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S O N POSTA Halkın rösidilr: Halle bunun.la rörilr
SON POSTA Halkın kulatıdın Halk buaunla ltitir. 
SON POSTA Halkın dilidir: Halk hununla acl Jer. 

ON POST 
NIN 

KUPONU --- . 
No.: 22 

Bu Kuponu Kesip 
S~layınız. 

iDAM MAHK ÔMLARI NE YAPIYORLAR? 
Hapisanedeki 
Muharririmiz 

Höcrelerinde Bazı Mahkômlarla Mülakat Yapan 
Okuyunuz Şayanı Dikkat 

Nalıncı Hasan Rahmetli Annesine Dua Ediyor 

Diyor Ki: Bereket Beni Birkaç Sene 
Sonra Doğurdu Da İdamdan Yakayı 
l<urtarmıya Muvaffak Oldum 
~ir, 2 ( Hususi) - Divanı 
lt,. tarafından muhtelif ct.za--

• ınabknm edilenlerin listesi 
~ herkesin malümudur. 
•d bu mabkümlan ziyaret 
t etelc kendilerile gCSriiftüm. 
t:helc:e, mucize kabil_inden ve 
tar ut herhangi bir suretle al 
il eceklerinden emin bulunan 
~d ~damlar, timdi tamamen 

hın olmuşlardır. 
li bulunduktan böcreye girdi· 
, !il Zaman ne lbrahim hoca, 
ele de Mehmet Emin, yerlerin
di eıı kunıldanmadılar bile. Şim
,:e kadar g6stcrdikleri aeza-

lten eser yoktu. 
~ız, dışardan yanlanna 
ıa. gelmesine memnun 
b · Ür:e1 Nalıncı Huandı. 
ti'~ de evveli onun yanına 
tttıı· Birşeydcn haberim 

IDUJ gibi: 

1~.::- Geçmiş olsun. dedim, 
~ mı mahkum olmuşsun ._11 Efendi?. 
l liasan, yüzüme ters ter• 
ialkb. 

Cevap verdi: 
- Sen de insanı mübarek 

itinde günaha sokacaksın, ben 
'~rece l idam olunacağım. Ben 
2.t aeneye mahkum oldum. 

Artık işin yoksa seneler 
"nesi kodeste pinekle dur. 

Heme.n cevap verdim : 
l - Sen haline fükret. Hiç 

Q lllazsa kış günü asılmıya
talcaan. 
~ Filhakika nalıncı Hasan, bu 
,0ı. ile müteselli olmuş görii-

Yordu. 
~ - Hakikaten, dedi, halimiz 
... hat, ne ise ben yine rah
oqttli , 1 -.ıntme duacıyım. Hiç 
lo rn~a beni bir, iki acne 

~· dilnyaya getirD!İŞ. 
l\n •lıncıyı k:Jşesinde barakbm. 

Çille Hasanın yanına gittim. 
h l<üçük Hasan, konuşmak 
\1 ~u?<i hiç te istekli değildi. 
~ 1,1ğiın selamı bile işitme
t ıkten geldi. 
k. hrnet Emin, içlerinde en 

~emetlisi görünüyordu. l:l; Geçmiş olsun! dediğim 
~tta~D, müteessir görünmekle 
~r: 

------------------li Divanı 
arp Haberleri 

D· 
tab~~anı harbin ilerlemekte olan 
Set ıkatına ait haberler ikinci 
()k yfCltnızdadır. Lfıtfen orada 

UYunuz.. 

J o z e f 
Anlatıyor: 
- Zabit Efendi, 

hen alkışlamadım. 
Ben konaktan geçi
yordum, herkes top .. 
lanmıştı, hen de sey
retnıige haşladım. 
Bir hoca "hen Meh-
tigimn dedi. 

- Pekı~ dedik, ne 
olacak? 

Sonra şu oldu ki, 
Zabitin başını kesti. 

Herkes alkışladı, 
hen sade baktım. 

- Sen alkışlama
dın mı? 

- Vallah kör ola-
yım alkışlamadım. 

-Ne yaptın? 
- fjiçbir şey. 
- Oyle ise seni 

affederler I 
- Hayır, idam 

edecekler, söylediler. 

l - Geçer inşallah 1 cenbi-

ı le mukabele etti. 
- Bir diyeceğin var mı? 

dedim. 
- Çok, fakat dinliyecek 

yok. Beni aldattılar. 
- Kim aldatb? 
- Kim olacak, aldattılar 

işte. Ben bugünleri görecek 
adam mı idim. Beni idam 
edeceklermi~. Allah, o Mehti 

( edepsizini başımıza musallat 
' etti. Bu ·hallere düştük. 

1 
- Geçer, merak etme. tt 

uzaklaştım. Sarih olarak işi -
medim ama arkamdan b r' 
alay küfür yağmuru yağdığını 
hissediyordum. 

Dışarı Çlkarken nöbetçinin 
ikaıile ynnlarındalri odaya 
geçtim. Burada Hayim Jozef 
vardı. 

Ağlamaktan gözleri şişmişti. 
Ona da bir, geçmiş olsun 

tesellisinden bulunduktan aonra 
sordum: Anlat AUahaşkına fU 
vak'ayı? 

Jozefin anlattıklari aynen 
şunlardır: 

- O yun ben konaktan 
yeçiyordum. Herkes toplan· 
mışti. Ben de seyretmiye baş· 
ladim. Bir hoca, ben mehW. 
yim! dedi. 

IDevamı 2 inci aayfamwlaJ 

K ar zasyon Kolları
nın Birleştirme Parası 

Kime Aittir? 

A l rca bu pisliğtJ tahammül ettik. Şimdi bir de 
9 a masrafını yüklenmek kaldı 

K 1
. un Unknpanındaki miştir. Kannliza11yonun takip 

ana ızasyon b. 'hı ı .. · d · ı 
h b ana hatları ıt· ettı1p yo uzcr n e u ev ~r ve 

avuzu \'C azı 1 
miştir. Bununlıı berııber de mes«: e müesseselerden .ay~ılnn kol1arın 
çetin ve müşkül bir sahaya Sı?•r- ( Devamı 2 ancı sayfada J 

Şeyler ·Dinledi, 
Fırka Kongresi IEnHegecanlıAmeligat Vak'a/arı 
Mühim Bir Meseleyi D M B H h 

Halledecek r. Urat • eyecaD 
Ankara,2[H.M.)-Halk fırkası· A ı • A ı 

nın büyük kongresin inintiha- me ıyahnı n abyor •• 
battan evvel mi, yoksa ıonra 
mı yapılacağı belli değildir. 

Fırkanın yeni programı, Gazi 
Hauetlerinin bllyük nutukları 
okunduktan ıonra tesbit edi· 
~ecektir. Kongrenin hallede
ceği mOhim nokta "hükumet 
mi fırkanın. yoksa fırka mı bü
küınetin mah" olduğu mesele
sidir. 

Foça Hadisesi 
Maznunlar Bırakıldı 
Kaymakam Divanı Har

be Veriliyor 
lzınir, 2 (Hususi) - Foça 

kaymakamı Lütfü beye sui 
oastte bulunmakla mnznun 

anların tahkikatına Divanı 
harp istintak hakimliğince 
devam edilmektedir. 

Aldığım malumat, hadisenin 
şayanı hayret bir esrar perdesi 
ile örtfilü olduğunu gösteriyor. 

Lütfü Bey, münzevi hayat 
yaşıyan bir gençtir. Hadise 
gecesi sokakta, maznun olarak 
yak alananlnra tesadüf etmiş. 

Bunlar selôm vermemişler, 

kaymakam müteessir olmuş, 
tabancasını çekerek havaya 
ateı etmiş. Sonra bir de aklı 
başına gelmiş, yetişen zabıta 

Maruf operatörlerimizin en 

heyecanla ameliyatlanna ait 
vak'alanu teabitine devam 
ediyoruz. 

Dün de Gnlbane butaneai 
başoperat6ril Murata beyle 
görüştük. Murat bey: 

- -Ben, dedi, en 7İyade py

ri kabili tedaYi olduiuna ka· 
naat getirilen ve ölüme mah

kum addedilen hastalar llze

rinde ameliyat yapıp ta onlan 

kurtardığım zaman heyecan 
duyanm. 

Maamafib bu mesele, her 
operatöriln tabiatine göre de-
ğişir. Her ameliyabn kendisine 

göre bir heyecanı Tardır. 

Biz artık alışbğımız: için 

her ameliyat karşısında faz:la 

bir heyecan duymayız. En 

ziyade hotlandığım ameliyatlar 
artistik ve plastik mahiyeti 
haiz olanlardır. Meseli habrla· 
dıkça hllA zevk duyduğum 
bir vak' ayı anlatayım: 

- İki ıene evvel Çatalca 
taraflanndan Ahmet Baba is--minde bir köylü gelmişti. Gö-
zünü ve bumunu kanser ke-

mirmişti. Yapılan ameliyatlarla 
bir gözü •e bir bumu birer 

Operatör Maraı aq 

delikten ibaret kalmıt. fakat 
tedavi edilememiş. Artık aon 
ümit ile bana gelmişti. 

- Ne yapanaa yap, dok• 
tor, diyordu. Nasıl olsa öle
ceğim. Bari beni bir an evvel 
kurtar.,, 

Tetkik etlim. Teklikell bir 
ameliyattı. Fakat bütnn san'a

bmı kullandım. Ve bu adamı 
muhakkak ölümden kurtarbım. -Bu zavallı köylü timdi her üç 

ayda bir beni ziyarete gelir. 

Bir operatör için bundan bü

yük zevk olur mu 1 ,, 

memurlarına selam vermiyenleri 
göstererek, kendisine taarruz 
yapmış olmakla itham etmiş 
ve yakalatmış. Lütfü be· 
yin . Divanı harpte muhake-
mesı lazımgelmektedir. Bu mü- ı " işsizler Ço11afr11or. ,, 1 
nasebeUe yakalananlarki~len ~~~~~~~~~~-6~-~~~~~0-•_•e-•e_'•~~~~~
serbes bırakılmışlardır. 

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 sU
tunda bir veya birknç 
'nqmara göreceksiniz. 
Bunlar telefon numara-
larıdır. Eğer sizin numa
ranız gazetemizde çıkan 
numaraya tevafuk eder
se matbaamıza müraca
at ederek hediyenizi 
alacaksınız. Bı:sit, karlı 
•e eğlenceli bir kur'a. 

B günkü numaralar şun
lardır: 

251 O İstanbul 
866 Beyoğlu 
604 Kndılcöy 

- Efendim, bcndenize münasip bir iş var mı acaba? 
Sabahtan akşama kadar boş oturuyoruu• . 

- Dil encümeninde mi azasımz, yoksa şehir meclisinde mi? 



SON PoS'TA 

Halkın Sesi DABILI BABERllBB 
Ağır Cazalarda 
Yaş Meselesi 

Ve Ha Ik 

Laz 
• 
lbrahim 

lnkıljbı koruma kanunu u. ort•y• Hoca 
bir mt:aele çıklıı 

Muayyen bir yq derecealnf seç· 
mit oıım ağır cun;m ınurtcklpteri d• Şeyh Esadın Bir Tutam 
yqlarınıı bakı!mıyarak aiır cezaya S k J y .., 
çarptırılacsıklardır. a a ını a ta g 1 n ı n 

Düne kııdar, bu ırlbi kimselerin Alt S ki 
eezuı h:ıpsc tnh'ril ediliyordu. Netekha lOa a amtŞ 
lıugQn de Ziylcdlr P.fcaeJI Şeyh eaaduı 
cuuı da bu aoktadan 24 ıencye t•h· Menemen, 2 (Hususi)- Şeyh 
Yll edilmiştir. Bu t:ıdil münaacbctile Eaadın ölmezden evvel kan
dllo bıw kimae.lerla fıldrlciüıl ıorduk. sına şiir, og" hına mektup yaz
Şu cevapları •erdilerı 

Ahmet Bey ( Darülfünun, dığı haberleri divanı harp 
Edebiyat fakültesi müderris tarafından kafi surette tekzip 
muavinlerinden) edilmiştir. Ortada neşredilen 

- Adi cürümlerde altmış bazı tiir ve mektuplar vardır. 
yaşını ikmal etmiş olanlann Bunların uydurma olduğu beyaµ 
idam cezasına mahkum edilme- edilmiştir. Salahiyettar bir zat 
meleri makuldür. Ancak, büyük bu hususta bana dediki: 
ve kanlı siyasi hareketlerde _ Bunlar uydurma ıeyler
ön ayak olan kimselerin, bu dir. Şeyh Esadın yanında 
hadiselerde filen iştirakleri 
bulunanlann yaşları alt::mqı vakıa birkaç mektup bulmı-
geçse bile idam edilmeleri muştur. Fakat bunlar Erenk6-
elzemdir. ytindeki bazı ahbaplanna 

Jfı.. gönderilmek fü:ere bundan on 
Asım Bey (Tavuk pazannda glin evvel yanlmııtır. Bir ka-

Meşrutiyet oteli ) dına ait olan mektup ta daha 
- Vatanın dahili ve harici evvel bir kadından kendiaine 

emniyetini ehemmiyetli bir 
surette sarsacak hareketleri ya.zılmı~ olan mektuba cevaptır. 
yapanlar altmış yaşını şmış Şeyh Eaadın bir tutam sa
bile olaalar muhakkak asılma- kalı Lh lbrahimin yatağı [al
hdırlar. KllUenin ili mcnfeati, bnda bulunmuştur. Bu kıllar 
daima ferdi menfeatlerin fev- bir klğda sanlı idi. Ozerin-
kindcdir. de de ıu cftmleler nrdı: 

lf. Şeyhlillilema Eaat Ef. haz-
Ali Bey ( Uliimu lliyei tica- retlerinin sakalı terifidir. 

riye mektebi tdıbenderlik im- Uz İbrahim, bualan lstan-
mında 71) 

- Altmıt yaşından fazla bul da bir yerden ( 10) albn 
yqh olup ta yaptıkları bUyiik liraya satın alınışbr. 
lhtilAJ hareketlerinden dolayı İkinci Kısım Maznunlar 
idama mahkiim edilenlerin 
mahza y--lanmn fazlalıgıv Menemen,2(Husuat) - Di•a-

~ h ka hAlr• ..... !1~?- • dolayısile cezalarının hapse m arp rar a ım ıgı uuucı 

tahvili mevzubahia olmamalı- kısım maznunlar baklmıdaki 
dır. Bu adamlar muhakkak tahkikab itmam etmek tbere-
asılm lıdırlar. dir. 

• Abdurrahman Şevket Bey Liz Hoca Delirmiş Mi? 
( Gedikpaşa, Emin Sinan ma- ( H 
hailesi, Camiişerif sokak 34 ) Menemen , 2 uaual ) -

-Beşeri cemiyetlerde ıiyasl idam mnhkiimlanndan Lh lb
asayişi ihlAI edip birçok kan rahim hoca, kannn tebliğin
d6külmeaine sebep olanlar denberi ıayri tabii hallerde 
haklannda idam karan veri- bulunmıya başlamlfbr. Etra
leııler yqlan ne oluna olsun fmdakilere: 
cezalan aynen tatbik edilme- B da edil k 
lidirler. Vatanın menfeati her- - en İ m • ece DC-
,eyin feyJrindedir. yapbm? Herhalde beni affe-

)f.. deceklerl demektedir. 
Osman Cemal Bey ( muhar- lbrahimin, aklım oynatbiJna 

rir ve muallim ) veya o zannı verdiiine hUkm~ 
- inkılabı korumak için lunmaktadır. 

altmıt değil, yüz altmış yaşın
da bile olsa inkılaba ka111 
büyük ciirüm işliyenleri yok 
etmelidir. 

Çünkü, onlu istediklerine 
muvaffak olunca blitün mü
nevverleri kökünden kazırlardı. 

Bir Beraet Ve Tahliye 
Menemen, 2 ( Huausi ) -

Beraet karannı alanlardan Ö
demişli Karag6z oğullanndan 
Mustafa tahliye edilmiftir. 

İrtica Hareketinde Vazıf edarlar 

Jandarma Kumandam 
Ve Menemen Valisi 

Neler Söylediler? 
lmıir, 2 (Hususi) - İrtica hareketinde Menemen Jan

darma kumandanlığı va.zifeıini yapan Fahri B. hakkındaki 
tahkikat bitmiştir. 

Fahri B., ifadesinde "hadiseyi haber alır a1maz Yak'a 
mahalline geldiğini. hükumet binasına girdiğini, hükumeti, 
muhtemel taarruzdan korumak için tertibat aldığını, hadise
den askeri kumandanlığı haberdar ettiğini ve bu suretle 
vazifesini ya:1mıı olduğuna kani bulunduğunu söylemiştir. 

Fahri Beyin, diğer baıı kimselerin ifadesinden çıkanlmak 
lizım gelen netice, kayıra'<am1n vazifeıinde tekAsül gösterdi
jidir. Kaymakam Cevdet Bey, Yak' ayı h, ber alır almaz kışla7a 
gitmiş ve hadise mahalline hemen kuvvet gönderilmesini 
rica etmi~r. 

Bundan- sonra da kışlada bir oc a ·a kapanarak bir çocuk 
fibi ağlamıya başlamıştır. 

Halbuki, mürtecilerin tenkili ıırasında bizzat vazife ba~ında 
ve jandarma kuvvetlerinin idaresinde bulunması lhım geliyordu. 

Bu hareketi, bir ihmal olarak görülmektedir. Cevdet Be
yin ifadeıi Ankarada alınmıştır. ifadesinde, Menemenin henüz 
yabancısı olduğunu ve yeni tayin edilmİf bulunduğu bir sıra· 
da hadisenin patlak verdiğini beyan etmiıtir. 

Cevdet 8. muhakeme edilirken lzmir ve Manisa valilerinin 
de divam harpte malfımatJanna müracaat edilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Adnan 

Nalıncı Hasan Dua Ediyor 
t Bat tarafı 1 mel aayfada ) 

- Peki dedik. Sonra ne 
olacak? 

Soma fU oldu ki sabitin 
bqmı kesti. 

Herkes alkifladı bea aade 
baktim. 

- Sen allntlımadm mı ? 
- Vallah, k&r olayim U.. 

latlamadim. 
- Ne yapbn? 
- Hiç birtey 1 
- Ôyle ise aeni affederler. 
- Hayar, idam edecekler, 

Örfi Mıntakada Dolaşan 1 

s&ylediler. 
Jozef' raJiba beni divanı 

~le allkadu biri.si ıennedi
l~rdu. 
, Şu ricayı iliYe etti: 

- Zabit Efendi, ben aJ. 
kiflamadim. 

BlUiln mlislümanlar alldşladi: 
Neden yumiyonuo? Beni idam 
etmek hakiniı yok. 

Bir vesile ile Jojefin yanında 
ayrıldım. 

l ı .. dam kararlan, lrticaın 
çı_kb§'I altıncı ıahda, yani ya
nn infaz edilecektir. 

Ad na 

itten El Çektirilen 
Bir Memur Bir Sarhoş J 

Menemen, 2 (Huauai)- Dna Adliye tebliğat mldllrlne 
gece aaat 23 te M~tafa otl?- itten el çektirilmiftir. 
kasap Kumı lammde ban. 
6rfi idare kanunuaa muhalif 
olarak aarhot bir halde sokak
ta gezerken yakalanmıt. mah
kemeye Yerilmiştir. 

Sehpalar Hazırlandı 
Menemen, 2 (Hmusi)- idam 

mahkftmlan için kullanılacak 
aehpalar İunirde hazırlanmı1t 
buraya gönderilmiştir. 

SanayiMektepleri 
latanbul ticaret odumdaki 

aanayi komisyonu aan 'at mek
teplerinin ikbsat -.eklletine 
devrini -.e aanayi mektepl'!-

rinden mezun gençlerin ite yer
leıtirecek bir teşkilat 'tilcuda 
retirilmeaini temenni etmiştir. 

Dünkü 
Zabıta 
Vak'a/arı 

Birkaç Komünist Yaka
landı, Bir Deli Tutuldu, 

Bir De intihar Oldu 
Polis 1 inci ıube memurl • 

n dün kom ünistHkle alakadar 
bazı kimseleri isticvap ve ev
lerinde taharriyat yapmışlardır. 
Bunların bir kısmı isticvaptan 
ıonra serbes bırakılmıştır, diğer
lerinin isticvaplanna devam 
edilmektedir. 

* Ramide, Cuma mahallesinde 
oturan Ali Ef. dün birdenbire 
cinnet getirmiştir. Evinde bir 
müddet öteye, beriye saldıran 
biçare, eline bir balta geçire
rek sokağa fırlamış, bu suretle 
Eyllbe kadar gelmiş, orada 
Hazreti Halidin türbesini bal
ta ile yıkmıya teşebbüs etmiş
tir. Delinin elinden güç!ükle 
baltası alınmış, Tıbbı ndliye 
gönderilmiştir. 

* Galatada, Rum kilisesi kar-
ŞJsınd&, dört numarala vde 
oturan Sivaslı Arşak, Dolm -
bahçe nhtımında elbisedni çı
kararak kendini deniz t
ID!flır. Fakat sahilden geçen 
iki asker tarafından kurianl
ımşbr. Arşak sefalet yüzünden 
ölmek iıtediğini aöylcmektedir. 

Bir Aylık Vukuat 
1 kAnunusaniden 1 ıubata 

kadar tchrimizde 294 hırsızlık, 
36 kaza, 9 tavcılık, 96 cerh, 
3 daayet, 28 hakaret, 3 şfip
heli altım, 84 yankesicilik • k t 
UJ olmuttur. ----

Kanalizasyon Kollarının 
Birleştirme Parası Kime 

Aittir? 

(Bat tarafa 1 lncl 1ayfada} 

Japılman me.elesl OJ'taya çıkıyor. 
Bunlan kim yaptıl'aca.k? Şirket, 

aakaveleye •öre 7alnız ana 
utları yapmakla mfikelleftir. 
Binaenaleyh bunları belediye mi, 
1okıa halk keodiıl mi yaptıra
cak? Yapbrmaua nuıl cebrcdi .. 
lecek? 

DGn bu hu•uata tehir lşlerilc 
al6kadar bir zat blu fU malu
mab •ermiıtlr ı 

- Baılra memleketlerde ka
nall:ıaayon ya lstikrazla yapılır 

yeyahut bedeli halktan tabıil edil· 

Ayakkabıcılat 
- B~ Ticaret Odasına . et 

Talep Listesi Verdil 
- ·~ fıtanbul kunduracıhırı tJ.ı~ 

odasına bir npor yererek ,...... 
iıtemiftir: fİ 

1 - Bir kundura bora&" 
palma•ı. -' 

2 - Kunduracı Hnafııılfl 

ayene edilmemeai. el"_ 
3 - Hariçten ltlsal ;I 

lastik ayakkabılara atı' rt 
konmaıı. 

4 - Re1mi deylet mOn~ 
larına devlet.fabrik la.nnıP it 
etmcmesL ~ 

Odanın bu 1'8poru tetki1' tJI' 
ıcçtiti komiıyon diln bu no~ rf 
üzerinde konuşmuştur. Koın1' llf 

1 - Bir ayakkabı borıı•9 
kilinin muvafık olmadıt na• , 

2 - Devlet fabr.iki&Jarınıtl 
ıuai münakanlarda ( 1000 !ıJ 
ayakkabıd o aşağı müoakaP' 
lftirak etmemesine. ' 

3-Li!:tik dyakkabılarıo det'tf 
köseleden mamul ayakk bıl•:, 
rifeııine ithalinin mümkün ol 
yacağlna karar vermiştir. ,f 

Bu esaslar kongrede kOll 

1 t'nlctır. . . 
Belediye Bütçesı 
1-Ieyeti Vekiled;, 

Ankara, 2 (H. M.) - ,.u 
diyenizin beş aylık muv~f 
bütçesinin tetlcikab D8? 
Vekaleti tarafından bitiiJ 
V cldller heyetine verihrıi1 
Balıklı Hastanesin t 

B i r Hadi s e_.1 
Cerrahpa a bru;tanesi o~; 

t(irii Burb:ı.nettin Bey ( ~tf V 
mecmua ) ncıredcr. Bir ~f 
h ıını Bahkb haıtanesint 'f" 
dermiş. Hnatane doktoru 11 'jl 
doktorlarının g yri il:ui e~ ~ 
iade ederiz " diye mecıJl 
aeri göndermiş. ,; 

Dün bundan doleyı h•,t f 
doktorundan tarziye isteıni':;, 
den kırk kadnr bbblye taleb ıl 
Oı:erine hastanenin hadeOSe;I 
opn ve ilahla hür.um etmi~let ~ 
Zabıta tahkikat y pıyor. Hı.ı .. ,) 
tahça harekete hayret e~ 
kabil değildir. H.:st ne doııt ~ 
.. biz böyle söylemedik, biit~ 
mü.snit d ğil, dedik. " ce~• 

mek Gzere belediyeler taraf;! 
yapbrılır. / 

Bina1ano verafainin ( ~ 

vermittir. 

r.
a (% 6) ıı kadu verııi ·~ık' 
nş murafı da evlerin bü~I, 
tnae göre tnrhedi!ecek bir il~ 
dahilinde yalmz yol ü.zerfıı 
lerden tahsil edilir. il 

, Bütün bir ehir bunu veı1"5~ 
' mükellef tutulmaz. Şimdi Is~/ 

belediye i de bu suretle bü1'il JY 
te bir teklif hazırlıyacak, bıJ ~ti 
yiha kanun hilkmünO ardı~ 
ıonra kanalizasyon işi hal~ir/ 
mit olac kbr. Aksi talı ııt' 
timdilik yapıl cak birşey 1° 

==============================================================================~ 

Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: 

1: Hasan Bey - Pazar ola kitapçı haşıl; 
dilkkinı ne kapabyoraun? iftara m? yetioe· 
~bin? ~ 

2: Kitapçı Sinemaya gidiyorum, Ha-
san Bey, iftara değil. Bu vakit iftar olurp mu? 

Pazar Ola Hasan B. Ve 

. ........,_ __ 

3 - Hasan Bey - Y ah 1 lnsan ioini 
bırakıpta sinemaya gidermi? 

~·~ 

l 
-ta Kltakçı - l~mJ bırabuyonım, bak eli deı;:,f' JI 

kltaplaı var. Bü~ ~lct sinemaya .ıttfi :lçlrı k ııısJ 
•'..IJOI'• Si9ema bpı.t da durur11Ql balLtl lad Oll 
.. tannı. 



~ Şubat SON -POST~ 

, __ H_e_r_g_ü_n--ıııı"' 1 Son Posta' nın Resimli Makalesi * Gençlik Bilseydi • I ( Sözün Kısası 
Dinamik-
lnkdô.p 
Şekli Nedir ? 

M. ZEKERiYA 
Şevket Süreyya B. isminde 

kıymetli bir genç. vardır. Bu 
genç Ankarada Hakimiyeti 
Milliyede bir makale neşretti. 
Makalesi fU auretlo hnlisa 
edilebilir : 

A - On dokmuncu asır
daki iktısadi mfuıasebetlerin 
ıiyasi bir ifadesi olan demok
rasi bugünkü iktısadi müna• 
ıcbetlerin çerçivesi olamaz. 

B - Harp ıonu Avrupa• 
ıında yer alan anti demokratik 
cereyanlar milletlerin bünyee 
lerinde basıl olan iktısadi ta
havvüllerin aksi tesiridir. 

C - Demokrasi ideolojik 
esaslarını on sekizinci asrın 
Fransız felsefelerinden almış, 
bu asnn son yıllarile on doku
zuncu asnn birinci msfında 
lllücadelesini yapmıf, ikinci 
ıaaafında teesıüs etmiş ve bu
~ moduuu ıeçlrmit bir re· 
Jundir. 

D - Ferdi kabiliyetlerin 
lerbcs ve mntevazin inkişafı 
~iye ytirütülen mQtalealar kli· 
•ık demokrasiyi ifede ede
lllezler. 

E - lnkılibımızın bugünkü 
llİzamı inkılap nizamıdır. Di· 
llanıik bir mahiyet arzeder. 
Onun için bütün siyasi mfies
Beseleri statik bir mahiyet 
lrzeden kli!ik demokrasiden 
başka birşey olmak zaruretin· 
dedir. 

F - TUrk cemiyeti yarınki 
rklini ancak hadisatın se>:ri 
• ÇUıde, fakat onu yürütenlerın 
lradelerinin mlidabalesile ya
P~cak ve bu şekil sizin " be
llinı ., ona vermek istediğiniz 
tekilden " demokrasi ,, mu· 
hakkak ki daha makul birşey 
olacaktır. 

lf. 
Şevket Süreyya Beyin C. 

•e F. fıkralarında tasvir ettiği 
dinamik inkılap ne demektir ? 
Ve hadisabn seyri içinde taa
Yüıı edecek Türk cemiyetinin 
Yarınki makul şekli nedir? 

Şevket Süreyya Beyin bu 
fıkralara kadar yaptığı tahlil 
doğrudur. Fakat Şevket Süreyya 
Bey bizim cemiyetin bulunduğu 
iktısadi devreyi tahlil etmiye 
lüzum görmemiştir. Demo~rasi 
köhnemiş bir sistem olduguna 
ve bizde bu sistemin teessüsü 
manasız bulunduğuna göre, 
gitmekte olduğumuz ıistemi 
lütfen söylerler mi? 

İki Hanım 
ihzar en lf adelerileri 

Alındı 
Menemen Müddeiumumili-

iinin gönderdiği iki ihzar tes
keresi üzerine burada iki ba
llun polise davet edilmişlerdir. 
lialdarmda tevkif mllzekkeresi 
olmadığından maznunen mi 
toksa phit sıfatile mi çağ
rıldıkları malum değildir. 

Bunlardan biri Merhum 
Teşrifat umum mtidilrli Saffett 
Ziya Beyin hemşiresi Behice 
lianundır. 

... Şeyh Esadın evine müdavi~ 
dıger bazı Hammlann ifadelerı 
de alınrnışbr. 

Behice Hanımın da Seyh 
Esadın müritlerinden oldup 
•öyleniyor. ----Borçlar Meselesi 

107 milyon alhn lira borç
~rınıızı yanya indirmek müm
Lr~n olacağını iddia eden 
cıırnnıet zade HUsnU B. dlln 
A1aliye mUsteşarı ile görilş
~Üştür. Bu zat elindeki ve
~ka!a~ı~ bir heyet marifetile 
'-\:tkıkını istiyor. 

da Bu iddia sabit olursa bun• 
n en çok Alman hlmiller 

lbilteessir olacaklardır. 

Kahvt' 
Ve 
Klup 

•• 
Adım başanda bir kahve. 
Tömbeki, tütün ve nefes 

. kokulan içinde ciğerleri haş· 
lanan ve ziftlenen halk yığınla
rı .. 

t - GençJu, cuur, ataı,. ... mltefehltla 1 2 -
1hıt11arlar 1apalacak feJi bilirler. 

olurlar. Fakat teerübeabdlrler. Yapacak- Fakat yapmak için cuaret .,. tetebbGatea 
(aranı bllmezlu. mahrumdurlar. 

3- Oa•a lçia duler ld seaçllk bU,.ydl 
H ihti1arlık yapabi11eydl, dGa1ada olmaz 
olma adı. 

•• •• • 
·BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Menemen Türk Kadını Ve Gazinin Mütalaası 

Gençliği B .. K ·d 1 .. A 
Gazi Hazretlerinden Bir UgUD a 10 ÇID S• 

Mül~k~~ a v~~17~sini kerlik Olamaz. Fakat ... 
Menemen, 2 ( Huausi ) -

Türk ocağı (reisi Osman Bey, 
Ocak namına Gazi Hazretlee 
rine müracaat ederek Menemen 
gençliğinin bir heyet halinde 
kabul buyrulmasıru, bazı ma• 
ruzatta bulunulacağını rica 
etmiştir. 

Gazi Hı. kaymakamlık de
laletile verdikleri cevapta 
vakitleri müsait olduğu tak· 
dirde maalmemnuniye heyetin 
kabul edileceğini bildirmişler• 
dir. 

Bundan böyle Menemen 
gençliğinin faal bir vaziyete 
girmesini temin etmek için 
Türkocağmın çalışma tarzında r 

tadilat vukua gelecektir. 
Eski reis idris Bey istifa 

etmiş, yerine Osman Bey in
tihap olunmuştur. 

Menemen gençliği, son irti
ca hareketi hakkında bir eser 
vücuda getirmektedir. 

Eserde, divanı harp safha-
ları, kararlar, şehit Kubliy, 
bekçi Hasan ve Şevki Bey ve 

Bütç 
Tev 

• 
enın 

• • z ın ı 
Memur Açıkta Bırak
maksızın Maaşlardan 

Tasaruf Yapılacak 

1931 sene.si bütçe tahmin· 
lerine göre bu ıenenin varidab 
175 - 185 milyon olarak tesbit 
olunmaktadır. Halbuki bu pa
ra ile hilkfımetin bir senelik 
faaliyeti idare etmesi mümkün 
görülmüyor. Bunun içindir ki 
Müdafaa, Maarif, Nafıa büt
çelerinden tasarruf edilmesi 
düşünülüyor. 

Diğer taraftan BUtçe encü
meni memur adedini azaltarak 
bir miktar tasarruf yapmak 
istemektedir. Yeni bütçeye bu 
esas bir madde halinde ilive 
edilecektir. Maamafih memur
lar arasında tasfiye yapılmı
yacak, tedrici bir surette bu
gayeye varılacaktır. 

Efendilerin celadetkir hareket
leri, şehadetler, irticaın aki
beti bir ibret dersi olmak 
üzere umumi efkara anlatıla
caktar. 

• • 
ister inan, 

• 
ister 

• 
inanma/ 

kabiliyette yetiştirilmesinin mil

li terbiyede esas tutulması ve 

kız çocuklarımızın buna göre 

medeni, fikri ve hissi terbiyeye 

mazhar edilmesi lazımgelece-
1 ceğini izah ve şu cümleleri 

ilave buyurdular. 

Mecidiye lzmirde 
lzmir, 2 (Hususi) - Meci

diye kruvazörü dün gece ya
rısı limanımıza gelmiştir. Ge
mimiz burada ilç gün kaldık-
tan sonra Akdeniz limanla
rından bazılarını ziyaret ede
cektir. 

Şehir Meclisinde 
Dün şc:ıir meclisinde ilk 

şiddetli tenkit yapılmış ve it 
bankasının lstanbul tubesi 
müc1 .. ü Muammer bey, Mec
lisin programsız olarak çal!f

tığını, yapılacak iş için "para ' 
yok,, dendiğini, halbuki para-
sız yapılacal~ işlerin de bu.iun· 
duğunu söylemiştir. 

Gelecek hafta bu müzake
reye devam olunacaktır. 

Yeni Tütün Kanunu 
Ankara, 2 (Hususi) - Tü

tünlerin Alam ve satımı, nakli, 
tüccarın tabi olacağı muame-
leler hakkında birçok madde
leri ihtiva etmek üzere vücuda 
getirilen tütün nizamnamesini 
varidat umum müdürlüğii tet· 
kik etmektedir. Nizamname, 
tahmin muamelelerile tetkik 
salihiyetini haiz itiraz komia
yonlannın vaziyetini de nazan 
dikkate almaktadır. 

Geçende lbrahim Ali- ehemmiyet Yermekteyiz. 
•ttİn maarif B. siyasetimizi Maarif programımızın 
Halk fırkası kongresinde temel taıı cehlin izale
tenkit etmişti. Maarif ve- sidir. Bütün milJete oku· 
kilcti bu tenkitlere cevap ma yazma öğretmek, ilk 
vermek (izere birkaç haf· tahsilin mecburi olmasına 
ta hazırlandı ve nihayet bir hakikat haline getir• 
Maarif vekili Eıat Bey Ma· rnek ve mesleki tahsile vo 
arif sistemimiz hakkında ihtisasa ehemmiyet ver-. 
gazetelere beyanatta bu- mek azmindeyiz. Yüksek 
lundu. Maarif vekili Tür- tahsil görenlerin adedini 
kiye maarif sistemini töy- çoğaltmak vazifemizdir. 
le izah etmiştir: Bu meyanda bir sanayi 

"Hüknmetin Maarif .W- darülfünunu açmak, tasav• 
lemindeki ana hatlar, bi- vurlarnnız meyanındadır. 
zim ihtiyaçlarıınızm, bizim Herhangi bir ilk mek: 
kendi vaziyetimizin me~- tep hocasından. değil, her
lüdu bulunan ıeylerdır. j hangi bir mektep çocu-
Terbiye ve tcdrisatımızan 1 g· undan da M •f . 

. . . b"t'' , aarı sıyase-
en barız secıyesı, u un 1 tirnı"zı' ı'zah t . . . . .1 e mesını ıı-

bedeftmiz, yenı nesle mı - teseydı'k sa·· ı· -· ö J • • . 1 y ıyecegı ı z er 
li ve tarıhi ıecıyemız e b d 

•·t . b" '-"it" ver un an farklı olmazdı. mu enasıp ır au ur - . 
mek ve her Türk genci· Bukadar bcylık s&z-

• t · · f dakar· bir ler)e maarif siyasetimi• nı va an ıçın c 
mil iyetçi olarak yetiştir- zi izah eden bir veki· 
mektir. lin artık o siyaseti anla· 

Kıılarımızın terbiyeıine dığına ve maarifimizi ida· 
erkek çocuklarımız kadar re edebileceğine: 

lstttr inan, lder inanma/ 

"Türk kadınlarının esasen 
bu cevherde olduğuna şüphe 

yoktur. 

Bunun içindir ki Türk kadın
ları memleketin mukadderatını 

millet namına idare eden si

yasi zümreye dahil olmak ar
zusunu izlıardan, memleketin 

milletin vatandaşlara tahmil 
• •• aği vazifelerin hiçbirinden 

kendilerinin uzak bırakılacağını 

düşünmezler; çünkfi, vazife mu

kabili olmayan bak-. mevcut 

deiildir. 

Üç Köy 
Su Alhuda Kaldı. 

Menemen, 2 ( Husuıi ) -

Menemenin Musabey, Çavuş 

ve Kesik k6yleri su altmda 

kalmıştır. Evler tek katlı ve 
kerpiçten yapılmıı olduğundan 

halk geceyi büyük bir korku 
içinde geçirmiştir. 

Gediz çayının taşması, bil
hassa arpa ve buğday mahsu-

lüne zarar vermiştir. Dajfar

dan inen kuvvetli seller, , bazı 
ağaçlan kopanp köylere kadar 
ılirUklemiıtir. 

iskambil, tavla, billrdo ve 
Jakllkıyat. 

Küçlik kumar ihtirulanna 
kanf&D adi mahalle Ye sokak 
dedikodulannın san benizlerde 
yapbğı çirkin aioir kınfaklık· 
tarı. 

Ve bu manzara karfısında 
yumruklarını sıkan münekkitle
rin haykmşı: 

- Halk bu kahvelerde sıh
hatini, vaktini Ye parasını 
tüketiyor. Halk zehirleniyor. 
Halk tereddi ediyor. Halk 
beynini ve çiğerini kaybediyor. 
Halk hcrgtın biraz intihar edi· 
yor. Hele yeni nesiller... ~ 

Halk. bele reni Deliller •• 
DoiJıı. 

• Fakat dilftlnllyorum. Halka ' 
bu kahvelere dolduran ihtiyaç 
nedir? Her insanı bir diğerine 
bağlıyan buluşmak ve anlaşmak 
ihtiyaca. \ 

Kahve, kulübün iptidai 
şeklidir. 

Amerikadaki kulüplerle Ttır
kiyedeki kahveler arasındaki 
fark, belki yalnız binalannda
dır ve bu da iktısadi bir fark· 
tan başka birşey değiL 

Diğer taraftan, Pariste do 
bir kahve bolluğu vardır ve 
birçok fikir hareketleri bu 
küçük kaldırım cemiyetlerin
den doğmuştur. 

Knhve elzem ve faydalı bir 
şeydir. Fakat bilirdo masalan• 
nın üstünden beyaz yuvarlak
ları kaldırıp yerine gazete Ye 
mecmua, batta kitap koymak 
şartile. 

Mutlak bir tarzda kahve 
düşmanlığının manası yoktur 
ve bu da doğru değil mi? ~ 

Zekat Ve Sadakai Fitir 
Her sene olduğu gibi bu 

sene de zekat ve fitre sada
kası munhasıran Tayyare cemi
yeti teşkilatı vasıtasile topla
nacaktır. Toplanan para bill
harc Tayyare cemiyeti umumi 
merkezile Hilaliahmer ve Hi
mayeietfal cemiyetlt".rİ arasın

da taksim edilecektir. 
Bunun iç.in Tayyare cemi

yeti İstanbul Vilayet şubesi 
merkezinde kaza ve nahiye 
şubeleri reislerinin iştirakilo 
bugün 15 te umumi bir içti· 
ma yapılacaktır. 

•• erg un 
Bir Sual 

Gazeteciliğe Tekrar 
önmek İster Misini 
Bu •uali, ur.un müddet 

muvaffakiyetle ruetecllik 
eden ve ismi blll kı7metll 
bir gazeteci olarak hatırla

nan Ah1Det Emin Be7e ıor· 
duk. Korkunç bir beyuli 
a-örmnı ~ibh 

- Amaan.. diye cevap 
verdi, kat1lyen ... 

- Neye? dedik. 
- Efendim, dedi. Gue-

tecillk mGzndn ltiı' huta
hta betlaer. Jnaaa bir defa 
girince bir .daha kurtulamaz. 
Ben, bir daha nGkaetmemek 
üıere, bu hutahktaa kur• 
tulmq bulunuyoru•. ln.aa 
tekrar hastalanmak llter mi? 

' 



t!: Sayfa 

f Mahkemelerde ... 1 
HEM KIZAN, HEM 
SEVEN KADIN ••• 
Şiddet VeRik
katle Davasını 
Anlattı .•• 

Mübaşir: Faika hanım! diye 
bağırdı. Çarşaf üzerine manto 
giymiş çevik bir Hanım: 

- Buradayım muhterem hi
kimlerl diye ek salona girdi. Bir 
de vekili vardı. 

Herhal müddei ıandalyeaine 
oturdu, vekilinin eteğinden de 
kuvvetle asılıyordu: 

- Ne demek, hem hakh 
olayım, hem de maznun sandal
yesinde oturayım. 

Kat'iyen yerimden kımıldanmam. 
Hakim: 
- Hanım, bak vekiliniz öbür 

tarafa oturdu. Siz de yanına otu-
run da.. diye hanımı teskin etti. 

Her iki söz arasında hürmet
ler saçan bu payansız (hürmet) 
.ıahibi hanım, yine muhterem 
heyeti aelamlıyarak yerine geçti. 

Kazhçeşmede oturan lbrahim 
Ef. ; alta sene evvel Hanımın 
bahçesine karışan bir bostanı 
kiralamıştı. Orada komşu olmuş-
l;;r. (Çöpçatan) bunlerı birleştir· 
mif, konuşmuşlar ... 

- Hanımefendi aeni bütün 
kalbimle sevdim. Seni mes'ut 
edecetim, el üstünde tutacağım. 
demi,, tamam yetmiş bin de 
yemin etmiş. Buna kanmış, pi 
i'ibi bir kız iken evlenmiş. 

Halbuki lbrahim Efendi: 
- Ben bununla evlenmedim 

diyordu. 
Hanım: 
-Seni daha çok mahcup edece

ttm. Zaten Allahtan korkmazsın ki. 
Fakat seni muhterem heyete 

ve muhterem dinleyicilere te9hir 
edecetim• 

1 

I'aika H. 
Bu sırada çantasından bir izin

name, bir de ilmühaber çıkardı. 
250 lira müercel, 200 lira mu
accel mihir gosteren bu izinna
meyi İbrahim Ef. reddediyordu. 
Hanım: Bu ramazanın birinde 
nikahımız beşini doldurdu, altısı• 
na bastı. Şimdi bir de inkar edi
yor. Yüzlerce şahit getireceğim 1 
Diye iddiasında ısrar gösteriyor• 
du. Nihayet mahkeme şahitlerin 
dinlenmesine kara: verdi. Birlik
te dışarı çıktılar, çıkarken de 
Hanımın sesi duyuldu : 

- İbrahimciğim için böyle 
Cizüyorsun beni? Bu yalvarışlı ses 
birden coştu ve köpürdü: 

-Seni yedi dünyanın rezili mah-
luk ıeni, sen sürüm sürüm sürün
düreceğim. Böyle daha çok yalva-
racaksın ama nafile •• geçmiş ola •• 

Vekiller ve halk Hanımı tes
kin etmiye çalıştıkça H. kuvvet 
ve cesaret alıyor, bir makim 
ıttıradile mütemadiyen söylüyoıdt:: 

- Beni gül gibi al, ıonra aç 
bırak. Benim nem var? Bak timdi 
ne hale geldim: Kırk kavrulmuı 
bir karı yaptın. 

Muhterem gazeteci arkadaş: 
Sana dertlerimi anlatayım, şu 

adamın bir de karikatürünü yap, 
i'azeleye koy, genç kızlara ibre t 
olsun, böyle kart ve evli erkek
lerle evlenmesinler. Benim prüz
aüz bir sesim vardı. Bir gün ev
de gazel okumuştum. Kıskandı . 
Bana bir fincan kahve içirdi. içi
ne zehirli ilaçlar koymuş, seaim 
kısıldı. Ah benim sesirn kısılma-
1aydı, şimdi plaklara satar on 
binlerce lira kırardım! 

Ve bu garip çift, erkek ae11iz, 
kadın mütemadiyen bağırır bir 
halde karanlık koridorların iJeı
alnde kayboldular. 

$ubat 3 A 
---- =r= - . - -:E:" 

lktısadi Hayat··· 

ŞARAPÇILA~ 
ÇOK MEMNUN 

BU HAFTA~· GÖRECEGİNİZ 
FiLİMLER HANGiLERİDİR? 

Çünkü Zirat.ıl 
f(ongresiİnhistl1 

latanbul ainemalarında anu
mllzdeki hafta içinde görüle· 
cek ıayanı dikkat filim isim· . 
leri göze çarpıyor. Görmek 
istiyeceğiniz kurdelelerin ıe· 
çilmeaine yardım eder iimidile 
mevzularını beraberce ıözden 
geçirmek iatedik. 

Glorgada: 
Trakanova 
Bu filmin mevzuu Rus 

ihtilal tarihinden alınmı,tır. 
ikinci Katerinin mevkiine geç
mek iıtiyen veya geçirilmek 
istenen garip bir simadır. 

(Trakanova), çingeneler ta· 
rafından büyütülmüş genç bir 
kızdır. İkinci Katerini devir
mek Te onun yerini kendi 
istediği birisine vermek istiyen 
Kont (Şövalof) tasavvuru için 
en elverişli alet olarak Prenses 
Elizabet Petrovonayı düşür.-

müştür. Fakat bu kadın, sakin 
hayata sevmektedir. Ve Ma
nastıra kapanarak rahibeli~i 
tercih etmiştir. 

İşte bu sırada (Trakanova) 
ya tesadüf eden Sövalof onu 
Prens Elizabete benzer buk ıca 
ümitleri tekrar canlanmışbr. 

Fakat hadise saraya akıet· 
mit bulunmak~ ıdır. "Şl>valof,. 
ve Trakanovanın takiplerine 
Prenses Orlofla Amiral "Greyg,, 
memur edilmişlerdir. Heyecan
la maceralardan sonra ele ıe
çen " Trakanova ,, imperato
riçe tarafından ifna edilmek 
lizere iken kıza işık olan 
"Orlof,, tarafından kurtarılmış 
ve insanların nadiren uğradıkla· 
n bir manasbra nakledilmiıtir. 

Fakat çiçek gibi ince olan 
"Trakanova,, , bütün bu ıer
güzeştlere mukavemet ede· 
bilecek halde değildir. Ona 
derin bir hisle bağlanan O rlof, 
Trakanovanın onune parlak 
istikbalinin zengin kaliçclerini 
sermek için manastıra gelirken 
onu karşılıyan bir matem kafilesi 
olmuştu. T ı· : · ':nova ölmüş ve 
gömUlmiyt i Ötürülüyor. 

Filim, dekorunun i'1tişamı 
itibarile harikulade güzeldir. 

Başhca mümessilleri OJaf 
Fjord~ Edith Jandır. 

Tralcanova /ilminin · •n canlı ve cazlb•ll bir aalınesi 

" isyan 11 /ilmi nihai safhada : Müdafaa g•pılırlcen 

Elhamrada: 
Amerikalı Bakireler 

Mümessilleri 
Joan Cravford, 
Rod la Roque, 
Küçük Duglas F airbanks 
Anita Page 
Filim ıeslidir, mevzuu tabii 

hayattan alınmış, basit bir 
maceradır. 

Billl bir milyoner kızıdır. 
Henilz hariciyeye intisap etmiş 
olan genç jıi ile sevişmekte
dirler. Eğer Jil, hariçte bir 
vazifeye tayin edilecek olursa 
Billi ile evleneceklerdir. 

Fakat bu gayeye varmak 
için Billi, Abot isimli Arjan
tinli nafiz bir adamla fazla 
kortiı:anlık yapmıya başlamış
br. Bu ıırada Billinin canı gibi 
sevdiii arkadaşı Anita, ini 

bir bq dönmesi neticeal Jil'in 
metresi olmuştur. 

Bu sırada da JU, emeline 
nail olmuş, harir~ tayin edil
mi~, Billi ile d :•mlan ya pal· 
mıştır. 

Hadise, Abot'u fena halde 
sinirlendirmit, Billiye aiır bir 
hakaret yapmıştır. 

Fakat bu halasını anlayan 
Anitda itlediği kusuru Billi· 
ye itiraf edince, ortalık karma
karışık bir hal almışlar. Netice, 
şudur: 

Billi, Parise giden Abotun 
arkasına düşmüş ve yerleşmiş, 
Jil de Anita ile evlenerek iş· 
lediği kusw·un lekesini temiz
lemittir. 

Artistikte: 
isyan 

Artistik ai11emuı Franaızca 
aeıli ve 16zlü "lıyan,. i.amlnde 
bir filim gösterecek. Mömes
ailleri Jina Mane, Alber Prejan, 
Menday •e Kleu. Roı' dur. 

Vak'a fU: 
ZenfİD bir ıemi uhibi, 

idare ettiği firket hlııedarla
nnın mflmanaati karıııında i.a
tifaya n>ecbur olmuttur. Bu 
adam, ev ass6r) ltimlldir.. Hiç 
kimıe onun merhametini İfitip 
görmemiştir. Fakat, Uinet) 
onun yeglne sevdiği kadın ve 
mahldkt.UI'. 

V ass6r, bu rekabet kartııında 
hemen bir gemi lıuırlıyarak 
aefere çıkarmışbr. Herkesin 
çlirllklUğllııdeıı korktup bu
gemiye kaptan olarak tayin 
ettiği adam, Jinetin aevgili
ıidir. 

VassHrün llmidi, ıeınının 
yolda batmuı ve bOyilk bir 
ıigorta ikramiyesine konmak
br. Bunun için de ıeminin 
telsiz memurunu tahribat yap
maya memur etmiştir. 

Fakat aon dakikada koca
sından gizli gemiye atlıyan 
Jinet, yolda, ikinci kaptanan 
fena muamelelerine uğramıı· 
tar. Nihayet, a-cmi tayfaaı, kap
tanla Jineti vapurda bırakıp 
uzaklaştıkları zaman, beklen
miyen bir kaza, genç kapta
mn hayatına hitam veırmiş, 

kadın tek batma kaldıiı ge
mide diğer bir vapur tarafın
dan kurtarılmıştır. 

Deniz üstünde bu Yukuat 
cereyan ederken " V asaör " de 
mahkemeye verilerek sefere 
çıkardığı gemi hakkmda . aor
guya çekilmiştir. "Jinet,, , muha
kemeyi dinliyenler arasındadır. 
Eski kocası beraet karar: 
alırken onu tek bir kelime ile 
tebrie veya mahkum ettirmek 
elindedir. Fakat ıens kadın, 

Aleg hindedir· 
Miirefte, (Husuıt) - ~ 

r~da toplanan ziraat ko~~ 
sande şarapçılığın terak~~ 
eski halini bulması için 1 ,ı; 
sarın kaldınlması bakkınd _...k 
karar, memleketimiz için 9"'" 
hayırlı ve istifadeli olaca~ 
Bilbaua memleketimizde~ 
ve bol ıarap yetiıtiren M ,r 
baicı ve şarapçalan bu kat 
dan çok sevinmişlerdir. . -~ 

Bir zamanlar ( 7 ,5 ) 111il~~ 
kilo tarabın bet milyon . ~ ..... 
sunu Mtırefte vücuda getit1 

• 

Fakat diğer yerlerde ol~ 
gibi bu miktar burada ~ 
yarıya dllştü. Şimdi is · . l" 
(3) milyon kilodur. Bu ıııık af 
umumi istihsalin yarıdan fk~ 
lasını ifade etmektedir. f~ ~ 
eıki hal tekrar avdet ede'~ 
mi ? inhisar meselesine '
çare bulunduğu takdirde •" 

Talat Be!tfet 

• • 
Sıhhat lşlerı 

Belediye Bütçesinde S' 
Fasıl Epey Kabarı1'tı' 

Veremıtlerin ıözleri aY*'J 
latanbul belediyesi 931 se~r 
btitçeıinde hem husuai l1l ~ 
ıebe, hem de belediye fallı lr 
verem haataneıi ve sıhhi 11~ 
aaalar haklonda mühim ta ' 
sat koymuştur. Bütçenin d'' 
kabank faslı sıhhiye fa,l• f
Diier kısımlar hemen, a~ıt 
yukarı, geçen senenin ayJlı 

Tarama tTifo Aşı~;,ıi 
Şehirdeki tifo vak 11 

• 

devam etmektedir. Toph,ııtl 
Galata gibi yerlerde & 
sıhhiye memuru " tar•ısJ' 
uaulile qı yapmaktadırlar· 

' 
intihabat Tetkikle~ 

Ankara, 2 (Hususi) - f.f tJ 
la ve Beyoğlu intihapl•~ 
ait evrak Devlet şurasına ltff 
derilmi~tir.. Tokat, Ayi&J ıl 
Gebze, Osmaniye intib•' 
taadik edilmiştir. ~ 

tek bir kurıunla vicdıaO~ 
verdiii ldikmtı bizzat Y~ıtf 
getirmeyi mahkeme kat J 
tercih eder ve bu se...V 
böylece nihayet bulur. ~ 

Majikte Paris Gece/~ 
Devam ediyor. OPERA sreçed b "I 
fllminlıö•termekte, MELEK ifı' .... ,,1 

'- . bııl...-
proeramını tes .. it etmemıt 

tadır. Ja: 
Süreyya Sinemasıfl ~" 
Bu haftadan itibaren Kadı' ı lP i 

h fl•d• 
Perteınbeden bathyarak a . ı' ...... , 
ıUn •lnema ıi•terecek, paı.ıı ııt,! 

l 1 I< 1 
çar9amba ıUnleri ve gece er aııU- ~ 
caktır. Bu hafta perşembe 111 çııP 
itibaren " Colin Moor " un ,ııı 

l .., ıerllt' 
•eni •evlyorum t t fllm ıu• 

O/uç 
A l i 
Reis 

. ·saf 
( Tefrikamız 7 ıncı 

famızdadır. ] , _____ / 



~ Şubat 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Çıkmıyan Maaş Meselesi 
337 ıen .. l Buru poliılerinclen ıdim. 

Tedahülde kalan 20514 maq ınıtlubu• 
nıun lıafı lçJn tenklı llmll haberim BurH 
lnuhuebtalnden 41475 • 30 numara ve 
16 fubat ssa tarihinde Emniyeti umumi
ye nı6dliriyetlne gönderildL Muamele?ln 
latanbul tetkik ve fa1fiye müdüriyetine 
devredlldlfini ve oraya müracaabm 
lA.zını feldiit DahUlye Veki.letl Em
niyeU umumlye müdUrlyetinin 2 hazi
ran 927 tarihli tarafıma yapılan tebli· 
tinden anlaşılaıı,tır. Bunun üzerine 
tasfiye mlldüriyetine yazdığ'ım mütead
dit iıtldalara mU.bet menfl bir cevap 
verilmemittJr: 
113 nuınuab Bursa poliılerind.en mUa

tafa lmur Akhiaarmda Cumaibali.lı hattat 

Ahmet Hamdi 

Bir Alacak Meselesi 
Kasımpaşada Badullada bir 

kahveciden 118 lira ınatluhu ı .ı 
Var. lki senedir bir türlü ala
nıadını. Elime bir senet tutuş
turarak işin içinden çıkı verdi. 
Senedın günü geldi, gene on
P~ra verdiği yok. Ben bu adamı 
kıme §i;;...ayet edeyim de, pa~an~ ı 
k?rtarayım? Bu adamın ~uthı:;ı 
hır dolandırıcı oldulrunn oğreıı
dim. Bu parayı nas~ alafüliriıı1. 

Karilerinizden Kasımpaşalı 

Ali Süleyman 
SON POSTA: mademki bu 

adaın bir kahvecidir; dükkanı 
filan var demektir. Hemen 
lcraya müracaat ediniz. 

Bu Çocuklara 
Bakamıyorum 

. Gazetenizde çok çocuklulara 
~ut yazıları okuyorum. 
.. En büyüğü 12 yaşında olmak 
Uzere dört çocuğum var. MU;ha.
c~~m, servetim yok. zarure~ ıçe· 
r~::nndeyim. Bir de kayın bırade: 
nın ve zevcem olmak üzere yedı 
nüfusuz. Çocuklarımın üçü ~Ik 
mektep tahsilini Mudanyada ık
ına} ettiler. Bunları meccanen 
hir lllektebe koynııya çalıştım 
fakat muvaffak olamadım. 

Bunları iaşeden acizim ahlak
s ızlığa düşmektense açlıktan öl
nıelerini tercih ederim, yalınız 
daha evvel size yazmayı düşün
düm, belki gazeteniz ya~ar da 
Çocuklarımın meccanen hır mek· 
tı>he alınması temin olunur. 

Mudanyada Kara Fatma 
mahallesinde 

/brahim Mesanoz 
SON pQ:;TA: Makamı aidi

ııin nazarı dikkatine vazediyo-
·uz. 

Siz Hak Veriniz 
Kış eğlentisi doJayısiJe ıine

malarda matine saatlerine itimat 
ederek saat on dörtte, evime 
hayli mesafesi olan Kulüp sine
masına gittim. Sinema oynamıya
('ağı bahanesile bizi kabul etme
diler. " risi geriye döndü~ •. Bu 
doğru mudur ? Siz hak verınız ? 

Elbetteki değildir. 
Ankarada istasyonda karileri-

tizden: 
Osman 

Tefrika No. 48 

SO N POSTA Sayfa 5 

DüngCıda Olup Biten Ha d iseler.. Kadın Ve Kalp 

Hint isyanı Devam Edecek Görü- N 1 8. K 1 

İşleri 

ası ır ız a 

- Cemiyeti Akvam Bazı Numaralarını Gönde-
K a r 3. r 1 ar V e r d i •• , ren Karilere Cevabımız 

•• nuyor 
Evleneyim? 

Gi~li 
Hindistanda isyan 
Devam Edecek 

1 m-· Beyoğlunda Ali Nihat: 1 Yüz Güzelt(ği 1 
Çetin, hırçın ve geçimsiz bu kız ılıd _ _ 

Gandi tahliye edildikten 
ıonra ne yapacağı merak e
diliyordu. İngiltere Hindistan• 
da milli cereyanı öldürmek 
için onu tahliye etmişti. T ah .. 
liyeden evvel de İngiliz ~m~
mi valisi lrvini Gandı ile 
mtlzakereye giritmİş, arada 
itilif hasıl olduktan sonra 
Gandi tahliye : dilmişli. Bu iti· 
lafa göre Gandi menfi muka· 
vemet mücadelesinden vaz 
geçecek, . bütün. milli reisler 
tahliye edılecektı. 

Fakat Gandi tahliye edil
dikten sonra iş değişti. Milli 
kongre tam istiklale kadar 
mücadeleden vazgeçmiyeceğini 
bildirdi. Bunun üzerine Gandi 
de daha sarih olmıya lilzum 
gördü ve şu beyanatta bulun• 

du: 
"Bizim kavgadan vazgeçe· 

bi.hrtemiz ıçm evveli bütün 
menfi mukavemet müdafile
rinin tahliyeai şarttır. Aynı za· 
manda İngiltere hükumeti tu· 
yik siyasetinden vazgeçmedik
çe bu tabliyenin de manası 

/nıilizler tara/ından 6u laafta tahliye edilen Hint 
'lfftJn/f mukat1emet lıarektJtinin lideri Gandi 

Gandinin muakkiplerlnden nümagişçt bir kafil• 
propaganda kdğıdı dağı tıgorl ar 

yoktur. Fakat bunlar yapilsa olmuş demektir. 

da biz milyonlarca balkın ma- Cemiyeti Akvamın 
işetini temin eden tuz ihracı 
ve yerli fabrikaların faaliyeti 
gibi işlerin yerliler tarafından 
görühc.esinde ısrar ediyoruz.,, 

Gandinin bu beyanatından 
anlaşılan şndur: Gandi, Milli 
istiklali yerli fabrikalarının fa
aliyetine nihayet verilmemesi 
,eklinde anlıyor. O halde İn
giltere hlikfımeti bu defa milli 
cereyanı durdurmıya muvaffak 

SERVER BEDi 

Gizli Kararları 

Cemiyeti Akvam meclisi 
içtimalrı bitti. Zahirde biç 
birşey kararlaşmadı. Fakat 
şimdi gizli anlaşmalar yapıl
dığı anlaşılıyor. Bu anlaşmalar 
şu şekilde hülasa edilebilir: 

1 - Fransa, Avrupadaki 
askeri hakimiyetini takviyeye 
karar vermiş ve kendi hima· 

İzin alarak ml? 
Evet. 

yesi altında bulunan merkezi 
Avrupa devletleri murahhasla
rile yeni itilaflar aktetmiştir. 

2 - BUkreşle Varşova ara
•ınc:bki askeri itilaf orada tec· 
dit edilmişti. 

3 - İngiltere ile Fransa 
1931 senesi zarfında Avrupa 

pazarlarından 
çıkarılmasına 

dir. 

Rus buğdayının 
karar vermişler-

Bu anlaşmalar da gösteriyor 
ki Cf'miyeti Akvamın . aleni 
müzakerelerinden ziyada gizli 
toplanmalarına ehemmiyet ver
mek lazımdır. 

TAKVİM 
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bedbaht edeblllr. Çünkli çok nu gUt
meılnl bllmezsini:ı:. Kannu:ın, sW dinle
mHlnl Ye emrlnlzin haricine çıkmamarıru 
lateralnlz. Binaenaleyh flklr ve hiıleri
nlze hllrmet eden bir kızla evleolniL 
Yalnız arada ıırada onun da inaan 
olduiunu, onun da istekleri bulundu
juuu unulmay1111J:, 

A. M. B. 
.. 

Siz kadınlara karıtı çok ı:ayıfaınız, 
Hayal içinde bir kız aizi daha ziya,.e 
tabııin eder. Doğnıdan doğruya pralik 
dUtUnen ve pratik ya,ıyan blr kızla 
mes'ut olamazsınız. Et ve kandan iba-

\ ret bir kadın ıizden ev, kUrk, eğlen<:e 
lıter. Siz bunlardan nefret edersini:ı:. 

Binaenaleyh ha11u, hayalet Ye lnccı blr 
kısla evleniniz. 

* İstanbul Hamalbaşı T.S. 
ftinlz iyi gitmediği uman dünyayı 

karanlık gören b~dbln bir tabiatın z 
vardır. Bazen de fevkalide nikbin 
oluraunuz. Kadınlara karıı !nıafsızaını.t. 

Bu hla ve kanaatiniz deJiıtmedikçe ev
llllk hayatınızda mes'ut olmanız ihtimali 
azdır. O vakte kadar evlenmeyini7-
Hayahn ne okadar karanlık, ne de oka· 
dar parlak olmadığını Sğrcınlnl:ı:, 

• Taksimde Ahmet ŞerifB.: 
Siz bir köpeği bir kadına tercih 

ede111lnlz. Niçin, bilir miılnlz? Çüıık\I 
köpek ılze itira:ı: etmeksizin itaat eder. 
itte aize böyle bir kadın lazımdır. Z:ı
ten bundan dolayıdır ki kadınlan ı;e~-
mezslniz. Bir kadnı bulunuz ki aşkla 
alikaaı olmasın ve ıizden fa.zla ıısk 

beklemesin. . .. 
lstanbul Süleymaniyede Meh-

met Zola Bey: 
Slz kendini:ı:i beyenmiş blr gença;. 

nl:ı:. Başkalıuından ıı:iyade kendinize 
güvenmek isteraiol:ı:. Kadından zlyade 
erkekle bulunmaktan hoşlıınırsınız.Sl:ı:den 
uzak kalan ve dRima sizi sevdiği his-

sini vereıı bir kadını kolaylıkla aeveb!lir
ainiz. Oyle bir kı:ı: bulunuz ki blltt! ı 
hayatında ıl:ı:l nle iftihar etıln ve bu 
hl11i ıize ıaklamasın. 

* Kemal Bey: 
Si:t evlenmekte gUçHik çekmeıalnlz. 

Çünkü kadın meselealnde çok mUıt~ü.l
pesent değ:lsiniz. Yalnı:ı ılze akaılik 
edilmemesi ,arttır. Binaenaleyh ainlrll, 
titiz ve hırçın olmamak tnrtlle herhanjfi 
bir kııı:la evlenebllirainl:r.. Bu tabiatinl:ı:
den dolayı kadınlarla aranız iyidir. Ve 
gene bundan dolayıdır ki evlendikten 
sonra da uılu oturmanız pek muhtemel 
değildir. .. 

Kuzguncukta S. Tahir Bey: 
Siz kararsız bir geı.çslniz. BirgUn 

bedbin ve meyus, ertes i gUn nikbin 
ve mes'ulsunuz. Ufak bir hareketten 
müteessir olur ve kızarıınız onun 
ıçın kadınlarla olan münaıebetinlz 
giiriiltülU geçer Ye ekııerlya neda
met inizle neticelenir. Karınız olncak 
kız intizamlı, u bırlı, ve dost ol
malıdır. Na muslu olmnıı tı.rthr. Ev
leııeceğlniı kıza mııimum anlarınn:l 
ehemmiyet vermemek IAtımgeldiğini 
lhııas etmeyi unutmayınız. • Karadeniz otelinde Ahmet B. 

Numaranız yanlııtır. 
Jt 

Ankarada Hisarda A. Naci B. 
Siz evleneceğiniz zaman bırakınız ki 

kadın abi bulup ıeçıln, Çlinkli ıiı: 

kadııılara cazlpalniz. Slzln de ıllzel 

mecbur olur mu idi? Ben Fa
z.'1 a fink atmasaydım, bu hale 

Kadınlar ciltlerinin güzeHi
ğini muhafazaya itina etmek 
mecburiyetindedirler . Birçok
ları bunun fenni ve sıhhi şe
killerini bilmezler. Tuvalet sa• 
!onlarında yüzlerini parça atır
lar, yahut uydurma ve tehli
keli pomatlarla ciltlerini ze
hirlerler. 

Yapılacak basit, fakat sıh
hi tedbirler şunlardır. 

Haftada bir defa akşam 
yüzünüzü ve boynunuzu sıcak 
rn ile ve tuvalet sabunu ile 
yıkayınız. Sonra cildin mesa
meleri daha açıkken fırça ile 
cildinize krem sürünüz. Ge
ce yüzünüzii öylece bırakınız. 

Sabah kalkınca tekrar krem
le yuzunuze masaj yapınız. 
Tekrar sabunla ve sıcak su ile 
yüzünüzü yıkayınız Cildin me
samatını kapatmak için tekrar 
soğuk su ile yüzünüzü ve boy
nunuzu yıkayınız. Sonra ister
seniz cildinize hafif bir yağlı 
krem sürünüz. Bu suretle cilt 
hem temizlenmiş, hem taıe
leşmiş olur. 

:::.= 

kadına karşı mukav~mellniz azdır, 
Onun için karınızı kendiniz bulmıya 
kalkaraanız aldanırsınız. Bırakını:ı: o ılzl 
bula un. 

Jt 
Ankarada S. Z. Bey: 
Siz ne kadını;ız olabilirıini:ı:, ne 

de kadınla yaşıyabilirıiniz. Onun 
için mlifknl bir mevkidulnlz. Sizin 
için, yapılacak ilk iş tabiıltlnlzi de· 
iiıtt:rmiye çalışmaktır. Sonra da işe 
vakıf kendi evi ve çocukları olan 
ve bir erkefe bakmayı zevk bilen 
bir kızla evleniniz. 

• Ankarada Nadi Berkuk B. : 
Siz öyle bir l.ı:ı iıteralniz ki sinama

ya gitmek lıtedlğini-ı zaman o komşuya 
gitmekte ısrar etmesin. Kocasının dedi-
f ini yapmaktan zevk duysun. Böyle bir 
kadın bulurııanız onunla iyi g eçinebl
llrsiniz. Fakat latediğinl yaptırmak iati
yen bir kııda evlenlr•cnl-ı bedbaht olur
ıunuz. 

>f. 
Beyazıtta Ki. İzzet B. 
Herku bilir ki !!iz evinizin hikiml 

olmak ldJi111ındaeınız:. fakat kadınlar 
ıiıd ıevt-rler. Bilha11a onlarla &evda 
mUnaıebetlnlze hayrandırlar. Fakat 
bu, ai:ı:l evlenirken yanlıt yola götüre
bilir. Bu yüzden evliliğinltln ilk ayla
rında lıavgu başlıyncak ve ali• 
hayatınız bir müddet bozuk gldccelıtfr. 
Siz"' hUrmctklr bir kn: bulurs·ınız 
mea'ut olursunuz. .. 

İzmir, Kerr.eralb, H. İbrahim: 
Siz her kızın tahayyül ettiği ide al 

bir kocaaınıı. Makul, iyi tabiatlı bir 
gençainiz. Sevmesini bU!rainiz. Karınız 

ıize kerfı hilrınct besledikçe meı'ut 
olacaksınız. Fakat kadının pek ıerbea 

olmasına tahammUI edeme:ı:slnlz:. Onun 
için aadık, namualu, terbiyeli bir kı• 
bulursanız evleniniz. Siz evlenmek için 
yaratılan tlplerdenainh;. 

Hanımtegze 

mak, gece de bir erkeğin koy
nunda! 

- İ KİM İZ - --
- İzin alırım. 
- Bu akşam? 
Düşündüm: 

Rum kızı beni nereye götüre
cek? Adi evlerden birine mi? 
Bu, kat'iyen olamaz ve ben 
de zaten Eviyenyanın buka
dar düşmüş bir kız olduğunu 
zannetmem. Olsa olsa, beni 

gelir miydim? Zavallı annem 
bizim yüzümüzden çekiyordu. 

Fakat onun da hiç kabahati 
yok değil. Hayri Beyin ne mal 

Hem bUtün insanlar kötü, 
hasta, çirkin, fena huylu değil
ler ya ... Bunların arsında iyile
rine de rasgeliriz, fenaların-

148en Fazılı sevmiyor muyum?,, 
Buna cevap vermiyordum. 

Bir tek tesellim vardı: 
"Keyfim için değil, onların 

iyiliği için.,, 
Dört kişinin yqıyabilmeai 

için kabul edeceğim ıey, bir 
fedakarlık sayılmalidl. (Farkın
da mısınız? Ben ciddileştim!) 

~ 
Eviyeyna beni kllçilk ma· 

•asının karşısına olurttw 
Hazır gelmiısin, dedi, 

•ana bir manikür yapayım ... 
liem de ba.şbat>.~ konuşuruz. 

Likırdıyı ben açtım: 
- Şeker Eviyenynacığım, 

~en dtın gece bir saat ya uyu
um, ya \lyumadım. 

- Belli... dedi. 

- Beni birşcy daha diiftin· 
dürüyor. Eve ... Nasıl... 

- Anladım, anladım ... O da 
kolay ..• Uydurma ise çok ... Sen 
verirsin bana Türkçe ders, 
kardeşime ... Şuna, buna ..• Eve: 
"Ben Daskaliçe oldum!" der-

ain. 
_ Daskaliçe muallim de-

mek mi? 
- Evet. 
_ İnsan Daskaliçelikten 

okadar para kazanır mı? 
_ Dersin bir şirkat direl.

törllne de ders veriyorum, bir 
İngiliz, veriyor bana elli lira 

aylık!,, . . 
_ Ha ... Bu ıyı. 
_ Sen bir gece evden ka· 

çabilir misin 1 • 

- Bu akşam:... Bu akşam ... 
Sonra gülerek sordum: 
- Bu akşam hazır mı? 
- Her akşam hazır. 
Eve uyduracağım yalam 

düşündükten sonra: 
- Peki, dedim, bu akşam 

olsun! 
- Buraya saat dokuzda 

gel... Az yemek yel 
O neden? 
Belki biraz içki içmek 

ister. 
Ha ... 

Buyurun bakalım, yeni mes
leğin ilk malUır.atı! 

Eve bir yalan uydurup geç 
vakit sokağa çıkmak okadar 
güç olmadı; fakat geceyi nasıl 
geçireceğimi bilmediğim için 
kalbim çarpıyordu. Bu aşifte 

paralı, kalantor bir adamla 
tanıştıracak. Fakat nerede ? 
Nasıl? Bu adam kimdir? Bir
çok zenginler gibi ihtiyar, 
koca göbekli, buram buram 
terliyen ve yanına yanaşılmı
yan insanlardan biri mi? 

Hem daha berbat bir me
sele ~r. Ya bu tanımadığım 
adam bana fena bir hastalık 
aşılarsa? .. 

Tramvayda hep bunlan dü-
şünüyor ve her durak yerine 
gelişte tramvaydan atlamak, 
eve dönmek istiyorum. Başı
mıza gelen bütün fenalıklar 
hep doğru yoldan saptığımız 
için değil mi? Hayri Bey na
mu3iJe çalışsaydı böyle aç bi
ilaç, köşe bucak kaçmıya 

olduğunu evvelce görmedi mi? 
Herif açıkça, iyi yaşamak için 
her çareye baş vurduğunu 
söylememiş midi ? 

Velhasıl, hepimiz düşünce
sizliğimizin cezasını çekiyor
duk. Bu ıefer, ben, para için 
vücudumu kirahyarak, o dü-
şüncesizliklerin en büyüğiinü 
yapmıyor midim? 

Fakaf bir de bunun ter
sini düşünmiye çalışıyordum: 
Adam sen de, bütlin dünya 
yoldan Çlkmış... Eviyenyanın 
dediği gibi, kadınların çoiu 
paraslzdır: erkek kazanır, 
kadma yedirir; her kız da ku
lay kolay evlenemez; hem 
evlense de mes'ut olur mu ? 
En kolay Eviyenynnm usuJü ... 
Gündüz bir mağazada çabı-

dan kaçılır. Elbet bu mesleğin 
de kendine göre usulleri ve 
incelikleri vardır. 

Bütün bunları dUşüne dü
şilne Galatasaraya geldim, ora
dan perukar dükkanına kadar 
yllrüdilm. Saat dokuza yakla
fıyordu. Eviyenyanın taViiyesi
ni dinliyerek evde yemek ye
memitlim. Zaten son günlerde 
kuvvetli yemek yediğim de 
yoktu. 

Dü1:kana girdiğim vakit E\'i. 
yenyayı yalnız buldum. Beni 
görlince ayağa kalktı: 

- Haydi çıkalım ... dedi. 
Caddede koluma girdi, be. 

nim mütereddit adımlar attıı-

iımı ~~rünce : 
- Yilrli vire t diye bağırda. 

Arkuı var 



6 Sayfa SON. 

NAKŞİLIK VE TARiKATLEB 
• • 

Şiilik Niçin Iranda intişar Etti ? Şiilerin 

İddiaları Nelerdir ? Türkiyede Şiilik Nasıl Baş
lamış, İranlılar Şiiliği Bize Nasıl Sokmuşlard!r? 

27 Yazan: Zikri 
İran Şiiliği, o vakit t idi. Aleviliği kendine milli bir 

etrafı istila etmekte bulunan din olarak kabul eden lraniler 
Türk ve Arap kavimlerine etrafta propaganda yaparak 
karşı milli bir silah olarak Şiilerin nüfuz ve kuvvetini tez
kullanmış ve bu sebepledir ki yit etmek ittiyorlardı. Şah Is
Şiilik en ziyade lrandn intişar mailin babası_ C~neyt. bu pro
eylemiştir. lranda Şiiliğin inti- ~ganday~ buyuk .hır ehem
tarıw intaç eden esbap mıyet venyordu. Bır taraftan 

İranda yaşayan muhtelif Türk 
kabilelerine Şiiliği kabul ettir· 
mek için uğraşıyor, diğer ta
raftan Karaman oğullarının 
Osmanlı hükumeti ile anlata· 
mamuından istifadeye çahıı· 
yorlardı. 

(Arka11 yar) 
arasında Ömerin lrandald --=-====---------_,"""""' ___________ _ 
İstilAsı ve İranın milli mevcu· Resminizi Bize Gönderiniz, 
diyetini tehlikeye koymasını 

da nazan dikkate atmak ıu1m Size Tabiatinizi Okuyalım 
gelir. 

Bugün lran ahalisinin .on
da dokuzu Şiidir. Araplar Ira· 
m fethettikleri ••kit onlar 
manen de mağlüp etmİf adde
dilemezlerdi. Daha Araplano 
istilasından ve Sasani haneda
ntnın sukutundan yanm asır 

geçmemitti ki İranda Fatih 
milletlere karşı, sırf h0k6m· 
darlık mevkiini elde etmek 
daiyesi altında siyasi bir ak· 
ıülamel başlamıştı. lraniler, 
Araplardan ziyade halifenin 
Muhammedin ailesi erkanından 
olmasında ısrar ediyorlardı. 
Çünkü, Peygamberin yeğen 
ve damadı olan Ali, oğlu 
Hilseyine Sasani kırahnın son 
kızını almışb. 

Binaenaley peygamberin ka· 
nt ile lran hükumdarlığmın 
kanı Ali ailesinede ka· 
nşmış bulunuyordu. Fakat 
Ali ( Kiife ) de katledil-
dikten, ve Hasan ile Hüseyin 
Kerbelada şehit olduktan son-
1'8 Sasnni hanedam da Mu
hammedin hanedanı ile bera· 
ber sönmllş oluyordu. Bu, 
lran Müslümanlan arasında bü· 
yük bir yeis intaç etti H~susile 
facianın cereyaııındaki feci şekil 
zaten mübalağakir ve hayal
perver olan lranilerin bunlar 
hakkında birçok muharref men-

kabeler uydurmalarına sebebiyet 
vermiş ve bunu, iki millet ara· 

RHimde• tablatini•l lir•tt•ek leter
ıeuir olu ltlr FotofTaf chclulalL 
Fakat altebu11.1n11• aMaleM1-4a luı
taya dlltm•••k lçla clSaderllM namla 
mG.mldla oldup kadar tabU bit pnde 
fekllmlt olmHıaa ltlaa edlalL 

Re.lmlert.d.a ;:watlerlaı ltr•.aelıı 

l•tl1•• ... tıdakl kaıilerl•ls Mlda.cla 
aıUtehaeıunmı:ı:ııa mUtaleaıuu yasıy..,.• • 

Bir karilmiz: 
vazife ~i nu br • 
Mes'uliyet ten 
ve muahaze
den endiçe •· 
der. Muamele-
sinde intizam 

ve ciddiyet var
dır , zarafeti, 
şıklığa sever , 
verilen işi em· 
niyet ve selii

\Jadlc ve 

metle neticelendirir ve kendi· 
sini sevdirmesini bilir. Muhit 
ve muhatabına itimat telkin 
eder. 

* Osman Bey · 
uysaldır. Rüfe-

kasile iyi ge· 
çinir. Cömert-

tir. İyi fiil ve 

hareketleri tak· 
dir ve taklit 

eder, bedbin 

değildir. Nef .. 

Ağırbaşlı •re 

sanda ebedi bir husumet tohu· sine ve taliine 
mu olarak ilan eylemelerini itimadı vardır. 
intaç etmiştir. 

* Evvela tazyikata maruz ka
tan Şiilik yavaş yavaş bütün 
lran halkını istila etti. Fakat 
resmi bir mezhep olarak an• 
cak Safaviye hanedanının hü
kümdarlığa ıuudundan sonra 
tanınmışbr. Bugün İrandan 
maada, Efğanistanm şarkında, 
fimali garbide Tatarlar ve 
Kafkasyalılar arasında, birçok 
Şülere tesadüf edilir. Şiilik 
lran hayabnda pek feyizbahş 
bir tesir icra ebnif: ve lrani
lerin başka milletler tarafın· 
dan yutulmasına mani olarak 
istiklallerini muhafaza eyleme
sin~ yardım eylemiştir. (*J 

lştü İranda böyle muamma 
bir din şeklini alan Şiilik Sa· 
fariye hanedanının ziiburu ve 
bilhassa Şah lsmailin hüldim· 
darlığa kuudu llzerine resmi 
bir din olarak tanınmıJbr. 

>f. 
Türkiyede Şiilik 

O vakit her tarafta teıek· 
idil eden yeni mezhepler Ye 
hariciler tarafmdan vuku bulan 
hücumlarla islim içinde fırka 
kavgalan başlamıf bulunuyor· 
du. Alevilik te bunlardan biri 

M Nounlle Ceopaplale mu .. 
trlı: Eliıi Reclu 

Hasan Şakir B. : Husu 
ve intizamper
verdir, hikAye 
ve hadiseleri 
nak 1 etmekten 
hazzeder. Sine· 
mayı sever.He
yecanlı vekayii 
merak ve ha· 
vesJe takip eder. 

Muamell tında 
mfttk il l p esent 

değildir. Fazla nztınttıye gel
mez. Şıklığa ve moda cer• 
yanlarına tabi olur. 

* Rıflct hgı Halim, muta
vazı ve mah~ 

çuptur. Şeref 
ve haysiyet 
hususunda has· 
... ve kukanç
br. Sır sakla· 
mumı bilir. 
Dostluğunda 

samimiyet ve 
vefakhbk var• 

dır. Girgin ve 
s:>kulgaa değilair. Daha ziya
de snkimetle ve kendi ilemin-
ele yııımak ve ~•hl"'ak iater. 

Hüsni Calılt bt!g : Şen, 
aamiml va auı-
ta•auclır. Mu
hit Ye mnba! 
tabana itimat 
ve muhabbet 
telkin eder. 

Rilfeku~ tara
fından sevilir. 
Muamelesinde 

nenket ve mü· 
ıamaha vardır. 

* . Şükrii Hasan &g: lyı 
kalpll Ye ftgO· 
zardır. Mihnet 
ve meşekkate 

tahammlll eder. 
MüşkülAt karşı· 
ıında Aciz ve 
beceriksiz de· 

ğildir. Sui mu· 
ameleden asabi· 
leşir. Mukabele 
eder. İşlerinde 

doğruluk ve tabiilik vardır. .. 
Çanaklcaledt1 A. N. heg :' 

Hayali mevzu
larla alikadar 
olur. Hassas ve 
heyecanlı ba -
diseleri merak 
ve bavesle ta
kip eder. Kadın 

mesailinde kıı
kançbr ve ma• 
cer ayı ıever. 

Maddi menfe-

ı 

atler peşinde azimkir değildir. 
Parayı bolca ıarfetnıek ister. 
Arkadqlarile samimi olur ve 
iyi ıeçinir. 

* Mehmet Nuri Beg: Hoş-
sohbet ve ehli· 
dildir. Eğlen
ceyi vo mertli· 
ği, kahraman· 
lığa ait mev· 
zulan sever. 

Hakir gö
rillmiye ta· 
hammtil ede
mez. Daha zi· 
yade kendisi 

bq olmak ister. Metedile
rek, uysalbk gösterilerek ıyı 
geçinmek ve menfeatlerine İŞ· 
tirak mlimklindür. Verdiği sö
ze İCTa eder. lğbiran devamla 
olur. izzeti nefsini rencide eden-

lere karşı müsamahakir değildir. 

* Reılm ıöııderea buı lka.rilerhn.ls, 

•lltehuaa11nuzın cevabı ceciktlfl için 

aabıraızlanı7or ,.. mektup sröndererek 

fototrafllertala aklbetlal öfr"eamek la· 
tlyorlar. Bu f•totrafiler intlfar edecek

tir. a. a.....u.ta .a.terlh üallll'UU rica ......... 

Yeni Bilmecemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 

Soltlan sala, gu/c.anlan 111alı: 
1 - lımir mahıuln 4, ba.r

••n 4 
2 - lılve 3, tatlı dejll 3, 

meyva 3 
3 - Muhterem 2. toprak 3, 

nota 2 
4 - Karmwhk 1 
5 - Htlcum 4. para 

bt 4 
8 - Kudreblz 4, aydmlık 4 
7 - Az aıcak 4, kenar 4 
8 - Ltızumlu 5 
9 - Geaitllk 2, bir hece 

3, evet 2 
10 - Ağaç kolu 3, hayvan 

3, k6pek ıeai a 
11 - Bir memleket 4, renk 4 

Elektrik Şirketinin ltizan 
Aldıitmız mektuptur: Evvel

ki akşam Silabtarnğa fabri
kasının Kazanlarını besliyen 
tulumbalarda husule gelen 
arızadan dolayı elektrik cere
yanı inkıtaa uğramışhr. İnkı-

yerine göre 15 dakika ili 
b1r saat devam etmiştir. 

Elektrik şirketi ihtiyari ha· 
rictnde vaki olan bu snzadan 
dolayı müşterileri nezdinde 
rzı itizar eyler. 

~ 'l 

1 il 

Vak'aların 
Manası 

Küçük Orhangazide 
Hayat Gürültülü Geçer 

Orhangazi, ( Hususi ) - Bu
rada, yürekleri sızlatan bir 
vak'a olmuştur. Kocasından 
başka kimsesi olmayan genç 
bir kadın, aile geçimsi1:liğin
den yeise düşmüş, köy civannı 
sıılann bastığı bir gün kendini 
çaya atarak acıklı meramına 
ermiştir. 

Orbangazinin son g(lnlere 
ait diğer vak'alan şunlardır: 

Kaçınlmak tızere taarruza 
uğnyan bir genç kızın fena 
vaziyetini gören genç bir ka
dın biçareyi himaye ederken 
eli, mütecavizin bıçağı ile 
doğranmışbr. 

Suçlu kaçmıya aavaşırken 
az ilerdeki çaya atlamış, fakat 
derel kenanndaki çoban ta· 
rafından •ırsıklam tutulmuştur. 
Şimdi bapiıtedirt 

llı. 
Bir kavga neticesinde ar

kadaşının beynini bir odunda 
parçalıyan cani de yakayı ele 
vermittir. 

M. Hayrttt 

Yeni Tapu Kanunu 
Ankara,2(Hususi)-Yeni tapu 

kanununun yakında mecliıte 
müzakeresi başlıyacakbr. Pro
jeye göre yeniden alh bqmll
dlirlllk ihdas olunacakbr. Yal· 
nız tapu memuru bulunan 
yerlerde m6dürlülder ihdu 
edilectıktir. 

Sinemalar 

Bu akşam 

Elhamra sineması 
Fekallde r•h Ye her noktat aaıı:ardaıa muht~em 

ve ıon derece asri bir fllın olan 

Amerikalı Bakireler . 
şaheserinde onların zevk ve &efahatleri ... 
Ciinahları .•• Zarafetleri... Samimi 

hayatlarını gösterecektir. 

Heyeti tem.siliyeıi baıanda ı 

JOAN CRA WFORD ... ANITA 
PAGE... ROD LA ROQUE 

Şekerim ... Marguerite Moreno 
Saint-Granier Şekerim ... 
Şekerim... Mona Goya 

oldufu tibl ıehrimlscfe de çok beyeallerelr, birçok def~ 
Pat sur la bouche ., ve " Ta bouche " Fransız opereti 
herkcıi kahkahalara srarkedecck mükemmel bir oper,ı. 

ÖnUmlbdekl Çarıamba akıamı 

olarak M E L E K sinemasınd• 
frae edilecektir. Yerlerinizi tutunuı. Telefon Beyoğlu 868 

Önümüzdeki çarşamba akşamı 

Artistik sinemasında 
irae edilecek 

iSYAN 
sesli, sözlü ve şarkala muazzam FransıS 

filminde genç bir kaptan olıll 
ALBERT PREJEAN'ı isyan e~ 
bir bahriye taifesi ile mücadelesıad 

tasvir eden müessir sahneler 

TG7leri yaldı:ı:h bir rnıntıkat harre kuşu 
flbl a4ılunı çıldırtmak için önünden 

kaçıp uçuyor ... 
işte pek yakındn 

OPERA Sinemasının 

göreceksiniz. 

iraesine başlayacağı • 

Hattı Üstü va ~~~tt/!~ 
Güneşi Alhnda ~. 

sesli ve şarkılı muazzam 
filminden bir sahne 

IARAHADOUA 
Bu Hafta 

GLORYA'da 
muvaffakiyet 
tacını taşıyor 

Lambalar ve Avizeler 

12 ay ••d• ite 

SAT t E 
de 

Beyotlu: Metro ban, Beyazıt: 
Elektrik Evi, Kadıköy: Mu· 
valdatane caddeai 83, Oaku
dar: Şirketibayriye i8keleli 10 

] Tiyatro Ve Sinema/al 

DARÜLBEDA Yl TEMSti:Li' 

Buak~am 11111111 

111111 
umuma 

... t 21,so da 

Fermanlı 
Deli 

Hazretleri Jil~~~ 
ALKAZAR -
ALEMDAR - Namusum için ,ti' 
A S R 1 - Kadın utırabı "o V• 
ARTtSTtK - Buldok DrGmoet 
ETUV AL - Brodn7 lıleloocil 

ELHAMRA - Amcrlbh Ba~ 
g K L B R - Yunaa tiyatro ~.JJ' 
FRANSIZ - Yueaıa ~uetlı ~ 

d Hwhor Af• 
OLORYA TarakuoYa ~ 
Hlı.h - (BeflklAf) 11.-
H A L 1 - (Qaklldart ~ 
KEMAL B. - Kı.•et 

M A J t K - P•rt• Geeeftıf 
il E L E K - BDtUn hayab 

t.tlLLIT T. - Hatlt B. 

lıdUJ - Ma.t Melek 
OP&llA -AMaa Ap.,taft . ~ 
IORIYYA - (Kadakl1' Nfı. ~ . ~ 

FRANSIZ TIYATR05l1~ 
v ..... Opereti *·---E'f'f' 

CHIFFON CHIFF<!~~ 
Yanakl ........... ~-

... 

ı 
ı 



llfl KAN DALOASI~ 1111~ BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

H~~dutlar Yeniden Kanlı Ve Müthiş "stifade ediniz 

Bır Ihtilil Hareketine Başlıyorlardı 

Sel'flt!r Bedi __ _. 
----------- llııluırrirl: 

Ôldünniyen Adam 
İlakkı Malıjuzdıu 
Aıncrika fi.vesi İngilizce Ue 

J
IU ktiçtik nutku aöylemiye bq
•dı. • 

- Sirf Müesıeıenlze karşı 
J•:ılan fU hareketten dolayı 
!~ .. ~~teessiriz. Fakat, takip 
. IUDız gaye, bunu icap etti
rıyor. Ermeniler, mabatlanna 
~annak için huteyİ yapmıya 
..... ar vennw•&:.. [)• -.....,.~. 

di ırektör, biru kendine ge1-
-riı,J ~yeti derhal kavradı. 
ili. en IAyıkile tammıyan 

1 
ter VeDBaD bu vak' ayı 

1 
lnlıt tefsir etmİf, bankayı 

b •iına etmek için Tllrklerin 
~ ıanneylemifti. Şimdi 
hıı daki genç ermeninin 

a8zlerini i•itir 11· itmez 
ftbi. . .. ' 
ti ti bır nefes alarak müsteh-

ır lisanla sordu: 

it. - Fakat dostum, yahuş 
Pl A .. ldı" d' Bu b. ~ gınw zanne ıyorum 

baıııc •na, "Entrenasyonal" bir 
lilnı adır. Burada hürriyet ve-

cz .• para verilir. 
bıan - E •et direktör efendi, 
dtr.u u biz de biliyoruz. Maksa
~ Z. böyle mllhim bir ecnebi hp= karfl bir hareket 
Jaa6d.lı ~~pa devletlerinin 

aleaını celbetmektir. 

~O hal~e, Beyoğ'lundaki 
~ . lanelcnn yolunu Bğren
,1~ lizım gelirdi. Her halde 
lllı hareket ettiğiniz anla-
1._ror.. Ne ı__ r~ 1 •. 
~ ute.. ,;;wy eymız 

--~·· Benden ne istiyor-

lt.ı.Gc~ç. Ermeni, elindeki kl-
direldare uzatarak : 

haJc - Sizin vuıtamzla Osmanlı 
iirnetinc:len pnlan istiyoruz: 

Direktör, kiğdı aldı. Oku
lllıya hqladı. Uzun uzun Er
llıt il n ere karp Anadoluda 

~lan nl6mlerden bahsedil
lct en aonra, Ermenilerle mea-

n Yillyetlere muhtariyet 
•erilmw talep olunuyor ve bu 
Wep kabul edilmcdiğ takdir
de bankanın bombalarla hava· 
::_,uçunılacaiı tehdidi ileri 
'U"Ulilyordu. 

1 
Direktör, fena halde sinir-

thm:. • ._--.ti. Elindeki kiğdı ma-
llın Gzerine atarak haykırdı: a..; Fakat ~fen~i, ben bir 

it acıyım.. Bır tüccanm .• Bir 
~danuyım.. Beni bu işe ne 
~ • sokuyorsunuz, anlaınıyo
~ Bana ait olmıyan bir i' 
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Vak•anın elebaıaJanndan 

Lokantacı Haci Nişan 
Minasgan 

ıçm hilkiımete ne sıfatla mtı
racaat edebilirim? .. 

Genç Ermeni, buna, birden
bir ecevap vermedi. Kap11a 
kadar yürüdü. Kapıyı açb. 
Kapının önünde, liç dört şal-

varlı Ermeni duruyor ve elle
rindeki zembilde bombalar ~ii
riinftyordu. 

- Buyurunuz direktör Ef. 
koridora kadar geliniz. sazn. 
nüz&n cevabım orada görecek· 
ainiz. 

Edgar Vensan, kapıya doğ· 
ru yürüdü. Hindistan cevizin
den daha büyük cesamette 
olan yuvarlak el bombalan, 
ağacından hentiz düşen, ka
buklu ve dikenli atkestane
lerine bemiyorJu. 

Direktör, koridora çıkar 
çıkmaz titredi. Koca binama 
ortaaındaki boşluk, ve bütün 
koridorlar, d:.ınıan içinde idi. 

Ağır bir barut ve dinamit 
kokusu, adeta nefesi tıkıyordu. 
Orta yerdeki açlklığın mermer 
parmaklığına doiru yürüdüler. 
Alt kat gezinti mahalli ile 
kapının önü ve mermer mer
divenler, kan içinde kalmışh. 
Şurada burada, kollar ve ba
caklar görilnüyor.. Yerlerde 
yatan parçal~nmış cesetlerden 
kanlar 11zıyordu. 

iki üç Ermeni, büyük sokak 
kapısının albnı kazıyor .. Zem· 

Tarihi Tefrika No. 22 Yazan: A 

OLUÇ ALI BEiS 
Kılıç Ali Paranın Hahralan 

'
(lıf atonun bahçesini dolduran 1 kapbm ve atımın üzerine aldım. 
ab~rce davetli yiyip içiyorlar, Derhal uzaklaştık, atlarımızı dağ-

'-rd ahalar abyorlar, etleniyor- lara doğru ıürdük. Amiral ( Ve~ 
C ~ neyro ) çok mağrur, ve mütbi~ 

r.' tr uıe} aevgilim, dilber sevgilim kinci bir adamdı. Adamlarını 
ltnia) bağır gelin elbiseleri giymiş topladı, o da peşimizden datlara 
~atdş k a.bçenin tam ortasında!<i çıktı. Tam üç gün, Gç gece yüril-
dilşija ta hüz.ünlG ve kederli dük. Bulunduğumuz yeri daima 

t.laaı~~Yordu. Ne yapacaktık? değiştiriyorduk. 
'-rı areket etmeli idik? .• Bun- Veraya soruyordum: 
~tlarıuıun uzadıya düşünmedik. - Bu hayattan memnun mu-

llcyd nıııı mahmuzladık. Düğün ıun ıevgilim? .. 
~tlı an~na birdenbire bir yıldı- Boynuma aarılıyor ve : 
•ıtin~bı •aldırdık. Ortalıtı bir- - Seninle beraber olduktan 
t_

1
b..-.. hbnıthk. Ben, hiç vakit 1011ra, ııliyot, htrfey bana ~~~! 
-~eden ıevfilim Vera1ı ıözüküyor. ~-alin ac&am-.. .... 

Yazan: Ziya Şakir 
biller içinde getirilen bombalar 
yerleştirmiye uğratıyorlardı. 

Direktör, derin bir nefret 
ve istikrah ilcı geri çekildi. 
Odasına ıeldi. Dütündü. Va
ziyet, çok ciddi idi. Bu adam
amn gösterdikleri vahşet, daha 
bilyük şeylere de cüret ede. 
bileceklerini ihsas ediyordu. 
Artık aaraya koşarak bu va
ziyeti (Sultan)a anlatmaktan 
başka çare yoktu. 

Fakat, ıaraya nasıl gide
cekti? Bankayı ihata eden so
kaklarda da bilifasıla sililılar 

patlıyor ve kanlı mtlsadcme
leriu devam ettiji anlaşıbyo...,. 
du. Bu aırada odaya iki Erme
ni daha airdi. Bunlardan biri 
(Hiriatofor), diğeri de Hac; 
Nişandı. Hiristofor, ıert ve 
tehditkar bir lisanla ıordu: 

- Ne oluyor Kirkor? 
[Arkuı var) 

Dünyadaki 
Tütün 
Mahsulleri 

Bütün Mallan Ameri
ka ya Satmak lçi;n" 
Müzakereler Yapılıyor 

M. Venizelos'un V arfovayı 
ziyareti esnasında Polonya ile 
Yunanistan arasında tlltün 
mübayaasma müteallik milıa
kerat cer~an eylediği ve bu 
işe ba21 Fransız bankalannın 
tavassut edecekleri bildiril-1 
mişti. Alman gazetelerinin ı 
haberlerine göre Yunan btiki-
meti tütünlerine maJ---eç bulmak 
ftzere muhtelif memlektlerle 
müzakeratma devam eylemek
tedir. 

Son zamanlarda hiiyük bir 
Amerikan g-rupu ile Yunan 
t6tiln mahsuliinün toptan Ame
rikaya sat.iması etrafında mü
zakt:..tat cereyan etmektedir. 

Bu müıakerabn ne netice 
verdiği henüz malum değildir· 
Ancak alakadar Alman maha· 
fili bu haberin tahakkukundan 
telaş etmektedirler. Zira bu 
takdirde Almanyamn muhtaç 
bulunduğu tütünü mübayaa ede 
bilmesi Amerikalıların rızasına 

vabeste kafacaktır. Memleke
timiz tacirlerinin nazarı dikka
tini celbederiz. 

iki defa çarpıştık. Her ikisinde de 
düşmanlarımızdan birçoğunu te
peledik, öldürdük. Bi:ı mütemadi· 
yen kaçbğımız için hiç rayiat 
vermiyorduk. 

Fakat bu işin üçüncü günü 
arkadaşlarımın garip bir teklifi 
ile karşılaştım. Bana dediler ki: 

- Köyleri baııp yatma ede
lim) Bu suretle hem kuvvetleniriı. 
hem de zengin oluruz!. 

l .. lltn !I aalln reçıatyeeektlr. 
2 •• Her .abr 4 keli .. heaa,ı eil

lecektlr. 
~ -- Her Uln S Met illa lnı,_. 

mukabllindedlr. 
4 ·- Her J • •llrdaa f•zluıu ı 

kupon Ulve eclllınelldlr. 
5 -· Her kUlM"l Uzerlndeld tarlhta 

bir hafuı nıGddetle "'l'luteberdlr. 

SON POSTA yı okuduldu 
aonra ilin kuponunu aaklayı
nu. Bundan S adedini ilbm.ız 
Ue birlikte bir zarfa koyarak 
poıta ile ldarehanemize 16n
deriniı. lliıııııı:ıın gazeteye ıir
ıneıi için bu kadan kafidir. 

== SON POSTA :=: 

Bundan yirmi acne evvel bir 
ıenç kızla evlendim. Benim 
ona karp 1evgim artbğı Yakit, 

onun bana kartı duyduğu arzu
lar yorulmut, belki de 9611-
mGfttl. 

Beni aldatti. 

Size bu sahneyi tamr et
meliyim: Kmltopralrta bir köşk, 
her mlhim nk' ada olduiu 
gibi, vakit gece yansını geç-

..-:.....---------...1-ııM miş. Karımın uzak akrabuın
ı dan ıenç bir erkek misafiri· 

BEDAVA iLAN KUPONU 
3 - Şubat - 1931 

. , ı· w. . 

ESKIŞEI-~IR Oh.UYUCULARJMJZA - Ô 
d itl

L miz Yar. tedenberi ben bu 
BUfUn en aaren me-nlaatlnbf cllfU· 
nUy_.aım .,. ıruetelerhllaln eYlal&e 
dllkkluıluHı dairenize kadar muntuam 

bir tek.ilde ıelmulnl latlyon.anııt H...u 

otJu ticarelaneelrıe müra~at Mlbıh. 

AfılaDDUt .. dide fldul&r - Fransı~ 

armudu YC Rm ,eftall ve erlldarla• .,_ 

talık fldanlanuı vardır. Rbe KH-cı 

r.ade Abdullah 

adamı kıskanınm. Köşkün dört 
tarafı da bai, bahçe ve ya· 

kınlarda hiçbir bina yok. Ade

timdir: Her gece, yatağımın 

başucundaki dolabın üstünde 

bir revouvelver bulundururum. 
Fakat hiçbir vesile ile kulla
nılmamış olan bu silah paslıdu. 

O akşam •bararetim vardı . 
LEZZETLİ TATU VE ŞEKERLEME- d k yorgun um, er en yatmıy-. 

LfJl - Bakl••a. WSrek, pekılmet, bı-
mecbur oldum, kanm ve mi

... ameli, '°"• bdva11, qure ıeıaç-
la.,. lbttyarlu ı~ çok lenelle ye aafir salonda kaldılar. 
U"kle yalllr. 

Şifllı h•oatl ıatu,..... hut ... P. 

ıolııajl numara 5 Muhlie 

Bıı yeni n •ıt kolay metot ile lnrWz
"fl .. bir H .. nda 3fÇ9tmeyl teab.hllt 

ederim· 
•Boa Post.,, (i, O. B. 

Fakat kıskançlak beni uyut· 

madı. Salondan yatak odamı: 

kadar gelen hafif sesleri av· 
lamak için, aamiam dirildi. 

Otuz aekizi ıeçen bararetim 
içinde, arada bir dalıp ken
diınden geçtiğim oluyordu. 

1 Bir aralık odama kanmın 
MlJHTEREll TOCCARLAR - Gh- :_..J! w • • l k f&n11gtnı, aYUcunu a nama oy-

rGk ftler!-lsde latlfade dirat teahlllt 
Y• tenıh•at laterıeab ba~lı:ap Aıop- duğunu, l\stlime eğilerek yüzü-
,.. bumda bha•f Ahmet ftrmU111111 me bakbğını hissettim, fakal 
verlnb. uyuyormuş Kibi yaparak hi\ 

HANIMLAR TERZIH/ 'lESf - Bat.- ıözlerimi açmadım. 
çekapı Reılnıpata ham No. 17, Teleloıı Kanının bu hareketini şef-
lıtanbul 40S7 katten ziyade, benim uyuyup 

iş ARIYORUM_ On ıekls yqw.- uyumadığımı anlamak için ya· 
pılmıı bir teftişe atfettim. 

dayı•, Uk ,.ektep llMl'S\llluyum. Her 

hanıl Wr •lleıu:aede çalaımalt ktf. 
yorum. Alcurıy, Camcılar Cami 

ııokaiLnda Mı-• 14 

ihralıim 

MEVLUT 
Şubatın 3 ilneü 

sah l'ÜDÜ öğleden 
sonra Osküdarda 
Y enicamide iz. 
mir meb'usu Ah

i met Münür Beyin 
t pederi merhum 
f Hacı Sait Beyin 
• ruhuna mevlul 

~J k~raet edilecektir. 
Anu edenlerin 
teşrifleri r i c n 

m Hacı S .. it H. olunur. 

tıp hatır kuyruğuna bağlat.:ı ea.k. 
Sözümü dinleyip bu serserilerin 
tekliflerini kabul edecektik. 

- Bu nası) olur, dedim, bir 
aaılzade bir haydut gibi köyleri 
ıoyamaz ! 

- Bir aaılz.ade, karısını bq· 
kalarıoa te1Jim eder mi? 

Bu adam beni çileden çıkar
tacaktı, Fena halde hiddetlendim. 
A!ağa. ~alktım, yanına gittim, 
ıozleramı rözlerine diktim, ba· 

Şüphem artb. iyice uyandım. 

11 
Karım u%aklaşmışh ve her 
tarafa derin bir sükut çöktü. 

Biraz sonra, yatak odamın 

tam albnda bulunan aalondan 

buı filpheli aealerin yüksel
diğini duydum. Hiçbir şey 

.: muhakeme etmedim. Kızıp kız

mad•iımı da bilmiyorum. Gayet 
ı , sade ve tabii bir hareketle 

revolverimi aldım, merdiveni 

indim, salondan içeri girdim. 

Kanm ve rakibim kucak 

kucağa idiler. Lambayı bile 

söndürmiye lüzum görmemiş

lerdi. 

Eınıen vaziyet okadar fee 
bir şekle girmişti ki Servante.a 

için kaçmaktan başka kurtduş 

çareıi kalmamışb. Birkaç mana
ıız ıöz ıöyledi, çekildi gitti. 

Servantes te gidince kendimi 
büsbütün yalnız hissettim. Her 
taraftan kuşablmışbm. Vera bu 
mağarada yatıyordu. Kızcağız 

kaç gündür bizim peşimizden 
aç ve aıııuz koşup duruyordu. Bu teklifi derhal reddettim: 

- Hayır, dedim, bu, olamaz! . · Andım : Mağaraya tekrar girdiğim zaman 

Bunlardan bukaçı, teklifle-
rinde israr ettiler. Bunları fena 
halde dövdüm. fakat ertesi ıa· 
bab gün aydmlanıp ta uyandığı
mız zaman ne gördüm biHr misi
niz: Adamlarım bizi terlcetmiş

lerdl. Servantesle ben ve ıevgi
lim yalına bafımua kalmıtbk. 
Servanteı yüzünü buruşturdu: 

- Doıtum, büyük serıemlik 

ettlkL Şimdi aair•I bb1 1.kala· 

- Bana iyilik ettin, teş~kkür 
ederim. Fakat şimdi de tahkir 
ediyoraun. Fazla olarak ta (Ürül
tü yapıyorsun J Veranın uyanıp 
bizi yap yalmz görmesini istemi
yordum. Sonra daha ciddi bir 
ifade Ue ıözümü tamamladım : 

- Senden rica ediyorum, beni 
,.aını:ı bırak... Cevap iatemem. 
Benim için merak etme. Beıa 
J•paupı bllirl-. · 

o hili uyuyordu. 

Birden g8z:lerhn yaşardı . Naınl 

oldu, bilemiyorum. Mağaradan 

fırladım, bütün hızımla koşmıya 
başladım. Bay1rdan aşağı indim. 

DaA-ın eteğine yaklatbj'ım zaman 
amiralin adamları beni kıskıvrak 

yakaladılar ve ıoluk ald•rmadan 
amiralin kartııma çıkar,dılar. 

l.Arkaaa ••J 

Kolumu kaldırdım. Namlu
nun tehdidi albnda sinmiş'erdi.I 
Çıplak Yiicutlanmn ba2:1 te
ferruatı, intikam duyguma kuv· 
vet veriyordu. 

Bqımdan kalbime ve kal
bimden bqıma inip çıkan ka· 
mmın ıftrati hakkında hiçbir 
fikrim yok. O anda, çocuklu

iumdanberi geçen bütün hoıy• 
!ımıa ana cizgilerini a on
dan ıonra nasıl ya11yacatımı 
düştindnm. 

Nihayet, onlara değil, kenc:ll
me acıdıjım için atq etmedim. 

Emin olunuzki o ande y::ıl· 
nız kendimi düşünmüşlftm. B~ 
nim kültürüm var. Kendi ken• 
dime dedim ki: "Değmez. 
efendi, onlara değil, aana ya• 
zık. Çek elini, vaz geçi" Ve 
kolumu indirdim, vaz geçtim, 
salondan çıktım, ertesi gtın 
kanma boşadım ve onun 
işıkile evlenmesine müaaade 
ettim. 

Son .. alan onlann mes'ut ol
duklarım görmek azabımı ve 

gururumu artbrdı. 

Aradan on ıene geçti. Ak
rabamdan bir genç, kansın• 
fena vaziyette yakaladı. Onun 
da elinde birt revolver vardı. 
Fakat ibl kalmadı. Genç ra~ 
kibini ve kansmı vurdu. 

Garip değil ıni ? Ölenler~ 
acıyan pek azdı. Herkes, tev· 
kifanede yatan gence karşı 

merhamet [duyuyordu. Onu 
mabpesinde ziyaret ettim. Ce
miyetin kendisine gösterdiği 
alakadan ve ıelkat hislerinden 
adeta flm&rmıfb. Bana hiçbir 
pişmanlık duymadığını söyledi. 

Mahkemede, müddeiumumi 
bile, gencin lehinde esbnbr 
muhaffife zikrediyordu ve 
hakimler tatlıdiler. Muhakeme 
aleyhinde cereyan etmedi. 

tık muhakemeden sonra 
onu tekrar ziyaret ettim. 

- Memnunum ! dedi. 

Teessürümü gizliyerek ay
rıldım. On sene evvelki mui, 
bana ait hatıra, iki üç saatlik 
bir tazelik ve yakınlıkla bey
nimde yeniden canlandı. Ve 
yaşamaya başladı. 

itiraf ederim ki, ben, kan
ını hili seviyordum i onun ha-

yali benim için hali bir nişanlı 
ka~-:r temiz ve bakirdi. Fakat 
onu:ı yabancı kollar aras nda 
yaşadığım düşündükçe çıldır ... 
cağım geliyordu. Hele ihanet 
sahnesini düşündül<çe tiiyler;m 
ürperiyordu. 

Ôldürmediğime, onların ya
ıamalarına ve sevişmelerine 
müsaade ettiğime pişman ol-

dum, dehşetli pişman oldom. 
Öldürseydim, karım hiç olmaz

sa yalnız bana ait, benim 
temellük ettiğim güzel bir 
habra olarak kalacaktı. 

Bugün. aradan yirmi sene 

geçti. Paslı silahım elime gec
tiği zaman, ona, utanarak ba
kıyorum; ve gazetelerde kıs
kançlık cinayetlerini okudu
ğum vakit, bütün o katillerin 
bü).',ük ve beş~~ hamlelerine 
adeta ııpta edi)!pııı.n. . . 



GRİPE KARŞI G) ASPİRİN BAYE 
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VAPURLAR 

Seyrisefain 
Merkez •centeıi: Galata köprü 
Bqa 8. 2362 .Şube acente.si: Sir
keci Mühürdar ude hanı L 2740 

PiRE -ISKENDERİY 
POSTASI 

(IZMIR) vapuru 3 tubat 

S 1 ıo da Galata nhb· a 1 mından kalkarak çar-
f&IDba · sabahı İzmire, Fer
ıeabe sabahı Pireye, cumar- ' 
tui sabahı lskeıaderiyeye 
nncakbr. lakenderiyeden 
pazartesi 15 te kalkacak çar-

'b~· (Pire) 1;~: u~-
tembe lstanbula relecektir. 

NEVi 

KARAHİSAR 
·MADEN SUYU 

Böbrek, Karaciğer, Mide 
hazımsızlığa karşı tanınmış , 

bir sudur. _/ \ 
(6"~ ,,, 

rahatsızlığına ve 

Ayva!ık Sürat Postası 
( Mersin ) vapuru 3 Şubat 

sah 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale, Küçük
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa ka~cacak dönüşte 
Altmoluğa da uğrıyacaktır. 

OYUN KAGIDI 
BULUNUR 

Barhn - İnebolu postası 

H i 1 al v1u'b':t 
2 

D f • gcnü ak
rQZQT eSl şamı Sir-

• 

Her Yerde Bulunur 
keci nhtımmdan hareketle E
reğli. Zonguldak, Bartın, Cide, 
lnebolu, Evrenye ve llişe iske
lelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

T a~ra siparişleri lcabul edilir. Toptan ve perakende. satılır. Deposu X eni postane 
karşısındaki caddede No. 20, Telgraf adresi Depo Istanbul, Telefon Istanbul 62 

Yük ve yolcu için Sirkeci
de Yeni handa ( 1) numaralı 
acentesine müracaat. Telefon: 
lstanbul: 3105 

yelkenci vapurlan 
KARADENiZ POST ASI 

V t vapuru 4 a an Şubat 
ÇARŞAMBA 

güntl akşamı 18 de Sirkeci 
nbtamından hareketle (Zon· 
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon 

Sürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

T afsi!at için Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaat. Tel. 
lstanbul 1515. 

Ne parlak macun 

• 

Dr. Horhoruni 
Cilt-Zühreviye ve bevliy~ teda· 

vihaneai. Beyoj"lu Tokatlıyarı ya
nında Mektep sokak 3S muayene 
hergün akşama kacıar. Tel 8. O. 
31S2 

fSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz l ol.ant adı r. 
Ayrıca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 
TÜRKLER iÇiN 

Kolaylık!• 

LMANCA ôGRENME USULÜ 
MileUiflcrl ı 

HER M AN N SAN DER TA H S 1 N ABD 1 
/Jaaa lıtanı mütehuıı... ve lamlı erkek liııcıl Almaaca 

•~ilimi · aualllml 
Sene 1930 

1 Ciltte 3 Kısam Fiata 250 Kr. 
fstanbulda Hüsnütabiat matbaasından arayınız 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat Ve Scnetierinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

AL TiNCi NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar misli görülmemiş bir süratlc ider •• 

Küçük İM~A lôgati "'ı 
Kabul edilen imlaya muvafık yan yazmak berkeı için 

zanıridir. imli batası artık mazur görülmiyecek bir kusurdur. 
işte lisan hatasına düşmemek için ( Küçük imli Lügati ) 

memur, asker, talebe, herkes için en muvafık bir rehberdir. 
Cepte taşınabilen bu küçük es e her zaman müracaat 
olunabilir ve imlasında tereddüt e iğiniı bir kelimeyi kolay
hkla ve derhal bu minimini eserde bulabilirsiniz. 

Nefis bir surette ciltli olduğu halde fiab her yer için (50) kuruştur. 

Naşiri: KANAAT KÜTÜPANESI -----ı 

Büyük tayyare 
piyankosu 

Yeni 
Te~tip 

Başlıyor 
(1) İNCİ KEŞİDE 
11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6 ancı keşidelerde bUyük ikramiyeler 

ve ayrıca Amorti vardır. 

3 ÜNCÜ KF.ŞiDEDE 100,0DO LİRALIK BÜYÜK iKRAMiYE 
KONULMAK SURETİLE TERTiP ÜÇER KEŞfDELIK iKi 

KISMA A YRJLMlŞ Gll BiR ŞEKiL ALMIŞTIR 
Mükifatlar keşide aaraaile: 20.000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 Ye 

100,000 Liradır 
ÇOK ZENGI:~ OLAN YENi PLANI TALEP EDiNiZ. 

Biletlerin aablmasınn başlanmıştır. 

BiR 

RADY 
iLE 

Geceleriniz kısa ol 
Fakat... bunun için,. ahizeniz: 

Bütün Avrupayı alabilmek 

kullanışı gayet basit ve 

intişarı gayet mükemmel 

olması ıartbr. 

Bunları temin eden ... 
Yalr.ız bir 

PHİLİPS ~ADYOSUDUR 

Kadıköy iskelesi Ozerindeki 
A 1 L E ·o A N S S A L O N U N D A ,, 

12 ıubat perşembe günn akşammdan sabaha kadd' 

kMevsimin maskeli maskesiz büyük balosu J ve aynca . , 
onkur Mıgırdiç Efendinin riyaseti altında, duhul serbel~ 

iyi ve eğlenceli bir vakit geçirmek ve Konkura iştirak etııl 
istiycnlerin şimdiden masalarını temin eylemesi li.zımdır •. 

Müdür ve müstecir: Hüseyin Cabıt 

İstanbul Ticaret Müdü

riyetinden: 
Kabzımal esnafı cemiyetir.ln 

ıen~lik idare heyeti intihabı 

4 - 2 - 931 çarşamba ııünil aaat 
13 ten 16 ya kadar Meyvahoşta 

bü} ük ardiye hanında cemiyet 

merkezinde yapılacatı alikada-

rana ilin olunur. 

fstanbul müddei umumiJiğin
den: lstanbu]da bulunan ve fakat 

adresi meçhul olan lnebolu mÜs· 

tantiğl Halit Yaşar Beyin memu

riyctimiz.e müracaatı. 

Yevmi, l:>lyuJ, Havadlı ve rlal"' 1 

lılar. ı lataab':i:'Nuruoılll.,plf' 
Şeref aoka}ı 3i • J1 

Teı~r.,a: l.taa'bul • 'l:>J 
Po&\~ kutwu : lııtanb.ıl - 7tt o5f/t 
Tdz:aE: latanbul SO~ r 

TORKt~PON~ T!~ 
21ı>J ~· 

1400 kr. ı Seııe 14JO t1 

7SO ., 6 Ay 14'' t1 

400 .. 5 " soD" 
lSO " 1 " 

M 


