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TELEFON: 
MÜDÜRLÜK - Is. 203 

NUSHASI HER YERDE 5 Kr. 

8 Kanunusani 1931 PERŞEMBE No. 165 

iDARE: jST ANBUI-.fiURlJOSkfANjYE ŞEREF: SOKACI 
SON POSTA lialkın gözüdür: Halk bununla görür·1 
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d i 1 idi r: Halk bunıınla sö lcr. 

Menem<::nde 

Üç Yüz kişi Maznundur 

MAZNUNLARIN iFADELERf 
ALINMIŞTIR 

lzmir,7 (H.M.)- Dün akşam 
geç vakte kadar yapılan istic
vaplarm verdiği neticeye göre 
" Menemen ,, de haydut
ların '' Kublay ,, Beyi şehit 
ettikleri sırada bu hadiseyi 

eyredenlerin adedi üç yüz ki
i kadardı, t 50 si bunlardan 

vak'aya lakayt, 150 si de tas
vipkar bulunuyorlardı, bu son 
kısmın içinde hainlere sigara 
dağıtmak, ip vermek veya 
el çırpmak gibi hareketlerle 
ileri gitmiş olanlar da vardı. 

Bu kısım maznunlar şimdi 
mevkuf bulunmaktadırlar. He
men kaffesinin ifadesi alınmış
tır. Muhakemeleri ağlebi ihti
mal cumartesi günfi başlıya

cakhr. 

lzmir,7 (H.M.) - Çanak
kale, İzmit ve Ku\adn Nakşi-
bendi tarjkati mensuplan ara· 
Gında bazı tcvkifat yapılmıştır. 
Zan altına alınanlardan bir 
kısmı lzmir tarikile, diğer kıs
mı da Uşak üzerinden (Mene
men ) e gönderileceklerdir. 

Ziraat Mütehassısları 

Ankara, 7 (H. M.)- İktısat 
Vekaleti ziraat için Avrupadan 
mütehassıslar getirmek iste
mektedir. Mesele Heyeti Veki
lededir. Görüştüğüm bazı zevat 
senelerce Avnıpada okumuş 
gençlerimizin ecneoi mütehas-
ıslarına ihtiyaç hissettirmiye

cek kadar kuvvetli olduklarım 
aöylemektedirler. 

Mühim Haberler 
Yarın gazetesinin muha

kemesi: Üçüncü sayf amızm 
ilk sütununda. 

Gazeteler ne digorlar: 
DördfincU 1ayfamızın ilk ıil

tununda. 
icra ve iflas kanununun 

muaddel şekli: Altıncı say
famız.m ortasındadır. 

• İSESİN. E 
• 

•• 
l Tahkik Heyeti Maznunlardan 3 Kişiyi Salıverdi Hakiki Bir Türk Şampiyonu: 

Vedide H. 930 Marhnda Kub!iy B.- B k. :'toca FBekbir ld k. 
d A ıd "=-- ı· ~ Ş h. K e ırın ut o a ı en yrı ıg:a çın e ıt ocasının ş0··h t• H. b. r·· k . re ıne ıç ır ur 
Mirasından istifade Edemiyece.ktir Yetişemedi 

Menemen, 6 ( Hususi ) -

lstanbuldan nakledilen şeyh 
Esat hastalanmış, doktorlar 

tarafından tedavi edilmiye baş
lanmışbr. 

Menemen irtica hareketile 

alakadar bulunmaları zannı al
tında tutulan ve bundan dola
yı tevkif edilen şeyh Lütfullah, 
Kemer istasyon memuru Ha
san Basri ve şeyh Sait Efendi-

ler, ifadeleri alındıktan sonra 
serbest bırakılmışlardır. Bun· 
ların Menemen hadisesile ala

kaları olmadığı sabit olmuştur. 

Bir Hadise · 
Vedide Hanım Kublay 
B. den Aynlmış imiş .. 

beyanile ihtifallere iştirak eden 
ve bu yüzden ken :lisine maaş 
tahsisi mevzubahis olan Vedi

de Hanımın hukuki vaziyeti 

kendi iddia ettiği şekilde ol- 1 
madığından kocasının mirasın- 1 
dan istifade edcmiyecektir. ı 

Vedide Hanımın, 22 mart 1 
930 tarihinde Aydın hukuk 1 
mahkemesi kararile (KubUiy) ; 
Beyden ayrıldığı anlaşılmışbr. 1 

[SON POSTA: Bu hanımın t 

ihtifal günü anlattığı rüyaya ; 

ne demek liizımgelir?J 

Kararn me Divanı 

Harbe Verildi 

Menemen, 6 (Hususi) -
Şeyh Esat Efendi ile arkao~
lnn hakkında hazırlanan ka-

İzmir, 6 (Hususi) - Şehit ramame tamamlanm:ş \•e Di
Kublay Beyin haremi olduğu 1 vanı harbe tevdi cdilmıştir. 

Ödemiş ve Bergama 
ihtifalleri 

Karanlıklar Kahramanı 

Şerir Mehmet 

Otuz senelik futbol tarihi
mizi tetkik edersek, beynelmi
lel şöhrete kadar yükselmiş 
ü~ dört futbolcuya tesadüf ede
riz. Başta merhum Hasan, 
onu takiben şehit Hasnun, 
son zamanların futbol yıldızla
rı içinde de şimdi Almanyada 
olan Bekiri görürüz. Bu 
üç şöhretten Hasan, oyun tek
niği itibarile şüphesiz Has
nun ve Bekire faikti. Hasanı 

ölçmek için bizim futbolcular
la kıyas etmek bile doğru de
ğildir. O, başka bir yaratılışlı. 
Eşıni lngiltere futbol üstatlan 
içinde aramak daha doğru
dur. 
· Bu fikirlerimizi, Hasanın en 

iyi, hayatını içki vesaire ile 
bozmadığı zamanlar için yürü
tüyoruz. 

Pek iyi hatırlarız, Hasamn 

' 

Futbolcu Bakir 

Kadıköy çayınnın, Türk fut· 
bolunun bu öz çocuğunun Lon
draya n·çin gitmediği soruldu· 
ğu zamanlar; ekseri şöyle ce
vap verirdi. 

\ 

o bulunmaz kudretini gören 
İngiliz tüccarı Lafonten, bun
dan yirmi beş sene evvel Ha
sanı Londrada mühim bir pro· 
fesyonel takıma göndermek için 
çok kazauçlı tekJifJerde bulun
muştu. 

- Ben bu havayı, bu se· 
mayı ve bu ahaliyi bırakıp 
nereye gidebilirim? Buradan, bu 
muhitten çıkarsam oyunumu 
da oynayamam. 

[Devamı 4 üncü sayfada) 

Gazi Hazretleri Dün 
Ankaraya Vardılar 
Ankara, 7 (H. M.) - Gazi Hazretleri dün saat dördü on 

geçe Ankaraya · avdet buyurdular. İstasyon, istikbal etmek 
istiyen halkla dolu idi. 

Başvekil İsmet, B. M. Meclisi reisi Kazım Paşalarla Vekiller, 
meb'uslat ve erkanı hük~met istikbal<le hazır idiler. Reisi· 
cümhur Hz. kendilerini istikbal edenlerle görüştükten sonra 
Çankayaya gittiler. 

Teftiş Seyahatlerinin Neticesi 
Ankara, 7 ( H. M. ) - Başve. il İsmet ve Meclis Reisi 

Kazım Paşalar dün Çankayaya giderek Gazi Hz. tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Oskiıdar merkez Uzun müddet devam eden bu mülakatta Gazinin seya-

ı ·ı R .h B . . me~uruk hat intibaların dan hükumet ve Meclis reislerini haberdar et· 
smaı ası eyın evıne gırere . d' 
karanlıkta boğuşan ve bu zatı tiği tC?hmin cdılme~r. 
ellerinden yaralıyarak kaçan dur. Edimede de birçok sergü- ı hakkında Edirneden mniiimat 
Mehmet ismindeki adam bu- zeştleri olduğu anlaşılan Mehmet istenilmiştir. 

T-cvfik Rüştü : Bon vuayaj 
Dot.tbn viyaj viyaj 
Farinndaynn }aptm sen 
le~tte çok daj 

Yahya Galip Beybaba 
Me:haba, ya merhaba 
Tatımakta mahirsin 
Faıak •ltında aba 1 

Mehmet Asım Artevin 
Romadan getirdiğin 

ltalyan dilberini 
Çok beyonmlt albiıln 

Necmettin Sadık Bc)·e 
Mektup yazdım " ı;us ,, diye 
Aklını ka~rınıt 1111 ? 
Ben de dilttüm tilphe7e 

Vasıf Bey Saruham 
Ey Tfirk genci iyi ta:ıı 
Zeynel Beye ndetmit 
T •• aiti bba liram 1 

Falih Rıfkı Bey Bolu 1 Ruşen Efref gel beri 
Kafa boı, cepler dolu Yazıcılar dilberi 
Du relir, sık ıuk oaa Bir r\in olur aranua, 
Koakou Aaadolu 1 K..tkll Ue tebul. 

1 ~ na-_,,_...., ___ ,...~ 



2 Sayfa SON POSTA 

Halkın Sesi DABILI BABEBLEB Güniiıı T.Nhı 

Rıhbm İmtiyazı
nın Feshi Ve 

Halk .. 
Diln gelen bir Ankara habcrl bize 

6ğretti ki hllkQmet nhtım ılrketlnln 

lmt!yaıını feahctmlye karar verırılş •• 
bunu ıirkete resmen bildlrmiştlr. Buna 
aebcp ılrketln yulıuı ve uygunauı ha
reketleridir. Bu hususta allkadar halk 
tle görüştilk, ve ıu, dikkate şayan ce• 
'aplurı aldık: 

Sait Hakkı B. (Sirkeci, Mey
menet han 14) 

-Bence, gerek gümrük mu
amelatı itibarile ve gerekse 
hükfımet içinde hükumet gibi 
harekatile tüccarı, komisyon
cuyu ve hatta gümrük idare
lerini yıldıran Rıhtım şirketi
nin feshi de bir inkılap adde
dilebilir. 

* Ahmet Remzi B. ( Sirkeci 
Nur han, 2) 

- Hükumet, Rıhtım şirketi
ni feshetmekle çok iyi etti. 
Fakat temenni edilir ki nhtım 
için daha iyi bir idare tarzı 
temin edilsin. ... 

Alemdarzadeler (Sirkeci, A
lemdar vapur kuırpanyası) 

- Bundan memnunuz doğ
rusu. 

• Ahmet Nedim B. ( Sirkeci, 
Halk ambarında ) 
-Dehşet yahu, hükümet çok 

iyi etmiş; yaşasın, duyduğum 
sevinç layezaldir. 

* Başağa zade Tevfik Bey 
( Nakliyat şirketi ) 

- Rıhtım şirketi, Cavit Bey 
imzalı bir teskereye istinaden 
rıhtım olmıyan yerlerden rıhtım 
parası almıştır ve almaktadır. 
Biz, bir buçuk senedir rıhtımsız 
yerler için rıhtım ü.-:reti verme
dik ve almak için elinde bir 
kuvvet olmadığı için alamadı. 

En sonra Rüsumat müdü
riyeti umumiyesinin, anlıyama
dığımız bir emri tahririsile be
yannamelerimizi mevkii mua
me eye koymamak ve koydur
mamak suretile vermiye mec
bur edildik. Mukavelesinin fes
hine memnun olduk. 

* Akif B. (Çorum nakliyat 
şirketi) 

-Hükumet Rıhtım şirketinin 
mukavelesini feshetmekle mille
tin muhabbetini kazanmıştır. 

Darısı, mi lete zarar veren 
diğer ecnebi şirketlerin başına. ... 

Cemal B. (Van nakliyatı u-

Zirai 
Vaziyet 
Ne Halde? 

1 Rıhhm Mukavelesi Bozulmadı Mı? 

ŞirketinİstanbulMerke~ 
• 

Muhtelif Vilayetler Şim- Zl 
di Ne Gibi İşlerle 

Bundan Habersizdir 
M l Ol ? Rıhtır.ı şirketi mukavelesinin feshedildiğine dair Ankara-
eşgu uyor dan bir haber geldi. Dün birçok kimseler bu haberi tevsik 

Edirne _ Zeriyata ve haf- etmek için şirkete müracaat etmişler, fakat şiı !<et merkezinin 
riyata devam edilmektedir. ademi malümat beyanı gibi garip bir vaziyet karşısında kal-

.lf. mışlardır. 

Adana _ Eylülde ekilen Şirketin umumi müdürü Ankaradadır. Şirketin meclisi idare 
baklaların hasadına başlan- azasından olup bir müddet evvel İstanbula gelen M. (Vivye), 

iki gün evvel Pnrise dönmüş ve şirketin vaziyetinden mem
nuniyet beyan eylemiştir. 

mıştır. 

)#. 
Kocaeli - Zeri yata 

tarafta nihayet verilmiştir. 

"'" 

her 

Çorum - Haşhas zeriyatı
na devam edilmektedir. Top
rak karla örtülü olduğundan 
zeriyat durmuştur. 

Bir 
Bir 

Üç Vak'a 
Amele Yaralandı, 
Kadın Da Bir Eve 
Tecavüz Etti 

Sirkeci önünde demirli Mer
sin vapurunda amele Raşit 
Efendi müvazenesini kaybede
rek ambara düşmiif, ağır su
rette yaralanarak hastaneye 
kaldırılmıştır. Vaziyeti ağırdır. 

* Kasımpaşalı Zehra Hanım 

ötedenberi arası açık olan Ni
şantaşmda Ayazma ıokağında 

oturan Müzeyyen Hanımın evine 
giderek içeri girmek istemjş, 
kapı açılmayınca cam, çerçive, 
önüne gelen tarafa aaldırmıı, 
camları kırmıştır. 

• Hasekide bakkal Kemal 
Efendinin dükkanından yfiz şi-
şe rakı çalınmıştır. 

Hırsızların 24 Saatlik 
Faaliyetleri 

Son 24 saat içinde şehir 

dahilinde yapılan hırsı:r:lıldar 

9 tanedir, aynca 4 te yanke
sicilik olmuştur. 

mumiye ambarı) 
- l : Memnun oldum. 
2 : Memnun oldum. 
3 : Memnun oldum. 

* Nuri B. ( ithalat komis-
yoncusu, Kalayzade) 

- Hükfımet, bu şirketi 
feshetmekle bizleri bllyük bir 
dertten kurtardı. HükUmete 
teşekkürler ederiz; var olsun. 

Şu halden de anlaşılıyor ki verilen fesih haberi mevsım
sizdir. Esasen şirketin hükumetle bir anlaşma zemini bulduğu 
da söyleniyor. 

Rıhtım şirketine göre, şirket, ücretin ancak yüzde otuzunu 
almaktadır. Şirketin dün de faaliyetine devam ettiğine bakı
lırsa bu haberde bir yanlışlık olmak icap eder. 

Rıhtım şirketinin daha 30 senelik bir imtiyaz müddeti 
vardır. İstanbul limanına gelen her malın beher tonundan 
azami 166 ve asgari 10 kuruş almaktadır. Vasati bir hesapla 
her gün 3 bin lira kadar bir hasılat yapmaktadır. Rıhtıma 
çıksın, çıkmasın, rıhtımlı yerde boşaltılsın boşaltılmasın her 
maldan resim almakta olan şirket, imtiyaznamedeki teahhütlerini 
yapmadığı için iki senedenberi Ankara'da teşekkül eden bir 
komisyon bunlarla meşgul olmakta idi. 

Maamafih gönül, bili sahillerden bile 11 baç ,, alır gibi 
nbtım parası alan bu şirket mukavelesinin feshini ne kadar 
arzu ediyor. 

Bir Kız Muallim Talebesi İntihar Etti 

Ö.lümünün Sebebi 
Uğradığı Yeistir 

Dün lnsaca yazdık: 
Kız Muallim mektebi tale

besinden Mükerrem H. evelki 
akşam evde kimse yokken 
kendini iple tavana asmış ve 
intihar etmiştir. Tahkikatunızln 
verdiği netice şudur: 

Mükerrem H. mektepte 
leylidir. Sömestr tatilini evde 
geçirmek için gelmiş, bu ara
da gribe tutulmuş ve iyileş

miştir. İntihar sabahı, dayısına 
gitmek için annesi ile söz bir
liği eden genç kız, sonra bu 
fikrinden vazgeçmiş ve annesi 
ile arasında bir münakaşa ol
muştur. Annesi, büyük kızı 
ile beraber kapıyı açıp so
kağa çıkmış, Mükerrem H. 
bir müddet sonra bakkala uğ
ramış, 10 kulaç ip almış, son
ra bir daha kendisini gören 
olmamıştır. 

Annesi ile ablası eve dön
dükleri zaman evi karanlık 
bulmuşlar, genç k· ., da sokağa 

"çıkmış zannetmişlerdir. Fakat 
yukarı kaftaki feci manzara 
bütün dehşetile önlerine çık
mıştır. Genç kız, annesine 
hitaben bir mektup bırakmış
tır. Diyor ki: 

11 
- Anneciğim, beni affet, 

şimdiye kadar yafadım, ne 
oldu? Bundan sonra yaşamak
tan ne çıkacak, istediklerimin 
hiçbiri yap?ldı mı? Tekrar 
affını rica ederim. Fak at 
ölmiye kaı:ar verdim.,, 

Mükerrem Hanımın bir kar
deşi mektebi bitirınjş, oimdi 
hocadır. Diğer birisi son aı· 
nıftadır, kendisi de dördüncü 
sınıfta idi. Bir ara, bir kalp 
alakası şayi olmuş ise de ali
kadarlr>r bu şayiayi tekzip et
mişlerdir. 

Harunurreşit B. 
Maarif vekaleti müfettişi 

umumisi Harunurreşit B. Bursa 
ve Konya mekteplerini teftiş 
ederek İstanbula dönmliştnr. 

1 

&Jşe,Wli 
Olan 
Tayfalar 
Amerikan Vapurunu 
Rus Limanlarında 
Terkettiler 

Şehrimizden geçerek Rus 
limanlarına giden Amerikanın 
(Nevnrk) limanına mensup 
bir Amerikan vapurunun mü
rettebatı Bolşeviklere iltihak 
etmiş ve gemi buraya ancak 
birkaç kişi ile gelebilmiştir. 
Geminin arka direği de tayfa 
ile bir kısım zabitan arasında 
çıkan arbede de kırılmıştır. 
Şimdi bu gemi Amerikaya gi
debilmek için Türk mürette
bat toplamaktadır. 

Meyhanede .. 
On Sarhoş Birbirini 

Patakladı 

Kazlıçeşmede Nikonun mey
hanesinde rakı içmekte olan 
arabacı izzet, Karabet, Melkon 
Agamemnun , Haralambo , 
Tanaş, Hristo, Andriya 
ve Mehmet son derece 
ıarhoş olarak kavgaya tutuş-

muşlar ve birbirlerine bıçak çek
tikleri sırada yetişen polisler 
tarafından yakalanmışlardır. 

Bir Genç 
Neveser Vapurunda 

intihar Etti 

Dün akşam saat 22, 1 O da 
köprüden hareket eden Neve
ser vapuru Harem açıklarına 
geldiği zaman genç bir adam 
vapurdan denize atıldı. 

Yolcular hadiseyi görmüş
lerdi. Derhal kaptani haber
dar ettiler Vapur durdu, san
dal indirildi ve yarım saat 
kadar taharr\1atta bulunuldu. 
Fl\l:ı:\t ceset bulunamadı. 

Haman1da Bıçak 
Çekmiş 

Gale.tada Oturan Necati ve 
Eaat Galata hamamır.da c.u 
içmek meselesinden kavg et-
miıler, Necati, Esat Ef. ye ~ı
çak teşhir ettiğieden yakalan-
mıştır. 

Sahte Şehadetnameler 
Hariçten gümrüğe g len bazı 

menıucatın menşe şohadetname-

lerl ır.hta olduğu görülmüş, bun
lar hakkında tahkikata bavlan
mııtır. 

GüJcemal Vapur' 
Oturduiu Kumlukta• 

Dün Kurtuldu 
Mürefte i nlenntle sis yl 

zünden karaya •turan Gillct 
mal vapuru, lstanbuldan gt# 
derilen Alemdar tahlisiyesiaıiJ: 
yardımı ile ~turduğu ku~ 
luktan kurtulmuştur. Ge 
dün gece yarısı şehrimİ-
gelmiştir. Burada mun· 
olunacaktır. 

Darülfünunlular 
Mü.ıerris Ahmet Refit beyi' 

riyaseti albntia otuz beş kişiff 
darülfünun talebe kafılesi d~ 
Atinaya hareket etmiş erdir. 

Şevki Beyin Cenazesi 
Müderris, ronskenci Şevki b 

yin cenazesi dün talebelerin 
ihtiramkar elleri üzerinde k::tldır 
larıık Ortaköy mezarlığına na 
ve defnedilmiştir. Mevla rahın 
eyliye. 

lzmir Ticaret Mekteb 
Talebesi 

fzmir ticaret mel.tehi talebe 
şehri 1ize gelmiş, tetkikat ya 
maktadırlar • 

Ecnebiler Ve Türk 
Gemileri 

Türk ticaret gemilerinin ecn 
bilere satılması evveJce menedi 
mişti. Odn deniz ticareti komi 
yonu ve vapurcular artık gemile 
rini ecnebilere satmak istiyeole 
hükümetin müsaade etmesini i• 
temektedirlcr. 

Kömür Faaliyeti 
Kanunuevvel ayında kömiİ 

almilk için Zonguldak limanın 
107,540 tonluk 221 gemi girınİ 
ve çıkmıştır, bu ay içinde ecnt'b 
memleketlere hamule ol ara 
13.095; Hıra.kiye ol rak 5371 
kömür ihraç edilmı tlr. 

Ticaret Odası 
Ticaret odası mecli i bugüı'I 

saat üçte toplanacaktır. Kon şu· 
lacak ve yapılacak işler nrnsın ' 
şunlar vardır: 

l - Oda ve borsa bütçeleri 
2 - Heyeti idare intihabatı, 
3 - Odanın devlet banka"ııı• 

iştiraki hakkında vekaletin emri, 
4 - V clcaletin emri olmadall' 

Ticaret ve 6anayi odalnrının is• 
tikraz ve ikraz y pamıyncaktarı 
ve saire. 

Avrupaya Gidecek 
Gençler 

rransaya okumaya gö ıdeı+ 
lecek gençlerımiz perşembeye 
Almanya ve Viyanaya ıö:.ıderı· 
lecekler iı:e cum rtesi günil 
hareket edecekleı e&ir. 

O t o b Ü si erden 
Alınan Rüsum 

Belediye otobüslerden aJı' 
nan esm! munzamı kaldırmır 

tır. Otobü lerdcn yalnız yol 
paı·ası alınacaktır. 

Son a'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve ema 

1: Haun ısey - Yahu bu ae kalabahlırl Heriıea 

si-~maya ılriyor. Ben d e fireyim bari.,. 
2: ~aıa 116, - Ar ay .,.. Q ~. lu..&.r li• j 3 - Haaan ~ - lu ~l t.Nlla.la ltir kıpır-

kır.k ..,.,, aiita caalı tMMI ~ati(&, ... M.Mt ... ı..? 
4: Haun B~y - Ha!.. Şu 1"1 ı!!r... Hangi•i11I 

ıcyrcdcyim, pcrtl•yi nti bunl.,rı mı"/ 



8 Kinunusa~ 

Hergün 
-

Mündericat1m1zın Çok-
luğundan Dercedileme
miştir. Özür Dileriz. 

o=;;..,.,,....,.,==---=---= ~ ==- ' 
"İZMİT,. HADiSESiNİN 

SAFHALARI 

"Yarın,, 
Aleyhine Bir Dava 

Daha ikame Edildi 
lzmit, 6 - Yarı~ gazct~si aa

hibi Arif Oruç ve Süleyman 
Tevfik beyler aleyhine açılan 
davanın rü'yetine bugün devam 
edildi. Samiin çok faz.la idi, bir 
çokları snlona giremediler. 

Mu! a'<cmeyc aat 10,30 dn 
başlandı. Evvela İstanbul ikinci 
ceza mahkemesinin: (YARIN) ga
zetesinin sabık Adliye vekili 
Mahmut Esat ve Haydar Rifat 
beyler davası münnsehetile Türk 
efkan umumiye ini rencide ede
cek neşriyatta bulunması yüzün
den evelce açılan davanın lzmit
teki dava ile tevhidi hakkındaki 
tezkeresi okundu. Heyeti hakime 
tevhide karar verdi. 

Vasfi Raşit bey söz alarak: 
-Yarın gazetesi geçen muha

keme tafsilatını yazarken mesleği
mizi tahkir maksadile makamı 
alinizin bendenize ihtaratta bu
lunduğunu büyük harflerle yaz
mıştır. bu yalan ve t:ıhkirden 

mesleAimizin kutsiyetl \ şere

fini müdafaa etmeleri için baro 
meclisi idaresini haberdar edece
ğim, dedi. 

Etem Ruhi Bey, muallim Kemal 
Beyin tehdit edildiği lddiaalle vali ve 
maarif mlldllrünlln tehdit mcseleıılndcn 
dolayı dahlli dava edllmulnl talep 
ctU. Talep kabul edilmedi. 

Bundan aonra evine taa~ vaki 
olduğu geçen muhakemcd" iddia edi
len Şerafettln Beyin lstldaııı okundu. 
l.tıdada1 ollcıılnln iıımlnln bUtün halk 
5nUnde kirletilmek istenildiğinden bah
atle maznunlar aleyhine namus davası 
ikame ve on bin liralık ı.ııran manevt 
talep ediliyordu. Şerafettin Beyin vekili 
SUrurf Bey mahkeme ı.abıtlnnnda 
kendllcrlnln namusunu allikadar ede
cek teylcr olduğunu ve dahlll 
dava edilmelerini istedi. 

Reis gerek Etem Ruhi beyin 
vAli ve maarif müdürü ve gerekse 
Şerafettin beyin maznunlar aley
hindeki davalarının evvela karar 
hakimliğinden geçmesi la1.1m 
gediğini söyliyerek şahitlerin 
dinlenmesine karar verdi. 

birinci şahit üssübahri kuman
danı Hilmi beydi, çağrıldı: 

- Böyle bir dedikodu duydum. 
bunda arkadaşlarım mcvzubahis
olduğu için resmen tahkikat yap
mak lüzumunu hi settim. Yaptı
ğım tahltikatta hakikate temas 
edecek rn küçük birşey görme
dim. Resmi tahkikatım neticesi 
ye husu~i kannatim bunun bir 
yalan, iftira olduğu merkezinde
dir. Dedi. 

Şahitlerden Şerafcttin hey 
pğrıldı. Şuafettin bey maznun
lar aleyhine dLıva açmış olduğun
dnn dolayı dinlenmesinden sarfı-

azar edildi. 
Şahitlerden T cvfik bey: 
- hen bu hadiseyi Yımn gn

•cı-ealnin neşriyatından öğrendim. 
O neşriyat üzerine her tarafta 
yapılan bu dedikoduyu hariçte 
işittim. Fakat böyle birşcy kat'
iyen varit değildir, olamaz, dedi. 

Sabık belediye müfettişi 
Halit Ef. de lıiç birşey bilme
diğini söyledi. 

Etem Ruhi B. ısrar edince: 
- Bu şişman adem y:ılan 

söylüyor, diye avukatı tekzip 
elti. 

Halit Ef. nin oğlu dinlendi, 
Halit Ef. nin oğlu Mazhar Ef. 
kendisine Etem Ruhi B.in ba-
bnsmın ismini sorduğunu söy
ledi. 

Yavuzdan Sıtkı ve gedikli 
Burhan Efendiler, bu haberi 
"Yarın,, da okuduklarını söy
lediler. Knhveci İbrahim Ef. 
hiçbir şeyden haberdar olma
dığını anlattı. Muallim Kemal 
B. çağrıldı. Fakat Kemal B. 
yoktu. Etem Ruhi B., Kemal 
Beyin muallimlere mahsus has-

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi lf Ayakla Ve Başla Çalışanlar * \ 

l - insanlar vardır ki ayaklnrile çalışır
lar. Hunlar kafa ile çalışanların uşaklarıdır

lar ve bunların hayvanlardan farkı yoktur. 

2 - fnaanlnr vardırkl kafa ile 
lar. Bunlar yaratıcı insanlardır. 

çalışır- l 3 - Hayatı değ'lştlrcn, lnaanlan tablatc hlklm 
yapan kafa ile çalıtanlardır. Ayaklannn:la de§-11, 

kafanızla çalıtmak ilı:ere hazırlanınız. 

o • 
UN TELG ~ HABERLERi 

ra r\.tÖr T ecrü e
lerinin Masrafı 

Ankara, 7 (H. M.) - İktı
sat vekaletinin, neşriyat için 
Ziraat müdüriyeti bütçesine 
koyduğu 1 O bin lira tnhsisat 
traktör tecrübelerine sarfe

dilmiştir. 

Metruk Emlak 
Metruk emlakin hemen on

da dokuzu muhacirlere veril
miş, bir kısmı da satılmıştır. 
Cüz'i miktarda kalan emlakin 
bir kısmı hazinenin iştirak his
sesine mukabil Emlak banka
sına devredilmektedir. 

Şoför Vesikaları 
Şoförlerin hüviyet cüzdan

ları ehliyet makamına kaim 
olduğundan bunların her sene 
tebdilinden ise her yıl bir vize 
ile iktifa edilmesi belediyece 
tekarrür etmiştir. 

tanede bulunduğunu, korkudan 
mahkemeye gelmediğini söyle
di. 

Maarif müdürü, Kemal Be-
yin hastanede olmadığını, ken
disinin tehdit edilmediğin!, va
zifesine gelmediği cihetle ma
aşının verilmediğini anlnttı. 

Etem Ruhi B. - Efendim 
ortada esrarengiz bir vaziyet 
var. Bize söylüyorlar, burada 
inkar ediyorlar. Anhyamadım; 
diye bağırdı. 

Vasfi Raşit B. - Cevap 
veriyorum, ben de bukadar 
vazıh bir muhnkeme ilk defa 
görüyorum. Herşey apaçık, 
diye mukabele etti. 

bundan sonm müddei umnmi 
bey geçen celsede kendilerine 
elbise ,·erilip verilmediği hnk
kındaki suale cevaben: 

- Malrnmımız böyle bir{ey 
vermiş değildir. Bu da diğerleri 

gibi uydurma ve eaniadır. dedi. 

y n Tayyarecileri 1 

uhiti Aştılar • r 
Natal, 6 (A.A.) - Altı İtalyan tayyaresi bura saatile onda 

denize inmişlerdir. Nurunha üzerinde uçan tayyareler on tane 
idi. Bunlardan birisi "Senpol,, ve "Senpiyer., kayalıklan arasın• 
da denize inmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Roma, 6 ( A.A ) - lstefani ajansı iki deniz tayyaresinin 
zayıf hasar neticesinde denize inoıek mecburiyetinde kaldıkla
rım bildiriyor. 

Natal, 6 (A.A) - Saat dokuzu kırk geçe on deniz tayya
resi denize inmiş bulunuyordu. { BEBEER ) tayyareai zayi 
olmuştur. Tayfası kurtarılmıştır. 

Halk Fırkası 
Dün Toplandı 
Ankara, 6 (H.M.) - Halk 

fırkasının meclis gnıpu Afyon 
meb'usu Ali Beyin riyaseti al
tında toplandı. Menemen hadi
sesi bakkmda Dahiliye vekili 
ŞükrU Kaya Beyin verdiği 
izahab dinledi. 

Bu izahattan sonra Kastamo
nu meb'usu Hasan Fehmi B. 
söz alarak: 

Tahmil Ve T ahi iye 
Şirketi 

- Bazı meb'uslann Şeyh 

Esat Efendiyi ziyaret etmiş 
oldukları hakkında gazeteler
de çıkan haberler münasebe-

T erkos Boruları tile kendisinin kastedilmiş 

Liman şirketinden artan 
yükletme ve boşaltma işlerini 
idare eden tahmil ve tahliye 
şirketi senelik blançosunu he· 
nüz. bitirememiştir. 

Şirketin limandaki buhran 
doJayısile bu sene kar yapa
madığı anlaşılmaktadır. Şirket 
vaziyetini kurtarmak ve sağ
lamlaştırmak için bu sene his
sedarlarına temettii dağıtma
mayı iltizam etmektedir. 

Martta umumi bir toplantı 
yaparak şirketin başka saha-
larda çalışması için yeni karar
lar alacaktır. Şirketin 25 lira
lık 200 hisse senedi vardır ki 
umuıni sermayesi 500 bin lira
dır. Bu sermayenin beşte 
dördü mavna ve kayıktır. 

Cumhuriyet'in Akşam 
Nüshası 

Haber aldığımıza göre Cum
huriyet gazetesi, yakmda bir 
akşam nüshası neşretmiye 
başlıyacakbr. Bu arkadaşımızın 

• • • 

P a t 1 a d ı f olacağım söyledi : 
Diln gece saat yedide Ka- - Filhakika bu zat kom-

ragümrükte Polis merkezinin şumdu. Satın aldığım köşkte 
ittfoalinda bulunan T erkos ana 1 oturmuştu. Binaenaleyh bu 
doruları her nasılsa patlamış münasebeUe kendisini birkaç 
ve sular o cıvarı adeta bir defa gördüm, fakat aramızda 
göle kalbetmiştir. fikri münasebet yoktur, dedi. 

KaragümrUk polis merkezi
nin T erkos şirketine derhal 
telefon etmesine rağmen ancak 
bir saat sonra otomobille kaza 
mahalline gelinerek bin müşkü
lat ile önü alanmıştır. Tahmi
nen kırk elli ton su kaybol
muştur. 

Mektepler Açılıyor 
Sömestr tatili yapan mek

tepler yarın açılacaktır. 

adı " Yeni Gün ,, olacaktır. 
" Yunus Nadi,, Bey, çıkaracağı 
bu yenı gazeteye yazdığı 
yazılarda ımza kull&nmamıya 
lcnrar vermiştir. 

Küçük San'atlar 
Layihası 

Ankara, 7 (H. M.) - Kü
çük san'atlann Türklere tahsisi 
hakkındaki layiha Saşvekalet
tedir. Layihaya göre çalgıcılık, 
garsonluk ve saire gibi küçük 
san'atları yalnız Türkler yapa
bileceklerdir. 

Par=s Sefirimiz Gitti 
Paris sefirimiz Münür Bey 

dün Avrupaya gitmiştir. 

Müskiratçılar Cemiyeti 
Müskiratçılar cemiyeti dün 

idare heyetlerini seçmişlerdir. 
Yapılan tasnifte şu zevat ka
zanmışlardır: 

ister inan, ister 
• 
inanma! 

Safa fabrikası sahibi Ahmet 
Cemal, Üzümözü sahibi mil
derris Ahmet, Üzümkızı sahibi 
Çelebi Bahar, Bilecik sahibi 
İstepan Berberyan, Aslan sahi
bi Lavrent oğlu, Büyükada 
sahibi Ag-0p Tavukçıyan B. ler. 
Cemiyetin 470 azası vardır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Bir 
Hırsızın 
Müdafaası .. .. 
Dün gece, yatak odamda 

bir gürültü duydum ve derhal 
baş ucumdaki elektriği yaktım. 
Ayni zamanda, yastığın altın

dan revolveri çekmeyi de 
unutmamıştım. 

Elbise dolabımın önünde 
bir adam, dim dik, şaşkın ve 
hareketsiz duruyordu. 

- Kımıldama! diye bağı ... 
dım, ateş ederim. 

Sonra mahut kumanda ak
lıma geldi: 

- Eller yukarı! diye hay
kırdım. 

Hırsız. itaat etti. Ben de 
yatağımın içinde keyifle uza• 
narak " daima parmağ1m te
tikte,, onu seyrettim. Znvallının 
yüzünden şarıl şanl terler 
akıyordu. Fakat mendilini 
çıkarmak ve yüzünü silmek 
haddine mi düşmüş? 

Boynunu büktü ve yalvar
mıya başladı: 

- Bırak beni gideyim. Beni 
polise verme! 

- Niçin? diye sordum. 
- Ben ekmek parası için 

çalışıyorum, halbuki otomobil 
almak için çalanlar var, onlara 
birşey olmuyor, bana yazık 
değilmi? 

- Mesela? 
- Mesela, dünkU SON 

POSTA da okudum. Fransız.
lar Paristeki Osmanh banka
sından bizim bir buçuk mil
yon altınımızı aşırmış! 

- Haydi uğurlar olsun, de
dim, göz.Umün öniinde şu pen
cereden atla, gitl 

Ve Dayinlerden daha az 
lmbahatli bulduğum bu hırsızt 
affetmekle, büyük bir merha
met eseri gösterdiğime zahip 
olarak başımı yashğa koydum 
ve rahat rahat uyudum. 

Satılacak Eşya 
Evvela Fenni Surette 

Temizlenecektir 
Sıhhiye Vekaleti biitnn vi

layetlere tebligat yaparak sa
tılığa çıkarılacak elbise ve ev 
eşyasının satılmadan evvel 
fenni tathirhanede tnthir edil-
me!ini ve temizlenen eşyaların 
üzerine birer matbu etiket 
yapıştırılmasını bildirmiştir. 

Tathir edilnıiyen eşya satıl
mıyncaktır. 

Balkan Konferan ... 
sı Topla aca te 

Atinadan Enformasyon ga-
zetesine bildirildig;ue göre 
Balkan ko:ıferansı icra komite
si 30 kanunusanide Selanikte 
toplanacaktır. ikinci konfcran 
fstanbuldn toplanacaktır. 

Nihayet İstanbuldeki şahitlerin 
istinabe suretile ifadelerinin alm
masİ ve vekaletten Şemsettin 
beyin raporunun gctirilme:ıinin 
tekitlerini kararla,tırılnra.k mu
hakeme 17 kinunuanni cuınar

tesi gününe bırakılc!ı. 

Şehrimizde son zaman
larda çıkan iki yeni gaze
te var. Bunlardan birisi
nin sahibi Celal Nuri, 
diğerinin başmuharriri 

sabık Adliye vekili Mah
mut Esat Beydir. 

gazete ıürüm temini için 
bize çatmakta devam edi· 
yor.,, 

Mahmut Esat Beyin ga
zetesi fU cevabı veriyor: 

Azanın bir kısmı reylerini kn- r 
palı zarflarla gönderdikleri iç~n Pahalılıkla 

Mücadele 
Ediyoruz 

\ 

ŞERAFETTIN Il. DİYOR Ki 
İzmit, 6 - İzmit davasında 

mevzubnhis edilen ve güya vali 
taraf mdan evine dört defa 
taaa ruz vaki olduğu ileri 8ilrü-
len kayma~am Şerafettin B. le 
görüştüm. lzmitte ve arkadaş
ları arasında hakiki muhabbet 
ve hürmet kazanmış olan Şe-
rafettin Bey dedi ki: 

- Bunlardnn çok müteessi-
rim. Müfteriler aleyhinde dava 
ikame ettim. Müfteriler pek 
yakında cezalarını bulacaklar
dır. Ne yapalım, bazan çok 
namuslu insanlar böyle şeni 
iftiralara uğrarlar. Konun var; 
kanun herıeyi halleder. 

Celil Nuri B. Mahmut 
Esat Beye çatmakla işe bn;
Jadı. M hmut Esat Beyin 
gazetesi ona cevap verdi. 

Fakat iki gaz.ete de bir
birine çatarken şu lis nı 
kullonıyorlar: 

Celal Nuri Bey: 
"Kariinin adedi ( 180) i 

bulduğu bile şUpheli olan 

"Satışı (200) ü bulmıyaa 
bir gazete sürümünü te
min için bize hücum et
mek kUstahlığında bulu
nuyor.,, 

Fakat ben size bir sır 
öyliyeyim: bu iki gazete· 

nin ııı~cmu satışı { 9)0 ) n 
bulmaz. 

Artık bu hücumun sü· 
rüm iç.in yapılmakta oldu
ğuna: 

inan, isttJr inanma! 

t intihap Ticaret odasınca biraz 

1 

pürüzlü ve tetkike muhtaç gö
rülmiiştür. Oda tasdik ettikten 
sonra toplanarak reislerini se-
çeceklerdir. ----

1 i{araden · zde Fırtına Var 
Karadenizde o 'uKça sert 

bir karnyel fırtınc.osı esmekte
dir; Ereyli önleıinde bazı de-
niz kazaları olmuştur. Ereyliye 
gitmekte olan I' ısmet motörli 
karaya oturmuş. Mürettebat 
ve kaptan kurtarılmışhr. 

Bulgar Nazırı Gelece.k 
Bulgar Hariciye nazın M. 

"Bürof,, un iadei ziyaret için 
Ankaraya ııcleceği söylenmek
tedir. 

Ramazan ve Bayram 
masra/larınızı mü
him miktarda indir
mek istiyor musu
nuz ? SON POSTA 
nm bir iki gune ka
der ilan edeceği te
şebbüsünii takip edi
niz . Çok memnun 

kalacaksınız. 

Tafsil at Yakında 
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Hakilci Türk 
Şampiyonu 
I(oca Bekir 
( B;ış tarafı 1 inci sayfada ) 

Memleke:.:ni çok seven, Türk 
ıeyircilerini bir tiryaki gibi 
arıyan kıymetli 1-IPsan burada 
heder oldu gitti. Onu Avn1 r>a 
tanıyamadı. Hasmına gelince: 
O da bizim oyuncumuzdu. 
Tanındığı muhit İstanbul sur-
larım geçmiyordu. Çünkü 
o da dışarı çıkmamıştı. 

Hem bundan yirmi sene evV'el 

apor bugünkü kadar inkişaf 
etmiş değildi. Bu iki mühim 
töhreti takiben Bekir gddi. 
lstanbulun, milli takımın Beki
rini kim bilmez. Mütarekede 
bazı takımlara attığı gollerle, 
bazı zümrelerden hınç alır gibi 
oluyorduk. 

Bekirin şutları, zırhh top
larının karanlık ağızları kar
ıısında boğulmuş İstanbullu
lara serin nefes gibi idi. 

Sonra Bekiri hayat Alman
yaya sUrükledi. Orada yerle.
şen bu futbol yıldızından, 
ıon zamanlarda haber alamaz 
olmuştuk. Bazıları yaşı epey 
ilerlemiş olan Bekirin artık 
eski Bekir . olamıyacağını söy

lüyorlardı. Bir taraftan da Be
kirin Almanyada bili birinci 
aınıf bir oyuncu olduğu anla
tılıyordu. 

Bekirin bugünkü vaziyeti 
hakkında çok mufassal malu
mat aldık. Bu ·malumat ecne
bi gazetelerinden geldiği için 
çok bitaraf ve çok kıymetlidir. 

Fransa Matbuah 
Bekirin Hayranı 

Yılbaşı milnasebetile Beki
rin kulübü olan ( Karlsrulıer 
F. V. ) Parisin (Club Francais) 
ıile bir maç yapmak üzere Pa
riıe gitti. Bir Alman - Fran
sız takımının temaaı her za
man diğer temaslardan çok 
allka uyandırdığından bu ma
ça çok seyirci gelmiş. 

Yağmurlu ve kayan bir ça
yırda başlanan oyunda Paris
liler Bekirin takımını 3-5 mağ-
lup etmişlerdir. 

Karlsruhenin iki golünü yal
nı,. başına Bekir atmıştır. 

Üçüncü gole de onun verdiği 
bir pas sebep olmuştur. Bu 
maçı seyreden Fransız futbol 
münekkitleri, başta ( Maurice 
Piferkoru) olduğu halde Bekir 
için ıütunlarca yazılar yazı

yorlar. Bek irin şiltleri hakkın
daı ıayanı hayret bir kuvvet 
ye şiddette çeKiyor. Cümlesini 
hemen her muharrir kullanı

yor. 
Fransızların kaptanı, Alman 

oyuncular içinde Bekirin hari
kulade bir ıutör olduğunu 
ıöylemiştir. 

Ne yaZJk ki, Bekirin Türk 
olduğunu hiçbir gazete kay
detmemiştir. 

Olempiyatlarda mağlüp ol
duğumuz zaman Bekir bizim 
Milli takımda oynamııtı. O 
zaman bu kıymetli oyuncu 
daha genç ve daha ateıli 
oldujıı halde ecaebi matbu-

Kinunusanı 8 

Mi Z AH 
// lstanbul Matbuatı 

6AZEJELER DELE 
SÖ.YLÜYO RLAR1 Münakasa 

Fakir bir genç, bir milyo
nerın evıne gitti. Kendisini 

milyonerin hususi katibi kar
şıladı ve sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 

- Beyef t>ndile görüşmek. 

- Herşcyi bana süyliye-
bi!irsiniz, ben kendisine ar

zcderim. 

- Gerçi beyefendi milyo

ner ama, zannederim ki bir 

milyon daha kazanmak ister
ler, degil mi? 

- Şüphesiz. 

-
1 labcr aldım ki kızlarile 1 

evlenecek adama iki milyon 
çeyiz vereceklermiş. 

- Evet. 
- Bendeniz bir milyona 

razıyım! 

- Sana yeni zevcemi tak
dim ederim. 

- teşerrüf ettim. Hem sa
na, hem de büyük valdene 
münasip bir arkadaş. 

Kırılan Cam 

Küçük Tahir, bir sokakta 
top oynarken evlerden birinin 
camını kırdı. 

Pencereden öfkeli bir kadın 
başı uzandı: 

- Seni yaramaz seni, dur 
ben seni babana söyliyeyim de 
görürsün. 

- Korkmam ki. 
- Neden? 

- Benim babam camcı! 

Kavga 
İki kişi kavga ediyordu. 

Biri ötekine dedi ki: 
- Senin burada borun 

ötmez. Senin yalmz evinde 
hükmün geçer. 

Öteki: 

- Heyhat, dedi, orada da 
hükmüm geçmez, çünkü ev
liyim. 

- Rilyamda biri bana ilim 
aşk etti. 

- Rliyal 
- Sonra beni terketti . 
- Ayni hakikat 1 

abnın na.zan dikkatini celbet
medi. Sebebi basit. Çok farkla 
mağlup olan bir takımm içinde 
birıey aramak kl\lf etini kim 
ihtiyar eder? . 

lf te hazan takımların kabi-
liyetüiği oyuncular aley· 
hinde, bazan da oyuncuların 

- Nışanlım intihar edece! ~ _z geçti,çiinkli artık cvlenİ} oruz. 

- Zavallıya işte ş:mdi acıdım! 

NİŞANL. IYIM 
Bir kıza niş:ınlıyım, 

Nişanda idmanlıyım, 

Attığımı vurmakta, 
Gayet anlı şanlıyım. 

• Gönlüdür bana hede'f, 
Gönül df"ğil, bir aed~f 
Ok ~tarken ona ben, 
Duyarmıyım hiç esef? 

ıı 
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Nişanlım paralıdır," 
Kasalı, kumbaralıdır, 

Ne yapsın ıavnllı kız, 

Gönlı.inden yaralıdJr. 

• 
Yarasını s~rarırn, 

Her işi lC yararım, 

Fakat yara deşmiye, 
Balıane!er ararım 1 

T anamadığım bir erkek sesı. Telefonla beni sinemaya 

Şirket 
Siz Nurettin Beyin ıe-

riki değil misiniz? 
- Hayır, ayrıldık. 
- Sebep? 
- Haber aldım ki bu adam, 

ben evlenmeden evvel karım· 
la evlenmiye mecbur olmuş, 
fakat evlenmemiş. 

- O halde? 
- Beden daha kurnaz bi-

rile ortak olmak istemedim. 

Rekabet 
- Mesleğiniz nedir 'i 
- Romancıyım. 
- Sizin mesleğiniz benim-

kinden kötü. 
- Sizin mesleğiniz nedir? 
- Tüccarım. 
- Neden bizim mesleğimiz 

sizinkinden daha kötü olu
yor? 

- Cünkii bizi rakabet bi
tirir. Romancılar arasındaki 
rekabet ise öldükten ıonra 
da devam ediyor. 

- Davetliler hiç konuşmu
yorlar, canları sıkılıyor galiba? 
Bir şarkı söyle de onlar hemen 
gevezeliğe başlasınlar. 

Hitabe 

Türk Kudretinin Sırrı 

( CUMHURİYET ) te M. 
Nermi Bey bu ıerlivha altın
da diyor ki: 

Asırlardanberi Türk'ü yıkl" 
lıştan yıkılışa sürükliyen, onllt 
eti bulunmaz kudretini eriteJI 
şey; bütün içtimai ve siy.,I 
varlığındaki dağınıklık ve kuf'" 
vet israfı idi. Mütegallibe, 
qir, medrese, asırlardanbe~ 
aüren liberal gümrük sisteın•• 
batıl telakkiler, hl,lisa sayıl 
makla bitmiyen bir sürü şeY• 
bizim bütün içtimai yapımı.I" 
daki canlı kuvveti en küçiik 
bir netice vermeden kemi~ 
yordu. 

Modem devleti doğuran za 
retler, tabir nekadar yeni olu 
olıun, rasyonalizasyon fikridir, 
yani en az kudret ıarfederek 
en büyük bir netice elde et
mek fikridir . Modem orddr 
modern müdafaa, modem ter 
biye, modern iktısadiyat, hUll• 
sa herşey budur. 

Dagılmış bir ordunun elin• 
zafer bayrağı veren, hemen bet 
yıl milyonlarca para istikraJ 
eden bir devrin yapmadığıni 
birkaç yıl içinde istikrazsıS 
yapan, poletikası viliyetlerindt 
bile .tesir göstermiyen bit 
devletin harabesi üzerinde can• 
Jı ve müessir bir poletika yara"' 
tan kudretin sırrı buradadır. 

Biz, bugün kudretliyiz. YanJI 
çok daha kuvvetli olacağıı· 
Milıi kudreti rasyonalize etmek 

Filorinali Nazım B. b.r g~ce, küçük ve kolay bir iş değildir. 
tiyatroda nutuk irat ediyor- Her gün Türkeli, daha büyük 
du. Hitabe okadar uzun sür- bir kudret haline geliyor. Bu
dü ki ahali birer ikiıer ti- nu gözle görmek okadar mütn" 

tr d kt l kUn değildir. Ç\inkü hadiseler ya o an çı ı ar. . 
T" t üdil ü b · 1 k yıldırım hızı ıle akıyor, her 

h 
.bıya ro klm r ır ara 1 

' ı şeyde, gene öyle, bir yıldıruıı 
atı e ya aştı : d temposu var ır. 

- Lütfen şu anahtarı alın, 1 Bunu anlamak için siyasi 
nutkunuz bitin1;e tiyatroyu siz varlığımızın dünya poletikasıll" 
kaparsınız! Dedi. ı d?. oynadığı büyük \'e eheın"' 

miyetli rolü biraz düşünmek 
Tüneli Geçtikten Sonra icap eder. Yeni Türk devleti, 

ŞimeJıciifer gündüz, uzun 
bir tünelden g .. çti. Vagonlar
c~ birinde, Fahir B., karıısm
c:İa oturan t?mrna.dığı bir aii
zcl kadına dedi ki: 

- Be'l bu tünelin bukadar 
uzun sür ~ceğini bilseydim, ka
ranlıktan istıfade eder, siz; 
öperdim. 

bütün Türk tarihinin ilk kud
retli hadisesidir. Biz, bunu 
böyle bilmeliyiz. 

Maarifimizle Anlaşalıın 
(MİLLİYET) te Falih Rıfkı 

Bey bu serlavha altında Mail" 
rif siyasetimizin ne olması la" 
zım geleceğini izah ediyor ve 

-Ay, 
timdiki halde mekteplerde 

o, sız değil midiniz? Fransızcanın yerine Almanca 
veya İngilizce ikamesini, yığı~ 
ve Elit terbiyesi verilmesin• 
istiyor. 

Köylüyü Kurtarmak 
" Hür Adam ,, m söylediği 

şudur: 

Köy bu memleketiıı bUtUO 
ku,,vctlerine, en ince tellerine 
kadar bağlıdır. Köy mamur, 

çağırıyor. köylü mes'ut olursa, memleket 
- O seni tanıyor ya, kifı. mamur ve mes'ut olur. 

1 Ku V Ve t ı
. Hakikat budur. Bu çığırJo 

_ . j ı yiirUmeliyiz. 
~-Z-a_m_a_n_ın_m_q_b_u_r--p-~-1-~-.-n----ri-n_i_ı_ım_u_k_ı_t_u_ru_y_o_r_v_e--v-~-o--~ , ~-- Emnfyetten Sonra 
larından biri, garda, ahbapla- nun penceresinde duran erka- ı ı n k i ş a f 
rından birini teşyi ediyordu. dqile konuıuyordu. l '--..,c_--""'..---.D..s...-<C.:J " YlL~ıAZ ,, bu serlivb• 
Ahbabı trene bindi, pehlivan Tren memurlarından biri kot· ı GENÇ Doktor beni çok altında cenubi Amerika'd• 
nhtımda durdu. ru ye pehliYana bağırdı: zayıf buldu. çıkon bir gazetenin Türk bU-

Son kampana çaldığı ve KADIN - Eğer bana kar- kfımeti lehinde yazdığı bit 
düdilk öttüğü halde, pehliYan, - Demiri bırakınız, tren şı zayıf olsaydınız sizi tedavi makaleyı tahlil ediyor. 
bir elile vagonun kenar demi- bir tnrlü yUrUmUyor. ederdim. Basit Hadiseler .. 
kıymetsizliği takımlar aleyhinde 

çıkar. Bekirinld birinci fıkra
ya aittir. 

Kır al Fuat Kupasına 
Gideceksek ... 

Yakında Mısırda Kıral Fuat 

kupaaı oynanacak. O mllıabakaya Kolonyacılar Cemiyr,lİ 
iftirak edecek bütüP Balkan Kolonyacılar cemiyeti dtin 

milletleri hazırlandt. Biz hlli Hor .. sancıyan hanındaki mer· 
kezlerinde toplanarak idare 

ne yapacağımızı btlmiroruz. 

Eğer Mısıra gidilecekse. Be

kiri behemehal ıetirtmeliyiz. 

heyetlerini seçmişler-:e de ••
l[ıt geç olduğu ıçin tunif bu· 
ıüne kalmıştır 

11 HALK DOSTU,, Mene 
m~n hadiselerine mllnevYet 
TUrklerden tek kimsenin işti• 
raki olmadığını memnuniyeti• 
kaydediyor. 

" V AKIT ,, ve " YARIN ,, 
gazetelerinde bqmakal• yok
tur. 
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~--~ ____ .........,_\\ Dünyadaki lktısadi Buhrana Nasıl Çare Bulunabilir? / Kadın Ve Kalp 
Kari Gözile 

' 

işleri 
--!---c_ör_du_·kıe_rim_iz--+-T eşkilatçı F ord, Bu Yolda r asıl ~ urür~ -~-İ ece- ı 

İ~ica Ve Kalem ği_n. i Anlahyor, Bir Efsaneyi Kökünden Yıkıyor K~~ ~:!;k~;;ş• 
Hürriyeti 

Şehit Kublly, bUyUk rehaklnn ıenç
Jiie tevdi ettiji kutll eaerl (Cümhuri

yetl) korumak uirunda batını zalimlerin 
klSr teaterulne tevdi etti. Her Türk 

rencl böyle bir Kubllydır. Cemiyetlerin 

kurulut tarıdannı bir :ılruh tellkkl ede· 
eek oluraak bu tefekkUllerln en zindui 
cllmhurıyettlr. En hastası da hiç fÜp-

1ı .. ıı: Hltanat ve ı..tıbdatbr. latlbdatta 

bir yandan halk açlıkla mUcadele eder
ken öblir tarafta takke ve hankahlada 

ı,n nut, laraf ve aefahet Alemleri yatar· 

!ardı. CUmhurlyetle iklı: olarak doğan 
(adalet) güneşi bu yarasalann ıl>ı:ünU 

kamaıbrdı. Böyle menfi tqebbilalerle 
eakl parlak hayallerlnl iade etmek Jatl· 
yen köhne lrtlcaa artık ılS:ı. açtırmayız. 

Bu blı:Jple mOcadele edecetıs. Falı.at 

ederken de kalem Ye matbuat h&rrlyetl 

tahdit edilmemelidir. ÇGnkll ( Dert Hk· 
lı)'.anda kalır) milletin lradel klilllyuine 

Te tetklllb eaulyealne muhalif dhnl· 

yellerin e:ıllmeal 1.aruridlr. 

OakUdar 49 numaralı 
Çavutdere fınrunda 
Mehmet Enver 

Pidelerin Fiab 
Ekmetfn klloau yirmi kuruıa aabl

dıfı aaman pideler bet kuruta Htıl-

makta olduğu ve pideler de narha tabi 
bulunduğu cilmlece malQm iken bufiln 
ekmelin klloau •eklı kuruta dilttOğU 
halde pidenin beraabık bet kuruıa H· 
tılmaaı doğru detlldlr. Hele Mahmut
pa9ada bir pideci fınnı vardır ki yap-

tığı pideler yirmi bq dirhemden fa:ı.la 
l'elmemekte ve me:ı.kGr fınn murdarlık 

içinde y6ı:mektedlr. Mercllnln nazan 
dlı<katlnl celbetmek için muhterem 
l'azet-lı:ln bir k8te•lnde dercini rica 
elerim. 

** 
Ecnebi Şirketlere Dair 

TUrklyede bulunan ecnebi tirket
lerde latlhdam edilecek ecnebi tabii
yetindeki memurlar hakkında kanunen 
birtakım takyidat vaı:olundu. Be" alta 
aenedenberf bulunduğum tçln birçok 
firketlerde muhaaipllk, ambarcılık, du
varcılık ıfbl itlerde bUe ecnebi kim• 
•eler iatlhdam edUdiiinl ıörüyorum. 
Meseli, hcrhanif bir ecnebi muhaalp 
heaap lfledle metrul oldutu halde 
hllkGmete verllen cetnllerde mütehaa
aıa olarak röaterillyor. Tahkikat yapıl
aın, hakikat meydana çıkar. 

Bir Kariiniz 

Ziraat Kongresine 
Açık Mektup 

1 - Tali 1.lraat meldeplerlnıhı:den 

.. mdlye kadar yetiten efendilerin elı· 

aerl•l alraatla lftiral etmemektedirler. 
ÇOnkO toprak aahlbl dqUdlrler. Ancak 
pek u bir kıamı r.Jraat memuru veya 

•uallba olmak auretlle mealekle olan 
allkalannı muhafaza edebllmlılerdlr. 

2 - Ziraatla temini hayat, kurulu 

bir ltletme aermayeaine mütevekklftlr. 

Babaa çlfçt olmıyan, tchlrde bllyilyen, 
tehir hayahna alıtan bir l'endn kır 

itlerine vakfa hayat edebllmeal, bu 
mealekte tutuna bilmesi pek ıu>rdur. 

S - Tarlada bllyOyen, kliçtlktenberl 

elame, biçme mllbahaaebealle kulaklan 

dol_, hayvan kullanan çapadan elleri 
auır tutan k8yl0 çocukları Tali r.lraat 

mektebinin tabıt talebeal olmalıdır. 
Dtlnden aonra hiç olmaua bu mektep-

ler k8y1Unün olaun. Bu aayede (lS-20) 
aene r.arfında hemen her k8yde bir 

•eya birkaç mBtefennln k8y1Uy8 ve 
l»lnnetlce dral bakıllbın tahakkuk etti· 
llnr ıtrm&t oluyoru:ı.. 

• - Yllluek alraat nıekteblml:ı. me
mur, muallim, mlltebaaa.. 7etlftirml7e 
kilidir. 

4 - Ziraat konıreabıe terdbahs 

olan muhterem 1.evabn bu mevzu hak· 

kında karar vermeleri ve lktı veki

Jetlnln de bu fikri tervlc et. .... k 
tayanı temennidir. 

lzmlrı 

Melım~t 

f Kari mektuplarımızın 
devamı 7 inci sagıf amızda J 
~ ==----===><E 

RİCAMIZ -
Bir dert ve tlklyeti olan, umum 

için faydalı fikir vt' •esini lfitt nnck 
stiyen vatandaş için "SON Fl !, A,, 
sütunları açıktır ve dalma açık l.a
lac-.aktır. Fakat bu yaı:ılann muayyen 
bir hacmi geçmemesi liı:ımdır. BISyle 
olmana, hem yaıının derci ıeciklr, 
hem batka bir dertlinin derdine yer 
vermek mUmkUn olmaz. Bu noktaya 
dikkat edilmesini karilerlmlr.den rica 
edcrlı:. --

Amerikan Cümhur Reisi Huver, 

Dünyada büyük bir iktısadi I Mevcut olan şey halkta satın 
buhran vardır. Bu buhrandan alma kabiliyetinin olmamasıdır. 
az, çok bütün milletler müte- Eğer halk refah içinde 
essirdir. Yılbaşı münasebetile yaşar, maişetini, ihtiyacatını 
bu buhranın sebepleri hak- temin eder ve bundan sonra 
kında kendisine sual tevcih ortada mahsul kalırsa oz-.man 
edilen meşhar teşkilatçı Ame- ( Süperprodüksiyon ) var deni
rikan fabrikatörlerinden ve lebilir. Halbuki gök yuzu 
dünyanın en zengin adamla- küremize nekadar uzaksa 
rından (F ort) cihan buhranı refah ve saadet te halktan 
hakkındaki fikrini şöyle ~miat- okadar uzaktır. 
mıştır: Bizler Amerikada buhranla 

"İktısadi buhranın sebepleri mücadele etmek için işçi yev
f azla istihsalde ( Süperprodük- miyesinin tezyidine ve emtia 
siyon) araştırılmakta ve bu kıymetinin düşürülmesine ça
ve bu istikamette tedbirler lışıyoruz. Halbuki Avrupa 
alındıkça buhran tabiatile da- memleketleri amele yevmiye
ha ziyade artmaktadır. Şura- sının tenkisi ve istihsalatın 
ıını İ)'i bilmeli ki dünyada tahdidile mi!cadeleye çalışmak
fazla iatihsal mevcut değildir. tadırlar. Halbuki bu yanlıştır. 

Sis Tabakası 

Marmaradan Limana 

İlerlerken Dağıldı 

Ticareti bahriye idaresi, 
limandaki deniz müessesatına 
bir tebliğ göndererek Mar
maradan kesif bir sis taba-

kasının limana doğru ilerle
diğini bildirmiş, ihtiyat tavaiye 
etmiştir. Fakat bu tabaka 
limana kadar gelmemiş, uzak
larda dağılmıştır. 

Tefrika No. 23 

Halk Evleri 
Halk fırkası tarafından vila

yetlerde açılacak olan " Halk 
evleri ,, nde gerek muallimler 

ve gerekse Türk ocağı, Hima

yeietf al, Hilaliahmer ve Verem 

mücadele cemiyeti azaları kon
feranslar verecektir. 

Ameli Hayat Mektep
lerinde Lisan Dersleri 

Maarif V ekileti ameli ha
yat mekteplerinde ecnebi lisan 
tedrisatına ehemmiyet veril-

SERVER BEDi 

- İKiMİZ - --
Süt kuzusu bunu söyleyince 

aklımdan müthiş şeyler geç
miye başladı; ve düşünüyorum: 
"Be . 1 unu öl-?ürsem ne lbım 
gelir? ,, 

Sordum: 
- Bana bir klj'ıt yazar 

mısın? 
- Nasıl kiğıt ? 

- Yaz ki : ıı İntihar ediyo-
rum. Ölümümde kimsenin ka
bahati yoktur. ,, tarih atma. 
O kiidı bana ver. Seni is
tediğim zaman öldürürüm. 

Süt kuzusu bir kahramanlık 
etti: 

Yazarım f dedi • 
Yaz! dedim. 

Yaz.arım. 

Şimdi. 
Şimdi. 

Elektrikler yanmırf · F a:r.ıl 
milrekkepli kalemini çıkardı, 
bir kiğda fU ıatırlan yazdı: 

" İntihar ediyorum. Ôlllmilm· 
den kimıe meı'ul değildir. ,, 
Ve ımzasını atarak bana 
kağdı verdi. 

Gülerek dedim ki: 

- Arbk bayatın benim 
elimde. Ben nekadar iatersem 
sen okadar yaşıyacaksın. 

Fakat beni sevecekıin1 
dedi. 

Zaten ıevmeuem lld&-

Ford Ve Meşhur Muhteri Edison 

Bu şekilde iktısadi hareket 1 Halbuki yüksek yevmiye ver
bilakis fazla zararları mucıp mek suretile istihsal kudretini 
olur. tezyit etmek lazımdır. 

Bilfarz daha ıyı ve daha az Buhrana çare bulmak ıçın 
sarfiyatla çalışan yeni bir ma- işleri azaltmıya çalışmak ta 
kine varken iktısal pmak yanlıştır. 
düşüncesile elde bulanan tski Çünkü bu suretle işler du-
bir makineyi kullanmak pek ruyor, Halk faal vaziyetten çıkı-
van'ış bir zihniyettir. yor, ihtikar sahası açılıyor ve 
. Ncte,kim iktısat yapmak fik- cemiyeti beşeriye sıhhatini kay
rile ~ski bir elbiseyi ipleri betmiş bir hasta haline giriyor. 
kopuncıya kadar taşımak yan- Halbuki hastalığın esas te
bş bir harekettir. Bu suretle davisi faaliyettir. Faaliyet için 
hayatta insan kendisine mu- teşkilat lazımdır. Umumi har-
vaffakiyet kapılarını kendi bin tevlit eylediği bozuklukları 
elile Kapamış olur. düzeltmek ve doğrn yolda ça-

Bir amelenin yevmiyesi ten- lışarak istihsale dogru ilerle
kis edilerek onun gıda ve diğer mek Jizımdır. (Süper prodiik
ihtiyJ!Fabnı azaltmakla kabiliyeti I s~yon) .ya~i ihti!açtan faz_la ia-
istisıft'ariyesi azaltılmış olur. tıhsal ıddıası bır efsanedır. 

Bugday İhracatı 

Girenle Çıkan Arasın

daki Fark Azimdir. 

( J 930 ) senesının ilk on 
ayında Türkiyeye ( 63, 137 ) 
liralık buğday girmiş, buna 
mukabil ( 3, 770,995 ) liralık 
buğday ihraç edilmiştir. 

mesını ve gençlerin hayatta 

muvaffak olacak şekilde yetiş

tirilmelerini tamim etmiştir. 

remem, dedim. 
Sinemadan çıktıktan aonra 

Fazıl beni Beyoğlunda bir 
pastacıya götürdü. Böyle yer
leri de nereden öğrenmiş ? 
Pastacının Ust katında iki ki
şinin bat bata oturabileceği 
rahat bir oda var. 

İçeri ilk adımımızı atar at
maz F az•lın boynuna atıldım, 
yumuk yanaklarını öperek ba
iırdım: 

- Burası çok hoşuma gitti. 
Her vakit gelelim, olmaz mı? 

- Niye olmuın ? Bizi baf· 
lıyan mı var ? 

- Sana buruını kim li· 
retti? 

Babam 1 
- Ay, o da lturaya ıelir 

mi? 
Fazıl güldü. Gözlerinde tu

laaf ve tatlı ltir lııatıra belirdi. 
Sordu•: 

Karii erimize 
iıtcnilen cevapların çabuk 

vcriiebilmesi için SON POSTA 
ya ri\ektup iÖnderen karilerin 
müracaatlarının taallfık ettiti 
meseleyi zarfın üzer .. ı yaz
maları lazımdır. 

Meseli H11nımleyzc, fotot
af, bilmece, kari tikiye!i, 
çok çocuklu, vesaire kayıtları 
istediğimiz kolaylığı ·:nin 
edecek iıaretlerdir. Bu nokta
nın ihmal edilmeme•i yine 
karilerimiz.in rnenfaati iktiza
ııdır. T;ı,·siyemizin nazarı dik
kate almmasıııı ha11atan rica 
ed<'rİr 

Niye güldün ? 
Hi~! 
Haydi söyle! 
Hiç, ca ım! 

- Scyle Albh aıkına, da
rılmam. 

Fazıl biraz düşUndli ve ıöy
lcmiye karar verdi: 

- Biz babamla buraya b:r 
.Un iki kız kardeş a-etirdik. 

Bir kahkaha attım: 
- Sizi klfirler sizi.. Baba 

oğul yemedijiniz halt kalma
mı 

1 ıayri Beyin aııueme aöyle
diklerini hatırladım. Bizim tı
vey baba olacak, oğlunu bq
tan çıkarmanın tatbikine çok· 
tan bqlamıı. 

Fazıl, ıımaıık, ıauu;ıı, ve 
ıevimli bir tavırla: 

- Bana ilk çapkınlıiı ba
baa yapbrcLJ dedi: 

( Arlra•ı .ar) 

Cevaplarımız 

Ankarada lff et Hanım: 
Si:r:den iki melitup aldık. Sıranız 

ıelmcdığl için tlmdiye kadar ce\·ap 
verememlttlk. Mazur görmen':ıi rica 
ederiı:. 

Siz meraklı, mUteceasia bir kıuıru:ı.. 
Ya mt:thur olmak, yahut ta me9hur 
olmut bir erkekle evlenmek laterslnlı:. 

Yahut hiç olmana zengin bir erkek 
anyorsunu:ı. Onun için muhitlni1.de 
muvaff.tk olacağına, blnnetlce p~a ve· 
ya 9öhret kaı:anabllcceğ'ine emin oldu
ğunuı: erkeklerden birini aeçlni:ı.. Bunu 
bakınıı: nasıl anlaraınız, muvaffak ola
cak erkeğin yaptığı lıe bakınız. Eğer 
tuttutunu koparıraa, her bBfladığı iti 
muvaffaklyetle bltiriyoraa menle yok 
demektir. 

* Göztepede F. M. Hanım: 
Siz ince eleyip aık dokuyan, her 

yapacağınız ltl uzun uı:adıya dütllniip 
tetkik eden ve ondan aonra karar Yeren 
blr kıı:aınıı:. Kocanızı intihap ederken 
de b3yle hareket edinlı:. Sizi iatiyen 
erkeğin kusurlarını, meı:iyetlerlnl öğre

nlniı.. Bunlan karşıla,tırıp hanıiainln 
faik olduğunu araştırınız. Çıkacak ne· 
ticeye göre kararınıu verinlı. Bu karar 
en dotru karardır. 

* Sarıyerde N. M. A. Ş. Ha-
nım: 

11ana gelen mek'ı ' nn mahremi· 
yeti ve mektumi) eti L ıı'm tekefffilüm 
altındadır. Bınacnaleyh bu liiltunda 
intişar eden mektup sahiplerinin 
hüviyetlerini lfta etmek bu sütunun mea
leki hyaiyetile kabili telif değildir. Biz· 
den böyle blrşey iatememenlı:i rica 
t"dcriı:. 

* Beşiktaşta Nebahat Ahmet 
Nuri Hanlm: 

Siz çarşıdan kendiniı:e bir eşya aatın 
aldığınız zaman, aldığımı fCY mutlaka 
iyidir. ÇUnkU siı: alacağınız fCY hak
kında uııun u111dıya tetkikat yapmak
sızın karar vermc'l.sinlz. Eğer kocanıı:ı 
intihap ederken de ayni suretle hare· 
ket edenenlı: kararınııda aldanmıya· 
blllralnl:ı.. Binaenaleyh kocanı'l.ı intihap 
ederken, çartıdan 5teberi •atın alan 
bir ev kadını gib' h:ıreket edlniı ve 
kocann.ı öyle seçinİ'I.. 

* L. S. Hanım: 
Siz koca intihabında naalhate muhtaç 

detllalnl:ı.. Çllnkll ı..tedlilnlzl bulamar.
Hnı:r. bile, kendinizi ailratle ona uydur
makta sUçlilk ç ' meı:alnl:ı.. Yalnız 
kocanızı aeçerken hlsalalae matl6p 
olmamaya, aklı aelimlnl1.l hlkim kıl

mıya çalıtınız. Hayatta muvaffak olmuı, 
orta halli, lhtlraaı az bir genç al::.ln 
için ideal bir koca olabtllr. 

* S. S Hanım: 
Si:ı. mUfkUlpesent değilainiı. Koca 

bulmakta güçlUk çekmiyecekaiııiı:. His•e 
ve BfkB mağl4p değllainiı:. Binaenaleyh 
ha• .. •ı talranc hayallere kaptlını:; bir 
renç alıl bedbaht edebilir. Mümkün 
olduğu kadar pratik, hayatı olduğu gibi 
anhyan bir rençle evlenmlye çalı,ını:ı. 
Hayalci olmadığınız için atk ve izdivaç 
hayatınızd •ukutu hayallere ujra
mıyacakaını . 

.ıt 

A. H. Hanım: 
Siı:e iatediğinl:r:i verirlerse geçimli 

bir kıuınn.. Onun için kocanızın siı:e 

lstediklerinlı:I kola) l:kla teın:n edebilen 
bir adam olnı:ısı lb1ı:ıc.1-. Evinize Atık 
bir ev kadını olacaksınıı:. 1:.jer aadık, 
namuslu, çalışkan bir l'cnç bulunıanı1. 

evlenmekten çekinmeylnlı:. 

* Fatihte İsmet Hanım. 
Siz güzelliği seven, san' ata 

karşı temayül hisseden bir 
kızsınız. Musikiyi ve şiiri çok 
severıiniz. Erkeğin de sizin 

biatinizde olması lazımdır. 
assas ve san'atkir kabiliyetli 

bir genç ıiz.in anlaşabileceğiniz 
bir erkektir. Fakat ıiz erkeği-
niz.in yalnız sizinle meşgul ol
masını istersiniz.. KııkançaınıL 
Bu huy~nuzdan vazgeçmiye ve 
alacağınız erkeğin size şiddetle 
allka duymasına dikkat ediniL 

Hanımtegu 
---·~ ..... ;.t ............. _. ...... ......... 
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NAKŞILfB. VE TARIBATLIB ~---r--t-'ı-t-----------S ine mala r 
Nakşibendi Tarikati Bu İsmi Nasıl Almıs

tır Ve Türkigede Nakşiliği İlk Defa 
Kimler Tesis Etmişti? 

Halledilen Bilmecemiz 

Nakşibendi tarikatinin mü
essisi, " Mehmet Bahattin ,, 
isminde bir hocadır. Bu adam 
Buharalı dır. " 788 ,, taı ihinde 
doğmuştur. 

Tarikatin Naktibendi ismini 
almas1 hakkındat Nakşibendi 
kitaplannda ıu malümat var
dır: 
İmam "Bahattin,, bir gön 

Mevlina "Zcyntiddin., rueıçi
dinde sabah namazım kılllllf, 
ilk safta dalgın dalgın otu
ruyormuş. 

Namazdan sonra ( Zey-
nüddin ) Bahaettinin yanına 

gelmiş, aralarında şöyle bir 
muhavere geçmiş: 

- Siz kimsiniz? 
- Ben Bahattinim. 
Olıalde bize bir Nakşı ver. 
Bahattin: 
- B ·n buraya Nakşi ver

miye değil, bir Nakıi alıp 
gitmek için geldim, demiş. 

Ve tarikatin ismi bu muha-
veredeki Nakşi kelimesinden 
kalmış. 

Bahattinin maksadı isllmi
yeti ilk iptidai şekline döndür-
mekti. O sıralarda iılimlık 
her girdiği yeni millete g6re 
yeni bir şekil alıyordu. lranda 
Şiilik şeklini alınışta. Bahattin 
Buharada bunun önüne geçmek 
ve islimiyeti iptidat şeklinde 
muhafaza etmek istiyordu. Ta
rikati sıkı ve koyu bir taassup 
esasına istinat ettirmiye çalış
tı ve Buharada rafıziliğin ta
ammümüne mani oldu. 

Nakşiliğin T aamümü 
Nakşilik hemen de Os

manlı devletinin ilk teessüsü 
zamanlannda tnremiştir. O 
vakit Mogollar şarka akın ya
pıyorlardı. Bu sebeple Buhara 
8iyaseten mlihim bir mevkiye 
sahipti. Medreseleri, camilerile 
f6hret bulmuştu. Bahattin 
burada medreselerde evveli 
Arapça dersi vermiye baıladı. 
Bir taraftan da tasavvuf tetki
katında bulundu. Çok kuvvet
li talikati vardı. Vaazlarda 
az zamanlarda çok f6hret ka
zandı. Etrafına birçok talebe 
topladı. ilk miiritleri de bu 
taleber oldu. 

O ıırada Nak,iliğin teeuO-
.nıın kolaylqtıran birçok 
amiller vardı. 

E vvell lamaililerin gizli 
peygamberi o civarda islimi
yete mlihim bir darbe indiri
yordu. Halk araıında muhtelif 
" mtltezat akideler intişar 
ediyordu. Ayni zamanda Mo
ıol istiliaı dolayuile halk 
mllfterek bir akide etrafında 
birlqmiye lıazırlandı. 

Diğer taraftan Timurleap 
kumandua altındaki ordular 
Ttırldatam geçtikten 110nra 
Cengiz Hama eski hanlıiı da
hilinde bulunan btttln mflıta
kil hllkUmetleri hakimiyeti 
albna almıı ve kendisi de 
mtlsltlmanlığı kabul etmişti. 
Muazzam devletine islimiyeti 
de din olarak kabul etmişti. 
Bu da ( Bahattin ) için sıfizel 
bir fırsattı. 

Fakat " Bahattin " bir k6y
ltı olduğu için ıehirde bulunan 
ulema arasında husumet ve 
lıuet uyandırdı. Ba ha.et do
layıdle "Bahattin,. tehirde ka
lamadı. Afiretler an11ada 

2 Yazan: Zikri 

Firari Caniler 
Muğla Hapisanesi Az 

Daha Boşanıyordu 
Muğla - Bura hapisane

sinden sekiz cani firar etmit
tir. Bunlar, bapisaneye bitiıik 

Meokıı/ Şegla Esadın Şelıremininde, Odabaşı 
Mnlciindelci NaJcıl Tekkesi 

ı olan dükkana kadar bir tünel 
açmışlar ve bu tünel vasıtasile 
firar etmişlerdir. Bunlardan 
iki kişi şehir haricine çıkama
dan yaralı olarak tutulmuşlardır. 

propaganda yapmıya mecbur 
oldu. Ve bu uzun ıeyahatlere 
tahammül edemiyerek 700 ta
rihinde lranda öldü. 

Türkiyede Nakşilik 
Nakşibendi tarikati, Türki

yede daha ilk zamanlarda O-

ğuza mensup bir kabile tara- Abluka albna alınan hapi
fından tesis edilmiştir. Sonra s~neden . firara _h~rlanan~ ikinci 
Tiirkiyenin hudutlan bilyüdUk- bır kafıle, tunelm agzınd.a 

d · 1 · l t bul yakalanmıştır. Bu sırada canı-
çe o a genış emış, s an ' lerin kama ile hücumuna ma-
Suriye ve Rumeli taraflanna tuz kalan jandarma takım ku-
geçmiştir. ı mandam Ali Ef. güçlükle ha-

(Arkaaı var] yatım kurtarmıştır. 

• • 
ICra Ve Iflis 
Tadilitı 

samimiyeti devamlıdır. Sessizce 
çalıtmak taraftandır. Gürllltü
cll ve prlatan değildir. Hay
aiyet meaailinde aıabi ve şedit-

Ka·nununun 
İkmal Edildi 

Bu akşam 
MELEK sineın 
Sabınıxlıkla beklenen ve JANNI 

temsil ettiği "AŞK UGRUNDA KA 
filminin rejlsörU MURNAU'nu 1 şa 

fllmbıl takdim edecektir. Heyeti t 

llyul bqında: JEANNETTE GA 
llARY DUNCAN ve FARE.LL 
DONALD. Bu mllkemmel filmi• 
mllhlm luıımlan, Paris'te bUylk 

ip Ye at cambaalannın ÖLÜM A 

YIŞI ıahneıUe salc tayanı ha 
calibi dikkat numaralarını ta1vlr e 
tedlrler. Biletler tlmdidcn ıltel 
tedarik edilebllir. 

lliveten: SESLİ VE SÖZLÜ FOX JURNAL 
FOX FiLM --· 

Yarın akşam 

• 
M A J 1 K sineması 

AL JOLSON'u 

DELİ ŞARKICI 
filminde takdim edecektir. 

Biletler bugünden itibaren tedarik edilebilir. 

en güzeli 
en güzelleri 

Dekorların en güzelleri 
Musikinin en güzeli 

BuJrÜne kadar filme alınan operetlerin ea p:ıeli 

HAYALIN SONU 
(DAS LIED IST AUS) 

filminde 
LILIAN HAID 

WILLY FÖRST 
tarafından 
Musikisi: 

R O BERT S TOL Z'du ... 
10 kinunuaaoidea itibaren 

GLORYA 
sinemasında 

GRETA GARBO 

ola11 

SEVMEK HAKKI 
filminde her :ıamandan daha ilahi görllnmektedir. 

1 T ARAKANOW A il Tiyatro Ve Sinema 
__ ,_ __ ,,_,,.=--=c=n::::::-==-="'""""" DARÜLBEDA Vl TEMSlLL 
mui halinin 6nU alınmak için 
ba:ıı maddeler konmuştur. Bu •q•• ISTlftlDI. 

11 - icra dairesinden bi-
rinci menkul mülkiyeti iktisap ;::K 2::~İta~a ~~ m ~ 
eden alacaklılara kolayhk ol· beylere il 
mak için de gayri menkul te-b- 1 
liğden imtina eden borçlunun K A T L 
Alman kanununda olduğu gibi Dram 3 perde 1 
hemen icra marifetile çıkartıl· Yazan: Rlcharcl 1111 
ması kabul edilmiştir. Voas 

12 - lflis yoluna mUraca• Terceme edea: lllllll1 
at halinde iflia tehdidinin te• Cemal Rifac B. 

diye kudreti bittikten sonra 
değil, tediye emrinde yapılması 
muvafık görülmüş, ancak te· 
diye emr:nin kudreti yirmi 
aüne çıkarılmıştır. 

13 - Tilccar aleyhinde iflia 
yoluna miiracaatla poliçe ve 
emre mııharrer senet ve çekler 
hakkında mevcut kanundaki 
tenakuzu rcfedecek bllkUmler 
konmuttur. 

14 - Rehinlerin iflb ma· 
sasına nakledilip edilmemeai 
de ihtiyaca muvafık surette 
balledilmi,tir. 

ALKAZAR - Dllnyadaa MUk 
ALEMDAR - Afk Valsi 
A S R 1 - Bal Ayı 
ARTiSTİK - Parlı Damlan altaad 
ETUV AL - Yeni bakireler 
El.HAMRA - Arlezlyea 
EKLER - Yua- Uyatre tnptl 
FRANSIZ - KIHlll 
GLORYA - Son Ninni 
HiLAL -(9qlktq) Parlıll 
H A L & - (OakDdar) Par4enle b 
QM~ B. - z.Yk Ye Elem 
il A J it - Hacı Murat 
il 1 (. 1 K - Operada ,_,.. 
JllLLET T. - Nqlt B. 
O P ! R A - Parla Damlan AltıaM 
S0REYYA - Mavi Yaldıs 

-- ---- -----
TARAKANOW 15 - Layihanın en çok 

göze çarpan hükümleri sui ni
yet sahibi borçlularla yardımcı- ~=== ....... --== ........ =-==-===-==-
larma karşı konulan cezai 
müeyyidelerdir. 

borçlulan da haksız yere 
dur eden para için bapia 
tazyik usulünü aratbrmıy• 

idil bir ıekil olarak dt1f00 
müıtnr. 

Mal beyanında hakikate mu· 
hatif beyanatta bulunanların, 
IAyihad.t derpiı edilen diğer 
bazı suçlara cllret edenlerin 
icra hikimleri tarafnadan ıeri 

bir uıul altında muhakeme 
16 -Komisyon icra h 

lerinin kararlanna karfl 
edilip ce:ıa!andınlmalan usu1tı olacak te-myizleriıı, Temyiz 111 
kabul edilmiştir. kemesiohı d6rdOncB hukuk 

Ba uaul çok kere kabahat.iz aiade tetkikini teklif etme 

edi 
•er 
nıa 

nül 

ade 

kap 
ken 
lem 
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oğulduğu Söylenen Adama Tıma-
a e Deli Göm eği Geçirilmişti 
Hakkı Mahfuzdur 

Bütün bu dolaşmalar, müra- ı 
caatlar, ~eklemele~,. cevap ( 

;;;; imalar, ~sticvap ve ıs~~ntak~.ar; 
~ Mister Pıyerse tam uç gune 

n mal olmuştu. Deniz serkomi
erliğinden bidayet mahkemesi 

TV üdde~umum 'liğine gönderilen 
(bir adet kebir evrak cüzdanı) 

ile kar ı k rşıya geldiği zaman 
rtık Mister Piyersin de imanı 
evremi ti. 

Piyer , okadar yorulmuş, 
kadar sinirlenmişti ki: (gark 

\•e nabut ) olan, Vahak değil, 
abası bile olsaydı, (rahmet 

olsun canına ) deyip işten vaz 
~ eçecekti. Fakat onu bukadar 

-31- Yazan: Ziya Şaki.,. 

uzun uzun dolaştıran Vahakm Abdülhamidin moiget bölüğünden bir piyade müfrezesi 
anhsındaki evrak idi. Eğer Bağlarbaşına doğru çıkarız. 1 yacaklar znnnedere~: 
u evrak ziyaa uğramış olsa Orada tenha bir yerde para- l - Aman. k~~deşım, canıma 

idi, birtakım fermanlar, hüc- ları avucuma s yar.. ... , lur , kıymayın .. Üzerımde ne varsa 
etler, beratlar mahvolacak ve mu? ben güz "'\de v .. reyim. 

unları yeninden bulup çıka- _ Olur. Diye yalvarırken Yusuf 

rarak elindeki mühim davaları Uzun uzadıya aramıya hacet Ef. ile polisler, çarçabuk Va-
azanmak imkanı kalmıyacaktı. kalmadan camiin köşeninde bakın ellerini . bağladılar. Yu-

Bilhassa, yirmi beş adet {kapalı bir kuna ~y~ .. 51 buldular, .c Ef. arabacıya seslendi: 
çil lira mukabilinde istihsal uyuklıyan ara ı) ı uyandırdı- - Hadi bakalım. Doğruca 
edi!en (Üsküdar mahkemei ' lar. Bağla aşına doğru yol- oraya. Çarşıdan süratle geç .. 

şeriye) kayıtlarını gördüğü za- landılar. Tam çarşıdan çıkıp ta Polisler de arabaya binmiş, 
man Mister Piyers için düşü- tenha bir yere gelir gelmez, Vahakla Yusuf Efendinin kar
nülecek hiçbir nokta kalmadı. resmi e biseli iki polis birden- şısına oturmuşlardı. ilk zaman-

Gazetenin verdiği h-,adis, bire önlerine çıkarak: lnr, tenha yerde sakin sakin 

~abıta tarafından gönderilen - Dur... yalvaran Vahak, araba tam 

ir rapora is inat c "yordu. Diye haykırdı. O ande de çarşıdan geçerken avaz avaz 
albuki rrpor, hiçbir asıl ve Vahakın alnına bir tabanc haykırmıya başladı. 

sasa istinat etmiyordu. Ha- dayandı. V ahak, kendisini so- (Arkası var) 
kikatte, ( gark ve nabut ) ol- ==---= 
duğu rapor edilen (şahsı 

eçh l) T optaşı tımafhanesin
e ikamete memur edilmişti. 

Cami avlusun t vaktinden 
vvel giden Vahak, kayıtları 

etirecek olan Yusuf efendiyi 
dört gözle beklerken, bu işten 

/ n karlı çıkan kendisi oldu-
'tJI w unu düşilnüyor ve seviniyordu. 

Piyersten, bu i e verilmek 
ıçm yirmi beş adet çil lira 

yd almıştı. 
Halbuki kendisi yirmi b~ 

• det ilik mecidiye ile du işi 

apatacak, paranın üst tarafı 
endisine kalacaktı. Çok bek-

lemed n Yusuf efendi geldı. 
3) ıtları gelirdi. Vahak, bir 

anlara basmamak için birer 
irer tetk'k etti. Cümlesi de 

(aslına mutabık) tı. KayJtları, 
çantasına yerleştirdikten sonra 

hemen elini pantolonunun ce
b ine soktu. Fakat, Yusuf 

fendi, telaş ile eline sarıla

rak: 

~ Aman birader efendi, 
ıtl 
,1 ne yapıyorsunuz? Biz biraz 

ş""pheli adamlarız. Herkesin 
bizim üzerimizdedir. 

e 
s a 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

(Sinop) Mahpusları
nın Sesi 

Sinop haplııanuindeki ın:-hl<Cım\ar 

namına 9u mektubu aldık: 

ı - Bllyük dahimiz.in undan kopan 

9ükran borçlarımızı kabul dmc\erlnl 

dileriz. 

2 - Bizler bu sevimli vatanın öz 

çocuklanyız. Zamanında memltkctlmbc 

el uzatan hninlerc göğDa gerdik. Scnc

lerdcnberl analarımızın ve çocuktan• 

mızın hasretllc yanıyoruı. lalah olduk. 

Biz. de değil cUrüm, hatta kabahat 

yapmıya bile cllr'et kalmadı. Bitkin ve 

zayıf kollarımızı açarak büyüklerlmlr.Jn 

ıcfkatfne lltıca ediyoruz. 

Mustafa, Kadri, Ali 

Dilenciler Ve Seyyar 
Sahci ar 

Yeni postane önünde, sa
bah namazından yatsıya ka
dar birçok genç çingene ka
dın ve kızları dilenmekte ve 
gelen geçeni rahasız etmek
tedir. Bilhass<" postaneye ge-
len giden ecnebilerle ka
dınlara fazla musallat olmak
tadır. Belediye memurları öte
de beride ekmek parasını 
çıkarmıya uğraşan biçareleri 
kovalıyacağına bunları bura
dan kaldırsalar daha iyi 
olmaz mı? 

Şehır.adeba~ı Muhtarpafa 
aokak No. 7 de 

Burhan 

Zabıtanın Asrileştiril
mesi Lazımdır 

Şerirler, len ile mUcehhcı, kartımız
da cephe aldı. Biz. uld uaul ve cakt 

bir tefldlltla bocalayıp duruyorur.. H.kl 

bir ubıt nın modem bir cUmhurlyetl 

mUdafaa edebileceğine \ıklım ermiyor. 

Z&bılfyı •çp,l!c§tlrmcll ve bu ıınıf mc• 

murlr.e chcmmlaet altctmclldlr. 

bir ka,.iiniz 

• s ıye e 
... 

ze evrakı verdiğimi Çok ço~u~lu ailelere yardı?1 1 3 - İstanbul, Hasköy, Ye- ı Şerif, .Hatçe, Necat Hanım ve 
vadinden 11tıfad etmek içın niyapı sokak, 11 numarada Efendıler. 
bize resim gönderden aile grupla- tenekeci Mişon Ef. ve refikası 6 - Kasım paşa HacıhUs-
rını aşağıya derce yoruz: LA H Ç kl S 1 ' 

İ ul .. rUkl . d una anım. ocu arı: u ta- rev mahalle i Ebe sokak 4 
1 - stanb gu . 

1 
e~ı de- na, Simento, Rabel, Ester, Ne- No. da Osman Ef. ve refikası eye 

niz mub f mot r nn en • i al H Ef 1 · S l"h Ef d' sım, 5 c · ve · er. Safiye hanım ve çocukları: 
mı 1 num r dn ateş ı el ı en 

1 
4 - Ank ra Kıbrıs karyesi Atik S b b t eıııhnt, Be-

u: ve aile İ. Knra Halil o w lu Ha n Efeudi a, a a ' 
ra t, Adi1, Vahit hanım ve 

, I r ze n ede 2 - Eyü ve aile i. Efendiler. 
lim ed yim. Sıra rvilerde nu 5 - l t nbul, Y enibahçe, 

7 - F eriköyünde O km ey-- Ş'm i b k m: İş Hü eyın Ef. ve refıkası Zişan han ark sında tramvay şirketi 
t hl"k t danı caddesi 1 No. İ~-

1 esiz olsun zar r yok, ben, Hanım. Çocukları : brahim, vatmanlarından 19 numarada 
b! ş on parayı gözden çıkarırım. Kadem, Necati, Sulhiye, Meh- Mustafa Arif Efendi ve refil .. b 

b' •ntCJ.ı . uradan kalkarız. Şura- J met Hayrettin, Hikmet H. ve kası Vasfiye Hanım. Çocuk-
n hır kapalı arabaya atlarız. Ef. ler. 1 :rı: Saime, Safiye, Lütfiye, 

mail Ef. ve çoc . } e, 

Sabiha, Fehmiye, Nazif, Bay
ram, Aziz hanım ve Ef. ler. 

Sa a ·ı 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : Rifat Galip 

Damat Bey 
Ahmet Şemsi 1:. mütekait bir 

zattır. Erenköy taraflarında itaba 
yadigarı köşklerinde bir kansı, 
yetişkin bir kızı, bir de henüz 
mektebe devam eden küçük oğlu 
ile mut!vazı bir hayat geçirmek
t<'dir. Uç ayda bir aldığı telrnüt 
maaşın:: Çarçıiçindeki halıcı dük
kanının on beş lira ltira bedelini 
de katan Şemsi B. bu gelirle 
ailesini kıt kanaat ancak geçin
dircbilmektedir. Eğer k nsı Na
ciye Hnnımm ev idaresinde gös
terdiği i'ctısat ve tasarruf ta 
olmamış olsa Şemsi Heyin hes bı 
çoktan şaşar, borcu ise şimdiye 
kadar gırtlağını aş rdı. 

Gelinlik çağın gıren kızları 
Mürüvvetin de hayırhsHe bir kı -
meti çıksaydı, elbette gelecek 
damadın aile bütçesine külli bir 
yardımı dokonur, Şemsi Beyle 
karısı da, ahar ömürlerinde bir 
rahat yüzü görürlerdi. 

Ahmet Şemsi Bey kızı MürÜ\ -
veti bir tüccara verdi. Memur 
olup ta onunda benim gibi sıkın
tı çekmesinler, diye bütun me
murdan talipleri reddetmiş, niha
yet Balıkpazarmda bir refiki ile 
birlikte ticaret ve komi yonculuk 
yapan Kamil bey iımindc genç 
bir tüccarı yanına damat almıştı. 

Mürüvvetin düğünü için ç rşı
daki dükkanın müstecirinden ki
raya mahsup edilmek üzere aldığı 
iki senelik bedeli icarı karşılık 
koyan Şemsi bey bu işi de böy
lece borçsuz, harçsız başarmış, kı
zı Mürüvvetin mürüvvetini gör
müştü. 

Düğünden sonra bir müddet, 
yeni damada knrşı küçük düşül
mcmek için Şemsi Bey mutfak 
masraflarındn gani davranıyor, 
kansı, eteği belinde geç vakitlere 
kadar ocak başından ayrılmıyor
du. Yirmi gün, bir ay bö, 
{eçti. İkinci aya girdikleri zam. , 
~emsi bey, hakh olarak dama
~mdan bir muavenet bekliyordu. 
Örf ve adetten ziyade k in
pederin böyle bir yardıma cil 
ihtiyacı gün gibi aşikardı. 

Zaten damadını içgüvcysi alma
sının biricik sebebi de bu de il 
midi ya? Aile bütçesini düzetlip 
Hatemi efendi gibi köşede raha
tına bakmak. 

Halbuki işte ayın ortaları da 
gelip çattığı halde dnınnt beyden 
ııes çıkmıyor, beri tıı.rnfta ise 
Şemsi beyin cüzdanında kalan 
bedeli icar bakiyesi birkaç 
banknot ta birer birer erıyıp 
gidiyordu. Bu haide ikinci ayı da 
müşkülatla çıkarabilen Şeınsı be
yin ümitleri yava yavaş lnldurn 
mübeddel olmak üzere idi. 
Üçüncü ay başı dn geçip hala bir 
netice hasıl olmayınca Şemsi B.de 
bir telaşbr baş gösterdi. Şiddetli 
bir ihtiyaç ve kat'i bir zaruretle 
karşılaşan kainpeder bir sabah, 
erken erken damadım knrşılıya
rak ona mutbak masrafına işti
raki lüzumunu zımnen ihsasetti. 

- Ben de bu lüzumu çoktan 
takdir ediyordum, beyefeı di, 
ancak şu sıra mıkten mua
venette matlup veçhilc miıfit 
olamıyacağımı anladığımdan ti
cari münasebette bulunduğum 
Konyalı bir tüccara kışlık 
erzak sipariş ettim. Yakında 
gelmek üzredir. Siz müste
rih olunuz. 

Bu cevap kayinpederi tat
min .etmiş, bir müddetçik da
ha intiznrı muvafık bulmuştu. 

Dördüncü ay başı da böyle
ce intizar ile geldi & eçti. 

Bir akşam damat bey, çok
t ndır yemeklerde eksikliği 
hissedilen tatlı ihtiyacını der
piş etmiş gioi elinde bir pa
ketle çıka geldi. 

- Mürüvvetçiğim, sana tat
lı getirdim. Y emiye ilave et-
seniz iyi olur. 

- Teşekkür ederim Kamil, 
sofraya koy rız. 

Damat beyin ilk 

olan bu ikramını kainvalde ile 
kainpeder fali hayır telakki 
ettiler. O akşam, muhtasar bir 
şekil ve mahiyet aJmıya başlı
yan yemeklerini yedikten son
ra Mürüvvet: 

- Kalk nyınız tatlı var, 
diyerek ince yeşil bir kağıda 
sarılı paketi açıverdi. O daki
kada damat bey en başka ın
da hasıl olan hayret t"'rif edi
lemez. Paketten bir okka k -
dar çiğ y ss1 k d y f 

Kıpkırmızı 1 si n 
tin scrzeniş:nc ko'" : 

- Ziyanı yok, cicım, ı-
yordu, bu akşam art deği a. 
Zahir valde hanımın fazla meş
guliyetleri vardı ki kada} ıfi 
kızartmıya vakit bulamadılar. 
Varsın yarına kalsın. Bunda 
iızülecek ne var ki? 

Ertesi gün Ahmet Şe n .. i 
Bey çok sevdiği bir çift cins 
kazın erk ğ ni kasap f sp;roya 

satarak p..ırası.,ı yassı kadayıfın 
yumurtasılc şekerine sarfetti. 

Damat Beyi.. haftal!)rdan
beri beklenen erzakı nihayet 
gelebildi: Bir miktar kuru fa
sulye, bir torba yağı alınmış 
imansız peynir, yarım çuval kadar 
da en küçüklüsünden nohut. 

Kamil Bey: 
- Bunlar ilk parti. diğer 

kısmı da yolda, diyerek mağ
rurane bir tavır takınmıştı. 
Akşam sofrada sık sık lakırdıyı 
bu iki buçuk parça hediy lik e"<" 
intikal ettiriyor: 

- Ne ise, diyoı·du, crzakm 
en mühimi temin edildı. Bü
tün kış rahatız demektir. 

Ertesi gün Şemsi bey tek 
kalan Jrnzı kesmi ... , kn . ısı da 
bir nıiklar damat beyin erza
kmdan nohut il~v t!Sİ e eı ken
den ateşe koymuşt J. 

O gün ağı:1. tadı ile bir 
yemek yiyecekler deme ti. 
Bun:ı haz rlan:m Şem!;i 
Bey i-w tihasın tez it ı m 
öğl yemeğ-ini bı e h -
fetmiş, bütün güniiniı e b.iden 
müdavimi oldt ğu bir k nvede 
beçirmişti. Akşam i.iz rı açlık
tan bitap bir hal e evine gel
diğinde nohutlu k • ı hala deş 
üzerinde kaynar bu1du. Tam m 
beş } emeklik kom ir a te i' 
dokuz saat müte i ı 
tız üzerinde fı ırd .,, nohu lar 

bir türlü pişmek bilm ı ı. l 
fecii, geç vakit }arı ç"y bır hl c 

indirdikleri zaman körpecik k 2ıı 
etlerini adeta erımı , k yb ı u~ 
bir halde buldul. r . 

Ahmet .Şemsi H. d ı h 
~ındnn blrf"Y nnl:ıı amı . Uıı g 
bcrılz.ce Balıkpaz. rına ır ltı. 
lunduıu ban cıvarın la şöy c: 
klkat yaptı. V ııl o d ğu 11 lı 
adamın az kahiln yü cı:ıııc ı 

Handa Kl\mll ey n ı n 
tüccar komisyoncu bulunm e 
bu ut Ahmet Şemıi Bcv n d adı 
mayıp bUıbUtiın bafka h r lnms 
Bizim 2'enç dıınıat lııe bu kom ııyo cu 
yanında otuz lıra maa~la muıtahdrm 
bulunu)or, ·~arı, yukarı h"z.mı-t gö Ü· 
yordu. MOrlivute talip oldujlu r.am n 
bu lalm mıı~altehe inden bıl atıf:ıdc kcn• 
diılnl tUccar keınlı oncu dıyc takd m 
etm1~, Ah et Şemıl Dl"yln de o ukıt r 
uıl Patron Kimli eye matuf olan tahki 
katı bu auretl• nıu,afık netice vcrml~ti. 
Kılnpeder ı u lenin iç yU U:ıü bö • 

lece anlatiıklan aonra paçal n ıvadı. 
Nckatlar caklden blldlf , laı dağı niıfuı-
lu kimseler varaa he • nl ola11ı. Yal
vardı, yakardı, d m<adı a Kadıhöy ta-
liye şulteılnde bir memuriyet bularak 
ora)a yırlı-ft rdi. 
-8 yQk ı ıOrnün cer.ası, diyordu Mıı

rU11vetl memura ve nıem, ver merd der-
kcn tl11madı a eı 1 elim n urıyct 

• ter yen m, n bu 

• 

Is e • e z 
Bunun 

ile } ıka) ı .. ı p r. m n 91 Bir pU11k ırg le yaprakıız 

Kutusu 1 
Drogeri 

ağaçlar klmllen yıkanır. 

liradır. Ycgllne depoıu Sirkecide Hor.ııaancıyan hanında 

santıral doriyandır. NıvodisıEl~eultd. ş. 



8 Sayfa 

Van Memurin 
Ortaklık Mu
kavelenamesi 

Mevaddı Müteferrika 
ltel bı.~lamak ve llAn 

Madde 75 - İşbu muka
velename şirketin teşekkülünü 

müteakip sicili ticarete tes
çil olunduktan sonra ticaret 
kanununnu 43 üncü maddesine 
tevfikan aynen neşr ve ilan 
olunacağı gibi mukavelena
mede hükumetin müsaadesile 
vukubulacak hcrgiina tadilat 
aynen ve her sene heyeti 
umumiye mukarreratı ve senelik 
bilanço suretileri dahi hüla
aatnn ilan olunacaktır. 

E.u mukavelenin tabı 

Madde 76 - Ortaklık işbu 
mukaveleyi tabettirerek ta -
lip olanlara itr. eyliyeceği gibi 
on nushasını da bir dafaya 
mahsus olmak Uzere iktısat 
vekaletine gönderecektir. 

istatistik 

Madde 77 - lstatistik ida
resince ita olunacak numuneye 
tevfikan Şirket her sene mu
amelatına dair İ&tatistik ced
veli tanzim edip iktısat veka
letine gönderecektir. 

Memurlar ve mUıtahdemler 

Madde 78 - Ortaklığın bi
lümum memurin ve müstahde
mini Türklerden olncaktır. Yal
nız ecnebi memleketlerindek. 
muhabirleri ve ajanlan olabilir. 
Ortaklığın iştigal eylediği mad
de hakkında idare meclisi ka
rarile lüz.nm görülürse miktarı 
kafi ecnebi mütehass:s celbo
tunnbilir. 

Kanun ve nlz11mn:ımclere riayet 

M-.dde 79 - OrtJklık ge
rek muamelat ve faaliyeti 
umumiyesi ve gerek memurin 
ve müstahdemini hakkında 
kavnnin ve niz:amatı dev!etc 
işbu kavanin ve nizame.t. dahi
lindeki hükumetin tebligatına 
riayet edecektir. 

Tatil günleri 

Madde 80 - Ortaklık cu
ma günlerile resmi tatil gün
lerinde icrai muamele ve faa
liyet edemez. 

Lisan 

Madde 81 - Ortaklığın 
bilümum muamelat ve hesa
hah Türkçe olacakbr. 

Madde 82 - Ortaklık ayni 
makstla teşekkül etmiş olan 
diğer orfaklıklar (kooperatif şir
ketleri) ile (ittihat heyeti) teş
kJ edebileceği misillu Türki
yedcki bilumum kooperatifler
den müteşekkil olarak tesis 
olunacak(Umum Türkiye koope
ratifleri heyeti müçtemiasına 

da dahil olabilecektir. 
Madde 83 - Seksen üç 

maddeyi havi olan işbu nizam
name l 4- I0-929 tarihinde lk
bsat vekaletince tasdik ve 
30-5-929 tarihinde 224-200 nu
mara ile katibi adilliğince 

tesçil edilmiştir. 
Vali(okunmadı} , Van sey

yar jandarma alay kumandanı 

mirıday Ziya, hudut alay ku
mandanı kaymakam Eşref, 
Ven mahkeme Reisi Şevki, 
Van müddi umumisi Huan, 
Van posta ve telgraf müdürü 
Mitat, Van defterdan Mustafa, 
Van Maarif müdürü Mevlut, 
Vnu sıhhi)e müdürü (okunma
dı) Van bayter müdürü 
Akif, Van tahrirat müdürü 
~fori. Van orta mektep mü
dürti Zühtü, Orta mektep 
m dür r!ıuavini Ferit Nuri, 
Van muhasebei hususiye mü
meyizi Halil, Van tapu müdü
rU Ki.mil. 

SON 

SON POSTA 

B 
RAKISI 

yalnız Kadıköy'ünde bulunur. 
""-"°-'-'---'--~-"' 

kat'ı ve -serl 
tedavisi için 

Spirosal 
sOrmek IAzımdır. ZaJ,mc:dll lşlerJ ·takip edef\ 
adale sertlik ve gerginlikleri ile, a}·aklarda 
vakitsiz zuhOr eden rorgunluklarda dah) 
Spirosal aynı gOzet neticeyi temln e~et. 
Splrosal tedavisi hem kol~y. hem l!&iftiı·, 
Çamaşırları kirletmez. 
Musirren Spiros?.~ talep ediniz. 
Her ambalaj, meşhuru 81em olan ~.ofd 

satiblni ihtiva eder. 

EB 
Büyük Tayyare Piyankosu 
. YE~ İ T E .R T 1 P BAŞ L 1 YOR 

lINCI KEŞiDE 11ŞUBAT1931 
Yeni planda 3 ve 6 ıncı keşidelerdc bUyUk ikramiyeler 

ve aynca Amorti vardır. 
3 ÜNCÜ KEŞIDEDE 100,000 LiRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETİLE TERTiP ÜÇER KEŞIDELIK iK.i 

KISMA AYRILMIŞ Gİ İ BfR ŞEKiL ALMIŞTIR 
Mükafatlar keşide sırasile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,030, 40,000 ve 

,O O L. R ADI R 
ÇOK ZENGiN OLAN YENl PLANI TALEP EDI tz. 

Biletlerin .atılmasına bnşlanmışbr. 

İÇİN 
Kolaylıkla 

ALI~ANCA öGRENME lJSULÜ · 
Mllelliflerl : 

HERMANN SANDER 
Alman llum mütehassıs ve 

mualliml 

TAHS1N ABDİ 
lunir erkek lisesi Almanca 

mua11lml 
Sene 1930 

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

Akademi Talebesinin 
Müsameresi 

Gnzel San'atlar birliğinden: 
8 ve 9 kanunusani 931 per
şembe ve cuma günleri Güzel 
San'atlar akademisi talebesi
nin Birlik binasında vereceği 
müsamere bir zaruret dolayı· 
sile 9 kanunusani 931 cuma 
günü saat 15,30 da Beyazıtta 

İstanbul Erkek lisesi salonun
da ve bir defada verileceğin
den davetlilerin oraya teş

rifleri. 

i Tabibi 
Mutahhar 
Muammer 

Sirkeci 9lmendlfcr fstaıılyonu !.artısında 
Nemliude han birinci katma nnklctmlştlr. 

.DK. SEMİRAMiS EKREM H. 1 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet' 
Etfal hastanesi kulak, boğaz 

burun hastahkJan mütehassısı 
Beyoğlu Mektep .,ok :ık No. 1 
T elefoa Bey ... ğlu 24 6. 

H0SE\1N ZEYTfN Y AGINI - Daimi 
lı:uUanınıL Yemelderin"zJ nefiı ve ler.zetJI 

1 
yemek ister misiniz? Behemehal Hüseyin 
reytln yağı ile pifir.nlr.. İstanbıd Zindan 

kap111 Babacafer tilrbeal karfınındaNo. 53 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad
desi hükumet konağı civa
rında eski ikdam Yurdu kar· 
şısında 1 J numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

Doğum ve kadın hastahklaı ı 

mütehassısı 

DOKTO 
Hüsey·n Naşit 

Tiirbe, eski Hilaliahmeı· binası 
No. 1 O T clefon İst. 2622 

Patolog, BakteriyGlog 

Dr. M. utfi 
GÜLHANE SERİRİY ATI 
MUALLİMLERINDEN 
Dahitt, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon lstanbul ,.323 
lkametgAhı : ,, ,. 2236 

AZE AYC n lllUSİKİ HEYETİ 
Taksim Mulen Ruj' da 

6 Kanunusani 931 Salı 7 - 1 .. 931 
çarşamba günleri 

Mevcut Asri Türk aile musiki heyetine ilaveten ve bu 
Kafkasyadan yeni gelen Azeri muganniyelerin 

iştirakile terennüm edecektir. 

KAZMİRCİ 
ALİ RIZA MÜESSESA Ti 
Su geçmez lacivert renkli gabardin pardesüler 
trençkotlar, kışlık paltolar, F antazi kostümler, 

zarif çocuk elbiseleri gayet ucuz fiatla 
elden çıkarılmaktadır. 

f.danbul'da Emioönü'nde - Ankara'da Şafak mağazasmda 

e ·r v·ıayeti den: 
Mevcut proje ve detaylanna nazaran Jıse binasında yapıla

cak tadilat ve ilavat keşifnamesi mucibince 5328 lira 60 kuruş 
bedel ile 5-1-931 tarihinden 25-1-931 pazar günü saat on be

şe kadar kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuşhır. 

1-Taliplerin bedeli keşfin yüzde on beşi nisbcti;de teminat 

akçesi veya ayni miktarda muteber bir banka mektubunun ta
rifab kanuniye dahilinde teklifnameye leffi; 

2 - İnşaatın devamı müddetince bir mühendis veya mukte

dir bir fen memuru istihdam edileceğine dair tealıhütnamenin 
keza teklifnr.meye leffi. 

3 - Y npılacak inşnat hakkında fazla malumat almak isti
yenleri Manrif miıdiıriyctine ve yevmi ihalede vilayet encüme
nine müracaat edilmesi lüzumu ilan olunur. 

HiÇ BE K L E N l L M E D 1 G t. BİR Z A M AN D A 
BİRDENBİRE Z E NGİN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PİY ANKO BİLETİ ALMAKLA 

KABİLDİR. ONUN İÇİN: 

TAYYARE PİYANKOSU 

Bile ini Alınız 
Altıncı Keşide 

11 Kanunusani 1931 dedir 

BÜYÜK iKRAMİYE 200,000LiRAOIR 
Ayrıca: 

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

İST ANBUL DEFTERDARLIGI 
,, :.,. . ·t :'.. . . · .· . . · .. . . .. . . . \ ' • • 

Adalar Malmüdürlüğünde : 
Satılık arsa No .. 64 Agası sokağında Kmalıada vupur iske

lesi yairnıındadır. Üç sokak ağızmdadır. 918 arşın miktarında 
olup tahmin olunan kiymeti iki sene ve iki taksitte istifa ech.
mck şartile 500 lira 30 kuruş olup birinci taksit ihaleyi mlite
nk"p alınacaktır. Satış muamelesi 11-1-931 pazar günü saat 12 
buçukta Adalar malmüdürlüğünde aleni müzayede ile 
yapılacaktır. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Konhnt Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKi 

1 l ER 
DAİRESİNDE YAPTIRINIZ 
BUyük hir liyakat, itina ve dikkatten çok 

kalacaksınız 
bir süratle idor .. 

Hu pazar akşamı Veznec' 

DARÜTTALI 
. Snlonunda DARÜTT .AIJrl 

MUALLiM FAHRİ BE 
Talebesi hanımlar tara 

KONSE 
Her perşembe akşamı ve cuma ~ 

DARÜTTALlM VE HAP 
BÜRHAN 

YEL ZADE VAPURLN 
Karadeniz postası 

Sami vapuru 8 kanunusll 
PERŞEMBE günü akf" 
Sirkeci nhtımından h,_ 
ketle Zonguldak, İneİJ 
Gerze, Samsun, Ünye,~ 
son, Trabzon, Of, J'ı' 
ve Pazara azimet ve nvdette~ 
iskelelerle Sürmene, Vnkfıkeblt 
Güreleye uğnyarak avder ede 
Yllk ve yolcu için Sirkeci 

rük salonu karşısında Aliiiye h• 
birinci katındaki acentalığn m 
ot. Telefon: lst. 980 

Seyrisefain 
Merltez acentesi: GalClta k~ 
başında Beyoğlu 2362. ~ 
acentesi: Sirkeci'de Mühü 
zade bam altında Tel. fst. 

postası 
(Karadeniz ) vap:.ıru 

kanunusan: perşembe 
şamı Galata rıhtımın 
lnebolu, Samsun, O 
Fatsa, Ordu, Gireson, 'f 
zon, Rize, Hopa'ya 
knt"<ı\k ve dönüşte P 
Rize, Of, Trabzon, P 
hane Giıeşon, Ordu, F• 
Samsun, lneboluya u"' 
cakbr. _). 

D 

( 

Mersin postası 
( Konya ) ~ apuru g ~ 

nunusani cuına 1 O da GıJ' 
Rıhtımından kalkarak Q 
nakkale İzmir, KüHük, 8" 
rum, Rados, Fethiye , Fi~ ed 
Antalya, Alaiye, Mers 
kalkacak. dönüşte TaŞıl 
Anamura da uğrıyaca1' 
Dalyan .Marmaris Fethiye 
aktarmadır. 

Kolay tıraş olmak ve cilcf 
güzelliğini muhafa:ıa e 

isterseniz 

TiMSAH MAR 

TIRAŞ BICAKLARI 
(KROKoot~ 

kullanınız 

Deposu: Çiçekpuar 
adi Han No. 7 - 8 

• •• tar 
ıJ bu• 

pa 
ba 
( 

SON POS~ .. 
Y cvml, Siyaıt. Hav adli ve lialK ~ 

idare ı fstıuıb::i,'Nıuuosmaıalf' 
Şeref nkafı 31 - Si 

Telı-._,:ı: lctanbul • 251 
P011..1 kvtusuı Jstanbııl - 74l JJ 
Tdg:-al ı lıtanbal SON ~~ 

ABONE FİATI _A1 
TCRK!YE - f.~ 

1400 kr. l Sene '7~ ~ 
150 ., 6 Ay H"" 
400 ., S s:>O t1 

1 " ~~ti 150 ,, ,, ,, 


