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SON POSTA Halkın göz:üdim halk bununla görilr· 
SON POSTA Halkın kulatJdır: Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d i l i d i r. Halk bununla söyler • 

•• 
" Haya ımın Son Gün er· nde Bu Memlekete 

• 
Fenalık Yaptım, Kalılı lere Karıştım,, Diyor .. 

v: bl.. ,,.._ 1 . . 1."'. ı·k. rr. ,./l d , ESAT EF. ITlRAF EDİYOR l 
1 Biçare "nu ay,, zn ~a ısız ıgı ı ~araıı ı ır .. ·Allah Taksirahmı Bugünün Meselelerinden 

Şehidin Babası Da Balkan Harbin- Affetsin T erkos Şirketinin Na
de Yunanlılar T arafınd.anKesilmişti ~:!d:mH:t~0nE~'!: şenide BirMarifetiDaha 

lmıir, 6 (Hususi) - Me
nemen irticaımn şehidi biçare 
( Kublay ) m hayat ve tercemei 
hali hakkmJa bir risale yapı
larak cümburiyet gençliğine 
dağıblacakbr. 

Bu risalede Kublayın bayab 
f5yle a:ılablıyor: Kublay, aslen 
Giritli, temiz bir ailedendir. 
Kendisi 322de Adananın Kozan 
kasabasın~ .ı doğmuştur. Baba
amın &lümü de olğunun ölü
münü andıracak kadar fecidir. 

Balkan harbinden birkaç 
ay evvel Yunanistandaki em
lakini atmak fiıere Türkiye
den ynlaa babası, harbin 
patlak vermesi ilzerine bir 
yelkenli ile firar ederken 

' korsanların eline 
düşmüş, Atinaya götürUl-
müş, orad~ berşeyi alınmış 
e sonra feci bir şekilde öl-

dürülmüştür. ,J b db h işte o zamın b:ı şehit 1 iki de,a e a t ve ıalisiz Kublôg için taraf, taraf 
yapılan miting tezahüratı 

edilen Kublay altı, yedi yaşın- da idi ve Mustafa ismini taşıyor, Aydının ( Kenzülirfan) 

H E 
- N y mektebine devam ediyordu. 

imayei tfal e apb, me::~:e ~::::: F=~u~: 
Y N Y k? mektep IAgvedilince İzmir mu-a r ı n e a p a c a allim mektibine nakledildi. 

Son sınıfta iken sıhhi vazi-

Cemiyetin istanbal merkez lıegeti 
Yalbatı mGnuebetile Himayei Etfal cemiyeti bir muhasebe yap

•lfhr. e. mubuebeye göre bu sene, cemiyete hariçteki milletta,lar 
tarahodan bir milyon Ura kadar yardım yapılmıştır. btanbul şubesine 
bu ene reamen yapılacak yardım miktan 12 bin liradır. Bu ıane bu 
para lle 500 çocuğ'a elbise verilecek, Kalender yurdundaki 100 çocuğa 
bakılacak, ant damlası idare edilecektir. Ayrıca bir de do~um yeri 
( Kret ) yapbrılmak taaavvuru vıırdır. ... 

Bnynk Millet Meclisi 
Khını Paşa reisi 
Yelken açtı gidiyor 
U..~era remisi 

Başvekil ismet Paşa 
Fethi Beyle baş başa 

Kulak vnrdim dedi ki: 
Su katma piımiş qa 

yeti bozulmuştu. Bursa mual
lim mektebine nakledildi. 
1341 de bu mektepten diploma 
alan genç muallim, Aydın Gazi
paşa mektebine tayin edilmiş, 
üç dört sene orada knlmış, 
talebe ve arkadaşlarına ken
dini çok sevdirmişti. 

Bu sırada evlenen Kubliıy 
:r.:evce i ile beraber yaşamış, 
" Aktuğ ,, isminde bir oğlu 
olmuş, fakat anlaşamamazlık 
yüzünden ailesi Vedide Ha
nımdan ayrılmıştır. Geçen sene 
eylülünde Menemene tayin 
edilen Kublay Bey, yeni mual
limlik vazifesine başlamıya 
vakit kalmadan askere alınmış, 
uıbit vekili olmuş, stajını 
görüyordu. Allah ona çok 
rahmet eylesin. 

Ağaoğlu Ahmet Kar& 
Arşü ferşi gitte sars 
Siyaset tavla ında 
Son oyunda oldun mars 

lzmir, 8 (H. M.) - Şeyh 
Esat ile arkadaşları (Mene
men) in çok mutena bir ye
rinde, skeri nezareb altında 
yaşamaktadırlar. 

Filhakika cümhuıiyetin esas
larana muarız oldukları anlaşı
lan bu inkılap düşmanlanna 
bükümet tarafından çok iyi 
bakılmaktadır. 

1 
Denilebilirki bu kan böcek

leri gizli tekkelerin pis ve 
müteaffin sakıfları altında 
göremedikleri nimete burada 
kavuşmuşlardır. Binaenaleyh 
hepsi de vaziyetlerinden mem
nundurlar. 

Biraz müteess·r olanlar var
sa onlar da Akhisarda yaka
lananlardır. Bunları teessüre 

1 sevkeden ıebep ise orada 
bol bol buldukları kadın •. 

burad mahrum 
kalını olmalarıdır. 

Bununla beraber zevklerine, 
neş' elerine fazla halel gelmiş 
değildir. Herifler burada da 
kendi aralarında bir nevi tekke 
bayah yaşamakta, geceleri 
i ahi seslerini yükseltmektedil"" 
ler. Saygısızların seslerini uzaJr
lardan bile duymak, neş' eli 

Geçenlerde İstanbul gümrük idaresinin su tesisab münl!• 
kasaya konmuş. Bu hususta pldn ve şartname Terkos şirketi 
tarPfından tanzim edilmiştir. 

Münakasaya T erkos şirketi ile bnaber bazı müteahhitler de 
girmiş, bir müteahhidin fiat teklifi, şirketin fiabndan yüzde 
yirmi beş eksik olduğu için münakasayı bu müteahhit kazanmış. 
Kazanmış ve tesisah yapmış, amma su alabilirsen aşkolsun. 
Çünkü bu tesisat için lazım olan su saatini Şlrket vermem;ş, 
vermeyince de su alınamamış, 

Gerek gümrük idaresinin, gerek müteabh!din şirket nez
dinde yaphgı bütün teşebbüsler boşa gitmiş ve nihayet şir
l<etten saat alınamayınca başka bir saat konmuş. Bu sefer de 
Terkos şirketi bu işe itiraz etmiş ve mesele böylece silrünüp 
gitmek istidadında imiş. İşte Trkos şirketinin naşenide bir 
marifeti daha. 

~------------m·•·------------~~ 
Berberlerin Cuma Tatili 

Anknra,8(H.M} -Ber berlerin 
de cuma t~tiliude..ı istifade etme
leri.~i meb'uslardan bir kısmı 
muvafık bulmaktadırlar. Bu 
meselenin Lu içtima devr~iode 
halledilr.':.esi muhtemeldir. 

Halk Fırkası Ve Esnaf 
Ankara, 8 (H. M) - Halk 

fırkasile esnaf cemiyetlerinin 

münasebet şekilleri fırkamn 

kongresinde kat'i surette tes-
bit edilecektir. 

--~------------· .... ----------~~~ 

Bu Yol Ne Vakit 
Düzeltilecek Acaba? 

bulunduklanm hissetmek ka- ' 
bildir. 

Denilebilir ki herıfler Türk 
vatanına en büyük hiyaneti 
yapmış olduklarını unutmuş 
gibidirler. 

f Devaını 3 üncü sayfanın ortasında) 

Pa halılzkla 
R ücadele 
Edı)Joruz 
Ramazan ve Bayram 
masraflarınızı mü
him miktarda indir
mek istiyor musu
nuz ? SON POSTA 
nın bir iki güne ka
dar ilan edeceği te
şebbüsünü takip edi
niz Çok memnun 

ktzlacak.smız. 

Tafsilat Yakında 

Hamdutlah Suphi = Ocak 
Kurultayı kuracak 
Papel bahsi açsrsan 
Kalemini kıracak 

Bu yol Unkapanı caddesidir. Aylar var ki berbat bir 
haldedir. Kanaiizasyonu açık, yürünecek kısmı berbat, çamur 
ve çirkef içindedir. Halk ve esnaf ıcryat ediyor. BeJediye 
buna biran evvel bir çare bulup yolu bir hale, yola 
getiremez mi ? 

Yunu.. ddi Bey amca 
Atmac dır atmaca 
Güz:ellcri aşırır 

Kollarmdaıa kapınca 

Türk ş:ıiri Emin Bey, 
Almayınca bir tek rey, 
Mecliste 11 Serb~a ,, lere 
Çekti: Ala ala hc.y ı 



~ Sayta SON .POSTA 

Halkın Sesi DABl-LI B .& • B .BL B a 
İcra Ve İflas Ka
nunu Ve Halk 

İcra ve- if s kanunu tadil edili
yor. Dünkü nüsham1sia da yeni 
şrklin esası mevcuttur. Dün, yeni 
tndil şekli hakkı da halk ile te
m s ettik. Biıe şunlan söylediler: 
~L!:Jmet Ali Bey (Küçük 

Mustafa Paşa, Karabaş ma
hallesi, Hisar dibi sohak 27) 

icra ve if as kanununun 
tadil edilen şekinde hapsin 
iade edilmediğini görüyoruz.. 
Komisyon doğru görmüş ve 
doğru tadilat yapmıştır. Ma
lını saklıyan borçlunun hapsi 
ise iyidir. 

lf. 
Neşet B. ( İleri kütüpanesi 

mümessili) 
- Hapsin iadesi asla doğ

ru olamazdı. Komisyon da 
mutlak surette iade etmemekle 
isabet etmiştir. 

lf. 
lstefan Ef. (Balıkpazarı ,76) 
- Yeni proje haczi ihtiya

tiyi kolaylaştırmak ve lüzum-
6UZ mühlet ve merasimi kal-
dırmakla vazifesini liyıkile 
yapmıştır. Hapsin iadesine 
taraftar değilim; tadil prcje
ıindeki şekle diyeceğim yok
·ur. 

~ 
Halil Ef. (Çatalcada, Celep) 
- Hapsin iadesini kim is

ter. Borcunu, malı ve parası 

olmadığı için veremiyen bir 
vatandaşın borcunu ver medi 
diye hapsile tazyikine gitmek 
medeni bir hareket değildir. 
Yeni proje iyi yapılmıştır. ... 

Emin Ef. (Çatalcade Celep) 
- Borcunu veremedi diye 

bir borçlu hapisile tecviz edi
lemez, fakat, borcunu, malını 

saklıyarak vermiyen kimse 
iıüsnü niyetle hareket etmedi
ğinden hapsedilebilir. İcra ve 
iflas kanununu tadil eden ko
misyon da bu esası kabul 
etmiştir. 

* Seyit Efendi ( Unkapanında, 
bakkal, 23) 

- Bence borç için hapis 

mutlak surette iade edilmclidi. .. 
Avram Ef. (Langa, Musalla 

caddesi 121) 
- Bütün alacaklanmı ala

madım. Hükümetten her halde 
borç için hapsin iadesini bek
liyorum. 

Tramvayda 
Horoz 
Dövüşü 
Canlı Hayvan Naklet .. ' 
mek Yasağı Nasıl 

Temin Edilebilir ? 
Bir tramvay Sirkeciden 

kalktı, Taksime gidiyordu. 
Biletçi, vagonda garip bir ses 
duydu ve kulak kabarttı: Bir 
horoz sesi! 

Tramvaylarda canlı horoz 
taşımak yasak olduğu için, bi
letçi hayvan sahibine doğru 

yürüdü: 
- Yasaktır efendi, tram

vaydan ineceksin! 
Fakat, horozlan o sahibi, 

horoz gibi kabanyor ve "1n
mem de inmem!,, diye inat 
ediyordu. 

Münakaşa büyüdü. Tramvay 
duruyordu. Halkın bir kısmı 
sabırsızlanıyor, bir kısmı kah
kahayı ba ıyordu. 

Horozların sah~bi, nihayet 
kızdı: 

Canlı horoz taşımak 
yasak mı ? Pekala 1 

Dedi, cebinden bir çakı 

çıkardı, horozların kafasını kes
ti ve halkın kahkabalarüe al
kışları arasında yerine oturdu. 
Cansız horoz taşımak yasak 
olmadığı için, tramvaydan in
miye mecbur olmamıştı. Böyle
ce, yolcu ile biletçi arasındaki 
horoz dövüşü de nihayet buldu. 

Müsaa esiz Para 
Top ıyanlar 

Heybeli adada Manol, An
don, Apostol, Y ako, Y orgi, 
Angelidis, Tanaş, Torna, Zarifi 
ve Koço, teşkil ettikleri bir 
spor kulübü namına basılmış 
kartlarla para toplarlarken tu
tulmuşlardır. 

Bir Mütecavizin Marifeti 
Konyalı Halit isminde birisi 

Fatma isminde genç bir kı

zın ayaklarını bağlamak ve 
ağzına mendil bkamak sure
tile namusuna tecavüz etmiş

tir. Müddei umumilik Halidin 
yakalanması için polise tevkif 
müzekkeresi göndermiştir. 

Yaralanan Kadın 
F cnerde Odun kapısından 

geçen İbrahimin idaresindeki Maarif Emini Ankaraya 
Gitti 

1 

yük otomobili Halime ismin
Bey deki bir kadına çarparak 

yaralamışbr. 
Maarif emini Muzaffer 

dün Ankaraya gitmiştir. 

Foça Hadisesi Siyasidir, Diyorlar: 

er, Teşeb •• su 

İzmir vali muavini, Foça kaymakamına karşı tertip edilen sui 
kastin mahiyetini tetkik etmek üzere vak'a mnhalline gitmişti. 
Avdet ettiği zaman mu•ıabirimizin bir sualine cevaben: 

- Vak'a müretteptir, dedi. 
Evet müretteptir.Faknt Anadolu gazetesinin verdiği malümata 

inanırsanız, ayni zamanda da siyasidir. Çünkü: 
Foçada "Süleyman Basri,, isminde bir zat vardır. Bu zat 

Serbes fırka doğduğu zaman orada reis olmuştur, fakat 
Serbes fırka öldükten sonra da hükumet aleyhinde propa
ganda yapmıya devam etmiştir. Halkm arasına ikilik sokmıya 
çalışmıştır. 

Foça kaymakamı bu tarzı hareketten haberdar olunca Sü
leyman Basri Beyi çağırmış, nasihatte bulunmuş ve aksi bir 
cevap almışhr. 

Vak'a as 1 Hazırlandı? 

Me!Gtebi 
Soyan 
Hırsız 
Sen-Lüi Mektebine 

Dadanan Hırsız 
Kim İmiş? 

Kndıköyiindeki Sen - Lüi 
mektebine dadanarak uzun 
zamandanberi kitap ve saıre 
çalan hırsız Y orgi dün gece 
yakayı ele vermişti. 

Y orgi mektepten şimdiye 
kadar çalınan eşyayı hep ken
disinin çalmış olduğunu itiraf 
etmiştir. 

Kavgada Araya 
Girince .. 

Bakırköyde İstanbul cadde
sinde Şükrünün kahvesinde 
oturmakta olan Mehmet Ali 
Bey ile Kemal Ef. arasında 

(Anadc!u) ya inanırsanız vak'a
yı doğuran sebep sadece bundan 
ibarettir. Sui kastin nasıl hazır
Jandığına gelince: 

- Hadisenin faili benim, demiş, kavga çıkmış, orada bulunan 
fakat silahı ben atmadım, Mehmet Halil lb h Ef · d 

Foça kaymakamı bir gece hü
kümette işini bitirdikten .sonra 
yanında on iki yaşındaki ltardeşi 
ile birlikte kahveye çıkmış, bir 
köşede jandarma kumandanı ile 

oturarak konuşmuş. Bu sırada kah
venin diğer bir köşesinde de 
Giritli Mehmet Ali ve tatçı Ha
san isminde iki arkadaş oturuyor
larmış. Bir aralık kahvenin kapısı 
açılmış, içeriye E.at i5minde bir 
adam gelmiş, doğruca Mehmet 
Ali ile Hasan Efendilerin oturduk
ları köşeye gitmiş, kencUlerine 
bir şişe konyak ile bir nolver 
vermiş, sonra çıkıp gitml§ .. 

Aradan ne kadar zaman geçmiş, 
bilmiyoruz, Foça kaymakamı Lut
fü Bey jandarma kumandanı 
ile vedalaşarak yanında kardeşi 
oldu u halde kahveden ayrılmış, 
evine gitmek istemiş. 

Kahve ile kaymakam Beyin 
evinin arasında otuz iki adımlık 
bir mesafe vardır. Kaymakam bey 
bu mesafeyi katetmiş. Fakat tam 
evine gireceği sırnda kahvenin 
köşesinden bir silah se · İJİtmiş, 
ortalık karanlıktır, .silahı atanın 
kim olduğunu görememiş, fakat 
cebinden kendi silahını çıkararak 
ateş etmiş. Sonra kardeşi ile bir
likte evine girmiş. Hükümcte te
lefon etmiş, jandarmalar koşmuş
lar, kaymakam bey i]e birlikte 
aramışlar. O civarda bulunan 
elektrik fabrikasımı varıncıya ka
dar muhtelif yerlere uğramışlar. 
Fakat kimescyi bulnmamışlar •. 

İp Ucu Nasıl Bulundu? 
Birkaç gün sonra muhtelif adam

lnnn ifadeleri alınırken elektrik 
fabrikasının işçileri: 

- O gece kaymakam Bey 
bekçiyi aramak iizere bize uğra
dığı saatten tam ı;ekiz dakika 
evvel Hasan usta fabrikaya gel
mişti, demişler: 

Hasan, usta yakalanmıf, istic
vap edilmiş. 

- Hayır cevabını vermiş, ben 
akşamdanberi oradaydım. Fakat 
isticvap sıkı bir şekle girince iti· 
raf etmiş: 

Ali ttı. • ra im . ısmin e 70 
Mehmet yakalanmış, itiraf elmiş: lik bir ihtiyar • aralarına gir-
- Evet, ben yapbm, demiş, ve • f k t Meh t Al' B 

kendisini de Ent Efendinin kan- mış, a 8 me 1 ey 
dırdığını anJatmlJ. tarafından itilerek yere düşen 

Mehmet Alinin nlattığı şudur: zavallı ihtiynnn başı, taşa çar-
- Esat Ef. biı.i kandırdı, kah- k l Halil lb 

vede görüştük, bana tabancayı para yan ımştır. · · ra-
verdi, mukavelemiz vardı, silahı him Ef. hastaneye kaldınl
atıp vurdnktan sonr erte i gün mışbr. 
kendisine teslim edecektim, Ben , 
ateş ettim, vuramadım, kaçtım ve 
silahı sahibine verdim. Nag nt 
markalı tabanca idi. Siper alaca
ğımız yeri bize kendisi göstermiş
ti. Süleyman Basri beyle Foçanın 
zenginlerinden yedi kişinin bu ci
nayeti yaptırmak arzusunda ol
dukiannı bize öyledi ve ben de 
aahi sandım ve hatta: 

- Eğer hapse girerseniz aizi 
kurtaracağız. Bunda hiçbir tehli

e yoktur. 
Dedi. Gece bekledik, tam evine 

gireceği sırad~ ateş ettim. T çı 
Hasan ustn gözcülük ediyordu. 
Fakat tabancamı ateş etmiye baş-
ladığım sırada kaymakam Lütfü bey 
de tabancasını çekip ateşe başladı, 
onun tabancası otomatik oldu
ğundan dört mermi tam siper 
aldığım yerdeki taşa vurdu, t şı 
parçaladı. Orada 1 açtım. 

Serbes Fırka Neden 
Meydana Çıktı ? 

Bu ifadeden anlaşıldığına göre 
Foça anbık Serbes fırka reisi Sü
leyman Basri Efendinin isminin 
bu işe karışmasının sebebi hay
dutların iddialarına göre: 

Canileri teşvik ettiği söyle
nen Esnt Efendi " Süleyman 
Basri bey de bizimle birliktedir,, 
demiş ve Süleyman Basri bey ile 
kaymakam bey arasındaki hadise
lerin de bu iddiaya kuvvet ver
miş olmasıdır. 

Fakat bir defa Esat Ef. canileri 
teşvik ettiği iddiasını tekzip et
mektedir. Sonra da Süleyman 
Basri beyi "tham eden, bu iddi-
adan başka birşey yoktur. Mnama
fih belki hakikaten Esat Ef. ile 
Süleyman Basri Ef. hadisede met
haldardırlar, belki değildirler. Mu· 

Sandalye ile Başını 
Yardı 

Samatyad oturan arabacı 
NAzım ağa, Rifat ğanın kah
vesinde oturmakta olan bah
çıvan Eftim ile kavg etmiş, 

Nazım ağa eline geçirdiği san
dalye ile vurarak Eftimi ba
şından yaral~mışbr. 

hakkak olan bir.şey varsa o da 
Urlada öldürülen zavallı İhsan Ziya 

beyinki gibi dikkate şayan bir 
muhakeme işiteceğimizdir. 

İzmir Vali Muavininin 
Mütaleası Nedir ? 

Birkaç gGn evvel lzmlr muhabirimiz 
Foça hndiscıl hakkında lzmlr vali mu
avini Salp Beyin mtlta)caıunı nll.klet
mlttl. Aulaoılan bu mütalunın matbaada 
tertibi cınaıında birkaç kelime değtı
mittlr. 

Filhakika Salp B. dün blıe lzmlrden 
çckUğl bir telgrafta hadisenin ıiyaai 
olmayıp ıahat olduğu hakkında yazılan 

cUmlcnln kendisine alt olmadığını bil
dirmiştir. Salp B. diyor ld: 

- Foça tnhkikabndan avdcıtlm mU· 
naaebetile gaz:cıtccllcrln aualJcrlne kartı 
fU aöı.lcrl a6yledim ı 

-Hadlıc mürettcptlr. Ayn ayrı fa-
illeri ve mGrettfplcrl vardu, ve 
fırkacılık hlaılndcn do!muttur. 

Mene en badiıeaine merbut olup 
olmadılt tahkikat ncticealndc anl&Jıla• 
caktu1 çllnkü tahkikat henüz mebadi· 
alnde bulunuyor. 

lımir Vali muavini: Satp 

Giinün Ttailıı 

Gıızi Hz. 
Diin Ankara' da Ziraat ıe 

sini ziyaret etmitlerdir~ 

Anadolu Ajansı Uınu 
Müdürlüğü 

Geçenlerde vefat eden Acado 
Ajansı umum müdürü Aluat · 
Beyin yerine Alhncı tali ınübadell 
komisyonu Türk delegesi Jlen 
menli zade Muvaffak B. ta) 
edilmiştir. 

Uşakta Şeker 
Davası Başladı 

Uşak şeker fabrikası idare 
yeti aleyhine açılıın davanın rÜ1Y 
tine başlanmlftır. İlk celi 
müddc.aaleyhlcrden hiçbiri b 
lunmamışbr. Muhakeme talik ed 
mi;tir. Çok merakh olacağı a 
tılmaktadır. 

Gayri Mübadiller 
istihkakları 30 ile 100 bln 

arasında olanlara dün teniat 
pılmıştır. 

Dilenciler T oplanac 
Vilayet dilencileri toplanu 

bir defa daha karar vermiştir. 
karar anaızın tatbik edilece 
ihtiyarlar Darülacezeye, gen 
belediye hizmetine gönderilec 
lerdir. 

Halk Fırkasında 
Kaza konıreleri ayın 12 ain 

lstanbul vilayeti kongresi de 
kanunusanide toplanacakbr. 

Darülbedayi Ankara 
bir kıaım aan'atkirlan vaıı 

aile bu akşamdan itibaren Ank 
Türk Ocağında temsil vera> 
başhyacnk. 

İstanbul Polisinde 
Değişiklik olacağı 

resmen tekzip edilmiştir. 

Ankara Telefonu 
fstanbul-Ankara telefonunda 

ay urfında 45978 tant": mükale 
olmuştur. 

Altay Yine Yenildi 
Yunanistandan bildirildiği 

göre Altay takımı son maçında 
bire karşı beş golle mağlup 
muştur. 

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Nedim Efendinin k 

landığı 2491 numaralı otol'll 
bil T epebaşında Asri sinemtt 
önünde bir çocuğu çiğnerneoı 
iç.in manevra yaparken 21 
numaralı Taksim- Sirl<eci tra 
vay arabası bu otomobile ç 
mış, otomobilin cam ve teke 
(ekleri ile çamurluklarını p 
ça parça etmiştir. 

Vatınan Abdullah Cevd 
firenin bozuk olduğunu 16 
(emiştir. 

Bu Ne Biçim Sarhoşlu 
Ekmekçi Aziz isminde 

sarhoş dün Tavuk pazar 
Yusufun kahvesine 
camları param parça 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Gazeteciler Mektebi 
~ --

·-
1, Hau n tsey - P• ! • m: bir ıazctecilik mektebi 

a çac•iıtmıı11nız. l 2: Ha.un Bq- ETnli ıeıı fU birkaç JeAzeteciyi ı 3: Haaan Uey - Şu fa la ka drgneğini 

lir aı.u.ıfa. ~ Bunlann içinde ••• 

e!ine al. 4: Hsan Bey - Yalancı, &ğzı 

neci görürıen l:tas falakayı! 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Ziraat T alebe~inin 
Taziyesi 

Muall"m ve ihtiyat nbltl "KublAJn 

l!'ey:n yükaek lnkıllbımn: ufrunda 

hayalını feda etmesi ziraat ırençllji 

muhitinde yükaek teeaallr uyandınnıfbr. 
MiJl:cte ve onun bDyük relsine taziyeler 

tııkdim ederiz. 

lstanbul Ziraat 
Mektebi Taleb,-si 

Bir Memurun Şikayeti 
E'~nJenl:ı tUtUn inhlsannın eski bir 

m"muruyunı. Şimdi başımda yedi nüfua 

old ığu h ide açıktnyım. Bana aul hal 

ı~n t cd "liyo . H:ı buki, k ahahatim lltl

mas51z'ıktır. Sui halim olsa n amusumu 

ntıharla lemiı.lerdim. 

1 nisa: Dervlşall mahallesinde Ara

bacılar sokağında 24 numarada aabık 

t ütün inhisarı muhasiplerinden 

Nusrat 
SON POSTA: Bu yanlı' kanaatin ak

sini ispat ediniz., slcllinizi ileri aUrünüz. 

Bir Oktruva Şikayeti 
Ben Tire itasyoııunda Aydın 

Demiryo'ları müdüriyetinden 
isticar ettiğim büfenin bir kö
şesınde gazoz imal ediyorum 
ve bu sayede idaremi temine 
çalışıyorum. Bütün vergi ve 
tekalifi saire yetişmiyormuş gi
bi iki senedir şehrimiz bele
diyesi oktruva namı altında 
senevi yüz elli lira bir para 
alıyor. Halbuki oktruva resmi 
har;çten şehir dahiline giren 
emtia içindir. Bütün ma
kamala müracaat ederek hak
km tezahürünü rica ettim. 
Hepsi neticesiz kaldı. Alman 
para nedir? Ve hangi kanuna 
ve karara müstenittir. Tenviri
mi bekliyorum, acaba hakları 
,·ar mı? 

Tire istasyonu kahveci 

Ali Çavuş 
SON POSTA: Gazozun 

imal edildiği yerde oktruva 
alınmaz. Başka yere gönderir
seniz ora belediyesi alır. 

Maliye Vekili Beyden 
Rica 

Oturduğum dükkana 180 
lira senevi ican üzerinden mu
amele yürütnlmiif. Bundan ev
velki seneler ise 99 lira üze
rinden alıyorlardı. Bu sene ise 
vaki itirazlanma binaen 88 lira 
kazanç vergisi vermekteyim. 

Bu kere ise dükkinın izbesi 
için .de aynca kazanç vergisi 
geldı. Fakat senevi verdiğim 
icar ve o nisbette gelen ka
zanç vergisi mevzubabis iz
beye şamil olmak geıektir. 

. Beyefendi, vergi'i verilen 
bır dükklndan tekrar ikinci 
bir defa daha verıi alınır 
mı? Bu haksızlığa mani olma
nızı rica ederim. 

Buraa, COmhııriyet caddesinde 
'6 No. da kepekçi 

lsmail Hakkı 

Tef ril:a No. 24 

Dünyada Olup Biten Hadiseler 

Biı· Kadın T ayyarecinin Cesareti-
• • 
lngiltere ile Fransa Anlaşıyor 

Amer.ikada sene b111ında bankalardan para almak için nöbet bekligenler 

lngiltere'de (Amy Johnaon) ı-.,-~~F'?"'~..-.-.~- · i insanlann tehlikelerle müca-
iıminde bir tayyareci kadın 1 ....___, r d~le .için gösterdikleri azme 
vardır. Bu kadan geçen sene 1 • l bır mıaal olarak naklediyoruz. 
ilk defa İngiltere ile AVU8tu- ' ı f J J 
ralya arasında tayyare aeferi ransa le ngiltere 
yaph. Onun bu seyahati iki 11 Anlaşmıya Çalışıyorlar 
üç sene evel Bahrimuhiti geçen · Paris - Fransa mevcut 
Lindbergin muvaffakiyeti kadar ı parasının albu kartılığı itiba-
ehemmiyetle karşılandı. rile en b;ıhtiyar memlekettir. 

Şimdi de bu kadın Londra- t : 1 Bankalarındaki altın mik-

d Ç 
tarı parasının %33 ü nisbetin-

an ine bir tayyare seferi yap-
dedir. Bununla beraber son 

mıya karar vermiştir. Bu se- günlerde faiz miktarını iki bu-
yahati başlı başına yapacak- d çuktan yüz e ikiye indirmiştir. 
tır. Seyahat tehlikelerle do- Bu kararın sebebi, İngiltere 
ludur. Fakat bu tehlikeler ve ~merikada faiz miktarının 
Mis Consonu yıldırmıyor. indinllniş olmasıdır. 

Kendisinin cesaretini kır-
Bir taraftan da İngilizler 

mıya çalışanlara karşı bu 
cesur kadm şu cevabı veriyor: mali müşküiatın müştereken 

"Ben bu kflran bugün ver- Londradan Pekine uçmak ~aµi ...zun,nında bir anlaşma 
medim. Filvaki kimseye söyle- istigen İngiliz taggarecisi yapmak üzere Parise bir heyet 

medim, fakat çoktan beri bu Mis Ameg }ohnson göndermiştir. 
seyahati düşünüyordum. Rua- lardan lizımgelen müsaadeyi F.ra!!_sızlar, İngilizlerin bu 

Karii erimize 
f•tenilen cevaplann çabuk 

verilebilmesi için SON POSTA 
ya mektup gönderen karilerin 
müracaatlannın taalluk ettitf 
meseleyi zarfın üzerine yaz. 
malan lizımdır. 

Meseli Hanımteyze, fotot· 
af, bilmece, kari tikiyeti, 
çok çocuklu, vesaire kayıtlan 
iateditimiz kolaylıtı temin 
edecek itaretlerdir. Bu nokta
nın ihmal edilmemesi yine 
karilerimwn menfaati iktiza
•ıdır. Tav•İyemizin nazarı dik
kate alınmaauıı haHatan rica 
ederiz. 

SERVER BEDi 

de aldım hart"f ~erine zahiren güler 

Bu seyahatin ihtiva ettiği yüz 'ttltermekle beraber, için 
bütün tehlikeleri de düşündüm. ıçın muhalefet etmektedirler. 
Bilhassa Moskovadan sonra Çünkü İngilizlerin maksadı 
geçeceğim çöllerde, ıssız ve Fransızların altın menbaların

iptidai yerlerde uğrıyacağım dan istifade etmektir. 
müşküller pek çoktur. ~ ........... ''"' ·~ ......... .. .. 1 ........ l!'e ............ _, 

- T AKVIM --==--Fakat bu tehlikelerden kork-
muyorum. Bu tehlikeler beni se

yahatimden vazgeçirtemez. Yam- Gün sı g _ Ki.sani -931 Kasım '2 
ma revolver alacağım. Boğuşmak 

için burade idmanlar yapacağım. 
Fakat daima önde gideceğim. 
Beni birinci olmaktan kimse 
alıkoyamaz.,, 

Bu kadının bu beyanatım, 

Arab1 Rumi 

19 -Şaban - n" 27 - Kt.evvel-1'15 

Vaklt-Euni· Vas:.h Vakıt-Eıanl-Vasati 

Gilneı 2. 28 7 .:.!6 Akşam 1:.!.- 16 .58 

Öjle 7. 2:. 1'2.21 Yatsı l 1.38 18.SS 
lkind 9. 47 14 .4S l imsak 12. 42 S. 40 

nın! diye bağırdım. 

- İKİMİZ - --
- Canım, şaka söyledim, 

sen de ama saf şeysin ha ... 
Hemen inanı verdin? dedim. 

Yüzüme tath tatlı baktı : 
- Ne bileyim ben... Gayet 

tuhaf bir kızsın... Senin ne 
tabiatte olduğunu bir türlü 
anlıyamadım ki 1 

Hayri Bey annemı:len evvel 
kendisini toplamış ve gülmiy, 
başlamıştı. Fakat vdde hanım 
manzarayı bir türlü hazmede
miyor ve birkaç gün sonra 
üvey kardeş olacak iki innn 
arasında timdidl-n bukadar 

- Allah aşkına, nuıl oldu 
bu? .Anlat, kuzum anlat. 

- Canın ..... t oiacak? 3e
raber bir eve gittik. 

- Nasıl ev? 
- Ayıptır, kızlar böyle ıey-

ler sormaLlar, öğrenmezler. 
Omu7lanmı silkerek bağır· 

dım: 
- Püff ... ı Bana vız gelir ... 

Sen bir kere suratıma iyi bak
sana.. Bende utangaç bir kız 
hali var mı? 

- Canım işte... Mahut ev-
ler ... ioitmişsiııdir. 

- Nasıldır bu evler? 
- Sus ... 
- Arılat, utanmam. 
- İyi ama ben anlatmıya 

utanırı:n. 

- Beni bir kere o sokak
lara götpı &ene ... 

Fazıl ağzımaJ bir tokat 
vurdu: 

- Ben adamı 

dedi. 
döverim! 

Bu erkekçe hareketi hoşu
ma gitti. Maamafih dudak 
büktüm: 

- Korktum sanki senden 
değ~I · i? Sen götürmezsen 
ben yalnız başıma giderim. 

Fazılın surab birdenbire 
asıldı. Bende hep ne1ih duy
gular aradığı için ahlaksızlığa 

karşı have!;İm canını sıkmışb. 

F azıa ileri JlİUiğimi anladım: 

Tam bu sırada, ben, hayre
timden bir çığbk kopardım. 
Kapınm eşiğinde kimi, kimleri 
görsem beyenirsinizl 

Hayri Beyle annemf 
Eşiğin üstünde afallayıp 

kaldılar. 

Ben makaraları koy\'erdim. 
Katıl.yordum. Elimi kamıma 
bastım. Öyle müthiş gülü
yordum ki onlar gittikçe 
şaşırıyorlar ve ne bir adım, 

ileri, nede bir adım geri ata
biliyorlardı. 

Ben nihayet ayağa kalktım: 
- Buyurun, efendim, buyu-

muhabbet cilveleri görmekten 
korkuyordu. 

- Maşallah, dedi, aizin bu
rada işiniz ne ? 

Ben hemen cevabı yerleı
tirdim: 

- Sizin iıiniz ne ise bizimki 
de fo 1 

- Biz konuşmıya geldik. 
- Biz de hora tepmiıe 

gelmedik ya 1 
- Biı im konuşacak şeyle

rimiz ' r. 
- Eizim de var. 
- Si!in konuşacak ne ifiniı 

olur? 

1 

.. -

Kadın Ve Kalp İşleri 
1 

Kocanızı Seçerken Bize Sorunuz 

Kalp Kalbe Karşı 
Ne Demektir? 

C 1!1 ---ı evaplarımız _ Asorti Elbiseler ~ 
Sevda ekseriya mütekabil ._ __ _ 

olur. Bu karşılıklı sevda hatta 
lisanımıza şu cümleyi sokmuş
tur: 4

' Kalp kalbe karşıdır. ,, 
Bu darbımeselin manası 

şudur: İnsan sempatize olduğu 
insana karşı zayıf ve iltifatkiir
dır. Bu iltifat ve bu zaafı 
karşı taraf hissedince, müte
hassis olur. Başlangıçta lakayt 
bile olsa, bu alaka onu da 
gitgide alakadar etıniye başlar. 
Bu suretle iki taraf birbirile 
!Jleşgul olmak ihtiyacını duyar. 
işte kalplerin karşılıklı anlaş
ması bundan doğar. 

Yoksa kalpler arasında ezeli 
ve bılki bir anlaşma tasavvur 
etmek bir hayal olur. 

Bu izahatımla Ş. E. C. ril
muzlu karie cevap vermiş olu
yorum sanırım. 

Jf-
Üsküdarda S. M. Hanım : 
Siz sevllmlye, kendinize ehemmiyet 

verilmesini ıörmlye muhtaçaınız. later
alnl:ı ki elrafını:r.dakller hep a!zlnle 
meıgul olaunlar. Hatta bunda çocukça 
bir ıarannı:ı vardır. Kocanız bir gün a!Kl 
bırakır da yalruı aokaia çıkarH, alıd 

ihmal e derse bedbaht olura:ınuz. Onun 
için alt.! seven, size sılu bir allka ve 
muhabbet gösteren ırençle evlenlnlıı. ... 

Bakırköyde Z. R. Hanım : 
Siz t.ahire aldanmıyan bir kızsınız. 

Şık bir adam, güıel giyinişi fle sld 
aldatamaz. 31r taraftan kocanızı yola 
getirebileceğinize de güvenmeyiniz. in
sanlar kolay kolay kabili ıslah dejlldlr
ıer. Onun için hissi ıellmlnlzl kullaın
nız ve t abiaten size beıulyen blıisUe 

evlcntnlı. 

* Ankarada Nadide Sevgi H. : 
Siz koca intihabında talillainiz. Yal

nız kocanıun mütcvaasıt bir aileden, 
g~\iri yo'unda bir g enç olma::ına dikkat 
edlni%.. Çok zengin veya çok hauaa bir 
genç alzi bedbaht edebilir. Siz daha 
ziyade hayat içinde yufıırulmut bir 
gençle mes'ut olab lirsiniz. .. 

R. R rümuzulu kaire: 
Siz muvaffak olacak bir ıenç ara

yınız. ÇllnkD aiz hem zenfln, hem 
meşhur olan bir ıeacln kanaı olmak 
lateralnlu. İstersiniz ki girdiğiniz mec
llslerde alze flilnın kanaı geldi de
sinler ve hllrr.1et etsinler. Onun için 
varacağınız erkeğin mealeJlnl tetkik 
ediniz. Evveli bu mealek ona töhret 
veya para temin edeblllr mi? Sonra o 

ıenç bu mealekte muvaffak oluyor mu? 
Eğer bu iki suale mUsbet cevap ala
billyoraanız o ıençle evlenlnl:ıc. 

* Üsküdarda Ülker Hanım: 
Siz hayalci değilsiniz. Klğıttan t•

tola • yapanlarla alay edcralnlz. Siz 
evienlrken kocanııun da alacı benzlye11 
bir erkek olmaaına dikkat edlalıı. Ta
blaten sl:ı:"' beazemlyea bir erkelcle 
yafıyamazaınız. Siz kendi tablatlnls.I 
herkesten iyi bildiğiniz ı• kocanızı 
da ona göre seçiniz. .. 

Şişlide A. A. T. Hanım: 
Siz aakln, ıeçlmll bir kıuınız. FU-

- Sizin ne işiniz olur ? 
- Biz hazırlık yapıyoruz ... 

Bak elimizdeki paketlere 1 Ma
ğaza mağaza dolaştık, öteberi 
aldıL, yorulduk, hem biraz 
di'l1 ~n~ceğiz, hem de konuşa-
cağız. ~ 

Eve gidip dinleDİn ! 
- Daha alac:-ğımu ıeyler 

var. 
Hayri 2ey annelJle bir un

dalye uzattı, k;ılenderce b .• 
tavır1a dedi ki: 

-- Canım, otur şuraya Al
lah aşkına.. Cençler, kardeş 
kardeş burada iki lokma bir 
şey yemiye gelmi~l~r.. j~emize 
lizım, efendimi 

Kendi de oturdu, dirsekle
r :ni masanın üstüne koydu ve 
s:.ıcP.rak başım bana yaklq
tı:dı: 

- E.. bizim oğlanla oe 
konuşuyordunuz baka!.m? 

Ben, gayet cid.fi g6rtlnerek: 

Bu resim, (rop manto) d . 
nilen asorti bir takımdır Ya
kada kürk yoktur. Yakanın 
ıçı, eteğin üstünü ve bluz 

· kısmını teşk:l eden kumaştan· 
dır. Bel kemeri de ayni ku 
maştandır. Tayyör ile eteğin 
kumaşı mavi olurs..ı çok c ızi p 
kaçar. 

vaki kendi beycndığinlzl y.ııpn,cı k ve 
kendi yolunuzda ı;ltmck lsterıı; r.ı f rr.a, 
kavga etmeksizin ) ola gelm kte de 
gflçlllk çcknıeulnlz. Onun ıç"ıı ıilu. 

zengin V~J' olıut işglizar l ·r ı ! n 
ziyade güz~I, sevimli hlr genç t:ırını dır. 
Bilhaaaa mcnfaııt ' e nl!ıl ... 1 rı , ı • • .ıı sk
rek olursa mes'ut o?me.mın b"r ııı. ol 
yoktur. 

Aşıkdaşlık yapıyoruz , 
dedim. 

Hayri B. bu cevabı kahka
halarla karşıladı. Annem !riil-

<> 
rullyordu. f~tikbalde vahim 
bir çok .şeyler olac~ğını anh
yor ve şimdiden endi'ieye 
düşüyordu. 

A11nemden gözleri11i ayır
mıyan Fazıl: 

- Sinemadan ~eliyoru:... 
dedi. 

Bunu ıöylemenin sırası mı? 
Hem de faydası ne? Annerr.h 
kuruntularını mı azaltır'/ 

Annem ka.,larını Ç"tarak: 
- İyi y.spmıtsı.111.! d11?di. 
Benim hiç aldır ış ettiğin 

yoktu. Hayri B. de hali gülü
yordu. Aııncm de nihayet 
sustu. 

Biraz oturdular, bir şeyler 
tıkındılar ve eve erken "'fl'l
memizi tenbih t.derek 
gittiler. 

(Arkası 



6 .Sayfa 

NAB.ŞILIK VE TARİKATLIR 
Nakşiler Şeyhlerinin Keramet Yaptığına 

İnanırlar, Şeyh Müritleri Allaha Götüren 
Bir Vasltadır, Sarsılmaz Bir Nüfuzu Vardır. 

Fakat en ziyade tarikat Taş
kentli Nasırüddinin şeyhiliği 

:r.amanında kuvvetlenmiş ve 
Tür ki yenin her tarafında 
tekkeler açılmışbr. 

Nakşibendilik bilahare ted
ricen vahdeti ve nüfuz.unu 
kaybetti. Hatta tekkeler bu
lundukları mahallin içtimai 
tesirleri albnda kalarak muh
telif kısımlara ayrıldılar. 

Fakat Nakşilik daha ziyade 
Asyai bir tarikat olarak kal
dı. Ve bütün Asya memle
ketlerinde tekke ve zaviyeler 
'riicuda geldi. 

Muhtelif yerlerde ayrı ve 
birbirinden habersiz yaşıyan tek
keler için Halep zaviyesi reisi 
Mevlana Halit zamanında bir 
teşebbiiste bulunuldu. 

Evvela tarikatte gizli Ayin 
usulü ihdas edildi . Tekkeler 
arasında vahdet tesisine çalı

3 Yazan: Zikri 
Nalqilerde .. de }k~ t~rlü zikir ı den kendi kendine zi~ir ile 
vardır: Bın Zıkrülevkat ,. , meşgul olmasıdır. . 
diğeri "Zikrillcelil., dir. Zikrülcelil, cuma gllnO bU-

ZikrUlevkat, dervişin namaz- r tün tekke mensuplarının bir ca-
1 mi veya tekkede toplanıp 

rr-......-.._..,.._..,......_ __ ~~-----~ 1 cuma namazından sonra mllç
temian zikirle meşgul olmasıdır. 

Zikir Nasıl Yapılır? 
Nakşiler zikrederken birta

kım adaba riayet ederler. Zi
kir evvelA boş bir odada yal
mzca yapılır. Mürit iki ayağı sol 
tarafa sığacak surette kıbleye 
karşı yere oturur, gözlerini 

' kapar. 

.t . 
şıldı. Muhtelif milletlerin esa- Vaktile lıer yerde önümüze 
reti albnda kalan tekkeler çıkan dervişlerden bir tip 

Dünya ile alikasını kesmiye 
çalışır. lki üç dakika öylece 
durur. Sonra yalnız kendisinin 
işitebileceği hafif bir sesle zik
re başlar. Müçtemi zikirlerde 
müritler şeyhin etrafına topla
nıp ayni şekilde otururlar. Şeyh 
alnım uzabr. Müritler de ahn
lannı uzatıp şeyhin alnına yak
laşbnrlar. Üç dakika kadar 
öylece sakit dururlar. Sonra 
zikre başlarlar. 

arasında siyas1 bir vahdet 
lardan, bilhassa yatsı ve sabah 

vücuda getirildi. 
lşte 0 gündenberi bütün namazlarından sonra mfinferi- (Arkası var) 

Asya Nakşileri arasında az çok 
ıiyas1 denilebilecek bir bağlantı 1 
vardı. Zikirlerde vahdet mev
cuttu. Muhtelif kollara ayrıl
makla beraber aralarında ma
nevi birlik kalmıştı. 

Gazeteler Neler 
Söylüyorlar? 

Ötedenberi Nakşibendi mü
ritleri şeyhlerinin keramet yap
bklanna kanidirler, bu kanaat 
tarikat mensuplarının şeyhe 
olan itimatlannı kuvvetlendirir. 
Bu sebeptendir ki Nakşibendi, 
tarikatler arasında disiplin 
teminine muvaffak olmuş bir 
tarikattir. 

Nakşibendiler ayni zamanda 
:ıühtü kva noktasından kendi
lerini diğer tarikatlere faik gö

rürler.Onun için birbirlerine çok 
itimat ederler. Filhakika Nak-

filerçok zahit adamlardır. Bütün 
günlerini zikir ile geçirirler. Bu 
mütemadi zikir onlarda baz.an 
cezbe ve hissi atalet tevlit 
eder. Bu sayede telepatik ha
diselere ic;tidat kesbederler. 
Nakşiler bunu keramet zan
nederler. 

Nakşi şeyhlerinin müritler 
üzerindeki nüfuzu çok bUyük
tllr. Şeyhin emrinden ve dile
ğinden çıkmak adeta günah 
addolunur. 

Nakşi!erin Ayinleri 
Nakşibendi tarikatine gir

mek için evvelfi bir şeyhin 
delalet etmesi lazımdır. Tari
kate intisap eden her mürit 
"f enafişşeyh,, olmaya mecbur-
dur. F enafişşeyh olmanın ma~ 
nası şudur: Tekkeye girmek 
iıtiyen kimse kendisini günah
klr bilir. Zaten tarikate inti-
sabının hikmeti de bu i\inah
lardan kurtulmaktır. 

Onu bu günahlardan kur
taracak olan vasıta şeyhtir. 
Onun için kalbini, dimağını 
•f°e hayalini şeyhin kalbi, di
mağı ve hayalile birleştirecek, 
mutlak bir teslimiyet ile ken
disini şeyhe verecektir. 

Namzet fenafişşeyh olduk-
tan sonra kendisine zikir telkin 
edilir. Zikir fenafişşeyh olmak 
için bir vasıtadır. Zikir esna-
sında namzet daha kolaylıkla 
kendinden geçer ve ıeyhine 

ulaşır. Çünkü zikir esnasında 
dllnyasım ve maddi ha·Yahnı 
unutur. Ve bu suretle Ltamzet 
fenafi11eyh olmayı öğre~ııir. 

Her tarikatte oldura gibi 

Gazetecilik Mektebi 
(MİLLİYET) te Ahmet Şük

rü Bey bir gazetecilik mekte
bi açılmak için beslenen tasav
vurdan bahsediyor ve böyle 
bir mektebe lüzum olmadığını 
söylüyor, diyor ki: 

Gazetecilik mektebinden çı
kacak gençler hangi gazetede 
çalışacaklar ? Matbuatın inki
şafı iyi gazetecilerin yetişme

sine bağlı değildir. Bu, demok
rasi hayatının inkişafına bağ
lıdır. Cümhuriyetin feyizli 
idaresi altında bunu idrak 
ettiğimiz zaman, gazetecilikle 

beraber gazeteciler de yetişecek 
ve o zaman mektepler de 
açılacaktır. 

Dünya Buhranı 
(CUMHURİYET) tc Aliattin 

Cemil B. lkhsadi sıkıntının 
bütün dünyada mevcut oldu
ğunu söylüyor ve buhranın en 
büyük tezahürü olrak toptan 
fiatının düşmOş olmasını gös
teriyor. 

Cümhuriyeti Muhafaza 
Tedbirleri 

(Vakıt) ta IMchmet Asım 8. 
Memlekette cümhuriyet ve in
kılabı korumak için mtıbim 
tedbirler alınacağını L.al-er ve
riyor ve, bu-tedbirler aramda 
şeyhlik cereyanlanna kal'fl 
şiddetli kararlar bulunacaktır 
diyor. 

inkılabı Adalet Yaşahr 
(YARIN) bu serlivha alttn

da (Maruf) imzası ile Falih 
Rıfkı Beye cevap veriyor, di
yor ki: 

Birkaç gündenberi Avrupa 
gazetelerinin aleyhimizdeki 
bedhahane yazılarından hep 
müştekiyiz. Koca Yunus Nadi 
.t.tey dostumuz bile neşriyatı 
valnadatn mUtea.ir.~n ( }'&bu 

bili biz şu Avrupaya lc:uıdi
mizi tanıtamamlfız) diye b\y
retlc..::" ediyor. 

Hayret ecek ne var? ''Türk 

Cümhuriyetinin ve 
bütün faziletlerini 

milletinin 
nefsinde 

cemeden yalmz biziz" diyen 
bazı ileri geri vatandaşları-

mız var ki, yazarken söyler
ken, söylediklerinin nereye 

varacağını düşüner~k yazmaz
larsa, Cümhuriyetin medeniyet 

alemindeki mevkiini, bilmiye
rek onlar da düşmanlar kadar 

sarstıklannın farkında olmaz
larsa, Avrupa aleminden ha
yırlı bir intiba bekliyebilir 
miyiz? 

Fransız Müşürü Ne 
Bekliyordu ? 

"YILMAZ,, gazetesi "Pöti 

Parizyen,, gazetesinde çıkan 

bir yazıdan bahsediyor: Fran
sız müşürü "Franşe Despre,, 

Suriyeden gelirken memleketi· 
mize uğramış, galiba geldiğinin 

farkına varan da olmamış, 

adam kız.mıf 1 memleketine git-

tiği zaman saygısızlık yaparak 
aleyhimizde bulunmuş. Yılmaz 
bu adama ders veriyor. 

Müthiş Düşman 

(HALK DOSTU) bu serlAv

ha altında verem hastalığının 
memleketimizde yapbğı tahri-

battan bahsediyor. 

Bir lkbsat işi 
( HUr Adam ) mütekaitlerin 

ve dul kadınların maaş cliz-

danlarını muhtekir sarrafların 
ellerinden kurtarmak için ya
pılan teıebbUsü takdir ediyor. 
Behemehal neticelendirilmesini 
istiyor. 

MiLLET tiyatroıu .an'atkir Natit 
B. temsllleri (TARLA KUŞU) 4 
perde cuma günD gündllz iki oyun 
(KALDIRIMCI) (SiHiRBAZ) alqa
mı büyük konser, ayrıca: (AL 
DUVAK) komedi 4 perde 

OakUdar Hlle •!nemasında ( Kanlı aey
da ) mllmeılll Lll Da~over1 gUndUıı 5 

s•ce 9 da cuma 2 • 4 9 da 

Şehzadebaşı'nda Ayasofya' da 
Hilal sinemasında Pazar gününden ~tibaren Alemdar $İnema 
_im _________ ••--• Her iki 11ipemada birden • ___________ .., 

Meşhur Rus edibi ( LEON TOLSTOY) 
layemut romanı ve ( iV AN IVIOSJOUKIN )i 

muazzam ve muhteşem temsili 

ACI 
Beyoğlu cihetinde yüz binlerce kişi tarafından kemali takdiri• 

!Jeyredilen bu zengin, muaızam ve muhteşem filmin muhterelll 
lstanbul halkının görmelerini temin etmek ve izdihamın vuku 

Resminizi Bize Gönderin 

Size T abiatinizi 
Okuyalım 

Resminh:den labintiniı.i öğren
mek istjyorsanıı. bize Lir fotoğraf 
gönderiniz. Fakat tnbii pozda çe
kilmiş olsun. Aksi takdirde mü
tehassısımıı.ın, mütalc~sınd:ı hata
ya uğraması ihlim.ıli vardır. 

* Ankarada Nihat Adil /J 
Hassas ve iç-
lidir. Fikir ve 
hareketle rinde 
sürat vard;r. 

Mizahı, sinema
yı, romanı, se
yahat ve tenez-

zühü sever• 
tehlikeli şeyle- 1 

re sokulmaz, 
rüfekasile neş· 
eli olarak gecihmcsini bilir. 
Parayı bol sarfetmek ister. .. 

Ankaracla Sabri Beg: Nr 
esini muhafaza 
eder, hassastır. ' 
Girgin değildir. 
Daha ziyade 
münzevi ve 
mahcuptur. Ar
kadaşlarile iyi 

geçınır ve mu· 
hatabına sami-

miyet ve tavazu 
telkin eder, çr 
tin işlerle uğraşmak taraftar 
değildir. Şakayı sever, para 
biriktirmesini bilir. 

~ 
izmirde Ş. Şükrii Ley: 

Zeki Vtı: ç.: 
viktir. İşlerin
de sürat bazı 
ahvalde acele 
vardır. Şakayı, 
rllfekasma mu
ziplik yapma-

t 
sını -sever, neş • 
esını nadiren 
zayi eder ı: 

siyah, heyec. 
ları kolaylıkla tahrik edilebilir 

meydan vermemek emelile fevkalade fedakarlıklar ibtİ" 
yarile angaje edilerek H İ L A. L ve A L E M D A il 
sinemalarında birden irnesi kar .. rgir olmuştur. 

Esasen pek pahalı olan bu film İstanbul cihetind• 
ya1nız bir sinemada iraesi gaHİ kabildir. 

ti: 

Şehzadebaşı H İ 
Yarın gündüz halk günü - Sabah matinesi 

Saat 10 buçukta herkesin görmesi için 
Umumi duhuliye 20 kuruştur. 

MAURICE CHEV ALIER' nin 

P A iSLİ ŞAR .rıcl 
sesli, sözlü, şarkılı filmi irae edilecektir. 

-..""-"i!''!a MAJİK SİNEMASINDA 
G A L A mUııame eııl olarak C:ünyanın en p arlak mugannıııl 

AL JOLSON 
SözlO ye şıırkılı süperfilmlerla en hissi, en mlk11lr ve en cazibi 

DELİ ŞARKICI 
Gişeler saat 10 dan itibaren açıktır. 

Hıışlye: AL JOLSON'un okuduğu tarkllar yalnız "BRUNSWİC~, 
plliklarında kaydedilmiştir. 

GLORY 
En güzel sinema yıldızı ... 
En güzel dekorlar .. . 
En güzel tuvaletler .. . 
En güıel musiki •.. 

S TOL Z'un 
en güzel operetlerin

den biri olan 

ayalin 
SONU 

Das Lied ist aas 
filminde 

LILIAN HAID 
VILL Y FORST 

tarafından 
10 Kanunusaniden itibaren 

GLORYA 

1 Tiyatro Ve Sinema" 
1 
DARÜLBEDA YI TEMStLİJ 

Bu akşam ISJAftBUL &ELED~ 

:·:-;ı: ~~ ~ ~ 
Dram 3 perde 

Yazanı Rlchard 

Vosa 

Tercerue cdenı 

Cemal Rlfııt B. 

l ıı il 
UlHHI 

ALKAZAR - Garbın g111ıplan 
ALEMDAR - Aşk Valal 
A S R 1 - Bal Aya 
ARTiSTiK - Rakibe 
ETIJV AL - Hollvut revil•D 
ELHAMRA - Arleı.lyen 
EKLER - Yunan tiyatro trup• 
FRANSIZ - Klveli trupu 
DLORYA - Son Ninni J 
HiLAL - (l:lCflktnt) Para ve a 
H A L E - (Oaküdar) Kanlı ıefr 
KEMAL B. - Kııı:mct 
M A J 1 K - Deli tarkıcı 
M E L E K - Dört teytan 
:.1ILLET T. - Naşit H. 
O P E R A - Aşk lııtcyince ı' 
SÜREYYA - (Kadıkö>) MAYi rııe 
ŞIK - Dünyadan uı.ak 

1 ------------lSOn Posta'nı 
1 Bilmecesi 

Kendi fikirlerinin kabul edil- hım_ .. _______ _ Yeni Bilmecemiı0 123456780• mesini ve şöhret sahibi olma· 
sını ister, bazan ibmalcidir. 
Arkadatlı!fı sıkr:ıaz. Para birik
tirmesini bilir. .. 

Bı.ır$ada lbralıim beg : 
Neşesini mu
hafaza eden 
hassas ve ıa

kacı bir genç
tir. Şıklağı ve 
intizamı t&hre
ti ve met
bedilmyei, te

j nezzüb ve se
j yahati, ıine-

ma ve mace-
yı sever. Kı..dın ve hayali 

mevzularla fazla meşgul olur. 
Parayı ihtiyatsızca sarfeder, 
muhit ve muhatabını sıkmaz. 
Cömerttir. Tehlikeli ve mes'u
liyetli şeylerde, uzak bulun
mak ister. Fiil ve hareketlerinde 
bir parça istical vardır. Ke
derlerini gizliyemez, çabuk 
samimi olur ve uysallık gös-

GLOiUA SW ANSON'nun 

RAKİBE 
1 
2 
3 
4 

Fllmindeld bOyük munffa~lyetı 5 
ARTİSTİK sinemasında 8 

7 
---lJün alqa111ı111--11 8 

OPERA' da 9 ==•1 

1 
BEBE DANIELS ı ı ........................... ..._...__.__.._ 
AŞK f S T EYİN C E Soldan sağa, .lJukardan IJ 

1 - Bir deniz 9 
Filminde herkeai teshir etmiş 2 _ Ölçü 5, püskUl 5 ~ 

•-• ve alkışlanmışhr. --• 3 - Utanma2, eden 5, t 
ı:...=====-==~---===--=== 1 4 - Demiryol 3, üt 
terir. 

* Resim gönderen bazı kari-
lerimiz, mütehassı8ımızm cevabı 
geciktiği için sabırsızlanıyor ve 
mektup göndert:rek fotoğrafi
leril'İD akıbetini öğrenmek is
tiyorlar. Bu fotoğrafilt:,. intişar 
edecektir. Bu hususta uıösterih 
•l nalarmı rica ederiz. 

: 3, pislik 3 
! 5 - AtılgRn 4, eı~Iedl 

6 - Bir gıda 7 . J 
7 - İsim 4, ev senedı~ 
8 - Ekmek 3, el 3, ele 

depoıu 3 
9 -Derun2, et 

10 - Zulmeden 5, 
mofonda çalınan 5 

11 - Meşhur bir su g 



9 Kanunusani 

Hergün 
Gazetecilik Mektebi 
Niçin 
Lazımdır? 

M. ZEKERiY (\ 
İptidai cemiyetlerde, doktor

ların vazifesini üfürükçUJer, 
okuyucular ve efsuncular gö
rür. Bunlar hastalarını oku
makla tedavi ettiklerini zanne
derler. lnsanlann hayatı bu 
zavallı cahillerin elinde oyun
caktır. 

Cemiyet ilerledikçe bu ef
sunculann ve üfürükçülerini 
yerini mütetabbipler aldı. 

Bunlar tebabeti meslek edin
mişlerdir. Fakat MalfımaUari 

amelidir ve tecrübeye müste
nittir. Yaptıkları işin nazari
yesini ve iç yüzzünü bilmez
ler. Vücudu beşer hakkında, ve 
bastahklann niçin öyle tedavi 
edilmesi lazım geldiği haakkın
da malümat sahibi değildirler. 

* Medeni cemiyetlerde insan 
hayatının loymeti yükselince 
mütetabbipler ortadan kaldınl
dı. Yerlerini diplomalı doktor
lar aldı. insanlar bayrtlannı 
ellerine tevdi ettikleri kim-
selerin ilmine de emniyet 
etmek ihtiyacını hissettiler. 
Diplomasız doktorların hayatı
mızla oynamak hakkı menedil
di. Bugün medeni dünyanın 
hiçbir yerinde diplomasız bir 
doktorun, bir mütetabbibin 
doktorluk etmesine ve hastalan 
tedavi etmesine müsaade 
edilmez. 

* Gazetecilik te son zamanlara 
kadar mütetabbiplere benziyen 
alaylılann elinde idi. Gazete-
ciler alaydan yetişme insanlar
dı. Gazeteciliği meslek edinen
ler bunu ameli olarak öğre
niyorlardı. 

Halbuki gazeteci bütün bir 
cemiyetin hcıyatile cynar. Ga
zete bütün bir milletin lisanı 

demektir. 
Gazeteci cemiyete iyilik te 

yapabilir fenalık ta. Bir ferdin 
hayahnı mütetabbiplere teslim 
edemiyen medeni milletler, ce
miyetin bayat ve mukaddera-
tını da alaydan yetişme gaze
tecilere teslim etmiye razı ola-
mazdı. Diplomasız bir doldo
nm bir ferdin hayatına yap
tığı zarara göz yummak belki 
mümkün olabilirdi. Fakat bir 
cemiyetin hayatile oynamak 
hnkkını bir alaylı gazeteciye 
teslim edemezdi. 

)#.. 
İşte Amerikada gazetecilik 

mektebi bu ihtiyaçtan ve bu 
düsünceden doğdu. 

tik gazetecilik mektebi 1912 
de Ncvyorkta Nevyork Vorld 
gazetesinin sahibi Pulitzer 
tarafından açıldı. Bu fikir 
derhal Amerikanın her tara
fında taklit edildi ve biltün 
darülfünunlarda birer &azete
cilik fakültesi tesis edildi. 

Bu fikir Amerikadan Av
rupaya geçti. Evveli Alman
rada, sonra lngilterede ve 
nihayet bütün medeni memle-
ketlerde bir gazetecilik mek
tebi vücuda geldi. 

)#.. 

Şimdi, Maarif Vekaletinin, 
bizde de, bir gazetecilik mek
tebi açmak teşebüsünde bu
lunduğu haber veriliyor. 

Bu memleket tahsilsiz: ve 
ıuursuz alayla gazetecilerin 

linden o kadar çok felaketler 
ekmiştir ki, bu fikri takdir 
le karşılamamak mümkün de
'ldir. Türk matbuatını milte· 
abbipler elinden kurtarmak, 
nkılap hükumetinin Türkiyeye 
apabileccği en büyük iyilik· 
erden biri olacakbr. 

--
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·ı M ünderecatımızın çok-

OEMoı<RA Si 1 lugundan dercedileme- ı 

1 - Gençlik, iman devridir. insan ina
nırsa fedakar ve cesur olur. inandığı şey 
için titrer, ve ona el dokunduranlara kartı 

2- inanmayanlar, oportonistlerdir. Bunlar 
her yola gelir, her suya akarla. Onun için 

1 seciyesiz, ve ahlaksız olurlar. Menfent uğrunda 

3 - Bize inanan bir gençlik lbımdır. 

imanlı i'enç demokrasinin en fedakar bekçi• 
aldir. Gençliği imanlı yetiştirelim. 

kükrer. 1 feda etmiyecekleri hiçbir mukaddesat yoktur. 

•• •• • 
BUGl!NUN TELGRAF HABERLERi 
Örfi İdare 

Hakkında Yeni Tali .. 
matname Yapıldı 

Ankara, 7 (A.A) - Aldığı
mız malumata göre örfi idare 
ilan edilen mıntakalarda mülki 
vazifelerden ciheti askeriyeye 
intikali icap edenler hakkında 
Heyeti vekilenin bugünkü iç
timaında atideki kararlar itti
haz olunmuştur: 

Teşkilab esasiye kanunu
nun 86 mcı maddesi hük
müne müsteniden Menemen 
kazasile Manisa ve Balı-
kesir merkez kazalarında 
örfi idare ilan edilmiş 
bnlunduğundan teşkilab esa
siye kanununun 78 ve 81 inci 
maddesi mucibince ve 30 
eylül tarihli idarei örfiye 
kararnamesinin 3 üncll 
maddesinin delfiletile mezkür 
kararname hükümlerinin tat
biki ve 1 - · Seyrüsefer , 
2-T ecemmü ve içtimaat, 3 -
İdaa~i örfiye mıntakası dahilin
de ve haricinde neşredilen yev
mi mevkut risale ve her nevi 
evrakın idar~i örfiye mıntakası 
dahilinde duhul ve intişan, 4-
Hususi ve gayri resmi alelG
mum muamelat ve miirasellt 
hakkında icap eden kararların 
ittihaz ve icrası muhaberat ve 
müraselit hakkında icap eden 
kararlann ittihaz: ve icrası ida
rei örfiyenin devam ettiği mnd-
detçe ciheti askeriyeye intikal 
etmiştir. 

A. Kemali 
Erzinde Halk Tarafın .. 
dan Tezahürat Görmüş 

Mü, Görmemiş Mi ? 
Erzin, ( Hususi ) - Kapa

nan Ahali fırkası reisi ve bu 
namdakl gazetenin sahibi Ab
dlllkadir Kemali Beyin Enine 
uğnyarak halkla temu ettiji. 
konferans verdiii, gelip gider
ken halk taraflndan büyik 
teuhllratla kartılandığı haber 
verildi. Tahkikat yaphm. Al
dığım netice tudur: 

" Abdülkadir Kemali 8. 
elini, kolunu aalılyarak Top
rakkale istasyonuna kadar 
gelmiş, orada hareket zama
mna kadarn treni beklemİf, 
bu sırada bir saatlik mesa-
fedeki Mustafabeyli köyüne 
gitmiş, o:-ada da bir arabaya 
atlıyarak Erıinin alt tarafına 
gelmiş, tehrin dışarısında ara
badan inip tenha sokaklardan 
burada, kirada bulunan evini 
ve kiracısını görmüş, sonra 
tekrar bir araba ile Erzinin 
Baılamıı köyüne uğramıt ve 
Kapılı yolile hudut haricine 
çıkmıştır. " 

Esat Efendinin Has
talığı İlerledi ... 

Menemen, 8 (}l.M.) - Şeyh Esat Efendinin hastalığı git
tikçe ilerlemektedir. 

. Va~ı.a doktorlar kendisini itina ile tedavi ediyorlar, fakat 
akıbetmın yaklaşmakta olduğu da görünüyor. 

Bu adam rahatsızlığını kendisi de hissetti ve dünden itiba
ren ölmek üzere olduğunu söylemiye başladı. 

Haber aldığıma göre dün oğlunu yanma çağırmış, demiş ki : 
- Arbk son günlerimin geldiğini hissediyorum. Hayatımın 

müntehasında memleket beni fena tanıdı, filhakika ben de 
fena yaptım. 

Ne de olsa hükumet bu memleketin iyiliği için çalışıyor. 
Böyle lüzumsuz ve kanlı işlere girişmiyecektim. Allah taksi
ratımızı affetsin l,, 

Haydutlar Menınun 1 
Şeyh Esadın hastalığı inkılap düşmanlarını zahiren mU

teessir etmiştir. Fakat diğer taraftan her mel'anete baş 
vuran bu haydutların, en büyük itham edicinin sönüp gitmek 
üzere olmasından memnun oldukları da anlaşılmaktadu. 

Divanı Harp Başlıyor 
Menemen, 8 (H. M.) - İsticvplara ait dosyalar tekemmUl 

etti ve bugün divanı harp katiplerine verildi. Muhakeme 
cumartesi günü başlıyacaktır. 

Fahrettin paşa cuma akşamı İzmirde bulunacak, cumartesi 
sabahı Menemene gidecektir. 

Salonda Gazeteci Bulunacak Mı ? 
. Menemen, 8 ( H. M. ) - Divanı harbin celselerinde gaze

tecilerin bulunup bulunamıyacakları henüz tekarrür etmemiştir. 

Mevkufların Adedi 
Menemen, 8 (H. M.) - Menemende Yasef namında bir 

musevi yakalandı ve bu adam ile birlikte maznunların s.ıdedi 
128 e baliğ oldu. Mevkuflar askert kışlada nezareti altındadır. 

Menemende Davul Çıktı 
Menemen, 8 (H.M.) - Hnkunıetin Örfi idare bakkmda 

Terdiği yeni talimat dün gec"' burada davullar marifetile aha
liye tebliğ edildi. 

Yeni Maznunlar 
Menemen, 8 ( H. M. ) - Akhisarda Nakşibendi tarikati

ne mensup olan ve faaliyette bulunan manifatura tiiccan Ha
san, bakkal Ahmet, Raşit, Hacı Hüseyin ve Laz Mustafa 
dlin akşam buraya getirildiler. Akhisarda (kelime okunamadı) 
tarikatine mensup Sadık, Kimil ve Lfıtfullah efendiler hak-
kında takibata başlanmışb. Adnan 

• 
ister 

• • 
ister inan, 

• 
inanma! 

Bu aene mtlthit ilduadl meYcııt zahirenin bir 1r ... 
bir buhran var. Bu. yalmı muu yakıa ki fiatlar 
bizde değil, blitün dünyadı yUkseWn. 
böyle. Hem bunu .ayliyenlet' 

Halbuki dün gazete- kim, bilir misiniz? Konya 
lerde okuduk. Bu ıene tnccarları. 
Anadoluda çok buğday Birkaç Konyalı tüccar 
olmUf. Fiatlar dehıetli z~ngin olsun diye devlet· 

dllşmÜf. Tüccarlar hiildl- :;an'71 g~: al~:,onve 1~~: 
mele mliracaat etmifler, burada bir okka ekmeği 
demişler ki: 20 kunJfa yiyelim diye, 

- Fiatlan çok diiJllk. Anadoludaki buğday ıtok
y a bizden hiikümet namı- lan yakılsın. 
na llç dört milyon liralık lıte çelebi, bizde tllc· 
buğday alın veyahut car dediğin böyle olur. 

Ut.r inan, ide,. inanma! 

Bir Yunan Vapuru 
lzmirden Çıkarken 

Karaya Oturdu 
İzmir - Kereste yükü ile 

İzmire uğnyarak bir kasım yü
künü bıraktıktan sonra hareket 
eden Yunan bandıralı ( Marya 
Mem1sk) vapuru Poligon fene
rinin bir mil açığında bir yel
ken gemisine çarpmamak için 
manevra yaparken karaya 
oturmuştur. Gemi bir kısım 
yükünü atmış, kurtulmuştur. 
Rahnesi olmadığından lzmirde 
muayene edilmiş ve yoluna 
devam etmiştir. 

Vilayet Meclisleri 
Açılıyor 

Ankara, 8 (H. M.) - Artvin, 
A1dın, Bilecik, Çorum, Denizli, 
Erzurum, Eskişehir, Gümüşane, 
lzmir, Kars, Ordu, Samsun, 
Tokat, Yozgat, Zonguldak vi
liyet meclisleri façılmıştır. Ma
halli idare umurunu ve bntçe
leri tetkike başlamışlardır. 

Ankara, 8 ( H. M. ) - 1929 
hesabı kat'isi önümüzdeki hafta 
zarfında ikmal edilerek Meclise 

.kedilecektir. 
931 bütçesinin bütçe encü

meninde tetkikinde bu bt.sabı 
kat'i nll%an dikkate alınacaktır. 

Harcırah Mese
lesi Halledildi 
Ankara, 7 (H.M.) - Veki

l eten mahalli ahare izam olu
nan memurlnr memuriyet veya 
vekllet olunan vazife maaşın

dan hangisi fazla ise avdet ve 
azimet harcırahlan da o maaş 
liz:erinden hesap edilecek ve 

ikamet yevmiyesi de harcerah 
esası olan azami mac~ üzerin
den hesap edilme8i Maliye vc
kilctince karara alm.mıftır. 

Tekaüt Kanunu 
Ankara, 8 (H. M.) - Te

kallt kanununttn20, 2t, 22 inci 
derecelerinin tashihi hakkında 
Maliyece Hazırlanan liyaha 
Bapekilete verilmiştir. 

Askeri iaşe Bedeli Peşin 
Ankara, 8 {H.M) - Asker

lerirı tayin istihkakları peşin 

olarak ay başlarında ordu 
m&aşlarile ia~e bedelleri ay 
nibayetlerinde verilirdi. Vazife 
aolayısile kıt'alarında bulun
mayarak tayinini alamıyan as
kerlerin b ' Uui şimden 
sonra ay '' ı ~'l \•eritmesi 
Maliye ek ı · · · k rnrlaştı

rılmııtır. 

1 miştir. 

Ticaret Odasında 
f dare Azalık lan Seçildi 

Ticaret odası umumi meclisi 
dnn sant llçte toplandı. Birinci 
reisliğe Nemli zade Mitat, ikin· 
ci reisliğe Hasan, Necip B. ler 
heyeti idare azalıklnrına da 
Ziya, Hacı Recep, Faik, Gani, 
Rifat B. ler seçildiler. 

Odanın bütçesi 160,652 lira 
varidat ve bir okadar da 
masraf olmak üzere müteva• 

Kıy.metli Evrak 
Defterdarlık tarafından Ma

liye Vekaletine gönderilecek 
olan 2 milyon liralık kıymetli 
evrak buglln Ankaraya götU· 
riilmüştür. 

Tayyare Cemiyetinde 
Toplantı 

Dnn Tayyare cemiyeti mer
kezinde b.r içtima yapılmıştır. 
Bu içtimada tadil edilen nizam
nameye göre idare heyetine 
alınacak olanlar seçilmiştir. 

Himayei Etf al Balosu 
Bu akşam Maksim de 

Himayci Etfal cemiyeti menfaa
tine bir balo verilecektir. 

Bir Üfürükçü Tutuldu 
Beşiktaşta Köy içinde Kadri 

çavuş isminde bir Üfürükçü 
cürmü meşhut halinde yaka .. 
lanmıştır. 

Takvim Cezası 

93 l senesi için bastırdığı 
takvimlere put yapıştırmadan 
dağıttığı için Defterdarlık Hilali 

'lhmer < miyeti aleyhinde bir zabıt 
varakası yapmıştır. Cemiyetten 

pul cezası istenmektedir. Cemi
yet pul resmini derhal verece
ğini defterdarlığa bildirmiştir. 

Ra !<I Vermeyince 
Hem Dövmüşler, HeRJ 

De Camları Aşağıya . 
1 n d i r ın iş l er 

Galatada ahçı Anastasm 
dükkanına gelen lsmail ve 
Halil isminde iki kiti 
kendilerine rakı vermediği ıçın 

Anastası dövmüşler ve dükka
nıdın cam\nnnı kırarak kaç
mışlardır. 

Terkosta Bozukluk 
Terkos bendinde bozukluk 

olduğundan lstanbulun büyük 
bir kısmı susuz kalmıştır. 

Karagümrük Nahiye 
Olacak •• 

Karağüm.rllkt.e bir nahiye 
teşkili için şehir meclisi aza· 
smda bir cereyan Yardır. 
N&lıiye tcşkilih ancak kanunla 
yapılabileceği iç.in Dahiliye 
Yekileti Meclise bir teklif 
yapacaktır. Daimi encümen bu 
nahiye hudutlarını tesbit et
mekle m~guldür. Netice ,•iJi
yet vasıtasile Dahiliye veki· 
letihe bildirilecektir. 

Şişe Fiatlan Düşüyor 
Son günlerde Rusyadan Is· 

tanbula çok fi.Je geldiği için 
fiat)ar düşmüştür. Evvelce alb 
kuruşa alınan tişeler şimdi 3,5 
kuruşa kadar sablmaktadır. 
Şişe füıtlnrının daha fazla dU· 
şeceği tahmin edilmektedir. 
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ÇOCUK 

SAYFASI 

~ Başka Menıleketlerin 
i Çocu~ Masalları 

Yılbaşında Ço
cuklar Ne Yapar? 
Yılbaşı geçeli bir hafta oldu. Yılba

ıında başka memleketlerin çocukları 

naaıl eğlenirler? Bakını:r. bunu alzc 

a ala tayım ı· 

Almanya, Fransa gibi birçok 
memleketlerde Yılbaşı gece
sinde, bizim hepimizin bildiği
miz gibi ağaç hazırlanır. Bu 
ağaç çocuklardan gizli bir 

odaya konur. Üstllne badiyeler 
asılır. Hediyelerin üstüne de 

çocukların isimleri yazılı. Sonra 
Yılbaşı gecesi anne veyahut 

baba çocukları o odaya götürür, 

herkes kendi hediyesini ağacın 
tlstünden alır. 

Yalnız Amerikada ağaçtan 

başka çocukların daha bir 
eğlencesi vardır. Amerika ço-

cukları Noelbabaya 11 Senta 

Klus ,, derler, çocuklara he

diye getiren bu adamdır. Onuı: 
Ren geyiklerinin çektiği bir de 
arabası vardır. Gece yansın

dan sonra Senta Klus hediye
leri bu arabanın içine doldu- , 

rur. Yola çıkar. Çocuklar da 
yatmazdan evvel herbiri o

cağın içine birer çora? asar. 

Çocuk uyurken Senta Klus 

gelir. Bacadan aşağı iner. Ço

cukların çorabına birer hediye 

koyar. Tekrar bacadan çıkar 

ve öteki evin çocuklarının he-

1 diyesini götürmiye gider. 1 
Sabaha kadar bütün çocuk

ları dolaşmak istediği için , 

acele acele, adeta kuş l 
gibi uçarak bir bamdan öteki

ne gider. Fakat sakın bunu 
Amerikan çocuklarına söyle

meyin. (Tabii bu hediyeleri 
anneler koyar.) 

Yine her memlekette bütün 

aile çocukları o gece topla

nırlar, oyunlar oynarlar, eğ

lenirler, o gece hepsinin aza

cık geç yntmıya izinleri vardır. 
Bazı yerlerde de o gece ço

cuklar için tiyatrolar, sınema

lar bile oynar. 

Parasız Hediyeler 

Güzel Bir Lavha 
Bunu yapmak o kadar ko

.ay ki, yarım saatin içerisinde 
yaparsiniz hem de hiç masra
fa girmezsiniz. Bütün lazım 
olan şey (5) santim genişli
ğinde ve 10 santim uzun-

luğunda olan bir mukav
va ve biraz kırpıntı parça. 
Evvela kartonun yani mukav
vamn üstüne kalemle resimde 
g3rdüğünüz gibi kaba~ bir 
oda resmi yaparsınız. Ocağile, 
penceresi ile .. perdesi ile .. son
ra kırıntılardan bir tanesini 
dtizgünce kesik yere yapış~rm. 
O bpkı hali gibi durur. Siyah 

kadifeden de kediyi kesin onu 
da ocağın önüne yapıştırın. 

Birkaç renkli ipliği de perde
lerin üstüne y.ıpıştrırsnnız ga

yet şık olur. Ocağın üstündeki 

vazoyu fa.tar. da isterseniz ıu

lu boyn i~e boyavm. 

- - - - -. :-;· . . ,_ -. . ~ :_ ~~~--~c;;~~·~~--
---- ---- ---- ---------- ---- -- - ---- ·---- ---------------- -

Yeni Bilmecemiz 
Tam Dört Köşe Yapa

b ili r Misiniz? 

Hu resımde gördüğünüz şe

kil tam dört köşe değildir. 
Bazı girinti, çıkıntıları vardır. 

Fakat bunu ikiye ayırıp yeni
den birleştirirsP.niz tam dört 
köşe olabilir. Fakat nasıl? 

Bu~u halledip gönderiniz. 
Doğru halledenlerden elli ki
şiye 25 r ·alık güzel hediyeler 
ver..?ceğiz. Cevaplarınızı on beş 
güne kadar idarehancmizde 
bilmece muharrirliğine gönde-
riniz. Cevap on beş giin son
ra!.~ çocuk sr,.yfasında çıka
c.:ıktır. 

Sinema' da. 

' Bu küçük yavruyu görü: 
us unuz? Sinemada oynuyor Vt: 

haftada iki yliz lira ohyor. Bu 
yaşta en çok para kazanan 
çocuk. f smi Barbadır. Sine
mada arayımı. 

Bilir Misiniz? 
Hangisi Ağır 

Bir gün Nurhan düşündü, 
düşündü. Nihayet bulamıyaca
ğını anlayınca babasına gitti: 

-Baba, dedi, bir okka tahta 
mı daha ağırdır, yoksa bir ok
ka demir mi? 

Kaç Saatte? 
- Bir gün Hilmi B. kızı 

Samihanın hesabının kuvvteli 
olup olmaclığını anlamak istedi 
ve kızma şöyle bir mesele 
sordu: 

- Köyden kasabaya bir 
köylü iki saatte gitmiş. Başka 
bir gün yola dört arkadaşile 
beraber çıkmış. Acaba bir 
kişinin iki saatte varabildiği 
bu kasabaya dört kişi kaç 
saatte varır ? 

···· I .. 
Yeni Bilmecemiz 

Rakamları Yerleştirebilir Misiniz? 
25 Liralık Hediye Veriyoruz 

12· 93· 47 .. 65 
53·42·79 - ra 
98· 54- ?>t •. 62 
63·89· 21 - 74 

..... 

Kesmımizde on alh tane iki haneli rakam var. Buniarı 
yukarda gördüğünüz gözlerin içine öyle yerleştireceksinizki ne 
soldan sağa, ne de aşağıdan yukarı giden sırada ayni rakam 
bulunmiyacak. Meselii: 12 ile 13 ü ayni sıraya koyamazsınız. 
Çünkü ikisinde de 1 vardır. Halbuki 98 ile 54 ü koyabilirsiaıiz. 
Çünkü rakamlar ayrtd . • 

Bunu en iyi sur~ dolduranlar ar- •nda elli kişiye 25 
liralık hediye vereceğiz. Cevaplarınızı o.. beş gün içinde ida
rehanemizde bilmece muharririne gönderiniz. Cevaplar on beş 
gün sonraki çocuk sayfasında ilan edilecektir. 

~--=-~~--------···----------~~~ Bu Resimde Kaç Kişi Var? 
Birbirinizi İmtihan Etmek için Bir Oyun 

B uresme arkadaşınızla beraberce göz gezdirin. Fakat insanları 
sakın saymayın. Ondan sonra resmi kapayın ve hepiniz elinizdeki 
küçUk kağıtlara kaç kişi olduğunu tahmin ediyorsanız yazın .. 
Hepiniz yazdıktan sonra kaç kişi olduğunu aayınız. En yakın 
numarayı han~iniz bulmuşsanız oyunu tabii o kazanır. 

KONGO R O Bilmecelerimizi Halledenlerin 
Mükaf atlannı Yedinci Sayfada Bulacaksınız 

[ An ve kelebek bllmec,ml:r.dc ka:ıannnlann U.tesl yann ] 

Gece Eğlencesi 
Hoş Vakıt 

Geçirmek 
Bunu oyf?.amak için bütün 

çocuklar ikiye ayrılır. Bir grup 
dışarı çıkar, biri odanın için
de kalır. Dışarı giden grupu 
idare eden çocuk içeri gelir, 
ötekilerine der ki''Şimdi size bir 

1 kelime göstereceğiz, bu kelime 
j knmus keJimesile kafiyelidir.,, 

Bunun tizerine dışardaki çocuk
ların hepsi iki tarafa lcorkak 
korkak bakarak ve casus tak
lidi yaparak içeri girerler. Ta
bii öteki taraf düşünmiye baş-
lar. Bulunca bu sefer onlar 
dışarı çıkar. Size kolaylık 

olsun diye bazı kelimeleri biz 
söylüyoruz. 

Bis klet: Bisiklet yürütüyor
muş gibi taklit yaparak. 

Köpek: Köpek gibi bavlıya
rak ve dört ayak iistünde yü
rüyerek. 

Aslan: Yine dört ayak üs
tünde gelerek ve uluyarak. 

Doktor: Herkes önündeki-
nin arkasmı dinliyerek ve nab
zını tutarak. 

Siz bunlara benzer bir çok 
kelimeler daha bulabilirsiniz. 

Yemiş Sala tası 
Oymyanlarrlan her biri bir 

yemiş ismi alır. Bi .. er çinh:o 
veya bakır yuv:ırlak bir tabak 
alınır. Çocuklar halita şeklinde 
oturur. Bir tanesi ortaya ge-
çer, tabağı döndürür, döndü
rürken de yemişlerden birisini 
çağırır. O yemiş hangi çocu-
ğun ismi ise ':> hemen tabak 
daha durmadan gelip tabağı ya-
kalamalı . Eğer yakalarsa tabağı 
kim döndürüyorsa gene o dön
düclir. Yakalıyamazsa bu se
fer o döndürür ve yemişlerden 
birini çağırır. 

Zavallı Kedicik 
Gene oymyanlar halka şek

linde otururlar. Birisi kedi 
olur, ortaya çıkar. Kedinin 
yapacağı şey herkesi güldür
mektir. Onun için her çocu
ğun önüne gicler. Birtakım 

m lskaralıklnr yaparak güldiir
miye çalışır. Kimin öniinde du
ruyorsa hiç gülmeden üç defa 
"Vah benim zavallı kediciğim,, 
diyen' 1• kedinin hiddetini ok
şıyaca.-. Eğer gülerse bu 
sefer o kedi olur. Gülmezse 
k :di başkasının önüne gider. 

Ebe Olur, Cız 
Oymyanlardan bir kişi ayağa 

kalkar, iki elile bir kulağını 

kapatır. Ötekilerin hepsi onun 
arkasma geçer. Bir tanesi ya-
vaşça gelır, bir kulağı kapalı 
olan ebenin eline vurur, hemen 
dönüp yerine gelir. Bu sefer 
oyuncuların hepsi " cız, cız ,, 
diye bağırmıya başlarlar. Ebe 
arkasını döner, herkesin yüzü
ne bakar. Eğer kimin vurduğu
nu bilirse bu sefer o ebe olur, 
bilemezse gene bilinciye ka
dar ebelik yapar. 

H E R 

PERŞEMBE 

Her Çocuk Bunları 
Bilmek ister --' 

Hiç Merak 
Ettiniz Mi? 

Mektuba Niçin Pol 
Y apışbnlır? 

Birisine mektup gönderJ 
istediğimiz zaman o kimse rJ 
kadar uzakta olursa oJ~ 
isterse ta Amerikada bul
sun, postaneye gider, mektıİ 
verir veyahut bir posta k.,
suna atarız. 

Fakat ondan sonra mekf' 
bun kaç elden geçtiğini, "' 
vapura girip çıktığını, ., 
trene yüklctildiğini bir drJ 
nün. Bütün · postanedeki ' 
murlar, vapurlar, trenler 'tfJ~ 
tubu bizim istediğimiz kirn9" 
yetiştirmek için çalışırlar. J 

Bir mektubu bizim ke1" 
mizin Amerikaya kadar götl 
memizi düşünlin. O zaman ~ 
Jerce lira sarfotmek lazıııı~ 
O halde mektubn niçin f 
yapıştırılır diye sormamalı, f 
çin iki üç yüz liralık pul ~ 
pışbrılmıyor diye sormalı. 

Tuz, Karı Niçin Eritit 
Karı eriten, bir çoklarıoıf 

bildiği gibi tuz değil, tJ 
sudur. Tuzlu su ile kar zetf 
leri arasında cazibe olduğd 
dan kar bu tuzlu suyun İ~ 
de tıpkı şekerin suda eri' 
gibi erir. Belki aklınıza, ~ 
tu:du su karla temas ede e' 

donacak diye gelir. HaJbı' 
tuzlu su alelade sudan ~ 
daha güç donduğundan, ~ 
soğduğu zamanlar donııs' 
Tıpkı deniz gibi. 

Alman Masalları 

Bu masallar meşhur Alto' 
muharriri Less nı tarafıncl' 
yazılmıştır. Nejop hikayeteı' 
andırır. 

Kurdun Cesareti 
Bir gün kurt yolda til~ 

rasgelince babasını metetıl 
ye başlıyor: "Benim babanı 
le cesur, öyle cesurdu ki ıı 

ta bir kahramandı. Yüzle 
düşmanla uğraşmıştı. Sonrıı 

nun böyle yalnız bir düş.-' 
tarafından öldürülmesi p' 
gilcüme gidiyor.,, Tilki heJ1' 
cevap verdi: 

- Tabii, o yüzlerce düş 
hep eşekle kuzuydu. Bir f 
öküzle boğuşayım dedi. ôt 
dünyayı boyladı. 

"Z.ıyıfları ezmek kuvveti 
için gayet kolaydır,, 

Kurdun İylikleri 
Kurt ölmek üzere iken ~ 

dini metetmiye başladı: '' 8' 
hiçbir vakit öteki kurtlar 
dar fena değildim. Kaç 0 
elime fenalık etmek fırsııt 
geçti de yapmadım. 

Mesela, bir defa sürO 
kaybeden bir kuzuya rıı~ 
dim. Hiçbir şey yaprt1B 
Bir defo' da gene benim fe 
lığımı söyliyen bir sürü le~ 
na rasgeldim de gene lı~ 
şey yapmadım. ,, Tilki de 0 

icii, hemen söze karıştı: .~ 
- Evet, dedi, ben de f': ; 

dim. O zamanlar boğazıl18 

kemik batmışb da hiçbir 
yiyemiyordun. / 

( Birçok hırsızlar çalafll1 

hm vakit namuslu örüııUt 
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SON POSTA 

11111 K_A_N • AL 8 _As1 IUll ·-
Bütün Dıtilnamlara·Rağmen, Hayal 

.. ndengülıe Sol p Sara yo 
l-lakkı MalıfazJar 

fakat o devirde, ka ında 1 
iki resmi pof otıu: bir ab - ı 
nın iç.indeki b ğırmıya,çağınnı-

ya kim bakabilirdi?Hatta araba
yı gören er, baştarına bir bela 
gelmemek için yüzlerini öbür 
tarafa çeviriyor! rdı. 

Araba, Tıoptaşı tımarnnesi-
nin kapısı önünde durdu. Yu
uf Ef. , arabadan atladı. içeri 
oştu. f cap edenlerle görüştü 
e sonra yanında Gnllabi başı 

ile gc ..4i. 
- Al bakalım emanetini ... 

Dikkat et ha.. Çok azılıdır. 
Zavallı k dmcağw boğarken 
sekiz polis1e güç zaptettik. 
Sakin zamaııhırda, deli olma
dığım, avukat katibi o duğunu 
öyle güzel an)abr ki, adeta, 
senin de inanacağm gelir •.. 

Vahak bağırıyordu : 

- Yapmaym yahu.. Allah 
aşkına yapmayın. f nsam zorla 
deli edeceksiniz.. Ben deli de
ğilim.. İsterseniz lbeş yüz: tane 
şahit getireyim .. 

-32-

Abdülhamidin maiyyet bö
lüğünde,, Arnavut bir 

borizen neferi 

Çocuk 

Yazan: Ziya Şakir 
1 memur·ni zabıtadan izzetli 

Avni Beye (Karihai ilham sabi
hai cenabı şclıriyariden) ırütbei 
saniye sınıfı mütemayizi ile 

1 :üçüncü rütbede nişanı Osmani 
I ihsan ve inayet buyuruımuş

tur. ,, 

~ 
Neş' edil, bu kıza ne olu

yor. Günden güne rengi so
luyor? • 

- Vallahi aslaı ım, sayei 
şahanenizde hiçbfr eyi eksik 
değil Yiyor.. içiyor... İradei 
seniyeniz mucibince her akşam 
Hasbahçede geziyor. Hulasa 
hiçbir şeyden mahrum kalmı
yor. Böyle olmald beraber , 
yine günden güne sararıp so-
luyor. Hele o Zekiye Sultanın 
sarayına gidip geldikten sonra 
tuhaf bir hal anz oldu. Yalnız 
kaldı mı, başını elleri ıçıne 
alıyor .. Derin, derin düşünüyor. 
Eskiden biraz gül"'r, söylerdi. 
Şimdi dudaklarının ucu bile 
gülmüyor. 

İstifade ediniz 
1 -- han 3 bn cçmiy.ec•kfü. 
~ -- Her fiatır .f .k · e 

tece:ktir. 
3 - liB il5.n S rulet iün kuponu 

nıullabTiindcdir. · 
~ -- Her 3 l'l ıtırdan lıu.1 ı 2 

kupon ilave edilm lidir. 
S - HCT kupon ih:=dc'ki tım"bttn 

bir hııft:ı müddetl mutebr · •• 

SON POSTA yı oku ' ktan 
!.onra il n kupo n .. :ıkl yı
nız. Bundan 5 adedini ilanınız 
ile birlikte b • r rfn k 1 dk 
posta ile idnr hanemize gön
deriniz. llanımzın gazete _,ir-
mesi için bu kadarı kaf' ür. 

1

- SON POSTA 
BEDAVA İLAN KUPONU 

' 9 - Ka•ıunusani -1931 

LEZZETLi TATLI VE ŞEKl:.~LEME-
1.ER - B 1dava, börek, pt'kdmcl, b~
dcm ~zmesl, E.us m helvn ı, aşure genç
lcs- ve ihtiy.ıırlar için çok lcudle ve 
zevkle yenir. 

Şişli: Bomonti istasy-0na iz.ret paşa 
sokağı numara S Muhlis 

PIY ANKO OEKlı.r 1 - A kanı Ac!llyc 
veU.eti lıar~ısında Eyilp SaLrl U. 
m:ıtıı:ıasında yıl b.ışı münıııebetil<· tertip 
edilene eşya piyaı;.1to!iu c:uma günü çc
küroiştir. İsabet eden numıır tar lütfen 
ya7.llı olana adrr11e mlirnc ntlır.ı. 

KiBAR BlR AiLE NEZDlNDE - MU
rcbbiyclik yapmak lstc) en lı' ecnebi 
madamı vıııdrr. Arzu edenler n B~y oğ· 
hında Beyk.-r ma· ası d. ~l!ilı:ıttin 
Nail Be)·c tabrirT lir ca U ı. 

ESKiŞEHiR OKUYUCULARIMIZA -
Bugünden ltibaTcıı faııtini:ı.i düşü
nüyor anız ve ga:ıctclcrlnl:ı.in evinize 
dükkinınıza, dairenh:e lıadar muntaı.am 
bir 9ekilde gclmcalni ! tiyorsanız Horoz 
oğlu ticıırctanesine mir c;ıat ediniz. 

Sayfa 7 
t 

B t ·KAT B 
Bu Sütunda Her gün 

Muharriri &rver Bedi -

KA LI s· GECE· 
Cingöz Recai, dördüncü. de- 1 Zayıf kız da Cingözü ku-

fa· soyduğu bu apartımanın ca1
,' dı ve sı gög ünün 

merdivenlerinden büyük bir üstüne bastırdı: 
ihtiyatla iniyordu. Cep.eri tıka - Ağa beyci w :m, a!!'ahe) ci-
bnsa dolu: Mücevherler, enfes ğim... diye öptd. 

1 
bir gerdanlık, tek liralardan Her biri cingözün bir ta
rnürekkep olduğu için büyük rafına ycıpıştılar ve maruf 

ı h'r yığın halinde cebini şişiren hll'sızı çeke sürükliye mer-
deste deste paralar... diven erden çıkardılar. 

Fakat o gece, tali, Cingöz Soruyorlardı: 
Recaiye daha E ~ a ıt~bessüm - Kaç trenile gclcin? 
etmiyecc.k gibi görünüyordu. Cingöz, yüzünü mümkün 
Çünkü, aşağı kat merdiven- mertebe karanlıkta bırakarak 
!erden gürültülü b 'r kalaba- cevap verdi: 
lığın yukarı çıktığını duydu. - Ekspres gecikti, biraz 

" Hay Allah kahretsin! diye evvel geldim. Hatta bavulla
mırıldaııdı, sabahın saat beşin- nm garda kaldı. Ben sizin da
<le bu ·gürültii ne? Polisler mi?,, irenin kapısını bile çalmadım. 

Trabı:andan cğı1erek hakb: Ayak esleri duyunca tr bzan
Şişman bir herif, yanında şiş- dan baktım, sizi tanıdım. 
man ibir karısı ve gayet .za r.ıf Ve bunları söylerken, şiş
kızları, zilzurna sarhoş, bağıra m n n tarafından bir daha 
çağıra merdivenleri çıkı~ orlar. yalanmamak için biraz gerı 

Cingöz rahat bir nefes 2idı durdu. 
ve istifini bozmadan merdi- Hepsi Cingöze baktılar: 
venleri ağır ağır in:di. Ne:k dar değismiş! de-

İkinci katta, evvela mn::ı diler, gözleri yalnız e ki göz-

adamla ıkarşı1aştılar. lerGngö~ bütün ev halkının 
Erkek, Cingöz.ü go ce, uallerine mahirane cevaplar 

sevinçle kollannı çtı: yeti,,,..tirirkcn düşünüyordu: "Ya 
- Vay benim ton o şimdi asıl b lenen adam çı-

şeker çocuğum, bizi · ka gelirse? Ben savuşayım. " 
ya geliyorsun h ?.. :t· çin is- Bereket versin, sarhoş ev 

Birkaç güllabi daha geldi. 
ell~inde, ipler, kubaçlar, deli 
gömlekleri vardı. Adeta, vahşi 
bir hayvana kement atılır gibi 
kemali itina ile deli gömleğini 

Kongoro Bilmecesinin Cevap arı BORSA 
tirahat etmedin 1 Yo t en- ipleri istirahate muhtaçtılar, 

.J den yeni mi çıktın ? Öyle ya.. Cıngöze od ım gö~ erdi:er 
palton üstünde... ve sabahleyin bol bol, tatlı 

Vahak Efendinin b~ından 
attılar. Boynundan geçir-
diler. Sım ıkı :sardılar. 
Çeke çeke alıp götürdüler. 
Birçok karanlık !koridorlardan 
geçirdiler. Küçük ve penceresiz 
bir höcreye atarnk kapıyı 
tizerinden kilitlediler. 

" Ermeni istiklal komitesi 
lstanbul merkezi katibi umu
misi Arlin Vahak ., Efendinin 
bu " diriler mezarı ,, na gir
!iğinin ikinci gıınu, gaze
telerde şu havadis görülmüştü. 

Taltif 
" Vaki olan hidemab sadı-

kasına mebni mütehayyizanı 

Hak·mler Ara ın
da Tehe dü a 

Listeyi Neş~ediyoruz 

Ankara, 6 (Hususi) - Ha
kimler arasında bazı tebeddül
ler icr:a edilmiştir. Liste şudur: 

Şile bakim1iğine Ataç ba
kimi Muhlis, Samsun sulh ha
kimliğ.ioe Kar: müddeiumumi
si hlm, Kars müddeiumumi
liğine Bitli müddeiumumisi 
Kadri, Tokat ağır ceza reisli
ğine Etaziz ağır ceza reisi f b
rahim HakkıJ Elaz.iz ağır ce.za 
reisliğine Bitlis mahkemei as
liye reisi Hikmet, Bitlis hukuk 
hakim1iğine Mülga Billis m b
kemei asliye az. mdan Mus
tafa, Bitlis ceza hakimliğine 
mülga Bitlis mahkemei asliye 
azasından Mehmet,tT efenni müd
deiumumiliğine Rize müddeiu
mumısı Ali Rıza, Menemen 
müddeiumumiliğine Karaburun 

üddeiumumisi Salahaddin Fu-
t, Eskişehir mahkemei asliye 

reisliğine ı parta mahkernei 
liye reisi Ramiz, 1sparta 

lllahkemci asliye reisliğine Es
kişehir mahkemei asliye reisi 
~~il, Araç halrimHğine Mecit
OZü müddeiumumisi Fahri 

Beytcr byin ef;Jmi~1erdir. 
[Devamı yarı'1J 

Mükafat Kazananların isimleri 
lstanbul - Arnavutköyünde 

S~bahattin Tahsin bir Jügat 
kıtabı, Çorluda dava vekili 
Abdülkadir Bey mahtumu Da
vut bir roman, Galatada bö
rekci 'iyazi bir kıravat, Ali 
Ticaret m--.ktebi yüksek kısmı 
902 Zi. a bir dolma kurşun 
kalemi, İstanbul ticaret mek
tebi 731 Necati bir şişe los
yon, Fatih Alieıniri Ef. soka
ğında Şükrü bir kutu boyalı 
kalem, İstanbul dör:düncü va
kıf ihan borsn acentesi Zahit 
Bey mahtumu Orhan bir kutu 
şekerleme, Beyoğlu, Kurtuluş 
hanı, Berııart Şönnıan bir ta-

. kım harıhı, Beyoğlu 19 üncü 
ilk mektepten Nevzat Fehmi 
kalem ve kalemtraş, Balıkesir, 
erkek muallim mektebi müdü
r Samih Beyin kerimeleri 
Ef er bir ipekli mendil 
Birer Albüm Kazananlar 

İzmir, Halim ağa çarşısı 
(72) No. Mustafa Nihat, izmir, 
Alabey İstasyon caddesi (13) 
Hacızade Kadri, Ankara, Gazi 
ılk mektebi ikinci sınıf tale
besinden Süheyla Fevzi, lstan
bul, Merkez Rıhtım han 1 1-12 
Adli, Galatasaray lisesi 6 mcı 
sınıf 3 üncü şube Alaiddin 
Cemil oğlu Lütfü, Ankara, 

1 
Hamam önünde Sarıkadı oğlu 
60k~k 24 No. Şaziye Reşit, 

ı !zmır orta mektep 155 Saba
hattin, Afyonkarahisar, Tütün 

rında.-; Ömer Şerif B. keri
mesi Süzan, Bey :ve Hanımlar. 

Birer Takım Harita 
Kazananlar 

Maraş, yüzbaşı Sülevman 
Bey kerimesi Celalet, BÖlucla 
avukat Faik Bey mahdumu 
Nureddin Safa, Eskişehir, Sa
karyn .mekteb · beşinci sınıf 
Belkıs, lznıir Ern:ek lisesi bi
rine~ sınıf (B) kursundan Fet
hi, Ist!nye 116 numarada Ce
lal, Usküdar Amerikan kız 
mektebi talebesinden Nezihe 
Rafet, Pangaltı Kaytancı so
kak 36 Kasım, Edime Nafia 
baş mühendisi Liitfi Bey oğlu 
Tarık, Edirne Osmanlı ban
kasında Must. fa Bey kerimesi 
Muzaffer, Ankara, Sarı inan 
mahallesi Muhtarı İbrahim EF. 
hanesinde Rana, Rami 58 nu
marada Meliha Ü!.man Bey ve 
hanımlar. 

Birer Jpakli Mendil 
Kazananlar 

Ankara imalatı harbiye 
matbaasında mürettip Raşit, 
Ankara 'toganbey mahallesi 1 
numarada Firuzan, Kadıköy 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
mektebi 5 inci sınıf 309 Fet
hi, izmir Dumlupınar met.-tebi 
beşinci sınıf talebesinden Şev
ket Recep, Ankara askeri fab
rikalar teftiş heyetinde Saim 
Beyin kerimesi Türkan, Ada
na orta mektebinde Salcı Ha-

Senelerin ika et
. tiği hasarın en 

lstanbul 7 Kanunusani 1930 
- Kapannn fiatlar -
NUKUT 1 

lstcrlin l032,-
Dobr Amr-riknn 
20 Frank Fransıı; 
20 Liret hniyan 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunan 
20 Frank f sviçre 
20 Leva Bulgar 
1 Florin Felemenk 

20 Koron Çekoslovak 
1 Ş iİl\ ') 'llstury:ı 
1 R hşmark Almanya 
1 .2.dotl ~ehistıın 

20 Ley Romn!'lya 
20 l>inar Yugoslavya 

1 Çervoıı ç Sovyct 

KAMBİYO 
Lolldra 1 !sterlin kuruş 
Nüy. 1 Türk lirası dolar 
Paris l Türk lirası Frank 
MUAno 1 ,, ,, Liret 
Hrii!rsel 1 ., " Bclga 
Cinr~c 1 F k tt ,, :ran 
Sof)a l ,, ., Leva 
Arnesterdam 1 T. " F orln 
Madrit 1 P liraııı l'ezta 
Bertin l Mıırk 
v " " nrşova 1 ., ., Zeloti 
Bükrq '20 l..ey kuru' 
Rusya 1 Ç ervoncç kuru'i 

2ı2,2S 

168,-
223,-
118,
ss:ıs 

825,-
81,-
65,-

127,-
81,
SI,25 
24,-
25,25 
'17,-
,-

1031)-
0,47 ıs 
1'2--
9-
b 37,65 
2 43,25 

6'i 10 
1 17 
4,46,-
1,97,7< 
4,24 

79,45 
1088-

san kivre mahdumu Ömer Ha
san, İstanbul Nafia Fen mek
tebi 2 inci sınıf talebesinden 
25 Haydar, Ankara Gazi bol
varmda Reşit, Ü küdar erkek 
orta mektep birinci sınıftan 
~fıtfuIJ~h, Arnavutköy F eyz.ia
tı lısesı 421 Cavit Kerim Bey 
ve hanımlar. 

[Arı ve ke.lebck bllmcccmiı.i haJledcn. 
lerln liııtcııt ) arınk; ııüııhamı:ı.da neşre• 

d llecckUr.J 
inhisarı - Hikmet B. vasıtasile 
Necdet, Ankara, MUşür Fevzi 
Paşam'! yaveri Ahmet Beyin 
oğlu Özdemir, Gönen, Kur
tuluş mahallesinde Balıkçı 
:mektebi talebesinden Ali Rıza, 
Aydın, Koçnrlı nahiyeiİ, Tev
fik B. nezdinde Sabri Özde
mir., İzmir, Kar.şıyaka Sinpoli
karp 2 inci sınıf talebesinden 
Faruk, Uzunköprü, Y enipos
tahane yanında Al.ber, Trab
zon, lisesinde ~62 Ismail, Bo
ıanti ilk mektep ikinci sınıf 
taleb ·nden 53 Vedat, Bolu 
orta mektep son sınıf talebe
sinden 224 Mustafa Duğan, 
Bartın, Mabkcmei asliye reisi 
Mustafa muhtumu Orhan, Zon
guldak, avukat Muammer Ni
hat Beyin katibi Ekrem, Urfa, 
suvari üçüncü alay, baytar 
kaymakamı Muhittin Beyin kc
rimc!Iİ S..adct_ G emlik OrJıan
""'r t«tün inhisar menmrla· güzel vasıtai tamiridir. 

Cingöz ikendini herifin kol- tatlr konuşm, k üzere yattılar. 
!arından kurtarınca şişman Kibar hırsız, el ayak çekil-

dikten sonra, apartımanın içini 
kadının kollarına düşlü. Üste- sessizce bir dolaştı, ceplerini 
Jik bir de frarı Cingözü yalı- biraz daha şişirdi ve gürliltü-
yarak öpüyordu: süzce apartımandan çıkb. 

- Ah, diyordu, anca- Medi\•enlerden iı rken, elin-
nım benim, Mancanım .. Neka- de bavullarla, şi kolnrm seya
d~r da. büyü~üş! On. iki s.~~.~- hatten dönen oğlile karşılaştı 
dır swenı beklıye bekhye gogu~ ve kendisine benzeyip benze
darlıgına tutuldum Arbk s nı 1 mediğini ani ınak için yüzüne 
bir daha Avrupalara kim dikkatle baktı. 
gönderir? Ve selamlaştı! r. 

ÜZERİNDEKi 
eş kişiden mürekkep c z takımile hergün sa t on t'kizden 
bire, cuma günleri de on dörtte-o birıı: kndnr 1-:ı lı t progr mlnrı ıa 
devam etmekte olduğunu muhterem muşterilerı ize arz 

teşrıflerini ümit eylerim efen 'm. 
:<lo..--..,,--,--..,---,-..~~---., 

Müdür ve mustecir : Hüscy · n 

m 
w •• 

g n • • 
-

- Motörler için 20 gün müddetle ve kapalı zarfla 50-60 
ton benzin satın alınacaktır. 

2 - Alınacak benzin, + 15 derecede 725 - 730 sıldcti 
izafiyede olacaktır. 

3 - Şartname sureti musaddakalan 
müdürlüğünden ve İstanbulda muhnfaz:a 
nacaktır. 

Ank rada levaı.ım 
müdürHiğünden alı-

4 - İhlae, 931 senesi ikinci kanununun 22 nci perşembe 
günü saat 15 te gümrükler muhafaza müdürlüğündedir. 

5 - isteklilerin, şartnamesini alarak bu işle alakadarların 
da meşgalelerini gösterir ticaret odasınca kayıtlı ve şerik iseler 
şirket vesail<ini veya bir müesseseyi temsil ettikleri takdirde 
vekaletname ve yüzde 7,5 muvakkat giivenme - teminat- larile 
beraber belli giin \e aatte müdiriyette bulumnalan. 

Büyük Ve yi Meyva İste seniz 
Ağaçlannızı böceklerm tahribatından kuı·tarınıı. 

için kış mevsiminde ağaçlarınızı 
Bunun 

OZİ 
flc yıkayınız. En münıısip um:ın ,imdidi,, Bir püıı;kiirgcç ile y:ırr .. \uııa 

a~açlar k UMJ yı nır. 

Kutusu 1 lİrFldır. Ycglnc d~osu Sirk ·..:c H raaancıyan h nd• 

Drogcri ıantıral doriya!ldır. M"03iST~J1L ş. 



8 Sayfa 

tiARIKULADE BIR ... TEKAMO~ 

YEiii HOD21' ,, 
·TEL FU K N 33 Wıa.. 

.d llize v oparllJr •ını meMaz fcl"'ilttdl~ 

• 
8u altlzed• dikkate pıan ll~leı s8da 
I desindeki fevk ıa..ıe c mlzlllCClr. 

SON POSTA 
Orta)dSyde deniz kenannda 

Geniş ve mükemmel nhbmı 

Kira ık büyük • 
ına 

Ortaköydc Divanyolu caddesinde deniz kenannda Mayer tütün 
tirketinin ltS"•l etmekte olduğu 116 No. lı kirgir büyük bina 
tütün depoau, mükemmel hastane, fabrika ve sair her türlü 
tc.1bab ticariyeye elverişli olarak kiralıkbr. Görmek için mezkür 
binada bekçi Hacı Ali ataya, görüşmek içinde ebekte Yah 
caddesinde 50 No. sahilhade mülga ayandan Faik eye 

müracaat edilir. Tel. Bebek 32 

IST ANBUL DEFTERDARLIGI iLANATI 

SATILIK KAGİR· EV No. 17 - Sideris so
kağı, imrahor İlyas Bey mahallesi, Y edikule, 
alt katta 1 oda 1 hala, 1 inci katta iki oda 1 
sofa, parası peşin verilmek şartile 700 lira satış 
pazarlıkla 26 kanunusani 931 pazart..si IS Def
terdarlıkta (R-404) 

-----
SATILIK KAGiR EV No. 17, Aliefendi sokağı • 

imrahor llyasbey mahallesi, Y edikule, iki katta 
üç oda ve sair müştemilat, bedeli peşin para 
1000 lira, sabş pazarlıkla 26 kanunusani 931 pa
zartesi IS Defterdarlıkta (R-407) 

K 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: üalata köprü 
başında Beyoğlu 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'dc Mühürdar 
zade ham albnda Tel. lst. 7240 

Mersin postası 
(İnebolu) yapuru 9 ki-

1 
nunusani cuma 10 da Galata 
Rıhbmından kalkarak Ça
nakkale lunir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye , Finike 
Antalya. Alaiye, Mersin'e 
kalkacak dönüşte Taşucu, 
Anamura da uğnyacaktır. 
Dalyan Marmaris Fethiye'de 
aktarmadır. 

İzmir sürat postası 
(Ege) vapuru 11 kanunu

sani Pazar 14,30 da Galata 
Rıhtammdan İunire gidecek 
Ye Perşembe sabahı gele 
cektir. 

Bozcaada Postası 
(Gelibolu) vapuru 10 Ki- , 

nunusani Cumartesi 17 de 
İdare nhhmından Gelibolu, 
Lapseki, İmroz, Bozcaada'ya 
kalkacaktır. 

Böbrek, Karaciğer, Mide 
hazımsızlığa karşı ta ınmı r. 'CIClı=<">'.6?..t: 

bir s dur. • ~ \. 

rahatsızlığına ve 

1 

i 

er Ye e ul r 
Taşra siparişleri kabul 
ka şısı aki caddede 

e ilir. Toptan ve perakende. sa ı ıro Depos 
o. 20, T e graf adresi epo Is a b 1, Telef 

Yeni postane 
• 

n stanbu 62 

f,fiktan Kg Cins Miktarı Kg Cins 

5000 Has ekmek 200 Nohut 

250 Dana eti 150 Kuru bakla 
l50 Kuzu eti 25 Çiçe bamyesi 
200 Süt 50 Bezelye 

500 Sade yağ 200 Makama 

300 Zeytinyağı 200 Kuskua 

500 Şeker 60 Domates salçası 

400 Pirine 200 Zeytin tanesi 
ıao Beyaz peynir 600 Patates 

00 Kaşar peyniri 450 Soğan 

300 Kuru fasulye 150 Sabun 
300 Barbunye fasulye 35000 Odun 

150 Börülce 500 Mang l kömiirii 
100 Mercimek 45 Tenck gaz 

Metebimizin mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı olan cins 
ve miktan yukarda yazılı 28 kelem erzak ve saire 2/ 1 /93 l 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle aleni münakasaya 

konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün 
Erdek Malmlidürlüğü ile mektep idaremne ve mUnaknsaya 

iştirak için de teminat makbuzu ihzar ederek ihale gUnü 
olan 21/1/931 çarşamba günU saat 14 te mektepte müteıekkil 

komiqooa müracaııtlan ilin olunur. 

r. A. KU 
Cilt, Frenıi, Belı;oğukluiu ve ademi 

ih1idar m•ıayene ve elektrik tedavihanul. 
Kar kliy Börekçi fırını aı asıandn No. 34 

Dr. Horhoruni 
CfL T - Zührevi ve Bevliye 

Tedavihaneai: Beyotlu Tokatlayan 
yanında Mektep sokak No. 35 
muayene her rün a1C ama kadar. 

KAPLANLI 

ÜRK AÖAZAS 
Beyoğlu istiklal caddesi 
Panaıga kilisesi bitişiğinde 

No. 22, Telef en: Boyoğlu 29UI 

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

Bir tecrübe kafidir. 

e 8 

• 
4 t Takım elbise maa kaskEıt 

4 l Bağlı fotin 
82 Don 
82 Gömlek. 

Mektebimiz talebesi için yukarda cins ve miktan yı;ılı 
dört kalem melbu5at 2-1-931 ta~ihinden itibaren yirr.ıi gür.. 
müddetle aleni münakuaya vazedilmiştir. Taliplerin şartname
yi görmek üzere herıün Erdek . Malmüdürlüğü ile mekt•p 
idaresine ve m0naku3ya iıtirak için de teminat makbu
zu ihzar ederek ihale günü olan 21-1-931 çarşamba pnü sad 
14 le mektepte müteşekkil komisyona müracaatları ilin 
olunur. 

TÜRKLER İÇiN 
Kolaylıkla 

LMANCA ôGREI~ME USUL(J, 
Müellifleri: 

HER M AN N SAN DER T A H S I N A B D İ 
Alman lisanı ıoütelıassıs ''c 17.ınlr erke!< lisesi !.lmaı.ea 

muallimi muallimi 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kısım Fiab 250 i~r. 

lstanbulda Hüsnü 'fabiat matbaar·ndın aray.nız --.· 

Kanunusani 9 

öu paAI' a 

DARÜITALim 
S lonunda DARÜTTALlM'den 
MUALLiM FAHRİ BEYİN 
Talebesi hanımlar tarafından 

KONSER 
Heyetleri teren.,Omaaıı: o1maktıtı4ır. 

VELi ZADE VAPURLARI 
Karadeniz postası 

Sami vapuru 8 kanunusani 
PERŞEMBE giinü akşamı 
Sirkeci nhbmından hare
ketle Zonguldak, İnebolu, 
Gerze, Samsu11t Ünye, Gire· 
son, Trabzon, Of, Rize, 
Te Pa1:ara adaıet ve avdetle aytıl 
iskelelerle SG.rmeae, Vakfıkebir ve 
Glireleye ufnyarak &Tdet edecektir. 
Yük Ye 7olcu için Sirkeci ıtıın• 

rük ulo11u ka"imnda Alllye hanuını 
birinci katJ11dakl accntalıia m!lraca· 
at. Tclefonı lst. 980 

Atılıuuntf nadide fidanlar - Fraı:ı11• 
armudu ve Rus ıdt il ve erildarlne ı•• 
tı'ık fidaolanm vardır, Rlae Kuaı:ı<f 
udo Abdullah 

ARSLAN 
KUVVET ŞARABI 
Balıkyağı lçmiyenlcre tavsiye o1unufr 

iıtaba arttınr, kana ve anlrlero kuvvelı 
ytlze tuellk ve pembelik, vücuda ıi.f' 
mantık verir, ılfc 1 125 kurllfo Htl 
ecuncde ve cıcxa depolannda buluoııf• 
Dcpoıu laboratuvar Bodo l.tanbul kil
çük Kınacıyarı han 26,27 

ZA YI - Galata pe t •mbe paunndl 
cebimden cüzdanımla beraber nüfuf 
kAğdımı kaybettim. Bulup a-etırco• 
müklfat vereceğim. 
Kuımpaşada odun lıke~I 5S NoJ 

kahvede K rahisarlı 

Hafız Asım 

T bibi Mutali" 
har MuC\mmeı 

Sirkeci şimendifer istas• 
yonu karşısında Nemli zndıs 
ban birinci katına nakletmiştir· 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç, Frengi ve Bel
soğukluğu Mütehassısı 

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

Her gün saat birden ikiye, 
dört buçuktan akşama kadar. 

Ameli 

Ceza Ta bikatı 
Yazan: 

Zoııguldak Mahkemesi au müliizi'11 
• 

1 

Ceza muhakemeleri usulü ka• 
nununun pratik olarak tarzı tatbi• 
kinden bahseden bu c er; znbıtl 
•e '\dliye memurlannın vazifel ri• 
ni muamele ııraaile ve bütiiP 
formüllerilc bir arada vaz:•baP 
-ı.-• ~r. Adl!yecilere mubbra, nıub• 
"erern halka güzel bir rchberdif'• 
Fiatı : 2 liradır. 

Sahş merkcr.i: Hilmi, Cihan "' 
ikbal kitıı hancleridir. 

SON POS~A 
Yevmi, Slyul, Havadis •e tfal.k ııuelol -ldarec latubu1, Nuruosman!t• 

Şeref aokaia 3S • Sl -Tclr'?n: lsta:ıbııl - 2!1J 
Poal.1 k..ıwu: btaııbul - Hl 
Telgraf: lsbnbul SON POS1'~ 

ABOı~.2 FİATI 
TORKIYE - ECNEBi 

1400 kr. 
7SO ., 
400 ,, 

150 " 

~ 
ı Se11e 2700 kt· 
6 Ay 1400 ,, 
3 ., 
ı ,, 

800 ,, 
300 ,, 

Gelen ,..,...•ak ger\ veri!n..oı. 
IJAı "ırdan m ... .ılty t alın naı. 

o 
E 
s 
d 
a 


