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klu Kuponu Kesip 
Sakla)-ınız. 

• 
"Menemen,, de Hapis De Tecziye Edilenler 
Müddetlerini Hükômet Merkezinde Geçirecekler 

Firarinin Dumanlı Dağa Kaçtığı Kanaati Var Gazi Hazretleri 

lsınail Oğlu Hüseyin T utu~mamışhr. 
Dağdan Uzaklaşmaması için Geçit
ler Tutulmuş, Abluka Konmuştur 

lznıir,8 (H.M.)- idam firarisi- .--ııiiiimi.....,....,. .... ~~~------------. :n •chpadan kaçbğı dakikadan 
kabar~n takip ettiği yol isti
.. , ınctı bugün tamamen anla
Pllllış bulunmaktadır. 

Filhakika mahkum (Mene
:cn) şehrinin haricine çıktak
M n • sonra şarka 1aparak 
t anısa istikametine, yahut 
d e~uba saparak Yamanlar 
• a~ına gitmemiş, bilakis şimal 
~tıkamet ini tercih etmiştir. Bu 
tikaınette evvela prka ve 

tarbe doğru uzanan dar bir 
ova vardır. 
"'- Bu ovanın içinde garbe doğ
d evvela Sanik, sonra Doğar, 
t aha aonra Peleıı ve en nihayet 
he Türkevi köyleri gelmekte 
lı u son köyü müteakip te 
I e?'cn Dumanlı daim etek-
erı başla maktadır. 

Verilen Haberler, Takip Hareketinin istikametini Ba 
Şe1cilde Gösteriyorlar. 

Gazetemizin Mühim Bir Anketi 

idam firarisi anlaşılan Sa
ilik, Doğar ve Pelen köy
lerinden g~ce geçmİf, ~ahut 
Lu köylerin etrafından gorün
lbiyerek olaşmıf, bu ıon mev-
kii geçtikten aonra ~e~i ~ec- • 

~:ken,<T~k~~ > d'k':;u1:ı: Da ··1f ··nun lnkılaAp V -
reçmek mecburiyetinde kal- ı ru u a 
••t ve bu sırada da göze •f • • y M d ? 
çarpmış: .. ve köylüler tarafı~· zı esını apmış 1 ır . 
dan hukumete haber veril-
-~tir. 

idam firarisinin bu köyden Köprülü Fuat Ve 
leçer geçmez iltica ettiği yer 
tliphe yok ki .. Dumanlı dai ., Beyler " Evet " 

Hüsnü Hamit 
Demiyorlar. 

dar. 
Ve bu dnşnnce ile muhtelif 

=tikametlerden gönderilen jan· 
I atma koUan dağı ihata etmiş
er, geçit noktalarına muhafa

ta altına almışlardır. 
Diğer taraftan lsmail oğlu 

liüseyinin bu dağdan çıkmış 
t1nıaaa ihtimali de nazan dık
~te alınarak Bergama. Ma
~a, Ödemiş ve İzmirden mü
~-ddit kollar tahrik olunarak, 

lltün havzaya geniş abluka 
Çemberi vazedilmiıtir. 

11 
~u ameliyatın verdiği kat'i 

k etıcc haklcında bu dakikaya 
t •dar hiçbir haber alınmamış-
ır. Haber mevcut olmadığına 

:ore (Hüseyin ) ia tutulmadığı
• hükmetmek dojru olur 

laorıındayım. 

KUPON KUR'AMIZ 
Kuponlu kur' amıza iftirak 

etnıclc için bunlan keserek 
l~ndcrcn karilerimiz, ekseriya 
eksik adres kaydetmektedir
ler. Bu adreslerin sarih ve 
okunaklı olmasını bilhassa 
R'~ne karilerimi:ııin meııfeati 
llanıına rica ederiz. 

Köprüli zade Faal B. 
Menemen hadisesi üzerine 

irticaın mes'ullerini anyanlar, 
başta münevverleri ve Darülfü
nunu itham ettiler. 

inkılabı gençlere anlatacak 
olan müessese D:ırülfünundur. 

.Münevverler rnzifclrrini yap
tının mer· 

Hüsd Hdmit B. 
kezini teşkil eden Darülfünun 
da bu mes'uliyetten hi sedar ol
mak lazımdır. 

inkılap karşı ında münevver· 
lrr ve Darülfünun, kendilerine 
di.ı en vazifeyi yapmışlar mıdır? 

Bu ~ual ve hu ağır ilham 
kar~ ısıııd:ı D-4rülfünunun "azi

l Devamı 4 üncü aayfada ) 

Antalya' da 
Gui Hı. dün Bahkesirden 

lzmire avdet ve ima bir 
milddet kaldıktan sonra (Ege) 
vapuruna binerek Antalyaya 
hareket etmiflerdir. 

Mahkumlar 
Ankarada 

lzmir, 9 ( H. M. ) - ( Me
nemen ) de Divanı harp ta· 
rafından nğır hapse mahkum 
edilenlerin ceza müddetlerini 
Ankarada geçirmeleri tekarrür 
etmiştir. Bunlar bu hafta içinde 
sevkedilecekler ve Ankarada 
yeni yapılan münferit höcreler
de bapsedileceklerdir. 

Tekaüt Maaş~arı için 
Yeni Bir Karar 

'* kara, 9 ( H M. ) - Te
kaüt kanununun birinci mad
desi mucibince tekaüt edilen 
memur ve zabitlerin tekailt 
aylıklan, tekallde •evklerini 
takip eden aydan evvel verilir 
ve o tarihe kadar aldıkları 
peşin aylıklar kendilerinden 
geri alınır. 

Maliye vekaleti aon yapbğı 
bir tamimde bu paranın geri 
alınmamasını bildirmiştir. 

Ankarada Tifo Var 
Ankarada bazı tifo Yak'aları 

görülmüıtür, umumi bir aşı ya
pılması ihtimali vardır. 

Telefon 
Numaranız 

Kaçtır? 
..SON POSTA" te

lefon makinesi olan ka· 
rileri arasında eğlenceli 
bir kur'a tertip etmiş
tir. Kur'aya iştirak şek
li şudur: Kur'a devam 
edinciye kadar bu sü
tunda bir veya birkaç 
numara göreceksiniz. 
Bunlar telefon numara
landır. Eğer sizin numa
ranız gazetemizde çıkan 
numaraya tevafuk eder
se matbaamıza milraca
at ederek hediyenizi 
alacakaınız. Basit, kirlı 
ve eğlenceli bir kur'a. 
Bugünkll numaralar ıun
lardır: 

Büyükada: 107 
Beyoğlu: 534 
İstanbul: 3~72 

M. GAZI GiŞESiNiN DiKKAT l fedaklrlıiını ıon aayfada 
ok uy unu&. 

Şeker Ve Traktör Davasınııı 
Son Saf hası 

Hayri B. Bu Davaya 
Teklifsiz Bir Mısafir 

Gibi Girmiştir 
ROttil Zade Hayri Bey tara

fından şeker ve traktör hakkın- j 
d.ıki neşriyatımııd.ın dolayı üçüncü 
ceza mahkemeiinde aleyhimize 
açılan hakaret dıwası müdafaa 
safhasına intikal etnıi~lir. 

Dün öğleden sonra arkadaşı
mız M. Zekeriya ve Selim Ragıp 
Beylerle müdafaa vekilimiz Vasfi 
Raşit Bey mahkeme huzurunda 
ispatı vücut etmişlerdir. Vaı.fi 
Raşit B. şu müdafaayı rerdet
miştir: 

Viil<sek Heyeti Hakime! 
Muhterem arkl'.daşlarım Selim 

Ragıp ve 7 el er-y l!c;!er bana 
hak ve me f..tat erinin, haksız yere 
tehdit edilrn hürriyetlerinin hu
zuru adaıetinizde müdafaa•ını 

bi.iyor•unuz ki geçen celsede 
( f zmit ) mahkemesi huzurunda 

bir vatatın h aysiyet ve şerefini 

müdafaa ile menul bulunduğum 
eınade tevdi eylediler ve yüksek 

makemenizc:en iatimhal talebinde 
bulundular. Müekkil!erimdcn ta-

kabl Gl cyleditim bu şerefli va
zifenin ifası içın bugün ilk defa 
olarak huzuru adaletinize çıl.-

madan evvel vazifem olduğu 

Üzere mahkeme kitabetindc rlava 
dosyesini tetkik ile mea·u) oldum 
ve çok i•tifadcli muşahcdefc:rde 

bulundum. 

Vekil arkadaşımız 
Vasfi Raşit B. 

Müdaf aalarımın başlanl'ıeı ol
mak üzere o mütabedelerimi mah-

kemeye arzedecek ve o mütahe
delcrin iktiza cttirteccti netice-

leri yük•ek adaletinizden hür

metle, iuarla talep edecctim. 
Adalet ve kanunpercatlitiniz ise 

d :leklerimin i•'af edi eceğine dair 

dair bana kuvvetli ümitler ve
riyor. 

( Devamı S inci uyfada ) 

50 Sene Evvel Terkos -ı :-___ , _ __J 

- Aman Hekimbat•• buna ae lnıilbtuau fayda ediyor, ne dt 
Hint yağı •.• 

- Ôylc i•e Terko• suyundan b•tka nafile ... Ama bir k11tıktu 
ziyade vermeyin!.. 

( ' u resiın(1290) tarihinde, yani takriben yarım asır evvel çıkan 
Hayal ı i ıli karikatür gazetesinden aynen alınmıştır. Bu dı 
rösterir ki Tcrkostan Turk millet1 yarı01 alilrdanberi yaka 
aılkwekledir. Bakalım ne vakte kadar 11 
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Şehir Meclisi Ve 
Halkın Fikri 

ilk şehir meclisimizde dün ilk 
prensip münakaşası ve program
aıdık yüzünden hasıl olabilecek 
zararların müzakeresi yapıldı. 

Bu münakaşa ve bu prensip me
aeleai etrafında halkta huıl olan 
intibaı kaydetmek istedik. Aldı

jlmız cevapları aşağıya yazıyoruz: 

Faik B. ( Beyazıt, umumi 
kütüphane karıısında 31 ) 

- Şehir meclisi ualannm 
belediyenin varidat Ye masraf
lannı inceden inceye giSzden 
geçirmek ve bunların lüzumlu 
yerlere sarf edilmelerinde ısrar 
etmek ıuretile vazifelerini bi
hakkın yapmalan dalına mem
nuniyeti muciptir. 

Şehir meclisimizin hararetli 
1çtimalan herhalde faydalı 
olur. 

• 
ŞnkrG B. (Kadirga, KAtip-

tinan mahallesinde 25) 
- Belediyemiz programsız 

hareket etmemelidir. Beledi
(eniıı herşeyden evvel bir J r Jg
ramı olmasını istiycn azalar 
7erinde bir talepte bulunmuı 
oluyorlar. 

1lf 
BaııatHn Bey (Yenıköy, 

Aksu caddesi, 7) 
- Belecliy~ınizio esaslı bir 

program yapması lizımdır. 

Gelişi güzel m1!51'af faydalı 
olmaz. .. 

•· Haydar 8. ( Beyazıt, K8flk
çılar 11) 

- Şehir meclisi azalanmn 
meclisteki itirazlan ve serbes 
münakaşalan, herhalde lstanbul 
ıebri için iyi semereler •ere• 
cektir. 

Ben de belediyenin herşey
den evvel bir mesai plA.nı yap
ması fikrindeyim. 

* 
Ali 8. (Dawtpqa, Davut-

paşa caddesi 98 
- Şehir meclisi azalarının 

Belediyenin esaslı bir prog
ramla iş görmesi hakkındaki 

temennilerine iştirak ederim. 
Muhittin Beyin iddia ettiği 
fibi, bütçe, program değildir. .. 

Nesibe H. (Y edikule, İmra
horda) 

- Şehir meclisi azalan te
hir meclisinde hararetli müna-

Asılan 
Şileli 
Süleyman 

Masum Olduğu Riva· 
yetleri Çıkb, Fakat 

Teeyyüt Etmiyor •• 

Geçnlerde baba katili Şileli 
Snleymao Beyazıt meydanında 
idam edilirken şöyle demiıti: 

Ben günahsızım. Benim ve 
babamın düşmanları çoktur. 
Babamı başkalaı ı öldürdü. 
Fakat ben kendimi mUdafaa 
edemedim. 

Bunun nzerin birkaç g(in
denberi ıehrimizde bir ıayia 
deveran etmiye baıladı. 

Süleymanan refik851 güya 
mOddeiumumiliğe milracaat e
derek hakiki katilleri haber 
vermi~ ve takibata başlanmıı
br. Dün müddeiumumi Kenan 
Bey bir muharririmize : 

"-Bu ıayiayi biz de işittik. 
Fakat bu, mahk~mun ıehpa 
altında söylediği ıözlerden ga· 
lat olıa gerektir. Bize kat'iyen 
böyle bir müracaat vaki ol· 
mamıştır." demiştir. 

Tramvayda Yan
gın Çıkh 

Dün saat (5, 15) te Aksaray
da, V alde camii önüne gelen 
32 numaralı Y edikule tramva
ymm motör kısmı kızmış, du
manlar çıkmıya başlamış, ye
tişilerek ıöndürülmtıştür. Bitta
bi hadisenin farkına varıncıya 
kadar yolcular aruında da 
oldukça kuvvetli bir heyecan 
basıl olmuştur. 

kaşalarda bulunmakla iyi edi
yorlar. Serbes konuşmadan 
iyilik baaıl olur. Vekillerimiz 
verdijimiz belediye vergilerinin 
iyi yerlere sarfedilmesini temin 
ederlerse vazifelerini yapmıt 
olurlar. .. 

Cemil B. (Beyazıt Daltaban 
yokuşu 9) 

- Şimdiye kadar belediye
miz bir programsızlık içinde 
yüzdü; bundan ıonra, hiç ol
mazıa, bir programa göre iş 
yapılsın; her gelen belediye 
reisi kendisinden evvelki reisin 
yapbğını bozmasın. 

Divanı Harpte· ·• Beyaz Kazanç • • 
ıçın 

Ve Keçi 
D •• T kk J • K K Ticaret Odasındaki I{o· 

un, e e erın apanması anu- Nuriler misyon Ne Fikride? 

Gizli Surette nuna 
Edenler Muhakeme 

Muhal~ et 1 ! Ticaret odasında kaı'°ç 

E 
. . Beş Tane Alhn ile 400 v~rgisi kanunu üzerinde t~ 

dı dıler Lirayı Gece Yarısı Nasıl kikat yapan ~omis~o.n d 

Menemen, 8 - Ôrff divanı harp bugün dart celse aktetti. 
1 - Bu celsede Aydının Şeyh köyünden Alinin muhake

mesi yapıldı. Bu adam tekkeler kanununa muhalefet etmekle 
maınundu. Reisin ıuallcrine derviş olmadığını, evindeki kitap
lan mahkumlardan Muhittinin verdiğini söyledi. Sonra müddei
umumi iddianamesini okuyarak cczalandınlmasım istedi. 

Mnteakiben, bu celsede dinlenen Ali ile birlikte Hacı Mu
hittine mektpu yazan Hafız Rıfat sorguya çekildi. Mnzuun 
mektubu yalnız başına yazdığım, Alinin imzasını onuo haberi 
olmadan attığ nı söyledi. Alinin beractine karar verildi. 

2-Bu celıede Seydiköyden Muntafa ve Murtazanın mubake
leri oldu. Bunlar da tekkelerin ıeddi kanununa muhalefetle 
maznundular. Maznunlar şeyhlik ve dervişlik yaptıklannı inkAr 
ettiler. Müddeiumumi, maznun Murtazanın Alevi olduğunu, bu 
tarikati tamime çalıştığını, bu suretle Adana Ye havalisinde 
çok uğraştığını, bu uğurda kurban kestiğini söyledi ve her 
iki maznunun da tecziyelerini talep etti. Mahkeme de bunlan 
Uçer ay hapıe ve ellişer lira para cezasına mahkfım etti. 

3 - Üçüncü celıede Urlanın Denizli köyUnden Hüseyinin 
muhakemesi yapıldı. Bu da gizli dervişlik yapmakla zan altında 
idi. Maznun cürmünü inkAr ve müddeimumi beraet talep etti. 
Karar başka güne kaldı. 

4-Bu son celsede Kırklareliden Musa çavuş orguya çekildi. l 
Bu adam dini hissiyatı Alet ederek halkı asayişsizliğe ıürükle
mekle maznundu. Musa, yakalandığı zam n sarhoş olduğunu 
söyledi, milddeiumumi de bera.et talep etti. Bunun hakkındaki 
karar yarın tefhim edilecektir. 

Tramvay Amelesi 
Senelik Kongresini 

Aktetti 
Tramvay ameleleri cuma 

akşamı umumi kongresini yap· 
mış, üç yilz kadar aza işti::ak 
etmiştir. Müzakereler saat iki
ye kadar devam etmiştir. 

Kongreye lsmail Münllr 
Bey riyaset etmiş, bir ceıa 
ni%amnameai vücuda getirilme
si temenni olunmuş, sonra 
intihabata geçilmiştir. 

Merkezi umumiye Fuat, Nu-
ri, Cemal beylerle 319 vatman 
Zeki Ef. , 28 ve 32 biletçi 
Salih ve Avni efendiler, 1041 
ve 829 numaralı vatman efen
diler intihap olunmuşlardır. 
Şişli heyeti idare • azalıklarma 
379 Faik, 63 Ali, 155 Ali, 
105 R !Cep, 335 numaralı 
Efendiler intihap olunmuştur. 

Beşikta, idare heyetine de 
elektrikçi Rüştü Efendi, 1151 
ve 1153 numaralı vatman Ef. 
ler intihap olunmutlardır. Yeni 
reis Fuat Beydir. 

Borç Meselesi 
Hesapta Hata Yoktu!' 

Deniliyor 

Ankara, 8 - Maliye Veka· 
' ... ~i, 1:-~immet .ıade Hüsey.İu 
Hüsnü Beyin haklı olduğu nok
talar Paris itilafnamesi muci
bince ibra edilmiş bulundu· 
ğundan yapılacak hirşey rıl
mndığını beyan etmektedir. 
Bazı noktalarda ise Himmet 
zadenin iddi!llan doğru sröril.1-
memektedir. 

Bugün meclis koridorlannda 
söylenildiğine göre yanhı eıaı-

lara istinat eden beyneddüvel 
ibralarin tashih edilmesi kabil
dir, Himmet zade Hüseyin 
Hilsnü Bey ise: 

" - Bu mesele ibra edil· 
mittir. Fakat bu da hukuki 
esaslarla knbili telif değildir. 
Bağdat battı üıerindekı hata 
her zaman tashih olunabilir. 
iddialarımı vesailde ispat ede
ceğim." demektedir. 

toplanarak tesbıt ettiğı esal 
Çalmışlar ? lar etrafında görüşmiıştür. 

Bu komisyonun fikrine g6rf 
aylığı yüz liraya kadar olaD' 
lardan kazanç vergisi kesiln1" 
melidir. 

Unkapanında Hacıkadın ma
hallesinde Cami sokağında otu
ran Hasan Dervişin odasına hır
sız girmiş, bir beşibirarada 
albn, 400 lira para, 20 lira 
kıymetinde altın ylizük çalmış
tır. Yapılan tahikat neticesinde 
bu hırsızlığı ıabıkalı takımın· 
dan bey~z Nuri ile keçi Nuri
nin y:ıpbklan anlaşılmıştır. Bu 
hıraızlu ranmaktadır. 

24 Saatte 
8 h1rsıı1ık, 3 yankesicilik, 

2 mantarcılık vak'ası clmuştur. 
Faillerin bir kısmı yakalan

mıştır. 

Paris Sergisine 
iştirak Edeceğiz 

Ônümllzdeki haziranda Pa
riste beynelmilel umumi bir 
sergi açılacaktır. Sergi yedi 
ay devam edecektir. Sergiye 
hükumetimiz namına delege 
olarak sergiler komiseri Daniş 
Bey intihap edilmiştir. 

Ziral Konferanslar 
İstanbul ı.iraat odası 14 Şu

bat 931 Perşembe giinü fev
kalade bir toplnnb yapacakbr. 
Bu toplanhda Kadıköy, Bul
gurlu, Beykoz, Büyükdere gibi 
havalide tavukçuluk, arıcılık, 
çiçekçilik, meyvacılık ve seb
zecilik hakkında halka konfe
ranslar verilmesi kararlaştırı
lacoıktır. 

Foça Kaymakamrnm 
lf adesi Ahndı 

lzmir, 8 - Foça hadisesi 
mllnasebetile Foça kaymakamı 
Lütfü ve jandarma kumandam 
Tahir Beylerin Divanı harp 
istintak hakimi tarafından bu
gün ifadeleri almmışbr. 

Haber aldığıma göre, ha
dise maznunlarımn darp ve 
bazı gayri kanuni muamelelere 
maruz kaldıklr.n hakkındaki 
iddia üzerine bu tahkikata 
lDzum görUlnıüştilr. 

Komisyon Cumartesi ~ 
yapacağı toplanbda ticaret 
müesseselerinin nekadar k•• 
zanç vergiıi vermesi ıtızııııgel' 
diğini tesbit edecektir. 

.'! 

Barolar Resmi Müessese -ıt 
Adliye encGmeni tnrafuıd,. 

BaroJuın reami mürase•e addt" 
dilmesi hakkında .erilen kat-' 
bu~ün heyeti umumiyede aıüıl" 
kere edilecektir. Meb'uılar ar•· 
•ın.da bu karara itiraz edeıılef 
çoktur. 

Yeni ~,emur Ahnmıyacak 
Bütçede taarruf temini ıçi' 

münhal yerlere yeni memur aJıll' 
mıyarak bugünkü vuiyet oe 
idare edilmesi tekarrür etnıiştil'• 

Gelecek Seyyah!ar 
l.atanbuJa mart içinde K.ri' 

nitiya, lmperes of Frans Hatıl' , . 
burg, Oıcano, Kordov vııpll1 

larile ~eyyah kafileleri g·lec:eıctİ1 
İlk kafile Humerildef aah ,aııo 
geliyor. 

Etibba Odasında 
lstanbul Etibba odası ldııtt 

heyeti önümüzdeki perşeınbt 
günn toplanarak Beyoğlu ınıJl' 
kemesinin talebi nzerine (do~· 
tor) kelimesinin mana ve oı•· 
halli istimalini tesbit ederei' 
mahkemeye blldirecektir. Dolı
torlar, diı tabipleriDİ' 
"doktora" imtiham Yermedilr' 
leri iç=n "doktor" unvanıoJ 
kullanamıyacaklanm iddia ~ 
mektedirler. 

Adil Bey Geldi 
Maliye tefti~ heyeti rei 1 A~il 

Bey dün Ankaradan gelııı1fı 
boraa komiserliğine tayini bab; 
rinin doğru olmadığını aöyleı:ııit, 

Bo~aada yapılmakta olan teı' 
t . ı· b. ,.,)t 
ışe gc ınce, muayyen ır meı>-

değil, fakat umumi va:ı.iyet rsıt<" 
ıtubahis olmaktadır. 

Berberlere Ceza Kesi!di 
Belediye memurlan dün be'~ 

her dükkinlannı ""Hmi.ler, 17 
kısım dü:ckinlar hakkında ct1' 
keamitlerdir. 

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

1 : Komşu H. - Hasan Bey 1 Bizim biti

fiğin bir horo:m var, her abah, gfineş doğ
madan ötuyor ve beni vakitsiz uyandınyor. 

2: Komşu Ef. - Hasan Bey J Bizim de 

bitişik komşunun karısı hamile... Gece yarıları 

aancıdan bağınyor, gözDme uyku girmiyor. 

D 

d rdiı:O 
3: Komşu çocuğu - Hasan 8. ! Ben erken ı 4: Komşu kıza - Ah Ha.an B. I Beniın e ",$1 

• • • • • bepaiodcn buy(lk. Lium u ··isik komşu uıı ;1 
yabyorum, agabeyım geç yatıyor. Evın ıçmc!e gib.e! aea müaabakasına girecek. Sabahlertı k•" 

davul çalry0r, beni uyutmuyor. prkı &ayJüyor, uyuyabiJiraen uyu 1 



10 Şubat 

Hergün 
imanları 
Çürüyen 
lnkzlô.pçzlar -

M. ZEKERiYA 

Falih Rıfkı Bey geçen gün 
Milliyette yazıyordu: 

"Bir buçuk iki ıeoedenberi 
Türk havasma bir durgunluk 
çöktü. Eski bayramların d&r
düncü gününü hatırlar mısınız? 
Hemen hergünilmllz işte b6yle, 
İsteksiz ve dalgan geçiyor. 
Uzun bir nevbetten çıkmat 
gibiyiz. Kafamız boş, dilimlz 
tutuk, damarımızda eski sıcak 
kanın bir do~muşluğu var. Bir 
türlü heyecanlanmıyoruz. Bot 
kalp kadar ıssız çöl ne olabi
~ir? .. 

)#.. 

Aka Gündüz (Cumhuriyet) 
le evvelki gün şu sahrları ya
zıyordu: 

"Tehlikeler, tecrübeler için
de gördükten sonra iliklerine 
kadar 6z inkılApçı olduklarına 
inandığım bazı doslarımı oku
yorum. Okudukça glSrüyorum 
ki, kaf alannda bıriken sinir 
ıebekesi bir yumuşaklık, adeta 
bir "pamukakilik,, peyda et
miş. Hiç için etrafa ateş püs
kürürlerken, yanmış ve yakmış 
ateş için pestillık, pa\uzelik 
gösteriyorlar. ,, 

* Yukardaki birinci fıkra 
doğrudan doğruya, ikincisi 
bilvasıta gösteriyor ki, bazı 
lnkııapçılar eski heyecanlarım, 
eski mefküre kuvvetlerini kay• 

betmi.şlerdir. · 
Dünyanın bütün ümidi Ruı 

lhtililcılannın imanlarmı kay
bederek gevşemesinde, konfor 
•e servet içinde sinirlerinin 
)'µmuşamaamdadır. ÇÜ Dk Ü, 

ogiin Bolşeviklik kalmıyacak, 
Rus ihtilali kendiliğinden yıkı
lacaktır. 

iman kuvvetini, muvaffaki
yet gururu, refah, servet ve 
ıefahet öldürür. Bizde bazı 
inkılapçılann, eski heyecanı 
duyamamalannın sebe

1
)i de 

budur. Bunlar muvaffakiyetle
rine mağnır olanlar, imanları
nı refah ve şöhrete satanlar

dır. ÇünkO zaten bunlar inkı
liba imanederek inanmiş de-
ğilierdir. • 

Rahat bir hayat, bol bir 
ıervet, ve parlak bir şöhret 
onların gözlerini kararbr, si
nirlerini yumuşatır ve hayti
yetlerini öldürür. 

t ıte Türk inkilibımn en 
büyük tehlikesi buradadır. Ha
kıkt inkilipcılar, inkilabı ko
rumak için, iç1~rinde çiirUklük 
llliimi gösterenleri, çürük bir 
cliş gibi, söküp atmahdırlar. 
Çünkü bu çürük diş diğer 
dişlere de zarar verebilir ve 
belki bir apse yaparak bütün 
inkilabı tehlikeye koyabilir. 

lsp nyada T e~rii Vaziyet 
Madrjt, 8 (A.A) - Corteı 

nıedislerinin içtimaa daveti ve 
kanunu esasi ile müemmen hak 
Ve hlirriyetlerin, mesken masu• 
liiyeti müstesna olmak üzere 
Yeniden iadesi hakkındaki 
kararnameler resmi ceridede 
intişar etmiştir. 

Yeni Cortes meclislerinin 
fevkalade bir mahiyette ola· 
Caklan ve kanuiıu esasiyi 
kısmen tadil salahiyetini haiz 
nlacaldan söylenmektedir. 

SON POSTA 

l Resimli Makale *Kadınlar Tufeg!dikten Çıkmalıdır •I 
~~--------.--.--m-------.,----,,-----_;,_~~...;_~:::;:;;;;::; 

-
1 - K.achnlar kocalarının iaim ve mev• 

kil ile iftihar eder ve kocaları namına ça
bm ıatarlar. Çiinkü kendilerinde iftihar 
edebilecek birteY yoktur. 

2 - Miras yediler de babalannın isim 
ve mevkilıe iftihar ederler. Çiinkü kendi· 
lerinde baba veya ailelerinin ,öhretini 
gölgede bırakacak bir meziyet yoktur. 

3 - Bunlar, başkalarının ıarbndan geçi• 
nen t-Jfeylilere benzerler. Cemiyete faydah 
olmaktan ziyade . zararlıdlrlar. 

Başkalarının isim ve mevkilerile değil, 
kendi nam ve kabiliyetinizle iftihar ediniz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
• 

Ormanlar 
Yeni Kanunda Çok 
Mühim Esaslar Var 

Ankara, 9 ( H.M. ) - Yeni 
orman kanunu layihası yakın· 
da M. Meclisinde muhtelit en· 
cümende müzakere olunacak· 
tır. Kanunda: Azami on sene 
zarfında bütün ormanlarm, 
hudutlarını gösteren haritalar
la vaziyetlerinin tesbiti, fenni 
surette muhafazaları, harap 
olantarın ihyası, ormanlardan 

çok istifadeler temini, mevcut 
ormanalar kullanılıp bittiği tak· 
dirde bunların yerine yeni 
ormanlar vUcuda getirilmesi, 
bütün ormanlann umumi nakil 
vasıtaları şebekesine ba;lan· 
ması gibi maddeler vardır. 

Gene liyibaye göre, lktısat 
Vekaleti ormanların istiaman 
için hususi teşkilat yapacak, 
ayrı bir kasa vücuda getire
rek mali muamelata Maliyeden 
ayıracak, ornıanlar için müs
takil bir varidat bilAaçosu ya
pacak, bn varidabn yüzde 
ellisini ihtiyat aermaye haline 
koyacaktır. 

Bu kanun neşredildikten 
sonra ormanlarda hayvan ot
latmak yasak edilecek, fabri
kalar ormanlardan dört kilo· 
metre uıakta olacaktır. 

Beygirli Ziraat 

Bu Sınıf Çiftçilere 

Yardım Yapılacak 

-
Ankara, 9 ( H.M. )- lktısat 

vekaleti memleketimizde bey· 

girle ziraati takviye etmek ve 
mümkün olduğu kadar yaymak 
emelindedir. Beygirle ziraat 
yapail köylüye vlıi kolaylıklar 
gösterilecektir. 

SON POSTA: Bu ooktai 
nazarı vaktile traktörlere ait 

neşriyata yapbğımız zaman 
müdafaa etmit ve doğru yo
lun bu yol olacağına ipret 

etmiştik. 

Talebe Yurtlarına 
Doğru 

Ankara, 9 ( H.M. ) - Halk 
fırkası büytik viliyetlerde ta
lebe yurtları tesis ederek fakir 
çocuklann okumalarını kolay
lqbrmayı düşlinmektedir. 

İki Yeni T orpitomuz 
• 

D e·n i z e 1 n dirildi 
Ceneve, 8 (A. A.) - Türkiye hükumeti tarafından ısmarla· 

nan 2 torpito muhribinden Kabatepe ismindeki birincisi bugün 
Türkiye sefiri ile birçok devlet ricali hazır bulunduğu halde 
denize indirilmiştir. 

1350 tonilato hacminde, 98 roetre uzunluğunda ve çift us· 
kurlu olan bu torpito muhripleri 120 milimetrelik dörder 
topla mücehhez olacaktır. - ___,.---
Avusturya da Reisicümhur İntihabı 

Viyana, 8 ( A. A.) - Reisicümhur intihabı birinci teşrinin 
18 inci günO yapılacaktır. 

İngiltere' de-İ~sizlik Buhranı 
Londra, 8 (A.A.)- TicarJ odası, ifsizlik komisyonuna bir 

teklifte bulunmuştur. Ticar~t odası bu teklifinde evli 
kadınlara ve on sekiz yaşına gelmemiş olan 
çocuklara tazminat tahsisatı verilmemesini ve işsizleri 
resmi iş ldareleti tarafından ·kendilerine teklif edilen her 
hizmeti kabule mecbur tutan eski usule avdet edilmesini is· 
temiştir. 

Bundan başka Ticaret odası işsizlere verilen tahsiutan 
fazlalığına da dikkati celbet:Titlir. 

Almanyada Ye:ıi Bir Mesele 
Berlin. 8 ( A. A. ) - Prusya dahiliye nazın, Diyet mec• 

lhıioin feshi meselesi hakkında balkın reyine mtlracaat edil
mesi maksadile çelik miğf erliler teşkilib tarafından vaki olan 
talebi reddedilmiştir. 

Tütün lnhisarmda Barem 
Tütlin inhisar memurlarının 

Barenı cetveli Ankarada hazır• 
lanr ~ tır. Bunun tatbikinde hiçbir 
memur açıkta kalmıyac:ak, deni
liyor. 

• 

HilAliahmerde 
Emiaönil Hilaliabmer fubeıl 

dün •enelik koni'reıinl yapmıf, 

hesaplar tetkik edilmif, yeni idare 

heyeti :ı:eçilmiıtir. 

ister 
• 

inanma/ • • 
ister inan, 

Menemende muhakeme 
edilen Balıkesir Nakşi 
ıeyhle .. inden Tevfik hoca 
isminde biri vardır. Benli 
Fatma i.,minde bir kadın, 
Necil isminde bir genç 
kızı Tevfik hocaya tamtmış. 

Tevfik hoca Neclaya 
Nakşiliğin "Amentü,. sünü 
öğretmiştir. Kadını çırıl 
çıplak soymak, memeleri 
nin Uzerine Loyalı kalem-
le Uç ayet yazmak bu 
(Amentü) nün icabatından 
imiş. Ayetlerin ikisi gö· 
ğUste, üçüncüsll baldırda 
görtllmüştür. 

Neclaya, bunlara nasıl 
muvafakat ettiğini ıor· 
muşlar, ağlıyarak: 

- Bu, yalnız bana de
iil, kocalarmdao habersiz 

tekkeye devam eden di· 
ğer kadınlara da yazıldı, 
cevabım vermiş. 

Tevfik bocaya ıormuş· 
lar: 

- Sizden uzak, benim 
bir huyum vardır: Kadın
lara bayılırım, demiş. 

- Nakşilikte göğse vo 
baldıra ayet yazmak var 
mıdır, diye sormuşlar. 

- Nakşilikten anhyan 
kim ? Arapça bilmiyen 
köylülere uydur uydur 
söyle, seni hoca zanoe· 
derler! demiş. 

Dini kendilerine bir 
şehvet vasıtası yapacak 
kadar alçalan bu adam
lann hocalığına da, din· 
darlığına da artıkı 

ister inan, ister inanma/ 

Ticaret Odaları 
Müstakil Midirler, Yok
sa Resmi Daireden Mi 

Addedilmelidirler? 

Ankara, 8 (H.M.) - İkbıat 
veki[eti Maliye vekaletine Ti· 
caret ve Sanayi odalan büt
çeleri hakkında ne suretle 
muamele edileceğini sormuş, 
Maliye vekaleti de odalar 
bütçelerinin mtilhak bütçeler 
gibi Divanı muhasebatça kon
trol ve vize edilmeleri la:ıım 
geldiğini ileri sürmüştür. 

Buna vakıf olan odalar lk
tıut vekiletine müracaat ede· 
rek bu fikrin odalar ka
nununa muhalif olduğunu ve 
odalann müstakil olmaları 

lizımgeldiğini bildirmişlerdir. 
Bu meselenin birkaç ay son· 

ra Ankarada toplanacak olan 
odalar umumi kongresinde 
hararetle mevzubahis edileceği 
söylenmektedir. Bu suretle 
odalann lkbsat vekaleti ile 
olan vaziyeti taayyün etmiş 
olacaktır. 

Yollar İçin 
Bu Sene ( 350 ) Bin 

Lira Kondu 

lstanbul belediyesi 931 se

nesi bütçesine yollar için (350) 
bin lira tahsisat koymuıtur. 

Belediye bu sene zarfında 

Hacıosm~n bayın yolile Teş
vikiyedeki Çınar crddesini ve 
Cihangir yollannı yapmak ta

ıavvurundadır. Aynca şehrin 

bozuk yollan da tamir edile
cektir. 

Doktorlar Ve Kazanç vergisi 
Ankara, 9 ( H.M. ) - Bazı 

etıbba odaları Sıhhiy~ veka
letine müracaat ederek dok
torlardan kazanç vergisi alın· 
mamasını istemişlerdir . Bu 
talebin kabul eclilmiyeceği 
söylenmektedir. ----

ilk Tahsil Mecburiyeti 
Ankara, 9 (H. M,) - Tfirk 

çocuktan ilk tahsilleri münha
sıran Tilrk ilk mekteplerincie 
yapmaları kat'ı şekil almış ve 
bu hususta tanzim edilen kanun 
layihası Başvekilete ve:·ilmiştir. 

Liyihanın hu 1 

" 
Mecliste müzakere 
kat'i şeklini alması 
gelecek ders senesinden iti 
ren tatbik sahasına &irmesi 
muhakkak gibidir. 

Sayfa 3 

Güzel San'at 
Türk 
Sesi 

1 Musikisi 
--- PEYAMi SAFA -· 

iki hareket, Münir Nurettin 
konseri ve güzel ses müsaba
kası, bizi bu mevzuda bir 
kerre daha düşünmiye çağı· 
rıyor. 

Dnn, bir piyasa, meclis ve
ya salon tegannisi halinde 
kalan Tnrk ses musikisi. bu
gün, meyhanelerden radyo ve 
gramofon sliidyolarana, hususi 
meclislerden umumi sahnelere 
çıkmıı ve kendini daha geniş 
halk tabaka1anna dinletmiye 
başlamıştır. Bir buhar ittisaile 
yayılan bu sesin adeta bir 
zehirli gaz gibi balkın bedii 

temayüllerini boğmasına mey
dan verilmezse, Türk set 

musikisi yeni bir merhaleye 
girmiş sayılar. 

ll-
Münir Nurettinin son kon• 

serinde, karşımıza yine ayni 
güzide musiki heyeti çıkb: 
Çok yaşarsam, beynelmilel şöh· 
retini göreceğime emin oldu
ğum Mes'ut Cemil, yine tan· 
bur ve viyolonselle refakat etti 
ve yine ani sezişlerile sazında 
hayret verici tenevviller yapa 
rak renkli sesler yarattı; 

ona kemençesile en mükem 
mel tarzda . arkadaşlık eder '. 
Ruşen Ferit gene eski dere .. 
cesını muhafaza etti; No- . 

bar Efendinin kemanı gene 
dinçliği hassasiyetine ma· 
ni olmıyan adaleli seslerle 
ana hatları çiziyordu ve bes· 
tekir Artaki Ef. , gene cani~ . 
çevik v~ mazbut bir asabiyet 
le çaldı. 

cıHaneude,, yi kovan ve yeri-

ne "muganni" yi getiren, avucu 
şakaktan ayıran ve ağzın çar-t 
pılmasma mani olan, mugan
n~ye ayakta durmasmı vo 
cigerlerinin şehikini daha fazl~ 
temin etmesini öğreten Mn .. 
nir Nurettini şiddetle ve ha
raretle alkışlıyau ilk hayran• 
larından biri de ben olmuş· 
tum. Bu son konserinden bah
sederken biraz inkar ve neft 

sahasına sapacak olursam, bu, 
hem musikimizin hem de 

Münir Nurettinin yarınına, bu
gününden daha fada ehem· 
miyet verdiğim içindir. .. 

Münir Nurettin Bey, hafif bir 
ıoğuk nlgınlığının seıinde açhğı 

hissedilm~z ince mesamelerduı 

dolayı, bançerevt kabiliyelinin 

azamisini gösteremedi; zaten yen. 
teganni usulleri de ondan bunu 
iı.temeı; fakat bazen, ay ışığı gi .. 

bi yumşak ve tatlı gölgeler ara
sında gezinen ve bazc" de günet 

gibi zengin ve göz kanıaştınc. 

bir ziya kaynağı haline gelen bu 

aydınlık ses, bedii hassalarındar. 

hiçbirini kaybetmiş değildi. 

Yalnız yannki makalemde, 
Münir Nurettine ait ten-
kitlerimi yazmama müsade 
edilmeden evvel, Türk ses mu· 

sikisinin en büyük seciyesi hak· 

kındıı ne düşündüfiümü bildir· 
mek işterim. 

Tavukçuluk Mektebi Kaldı 
Ankara, 9 (H. M.) - lktı

sat vekaleti :lstanbulda bir 
tavukçuluk mektebi açmak ta
savvurunda iken tahsisat bu
luluoamadığından mektebin 
bu sene açılma1mdan vazge
çilmiştir. 



1 Mühim Bir Anket 1 

DARÜLFÜNUN VE 
İNKilAP ... 

İki Müderris Te 
Darülfünun Va-
zifesini Yaptı 

Demiyorlar ... 
( Baş tarafı 1 inci aayfad a ) 

yetini tesLit etmek ve Darülfü
mın hocalarının bu ithama 
karşı ne söyliyeceklerini öğren
mek istedik, şümullü bir anket 
yaptık. 

Neşrettiğimiz liste mucibince 
Kadri Raşit Paşa.un mütalea
sını dün neşrettik. Bugün de 
Köprülü zade Fuat ve Fen 
fakültesi müderri~lerinden Hüs
nü Hamit Beylerin mütaleala
tını neşrediyoruz : 

Edebiyat f akülteıi reisi 

Köprülti zade Fuat Bey şöyle 
diyor: 

" Münevverlerin inkılip kar· 
twnda, ona karşı olan vazife-

lerini tamamile yapbklan iddia 

olunamaz. Darülfünun bu vazi

feyi elinden geldiği kadar 

yapmıya çalışmışbr. Şimdiye 

kadar Darülfünunun, içinde 

bulunduğu ahval ve şerait bu 
vazifenin layıkile ifasına imkin 

Yermemiştir. Bu ıerait dnzel

dikçe, hocalann Darülfünuna 
hasn hayat etmeleri imkinı 

hasd oldukça inkılaba karşı 

vazifelerini de daha kuvvet ve 

muvaffakiyetle yapacakları 

tabiidir." 

Hüsnü Hlmit Bey 
DartUfünun Fen faknltesi 

müderrislerinden Hüsnü Himit 
Bey diyor ki: 

"-Gerek Darülfünunumuz, 
ıerek münevverlerimiz Türk in

lnllp ve demokrasisi karıısında 

vazifelerini tamamile yaptıkları 
iddia edilemez. 

Türk demokrasisi karş111nda 
Türk münevverlerinin vazife-

lerini iyice anlayıp yapabilme
leri için evveli Dartılfünun 

fUbelerinin birer hakiki fakülte 

laaline gelmeleri icap eder. Bu 

faktilteler ilmin ve fennin birer 

kaynağı olmalıdırlar.,. 

San'at Mektepleri 

Ankara, 8 ( H. M. ) - Ma
arif vekileti ıan'at mektepleri 
hakkında bir layiha hazırla
mlfbr. Bu liyihaya göre şim
diye kadar san' at mektepleri 

tahsiıatından, hududu dahilinde 
San'at mektepleri bulunan 
.Uiyetler istifade etmekte idi. 
Bu llyiha ile tahsisattan diğer 
Yiliyetler de istifade ede· 
bileceklerdir. 

Nişan merasimi 

Himay~i etfal Muhasebecisi 
Te fatanbul Ziraat banka müdür 
muavini ismet Bey ile Darülfü
auo müderri:ılerinden Cevat Be
yin kerimeleri Hanımfendinin 
nııan merasimi Şitlide Cevat 
Beyin apartımanında icra edil
miftil'. Saadetler temenni eyleriz. 

1931 AVRUPA GÜZELLERİ 
BİR ARAD.A 

J 

Yanan 11Jull 
18 ,....c1a 

Almanya ıüuli 
20 yaşında 

lt11lga güzeli 
18 yaşında 

Rus güzeli 
18 yatında 

Belçika 11Jnli 
20 yqında 

Alacar güzeli 
15 yaşmda 

Felemenk güzeli 
18 yaşında 

lngiliz giJzttli 
23 yaşında 

Fransız giiuli 
(Awupa lnrallçeai) 20 ya4ında 

Avusturya güzeli 
20 yaşında 

Romcnga güzeli 
21 yqinda 

Enonga güzeli 
24 yaşında 

ispanya güzeli 
18 yaşında 

• 

Türkiye güzeli 
20 yaşında 

Danimarka ğüzeli 
18 yaşında 

Yugoslavya güzeli 
19 yaşında 

' 

Pariste toplanan Avrupa giizellerini bir arada takdim ediyoruz. Bunlann içinde Fransız 
güzeli Avrupa kıraliçesi intihap edilmiştir. Resimlere bakılırsa ondan güzelleri de vardır. 
Gene resimlere bakarak hükmedebiliriz ki Türk güzeli Naşide hanım bunlar arasında göze 
batacak kadar güzeldir. 

20 Senelik Palto! 
Çaldıran Sahibi Çalan

dan Rica Ediyor 

Mllrettibin cemiyeti reısı 
Hayri B. dün Resimli Ay mat
baasına gitmiş, işine başla
madan evvel paltosunu çıka-
rarak odasına asmış, fakat 
dışarıya çıkmak isteyip te 
paltoıunu aradığı zaman yerinde 
yeller estiğini görmüştür. Hayri 
Beyin paltosu tam 20 sene
liktir, yani pek te yeni değildir. 

Fakat bu 20 sene zarfında 
Hayri B. bu paltoya okadar 
alışmııtır ki, şimdi hırsıza hi
taben şunları söylemektedir: 

- Liitfen paltomu getiriniz 
veya gönderiniz, yeni fiatına 
ıabn almıya hazırım! 

Yol Kanunu 
Yeni Layiha Yol Parasını Altı 

Liraya Mı 

Ankara, 8 (H.M.) - Şose
ler ve Köprüler kanunu tadil 
edilmektedir. Yeni tadilatın 

esaslan şunlardır : 

1 - Şose ve köprüler ka

numı mucibince vilayetler ve 

idarei hususiye tarafından yol 

vergisi Nafia vekaleti emrine 
verilmekte idi. 

Yeni kanunda bu para 
Nafiaya verilmiyecek ve yol 

İndiriyor ? 
vergisi idarei hususiyeler ta

rafından sarfedilecektir. 

2 - Şimdiye kadar mü
kelleften alınan yol vergisi 

yalnız yollara sarfedilmikte 

idi. Badema yol vergisi Maa
rif işlerine sarfedilecektir. 

3 - Yol vergisi miktarı 
altı liraya indirilmektedir. Şiuı-

diye kadar 12 saat bir yev
miye itibar edildiği halde 

Yeni Bütçe 
Ve Barem 
Tetkikleri 

Ankara, 8 (H. M.) - Devlet 
demiryollarımn, Tütün ve 

. Müskirat inhisar idarelerinin, 

lstanbul Darülfünununun, Yük

sek mühendis mektebinin, Kon

ya sulama idaresinin bütçe ve 

Barem cetvelleri Maliye veki
letince tetkik edilmektedir. 

bundan sonra sekiz saat bir 
yevmiye itibar edilecek ve 

mükellefiyeti bedeniye suretile 
icra olunacaktır. 

4 - Yeni kanun meclisi 
umumilere bütçe üzerinde mut-

Prof esyonelli 

Romany dda Bir J{ııl 
Profesyonel 

Son zamanlarda 
bir kulüp profesyonelliğiııİ 
etmiştir. 

Bu kulübün ismi (Ripe 
dır. Bu yegane kulübe 
bulmak için mevcut diğet 
di amatör birer kere P 
yonel kulfip ile çarplf& 
dır. Profesyonel kulübün 
mei hayatı için bulunan 
çarei hallin ne derece matl 
temin edeceği meşkfıktnr. ti 
tada Uç müsabaka cere 
eden Bükreşte bu kulü 
ne derece müstefit olaC 
malum değildir. 

Amerikaya Gider\ 

ltalyan Atletler 
f 

Amerikalılar İtalyanların 
iyi atletlerinden Faselli, 1' 
lini · ve Beccaliyi Ameril<• 
davet etmişlerdir. Bu da 
her nedense yalnız Bet 
icabet ettiğinden muınaU 
yakında Amerikaya hare 
edecektir. 

Nurmi Ne Alemde? 
Nurminin son beynab 11 

rı itibara alınırsa, 1932 ole 
piyadında Amerikaya gittil< . 
sonra müsabakalan mnte 
Kaliforinyada yerleşmesi 111 
temeldir. 

Kadm Dünya Rekorlar• 
Beynelmilel federasyon 

rafından yeni tasdik edilen 
korlar meyanında: 

1000 metre rekoru 36' 
Alman Ratkeye ait olup le 
disi ayni zamanda dünya 
metre rekortmenidir. Dere' si 
216 8 / ıo dur. İsveçli Jako~ 
83 metre manialı kotu rek . 
12 1 / ı olarak tasdik edihdİf° 

• tir. 

IIK Tahsil 
Meselesi 

J 
Ankara, 8 (H.M) - EcO ~ 

mekteplerinde okuyan 'f ~ 
çocuklarının ilk tahsillW 
Türk mekteplerinde yap~~ 
hakkında maarif veklletJ 
liyiha hazırlamışbr. 

Baytari Kongr' 

Mayısta 
- f' 

Ankara, 8 ( H.M) - ~.d 
ayı zarfında Ankarada b•Y""'" 
kongre topla~ 

lak salihiyet vermekteclir·,,o-
5 - Bütün vilayetler fi' 

kfımeti merkeziyenin bef~ 
nede bir yapacağı pro Jıtİ'' 
dahilinde hareket edec;,;1' 
Bu kanunla T eşkilab e .f.t 
kanunundaki tevsii ıneı~Jciiiİ 
esaslarının muhafaza ed~yetf 
ve hJtta ademi ınerkeZl adi· 
doğru ridilditi anlaşılaıakt 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Acaba Niçin? 
Dahiliye Vekili 8. den 

Bir Sual 
Geçe. ala latanbul ıuetelert JU• 

dalar: Ticaret ocla11 ec:aebl prket •• 
•lle .... eleriode ça.lflrk• yol •erilen 
~ ,,. memurlann bir llneeial taulm 
~ek matbuat •aaıtaıile Uln ettL 

an11 k&amı hamı Tiirktlir. 
Gene sazeteler yazıyor ı Bltçıe ta

~lrrufu mllnaaebetlle bütlln cleyalrde 
zıın maaraf •e kadrolar tenlda eclW· 

t:· F ~at be11 aln f8hldl oldutum 
•ak ayı yazayım ı 

11 
Bir itimi 18rmek llzere imar umum 

111 dU..IGiiiae ıhtiiı• uman fen mi-

~ oclaunaald mau bapada bir 
•eaJ ••tandqla karıı karııya ıeldha. 

Aıalcaranın iman ıibl ajv ve mea'ull• 
Jetli bir •ulfeyf &zerine almıt olan bu 
dairede fq mUdGrG Herant Efendinin 
rlrdGtG iti bqaracak ıenç •• mllıtalt 
~ mOhendlalerlnla bulunamama11na 

Jret •ttim. 
~a Tlrkocajl blnuım vGcuda 
de.ı..ıı ıenç aan'atklr Hikmet, Tllrk 

... midir? 
Sonra auııikl muallim mektebini de 

ı..t.r..da kaldıpaa ıh Almuyada 
~ etmit ıenç mlheadlılerlmizden 

1•P•lfbr. bu •e buna mtımuU 
leııçıerlmlıun uerlerl 91mdl Ankaramn 
tQ flrla caddelerini aUalliyor. 

Aııkaraaın we lladrlUa plllnlannı 
be,...ımllel raklplerlnl mailGp etmek 
8'aratile kuanu profelÖr Y uaeabı 
lllıeaaı &rkadqa bq mimar Örleye niçin 

1.1,ıe ıeaçlerden biri tefrik edUmiyor? 
::- cClmhuriy.t merkedmlsln imarı 
il. Çabfaa kafalar araunda bu ıenç 

flardaa birıal de 18remlyoruz. 
Bir TUrk vatandatı ııfatile muhte· 

:::. DahiJlye Vekili Beyefendiden bu 
ce•ap beklerim. 

Ali Rıza 
Haabayram, Kqu aokaiı 

ANKARA 

Makbuz Pulu Kime Aittir 
Bir buçuk ıene evvel Slnıerden evi· 

•lae bir makine ahamıf, taksitleri 
~.. •erllıalt ve bu kere de 
IOQ tablti temye edilecekti. 
~en tahalldarlanaa, kefaletname-

• faturamm ıetlrerek makbmc 
4left.1a1 badehu keDCU.ln• .... ecte. 

~-1 alyledik; o itin tablt mak· 
.._.tı defterini aldaktaa ltlr hafta 

IOara JlllDD Waletaamelerl sefire· 
bUecejiaı, fatura 1.tenek a)'l'lca fatura 
PW11 parasını da YenDemls lblm sele
c:eilal, kwapu7adaa lyle emir aldıklan· 
ili aCiyledl. Bls de takalU ldemedik; 

~ ellmlsdea vealkamıun ,ıt.mealal 
.. , .... dik. 

Bir aaeu..-...aht .... edarkea 
pal parua• altterl mi yerlr. Yoksa 
Slaprta ele TGrldyed• bllmedltlmlz bir 
._. ... ma Yardır? lllc:a ederim halkı 
ü Wsl de tenvir edlnlz. 
Gedlkpqa Kadlrga hamamı ıokağı 47N. 

Melek Muhtar 
SON POSTA: Bu it taamüle tlbldlr. 

Laata, bu maaraf mlleueaeye alt olmak 
icap eder. Fakat bazıları mltterlye 
JlklGyorlar. 

KOÇOK 

Karilerimizden 
Bir Rica 

'Muhtelif kur'alanmızda he
diye, kazanan karilerimiz· 
den i'labet eden hediyeleri 
İt.,in i)ğledcn sonra ınatba· 
arnıza müracaatlarım rica 
ederiz. Bu ricayı, sırf her· 
hangi bir karışıklığa ve 
Yanlışlığa mahal kalmamak 

üzere serdedi) oruz. 

r e/ri/ca No. 55 

&Jf • 
Şeker Ve Traktör Daflasının Son Saflıası Başladı 1-r-----------.&.. 

Kadın Ve Kalp ı· l • 
Hayri B. Bu Davaya Teklifsiz Bir ' erı 
Misafir Gibi Girmişti~ Kanun Bu Nasıl Bir Kızla Evleneyim? 

Teklifsizliğe Müsait Değildir Karilerimin Dertlerile 
, Ba, tarafı • mel ..,,.da. B B K I Doıyadakl tetldkabmı uza aş aşa a ınca .• 

baflıyorum: Mil•ekldller m aley• .--------------
bine yapılan takibatin inm, Cevaplanm 
unvan ve mesleki imzaıının 
üzerine ya:ıılmıt olan Hayri N A · · d b" 
Bey tarafından müddeiumu· • • 11mın e ır ıenç 

miliğe verilınit bir iıtida ile yazıyor: 
. batlamıf oldu~unu ıörüyorum.

1 
"22 yafll'da Wr gneım. Bir ataeden-

LGtfen iıtidayi okumakhtıma beri mahallemizde bir ı-ç kızla MYI· 
müaaade buyurunuz. tlyorum. Bu mllaaaebetlmb.I allelerlmls 

1 b 1 M dd 
• "f ""'" ltltlnce ortaya bir dedtkodu çıktı, 

stan u Ü eıümumı ıgme: fakat kıs bu dedikoduya ratmen -u--
latanbulde lntlfU eden SON POSTA aebetl ku .... k la emedl. Evleamlrecetl· 

s.:r:etuinln 21, 24, 25, 26, 28, 50, sı ... .ayledlm. o-· ...... .... yqa• 
atuatos ve 1, S, 4, eylUI 1930 tarihli maml,. diye atlamıya b&fladı. Ne 
nllahalanada (Al~u tek• fabrlkuı) yapa11m? 
ve (mazotla itler trakt&ı ve buna bea· Oğlum, mademki evlenme 
zer mea leler ıaevı:uubahla edUerek yapılan Refrlyat ve dercedİıeıı karlkatilrler niyetinde değildin, elin klZJDI 
ve mevaddı mahıuaa tayini auretıle beni neden kendine e.X.lence vası• 
hallaıa hakaret ve buaumeUae ...,. M 

5 

lcıJacak •e aamwı hayalyetlme doku- tuı yapbn. ahalle kızı huaas 
nacakb fiiller lanat edıldljiadea mat· ve mariz olur. Sevince blitün 
baa •e ldanhanal lataabal Nanaenıa· kalbile sever. Hayab senden 
niye Şeref aokaj'ında 34 No. da klln 
mezkGr pute mea'ul mldlrl Selim ibarettir. Ufku qkile m u br. 
Ra11p beyle •JIÜ ıuetealn ,.un- Mumafih mahalle kızı çabuk 
da zlkredllea JO Atwıtos 1930 tarihli sevcli.X.: aibı,· r•buk ta unutur. 
nllıbuıada (fakire hllrmet umanı 15• 

0
- r-ıeldl) aerll•huı albndalü yuıJI yuan Eğer namuslu bir genç gibi 

Babılllde Ta17are cemt,..tı 1ttlaallDCI• kıza bu aevdamn manasız ol· 
Realmll AJ ldarehaaealade mukim iL Zekeriya be

1
ter aleyhine phal da.,. doğunu anlabr ve onu beyhu· 

ikame ediyorum. de hayallere dilfmekten kur-
Hakaret •e alim• 11mer1nı tetlrD edea luaıalar melfuf• taktim eyldltlm tannan, sen de bu işten 

saute nU.halanada boyalı kalemle kurtulmUf olunu.,. 
ltuet eyleclltlm sf1tl nefrlyabD heyeti * 
umuıalpal bunu ale17ettir. 

FUi Tllrk en• kanunun 480, 412 
maddeleri hllkmllne teYafuk etmektedir. 

Ceza muhakemeleri uaulli kaa-ı 
JSO maddeıl hlkmllne tewflkaa lfbu 
ltldaname bet ,kıt'a auretlle lefen tak· 
dlm edilmlttlr. 

Muınailf'yhlm Selim Raııp •e iL 
Zekeriya Beyin hakkında takibat lera• 
aile tecziyelerini ve ceza kanunun Sllad 
maddeal mucibince manevi sarar olarak 
20 bin Uranın mBdllr ..... •oı Seffm 
Raııp ve M. Zekeriya ve mea'ulu bU
m~' aıfatlle aahlbl lmU~az aynı suete 
ldaıealnde mukim Ali Ekrem ve Sellm 
Ra11p Beylerden ıaecmundan mltuel· •il- mea'ul olmak &sere tah•llhün 
tub hllkme ahamuuu •e mahke mu· 
rafarlle avukat kanuaun madde 10 
tevfikan vekllet Ucretlerlnln mahkOmla
ra tahmllinl talep eylerim efendim. 

latıda tarihi ı 11 Eyllll l 930 
Tleardaa 
Hagri 

G4rlyorıununuz ki ita i•tidacla 
bir •arabet, aeemllikten mütevel
lit bir •uabet Yar. Bu istida 
usulün 350 maddesine: tevfikan 
yazılmak istenmif, Tarzı tahrir 
ve nOsba adedi bunu g6aterlr. 
Fakat nedensa 350 inci maddenin 
bir hkruına bir cilmlealne ltiba
dan kaçınılıyor, iatida karar bi-
kimine tevdi edilmiyor. Muhte
rem muarızlarım karar hakimi 
yoktur mu diyecekler ? Uaulün 
muvakkat A maddesinin 5 No. h 
fıkraaı onlara müıtentite (idiniz 
diyor. 

Bunlar mGddelumumiye ridi· 
yorlar. MGddeiumumi müfteld 
Hayri Beye istintaka •4tGriinGz 
deseydi hakkında hakaız zanlara 
ve baluız bOcumlara aebebiyet 
verirdi. 

latidalan mebnaaından ziyade 
•• blbakkin manaaına kıymet 
ve ehemmiyet veren makamı id· 
dla bu latidaları 151 inci madde 
bOkmG daireainde kendiaine _1a· 
pılmıt bir ihbar tellkkl etti. Ma• 
kamı iddianın bu tallkkiai rayet 
dotrudur ve kanuni ne bGyük 
kudret Ye nkuf ile kullanmakta 
oldutuna dellldlr. 

Mnddeiumuml bu tikAyet kar· 
••••nda ve ıubut vuıtası diye 
verilen ıar•teler mGnceheainde 
takibatı zannederim kanaati bili
fın* • lütfen bu kayda dikkat 
buyurunuz, bakmakla oldutunuı 
bu immc davuın• makamı iddia
nın kanaati hilafını açmıJ oldu· 
tunu kuvvetle ümit ediyorum ve 
bunu da 11pat edebilecetımi 

SERVE/I BEDi 

Arnavutk6yde A. Haydar 
Beye: 

G&lderdlif nld alyledltlnls mektup 
benim elime geçmeınlttlr. 

Jf-

Arkadaşımız M. Zekerigga oe Selim Rqıp Begler 
malılceme celsesiue 

lzmir, Karşıyaka, (H. A.) B. 
Hlklyenlzl okudum. Evlenirken bu 

kadar laO eleylp 11k dokudatunuzdan 
dolayı ıb.I tebrik ederim. Bahaettlilnb 
kızla evleamenlze hiçbir mani kalma• 
mlf ılrtbtGJor. Macle111Jd it hayatınız 
yoluna ılrmlttlr, mademki evlenmek 
lhtl,Jacı duyuyoraunuııı. Evlealalz. Yalıus 
evlenmeden evvel annenizi izdivaç ha• 
yatıama kat'iyen ıum.mımıya lna ldl· 
nTL lCardetlerinize yapacaiınız yardım, 
aile hayatımıu sanacak dereceyi bul· 
...... 8u praltl temi• edeblllneids, 
n1e ..... 11t. -.ddlt etme)'bıls. 

zanneyliyorum • evet malau[a! 
iddia takibab kanaatı hilifıaa 4& 
olaa 148 lncl madde m.-cibinçe 
açmak ızbrarında kaldı. 

Filhakaka Efendiler makamı 
iddia hukuku imme davasını 
açmasa idi yani auçtan arar ık· 
müt oldutunun iddia eden mib· 
tediye iti takibe deter fÖrme• 
diline veya takibata mahal l'Ör
medljlne aebep olarak mahke
lerin vazife ve salAhiyetleriae 
tecavila etmek•izin ne ~aate,.. 
bilirdi? Müatediler 1'6 mucibince 
atır cezadan da takibabn yapıl• 
maaına karar alabilir ve yine 
mGddelumuml kaaaab hilifına 
davayı takip iatuarında kahrdı. 

Makamı iddia aorrald 1aaıllDlf 
oldutunu her aabrından her ifa· 
deainden ifta eden fu iddianame· 
yi, iatintaka takdim ediyor. 

6 ncı istintak Hakimliğine 
Mu'ul mltllrl buluadufu SON 

POSTA ruetalaln 22, 24, 2S, 26, 21. 
29, JO, Sl Afuatoa .,. l, 3, C Eyllll 19Jt 
allabalanndakl Alpulla felıer fa..,._ 
we 11.:r:otla itler traktlrler .,..ıtealle 
yaJd ...,.,..... Mehmet Hayrt .,.,. 
tahlıılrtl•• .... S.U.. :R.,. O. apl 
pset .... J0 Afustoe t.lhH aı ... aauıda 
(Faklrel hlrmat ....... deWI ) aeıil ... 
haaUe altındaki fUIJI yuaa Zekeriya 
Bey haralaetl s•••telerle ublt el.c•· 
p.du •atbtlat keo1111u ııs clellletll• 
ceze kanuaunua • inci madcleal aasan 
dikkat• alıaarak 412.• te.ttkaa cnua 
taJla e41hMk .._. S lacl ceu aah
kem•lade Ceza usuUl ltl .... tlealDe 
tewfikaa 41urutmaaıa ~ı..... karar 
......... qa .... 141 ........ 
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ratımızı talep mntaıe.,ınd~ daha 
fed bir tesir yapacak malalyette 
bir mabkGmiyet talebinde IKa. 
lunuyor. Müddeiumuminin bukadar 

ucuz kısa mütalea dermeyan etmesi 
bir •atandat hürriyetinln buüClar 
harcedilebilecek züyuf akçe ma-
kulesinden addettiti iddia edil· 
•edikçe ancak dermeyan eyledi
ti mahkGmiyet taWini tıeenlt 
edecek bir kanaati fikriye •e 

.. 
Fatih, Karkçqme M. LOtfl 8: 
sa büılana hefuaa stdea bir --•iadaniJ• bud ect.metUjiae de

Jl.l•t edebilir. MGddeiamuminin 
ıaaana kalemi sibl eair kılan va· vaya mlldabale tJrlkile iltihak 
ziyeti hu•uaiye nedir?. Müşteki etm~ k hakkı oldutunu inkir 
Hayri Beyin ,vekilleri marifetile edemem. Kanun tahsi dava 
uaulliiz bir tanda turada ve 
karılmızda mevki almaları ma· açmıya hakkı olan kimseye 
kamı iddianın .aderini muvaka· davaya iltihak edebilmek bak-
ten zincirbent kılmıtbr. kını da vermiftir. bifarb an ki 

Makam iddia mamuıılerının iltihak etmek usullhıu bilsin. 
mea'uliyetlerinln iabatıoa tema· Hayri 8. mlldabale usuliine 
mile müıtekiye bırakıyor onu riayet etmemiftir. • 
ittihamında milşkGlita dütür- D d d mahk-
memek için iddianamesi dai· ava osyaua a ...-
resinde • fazla delil • turuyor meye bu husus hakkmda ve-

rilın;• bir istida -"-ediöim 
bizi de cllnledlkten aolll'a iddia - •.,... •-
ve mBdafaya tam bir nkuf sibi ıeae bu huaua hakkında 
baaıl ettikten aonra burada 'tem- makamı riyuelce taadik edil· 
•il eyledikleri cemiyetin ,Okaek mit ve zabıt kltibine verilmiş 
naeufatlerinl bqka tanda ilin ve bir beyanatta g6remedim. Ma· 
beyan etmekten 10pbeıiz ki yük· kamı iddianın mlldahale hu
aek makam iddia memnu detildir. 1U1unda ki mtıtaleasmı ıare-

Efendiler 1 Muhterem mes· d M k 
lektqlanm Sadettin Ferit ve me im. ah emenin mutlaka 
arkadqı Beyefendinin burada bulunmuı llzım relen karan· 
uaulallz ve binaenaleyh ıırf bu Dl da flrmedim. 

Necmettin 

Cilıettan h•bız yere ahı:i mev· Binaenaleyh bu zatlar bu
lp eylediklerini arzettim. Şimdi nya teklifai& bir misafir tibi 
bunu Ubat edeceğim. plmiflerdir. Kanun bu teklif. 

Sadettin Ferit ve arkadaşı aizliie milsait değildir. imdi 
Müıtantik, o da emarelelerin Bf"' ler burada kimi temsil b•yler. b--ada uaul•llz ve bina-

kifayati dolayiıile, durutmayı diy 1 H .... r 

açıyor. 

Makamı iddia huıurumuzda be· 
yanı mütaleaya davet olunuyor ve 

müddeiumumi, milıteki hakkında be .. 

Bir eksiğin oluna Evdoksiyaya 

ıöyle. 

or ıif. ayri Beyi mi? Ne en:ıley haksız yere bulunuyor-
sıfatla ? Mlldahil llfatile mi l lar ve hak ve salibiyetleri 
diye~e~siniz? Evet Heyri B. in olmad•n .az l!ylemiı oluyor-
365 ıncı madde mucibince da· lar. Mahkeme Hayri B. tarafı-

tuvalet masası ••• 
Evdoksiya dedi ki: 

Aşk Mektuplan 

Giden SevgiUye 
"Ne tatlı bir heyec
•onıtU kalbime ıu u, 
.. Kıs ıel de bir ,are)'fm. 

"GISnlllme net'• aaçan, 
•Gamlanma dalıtu 
"Sealal iflte1lm.,, 

( M •.• ) , hakikat ben seni ae
viyormuşum. Seni aldatbtıma 
zannederken, kendimi aldatmı• 
fım. Sende hiçbir hediyem yok. 
Fakat benden birtey çalmıtaın.
Haber im olmadan ,.atürdBtün 
bu, ne, biliyor musun? K&lbim.
Bu zavallı hediyemi kırma. •. 

Senden ıoara ( t,ak ne •af 
terim ) birçok rCinGI kuf)arma 
teaadilf ettim. Hatta bunlardan 
bir tanesine bufiln bir rerdanlık 
aldım. Ara aıra bedbin oldujumu 
bilirainl.. Bu belld hlr vaııta olur 
da kavra etmeyiz dedim. Epey te
alri oldu. Ama hareketlerim bep 
<1un'I. Bu da botuma sltmiyor 
ve sidenini de bulamıyacatım. 
Yapmacık sevda aiizlerime ben 
bile fillüyorum. 

Gel, bu kızın, benim aldığım 
gerdaohtını ellerinle kopar, 
saçlarını yol. Hunu y pbğını 
rörüraem okadar aevinccetim 
ki... 

( M.:_) , beni aylarca meıpl 
eden kız, bu,On anlıyorum ki 
ömrBmün sonuna kadar da beni 
mefpl ecleceluin-

A/ımel Turan 
kekalalııı. Kadmlara iltifat etmeainl, 
onlann ılDllnll alma11111 bılirainlz. On· 
lara kU'fl naıı:ilulnlııı. Fakat kadınlar 
alala ba uhlrt ahlllaaıu aldanıp sıd 
sever ye aislnle eYleamek isterler. 
Halbuki ılz baldkatte •llateblt ye kıs
kuç Wr ........... a. taltiatbalsl ala· 
caflaa ima ~ alylemeU.,. lıfb
daduuu talıaamılll edecek kadar ~M 
........... kul .. ....,_ kızla nle..· ........... 

Hanımtegze 

nı sarih bir tarzda tesahüp 
etmiı olmadıkça bu bey· eri 
burada tutamu.. Ve sözlerini 
isdar edeceii bükme esas itti· 
baz edemiyeceğinden dosya-
sında bulunduramaz, iade eyler. 
Bu ciheti hürmetle fakat israr
la talep ediyorum. Dava l it
mıftir. Maznunlar son sözlerini 
saylllyorlar. Arbk içine girdi· 
iimiz vaziyet hukukiye Hayri 

~ye ~ temyizi. dava sure
tile iltilaaka ulAbiyet verir. 
Bana ela arbk karar verebil
me k temyiz mahkemesinin 
aa lihiyeti dahilindedir. 

Mahkeme mlldtlei umuminin 
•e Sadettin Ferit Beyin de mn
talealannı althktaa aonra bu 
cihet hakkında karu vermek 
llaere duaya 15 ... t Pua 
ltled• 80BnJ• tallk etmiftir. 

Glll •10 -~t -111 Kuaa94 

AraM R..S 
21-Raauaa • Utt 21 • KLsa.ı • Ut7 

V aldt-Eaanl·'/aaıb 

Gllaet' ı. 27 7 .oı 

Ôile 7. 5S l 'l.21 
1 kindi 9. 41 15 .17 

Valot-&ul-Va•ıtl 

Akta• ll.~17 .JS 
Yata l.J2 lt.17 
lauak ıı. s. 27 

nio teairile sinirlerim çok 
zayıftı, bqım dönüyordu, .... 

. 

- İKİMİZ --
Boğazım tıkandı, cevap ve

remedim, sebepsiz bir tered· 
dütten sonra hizmetçlıe be· 
raber yukan kata çıktık. 

- Birşey ister misin? 
- Hayır! 
- Sonradan au filin llzım 

olursa, bak burada bir zil 
vardır, ona basarsın, kızım r 
dedi. 

farkı aazümde canlandıran 
"kwm" kelimesi baıımı dön· 
d&rc:ltl. 

Evdoksiya odadan çıkınca 
ben Andalyeye oturdum ve 
etrafıma korku ile bakbktan 
sonra dlişOnmiye başladım: 

lo:ıaa yllzil koyun kapanarak 
ailamak istiyordum. Annem. 
llvey babam, Faal, hep skl
mnn an&nden pçiyorlardı. 
Fak at, timdi bana onlar neka
dar uzak ve yabancı aarilnii· Madam Mari on• giSzlerile 

::ı:~ verdi ve hemen dıpn 

be ~iraz 10rara odaya pdi " 
lliaı yanıma geldi : ,.;;;:iru. ~ıfUI plir mjain, 

, de•. 

Ben Madam MarinİD peşi 
ııra odadan çıktım. Evdoksiya 
orada duruyordu. 

Madam Mari yavq ıesle 
itana dedi ki : 

_ Haydi çocujum, Evdok· 
aiya una odum gasterecek. 

Evdokaiya beni büyücek ve 
temiz bir yatak odasına aoktu. 
Hafif ve ıbk bir kolonya ko
kusu burnuma çarptı, odaya 
bir göz attım. Büyük bir ceviz 
karyola, bir aynalı dolap, bir 
pzlong, birkaç aandalye, bir 

Evdoksiya ihtiyar bir ka
dmdı. Onun azzmdan böyle 
bir evin böyle bir odaamda 
"kızım" kelimesini duymak 
tOylerimi ilrpertti. Bir aile 
yuvuile bu evlerin aruındaki 

Kim bilir bu oda neler 
gördtl 1 Fakat fU yataia girip 
çıkan kızlar aramda, benim 
gibi taze taze aile kucatuıdan 
çakarak buraya dlişen bir tane 
bile var midi? 

Titriyordum. Belki de içki· 

yorlarch. Benim burada olcla
;umu biı.eler, heplinin ayn 
ayn ne dltllneceklerini tahmi· 
ne çalıııyordum. 

(Arkua varJ 
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NAŞKiLıK VE TARıB.ATLIB 
Babilerin itikatları Nedir? Onlarca Allah Ne
dir? Rakamlara Niçin İnanırlar Ve Rakamın 

l Manası Var Mı? Bab~;rde Noy!!a~, Jt!~i_r_?_1 : ===--
kur'anda bulunan bütün em~ ı ilaveten: "Ben, B altında. b.u- j 4 __ ~ _ _ _ _ 1866 da Uoumal Asiatipuc) 

'e (Mirza Kasım Bey) imzasile 
{Sabilik) hakkında neşredilen 
makalelerde, Mutezilenin (Ev
safı ilahiye ) hakkmdaki naza
riyelerinin Bap tarafından dahi 
talim olunduğu gösterilmekte
dir. Filhakika Mutezilenin bu 
nazariyeleri (Bap) ın selefi 
(Şeyhi) ler tarafından kabul 
ve tadil edilmiştir. 

Mutezelenin nazariyesi şu
dur: Allah. birdir ve bütün 
evsafı ilahiye onun ~abnda 
mfüıclemiçtir. Bu evsafı mev
cudiyeti ilalıiyenin haricinde 
tasavvur etmek mümkün de-
ğildir. 

(Bap) m dahi bu nazariyeyi 
kabul eylemiş olması mUsteb
at değildir. Çünktı Babilik 
ile Mutezilenin bu nazariyesi 
arasında hiçbir tezat yoktur. 

Diğer taraftan Hristiyanlı· 
ğın bazı akideleri dahi Babilik 
ve Bahailik üzerinde tesir icra 
eylemiştir. 

Ezcümle Babilere göre Allah 
heşerin idraki haricinde birıey 
olup onu ancak tezahürlerle 
tanımak mümkündür. Bu teza• 
hürler de peygamberler vası· 

tasile olmuştur. Peygamber· 
lerin hepsi aynidir. Yani pey
gamber ismi altında muhtelif 
zamanlarda gelerek insan 
lara. onların kabiliyet ve isti
datlarına göre Allahı tamtan 

ı ayni (umumi deha)dır. Bu su-
1 retle Muhammet, zamanmdaki 
; Araplara, hakikatte mevcut 
olmıyan fakat Araplann çetin 
ve kaba adetlerile tevafuk 
eden bir cennet ve bir cehen· 
nem bulunduğunu bildirdi. Her 
peygamber kendinden evvel 
gelen peygambere faJkti. Bu 
•ebeple (Bap) ta diğer pey
gamberlere faik olan hazreti 
(Muhammet) e faik idi. Maamafih 
(Bap) bu mütevali tezahürlerle 
husule gelen terakkiyi müba· 
liğa etmemek lazım geldiğini 
ve ancak ahret gününde Ce
nabıhakkın tamamen tanına· 
bileceğini bildirmektedir. Çün
kü o vakit mahluk arbk bir 
mahluk olmaktan çıkarak tek· 
rar aslına rllcu edecek ve 
uliihiyet içinde hallolacaktU'. 

Sabilik Herden Mülhem 
Olmuştur? 

( Babi) lik ( Kabal) ve (Hu· 
nı:fi) mezheplerinden de mll
t~ssir olmuştur. Gerek bap 
•e gerek taraftarları bu iki 
mezhep taraftarlan gibi (Hu
ruf) ve harflerin adetlerle o· 
lan münasebetlerine büyük bir 
kıymet atfediyoriardı . 

( Babi ) !erin bu harf va 
adet hakkındcıki itikatlan 
(nokta) ile (19) adedine inhi
ıar etmektedir. Ali Mehmet, 
•on zamanlarda ( Bap ) tayinin
den vazgeçip onu taraftarların .. 
1ian birine atfederek kendisine 
beklenen (nokta ) dedirtmiştir~ 
f araftarlanndan bir çoğu 
kendisini hazreti (nokta) tea
miye etmektedirler. Bu itikat
tan mütevellit mezhebe ( Nok· 
taviye) derler ki bu itikadın 
Dk imam olan Aliye atfe
dilen bir an'aneden doğmuş 
tlması pek muhtemeldir. 

Rivayet edildiğin.o iÖl'.e Ali, 

ve nehilerin zımnen ( Sureı lunan noktayım ,, demtftir. 6 _ _ _ __ _ 
fatiha ) da, onun dahi zımnen . İşte ( noktaviye ) medıe~in~e 6 
( Bismillahirrahmanirrahim ) de noktaya verilen ehemmıyetın 1 

. . . (B) . bu an' an eden doğduğu zanne- 8 
ve bu tabırın dahı harfinde dilmektedir. Onlarca bütün 9 
ve nihayet bu harfin de alhn- dini hakikatler bu noktada 
daki noktada mündemiç bu- mündemiçtir. 
lunduğunu beyan etmiş ve 

Resminizi Bize 
.Size Tabiatinizi 

[Arkası •arJ 

Gönderiniz, 
Okuyaım 

Soldan •la, gıJcard1111 "l'lfı: 

1 - Bir Mmt 7 
2 :_ Ymıanİ.ltallda 

bir 7 

6 - Hayna ayakkabm 3, 
gllzel koku 3, sevgili 3 

7 - Cephe 2. biklye 5, 
bir edat 2 

8 - Kız ismi S. meflıur 
bir Fransız romancısa 5 

Bugün Ticaret odaaa kon
gresinin liçüncll celsesi akte
dilecektir. Dnn Odada topla
nan ıanayi komisyonu aanayi 
mektepleri programlarlle ve 

M 1 V • • K Ve gı·s• amele kunlarile meşgul olmak Uame e ergısı 8Z8DÇ r 1 lbere Odada bir mnteba11• 

Yapılan Vaitle iş Ara- Tekaüdiye Veren Şirket- k~::U,iqon t~kilinl l[abul et• 

sında Fark Mı Var? lerden Nasıl Alınacak? .. mı-.. ·------• 
Dlin bütün fabrikacılar 1&· Hususi tirket ve mlleuLe-' G R S HA ÇAVUŞ 

nayi birliğinde bir toplanb (erin memurlanna verdikleri· 1 IF, 
Yapmışlardır. Bu toplanbda iıt~', l.1 .;'9: teandiyelerden kazanç vergis.i -- --
hükumetin muamele vergisinin kesilecektir. Ancak bu gibi , • O~ 
kaldınlacağı baklandaki vadi- şirketlerin kendi pbıslanna (iBJ§CM 
ue rağmen Meclise teklif ettiği ait kazanç vergisi tekaüdiye 
bir layihada bunda mar etmesi IUl'etile verdikleri paraya gö
meselesi hararetli münakaşa· re ikiye aynlmaktadır. 
ları mucip olmuştur.. 1 - Eğer tirke~erin me-

Birçok mileueselerin izmihli- murlanna verecekleri tekaUdiye 
tini bazırlı)1lcak olan bu liyiha nizamnamelerinde tasrih ve 
kaılısında bükümete müraca• hlildimetçe de tasdik edilmişse 
atta bulunulmıya karar veril- bunlann umumi klrlanndan 

verdikleri tekaüdiye indiirildik· 
miştir. Layiha ancak nisanda ten sonra saf hasdabnm müt.,. 
Mecliste müzakere edil~bile- baki kısmından kaıaaç vergisi ah· 
ceğinden o vakit Ankaraya nacaktır. 
bir heyet gönderilecektir. 2 - Nizamnameleri tasdik 

Taze Domates 
Ve Şeftali 

Dlln l.skenderiyeden şehri
mize ilk defa olarak taze do
mates gelmiştir. Bu domates
ler toptan ( 120) kuruşa satıl
mıştır. Manavlar okkasına 
(160) kuruş istiyorlar. Bir hafta 
evvel de şeftali gelmiştir. (150) 
kuruşa satılmışbr. 

lstanbula Keklik Getiriliyor 
Kışın fazla olması hasebile 

dün Adapazan havalisinden 
kafe.sler dolusu binlerce dizi 
keklik getirilmiştir. Dün Ba
bkpazarından geçen herkeain 
elinde birer keklik vardı, de-
nilebilir. Tanesi ( 50 • 60) ku
l'Uf& sabhyordu. 

Tokatta ihtifal 
Tokat, (Hususi) Gecikmif

tir - Tayyare ihtifali son de
rece hazin olmuş, ihtifal büyiik 
bir kütlenin alaka&1 ila takip 
edilmistir. 

edilmiyen ve yahut edilip te me
murlanna tekafidiye verecek
leri metinlerinde tasrih edilmi· 

yen şirketlerin kazanç vergileri 
tekaüdiye umumi karlarından 
indirilmemek suretile aJ.uıa.. 
caktır. 

Zonguldakta KömUr Vaziyeti 
Ecnebi gemiler son zaman

larda Zonguldak limanından 
fazla miktarda lhrakiye almJ.. 
ya başlamışlardır. Buna mu
kabil Romanyaya olan kömiir 
ihracabmız azalmıfbr. 

Milli Vapurcularm Teessürü 
İzmir futbolcularile, ticaret 

mektebi talebelerinin Yunanis
tan seyahatlerini ecnebi vapur
larile yaptıkla.rfDdan vapurcu
lar buna müteessir olmuşlar
dır. Türk vapurları varken 
ecnebi vapurlarile seyahat ge
rek sporcularımız ve gerekse 
talebemiz için muvafık göıilJ.. 
memiftis. 

Tekrar tekrar rörülecek 
.... Bir flba olacakbl" ---

Sı 13 TAHTELBAHİR 
Süperfilmi görerek titriyecek 

ve alkışlıyacak.sınız. _ .. 

SÜREYYA OPERETi 
Cemal Sahir ve arkadaşlan 

tarafından 

RAMONA 
Bu akşam Siireyya sinemasında 

Lambalar ve Avizeler 

6 ay vade ile 

SAT İ E 
de 

Beyoğlu: Metro han, Beyazıt: 
Elektrik Evi, Kadıköy: Mu~ 
vakkıtane caddesi 83, Oskü· 
dar: Şirketihayriye iskelesi 1 O 

sinemasında 
• B 0 T 0 N H AYA Ti 

M A R
1

CEJlL LEulmC HANT 
ile M A X U D 1 A N .ı 
JEAN BRADI., 

tarafından temaU edil .. 

Doktorun Sır 
tamamen Fransızca sözltl muazzam filmin ilk iraetİ 
flAveten : ( " ŞEKERİM " eğlenceli filminin müuı .. 

SAİNT GRANİER, aon ibdaı olan Fransızca sözlu 
şarkılı bir Skeçte M A R l E - A N N E 

Pek giiı:el Frans . .ı::ca "ö:dU bir filıll 

BiR AŞK MEKTUB 
Ôrıümilı:deld ÇA-'"fllmba aııı. .... 

MELEK sinemasın 
•. •· Comedle Franııalae 11 deıa 

A MARCELLE ROMEE 
'TAlıiiiiımıııic..:ii··~-· .iji: ç.INLl PRENSES HOANG - nd • 

PAUL CAPELLAN~ GABRIEL GAB:f 
ANDRE ROANJ" 
tarafından temsil edilecektit• 

Önümüzdeki çarşıunba akşamı 
ARTiSTiK SiNEMASINDA 

J E A N E T T E M A C - D O N A L D'ın 
UNITED ARTlsTS mamu11hndan son çevlTdi;t Ye büyllk .ı.-' 

artistinin haklkt kıymetin[ srlSıtcren : 

PiYANGODA BiR KADIN 
filmini iiinneğe hazırlanınıs. 

PREJEAN'ın 1 S Y A N filmi 
devam edecektir. 

Ml\URICE CHEVALİER 

Devlet Kuşu ' 
tamamen Fransızca sözlü filminde, yalnız Fransısc' 

konu.şı1yor ve Fransızca şarkılar söylüyor. 

2 büyük filmin 3 son günü 

ÖLMEZ: BILLIE 
VE 

COLLEEN 
MAJİK SİNEMASINDA 

Şehzade başı ntl'R 1 J 

Milli sinemada !i Tiyatro Ve 
2 filim birden MORİS ŞÖVAL
YE ve Par.ıtmunt yıldız!an ta• 
rafınl.;m temıil edilmi~ sesli, 

sözlü, ıarkılı ve renkli 
ıahe.seri olan 

PARAMOUtJT ŞEREF 
CECİDİ 

' . ve ayrıca LILIAN HAİD 
temsilgerdesi olan 

EBEDi SERSERi 
•Özlü ve şarkılı şah<"seri b:iyük 
nıuvaffakiyetler kazanıyor.Gör

miyenl~r utical edjp bugfüı ve 
yann son 2 günden istifade 
ediniz. 

Önümüzdeki u!ı gününden iti
baren VfLMA BANKY' nio şah
eıeri SEHER VAKTİ nam mu
azzam film ile FOX JURN>L 
beJihazır dünya havadisleri ve 
meşhur asırdide ihtiyar ZAR0 
AGA Türkçe ol~-ak ibtisasa
bnı anlatacak ve konu.şacaJc. 

12 şubat ( Majik ) te 
İDAMDAN KURTULMUŞ 

Shl1 ve oark.ıh 11\uauam bir filim 

DARÜLBEDA YI TEMS 

Bu akşam ISTAHBDI. BfL 

saa:: da ~rr ~ ~ 1 

ıc.-ıı Jperde / I 1111 ı 
u ıwmı 

ALKAZAR -
1 ALEMDAR - Taclı Canavar ~ 

A S R f - Sokak Meltğ! ve ç1' 
ARTİSTiK - Buldok Drüıno11t 
ETIIVAL - Yeşh h~y-ıl 

El.HAMRA - Doktonm sırn tfdV' 
EK L E R - Ywuua tiyatrO .,ıl 

FRA.ı'ISIZ - Yun- Operetlı ı..o 
el Horhor Af a ,JI 

GLORYA - W.ttik HokaRı,.s . -"' 
vacılar Şahı ,,r· 

HiLAL - (B~iklat) llad 

KEMAL 8. - Kı•met 

U A J l IC - AtJı.: Ôlıneı: 
M E L E K - Şekerim 

MiLLET T. - Napt B. ""' 
MJı.ıJ - Paramoooat r~-' 
O P E RA - Atina Apqbn_ .-* 
0 SREYYA - ( K.adık8") Qf!P-

Ramoaa 
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1111 KAN DALGASI 
------- ------

Gizli içtimalar Birbirini Takip Edi
yor VeMüthiş Kararlar Veriliyordu 

Hakkı Mahjrızdar 

b• - Çok doğru. Ohalde •ize 
ır Yer bulmalıyız. 

- Bir yer değil, iki yer. 
ÇUnkü yalmz değiliz. Yam· 
:ızda bir kan koca daha var. 

ı unlar da emin bir yere yer
tf nıeli. 

- Bunlar kim ? 
- ( Liparips ) ile kanıı 

(
Sofi.. Moıkofçaaını sorarsan, 
Sonya)... Hep bir arada otur
~a?11z doğru değil Onlar da 

blZinı yakmımızda ayn bir yer 
ulnıah. 

d Hacı Nişan, bir an dllş(in· 
likten sonra cevap verdi : 

- Peklli.. timdi siz otele 
d~b6nüz. Yarın, aktam yeme
li babaneıile gelir, benden 
tevap abrsımz. 

iki gün ıonra, Hristoforla 

'~~· Beyoğlunda (Cezayir) ıo
F agı.nda (Avusturya Devleti 
.•hımesi tebeasından (Mirado

~~>. in apartımanında Qoris) 
rnınde birinin itgal ettiği ka

~n iki od<. ma yerleşti. Lipa
r~pa ile zevcesine de, yine o 
~aada (Yemenici) sokağında 
b. numaralı banda küçük 
ır apartıman bulundu. 

Bunlar yerleıtikten sonra, 0'k ( Joria) in ulonunda 
ÇtinıaJar başlamışb. 

Joris kimdi? •• Bir Ermeni mi 
ldi. Hayır. O, sadece bir 
lnarşistti. Fakat, hayalinde 
:aiın• kanlı facialar yaşatan 
'F. u adam, garip biT tesadüfle 
rıneni komitesinin itlerine 

lttirak etmişti. 
Belçikada, (Anvcn) şehrin

de tevellüt eden Jotis, şura
da burada n.. uhtelif itlerde 
bulunduktan •onra, J 902 ta
rihinde (Doyç• Le•ant Linie) 
\'apur kumpanyaaının vekili 
ınösy6 T onelenin tavaiyesile fs .. 
tanbula gelmvti. Bu kumpan
yada kitiplik eden Joris, bir 
ıene sonra (Singer) kumpan• 
Jasına geçti. Orada on iki 
lira aylıkla çalışıyordu. 

Joris lstanbula geldiktPn bir 
tene sonra, ( Nellenı Anna 
kornel ) isminde ( Anvers } li 
~ir kızla tanışmışb. Siyah göz
lerinden zeki Ye cllr' et fışkı
~ bu kız, Joriai derhal tes
lıir etmişti. Fakat bu sihir, 
(~a) nın gözlerinden daha 
tiyade fikrine ve temayillAtına 
tti. Bu kız da bpkı Joris gibi 

-65-

. ~....._ ...... .....,,.,,,_ . . ........... ..;,.;..wı _ _.... ....... , _, -

Anarıist Jori• 
kanh facialar yaratmak qkile 
çırpınan bir anarşistti. 

Mütereddi ruhlar çok çabuk 
anlaşır, çok çabuk birleşirler. 
işte bunlar da, derhal anlaşb· 
lar ve derhal birleştiler. Artık 
yapılacak iş, mariz hislerini 
tatmin edecek bir haile yarat
makb. Onlar, bir taraftan bu 
hailenin hulyalarile yaşarlarken 
diğer taraftan da çalışıyorlardı. 
( Anna ) tenilik ediyordu. O, 
bu aan' ab, maddi bir utifade 
ve meşguliyetten ziyade, bir
çoklarının harimine girmek, ve 
kafasına uygun olanları seçe
rek kalbinin zehirlerini onlann 

da kalbine damla damla dökmek 
için ihtiyar etmişti. 

Joriain Ermeni komitelerile 
temas ettiğini haber verdiği 
gece, Anna, haris ve pür şeh-

vet bir kadın aibi gerindi .• 
Birande kollarında, aanlıp 
sıkmak; kınp koparmak ihti
yacı hissetti. ·çılgın bir iştiha 
ile Joriıin boynuna atıldı. 
Sevişmek.. Kan ve ateşe ait 
sözler konuşarak ıc'rişmek 
istedi. Hayalinde canlanan 
kan kokusu ve ateşlerin alevi, 
sanki ona dayanılmaz bir hırs 
ve şehvet veriyordu. 

Ve timdi, bu taşkın ve 
mariz ruhlu kan koca, tasav
vur ettikleri haileleri canlan
dıracak olan Hristoforun şey
tanetkir aimasını g6rür gör
mez, bOtün hayallerinin haki· 
kat olacağına tamamen kani 
olmuşlar ve bundan büytlk bir 
zevk ve meserret duymuşlardı. 

Onları en ~iyade cezbeden, 

Tarihi Tefrika No. 29 Yazan: A 

OLUÇ ALI BEİS 
Kılıç Ali Paşanın Hatıralan 

Q \Jflltdt bir gemiye binmek, bu
d~~lll koakoba ıeJeruvayallere 
1 rıae edip o koca remileri ateı
.ğ;'ek onon en büyük hilneri· 

. .. ı·ı 

ta ağır başla ve mutavaza bir 
korsan başı idi. 

Ellerini omz&Jnıa koydu, par-
lak gözlerinj aözlerime dikti ve 

ıordu: 
_ Aduı ne idi ıenin? 
Cenit bir emniyet içinde c~-

vap •erdtm: 
- :)çy.,le. 
Biraz düşündü ve emir verir 

Yazanı Ziga Şakir 

Madam Joris 
harekete getiren (Robin) idi. 
Robinin, narin vücuduna çok 
yaraşan isterik çehreai, donuk 
ve esmer rengi, iri aiyah göz· 
leri, biraz bOyük ve kemerli 
burnunun albnda ince ve kan-
sız dudaklan; onlann ruhunu 
tamamen cezbetmişti. Bu rakik 
kızın, umulmaz bir cür'et ha
zinesi olduğunu hisaettikçe o• 
na eatiri bir Alihe gibi ta· 
abbüt etmek istiyorlardı. 

içtimalar, daima Hristoforun 
riyueti altında YUku buluyor
du. ilk içtimalar, Hristoforla 
Robin ve Lipa ile Sonya ve 
bir de Hacı Nişandan müteıek
kil iken birl..aç giln sonra ıu 
phıılar da bunlara iştirak etti : 

(Vram Şabuh Kendiryan), 
(Silviyoriçi) , (Kari Yuvanoviç), 
(Trase Yuvanoviç), (Mada111 
Aşk ova). 

Bunların da iftirakile, artık 
(İstanbul komitesi icraat he
yeti fevkalideai) tetekknl et· 
mİf oldu. 

Bu heyet, (Jene•) deki (Er
meni komitesi merkezi UJDU

misi ) ne k8l'fl, latanbulda 
yapılacak ihtililin bütün met'· 
uliyetini deruhte etmişti. 

Şimdi burada , biraz şahıı· 
lar üzerinde duralım Ye bunları 
ayn ayn tanıyalım. 

1 - ( Liparipı ) ; Her ,Ol 
gibi, gllçlü kuvvetli bir adam. 
Bu adamın iri yan vlicudu
nun n.tnnde, açık alnından 
kumral aaçlar dalgalanan elik 
bir başı vardı. Baldida doğ-
muş ve orada tahsil görmü.ftü. 
Baküda, bir İranlıyı öldllrdüğii 
için yirmi sene bapİI cezasma 
m&bküm olmUJtu. 

f Arkuı var} 

Sonra ilivc etti: 
- Ha b:ık, d~di, dinini i&ter 

değiştir, ister detiştirme. Ona 
biz karıımayı:z.. Fakat arbk bun
dan ıonra 1rklatlarmın aruuıa 

r:reme:z.sin. Gemide kal, korsan 
o). 

Bu aon ıözden sonra içimde 
bir aevinç kaynağı çOftu. Sevinçle 
cevap verdim: 

- Olacağım reiı, dedim. 
- Gença~n, kuvvetliıin. Sö-

Sayfa 7 

BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

stif ade ediniz .._ ___________ Mark Twain' den terceme __ __, 

1 - hin 5 Hbn ıreçmlyecelttlr. 
2 - Her aabr 4 kelime heıtap edl· 

lecektlr. 
Yaramazın Hik&yesi 

5 -- Her ns,. 5 adet Ula kuponu 
aukablllndedlr. 

4 - Her 3 • lbnl•11 fulaanu 2 
kupon UIYe edilnıelldlr. 

5 - Her kupoıı llterlndcld tarihten 
bir hafta müddetle muteberdir. 

SON POSTA yı okuduktan 
soma ll&n kuponunu ıaaklayı
nız. Bund.a S adedini ilinınız 
Ue birlikte bir zarfa koyarak 
poata Ue ldarebanemize ıan
derini&. 11.lnınıun l'ueteye gir
mesi için bu kadan lcAfidir. 

1

--c: SON POSTA == 
BEDAVA iLAN KUPONU 

10 -Şubat - 1931 

Ümit sabun ve yağ deposu Rama
zana mahsus müthiş tcnzillt : 

Kıyye.i 
Phkin çamafır Ye Ayn• Kurut 
hk kokulu hamam 4S 
eabunları 4S 
Ekıtra ekatra Ayvalık 
zeytin yatı 65 
Haliı Halep hadidl yatı 170 
ffa)ia Urfa 150 

En iyi, en temlz ve ucuz 
mal 1atan yel'lne depodur. 

lıtanbul Aımaaltı Zındllnkapı 
Oçyol ağP No. 53 Hüseyin. 

DOKTOR RIFAT SALiH - Cılt, 
flrenftt beJsofuklufu mltehaHISI 2 • 8 

kadar. Catalofha, Ceridehaae No. 17 

HANIMLAR TERZiHANESi - Seher 

Hanım idaresinde Bahçekapa Raslmp&f8 
baDa No. 12, Telefon tıtanbul 4057 

UŞAKTA ı Kemahlı Hde Mehmet 

Asım Beyde her nen raka, prap, 
kOJ1yak bulunur. 

Vaktile, Cim isnıinde ynra
maz bir çocuk vardı. Maamafih 
dikkat edilirse görülür ki mek· 
tep kitap!annda yaramaz ço
cukların hemen hepsinin· a<!ı 
t:imd·r. Bu, gariptir ama elden 
ne gel:r? Onun da adı Cimdir. 

Mel!tep kitaplanndaki bütün 
yaramaz çcc~klann isimleri 
Cimdir, bepsiniu basta bir 
anne. Ari varci ır, tatlı ve kedEr i 
blr sesle ninni söyliycrck 011-

lan uyulmıya çalışırlar, öper
ler, onlara güzel rüya g&rme
ıini temenni aderler. 

Bizim çocuk !çin i, başka. 
Onun adı Cfo,Ji, fakat anne· 
8İ hasta değildi. Çoc•Jğunun 
yaramazlıklanna da pek aldır
mıyordu. Yaramaz Cim bir 
kazaya uğrar da beyni patlaya
cak olursa annesi için bilyilk 
bir ziya teşkil etmiyecekti. 

Yüzüne bir ıamar aaTUra
rak oğlunu yatağa aoku)or, 
ninni filin da söylemiyordu. 

Birgiin bu küçük yaramu 
kilerin anahtarını aıJrdı, içeri 
daldı, reçelleri yalayıp yuttu 
ve annesi çakmasın diye, ka
vanozların içine katran doldur
du. Mektep kitaplannda oldu
ğu gibi, bu işi yaparken 
vicdan azabı duymam;şb. Bili
ku, kendi kendine: 

0 0hf dedi, ne iyi olduf,, 
ESKiŞEHiR OKUYUCULARIMIZA - Ve güldü. Annesi meseleyi 

Bu,tnden itibaren menfaathüıd dllfG- anladığı %aman Cime bir te
•lyoraanı:a ve ıazetelcrinlrln evinize miz dayak çekti. 
dllkklnanı:za. dalrenlıe kadar mwıta:tam 
lılh ,~kUde relmealnl llliJOrtıum Horos Başka bir gün de, Cim, o 

civardaki çiftliğin duvanndan otlu Hearetanuıa. mGracaat edlnl:a. 
atladı, elma aşırmak için ağa

Afılaamıt nadide fidaalar - Fnnauı ca tırmandı. 
-.udu ,,. Rua teftall Y• erUdarlııe e. M kt kit 1 d l x e ep ap ann a yazı • 
~ lldaalanm .. ,c1ır. RIH aUDa ' dım aibi, dal kınlmadı. Cim 
aade Abdullah •· •· 

LEZZE1lJ TA ru VE ŞEKERLEME

LER - Baklava, tıörek, peUlaıe~ ba
d._ elUllul, ıu.am helvası, .. ure reaç
ler •• lhtl7ular için çok leuetle ,,. 
&eYl&le yenir. 

$1.tlu BoıHntl r.tasyonu !net pap 

eokaj1 numara S Muhllt 

MUHTEREM TOCCARLAR - GGm
rllk ltlerlnlsde l•tifade ı&rat teshlllt 
,,. temJnllt l•terae.nb: bahçekapı Arop· 
JU hanmda ilhama Ahmet fına .. ,_ 
•erillb. 

iş ARIYORUM - Tıcarf maamellt .. 
Fraıuau:caya blhakkm vllkafam, lt an• 
Jonam. Ankara 161 posta lnıtuıuua 
JHılmUI 

Üsküdar 

HALE SINEMASINOA 
Anna Karenin 

yere düşmedi ve kolu incin· 
medi, çiftliğin köpeği tarafın
dan dişlenmedi, haftalarca 
sancılar içinde yataklara düş· 
medi ve sonunda piıman olup 
•• uyunu değiştirmedi. 

Oh l Hayır, hayır! istediği 
kadar elma aşırdı, ceplerini 
doldurdu, çiftliğin köpeği üs
tüne iri bir ~ atarak onu 
savdı. 

Bir kere de mektepte mu
allimin çakısını aşırdı, yakala
nacağını anlayınca çakıyı sı

nıfın iyi talebelerinden biri olan 
zaTallı Jorj Vilsonun kasketi 
içine attı. Çakı masum çocu
ğun kasketioden düşünce, za
vallı başını önfioe eğdi ve kı

onu itham etti ve değneiinl 
çocuğun omuzlanna indirdiği 
vakit, beyaz sakallı bir hı:..ır 
yefi~jp te: '' Kabahkt onda 
değil. bunda. Ben herşeyi 
gördüm. 11 demedi ve Cim ce
zalandmlm~dı. Hayli'. Bu vak'a 
da mektep kitaplarında yazıl
dıjl gibi olmadı. 

Cimin hayatında büyUk bir
ıey vardı. Belki de bu, kur
naıhkbr. Hiçbir şeyin ona 
ziyanı dokunmuyordu. Hatta 
bir defa, ehlileştirilmiş bir File 
ekmek yerine tütll.n yutturdu, 
fakat fil onu hortumile havaya 
uçurmadı, yahut kafasını psr
çalamadı. 

Birgiın babcsrnan tüfeğini 
alarak ava çıkmaya kalktı, tü
fek, patlamadı, onun ellerini 
yaralamadı. 

Birgiln de öfke ile, kız 
kardeşinin pkağına müthis bir 
yumruk savurdu, fakat kııca· 
ğız bütl1n bir mevfim hasta 
yatmadı, bayatı tehlikeye gir
medi. 

Ve Cim bftyüdü, evlendi, 
bir çok çocuklan oldu. Ve 
bir gece, balta ile hepsinin 
kafuım parçaladı. Bugün, bu
lunduğu kazanın en korkulan 
iruJanıdır ve millet medisind~ 
de azadul. 

Fıtır Sadakası 
Ala Orta edna 

Kurut Kuruş Kuruş 
Buğday 16 13 12 
Arpa 16 13 11 
Üzüm 1S6 117 78 
Hurma 182 107 71 

Zek't Ye ıadakal fıbr H 

kurban derilerinin Tayyare ce• 
miyetine veril:neainin cevazı 
Diyanet l~lerl riyueU ceH1e
ıinden .. dar olunan fetnda 
beyan olunmaaına nazaran 
vatanım11.1n büınD muhafa2uı, 
millet n hOkOmetlmidn dna-
mı satvet ve ililiıı için a•nn 
icabına ıare muhtelif ve mi• 
tenevvi vesaiti harbiyenin ve 
bilhaua zamanımızda ehemmi
yeti fevkalideai müsellem bu· 
lunan kuvai havaiyenin bir an 
eYVel tedarik ve ihzarı bir 
vecibel diniye olduj"undan bu ı . 
bapta İcap eden muavenet •e 
mOuheretin ifa11 lüıumu ilı
vanı dinimize kemali ehemmi
yetle anolunur. 

Bayram Namazı 
Saat Dakilra 

1 S9 
Zevab 7 27 

Greta Garbo, Con Cilbert zardı. Gaıebe gelen muallim 1•••m•••••---ı 

fakat sevjodm söz. söylememe 
mani oluyordu. 

Ben bu ıevinç havaaile riz· 
l'irlaanken Turırut reiı: 

- Şimdi, dedi, Hasan Kelle 
sana elbiae verecek, remlyl ıre:z.· 
direcek. 

Birkaç adım yiirüdGm, reiaia 
elini 4ptüm. Arkamı sıvadı. Son
ra Hasan Kelle ile kıç kasaraya 
çıkbk. 

Gemi yol almı,tı. Arkamızdan 
daha alb remi l'eliyordu. Hasan 
Kelle bana gemiler baklanda 
izahat veriyordu: 

- Biı.im ıemilerimia ufaktır, 
hepsi kürekle hareket eder. 
Frenklerin gemileri iıe koskoca 
feylerdir. Onlar yelkenle yürür 
Halbuki bu çok fenadır. Hücum 
için büyük gemi işe yaramaz. 

Bizde gemilerin isimleri otu
raklarile ölçülür. Şimdj aana 
ı4&tereceğim forsadaki ldirekçf
lerin bir kürek etrafında otur• 
duklan yere oturak derler. Ufak 
ıemilerde bu otu; akia ilç kiti 
bulunur .e bu üç kişi bir küreti 
çekerler. On oturaktan on yedi 
oturata kadar gemilere Fırkate, 
on dokuz oturaklıya da Per· 
kende, yirmi dart oturata kadar 
olan remilere Kalita, yirmi bet 
oturaklıya da Kadirsra derler. Ka
dirgaların otura.klaranda dört 
kürekçi bulunur • 

Bu 111 3-lı kluımdan daha bOyük 
gemiler de vardır. Yirmi beften 
otuz altı oturaklıya kadar remi'ere 
Ba4tarda derler. Bunlar karpuz 
kıçlı olurlar. Yedi adam bir kü-

tath tatla diollyordum. Hua1t 
Kelle devam etti: 

- Anladın mı delikanb? Bi
ti• bu l'emiler l.tanbulda Türk 
tersaneJuinde. Türkler tarafındua 
yapılır. Bittin cihan bir araya 
l'elae Türk renıiciJitl ile baf edo
mea.. Türkler denizlerin haldmidlr. 

Bunları anlatırken Huan Kel
leyi bir rörmelidlni:ıı Gururundan 
kabına aıtanuyordu. Dotruau ya, 
bu ıözler benim iı.ıeti nefaiml 
hiç kmnıyorclu. Arbk ben kendJ· 
mi AYrupalıların dGımana n 
TGrklerin içinde yetifmif bJr 
adam ribl rBrOyordum. 

Hasan Kelleı 
- Gel, dedi, una Fonayı 

sB.tereylm. 
YürOdilk, J'eaılnin altına gir-

~-.kl'~rvutJa karft kuşıya kahnca 
it.&> tile hocamın söylediği bu ı6x
t beynir.ıden bir şimtek ı<iratile ():i. -Gayri ihtiya.d ıururlandım. 
ttıd' 1anın en bül ük ve en muk
~ .. ;r k~rsanı bugün, bu dakikada 
te:_ b~ı~ayesine a)mışb. Turgut 

:::--.__utiin kudretine rajmençok 
[")l>ı---

ıibi ıöylediı 
_ Delikanlı, bundan sonra 

"0Juç Ali,, diye çajuılacaluın. 
bminl değittiraılye me.cburtun, 

ıiinde durur, arkadaşlannı korur, 
galip olmak için ölmek liz.ım• 

1r~lditin( hiçbir rfin aklından 
çıkarmayan ~·r korsan ol. Göre
cekain ki konan gemileri impa• 
ratorların, luralların ıaraylarından 
daha zeni'İn ve daha etlencelidir. 
Burada herkes birbirinin dostu• 
dur. Kimıe, kimseye düıman 
olmaıı. 

Reisin bu sözleri, içime bir 
Hele bir de rüz.gir olmazsa 

pş berbattır. O zaman ufafcık 

rek çeker. Bir de daha büyüğü 
vardır. İsmine Göke derler. Bir 
defa Burak reise yapılmıob. DOn
yanm en büyük iemisi idi. 

dik. Oturak denilen feyl ben 
ıaten biliyordum. Fakat bugüne 
kadar hlr korsan ıremlııinin otu• 
ratmı henüz l'Örmemiştim. 

...... 'tae •laaek, bir gemiyi dljeriD• ..... ..-ur. anladın ma7 

ıeni.şlik veriyordu. Birşeyler, bir
çok ıeyler aayJemek iatiyordum, 

bir perkende kocaman bir Gale
ruvayaJi zaptedebilir. Hasan Kelle anlatıyor, ben de A r b w v::ı :-



1 VAPURLAR 1 
Şark latibbarat ticariye nılleaseııul 

lSTANBUL 
.-runul 

Bugün Beklenilen 
Vapurlar 

Re!iit Paşa - Türk - Hopadan 
Hilil - Türk - Cideden 
Cide - ., Cideden 
Gerz.e - ,, Antalya Merainden 
Türkiye ,, n ., 

Ereğli - ., lzmitteo 
Marmara • Türk - Mudanya 

Gemlikten 
Güzel Bandırma· Türk• Ban· 

brmadan 
Gül Nihal - Türk • Bancht'madan 
Recele Karol - Romanya - la-

kenderiye Pireden 
İmbros • Alman - Hamburgtan 
Miloa • ,, " 
S!miramia • ltalyan - Triyea-

teden 
Kaldea - ltalyan - Triyeateden 
Exiria • Amerika • Nevyorktan 
Kapo Vado - halyaa • Cenova 

UYC'l'DO Napoli Pireden 
Huvon - Fransız - Marailyadan. 
lıiç - ltu• - Odesadan. 
Aviemor • lngiliz • Azı-yen 

UTerpuldan. 
Mardiaian-fngiliz- Liverpuldaıa. 
Penay • Rua • Batumdan. 
Orutea - Holanda - Amster• 

.. mdan. 
Kiril - Bull'ar -Varna Burgaz• 

elan. 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Saadet - Türk - lzmire. 
Ayd.n • Türk - Cideye. 
Adana •Türk •Antalya, Mer• 

.dne. 
Nilüfer • Türk • Mudany.ı, 

Gemliğe. 
Çanakka1c -Türk·-Bandırmaya. 
Uğul' - Türk - f zmite. 
At.antide • ltalyan - Cennvaya. 
Fl ~minian- lngiliz • Liverpula. 
Bantria - İngiliz -Liverpula. 
Yaaon - Holanda-Amsterdama. 
Volos - Alman - Varna, Bur-

ra:r:, Köstcnceyc. 
K'r il - Eu lgar - Pireye. 

Seyrisefain 
Mcrlt eı. acentesi: Galata köorü 
Başı B. 2352 .Şube ıı<'cntcsi: Sir
ıceci Mühürdar ıade ham L 2740 

Ayvalık Sürat Postası 
( Mersin) vapuru 1 O Şubat 

salı 17 de Sirk~ciden 
Gelibolu Çanakkale, Küçük
kuy•ı, Edremit, Burhaniye, 
Ayvaiığa kalkacak dönüşte 
Altınoluğa da uğnyacakbr. 

Yelkenci vapurları 
KARADENiZ POST ASI 

S vapuhı 11 amsun Şubat 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı 18 de Sirkeci 
nhtımından hareketle (Zon• 
guldak, lneholu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon 

Sürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

E u kere idaremizce 
satın alınmış oln Fran
sız Pake kumpanya
sının seri posta vapur
larından 5300 tonluk 
lüks ve birinci, ikinci, 
iiçüncü sınıf kamara
lan ve müteaddit sa
lonları havi 

ERZURUM 
Vapuru Karadeniz 

hatbna ilk seferini 
25 şubat931 çarşamba 
günü icra eyliyecektir. 

Tafsilit ıçın Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaat Tel. 
İstanbu l 1515. 

SON PGSTA 

MACIT MEHMET KARAKAŞ 
MAGAZAMIZI 

TA LİYE MECBURİYETİ 
dolayısile 

Kat'i Likidasyon 
sergilerimizi ziyaretle 

F 1 R S A T T A N 1 S T 1 F A D E ediniz. 

İR PHILIPS Rady9su . 

intihab1'11z için 

3 
mühim sebep 

vardır. 

- İntişann safiyeti 
Kullanılışın sadeliği 
imaliyesinin teminab 

Yuvanızın dostu 

ASİ PİN - KENAN 
KOMPRİMELERİ 

Nezle, Grip, Baş Ağrısı 
iÇiN 

KATİ TEDAVİ 

s·· tayy ......... 
piyankosu 

Yeni 
Tertip 

aşlıyor 
(1) i N C i K E-Ş i D E 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 ıncı keşidelerde büyük ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti vardır. 

3 0NC0 KEŞIDEDE 100,000 LiRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETİLE TERTiP ÜÇER KEŞIDELİK lKJ 

KISMA AYRILMIŞ GlJ BiR ŞEKiL ALMIŞTIR 

Mükafatlar kctide ııruile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 n 

100,000 Liradır 
ÇOK ZENGiN OLAN YENi PLANI TALEP EDiNlz. 

Biletlerin aatılmaaına başlanmışbr. 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOST ANE KARŞISINDKI 

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

memnun kalacaksınız 
Proteı;tofstr mi'llli srörülmemiş bir süratlt" gidf'!r .. 

"ROTBART LUXUOSA,, .,,MOND-EXTRA G 
1 adedi 20-10 adedi 175 kuruştur. 

1
1 adedi 12,5-10 adedi 115kur 

Fen ve ihtira ale- fı Tıra~ bıçaldanmn 
minin son bir bari- yegiıae hassaları b· 
kası olan '1 ROT- raşta.n sonraya çeh-
BART LUXUOSA,, reye bir taravet 
kadar fenni bir traş bahşcdehilmeleridir. 
bıçağı ihtira edil- "MOND - EX
mek imkanı yoktur. 
Bu bıçak okadar TRA GOLD,, 
ince imal edilmiştir tıraş bıçağıle braş 

ki traş olurken cil- olan bir çehrede da-
din üzerinde kayar imi bir taravet göze 

ve bu nermin temasın husule getirdiği hın: çarpar. 
kalbe müstesna bir zevk bah,eder. 
Acentası: Galata, Kürkçübaşı Han, No. 4 PYER PIRIMY 

En iyi rakı 
H 

Karaköyde Borsa Han 

M. Gazi Gişesi 

AZİ ŞEVKET 
Gl,l'nıden lkifer bilet alan müıte

rilerlme altı k t tldede hiç blrıey 

isabet elınediğl takdirde gelecek 
tertibin birinci ketldeılnin bir bileti 

bilabedel verilecektir 

lllf6 • 
1"... AllOtı. •• ulf Clftt ~ 
bk•l<la...,. an., ..... ..,_ .. .,. 
ret lıO~lı ••KU.. MJ•IOde ~ ......... , .. -~ ......... 
~.::.--~ 
u---~~, 
~Grc'_.da ...... . ......... , ... . 
f :,tanhul ikinci icra memur

luğundan: Rir borçtan dolayı 
mahcuz bulunan ve furuhtu mu
karrer iki adet Romanya cins 
ve sağmal inekler 11 Şubat 9;n 
tnrihine müsa<lif çarşamha günü 
saat 11 de Fatihte Atpazarında 
lıilnıüzayede satılacağından talip 
olanlar giin ve santi mezkürda 
930-:~58:.~ <losya numara::ıile ma
hallinde h.ızır bulunacak memu
runa müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Ticaret müdürlü-
..., • • 1 

gunoen: 
4/2/1931 çarııamba günü yapı• 

lan lıtanbul mcyva ve kabzımal 
canafı cemiyeti idare }eyeli inti
habın ~a ekuriyet basıl olamadı-
tmdan 11/2/931 çarşamba gününe 
tehir edi'diği ve aaat 13 ten 16ya 
kadar intihaba devam edileceil 
alikadarana llin olunur. 

DR. SEMlRAMtS EKREM H. 
Çocuk hutalıklan mütehaasıaı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastanesi kul.ak, boğaS 

burun hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu Mektep sokak No. 1 

Telefon Bt>vofllu 2496. 

Kadıköy iskelesi Ozerindek 
AiLE DANS SALONUNDA 

12 şubat pertembe günü akşamından sabaha k 

kMevsimin maskeli m:ıskesiz büyük balosu ] Ye aync 
onkur Mıgırdiç Efendinin riyaseti altında, duhul aerbe 

iyi ve eğlenceli bir vakit geçirmek ve Konkura iştirak et 
istiyenlerin şimdiden masalannı temin eylemesi IAzımdır. 

Müdür •e mibtecir: HD.seyiD 

Ağız ve Di le 
Muhafazasını 
tem;n için 

Kul/anı/mas 
Lazım gelen 

eMiıılıolıiııJl&.:&Uıll.llW.ll~MAl.lıl~IWU~WMll..._ __ ~-

Yeoa 
Macu 

Radyoli 

İstanb l •• rükle g 
baş müdürlüğünden: 

Gümriikler için 23 • 2- 931 tarihinde münakuayı 

suretile otomatik hasaaa terazi alıaacafıadaıı talipl 

bapta ıeraite ittili husulile beraber ye•mi mezkürda 

dörtte evrakı lizimeyi mbtuhiben bq müdilr 
komisyona müracaatlan. 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

ALMANCA öGRENME USU 
MGel.Wlerlı 

TAHSiN ABDİ HERMANN SANDER 
A.laaaa llaaıu müteh ... ıa •• 

.. ~timi 
luı ir erkek liJıul Alaaand 

muallimi 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kıaım Fiab 2SO Kr. 
fstanbulda Hüsnütabiat matbaas1~:lan 

PARASIZ ŞAPKA TAM;RI 
250 kuruşluk 

şık ve modern 
şapkalarını ı z -
dan alanlar , 
eslc:i 1apkaS1 

paruız tamir 
edilir. Toptan 
düzinesi 22 lira 
Türkiye İlk şapka Fabrikası. 

Galata Hav.• ıokak No. 10 

D 

Ömer 
Abdürrahman 
Cilt, Saç, Frengi ve Bel-
soğukluğu Mütehassısı 

Muayenehanesi Ankara cad 
lesi hükum_et konağı civa· 
rmda eski lkdam Yurdu kar-
şısanda 71 numara birinci kat. 

Her gün saat birden ikiye, 
d5rt buç lktan aksamakadar. 

' 

SON POST 
YcYIDi, 5iyul, Hava:liı vo .ria1k I 

idare ı l1tanb:i:'Nıuuoı1 aaJI' 
Şeref aolu.ırı SJ • J/ 

Tef~ •'Mı: lstanb:ıl - ın 
PotL~ kutusıa ı htaııb.al • 7tt !fit 
Telr.ıJ : lıtanbı.ıl so.'f PO 

ABONE FİATl ~ 
TORKIYE - E~ 

H'lO 4'lt 1 Sene '11 ı>O ı> 
7SJ • 6 Ay J4ılf " 
.an..' s ,,, ,, 
·- • • U°'" w • ı .. 

Gelen eYrak r crl n rll 'ft~~ 
ltsrılar in IDCJ ıH 'f :t :ıh' 11~ 


