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• Kanundan Kurtulmak Iste-
yen Ecnebiler Türedi 

~~~ . 
Bunlardan Bir Kısmı ihtida Ediyor 
Ankara, 5 (Huıuıi) - TUrkl

yede yalnaı Ttırk -.atandaılarına 
hııredilen iıler ve meılekler 
hakkında Millet Mecliıi tarafın
dan geçenlerde kabul olunan 
kanun önilmll:zdeki haziran aynı· 
dan itibarf\n tatbik me•kiine 
girecektir. Alınan haberlere göre, 
kanun tatbiki sırasında iıtiınal 
ve mUsamabalı muamelelere kat
iyen meydan verilmiyecek, Türk 
iıçilerinin meaai aahaaında camert 
bir şekilde yer ve it bulmalan 
daha emniyetli bir ıurette temin 

f ~ 

1 t
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edilecektir. Fakat buraya gelen ha• 
berlere göre, kanunun tatbik ıa· 
hasına intikal etmesine daha bet 
ay bulunduğu halde, meı:ıleketi· 
ınizde de Türklere lıasrccilen 
iılerle meşgul olan ccnebiler'•en 
bir kısmı, kendilerini bu kanunun 
Çerçeveıinden uzak bulundurmak 
rnaksadile şimdiden harekete geç· 
rnişlerdir. AIAkadar makam bu 
gibi ecnebilerden bir kısmının 
MUslUman olmak Uzere mOfttllllk· 
lere müracaat ettiklerini haber 
almıştır. Bunlardan bir kıımmın 
ihtida muamelelerini bitirdikleri 
de öğrenilmektedir. 

Seyyal" ••bcıhk yalnız TOl"k vatandatl•l"ına aittir 
Bu kanunun bOkmOne dahil l ler, yerlerine Tl'rk yatandaılar 

bulunan ecnebilerden birkısmını geçmiştir. Bu arad'a bazı ecnebi· 
da lraniler letkil etmektedir. Son lerin, Türk ortak bulmak ıure-
gelen haberlere ırare, TOrkiyede tile muvaıı'a itine giriıtikleri de 
it gGren franhlardan blrkıımı haber alınmııtır. fakat bllkOmet 
daha ılmdiden buradaki itlerini böyle kanunsuzluklara kat'iyen 
btrakarak memleketlerine gitmlı· meydan vermemek karanndadır. 

Baıvekil Pa~a tayyare seyahatinden sonra Ankaraya avdetinde 
tayyarecilerimiz arasında. 

~~=========================-==-=-=--========---cı:ııı:=====-===--=== 

Kediyi Kaplan Yapacak 
• 
ilaç Bulundu ! 

lngil"ı gaıctolcrinln '·erdikleri bir ı kanın kesilme-

İngiliz doktoru· 
nun keşfine Ttirk 
kim ya kerlerinin 

habero innııırsanıı: si tamin edilir. verdikleri 
cevaplar . - lnglliz doktorlarından biri yeni Kalp baıtalık· 

lıır ilaç bulmuı, bu \laç in anın ömrU· lsrında bUyUk 
nıı uıattıktıın b şk:ı korkaklığı gide· istifadeleri görülmektedir. 
tıyor, ce nreti arttırıyor, zekllyi tak· Adrenalin M tab F 
""o d' · d 1 k · 1 u ass11 ranıız-J , t ıyor v ırısanın a e 1 uvvetın 
1 

irkaç misltne ~ıl.arıyormuı! o d ro· !ar.a g~r~ştUğUm zaman bunun 
eqı(I J-i l.ıu il,lll ~iyon farelerin kedi· ıstık balının çok parlak olacağını 
hırıo köpekleri alt edocıık derecede kerrat ile iıittim. Binaenaleyh 
c surlaştıl.lıırı ''l' kuvvetlendikleri gü· Adrenaline iıtinat eden yeni ilA-
r ılınuvı h ı ı 

~ · cın azır anmış o ması kaviyen 
,_ lak. t nıaafo of, dlyl'!im lngillz lııt· ht ld' K 1 il · d t · 
"Ollloti bu il.lcın iııııanlar ıtzerlnde mu eme 1~· a P zerın e esır· 
t ~tbik' 10 11 uv:ıfakat ctmivor. llave ler yapan ılAçların ruh ve hayat 

1 li ıı, l u 1 !\c ta Adrcııal "ı minl ta- Uzerine de bl\yUk tesir ve 
t•)·ıı.u k :ı un gud le ind ·n ~ıkarılıyer· faydaları olacağı şUphesizdir. 

ş! 

k' Bu haberi gördükten sonra 
ırny l\crlerimizi görerek fil<irle

~.i sord k. işte takdim ediyoruz: 
'"'ırnyaker Cevat Tahsin B. 
llı ~· - Adrenalin eyi birşey dir; 
r· ~ avvidir. Kan ve edviye üze· 
,~n e bUyUk hizmetleri vardır. 
~'ıesela· BU Uk bl k li · Y r an 
Y•ında Adrenalin iıtimalile 

Kiınyager Muzaffer 
Hayri B. 

11 Adrenalin böbreklerin üze· 
rinde bulunan mahfazai fevkal
külli} c denilen bir guddeden 
istıhsal olunur ve ayni zamanda 
terkip usulile de yapılmaktadır. 
KütübU tıbbiyede ancak fiz1olo
jik tesirat. göriildUğUnden taba· 

( Devanu 8 inci •ayfada ) 

iTTiHAT 
ve 

TERAKKi 

o 
Nasıl Doğdu? 
Nasıl Yaşadı ? 
Nasıl Öldü? 
Yakın tarihimizin en 

esrarlı günlerinin 
iç yüzü 

Gandi Tekrar 
Oruca Başladı 

Bombay 4 - Gandi, hnpisa· 
nt-de bulunan bir nevkufa fena 
muamele yııptığmı görmüş ve 
bu hareketi prote to makamında 
tekrar oruç tutmağa bqlamııtır. 
Gandi çok ıayiflemiftlr. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

' Yüzbaşı Reily'yi Öldür
ten Adam ..• 

-10-
Kısa Bir Hulasa 
Ylabap Reily, lnsilla İ•tlh
berab tarafından Sovyet Ru .. 
yaya glSnderilmlt mahir bir 
caauıtur. Fakat Rualar, ondan · 
daha mahirdirler. Methur 
Çeka, yilzbaıı Relly yeblr tu• 
ıak kuruyor vı yakahyarnk 
kurıuna diziyor. Onun bu 
akıbete uğramaaınba Kroıko 
l•mlnde bir Çeka memurunuu 
batlıca dahil nrdır. İngilizler 
iıt• bu munffaklyebizlltln 
intikamını almak içindir ki 
Rusyadan firar etmiı Andrey 
lalmll blr Ru•la Berlinde 
müzakereye airlımiılerdir. 
Entelicenı •crvbin mOhim bir 
rllknll Stenly iami altında, 
bu adamla BerJin haynnat 

Yazan: . Berndorf 
bahçHiade ıeceleyln ,arlj
mektedir. 

Stenley, aradığı hedefin bw 
derece yaklaştığını lıluetmekle 
derin bir memnuniyet duydu ve 
cömertlik duyiuJarı galebe etmiye 
baıladı. Bu mektubu Andreyden 
2000 marka sabn aldı ve paraaa::ıı 
derhal verdi. Ayni zamanda, 
iddia ettiği gibi İngiliz iıtihbarat 
erkinından birinin Sovyet Çeka11 
hesabına çalııtığını iıbat eylerae, 
bunun Uç mislini vermiye hazır 
olduğunu bildirdi. Andrey ve

rilen parayı aldı, büyük bir vaitte 
bulunmıyarak ertesi akşam tekrar 
buluımak Uzere Ayrıldı. Ayrı• 

( Devamı 8 inci sayfada ) 
=--============================-========================-:::=:.. 

Yeni Neslin Düşünceleri Nedir? 

Hayat Bir Mücadeledir! 
Korkmamak, Daima Cesur Olmak Ve 

Heyecanlı Yaşamak Lazımdır 

••mall Hakki B. 

Aldığımız Cevaplar 
DarUlfUnundan 1ımail Hakkı 

Bey diyor ki: 
TUrk inkılibı, cihan harbi 

ıonu yapılan inkılApların en ileri· 
ıindedir. Onun ikinci bir kıymeti 
Aıyaya örnek olu9udur. lnkıllp 
milletimizin tahteHuurunun de
rinliklerinden kopup gelmiıtir. 

Yani sathi ve ıekil değiıikliği 
değildir. Yalnız ilmi esaslar da
hilinde tedvin edilmek ister. Na
ııl her teıekkUIUn gayeye varış 

prenıibi varsa ve ilk iı olarak 
iayesini anlatırsa Tfirk inkılabı-

( Sorduğumuz Sualler: 
l Türk ıub,l!lbı ha ında r e 

dfitOnUyoreunuz, ve bu lııkılalH 
nasıl anlarsınız? 

2 - Cemiyetin g çird ği buhrana 
karıı kendinizi kuvvetli hie (ldiyor 
musunuz? 

S - Dindar mısınız ? 
4 - AOe hakkındaki tt'l.t iıı • 

nedir ? 
5 - llayııttan korkuyor mu· 

eunuz? 
6 - Nasıl lılr 

''0 nasıl yaş t ı ık 

Gonç karii r"miz bu sun l re 
doğrudan doğr m tb!ıamııa gvn· 
dermek surotilc e v p ı; rebı ir r. 

nın da milletin ruhundan doğan 
ruhuna uygun olan bir prensibi 
bir ideolojisi olmalıdır. Ruhtan 
d ğacak diye doğmasını bekle
miyelim • naed ki tekAmUI bek
lemeden ıapka lnlullbını yaptık • 
geleceği dUşUnerek kurulsun. 
Ağabeylerimiz inkıllbı bize ema
net ederken korka korka değil 
mllıterih olarak emanet edebil
meleri için evveli emanet edile
cek kudretleri hazırlamalıdır. 
Maal.,sef buglln yetit•n bizler 
istenilen beklenilen kıymete eri-
ıemedik. Bunda muhtelif sebep· 
ler aranır. 

( Devamı 8 inci aayf ada } 

~~~-----------·--..-.----------~~ 

Emir Geldi: 
Mütekaitler Eml~k Bankasından Üç 
Aylık D~ha İstik ,raz Edebilecekler 

lstanbulda (22) bin kadar dut, } etim ve mfitekait vardır. Bun
lardan birçoğu yllzde on iki faizle kAnunuevvel, kanunusani ve 
şubat Uç aylıklarını EmlAk Bankasına kırdırmışlar ve mart, ni an 
mayıs Uç aylıkları için de istikraz etmek istemişlerdi. Defterd rhk 
martta yoklama yapılacağı için bu husus hakkında Maltye 'I ki· 
Jetinin fikrini sormuştur. 

Maliye Vekaleti dlin telgrafla Defterdarlığa gönderdiği cevapta 
yoklama yapılmadan bunlar mart, nisan, mayıs maaılarım da Ban
l<aya kırdırabileceklerini bildirmiştir. Bu haber duJ, yetim ve mU
telcaitleri çok sevindirmiştir. Dünden itibaren de bankaya mOracaat 
edenler olmuttur. 



İl_a_l_k_ı 1-2 -s-c;-s_i __ J 
Sinema ihtiyaç 
Halinde Midir? 

Bugun, Jıal ım1za sinemanın 

lthmmlu olup olmadı~ı·u sorduk. 
Bazı kim elCT siııemanm bugtı 
bir lhtiyaQ haline geldiğini eGy
lCJ~ orl&r. BUtfln cevaplara yua
~ oruı: 

Mediha B. (I\umkapı 1brahimpap 
çı lt muı ı) 

- Sinemayı sever miıiniz, diyor• 
aunuz. Hiç sinema 1evilmez mi? S!
nemaya bayı!ırtm. M6mkün olsa bü
tUn nkitlerimi ıinemada ıreçir 
fakat b"s. de henüz ytıkaek piyesler 
~• tiıatrolar olmadığı için tiyatroya 
hiç gitmem. Bence sinema bir lüks 
·n fantezi olmakun çıkmıı, bir 
ihtiya, haline gelmi§tir. Yalnıs 
duhuliye fiatlt ri çok fazladır. 

* lemaJI Ef. ( llırl aişer f Akseld 
mahallesi) 

- Ben k8r taanup al yhindeyim. 
15 )'q1n& girdijim hılde hih\ her 
JaDİyl ı.verim. Bi%im köroğlile bir 
defa da ıinemaya g ' ttim. Y.ııln ız 
karanlık içimi ııktı, Şimdi ıeslf, 
.&.16 •iuemalar da icat edilmif. Ba
kalım hatunu kandırabilirıem ölme
deu bir d o onu l'Örmiye g idecetim• 

* Faik BaJ Fntih l\ızt ş 83 ) 
- Baz.ı memleketlerde ıinema 

b r mektep haline getirilmiştir. 
Hlnaenaley •inema da mektep kadar 
lüzumlu bir mileue adir. Fakat biz
c•ki • '•enıa henüz: bu derecey• 
JÜselmedi. Bizde sinema deyince 
akla aık ı1ahnelui, cinayet f ilimleri 
geliyor. Hatta fıliıuler umumi neu
h.tl ltoucc&k kadar açık aaçıkhr. 

* 1.ff t Jl ıı. ı (B yazıt Dıu. y olu 2ü) 
- Sinemaya bayılırı m. Zevcimin:. 

i>ntçe1i nUluit o 'aa haftada dört pn 
ıinemaya r itmek isterim. Şimdi 
ancak bir defa gidiyorum. Ancak 
• ' neca if A •ekiz: Hra ay f"abiJ;yoruz. 

* II.al's D y ( Sulta ah met } 'nı a 
16 

- Ben ıinemadan çok hoı!an-

1nam. Şimdiki gençter'n çoh: lıoıuna 
ıidiyor. Henfiz ~ r ve hayal çağ a
rını yaşi}'an gençlf'ri n sinema he•es
lcrini kırmak d*u delildir. Bence 
•ln•ma ne.ı'r sa.I as nda matbua tın 
bJr )ardınıcısıdır. Guet lere ne ka-
dar Jüzum vaua sinema da o kadar 
liı:ımdır. 

• 
/~ tisas 
Mahkemesinde 

Zonguldak limanında batan 
Haca ude vapurunun enkaztnı 
ç~kar~n• yUzüuden GUmrUk ida
resi taraf1Ddan Ereğli Kömür 
Şirketile kaptan Salih B. aleyhi-

ae bir ka~akçılak davası açılmııtır. 
Davaya dUn 9 uncu ihtisas mah
kemesinde başlanmıştır. Dun ilk 
iıticvaplar yapılmış, ıa bitlerin 
dinlenilmesi için muhakeme bu 
ayın 25 ine bırakılmıştır. 

Para LAzım Olmuş 
Naci iıminde bir sabıkalı Ali 

isminde bir rençberin beş liraamı 
çalarak kaçarken tutulmuıtur. 

SON POSTA Kl'lUtıı.fevvel 5 
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..................................................................... 

Elli Okka Kokain, Yüzlerc_e 
Kaçak Koyun Yakalandı 

Haber aldığım12a göre GllmrUk muhafaza lda· 
reıi memurları dün iki mühim kaçakçılık hAdisesi 
meydana çıkarmışlardır. Bunlardan biri Tophanede, 
diğeri de latanbul cıvarındadır. Bu hnsusta yaptı
tığımız tahkikat neticesinde aldığımız malumat şudur: 

neticesinde kaçak deposu meydana ç.ıkarılmıf• 
tamam elli okka esrar ve kokia elde edilmiştir. 

Şobekenin diğer efradı kaçarak muhtelif yer• 
lere gizlenmişlerdir. Bunlann bu gUn meydana çı• 
karılması için ııkı tertibat alınmıştır. 

GUmrUk muhafaza memurları Tophanede bir 
ıebeke tarafından esrar ve kokain kaçakçılıiı 
yapıldığını haber almıılar, derhal faaliyete geçmiı· 
ler ve şebekenin elebaşısı ile kaçırılan malları 
tamamen yakalamışlardır. Bu kaçakçı ıebekesinin 
elebaıısı Hllsaınettin isminde birisidir. Bu adamın, 
birkaç kiıi ile birle9erek kaçak esrar kokain tica .. 
retine giriştiği haber alınmış ve ciddi bir takip 

ikinci kaçakcılık hAdisesl de ıudur: 
Bir kaçakçı çetesinin Bulgaristandan memlekC4 

Umize kaçak koyun ithal etmiye yeltendiği CSğre
nilmiı •~ kaçakçılar bu emellerini tatbik edemeden 
yakalanmışlar, yüzlerce kaçak koyun da ele geç
miştir. Bu koyunlar kanun mucibince hUkümete 
geçtikten başka ayrıca kaçakçılardan da binlerce 
lira para cezası almacaktır. 

Yangınlar l Devlet Bankası 
Sigorta Şirketlerini Bir Senetleri 

Hayli Zar~ Sokmuş Satın Alınıyor 
Yapılan bir istatistik cetveline Maliye vekileti, maaşlara yirmi 

nazaran şehrimizde bu aene ge· liraya kadar olan lstanbuldaki 
çen seneye nazaran daha fazla bUtUn memurların Ciimhuriyet 
yangın çıkmııbr. Bu vaziyetten merkez. bankaaı hisse senetlerin-
ıigorta şirketleri de müteessir den yalnız birer tanesi satın al-
olmuşlardır. mıya karar vermiştir. Memurlar 

S şimdiye kadar yüzer liralık olan 
l5y1endiğine g6re geçen sene hisse senetlerinin yllzde yetmişini 

tahsil ettikleri ai~ orta primlerinin ödedikleri jçin bir senede muka-
()o 45-50 sini taıminat olarak veren bil alacaklan para yetmi~ liradır. 
ıigorta şirketleri, bu seneki prim- Maliye vekaleti dün Defterdarlı· 
1.rioio 0o 80 nini tazminat olarak lığa, Defterdarlık muhasebe vez· 
vermişlerdir. nesinden maaı alan memurların 

Diğer taraftan mahsulAt Uze- birer hisse ıenctlerinin bedelinin 
rfoe ıia-orta yapılması etrafındaki g5nderilmek üzere olduğunu bil-

k"k dirmiştir. Bir haftaya kadar so-
tet ı atta ilerlemektedir. Şim- netlerin bedelleri verilecektir. 
dilik ancak Ziraat Bankası tara- Ellerinde fazla hisse senedi 
fmdan avans verilen mahsaller bu!unan memurların diğer senet-
Dıerine sigorta yapılabilecektir. leri satın alınmayacaktır. 

Makineler 
Faydasız Makineler için 
Harice Para Verilmiyecek 

TUrk TUtUncUIUgU 

İhtikar 
Yeni Komisyon Y ann 
Tetkikata Başlayacak 

MUddeiumumilikten Vilayet 
ihtikar Komsiyonuna tahkik için 

havale edilen evrakın adedi on 
beşe baliğ olmuıtur. Komisyon, 

azasının sık aık istifa etmesi 
yüzünden ıimdiye kadar tefek· 
kül etınemiı ve tahkikat yapa-

mamıştı. Şehir Meclisi namına 
ressam Sadi ye Ticaret Odaıı 

namına da kimyager Hulki Bey
lerin komisyon azaliğ na seçil
dikleri 1htikAr Komisyonu Riya• 
ıetine bildirildiği için komiayon 
reisi Osman Bey dlln yeni azaya 
birer tezkere yazarak içtimaa 

davet etmiıtir. Komsiyon yarın 
tetkikata başlayacaktır. 

Kasap Ali 
Komşusunun Evinden Bir 

Gramofon Aşırmış 

Günün Tarihi 

lstanbul'da Ekim 
Vaziyeti İyileşti 
l.taabul ılraat mıntakaııına ıon 

Hmanlarda dOıen yatmurun nıiktra 

35 ailimetreyi aeçmittir. hk yat
marlardaa ıonra ilanlar çok mnaait 

· .ıttıtı için çiftçi kuraklık zamanla
rındaki zararlarını tamamen telifi 
•tmiı 'Ye daha tlmdlden aeçen 1enckl 
kıtlık .ıeriyata kadar tohum atmıştır. 
Havalar on bet alha kıdar daha böy· 
le açık ıide11e lıtanbul bu ıene 
geçen Hneden daha ziyade kışlık! 

ekin ekmit ohcakhr. Hanların lylJ 
giditi çiftçinin yOzünO ıOldUrmilıtür •. 
lıtanbul köylQlerinin bu ıene tohum• 
lota da fazla ihtiyacı yoktur. Yalnı• 
kartal kazaaına merbut baza köylerle 
diter kazalbın birkaç köyU vlliyd 
ziraat mQdOrlUfQne mUracaat ederek 
tohumluk lstemiı!erdir. Buularuı 

arzulan yerine reUrilmektedlr. 

Ziraat Teftişleri 
Vlllyet Ziraat MtldQrll Tahıln 

Bey dün Beykoz ve Şile kazalarını 

teftlt• çıkmııtır. Tahıin Beyio teftiıl 
iç sin kadar ıürecektir. 

18 Talebe 
Muhtelif Lokantalarda 
iaşeleri Temin Edildi 

Haber aldığımıza göre, Jokan• 
tacı Cemal Beyin delAletile bir• 
kaç fakir talebe daha muhtelif 
lokantalara yerlerştirilmiılerdir. 
Şimdiye kadar yerleştirilen tale• 
belerin adedi on ıekizi bulmuş• 
tur. Bu suretle fakir talebelerin 
iateleri temin edilmektedir. 

480 Lira isteniyor 
lıtanbul Ticaret Oduı Bek rköy 

çimento fabrlk .. mdan 480 lira oda 
kaydiye ücreti iıtemektedlr. Oda 
tarafından icraya mOracaat edıl• 

mittir. 

Bir intihap 
Buran Balıkçılar Cemiyetinin ye• 

nl idare inlihabab yapılacaktır. 

MahkOm Oldular 

Hariçten Türkiye'ye makine 
ithal etmek isti yenler İktısat Ve
kiletine bir beyanname varecek
lerdir. Bu beyannamelerde lktııat 
VekAleti tarafından ko~ulmuş 
bazı ıualler vardır. Söylendiğine 
göre lktaaat Vekileti beyanname
ler Uzerinde tetkikat yapacak ve 
memlekete ithalinde fayda olan 
makinelerin girmesine mUsaade 
edecektir. VekAlet, memleket 
aanayii içi11 faydasız. telAkki edi
lea makineler için harice para 
verilmesinin önüne geçecektir. 

ihracat ofisi tütün kısmı rapor· 
törU Haluk ve iktisat Vekaleti 
mftşavirlerinden Habip Edip Bey· 
lerin iıtirakile dnn ticaret oda
sında bir komisyon toplanmış ve 
TUrk tntUncOlfiğü hakkında ınfi.. 
zakereler yapılmıştır. Habip Edip 
Bey tarafından Türk ve Balkan 
UıtüncülUğli hakkında bir eser 
hazırlanmaktadır. 

Polis memurları dün Üsklldar
da hırsız bir misafir yakalamışlar
dır. Bu adamın ismı kasap Alidir. 
Bu adam iki gün evvel Üskiıdar 
da Mehmet Efendi iamind., birinin 

Konyak kaçakçılığından maz• 
nun Kiryako iıminde bir simsar 
ile tlltUn kaçakçıaı lımitli Ali Ef. 
dfin ihtisas Mahkemesinde altııar 
ay hapis ceza • ına mabkam edil· 
mitlerdir • 

Kiralar 
Düşiigor 

Kadmm Başma Gelenler 
Ahmet isminde biri Kasımpaoada 

MOyes1er isminde bir hanımın 
10 lirasını çalmıf, faka yakalan
mıştır. 

Vergiler 
Bugüne Kadar Yüzde 

Ellisi Tahsil Edıldi 
lstanbul Defterdarlığı (7) ay 

içinde kazan~ muamele, bina, 
istihlAk, arazi ve aua vergilerinin 

J yüzde ellisini tamamen tahsil et
i miştir. Tahsil işleri bu sene Uml

din fevkinde iyi gitmiştir. Ta-
lrnkkuk eden vergilerin sene 
nihayetine kadar hemen hepsinin 
tahsil edileceği tahmin edilmek .. 
tedir. 

evine gitmiı. iki ahbap bir mlld
det karşılıklı ıohbet etmişlerdir. 
Bir aralık kasap Ali evden ayrı• 
lap gitmiş, fakat Mehmet Efendi 
bu sırada gramofonunun ortadan 
kaybulduğunu görerek Polise ha-
ber vermiştir. Polis memurlarının 
yapbkları araıt rma neticesinde 
gramofon kaaap Alinin evinde 
bulunmuştur. 

Bir Tayin 
Defterdarlık metruk emllk 

mulıasebeciliğine eski Divanı Mu
hasebat mlirakibi Hasan Bey 
tayin edilmiştir. 

Ticaret Odası lıtat'ıtlk şubesi 
tarafındn feyhrimizdeki ev, dilkkln 
Ye apartaman kiralara hakkında genif 
tetkikat yapılacaktır. Şubo Şefi bd 
ay içinde muhtel.f .emtleri ı.iyaret 

ederek kiraları ve geçen ıeneye 

nazaran farkları tubit edecektir. 
Söyl,ndiğine göre muhtelif aemt:erde 
büyOk n küçük aparhmanlarla, e'I 
kiralarında hiuedillr ıekıl de bir dil• 
füklGk vardır: Kırk Jiralık daireler 
otun, yirmi bet liralıklar yirmiye 
dilatfiğü ıibi elli bet liralık dılrelet 
de kırk liraya kadar diltmüttOr. 
İntaat denm etf ti takdiree yeni yıl 
içinde kiraların bir miktar daha 
dilşmul kat'i addedilm~ktedir. 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: J 

- Bazı ıeylere çok ıinirle
.U. HaaaD Bey: 

• • . . Meseli ıenin ıu köpeği 
arkan ura ıeıdirmene ••• 

• • . . Milthiı ıinirleniyo. um, 
ahver fitıin piı muıibeti! .• 

Hasan B. - Y ooook azizim!. 
- Niçin Ha1ao Bey? ı 

HHan B. - lmkinı yok doıtıılllt 
Liaim karı kıyame•leti koparır. Ç4~ 
kü bu bayvaDcatıaıa evde mübi• Jt"' 

war-. llerıüa ltulafdllara temiallJol 



Hergiın 

Aliindericatınuzın çoklu
lıından dercedilememiş
tir. 

........._ ___ ... _. · -· .... .. -·. ··--
Samih Rifat 8. 

Dün Mer~sin-1 ·! Defnedildi 
Ankara ( Huauıi ) - Çanakkale 

IDeb'uıu ve T.D. T. Cemiyeti reilİ 
.. erhum Samih Rifat Beyin cepa
teıi din meraıimle kaldaralDUftır. 
Cenaze namazı Hacıbayram camlin
de kılındıktan ıoura TOrk bayrafl

~ "aarıla tabut hOrmet elleri llıerin· 
t. de hariciye Vekil eti 6nUne ka-
. dar getirilmiı ve orada otomo-

1.ile konularak Cebeciye 16ttı-
liUmft1tllr. 

Cenue merasiminde Btıytık 
Millet Meclisi Reiai Khım Pap 
liazretlerile vekiller, meb'ualar, 
1'. D. T. C. ve Tllrk Tarihi Tet· 
ldk Cemiyeti, Maarif V ekAleti 
•rklnı doatlan ve Ankaradaki 
)lkaek YUkaek ve ortamektep 
\alebeleri hazır bulunuyordu. 

ReiıicUmhur Hz. nin umumi 
katipleri Hikmet ve aer yaverleri 
Celal Beyler temsil Reiaictımbur 
lfL , B. M. Meclisi Reisi Ki· 
llnı Pat•• Bqvekil lamet 
P1- Hazrertlerile, T. D. ve TOrk 
tarihi tetkik cemiyetleri, Türk 
lbaarif Alemi namına Maarif Ve
lcaıeti, Ankara Vali ve belediye 
telsi, Gul muallim mektebi, 

"kek llaesl namına merhumun ta• 
butuna birer çelenk ıönderil
llaiftir. 

Merhumun meıarı bqında 
leonya Meb'uıu Naim Hhlm Bey 
l.ir mersiye okumutt Terk Dili 
t •tkik Cemiyeti merkez heyeti 
lllasındaa Ahmet CeYat Bey de 
bir autulc irat etmiıtir. 

İrtişa Meselesi 
Mes'uliyetin Mucip Bir 
Hareket Görülemedi 
Ankara, 5 ( Hmul ) - Mah

t.lit Enc'lm• barut •• lrti .. 
llleaelesl illerindeki tetkikatını 
~ •• ewakl Adliye Vekil .. 
U.. iadeye karar yermiftir. 

Sabık M.U,e Vekili Haaan 
8.,ı alakadar eden dlrt meıele 
'-erinde yapJlan tetkikat netice
~de Hun Beyin meı'uliyetini 
ııqp ettirecek hiçbir noktaya 
'-&dllf eclilmemiftir. 

İhtiyarın Arzusu 
127 yatında oldutunu s6yli

ho Alauh aıiretinden Elbiltanh 
tlbo ata Gazi Hazretlerini biz· 
"t ılrmek arzuıile Ankaraya 
llteaek Uzere memleketinden 
hla çıkmıştır. ----
Maarif Müsteşarı 
~ Ma•rif Mllıteıarı Salih Zeki 
1 ~-Gazi EnatitllıU Mlldllrll Haaan 
~ Beyler dlln ıehritnize ıelmif
-.rdir. 

İskan İşi 
'-iiatimal Tahkikah Yeni 

Bir Safhaya Girdi 
"'-Geçealerd• mtUkiye mofettipe

ee meydana çıkAnlan ve elli 
. ~b kitinin zanalbna alınmaaına 
~ ... •p olan iskln ıuiiatimali daha 
,~ Ye tamil bir aafbaya intikal 
~le Ozeredir. Mnfettiılere yeni 
l'et· lar yapılmı,br. Mlllkiy~ he
t,lı~ teftifiyeai tarafından id•rede 

kat icraeına başlanl!lqtır. 

Ruşen Eşref B. 
lt-..~b~ara, 5 ( Huıusl) - Afyon· 
~ 

1 
•sa.r meb'usu Ruıen Eıre( 

tt.id 11 bar sefarete tayin edilece
•a bahaolunmalctachr. 

SON POSTA 

r Son Posl@ın Resimli Makalesi .Güç Yetişen Adamlaral 

- Bu sene Ahmet Raıim l'lbf 
Abdullah Cevdet ,rlbı, Rauf l'ibl, 
Sanıilı Rlfat gibi, Muıl SGrena •lbi 
fikir ve ıan'at adamlarımızdan bir
kaçını kaybettik. 

2 - Blyük adamlar blyllk ataç· 
lar slblcllr. Y •tlımeal için aeaeler 
iıter, fakat bir defa devrilinee yerini 
doldurmak sflç olur. 

3 - Cephed• boıalan yerleri ar• 
kadakl ihtiyat ku•netlerl telifi eder. 
Fikir ve Hn'at cepbe1iade açılaa 
bofluk'arı da arkada kalan sençllk 
dolduracaktır. Omldlmls onlardadır. 

SON TELGRAF HABERLERİ ! 

Mısır Hükômetinin Notası 
- --- -------

Ankara' da CümhuriyetBayramı Gecesi 
Mısır Sefirine HakaretEdildi~i Yalandır 

Ankara, 5 ( Hususi ) - Türkiye ile Mıaar ara· 
ımdaki doıtluk rabıtalarmı kırmak makıadile 
uydmulmuı ve Loadradan Mısıra g6nderilmiı olan 
bir telgraf haberi &zerindeki gOrOltO burada büyük 
bir hayret uyandumııbr. 

Mwr 1raıetelerinin Tllrkiye aleyhinde neıriyat 
yapmalarına vuile olan bu haberin aslı yoktur. 
ReiıicOmhur Hz. Cumhuriyet bayramı gecesi An· 
kara Palasta verilen ziyafette M11ır sefiri Abdol
melik Hamza Beye fealerini çılcarmalaranı ihtar 
etmemlılerdir. 

Mal6m oldutu bere fM aiyenlerin bllyllder 
buzlll'1Ulda bat açak buı.amalara bllrmetaislik ifade 
eder. 

Sllwarede ReiaicGmh1ır Haıretlelİ Mııır Sefirine 

- ---------
iltifat etmiıler ve salonlar sıcak olduğu için fea
lerini çıkararak baı açık oturm:darına mftıaade 
buyurmutlardır: . 

Fakat Tllrkıye de Mısır araundaki doıtane mü-
nasebab çekemiyen garezklrlar bu iltifata ve bu 
mliaaadeyi veaile ittıbaz ederek ıu bldite etrafın• 
da çirkill ve uydurma bir haber yapmıılar, Londra 
vaııtasile bu uydurma haberi Mıııra göndermiılerdir. 

Mısır h0k6metinin bu uydurma haberi ciddi 
talikki ederek posta ile bir nota gGnderdiii ha· 
beri de burada hayretle kartılanmııbr. Hentız 
bfyle bir r.ota gelmemlıtlr ve ıelmelİll• ihtimll 
--....ektedir. Bu meftede~Arane haberlerin 
bir takım fırsat dllfkllnleri tarafından ~ıkanlchfı 
anlaş lmaktadır. , 

Maarif Vekilin in istifa Edeceği Yerine 
Başkasının Tayin Olunacağı Yalandır 

Ankara,5 (Huıuıt ) - Maarif Vekili Reıit Galip 
Beyin istifa ederek yerine baıkasmın tayin oluna· 
cağı hakkında latanbulda bir pyia dolaıllğı buraya 
aksetmittir. 

Memleket genç vekilden birçok muvaffakıyetler 
beklemektedir. 

Tamamen asılaız olan Ye hiçbir hakikate istinat 
etmiyen bu yalnıt haber, Reıit Galip Beyin on 
glln evvel rahat11zlanarak bir kaç giln evden çık· 
mamaıını ıuitefsir etmek iıtiyenlerin eseri olabilir. 

Reıit Galip Bey dftn muhte'if maarif itleri 
hakkında fırka grupunda izahat vermif, maarif 
komiıyonlannın bugftnUn ıhtiyaçlannı temin edece
ğini, kitap itinin bizzat riyaset edeceği komiıyooda 
hallolunacağını söylemlıtir. Bir istifa ihtimali kat'iy
yen mevcut değildir. 

Kazanç Vergisi 
Yeni Liyihaya Göre Nasıl 

Alınacak? 
Ankara 5 ( Huıuıi) - Btıtçe 

encllmeni yeni kazanç vergisi li· 
yibaaı lzerinde tetkikabm ikmal 
etmek tizeredir. Yeni llyıhaya 
gire vergi mOkellefleri badema 
beyanname vermiyecekl8rdir. 

MDkelleflerin gelirleri nazarı 
cHkkata ahıHırW vergi tarh olu
nacaktır. Memurlardan ıiyanen 
yftzde beı kazanç v~rg isi ke11l
meli bakkındak h&kümet teklifi 
kabul olunmamıf, memurlardan 
derece Bzerinden vergi alınması 
muvafık glrOlmUıtOr. 

On Bir 
Şaki Öldürüldü 

Kozan, 5 ( Husus! M~babiri· 
mizden ) - Bu havahde bır mlld 
detteoberi mel'anet yapmakta 
olan Hacı Veli çetesi jandarma· 
larımız tarafında• Kadirli dağın• 
da ııkııbrıldı. Dtın aktam YQı· 
lan mD1&deme neticesinde on btr 
tanesi lldDrllldD. Maaleıef reiı
leri yarab olarak kaçmıya muyaf· 
fak oldu. Maamafih yakalanmaıı 
veya yarasan n teıirile bir kovuk· 
ta 6lmüt olmall çok muhtemel
dir. Civar balkı jandarmalarımıza 
hararetle tebrik etmektedir. 

iSTER iNAN, /STER 

lzmir'de 
Hizmet Gazetesi Aleyhinde 

Takibatta Bulunuluyor 
lznıir 5 ( Huıuıl) - Sabık Ad· 

liye vekili Mahmut Eut Beyle 
mDnak.aıaları eanaıında "llç bu
çuk Tilrk " tabirini kullanan Hiz
met gazetesi hakkında Mlddei
umumllikçe takibata bqlanılmııtar. 

M. Meclisinde 
Ankara, 5 (Hu•utl) - Bug lln 

Mecliıte, aarl haıtalıklar yGzOn
den aıdnrnlen bayvanlaran bedel
lerinin de hiikümet borçlan ara· 
ıına ithali ve 1513 numaralJ 
kanuna milzeyyel llyiba mllıake
re edilecektir. 

iNANMA/ 
Bir parti karışık fındık için ihraç vuika11 verdij"in· \ İıtanbul Oduı da ldd"a ed"yor. 

den Ord., Tic .. ret Odasının istanlbul T ic •ret Odası 1 "- Ordu Ticaret Odası yanılıyor, ci"1or, bml• 
tar f ndan Mü<ldeiumumilit• veri ditini bildirmitt k. fand1k 1uüleha1111lar1İn11 vard ır. Bu fı ld1klar1 mit.
Fakat Ordu Tic.,.et Odası iddia ediyo,. haseıslarımıı tetkik ettiler, kantık oldutu netice.ine 

"- fıtanbul T icaret Oduancf a f · ndık mÜtf!hıtu111 vardılar •e oeticede bu hilknı6 ve rdiler.,. 
yoktur. Bu atıb~p :e 1stanbu11ic.ıret Odaaa yanlıt yola Bu ikl iddiadan hanr;ıine inanmak lbı ngeldlğini 
Hpmııtır,,. •nladıtımıza, 

! <; T • -8 I N -1 '! 4c.1 41. 

ısası 

Musa Süreyya Da 

Öldü 

-----------------M.N. 
Teırinitaniyi klnuouenele , 

Gnz mevıimini karakıp ulqhru 
bu ıon hafta latanbul tanlarma 
kapkara bir matem iıulutu rlbl 
ç6kto. 

Doiruluğun ve para karıımn
da kamaımıyan vicct.nm GzlO bir 
6rneği olan muhaaebeci Cem.ı 
Beyi bu hafta kaybetmiftlk ; aoa 
içtihat nllıhuının pro•alanm gls
den geçirdikten ıonra kalbi duru 
Abdullah Cevdet ba hafta içlade 
aramızdan ayrıldı. F aziletll bir 
ilim ve fen adamı olan Dr. Salt • 
Cemil bu matem hafta t 1da &idi. 

Ve yine bu biteai hafta içinde 
yepyeni bir matemin taze yar• 
yaalı yllretlmizde yanar gibi 118-

la maktadır: Yıllardır, vat.. 
çocuklarına ileri bir mullld 
zevki veren çelebi ve kibar bir 
ıan'atkinmızı atarlar ve uırlu
danberi g&zll doymayan ahret 
toprağının koynuna verdik; Mad 
SOreyya da &idil ••• 

Bu kubbeye bir dej'il, birçok 
baki kalacak "hoı aeda" verdik
ten ıonra telleri kopan bir rebap, · 
yayı gevıeyen bir keman tibi 
Mosl Sl\rllya'da ebediyete kadar 
ıutacak.. O gençti Ye o vatan 
çocuklarına birçok heyecan •• 
san' at eserleri daha verecekti diye 
bu habere birden inaaamauak 
bile, dtln omuzlarımızda aoa •iu'
bğını duyduğumua llllaaa o n
san aan'atklr olduta; diba topra
ğa inen ceaedin içinde onma arbk 
çarpmıyan kalbi bulanduta mu
hakkakbr. 

lıtanbul topraldarma d&t tue 
y•ni mezar daha katan bu ujar
tuz hafta, ıuete ıtltmalamaa 
birer tdrbe ı.emı " llÜarrer 
kalemlerine tap sltaba ora 
keekl ve 61Gye kabir kana kl
rek manzarua •erdL 

Daha ıOnet parlaktır Ye daha 
bahardan arta kal1DJt nlllik 1.
tanbulun dGrt bucapa lflllmMr 
bir yl\z veriyor tibic:lir. 

Ukin biz, taze mezarları• 1-
zerine çarpan bu parlak ıaa ... 
ve yeni kazılan toprakların lae
rini bili b6rllyen yetil çimenlere 
rağmen kara kıtı içimizde duJ'I'" 
yoruz. 

Daha ıenç olan Musa Slr•yya, 
bu lıtanbul kıtıDID huzmonu 
damla damla içtikten sonra ba
hara ve daha birçok baharlara 
erecek, atan rl\zgArlarındaa ilham 
alacak ve bize şevk, net'• ver .. 
cek eserler yaratacaktı. 

Memleket sazıma kuYYetli bir 
teli koptu. Bir kar yal enel bem
beyaz saçlı baı1111 llllm d&ıeğine 
koyan musiki lıtacL Aaım Bey, 
aanatklr oğlunun kendiıine bu
kadar tez kanuımaaanı iıtemeıdi. 

Musiki Mütehassısı - -
Prof eser M. Marka Gitti 
Konservatuvanmıan ıalalu i~n 

gelen Viyana'b Prlfeaar Marka 
dlin aktam memleketine vdet 
etmiıtir. 

Profeac5r, muaıkimizin l'•rp 
tekniğine uygun bir bale sokula· 
rak miW bir muikl yaratal
maıı, konae"atuYar program· 
larının tadili n talebelerin tam 
bir muaikifiau olarak yetipiJ.. 
meıi ve koaae"atuNr teıkillb 
için hazırladaia rapon11aun tatbi
katını g6rmek tuere birkaç 
ay sonra tekrar tehrimize ıele
cektir. 

Sirkeci' de Yangın 
Bu sabah saat 6 da Sirkeci' de 

Demirkapı'da Dervit ıokağmda 
Moiz Efendinin bakkaliye dük· 
kinından yangın çıkmış, siraye
tine meydaa verllmed• aladö
lmlftlr. 



1 
Tarihi Fıkra 

1 
Yasak! 

İstanbul Belediyeıinin ıokak 
bqlarma ast ğı bazı leybalar 
vardır: Buradan geçilmez veya 
araba, otomobil geçmeıi yasak
br gibi! 

Ş6yle ücera yerlerde bir do
lqınız, geçilmez denen sokaklar
dan otomobillerin, arabaların 
harıl harıl geçtiklerini görörsü
nl\ı:. Sebep? ... Evet, bunun sebe
bi nedir? Şoförler, arabacılar 
okumak mı bilmiyorlar? Hayır. 
O levhaları bir göz darbeıile 
aamp geçen iş adamlaTınm hepsi 
obmak biliyorlar, bilıeler bile 
lnhalann asılmalanndaki sebebi 
anlıyacak kadar firasetl · dir. 

O halde bu liübaliliği niçin 
yapıyorlar?.. Bana kalır.a11 bu, 
uki 7asaklarm nihayet bir yün· 
lllk ömrU olduğuna dair babala
rımızda ve dedelerimizde baııl 
olup bi~ de şöyle, b~yle intikal 
eden uğunuz bir kanaatten ileri 
ıe'iycw. 

E ... en yasak, halkın ıboınut-
hll-a• mac:ip olacak ıtJcüde ol
..ıadar. Bir -~baya lümm1m 
sibak JllJ>hrmak, bil' otomobile 
fazla benzin yaktırmak kolay ko
lay mlmkün olamaz. Ekseriyetin 
menfaati namına aka1liyeti bu gibi 
knçnç kt\lfetlere ıokarken çok 
iyi dfttllnülmek lizımdır. Bu lü
zum ilımal olundu mu, vaziyet 
bu 'fdcle girer. Hele yasağı takip 
• ekte, kontro daimilei · mek· 
te de m · ülat varsa ya k, ku
ru bir levhadan ib ret k u. 

Yas la m hal a haz m etti
rılmesı meselesınde.d ehemmiyeti 
ve zorlugu gösteren fıkra ar çok· 
tur. Tabıi 1htiyaçlara ccff ika em 
tahakküm etmekteki imka sızl ğı 
temsil eden hikayeler ise sayısız 
ıibidir. 

Bunlardan biri i, Abdülmecit 
Abdülaziz ve Abdülhamit devir
leriDde vez.ir oarak yaşamış ve 
te.YhUlvllzera mevkiino yübeloıiJ 
olu Haa İzzet Paşa merhum 
ima.t olunur. Bu 2at, Anadolu 
y»A,etleriaden birinde vali iken 
çıldırasıya ıevdiii .bir kw dağ 
baıtında yak•layıp qkmı cebren 
kabul •ttiren bir köy çocuiu11u 
tutarlar, huzuruna getirirler. Pa,a 
kanundan ve kanununun tayi11 
ettiği cezalardan bahsedeceğine 
kendi "kuchetini ileri ınrerek de
likaalıya çakışmıya başlar: 

- Habi1, der, beıaiaı burada 
Yali eldutumu duymadın mı? ne 
cnr' etle bu .'haltı işledin? 

Meı'ut Aıak, şöyle bir bakar 
ye cevabı yapışlmr: 

- Aman pa!Jam, dağda ıah
lanan gönUI, şehir<leki valiyi mi 
dü§ünftr. Ben l> vakit salt yos
mamı glirüyordum. Sen nereden 
hatırıma ge!irdin? 

~cra köşelerdeki lavbaları 
mühiınsemiyerek makinelerini 
ifleten toförlerle atlarını koştu
ran arabacılar da sorguya çekil
aeter ıüphe yok ki buna yakin 
bir cevap verecekler ve "Biz 
yolun kısasıw görüyorduk, IAv
halar nemize gerek" diyecek
lerdir. 

Emir ile ihtiyaç, uygun ol-
8&bdır !.. 

J\dapazan'nda 
iki Cinayet Bir Soygun

culuk Oldu 
Adapazarı, ( Hususi ~ - Ari

fi,e istasyonunda bu unan bir 
vagon evvelki gece mf!çhul kim
meler tarafından soyul Uftur. 
Vagonda sta dan şe rim "ze 
getit-ilmekte olan ticari em ıa 
yardı. 

K br evir, n 
köyünde bır cinayet olm 1 
ogullarından İzzet, Ha i 
d ki arkadaı n b k 
z en öldurü muştür. 

Ş hrımiz e yazlı c deni en 
hır m h ide bir ceaet bu unmu -
tu . Ce tte be al ı taba c 

var ır. Bır h f tadanbcri 
iç"nde kalan ce et tan n
bir h~le {( imi rr. 

I Arada Bir 

Gelişigüzel 

I• • p k J E d• d Musahabe 
zmır amu çu arı n ışe e Gaz•:::~·~::...::r;:~ •. ~'.'m.ı 

7 1 Galataaar,.yın eski ıporcula· 

Ad P ki 1 • G• • rından Mütevelli Mehmet Bey ana amu arı zmıre ırerse zmır Sirkecide bir lokanta açmış. • ? Bundan birkaç yıl ••vel de tiyatw 

Pamuklarının Cinsı Bozulur Mu. ~:1o;ı::~~··~e;.:!:'~ok•=:::0~ 
lzmir, (Haıu· 

st) - Pamuklu 
• 

mensucat imal 
eden fabrikala
nn, Adanadan 
lunire pamuk 
getirtilmesi hak
kında bükümet 
nezdinde teıeb
bllıte bulmıduk
larını evvıelce bil
dirmiıtim. F ab
rikatorlann id
dialarına g&re; • 
ıoo .bir HDe 
zarfında halkta 
yerli menıucata 
karıı artan all· 
ka ve rajbet yüztınden fazla 
imalAt yapmak mecburiyeti ha&ıl 
olmuıtur. Buna mukabil bu sene• 
ki pamuk rekoltesi ihtiyacı kar
şılayacak derecede değildir. Bir, 
iki ay sonra fabrikalarda işleyen 
b"nleroe amelenin pamuksuzluk 
yüzünden işsiz kalması muhte
meldir. 

Fabrikatorların hükumete bu 
müracaattan Uzerine ıehrimiz 
Ticaret Odası tetkikat yapmlf, 
lmıirdeki fabrikaların ıenevi 12 
bin haly:a pamuk aarfiyatı yap
bj'11u teabit etmietir. Bu .ae:oe, 

Diyarbekir' de 
İtfaiye T eşkilah Mutlaka 

Kuvveti ~ndirilmelidir 

Dlya..-.ctr llfalyeel 
Diyanbekir, (Hususi) - Ge

çen hafta Diyarıbekir çarşaaı btı-
yUk bir yangın tebliketi geçirmiş, 
Dağkapı dlaetindeki Mardinli iz
zet Efendinin kahveıinden ıuhur 
eden bir yangın halkı heyecana 
dftı6rm6şttır. Zuhur eden yangın 
etl'•f ve ittiaaH kAmilen ahşap ol
duğu için ıtlr'atle genişlemek 
ialidadwı göatermiş, fakat gerek 
itfaiyenin, gerek zabit, asker ve 
halk kuvvetlerinin gayreti e ge• 
ni emesine meydan verilmemi , 
yaln z üst kısmı yandığı halde 
söndüri lmuştUr. Eğer yangın si
r yet etseydi bu ün çarşı yana
bihrdi. Yangın binanın çatısı le
hi lenirken lehim man alından 
düşen bir ateşten zuhur etmiştir. 
Bu yangmda da şehirdeki 
itfaiye kuv\'etinin kifayetsizliği 
nazarı d luti celbet..niştir. 

fazla rağbet mlnaHbetile fab
rikaların en fazla 18000 balye 
pamuk ifleyecekleri anlaıılmııtır. 

Halbuki, Eğe mrntakarının bu 
seneki pamuk rekoltesi fabrika
ların ihtiyacım farah ferah ce
vap verecek mahiyettedir. Bu 
seneki rekoltenin nısfı heniiz 
tuccarın ve müstahsilin ~lindedir. 
Fabrikatorların endişesi, pamuk 
fiatlannın 53 kuruıa kadar far
Jamasından ileri gelmektedir. 

Şelirimiz Ticaret odası tetki
kat yaparken, diğer taraftan 
odaya Kırkaiaç Ticaret ve Zira-

Düzce'de 
Tütüncülük Ne Haldedir? 

Dü&ce, (Huıuıt) - Düzcede 
tntnnclllUk 930 ıenHin~ kadar • 
aon derece iokipf etmiştir. Bun
dan bet sene e"el iki l\ç yüz 
liin kilo tltiin pkaran bu aeksen 
bin nüfuslu kaza 928 ıenesinde 
Oç buçuk milyoa kilo toton 
çakarnup. TOtlbtleri Sama• 
ve Bafra tUtilnleri derece.in· 
ele ıaefueti haizdir. 930 seneain
de mah.ulün 1>4ra etmemeai yU
ztınden 931 ıenetinde .zeriyat bir 
milyon Hkiz yllz bin kiloya, bu 
mahsulün de son dereçee yo)c 
paha1ına •ahlmau ytiztınden D.12 
senesi mah1Ulll ise geçen senenin 
yözde altmİfl derecesine inmiştir. 

Gelibolu' da 
Kurtuluş Bayramı Gt!c~ 
Yarısına Kadar Sürdü 

Gelibolu, (Husuıt) - Gclibo· 
lu kurtulU1 gftnll bftyük merasim· 
le tes'it edilmiştir. Daha bir gtın 
enrelden kaaaba bqtan başa do
natılmıı, büyük cadde de bir 
zafer talu kurulmuttur. Merasime 
aaat on buçukta belediye daire
siain öıallnde bqlawlmifbr ve 
bir alayla ıafer takının albna 
gidilmiştir. Burada on aene evvel
ki isUrdat tekli temıil edilmiı, 
krtaalarımıı zafer takının altma 
gelince kurbanlar kesilmiıtir. 
Bundan to0ra nutuklar eöylenmiş, 
bir geçit retmi yapılmış, kurtulq 
timsali batta olduğu halde bUtUn 
kasaba bqtanbqa dolaşılmı1t 
belediye tarafından talebelere ve 
resmi geçide iştirak edenlere 
şekerler, çikolatalar tevıi edilmiı
tir. Tezahürat gece yarısına ka
dar devam etmiştir. 

Petürke Tayyare Cemiyeti 
Tahsildarı 

Petilrke (Hu~usl) - Tayyare 
Cemiyeti tahsildarı Niyazi Ef. 
ihtilas yapmak ıannı altında 
Adliye tarafından tevkif edilmit-
tir. 

at Odaaıuın tet
kikabnı lhavi bir 
rapor gelmiıtir. 

Bu raporda, 
allrraın elinde va· 
ıi mikyasta pa· 
muk mevcut ol· 
duğu, fabrikator• 
ları mUracaabnın 

dotrudan doğ
ruya pamuk fi. 
atlarını dlltllrmiye 
matuf bulundu
iu yazılıdır. 

Lanir mıata
k Hında yetiıen 
pamuklar kalite 
itibarile Adana 

pamuklarına faikbr. Adana pa· 
muklarının hastalıklı olması, Ada
na pamuklannın lzmire girmeme
sini bir kanunla mecburi kılmııbr. 
Adana pamukları İzmir mmtasına 
gird.ği takdirde İzmir mıntakası 
pamuk cinslerinin bozulması da 
ihtimal dahiline girecektir. 

Bu sebepler yUzUnden lzmir 
Ticaret odası Adana pamukları· 
nın lzmire girmesi hakkındaki 
mlltelealara iftirak etmemektedir. 
Ticaret Odaaı bu husuataki mll• 
telarmı alAkadar vekilete hil-
dirmİftir. Adnan 

Adana'da 
Bir Adam Dört Berbere 

Birden Tıraı Oldu 

F8'ek Mehmet 8. tirat oluyor 
Adua (tluaaal) - Aduanm 

en hoı, ea media ba aclamı 
felek aamile .. r;.ı kanbur Meh
met Beydir. Ge,eolerde çok 
müatacel ve keodiaince gayet 
mllhim olan bir iti Yarmıf. Ayni 
zamaada braı olma11 da lAzım
geliyormuı. Bw berber dllkkinına 
girmiş. işine vaktinde yetitebil
mek için dört mtaya birden hr•t 
olmağa baılamıf. Bunu görenler• 
den birisi de boıuoa gJden bu 
manzarayı derhal elindeki fotoi'
raf makineaile tespit etmiı resmi 
size gönderiyorum. Mehmet Bey 
bu nevi hraıa "Ekspres terq,, 
ta bir etmektedir. 

Gireson da e·r Kurs Açlldı 
Gir un, (Hususi) - Seneba· 

ınıda t tbik edılecek yeni 6lç0-
Jeri halka öğretmek için Halk 
Evinde bir kurı açılmııtır. 

açhğmı, bir mnddet iılettikteıı 
sonra kapayarak tekraz sahneye 
di>ndliğiinli hatırlarımız. 

Yaşı ilerilemit bir ıporcu. 
yeniden spora dönemiyeceği içi11 
Mütevelli Mehmet Beyin lokanta• 
ıına " kapanmasın! 11 diye dua 
ederiz. 

Tiyatro aan'atkArı, iti loka~ 
taa11ğa dökmlıttı, ıimdi sporcd 
lokanta açıyor. Bundan ıonr• 
olsa olsa; sıra reuamlarla muıf. 
kifinaıların, bir de ıazetecile
rindir. 

Reuamlann lokanta açacak
larını zannetmem. Onlar olsa ol
u, bntnn lokantaların mDfteri.I 
olurlar ve Çallı lbrahim, mubak• 
kak Jeyip içmekte bUtlln me1Iek• 
tqlarının veklletini haizdir. 

Musikipnaılar da lokanta a~ 
mazlar sanmm. Yemek yerken 
ağızlarım not sız tap rdatan mUr 
teriler, n tfakta kulağı tırmalı• 
yarak bu ş k yıkıy n ahçı y • 
makları onların akortlu ku ld rı 
için tahnmmUI edilmez bir azap 
olur. 

Sporcudan sonra lokanta aç
ma sırası galiba gazeteciye geli· 
yor. Fakat, gazeteci tek baıına 
bu iti kıvıramıyacağuıa ıare ball 
kapıyoldaılal'IDl bir araya toph"' 
yarak bir lokınta kurmak m~ 
vahk olur. 

Eier eazeteciler bir lokanta 
açmıya niyet ederlerse kendileri: 
ne reia oJ.rak OllllD Cemali 

, ta•lliye ederim. Son zamanlarda 
pifeif qana bir hayli aojuk IU 
k•tı••aw rajlHD bu arkadaf, 
bu iti adam~ bapracak ka· 
dar pifkin bir gazetecidir. CillD"' 
lıariyetin eıki muharrirlerindeo 
Ymuf 011nan Beyi de bu lfİO 
bariciade tatmamalı1ız. Lokantr 
D111 laeubına keadislne ı&rdOrr 
bilir, icabında ağız tadile yenile
cek "döner kebap .. ı plfirtebilirilo 

Akbabacı Yusuf Ziyadan af 

etlerini hazırlamak için imf ack. 
edebiliriz. 

Ejer ikna edebiliraek romall" 
cı Burhan Cabit Bey, b&y1e bit 
lokantada her tUrltı mercimek 
yemekleri piıirebilir. Mahmut 
Yesari "g5zleme,, , Felek Burha-
nettin ltalyan uaulD makaro• 
yaparlar. 

Nizamettin Nazife 0 Ali Pat' 
pilavı ,, , Sadri Eteme yalanc:I 
dolma, Va-Nu ya vezir parm•i' 
yaptırmak muvafak dDter. 

Hilseyin Aminin hazırlaya~ 
her tDrln bamıi yemeklerine ft" 
yami Safa da yardım edebilir. 

Bayle bir tqebbns olur9" 
aak n Gayyur B. doıtumuzu ua~t 
mayınız. ÇOnkU, Babıili caddeSI' 
nin çok gayretli mntercimi, uı•i 
lüm olduğu üzere, gayet gnıc 
Ruı uıulU "borç,, yapar. 

TOPLUl6Mf: 

Ulu dağın E-te-kl-er-in-e Kar Yaöd' 
Bursa (Husu i)- Bursada ~ 

batlamış, U udağın etek eri bil; 
karla örtt\lmUştUr. Havalar ~ 
soğuktur. Ş birde kış gecel 
hazırlıklarına da başlanı 011f:~; 
Yılbqı gece.i için Halk Evı al~ 
balo hazırlamaktadır. Balo, ti t 
Evi Spor komitesi tarafından ~J' 
te,ekklilleri menfeatin• t 
edilmektedir. 



Siyaset Alemi BABİC:I TBL OB APLA Gönül işleri J 
Harp Borçları 
Müstemlekeler le 

1 ._ ___________________________________________ •Sevgilimi 

Muazzau Bir Borç Kaçırayım Mı? 
Ödenebilir Mi? 

On beş lcinunuevvel, baılıca Av• 
1Uptı dnlet lerinin Amerikaya olan 
Lorçlarını ödeme Yadelerinden biri• 

lngHterenin Amerika'ya Olan Borcu 
107Ton Sıkletinde B"r Altın K .. çesidir dir. Yalnız lngiiiz hOkGmetl, bu ta· 

rlbte borcunun reaiılmalindeA 30 
lb~lyon dolar, ayrıca umumi borcu 
iç n de 65 milyon dolar ki ceman 
95 milyon dolar ödemiye mecburdur. 

fng ltere hükümet bu parayı ödi· 
Jecek vaziyettedir. Fakat b"r taraf• 
lan piyaaada kifi derecede dolar 
bulunmaması, d ığer taraftan fngiliz 
lirasının düşmeai, ingiltereyl zararlı 
hziyete aokuyor. Bunun içindir ki 
Arnerikanın ln2i'tereye kartı iıtianal 
ltıuamele yaparak 30 milyon dolar 
reaülmalin tediyesini tehir ve 
65 m·lyonu almakla tlmdllik ikti• 
fa etmemi çok muhtemeldir. Fakat 
Franaa iç"n kaziye öyle değildir. 
F'rananrıın AYrupada aakert bir hl• 
iti rniyet teaiı etmekle meırul oldu• 
tuna dair Amerika halk kütleleri 
lraıında çok tiddetli proparandalar 
)•pılmııtır. Amerikan halkı, dünya· 
"ın ıilib yarışına giriıme1lnin 1eglne 
lllea'ulG olarak be men hemen f ran• 
layı tanıyor. Onun içlndlr ki Fran• 
••ya borcunun tediyel huıuıunda 
'-•rhangi bir kolayhk g4aterilıaeai 
lllevzubahı deAildir. Maanıafıh. aon 
'•ınanda, bazı Amerikan mabafilin• 
den fayı olan h~berler borçlar mHe
leıioi haliçln yenl bir teniye şekli dl• 
tllnülmiye baolarrdığını ıöıteriyor. 
• Bu tekil, fng"ltere ile Frausanın 
~tnerika yakınlarında meYcut bazı 
"1Ciıtemllkelerile borçJari itfa etmek• 
ten ibarettir. Bu müatemlikelero mu· 
bY)'cn birer kıymet tahmin edilecek, 

u kıymet nazarı dikkate alınarak 
~:çlar üzerinden tenzilat yapılacak· 

Amerikamn henüz reımi bir ına• 
biyet almamıı olan bu telikh:isine 
•ebep ıudur ı 

Fransa ile fngilterenin Amerika 
hkınlarında müstemleke, müıtah• 
ltern ada, deniz ü111ü bulu rı durmala
tına h çbir lüzum yoktur. Bu nr .. r.iye 
thı:ımmlyet vermek demek, bu dev• 
1•tı erin Amerika ya karş• gizli bir 
~kir sahibi olmalara manaaına gelir. 
ti <ıun için borçl rla bu yerleri değ t· 

rrnekte hiçbir mahzur yoktur. Bu 
bu6.üai fikre mukabil Fransa ile l .• 

tiltere herba"gi bir reamt mütalea 
•ctdetmemitlerae de b6yle bir teavi• 
h teklini kabul etmek istemiyeeek
~erj zannı kuvntlidir. Çünkil üzcrln
b' hakimiyet tesis ettitf bir araziyi 
~tk• bir dnlelin hlk ı miyc:tl ııltına 

f~'ltıea:nl kendi ar:ıuıile iatiyccek 
'' devlet. ender ahval müateı a, 

~Qıd iye kadar görülmüt detildir. 
d lldı ki lnfiltero ye Franıa •lbl 
~~'tletler, ayrıca böyle b ir arazi ter• 

1 •ni, nüfuz ve beynelmilel bayıiyet• 
<)tine de mugayır addetmektedirler. 
t nun için borçlar n:ıiyeti çok ka· 
tı'ı:'"' ve kanıık aafbasand:m h.l i 
~1 değildir. - SOroyya 

Londra, 4 - lngilteıe'oin ver· 
diği cevabi notaya rağmen, Ame-
rika nlacağanı istemekte israr 
edecek olursa bunun için lngil· 
tere'nin 107 ton ıikletindc altın 
vermeıi icap etmektedir. 

lngiliz Baıvekili M. Makdo· 
nal'dın borçlar meı'elesinde lngi· 
liz noktai nazanm müdafaa için 
Amerika'ya gideceği ıöylenmek• 
tedir. 

Hazır Ol Cenge Ejer ... 
Paris 4 - Sosyalist kongre-

sinde bir nutuk ıöyliyen Meb'ua 
M. Viyeno demiıtir ki: Sulh vo 
salah istiyorsan cenge hazır ol, 
yahut ıulh ve salAb istiyorsan 
ıulh Ye ıalAbı hazırla. Birinci 
fikir, silAhlanmağı, ittifak aktet
meyi, ve kuvvetli bulunmayı icap 
ettirir. 

Bu sistem, zaruri olarak biri· 
birine muarız vo dlişman birta• 
kım kuvvetler meydana çıkarır 
ye harp ihtimalini arttırır. 

Beynelmilel tesannt fikri, yu· 
kardaki birinci fikre murecahtı r. 
cahbr. Fakat tamirat ve harb 
borçları meselelerinin ~sasında da 
bir haksızlık vard r. Harp borç
larile tamirat borçları arasında 
bUyük bir irtibat vardır. Haki-
katte F ransanın hiçbir bnrcu 
yoktur. Amerikanın bizim feci 
vaziyetimizi anlayacağını ve bizi 
t atmin edeceğini Unıit ederim. 

Alaccklarm GUmUş P" ra Olaruk 
Vorı:mooı Tekim 

Vaşiagtcn 4 - Amerika nıU· 
messili meclisi nakit komitesi 
reisi M. Somer, İngiltcre'nin 15 
kfınunuevvclde yapacağı tediya• 
hn gümüş para ile yapılmasını 
teklif etmiştir. Bu suretle mus
takbel iktisadi buhranın 6nUoe 
geçilecektir. -----Yunanistanda Komünist Meb'us-

!ar Tevkif Edildi 
Atina, 4 - Tramvay Ye gaz 

amelesini greve teşvik eden 7 
komllnist meb'uı tevkif edilmiş· 
tir. Ayrıca 14 memur tevkif 
edilmiştir. 

TEFRiKA NUMARASI: 12 

• • 
C:EPBE Ol 1 1 

''MILL( ROMA,.,, 
Muharriri: Burhan Calut 

" Ağır ağır, ldnınne dnınne 
l\ayzhof., oteline doğru yürildn. 

h Saat aekizi beJ geçe otelin 

11°hlne girdiği zaman Şeker zade 
"kkı Bey onu ayakta karşıladı. 

U latanbuluo bu maruf zengini 
' bir kere leyazım reisinin ya• 
~"da glSrüıtnklerini derhal ha-

lada. 

'1 '<emekten evvel birer aperatif 
\ 'ntk için otel lokantasının bar 
~rafına geçerlerken Şeker zade 
,~lds:ı Bey ona bol bol tefekkür 

Yordu. 

*'l ._ Burada bir vatandaşa 
C •Uaınak ne saadet diyordu. 
b ~leceğinizi bana lstanbuldan 
:~e~ . vermişlerdi. G8rUşmemiı 

ıyı oldu Faruk Bey. 
Diyordu. 

~hol gıdanıo, bol içkinin •• 
P&ranua içinde yerlaıl ıe•aait 

bir 'ib:ıa gibi bllyüyen, yaprak· 
lanan göbeklenen bu adamın 
nzeri bir kadın gibi elnıa1, pır
lanta ve inci dolu idi. 

Kıravatının Dıtnodekl yakut 
iri bir kızılcık k dar vardı. 

Şeker zade Y•D cebinden 
zorlukla ç kard ğı altın bir bı.ba
kanın düğmesine bastı. En lUkı 
havanalar ıırma gibi glSrUndll. 

- Vermutla içilir. Alın bir 
taoel 

( Berlin ) in bu en yOkaek 
otelinde muharebenin her mem
lekete duyurduğu mahrumiyetler 

hiç göze çarpmıyordu. 

Fraklı garsonlar istenilen her 
şeyi derhal getiriyorlardı. 

Bilhassa 1ıtanbulun Şeker za· 
desi için burada çok dorin bir 
hörmet g6steriliyordu. 

Memlekettea. mubarebedeaı 
koauıtular. 

1 

fnglltere ile Franaa harp borçlarının birnci takıitini 15 kinunuevnlde 
Amerikaya tediye mecburiyetindedirler. Bu iki devlet bir ikinci morator• 
7om isliyor, fakat Amerika bu teklifi ılmdiki hilde redded.yor. 

Bu mQnaaebetle bir İnsrili z ıazetul yukarda ı6rdüğnüz karikatllrll 
yapmıştır. Borçlu mil'etlcri temail eden beysrirle ıfivarill olan harp borç
ları araaında fu milldileme ~eçmektedir: 

Beygir - Ben arhk nrdık xannediyorduın 1 
Süvari - Dur !::akalım henüz }CDİ baıladık. 

• V az· yetten Emin 
Hit er, s·r Nutuk Söyliyerek, Er Geç 
İktidar Mevkiin ~ Geleceğini Söyledi 

ı 

Berlin, 4 - F \. n Şılıyşcr'ın 
Başvekiilcte ge!t,,i umumiyetle iyi 
korşılanmolda beraber Hitlercilcr 
bu vaziyetten memnun degildirler. 
Hitler bir nutuk söyliyerek, k~ndi 
fırkasının her ne zaman olursa 
olsun iktidar mevkiine geleceğini 
ıöylemiştir. 

)#. Londra, 4 - lngiliz gaze-
te!eri, Fon Şlayşerin Alman Ba,. 
vekilliğine gelmesini memnuni· 
yeUe karşılamakla beraber yeni 
Başvekilin kat'ı rolünü beynel· 
milel sahada bilhassa konferansa 
karıı oyoıyacağını yazmaktadır
lar. Gazeteler diyor ki: 

Fon Şlayter, eğer Almanyayı 
hemen Cenevre müzakeratına 

i tirak ettirecek olursa ecnebile· 
rin endişesini ortadan kaldıra• 
caktır. 

Yeni Kabinenin Az•ları 
Berlin, 4 - Fon Şlayşer ka

binesi kat'i surette teşekkOI et· 
miştir. Hariciyeye Fon Nöras, 
D.ıhi!iyeye M. Brahs, Maliyeye 
M. Hrosiı:, Adliyeye M. Görtner 
gelmiştir. 

Fon Şlayşer hUkömeti, Rayihı· 
tak'la beraber çah,mak arzuaun• 
dadır. 

lsviçreda Hudut Harici 
Ediien Komünistler 

Bern, 14 - 100 komftniat 
hudut harici edilmiştir, bunlar 
demiryolları Ye poıtaya me8Sup 
memurlardır. 

\ 

Binbaşı Faruk: 
_ SinKler gevfiyor, 

Hindenburgun harp prensipi 
doğru çıkacak. 

dedi. 
Palmiyeler, 

dolu holden 
geçtilr.r • 

kış 
yemek 

çiçeklerile 
aalonuoa 

Şeker zadenin maaaaı bir 
Şeker r.adc ncfiı havanayı 

kemiklerine kadar emmek ister 
gibi yanaklaranı şişirdi. Sonra 
memnun, rahat, endişesiz insan
lara mahsuı bir ıllkt\netle: 

_ Ne yaparlarsa yapsınlar. 

Dedi, ıuth için bir haber yok. 
Ümit te yok. Kendisinin 1stanbul
dan hareketi, [( Berlin) de indiği 
otelio adresi ile yakından alaka• 
dar olan bu vatandq adeta harp
ten memnun görlloOyordu. 

Emdiği bavrmanıo dumanını 
binlerce elektrik ışığile aydmla
nan tavana doğru lifliyerck de
vam etti: 

- Si:ı demek yaran Atman 
karargahına gideceksini:t. 

Seyahatindeki maksadı bu-
kadar iyi bi!en bu vatandaştan 
bir fCY gizlemiye lnzum görmedı: 

- Evet, dedi ya rm harelcet 
ediyorum. 

- O halde sizdeo miihim 
haberler beldiyebiliriz. 

- Ne gibi! 
Şeker z.ade pek ileriye gitti· 

ğini aolamııtı. 
- Yemek yiyelim, dedi. Or .. 

da çue çalar•L 

çiçrk ıergiti gibi donanmııtı. 
Billur kadehlerin arası bir bahçe 
tnrbı gibi ıllılenmişti. 

Genç Erkim Harp bu dökl\
len, tııan aftı ve şataf at araaın
da aılu!dığını biasediyordu. Ka
labalık bir orkestra aalonda 
yemek yiyen bu zengin adamla
rın hazmını kolaylqtırmak imter 
gibi .ağır opera parçaları, ıere
nadlar çabyor. Beyaz eldivenli 
f araonlar biç ••• çıkarmadan 
er•i• yapıyorlar. 

Binbaşı Faruk latanbul kibar 
alemlerinde Avlon, Kayzhof 
i imlerinin tek.-ar edildiğini day• 
muştu. 

Şimdi! (Kayzhof) un mtıkellef 
ssloounda yemek yerken !stan· 
bulda dinlediği bu dedikodulan 
hatırlıyordu. Fakat bu eUı 
ve lüks içinde yemek yerken 
gözleriuin öı.Onc rn ra Ulukışla 

da gördliğü yo'rsuzluk levhası da 
geliyor. Alil ibtiyarrn kuru elle
rini göğe kaldırıp: 

- 28 hanelik k&yde bir er
kek beu kaldım! dediiini ifiUr 
aibi oluyord'l. 

Ne Dersiniz? 
V. Y. S. rilmuzi)e mektup 

yazan genç, iki senedenberi bir 
kn:a seviyor. Kız da o:ıa çılgınca 
tutgun. Mesele aileye aksediyor. 
Kızın annesi bu işe muanz. Kı
z ının bu yaşta seviımesine ta
hammül edemiyor. Babası iıe 
emri vakii kabul etmek istiyor. 
Kız sevgilisine kaçmıya da razı. 
Gencin maişetini temin edecek 
kadar Yaridatı da var. Şimdi 
soruyor: Kızı ailesinden istesem 
alabilir miyim? Alamazsam kaçı. 
rayım mı? Yoksa bir müddet 
daha bekliyeyim mi? 

Ben olsam, madem ki kızın 
babası bu i~e razıdır, ona mllr.s-
csıat eder, vaziyeti anlatır ve de
IAletini iıterim. Bu işte fena bir 
fikir yok. Kazla evlenmek iıtiyor
ıun. O halde bunu babasına 
açıkça ıöyleyip kızı iıtemekte 
bir mahzur yoktur. Baba istera• 
karııını kandırabilir. O vakit 
mesele kendiliğinden halledilmif 
olur. Bir anne ne kadar inatçı olw
ıa olsun nihayet kızının aaadetid 
ister. Yavrusunu bedbaht görmek 
onun için felaketlerin en bilyD
ğüdUr. Onun için derhal kızın 
bulunduğu ıehre gidiniz, babat .. 
na çıkınız. Kızı isteyiniz ve kan
a nı kandırmak hususunda yard .. 
mını isteyiniz. Herhalde muvaffak 
olursunuz. 

* "22 yaşındayım, iki aydanberi 
dul ve 5 çocuklu bir Han•mla 
alakadarım, ilk sıralarda alay 
ederek konuşuyordum, şimdi İN 
ciddi konuşuyorum, acaba istik
balde bununla bir aile Yll\ 
kurabilirmiyim? Soruyorum. 

Mehmet Ömer 

Genç bir adamın beı çocuklu 
bir kadınla mes'ut bir yuva kur
masına ihtimal veremiyorum. 
BugUn bile tereddildüoüztı davet 
eden bu bal, yarm ıizi bütün 
blltlln bedbaht ededilir. 

* Beı l ktaıta A. R. Beye; 
Daveti kabul edinia. 

HA 'l: 1 r ~' 

Beyaz eldivenli garsonu bilıiir 
kadehe beyaz pıabı ağır ağır 
akıttı. 

Orkestra, çardattan güzel bir 
parça çalıyor. 

Nefis bir ıUllin lnıartmumı 
beyaz f8rabın yardımile midesine 
yolluyan Şeker zade Hakkı Bey 
etrafta harıl hani yiyen, içea, 
eğlenen bu zengin insanlan tok 
a6zlerile ıliıerek konuıuyordu : 

- Ha. Ne diyordum. Diha 
akıam imparator da karargaha 
gitti. Herhalde mlibim birteylv 
Yar. Lndendorf için bir haftadan 
beri odaaında meırul diyorlar. 

Binbqı Faruk bu aiYil aclamm 
harp barekAt na bu kadar atina 
oluıuna hayret ediyordu. GOlerekı 

Sizi dlnliyen bir tnccar 
değil, bir erkAnı harp zannede
cek. 

Şekernde ·bir yudum ıarapla 
dudaklar nı ıılattı: 

- Bizim bildiğimızi çok erkim 
harpler bilmezi Dedi. 

Ve yarı gurur, yarı tevaıua 

benziyen bir gülüşle illve etti : 
- Tabii sizin için söylemiyorum 
Yemeğe devam ettiler. Şeker 

sade birdenbire dedi ki: 
C Afta .. •ac • 
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Sr ma J'Wleraklıiarına ltıunim Bir Müjde 

Valez eerrl Greta Oarbo Llyonel Barlmor Con Barlmor Jan Oravfort • 

Berı-z-ey_o_r_M_u_s_u_n_u_z _?. ·ı Sinemalard=.;a =s==B=u=H=af=ta Bu Artistlere 
- Evtt, bu, beş artistten birine benziyor 

musunuz? ... 
Eğer benziyorsanız, başınıza bir kuyruklu yıldız 

doğdu demektir. Sebebini tabii merak ettiniz değU 
mi? •. Derhal izah edelim. 

( Metro - G oldvin - Maycr ) sinema mliessesesi, 
bir hayli zamandanberi ( Grand otel ) isminde mu-
azzam bir filim çeviriyor. Bu filmdeki mUhim rol
leri de bu beş artiste oynatıyor, müessese, bütün 
dilnyada bir müsabaka açmış, bütün milletleri bu 
miisabakayn davet ediyor, bu beş san'atkara ben· 
ıiyenleri arıyor. Bunlara benziyenler, ( 15 ki· 

nunusaoi ) tarihinde Pariste içtima edecek. Bunların 
arasından da, aan'atklrlara en çok benziyenler 
seçilecek. Müsabakaya iştirak edenlerin masarifi 
kAmileo ( Metro • Goldvin • Mayer ) mUessesesi 
tarafından tesviye edilerek Paristeki muhtcıem 
( Klariç ) oteline misafir edilecekleri. 

Eğer kadıu ve erkek kariJerimizden bunlara 
benziyenler varsa, derhal bize fotograflarıoı gön· 
dersinler, bu sUtunlara derceder ve milessesenin 
nazarı dikkatini celbeylcriz. 

( Göaderilecek mektupların QıUin• okunakh bir yuı 
( ile ıincma ) kelimesinin yazalma1a rica olunur. ) 

·Maç Evans Hasta ıSinemaların 
. v•o OCI G ••t' _, •. 

Holivut Jr!tltdlc rıiH,c.ı Maç Ev ana ıon ).' ünlerde hutalat>rnıf, 
tedavi için Ne\ y .... rkbm (;k)j are ila bir dok lor ııet : rıilmı.flİr. 

ı
· 1. uzu u uu 

Bu sene, şehrimizin sinema 

l 
hayah oldukça hareketli geçiyor. 
Beyoğlu ıinemalarında, göze çar• 
pacak kadar kalabalık var. Buna, 
havaların güzel gitmesi mühim bir 
amil olmakla beraber bu gene 
sinemacılarm glizel filimler intihap 
etmesi de tUphesiz tesir yapmak· 
tadır. Bu ıene gösterilen filimierin 
çeşitlerinde de bir değişiklik var. 
Afrika bayatını gösteren korde
lalar halka büyük bir merak 
verdi. Operada gösterilen (Cana• 
var yaratan doktor ) filmi büyük 
bir korku ve heyecanla seyredildi. 
Majik'te ge~irilen Mektepli kızlar, 
yepyeni bir mevzu olduğu için her 

11nıf halk arasında mühim bir alika 
husule getirdi. Melek'te gösterilen 
Mavi Tuna'da büyük bir ragbet ka 
zandı.Bunları gördilkten ıoora şuna 
hükmediyoruz ki: Artık halk yalnız 
aık, macera ve harp filimlerine 
bağlanmak iıtemlyr, daima bir 
yenilik, bir değişiklik, bahuıuı 
bir meYzu değişikliği bekliyor. 
Bunların haricinde kalan filimler· 
den muvaffak olabilenler ise şüp
hesiz, ya muzik veyahut 1an'at 
itibarile milmtaziyet gösterebilen 
eserlerdir. Bu sinema mevsimi 
dikkat ettik. Halk daha ziyade 
operetleri• 1eyahat filimlerine çok 
ehemmiyet veriyor. 

Operet koyan sinemalar genç 
ihtiyar birçok halkı cezbettiği gibi 
esrarengiz beldelere ait olan mev
zular da yine halkı çekıniyc bir ve
ıile oluyor.it olmadığından şikAyet 

eden ıinemacılarımız, balkm ruhunu 
biraz daha anlar ve filim intiba· 
hında biraz daha isabet ederJerae 
artık tlkly•t• mahnl kalmu fik· 

' riudeyiL 

Göstilen Filimler 
Bu hafta zarfında btıynk sine

malar derecesinde kliçiik sinema
lar da fazlaca it yapmıştır. Majik 
tc görülen Arıyan filmi, Etval 
sinemasına hesapsız müşteri koş· 
turmuıtur. Cuma günü akıamı, 
bu ktiçilk sinemanın kapısı, cid· 
den görülecek bir manzara irae 

ediyordu.Artistik sinemasındaki Hlir· 
riyete can feda filmi de pek bU· 
yük ragbet glSrmektedlr. Opera' 
daki DUzhban'la Baıtıbacak'tan 
çıkan müfterilerin memnuniyeti 
diğerlerini celbetmektedir. 

Asrı' deki Demirkapı filmi de 

çok beğenilmiştir. Amerib" 
pishanelerioin içyüztlnll göıa 

bu filim hayatın hicran ve ,ti .. 
raslarını pek gUzel tasvir el .aek· 
tedir. Melek'te geçen Mavi Tuna' 
da seyircileri pek memnun etmekte 
ve ilk gUndenberl kazandığı rag" 
beti muhafaza eylemektedir. 

lstanbul sinemalarına gelince 
Havanm gUzelliği dolayısile ol-
dukça İf yapmaktadırlar. AleDl" 
dar' da Bir saat seninle, Mi!n 
Sinema'da Adalar ıarkısı muvaf .. 
fakıyetlo gösterilmektedir. 

Mektepli Kızlar 
, ___ _ 

8Uyllk Alman muharrirlerinden ( Christa Vönsloo ) nin ( Dlln 
ve btiglin ) ismindeki şaheserinden çıkarılan ( Mektepli kızlar ) 
filmi, ıinema ıan'atinin cidden bir şaheseri olmuıtu. 
Avrupa mllnekkitlerinin nazarları birdenbire bu 
film üzerine çevrildi. Buna da sebep, hiçbir 
erkeğin muavenetine muhtaç olmadan bu 
filo.in yalnız kadınlar tarafından 
çevrilmesi idL Leyli bir kız 
mektebinde sade ve sakin bir 
hayatla başlıyan film, 
ayni aadegl içindo 
yavaı yavaı 

öyle he• 
ye can· 
la-

il 1; 

yor 0 

derec' 
ıttrllkleyici bir 

hal alıyor ki, inssP 
bazen kahkalarmı gU( 

tutuyor, hazan de ğöz yaŞ' 
larmı muhaf aıa edemiyor· 

Filmin teknik cephesi hakkınd.' 
I' 

U%Un uzadıya i izahata lüzum görrP
1
, 

yerek kısaca ı8yliyelim ki: Bu filmin '\, 
mancası. Pariıte otuz beı hafta bilafs~., 

göılerilmişlir. Bu, sinema Aleminde cidden büyük ·~ 
hAdiıedir. Bn filmin biıi en çok ali.kadar eden ciheti, P:, 

mUkenımel bir talim ve terbiye fi.mi olmasıdır. Eski. .11 
yeni terbiyenin bugUnkU ruhlarda çarpıımaıı, yanlıı terbiye uıulle~ıııde 
bUyGk f ac:ialara meydan açmaaa bu filmde pek •ç•k bir ders hah o 

0
,. 

görlllmektcdir: Bu film, çok bllyllk bir alaka ile. lıartılaanmıf, bUt 
mektepçUerimjıe aealş bir etUt aaba11 •fnntbr. 
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Moda 

Hasdn B. Afa-
carıa aordn: 

- Sö>·le baka-
)ım, crı m~thiş 

tahrip aleti ne dir 

Afacan?. 

Afacan cevap 
•~rd 'ı 

- Moda baba. 

1 i 
-.., •• ...__.. .......... , .-C• • o11• ' •• ,._......_, -

1 Dalga Geçmek i 
-ı .... _... .L I ! 1 .. ..,.. .... 1: U 1•"'1•..ııflıl!~oir.M.ta llilltllli ..... 

Hasan Bey, Afacana kolundan 
tutmuş, köprllden geçiyordu. Bu 
ı&rada, kulağına bir ıeı çarptı: 

- lktııadl buhran geçiyor 
azizim, iktısat buhran geçiyor! .. 

Hasan Bey durdu ve konu .. 
ıanlara baktı. Bunlar, köprünün 
parmaklıklarına dayanarak aşağı 
bakıyorlardı. 

Hasan Bey merak etti, yak-
la§b, o da denize bal(mıya 
batladı: 

- Yahu, hani iktısadi buhran!. 
iki adam, Haıan Beyin bu 

1afdilliğine karşı gülmiye başla
dılar. Afacan babaımın kolundan 
;ekti: 

- Yürü baba, dedi. lktısadl 
buhranın yerine sen dalga geçi· 
yorsun? .. 

Tenkit 
Hasan Beyle bir edebiyat ho

cası oturmuş, konuşuyorlardı. 
Afacan gazetelerden birini aça .. 
rak, bir tenkide göz gezdirdi .• 

- Bakın, dedi, ... Bey, 
Beyin kitabı için ne demiş? 

- Ne: demiş!.. 

- Her insan hatalt olabilir, 
benim de hatam belki de vardır. 
Fakat bütfin bunları hoş görme 
liıin? .. 

- Acayip .. 
Acayip ya .. Milnekkit, muhar

rire böyle şeylerde de yalvarır 
mı?. 

Bu sırada Afacan yazılarına 
ejdiği başını kaldırdı: 

- Siz onu anlamadınız baba .. 
Maldmya köprUyü geçene kadar. 

- lalandıp rnı 9'•11• 7 •• 
- GtlrmOyar muaun ? .. 

HIRSIZ ÇOCUGUN AKİBETİ isim 
Afacan'ın yen i 

bir kardeşi doğ

muıtu .. Komıular• 
dan biri sordu: 

- K.rdeş inhı 

adı ne? •. 
Afacan titizlen· 

dl : 
- Ben ne bi· 

leyim?. BüyndilğQ 
ıamao İ•mlni •Ö1· 
ler?. 
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- Y olunuzı gösterecektir 
efendim, dedi.. Küçük bahk beni 
elimden tuttu, yavaş yavaş mer· 
divenleri çıktık. Dehlizin sonunda 
ev kadar büyük ve yuvarlak bir 
şeytan minaresinin önlinde koca-
man bir yenkeç oturmuş, kıskaçh 
ellerini havaya kaldırmıştı .. İki 
tarafta da iri birer Morina balığı 
ellerinde mızraklarla nöbet bek .. 
liyorlardı .. 

işte bu muhteşem tahtın önün~ 
de san saçlı, 13 .. J 4 yaşlarında 

bir kız oturuyordu. Başında altın 
ve elmastan bir taç vardı.. Bana 
yol gösteren balık tok sesile 
bağırd. : 

- Türklerin Afacam., Prenses 
Hazretlerini selamlar!. 

Prenses hafifçe oynaşarak 
ayağa kalktı, elini uzatt ı , ben de 

Gözü l{araran 
Afacan baba-

aile bir yere da• 
ntliydi., Akşam 

üstü hazırlandılar 

ve yola çıktd ar .•. 
Büyük cadde

den ıoııra aapa 
bir sol/ağa 11ap· 
mı~lardı Afacan, 
2::f ı ri kar :ınlık ta 

babasına sordu: 

ıes, ince ve cici sesile: incileri, pırlantalariyle ılizüliyor-
- Hoş geldin, Türklerin Afa· lardı •• 

canı! dedi.. Sizi selAmlarım.. Prenaeı bunlardan birine ae .. 
Ve soura ayağa kalkarak beni lendi: 

elimden tuttu, sarayını gezdir- - Afacan Hazretlerine bir 
meğe başladı. madalyon getiriniz, dedi .• 

iri balıklar, başlarındaki kü- İncili bir madalyon getirdiler, 
lahlarla önUmUzde eğiliyorlar, göğsüme taktılar.. Prensoı elimi 

C Fo ·ı OGRAFÇIDA ) sıkarak güldü: 
- - Glile gllle kidiniz Türkle• 

Afacan aııııesı·ıe fotog~ rafr ıya b k "' rin Af acanıl Sizi yine e lerim gittiler.. Hammteyze iki fotoğraf 
çektirmek istiyordu. Fotoğrafçı dedi .. 
onu koltuğa oturttu, yanma da Afa· Beni tekrar bir morina balığı• 
can ı yerlt:ştirdi, poz aldı, ve mU- na bindirdiler ve yavaf yavaı 
dahale elti: ilerlemeğe batladık .• Tam indiğim 

- Biraz h.besessüm edermi· yere geldiğim zeman ortalık ka· 
siniz hanımteyze?.. rı~tı ve ben morinanın sırtından 

Hanımteyze birdenbiro sinirlendi: yere düttüm .. 
- A, çocuğu şımartmak mı 

istiyorsun oğlum.? Gelec11k Ha/ta: Denizdeki Harp .• 

Kitap ve Mektep 
Evde mektep 

kitaplarının paha
hlığ'ı konuıuluyor
du.. Haaan Beyde 
pahalılığın aley-

hindeydi: 

- Bu ne belA
dır efendim? Dört 
tayfahk bir kitap 
yüz kurufa olur 
mu? •• 

- Baba bu ne 
karanlık b8yle? Afacan bu sıra-

Hasan B e y , da söze karı~tı: 

6niindcki suya ba· ---· - Hakkın var 
tan ayağını kaldı· baba, dedi.. Ben 
rarak cevap verd : olsam, hem kitap 

·- Aldırma o~· almam, hem de 
lum, beled iyen in Afacanı mektebe 

g5zü kararmıtt ı~ ~-~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ göndermezdim. 

Afacan - Burada eajlam meşe odunu var Cingöz! •• 

PARASIZLIK~! 
Ortalık pek yanıandır, 
Aman dikkat tetik ol, 
Suyun üstü samandır, 
Aman basma tetik ol... 

* Babam her '' Ah! ,, çekişte, 
Odada tozlar kalkar, 
Eli vardığı işte, 
Bozulur, yt\rek çalkar 1 

* Bu dünya yuvarlaktır, 

Anladık evet amma, 
Paranın gözü aktır, 
Gönlil yakar, ağlama 1 .. 

* 
Para para ah para 1 .• 
Sen beyaz, içim kara, 
BlltUn dilnya önünde, . 
Olur sana maskara l .. 

AFACAN 

TATiL HATIRI iÇiN 
Biriıi Afıcaoa •ordu: 

Kııtı. O akıam yemekten ıon• 
ra eve bir misafir gelmiıti. Hasan 
Bey miaafirl içeri götUrdUkten 
sonra, dııarıda karısına hafifçe 
tikAyet etti: 

- Çok ıoğuk adam, biç 
hoşlanmam •• 

Hasan Bey tekrar misafirin 
yanına döndllğü ıaman Afacan dı 
içeri girdi vo köşeye oturdu ..• 

Bu sırada gecen uzun bir sft. 
kutu bastırmak için Hasan Bey 
lif olıun diyez 

- Oda soğudu! dedi ... 
Afacan oturduğu klSıeden 

söze karııtı. 
- Efendi amcam gelmeseydi 

oda sıcak kalırdı baba!... 

Okuz Suresi 
Hasan Bey bir meclise Afa· 

canla beraber gitmişti. Bu sırada 
Abdullah Cevdet merhum mevzuu 
bahs ediliyordu. Hasan Bey 
anlattı: 

- Merhum eskiden beri sof ta 
düşmanı tanınmıftır. Bir gUn sof• 
talardan birkaçile konuşurken, 
ağzından "öküz suresi11 terkibi 
çıkmıf, softalar derhal kızmışlar. 
11Sen Kur'anı azimüşşanı telvis 
ediyorsun! Diye bağırmıya bat' 
lamışlar.,, 

Üstat derhal onlara dönmüş: ' 
- Canrm efendi hazretleri, 

bağırmaym. Ben surenin tnrkçee 
sini ıöyledim. Siz o sureye, Ba .. 
kara, suresi derainiz, ben do 
ökUz!.. 

Bu sırada Afacan ıöze karııtt: 
- ÖküzlUğil başkasına verir• 

ler mi onlar? .. 

- Sen btiytıynnce ne olacak-
110 Afacan. - Bak, halam b•na bir davul aldı .. 

- E-, ltalaan ı, gBrUrken daralmırar mu ? •• 
- 'f •k. h•yır.. Bu Y•lfnur- ahm•k •8'•tan 1•1Mt1ru 11._._ 

· - Meb'uı .. 
- Neden .. - NeMn ..,.ılacltk.. • .,. llavulu • urudufu zaman .. ltyorunt· 
- Tatili çok ur ~ .. dan?· 



Ali Şamil Beyi Gördüm ikna Ettim 
Gelip Teslim Olacak 

Bu Zeki Adam O Devrin Bütün Zihniyetini Biliyordu 
IA lı • 1 Jıf. ce, kılıçtan keskin.. ıanınıza no del huıuıiıi idL Böylece bir 

a arrır dUıerse icra edin. adama en kllçDk bir hakarette 

Her Hakkı Mahfuzdur Dedi ve gözllnnn ucuile mer- bulunmak, ınphHiz ki en ağır 
. bir cezayı mllstelzim olabilirdi. -208-

lımall Bey, birdenbire kartı· 
tında Ali Şamil Beyi g3rllnce, 
hayretten dona kaldı. Miltema
diyem 

kez kumandanına ~akarak bafıf· F k t. K d. • d (B dl b B IU d. a a •• en ııı e e r an • 
ce gt1 mse ı. zade, Ali Şamil B.) dL •• Bir arap 

Al~ Şamil Be~n bu glllnm• için, koca bir Arabistanı yakamı· 
aemesındo çok derın bır mana yacak bir baleti ruhiye dt: bulu-
vardı. Bu .zeki adam, o devrin nan Abdülhamidin, aile işlerinden 

- A.. A •• Aaa ••• 
Diyor ve alt tarafını 

miyordu. 

bntnn zihniyet ve cereyanlarına mütevellit bir dayak meselesi 
getire- tamamen anlamış, kendisine ne için kendisini de pek fazla hır-

yapıla bileceğinl evvelden hesap- palamıyacaA"ını pekala keıtirmiıti. 

Ali Şamil Bey, teklifıizçe eli· 
ai onun omuzwıa koydu. Müstehzi 
bir tavurla: 

- Kurban.... Ne hayret edi· 
yorsun .• Ne olmuı ıanki? ••• 

Diye sordu. O zaman, lımail 
Beyin dili açıldı: 

- Ne hayret etmiyeyfm bira
der?. Dünya, ayağa kalkıyor ... 
(Arap) ı pestile çevirmişsin .• Efen· 
dimiz, küplere biniyor. Fellim, 
fellim seni aratıyor. 

Ali Şamil Bey, omuzlannı ıar
ta sana gillerek lsmail Beyin 
telAşile alAy etti: 

- Vallahi yalan kurban .• He· 
rifin kıçına sade, beı on sopa 
athm.. isteseydim onun sarığını 
boynuna dolardım ama, ne çare ki 
er de akrabalık var. 

Diye cevap verdi. 
Yaver lsmail Bey, Ali Şamil 

Beyin gösterdiği bu ıoukkanh· 
tıkla ve bilhassa milstehziyane 
tavurlara gittikçe hayret ederek 
ıordu: 

- E timdi burada ue arıyor
un? •• 

- işimi bitirdim. Merkez ku· 
mandaoına teslim olmıya geldim. 

O anda !ımail Beyin aklı ba· 
tına geldi. 

- Hele dur. 
Dedi. Ve ınr•atle geri d6rek 

merkez kumandanının odasma 
girdi. 

- [ fendin. Ali Şamil Beyi 
g6rdüm. İkna ettim. Gelip teslim 
lacak. 

Demekten çekinmedi Ye bu 
suretle külah kapmak fırsatım 
fevt etmedi... Kumandan, yerin· 
den fırladı. Memnun v• mesrur 
birhalde: 

- Aman getir ••• 

Diye bağırdı... lımaU Bey 
hemen odadan ç.ktr. Kapının önllo
de bekliyen Ali Şamil Beyin ko
luna girdi. Al çuha kaplı perdo
Jİ açarak onu içeri çekti. 

Şimdi kumandan yerine otur· 
muş, ciddi bir vaziyet almıştı. 
Çatkın bir çehre ile Ali Şamil 
Beyin yüzfine baktı: 

- Yaptığını beğendinmi .. ha· 
di bakalım.. şimdi pirincin taşını 

ayıkla ••• 

Diye azarladı .. Fakat Ali Şa· 
mil Bey, her mutat, hiç aldırmadı. 
P;ıkin bir tavur aldı: 

- Efendim.. küçllklcrden ku
ur, bUyUklerden affetmek... işte 

ııeldim.. siz, kumandamma dehi· 
let adi7orum. Boynum. kıldan in-

lamıştı. Vakıa EbülbUda Efendi, Nitekim, merkez kumandanının: 
Abdtllbamidio mukarribi ve ben· ( Arkası var ) 

Yeni Neslin Düşün
celeri Nedir? 

( Brşt:ı.rafı 1 inci sayfada ) 

Müstakar bir program dahi
linde terbiye edilmeyiş: 

Eski kUltllr sahibi, daha ziya· 
de dinci bir aile terbiyesile yeni 
bayat tecellilerinin karşılaşmasın· 
dan gencin ruhunda hasıl olan 
karşılık. 

2 - Cemiyetin geçirdiği içti· 
mai buhra.ı muasır iktısat haya
tının sarpa sapması necetisi 
doğan felôketlerin eseridir. 

Bu buhranda birçok menfi 
cereyanlar vardır. 

Ben bu menfi cereyanlar hak· 
kında bir~ey anlatmak isterim: 
Hariçten sızan menfi ceryanın 

saf, temiz dimağları bulandırma· 
sına hiç razı değilim. Bazı kar• 
deşle•·!m kapılıyorlar.. Sebebini 
yukarda yeti~mememizin amiJle
rini anlatırken gösterdiğim delil• 
lerde olduğu "'ibl heyecansızl k• 
tadır der. Bu ceryana karşı ne 
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yapılırsa haklı bulurum. ÇUnkO 
onlar henilz belini doğrultmıya 
başlıyan aziz milletimi tecrübesi 
mlisbet neticeler vermiyen aakat 
lc!areler için yeni bir maceraya 
sevkederek bir kat daha ıstıraba 
mahk fım etmiı olacaklardır. 

3-latikbalden eminim zira mil· 
letim Umidin fevkındc şeyler ya• 
ratmıştır, Herşey olacaktır, herıey 

yapılacaktır. 

4-Kendimi sağlam buluyorum. 
Milletimin iukiiibına karşı titriyen 

bir kalbim var. 
5-Diodarım, fakat mutaassıp 

değilim .• 
6-Aile meselesi Ozerindebirıey 

düılinmedim. 

• Hayattan korkulmaz. ÇOnkll 
hayata gelmemek elde değildir. 
Bence " bayat bir cidaldır.,, He
yecanlı ya~amak isterhn. 

=- !iZi§ ±IS 

Kediyi Kaplan Yapacak İlaç Bulundu 
(Baştaarfı 1 inci aayf .. da ) 

bette istimal edilir; eviyyeyi tak· 
hız eder. 

Rnhi heyecanlar husule geti
recek. cesareti artbrabHecek 
evsafı olduğunu bilmiyoruz. Kale 
bin harekatını tanzim için istimal 
edilen adrenalini ihtiva eden 
mahfazai fevkallkilliyenin ademi 
mevcudiyeti ihtilacat yapabilir; 
hayatın intizamım ilılal eder. Ta
babette binde bir mahlfılü kulla• 
nılır. Te!iİratı rnbiyesini biJmi .. 
yoruz. 
Mu,tara Nevıat LAboratuarı Milc\fJrO 

Eczacı Suat Bey 
- " Biz burada adrenalin 

mahliilil işiiyoruz. Biz adrenalinin 
kimyevi, fiziğı evsafını okuduk, 
tetkik ediyoruz. ihtimal ki İngiliz 
A "im 1t'ri yaptıkları tetkikler neti· 
ccsinde bunun bayati ve ruhi 
eHafmı tespit etmitlerdir." 

ll'\san ecıa df'posunda 

Eczacı Bedri Bey 
- " Adrenalin deye bir ilAç 

vardır. Bu ekıeriya kam kesmek, 
nefcsdarlığ•nı gidermek iç.in kul· 
lanıhyor. Adrenaline iıtinat eden 
ve hayata ''e cesareti arttıran 
yeni bir iliçtan lıaberimlı 
yoktur ... 

~ 1-=z t±LM 
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Şarkılar kraliçesi 

8 u Perşembe akıaıuı 

ARTiSTiK'te 
KADIN SEVERSE 

• TT 
AL A 
Haşiye : Gala müsameresi 

filminde arıı endaın edijor, 
Ve bütiln İstanbul halkı tara• 
fından terennUm edilecek olan 
"Si ron perd ıon coeur,, yeni 

tangoyu oynayacaktır. 

biletleri satılmağa haşlamıştır. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Yüzbaşı Reily'yi Öldür
ten Adam ... 

( Baıtarafa 1 inci sayfada ) 
Jırkeıa de yeni bazı ve5ikalar 
getireceğim vadetti. 

Ertesi gece, yine ayni bahçe
nin ayni noktasında bulu~tular, 
uzun boylu konuımadalar. Aodrey 
iki mektup uzattı. Bunlardan biri, 
Moskova Çeka merkezi tarafından 
Berlinde oturan Y akubooski iı· 
miode birine yazıhyordu. 

Bu mektup İngilizi çok allka
dar etti ve okumıya başladı: 
Beynelmilel komllnist icra komitesi 

~fer kezi 
Garp ,ubesl 

Glzlldlr 
Yakubovıki Y oldaıa; 

-
B9rllD: 

"Aldığımız tebligdir: 2 Tep-lıı
ıanl Ye 28 numaralı Z K karan• 
dır ve harek&t ıubesinden bildi· 
rllmiştir. 

lngilteredekl memurlaramızın 
mlltemadi uğradıkları muvaffakl
yetıizllkler teşkilata dahil olan 
bir takım hainlerin faaliyeti ne
ticesi olduğu için merkeı bllro
ıunun lnıiltereden Berline uak• 
line lllzum görlilmOttUr. 

Mllnuebat şubesini faydaıız 
bir surette meşgul etmemek mak• 
ıadile Loodıra mtımessilliği mil .. 
takbel bir vaziyette garbt Avrupa 
umumi kAtipliğine rabtedilmiştir. 
S. R. S. Müdürlüğü ingiltere şube
sini nazari olarak merakabede 
bulunduracaktır." 

ikinci mektup birinciden daha 
ml\himdi. Muhteviyatı ikinci de· 
recede idi. Fakat kiğıdın Anteti 
fevkallde hususi bir ehemmiyeti 
haiz bulunurdu. Zira Rusya hesa• 
bma çalışan f ngiliz Entelicens şe
fin inin hliviyetini meydana vuru• 
yordu. 

Çeka Hariciye Şubesi 

Nn ma.ra: 23J 

Entellcena Servlaten "ceneral 
Arend'ın Verdljl MalOmal 

0 Bu mektubu ahr almaz Ber
line gelen Arkos memurlarını 
tar aasut altında bulundurunuı. 
Sık ıık iı makaadile sey•haUer 
yapan bu memurların Berlindeki 
İngiliz istihbarat Memurlarile 
münasebette bulundukları şllphesi 
uyanmıştır. Bilhassa Soyet Rus
yaya karşı büytik bir tiddetlo 
çahıan lngiliı ga:ıetesiıi J. ye 
dikKat edilmek lazımdır. Kimya· 
ger (S.) in bu gazeteci ile Rus
yadaki kimya laboratuarlarının 
vaziyeti hakkında birkaç defa 
görüştüğll tespit edilmiştir. Bu 
malumat büyilk bir sür'atle kon
trol edilmek icap eder • ., 

Mister Stenly mektubu oku· 
duktan ıonra biraz daha yakan· 
dan tetkik etmek lıtedl. RuıuD 
getireceği bazı eYrakı gözden 
geçirmiye mecbur olacağına dll· 
ınnerek o da yanına bir elektrik 
feneri almııta. Fakat bu fener 
Ruıunkindeo daha kuyvotli ldJ. 
LAmbayı yakb ve klğıda tutarak 
uıun uzun gözden geçirdi. Her 
iki mektubu da eatın almaya 
karar vermişti. Fenerin düğme• 
sine bastı ve tekrar cebine sok· 
mak is!edi. Fakat fener bllytikço 
idi. Kontak düğmesi cebinin ke
nar na ilişti ve fenerden fışkıran 
ziya huzmesi gitti, Rusun çehre· 
sine yapıştı. 

İngiliz de, göılerile gayri ihti• 
yari ziya huzmesinin istikametini 
takip etmiıti. Bu bakıt ancak bir 
ıaniye allrdU, feneri ıöndOrmek 
i~ p•majil• tilt • •JI .,.. 

l 
1 

Efgan İ~yanı 
Yazan: Berndorf 

lngiliz Caausları, Amanullah Ham 
Nuıl Mağlup Ettiler 

Yann 

yordu. Fakat bu sırada, JngilizJ 
hayretten donduracak bir hAdiH 
oldu: Fenerin yanmasile ziyasının 
Andreyl aydınlattığı kısa mnddet 
içinde g6rdUğll hAdiae şu idi: 
Rusun ·şakaklannda birtakım saç
lar vardı ki baş na kaplıyan kıYır
cık aaçların renginde değildL 
Düğmeye bir daha bastı, terecl
dOdiloll ıiderdi, aonra feneri ce
bine koydu. Kanaat getirmiıti ki 
Ruıun bqında peruka Yardır. 

Derhal kararını verdi. Rustan 
aldığa mektuplar elinde idi. Bun
ları bllyllk bir ıükiinetle cebine 
yerleıtirdi. Sonra fen eri tekrar 
yakarak oturduğu kanepenin üze
rine koydu ve ok gibi Rus'an 
Ozerine saldırdı. Belklemediği ba 
hncum karıısında Ruı şaşırmışb. 
perukası yere yuvarlandı. lngilb 
herifi gırtlağından yakalıyarak 
yere yabrmışb. Firsattan istifade 
ederek lambayı yllzUne tuttu, 
bıyıklannı yakaladı. Siyah kıllar 
elinde kaldılar. Onlar da takma 
idi. 

lngiliz şimdi kendinden geç
miı gibi idi. Gırtlağından -Yah
şi sesler çıkıyordu. Bertin 
hayvanat bahçesinde ve bir ya
bancı memlekette olduğunu unut• 
muştu. Çünkü birde yerde yatan 
adamın dostu ve arkadaşı ReiU 
ölürten Kroşko olduğuna emindi 
ve şimdi onun intikamını almak 
istiyordu. Sönmez bir kin ile 
yumruklarını yerde yatan adamın 
suratına indirmite başladL Sanki 
onuo ytızU bir hamur teknesi 
idi Ye İngiliz de hamur 
yoğuruyordu. Fakat ıoğuk kanlı
lığını kaybetmesi, ona, pek pa
halıyamal oldu. Hasmının mabi· 
rane bir manevrası ile birdenbire 
ıırtllıtll yuvarlanıverdi. ÇOnkO 
ilk bllcumun Şflşkınbğından kur
tulan Kroşko kendini toplamı,, 
fırsat beklemiş ve tam zamanında 
iki ayağım birden lngilizin kar
nına aayurmuştu. 

Bu darbe okadar ıiddetli oldu 
ki Mister Stenley bir müddet 
kendisini toplıyamadı. Fakat tek· 
rar ayağa kalktığı zaman iso 
Kroıko çoktan bahçenin karan
lıkları içinde kaybolmuştu. .. 

Bundan sonra, lngilize veriloo 
vesikaların kamilen sahte oldukla· 
rım söylemiye bilemem lllzum yar 
mı? Fakat bu hidise mllnasebe-
tile lngiliz Entelicens servisi, uıul 
harici olarak ilk defa resmea 
bir ecnebi polise milracaat ettL 
Berlin polis mUdilründen Kroıko
nun yakalanması rica olunda. 
Fakat aranan kuş, çoktan kafe-
ıinden uçmu~tu. 

-SON 
Surjye HUkOmeti Yeni Bir 

istikraz Aktediyor 
Şam ( Hususi ) - Hükömot 

( Suriye ve Lübnan ) bankasından 
yeni bir istikraz aktine karar 
vermiştir. Maliye Veziri ile banka 
mUmeailerl araıındaki mlizakere 
hayli ilerlemi,tir. Bu hafta içinde 
bir ltil&f yapılacap muhakkak 
a.w.du.-..m... 



Eıa Son Keşiflere Ve Tetkiklere GlSre 

HAZRETİ YUSUF 
ve 

BAZBETf MUSA 
. . ~ .. . ... ,... . ' ~ .,. . ' 

. ... . . ı • Y zan : Ömer Rıza 
-5-

0 Devirde Tıraş Olmak z· et Ve 
Şerefsizliğin Alameti İdi 

Yusufu n zindan arkadaşların

dan ikisi de Firnvnun sakisi ile 
ekmekciıi idi. ikisininde kib tleri 
meçhuldu. Firavnun gaubı, kim 
bilir, ne dereceye varacak ve bu 
•damların hali ne olacaktı. 

Bu iki adam variyetlerini dn
fOnllyor ve akibetlerini bekli
yorken birer ru'ya görüyorlar. 

Sakinin rüyası şu: 
"ÔnUmde bir asma vardı. Ar.

maoın Uç çubuğu filizlenerek çi
çek açmış, salktmlanndan tiıtim 
yetiımiıti. Firavnun kasesi elim
de idi. ÜzümU alarak Firavnun 
kiaeaine ııkbm, ve kAseyi Firav
aun eline verdim. ,, 

Yuauf onun rüyasını tabir etti: 
,. Üç çubuk Uç gilndilr. Üç 

aftn sonra Firavun seni hapisu
neden çıkarıp e ki memuriye-
tine çevirecek, sen de eskisi 
gibi ona sakilık dccek, 
onun eline tasını vereceksin. Sen 
de bu e ki haline dôndükten 

onra beni h tırla, beni Firavnun 
yanında an. Beni bur dan çıknrt. 
Zira, burnya atılmak içia hiçbir 
günGh işlemedim.,, 

* B~ekmekçi Yusufun bu gü-
z l tabirini dinledikten onra 
o da rllynsını anlattı: 

"Gördnm ki bnşımda llç se
pet var. En Uıt sepette Firavn•n 
her çeıit yediğinden bulunurdu. 
Kuşlar o sepete Uşllfüp onları 
yıyorlardı.,, 

Yusuf cevap verdi: 
••Oç sepet üç gUndlir. Üç gftn 

Hnra Firavun senin ba~mı vücu
dundan ctida edecek, seni bir 
ağaca asacak \'e kU§lar etini 
yiyecekJer." 

* Üç gUn sonra Firavnın yıldö-
nnmn idi. Kendisi biltlln bende
lerine (saray adamlarına) bir zi· 
)'afet vermişti. Ziyafette sakı i 
ile ekmekcisini hatırladL Sakiyi 
affetti. O dn esi isi gibi ona 
kadehini verdL Fakat öteki asıldı. 
Firavunun snrııyındaki eski memu
riyetine dlSnen sald, Yusufu ha
tırlayacağına büsbUtün unuttu. 
Muradına eren bu adam, ona 
bu muradı müjdeliyeo, onu kaygı 
•e tasadan kurtaran, içine sevinç 
dôlduran adamı hiç te aklına 
getirmedi. Belki onu Firavmn 
Luzurunda anmak için vesile bu
lamadı ve bir fırsat bekledi. 

Bir mUddet sonra mukadderat 
bu veıileyi hazırladı. 

Mısır Firavn'u mlihim bir 
rUya görmilştü: 

Firavn nehrin kenarında du
ruyoruyordu. Nehirden güzel ve 
ıeıniı yedi inek çıkıp çayırda 
0tlamıya başladı. Fakat onların 
arkasından gayet çirkin ve zebun 
Yedi inek daha çıkıp nehrin l<e 
barındaki obur inekleri yerler. 

Bundan başka Fıravun unları 
görür: 

Bir sapta gürbUz ve gllzel 
Yed' başak bitiyor. Onlardan 
aon~a rUz0 Ardan yanmış, ince 
y dı b ' bitiyor va bunlar o 
g~~büz ve gilzel yedi bnşağı 
)ıyıp yutuyoı. 

RUya evvel! Firavunun kA· 

inlerine anlatılır. Fakat banlar 
işin içinden çılrnmaz.lar. RUyıı
nın karmakarJşık bir duı oldu
ğunu söylerler. Bu vaziyet kar
şısında Sakinin Yusufu hatırlama
masina imkün yoktu. Saki, Yusufu 
hatırlıyor, rüyayı ona anlntıp 
tabirini öğreniyor ve Firnvna 
enlabyor. Firnvun, Yusufun hu
zuruna getirilmesini emrediyor. 

* Tevrat bu maliimah verdilr• 
ten ıonra gayet mtihim bir nok
tayı il6ve eder: 

4
' Y ı.ısuf Firavnun 

çıkmadan evvel tıraş 
e1biseaini değiştiriyor. 

kar§ıaına 

oluyor ve 

Yusufun tıraş o!maaı birden
bire göze çarpmaz ve pek tabii 
sayılır. Halbuki Yusuf gibi Kenan• 
lılar tıraş olmazlar, saçlı ve sakallı 
gezerlerdi. Kenanlılnrn göre bir 
erkeğin sa allıl ğı onun vakur 
o!oıası demeKtİ. Uzun saç cengfi .. 
v rlerin \:e 1 hram nl rın .sü ü 
idi. Onun için y lnız esirler ve 
köleler tıraş olurlar ve tıraş 
olmak zillet ve eref izfigin ala
meti olurdu. (Mulüküsnni 10· 4) 

Fakat Mısırlılar bambaşka 
düşünüyorlardı. Mevki sahibi 
bir Mısırlının yaşı tırat ol· 
m ya milsaade eder etmez br 
olur• sakalını e saçını herbenı 
teslim ederdi. Mısırlılar ancak 
matem tuttukları zaman saç ve 
sakal bırakırlardı. 

Hazreti Yusuf, Firavunle gö
riişmek için zindandan çıktığı 
zaman Saml bir barbar veya 
bir yabancı olarak değil, fakat 
temiz giyinen Mısırh bir efendi 
gibi Firavunun karşısına çıkmak 
iatemİf ve böylece hareket etmişti. 

* Firavunun anlatt ğımız rüyasına 
gelince meşhur Mısırıyyat alim
lerinden Ebers, Naville ve sair 
zevat böyle bir rüyaııın ancak 
Mistrda görülebilecegini, Mısırdan 
başka bir yerde bö~·le bir rü
yanın uydurulamıyacağını tesbit 
ederler. 

Bunun sebebini anlamak gliç 
değildir: 

Mısırda llıthe Hatur bir inek 
şeklindedir. O zam nki Mı~ r • 
~~di lilkeden müteşekkil olduğu 
ıçın her ülkenin kendine ait bir 
Hahıru, yani inek ilahesi vardı. 
Demek ki yedi inek, Mıs1rı teş
kil eden üllceleri remzediyordu. 

ikinci Ramsesin gllzcl karısı 
Nefretiriııin mezarında bu yedi 
inek P.jr 41ar~da görUlür. Bunların 
başında "llah ökilz,,de durur. 
Bu resimde bfittin ine'kler muh
teşem bir merasimde yuruyormuş 
gibi göze çarparlar. 

( ATka.s v r 

Hukt1k F akU'tesinde 
Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyc· 

tinde dün, idare heyeti arasında 
vazife taksiıni yapılmış ve neticede 
l>üyük bir kseriyetle, reııli e: Rasih 
Sa t, ikinci reisliğe Fikri, katibi 
umumiıiğe Halil Rıfat, Forma Encü
menine Celal, v ınedarhğa Hnmd', 
musahabe klllem1nc Kerim, mub • 
ıipliğc L6tfi, idare memurluğuna 
Nuri ve axahA-a Hilmi Beyler intihap 
edilmitlerdlr. Bu kıym tli gençleri
mize, yeni ve çok naıik nzifelerin• 
de muvaffaklyetl r dileriz. 

SON POSTA -1 
lırt&nbnl 

BORSASI 
3- 12- 19.12 

Paralar ( eatıı) 
kurn.ş kurut 

J ı.terlla 679,- 20 kuron 122,-
1 dolar 213,- 1 tllln A~. Zl,-

20 fr. Fraa11a 171,- 1 peı:eta 17,-
20 liret 218,- 1 Mark &O,-
20 fr. Belçll&a 117,- 1 1:1otl 24,-
20 drabml 25,- l Peng5 J2,-
20 fr. l1Vlçre 820,- 20 ley 23,-
20 leva 71,- 20 dinar 
1 florin 85,- l Cenonec -,-

Çekler 
Londra 6"72,50 Prag 15,9267 
Nev - york 0,4717 Viyana 4,0416 
Parla 12;06 Madrft 5,7817 
Mılano 9,31 Bertin 1,9816 
BrUkıel 3,4036 Varşon 4.2150 
Attna 

' 1 Peşte S,S816 
Cenevr-. 2,45 Bllkre.t 80,83 
Sofya 65,7675 Balgrat 35,1983 
Amaterdam J,1725 Mo!ko a 

Hlss aen tlert 
l ,r J_,ira 

it Baak.(Nnma) 10,:6 Anadolu IOOV. 81,50 
• ((Mff!mile

1
) * 10,15 Şark D. Y. • <111.(5 

• ucu .. ) 95.-
0 

lat. Traınvl13' 50,00 
ımanlı Bank. 3.S,-

Sellnlk ,. 5 95 OakGdm ıu 11,00 
Şlrlcetl Hayriye u:oo Terkos 82,75 
Haliç O 9G Havagul 27.-
Anadolu '•60V. ·~70 Telefon J5,-

• • o60 P. 22., 15 Bomoııtl • 23,,50 

E•ham ve Tahvlllt 
Vra Lira 

lettkruı Dahili gg::- -, 
Düyu"'u Ma. 55.00 

Reji • 4,2{) 

Gllmrllk 
Tramvay .f,fJT 

Saydl maht 
6,00 Rıh hm 20,25 
6,60 Oııkfidar R 170,-

Bağdat tertip 1 8,75 Terkos .fl,50 
il il JJ •5,2{) Elektrik -,-

BORSA HARci 
T ·M f:Okat 

Lr 
Türl< Altını 9,21 (Reşat) 46,75 
lng. • 10 42 (Vahit t 20 
Fr. • s,zı ince be b rll albn 
Rus ., 10,75 

(CümhuTlyet) 4 ,-Mecidiye 35,00 
Bani ot (Os. B.) 23J ( H&mıt ) armah 50,00 

Kalın beşibirlik altın 
(Reşat) • 47,00 
(Vahit) • 48,(]0 

( Gü hurlyct ) 46,'20 Mısır Kr.fo. 1886 157,50 
(AII%) "'6,00 

" " • 
(Hamit) 46,00 • " • 

(9) Muamele ya pılmomı9tır. 

Bir Banka 
Müdürü Kaçtı 

1903 87,00 
1911 84,00 

Berut (Huhust) - Buradaki 
F rant!! bankasında mllhim bir 
ihtilas yapılm ıştır. 1hti1A ı yapan 
bankanın ikinci müdUrll M. Mon
tikani' dir. Bankan n (18) bin altın 
lirasını çalarak Şarki Erdene kaç· 
mıştır. Hükumet yakalanması için 
tedabir itihaz etmiştir. 

=: TAKVIA-1 == 
PAZART Si 
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Arabi Ruı:ıl 

6 • Şaban 1331 22 2c:I Tefl'lıı . 1 ; 

k.. J ~7 Q • • ... 42 

SON POSTA 
Y evmt, Si yad, HaYadiı ve Halk 

•ueteıi 

idare: lıtaııbul ı Eski Zaptlye ı 
Çatalçeıme sokağı 25-

Telefon ı letanbul - 20203 
Posta kutuaus Iııtanbul - 741 
Telgrafı latan bul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TOR KiYE ECNEBi 
1400 Kr. t Sene 
760 " 6 Ay 
400 " 3 " 
150 " t " 

27C0Rr 
1400 " 
800 .. 
300 " 

Gelen •vralt: sıı•rl v rllm z 
llfuılaıdan met'uliy•t aJ.rnaıu 

cevap için DJektupl an (6) kuru,luk 
dul llhııl lhtmdır. 

Adrn 4•titttrflm.,ı (20) knnıthır. 
Oant•ıabd• çılıaıı ruba ._ ruıium 
bltila IWslan aaWu ....... t • 

alttlr, 

Sayfa 9 

Dün Mülkiyenin 50 inci 
Y ıldönümü İdi 

Bu mtbıuebetle dthı yıldızda tılkiye m kteblade bir içtima 
tertip edllmittir, Jçtimada Mülkiyenin eıki mezunlarından lıtanbuldıı 
bulunan hemen herkea İlpata vücut ehniftir. Resmimiz mnlkiyenıa: 
ıon sınıf talebeıini göstermektedir. 

Musa Süreyya B. ı 
Dün T oprağz Tevdi 

Edildi 
Dun saat 12,5 t kıymetli Us

U:d Musa Süreyya'nın c m:ıze f, 
bi çok dostları ve V li Muhid
din Beyde dahil olduğu halde, 
k.rz \;e erkek muallim me tcpl~ri, 
Ko rvatövar, Darülbed yi r
tistferi, fst nbul lcız lisesi ve Sel
çuk kız s n t mektebinin telebe
leri tarafınd n bUyiik merasimle 
Ak ray Valde camiinde namaza 
kılınar Merkezefcndi aileiİ kab
ri tanın götUrUlmü.ştilr. 

Yolda kız muallim Selçuk kız 
sanat mektebinin bütnn hlebc· 
leri mekteplerinin önUne ihtramla 
dizilmişlerdi. Erkek muallim mek· 
tebi talebeleri tarafından merhu
mun t butu el üstünde getirilmiş 
ve Kl'z muallim mektebi önünde 
bet dakika durulmuştur. Orada 
tubut otomobile konulmak isten
miş e de talebeleri buna mani 
olarak yine elleri Ozerinde kabre 
g6türmU lerdir. 

Kabrin başında konservatövar 
na'l1ma Ziya B. e diğer talebe
leri ihtisaslarını söylemişler ve 
en son ol arat< Terbiye müderrisi 
l11mai1 Hnl<lcı Bey milessir bir 
hika~ e irat etmiştir. Bunu müte
akip camaat Mu a Sürevya'yı 
ebedi m tf nine birakaruk hlh ... 
metle nyrılmıshırdıt. 

On Beş Gün e 
ihracatımız Bir Buçuk Mil

yon Lira Fazladır 
Gümrük istatistik Müdüriyeti 

teırin.ani ayının son on beş gün
IUk ithaUit ve ihracatını to ..,la
mııbr. 

Hazırlanan istatistiğe görP on 
beş günde ithalatımızın 2,932,259 
liralık bir luymet gösterme!jine 
karşı ihracatım z bunun 1,257,062 
lira fazlasilc 4, 189,321 lirayı bul
muştur. Bu suretle teşrinsani 
a nda ithal3hmıı 5,648, 764 e 
ihr catımız 9,288,351 liralık bir 
kıymet göstermektedir. 

On bt~uk ay·ıı~ r kanlar bu 
son on beş gimlük rakamlar, 
il ve e ılmce bu enenin jlk on 
bir a~ lık itha af ının 76, 782,587 
ve ihracatının da 86,714,935 lira 
olduğu görUlür ki ithulfit ile 
ihracat arnsındaki fark ihr cnt 
lehine olarak 9,932,348 liradan 
ibaret bulunmaktadır. 

=RADYO= 
5 KAnunuevvef Pazartesi 

e •) 20. Mu iki 
ofon. 2ı, !Iılli opc-

metre ) 21. Gra.mo• 
fon, t1,2u Kitap \•e muharrir 21,46 
kon r. 

Praf - (4 8 rnetn) 20, . ".BrU
nadao nakil, 1:0,20. ı!usikili ıuU aha• 
be, 21 Atelyo ti~ atrosundau naklen 
( tnas ) isminde bir komedi. 

Vf.Jana - (518 metre) 21,05. ,arkı 
kon eri. 

Pegte - (550 metre) 21, küçük bir 
lııkay , 21,5. ..,eell fıll mlcrden bazı 
parç-alar. 

V ton - ( 1412 ınetn ) 21. 
Don Paskal i m'nde bir oper t. 

Bcrlin (1635 motre) 21: ~lon 
orkı: ıra •• 

6 l<Anunuevvel Pazartesi 
Iıtanbul - ( 1!.00 etre) 18 den 

it bareıı. 
e· kreş 394 metre) - 20 onfe-

• .40 Gramon, 21 nfonl. 
Be·grat {431 ınotr ) - O gramofon, 

20,1'.> ş kı konl!eri, 21, O Norveçte 
\ı.ır'l B ~ el 1 l bir lron erden 
n ·ı. 

Roma ( 44', 
l ıl r 

51~. netn ) 20 ~5 
t: 'o' dıın nakl n Avru•J 

(ö5~ metre) 21) konf raıı , 
2 => op radao nakil toı ı ilı müt akJp 

dnll lı ' 1 ı. 
Vnqon - 1'12 metrı) 21 son 

lrnbtrl(lr, 22,30 rad) o jimııa ti~ . 
Bcr1ın - (163:; ı ıctre 21 U lov'-

d n ı k 1. elA 

6romura\ 
• ~no\\,, 

2.S senede~bert 
s\n\r\en 
teskin edid 



1 O Savfa SOM POSTA KAnunucnel 5 

• h giltere Dükflmeti tan.fından Gar.i 
lbM ne hediye ~dilen eıerln tereOme! i 

NAKKALE Küçük Ilinlar 
- 176- l Fagdalı Adr•sl•r 

r 
Yazan: C•n•r•l Oıla11ıl•r L 

Türk Sperlerinde Kimse -o-o-Kr-oR-L-AR--

HUanU Muatafa AkHra7, Ordu cad· 
· deal, PaHr nıalulll, 

Halil bey apartman 2 inci kat. Hııata.· 
larını hcrgttn kabul ve tedavi eder. 

T utunamayacaktı 
Taarruza tam öğle Uıeri bq· 

lanacaktı ve taarruzun protraını 

iÖylo tanzim edilmiıtl : 
Sabah saat 8 den 10,30 a 

kadar mUıtahkem mevkiler bom· 
bardımnn edilecek. ıabra topları 
hedeflerini tanzim edecekler. 
11,05 ten 11,20 e kadar dl\fma· 
nm ileri mevzileri bombardıman 
edilecek. 

l 1,20 den 11,30 • kadar 
dUımanın hilcum noktalanna 
tevcih edilen topçu ateıinden 
maadası ateı keaecek, piyade 
düşmanı siperlerine celbetmek 
için bağıracak ve ıiper liıerinden 
allngU göaterecek. 

1 1 ,30 den öğleye kadar dUı· 
manan ileri mevzileri kesif bir 
topçu ateşine tutulacak. 

l 2 de bataryalar menzlllerini 
rttıracaklar, piyadenin birinci 

safı ilk hedefi istihsal etmek 
üzere hUcuma kalkacak. 12, 15 te 
piyadenin ikinci safı ikinci he· 
defo hlicum edecek. 

Taarruz edecek olan kunet· 
lerin miktarı 30,000 efrattan 
mürekkepti. Bunlardan 20,000 i 
muharebenin ilk safhaıma iıtirak 
edecek ve 10,000 i de her iki kol 
ordunun ihtiyatını teşkil edecekti. 
DUıman kuvvetleri hakkında kat'ı 
hiçbir maltlmat yoktu. 

Bu taarruzun blltun toferrllah 
e•velce bliyllk dikkatle hazırlan· 
dığı için muharebenin neticesi 
kararglhta bUyUk bir emniyet n 
itimatla beklenmekte idi. 

3 haziran akıamı karargilha 
gönderdiği bir raporda Jcneral 
Gouraud Fransız cepeıinde her· 
ıeyin yerinde olduğunu ve muvaf· 
fakiyet ihtimallerinin kunetli ol
duğunu bildirmiıti. Bu nmit ve 
itimat yUkıek kumandanı heyeti 
tarafında değil ayni zamanda ateı 

hattında bulunan liva ve taburlar 
tarafından da izhar ~dilmekte idi 
ve bölUk kumandanlarından biri 
hatırat defterine şu cUmleyi kay· 
delmişti: En küçük teferrliatına 
kadar dilşUnUlUp tanzim edilmiı 
böyle bir hücum programını ilk 
defa olarak görliyorum. Her ih
timnl evvelden derpiş edildiğin· 
den bu pilanın muvaffak olmaması 
ihtimali yoktur . ., 

4 hazirn gUnU, parlak bir yaz 
gUnU idi. Şimali şarkide oldukça 
sert bir rll:ıgAr eıiyordu. lh:ıarl 
bombardıman şimdiye kadar 

a::=::=:::=====·====:::::==-=========::a~ 

Resim Talıllll Kuponu 

1"r.btatlnbl tığrenme' iaUyoraaııu 

resminid 5 ado: 

ilk tv cönderııı ı~. 

kupoıı Uo bic· 

Rcsmiuiı. ııu/A 

t biıllr 'u .ade vdılıııo.ı . 

lalm, me lor: 
\oya 1an'at~ 

liulundu,.:u 
nıoınlokot 

He in .ntıp: 

tdece.- m' ! 

l!t: llltln ı..lışo t . 30 UfUJl:l ... 

l'umu-.:dıılıJ l~ gon l1rıl1JJ,,.:. _ ........ __ .......... ____ ..,/ 

Yarımada'da yapılmıt olan bom· 
bardımanlarm hepıinden da· 
ha ağır "' daha ıiddetll olmuştu. 
Fakat netlceal çok cilız oldu.DUı
maoın ileri mevzilerinde yapıl 11 

tahribat IAti dereceıinde idi. 

Sabah aaat 11,20 de muvak· 
kalen kuilipte ıiperlerdeld efrat 
sanki hucuma kalkacakmıı gibi 
ıUngUlerini göıterioce TDrk mev· 
:zilerinden ııkı bir tllfek "" mit· 
ralyöz ateıi açıldı ve o zamana 
kadar ıllkfıt eden Türk batarya• 
ları derhal faaliyete geçtiler. 
Saat on bir buçukta müttefiklerin 
topçu kuvvetleri keaif bir ateı 
açtılar. 

Fakat bu bombardımandan 
hasal olan toz ve duman bulutu 
lngiliz hatları üzerine doğru gel· 
diğinden, topçu ateşinin derece! 
isabetini tayin etmek kabil olmu· 
yordu. Arkada bulunanlara göre 
bu bombardımandan sonra Türk 
siperlerinde tek bir kim e· 
nin bile tutunabilmesi kabil 
değil gibi görOnUyordu. Fakat 
ileri hatta bulunanlar için böyle 
bir teselliye kapılmak im· 
kAua yoktu. Türklerin ileri siper
lerinin kısmı azamından açılan 
ve devam eden tUfek ve met
ralyoz at~ıi aynl tiddeti muhafa
za etmekte idi. 

Öğle Uzeri lopler menzillerini 
arttırdılar ve bütün cepheden 
MUtefikin aakerleri siperlerden 
atlayarak hücuma kalktılar. 

F ranııı cephesinde bu hUcum 
derhal muvaffakıyetsizliğe müncer 
oldu. Burada düşman siperlerile 
F ranıız siperleri arasmdaki me
safe yUz yardadan ibaretti. F ran
sız topçular. bir kazaya meydan 
vermemek için Türk siperlerinin 
UstUnden ateş etmiye mecbur 
olmuı ve bu suretle Türklerin ileri 
siperleri bombardımandan masun 
kalmıştı. TUrk metralyodarı lıe 
Fransız siperlerini delik deşik 
etmekte idi. Hucuma kalkan 
f ransı:ı efradı siperden çıkar 

çıkmaz gayet ağır zayiat vererek 
derhal eski mevzilerine avdet 
ettiler. Merkezin sol tarafmda· 
ki kıt'alardan biri Haricot müs
tahkem mevkiine kadar ileri· 
leyebildiyse de derhal Türkler 
tarafından pUskUrtüldU. Şunu da 
kabul etmek lbımdır ki, Fransız 

kolordusu her ne kadar yüksek 
ve muktedir bir kumanda heyeti· 
ne malik idiyse de bunu teşkil 
eden efrat meyanında Zencileri 

te~vilc edecek miktarda haliı 
Fransız askeri bnlunmamakta idi. 
Siyahilerin topçu ateşine kat'iy 
yen itimat caiz değildi. 

Bahriyt: fırkasının iıgal et· 
mekle olduğu cephede, sağda 
Anson, merkezde Hove ve solda 
da Hood taburları olmak Uıerc 
2 inci bahriye livası tarafından 
hilcuma başlandı. Bir çeyrek 

saat sonra da henüz yarımadadan 
gelmiş olan Collinguood taburu 
hücuma geçip ikinci hedefi istih· 
sal etmek üzere ilerileyecekti. 
Drake taburu iae ihtiyatı teşkil 

etmt:kle idi. 
4 Arkuı var) 

{ Operatör ) 
Dr. Sabri Osman Slrkeol 

Şahlnpaıa oteli karıısında • Dorvı,ıer 
sok. No. 2. Öğleden akıama kadar 
bilQmum harici e kadın haatahklan. 

D Cilt ye sObre-r. Kemal NurJ ..-ı hutalıklar 
mütehassısı. Beyoğlu, lstiklAl caddesi 
Abdullahofcndi lokantası iUiııallnde 
Rumcu Han No. 16. Hor gUo öğleden 
eonra 18 1/2, 20 1/2. 

Dr. Mehmet Ali Bevliye mBtehu-
••ıı, Sirkecideki 

muayonehanoelni EminOnll hanına 
(sabık Karakat) nakletmiştir. kabuh 
hergUn öğleden ı;onra. 

Emra11 Dr. M. Nahabetyan dahUfye 
zülıreviyo ve kadıo hastalıkları teda.· 
vihanesi. Beyoğlu, Sakız Ağaç No. 5. 
Kabul saati: 9-12 ve 14-21. 

Dr. Re it Kadri mu~:~~!:111 
Sirkeci, Tram' ay durağı, No. 8. Her 
gfln !!abahtan nk~amu kadar. 

Dr. Sabih RUftU 
JıI uayoııolıanosi: Bahçokapı, Dr. Art.Ar· 

yan Han, No. 3- 4. cumadan maadıı 
her gll n 9 • 18 e katlar. 

Dr. Kennn Hasan R8ntken ve 
Rııdlum 

ınUtoha sı ı. A' rupadan avdotlo yeni 
getirdiği aletlerle ha talarını yeni nnk· 

lotti.;1 Oloryn sinNn \81 fevkindeki ınu
ayerıolıaıır indo hor gcın kabul eder. 

IIaBtalarn btlyHk a(lhulet göstermektedir. 

Dr. E. Orfanldla Cilt ve Zührevi has• 
!alıklar mlltehasıı. 

Cumadan rı.ada horgün sabahtan al·· 
varııa kadar hasta•arıııı kabul eder. 
Bcyog-l•ı J tikhıl cadde i No. 251. 'l'ol. 
BeJ oglu 8734. 

----------- ·-- --
l•mall Süleyman Röntken 

mütehaau11 
a •alo~lu, Baha bey apartımanı 17 • 21 

Yeni getirdiği ı;on si tem makine ilo 
her J,tiin sabahtan akş.ııııa kcıdar has· 
talarıuı tcdıı vi eder. 

Dahllt ve Çocuk 
Dr. Nazif lbrahlm haatalıkları teda· 

vlhaneal 
muayoııolıaııo ini Fatih 'framvny istas
yonunda >:iırrı Enver eczanesi bitiıiğiu· 
do 25 No, lı • Azim ,. apartırnanıııın 
birinı•i kutııın nakletnıi,tir. Hergllu 
13 ten 2J ) c kadar . 

Zührevi haa
Dr. Muhip Nurettin tahklar. Bııbı-

all l'adde:ıindo Uayrot klltnphaııosi 

ittisııliııdı !) dan O yrı kadar. • 

Hamidin _Varisleri 1 

Suriye Meclisine Müracaat 
Ettiler 

Şam (Hususl) - Abdülhanıi· 
din vari leri namına · Avukatları 
tarafından Surye meb'usnn mec
lisine bir istida verilmiştir. Avu· 
katlar bu istida da Suryede bu
lunan AbdOlhamidin çiftlik ve sa· 
yir cmlAkinin kendilerine iade 
edilmesinin istemişlerdir. 

Meclis bu itin mahkemeye ait 
olduğunu ileri sUrerek talebi red
etmiştir. 

Dr. Afi M•zh•r Sabah~an 6jleya ka 
dar: 1 akılmde Altı 

parmak rLağaza fietUnde 1 inci k tta 
Öğleden ıonra: Fatihte, Tramay lstas· 
yonundakt muayenehanesinde. Tel.22369 

Dr. Çlprut Orahafm n Fran11z 

hastaneleri cilt, saç, frengi ve belao
ğukluğu ı itıci eınıf mUtebas ısı. Be
yoğlu, Asmalı Mesçit, Atlas Han. Tel. 
43853. 

D G -li H Dahili va çocuk r. a p akkı hutahklan. Sabah 
akt•m nlnde ( Topkapı 1'raaa. Cad. 65 
Cuma, pazardan gayri 2 - 6 muayone
han~lnde ( Akearay, Etem Pertev oo
ee1.a ı arka sokak 11 ) 

Dr. Muammer N rl Operatör u. 
U rolog tenHO· 

il hastalıklan mUtehassısı. Hublyede 
tramvay durağı kartısında No 5:S. Sa· 
lı ve Cumadan mada hergnn 14·20 ye. 
kadar. 

DIŞ TABIBLERI 
Cemal Ziya Köprilba,ı, Emln5n0 

Han 2d kat No. 4 
Haetalarınt hor gün 9 1/2- 19 a kadar 
knbul ve tadavi eder. 

Nurhay t Hamm Heyoğlu, 
Totooya 

karıısında No. 47:?. Cumadan maada 
her giln 10 - 19 :ı kadar hastnlıı.rıoı 
kabnl ve tedavi eder. 

PUz nt Şamllyan Heyoğıu fıtlkıi 
Cad. Mulen R ) 

yanındaki 28 No. lı apartımanın 1 6i 
katına naklolunup bor gün hastalarını 
kabul eder. 

M ff Beyoğlu, 
uza er HüsnU imam aok. No. 

2 Nuri B. apartman kat 1. hergün saat 
9 dan 20 ye kadar, ve fo\•kalllde ahval· 
do gocoleri dahi hastalarını kabul eder 

Kemal E r Çemberııta, 
nve Turan apartımanı 

inci kat. Her gün saat !)- 20 ye ka· 
dar lıaetalarmı kabul vo tedavi eder. 

Tevfik Rıza Karaköy tramvay du· 
rak mahalll No. 3. 

Horgiln cumadan maada 8 den l0,90 a 
kadar hastalarını kabul eder. 

Fahri Balıçekapı, Kaımlrcl Ali Rlsa 
mOeueaeslnln üıtilnde. 

Izıot Bey Han. Hor giln ıınnt 10 dan 
19 a kadar. 

BUnyamln latepan Cafaloilunda
kl Hbik Şark 

Eczanesi eahibl. Gedikpa,a, MOsollim 
sokak No 20 Her gün, cumadan maada 
aat f.1--20 ye kadar. 

1 Şevket lıtanbul Ankara cad. 
• Tel: 200•9 

İstanbul ve Paria Fakültolorinden 
mezun. Her gün 2 - G ya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Antakya' da 
------

Maki'ımlar Umumi Bir 
Af istiyorlar 

Antakya (Hususi) - Mebusan 
meclisinin umumt bir af kanunu 
hazırlıyacağı haberleri üzerine An· 
takya hapisanesinde bulunan 
mahkumlar dün Şamdaki mebua· 

"son meclisine bir telgraf çek· 
mişlerdir. Bu telgrafta hulAsn 
olarak ounları söylemişlerdir: 
"Mahkumlardan rnahkômiyetlerl· 
nin üçte bir müddetini dolduran
lar hakkında bir af layihası mü
zakere edileceğin( öğrendik. Biı 
hepimiz siyaıeten mahkum olduk. 

Aç ~ık Grevi Bu müddet azdır. Kayıt ve ıart-
Şnnı (Hususi) _ Fransız mah· sıı bir af ilAnını rica ederiz.,, 

. S · · Şamdan bildirildiğine göre 
kemeaı tarafından urıye ııyana· M ı· b h ft · · d f 111. ·h . . • . . . . ec ıı u a a ıçm e a ayı a· 
na iştırak ethgı ıçın müebbet ıını müzakere ve kabul edecek· 
hapıe mahküm olan elkafirli Ebüs- . tir. Adliye Veziri bütün yerli ve 
auut Bey Şam hapishanesinde ecnebi mahkeme meddeiumuml· 
bulunuyor<lu. lerine mtlstacel birer telgraf çekerek 

Son af kararından istifade mahküınlarm listesini iıtemiştir. 
edeceğini ve hapisten çıkacağını • --==-
iimit eden Ebüssuut Bey aftan Mes'ut Bir Evlenme 
istifade edemiyeceğini anlayınca ( Sadayı Milleet ) gazete i 
18 Teşrjnsaniden itibaren açlık sermuharriri merhum Ahmet Sa-
grevi yapmaya başlamıştır. Onbeş mim Beyin kerimesi Mliddeiumu-
gUndenbcri ağzına ne bir lokma mllik memurlarından Nevin H. la 
ekmek nede bir yudum su almış· Belediye Mezarlıklar MUdtlrlliğU 
tır. BUtUn iararlara ve cebri ye· Memurlarından Necmettin Beyin 

bugün Fatih Evlenme Memurlu-
dirme usullerine rağmen mahkum ğunda gUıide bir heyet huzurun· 
grevde sebat ediyor. Hayata leh· da akitleri icra edilmiştir. Genç· 
likeye dli~anli~Hir. lere aaadot temenni ederiz. 

Bedri Hakkı Kadıköf 
Altı70 

Cuınıı. vo paıardan maad. her gıla 
aat 9 dan 20 ye kad~r. 

Robenaon Aynacıyan Paag11 tı 
, , Harbiye -

E ııtlh lTıuuvay istasyonu kar9ısırıda 
No. 67. Kabul saatleri : Hor gün 9- 12 
'e 14-22. uma 'e pazar fığloyo kadar 

Ahmet Hikmet Sirkeci Dörtyolağıı 
Beflr Kemal Ecı.ane81 

karııemda No. 4. Her gün aat 9 • 20 
~ e kadar hastalarını kabul eder. 

Adll Tophane, Boğaıkeseq 
caddeal No, 89 

Borglln saat 9 dan 18 e kadar ba.sta· 
larım kabul ve tedavi eder. 

Cahlt Klmll Karak8y TGnel 
karııııoda No. 21 

Her giln eabab1n 9 undan akta mı n 
19 una kadar hastalarını kabul ve 
tedavi eder. 

_____________________________ , 

Obeyt Şamll Kadıköy Pauayolu 
No. 83 

Cumadan mada her gao 8 buçuktan 
l O a kadar baetalannı k bul oder. 

SUlayman Faik Toklu OOlu 
Babçekapı, Selllmot Han, tinci kat 

No. 2 ye naklotmi tir. Herglln 9 dan 
akşama kadar has~ lannı kabul eder. 

M. SAIT Yenlpoıtane caddeıl 
Vlora Han No. 11 

Perşoınbo ve cumartesinden maada 
horgan 10 dan 18 e kadar hastaların 
kabul vo tedavi odor. 

Dr. lbrahlm Etem Dlvaayolu 
E.kl Şark 

M hfili-. Tel: 2834 . liayatr, sın ı • 
gıdar bılQmum tahlilAt. 

MİMARLAR 
Nihat Vedat Dlpl. MDb. 

Mimar 
Beton • arme, Mimn.rl ve Taahhüt 
projolori 10 günde teslim edilir ve mec 
cnııidir. Oalat.a,Minorva han 21-22 ,--

1 Şaganı Taosig• Müessessl11r 

LOKANTA ve BiRAHANELER 
latasyon Lokantaaı Sirkeci tren 

11ta•lyoıı11 
Muntazam öğle ve aktam yemeklerı 
Bira ve rnk1 bulunur. Nefti meıeler 
vardtr. f"iatlarda nınmt uouıluk. 

S t 1 k L k Karak6ytln .. 
a 1 1 0 anta: ka la bıı hk ... e 

mutona mahallinde 70 aenedenberl Ka· 
çtık Aynalı lokantası namile maruf 
lokanta bütün levazımı vo binanın 

120 hisse itibarile G7 hlııeeııl satı• 
lıktır. Lokanta ayrı ayrı olarak 
ta satılabilir. Arr.u edcnlcrın mezkdr 
lokanta miiduriyetine mUrac Atları ilin 
olunur. 

TERZi ve Tuc. TERZiLER 
Hal't Yeni Postane karo111nda 

1 Fındık zade Han No. 1 
En son moda. gayet itina ile dildlmiı 
elbise giymek isterseniz mOrac at 
odobllecegiııiz yeg!Lne ınaes,osodir. 

Sevim Tenlhaneal. Hasan Muhittin. 
l•tanbul Ankara Cad. No. 55 

ı:;;ıl ve son modayıı muvafık clblsel r 
uygun fintl ~rıo. Kan ant getirmek için 
bir ziyaret kD.fidir, 

MUHTELiF 
M 1 MOıtahdlmln 

adam Ed t ldarefianMI 
Bcyt·~lu. Karaııril ok. Tüuol Han. 
N o. [, 'fcJ. 41480. Dadı, mflrobbiyıt, 
daktilo, vt<ıırlöz, :ı.'<;', v~ hizmetçi te-
d:ı.rik olunur. ,. .................................................. -.. 

Küçük lıan Şurtları 
1 - lKüçilk ilAnlar) haftada iki d r~ 

ııeır .. dilir. 

2 - Bir ilAn lıN :ı.tırd:ın ibarettir. 
Kalın l aıı iki :ıtır ayılır. 

3 - Her tır en aşa •ı 4 kelime lır. 

4 - ll.\ııl:ırın lıt•t utır 1 rn faıh 

her satırın lan al rıca a1 't;' i.ı ı 
ııatlor alınır: 1 

5 utırdan lba- 5 utırdan f ıl İ 

ret l'Anın her •alır içi ı J 
1 Aylııcı 30J Kr. 61) Kr, 
.i ., 80> .. 16() .. 

6 .. ı:;JO " 30J " 

. .... ~: ........ : ....... ~.~---·········-~····:._ .. 
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LOM KULESİ l 
J 

z Sakallı Rahip Elini Kaldırdı 
Bir Şeyler Mırıldandı 

Karargaha Geldiğimiz Zaman Kız Anlatıyordu 
- 32 -

Artık bize mukadder olan 
akıbetin fecaatini görüyordum. 
Kendi hayatımı hiç nazarı dik
kate almıyor; yalnız kolumun 
arasında titriyen o kenç kızı 

kurtarmayı dtt.,linüj ordum. Bir
denbire durdum. Br.şıını çevirdim. 
Beni tal, ip edenlere bakt m: 

- He).. Bana balun... fçi
Ditde lngilizcc bılen ar mı? ... 

Diye bağardım... Birknç kişi 
birden cevap verdi: 

Yes ..• 
- Yl!s ... 
- Ay .. Yes ... 
Bunlara döndüm: 
- Size söyHyeceklerimi, ar

kadaşlarınıza gllzelce anlatınız. 
Diye söze başladım, ve şu 

ıuretle devam ettim: 
- Bu genç kızın buraya nasıl 

\'c niçin geldiğini bilmiyorum. 
Fakat bana gelince: Hiçbir za· 
inan sizin dininizi tahkir için 
gelmedim. Yine sizin dininizden 
bir ahlAksızm teş\•ikma uydum. 
Onun delAletile bu kıy af ete gi· 
rerek içinize sokuldum... Buraya 
ıelirkcn, başıma böyle bir halin 
geleceğini dUşilnmllf ve lngiliz 
Karargah Kumudanınıı icap eden 
feylcri söylemiştim: 

Ben, İngiliz ordusunun kos
koca bir zabitiyim. Hepiniz bilir· 
iniz ki, lngiliz ordusunun bir 

tabitine kalkacak bir el için, 
bütün buradaki bnşl r kmlmıya 
nıahkumdur. Eğer ben bir saate 
kadar salimen karargAha avdet 
etmezsem, emin olunuz ki sizden 
çok acı bir hesap sorulacaktır. 
Nasıl ? Bana ve bu genç k•za 
Parmağınızın ucunu dokunacak 
kadar ciiretiniz vnr mı.. Söyle· 
)'İniz? 

Ben sBylerken, herkes sus
bluştu. Söylediklerimi yliksek 
ıesle tercüme ederlerken, daha 
derin bir süküt hasıl oldu. 

Tekrar ettim: 
- Nasıl.. içinizde, bize teca· 

•Uı· edebilecek Irndar küstah 
•ar mı? 

Bu sözlerimi :nüteakip her 
tarafta bir mırıltı duyuldu. Her
kes, yanındakilerle konuşuyordu. 

Birdenbire o, uzun saknllı 
rahip elini kaldırdı. Kapıya uzat
tı, ik.i keHmeden mCirekkep bir 
emir Yerir vermez, kapının önün
dekiler, yavaş yava\: açıldı, da
ğıldı, orada kimse kalmadı. 

ihtiyaten rovelverimi ileri 
tutpıakta devam ederek kızı ko
lundan çektim. Mağlupların ara

•ından geçen bir muzaffer ku
hıandan gibi azametle, yavaş ya· 
l'a~ kapıya doğru ilerledim. 

• Karargaha geldiğimiz zaman. 
İltimi:ı de yorgunduk. Karşı kar
tıya birer bambo koltuğa uza
narak hizmetimize tahsis edilen 
lıderin getirdiği çayı içel'ken kıza 
•ordum. 

- Sizin bu ma'bette bulunma
tııı bana çok ğarip geldi. Buraya 
~için geldiğinizi bana anlatmak 
tst ... ? er mısınız •.• 

Kız, derhal cevap verdi: 
- Bunu merak eedeceğinizi 

.. ilen dilşünmilıtüm. Size kısaca 

anlatabilirim... Ben, ( Singapur ) 
daki misyonerlerin ·mektebinde 
okuyordum. Yerli dinler hakkın
da lctkikatta bulunmaya karar 
verdim. Bunlarm gizli bir takım 
Adet ve itikatları olduğunu işiti
yor, fakat buna ihtimal veremi
' -.tdum. Nihayet bir çnresım 
buldum. Rahibelerden bazılarile 
ahbap oldum. Onlardan bir ma· 
bede nasıl girilebileceğini öğren· 
dim. Senede bir kere yapılan bu 
(bakireler ayini) ni görmek için 
buraya kadnr ğcldim. Kıyafetimi 
tebdil ederek kalabalığa karışt m. 
Fakat az Jrnlsın, bu cür'etimin 
pek acı bir ceıas•na maruz kala
caktım... Size çok teşekkür ede
rıın. 

Hikaye kısa.. Ve şüphsiz, çok 
doğru idi. 

Bir IAhze dUşUndükten sonra 
sordum: 

Üç Tane 
Hava Faciası 
Oldu 

Detroit 4 - Dört kişilik bir 
aileyi nakletmekte olan bir tay
yare Eriye göliine düşmliştür. 
Yolcuların dördü de ölmiiş hiç 
bir ceset bulunamamışbr. 

'f V e-llington 4 - Meşhur 

tayyareci Mak Gregon dü,nıüş 
ve ağır surette yaralanmıştır. 

lf.. Boynes Ayres 4 - Atlas 
Okyanm;unu geçınek İEJteyen lr· 
landalı tayyareci Ellif, Rosnriyo 
açıklarında düşerek ölmüştür. 

Almanya Hukul< Müsavatı 
T af ebini Tazeii}fOr 

Berlin, 4 - Alman hükume· 
tinin, önllmüzdcki hafta içinde 
alakadar hükumetlere bir nota 
göndererek askeri sahada hukuk 
mlisavatı meselesindeki noktai na· 
zarını izah edeceği söylenmektc
tedir, Almanyanın beş sene için· 

askeri bUtçesini nrt·rmıya çalışa· 
cağı tahmin edilmektedir. 

Şarapç ar 
Ziyan Etmiye E aşladılar 

Bu sene toptan şarap ıatışla· 
rınm maliyet fı tinden bile aşağı • 
olması şarapçıları rnüşl<Ul mevki

de bırakmıştır. Bu sebepten şeh· 
rlmizde bulunan Mürrefte, Boıcaada 

Avşaadası prap malları bu va
ziyete bir çare bulunması için 
bazı tedabir ittihazını ve şarap
lardan soma imaline mUsaade 
olunmasını ve aym zamanda ıa-

rap ve cibre ıomalarmıo 14 .. 18 
kuruştan değil hiç olmazsa ufak 
bir istifade temin edilecek fiat 
Uzerindea alınmasını inhisarlar 
müdUrlUğune istida edeceklerdir. 

Diğer taraftan aldığımız ma· 
lümata göre şarar-çılar araların

da bir heyet tefrik ederek Anka-

raya gönderecekler ve bu hususta 
hllkümet merkezinde alakadar 
makamat nezdinde teıebbüeatta 
bulunacaklardır. 

1 

- lı!Dİnixi bana söyliyebilir 
miıiniz? ..• 

- Kmap ..• 

- Çok ala Miı Kinnp.. Çay· 
lanmız bitti. Siz de yorgunsunuz. 
Ltitfen yatağıma uzanıp rahat 
bir uyku çekebilirsiniz. 

- Fakat siz ... 
- Bana hiç bakmayınız. Bu 

gece kışlada nöbetçi olmıyan ar· 
kadaşlardan birinin odasına gi
der.. Orada i lirahnt ederim. 

- Siz bana adınızı ıöyleme
diniı. 

- Vilyams. 

Gudbay, Mister Vilyams ••• 
Gudbay, Mister Kinap, .. 

* ( Yüzbaşı Cakvit ) in karyola-
sında heııUz rahat bir uykuya 
dalmıştım ki kapım vuruldu. içe• 
ri giren emir çavuşu, elime bir 
şifr li telgraf tutuşturdu. 

( Arkası 'ar ) 

lki Kardeşe 
Define 
Çıktı 

Berut, (Huıusı) Burada 
yaıları (15) ve (16)yı geçmiş ve 
Eerutan &akin bir sokağında ter· 
zi çıraklığı yapan (fakir iki kar
deş vardı. Bunlar para biriktire-
rek bir (Derbi) piyango bileti 
alnı şiardır. Telgraf memurları 
bunlara lngiltereden hiç bekle
medikleri bir telgraf getirmişler. 
(30) bin fngiliz lirnsı kazandıkla
rını tebşir eden bu telgrafa 
inanmamışlar. Sonra Berut ban
kası çocukların annelerine bir 
mektllp ıs öndererek çocuklan 
için bankada (30) bin İngiliz li
rası bulunduğunu bildirmiştir. 
Fakır ailenin sevinci payansızdır. 

lsfahan'da Kibrit Fabrikası 
Yapılıyor 

Tnhran (Hususi) lr 0 
Azerbnycanının en bUyUk ve bil· 
tün İranın ikinci derece bir siya· 
set ve ticart merkezi olan lsfa· 
handa birçok fabrikalar ardır. 
Burada ev elce yapılan bir kibrit 
fabrikası bUtiln İranın kibrit ihti· 
yacma cevap veremediğinden hU
kümet hariçten kibrit ithal edil
memesi için burada muazzam 
bir kibrit fabrika11 daha yap
tırmıya karar vermiştir. Yakında 
Avrupadan makineler getirtilerek 
işe ba~lanacakbr. 

rf.ısır'da Ne Kadar Akıl 
Hastası Var ? 

Kahire ( Hus.uıi ) - Mııırda 
iki akıl baıtaneıı vardır. Hasta-
neler Umum MüdürllnUn hUkü· 
met• verdiği ıon rapora , r6re 
Mısırda buglln 2048 deli vardır. 
Bunlann 229 u kadın, diğerleri 
erkektir. Bunlardan 317 ıi nok
san yaradılıştan dolayı belAhet 
ve akıl ıAfına düçar olmuılard·r. 
513 U atehten, 58 i sar'adan, 
62 ıi zührevi hastalıktan, 544 U 
uyuşturucu maddelerden, 85 i 
ihtiyarlıktan, 32 İ zaruret ve ihı 
tiyaçtan dolayı hastalanmışladır. 
Hastanedeki delilerin ekseriyetini 
uyuşturucu madde kullananlar 
teşkil ediyor. 

Resminizi Bize Gönder iniz, 
• • * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 

Resminizi kupon ilo gönderiniz. Kupon diğer ,yfaınıı.dıı.dir." 

76 T•fköprU'de Haean Ef. ı 74 lzmlr'd• Ş•m•ettln Halll Ef. 
, Yalnız kendi Zeki ve alay-

İ§ile mp~gul cıdtr. Arka· 

oluf, ııcsabi· f daşlariyle şa· 
dir, parayı kalnşır, onla-
sarfetmez, da· ra takılmak-

ba ziyade bi- j. tnn, muziplik 
riktirmek is- yap m akta n 
ter, şarlatanlık hazeder. 1en-
ve kendini fa atla randan 
gösterici ha· i baş knları nı da 
reketleri yapa· / istifade ettir· 

uaz, içinden pazarlıklıdır. Sakin mıye mütemayildir. Çabuk konu· 
bir tavrı vardır. y ur ve bir şey anlatırken el işa

retleri yapar. 

4 N. R. M. : (Fotoğrafının der· 
cini istemiyor.) Hazır ce\ aptır. 

Tuhaf fıkralar nakleder, meclis

lerde aranır, ve söze bnJadığı 
zaman etrafını meşgul eder. Çok 
konuşmaktan hoşlanır. Başkaları· 

mn i)erine yardım eder, cömert· 
liğc mütemayildir. 

Yer.i Neşriyat 

Bilgisi - 1 z rb ycan Yurt 
Ayda lıir noşrolunan bu mocınuanın 
11 <'• eay·eı birçok makalE'ler e çık· 
m ştı ... 

Tt;; olll - N. Komai Hakkı imza
silo 'l'osclll, Çoban yıldızi, tiir satırları 
ism'eri altında Konya'da bir oiir mec· 
muası nctredilmiştir 

Y • TUrklyan - TürkOstanın 
Milli kurtuhış:ınal ait yazıları havi :ı.y· 
lik mocmua'lro 36 cı sayısı çıkmıştır. 

Dl tablplerl cemiyeti mec
mua•• - Ayda bir neırolunnn bu 
meslt-ği ınormua.nın ô2 ci sayısı birçok 
kıymetli makalelerle çıkın19tır. 

Taşpm r - Afyon Halk Evi ede· 
blynt 9ubcsi tarafıııdan ayda bir ncşr· 
edllir bir mııcmuadır. Temiz tortJp 
c liJ miı vo temiz basılmıştır. lçiodo 
birçok değerli yazı ve şıirler vardır. 

Mimar - Mimar ıfıccm ınsının 

2- ci sayı!'lı m'ltcaddıt fonnl vo san'ata 
ait ~azılar ilo intişar otm"ştir. Memle
ketin yc~!l.ne güzel ean'atlar mecmua· 
sıdır. Birçok resim, proje vo hesaplar 
\ardır. 

Akın - Trabzon gençler grupu 
tarafı ıd:ı.n çıkarıl r, llmt, mes'ekt moc· 
muadır. 16 cı sayısı bilbassa Trabzo· 
n ın iktisııd yatına ait yazılarla çık
mıştır. 

Meccani Musiki dersi rl 

C!lmhuriyot gençler mahfifi musiki 
şubetindoıı: 

Mı lıfıldo moccant musiki deralori 
açılnıtştır. Koman, piyano vo mu "ki 
nazariyat1 ( solfej ) k1sımları üzerine 
mürC'ttep lıu derslore herkes iştirak 

edebilır. Kayıt cuıuarte i, çar ınLa 

gunlerl lG dan 20 ye kaJur 'o cuma 
gönleri s:ı.habtan akıpma kadar mab· 
filin Bl'yoğ'u Cümhuriyet Halk Fırkası 
merkezindeki da"ro.:ıindo icra edilmek· 
tedır 

ZAYi - , al ibi olduğun. otomobı· 
li 1 14-7 num ralı plakaBını kaybettim 
HilkınU olmadığı ilAn olunur. 
Erenkö~: Bostancı caddesinde No. G6 

Ali Galip 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hergün (2,30-

5) İstanbul Divımyolunda No. 118 
Tel ı 223 3 

M. Ala ttln Ef. ( Fotoğrafının d r
cini istemi} or.) Ses~iz ve snhırlı-

dır. Sır aklıyabilir nadiren güler 

ve neş ·elenir. Kaşları çnllk ba

kışları sertçedir. Mahaza emni} et 
ve itimat telkin eder. Ta arrufa 
riayetkardır. 

E. NEŞ'ET 

Eskişehir icra ve lflAs Memur
luğundan: Eskişehir Hukuk Hii· 
kimliğince mukaddema iflaslarına 
karar verilmiş olan tüccardan 
Karapazarlı zade Hüseyin HüsnCi, 
l mail Hakkı ve Mustafa Münip 
Beylerin iflu muameleleri bazı 
esbabı kanuniyeden dolayı ikmal 
.edilmediğinden yeni icra ve ifllis 
kanunu hükümlerine tevfikan icra 
dairesine devredilmiş ve dairece 
mezkur kanunun sekizinci babı 
hükümlerine tevfikan tasviyeye 
devam zaruri bulunmuı olduğun· 
dan iflas idaresini teıkil etmek 
ve tarihi ifllstan bu ana kadar 
vazife görmüş olan Daimi Sindik
lere verilecek ücreti takdir etmek 
üzere defteri düyunda isimleri 
yazılı alacaklıların 22 12 932 tari· 
hine mUsadif perşembe gilnU saat 
10 da Eskişehir icra memurluğun
da akdı mukarrer ilk toplan:nada 
haı.ır bulunmcları alakadaranın 
maiümu o~mak üzere ilan olunur. 

Domğu ve kadın hastalıkJan 
mütehassrn 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarını Tiirbe karşısında 
eski HilaHabmer binasındaki 
muayenehansinde her gün öğleden 
ıonra kabul etmektedir. 

Telefon İstanbul 22622 

• LA 
İstanbul Tramvay ş·rketi 

İstanbul Tramvay şirketi, şimdiki l<ül renkli kaplı pasoların 
1933 seneainde artık muteber olmıyacağmı mezkür paso hamillerine 
iş'ar eyler. 

Şimdiki paso bAmilleri meyanında, Yesikalarını tecdit ettirmek 
hakkını haiz olduklannı di.ijünen zevatın vaktinde müracaat etme-
leri rica olunur. Müdüriyet 
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• 
lktısadi Buhran Son Gün- Yeni 

Mühim 

! 

Evkaf Kanununda 
lerini Mi Yaşıyor? 

İstoklar Azaldı, Fiatler Yükseldi, Şu 
Halde Buhı _,ı Can Çekişiyor demektir 

Son ,anlerde lktıHcll buhra
llln hafiflediği, hatta buhranın 
bitmek Ozere oldufu ıık ıık .IBy• 
leniyor. Bir kııım Avrupa gazete
leri, dllnyayı 1enelerdenberi eri
ten Ye kemiren iktasat buhranın
dan kurtulacağımız günlerin çe>k 

yalan oldufunu yazıyorlar. Aj111 ıı 
telgraflara, bazı diplomatlanu bt.. 
mevzu etrafındaki fikir ve g6-
r6flerinl her tarafa elektrik ıtır
atile bildirlyorlar. Pariı'ten gelen 
ıon bir telırafa nazaran, buhra-

( Deamıncu 9 ucu aayfada ) 

Gençler Ne Düşünüyor ? 
• 

Hayattan Ve istikbalden 
O [{adar Korkuyorum Ki! 

insanı Korku, 
Aldığımız Cevaplar 
Gençlerin inkilAp, hayat ve 

latikbal mevzuları etrafında dO
tUnceleri hakkındaki ıorğumuz 
hakiki b.ir ragbetle karıılandı. 
lierglln bir çok cevaplar alıyo
ruz. Bugftn de hukuk F akUltesi 
talebesinden Tarak Ömer Beyin 
cevabını neşrediyoruz. Genç 
l>artUffinun'lu diyor ki: 

- Mazinin aynaaı olan tarih. 
tflphe etmiyelim lci, Tllrk inkill· 
hından daha şuurlu ve daha 
hayran edici bir hareket g6rme
llliştir. lokilAbımız bugftn için 
l'Urk gençliğinin her sahada ka· 
hlliyet ve istidat g8stermeıini 
lenıin etmiştir. Fakat bugllniln 
ıençliği istikbilde d.tba büyük 
l'e mUbim kabiliyetler g6strecek· 
~r. Şunu da unutmıyalım ki Tftrk 
•nkilibı, maddi ve fikri hayatı• 
lnızdaki tekimUI seyrini çabuk· 
!•ftırmıştır. Bugünkü gençlik TUrk 
1nkiIAbının omuzdafıdar. Bu se-

Zafere Götürür 

1 

Tarık Ömer il. 

bepledir ki onun özlll ve nllfuzlu 
varlığını kuvvetle duym•kta hak· 
lıyız. Fakat bunu biıim için bir 
kuıur sayaQıazıınıa. CBnkll bir 

( Devamı 10 uncu ••Jfada ) 

iTTiHAT 
ve . 

TERAKKi 

o 
Nasıl Doğdu? 
Nasıl Yaşadı? 
Nasıl Öldü? 

yakın tarihimizin iç 
yüzünü yakında Son 
Posta'da okuyacaksınız. 

On Oç Yaşı.oda Bir Çocuk 
Feci Bir 

• 
Cinayet işledi 

beklemiye baılamııtar. Hacı lbrahim evvelki gtla 
"üyUk camiin öniiuden geçerken kllçllk Osman, 
yanında tqıdığı iki tabancayı çıkarmıı ve ikisini de 

Hükümler Var 

/ DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Amanullah Han Taç Ve 
T ahhnı Nasıl Kaybetti? 

-11- Yazan:. Berndor/ 
Bir gla. Pe- •andam ıçın 

ıaverdtld İngilis ~ birçok evraktan 
ifgal latalan ka- 1 mllrekkep bir P• 
rarglhına lngi(. keti do berabe-
tereden henOz ye- l rinde getlrmiftL 
Dl gelmiı orta Gerek bu mek· 
yaşla bir adam tubu, gerek ya-
dahil oluyordu. ıdaki evrakı 
Sivil geyinmitti. · teılim ettikten 
Nöbetçi zabitile 
kartılaıınca cebin- . ıonra ll'80İf bir 
den bir mektup koltuA'a oturdu "8 

çakardı ve uzat• bir viski soda 
ta. Bu mektup, ile bolca buz ge-
yeni gelen ada· tirilmeıinl istedL 
mın Entelicenı ÇtlakO yakıcı bir 
Serviıe mensup gllneı altında 
oldutunu vo hu-
ıual bir vazife yapmaya mecbur 
He Hint • Efgan Am•nut1•h Hen oldup ıeyabat 
hududuna gönderildiğini blldirJ. ı ıdeta dillal, damajuu kurutmuttu. 
yordu. Ayni zamanda ordu im- ( Denmı 8 inci •aylada ) 

Yirmi Dört Gün Sonra ••• 

l<ayıeri, 6 (Hususi) - Burada 13 yaıında bir 
Ç?cuk kin ve intikam hırsına kapılarak feci bir 
~ınayet itledi. Osman isminde ki bu kUçftk çocuk 
b tından dokuz sene evvel ağabeysini öldilren ve 

,: kardaıını da yarahyan Hacı İbra~ iımind" ki 
•ıııın hapıshaneden çıktıiım 6ireıımİf ve yolunu 

bo14ltmı1br. Neticede Haca lbrahim ıeldz yerinden j 
yaralanarak derhal ölmOıtlir. KUçllk katil kaçlDlfbı.. 
Jandarmalar kendiaini aramaktadar. 

24 tin ıoara btttlln TBrklyede okka yerine kilo, arpa Jerlne 
metro kullanılacak, yeni ölçüler blltUn Ttırkiyede eski battal 61çtı
lerin yerine kaim olacakbr.Latfen 9 uncu 1&yfadaki ta&illb okuyunUL 


