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Haklıdır 
-----------------H sz Bizde eğer Hukuk 

Tıp, İktısat ve diğer 

mevcudiyetler var-

verdi er : _s_a _san_'a_t _ca_va_rd_ır_ • ...ıı 
Falih Rıfkı Bey san' at ve 

D rUlfllnun leminde bllyilk de-
dikodular uyandıran bir yazı 
neşretti: 

- Eğer birgDo yeni TUrk 
a va ındn hazır olup olmıyanla· 
ın bir yoklaması yapılsa birçok: 

- Mev~utl sesi arasında iki: 
- Namevcut eslert karışa· 

e kbr. Biri Darülfilnun, öteki 
n'attir, dedi. 

San'at ve Dar61fünun Alemini 
alddetl~ itham eden bu yazı 
Anlcarada çıkmışb. Biz onu dün 
nynen iktibas etmek suretile 

endi karilerimize de tanıttıktan 
ıonra alakadarlara müracaat 
ederek fikirlerini almak istedik. 
DnrülfOnunda vakit icabı, hemen 

imse y ktu, obnlar da : 
- Nazik mesele, diyorlardı, 

çekiniyorlardı. Bu kısmı sonı aya 
bırakarak an'atkftrlarımıza baş· 
vurduk. Ve gördük ki içlerinden 
bir kıflmı Falih Rıfkı Beyi haklı, 
bir kısmı da haksız bulmakta· 

Çallı lbr hlm e. 
dırlar. Bu memleket için hakikaten 
mühim bir meseledir, üzerinde 
durulması lftzımdır. 

~amıl< lsmail 8. 
Güzel San'atler Akademisi 

MlldürU Ressam Namık lsmail B. 
dedi ki: 

- "Falih Rıfkı B. haklı mı-
dır, değil midir, bu sualin bana 

Burh n Cehit Beyin Romana y nl 
tUrk-ç nln d bir yeni 

nUmun al oıacaktvr. 

Muharri: 
Barlıan Cahit 

Son Posta 
nın yakında başlayacağı bu romanda 

güzide romancımız Büyük Harpte cephe 

gerisinde geçen çok meraklı vak'aları, 

kibar alemindeki lcepa2elikleri, harp 

.zenginlerini, sefahetle ini, kendine mnh· 

ıuı t th ve açık lisanla anlattyo1·. 

Cephe Gerisi 
Burhan Cahlt Beyin flmdlre keder 
yazd~ctı romanlarm en gUzelldlr. 

tevcih edilme inin sebebini anla• 
mıyorum. Zira ben hiçbir şekilde 
memleket san'atini temsil ede
mem. Yalnız bir ressam olmak 
itiburile fikirlerimi s8yliyebilirim: 
Bu noktada Falih Rıfkı Beyin 
tam mile haksız olduğunu iddia 
etmek kabil değildir. 

Filvaki san'atin, edebiyat vo 
musiki do dahil olmak llzere, 
inkılaba önayak olacak şekilde 
eser rueydana getirmiş olduğuna 
oahit olamadık. Bu, şüphesiz 
ehemmiyetle tetkik edilmesi ld· 
ztmgP! n bir haldir. Bu tetkiki 
ilmi b" surette yapabilecek olan 
kimse ben değilim. Yalnız 
ıu umumi mtlşabedeyi söyli-
yebilir· m ld edebiyat hariç 
olmak üzere san'at, inkılAp hare
~etJerini tevlit değil, takip e'tmiŞ4 
br. Mesela: Fransız ihtilalinin 
san'at cephesindeki tezahUrleri 
ihtilAlden linkal yarım asır sonra 
başlar. 

Bliyilk vakayiin san'at sDzge
( Devamı 10 uncu .ayfnda ) 

!Türk Dili 
Seferberliği 

Gelecek Sene Kitaplar 
Tamamen Değişecek --
Ankara, 18 ( Hususi )- Türk 

Dili Tetkik Cemiyeti faaliyetine 
muntazam bir proğram dahilinde 
devam ediyor. Birkaç gün evvel 

teşekkUl eden muhtelif çalııma 
kolları öz ve temiz Türk dilinin 

ortaya çıkarılması hususunda gay· 
ret gösteriyorlar. Bu mesai neti· 
cesindedir ki yakın bir istikbalde 
BUyük Türk Lugatinin tamamen 
yBz.ıldığım ve hatta basıldığını 
görmemiz mümkün olacaktır. Ge
lecek sene bUtiln mektep kitap
larının öı tilrkçe kelimelerle ya· 
zılması baklanda kat'ı bir karer 
verileceği haber alınmaktadır. 

Bazı Yerlere Kar Yağdı 
Karadeni%de fırtına devam 

etmektedir. Bu yilzden limanıma
ıa ne Karadenizden Yapur gel· 
nekte, nede Karadenize limanı· 
mızdan vapur çıkamamaktadır. 
Kars v Erzunıma kar yağmıştır. 

-----~~~--~~~~-::---==---==-=~----~~-~=---=--~~--------~~~~------...:_.=_....:__:_ 

Kad köy Ci yeti 
Daha T ev if Edildi Amma Bir • • 

ış 

sa· z r amad •• e z 
d Kndı~öyUnde Talimhane mey· 

nındn tnyler Urpertici bir cinn• 
l'et yapıldı. Arnavut Hasan is
d İnde bir gnrdifren öldilrDI· 

ll. Yaralan<lıgv mı iddia ederek 
p I" k 1 e müracaat den Laz Osman 
ch:tib maznunu ol r~ k tevkif edif. 

Unkü nllsb mızda bu husus· 

tn uzun tafsilAt vermiş, fakat 
hadise ile alAkadar olan iki kişi· 

nin daha &lmesinden korkulduğu· 
nu ilave etmiştik. 

Polis ve Mi!ddeiumumiliğin 
bUtün gayret ve faaliyetine rağ· 
men hAdise henüz esrarengiz 
mahiyetini mohaf aza etmekte bu 

1 
iki kişinin akıbetleri tayin ve hü· 
viyetlerl tespit edilememektedir. 

Laz Osman zabıtanın tespit 
ettiği bütiin cUrUm unsurlarına 
rağmen, hAdiseyi inkar etmekte· 
dir. Osman, maktül Hasımı tanı· 
madığımıı bAdise gecesi çarşı or-

( Deamıncu 10 ucu aayfada » 

Di Wm~~lliraHükmeden GizliKuvvetler 
zc:::e;ı 

ı Entelicens Servisın Mü-

1 

him Ve Gizli Bir Şubesi 
Yalan Haber Bürosu, Dünya Efkarını 

Nasıl Altüst Eder? 
-16- Yazan: R. Boucard 

Bir casus r Ucv p dlllrken 
Entelicenı servis ismi altında torluğunun işine elvirecek her 

tanınan ~ng!liz istihbarat teşkil!· t6rln m~Itimatı toplamak, ikhsadl 
tı.mn vazıfesı, sadece skerl m • ve içtımaJ cereyanları takip 
lııyette haberler elde etmek ve etmek, icap ederse ortalığa uy• 
dllşman memleketlerin bu gibi durma haberler alarak fikirleri 
hareketlerini öğrenmek değildir. yerinden oynatmakbr. JBu noktn-

Onun vazifesi fngiliz lmp ra• (Devamı 11 inci sayf da) 

b 
Mardin (Hususi) - Burada çarşı orta .. ında tüyler Urpertici bir 

cinayet yapıldı. Böhörki köyünden Davut oğlu Mehmet isminde bir 
kaçakçı aynı köyden Tahir isminde birisini Saraçlar Çarşısında 
tabanca ile kafasından ve göğsllnden vurarak öldilrmllştür. Maktul 
Tahir kaçakçı Mchrnedin knçakçılığmı bir iki defa Gümrilğe ihbar 
etmiştir. Bundan muğber olan Mehmet, Tabiri öldürerek intikamım 
nlmışlır. Katil, bu cinayeti yapbktnn sonra tekrar tabancasına fişek 
sürmüş ve kendisini yakalamak istiyen halkı elindeki tabanca ile tehdit 
ederek firara muvaffnk olmuştur. Katil şiddetle aranmaktadır. 

E i le 
v 

• 
ıy n 
ld 

Erzin ( Hususi ) - ı 4 yaşında bir kaçakçı çocuk jandarmsl r 
tarafından yakalanırken aldığı yaranın tesirile ölmüştür. HAdiae 
şHyle olmuştur : Dörtyolun Payas nahiyesinde Cia lsmail namındaki 
çocuk mahalle aralarında arşmla kaçak mal satıyormuş. Bu kt1çllk 
kaçakçı jandarmaları görUnce koltuğundaki bohça ile l:açmıy 
başlamışbr. jandarmalar: 

- Dur 1 diye bağlrmışlaraa da, çocuk aldırmamıı ve firara 
devam etmlıtir. Nihayet jandarmalar ateş etmişler ve çocuk ağır 
ıurette yaralanarak Osmaniye hnstnnesine koldarılmıştır. Cin lsmail 
aldığı yaralann tesirile ölmilştilr. Tahkikata devam edilmektedir. Jan· 
darmalarımız.ın gayreti ile hemen burada kaçakçıhk kalmamış gibidir. 

Allah Bizi Nelerden Saklasın ? 
-6-

Sardalye fıçısına balık btiff gibl otobllı binmekten. ... 

1 



İlalkın Sesi) 
-

Dünya Buhranı 
Henüz Geçmiş 

Değildir 
Bir Aloıa "i nutrı düu)a bul r:uu 
nm hafı llempkto oldugıınu SÖ) J,-.. 
mi~, inanır ıoısmn.? 
Hakkı B. {F.ıtih Krı.t • ,ı) 
- Alman lkbut Nazm dii•·,anaa 

'tdaranınm hafine:nckte old•ğu•u 
a8yfemi~. fJkh:ıharda ciön;·a ealci va
aiyeti:ıe kavuıacak. <'emi~. 8.:-n bun• 
lara lif duiın. Çünkü ben buhrH1n 
ıeçtiğ~ne ve geçmek üıtre oldafunn 
daha ina.,ınıyorum. Be.-. ne .akit 
hiç olmnua gıda maddc'eriııde his
acdilec~k bir dfi4künlük röriir \'(" 

aldığlm p.ua aı~ iyi ya~amıya baf
ı., .. m o valait bu'ıranıo reçtitiae 
lna111rım. 5 °%8 ıo:-arım bizde nekr 
•cuz.'at!ı? 

Mcb <'l H. (();unyol• Amerik2n 
l ı ınııh:m C' } 

- tier fl"yin b:r aoaa olacaj'I 
sibi b:.r gün ilJt•ı,di buhraa da bltt
ttkt"r. Fakat bawü11 ttunuft balif e
dit"ne bile inanmam. Hi'i e• •Ü

a.;m maclle'eri eski fiallula almakta 
de•am ediyoruz. Eter l-uhra11 hafif. 
llyoraa bunlarda hiç olnıaz:a olıka
u bUkaç kuru1 bir tenenlil ol111ez 
•tycb? .. 

.Ali Rıuı. B y (F:ıdı1-öy altı~ olağuS) 

- Alman İlı.t.aat Naz r am saı.
leri bugün için tatlı bir temoaa14lea 
batk• bir •ey d,.tildir. Bu na:ıur iJlı:
babarda dünya buhranı hafifiiyuek 
tliyor. Falra' buııün ben CSylc bi: teY 
lü.ıe.tmiyorum. İnıaallah bahara itler 
düıel r. 

• 
MccııH•tldiıı 8. (Emiııönil Ba' ıı· h-ano 

eokak. 31) 
- DOnya istihliki ile istihsali 

ara.a•da bir münuae batlaını• 
Artık aıkınlı g•feceluaif, buna ıebep 
to milletler ara1ındaki i"~rgialik7et 
.. il olnuya ba,laraııbr. Fakat lıııeııh 
biı.d• bu hafiflemenin alimctleri ra
rillmemiştir. Mes•la devlet bu ıene 

de müva:zene nrgiıini ipka tua•· 
ftlrundadır. Efer buhran geçıcyd; 
ltuna lüzum görOlmezdi. O harde 
Alman Nazmaın ıöı.leri benDz laald
Jr.t ulmamıttır. 

• 
$:ı.t1 ı k Bey (Eminönü • :1nraktar 

tokak ~5) 
- Buhran henüz bafiflemem"ttir. 

Bunun için hilltümet bi!i ihtikul• 
miicade"e cdiyoı. Mesela ,clcerc:, 
kahTecİ ve uir tüccar aerbcat bualu· 
lıverseler derhal fiatlere zıtaı yapa
cııklardır. Buhran zai~ ola-. buatar 
fiatleri kendl kendtlerioe indir.rlcrdi. 
Maamafih devletler nrumda bu 
tanıtma ve anlafDMJ lıar~ke~i baıla-
1B1şbr. Vaziyet böyle denm ederM 
elbdte huhraıı zail o! .. caktır. 

Pencereyi Sökerek Eve Girmiş 
Mustafa isminde bir hırsız Ba

lrrrklyilnde lıtasiyon caddesinde 
Arşak Efendinin penceresini ılS
kerek eve girmiş, para ve eıya 
çaldıktan aonra kaçmııtır. Biraz 
aonra Poliı terahndao yakalanan 
Mustafa cürmünü itiraf etmiftir. 

SON POSTA 

Gümrükte ihtilaf Çıktı 
----- -

Şehire Bırakılan Eşyanın Geri Alındığı 
Haberi Doğru Değil! 

lstanbul Gümrükleri Başmüdüriycti ile Gümrük 
Tetkikat Suhesi Müdüriyeti arasında bir noldai 
nazar ihtilafa çıkmışt r. Tetkikat Müdüriyeti, JJ2t3 
nomarah kontenjan l\ararnamesinin tatbikini göste· 
ren talimatnamenin 10 uncu maddesi mucibfoc:e 
takas üzerinden gümrükten çıkacak mallar hafdtın
da takas komisyon.larıaıu güır.rüje tebligat yapa
cağını ve ondan sonra mallann çıkabileceğini iddia 

lağvedilmesi dolay:sile talimatnamenin de IAğvedil
diği fikrindedir. Oiinkil gazetelerden biri bu şekilde 
çıkan malların tekrar gttmrilğe getirtildiği hakkuıda 
bir haber yazmışsa da Seyfi Bey bu haberi tekzip 
etmekte ve ancak malların şimdilik bulundukları 
dnkkanlarda muhafaza edildiğini bildirmektedir. 

etmektedir. Başmüdüriyd ise bu karamamenb 

Seyfi Beyin verdiği malümata göre bu tekildeki 
mallar urolü dairesinde çıkmıştır. lhtilftf bugün 
halledilecektir. 

MalatyanınAdıNe? Artist Mektebi 
Melit Harabelerindeki ESf'r- Açı/m~sına 

ler Ankara1a Getiriidi Karar Verildi 
Frau:z Alimlerinden eski Asur 

eserleri m6tehassısı M. Dölapot'un 
riyasdindeki bir aıanatika hey
eti epeydenberi Malatya cİYann-
dalri eski (Melit) tehrinin harabe· 
terinde tetkikat yapıyorlar ve 
eski eserler a1worlarclı. Bu hey
ete müzeler na~.,ın da Şarkıka-
dim mlhesi memurlarından Hay
dar Bey refakt ediyordu. Mevsim 
colayısile hafriyat tatil edildiği 
için Haydar Bey dnn şehrimize 
dönmOt ve mllze idaresine rapor
lannı vermiştir. 

Bu raporlara iÖre miJAttan 12, 
13 Ull' eneline ait birçok kıy
meti; Hitit esului bulunmt11tur. 

(Mdit) eski Ye mqhur bir 
Hitit ~ehri idi. Bugünkü Malat· 
ya şehrinin ismi de bu (Meüt) 
keliaeli.den abıl9Ufbr. Haydar 
Beyin verdiği malümata göre 
pmdiye kadar Anadoluda yapılan 
hiçbir hafriyatta buradaki kadar 
zengin ve kıymetli eser elde 
edilememiştir. 

Bu eaerler arasında eski Tüa k 
ve Hitit tarihini ayd nfatacak 
pek çok kıymetli vesik :ılar var· 
dır. Meydan~ çıkarılan eserler 
Anl ara m· ze :ııine raklediım·f ir 
Mösyö Dölapota mutahassıs1 ardan 

M. da Koloner ve M. lstcling 
de refakat etmektedir. Hafriyata 
{:elecek sene de devam edilecektir. 

Kontenjan Sistemi 
Yeni Usule Kalbedilebilir 

ihracat ofisi mala tatbik etli· 
ğiaai.a kontenjan sisteminden baş· 
ka bir ıistem tatbiki bakkıoda 
lkhsat Vekiletine1 bir rapor gön
dermiştir. Ofiıi, kontenjan komis· 
JODDDUD istediği kontenjan usu
lünden bqka bir uıul müdafaa 
etmektedir. Veka~tin bu nuktai 
nazarları tetkikten sonra icap 
edeo şek&i kabul edeceği söylen
mektedir. 

Ecnebi musikitinas1ar ve bar 
artistlerinin memleketimizde ça
lışmalım tahdit edildikten sonra 
,.fstanbal Musiki San'atkArfarı Ce· 
miyeti., artist mektebi aç"llıya 

karar vermiştir. Cemiyet burada 
y~rli artiıt yetiştirecektir. Musi
ki San'atkArJarı Cemiyeti faaliye
tini arttırmıı yeni ve mnteua-
8İp bir binaya taşınmıştır. Cemi
yet kendisine milzabir olan azaya 
mabsuı olmak üzere her on bet 
gUnde bir güzide san'atkirlann 
iştirakile alafranga kouerler 
vermektedir. Cemiyet bularda 
ve gazinolarda çalışan ecnebi 
ıaz ve caz takımlarının yerlerini 
doldurmağa çahşmıı ft bu itler
de de muvaffak olmuştur. Bngüo 
her tarafta Türk san'atkArları 

çalışmaktadır. 

Hindi Bollıığu 
Fakat Fiatler Geçen 
Senekinden Pahalıdır 

Son zamanlarda lstanbula 
muhtelif yerl"rden suru ile 
hindi gelmektedir. Fakat ba· 
lık bolluğuna ve et fiat
lerinin dOşknn olmasına rağmen 

bindi fiatleri çok yüksektir. Son 
birkaç gün içinde bilhassa Tekir· 
daği ve Bursadan pek çok hindi 
gelmiştir. T ekirdağı hindilerinin 
çifti perakende olarak itti •e Bur
~ hindilerinin çifti ( -4,5 ) lUaya 
aabl•aktad r. Hindi fiatluinde 
geçen ıeneye nazaran yizde yir- J 
mi beş nispetindo bir fazlalık 'ı 
vardır. Yakında Kadınhanı, Eski· 
şehir ve Bozükten külliyetli mik· 
tarda hindi geleceii ve fiatlcria 
dtiıeceğ'i söylenmektedir. 

Çuvalın İçinde 
Bulgaristana Sahlan Evrak 
Mı Yoksa Kırpınh Mı? 

Geçen sene Bulgaristana pa· 
çavra fiatine satılan eski tarihi 
vesikalardcn bir kısmı Maliye 
Vekaletinin teıebbüsile iade edil· 
mişti. Bulgaristana aatılan evrak 
beheri 170 (ve 200 okkalık (200) 
balya idi ve takriben (4:!5) biu 
okkadan fazla idi. 

Bulgaristandan ancak (53) çuval 
iade edilmiştir. Mnze İdaresi bu 
çuvalları olduğu gibi gümrük· 
ten SoJtanabmet medre1etsioe 
kaldarmaş ve çuvalların mllblr-
lerini bile açmadan muha-
fua alboa almııtar. Bunlann 
içinde hakikaten fstanboldaa 
gönderilen vesikalar mı yoksa 
kAğıt kırpmtıları mı olduğu bile 
tupit edilmemiftir. 

Maarif VekA.leti M&zeler ida
resinden şimdiye kadar niçin 
tasnif edilmediğini sormuştur. 

iki Mektep Daha Açllacak 
Ôğrenditimiı.e 16re mekteplue 

ka11t için müracaat eden talebeler• 
den mühim bir kısmının açıkt , kal
mamuı için Maarif idaresi bazı ted
birler almı~hr. Mildüriyet, Eyüpte 
inşaata biten ilkmektebi bu hafh 
içinde açacağı gibi Kadıköy ve Bo
taz• çi aemtinde de mektep için llri 
bina kiralamJfhr. Bunlar da yakında 
açılacaktır. 

Borç Para 
Köylülere Neadar Verildi? 

İstanbul Ziraat BankaS1 01-
kidar, Balnrkly, Kartal, Bey
korz. Sanyu, btaabul ve civarı 
köyltılerine, tohumluk buğday 
almalan için geçen ayın nihaye-
tine kadar 97, 187 lira borç para 
vermittir. Banka ayrıca kay zi· 
raat kooperatiflerine de 21,074 
lira iluu etınİftir. Alına.ı haber
lere göre köylüler bu yardımdan 
çok istifade etmiılerdir. 
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Üç Aylıklar 
Ay Başında Verilecek 
Dul •• J•timlerle altekaitleria 

~ ll}'l•JaJ.ı ka.-... ,,.ıı.. ltiriad 
_........ itlb~rea •erilalJ• ltatla
n•c•ktır. Defterdarlık maatların v .. 
rileceti 1Galeri röatuen cetvelleri 
•uırJ•tmaktadır. 

Dnka Blrsa Ta11evvUçleri 
Dün Boruda dOyunu muvahbide 

58,10; Anadolu akı iyonu Z\50; ba 
AA•tlolu 38 tlea ...... ı. prm69NM. 

... 
Din lıtan.,ela An.doludan 40 

••ron ltuf'day gef mit n iyi mallar 
7,25 den .. btaııftır. Yozırat tift1f1 
43 kurutlitn muamele ıörıniiJtür. 

ihracat Ofisinin Tetkikleri 
İhracat Ofisinin yapbtı bir iata• 

tüıtite göre 932 1ene.iain iik doku 
a}'I sarfında Tirlliyedea muhtelif 
ecaebi memle•etlerine 3,107, 142 lir .. 
lık •rpa ibraç edilmiflir. En ziya.&e 
ihracat Belç;ka, Fraua. İta 'ya ~ 

·ı ' ~ı tere ve F&Hati•edir. .. 
Ofiıin yaptığı bir lıtatistiğe g3re 

932 aeneainln ilk dokua ayı zarfına 
Tirkiyeclea m.htelif ecaebi ntema.. 
ketleriae 2,507,781 lira lıuymetla.&e 
B.J&3,528 kiJo p:unuk Uara~ edil•lr 
tir. Mabim ibsacat Almanya, FraHa 
fnfiltere, ft.ıya, Ruayayadv. 

Komisyon 
ihtikar Olup olmad1ğı 

tahkik edilecek 
lı.tilrlr komİayoDUDa Belediye 

IWDllla iftiralı eden ua Mehmet 
Ali Bey iıtifa etmiş yerine Şe.
ket Bey tayia edilmifti. Şe.lıet 
Bey de istifa ettiğinden komiıyoa 
toplanamamaktadır. Komisyonda 
benzin, teker te kab•e hakknada 
Oç iş vardar. Belediyenin yeni 
murahuı se9fil' seçilmez komia
yoa tahkikahna devam edecektir. 

l'tf ehmet Efendi 
Mezarlığı 
Yıkılmıgacak 

Evkaf idare!İ Tophanede Ebul• 
fazıl Mehmet efendi camiinin me
zarbğım arsa haline getirerek 
utmak istemiı ve bu mezarlığın 
bozuhnaaında bir mahzur bulunup 
bulunmadığını müzedeki eski eser
leri muhafaza encDmeninden sor
muştur. Eodlmen mezarlığa gide
rek tetkikat yapmıı ve burada 
pekçok kıymetli tarihi m.!1.arlar 
ve taşlar bulandaiunu tespit et• 
miftir. Mezarhk mutlaka sablına 
eski taşlar ve kitabeler bozulma
dan sökülerek mlheye naklediJ .. 
cektir. 

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: j 
'--------------~--------~-------------------------

Son Postanın Resimli Hikige si: 

1 - Bilinin ki Hasan S., 
..- ppaa laerku kunetlidir. 

2 - Mesela: Gülle kaldır ... 
... b.auluı. •• 

3 - Uzun mesafe koşanların 
baldırları ... 

4 - Boks yapailın da yum· 
rutdarı... Sen hayatında biç 
tecrtlbe etmedin mi? 

5 HaHn Bey - Etmea ohd 
mayuın birader. Tam pnde ... 

kere.. Biri herh•asl efn.tea oı.
otnn Mr n•lrlt ... ntuma bi• ,.as..
Blr de lnerkea... 



Hergun 

Rus yada 
Gençlerin 
Rolü 

---------------------· Rusyada bir iki seno tetkikat 
yaptıktan sonra Amerikaya dU.
nen bir Amerika muharriri, mU· 
ıahedelerini gazetelerde bir ma· 
kale silsilesi halinde neırediyor. 

Bunlardan Rus gençliğine ait 
olan yazının bazı kısımlarım nak· 
lediyoruz. Maksat siyasi ve içti
mai akide hariç, sadece gençlik 
teşkilat.na başka memleketlerde 
n~kadar ehemmiyet verildiğini ve 
g·eııçlerden neler beklendiğini 
göstermektir. Amerikah diyor ki: 

" Rusya gençlik memleketi· 
dir. Orada yeni hayat gençlerde 
yeni faziletler yarat.yor: Cesaret 
teıebbi\s1 istikbale iman. Otuz 
yaşına gelmemiş gençler içinde 
bir fabrika müdirine. bir haki
me, bir gazete baş muharririne, 
hatta bir ce=ıerala tesadüf etmek 
nadir şeylerden değildir. 

Beş senelik pilAn neticeıinde 
ınemleketin her tarafında yapılan 
büyiık sanayi müesseseleri, bir 
taraftan fabrikada çalışan ve ilk 
teknik terbiyesi alan binlerce 
Rus gencinin faaliyet sabası ol
ınuştur. Tarihte biç bir nesilden, 
hukadar kısa bir zamanda buka
dar bUyUk bir hars değişikliği 
lstenmemiştır. DUnyada bukadar 
tecrübesiz, fakat omuzlarında 
bukadar büyUk bir mesuliyet 
taşıyan başka bir gençlik yoktur. 
Rusyada ihtilalden beri bllyilyen 
\'e ihtilil kavgalarım çocukluk 
hatırası olarak hatırhyan nesil, 
başka millet gençlerinin içinde 
boğulduğu zevk ve eğlenceden 
bihaberdir. Ruhunu ve kalbini 
işe vermiştir. dansla eğlenceler, 
nıeyhaneler, ıık elbiseler. otomo
bil gezintileri Rus gençleri için 
n1eçhul şeylerdir. Fakat yeni nesıl 
bu mahrumiyetten hiç de mftte
essir değildir. 

Bugünkü Rus gençliğini tatmin 
eden birşey var. Yeni bir ceml· 
Yetin kuruluşuna faal bir surette 
karışmak. Rus genci bunu duy
nıuştur ve tarihi bir v=ızifesi ola
tak kabul etmiştir. 

Rusayada mektepden Çlkan 
~enç için iş bulmak mes'elesi 
Yoktur. gençliğe kapısını açmıyan 
hiç bir müessese yoktur. 

Rus gençliği yalnız sanayi saha· 
ltnda mühim rol oynamakla kal· 
!naz Sovyet Rusyada yeni bir mu
harrir kafilesi yetişmiştir. Herkeı 
Y.a'Zı yazmıya teşvik olunur. Fab
rıkada genç işçiye duvar gaze
!_;sine yazı yazması söylenir. 
navadis ajanslannan, gazete
!erin taşra muhabirleri genç 
lfçilerdir. 25 yaşında bir kazak 
Sfenci ihtilale ait tlç ciltlik bir 
tonıanı ile şöhret bulmuştur. Bu 
toman sonra filme çekilmiştir. 

Sovyet Rusyada en bllyilk ve 
~n meşhur sinema artisti 22 ya• 
kında bir kızdır. Besprizarniler 
h·usyada genç nesil arasında ayrı 

lr grup teşkil ederler. 
b Bunlar, harp ve ihtilAlda ba
k alarmı kaybeden ve sokaklarda 
~lan çocuklardır. Bunlar bDyll

:üş. ve cemiyet tarafından haz
it'edılmişlcrdir. Bugiin zeki ve 

1 •mat edilir bir grup teşkil eder
kerİb Bunlar, tabii neticede 
a ur üstUnde kalanlardır. 

•a ,Rusyada rastgeldiğinı meşhur i/1 atkArlardan biri bu çocuklar 
d~~den çıkmıştı. Şimdi 24 yaşın
la lr ve Rusyanm san' at deha-

t,lldan biridir. 
tiı clRus gençliğinin hayatı üze
kı' e en mühim rolu oynıyan 
l( \vvet gençler cemiyettir. Bunlara 
ih~·~:~omol derler. Bu teşekkiilıın 

1 İ ~e karışık, bir tari!1i vardır. 
l;ır ~ınden kahramanlar. kurban
i!k' •deri.er çıkmıştır. ·~miyetin 
on g?Yesı gençliği yatistirmelr ve 
'Ya.~1 ışl~ temasa getirtnektir. Rus· 
ttı .. ı a Çok taammüm eden fabrika 

'"•lep1 · · b . l't.t111 erm u cemıyet ortaya 
'Yon~~hr. Bu mekteplerde bir mil
Y<td nıı fazla ço'-=uk okuyor. Rus
•ıtiH~ı çalı~an milyonlarca İfçiden 

q hır kısmını 28 yaşından 

$<»4 POSt"A 

Son Postanın Resimli Makalesi a lçi"ıizdeki Kuvvet a 

1 - Elektrikle makineler iılet

menln, ıtık yapman1n yolu bulun
madan evvel de elektrik vardı. Fa· 
kat i•tifade edilemiyordu. 

2 - Buhar makineleri yapılmadan 
evvel buhar •ardı. Fakat onu kuv• 
vet iatihul edecek ıekilde kullan
mak bilinmiyordu. 

3 -- Bizim de içimizd"' •. i bir 
halde birçok kuvvetler v .ı ,ı r. fa· 

kat yalnız bu kuvv~tin varlığı kafi 
detildir. Onu kullanınaaını bilmelc 
lazımdır. 

~ .......... ll!Eım1 .............. ı ............................. ll!ll!Y'l!!lllBllım!msaam11mR'l!l1HE• .... ~'5~4' 

• 
·SONdTELGRAF HABERLER/ 

Ceyhan Köylerinde HBdise 
- -

Silahlı Bir Çete Silahsız Köylüyü 
Soydu, Tutulmak Üzeredir 

Ceyhan, 17 (Hususi) - Evvelki gece burada 
mllıellah birkaç ıahıs Değirmendere köyüne girerek 
halkı dayaktan geçirmi§ler ve yağma yapmı§lardır. 
Bu köyden yalnız Bekir Ağa isminde bir adamdan 

dövmüşler ve 300 lirasını gaspetmitlerdir. Çetenin 
kimlerden mürekkep olduğu henüz meçhuldür. 

Vak'a kaza merkezinde duyulur duyulmaz biz
zat kaymakam ve jandarma kumandanı muhtelif 
kollardan takibe çıkmışlardır. Herifler filen muha· 
sara altındadırlar. Bu itibarla baydutlar1n çok kısa 
bir zamanda yakalanarak eşkıyalık yapmanın ne 
demek olduğunu anlıyacakları muhakkaktır. 

(600) lira gaıpedilm~tir. 
Haydutlar bu baskından 3 saat sonra Yalakbeyi 

köyüne de bir baskın yapmışlar, köy eşrafmdaıı 
Hacı Ali Ağayı bitap bir hale gelinciye kadar 

Almanyada Kabine Buhrarı 
Kendini Tekrar Gösterdi 
Berlio, 17 (A.A) - Müstaceldir: Cilmhur Reisi değildir. Fakat tekrar Fon Papeoio bu vazife ile tavzif 

Mareşal Hindenburg 18,30 da Fon Papen kabine- edilmesi muhtemeldir. Yeni kabinenin Meb'usan 
sinin müşterek istifasını kabul etmiıtir. Meclisinde ekseriyet kazanacak şekilde teşekkül 

Berlin, 18 ( Hususi ) - Batvekil Fon Papenin edeceği tabii görülmekle beraber bu ekseriyetin 
dün akşam llzeri kabinenin istifasını Cnmbur Reisine kolaylıkla temin edilemiyeccği de anlaşılmaktadır. 
takdim etmesi burada bazı siyasi mahfellerde Her halde iyi haber alaolarm kanaatlerine göre, 
hayret uyandırmıştır. CUmhur Reisinin yeni kabi· bu suretle başhyan siyast buhran birax devamla 
neyi teşkilo kimi memur edeceği henüz maliım olacaktır. 

Kontenjan 
Kararname Ve Listeleri 
Pa~artesiye Neşredilecek 

Ankara, 18 ( Hususi ) - Her 
llç ayda bir değiıme~ üzere 
hazırlanan yeni kontenjan karar-
namesi ve listeleri pazartesi gtlnU 
neşredilecektir. Kontenjana tibi 
olan akar, kokar, kolaylıkla bo-

. zulur maddelerin bozulmaması 
için gümrük tdareleri yeni ted
birler alacaktır. 

Asılsız Bir Haber 
Dllnkil sabah gazetelerinden 

birisi Emniyet Sandığının 4 bin 
pıarça emlaki satılmak üzere le· 
raya vereceğini yazmışb. Bu ha· 
ber asılsızdır. Satılmak üzere 
Emniyet Sandığına verilen emlak 
65 • 70 parçadan ibarettir. 

- -----~ ---------
İstanbullular Bir Mukavele 
Belediyeye 
Borçlandı 

Devlet Şura11 lstanbulda 
yeni yapılan sokakların yarı mas• 
rafının o sokaktan istifade eden 
halktan alınacağına karar ver
miştir. Bu kararla blltiin lstan· 
bullular belediyeye borçlanmıı 
olmaktadırlar. Yalnız Fatih bele
diyesi halkı belediyeye yarun 
milyon lira borçludur. 

Portakal Şarabı 
Ankara, 18 (Hususi) - Ali· 

kadarlar ilı.iimden olduğu gibi 
portakaldanda ıarap yapmak 
nıere tetkikata başlamışlardır. 

Behçet Bey Meb'us Oluyor 

Avusturya Hükumeti Biz
den Tütün Alıyor 

Ankara, 18 (Hususi) - lktı
aat VekAleti ile Avusturya rejiıl 
araıında tütün mubayaasına dair 
bir mukavle imzalanmıştır. Bu 
mukaveleye göre Avusturya rejisi 
bu ıene bizden 20 milyon F ran
sız frangı mukabilinde tntnn 
mubayaa edecektil'. 

Somada TUtUn Plya•••• 
Soma, 17 (Hususi) - piya• 

sası 1 1 O kuruştan açılmıştır. 

Hazine bonoları 

s.,r. , 

z··n Kısası 

Münderecatımızın çoklu .. 
ğundarı dercedile'!1emiş
tir. 

Muallimler 
Arasında 
Maaşı Artanlar 

Anka-a 18 (Hususi) - Kadı
köy lisesi Fransızca muaUimi Lütfi 
Beyin maaşı kırk liradan kırk 
beşe çıkarılmıştır. 

Maaşları yirmi liradan yirmi 
beş liraya çıkarılan muallimler 
şunlardır: 

Gelenbevi resim Ziya, Edirne 
kız muallim tedris usulü Vasfi 
Riza, Di}'.aribekir orta mektebi 
Türkçe lbrahim Beyler. Yirmi 
liradan yirmi ikiye çıkarılanlar: 

Artvin Ortamektebl muallimi 
Faik Bey. 

Maaşları on yedi buçuk lira
dan yirmi liraya çıkanlanlar : 

Adapaıarı Ortamektep Hatice 
Mualla, Kırşehir ortamektek Salih 
Zeki, Trabzon erkek muallim ls
mail Hakkı, lzmir ortamektep 
Ziya Bey ve hanımlar. 

Galatasaray ilk kısmından 
Lutfi Beyin maaşı on alh liradaD 
on yedi 1 uçut.ı ~ıka ' mıştır. 

Kırkağaçta 
Tütün Piyasası Dün Açıldı 

Kırkağaç, 18 (Hususi) - Dl 
Amerikan kumpanyasının ve bat· 
lıca İzmir tütnn komisyonculannın 
memurları bu 1abab buraya ge
lerek mUbayaaya başladılar, ilk 
piyaaa (110) kuruıtan açıldı, sa· 
bşm yükseleceği anlatılmaktadır. 

Bir Hırsızlık 
Eşya ile Dolu Bir Vagon 

Tamam en Soyuldu 
Adapazan, (Hususi) - Arifiye 

istasyonunda trene bağlanmak 
iizere bırakalm11 olan ttıccar et
yası dolu bir vagon meçhul şa
hıslar tarafından kAmilen soyul· 
muştur. Adli takıbat yapılmak
tadır. 

Seyrisefain 
Memurlarının 
Aylıkları 

Ankara, 18 ( Huıuı1 )-Millet 
Meclisinin yann y:apacağı toplan
bda Seyrisefain ldaresi memur
larl için hazırlanan Barem cetve
linin müzakeresi kuvvetle muh· 
temeldir. 

Bu cetvele göre umumi mOdUr 
600, muavini 400, daire reisleri 
üçer yüz, reis muavinleri iki 
yüz, ambar ve ıube mtıdllrleri 
ve kaıım Amirleri 160 ar, claı hat 
birinci ıOvarileri 210 ar, ikinci 
ve llçünclller ylb, birinci kap
tanlar 100, ikinciler 85, UçOncll· 
Jer 75, iç hat birinci ıDvarileri 
140-130, ikinciler 85, tlçllncUler 
15, mUlizim kaptanlar 40, tayfa· 
lar 30 ar lira aylak alacaklardır. 

Kahveciler Şirket Yapamıyorlar 
Şehrimizdeki kahve Ye çay 

tacirleri gllmrnkte mallarının it· 
haline mllsaade edilmeden arala
rında bir şirket yapmak imkAnını 
bulamadıklarını birer istida ilo 
ticaret müdürlüğüne bildirmiıler-
dir. 

küçük gençler teşkil eder. Bugün 
Komsomollara mensup 6 milyon 
aza vardır. Rusya dahilinde Kom· 
somol höcresi bulunmıyan hiçbir 
fabrika hiçbir mektep yoktur. 

Ankara 18 (Hususi) - Sabık 
Tütün inhisarı MUdllril Umumisi 
Behçet Beyin mllnhal me'busluk· 
lardan birisine intihap edileceği 
sôylenmektedir. 

/STER iNAN, İSTER 

Ankara, 18 (Husuıll) - 1931 
senesine kadar liükümetten ala • 
cağı olanlara verilecek yüzde bet 
faizli ye yedi ıene müddetli ha
zine bonoları basılmaktadır. Bo
nolar önümüzdeki ay içinde 
dağı tılacakbr, 

iNANMA! 

Şehir meclisinde GUrUltUler 

Gazetecilerden biri bitpazaranda bir tetkik yap
m19. Burası eski eşyanın satıldıta yerdir. Kazancı 
olmıy;m kimseler, eşyalarını burada yok pahasına 
elden çıkararak mftbrem ihtiyaçlarını temine çalıtı· 
vorlar. 

kundura, iki liraya palto, üç liraya bir kat elbiae 
aatıldıtını hab~r •eriyor. 

OUn şehir meclisi mutat içti
'"\ maım yapmış, hesabı kat'ı rapor

ları okunmuş, mezbaha meselesi 
etrafmda şiddei:li münakaşalar 

yapılmıştır. meclis pazar pazaı·tesi 

Bu gazeteci bize bitpazannda bir liraya bir çift 

Yağmurlar baıladığındanberl bitpuarında Hhlan 
paltolıma miktarı iki bini bulmuştur. 

Bia muharririn yalancısıyız. 

/STER · /NAN. /STER INANMAI 

günll müzakerata devam ede
cektir. 

Boğazlar K11misyonu 
Boğazlar Komisyonu Cemiyeti 

Akvama göndereceği raporu ha
zırJamaktadır. Rapor kinunusani
de Ceuevreye gönderilecektir. 



Memleket Manzarafa,, 

Bitlis·teki 
Pazar 
Yerleri 

, __ _ 

Bitlis (Hususi ) - Şehrimiz 
son günlerde çok kalabalık bir 
pazar halini almışbr. Şehrin 
birçok yerlerinde panayırlar ku
rulmuştur, en fazla ıabş hayvan 
üzerindedir. En mühim nakliye 
vasıtaları olan at, eşek, katır sa• 
hşı mühim bir yek\in tutmak· 
tadır. 

Bitlisin kışlık tedarikleri ara· 
ıında en başlıcalarından birisi de 
kavurmalık ettir. Burada herkes 
kıtlık etini knvurma yapar ve 
aaklar, timdi kasap dükkAnların
da da hararetli bir alıı verişe te
sadiif edilmektedir. En AlA ko
yun etinin 6 okkası (70) kumşa 
ıahlmaktadır. Sığır etinin okkası 
7 kuruştur. Fakat sığır eti kavur
ma değil, paıbrma imalinlle kul
lanılmaktadır. 

Maarif hayatıida bu sene çok 
caruıdır. Yeni gelen muallimler 
muhite kendilerini derhal sevdir· 
mişlerdir. Çocuklar büyük bir sc
Yinç ve istekle mekteplerine de· 
yam etmektedirler. Yakında mek
tepler umuml ml\samereler terti
bine başlıyacaklardır. ilk mDıa
merede " sancağın ıerefl " isimli 
eser temsil edilecek ve canlı 
tablolar gösterilecektir. 

M. Kemalpaşada 
Malatyada liaşhyan Ve 
lzmitte Biten Bir Hırsızlık 

M. Kemalpaşa ( Hususi ) -
Malatyada başhyan, İzmite kadar 
uzayan, ve burada biten bir 
hldiseye muttali oldum. lıtanbul
da Beylerbeyinde Çınar soka
ğında oturan ve Malatyada a ... 
kerlik yapan Tevfik Ef. birkaç 
gün evvel terhis edilmiş ve lstan
bula müteveccihen yola çıkm11tır. 
Tevfik Ef. beraberinde Is tan bula 
arkadaılar tarafından gönderilen 
bazı emanetleri de götilrmektedir 
ve yanında bazı arkadaıları Yar
dır. Grup lzmite gelince Tevfik 
Ef. şiddetli bir sıtmaya tutuimuı 
ve gözünü açamıyacak bir halde 
yatağa dllşmliş, bu vaziyeti fırsat 
addeden arkadnşlarmdan Ahmet 
Ef. Tevfik Efendiye ait bovullarla 
diğer emanet eşyalan alarak sa
\ruşmuştur. 

Tevfik Ef. iyi olunca hırsızlı-
ğın farkına varmış, Abmedi ara• 
mıya başlamış, nihayet onu M. 
Kemalpaşada yakalamıştır. Zabıta 

Abmedi isticvap etmİf, eşyaların 

bir kısma bulunarak Tevfik Ef. ye 
iade olunmuş, bir kısmınan da 
Borsada satıldığı anlaşalmııtır. 
Ahmet Müddeiumumiliğe teelim 
olunmuştur. ----

Antalyada 
Bir Ay içinde Sahlan 

Zahire Miktarı --
Antalya, (Hu ıusi) - Son bir 

ay zarfında Antalya Ticaret ve 
Zahire Borsasında 1,052,932 ok· 
ka buğday, 33459 okka arpa, 
888 okka melez, 19868 okka 
susam, 750 okka mısır, 15097 
okka m sır, 628 okka nohut, 258 
okka burçak sııtılmııtar. Buğda

yın vasati fiati 4,5, arpan n 3,5, 
susamın 17,5, melezin 3,5, mısı-

~ " fasulyenin 5,5, nohutun 
3 kuruştur. 

• 

• 
Izmitte Tütüncülük 

• • 
lzmitin Tütünleri Çok Nefistir. Imalit-
hanelerde Kadınlar,Çocuklar Çalışıyor 

İzmit (Huausi)
lzmitin en mü· 
him istihsal macI. 

delerinden birisi 
de tütündür. İz· 
mit tütllnU renk, 
randman, ıçım 

itibarile her har
mana elverişli, 

daima müşteri 
bulan ıyı bir 

tütündür ve bu
nun için alıcıla-

rın rağbetini ka· 
zanmıştır. 

Umumi bub· 
randan lzmit tiltUnlerl okadar 
mUteessir olmamıştır. TUttınleri
mizin her zaman mlif terisi var
dır. Bizim milşterilerimizin başın· 
da Lıhisar İdaresi gelir. inhisar 
idaresi aldığı mahsuln burada 
işleterek kadın, erkek yiizlerce 
ailenin bu işten geçinmesini te
min etmektedir. 

Adana da 
Bir Kardeş Katili 

Yakalandı 
Adana, (Hususi) - Hacdıasan 

köyünde hemşireleri Şefika vo 
Mürllvveti öldllrmekle maznun 
olan M~mili Ağa oğlu lsmailin 
muhakemesine başlanmıştır. 

Vekiller, mllvekkilinin ancak 
20 yaşında olduğunu ve ayni 
zamande katilin sinir hastahğıoa 
mUptela olduğunu söyliyerek 
beraetini istemişlerdir. Muhakeme 
ıahitlerin celbi ve lsmailin mu· 
ayenesi için başka bir güne 
bırakılmııbr. 

M. Kemalpasada Yakalanan 
Hırsızlar 

M. Kemalpaıa, ( Hususi ) -
Kavaldıköyfinden Salim oğlu Ah· 
metle tiç arkadaşı ayni köyde 
bakkal Şaban Ef. nin dUkkanını, 

Ali ağanın evini ve Hasan ağanm 
ahırım soymuşlar, fakat derhal 
jandarmalanmız tarafından yaka-

lanmışlardır. Etyalar 1ahiplerine, 
b1rsı1lar da Adliyeye teslim 
edilmişlerdir. ----0 

Kırklar elinde 
Güzel E ir Sinema 

Binası Yapıldı 

Kırklareli (Husust) - Burada 
teıekktU etmiı mfteueselerin yar
dımı, Belediye Reiai ve Valinin 
himmeti ile gayet mtlkmmel ve 
büyUk bir sinema binası inşa 
edilmektedir. lnşaaata bizzat Vali 
Bey nezaret etmektedir. Sinema 
yapıldıktan sonra Çarşı caddeli 
tamir edilecek, çartının ortamn
dan geçen derenin fizeri kapatı
lacaktır. Bütün bu imar hareket· 
lerine elektrik tesisatının da ilave 
edilmeıi temenni edilmektedir. 

TUtUn lmallthanelerlnden iki kö•• 

Bu mftessesede fakir dul ka· 
dınlar, kimsesiı çocuklar, genç 
kız ve erkekler çal1farak hayat· 
larını kazanır, şayanı takdir bir 
disiplin dahilinde iflerler. Ame· 
lenin sıhhat tartları iyidir. Mne.
aesenin huıusi doktoru vardır. 
Fenol teraiti haizdir. işçilerin 
mekteplerde olduğu gibi teneffilı 

-·•tleri vardır. 
Yemıiyeleri de 

diğer tUtün ima· 
lAt ha ne·ıerinden 
daha yüksek-
tir. 

TOrk tntnnle

rinln dilnya piya· 
ıamnda haiz ol
duğu büyük ıöh
reti müdrik fz
mit imalAthanesi 

tltlaledn rmgi-. ,. . . 
nı, nev ını, cuı-

aiai bnylk bir 
ihtimamla ayırt 

ederek nefasetini temin eder ve 
harice de her zaman mahreç bu
labilir. 

Bu mUeuesenin ıefl bulunan 
Salih Bey de tfttnncülüktc unun 
aeneler tecrftbe g&rmtıı n 
kendisini ameleye ıcvdirmit kıy
metli İf adamıdır. 

Cevdet Yakup 

Edirnede Mektepliler Arasında Hara
retli Bir Spor Faaliyeti Başladı 

Edlrned•n bir manzara 
Edirne, ( Husus1 ) - Edirne l du. Bu Uç takımm faaliyete geç-

spor hareketleri ve ıpor faaliyeti meıi Uzerine maçlar baılamış, 
başında lise, muallim mektebi şehir stadının kapılan spor mc• 
ve san'at mektebi takımları gelir. rakblarına açılmışhr. tık maç 
Bu üç takım, Edirnelilerin ıpor San'at Mektebi takımı ile Lise 
heyecanını karşılıyan ve müte- takımı arasında ve yüzlerce ae-
madiyen çalışan gençlerin bim- yirci huzurunda yapılmış, lise 
metile hergiln ileri hareketler takımı bire karşı Oç sayı yapa-
göstermektedir. Uzun zamandan- rak San'at Mektebi takımına galip 
beri şehrimizde maç yapılmıyor- gelmişti. 

~~-----------·-----------~~-
Ceyhan da 

Bir ltalyan Balıkçı Gemisi 
Yakalandı 

Ceyhan, (Hususi) - Birkaç 
gln e·H·el, Y amurtallk uhillerin· 
de balık aylamak miyen bir 
İtalyan balıkçı gemisi yakalan-

mııtır. 

Gemi mlirettebatından olan 
ıekiz kişi henüz çocuk edenecek 
kadar kftçüktnr. Adliyeye le\1-

kedilen maznunlar iki bin lira 

kefaletle serbest bırakılmıılardır. 

Orduda Fındık Piyasası 
Ordu. (Hususi) - Burada 

kabukla fındık piyasası 17, ceviz 
10, kuruş, fasulye 4 kuruştur. Şeh
rimizin fıodak ihracata Giruu 

Adapazarında 
Belediye Güzel Bir Spor 

Sahası Yapacak 

Adapuan (H.-) - Bele
diyemiz apor uh.11 teaiaiac ka
rar YermİftİI'. Saha kuabaauı en 
haftdar yeri ola• Kiremitçiler 
meminde yapılacaktır. Gerek 
Belediye Meclisi azaları, gerek 
Kaymakam Alp Aph B. 18hamn 
tesdi için icap edm tahaisabn 
yerilmesine mtızabaret edecekle
rini vadetmiperdir. Belediye Reisi 
Rauf B. aaha için ifruı lAzımge
len araziyi tespit etmekle mq
guldl\r. 

ve Trabr.ona oiapeUe daha faz· 
ladır. Şimdiye kadar 2, 160,000 
kilo iç flllcLk ihraç adilmip. 

-1~----G __ en_ç_k_r_k_m ____ ~J-, 
Çalışmanın 
Fazileti 

ln..nlar, mecbur oldukları için 
çabprlar. Çbktl yqamıya, yaı .. 
~ için de kaıanmıya mecbur
durlar. Hayatlarmı da ancak ça· 
lıprak kazanabilirler. 

V uat adam, muayyen bir 
para mukabilinde çala11r. Para
ıız çahşmak iatiyenlerin aamimi
yetinden ıtıpbe edilir. Bu para 
dlbıyasında, kimsenin hayır f çin 
el blc:hracağına lnanılmaL 

Bunun mlistesnalan olabilir. 
Fakat umumiyetle kendisine fay· 
da temin etmedikçe bir insamn 
başkalarına fayda veren işleri 
yapmasına lmkin yoktur. 

Filvaki yaphğımız herhangi 
bir işten cemiyetin bir fayda11 
varda. Bir cemiyeti teşkil eden 
fertler ara•nda, lıtiyerek, iate
miyerek, bilerek veya bilmiyerek 
bir İf balllmU vticut bulmuıtur. 
8a İf bölilmll nekadar ileri gider 
iM, o cemiyet okadar ileri aayalır. 
Bmm yapbjuaa& it bafkalanna 
faydalıdır. Bir başkammn yaptığı 
itten biı fayda görilrftz. 

Zaten iıten zevkalııımı:r.ın bir 
aebebi de. budur. 

içimizde hangimiz bir keşkül 
alıp k6feb ... nda gelen geçene 
aftç açmak isteriz. 

Eğer yalnız para kazanmak 
illemiş olsaydık, bunu yapma· 
mıza ne mini vardı. 

Fakat ifte para kazanmaktan 
fula bir ıey vardır ki, o da 
bqkalarına faydalı olmak, cemi
yetteki yerimizi doldurduğumuzu 
biuetmektir. 

izzetinefsini bilen adam sa
dakaya ve ianeye teaeuill etınez. 
Herke. yaptığı işe mukabil para 
almak iıter. 

Binaenaleyh çalıımamn terbi
yevi fazileti vardır. Bizi hem 
kendimize, hem başkalarına fay• 
dala olmaya alııbnr... Bize biz· 
metten zevkalmayı 6j-relir. 

Naki 

Balık esirde 
Bir Delikanlı Muhtarı 

Öldürdü 
Balıkesir ( Hususi ) - Şehri

mize iki buçuk saat meıaf ede, 
Ayntlar köyGnde bir hiç için bit 
cinayet yapılmış ve on yedi yar 
larmda bir köy delikanlısı, köy 
muhtarını ~dilrmüştür. 

Muhtarla köyiln ileri gelenleri 
kah•ede otururlarken, köy deli
kanlıları dıprda şakalaşmıya, 
gfirliltfi, patırtı yapmaya başlamış
lar. Bundan muğber olan muhtar 
çocuklara çıkmış ''e ikisini kova• 
laaak iatemiftir. 

Bu 11rada )diy delikanlılarır 
daa biri olan lbrahim tabancaı aı 
çekerek muhtara ateı etmiş •• 
zamla adam derhal &lmüştür. 

Katil yakalanmıştır. 

Kntağaç Muallimlerinin içtimai 
Karkağaç, (Huıusi) - Mu.J. 

limler Birliği Tasarruf aandıjl 
a.-lik içtimaım yaplDlf, köy mll"' 
allimleri ile Soma merkez ve k61 
muallimleri de bu içtimaa iştirak 
etmişlerdir. Birlik içtima münr 
aebetile muallimlere bllyük bit 
akpm zİ)afeti tertip etmittİt• 
Ziyafatte Maarif memuru da h.., 
zır bulunmuftur. 

lzmitte Musiki 
İzmit ( Huaas1) - Darüttaliıııl 

Masild Heyeti şehrimize geln ift 
ldmanyurda menfaatine iki koll"' 
.. yermiıtir. 
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ispanyada Halk 
Ekmeksiz Kaldı 

Sevil, 17 - Yakında ammnl 
bir grev ilb edilecep hakkında 
ÇIJcan haberler balls arasında 

b&yUk bir b~yecan u11111dınmt
tar. Ahali fırualara blleam etmif 
'- biraz sonra f nnlarda ekmek 
~tnamııtır. . 

Grev ba ıece iJb edilmittir. 
Cre. ilAn edenler fırmalar, 
~Ye garaoalan ve taksi tol• 
leridlr. Aıkerl memurlar ludlna 
'1ta.ek ihtiyacını temine uğrar 
"'-1atadır. Ba memurlar ancak 
itinde 1500 aram ekmek ver~ 
laileceld erdir. Halbuki balkm ek• 
""' ihtiyaca 50 bin kiloclar. 
~ komOnistler ilin etmlılerdir. 
~ 

lEFRlKA NUMARASI 131:5555======= 

ÇOC:UKLUiUll 
........... edibi ...... Garklnlll ...... •-

:==1$ees:::555555555• T&rkçe1• ÇaiNaa. M zs//d 
._ ae,llk babam •kuım ..... ,. 
~··• peneeredetl cHtm bala
~ Ertesi eahab annem beDI 
~l:ıdı ve FttL Annem sider-
4! bir kaç kere daadl ve mea-

ltlladJ, ninem ele mukabele 
:zor d11. B&yllk babam gkleria-
._._ !llfl aileli•• hamm _.iyi 
"'1- IJeeek dedi. Ben, içimde 

ita ının art.k ebediyen ka
;:d iın hluettim. B&y&k babam 
ide • nasihat ediyor ve di1orda 
.. ~ıı •naenden arbk aynldm 
~alır. Onan timdi bqka çocuk· 

01-cak ıre blbiai onlara 

~Mı.. .......... f&Jd. 
•ela. lir ........ . 

aaker ol..~ u.maa içkiye l.ar 
lamııtL Be. ,.ıa.da llecetim. 
Sen Jabm kelecakmL Kendi 
keacline cahla-11 llreae· 

Butla 1m bahçede otlar Gs
ttınde g.prdi& Geceleri içim de 
ferah •• konet Yerici bir fOJ 
akardı, geceain .ak6ta bir amae
nin nllvuifJeri gibi oqarcb. 
Geceleyin mt isti yatar yıldız· 
ların parlayıp alfld ..,..edet
dim. GAh bir armonik aui, gib 
bir belan kahkahası, J8J• kal
dırımda bir kıhç .. lnrtna aecenin 
alldmetiai rırtanlı. ,,. 

BIJlls ...... ... --. v. 

Bal Banlcasındalcij M. Troçki 
Hilekarlık Atinada 

Paris, 17 - latintak hlkimi, 
Bal Tacaret Banka• M&dlrleriai Atiaa 17 - M. TroçldJf ha. 
isticvap ettikten sonra Banka mil olu Yapar Pire limanına 
Umum Mldilrl. ~ Bertacl ile ı.elmiftir. iL TroPI k~adisini 
P • teki aeeat.mıa Mldlrl M. ıuyarete ıeJea llarUWleri kabul 

an• . k' i ti Rea hakkında bır lev if m&zek• etmem ı r. 

keresi imzala• fbr. Her ikiıi de --------~-~ 
Bankanın 1aplDll olduğu bitin Harict lla6erluİlllİz burada 

muamelelerin meı'uliyetinin k.endil;· b:ımenıiC 
rine ait oldofunu beyan etmıılerdir. 

nineme dedi ki: Ben lleai buahe 
kadar ltealeclim. Arblc ,.... Ek· 
metini kenclill kazanmaya baki 
Ninem bu .azlerl mllteYekkilAne 
bir dkfatla karpladı. Dedem bir 
çakmaz sokakta k61ıae bir em 
bodram abada iki klçllk ve 
karanlık oda kiralact.. em 
etJ•• etkici tatarlara ublch. 
Balıçeden, yuvamdan aJn)mak 
bana çok si~ ıelmiftl. 

Anaem beni g&oace, unu 
Yarabbi ne kadar b&yllm&plal 
cleclL YanaldMal llCak ançlan 
içine alch. Amaem .h8yllk babama 
evin rutubetli olduğunu .a,ledL 
BOyttk babam: " Heqey yandı 
canımıa zor kurtardık, •tef bu, 
takaya ıelmez dedi: 

Amaem: • Her pyi biliyorum, 
J•I'• falu olmamlft herteJİ 
oyunda ka,&etmipinl .. dedL 

Oda da bir mezar allk6ou 
Yardı. b17Dlc babam anne .. 
....... .. Yirmi ,...,.. Wrile 

evlenilmea deaedüa ili? itte al 
bakalım aaalsacle .._ ojlaaı .... 

* Kendimi a.k• S..Owoda 
buldum. YepJ_. Wr ewdeJim. 
Mllte•ui bir eY. Annemle IYeJ 

babtımm .kap naar odaları ward1. 
Ben ft ainem ...,_w yatıp kal
kıyorduk. Sabahlan fabrika dDcfD. 
jilnlla ulamuile uyandım. F abrl
kum kap-. bir ılrl haanlan 
içine alan ihtiyar bir dilencinm 
dipia ve aiyah ajzma benziyordu. 
Bu •iı• akşamlan poaa haline 
ıelmit 1nau klmeleriai kuunla, 
tokaiı atlpOrea rllzılr ba iasan 
klimelerini biribiriaclen ayanr •• 
evlere bbrda. 

Ninem evde afÇlhk .Y•PIJor, 
ortabia tilip ılpllrllyorda. Zanlla 
çok yoruluyordu. A1111em 1apun 
ve zayıf bir ltalde kll. Otardaiu
mm ..,.., fabn"kadan. klyclu 
aefnt ediprclum. A_..Mı M 
... ,. ,,.,.,.. .... Wıw 

Gençle Mi 

HA~lWT!YZi - -
- TAKViM = -

PERŞEMBE 
JOCla.17· 2cl TafRJH 93J ICulmlG 

An!tC K11-.J 
11 ...... mı C ·tel T ...... UU 

ı • J. • A.qJ.a 

'1. 09 L 59 Y.taı 

• f4 f. 3C •IDU & 

--. ~ - .... 
1 ~5 lJ • 

1218 581 
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Taıti T eslillatta IDgi.iz 
Noktal Nazan 

Cenevre 17 - lngilia Harid
p Nazın Sir Jon Simoa, Terki 
Te»ibat Barom laazuraacla, terki 
t.eılibat meıeleli baklaadaki ln
ğilil •ktaİ aazannı izah etmiftit. 

ela b- laırp çok ıertti. Annem
le de nlı 11k knı• ecliJOftlu. 

* Anaea bqb bir ••• tapa-
-. •• cloiwm .... o.., ...... 
1Dpbeli ltleriadea dolaJ'I fabrika
daki 1eriadea konlmllfla. Fabt 
mun mltddet ıeçmedea yeni bir 
it bulmUfbi. Bir tren hatboda 
life memmu ofmuftu. Bir mllddet 
ıoara blJlk babamın 1anmdaa 
tekrar anemia yanına taıınc:hm. 
Annem blty&k babamla beraber 
btlylik bir evin bodrum katında 
bir daire tutmuttu. Daha ilk tin
de annem beni mektebe gltlrcll. 
ayağımda annemin iakarpinleri, 
IJrbmda Dhıemia mrkq Yarda. Bu 
elbiaeler arkaclqlarıma ... , me .. 
&1111 olay.onla. Dm • ll11kara • 
iamini ftllDitlerdL ArkMl11la-

' ·-'--........ - .... .-...... 
iArbllwrt 
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• 

Dünya Hadiseleri 

Cenevre 

Faciası 

Nasıl Oldu? 
Cenevreden yazılıyor: Soıya

llat fırkasının Cenevre ıubesi, 
milli ittihat fırkaaı tarafından 
tertip olunan siyasi toplantıyı 
baltalamak istedi. Bunun feci 
neticesini ajans telgrafları bildir
diler: Sosyalistleri zaptedemiyen 
zabıtn, askerden yardım istedi, 
bunların üzerine ateı açılmak 

mecburiyeti basıl oldu. 13 kişi 
&idil, 65 kiti yaralandı. Ölen ve 

yaralananların çoğunun bu iıle 
alakadar olmıyan meraklılar 

olduğunu kaydetmiye hacet yok· 

tur. HAdisenin esasına temaı 

ettikten ıonra bu münaıebetle 
wkaa gelen bir faciadan bah-

•tmek isterim: 

Milli ittihat fırkıw, Cenevre 
Kantonunun meb'usan meclisinde 

aağ cenabı temsil eder. Soıyali
sim ve komünizmi dllşman et• 

miıtir. Bu fırka, hAdiso gecesi, 
ıosyaliıt ye komünist f ırkaıı 

ıeflerinin ecnebi aleti olduklarmı 
İlpat etmek maksadiJe bu top-

lantıyı tertip etmişti. Fakat ıos
yulistler daha evvel tertibat ald.-
lar. Reisleri M. Nikol birçok 
adamlarJnı, esasen bir kahyede 
yapılacak olan bu toplantıya 

16ndermişti. ZararSiz birer müt
teri ııf atile kahveyi işgal eden 

ıoıyaliıtler, toplantı zamanı gel
diği vakit patırtıyı kopardılar. 

Netice iıe mal6mdur. 

Aıker ateı açmış, birçok 
kimseler yaralanmış, birçokları da 

ölmnıtnr. Faciayı haber alan 
birçok kadınlar, bu kurbanlaran 
kendi baba ve kocalan olabile
ceği mllllhazaıile cesetlerin tef· 

bir edildikleri meydana koımut
lardı. Bu arada bir kadı~, ~Sllller 

araaında kocaaıoı tanıdı, ağlayıp 
feryat etmiyo baıladı. Bayıldı. 

Etraftan koıuıup ayılttılar. Niha· 
Jet, birtakım hayır seven kimıe-

ler koluna girerek evine götilr· 
diller. Fakat kadıncağız evde 
ne görse beğenirsiniz? Sapsağlam 

ıofra başında kendisini bekliyen 
kocasın· •. 

ikinci bir ağlama ve feryat 
etme sahnesi de burada tekerrOr 
etti. Fakat bu defaki sevinçtendi, 
Karı, koca sarmaş, dola~ oldular. 

Sulh için tesis olunan Cemi
yeti Akvam merkezi, bu ıurelle 
kanh bir faciaya sahne oldu. 

imha Edilen inciler 
Tokyo - Bir müddettenberi 

inci piyasası dtışmekte idi. Piya-
11yı yükaeltmek istiyen Japonyalı 
tilccarlar, aralannda verdikleri 
bir karar ile 1932 ıenesi iatihıa
lAbodan bir kısmını imha etmiye 

karar vermişler ve bu karar 
geçen gün tatbik edilmiştir. AIA
kadar tüccarların nezareti altında 
olmak ilzere 720 bin tauc inci 
ateıe atılarak yakılm:ıtır. Bittabi 
bu inciler biri11ci derecede mal 
değildi. Bu yUzden imha edilmiı 
olen servet 100 bin liradır. 
H•disenin piyasaya akaetmeai 
üzerine fiatler yOule otuz nisbe
üode yDkselmiştir. Bu aaretle 
tllccar, 100 bin lira ziyqa m~ 

· kabil 300 bin lira kAr temin 
et mittir. 

ION POSTA 

• 
Sesle Hasta iyi Eden Kadın 

Genç Bir Muganniye, Sesinin 
Sihrile ·Hastalan 

iyileştiriyor 

Londrada Madam Ksenya 
Orsa isminde genç bir İsviçreli 
muganniye, sesinin ıehhar ahengi 
aayesinde hastaların ruhu Ozerin· 
de şifa verici bir tesir yaptığını 
iddia etmekte ve bir mliddetten
beri bu iddia11 tecrilbe edilmek· 
tedir. 

Madam Orsanın, şimdiye ka
dar bilinen seslere uymıyan bir 
ıesl •ardır. Sesinin bu ıifababı 
tesirini evveli Operada şarkı 

ıöylerken ıezmif, ıonra mugan• 
niyeliği bırakarak, bütlln hayatım 
hastanelerde ıı.rkı ı6ylemiye has
retmiştir. 

Bu kadın on beı glln &nel 
Londraya gelince, radyo ıirketi 
Madam Orsanın sesinden istifade 
mllmklln olup olmadığını tecrll
beye karar vermiş. Bir gece ona 
radyoda prkı ı6yletmittir. O 
gece Madam Orsayı radyoda 
dinliyenler sesindeki yumşak ve 

Londranın büyük hastane
\ terinden birinde bir 

tecrübe yapıldı 
ıııtıcı havaya ıqakalmıflardır. 
Birçok yerlerden de o gece onu 
dinliyenlerin hakikaten ruhi bir 
huzur duyduklan bildirilmiştir. 

Şimdi Madam Orsa lnglliı 
hastanelerinde hastalara fU'kı 
.CSylemektedir. 

Madam Ona diyor ku 
- "Musiki ruhun bir ifadelidir. 

Bazıları boğazlarından söylerler. 
Ben ruhla söylerim. Onun için 
hastalann ruhuna girer Ye onlan 
tedaYi ederim." 

Madam Orsayı dinliyea hu
talardan biri, doktora: 

- Ben bu kadının ae.Ue t .. 
davi olmayı, aiıin elinizle tedavi 
görmiye tercih ederim demiftir. 

Niçin İhtiyarlayıp Ölüyoruz? 
Ölümün Ve ihtiyarlamanın Önüne 

Geçniek Mümkün Değil Midir? 

ilk zaman••• 1•••ı•n •lll•r
lerln bO'•kılfoonu anlamak 
h;ln t 00 katli bir bJna ile ı•P•· 

lan fU mukaye••Y• bakınız 

Geçenlerde lngilterede top
lanan fen adamları kongresinde 
en ziyade münakap edilen me
sele ıu oldu: Niçin ihtiyarlayıp 
&lOyoraz? Niçin bliyüme muayyen 
bir yaıa gelince duruyor ? 

Doktor G. P. Bidder isminde 
bir zat bu mevzu tiz.rinde uzun 
bir rapor okudu ve tetkiklerini 
anlattı. 

Bu doktorun tetkiklerine gö
re, biz ihtiyarlayıp 616yoruz. ÇOa
kD vtıcudumuzun bllyilm• kabili· 
yeti muayyen bir zamanda kay
boluyor. Sonra ya oldupmuz 
gibi kalıyor, yahut kDçlllllyoruL 

Basa mabl61dar Tardır iri, bun-

J 
larda bOyilme durmuyor, mllte- ı 
madiyen devam ediyor. Bu se
beple bu mahliklar da hakikaten 
dev gibi büyük oluyorlar. 

Mütemadiyen bOyilyen Ye bu 
sebeple ihtiyarlayıp ölmiyen mah
lüklardan biri ıUngerdir. Bir 
arızaya, bi" kazaya uğramazsa, 
ıllnger muhitinden gıda11D1 aldığı 
mOddetçe bllyümekte devam 
eder. Onun için de hazan deniz 
dibinde bllyük bir ağaç cua• 
metini alır. 

lhtiyarlanuyan ve almiyen 
mahlüklardan biri de istakozdur. 
latakoz tutulmazsa, öldürülmezse, 
kendiliğinden ihtiyarlayıp ölmeL 
Mütemadiyen bOyDr ve sayısız 
sene yqıyabilir. 

Ôlmiyen tiçüncü mah!iık ağaç-
lardır. Bazı ormanlarda 20 • 25 
bin ıene yqamıt ağaçlar bulun-
muştur. 

ilk zamanlarda asırlarca ya
fıyan bllyOk hayvanlar vardı. 
Bunlar ihtiyarlamaz, mlitemadiyen 
bllyllrlerdi. lıte bizim masallarda 
ejder diye ifitt iğim iz m hlaklar 
bunlardı. Şimdi bunlara Dinoze
roı derler. 

Diğer hayvan ve nebatlarıa 
6lmeleri, büyüme kabiliyetlerini 
kaybettiklerinden dolayıdır. 

Demek ki inıanların bOyüme

bibi olmak iıtiyen bulunmaz. 
Fakat muayyen bir niıbette bl
yllmenin de hiçbir mahzuru 
yoktur. 

Doktor Biddere g6re, bu 
aahada dokt6rlarca yapılack ıey 
yok değildir. Mesela feonen an
laplmııtır ki vücudun btiyllmesinl 
kontrol eden R udde beynin al
tında ve kaf ata11oın içindeki 
Piturtary guddesidir. Bu 1ebeple
dir ki birçok doktorlar timdi bu 
guddenin faaliyeti. vazifesi ve 
kabiliyeti hakkında tecrübeler ve 
tetkikler yapmakla meıguldlrler. 

Sonra Kolot11biya Darlllflbıa-

sini temin eden unsur keşfettiri- Bul9ariatanın en lhllf ar llMlınl 
lir ve bu unsur kaYvetlendiriline, 102 J•fında lalr 111"8 
insanın da istenilen miktarda ya· 
şama11 mllmklln olacakhr. 

işte meselenin aaıl can alacak 
nokta11 burasıdır. ŞOphe.aiz bir 
de• sıibi muauam bir YDcut ~--

nu IAboratuarlannda G vitamini 
denilen vitaminin lhtiyarhkla 
allkadar oldup tesbit olun
muttur• Bu YMAMhıla nrlata 
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1 Bilmecemiz 1 ~ 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer Adet HIKIY• KHabı 
Alacaklar: 

Ankara ı,ıı· ar raddesi Nııcatl B. 
mektebi 4 nUcü ı rııfından 392 E,ret, 
Adana MilU ıııcnsucat fabrikası kA· 
tiplerinden Tallt ll. kızı Dürdane, 
İstanbul klz ortamektebi talebesinden 
512 Mes'ude, Ankara erkek lisesi 
2 inci sınıfıııdan 47 Ziya, Boyokğlu 
Tt!şvikiye Ihlamur sokak N. 5 Nebahat 
Nazmi, Edirne erkek lisesi 4 OncO 
sınıfından 41 lsmail Sami, Cemberlitat 
muhtelit ortA mektebi talebesinden 
1::.6 Sermet, Ankara Hariciye Veklletl 
konıoloalanndan Sait Bey kızı I•'atma, 
İzmir Kartı~·aka kız muallim mektebi 
tatbikat 2 inci sinifından 66 Suat, 
Vefa orta mektebi S Uncn sınıf talı• 
besinden 179 Şahap, Bebek Rum ilk• 
mektebi 8 Unca sınıfından Hiristo, 
tıtaobul kız ortamektebi talebesinden 
560 Muzaffer Adil, Ankara Sanatlar 
mektebi lhzarl ı inci ıınırta 61 llOseyln 
HOıoU, lzmir Halil R fatpa,a caddeıl 
Hadi B. sokak No. 6 ıı. Sabri, Jıl. 
Kemalpata kaza11 orman muhafaza 
memuru kerimesi Ruhiye, latanbu1 kız 
orta mektebi talebesinden 689 Fab&• 
met, Ankara, Sanat mektebi talebesin• 
den ısı Ruhi, Da'vutpa9a ortamektebi 
talebe1inden 281 lbrahi-m, Betiktaf 
Uzuncao-.a caddeal No. 84 Ferhan, 
Edirne Sanat m ktelıi talebesinden No. 
70 M. Nuri Bey ve Hanımlar. 

Birer Adet Kari Alacaklar: 
latanbul, erkek lisesi talebesinden 

510 Fikret, Sultauselim Cilmhuriyet 
mektebi 2 inei suıı'ından 829 Nedime 
Mustafa, Mağnis.a Gazi ilkmetebl 4 Uııotl 
ıınıfından ı:.64 No. h Şubap Ramiz, 
Beyoğlu lstikf!l caddesi Site dö Surl 
No. 22 Jülide, İstanbul Pertovniyal 
lisesi talebesinden 16 Halil, Eskitohir 
Hoınudiye ilkmektebi birinci sınif tıı.· 
lebesfnden ::..89 Orhan Nuri, Ankara 
erkek lisesi ikinci 11nıf talebeıinden 
792 Ali Ferruh, Zunguldak limanda 
bakkal Mulla Halil zade Hasan Edip, 
lstanbul 44 tıneil mektep talebesinden 
98 Fikret, Kuleli askeri liseıi 9 uncu 
sınıfından ö8~ İbrahim, Salihli asker
lik 9ubesi yOıbaıısı Salt B. kızı Ahter, 
Kırklareli Ziyl\ Gök"lp mektebi 8 OncO 
sınıfından 47 Refiye Aglb, İstanbul 
kız ort&mektebi talebesinden 811 Me-
l1hat, Ankara mıntaka unat mektebi 
talebesinden 135 Ramazan, Çemberli• 
taı ortamektebi 1 iııci nnıf talebesin• 
den 31 M. ~eyfi, Kadık{)y ortamektep 
talebesinden Cabide Bedri, lstanbul 
44 Uncu mektep talebesinden 281 
Mehmet Rüknettin, Beıiktaf Çiçek• 
pazarı No. 18 Emel, Kabataı lisesi 
ı inci sınıf talebeıioden ıırn Necdet, 
Konya hmetpaıa mektebi ikinci 11ını
fından 183 Feyzi, Ankara Ziraat Ban• 
kası tasfiye 911besinde Aglh B. kııı 
Nazmiye, Kuleli askeri liResi talebesin· 
den 309 Kadri, Ortaköy Kabatat liıeıl 
2 inci 11ıoıf talebHinden 7 Kenan, 
İstanbul 2 inci mektep talebesınden 21 
Orhan, Gaz.i Oımanpq:ı. ortamcktebt 
talebeıindeıı Oısman Haliı, lstanbul 
Seubenuva mektebi 8 Uncu sınıf tale
bes:nden Jüdit Koeıı, BeyClğlu 38 iDol 
mekte,1 5 inci sınıf talebesinden 48 
Nimet lamail, Bursa ortamektebi 2 inci 
sınıf talebeslııden 838 Ahmet, Sivaı 
Hafız Recep ilkmektebi 2 incl sını· 
fından CelAl, Gazi Osmanpaıa orta• 
mektebi 3 Uncu sınıf ta.ebeainden 236 
balOk Sıtkı, Beylerbeyi latavroı cad• 
desi hamam sokak No. 8 ŞUkriye, 
Edirne erkek lisesi 4 Drıeil suuf talr 
besinden 217 Mehmot O,han, hekbell• 
ada ilkmektebi talebeeinden 70 ıınsr 
yin Recep, İstanbul 1stiklA.I lisesi 10' 
nuncu sınıf talebesinden 285 Samiye 
Tevfik, Davutııat:ı ort 'mekte hl talebe: 
ıinden 188 Vecihi, lttanbul 41 iueı 
mektep S Uncu 11nıf talebesinden 19 
Seyfi, Adana Ticaut mektebi son ıınıf 
talebesinden t79 Hiilmet, Kütaby• 
Ticaret Odası reiai Gıyu B. oğl• 
MOmtaz, Kasımpata 4 Uncu ilkmekteP 
t.aleb11inden 216 Nafıa BllfJ, Ankat' 
Necati B. mektebi 4 1ln.00 ıınıJ tatr 

besinden 417 All Sııpbl Bıy va bllmnlal' 

veya yokluğu ihtiyarlığı çabuk 
veya yavq getirmektedir. Mnell 
vllcudun bu vitaminini kunetlell'" 
dirmek mDmkün oluru, belki d• 
ibtiyarhğm 6nline geçmek mOtr 
klln olacakhr. 

D~ier bir tecrilbeye gire : 
tiyarlamak iatidadı ıhtereo 
cacla ıenç bir hayvanın kanalll 
aplamakla. kam tazeleyip ıeoÇ"' 
lettirmek mtlmkOndlr, fakat b&
tiln bu ihtimaller heollz tecrO.,. 
devreaindedir ve kat'ı netice1• 
beniz Yanlmamıthr. 

Her halde fennin bir fOll 
ıelip aıtıme ve ihtiyarlıja çat' 
bulacajlna ı•ph• roktur. 
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18 T eşriniaani 

(~ar!< !vf emleketlerinde _ 

1 1 
Halep 
(Vatani) leri 
Tahliye Edildi 

Şam ( Hususi ) - Suriye mec· 
lisi açıldığı glln Vataniler protes• 
to mahiyetinde meclise i~tirak 
etmemişlerdi. Vataniler muhtelif 
zamanlarda Manda idaresi tara· 
fından mahkum edilen ve elyevm 
birçoğu vatan haricinde yaşıyan 

Suriyeliler için umumi bir af ilA· 
nını istiyorlardı . Vatanilerin kabi· 
nede de iki vezirleri vardı. Kabi· 
nenin iki mühim rüknü olan Ma· 
liye ve Adliye vezaretlerini Vata· 
nileı· işga l ediyorlardı. Bu iki 
veıir kabine reisini ve arkadaş· 
lar.oı umumi bir af yapmak hu· 
ıusundn ikna ettikleri için Vata· 
nilt>r meclise devama başlamışlar· 
dır. Yakında meclis umumi bir 
af kararı vereceldir. Dün mec· 

~ 1is dokuzuncu içtimaını yapmışbr. 
Bu içtimada meb'uslar tarafmdan 
köylünün fevkalade sıkıntıya düş
tüğü hakkında raporlar verilmiş 
we köylünün burcu olan (4)milyon 
liranın affi de mevzubabs olmuş· 
tur. Meclis yeniden köylüye (800) 
bin liralık bir para ikrazını kabul 
etmiştir. Aşar vergisinden de 
yüzde on t\!nzilit yapılacaktır. 

Suriye ile Fransa arasında 
Irak muahedesinden qağı olma• 
mak Uzere hatırlanacak olan mu• 
ahede milzakerelerine baılanmıf• 
tar. Suriye Reisicilmhuru ıık 81k 
Fevkalide Komiser M. Ponao ile 
ıörlişerek bu muahedenin esasla· 
rını hazırlamaktadırlar. 

li-
f evkallde Komiser M. Ponao 

Tilrkiyeden Şama d6ner dönmez 
mevkuf bulunan Halep vatanilerl 
tahliye edilmifledir. 

Suriye-TUkiye Hudut. Komisyonu 
Şam ( Hususi ) -1 Suriye • 

Türkiye hudut komsiyonu, ayın 
yirmisinde Adanada içtima ede
cektir. Komisyona Suriye namına 
Fraoaanın Halep m8messiU ile 
Llveater'in riyasetinde bir heyet 
fU gOnlerde Adanaya gidecektir. 
Tnrkiye namına da Adana Va
lisinin riyaseti altında bir heyet 
lttirak edecektir. Binbaıı Mllm· 
tu, yUzbqı Ihsan Beylerle bari
c:iye memurlarından Daver Bey 
de Tllrk heyeti azuı ara11nda
dırlar. 

20 Bin Ermeni Suriyeden 
Kaldırıla yor 

Şam ( Hususi ) - Cenevreden 
huraya gelen haberlere g6re 
Akvam Cemiyeti Suriyeden 20 
bin ermenioin Erivaaa nakli me
aelesi Cizcrinde ehemmiyetle dur
maktadır. Yakında bu if için 
cemiyetin bir içtimaa çağlnlacaia 
da ilive ediliyor. 

Yuvarlak Masa Konferansı 
Açlldı 

Londra, 17 - Başvekil M. 
Mak Donalt, Uçl\ncil Yuvarlak 
illa" Konferansının klltat res• 
ınini yapmııtır. Konferans pro
ıramanı teabit ettik ten aonra iç
tirnalannı 21 teırinisaniye .. tehir 
etmiştir, o tarihte KalkHte Mib-
tacesi mftsteana olmak Dzere 
bntnn Hint mümessilleri konfe
ranıta hazır bulanacaklar. 

Siyasi Bir izdivaç 
Nevyork, l 7 - Ne.york He

'•lt gazetesi, Macaristan tahbna 
cturmak iddiasında bulunan Prens 
Ouo ile Muıolioinin muvafakati 
~artile bir ltalyan PrenHıinin jz. 
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Pariste Münakaşa Doğuran 
Bir Müsabaka Yapıldı 
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•• 
O nüne 
1 

Ev Doktoru 1 
J 

Geçilecek 
Mütehassıslardan Bir Kısmı, Münakaşa Bir Tehlike Daha 

• Bugünkll bayatın bir icabı 

Ç k kM•• b k B Z ki t d•t olacak; birçok insanlar uykusuı· } arara usa a ayı 0 ma S e ) er luktan tikiyetçidirJer. Bunlar, 
ya gece aabahlara kadar oturur, 
ıonra yatar vo öğlenlere kadar 

Blrlnchlll kazan-.n Matmazel 
Şampo 

Gtızellik kıraliçeıi intihabı, 
umumiyetle bntnn dünyada alA· 
kQını kaybeder gibi oldu. Bu, 
her ıeyden evvel bir eğlence 
idi. Halbuki insanlar, umumiyetle 

MUeabakaya 
hayatta değişikliği sevdikleri için· 
dir ki bu eğlencede de değişik· 
lik aradılar. Ve muhtelif şekiller 
buldular. Mesela güzel el, gilzel 
ayak, güzel kol ve saire ..• 

Şimdi de güzel göz müsaba· 
kaaı yapılıyor. Bu teşebbnse giri
ıen memleket, güzellik kıraliçe
leri intihabına ilk baıhyan Ame
rikaya bir rekabet tesis etmek 
kastile hareket eden Fransadır. 
Ve ilk resmi güzel göz mnsakası 
pçen hafta yapmııtır. Bu müsa
bakanın birinciliğini Fransız sahne 
artiıtlerinden Matmazel Andro 
Şampo kazanmıtbr. 

Maamafih bu mllsabaka, bil· 

giren gU~eller 
hassa estetik mütehassısları ara• 
sında oldukça ıayam dikkat bir 
mlloakaşa kapısına sebep olmu1-
tur. Bunlardan bir kısmına giSre, 
g&z güzelliği bizatihi nazan dik· 
kate alınabilecek bir mahiyette 
güzellik addolunamaz. Onun için 
yapılan bu mftıabakanın da kıy· 
meti yoktur. Çnnkn ıadece ga
zUn güzelliğini anlamak için yü1e 

konulan maske kaldırıldıia zaman 
bakııtaki mananın değiıtiği g6-
rlllmüıtnr. Diğerlerine a6re. de 
cudun en ınzel tarafı sazdtlr. 
Binaenaleyh bu gllzel 16z aabibl, 
daima g6z çeken bir c:uibenin 
Hhibi demektir. 

Bu Yazı hane Mikrofonla Çalışıyor 
Amerikalılar İşlerinin En Büyük Kısmını Söz 

Makinelerine Gördürmiye Başladılar 

iti• bUtUn yazınan• tefkllatı 
bu dUlm•ler~en IDarettlr 

Amerikada mikrofonla itli· 
yen yeni 1azıhaneler yapmaya 
bqla mıılardır. Bu yazıha
nelerde en b&yak iti ı6z 
makineleri g6rGr. 

Telefon untrahnda oturan 
bir kız, borunun rubu meaabe
siodedir. Onun mUllU llzerinde 
telefon, radyo oparl6rll Ye 

ıtnkineıi vardır. Bu kıa, 

oturd .. u yerde ziyaretçileri 
kabul eder, istediklerini Ami
rine bildirir, lmrinin emirleri--
r • .. • • -·"' ' - • ....... -r--- --.. a.. ,.- ... 1 .. - ... 

Yazıhanenin 
kapı•• aqılınca 
Zil aalda bu
lunan kız• bir 
zl y • retc;1n in 
geldlllnl ha
ller werır. Kız 
onunla mlkra• 
fonla konutur, 

b tutar, ve kabul edil
miyecek ıiyaretçilere yol
verir. 

BMID bu itleri görmek 
' ·-: •-:·'!ft•uf,~ malrineleria 

için 
Dçl 

odadakı 

elektrik 
pnzdea cere1aa alan 
maldaeridir. Amirin 

uyurlar. Y abut, uykusuzluğun 
btırabına tahammftl edeme~ 
uyutucu iliç al ırlar. Her iki 
takdirde de, hasta değillerse, 
bunlar işsiz kimselerdir. 

Bu yiizden Veronal gibi gar
denal Sülfenal veya lüminal gibi 
iliçlara bq vururlar. Çilnkü 
umumiyetle bu illçların tedariki 
kolaydır. Eğ'!r bu, böyJe olma
mış olsa idi, bunlan kullanmayı 
idet edinmiş kimıelere tesadOf 
etmememiz lizımgelirdtHaddi za· 
tinde bu iliçlara zararlı zehir ismi 
Yerilmezse, cümlei asabiye tize· 
rinde yapbkları teıirden dolayı 

da zararaız addedilemezler. 
Az miktarda alındikluı tak· 

dirde ılnirleri yatıştınrlar. Onun 
için bir parça uykusuzluğa uğra· 
nırsa nevralji hissedilir vo ya
nm başağrısı duyulursa, der
hal bunlara el atılır. Gördllkleri 
fazla rağbetin ıebebi işte budur. 
Muayyen miktar alınan bu illçlar 
tabiiye yakın bir uyku verirler. 
Bu illçlan alanlardan bazılara 
sabahleyin bazı rabataızlıkJar duy· 
duklannı söylerleno de umumi 
surette istirahat edilmiş gibi bir 
rahatlık verdikleri muhakkaktır. 

Bu rahatİık. muhakkak ıuret· 
te hafif bir zehirlenme, daha 
doğrusu cnaılei uabiyede hhıl 
olu bir nevi felç pahasına elde 
edilmiftir. Fakat felcin neticesi 
olan taharrüılerden bunda eaer 
yoktur. Hi1tl olan ıllkiknet Ye 
bundan doğan uyku, cilmlei aa
biyenin nakil kabiliyetinin azalma 
yeya tamamen durmasındandll', 

Zebirio az veya çok olma81na 
bakar. Maamafih bu ilAçlann 
kullanılması bllnyede alııkanlık 
hhıl edeceği için bir 
ıftn aı miktarda alınan ilAç, 
yann bir parça fulalaıbrmak 
lhamgelir. Bu ıuretle yava 
yavq ifrata varılır. Bunlar, : 
yon ve morfin gibi fazla zehir.ı 

neıneler değillerse do zaman ile 
vanlacak netice birdir. Yani ua• 
bi intibahı yavq yavaı azaltan 
ve nihayet 61dtlren bir netice. 
Bunun akai tesiri bQtanın baton 
bOviyetinde g6ze çarpar. 

liade kalmaz. Hafıza ~e mu-
hakeme berbat olur. lnsan ad .. 
ta çocuklqll'. Bunun diğer bir 
teairi de böbreklerde tahrifat 
yapmamdır ki ilim tehlikesini 
doğrur. 

Şu hale g&e ba Ulçları kul
lanmaktan aakınmak nekadar 
lhım ı.., cemiyetin Hllmetl na
mına bualann tedarikini de im
kblaa bir bale getirmek doktor 
reçeteaine bağlamak elzemdir. 
Maamafih bu nçet• babıi de bir 
ayn biklye olabilir. lfı. )f. 

m•1U1Dda makineleri kontorol 
eden dilpeler vardır. Bu 
dBtmeler emir Yermek için-
diı. Hangi memurla konutmak 
latiyona onun dütmeaine baaar 
'H onunla konuıur. Santralda 
bulunan kıza mektuplarını otur
duğu yerde y•zdmr. Emirlerini 
verir. Telefonlannı yapar. 

Kapıcıya, hizmetçiye, İf sor
mak için yerinden kalkmaya ilt
tiyaç yoktur. 



SON POSTA 

Zavallı Mecnun Loloio Diye Bağırıp Duruyordu 
Malıarrlrl 'f- l 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-191-

- Bir henglme var amma, 
ne olduğunu bilmiyorum paşam ••• 

Paşa, duracak baldo değildi. 
- Ver şu elindeki sopayı .... 
Dedi ve Zeybek Mebn edfn 

elindeki sopayı kavr1yarak saray 
avlusuna girdi. Bu sopa, kalınca 
bir başparmak ~apında ve bir 
kulaç uzunluğunda bir kızılcık 
dah idi. Sopanın elle tutulacak 
yeri delinmiı ince bir sırım ge
çirilmişti. Hasan Pa~a, sopayı 
alır almaı.. bu smmı bileğine 
taktı. Saray binasının kapısına 
doğru koşmıya başladı. 

Kapıya geldiği zaman, feci 
bir an%ara ile karşılaştı. Muha
cir kıyafetinde bir,ok adam, 
odalardiln odabra, salonlardan 
alonbra ko~uyor, korkudan 

feryat ederek kaçışan, köşelere, 
bucaklara saklanmıya çalışan sa· 
rayltlnr n üstnne yürüyerek : 

- Padişahım çok yaşa .. 
D:ye bağrışıyorlardı.. Bu es

nada Hasan Paşanın gözU, so
maki d;reklcrle müzeyyen geni~ 

ınerdivelero çarpb. Birdenbire 
tanıyamadığı iki adam, Sultan 
Muradın koluna girmiş, onu sn
riikliyerek merdivenlerden indir· 
miye çal.şıyorlardL Gecelik en• 
tarisinin üstilne ince bir şal 
bağlanmış olan aabık padişahın 
beline iki tabanca aokmuşlar, 

olioe de bir tüfek vermişlerdi. 
Bu zavallı mecnun, iradesiz 

bit halde, koluna girenlerin se•· 
kine tibi olarak merdivenlerden 
iniyor ve bafını iki tarafa aallıya 
•atlıya: 

- Lo.. Lo.. Lo.. Lo .... 
Diye bağırıyor, güya: 
- Padişahım çok yqa. 
Diye ırelvele kopnr~n mcıha· 

drJere uymak istiyordu. 
Hasan Paşa, mllzeyyen aoma

ki taşlarından birisini siper aldı. 
ultan Muradı aDrükliyenlere 

baktı. .Sabık •e mecnun padiJa· 
bın sağ kolundaki acayip kaYUk· 
tu ve 9ofta kt1afetli adamı tam· 

~ i"" • ... :. BugU.1 
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yamadı. Fakat aol taraftakine 
bakınca: 

- Vay kerata .•• 
Diye bağırdı. Çnnkn bu ada· 

mı görllr görmez tanımışh. (Nişli 

Salih) denilen bu adam, (Sırp 
muharebesi) esnasında (Muavene 
Taburu) binbaşısı iken dil§mana 
casusluk maksadile firar etmiş 
ve bir hayli arandığı halde ele 
geçirilememişti... Şimdi bu ahlak 
,.e ceciyede bir adamı, Sultan 
Murat gibi şuursuz bir zavallının 
kolunda görmek, şüphesiz hayıra 
def Alet eıdemezdi. 

O dakikaya kadar b!diseye 
adi bir çapulculuk .nazarile bakan 
Hasan Paşa, derhal vaziyeti kav· 
radı. Devlet ve milletin başana 
büyük bir felaket getirmek ihti· 
mali olan bu adamla arkadaşına 
kal'şı yapacağı şeyi tasarladı. Bir 
adım geri çekildi. Elindeki şopayı 
çelik gibi parmalclarmm arasına 
güzelce yerleştirdi. Onlar merdi-

Güzel kadınların kıratiçesi 

ADY CHRISTiANS 
ARTiSTİK 

Sinemasmda 

OiLE DOŞEN 
KADIN 

filminde nazarı takdirle 
•eyrediJmekledir. 

lıAvcten: Fenni bir film ile en 
son FOX halihazır 

.__ ... dünya havadisleri ..-.. mı -
" [ 

Bugün, bu gece 

Şehzade başı 

ı HilAl Sineınası 
U umi harbin canlı bir Hhifeai 

EMDEN 
KORSAN KRUVAZOR 

gösterilmektedir. lıiveten: 

HAŞMETPENAri E~LENIYOR 
Almanca büyilk operet 
Ayrıca dünya havadisleri 
D•vamt matineler J 1 den itibaren 

venden inip te önünden geçerler
ken Hasan Paşa birdebiro yerin
den fırladı. Sağ taraftaki adamı, 
başına indirdiği yıldırım gibi bir 
sopa darbesilo yere yuvarladı •• 

( kkaıı var) 

* Mlltekait Mirliva Ham Pş.ya -
Y azılanmıza karşı gösterdiğiniz 
alikaya te~ekkilr ederiz. Fehim 
Paşa ile Sadrazam Ferit Paşa 
arasındaki m6naferet sebeplerin
den birini teşkil eden araba 
hidisesinin şekli haizi ehemmiyet 
değildir. Elverir ki Ferit Paşa, 
ne yapmq yapmış, Fehim Paıayı 
lstanbuJdaa çıkarmıya muYaffa k 
olmustur. Bu bAdiseye ogUn nasıl 
( Allah razı olsun ) diyorsak bu
günkü yazılarımızda da o gUnün 
hissiyatını o suretle tasvir edi
yoruz efendim. 

Y armki Cumartesi günU 
Beyazıt'ta Elektrik Evinde 

ı 4,30 da lstanbuJ 

Havagazi Şirketi 
tarafından verilecek olan 

Ameli Ahçıllk Darsinds 
ha:ıır buiununuı:. 

t=--

Bugün matine saat htnbul B'tedignl 
15,30 da S~hir1\gatl'oSU 

A~:. ;o•:ı:' 111111111111111 

Operc~~~~~ tablD lllııılll 
Y:ııaıı: Ekrem Roııt 

Beııteliyen : 
Coınııl ıteıit 

Umuma 
Pazartul oyun yoktlll". 

llllUlll 

ı11---~Bugün 4mll __ .._ 

FERAH Sinemada 
Saat 3 te TenzilAth fiatla 

talebeye 
.. 50 kişilik kadrosile 

SUREYYA OPERETi 
tarafından 

ŞEN DUL 
Akşama aaat 2: ,30 

UGURLU KIZ 

BU G U. N GEORGES ve 
, ALEXANDER MARTHA MAJIK' 

EGGERTH te 

KALPTEN KALBE 

Galatasarayblann 
Cemiyeti Açıldı 

Galatasaraylılar Cemiyetinin 
Glorya sineması üstOndeki yeni 
binası diin] merasimle açılmıştır. 
Merasimde evveli Galatasaraylılar 
Cemiyeti Reisi Şevki Bey çok 
canlı bir nutuk irat etmiştir. 
Nutkunda Galatasaraylıların 11Hür
riyet,. kelimesinin telaffuzunun 
bile nice tehlikeler yaratbğı bed-
baht ganlerde o nimete kavu~mak 
için ne derin bir ateşle çahşmıı 
o1dukJarını zikretmiştir. Ve vak
tile büyüklerin göstemıİf ol duldan 
mürşitlik vazifesini genç Galata• 
saraylılara karşı elden geldiği 
kadar ifa etmek ricasile kulfibll 
kDıat etmiştir. Şevki Beyi müte
akıp rahatsızlığına binaen mera· 
simde bulunamamı~ olan Galata• 
saray Lisesi Müdürü Fethi Beyi:ı 
gönderdiği nutuk talebeden biri 
tarafından okunmuştur. Cemiyetin 
teessüsünde bilhassa müessir ol· 
muş olan Fethi Bey rahatsızlığın-
dan dolayı bulunarnadı~ı için arzı 
itizar ettikten sonra Galatasaray 
lisesinin mezunlarının memlekete 
yaptıkları çok bUyük hizmetlerden 

uzun uzun bahsederek merasime 
İ§tİrak edenlere teşekkllrler etmlf 
ve cemiyete muTaffaklyetler te
menni etmiıtir. Galatasaray lisea 
sinin şimdiye kadar memlelcetl
miıe hedi1e ettiği kıymetli DllSUl9 

ları spor ldobn iJe ticaret ___. 
lan birJiii topluyordu. Ancak ba 
iki ihbW topM•b•DıD haricinde 
kalan Galatuara7ldar111 hir lm
ınının ihtiyaca tatmin edDemt,_. 
du. 

Dnn. memleketimizin birçall 
tanınDUf ,tlksek nvalı, lııamrle 
açılma merasimi ,.,.taa Galata 
Hl'&ybW C-Üyeti çoktmaberi 
hiuedilea illtiyaa tatmia etmal 
bascbile bitb Gal.tauray men· 
suplarım aevüadiımiflir. Cemiyet 
Galatasaraylıları bir arada topb • 
yacak, onlara ilmi, fikn yOkaeliş 
!erini kolaylatbracak bir muit 
vücude getirecek, a7al1 arasında 
mevcut ananevi rabjlalan ku.
vetlendirecektir. 

Cemiyetin tesiti mlna1ebetlle 
Gazi Hazret'erine ve Başvekil isme 
Paşaya ve Dahiliye, inhisarlar, Maarif 
Vekillerine 'telgraflar çekflmiştir. 

~iPEKFilM STUOYOSU 
Aluhtorem halkımıza ıcnonin fU en ()!JyOt wiaeaa Wiıulat 

müjdolcmcklo iftihar eder; 

D&hıll ve barfcl bfitiin s:ı.hnolori Tilr.kl7M8 r.eall ve aö&llolarak 
buırlanan ve ınilkommcl bir fllkildo olallilmesi için hiç bir 

f ednkArlıltbn geri ltalınıhnıyan btlyflk mtlH 

BiB MiLLIT 
UYANITO 

Rejisörü: ERTUGRUL MUHSiN 
1''ılmimidn bOtfin sabnoleri ikmal odilıni"Jtir. Film;n m-,ntsjına lıanaretle 
tAlttılmaktadtr. Pe'k Ye pek ynktnda ISTA BUL• AmARA • IZ ... "de 

mOte kibcn sesli m:ıldn"5t olan hllUln ıeb· ımizde muhterem 
h ımııa t'lltdim <'J°lcC6ktic. 

Şiir ve :zevk filmi • M A V ı 
Nefla şarkılar filmi • :l 

M~siz musiki f~m! • M A V 1 
Hıssi mevzu filmı • 

TUNA 
TUNA 

GÖRÜLEN SESLi •·IL1MLERIN EN GOlELtı 

MAVi TUNA 
Şaheserlerin phesesri. Mümellitni 

BRİGİTTE HELM 
ve 

DUnyanm en meşhur baki ki Z l G AN orke1tr-. 

~akında MELEK . 

ve misilsiz komik AR \-1 AN D 8 : R NA RD 
taraf mdaq terusıl edil a 

PALYAÇO 
> bUrDk filmiai mutlak ....... 



J 
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TİMURLENK 
- 146 - Mııhıtııiri: ~ 'JJI.. 

Timur, Namert Sözünü 
• 
işitmemiş Göründü 

•-Sen ki bilgiçsin, baL• •• ~.... " 
rm " ben Türküm ,, diye benimle 
eğlendiklerini anlıyorsun. Onları 
öldüreceğim,, diye bağıdığına va
kıfım. Mogol, Türklln gayri ol
aaydı Cengi:ıin torunu (Türküm) 
diye haykırırmıy dı? 

Tatar ve Mogol,taınamen Türk
olduktan sonra Timurlengin bli
yüklüğünü fahrile temaşaya hissi 
bir mani kalmaz. Lakin Timur
lenk, şişirilmiye mühtaç olan ve
ya her hnnği bir muharririn boya
aile güzelleşmiye müftekir gö
rünen simalardan değildir. Büyük 
doğmuştur, büyük yaşamışbr 
ve tarihte büyrk tanınmıştır. 
Her hanı i bir tarihi açsak onun 
için şu satırlarla başhyan birkaç 
yüz sayfa buluruz: 

"Miladi on dördüncü asır, 

Türklerden yine hariku\ide bir 
y radılış doğurmu~tur. Bu hari
kanın adı Timur beydir,,!. 

Timurlengin asaletini inkAr 
eden tek bir adam vardır: Arap
ıah oğlu. Onun zamanını jdrak 
etmiş olan bu Arap tarihçi, o 
bUyUk Türkün yalnız büyüklüğü· 
nü değil, nisbetini bile inkar eder, 
onu adi bir adamın sulbiinden 
dünyaya getirir, hırsız yapar, ço
ban yapar, derebeyi yapar. Fa
kat bir türlü büyük yapamaz. 

Halbuki Timurun babası Nab
fep, Keş vilayetlerinin valisi, 
Barlas Türk Ulusunun da reisi 
idi. Anası " Tekin Hatun ,. da 
Cengizin torunlarındand!. Aile 
iımi türkçe güı.el manasına ge· 
len görekendir. Bunu acemce 
damat manasına alanlar a!damr· 
lar. Çilnkti Timurun bir emire da
m11t olmasından evvel bu lakap, 
ailesine verilmişti, MattA müverrih 
.. Taberi,, Türk topraklarım Arap 
ordularına karşı müdafaa edenler 
arasında ''Korikan,. adh cesur bir 
beyin bulunduğunu yazıyor ki bu, 
Timur aile.sinin hicri ikinci asır 
başlarında da tanınmış olduğunu 
gösterir. Nitekim Gültekin iste
linde de o ailenin ismi, diğer 
asil ailelerle beraber yazılıdır. 

Biz, işte bu kad;:r asil, bu 
kadar necip ve bu kaJar yüksek 
olan bir Türkün hnyatmı eseri
mize mevzu ittihaz ettik. Bazı 
işlerini romancı gö:ıile tahlile 
çalıştık. Eğer okuyucularım.za 
Timurun büyüklüğünü aras.ra 
ı.evk ile hatırlatabilmişsek ne 
mutlu. Şu satırlarla da Tatar -
Türk dedikodusunun manasızlı· 
imı bir kere daha gösterebili
yorsak ne şeref? 

Okuyucularımın tekrar aflar.
nı diliycrek bikAyeye geçiyorum! 

Şimdi herkes heyecan içinde 
idi, baygın kadından başkası ta
rihi bir facianın cereyan etmek 
lzere bulunduğunu sezerek göz
l~rini iki hükUmdartı çevirmitlerdi. 
Bu, Çubukovadan paha ürkünç 
l>ir sahne idi. Orada vazife yük
lenen ordular çarpışmışt , burada 
••zife gösteren insanlar çarpışa
takb. Orada yürllyen, yakan Ye 

Jlkan alay alay llvlardı. Burada 
hizzat yanardağlar kartı karfıya 
ıeliyordu. Bunu anhyanlar, man
a.ranın mehabetinden ürkerek 
İçin için titriyorlardı. 

Beyazıt ta artık öll\mle kar9.
l.ttığını görüyordu. LAkin hu öHi

lllGa Olivorayı yıkarak ıelitioden 

""n'- ......... tdi, kadına kızmamıt h, 
kınlmamııtı. Onun nasıl bir 
ibram altında bu feci vaı.iyete 
dUştüğünü anlıyordu. Zaten 
güzel Sırplının sendeliye, sen
deliye salona girişi, nemsiz bir 
gözle ağlayışı, sık sık titreyişi vo 
nihayet yıkalı,ı kendisine karşı 
müteselsil tarziyeler demekti. 
Mağlup hünkarı çıldırtan, Olive
rasım bu hakaretten kurtarama
mak ve şu ölüm anında ona veda 
edememekti! 

Bütün bu leh<ıssüsler; salon• 
dakilerin yüreklerini dolduran fır
bnalara rağmen sahnenin sıklet 

merkezini yine Timur teşkil edi
yordu. Öbürleri, batta Beyazıt, 
nihayet birer nokta, muhtelif ce

samette ve lnymette birer nokta 
idiler. Timur, çelikten bir daire 
idi, bu noktaları etrafında aıra
lamış, cazibesine bağlamış bulu
nuyordu, kendi bareketile onları 
da tahrik etmiş olacaktı. Bu se
beple endişe, merak ve heyecan 
püsküren gözler, hep onun üze
rinde toplanıyordu. Beyazıt ta he
defsiz bir tehevvür içinde onu 

süzüyordu, ona bakıyordu, ıuursuz 
bir bekleyişle dairenin harek~te 
gelmesini gözlnyordu. 

Fakat Tirnur, küçük bir telaş 
göstermedi, yfizüne karşı "namert,, 
diy~ çağırıldığım da işitmemiş 
göründü, elçi Gedeye döndü, 
ilkin Üliverayr, sonra Beyazıdı 
gösterdi: 

- Hamını yatağına, bu ada-
mı da yerine götürünüz 1 

O d. .. üd""' e ı ve .... yur u. 
Tarhanlar, prensler, beyler, 

bu inabllmaz sekineti ıelAmlar 
gibi eğiliyorlardı, salonla dışan 
kıs.m arasındaki perde açılarak 
kendisine yol veriliyordu, o da 
öldürdilğü avlara bakmadan 
n:ıaklaşan bir avcı gibi salına 

salına yllrüyordu. 
Beyazıt, yaptığı hakaretin 

baygın timsalini yüz üstü yerde 
bırakarak, yüzüne ablan balgamı 
da hissetmemiş görünerek sah
neden ayrılan şahinşahaın üzerine 
atılmak, boğP-zma sarılmak ve 
bu hareketile - yine geri lcalmış 
görünen - ölümi.i bu!mak istiyor· 
du, lcollarmı açarak ileriye doğru 
bir adım da atmıştı. Fakat önlin· 
de keskin ve parlak bir set 
buldu. 

\ rkaııı V'\r ) 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadiı ve Hnlk 

razetui 

idare: lstarı bul a Eıki Zaptiye 1 
Çat:ı.l~oşme sokağı 25· 

Telefon ı İstanbul - 20203 
Posta kutusu: 1sta.nhııl - 74t 
Telgrafa İstanbul SONPOSTA 

ABONE 
T0RKIYE 

FlA Ti 
ECNEBi 

t 400 Kr. t Sene 
750 " 6 Ay 
400 " 3 .. 
t50 " 1 " 

~7COl<r 

1400 " 
800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verllmez 
lllnlardan mes'uliyet alınmaz 

cnap için mektuplara (6) kuruıluk 
dul ilAvaıl llzımdır. 

Adrea değlftlrilmesl (20) kuruıtur. 

Guetemlıde ~kan realıa Ye 1ualuı. 
bUtUa hakla"' mahfuı " gaaetemhe 

aittir. 

so POSTJl 

Dünyanın En Namuslu· Kızları 

Ne içki, Ne Sigara içer, Ne Eğlence 

) 

Bilir, Ne 
De Erkek 
Tanırlar 

DUnyanan en namuslu on altı kızınd•n Uçtl Ray, Dorle, Nana 

Dl\nyanın en namuslu kızlan etmiye salahiyettar değildirler. ı lardır. Ufak bir hata, işlerini 
diye size takdim ettiğimiz bu Bazan bir erkek onlara bir kutu kaybetmelerine ıebep olabilir. 
kızlar kimlerdir, bilir misiniz 1 şeker, bir buket çiçek göndere· Bu kızlann mukavelelerinde fU 
Avrupa ve Amerika revülerinde bilir. Gerek otelde, gerek tiyat· 12 şart vardır: 
çalışan 16 genç kız. roda kapıcılar tenbihlidirler. Bu 1 - Üç sene müessese nami-

Bunlar hayatlarını dansla ka- kabil hediyeleri reddeder ve kız· na çalışmak. 
lara haber bile vermezler. 2 - Hep birarada yaşamak. 

zanırlar. Bütün günahları sahne- Sazan sırnaşık erkekler olur. 3 - Beraber 'yabp, beraber 
de seyircilere karşı çıplak deni- Tiyatro veya otel kapısmda bek- yemek. 
lecek bir kıyafetle çıkmalarıdır. k k l b k 4 - Tıyatro İlft beraber arup 
F k d 

liyere !zlarm e lerine ir art, o 
a at on an . maadaki hayatları, halinde turneye çıkmak. 

hakikaten dünyanın en namuslu bir çiçek filan sıkıştırmak ister· 5 - Hiçbir erkekten birtey 
kızları sıfatına hak kazanacak ler. Kızlar, bu kabil oyunlara kabul etmemek. 
derecede temiz geçer. Bunlar sadece bir tebessllmle mukabele 6 - Mesleki danalar haricin-
rev6 oynadıkları ş~hrin en glizel eder ve yollarına devam ederler. de hiçbir dansa karışmamak. 
otelinde hep bir arada otururlar. Bu kızlar hazan kabarelerde 7 - Mukavele mliddt.lnce 
Beraber yer, huaber yaşarlar. de dansederler. Fakat onlar bu- sigara içmemek. 
Dııan eğlencelere gitmek içki rada bulunan insanların kafala- 8 - Mukavele müddetince 
ve ıigara kullanmak hakkın~ ma- rından ziyade keseleri ile yaşa- içki kulanmamak. 
lik değildirler. Otelde itlerine dıldarını bildikleri için, kendile- 9 - Gece yarısından sonra 
bakan başlıca bir kadın vardır. rine yağdırılan iltifat ve alkışlara hiçbir yere çakmamak. 
Bu kadın onları daimi bir neza- ehemmiyet bile vermezler. işleri- 10 - Tiyatrodan çıkar çık• 
ret altında bulundurur. Gece ni yaptıktıan sonra çekilip giderler. maz otele gitmek. 
vaıiflerine otomobille gider, oda- Bir ev kıımın, namuslu olma- 11 - Grupu rencide edecek 
larma çekilip kıyafetlerini değiş- sı kolay şeydir, fakat barlarda bir harekette bulunmamak. 
tirirler. Sahneye çıkarlar. Oyun- ve revülerde danseden bir kızın 12 - Nezaretlerine memur 
laıı biter bitmez yine otomobil· bu kadar namusluca hareketi edilen kadına itaat etmek. 
lerine binip otellerine dönerler. akıl alır şey değildir. Bu kaidelere riayet ederler.e 

Bu kızlar ne kart, ne mek- Bu kızlar mliessese ile üç sene gecede IOOer lira alacaklar, et• 
tup, ne çiçek, ne mülAkat kabul için bu tartla mukavele yapmış- mezlcrse işlerini kaybedecekler. 

l ; .................................................................. 
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18 Teşrinisani Cuma 19 Teşrinisani Cumartesi 
fıtanbul ·\l'OOırıetro) 17don 1 b 

( 
itan ul ( 1200 metre) - 18 den 

17,4::> kadar sat .hliışPrref JI.), 17,43-18 
gramofon, 18-19 saz {l\cınnl Ni) azi B. l8,45 ° kadur saz ( Darrttl im ), 
vo arkadnşları , rn- O orkc~tr.ı, 20· 18,45-1!),~0 orkeetra, 19,20-lD, lj Fran· 
~0,30 8aı lBelkis 11.), 20,30-21,HO hu· Fızcn ders ( mOptcdiloro nınhsııs ), 
nıınlar sız hey ti, ~l.:1 l-:-!2,'-\0 orkoJtra, HJ •l:i-~0 orke tr:ı, 20·21,30 Saz (Darllt· 
Ajans vo Bors.L haberleri, eaat R) ım. tnli ıı ), !.'? 1 :30-22,30 orkestra, Aja'ls ,.e 

Bükrc' - ( 3!li metu ) 20 füıdyo Dona haberleri, ııaat ayan. 
d:ırOlhlnuııu, ~1,40 ~ramofon, 21 Atkc-
nium salonundıuı naklen konser. Bükre4 ( 3P4 metre) - 20,40 gra-

Beiırat - ( 431 uetrc) ~O Fraıı- ınofon 21,4:> 9arkı kouscr:, ~2,05 
ıııca dere. ~O,:> koı rane, 21 Donjca.n orkestra. 
gecesi Mozar OJl"r~sında•ı parc:alar, ~·•ırat - (431 metre) rn gramofon, 
22,10 piyano konserı. 20,5 konferans, 21 ıen gece, 23 haber 

Roma - ( 441 nıeLu) :.o, 15 Haber ve gramofon, solo ,.e caılıaııt. 
ve gramofon. 

Prat - (488 mıtu) 20.20 piyano 
konseri, ~Q,['0 ıarkı konsori, 21,80 
kUçilk bir ko!uedi, 23 b:ıher, 23,20 
Brlln odan nakıl. 

Virana - (517, ıuetn) ~O konfo· 
rans, 22 Bcrliııden naklen Olimpiya 
konseri, ~3 akıam haberleri, 23, 15 
.ı.kıaın konseri. 

Peıto - (~50 metre) 20,30 opera· 
dan naklen Dorıjcan operası. 

VarfOYil - ( 14l t metr") 20,45 
Radyo ~nıetcsi, 21 musikili musaha
lıo 21,15 ı;cnfoni 24 dııns havaları. 

Berlin - ( lG3:> metre ) 20,30 
it E!: a i, ~1 Ver:ı. Şvarz ile .Jozef Şınit'ıu 

Roma - ( 441 metre ) 21 haber 
~ e gramofon, 21,4~ Ferrari'u in oporoti. 

Prat - ( 'ES metre) i?0,50 BrD· 
no'dan nakil. 

Viyana - ( 517 metre) 20,5:) sal,· 
ııaCoıı, 21,10 l1eiz para isimli bir ko
nıadi, 23, '2u ak,am konseri. 

Peıte - C550 metre) 19,~ operanın 

orkestrası, ~3,15 cazbant. 

Varıova - (1411 :ııet:-,ı 21 p:\nııo 

koıı"crl, 21,55 h:ıfif koııscr, :..:J,Oj .,·o· 

pcn konseri. 

Berlln - ( 16.35 metre) ~O Fran -
l'Sl-.i C)ı>cr:ıhmlıın intihap edorok söy· 

ın~ca ders, 21 Hamburgta ı ııaklon 
l ycı'oklt'rİ 9 rk'lar, 23 haber paıllofon, 
24. aakse!on. akıam konseri, 23,30 eski havai Lr. 

f Paraguvaylılar 

ilerliyorlar 
Assompsiyon, 17 (Pnraguvay) 

- Bolivya harbi devam etmek· 
tedir. Paraguvaylılar Sao Varda 
istihkamı istikametinde iki kilo
metre ilerlemiştir. Bir müfreze, 
hiçbir mukavemetle karşılaşma• 
daıı Laşina istihkimıaı işgal 
etmiı;tir. 

Bir Sosyalist Açhk Grevi 
Yapıyor 

Cenevre 17 - Geçen hafta 
vukua gelen kanfı hadiseler do
layıaile tevkif edilen Sosyaliat 
rnesaımdan M. Nikol, 3 gtın
denberi açlık grevi yapmaktadır. 

M. Musolini On Dakika 
Müddetle Alkışlandı 

Roma, - M. Muıolini Mob'• 
usan Meclisine geldiği zaman 10 
dakika müddetle alkıılan ıufbr, 
Meclis reisi M. Giyurati bir nu
tuk söylüyerek, M. Musolhinin OD 

sene evvel vadettiği işlc:-i, hepe 
sinin fazlasile başarıldığı u izah 
elmiş lir. M. Musolini de·:- i t"r ki: 
"Halcikatiu yegane menşei Rom .. 
n·n az.mi ve aözüdür.,. 
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- 159 - Yazan: c.,..,.,., Oılander 

Baskına Başlamadan Ev-
vel Ne Y apılacakh? 

Vaziyet bu merkezde iken 
bet mayıı gOnll TOrklerin llğam 
kazmakta olduklara ıüpbeai hasıl 
oldu. 9 mayu glloO ileriye doğru 
açalan dinleme llğımlanndan bu 
fllpheyi teyit edecek bir haber 
alınamadığından Jeneral God
ley o gece Tllrk aiperlerine bas· 
kan yapılmasına karar verdi ye 
bu baskına da Kolonel Cannan 
nıemur edildi. 

Kolonel Cannao llç müfreze
ye ayrılmış yDz kiıilik bir ku•
vetJe düşman siperlerine üç nok
tadan girilmesine karar verdi. 
Bunları ilç küçük müfreze daha 
takip edecek bunlar da lngiliz 
siperlerinden Tilrk siperlerine doğ
ru atcı battı ortaıından amuJI 
•İperler kazacaklardı. Gece ıaat 
10,45 de hareket edilerek Tllrk
ler ansızm baskına uğrabldılar; 

Avusturalyahlar llç noktadan 
TUrk siperlerine girmiye muvaffak 
oldular. Sağ taraftaki Avuıturalya 
müfrezesi karııfanna çıkan birkaç 
düşmanı ıilngOledikten ıonra ile
rideki dereye dağru atıldı. Siper 
kazmıya memur olan milfrezeler 
de derhal itlerine başladılar. Bir 
müddet için vaziyet böyle muva
fık bir ıurette devam etti. Fakat 
Tlirk ~iperlerine girmiı olan mu
hacim kıtaat biribirlerile teması 
kaybettiler. Mevkilerini muhafaza 
eden TOrklerae bu mDddet zar
fında takviye kıtaatı alarak bom-

balarla taarruza sreçtiler. Her ne 
kadar Avusturalyalılar da 16 ıncı 
taburun bir bölüğü vo 13 üncll 
taburun bazı ~üfrezelerile takviye 
edildiyse de nihayet Türkler tara· 
fındaıı mevzilerine püskürtill :filler. 
Avusluralyalıların bu hücumda 
Termit oldukları zayiat onu zabit 
olmak üzre 200 kifiye baliğ oldu. 

12 mayısta Yeni Zelanda ve 
Avusturalya kıtaabna iltihak 
ederek piyade vaziyetinde hiz
met g6rmek Dzere 1 inci Avus
turalya hafif ıilvarı livasile, Yeni 
Zelanda atlı piyadesi de Mısırdan 
Çanakakkaleye geldi. Bu iki li
vanm mevcudu takriben (3000)e 
baliğ olmakta idi. BütOn ıefer 
eanasmda Anzaka gelmiı olan 
takviye kıtaatı araaında piyade 
olarak harp eden bu Avustural
ya •e Yeni Zelanda ıilvarisi ka
dar hizmet &6ren kuvvet olma
mıtbr. Bu kıtalar ıağlam 
ye gürbüz k6ylillerden ibaret 
olup bunlarm ekserisi her ne 
kadar genç ve tecrübesiz idise 
de az zaman içinde mükemmel 
birer asker oldular. 

doldurulmasını emrettiler. Ba .. 
kına başlamazdan evvel 2 inci 
hafif suvarı kıtaatının mevkiiai 
15 inci taburun almuı ve fakat 
baskının Major Grabam kuman
dasında 2 inci hafif sllvari liva
sına mensup kıt'at tarafından 
yapılması da kararlqbrıldı. 

14 Mayıı günD sabaha karşı 
saat 1,45 te baskına memur edi
len efrat siperlerinden fırla
dılar ve mllthiı bir ateılo karıı· 
landılar. Bunlardan ancak az 
bir miktarı düşman aiperlerine 
kadar yaklaıabildiler. Yirmi da
kika sonra hllcuma kalkan mllf
reze tekrar siperlerine avdet 
etmiye mecbur oldu. Hllcuma 
İftirak eden mnfreze 65 kifiden 
mürekkep olduğu halde Major 
Graham da maktOI olmak üzere 
tam 46 zayiat verdi. 

Bu baskından sonra artık 
Quion's mevkiindeki mlişkUJltın 
açıktan hDcum etmekle değil, 
fakat yer altından tOnel kazmak
la ve bilhassa bombalara karıı 
tahaffuz etmek için siperlerin 
Ozerinde bazı tesisat yapmakla 
halledilebileceği anlatıldı. Buoun 
üzerine bu me•kie bir miktar 
inşaat efradı gönderildi ve sa
bHde ele geçebilen mahdut mik
tarda kereste ile siperlerin en 
açık ve bombaya maruı kısım· 
larıoın tlzerleri örtüldU. Maamafih 
bu noktadaki vaziyet efradın 
asabı llzerinde okadar fena bir 
tesir yapmakta idi ki buradaki 
muhafız kıtaatım bir müddet 
daha ~er 48 saatte değiıtirmek 
usulüne devam etmek mecburi
yeti hlaıl oldu. 

Bu arada Dead Wan's Ridge 
yani Ôln adam 'sırtında bulunao . 
Türk avcı efıadr, derer.in ağzında 
bulunan ileri mevkilerin yegane 
muvaaala tariki olan Wonash 
deresinde oldukça zayiata sebep 
olmakta idiler. Derenin her iki 
tarahndan kum torbalarile mah· 
fuz geçit yerleri yapılm.ı olması
na rağmen burada hergiln veri· 
Jen zayiat korkunç bir şekil al
mıya başladı. 15 mayısta Jeneral 
Bridgeı burada ağır surette 
yaralanap öldü. Yerine o sırada 
Avuıtralyada ErkAnı Harbiyei 
Umumiye Reisi bulunmakta 
olan Kolonel Legge tayin edil
di, fakat bu zatin vüruduna 
kadar 1 inci Avustralya livaıana 

kumanda eden Jen~ral Walker 
mJYakkaten 1 inci Avustralya fır
kasının kumandanlığını deruhde 
etti. 

{Arkıı var.r) 
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Avusturalyalalar tarafından 9-10 
mayıs geceai yapılan baskınlar e .. 
naamda ateı aahası üzerinde ka
zılan muvanle siperleri bir ınUd
det sonra Qunn's mevkiindeki 
efrada müşkilAt ika etmeğe baş
ladı. Bu mahfuz siµerl erden ist i· 
fade eden Türkler bomba hücum
lar nı arttırdılar ve bu ınevkide 
bulunan 2 inci hafif süvari k ta• 
)arı ağı r zayiat vermiye başla
dılar. 14 mayısta, Jeneral Bird
wood ile Jeneral Godley bu mev
kii teftiş ettikleri zaman vaziyeti 
gördüler ve bu muvasala siperle- ! 
rinin geceoin karanlığında ve 
ikinci bir baakının himayesinde ·~..--..._ ..... ...,.iiiioııiııiıoııiİıılliııııiii.-. ___ ._, 

ION POSTA 

Falih Rıfkı B. Hem 
Haı lıdır, Hem 

Haksızdır! 
( Baı tarafa 1 inci .. ,fada) 

daden sllz&lebilmell için bir 
zaman geçmui llnmgeleceji 
umumiyetle a6ylenen bir mtlteari
fedlr. Nitekim bilyDk cisimlerin 
ceaametini anlamak için uzaktan 
bakmak IAzamdar. 

Maabaza blltOn bu mllllbazalar 
daima muhitinden mllteeuir ol
ması icap eden aan'atin muhitin
de geçen bu fe•kalldo vakayie 
lakayt kalacağmı anlatmaz. Nite
kim inkılAbın başlangıcındanberi 
bizde resim inkıliba ait iyi, kötO 
birçok eserler vermiştir. Bu eser
ler büyOk aşkların kuvvet ve nD
fuzunu tatımıyorıa bunun sebebi 
san'atin her şubesinde dahiyi ye
tiştiremiyen hayat, cemiyet veya 
bilmediğim diğer amiJlerde ara· 
malıdır. Bitirmeden şunu ıöyliye-
1im ki bu mevzu memleketimiz 
mlltefekkirlerini ciddi surette 
dllşOndllrmeıi icap ettirecek ka
dar mühim ve içtimai bir mesele
dir" 

Çalh lbrahim 8. 
.. _Bizde eğer Hukuk, Tıp, İk

h1&t ve diğer me•cudiyetler varsa 
aan'at ta vardır. Kaldı ki Tnrki
yede san'at diğer mevcudiyet
Jerden ziyade Garbe yakındır ve 
Garbin izinde gitmektedir. San'a
tin Türk inkılibı karşısında va
zifeıini yapıp yapmadığına gelince, 
ben san'atin bu sahada da elinden 
geldiği kadar uğraştığı kanaatin
deyim. Bizde san'at Mustafa Ke
mal Devletinin yardımı ile 
inki1af edebilir ve de•letin yar• 
dımilt! sao' at kar yetişebilir. Milli 
davaya, Türk inkılabına ait eser· 
leti ıan'at sahasında y3şatmak 
için müracaatlara Türk san'at
kArlan olgun eıerlerle cevap ve
rebilecek vaziyettedirler.,. 

Ressam Muazzez B. 
-"Bizde san'at vardır azizim. 

Fakat maatteessüf bu san'at 
umumi alakasızlıktan dolayı bir 
tür)il inkişaf edememektedir. Biz
de san' atkir maddi yokluk içinde 
bunalıyor. Türk san'ati inkılap 

önünde vazifesioi yapamamııtır. 
Fakat bunun meı'uliyetini san'at
kArlarda aramak doğru değildir.,. 

Kadıköy Cinayeti 
(Battarafı l İlıcı uyfada ) 

tasında balıkçıların önünde yara• 
landığmı ve burasının da, maktul 
Hasanın yarı ölü olarak buluduğu 
talimhane meydanına uzak bulun· 
duğunu iddia etmektedir. Fakat 
polis Hasanın katili olarak Liz 
Osmanın üzerinde durmaktadır. 
Çünkü Uz osmanm hadisenin 
cereyan ettiği saatte yanında bir 
arkadatı olduğu halde talimhane 
meydanında dolaşhgı ve biraz 
ıonra da başı açık ve yalnız ola
rak polis merkezine geldiği tespit 
edilmiştir. Ayni zamanda hAdise 
mahallinde bulunan şapkanın da 
Laz Osruana ait olduğu mubak· 
kak gibidir. Vak'a günü maktül 
Hasanla bir meyhımede rakı 
içen ve şimdi mevkuf bulunan 
Musevi Mimi de hiçbir şeyden 
haberi olmadığrnı ısrarla söyle
mektedir. 

Zab ta, dünfdtı tahkikat ve tet
kikata oeticesinde, cinayetten bir
kaç gün evvel maktUI Hasaola 
beraber gezen ve sıkı ahbaplık 
yapan Semih isminde bir şahıı 
tevkif etmiştir. Fakat Semih te 
Osman ve Mimi gibi hiçbir şey
den haberi olmadrğmı iddia 
etmektedir. 

O halde Hasanın katili Os
man değil midir? Ve o gece 
Hasanın yanında rakı içtiği adam
la, Osnumın yanındaki arkad şı 
ne olmuşlur? Bunlar da ölmüş 
nılldiir? Yoksa firar mı etmişler· 
dir? fşte zahıta ve adliyenin ay
dınlatmaya uğraftıklan nokta da 
burcııdır. 

Tahkikat bugOnferde bu dü
ğllmll de çkecektir. 

BIKATE 
Bu Sütunda Hergün 

.._ _____________ Yazan: Naci &ulııllalı 

DOGRULUK 
Ona k6yde hep "Denit Ali" 

derlerdi. Bir tertemiz pamuk 
kOmeciği gibi nurlu yOztinO Hrmıt 

bembeyaz sakalları, eski zaman 
maıalı dinliyea yaıı az] çocuk 
gözlerinin ma'ıumiyet Ye safiye
tile parlıyan okşayıcı gözleri ile 
o kadar nurlu bir yllzll vardı ki 
görenlerde hemen derin bir iti
mat uyandırırdı. Hakikaten yllz&
nün ifadesi sahte değildi, içi de 
yüzO kadar harala emellerden 
boıtu. Y aşıya bilecek kadar 
gıduaaı, namus çizgileri dıtına 
çıkmadan kazanbilmekten bqka 
dOtllnceıi yokta. Romanlarda, 
kunetli kalemler tarafından ke
nile bezenile yaratılan doğru, 
iyi adam tiplerinin emsali u kal
mıt bir yafayam idL 

Tabiatioi a,ıladıta otllle be
raber insan yolu dilımez bir or
manm kenarında otururdu. Ke .. 
tikleri odunları eıeklerine ytikler 
köye indirir, utarlardı. Bllttln 
kazanç ve geçim membalan bu 
idi. Buna rağmen ıuıı orman 
kenanndaki vlranca kulübelerine 
kederin, elemin abus sırnatık eli 
sırnatamamış, mu1&llat olama
mııtı. Müsterih mntevekki~ mnn
zevf, ve memnundular. 

* Murat Recai Bey, bezirgAoları 
gölgede bırakan hasiılerdendir. 
Tüccardır. Kaza11nm civanndaki 
k6ylerle iı görlir, alacakları, ve
recekleri peşinde kendisi dolaşır, 
üşenmezdi. Bir giln dönOf vakti 
ıyı heaap edememiş, karanlık 
baamıya hatladığı halde k6ye 
erişememişti. Ormanı geçmek 
tehlikeliydi, zordu. Ormanı geçe
bilse ileride daha ytlrlinecek bir 
hayli yolu vardı ki, o zamana 
kadar karanlık ıyıce ortalığı 
kaplıyacakta. Dağların bu kapka
ranlık gecesinde bu kadar yolu 
çıkarmak hayli mOtkUI, batta 
imkAnsızdı. 

Çareaiz, geceyi geçirebile
cek bir yer aramıya bqlada. 
Uzakta, bir ıtık. sönük soluk bir 
göz gibi kımıldıyor, zayıf bir mum 
gibi titriyordu. Yaklatb· Bu, bir 
kulübe idi. Derviı Alinin kulü
besi. Kapıyı çaldı. 1kisinin de 
içeride bulundukları saatlerde 
kapılarınt daha kimse çalmatnıı 

olan baba oğul hayretle bakıt
talar: 

- Kim o? .. 
- Bir tann misafiri t 
Kapıyı açtılar. Hasiı tOccar 

vaziyetini anlattı, geceyi geçire
bilecek bir k&ıecik rica ettL 
B<Syle ıık, zengin bir adama fakir 
kulllbelerinde miaafir etmek ne 
ıerefti. D erbal ellerinden gelea 
ikramı iltifata bllrmeti g6ıtererek 
Murat Recai Beyi içeri aldılar. 

* Gösterilen ikramlardan çok 
memnun olan tnccar, aabable,U. 
kulllbeyi terkederken k&yllllere 
para vermek iatedl. •Denit AU,.ı 

- Biz, dedi, filvaki fakir 
kimseleriz, fakat teudllfen yola 
fakir çabmazua albna dlfmllf bir 
yolcuya glrterebllecejlmia iuanl 
hareketi para ile aatacak kadar 
menf aatpereıt Ye be:ıirgln ruhlu 
inıanlar detim 1 

Murat Recai Bey, mahcup Ye 
mtıteheasi1, tqekldlr etti. Veda 
etti Ye yola tuttu. 

"" Murat Recai B. elini, ta kaye 
vard.ğı bir yerde para wermul 
icap ettiği vakit, cebine atb. 
Rengi aarardı, benzi aoldu: cllz
danı yolctu. Ditlerini hiddet Ye 
nefretle gıcırdattı: 

- Namuuuz, biraızlar dedi, 
meğer para almamalarının aebebl 
bu imiş. •• 

* Aradan seneler geçti, bir ,O.. 
köyün paurında dolqan Murat 
Recai Bey kendisine iamile bitap 
eden bir ihtiyan tanımadı. Beriki 
biraz tafsillt verdiği zaman 
"Derviı Ali" yi hatırladı : 

- Ne istiyoraunuz ? Dedi. 
ihtiyar maıum, temiz balatlı 

gözlerini hasis tüccarın ıBzleriae 
dikti 1 

- Efendim, dedi, siz kulD
bemizden gittikten yarım saat 
ıonra kultıbeden iki yüz adım 
kadar uzakta para çantanın dl
şllrmllfsOnUz. Oğlum glrmllf. 
Nereye gittiğinizi bilmedipdea 
çantanaza dokunmak iatememft, 
onun, olduğu yerde Clatllnll toD
rakla 6rtm .... 

=- -:-========== ===:-== = ==::::::=:::!:::::=======::::s.--
lngiliz Ticaret Gemileri 
Londra. 17 - lngiliz tiuret 

gemilerinin dörtte biri abl bir 
vniyette bulunmaktadır. 

M. Huver Vaşingtonda 
V afington, 17 - Kaliforniya

d~ avdet eden M. Ho•er Va
tingtona dönmDşttlr. 

TAYYARE YILBAŞI 
PİYANGOSU 
Büyük Mükafat 

1.000.000 LiRADIR. 
• 

Büyük ikramiye 

500.000 liRAOIR. 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

T aliinizi deneyiniz •• Acele ediniz .. 



ıs Teşrinisani SON POSTA 

ôLOM KULESİ 
Sayfa 11 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Entelicens Servisin Mü
Zavallı T omaya Doğru Yaklaştım. Ve him Ve Gizli Bir Şubesi 

iki• Mu··ıbı·ş Yumruk Attım ( Batb!ı.fı 1 inci e~~fada ) - , dütler iule olmmıq v: telgraf 
dan, Entelıcens servısın borsa· çekilmiştir. Bunun neticesi, Nev• 
lar llzerinde de bliyük tesiri var· york borsa.sının altüst olmasıdır. 

Ona Bir Saniye İçinde Boğuverecektim 
17 -

Tek ttik yanan 141klar-
lan herşey ağır bir gölge 
Balinde görünüyordu. Güvertede 
nöbetçi yoktu. Yalnız baş taraf
tan, uyku sersemliği ile çatalla
tan, isteksiz bir muhavere dö
kiintilsli geliyordu.. Gemiciliğin 
bir faydası vardır. Bir gemici 
az çok her lisana Yakıfhr. Ba
husus benim gibi, muhtelif millet
lere mensup insanlar arasında ya• 
ışamış olursa... Hemen, Almanca 
olarak işittiğim bu muhavere~e 
ku!a k kabarttım. 

Bunlardan biri diyordu ki: 
- Yuhan! .. Ne olur, bu aqam 

benim nöbetimi de Uzerine al .• 
Fena halde uykusuzum. 

- Vallahi, ben de öyleyim. 
- Fakat sen, burada da uyu• 

Jabilirsin. Çünkn bundan sonra 
devriye gelmez. 

- Ne verirsin? .• 
- Yann, bqtane bira ••• 
- Az. .. 
- Yarınki taymımı da 1ana 

terkederim. 
- Gelirken bir paket tütln 

de getirir misin? .. 

Yavq yavaş ambar kapağın· 
dan çudım. YüzüsUi yere kapa· 
narak dört ayaklı bir hayvan. 
gibi Y obana doğru ilerlemiye 
başladım. Yanına yaklaştıkça 
onun horultusunu daha bariz bir 
surette ' ititiyordum. Uzaktan, 
devriyelerin ince düdükleri geli· 
yor. Vakit vakit nöbetçilerin: 

- Kimdir, o? .. 
Sesleri işitiliyorde... Geminin 

direğine 'yaklaştım. Diregi kell'" 
diwe siper ederek yavaş yavaı 
ayağa kalktım. Etrafima baktım. 
Gemi. sancak tarafından doğru· 
dan doğruya ktiçlik bir rıhtıma 
rampa etmişti. Rıhtımda, karan
lıklar içinde küçük paviyonlar 
farkediliyor ve aonra mesafe 
uzadıkça, binaların şekiUeri zOl· 
metler içinde eriyordu. İskele 
tarafı denizdi. .Gittikçe koyu· 
lqan denizde, fenerleri söndil· 

rlilmUş birkaç gemi, büyük tim· 
ublar gibi uyuyor; bunlardan 
sonra deniz ve sema, koyu kur· 
ıuni bir renk alarak birbirine 
karlflyordu. 

Yavaş yavaş olduğum 1ere 

çömeldim. Henüz kurumamıı 
olan caketimi çıkardım. Kollu· 
ğumun altma ald ım. Yine, aü• 
rüne sUrüae Y obana doğru yak
laıbm. Zavallı Alman gemicisi, 
bOyük bir halat kelepinin üstüne 
yan gelmiş, uyuyordu. Ceketi 
birdenbire surat.:ua bastım ve 
aol elimle ağzını kapattım. Sağ 
elimle de kafasına iki müthiş 
yumruk at!1m. Hemen parmakla· 
rımı gırtlagına geçirdim. Onu bir 
saniye z~~ırıda boğuverece ktim. 
Fakat elımı tekrar geri çektim, 
bunu yapamadım. 

Hayatın bin bir işinde kulla· 
nıla ~ullanıla çelikleşmiş olan 
yumrugumla. vurduğum iki darbe 
Y obana kafı gelmiş onu fena 
halde sersemletmişti. Kendine 
gelmeden işimi görmek için he
meıı Y obam omuzladım. Ambara 
getirerek sırtüstü yat:rdım. Ceketi· 
min kolunu bnkerck ağzını sım
sıkı tıkadım. Süratle soymıya ha .. 
Jawm. •. On dakika sonra Yohan 
don g3mleklc kalmıştı. Ben ise 
onun elbiselerini giydiğim için 
tamamen bir Aman neferi halini 
almqbm. 

( Arkaıı var ) 

- Çok olmaz mı? 
- Hayır.. IRtediklerim, t.ım f Resminizi Bize 

=w 

dır. Kendilerinden ınphe edil- Bütün fngili% tahvil ve eshamı 
mesine imkan bulunmıyan bir· birdenbire baş döndürücü bi; 
talum insanlar 't'a&ıtasile para ıüratJe düşmiye haşlamıştır. 
ahş, 'lerişlerini ıtkı bir murakabe Herkes, artık denizcilik baki-
altmda bulundurur, sırasında, miyeli elinden giden İngiliz mü• 
ortay~ attıklan ~·· esaıı olmı· esseselerinin taliine bağL kala-
yan bır haberle bınl ~re~ masum bilecek kiğıtlan g&rmek istemi• 
t:bvit sahipler~, ~orsalarda iş yor. Bunlu, her dakika bir parça 
gor~n muamelecilerı berbat ve daha düşen kıymctlerite sıfıra 
perışan eder, onların enkazı üze· inmek tehlikesine maruzdur!ar. 
rinde Enteli~ens servisin b~r Entelicens servis vaziyeti ya• 
parça daha yukselen servet ahı- kından takip etmektedir. Ne'\i ork 
desine bir basamak daha ilave borsa!mdan kafi derecede d~şUk 
etmiş olurlar. fiat ile fngiliz eshamı toplandık-

Maamafib, hiçbir ahlAk ve tan sonra ikinci bir telgraf daha 
hiçbir insan hissinin müsaade çekiyor. Bu telgraf, evvelkinin 
edemiyeceği bu hareket tarımı, halas:nı doğruluyor. Diyor ki: 
nihayet, müsamaha ile gcçebi· " Bir hata neticesi Jutland 
liriz. Çünkü bu teşkilat ken- deniz muharebesinin neticesi yan• 
di memleketinin fevket ve lış bildirilmifti. Birind telgrafın 
yüluelmesi iç.in ç&b1ır. Diğer akaine olarak muharebeyi fngilis 
memleketlerin de ona karşı mu- donanması lı•zanm'f, Almanlar, 
kabil cephe alarak kendi men· mağlü:) Ye! perişan olmuş, firar 
faatlerine tabşmalan icap eder. etmiye mecbur kallDlflardır.,, 
Bunu yapmıyor veya yapamıyorsa Bu ikinci telgraf, hakikati az, 
kabahat kendilerinde. çok ifade etmekle beraber yine 

Fakat Entelicenı servis'in hiç- onun tam bir aJllUI değildir. 
bir surette affedilemiyecek bir ÇUnkü, !ngilizlerin muvaffktyeti, 
cinayeti vardır ki, BiiyUk Harbin bu defa da IDzumundan fazla bn-
patlamaaından iki sene sonra yiltülmü~ oluyordu. Bittabi, bu 
akıl af mıyan bir maoe•ra ile ta- defa Nevyorlr borsası, tekrar 
bakkuk ettirilmiştir. yerinden oynadı. Az eYVel yok 

Zaman, 1926 aeoeıinin 3 J inci pahasına eldeo çakanlan esham 
mayısıdır. İngiliz kabinesi, evvel- ve tahvilit yine başdöndl\-
CP alman tertibat sayesinde, in- rücü bir süratle yükselmiye baı• bir uyku bedelidir... Sen, gidip 

rahatça karyolanda yatacaksın. 
Ben burada, halatların üstünde 
kıvrılıp kalacağım. 

Size 
.. .. 

Tabiatinizi 
ı giliz donanmasile Alman deniz ladı. Halk, mOtemadiyen bunları 

Gönderiniz, .. 
Sögligelim ... 

Birkaç saniye sükut .. Ve Sonra: 
- Pekala.. Razı oluyorum. 

Fakat .. Ya kumandan erken ge
lir de beni sorarsa ..• 

- T omanın dişi tuttu. Çek· 
t..irıneyc gitti derim. 

- Hadi, gecen hayrolsun •.• 
- Hadi, hayıra karşı .•• 
(Toma) olması lazımgelen ne· 

fer, sallana sallana baş üstilnden 
~verteye indi. Derhal başımı 
•~efi soktuğum için heni görme• 
den ambar kapağının önünden 
leçti. Hayal meyal görllnen iske• 
l~ye doğru ilerledi ve orada, 
llyah gölgeler arasında birden• 
bire kayboluverdi. 

Gemide, (Yuhan, olması Ja
~rngelen) nöbetçi ile başbaşa 
&ldığımızı anladım. Ve şimdi 

~nun da horul horul uyuyacağım 
d ~sıtpladım ... Ah şu dakikada, du
l •klarımın arasında bir pipo bu
k~llsaydı, . çekeceğim her nefesten 
l 'tnbiJir ne bUyUk bir zevk ve 
-~tet duy acakt:m ? .. Böyle bir sa• 
) etten mahrum olduğuma içim 
d ~k~ yana· acınarak bekledim; on 
) ' ıka, yirmi dakika, belki de 
•rı111 saat kadar bekledim. 

1 k liafifçe parlayıp sönen bir 
ı:i~ t~n anladım ld, (Toma), bir 
ııi tıt çaktı. Ve şiiphesiz, bir 
b!qtk yaktı. Baş!mı, tekrar am
~~~ apağmdan çıkarıp bakbğım 
k

1 1
an, onun sigarasının uca, 

v. c ı d s· "ıcd· ın an ı... ıgarası, uzun sllr-
})cşt '· ~yağa kalktı, gerindi. Kil
\,. enın kt:narma giderek deniz 
"taf 

llt •na teveccüh etti. Hafif Ye 

•a~:~a bir şırıltı işitildi... Ve 
•i~ <l tekrar yerine geldi. Şüphe· 
ttıı; 

1 
uyumamak için, mırıldana 

dl !Fdİna bir şarkı s<Sylemek iste-
tinle ~·tat sesi, yavaı yavaı de
~t.t.d ş 1

• Nağmeler ve becalar 

~'"" •e ıürükleadi. Nihayet, ımu 

kuvvetleri arasıoda şiddetli bir istiyordu. Entelicenı servis te, 
muharebe vukuundan haberdar· sadık acfamlan vasıtasile yok pil"" 

Resminizi kupon ile gönderiniz. Kupon diğer ga.yfamızd~d ır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3~~ ~~~k~bub~M~~imalfim hasına s~n~~~ b~~k h~e 

değildir. İngiliz donanmasma senetlerini, ateş pahasına satt1, 
A11karada Oaman HUml 8. 

Ağır başlı, sa
kin ve mahcup 
bir tavrı vardır. 

Fakat işini bi
Jir. Herkese 
bağlannaz, ko· 
!aylıkla itimat 
etmez. Parayı 

daha ziyade bi
riktirmek ister. 
Eşyasını hü s

nüistimal eder, temizliği ve inti· { 
zamı sever. 

• Ankerada Kemal B. Giro-in-o 
dir. Mücadele· 
den lıazedder. 
Söz altınd.a 

kalmaz, hazan 
inatçı ve hır· 
çın olur, çabuk 
mü.~teki vaziyet 
alır. Sahur ve 

tahammülü 
kunetli değil· 
dir. Birşeyin 

hemen neticelPnınesini ister. ister
se çetin işleri dahi başarır. 

• Mersinde nakkaf Ahmet 
Hayri B. Zeki 

• ve hassastır. 
San'atkar lığa 
ve san'atkarlara 
karşı meyil ve 

muhabbeti var· 
dır. ve bu tipi 
kendisine ya-
kıştır m a eı n ı 
bilir. Şakayı 
ve alayı eever. 

Hayali boş durmaz, artist ceryan .. 
lannı takib eder. Kadınlara ve 
sevgi ve heyecanlara zafı vardır. 

Tophanede Bojazke•ende 
6 numarada bir karllmfz: 

Gözü pektir. 
işten yılmaz. 
rahatı pek ara· 

maz, intizam 
kuyudatilc hürri

yetini takyit 

etmek istemez 
bulduğu zama:ı 
yer ve eğ1enir, 
sert muamele
ye mütehammil 

değildir. Mukabele etmek ister. 
Medih ve takdirden hazeder. Te~ 
viklere kapılır. 

• Ahmet vata B. Nefsine iti· 
mat eder ve 

kendisine kıy· • 
met ve ehem· 
miyet v e r i r. 

Her şeyi kolay• 
lıkla beyen· 
mez, temizliği 
ve intizamı ve 

iyi geyinmeyi 
sever. Menfa· 
atlarını V6 sa· 
mimiyetini isra ·etmez. Başkaları· 
na minnet etm kte müstağni dav
ranır. Eline geç•n paranııı ve ma· 
lin kıymetini ve hüsnü istimalini 
bilir. • Gaziantep haplsane•lnde 
Nazmı Bey: (Fotoğrafının dercini 
istemiyor. ) Atılgan ve acüldür. 
Arkadaşlarile uysq} olur. Çnbuk 
asabileşir, konuşkandır. Kendisine 
ehemmiyeti mahsusa verir, izzeti· 
nefis mesailinde alıngan davranır. 
Temizliğe ve şıklığa riayet eder. 
Kadın mevzularile alakadar olmak 
ister. Teıviklere kapıhr. Menfa· 
atlerini yalnız aefaine huretmez. 
lğbirarı buan kiuli olabilir. 

Arn;ral Jellicoe, Alman donan- milyon!ar kazandı. 
masına da Amiral Sheer kuman· Entelicens servisin bir vatan 
da etmektedirler. Müsademe, de- meselesi ftzerinde yaptığı bu 
niz tarihinin ehemmiyetle kayde- spekülasyonla temin ettiği kazan-
deceği Jutland açıklarında olmak· cı, o vakit 60 milyon İngiliz lirası 
tadır. Az sonra yine gemi te!siz· tahmin edenler olmuştur. A meri· 
lerinin, merak tçinde bekliyen kan piyasasına müthiş bir su· 
Londra zimamdarlarına getirdiği rette havale olunan bu mahirane 
haber, yü~ gllldUrllcü mahiyetle- yumruk, başta Entelicens servisin 
dir. Alman donanması, İngiliz şeflerinden Sir Knssel olmak 
kuvvetlerinin fazlalaştığmı görün- üzere teşkilat knsalanm, k3pılara 
ce, fazla ısrara lüzum görmeden kapanamayacak derecede tıklım 
çekilmiştir. Bu haber gdir gel· tıkhm doldurmuştur. 
mez, Eotelicens servis'in aklına 
gelen ıudur: Bizim için söylenebilecek söz 

"Bundan nasıl istifade edile- "Allah beterinden saklasın ,, dan 
bilir?" ibaret olabilir. 

Ve derhal şöyle bir plAn ,-·-----------~ 
kuruluyor: y E 

Bu telgrafı değiştirmek, deniz arın: Srarengİz 
muharebesini AJmanıarın kazan· 8 . R d 
dığı kaydile Amerikaya yeni bir Ir an e VU 
telgraf yollamak. 

Kabine azası, oynanmak iste
nen oyunun uameti karıısında 
bazı nazirlar bir an için tereddnde 
dUımllflerdir. Fakat Entelicens 
heuplan Ye bundan yapabileceği 
istifade fikri galip gelmiş, tared· 

Yüksek Mektepler 

Ayaspaşada, Park 
Otelinde Geçen 

Bir Vak'a 

Mubayaat Komsiyonu Ri-
yasetinden: 

Keıifnameıi mucibince ÜskUdar Kız San'at Mektebinde yap\a .. 
cak kalorifer tesisatı ile tamirat 22 • 11 - 932 tarihinde pazaı·lı kla 
ihale edileceğinden taliplerin keşifoameyi görmek üzere hergün 
ıaat 10 dan 12 ye kadar mektep mt1dilr1Dğllne ihaleye iştirak et
mek tizere o gUndo Fındıkhda Yükıek Mektep Muhasebeciliğin
deki komsivona teminat akçeleriJe birli?cte müracaathrı ifan 0

1 ı>mr. 

1 ~ 1 İstanbul Belediyesi:· II&nları [ :~™i 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan oolayı hacız <ı .ı ına 

alınan Koço efendiye ait 2070 numaralı ve Röno markalı hurda 
otomobil 932 yıh ikinci teşrin ayının 28 inci pazarteıi gUn!i ıaat 
il de Şifbane kuakolu kaqıaında 33 numaralı Yuyao efendi ga· 
ıajmclla Wlmbared• ublacaiı ilin olunur. 
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Ç ARI iZi: HA Pirinç, mercimek, arpa •• •• 
~ bezelye, patates, irmik, O Z 
- buğday nişastası 

unl rile • z. 
Tiirkiyenin feyiz'i mahsulatından olup ııif, ıhbi n gayet mukavvi ve mugaddidlr. Vitamini en çok olan bu mfikemmel ö:ılfi nlar ile çocuklar az zaman urfıoda neşvilnema bulurlar. 

Kemikler i kuvvetlenir, çabuk dit çıkarırlar, çabuk yürürler, neş'ell, sıhhatli, tombul tombul olurlar. Çocuklara n haatöllara Hasan mercimek, patates, arpa, bezelye pirinç unlarile çorba, yeınek 
ve mahallebi yapıp yediriniz. Hasan p ' rinç unu ile ve Hasan buğJay ni7astaaile yapılan mahallebinin lezzetine payan yoktur. Hasan mGıtabzarab daima Av,.upada birinciliği ve en büyük mükif..,•· 
kazandığı g b i hiçbir müstahzara na ip olmıyan zafer nişanını dnhi elde etmekle Türkiyenin en şayanı itimat markası olduğunu bütün dünyaya kabul etttirmiıtir • . 

Her Hanım 
•• •• 

~ıı:~nt. 
Çamaşır dairesinde 

Kendi arzusuna muvafık 

Her nevi 
iç çamaşırı, pijanıa, 
sabahlık ue saire 
nio en zarifini en 
ucuz bir fiyatla 
yaptırabilir. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Esas 
87/20 
87/tO 
87/15 
347 
348 
140 
409 
151 
155 
69 

Kira ık Emlak ve Arazi 
Çırpı ada 

" 
" 

Mevkii ve nevi 
ı 6 dönüm tarla 

6 " " 
20 " ,. 

Teminat 
30. 
5. 

zo. 
Kınahadada Manastır volisl 1 O. 

" Yanık volisi 1 O. 
Maçkada silahhane karşısında gaziı110. 70. 
Çerşıyıkebir Kalpakçılarbaşı 102 No. dOkkAn. 25. 
Büyükada Nizam 34·36 No. dükkôıı. 10. 
Büyükadada eski bağ. f O. 
Kllçllkçamlıcada tarla. 30. 

Balada muharrer em!Akten tarla ve voliler üçer sene ve diğer"" 
leri birer sene ınUddetle ·bilmt\zayede kiraya verileceğinden taliple· 
rin ihaleye müsadif 24 111932 Per,embe saat on altıda Şubemize 
mOracatları. 

İNGİLİZ PAZARI 
L. LASTNICK 

1stanbul EminönUnde Köprll meydanında 13 
numarada t inci katta 

MUŞAMBALAR , 
f ngiliı kumaşlanndan ayni zamanda hem pardesü, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçnk 
gayet tık pardesü gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

O N 1 F O R M A, ASK E R f, M E K T E P L I 
ve eaire, kadın ve erkek, çocuklarn mahsus toptan vo perakende 

f A & R iı' A Fi A. T 1 N A SAT 1 Ş 

DarüJfünunlular Yurdu 
Memleketimizin yegane büyük talebe yurdu 

MDkemmel mefruş yatak odaları; her zaman sıcak miltalea ve istirahnt 
sa1onları; tabldot nefis yemek, hamam· ve mUkemmel konfor .. 

BUtUn bunlara rağmen; tenvirat; teshinat; yemek; yatmak maktuan 
[ 25] liradır. Yalnız yatmak [ 1 ] liradır. 

••DarUlfUnunlular Yurdu., S:ıraçlınııobaşı • J\ı taı,ı .. dn Kftmil Pş. konagındadır. 

laf.yeti umumiye, işlihası:ıhk ve kuvvehızıık halatındA 
foide ve tesiri görOlenr 

FOSFATLI 

KM T 
Hula ası 

Kullanınız .• Her eczanede 

.. illilim;;ı• Hazminiz gocıas 

yardımınıza hazırdır. Kabızı izale 
eder. llaımi düzeltir. Mide ve 

bareakları ~rısıı temizler. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
:&1azon ismino dikkat ve 
ısrarla MAZON lıt.eyinlz. 

Memnun ve milstefit olmıyanların 
parası iııdo edilir. 

BtiyQk fİşesl lstanbulda 100 kurut 
Deposu: 1ı Bankası arkasında 

12 No. 
MA ZON ve BOTTON 

ECZA DEPOSU 

ls!anbul Beşinci icra M mur· 
luQundan: 

Bir borç içln mahcuz ve arık art
tırma ilo para.ya çovrilıneslno karar 
verilon masa. ve kanepo ve sandalya 
vo biife ve sairo işbu 30·11·93.! çnr· 
şaıııLa giinU saat 12 don itibaren aQık 
arttırruıı. ile Tophanede eski Sah paza· 
rmda H:ıif Boy :ı.partımaıı111111 önünde 
satılncağıııdan milıterilerin yovm ve 
saat mozkuruan itibaren ınabnllinde 

lı:ızır bu ııııııı •• Iarı llD.n 0lunur. 

Göz Hekimi 
Prof sör 1 Paristen mezun 

Dr. Esat Pş. Dr. Ş. Şükrü 
B:~b ali · Ank ,ra caddcii No: Wl 

Her clnı her nevi etiket, kılişe 

MATBAA ve FABRiKASI 
'i'elofon • 23969 

- ! . • . • ... • :> . ... . .. ~ ~.. : . ~.,, ~· 

latanbut ikinci l~ra Me'!'ur
luiundan: Bir borçtan dolayı uınh· 

cilı ve parayıı. çHvrilıııesl mukarrer 
olıı.n yemek mı.1aları SAndalyoler ve 

sair CIJya 21/11/932 t.arlhino m(l:Ssdif 
pıı.ıartcsi gOnn saat ondan itibaren 

Beyoğlunrla Bursa sokağında 2 No. lo 
loanta ün flnde satılacağından talip 

olanların yevmi mozkfırde 932/8J46 
dosya 110. ~ıını baurllen mahallinde 

hazır bulunacak memura mtlracnatınrı 
iH\n olunur. 

1 tımbul Altıncı lcras1nd m 
Bir bor~ta.n dolayı tahtı ha.eze alınan 

kapalı~.nrşıda knlp:ıkl,)ılarua~ı cadda
eindo 116 No. dilkki\nda mevcut on 
dört dilzilne çorap 20/11/9 .• 2 tarihin· 
do snat on ikiden on dörde tadar 
paraya çovriloceğiııdon taliplerin moz4 
kur gnnde hazır lıulunruaları iH\.n 

olunur., 

&on 

S.ıuıibi: Ali Ekrblll 
Noıriy t MQdilrQ: Halli L4tll 

-· ·• IMZASINI- BULANA ... , . .. , , 
iKRAMiYE: VERiLiR 

S· Gala'lti • /{ölernen sol<.ağı.s 
~~*·~·-~----~~~* 

Beşhur Tavukçu 

TAYFUR USTA 
Diyor ki: 
Muhterem beylerim, tatilde gezdiniz do

laştımz amma nihayet yine dükknıma gelecek· 
siniz. Tavuklarım da tatilde beslendi, semizledi. 

ı \) t Size Bundan: l(ızartma 

Çorba ~Dolma 
SögU~ - Pılaki, Paça bıızırlıyorum, 

!C~§?) Köfte dllkkAnı genişlettim. lstan· 
buldan yeni takımlar getirttim. Bir defa ziyaret ediniz. 
Tatlı dilli gOJer yfi:zln Şioman TAYFUR USTANI yemeklerinden 

yiyiniz. Tuzu biberllc yolluk tn·,uk aöğüşOnll unutmay&nı:ı 
DUkkAnun Millet Meclblne. otellere, ticarethanelere, kımnthanlere, bankalar 

yakıntfır. Ankara ı Sanayi caddcıl No. 8 

il A 

./'UKUFE 
ITRİYATI 

Tabint çiçekleri, çiçeklerde 

Şükiife 
Lo•gonlarını Yarattı I 

Biltün Şüküfe Losyon, ekister, 

parfünlerinio esası tabii çiçek 

csanslaradır. 

Kibar tabakanm alAmetl farlkasıdı,.. t-lefaset ltlbarlle hiç bir 
ŞOK OFE mUstahzaratma tefevvuk edemez. 

933 Senesi 

MILL"TA VIM 
Çıkmışbr. Milli ve tarihi vak'a ve hadiseleri, gUnU gtınf'ne kaydet· 
miştir. Bu hftdi elerlc mUnasebeti olan darbımesel ve atalar söı
lerini de havidir. Her memleketin her kitapçısında bulunur· 
Toptan satıldığı yer: lstanbul' da Ankara caddesinde Hllsnütabial 

matbaasıdır. 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREI\1 


