aldığım bir 
şikiyetneme. Okumak vesaitine 
malik olduğu halde mektebe 
gönderilmemesinden şikiyet 
ederek diyor ki: 

"Kederim pek, pek büyllk. 
Kibar ve temiz bir aile 
kızıyım. Ailemin bir prensipi 
var: Kızın tahsile ihtiyacı yok 
kanaatindedirler. Babam Av
rupada okumUf bir adamdır. 
Fakat her nedense beni okut
mak istemiyor. Tahsil için o
kadar çok havesim var iki, 
adeta tahsili yüksek bir mek
tepte okumak için çıldınyo
rum. Babam bu merakımı tat
min için hususi muallim tutu
yor, hususi surette ders alma
mı temin ediyor. Yaşım on se
kiz, tahsilim iptidai. Biraz da 
İtalyanca ve Fransızca biliyo
rum. Fakat bu bence hiçtir .. 

Bu hanımın temas ettiği 
dert şudur: 

Zengin ailelere göre kızın 
tahıili lüks kabilinden birşeydir. 
Biraz piyano, birkaç kelime 
Fransızca ve derme çatma mallı

ıı Çocuk El!ıisesi '] 

Blrl (93) harbinden aonra Topkapıya 

on dakikalık yeı·deki GUmUıauyu'na 

lakin ettiler. Her vatahdaı gibi mun· 

tauman yol paruı verlyoruı. Fakat 

kıı günleri buraya yolıuı.luktan ne 
otomobil, ne araba ne de merkeple 

rldllemez. Aqamları Halk mekteple

rine devam edemiyoruz. Çocuklanmıı 
mekteplere devam edemiyor. MaarU 

nimetinden latlfade etmlyellm ml? 
Belediye bir llh:ı:a blz.lmle meuul 

Fakat bugUne kadar iki taraf ısyanlar yaptırırlar. Emper
birbirlerine yalnız zeka silah- yalist devletleri rahatsız etmek 
larile hUcum ediyorlar. ~ al~ız için hiçbir f~rsatı kaçırmazlaı:. 
son zamanda Ruslar, kapıtahst Fransa, lngiltere ve Ame
dünyaya karşı b~r ~e i~ısadi rika gibi büyük kapitalist 
h~rp. açblar. Kapıtalıst dunyayı memleketlerde ise daha ziya
kokünden sarımıya çalışıyorlar. de amele arasında çalışırlar. 

-' ~ mat bir kız için kafidir. Çalış-
mak için okuyanların ihtiyacı 
~'aşkadır. Nihayet evlenecek 
bı.· kızın fazla okumasına ne 
ihtiyaç vardır. Tahsili pırlanta 
ve yti>tük gibi, inci ve gerdan
lık gib; süs addeden ailelerin 
bu zihn:veti, şimdiye kadar 
müreffeh ailelerin kızlarım 
daima geri \nrakmışbr. Halbuki 
bu zihniyet .'\rhk maziye karış
mışbr. Bugün tahsil bir lüks 
olmaktan çıkmış, bir ihtiyaç 
haline girmiştir. Servet, refah 
inanılmıyacak mesnetlerdir. 

Çocuklarımıza umumiyet ha· 
ricinde bir kıyafet bulmak 
hususunda çok müşkülat çe
keriz. Nice anneler biliriz ki 
bunun için gün ve gecelerini 
düşünce içinde geçiriler. İşte 
size öyle bir elbise ki h m 

çocuğunuzun zarafetine halel 
getirmez, hem de endişenizi 
bertaraf eder. olamu mı? 

Topkapı haricinde 

GUmllfıuyu No. 41 

Münevver 

Hasta Bir Talebeyim, 
Ben Ne Yapayım? 

928 aenealllde erta mektebi ikmal 

edeceilm •ırada bir 6kmürGf e yaka• 

landım. Haatanede yattım. Doktorlar 

tahaillml terketmeml mGnaalp gördlUer. 

Şimdi hangi mektebe ııtıem beni ka

bul etmiyorlar. Pederim 21 aene mem

lekete hizmet ederek, kalabalık bir 

aUe bırakıp HlmlittUr. Tahılle have• 

alın fazla. Fakat rapor alamıyorum. 

Memuriyet te vermiyorlar. Ben öleyim 

al? LOtfen bir çare göıterlnlz. 

Fatih BüyOk Kar:uun 

caddealnde No. 57 

Reşat 
SON POSTA: Rapor alamamanııdan 

anlatılıyor ki ıtz haıtasınıı. Bu itibarla 

mektebe almıyorlar demek. Belediyeye 

mliracaat edinir ve fehlr haatanelerln· 

den birinde tedavi altına alınmanın 

lıteylnlz. 

f Kari mektuplarımızın 

devamı 7 inci sayı/amızda ] 

Tefrika No. 22 

Fakat bu kavganın en me- M 1 - A · 
raklı tarafları zeki silihlarile ese 8 son mer~ka mali buh-
yapılanıdır. Bu kavga casus ve ram karşısında pıyaaaya yanlıt 
propaganda teşkilib ile yapı- haberler çıkararak buhranın 
hyor. lngilizler ve Fransızlar, artmasını temine muvaffak 
son Moskova muhakemelerin- olmuşlardır. 
den de anlaşıldığı üzere, Bol- Rusya dahiJindeki teşkilatın 
şeviımi içinden yıkmak ıçın bafında (Dzerinski) vardı. Bu 
Rusyaya birçok casuslar sok- adam, liyUs'l amma yef'al bir 
muşlardır. Bu casuslar Rus- kuvvet halinde idi. Eıki Çeka 
lann en kuvvetli unsurlarını gibi biaman silahı vardı. lhti
elde etmişlerdir. Fabrikalarına, lalin muvaffakiyeti namına 
ordusuna ve aanayi müesıe- en samimi dostunu, en bil
selerine girmiılerdir. 

Buna mukabil Ruslar da ka- yük ihlililciyi bile mah-
pitaliat dünyayı içinden sars- kemeye göndermekten çe
mak için mftthis casus teş- kinmezdi. O öldükten sonra 
kilitına maliktir. Bu teşkilatın bu işi Unchliht isminde birisi
bir kolu Rusya dahilinde ça- ne devrettiler. Maamafih teı
lışır. Her tarafta şubeleri ve kilit kuvvetini arttırmıı, azalt-
memurlan vardır. mamıştır. 

Son komplo bu teşkilat Hariçteki teşkilatı Rusyamn 
sayesinde meydana çıkanl- Londra ıefiri Sokolnikofun ka
mııtır. Bir kol da ecnebi nsı Madam Sokolnikof idare 
memleketlerde çalışır. Bun- eder. Madam Sokolnikof Rus
ların faaliyet tarzları memle- yada uzun müddet bu iş için 
ketine göre değişir. Hindistan, yetiştirilmiıtir. Bir müddet 
Çin ıibi Asya ve Afrika mil- Moskovada neşriyat btirosunun 
leUeri nezdindeki Rus casus- başında çalışmıştır. Ecnebi 

SERVER BEDi 

-- İKİMİZ - -
üvey kardeş te ne demek olu
yormuş? ikimiz bir annenın 
kamından çıkmadık yal 

Öyle ama .•. 
- Aması da nedir? 

- Et?. 
- Sevişirler mi? Böyle sevi-

tlrler mi? 
- Ne olur? 
- GUnahf 
Ben bir hahkaha savurdum. 

l -Hiç yalan söylemez mi
sin? Hiç aldatmaz mısın? Hiç 
kimsenin hakkını yemez misin? 
Hiçbir kadma fena gözle 

Yavru kuşun dilşündUğü şeye ı 
bak he1e ... Vah .zavallıt 

bakmaz mısın? Babanla karşı 
karşıya oturup rakı bile içiyor
sun! Bu yaptıkların günah de
ğil de nedir? Hep sevap mı? 

- Aptal, dedim, ıen hiç 
ıtlnah itlemez misin? 

- Ne gibi? 

- Ama... Bu çok büyük 
ıü:ıah. 

- Haydi oradan! Zaten 

- Günahtır itte, bu çok 
büyük günakl 

Ben gülüyordum. Fazıla bir 
çimdik bastım. Sıçradı. 

- Sen dindar muım? diye 
aordum. 

Ben mi? dedi ve diişün
miye başladı. 

Budala, dedim, sen da
ha bunu bile bilemiyorsun. 
Namaz kıldığın yok, oruç 
tuttuğun yok, bundan büyük 

men&iekeUerde çalııan bltttin 
Rus casusları sef aretanelere 
merbuttur. Sefaretanelerin ha
riçi ,ez J1Demleket vaziyetinden 
iıtif ade eder ve gizliden gizliye 
çalişırlar. 

Rusyamn Pariı, Berlin, Lon
dra, Nevyork ve şikago gibi 
büyilk şehirlerde aynca propa· 
ganda merkezleri vardır. Bun
lar alenen çalışır. Gazete, 
mecmua, broşürler neşreder

lcr. Bu broşilrler Rusya hak
kında istenilen her tilrlü ına
liiınab verirler. 

Ruslann propaganda silih
larından biri de radyodur. Mos
kova radyo merkezi dünyanın 
en kuvvetli telsiz istasyonudur. 
Ruslar her akıam bu merkez
den muntazaman bütün dfüaya
ya fikirlerini neşrederler. 
... ~ ............. ·=-···· ... ·· ....•.•... 1 ..... ... 
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günah olur mu? 
Oğlanın neşesi 

ıcldi: 
yerine 

Sahi, dedi ve beni ku
cakladı. 

Kendi kendime şöyle diyo
rum: "Ah aüt kuzusu, vallahi 
senin, benim elimden çekecek
lerin var... Hele aşkımızın hı
dırellezi gelsin, ben seni bir 
keseyim, o senın tatlı etinden 
bir ala dolma yapayım da 

.. 1 
ıor . ,, 

Birdenbire ellerini tuttum: 
- Hişt, yavrum, doiru 

dur 1.. Gel biraz daha konu-
falım. 

Kızın hayatta ve ailede is
tiklali tahsili ile mümkündür. 
Tahsili geri olan kadın ebe
diyen esir kalmıya mahkum
dur. Çocuğunun istikbalini 
kendi servetinden ziyade onun 
kabiliyetine istinat ettirmek, 
bir babanın kızına yapabile
ceği en büyOk iyliktir. 

Onun ıçın Ümit hanımın 
tanımadığımız babasına tav
siye ve rica ederiz, kızının 
tahsilini yarıda bırakmasın, 
onu okutmıya çalışsın. Hususi 

muallim ve husuıi ders ancak luks 
tahsili temin edebilir. Hakiki 
ihtiyaca cevap veremez. ... 

Ankara, Yenişehir, Handan 
Hanım: 

Siz aradığımı kacayı bulacakıını:ı:. 
Batkalan buldufunuı erketı kıakana· 
caklardır. Fakat ılz aldırmayınız. Ko-

- Filmi seyrediyor musun? 
- Filmi bırak ... 
- Sen sinema artiıti ol-

mak ister misin Fatoı? 
- istemem. 
- Neden? 
- Ben yaiancıktan sevişme· 

leri, sergüzeştleri filin ıevmem. 
Anladın mı? Bak, şu kadın 
bir adamın göğsüne bıçak sap
lıyor değil mi? Ben yalandan 
değil, sahiden bıçak saptamak 
isterim . 

- Ay sen adam öldürmek 
ister misin Fatoş? 

Bayılırım. 

- Doğru söyle! 

canızı ıeçtikten ao:ıra hayatının t:mz·m 
edinİL Beyencccğlnlz erkek orta tah
allll, kazancı yulndc ve iddiasız bir 
adam olmalıdır. .. 

Adana, C. T. C. Hanım: 
SIJ: intizamı se\•en teıkllltçı bir 

kıuını:ı:. Arkada9lann1z arasıııdn akıllı 
tanlnmıtıınııdır. Fedaklrlıktan, başka· 

lanna l>llllk etmekten zevk alırilnız. 

AlacaJınıı erkek ılıln bu meıiyetlcrl
nlırJ takdir eden biri olmalıdır. Has s, 
tamahkir, hotklim bir adam sizi bedbaht 
eder. Siz, ruhu da knlbl kadar rentş 
bir erkekle evlenmcllalnlL Sizin için 
paradan 11i7ade kalp 11cnglnllflnin 
ehemmiyeti vardır. 

* Bcyoğlunda, Aynalıçeşmedc 
S. N. Hanım: 

Siz botgllm bir luuınıı. Kocanmn 
aiıe hizmet edccc'k bir erkek olmaaını 
lsterılnlz. Sizin için erkek, verir, alraaL 
Böyle bir taraflı zihniyetle evleıııen bir 
kııın mu'ut olma11 pek mUmldin d,.
tlldlr. Evllllk hayatı mUteka'bll fed -
klrlıia dayanır. Sl:a mU 1 Gller kar111ın
da yola 7atmHını da bi rslnJ:ı:. Bu J •• 
blllyetlnlze gUvenerek 'oca arayınız. 
Hiç olmana baıı noktalarda anlaıabl
leccjini11 btr erkek ıeçlnlı. 

Hanımtegze 

-Vallahi billahi, kendi elim
le bir adam öldürmek çok 
isterim. 

- Hiç kimseye garezin 
var mı? 

- Kimseye ııarezim yok. 
Ben zaten garezim olan adamı 
değil, sevdiğim birini öldürmek 
isterim. 

- Beni öldtir! 
- Aah. 
- Beni ıcYmiyor musan? 
- Daha dur bakalım, sen 

•ruzusun. 8üyi', d:oyun ol, koç 
ol da ondan ıonra ıeni ku.·ban 
edeyim. 

- Belli seversen öldünıaene 
razıyım. 

( Arkaıı yar ] 



6 Sayfa SOH 

NAKŞİLIK VE TARiKATLİR l 
Nakşibendilik Nerede Doğmuştur, Başlica 
İmamları Ve Şeyhleri Kimlerdi? Onu, Diğer 
Tarikat/erden Ayıran Başlıca Evsaf Ne idi? 

on Posta'nın 
_.__B_ı_· ı_m_e_c_e_s_i~ -, 

" -
Sinemalar 

L 1 Yazan: Zikri 
Müritlerinin fazlalağından 

mütevellit ehmmiyet bertaraf, 
tarihi, usulü ve kavaidi itiba
nle (Nakşibendi) tetkik edil· 
'lliye değer bir tarikattir. 

Nakşibendi tarikati, Şarkta 
en münteşir tarikatlerden bi· 

ridir. Bilhassa Türkiyede en 
fazla azaya malik olan tarikat 
bu idi. Yalnız istanbulda elli 
beşi mütecaviz Nakşibendi tek

kesi mevcut bulunduğu gibi 
hemen her tarafta da Nakıi-

bendi tekkelerine tesadüf I 
edilirdi. 

Bu tarikat Asyada doğmUJ, 1 

Asynda intişar etmiş ve yalnız 

Asyada kalmıştır. Arabistanda 
yalnız Kahirede bir nakıiben- 1 
di tekkesi vardır ki onun dr. 1 

icra edilen Ayinli tarikatlere 

i
l 1 tesadüf edilir. 

Keza, lranda münteşir tari

katlerde de hayaJperver ve 

milbalağacı bir kavmin tesiri 

glSrülür. Sakin ve vakur tabi
atli olan Tilrkler ise hatta 
zikrin bile hafi olmasmı ter

cih eylemişler, dini ayinlerini 

vakar ıütre-ıile örtmiye ça)lf"' 
mışlardır. Bu~un içindir ki 
Nakşibendi tarikati Türkler 

arasında her taraftan ziyade 

taraftar bulmuştu. Tiirkün 

ruhu gürilltü ve sayha 

11 
ve bilhassa dini ayinlerde 

alayiş ve nümayişten mütenef

i fir olduğu içindir ki Nakşilik 

azası Türklerden ibaretti. A~yada doğan Nakşiliğl 

Hntta bütün tarikatlerin mcr- benimsemiş olan şimali Ef- ı 
kezi olan Hicazda bile nakşi- gan Nakşi Şeglılerinden biri 

bunların arasında fazla revaç 

görmüştür. 

(Arkası var) 

Halledilen Bilmecemiz 

Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Soldan sağa, gokardan aşaği 
1 - Sayı 2, kıyafet 5, ise 2 
2 - Süratli 5, hayvan 5 bendi tekkesi mevcut değHdir. 

Yalnız ( Hadramut) lu " şeyh 

Abdurrahman Sakıfülalevi) na- r 
nunda biri tarafından on ikin-

---------
Resminizi Bize Gönderiniz, 
S ize Tabiatinizi Okuyalım 

3 - Dan içkisi 4, gönder
l mek 4 

ci asırda Medinede bir tekke 
tesis edilmiş ve yerlilerden 

bir miktar mürit bulmuştur. 
Bu tekke , son zamanlara ka
dar ya~amışsa da hiçbir nü
fuz kazanamamıştır. Müritlerin 

kaffesi şehirlidir ve nüfuzu 
tamamen mahallidir. Cidde ve 

ve Mekkede mevcut Nakşibendi 
tekkeler de haç yapmak üzere 
Kabeye gelen hacılar sayesinde 
hayatını idameye muvaffak 

olabilmiştir. Bu tekkelerin en 
mühimleri "Sllleymaniye" ismi 

albnda bir Hint ıuhesine ıner
but olup müeısisleri Irakta bir 

zaviye reisi iken propaganda 
yapmak üzere Hindistana g6n-

dcrilen ve bilahare istiklilini 
ilAn e~.;" ıeyh Bekir Süley
mandır. 

Tekkelerin reisliği irsi bir 
surette intikal etmekte ve 

bugün müeasiıin oğullanndan 
şeyh Nasıra ait bwunmakta
dır. Snleymaniyelerin Mekkede 
(Suldllhelike) de bir tekke-

leri ve ( Babnlbüküm ) civa
rmda bir zaviyeleri vardır; 

bu zaviyenin reisi ( Şeyh 
Zihni) namında biridir. 

Gene Mekkede diğer bir 
Nakşibendi zariyeai vardır ki 
doğrudan dofruya l.tanbula 
merbuttu ve reisi bir Ttlrk-
tll. Ciddedeld yeılne Nakşi
bendi mUcueaui de bwılar 
gibi idi. 

Buna mukabl Naktibendl 
tarikati Tllrkiatanda Ye Ana· 

doluda vaktile pek çok taraf· 
tar bulmUf ve pek ziyade 
intişar eylemiıti. 

Tarikatler, kabul ettikleri 
Ayinler ve usuller ile millet-

lerin ruhlarına tcrcllman 
olmıya çalışmışlardır. Netekim 

Arabistanda, Afrikada taam• 
milin ve intişar eden tarikat· 
lerde Arap ruh ve hissinin 
tesirleri mevcuttur. Araplar 
fazla heyecanı ve harekatı 
tŞedideyi icap ettiren tarikat
leri tercih ettikleri için orn· 
claki tarikatlerde tef, aayha 

. Ye uir harekib ıedide ile 

Tal.ı • .ı t.niıl oıı reı ı . ek lsf>•or111.nıı 
blı:.c bir resim ~önderini'&. fakat sun•t 
pozda ç.ıkmıt olmasın, tııbll olsun. 
Çtlnkü, mütehasaısınıı:ı:ı mUtaleasında 

911,ırtnbilir. .. 
TablAtler ini öğrenmek için bl:ı:e 

resim ~5nderen bir \nBtna karllerlıulı. 

hakkında mUtehaH11Lm11.111 mtitaleuuu 
y:ı:ı:ıyoru:ı:: 

Adanada Ahmet be• 
ve hareketle-
rinde dürüst \ - y ~ 
ve ciddidir • 
Gevezelikten 
hoşlanmu. lı
lerine müdaha
le edilmesini 

istemez, ve it
lerine hile ve 
fesat kanıtır·· ı 
maz, haysiyet 

'iil 

ve ıeref hususunda husu vı 
asabidir. Bqkalarına minnet 
etmekten hicap duyar, keder
lerini ıizlcmcsini bilir. 

* lzmlrde /. Haklcı Bpr•· 
Hassas ve aa• 
mimidir. Fiil V9 r 
hareketlerinde 
istical Yardır, 
çabuk karar 
verir, ablganlık 
göıterir, sılon

bya ıelemea, 
hiddeti ıeldi;i 
pibi gider, kin 
tutmaz, arka· 
daılıiı Def1elidir ve uyaaldır. 
İnadı Hftl'. Sinema •• mace
radan boılanır. Kadın mevzu
larile alikadar olur. Kıakançbk 
eder. .. 

Anlcarada Hagri Bey: Ağır 

·mek istemez. 

başlı ve dütUn
celidir. Küçük 
görlllmek iste

mez, izzeti nefis 
mesailinde çok 
hassaa ve kıs

kançtır. Mace· 

rayı sever, iğ-

1 biran devamlı 

· değildir, keder· 
lerini belli et-

Ankarada Sait bey: Çalış
kan, ciddi ve 
asabibir. Ten
kit ve tahak
kUme taham
miil edemez. 
Methedilmek 

ister , yüzüne 
efilerek men

featlerine itti· 
rak müm-
kllndfir. Kil· 

'.W~ görünmek istemez, hakare 
te Jerhal mukabele ecler.lğbir 

1 
devamlı olur. Ş .. dığı sever. 

Sonra siSyliyeceğini evveli aöy
ı 
ler, ıGzünn esirgemez, izıeti 

nefsi uğrunda mcnfeatlerini 
ihmal eder. .. 

Anlcarada Fehmi Beg: Sa
kin ve duren
diştir, sırlarını 
ifta etmez, göa
teriş yapmaz, 
çabuk hırslan
maz, mihnet 

ve meıekkato 
tabammlll 
g6stermekister. 
Muktesittir ,dolt 
lannı intihapta 
mÜfldllpesenttir, çabuk dost 
olup llnbali olmaz, menfeat 

gelecek yerlere k&rfl tedbir 

almuım bilir. 

* Anlcaraıla ~~t B. 
ıas ve duri• 
endiştir. İnti- r t-' .,.. 
zamı, zarif eı
ya ve bedii 
menazın sever, 
paradan ziya· 
de manevi var
lıklara muhab
bet ve ehem· 
miyet verir , 

kadın mevzu· 
larile alikadar 

Has-

olmak ister, kli"çük görülmek 
istemez, başkalarına minnet 
etmekten fazla endife eder. 

4 - Kab ıu 3, ilave 3, 
bol değil 3 • 

5 - Uyandırmak 4, yüz 4 
6 - işçi 5 
7 - Ünvan 4, İngiliz Ma-

damı 4 
8 - Güzel IU 

akını 3, ıot 3. 
9 - Bir muharrir 4, bir 

hayvan 4 
10 - Merhaba 5, ıayı 5 
1 t - Parça 2, isim S, Er

meni ıiveai 2 

Süleyman Nazi
fin Mezarı 

Süleyman Nazifin mezan bu 
ay içinde Edimekapı haricin
de şehitlik karşısındaki 
mezarlıkta yapılacakbr. 

Meznr beyaz mermer ye 

yeıil kavak taşlarından ola
cakbr. Mezar taşına Na:ıifin 
kardeşi Faik Ali Beyin yazdıj'ı 
şu mısra hakkedilecektir. 
ŞllDfek mUrekkep olmalıdrr yddına kalem 
Tahrir için ldtabel ıenkl me:ıanu 

Nazif ihtifali 
Aldığımız mektuptur: Bllyllk 

listat Süleyman Nazifin 6lüm0-
nün dördüncü yıl dönümllne 
mliaadif 6 kinunusanide bir 
ihtifal yapacağımı illn etmiş
tim. Şehit "Kubilay,, ın bab
raaıru taziz için bu ihtifali bu 
sene ihmal ızbrannda kaldım. 
Her ikisininde namım rahmet 
ve blirmetle yadederim. 

Flloriulıı 

Nazım 

KAPLANLI 

KÜRK RlAÖAZASI 
Beyoğlu istiklal caddesi 
Panaiya kilisesi bitişiğinde 

No. 22, Telefen: Boyoğlu 2918 

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

Bir tecrübe kafidir . 

Yarın akşam 

M ELE K sineması 
Sabırsızlıkla beklenen ve [ JAN· 
NINGS'ln temıil r.ttığl " A Ş I< 
U G R U N D A K A T 1 L ] filminin 
rejia8rü MURNAU'nun taheseri 

4 ŞEYTAN 
filmini takdim edecektir. Heyeti 
temslliyesl lı rıda : JEAN· 
NE1TE GA YNOR, lı1ARY DUNCAN 
n F ARELL MAC DONALD. Bu mü
kemmel filmin en mUh!m kısımlıırıı 
Parlıhı bOytlk bir ip ve at camba:ı· 
lannın ÖLOM ATLA YlŞI uhncsile 
aalr t•r•na hayret ve calibi dikkat 
numaralarını taavlr ~tmcktcdlrler• 

Hamlf: Biletler tlmdlden ırlfelerde 
· ar:k edilebillr. 

Eox FiLM 

HAYALIN SONU 
ROBERT S T O L Zl'un 

GLORYADA 

Haftanın büyük muvaffakiyeti 

. :..- . ":),_ ... ~'-· 

.. ----·- Atılu kendt.lne kartı bla-lne kalan 
Çaplan bir genç kmn pek kU.tah bir filmi 

I• SPANYOL AŞKI DOLO~eDEL RIO 

--YARIN AŞKAM--

ARTISTİK Sinemasında 
Büyük facia artisti 

~~ <Ilı l1 <D fltllA 
~ §W~rn 

·q~ !S 

TRE§IPA§§ın 
T emıU ettltl 

RAKİBE 
Sull, ve tarlulı mm 

Bir annenin otlu için lht11ar ettlil 
fedaklrhklan ghterent haktk bh

•ık romanıdır. 

&LAKO-
Taze sütün bütün 

vitauıinlerini vikaye 
edu. 

MiLLET TiYATROSUNDA 
Naşit B. ve kumpanyası hem 

•inema, hem tiyatro, izdivaı gemiıi. 

MANDARiN F1DANI - Beher adedi 
Ud kunıftan elll bin adet aabhk yabud 
mandarin• fidanım vardır. 

Rize Kazancı ude Abdullah 

VICTOR Mc. LAGlEN 

Tiyatro Ve Sinemalı 

DAROLBEDAYI TEMStı..L 

Bu akfa• lmUI Ul1d 
aut 21/JI da 

1abm mualll• 
Ye talebeye 

KATIL 
Dram S perde 

Yatanı Rlchard 
v ... 

Twee•e ede•ı 

Cemal Rlfat B. 

Al.KAZAR - Dlayact- ... 11 
Al EMDAR - Afk V alal 
A. S R 1 - Bal Ayı 
ARTtsThc - Put. Damlan altuıd• 
!TUVAL - Y eot bakireler 
ELHAMRA - Ariedyea 
! K L ! R - Yuaaa tlJ'atl'• trup• 
FRANSJJ - Klvelll 
GLORY4 - S- Nlaal 
HiLAL -(B8fllr.t&f) Parllll ş.rı.t' 
H A L 1 - (OıkDdu) Parderde b;;.;; 
ICDIAl. L - Zevk •e Elea 
il A J 1 K - Hacı Murat 
111 ( Jl K - Operada JHI"• 
Wl..LET T. - Naflt 8. 
O P E R A - Parla Damlan Altın.._ 
s0REYYA - Ma•I Yıldıı. 

Gavur Ali 
Zabıta Memurlarına tlf 

karet Etti Ve T utuldd 

Mefbur sabıkalılardan G•_~ 
Ali Ceza mahemeaince h•~ 
ve emniyeti umumiye altı J 
bulundurulmıya mahkllm e il. 
mişti. Gavur Ali hapis ııı~ ~ 
.miyetini bitirmiş, enuı~ 
umumiye altında bulund~ 
ması cezasmıda ikmal e~ 
üzere mahallesinin ıue ·1 
olduğu karakola her ıı-ün 11

• 

rek defteri imza etmekte 1 

Fakat on bet günden beri !: 
mecburiyeti yapmıyan f'1 
zabıtaca aranmakta idi. ~ 
kendisini yakalamak it~~ 
zabıta memurlarmin tıı~ 
atılarak elbiselerini par~; 
ve hakaret elmif oldujU 
yakalanmııbr. 

c 

y 

b 

m' 

f U 

Ilı 

ol 
gU 
Sa 

an•t 



7 Klnunusaru 

Hergün 
Şuurlu Muvafakat 
Ve 
Şuurlu Muhale/ et 

M. ZEKERiYA 
Evvelki glln İsmet Pa~~oın 

nutku münnıebetile yazdıgım 
)'azıda şuurlu bir muhalefetin 
lüzum ve faydasından bahset· 
ınişüm. Şuurlu muhalefetten 
murat ettiğim manayı anlat
mak için bugün biraz daha 
izahat vermek mecburiyetini 
hissediyorum. 

Bizde matbuat, muvafık ve 
muhalif, şuursuzdur. Bunu size 
miaallerile göstereyim. 

.. Milliyet ,,*ciddi bir hn
kftmet gazetesidir. Bu .ı~zete 
hilafetin saltanatın, irticaın 
dllşmaru' olmak llJ:ım ~eli~. 
Demokrasiyi ve cUmhurıyetı 
müdafaa edenlerin başında 
MiIJiyet bulunmak icap eder. 

Halbuki bu gazete dört 
aydanberi Abdülhamidin baş
katibi Tahsin Paşanın 
habr:ıhm neıretmektedir. Bu 
Hatırat Abdülbamidi kısmen 
tenzih eden bir tarzda yazıl
mıştır. Kaç kişiden, bu hatı
ratı ok'Uduktan sonra, Abdül
hamit hakkındaki düşüncele-
rinin lehine değiştiğini işit
mişimdir. Şuurlu bir hüküm et 
gcı:;ctesi bu gafı yapabilir mi ? 
Yapmalı mı? 

* Mcb 'uslar tarafından neşre-
dilen gazeteler Halk fırkasının 
naşiri efkarı sayılabilirler. Halk 
fırkasının en mümeyyiz vasfı 
inkılapçı olması ve bu mem
lekette biı·çok inkılaplar yap
mış bulunmasıdır. Binaenaleyh 
bu gazeteler inkılabı müdafaa 
edenlerin başında bulunmak 
ve inkılabı tehlikede gördük
eri zaman susmamak en bllyük 
•azifcleri idi. 

Hnlbuki sabık Adliye vekili 
Kanunları kendi hırslarına ilet 
yapbğı zaman: 

Fırka mutemetleri bu mem
lekette birer derebeyi kesildiği 
zaman; 

Halle fırkası içinde inkılibı 
filen yıkan hırsızlar tllrediği 
zaman; 

İnkılAbı kendi tahsi men-
f eatJarine ilet edenler ortalığı 
kapladığı zaman; 

Ve daha bunlara benzer 
birçok zamanlar, muvafık 
gazeteler neye sustular, neye 
demokrasinin, inkılabın ya•aş 
yavq çökmesine ve çlirllme
ıine göz yumdular? 

Bir muvafık ga:ıete bu Tai
felerini yapmazsa ona şuurlu 
bir gazete denilebilir mi? 

~ 
Son Menemen hadisesi mft-

nasebetile muvafık gazeteler, 
matbuat hürriyetinin tahdidini 
istiyenlerin ba~ında bulundu
lar. Hatta bazıları gazetelerin 
knpahlmasım, mubarrirlerinin 
divanı harbe verilme.ini im
yecek kadar lleri Yardılar. 

Halk fırkasının yapbğı en 
büynk inkılip bu memlekette 
Cilmlıuriyeti ve demokrasiyi 
tesis etmesidir. 

Fikir ve söz hürriyetinin 
tah di ı i istemek inkı1abın 
ruhunu inkar etmektir. O hal
de bu gazetelere şuurlu mu
vafakat yapıyorlar diyebilir 
miyiz? 

• Muhalif gazetelerde de ayni 
şuursuzluğu görüyoruz. Hükü-
nıete ve halk fırkasına çatmış 
olmak için bir gün sağa, bir 
gUn sola temayül ederler. 
Sağ mıdırlar, sol mudurlar 

an lıy mazımız. Bir gün köylü-

• J J. .. 

Son Posta'ncn R es·· i 11/ial:alesi • Yanlı Fikirler * J 

ı- Bazı fikirler vardır ki HÇ gibi habe
rimiz olmadan baiımızda biterler, büyürler. 

2 - !fonlar görenek tesirile şuurauzca l 3-Saçların lüzumsuz kı:;mını kestirdiğimiz 
aldıA-ımız ve bealeditlmiz fikirlerdir. gibi, hariçten farkında olmadan aldıtımız 

yanlış fikirleri de keaip ııtmalıyız.. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Deniz Kazaları 
Ereglide Üç Kaza 

Olmuştur 

Ereyli [Hususi] - Esen batı 
karayelinde Karadeniz Ereyli
sinde llç deniz kazası olmuş· 
tur: 

l - Sinop vapurunun de
nize giren zencirini çıkarmak 
iç.in çalışan dalgıç sandalı Uç 
mürettebab ve serdümenile 
beraber sabile düşmüştür. 

2 - Hasan kaptanın Kan
dilliden gömür alarak Ereyliye 
gelmekte olan 15 tonluk Kıs
met namındaki motoru karaya 
düşmüş, kaptanile dört kişilik 
mürettebab kurtarılmıştır. 

3 - lbrahim kaptanın 10 
tonluk sevim isimli motoru 31 
yolcu ile Alaplıdan gelirken 
değirmenağzmda sabile düş
müştür. Ereyli tahlisiye me-
murları tarafından fişekler 
vruntasile ipler atılmak sure-
ile motör ve yolcular salimen 
kurtarılmıştır. 

yü, bir gün tüccarı, bir gün 
mftrtecileri müdafaa ederler. 
Bizim ıuurauz, muhalif matbu
attan murat ettiğimiz gazete
ler bunlardır. Bunu bulmak 
için i.e gazete ismi zikrine 
ihtiyaç yoktur. 

* 

Foça Hadisesi Şümullü Değildir 

Kaymakama Şahsi Bir 
Kin için Ateş Ettiler 

lzmir, 6 (H.M.) - Foça kaymakamı Liitfiı Beyin maruz 
kaldığı tecavüz etrafında yapılan tahkikat son safhasma girdi: 
Bu dakikada maznun olarak t 1 kişi tevkif edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu 11 kişinin içinde en mühimleri Giritli Mehmet ile taşçı 
Ahmettir. Bazı gazetelerin neşriyab ile şuradan buradan ileri 
slirülen iddialara bakarsanız bu adamlnn cinayet teşebbüsüne 
sevkeden saik Serbes fırka Foça ocağı reisi Basri beydir. 
Basri beyi de bu harakete sürükliyen intikam hissidir 

Basri B. belediye intihabı esnasında belediye reisi olmak 
istemiş, kaymakamdan muhalefet görmüş ve bu muhalefetin 
acısını çıkarmak istiyerek Giritli Mehmet ile taşçı Ahmedi 
para ile tutmuş, kendilerine silfıh vermiş: 

- Kaymakamı 6ldürürseniz size şunu yapacağım: şeklinde 
bir hayla da vaitlerde bulunmuştur. Serseriler bu söze kana
rak bir gece yansı kaymakamı beklemişler. Üzerine ateş et
mişler, fakat kaymakam da ıiliblı olduğu için dört el ateş ile 
mukabele görmüşler. Fakat bereket versin gece karanlıktır, ne 
mtidafie, ne mütecavize, ne de gelip geçmesi muhtemel olan 
yolculara biç birşey olmamıştır, 

Maamafih Hadisenin şekli cereyanı değil, fakat failleri hak· 
kında verdiğim bu izahah kaydı ihtiyatla tellikki etmek 
lazımdır. Ancak teşebbüsün şahsi olduğu mubakkakbr. 

Filhakika vali muavini Saip B. tahkikata nezaret etmek 
üzere F oçaya gitmişti, avdet ettiği zaman kendisini gördilm: 

-Hadiae şahsidir, hiç ümit etmem ki şümullü bir tertibin eseri 
olsun, tahkikata Adliye vazıyet etti. Hakikati meydana çıka-
racaktır, dedi. 

Bu hadisede maznun olarak tutulanlar muhakeme edilmek 
üzere Menemene gönderilecekt!_J'. 

Beden T erhiyesi 
Danimarkadan iki Mü
tehassıs Getirtiliyor 
Ankara, 6 (H. M) - Maarif 

Vekili Esat Bey beden ter
biyesine ve izcilik teşkilatina 
ehemmiyet vermektedir. izci
lik teşkilatı için Danimarka
dan iki mütehassıs getirtile
celdir. Vekalet ecnebi mek
teplerindeki spor muallimleri-

1 
nin kumandanlarını Türkçe 
vermelerini iltizam etmektedir. 

! 

Çok Çocuklu 
Memurlar 

Ankara, 6 ( H.M ) - Baı:ı 
mcb 'uslar çok çor.uklu memur
lann aile ve çocuklarına da 
maq tahsis edilmesi fikrinde
dirler. Meclise bir takrir veril
mesi muhtemeldir. 

Kaçakçılık 
Tursunbeylide Yedi 

Kişi Tutuldu 
Tursunbey - İki, üç aydan 

Bir ıazetcnin ıuurlu olabil-
mesi için siyasi mesleğini tes
bit etmesi ve bu mesleği iyice 
kavramış olması lqımdır. Dal
kavukluk yapmıı olmak için 
muvafakat yapanlarla şahıl 
hırslarını tatmin için mubalef et 
yapanlar elbette şuurlu ola-

Avukat H. Fehmi -B. Tahliye Edildi 
lzmir, 6 (H.M.)- lstanbuldan buraya getirilen Avukat Ha

san Fehmi bey isticvap edildi, Menemen badiseai ile alikadar 
olmadığı anlaşıldığından ıerbea bırakıldı. 

,_beri muhitimizde şayanı dikkat 
kaçakçılık olmaktadır. Diyebi
lirim ki bu havalide halkın 
yüzde yetmişi kaçak tntün 
içiyor. 

Maamafih buradaki jandar
ma mUteyakkızdır, evvelki gün 
T epeköyde yedi silahlı kaçak
çıyı yakalamı~, 250 okka kı
yılmış tntnn ve ele geçen liç 
mavzerle beraber Adliyeye 

mazlar. Şuursuz muvafıklar, 
şuursuz muhaliflerden ziyade 
inkıliba zarar verirler. Muha-
lefet imkanı hasal oluncaya 
kadar muvafık gazetelerin 
neşriyab bunun en canlı misa
lidir. 

Şuursuz gazeteciler bizim 
iyiye iyi, kötüye kötll deyişi
miı.i elbette anlıyamazlar. 
Çilnkn onlar k5rdürler. Mu•a
hklar inkıllptan ziyade l.met 
Pqaya taraftardırlar. inkılaba 
zarar dahi vene, lamet Paşa
nın her hareketini alkışlarlar. 
Şuursuz muhalifler de, İsmet P,. 
ya düşmandırlar ismet Pı. nın r 
doğru ve yanlış her hareketini 
beyenmemekte israr ederler. 

1 
Biz ismet Paşanın, şu ve}'a • 

bu şahsın değil, son cereyanla- 1 

rın taraftarıyız. Hükumetin fi- ~ 
kirleriıhize uygun olmıyan l 
hareketlerini beyenmediğimizi ; 
söylediğimiz gibi, beyendi- ı 
ğimiz hareketlerini de söyle- ' 
mekten çekinmeyiz. Çünkü 
biz ne ismet pnşamn dalkavu
ğuyuz, ne de muhalefet yap
mış olmak için~ muhali~z . . 

Biz sadece dogruyu gormıye 
ve gördUğümüz iibi ıöyle
miye çalışırız. 

• 
ister 

• • 
ister inan, 

• 
inanma/ 

Bugün inkılibın propa- aeydi, Fatih ne derdi?., 
gandaaım yapan Falih Rıf':' Bu yazıyı Hür Adam 
kı Bey mütareke esnasın· gazetesinde Fuat Bey 
da yazdığı yazılardan bi- nakletti. 
rinde demiş ki: Falih Rıfkı Bey de dünkll 

"Mümknn olsaydı htı- Milliyette fU cevabı verdi: 
tün Türkleri, hergtın be- "Mütarekenin o gUnle-
şer defa, Fatihin, Selimin rinde f&pka 2iyen bir 
t6rbelerinden geçirir, se- TnrkUn alçaklığını ı6yle
litin camilerinin kubbele- mekte hiç tereddüt et• 
ri alhnda murakabeye var- me:ıı:dim. inkıraz günü eğer 
dmrdım. Şüphesiz bu ta- halkı biraz uyandırmak 
vaf, ibadet kadar mukad- için dinden, şeyhten, ca
des olacaktı. Şimdi, yanı- miden, dergahtan, tekke
nızdaki Türke sorunuz: den bir fayda umulursa, 
Mevlevi tekkelerini tanı- bu faydayı reddetmeyi 
yor mu? Dergahlardan ha- habra bile getirmezdim. 
berdar mı? Dervişler gibi zikreder, 

Heyhat, Fatihten bun- softalar gibi tekbir de 
ca asır sonra bir Türkün t" · d" ge ırır ım. ,, 
bu sabrlan yazacağını ve Falih Rıfkı Beyin ya-
bir Türkün gönlünden bu nn da inkılUba karşı ayni 
endişelerin geçeceğini bil- 1 şeyi ya nı. tlcağına: 

ister inan, ister immmal 

teslim etmiştir. 

Naci 

Tayyre Piyankosu 
Yeni Tertip (11) Şubatta 

Tatbik Ediliyor 

Tayyare piyankoıu mUdftr
IOğil t 931 senesi için yeni bir 
piyanko plinı vücuda getirmiş· 
tir. Bu plln hakkında mudnr 
Fikri 8. bize ıu malumab ver
miştir: 

"Yeni plinın tatbikine ve 
bilet tevziine bqlanmışbr. 
Piyanko keşideleri yeni tertip 
üzerinden ancak 1 t şubatta 
başlıyacaktır. Piyankonun sabşı 
çok iyidir. Yeni planın esas
ları şunlardır: 

Piyankoya iştirak edenler 
için bazı müşkülat doğurdu
ğundan dolayı ~30 senesinde 
tatbik edilerek çıkan numara
ların imhası usulü kaldınlmış

hr. Bunun yerine numara adedi 
50 bin yapılmış, isabet ihtimali 
de nrltmlmıştır. 

Bu suretle her bilet, her 

-Hak 
Ve Hakikal 
Müsabakası 

•• 
Yeni yeni arkaılanmız mat• 

buat sahnesine çıkıyor. oi• 
rususunu isterseniz hepıi es
ki aktörler; yalnız maklyajlan 
ve rolleri yeni. Haydi hayırUm. 
Biz bundan bahsedecek def:i· 
liz, haydi hayırlısı. 

Fakat bu yeni arkada~! r, 
matbuat eahneıine çıkmadan 
evvel f Öyle ilin yapiyorkr: • 

Doj'ru ılSdll, do§Tu acll ıaıet• 

Bltın.f ıuete, hıklkab rauıa ııutı 

Hıklun mlldaffl, haldkatht rehbırl V. S. 

Biltfuı bu arkaclqlannıız 
evvelce de gazeteler çıkanruf• 
lnrdı, evvelce de meb'ustular, 
muharrirdiler, hükGmetç.iydiler; 
bugüsı de öyle. Aarada hiç 
birşey değismiyor. Niçin bu· 
güne kadar haktan, hakikatten 
bahsetmediler de, ıimdi y nl 
yeni Unvanlarla yeni yeni ga• 
zcteler çıkarırken, doğruluk 
-vndinde birbirlerile yarıt edi· 
yorlar? 

Anlaşılan, bu inaanlara r" • 
re, eski Babıali tezgihlanaca, 
bugUn, en para eden raat 
budur: hak ve hakikat. 

Biz, onların, hakikati bir 
ticaret vesilesi addetmelerin
den de memnun oluruz. N~ 
yapalım, satsınlar da, 1ıakiktt 
satsınlar. Her halde en iftihaı 
edilecek yerli mallarımızd a 
biri de hakikat olmuş olur. 

Fakat korkuyoruz, hatta 
g8rUyoruz ki ekseriya m..:i?;:r.~ 
riye sürülen mal hakikat ~ 
onun az çok maharetle 
cdilmit taklitleridir: Her 
gibi. 

Matbuat piyasasında bu hi· 
kikat kalpazanları okadlU' çek 
türliyor ki, birbirleri!, fUJt1 

edeyim derken bqlannd ki 
takma saçlar ve ı ... kaD n 
düıllrecekler. 

.. . 
Mazotlu Taraktörler 

f 

Ankara, 6 ( H. M. ) - Zi· 
raat kongresine iştir:ık eden 
azalardan bazıları mazotlu 
taraktör alınmasının d ğru olmaı 
dığı fikrindedirler ve bu fikir
lerini kongrede beyan edecek
lerdir. 

Şeyh Esat Ef. nin Oğlu 
Ali Hoca 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Bu adam da katil ve maktül 
devrif Mehmet ve uka-
da.şlan gibi sakallıdır. 

Kublayın Çocuğu Hasb 
Şehit Kubliy Beyin oğlu 

kliçlik Vedat rahatsızlandığı 
ıçın zevcesi Vedide Hanım 
çocuğunu tedavi ettirmek 
üzre lzmire gitmiştir. 

Balıkesirdeki T evkıfler 
Balıkesir, 4 (Hususl) - Dök 

meci Kadir ve şeriki Emin 
tevkif edilmişlerdir. Bunlar 
nakıt tarikatındadırlar. Ko
rucu nahiyesinde de bir der
viı tutulmu~tur. 

Kublay Haftası 
Maarif Veicaleti bilumum 

mekteplere bir tamim g5nde
rerek sömestr tatilini müte
akip bir kubliy haftası yt
pılmnsım emretmiştir. 

Mekteplerde Kubliy \•e 
climhuriyet hakkında e3aBlı 
malümat verilecektir. 

keşidede ikramiye kazanahil .. 
cektir. Evvelce bir tertipte cem• 
an 150000 lira milkSf t veri• 
lirken bu dafa cem'an 250000 
lira mükdfat verilecektir. 



Bir 
yor: 

Kari. Soru
Ağ a oğlu 
Yoksa? .• Mu, 

"Yabancı bir meb'us,, ma· 
kalesine cevap: 

Yeni intişara baılıyan bir 
gazete, ilk nüshasında "yaban
cı bir meb'us,, serlavhası al· 
bnda bir makale neşretti. 

Görünüşte, yalnız bir şahsa 
bücum mahiyetinde olan bu 
yazı hakikatte daha ciddi ve 
daha acıdır. 

Sırf phsi garez dolayııile 

Ağaoğlu Ahmet beye hücum 
eden bu makale sahibi Rus
yada yaşıyan 40 milyon Tür
kün, bilhassa Azeri Türkleri
nin milli izzeti nefıini rencide 
etmekten çekinmemiştir. 

Bir Azeri Türkü olmam ha
aebile, bu muharriri, umum 
Türk münevverleri müvacehe
ainde şiddet ve nefretle pro
testo ederim. 

" Azerbaycan devletinde va
zife kabul etmekle Ağaoğlu 

tinrklükten çıktı " deyecck 
1 

kadar, Türklüğün ne olduğunu 
anlamıyan bu cahil muharrire 
cevap vermek tenezzülünde 

.i>ulunmakla kendimi küçillmüş 

hisıediyorum. ı 

Senelerce Ruı istillıı altında i 
Jnliyen bir Türk Ulkesinin bir 

• ıferdi olması hasebile Ahmet 
i3eye "Bey., değil 11 Goıpodio,, 

diye hitap eden ve 11Yabancı!,, 
· diyen bu adam: " hafızalar 
paslanmış iıe bu cihetleri Am· 

meye hatırlatalım " diyor. ı 
; Hayır, bafııalar paslanmamışhr. 1 ~Paslanan birşey varsa o da 
' sensin muharrir Efendi, ıenin 
. beynindir. 

< Senin " yabancı " dediğin 
lilkenin evladı bUyUk Türkçü 

4smail bey Gaspirinıki mer· 
~'bumu, her Türk münevveri 
'iıürmetle anar. Balkan ve is· 
· tiklil harplerine iştirak etmek 
için gönüllü olarak Türkiyeye 
koşan o kardeş iilkenin ev
Jiitları, Azerbaycanı halis için 
Kafkasya ya gelen Türk 
ordusuna yapılan tezahllrat ve 
nihayet son irtica badiıeıinde 
bu vatan için ıehit düıen ayni 
lilkenin evladı Kubilay bu iki 

kardeş Türk ülkenin birbirine 
yabancı olmadığım pekill 
JÖsterdi. Sen onlara yabancı 
.ıaıarile bakıyorsun! O halde 
TUrk olmıyan, yabancı olan 
aıl ıensin, muharrir Efendi. 

Ağaoğlu Ahmet Beyin ıah
ıiyetine gelince : Yazdığı saç
malardan utanarak makalesinin 
altına imzasını koymıya utanan 
bu muharrire şunu hatırlatmak 
faterim ki Ağaoğlu Ahmet 
Bey 1907 senesinden beri Türk 
tabiiyetine girmiş ve ıimdiye 
~adar ayni tabiiyette kalmıştır. 
Türk münevverleri Maltaya ıU· 
rUldülderi zaman içlerinde Ağa· 
oğlu Ahmet B. de vardı. Azer· .... 
baycan he} eti murahhasası: 
aıa~•ndan olduğunu ıöyliyerek 
kurtulabilirdi. Fakat öyle yap
ınadı. Ve bu millet uğruna 
aevine ıcvine Maltaya ıürü1dU. 

Çıknrdığı "gaıete parçala· 
aal ?,. na gelince; şunu ilave 
edeyim ki, bu "gnete parça-

M11chur etlilmed11n lcim:senln 6otazınd $arılmıga .. alını sögla.sen lttu:1u b ... .,,ue1tııi Müsolini Vatikan lıegeti arasında 

Dünya müthit bir buhran 1 tadır. Bilirim, Fransızlar müte· ı radyoda bütün dUnyaya hita· ı suretle hiç olmazsa açlıktan 
içindedir. Bu buhran, önümüz- caviz bir millet değildir. Fakat ben bir nutuk söylemiş ve kurtarılmaların istemişlerdir. 
deki ıeneler için ııeler hazır- Avrupada temin ettiği Hege· ı ayni noktai nazarı izah etmiş- Rusya'da Anlaşma 
lıyor? Bunu bilmiyoruz, fakat monya bütün dünyada bir fe· tir. Bir taraftan da bu nutku· M k 4 B ) 'k l'd 
b 

. ... os ova, - o şevı ı er-
ugiln herkesın ıordugu ve sat menbaı olmuştur. nu sesli filme aldırmıştır Filim l · d ki "hti.IAf "b t · erı arasın a ı a m aye 

cevabını araştırdığı sual budur. Avrupada bir sükün ve em- hem Fransızca hem İngilizce- h 11 d'l · t' St l' R'k f . . . . . . . ' a e ı mış ır . a ın, ı o 
Milsolını, kendısıne sorulan nıyet havası yaratmak ıçın yat- dir. Bütün dünya sinemaların- ve Voroşilof arasında muhtelif 

bu suale ıayanı dikkat bir naz siJAhların aıaltılması veya da gösterilmektedir. kt 1 d "hti'l~r dı f 
· ti' hd"d" kt:.f' d ğild' A · no a ar a ı ar var . cra cevap vermış r. ta ı ı ı:ı ı e ır. ym za· • f . . k 't . R'k f z· f . 

İtalyan diktatör diyor ki: manda sulh muahedelerinin de Macarıstanda şsızlık . omı esı ( . 1 ~ ) ve ( ınovye )ın 
t d'I" Ii d ıcra komıtesınden çıkarılma-

"Ben boğazıma sarılmadık· a ı 1 zım ır. Viyan, 4 - Macaristanda sına karar verdi. 
ları müddetçe harbe girmiye- ltalya yeni bir siyasi blok iısizlik endişe tevlit edecek Stalin bu iki rakibini bir 
ceğim. Benin gibi cephede tesiıi fikrinde değildir. Fakat derecede çoğalmıttır. kenara attıktan sonra diğer 
ıiperler arasında muharebe bugün Avrupadaki gayri tabii (Kapsvar) tehrinde işsizler arkada,larile anlaşmıya karar 
etmiş, harbin bütün facialan- vaziyetten zarar gören millet- belediye dairesini işgal ederek verdi. Kızı\ Ordu kumandanı 
nı görmilt bir adam harp ta- ler arasında müşterek mcnfe- belediye reisinden iaşe edil- Voroşilofun da icra komite-
raftan olabilir mi? at tesisinden hali değildir. melerini istemişlerdir. Belediye sinde mes,ul mevkii olması 

Maamafib Avrupada beynel- Biz ltalyanlar silihlanmıya reiıi işsiılere çorba verilme- kabul edildi. Ayni zamanda 
milel işler çok gergin bir hal mecburuz. Çünkü komşuları- sini emretmiştir. İşsizler bu- Stalin de diktatörlükten vaz 
almıştır. Bunun en milhim ae· mız silahlanmakta devam edi- nunla kalmamışlar ve a'dam geçerek mes'ul bir kabine 
beplerinden biri muhtelif Av- yorlar.,, ~ s akıllı yardım görmedikçe be- reisi gibi çalışmıya muvafa· 
rupa milletlerinin teslihat iti· Müıolini milletler arasmdaki lediye aairesmı terketmiye- kat etti. 
barile mlisavi vaziyette bulun• muvazenesizliğin, huzursuzlu- ceklerini bildirmişlerdir. Bunun Bu değişikliğe çok büyük 
mamalandır. Bir kııım devlet• iun ve iktısadi buhranın dün- üzerine belediye reisi polisi bir ehemmiyet atfedilmekte
lerin ukerlikçe diğerlerine faik yayı yeni bir harbe ve daha haberdar etmi§tir. Polis ame- dir. Çünkü Stalin, Leninin 
bir vaziyette bulunması. Cemi- büyük bir fellkete ıürükle- leyi dışan çıkarmak isteyince, ölümUndenberi ilk defa kuv
yeti akvamdaki müsavat iddia· mekte olduğwıa okadar kani- işsizler mahkemeye müracaat vetinden bir kısmını fedaya 
sım gülünç bir hale koymak- dir ki, yılbatı münasebetUe ederek hapsedilmelerini ve bu razı olmuştur. 

Çavdar iz 
Buğdaylar 

Anadolunun muhtelif yerle· 
rinden latanbula gönderilen 
buğdayların çavdar niıbetleri 

bu buidaylann muayyen bir 
miktar halitası üzerinden ya
pılmakta idi. Bu buğdaylar 
üstüste ıatıldığından a.z çav-
darlı boğday alan kazanıyor, 
çok çavdarlı alanlar zaru 

ediyordu. Bu yilzden bir kısım 
köylü, satıcı ve deiirmencile
rin zararlanna meydan veril
memek için ticaret borsası 
çavdar tahlillerinin bundan 
ıonra her buğdaydan ayn 
ayrı yapılmasına karar ver
miştir. 

ları " Türkiyenin hürriyeti 
için çalışan, ve padişahlara 
hücum eden ilk Türkçe gazete 
idi. 

V aktile gazeteci Ali Ke
mal, Ziya Gök Alp beyin Türk 
olmadığını iddia ediyordu. 
Ziya Gök Alp ona bir ıiirle 
cevap verdi. 

Sözümü bitirirken, muhar-

1 Şehit Kublaya Konyanın İhtiramı 
ı 

Muallimler Ve T alabe 
Menemene Bir Çelenk 

Gönderdiler 
Konya, (Hususi) - Mene- ı İhtifalde muallim beyler 

men hadisesinde mtırtcciler talebe efendiler ve hanımlar 
tarafından şehit edilen Kubliy tarafmdan heyecanlı hitabeler 
Bey için Konya erkek mual- irat edilmiı, kara kuvvetin 
lim mektebinde büyUk bir tarihte .oynadığı meş'um rol 
ihtifal yapılmııtır. i7.ah, bu tehlike karşısında 

ihtifale kız muallim mektebi Türk gençliiine düşen vazife· 
talebeleri de iştirak etmişler- ler tekrar olunmuıtur. 

dir. Bundan ıonra merhumun 

k d ailesine taıiye telgrafı çekil-
çaıını o umaııeı tavıiye e e· 
rim: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"Türklilk lıem me/kürem 
hem tl• kanımdır, 

Sırtımdan alınmaz, çilnkü 
kürk deiil. 

Türklük laadimine ~'Türle 

deiil,, di§•n, 
Sogca Türle olsada "piç

ı;,.,, Türk tlejill,, 

mif, her iki mektep talebesi 
tarahndan hazırlanan büyük 

bir çelenk tehit Kubliyın 

meıanna konmak üzere Mene

men Maarif memurluğuna aön· 
derilmiştir. 

Şehir Bakteriyol~jihanesi 

Mensucat 
Sanayii 

Ankara, 6 (H. M) - Men· 
ıucat sanayiinin perdah, cila 

ve boya işlerini yapmak için 
bir ıantral tesisi prensip 

itibarile kabul edilmiıtir. Te

siıatın idare ve teşekkül tar
zile, fabrikalarla olan mUna-
aebetini tayin 
bir komisyon 

cektir. 

ve tesbit için 
teşkil edile-

Yorulmaksızın 
Para Kazannzak 
istemez misiniz? 

Evinize veya itinb:e ırlderken, sokak
la l uerkcn veya b'Jiııllc görlişlırkı:n 

her hanıi bir vaka karşısında kalabi
lirsinlıı: ... 
Havadlı r.cdir bl1iyorsann: o vakayı 

derhal görebllirsinlz. Bir yansın, bir 
lt~tll, bir kaza birer havadistir. Ras· 
tcldij'iniz vaka!ımlan c>rtesi r.ünü ga• 
t:dclerde göımek istediiiı biri olunca 
derhal telefonumzu açınıı ve hnvndiıl 
gazetemize haber veriniz, iı;im ve :ıd-
ruinizl de b·rak.nıı. Vcrdi~inl.ı hava-

dh;ln ehcırmlyctinc gör.:: gazetemiz 
mUkAfatını ,;ermeyi vıızlfe bilir. 

'l eıeıon nul"...l .. ı..mı.t: btımbul " 203 ,, 
dır. 

Millet Namına 
Müsadere Edil-· 
mek Lazımdır? 

HANEDAN AZASININ 
EMLAKi 

ı - Teıvlklyede 60 bin liralık aru. 

Si • Galatada 160 bin llralık Mehmet 

Ali Paıa hanı. S-Çatalcada 4 bin lira 

kıymetinde Toıalan çlftllif. 4 • Kırk· ı 

klllıede, Gellboludn, Dcdeağacında, 

Mlbaliçte çiftlikler. 5 - Ycnlmahallede 
Kaptan Mehmet Ali Paıa arauı. 6 • 

Serencebeyde Oç konak. 7-0rtak8ydc 

iki dOkkln. 1 • Balmumcu çlftUjinde 

16 parça arH. 9 • Dudulluda 50 par-

ça tarla. 10 • Alemdağında !5 par9 

araa 11 • Merdlvenkliyünde bahçeler. 

12 • Beykoıı:da Abrahaın Paı• çift· 

illi. 13 • Kadık3yUnde yeni yapı

lan nbtım. H - 1.Unyede Taıocaklan 

ıs • Nuaret apartımanı. 16 • Çart•• 

kapı Ba.kı Oımanl depolan. 17 • 

Edime, Teklrdatı. Slllvridc çfftllltler. 

ıa • Alemdatı çlfUljl. 19 • Daha 
bir çok çlftllklu, evler, konaklar, 
arsalar-

"Osmanlı hanedanı asırlarca 
kanımızı sömUrdU, canımızı 

aldı. Memleketi dilediği gibi 
kullandı. Biz sarardık, onların 

suratları pembeleşti.. Biz çalIJ
tık, onlar saraylar yaptırdı; 

çiftlikler, ormanlar aldı.. Bi7 
öldük, onlar yaşadı .. 

Hanedan azalarının mücev
herlerini, altınlarınıpırlnntala-

rını alıp kollarınısallıya sallıya 
gitmelerine müsaade ettik. 

Halbuki o milcevherlerin her 
biri bizim göz yaşlarımızdan 
yapılmıştı .. 

O altınlar renklerini bizim 
dökülen kanlarımızdan almıştı. 
O mücevherler ve altınlar bi· 
zimdi.. Bizden çalınmışb.. Ve 
bizi soyan haydutlann, vur

gunları beraberlerinde götil· 
rerek, sallana sallana gitme· 
lerine göz yumduk.. Dahası 

var, çiftlikleri, ormanları, mal· 
ları, mlilkleri, hanları, aparlı· 
manlarım istedikleri gibi sat· 
tılar ve satıyorlar. Halbuki 
bunların hepsi bizimdi. Bizden 

zorla alınmıştı. Biz nasıl olu· 
yor da onların bu haydutluk 
haklarını hala kabule tnham· 
mül ediyoruz? 

Osmanlı hanedanı bu mem· 
lekette bir karış toprağı kendi 
elile sürmüş, bir parça demiri 
kendi eğesile işlemiş midir ? 

Saraylarım aldık.. F nkat 
" batapu ,, onların ? 1 olan 
emvale dokunmadık ? Bütün 

bir milleti asırlarca soyan bir 
haydut çetesinin u batapu ,, 
emlnki ne demektir?. 

* Zararın neresinden dönü· 
lllrse kardır. Artık bu tufeyli 
derebeyi sürüsüne milletin ma· 
lını daha fazla kı:ıphrmamak 

için harekete geçmek zamanı 
gclmi~tir. 

Hük"'met derhal bUtiln bu 
l A 1 • • 

eır. a.~ ve arn.:.ıyı mUsadere 
etmel:dir. ,, 

Resimli Ay bunun için BU .. 
yük Mıilei: meclisine halk na .. 

j m:na verilmek üzere bir de 

rir efendiye, bu ıiirin ıon par- A. Fııat 

Bu ıene istanbulda, bir 
ıebir bakteriyolojihaneıi açı· 
lacaktır. ----------------'! jstida lıaıırlnmaktadır. 
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SON POSTA 

DALOASI 1111 
ivil Komiserlei-den Avni Bey 

Komitenin Peşinde ... 
Hakkı J',,fahfuztlur -30- Yazan: Ziya Şakir 

?m~te ~esailini; her ~alde ha~eyc de gdmeyin.ce endi- 1 rafı:Jdan geştügüzar eden po
ı~cı ve uçüncü el!erle ıdare şe~ı ?r~lı. ~ esnada ~;az~e!er. i lis sanôah, kayılda!,ilerin fer-
dıyordu. Buna hınaen . bu gcımış~.ı. Pı~ere, (~ev ant ~ i~ralt)ı / y.adım işitmiş ve tahlisi cana 
dama kulp takmak bıraz 

1 

açb, sutunl ... ra goz: gezdırırken şıiap etmişse de ve vaesfaki 
üşkü!dü. Çünkü yapı!acak doz b ~altı. r l . d 1 mahalli kazaya yetişinciye ka-
.. çük bir hata, mister Piyersin a 1 a avac 15 erı arasın :- dar kayık İle bir nefer yolcusu 
az.arı dikkatini celbedecek \ gark ve nabut olmuştur. 

ve onun her şekilde rnüdaha- Kayıkçı baygm bir halde 
esini istilzam eyliyecekti. tahlis edildiği gibi kayığm 

Buna binaen, çok basiretkar battığı mahalde henüz denizin 
davranmak lazım geliyordu. üzerinde yüzen (bir adet kebir 

O evrak cüzdanı) bulunmuştur. 
aralık Beyoğlu zabıtasında Piyers, derhal Beyoğlu polis 

kullanılan ve en entrikah iş- k ser omiscr iğine müracaat ede-
leri idare etmekte büyük bir relc mesele hakkında izahat 
meharet sahibi olan sivil ser- talep etti. Dün akşam adalar 
komiserlerden ( Avni Bey ) [*] açığında vukua gelen bir ka-
bu işe memur edildi. Sultan zadan Beyoğlu zabıtası, yirmi 
Hamit, en emin bir vasıta ile dört saatte değil - o zamanlar _ 
Avni Beyi bu işe memur et- yirmi dört günde bile lıaber-
tikten sonra, neticeye intizar dar olamazdı. Piyerse, (zaptiye 
elti. nezareti celil esi müteferrika 

İntizar çok uzu.ı sürmedi. komiserliğine) müracaat etmesi 
Vukua gelen bir kaza, mese- Abdülhamit ricalinden ... _ tavsiye olundu. Müteferrika 
leyi matlup olan neticeye isal müteaddit defa Sadrazam komiserliği, kayık Üsküdarn ait 
eyledi. olan Halil Rif at Paşa olduğu cihetle Üsküdara, Üskü-

Mister Piyers, (Mısırlıoğlu) şu hab~.r vardı: Diın akşam geç dar komise~~iği de (kol sandalı) 
familyasına ait mühim bir ara- vakit Usküdardan !ivdet eden mn Kadıkoye mensup olması 
zi davası deruhte etmişti. Bu bir kayığın Kızkulesi a~ıklarmda hasebi]e Kadıköy komiserliğ;ne 
davaya ait bazı eski kayit1erin küreği kırılmış, kayık akmhya müracaat lazım olduğunu söy
;ıkarılması zımnında, Vahak, tutulmuş, Adalar açığına doğ- ledi. Fakat Kadıköy komiser-
11k sık ( Üsküdar mahkemei ru sürüklenmiye başlamış. De- liği, meseleyi kafi derecede 

9er'iyesi) ne gidip geliyordu. niz ~a'~a~ı ve k~yık .t~ çürük tenvir edemedi. Mister Piyersi 
Bu gidip gelme epeyce uzadığı oldugu ıçın kayıgm ıçı su dol- deniz scrkomiserliğine gönderdi. 
halde kayitter bir türlü çık mı- muş. O sırada F enerbahçe ta- [Arkası var] 

1 

Kari. Göz.ile. 
· Gör.düklerimiz 

İzmit Ticaret Odasın .. 
dan Bir Sual 

Her memlekette olduğu gibi 
hmitte de ticaret odası vardır. 
Bu odaya kanun mucibince her 
tüccar, her esnaf senelik kay· 
diye namiJe bir ücret vermiye 
mecburdur. 

Oda bu ücreti dakika geçir
meden bir taksitte ve peşinen 
alır. 

Hükumet bile kendi alacak
lan için bir ticaretaneyi sed-
dedemcdiği halde bu oda 
herhangi bir ticaretaneyi 
derhal kapabr. 

Müddeti geçirilmiş kaydiye 
ücretine esasından üç misli 
daha cez:a ilave eder. Bu ka
dar salahiyete malik olan bu 
odanın - büyük tüccarlara fay
dası inkar olunamaz - fakat 
küçük esnafa ne gibi bir 
foydası vardır? 

Hangi küçük esııafa yardım 
edip bankadan para aldırmış
tır? Ne gibi bir faydası do
kun . uştur? .. 

Burada küçük bir fıkra zik
redeceğim: Bir müddet evvel 
bir kefalet meselesinden oda
ya kayıtlı bulunan, pek yakın
dan tanıdığım bir zat kaç ku
ruşa kadar kefil olabileceğini 
odadan sordurmuştu, verilen 
cevap "filan efendinin odamız
ca on parahk kıymeti yoktur, 
oldu. 

Şimdi soruyorum. 
1 - Bu Et nin madem -

yordu. Vahak bir gün, gene "™""' 

hiçbir iş göremedi. ç k ç ki A•ı ı y d v 
Mahkeme kapısından çıkal'- o ocu u ) e ere ar JID a• 

ken, arkasından bir adnm ge:- • • · 

di. Kendisile hususi görüşmek dı.nden Jstı•fade Etmek Jstıcyenler istedi. Oradaki Valde camiinin 
avlusuna gittiler. Kahvede 
oturdular. Bu adam V ahaka 
dedi ki: 

- Dostum •. Yirmi sene da
ha gidip gelsen, bu kayitleri 
çıkaramazsın. 

Benim, mahkemede dayım 
var. Açık söyliyeyim. Ben bu 
iıle yaşarım. Peıinen on para
m kabul etmem. Kayitleri çıka
nr, eline verirsem bana ne 
verirsin? 

Bu teklif, Vahakın arayıp 
bulamadığı bir nimetti. 

Vakak, başını kaşıdı. Keyfin~ 
den birer kahve daha ısmarladı. 
Eğer kayitleri çıkarır ve ken
disine verirse, helalinden on 
beş mecidiye vereceğini söy
ledi. Vasıta olan adam, bunu 
kabul etmedi. Çünkll para üçe 
taksim olunacak ve kendisine 
birşey kalmıyacakb. Vur aşağı 
tut yokarı, yirmi beş adet 
( Sim Mecidiye ) ye pazarlığı 
kestiler. O gün, pazartesi idi. 
çarşamba günü öğle namazın
dan sonra gene burada bir1e-
şecek1erdi. Hıf:r.ıısıhha kanunu mudbince çok 

çocuklu ailelere yapdmuı vadedilen 
Vahak, akşam bu müjdeyi yardım mllnHebetUe bu haktan tatlfade 

Mister Piyerse verirken arada kü- etmek için blse reaim sfSnderen karl

çiik bir fark vardı. Üsküdar- lerlmi:dn fototraflannı dercediyOl'u&: 
1 - İstanbul, Sülcymaniye, 

dan Beyoğluna geçinciye 
kadar mecidiyeler, /lirayı Os- Molla Şemsettin mahallesinde 

,. 6 numarada merhum Ahmet 
rnani) ye kalbolmuştu. Ef. ve refikası Rabia H. Ço-

)f. cukları: Mehmet, Vasfiye, Faik, 
Çarşamba günü, geç vakte İfakat, Ziya, İsmet H. ve 

kadar Vahak Beyoğluna av- Efendiler. 
det etmedi. Piyers, merak 2 - Aksaray, Küçük Linga, 
etmekle beraber o akşam KnrkçUbaşı mahallesinde 119 
lüzumundan fazla düşünmedi. numarada merhum Hacı Hasan 
Fakat ertesi günü Vahak yazı- Ef. ve refikası Şerife H. Ço-

1•1 cukları: Hidayet, Makbule, 
Bu isim, bir nama müsteardır. Bu F d f th' M 

:-;•, •l'an berhayat olduğu için hakiki Adalet, er ane, e ı, u-
rnını •öylemeruek bir zarurettir. , zaffer H. ve Efendiler. 

3 - lzmir, Karşıyaka, Alay
bey mahalleıindc, CelAlbey 
sokak 96 numarade Y anyalı 
Mustafa oğlu Fettah Ef. ve 
refikası Meveddet Hanım. Ço
cuktan : Sami, Niyazi, Musu, 
Halit, Bekir, Müfit, Orhan 
efendiler. 

4 - Edirnekapı, Acıçeıme, 
Odalar sokak, 9 numarada 
Abdullah Ef. ve refikası Der
viş H. Çocukları : Hayriye, 
mustafa, Zekiye, Bekir, ismet, 
Mhusin, Cemal, Nezahet H. ve 
Efendiler. 

5 - Ankara, Kıbnı kuyeai 
Haıan ojlu Muıtafa aja ve 

refikası Fatma Hanım. Ço
cukları: Lutfiye, Akkız, Hayri, 
Lale, AdYiye, Ane H. Ye 
Efendiler. 

6 - Bursa, İnegil Hil
miye k6yünden Ali oğlu Yu
ıuf ağa ve refikası Fatma Ha
nım. Çocukları: Hacer, Meh
met Hilmi, Feride, İhsan, ismi .. 
naı:., Ali Rıza H. ve Efendiler. 

7 - Beıiktq, Haafırın 12 
numarada bahriye mütekait
lerinden Cemil Bey ve refi
kası Pakize Hanım. Çocuk
ları : Aaye, Kemal, Nuri, Sa-
im, Feridun, Haldun H. ve 
Efendiler. 

SaJfa 7 

BIKAY..E 
Bu Sütunda · ~ergün 

Muharriri : &rver Betli 

TUZAK MI? 
Suphi şöyle bir mektup aldı: J muş olması ihtimali vardı. 
._ Suphi f Hem davetin ıekJi de bir hı· 
Seni çok göreceğim geldi haf: Kapalı san otomobil. 

Seninle bir geceyi haşhaşa Şoförle mükaleme ... 
geçirmek için ne zamandan Evet, cinai romanlı:rdaki 
beri fırsat bekliyorum. İşte o tuzaldara pek benziyor. Bu 
fırsat zühur etti, yani kocam davete gitmek tehlikeli . 
bugün Avrupaya gitti ve ben Bütün gece bunu düşündü. 
evimde yapayalnızım. Yarın Eski kadın tanıdıklarının hep
gecemi sana tahsis edebilirim. sini hahrlamıya çalışıyor ve 

Nafile mektubun sonuna 
bakma. Seni merakta bırakmak bu davetin hangisi tarafından 
için imzamı atmıyacağım, kim yapılabileceğini tahmin edc
olduğumu randevuya geldiiin miyordu. 
vakit anlarsın. Büyük bir 'kararsızlık içinde 

"Yarm akşam, saat tam Çtrpmdı. Gitsin mi? Gitmesin 
sekizde, Beyoğlunda1 Tokat- mi? Yal tuzaksa?.. Karısına 
lıyan otelinin önünde, san bir kepaze olmak, üstelik bir de 
kapalı otomobil duracak. O- mukabele bilmisil hakkı ver
nu bul, toföre kendini tanıt. mek!.. 
O, seni bana getirecek. O va- f Fakat ya tuzak değilse, ya 
kit, bu eski dostunu tanırsın. ! hakikaten, yann akşam, ç.i~-ek
Her tarafını hararetle öperim.,, Ic:r ve şampanya şişelerile dolu 

El yazısından Suphinin bir hır soframn başında, sıcacık 
şey anlamasına imkin yoktu. ! bir salonda, onu nefis bir ka
Mektup daktilo ile yazılmış. dın bekliyecekse? .. 
Üalô.p ta şah&i değil. Her kadın )f. 
aşağı yukarı böyle yazar. Şu Ertesi gün uyandığı vakit 
halde mektup sahibini tahmin gitmemiye karar vermişti. 
etmek imkansız. Yeniden birçok tereddüt-

Her ihtiyatklr koca gibi, ler geçirdi ve nihayet gitmek
Suphi de uzun boylu düşündü. ten vazgeçti, gitmedi, Suphi 
Evlidi. Kansı oldukça kurnaz ihtiyatı seven bir adamdı. Ev
bir kadındı. Bu mektubu onun le"dikten sonra, onda, macera 
göndermiş ve bir tuzak kur- damarları uyuşmuştu. 

* Aradan beş ay geçti. 
Suphi B. bir akşam, Beyoğlu 

caddesinde, harikulade guzel 
bir kadınla karşılaştı. 

- Suphi! dedi kadın, beni 
2 - Odadan küçük esnaf tanıyamadın mı? 

Suphi afalladı: 

ki odaca on para bile kıymeti 
yoktu, oda bu efendiden niçin 
her sene kaydiye ücreti ehyor
du ? .. 

-Eğer, dedi, sen be::ıim bil
ve Oda bunlara ne suretle diğim Melahatsen, eğer tuvalet 
yardım eder?.. seni bu kadar değiştiriyorsa .. 

ne suretle istifade ederler 

3 - Oda küçük esnafa Kadın isyan etti: 
yardım etmekle mükellefse - Eskiden bu kadar güzel 
tim diye kadar hangi küçük değil midim? Tuvalete ne boı-ç-

f luyum ! 
esna a yardım etmiştir? _ Şüphesiz eskiden de bu-

4 - Oda küçük esnafa kadar güzeldin, fakat bu kadar 
yardım etmek, onun dertlerini muhteşem değildin. Sen ses
dinlemekle mükellef değilse lenmeseydin tanımıyacaktım. 

ne diye ondan senelik kaydi- - Fakat, müsaadenle söy-
ye tlcreti namile para alıyor ? liyeyim Suphi, sen evlendikten 

iz . . d . 80nra aptallaştın. Davetime 

tind 
mıtbtıcarealtl ? ası nyase- niçin gelmedin? Kanndan nu 
en u ıu erı soruyorum. k ktu ? Bı' l d . . . or n r ya an uy ura-

Bu buıuıta bendenızı tenvır ı' madm mı ? Sana ne nefis bir 
.derler mi ? rece haurlamışbnı. Aptal, o 

Ekrem ıeceyi bot geçirmemek için 

Kabataş Talebesinin 
Bir Dileği 

Kabataı lisesi talebelerin
den 15 - 20 kişi tarafından 

imzalanmış bir mektup aldık. 

Bu mektupta tramvay şirketi

nin 15 yatından yukarı tale
beler iç.in de tenzilatlı paso 

toförUmil kabul ettim. Bütün 
şampanyaları o içti ve bütün 
zevkleri o aldı. Bu evli erkek
ler, bir şoför kadar zeki ve 
becerikli olamıyorlar. 

Melahat koşar<?k yürüdii, 
on adım ilerde kapalı bir 
sarı otomobile atladı. 

Suphi Beyin kulağında M~
lihatin: 

- Aptal 1 
Diye bağıran sesi kalmıştı. 
Uzaklaşan otomobilin arka

yermesi rica edilmektedir. Ta
lebelere tahsillerinin hitamına 

kadar nakil Yesaiti fiatlarında mndan bakarken Suphi kendi 
tenzillt yapalmuı çok Jizım- kendine mırıldandı: ' 
dır. - Aptal da söz mil ! 

Büyük Ve İyi Meyva İsterseniz 
Aj~arımzı böceklerin tahribatından kurtarınız. Bunun 

için kış mevsiminde ağaçlarınızı 

NIVOZIN 
ile yılı.ayınız. En münasip :uıın ıı ~:ındidir. Bir pUskilıyeç ile yapraksı:ı 

afiaçl. kiin "len yıkanır. 

Kutusu 1 liradır. . .. gine depoeu Sirkecide Herauncı)an hanında. 
Droaerl sanbral doriyandır. Hıvoziısi.!.~1:ut'c1. ş. 



• s.,r. 

Van Memurin Ortaklık! 
Mukavelenamesi 

Madde : 64 - Meclisi ida- ortakbğm mevcut bulunduğu 
re her hesap seneai nihaye- zamanda olduğu gibi tasfiye 
tinde ortaklığın malik olduğu esnasında dahi iktidar ve 
demir baş eşyayı Ye mevcut ısallhıyeti istimale devam eder.• 
eşyaya tetkik eder bir, senelik lktısat vekileti tasfiye mua
sdiri ile masraflannı Ye alıp melibnm devamı müddetince
Yereceklerini tahakkuk ettirir de teftiş ve murakabe hakkını 
Ye bunlar için tutulacak def· haizdir. Tasfiyeye memur 

terleri hesap hülisalan blin· ı olanlar ortaklığın hukuk ve 
çoyu heyeti umumiyenin inika- aened~t v~ teahh~dab~ heye~i 
clından kırk gün evvel mura• umumı~enın kararı~e dıger bır 
kabe heyetine ve badehu ortaklıga veya hır ban~aya 
heyeti umumiyeye tevdi eder. ve yahut şahsı ahare devır ve 

Bil n l rtakl h ti
. ferRğ edebilecektir. 

c m e o ar eye umu-
miyde inikadından evvelki on 

beş gtin zarfında işbu hesap 

evrakını ortaklann esamisini 
havi cetveli mütalea ve tetkik 

etmek ilzere ortaklığın mer
kezi idareıino müracaat ede

bilirler. 
TometHlabn daiablmuı 

Madde 65 - Her ıene 
blinço mucibi11ce tahakkuk 

tdecek safi kazançtan: 

Ewelen: İhtiyat akçui olarak 

ytlıde OD 

Saniyen: meclisi idare a.za
aana yüzde on 

Salisen: meclisi idare tensip 
edeceği veçhile dağıtılmak 
üzere memurlara ikramiye 

olarak yüzde beş tefrik edil
dikten sonra mütebaki yüzde 
yetmiş beş ortaklara tevzi 
olunacaktır. Ortaklara ait karan 
yüzde ellisi istihlakleri ve 
diğer yüzde ellisi de hissei 

iştirakleri nisbetinde dağıtıla
caktır. Yalnız bir ortağın bir 

senelik istihlaki iştirak hisse
sinin on mi~lini geçerse üst 
tarafının ancak yarısından 

istihlak karı alabilir. 
Madde 66 - Toptan tcnzi-

lrıth alışlar istihlakten sayıw 

lam az. 

Madde 67 - istihlak kar
lan şirketin mağazası olan 
yerlerde oturan ortaklara mal 
ile kabi:i tebdil fişlerle ödenir. 

Madde 68 - Blançonun tas
dikini müteakip gelen hr~ap 

aenesi sonuna kadar istenmiyen 
kirlar irat kaydedilir. 

Madde 69 - ihtiyat akçesi 
ıühuru muhtemel zararlara 
karşı:ı~ tutulacaktır. 

Madde 70 - İhtiyat akçesi 
kıymetli ve teminatlı esham 
ve tahvilat mübayaası suretile 
bıfı ve tenmiye edilir. Bu 

ı 

esham ve tahvilahn Türk veya 
ecneb~ borsalarına kabul edil-

• ı 
~ş Qlması şart olup cins ve 
miktarı meclisi idarece tayin 

olunur. 

Madde 71 - Ortaklığın 
müddeti bitince bilcümle taah-

hlidat ifa ve tasfiye muame
lesi ikmal olunduktan sonra 

ihtiyat akçesi ortakların hi~sei 

iştirakleri nisbetinde kendile
rine taksim olunacaktır. 

Fca0 h ve tıııflye 

Madde 72 - Ortaklığın 
müddeti bittiği ve yahut 
hitami müddetinden evvel 
ortaklık 54 Uncti madde 

Teçhile feshediidiği takdU-
de içtima eden heyeti umumi

ye ortaklığın tasfiye muamelat 
ve ~esababna karar verecek 
ve tasfiye işlerini kendi a1.ası 
arasınden ve akalli üç zattan 

mürekkep bir heyete tevdi 
edecektir. Heyeti umumiye 

Tqf17e heyetini• nslfe9l 

Madde 73 - Hali tasfiyede 
bulunan ortaklığın tssfiyesine 
memur oJan heyet (idare mec-

lisi) makamına kaimdir yani 
vazife ve ıelibiyet ve mes'uli
yet hususunda meclisi idare 

sının tabi olduğu ahkam ve mu
rakabe heyetinin murakabe ve 
teftiıine tabidir devair ve maha-

kim ve eşha5ı salise nezdinde 
ortaklığı bunlar temsil eder. 
Ancak ortaklık namına vaz'ı 

imza edecekleri zaman ortak
lığın namını zikirle beraber 
tasfiye halinde bulunduğunu 
da ilave ederler. 

Tasfiye heyeti mefsuh ortak
lığm muamelatı cariyesini ikmal 
ve teabhütlerini if~ ve emval 

ve eşyasını nakle tahvil eder 
ve tasfiye için lüzum hasıl 
olduğu takdirde yeniden bazı 

munmelata dahi girişebilir. 

Tasfiye heyeti fesih kararının 
ita olunduğu tarihe ait bilan-

çodan başka tasfiye muame

lesinin hitamına kadar her 
sene bilanço tanzim ve heye
ti :umumiyeyi iç imaa davet 
eder. 

Tasflyenln hitamı 

Madde 74 - Tasfiye mn!\

melesinin hitamın~ :-sfye 
heyeti kat'i bilarn yu tamim 

ve ortaklık mevcudl....... •• . .... r 
ortağa isabet eden miktan 
irae ve tayin eder Bu suret-

le tanzim olunan bilanço mu
rakabe heyeti tarafından tas

dik olunarak heyeti umumiyeye 

tevdi olunur heyeti umumiye
ce dahi tetkik ve tasdik olun
duktan sonra iktısat vekaleti
ne ita ve ilan olunur. 

Şirketi münkasemetıin duyu
nu tesviye edildikten sonra ve 
.nfisahın 3 üncü ilanındandan bir 
sene geçtikten sonra kalacak 
mevcut ortaklar arasında his
sei iştiraklerine göre taksim 
olunur tasfiye heyetine verile-

cek ücret mıktarı heyeti umu
rniyece tcyin kılınır tasfiye 
muamelesinin icra ve ikmali 
tarihinden itibaren ortaklık 
temamen münfesih addedilip 

ortaklığın defterleri katibi
adile tevdi ve orada on beş 

sene hıfzolunur. Alakadar olan
ların bu müddet zarfında mez
kur defterleri muayeneye hah-
lan vardır. 

(Arkaaı var) 

Dr. Hor loruni 
CİLT • Zührevi ve Bevliye 

Tedavihaneah Beyoğlu Tokatlıyan 

yanında Mektep sokak No. 35 
muayene her gün akşama kadar. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt, Frengi, DelıoğukluK"u ve ademi 

iktidar muayene ve dckltlk teduihane•i. 
Karaköy Barekçl fınnı 11ruıanda No. 34 

Yeni sene Münasebetil~ 

COLUMBİA FABRİKASININ 
Piyasaya Çıkardığı Yeni Plakları Umum 

COLUMBIA Bayilerinde Arayınız 
MAKBULE ENVER ff .ın 18574 numaralı 

SEVDALI GÖZLERLE 
ŞU KIZI BANA VERMiYORLAR 
GÜZİDE HANIMIN 18578 numaralı 

ŞİRAZLI - GÜL EZERLER 
ULVİYE HANIM 18581 numaralı 

AMAN YAR-NEVA GAZEL 
MUGANNİ HAMİT Beyin 18576 numaralı 

URFA GAZELİ - ALİ DAYI 

Karyola A'aca~ların 
NAZARI DIKKA T"INE 

Beşik siyah, beyaz ve san karyolalarm bir çok t;:;.:::l 

çeşitleri YÜrut etmiş olduğundan fabrika fiabna 
satışa başlanmışbr. Bir ziyaret iddiamızı ispata 

kafidir. Fincancılar yokuşu Ahmet Fevzi Asri 
Mobilya Mağazası No. 2.1 Telefon İstanbul 3407 

Ortaköyde deniz kenarında 

Geniş ve mükemmel rıhtımı 

Kiralık büyük bina 
Ortaköyde Divanyolu cadde.sinde deniz kenarında Mayer tütün 

fİrketinin işgal etmekte olduğu 116 No. la kiirgir büyük bina 
tütün deposu, mükemmel hastane, fabrika ve sair her türlü 
tesisah ticariyeye elverişli olarak kiralıkbr. Görmek için mezkur 
binada bekçi Hacı Ali ~afpl, görüşmek içinde Bebekte Yalı 
caddesinde 50 No. ıa'hil ade mülga ayandan Faik Beye 

müracaat edilir. Tel. Bebek 32 

Büyük Tayyare Piyankosu 
.. Y E ~ 1 T E .R T 1 P B A Ş L 1 Y O R 

lINCI KEŞiDE 11ŞUBAT1931 
Yeni planda 3 ve 6 lncl keşidelerde büyük ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti vardır. 
3 ÜNCÜ KEŞfıDEDE 100,000 LfRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETİLE TERTiP ÜÇER KEŞIDELIK iKi 

KISMA AYRILMIŞ GİBİ BİR ŞEKiL ALMIŞTIR 
Mükifatlar k~ide sırasilc: 20,000,. 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 ve 

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

Biletlerin satılmasına başlanmışbr. 

ARSLAN 
KUVVET ŞARABI 
Balıkyağ1 lçmiyenlcro tavı·ye olunur, 

qtaha arthnr, kana ve snlrlere kuvvet, 
yllı:e tazelik ve pembelik, vilcuda şiş
manlık verir, 9işcsl 12S kuruş. Her 
ecumcde ve ecza dcpol:ırında bulunur. 
Deposu lnborııtuvar Bo:.io İııtaııbul kli· 
çük Kın;ıcıyan han 26,27 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 

1 No. 10 Telefon lst. 262Z _ 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şııbe 
acentesi: Sirkeci'de Mühürdar 
ıade hanı alhnda Tel. lst. 7240 

Trabzon ikinci 
postası 

{Karadeniz ) vapuru 8 
kanunusani perşembe ak
şamı Galata rıhbmından 
İnebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize, Hopa'ya lrnl
kac-ik ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polat-
hane Gireson, Ordu, Fatsa, 
Samsun, lneboluya uğnya
caktır. 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükfı~et konağı civa
rında eski ikdam Yurdu kar
şısında 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

dur. 

Her hususta memnun kala· 
cağınızın teminab 

Bir P H J L J P S tir. 
Cina itibarile emaalala 

Ve 
anwıuza l'an muhtelif Satluıla cihazları 

Tip Fiat 
2511 425 lira 
2802 290 " 
2514 245 " 
2515 140 " 

Türk Lımıted 

HİÇ BEKLENILMEDIGl BiR ZAMANDA 
BİRDENBiRE ZENGiN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PiY ANKO BILETl ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN iÇİN: 

TAYYARE PİYANKOSU 

Biletini Alınız 
Altıncı Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BÜYÜK İKRAMİYE 200,000LIRADI 
Aynca: 

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

TÜRKLER İÇİN 
Kobylıkla 

ALMANCA öGRENME USUL. 
Müellifleri: 

HERMANN SANDER TAHSiN ABDl 
Alma.. lüıanı mütehassıs ve hmlr rrkek lıaesl Almanca 

muallimi muallimi 
Sene 1910 

1 Ciltte 3 Kısım Ffatı 250 Kr. 
Kitapçılardan arayınız!.. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENİPOSTANE KARŞISINDKI 

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

memnu:ı lcalacaksımz 
Protestolar misli f{Örülmemit bir aüratle ·der •• 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. L lllfİ 
GÜLHANE SERİRlY A Ti 
MUALLiMLE RINDEN 
Dahili, ve intnni hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon lstan"ul 2323 
lkametgllıı : ., ,, 2236 

SON POSTA 
Yevmi, .Siyul, Hava.:flı ve .!.ti. ıc:u•'" 

idare ı lstanb:i.'NuruHın:aısly• 
Şeref •o'tajı 3.i • JT 

Td.-'?n: lstanbal - 2)3 
Pol { .l kutu.11.11 fst;ıııbı.11 • 7U 
1elr.a.f: İstanbı.11 SON POS1'.4 

ABONE FiATI 
TÖRKIYE - ECNE81 

~ 
1400 ıır. 1 Sen• =71)1) lıt• 
150 ,, 6 •Y 14ıJD ,. 
(00 ,, 3 " 8J:> ,, 
150 " t ,, 300 " 

Gelen evrak geri verilmez. 
l!.nlardan m~.ıllv~t alı'l mıı. 

Mes'ul Müdür: Hilil b11Jıtl 


