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lzmir'de Binlerce Liralık 

Bir Mesele Çıkb 
~~~~~~~~~---~~~--~~~~~ 

lznılr (Huıuı1) - Bundan bir ıirketten bu hesaplara ait bazı firkete ait old~a n ha ı.-
llllddet ev•el Maliye Vekaletine. malimat iateaıiftir. • 1aplana Belçiuclald hiıMd.,.. 
bir tirket bakkmda mlbim bir Şirketin tlmdikl mtldllrl. •1r lardan tedariki lmklm me•cat 
ihbarda buluauJm ......... r. babana sama bayle bir hesabın me•cut olduj'Uau dylemlftlr. 

..,... oldajuau ifittiilal. fakat ba be- Milli EmWc MadDrlQI bir 
llaahiyeti ıudur : Abm bundan ene! feahedilen ( Deamınca 10 ucu eaJfada ) 

.. Seaelerdenberl lzmlrde phf
.._kta olan bir ecnebi tlrket. 
~n iıtirdadıadan e'f'fel lml
~ia Jlzlerce T.-k, Ram n 
...._nilere ait mlteraldm JeY. 
-.tyeleri •e ameleala flrkette t• 
Ilı eyledikleri tea'fh 1Udajmda 
llltvcut on binlerce lira11 l.tircla
dı nıliteakip hazineye teılim et
lllelllİf tir ve eıha11 mOteıayyibeye 
t1t blltün baklana hazineye inti
~~l etmesi )Azım l'elirken, ıirket 
ıııuııtarı htıkümete haber verme-
llaİftir. " 

Maliye VekAleti bu ibban al
dıktan ıonra keyfiyetin tahkikini 
&!mı Emllk Mlldllriyetine bildlr
lbii, Milli Emllk ldareal mDmeyid 
t.febmet. tirketler komla.teri Naci 
~ İzzet Beylerden mlrekkep bir 
011ıiayon tetkil edilerek tahldka
~ bqlanmıfbr. Şirket defterle
l'illde bu hesaba alt hiçbir kayde 
~t gelinemediği için komiıyoa, 

Oliç Vapurunda Bir Sevinç Ziyafeti Verildi 

019 "•uru ltlrb9 aı evval lzmlrde 1u1 .. , ............ -· 
.. çlrmlftl, aradan .. çen mlddet zarllnda tamir edllll ,,. 
tekrar ••fare bafladı, bu mUn•••bde dOn wapurda deniz 
.. lerlle allkadar zevata ve. .•• Gazetacllera bir .. .,.,.9 atrefell 
nrllmlftlr. 

Yeni eslin Düşünceleri e 
Arzuları Nedir? 
liarp Çocuklannın Sulh 
Mücadelesinde Alacak-
ları Vaziyet Ne Olacak? 

L ... ~ban llubl 1914 de bqladL 
-.atdll harbi um de bitti. On
~ •nel de Trablaa harbi De 
~ili olduk. Yul 910 daaberl 
.. içindeyiz. Bu umu wfm. 

retifen n..U harp ,ocaklanc:hr. 
lf. 

lto~~ çocuklar barut ve kan 
'"'VI, top •• tayyare aeıleri 

~ıada dotduJar, 11kanb içinde 
lllr 11dtUer ve l&yata ablacali.:n 
~ ela kendilerini mllvue=~. 
la"1d~ bir cihan ka11111nda .. 
,,

11
8ar1n 20-22 Jqına a-fren bu 

•tat 1 timdi hayata ablımtbr veya 
ı,~lt tızeredir. Fakct acaba 
kr 111. çeUn mllcnd\:Je_i ile 
'- P•ıabalecek midir? Harp çocuk· 1c;:11 omuzlara bul'flnlln ağır yU·D 

tqımıya mtıtehammil midir? .. ""!u •~dişe ile gençlerimi& ara
'•rdik bır anket açmaya karar 
IGrdtı.. ve yazımızın baş oda 
'•le k.itlnOz auallf'rl tertip ede
leıa 1tımıza pkan her mDnevver 
ı.,. ~ ~rduk. Aldığamız cevap
...... edillnden itibaren 11ra ile 
~ k:•tL Şuraıını da kayde
ı.t.b : tiyen lıer DarWfftnun 
...... ~~ ~erimizin cevabıaa 
-. ~..., ·-.rafile birlikte ..._ 

baamaza doğrudan clotru1a 16-
dermekte Hrbuttlr. 

1f. 
ilk Cevap 

Suallerimizi en.U, Darllfl. 
nunumuzun fel1efe ıabeeinden 

Kemal H•YJ•m 8. 

Kemal Hayyam Heye aorduk, 
itte verdiği cevaplar: 

1 - Türk inkıllbından ne mi 
anlarım? TUrk inkılibım nalil mı 
mndafaa ederim? Gazinin T&rk 
ıeaçlijiae laitabui eaberimM-

~ Öğrenmek----... 
istiyoruz: 

1 - Türk inlalibı hakkında ne 
düşiinüyorsunuz ve bu in
kılabı nasıl anlıyorsunuz? 

2 - Cemiyetin geçirditi buJı. 
rana karşı kendinizi kuv· 
vetli hissediyor musunuz. 

3 - Dindar mısınız? 

4 - Aile hakkındaki tellkkiniz 
nedir? 

5 - Hayattan korkuyor musunuz? 

6 - Nasıl bir hayat istersiniz 
ve nasıl yaşamak istersiniz? 

dir. Bundan emin olabllirainiz. 
Fakat iıterim ki bir de ideolo
jimiz olsun, istikbalde bize iıti
kamet ıasteniD 1 

2 - Cemiyetteki buhran ik· 
badi manada i... bundan bir 
teY aalamiyorum. Bir k6yltly .. 
.. Buhranla na•laıo?" diye aor
mutlar. K&ylll ıu ce•abı vermft: 

- Eıkidea de tehre iki okka 
yağ ıattlrlh' ayağıma bir poıtal 
alardım, fimdi de.. ne buhranı? 

Dijer aabalardaki buhrana 
ifaret edilmek iıteniyor1a bu 
buıuıtald endlteml sakbyamı
yacatam. Fikri hayahmız alı
llkl yaziyetimiz, hull1a ma
neviyetimlz fevıa halindedir. 
Hiçbir ıey• lnanamayoruz. Bu
nunla beraber bedbin dejilim.. 
Kendimde buhrana karp koya
cak bir kunet hiı1etmiyor1am da, 
buhranm tabii teyrini ikmal 
ettikten ıonra zaten kendilijin
den gideceğini anıyorum. Bu 
mnthit boıluktua yavq yavq 
korkmaya bqladık. Bundu bula-

( l>e•amı 10 •nc11 .. ,...._) 

jDiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Bolşevik Memleketine 
Saldırılan Bir Casus 

-3-
Bolte'flk propaıaaclua ..... 

tere.le atlndea ..... artmakta-
chr, Moako•adan l'elea ft faali
yette baladuldarı mabekbk 
olaa dd mem.. aclrellerl Wr 
tlrll ele l'eçbıilememektedlr. Ba 
mada, lnıWa hlktmetl, Eatell
~eaı Hrvİle ıu talimab 'f8l'lldftln 

Bu iki adamı• htlYIJ9tiDI be
laembal ştrenmelı •• So.,et 
Raayama lntllterecle takip •ttiil 
propapacla liyuetiDI, .... a.. 
larile anlamak, ayal samanda 
Ruyanm •niyetini de t•blt 
etmek; anayl •• ziraat YUiyet
lerl ne haldedir. Ordunun kU'f'fet 
dereceıi ne ıekil almıfbr? S... 
lua ajrenmek. 

Çllnkl lnpterealn Şarki AY. 
rupada b&y&k petrol menfaatleri 
Yardır. 

DUnyuaın nab11D1 andıran 

Yazan: . Berndorf 
petrol oldutmJa gln Entel1C8111 
..m.tea illt..Oea YUU..- ... ,. ........ ..,.t1 ....-. 

lf-
Yllshuı Reily bal aya .. ,.. 

.. thadea Lonclrap dlamtlftlr. 
Hem• •• ...ı. bruuua pl
chtı millik lıolde pçmelrteck 
Kalbl .. , ... lçlade. - ... 
aecleld laareketlerial takip ... 
iıılelrte " llnlr ıergbıilll. ..,... 
ellerla her perde lnifincle kopu-
dıldan allat tufana ilı dlnmel.. 
teclir. 

Fakat memnun ve mllaterilatir. 
Çtlnkll idallclir ve htlnd.. dtlfl
aecek kadar kAfi yaJdt •arch& 
Fahat bir l'ece e•e cl&ıc!ap ... 
man hizmetçi kenc:litbae fD habed 
•ermiftlr 1 

.. _ Bir mhyl ıeldl •e ldtbe 
( DeYamı 8 inci aayfada ) 

Musevi Vatandaşlanmızı Samimiyetle Tebrik Ederi& 

Türkçe Konuşmayı iler
letmeye Karar ''erdiler 

lımlr (Huıual) - ıehrlmlıdeki 
MDHYiler, k•cli aralanacla T&rk 
liaamm •e Ttlrk banma ta••• 
karar •••lfl- •e ba •-ta 
faaliyet .. huına pçmlflerdlr. Din 
lzmlr MueYi senaıojımda iMiaya 
Kuriyel ilminde bir Muaewi hatibi, 
MuaeYilerin kendi aralarmda Tllrk· 
çe ı&llfmelerini ve Ttırk harsını 
benimıemeleri hakkında Ttırkçe 
bir yaizde bulunmuştur. 

Beneberlt ve ıulb •• taavlln 
cemiyetleri mllmeuillerlnden 1ekiz 
kifilik bir komisyon TUrk liNlllDI 
tamim için faaliyete geçmiftir. 
Komisyonun reiıi, Muhtelit mek· 
tep mildir& M. Gontremoll namın
da bir ıatbr. M. Gontremoli ko
miıyonun faaliyeti hakkında bana 
ıu iıahab Yermiftir. 

- Komiıyonua çalııma ıabası, 
MmeYilerin T&rkleşmeaini, T6rk 
har11nı, Tllrk kllltllrtmll benimae-

TUrau;eyl tamime çalıfan kaml•-
yon rel81 M. &antremoll 

melerinl temine matuftur. Biz tim
diye kadar Tllrklerclea ayn 1...
dak, ayn koaufluk " ayn bir han 

(DenmJ il lael •Jfada) 

1 \ Bir Mukabil Sual.. 

-----------------... 

- Oilum terbiyeli olanlar &yle ikide bif'de aıaa"'aa"' sual 
ıormularl. 

- Ôyle ise baba bilim muallim Beyin bopaa ıual aormuaaa 
.. cliyellm? 



SON POSTA 
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•c=- --
Halkın 

. . ' .. . .. s";sf] • 

Pazar Yerlerinin 
Çoğalması Doğru 

Mudur? 

ı..._ ______________ .._ _______________________ ,. 

Dün karilorimiıo hu suali eor· 
duk, itte verd;klcıi cevaplar: 

Eşrof B. tSultanseli m Fıstık dibi 17) 
- Pazar yerlerinin çotalması 

ıerçi bazı eınafı mütcesair eder, 
fakat hl•günkü ~aır:anca ve hayat 
ıartlanna g6re bunda zaruret Yardır. 
lstanbulda nilfuı ekıcriyetini mı ta
vaaııt tabakadan daha aıağı olanlar 
teşkil ediyorlar. Bunlar hayatlarını 
gündelikle temin ederler. Birkaç 
okka gıda maddesi almak için piya
•a yerlerine gidemezler. Eğer puar• 
larm adedi nrturılır ve günleri ıık
laş•ırı'ır a bunlar istediklerini pera· 
kende olarak pazarlardan daha 
u~uza alabilirler. 

• 
~~reddin B. ( Fc ... er Dalat caddesi) 
- Azizim lıtanbulda berşey 

ucuzdur. Pahalı olması için ıebep 
yoldur. Yalnız muta•a111tJar hu
'eyin yl1kıelmeainde batlıca imil olu-

ror Jar. Bakkallarda satılan gıda madde
lerinin ekserııi mağfuştur. Bu kadar 
ıen"ş b;r şehirde zabıtai belediye 
memurlannın h~rgün ayni dDkkanı 
değil ha ttn ayni çarfıntn teftışine 
imkin yoktur. Eter pazar yerleri 
çoğalırsa memurların teftiş iıi kolay
leşır ve fakir halk ta mütevauıtl rm 
ibtik rdan kurtulmuı olur. 

* Ad7. B. ( Sultnnnhmet llebmetp:ııa 
ıokağı 7) 

- Ben ber,eyde mutedil dOoünmeyi 
ıeverim. Herfeyin lefrlti de ifratı da 
ııırarlıdır. Pazarların mikta ı biraz 
daha artınlnbillr. fakat daha ileriıine 
gitmemelidir. Çünki unaf ta birçok 
mükel ef iyeıtler karfllllndadır. Satacak 
ki vergilerini verecektir. Pazarları 
daha fazla yapnraak diker esnafın 
ticaretini durdurmuş oluruz. Bundan 
da varidat bQtçemiz aaraılır. 

Cemal 8. Vefat Etti 
Belediye hesap itleri mUdUrU 

Cemal Bey dnn aabab ftıccetcn 
vefat etmi~tir. Cemal Bey uzun 
seneler hususi muhasebe mUdür
IUğlinde bulunmu,, bir aralık 
Defterdarlık Vekilliği yapmıı, 
husuıl muhaıebe ilga edildikten 
aonra da belediye hesap illeri 
mtıdürlQğOne tayin edilmişti. 

Her Yerden Nüfus cuzdam 
isteniyor 

Biltiln Ylliyetlerden Damga mat
baasına müracaat edilerek nüfuı 
cüzdanı istenmektedir. iki Oç av evvel 
lıtenilea cOzdan miktarlara (270) biat 
geçmittl. Matbaa faaliyetin teka:f 
ederek bir~aç ay içinde bunları baa
tığı gibi ondan ıonra iıtenilen (320) 
bio cüzdanı da yetiitİrmittir. Hazi• 
nndanberi Damga matbaaaı (600J bin 
nCfuı çibdanı basmıştır. 

Diğer Meselelere Gelince ... 
lktııat Vekaleti ile temasta 

bulunmak nzere Ankaraya giden 
şeker, kah~e ve çay tacirleri he
nüz teşebbüslerden mOsbet bir 
netice alamamışlardır. lktısat ve• 
ldileti tacirlerin taleplerini tetkik 
etmekted"r. 

Bu krnım ticaret komisyoncu
ları dan biri kendisinden malii· 
md almmak Uzere Ankaraya 
ç3ğınlmışt r. 

Zarphanede 100 Bin Kilo 
Altın Tozu Satılıyor 

Şel rlmizdekl Zarphane ld3resi taraf.odan (100) 
ton, yani rno bin kilo miktarmda altın tozu müza
yeJe ile satılığa çıkar1lmıştu. Üç kısma ayrılan bu 
kıymetli tozlar Zarplıanecleki büyük ambatlarda 
ayn ayrı muhafaza albnda bulunmaktadır. Satıı 

mllzayedesine iştirak etmek Ozere dün Znrphane 
mlldilrlUğUne iki kiıi müracaat • ederek yarım kilo 
kadar numunelik toz almışlcrdır. Mllşteriler bu 
tozlan tahlil ettirdikten sonra fiat vereceklerdir. 

kölçe halmdekl albnlar eritilmek llzre potalar içine 
konulmakta, erime eanasında yere dökülen altın 
damlacıkları da biriktirilmektedir. 

Bundan bnıka eriyen altınlardan çıkan dumanlar 
kurumlar arasından geçerken oralarda. da zerre 
halinde altın tozları toplanmaktadır, Zarphane 
memurları her glln akşam f zeri ocaklara s6nd6r
dnkten sonra kilileri ve bacalarda biriken isleri 
toplamaktadırlar. Gerek bu kUI ve isler, gerekse 
yerlerden toplanan piılikler her on beş günde bir 
depolara konulmaktadır. Aradan geçen uzu.ı bir 
müddet sonra kUI, is ve sUprUntUler aratında toz 
ve damla halindeki altmlar tasfiye edilerek satqa 
çıkarılmaktadır. 

Diln Zarphane idaresine nıUracad edel"ek milhim 
bir yekiin tutan bu toz altınların nasıl biriktiğini 
tahkik ettik. öğrendiğimize göre, Zarphanede para
lar dökülürl .. en, yahut diğer altın eşya yapılırken 

Kasaplara Müjde 
Bir Çift Palamut 60 Par~ya 

Bugünlerde balıkçılar bol 
miktarda palamut, kılınç, u.qkum• 
ru, kefal, lüfer yakalamaktadır· 

lar. Birinci derecede palamut, 
ikinci derecede uskumru, Uçllncll 
derecede de kılınç tutulmakta
dır. Şimdiye kader kıhnç geç 
kaldığı için bugllnlerde boğaz• 
da çok mikdarda kılınç tutul· 
ması beklenmektedir. Bolluktan 
dolayı fiatler çok dUşllktliı. Pa· 
lamutun çifti altmış para ve 
iki kuruıa kadar satildığt gibi 
lüfer toptan, 20, kılmç 20 • 25, 
uskumru 16 - 17 - 18 kuruıa sa• 
ltlmaktadır. 

Türkçe Ezan 
Yarın Müezzinler Talime 

Başliyacaklar 
Ramaundan itibaren bUtOn ca

milerde tOrkçe eı:an ve kamet oku· 
nacağını yazmış!ılt. Maarif Müdürlüğil 
bOtnn cami imamlarına ve hayrat 
bodemeıine bir tamim yaparak mQ
ez.zinlerin tayin edilen mıntakalar· 
daki eıan ve kamet derılerine de· 
vnm etmelerini bildirmiştir. 

Yarından itibaren Süleymaniye, 
Şelızadebıışı, Pertevnlyal, Eyüp, Dol
mabahçe, Üsküdar Ceditvalde, Bey~ 
lerbeyi ve Kı:r.ılloprak camilerinde 
meşhur haf zlar tarafından bü tün 
mnez.zinlere talime batlannca'ktır. 
Talimler her rnn ııaat 9 dan 12 ye 
kadar ( 3 ) aaat devam edece'ktir. 

CamHerde Ramazan Hazırllğı 
Başladı 

Evkaf Mildürlüğu R amazan yak· 
lattığa için hazırlı tlara baflıımııtır. 
Dün Evkaf encümeni card er iç"n 
(69ı kuruıtan (1000) adet kc:ıba haaır 
almıştır. 

iki Kişi Ezildi 
Nazif isminde bir Arabacı dün 

arabasile Karaköyden geçukeo 

Aşıya Tekrar Başlandı 

Dün kAfi miktarda aıı tedarik 
edildiği için tekrar ameliyeye 
başlandığını haber vermiıtik. İşte 
doktorun önünde mini mini bir 
yavru. 

Kalıve Buhranı 
Halledildi 

lktısat Vekaleti ile Modiyano 
firmast arasındaki kahve mukava
lcsi hakkındaki talimatname gllm· 
rüklere bildirilmiştir. Bu talimat
nameye göre Modiyano güm
rükten çıkartacağ• on beş bin 
çüval kahveden tıekiz bin çuvah 
ı~tanbul, yt!di bin çuvalı da f z
mir, Mersin ve saire için veril
miştir. Sekiz hin çuval yakmda 
İ!.tanbul gUınrüğUndcn çıkarıla
cak~ır. 
c==-==========~===-============::a===~ 
l:m ~il 1akkı ve Abdullah isminde 
iki kişiyi çiğnemiıtir. Arabacı 
bu hadiseden sonra kaçmak 
islemiı, fakat yakalanmışt r. 

Gemi Kurtarma 
Şirketi Faaliyete Geçiyor 

Tesisi takarrür eden Gemi 
Kurtarma Anonim Şirketi buglln
lerde teşekkül etmek tirercdir. 
Şirketin yüzde yetmiı hissesi btı
kümete a"t olacak ve bu hisseyi 
doldurmak için hnkfımet Seyri-
sefainin Tahlisiye Limit et Şirke-
tindeki yUzdc kırk beş hissesile 
Alemdar vapurunu sermaye ola
rak koyacaktır. Mevcut Tahlisiye 
Şirketi 125,000 lira ile şirkete 
İfÜrak edeceği gibi Kalkavan 
zadeler de Adalet vapu. ile ıir
kete iıtirak edecektir. Şirket ~ 
'e Karadenixde kazaya uğrıyan 
gemilerle ıahıalara kurtaracaktır. 

Devam Mecburiyeti 
Bir Kısım Tal ebeyi 
Müşkülata Soktu 

DarUlflinunda talebenin ders
lere devam mecburiyeti 11ln bir 
surette takip edilmekte olduğu 
için hayatını çalışmakla kazanan 
bir kısım talebeler emanete mü
racaat ederek Avrupa fakülte
lerinde olduğu gibi devam mec
bunyetinin kaldmlmasmı isteye
ceklentir. 

lspanya'ya Yumurta Se~kine 
Başlandı 

Bir ha!tadanberi lspanya'ya 
yumurta sevkiyatı başlamıştır. iyi 
cins yumurtalar.n sandığı İspanya 
limanlarına teslim şartile 46,25 
liraya sntılmaktadır. Almaoya'da 
Tiryeste brikile sandığı 45 liraya 
Türk yumurtası almaktadır. İspan· 
ya fiyatı daha mtisait olduğundan 
sevkiyat buraya teveccüh etmiıtir. 
Son hafta zarfında Samsundan 
İspanya'ya 936, İtalya'ya 55, Bar
selo'na 125, Marsilya'ya 145 san
dık yumurta gönderilmiştir. 

T ... ,dni!:~tı ':7 
~ 

ı. 

I
,__ __ 

Giinii.n Tarihi 
------

Gümüş Para 
Basılma~ı Henüz T ekarrür 

Etmedi 
Bazı arl<adatlar, (50) ve (100) ku· 

ruıluk gümüt paralar bubrılmaı:ı 
için darphaneye emir Yerİldiğ. ni ya:ı• 
mıflardı. Bizim yaptığımıı tahkikata 
rl>re bu haber dotru değildir. Darp· 
haneye böyle bir eın ir verilmemiştir. 
Oaıphanede bu günlerde böyle bir 
emri ifa edebiJccck vaıiydlte değil· 
cir. Filhaldka altın va gllmüş için 
ynptırılnıı~ nlnn makinelerinde bır 
mGddet evvel pik veaairc gibi daha 
rort madenler kullnmlmı~ olduğu 
için tamirata ihtiya~· vardır. Dıırp· 
hane MildürlOğü timdi bunları ta• 
mirle Ye harap olan aletleri de~ft· 
tirmcW~ meıguldür. Bu lılerin biti• 
rilmcai için de aageri bet ay çaht• 
mıya ilıtJyaç vardır. Hu müddet 
içinde Derphane hernn lşliycbilecek 
ve i~lctildiğiJ kadar para bııeabl• 
lecek bir hale gelmiş .ir. B rçok 
Avrupa mcınleltetlerlnde darphane• 
mizdeki mnkinalarm kuvvetınde ma• 
lfine yoktur. Balkan memleketleriniıı 
ise hiç birisinde darphane yoktur 
yalnız son zamanlarda Çekoaluv kya 
bir darphane yapmıttır. 

DUnkU Borsa TemevvUçleri 
Dün bor ada düyunu muvahhide 

57, yün Anadol 39,90, Afyon Anadol 
24,30, Anadolu obligaayonu 38,20 
Rumeli şimendiferi (5) ten muarrol• 
görmfiıtür. 

onu İstanbula Anadoludan ~ 
ngon Ye 196 çuval bukday ge1mit 
ve iyi malıar 7, 15 den aatılmııtır. 

Tiftiklerden Ankare oglatı 70, E&ki .. 
şehir tiftiği 31 kuruıtao muıırnel• 
görmÜfHJr. 

Askeri Müze 
Kütüphanesi Bugün 

Açılıyor 
Aıkert milı:enin çok ungln " 

tarihi eserlerle dolu kıymetli bir 
kütüphanesi nrdır. Fakat bu kütOr 
hane tin:diye kadar kapalı lıulundu· 
ğu için tetebbn meraklısı zevat bun· 
!ardan iat;fade edemiyordu. Müıe 

MüdQrü Şilkrn Bey bu kitapları tar 
nif etmit ve kütüphaneyi de açmıya 
karar v~rmiştir. Kiltilphanenin tarihi 
eaerler kısmı bugiin öğleden 6:onra 
meraaimle açılacaktır. Bundan sonra 
kütüphane hergilo öğleden akşarn• 

kadar okuyuculara açık bulunacak
tır. Milze idaresi gitelerinde müı:r' 

deki tarihi eserlerin fotoğraflarını 
da ıattırmıya başlamıştır. Burad• 
yakında bir de poıta kutuıu bulun"" 
durulacaktır. 

Tarihi Toplar Tetkik Ettirildi 
Silih fenni yivli ve 9işhaneli toplr 

rın ancak Almanlar tarafından aotl 
asır içinde keşfedildiğini kaydeder• 
Fakat Aakeri Müze fdareal Kasımpr 
,adakl bahriye müzesinde Yavu,. 
ait iki topun daha o vakitler yh•ll 
otarak )"apıldığını keşfetmiı ve bun-
ların alçı lb kalıplarını çıkararals 
mOzede teş'hirine baılamıflL Ayrıc• 
Veklletl d~ bu kefiften haberd.ı 
etmiftJ. Vckllet iki topçu milteh••"' 
tarahndan bu toprakları tetkik ettir 
mittir. Müteha11ıılar raporlarına ver
mitlerdir. 

Evkaf Hukuk işleri MlldUrd 
Çorumda 

Evkaf aleyhine Çorumda mabilllll 
bir daya açılmı,tır, Bu aanyı takl~ 
etmek için lıtanbul Evkaf fdatr 
Hukuk itleri Mndnrü Suleymfln Bil 
Çoruma ritmi,tir. 

~ 
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ı;idiyor Haaan Bey 
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inkılap 
Edebiyatı 
Doğuyor 
-----------* 

ftalyada Faşizm ile birlikte 
Yen,t bir edebiyat ve yeni bir 
•an at doğdu. Bu içtimat inkılap-
tan ilhamını alan san'atk4rfar 
ortaya yepyeni ve taze bir san'at 
çıkardılar .. 

Rusyadcı da ihtilal ile ba~lı· 
Yan ve bu~ün aı çok olgun bir 
lıqle geleıı yeni bir edebiyat, 
Yeni bir san'at var. Bugünkü Rus 
san'at eserlerinin Çarlık devrinin 
san'at eserlerine benziyen hiçbir 
Yeri yoktur. 

h ~ alnız Türkiye IJt.l istiklAl 
rtrbı gibi dastani bir zaferi, ve 

00 sencdenberi devam eden rou
az·ı:aın inkılabı bitim san'atkirla-
rını 1a bir ilham membaı ola
nıad. 

Bundan inkılApçılar da, hixzat 
•an'atkarlar da utanarak bahsedi
Y?rlardı. Dün elimize geçen HA
k1tn.iyeti Milliye gazetesi, bize 
Ytn~ bir müjde ile geldi. 
k hıkılabı yat·atan Ankara, in
ılap edebiyatının da doğum yeri 

~1uror. Hakimiyeti Milliye gaze· 
b~sı, haftada bir defa bir ede· 

lfat sayfası oeıretmektedir. Bu 
'ilYfadan, bize inkılap edebiyabmn 
~0~ınakta olduğu his ve kaoaa· 
'?1 veren bir iki parçayı nakle· 
dıyotuz: 
(Q Birincisi Falih Rıfkı Beyin 

0ıkır) başhkh bir mensur par· 
Çasından alınmıştır: 
.. "Ankara bozkırınm yüzünden 

~ol )'anığı ve kurak ı:atlağı geçiyor. 
dı _ '·Bozkır loprağ.~n.~n .. kili~i k1~· 

k, yumuşattık; kulunu ye~ıl hır 
tl"ı·j ·ı k ı ı P, ap ıyorm:. 

··Bozkırın bahan ~iiie, yaıı 
gi\lgı.}<' ka\ u~tu. 
t '· Bozk1 nn dar Loğaz larrnda, 
t')ı>rağı yedi kat, kazarak, hcton 
Uzaklar kurduk ve yeraltı sulannı 
Yakaladık. 
k '1 E::,ki Türk debtanı, Asya boz· 
d 11't.ırın<lan tuzlu ve tuzsuz :m1ara 
0~ru bir akm destanıcltr. Atala-

tııııız Vol(Ta ·yı Fırat'ı Tuna'y 
i\kd•• . •· ol.,. 'd . ,. ' l .k' 'L· .... ruz ı .ı\..ara cnız J, a ageyı 
~1. 1 avlandılar. O büyük de~tanın 
Çınde Aııadoht ırnıaklan Lirer at 
Yula~'t A d l "11 · J • o , na o u go erı >ırr·r ça· 
ll<1k lt gibi aörüniir. 

' o 
'l'·· 'Suyun ayağına gid~n e ... ki 
it 

11 ~k kılıcının yerini, ~imrli :-:ııyn 
) u"lt1 . • 'f(' k k . . t o a getırt>n p~ııı ır te ·nığı 
ltturo r. 

··Bozkırda su, lı ir tılı!:!ı m, 
" -.: 

"
1U kandan palıah idi. 

fz ~ \ııadolu ihtilali, siper tozunu 
tıı ıı· B t ıil. • ursa ve stanbu1 kuın"'::ıl-
tınd k k u a ) ı ndıktaıı ~orırn, Boz ·ıra, 

lıc Uz toprağa döndii. Yuı:dun bir 
Lıııtlıın ··ı .. k d b" tu o mr ucuııa a ar, n· 

ll Ol'ta } ' d ı . . d da~ ) U} ıı ınr {t, uır rnsan u-
gı na d ha. eğse, onuıı kanını emecek 

" •l t' 
d.. susamı" bozkırın kucai!ma 
Oııd ., ~ ., u.,, 

Bu . d' k d ~kudu" parça, ıım ıye a ar 
btra . gurnuz edebi puçalara 
buı:'Yor mu? Bize gillden, bUI· 
bah en, aşktan ve kadından 

Set • 
batk ını!or. Ruhu başka, lisanı 
başka, ıfadesi başka, herşeyi 

a. 
Q· "n· .1r de Behçet Kemal Beyin 

ııılll A 
dtn b. şkımız" batlıklı şiirin· 
:'toP11.t ıır Parça: 
qlr odu, kö 1 
~ t11.r•kta r o du ilham perisi filan. 
b~ı llıe•ll r halinde biıdeld hor hey~can. 

1 lın sayıkl 
•l!ı lıde d , ıyor, n• aevda istlyorU2 ; 

r dil şilt 0 aşan: Disiplin, hesap, plln .• 
y •rıın bağrını:an döktüğümüı kan 
-~ trdt k "'~d· 11 fıtkıttt • adar 
ı.ı,1 ığintıx _ıgımıı suların manası var. 
.\ş~ i'ibı .~~tlse ; gözde, deni de değil, 
~ "' d iıe sin altımıza ilkbahar •. 
"" <>" ne bir t ıı:.t •<ıı'•rf anrı n dıııa varacağız · 
l'0terıli!( r:: Yeşil bir kadına varacağız • 

1 

~ ıc. .. Ya11 •• ' ••a altet goren genç :ı dam gibi 
tJ, rncntıı tadın ;;. 

'' ,':llr inkil a varaca6ıs. .. ., 
~1 ll~b·ıt· . ip edebıyatı doauyor 

ırız. • • 

r Son Postanın Resimli Makalesi a a 

Resmin alt tarafında bulunan adam aeni, beni, hepimi:ı.i lema.l eden Turktür. Karşıı.ında görülen dev cüsseli 
adamlar, memlekett yilkseltmek için kuyntlorlni biıe vermiye hazır olan varhklardır. Bunlar hudutsuz kuvnt 
ve kuarct mcmbalarıdır. Onlardan istifade edecek bir adama mu!:taçtırlar. Toprağlmlıı itletir, sanayiimiıden 
f!itifade eder, fen. ilim 1abouındaki kabiliyetlerimi:zi inkişaf ettirirnk, buıün fakir ıördüğüınüı: Törldyenin sernt 
ve refaha kavutmuı pç dej'ildir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

Tarihi Evrak işi Görüşüldü 
- - ---

Mecliste Matbuatın Hizmeti Takdir 
Edildi. Mesele Etrafında izahat Verildi 

Sözün Kısası 

lklünderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. .______________.._. 

Fırka Grupu 
Ziraat işleri Müzakeresini 

Bitirdi 
Ankara, 27 (Hususi) - Grup 

içlimama dün d., devanı edilnıif, 
birçok ıneb'uslar muhtelif zirai 
işler üzerinde beyanatta bulun· 
muşlardır. 

Grupun ziraat işler.ine dair 
müzakereleri bitmiştir. Bugün ve 

yarm tayyare kongresi toplanacağ., 
ve meb'uslar bu kon~reye iştirak 
edecekleri için grup müzakereleri 
salı gr 11i.i de\'am edece'• 1 ir. O gün 
iktısedf meseleler g6rUşül .!centir. 

Tabiiyet İşleri 
Ankara, 27 {Hususi) - Dahi

liye VekAleti tibiiyet itlerinin 
ne suretle yapılacağına dair biıt 
talimatname hazırlamışhr. 

Bu talimatnameye nazarall 
t4biiyet itleri mesrkezde 15 günde, 
viJAyetlel·de bir ayda intaç em. 
lecektir. 

Bahaiye Maznunlarmm Muhake· 
mesi Gayrimevkuf Yapılacak 

Gaziantep { Huıusi ) - Bahai 
tarikatine mensup olup ta burada 
tevkif edilenlerin muhakemeleri• 
nin gayrı mevkuf olarak icrası 
takarrUr etmiı ve tevkif edilen• 
ler de tahliye edilmiılerdir. Mu· 
bakemelerino bu bata başlan nıak 
ihtimali vardu. 

Tütüncülc1· Ankara, 27 ( Hususi ) - Meclisin dUnkU içti· 
maında Bulgaristana satılan ve bilAhare istirdat 
edilen tarihi evrak hakkında Maarif ve Maliye 
Vekilleri mühim izahat vermişlerdir. Vekillerin 
Refik Şevket Beyin ıual takririne verdikleri ce
vaplar endişeleri bertaraf edecek mahiyette idi. 
Hükumetin bu iıleri tanzim hususundaki ciddi 
faaliyeti memnuniyet uyandırdı. Takrirlerin sahibi 
cevabında bu havayı tebarüz ettirdi. Bu mUnase· 
betle de matbuatın evrak i,inde oynadığı faydalı 
hizmeti kürsüden şükranla ifade etti. 

kıymetlileri ıeçilip Papalık kütüphanesine ıatalmış. 
bu doğru mudur? 

Maarif Vekili.il cevabmda: Memlekette 100 : ~ 
- Buna dair veklletto reıml Ye husuıt malô- Kadar İşçi Var 

mat yoktur, dedi. iki buçuk aydaoberi faaliyete 
Refik Şevket Bey, Maliye Vekilinin izahatında geçen lıtanbul ve Mlllbakatl Tn-

bu evrakın satılmaaı mes'ulleri hakkındaki tahkika· tün işçileri Cemiyetinin topladığı 
tm cereyanı kısmına işaret eyliyerek: malümata göre lıtanbulda resmi 

- Demek ki Devlet Şura11 marttaoberi hAIA ve huıust tütlin depo ve imalit-
tahkikatla me~guldiir, dedikten sonra bu lfin ıUr· hanelerinde çahıan işçinin miktarı 
atle intacı icap ettiğini söyledi. (36) bin kadardır. Bunların ( 20) 

Hatırlardadır ki bu işi ortaya ilk evvel " Son binden fazlası kadındır. İtçileriu 
Son bir sual daha sordu: 
- Bulgaristana gidip gelen evrakm içinden 

Posta ., atmış ye tarihi evrakın ıatıdığmı bildirer•k aldıkları yevmiye ( 35) ile ( 120) 
alAkadarların nazarı dikkatini celbetmişti. kuruş arasındadır. fzmit, lzmir, 

Tekaüt Kanunu Herkesin 
Soy Adı 
Olacaktır 

U A M •• f . 1. k Bursa, Samsun gibi tUtlln istihsal 
mumı u ettış 1 merkezlerinde de (60) bin kadar 

--- -- . tlltUıı işçiıi vardu ki lıtanbulla 
Uzun Müzakerelerden 

Sonra Tadil Edildi 
Ankara, 27 (Hususi) - Millet 

Meclisinin dünkü içtimaıuda te• 

He!IÜZ Kimin Tayin Edi- beraber bellibaşh tiltiln mınta· 
leceg.., i Belli Deg"' il kalarmdaki tntlin amelesinin ye~ 

kaüt kanununun 53 üncU madde· 
sinin tadili ve yeni bir madde 
iHhesi hakkındaki layiha mUza
kere edilmiş, hararetli mllnaka
ıalar olmuştur. Liyihaya ilk itiraı 
eden Besim Atalay Bey olmuş: 

Cinayettir, bu meclisten 
böyle bir şey çıkmaz, hırsızlık 
etmiş, çalmış, demiştir. Sonra 
diğer meb'uslarda encümenin bu 
hususla izahat vermesini istemiı
lerdir. Uzun süren müzakerelerden 
ıonra layiha yedi red, iki mUsten
kife karş 163reyle kabul edilmittir. 

Elaziz'da l<ar Yağıyor 
El.aziz, 26 ( Hususi muhabiri

mizden) -· Bu sabah şiddetli bir 
kar fırtması başladı. Dört saatten 
beri mütemadiyen devam etmek· 
tedir. l\lıı~tafa 

Ankara, 27 (Hususi ) - Da· 
biliye VekAletinde soy adları 
hakkında hazırlanan layiha :t:mal 

edilmiştir. 
LAyihanin ıon aldığı şekle 

göre soy adı kullanmıya her
kes zorlanacak birinin ıoy adını 
diğeri kullanmıyacaktır. Tariht 
adları şimdi kullanmakta olan· 
Jar bu adlarla olan mUna
sebetlerinl tevsik edeceklerdir. 
Soy adlarının konulmasında 
Türkçe dil kaidesi göz 6nilnde 

tutulacaktır. 
Ad bulamayana hükumet ad 

bulacaktır. 
Kanun çıktıktan ıonra köy ve 

mahalle muhtarları kanunun tat
bikile alakadar tutula~aklardır. 

Tatbikat için ayrıca bir tali
matname yapılacakttr. 

iSTER iNAN, İSTER 

Ankara, 27 (Hususi) - İbra· 
him Tali Beyin İstanbul Meb'ua· 
luğuna intihabı takdirinde mUn• 
bal kalacak olan Umumi MOfet
tişliğe Ordu MUfettiılerinden 
Fahrettin Paşanın tayin edileceği 
söyleniyordu. 

Bu bahis etrafında Diğer bazı 
zevatın da isimlıeri geçmiye baş· 
lamı~tır. Bu meyanda Gümrükler 
Umum Muhafaza Kumandam 
Seyfi ve İzmir Valisi KAzım 
Paıalarla, Ankara Valiıl Nevzat, 
İzmir Halk Fırkası idare Heyeti 
Reisi HAcım Muhittin Beylerin 
iıimleri de vardir. 

Mamafih henliz ne lbrahim 
Tali Beyin namzetliği, ne de bu 
zevattan birisinin lbrahim Tali 
Beyin yerine tayini takarrUr et-
mi' değildir. 

= 

iNANMA/ 
l\Iaarif Vekalc ti her sena mekteplerde okunacak 

kitaplar için bir Hıte y•pıyor ve bu liatede kitaplarm 
fiatlarını da yazıyor. Biı zenııediyorduk ki bu ltsteler
de kitap iıimlerlnin kartısına yaulan fiatları koymak
tan makaat vatan çocuklarına fahiş fiatlar ile kitap 
ntılma11na mini olmaktır. Halbuki bu acne neıredi· 
}en kitap listesinde bu maknt ile telifi imkin11z bir 

vaziyet Yardn. Mesel! bir eserin dördöocil cildi için 
aahibl yüz kuruı fiat koymuf olduğu halde vekaletin 

/NAN, 

liste.lnd~ bu fiat az görülerek yüz otuz ikl kuruıa 
çıkanlmış! Tarihi edebiyata ikiylh: elli kuru, fiat 
koyuduğu halde l'ene vekiletin liıtHinde bu flat iki 
yüz doksan kuruı yapılmış! 

Biıim tahkikatımua göre bu rakkamlar ttortip 
batası detlldir. 

JctTER I NA N .n,1 41 

kiinu hemen hemen ( 100 ) bine 
yakındır. Tütnn İnhisarının Top
taşı, Fer'iye, Taksim, Çapa, Mat.. 
tepe, Paşalimanı, Galata, Çeşme
meydaoa, Ahırkapı, Cibali, Eyüp 
ve Kuruçeıme depolannda bin• 
lerce iıçi çabşmaktadır. 

Bunlardan başka lstanbulda 
( 32 ) de buıusi tntnn deposu 
vardır. Fakat buna rağmen TiltUu 
İşçileri Cemiyetine timdiye kadar 
kaydedilen azanın miktarı ancak 
( 1500) dür. Cemiyet her azadan 
dört milıavi taksitte verilmek 
tızre ıenede cllzdan ve pul pa· 
raları da dahil olduğu halde 
ancak ( 85) kuruı almaktadır. 

Borçlar Meselesi 
Ankara 27 (Husuıt ) - Ku· 

ponlar mUıakeratı nihai safhada
dır ve iyi bir cereyan takip et 
mektedir. 

Borçlar işinin bugünlerde kat'ı 
bir neticeye iktiram beklenebilir. 

Müşterek Filim 
Türk-Rus ihtilali Hakkındı 

Bir Filim Hazırlanıyor 
DDn lliç vapurile şehrimize SoY. 

yet ıinema Aleminin en maruf 
şahsiyetlerinden Zarhi yoldaı 
gelmiştir. 

Zarhi yoldaı'ın ıehrimize gelip 
Türk· Ruı ibtilllleri hakkında 
çevrilecek mtiıterek bir fillmle 
al4kadar bulunmaktachr • 



Memleket lvfanzaraları 

J 

Soma'da 
Maarif 
Faaliyeti 

Soma ( Hususi ) - Bu ıene 
kE:asabamızda hummalı bir okuma 
faaliyeti vardır. 16 yaşından 45 
yaşma kadar herkes okuyup yaz
mak için Millet Mekteplerine 
clf'vam etmektedir. Bilhassa köy• 
lUlemnizin o!mma hevesi çok 
büyük takdirlere şayandır. Güo· 
düz al<şama kadar tarlalarda 
çalışan bu vatan çocukları gece
leri ele irfan nurundan istifade 
için mekteplerin s ıraları üzerinde 
çalışmaktad •rlar. Köy)erimiıirı 
içersin de bu hnsusta en ileriye 
giden Turg ulalp köyüdUr. Burada 
gayet hiiyük bir mektep binası 
v. rdır. Mektepte gündüz köy 
çocukları, g~celeri de bu çocuk-
ların ana ve babaları okumakta· 
dırlar. 

Yirce kövünde de Maarif ha· , 
yah te:lkike şayandır. Bu köyün 
mualıinıi tedrisatta ameli usuHer 
tatbik etmekte, her hafta talebe
sini kasahaya getirerek san'atkar· 
ları , fabrikaları, müesseseleri gez.· 
dirmekte ve mahallinde izahat 
vermektedir. Köyde bu mektebin 
apor teşHlatı da vardır. Sar1calar 
Göçbeyler, Tt•ranlı, Tırbale kör 
terinin okuma hususundaki çalış· 
maları da diğer köy!erden llstün 
vaziyettedir. Söz arasında şu 
ciheti kaydedeyim ki Tırhala 
köylüleri Somanın en zengin 
köylüleridir. 8 yaşında bir kızın 
biJe boynunda Uç dört tane beşi· 
birlik görii!Ur. ----

Adana'da 
Vehabi Tarikati Mensup .. 

lan Tevkif Edildi? 
Adana, ( Huıuıl ) - Evvelki 

ıece şehrimizde on bir kişilik 
bir behai tarikati menıuplan tev· 
kif edilmiştir. 

Bundan bir müddet evvel de 

Bursa' da 

Bu Sene Kış Çok 
Müthiş Olacakmış! 
Bursa, (Hususi)- Havalar ta· 

mamile sogumuştur. Bu sene kışın 
çok şiddetli ve devamlı olacağı 
söyleumektedir. Bu şayia okadar 
kuvvetlidir ki herkes her ıeneldn· 
den fazla mahrukat almaktadır. 
Kömür fiatleri 4 • 5 kurut ara• 
ımda mtltehavvildir. 

Bu sene Bursanın kış geceleri 
çok eğlenceli olmkkta, evvelki 
gün ıehrimize gelen Raşit Riza 
grupu Bursalılara kış gecelerin
den bedii istifadeler temin etmek 

zabıta, . tevkif edilenl~rden bazıla
rının evlerini araşbrm:f ve tari· 
kata ait bir mühürle bazı kağıtlar 
bulmustur. Tevkif edilenler şun· 
lardır: ~ fırsatını vermektedir. 

Terzi Ziya ve Adil, Baki zade . Fırka Kongreleri Devam Ediyor 
Ali, Aktar Mehmet, kuzu Ali, A C F 
terzi Ali Vekil Ali Haydar Suphi Bursa, ( Hususı ) - • H. . 
Naci ve Abd~lvahap Na:i efen- ocak kongrelerine devam edil· 
diler. mektedir. Yapılan 47 inci ocak 

Adana'da Et Kaçakçlları kogresinde Bursa meb'usu RştU 

Ad ( H ı ) B d 
Bey do hazır bulunmuş ve fır· 

ana, usus - ura a k 1 k v i k'I 
mezbeha harici hayvan keıen 24 anın, meme ette yaptıgı n ı 4p 
et kaçakçısı mahkum edilmhılerdir. ve bu ink~labm yiikse~ .faydaları 

'd K k etrafında uahat vermıştır. 
Adana a ızamı Halk Evimizde hararetli bir 

Adana, (Hnsusl) - Son giln • 
)erde şehrimizde kızamık haıtalığı 
,fazlalaşmıştır. 

Cehelibereket'te 
Esrar Satan Bir Kahveci 

Yakalandı 
Cebelibereket ( Huıuıl ) -

Kadir Ağa isminde bir kahvecinin 
esrar sattığı haber alınruıt, 
dlikkAnı taharri edilmiştir. Arama 
neticesinde Kadir Ağanın dnkkl
nından yarım okka esrar, bir 
miktar kaçak tönbeki, bir tabanca 
iki biçak bulunmuş, milf;adere 
edilmiş, Kadir Ağa da tevkif 
olunmiiştur. ----
Hayvan Hastahğile Mllcadele 

Cebelibereket ( Hususi ) -
Bir mliddetteoberi devam etmekte 
olan hayvan hastalıklarının önü 
alınmak li~eredir. Baytar müdUr
lüğil bu hususta devRmh bir 
faaliyet göstermektedir. Kasaplık 

- " şimdilik kesilmesi 

faaliyet devresine girmiştir. Lisım 
dersleri başlamıştır, kurslara 
kaydolmak için pek çok müra
caatler vaki olmaktadır. lngili:zçe 
ve Fransızça kursları Dçer ımıfa 
taksim edilmiştir Buraada timdi 
blltlin gençler Usan öğrenmek

tedirler. 

İzmit'te 
Millet Mekteplerine Karşı 

Büyük Bir Heves Var 
Şehrimizdeki Millet mektepl~· 

rine tehact\m fazladır. Halk oku
mak için biribirile yarış ediyor. 
ihtiyaca kAfi derecede dersha
neler açılmışbr. Maarif Müdürlllğü 

ıayanı takdir bir faaliyetle halkı 
okutmak için son derece gayret 

gôatermektedir. Bu sıkı disiplin 
devam ederse muhakkak ki pek 

az :zaman zarfında şehrimi7de 

okuyup yazmak bHrniyen bir 

tek kişi kalmıyacak gılJ'ıdir. 

Bursa' da 
~- -·--

Kaplıcalar İçin 
Bir Talimatname 
Yapıldı 

Bu'1'"•• Kepllcaları 
Bursa, ( Hususl ) - Belediye 

hamam ve kaplıcalar için 15 
maddelik yeni bir talimatname 
hazırlamıştır. Hamam ıahip!eri, 
hamam işletenler ve hamamlarda 
çalışanlar bu talimatnameye 
riayete mecbur tutulmuılardır. 

15 mart 933 de bl\tihı hamam 
ve kaplıcalar teftit edilecek ve 
bu 15 maddelik talimatname ah
kAmanı o zamana kadar tatbik 
etmemiş olanlar hiçbir itiraz 
dinlenihnekıizin kapablacaktır. 
Karacabey yolunun Bursa ve 
Bandırmadan başlanılmak üzere 
iki taraftan tamirine başlanılmlf'" 
iır. Yol da marta kadar bitirile
cek ve gelecek banyo mevsimin
de Bursaya her taraftan ae;ip 
aitme kolaylaşbralacaktir. 

Soma' da 
Kızıl Hastalığına KarıJ 

Tedbir Alındı 
Soma, ( Huıust ) - Bu civar

da Buca köyOnde ıüpheli görft
len bir hastabğın teşhisi için 
Manisa'dan Dr. Şevket Bey bu
r~ya gelmiştir. Şevket Bey has
taları muayene etmiş ve bit kızıl 
ile llç kızamıkla hasta tesbit et• 
miştir. Hastalığın sirayetini men 
için todbirler almantbr• 

Amasya'da 

Zengin Gümüş Madenleri 
işletilecek 

GUmilıhacıköy ( Amasyada ) 
(Hususi) - Kasabamız Taqan 
ve lnegöl dağlanmn ortasmda 

· firin,t mahsüldar ve gayet sevimli 
bir ıehirciktir. 

Evvelce tdtlinciilükte pek ileri 
gitmiş olan çiftçilerimiz son se
nelerde iyi tntnn aah~ı olmamaai 
ylizOnden iti afyonculuğa d6k-
m6flerdir. Şimdi mebzul mikdar
da afyon istihsal etmektedirler. 

Şimdi burada yeni bir it bat
byacak gibidir, pek zengin oJan 
gl\mDş madenlerimizin ifletilmesi 
takarrür ettiği ve bilyilk serma
yeli bir tirketin yakında işletme 
faaHyetine başlıyacağı söylenmek
tedir. Bu takdirde halk için yeni 
bir iş açılacak demektir. Diğer 
taraftan belediye de faaliyete 
geçmiş, kasabanın ortasındaki 
mezarbğı kaldırarak bir bilyllk 
park vUcude getirmeğe başla
mıştır. Bir de elektrik fabrikası 
tesis edilmiştir. Yakmda kasıı
bnda elektrik tenviratı başlıya• 

caktır. 

Kar Yağıyor 
Gireson, ( Hususi ) - iki Uç 

gtındenberl ıehrimize mlltemadi
yen kar yağmaktadır. Denizdo de 
mlıthiş fırtına vardır. 

Ankara' da 
Halk Evindeki Lisan 
Kursları Çalişıyor 

Ankara, (Hususi) - Halkev! 
hararetli bir faaliyet devreıine 
girmiıtir. Tllrkçe okuyup yazma 
kurslanndan başka Franstzça, lıı
gilizçe, Almanca, İtalyanca okuyup 
yazma kur.tarı da açılacaktır. Bu 
kurslarda tedrisata 1 kAnunev
velde başlanacak, ozamana kadar 
kayt ve kabul muamelesi yapıla· 
caktır. 

Halkevinde ayrıca mektepli-
lere derslerine ait faideli filimler
de irae edilmektedir. Bu meyanda 
fent ziraat ve balcılık filimleri de 
Yardır. 

İktısat Sütunu 

Fransa' da 
Blitça Açılı 

Yunanistaıı' da 
dolayi devletlere 
ödeyememiştir. 

istikraz•ard" 
olan borctı110 

,, 
Y 

. t Para ikraı ..A 

ıınanıs an- d c n dev Jet le ı: 
da Vaziyet nıllracaat ede. 

. li . etill' rek Y unanıstanm uıa va~ıy t 
tetkik etmek üzere bir be~ 
seçm~lerini istemiştir Bir t• .. 
tan muvazene b litçesi de bO~~Jll 
muıtur. Geçen gftn nazırlar , 

k 1ell 
bankada toplanara ıou•• "it" 
bOtçesini ne suretle dOzelte b• 
ceklerlni tetkik etmişlerdir •. tall"' 

Son zamanlarda Yunanı• tUt• 

da tlittln fiatları çok dUş."'°:ıOll 
Yunan lktiaat mecl'si aJisı, t .,i., 
fiatlannın dtıımesini men . 

1 
tit• 

b• 1 · etoı•f ban tet ır er tavsıye k 5111ııJ 
Bu meyanda Ziraat . b.an ea 1ıS1* 
köylnye ya1d m etmesını v ıde0 
lUnün ucuz bir fiatJa m Jıoıt:o"itİ 

ı 
çıkarmaması için I..alkıo 
takarrllr etmiştir. 



---------
Bu Sayfa. Dünya Matbuatında Bu Sayfada 

Haftada. Bir Defa Neşro
Jtınur Ve Bütün Dünya 
~ Matbuab~~- Size Getirir. 

GÖRDÜKLERİMİZ Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Amerika' da 

intihabat 
Cilveleri 

Amerika intihabatı bittL 
Fakat intihabata ait garip 
hikiyeler henllz bitmedi Yu

lcandaki realmler bize Amerika intihabatından iki 
~arip ıahneyl g6stermekteclir. Sağdaki kız intiha-
aba neticetini bir bardak bira içerek tes'it ediyor. 

~ununla içki yaıağı aleyhinkeki kavguını kazandığını ilin etmek 

h
aatiyor. Diğeri yeni ReisicBmbur Ruzvelt intihabı kazandığı gibi inti· 
ap eanasındaki mtlcadelede giydiği ıapkayı bir hAtıra olarak ıakla· 

ttıak Dzere Nevyork polisine veriyor. 

• 
Amerika lntihabatının 
Bazı Garip Neticeleri 

Bıyıklarını Kesen İhtiyar-Ev Temizliyen 
Tüccar - Tarrare ile Kömür Nakleden 

A 

Ayan Azası 
~~~-----~.-- ı 

Amerika intihabatı, at yarış- man bıyıklannı kesmeyi ahtetmiş, 
lannda olduğu gibi, garip bir- () vakittenberi bir defa Kleveland, 
takım bahis tutuşmalanna ıebe- bir defa da Vilıon Relsicftmhur 
biyet verir. Bu defaki intihabat olduğu zaman bıyıklarını keımit. 
bu noktadan birçok garip neti- ıimdi de OçllncU defa ve ihtiyar 
celer vermiştir. Bunlardan birkaç yqında beyaz bıyıklannı keımiyo 
tanesini naklediyoruz: mecbur kahnııtır. 

Bir it adamı, zengin bir tile- ,,. 
car, bir kadınla ıöyle bir bahsa Mi do mi ıi il ıol do re fa 
liriımit- Hover kazanırsa kadın mire do mL 
I~ hafta saçlarını taramıyacak, Bu nota, demokrat fırkuı 
tnccarda Hover kaybederse, ayni merkezine gelen bir telgraftır. 
llıüddetle kadının evinde tahta- Merkezde hiç kimıe bu telgrafın 
ları ıilecektir. Hover kaybettiği manasını anlamamqbr. 
İçin timdi bu tllccar o kadımn Bunun llzerine telgrafı g6n· 
hergün evini tınizlemektcıdir. deren bunu ıu ıekilde iıab et-

)f. mittir r 
Ayin azasından biri HoYer " Ben yedi notadan beynel-

lcaybederse Perilvanya'dan v... mllel bir lisan icat ettim. Bu 
lhııton'a bq aaat içinde bir ton telgraf ıadece "tebrik ederim,. 
kG111tır nakletmeyi taabhilt etmif, manasınadır. •e derhal bu taabblldllnO ifa et- * 
llltttir. Bunu yapmak içia do ki- lntibabatta en çok mtluak8fa 
~ ta11are ile nakle mecbur edilen muelelerdea biri de içki 
01111uttur. olmuttur. 

lf. içki yuajl kalkbp gtla, içki 
88 J8fıacla bir ihtiyar 24 Jlt- yapmak illre vllcuda getirilecek 

illada llcen Demokrat Fırkauaın tesl1at için 4 milyon dolar 1.v-
.:-aıedi Reisictlmhur olduğu za- fedilecektir. 

Aınerika'da Gazeteciler 

Amerikada gaze
tecilik kadınların 

eline geçiyor. Burada 
g6rdllğiln8z hanım
ların hepsi gazete 
muhabiridir ve yeni 
reisicUmhurla mOlA-

kata ıelmit!erdir. 

Güzel Viyana 
DİLENCi 

Memleketi Olmuş 
· Şehir içinde 30,000 

Dilenci Varmış 
Viyana - Güzel Viyana, bir 

dilenci memleketi oldu. Sokakla
rında ekserisi çalgı ile dilenen 
30 bin dilenci vardır. Şehrin nü
fuzu bir buçuk milyondur. Bir 
buçuk milyon nnfuzluk bir ıehir-
de 30 bin dilenci ne demektir 
dilşllntlnliz. Bunlara dilenemiyen 
ipizleri ve fakirleri katınız. O 
vakit çalgı ve gllzel kadın memle-
keti olan Viyanaoın haline acır-
11nız. Bu dilenciler halkı okadar 
nhat'!' ederler ki, ıehirde çıkan 
aoayalıat gazeteleri bile bu hale 
bir nihayet verilmesini istemek• 
te müttefiktirler. 1930 senesi 
içinde 500 dilenci tevkif edil
miıti. 1931 senesinde bu 
adet (3000) e busene 6000 ne 
çıkb, harpte yaralanan malOllere 
aynca dilenci vesikası Yerilmiıtir. 

Poliı ve mahkemeler dilenci
lere birıey yapamiyorlar. Mahke
meler, açlık ve zarureti uikasile 
el açmıya mecbur kalanlara bir
t•Y yapamiyor. 

Bir gtln bir dilenci bir lokan· 

Nevyork t•hrlnln ı ıı:e 
manzara•ı 

taya girerek para istemit- Milıte
ri dilenciyi başından savmak iste
miı. Dilenci kızmış. 

- Mademki burada y~mek 
yiyorsun, o halde bana vencek 
birkaç kurutun var demektir, de
miş. Bunun tııerine dilenciyi tevkif 
edip mahkeme dilenciye hak ver· 
mif. Hele iyJ lokantalarda yemek 
yiyen ecnebiler için dilencilerden 
rahat yoktur. Her tıç dakikada 
bir dilenci, veya ttıtnn ve kart 
..tıcası ıelir, ılzi rahatsız eder. 

Viyana dilencileri aırnqıkbr
lar da. Bir ıey satmadıkça yana
mzdan aynlmazlar. Fakat Viya· 
nayı en ziyade rahat.az edenler 
çalgılı dilencilerdir. Bunlar ebe
riyetle b&yDk k61eleri tutar, ora• 
ela biri çalgı çalarak, biri prlu 
aöyliyerek balkı etraflanna toplar 
sonra ppkaları~ı çıkararak para 
dilenirler. Polıs g6rllnce diğer 
köşeye kaçarler. 

Polis k6şe başlaranı tutmak 
ıuretile bunların hepsini bir ge
cede tophyabilir. Fakat bunlar 
bir değil, bin değildir. Bunları 
tutup nereye götilrsUo. 

Viyanada, dilencilere okadar 
iyi muamele ederler ki, k6ylerden 
ye dvar şehirlerden bile buraya 
kafile kafile dilenci gelir. 

Dilenciler çocuklan: kadınları 
da Alet olarak kullanırlar, lıtaıı
bulda olduğu gibi çocukları sureti 
mabsusada yetiıtirir, sonra köıe 
ba,larına koyarak dilendirirler. 

HulAsa açlık güzel Viyanayı 
dilenci memleketi yaptı. 

Japon Kızlanna 
Annelik Öğreten 

Mektep 

Japon kıı mekteplerinde iyi anne olmak Dil' ati &tretilir. Bu laalar 
iyi anne olabileceklerine dair tabadetname alıyorlar. Ba naimcle 
phadetname alma merasimini görtlyoruı. 

Yeni Bir Din Neşrine 
Güzel Kızlar Çıkan 

Bunlar Evlerini, Servetlerini, Sevgilile
rini Bırakarak Din Propagandasına 

Çıkmişlar 

Amerikada "Mormon,, deni
len huıuıi bir din vardır. Bunlar 
Amerikanın Garp tarafında ya· 
prlar. Atağı yukan bizim eaki 
kızılbqlara benzerler. Keadle-
rine mahsuı mabetleri, garip 
ayinleri vardır. 

Bu mezhebe men1Up iki gn. 
ıel ve zengin genç kız, işlerini, 
sevgililerini, evlerini, servetlerini 
bırakarak mormonluğu tesis 
etmek Dzere lngiltereye gel· 
mitlerdir. 

Bunlardan biri zengin bir 
aile kızıdır. Memleketinde husoll 
aparbmanı, hususi otomobili var
dır ve lilks içinde yaıamıya aht" 
mıştır. Bütlln. bunları bırakarak 
bir Misyoner gibi fakr içinde 
çalışmak ftzere Londraya gel· 
miştir. 

lkincisi zengin bir mtleueıede 
kltibtir. Kazancı m&kemmelclir. 
Güzel bir de 1evgilial vardır. 
Fakat gGntUltl olarak bu lıo 
ablmıfhr. 

Bu kızlar Londrada bir fakir 
mahallesinde kDçtlk bir eYde 
yerleımiflerdir.Ayda yllzer lira ile 
yqamıya mecburdurlar. Burada 

bir kiliae açacak Ye dlnlerlnba 
propagandasını yapacaklardır. 

Gazetecilere şu beyanatf ~ hu

lunmutlardır: 
11Burada fakirane bir hayat 

yqayacağız, otomobile binmiye
ceğiz. Din aşkile barekt eden 
adam için fedakirlığın hududa 
olmaı. Kardeşim, bu uğurda 
k81'1S1nı Ye iki çocuğuna feda 
etmittir." 

Bu kızlar Londrada hayatları• 
nı da kazanmaya mecburdurlar. 
Merkezden kendilerine bet para 
g6nderilmiyecektir. 

Bu suretle Avrupada · çalıfAD 
Mormon misyonerlerinin adedl 
bine yakındır. 

Bunlar dllnyaya yeni bir dla 
J&pmıya çalıpyorlar. 

Fon Papeni OldUreceklerdi 
Berlin - Berlin cinayet mah

kemeli, sabık Bapekil Fon P• 
pen 'i &ldDrmek için evine girea 
bir kadım iç ay hapse mahkim 
etmlftlr. Kadın eYe girerken , .. 
kalanmıt Ye llzerinde bir hanç• 
bulunmUfbır. Cinayet tuaYTU111t 
blrglhı evvel bir doıtuna yapbjı 
itiraf llzerine teıbit edilmiştir • 

"\ç Kafileleri 

Avrupa ve Amerikanın büyilk derdi : Açlar. Her tarafta aç k .. 
fileleri, açlak nümayişleri, açlık kavgaları. Solda polisler tarafınclm 

1 
yakalanaıa bir nümayitÇİ. Saida bir aç kafileai. 



Bütün İstanbulun 
beklediği gun yaklaşıyor MEKTEPLİ 

••• 

Hasan Paşa Bu Adamın Evinde Silah Deposu Buldu 
• ittihaz ettiğini Hasan Paşadan sonra lstanbula geldi. ihtida etti. 

Mıılzarrırl lf- sordurdu. Hasan Paşa. bili (Ömer Seyfettin) tesmiye edildi. 
Her Hakkı Mahfuzdur tereddüt: O esnada teşekkül etmi~ olan 

-200- - Cami, Allahın evidir. Al· (Mevkibi hümayun) alayına stirdi. 
lahın evinde muhafız da, ancak Zadegandan olduğu için kedisine 
Allahtır. Efendimiz müsterih yfü:başılık rütbesi verildi. Fakat 
olsunlar, hiçbir şey olmaz. birkaç ay sonra AbdülhRmit bu 

Diye cevap göndermiştir. Çok alayları lağvetti. Yalnız bu teşkilat· 
gariptir ki Abdiilhamit Hasan tan bir hatıra kalmak üzere alay· 
Paşanın bu cevabını, senelerce lardan Uç yakışıklı zabiti naiyetine 
sonra hatırlamış ve Yıldızda yaver almak istedi. Bilahare (pa• 
Ermeniler tarafıııdan yapılan o şalık rütbesine nail olan ~ ehbi 
büyük sui!<astten salimen kur· ve Kenan Beylerle bu, ( Ömer 
tulduktan sonra : Seyfettin), bu suretle Abdiilhami· 

- Allah rahmet eylesin, din yaverleri meyanına girdi. 
Hasan Paşanın çok hakkı var- 1296 senesi rebiülevvel ayının 
mış. Camide olduğum için Allah on ikinci gününe tesadüf eden 
beni sakladı. Eğer camide olma· mevlfıt alayı, (Mecidiye) camisin• 
saydım, başıma bir felaket gele· de icra edilecekti.. Abdülhamit, 
ceği muhakkaktı. kır bir ata binmiş olduğu halde, 

Demiştir. depdebe ile Yıldız sarayının (Me· * cidiye kapıs) odan çıktı. 
Bizim memleketimiz.de (anar

şist) lerin ilk hareketini durduran 
basan Paşadır... Malumdur ki, 
Rumların (legofet) isminde meş
hur bir aileleri vard r. 1294 senesi 
esnalarında bu aile ef tadından 
iki kardeş, bir n iras meselesin· 
den dolayı l::avğa etmişlerdi. Bu 
kardeşlerden kilçüğü Avrupaya 
gitti. Kardeşinden intikam almak 
için anarşitslere iltihak etti. 

Bir müddet sonra lstanbul'da 
bulunan bllyük biraderine, neda
meti havi bir mektupla ltüçlik 
bir anahtar ve biroe gayet zaı if 
işlemeli bir çekmece gönderdi. 
Bu hareketten mütee55İr olan 
bilyllk birader, çekmecenin muh
teviyatını anlamak için anahtarı 
gilide sokar sokmaz, müdhiş bir 
infilak husule geJdi. Bu gafil 
adamcağız başının bir çok yeri~ 
rinden cerihadar ve hattA iki gö
zünden de mahrum oldu. 

Bu hadisenin faili, bir müddet 

Bütün şehir halkı ;l 
Az seviyorum .. 

Çok seviyorum .. 
Candan sevı.,·orum .. 

Şarkısına taganni ediyor. 

FERNAND GRAVEY 
ve FLORELLE 

tarafından temsil edilmiş 

CANDAN SEViYORUM 

( Arkası var) 
< c: 

Bir Deh 18 kişiyi Bıçakladı 
Ve Ö'dUrdü 

Vaşıngton, 26 - Birdenbire 
deliren Filipinli bir adnm 18 ki· 
şıyı hançerlemiştir. Bunlardan 
altısı ölmüştür. Uzun ve korkunç 
bir mücadeleden sonra deli güç 
hal ile zaptedilebilmiştir. 

Fransız Memurları Maaşlarmm 
Tenzilini istemiyorlar 

P aris, 26 - Fransız memur
larından 4 grup maaslardan ten• 
zilit yapılmas na muhalefet etmek 
için bir kartel ihdasına karar ver• 
mişlerdir. 

ııı:==~=-~-==============~=» 
Bu akşam saat 

21,30 da 

Oç Saat 
Operet:3 perde Z1 tablo 
Yaıaıı: E .rt ın Rotit 

Ilestcllyon : 
Ccırn:.I Rcıit 

Umuma 
Pazartesi oyun yoktur. 

Matineler yalnıı 

Cuma gllnlcrldlr. 

l!ı1~nbul Bekdiyesl 
Sehir'IYyaİ11osu 

ııııııııııııııı 1 
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OPERA 

muhteşem filminde taklit edilemiyecek derecede yükscl,tir. 

Pek yakmda E Sinemasmda 

qrinlaani 'Zt 

Sinemasmda 
başlıyor. 

Bi!etlerini:r.i ,ım-
diden alanız. 

\DiplomatlaraHükmeden Gizlil" uvv~tler 

Bolşevik Memleketine 
Saldırılan ir Casus 

( Baştarafı l inci aayfada ) 
kadar zahmet etmenizi rica etti. 
Mesele bir tenis maçına aitmiş ! 
Pepita, bu habere güldll ve aöy· 
lendi: 

- Teniz maçı da gece yapıJ.. 
maz yar 

Fakat Sidney Reily paltosunu 
çıkarmıya vakit bulmadan aldığı 
bu haberle duraklamış ve yavaş. 
yavaş paltosunu tekrar sırtına 
giymiştir: 

- Bir dakika! Şimdi gider, 
meseleyi öğrenir ve gelirim. 

1' .. akat gittiği yer kulüp değil, 
Entelicens servisin merkezidir. 

Dönüşte eve yayan gitme)i 
tercih etmiştir. Gecenin karanlı· 
ğmda uzun uzun yürümiye ·..:ıtiyaç 
duymuş, bu arada da bol bol 
düşünmüştür. Onu tereddüde sev• 
keden iki zıt kuvvettir : 

lngiliz istihbaratının elinde, 
böyle tehlikeli bir işin peşinden 
saldıracak kendisinden daha ehli4 

yetli bir adam şimdilik yoktur. 
Bu, onda göğüs kabartacak bir 
gurur uyandırmaktadır. Ruhen 
asker yaratılmış bir adamdır. 
Harpten sonra ebedi surette kal· 
binin derinliklerine gömUldüğilnil 
zannettiği büyük feragat hisleri· 
nin tekrar canlandığına ıahit ol
maktadır. 

Artık onun için bayat, genit 
bir mücadele sahnesinden başka 
birşey değildir. Esasen kend:sine 
\'erilen vazifede, böyle müthiş bir 
mücadeleyi icap ettiriyor. Fakat 
akıl ve mantık kendi tarafmda 
mıdır? Bir az ötede bir genç 
lrndın var ki onu seviyor, Adeta 
tapıyor ve düşilnüyor: 

- Hay AHah cezasını versin! 
işler, öyle zannettiğim gibi kolay 
yürümüyor. Asıl canını sıkan şey, 
onu sevmesidir. O, bunu biliyor 
ve kendine soruyor: 

- Ne yapmalı? Eğer Rusya• 
dan gelmemek mukadderse? •• 

Çünkil, hesapta bu akibette 
yazıla. Kendisinden epey evvel 
Rusya içerilerine alan allvari 
yüzbaşısı Elvengroen hiç bekle· 
mediği bir sırada ele geçip kur
şuna dizilmemiş mi idi? Neticesi 
böyle çıkabilecek bir macaraya 
atılmakta ne mana var? Sonra 
bu yüzden, güzel bir kadını da 

yesinden öldürmek ihtimali de 
mevcut.. 

Maamafih ertesi sabah yüzbaşı 
Reily kararını vermiştir. Her ıeye 
rağmen bu vazife yapılacakbr. 
Ayni akşam, kocasının bir mUcJ.. 
det için Berline gidecğinden 
Mis Pepita R~ily de babedar 
olmuştur. 

Bunun için ileri sürülen se
bep basittir: Elverişli bir iş yap
mak Ye kazanmak.. Buna rağmen 
Pepitanın gözleri kızarmıştır. 
Kendi kendine bulabildiği teselll 
ve Berlinin dünya ucunda olma
dığı, dönüş günlerinin de aayıb 

bulunduğudur. 

~ 
Yüzbaşı Reilye mutlak bir 

salahiyet verilmiştir. Verilen vazi· 
feyi istediği şekilde yapabilecek· 
tir. Yeter ki bu işi başarstn. He
def şudur: Rusyanın iktısadi, si• 
yasi ve askeri vaziyeti hakkmda 
matiimat toplamak. 

İster hakiki, ister sahte olsun; 
elde bir pasaport olmasına rağ· 
men Ruıyaya öyle damdan düşer 
gibi girilemiyeceği muhakl<aktır. 

Asıl olan, onun gidiş ve gelişin· 
den kimsenin haberdar olmama· 
sıdır. Böyle bir projeyi başarmak 
mahallinde yardım edecek, lazııu 
gelen malzemenin toplanmasını te
min eyliyecek kimseleri mahallen 
temin edebilmekle mümkündür. 

işte bu fikir ve tasavvurlarla 
Berline geldiği zaman lngiltereniD 
oradaki memurunu, doğrusu, pek 
te neş' eli bulmadı. Bir müddet 
evvel fiyasko veren yanlış adreı 

mese:esinden dolayı bu memur 
vazifesinden kaldırılacağmı zan
nediyordu. YaP.ması lizımgel~D 
şeyin, mutlak surette yüzbafl 
Reilye itaat olduğunu anlayınca 

geoit nefes aldı. 
O zamana kadar Reily Rut 

meselelerile meşgul olmak farsr 
tını bulamamışlL Bu saha da ça· 
lışmak için bilinmesi lizımgeleD 
ıeyler hakkında kendisine icap 
eden malumat verildi ve öğrenil
di ki üzerine aldığı işi neticeler 
direbilmesi için "tröst,, ile tema· 
sa gelmesi lazımdır. Bu "tröst~ 
kelimesini yüzbaşı Reily pek lya 
anlamadı ve sordu. 

(Arkası var ) 

- Yaran akşam ELHAMRA Sineması 
MAU HCE ROST AND'ın 

Dllnyanın en ERNEST LUBITSCH' İn m~!~~~ '~:'·~ı;:•;. ':~k· 
büyük rejisöril mükemm• eeut 

OLDORDOGOM ADAM 

Bugun E T U A L Sinemasmda C . 
Mevsimin en müstesna filmi: CLAUDE ANET'in ıaheserı 

AR 1 AN "GENÇ RUS KIZI,, 
MUmessılleri: VICTOR FRANCEN • GABY MORLAY. 

FOX R. K. O. Sinema ~az.eteai 



Siyaset Alemi BABİC:I 
Hoover'in 

~k:t;/~~~;,f e Alman yada Kabine Buhranı 
t ArnerikaCilmbur re"ai Hoover blr l"? b• T k•ı Ed•ı e B k•ı 
i~:~~ıı~da:·~·:;e!ak~~y::::·•:ttu ~'-a Ine eş ı ı emıyor, aşve ı 
ekn ıklo o nıanial•rı atlatmasına 
iıııkan yoktu. Onun içindir ki mu• Seç·lemı· or Btıh D Ed. ::~:~dt~:0:~~.,~; 1~:~~:.:.~·;:~~:: ı Y , ran evam ıyor 
et ıntlen itibaren iş batına gelecek Bedin, 26 - Kabineyi tcşkile 1 

ola~ bu ıatin, aelef:nden daha iyi M. Kae memur edilmişti. M. Kas 
degıl, onun yarın kadar itleri YU• kabineyi te~kil edemediğini reisi• 
tufla yürütebileceği şüphelidir. Fakat cümhura bildirmiştir. Siyasi meha• ·~ ~ 

u davada oııun kazanması ve h:ls- f'l M. K ff k ·h • 
rrıının kaybet~esi, birinin kütleyi ı as için muva a ıyet ı tı-
ok malinin az olduğu kanaatindedir. 
d 

şıyacak fekilde '1art'ket etmuin· M K H 
en, d !ğer'.nin de kuru rakamlardan • as itlerle g5rüşmüş par-

balısederek esasen acı hakikatten lamanter bir kabine teşkili etra• 
eı:ını yanan halkı bu acılıkla karşı· fında mutabık kalmıştır. 
laşhrmakta ıarar etmesinden ileri Bafvekll Kim 0Jacak1 
lelrnıştir. Me~bur nk'adır: Bir Fran• Berlin, 26 - Reisicümlıur yeni 
~ız '?eb'ua namzedi, int:hap dairesin• kabinenin teşkili vazifesini bu-

e h ır nutuk söyliiyormuş. Söz arasında gün de kimseye vermemiştir. Milll 
0 derece faz!a hararetlcnmiı ki' kar· bir temerküz kabinesi teşkili için 
f'sındakilere birçok şeyler vadetmiı. fırkaların fikirleri alınacaktır~ 
Hatta liman yaptırmıya kadar Uerl y k k 
•arınış. Dinleyic ferden biri, fazla eni teş il ediJece olan reisi• 
ile ı 'd cllmhur kabinesi evvelki kabine-r gı en namzedi kendine getir• 
!Qek için bağırmışı lerden farklı olacaktır. 
, h~- Fakat bizim memleketimizde Yeni kabineyi kimin teşkil 

• ı r yok kil,, edeceği malüm değildir. Yalnız 
Hat'p derhal mukabele etnıit= ilç kuvvetli ihtimal vardır: 
" - Nehir ele yaptırırım . ., 1 : Kabinenin sabık Başvekil 
Rooıveltin Amerikan Lalkına yap• Fon Papen tarafından teşkili: Fon 

tığı vaitler, birazda bu Fransıı meb'• Papen, Hindenburgun tam itima• 
~namzedinin sözlerini hatırlatıyor. dını haizdir. Ancak merkez fırka· 
• anıafih, kabul etmek lizımdır k1 larıoın şiddetli muhalefetile karşı· 

Yıne hakikat kıameo onun tarafın· F b 1 
d 'd )aşacaktır. orvarts gazetesi a • 
il ı i. Çünkü dayanın esu nokta· 

larından birj içki yasağı meselesi kın yüzde doksanının Fon Papen 
idı. Daha ziyade ahlaki noktadan aleyhinde olduğunu yazmaktadır. 
tatbik edilmi' olan bu yasak, bugün · 2 : Laypzig belediye rerisi M. 
~nıerikaya fu zaran nrmittirı Gordeler tarafından teşkili : Mer-

219000 gizli meyhane. Bu rakam, kez hrkası, Bavyera halkçı ve 
eı. ki zamana nisbetle yüzde yirmi ü,. f b w Alman milliyetçileri buna tara tar· 
ır f~ :ılahk kaydeder. İatihlak mik• 

t.ra ~udur: dırlar. M. Gordler Rayıştağda 
600 milyon litre lapirto, 1900 200 reylik ekseriyet toplıyabile-

trıllyon litre bira, 400 milyon litre cektir. 
f~rap. ( ki bunlar memlekete g izli 3: Sabık Milli Müdafaa Nazırı 
!~rı:neltte •e hükumet bunlardan Fc.n Şlayşer tarafından teşkili: 

lltn alamamaktadır ) F Ş • ·· k d b · Yaıak kanununun tatbiki ma1• on layşer şımdıye a ar i ti• 
;•fları: 125,000,000 lira memur maaı· yatlı ve çekingen bir ~aziyet 
•tı ve aaire, memlekette içki ya• muhafaza etmiştir. Böyle bir tek· 
:~1?1adığı için işsiz kAlan 600 bla lifi reddetmiyecektir. 

•t•nin kazançsızh,tL Hitlercilerde, Hitlerin riyasetin· 
( Fena alkollf'r yüzünden 6Jflmlen de toplannııyacak C\lan her han-

1920) den ( 1929) a kadar yüzde gi bir kc.bineye karşı amamuz 
~••ati b~ş. Bu yüzden hasıl olup ta muhalefet edeceklerini bildirmek .. 
~ernl•ketin başma belA kesilen 800 tedirler. Bu itibarla Hitlerci!erin 
1 
lll kaçakçının vaziyeti, kanuna karıı 
dQıan larda basıl olan liübalilikten vaziyeti düşünülmektedir. Fakat 

0 hn zararlar, rüşvet meselesi... ikt.ıadi kalkınma hareketinde 
•d R.oozvelte kartı Hooverl maj'IQp bir müşkillta uğranılmauıak için 
ı. en l4te yukankl mühim sebep• bir Reisicümhur kabinesi tefki-
~ - Snreyya line çalışılmaktadır. 

........ TEFRiKA NUMARASiı ' 

C:EPBE GiBİSİ 
''MiLLi ROMAN,, 

Muharriri: 

- Çok teşekknr ederim. 
Evlenmeleri böyle oldu. • 

• (Narin) in iyi kalpli bir annesi 
..-ardı K 
ita l · ocasını genç yaşında 
ltt y :>'den anne bütün hevesini 
~ına Ve d•v• • • N • . b' 

)t . r ıgı ıçın arının ter ı· 
sı, tah ·ı· d · İtin 1 t'b. sı ı muntazam ve aıma 

1(
0 

u.. ır şcfuilde devam etmişti. 
•in~ası . Rumelinin eski bir aile· 
r~b :~dı. Zeogindj, Balkan muha
tıp c tnden sonra çiftliklerini sa• 
•rtıl"l stanbul'da ve Ayvalık'ta 

De almıştı. , 
da b rama'lı Hasan Bey lstanbul'· 
)os•ı:lı~çılığr, heveslenmiş. Kil
Serez ~r dalyan almışlı. Eskiden 
~ avİ rama balkanlarında kara· 
tam 1Yan bu yan derebeyi bir 
dalga~ da Karadenizin şakasız 
taştı ~nda balık avcılığile uğ
~llığ; akat balıkçıltk, kara av· 
~tıce;t' ( ~enzemedi. Bir fırbnalı 
l'i1>, sab abarnana) kayığıoda geçi· 

a • karp da keıkin bir 

Burhan Calıit 

kar tipisine tutulan Hasan Bey 
hastalandı. Şiddetli başlıyan pi-
nomoni yakasını bırakmadı. Bir 
hafta içinde gözlerini kapadı. 

Babası öldüğü zaman Narin 
altı yaşında idi. Ondan sonra 
genç kızın aile sevgisi annesinin 
yumuşak şefkatine bağlı kaldı. 

Zeynep Hanım anlayışlı, ted· 
birli es!d tOrk kadınlarındandı. 
Kocasından kalan emliki bir 
erkek gibi idare etmesini bildi. 
Ve büllln düşüncesini Nnrin'e 
verdi. 

Rumelihisanna gelip (kollej)in 
yeşil eteklerindeki bu köşkü al· 
malarına zaten iki fikir sebep 
olmuştu. Biri Hasan Beyin deniz· 
cilik meralu öteki de yetişen 
kız ın tahsil ihtiyacı.. Ve babası• 
nın, kızı için çizdiği terbiye pli· 
nını Zeynep Hanım daha itinalı 
bir hevesle takip elti. 

Onun 'bilyük dOşUncesi yeti-

Buıgar Parllmentosu 
Bu resim, Bulgar Parlfı.uıeutoııurı n kıı devresinin açılma meraııiminJ gös4 

termektedir. Kırat nutkunu başı a ı k okumaktadır. Bir Kıralın açık başla 
nutuk okudt!ğu ilk defa clarak g- r ıtınekteu ·r. K OrsünO n etrufı da ç içek
lerle süsloııuıı~ vo ParlAmcnto bir <."çek ha hç ~ i ıll cH>nm til r. 

Harp orçları 
- ------

İngi!tere Ve Fransa Endişe İçindedir. 
lngiltere Cevabını Hazırlıyor 

Vaşington, 26 - Ayan Reisi 
M. Boralı Amerikanın Avrupadan 
alacağı olan harp borçları hak· 
kında demiştir ki: 

Bu meseleler cihan piyasala· 
rmın ıslahı ve harici ticaretin 
ihyasını temin edecek şekilde 
halledilmedikçe, borçların tehirle· 
rile, moratoryomlarla bir şey ka· 
zanmanın imkam yoktur. 

Hooverln iddiası Reddedlliyor 
Paris, 26 - Matin gazetesi, 

borçlu devletlerin moratoryom 
talep ederken böyle bir tehiri 
haklı gösterecek hiçbir sebep ve 
hadise göııtermemiş oldukları 
suretinde M. Hu ver taraf .ndan 
ileri sürülen iddiayı red ve cerh 
etmektedir. 

Avam Kamarası Top1anıyo .. 
Londra, 26 - Harp borçla· 

1 

şen kızının evlenmesi olmuştu. 
Narine 11kı ve temiz bir ruh ter .. 
biyesi verdiğine emindi. Onun 
bazı zaif yürekli arkadaşları gibi 
etrafın gelip geçici ve gönül kı· 
rıcı heveslerine meyletmiyeceğini 
biliyordu. Fakat aile mllnasebet
lerinin bir genç kızı cemiyet 
içinde heyeneceği geoçlerle tanış· 
mıya fırsat vermediği bir zaman• 
da herhangi bir evlenme mesele
sini halletmek kolay değildi. 

Sonra etrafın fikir ve seviye 
derecesi genç kızın rahatça gezip 
eğlenmesini, batta spor yapmasını 
boş görmiyecek kadar geri idi. 

Narin hazan Büyükadadaki 
halasına misafir gittiği zamanlar 
oradan ayrılmak istemiyordu. 
Ada kadın ve erkek ayrıt etme
den her gence hakkını veren 
adeta bu memleketten hu cemi· 
yelten ayrılmış, müst.akil bir 
parça gibiydi. 

Maamafih Yüzbaşı F arukla 
tanıştıktan sonra Boğaziçi de ona 
pek ağır başlı görUnmemiye baş· 
ladı. Çünkü ikisi köy dedikodu· 
larından uzak öyle sakin bir ar• 
kadaşlık yapıycrlardı ki bu duy• 
gu ve zevk birliği ona batta en 
yakın arkadaşlarının yarı ku:· 
kançlıkla yapmak istedikleri 

rından mütevellit vaziyet, hafta 
sonunda nazırların bütü!l dikka· 
tini işgal edecektir. 

lngiliz hükümetinin hazırlayıp 
vereceği cevap, harpten sonra 
türlü endişelerle dolu bir mahiyet 
gösteren devrenin devam ettiği 
müddetçe nazırlar meclisine tevdi 
edilmiş vesikalaran en mübimmini 
teşkil edecektir. 

M. Mak Donald, yarın akşam 
Hariciye Nazırı Sjr Jon Simon 
ile görüşecektir. 

Fakat Başvekil ile Hariciye 
Nazırının Amerikan notası hak· 
kında fikir teatisinde bulunma• 
lan şüphesiz görünmektedir. 

''l<ızıl Tiyatro,, Yandı 
Paris, 26 - Leningrat'takl 

meşhur " Kızıl tiyatro ,. yanmışbr. 
Enkaı altından 3 ceset çıkarıl· 
mıştır. 

imaları bile hoş görüyordu. 
Zeynep Hanım kızının Ylizbaşı 

Farukla ba5hyan arkadaşlığından 
lirkmedi. Narine o kadar emni• 
yeti vardı ki onan hislere ve 
telkinlere kapılacağına ihtimal 
vermiyordu. Yalnız genç zabitin 
hususiyetini araşbrdı. Onu zaten 
bütün Hisar. hatta bütün Boğa; 
balkı tanırdı,. İhtiyarlarm bile 
hürmetini kazanacak kadar ağır 
başlı ve tok sözlu bir gençti. . 

Bundan sonra Zeynep Hanım 
kızile Gen~ zabitin arkadaşlığım 
tehlikeli görmedi. 

Narin evlenme meselesini an
nesine olduğun tihi anlattığı 
zaman genç kızın hayatı hak· 
kında böyle kendi kendine 
karar vermiş elmasına kıı· 
madı. Zaten onun benlik kud• 
retini, iradesini, kendine mal et• 
mek için okadar çahşmışlardı. 
ÖmrUnün en büyük dönüm ye• 
rinde onu bir az da his!erile 
yalnız birakmak lazımdı. Onun 
için (Narin) in bu karnrına hıç 
itiraz etmedi. Ve Zeynep Hanım 
hem analık hem babalık vazifesi· 
nin verdiği yayretlo (Na rin) in 
düğünü için çalıştı. 

Yüzbaşı Faruk hiç kimıeye 
ilişiii olmıyan bir !Abekardı. Bahası 

Gönül işleri 
.. , 

- -
Gizli Bir Evde 
Kapalı 
Yaşıyorum 

.. 25 yaşında. cahil bir kızım. 
Ankarada bir genç ile sekiz 
senedir mUtekabilen çıldırasıya 
sevişiyorduk. Bu müddet zarhn
da ebeveynimden istemedi. Ka
çırmak için çok uğraştı, kaçma
dım ve bu sevgi yüzünden kimse 
ile şimd ye kadar evlenmedim. 
Kendisi evlendi. Şimdi bir ailesi 
dört çocuğu vardır. Halen de 
mütekabilen ıevişiyoruz. 

Son zamanda beni birçok lıJ.. 
lerle aidatı, karısını bırakacağını 
vadetti ve beni kaçırdı. Şimdi 
iki buçuk aydır beraberiz. 

Annem ve kardeşlerimin ya
nında fena bir vaziyetteyim şim
diye kadar bir muamele yaptıra
madı alamıyacağmı anlıyoruın 
balen de alacağım diye beni kan
dırmak istiyor, diğer taraftada 
limse ile görüşlllrmiyor. Tehdit 
ediyor, muhafaza altında gizli 
gizli tenha yerlerde bulunduru• 
yor. Bir tarafa kaçmak imkinı 
yok. Kaçmak istesem bile kor
kuyorum. Akrabalarım sahip çık• 
mıyor bir fırsatla size bilvasıta 
müracaat ettiriyorum. Benim bu 
f eliketimi nazarı dikkatinize ar• 
.zederek buradan kurtulmak için 
irşat •o yardımınıza muhtacım 
ne yapayim nasıl kurtulayım. 

Felikebede 

Esaret devrinde değiliz. Hiv 
kimse bir kadını nzası hilihna 
gizli bir yerde kapatamaz. Bir 
taraftan amirine malumat veriniz, 
bir tarfatan da hUkümeti haber
dar ediniz. Size birşey yapamaz. 
Bir çocukluk etmişsiniz, zararın 
neresinden dönülürse kardır. 

• lstan bul da. II. L. Beye: 
Hastalığınız galiba fıtık. Bunu 

doktora göstermek ayip dğildir. 
Tedavisi de vardır. Başınıza daha 
bir beli açmadan doktora müra
caat ediniz. 

HA 'il:\fTEYZll ----M. Peni öv a Hasta 
Paris, 26 - Hava işleri Nazın 

M. Penlöve'nin humma vaziyeti 
iyileşmektedir. Doktorlar hasta
lığın fazla çalışmaktan ileri gel
diğini söylemişlerdir. 

Havran isyamnda şehit dOşen bir 
binbaşı idL Annesi Adanada yer
leımiş büyilk oğlunun yanında 
kalmıştı. 

Hisann ve Boğazın kız anaları 
genç Erkinıbarp için: 

- Çöpsüz OzOml 
Derlerdi. 
Doğrusu ıu ki, Yüzbaşı Faruk 

için düşünen genç kız başlara 
kadar, onunla meşgul olan kız 
analar1 da vardı. Ve genç Erkl
nıharbın (Narin) le olan arkadaş• 
lığmı birçok dedikodularla yayan 
her ikisini de çirkin ibhamlarla 
kötülemek isteyenler onları ae· 
venlerden çok fazla idi. 

Bunun için evlenme haberi 
tabii görüldü. yalnız Hisarın bazı 
zavallı kız anaları bu havadisi 
duyunca sanki iki genç arasın· 
daki sevginin hududunu anlamış
lar gibi: 

- Yine nnmuslu delikanlı 
ımış. Yoksa alemin aşiftesilo 
eğlenir, eğlenir. bırakırdL De
mekten kendilerini alamadılar. 

Genç kızlar bu habere dudak 
blikmek iıstediler ve Narini kö-
tülemek için: 

- Çocukla gezdi, eğlendi. 
nihayet ba~tan çıkardı. 

Dediler .. 
4 Arkaaı 'VU) 

• 
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Ölüme 
usayan 

Bir Adam 
Şikngo' dan bildiriliyor: Kafa· 

ını tehlikeye k<?ymak hususnda 
bu senenin rekorunu kıran adam, 
muha!<ka!t ki Edvard Bonham is
mindeki Şikago'fu mahkumdur. 

Bo:lham, her nedense elektrikli 
iskemle üzerind6 ölmüye karar 
vermiştir. ( Amerika idam mah· 
kümları elektrikli sandalya Uze· 
rinde elektrik cereyanile öldli· 
riıifirler.) 

Bunun için yapmadıgı kalma· 
rn:şlır .. l~!ediği cürümler ya beraet 
veya idam kararını icap ettirdiği 
için hiçbir hakim, bu adamı, 
idama mahkftm edecek kat'r delil 
bulamamış, o da her defasında 
hay.ıtım kurtarnuya muvhf
fak olmuştur. Edvard Bonham 
bu suretle tam yedi defa 
ölüm cezas ndan yakayı kurtar
mıştır. Son defa hakim buzu· 
runa sevkedilişı, iki kadını dağa 
kaldırmak meselesi idi. Hakim, 
bu adamın bu eskl maceralarım 
öğrenip yedi defa öiünıden kur
tulduğunu anlayınca, onda, bir 
nevi rollerim mevkiinde ölmek 
emeli bulunduğuna bfikmetmi , bu 
emelini tahakkuk ettireme· 
mesl f çin maznunu tam 
99 sene hnpse ınabküm etmiştir. 
Edvard Bonhanı hapishanede 
idam cezasını icap ettirecek 
bir cllrUm işliycmiyeceği için 
elektrikli sandalya fizerinde öl· 
mekten de kurtulmuş oluyor. 

Garip Bir Talal< Davası 
Nansl - Bura Hukuk Mabke· 

mesinde garip bir talak davası 
açılmıştır. Davayı açan erkektir 

ve karısınm, ilk kocasile fazla meş· 
gul olmasından şikayetçidir. Va· 
ziyet şudur: 

Simon isminde bir tacir bü· 
yük harpte maktul düşmüştür. 
Bir müddet sonra Mndam Simon 
diğer bir erkekle evlenmiştir. Fa· 
kat, o gün, bugün harpte ölen 
M. Simonun ruhu bu kan koca
nın peşini bırakmamıştır. (!) 

Maamafih M. Simonun ruhu 
fena bir ruh değildir. Yalnız 
karı kocanın işlerine fazla karış· 
maktadır. Meselii efendi karısına 
diyor ki: 

- BugUn falanca yere gide· 
lim de biraz hava nlalıml 

Kadm derhal, odadn duran 
ieridona dönüyor v~ soruyo~ 

- Sinıon falanca yere gide· 
lim mi? 

Eğer Geridon'dan ses çık· 
mazsn Siıııon'un ruhu bu gezmiye 
müsaade etmiyor, demektir. Ve 
J{ezrue kalıyor. Yok eğer Uç defa 
pnrn:ıağmı gcridon'ıın kenarına 
vurursa izin verdiğine alAmettir. 

Bu vaz'iyelten bıkan adam, 
çok defa odada duran geridon'un 
aJtmı üstilne getirmiş, her ta· 
rafını aramışsa da şüpheli bir 
şeye tesadüf edememiştir. Mama· 
fih yatak odasında UçüncU bir 
mevcudiyetle yaşamaya da gönlü 
rıza göstermediğinden çareyi, 
kadından ayrılmakta bulmuştur. Fa· 
kat medeni hmun, yntak odasına 
giren bir (ruh) karile kocanın 
ayrılmasına sebep teşkil edcmi
yeceğini beyan eyliyerek bu ay· 
r>lmo talebini mahkeme reddet· 
miştir. 

En Buyuk Otel 
Moskova - Scvyet hükumeti, 

dUnyanın en büyiik otelini Mos· 
kovn'da yaptırmıyn knrnr vermiş 
ve bu işi bir Alman inşaat 
şirketine ihale etmiştir. Yapı· 
lacak otelin 1200 dairesi 
bulunacak ve her daire bir, iki 
veya üç odah olacaktır. Otel 
binası, eski Oholney çarfısının 
yerinde yapılacnktır. 

4 ...... ı 

Anka a .varisi Sa •t ey aptan n 
ar den·ze Ait Hatı a arı •.. 

Giresonlu Karadenize Baktı Baktı Da: "Köftehor Dedi, 
Yine Canın Fındık Mı Yemek İstiyor? 

MUthiş bir lo· 
dosun beşik gibi 
salladığı Ankara 
vapurunun geniş 
süvari kamara
sında Sait Bey 
Jcaptanla karşı 
karşıyayız: 

- Karade· 
nize ilk seferiniz 
nasıl geçti? 

-Benim Ka
radenize ilk yol
culuğum bun
dan tamam 21 

sene evveline 
rastlar. O za
manlar, Hil~ı 

lrnmpanyasınm Millet vapurun· r 
da müla:ıiın kaptandım. Talii· 
me, hava okadar iyi, deniz okadar 
sakindi ki, yolculuğun nasıl 
geçtiğini anlamadım bile.. Ondan 
sonra yaptığım seferlerde bu ilk 
yolculuğun üzerimdeki tesiri hiç 
kaybolmadı. Kara denizden,. bir 
kere bile fütur getirmedim .. 
Hatta içinde dört defa battığım 
halde .. 

- Nasıl? Karadenizde batlı· 
nıı demek ... 

Birer sıgara tellendirdikten 
sonrn, Sait Bey anlattı: 

- ltalyanlardan müsadere edi· 
len dört direkli SeyhunGvapuruncla 
çalışıyordum. Bir seferimde, Riva 
deresi ağzından geçerken, uznk· 
tan Rus donanması göründü. 
Arası b'r kr.ç dakika geçmeden 
Ruslar bombardımana başladılar. 
Bir tek kurtuluş çaresi, gemiyi 
karaya bindirmekti. Bütnn hızı· 
nuzla sahile dümen kırdık. Rus· 
ların ateşi altmda, " Seyhun ,. u 
tahliye etmek lcolay bir iş olmadı. 
Gemiden en son çıkan bendim. 
Sırtımda can kurtaran yeleği, 
denizin üstünde bir müddet bucn· 
ladıktan sorira kendimden geç· 
mişim. Boğulmak lizere iken sabili 
tutan gemi efradı, beni kurtar· 
mışlor. Geminin baş makinisti, 
aşçıs ve bir ateşçisi, sahili tuta· 
mıyarnk açıldn boğuldular. 

1kinci batışını Sakürya ağzın· 
dadır. Dubrcvni.~ i.mıindeki nak· 
liye gemisile boğazn girmiye 
çalışıyorduk. Bir Rus tnhtelbahiri 
bizi gözliy.ormu~. Müthiş bir tnraka 
ile, gemi yerinden cynndı. Torpil 
yediğimizi ün!aymca hemen sa:.· 
dalları indirdim. Fakat gemi, 
Umit edilemiyccek kadar kısa 
bir zaman zarfında battığı için 
tayfndcn 19 ldşi boğuldu. 

Üçiincü felaket, yine Seyhunla 
yaptığını Knrndeniz seferinde 
brış.ına geldi. 

Donanma refakatinde Sakarya 
ağzı açıldarınd , dolaşıyorduk. 
Rus donanması nnsızm karı,ımıza 
çıktı. 

Ruslar, çok faik bir kuvn~t 
olduğu işin 2,5 saat, devam eden 
bir deniz muharebesinden sonra 
bizim donanma, çekilmiye mec· 
bur oldu. Seyhun diğer beş nak· 
liye gemisl ile birlikte en geride 
idi. Ruslar, donanmayı bırakıp 
bize hücum ettiler. 

Sahile bindirmiye vakit kalına· 
m:şta. Gemi, her tarafından su 
alarnk birkaç dakika zarfında 
battı. Yalnız, bu defa taliin lüt
file kimseye birşey olmadı. Müret· 
tebatm hepsini kurtarmıya mu· 
vaffak olduk. 

DlSrdüncU batışım ... 

zin bir dakika
sı, diğer daki .. 
kasına uymaz. 

~ ~ Bu hercailiğine 
'A dair Trabzon-
'" '• 

Ankara uvarlsl Salt Boy 

Ankara vapurunun pişkin ve 
cesur süvarisi için "batmak,, sö· 
zü, adeta -kahve içmek, yahut bir 
eğlenceye gitmek gibi birşey ... 

Bu mnceralarmı o kadar lft· 
kayt, o kadar gösterişsiz anlatı· 
yorki, dinlerken hiç bir ürkilntii 
duymayorum. 

- Evet... dördüncü defa yine 
bir vapurla - ismi hatırıma gel
miyor • Karadeniz Ereğlisi açık· 
lannda batmıştık. Sonra gülerek 
ilave ediyor : 

- Görüyorsunuz ya... hala 
yaşıyorum ... 

- Sizde en fazla heyecan 
uyandıran sefer hangisi o!du? 

Sait B. lrnptaoın yilzU ciddi 
bir ifade aldı: 

- Gemici için fırtınanın bir 
manası yoktur. Eğer her salm
tılı seyahat Ozerimizde heyecan 
uyandıracak o]sa denize ÇJka· 
mayız. Tabiatla boğuşmıya çok· 
tan alıştık... Bugünkü gemilerle 
engine açıldıktan sonra, hava 
ne kadar bozuk olursa olsun 
batmak tehlikesi yoktur. Bizi 
rahatsız eden şey, !imansızlıktır. 
Her tarafı rüzgara nçık deniz· 
lerde, yulcu boşaltmak, yolcu 
almak büyUk bir gnile oluyor. 

Bir de demir attığımız yerde 
ansızın hav<l bastırıııas:, hoşu• 
muın gitmez. 

Bunun için daima, uyanık bu· 
lunmak, sık sık hava rasadı yap
mak lazımdır. 

- Karndenizio büyük fırtı
nalnrı ? ... 

- Şüphe yok ki Karadeniz, 
kışın hatırı sayılır fırtma yapar. 
Bu fırtınalar, ekseriya kanunu· 
sanide başlayıp, nisana, hatta 
mayısa kadar sürer. 

- O halde, dedim, halkın 
karadenizden yılgınlığı, pek de 
haksız değil ... 

- Bence haksız... Karadeni-
z.in adı çıkmıştır. Telkin, bu işte 
milhim rol oynayor. Nedense, bu 
denize karşı herkeste umumt bir 
emniyetsizlik vardır. Yalnız. tura· 
sını de ıöyleyeyim ki, Karadeni· 

'! • lular gllzel bir 
hkra anlatır· 

~· _). hır: Temel reis, 
fındığı takaya yük· 
letmiş, gidiyor. 
Deni~ sUtliman .•. 
En küçük bir 
esinti yok. Der
k en ufuk birden· 
bire kararmış. 
Deniz, dağlara 

çıkmıf. Zavallı Gi· 
resonlunun ne 

fındığı, kalmış, ne takası... Kon· 
dini zor kurtarıp ıahile atmış. 

Birkaç gün ıonra, yine sakin 
bir havada fındık yllklli bir baş· 
ka taka ile yola çıkacağı zaman 
uyuyan denize bakmıt bakmış ta: 

- Ah, yezit karadeğuz.. de-
miş, yine canın finduh isteyir 
kaliba .... 

- En çok hoşlandığımı· yol
cular hangileridir ? 

- Sormayın orasını... Biz, 
daha yolculuk ne olduğunu yeni 
yeni öğrenmeğe başlamış bir 
milletiz... Halli öyleleri vardır ki, 
bntUn seyahat müddetini asabi
yet ve Uzilntll içinde adeta zin
danda imişler gibi geçirirler. Ma-
neviyatları daha gemiye binerken 
bozuktur. Ylizleri sapsarı elde 
limon gUvertede aşağı yukarı 
dolaşırlar. 

Halbuki, deniz çarş f gibidir. 
Vapurda en küçUk bir salıntı 
yoktur. Dedim ya, maneviyatları 
bozulmuş b.r kere... Böyle yolcu· 
lar, beni çok sıkar. 

Sonra, şimdi çok azaldı ya, 
bir kısım yolcularda mühmel 
dirler. Bir aralık pijama ile hat
ta sırtında gecelik entarisi, ba-
şında takke, ayakta Şıpıtık ter
liklerle yemek salonuna inenleri 
bile görülUrdil. 

Vaziyetlerini kurtarmak için 
lUks kamara alıp, sofraya inmi· 
yenleri ve yat&kları üstllnde sa
rımsaklı köfte yiyenleri bilirim. 
Bunda biraz buhramn da tesiri 
yok değildir. Ah hele çok ço
cuklu güverte yolcularından çek
tikleriıniz... Güverte bileti alıp 
vapura girerler. Hava bir parça 
bozulmasın, hemen başlarlar fer
yadrt .. 

- ille bizi anbara ahn! •. 
Halbuki anbar, ağzına kadar 

doludur. f kinci mevki güvertesine 
koyalım desek öteki yolcular 
rahatsız olacaklar, ne yapacağı· 
mızı şaşırırız. 

Y olcunuo neş' elisine de do· 
yum olmaz. Tatli tatlı hik4yeler 
anlatarak hem kendileri eğlenir, 
hem etrafındakilerini eğlendi· 
rirler. 

Karadeniz yolcularınm ekse· 
rısı ticaret maksadile seyahat 
ederler. Fakat bu sıralarda iş 
aramak üz.ere lstanbula gelenler 
pek çoğaldı. Bunlnr, fstanbulun 
taşı toprağı altındır diye birşey 
duymuşlar, heybesini omuzlayıp 
vapura düşerler. 

- Karadeniz iskelelerinin hu· 
ausiyetlerinden de biraz bahset
seniz .. 

Sait Bey anlatıyor: 
- Bartinden Hopeye kndar 

bütün sahilin başka başka husu· 
siyctleri vardır. Bilhassa şive de· 
ğişiklikleri derhr,l nazara çarpar. 
MeselA EreVlide koou9ulan dille 

Kari Mektupları 

Bit i Hapishanesi 
Rutubetlidir 

Bitlia mahkumları gönderdik
leri mektupta Bitlis'teki hapis· 
hanenin pek fazla rutubetli ve 
gayri kabili iskan olduğunu yaz .. 
makta, " Biz buraya ıslahıhnl 
için konulduk ve hakikaten ıslahı 
bal ediyoruz. Çıktıktan sonra 
vatan ve memleket için faydalı 

unsurlar olmuya çalışacağız, faknt 
buradan hiç olmazsa s hhatli ola• 
rak çıkmalıyız ,, demekte, hapis
hanenin ıslahı için Adliye Vek • 
letinin himmetini rica etmekte
dirler. 

Yo-Yo Merakı 
Yo· Yo den:len oyunun uynD" 

dırdığı merak ve ıUratle yayıl•ş1n 
sebebini gazeteler ruhiyaçı!ar· 
dan ve fizikçilerden soruyorlar. 
Ben bu gayreti beyhude zahmet 
telakki ediyorum. Y <>-Yo'nun bu 
sUratli istiJ!sına gazeteler sebep 
olmuılardır. Dilerim ki gaz.eteler 
nAfi bahisler lizerinde de Y o· Y o
ya yapbkları kadar bilyük ve 
devamlı reklamlar yapsınlar. 

Konya: Adil oğlu Şemı;ettln 

• --Sinopta konuşulan dil, biribirine 
benzemez. Trnbzona yaklaşınca 
IAz tivesi kendini gösterir. 

Tilrkçe bilmiyeo bir yabancı, 
her iskelede ayrı bir dil konu· 
ıulduğunu zanneder. Aksan ve 
şivelerde okadar büyük fark 
vardır. Mesela Sinoplular geliyoaJr 
derler. Samsunluların bir kısaıı 

geliyürUm, Trabzonlular celiyriın, 
Rizeliler çelayrim diye konuşurlar. 
fnebollular, yalnız KaradenizlD 
değil, belki dünyanm en iyi ka'" 
yıkçılarıdır. Fena havalarda, fev• 
kalade maharetle adeta hayatları 
bahasına gemiden yolcu olıp, 
yolcu bindirirler. 

istiklal harbinde !nebolluların 
bu cebbarlıklarından büyUk isti· 
fadeler edildiğini her zaman 
minnetle hatırlamalıyız. Denizci• 
likte lnebollulardan sonra Rize• 
liler gelir. 

Karadeniz iskeleleri arasında 
Giresonun en büyük hususiyeti 
fmdık ihraç zamanı kendini gös• 
terir. Fındık, bu sahil şehrinin 
yegAne maişet vasıtası oldu~ 
için ağustos sonları ile eylu 
nyı, Gireson daimi bir faaliyet 
halindedir. ilk fındık mabsuınnU 
getiren kayığın donanmış oldu~ 
halde vapura yanaşması mubı~ 
bir hadise gibi karşılanır. Geıtl; 
niıı suvarisi, mahsulü anbar ag" 
zında bekler. Giresonlulnrın il" 
saban dedikleri bu bir çuval fıll" 
dığı, limandaki vapurlar bir nğıt:" 
dan düdük öttUrerek selamlarlat• 
Karadenizde en son iskele ola~ 
Hope, yakın senelere kadar ço t 
geride idi. Bugiin, o da ihraca 
işinde diğer iskelelerle boy ölçi1" 
şecek haldedir. 

Rizeden sonraki lskelelcrd'j 
vUcut ve yUz güzelliği derh8

0 
nazara çarpar. Hatta Trabr.oncl~ 
itibaren erkek kadın bir tek çır" 
kin insana rastlamazsınız." d 1'1 

Sait Bey kaptan, ön\in e !-
şişeden birer kUçük kadeh do 
durduğu konyağı uzabrken: . 1 

D d d. . cıll'' urun, e ı, sıı.e g '!1D 

Bonbonu da vereyim. Ve üıerıbir 
birkaç damla limon sıkılmış .. 

. G .. bOP 
parça şekerı uzattı. emıcı 
bonu hakikaten nefis oluyor. 6j 

Sait B. kaptan bana son ' 

olarak: 1 ğ• 
- Biz gemiciler, dedi, bn 'rtı~ 

benu.riz. Denizden çıktık j 1• ~1ıı 
her şey biter dedi ve bnna .<1'~ef" 
Hakkı Bey ismindeki yetmıŞ ıs 
lik bir kaptanın tekaüt ~ıdukt:ır 
sonra nasıl; deniz hasretıle, .... 1.,ı . . gitiıg 
sene geçmeden erıyıp 

anlattı. lf 'f 
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Beyazıdın Ölüsünü Nas
reddiıi Hoca Yıkayacaktı 

------
Timur, en ağır 

layıp döktnkten 
verdi: 

kDfDrleri sıra
ıonra haber 

Beyaııt öldU. Halbuki ıiz 
onun yaııyacağını ıöylnyordunuz, 
beni aldabyordunuz, ölecek adamla 
yapyacak adamı tanımıyan hekim
lerin hakkı kl>tektir. Sizi ordunun 
gözU 6nllnde döydlireceğim, birer 
uyuz eıeğe bindirip diyar diyar 
gezdireceğim, Ta ki baıkalarına 
ibret olsun. Padişahlara yalan 
ıöylenemiyeceği bilinsin! 

Celaleddin, İzzettin ba~l:ırını 
yere sürüp özUr dilediler, ecelin 
•ağa Ye hastaya bakmıyacağım, 
rızkı tüken~nlerin umulmuyan 
anda ~lebileceklerini anlatmıya 
çahşblar. Lakin Timur köpUrmüş· 
lU, manbk tanımıyordu, haykırıp 
duruyordu; 

- O yaşamalıydı ve ıiz onu 
yaşatmaJıydmu~. Beyazıtı Semer• 
kande götliremedikten sonra yıl
lardanberi burada slirUnmekliğin 
ne manası kahr ? 

Nihayet sinirleri yatıştı, ha· 
disenin hakikatam öğrenmek lü
zumunu doydu, hekimlere emir 
verdi: 

- Haydı gidin, ölllyll görUn, 
neden acele edipte can yerdiğini 
anlayın, bana haber verin. 

Ve Naaraddın Hocaya da bir 
Yazife yükletti: 

- Beyaııtı sen yikayacaksın, 
ytuü, hazırlan! 

Hoca, bu vazifeden hiç ho~· 
lanmadı. Onun hayatı hakkındaki 
felsefesi pek kalenderane olmakla 
beraber &inlerle elele gelmekten 
ıevkRlacak babayiğitlerden değil
di, bu sebeple yczUnn ekıitti: 

- BaşüstUne amma, dedi, her 
iti ehline vermek gerek! Cezri 
Hoca dururken Beyazıb yikamak 
bıııoa düşer mi? 

Timurun gH!ler·nı açtığım, 

ters birşey haykırmıya hazırlan• 

dağını görünce işi latifeye l>ozdu: 

- Güzel ıöyledin, oraya göm
dOrelim. 

Elçi Kede, Be)azıtın zehir içti
ğini öğrenerek huzura gelmişti. 
Şahinıah, bu haberden bir kat 
daha hayret duydu: 

- Allah, allah; dedi; ne tu
haf adammıı bu. Saltanatı elile 
devirdiği azmış gibi hayabnı da 
e!ile yıktı. Hafezenallah, hafazen
allahl 

Bununla beraber emir verdi, 
aıu için muhteşem merasim yap
tırdı, bizzat namazmda bulundu, 
tabutunu taşıdı ve onun günah· 
larını afettirmek için bir çok sa
dakalar dagıtt. Şu kadar ki içinde 
yanan kini söndüremedi. Esirin 
vakitsiz UlUşilnti bir thrlD affe· 
diremedi, kendi kendine onu ha
tırladıkça lanet okudu! 

Artık Nevruzun tadı, luz.u 
kalmamıştı. Bir gl\nevvel cenaze 
alayına iştirak eden Şehinşah, 
ertesi gUn saz çaldırmaktan mkı· 
lıyordu. Gerçi ordunun matem 
tutmasıni eınretmemişti, Beyazıt 

için böyle bir ikrama Jnzum gör
miyordu. Yalnız şahsen eğlence· 
lerden uzak kalıyordu. Daha doğ
ruı:m öyle görüniyordu. Yılbaşı 
mUnasebetile huzuruna arzoluuan 
tebrikleri kabul ederken yüzünde 
elemli bir nikap taşıyordu, tek 
başına kalmca o nikabı atıyor 

ve neı'eli neş'eli düşüncelerine 
dah)ordu. 

Bir taraftan da orduya, yurda 
dönmek mUjdea;İ verilmişti. Ağır
lıklar toplanıyordu, konakçılar 
yi1rüyüşe geçiriliyordu, asker fen 
bir gUrnlttl ile hazırlanıyordu. 
Bizzat Şahinşahın eşyası da bağ
lar.nıaşb, denkleri toplanmıştı, 
hazineleri develere, katırlara yü'·· 
letilmişti, müneccimlerin mes'ut 
bir saat ihtiyar etmeleri bekleni
yordu. 

Fakat kader, meşhur bir mii
\ errihiıı dediği gibi, bir dnşma
nın ölilmüne bir dostun ölümile 
mukabele etmekten ekseriya geri 
kalmaz. Beyazıdın ölümünden 
dört gün sonra ve ordunun 
Akşehirden ayrılması için tesbit 
edılen tarihten bir gün 
evvel, bu manevi cilvenin yeni 
bir tecellisi daha göriindü. 

( Arhısı 'ar ) 

&ON POSTA 

SON POSTA 
lstanbul 

BORSASI 
24 • 11 - 19.32 

Paralar ( sn.tıı) 
kuru~ 

1 lıterlln 693,- 20 kuron 
1 dolu 213,- 1 tJUn Awua. 
~ fr. Franımr 171,- 1 pezeta 
20 liret 218,- J Mark 
~ fr. Belçika llS.- 1 zloti 
20 drahmi 25 l Penio 
20 fr. lnlçre 

,-
820,- 3> ley 

~leva Zl,- ~dinar 
1 florin 85,- 1 Çcrvoneç 

Çekler 
Londra 690 ı Prag 
Ncv • york 0,4718 Viy:ına 

Parls 12,04 l'rtadrit 
Mllano 9,2225 Berfin 
Brlllıacl 3,~~ Varşova 
At hın 83,45 Peşte 
Cenevre 2,4475 Bükreş 

Soryn oo,ıs.ıo Belgrat 
Amıkrdam 1, 172j 

1 
Moal ova 

Hlsss ser.etleri 

kur uı 
124, -
Xl,-
17,-
!iO,-
2-t,-
52,-
23,-
60,-
-,-

15,9163 
4,0646 
5,7797 
1,9317 
4,2085 
3,5610 
,80."ı7 
34,89 

l.1 rn Lir:ı 

iş Bank. (Namıı) 10,10- Şark •olOOV. * 37,50 
• ( Hllmll.!) 9,20 Şark D. Y. • 41,45 
,, ( Müeıısis ) 95,- lıt. Tramvay !10,-

0sm:ııılı Bank. 35,-
Selfinlk ,. 5 93 

Oaküd;ır ıu U,00 
Şlrl.etl Hayrlyo 14:50 1'erkos 32,75 
Hıı' iç O 9:i HAY'lgazl 27.-
Anndolu t,,60V * 2•'40 TJ f 15 • · • c e on ,-

" 
0
"'61> P. 22,15 1 llomo"l•I 23,40 

Esham ve TaCwlllt 
L"rıı 

istikrazı Dahilt 99,- Reji * 
Düyuııu Mu. .. 56.50 Tramvay 
GümrUk 6 CO Rılıtı n 

Sa~di mahi 6'.60 Üsküd~r ıu 
Bagdııt tertip l 8,75 Terkos 

" " il 5.20 Eleklrlk 

BORSA HARf Cl 
TahvUcot - MeskOkal 

Lir l 

Lirn 
4,30 
4,97 
~.25 
170,-
41,50 

-,-

Lirn 
Türk Altını 
log-. ,, 

9,21 (Reşat) 47,50 
10,42 (Vahit) 46 25 

ı-·r. • "'>O 1 11k 1 ~ nce beşlhir a tın 
Ras ,, IO,fö 
Mecidiye 37,50 ( Cümhoriyet ) 45,-
Banlmot (Oa. B.) 239 (Hamit) armalı 51,-

Kalın b_::şlblrlik ıı:tm ( Retat) ., 47,50 
(Vahit) ,, 4S,!O 

( Gıimhuriyet) 46
1
2;; - Mmr Kr.Fo. 1885 167,50 

( Aıu} 48,U • ,, ,, 1003 89,50 
(Hamit) 46,25 • ,, ., 1911 87,50 

(ıMuaın;ı; }apıJmamıttıı. 
========::..=========~=== 

Amerikada 

İçki 
Hasreti 

V şington, 26 Birtakım 

kongre aı.alara, içki memnuiyeli 
kanununu tadil edecek olan ka
nun liyihasma hafif şarapların 
konması hususuııda bir takrir 
hazırlamaktadırlar. 

TAKViM ----- PAZAR 
JOGOn .27· 2Ci T -ŞfüN 93J Kasım19 
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iki Namevcut Meselesi 

Anketimize Aldığımız 
Son Cevaplar 

Falih Rıfkı Beyin Darü1fünu
numuzla san'atkarlarımızı inkı· 
1aptn sessiz kalını§ olmakla itham 
etmesi üzerine alakadarların fik
rini alnııya dün de devam ettik. 
İşte son cevaplar: 

Tıp Fakültesi Reisi Tevfik 
Recep Bey 

.. DarWfOnun inkillp Ye 

ilim vazifesini yapmıı ve yap
makta devam etmektedir. Tıp 

FakOJtesi ilmt sahada AYrUpa 
faküftelerile atbaşı gitmektedir. 
Bu fakültenin hocalarından bir 
kısmı beynelmilel şllhret kazan
mışlar ve takdir edilmişlerdir. 

Fakültenin inkilap vazifesine ge
lince, yetiştirilen gençler ta Ha
mit devrindenberi inkillp aıkile 
hareket etmektedirler. Gazi Hz. 
Cümhuriyet inkiJabım yaparken 
ve yapbktan aonra hbbiyeicrden 

daima istifade etmiş ve etmekte 
bulunmuştur. 

Bir diğer misal vermek için 
Hukuk Fakültesi üıerine dikkati 

celbetmek isterim. Bu F nkOltenin 
birçok kıymetli Müderrisleri in· 

kitabın istinat ettiği hukuk esas· 
farını salahiyetle tedris Ye ıerb 
ey lemektedirler .. , 

Hukuk Fakültese Müderris Ve
killerinden Suphi Nuri Bey: 

- " fnkılapla DarUlfünOn biri
birinden ayrı gösterilmek isteni
yor. Darülfünunun senelerdenberl 
yetiştirdiği ilim, hamiyet ve he
yecan mahsulü olmasayd& inki· 
IAp yapılamazdı. Gazinin or
dusunda zabitlik edenlerin ekee
riyeti uimesi muYanaf arkadq-

Jamun yanında yer alan DarUlfn
nunlu ihtiyat ıabitloridir. ihtiyat 
ıabitlerl yalnız o nzife icabı 
cepheye gitmiı detlllerdir. Onlar 
bbbiyede, hukukta veıair fakül
telerde hocalanndan aenelerden
beri •ldıldan Yatan qkile yDrU
mllfler Ye ilk aafa ablmıflardır. 
lnkillbın idaresinde Ye yaz.n ka
nunluğunda bulunanlann çoğu Ye 
en yilkıekleri yine Dariilfünuncu
lardır. DarülfOnunun 6z evladı 

ve hocası merhum Seyyit Beyin 
bilAfetin ilga11 için mecliıte irat 

ettij"i uzun ve tarihi nutku hatır
lamak klfidir. Lozanda kaz.andı-

ğımız hlkimiyet ve lstikJAlin 
zevkine varan unsur hukukçular-

dır. Hakka tamam olmıyan, bakla 
yenilen bir milletin nekadar 

bakir ve zelil olduğunu en ziya
de lıiuedenler hukukçulardır. 

Kapitftlhyonlann llğvından 

dolayı hiıcttiğimiz şeref pek b&
ytiktnr. Bunu lsmet Patanın refa-
katinde Lozımda çalııan Tlirk 
hukukçuları ve Darülfnnun hoca-

ları hazırlamı7tır.Darnlfilnun İnki
IAba iştirak etmedi s6zll hatadır. 

Darülfünun olmıyaydı iukilAp oll
mazdı sözü doğrudur. Gazi en 

büyük Darnlfüounludar çUnktl 
Darlllfllounun askeri kıamındaa 
mezundur. 

F elaefe tarihi müderrisi felsefe 
doktoru Orhan Sadettin Bey: 

- " F alib Rıfkı Bey bir cihet
ten haklı, bir cihetten haksızdır. 
Çnnkü, bundan fazlasına yapmak 
buglinkll DarillfGnun elinden 
gelmez." 

.l.. .................................................................... 1 ... 
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27 Teşrinisani Pazar 28 Teşrinisani Pzarte~ 

lıtanb~l (1200 metre) - 18 s:ız l•tanbul - ( 1200 ıuıtrı) 18 den 
(Nihal lI.) 18,4:> orkcstza, 20 lledayii itibaren. 
musikiye lıoyeti, 21,30 Goldonbcrğ 

Koro boyoti, 22 gramofon, Ajans vo 
llorS:\ haberleri, fiaat ayarı. 

Bfikreı - ( SD-1 ınetra ) 20 bnlk· 
kon!crıınsı, 20,40 gramofon, 21 r.tud· 
yodı.ı. oporet parçaları. 

Relgrat - (431 metrı) fO konser, 
21,15 Coll:>, 21,4} musub:ıbo, 22,15 
Saray muhafaza alayının bandosu. 

Roma - ( .(41 metre) 21,85 Po-

dor.ı. opcıraeı. 

Bükreı ( 394 metro ) - 20,40 gra .. 

mofon, 21 salon orkc"lrası, 21,t~ hafit 
musiki. 

Bel irat - (431 raetre) 21 musalıabe 

21,SO ses kon eri, 22rramofon. 

Roma - (4'1 ınetn) 21,~0 ld t&Jl •e 
muharrir, 21,43 hafıf ınrkılar. 

Prat - {4P.q nıtrı) 20 RuPalka 

. .. _ .o. 
43 

Prnf? - ( 488 metro) 20 musikili isınirıdo bir opera. 

musahabe, 21 Bratielavdan naktl, 22 v•1 ana - ( 617, motra ) 20 nusal-

vaaa• 

\.oua ~ı 2 18 7. lO A .. ,_._. 

vj ,, 7, 18112. 01 t ııtJı 
aka :} 46 J. wl •IDU t 

1 • 7 IJ 21 

12 32 5 16 
Brozilya milli bayram1 mtınaeebetile ka opcraeı naklen. 
naklen bir konser, ~3,80 cazbımt. 

- Osman oğullan tuhaf kişi
lerdir. Beyazıt ta acemi gessal 
olduğumu sezerse ya sakalıma ya 

bnldırınıa yapışır. Varsın, Cezri 
hoca onunla anlaşsın. Şabinşah, 
şakacı ve derbeder hocnn:n 
kendi emrine itaat etmemek de
ğil, Beyazıdın yıllarca iyiliğini 
gördüğü, parasını alup ekmeğini 
Yediği halde onun esaretinden 
sonra Bursa'da kalmaktan istiğna 
glisterme ve ilk teklifte kendi 
hizmetine giren Cezri bocaya mr.
nevi bir ceza vermek istediğine 
ı~hip oldu. Belki hoca da öyle 
lllı dllşünmüşto, vefasız Cezri'yi 
•abık efendisinin cenazesi önilnde 
~cdani bir muhasebeye mi çek· 
lırmek istemişti? 

Hit ler cif er M us evi -~-~-~~!!!!!'!!!il!!!!!!!!!!!!"'"· 
Viyana - (617 metro) 21,05 Dlo Peıte - (650 metro) 19,45 gramofon 

gonuolloro operası 2ı,so orkestra. 

. Herne olursa olsun, Şnhinşah 
~~ar etmedi, bocayı zorl.:madı, 
ılAkis nazik davrandı: 

k - Peki, peki, derti, öll\lerden 
korktuğun nnla~ıldı. B~yazıh baş· 
nsına yıkatırız. Yalnız sen bann 

lllllnasip bir yer hnber ver: Onu 
nereye göm dürelim? 

Hoca, bir la!ıza dOşündu: 
- Benim evimden başka her 

Yer rnUna ,iptir. 

- Mnhmel bıral<ma, tnyin et. 
y - Şeyh Mahmut Hayranın 

1 
~ına koyduruvor. Biri şeyh, biri 
a ' varsın didişsinler! 

Profesöre 
Bomba Attılar 

Berlin 26 - Adetleri pek fazla 
olan işısizler Vartemburg, Bavyera, 
Saksonya, ve Hanovr da nUm -
yitler yapmaktadı: lar Stutgardda 
işsizler belediye dsiresiue gitmif· 
ler ve belediye meclisini tatile 
mecbur etmi,lerdir. 

Sreslav Darülfllnununa musevi 
pröfeıör Kobn'ın tayin ediJmeıi 
dolayisile Hitlerçiler muaeviler 
aleyhine nümayişler yapmışlardır. 
PröfesörUn Berlindeki evinin önün· 
de bir bomba infilak etmiştir. 

Berlinde Bir Gazete Kapatıldı 
Berlin, 26 - Komilnistlerin 

fikirlerini neşreden Rote F ahne 
gazetesi, 3 hafta mUddetle tatil 
edilmiştir. 

SON POSTA Pe~t• - (550 ınetre) 20,15 stüdyo· Varıon - (t'U metre) 21 J.eha-
da komedi, 22 hafif musiki. rın atı böceklerinin danı, ismindeki 

Ye~mi, Siyasi, Havadia -e Halk VarfOH - ( 1412 metre ) 21,45 .. opereti. 
iHdf!ai gramofon, 21 halk konseri. 

idare: Jsta~bula Eekl ZaptiyeJ Berlin (1635 metre)- 21 Drel aite Berlln -(lGM metre) 21 Bambt\rg 

Ç~~~eme 80~~25· =s:c=b~cb=t~o=n=o=p=o=ra=e=ı.~~~~~~~~~v=e=B=r=n=lı=an=d=a=n~n=l=o=n=ı=n=O~şt=P=ffl=k=k~o=n=s=o~~ 
Telefon ı Is tan bul - 20203 K [ 
Posta kutusuı 1stanhul - 74t Çinliler Qf iam 
Telgrafı latan bul SON POSTA 

ABONE FtATt Yapıyorlar 
. T0RKiYE ECNEBi Tokio, 26 - Londradaki Çin 

1400 Kr. t Sene ~ 7 c. 0 Kr ! menabiinden gelen ve Japon 
750 " e Ay 1400 .. kıtaabnın MançUıide katliam 
400 " 3 " 800 .. yapmış olduğuna dair olan ba-
150 " 1 " 300 • herler burada büyUk bir hiddet 

Oelen evrak geri verilmez uyımdırmı'ltır. 
llAnla.rdan mes'tdlyet alınma: Hühumet 11amma resmen be-

cenı> !çln mektup! ara (6) turuılak yanatta bulunan bir zat, bu ha· 
dnl ilAv.:ısl IAzımdır. berlerin tamanıen asılsız ve Ce-

Adres değiotirllmesl (20) kuruıtur. nevre mebafili üzcriude bir tesir 
Ga:ı.~temlsdo çı"an , .. IJa n yuılan11 husule geti:-mek nıaksadile orta-
blltlin balı.lan mahfwı " aaa•t•mh• ya çıliarılouf olduguw uu beyan 

alttlr. 
etmiştir. 

Bankaların 
liilekarlıkları 

Paris, 26 - Ecnebi eshaır.ı 
kuponlarım tediye etmek ı 111 

Pariste giz:i bir büro açmış olan 
Ccn-vrenin Lonı ardodiyer bas.• 
kasının milmes .. iii Kont Şabr· ganç 
ile hatihesi te..: kif edilmiştir. 

Müstantik, bu bnuk&n n Fu sıJ: 

banka!armdaki m tluplarma va.&.l
yct ·tmiştir. 

Tren F~ll<;a temesi 
Layr ig 26 - iki l.:> rnmo il 

çarpışmış 21 kışi yaralanın şhr. 
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J ıı~iltcro Htlk{lmcti 1ar:ıfınd:ı.n Cn:ı \ 
Ilı. no hediye edilen eserin tercttme~ 

NAK ALE 
- 168 - Yazan: Ceneral Ogland•r 

ngiltere' den Takviye 
Kıtaah Geliyordu 

, . 
' 

W Nhlllna •l•r topların lhrecı 
14 mayııta Anıac'dan aYdet 

eden bahriye fırka11nın d.Srt ta
buru geldiği ıaman fngUteredtn 
ayrıldıktan beri biribirini g&remi
yon fırkanın dokuz taburu da blr
leımlı oldu. Fransız kolorduıu 
okadar ağır zayiat vermifti ki Ce· 
neral D' Amade cephesinin daral· 
hlma11nı talep etmit ve 13 mayıs· 
ta da 29 uncu fırka biraz istirahat 
ettikten sonra cephenin dört kııım 
ür:erine yeniden taıhib Ye tanıiml 
kararlaşbrılmııtı. Bu yeni teıki· 
IAtta sağ açık cenah yani 1 inci 
k111m Fransız kıtaatı tarafından 
lıgal edilip diğer llç kı11m da 
bahriye f1rka11 ile 42 inci Ye 29 
uncu hrkalar tarafından işıal 
edilecekti. 

Yeni bir ileri haraketi noktai· 
nar.arından lngiliz menllerinin va
ıiyett çok ıalaha muhtaçtı. sol 
a~k cenahta dllıman siperlerile 
lngiliz siperleri araaındald mesafe 
300 yarda olduğu halde merkez
de tiigiliz ateş · hattı ile en yakın 
Tilrk siperinin arasındaki mesafe 
hAIA yarlm mile baliğ olmakta 

idL Türk mevzilerine yeni bir bU. 
cum yapmazdan eYYel bu meıafe
nin behemehal azaltılmaıı lbtmdı. 
Binaenaleyh 29 uncu fırka iıtlra• 
hatten avdet eder etmes biras 
daha arazi kazanmak için ııkı 
tedbirler ittihaz edildi. 

Bu zamana kadar yapılacak 
yeni bir taarruzun ne tarihi ve 
ne de no tekilde yapılacağı hak· 
kında bir karar iltibas edilme
miıti, Fak at artık lngiltereden 
oldukça mühim takviye kıtaab 
yola çıkmıı bulunuyordu. Bunu 
haber alan Jeneral Hunter W es· 
ton evvelki kararını, yani her 
defasında dlltmanın muayyen bir 
mevıie taarruz etmek karınını 
değiştirdi. Gelecek olan yeni 
kuvvetlerle bUtUn cephe üzerin· 
dem taarruz etmenin kabil olaca
ğını :z.an ediyordu. Jeneral Hun· 
ter• Weston'un bu kanaatine, 15 
mayısta Jeneral D' Amade'ı is· 
tihl4f eden Jeneral Gouraud'da 
iştirak ediyordu. 

( Arka11 var) 

Yeni Neslin Düşünceleri 
Ve Arzuları Nedir? 

( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 
rantn son demlerini yaıadıtı 
neticesini çıkarabiliriz. 

3 - Dindar değilim.. hatta 
bir vakitler nllfuı cllıdanımdaki 
lllim kaydından dolayı babamı 
daya etmeyi dUıUnmOıtOm. O 
nklt Maraıta bulunuyordum. 
Muhitin taaııubu, tanıdık ve 
akrabanın mDdahale Ye rlcaaı 
llıerine vazgeçtim. Fakat ergeç 
bu davayı açacağım. Babam bee 
nlm gerek ismimi koymak ve 
ıerek dinimi tayin eylemek ile 
benim şahsiyetime tecavUz et· 
m i~tir. Doğduğum vakit nibaye 
iki kiloluk bir et ve kemi 
kOlçesin den ibarettim. Babam 
•• = 

Resim Talrlill Kuponu 

'fabiııtlolıl l'lğronme~ !stiyorunı' 

ro miniıi 5 ado& kupo:ı il~ bir· 

l ıktu göndorlni:ı;. Hesıninir. aıup 

l bhJlr VI) iad e Wİ l ıııU&. 

lı.lm, ıne ltl't 
'oya ı;an 'at? 

Y.ulundu~ t 

ıııemlckot 

Hesi n in ti ı \: 
t t>cco .. m~ 't 

1 

~ 
Hc><luı in kliıe.51 30 kuruıtıu 

P u muk:ılıi11 :.ı de gOndorllo J.L .:. 

P ' 

' 

'--------------------·~ 

bu kızıl et parçasınl islAmiyete 
mal etmek istememiş. DllşUnmUı 
ki ne İslam dini bundan bir 
~ey kazanır ve ne de ben 
tefekkür hayatıma gmnce bu 
mAnasızhğa katlanırım. Sonra isim 
meıelesi. Bir mUddet için baba· 
mın intihap etmesine zaruret 
vardır. Buna bir ıey demiyorum. 
Fakat hüviyet cUzdanımda muvak· 
kat kaydı yok. Yani ben ölünci· 
ye kadar babamın bulduğu adla 
çağmlacağım. Buna bir tUrln ta• 
bammül edemedim ve bundan 
üç sene evvel mahl<cmeye mOra· 
caat ederek adımı değiştirdim. 
Şimdi hüviyet cüzdanımda esld 
ve yeni adını yaııhdır. 

4 - Ailo hayatı hakkında 

kat'i fi kirlere sahip değilim. Hatta 
bunun üzerinde tevakkuf dahi et• 
medim. Sualiniz münasebeti ile 
hemen hatırıma gelen fikri mute
ber sayarsan ız, izdivaç müessese· 
sinin yaşemaslm istiyorum. 

5 - Hayattan korkmıyorum. 
Sevilen şeyden korkulur mu? 

6 - Refahtan iğrenirim. fn· 
sanları re fa bm bozduğuna knniim. 
Bunun için beklediğim hayat mllm· 

kün olduğu kadar sade bir bayattır. 
Yalnız "Sadece yaşıyabilmek,,in 

harikulade bir ıey olduğuna 
inanmak Uzercyiın. Bu hale göre 
istediğim bayat, beni aç, ıuauz 

ve çıplak bırakmayan bir hayat 
olacaktır. - * 

Kontenjan Liste
sinin Tamamı 

r 
BİK YE 

Bu 
- - - -

Resmi Gaze~ede Neşredildi ı 
DOn neırcttiğim iz kontenjan liıte · ---------------

Sütunda Herg:in 
Yazan : Naci Sadullah 

ılnln mabııdinl nc:ıred lyoruL 

Tarife numaraları hiı.alarandakl 
rakamlar GOmrUk Tarife kaaunun• 
dald mlkyular Onrinden heup 
edilmlıtlr. 

Tarife No İkinci klnull Şubat Mart 

23 .. A llıteılnde dir. 

23 c. " " 25 " " 29 " " 
30 " " 31 " " 
33 .. F " 
43 A llatcsln dedir. 
44 " " 
45 " " 47 b. " " 48 b. H " 51 .. .. " 
54 .. ı il " 
54 •• 2 90 lO 240 
64 .. D llıtHlndcdir. 

64 o. A " 
65 •• " " 66 .. b " .. 
66 c. A.F " 
66 d. b A .. 
67 " " 
68 " .. 
69 " " 
71 a. D " 
71 c. il 

72 c. A li.te1lndedlr. 

73 c. " " 
75 c:. 50 50 50 

79 D llıtulndedir. 
89 A " 
93 20 10 10 
97 •. b. A llstuindodlr. 

98 " " 
99 " " 

100 " " 
102 " " 
103 430 230 500 
105 •• 2ao 60 o 
105 b. 460 280 640 
106 ıı. 2650 2010 4040 

106 b. 156 10 12630 22250 
I06 c. 520 o 1050 
ıo7 a. gGo 430 710 

107 b. 4760 2680 3590 

I07 c. 30 o 40 
108 a. 420 o o 
108 a. D l iıteıldfr. 

108 b. o 620 200 
111 100 10 70 
112 A listcaindedir. 
115 b. 20 50 10 
115 c. 100 120 20 

115 d. 150 50 o 
125 •• l 10 o o 
125 a. 1 10 o o 
125 •• 2 850 1350 750 

126 A listesindedir. 
129 b. A liltesindedlr. 
130 o " 
131 A " 
132 " " 
133 fl. 10 5 3 
133 c. A listutndedlr. 

139 c. o 10 40 

139 b. 40 40 170 
144 20 o 20 

144 F liste1indedlr. 
157 b. 57650 53710 5080 
159 d. A llııtesiadedir. 

162 " " 
163 1580 2360 1030 
164 •• A ll steıindedlr. 

164 b. 1390 160 o 
165 A liıtuindedir. 

166 40 80 70 
167 A listeaiodedlr. 
168 F " 170 b. " " l73 A " 
l77 9800 2260 o 
178 388,980 253,060 172880 

180 2640 l220 3850 
l88 255,710 193,820 150,000 
197 c. A füteslndedir. 

203 
204 
20-1 28,340 22,890 64.SlO 
208 a. 
208 b. F listesindedir. 

209 ıoo 100 100 
210 A lia teı i ndedir. 

21 l •• A .. 
21.t •• b 790 300 260 
212 420 100 680 

Kontenjan liltHlnln tamamı rumf 
•uete ile netr•dilmi,tir. 

Erzur m 
Kehanetlerindeki isabete di

yecek yoktu. Dediğinin çıkmadığı 
görUlmemiş, duyulmamıştı. " Er· 
zurumlu H ocn ,, unvanile tanın· 

mıştı. 

Bu unvanın şöhreti okadar 
genişlemiş, dallaıımış budaklan· 
nuştı ki asıl ismi unutulmuş kay
bolmuştu. Sekiz karıştan yedi 
buçuk parmak fazla Loyu Uze· 
rinde nispetsiz derecede büyük 
bir kafası vardı. Çok esmer yü· 
zUnUn knranlık, karışık çizgileri 
rasmd~ ipiri gözleri, siyah gece· 
lerln çoban yıldızlara gibi par· 
ladı. Kemikli ellerinin uzun par· 
maklarile, kıvırcık ısiyah sakalını 
karıştırarak, gözlerini kırpıştıra 
kırpıştıra bir kere birisine: 11Se
nin ak ibetin böyle olacaktır! ,, 
dedimiydi, akibet mutlaka onun 
s6ylediği şekilden şaşmazdı. 

Birisine ölecek demesin. Eş· 
leri dostları onun yüzüne bakar· 
ken ağlarlar, m~hakkak gelece· 
ğine inandlkları mevtin matemini 
peşinen tutmaya başlarlardı. 

Birisine zengin olacak deme· 
ıin. Servetle beraber insanlrum 
etrafını çeviren dalkavuklar o 
adamm etrafını daha meteliği 
yok zamanlarından sararlardı. .. 

Zamanın padiıahı bile onun 
mesleğindeki mucizelerine hay• 
randı. Fakat ilerinin fenalıklarını 
evvelden öğrenip te keyfiyeU 
bulandırmak istemediğinden Er
zurumlu Hocayı sarayına uğrat

mazdı. 
Erzurumlu Hocanm nefesi de 

meşhurdu. Fakat o, öyle her 
hastaya okumazdı. EvYeli 16yle 
bir bakar, ıonra kendine hb 
edalarile ya: 

- Buna okumak beyhude. 
Allah 81Um takdir buyurmuş. 

Alnının yazısı öyle •.• 
Der, geçer gider, yahut, "Bls· 

millAhl,, Der, başlar, saatlerce 
sakalları titrlye titriye habire 
okur okur, nflerdi ... 

ca 
Padişahın biricik kızı bos· 

taydı. Zamanın bUtün dirayetli 
doktorları gelmişler, dinlemişler, 
evire çevire muayene etmişler, 

tUrlU türlil ilaçlar vermişlerdi. 

Fakat kızcağız, havası a lmmit 
tıkalı bir yere kapablmış bir 
mahlük gibi günden güne, kıv· 
rana kıvrana eriyip rengini bo
zuyordu. 

Etrafı üstiine düştüler. Padi· 
şah "Erzurumlu Hoca" ya okut· 
mlya çaresiz karaı· verdi. 

F aknt Hoca gelince: 
- Buna okumak beyhude. 

A llah ölüm takdir etoıiı, alnının 
yazısı öyle!... Dedi, çıktı. 

Üç gUn sonra akibet, Hoca· 
nm kehanetile kolkola girmlştL 
Kızının mezarından dönen Padi
şah, katı kalbinden belld 6mrlln 
de ilk ve son defa olarak g&ı• 
lerine .dolan sıcak göı yaılan 
arasında·: 

- O Erzurumlu Hocayı ça• 
ğırhn. Vurduracağım menbusu .•• 
Dedi ..• .. 

Erzurumlu 1-loca huı:ura girdi. 
Selimladı, etekledi. tutulmaz di
linin serbest ifadesile Padişaha: 

- Başınız ıağ olsun, dedL 
Köıede gösterilen yere bağdat 
kurdu. Padişah; hiddetle, kinle, 
nefretle titriyen scsile gürledi: 

- Hocam, ı~yle bakalım, 
ben ne zaman öleceğim? 

Erzurumlu Hocanın şeytanlara 
perende attıran o g6lge görme
mit zekAsile yanan, parlıyan frl 
g6zleri kırpıştı. Çok dllşllnmedl, 
yUzU gamzelendi. Evveli aakah 
sonra etli kahn dudakları kı
pırdadı: 

- Kölenizden Uç gUn ıonra 

devletlim! ... Dedi. .. 
Padişah titredi. ıarardı. Yut .. 

kundu. Kapıdan çıkarken Erzu
rumlu Hocama başını uçurma11 
için evvelden emir verdiği cellldı 
çağırttı: 

- Emrimi geri aldım, dedi.,. 

lzmirde Binlerce Liralık 
Bir Mesele Çıktı 

(Baıtaarfl 1 lıaei aayfada ) J 
taraftan tirketten heıap iıterken 
diğer taraftan tahkikatını tevsi 
etmiı Ye bu mesele hakkında 
bazı mDhim iılerle kartllaımııtın 
Öğrendiği ıudur: 

Bu ıirketin ilk tabllyetl Bel
çikalı ve hissedarları tama• 
men Belçika tebeasındandı, fakat 
umumt harp esnasında ahval 
icabı Osmanlı tabiiyetine geçerek 
ismini değiştirdi, mütareke sene· 
lerinde ise yine ayni maksatla 
llçllncU bir isim aldı ve nihayet 
lımirin istirdadından ıonra dör
dllncU bir hllviyet iktisap elti. 

Halbuki yapılan tahkikatta, 
müteaddit defalar tabiiyet ve 
isim değiştiren bu şirket eleman 
ve hissedarlarının aynı olduğu 
resmi kayıtlarla anlaşılmışt ır. 

Aldığım malumata göre, Ma
liye Vekaleti bu şirl, etten daha 
bazı heaaplar istemektedir. Şirket 
şimdilik bu hesapların mevcut 
olmadığından bahsetmektedir. 

iz.mir Ticaret Mahkemesinde, 
bu fİrkctle bir Banka arasında 
barbı umumi acnelerine ait mühim 

bir alacak meselesi vardır. Şlme 
dilik isminin yazılmaaında mamur 
görülen bir zat, bu ıirkettcn olaa 
alacağım bu bankaya devretmltı 
ıirket bu borcun da eıki firkete 
ait olduğunu iddia etmlıtfr .. 
Mahkemede bu iki şirketin ay.Dl 
olduğu aulaşılmıtır. 

Milli Emlik Müdürü Niyazi B. 
bu hususta ıunları söyledi ı 

- Mevzubahs mesele, Vek .. 
lcıtin emri Uıerine tahkik edil
mektedir. Tahkikatımızı henOı 

ikmal etmediğimiz için bu hu
ıusta kafi bir şey söylemek kabll 
değildir .• Y alnaz şu kadar söyllyc
bilirim ki şirket ayna şirkettir v• 
paraları vermelidir. - Adnan 

-== ~ 

SATILIK HANEl 
2,000 liraya 

Ü$ küdar İcadiye Arnp Zade, 8 oda, 
sa rnıç, terko• vardır. ,_ . ., aı· O ktlıfar iskolosi nıl o rnıılı·ılt;JulCl 111 

lt'ı ın Etuıııtiye m nral·:un. 
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Alman Tayyaresini Kaçırıp Fransız 
Karargihlna indiğim Vakit Alkışlandım 

( Baştarafı l inci 11ayfada ) 

üzerinde yOrUdük. Biliyorsunuz ki mekteplerde tedris lisan mız 
U\rkçedir. Fakat lunun gayrı kAfi olduğu, aileler arasında yine 
musevice görOıüldüğü anlaıılmaidadır. Komisyonumuz Türk han 
Ye Adetlerini Museviler arasında tamime çalafacak, icabettiği şekilde 
telkinde bulunacaktll'. 

Zamanla İspanyol liaanının unutulacağım ve Musevilerin Tiirk
leşeceğini muhakkak görmekteyiz. Bu Türkleşme hareketi arı.daki 
ayrılığı, gayrılığı da kaldıracaktır. 

~~~~~~~~~~~--

1-le men Bir Rütbe Terfi Edip Mülazim Oldum 
lcrinin önü karınca yuvası gibi l Diye sordu. BilltereddOt: 

Biz duaların da türkçe olmasını pek arzu etmekteyiz. Fakat 
yaptığımız tabkikat bunun şimdilik kcıbil olaınıyacağı şeklindedir. 
Muıevi dini Ozerinde islihat yapa~ak bir leşeklcül yoktur. 1808 de 
Napolyon zamanında, din lizerinde bazı islahat yapılmıya karar 
verilmiş ise de, bu teşebbüs akim kalm1Ştır. 

- 25-
- Yaşasın, bliylik Britanya .. 

't''aşasm sadık müttefikler'. .. 
Diye bağırdım. Etrafımdakiler, 

birdenbire ~aşırdı. Hepsinin göı:
leri açıldı ve sonra: 

- Yaşasın ... 
Sadaları, coşkun bir deniz gibi 

çağladı. 

Uzun boylu, kıvırcık sakallı 
bir Fransız binbaşısı koşa koşa 
geldi. Askerleri birer tarafa ite
rek önlime dikildi. Ellerini yukar 
l<aldınp: 

- Teslim olunuz .. 
D'ye bağırdı. Pek fuzuli ve 

lUzumsuz bir caka satmak istedi. 
Sonradan farkına vardım ki bu 
halis (Ren şarabı) m biraz fazlaca 
ka~ırımştı. Hele, benim konuştu 
frumd .. n daha berbat olan al
nıancası, gGlünecek şeydi. Mna
rnafih, on•ı askerlerine karşı mah
cup elmek istemedim. Tam, bir 
İngiliz bah. iyelisi gibi selamla
dıktan sonrn: 

- Ben.. lngiliz bahriye efra
dından Vilyams... Yani, bir dUı
rnan değil, biJildı gayet sadık 
bir dost •• , 

Buna binaen benim tes-
lim olmama hacet yok... Ya mz, 
•ize şurada kıvrılıp yatan, Prusya 
ordusu zabitanından mlllaznn 
Adolf'u taktim ve teslim ediyo
rum. Hakkmda yapılacak nuııme

le size aittir. Şu Alman tayyare
•ine gelince: Bunu da bir aenet 
rnukabilinde size emauet edebi
l' rim. Çünkll bu, doğrudan doğ
ruya benim malımdır. 

Ben, bu konferansı verirkeur 
binbaşı ile tayyareyi abluka et
miş olan ... skeı ler hayretle bıma 
bakıyor ·e diuliyorlardı. F ra11sız
ta.m. pek çelrcf'I oldugu için on
ların iyice aulnyıp anlamad.klarını 
bir türlü kestiremiyordum. Her 
halde binbaşı efendi anlamış ola
c:atc ki, ellerilc tayyarenin kena
tına abanda ve mlilbım Adolfun 
estünc eği!erek baktı. Ve sonra 
•ranıızda şu muhavere ba"lad: 

itli? .. 
Bu, bir Alman mülAzimi 

- Evet.. Hem de mülazimi 
evveli .. 

- Uyuyor mu ıimdi ? .. 
- Uyuyup uy tmadığı ıı bilrni· 

)oruna. Yalnız yolda birGZ tiRfrası 
~abarmışh. Onu teskin etmek 
tçiq şu mini mini elimle bit kn
Çllk tablet takdim ettim. Galiba, 
Çok ınücsair geldi. 

Binbaşı, eli!e b2fifçe Ad( lfun 
0~uıuna temas etti: Ve gayet 
~•ddt bir binbns s dasile : 

- Mösyö.. Mösyö... LOtfen ." .. ıaga knlknr m smız ? 
Dedi. Fakat Ado!f hiç cevap 

~rınedi .• Biraz sonra ~nlaşıldı ki: 
b ul_ak tozuna gelen yumruk d?r-
esı, hakikaten çok müessir 

telhlişti. 

- Viv . H .. Bravo ..• 
'F' Aıkış'arı da ve h'l:ı sn 

ra 1 ~ ' • omuzlan Gr Y rıı 

11 
8 

ünde, Binba ı Efendinin odası-
n af nal lcdıJ igım :ıamnn gen'ş b'r 

Cnke~· aldım. Arlrn·m 1aki meşin 
l,t~ 1 çıkararak bir tar ... fa fır-

'11 Odanın kap ve pencere-

kay·uıyor, alkış sesleri, göklere - Viski. 

çıkıyordu. Cevabını verdim. Bu, log~Hzce 
Meserretinin galeyanından, da· cevap Binbaşının pek boşuna 

marlarmdaki Fransız kam fıkır gitti. 
fıkır kaynıyan Binbaşı Efendi, 
beşinci defa olarak Uzerime hü· 
cunı edip kucakladıktan sonra: 

- Ne istersiniz ? 

Fakat. Viski geJinciye ka
dar, sizinle birer bardak ıarap 
tokalaşmz değil mi? .. 

{ Arkası ' r) 

-------~~~----------=--------------

Jv,übayaasına ttzum göriılen 20U kilo şaplı kösele, 3t>O kilo 
yerli şaplı köseJe, 100 vaketa, 100 adet koşum, eğer ağacı, 100 
kilo keçe kıh 5 paket makine ipliği, 20 adet makine iğnesi, 200 
kilo çeki halab, 100 çift çeki çengeli, :!00 çift simit halkası, 10 
kilo baJmumu, ı adet saraç bıçkıs•, 40 adet beheri bir kilol•ık 
beyaz keçe, 100 adet kantar kapalı zarfJa mllnakasaya konulmuş
tur. Talip olanlar ıartnaıııe alıııak için h~r~Un Levazım. Müdürlüğ.üne 
mllracaat etmeli münakasaya girmek ıçm de 110 lıralık ternınat 
makbuz veya m~lctubu ile teklif mektuplarını 5 - 12 .. 932 pazntesi 
günü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

* 2800 kilo Gres yağı pazarlıkla ~hnacaktır. Talip olanlar af-
ailAt almak için hergün Levazım Müdlirlügüne, pazarlığa girmek 
için de 63 lirıdık teminat makbuz veya mektubu ile 28 - 11 - 932 
pazartesi güuU aaat oc beşe kadar Daimi EncUmene milracaat 
etmelidirler. 

* Kadıköy dairesir.e ait bir eski F ort kamyon ve ıökülmUı mo
tör ve demir boru ve saire 29--11 .. 932 salı gllnü saat 10 da mezkfn 
mahalde rıhtım ilzerinde Belediye ambarıucla müzayede ile satıla
caktır. Almak istiyenlerin o gUn orada bulunacak memura müra
caatları. 

Biz din meselelerile değil, hars ve lis:m meselesile meşgul 
olacağız. Faaliyetimizi gcnişletlilden sonra (Musevileri Türkleştirme 
Cemiyeti) namife resmi bir teşekkül olmamız da muhtemeldir. 

Her hafta Senagogda muntnzam surette bu teşebbüsümilzll 
kolaylaştırmak için vaizler vereceğiz. TeşebbüaUmUzde muvaff~lc 
olacağımızı kuv\·etJe llmit ediyoruz. - Adnan 

Resminizi 
• 

Size Tahiatinizi 
Bize Gönder iniz, 

« 
Sögligelim ... 

ı upon dığer sayfaınızd.ıdır. 

69 Eskli,ehJr: D Hamm: (Resmi· j 
nin dercini istemiyor ) Erkekler ı 
gibi giyinir, pipo içer ve tavır ve 
Jıarcketlc:riııi erkcktere uydurmıya 1 
calışır. Şöhret ve ikbale haristir. 
Sinemadaki maceralara müşabih 1 
bir kahraman bayatı yaşamak 

ze k ve heve11indc olabilir. Medih 
ve temeddiihten ho:.lamr. 

45 Ankara'da Mehmet Emin B. · 
'\çık göz ve 

• 72 S. L Efendi: ( Talebe) Resmi .. 
nin dercini istemiyor. Çalı§kaıı 

ve zekidir. Oyuna iltifat etmez, 
ınenfaatlarıuı başkalarına dağıt· 

mak istemez, ta\iır ve harcketl& 
rinde sadelik ve sevimlilik vardir. 
. Y aşma göre işgüzardır. 

ı!'liııdc hece· 
riklidır. fo. 
hitindc <.ere· 
yan eden hi
disclure larış
ınak hter. Ku. 
lar,rı deliktfr. 
Men faaılerini 
israf etmez. 
lJ a ş k a l a rı na 

itimat etmekte mü11 külpesenttir. 

• 73 M. Sallhaddln Efendi: ( Ta .. 

i .. I • i . .( .. ~ ' / 0 o [ ~- ·;:.ı. ~ 
... • '\o' - • - • • ':; ""':;" "' '" • ıe- • • . ı ,.~ . ... ,. ' . , ~... . - "" ! 

lehe) Resminin dercini i .... teınİ)Or. 
Açıkgözdür. Cesaret ve cür'et 
i~lerinde atak ve atılgan olur. 
Birdenbire parlar, teş.,iklerc ka
pılır, mihnet '\e meşakkata taham
mül gö tcriı, ralıatııu pek aramaz, 
yiyecek ve giyecek husu .. ıında 
müşkülpesent d~ğildir. 

PARA 
Arttırmak Bir Meziyettir. 

Her Fırsattan 
PARA 

BİQ KUMBARA 
ALiNiZ. 

istifade Ederek 
Arttırınız ! 

. '.t ... .... • ~ .... 

56 • Harun Recai Bey: Serb !o;t ta

ırhdır. lfo}ntın 
eğlence \e 
zevk le ri ııd en 
mahrum l.al
mnk istemez, 
kendisini ... ıkın
tıya kapbrımya 

yanaşmaz nıen

viklerc kapılır. 

de sari eder. 

ıaatlarına uygun 
gelen tekliflere 
uysal olur, te::.· 

Para)ı daha ziya-

Ölüm 
Belediye hesap işleri Müdnrn 

Cemal Bey don sabah fücceten 
vefat etmiştir. Cenazesi buglln 
&ğle namazında Beşiktaşta Valde 
çeşmesindeki hanesinden kaldırı

larak Yahya efendi dergAhın<iaki 
aile kabristanına defnedilecelctir. 
Merhum, evvelce lstanbul Vilayeti 
Mubasebei Hususiye MildürlüğünO 
ifa etmiı Haluk bir ıat idi. 

Allah rahmet eylesin 

Yeni Neşriyat 
lktısadi hutabkta• 

Kurtuluş 

(SIR ARTHUR SALTER)taraf1 ıdan 
yazlan ve Büyük Millet Meclisi S:ıbık 
Reı~: A. Fethi B. turafından di ize 
çevrilen bu eser, bugünlı ü but r nın 

esb bını en bü} ük bir ,·ukuf 'e "" 
açık bir ifode ile tahl 1 etm.:kl Ye 

bu fclil etten kurtulma un çarelt.r"ni 
de göstermektedir. Tefeyyüz kitapha
neal tarafından nefis lıir ııurelte ba
aılan bu kitap, pek wiil.im .,.. fay

dalıdır. 
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HASAN l'ilJWET ŞURUBU 

~ 
Zatı umumi, kans.zlık, romatizma, damar, 
sıraca, kemik, sinir, verem, ademi iktidar 

hastalıklarında tesiratt fifaiyesi mücerreptir. 

1 

SSON POTA 

Ç A 8 U K ve S I H H 1 
' susuz, sabunımz, fırçası• 

RAZViTE 
kremini kullanınız. 

MiKROP olıı.ıt hrçalard&n, yUzll
niizlln cildini huruıturao potaslı 

krem ve sabunlardan kurtulursu
nı!z. Küçük ve büyük tUpler 
vardtr. Bor yerde satılır. Deposu: 
Yeşildirek, Sıvacıyan Hanı No.10 

TeL 20131 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,.S ~p~ ~.~ ·T 
Pazartesı 17de Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale VP. 

hmire azimet ve Çanakkaleye 
uğrıyarak avdet edecektir. Yol
cu bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus
• Mevsim münasebetile ~ .. I tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

ri.eşhur ~ ........................... ... 

HACI BEKiR ZADE 
ALİ MUHİTTiN 

Tlcarethanelerl 

Kaymaklı, hindistan cevizli loliumlar, kestane şekeri, tahin 
helvası, fondan, meyvalı çikolata, halep yağile saray 

baklava~ı. tulumba tatlısı imal ediyor. 4f 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğünden: 

teıanbul Aallye mahkemeal 
UçUncU hukuk dairesinden: 

Galata'dı.. Yüksokkaldırırııda 66 No. 
da Osman Nfümıt Bey tarafından mti• 
teve.fa Mişel Mechitlen matlubu oldu-
ğunrlan ve bu ınatlubunun temini 
zımnında. ınütevoCfayi mumaileyhln va-
ri~lerinin tosbiti ve bir kıt'a ver:ı~et 
senedi itasını havi bir kıt'a dava ar· 
zuhal varielord••ıı Beyoğ unda Ağaca
mi\le ÇöplUk ~·eşme sokağında 15 No. 
lu lıa·ıode lk11enefon mendlye berai 
tcb iğ göndurilıniş ise mumaileyhiu 
ikaıııet~ahı meçhu l olduğundan bila 
tebl iğ iade edilmiş olm•kla talep tıze· 

f eşrinİMni 2f 

Dinlemek istediği~n~iz~i~=--
ona gösteriniz 
Işıklı Otomatik ıskala üzerin
de göstereceğiniz her istas
yonu mükemmel olarak işi· 

tebilirsiniı. Tek blr duğmeyl 
,evirmekle bütün avrupa is
tasyonlınnın temlı bir seda 
ile ve bir blrlerlne karışma. 
dan önünüzde resmigeçit yap. 
taklarına şahit olacaksınız. 

---...... .. - # 

T-· · E L 1 F U N K. E .. N 
80URLA BiRADERLER ve Saı veSATIC MAGAZALARI 

Babçekapı'da 

IBTUÖBUL 
mağazaımda kazara vaki olan yangsnda 

ISLANMIŞ OLAN MALLARIN yok bahasına 

Muhafaza Memurluğu ıçıo istida ile mllracaat etmit bulu· 
nan efendilerin 1 - 12 .. 932 tarihinde imtihanlar• icra edilmek 
Uzere lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdüriüğünr müracaatları. 

rina keyfiyet illı.n ve mumaileyhin 25 -
12-98i pazar saat 10 da tahkikat haki
mi huzurunda hazır bulunması teblik 
olun ıır. 

BA.T'İ SA.TIŞI 
On beş gllnde ikmali icap eden bu ıon fıraattan istifade etmelerlnl 

muhterem mllşterilerlmlze tavıiyo ederiz. 

Bu sene kış 
çok olacak NE Y APACAGIZ? Diye 

duşun meyiniz 

HEMEN 
FESHANE 

fabrikası 
SATIŞ YERi: 

BATTANiYE lerinden bir 
tane alınız. 

TBRLi MALLAR PA.ZA. BI 
lıt:.nbul Babçekapı, Beyoğlu İstiklll 

1 ;'+nulk~Rl~~~ ~ 

'İ'I / '-11 N ıVEA~"KiEMt 
"'°" ') ~ iLE iYiCE U~UNUZ 
!, I I N IVEA • KREMi 

~ / / Cll.OE l.AMAM•LE NUFUZ EDEREK HiÇ BiR PARLAKLllC l; Bl!IAl<MAOl~INDAN GUNDUlLERI OE l<ULLAHILABILIR, 

I; DER~ ~~.~~E:: !~~~!ve 
SlliH.\TLI TUTAR 

, .. > S. llAYiM 
Tasfiye "ıfias 

Bir~nci İf ıas Dairesi ·~den : 
Satışı,, 

B~yoğlu Tepebaşı'nd:ı Pera.,a'u oteli karşuında vaki ve müflia 
SaL tay Hayim E rendiye ait Şark Miıır:e•i namile mar..ıf •ııağaudakl halı 
ve ant.k: e Vii v..: . uirenin satışına 30 Tetrin san 1932 Çarfamba 
gününden itibaren batlanılacaktlr. Sata, Cuma ve P~z;:ır günleri dahil 
olduj"u lıalde hergün aabah dokuz buçuktan on iki buçuta 
kadardır, 

Satış açık artt ırma ile o!up talip'erin vakti muaJ . ıi.iracaatları 
ilan olunur. iflas iJare azası lf a. r • . ., .ı.ıaaı 

Avukat İsmail Agah Avukat M. Adato 
> Birinci 1fla3 Memuru 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Hsabaher bir kaşe • 

NEOKALMINA 
AJdığıoıada 

Vilcudunuza gripe kartı en kunetli ıillhı vermit olursunuz. 
Mideyi ve kalbi kat'i •• yormaz. Her eaanede sa.talar. 

Her Hanım 

ilPl~İ' 
"amaşır dairesjnde 

Kendi arzusuna muvafık 

Her nevi 
iç çamaşırı, pijama, 
soba/alık fiti saire 
nin en zarifini en 
ucuz bir fiyatla 
yaptırabilir. 

~MOHiM--.. 
Mükemmel Tnrkçe daktilo ve 
biraz Franaııce ve muhasebeyi 
bilir bir genç kıza ihtiyaç vardır. 
Galatada Perıembe Pazar Aslan 
Han 6 ıncı kat 5 No: ya mftracaat. 

l•tanbul OçUncU icra M• 
murll I mdan: 

Bir bJrnun temini tatifaeı için mah· 
cuz ve paraya cevrilmesi mukarrer 
metin gem çengel ve evrak çantası 

İstanbul'da Gedikpa.şa tiyatro sokağın• 
da. 10 No. lu saraç fabrikasında 1-19 • 
9:!3 tarihine miieadif perıembe günG 
saat on hirdon on ikiye kadar birinci 
açık arttırımı. suretiyle Htılaoar:tır. 

Taliplerin mahallinde bulunacak me· 
muruna müracaatları i!An olunur. 

Etem 
• 

izzet 
Beyin yeni romanı : 

GÖZYAŞLARI 
Kitapçılara daiJlch. 

Zayi : 2!9 numaralı ehliyetn3rueıPi 
kaybettim. Yeniıılui alacağımdan h~
mU yoktur. 

Kaıımpa9ada Hacımelll'llp mab.o..ıoel• 
l.be aokağında No. 29 ldr .. 

Dr. A. KUTiEL 
KaraklJı BlJrelc; i fı:ıru aaruıad• 5-' 

. _____.., 

Temmuz 1914 
Emil Lüdviğin şaheseridir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse buııu 
defaat ile okumaktan mOıtat" 
ni değildir. her kitapçıda 150 :-:~ 

ı TorcCırno: Ha=r Rıl•I aeylll 

~--~~~--~~-------___..,,,,,. 
&on Pasta Malliaam 


