
olmasmdan dofave 

2 tabletlik yeni A9Pirin 

paketlerini tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaj, tabletterm ha· 
lukiliti hakkında temınat teşkıl 

eder ve sizi kıymeti olmayan 
ba,ka mamulat almaktan korur. 

ASPIRiN '20 ve '2 tabletlik ambaltjlar içinde 
rıer verde ouıunıır 

NORA RADYO•-.. 

w 
Kat'iyen 

PARASiT 
alma:ı. 

Pek çok 

HASSAS TIR. 
+ ALMANY ANIN 

.._..,. •••ltakalarmd• 1 tnclllll kez.nmıflir. 
G latada: V 07voda oaddufade Kuleli mağazı.t. Telefon: 44547 

Z.fiJeti umumi,.. lftihuısbk Ye kn•••bJsJık ha&Atuıd• büyüc 
faid• n teılrl ,araı .. : 

FOSFATLI 

SARK MALT 
Hulasası 

Kullanmız.. Her 

Oksarenıere: KATRAN HAKKI EKREM 

Sadıkzade Binaderler 
Vapurlan 

KARADENiZ VAPURLARI 

KARYA 
aıcZ:nr.r S A L 1 

alDI alqamı aaat 18 de Sirkeci 
nhbmmdan hareketle (Zonpl
clak, laeWu, A,..cık, Samsan. 
Ordu, G~ Trabaoa, •• Ri
zeye azimet .,. -.elet .. ecektir. 

Fazla taı.fa ,._ Sirkeci 
Meymenet Hw ....... acea
talljma mllracaat. T• 12134 

Alemcifar Zade Mehmet 
Vap11111 

B Ol EN T 
VAPUllU--5 KüanaeYftl Pasar• 

teıi Zonplclak, lnebolu, Sam.ua. 
Ordu, Gireıun, Trabzon, Rize n 
Mepavdye uımet •• avdetle ayal 
ıkelelerle SO~cnene, Vekfıkeblr, 

GCirele •• Oa,.,.. ufrayaıak 
aYdet edecek • 

Acenluı: Alltp Jwn No. 1 
e1. zum 

Dr. A. KUl'IEL 
K&raklı hr.ksı 11n .. ••"-•· k 

NAiM VAPUk iDARESi 
lzmir Sarat Posta8' 

• 20 ... t) 
Laka 

ADNAN 

~P-..%"=!~ 
ı.a.t ... ıt ... ...,.._ ....... 

I Z MI R'e 
ve Pazar rbl•rl lzmir'd• Aat 
14 t/2 de hareketle latanbal'a 
vdet eder. T afaillt için Galata, 
tlmrlk kar1111nda Site Fran• 

es Han No. 12 yazabaeaine 
mlracaat. Tel. 4. \041 -• 

KARADENiZ POSTASI 

SUlB ıc.-::. ÇARSAMBA •t M.,a·~ lwebtı. (Erefll • 
Zon,_.... • Jaeklu • ayanalr, s. ... 
ıuo, Or• Y4I Glnaon, Tirel:ola, Trab
ıon Slrmew•, llie ve Hope iılieleJ.,. 
rlne aılmet •• avclette a:yoı lılceleler
le Onye •• Fatla'1• •fr&JHalc .. ı •. 
cektlr. 

Fazla tafsilAt için E nönfl Rıhtım 
Han 2 No. ya müracaat. Tel. 20478 ·- ...... ,.. ...... 

a.lübl 1 Ali ... 

~rat MMlr• HaW Ut.fi 

RESiMLi AY Matbaas lDln 

1933TAKViMLERi 
Duur tanlml ( aarlf tablulle ) ~ Kr. 
Cep ,. (autu.al) 5 ., 
KilçGk muhtıra ( tak•imli) 15 ,, 
Bil,ak • ( • ) 2; • 

., ,. ( karton ciltti ) 35 ,. 
• • ,... " ) 50 • 
,. ,. ( maroken ., ) 100 • 

Toptan Iİparlılere p,oıJa 
paraaa alınmaz. BUy.Qk t .. dllt 
yapıhr. 

lçü üzerine 
Fenni 

asık Bağları 
Mide, banak, böbrek 

dUtkfinlUğUne 

Fenni 
Korsalar 

tıtiyenlere ölçll 
tarifesi gönderilir. 

Emin6ntl: 
İımir aokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopuloa 

ÇABUK we SIHHI 

Mllts, 1&bn uz, Jırçut~ 

T 1 R A Ş iste;ı:~:inia. 

RAZ~iTE 
kremini kullanınız. 

MiKROP olan fırçala dao, yOzil· 
u tiz Un cildını b ırutt ıraıı potas l 

krem ve sabunlardan kut lunu· 
nı•z. K ç k ve bü ltk tflpler 
, ardır. Her erdo satılır. D posu: 
Yetildire , ıvacı a.ıı Ha ı No. 10 

'fel. 201 1 

Pek muhteıem bir müsamerei musikiye 

Yaran akfam L ON D B A Birahue•lle 

KLARNET RAMAZAN GECESi 
Muhterem dinleylciterimdea ılrcl616m teyecctUa •• iltifata ıG••••"*" 

Deaiz kızı E F T A L Y A Hanım 
ile kanwıl A R T A K 1 Efondilorin Wtlraki temin edilerek ~p 
oluna bu mlsamereyJ muıikiyeye icabet ba,ar~ ......._ 

Ye mulai\ıbi •.W avab kiramın ıayet dnl bir .-
' ~eri anolunur. 

•Mücellit ve D-",-~· 
Esnafının nazarı dikkatina : 
Son moda: MAROKEN YARMA -ANTiK va VAŞET deriler. 
latanbul Tabmie cadd~ Kurukah•eci han No. 28. Nlmuae 

~ ve fiatları her iıtlyeae slnderilir. 

--- ---·------------- .. - .... -----· ·ı-~-=----------- -- . -------- - - -- - - . 

:i ÇIROLA~T CEMiL 1

: 
1 
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Ketıf bedeli 731 !ara 33 kUl'Uf olan Befikbifta S...eacebe1' de 
HarJk IQ depoıuna boru fertl kapalı zarfla mtlnakuaya koaalmUf' 
tur. Talip olanlar tartname almak ve kefil evrakım ı•mek lnr• 
her ıllJ Levazım mtldOrlljilne m8racaat etmeB, m8aakua_Ja alr-
mek için de 55 liralık teminat makba veya mektuba ile teklif 
mektuplarını 12 1219'12 Pazartesi ıOnll aaat oa bete kadar Daimi 
Enctlmene vermelidirler. · 

inhisarlar ldaresmden: 
Mahalli Nevi 

Aaapkakı l.,biaar depotu K6bae kanaviçe 
Kvuçepa• " • Muhtelif eb'atta 

" . 

inhisarlar Umu 

Vahidi 
kıy .. 
Kilo 
Ad•t 

Genç1 Hayattn1, aileni, avlldlnı 
• ve vatut11 

Cebinde 

• 
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Fakir ~ekteplilere 1~ ................ ~-~--~----~----------------~ 
Yardım Etmeliyiz 

HillJiahmer mektepler ieki fa· 
kir talebelere sıcak yemek 
v iyor. Bu buıuata halkımız 

diyor ki: 

Jhsan B. { .MOtekait Yüzuaıı Ka
dJrga meydanı 14 ) 

- ( Hililiahmer ) harp ve aulb 
:samanlarında milletin yaralaraaı ıa· 

ran, hastalara, kimaeaidere Ye açlara 
tefkat elini uz.atan yeılne bir hayır 
ınileHeaemidu. Bu mGeueaeye hi&· 
met her Turkün boynunun borcudur. 
C mivet timdi de İ•tanbul mektep• 
ler" ndeki aç yavruları doyuruyor. 
Fakat as l teşekkül mak adı harp
lcrdeki yaralılar v~ hastaları kucak-
lamnk olduğu iç"n bütün bütçesini 
bu yavrulara tabaia edemiyor. latan· 

bulda daha aç ve kimaea'z ( 10 ) bin 
l.;adar t . lehe varmış. Diğer hayır 

m- ses~leri i:ı Y"rdımile bunlara 
bir aa a ak çorba bari Yerilme.idir. 

F. 7. 1 B. ( :Kumk. ı Nlı ncuı 90 

- Hilıtliahmer bu ıene yalnız 

Oç İ:1 kadar çocuğa hııftad3 d3rt 
gün so~uk yemek veriyormuı. Şimdf 
Ev aft'\n munUal kalan imaretha
ne eri 11liyerek buralarda çocuklara 

ıc k yemek dağ tmaaını düşilnQ

yormu,.. Ev af İdaresi derhal bu 
tasavvurun fiıl ul aaına ç kma11na 
yardım etmelidir. Bu b r istikbal ve 
irfon iş : dir. 

ziyy t Ha.mm ( Su'tanahmet 
T •·:ırf' t h ne n alıalleai 23 ) 

- fa kaf ldire• l muattal imaret• 
haneleri ve bunların tuisahnı derhal 
HiJ • lahmue terketmelidir. Hilaliab
mer l. imsesi:ı yaYru 1ara yemek ver
me.ele b ıı yük bir hayır fıliyor. Buna 
resmi •• buausi müuıeae'cr gibi 
ıcugin'erimbda yardım etmelidir. 
Cemiyet n mali olan bu yavrular 
h 'ç olmazsa öğleleri birer t abak 
sıcak y mek yea nler, mekteplerde 
bu çeıit yardıma muhtaç yavruların 
adedi binleri buluyor, hayır aalıip le

rinin tam kHelcrini açacaklan 
ııımand ı r. .. 

Ştıkrfl Be} a rret t teli ) 

- BugünkO çocuklar yarının bn-
70kleridir. Cümburiyet ve memleket 
yar n bunloırıo eiine tevdi edilecek
t ir. Bualu nekadar okumut •• ne 
kadar teaeYYÜr etmiılerae cümhuri
yetin ve memleketin iıtikbalide o 
kadar ku•velleamit olur. Şimdi 

Hhiilahmer birkaç yanunun karnını 
doyur•} or. Evkafın da yardı mile 
mekteplerde aç b ir çocuk kalma
malıdır. 

• 
Kama ile 
Yaraladı 

Galata gümrüğünde hammallık 
eden Oıman, bir alacak yl1ziln
den k hveci Hliıeyinl kama ile 
tchli eU :.urette yaralamııtır. 

Başladı 
Polis Memurların;- Atlatmak isteyen 

Bir Kadın Yakayı Ele Verdi 

Kadınlar Da 

Polis memurları dUn bir kaçakçıhlc hadisesini gelmişler, kahvenin her tarafını, milıterilerin tızerle-
meydana çıkarmak için uğraş rlarken çok tuhaf rini aramışlar, fakat bir dirhem bile eroin bulama• 
bir vaziyet karşısında kalmışlardır. HAdise Galatada yınca şaşırıp kalmışlardır. Fakat memurlardan birjsi 
Serçe sokağında Hasım isminde birinin kahvesinde kendilerj içeri girerken bir kadının dışarı çıktığını 
geçmiştir. Meınurlar bu kahvede Hasan tarafından gördUğll için bu kadıoın peşini takip etmiş, bu 
eroin ve kokain 1atıldığını haber almışlar, kahveciyi suretle Aleksandra koynundaki eroin paketlerini 
cürmü meşhut halinde yakalamak için harekete başka yere göllirmiye fırsat bulamadan polisin eline 
ge~mişlerdir. Hasan polis me .nurlarının geld:ğini dUş.nüştür. Madam.o lb~eri bir kadın tarafıodan 
haber alınca çekmecesindeki bütün eroin paketlerini nranılmış ve 12 paket eroin bulunmuştur. Şimdi 
o sırada kahvede bulunan metresi Aleksandra'nm kaçakçı Hasan ve cürüm ortağı madam Aleksandra 
koynuna doldurmuştur. Polisler biraz sonra kahve1e mahkemededir. 

------~~~-__..l-

Yeni Kanun M ah l ii l 
Tekaüt Kanunundan Kim- Binalar 

ler istifade _!decek? Çoğaldı 
Millet Mecliıi Takai.\t Kanunu· lstanbul Evkaf idaresine şlm-

nun bazı maddelerinde tadilat dı' e k d ( 30 ) b" k 
1 t 'k)A} hk l · · ı Y a ar • ıne ya ın yaptı, s ı u ma eme erı ı e .. . ., . • 

Divanı Ali tarafından mahkum mablul emlak ıhbar edıımıştır. 
edilenlerin tekalltı llk mHaşlar nm Evk&f, bunların kat'i surette 
verilmesini kabul etti. Heyeti t asfiyesine karar verdiği ıçm 
~absusaca niabetleri kesilenlerle Müdiriyeti Umurniyeyc bir proje 
Ali kar:u: heyetin~e ~enüz mua· teklif etmişti. Geçenlerdtı bir 
ruclelerı ıkmal edılemıyen. (98) k~- proj e etraf nda MUdiriyeti Umu-
dar memurun da bu .) enı tadıl- . . A 
d · t"f d d b"l" d · mıye ıle temas etmek üzere n· en ıs ı a e e e ı ıp c emıyr:- . .. 
ceklcrini diin alakadarlarlardan karaya gıdea MahlfılAt MUoürO 
sorduk. Heoilı. yeni kanun viia- İhsan Bey enelsi gföı ~ehrimiı:e 
yete ve defterdarlığa tebliğ edil- dönıni:~tür. Bunların tasfiyesine 
mediği için bu gibilerin istifade başlanacak ve tasfiye netices:nde 
edip edem~~e~ekleri kat'ı olarak akar olması lazım gelenler Akarat 
malüm degıldır. Mildü ı · · ~ ·· d d"l k d'v r ugune evre ı ece , ıger-

Garsonlar 
Muayeneye Gitmeyen er 
Şiddetle Takip Ediliyor 

Şehrimizdeki lokanta, gazino 
ve barlarda çalııan gauonlarm 
miktan (2200} olarak tespit edil
miştir. Bunlar, Belediye Kanunu 
mucibince muayyen zamanlarda 
muhtelif komisyon tarafından 
muayene edilerek sıhhat cOzdan
ları alnıalan IAzımgelirken ıim· 

diye kadar ancak (897) garson 
muayene edilmiştir. Bunların bir
çoklarinda geçici hastalık bulun
ması ihtimalini naıan itıbare alan 
Belediye dnn kaymakamhklara 
ve ıube müdürlerine bir tamim 
yaparak bu gibilerin ıiddetle 
takip ve muayeneye ıevkedilrue
lerini bildirmiştir. 

Daimi Encumsnda 
Şehir Meclisi Daimi Encümeni 

dUn muhtelif Belediye hastahane
lerine alınacak ecza ile Beledi
yenin ıabip bulunduğu gazino ve 
kıraathanelerin icarlarını müza
yede ile taliplerine ihale etmiıtir. 

leri de aatışa çılcar lacaktır. 
Bir pazete, kanunu medeni ve

raset dereceıini geniş!ettiği için 
şimdi ınahlfıl miktarının azald ğım 
yazmıştı. Bizim yapbğ.mız tahki
kata göre bu haber doğru değil
dir. 

Kanunu Medenl Evkafın bu 
husustaki eski kayıtlartDI yeni 
vak ı f kanunu yapılıncıya kadar 
tanıdığı ıçın son ıenelerde de 
birçok mahalül ihbar edilmiştir. 

Bir Karar 
Tente Ve Siper Vergisi 
Ne Zaman Alınacak? 

930 tarihli yeni Belediye ka· 
nununun neıri O:ıerine Umumi 
Meclisi tarafından bir harçlar 

tarifesi yap lmıf, bu tarifede 
levha, tente ve siper resirnleri
nin taksit müddetlerinin ağustos
tan evvel olmamak ve bir ay ev
vel de ilin edilmek şartile daimi 
enciimence tesbit edilmesi karar· 
laştırılmııtı. Daimi eoccmen bu 
müddetin kanunuevvel 932 sonu
na kadar uzatılnıasma karar 
vermitlir. 

Nasıl? 

ihracat Ofisi Yeni 
Kararlar Verdi 

ihracat Ofisi iki senedenberi 
T Orkiycden taze sebze ve meyva 
ihracı hususunda muhtelif ted· 
bir Jer almış, bu hususta birçok 
tecriibeler yapın ı ve yaphrmııtır. 
liu lecrtibelerden mUapet netice
lere g eçınek zamanı geldiğinden 
önümüzdeki seneden itibaren ta· 
ze meyva ve sebze ihracatı için 
Ofis birtakım mllcssesat ve tet
kilat vücude getirilmesine teves ... 
sül edecektir. Bu husustaki ihra
cat işleri muntazam ve fenni bir 
şekilde idare edilecektir. 

Kütüphane 
Herşey Hazır, Fakat Büt

çede Tahsisat Yok 1 

lnkılAp Kütüphanes i ismi ve
rilecek olan eski Beyazıt medre
sesımn tamir işi devam etmek· 
tedir. Öğrendiğimize göre tami
rat yakında hitam bulacakbr. 
Diğer taraftan kOU\pane için 
muhtelif lisanlarda 20 bin kitap 
alınmıı, bunlar taaoif edilmiı Ye 

okuyuculara derhal uzedilecek 
bir h•le konulmuttur. 

Fakat bl1t0n bunlara raj11ıen 
kntüpane memurlan için belediye 
kadroıunda tahsiıat bulunmadıfı 
için kütüpanenin bu sene açıl
masına imkAn görlllmemektedir. 

Evkafın Davaları 

Evkaf İdaresi aleyhine Çorum' 
da mühim davalar açıldığı için 
lstanbul Evkaf Hukuk işleri MO
dürü Süleyman B. bir ay eYvcl 
Çorum' a gitmişti. Sof eyman Bey 
dUn Çorum'dan dönmftttOr. 

K&nunuenel 6 

ı · Günün Tarihi 
-

Benz · n Ve İspirt 
Meselesi 

Ankaradan ırelen aon haber 
ı6re benzine ispirto ltarııtırıl 
hakkındaki tetkikat ilerlemit ve 
huıuata Ziraat V~kileti tarafır: 
bir lı:anun projeal hazırlanmı 
Projenin, tetkik edilmek üzere T ı c 
Odalarına iÖnJerileceği tahmin e 
mektedir. 

Mal lsteyenfer 
Almanyadan müteaddıt 

İhracat Ofiıine milracaat ede 
Türkiyeden ceviz kütüğo, halı, t. 
aak, yapağı, keçi kıh, renkli mer 
kurıun madeni, alominyom alacak 
ranı bildlrmitlerdir. 

Bulgar Talebenin Kıyafef 
Ditçi ve Eczacı mektebi tal 

beydi umumiyu:nin a l dıQ'ı bir kn 
fizerine bu mekteplerde o:<uyan B 
ıar talebeler BuJgıı r darülfünunun 
detil, Türk Darülfünun'unun kas 
tini taııyacaklar ve Türkçe konu 
caklardır. 

Hissa Senetleri 
Yirmi liraya kadar maetı ol 

memurların DeYlet BankHt hhael 
dilnden itibaren aatın alınmıya b 
lanmııtır. Devair mutemetleri b 
kaya müracaat ederek ıenet bed• 
ferini alnuılar dır. 

intihap Yapılamadı 
Balıkçılar Cemiyeti idare Ney 

intihabı, ekıeriyet basıl olmadığ 
dan baıka bir güne bırakıfmı~tır. 

Plak Çalmış 
Anastas isminde bir aabık 

Dolapdere'de oturan madam M 
rinin evine girerek 12 gramofo 
pllgı çalmış, aavuşurken yakala 
mııtar. 

Belediye Kooperatifi 
Belediye Kooperatifi lda 

Heyeti buglin taplabarak bir re 
intihap edecek, ondan ıonra d 
Kooperatif namına imza koymay 
mezun olan az9yı ayıracaktır. 

Az Kalsın O:uyordu 
Beyoğluı da bir kasap dokı, 

nında hava gazı tertibatı yapma 
ta olan Artin isminde biri ga 
dan zehirlenerek hastaneye !tal 
dmlmışhr. 

Türkçe EzatJ 
Kırkağaç, 5 (Hususi) - Çarı 

ortasındaki Kara Oıman camiind 
mOeı::ıin hafız Halil Efendi tara 
fından TOrk~e ezan okunmu,tur 
Halk Türkçe ezanı çok beyen 
miştir. 

Buğday 
Ve Tiftik 

Dnn AnadoJudan latanbuln 
nroa buğday ıelmit, iyi malla 
7,15 kuruıtan aatılmıttır. Tifti 
piyaıaaı iyidir. Bir ay nvel in 
nazaran fiatlarda 5-10 kurut yukıe 
lit yerdır. Karahlaar mallarının fı ah 

55-60 kuruş arHındadır. l>Gn Akte4 
hlr afy~u ~Skmq~n m~md 
ıörmn,tnr. 

Son Postanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: ] 

1 - Şu İDAD denilen mab· 

l6k .. tubaft.r Huan Bey. 
2 - ••• MeHJi klf ıelioce 

sı....Ju ıiyiair •• 
3 - ... Yaz gelince de, hep

sini atar, bir paotaloa, bİI' 1'6111-
le kle ıezeriz. 

4 - •.• Hayvanlar da &yledlr, 
Her sene bıııada kOrlderini cle
iittirirler. 

5: Haaan 8 .:- A ... a •a 90, •l_. 
leyi yaYaf 83yle dodum. z ·ra kart• 

d•7arM YAY hllime 1 



Baılcaları 
Ne 
Digorlar? 

Bat•ekU lamet Papaıa ta,. 
rare Cemiyetindeki nutku mlaa
.. betUe dlfer ıuetelard• ılrdll
itlmtıa yazaludan: 

Güzel Fikir Ve Acı 
Hakikatler 
Yakap Kadri 

l.met P .... Hukuk ıençlitin• 
te onlar TUatuile b&tlba Tllrldy• 
Claahur11etl vataadatlan•• hep 
( Yalife ) dea bahHttL Fakat, 
•..ıekette, fert laaliade olama. 
...... halinde olsun herke1 (Halk) 
dire batırıyor. 

•ismet Pap, vatanın kurtuhr 
111 Ye karubqu itinde herkeal 
'1hirliii bir çalıımaya da•et edi
Jer. Ukin, memleketin blltlln 
~a ve kol kunetlerl bir takım 
qçllk, perakende ve ıahal tept,. 
l.lıler içinde ufalanap ufalanıp 
datıımaktadır. 

"l.met pap, millet yolunda 
llluyaffakiyetin an bGytık meane
diai feragat ve fedakarlıkta bu-
1.ayor. Halbuki, bizde, her me .. 
ilet ya nahvetin ya menfaatin 
doy11nmak lıtediti blr ıofra ol
llaıktan benllz kurtulamamıtbr. 

"lımet Paıa, biz, kendi işi
lllizi herkesten daha iyi biliriz 
diyo; bele "mali ve iktasadl idare 
l'e ıiyasette bu memleket evll-
dıoın g6rlltlln0n a11l ve mlle1air., 
olduiunu ilin ediyor. Halbuki, 
lbeaıleketin birçok iktautçıları 
le nıaliyecileri tıpkı kapitllllayon 
l&rkıyeainde ıibl bizim mukacl
deratamıza Avrupa milletlerinin 
llllukadderatma batlı ıörmekte 
4'tam ediyorlar • ., 

Kağnı Ve Tayyare 
Alca Gil11rlii~ 

• Geçmif tuihlerin derlnlikle
~den relen kap; gelecek ta
tilaleria kapı efitinde tayyare ile 
krplfb. ihtiyar kahraman yorul
"'uttu, ,Ocll yetmedi, ıenç kab
ta111an taptue bir hızla atıldı, 
~t)are ıalip ıeldL Ama biribi
ti1ae dlfmln olmadılar Çtınktl 
'1ei de bir 6z dilek yolunun yol
"'1arıdar: Bulanduklan yurdun, 
l..adwıun latiklll ve istikbalini 
~0rumak. 

ti Kapıya karfl 1evgimiz ve 
::'Yıımaz &lçtlıllzdnr. Onu bir 
qlu-aman atanın lbideai ıibi 
ltllllalanz. 

ti Fakat genç tayyanye tapa
!~ruz. Çnnkil iatiklllimize ve i .. 
~halimize tapıyoruz. Bu bir 
:kıauc tapıtbr. Biliyoruz ki yeni 
~Jada kalpler bile ancak tek· 
ld~ çarpmakla milli heyecana 
ffact. eder. Onun için çok tar 
~"••iz olmalıdır. Çol( tayyaremiz 

lllak.. Mademki bunu kafamıza 
lolctulr, mutlaka olacaktır. Tar 
~·· Bunun yanında da çok tay
a.:'•ci ıelir. Bir mot6're 8ç, d6rt, 

1 l•yyarecL 
L_ .. Meıeleyi k6kftnden ve blUOn 

~...._lllİyetiyle kavramak için bO
~Bqyekilimizin tayyv• kon
)la clekl büyllk nutkunu oku-

nuz.,. 

Müthiş Yangın 
duda Bir Zahire Deposu 

Kül Oldu 
t~ ~rdu, 5 (Husuıl) - Dtın ge
fıaad ortan ıade Hamdi Beye ait 
llııı ık maiazu odan yangın çık· 
teı~ mağazada mevcut f.ndık, 
~•t •• faaulyalar klmilen 1an
.. _ ta1~· Zarar ve ziyaa miktarı 20 

ıra dır. 

1 - Baaları ••klbttu lrorkar
lar, Oau eldl"Hnle tataura plı11rlar. 

2 - Halbald •aldkat hata d .. 
tlldlr. lllkrop kapmaktan korku 
doktor ılW. ••klkab deseafekte 
ettlkt• ıoara tat.•ta platmak 
... d.,U4lr. 

3 - Haklbtl •plak slrlbektea 
korkmak, k...U bllpalae ltlmatau
bktan, J8Pbttau ..,ta dofn (oldu
paa imanımı• olaa•a11ndaa •elir. 

SON~TELGRAF HABERLERİ 

Büyük Millet Meclisinde 
Milli Hükômet Borçları Kanunu Müza

keresinde Çetin Münakaşalar Oldu 
Ankara, 6 ( Huıuıf ) - Millet Meclisinin dtlnkll 

celıeainde Milll Htıknmet Borçlan Kanununun 
mllzakereai e1naıında Antalya Meb'usu Rasih Bey 
ile Manisa Meb'uıu Refik Şevket Bey araıında 
hararetli mUnakaıalar olmuıtur. 

MDnak&fB menuu bOtçe encllmen reiıi Ha1an 
Fehmi Beyin kanun teklifinin mllataceli7etle mtlza.. 
kere edilmesi hakkında verdiji mllatace!iyet takriri 
idL Refik Ş.Yket Bey, meb'uıun mOataceliyet 
kararı lıteyemiyeceğinl, bunun dahili nizamnaıueye 
muvafık olmadığını s6yledi. 

Rasih Bey iıe bir meb'uıun müıtaceliyet 
kararı lıtiyebileceğinl, mecliı bunu kabul 
eder.e nizamname haricinde ıaydmıyautını ileri 
allrdl Refik Şeôet Bey i1rar etti. Buaua lseriae 
kirliye ıelen Rasih Bey: 

-Refik Şevket Bey arkadqı mıs çok okuclakLn 
için cıvıbyorlar ve her veıile ile kOrelye ıelerek 

tenkidatta bulunuyorlar, bu keadilerini glatermek 
içindir, dedi. Refik Şevket Bey cevabenı 

- Benim kendimi 161termek için kDraiyo çık· 
bfımı Ralih Efendi aöylllyorlar, iyi bilainler ki ben 
kendimi g6ıtermek için kDrafiye çıkacak kada r aptal
lardan dejilim. Kendilerine ıorarun: Ancak okuma 
hye1inde bu me•kie ytıkaelmecliler ai? Ruib 
Efendi bilmelidirler ki cıwıtan ben delil kendileri
dir. Ben itiraz Hdaıı yUlueltmek Ye i(eadimi ıh
termek için bu ktırailye çıkan ahmaklardan dejilim. 

Banu heyeti umumiyeden enel Ruih Efendi 
arldıdaıımızın bilmeleri llzımdı, dedi. Billbare 
Huan Fehmi Bey (GOmBtane) teklifini encOmen 
namana yapb. MO.taceliyet karara reye konda. 
Refilr ~Yket Bey, Ha1ao F ehml B. ( Kaıtamona ). 
Fwit c.Jll Bey mtııtaceliyetlnl reddine rey 
Yerdiler. Mllıtaceliyet teklifi kabul edilerek kanun 
kabul edildi. 

--~~~~~~~~~~~~~~~-::---~ 

Takas İşi Fırka Grupunda JMısır E/ktırın_.ı . / 
Dahiliye Vekili izahat Verdı l Karıştıran Hadıse 

Ankara, 6 (Huauti) - Fırka Tilrkiye ile Maaar arasındaki 
d" · t• ı d dostluk rabatalaram karmak mak· 

ırupu .,n ıç ıma arına evam d"l L d d M ol 
t ı-t· sa ı e on ra an ıııra ya lf 

e m-. ır. d b · h b 
Dünkll içtimada Dahiliye Ve- ve uy urma 11 a er uçurul-

k·ı· nk " K B d h'll · ı duğunu yazmı1ttk. Royter ajansı 
1 1 Ş ru aya ey a ı ış er .1 bakkkında iki buçuk aaat aüreu tarafından verı en hu haber 

b t b l t aynen tudur: uzun eyanat a u unmut ur. ald .. . 
V k·t Bey beyanabnda mem· "Deyi Her ıaze,esı Ankara 

leket:e 'asayitin mllkemm~l oldu- ~uhabirinftden An:•P 'd neırettiii 
puu şurada buraada tektftk taki· bır telgrı. •. dara • Y~~ılan 

• ' . . d .. resmi ıhtıfaller en bınnde 
lena de ımba edalmekte bulun ugu- t bulusua Mı1ar Se-, Şa k .,.. 1 . . d mevcu 
nu, aaayiıın r Yluıyet erımız e firi Abdülmelik Hamza Beyin 
de yolunda gittijini söylemiş, bu f li olarak bulunmasana Gazi 
baauıta tafıUlt •"rmiıtir. ~:afandan itiru edilmesi nze-

Vekil Bey bundan ıonra fuhuı rin• ıefirin ihtifal mahallini terk-
meseleaine de temaı ederek bu ettiği ve Gazi'ain . bu bapta vuku 
itin ulim bir ,.kilde idareıi için bulan itiuruwl -6r tarafıadan ka-
tetkikat yapıldapnı bildirmiıtlr. baJ edilmeall• meaelenin nihayet 

Grup içtimalara devam ede- bulmut oldup lmit edildiği hllde 
cektir. bldiMnin Mı•r'a aksederek 

orada fena bir teair yaptığı haber 

Yunan Sefiri 
Ankara 6 ( Huauel) - Yuna

ni.tanın Ankara ıefirinio Moıkova 
aefaretine nakledildiği ı6ylenmek-

tedlr. 

verilmektedir. ,. 
Halbuki h&diM b6yle deiildir. 
Dopu dDa ya•dıtımaz f8'! 

kildedir. Dost ye kardeı Maaann 
hadiaeleri tatyir ederek bByle 

- -
Talimatname Neşredildi 

Ankara, 6 ( Huıuıt ) - Ta
kae komiıyonu talimatnameai 
neıredilmiıtir. Belediyeler, dev
let müe11eseleri, imtiyazlı ıir
ketler, Amme mlleueaeleri tara-
fından ecnebi memleketlerden 
idhal edilecek etyaya kartı Tür-
kiyeden mal ihraç etmek 
mecburidir. Mamafih mftt,. 
rem ihtiyaçlar ayda bin lira• 
ya kadar olmak llzere takaa11z 
ıetirilebilece'ktir. Takasa mukabil 
ıetirilecek eıya kontenjan harici 
ithal edilecektir. 

Hassuna Paşa 
Garp T rabluau, 5 ( A. A. ) -

Garp T rabluau belediJe reiai olan 
ve bu vazifeyi fahri olarak ifa 
eden Huauna Pap Karamanlı 

6lma,tor. 

ranlıt haberlere iaanmıyacağtnı 
•• b6yle bir me•I., meıuu 
bahMdillniyeceğhai lmit ediyoruz. 

iSTER iNAN, /STER iNANMA! 
Bu aene f.tanbula relecek olan seyyahlar, haraya 

utramakaızın dönmiye karar .. rmitler. 811 yGsden 
birçok aeyyah npurlara l•tanbula ujramıyacak ve 
tebrimize çıkan ae11ahlann mlkdara pek aı .tlacalunı• 

Bunu11 Hbebini ara,hrm tJar ve se11ahlann tehr• 
çıkmak hususunda •aru& baraluldaldarı mGfkllAtl 
bulmutlar. 

TFR NAN. 

l.tanbulu bir H1J•h tehri J•p•ıya ça1ıt yoruL 
bir Tur•&m ceııDiyetimis yar, t•luim:ae hariçten •eyyah 
celbine s~yret ed 7or. Fa'kat birtakım muamelelere 
riayet mecburiyeti, bötun bu çalıtınalan bota 
çakara yor. 

Bu iuhata aauran bu iılcr'erde oltrunlaşbflmıza 

arbk. 

!N rı 1.f Al 

Alim 
Ve ~air 
Samilı Rifat 

---------- M. N. 
lagiliderin krala dllfman ve 

hlbiyete! lfık kahramanı KromYelle 
aynı umuda yqamlf •• aym 
ytlkaek davama arcluadan ytla+ 
mDı olan ıair Milton 'a birılln 
be kimler: 

- G6alerlnis ,aa ıeçtikçe 
zayii dtlfl1or. Blyle ıece pç 
Yaldtl ... kadar okuJUp yumak
tan •upç•.....U kir olar
ıunuz. 

Demit)er ve .. cenbı ahmr 
lardırı 

- Vatu rolaada. cam• ka
dar ıe•diiim tliıl bile terkettlm. 
Bu iti ben yapmuaam kim , .. 
par? nnıa ••lua fklerim de 
feda olma. 

Miltona nihayet kk oldafUll'I 
Ye hayatıma IODUD& bdu m..
hur Beni laraU .. mpl1oaa Samaoa 
gibi karanhldar içinde yqacLğuu 
bilirainiz. Gad deniae eren bl
yllk pir ve lllm Samih Rifat ta 
Miltondan birkaç uar aoma dok· 
torlara hemen hemen bu yolda 
bir cevap verdi, Hutaydı. Ciğer
leri çllrOyor, babreklerl aızlıyor, 

yllreği daralıyor •• g6iıll miat.
yordu. Yatakta n 1ediye berin
de geçirdiği uatlerde doktorlar 
ona çallf41amuuu, dinlenmelİDİ 
tavsiye ediyorlarcla. Fakat o, ba 
ihtarların aonundald lfiklr 6lftm 
tebdıdinl bile bile dinlemiyor, 
renkıiz çehrelİDe Ye zayıf vllcu
duna rağmen daima ,Or olan 
ıeıini, ,on ı•çtikçe uyaaı mah
dutlqan nefulni millet daYau 
yolunda baraJOfda, 

Kurultayda hltabeainl ayakta 
yapamıyacak kadar mecalalz olan 
rahmetli Samih Rifatm ekleri Ye 
davası daima ayak tlatl durdu. 

Enelkl ıDn Ankuada •ataa 
topraldanaa ebedi bir armaj'aa 
pbi tlmllea Samlla Rifaba pnç
lere 6rnek olacak ııfab, milli bir 
davaya deıtak olacak bir ilim 
yolunda, bile bile •• 1eve sewe 
kendini feda etmit bir kahramaa 
oluıuctur. 

O, Tllrkçeyi tertemiz, bill6r 
gibi parlak ve temiz bir bale 
aetlrmiye doğru ıayapn bir Or
dunun sayılı bqlanndandı. 

Gnr 1eıl dinditi ve parlak 
aözleri Ankaramn ıattı alt.oda 
yumulduiu ıırada daha Tlrkçe 
onun iıtediği berraklıla bulmut 
değildir. Fakat ıelecek neaiUer, 
bu kıymetli irfan .. bidiaia deie
rini ve hatıruını onun 6zleditl 
ve e8881nı kuı mı ya ajnfbj'ı yllk· 
ıek Türkçe ile aaacaklarchr. 

Hiç tllpbe yok ld, Samih Ri
f at ıon nefeaini Terirkea bu imu 
dilinde titre•İf, aldnde en 80ll 
parıltı olarak bu umut parla
mııtar. 

Yeni Tarife 
Vapurlar için Ücret 

Tarifesi Yapıldı 
Ankara, 6 (Huauli} - lkbat 

V cklleti tarafından Yapurlar içla 
yeni bir tarife projeal llaarlan-
mıştar. Projede ihracat mallan 
için eaulı teuillt olduta ıibi 
aleU~mum yolcu •• ylk naYlunlan 
da eski tarifeye a... mutedildir. 
Tarifenin yapurculuk 1ıakkandaki 
kanun projuiaia Mec:liı tarafın
dan kabullnden aonra tatbik edil
meti muhtemeldir. 

Tayyare Postalan 
Ankara, 6 ( Hu•u•i) - Posta 

ve T elr raf Umum MüdürlCltG tar 
} are ile } ıı:ıluak pl ıta n•"'"yab 
için bir li1iha uzırlamaktacbr. 



Memleket Manzaraları 
·+-----------------------t-
Dursunbey 
Mektebe Ve 
Doktora Kavuştu 

Duraunbey (Huıuıl) - Şim-
diye kadar kasabamızda dok-
torsuzluktan, k6ylerimiıde de 
mektepsizlikten şlkiyet ediliyor· 
du. Cumhuriyet büyüklerinin ••· 
ki ıikAyetleri ve neıriyatı nRzarı 

dikkate aldıklarını memnuniyetle 
g&rl\yoruı. Kaı.amııa ilk defa 
olarak doktor tayin odilmiı, gel
mit ve vazifesine baılamıştır. 
Şimdiye kadar kaı:a dahilindeki 
köylerde ancak üç tane ilkmek
tep yarken timdi Kireç, Işıklar, 
Musalar ve Osmaniye köylerinde 
de birer mektep açılmış, bu 
k&ylerin yavruları da Maarif nu-
rundan istifade etmiye baflamış
lardır. Cümhuriyetin feyizlerinden 
lıtifade etmiı olmak köylüleri
mize ıonsuz bir sevinç vermiştir. 
K&ylll yavrular mekteplerine seve 
aevo ıitmekte ve tek bir kelime 
6ğrendikleri zaman en büyUk 
meserreti izhar etmekteairler. 
Yeai açılan mekteplerin gördük
leri rağbet köylünün okuyup 
yazmıya ne kadar bü.vUk ehem· 
miyet verdiğini göstermesi itiba
rile ıayanı dikkattir. 

Merzifon' da 
Yerli Mallar Sergisine 
iştirake Hazırlanılıyor 

Merzifon (Hususi) - Sam· 
ıunda açılacak olan yerli mallar 
sergisine tehrimiz de iştirak ede
cektir. Sergide teıbir edilmek 
üzere Samsuna en nefis dokuma· 
larımızdan nllmuneler gönderil· 
mektedir. 

lf- Tasarruf haftasının mlikem· 
mel olması için çalı§ılmaktadır. 

Hafta zarfında blltlln mektepler· 
tasarruf mevzuu etrafında müsa
mereler tertip edilecektir. 

lf.. Himayei Etfal Cemiyeti 
idare beyetininin mftddeti biten 
azaları yerine yenileıri aeçilmıştir. 
Yeni idare heyeti ıu zevattan 
teşekkill etmektediri doktor Cemil, 
muallim Vehbi Cem, arapzade 
Tahsin, Abırz.aman zade Hamdi, 
ferendeci zade Ali Beyler. 

Yakında cemiyet menfaatine 
bir piyango tertip edilecek, mek
teplerdeki fakir çocukların her 
tUrlil ihtiyaçları cemiyet tarafan
dan karşılanacaktır. 

lf Yo-Yo merakı burayı da 
istiIA etmiştir. Y o· Y o Merzifona 
ilk olarak ( lstanbullu zadeler) 
taraf.ndan getirilmiştir. 

Aziziye' de 
Bir Kadın Tren Altında 

Parçalandı 
Aziziye ( Hususi ) - lzmirden 

Denizliye gitmekte olan Aydın 
treni, Rukiye isminde sağır bir 
kadını çiğnemiştir. 

Lokomotifin kesip parçaladığı 
zavallı; kadın bir müddet sonra 
vefat etmitlir. ----

Mudanya'da 
Elektrik Fabrikasının Te
melatma Merasimi Yapıldı 

Mudanya ( Hususi ) - Bele
diye tarafuıdan tesisi takarrür 
eden elektrik fabrikasınm temel 
atma merasimi Bursa Valisi Fatin 
Beyin huzurile yapılmııtır. F ab .. 
,.ika bütün kasabayı t envir ede-

"e smai milesseıeleri işlete
•1vvetledir. 

Trabzon -Karaköse Yolu 
Şarki Anadolu'yu Ve lran'ı Karadenize 
Rapteden Mühim Ve Ticari Bir Hattır 
GUmOşane (Hu• 

auai) - Tnrkiye
nin en bOyOk ve 
ticari yollarından 
bir~ Trabzon'dan 
lran hududuna 
kadar uzanan 
Trabzon • Kara• 

köse yoludur. 
1 500 ktılur kilo· 
metre uzunlu
ğundaki bu tran
sit yolu g"ayet 
iılektir. lran'a 
giden g"elen ecnebi •• 1erU 
yolcu ve tOccar malları bu yol
dan geçer. Kııın deve ve katır 
kervanları ile at arabalan itler. 
lran'dun ve Şar"1 Anadolu'nun 
birçok yerlerinden kUlliyetJi mik· 
tarda pamuk, hububat vesaireyi 
Trabzon'a döken bu nakil vası· 
taları tüccar malı ve yolcu ile 
yliklU oldukları halde dönerler. 

Şarki Anadola'yu ye hatta lran'ı 
Karadeniz aahillerlne rapteden 
bu yolu, genlf ve muntazam 
•urette yapdmak tlzere, hllktimet 
Tnrk mOhendialeriaden mDrekkep 
( Hathaa ) inıaat ıirketine verdi. 
Şirket yolu Oç senede yapacak, 
sonradan vukubulacak tamir Ye 
illvelerle beş sene ıllrecektir. 

iki senedir yol faaliyeti ha· 

raretle devam edi
yor. 20 ikinci .. 
teırinde ikinci 
ıene kıı tatili 
yapıldı. Bu iki 
ıeno zarfında 

yolların mnhim kı· 
1 •ımları, köprlllor, 

menfezler, duyar
lar yapıldı, bazı 

yerlerden yeni
den yol açtmldı. 

Yollar ikmal 
edildikten ıonra 

Trabıon'dan kalkan bir otomobil 
rahatça Erzurum'u tutacaktır. 
Şirketin merkezi GOmtlpae'dedir. 
Şirkette mllıtahdem Ttırk Ye 

ecnebi birçok mUbendls, fen 
memuru ve baıka idare memur

ları Yardır. Bu yOzden buranın 
topluluk " canlılığı artmıfbr. 

1 Hakkı 

Alaiye'de Kırkağaç C. H. F. Kongresi Yapıldı 
Bu Sene Portakal Mahsulü 

Bereketlidir. 
AIAiye ( Hususi ) - Bu sene 

portakal, mahsulO geçen seneye 
nispetle hem daha çok ve hem 
daha iyidir. Külliyetli ihracat 
yapılmaktadır. Yalnız bazı porta• 
kal bahçelerinde (Krizoo falUa) 
hastahğı başgösterdi derhal vifA
yet Ziraat Müdürü gelerek her 
bahçede ayrı ayrı tedabir alarak 
hastalığın sirayetini tahdit etti. 

Alaiyenia portakalı nefaseti 
ve vitamini itibarile her tarafın 
mahna faiktir. Piyaaada portakal 
ve mandArinalanmız daima birin· Kongre'• lfllr•k edenl•r ve k•rm•k•m R•uf B. 
ciliği kaıanmııtır. Etraftan gece Kırkağaç ( Hmaal ) - C. H. fıadaki faaliyeti izah edllmlt, 
ve gllndllı develerıe katar halin- F. kaza kongreli yapalmıı, yeni bau mahalli ihtiyaçlar ve temen-
de mlıtemadiyen portakal gel- idare intihabı icra edilmiftir. niler tosbit edilerek VilAyet 
melde_d_ir_. _-__ 1'_1._A_s_ım ______ K_o_n_gr_e_d_e_f_ır_kanın bu sene zar- Kongreılne arzına karar verilmiftir. 

Tekirdağı'nda Namık Kemal ihtifali 

x ı,aretlle gleterllen yer Namık Kem•Un abld••ldlr 
Tekirdağ (Huıuai)- Tekirdağ 

gençleri Namık Kemal merhumun 
bayat ve hatırasına yadederek 
ölümtınU yıldönOmll mOnaıebetile 

heyecanla bir ihtifal tertip etmİf" 
lerdir. ihtifali tertip eden gençler 
cuma giınO Namık Kemal mek· 
tebinde toplanmıılar, buradan 
Belediye bahçesine giderek bllyUk 
yatanperverin namma dikilen 
abideyi ziyaret etmiılerdir. lhti .. 
falde merhumun eserlerinden en 
mUhimleri inşad edilmiı. Belediye 
dairesi arkasında yeni yapzlan 
caddeye merasimle (Namık kemal) 
caddesi ismi verilmiştir. 

Geceleyin de Halkevinde bu 

mllnaaebetle bir toplantı yapalmıt 
Ye merhumun bayatından, aaa-
nndan bahıedilmiıtir. Tekirdağın
da doğmuı olan bu bllyftk va· 
tanperver için burada timdiye 
kadar hiçbir ihtifal yapılmamııtı. 
Bu ihtifal daha ilk yapılan ih
tifaldir. 

lzmir'de incir Sabşı 
Mevsim ibtidaıındao bugUne 

kadar lzmir borsasında 13,953,676 
kilo incir satılmıttır. Bu mnddet 
zarfında ihracat ise 20,579,861, 
son haftaki ihracat ise 1, 163,565 
kilodur. 

En ziyade ihracat Almanya, 
lngiltere, Amerika. Fransa, İtalya 
ve Mıaıradar. 

Malatya'da 
Bir Katil On Beş Seneye 

Mahkum Oldu 
Malatya ( Hususi ) - Kaht .. 

mn Biricik köyO kır bekçisi Halil, 

kara tabıildarlan ile tahaillt için 
dolatırken, tarlalann da çift ınr-

mekte olan Hamıik köyünden 
Mehmet oğlu Ômerio atına bin-

mek iıtemiıtir. Ômer atını ver
mek istemeyince, bekçi tnfengini 

çevirdiği gibi, ıavalh çiftçiyi aı
dilrUp ıavuımuıtur. Katil KAJı. 

tanın Berzlni köytınde yakalan
mıı, Malatya Ağır Cezasındaki 

Muhakemesi neticesinde on beı 
ıeneye mahküm olmuıtur. 

Malatya Hapishanesinde 
Bir Mektep 

Malatya (Hususi) - Cum
huriyet Mnddeiumumial Ragıp 

Bey hapishaneyi ve ıehrin inzi .. 
bati ahvalini aık ıık murakabe 

etmektedir. Mumaileyh hapisha• 
nede bir mektep teala ettirmiş 

ve okuyup yazma bilmlyen maJı. 
kumların bu mektebe devammı 
temin etmiıtir. Hapisbanerleki 
mektebe hariçten bir de muallim 
tayin edilmiftir. 

Ev Doktoru 

1 

Et Ve Ot 
Meselesi 

Pek eski bir tarihe malik ola' 
nebat yiyenler tarikati son zaınall~ 
kadar milyonlara varan salikletl 
ile el4n nazara dikkati celbetmek' 
todir. Bu büyük tarikat meıııuP' 
ları, kendi beslenme tarzlarııııt 
uzviyet için en muvafık bir Y~ 
olduğuna dair pek çok yazı ft 
scb ile birçok propagandalar y•P' 
maktan geri durmamaktadırlar. 

Birçok peygamberler ve Haf' 
Yarileri, hayatlarını yalnız meyd 
ve ıebze ile geçirmiıler ve n..
metlerine etin, insanın tabiatdl 
bozacağına dair nasibatlarda b" 
lunmuılardar. Hatta Tolıtoi J" 
Jak Ruso gibi mtıtefekkirler bil• 
etin ıiddetle aleyhinde bulunmllf' 
!ardır. 

Fakat bugtln bu fikirlere, it' 
Mil uzviyeti ve onun yarab.W 
tarza aksi bir cevap vermektedifr 
Yani uuiyetimiı et •• nebat ili 
tepddi edenlere mabıua bir bll" 
J•d• yapalmııtır. 

Bu hususta birinci delll dir 
lerdir. Malam olduğu Uıerf 
diılerin kesici, gemirici nevileıf 
ot ile tegaddiye mahsustur. ikinci 
delil baraaklardır: Yalnız et yiy,. 
hayvanlarm barsaklara kısa, ot 
yiyenlerinki uzundur. Jnsanları~ 
barsağı bu ikisinin ortası, yaal 
ne ot yiyenlerinki kadar UZUü 1' 
ne de et yiyenlerini kadar kısad~ 
Bu lki delilde insan u:r.viyetinill 
muhtelit bir tegaddi tarzın• 
mabıua yaratıldığını gösterir. 

Filhakika nebatatta da lnıad 
uzviyetinin esasını teıkil eden Of 
unsur, albllmin, yağ ve maiyefltl 
karbon mevcut, fakat gayri ki 
miktarlardadir. Bu sebeplen yaln .. 
nebatat ile beslenmek lizımgeJset 
emicemizin tamiri için günde: 

1 kilo 205 gram ekmek 
1 " 600 " patateı 
l • 66 • kestane 
7 • salata 

25 ,, elma 
yememiz llzımdır ki bu miktarlal 
karıısında ıaıarmamak mOmkll' 
değildir. Bu nispetten, eaa• gidi' 
lan lhım olan miktarlarda alnı~ 
için ne kadar da iıe yaramıyac~ 
maddelerin uzviyete gireceği ka' 
layca anlatılır. 

• Yaşamak yo'u • 

Karaman' da 
-------

Zürraa Tohumluk Buğda1 
Dağıhlıyor 

Karaman (Hususi)- Ziraat Ball' 
kası köylere tohumluk tevziiıt• 
bqlamııhr. T obumfuklar •eçr01 

boğdaydır. 
Burada bahk pahahdır. Ef 

1tdi tatlı ıu bal ğımn okk.,. 
18 • 20 kuruıa aablmaktad~~' 
mtlstevli bir ıekil alan menePJil 
haatahğma karşı koymak için bi>
tnn mekteplere ve memurlara ıoe"' 
nenjit aıııı tatbik edilmiıtir. 

Antalyad'a Musiki 
Antalya ( Huıusi) - Anada' 

lada bir turne yapan Darillelbad 
muallimlerinden kemani Bedri)'~ 
Necmiye, Müveddet Hanımlar , 
Murat Beyden müteşekkil mu•1~~ 
heyeti ıehrimize plmit. biri tfa ~ 
musiki cemiyeti me:ıfaatine olJ1111 

Ozere 4- 5 konser vermiştir. 

Uşak'ta Herkes Yo -Yo OynaY!' 
Upk (Hususi) - Yo-Yo "İııı 

ğnıı burayıda istilA etmiştir. 
önce lıtanbuldan getirtilmek~ 
olan Yo ·Yolar artık burada Y 0-
pılmıya baılamıf tır. Şehirde b 

1 
.. 

yllk kilçUk berkea Yo-Yo oyn 
maktadır. 
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Gönül işleri 
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Karilerimin 
Amerikan Bankerleri 

• Bir müddettenberi Mıatr !f•ıtet• 
&erinde memleketimize miltencclh 
ılddetli bir h;:icum fırtarıuı koparıl 
dıfından haberdar oluyoruz. Verilen 
maliiaıata g8re m .. eleoln esaaı ıu• 
dur: Geçen Cümburiyet bayramı mü· 
nuebetiJe Ankarada verilen reaml 

Harp Borçları işinde Bir Moratoryum 
ıGvarede Reisicümhur Hazretleri 
ltedenberl hakkında huıuıi bir 

Siyasetinin Lüzumundan Bahsediyorlar 
doıt.uk b.,ıleditl Mısır Sefiri tiam:ıa 
Be1e teHdüf etmit ve kalabahktan 
mütevellit tiddetlı hararet içinde 
rnuztari;> gördüğü ıdir cenaplarına 
duydukları doıtJuk biasinden mül
hem olarak iıt"rahat etmelerini tav• 
•ye buyurmutlar ve sefirin baım· 
daki fui çıkarmalarına müsaade 
etmişler. 

Bu hadise, b:rkaç gOn ıronra 
Londra gazetelerinden birinde, bir 
ba1caret ya\&.'asa ıe\cil Ye suretinde 
lntiıar ealnce baza Mısır razeteleri 
bunn iıtinat ederek bir turruı ma• 
llOYruı yapmıya batlamıılardır. 

Bir Yak'anın mahiyeti, o Yak'ada 
alikadar iki tarafın kanaalile tayin 
edilebilir. Sefir Hamza Bey lç·n or• 
tada bir h•diae meYcut olmayınca 
dlter tarafta f k·r ve mfltaleilıın: 
rukarıya kayde7ledit:miz esaı ile 
ifade adince, bilmeyiz. yab.acılar 
için ortada ıöylenecek bir ıey kalır 
mı? 

Bu ıarlh Yazfyete ratmea bir 
lnaım Mı11r matbuatını aleyl.te ne•• 
riyat 7ap"1la~ara, dostça devam ede
l'elen Türk • Mısır nıünasebafJ 
tlserinde teair yapmak lıtemekten 
hq\ra bir l'•JeJ• matuf deti'H, 
aadeca bafiflık ve ihtiyatsızlıkla 

kelimeleri ile tanif edilmek li:r.ım

•elir. 
Mııır Sefiri Hamza Bey, bu mem-

lekette sevilmit bir ıattır. SeYilen 
Ye memleketi doat addedılen bar 
tefirin ıahd feal hakkında antipati 
röıtermek için elbette ki bir mevzu 
ittihaz edilemez. Akıl ve mantık 
bunu reddeder. Şu halde, ortada 
mevcut olmayan bir f ıli behemehal 
~armıı gibi iÖrınek ve göıııter nek. 
hDınün 'yet allmetf addedilem ·yecek 
kadar ıar,b bır f,kir inadıaa delllet 
edc:r. 

Vaziyet açıktır r Ortada ileri •Ü• 

r&ldütü gibi b.r bidiıo yoktur. 
VOcudünü iddia edenler, nihayet 
mevhum bir •Akıa··ı behemehal ya
ratmak 1ra1retiode bulunan kimnler
dir ki onlara da ıö7lenecek 181 

ancak ,u olabilir: 
- E~er öyle lat·yorsana:ı llyle 

olıun 1 
Fakat yine tekru edi7oruz: Ya• 

palaa hücumlar yeniz H haksızdır 
n iddia edl.on hadise, tekil nokta• 
cuıdaaı t&manıwD t.ıhrif edi.m iıtır. 

SUroy ya 

Vaşington, 5 - Umumi te
mayüllerden anlqıld ğına g8re, 
Amerikan Kongresinin harp borç
ları meselesindeki karan kat'ldir. 
1 5 kinunuevvelde paraların mut
laka verilmesi ısrarla istenecektir. 
Bununla beraber aalihiyettar bir 
membadan 8ğrenildiğine göre 
icra kuvveti, Kongreye bir nota 
vermiye karar vermittir. Bundan 
maksat, hiç olmazsa biraz olsun 
İngilterenin yükünü hafifletmektir. 
M. Huver, Kambiyo borsasmda 
büyük bir kargaşalığ~ mini olmak 
için, Amerika'nın Londra sefiri 
olan M. Mellon vasıtasile lngilte
renin tediye tekli hakkındaki fik· 
rini öğrenmek istemiştir. 

Küfuzlu birtakım bankerler 
hüktimetio bir moratoryum ıiya
seti takip etmeai IDzumundu 
bahsetmektedirler. 

Yeni Bir Tekllf 
Vilıon zamanında nazırlıkta 

bulunmuş olan M. Bebridg Volbi 
harp borçları hakkında bir hal 
ıckli teklif etmiıtir. Bu teklife 
g&re, borçlu devletlerin ıeneYJ 
tediyat miktarı bu devletlerin harp 
blltçe!eri mikarilo mDtenasip bir 
tekilde yapdmahdır. Sabık nazır 
demiştir kb 

- Alman'ya da dahil olmak 
Ozere bUtQn borçlu memleketler 
için beynelmilel obligasyonlar çı• 

karıl&1bilir. 
Resmi mahafil lnt:,ilterenin no

ta11 bakk1nda ketum davranmak
tadır. 

Londra. 5 - Buradaki Am .. 
rıkan mahaMi, Amerika'nın bura 
sefiri M. Mellon ile Baıvekil Mak 
Dona!da vekalet etmekte olan M. 
Baldvin arasında yapılan millakat 
hakkında hiçbir şey söylememek· 
tedir. 

Hitlercilarin Çıkardığı Arbede 
Hamburg, 5 - 200 Hitlerci 

ile 150 Cümhuriyetçi araı.nda 
kanlı arbedeler olmu1tur. Arbe
dede tüfek, kazma ve tq kulla
ml mı~lır. 

TEFRlKA NUMARASI: 13 

• • 
CEPHE GERiSi 

''MiLLi ROMAN,, 
"\J . • ~- • .. Muharriri: Burhan Cahit 

- Yarın büyDk karargAhta 
bulunacaks nıı. Sizin lıtanbul<lau 
aaühim bir vazife ile geldiğinizi 
haber almııtnn, hazır görütmll19 
ken size birteJ teklif etsem. 

Genç erkAnı · harp böyle iş 
adamlarının teklifinden Rrtık 
uıanmıtb. Gllldtı: 

- Muhakkak bir .ticaret İfİ. 
Şeker zade onun bu istibzaaını 

ciddi sandL Meslekte b~yle piş

kin olanlan o kadar görmll19 
tG ki Binbaşı F arukan bu ce· 
•abandaki manayı an1ayamadı. 
Maksada daha çabuk varmak 
iıter gibi: 

- Tabii, tabii, "dedi ve de
•am etti: 

- Burada, yllksek mahafilde 
bDyOk ye yeni bir taarruzdan 
babıediliyor. Hatta bu taarruz 
için Avusturya, Bulgar, TOrk 
erkanı harbiyelerile temas edil· 
.tlii de ılyleniyor. 

Mesele m&blmclir. imparatorun 

karargaha gidişi de bu habere 
kuvvet veriyor. Şimdi bir mesele 
var. Bu taarruz Almanların ıoo 
ıilAbıd.r. Eğer bu taarruzla ıulba 
varamazlarsa mHele bitmiıtir. 
Almanlann harbı kaybetmeleri 
bizi de felikete sOrilkler. Piya
sada öy!e bir panik olur ki 
nyakta duracak adam kalmaz. 
Bugün ceplerimizi dolduran mark· 
lar gazele kAğıt!ı gibi bir ıey 
olur. 

Şeker zade kaybedilen harbin 
siyasi neticelerini hiç dilşUnmll

yordu. O Cf!p)uini doldurcm 
marklarm akıbetinden endite 
ediyordu. 

Yağlı bir şinitsel parçasını
bo1ca şarapla midesine yuvarlaya· 
rak devam etti: 

- Şimdi mesele bu taarruz 
olacak mı, olmıyacak mı ?. 

Biraz durarak illve etti: 
- Olacapnı a8yliyorlar. Be

nim n benim gibi bilsek lf 

Avl'upanın Kabusu 

Deyi Ekrpree't-
PIA. teklinde görünen yazı borçlar kellmeıidir. Yatanlar Avrupa devlet

leridir. B l karikatür ıon zamanlarda Amerikanın harp borçlannı iırarla iste
ylıi üıcrinf', Aırup; devletlerine çöken klbus11 tcmail etmektedir. 

Mançuri Meselesi 
Japonya, Cemiyeti Akvam Katibi Umu

mis~nin Teklifini Kabul Etmiyor 
Tokyo, 6 - Cemiyeti Ak•am 

Umumi Kltipliği, Çin• Japon iti
JlfıD?D ve Mançuri meselesinin 
Cemiyeti Akvam Umumi Mecli-

sinde görilşftldükten ıonra, bu 
meselenin Amerika ve Rusya'nın 

Bnlivya-Paraguvay Harbi 
Santiyago dö Şili - Para

guvay • Bolivya harbi devam et• 
mektedir. Bir Bolivya tayyaresi 
on dakika devarn eden bava 
muharebt:sinden sonra bir Para· 
guvay tayyaresini düıürmUıtDr. 
Tayyare parçalanmıştır. 

adamlarının hususi istihbarat me
murlarımız vardır. Hem bunlar 
yOksek erkin araı odadır. Bize 
piyasayı •arsacak mUhim haber
leri derhal nçururlar. Mesela bir 
tanesini ıöyliyeyim. Ben f atanbul
da iken aftın üzerine it yapı· 
yordum. 

Bir dostum bana Almanlaran 
Parisi bombardıman ettiklerini 
haber gazetelerde çıkmadan altı 
saat evvel söyledi. Derhal ona 
göre vaziyet aldım. Alb saat 
sonra boru altüst olduğu zaman 
elimde kırk iki bin lira a.fi kar 
vardı. 

86yle ıo,.lere bayatta u te· 
aadüf edilir. 

Şeker zade ne rahat, ne tatlı 
konuşuyordu. 

- Şimdi •izinle isterseniz bir 
İf yapabm. Yarın umumi karar· 
giha gidiyorsunuz. Vazıfeniz hü· 
yilktnr. Mühim şeyler öğrenecek
siniz. Bunların askerlik noktaı n· 
dan olan kıymeti bence • fırdır. 

Bana yalnız neticeler li· 
~ım. Sizden meseli söylenen 
büyllk taarruzun ne zaman olaca· 
ğım 6ğrenmem bana yeter. KU· 
çnk bir telgraf, yahut bir tele
foa... Ben ıiae aade bir ıifere 
•eririm. Buaamla benim hatınau 

da iştirakile aktolunacak beynel
milel bir konferaosa havale edil
mesini teklif edecektir. Japonya 
Nezareti b6yle bir meselenin 
munbasıran Cemiyeti Akvamda 
görüşülebileceğini Ye orada halle
dilebileceğini söylemektedir. 

OugJas F erbanı<s Londra'da 
La Burj e 5 - Sinema yıldızı 

Duglas ·F erbaokı tayyare ile 
Londraya gitmifür. Cuma glnll 
tekrar buraya gelecek ve 16 
kAnunuevvelde vapurla NeYyorka 
gidecektir. 

sorar1ınız. Ne tit yanar •• ke
bap. 

Genç ErkAnı harbin lokması 
boğazında bnynyor gibi oldu. 

Dl\oyayı saran bu harp belA
sınan etrafında ne müthiş insan
lar peyda olmuştu. Milyonlarca 
insanın bcğuımuından istifade 
etmek isteyen bu adamlar ne ce
ceaaretle bir ıilih adamına bu 
kadar aç.k bir dille kire menfaat 
teklif ediyorlardı. 

Binbqı Faruk bunlari düttl
nllrken pkerzade rahat, eudifeail 
ıözüne devam ediyordu. 

- Ve bu kliçDk hizmetinizle 
bana kazaodıracafmız klnn dört· 
te birini almata bak kazanınınır.. 
Eğer bu haberi bana zamananda 
verir1eniz aize dtııecek_ para ylb 
bin liradan aıağı değildir. Ve 
teklifimi kabul ettiğiniz dakikada 
hesb n1za mahsuben yirmi bin 
lirayı derhal vereceğim. 

Binbaşı Faruk ıinirlerini az· 
dıran hiddeti güçlilkle bubrdı. 
Zoraki bir gU:üşle sordu: 

- Bu hizmetin içyllzO nedir! 
- Pek kolay, taarruz De za• 

man yapılacak. Bakınız hangi 
cephe ye kunetle yapılacak 
dl1e ıormuh:~~m. Banlar askeri 
.. ,terdir. phua amam 

Suallerine 
Cevaplarım 

23 yaşındayım. Babamdan bir 
senet kalmadı. 11 yq•mda ti
caret hayatına abldım. Bir ıene 
ene!ine kadar çok paralar ka
zandım. Maatteesıüf son zaman
larda tili bize yar olmadı ve 
bunca meıakkatle kazandığ.m 
bütil sermayemi kaybettim. Ha
len masrafımı ç karacak kadar 
para kazanabiliyorum. 

iki aenedenberi ileride izdivaç 
etmek Ozer.e bir kızla sal •• 
nezih bir aşkla ıevişiyorduk. lt
lerimin fena gitmesi hesabile 
kızcağızı mes'ut edemiyeceğimden 
ct:kinerek on beş gtin evvel bu 
fikrimden vazgeçtiğimi açıkça 
kendisine yazdım ve af diledim. 

Henllz mektubuma cevap 
vermedL Acaba beni •e•en bir 
kalbimi kıraım ? kırdığ m kal
bin tamiri benim vaziyetimdeld 
bir gencin yapması mümkün 
mlldür? lutfen bu hususta ilk 
intiıar edecek gazetenizde cevap 
16tfet1Denizi hnrmetlerimle rica 
ederim hanım teyzedjim. 

N. lıL 
Hata etmişainiz. lnaa111n ka· 

zancı bozulunca eYiai 7 ktığuu 
hiç ~ardiloDı mD? kadın raza 
olduktan ıonra size mesuliyet 
dtlter mi? kızın cevap Yerm .. 
meai teeullrDndendir. Ona kea
diaini tecrübe için b6yle bir mek 
tup yazdıfınıza. yoksa hakikatte 

eYleomeğe hazır olduğunuzu bildi
riniz. Hem hatanızı tamir etmit. 
hem de onan g6nliiDB almıı 
olurıunuz. 

... 
Bursa.da S. Hanıma• 
Oçnncll genç aizi ıeYiyor, 

fllphesiz ıiz de onu aeviyonunuz, 
fakat bu bir maceradll', daha 
baılamamııtır. Neticeli ne olabi
lir . keıtirilemez. ikinci gence 
aldırmayınız. Fakat sizin yeriniz
de ben olaam, 32 yaşında oldu-

ğunu a6yl ediğiniz adamla evlenirim. .. 
" 20 yafında bir gencim. 18 

yafında bir kızla aeviıiyorum. 
Son zamanda kız başka bir yere 
jlittL Oradu mektuplqıyoruz. 
Fakat bu ayrıl:ia tahammill ede
miyorum. Askerliğimi yapmadığım 
için evlenmiye cesaret edemiyo
rum. Ne yapayım? 

Ereakiyt Sami 
Ne yapacakıın. Kızı elinden 

kaçır11ın diye korkuyoraaa niıan
lanırsın. 

l•rıiD ki ona göre alacaklanmızı 
alalam, 1&tacaklanmızı utalım. 

Genç Erklnı harp ecnebi 
memlekette bir vatandaşın ıofra
ıında bulunmak için kabnl ettiği 
davetin manasını arhk anlamlfh. 

Şu dakikada ağır bir hare
ketle bu a~amm ıofrasını baıına 
yıkmak kolaydı. Fakat sinirini 
yendi. O teklifi açıktan geri çe-
9İnDİf olmamak için de : 

- Mümknn olanı yapanm 
efendim, dedL Mukaveleye filin 
lnzum yok. 

Ve lakırdıyı değiştirdL ,,. 
Cephede hayat o kadar daf'ki 

insanlar yaıamaktan batka biJr. 
'ey iıtemiyorlAr. 

Niçin olduğunu bilmeden bu 
aiperlere dtlfen milyonlarca inaaa 
ilerideki dQfman aüngllsile geri
deki dikenli tel ve metralyos 
ateıi arasında her dakika ölüm 
bekliyorlar. Günde bir defa öo· 
lerioe ablan bir kuru ekmek on-
lara bu hayabn en büyfik oi
n-..etidir. 

lbtillllcre, inkıl tara ve ka
faların değişmesine rapen yir
minci as r insanı yine Rorna kar 
ıerlerl devriaia ınrülerindea fark-

lı detlL 
( Arklıll "'' 
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Yzld zlar 
Zayıflamaya 

Mecburdur! 
Sinema merkezleri, sinemanın 

cazibesine lcapılanlar için eskiden 

S . olduğu gibi şim-
uıema d'd ff t b' ı c, a c mez ır 

Yıldızlarının müstebit bükfım-
Zogı/laması dar mahiyetinde 

dirler. Arli t san'atin icabatına 
mutlak surette boyun cğmiye 
mecburdur. Ahi halde, onun için 
iş yoktur. Bir san'atkAr için en 
büyük tehlike şişmanlık meselesi
dir. Eğer, çalıştığı müessese, ona 
şu veya bukadar zayıflayacaksın 
emrmı "'erirse, artist, bu emre 
itaat enecektir. Aksi halde sine· 
maya veda etmek mecburiyetinde 
dir. Holivutta, artistleri zayıflat· 
mak için esaslı bir sistem var
dır. 18 gilnde, bu sistem, matlup 
neticeyi verir. Kahve altı yapıl· 
mamak üzere işte size bu 18 gU· 

nün liste i: 
Birinci gUn - Öğle yemeği: 

Bir portakal veya elma, bir ha· 
zırlop yumurta, altı parça hiyar 
veya ynğ~ız salata, iiç küçük 
dilim kızarmış ekmek. Akşam 
yemeği, iki kata yumurta, bir 
domates, bir portakal, bir parça 
salata. 

lıdnci giin - Öğle yemgı: 
bir portakal, bir katı yumurta, 
enlata, iki küçük parça kızarmış 
ekmek. Akşam yemeği: Biftek, 
ulata, bir domates, bir portakal. 

ÜçUncil glln - Öğle yemegi: 
Bir portakal, bir yumurta, sekiz 
dilim hiya.r. Akşam: Dana pirzo· 
lası, bir yumurta, Uç turp, iki 
zeytin, alata, portakal. 

Dördlincll. gUn - Öğle} iı: 1 'r 
miktar beyaz peynir, üç küçük 
dilim k·zarmış ekmek, bir doma
tes, bir portakal. Akşam: biftel<, 
aalata, bir portakal. 

Beşinci gün - Ö gleyia: Bir 
portakal, dana pirzolası, salatn. 
Akşam: Bir yumurta, fiç kızarmış 
dilim ekmelc, portakal. 

Altıncı gün - Öğleyin: Por
takal, çay veya kahve. Akşam: 
Bir yumurta, üç dilim kızarmış 

ekmek, bir portakal. 
Yedinci gUn - Öğleyin bir 

portakal, il i yumurta, bir doma
tes, salata. iki zeylin. Akşam 
d na gUlbaslısı, nltı dilim h yar. 
iki zeyHn danesi bir domates, 
bir portalrnl. 

Sekiz.inci giln Öileyin: 
Dana pirzolası, aldta, bir porta
kal. Akşam: K zarm ş el, yağsız 
enginar, dört l<uşkonmaı, bir 
portakal, bir kiiçük • dilm kızar· 

mış ekmek. 
Dokuzuncu ı;;lin - Öğleyin 

bir yumurta, bir domate , bir 
portakal. Akşam: Bir miktar ba
lık veya soğuk et, salata, bir 
kızarmış dilim elemek, bir porta-

kal . 
Onuncu gün - Öğleyi ı: Bir 

pc rtakal, salata, dana pirzolas • 
Akşamı Kızarmı et, bir p~rtakal. 

On birinci gün - Oğ C>'İn 
Dört dilim et, ve biraz tereyağ 
kahve. Akşam: Kızarmış et, dört 
turp, iki zeytin tanesi, bir doma-

tes. 
On ikinci gün - Öğle: balık 

haşlaması, iki biskUvi. bir porta
ka1; akşam: dana pirzolası, alata, 
bir domates, bir portakal, Oç 

aevtin tanes~ 

On Dçüncü gün - Öğle: }U

murla, Uç kızarmıt küçiik ekmek 
parçası, bir portakal; akşam : 
biftek, ıaJata, dört turup, bir 
portakal. 

On dördıinctı g'iln - Ôğl : 

SON POSTA K • nunuevvl (J 

TARİHİ MUSAHABE ' 
me ğa-Mehmet Ağa. 

Kari A1ektupları 

Borcumuzu 
Yirmi Taksitte 
Verelim "Aç,, ın Tanrısı Onu Doyurandır ! 

- Bu yazıyı Ahmet Rasim'in temiz ruhuna ithaf 
ediyorum . Çünki hikayeyi ondan dinlemiştim -

M. T. 

ÜçüncO Mustafa Ob. Je 
İstanbulda padişahtan şöhretli 
bir adam vardı: Mehmet Ağa, 
bu ada.n sipahi kokonozlarm· 
dandı. Birçok harplere girip çık· 
mış, birçok gUrliltUlere karışmış, 
Yeniçerilerin bozulup kaçtığı 
yerlerde o, adamlarile akınlar 

tertip etmiş ve nihayet büyük 
bir servet elde ederek lstanbula 
gelip yerleşmişti. 

Oturduğu C\', küçük mikyasta 
bir saraydı. Şukadarki saraylar 
gibi knd n mahşeri değildi. Aslan 
yapıla incJanlarla dolu idi. Kapı· 

sında dev kılıklı nöbetçiler, sofa
larda iri kıy1 m hizmetçiler, otur
duğu salonda da iki s ra pürsilah 
köle bulunurdu. Eli açıktı, ,ihsanı 
boldıı, herkese yardım ediyordu, 
mi.itemadiyen para dağıdıyordu. 

O sırada yine buhran vardı. 
içli, dışlı gaileler yiizünden mali 
vaziyet bozulmuştu. Alış veriş 

durğundu. dlikkancılar, zarar 
ediyorlardı, mallarını satamı}'Or
lardı. Para dariığı. İstanbulu 
kasıp kavuruyordu. Ş birin en 
işlek ticaret merkezi olan M sır 
çarşısı da bu buııran n sadame!e
rile sars hyordu. Biıhassa küçük 
sermayeli eım:ıf, Şaşkın bir vazi
yette buluou) ordu. 

Çarşının en az sermayeli dllk
kftnc laı mdıuı biri de Ahmet Ağa 
idi. Zavallının bütün malı. dört 
yUz kuruş v bugünldl rayice ~ öre 
dört yiiı lira - tutarında idi. 
AkıAtada ke t } Uz gösterince -- -· --
bir yumurta, tiç kilçıik dilim 
kızarmıı ekmek, bir portakal; 
aktam: dana pirzo'a ı, bir doma
tes, bir portakal. 

On beşinci gün - Öğle : bir 
yumurtn, bir domates, bir ror· 
taka!; akş ım: dana pirıol.ısı, 
domate , iki küçük dilim kızıarmış 
ekmek, bir portakal. 

On altıncı ~tin - Öğle: bir 
yumurln, bir domatc , bir por
takal; ak~am: k.ıarmış et, salata, 
bir portakal. 

On yedinci gün - Ôğle: d na 
filetosu, alala, bir portakal; 
akş m: bnhk ı kara, ~nginar, bir 

domntes. 
On 1ekizinci gün - Öğleyin: 

iki )'Umurta, bir domate • iki 
zeytin tanesi, aalata, bir porttı
kRI; nkıam: kızarmış et1 altı turup, 
bir portakal. 

-. 
Ahmet Ağa, herkesten evvel ser-
mayeyi yemeğe başlamışta. Her
gUn bir akçe, iki ekçe boğazma 
geçiyordu. 

Ha geçti, ha geçiyor denen 
buhran, silrkli bir kış gibi yer· 
leşip kalınca Ahmet Agayı bir 
düşilnce aldı, sermayeyi kediye 
yükletmekten korktu, karısile 
istişareye girişti, dükkan kirasm• 
dan ve vergilerden olsun kur
tulmak için " Ticaretten çekil
mek ,, kararını verdi, malını 
paraya çevirdi ve evine çekildi. 

Hazır para, çabuk biter. Bu 
dört yüz kuruş ta, buhran bitme
meden, tükendi. Karı koca aç 
kalmak teh!ikesile karşılaştı, hatta 
bir gUn ikisinin kursağı gıdasız 
kaldı. işte o vaziyette kadın, 
kocasını zorladı. 

- Kişi, dedi, evde oturmak
tan ne çıkar. Biraz dolaş, kıs
met arar.. 

Ahmet Ağa, saf adamdı. 
Çnrşıdaki diikkan kı)mşularından 
başka kimseyi tanımıyordu. Bu 
sebeple k smetini kimden ve 
nereden ıırıyacağmı bilmiyordu. 
Bununla beraber kar111nın sözUnU 
tuttu, sokağa çıktı, &lık alık 
gezinmiye koyuldu. Açlık, ihti
ynrlık onu çarçabuk yordu, bir 
duvara do} anarak gözlerini ka
padı. biraz kuvvetlenmek istedi. 
Geçenlerden biri, dermans.z ve 
yoksul olduğunn sezerek yanına 
yanaştı, tatlı dille kendisini 
söyletti ve sezişinin doğruluğunu 
anlayınca şu öğüdü verdi: 

Mehmet Ağaya git derdini 

anlat! ... 

Ahmet Ağ nın Mehmet Ağa
dan bihab r olduğunu da göre
rek bizzat önUue düştü, ağarııu 

konağını g8sterdi: 
- Haydi git dedi, koı·kma! 

Ahmet Ağa, dev ynp.lı nö· 
betçilerin yanından tit.riyer le 
s: tçti, mermer mt>rdi\'cni sende
liyerek çıktı, yutkuna yutlrnna 
hiı:ın~tçilerdcn birine sordu. 

- Ağa h. zrctleri nerede? 
Ona hemen: "buyurun,, dedi

ler, yol gösterdiler ve ağanın 

odasına götUrdOler. Sabık dükkAı ... 
canın idraki &111 timdi kurumuttu, 

o iki ııra mOsellah köle, o ban
tanalı ıalon zayaflıyı dilsizlendir
miıti. Fakat bUUin kuvetini top
layarak yUrUdO, yllzllnll pencere
ye ve ıırbnı kapıya çevirerek 
otormuş olau ağanın önüne ka
dar geldi. 

Ağa, bir misafir geldiğinin 
farkında bile değildi, pencereden 
bahçeye bakıyordu. Neden sonra 
yüzilnil çevirdi. Amanallah, yüz 
de ne yüz? Göz kapaklarını 
örten devrik kaşlar, karmakarışık 
bir sakal ve korkunç bir azgınlık 
Ahmet Ağa, UrkUntU içinde bek· 
lerken o sert çehreden bir gll· 
rültu koptu. 

- Ne istiyorsun? 
- Efendim, ben Mısır çarşı-

sında dükkancı •..• 

- Onu ıormuyorum; herif, 
dileğin ne? 

Emvali Metrukeden müıayede 
ile sekiz taksitle aldığım z mli· 
kin borcunu ıekiz taksitte ödeye
medik. Bunun sebebi sekiz ene 
evvele nisbetle kazancımızın azal· 
mı~ olması ve umumi buhrandan 
müteessir oluşumuzdur. Bu borç 
menkul ve gayrimenkul malları
mız satılmak üzere haciz yapıla
rak fUphesiz tahsil edilecektir. 
Fakat bu hal de gadrımızı 
mucip olacaktır. Miliete daim 
ıefkat ve merhametle muamele 
yapan hüktlmetimizin bu işte de 
aDbulet göstermesini, borcun yir· 
mi senede ve yirmi müsavi taksitlo 
ödenmesi için Millet Meclisimiz 
nezdinde teşebbilsatta bulunm .. 
ımı rica ederiı. 

Orduda yüz elU bol'çlıı namına 
Kalfa Zade Rlfat 

Samsun Defterdarı Cevap 
Veriyor 

15 • 6 • 932 tarihinde \•efat 
eden Samsun telgraf memurlu
ğundan mütekait Mahmut Efendi 
aileıine maaş tahsisi için zevcesi 
Hayriye Hanım muhasebeye mil· 
racaatindo istidaıının dahi mu
hasebede yazdmlmak ımretile 
işinin tesriioe tevessül edilmiştir. 
Fakat müteveffanın ilk karısı 
mllteveffiye Nazmiye Hanımın 
kaydının aiJinmediği vo kendi 
çocuklarından Mitbat Efendi ile 
kızı MOeyyet Hanımın nüfusça 
kayıtlarının tescil edilmediği 
Trabzon Nüfus Mlldiriyeti ile 
yapılan mubaberattan anlaşılmıı 
ve keyfiyet Mitat Ef. ye t bliğ 

edilmiştir. Mezkür kayıtların 
Trabzon'a kadar giderek ikmal 
eylediğini ifade etmesine nazaran 
keyfiyet tekrar 21 • J 1 • 932 tarih 
ve 20481 • 19 numara ile Trab
zon Nüfus Müdiriyetine yazılmış 
ise de hAlA cevap gelmemiştir. 
VürudundR tekemmlll ettirilecek 
diğer evraklarına rapten Posta 
ve Telgraf zat işlerino gönderi
lerek tahsis muamelesinin icrası 
talep edilmek tabiidir. - Şey efendim, zarar edi· 

yordum. r l Cevaplarımız 
- Atın şu herifi dışarı ... Söz 

söylemeyi öğrensin de öyle gelsin. --------------
Köleler, elden ele Ahın.et lfoıı) a Gençler Birliği Spor Yurdu 

namına moktup yazan zata: 
Ağayı atarlarken son bir hamle 
yapabildi: 

- Söyleyeceğim efendim. 
- Getirini 

Yine elden ele geri yerine 
getirilen Ahmet Ağa, ıuursu% bir 
rica kekeledi. 

- Bana iki bin kuruş verir 
misim: 

- Deminden beri neye ıöy
le miyorsun da herif, başımı ağrı· 
dı ·orsun. 

Ve emir verdi: 
- Kahyayı çağırın!. 
Kahya gelince de fU kelime· 

leri mırıldandı: 
- Bu adama dört bin kuruş 

veri 
Ahmet Ağa, belki iki kuruı 

isteyecekti, şıışkınlıkla iki bin 
kurut dcyivermiıti. Şimdi eline 
dört bin kuruı konulacağım an
layınca ıevinç deliliğine kapıldı, 
hemen yere kapandı ve haykırdı. 

- Yap Ulu tann yap bu 
çalım sana yakışıyor! 

Açın T nrı ı anun doyuran• 
dır; Ahın t Ağa, bu özile o ba
kik b if d etmiı oluyordu! 

l\L 1' 

- Mektubunuz 
neşredilmiştir. 

lf. 

gazete ile 

UzuııköprUdon A. H rumudle 
mokt up ~ nıatı ı ata: 

- Konya Gençler birliğinden 
aldığ nız 66764 ve 27188 numa· 
ralı biletlere iaabet yoktur, liste
yi biı de tetkik ettik. 

Feci Bir Cinayet 
Roma - Napoli istasiyonuna 

gelen trende, iki raliz unutul· 
muı bu valizler zabıtaya te lim 
edilmiştir. içinden fena koku çık· 
tığı için valizler açılmıı ve parça 
parça edilmiş bir genç kadının 
cesedi bulunmuştur. 

Yine bir bqka trende biı "aliz 
daha bulunmuş, bu valizde de 
ayni kadının öbür sandıklara ığ· 
mayan n Utebakl aksamı bulunu· 
yordu. Bu mmtakada, bir mUd· 
dettenberi llç kadın kaybolduğun· 
dan bu cesedin bunlardan hangi· 
sine ait ola bileceği tahkik edil· 
mektcdir. Kadının parçalanma· 
dan evv l boğuldutu muaveat 
-netice.inde anlaıa1m1Jbr. 
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1 -·----: Eskiler Ve Yeniler ,-

Dokuz ytız otuz iki aenelİ 
lellİz aedalİz dDnyadan elini ete-
lini çekip yerine dokuz ytıı 
•tuı Uç ıeneıi davulla zurna 
Ue ıelir ıelmeı blaim bildipmiz 
okkalar, artanlar da yerlerini ki· 
lolara metrelere barakıp ortadan 
kaybolacaklar •• 

Giden &itala, gelen gelsin.. 
Gidene atam. ı•lene papm 
derim. .. ,,. 

Okkanın yerine kiloyu &l'Jlnın 
rerine metreyi koyduk. Sonra 
okkala Uflalı · llçtlleria kiti ta· 
raflaruu da bir yana bırakmak 
ilzam ıelecek •• Fakat bu iı acaba 
kolay mı; glrDrllz, Halep orada 
lae Uf111 buradaydı. 

Bundan 10nra da Pariı orada 
... metre burada olıun. Herkue 
arpama ılre bez vermezlermifo. 

Vermezler yal •• 

Her Telden 
ı 

1 
1 

Hasan Bey, Peyami Safa 
bir mulİki anketi yapıJGnDUf.. 

- Desene artık her telden 
plmuam lğrenclil 

Fark 
Haaan Beyle kansa Sıhhiye 

Mllzeaine fitmiflerdi. Bir iakelet 
kafuımn 6nllnde dardular.. K.. 
n11 merak elti: 

- Acaba bu erkek midir, 
kadın mı? .. 

Huan Be, kara kafaya dik-
katli dikkatli baktıkta IODl'&I 

- Erkektir .. 
DedL. 
- Neredea aaladm? .. 
- Kaclm o11a,c1a çeae k .. 

milderl 8flUllf olarda.. 

ısrar 

Hum Bey ko.....-.. yeni 
aldıia aparlmana miufir rittL 
KomfU bn koca oturayorlarch. 
Hum B. her ikİIİlle de IOl"Clu: 

* Her 6n0ne gelen bir baıka 
- H•••n Bay, baladıJ• otomoblllerlnlzl bOJ•J•c•k•ını• dlJor. Halbuki memlak .... ltune lcAll 

gelecek boya rok .. 

- Amaelerinizi JADllllZa al
ma1acak m&llm&. Keadileriae ... 
rar etmedinis mi? 

- Hayır, Huan Be1, &.9!:: 
boyda artın icad etmif.. Aldan
IDamak ıçm cebinizde kendi 
•l'flDIZJ t.,.ıanız yine nafile.. 

- Yanıllykr•un fOl8r efendi. e·r Gafa da kadın tuvalet •fJaaa aatan llllkkanlara INlll, elzln 
otomoblllarlnlzln JUZ ml•llnl blSa lloyamıya kati gelecek kadar çok boıa buluraun 

lerine lmkln yok. Her • • 
de ayn eYleri Yar, harada ra
hataıı olacaldarclar. 

Okka her yerde dart yi1z 
dirhem dedikleri halde ben çok 
defa çarııdan bir okka diye al
dıiı• efYBDID evde iç Jli• dir· 
ıa.. ıelclijlni g6rdllm. Böyle iı 
ıarenler dilerim okkanın albna 
delil çekinin altına dllpeler de 
yam yuaı olduklan ıaman boyla· 
rile enlerinin ne kadar uzamıı 
oldujuau çnrıı endazeaile &içeyim. 
Dostluk kantarla allf veriı mı .. 
kalla yapıbr. MııkaDa yapdan 
•ht verifilea bile inıanı aldatbk· 
lanaa ıöre kantarla olmut ol· 
1ayclı neler yapılamazdı. 

• 
Uçurma çltaıından, çakıl ta· 

tandan, ıebilhaae mqrabaıın
dan imal edilen &lç&Jerde da• 
laa fazla dotruluk aramak Klb
tane çamurunda albn ketfet• 
lllek kabilinden birıey olu. 

Gitalaler Ye yerine yenileri 
r.W. fakat ıelen fideni arat
brmılin .• 

Po. H. B. ... 

APARTMAN 
Huan 8. ıece eYine dlnO

JOrdu. Kald1ramın Ozerinde bir 
adamın ,.uığını gCSrdn.. Elile 
dokundu: 

- Hazret yıne yerde. yabyor· 
aua, evin yok mu, kalk ıit .• 

Adam uyandı 

- Dojru hakkın var, ben de 
fimcli rOyamda bir apartmanım 
oldupu g6rmBıttım, fakat ad· 
resini ıoracak kimse bulamadım. 

Korku 
Huan B. bir butaıbk ıeçiı

inlfti. Kendlaini li1arele aittim. 
Hal&D B. yatakta yabyordu •• Ha· 
bnnı aordum •• 

- Biraz iyiyim, dedi, artık 
doktor da ıelmiyor •• 

- O da iyileftiiine kanaat 
etti. 

- Olabilir. Fakat ben para• 
mın bittiğine kanaat ettiff için 
ıelrneditfnden kcwkuyotom. 

GEÇiLMEZ 
a.,uuaua belden-. Wr k ... •• lçln; 
Cl•arda alaba.-, HNV ı•çilmes. 
Bu HaHO kulanua •em •isin "'•• 
Bir .. k atfna, ,.,d., .. film•a.. 

Otursak, konat .. k dere tepede•; 
.. ... kuıı• bu., wa.ı, ••• 

b'ru tek dala• ..... .. 
Kite• •1r y•r .... ,, ..,., ,..., .... . 

Ola.ıı .... ,. ..... kim• 11a1a, .. ? 
Ne ftl'M nYldai alan ab1or .. 
l.ut ,.ı-. Wr Mtk• telde• ph1orr 
Oıilmls lan kq, kar•1r _.. •• L. 

9-Dtr..t.,, 4emlt'er llf llfı ap.-; 
.W ko•alar, 111.W kapr, 

..,..,, katlamr ta ... çarnaçar, ...... pil..... ..,..., ......... 

DarlllbedaJI na kadar ı• 
••• •• gBrllıormu,., 

- Niye Haean hı?. 
- 09 -lk lllr oıunu 89 

......dır o,nlJor. Hala ....... 
madl. 

iÇKi 
içiyorlardı. içlerinden biri de

rece ile içelim dedi, fazla ka
ç• yoruL Hasan 8. a&ze kanıtı: 

- GarmiJOr masun inlerinde 
kad•la var, kadehle içi1orlar
Derece ola ıvda tabii derece ile 
içerlerdi. 

MEVZU 
Hasan Bey Baballi caddelİade 

Efil Naci Beye tuadGf etti.. 
- Oatat ıon rllnlerde rue

tede yazılarını g&remiyoruz.. 

Elif Naci Beyin koltuklan 
kabardı.. 

- Demek yaulan• okuyor
IUD ffaaan Bey .• 

- Sorar mıaın latat?.. Hatta 
okuyamadıjım ıaman çok mllte
... ir oluyorum.. 

- Niye Huan S.,? .. 

- Alay edecek me•ıa bala-
mıyorum da L. 

Cadde Tamiri 
Mal Siren• merlaamun t.. 

butuna takip ederek Jlrllyordalr. 
Haaan B. yaaıma ,.ıctl: 

- Oatat. dedi, Akura1la 
Topkapı araeandaki cadde yalan
da tamir edilecek. 

- Şimdi mi ald na pldi Ha
... Bey? •• 

- Zaanederim. Bak Vali it 
ele bilim ~bi yaya ı•ayor.. 

- Daha iyi 1a. muhakkak 
..., etmellalnlz.. 

Sebep 
Hasan Bey anlatb: 
- Azizim benim bir· doatum 

Yardı. Saçlan llmliyalıken bir 
gecede birdenbire bembeyaa 
oldu.. 

- Teıa•dea mi Hwa Bey. 
- HaJll' ikblacb buhrandan, 

boya alacak pırua kılm•mıfb-

Tiyalroda 
Tiyatroda idiler.. On •ralar

daa birinde oturan dd kiti 71lkıek 
IU142 konutuyorlarcla. Bu bal ora
da bulunan Huan Be,m can.na 
mkb.. Kendi kendine : 

- Bu kadar ela lmlı kona
ıulmaz ki 1 

DedL Konupalardan biri 
ıordu: 

- Bizim için mi alyllyor-
Mnaı ? .. 

Haaaa Bey ce••P Yereli : 
- Ha,.,, •lmede orm1an 

alıtlrler tpn, •' nn ...met. 
DD kaeut1akl9IWJm iJlce ., .. 
mıvoram. .. 

GiTSiN 
Btnh arafbr, &le•de ne •ar? •• 
8lllal 7aW., pbnr ıitıin L. 
Dlll• ip ..... •ak hem ••J• yaru?. .g-,• .. U.Ji ebHr rlhl• I .• 

•• padlk ltfencllk, laan1a koara,... 
Allla41k clatal•lf ........ ,.,... 
TatlW çalmN1aa klluae dlDJ•Jll 
l.t.nen Mr pula 1abwer .. ,. ı .. • 

T•ttv•111 lılJll1or, wku INr makam 
Dl1• JOk, neden• 1edfb', tamam.. 
A,,.a. .. kola1ca •• ••ı'• ...... 
Blri8' Mrln• kab .. r slt• D 1 • • 

E1 ....... ..pcek laepn IMl1 1Ma1· ;aa 
Bak .Hl etfeeee, ti•• alayb.. 
8a llale uakta• ıtıl blakab.,ı., 
K.,fta._ .... 11et1 1•tt.,., rl•L 
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- Sen çccuk muSUD Ali Şa
mil Bey?- Hiç, Ebülhilda Efeadi 
Hazretleri gibi bir zate böyle bir 
muamelede bulunmak rewaJı bak 
mı? .. Efenclimixia ona olan tevec
clll-.iınll bilmiyor masan? 

Sualiae karşı, Ali Ş•mil Be:r 
omuzlannı silke silke gnldil vo 
cevabı verdi: 

- A beıüm deyJetJO efeadim" 
o Arab n ne hain, De alral 
olduj'una bana sor. Hem YallahL. 
laem biUlhi- hem tallahi IMa hwif 
daima efendimizle alay eder. 
( Ona. ben alal ltretiyora• ) 
der. O, &yle bir adamdırki; (Allah 
bir, Muhammet hak) dediğine 

•nan, reri kusuruna inanma. 
Onun dini, ın,anı bile sahtı. değil
dir. Ramazan ıeceleri kaç defa 
karşı karpya onunla konyak 
tç ik Bana efendimiz irade 
buyursun, timdi onun ihanetini 
ıapat edeyim. 

Ali Şamil BeyİD ba a6zleri, 
Merkez kumandamııın tQylerini 
Orpertmitti. Çöakll ayakta duran 
•e bu a6zleri duyan yaver lamail 
He) in. derhal Ebülb6daya koıa
rak. belkide hire bin katarak 
bunları nakletmesi muhtemeldi. 
Buna binaen, derhal Ali Şamil 
Beyin a6zlnD kesta c; 

- Biz uker adamız.. böyle 
ıeyJer . bizim llzerimize Yaıde 

değil 

Diyerek yanındaki ÇJDiirak 
kordonunu çektL içeri pea ku
mandanlık yaveriaıe: 

- Beyi al.. •İZİll odamzda 
misafir kalacak. 

Emrini verdL 
Aai Şamil BeyİD ( derdest 

edılerek Merkez kumaadanbp 
da tahb muhafazaya almclağı ve 
hak oda no muamele icra olunacağı) 
Abnülhamide arzedilince hlbıklr 
ıeniş bir nefeı aldı: 

- Bir sız ltıya me1clan wer
me~ca fU deli kDrdD vapura 
bindirsioler. Eğer, Şamda uılu 
otururaa. hem ona terfi ettiririm, 
hem de yakında Jine latubula 
ıetirtirim. Bana da, böylece 
a6ylesin1er. 

Dedi; ve (derdut edealw) in 
de taltifini irade etti. 

* Filhakika Ali Şamil Beyin 
lataobula avdeti, çok ......., 
Hatta - ( Darn.sDade ) •laa aıa 
delilelile lataobula gelen • Al 
Şamil Beyin uhteaine ( Oındar 
ciheti kumandanlığı) da werilmiştL 

Bu ıurede (Selimlye Kıılas )na 
yerleıen Ali Şsamil Bey, az zaman 
aarf nda m ntakaaı dahiliodo saka 
bir aıkerl inzibat tesiı etti. Fa
kat o, bununla kalmıyor. Y AY&f 

y•v !I vo nüfuzumu arttırarak da
ha büyllk icraata kalka1or; batta 
mutasarrıfın ve belediye reı.ioia 
de işlerine mDdahale etmek 
ıçia lrencllade bir hak boluyorcla. 

O umua kadar ft KacL-

Ali famll B. 
klyde ekmeklerin tam okka o111p 
olmadığına belediye pek o kadar 
elaemmi1et ftl'IDiy.._ Gin&a 
birinde, Ali Ş.mil B. çarpda 
glrDndD... Arkuuıda Topçu Yüz
bqı11 lbralüm Beyle birkaç ça
YUJ olduğu laaJde, eski devrin 
(1btiaap ağaları) gibi ekmekçi 
fırınlarını dolaııyor, ekmekleri 
birerer birer tarttırıyordu. 

Yine bir gOn çarf 71 dol.ıpn 
A& Ş.mil Bey, sepsecileri fena 
halde hatladL 

- Badema, praaalarm yefil 
yerleri kesilecek, aadeee beyaz 
yerleri tartılarak mnıterilero ve
rilecek. 

Diye bir emir ftl'dL V alna 
bu itten sebzeciler pek b&y&k bir 
ziyana pmişti. Fakat bu makul 
icraat, halkın da o aiabetto bo
ıuaa sıitmlttL 

Bir gün Ali Şamil Be1 ata 

binmll. arkuına yaverW we ç.
YUtlanm almıt. (l<Dtdlla)ao doin 
gidiyorcJu. Alb yol ajzau aelia
ce clardu. Arabacıa n biri, ara
baaıaa odu doldanaat. 10-
bpa plnnak iatİJOr, fabl 

1 ı..,... zayii we kunebb ol
öaja ipa ba dolu arabaJI çe
kemiyor, arabacı da mütemadiren 
:ıavalla hayvanı kırbaçlı7orda
Ali Şamil 8. buQU görür ....... 
fena halde kızdı. Hemea .. ,.... 
DIDI arabac101n yanına a6rdl. ,.,.. 
bacının elinden kırbacı aldı. P.
çaladı, yere ath. Sonra: 

- Sök fU hayvanı. .. 
Diye bajırdı. Arabaca tr11i)• 

rek hayvana ıcikttı. Arabum t.
kerlefine bat!ach. 

Ali Şamil B. ikinci bir emir 
Terdi: 

- ladir fU oduulan yere.
Arabae, laetllf'a arabamn D~ 

ttlDe atladı. Odunları 7ere atmıya 
bqladı. 

(Arka• nr) 

JACK HOLT ıra RAL~H GRA.VES 
aiaemanıa ita Ud lriiJlk artisti 

Yarm akşam 

OPBBA'da 
HARP MUHABiRi 

filminde görlneceklerdir. 
ç· a 1nt1~i~tperver kctaata ile Je••al ı:ua lcld.:.Ua~blci uiler a· 
rasında mlcadele • Aai er mahke· 
me•t • Halı•uı mahklmlJetler • Si· 
yah ta11arelerl• taldbl~fatllaklMla
rıa bombardı~• veeaan weaalre ... 

M İ L L İ Sinemada 

... 

TRADER HORN, 
.. T0CCAR HOltN ,. 

f im laakılcaten A& kanın 215,000 kil()metre l~erıaiade balta 
ırirme'l1•$ ırah1i or • ., uda <•vrilm•• yeg,Tle muan'm fl!-. 

Fazla reklama lüzum görmiyoruz. 

Tek bir ıözle RADER HORN'd. 1?liı ke ı fo7lerın .. h• pıt hakikidir. 
Bıı fevka'l f., ın ıv f aki) etin ye1?Ane am la~lr. 

Aynca FOX Jurnal dünya bavadislerı. C 

• Şehzadebaşı: M İ L L E T Tiyatrosu 
7 Kinunuevvel Çar,amba gun& akpau 

Arıuyu umumi Ozerine 
1932 - 1933 

TüRKiYE KOMiKLERi MUSABA~.SI 
Komik Ye san'atkh Komik ve aan'atklr Sevimli komık Dumbullu 
NAŞIT BEY ISi ET FAHR 1 BEY ISMAIL EFENDi 
Sevimli komik SeYimU komik Moooloı Ye komik 

ŞEVKi BEY AHIET BEY SiRET BEY 
Şebrl•lsl• blltmum m1*tedlr ve marul akt• " ütrialerl lftlrak .. 11ıldlr. 

Rakkaa•ler ı st ,desi ( 'AMRAM H81Um) • sevımli n kıymettar maıran 
niye (HERM~Na Han.ftl)· se,•imll vo kıyı ettar muganoiye(AYT~ H.) 
t irhkte tlındiye kadv em<iah görUlmemit zengin program lbıar edılmlttır. 
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Di lomatlaraHükmeden Gizli uvvetl 

Amanullah Han Taç Ve 
Tahtını Nasıl I(aybetti 

( Bııttarafı ı inat .. ;rfada ) 1 
Bu iıabab dinliyen n.5Mtçl 

zabiti gOIUmıedi te istenilen teY" 
Jerin getirilmesini emretti. Sonra 
kcnqtular. Yeni gelea adam, 
Efgan vukuatı hakkiada baza 
•ualle.. •ordu. Fakat bu iti• 
fula alakadar g6riinm0yordu. Bir 
ara. eskideaberi tanıdıiı Vt 

dosta Binbaıı Koka haklaada 
malimat riea etti. 

Tesadiifea aibetfi .zabiti, Bin
i>... teou•ı tanıyordu. Hatta 
W.bsı •• Pepv.,.·de ltirde kO
çik ni Tri n cİYarda idL 
BW..d.jıa yeri tarif ettL lllve
hıa deci ki: 

•- Maalesef tlmdilik kemdi
& alrmek mftmkün değildir. 
Çhka baftalardaaberi kimse ile 
..... uıek istememiştir. Kas-na 
eelenlerin hiçbirini kabul ...... 
mqtir. Bu da, bir takım deAo
daların çıkmas10a ıebep omur 
tw. Maamafih binbaşımn aıW.at

te olduğu, aeee&1'• bahçmn• 
... bdii ............. , ... 
dan anlqılayor. ÇünkD Binbqa 
Koka. kedileri laiç ...... 

Ba mut, sabit kadar 9ivil 
11,aretçlyi de bir hayli ıGJdirdtı. 
Soara mllaade iatiyerek doıltmaa 
ıkmiye gitti. lagilteredea 7eal 
relen adam, kendine yapılan 
tarif mucibince Binb8f1 Koka'm 
evini bulmakta hiçte pçlllk çek• 
medi. Bu evi, üç tarafından ,Uk• 
sek duvarlı bir bahçe çer,ev .. 
liyordu. Evin kapw ela demir
chadL Kap111 çal.np bqladı. 
Fakat epey fasılalarla iç defa 
çaldığı halde De ıelen olmuttu, 
nede giden. Ba urada, aokaktaa 
genç bir HiDtıiaia ıeçtitinl 16r
dG " ifset ettL IWk••lı ,_. 
aeliw dedi ide 

- Al fU para11, kapı •salm
caya kadar çalacaksın. 

Hintli btl,ak bir memnuniyet
le vazifesine bqladı. Ziyaretçi de 
rohm keunndald ajacaa ı&lk .. 
liDe ıeçip bir tat ..... otwcla. 

Ge9' Biati mltemaJlyea ka
pıyı çalıyor, fakat içeni. WçlM 
ceYap çıkm yOl'du. Ba kafa patw 
ladıa gtırllltil tam bir çeyrek 
devam ettL 

Sonra, ialnden fırlamıı •ahtl 
bir bay•am andıran bir acı clu-
7uldu. Bu. Binbqı Koka'm ıeu 
idi ve kapı çalanın AllaJa bell11nı 
vermesini temenni ecli7or, fakat 
sahmetinin beyhude oldujuna 
bildiri1ordu. Maam.Eib bu latife
ye devam ediJdiii takdirde bir 
iki demir undağın glSnderilece
iiol de tehdit makamında .ay
IG1ordu. Yabancı adam. binbqa
mn aeaini d111ar duyma derhal 
yerinden kalkb Ye baptL: 

• - Bırak ıa f&kayı Corc 
benim, ben, una iyi bir haber 
ptirdim. Binbap Koka bir ild 
saniye auatu. Fakat eski dostu
nun ıeaial tanımlfb. Birdenbire 
ıeYlnç ...ıer1 çıkararak kapıyı 
açb Ye miaafiriDi içeri alda. Zi
raretçi içeri pdij'i zaman her 
tarafı tqtaa yapalmıt olan ktı
çlk eYİD ba:rret edilecek bir bz.• 
aitlik içinde oldupau g6rdll. 
D6ıeme namma Adeta hiçbir 
ıey yokta. Bir portatif kar,ola, 
birkaç kalDlf koltuk, iki, Dç tane 
ele klçlk ...... OrtaLkta ae 
bir ....... ele bir 1ubk ... 
.... fll'da. • .,... ICob'• ... .__ ......... ...,.bir 

g6mlekle ayatanda bey.u lıll 
paatalo11 vardı. VGcudu re dl 
rlsl anki • cak mem1e~etieti' 
glinetl albnda kanulmut gibiyA 
f.keleti andıran ba 91eudun ~ 
tine culı tarafı, mltemadi .. .,., 
ket haliacle bulaaq ılderifcl 
Bu aıiam-. ,..,_ atdJ 
cm.ten .ı..adaja, ilk M1all' 
anlatılıyordu. 

Derhal bir kollPğa otwduı.t• 
bardaklara viski botalttdu fi 
konuştular. llk s6ze bap pi 
Binbaıı Koka oldu. Dosta M~k'~ 
Peşavere glmeaindeki RIJeli"' .... ,.-

Fakat o, t. male detb 
cegp 'ftl'llle1c ıdemedi. Dala 
enrel, doahlau• ibtiJar ettiii la 
ıarip ~pma 1ekUN9 a.ı;.w.I 
ağl'eamek ialiJorda. 

Ziyaret'9i• ..... mal, "' 
Dilebilir ki Adeta cevapaıı kaldl-
Blobqı Kob o derece muht..., 
konuşuyordu. 1döıuına aısre .., 
yat, ebemmiyet Yerilecek ~ 
mahiyeti haiı dej'ildir. Juanl" 
hem yumutaklqmıt. hemde alr 
Jllwz olmuılardır. Biaenalet' 
ı&ilfm1ye bile delmezler. iti' 
bunun lçtııdirkl Binbap Kolll 
klmae Ue ı&rlfmemiye kar# 
vermiftlr. KendUeıtiae yapbf 
ltlt.. teabihlen r..... efl 
aiy&Ntçl alm laiametçileri b,. 
dıpn elllllftir. Şimdi. ..,..., 
kenclİll içiıa reni bir ..... ali' 
caj'I ıGn• kadar içine çekileli 
e\'Clen ....,.. ç.kmamak ·-i•cW 
dir. itte ba Jwlar-

Miater Mek, Biabqa Kob'll 
tehlike palaaauaa da olaa. ı..ı; 
Jelli geçmiıe11 bir hayab ..... 
medijiDİ bilirdi. Fakat oaun .,. 
derece insandan kaçar bir ı.I• 
selebilecejini hiç dilftlame~ 
Maamafih, ona. içine dlri CllP 

ıömlldltl ba hayab bıraka~ 
1evinçH bir haber .. ttrlyorda. 

Bunları a6yledikten aoma. c#' 
binden ufak bir çakı çakardlr 
elblaealnia utar diklıini laafh' 
kesti, içinden bir mektap ,jj 
" bhabqıya nrdL 

Fakat bu mektubun ~km..., 
beraber 7ok olma11 bir ol* 
Ayni zamanda Mister Mek'9 
alrlediji sib binbqa laeriadl 
bGyok bir ıeYinçli tesir yapb. 

BiDbqı Kolu mektuba okad" 
•• lçianeld talimat mucibince bit 
tabak alarak kijıdı içine koyc* 
" bir kibritle ateıledl. Mektllt 
bir anda klll oldu. Son ,...
parçuıada, yan 1ana iki idd' 
ılıe çarpıyordu. Ba imzal~• 
buglla, lngiliı entelicena Se~ 
elinde tutan dd ar ...... ali' 
awa lmıalanydı. 

( •kul .,. ) 
ı, 

Kimıevl Harp Ortadu 
Kaldlrı1amıyacak il,? . ......a 

Cenene, 5 - Tabcllcli T......,.. 
Koaferanm, ldmynl " bıkteıJ
yolojik harp komitui, beynolJ" 
lel mltelaua• •• Alimlerden ki' 
ye~ harbin meaedilmealae ımkl' 
olup olmadıjaaı ıormUflur. ua&r 
hauıalaraa nrcliji rapora ....,-
kim7eYI harbi ortadu ~~ 
mama imk•n• yoklar. Y---~ 
ldmJ•YI laarbe ait Aletler 7oktll'• 
Malatelif ...U.le. anbtel' ~ 
clelerclea lltibaal edD• ldlD _.,. 
..... kolarlalda ...., 

Wl•eld••· 



Son KefiOere Ve Tetkiklere Gare 

BAZBETI YUSUF 
ve 

HAZRETİ MUSA 
Yazan: Ömer Rıza 

-6-
Firavun, Yusufu Kendisine Vezir Yaptı 

Ve Yüzüğünü Yusufa Verdi 
Britiş Mnzeumda bulunan bir 

papiruıta yedi inek "Ra,,nan 
O.ir:iı salonunda, ökllz llihan n 
a.uınde durmakta •e hepsinin 
lo&nde birçok adamlar bulun· 
maktadır. 

* Firavunun gördiiğll rtiya da 
•f8ğı yukan bu mahiyette idi. 

Firavunun rüyasını sihirbazlar 
Ye ktbinler tabir edemediler. 
Bunun aebebi, yedi ineğe bir 
mana Yerememeleri değil, fak at 
yedi ıemiı. ineği yedi cılız ineğin 
takip etmesi, daha sonra olgun 
başaklarla bot batakların g&rlin· 
meai gibi teferruatın çokluğu idi. 
Firavunun sihirbazları ve kAhin
leri, blitUo bunlara, uhrevi aleme 
ait manalar vermek istemişler ve 
işin içinden çıkamamışlardı. 

Hazreti Yusufun dirayeti, 
inekler rüyas m uhrevi her ma
hiyetten tecrit ederek bUtün 
rfiyayı " hissi kablelvuku " yani 
maddi bir hAdiseyi vukuundan 
evvel sezmek mahiyetinde telakki 
etmesi ve onu bu suretle tabire 
çalışmasıdır. Ona göre inekler 
Ye bapklar ile memleketin hali 
arasında bir münasebet vardı. 
Onun için yedi gürbUz inek ile 
yedi olgun baıağı- " yedi bolluk 
aeneai, ötekilerini de yedi kıtlık 

ıenesi " olarak tabir etmişti. 

Bu tabiri de, yahut bu tabirin 
ifadesinde kullanılan kelimeleri de 
tetkik ettiğimiz zaman onların 
eski Mısırca ile 11kı fıkı alAkadar 
olduklarım görürüz. 

Cevdet Patanın Kaauı enbi
yada kollandığı yedi .. aene bol
luk, yedi sene kıtlık " tabirleri 
Kur'andan alınmadır. Fakat bu 
tabirler, Tevrattaki tabirlerin 
tam mukabilidir. 

Tevratta kullan lan tabirlersc 
tam eski mısırcadaki tabirlere 
tetabuk ediyor. Meseli eski mı· 
mrcada .. kıtlık yıllan " nıuka
bilinde .. reneb yaadet ,, denirdi. 
lbraniler bu tabiri aynen tercüme 
etmişler ve .. kıtlık yılları ,, de-
mişlerdir. lbranilerin ayni bahis 
içinde Ahu kelimesini kullandık
lan görülüyor. Bu kelime, Nil 
kenarlarında yayılan tarlalara 
itlak olunur. 

* Sonra, asıl en mühimmi Fira-
vun ile Yusuf arasında cereyan 
edrn muhaverenin başından so
nuna kadar tam mısırca ve tam 
M sır sarayının . lisanına uygun 
olmas~ır. Mesela bu mükaleme
llİn bir.kaç yerinde Y usufun " Fi
ravun huzuruna çıkması ,, muka
bili olarak " Firavunun yUzllne " 
çıktığı tabiri kullanılmaktadır. 
Bu da eski Mısırın saray tabi
ratına tamamile uygundur. Eski 
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Mısırda Fira•unun bqmetmap 
talwndan babaoluomaz, başmet
meabın yDzünden, yllzll kal'flSında 
bulunmaktan babsolunurdu. 

lf 
Firavun, rüyasının tabirini 

dinledikten aoora Yusufuo tabiri 
dairesinde tedbirler aldı •e Yu
aufu taltif etti. Tevratın tekvin 
kitabana g6re Firavun Yusufa 
.. Senin gibi akil Ye ehli hikmet 
yoktur. Sen benim hanem tızcre 
olup kavmin cümlesi senin emrine 
muti olsan. Ancak taht husu-
tunda ben senden bllyük olayım,, 
dedi. Böylece Firavun ifte ben 
ıeni bütnn M &ir diyanna nasbey· 
ledim diy,..rek kendi elinden yll-
züğU ~ 

1 
arıp Yuıufun eline koydu 

ve ona Ali keten elbise giydirip 
boynuna bir altın gerdanlık takta 
ve onu kendinin ilc"ııci crabas•na 
bindirip " diz çökiinüz ,, diye 
o gence nida ettirerek onu biıtün 
Mısır diyarına nasbettirdi. 11Ve Fi
ravun Yusufa,, ben Firavunum 
ve bütnn Mısır diyar nda bir 
kimse senin iznin olmadıkça elini 
veya ayağım kaldırmıyacaktır,, 
dedi r 

Firavunun Hazreti Yusufu 
kendine V czir edindiğine dair 
olan bUtUn bu sözler de eski Mı
ıırm bütün teamüllerine muva
fıktır. Eski Mısırın bütün kita
beleri, bütün resimleri bunu izah 
ediyor. 

Ali ketenden elbise giymek, 
hUkümdarlnr Ye en yüksek ph
siyetlere mahsus bir ıeydi. Yusuf 
bu Ali ketenden elbiseleri giy
dikten ıoora Firavunun yilzü
ğftoü aldı ye kendisine altmdan 
bir gerdanlık takıldı. Bir İn:Sana 
alt n gerdanlık takılması alelade 
bir it değildi, bunun için eski 
Mısırda ayrıca merasim yap Iır 
ve bununla bir adama yilkaek 
bir mansıbın tevcih edildiği göe
terilirdi. 

FiraYun, altm gerdanlığı tevcih 
ettiği zaman bu gerdanlık kime 
tevcih oluJ]muşıa birçok mücev
herlerle birlikte ona takdım edilir 
ve Firavun emrederse bu mücev
herlerden altın zincir ile birlikte 
tevcibe nail oian a.!am n boynuna 
takıhrdı. Mıs r Firuvunu birinci 
Setinin devrinde bu altın zincirin 
nasıl tevcih olunduğunu ~ öıteren 
bir re~im var<'ır. 

Firavunun kendisi de, baza 
zamanlarda, bu alt n zinciri, biz
zat talik ederdi. Bunu da göste
ren bir resim vard r ki A taatoı 
Anıonifiıin " iÖZ ,, mezarındad r. 
Bu mezar millattan evvel on 
dördüncü asra aittir. 

Bütün bu vesika teşkil eden 
resimler, bize, Firavunun Hazreti 
Yuıufa kartı olan liıtufları, ayan 
beyan gösteriyorsa da Hazreti 
Yusuf blltün bunların fevkinde 
olan bir iltifata mazhar olmuştu. 
Çünkü Firavunun kendisi yilzü
ğiinU parmağından çıkararak Yu
sufun parmağına koymuş ve altm 
gerdanlığı onun boynuna tak
mıştı. Bundan başka yukarda, 
Tevrattan naklettiğimiz parçada 
gösterdiğimiz gibi, Yusuf bir 
arabayd bindirilmiı ve önden 
gidenler .. diz ,öktıonz n diye 
bajırmıtlardı. 

( Arkaaı var) 

Şoför - Çok büyllk taliiniz 
varmı1- Bereket ver1in karım ara· 
bada değil. Zira tam 120 kilo 
çeker. ............................. ··-·------····· ..... 

SON POSTA 
lsta.n bul 

BORSASI 
,, - 12- 1932 

Paraiar (satıı) 
kuruş kurut 

1 lıterlin 678,- 20 kur•ıı 122,-
1 dolar 213,- 1 fiil" A YUI. 71,-

20 fı. franaı:ı 171,- 1 pe:ıeta 17,-
20 lıret 218,- J Mark 5'),-
20 fr. Belçika 117,- ı zlott 24,-
20 drabnl 2.: 1 Pengö 32,-,-
'20 fr. lsvlçre li20,- 20 ley 23,-
20 leva 77,- 20 d nar ~-

1 floriıı 8S,- 1 Çervoneç -.-
Çekler 

Londra 671,- ı Praı l:'>,895 
Ncv • )O k 0,4715 Vi7aaa 4,0713 
Parlı l:Z,06 Madrıt 5,78 
Mllano 9,30 Bertin 1,9332 
Brükıcl 3,4046 Varıova 4 20 
Atlnn 87,3475 Pqte 3,59 
Cenevre 2,44625 86kref 80685 
Sof ya 64,77 Bel pat 3,51575 
Am11terdam ı, 11313 Moakon 

Hisse eenetlerl 

Vr Lirn 
iş Bnnk.(Nama) IO,~ A-dolu ıoov. 37,25 

• ( Hlmile) * 10,15 Şark O, Y. * 41,45 

" 
(Mücaı'ı) 95,- lst. Tramvay 50,00 

Oamaıah Bank. 35,-
0.küdar mu 11,00 Sellalk • 5,15 
Tcl'll .. 32,75 Şhil.tl ~ lf,,11 

Ha iç .... Ha.acım 27.-
A•adela "•v. "'23.'JI Tdefen 15,-

• ~ P. 22,15 Boaıoatl • 23,50 

Ea,..m ve l'•hvllat 
L ra Lira - --l.tıkrau Dahili ~ RejJ • 4,20 

DG7uııı.u llu. 51SO 
6,00 

Tra•waJ' 4,fTI 
GG.nırilk Rılıb;a 20,25 
Saydl malal ... Oa•&ctar .. 
Baidat tertip 1 8,~ 

J70,-
Terk• 41,50 

• D "'5.20 .. Elektrik -.-
BORSA HARtCI 

• Taflvlllt • MeakOket 
Lira J.ira -

Tlirk Altını 9,21 ( R41tat) 46,75 
J0,42 lnr. " 

( Vablt) 46,20 
8,22 Fr. .. ince befiblrlJk altın 

10,75 R • " M.:d<ll>e 35,00 ( Cümhuriyet ) 45,-
Baıık.,ot (Oa. B.) 239 ( Hamit ) armalı 5C,00 

Kalın twı7lblr ık a tın 
( Rc,at) 47,00 

46,20 
(Vahit) 

" 
48,(;0 

( uıimJı .. rİ) et ı 
46,00 

11 ıı.ır Kr.Fo. 1885 157,50 
(Aziz) " ., 

" 903 87,00 
46,00 (Hamit) .. 

" 
,. 19 1 84,00 

)'apılmamıttır. 

SON POSTA 
Ynml, Siyaai, Havadı. .,.. Halk 

l'•zeteai 

:::s 

idare: latan bula Eıkt Zaptiye, 
Çalalçeıme IQkafı 25· 

Telefon ı lıtanbw - 20203 
Poeta kutuıuı latanbul - 741 
Telgrafı Lıtan bul SONPOST A 

ABONE FIATI 
TOR Ki YE ECNEBi 

1.00 Kr. t Sene 
750 " 8 Ay 

•OO " 3 " 
150 " 1 .. 

liCOICr 
t400 " 

800 " 
300 • 

aeıen evr•k geri verilmez 
lJl.alardan me1'aliye& &hnmaı 

cenp için mektup! ara (8) kuu,hık 
dul illveıl lbımdır. 

Adres 4egiıttrllmeıl (20) tvaıtur. 
Guete111lade çıkaıı ....ı. Ye yaalaraa 
lııltlla baldan ......... , ... ı ...... 

aittir. 

Bütün Türkiyede Yeni 
Ö çüler Kullanılacak 

Endaze, Batman Ve Dönüm Gibi 
Ayarsız Ölçüler Tarihe Karışıyor 

Tamam 24 gtın sonra bUtnn 
Türkiyede yeni ölçülerin tatbikine 
başlanacaktır. Yeni sene batından 
itibaren okka yerine kilo, arf1D 
yerine metre, döonm yerine 
metre murabbaı gibi hesaplı •• 
ayarlı ölçüler kullanılacak Ye 
biribirine uymıyan batmanlar, 
endazeler ve 3lekler tarihe 
karıtacak ... 

) 

( 

lstanbul belediyesi, yeni &lçtt
lerin tatbik zamanı yaklaıbjı 
için baz1rlık faaliyetini arttırmıtbr. 

Son haftalar içinde fstanbuJun 
kantarcılarıda hummalı birfaaliyet 
g6stererek yeni 61çlllerin tartıla• 
rını Ye terazilerin\ hazırlamakta• 

dırlar. Bu itibar ile kantarcıların. l 
yOzü gillmektedir. Dün bir çok , 
kantarcılarla g6riiftBk. Bunlardan ı 
öğrendiğimize giSre Anadolu'dan 
yeni 6lçUler için bir yıgın ıipariı 
verilmiştir. Yeni ölçüler Ozerine 
yapılan dirhem ve kantarlar 

E•kl ölçUler artık tarih• 
karıfıyor 

Diğer taraftan haber aldığımızı 
tamamen yerli malı olarak imal 
edilmektedir. 

Memleketimizde kantarcılıkla 
uğraşanların hemen hepsi Türktllr. 
Bunlar eski prinç ve bakır parça-
ları oı eriterek yeni dirhem ve 
kantar yapıyorlar. 

IktısabiBuhran Sonj 
Günlerini Mi 
Yaşıyor? 

(Baştnarh 1 ine .ayf ada ) 

nın hafiflediğine dair alametler 
çok kuvvetlidir. ŞOpbesiz buhran
dan müteeuir olan memleketler 
arasında Türkiye de Yardır. 

Fakat, buhranın bitmek Oze
re olduğunu bildiren bu haber
ler doğru mudur? Biz bu suali 
maruf iktııatçılanmı~a ıorduk, 
onların fikirlerini tesbit ettik. 

Darlilfünun iktısadt coğrafya 
prof esörb Hlmit Sadi Bey di-
yor ki: 

- "Bu meıeleyi eeuh tekilde 
tetkik etmek lbımdır. Bugilnktl 
mü,alıedelerime göre bir kııım 
01eınleketler< e iktısadt buhran 
hafif.emektedir. Biz de buhranın 
hafıflediği mem:cketler araamda 
bulun ıvoruL Stoklar azalmış, mah
sul f i.ıtıeri nispeten yükselmiftir." 

ihracat Ofisi Müdüril CemaJ 
B. de şun'an söylemiştir: 

•• - Biz, ikt sadi buhranın 
hafiflcd.ğine ve bu yolda birçok 
ali metler görüldüğüne kaniiz. Bu 
kanaat mm raka .lara· istinaden 
yakı da izah edeceğiz." 

Sualimize, Ziraat bankasa mö
diirü Ihsan Pey de şu cevapla 
mukabele etmi t r: 

.. - Bizde ~e butün dünyada 
iktisadi buhran bafiflemiftir. İtler
de bir açıklık olduğu gibi stok
lar da azalmıştır. Eıya fiyatlarında 
nisbi bir yükselir göze çarpmak-
tad r.,, . 

Mühim bir mfiessetenın başın
da bu?unan bir ikbsatçımız ise 
şunları söylemektedir: 

" Birçokları iktiadi buhranın 
hafifledig'ni söyliyorlar. Ben iıe 
buhran n henüz hafiflemediği ka
naat ndayım.,, 

Tütün hakkında selAhiyettar 
bir iktısatçımız dUnya buhranı ve 
tütün vazİ} eli hakk.nda bir mu-
1 , rririrnize ş·ınları söylemiştir: 

"- Yaptığımız tetkiklere r.lS
re dün} a :la iktisadi buhran ha· 
fiflemiştir. 

istihsal maddelerinin fiatları 
yUkselmcktedir. Mcse' a: Bizde, 
Yunanistan ve Bulgaristanda bu 
sene tntnn fiatları geçen seneye 
nazaren iyidir. Bu ıene stoklar da 

göre belediye, yeni ölçlileria 
bozuk ve noksan olmamasına 
temin için tetbir almıştır. Belediye 
memurları f U günlerde kantarcı• 
ları teftit edecekler, yeni yap lan 
ölçülerin ayarlı olup olmadığım 
güzelce tetkik edeceklerdir. 

RADYO-
& KAnunuevv 1 Sah 

lıtan bul - ( 1' 00 rn etre ) 18 doo 
itibaren. 18,45 ı (M kbulo D.), 1 4~ 
rn,-0 orkestra, rn, .. o lü,4j frantıı. & 
d r (müpt dılcre ıııab us , 19,45 20 
ork s ra, .. o 21 lI f z Ahm t Bey, 
21 :.1,80 atudyo saz lı voli, 21,30 2i 
taga ni Nimet \ ah·t JI., 22 22 80 
Gr mofon, aja s ve bor a haberleri 
aaat ayarı. 

Bükreı 394 metro) - 20 ko fe
raus 2 ,40 Gramon, 21 senfoni. 

Belgrat (4 1 ınetr ) - 20 gramofon, 
20,15 9arkı koıııeri, 21, O Norveç'te 
verHeeok BcvnC'lm!lol bir konaerdoD 
nakil. • 

Roma ( 44 ı, metre ) - 20, 20 
Spor ve habc·r -1 feııııl dereler, 21,l O 
gramofon, 2!,45 'uldi'nin yeni eserleri. 

Prat - 4 metre) 20,05 Yahudi 
ıarkıları, 20,25 BrOno'dan nakil, f0,40 
bet kltılik orkestra, 21 Nor~eç'teD 
nakil. 

Viyana - ( ~1 , mttrı l 20,25 • 
konferans, 21 Us ov'dan naklen A·nıı
pa konseri. 

Peıte - (050 metre) 20 konf rans, 
20,5 operadan nakil temsili müteakip 
dans ha' tarı. 

Var40Ya· 1'12 metre) 21 son 
haberler, 22,30 radyo jimoa'Jti~i. 

Berlin - 1G95 metre) 21 U lov'• 
dan uakil. 

7 KAnunuevvel Çarşamba 
f.taab~l (1200 metre) - ıs doD 

ıtibar<'n . 
BGkret 394 metre) 20,40: 

Graaıo on, :!l, \ ıy«'loneol, 21,45, pt. 
)ano konseri. 

Belgrat (431 etr•) 20. mtlll 
sırp ~arkıları, 20,30. Gramofon, 21. 
ıagrepten nakil. 

Roma - ( 441 metre) 20,10, por, 
21. Grnınofou. 

Pr•t - '"8 metre) 20,5. lste
nografi der leri. 20,25. Dört pordclık 
bir dram. 23,23, dans havalan. 

Viyana - ( 618 motre ) 0,45. 
( 'l.'ccnltc) isınıııdc bir komedi 21,80 
hafif mu iki. 22,30. r raıık Heller'in 
bazı c erleri kon disi tarafrn dan l?3, 15, 
Dans lıa\;u]arı. 

Peıte - 550 ınotre) 19,46. halla• 
da por ııe haldedir, !.'O, 16. Ş Lrkı ge
cesi, :.0,45, ork stra, :rn. 11 er ve 
c zl ant. 

Varıova - 141C) metn) ~O, O. 
n .ıtı.11 e. :.O 4-, ra l o g z teei, 
t.ır ıı of n, ::: .. ,Oi 1 İ) a o kon er . ' 
gr.ı f n, .. 4. Kare on er. 

B rl'n 1 '35 m t ) ~1. 
t'>,' O. Mu ht l'f rucml 
tıa .. aları. 

""1 
dahil olduğu halde bütün tütüo
lerimizi satabileceğimiz tahakkuk 
etmi'itir. Şu halde iktısadi . ~u_h· 
raum hafifledijioe hükmedebılırız. • 



1rt?lJtPre Htn.flmf'ti tarıı.fından Cası Yeni Harffırl 0Lenmtlİll Uıull Muz·· ede Yenı· Bı·r Salon Jf?_ ne hf'din edilen Merln ter~nm-.11 i I' 

CANAKKALE 
-177 - Yazan: Ceneral Oglantl•r 

Türklere Yapılan Hücum 
Ağır Zayiatla Neticelendi 

Bu cephede F ranı zların ver· 
miş oldukları 7 5 milimetrelik 
toplar Türk ileri menilerinde 
oldukça tahribat yapmıılardı. 
Ô cı:-:eye doğru her nekadar Türk· 
lcrin arkadaki ikinci mevzilerin· 
~en birkaç makineli tüfek ateş 
etmekte devam ediyorsa da, 
İngilizlerin ilk hücumu muvaf· 
f .. :ciyetle neticelendi. Fakat zayi· 
at çok ağırdı. Yeni işgal edilen 
nı e niler ise Kerevizdere s rtla
rından miithi1 bir yan ateşrne 

anaruı kahyordu. Burada Frans z 
hücumunu kıran TUrkler bu ~e

fa da sağ cenahlarındaki İngiliz· 
lere kartı koymaya başladılar. 

Saat on ikiyi çeyrek geçe 
Collinguood taburu adeta bir 
resmigeçide iıtirak eder gibi safı 
harp nizamında ileı ilemiye baş· 

ladı. Fakat tam Türk sperlerine 
yaklaşırken sağ ceıı~lıla ınC.:dn 
aayet ııkı ve dehşetli bir ateşe 
maruz kaldılar. Tabur hemen 
hemen bUtUn mevcudile mahvol· 
du. Bu taburdan kurtulabilen 
birkaç kişi Howe ve Hood tabur• 
larına iltihak ettiler ve tekrar 
ileri harekete devam ederek 
mensup bulundukları livaya tayin 
edilmiı olan ikinci hedefi de ele 
geçirdiler. Fakat Türklerin yan 
ateıine maruz kalarak burada da 
tutunamadılar ve saat bire çeyrek 
kate li•anan mlltebaki efradı eıkl 
mevzilerine avdet etmiye mecbur 
oldular. Bu müessif hücumda 
2 inci bahriye liva11 me•cut 70 
zabitten 60 ını ve 1900 efrattan 
binden fazlasını zayi etti. Taliaiz 
Collinguood taburu ise bOsbOUin 
mab•oldu ve 42 inci fırkanm cep
lıeıinde hUcuma 127 inci Man
chester livası batladı. 125 inci 
livanın iki t~buru ile inşaat tabu
rtmun iki böllliil bunları takip 
etti ve iki tabur da ihtiyata bıra
kıldı. 126 ıncı livanın bir taburu 

[ihtiyat ıiperlerine yerleıtlrlldl ve 
diğer llç taboı·da takıim edilerek 
88 inci livanm cl\ıütamlarmı tak· 
viye etmek üıera ileriye gönde
rildi. 

Cephenin bu kısmında hllcum 
iyi bqladı. F raoaızların yllkHk 
infi!Aklı topçu ateıi altında fır
kaya tahsiı ediJmit olan ilk he
def pek az zayiat verilerek zap• 
tedildi. Filhakika ilk zamanlarda 
bu kısımdaki harekat arzu edit. 
diği Teçhile cereyan etti. 127 inci 
linnın bazı kıtaatı Tllrk ıperle
rine girdiler ve 217 kadar da 
eıir almıya muvaffak oldular. 
Tllrkler k11men rUçate batladılar 
-= --

-, 
Kapo111& 

'I abiatinlıl Cğren ıneı: iatlyoreaıuı 

resminiıl 5 adet 1ı: ııpo:ı ile bir· 

ı.ı.te ıonderlııi,. lta!'lıııiuiı 11uı~ 

Ubhlir •• <&de t1dılw.u. 

lıim, metleıt 
ıı 

lı 

uy• u.n'at? 
-

B\llunduğı& 

memleket 
il" 

Hoaiın .ııtip: 

edecek ml ' il 

Rusimiu lı;.&ittu. 30 k11raıt.u 

Pu ın ukabilinde cöu ldr•tıt.J •• • : . 

- --

ve bundan ceıaaet alan Mao
cheater T erritorial efradı ileri 
hareketlerine devam ettiler. 2inci 
bahriye livaıımn rilçab üzerine 
bu kılaatıo sağ cenahi açık kal· 
dıyıa da ihtiyatta bulunan Lan· 
caıh:re Fuıillier1 kıtaatı derhal 
ileriye ıevkedilerek bu açık kft
patıldı. Yalnız sol cenahta, Kfrte 
dereıindeki Türk ıiperlerine ya• 
pılan hlicumda çok ağır ıayiat 
verildi. Burada arazi ö!tHerle 
dolmuıtu. 

Hanım Görüyor 
ikbal mobilyaların Uzerl öyle 
tozlu ki; parmağımla ismimi ya
zabilirim. 

- f yl ya.. Hanımcığım.. Ben 
yeni harfleri öğrenmek için, her 

1 

gllo parmaiJmla, tozlar Uzerinde 
yazı talim ediyorum. 42 inci fırkamn ıol tarafında 

88 inci liva ikinci Hamposhire, 
ikinci Royal Fusilliers birinci 
1skoç ve 4 DncD Worcesterbue 
kıtaatım ileri sürerek hücuma 
geçti. 5 inci İskoç kıtaatı bu ha· 
reketi takviye ediyor ve birinci. 
Essep taburu da ihtiyatta bulu· 
nuyordu. 

!Fransa' da Bir 
Tayyareci Casus 
Tutuldu 

Bu cephede Avusturalya ba· 
taryalarmdan bazılarile takviye 
edilen İngiliz topçusu dilşman 
sperlerinde oldukça tahribat yap· 
mıya muvaffak olmuıtu. 

Fakat yDksek infilaklı mer
milerin azlıjı burada da tesirini 
gösterdi. Türklerin mDılahkem 
mevkilerinden birçoğu ve Bre• 
law kruvaz6rDnden 8'•tirtilen mit
ralyöz kıtaabnın itral etmekte 
oldukları mevziler bombardıman
dan kat'iyyen mUteeufr olma
mıılardı. Binaenaleyh hllcum 
başlar bqlamaz bu mevkilerden 
açdan ateı altınde f ngiliz kuaata 
oldukça ağır zayiat Yerdi. ilk 
hllcuma kalkan lıkoç kıtaabnın 
birinci ıafı tamamile imha edildi 
ve bunlardan ancak birkaç tanesi 
dilıman ılperlerine kadar gide· 
bildiler. Bunlara kumanda eden 
zabit, telefon hatlara bozulmuı 
olduğundan, karar~Ahtan emir 
almıya 10.ıum görmeden, daha 
ileriye gidilmenin imkansız ve 
Umitaiz olduğuna kanaat getire• 
rek ikinci safın hUcuma kalkma• . 
sana mani oldu. Hampıhue ve 
Royal Fuıilliera kataatanın verdiği ' 
zayiat ta oldukça ağırdı. Fakat 
efradın göıtermit olduğu intiıaın 
cidden mDkemmeldi. Bunlardan 
biçbiriıi tereddtlt etmemiı. yan
larmdakl arkadaıları vurulup ye· 
re düştüğll halde, ayakta kalanlar 
da vuruluncıya kadar ileri hare· 
ketin• de•am etmişlerdi. 

Solda, daha iyi terait altında 
muharebe eden Horceaterıhire 
taburu daha iyi ilerilemifti. Htı
cuma kalkan ilk saf birkaç da· 
lrika içinde en yakın bulunan 
Tllrk ıiperlerine yerleımit ve bu 
ıayede ıaidaki efrat ta lriraz 
ilerilemekte muvaffak olmuttu. 

( Arka11 var) 

Baykuşun Yaraladığı Adam 1 
Londra, 5 - Bir pbıa, Vor

mod parkından geçerken bir bay
kuıun hllcumuna maruz kalmıt 
ve baykuıla bir aaatten fazla 
uğraşmak m~cburiyetinde kal· 
mııtır. Zavalh adam muhtelif yer· 
lerinden yaralanmııtar. 

T roçki Dönüyor 
Anvers, 5 - M. T roçkiyj bAmil 

olan vapur bu&üo buradan kalk· 
mıflır. 

Fran11z bava Alemi, yenl bir 
casusluk vak'aaı karşısında bD
yOk bir heyecan geçirmektedir. 
Çünkü bu caıua, Pariı civarında
ki ha•a lıtaıyonlarıaın birine gir-

miye, sırtına bir tayyareci elbise
si geçirerek gDnlerce kalmıya •e 
tayyarecilerle beraber yaıamıya 

muvaffak olmuıtur. 
Bu adam bir Franıııdır. Adı 

Jan Lui Plnı dür. Çok yakıııkla 
bir gençtir. O kadar mahirane 
hareket etmiıtirki vaziyet gllçlükle 
filpheyi davet etmiıtir. 

Bu adam, Villa kubla.y deni
len hava iıtaıyonu civarmda 
yerleımii ve bu iıtasyona memur 
zabitlerle çabuk ehbap oluver
mittir. 

Bir aralık kendisinin ihtiyat 
zabiti olduğunu, ataj yapmıya 

çatrıldığını, fakat terıiye ısmar· 
ladığı elbise hazırlanmadığı için 
bUyllk bir mDıkDI içinde olduğu· 
nu ıöylemiş, bu auretle bunlar
dan birinin elbisesini aıiyet ola· 
rak almııbr. Zabitin elbisesini 
geyen casua için artık istasyon 
dahiline dalmak güç birıey ol· 
mamaşbr. Sanki keodiıi de o İs· 
taayonun memuru imiı gibi lo· 
kantaya ve kulObe devama, tanı· 
madığı zabitlerle doıt olmıya 
başlamııtır, fakat bir gün, motör· 
terden birinin resmini ahrken 
bir diğer zabit g6rmfif, meseleyi 
amirine haber vermif ve caıuı 
yakal•nmııtar. Üaerinde mOhim 

MUzede Aaurl, Geldanf, Hitit, Muır, ve Fenike eterlerile &... 
.ıenen Şarkı kadim salonu dun meraıimle açıldı. Resmimiz bu Aa

londaki kıymetli eaerlerindea birkaçını gGıteriyor. 

Gençler Ne Düşünüyor? 
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) J 

aktör, ifade ettiği heyecamn fev· 
kalAdeliğinl anlamak için ıeyirci· 
lerin hareketlerini görmeğe muh· 
taçtır. Gelecek nesildir ki bugün· 
kn inkilAbın ehemmiyetini, bU
yllklUğünll daha iyi anlayacaktır. 

Buhran karşıımda kuvvetimizi 
ıoruyorsunuz. BugOnlln hikAyesi 
iktisadi buhran olduğuna göre, 
bu ıualinizle herhalde lktiıadl 
vaziyeti kastediyorsunuz. Her fer
din baht(, içinde yaıadığı cemi· 
yetin ıeyrine bağla olduğuna 
hftkmediliyor ve beterin bugDnkü 
maddi ııt.rabmın silinmesinde ce· 
miyetin bllyllk rolii olduğu ileri 
ıllrnlllyor. Fakat ben bu kana1&t· 
te değilim ve bu ıebepledir ki 
kendimi ku•vetli bi11edemiyor ve 
bu derin ıstırap karıısanda 1ade
ce muhitimin yllrllyllıüne ayak 
uyduruyorum. 

Her halde zaman uzadıkça 
yarın, bugllne iyi bir cevap ve
recektir. İktisadi ısbrabı dar bir 
gözle gördllğDmilze ve ona ahşta· 
ğımiza bakılarsa kuvvetli oldu
ğumuz ıannı çıkar. Öyle ya ••• 
Refah denilen ıeyi bir lokma ve 
bir hırka tarzmda telAkki ettik· 
ten sonra. 

Dindar mı•ınıı, diyorsunuz. 
Beıeriyete allah mefhumunu ve
ren bir kudretin varlıgı metafizik 
manada izaha çalıtıldıkça din 
esrarlı mahiyetini kaybetmiyecek 
Ye felıef enin derin bir mevzuu 
olmaktan uıak kalmıyacaktar. 
Ben, yalmz, bir allah itikadiyle 
dindar sayıhrl8m dindarım. Çün
kü, adet ve kııımlara ayrılmak 

lıtenilen dini itibari Ye izafi ola· 
rak kabdl ediyorum. 

Aile hakkındaki dlltünceleri· 
me gelince; mademki fert cemi
yetıiz ve cemiyet fertaiır: ola
maz, ıu halde cemiyetin en ipti· 
dal toplan fi, bir parçası olan 
ana, baba ve evllttan mürekkep 
birliği de sevmekte haklıyız. En 
müfrit ve mizantrop bir inıanm 
bile aile hayataoın ıükônundan 

zevk almıyacağma inanamıyorum. 

evrak bulunduğu için vaziyet 
bl\yllk bir endiıe uyandırmakta· 
dar. Çllnkil caausun bunlardan 
bir çoğunu ecnebi memleketlerine 
ııöndetmiı olmasa çok muhte
meldir. 

Sorduğumuz Sualler: 
1 - Türk inkıl!lbı hakkında ne 

dü9flntlyorsunuz, n bu lnkıllbı 
nasıl anlarıunıı ? 

2 - Cemiyetin geçirdıği buhran 
karıı kendinizi kuvvetli hiHodiyC>r 
musunuz? 

3 - Dindar mısınız ? 
4 - Ailo hakkındaki tellkkiniz 

nedir? 
5 - Hayattan korkuyor ml 

ı:;uııuz? 

ti - Nasal bir hayat iaterıinh; 

,.e nasıl Yaf'Hnak istersiniz ? 

Genç karilerlmiz bu auallere 
clıığruılan doğruya matbaamıza gö.ı · 

dermek sııretilo covap verebilirler 

Çnnkn yalnız allahın bildiji buı 
hldiıeleri erkeğin, kadınından 
1aklamadıtı zamanlar çoktur. 

Diyoraunuz ki: Hayattan kor
kuyor muşunz? 

Evet korkuyorum. Korkmıyo
rum iddiasını güdenlerin, iıtikball 
çok dar bir çerçe•eden teyrettik· 
lerine hllkmediyorum. Diye biti
rim ki bu iddiada bulunanlar, 
dUnll bugllnden, bugDnll de yann
dan ayırt edemiyenlerdir. Ha1at
tan korkanlardırki faydalı gör
dUğll bütün işlere atalır, çabalar 
ve uğratır. lnaan mu&affer olmak 
için korkmahdır. 

Na1ıl yaıamak iıtiyorum? 

Zengin bir hayat mı? bayır. 

Orta mı? hayır. 
Fakir mi? hayır. 

O halde... Saadeti ifratta fit
miyen bir bayat istiyorum. Çln
kn mllfrit ıaadetler, lnıamn ra· 
hatanı kaçırır. 

lspanya'da Tayyarede Evlenen 
Bir Çift 

Madrit 5 - Yakında tayyarede 
bir iır:divaç merasimi yapılacakbr. 
Niıanlı genç kız vaktile bir 
tayyare kazaıı geçirmeıine rağmen 
havada evlenmek ıçm llrar 
etmektedir, papaz ile belediye 
reisi nikAhı tayyarı,de yapacaktır. 
Yeni ~vliler bal ayı seyahatlerini 
tayyare ile yapacaklardır. 

Meşhur Bir Binici Oldu 
Neıryork 5 - MetbJr ve bey

nelmilel cokey T omaoa kalp Mk
teıinden ölmlittl\r. 
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Geldi. lrlanda'ya Geçti ':' e Evlendik 
Fakat Beni Suyu Sıkılmış Bir Limon Gibi Athlar 
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Tel gaf, um mi karargAhtan ge
liyordu: 

( Derhal hnreket ediniz. İs· 
lcenderiyeye geliniz. Orada emir 
bck'eyiniz. ) 

Sabaha iki saat \ardı. He-
men kalktım, giyindim. Hazırlık

larımı ikmal eltim. Ortalık ay
d nlanır nycLnlanmat hareket 
edecektim. 

İ slerimi bitirdikten sonra otur
dum. Ş ı kısa mektubu yazdım : 

Mis Kınap. 

Askerliğin ne olduğunu bilir· 
ıiniz... Emir aldım, derhal hare· 
ket ediyorum. Veda için sizi 
uyandırmıya kıyamadım. Tesadil
fümüziin hiitmlsım muhafaza et· 
inek isterseniz, bana mektup ya· 
tin z. Ölümden uzak bulundukça, 
daima &İze cev p vermiye hazırım. 

ilvams 
J 

Bu mektubu karargah kuman· 
d nınn verdim. Kmab'a teslim 
etmesini ye ona, icap eden lro
laylığı göaformesini de tavsiye 
eyledim... Makineme atladım. 
liint denizinin koyu mav! ufuk·· 
lanna doğru sUzUlmiye ba,ladım. 

Hem gidiyor, hem dUşUnU· 
Yordum. Arkamda ne garip, ne 
Umulmaz bir iz bırakmıştım ... 
Ufukların koyu mavi!iği, bana 
lunab'm hillyalar dolu gözlerini 
lıatırl tayor; onun halim ve mil· 
tebessim siması, bir tllrlO gBzle
rimin önünden siline iyordu. 

* iki ny sonra, (Filiatin) cephe-
ıinde muvaffakiyetli bir taarruz
dan avdet ettiğim z m n ondan 
bir mektup aldım. Beni unutma
dığını söylUyor Ye unnt&mıyaca· 
R'ını da temin ediyordu... Ben de 
ona nyni ekilde bir cevap 
Yazdım. 

MektuplB§mamız, gittikçe ık 
fasılalara inerek tam bir buçuk 
gene stirdU. Fakat bu mektuple
l'ın samimiyeti, her defasında ge
nişledi; mlloderec tı da h r de
fasında daha faz.la hararetlendi. 
Arhlt ıevişiyor, ve harpten sonra 
llusıl birlqeceğimiz hakkında 
Planlar tertip ediyorduk. 

"" Harbin hitam bulduğu glln1 

o, Hindistandan hareket etti. .• 
londrada buluştuk. Beraberce 
hlandaya geçtik. Orada evlendik. 
Sakin bir yuva teaia ettik. O ea
'11tda henüz oniformamı tatıyor 
te bol para alıyordum. LAk"n •.. 

Bir mllddet aonra İngiltere 
krdusu, ıuyu sıkılmıı bir iimoo 
•buğu gibi beni ve bOtlin arka

daşlarımı bir tarafa alıverince, 
••rıki ılerimin önündeki yal· 
d ~ı. perde birdenbire kalktı. 
~~rşımda, hayatımızı kazanmak 
çın çetin bir mücadele sahcı11 

:ç.ıldı. (Harp bitti) dedikleri gün 
b~la zannediyorduk ki, ıafer 
'bl'l.e daimi bir servet ve saadet 
•hşedecek. Fakat maaele.tıcf 

ltl ·ı ' 
I 1 Yonlarca can pahasına kazanı-
iln bu cidalden &onra hepimizin 

llasibi, daha kahir bir cidale a-ir· 
lbek, hergtınkn ekmeğimizi kaza· 
ll~bilnıek için ölümle pençeleş· 
ilııı~lcrnif. 

Aylarca ipiz. k•ldnn. Hatta 

yeni doğan oğlum (Coni) ye sa
Jıncaldı bir karyola bile aJama
dJk. .• Patronlar, hain ve insafsız· 
dı. Harp zamanında kazandıkları 
milıonları kasalarına doldurmuş 
ve kapısımda sımsıkı kapamışlardı. 
Cephelerdeı dilşman karargah· 

81Um yağdırdıktan sonra geri 
döndUğllmUz zaman bizi çılğın 
ikram ve iltifatlarla karşılıyanlar 
ortadan kaybolmuş, bizi alkışlı· 
lıyan eller bir k dit gibi kuru· 
muştu .•• 

( Arkası va r) 
====-

. -~; I' - - İNGİLİZ PAZARI 
L. LASTNİCK 

İstanbul EminönUnde Köprü meydanında 13 
numarada t inci icatta 

f\-1UŞAI\1BALAR 
lngiliz kumaşlarından ayni zamanda hem pardesil, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet şık parc\esü gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

O NIFORMA, ASKERJ, MEKTEPLi 
e sn.ire, kadın ve erkek, çocuklara mahsus toptan ve porakende 

fABRiKA FiATINA SATIŞ 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Muhafaza 

Gümrük Muhafaza memurlannın gece gündQz vazife g&melerl 
mecburidir. Çah~ma zamanı geçmi§tİr diye iskelelerde gemilerin 
işini vaktinde görmekten çekinen memurlar görülUrae haklarında 
kanuol takibat yapılmak üzere bunların en yakın amirlerine veyn 
muhafaza mUdürlerine bildirilmesi. 

Pek muhteşem bir müsatnerei musikiye 

Bu akşam N D A Birahanesinde 

l RNET RAMAZAN GECESi 
Muhterem dinleyici)e,.imden gördüğüm tcveccuh ve iıtıfata güvenerek 

Deniz kızı E F T A L Y A Hanım 
ile kanuni A R T A K 1 Efendilerin iştiraki temin edilerek tertip 
olunan bu müsamereyi nıusikiyeye icabet buyuracak kadirıinas 

ve muhibbi musiki zevatı kiramm gayet güzel bir gece 
geçirecekleri arzolunur. 

ls~anbul a llye ikinci kukuk 
d lres~nd n; M fıdd i: fünl :i.k vo 

Eyta m ba.ııkıı ı vokıli 'falba Ccıı:ı lıotti n 

Bey tn.rafıudırn müddei aleyh: ilJ) koz 
kasrı mn9• milatında mukim Beykoz 

m· 1.y tal ıl enLe i sabık memurlarından 

Münir Er. nleylıi ı tı ikame olunan Eru· 
lii. • Eytam bnııknsının tahtı tnsnrru· 
funda liuln•urn Beykoz kasrı mü9temi· 
lfıtıud:uı olao (5 ) numaralı haneyi 
uıilddı•i aleyh )lilnır efendi bankanın 

ulıdosi• o ge.;t [;i tıı.rilıton itilıareu lıir 

sonu sokiz. ny ınfiddctlo lıigayri hakkin 
' e r ıu loıı itgal ve ikamet eyi \ m; ş lıu· 

l a luğııı dan C'ri rıı i sil olaraı· m biye 
( ı lır.Ldan 8.Q 1 ir nıu ıcrnda ı . ı ı.. ıı.rı· 

na bina n ma taz , inat tahsili dava.· 
ımıi:an dolayı mOddel aleylıe göııdo· 

rihın da,ctnaır.eler ınumaHoyhiıı ika· 
m ' ~ !.rnın mcthul bulunduğu ş:ı r Li'o 
ı .. uo ~di me•iue tıin:ı.cn ~ n uddoi \"l'krli· 
nin t:ılebi ı zer ne t:ıhki atın 1/ 12 32 
saat on Oç bnçu ~ • t:ty u ed•lorek ta· 
ritıi i!A ıdaıı itibaroıı bir ay mUdiletle 
rnı.ııen ıobl ı:- • rıl' rahk k.lt h"kimrğinco 
k~rnr \ ı ·ril 111 .9 'P. ylh· rıııı ıneı.kUr<le 
ılıdıi g lıı10111i1 o. d ıgun<lan hakkın<la 
(;'l)ap karnrl ittihaz \ O btııııtıı da o·r uy 
... udd tlo illlııen tcbliğı ıe kar&r vtırı l· 
ıııı~ •\I tahkrkntın Ii l ~t3 .ı at 14 de 

t . ) ın c lif mit karar "erılmi~ oldu~u n · 
dan yövmfi mezkurd L <'!:ıhı gelmodığı 

halde h kkında gn ban icrayı muame
le olunac;ığı n alunıu olm.ık üzero tıılo 

olunur. 

l•tanbul Betlncl icra Memur· 
luAundan: Jlir adet et nıakino~ilc bir 

:ıdet ıki tıtıyldr kııvvetinde rrıotör ~o 1'2/ 
032 tarthiıııie S. lı gtlnfi ·:.ıat 1,30 da 
Oırnıanbeydf\ ıra a klrgaıi cadıit"t!irı io 
(27) };o.lu a ap diikl.:a·ıınd:\ ı ıtıla· 

e:ı.ktır. T:aHııl•riu rourac.tatbrı ıla ı 
oluııur. 

Sultanahmet birinci eulh 
mahkemesinden ı Kadı köyünde o -
m:ı ı a !,;' ı mahallcsındc Ulusnluk ıoka
ğııı da atik ( 108) cedit 134) numaralı 
baııc do mukim Ali Ziya Bey aleyhfno 
Enıl fık vo 1~) tam bankası tarafından 
ikaıııo cdilmit olaa ecri misil davaıın· 
elan dolayı tastir kılınao da,·etiyedı 
mOddei aleyh mahalli meı.kOru bırakıp 
ıauıti me~lıule gitmi9 olduğu heyeti 
ihtiyariye tar:~fından r.ahrı celp name· 
yo verilen ıneşru hattan aı.ula~ılmıt ol· 
maki bu korro ınllddci vekili tarafırı· 
dan alacağı olan {270) lirayı tesbit 
e t mesine biıınco muameleli gıyap ka· 
rarı tcbliğ-ino karar verilınit olmakln 
lıer nıa cibi kurar tayin olunan 80/1/983 
t .. ri lııne mUsadif pnarteai gQnQ saat 
14 tc mahkomeyo golıoediği takdirde 
mOddoiııin iddia vo ınüdafaatını kabul 
etmlt addedileceğinden hakkında ve 
mahkemeye dahi bil~ itiraz kabul edi· 
lemi} oceğinf mflboyyin i'bu muamele
li gnap kararı HA.nen tehl:ğ olunur. 

lstonbul 3 Uncu icra dair•· 
elndan: Bir borcu temini için mah· 
cuı ve paraya çevrilmeıi mukarrer 
kan' lllA komedln ve saire 8 K. evvel 
982° tarihiı.de saat 9 dan 10 buçuğa 
kadnr Galatnda YC1ksokkaldınmda LO· ., 
leclhendcj;rinde Arslan hanında 7 No. 
da lJlrinel arık arttırma ile satılacak· 
tır taliplerin mahallinde memuruna 
mfi· Renatları ilin olunur. 

lstanbul OçUncO icra memur
luliundan: &tılınaıına karar Terllon 
bin "det RU e ııns be, yU:ı atk pey· 
gamı .. ri, be9 ;>üz Nadire, beı yUz Is· 
IAmiyet ve Hü" iımet, bet yitz Siliıı m t 
Çehreler 11/ li/032 tarihli Pazar gılnfi· 
ne ınflııııı.<lif 3,:ıo dan 4 de kadar Anka· 
ra cadua!iııde R"tlt Efendi hanında 
lkincı katta 6 No. da ikirıei a~ık art· 
tırına sur&tilo satıl:ıcafmdu iıt.iyenle
riıı •Oracaatlan llt.n olunu. 

Hususi Mekteplerde 

Maarif VekAleti hususi mektepler için yeni bir nizamname 
yspmak için harekete geçmiıtir. Bu hususta noktal nazar müda e
Jeainda bulunmak lizere diln ıehrimizdeki huausi lise mildllrleri bir 
f çtima yapmışlardır. Resmimiz bu içtimaı göstermektedir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
.. -fır 

Size Tabiatinizi 
... 

Söyliyelim ... 
Resnıinir.i kupon ile gönderiniz. Kupon diğer eayfamızd ,dır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~===~_. 

7t Feriha H. 
Bazan inatçı 

olur. İğbırsrı 
ve hırçınlığı 
devam sızdır, 
temizliği inti-

zami sever. 
Eşyasıw hü · 
uü muhafaza 

ve istimal eder. 
Herkese ıo

kulmaz, açılmaz. Acul değildir. 

• 1 Tok•t'la Emin 8. Sakin ve ağır 

kalmak ister. 

• 

.. lıdır. Bir· 
den parlamazt 
atılmaz, emni
yet ve selamet 
görmediği iş

lerde tereddi.it 
eder, az itimat 
gösterir, bağ· 

lanmaz, eafa. 
hat gibi §ey
}erden uzak 

2 Tokat't. Asım F' •. , ·ki ve aciil-

1 

1:; lerinin 
evvel 

l , . ııe ini iwter, 
sabır ,.e talıam· 
mülü ku~·etli 

değildir,mes'u

liyetlen, teh
like ve zarar 

verici şeyler· 
den çekinir. 
Ümit ve neş'e

sıııi muhafaza etmek ister. 

• 3 Ta,köprU'de RUftU B. Sokul· 

mak i ter. 

gan VA atılgan 

değildir. Haya· 
tı gürültiisüz, 
nümayi§ ve 
alayişten azade 
olarak geçer, 
men faat le rini 
zayi etmek is· 
temez, tehlike 

''e mes'uliyet-
ten uzak kal-

tO Fitnat H. (Fotoğrafının der
cini Lteıııi) or.) Zekidir. 1analı 
konuşur, ta\ ru hareketlerinde 
neş'e ve mizah vardır. Konuştuğu 
zaman etrafını memul eder, hP-r· 
kc·~i ağzına lhlklırır. Bazan tok 
ıözlü olur, onra söyliyeceğini 
ev\'ela ~öyJcr. Çubuk kırılır ve 
ban'lıır. 

7 Ihsan e. Zek! ı · . Sakin dıı
, ur fakat m u· 
Jıitiyle aliik.ı
dnr olur el iş
lcrrine eli ) at
gındır. Tarzı

telebbüse pek 
ehemmiyet 
vermek iEtc
mez. Gürültü· 
rii ve kavgrıl't 

' ldir. 

6 Ankara'dn All K malettln Ef. 
(Fotoğrafının dercini Ltemiyor.) 
inatçı ve muamelesinde hazan 
sert ve şedidtir. Tahakküme, ağır 
söze gelemez. Kendisini sıkıntı) .l 
kaptırmak istemez, dilediği giLi 
çalışmak ve yaşamak ister, parayı 
daha ziyade Earfeder. Pek kana
atkar değildir. .Menfaatlerine kar:;ı 
hırs gösterir. 

FRATELLI SPERCO 
Enrico Sporco ve mahdumları halefleri 
Galata Gıncı Vakıf lıan (ı:=abık Arapynıı 

ilan) 1 inei kat 1·10 T el. f . O. 4792-1 
IE noY ALE NEERL \NDAlSE 

vapur şirk oti • Anı etord ı m 
An ver Roterclnm,Am tcrdam vo Hııın ur@ 

için yakında hareket edec"k vapurlar: 
Ganymedee vapuru 6 K. tWYele 

doğru. 

Ulysese Yapuru 9 K. evvele do~ ru 
Oreatea vapuru 22 k!iııunuen •lo 

doğru. 
Ccmpagnle Royale Neesrlandalse 
vapur tirk ti \'asıtasiıo vo bil um ı ııı 
Necrlandaiscs 'apur acant:ılan ar:ı ııı .. 
dakl muhnberat sayesin do DONY A1'1N 
BOTUN LIMANLAHI için emtin bl ul 
edilir ve DOORU l~ON • .lMENTO vur!· 
leb lir. 
Yakında Burgu, Varııa ve Knstonc ye 

h:ıreket edecek 'apurlar 
Orestes vapuru 15 K. evvo?o doğr ı. 
Herculea vı.puru 28 K. c'·vele 

do~ru. 

Hermes vapuru 11 K. sariye tloj!ru 
A ınsterdamdan beklenen \"upurlar: 
Oreates vapuru 15 K. ovvdo doğru" 
Hercules vapuru 28 K. evvele do~rll 
Hermea vapuru 11 K. eaniye do •ru 

Amsterdamdan h:ıreket edecek vap·ır'ar 

Hercules v.ıpuru 7 K. enolo do~ru. 
Herm•• 'apuru 21 K. evv.,le doğru 
NIPPON YUSEN KAISHA 

(Japon vııpur kumpaıa)8"1 ) 

Yokolıaın:ı, Koht:, Dairen, Tsiııgtao, 
Slı:ıııghai, Jlonkong, ;jingıı.por, Colombo, 
Suez, Port ;::ait, lzmir, 1sUı •ı lJul1 P re, 
Cenevre,\' loııch\ Lherpol ve Gla-;g w 
liJıaııları :mı ıııda doğru po ta. 

(Akt rııı "iZ \ u ıloğru} 
Toyooka Maru '. puru 20 K. 

"'vele doğru . 

Dakar Maru 'apuru 19 K. sa i 
doj;'Tu. 
1.'a Eıila • i~iıı na'n':L'da. Altııım '::ıkıf 
l:lanı ı . dn 1 ıu·rı:;ı.ı.l ~PE~CO, hNRLl o. 
,·pımco v lJAı.TL.:AII ... AlU halef.ori 

••&'ur a.c•ıı talı~aııa ırıii racaat. 
Tel. 4 • 479..! • 1 



it Sayla SON POS-TA 

•Yerli Mallar Pazarında .. 
• 

Bütün istediklerinizi Bula bilirsiniz 
Karyola Hazır ve ısmarlama ipek kadın çamaşırları 
Trikotaj ipek mendiller, kravatlar, eşarpları 
Battaniyeler U C U z Herekenin ipekli döşemelikleri 
Hazır elbiseler Kadın ve erkek şapkaları 

ipek ve yün çoraplar Y o 1 hasırı, paspaslar 

lpek"i ve yünlü cerseler SAGLAM ipekli kumaşlar 
Kadın ve erkek şemşiyeleri Hasır koltuklar 
Kadın ve erkek kunduraları M a r o k e n ö r i 

Kostüın i ük yünlü kumaşlar GÜZEL Oyuncaklar 
Kolonya, losyon, pudra· krem, sabun Eldiven 

Ankara' da 
Cocuksarayı caddesinde 

İstanbul' da 
Bahçekap) ve Beyoğlu 

istiklal caddesi 

Samsun'da 
Bankalar 

.. : •• : • ,~· .•••. ' .;.,· ,. ., • ~ ; ... ,,.. • -:~-· 't 

PARA 
Arttırmak Bir Meziyettir. 

• Blll KUMBAAA 
ALiNiZ. 

Her Fırsattan 
PARA 

İstifade Ederek 
Arttırınız! 

1 Etem !::~!i romanı : 
GÖZYAŞLARI 

Kitapçılara dağıldı. 

l s tan b ul 6 ıncı icra dairesin
den : Bir lıorçt:ı. ı dol yı tahtı hacze 
a ın Lll ve par.ıya ~ı·vrilrnesiııe karar 
v orilon l{urtuluşta B zkort cad :lesinde 
81 ~. lı ha ıode movcııt soha ınaa bo-
ru koı ıol rnaa ay1ıa hail scccıı.dedeo 
il ar ttir. 10 12/932 tarih i nı.ltı saat 9dan 
ıo a ka far p·ıraya çevrilenPğirıden ta
liplerın mezkllr g inde haıtr bulunma
ları ili n o lunur. 

latanbul UçUncU icra memur
ıuıunda: Bir doyııln temini istifa.el 
ztmmında mabcıız ve par aya ~evrll me

ıi mukarrer bet numarall e lli adet 
kah-.e el değirmeni 10/1'.:: 932 tarihine 
milsadif çarıamba gll nü saat onclan itl
tıaron Uzunçartıda 124 numaralı tene
keci Cemal Efmıdinin dükk!l.nı önllııde 
nçık arttırma. ile ııntılacağından talip 
olanların mezk ı1r glln ve saatta. baztr 
bulunacak nıemıırumuza mtıracaatları 

ilan olunur. 

Son Po•ta Matbaa 9& 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Netriyat MQdlltüı Halli Utft 

•1a111r Hnznıiniz güç iso .._ __ 

yardıınıııııa hazırdı r. Kabızı izale 
eder. Hazmi düzeltir. Mide ve 

barsakl:ı.rı ağrısız toıniılor. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
Mazon ismirıo dikkat ve 

marla MAZON isteyiniz. 
Memnun ve müstefit olmıyanların 

para ı iade edilir. 
Btlyllk 9i,P.si 1staııbulda ltlO kurut 
Deposu : İt BanlCası arkasında 

12 N0t 
MAZON •e BO TT ON 

ECZA DE POSU 

PHILIPS 

"830" 
J::Sir Tek DüğMe i le 
Bütün Avrupa Dinleniyor 

PHILIPS 830 A · 
Süpere11düktans 

Muhterem Ankara 
Kıt mevaimi dolay11ile meıhur 

EKSELSiOB 
Büyük Elbise Fabrikasının 

Ankara musterilerine bir ıuholet olmak üzere 
Ankara 'da M O D A S A L O N U 

üstünde açbğı sergiyi 
15 - 12 - 1932 tarihinde kapayacagmdan 

Hrfide mevcut bOyllk mıktarda Kadm, Erkek ve Çocuklara 
mahsus Elbiseleri, pudeatılerl •• Paltolan 

l /12/ 1932 den 15/ 12/ r 932 tarihine kadar 
P•k ucuz llaUa T ASFIYE auratlla 

elden çıka.racağını arzeyleriz. 
Bu fevkalide fırsattan istifade etmeniz tavsiye olunur • 

HAYDEN 
1848- 1932 

85 senelik mevcudiyete malik müessesedir. 
Şöhretini kazanmış ve btiyUk babalarımzla babalarmızm 
ihtiyacatını temin etmiş bulunan HA YDEN mllesseıesi 
sattığı mallarmm mükemmel cinsini takdir etmesini bilen 
muhterem lstanbul halkına daha uzun mUddet mllfit 
olmak ümidindedir. 

HA YDEN müessesesi müdüriyeti; herkesin istifade edebilmesi 
emelile ve teessüsUnUn 85 inci senei devriyesi 111ünaseb etile 

FIA TLAR 1N1 mühim bir surette TEN Z 1 LE 
karar vermiştir. Her vakit böyle müıtesna frrsatiara 
tesadüf edilmediği cihetle 

HEPİNİZ iSTiFAOEYE KOŞUNUZ 


