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MANTIKAN HADiSE OLMAMAK LAZ 1 M DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetle; 

Notasına Verilecek Amanullah Han Tahtını Mısırın 
Cevap Hazırlandı Nasıl Kaybetti ? 

Ankara, 7 - F ea hAdiıesi mGnaaebetile Mısır { --M- •f V k ·r R • GaJ 
'laükumetinden bir nota gelmittir, fakat bu notaya aarı e ı 1 eııt ip Beyin 
bu saate kadar henllz cevap verilmemiştir. Maama· istifası Haberi Neden Çıkb ? 
fih verilecek cevabın projesi hazırdır. Bu cevapta ziya• 
fetten sonra sefire feıini çıkarabileceği ifadeıi M111r 
için hiçbir suretle haysiyet meselesi olmıyacağı tekrar· 
lanmıf, ne tarziye ve ne de istikbale ait bir müllhaıa 
mevzuu bahsetmeğe mahal olnuyncağı zikredilmiştir. 

Mesele fırka grupunun bug!inko toplanııında 
konuşulacaktır. HUkümet ~ı upta meseleyi ve hattı 
hareketini izah edecektir. Umumi kanaat şudur: 

Mııır hükumetinin maksadı mutlaka bir mesele 
çıkarmak değilse yahut mesele çıkarmak istiyenle
rln tahriklerine kapılmış buluomayorsa samimi dostlu· 

.iumuzun tclcrar ifadesine vesile veren bu hAdiıenin 
JCapanılmış olması IAıımgelir. 

Türkiye noktai nazarından meselede Mııır için 
·haysiyet meselesi olacak hiçbir şey yoktur. 

Mısır Sefi ri Abdülmelik Hamza Bey de Cüm· 
huriyet bayramından sonra Hariciye Vekilimizi 
ziyaret ettiği sırada kendisinin Gazi Hazretleri 
tarafından bayram gecesi hususi ve samimi mahi
yette iltifat g6rdügünden bahsedilmiş ve Sefir 
Vekilin yanından memnun olarak çıkmıf ve hatta v -
hldiHden bUkümetine ioa'aratta bulunmagv a bile Maarn •kRI R•tft Clallp B. 

Y Y aaıu Gçllnctl •a:rfa\Dızda 
lüzum görmemi§tir. Ancak bir Londra telgrafile 
b ir kısım Mısır gazeteleri bir hadise varmıı gibi teJAkki etmiye hakkı olmadığı hllk6meti tarafından 
neıriyata baıladıktan sonra hükCimetinin kendisinden kendiıine bildirilmlf, diğer taraftan bnkdmetlmize 
lıahat istemesi üzerine mah'.imat vermit ve kendisince de bir nota g&oderilmiıtir. Rivayet. g&re Mııır nota• 
lllHelenin kapanmıı olduğunu bildirmiıtir. - aında aııl hAdfaeye mOmaıil bir ,._Adiaenin istikbalde 
~Fakat sefirin ıabıi kararile bu meseleyi kapanmıı tekerrür etmiyecew• hakkında teminat ıstenilmiştir. 

Tarihi Evrakın Tasnifine BaşlandEğı Haberi Yalan Değildir 

Neden Tekzip Ediyor -
sunuz? işte Resimler! 
Tasnif Komisyonu Cevdet Beyin 
Riyaseti Altında Dün De Çalışb 

Birkaç gtln eYYel ı 
- T arihl evrakın nihayet 

.taınifioe bqlandığını yazmlfbk. 
Bqlarında Mftze Mlldllrtl de 

dahil olmak tııere blUQn arka
daılanmıı derhal itiraz ettiler: 

- Aıılıızdır, dediler. 
Halbuki verdiğimiz haber ta• 

lllanıen doğru idi. Yalnız bunu 
nasıl iapat etmeli? 

Hatırımıza taanife memur he· 
Y•tin iı esnasında bir fotoğrafım 
almak geldi. Fakat maaleaef 
heyet fotoğrafçımızı görllr gör· 
ine~ mUmaneat etti, nlon karan· 
lıktı. Mümaneata rağmen bir 
•nstantaiıe yapmak kabil olmadı, 
vaıgeçtik, kapının bir köşesinde 
nöbet bekledik, intizarımız uzun 
•Urrnedi, bir hademe mahzenden 
evrakı toplamış, bir sepete koy· 
ruı, yukarı çıkıyordu, foto ra· 
• 
1 ?1ızla bu efendiyi ve heyetin 
•çınde çalııtağı binayı tespit ettik. 

...: erdijimiz haberin doirulu-
r-.ı. Ptt•dilctea moara 

timdi de heyet hakkında tafıilit 
•erelim: 

( Dnaaı 10 uac.a aayfacla) 

iTTiHAT 
ve 

TERAKKi 

o 
Nasıl Doğdu? 
Nasıl Yaşadı? 
Nasıl Öldü? --

Yakın tarihimizin iç 
yüzünü yakında Son 
Posta'da okuyacaksınız. 

Şark İşleri --
Türk Eserleri Anıerika'da 

Teşhir Edilecek 
MUıe idaresi gelecek sene 

Amerika'da açılacak olan eski 
Şark eserleri aerğiıine ittirak 
etmeğe karar vermittir. Bunun 
için mllze idaresi Saraylardaki 
eıki TOrk çinilerinin ıulu boya 
retimleriai bazırlatmıya batlamıt· 
tar. 

-12-
Kısa Bir Hulasa 

Ef•aa hududuna ciYar Peıu·er 
fehriae bir •in etyJI bir lnl'lliz 
••lmlı, la•lli• İfl'•I kıtaat. karar· 
rAbına mlracaat ederek binblfı 
Kok• l•minde a,ir zabitle 1ı6rGt
mek iıtemiıtir. Binbaıı Kokı Pi· 
ıaverdedir. Fakat delitmen bir 
adamdır. KüçOk nine kapanmıf, 
delilik alimetlerl rBatumekte ve 
hiçbir ziyaretçiyi kabul etmemek· 
tedir. Loadradaa gelen İnailiz 
karar,.lhtan bu malılmatı aldık· 
tan •onra Kok'•un evine giderek 
kapıyı açhrmıya muvaffak olmuı 
ve kendi•ine e•rarenl'lz bir mek· 
tup vermiıtir. Binbatı Koka bu 
mektubu okur okumaz yakmıştır. 

Binbaıı Koks, okuduğu mek
tubun muhteviyabnı bir parça da 

Yuan: . Berndorf 
hayretle brplamlfb. 

Doıtu Miıter Meke •ordu: 
- Peki, aebep ne? 
Bunun lzerina Mister Mek 

kendiaine uzun boylu izahat verdL 
Bu izahata flyle huliaa etmek 

mümkUndllr: 
"1919 da yapılan muah'ede

name İngilterenin aleyhine çık
mıı ve bunun neticesi ile 
anlaıılmııtır ki Efgan Klrafa 
Amanullah lüzumundan fazla 
ıerbestiyo aahip olmuştur. O da 
bundan istifade ederek memle
ketinde birtak1m yenilikler vllcu-
do getirmiı ve Ruslarla anla,. 
mııtar. Moskova ile yapılan sıkı 

( Devamı 8 inci aayfada ) 

Gençler Ne Düşünüyor ? 

Şüphesiz Ki Müthiş Bir 
Buhran Karşısındayız 

Fakat Gençlik Bu Buhranı Tepeleyecek 

EyUp Sabri B. 

Aldığımız Cevaplar: 
Yeni aeail, genç neall iokılAp 

Ye hayat kartıunda ne dütftnll· 
yor? lıtikbali nasıl karfllamak, 
istikbalde ne yapmak iatiyor? 

Bu mevzu etrafında bugUnkil 
gençlerin fikirlerini sormuıtuk. 

1 r Sorduğumuz Sualler: 
1 Tftrk inkıllbı bakkmda ne 

d iltün Oyorsunuz, ve bu i nk ılllıı 

nasıl anlanıDlı ? 
2 - Cemiyetin geçirdiği buhrana 

kar11 kon diniz\ kuvvetli hissedt) ör 
musunuz ? 

S - Dindar mısın ız ? 
4 - Aile hakkındaki tol kkiııi~ 

nedir ? 
5 - Ha~ attan korkuyor mu-

sunuz? 
G - Nasıl bir hayat ister iniı 

'o nasıl yaşamak ietertıintı? 

Genv karilerimiz bu suıı iN 
do.,rudan doğruya matbaamıza gnn
dermek sttretilo cevap l'orebilir ler. 

Aldığımız cevaplar anketimizin 
gençler arasın'1a derin bir alaka 
uyandırdığım ıspat ediyor. 

Bize cevap veren Hukuk Fa· 
kDlte1i talebesinden Eyllp Sabri 
Bey diyorki: 

- Bupktt nesil, inkıllbıa 
bat d6nd0rncü yllrilyllıll kal'fl· 
sında kendiıine dtııen vazifeyi 
yapmak için çırpınıyor. Fakat 

( Deamıncu 9 ucu HJf ada ) 

===================::::ır::::==-=========::================ıı=======~ 

Bir Lise Talebesini Sar
hoşlukla Öldürdüler 

Edirne, 6 ( Hususi ) - Burada bir düğün evinde ıarboıluk yO
zUnden feci bir cinayet iılondi va bir liae talebeıi öldllrüldU. Hl
dise ıöyle oldu: 

Liıenin 3 üncll smıfmdan bir genç, akr"'balarınm düğün eYİnin 
kapısı önünde dururı<en, dOğUn evine aarhoı bir çoban gelmiştir. 
t"' • 18 yaılaranda olan bu aarhoş çoban düğün evine girmek iıte
r!ı, fakat Sabri efendi çobanın bu arzusu~a m6n~ ~lm~ıtur. . 

Sarhoş, bu muameleye kızmış ve Sabn Efendıyı bır ıey ıöy· 
lemek babanesile dııarıya çağırmıştır. Çoban, Sabri Efendiyi düğün 
evinden epeyce uıaklaıtardıldan sonra, zavallı genci mOteaddit 
yerlerinden bıçaklamııtır. 

Sarhot çoban, biraı aonra işlediği cinayeti poliH haber vermlt 
ve teslim olmuıtur. Zavalll genç, bUtün tedavilere ratmen aldıtı 
yaranın teıirile ölmüt ve bütün Edirneyi teesıilr içinde bırakmlfbr. 

Katil maznunu çoban yakalanmıı ve b•kklnacla tallldkata 
bqlanmııtır. 
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Halkın _Sesi J 
Belediyelmtihana 1~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~J 

:;~··~~~;!;~. ::;::,.~!'. Paralar Havaya Gitti! 
Kısa bir müdclet sonra terkos -----------

isatını lstanbul belediye i D •• 'l• M• f • B •b• ı•k y • 
~·!k~lc;:~ i~~rle~?~!·ın lll~~:~~ uzce ı ısa ıre eşı ır ı erıne 
ettiğiınfa kimselerin söyledikle· 

riııi ,u satırları.la okuyscakeınıı: Gu··mu'·ş Mecı·dı·ye Yutturmuşlar Ncjot Boy l(Aksuay Horhor cad· 
do.si Si) 

- Terkoı me elesi arbk yoktur. 
25 gün sonra tarih oluyor. Yarım 
asır 1 tanbulun üstOnde kııra ve 
korkunç bir felaket kibuıu gibi tO• 
niyen bu şirket hakkında ıöylenme· 
d ık söz, yuılmadık yazı kalmadı. 
Şimdi belediyemiz mühim bir imti
han devresin" giriyor. Bize bu fir
kati arathrmamak için ne yapılr:ıalc 
lizımg•lirae yapılmalı ve ak alınla 
mlllctin karşısına çıkmalıdır. 

* lh!'!an B. ( Sultanahmct 2 ) 
- Terkostan zarar görm'ycn, 

.:anı yanmıyan bir tek fstanbullu 
)'Oktur. Fakat snltanat devrinde im
salanan a~ r bir irntiytız mukııveleai 
Yardı. Bu mukavele hep nn'ıncı ke
aeri ğibi şirket tarafına yontardı. 

Terkosu mübayaa ettirmek im
kanını verenlere uekadnr minnettar 
hk beslesek azd ır. Belediyemİ7 
halka bol, ucuz ve temiz su içirmek 
için iyice hazırlanmalıdır. 

* Halit B y ( Galata Topçular cad· 
desi lOl ) 

- Tcrkosun belediyeye geçmesini 
ıevinçle karfılayorum ki o gln ide· 
ta düğün yopacıığım. Temenni ede
rim ld beled ye bize ılrketi ar t
anaıın. 

Şakir Bey •Betik tsş Akaretler i 3) 
- Az.izim climan bu t~rko.dan. 

Gider eyak istanbı.:l:ulardan intikam 
almak istiyor galiba. Hemen İki 
gü:ıde b!r b :zim semtin suları kui
liyor. Fakat bi:z. oğzımııtı açmıyoruıı:. 
Veni idarenin işe el koymasını bek .. 
Uyoruz. Arapların dediği gibi ( kel
lim kellim liyenf'a) 

Müthiş Fark! 
Türkiye Belediyelerinin 
Varidah Kaç r.~ilyondur? 

Vii~yet Mektupçusu Osman 
Bey .. Beledi bilgiler" isminde bir 
kitap neşretti • Bunda İstanbul 
Belediyesi' ile birlikte Türkiye-
deki Belediyecilik hakkında mü· 
bim malumat 1;e r;engin rakamlar 
Yardır. Eserin en şayam dikkat 
tarafı, Türkiye Belediyeleri ~ri
datilc Amerika şehirlerinden bi
risinin varidatı arasındaki moka· 
yesedir. llu malumata göre, 924 
ıenesinde Nevyork B~lediycsinin 
varidata ( 425,000,000 } İngiliz 
lirası idi. Geçen 93 ı senesinde 
lstanbulu ziyaret edeıı Nevyork 
Belediye Reisi, Nevyork Beledi· 
yesinin o ı~neki varidatının 
( 650,000,000 ) dolar olduğunu 
söylemişti. Bu mıktar, bizim para 
mızla bir milyar, tiç yüz milyon 
lira tutar.928senesinde Türkiye'de 
641 Belediye vardı. Bunların en 
azı (30) bin vo en çcğu(6,000,000) 
lira olmak Uzcre hepsinin bütün 
varidatı ancak (22,000,000) Tilrk 
liraı1 tutuyordu. Amerika'nın bir 
tek şehrinin Belediye varidatile 
TUrkiye'nin 641 Belediyesinin va• 
ridatı arasında bu mlithiş fark baı 
döndllrllcU bir rakam değil midir? 

Düzceden ıehriınize gelen hatip Mustafa Ef. 
isminde birisi, dlin polise müracaat ederek garip 
şekilde dolandır ldığını söylemiştir. Mustafa Efen
dinin iddias.na göre, bnııodan geçe.n tuhaf hAdise 
şudur: 

yine kurtulamayan Dllzceli misafir, hemen bir oto
mobile atlamış, doğru bir kuyumcuya giderek be• 
şibirlikleri muayene ettirmiştir. Filhakika Mustafa 
Ef. şüphesinde h klı çıkmıştır. Çtınkll muayene 
neticesinde beşibirliklerin altın ıuyuna batırılmış 

Hatip Mustafa Ef. dfin Balıkpazanna gitmiı 
sarraf Yako Efendiden Oç tane beıibirlik almış, 

gilmO mecidiyeden baıka bir şey olmadığı anla• 
şılmış, bunun fi zerin Mustafa Ef. soluğu poliı ka· 
ırnkolunda almıştır. Polisler sarraf Yako Efendiyi 
karakola çnğırnrak isticvap etmişlerdir. Fakat 
sarraf kendisinin böyle bir iş yapmadığını ileri 
sürdüğü için mesele çatallaşmıştır. 

buna mukabil de sarrafa 137 lira ödemiştir. Al
tınlan cebine yerleştiren Mustafa Ef. akşam lizeri 
otele dönmllş, fakat içine şüphe girdiği için altan
Jarı bir defa daha gözden geçirmiştir. Şüphesinden 

asalı 
Ege Vapurunu Pire'ye 

Kim Götürdü ? 
DlinkU gazetelerden birinde 

Seyrisef ain idaresinin Ege vapuru
na Yunanistnnın Pire limanında 
haciz konulduğunu, vapurun hala 
Pirede bulunduğunu yazmıştır. 
Halbuki Ege vapuru Pirede ne
ğildir, vo dün sabah saat onbirde 
lzmir, Pire ve lskenderiyeye 
gitmek üzere fstanbuldan hareket 
etmiştir. 

Haciz meselesine gelince; fil
hakika Ege vapuru Seyrisefain

den alacak iddiasında bulunan 
bir Yunanlı tarafından bir y 
evvel Pire'de haczedilmişse de 
yapılan teıebbüsler üzerine vapur 
aerbest bırakılmış\ r. 

Para Çalmış 
Bir Misafir, Hemşerisini 

Soyup Kaybolmuş 
Küçllkpazard bir simit~ fıl".ı .. 

nında hamurkirlık yap n Ömer 
isminde birisine Bayram isminde 
bir hemşerisi misafir olarak 
gelmiş, misafir ağ gec~i Öme
rin evinde geçirmiştir. Omer er
tesi sabah uyandığı zaman hem
ferİıinin ortadan kaybolduğunu 
hayretle görmüştnr. Derhal para· 
lannı babrlıyan Ömer, yatağının 
albnı aramış, oraya sakladığı 
liracıklarının )'erinde yeller esti .. 
ğini anlamışbr. 

Fakat biraz sonra polisler 
hırs·z misafiri, çaldığı par ilo 
birlikte yakalamışlardır. 

Maarifin Yani Tayin!eri 
ikmal imtihanını veren yirmi 

yedi genç muallim, Maarif idaresi 
tarafından muhtelif mekteplere 
tayin edilmiılerdir. 

Vali B. Yalova'da 
Vali ve Belediye Rciai Muhidciin 

Bey dün sabah Yalovaya gitmıf, 
oradaki yol ve dığer intaat iı'erini 
teft"ş elt kten sonra akşam dön· 
müştür. 

gasofga 
ubbe i 

Çatlamış Mı? 
Evkaf idaresi Ayasofy ca .. 

miinin Adliye tarafındaki mahfil 
kt9mmın tamirine karar vermiş 
ve dün işe b şl mışhr. Buradaki 
çerçiveler t mamen değiştirile
cek, l erlerine yenileri konacak· 
br. Tarihi evrakın bulunduğu 
Eıçık pencereyede betondan bir 
çerçeve yaptmlmış ve dün yeri· 
ne konmuştur. Yalmz dün usta· 
lar mahfelin taıniıi için l·apıyı 
oçtıklan zaman oradan geçen 
birkaç kişi tllrbeôara müracaat 
camiin Sultannhmet çeşmesi ta .. 
raf ndanki bfiytik kubbesindo 
çatlaklar gördüklerini, bunun tet .. 
kik edilmesini si>ylemişlcrdir. 
Fiihakika burada, cl5külen sıva• 
lar altında aşağıya kad r uzan.tn 
miilıim bir çatlak vardır. 

Fakat bunun Pski bir 
eseri mi, yoksa yenimi 
olduğu malum değildir. 
bunu tetkik ettirecektir. 

zelzele 
olduğu 
Evkaf 

Samsun 
Yerli Mallar 
Sergisi 

16 knnunuevvelde Sam unda 
ikinci yerli mali r sergisi aç.ı)a .. 
cakhr. Bu sergiye şehrimizdeki 
istihsal ve imal mficsseseleri de 
ıştirak edeceklerdir. Bu ıer~ ide 
yalnız yerli mal ar teşhir edile
cektir. Ser~ide muvaffak olnn 
müessese ve firmalara madnlya
lar verilecek ve e rgiye i~tirak 
edenlere Samsun otel ve lokarı .. 
talarmda mümkün olan kolaylık
lar gösterilecektir. 

rlillet Meclisine Bir istida 
Öğrendiğimize göre Darülfü

nun talebelerinden bazıları Millet 
Meclisine bir istida ı öndemıek 
için bazırlanmıflerdır. Bo istida· 
da nufus tezkerelerindel"i mezhep 
kayit ve suallerinin kaldırJlması 
temenni olu,acaklır. 

Aslı Yokmuş! 

Belediye'ye Su İçin Müra
caat Yapılmış Değildir 

Belediye, Halkalı suyollarının 
bazı bozuk kısımlarında tamirat 
yaptırmıya karar vermiştir. Tami· 
rat on be!! gün kudar devam 
edecektir. lstaobulda Terkoııtan 
başka diğer suları birleştirm"k, 
muntazam terşih havuzlarından 
geçirdikten ı:ıora evlere su vermek 
ve şehr'n muhtelif yerlerinde iki 
bin çeşme yapmak için Belediyeye 
bir grupun müracaat ettiği ve Be
lediye on senede 20 biıı lira ve• 
rirse derhal işe başlanacağ bir 
gazele tarafından yazılmıştı. 

Dün belediyeden yaptağımız 
tahkikat ile bu haberin doğru 
olmad ğını l5ğrenclik. Gerek ev· 
velce, gerekse son Eamanlarda 
belediyeye böyle bir mllr caat 
yapılmamıştır. -----Ne Aiıyo z? 
Bu Seneki ithalat Geçen 

Senekinden Azdır 
ihracat ofisinin yapbğı bir 

istali tik cetveline göre bu sene
nin ilk do uz yı zarfında muh
telif memleketlerden Türlriyeye 
2,279,719 Ur lık yün ıp ıgı, 
1,986,507 liralık ytln mesucat, 
3, 169, 7 44 liralık pamuk ipliği. 
10, 734,424 liralık pamuk mensu
cat, 3,002,287 liralık ıeker, 
6, S 79,353 lir bk ma ine, 2,604,428 
liralık kahve, çay ve kakao ithal 
edilmiştir. Geçen 1931 senesinin 
ilk dokuz yı zarfınd ki ithalit 
68, 140,943 lira kıymetinde olduğu 
Jı ide bu sen nin ilk dokuz ayı 

zarfındaki ithalit 43,360,816 
lir alıktır. 

Bir Sabıkalı Yakalandı 
Sabıkalı takımından Mehmet 

isminde biri, B yoğlunda Hcıami
mi ıokağında oturan Tiltnn in
his n İdaresi me urlanndan Faik 
Ef. nin evine girerek fileberi 
çalarken yakalanmlfbr. 

Günün Tarihi 
-

Köylü Sigarasını 

Kimler İçecek? 
lstanbul' da Bu Sigaradan 

içenler Takip Ediliyor 
Yapılan tetkikle.re göre kaçak~ı· 

lak kanununun tatbikınden ıonra 
kaçakçılık ehemmiyetli auretle azal• 
mattır. 

Yapılan latatf ıtildcre na zararı en 
dyade kaçırılan mallar rakı ve tü• 
tündür. Cenup mantakasında İH 
ipekli lrumnt 'fe içkl başta gelmek• 
tedir. 

Şehrimiz.de elde edilen ka• 
çak rakı kazanları, madeni allt Ye 
edevat aatıhğa çaka•ılmıtt ır. 

Şimdiye kadar müsadere edilen 
bakır kazan Ye aair e1ya ların yekünu 
20 bin kıloyu bulmaktadır. 

E!e geçen kaçal· ralu, ıigar ki· 
kJdı, tütün, iıp:rto ve sa ·re de ehem• 
n:iyctU bir yekiın tutmaktadır. 

Bu mesele hakkında inhisarlar 
Müdürü Hüsnfi B~y bir muhurriri• 
mize, şunları. ıöylemiıtir: 

"lnh:sar ldareıi bu gibi k nç le 
malları r>atmnz. Bun~ar hilkiimet 
hesabına inlı:urlar t&raf ından alınır, 

Satılan bakır kazanlara gelinceı 
bunlar ililı malc gayri lih ve h urda 
olduğu için elden çıkarmak mecbu• 
riyetindeyi~. " 

Son ır<ınlerde ehrimizde, yalnıı 
AnadoJuya m hsu o an köylü ı. iga
ralnrının p ;yaaaya çıkarıldığını g ören 
inhiııarlar idaresi ş ddctli tertibat 
almıı ve taltibata başlamıştır. 

Tacirler Zarar Ediyor 
latnnbula Avrupa limanları ar&• 

sı'lda vapur İ{leten kumpanyalar 
Avrupaya mal gönderan ihracat ev .. 
lerinc frnnın:r:ca, almanca veya 
italy .. nca konşmentolar vermekte
dirler. Bu onomento!arda yaı.ıh 
maddeleri ihracatçılardaa bir ltısmı 1 
b~ımedi terinden ihtilaf çıktığı z:a• 
man mesele ekıer ya lhrAcntçı ·arın 
aleyhine hatledilmekted.r. Bunun 1 
fçi:.ı konşmentolard ki maddelerin 
ayni zamand tnrl<çe olarak ta ya• 
ı.ı ınaaı ist:nmektedir. A akadar ma• 
kamlara bu yolda müracaatler ya• 
pılmı4tıl'. 

Varidat için Azaldı? 
Öğrendiğimize göre Se}risefafn 

Jdarcainin aevalıili mıitecav r hat• 
larınde yo'c adedi yüzde 10 nisbe• 
tinde azalmıştı r. Yolcuların nı.ıılına11 
\; u idat üz.erine de tesir ettiğ"nden 
~ hatl.ud ki varidat ta yüz.de on 
niobetinde azalmıştır. Fahat bu nok• 
na hasılatın. kıı münasebetile ay• 
fiye' erdeki yolculann fstanbula in• 
mesfnd~n ileri geldiği anla ılmı 1tsr. 

Kızıl Azaldı 
Öğrendiğimize gör11 Sıhhiye Q.. 

düriyctinin • tma mücadelesi net ceal 
olarak şehirde kırıl haatahğı nal• 
mıf Ye çoeukl rın elı ıcriai a~ılan

mıftır. Şehirde tek, tük tıfo vak'aaı 

görüldüğünd n bu un için de ted
b~rlcr alınmışhr. 

Bir Çocuk Yandı 
Feriköyfinde 63 numara1ı e 

de otur n 1adam De pimı, 8 
yaşındaki kın Aogelikiyi yıkar
ken -nang l liıeriodeki kayn r 
su demlmiş, za llı kızcağız fena 
halde bql nmışbr. 

Komünistlik 
Maznunları 

Onn Ağ r Ceu Mahkemesinde, 
biri•l kadın olmab: üzere (29) komO
nist ik m ı. unun n muha emel er ine 
devanı edUmişHr. Dün bazı f bitler 
dinlenmİf ve diğer fahitlerin çoğırıl• 
ması için nı hakeme başka bir gQne 
b rakılmııt r. 

uon Postanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Hasan Beg Dig~r Ki: 

- Havaların değişik gitme
aiade.ı mi bilmem Hasan Bey ••• 

Herkes 1:riplen başıaı lliçlar.n da 
kaidıram.yor... yok ..•• 

tuiri 

1 _..,eaa:.::: 

.... Ayni zamanda da 6lftm 1 Haean Bey - Tabii az.izim, 

vak'alart dehıetli surette ,opldı.. toduk günden.-Un• terakrd ed 1.ı 
da ondanl .. 



Her gün 
Bizim 
Buhran 
Bitiyor Mu? ·----------* 

S - Buhrandan bahsedip du· 
ruyoruz. Fakat doğruıu ben 
guetelerde Avrupa buhranına 
ait haberleri okuyorum da orada 
buhran dedikleri şeyin biz de 
nrlığmı görmfyorum. Orada bir· 
çok fabrikalar kapandı. Biz de 
fabrika açılıyor, "Orada milyonlar· 
!• işsiz: var. biz de yeni yeni 
ı,ler açılıyor. Orada parasızlık 
Yar, ve saire.. O halde bi:zim 
buhran dediğimiz şey başka bir 
fey midir? 

C - Biı de, a vrupalaların 
anladığı manada, buhran yoktur. 
Avrupa'da buhran dogran sebep
ler rasiyonalizasiyon, tayloriza· 
ılyon, fazla istihul fazla sanayi 
filandır. Bir taraftan da pazar
ların kapanması, iııtihlakin azat· 
lhasıdır. Biz de böyle birşey 
olmadığı için TUrkiyede buhran 
'far demek yanlıştır. 

S - O halde Türkiyede buh· 
ran var diyenler ne demek isti
yorlar? 

C - Şunu demek istiyorlar 
ki Avrupadaki buhran bizde de 
teıirini göstermiş, mali ve iktıaadi 
b.ayahmızı sarsmıştır. Nasıl deniz 
kenarında oturanlar dalgaların 
Çarpmtısından ve çırpmtısından 
kurtulamazlarsa, biz de Avrupa 
lcenarmda bulunmak itibarile buh
ran dalgasından masun kalamaz
dık. 

S - Peki amma, buhran bize 
ne suretle tesir etti? 

C - Biz ham madde mem· 
leketiyiz. Üzilm, incir, fındık, tü
lUn, pamuk, yapağı, afyon gibi 
nıaddeler ihraç e-deriz. Bu mad· 
delere mukabil aldığımız para ile 
ıeçiniyoruz. Avrupada buhran 
baılayınca evvelA bu malları 
alanlar ortadan kayboldular. Ka· 
lanlar da p()k az miktarda mal al• 

'1akla iktifa etmiye mecbur kaldılar. 
Ayni zamanda bu malları almak 
için de döviz, kontenjantman gibi 
birtakım kay1tlar ihdas ettiler. 

Sonra biz Avrupadan hayli 
inal alırız. Evvelce biıe mal 
~erenler kredi verirlerdi. Buhran 
baıiayınca bu krediyi kestiler. 
Peşin para ile alışveriş yapmıya 
tnecbur old~k. lıte biıde buhran 
bu suretle kendini hissettirdi. 
Mali ve iktısadt hayatımız da
taldı. Sıkıntıya dU9tük. 

S - Biı bu buhranın bu 
leeirlerinden nasıl kurtulabiliriz? 

C - Bizi buhrandan kurta
racak şeyler, Avrupada buhram 
ihdas eden amillerdir. Biz bir 
llevi o~ı almıya mecburuz. Nasıl 
bir vücude hastalığın sirayetini 
tncn için o hastahğın milcroplarını 
•şılarlarsa, biz de iktısadi bUn·· 
hn1ize bu mikropları a~ılamıya 
lnecburuz. 

S - Yani ne demek istiyor· 
•unuz? 
. C - Yani Avrupa ve Ame
~ka'da buhranı tevlit eden nedir: 
"ttsyonalizasyon. Yani az sa ile çok 
Qetice alınacak bir · çalı~nıa tarzı. 
b~ usul Avrupaya felaket getirdi, 
ızc saadet ve s-!rvet getirir. 

İkinci amil: Fazla i!ltihsal, biz 
aı: istihsaldeıı mustaribiz. Sana
Yİiınizi korumak ve fazla çıkar· 
lnak .. ihtiyacındayız. 

Uçüncü amil: zirai istihsal ile 
j.1kn~t istihsal arasındaki ahenksiz· 
1 lır. Biz bu ahenıi vUcuda 

iatirmeliyiz. 
Ve saire ve saire ... 
Yani bizdeki buhranın ilAc11 

~vr_upayı ha~tu eden mikropları 
avı asıdan ibarettir. 

İki Kaçakçı 
~ GAlata'da karanlık sokata 
fi Us manastırında otumu maran
l ~r Jozef ile hamal Yusuf polis· d tarafından aranmış, üzerlerin
çık 3000 tane kaçak sigara kiğıtt 

rnıştır. 

SON POSTA 

r 
1 

Son Postanın Resimli Makalesi a Tabiat Hazinesi 

----

1 - Gf'çende ra.alan .. lcr, gökte 
arzın çok yakından r ~çe·ı, fakat 
timdi ye kadar bi!inm :yen yeni bit 
yıldıx kcıfettiler. Bu yıldız ezelden 
beri oradll idi, fakllt biz onu yeni 
görüyoru:ı. 

2 - Göze) bir muaiki çalmdığı, 
wüıe! bir piyea oynandığı, güzel bir 
yuı yazıldığı zaman bunların zevkini 
almıyor bundan bir t•Y anlamıyor• 
sak, bu bizim görüı •• anlayaş kabi
liyetimizin azlıtındandır. 

3 - Tabiat ırüzeliiklerle dolu· 
dur. Fakat bunları ıör ·cek ıöı 
lazımdır. Etrafındak: OŞY"Y' zöre
mlyen teleskop ~ibi kör yaşamak 
eehaletiıni:ı:in bir netıceıldir. 

• 
SON TELGRAF HABE, :LERJ 

Terbiye Sistemimizde 
Ka arlar Verilmek 

ühim 
•• 
Uzere 

Ankara, 7 ( Hususi ) - HUkilmet makinesinin, 
biltüu teşkilatile birlikte muntazam işlediği, pürüz.
sUz bir mesai şeklile iş gördllğil bir sırada ortaya 
tuhaf ve inamlmaz bir ıayia ç .karıldı : Kabinede 
tebeddül oiacak, Maarif Vekili Reşit Galip Bey 
iatifa edecekmiş! 

Şayiadan daha zayıf olan bu uydurma haber 
hakkında, gı:n:etecilik enerjisile hiç vakit kaybet-
meden tahkikat yaptım. Se!Ahiyetli makamlar bu 
yalan rivayeti tekzibe biJe lüzum görmediler. Maarif 
Vekili Reıit Galip Bey en mühim ilim ve maarif 
iıleri üzerinde muntazam ve dolgun bir proğramla 
çalışıp uğratıyor. Dil ve tarih meseleleri Reşit 
Galip Beyi en çok uğraştıran iki mühim memleket 
iti feklindedir. Kendisinden İf, hizmet ve müsbet 
eser beklendiği bir zamanda mevkiinden ayrıJmı
yacağıut herkes temin ediyor. 

Fakat bu ıayia na11I ve bunu kim çıkardı? 
iyi haber alan bazı kimseler, bu rivayetin yine 

maarifJe alAkadar bazı kimseler tarafından ortaya 
atıldığım ileri sUrllyorlar. Fakat buna rağmen 
timdiki halde ~ayiayı çıl<aranlar hakkında isim 
tasrih etmek mümkün olamıyor. Bununla beraber 
maarif teıkil~tında yapılacak yenilikler esnasında 

mevki kaybetmel<ten korkanların böyle bir şayia 
çıkarmak suretile kendilerini kurtaracakları vehmine 
kapıldıkları da ileri sürülen tahminler arasındadır. 

Temin edild:ğine göre, Maarif Vekili Reşit 
Galip Bey, irfan siyasetinin mükemmel denilecek 
bir şekilde idaresini mümkün kılmak için maarif 
teşkilatmda yenilikler yapmak kararındadır. Tedris 
ve terbiye sistemimizin o]gunla~ması, mekteplerde 
idare intizamı için mUbim kararlar verileceği istidlAI 
olunmaktadır. 

Ankara, 6 - Maarif Vekili Re,ıit Galip Bey, 
bir gazetenin yazdığı istifa şayiaları hakkında bana 
şunları söyledi: 

" - Bir hafta kadar haıta yatmış olmamdan 
böyle bir mana çıkarmış olacalC1ar. Bundan sonra 
bu gibi şayialara meydan vermemek ıçm haata
Jannıamıya gayret etmekten başka çare i'Öto· 
miyoruml •t 

Ankara, 6 (A. A.) - Maarif Vekili Reıit Galip 
Bey iıtifaıı ~ayiaları hakkmda demiştir ki : 

" Okadar çok ve uzun çahtmıya muhtaç 
iı,lerim var ki böyle aaılııs şayialarla meşgul 
olmak için ayıracak vaktim yok. tt 

- - -------

Gaziantep'te Dört Katil Yakalandı 
Gaziamc~ 6 \Hususi) - Son günlerde Antep ı vallı bekçiye tabanca sıkmışlar ve adamcağız 

zabıtası dör ::air yakalı}arak mahkemeye ver· paralanmHJ bir h1tlde ö!U olarak yere yuvarlanmıştır. 
miştir. Bunı ... 1 a · i!dsi henüz işledikleri bir cinayet HAd. d · 1 b' . . . ıse en ıonra savuşan şerır er ıraz ıonra ya-
yüzUn.den lakıı: edılmışler ve tutulmuşlardır. Bu kal y k . . - . . . 
feci cinayet ıöyle olmuştur: Bu civardaki Tılhaşar anmışlardır. a alanan katıllerden dıger ıkısı 
köyünde harman yerinde mahsul beklemekte olan de dört ay evvel işledikleri bir cinayetten dolayı 
Mehmet oğlu Kara Ali gec~ yarısı Reslan Ağa ile takip ediliyordu. Fayat ve Abdullah ismindeki bu 
uşağının hilcumuna uğramış. efendi ile uşak, za- şerirler de iki glln evvel tutulmuşlardır. 

Fırka Grupunda 
Valilerin Salahiyeti 

Görüşüldü 
An icara, 7 (Hususi) - Fırka 

grupunun dünkti içtimaı:tda Refik 
Şevket B. fuhuş meseJesine temas 
etti ve umumhanelerin açılması 
lehinde bulundu. 

Bu ıözlere bir kısım meb'u11· 
lar dd i~tirak eltiler. 

Mazhar Mnfit Bey Gazi köp· 
rüsü için toplRnan paranın ne 
suretle istimal edildiğini ve köp
rünün ne vakit yapılacağım sordu. 

Bundan sonra valilerin sala
hiyeti meselesine temas ederek 
bunların bUyük zabıta memurla· 
rını ve maiyet memurlarını da· 

- ---
lzmir Tüccarları 
Mukavele Yaptı 

Ankara,7 (Hususi) - lkt sat 
Vekaleti ile lzmir Uiccarları ara· 
sında İzmir gümrliğUne gelmiş 
olan ve gelmek Uzere yolda bu· 
lunan kalıve, ı~ker ve çayların 
İzmire ithali için bir mukavele 
yapılmışt.r. Bu mukaveleye naza· 
ran tüccarlar bu eşl'Bnın fatura 
bedelleri mukabilirıde zeytin, zer 
tinyağ •, incir, halı, tiftik. gülyağı, 
palamut, valeks ve t 930 sene· 
sinden evvelki tütün mahsuliinü 
ibraç edeceklerdir. 
=- ---- --- ' 
ha iyi ve salahiyetle kontrol 
edebilmesi Ye icabmda işten el 

r 
lSTER iNAN, 

r 

iSTER 

Ankarada 
Hapishanede Bir Cinayet 

Oldu 
Ankara, 7 (Hususi )-Ankara 

hapishanesinde yatan Menemen
de irtica hadisesini çıkaran
lardan Ramazan henüz aebebl 
anlaş lmıyan bir sebepten dolayı 
mahkümlardan Osman Nuri 
ile ka\'ga etmiş, hiddetini 
yenemeyerek elde ettiği bir sus
t.ıh çakı ile Osnıanı ve aralarına 
giren Tahsin İ&minde bir mahkü· 
mu yaralam·ştır. Osman aldığı 
yar,~dan mfiteessireın ölmüştür. 

çektirmesi li'zumunu ileri silrdti. 
Diğer melı'uslar idarei husu

siye meselesine temas ettiler. 

İNANMA! 
Gazetelerden : 

''Mektep kitaplarının paha. ı olduğu meael .. aini tel· 
kik eden 1 om .ııyon dün b!"~ m ıtbaa sahibini d nle
mişt r. Ma,\r f Veka eti bu mesele ile ehemmiyetli 
9ekdde meşgul olmaktadır. Manrıf V~ka eti di.in lıu 
mul!.c:ııin bir an evvel i.ıtarını telefonla komiıyoııa 

b ldirmişHr. Komiıyon bir hafla so11ra yazifesini 
ilunal edecektir. Aldığımız nıalümnta göre mektep 
kitaplarının yüı:de 40 - 50 fazlasına satıldığı hıbeHür 

etmiştir. 

J S TF R. /NAN. 

" Bu vuiyete gllre bu ıene çoC'uk nlile•İ 150-180 
bin lira faıtla kitap paruı ver.oıiş oluyorlar. 

ISTF~ I 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş

tir. 

------------------
BeynelmilelT elgraf 
Ücretlerde tenzilat Yapıldı 

Madritleki beynelmilel telgraf 
ve telsiz telgraf konferansına 
iştirak etmiş olan Poıta ve Tel· 
graf Umum Müdürll Fahri Bey 
konferansın beynelmilel telgraf 
Ucretlerinde U.çte bir niıbetinde 

ten:ıilat yaptığını Ye Ankarada 
(150) kilo•at kuvvetinde bir telais 
istasyonu tesis edileceğini sfSy· 
lemişlir. 

Kontenjan 
9 Ayda 36 Milyon Lira 

Ka7andırdı 
ihracat Ofisinin yaptığı bir 

istatistiğe nazaran kontenjan sa
yesinde 9 ayda 36 milyon lira 
memleketimizde kalmıştır. Kon· 
lenjan olmasaydı bu para Avru
paya gitmi, bulunacaktı . 

Bir Müsabaka 
İncirden Pasta Yapanlar 

Mükafat Alacak 
Milli tasarruf haftası bu ayın 

on ikjsinden itibaren ba§hyacak· 
tır. Bu aeneki vitrin mUsabaka
ıına iıtlrak etmek üzere şimdiye 
kadar otuz bet mUesseıe mUra· 
caat etmiştir. Fakat bu miktarın 
haylı artacağı tahmin edilmekte4 

dir. Üzüm, incir, fındık gibi 
mabıullerl kullanarak çe~itli paı• 
ta, börek ve tatlı yapanlar ara
sındaki mUıabaka Hatkevinde 
yapılacaktır. Bu mUsabakaya ve 
sergiye ev hanımla11 da iştirak 
edeceklerdir. Mtisabaka da ka
zananlara kıymetli milkafatlar 
verilecektir. Milll lktıaat Vft Ta
sarruf Cemiyeti fabrikacıların 
tasarruf haftası için daha faz
la alAka göstermelerini belde
mektedir. 

ihracat 
Seyrisefainin Mısır Seferleri 

Faydalı Oluyor 
Y apbğımız tahkikata göre 

Seyrisefain idaresinin lskenderı.. 
yeye vapur ifletmeıinden sonra 
Mısıra olan ihracatımız Oç misli 
artmıştır. idare tarafından diğer 
ecnebi limanlara da vapur iıletil
diği takdirde ihracatımızın bir 
miktar daha artacağı iddia edil
mektedir. Esasen bu meselenin 
İktisat VekAleti tarafından tetkik 
edildiği de söylenmektedir. 

Altın Tozu 
Zarphanenin Kıymetli Toz· 

larına Müşteri Çıktı 
Darphane Mlldürlüğü seneler

denberi depolarda toplanan (100) 
bin kilo kadar altın ve gümüt 
tozlarını satıta çıkarmıştı. Şimdi
ye kadar bunlar için üç talip 
çıkını~ ve kendilerine yarım~ar 
kilo nlimunelik verilmiıtir. Dün 
de Almanyadan bir fabrika mU. 
racaat ederek nllmune aldırmı'9' 
tır. T o:dar ayın yirnıi ikisinde 
müzayede ile ıatılacaktır. 

Emanetçilik 
Belediye. İki Emanet 

Dairesi Açacak 
Belediye Ankara yolcularına 

bir kolaylık olmak için Haydar· 
paşa istasyonunda ve Köprüde 
Kadıköy iskelesinde birer emanet 
daire i açmak tasavvurundadır. 
Y okular eşyalarını ufak bir ücret 
mukabılinde buraya. bırakacak 
ve birer numara alacaklar. sonra 
istedikleri zaman bu eşyalan, 
ellerindeki numaraları iade ede
rek geri alabileceklerdir. 
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Memleket Manzaraları 

Samsun' da 
Maarif 
Hayatı 

Samsun, (Hususi) - Samsun, 
mlibim bir irfan merkeıi halin· 
dedir. şehrimizde bir lise, bir kız 
ortamektebi, bir tic r t mektebi 
ve 12 tane de ilkm kbp vardır. 
5 tO talebesi mevcut olan lisenin 
zengin bir kütUphanesi ve tabiat 
birliği, kooperatif, yardı~ h.~yet~ 
gibi muhtelif talebe teşeı<küHen 
vardır. Bilhassa izci teşkilAtı çok 
mükemmel bir bale gelmiştir. Kız 
crtamektebinin 150 tal"besi var• 
dır. Mektebin çok faydalı bir 
biçki şubesi vardır. Orta ticaret 
mektebinin 52 erkek ve 12 kız 
talebesi vardır. Ticaret mektebin• 
de muallimlerin de aza bulunduk· 
ları talebe koopratifi çok faideli 
bir teşekküldür. Gelecek s:ne 
kooperatif teşkilatınuı daha zıya• 
de tevsii dl1şilntllmektedir. 

llkmekteplere gelince; 33 bin 
nUfus olan Samsunun bugfinkO 
ihtiyacını pek tatmin edememek· 
tedir. Bu 16 mektebe 2500 talebe 
devam etmektedir. Bilhassa ilk· 
mekteplerin çoğunun bina ve te· 
neffüs yerleri tam bir mektep 
için gayrikiifidir. Buna rağmen 
muallimlerin gayret Ye fedakar
lıklan bu yokluklan nispetım or
tadan kaldırmaktadır. Bilhas•a 
ilkmekteplerdeki himaye heyetleri 
çok bllyük hizmetler yapmakta
dırlar. Mua!Jim ve çocuk babala· 
rından müteşekkil olan bu himaye 
heyetleri fakir çocukları giydirmek 
bunlara gıda kitap ve kırtasiye 
temin etmekle oğraşmaktadırlar. 

llkmektepferde bir de tasarruf, 
temsil, kütüphane, gazete, muha· 
bere gibi ufak talebe teşekkilllcrf 
vardtr. Bugün bu tqekknller mu· 
allimlerin mllrakabesi altında ve 
talebeler tarafmdan idare edil
mektedir 

Hulasa ıebrimizde bO.yük bir 
maarif hareketi yardır. Her gUn 
binlerce talebe büyük bir aşkla 
mektepİerine ko,maktadır. Ayni 
zamanda bu irfan müesseseleri 
her sene bnynk bir münevver 
kitlesi yetiştirmektedir. Bu ıuretle 
ıebrimiz sade cağraft mevkii Ye 
ticaretteki ebmmiyetile değil, ayni 
zamanda irfan sahasındaki gayre
tile de mümtaz bir mevki almış 

bulunmaktadır. 

Adana'da 
Bu Sene Balık Çok Ocuz 

Adana ( Hususi ) - Bu sene 
havalar müsait gittiği için Karatat 
körfezindeki dalyanlarda çok ba
lıkı iatihsal edilmektedir. Bu fev· 
kalAde mebzuliyet dolayısile Ada· 
nada kefahn okka11 15 ve 20, 
Karagöz 10, lUfer Ye )evrek 25 
kuruşa satılmaktadır. 

Adanada Odun Ve KömUr 
Fiatleri Arttı 

Adana ( Husust) - Son gün
lerdeki aoğuklarda şehrin kömür 
ve odun fiatlerinde bllyük bir 
tereffü basıl olmuştur. Belediye bu 
mesele ile ala .. .ıdar olmaktadır. 

Bolu'da 
Bir Kadın Namaz 
Kılarken Yandı 

Bolu ( Hususi ) - Şehrimiz 
muallimlerinden Can Beyin val
desi namaz kılarken, yanındaki 
şamdandan eteği tutuşmuş ve 

lh kadın feci bir şekilde 
' k ölmüştür. 

• 

Eliz izin Hastaneleri 
Memleket, Emrazı Akl·ye Hastaneleri 
Büyük Bir İhtiyaca Cevap Veriyorlar 
Elaziz (Husu• 

al) - Vilayeti· 
mizde bulunan 
memleket basta· 
hansi büyllk bir 
gayretle çalış· 

maktadır. Hasta• t~'MW· 

ne gerek gerek 
şehir ve gerek 

köylüler için pek ... . 
faidelidir. Emra• rv 

zı akliye ve 
memleket hasta· 
neleri evvelce 
A m e r i kalıların 
hastanesi olan 
bllyilk binada 
toplanmıştır. 

Binanın bir 
tarafında akıl 

hastalığına mlip
teli olanlar di-
ğer tarafında 

diğer hastalar 

memleketi mi ıin 
bu en mühim ih· 
tiyacı bir dere-

ceye kadar te
min edilmiıtir. 

Hastanede bu
lunan Ameliyat· 
hane, eczane, 
gibi kwmlar 
aari techizata 
maliktir. 

Bu ıifa yur
dunda intizam 
'Ye temizlik, ha .. 
tane erkimam 
gösterdiği ihti
mam cidden 
takdire ıayan• 
dır. 

Fakat Has
tane sertabibi, 
operatoru, dahi· 
liye mutahassısı 
başka yerlere 
t&yin edilmiş. ope 
ratör hemen ha· 
reket etmİIJ ve 
hastane operator
suz kalmıştır. 
Sıhhat Vekale

tinden temenni· 

ya t m a k t a dır. 
Memleket hasta· 
nesi yedi akliye 
hastanesi dört 
koj?uştan iba
rettir. Evvelce 
elli yataklı olan 
hastane memle
ketin ihliy acma 'f'ukarıda memleket 

miz aertabip ve 
'!las~neıert. •faltda askeri ha.tane operatorla dahi· 

kifayet etmediğu den Vi.IAyet ı beyin himmetile geçen sene elli 
meclisi umumi azalan ve Vali yatağa çıkaıılmıt ve bu suretle 

' 

liye mutahauı11nın bir an evvel 
tayin ve g6nderilmesidir. 

Antep'te 
Hububata Arız Olan 
Hastalıklarla Mücadele 

Antep (Hususi)- Geçen sene 
hububatımızı berbat eden sfirme 
ve rastık haıtahklarının haaaratı 

nazarıdikkate alınarak bu ıene 

de mUc~deleye ve tohumların 
g6ztaşı ile ilaçlanmasına başlan· 

mı ıtır. 

Son yağan yağmurlar dolayı• 
aile ziyadel'!ıtiği görülen tarla 

\Manangat 
Sel af esinin 
Musikisi/ 

1 

farelerinin imhasına da çalışıl- ~ 

maktadır. 

İzmit'te 
- - - -

Talebeler İçin Bir 
Pansiyon Açılıyor 

lzmit ( Huausl) - Şehrimize 
civar köy ve nahiyelerden orta• 
mektebe tahsile gelen birçok 
talebe gayrisıhhi bir şekilde ya· 
ıamaktadırlar. Bunu nazarıdik~ate 
alan Halkevi, ortamektep bina· 
sında bir pansiyon açaııya karar 
vermiftir. 

Soma'da 
Servideki Sansarlar 

Yakalanıyor 
Soma ( Hususi ) - Buradaki 

BUyükcamiin avlusunda bUyük bir 
servi ağacı vardır, Bu servide 15 
kadar siyah Sansar bulunduğu 
anlaşılmış ve evvelki gün bir tuzak 
kurularak bir tanesi yakalanmış, 
diğer 14 Sansar da yakalanacak, 
satılacak ve parası camiin tami
rine sarfedilecektir. 

Nhınangal ırm•jıadan 11rr 
manzara 

Manangat ( Husual) - Şehri
miz Alcdenizo kDçftk bir çay ile 
merbut olan tirin bir yerdir. 
Yarım saatlik mesafede bir ıe· 
IAle vardır. Buruı Manangat'ın 
bir sayfiye ve ıiir yeridir. Burada 
çağlıyamn yükaok ıetlerden dtl
şerken çıkardığı nefis musiki ve 
tatlı nağmeleri dinlemek, beyaz 
köpükleri ve nazlı niJOferleri 
doya doya seyretmek halkımızın 
en bUyilk zevkidir. Burası pa1la
nan gönüllerin pasını irilen bir 
diyar, bir cennettir. - M. T. 

Konyaya Gelen Çingeneler 
Konya ( Hususi ) - İzmir' den 

şehrimize külliyetli miktarda 
Çingene aileleri gelmektedir. 
Buniarm bir kısmı Konya ve 
havalisinde, diğer bir kısmı Tarıus 
ve Mersinde iıkiD edilecektir. 

Edil'ne'de 
Memurlar için E ir Koo

peratif Açıldı 

Edirne (Hmusl) - Edirnede 
Vali Özdemir Beyin teşebbllıtı 
üzerine teşekkül eden Memur
lar kooperatifi, toplanışını 
yaparak idare heyetini ıeç.mitti. 
Bu münasebetle Vali Özdemir 
Bey, uzun bir nutuk irat ederek 
kooperatifçilikten ve faydelerin
deo bahsetmiştir. 

Kooperatif, bugünlerde faa• 
liyete geçecektir. Mekteplerde 
tasarruf haftası için hu.rlıklar 
yapılmaktadır. ----

Bitlis'te 
Jandarma Mektebinde Bir 

Ahır Y aphrıldı 
Bitlis (Hususi) - Jandarma 

Mektebinin ıtiYarİ b610ğft için 
yaptırılan bftyilk tavlanın kllşat 
reımi yapıldı. Merasimde Jan• 
darma Alay Kumandanı ve 
Belediye Reisi ile memur ve 
halk bulundu. Davetlilere çay ve 
helva ikram edilmiştir. 

Manisa' da 
Bir Mahkum Hapisaneden 

Kaçtı 
lzmir ( Huıusl) - Kasa hır 

sızlığından mahkum olup, mahkft
miyet müddetini Manisa bapi ... 
baneıinde gcçirm~kte olan Mus· 
tafa namındaki ıahs, hapishane
den firar etmiştir. Manısa Müd· 
deiumumiliği kaçak ma 'ıkümun 
yakalanması için keyfi) eti civar 
.-iliyetlere bildirmiıtir. . 

. 
• r Ktmmuen~t 7 

'-Musahabe '-
San' at 
Ve 
Yenilik 

1 

Nurullah Ata 

Sanatte, bir yenilik getirmit 
olanlarm asıl düşmanları, onları 
taklit edenlerdir. Onun yapbkla· 
rını tekrar ede ede nihayet en 
güzel eserlerind~n de bıktırırlar. 
Bir an gelir ki modayı yaratanla 
modaya uyanı biribirinden ayırd·. 
etmek imkAnsız olur. Modaya si• 
nirlenenler, onu yaratandan da, 
ona uyanlardan da aynı şiddetle 

nefret edip kaçarlar. Bu kaçış, sanat 
için en faydah şeydir, çünkü y&
nilik ondan doğar; bu yenilik de 
nihayet bir moda olur ve böylece, 
yenilik getirenin asıl düşmanı 
olduğunu s5ylediğim mukallitler, 
farkına yarmadan, yani beğen
dikleri şeyin eskimesine hizmet 
ettikleri nisbette, ıanate iyilik 
etmiş olurlar. 

Böyle dllşllnlilünce, fikrin te
rakkisinde kuvvetliler ve büyük• 
ler kadar zayıfların da hizmeti 
olduğu anlaşılır. Bir edebt cere
yauın yalnız büyük, kuvvetli 
muharrirleri olursa bu, o cereyan 
için ıüphesiz bir şeref olabilir 
ama, sadece değişmek demek 
olan " terakki ,, için zararlıdır. 
Necip Faııl'ı, Nazım Hikmet'i 
taklit edenlere içimden kızıyorum 
ama bir taraftan da minnettarım: 
Bizi Necip Fazıl'dau da, Nazım 
Hikmet'ten de onlar kurtaracak; 
Faruk Nafiz'in bizi Yahya Kee 
mal' den kurtardığı gibi. 

Bu kurtuluş, kaçılamn ancak 
bir mOddet için zararınadır Mo· 
da tamamile değiştiği zaman o 
yine meydana çıkar ve bu sefer 
mukallitler, başka bir yeniliği 
kemirmekle meşgul olduktan 
için, kimseyi kendisinden ka
çıramaz. 

Yenilik getiren her ıanakln 
keşfe, anlayıp anlatmağa çalıttı
ğımız gibi nihayet onu yakmağa 
da uğraşmalıyız. O, esatiria 
"ıfenı,. kuşu gibi ise, kiil olut 
olmaz yine bntuo ihtişamı ile di
rilir; dirilmiyorsa onu yakhğı
oııza değil, bir zaman beğendi• 
ğimize esef etmeliyiz. 

Sanati, yalnız kendisi içiıı 
değil, her ıeyio doğru ve be~ 
doğrunun eskidigini ishal ettiği 
için de severim. insan, haki-
katle değil, hakikati bul-
mak ıçın sarf ettiği hızlı 
yap.r. Bulduğu hakikati der
hal geçmeğe çalışmaz, onu inkAt 
etmezse ölUr demiyorum, çilnkll 
böyle yaptığı olmuş ve bun• 
rağmen ölmemiştir. lptidai cemi
yetler böyle bir hakikatle vey• 
bir "hakikatler manzumesi,, iJe 
yatarlar. Fakat onların yaşamas~, 
karıncaların, arıların yaşamas. gı'" 

bidir; bu hayvanlarda görülell 
"insiyaklar., da birer "hakikatlet 
manzumesi,, değil midir? İnsad1 

hayvandan, aldı insiyaktan ayı
ran başlıca vasf belki de sııdec• 
bu bulduğu hakikatlard~n vazge'" 
çebilme meziyetidir. Sanat bll 
hassanın mahsulUtiür ve insanıll 
öbftr faaliyetlerine yol gösterell 
de sanattir. 

Sanat bu vazifesi dolayısile .. 
dir ki daima yeniyi aramağ• 
mecburdur. Doğru ile mukayyet 
değildir, çUnkü her şeyin doğr~
luğuna inandırabilir ve çünkil hıÇ 
bir bulduğu ile iktifa etmiyecek-

tir. 
Yegane hakikat yenidedir ... 
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Siyaset Alemi ..-------------------------------~t~---.-.-----A Bİ C: I TILGBArLAB Gönül işleri 
Fransa 
• 

Italga'ga 
Kur Yapıyor 

Frnn bük\imctlnin ltalya il 
antaşmalc için ciddi bir zemin ara• 
d.tğına muhakkak nazarHe bakılabi.ir. 
8öyl ani şma tahakkuk ett;ğJ tak• 
dirdc, bunun ağırlığını Alnıanyanın 
tekmesi mukadJ erdir. Fikrimizi birili 
d he açıkca izah edelim: 

Beş er Konferansı 
onferans Toplanıyor, Fransız, Alman 
oktai Nazarları Birleşebilecek Mi? 
Cenevre 6 - Bet devlet ( ... ~-----------.---------.....,.._,._.-----

Bundan bir müddet evvel Eransıı 
8aıveki l M. Heriyo fapanya'ya gilll. 
8u ziyaret etrafaoda yapıl n dediko
dular, bu ütu. larda da m vzub hı 
C>ldu. O ıaman f r n anın ispanya 
ile ıkı bir ıın ·aşma teııis etmek iıte
diti aöylen~yo·, buna aehep olarak ta 
bir harp zühurunda Franaanan Ame• 
tlkadan Avrupaya asker nakli mes• 
tıleaini emniyet alt na almak isted ğl 

listerlliyordu. 
Hnlt , bir ra, fspnnyol - Frarıınz 

F•ı mın atmlaranın bazı lı.111mlarında 
hl Udut tashihi b.lo düşünüldü. Fakat 
•panya'da M. Herlyo'ya yapılan 

lrabul tekli, bu Omidl suya düşürdü. 
Arkasından M. Heriyo'nun menaup 
Olduğu redikal partiainln aenelilı 
lcon~resl toplandı. M. Heryo bu 
lcengrcde ftAlya ila Franllt\nın behe· 
llıebal an!atmalan ID:ıumundan bah-

tti. Ve ltaly da mevcut idare 
ttklintn. yani fatiznı in Frnn nyı a' n• 

adar edemiyeceAini beyan etti. 
Beynelmilel siyaset 1ahneai göz 
fSI nüne retirHdiği uman bu a8ılerio 

panya teyabatinden •onra öyleu I· 
bıeaindekl manayı nlam:ımak mDm· 
kGn doğildir. Çünkl bugünkü lıpany , 
R.ej m noktaaand n, ftafy n kom• 
tuıile pek ae•iıemez bir haldedir. 
Dunun haricinde, M. Her'yodan ev• 
"~IH Tnrd.yö kabine•I umrı-ıında 
it lyaya yapı'an b r.ı teklifler var• 
dır To meaelli, Alm nlardan Fransız• 
lara intikal eden Kamerun müstem• 
l k sinin ltalyaya verilmesi bu e r. m• 
ledendir. Fakat ftalya buna ses çı· 
ltarmamı1br. ÇünkG Frnnaa onun 
hakkında bu iyi niyetleri gösterir 
rıibl olurken öbür taraf tan Fr ns .. 
d ki faşizm aleyht rlarına da, Mu• 
•oliniye kartı serbestçe kfifretmek 
hakkını vermektedir. Bu 9erait al
tında_ M. Muaolininin, yapılan tek· 
lifleri, tereddüt n tDphe ile kar4ı• 
lanıa•ı tabUdir. E. en 1915 te yapı· 
lıp it lyay birçok hakhr vadeden 
ttıuahedenin e.nutllo bugünkQ tek· 
llrter, biribirindcn çok uzak eyler• 
cllr. Onun içi.ıdir 1-.i bu şerait nlt n· 
da b"r Fran&1z • ftalvan ani şma , 
bllıılarınca güç fal:at mümkOn gö
tUnmesine rağmen müslabyel addo• 
lun"b" lr. - f'üreyya -

murahhasları arasındaki mllkaJeme-
lere yarın aabab ba,lanacaktır. 
Bugün Fransız, lngiJiz ve Ame

rikan murahhasları aralannda yap
tıklan konuşm tarda, AmHikan 
murahh aı Norman Davia tarafın
dan yapılan teklifleri tetkik 
etmişlerdir. Norman Davls, em

nU ıelimet ve hukuk ml'ıavab 
meselelerinin hemen h llediJme-

inin imkAnı olduğu mutal anda 
bulunmaktadır. 

Alman murahhası Fon Nörat 
dün akşam buraya gelir ~olre~z 
!n~iliz Ba~vekili M. Mak Donald 
ile görllşmüştür. 

Fran•ız Noktal Nazan Kabul 
Edlllyo.- Mu f 

Cenevre 6 - Beşler konfo
rnnsı müza'tcratının esasını şu 
mesele teşkil edecektir: Fransız• 

lar, evvel& emnU selametin te
minini istemekte, ailablanmakta 
müsavat işinin sonra halledilece• 

ğini ileri slirmcktedirJer. Fran-
61Z Ba~vekili bu noktal nazarı 
eon nutuklarında da tekrar et· 

miştir. Alman murahhası Fon 
Nörat'm Cenevreye gelişi ve 
iya i mUkalem lere iştirak edişi 

Almanyan n, Fransız nokt i na• 
zarına mütemayil olduğuna, tek· 
r r Tahdidi T eslihat Konfenın· 
s na iştirak edeceğine bir delil 
addedilmektedir. 

)#. Cenevre 6 - Beş devle-t 
mhmessilleriuin bugünkU içtima• 

ında Norman Davis plaumı izah 
etmiştir. Alman murabbası Fon 
Nörat hnkumetine danışmak için 
bir mllhlet istemiştir. M. Heriyo, 
Fransamn hukukça beraberlik 
esasın muarız olmadığını öy· 
)emiştir. Fakat enınU selametin 
rem: lini ve şart ko mu tur. 
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'' r I L L 1 R O ~ A N ,, 
.•• ,,.; • t :· ·.~ Muharriri : Burhan Cahil 

insan, henüz kendi inden dn· k rt getirdi. Genç Erkanı Harp 
• ~eki ve daha kuvvetli olanın şaşırdı. ÇUnkU kartın ahibi, 

lc&lesidir. kendisini bir hafiye gibi t kibe-
Binbaıı Faruk bOyUk Alman den Şeker zade Hnkkı Be)·di. 

rargAhmda yirmi gf.n kaldı. Gülmekten kendini alamıyan 
Cepheyi, ileri hatları iki defa Binbaıı Faruk : 

ezdi. - ..inlonda beklesinler. Şimdi 

Mnttefik ordular Erk~m Har· geliyorum! dedi. 
hlye heyetleri arasında ı k yaı ıl· Hakikat Şeker x de Hakkı 

asana lüzum görüle teması Bey , nun BerJine döneceğini 
binba ı Faruk nzerine lmışt. daha bir gUn evvel haber lmışh. 
Alman karartlih ndaki llç haf- Sn!ona inen Faruk onu ayakta 
; lık tem mdan sonra tekrar biraz inirli, dolaşır buldu Azer 
5 lanbula dönmek için emir aldı. metli göbeğinin Ustünde gemi 
k Br.ırline döodUğil ıaman gider- zinciri kalınlığanda bir altm kö • 

en duyduğu yeis le lmnmıştı. tek arkan Şeker zade gnyet 
tar rgahtaki bllyDk erkAn ile IAübali bir hareketi elini uzattı : 
r'Phğı temaslar onu tau Umit- - Htş geldiniz dostum. Beni 

re dllşürmfiştü. epey merakta bır klınız canım. 
b Bu defa Berlinde dnha kUçU Manmafıb mühim bir vak'a olmadı 
lı.ır otelde kalmak ist di. (Hal· ki beni hatırlıynsın ı değil mi? 
'0ıulc) trenini sabah erken bul- E, ne var, ne yc..k bak hm. 
a~ için geceyi (Kari) otelinde Zannederim ynnn lıtanbula dö-

-ı'~rnıiye karar verdi. Henllz necekıiniz. Si:r:den kllçtık bir 
ıa.. deiifmittl ki a-a1'ıon bir ricada bulunacaf un. Bizim refika 

Bel~lka meb'aıaa lntlhabatt blttL Yenl mectlıte mQfrtt fırkalar birkaç 
ıey kazanddar. Orta •• mutedil fırkalar be epeyce rey lra1bettiler E•kl 
mecliste bikhn olan Uberal F11ka11 t1mdl akalliyette bulunuyor. Fakat 
Ht cenah Katolik Fırkaıı ile aol cenah Soıyalilt we KmDniat Fırkalarının 
beraber tefriki ane .. ı etmeleri imkan haricinde oldutundan yine Liberal 
Fırkasının parlamentoda bQyük bir rol 07m7ac A'1 muhakkaktır. 

Rcamlmb Veliaht Prenı Leopol'dun dalrel lntibabiyesinde reyini 
tarken göstermektedir. 

Atina Grevcileri 
Grevciler Polise Ateş Ediyorlar Şimen

difer Amelesi De Grev Hazırlayor 
Atin • 6 - Tramvay amele

inin grevi devaan etmektedir. 
Grevcilerin komünist fırkası il~ 
özbirliği et-tikleri ani şdmıştır. 

Rılopn8vi ismindeki komDnist 
at.ete inin muhn rir ve mftret• 

tipleri tevkif edilmiştir. 
Grevcilerle polis ar sında 

mU edemeler clmuştur. Grevciler 
müteaddit defalar tramvaylata ve 
Emniyeti Umumiye MüdürUne 
ateş etmişlerdir. Polis, havaya 
silah atmak suretile mukabelede 
bulunmuştur. 

Birkaç y rah Y rdır. Bunlar
dan bir amele 8lmnştnr. 

Şimendifer am .. ele ininde grev 
hazırlamakta oldugu öyleniyor. 

Dlln tevkif edilmiı olan me
murlar komite i azası ~çJık grevi 
ilin etmişlerdir. 

için aMığım bazı eşya var. Bun· 
ları ltitfen kabul eder niz çok 
minnettar olacağım. 

Genç erkanıharp bu çok sa· 
mimi karşılan şa aevi.ımişti. Ne
kad r ol a ecn bi bir memle
kette tatlı bir hem eri knrıı1ayışı. 

- Tabii, dedi. Vazifem efen• 
dim. 

Şeker zade Baltkı Be), der· 
h l lafı değiştirdi. 

- Ey, ne var ne yok baka· 
lım. iyi haberler R"etirdiniz 
değil mi? 

- Her halde korkulu hab r-
lor değiU 

- Taarruı yok değil mi? 
- Orasını bilmem. Y lnı:ı 

wUb'm v k'alar için hl"nUz zaman 
g lmediğini zannederim. 

Şeker zade genç erkAuı har· 
ban eline yapışta. Ateşli ateşli 

sıkıyordu: 
- Oh. ob... çok iyi, çok iyi, 

şu halde harp d vam ediyor 
değil mi? 

O sevincm rko md n böyle 
bir arzunun kendini gösterjşi 
binbcş yı hayrete dtişürdli: 

- Harbıo d vam etmesini 
i tiyor muıunuz. 

Şeker uda beman scıini 
d iittirdl: 

M. Çaldari , yaran aat 6 da 
i e baılamıyan ameleye yol veri
leceğini beyan etmiştir. Dahiliye 
Nazın, bütün bu hareketlerin 
bir komünist hAreketi olduğu ve 
bt\kümetin bunu §İddetli tenkil 
deceğini söylc:miştir. 

Amerika-Rus Orıasebatı 
Londra, 6 - Amerika Reisicilm· 

buru M. Rozvelt, Rusyaya karşı 
takip edilen iyaseti değiştirmek 
ta avvurundadır. M. Rozvelt'in 
Rusyayı re men tanımak ve bir 

ticaret muahedesi akdetmek için 
milz kereye gireceği söylenmek• 
tedir. Bu vaziyetin Amerikaya 
büyfik menfeatlar temin deceği 
zannedilmektedir. 

- Yok canım harp devam 
edecek d mel: istiyorum. 

Ve bu ayak üzeri schbetinde 
söyleyeceğini Eöylemiş. anlayac&• 
ğmı anlamış bir adam gibi he
men saatine baktı. 

- Oh, dedi gecil tim. Bir 
r ndevum var... Size çok çok 
teşekkUr ederim dostum, memle
kete ıe!amlar Götürmenizi rica 
ettiğim v Jiı } nrın coğrud n 
de ğru} ı:ım l cmparlımanınıza 
gönderilecektir. Şimdiden çok 
bin defa dnnke on!.. 

Ve ıişmon göbeğini hoplatan 
bir .. kahkaba ile reverans yaparak 
al dao çıktı. 

Binbaşı Faruk (N rin) için 
çeğendiği bazı şey eri he-:men o 
akşam aldı. Bun'.ar lstanhul' da 
pek pr h y! çıkan h zı kadın 

efY Si idi. 
Ertesi gün erken istR iyona 

gelen enç Erkanı harp v"gonun 
önUnde {Kayzerhc f) un bir adam1-
nı buldu. Kendisini eğilerek e
ltimi yan m ·mur Şeker zade 
Hakin B. t rafından gönderilen 
valizi tc lim edeceğini aöylıyerek 

onu vagonun içeuin d \'el etti. 
iVagon·Li) nin dar koridoruna 

ıirdikleri vakit aenç eri Anı har
biA a8xlerİ hayretle çıldL 

Kadından 
Polis 
Olur Mu? 

" Yirmi giln evvel polis olmak 
llzere istida ile mllrncaat etmiş
tim. Fakat tanıdıklar bu i in genç 
bir kız için doğru olmadığını 
söylediler. Bunun üzerine tered
düt ettim. istidayı takip etme
dim. Fakat spor yerini tutacağa 
için vazgeçmedim, geçmek to 
istemiyorum. Siz ne dersiniz ? 

V uaecller A. M. R. 

Kızım, bir genç kızın zabıtal 
ablakiye. veya taharri memuru 
olması mümkündilr ye caizdir. 
Fakat polislik yapabi!eceg .ni pe 
zannetmiyorum. Polislik hu :t~Qr 
değildir. En zor meslekıerden 
biridir. Geceleri nöbet beklemek. 
karakollarda abahlamak, tehlikeli 
işler peşinde kaşmak herhalde 
bir genç kızan becereceği iı ol· 
masa gerektir. Bu beve iniz bu
rada kalam daha iyi olmaz mı? 

* " 24 yaşında bir gencim. Alb 
ay evvel tanıştığım bir aile kızını 
riıli bir •ıkla çıldırasıya seviyo
rum. Fakat tatr da asker olmak
lığ .m dolayı ile bu emelimi ku • 
veden file çıkarmak kabil olma
da. Şimdi çok mil klll bir vazi-
yetteyim. Ne suretle hareket ede
ceğimi bilmiyorum. 

Edlrncde aıker S. H. 
Şimdilik vaziyeti böylece idare 

eder, askerliğiniz bittikten onra 
evlenmiye teşebbils edersiniz.Silah 
albnda bulunduğunuz mUddetçe 
hiçbir fey yapmanaza imkAn yok
tur. Nihayet kızı Hesinden ist 
yip onra evlenmek Uıere nioan 
lana bilirsiniz. 

* Kadıköyünde Hıcran Hanıma• 

Nikihhnız hakkında verdiğinia 
hUkümde i abet olduğuna kani 
değilim. Erkek erkeğe benzemez. 
ihtimal ki bu gen çok öz söy• 
lemesioi sevmiyen mahçup tabl
atli. ağır başla biridir. Hareket
lerini suini) etten ziyade b cerik
sizliğe atfetmek dağrn olur sanı
rım. Bu gençle evlenirseniz onu 
id re etmek, istediğiniz gibi ye
tiştirmek elinizdedir. Bence oka
dar korkulacak bir şey yoktur. 

HA~I lf.!.Yli 

Şeker zade Hnl:kı Beyin Ha
nımefendi i için gönderdiği hediye 
valizi Vagon-Li korıdorunu kaplı· 
yan kocaman bir yol çanta ı idi. 

Otel memuru teslim mu me
le ini bu şekilde kafi görmUo gibi 
şapkasına çıkar p elamladı \'e 
kalabahğn karıştı. 

Binbaşı Faruk bu ko ma 
yol valizini ne yapacnğmı bilmi
yordu. Nihayet gar on~ onu kom· 
parbmana lmaımı söyled~ Z bit 
liniform ı ltarşıs nd gık diyemi
} en gar onlar hemen valize ya
pıştılar. Bu ağır bir eydi de .. iki 
kuvvetli garson zorlukla onu içeri 
ldılar. Fakat rafa çıknra:nadılar. 

Balkanzuk birçok Alm n Z 
bitini de nlarak hareket tti. 

Hudutlarda sıkı bir araştırın" 
vardı. Fak t binbaşı erklinı har
bin elindeki (Paspor Diplomatik) 
onu böyJ zahmetlerden kurta
rıyordu. Hiç kimse komparl mnom 
kapısım açıp ta ona ne var. n 
yok demiyordu. 

Tren Alm n askeri ida. esinin 
muhafazasmd ki Be1grat ist yo· 
mma geldiği z men garip bir 
şey oldu. 

tat yon kum ndnnı n~rlindeo 
ldığı bir emir üzerin tı lerd• 

ra.,Lrma y pıyorc!u. 

( Ar uı var) 
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R::~:~a kapı' daki Cemiyetini Nasıl Kurdu? ~;~~:~i z:rı:iye 
~ir Açıkgözlük Müessesenin İlk Sermayesi, 324 Senesi_ Şubatında İane Evvel Açılmalıdır 

Soviyet Rusvada açıkgöz bir Sabahleyin ÜskUdardan yedi 

Lenınin köylünün bedava Kutusuna Atılan Yirmi Paradan ibarettir buçuk vapurile fstanbula inen 
S hte K a- ı t~rafmdan ıahane mektepliler gişelerdeki izdihanı 

a . . bır bayat yaşa- dolayJsile bilet almakta müşkülat 
9ınbıraderı mak için yaptığı çekmektedirler. Şirketi Bayriye-

bir kurnaz ık hakkında Rus gaze
te'erinde bn:z:ı malfımat var. Vak'a 

mılaş im va değer bir mahiyette· 
dar ve şöy'e cereyan etmiştir; 

Ru yanın küçük tehirlerinden 
birıne birgün kızıl ordu jeneral-

lar ndan biri gelir. Hiç kimıe 
böyle bir jeneralın ziyaretinden 

haberdar değildir. IJkevveJ me
ıııurlard.ı bir şaşkınlık basıl olur. 
Fak at göğsünün üıtnnde birkaç 
nişan taşıyan jenerul, ıen ve ıe
Yimli bir adamdır. Kısa zamanda 

herkesin hlirmetile beraber .
habbetini de kazanır. Asker, zabit, 

polis kendisine ikramda kusur 
etmezler. Ziyafet üzerine ziyafete 

çağırılır. Uzak bir mıntakada bulu
nan askeri kıt' aları teftiş etmek 

için seyahat ettiğini ıöyliyen je
ııeral, kendisine yapılan ikram ve 

çekilen ziyafetler iokadar hoş bu
lur ki yapmakla mUkellef olduğu 

Yazifeyi unutur, yer, içer, yange· 
lir. Bir ara, Lenin'nin kayın bira-

deri olduğunu ifşa eder. Bittabi, 
hakkında gösterifcn ihtiram bUs-

bütUn artdr. Fakat bir gün vot· 
kayı fazla kaçırdığt bır sırada, 

ehrin ço c ahbnp olduğu polis 
müdilrll ile dertieşmiya başlar; 

bu rahat vaziyetten kalk p tekrar 
çift çubuk ba ma dönmekteki 

ı:orluktan, isteksizlikten b. hsedcr. 
Polis müc!ilrUnün şliphesioi uyan· 

dırır. Gizlice moskovaya müracaat 
edilerek bu adam hakkında tah· 

kikat yapılır ve Rusyada Leninin 
bir kayın biraderi olmadığı anla

şılır. Sahte jeneral tt-vkif edilir. 
Bu suretle bu adaman civar devlet 

çiftliklerinden birinde amele ola

rak çalışt ğı, birkaç glln kendine 

bcdeva tarafından ziyafet çekil

mek için bu kurnazlığa baş vur
duğu anlaş lır. Jeneral yakalanır, 

hapse t kılır. Onun hUviyeUni 
keşfedemiyen polis mUdürU de 

yazifeainden azlt·dilir. 

Almanyada tetkikat yapan bir 

Almanyacla 1 ecnebi muharrir 
yazıyor: Alman• 

Sejalet yanın nüfusu 80 

milyondur. Bunun dörtte biri açtır. 
Yani bu dörtte bir kısmı senede 

150-200, bir kısmı 300, bir kıs

mı da senede 500 lira ile geçi
niyor. 

Yine ayni muharririn mllıa· 
hedesine göre mekteplerde oku-

yan talebenin dörtte biri muhtaç 
bir vaziyettedir. Bunlar tesbit edil 

mişler ve görülmüşlerki bir kıs
mının ayakkabısı, bir kısmının iç 

çamaşırı, bir lu mırım da yıye
ceği yoktur. 

Senede l 50 lira ile geçinmek 
güç ede gayri mümkün bir şey 

değildir. ~luharrir, bu itirazın 

yapılacağını nazarı dikkate alarak 

mütalaasına şu kaydı ilave edi
yor. Almanya olcadar pahalıdır· 

ld bu kad r parn ile geçinmek 

mecburiyetinde bulunanlar, 

h :r ıef alete maruzdurlar. 
tam 

324 seneıl tubatmın ıouk bir 
gecesi idi. Dişarıda llpa IApa 
kar yağıyordu. Topkapı ecı.aneıi• 
nin bir köşeainde eczacı Ue 
oturuyorduk. Kapmın 6nllnden 
hayalet gibi birşey geçti. Bu 
hayalet, yarım pabuçlu bir ihti-
yardı. Kimbilir nasıl bir zaruretle 
sokağa çıKınıştı. Ciğerleri sarsı· 
)arak öksürüyordu. Yüreğimin 
o zlad ğını hissettim. O teessllrle 
ccıanenin bir köşesinde duran 
yarım ny şeklindeki iane kutusuna 
hiç U \Utmam, adeta gayrı ihtiyarl 
bir ş • ilde bakır bir onluk attım. 
Eczacı da beni tnklit etti. 

1Ik Sermaye ... 
Müessesenin ilk sermayesi, 

işte bu iki on!uktur .• 
Kendi muhitinde, fıkara babaıı 

diye an ldn doktor Galip Hakkı 
Bey, Topkapı F karaperver Ce· 
miyetinin kurulu~ tarihini anlatır· 
ken söze böyle başladı. 

" Galip Hakkı " Beyi ben 
buracla tanıtmayı üzerime alacak 
değilim. Muhterem doktor, göl
ğede çalışmayı tercih eden 
adamlardandır. Fıkara aevgısı, 
kendisinde git gide marazi bir 
hal alan doktor, kimsesiz bir 
çocuğa bir kutu sllt veremediği, 
kapısını çalan bir ihtiyarı evine 
boynu buknk gönderdiği gün 
Adeta hasta olur. Hayatının en 
zevkli saatleri, f akirJerinin arasın· 
da geçirdiği saatlerdir. En hürmet 
ettiği kimseler, çocuklar olduğu 
gibi ... 

Galip 
ed·yor: 

Hakkı Bey devam 

"Fıkaraya Parasız 
Bakacaksın!,, 

Annem, nedense, beni 
doktor yapmak istemiyordu. Ni
hayet, bir ıartla razı oldu: 

- Fıkaraya parasız bakacak· 
sın! Yoksa aana hakkımı helAJ 
etmem. 

Annemin bu arzusunu yerine 
1 getirmek, benim için manevi bir 

tahhaüt hükmti.1e geçti 314 
senesinde mektepten çıktıktan 
sonra annemin namına haftanın 

cumacrtesi günleri T opkapı tıcza
nesinde fıkarayı meccanen mu
ayene etmiye başladım. Fıkara
ı;erver Cemiyetini teşkil ettiğimiz 
zaman, çalışan, çahş:nıyan bUtün 
fakirleri bir çatı altmda toplayıp 
onların her ihtiyaçlarını temin 
etmeği kendime gaye edilmiştim. 
Elbise, çamaşır dağ tmak., Aşhane 
aç p beslemek, kışın köruUrleı ini 
dağ lmak. Bayramda çocuklarını 
sevindirmek.. Daha böyle birçok 
ıeyler yapacaktım. Netekim faali-

MUeaseaede yardım ve ••fkat 
giren çocuk ve kadınlar 

;ete bir değil, bir kaç cepheden 
başladık. Fıkara yatağı olan 
Topkapıda bunun ne kadar mU9-
kOI olduğunu dilşunememiştik. 

Spenserin Bir Sözü 
lngiliz fılizofo Spenırin blr 

kitabım bu sırada b:rna getirip 
okudular. Spenser, fıkaraperver 
cemiyetlerinin aleyhinde . bulunu· 
yor, bu kabil teşekkUllerın insan· 
lım meskenete alıştırmaktan 
başka bir işe yaramadığı kanaatini 
izhar ediyordu. ilkin Spensere 
isyan ettik. 

- Ne yani•§ dtlşlinliyor bu 
adam.. dedik. Fakat uman ve 
hAdisat, soı..raları kendisine hak 
verdirdi. Yardımı teşmil etmekle 
hata ettiğimi~in fark na vardık. 
Bir aralık vaziyet şu oldu. 
İplik bükerek Uç beş kuruş para 
kazananlar bile " F karaperver, 
kat ğımm v~riyorl., diyerek işlerini 
hnakt lar. Kimseler çalıımaz oldu. 
Tabii bukadar kalabalığı, Uç beş 
hayır sahibinin vereceği ianeden 
başl<a geliri olmıyan bir milessese 
uzun müddet besliyemezdi. 
Prograımmızı tadil etmelcten 
başka çar" bu:anıadık. 

Yardım Edilenler Arasında 
Kimler Var? 

Bundan sonraki mesaimizi, 
yalnız fakir çocukları ve çaltşamı
} aca1< halde olanları kuı tarmıya 

hasrettik. Müessesemiz, 24 sene 
içinde, 5000 den faz.la çoc,ığun 
hayatı üzerinde mues ir oldu. 
Yardım ettiklerimiz uasında bu-

\ 

,nn ytıkıek Yatan! hizmetlerle 
meıilJI olanları, muallimleri bay• 
tarları doktorlan, gazetecileri, 
marangoz ve demirci gibi ean'at 
esbabını ıize Hyabilirim. Bu genç
lerin hepsi, timdi, birer mes'ut 
aile babasıdır. 

Şimdi Çocuklara Sıra Geldi! 
Galip Hakkı Bey, burada ha· 

fifçe gülümsedi. 
- Vaktile babalarına baktık

larımıı.m bugUn de çocuk1arile 
meşguln:ı. Babaları hnrbte şehit 
olan yavruları yetiştirmek, bilse
niz, hepimiz için ne derin bir 
zevk oluyor. 

40 Bin Çocuğa Şif al 
Cemiyetin yaptıklarına ıize 

burada kısaca anlatayım: En baş
ta oğraştığımız iey, hasta çocuk· 
lardır. MUessese hastaları parasız 
muayene etmekle kalmaz. ilAçla
rım da parasız verir. 

Beı ıene evvel açtığımız 
Çocuk Bakım evinde muayene 
edilen yavrular, 40 bini geçiyor. 

Her fakir çoculc, mUessesenin 
verdiği bir kartla bize mUracaat 
eder. Bu kartın nzerinde çocu· 
ğun, kaç kilo geldiği, hangi 
tarihlerde müracaat ettiği, ken
disine ne verildiği gOnUgOnUne 
yazılıdır. 

Adedi pek mahdut olan hali 
yaktı yerinde kimselerin çocuk· 
!arından muayene Ucreti olarak 
ilk defa için yarımşar lira, mütea
kip muayeneler için onar kuruş 

almak usulOmUzdür. Tabii bu 
paraları, mUeaseseyc varidat 
kaydedeceğiz amma hani varidat 
nerde? 

Brı esnada Galip Hakkı Beyin 
refikası elinde bir yığın çocuk 
çamaşırı He içeri girdi. Galip 
Hal~kı Beyin en bl\yUk yardımcı11 
refikasıdır. 

Yalnız han·mefendi doktordan 
bir parça tikAyetçi, diyorki: 

- Efondim, günde belki ytız 
çocuk .. Galip Hakkı Bey bizim 
babamızdır ,. diye geliyorlar. 
Y oo... Ben bu kadar ortağa 
tahammül edemem .. " 

" Çağırın Gelsinler?,, 
Dışarda çocuk öksürUkleri, 

fısıltılar çoğalmıya başladı. Galip 
Hakkı Bey, aaatına bakarak: 

- Çağırın gelsinler! Dedi. 
Sırtlarında Fıkaraperver Cemi-

yetinin elbisesini, kursaklarında 
Fıkaraperver Cemıyetinin gıdasını 
taşıyan miniminilerle doktor gibi 
değil, ahid~n bir baba, şefkatli 
bir baba gibi meşgul olan Galip 
Hakkı Bey knırcık taçlı bir 

nin bilet gişesini şimdiki rnuay
yen vaktinden on dakika evvel 
açtırması bu müşkfilatın önUne 
geçecektir. Şirketin bu ufok ri
camı kabul edeceğini Umit ederim. 

Oıküdar Pa,alimanında M. N. 

Mardin'de Bir Ortamektep 
Açılmahdır 

Mardiode 25 ilkmektepte tak· 
rlben 2500 talebe okumakta ve 
her aene beş yllz kadar talebe 
llkmektep tahsilini bitirmektedir. 
Fakat ortaoıektep olmadığı için 
bu yavrular tahsillerine devanı 
edememektedirler. Ctımburiyet 
Maarifinden Mardinde de bir 
ortamektep teıl•ini rica ederim. 

Rıı.a 

çocuğun yanağını okıadı: 
- Nuılsın timdi.. geçlinıl 

karnının ağrııı?., Sonra bana 
diSnerek anlattı: 

- Babaları alay emini idi. 
Harpte ıehit dOıtn. Annelerine 
maaı bağlatmak için epeyce 
uğraşmııtak. 

Sonra, aarıııo bir çocuğa 
döndU: 

- Şimdi 6ksllrm0yorsun ya? 
Sofada toplanan irili ufaklı 

kırk kadar çocuk doktorun 
gözleri içine bakıyorlnr. 

Galip Hakkı Bey, bir aralık 
içini çekti: 

- Yalnız cemiyetimiz çok 
fakir. DlişünUn ki teşrinievvelde 
on para varidat gelmedi, Aylık 
gelirimi:ı, biribiri üstüne 250-300 
kuruşu geçmiyor. Yerdeki saç 
sobayı işaret etti ; 

Hovardalığı Sevmen1 .. 
- Şu soba, bize elli kuruşa 

mal oldu. Hilliliabmerden kele• 
pir düşUrllp aldık. Şu masa da, 
GUlhane hastanesinde ocağa 
atılıp yakılacaktı. Kaç senedir 
kullanıyoruz. 

Rafta dizili GJikso kutu· 
larını gösterdi ; 

- Bunlar da fabrikamn he· 
diyesı.. Her sene 8 - 1 O kutu 
gönderirler. Burada ne .. görllr
seniz, bedavaya mal edılıp alın
mıttır. Şu kaaa da Dariinefeka· 
nm eıki kasası.. Size .atalım, 
dediler. Ben fukara parasından 
hoTardalık yapmasını acvmem. 
Fukarapener için çocuklara 
birkaç kutu verip rozet dağıttık, 
hasılat• kasaya karşılık oldu. 
Şu yazı makinesi bile fabrika· 
sınJan yüzde yirmi eksiğine 
alınmıştır.,, 

Galip Hakkı Bey ; Kapalı· 
çarşı esnafımn Fukaraperver 
Cemiyetine karşı gösterdikleri 
alAkadan bana bUyUk bir mem• 
nuniyetle bahsettikten sonra, 
kOçük bir hatırasını anlattı: 

- Bir gün rcfikamla bat• 
başa vermiş, konuşuyorduk. Bay• 
rama, çok birşey kalmamıştı. 
Çocuklara üstbaş IAzımdı. Nasıl 
yapsak ta bu yavruları mahıun 
etmesek.. Diye düşUnürken kapı 
çalındı. Hiç tanamadığımıı ~ir 
trikotajcı, 50 takım kazak gon· 
dermcmiş mi ? Vallahi, çocuk
lardan fazla biz sevindik.,, 

Galip Hakkı Bey böyle bir-
kaç satır yazının tarifin• 
sığmaz. • 

lstanbulun her semtinde bı-
rer "Galip Hakkı11 yetişsin d!' 
mek olmıyacak ıeyi iıtemek~ır 
Şimdilik hiç olmazta GahP 
Hakkıların çoialmasmı temeııol 
edelim. 1'- ıf 
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ll1:n ur Ve i Üt · n D Ü ya 
Mat ) tı ah·"'ı ~ize Getirir. ŞE ER 
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Merak'ı f-likaye, Yazı Ve 
Maka f e' e .... i Bt:laca '~5 , 17.. 

Hindislanda Orcha rac 'Si, kızmı evlendirirken bir milon 
liral k bir düğün yapmışt r. Düğün alayında 8 fil, 4000 at, 
12CO deve ve 100 bin misafir bulunmuştnr. 

• 
Bu Hikayeye ster inanın 

• • 
ister lnanınayın 

Bu devird,, artık mucizeye 
falan inanan bulunmaz. 

Fakat kararınızı vermeden 
fU hikii yeyi dinleyiniz, sonra 
ister inanınız, ister inanmaymB. 

Bu hikAyeyi bir doktor anla
tıyor: 

"Bundan bir ay evvel bana 
bit adam geldi. Soluk ren~li, 
bitkin, perişan ve basta idi. Us· 

Eğrilen Cam 

f ıte size blr cam ki, çelik 
gibi eğriliyor, fakat kırılmıyor. 
Bu cam hararete mukavemet 
ediyor, ve taıla filAn da kırılmıyor. 

til başı berbattı Renginden 
beHi ki açtı da. Üç ayda dokuz 
kilo kaybettiğini söyledi. Yanla· 
rında sıdar ve ağrılar bulundu· 
ğunu anlattı. 

O giln onu muayene ettim, 
rontkenle filimini aldırdım. Vo 
bir ameliyata ihtiyaç olduğunu 
söyledim. Hastanede yer boşalır 
boşalmaz kendisine haber verile
ceğini bildirdim. 

Ertesi gUn kar. sı geldi. Telaı 
ve endişe içinde idi. 

··l(ocnm için geldim, dedi. 
DUn gece rüyamda kocamı ame
liyat masasında ölU gördüm. 
Ameliyat yapmamanızı rica 
ediyorum.,, 

Onu kandırmıya çalıştım, olma· 

dı. Bir hafta sonre hastaya ame· 
fiyat yapılacaktı. Her şey hazırdı. 
Hasta geldi, fakat ağrılarının 
geçtiğini ıöyledi. Tekrar muayene 
ettim. Filhakika ameliyata ihtiyaç 
gösteren hastalıktan eser kalma
mıştı. Rontken filminde de bir 
şey görUnmUyordu. Derhal ya
nımda telefona yapıştı. Karıtına 
müjdeledi. 

- Ameliyattan kurtuldum, 
geliyorum. 

Masallarda İşittiğimiz Ejderler 

Tarih başlamadan evvelki de
virl rde yaşayan hayvanların, 
hugnn ne illeri kalmamıştır. O 
]akit yaşayan hayvanların masal
barda işiltiğimiz ejderler gibi 
t üy.Uk oldukları tahmin edilınek· 
. edır. Onlara ait olarak bulunan 
'
11< eletler bu tahminlerin doğru 

• c 

olduğunu göstermiştir. Yukarıda
ki reıim, bir hayvanat bağçeıin· 
de, tarihten ev,•cllki hayvanları 
göstermek için yapılan bir ejderi 
göstermektedir. Üzerindeki İnsan· 
larm kUçUklllğilne bakarak bu 
hayvanın bUyUklOiDnU anlayabf· 
Jirsiniı. 

ı...u ~ eucm tnr 
kolu !er ktır. Fa· 
kat Amerikada 
boks şaınpİ)'.ODU 
oimuştur. İsmi 
Ted Çarno'dur. 

Beş dakika hat , 

yapmaksızın şu· 

nu söyliyebilir 
misiniz? 

Kırk kartal 
Kara kartal 
Kırkı kalkar 
K•rkı konar 

rakkama birden 18 e kadar hrrhangi 
bir rakhamla ıı:ıırp edilir e, hasala 
zıırha anla9alır. Dairenin dıtmdaki 
rakkamlar zarp i~indir, içerdeki rak-

' kamlara da aaat rakkam1 :ırı gibi oku
yunuz. O vakit ce\•abı bu ursunuı. 

Münhasıran midye kabuğundan 
yapılmış dUnyanın en mun k&prUıU. 
Bu köprü Cenubi Amerikadadır. 
Uıunluğu JO kilometredir. 

Hapiahane deıı-lrlerlal çor•p 
ipile kuerek kaçan m 1 hpuı. 
Bu adam çorabarua lpl~rlnl 
kum ve Hbuna aürlerok 
yağlamış ve aylarca uğraşa
rak demiri kHmtt •• ka~ 
auıtar • 

Garip Şeyler 

Motosikletli 
Tayyare 

Şu Garip Dünya 

Tayyarelıeri pahah yııpan mo· 
t3rleridir. Şimdi tayyare motörtl 
yerine motosiklet motörli kulla· 
nan bir tayyare yapmıılardır. Bu 
tayyare bin liraya mal olmakta• 
dır. Kullanılması da daha kolay· 
dır. 

Garip Bir Çeşme 

Bu resimde gördüğünüz ıey 
bir çeşmedir. Su içmek için, ba• 
ıınııı eğmek kifidir. Başınız 1ağ 
ve ıolda durarak, objektiflere 
akseder etmez, su cereyanı açı
lıyor ve çeşme akmağa baılıyor. 

Amerikada 
Milyonerler 

Buhrandan evvel Ame.rika' da 
513 milyoner vardı. Bunların ço• 
ğu Nevyork şehrinde yaıarlardı. 

Bu rakam 1928 istatistiklerin· 
den alınmıştır. Fakat o vakitten 
beri herglln birçok milyonerler 
fakirleştikleri için, bugün milyo· 
nerlerin hakiki miktari meçhuldlir. 

Bir Kadının Evinde Neler Bulunur .. Parmak Ve Ba
cakların Kıymeti Nedir? .. Tavuklar Nasıl Yumurtlar 
Hiçbir Şeyini 
Atmamış 

lngilterede hayatının kırk beş 
senesini 3 oda içinde geçirmi~ 

bir kadm bulmuşlar. Bu kadın bu 
mUddet zarfında eline gtıçen biç 
bir ıeyi atmamış, herşeyini bu 
Uç oda içinde ıaklamış. Nihayet 
geçende ölilnce evine girmi,ler 
ve şu garip eşyayı bulmuşlar: 

20 sandık elbise. ( Bu elbise
lerin bir kısmı 30 seneden beri 
giyilmemiş. ) 

5 sandık eski kundura. 
300 teneke. ( Bu tenekelerin 

içinde her tnrlll konserveler. ) 
100 kilodan fazla kırık dökUk 

mutfak eşyası. 
120 çift eski yfin çorap. 
Bütün bu eıya ayn ayrı renkli 

kiğıtlara sarılmış ve itina ile 
saklanmış bu IUzumsuı eşyayı 
kaldırıp atmak için iki kamyon 
IAz.ımgelmiştir. 

Taggre Sesine 
Alı,tırınız 

.. 
lngilteredo köylnler, ta,ulda· 

rının tayyare gOrllltUıllnden ra· 
bataız oldukları için yumurtla· 

madıklarmdan şikayete başlamı~
lardır. 

Bunun Uz.erine bir tavuk mu
tabassısı köylülere şu tavsiyede 
bulunmuş: 

" Tavuklarınızı tayyare gUrUl
tüsUne alıttırınız. Tayyare uçma• 
dığı uman, tayyarenin çıkardağı 
gürültüyü yapacak bir alet yap· 
tmnız. Tavuklarınız hu gürültUye 
alışacak ve yumurtluyacaktır." 
Parm;;k/arın 

Bacakların 

Kıymeti Nedir ? 
Meşhur kemanist Kübelik par· 

maklarını 250 bin liraya sigorta 
etmiştir. Çünkü onun servet ve 
hayatı parmaklarıdır. Onsuz ya• 
tamasına imkiin yoktur. Parmak· 
larının her birinin de ayrı ayrı 
kıymeti vardır. Bu ıehep!e Bol 
elinin ilk Uç parmağını 70 bin 
liuya, küçllk parmağını 20 bin 
liraya, baı parmağınl 70 bin li
raya, sağ elinin ilk Oç parmağmı 
50 bin liraya sigorta etmiılcrdir. 

Bir tiyatro artisti dişlerini 

100 bin liraya sigorta etmiştir. 
Marlen Ditrih bacaklarını 400 bin 
liraya sigorta ettirmiştir. 

~I 1... _H_av_a_d_a_T_a_y_ya_r_e_N_iş_a_n_g_a_h_Ia_r_ı ___.I 

Havada uçan bir 
tayyareye yapılan taar· 
ruzun ne netice ver· 
diğinl anlamak için 
gerek topçulann, ge· 
rek tayyarelerin manevra esna· 
ıında nişan alacak bir nişan· 
glha ihtiyaçları •ardır. Uçan bir 
tayyareye mermi atıp düşürmek 
mümkUn değildir. lıte bu resimde 
ıördllj'llnUz ıey böyle bir niıan· 
gAbbr. Bu oiıanaAh tayyareye 

bir çelik telle bağlı amo bir kot 
ıeklinde bağlanmıttır.- Buradaki 
re&imde bunu görmek mDwkU~ 
dür. 
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1 DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Amanullah Han Tahtını 
asıl Kaybetti ? 

Benim Arabamı Kim Geçebilir! Diye Haykırdı 
bu teatral Mhneye bakıyor; Ye Bana börmet etmek borcunu'!dur. 

( Batla.rafı 1 inci sayfada ) 

dostluk muahadesi netlcelinde 
bütün l:.fgani•tanı Rus pilotlan 
ve zabitleri istill etmişlerdir. 
lngiltere hOkiimell, Bolıe•ik Ru .. 
y~ gibi kuvvetli bir htıkOmetin 
Hind;stanan iki adımlık bir me
safesinde yerleşmesine mtısaade 
edemez. Onun içindir ki Ama• 
nullab ile beraber onun memle
kete soktuğu Garp fikirlerini 
ıöki1p atmak liıımgeliyor. Vazi
yet, timdi çok müsaittir. Çünkü 
Amanullah birkaç ay devam ede
cek bir Avrupa ıeyabatine çıkı
yor. F rsattan istifade ederek 
onun fikirler"ne muarız olan Ef· 
gan moJlalarile huduttaki gayri 
memnun kabıleleri ayaklandırmak 
lazımdır. Amanullah meyahatioden 
dönilp to kat'ı ıslahat projelerini 
tatbik etmiye teıebbDa ettiği 
11rada isyan derhal patlak Yer
meli, Amanullah ta taç ve tah· 
tandan yugeçmiye mecbur kal
malıdır • ., 

eteklerinde ve bir geçit aoktu1-
nın baıındadır. Kumandanı, Brib 
isimli genç bir lngiliz mllizimi
dir. Efganiatandan Hiadiatana 
geçmek isteyen bir klrvan, bir
gün, bu geçit noktuma gelmi1t 
kule kumandanının teftqini bek· 
liyordu. Çinko hiçbir yolcu, biç 
bir kafile, teftişsiz olarak bir 
taraftan abur tarafa geçemezdi. 
K•nanın başı, kule aaker ve 
zabitlerinin gayet iyi tanıdığı bir 
Gurka idi. Bu yoldan, birçok 
klrvan getirip gölllrmOıtD. 

Malıorrlrl • 

Her Hakkı Mahfuzdur 
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AU Şamil Bey, bu ıefer arka
ıntt,. döndG. Çavuşlardan birine 
ıu emri verdi: 

- Sen, burada duracakıın. 
Bu oduntan yokuıun baıma kadar 
bu herifin kendine taşıtacaksın. 
Sonra ba7vanı arabaya koıturup 
bot olarak dtb J•H çıkarthra
c:akaıo, dedL .. 

O gUnden itibaren de artık 
arabacılar, uvallı hayvanlara kal'fl 
zalimane hareket edemedL 

* Osktıdar, Kadıköy ve bavall-
linde m&Jkiye ve belediye me
murlarının nilfuzu adeta biçe 
inmişti. Çnnki gllnden gllno sa· 
IAbiyetini teYli eden Ali Şamil 
Bey, kendi memuriyeti mıntaka· 
aında adeta bir cliktaUSrlük iJin 
•lmişti. 

Az zaman zarfında ( Uva ) 
olduktan aonra, onun blltün bu 
aılifuz ve aalihiyeti bir kat daha 
artmıştı. Altın aavaldı kırbac.nı 

kavrayan, yumruğunu dizine da
yıyan ve arabanın sağ k6ıesine 
heybetle yaslaoaa (Ali Şamil P•) 
caddelerden ıeçerken blitiln 
maf, dükkanlarının 6nUne çık .. 

yor, onu ıellmlamak ve muka
bilinde iltifabna mazhar olmak 
ıçin biribirile rekabete girişi· 
yorl rdı. 

Hiçbir arabacı, onun arabaaını 
geçmiye cesaret edemiyordu. Bir 
ıUn, Şamil Paşa faytonla yavq 
ravq caddeden çıkarken, arka
dan geleo bir kira arabası, sn
ralle yanından geçtL. Şamil Pt
buna fena halde öfkelendl 

- Sllr arabacı. •. 
Emrini verdi. Kuvvetli bay

wanlar biraz zorlayınca o kira 
arabasına Altıyol ağzında yetiftt 
Bu sefer Şamil Paıa cHeki ara· 
bacaya ıeslendi : 

- Dar arabaca. •• 
o di. 

Arabacı derhal dizginlere asd
dr, titreyerek ayata kalktı... Şamil 
Paıa, faytondan yan dotrularak 
ılOl'dU: 

- Ulan, aen kim olayoraun 
da beni geçiyorsun? ••• 

Dedi. Arabacı, titreyerek ce
vap verdi: 

- Efendim affet.. •allabi ben 
lateyerek ıeçmedim. MDıterim 
emrettL Acele iti yarmıf.. o da 
ayei ıablnode aizin ıibi bir 
(Paıa) dır. 

Ali Şamil Pata, bu cevaba 
bOsblltün 6fkelendi. Arabaruu 
ıçlnde, bir klfeye çekilerek otur
cnu' olan mlltteriyi görmüt ve 
taı11mı,tı. Fakat buna rağmen: 

- Kim olursa olsun... 8P.n 
burada k6y klbyası değil, mevki 
kumandanıyım. Benim arabamın 
lallao kimM ıeçemeL 

Diye bai rda. 
c. clcleaia iki tarafıaa heik 

t-.piumlf, •erak •• ta.1e~ 

neticenin ne olacağını maburaaı- Dedi. Llkin, Ali Şamil Paıa, 
lakla bekliyorlarda. Halkın hakkı bu ıözlere biç ehemmiyet verme-
vardı. Çnnkn, bu muameleye di. BilAkis ıeıini bir perde daha 
maruz kalan zat da, pek mühim ylikselterek: 
bir adamdı. Vaktin ŞeyhülialAmı- - Ben nebiteyim ki sen mil-
nan damadı fen ve b Aleminin tllralin ?. Senin müşir dediğin, ret-
mümtaz bir, siması, ntı/:ız ve kud- mi elbisesini giyer •• kılacın1 takar. 

t b"b" d f O zaman herkes to onu tanır, Ya• 
re M ı ı zevabn a aere razı .f . . • • zı eaına yapar. 
olan operatar Mllşır CemU Pqa Diye mukabele etti. 
idL Cemil Pqa, karııamdaldniD 

Cemil Paıa, fena halde aıkal· bu kumnca cevabmdan, maksa· 
m:ıtı. Nihayet aabredemedL e.. d n ne olduğunu anladL Gittikçe 
ıım arabadan çıkarda: adedi artan halka karf ı Şamil Pqa 

ile b6yle glllllnç bir aurette mil-
- Pqa.. pek fazla oluyorsu- aakqaya muvafık bulmadı. Ara· 

naz. Dlfllnllnllzki, ıiz bir (liva) bac ya: 
sınız. Ben iae, bir .. Mütir" im. ( ArlcHI nr) 

Yarm akşam ABTiST!I K Sinemasında 
• Şarkılar kraliçeal 

GITT A ALP AR'ın 
BQyllk lüks ve ihtiıam filmi olan 

KADIN SEVERSE 
• 

Filmin ilk. iraeei terefine fevkalade GALA müıamereıi 
GlTrA ALPAR ba filimde .. TRAVIATA .,yı ve (Si l'on perd 

son coeur )yeni tangoyu vesair ıarkalrırı taganoi edecektir. 
•Yerlerinizi evelden temin ediniz. 

. 
BiR MİLLET UYANIYOR 

tllml ·çın 

Matbuat Cemiyeti Muhterem Müntesibininin Nazan Dikkatine ı 
Memleketimizde temamenTür·rçe ıöılü olsrak çevirditimlz BiR MiLLET 

UYANIYUR fllmimiıd bu gün Hat t8,5 ta ELHAMRA •ınemaaıoda 
memleketim :ı;a Matbuat mumeuille ine Matbuat Cemiyetialn bilumum 
münteı binine hu•uıl bir teanı'ta takdim edec t z. 

Memlelcetimiıde fil mc lik Hnaviinln ilk mah.ulu olaa bu e1erlmizln 
takdiminde ayrıca ıehrlmlzde biitüa ainama Müdürleri n mOe .. eHmlzlD 
terbeat duhuliye kartıoı haiz bu un doatlarımsz da duetlidir. 

liu mes'ut bidiH do ayaıile bugün ELHAMRA •lnemA11 mut.at ıeaaa
larıada batk• fılım ıöıterilru ·yecektir. 

Vakt n ademi nılhudeı dolayı le dneıiye röndermek kabil olamadı· 
~ından bu ili umıun dantiye olarak telekki oai meılnt rlcıt ederiz. 

f pe çl K•rdesler 

M İ L L E T Tiyatrosu 
Bu g co: Arzuyu umumi üzerine t932 - 1933 

TüRKiYE KOMiKLERi MUSABAK •. Si 
Komik ve sa11'atklr K mik ve san' atkAr Sevimlı komik D11mbullu 

NAŞIT BEY lsı ET FAHR' B Y ISMAIL EFENDi 
Sevimli komik Sevimli kemik Mouolc r ve komik 

ŞEVKi EEY AHMET BEY SiRET BEY 
Ş.hrtmlal• bDll•11• muktedir u illa uJ alet& •• alııtl'leletl lttltak edecektir. 

RakkaaAI r flahdeaı ('AMRAM Hanım) - aov mlı ve kıymettar mu,;aıı 
niyo (HERM[N.:; Han•m)- tıe~lı ıll ve ıy uettı.r mug.uırııye(AYTEN H.) 
t•ırhkte tim th • d r em alı g1'r01 oe ıı ·, -ıengln p ogram ihu.r ı·d lmltt 

Tafsi"At el il~nlarında<i r? C 

.. 
Aynı alqam binbqı Koka, 

dostu Mister Mek beraberinde 
bulunduiu halde Peıaver zabitan 
gaıinoıuna çıklL Birkaç aydan
beri ukadaıları için tabammlU 
edilemez bir adam haline gelen 
binbaşı, timdi, neıesini etrafa 
yayan tık ve ıevimli bir lnailiz 
zabitinin bDtlln evsafını g6ıteri-
1ordu. O gece, gazino, mfttbiı 
bir içki Alem ne ıabae oldu. Bin
bqı Kokı ile arkada• da 
bu aleme iştirak ettiler we gece 
çok geç gazinodan dönebildiler. 

. Biobafı Koka eve dlndOi& 
zaman evde kendiıinl iki hintll 
bekliyordu. 

* Erteal aabah Peıaver kitaatt 
bat kumandanlık erklnı harbi
ye=ai binbaşı Koks'a aratıyordtL 
Kendisine milbim bir vazife ve
rilecekti. Fakat g&nderilen me
mur, binbaıı Koka'un ani olarak 
Peıaverden ayrıldığı haberini ge
tirdi. Fakat nereye glttiiini 
kimse bilmiyordu. Kamandan, 
bu delice hareket karşııında ıa· 
ıırmışh. Bu sırada bilyllk erkAnı 
harbiyeden kasa bir tebliğ aldı. 
Bu tebliğde, biobaıı Koksun ııbhl 
espaphn dolayı gayri muayyen 
bir zaman için mexun addedil
diğini Ye ant olarak harekete 

mecbur kaldığı için kıtaa11nı 
haberdar edemeditl bildirili
yordu. .. 

Efgaa hududuna taru1Uda 
memur Hint ukeri hudut kale
lerindenbiri... Bu kule. Himallya 

AKŞAM TOR~ S nama Va filmcıliğin dön, m noktası tamamen 
memleketimizde yapılan iJk T O R K Ç E sözlü film 

BİR MİLLET UYANIYOR 
yazan: NiZAMETTiN NAZİF 

ve MELEK 
Sinemalarında 

koltuldanm rahatça balmak itti1011ler biletlerial enelclea tedatllr etmellclirler. 
Gipler laerıla •abahtau itibaren açıktır. 

Te&Qa-a. ım• ı .aeıe • 111.HAMmA .ıotta 

O akpm ba•ıa ruıgirlı oldu
ğu için teftiı muamelesi çok ç_. 
bok yapıldı ve ke"an hareket 
etti. Kafilenin ıon devesi kulenin 
önünden geçerken mülazım Brika 
birdenbire yerindn ••çradı. Adeta 
deli olduğunu zannettL Çnnkl 
devecilerden birini alzO 111rmıfb. 
Bu adamı tanıyordu. Gllaett•• 
kararmq çikolata reaıl. clevecll .. 
re mabsua elbiteıile lntlndea 
bDyllk bir ıllk6netlo ıeçen bu 
adama muhakkak tanıyordu. Ona 
ln,Uiz ordusu abiUerinden bU.. 
baıı Kuka bemetmifti. Bu fikir 
okadar kuvvetle zihninde yer et· 
ti ki birdenbire kafilenin datm .. 
•ım emrettL Kenan bqıyı çaiırt
b Ye fBpbeslni uyandıran aDrilcl
ytl glatererek aordu: 

- Kimdir, bu adam? 
Hintli, zabitin yllzGne hayret· 

le baka kaldı. Sonra illYe etU: 
- Uzun aeaelerdenberi ta... 

dıiım bir Acemclir. Ômrtl den 
allrllclllllğft ile ıeçmiftir. Biraz 
aafça bir adamdır. 

MIUbım Brib bqka bir aaaJ 
ıormadı. Adeta deli oldufun• 
zannetti •• ba uebiyetle oduana 
girdL muaaımn bqıaa ıeçti " 
Yiskl bardaklannı~ birbiri arkama 
yuvarlamaya bqlada. 

[ Arkua •ar J 

~--r Buına -..--• 
Ş 1 K Sinemada 

8a aenenin yeni ••en çok 
Beğenilen filmi 

AŞKTA 
GALİP 

JEAN MURAT ve KATE DE 
NAGY tarafındau Fransızca 

ı&zlD bDyDk film. 

Hallan HYİm f .. eimarık ~oeuj'u 

ALBERT PREJEAN 
GAiP ÇOCUK 

filminde ANNA BELLA ile 
-.ııa.beraber tekrar ıeliyor~., 

Bu alqam aaat 
2t,30 ela 
Oç Saat 

0perets Jper• D tabi• 
Yaua: Ekrem Retiı 

Beatellyen : 
Cemal Retlt 

Umuma 
3 laafbdaaWrl opar 
aakta ou .,... .... 
... llaftuaclar. 

...... 
1ta11wa, sıır.,,. ' 1•tr• ..... 

T. A. T· 
••'llllklrl .. 

Br&.ulnl Sadet&ia 
•• 

arkadaelan tarafından 

OÇOZLER ............ --~ 
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En Son Keşiflere Ve Tetkiklere G5re 

HAZRETİ YUSUF 
ve 

BAZ ETİ MUSA 
- . ~ ·• " •. . : . . . ~ " - •. . . : - ' i:c. Yazan : Ömer Rıza 
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Firavun Potifara'nın Kızını Yusuf'a 
Zevce Olarak Almiştı 

Bunların balkı diz çökmiye 
davet için tekrar ettikleri kelime 
" Sbreh " idi ki 0 dikkat edin ,. 
demektir. 

Tevratın bu hususlara dair 
pek veciz malümat vermesmın 
ıebebi, o zaman herkesin bu gibi 
nıerasim hakkmda tam malumat 
ıabibi olması idi. Buglln nasıl 
birçok merasim veya resmi ka
huller hakkında gazeteler, birkaç 
kelime ile iktifa ediyor ve her
kesin bu merasim veya resmi ka
bullere ait tafsilata bildiğimi zan
nediyorsa T evrabn bu bahislerini 
yazanlar da ayni şekilde hareket 
etmişler ve onun için herkesçe 
malum olan tafıi14tı tekrar et
memişlerdir. 

Bununla beraber Tevrat bize 
M sır Firavununun Hazreti 

0

Yusufu 
kendine nasıl vezır yaptığ nı 
anlatmakla kalmıyor, Yusufun 
Firavun veziri sıfatile ne vazife
lerle mükellef olduğunu da izah 
ediyor. Bu vazifeleri, Firavunlara 
veziriik edenlerin vazifeleri ile 
karşılaştırdığımız takdirde onları 
biribirine m.ıtabık buluruz. 

Meseli milMtan evvel on be
fİnci asırda hiikllmran olan Fi
ravun Tut - Mosisin veziri Reh • 
Mi - Re'nin kabrı llzerinde mah
kük olan ve bir vezirin ne gibi 
vazifelerle mükellef olduğunu 
ıasteren kitabeyi g8z anune 
getirdiğimiz zaman Firavunun 
Yusufa da ayni vazifeleri ~er
diğini glSrilrfiz. Sonra ayni ada
nun vezaret mevkiine gelmesi 

hakkındaki izahlar Yusufun kıssa
ama son derece benzer. O ka· 
dar ki ikisi arasında fark göre
mez, belki de ikisinin biribirini 
izah ettiğini zannedersiniz. Bu 
kitabeye göre Firavundan sonra 
bntnn Mısırda hilkilmran olan 
ıahsiyet, onun veziri idi. Nitekim 
yukarıda Tevrattan naklettiğimiz 
ibarede şu sözlere tesadüf edi
yoruz: 

.. Ben, Firavunum, btıtnn Mısır 
diyarında bir kimse, senin iznin 
olmadıkça elini ve aynğım kal• 
dırmıyacakttr 1 ,, 

Bundan başka •eıir, Firavuna 
ait bütiln araziyi idare eden en 
bOytık idare adamıdır. Bütün 
lllemleket onun nezareti altın• 
dadır. 

Firavun da Yusufa fU sözleri 
ıöylOyor: 

.. işte sen benim hanem 
&zere olup kavmimin ctımlesi sana 
muti olıun, seni bUtiın Mısır di· 
)'arına n&1beyledim. Ancak taht 
hususunda ben aenden farklı 
olay m r" 

Sarayın idaresi, devlet iole
rinio ifası vezirin elinde idi. 
Vezir ile Firavun arasındaki fark 
birinin tahtla, birinin tahtsız ol
lllaaı idi. 

M·sırın bntnn teırifat kanuo
lanna ve Adetlerine tebean Fir
Yun Hazreti Yuauf a bir ıeref 
Unvanı da vermiı ve ona On 
)'ani Helyopolisin baı kAbini 
Potifaramn kızını da zevce olarak 
•lın·ştı. Bu da pek milmtaz bir 
talbftL Çünkll bu ıuretJe Yuıuf, 

Mısırın 'kahinleri zllmresine ilti
hak ediyordu : Tevratta Hazreti 
yusuftan bah~edilirken onun 
" Allah beni Firavuna peder yap
tı ,, demesinden murat budur. 
" Firavunun pederi " tabiri, eski 
Mısırcarna "itef-neter,, yani " İIA
hın pederi" tabirinin mukabilidir. 
KAhinler sın fana mensup olan
ların hepsi de bu lekabı ta,,r
lardı. 

Yalnız Tevratın muvahhit mu
harriri, Hazreti Yusufa " llibın 
pederi " demeyi muvafık görme
diği için ona " Firavunun pederi" 
demiştir. 

* "Yusuf, Mıs rda vezirliğe gel-
dikten sonra Mısırla meşgul oldu 
ve onun mukadderatını idareye 
çaliştı. Bereket ve bolluk yıllarını 
darlık ve buhran seneleri takip 
etti. 

Yusufun kardeşleri Kenandan 
Mısıra gelip zahire almak iste
diler. Yusuf onları tanıdı, onlar 
Yusufo tanımadılar. Yusbfun 
divanı mehabetli olduğundiin 
onun yUzüne pek te dikkatli 
bakamadılar. Yusufun bunlarla 
macarası malumdur. Bunlar gel
diler, gittiler, Yusufun öz kar
deşi Binyamini de Yusufun kar~ 
şısına çıkardılar. Yusuf onu da 
yan nda ahkodu. Nihayet, Yusu
fuo babası Yakup bütün oğullan 
ve ehil ve ayali ile M sıra geldi. 
Yusuf onu karşılıyarak a.ırayına 
götürdü, babasını ve anasına serire 
çıkardı. Cümlesi onun için şükran 
ıecdeaine kapan ılar. Yakup 
Yuıufnna kavuştu •e mnradma 
erdi. Mıs1rda bir müddet muaın· 
mer olduktan ıonra vefat etti." 

* Cevdet Paşanın Kasası Enbi-
yasından aldığımı:r.: bu parçalar· 
dan sonra da Tevrta dinleyebiliriz: 

[ Yakup öldükten ıonra ] 
Yusuf pederinin yüzü üzerine 
düıüp Ustlinde ağladı ve onu 
öptn. Yusuf bendeleri olan tabip
lere pederini mumya etmelerini 
emreyledi. Tabipler dahi İsraili 
mumya eylediler Ye k.rk gUo 
tamam oldu. Zira mumya etme• 
nin günleri böyle tamam olur ve 
Mıarlılar onun için yetmiı gün 
matem eylediler. Matem günleri 
geçtikten sonra Yusuf Firvunun 
haneıine hitaben " Eğer nazar,
nızda mazban lutuf. oldum iae 
rica ederim, Firavuna: Pederim 
bana yemin verip iıte ben 610-
yorum, beni Kenan diyarında 
kendim için kazdığım kabre def
neyle, dediğinden kerem et şimdi 
pederimi defne gideyim ve sonra 
döneyim deyiniz, dedi. • .. 

Bu parça da Mısırlıların Hz. 
Yakup için yetmit glln matem 
tuttukları, Hazreti Yakub'un Mı
ıırl lar gibi mumya edildiği, Mı
ıırhlarin cenazeleri gibi hazırlan• 
dağı, onun mumya edilmesi için 
kırk gUn geçtiği anlaılıyor. Biltiln 
bunlar eski M.sırlıların adetlerine 
mutabıktır. Yükaek ıahsiyetlerin 
hepli de bu tekilde bazuJ.anırdJ. 

( Arkuı ;arJ 

SON P<fSTA 

SON POSTA 
lstanbul 

BORSASI 
6 - 12- 1932 

Paralar ( aatıı) 
kuruş kuruş 

1 faterlla ti78,- :ıııo kuron 122,-
1 dolar 2 3,- 1 tilin Avuı. '1:1,-

20 fı. Fraaaız 171,- 1 peaeta 17,-
20 liret 212,- J Mark 5''. o 
20 fr, Belçika 117,- 1 ıdotl 24,-
20 drat:ml 25,- 1 Pengl 32,-
20 fr, favlçre 820,- 20 ley 23,-
20 leva 27,- 20 dlaar 58,-

1 floria 85,- 1 Çervoneç -,-
Çekler 

Londra 682,- Prag 15,83 
Nev • york 0,4715 Viyana 4,07.t3 
Parla 12,06 lladrlt 5,7737 
Mllano 9,28 Berlln 1,97 
Brllk•el 3,3971 Varşoya 4,19'3 
Ati na 85,93 Peşte 3,5928 
Cenevre 2,4475 Bükret 80,75 
Sof ya 64,45 Belgrat 35,1875 
Amaterdam 1,17373 Muskova 

Hisse aenetlerl 
J;r:ı, J. .. ira 

it Bank.(Nama)* 10,~ Anadolu '9 IOOV. • 37,25 
• ( HAmll·) • I0,15 Şark D. Y, • 41,45 
• (Müeas •) 95,-

jat. TramYaJ • f0,00 
Oamanh Bank. 35,-
Se'lnlk • 595 Oaklldar au • ll,00 
Şirketi Hayriye 14:00 Terk o• • 32,75 
Ha iç 0,90 Ha.,•rul Z'I.-
Anadolu%60V. 24,10 Telefon • 15,-

• .. 60 P. 2ı,15 BomoaU • 23,50 

Esham ve Tahvilat 
L ra J...ira 

latlkrau Dahili~ Reji • 4,20 
Düyutıu Mu. 54.50 Tramva1 • 4,97 
Güaırük * 6,00 Rıhh D • 20,25 
Saydl maht • 6,60 OıkOdar aa 170,-
Bağdat tertip 1 *8,75 Terkoa • 41,50 

• .. il "5 20 Elektrik • -.-
BORSA HAR'CJ 

Tahvilat - MeakOkat 
J..ira J...ira 

Türk Alhna 9,22 
in~. • 10,42 

( Reşaı•) 46,75 

fr. • 8,22 
(Vahit) 46,20 

ince beşibirlik altın 

( Cümhurlyet ) 45,
( Hamit) armalı 50,00 

Raa n I0,7:.i 
Mecıdlye 35

1
50 

Banknot (Oı. B.) 239 
(Reşat) • 47,00 

Kalın be,ıblr ik a tın 
( Vahit ) • 48,CO 

( Gümlı.ırıyct) 46,'20 Mısır Kr.Fo. 1886 157,50 
( Aziz ) 46,00 • " .. 903 87/ o 
(Hamit) 46100 • ,, • 1911 84,0() 

(•~ Muamel• yapılmamııtır. 

AmerikaJa 
içki Yasağı 
Kalkamagor 

Va,ington 6 - içki memnu
iyeti kanununun kaldmlmaaına 
dair olan takrir 144 reye karıı 
261 reyle reddedilmiştir. Ameri
ka kongresinin bu devreıinde 
içki memnuiyetinin kalkma.na 
ihtimal verilmemektedir. içki taraf
tarlar.om bu muvaffakiyetlizliği 
bütük bir hayret uyandırmıştır. 

=: 1'AKVIM =:= 
ÇARŞAMBA 

ı c.ı •• 6 • t ~· KA .. uN 93J Ka11on39 

Arabi Rıı :nl 
8 • Şabu 1551 24 2cl Teşrla. IH, 

_ .. i • •f •• 

1. 24 .:z. 05 •• c • • 

J47 '· 28f .a.u. 
• J ... 

SON POSTA 
Y nml, ~iyad, "-••elle •• Halk 

l'azeteal 

idare: Jıtan bult Eakt Zapttye 'i: 
Çatalçeıme ıokatı 215· 7 

Telefon ı lıtanbııl - 20203 
Poıta kutusuı lıtanbul - 74t 
Telgrafı latan bul 80NP08TA 

ABONE FIATl 
t0RKIYE ECNEBi -t.00 Kr. t Sene ı 2(.0 llr 

760 • • a, 1400 • 
.tOO • 3 " 800 • 
tao " t " aoo • 

Gelen evrak .. rl verUmu 
llt.olardao mes'uliyet aluımu 

ce••P i~o mektup! ara (6) kUl'Ufhık 
dul illnıl llzımdır. 

Adreı 4etfıtlrllmeıl (20) kanaıtur. 
Gaaet-bde plı.aQ realm .,. ,...ı-.. 

.... Mldan •ahla " ......... 
aittir. 

' 

Gençler Ne Düşünüyor? 
( Battaıafı 1 inci sayfada ) 

ben eminimki bu çırpınma esna
sında öyle yaman hAdiıeler doğu
yorki bugünkü gençler bu hadi· 
selerin sermest edici tesirleri 
altında inkılabın büyük eserlerini 
tam manasile ağırlıyamıyor• 

Büyük bir abideyi, meselA bir 
Mıaır ehramını tam 'bir kavray.ş)a 
seyredebilmek için ona yüzlerce 
metre mesafeden bakmak lazım
dır. Geçirdiğimiz inkılabın aza· 
metini, ehemmiyetini görebilmek 
için de uzun asırların arkasına 
gömülmek, tarihi siper etmek icap 
ediyor. Fakat bizim inkılabımızın 
tarih sayfalarındaki manzarası 
bile akılları durduracak mfthiyet
ledir. ( 1789) Franıız inkılibı, 

tacidarlar idareaine kartı, hA· 
kimiyetin hakiki sahibi olan 
milletin bir ı.ksülimeli idi. Türk 
inkılAbı bundan daha dSmert• 
tir. Biz garbın emperyalizmine 
darbe indirdik. Ayni zamanda 
ıark devletlerile yeni bir uyanıt 
devresi açtık. Ne Uik? Köhne 
bir imparatorluk, harplerin didik· 
)ediği yorgun, çıplak ve aç bir 
millet, viran bir memleket ve 
kötU bir idare.. Bugftn memleke
tin cennete çevrildiğini iddia 
edemeyiz. Fakat dün baykuı 
tüneyen virııoelerde bugün saa
deti benimsiyen aileler görmllyor 

muyuz ? As rlarca zincir altında 
inliyen bir mıllet, bugün s~rbesti 
denilen sihirli mevcudun lezzetle
rinden istifade etmiyor mu ? Bin
lerce vatandaş kanı bahasınıı 
elde edilen demokrasi havası 

içinde öyle sermest bir haldeyiz 
ki ii:zerimizd!ki yükleri, sıkınti
ları hissetmiyoruz bile .. Filhakika 
bugünkü nesle ylikletilen vazife 
ynkn çok ağ rdır. Fakat yannm 

kurtulmaaa, nurlu bir gUneı doğ• 
ması için her tehlikeye gögllı 
nermek icap ediyor. 

insanın bayabnda hastalık ale
IAde hadiselerdendir. İçtimai hey• 
etlerin bünyelerinde de buh1'ao 
ayni ıeydir. Dünya lktiaadi bJb
ram Türkiyede, bazı sebepler 
dolayısile daha fazla tesir göste
riyor. Fakat asırlardanberi büyllk 
harplere göğüs germiş, yoksulluk· 
Jarla mücadele etmiş olan Türk 
cemiyeti bu buhrandan da mu• 
vaffakiyetle aıyrılacaktır. 

Dindar mısınız, diyorsunuz. Ba
na kalına insanları hayata bağ· 
!ayan, yaşatan ve rnuvaffakiyete 
götüren yol, itikattır. Karanlıkta 
kalan bir yolcu, uzaldarda glSrdO
ğü aönllk bir ışıktan büyük Gmit• 
lere düşer. Bir insau için de bir 
ıeye inanmak onu mnıkUller

den kurtanr, tahammül kudretini 
artbnr. 

Aileye gelince; aile cemiyetin 
temel taşıdır. insan cemiyetlerinde 
görülen aksaklıkların, bozukluk· 
lann eıa11nı ailede aramak icap 
eder. 

Hayattan korkmak bedbin in
sanlara mahsustur. Ben bedbin 
değilim. Hayahn müşkül tarafla• 
rı beni korkutamaz, bilikis be
nim cesaretimi kırbaçlar. Ben bu 
müşkülleri yenip arkada bıraktık
ça sevinç ve zevk duyacağım. 

Benirn için gaye ne çok para 
kazanmak, ne tantanala bir töh
rete kavuşmak ve nede uzun vo 
mes'ut bir ömür sürmektir. Ha• 
yatta birşey yapmak ve temelleri 
atılmış olan bugünkü içtimai ni• 
zama bir küçük taş ilave etmek 
istiyorum. Bunu yapabilecek mi-
yim? btlmiyorum. Fakat derin bir 
iman ile bu gaye uğrunda çalı .. 
mak en büyük zevkimdir •• 

Adana'da ==RADYO=-
Moskovadan Gelen Bir 

Ördek Bulundu 
Adana, (Husuii) - Adanada 

av mevsımı başlamııbr. Hafta 
araları vo hassaten cuma günleri 
avcı gurupları otomobillerle et• 
rafa dağılmakta keklik, toraç, 
bıldırcın, ördek gibi mev• 
aim avları yapmı1ktadırlar. Geç.en 
gün şehrimizin maruf avcularao· 
dan Misisli İbrahim Efendi aya
ğında bir balkamn llıerinde 

(Moskova 20327 numara) ve D 
markası bir de Rusca bir kelime 
yazılı bir ördek vurmuıtur. Ala
aan malumata naıarao Moıko· 
vada bu cinı hayvanlar hakkın· 
da ilmi tetkikat yapan bir ena
titO vardır. Bu enstitü her aene 
ele geçirdiği bu kabil kllflara 
ve hayvanlara böyle halkalar 
takarak aaJyerir. Her hayvanın 

nerelere kadar gidip yafayabil
di;ini anlamak için takılan bu 
ifaretli le.-balardan maksat bu 
kuıların her hangi bir avcu ta· 
rafından ıu veya bu ıuretle vu-
rulduğu takdirde avcunun Mos
kovadaki o cemiyeti haberdar et· 
mesi ve buna nazaran ilmi bir 
neticeye varılabilmeainin temini 
gayesine matuftur. 

•••••••••Hl•M•••-•••••eeaa•Haeaaeaeaee•.,...•e•e••a.__. •• 

Teşekl<Ur 
Vakitsiz ölümile ailemizin iç.i

ne büyük bir sarsıntı veren kar
deıimiz Musa Süreyyanın cena· 
zesirıe gelerek veya mektup ve 
telgrafla bizleri taziyet ederek 
yüksek bir vefakarlık gösteren 
dostlarına, talebesine ve lütufkar 
neşriyatta bulunan gazetelere kar
ii duyduğumuz ıamimi minnet 
ve tllkranlarımızı arzederiz. 

Nihal Ublr Cevat 

1 KAnunuevvel Çarşamba 
fatanbul - ( UOO metre ) 1 den 

itibaren 18,45 Cstodyo snz heyeti, 18,45-
20 orkestra, 20-20, 30 lrı ci ve '.Nuran 
il. lar, 20,80-:..1,30 Haf z Sadettin Bey, 
21,80-22,30 orkestra, njan11 ve borsa 
haberleri saat nyarı. 

Bükreı (3!J4 metre) - 20 konfe-
rans :..O, O Graıuon, ~1 senfoni. 

Be1ant (4 l1 rııetr ) - ·O gramofon. 
20, 15 ': rkı konseri, 21, O Non cç'te 
\'erıloı ek ne, nolınilcl l>ir konserden 
nakil. • 

Roma ( 4411 metre ) - l0.20 
Spor '\e hab r :?m,f ıırıi dersler, 21,15 
gramofon, 2 1 ,45 uldi'nin yeni eserleri. 

Pnt - 4 8 ınetrıtl 20,05 Y.ılıudl 
ıarkıları, 20,25 BrUno'dan nakil, 1!0,40 
bet kişilik orkı1stra 1 21 Nor\'C~ ton 
nakil. 

vı,.ana - ( 518, metre ) i>0,25 
konforaııs, 21 l's ov'daıı naklen Avru
pa konseri. 

Peıto - (65:> metre) 20 konfı:rı nı, 
20,i'> oı eradırn nakil temsili miltenkip 
dans havaları. 

VarJOYa - (1412 m"t·• ) 21 BOD 
habtırler1 22,30 radyo jimna•tiği. 

Berlin - (1635 metre) 21 Uelov'
dırn nakil. 

8 l<Anunuevv~ı Perşembe 
latanb .. ı (l 200 metre) - 18 uen 

itibaren. 
Btikr.. - ( 894 metr•l 20 nıueikf 

musabebesi, 20,4'>, gramofon, ile Kar• 
men op rası. 

Belirat (431 rn.trı) !O rad, o or-
kestrası, 21 diğer ::>ırp istaıiyoııların

dau nakil. 
Roma - ( .:41 m8tn ) 21 haber ve 

pl.lk, 21,45 orkestra. 
Put - ' 8 netre) 21,05 Sen etra 

salonundan nakil, 231 15 11alon or
k estr ası. 

Viyana - ( 618 metre ) o,00 
Arien 9arkıları1 21 noş'eli gec , :.. ,5 
salon orkestras ı . 

Peıte "-- ;;;:;o mctr ) ·O, 1j h:ıl şar-

ı..ılun, 21,1;) sıyasct L. lı s orı, ~t,35 

orkcs·ra. 
Var ton - (1412 ""trı) ~O, 25 

B r annenin kalbi, ismi d ·ki kome ii, 
21 hafıf musiki, . .?:l dcı s lııauları. 

Bcrl.n - (1635 m tru) :ı::o odcl )&t 

bahisleri, 21 ıen gece-. 



ıe Sayfa 

Hava Postaları 
Am erika'lılar T ayyarecilerimizden 

Sitayişle Bahsediyorla 
Hükumet geçen ıene, bütün 

•emlekete ıamil olmak üz.ere 
ıenif proğramlı bir bava nakliyat 

servisi ibdaı etmiye karar verdi. 
Bu karardan birkaç gün ıonra 
tetebbüı aabaaına geçildi, Ame
rikah!arla görl\şüldil. iki taraf 
arasında mutabakat hisıl oldu. 
Şimdi de tatbik 1ahuına geçil· 
mek Ozeredir. Geçenlerde de 
hRbcr vermiştik ki tayyare se
ferleri şimdilik Ankara ile lıtan
but arasında yapılacak, birkaç 
ay sonra da diğer merkezler 
araamda postalar tesis edilecektir. 
Bu ml\naaebetle Amerika ıaıe
teleri tafıiJAtlt yazılar yazmakta 
•e Türk tayyareciliği hakkaoda 
Iİtayifli :sözler ıöylcmektedir. Bu 
cümleden olarak Nevyork Taymis 

gazeteainin lıtanbul muhabiri, 
gazetesine şu malümab vermek
tedir : 

.. Türkiye Anadolu'da si•il 
byyare postaları teaiı etmek 

Uzere iki Amerikan pilotu getirttL 

Pilotlar Tllrkiye'ye gelirken be
raberlerinde radyo, telgraf •e 
telefonla mücehhez Klngbird 
markalı iki tayyare getirdiler. 
Bu tayyareler lıtanbul ile Ankara 

araıanda hergUn poıta servisi 
yapacaklardır. 

TOrkiye, Amerikan orduıu 
pilotlarından Binbaıı Robert'e 
Anıdolu'da tayyare yollarını 

teıblt etmek llzere tetkikat yap
tarmııtı. Ayni zamanda Amerikah 
Biobaıı Hulı ta tayyare iıtaa

yonlan ile vUcude getirilecek 
dii•r teslaat hakkanda bOkümete 
t.ir rapor vermiıti. 

Ankara • lıtanbul tayyare 
poıtaaı Eıkişehirden geçecek, 
WJ±L& 

onda kıaa bir tevakkuftan 10nra 
yoluna devam edecektir. Biltnn 
yol boyunda her 40 kilometrede 
b;r inme yeri yapılmııbr. lhtiyaç 
halinde tayyare burada inebile
cektir. Tayyare alta yolcu, gazete, 
poıta ve eşya nakledecektir. 

Şimdiye kadar Anka.raya yo
rucu ve 17 saat sUren bir trenle 
giden yolcular, tayyare ile iki 
saatte bu mesafeyi geçeceklerdir. 
Yalnız zaman kazanmakla kalan· 
mıyacak, bilhassa Ankara'lılar 

tayyare nakliyatından çok istifade 
edeceklerdir. 

İstanbul gazeteleri İıtanbı.l 
ve Ankara' da ayni saatte neşre-

dilecek, akıamdan telefonla si
pariş veren Ankarala'lar erteıi 

glio öğle yemeklerinde taze balık 
bulabileceklerdir. Şimdiye kadar 

Türkiye1ye gelip yalnız İstanbul'u 
görmekle iktifa eden seyyahlar, 

bundan sonra sabah Ankara·ya 
gidip yeni Türkiye'yi yakından 

görebilecek ve Kf'mal Türkiyesi'ni 
daha iyi tanımak fıraabna bu
lacaktır. 

İstanbul • Ankara seferleri 
batladıktan ıonra diğer hatlarda 

da seferler başlıyacaktır. Bunlar 
araıında Eskitehir • Adana .. Di· 

yarbekir ve diğer ıark Yillyetlerl 
vardır. 

Tayyueler bükümetin malıdır. 
Batl•niıçta pilotlar Amerikan 
olacaktır. Fakat bu pilotlar bir 
taraftan da Türk pilotu yetiıti

rec:ek ve ıonra iti tamamen 
onlara terkedeceklerdir. Şimdiye 
kadar yapalan tecrübeler, Türk· 

lerin iyi 'le mnkemmel tayyareci 
olabileceklerini g6atermiştlr.,, 

& 

Suriye Mandası Yakında 
Kaldırılacak 

Fakat Alevi Ve Lübnan Mandaları 
Kalacak Gibi Görünüyor 

Cenevre 6 ( Huıus1 ) - Fran
A hllk6meti. harpten sonra Ce

miyeti Akvam tarafından kendi· 
ıine tevdi edilmiş olan Suriye 
mandasmı, memleketin kendi ken
disini idare edebilecek bir halde 
bulunbuğu beyanile bırakmıya ha· 
zırlanmaktadır. Ylni Suriye'de, 

yakında lrakın vaziyetine gelmiı 

olacaktır. Suriye Fransız Komiseri 

M. Ponsun son zamanda Ankara, 
Roma •e Cenevre'ye yaptığı seya
hatler hep bu mesele ile alAka
dardır. Fakat hiçbir menfaat 
mukabili olmadan Uzerine aldığı 

bu hizmetten vücude getirdiii 
umran eserlerinden dolayı lap 

tere ile Irak arasında yapılm11 

olan muahadeye benzer bir mua- Suriye Fr•n•ız fevkalld• 

• 

hede ile rırkada bıraktığı men- komiseri M. Ponao 

faatlerj korumiya hazırlanmakta· ziyeti görUıUlmllştUr. Suriyenin 
d.r. Maamafih Fransa hUkômeti, alacağt kat'ı idare ıekli de, 
Alevi devleti ile Lübnan llzerin- Franıa ile yapılacak muahade 
d t:ki idaresinden şimdilik vazgeç- neticesinde tespit edilmek IAzım 
mck arzusunda değildir. Roma- gelmektedir. Bu meselenin icra 
daki temaslar e snasında, Suriye- mevkiine girmesi Uç, d8rt aylık 
deki Ketolik ekalliyetlerinin va- bir meıeledir. 

özu: o:ı-.rl; llYt li - .. • Meisfo .... dp_a_,,-S ... ta..-d"""yıeo'""'m~S!!S.,..lh~iiy"i°;ea 
H !!(ı ı )tılıhr ıı ı ı. okadar çok 

~c· LIİ ı;:İ, -ı Hı d tk:ka la ( \'aııa',k ale ) 
tdrı ;\ ·n ıı ı te h iro ı ııt•clı ı r o lıluk, öı(l r 
rı ·~ir. 

Mersin (Hususi)- Yeni Stad. 
yumun inşasına kadar ıehrlmizde 
muvakkat bir ıtad yapılmaya 
baılanmıştar. 
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j Bu Sütunda Her~ ·i ~ 

Erkek - Her sabahlki dü· 
şUncem ıiz oluyoraunuz. 

Kadın - Kardeşiniz de öyle 
ıöylUyor. 

Frkek - Evet amma ben her 
sabah ondan bir saat evvel 
uyanırım. 

•·•-'!!· 

Tarihi Evrakın Tas
nifine Başlandığı 
Yalan Değildir 
(Ba,taarfı 1 inci sayfada ) 

Heyetin Reisliğini muallim M. 
Cevdet B. ifa etmektedir. Aıa
bklara da Kilisli Rifat 'e ıabık 
Ellziz Valiıi Mümtaz Beyler ta· 
yin edilmiılerdir. Bu heyetin 
emrinde Uç tane de kAtip vardır. 
KAtiplerden birisi tarih muallim· 
lerinden mUtekait binbaıı Ziya 
Beydir. Komisyon Reisi 150 Ura 
ücret alacak, azalara da Uçer 
lira yevmiye verilecektir. Bu 
heyet ite, BabıAlidekl evrak ha· 
zineıinde bulunan veaikalann 
tasnifile baılamııtır. Babılli mah
zeninde bet depo vardır. Bu de
polardan eski Sadaret ve Hari
ciye k111mlarıadaki kıymetli veıl
kalarm tasnifine Meırutiyetin 
bidayetinde girişilmiı, 328 tari· 
bine kadar devam edilmiıti. 
Bnynk harpten sonra ikinci bir 
komisyon teıkil olunmuş, tasnif 
itlerile 337 ıeııeıine kadar uira• 
.fılmtJb. 

Sadaret Evrak Mahzeni mil
yonlar deierinde vesikalarla do
ludur. Bu mahzende 911 tarihin .. 
den evvelki reıml muameleleri 
ihtiva eden bir müblmme vardır. 
Bu defter, o zaman Divanı hll· 
mayundan Sadarete yazılan bütnn 
mali, askeri, dahili ve harici yaz,,. 
larla bUtUn muahedeleri ve fer
manları ihtiva etmektedir. 

Babılli meıcidindeki depoda 
İH 1300 senesine kadar cereyan 
eden reıml muamelelerin vesika
ları mevcuttur. 

Yeni teıkil edilen komisyon, 
eski komiıyoolarıo yarıda bı
raktıkları itleri tam manasile 
intaç edecektir. Bu veaikalar 
kartondan dosyalar içine konu
lacak, hulAıalan da bir deftere 
yazılacak, sonra ııı'a numarasile 
taınlf edilecektir. 

Çin -Japon 
Harbinin 
Plançosu 

Şanghay 6 - Çin hariciye 
nazırı Çin • Japon harbi .. esnasın• 
da Şanghay ıehrinin vaziyeti 
hakkındaki raporunu yakında c~ 
nevreye gönderecektir. Milletler 
Cemiyeti, Çin • Japon ibtilAfının 
mesuliyetioin hangi tarafa ait 
olduğunu tespit ederken bu ra
por eaa11 teıkil edecektir. Rapor
da maddi haaar miktarı 2 milyar 
dolar olarak tespit edilmiıtir. 
Sivil ehaliden 1738 kiti 6lmilttlir. 
713 kiti ıaiptir. 

·----------------Yazanı Naci Satlullalı 

Erkek Ruhu 
Halil Kemal Bey meşhnr avu

katlardandı. Bir gUn onu evinde 
yakaladım. Çok merak ettiğim 
ilk müdafaasını anlatmasını rica 
ettim: 

- ilk davam mı, dedi, çok 
acınacak bir vaziyette kalmıı 
olmaklığıma rağmen parfyi ben 
kazandım, "lzmir,, de idik. O za• 
manlar mahkemenin baş.nda çok 
sert fakat anlayııı çok kuvvetli 
bir reiı bulunuyordu. Davacımız 
Dlirrü isminde bir adamdı. 
Onunla 1Dliekkilim Lütfi Kenanın 
ba1ıçeleri arasındaki müşterek 
duvaran UstUnU sarmaşıklar sar-
mııtı. Bu sarmaııklar nihayet 
onları biribirine düıman etmiıti. 
Dttrrll bir gOn duvara tırmanarak 
sarmaşığı kesmi,, sonra billse· 
bep mOekkUimin bahçesine atlam\ş. 

Pederi için az bir helecanm 
bile tehlikeli olduğunu bilen mü· 
ekkilimin kızı iffet kotmuş ve 
Dllrrllye çekilmesini ihtar etmiı 
fakat o buna hakaretle mukabe· 
le etmiı, uf ak atışma gittikçe 
bOytımUı neticede İffet bilekinden 
yaralanmıı. 

• . . • Mahkemede reis: 
- Dllrrll Efendi, haydi baka· 

bm anlabmı? dedi. 
DllrrO Bey çekinerek, anlattı: 
- Bir aarmaıık var. Güzel 

bir aarmqıktar, bu sarmaşık du
vano uzunluğuna brmanıyor, ben 
duvara çıktım, bu ıarmaıığın 
dallarını kestim, sonra indim. 

- Nereye? •• 
- Vallahi yirel.. Ha.ada çok 

kalmayı hiç sevmem. Başım to
paç gibi habire d6ner ••• 

Siz tekrar indiniz, fakat 
kendi bahçenize değil komıu
nuıun babçeaine inmipiniı 1.. 

Ben indim, evet ben in· 
dim... Fakat iffet, yumrukları 
havada, diılerinl gıcırdatarak 
üzerime hilcum etti. 

Reiı elleriai kaldırdı: 
- Bu ifadeden hiçbir ıey 

anlamıyorum! deye bağırdı. Ve
killerden birine d6ndll: 

- Siz anladaoız mı? •• 
- Fazla bir ıey anlayama• 

dım r. Reiı 6teki avukata sordu. 
- Siz? •• 
- Oh, çok mükemmel reıı 

bey.. Bundan daha basit ne ola
bilir? .. 

- Öyle iae anlatınız .. 
Hasan Raif gayet nazik, fa· 

kat iki kelimede bir "efendim,, 
demek illetinde bir avukattı. 

Baıladı: 
- Efendim, bir duvarımız 

var· Üzerine bir sarmaıık tırma· 
nıyor efendim •.• Biliyoruz ki efen
dim, komşumuz bizimle biç ge
çinemez. Bakçesine bizim aarmaıı· 
tın gölge yaptağını istemediğini 
de biliyoruz efendim. Duvara 
çıktık, samaıığın yüksek dallarını 
kestik efendim. Kazara sarma
tıklardan birkaç dal 6teki bah· 
çeye dDıtn efendim. Derhal efen· 
dim, fena bir mUbahaaenin önl\ne 
geçmek için, onların bahçesine 
atladık efendim. Maksadımız on· 
ların bahçeaine dllşen dalları 
toplayıp temizlemek, onları bun• 
lardan ve kendimizi onların di· 
linden kurtarmakta efendim. Fakat, 
iffet H., llzerimize taıla hucum 
etti efendim. Biz ki fena bir fikre 
katiyen sahip değildik, yalnaz 
nehimizi koruduk efendim. Bili· 
yoroz ki kadınlar d6vUlmeı efen
dim. Binaenaleyla efendim, iffet 

Hanımın elinden silllarını uıulca 
almak istedik efendim. O esnada 
efendim, belki bat parmağımızın 
tırnaj1, belki, kendi elindeki ta~, 
yahut bilmediğim betka her han
gi bir fey onu bileğinden yara
ladı efendim. Hem o yara okadar 
hafifti ki hepıini dinlediğiniz t•· 
bitlerden hiç biri lı ir damla kan 
bile göremediler efendim, iıte 
efendim, bDttin dava bu efendim. 

Çok mahirane toplanmıt bu 
bir stiril izahattan sonra adedi 
yi'rmıyı geçen fikirler beynimi 
sarıyordu. Fakat biç biri dudak
larıma gelmiyordu. mDekkilleri
min kazanmalarının zor olacağım 
hi11ediyordum. Onlara hllcum et
mem lAzımdı. Fakat nasıl?. mü
vekkilimin kızı iffet benden evvel 
davrandı: 

- Benim yaramdan babıet· 
miyelim. DUrril bizin bizim bah-
çeye girdi. Onun mevcudiyeti 
babamı helecanlandırdı. Babam 
bu yüİden on gUnden fada ya
takta kaldı, tazminat istiyorum f 
dedL 

Bu meı'um mlldabale btıtlln 
davayı kaybettiriyordu. Avukat 
Hasan Raif H'fİnmitti. Reiı gOr· 
ledi: 

- Haydi, haydi, menubabı 
olan yaralanmıı bir koldur. hele
can bizi alAkadar etmez. Eğer siz 
yaranız dalayıılle ılklyetten vaz· 
geçiyonanız mesele yok demek· 
tir 1 dedi. Bana d6nd8, ıordu: 

- Siz, ne diyeceksiniz ? .. 
Deli gibi idim. Ne ise ki bana 

da bir fikir geldi. Önce çok za
yıf, fakat ıittikçe bOyllyen bir 
fikir: 

- Efendim, dedim müekkilim 
yarasından ılklyetten vu geçmi
yor, fakat kalbinin iyiliği ona 
babaaınan rabatıızlıpnı dUt:.indO. 
rllyor. Velha1ıl iffet Hanım coa
ıur olduğu kadarde iyi kalplidir. 
Dllrrll Efendi, ce11ur genç kızın 
önllnden kaçlDlftır. Zaten onun 
kadınlardan korkmak tinetinde 
bir adam olduğunu ispat eden 
birinci vak'a değildir. 

Müsaade eders~niı Ayşe Ha• 
nnnın erik ağacı {hikAyesini an-
la tayım ... 

Bir uluma beni durdurdu: 
- Ayte Hamının erik ağacı 

hiklyesi yanlııtır! 
Reis bana ihtar etti: 
- Zaten mevıubabs olan erik 

ağacı değil, sarmaııktar. Sadede, 
rica ederim ıade de geliniz!.. 

Fakat DürrUnUn boynunun da· 
marları şişmif, burnunun delikleri 
açılmış, yüzü pancar gibi olmuştu. 
Yine atıldı: 

- Y anlaıtar, diye haykırdı ... 
Ben ne Aytanın ne do İffetin 
önünden kaçmadım. Ben kadm
lardan asla korkmamlf ••• 

Haydi hakıkatı ıöyliyeyim .•• 
Evet, ben duvara iffete hakaret 
için atladım. Onun koluna y~rayı 
bile bi e yaptım, batta Ustehlt.: te 
mükemmelen tokatladım. BlltUn 
bunları keyfim için yaptım. Ben 
hiçbir şeyden korkmam, aıla 
korkmam. Ne kadmlardan, ne de 
sizin 500 lira cezanızdan. Siz beni, 
ne bunları söylemekten menede
bilirsiniz, na de tekrarlamaktan! ... 

Bundan ıonra ne isterselD 
ıöyliyebilirdim, çlloktl parti b-; 
nimdi.. Birinci davamı muzaffarı-
yetle kazanmııtım... Fakat bur 
dan maırur olmam.. 
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Açlıktan Ölmektense Motosikletle Düz 
Duvara Tırmanmak Daha Hayırlı İdi 
Ölüm Kulesinin Planlarını Y aphm Çalışmaya Başladım 

- 34-

Çahımak ıçan kapılarında 
dcı laşhğ mız müesseseler ıanki 
ittifak etmişlerdi. Nereye baı 
Yursak, ıu kıaa cevabı alıyorduk: 

- Yer yok •• 

* Bir glln karımla, kuru ekmekle 
dcmuz paatırmasından ibaret olan 
tiğle yemeğimizi yedikten sonra 
dirseklerimizi masaya, çenemizide 
avuçlarım za dayamış, dUşlinüyor· 
duk. Önümdeki boş su bardağı· 
hın içine bir sinek girmiş, hem 
•ızılJıyor, hem de süratle doJaşı· 
Yordu. Ona baktım, baktım, bak
tım. Masanın üstüne bir yumruk 
•ur arak: 

- Buldum. 
Diye haykırdım... Karım çıl· 

dırdığ ma hükmetti. Rengi, bem 
beyaz kesildi. 

Sözüme de,,;am ettim: 
- Buldum.. Hem de çok İ)'İ 

bir it buldum kınap. •• Bu za
bıanda iyi İf demek ne demektir 
bilir misiniz?.. Kimsenin dUıOn· 
lbediği ve yapamad ğı ıeyi yap
nıak demektir. Şu mini mini ıinek 
Lana öyle bOytık bir ilham verdi 
ki.. Artık yaşayacağımıza emin 
olabilirsin. 

Dedim. •• Zavallı karımın ylbü, 
fİmdi de kıpkırmızı olmuştu: 

- Bir az anlatır mısın Vil ••• 
Dedi. Ona anlatmaktansa, ak

lıma gelen işin pilAmnı yapmayı 
daha muvafık gördilm... Derhal 
gittim, bir motösikJet taciri ile 
görliştüm. Eğer bana bir motö
aiklet verirse, bununla düz duvara 
çıkacağımı ve bu suretle de sat
tığı makinalara reldAm yapacağı· 
nu söyledim. Açıkgöz tacir, pili
Dımı tamamen dinledi. Benimle 
derhal bir mukavele yaparak iste-
diğim molösikleti verdi. 

Fakat kanm, bu delice teteb· 
biisüme mani olmıya çalışıyor. 

- Emin ol ki ilk tecrübede 
6lüme mahkumsun. 

Diyordu. 

Açlıktan ölmektense, iş uğ

runda ölmeyi tabii tercih ediyor· 
dum. Esasen blltüo hayatıruda 
( ölüm ) denilen şeyi düşü ...• edi· 
ğim için bu işte de tt _ -uüt 
etmiye hiç lüzum görmüyordum. 
Motosiklet tacirine tekrar mUra· 
caat ettim. ( Ôlüm Kulesi ) nin 
pilanlarım göstererek bana bu 
hususta da yardım etmesini iste
dim. HAsılatı yan yarıya tal,sim 
etmek ıartile büttln masarifi der· 
Uhte etti ve bu tamahkir ada· 
nun 1&yesinde, ( Ölüm Kulesi ) 
~Ucude geldi. 

On beı gi\n mütemadiyen 
ekzeraiz yaptım. On metre kut· 
runda ve on metre irtifamda olan 
hu f ç nın dibinde dolaşmaktan 
başhyarak, kergiln ) ilkselmeyi 
biraz daha artırdım ve nihayet 
tıpkı o bardağ o içinde vızıldaya· 
tak dolaşan smek gibi, ben de 
rnotörUmün dehşet saçan gürül· 
tl.su ile bu f çının cidarlar nda 
dolaşın ya başladım. 

Bir gUn eve geldiğim zaman, 
&tarım şu teklifte bulundu: 

- Vill... Senin)~ ilk defa ola· 

rak ölOm karıııanda tanııtık. Bu l boıalıyordu. Bir akıam, Viyana'-
suretle baılıyan hayat, bu ıuretle nın en kibar sınıfa ittifak etmiı, 
bitmelidir.. Yarından itibaren ben bilyOk bir ücret vererek (ÔJüm 
do aeninlo motoıikleto bineceğim kulesini kendilerine tahsiı etmiş· 
ve bu çılğın oyununa ben de lordi. B6yle kibar Ye zengin milş-
İflİrak edeceğim. terilerime ıakladığım bazı akro• 

Ynznne baktım. Bu teklifin patik numaralar.nı •ardır. O ak· 
çok ciddi olduğunu anladım. ıam, yalnız ~aııma bu numara· 

- Fakat.. Şayet beraberce ları yapıyor ve bütün bu güzide 
bir kazaya uğrar da ikimiz bir- ıeyircilerimi hayret ve dehşet 
den ölürsek, (Corıi), bu a;tın baıh içinde bırakıyordum... Tam yliz 
küçük çocuk ne olaca~? yirmi kilometre suratle, bu dUz 

Kendimizi yüksek bir ücretle duvarın en üstünde gezerken, 
sigorta ettirmiye ve bu suretle birdenbire altımdaki motosikletin 
çocuğumuzun hayat ve istikbalini makineıindc bir inkita vuku bul· 
temine knrar verdik. Lakin bak· du: cehennemi bir sfiratle kudur-
kımızda tahkikat yapan sig rta muş gibi dolaşan bu hai~ motör, 
kumpanyaları, bizim hayat vazi· sanki bir yıldırım çarpmış gibi 
yetimizi çok tehlikeli &ördüler kaldırınca beni yere vurdu. 
ve bizi sigorta etmediler. Diio· biUün ıeyircilcr, mfithiş bir çığlık 
yanın her yerini dolaşıyoruz, her kopararak: 

uğradığımız yerde bütün sigorta - Eyvah.. bitti.. Mafoldu ••• 
§irketlerine baş vuruyoruz, yal· Diye haykırıyordu... Düştüğüm 
varıyoruz. Yakarıyoruz; fakat yerden yavaş yavaş kalktım. Ha-
hepsinden aynı menfi cevabı yatıma bu derece alaka gösteren 
alıyoruz. seyircilerimi selAmladım: 

it -Müsterih olunuz, madamlar, 
Miıter Vilyamsla mülAkabm ö öl · m sy er .• ışte sizi tekrar selim· 

epeyce uzun ıurmüştO. O, ıöy• Jamakla bahtiyarım ... 
lemekten yorulmuıtu. Ben de din· Diye bağırdım. 
lemekten usanır gibi olıruştum. 
Kendisine son defa olarak şu Mister Vilyamsa, tekrar ıormı· 
auali sordum: ya mecbur oldum: 

- Mister Vilyamis... Dünya· - E, pek alA.. ıize birıey 
olmamışmı idi? .• 

nın en tehlikeli bir itile meş-
gul olduğunuzu göruyorum. Tabi- - Hayır.. bana hiçbir ıey 
dirki bu işte birçok kazalar ge-- olmamııta. Ne olmuısa, yepyeni 

panto)unu'lla olmuştu... Pantolo· 
çirmişsinizdir. Bunun en mühimi 
hangisidir?. numun arkası, baştan baıa yır· 

Mister Vilyams, bu sualden tılmıı, bu zarif v~ kibar Viyana· 
çok hoşlandı. Altm çerçeveli lalara karşı vücudumun en çirkin 
gözlüklerinin arkasında parlayan yeri, Şüphesizki pek gü!ünç bir 
çini mavi gözlerini gözlerime di- surette görünilyordu. Çünkü bir· 
kerek m rıldandı: kaç saniye evvel, dehşetle hay· 

- Bilmem ki size hangi bi· kıranlar, şimdi ellerini böğür· 
rini anlatayım?... Hah, durunuz lerine dayamışlar, katıla katıla 
aklıma geldi. Geçen sene (Viya· gülüyorlardı. 
na) da idik. Onıda çok iyi iş 
yap.yorduk. Her akşam (Ölüm 
kuiesi} yüzlerce seyirci ile dolup 

lstanbul DördUncll icra Me
murluğundan: Emniyet Sandı
ğına ipotekli Qlup tnmamı 13125 
lira kıymeti muhammineli Üskü· 
darda İhsaniye mahallesinde 
orta ıokakta eski 28 .. 28 yeni 
34 .. 34 numaralar ile murakkam 
maa bahçe klgir hanenin tama· 
mı açık arttırmaya konmu, olup 
şartnamesinin 14 t 2 932 tarihinden 
itibcaren dairemizde herkes tara· 
f.ndan görlllebileceği gibi 15 ı 933 
tarihine mUsadif pazar gUnll aaat 
14 ten 17 ye kadar dairemizde 
açık artt rma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıy· 
metinin ylizde yetmit betini bul· 
ınadığı takdirde en son arttıra
nm taahhUdU baki kalmak üzere 

30 1 933 tarihine mllsadif pazar· 
tcsi ~ün il yine saat 14 ten 17 ye 
l<adar dairemizde yapılacak olan 
artbrmas.nda gayri menkul en 

çok arttırana ihale edileceğinden 
taliplerin muhammen kıymetin 
yl\zde yedi buçuğu nisbelinde 
pey akçesini veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. MUteraki:n 
vergiler ile vakıf icaresi ve bele· 
diyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rüsumları mütteriye ait Ye 2004 
numarala icra ve lfllı kanununun 

4·5 KA.nunuevvcl 1932 
Cağa loğla 

Ziya Şakir 

Yeni Neşriyat: 

Ho!ivut 
Bir millet uyanıyor hlminiu tefer· 

ruatı ıl-ı Seııaryo mflcllifi Nizameddfo 
Nazif Bcyiu beyanatını havi ve bu 
fi rııo ait en canlı resimlerle intioar 
etmi~tlr. 

iLAN 
Evvelce matbu bulunan imza tek

lindekl ){. Babaettin iıimll mUhUr ile 
Ckiuııeye tıir borcum ve eenedim yok• 
tur. Bundaıı sonra da ancak el yazım· 
la atacağıın imzamın muteber olabi· 
leceğini lıızumuna mebni ilA.n eylerim. 

Ut:ıkb Göbelez zade 
lf. Bahaettln 

126 ancı maddeıinin dardlhıcO 
fıkrasına tevfikan bu gayri men
kul Ozerinde ipotekli alAcaklılar 
ile diğer alAkadaranın Ye irtifak 
hakkı aabiplerinio bu haldannı 
ve buıusile faiz Ye maurife dair 
olan iddialannı, ilin tarihinden 
itibaren 20 gOn içinde evrakı 
müıbitelerile bildirmeleri, akıi 
halde baklan tapu sicillerile sabit 
olmadıkça ıatıı bedelinin pay.o 
!aşmasından hariç kalacakları 
cihetle alikadaranın iıbu madde.o 
nin mezkür fıkrasına g6ro ha· 
reket etmeleri Ye daba fazla 
maUimat almak iıtiyenlerin 932 
.. J 342 dosya numarasile mGra
caatları ilin olunur. 

Sovyet Rusya' da İnkılip 
Mücadelesi 

Baba Katili İki Çocuk İhtilal 
KaJıramanı ilan Ediliyor 

~ovyet Rusyanın elyevm mft
ca"tlele ettiği müşküllerin başında 
köylü meselesi gelmektedir. Ara
zinin köyJilye taksiminden ıonra 
yeni rejimin bir icabı olarak top
rağın devlete intikali icap ediyordu. 
Köylü elinden toprak alındı. Fa
kat müşterek zıraat uıulleri ihdas 
olundu. Şimdi arazi ild kısımdır. 
Hnkumetin iılettiği arazi:(Sovhoz), 
mukavele ile anlaıan çiftçinin 
mOştereken iıleyip te hllkOmete 
muayyen bir hine veren toprak 
( Kolhoz ). Fakat bazı kay:n er, 
bu hisseyi saklamaktadırlar. Bu 
hal, Komfinist inkilAbını baltala
mak demek olduğu için aon de
rece tiddetli cezalan daYet ediyor. 
Bu y·zden, geçende, Ural hava· 
!isinde bir facia vukua gelmiştir: 
Bir 6 diğeri 13 va ında iki çocuk, 

bilkiimetin buğday bfsse!erin· gi;' 
lediği için babalarım zabıhıya 

ihbar etml;lerdir. Sovyet hükü
meti hadise hakkındn tahkıkat 

y pmıf, ihbar doğru çıkmış ve 
çocukların babası, inlnlAbı koru
ma kanunu mucibince kurşuna 
dizilmiştir. Çocuklar.o bu ha· 
raketinen son derece hiddetlenen 
civar köylnJer bunları yakahyarak 
parça parça etmiflerdir. HAdise, 
Rus zabıtaaına •"•etmiı, çocuk· 
lan öldüren k~yliiler tutulmu, ve 
mahkemeye verilmişler, onlar 
da idama mahkum ediJmiılerdir. 
Sovyet hUknmeti, inkil ba aa da· 
kat göıtermek jçin babalarımo 
ölUmilnO ellerile hazırhyan bu iki 
çocuğu iokilip kahramanı ilAn 
etmiştir. NamJanna abide dik~ 
cektir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. .. 
Size Tabiatinizi Söyligel;~ ... 

Rcsnıinizi kupon ilo gU ıd r ıı 1. 

ı ı TafklprU'de Mehmet t.f. 
Çalışkan \e 
muktasittir. ye· 
mek, içmek ve 
giymek husus· 
larında müş

külpesent dav
ranmaz. Para· 
yı fazla sever, 

~şkalarına az 
itimat eder. 
İşinden gayrı 

şe) lerle meşgul olmaz. 

• 12 Ankara'da Eeat El. Olduğu 

• 

~al değildir. 

• 

gibi gorunur 
ve sert davra
nır, §akaya, 
alaya gelemez.. 
tok sözlü o
lur, adamı bo
zar, suyu
aa gitmek ll
ıımdır. Çabuk 
parlar, knna· 
atkir ve uy-

t4 Y.K. Ef.(Talebe) (Fotoğrafının 

dercini i temiyor. ) Sıkıntı) a ve 
üzüntü) e gelemez, arkada.Jaı-ilc 

geçim hususunda müşkülpesent 

davranır. Kendini gö teıici hare· 
ketfore karşı laka) t kalmaz, nü
ma} işi 'e ali} işi sever, ~öhret ve 
ikbale hırs ,gôstcrir. 

-..uk SU· 
layman Ef. 
Zekidir. Soz 
anlar, i) i .. }· 
Jcri kola) · kla 
taklit edcl "lir, 

bazan in tçı 

ve hırçın olur-

snda bu t 1 t· 
te usu] ıı ,e 
:-tüsniı ınu. ı ıe
le ile tn,..Jıih 

olunabilir. Kafasile çah~m. ktn ı .u. 
vaffak olunması temenni olun r. 

• 8t Seyfett.n B. { •uk hi , e 
. "ıt lidir. Bir 
şe) i nnlaınak 

husuaundı n • 
rak gö t rir, 
kulağı delıklir. 
Zavahire uy
sallık göst('rir~ 

ıineınayı, <.'ğ· 

lcnceyi ilım 1 
etmez, kı ık 

,.e kıynfı·t ne· 
de itina eder. Cesarete müte~ kk f 
fiıli miı ·adelelcrden uznk kal k 
i ter. 

17 Macide H. ( Fotoğrafm ı 
cıı i i temi) or.) ak in \c Lnh 
bir e'\ kadın.dır. :Fv \C el i" 1· 

de maharetli 'e h rnıarat o ur. 
1 rnh c\lnez, temizliğe d J.kut 
eder. Mihnet ve cefa\ a fazla ı a
ruz knlıııı:; olınllsı iulınrile ıı.tdi· 
ren ne~ ·c enir. 



12 Sa~fa SON POSTA 

• Korkunç ve iğrenç felaketlerin siperi saikası 

p OF i LAK Sİ N'dir. 
Asrı milletler, ordularını sihltan evvel P R OF 1LAKS1 N ile techiz etmişlerdir. 
Ey genç nefsine hAkim olamadıgm vakit behemehal yalmz PROFILAKSIN kullan. 

Bundan daha kat'ı seni Belıoğukluğu ve Frengi afetinden koruyacak hiç bir ıey yoktur. 
H~r ecıaııecle lı ılunur. l ia•ı 75 kuruştur. 651 htnbııl poata kutn"u adresine bet ktırtıfluk pul gönderene 

gizli huslalıklar kitl\bırıclan meccanen gllııdor;(ir. 

ÇIKIYO 
En güzide muharrirlerimizin i'tirak ettikleri kıymetli eser 

Muhtıralı Hayat Takvimi 
Yakında çıkıyor 

Muhtıralı HAYAT TAK V I M 1 'ne iştirak 
eden muharrirler: 

Takvlın kHmı; Muvakkit Abdülmula [ Yeni kanunlar: Natlf 

Sıhht " : Doktor Muh•ln lamatl Spor kumı ; Muallim Sami 

lçtima1yat. : Felsefe muallim! Hilmi Ziya Ziraat • : Hamdi 

Elebly t ,. : Edip Peyami S~fa lhHlyat. : Haa n Namık Beyler. 

:\1ukcmmel MUHTIRA ve bir HARiTA') ı havı olun hu kt} ınetlı 
e erin fiah yalnız 25, cıltliqi 35 kuruştur. 
Merkezi: İstanbul Maarif kütüphanesidir. 

NIVEA• KREMi 
cildin temızlık ve taravetını. ellcrın yumu
~aklıfını temin eder. 

Ak~amfarı ve sabahları 

N IVEA • KREMi 
ile uğulan yuz ve eller her zaman tabii 
bır guzellık gosterır. 

NIVEA• KREMi 
muhtevi olduğu Eucerlt sayesındc cıldın 
yat rn>ksanhğını telfı.fı ederek enslce ve 
huceyrat faalıyetinl kuv\etlendirır. 

Pertevniyal Vakfından: 
~i1lıd Llıokıı sok ğında \ ııldo ap rt. 5 vo 12 ~o. dairPlorl biror sone y t -

dık•ıle le B gra 1 pısıııda 22 No. bostan Uç ene mUdrfetlo. Klıpr ıhaşınd,, 
\ lldo tı ııı tahtı ıd ı -G No. oıal'-aza bır ono ın!ıddotlo. 

B !Ma mülı ırre oınllk yirmi gUn ıoilddl'tle ıııiııayt•Jeye \'at. lıluı ' 9tir: 
l\. r ılamak ist ye ılt ıı 1: K. e' ve! 03:? taribiııo mUsadif paıartClsİ ır'lrı!J saat 
unlı ,e kadar lst nbul E"kaf madurıyctiııde Pertovnhal ı larcısınc '"Ya ıdu.r 
eı u ine mor (' at (jyleınolerı. 

İstanb l Gümrükler Mu afaza 
Başmüd ·· rlüğünden : 

140 metre Kışhk elbiselik kumaş. 
t 26 adet rnatra. 
125 ,. Yün battaniye. 
ı 26 ,, Kar gözlüğü. 
850 metre Glaflık bez: " Yerli ,, 
126 adet Arka çantaıı. 
455 ., Ekmek torbası. 

1100 metre Glafhk bez: "Yerli " 
6 adet Su fıçısı. 
6 kalem Bakır edevatı. 

432 adet Çift kütOklU palaska. 

- Yahu bu ne nef'e? .•• 

Hayırh bir haber mi aldan 

yoksa? .•• 

- Haber fllAn değtl, birader •• 

Ö§le yemeğinde nans bir ,ı,a 

lnhlsar ••rabı içtim de •.•• 

...................... 
Ç A B U K ve S 1 H H J 

u uz, salıu ıı ııı, fırçası'& 

TIRAŞ olmak 
i ter mi iniz. 

RAZViTE 
kremini kullanınız. 

MiKROP olan fm:alarılan, y 

nıızU ı cildini bııruştıırau potaslı 

krom ve abuıılardan kurtulur u· 

n ı•z. K Uf: a" 'o lıuyuk t(lplor 
'ardır. Her yer io satılır. Oc posu: 
) eşıldirek, Si\ a t) ııı liaıı ı No. 10 

Tel. _o ı ı 

'l A VlL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK Postası 

SEL "MET 
vapuru her Perşembe 

saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalığa azimet ve av
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mua
tafa biraderler. Telefon: 2. 221 O 

konforları, gUzel manzaraaı, S.hhi 
ve mtlkemrnel aerviıile taoanmıı 

BEL VÜ PALAS OTELİ 
Geçirmekte olduğumuı iktısadl buhran aebebile fiatlarmda 

Mühim T enzilit Y apmııtır. 

~ HOLİVUT 
"Bir Millet U1anıyorn filminin blltiln teferruatlle Haaryo mUellifi 
Nlzamettln Nazif Berin beyanını n bir çok canlı aahnelerlnl hnl 
olarak HOLIVUT lntlıar etınlıtlr. 

Sabt merkHi: f.tanhul Ankara caddulnde No. (48) A. Zeki 

NORA RADYO 

Kat'iyen 

PARASiT 
almaz. 

Pek çok 

HASSASTIR. 
+ ALMANYANIN 

Radyo musabakalarında 1 lnclllğl k•z•nmı,ın·. 
Oalatada: Voyvoda caddesinde Kulalı mağaza. Telefon: 44-47 il:: --

GRIPE TUTULMA YINIZ 

NEoK"AiJ\:ıiNA 
Aldığınızda 

Vücudunuza gripe karşı en kuvvetti sillbı vermiş olurıunuı. 
Mideyi ve kalbi kat'iyyen yormaz. Her ecranede satılır. 

t EMLAK ve EYTAM BANK~SI iLAN~ Ti i 
• 

mesıre Kiralık 
Boğaıiçinde Beylerbeyinde Beylerbeyi meılreai 11ç Hne mttd

detle kiraya verilmek llıere mllıayedeye vazedilmit olduğundan 
taliplerin yevmi ihaleye mUsadif IO. 12, 932 cumartHİ gilnO saat 
on altıda şubemize müracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Gemlikteki Tuz idarehanemizle depolarımızda şartname ve pro

jesine tevfıkan yaptırılması mukarrer "4524,, lira bedeli keşifli ta
dilat ve tamirat kapalı zarfla talibine ihale olunacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek Uıere her gün Galatada mliba· 
yaa komisyonuna müracaat ve " 0o 7,5., teminatlarını havi tekJif 
mektuplarını nihayet "26 12 932,. pazartesi gUnO aaat "15,, on beşe 
kadar komisyona tevdi etmeleri. 

Pendik Belediyesinden : 

250 ., Yerli kHim. 

182 " " " 
NAiM v APUR iDARESi ., GRiP 
lzmir Surat Posta14 

Mıntakamızda Çatal tır• 

nak hayvan hastahğı bu· 
lunmamasına ve Pendik
te kesilen etlerin mezba
hamızda belediye baytan 
tarafından muayene ve 
teftiş ile damgalaıımakta 
bulunduğu alakadaranca 
malum olmak üzere ilin 
olunur. 

300 ., ,, bllyiik battaniye. 
1500 Metre Glaflık bez "Yerli,, 

t - Yukarda yazılı "15,. kalem eıya paıarlıkla satan 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık İfİ lıtanbul GOmrUk Muhafaza BaşmUdürlüğOn· 
deki sabnalma komiıyonu tarafından Kanunnevvelin 8 ine raathyan 
perşembe günil sa&t 9 dan 16 ya kadar devam edecektir. 

3 - istekli yerli fabrikalar mllmesail veya vekili olduklarını 
lıbat eden vesika ve muvakkat glivenmelerile o ~Un mezkür satın· 
alma komisyonuna müracaatları. 

4 - Nümune, şartname ve evsaf kAğıtları her gUn mezkur 
aatılma komisyonunda görülebilir. 

..--~~~~~~~--~-------------:---------------------- . 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz ıçin kapalı zarfla dört tonluk bir ve iki tonluk iki ki 

cem'an üç adet kamyon alınacaktır. Taliplerin ° 0 0 7.5,, teminatla· 
rmı havi teklifnamelerini ''28 12 932,. çarıamba gUnU saat "15., on 
be"şe kadar Galatada Mubayaa Komisyonuna tevdi etmeleri ve ıs· 
tiyecekleri malGnıab komiıyondaa almaları. 

( 20 ıaat) 

LUka 

ADNAN 
vapuru 

Her p b rUnlerl Galata 
hafta erşenı e rıhtımındu 

haat tam 17 de hareketle dotr11 

1ZM1 R 'e 
we Pazar günleri lzmir' den aaat 
14 1 2 de hareketle 1stanbul'a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük karşısında Site Fran
sez Han No. 12 yazıhanesine 

müracaat. Tel. 4. l 041 

Son Poata M•tbaat11 -
S.bibl ı Ali Ekrem 

Neıriyat MQdllrw Halil Lıltll 

soğuk 

algmhğı ve 
bUtun 

agralarm 
en birinci 
il Acıdır 

Okur Yazar hHap bilen 

Türk gençlerine 
Münasip yevmiye ile 

Çözgücü 
yetiştirilecektir. Balattaki 

SÜREYYA PAŞA 
Mensucat Fabrikasına 

müracaatları 

Dr. A. KUTIEL 
Kuak6y Börekıl fmıu lll'Haada 34 

Sull•n•hmet 5 inci Sulh H~ 
kuk Mahkeme•lnden: MUddeaaleylı 
Doıııirkapıda kum sokak 10 No. ha• 

nede mana\ ~nlih ağa} a karınız :;>eriye 
11. tarafıııdan alt:',yhiııize ikame olu· 
ııaıı aile birliğinin siyaııeti için tedl.ıır 
itti haıı duvasınııı <·arl m uhakemo in-

le ailo vaıifelerini ilırnal ettlğirıiı t/iJ 

kabahatli bulunduı;-unuz 9ahltleriu ıe· 

hudalından aııl. şılmıı 'e kanunu 
m(lclcııinin 161 inci maddesi ınucibirı• 
co tnr ıfıu ıza ihtarat icrası ve bu ı b· 
tarııı somoredar olup olınıyacağın• 
intiznren muhakemenin 20 - 10 • 032 

tarihine milsadif salı g inil saat 14 M 
taliki karargir olınut olmakla mcıkilr 
maddei kanuniye lıllkmtine tevfikan 
aile vazifelerini ifa etmekliğiniz ıhtaf 
olunur. 


