
HERGUN NESROLUNUR 
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SON POSTA Halkın ılSzildnr. Halk bunuDla l'Örüı. 
SON POSTA Hallan kulajıdar. Halk bununla ltitir. 
SON POSTA Halkın dilidir. Halk bununla~ ler. 
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Bugün Gazetemizin Baş Tarafındaki KuPonu 
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~~ll~k 1 Vtisi Bir Papas Sahtektirlığı 1 Celliit Alinin Hatıraları 
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hır genç, umumı vilı- ıye ese eye azıye Mezunuyum. Cellatlıgıv m İçin Kardeşimle Dargınız 

~ llaetJ· ~ Qfar B. 
~ .. k 11•nin karaile "Llyp-
~Olıaervatuvanna a-6nde-

'r . 
~ ~ B •. nadir teadnf olu· 

tlct~ıki kabiliyeti gös· 

~. ki . ~~ a intihar 
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~ it eybelide kendini bı
......, atıauıdan VUrDHlf, İntİ-
~'J:'eat istemiştir. Fakat 
~il '11.tı IÖrülerek bıçak elin
~h;i.:'t• yaralan ağır ol-

• aataneye yatırılmış· 

CQl 
J;'e,.. QfQsaray Mı ? 
~ erbQlzçe Mi? 

~Gb:!artta, bu iki mühim 
~ ~~ arasında yapılacak 

~
• i ~nda sporcu kari

lc.ÇUı bir müsabaka 
\ta.._""" lıanŞartlannı, müki· 
._~ele p1za ıi suallere cevap 
~lllıı<1. nıgeldijini 4 üncü 
l.t-.p okuyunuz. 
O~alarınıız bqladı. 

6 aayf adan kesiniz. 

Clarif Cemiyeti 
Piyankosu 

t.._~'-rif . . 
~p edil cenııyeti tarafından 
~ildaJd eıa piyanko dün Ka-
~ l<eı·d Yurt binasında çekil-
' de 

1 
eye bugün ve yarın 

" "aın d'l tılllııı- e ı ecektir. Çıkan 
~· .qaları 
~d~ k Peyderpey gazete-

'tk: 0 uyabilirs"ını·z B ·· ~c.i • ugun 
sayfamıza bakınız. 

Çocuklarımııı ellerine tev· · 
Hayabnda yüzlerce caniyi 

asdığını söyleyen Cellit Aliyi 
dinleyeceksiniz. 

di ettiğimiz ve terbiyelerini 
kendilerine emanet ettiğimiz 
Cezvit papaslarmın, ayni za
manda hükümete intikal et-
mesi lizımgelen bazı emlake 
vazıyet ettikleri hakkında 

Lıühim birçok vesaik elde 
ettik. 

Topladığımız malilmab •ıra 
ile bu sütunlarda neşredeceğiz. 
Bu neşriyat, memlekette güya 
terbiye işile meşgul olan bu 
papaslann mahiyetlerini mey· 
dana çıkaracakbr. 
Tahkikatımıza göre, papaslar 

evelce öladif .Pirçok zengin ve 
mirassız kimselere ait emliki, 
sahte vesaik kullanarak ve 
ölillerin yerine sahte insanlar 
göstererek mektep ve kiliseler 
namına zapta muvaffak olmuş
lardır. Birçok papu mektebi
nin etrafını kaplayan ve ufak 

.:>ir mftstemleke manzarası arze
den visi arazi bu ıuretle temin 
edilmiştir. 

Bu emlikin kıymeti takri· 
ben ( 1 O) milyon lira kadar
dır. 

(gııQ) seneünde vaki bir ih
bar üzerine mtıddeiumumilik 
bu işe vazıyet edip tahkikata 
bqlamııtır. Bu tahkikat timdi 
son safhasındadır. Miiddeiu· 
mumiliğin tahkikab bu ihbarın 
doğru olduğunu meydana çı· 

Adaletin bu korkunç aleti. 
sert, keskin, içe işliyen bakış
larile karşısındakine ölüm ür-
permesi veren, ecel teri dök
tiiren genç bir adamdır. Kuru, 
kaskab, kemikleri bariz bir 
yüzü var. Bütün çizgiler ince 
ve keskin. Gözlerine çok ; a
lan, çatık kaşlannın gölgesine 
sinen iki göz ki, bakıılarında 
merhamete veya ıefkate ben· 
7.er hafif bir yumuşaklık ara
iiıiK için nafile yorulma~ız. 
Bir mermeri delmiye muktedir 
görünen bu sert bakışlarda. 
&lüm gölgesi ıeçer gibi olursu-
nuz: 

idam etmekle bayatını kaza-
nan, Cellit Ali bugtln lzmirde bu
lunuyor. Menemende (27) kişi· 
yi ubktan ıonra, lzmirdeki 

( Sen Benııoa) namına hlr evine çekilmiı, oturuyor. 
kadının mallarını ele geçi- SON l'O~T A muhabiri, 

ren Sör Elen onun tüyler ürpertici hahrala· 
karmııtır. nnı dinlemek ve yazmak i~n 

Papular da hakikati itiraf lzmirde kendisini gördü. Bu 
mecburiyetinde kalmıtlar ve h alar 
kendilerini mildafaa . . b. atır ' bayatta ender görO-
avukat tutmuılardır. ıçın ır t l~n bir mesl~k. ~apmı~ ol~ 

Bu mühim sahtekirlığın m&· ~~- a~amınb tıpını, ıebc~yesmı 
teakip safhalan hakkında 1UYettıren eyecaala ır ro
gazetemiz yarınki nüshasında anandan ibaret değildir. orada 
daha ziyade tafsilit verecektir. adliyemizin, istiklll hürriyeti-

TOMBALA ' •• 
• 

Gazetemizin ikramiyeli Tombala 
Oyunu Bugün _,Başladı ... 

1V1 U T L A K A i Ş T i R A K E D i N i Z! ... 
( 2 ) iki numara çekcce , vr ..o ...,.. B A .. ....ıııA. gazetede ilin edecektir ... 

- ~ 3 - Bu numaraları elınızde 
~ 1 bulunan on iki karttan hangi· 
~ ~ ' ~ ~- sinde bulursanız Üzerlerini çi· 

~ ~ ~~ 
---~ 4 - Aradan bir müddet 

_.......:'.:~<..llL--t::~-ı 

t-Bugün gazetemizin yedinci 
sayfasının alt kısmında iki tane 
tombala kartı göreceksiniz, bu 
kartlar, hergün ikişer tane ol
mak üzere ( 6 ) gün devam 
edecek ve adetleri, her tomba
la a!riainde olduğu gibi on 

ikiye baliğ olacaktır. 
Lfıtf en hu on iki karb ke

serek saklayınız. 
2 - ''SON POSTA" bu 

kartların neşri hitam bulduktan 
sonra, tombala numaralanm 
ihtiva eden kutudan herıün 

geçtiti vakit birçok numara 
çekilmiş olacakhr. O zaman 
kartlarınıza bakınız. Bunlardan 
bazılarının dolmaya yaklaştığı· 
nı, bazılarında ise çizilmemiş 
bir miktar bo~ yer kaldığmı 
göreceksiniz. 

Kendi kendinize düşününüz, 
acaba bu kartlardan hangisi 

(Devamı 7 inci ı.-yfamızdaJ 
~ 

~elldt Ali E/. , masa başında, lzmir mulıabirimiz Adnan 
Beye hatıralarını anlatıgo,. 

mizin, lnkılip tarihimizin ibre
te llyık ve hailev1 kısımlarının 
bir panoraması da seyredilmit 
olacakbr. 

lzmir muhabirimiz A. Ad
nan Bey, CeUAt Alinin habra· 
larını föyle nakle başlıyor : 

(G6zlüklü zat muhabirimizdir) 

Menemende Bir Muhavere 
Menemen ıdamlan gecesi, 

cellit Ali, yirmi yedi kitiyl 
asbktan sonra, kahvede bana 

dedi ki: 
( Devamı ' ı•ca sayfada 1 

Bir Zevcin Talii 

-

Kadın - Senin taliin var, SON POST ANIN tombala mil· 
saba kasma gird~n, muhakkak kazanırsan! 

Erkek - T aliim olduğuna nereden hükmcd(yorsun • 
Kadın - Benimle evlendin de ondan! 

1 



2 Sayfa SON Pöft"A 

( Halkın Sesi ) r DABILI 
&k~9~~~·R•a•r•i•ci-~·k•a•r•e•t--E·~-a-iy_e_M_ii•~·h•a•s•m•s-ın•ı•n--Ra•p•o•ru·.·.-G·e·m-~fu 
C u m a R e s m ı 0•.ı· . • Gu··mru··k 

Ve Halk ~ısının Birçok Tafsilitlar Zorlukları Halkın mübrem ihtiyaçtan , B ır Raporu 
::!i'~=~ca:n:~:~ ;;;~ Elli Senedenberi ilk T es bit Edilmektedir ihtisas Heyeti Bir For-
berler, eczaneler, kuap- Defa Lehte Bir Fark mül Buldu, Zorluklar 
ıar, manavlar gibi diikkla- G ö r ün ü y 0 r K a l k 1 v 0 r 
calardaa belediye bqten Şehrimizin etf aiyo teşkillbm tetkik eden ecnebi mütehams .r 

elli liraya kadar yeni bir Harici ticaret ofisi muh- belediyeye raporunu •ermiştir. Gümrük işleri ihtisas ko-
resim almak istiyor. B1a telif senelerde iri umumi ibra- Bu raporda gösterilen noksanlar pnlardır: misyonu dün Ticaret odasında 
Yu.iyet ka.rtı•ında müta- cat vaziyetimiz bakkmcla elli 1 - Etfai- t-kilitının elinde bulunan arozazlerin miktarı Hamdi Beym" riyasetinde ton-
lealanna müracat ettiği- .r- ....,. r 
snlz allkadarlar Ye halk, sayfalık bir rapor hamlamıf ihtiyacın ancak rusfına tekabül etmektedir. lsnmış, içtimada Rıhbm firlre-
bakınız ne ıöylüyorlar: ve lktısat vekaletine gön- 2 - Kolay aevkedilebilir kiiçük motörlil tulumbalar mev- ti müdürü M. "Kanones" te 

Müeyyet ihsan Bey ( Kas;m- dermiştiT. Raporda şunlar cut değildir. bulunmuştur. Komisyon, Türk 
paşa merkez eczanesi sahibi} yazılıdır: 3 - Küçük we ebemmİyebiz yangınlarda dahi 70 milimetre gemilerinin hareketlerinde ver-

- Biz esasen cuma günü - "Birkaç ıcneclenberi ilk kutrundaki hortumlar kullanılmaktadır ki, bu tarz auyu israf- miye mecbur olduklan mani-
tatil yapmak istemiyoruz. Ka- defa olarak Hcari mü\41zene tan başka fayda vermez. festo hakkındaki müşkülihn 
nun bizi eczanemizi açmaya lehimize bir fark göstermiştir. 4 - Kuyularda emme tulumba, boru fıskiyeleri &zerinde izalesini konuşmuştur. Gerek 
mecbur tutuyor. Üstelik biz 1930 senesinde ihracatımız musluk, fıskiye ve bunlara benzer ihmali caiz olmıyan tefer- vapurculan ve gerekse rüsu-
den bir de cuma vergisi alınırsa ithalihmızdan (6,007 ,559) lira ruat kamilen noksandır. mab memnun eden bir ,et il 
bu doğru olmaz. Böyle bir fazladır. Bu da (1929) sene- 5 _ Kimyevi etfaiye tertihab tamamen mefkuttur. bulunmuştur. Bu baptaki ka-
mecburiyet karşısında kalırsam sinde yapılan ithalat fazlahğı- Buulardan başka, mevcut teşkilatın faaliyetini akamete nunun tefsiri hükumetten is-
dükkinımı cuma günleri kapı- nan neticesidir. Fakat 1929 uğratacak birçok noksanlar gösterilmiştir. tenecektir. 
yacağımı zannederim. senesi ithalat miktan 1930 

it senesi ile ( l 9'l9 ) senesi 

Necmi Bey ( Kasımpaşa, 
Bahriye caddesinde 2 numaralı 
berbe-r salonu ) 

- Kanun bizleri cuma tati-
linden istisna etti. Cuma gün
leri dükkanlarımızı kapamak 
ve tatil yapmak istediğimiz 
halde kanun buna müsait 
olmadığından yapamıyoruz. 
Şimdi bizden cuma günleri 
dükkinlanmız açık olduğu için 
(5-50) liraya kadar cuma günü 
vergisi almak istiyorlar. Bu 
vergi alınmamalıdır. Çnnlrii 
dükklnlanmm cuma glnü biz 
değil, kanun açıyor. Zaten it
ler durgun; bu vergiyi ver-
mektense dikklmw kapamayı 
diifiinüyorum. 

lf. 
lbrabim Bey 

Bahriye caddal 
rada ekmekçi) 

- Bu vergiye tabii biz de 
ltiraz ediyoruz. .. 

Müslim Bey ( Kuımpaşa, 
Camiikebir 61 ahçı ) 

- Eğer bütün ahçılar bu 
vergiye itiraz ederlers bu ara
da ben de ederim. Şimdilik 
meseleye seyirciyim ve birşey 
aöyliyemem. 

)/.. 
Nafiz Bey ( Ka91mpaşa, Atik 

?ersane caddesi 17 numarada 
kahveci) 

- Ben buna ne diyeyim? 
Cuma günii gelsinler, bu
raya otursunlar gönünler, 
kazanıyor miyiz. Bana kalsa, 
vallahi, cuma günü evimde 
oturur; çoluk ve çocuğumla 

eğlenirim. 

arasında taksim edilecek 
o'ur ise her seneye (47) 
milyon küsur isabet eder. 
t 927 senesindeki ithalat 
fazlalığı (52) küsur; 1928 sene
sindeki (50) küsur mi!yondur. 

1929 senesinde itha1ibmız 
( 266,296.383 ) , ihracabmız 
( 155,214,221 ) 1930 sene
sinde ithalatımız ( 13 l ,93 l ,296), 
ihracabmız ( 137 ,968,SJO)liradır. 

Yangın Troçkinin Evinden 
ç 1kt1 

Dankll nüshamızda Adada 
Arap izzet paşaya ait evden 
JaDglD çıkbinu yuımşbk. Bu 
evde aabak Rm harbiye ko
mileri T roçki oturmaktadır. 
Yaagaa baaıyo dairesinden 
çıkmqtır. 

Neticede Troçkinin btıttın 
evrakı ve habra defterleri de 

YUUD&fbr· ----
Polis imtihana 

Terfi için dün polis memın
lan arasında Darilfünunda bir 
imtihan yapılmıştır. imtihana 
(366) polis iştirak etmiştir. 

Beklrlardan Vergi 
Ahnmıyacak 

Bütçe encümeni bekirlar
dan vergi alınması hakkında 
Süleyman Sırrı Beyin yaptığı 
teklifi kabul etmemiştir. 

lzmir'de Bir iflas 
Bergamah zade ticaretanesi 

lzmirde yanm milyon lira 
açık ile iflas etmiştir. 

Sabık Musul 
Katil 

Meb'usunu Vuran 
Yakalandı 

Şehrimi'lde oturan sabık Musul meb'usu Nuri bey, bundan 
üç ay kadar evvel Beyoğlunda, Şişli sokağındaki evine girer
ken vurulmuş, fakat katil bir türlü yakalanamamışb. 

O zaman Nuri beyi vuran adamın ciğerci Hacı Emin is
minde bir Arnavut olduğu tesbit edilmişti. Bu adam hadise 
günündenberi birçok yerlerde aranmiş, nihayet diin gece 
polis ikinci şube memurlarının eline düşmüş. yakalanarak polis 
müdüriyetine getirilmiştir. 

Katilin yakalanmasanda ikinci tube mlldOrl At. B. in epeJ 
himmeti geçmiftir. 

lstern Şirketi Bozuk Ekmekler 
Şirket Tasfiye Yapıyor. Belediye Bu işi Hallede-
Memurlan Ne Olacak? ceğini Söylüyor 

•lstem,,telgraf kablo şirketi 
Tftrkiyedeki işlerini tasfiye 
ederek tesisatım hnkümete 
devretmiye hazırlanmaktadır. 

Bunun için müzakereye baş
lanmıştır. Şirketin t~sisatı İs
tanbul ve İzmirdedir. Burada 
(35-36), l:ı.n...rde de ( 15) kadar 
memuru vardır. Bu tesisat 
bükümete devredilirken bu 
memurların vaziyeti de tetkik 
edilmek lizımdar. <_:ünkn bun
lar firkete intisap ederlerken 
beş senelik bir kontrat imza
lamışlardır. Bu müddetin iki 
ıeneıi geçmiş, üç senesi kal
mı~ır. işin tasfiye edildiği ıu 
auada bir gün işsiz kalacak 
memurlarm vaziyeti her halde 
düşünülmek ve bir esasa rap
tedilmek lazımdır. 

Son zamanlarda muhtelif 
mmtakalarda bozuk ekmekler 
aaWmaktadır. Bunun önüne 
geımek için belediyenin ne 
gtlii tedbirler· aldığım Sıh
hiye müdürii Neşet Osman 
B. e sorduk. Neşet Osman 8. 
diyor ki: 

- Evet, bir kısım ekmek
ler hamur ve karışık unlu 
olarak satılmaktadır. Halkın 
sıhhatini korumak ve ihtikara 
meydan vermemek için bun
lan yapanlarla mücadele edi
yoruz. 

Ekmek ve süt gibi mnlıim gı
dalann bozuk olmamasını mu-
hakkak temin edeceğiz. 

Merkez Bankası Hisseleri 
Cümhuriyet merkez bankaaana 

hiue kaydına başlanmıttır. Mu· 
anıeleye IS nbanda hitam veri· 
lecektir. 

Boğulan Kadınlar 
Bayramın Üçüncü Günt 
Batan Hanımların Hü

viyeti Anlaşıldı 

F!c1yramm üçüncü günü Be
şiktaş açıklarında kazaya uğrı
yan ve boğulan kadınların hü
viyetleri nihayet dün tamamen 
anlaşılabilmiştir. l:esedi Sirkeci 
önlerinde bulunan ahçı Hay
riye H. daha evvel teşhis 
edilmişti. Diğer ikisinin ceset
leri hill bulunamamq ise de 
hüYiyetleri ubit olmUftur. Bun
lar Konya Maliye memurla
nndan Osman Beyin zevcem 
Hayriye, diğeri de baldm 
Mürüvvet Hanımlar.Ur. 

Bu Hanımlar,. Konyadan 
gelerek Fatihte Ôturan akra
balan Halis Beyin evine misa
fir olmuflar, bayramın llçüncli 
günü de Üsküdarda hir tant
dıklanna giderken yolda bu 
kazaya kurban olmuşlardır. 

Sürp Agop Belediyeye Geçti 
Belediye dün Sürp Agop me

zar lığına vazıyet etmitlir. 

Veraset Vergisi Encümende 
Adliye encümeni vera•et ver

ci•ini tetkike baılamıtbr. __ ,_ 
Limanda Feci 

Bir Kaza 
Limanda Baromu isimli 

ltalyan vapuruna yfiklctilen 
balyalar mavnacı Eşrefin üs
tüne düşmüş, zavallı adam 
ümitsiz hir halde hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Günün Ta 

Gazi Hz 
Bugün Afyo 
Bulunacak 

Gazi Hz. aün Koayadan 
Karahisara hareket etnıiş 
BuKÜn orada bulunacak 
Gazi Hz. Konyadan hareke 
den enel Halk fırkasını 

etmişler, aza ile uz.un 
konapıuılarchr. Gazi Hz. e 
demitlerdir ki: 

.. - Bia bütün vat•D' 
fırkamızı11 kadro•• h 
tasanur etmiyoruz. Ar 
maksadı anlamamıt olanlar 
nabilir, en nihayet bunlara 
•e aiyaai .aziyetlerini ani• 
fırka tqkilitımıza, fırkarnııı• 
tubesi olan Türkocakları11• 

heryerde behemehal Tü 
!arının içinde memleket a-en 
beraber çalıtmaları icap 
muallimlere teveccüh eder• 
yaşında ve daha yüksek 
rey •ahibi bütün gençleri 
azamaı. görmek uteriz. 

Henüz bu yaşa gclmiye 
aı:a namzedi telikki etmek 
onları buna göre hazırl 
lazımdır. Fırkamızın yüksek 
k6resinin ve programının 

larını bütün Tatandaşlar• 

l&tmalıdır •• 
Relsicümhur Hazret1eri. 

Milli muaff m heyeti, Milli in 
heyeti addettikleri Cümbul 
H lk firkası men•uplanna 
daha ziyade Ye daha mütey 
çalışmalarım taniye buy 
lardır. Bundan •onra fürkoc 
ziyaret ebnİf)erdir. Ocaj'ın 
sahalara, azanm alika Te 
yeti hakkmcla izahat al 
ayrılır kem 

• Konya11111 IDJmetli ,,. ~-J 
l'ençlerile brp ka111ya ~ 
dujuaclaa " keadaeriol ,.. 
vakit olduta ıibi feD .. ~ 
buldataadaa pil .......... 
miite.feldôria. • clemit.Jerdır.-

F.Uda .. ocakta 
bapk dJuetWI ......... 
la........-. 

Tahlisiye Llyihasl M 
T.ıw.ı,e la,ihua MeclY. 

dim eclilmiftir. Bu liyiba 
biace ifa.ret pmilerindeld 
tanlara 'ft muaYinlerine elb~ 
tayın bedeli namile ayda yirlll' 
mürettebatına on yedi4er, dok 
lara Ye cliğer memudara • 
allmıtu lira n.rilecektir. 

Elektrik Vergisi ltiraZ 
Uyandırdı 

ı 
Delediyenin kilovat ~ 

bir kuruş olarak elek.trik üct1 ..ııl 
zam icr.. için Yerditi ~ 
muhtelif ıabalarda ciddi i · ~ 
uyandırmıya b&flamıttır. Bu ~-4 
yanda Sanayi birliğinin I~ 
heyeti de dün bu meseleyi tel""'·.· 
etmifm. 

Hukuk Tahsili 3 S~J 
Hukuk fakilltesinde ::-. 

müddetinin dört aeoeye ~ 
edileceği haberi doğrU 
ğı1dir. 

1 Son Posfa'nın Resimli I-likayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Dilenciler 
1L--------------------------------------------~-------------------------------~ 
I~~~~~~ 

o 

- ----- · -
ı : DiJcnd - Haaan Bey L. Alilim. •• ıözle- 1 2: Hasan Bey - Gözlerin görmüyor da 

rim ıörmüyor ... Bana bir ud•k• ftl'l benim .. Hasan Bey" olduğumu nereden aııla
dın? Şa kara 18allljll çakar b•kahm 1 

3: Hasan Bey - Vay canına l Kurt gözii 
pi ıözleria vu ... SelliD 11uea alil yahu? •. 



Hergün 
Bizde 
Devletçilik 
Olamaz Mı? 

M. ZEKERiYA 

~çen gün "iptidai kalmıya 
>'lıdı ~muz,, aerlavhası albnda 
ilin gıın bir yazıdn, belediye
)'apa Parasız kaldıkça birşey 
J> nııyacağını anlatmıı ve 
le~' b~~ak için Viyana be
ri . Yesının takip ettiği usulle-

ııaıı etmı•şt• 8u ım. 
L . yazıdan maksadım dcv-
actçir· • ' tatb~Kln belediye sahasındaki 

B atını göstermekti. 
~ u makaleler Uz erine kari
"1 den birkaç mektup aldım. 
letçil~ek~plar, karilerin dev
'-al~ w sıyasetine itimattan ol-
~ guu gösterdiği için. bu 
iet da telirar bu meYzua av-

'-ecburiyetini hissediyorum. 

1Qı Oı~üdardan *Mahmet Enver 
~~dil.e mektup gönderen bir 

•Yor ki· cca . 
ş h undan birkaç sene evvel, 
~:drenıa?etinin murakabesi al
td•t a bır süt inhisan tesis 

1 rnek istenmişti. T eaisat 
{~~~dt. Kamyonlar alındı. Bir 
~ih nıasraf ihtiyar olundu. 
l)ld:!et 25 kuruşa almakta 
IU ·rrnuz ant fiab, kola ve 
dı 1 vesile, 40 kuruşa çıkanl-
l~k F' akat bir müddet sonra 

8
et kendiliğinden dağıldı. 

•~ u şehrin bütçesi umumi 
~rveti . reu· ~ıze nisbetle ehemmi-
.... kı bır yekiiııa baliğ olur. 
ta~~t bunun yarısı memur 
da taabna, mühim bir kısmı 
~t kan~lizasyona ayrılırsa, 
ltaİırı,, tehir böyle cascavlak 

A • * til Yni makaleler mUnasebe-
de e b~karadan Süreyya ismin
lığ ır kariim, bizde inhisarcı· 
birın .Yanlı§ tatbik edildiğine 
la llıisal olmak üzere "Resmi 

tete d k . 
~·· " en fU parçayı esıp 
,onder · · 

nııştır· "3- • 
1t... 6.1930 tarih ve 1660 No. lı 

.. l!nl 
ld, l a. ihdu olunan inhisar 
' r~~rl kı d ei1at nıura phkların nn müa-
'-r1 lnbiıar idaresi murakıplık
~-\'~~ •a.bık Diyarıbekir meb'uıu 
heyı ..... Erzurum meb'uau Halet 
ltrırcl.:l'ın yeniden ve dairei mez• 
'°t t-1burakıbı Ziya beyin ipkaen 
lı~,tı~tUn inhisar idaresi murakıp
ltthtı..u. •a.bık şeker ve petrol 
Abct Ik.idaresi müdür muavini 
tltt ~ dir beyin üçer yüz Jira 

fi e tayinleri icra edilmittir.,, 
bu Q haberi gönderen kari, 
layi ~e:atın (bu murakıı:lıklara 
lley n: ili, inhisar idarelerin· o 
tak e ~aradığına bir 1misal ola
ledir ~00deı-diğini beyan etmek-

B· )#. 
Yanı ilde inhisar ıisteminin 
hn ış tatbik edilmekte oldu
to~ il ~uhlar gibi ve bunlardan 
tlıisat ~ a kuvvetli yUzlerce 
ite, &osterilebilir. Hatta ıe-
"'h: Petrol, müskirat tutün 

tıar ida l . • h' b" . . 
~l\lı . re erının er mm 
~ hır nUmune olarak tet
kiın ~ek nılimknndllr. Nete
'-"1.r l•nıdiye kadar bu inhi
~ etrafında yapbğımız 
tt~ ta bunu teyit ve ispat 

ıttti~ ;~ tatbikatın tevlit 
"- işi ~dişe dolayısilcdir ki, 
~~ b~lediyeye geçme-............................................ 

SPoa KUPONU 
No. 1 

e.. ~ ıs -n.." 
~tilUr ·- '"'8111l ede-
ıs k • Ssuallertaıl:dıa cevaplannı 

upon 
lc.ı.ı llefredildlkteıı sonra, bu 

Po lada blrllkt 
l'Ö • ldarebaıaemiıe 

lldcteceluttılz,. 

SON POSTA 

,.._\:oıı Postanın Resimli Makalesi Ölenlerin He-"abı .. il( ' Sözün Kısası -

1 - Tramvay veya 

kalan ntandat ölür gider. Fakat arkHtn• 

dan anyan bulunmaz. Bir vat&ndq 6lm'1t. 

klme ne? 

.. 
: 

2 - Piı au ve pia ant yüzünden tchir

de Hri haatalak çıkar. Binlerce çocuk 

ölür. Anyan buluoaıaa. Vatandaşlar Ulü

yormut. kime ne? 

. " -

3 - Medeniyetin miyarı, inar:nhğa verditi 
kıymettir. Medeni cemiyctlCf'de hükCimet ve 
belediye dotuşundan ölümüne kadar her 
•atandaıın hayatıdan mes'uldür. Ölenlerin 
hesabını biıı: kimden ıorahm ? 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Memur Maaşları Şeyh Şerafettin Mahkum Oldu 
Kesilme Şayialan 
Doğru Değildir 

Ankara, 2 (Hususi) - Me
mur maaşlarından tenzilat ya
pılacağı haberini salahiyettar 
makamlar tekzip etmektedir. 
Yalnız maqlan (100) liradan 
aşağı olan memurlardan ka
zanç vergisi kesilecek, ( 100) 
liradan fazla olan maaşlardan 
kazanç vergisinden başka pa
halılık zammının kesilmeside 
düşünillmektedir. Teadül ka
nununun mer'iyetinden evvel 
maaşlan şimdi aldıklan maaş 

nisbetinde olan memurlann 
bugün mesken bedelleri kesil
diği halde bir taraftan paha
lılığın, diğer taraftan devlet 
banknsına hissedar olmalannın 
tesirile müşkül mevkie düşme
leri mev.zubahis değil~ir. 

Manisada 
Ôrfi idare Kalkhktan 
Sonra Normal Hayat 

Avdet Etti 
lzmir,l(Hususi) - Dünden 

itibaren Manisa ve havalisin
de örfi idare kalktı. Manisa 
halkı , örfi idarenin devam 
ettiği iki ay zarfında en ufak 
bir kanunsuz hareket yapma
mışlardır. Yalnız iki kişi, bir 
gün gelip gitme memnuiyeti
uin f arkanda olmaksızm biraz 
~eç sokağa çıkmışlar, fakat 

Lu hareketin tegafül olduğu 

tahakkuk etmiştir. Bugündeo 
itibaren gazete ve mektuplar 
üzerindeki ıansür do kaldı· 
nlmışbr. 

Gelen mektuplar ' doğru 
mürselUnileyhlerine verilmekte
dir. Bandırma trenile gelen Is· 
tanhul gazeteleri de ıerbcstçe 
sa ılmıştır.Denilebiiir ki normal 
ha; at avdet etmiştir. 

sinden korkanlar bile vardır. 
inhisar sisteminin yanlış 

tatbik edilmesi, bu sistemin 
fena olduğuna delil olamaz. 
Devletçilik siyasetini ilk defa 
tatbik eden memleket Türkiye 
değildir. Bu sistem birçok 
memleketlerde, bilhassa Avuı
turalyada tatbik edilmiş ve ıa: 
yanı hayret neticeler vermiştir. 

Şuhalde mesele devletçilik 
sisteminin iyi anlaşılması ve 
iyi tatbik edilmesidir: Bunun 
için de evveli devletçiliğin 
ne demek olduğunun iyice 
anlaşılması lazımdır. Bunu di· 
ğer bir makalemiıdo izah 
ederiz. 

Üç Ay Hapis Yatacak 
Para Cezası Verecek 

İzmir, 1 (Hususi) - Örfi harp divanı sabah celsesinde Bur
salı hafız Abdürreşit oğlu Şeyh Şerafettin Ef. nin muha
kemesini yapb. 

Muhakemenin arzettiği şayam dikknt safha Şerafettinc Ha
lepte bulunan yüzelliliklerden bir mektup gelmesidir. Mektup
ta Şerafettinin emrine Halepte on iki bin kişinin amade bu
lunduğu yazılıdır. Şerafettin böyle bir mektuptan haberi ol
madığını söylüyor, fakat vaziyeti ve canlı bir delil olan mek
tup bu adamın gizli teşkilatlarla alakadar biri olduğunu açık
ça gösteriyor. Harp divanı heyeti bu adamı üç ay hapse ve 
elli lira nakdi cezaya mahkum etmiştir. 

Valilerin Sala 
hiyetleri 

r Murabahacılarla 
Mücadele 

Maarif Sahasında Nasıl Köylünün Bunlara Olan 
Bir Yer İşgal Edecek? Borcu Affedilmedi 

Ankara, 2 (H.M) - Valilerin 
salahiyetlerini arttırmak ve \fa· 
Hlere maarif işlerinde de vap• 
feler ve salahiyetler vermek 
mevzubabis olunca maarif 
emanetlerinin lüzum veya ade-
mi lüzumu tekrar meydana 
çıkmıştır. Maarif emanetleri 
maarif işlerini ihtisas sahibi 
salahiyettar kimseler vasıtasile 
gördürmek fikrile tesis edil
mişti. Maarif erkanı arasında 
l>u fikir hail kuvvetini muha
faza etmektedir. Binaenaleyh 
\'alilere yeni salahiyetler veri-
lirken bu salahiyetin maarif 
sahasına teşmil edilmemesi 
muhtemeldir. 

Şüpheli OJUm 
Mllbendis mektebi inşaat 

bekçisi Hasan Ef. alil olarak 
bulunmuş, hadiseden fÜP
belenildiği için ceaet morga 
götilriilmOştür. 

r • 

Ankara, 2 (H. M) - Ziraat 
kongresi. murababacılardan fa
hiş faizlerle para alarak vaki 
olan borçlanmalann bir kanu
nu mahsusla affını kabul 
ve bunu lktısat Vekaletine ar
zetmişti. 

Bu talebin kabul edilmiye
rek murabahacılarla iktısadi 
yollarla mücadele edileceği ve 
köylüyü murabahacılardan kur
tnrmak için ona tohum, tak
sitlerle alab ziraiye ve ilaç 
ve saire temin edileceği tah
min edilmektedir. 

Gayri Mübadil Emlak 
Heyetleri 

Ankara, 2 (Hususi) - Yu
nanistanda gayri mübadil em
lakini tesbit edecek beş ko
mısyon azası lstanbula hare
ket etmiıtir. 

• • • 
ister inan, ister inanma/ 

Etfaiye teşkilatını tet· malik olmadığı, atelye, 
kik etmek üzere Şehre· san'athane, fabrika gibi 
manetinin getirttiği müte- duman çıkaran imalata
hassıs tetkikatıoı bitirmİ§ nelerin tehlikelerine karşı 
ve bir rapor vermiıtir. tedafüi vasıtalan bulun-

Bu raporda latanbulda madığı, mahalleler için 
bazı mmtakalar için etfa· hususi etfaiye teşkililh ol• 
iye teıkilata olmadığı, bO- madığı, olmadığı, oJmadı
tiln etfaiyo teşkilatında gı ve olmadığı bildiriliyor. 
yalnız ( 18) metrelik bir Arbk bu şerait dahi
merdiven bulunduğu, ya- linde hayatımızın emniyet 
rahlan taşımak, ilk sıhbt albnda bulunduğuna ve 
tedbirleri ittihaz etmek j evlerimizde huzur içinde 
için icap eden vesaite uyuyabileceğimiıe : 

/ sta, lnun, ister inanma/ 

Örfi Divanda 
Muhakeme Bitmek 

Üzeredir 
lzmir, 2 ( H. M. ) - Örfi 

harp divanının müddeti martın 
yedinci günü gecesi hitam bu
lacakbr. Fakat mesainin 5 
mart perşembe günü akşamı 
nihayet bulması ihtimali de 
vardır. Filhakika elde Manisa 
jandarma hesap memuru 
Hamdi ve mülazimi Kemal 
B. lerle ikinci derecede bir-
kaç kişiye ait muhakeme-

ierden başka bir iş kalmamış
tır. Bu muhakemelerin mühim 
kısmı da ağlebi ihtimal bugün 
bitecektir. Sabık Menemen jan
darma kumandanı Fahri ve 
yüzbaşı Mehmet Ali Beylerin 
(Menemen) de muhakeme edil
memeleri ihtimali vardır. 

Manisa Jandarma Ulniml 
Mahkemede 

Ôrfl harp divanı dün ilk cel
sesinde Manisa jandarma hesap 
memuru Hamdi ve müla:r:im 
Kemal Beyleri muhakeme et
miştir. 

Bu iki zat Mehtinin hempa
sından küçük (Hasan)ın orta
dan kaybolmasına nazan dik
katleri celbcdildiği halde ih
bara fazla ehemmiyet verme
miş olmakla maznnndurlar. 
Muhakeme şahitlerin ifadeleri
ne müracaat edilmesi için 
bugüne kalmıştır. 

Manisada Orfi idare Bitti 
Millet Meclisi örfi idarenin 

ı marttan itibaren 7 marta 
kadar temdidini yalnız ( Mcn
mene ) e hasren kabul ettiği 
için dnnden itibaren Manisada 
ve havalisinde örfi idare kal
mamıştır. Buralarda seyahat 
serbcstir. 

Köylerde SilAh Varmış 
Bazı köylerde taharriyat ya

pılmış, emre rağmen bazı ev
lerde silah bulunduğu görül
müştür. Sahipleri hakkında ta
kiqat yapılacaktır. 

Millet Meclisinin Müzakereleri 
Ankara, 2 (Hususi) - Y ann 

mecliste Yunan meclisinden 
Türk-Yunan muahedesinin im
ZBSI dolayıaile gelen telgraf 
okunacak ; zabıtai belediye 
n ~amnamesinde yapılacak tef
ıı er ve Türkiye- Y unaniatan 
an..,ında aktedilen ikamet, ticaret 
ve seyrisefain mukaveleleri 
ve Kadastro tahrir Jayihasile 
ıslahı hayvanat kanununda 
bazı tadilat müzakere: edile
cektir. 

Bir 
limonun 
Feryadı 

•• 
Belediye lstanbul halkım 

sulu limon zannediyor. Bu, pek 
doğrudur. Biz halis muhlis 
im onuz. Fakat sulu değiliz. 
tanbul sofrasında bazı ye

meklerin lezzetini temine me
muruz. Varidat azaldı mı, he
men bizi sıkarlar ve suyumuzu 
. karı nar. Fakat, artık, limon
ok halimiz kalmadı. Suyumuz 
ilkendi. Limona benzer bir 

yerimiz varsa, türlü ihtiyaçlar
dan ve hastalıklardan sapsan 
kesilen benzimizdir. Bütün gay• 
retimize ra2"men, unumuz mu 
eksikti, yumurtamız mı eksikti 
bilmem; belediyeyi terbiye 
edemedik. 

Şehir meclisi azası, geçen 
günkü müzakerelerinde okadar 
hararetlendiler ki, bu hararet
lerini bastırmak için bizden 
limomıt~ yapmı!'n lrnlktılar: 
Hava Qzi, elekuik, kanalizas· 
yon zamları, vergileri. •• 

A Beyler, a Efendiler, a 
dostlar, bizde limonatalık değil. 
ilaç için bile bir damla kalmadı. 
Bayılırsanız kabuğumuzu kok
lamak bile fayda etme.z. Hassi
yetimizi tamamile kaybettik. 
Tanzifat memurlannız bizi alıp 
denize atmazlarsa bir rafın 
köşesinde ezik, bitik, boynu 
bükük oturup duracağız. 

ı Hergün Bir Tebessüm 

Yaşamayı seven birisi bana 
dedi ki: Çirkin çehreli bir hayli 
kadm tamnm ki bir an geldi, 
~zümde afet keaildiler. Çirkinin 
aşk te.airile güzelleşmesine şahit 

olmak hoş oluyor. Bunlar kestane 
gibidirler. Sevda ateşinde biraz 
pişince kabukları ıoyulur, tatları 
artar, leıi'I olurlar. Fakat ben, 
nice güzel kndmlar bilirim ki, 
harici görünüşlerine aldandım, 
karpuz ve kavun gibi kabak çık
blar. Olgun muzun dlŞ'lndan man
znraıııı hanımınkinden çirkindir, li• 
kin hele bir kere soyun, hangisi-
nin daha ballı oldutunu anlarsı
nız. Kadınlar aralarında derler kir 
" Okadar güzel karısı varken 
bak gözü kimlerde!" Tavukgöğsil 
nazik, nefis bir tatlıdır. Fakat 
seni bergün onu yemiye mahkOm 
edeyim, ilk kurtulduğun gün kaba 
ve kah un helvasını ararsın. 

Kendi elile zevkini hapseden 
bir adam, velev ki billür k<ifke 
hapsetmiş olsa dahi bu, gene 
nefsine lir zulümdür ! Hanımlara 
şu nasihati vermek isterim: 

Çamaşırlannızdaa yatafınıza. 

sıhhatinizdcn işvenize kadar her 
halinizde tabii, sade ve ameli 
olunuz. L. Erkekleri, himıetçiler 

peşinde koşturan hikmetin sım, 
hizmetçi dediğiniz mahlükun, hay
vanı natıkın en fazla dişiye ben• 
ziyeni, yani en tabii olmasmdadır. 
Tohumun hrtıl, tırtılın koz:a, ko
zanın kelebek olu~na ppn in
ıanlar, on iki ya,ıDdaıı oa bet 
yaşına l·adar bir la:ı çocuğunun 
vücudunda basıl olan mukave
metsuz harikaları acaba neden 
daha az şnyinı hayret görürler? 

Kadmın baytar gibi, yaşına, 
başına, ıaçına bakma J.. Bunlar 
tr.ferruatbr. Fakat birt kurakta 
olduğu gibi aağlam!n• b.k. 

Hatta benim fikrimce inıaa 

çiçekleri cinı cins ve ayn ayn 
kokladığı gibi baz.an da demet 
halinde zevkini ıürmelicilr. Ka
dınlarda da aynidir. 

En buhranla, en ırtıraph ha• 
talık aıktır. Hem bu mel'un dert 
bir kere adet eduae •ık aık nük
seder- Ben, ne lfık oldum ne de 
ağır basta... Fakat ağu' basta 
gördüm ••. aşık ta .• Hastal!tJ, aşk .. 
tan daha hafif buldum ••• Oyle be 
kulağını bana dofru fevir. 

Dertsiz: başını, derde ıokmaJc 

istiyorsan: 
Ya evlen, ya 6fık 1 JaJıut.. 

ta ••.•. 



t '. 

e 
Galat asarag Mı, 
Fenerbahçe Mi? 

Galatasaray ile F enerbahçe, 
bu iki ezeli rakip kulUp, şam
piyonluk maçının ikincisini ayın 
yirmi.sinde oynıyacaklardır. Bu 
mCihim mtisabakaya ancak OD 

dokuz gtın kaldı. Maç tarihi
nin yaklaşması, iki kulnbtın 

ta.rafi:arJarı arasında şimdiden 
telifı arttırdı. Meraklılar, ara
larında bUyilk bahisler tutuıu
yorlar. Biz de halecanla bek
lenen bu maç için karilerimiz 
arasında bir müsabaka tertip 
ettik. Sorduğumuz "5,, ıuale 
en doğru cevaplan verenlerden 
iç kişiye hediye vereccgız. 
Her kari, 6ç kupon da doldu
rabilir. 

Kuponları bugünden itiba
ren neşre baıladık. Bu kupon
lar ayın (16) sına kadar devam 
edecektir. 

Hakem Heyeti 
Ayın ( 16) smdan yirmi 

bqine kadar olaa mnhlet 
tunife hasredilecektlr. Bu 
cevap ve cevaplarla beraber 
•elecek (16) kupon K21) mart 
günü latanbul mıntakaaı reiai 
Fethi Tahsin Bey ve futbol 
heyeti azasından bir zat huzu
nında tetkik edilecek, birinci, 
ikinci, üçüncü tayin edilecektir. 

Hediyeler 
Birinciye bir albn saat 
l~inciye bir gUmüş saat 
Üçüncüye bir nikel saat 
Suallerimiz şunlardır: 

Suallerimiz~ 
Ga!ip takım hanfisi? ' 
Galip kaç gol atacak? 
Mağl6p kaç gol atacak? 
Birinci devrede galip hangiıi? 

ikinci devrede ıalip hangisi? 

Bir Kail' Faciası 
Bir Kız intihar Etti, 
Bir Nahiye Müdürü 

Tevkif Olundu 

ZonıuJdak, (Huıuıt) - Çay
cuma nahiyesinde, on ıem 

yaıında bir kız kendisiz.i oda
ımın tavanına asarak intihar 
etmiıtir. Bu facianın sebebi, kızın 
lametioi lekeliyen bir aşk ma
cerasına sürüklenmiş olmasıdır. 
Genç kız intiharından evvel 
bir mektup bırakmış, bunda 
intiharının aebeplerini anlat
mıfbr. Hadiseye vazıyet eden 
milddeiumumi, bu mesele ile 
alikadar olmak here "Yenice" 
nahiyeıi müdilrii Necdet Rüt
tli Beyin tevkifine karar ver
miştir. Maamafih tahkikat he
nüz bitmemittir. 

Alı met 

lranda Bir Tevkif 
Tahran - İran nazırlar he

yeti ıifre memuru Mehmet Ali 
Mirza tevkif edilmiştir. Bu tev-

kif, sabık Ruı çeka memuru 
Al( belıofun yaptığı iftaata 
wtf :alun pı"6-tadır. 

-- -

1 BU A --GÖRECEGINIZ ,J Fırtınanın Zarar 

• • Kurbanları 
FiLiMi.ER .HANGIIERh>IR?. Miktarı Şişki 

Neı'eler Digarı /llminc/0
• Çinli prtma fH1 Hr1gili11i Kim Ôldiirdii?,, Ledl Fallclant N ~;, Fallclant 

Lupe V~le.ı 
"Cennet 
Yolu,, 
Mü~abakası 
"Elhamra" ve "Melek" ıinc

malan "Villy F ritz" "Lilyan 
Harv~v,, ve "Olga Cbekova,, 
nın baılıca rol yaptıkları ayni 
filmi başka, baf ka lisanlarda 
gösterecekler. Bu filim, ı6zlü 
ve ıarlolıdır. "Elhamra" da 
gösterilen filim Alman liaaniJe 
"Melek" teki kurdele Fran
sızca çevrilmiştir ve bundan 
biliıtifade her iki müeuese, 
halk arasında bir müsabaka 
tertibini düşünmüş: Bu filimler
den hangisini beyendiniz? Sua
lini ıoracak,! sebeplerinin bil
dirilmesini istiyec~k, bu ce
vaplar, biletlerle birlikte te
darik edilen kuponlara yazı
lacak ve ıonra kur'a çekilarek 
mükifatlar verilecektir. 

Fransızca filimde "Villy 
Fritz" in yerini Hüberd Deks 
almakta, diğer artistler de
iif memektedir. 

Mükafatlar: Birinciye (150) 
liralık bir fotoğraf, ikinciye 
bir gramofon, ötekilere de 
birçok hediyeler. 

Mevı:ua gelince: Villi F riç, 
iki arkadaşı ile birlikte zengin 
bir hayat yaşamaktadırlar. Bir 
gün eğJenmiye gittikleri plaj
dan dönüşlerinde servetlerinin 
mahvolduğunu öğrenmişlerdir. 

. aresis, ellerindeki otomobili onun yeri batkadar; o mem
aatmıı, benzin ticaretine bat- leketine dönmiye mecburdur. 
lamıtlardır. Yeni mneısesenin Mevzu ve macera böyle bq
en ıadık müfterisi ( Lilyan lar, böyle biter. Fakat o de
Kosman) dır. Çok zengindir. rece ihtişamlı ·bir dekor içinde 

1 

Her Uç erkek te hoşuna ~git· ı cereyan eder ki piyesin kartı· 
mekte, onlar da mütekabilen aında derin bir haz duymamak 
genç kızla alakadar olmakta- mllmkiln değildir. 

dırlar. Fakat (Lilyan) ın tercih Hattzüstüva 
ettiği Friçtir. Genç kız, bir Güneşi 
gün, bir arkadaşının tavıifesile 
hakikati bu delikanlılara an- Altında 
latmış, her nedense Friçin ..,, Opera sineması, bu ıesli ve 
hoıuna SJitmemiftir. şarkılı filmi dört marttan iti

F akat bir kolayım bulan baren göstermiye başlıyacaktır. 
Lilyan, Friçe imzalattığı kaj-ıt- Başlıca mUmeasilesi (Lupe Ve-

1 lar arasmi. koyduğu bir izdi· lez ) dir. Vak'a, Amerikanvari 
vaç mukavelesini imzalatmıya birşeydir. (Karaip) denizlerinde 
muvaffak olmuş,~ genç adamı g<:;çer. Alakadarlar, para hır
kendine bağlamıştır. Arzusu aile hareket eden, ımumda 
hilafına boynuna takılan bu !ancayı çekip karşısındakini 
halka, ilk zamanlar F riçin bo- ür dünyaya yollamaktan çe-
fUna gib: e!Diştir. Fal:at sonô miyen insanlardır. 
berkesin dilhahı dairesinde Ortada bir kız vardır ki Uvey 

' hal ve fasledilmiş, saadet ve babası, bu kız sayesinde mil-
sevgQ kuvvetini göstermiye him bir inci koleksiyonunu 
başlamqtır. elde etmiye azmetmiştir. Kur-

Cehennemler şun, ölüm, hırsızlık hcrşey, 
herşey vardır. Fakat her Ame

Hô.kimi riktın dramı gibi netice ahli
Majik ıineması " Cehen- kın galebesine, genç kızın 

nemler bakimi ,, filmini bu haliaına, f enaların fenasma 
hafta, (Frans Lehar) ın "Neş'- varmaktadır. 
eler diyarı,, operetini de ge- Dağ 

lecek hafta gösterecektir. Seı- Çocukları 
li, sözlü, tarkıh olan bu so-
nuncu filimde ( F rans Lehar ) 
bizzat rol almaktadır. "Cehen
nemler bikimi,, beş marta ka
dar &Urecek, onun yermı 
Frans Lebann eseri ve meşhur 
muganni (Rişar Tavber) in rol 
yaptığı "Neş' eler Diyarı,, ala
caktır. 

(IRişar Tavber) i elbette ki 
tanıtmıya lüzum yoktur. 

Vak'a bir Cin rrensinin Av-. 
rupayi ziyaretile başlar. Bir 
nazır kızı, prense ve pren
ıin güzel farzettiği memleke
tine itıktir. Prens te onu sev
mektedir. Bu büyük aşk, genç 
kızı, memleketini ve hayatını 

bıraktırıp sevgili prensini takibe 
mecbur etmiştir. Fakat Çinli 
prens, an'anevi bağlarm esi
ridir. Amcasının arzusu veç
hile" dört kadınla evlenmiye 
mecburdur. Sonra beyaz tenli 
ıevgilisini halk arasına çıka

ramıyacak vaziyettedir. 
Bütün bunları, Avrupalı ka

dına anlatmıştır ki duyduğu his 
nekadar büyük olursa olsun 

"Artistik,, sinema, ( Mary 
Flory) nin Fransızca sözlü 
ve tarkıh filmini gösterecek. 
Bu, bir aşk ve ıpor filmidir. 
Karlı İsviçre dağlarmda yapı· 
lan kızak yarışları esnasında 
bir macera başlamıştır. 

Burada yaşıyan üç kılavuz, 
karlar arasından bir Amerikalı 
genç km kurtarmışlardır. 

Bu sırada mühim ve bey
nelmilel bir kızak yarışı yapı

lacaktır. Amerikalı genç kızla 
alakadar bir mühendis vardır. 

Bu mühendis, yanştan bir gün 
evvel, bu kılavuzlardan en iyi 
yarışçıyı gezmiye götürür. Fa
kat kılavuz yalnız dönüyor. 
Anlaşılıyor ki mühendis bir 
-kazaya uğramıştır. Kılavuz, bu 
adamın dağ başında kendisini 
terkettiğini söylüyor. Dinletemi-

yor, tevkif ediyorlar. Yarış ertesi 
günüdür. Mevkuf olan adam ki 
yarışı kazanacaktır, müsabaka
ya iştirak edemiyor. işte bu
rada kadm feragat ve feda
karlığı bu içinden çıkılmaz 
muammayı halletmiştir. 

Dal Çocuğu 
Güzel ve heyecanlı bir filim. 

Öldüren 
Adam 
Klot F arerin meşhur 

"L'homme qui assaıinat,, is
mindeki es~rinden iktibas edi-

l 
ıen ve Tiirkçeye "Öldüren 
adam,, tinvanile naklolunnn 
~ilmin günlerdenberi dedikodusu 
yapılıyordu. Nihayet Glorya 
sineması evvelki akşam bu 
Fransız filmini 2östermiye 
baıladı. Mevzuunun mühim bir 
kıamı İstanbulda geçen "Öl
düren Adam,, hakkında roma-
nm muharriri "muharririn biı
siyatı.ıa tamaır.en tercüman 
olacak şekilde filme çekilmiş
tir,, demektedir. 

Eserde baş rolü meşhur 
" Mari Bel ,, yaşatmakta Ye 
yine maruf artistlerC.en Gab
riyel Gabriyo, Jan Anjelo ve 
Maksudyan bu güzel kadına 
refakat etmektedirler. 

Mevzuu şöyle anlatabiliriz: 
1902 senesinde İstanbul. .. 

Fransa sefareti Ataşemiliteri 
" Jan Anjelo ,, Marki dö Se
vinye lstanbula geleli ancak 
birkaç gün olmutur. Mehmet 
Pş. ( Maksudyan ) ile boğazda 

bir kayık gezintisi yaparken Ledi 
F alklant ( Mari Bel ) ile kliçük 
oğluna tesadüf eqer. Bu kadm 
Düyunu umumiye lngilizyi dain
ler vekili sir Arşibalt F alk
lindın zevcesidir. Mehmet Pş. 
anlatır: 

-FakatSir Falklandm kuzini 

18 Kişi Muhte 
Yerlerde 
Boğulmuştur 
Zon~dak, . (Huıusi) - ~ 

. fırhnaların yaptığı mühim .l 
ribatın tamiri için huDI~ 
bir faaliyetle çalışılmış ve '1' 

neticeler alınmıştır. _ı 
Bir ay kadar süren gecP 

gllndüzlü bir mesaiden soot' 
liman batan gemilerin eıık' 
zından temizlenmiş, fırbn..,
devirdiii viaçler tamir edilJllİ' 
ve vapurların ytiklenm~ 
mllsait bir hale getirilmişti" 
"Seri tahmilat.,, önünde bat,. 
"Hendi,, ve " Hacızade 17 fi' 
purlannın çıkarılmaaı bir za~ 
meaeleaidir. Demiryolun saJJ' 

cihetinde, fırtınanın harap e~ 
tiği yerlere istinat duvarlatl 
yapılmıı ve zoniUldağa ınücl' 
vir ihraç mıntakalanndaki lf 
luk ağızlan da könıilr yüldiY" 
bilecek hale getirilmiştir. ~ 
ruını iıaret etmek iaterİDI ~ 
Son fırtıaada, nilfus zayiab 
mamış değildir. 

En ıon resmi malfımat, bO' 
ğulaıılann yelcünunu ( 18 ) • 
çıkarmıştır. Amasra limanıııdl 
demlen motörden denize dit' 
şUp boğulanlar bu yekuna dt' 
bildir 

Edit, kendisinin metresidir. 
Sir Falklint, Markiye benill 

o sabah takdim edilmiıtir:. 1) 
Marki ertesi cuma gllfl 

l. e 
Tarabyada Summerpalas ote ırı 
gitmiş ve orada Ledi F alklad 
da tesadüf etm~, hatta zeV d 
tarafından kendisine takdiıP 1 

edilmiştir • 
Ledi o giln ve o akşanı ço 

şen ve şakraktır. Bir gün e~ 
velkiS hüzünlü tavrından ese' 
kalmamıştır. Fakat biraz so~ 
ra bulundukları salona genç bil 
zevç ve zevce girdiği zal11.~ 
Ledi tekrar kederle örtiiliif• 
Marki ise bu vaziyete hayret 
etmektedir. Birkaç pn soııt• 
Ledinin evine gittiği zanı,ıl 
orada hikim olan kadının ~" 
dit olduğunu ve Ledi Falblıll" 
dm azap içinde buluoduğ'J1111 

görür. 
Aradan geçen yirmi d6~ 

saat sonra Ledi ile Marki d 
Sevinyf' lıtanbulda buluşurl" 
ve Sultanahmet taraflarıJJ•0 

gezerlerken Ledi, hayabnd• 
blltün azar w elemlerini ,eıı, 
Markiye anlatır. t 

Marki ise lıemen Mehlll~ 
Paşaya gidip vaziyeti bilditi' 
Mehmet Paşa cevap verir: 

- Fakat birıey yapııııt' 
muktedir değilimi . .,. 

Bir gt\n Marki Dö Se\'illr 
kayıkla yeniköyden geçerllell 
F alklantların evinden bir fer
yat ifitir, derhal nhhma çdl,.. 
rak bahçeye atlar ve hadifeY' 
ıahit olur : Sir F alklant, blltil' 
zevcelik haklarından yaJf~ 
tiğine ve çocuğunu da ko~.,..., 
terkettiğine dair zevcesuıd 
zorla bir imza almıştır ve net" 
e içindedir. Sit 

Derhal bir silah sesi "e tıt• 
kan içinde yere yuvarlan~jeJI 

Marki ise Sirin cebill 
imzalı kağdı almıştır. . lıJ" 

Filmin bundan sonrakı 
Sımıarll "Katil kim? ınuaJIY 

" • ot• masının hallini istihdaf edıY 



-
Kari Gö•ile 
Gördiiklerimiz 

"'~'/ /J an, a. \. !!~ Lt r .<Jlugor? 
Kadın Ve Kalp işleri 

Ankarada Memnuniyeti 

AVruPanın lkbsadt Abluka T CdbiV
leri-F ransaNasıl Para lhaz Eder? .. Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

Mucip Bir Nokta 
dik Ankarada en ziyade nuan 
d kati celbeden, çocuk bollutu· 
t':; Fakat rönül bu çocukların 
teki k rençlerine nOmune olacak 

ide a-ürbü.ı lııir halde büyütül-
lllelel'ini ...] . ~ B d b Ank •e ıstenır. un an a9ka 
h li arayı bir ıençlik merkezi 

a ne retil'ineli ve bütiln Türk 
l•llçliji Ankarada birletmelidlr. 

Ômer Cemal 

irtica Hareketi Karşısmda 
Bir Mülahaza 

le ~z~sız bir mektup göderen bir 
arlıınız, Menemen hadisesi mü

~~ebetile birkaç söz söylemek 
t tıyacını duydufunu kaydettik
et ~onra ezcümle diyor ki : 

.. 1 

• 
ta ~ca h-_reketi, alınan maluma
l rore, bırkaç gün içinde hazır-
aanuç birtey detildir, uzun za

-anan ••vlududur. Şu halde, 
ortada bir ihmal mevzubahiıtir. 

lasUterede maliye Teklll lktuadt bahraadaa ltahHderkea ••ıt-ı-ta pua...., ettlWerlal ..,..••lttL Bir latltb 
saaeteaf bu beyanat lkerille yakuid realalerl çek.ek '"ieasfaJ• ...... Yat&apel'Yerllk 

tesahlrab,1 ..ı&Yhaaa altmda ..... ebaiftlr. 

•il&Sonra bu hareketin muhtelif Fransa 
d Y•tlerde alakadarları oldutu p r 7 
ı.: r6rülüyor. Vaziyete ·nazaran ara veriyor 
11/~es vazifesini yapmıı diyebilir Bu plAnı tatbik edebilmek 
te~f;z? Yapılmamış olduğu, muh- ıçın paraya ihtiyaç var. Hal-
b ; tehirlerde irtica menıubu buki bOtön dünya mOthit bir 
u unınuı ile aabit olmuttur. b d F para ubranı içinde ir. ranaa 

Kömür Fiall Çıkmadı bunun da çaresini bulmuttur. 

1 
Havada bir bulut göründü mi BuiUn dftnyadal mevcut 

,:eteler kömürcülerin kömür altınlann yansı Fransamn elin· 
~ Uoltlnı art.ırmıya başladıklarını dedir. Bu vaziyetten iıtifade 

'Y0 rJar. Herkesin evinde bu ederek öteye beriye para ik-:;d birçok ihtiyat kömürleri raz edebilir. Bunun için fÖyle 
fi ır. Binaenaleyh bizim kömür 
dı atlarını ıs kuruıa kadar çıkar- bir çare ltulmuıtur. 

16t•ınız laakkında baz.ı gazetelerde Lehistan, Romanya, Çekol-
ıilJen havadialer dotru detildlr. lovakya ve Yuıoılivyaya son 

Kadıkly, Moda caddesinde aylarda para ikraz etmiıtir. 
65 numarada kömüren Faka t bunu albn olarak deill 
Mehmet Cemal eshaml olarak vermİftir. Buna 

kublly Günü -Tayyare GUnU mukabil bu devletler istikraz 
•Gı. Son vatan tehidi Kubliy a-ünü- ettikleri paranın yansından 
27 

hava ıehitleri arünü olan fazlasını Fransadan alacaklara 
tiril·l9~t . tay~are .aiinile birlet- mühimmata lsarf ve tahsia ede-

nıesını teklıf echyorum. Çünkü ceklerdir. 
"atan fehitleri hep birdir. Diğer taraftan Fransa, Al-

H. Atild manyaya 130 milyon mark 

Kazanç Vergisinden miktarında bir para ikrazın• 
muvafakat etmiştir. Fakat Al-

ŞikAyel Ediyorum manya, Fransaya kartı olan 
ba~30 senesi kazanç vergisine ' harpl borcunu ~Jemiye devam 

1 olarak itiraz. ettim ve itira- edecektir. Bu ise senede 130 
~- koınisyontiadır, henüz vergi milyon marktan fazla bir ye-

Bir Aile 
Muhtelif 

Dün Ankara karilerimden biri 
Mna bir aile faciası anlath. 

Uae tabaill görmüf, bayata 
.Umlt bir ••nç, istanbulda karı
iuıı ve tocujiınu bırakarak An-
karaya ridiyor. Orada barlarda 
teHdOf ettiti kızlardan birisini 
aeviyor. Bir müddet bu kızı met
rea olarak kullanıyor. Maaşı sek· 
aen liradır. Bu varidat metrese 
bile yetifmediti için lcarıaına para 
ırönderemiyor. Kadıncağız burada 
iki çecuğu ile aç ve sefil kalıyor. 

Nihayet kocasının A11karadilki 
hayaboı öğreniyer. Öteden beri
den yol paraaı tedarik ederek 
kocaıının yanına ıridiyor. Kocası 
karısını, metresinin bulundutu eve 
kabul ediyor. Bir miiddet metrea 
evde hizmetçi veya miHfir vazl-
1etlnde bulunduktan sonra, kadın 
kocaaını metreslle cürmG meşhut 
halinde yakalıyor. Deli aibi olu
yor. Zaten açlak ve sefalet sinir
lerini mahvetmittir. Sinir buhranı, 
kocanın tecavüaklrane vaziyeti 
aUenin _yaıamaaına imkin bırak· 
mıyor. Erkek metresini alıp başka 
bir eve çekiliyor. Kaclıa iki ço
wtu ile yalm:ıı lcabyor. it mah
kemeye difiyor. Mahkeme karı 
kocayı aymyor. 

ErkaJcl belki memnun, lakat 
kadın ve çocuklar bedbaht H 

aeffl 01Uyorlar. 
Bu hlkiyeyi dinledikten sonra 

duvarların içinde ırialenen aile 
facialarının dch9eti sözümün ö-
alnden bir panoraflla fibi .aeçti. 
Mea'ut olmuş kaç aile ıöıterebi-
Hraini:ıı? 

Bu facialarm birçok aebeplerl 
vardır. Fakat en mühim hiHe. 
evlenirken yapılan ihmale dOter. 
Kadın ve erkek, hl~birimiz evlen
menin ne büyük bir yGk oldutunu 
dütünmüyor, gözlerimizi kapıya
rak evleniyoruz. 

Gençler, dikkat ediniz. Evlen
meden evvel, omuzlannıza yüklt-
yecetiniz yükün azametini düşü
nünüz. Bu yükü taşıma kabiliye
tlai kendinisde •arüraeais evle
ninİL Yokaa l>atkalannı bedbaht 
etmiye hakkınız yoktur. 

* Balıke~irde İshak: B. ... •t'iyet kesbetmemiştir. Halbuki kiına baliğ olur. 
~rbut bulunduğum Kaaımpafa Bu suretle hem Fransa, al- Siz aşk meselesinde kararaız-
1ca,,'anç memurlutundan tahail tın sahibi olmaktaki faik mev sınıı.. Bu.an nikbin, bazan da son 
blı;•na kat'iyet keabetmiş l"ibl kiini kaybetmiyor, hem de bu derece bedbin oluraunu.ı . 
._ irilrniş ve bugün ver~nin hac- !1...1.... Bu ahvali ruhiyeniz.e nazaran 
._. tahsiline teteblııüa edilmiftir. devletleri, Rusyaya kUfı İKu• size dürüst, namuslu, fa.ıla neş'eli 
L E\'Velemirde kanunun tamamii udi abluka tesisinde kendiaile bir kız lbımdır. Ona iateditini 
._thi'- b b l b eli- Papa, Dk defa olarak radye De ltlltla dlayaya hitaben bir TAD yerdL Fakat d 
._

6 
~ine memur olan memurların era er ça ışmıya mec ur e dllny ... _ kunetll racbo •erkeslae .. bip olan. Rualar, bu hitabenin ftltilme- vermekte tered üt etmiyeceksiniz. 

~ kellefleri ızrar edecek, kanuni yor. alne aaal olmak lçla, 0 ,_ telal&lerile bllttla hava cereyaalanm altüat Fakat onu çok ihmal edeceksiniz. 
L_ S.rından mahrum bırakacak lıt• Avrupa Devletleri etmft ve Papaaıa .aderlala latftan- mani olmuttur Alacrtınız. kır. iİZİn bu ihmalinize 
-q b tahammül edebilecek ve kendisi-
•ati'ı. atalara ditmesi halkın me- para ikraz ederken bukadar ikiye aynlmuı tehlikesi bq olacaktır. ne evinin haricinde eğlence bu-
tQ,ı e uya-un olmaaa .-erek. Bu insafsız ve ıaddardarlar. ibret ıöstermiıtir. Amele fırk .. ın- Proıramı bu hafta Defl'e- labilecek bir kız olmalıdır. 
..... k~nunsuzluklara mani olun- alalım. d Moal b dilecektir. Amerikada da bu * 
il 1 ıçin nazan dikkati celbet- an ey iıminde iri ya• Bakırköy ünde Niyazi B.: 

eQl&l rica eylerim efendim. Jngifterede kında bir Faıiat, yahut Naı- mahiyette bir fırka tesisi için Siz ainirli, titiz bir 2ençsiniz. 
Dit tabibi Yeni Fırka/ar yonalist fırka tesis etmek ni- yeni bir cereyan bqlamıttır. Evde herşcyin yerli yerinde ol-

A. Sirım yetinde bulunduğunu haber masanı ister, derbeder bir kadına 

1 
_A___ İnptere Mubafazaklr fırkua vermiştir. Bu fırka tıpkı Al- İ tahammül edemezsiniz. Size temiz., 

' rıyorum gGnden ,nne mevkiini kaybe- _ T AKV M - namuslu, intizamı aever bir ev 
le. Orta tahsil ıörmüt ve tirket- aiyor. Onun sarsılan yerini manyadaki Hitler fırkaıı ıibl kadını lazımdır. Bunu da muta· ...!:" birinde epey bir miltldet almak ilzere geçen sene im- mllfrit bir fırka olacakhr. la- GGa SJ 3 - Mart - 931 Kuuaııs vaasıt aileler arasında bulabilirai-
~Jetle ~alıımıt ve fakat peratorluk fırkası teaia edilmitti. ten Moaley, geçe11de iktıudl Araltt Rnd niz. Bu kız, sizin sinirlerinize 

10 
tasarruf yapılırken kad- buhruın lıalH için ortaya at- 12 • Şevval • un 11 • Şubat. 1347 ehemmiyet vermemelidir. 

•- harici edllmit bir ıencim, it Fakat bu yeni tqelddll muha- Bereket versin ki si.ı ıomurt-
-•)oru f ki L-k k.. • tıg~ ı fikirlerle programının Vakıt-Euni-Vas, •ı Valut "---• V l nı. aza r nr anın mev ıını •&O&AJU• ant kan ve müstebit bir adam dejil-

Faciasının 
Sebepleri 
1 Aşk Mektuplan 

Karilerimixıien aldıjımııı &fk melt
tuplarını •ıraalle ae,redlyonn. Bu ... 
tunda hergün bir mektup ne,redllecell 
Ye haftada bir defa Gençlik ye Haeı 
oıımteyze eayfuında bet on melıtaqt 

birden netrolunacaktır. Çıkan mektap 
aahiplerl f:larehanemize uğnyaralr 
müklfatl :ırını alabilirlet". 

• Gazetemize bi.ızat gelen yaııh 
bir Ermeni karfimi.ı ta rcıfınd~n 
yaz.ılan bu " t:a :zı kadim ., atk 
mekt•ıbu, ifadesinin eskiliğine 
Tatmen, ıeçen devir adamların ın 
sevda işlerin de bugünkülerden 
çok daha coşkun ve harare~i 
olduğunu gösteriyor. Aşk ve sev· 
danın bu Zaro ağası , bakınız, 
mahbubesine muhabbe tini nası• 

ilin ediyor: 

r.y dllruba aıahbubem, 
pek ve •ırma ne !Azım bana. Moda 

için bili lnaaf l'eyaulartlan kat'edıp bana 
yatllırlr ettljin ol lpekvet aaçl:ır daha 
allnymettir. Hatta o klklillcrin'c kalbi· 
mf •ana btndt-tl ln. Se:ıin deha nı .. dan 

aOt ve bal nebean eder. Çayımın üıcrlne 
bıraıı: nefhederaen tekere lüzum kal· 
max. 

Ravularda yctlten eamarın cümleal 
de aeMe mtovcuttur. · 

Eter "'raz anu ehem lcp'erinl, 
elma talep ehem yanaklannı,, t cftaU 
arxu etaem ruyunu, ayva , talep ehem 
nafeni, turunç ve portakal anu dsen1 Ud 
pli.,tanlan, nar talep etı:em anlana 
ueunu ihzar ederaln ama na21k bir t lve 
Ye kemali hicap ve lçtl~apla inci dahi 
lbımf.elae tebeHUmle dendanı lbru 
eders n. Hele t•hln arzu etaem r amzea 
de lteal ılklr edersin. 

Zira kahnaclaa tlrlerl de lenaa 
eden ol t•h bile zebun olup eair olmUf 
abu 1'8:ı l0 olr dilbere. 

Dlrt tlirlU :ıUıı:el aea vardır denir : 
BUlbUl, au, para, kn. aeal. Amma bua 

lann da en rhell gene aeain &eaindlr. 
Mehtaba bakaraam hatınma sen ıre· 

lirsin. 
Cenabıhak lltlle btııt blkten yarattı 

mama alıe üıcndl ve temize çcldL 
l,te bunurı içindir ki iter acne •• 

her yerele ırllaeller larallçeal aizden 
latlhap oluaur. (Vakıt) Ye aaman t imdi 
efıı:ın Hklarınıın bile mlaabaka eyled" 

Ey duhteri blhterl Seni lkt:aap eck• 
bilmek milyon kazanmaktan dyad• 
9adumaa eyler beni. Ben muhabbet 
hast .. ıyım ve anın Lokmanı aenafn ; yQ· 
züme baktıtında stlnqe ayna tutm 

r lbl lnlklaı ııiya etlerala. lenin luymett:! 
reamini tam sldlmla kar,aaına talik 
etmltim ki bu realmde eerpWp yatmlf 
uyumuşaun; damenln mequf açak aı.., 
laaaf eyle ey mahbubum can da7aamm 
bu yatlf&? 

Seni majTar e41en hakkan blbal 
blauirlndlr 

Ve 11enl qkta taallp eden tab'aa 
elmu ol4iut-41ur 

Taharet hicap Ye iffet dahi hemea 
aiae mabaustur. 

Ve nihayet .-ti 111 
Zındaa ol• ...... baaal 
Aalsem cenpnamel mublbbaa-e 

çar çefllllle •-taıı:anm ki leplerbıe 
mukabU bari am takltU edeyim sarlf 
deatlne bedel de hattı delltia& 
aıkayua. Çakert lftadea 

Mest Ap 
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~/ca No. 7 4 SERVER BEDi bir uçurumun dibinde bul~yqr- Bu şiddetli buhran arasında reldi, elini alnuna koydu: Çok Çocuklu ailelere haf-

İKiMİZ --
F ld -.._ azı an ayn yqamakl 0-1 vererek dolqtım. Parmaklarımı 

.._ tarafından terkedilmek! Be- g6z kapaklanm üstüne hafif 
rokı!'Bu hazmetmeme imkin hafif bastınyor ve gözlerimin 
tald., · un~ dlif&ndükçe bıçkı- titini indirmek istiyordum. 
llıl • bogazıma aalaştırıyor, Arada bir, Fazılla münase
lcır. erımden kızıın yqlar fış- betim devam etse bile sonu 

a:rtu· ne olacak, diye düşünüyordum. 
bir Y e darma dağınık olmut Ben onunla • evlenemezdim. 
l&ılY~e, mor~ıı ve titmit Uzun zaman böyle gizli ya
..... ~ rıdemezdim. Kır- ıamamıı da kabil değj.ldi. Ne 

il aojuk rtızgirlara tarafmdaa babam kendimi 

dum. Muhtar bey aklıma geldi. Ona - Senin ateşin var, dedi. zıuıhha kanununun yapbia 
intihar fikirleri beynimi gidip herşeyi anlatmayı düşün- Buna memnun oldum. Has- para müklfab ndini tahak-

ziyarete batladı. Fazıla liir düm. Belki de bir çare bulur- talık behanem doğru çıkmıftı. kuk ettirmek ilzere gazetemiz 
mektup yazmak, Madam Ma- du. Fakat bize bukadar iyilik Üşüdün mil acaba? bu gibi ailelere bir kolaybk 

rinin evinde başımdan geçen eden bu insanı yeniden rahat- Belki. olması için iflenni Gzerine 
ıeylerin hepsini ona anlatmak sız etmiye ne hakkım vardı? mi? Sana ıhlamur pifircyim almış, takip vazife8İDİ 
ve iıpat etmek için de ken- * deruhte etuıi•ti. Bu ha-
di d k Oh B Geç vakit eve geldim ve Cevap vermedim. Annem , 

·mi öl ürme .•• .•• unu h sustaki doıye ve evrak ali· 
astalık bahane ederek odama gitti. Vaktile küçük soğuk al-

düşünürken bile içim rahatla- k H ki kadar makama tevdi edilmıt" çı ıp yattım. ep a ıma gmlıklanmda annemin gCSst~r-
nıyordu ve Fazıla yazacağım Fazılla geçirdigıv · miz mes'ut d' v. fk k olduguv odan timdiye kad1.ır ıgı şe atin ıymetini ve ta-
mektubun cümlelerini aklım- gu'"nleı·ı·n tu·"rlü türlu"' hatıraları d müracaatta geç kalmış aileie · mı şimdi anlıyordum. O zaman 
dan geçiriyordum. Zihnen g e liyordu. Bu saadeti bir daha bir anne okşayıfı, bir bardak rin doğr~d•n doğruya buiun-
bu mektubu yazmak b enim bulamt}•acag~ ımı düşündükçe hl b · d dukları mahallerin Sıhhat ı amur enı te avi ederdi; 
için zevk olmuştu, yazıyor, fenalaşıyordum. bugUnee, teselli bile edemezler. mildürlüklerine ist ida verme-
bozuyor, tekrar yazıyordum Gecdeyin annem başucuma (Arkuı var) lerini rica ederiz. 
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MASONLAR 
Memleketimizde Süratle İntişar Eden, Fakat 
Gizli Çalışan Ve Esrarengiz Mahiyetini 
lyluhafaza Eden Masonluğun Esası Nedir? 

~-------------------------•-----ww J 
Masonluk Türkiyedc günden g iine 

lnt~r ediyor. Memleketin ıız. çok oku· 
mu~, Avrup ı ~örmüş ~ençleri hep bu 
c:ıemiyc:c mensup glbidir:cr. 

Bütün g ençleri sinesine çeken, fa
kat mahiyetini ilandan çekiaıuı bu 
eararcogh ce miyet nedir? MaHnluk no 
rakit doğmuştur? Ne şerait dahilinde 
t'e n~cde baı;laınıtbr? Tarihte geçir
•ift .afhalar nelerdk? Bugliııkll leş· 
~tı, bug,i.nkli ıare.t - bugUnkü 
e.ran ncl~rdea. ibarettir? 

Masonlar bile Mrsonluk hakkında tam 
malGmat eahibi drğlldirier. Yeul rirenler, 
seçlrccck\eri tecrübeleri, yükscl~celdtti 

aencbelcria iç yüallnU bilmcder. 
Bu itibarla Masonluk.· haricfler için 

elduğu kad:ı.r, dahlUler içi" de meçhul 
t'e esrarengiz blr,eydlr. 

Halbuki medeni memleketlerde r.111· 
.onluk gidi bir cemiyet olmaktan 
~ıkmıştır. Orada Masonluk hakkında 
aeşr d •lmi~ yüzlerce, binlerce kitap 
T:ırd r. I!atl~ M:ı5<mlar, h c.rkea tliJ'afın· 
d a takip .. d. • .:bllccek m.anualar aq· 
rctınektedirler. Bllhaıaa Amerlkada 
r.:ı!lonlar tamamen aleni ıurctte ~ahtır 
Tl· muayyen zamanlarda aokaklarda 
rc<>m1 kıyafetlerile 11Umayitler yaparlar. 

Gıu.etemlı., Muonluk hakkında tf m· 
d ye kııdar çıkan, mUmkUn olduğu 

k .. dar bitaraf olmıya çahtaa müel· 
1!.flerdcn birinin cacrlnl nakle karar 1 
ıcnnittir. Bu ncpiyat. Maııoa olan 
6C olmıyanlara Maıonluğwı iç ylldinü 
cı;rannı ve mahJ7etla.1 bütlin tafdllb 
.. ,. tcferuratlle r&atercıcektlr. 

Karilcrlml%.l.a bu tefrikayı bliytlk 
b !r aUika ve merakla okuyacaklımna 
ıUpheml:r: yoktur. 

Çünkü Maııonluk ta nihayet tlmdlye 
kr.dar neşrettiğimiz tarlkaUcrdcn farklı 
d K'lldir, 

~ 
Masonluk Nasıl Başladı? 
Masonluğun doğduğu yer 

Hindistandır. Evelce Hindistan 
ilim ve irfan merkezi idi. 
Bütün şarka ilim ve felsefe 
oradan dağıldı. 

İndra isminde bir peygam
ber yetişmişti. Bu peygamber 
Hintteki ilim ve irfan menba
lanndan istifade ederek yeni 
bir felsefe kurmuştu. Allahın 
birliğini ve bütün insanların 
bir kül teşkil ettiğini onun 
ıöylediği iddia olunur. 

Ona nazaran bütün insan
ların babası birdir. Muhtelif 
Irklara mensup insanlar niha
)•et bir menşe' den gelir ve bir 
Kast teşkil ederler. O vakit 
ilk müsavat, uhuvvet, ve hfir-
riyet fikirleri doğdu. 

işte Masonluğun ilk ahlaki 
esaslarını teşkil eden bu üç 
tebas o vakit kuruldu. Ve Ma
l'lnluk, ilhamını buradan aldı. 

Masonlarm ilk Sırları 
Aradan asırlar geçti. Manu 

isminde biri çıkb. Üç güneş 
veya üç Allah olduğunu iddia 
etti: lıkbabar güneşi, yaz gil· 
neşi, kıı güneşL Yahut fiç 
muhtelif tekilde tecelli eden 
bir güneş ve bir Allah vardır. 
Bu nazariye o vakittenberi 
sürüp gelen teslis akidesinin 
mebdeini teşkil eder. 
~u nazariye ayni zamanda ,.,,_'° temelini de teşkil eder. 

~ukta da Manunun bu 
~ 18R;ine karşılık olarak üç 
A!ıı ıca ~bul edilmiştir. Ma-

ı:..n ·-eran da böyle baş-

Slc!s ..,. .-ıtra Manunun 
N )'ıet it uıuhtelif ilahi 
l•h~ lriavvur edildi: 

[ Baı tarafı 1 inci sayfada ] 

- Bozalanlının firan hem 
ağzımın tadım kaçırdı, hem 
de bana beş lira kaybettirdi. 

Bunları, bir gün işleri kesat 
giden bakkal gibi fütursuz ve 
sade söylemişti. 

SON POST A'ya hatıralan
m yazdırmak için onu görmiye 
giderken bu aözlerini dlifün
düm. 

Fakat, cellat çingene Alinin 
lzmirdeki adresini bilmiyor
dum. Beni götüren arabacı: 

- Onun .evini bmirde bil
miyen var mıdır? Sorar, bu
luruz, dedi. 

Asri Bir Sima 
Onu uzun boylu, pala bıyıklı 

kılh bir adam gibi tasavvur 
edenler ve Osmanlı tarihinin 
bostancı başılanna benzetenler 
aldanırlar. Çingene Ali, kısa 
boylu, zayıf, kuru, esmer ve 
ince çizgili yüzfinde kesik bı
yıktariJe asri bir simadır. Başı 
açık ve listünde bir pantolonla 
gömlek var. 

Kendisine gazeteci olduğu
mu söyledim. Kapıyı açarken 
öfkenin sertleştirdiği yftzil bir
denbire değişti. Kendisinden 
ümit edilmiyen bir nezaket 
gösterdi: 

Aliyi Ararken ••• - Kusura bakmayınız efen
dim, mahallenin piçleri evi her 

Araba Kemer istasyonunu zaman taşlarlar da, yine onlan 
geçtikten sonra dar bir so- zannettim. 
kağa sapb. Arabaca yoldan 

b · A kı Gülümsiyerek ili ve etti: 
gl eçde'n ır rap zma •es- - Sözüm ona ev ... Buyurun! 
en ı: H d d. · 1 - ayır, e ım, senm e u· 

- KırJ celladın evi nerede? zun boylu konuşacağım. Muhtar 
Ben arabacının sertliğini t a- Ziya Ef. nin kahvesine gelir 

mir edecek bir iki gönül alı- misin ? 
cı söz: ilave ettim. Kahvedeki MUIAkat 

- Buyurun efendim, g ös-
tereyiml dedi. 

Yolun sonunda. harap bir 
teneke evin önfüle aurduk. Ka
pıya dokundum, ç~rden ç~p
ten yapılmlJ ev, zelzele olmuı 
gibi sarsıldı. lçerden kiifürle 
kanşık sert bir se~ gftrtedi: 

- Kim var orada be·ı •. 
- Ali Ef ., ilıcık kapıya 

gelir misin ? 
Kapı açıldı. idam gecesi 

Menemende ancak o korkunç 
gölgecıini gördüğüm cellat AH 
karşımda idi. 

On dakika sonra kahvede 
cellit Alile buluştuk. Orada 
bana 12 sene içinde 5216 kişi 
astığını söyledi. Bunların nç 
bin l<üsuru Konya fıyananda, 
kalanı da İzmirin istirdadından 
bugüne kad~r asılmıştır. Bun
ların ar::ısmda Türk, Rum, 
Ermeni, Musevi, Arap, Acem, 
Kürt, Pomak, Boşnak ve Kıp
tiler varmış. 

Ali idadi Mezunudur. 
- Ali Ef, senin için kıpti

dir, diyorlar. Ne dersin ? 

TGihi. Tefrika 
rJ' 

No. 47 Yazan: A methini işittiğim her kadını ele 
geçirmek, ona bütün bıraamla 
ıahip olmak istiyordum. 

1JLUÇ REiS 
Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

Sen·:ıntu çolt iyi tahmin et· 
rnişti. Hakikaten az zaman için· 
de büyük ve çok mesbur bir 
•ri l'.nt oluvormlftim. Artık benden 
jrı·mn~k u çokinmek kimıenln 
Wu•a W!-t •elmlyorcb, Perr•m· 

berler gibi, her yerde hürmet ve 
itibar görilyordum. 

Fakat kadınlara karşı faı.la 

düşkünlüğüm vardı. Bu yüzden de 
etrafımda birçok düşman kazan-
mıflım. Her gördütüm rüzeli ve 

Saraydaki ağalar bu yüıdeıı 

bana şiddetle düşman kesilmiş

lerdi. denden adeta yılmışlardı. 

Bu sebeple ayağımı kaydırmak 
için fıraat göı.lüyorlardı. Bununla 
beraber zeki ve kuvvetim onla
r1n yüreğine korku ve çekingen
ı :k salmıştı. Öyle, olur olmaz gü
r ültüye pabuç bırakmıyacaj'ımı 

ı,ok iyi biliyorlardı. Hayatta tam 
manaaile pişmiJ, nasırlanmıştım. 

Saray erkanının bütün gayretleri 

Resminizi Bize 
Gönderiniz 

Jf Jf 

Size Tabiatinizi l Sögligelim ... 

Tab:atınizl anlamak ve rcsminiı:dcn 

bunu lııtıdlAl ettirmek istcrııenlz bize 

lr fotoğraf gönderiniz. Fakı:t bu re.tim 

bii bir pozda çekilmiş ol3Uıı. Taki 

mllteha:ıs111mız yanıln:asın ve n:ıiltalea 
hatasına dfiımcsln. 

- Haşaaa, ben çingene de
ğilim. 308 senesinde Maoaabr
da <loğdum. Asıl ismim Ali 
deiif Halildir. Halbuki bizim 
hemşerUer tellffuza kolay ol
sun diye beni Ali ismile çağı
rıyorlar. Babam Manasbr eşra
fından Ahmet Rifat Ef. na
mında bir zat idi. Terzi idi. Biz 
üç erkek kardeştik. iki kar
deşim seferberlikte Yemen 
cephesinde ıehit düştn. 
/'1anastır idadisinden me

zunJm. Dayım şimdi Kiliste 
Defterdardır. Benim cellitlık 
ettiğimi haber aldığından bana 
dargındır. Muhabere etmiyo
ruz. Balkan harbinde muhace-
ret ıuretile lstanbula geldim. 
Muhacir komisyonu delaletile 
Ankarada iskan edildik. An-
kara yangınında evimiz yan
dığından Adanaya gittik. 

Milli Mücadelede 
Memleketi dilşman fstilA 

etnıişti. Herkes kara matem-
lere bllrünmUşlO. Eli ıilih tu
tan için ~ehirde oturmak gü· 
nah addediliyordu. Asker ol-
dum. Milli mücadeJeye iştirak 
ettinı. Milli mücadelenin bida
yetinden nihayetine kadar El
vanlar - Eney cephesinde kal
dım. istirdadı mes'utta ordu 
ile beraber lzmire girdim. .. 

- Cellat olmak bu mem
lekette çok fena... insanın hiç 
rahab kalmıyor. Gündüz so
ı·ağa çıksan başın beliya gire
cek. Herkes etrafına üşüşüyor: 

" - Filanı nasıl öldürdün 
anlat.... Filan ölürken oeler 
söyledi? ,. gibi müziç sual-

bile ve düı.embazhkları boşa gi
diyordu. Fakat ... 

Bir gün, biç beklemediğim 
bir zamanda ani bir emirle kar· 
şılaştım. Hünklr, Karadeoizdo 
türeyen horsanların tedibine beni 
memur ediyordu. Bütün korsanlık 
ve denizcilik hayabnı Akdeniı.de 
geçiren, o koca deniı.in sularını, 
kıyılarını tanıyan bir denizcinin, 
hiç bilmediği bir denizde dolat· 
ması herhıılde kolay birşey de-
ğildi. 

Bu işin bana verilmesindeki 
maksat meydanda idi: Sarayda 
nüfuz tabibi olmamı iıtemiyenler, 
daha dotruıu benim lataobulda 

Sinemalar 

f~E~~~;t~E~AıSJ~~~AP 
Şehrimizin büyük sinemalarındaki SESLi vo SÖZLÜ 

rnakinclcıinin bir n yııile techiz edilmiştir. Yapılan . bu fe
dnkiirlıklara rağmen fintlara zsmmiyat yapılmamı§tır. 

Umumi duhuliye ( 30) kuruştur. 
5 mart perşembe günü matinelerden itibaren ı 
&sli, sözlü ve şarkılı filimlerin en giizeli olan 

AŞK RESMİ GEÇİDI 
MAURICE CHEVALIER 

edilen muazıam- filimle resmi ldışat 
yapacağını arzeder. 

BU TARİHi iYi HATIRLAYINIZ Perşembe 
Yddızlano yıldızı: ALMA RUBENS 5 

J GG:ıel Ye genç birinci artiıt: E D M ON D LOW 

tl S 1 B 1 R Y A şaheserinde -M•A•R-T .. _ 

Bu gece halk gecesi. Komik 
Karaıröı. Hüseyin Bey kumpan• 

yası. Sinema - Komedi - Dram. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köprü 
Bllft B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci Mühürdar zade hanı 1. 2740 

PiRE- ISKENDERIY 
POSTASI 

(IZMIR) vapuru 3 mart 

S 1 10 da Galatadan a 1 kalkarak çarşamba 
sabahı lzmire, perşem· 
be sabahı Pireye, cuma,r
t esi lskenderiyeye vara
c akbr • lskenderiyeden 
pazartesi 15 te kalkacak çar-

şam· (Pı·re) ye de uğn-
ba yarak perr 

sembe lstanbula gelecektir. 

terle insanı rahatsız ediyorlar. 
Bu memlekette cellat demek, 

süflft bir adam demektir. T e
likkiler katile bir kahraman 
süsü •eriyor. Halle adeta ka
tili seviyor. Katile karşı ken
disinde bir sempati uyanıyor. 
Halbuki cellat dedin mi akla 
evveli: 

Çingenelik geliyor. Güya 
hen para kazanmak için onun 
bunun idam edilmesini bek
lermişim. Hoş Allah benim 
nzkımı o cihetten verdi. Ne 
yapayım? Mukadderata boyun 
eymek mecburiyeti var. 

(Arkası var) 

parlamamı çelcemiyenler timdi r 
benim Karadeniı.de matlup olaca
tıma umuyorlardı. Malyetime ve
rilen ıremilerdeki efrat da hep 
padişahın adamları ve biç tanı• 
madığım korsanlardı. 

Uı.un boylu uj'raııp diditmcler
den sonra yanıma muavin olarak 
ancak Hasan Kelleyi alabilmiştim. 

Bu adamlara kumanda ederek 
tanımndığım bir denizde hiç •u· 
ratlarmı görmediğim bir dütmanla 
kar~ılaşmak her halde çok g-üç 
ve çok yorucu olacaktı. 

Sakin Sular Ostunde 
Karadenize ilk çıktığım güa 

Tiyatro Ve Sinemalar 
DARULBEOA VJ Tf.:MSlLLE 

!:!ı :!ıı: 2~ lsTlftBDl BILID1nsl 
da. Y abus mıa
alllm ve talebe· 

ye mahsus 

M O OD E 1-
U MUM I 

~~ ~ ~~ 
Plyu 3 perde 

Naklcdenı Nebi 
Zeki Bey 

Cife hergGn 
aeht 13 ten ili· 
bareıı açıktır. 

l ıııı 1 

ııııım 
Al.KAZAR - Bağdat Hırı11a 

ALEMDAR - lmperatorlçenln yGzQI 
A S R 1 - l(a tın Arzusu 
ARTlsTIK - 0 1 Kırmıu GQJ 
ETUVAL - imparatorun Yaveri 
ELHAMRA - J>cvlet Kuşu ve Kadın 

i sterse 
EKLER - Yunan tiyatro trupu 

FRANSIZ - Yunan Opereti: 
latan bul 

GLORYA - Öldüren Adam 
HlLAL - Panama konanlara 

M A J 1 K - Cehennmler ınkJml 
MELEK - Kuyruklu Yılıhs 
~tlLLET T. - Naşit B. 
MlLLl - Kadınlara inanmam 
F E R A H - V arycte 

y-

O P E R A - Marlça 
SÜREYYA - ( Kndıkö7 ) Pl7angod• 

bir kadın 
OıkUdar - ( HALE ) Beklret Konca• 

İstanbul asliye mahkemesi 
dördüncü hukuk dairesinden: 

Madam Kıleanti avukata 
Muammer Salih Beyin ikame 
meçhul kocası Hirusto Kostar 

1 tinos efendi aleyhine ikame er 
lediği tescili akit ve saire dava• 
snın icrayi tahkikati 19-3-931 
perşembe günü saat 14 e muar 
yen olduğuadan yevmi mezkür
da gelmediği veya tarafindeJI 
vekil göndermediği takdirde 
tahkikatin gıyaben devam olU" 
nacağı tebliğ makamına kai .. 
olmak üzre ilan olunur. 

Sıhhi Vaziyet 
Şehir Hıfzıssıhha meclisi dilll 

toplanmış, Verem hastanesi içİJI 
vilayetin (100) bin lira tahıiul 
bulmasına ve Bakırköy~ aivıİ" 
aiııeklerle mücadeleye bdl 
vermiştir. Meclia Tifo mesele
sini de tetkik etmiştir. Haldi 
lstanbulda tifo azalmışbr. Kr 
sımpaşa ile Topane arasınd• 
(3-4) günde ancak bir vak'ay• 
ya tesadüf edilmekte, yahut ta 
edilmemektedir. Bir ay zarfıll"" 
da lstanbulda (15) bin kişiye 
tifo aşısı yapılmıştır. 

•ulu oldukça sakin ve durgund11o 
Fakat bu sükunetin çok aürııUye
cetini, oldukça hatırı sayılır fır
tına ve dalgalarla boğufacağurııSI 
biliyordum. KuYYetime iyi ıüvr_. 
ditim için zorluldan atlatabil.
ceğime emindinı. Emirlerim tiır 
dilik derhal ve büyük bir doğrıJ• 
lukla yerine getiriliyordu. Doğ: 
Batum istikametine yol almıştı 

içimde eofkun bir arı.u vardı 1 

Düıman koraanJanna tesadüf e._ 

mek ve hadlcriııi bildirme!< iıt&
yordum. 

(Arkaaı vad 
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Sayfa 1 

111 KAN DALGASI 
VE TARiBATLER 

~~kat, Bu Sekiz İsimli Adam Da 
ıındi, Nereden Çıkmıştı? 

Vaktıle Tarıkatler Nasıl Ve Niçin Doğmuştu ? 
Mutasavvif Denilen Adar11lar Kimlerdir, Neler 
Yapmışlardır? Tesbit Ettikleri Felsefe Nedir? 

53 Yazan: Zikri 

Ş Hakkı Mahfuzdur - 85 -
ltabu halde vakıt geçirmeden ı ismindeki bir kadın, yanında 
taki 1 meselesini ehemmiyetle uzunca boylu, büyücek aakalh 
'1-ı P e~ınek icap ediyor. Der- bir .. adamla fabrikamn satq 

11 
' (Rusumat ti n ') magazasına gelerek ( 11, 123) 

e llıiiracaat ~m~ne ce ı es ıumarah arabayı bcycnmiştir. 
Araba 0 un u. Ancak, arabada. seyisin otur-

Yazan: Ziya Şakir 
·~ğı yerin, 30 - 38 santim !nt'a
aında. olması arabanın zarafeti 
itibarile kabul edilmiş bir kai
de olduğu halde, k: ::.unm bu 
kıt' aya 40 - 45 aantimetreye 
iblağ ettirmesine hiçbir mana 
verilememiftir. 

Pariste (Ko~lej dö Frans) ta . Tarikatlerde nrhk münak •a 
her sene lslamıyet ve Şark mevcut dew •1 ·m. T 'k ~ 
h kkı d d ı gı ı arı atin 

a n a ers er veren meşhur vazifesi üride ( hi } 
müsteşrik ( Hodaa ) tari- : . m • tev t e 
katle . nuft • ' vusul ıçıo takıp edeceği yolu 
~ nn tasa . an d~du- göstermekle iktifa etmekti. 
gunu fU suretle ızah edıyo"'! Mümin Lu 1 t k. 
lslimiyetin iptidalarında, din : , yo u a ıp aaye-

btıb eld?~? ne .suretle lstan- duğu yerin biraz daha bllyük 
l'Uıd: ıgıne daır kayıtlar bu- o!masmı arzu etmiştir. Bu sis-
f~ Araba, (Loit) kumpan- lem arabalarda, seyisin otura- [ Arkaaı var ) 

~ ~~ma~aj ra~ruile ~~T~O~M~B~A~L~A~~ 

•yalnız Allah vardır; bütnn 
mevcudat onda hülisa edil
miştir. Dünyada mer'i ye gayri 
mer'i ne varsa hep Cenab.
haktan gelir. Beşerin her tilr
lü hareklb Cenabıhakkın 
emir ve idaresine tabidir. 
Beşerin idaresini tayin eden 
Allahtır. İnsanda iradei diz' -
iye yoktur. Binaenaleyh iyi ile 
fena arasında hakiki bir fark 
ve ihtilaf mevcut değildir. Ruh 
vücutta mahpustur ki ancak , 

istili ettiği arazide tesadüf smde Cenabıhakka leh:arrübe 
ettiği kavim ve mili tl . muvaffak olacaima emin b ..... 

eerın l . . 
hususi din ve adetlt:ri ile ka- unuyor, aynı :ıarnanda men-
rışıp ayn bir mezhep vücuda sup bulunduğu tarikat men
getiriyordu. Hazreti Muham- suplarmın mnhadenet ve mua
medin vazettiği dini esas v~netini temin eylemekte maddi 
lar, bu suretle her milletin bır menfaat dde etmiş ol~ 
tesiri albnda kalıyor. Ve dini nuyordu. Tarikatin mümeyyiz 
yeni kabul eden kavimler de hassası, müridine yeni hiç. bir 
bu tesirlerin izleri görülüyordu. esas öğretmeyip yalnız Cenabı 
Bu suretle lslamiyet içinde h~k~a tekarrübü temin edecek 
müteaadit mezhepler tcesüs bır ıbadet tarzı talim etrnclrtir. 
e~miş .. ve fikirlerde bir teşev- Her tarikat hu bapta yukarda 
vuş vucuda getirmişti. Bu hal söylediğimiz üç es:ısa göre 
muhtelif mezhepler arasında muhtelif usuller takip eder. 
m~nakaşayı mucip oldu. Bu Bu usullerde zikir, virt, halvet 
muna~aşa harici istila ve hü- çile ve müteaddit ayinlerde~ 
cum ıle İslamiyetin zayıflamıya ibarettir. Bazı tarikatlcrde tlkir 
yüz tuttu~ zamana kadar müridin bütün gün ve gecesini 

tdııı .. este) den gelmiş ve vak'-
-• tanı ·ı · )la 
3 

1 tı ay evvel, (9 ma· 
liıı, 21 tarihinde) gümrük tel
:_ tından T b ) "'illinde . ra zoıılu (Mateo 
iiinırtık hır adam tarafından 

Art ~en çıkarılmıştı. 
ıı~ 1 

• tahkik heyeti, ipin 
ı!1u tanıamile yakalamıştı. 
lleyo~I da g unda Yaı.ıcı sokağın-

\'c is~~uraran ( Mateo ), derdest 
d~ı ıcvap olundu. Mateo, arka
line arı~~an ( Mıhal ) isminde 
ltab ır gümrük tellala ile 
~abayı ~mrükten çıkarmışh. 
ilanı a Tıryesteden (Silviyoriçi) 

ırıa ael . t' s·ı . . . lltab .. o mış ı. ı vıyonçı, 

bir ~f gumrükten çıkar çıkmaz, 
tc:lb ~ hayvanla bir arabacı 
tot" 1! ve arabayı alıp 

urnıuştü. 

( Silviy .. ) k. d'? U boylu .~~çı , ım ı . . zun 
•tai h. yuzu tamamen tüysüz, 
hı ır kadın gibi ince, be
~ renkli, kumral ıaçlı yirmi 
L_ - 1~lannda, tuhaf bir deli
'Cltı 1 ıd' 
lt d . ı. llcyoğh•nda oturur 
~"-1. aırna .• Bahkpnz:annda (Ma-

' biJoahaneaio) de bulu-

"1ı~:~~cyeti, hfttün zabıta 
"tk h ennı harekete getire
lratı a.rıl harıl Silviyoriçiyi 
du~r, fakat bir türlü bul
•tli Yordu. Bu garip tabi
lllalu"' •danı hakkında verilen 
l llıat an1y fU noktalarda · top-
•arte~~du. Silviyoriçi, bol para 
daim 1~r. Elindeki paralar, 
he~ ransız lirasıdır. Hemen 
~tlir, P Maııolun birahanesine 
lçirir. ek çok kimselere bira 

Dairıı R 
ıtİltJd· • umca kon1lfUJ'. Sesi 
lıc....1 lt. Ara sıra tam bir ha
~ -.qe gih· 
~ ribi)- 1 tarkı söyler. Genç 
Lt ---afib delikanlılara bayılır. 
'latt. kadınlan da sever. 
~~dAnnik kadının umum-
lt do.t e) b(~astasya) isminde 
l'aa.1-~ ile vardır. 

de• ~at, çorap sök- ;y..-ı. ·b· . 'Ilı d' uli ... gı ı 
••le, h e ıyordu. Zabıta, sıra-
laıetg~damın muhtelif ika
~tıiltri .. 0~ elbise yapbrdığı 
tr hi~; f 01'\lftüğü ahbap lan bi
:: kend' ~l~yor, falcat ayni şah· 

lttığı 18~1 muhtelif isimlerle 
~nın(s·~~ aşılıyordu. Birçok
~ 'bu 1 vıyoriçi)tesmiye ettik-
.\ıistid.itdamı, hllllan (Köse 
'-ııue t ' hazılan da (AJfons) 
~tg&Jıı anıyordu. Hatta ika
."tla) . ~nın sahipleri, (Al-
~e ısnıı ü • d 
..._ elindeki rrın e dunıyor 
d:da bu . . talyan pasapor-

i'unu i ıa.nun muharrer ol-
8u ddıa ediyorlardı. 

tlaı aırada (V' 
t Yazılan ' ıyana) ıef are-t•tnitti. B telgrafın cevabı da 

Otfer V/ u cevapta, Nesaeld
lt&elack agenbean Fabrika 
latafınd~ ) denilen fabrika 
~1nnıış b? araba~ın fabrikada 
t bcrab ır resmı gönderilmek-
~ er şu . ah 
' 1 !rıiind · • 12 abn verildi-

(G erıçti: 
cçenn· 
~ısanı efrencinin ikin-

da, (Marya Zayç ) 

(Bat tarafı birinci sayfada) 
daha çabuk dolacak, yani 
kazanacak? Bittabi bilemezsi
niz. Bunu tayin etmek sadece 
taliin ve tesadüfün elindedir. 
Oyunun zevki de, heyecanı da 
işte asıl bu noktadadır. 

5 - Tombala oyunu bu 
noktaya geldiği zaman, (SON 
POSTA) nume<ralan çekmiye 
fasıla verecek ve size şunu 
söyliyecektir: 

Lulfen elinizde bulu'\an on 
iki karttan hangisinin daha ça
buk dolacağına bükmediyorsa-
oız onu alıkoyunuz, d iğer on bir 
kartı yırtınız ve alıkoyduğunuz 
kartı hergün neşredilecek 
olan kuponlarla birlikte mat
baamıza getiriniz veya gön
deriniz. Buna mukabil mat
baa, intihap ettiğiniz kartı 
tasdik edecek, fazla olarak o 
karta mahsus bir "sıra,, ouma
raaı verecektir. 

6 - Kartlann tebdili mua• 
melesi hitam bulduğu gtın 
"SON POSTA" bütün karile
rini febrimizin en büyük ıine
malarından birine çağıracak ve 
karilerinin huzurunda, Noter 
memurunun da kontrol& albn
da mütebaki tombala numara
larını çekecek, sinemada bu
lunmıyanlann duymalan için 
ertesi gün ilin edecek ve ka
zanan her kariine mutlaka bir 
hediye verecektir. 

Kaç Kişi Kazanacak? 
Bin mi, beş bin mi, on bin 

mi burasını kestirmek bu da
kikada mümkün değildir. Fa
kat tekrar edelim: En çabuk 
dolacak olan kartı kaç kişi 
intihap ederse, okadar karie 
mutlaka b:r hediye verilecek
tir. Bu karilerin adedi kaç 
olursa olsun 1 

Hediyelerimiz Nelerdir? 
7 - Hediyelerimiz arasında 

muhtelif kıymette olanlar var
dır. Birinci hediye nakten (150} 
liradır. İkinci hediye mükemmel 
bir gramofon makinesidir. Ü
çüncü hediye ( 50 ) lira, dör
düncü hediye bir radyo maki
nesi, beşinci hediye ( 25 ) lira 
nakit, altıncı hediye bir albn 
saattir. Hediyeler arasında kıy
meti (50) lira ile (15) Jira anı
sında <leiişen erkek, kadın ve 
çocuklara ait pek çok eşya 
vardır. 

Hediye Nasıl Dagıtllacak ? 
8 - Tombala kağıtları elan 

Lav ha 
No.2 

her kari mutlaka bir hediye ölümle tekrar Allaha avdet 
kazanacakbr, fakat bu hedi- eder. 
yelerin kıymetleri muhteliftir Bunları nasıl taksim edeceğiz? (Sofi) nin dünyadaki vazi-
"SON POSTA,, bunu da dü- fesi: Allabın birliğini düşün
şündü, ve iyi bir usul buldu. mek. ismi Celali zikir ve tck-

9 -Matbaada kartınızı tas- rar eylemek ve {Tevhit) e vusul 
dik ettirirken o karta mahsus için tariki dini de yavaş yavaş 
bir de seri numarası almıştınız. ılerlemektir. 
Kağdım~ tomb~aY!. kazandığı Sofulara göre tevhit üçtür : 
zaman yıne aynı gunde, ayni · b' d b 1 Tevhidi ef'al, 2 Tevhı.dı' 
sınema masın a u seri 
numaralan üzerinden ikinci sıfat, 3 Tevhidi zat fakat 
bir kur'a çekilecek, ka- I (Tevhit), (Celalettini Rumi) nin 
zandığmız hediyenin her cinsi Mesnevisinde gayet iyi ifade 
bu kur'ada anlaşılacakhr. edilmiştir. 

Mesela kur'a kutusundan Tarihler, hicretin dördüncü 
farzedelim, evvela ( 8 ) nu~ asrına kadar yaşıyan mulasav
mara çekildi, hediyelerin liste
sine bakbnız, bu ( 8 ) numa- vifenin yalnız ameli bir surette 
ra da (150) lira yazılıdır. çalıştıklarını yazıyorlar. Bundan 

Şu halde bu (8) sıra No. 81 anlaşıhyor ki ilk mutasavvife 
kimde ise o (150) Jira kazan- beyninde talimi tevhit için 
mış demektir. KuponunurJ maz:but bir U5UI mevcut olma
gösterip miikifab alacak'fDIL yıp an'anatı ile şeyhten şeyhe 
Devam ediyoruz: intikal etmiş ve öylece telkin 

ikinci olarak ( 12) numara çık- edilmit emanetlerden ibaret 
b, hediye listesine bakbnız, (12) idi. Telifat mevcut değildi. 
numaranın hizasına bir albn Yalnız ameli bir tasavvuf ka
saat konulmuştur. Demek bir imdi. 
altın saat kıwwmapımzdır. Erbaba tasavvuf savmaa1ar 
Kuponunuz:u gösterip hediye- yaparak uzlet ve inziva llem
nizi alacaksınız. Meccanen Bir de s·ınema ıerinde ulübiyete tekarrüp için 

kendilerine an'ane ile visal 
s e y r e d e c 8 k s i n i z olan :ı.ikir. riyazet ve mücahe-

Yukarda kaydettik: tlrt\p dat usullerine vücutlanm has
ettiğimiz eğlenceye iştirak için rederler. (Ahlakı ilahiye ile 
hiçbir zahmet yoktur. Yapa- taha' lük ınfafı ilahiye ile ittisaf 
cağıruz blltün iş, kuponlan ile etmiye çalışırlardı). 
birlikte tombala kartlannı kes· Bu ameli mutasavvifenin 
mek, sonra gazetede hergün madde ile 

d 
mesleği şu üç 

neşre ilecek olan numarala- hülasa edilebilir: 
ı a bakarak karUan doldur- 1 - T evlıide vusul için 
n:ak ve nihayet bir gün mücahede, riyazet ve ıikri 
sınemaya gelerek mütebaki tarikati ihtiyar etmek, ahlakı 
numaralann çekilmesinde hazır 
bulunmak, fazla olarak bedi- ilahiye ile tahallük için beşerin 
yenizi almak ve ·meccanen zemim olan sıfatlardan nefsini 
bir de sinema seyretme.dir. kurtararak daimi murakabe 

Maamafih sinemaya gelmek ile meşgul olmak. 
için, meseli taşra karilerimizde 2 - Hakaiki teThidi (lisanı 
olduğu gibi bir mecburiyet • aşk) ve ( rümuzi) bir şekilde 
yok5~. d ekil k tasvir ederek aaliki tevhidi 

mema a ç ece numara- h ı 
lar ertesi gün gazetede ilan a e yol açmak· . •v 

edilecektir, bakar. anlar, kar- 3 - Cezbe ve ıstigrak. 
hnızm kazandığını görürseniz Bu ü1r maddede hülisa edi-

devam ettı. Fakat lsiamiyet işgal edecek k d 1 fl . a ar çoAtur. 
zülayı &mıya hbaşlayınca islim Bazılannda ise tekke mensup-
eması mun asıran ilmi kelim 1 b . • 
t f 

·ı . . 1 annm arıçtelri hayc.ıtma haleJ 
ve asavvu ı e ıştiga e vakit . . k 
bulamaz oldular. Binnetice bu getırmıyece kadar losıı&. 
münakaşalar halk nezdinde iti- ,!şte tarikatlerin bakil i men
bardan düştü. Din bu hayat şe ı budur. Fakat zaman ile 
menbaını kaybedince mümin- bütün tarikatler hiiviyeUerini 
ter.in imanlarını teşditl ve tak- kaybetmişlerdir. Bu da, pm
viye için yeni bir vaS1taya mü- diye kadar verdiğimiz izahat 
rar.aat mecburiyeti hami oldu. ile aabit olmuıtur. 
Buradan da tarikatJer do2'da: S o n 

SOM P05'1A 

Bf:.DAVA 
il.AN 5ÜTUNLARİ 

İ esti/ adedin iz 
t - hln 3 aalln geçıal~ 
2 - Her abr 4 kelime besap .._ 

le~ektlr. 
5 - Her lllıı ~ adet 11111 kapoau 

aıukablllndedlr. 
4 - H« J • ıbrdaa ı .. ı_.. 2 

lntpoa llbe ecfilmelldlr. 
5 •• Her kupon Oı:erfndekl tarlht

bil' hafta mUddetla muteberdir. 
SON POSTA yı okuduktan 

sonra ilan kuponunu aaklayı
nıı. Bundan S adedini ilinmı:ı 
ile birlikte bir zarfa koyarak 
posta ile idarehanemize gön
deriniz. llinını:zın gaz.eteye gir-
rı esi i in bu kadan kafidir. 

KART POST AL - MUbadele edlyoe 
nım. Adana pot .. mtlcillrlüğil adli 1ua .. 
Şak~ Beyden Recep Turan 

ZA YI - lluhauuab satlyeden al• 
makta oldufuın •aatınuo be &t nı lıfl 
aydır sayi etti,.. Yenlahü çıkaracajı-, 
-kialııbt bülunO 1ok~. 

Nuruomaaaiye Sellmpa,. _..,. 
J:t naınuada NACI {ft 

------
GOBA Y lsTIYENLERE - Gobaya 

ihtiyacı o!an doktor beylerin ıchremr 
ninde Saray meydaıu caddeaindcı (4t) 
numaralı ha.eye miiracaatbn 

Y J.ı. Yl - 23-12-930 l3rlb ve 119<HSO 
numaralı namıma muharrer bir sencDlı 
tebdilhn.a vealkamı sayl ettim. Ycafo 
sini çtkaracafımdan eski.le.in htık.a 
yoktur. Scrkb oflu KfRKOR elinizde bulunan srri numara· len f.,.lsefc, üç büyük silsile: 

mnı okuyarnk, n' ükafot ı:stesi- tarik<ıtc mcn~e olmuştcr. l --=---: SON POSTA -= 1 -------------
ne w bal:ar, hediverıiz:.~ .11~ .:01- Birincisi - lik feisefeyı· ka- BEDAVA ir 'N KUPONU işçi ARIYORUM - 14·17 ya,ıarur 
dugnnu da , uhyabıJırı:J'lJZ. bul ed· .. h d ~ da mUccl ltlı kte plıf1Dak isteyen kı. 

D
'kk t . ıp ~ma ve muca e at 3 _Mart _ 1931 I lar Çakmakçılar Valde hammda 27 rıP 

İlk 1 

l a ncfsıye ile hakikate vasıl ol- -----------.....,;~ _m_ar_•_h_m_iic_c1_a_ı·_-_1_e_mur_-_ac_a_a_tı_an. __ 

fı d 

rndpoD gazetenin baş mıya say edenle~clir ki ekseri -.ıillmm•BB•imH•••İİ ESKiŞEHiR OKUYUCULARIMIZA -
tara n a ır. tarikler bu kısımlardandır: ALDANMAYINIZ Buıünd•n ıt:bueıa menfaati•bl dilflı-OMIT SABUN, YAÖ DEPOSU nllyonanıs •e ruetelerirüm ui.U.. 

NOKTA 

Halidiler. Mevleviler gibi. En iyi en temiz mal Htan resin• cHikklnımu, dairenize kııd:ar murtuam 

İkincisi - Tevhit ve irfan depodur. bir ıekllde ~eımesını ıı111,,.araaıu:ı &ro. 

b h 
Birinci .-1 pftlda çamafll' 90 otlu ticarelaneahıe mdracalll edbıls. 

a sinde (aşk), (usulü muhab• Ayvalık, kokalu h•maı:n sab9a1m 4S 

bet) ve (rahı müsemma) deni- ikinci n••l pifldıı ç•lll&fU' .abWl9 40 
Halt.. ve hakikt Arap aabuna 50 

len tariki ihtiyar eyliyenlerdir. Elcatra ekatra Ayvabk aeyWıyafı '5 

Bektaşiler, Melamiler gibi. Ekatra Ayvalık 1.C7iJ• r•tı '° 
Ü 

Halla Hal• yajl 1• 
çüncüsft - Cezbe .e is· Halla Urfa yatı ıso 

tiğrak tarikini kabul edenler: Cildlnls.f, çama1ırlan111J11 .oct~ '" 
Rufailer gibi. aıaıur ubun'arla tahr!t etmerab. 

llahlQt 1ailardan aakı.ıwuz. Bir tccriibe 
Binaenaleyh ilk tasanuf k1ftJlr. 

devresi ialimda tarikatleri do- lstanbul, Aamaaltı Zmd9Dkape, iç 

ğurmuştur. Maamafih tasavvuf 701 ajıı No. 
55 Hüse>iıı. 

LEZZE1lJ TA ru VE ŞEKERLDmo 

LER - Dakla.ıa, ~ek, pekalmet, b• 
d- esmesi, ...... helftu. qvre S""P 
ler n ihtiyarlar lıçba fok leuelle • 

•••kle 1enlr. 
Şlfllı Bomontl latuyoq luet .-.a 

aokstı oum•a 5 rluh.w 

MUHTfJU:H TOCCARLAR - Gtl111t
rilk ltferfnl:ıı.d• ı.t.ifade a~rııt tuh:tlt 

"° teminat lateraenl• bahçeJ..apı AroPo 
an haıund• lıhaml Ahmet f~ 

nrinls. 

Bu müsabakaya uzak, yakın " SON POSTA • ailesine 
mensup hiçbir kimse iştirak edemez. 

tekamülünü takipten geri kal
madığı için tarikatlerde kabul 
edilen tasavwfi esaslar da hafif 
bir istihale geçirmiltir. 

ZA Yl - MuhaaaaHta utiyedea al· 
mlf oldujum maat cüıı:danımı uyl 
etUm. Eaklılnln hükmO yoktur. 

1'achk8y Kurb&ialı den 
6 numarada HAl.Joa 

H. NlMLAU TERZiHANESi - Seh• 
Hanım fdarulnde Bat-~rk•pı R11•:mp ... 
bam No. 12, T..WOn latanl..al '60.57 



8 Sayfa 

Maarif Cemiyetinin Pi
yankosu Çekildi .. 

Maatif cemiyetinin bir martta çekilme.ine karar •erilea ,.,._.. 

koau dün Kadirgadakl Talebe yurdu l lnaaında çekilmlttir ı 

84450 No.ya (4) bin lira
lık Doç otomobili 
(bu bilet lstan
hulda sablmışbr) 

4365 Pulluk ( S. P.) 
markalı 

27266 Hereke battani-. 
yesı 

44016 Fotograf maki-. 
nesı 

68631 Hereke battani-. 
yesı 

40687 Bisiklet 
63750 esans 
32049 yün çorap 
&07 45 mendil 

9776 peçete 
60624 kadın para çantaa 
65649 erkek çorabı 
63243 para çantası 
35607 kıravat 
20927 esans 
57712 " 
67185 peçete kare 
33869 kadın çorabı 
23589 önlük 
29105 peçete 
47&45 yün çorap 
45130 fHdikos fanile 
27849 flör damyos 
22780 briyantir. 
390 18 tırnak cilası 
80826 erkek çorabı 
62684 ksyon Bozdaryau 
20737 ipe di mendil 
47173 lo;yon 
71713 losyon 
20257 para çantası 
25132 spor çantası 
36604 kıravat 
38271 Mis kolonyası 

. "\ 

2253 losyon . . 
27917 erkek mendili 
50512 erkek çorabı 1 

67353 ipekli mendil 
65985 brnak ciliaı 

682 lesynn 
1201 l Beykoz para çantua 
58 ı 52 ltoyun atkısı 
69825 5firme 
27231 Kütahya tabaia 
1123!1 çorap 
72798 kıravat 
15178 aürme 
42420 kıravat 
38890 ipekli mendil 
5121 peçete 

70709 boyun atkula 
21086 losyon 
60759 büyük kolonya 
62740 çorap 
66809 Mis kolonya 
6739 spor çorabı 

44249 kıravat 
21376 Kütahya tabağı 
5081 1 peçete kare 
64324 peçete 
20904 losyon Bozdaryaa 

914 kıravat 
83938 çorap 
15580 kıravat 
72445 losyon 

214 briyantin 
a 1781 para çantua 
627 45 losyon 
15124 apor çorabı 
11399 
23548 ytln çorap 
61659 esans 
59015 esans 
14985 ipekli mendil 
58tn4 erkek para çantua 

7690 tt " " 

67270 il " .. 

1945 Briyantin 
67238 kıravat 
72400 brnak cilası 

73050 çorap (kadın) 
34965 para çantaaı (kadm) 
5147g apor çorabı 
427 48 podra 
73363 sürme 
37-484 büyük kolonya 
72904 briyantin 
63354 ipekli mendil 
23465 erkek çorabı 
-4821'1 Kütahya aürabi.11 
().4334 esans 
51053 kıra vat 
8263 " 

70292 briyantin 
46662 peçete 
49595 " 
61306 erkek çorabı 
32694 sürme 
45274 erkek çorabı 
73437 sürme 
61215 mendil 
23541 tırnak cilhı 
20993 peçete ( kare ) 
10993 biryantin 
15673 peçete 
10965 kadın para çantua 
27&50 sürme 
20006 losyon 

\ 

\ 

52685 boyun atkı11 
12790 büyi k kolonya ( mia) 
46815 " " 

7ü63 kravat 
~9455 erkek çorabı 
46485 brnak cilası 
10551 yiin çorap 
35698 Kütahya sürahisi 

3001 esans 
4127 J tırnak cilisl 
21294 peçete 
23831 kr-:ıvat 
46843 briyantin 
69341 erkek para ç.antaa 
17 477 mendıt 
3818 erkek çorabı 
2607 si:r.r.e 
1704 ~ ... ek i mendil 

15R75 ı::endil ipekli 
74801 füdikos fanile 
33750 Kadın para çantuı 
2446 peçete 

37b93 Peçete 
57382 losyon muhtelif 
44889 erkek para çantuı 
20617 Josyon Bozdaryan 
34351 Bakırköy peçete 
18367 Beykoz para çantuı 
23446 Bakırköy peçete 
67697 kadın para çantua 

7227 diş pastası 
19034 erkek para çantua 
61624 kadın " " 
23435 erkek çorabı 
307t.S kıru a ~ 
39352 Beyı oı para pnta. 
8073 esar a 

46448 kıra at 
22746 e!:ans 
40010 u:ck.ep çantam 
7979 kıravat 

10451 podra 
30846 losyon muhtelil 
11461 tırnak cilia• 
35542 kıravat 
30036 esans 
560'l2 esans 
20266 peçete 
10503 esans 
9793 ipekli mendil 

63460 erkek çorabı 
45029 mektep çantası 
70660 Mis büyük kolonya 
11374 esans 
72404 boyun atkısı 
72895 ipekli mendil 
43566 peçete kara 
16973 Kiltabya yazoculc 
36851 erkek para çantaa 
51714 kıravat 
73460 Mis büyllk kolon,a 
29'242 aürme 
17 430 Kütabya nzocuk 
6387 sürrue 

3M53 fildikoz fanile 
38312 losyon muhtelif 
15000 Mis kolonya 
50116 biryantin 

4472 boyun atlasa 
38146 para çaııta-ı 

1448 kıravat 
64107 önlük 
51207 podra 
48147 sürme 
74437 sürme 
65925 ipekli mendil 
35804 sürme 

Kadıköy iskele 
ÜZERiNDEKi DANS SALONU 

Türkiye ve Avrupada vermit oldutu büyük k~nser!erle. umu: 
mun takdirini kuanmıı olan Macar Madam Şıplesın rıya~eti 
altında beş kitilik bir caz takımile hergün aaat 18 den bıre, 
ve cuma günleri de 1~ ten bire kadar kıthk programlarına devam 

etmekte olduj'uou muhterem müıterilerimize arz ve 
te riflerinl temenni eylerim efendim. 

Müdür ve müstecir: Hüseyin Cabit 

Teminatlı Kimyevi Gübreler 
Her türlü malı.tul için kimyeYi gübrelerimi.z vardır. 
Teminatla YO tecrübelidir. Tarif el erimizi iıteyiniz. Sabf 

deposu: Emininü Sebzeciler sokak No. 11 
ÇULHA Z o "JE MAH1 :!MLARI 

• 

~a~a~ı~a~ !l~o~ar, b6brek, 
~ kum mide ve barsak hutahkı ! • \· r:!an kurtulurla~. 

59489 Mis biyük kolonya 7 4387 biryantin 
54336 aürme 21435 ., 
27056 Mis büyük kolonya . . 19932 erkek para ~antua 
25595 sun'i ipek kadın mendili 55331 peçete kare 
38303 biryantin 46969 boyun atkısı 
31160 losyon Bozdaryan 13750 sürme 
1 1902 kıravat 60482 losyon 
.37238 peçete 23715 erkek çorabı 

9954 büyük kolonya Mis 57 441 kadm para çanta11 
25684 peçete 32267 mendil 
463 l kadın para çantua 50268 kıra vat 

16626 spor çorabı 29578 sürme 
65723 para çantası 41835 peçete kare 
18445 kıravat 40180 erkek çorap. 
55829 erkek para çantası 5169 ipekli mendil 
32 66 esans 24207 flör damyus 
27&8 erkek para çantası 18641 Mis kolonyası büyük 
50770 çorap 66852 erkek çorabı 
69361 Mis l-1yük kolonya 2208 l Kötahya sürahisi 
18578 para çantası 37036 sürme 
59858 erkek çorabı 50314 fildikos f anile 
10723 peçete 67391 erkek mendili 
667 5 Kütahya tabağı 55844 Kütahya tabağı 

29920 yün çorap 59982 sürme 
3445 l.:>syon Bozdaryan 36627 mendil 

30288 kıravat ~ losyon 
72543 " 1S 191 kadın para çantası 
48414 ,. 200ı9 sürme 
19542 esans 29530 spor çorabı 
9870 " 68639 mektep çantası 

327 42 ,. 72979 esans , 
66872 losyon 24848 çorap 
25814 kıravat 71348 diş pastası 
73013 yün çorap 29603 kıravat 
41777 tırnak cilası 68984 büyük Mis kolonyası 
49162 ipekli mendil 71316 kıravat 
63498 para çantası ~O esans 

9871 kadın para çantua 4'l3M Kütahya sürahisi 
53669 kıravat 39@65 spcr ç ,,, bı 
1141ô ~ürme 7854 Mis büyük kolonya 
57669 t.rkek para çantul 36684 podra 
17722 pcdra 1904 Kütahya vazocuk 
40687 bisiklet 364 ! 1 yün çorap 
66169 diş pastuı ~0919 boyun atkısa 
52044 çorap [Numaraların çekilmesi bu· 
16841 erkek mendill gün ve yarın da devam ede-
15748 esans cektir. SON POSTA, çekilen 

480 losyon büttin numaralan 11raaile net-
40015 podra redile~ektir.) 

Sf~! ~:::P Damyua _D_r_._A__;._K_U_T--:İ~E-L-
5535 boyun atkısı 
2025 erkek çorabı 

48420 krem 
40394 büyük kolonya Mil 
37043 " " " 22570 peçete 

2713 Filör Damyus 
50327 büyük kolonya Mis 
31899 yün çorap 
43709 biryantin 
9469 sürme 

17038 para çantası 
20146 esans 
13366 ipekli mendil 
49175 kıravat 
36058 larem . 
9816 peçete ( kare ) 

14874 çorap 
58376 " 
15i44 spor çorabı 
7 4350 Hereke fabrikuı mendili 

Cilt, Frena-1, Bel•oğulduiu •• ademi 
iktUar m\layene Ye elektrik tednlhaneaL 
Karaköy Börekçi fınna llU'uıanda No. 54 

Dr. Horhoruni 
Belaoğukluğu - Frenrf ademi iktidar 

tednihane•i. Beyoilu Tokatıiy- ya
oıada Mektep aokak 35 Tel- BO. 5152 

Zayi : 25 şubat 931 tarihinde 
çarşamba günü Karaköypala. ile 
Golata yolcu aalonuna kadar 

olan mahallerde 20 lira ile bir 
lnt'a mahkuk· AH Riza imıaaını 

havi cüzdanımı uyi ~ttim. Mezkür 
imza ile hiç bir kimMye borç 
aenedj vermedi§'imden böyle bir 
aenet zuburuada hükmi olmadıj'ı
nı llln ederim. 

Haıım zade All Rıza 
10167 esans ------------. 
22181 biryantin 2500 liraya satılık hane 
44706 tırnak cillaı Yaz ve kışlığa müaait ve 
25908 çorap iskeleye beş c!.-kika mesafede 
39132 boyun atkısı f ·1 d · · b 
67246 Mis büytik kolonya liti manazırı e ay a yırmı eş 
37737 kıravat lira kira getirir Üsklidarda 
56141 sürme Sultan tepesinde imam soka-
50686 sürme ğında 8 No. lı hane 2500 lira-
5780 i mektep çantası ya satılıkbr. Terkosu alb oda 
34280 kıravat bir selon iki hali ve eşçan 

7213 e5ans müsmireyi havi üçyüz elli 
62083 Kütahya tabağı arşın bahçe vardır. Taliplerin 
438

7
5 " " ihsaniyede Alt sokak 110 No.lı 66500 esans 

5584 peçete kare haneye müracaatları. 

@ En meşhur Türk müellif ve 
mugannilerinin en son 

eserleri, munhasıran 

SAHİBİNİN 
Plaklarında kayıt ve imli edilenlerdir. 

Münir Nurettin Begin 

F E 47 [ Şehnaz Divan, Vardım ki yurdunct
Koşma. Madem ki vardı hicraJI 
Zeki Begin J 

A X 1250 [ Türkü. Üç kız gelir ve Bursa'la 
Rize' li Kemençeci Sadık Beyin 

A X 1244 [ Maçka türküsü. Ay vuruyor 
Maçka oyun havası 

Lale L. /. ve Ner6is N. 1. Hanımlar 

F Q 3 [ Garip Hicaz tarla. Bazı ,ooltf 
Garip Hicaz tarla. Ne olur 

Fikriye Hanımın 

A X 1248 [ San Yapıncak ~ Fok.s Trot) 
San Samur ( Tango ) 

':i Bu müntahap plAklan evlerinde rlJ 
~,.ı., gramofonu ile neş' edar olan her · 6'. 

~~-· .... ~ .... ~:ıl aile bulundurmahdır. _,.,,. .. . . ~ 

Tütün inhisarı UmuJJJl 
Müdürlüğünden: 

J 500 kilo sabun . 
1000 " Sulfür dö karbon 

2 adet yirmilik beş asit karbonik tütün 
Mezkur Uç kalem eşya 11 Mart 931 Çarşamba gtınft ~ 

zarlıkla satın ahnacakbr. Talipler o vakte kadar Gala 
Mübayaat komisyonunda tafsilat alabilirler. 

Istanbul 
muhafaza 
ğünden: , . 

gümrükleri 
müdürlü-

l - Maaşı 12 lira olmak lizere müsabak~ ile bir daktil' 

nemuru alınacaktır. 

2 - Müsabaka 4 mart 931 çarşamba günü saat 14 tedit• 
3 - 18 yaşından yukan taliplerin tahsil ve diğer lüzuıold 

vesikalarile birlikte belli gün ve aaatteıı e~vek ii:ıudiriyett' 
hazır bulunmalan. 

1 

~uız ve ·uışıerı11 
Muhafazasını 

temin için 
Kullandı:;ıası lizımgelen 

Yegane Macun 
Radyolindir. 

Şimdiye kadar emsali piyasada görülmemiş • 

iki Defa Anasonla lnbikten Çekilınıf 

FEVKALADE 

RAKI BOMONTI 
Lezzet ve rayihuı ••1•t nefis, terkibi 

fevkalide •af 

Rek~bet imkanı yoktur 
Blr tecrübe kilidir. Her yerde arayınız··· 

125 Kuruş Yüzü ile Kuştüyü Yastı1' 
- . e tfltf 

latanbul'da Çakmakçılar'da Kuıtüyü fabrikasında yuzıl fııJf" 
12 liraya, yüzile yorgan 15 liraya, yağlıboya yastık S liraya, atl-' 
tüyünün kilosu 125 kuruştan başlar. Kuştüyünc mahsua k~ı:ıı 
çok ucuz aııtıhr. TeL fat. 3027 _____-/ 

----~--~~~~~~~~~~~-- i 
Mes'ul Müdür: Halil 9a/ıl 

: 


