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Ru~ya' d~ Başl~yıp lstan-lf ürkiyede Ölenlerin Adedi 
bul da Bıten Bır Macera.. S d S 

ı ....... ......,n .. .-ldaft 
Trabzonlu t.. Ttlrldatana gh-

ene-en eneye Eksiliyor 
Ankara, 28 (Hmual) - En son yapılan. ciddi 

tetkikler neticeainde çok mes'ut bir hadise yalnıtııı 
olarak teabit edilmiftir. bu tetkik1'3r neticesinde 
ajrenilen hakikat tudur: Memleketimizde son bir
kaç aenedenberi ilim hldillerl Ye Glenleriıa ade
di nuan dikkati celbedecek derecede azalmıtbr. 
Satma Ye firengi mllcadelelerinin bariz bir neticesi 
olarak ileri •Drlllen bu bayırh hakikat, iki seneden
beri memleket nlifuawaua mlltezayit bir ıekil gh
term..ıade ebemmi1etl• mDeuir olmuıtur. Diier 

taraftan, doğum badiaelerloin de seneden aeneye 
çoğaldıtı kat'ı olarak antıldığı içindir ki umumi 
nllfuıumuzun zikredilecek derecede arttıtı bir ha· 
kikat teklinde tesblt edilmiıtir. 

Allkadar makam, butalık mücadelelerine de-
Yam edilmek aaretile gelecek ıenelerde memleketj. 
mizde &fenlerin adedinin bir miktar daha ekaileceti 
kanaatinde bulunmaktadır. Gelecek aeneler zarfında 
yapılacak olan bir nllfua tahririnin, TDrkiye ntlfu. 
sunu 18 milyondan daha yllkaek olarak tebarftz 
ettireceti ku••etle tabmla olunuyor. 

•ail Ef. ismini llerilmif.aenelerce -==-==--------=-===-=-====::::a=--=-=-=--=---=:==--=:ıcıı-==---=-=ı----==-==--=::::::iım 
t.Jıyaa bir ut onda kallDlf ve 
dtln lallhiyettar lla mOdclet ıar-
••kam!ara mi- fıada da bir Ruı 
rıcaat tıderek : kaduu ile ew-

- iki kia •• lenmif, dart tane 
ilci erkek d&rt çocuk aahibi ol-
ç mDf I 
oc:utunun Türk lfadealae ba-

0laraL: kaluıala· luhraa bir mlld-
l'tnı temin için det daha orada 
lrendiıine yardım kalacakmlf, fa-
•dilnıesini rica kat memlekette 
•trniıtir. komlbüzim çıkm-

T rabzanlu la- ca ba yeni idare 
111•il Ef. nin çok .. ~ ile pek 
ıarip g&rllnen anla9amamıt ve 

U ifadeainin memleket buretl 
'1tanda Adeta de bu aolqama· 
llıaema ıenar- Ve zevceel mazhğa inzimam 
Yolarım andırın bir 1e..,n- edlace ıeYculai Ye socuklaruu 
~t aaklıdar. Filhakika: Ba ut alarak ·~bula g•lmif 1 

Yllk muharebe esnuanda Ru- Meıelenin IOD ufbua bura-
Y•da bulunmuı, ılYil esir edilmif, ( De•am1 8 lncl.,t .. a ) 

~~==========="==-====-======-=-------===----======----
Öğrenmek istiyoruz: 

Yeni Neslin Düşünceleri 
Ve Arzuları Nedir? 

liitfen Suallerimize Cevap Veriniz! 

el 8urtınk8 n..U harp içinde 
~::::ttur. Blnbir 11lanb içinde 
..... d Bttar. Hayata ablaca;. 
...... da harp IODUDUn maYUe
~ boı11k dOnyuı kar11unda 
"-ı T'r. Acaba bu Yaziyet 

~ e De dOıthımektedir? 
"" u nıaksatla genç karilerimiı 
h..ı llıda bir anket açtık. Sordu

l'Uı •ualler ıunlardırı 
ile dn:- Ttırk lakılAbı hakkında 
labı -,llnllyorıunuz, ve bu inkı· 

2 
11••d anlanınız? 

••ıa• k Cemiyetin geçirdiği buh· 
'-''-edi •rtı kendinizi kuvvetli 

Yor nıuıunuı ? 
a - o· c1 4 ın ar maamıı ? 
~ ;... ~ laakkındald telAlc-

5 - Ha1attaa korkuyor mu
aunua? 

6 - Na11l bir ha1at lıter
ıiniz ve naaal yqamak lıterlfnlz? 

Genç karilerimia bu ıaallere 
doğrudan doğruya matbaamıza 
g6ndermek ıuretile cevap vere
bilirler. 

lıte aldığmız ilk cevaplar: 
DarUlfllnunun Tarih Faktllte

ıinden Faik Bey diyor ki: 
1 - Türk inkıllbı, kalpleri

mizde heyecan, 1r6nlflmllzde ilmi
dl ve benligimiıde varlıj1 1ara· 
tan ve yqatan bir membadır, 
Siyaıl 1alibi1etten, mab zafere, 
mah zaferden iktaıadl refahına 
bqımııda Gaıl durmadan ko...-

(0.nmı il laGI earfada~ 

Bir Kilise Çöktü 
Varıova ( Huaml ) - Varto• 

vanan en bllyllk kililelerladea biri 
olan ( Mukaddeahaç ) ldHıuinde 
bir nikAb meralimi 1apıbrken 
kiliıenin içi birdenbire ç&lunDt 
ve ibadet etmekte olanlardan on 
kiti kilisenin bodrumuna dDterek 
alllm derecealnde yaralanm..W
dar. Panik eanuında da iki 
kadın ahalinin ayaklan albncla 
kalarak tehlikeli 8'11'ette Jaralaa
mıılarcLr. 

Otomobil Karah Ford'a 
Ameliyat Yaptldt 

Detreia 21.. W'!" 0.-ılail .... 
rah Hami F orcl'a kendi lamial 
tqıyaa haıtaLanede bir ameliyat 
yapılmıfbr. Forcl'un Taziyeti 
iyidir. 

Kanii Ve Fueci Bir Ftbol Maçı 
Boynea Ayr•• 27 - Arjan

tin futbol mllaabakalan finalinde 
kanlı hadiseler olmuttur. Seyir
ciler arasındaki arbede bir mu
harebe ıeklini almlftır. Rtw er 
ateıi taati eclilmittir. 100 aralı 
yardır. 3 kiflnin bayatından 
lmit keailmiftir. 

Hazreti Yusuf 
ve 

Hazreti Musa 
-·· 1. -

Din tarihinde bu iki alma ka
dar bayab bizde heyecan 
uyanclıran,çocukluğumuıda 161 
yqi daktllreD kimae yoktur. 

islim tarihi hakkındaki ilmi 
neıriyatile tanınmış olan Ömer 
Rıza Bey, bize bu iki me§lıur 
din adamının hayatları hakkın· 
daki efıaneleri son zamanlarda 
keşfedilen vesikalara, hafriyat 
neticesinde meydana çıkan 
kitabelere istinaden mufaualan 

anlatacaktır. 

Mıeırd.. Slnada, flllattnde 
bulunan yeni ••erler, bize 
Hazreti Yu•ul ve Hazreti 
Musanrn haratlarını aydın· 
latmald• ve bunların atralı• 
dr d8nan efsane.eri bUlUn 
ıeterrUatll• anlabnaktadır. 

Heyecan oe merale içinde o• 
lcagacalınıza ıiiplae olmıgaıı 

ba te/rilc.amız 

Pek Yakında 
Gazetemizde 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

"Berlin,, in Küçük Bir 
Rus Lokantasında •.• 

-4-

Yl1z~a71 Reily ile n a'1atabı 
arasındaki bu muhavere, Berllnla 
Nftnıberg caddeainde, ktlçflk bir 
ruı lokanta11ada cereyan edi
yordu. Buraıı, hem kahYe hem 
de lokanta ,eklindeki garp mem
leketleri mOeaseaelerini tamamen 

Yazan: • Berndoı'f 

andıran bir yerdt. Şu farkla ki, 
mllşterilerinin bemea kAfeti n11 

muh: c ·lerindea mDrekkepti ve 
onlar, oraya devam etmiyor, 
Adeta orada ya1ı1orlarch. Mesell 
Hki bir rua erkAlu harbiye za-

( Denmı 8 lael .. ,tada , 

1 Ne lrr iş? J 
----_____....~~~ 

- Azizim bütün ınaanlar benl.n önume aeldildm ıamaa bar 
larmı eteri er •.. 

- Ximlale ıerefyap oluyorum efendim.. 
- Berber Haca HlleJİD !.. 



= 

Halkın Sesi 

useviler r <çe 
Konuşacaklar 

lzmirdcki lf uscvi ntandaılar arn-
ında İspanyole.'\ yerine Türkço 
konutınak hususuuda ku' vetli bir 
ccroynn bıışhdığını hab::ır verdi • 
Bugan de bu yon~ h:idiss etrafın· 

daki fikir ve mtlt lcalan nııkto

dlyoruz: 
Levi B. ( B l:ıt Jlııcı 1ea Yeni 

caddo 17 ) 
- İzmir Muanllerlnln TOrkçemlzl 

tamim hususundaki tcıebbüıılerini 

bOyü bir evlnçle alkıtlanrn. lıtan
buld da fıöyle bir cereyan baıla .. 
mıf, fakat heoilı bir teşekkül haline 
ırc!ememlştir. Bnnıı eemtimizden bir 
cemiyet tetki i için binlerce mOra
c at v ki o:uyor. Fnk t itlerim öyle 
çok ki fiilen imklin bulamıyorum. 
Ş:rln Türl.çcmİJ:İ fı;panyolcaya tercih 
edenler pek fOktur. 

lf 
Ko:nal Koben (Boyoğlu Do~ruyol 

102 ) 
Tcşkil.\b eaaaiy k nunu bir.i 

Türk camın 1 ara ına almıtttr. Biz 
f panyıı dan hicret etmek i.tediğinıiz 
aı-m n Türkler b"r.e kucaklarım aç• 
mışbrdı. Bizim öz vatnnımn. \ıu 
topr klnrdır. Bu topnhlardaki ha· 
kim dil de bir.im d.Umizdir. Bilhuıa 
•on zamanlarda hars ve rnusikim"z 
tamamen TürkleşınişHr. İzmir Muse
vilerini tebrik derim. 

Hemı.i B. (Kasınıpa~a Camii kohir4) 
- iı.mlrdeki Mı sevi vatandatlar<

ıxsn ba hueket!eri cidden takdir 
f yar.dır. Bu ıeldldeld fcally tluin 
dl u alliyetler aruanda a gC>rü!

eaini temenni ederim. 

Hayd r D. (Ycdikolo Emineb tun 
ahatlosi 18) 

- T illb Es ıfye Kanunanun 
.... dqLmmır. bahfettiği aalAbi-
7eti aold kta birine 11~ uanan 
y e-üul dilimizi aralannd tamim 
çalıfan ·~mirli usevilcri candan 
tebrik ederken Rum ve fumcni 
akaUiyctl rin d anu örnek yap 
la.rsnı ideri • 

Bir Yolcu 
----

Trenden Çık rk n Yere 
Düşüp Öldü 

Oiin Haydarpaşad i"'ta yonda 
cıldı bir ölüm hadisesi olmuştur. 
Ank~ra trt>nilc şehrimize ~elen 

Tokatlı Riza Efendi isminde bir 
yolcu dün, trenden istasyona iner
ken birdenbire nyn1dnrı !caymış 

ve yere yıkılıp kalmıştır. Yap!an 
muayene netice. inde Ri'za Efen
dinin kalp sekteJııdeıı ö?düğü 

anla~ılmı 

e Jet Bankası Seneliari 
Devlet Ban!rnsmdan hisse se .. 

nedi a\m ş olan İstanbul memur
larınt1an bnzıları Eeı.etlerini Mali
ye vek .. i.ine satmak iç"n lir -
c nt eh işlersede şi rncli}i l< at 11 

aframıyacağı cevabı verilmiştir. 

SON POSTA Teşrinisan 
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Dün Beyoğlun'da sokak ortarnnd iki genç ka .. 
dm arasında ontu:rlu biı· kavğa olmu~, ikisi de 
birbilerini fena halde pataklamıştır. Hadise şöyle 
geçmi~tir: Bcyoğlunda Derviş sokağında oturan 
Zebr fominde bir kadın Mari isminde başka bir 
k::dmia bir mllddet evvel bozuşmuştur. Bir birlerini 
fena h ide k:skanan bu iki kndın son günlerde 
dabn fozla hiddet savurmiya baş'amışlardır. Buna da 
sebep, Madam Mari'nin bazı hareketlerle Zehra 
Hanımın kıskançhğını tahrik etmesidir. 

ookağa çıkmı,, arkasından da M. Mari yol dOzlll
milştOr. Kadınlardan birisi yol llstllnde kinayeli bir 
söz sarfettiği için diğer kadın derhal hUcum geç• 
miş ve gürültnlü bir kavğa b lnmı§hr. iki genç 

kadın birbirlerinin aaçlannı yolarlcen kağ eyre
deolerden genç bir erkek: ''Vur gö:z:ünUo nstüne!,, 
diye bağırarak köşe başından firar etmiştir. 

iki kadın arasındaki bu darğmlı': n"ihayet düıı 

Bu ses üzerine kadınlar kavğayı azıtma lar e 
yumruklaşmiya başlamışlardır. Biraz l!onra yetişen 
polisler daha fena bir hadisenin önünil almışlardu. 
F ak~t genç kadınla~ fena halde hırpalanmıştır. patlak vermiştir. Bir aralık Zehra H. giyinerek 

Satılanlar 
- ---

GayrimübadiHere Eınlak 
Satışı Devam Ediyor 

Gayrimübadiller komisyonu 
dlln de Ziraat Banka mda Def
terdar Beyin riya etinde bir içti
ma yapmışt r. Bu içtimada emlak 
satııların.n ilin şekilleri haklcmda 
bazı kurarlar verilmiştir. Her pet· 
ıembe günü münta.ıaman emlak 

btına devam edilecektir. İki 
haf danberi 7 bina atılmıştır. 
Sabşl r şimdiye kadar gazeteler· 
le ilin ediliyordu. Bundan sonra 
divarl ra da ilan y pışbnlacakt r. 
Eml k sabıında gavrimUbadil 
bonol n kabul edilmektedir. 

·· şter· 

Bir Sabıkalı Dükkan 
Soyarken Y '4kalandı 

Eski bir sabıkah dnn Galata 
da bir elektirikçi dükkanını sc· 
y rken cOrmümeşbut halinde 

yakalanmı br. Mustafa ismindeki 
bu bikah dam Galatad Yar

vant Efendinin dükkan na müşteri 
aif tile girmiş, başka müşterilerin 

alıiveri ·nden istifade ederek beş 

kangal tel çaimı ve kaçmıya 
b §lam ıştır. Fa t bu yağlı miiş· 

teri bir z sonra yakıl nıp kara.· 

kola götürfilıniiştnr. 

Dostunu Vurmuş 
• ehmet ismimle birisi dfüı 

Galatnda kıskançl k yüzünden 

dostu Semihayi fena halde döğ .. 
m ıştür. 

Mc,<teplen:e Sinema 
Ş brimizdeki lıkmekteplerdea 

bazıların Sinema makinası yer· 

leştiril iştir. 

Yeni Yol r 
e Belediue1 in 

V' 

A acag Para 
Belediye, şehrimiz dohi!inde 

340 senesinden sonra yapılan 

kaldırım ve lağamlnrm inşa bedel
lerini halktan tnhsil decektir. 
Fakat bazı gazeteler bu mesele
den bahsederken hataya düşmllş .. 
ler, bu paranın herkesten alına .. 
c ğı gibi bir fikir hasıl olmuştur. 
Halbuki bizim tahkikatımıu ~öre 
mesele büsbütün başka turlüdilr. 

340 Scnesinc!cnbcri yeniden 
yap lan yoll rda1<i kaldır.m ve 
lnğamların yaptırılma bedelinin 
yarısı hnlldı:ni tahsil edilı•cek, 

fa!cat bu para yeni yollardaki bi· 
naların cepbeJeri hesap edilmek 

retile alınacaktır. Bu yollarda 
rsası bulunanlardan para i ten

miyecektir. 
Bundan başka bu gibi yollar .. 

da büyk apartmanı bulunanlarla 
ıkUçük bir eve sahip olanlardan 
ayrı ayrı para alinncnktır. Yeai 
ynp lan yolun geni~liği ne kadar 
olursa olsun Belediye bunun an~ 
cak doku7: metr sinin y rı bede· 
li .i tahsil edebilecektir. Bu para 
be senede ve mOs vi t ksitlerde 
alınacaktır. B lediye F erı Heyeti· 
nin yaptığı bir bcsni>a gö c yeni 
yollardaki her ev e bibi en fazla 

ctu~ lira ödeyecektir. Diğer a• 
raftan kanalizasyon be<lelleri de 
bu ekilae tahsil edil cektir. fs
tanbulda he. eve isabet edecek 
ola-:ı kanalizasyon bedel" de 60 
ile 120 lira nrasınd dır. 

sker1 ~ Uze KU Upha esi 
Askeri Müze kGtüpbane inin 

dün aat ikide açılma merasimi 
yapıhnı tır. Ktitnphnne hergUn 
öğleden ak ama l·ad r okuyucu• 
lara aç k bu1 n~ca"t r. 

a 

Devam Meselesi içi 
Teşebbüs Yapılacak 

Aldığımıı malum ta göre D • 
rülfünuntda okuyan fakir ve kim-

sesiz talebeler devam mecburiye
tinden dolayı çok müşkül vazı. 
yette kalmışlardtr. Verilen mal(i. 

mata göre bu talebelerden bir 
kısmı tahsillerini takip edemiyerek 
me:nleketlerioe döndükleri gibi 

bir kısmı da bir tnrlU fakülteleri 
ikmal edememektedir. De m 
mecburiyetinin kaldırılması içio 
t.eşebbüs yarılacaktır. 

e e 
Bir Kahvenin Bütün Cam ... 

larını Yere indirmiş 

Arap Mehmet isminde bir 
kunduracı dün Ga1atada şehali 
eokağmda İbrahimin kahvesine 
gitmiş, kahveci ile kavg etmiy 
başlamıştır. Arap Mehmet bir 
aralık hiddete gelmiş, kah enin 

bütün camlarını ve çay fincanlnrı 
lnrmıştır. Bu hadise üzerin ibra• 

hi de Arap Mehm di kolundan 
yaralamı~, fakat ikisi de yaka
lanmıştır. 

Kahve Yerine Rakı 
Beyoğlunda Ab noz sok ğmd 

kahveci Recep, kahveye gelen 
mü terilerine k hve yerine fincan• 

1 rakı ve konyak içirirken ciirmll
m şbut hnlinde yak Ianmı br. 

rruz Getirtecekler 
Bazı TUrk tacirler lsp nyad n 

memleketimiz muz getirmek için 
te ebbU lcrde bulunmıy b şl • 

Günün Tarihi 

Fırına ş· 
Devam 

e 

Alınan h btrlere göre Qç günd n• 
beri Knradeniıd tiddetli fırtındat 
aavrulmakta, vapurlar limanlar• 
çıkm ktadır. Fırtına bastı ğı zanıart 
açıklarda bulunan yük vapurları deP 
hal Po1athane, Sinop ve Amasr• 
limanlat ına lltlca etmişlerdir. Sinoba 
iltica eden yük vapurların • n miktarı 
35 tir. Seyris faio idaresinin e •vclkl 
gQn latanbul g lmeal beklen t1 

Karadeniz: vapuru fırtınadan dolaJI 
bazı Um nl ra yana,amadağmd J1 

ancıık bugOn gelecektir. 

Belçika bandır lı bir Yapur Bul4 
ariatan "' Rom nya aahi.lcri ra• 

sanda arız y:ı uğrıımış, geminin per 
vnne demiri kmldığ'ınd n oMuğU 

yerd demirleml tir. e·r gaz kuın4 
panyuınsn da p trol y lü bit 
gemul ıu lmıya baıl dağından der
hal kös•enceye çıkmıştır. Bir haft• 
evvel Ç nakkale civaraada karaya 
oturan Helvan vapuru h oü.1 kuTtl" 
rılamamııtır. 

Seyrisefainde Tebeddül 
Ôğrenditimize gare Seyris faiıt 

ldarcıl ~ube mildilrl ri ve mcmurlafJ 
arHanda baza değişiklikler olııcaktıt• 

Üç Ayl lar 
Veriliyor 

Dul, yetim ve mlltekaitleriJJ 
Uç aylıkları önilmüzdeki yın bi
rinci gUnUnden itibarP-n erilmiye 
b şlanrıcaktır. Defterdarlık bunla• 
rm tedi)c günlerini gösteren bir 

• cehelini hazırlnmı br. 

Dört Maznun ah emede 
Bundan bir buçuk ay ~ncJ, Çı• 

talcanm Hallôçh k8ylloden Halil 
otlu Jbrahim yol ortasında ölll ol•• 
rak bulunmuştu. Bu enıırent" ıı: cin•• 
yelten m ınun olarak yakalan•J1 
Üzeyir 'YO diğ~r üç arkadaşın ınuba• 
kem sine k6nunu vvelln birinci srOn4 
boflan acnkbr. 

Buğday Geldi 
DGn Anodoludaa fstanbulıı. 39 

vagon ve 709 çuval bujdoy ~ 
miıtir. 

Veni MUşteriler 
Mühim Alm n firmalarından bil' 

zalan lbrncat Ofisine müracaat ede" 
rek Türkiyeden ltülliyctli miktar~~ 
Antimuvan almak lıtcdiklcrini b1 

dlr ltl rdir. 

T al<silerin Renkleri 
Takti otomoblllcrlnin annrııtıı; 

d ki y ni • ne b ıtnd n ltib11r• 
boyanm 1 rı J&ıun eldiğinl diln y•J' 
mı;tık. Y phğamız: tahki ata gô~! 
blltün otomobillcrln knroserileri oe. 
li, çık arab !aran -örfik1erlle ~· • 
mur:ukları ıiyah renge boyanac•."ı~1 
Ayrıc bütiln t kci otomobıl ıJe 
lando eklinde ol cak e yolcıJ , 
toför raamda bir cam bulunaca~ 

Bir Ressamımızın Eserıerı . 
Amerikada Loı Anceloa teb~~ 

deki reıi m ıerglaln iıtirak cı I ,ı 
reasa Mehm t Saip Be)·ln cıer ' 
kabul dllmittir. _/ 

f _______ n_z_n __ s_im_l_i _R_i~_~a_"'y_e_sı_· : __ _..._ _____ R_a_z_a_r_O_la __ R_a_s_a_n_B __ e_y_D_iu_~_:r_Kl_~_: ____ J 

1 - bugünlcr~e yme doıdorw 1 
ldra avuç dolusu para verecegi:ı 
Ealiba Hasan B y. 

3 - liizim 
birdenbire .• 

validenin ı 4 - Dün gece dili 
hiç liif öyliyemiyor. 

tJtuldu, I 1<e" 
t ı il tJŞ 1 

5 - Sı:ıltı!l 1 aı:ır di ı tu u de~l ı 
b ôe-rt ·of' eçtırmıya ça 'i nw, u b" ııı t.• 

nimet doıtum.. Darı•• 11 

baırna L. 



28 T cşrinisani 
--= 

•• erg n 
----

Başkaları 
Ne 
Digorlar? 

------------------~ Kendimizi Severlik 
Yakup Kadri 

ıi Gazi, Dumlupınarı ınüteakıp 
hf~ba~~ sahasında biribirinden zor, 

ra ırınden tehlikeli daha nice 
:eydau muharebelerine girişti. 
k lr dakika durmadı. Bir dakika 
•~ndığı çelenklerin tazeliğini 
~~ afnza kaygusuna dü,medi. 
llöald, . bir yüksek kulede bir 
d betçı nefer gibi silahı omzun
/• kulağı tetikte ve ayakta 
lrtıdik duruyor. 

t' " Lakin, bu biiylik lnkılAp 

1
1 rtısalinin bize verdiği inkılApçı-
~k ınisallerinden örnek alanları
' ız parmakla sayıll\cak kadar 
1 ~ır. DU.ıkU, inkılApçılar, mem
~t ~te, arbk, kendi evlerinin veya 
d tndt iş bUrolarının penceresin
itİ" . bakar oldular. Bunlar kendi 
'1 trı yolunda gittiği mtıddetçe 
r toıleket \'e inkıtap işlerinin de 
bolunda gittiğini zannederler. Ve 
•kıı, uzaktan uzağa kulaklarına 
.. Seden uğultuları duymamak 
•Çttı kulaklarım tıkarlar. 

b. "Hayatta her şey bir hıı ve 
ır · · ıtayat meseleıidir. 

iıık l~kılip hızını ka~bctmiş Ye 
it' ılapçılar ıtatik bır yaşayış 
a'Yatları içinde donup kalmıştır. 
la Unlara göre, artık, inkılap saf-
'ttl~ı k•panmıştır. Memleket, nor· 
~~ • - yani sabit - bir balo gir
ı.~4tir, Bunu, bu ıUkunu bozmak 
dt Ytnler bir takım agitatorlar
Çt{" Bu nokta da, dUnkU inkılip
f ar, bugUnkli mUrteci ve muha
l~klrlarla birleşiyorlar. Ne ha-
n nıa ı nzara.,, 

Mektepli Proleterya 
8 Ste/an Dagan 
ehtlınUel Terbiye MUeuueai Müdürü 

iti ~uglln talebe toplantılarında-
)~ onuşmalara şahit olanlar, 
,l'ahut talebe ile yakından temaa 
ttı enler, on\arın hayata karşı 
"•~den giine daha ciddi bir 

ıı~et aldıklarmın farkındadırlar. 
h uklinkü darUlfllnun gençleri, 
•:bPtenberi ikhsadt ve içtimai 
iild~da iyi gidildiğine kani de
lil •rler. BugUnkn içtimai niza-
t.l~ mesnedini teşkil eden kapi
le ıı.rn, demokrasi ve meşruti 
he.kkt altındaki siyasi teşkilAh 
'"'1· 1nda kafalarında teşekkUI 

1f birçok sualler vardır. 
tindBirçck Avrupa memleketle
içu e ~a~UlfUnun gençliği mevcut 
°''a l'llaı nızama muhalif olanların 
~ll sın~ karıştılar. ÇilnkU bugün
dct reııı.nin onlara hiç bir~ey va
hit l'lle~ıği bu nizamın değişmcsile 
tttıi bd!rşey kaybetıniyeceklerine 

~ ırler. 
titıd 1erkezi Avrupa memlekctle
hett e Polislik, şoförli\k eden ve 
ı,ta a !ş bulamadıkları için b1Jn• 
buıu ~le__ gıpta ile bakan gençler 
~.n. ugunu öğrendiğimiz zaman, 
liiu'81~ birtakım gençlerin niçin 
-t\laerık arkasına h>kıldıklarını Aa ta gfiçlük çekmeyiz. 
fe 11a "}upada vaziyet bu kadar 
ftrıad 0 duğu gibi, Asyada daha 
tııtı 1.r. Japonya Dr.·Ulfünunları
itnçı·~ÇytlzünU bilenler, orı-da 
dllha 1~1!1 içindeki kaynaşmayı, 

•yı bilirler. 
Türk San 'atkarı 

C::ı Profiesör Marks 
tete) 

''İ ere Ve•diğl bir mQIAkattan 

itısan:ta.~bul, bu güzel şehir, 
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Bir cemiyetin yükselmesi, teknik vuıtalıHlll bolluğu, mükemmeliyeti ve ~rtmuı ıaye1inde 
Garbın bugünkü kemalini teraln eden teknik vaaıtalar için iki asır ç•lıtılmıştlr. insan dehası tabiatı 
altına almak için asırlarca uğra9nu9tır. Biı timdi onların ~alebuinden derhal istifade edebilecek 
Bu kabiliyeti eri kullana bildiğimi~ giln kurtulduğumuz. ~ündür. 

mürukllndür. 
kendi emri 
vaziyetteyiz. 

~--IS!l .............................................. m;ı ................... Dlll .... . 
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SON~TELGRAF HABERLERi 

Kuduz 
Kişiye 

Bir Köpek Yirmi 
Kuduz Aşıladı 

ılartın (Hususi) - Birkaç gUn evvel şehrimizde 
kudu7. bir köpek birkaç kişiyi ısırmış, hepsi de te-

8nline gelene saldırınıya başlamış ve tamam yirmi 
kişiyi ısırarak hepsine kuduzu aşılamıştır. 

Belediye memurları biraz sonra bu k6pegi de 
öJdnrmlişlerdfr. Is rılanlar tedavi edilmek üzere 
derhal İstanbul kuduz hastanesine gönderilmiştir. 
Belediye memurları bUtün sokak köpeklerini imha 
için emir almışlard1r. 

davi için fstanbul,a glSnderilmittir. Bu hAdise üze
rine derhal kuduz mUcadelesine başlanmış ve sokak 

köpekleri itlAf edilmiştir. Fakat ·ftlAf ameliyesinden 
kurtulan bir kuduz köpek bir aralık sokaklarda 

Adana'da 
Türkçe Ezan İçin 

Faaliyet Başladı 
Adana ( Hu!ıust ) ·- Burada 

Ulu camide tllrkçe ezan ve 
kamet talimlerine başlanmıştır. 
ilk ders MUhendis Rafi Bey 
tarafmdan Ulu camide veril-
mİftİr. 

Efganistan Hukuk Müşavirliği 
Aukara, 28 (Hususi) - Şürayi 

Devlet Daavi Dairesi azasından 
Kemal Atıf B. kendi arzusu ile 
tekaUt edilmittir. 

Afganistan Hariciye Nuareti 
Hukuk mCavirliğine tayin edilen 
mumaileyh yalmıda Afganislana 
hareket edecektir. 

Gümrük Müşaviri 
Ankara, 28 (Hususi) - Güm· 

rük idaresinin ıslahı için celbtdi
lı:n Amerikalı mütehassıs Mister 
Vorfild gümrük Vekaleti mlişa
virliğino tayin edilmiştir. Müte

hassıs güoırUk işleri etrafındaki 
tetkikalına devam etmektedir. 

Yakalanan Kumarbazlar 
Cebelibereket, 27 (Hususi) -

Burada bir lcumarbano meydana 

çıkarıld:. Zabıta memurları c~b
bar oğlu Mehmet isminde birinin 

kahvesinde kumar oynatıldığım 
haber almışlar, kRhveyi tar&asut 
etmişler ve kumarbazları ciirmü 
meşhut halinde yakalamışlardır. 

-
Tayyare 
Kongresi 
Dün Başladı 

Ankara. 28 ( Hususi ) 
Tayyare Cemiyeti kongresi dün 
Ankarada Halk Evi salonlarında 
Başvekil İsmet paşanın bir nutku. 
İl6 açılmıştır. 

Başvekil Paşa nutkunda tay
yareciliğin ehemmiyetinden bah
setmiş, gelecek harplerin kat'i 
neticesini milletlerin havada 
tayyare va sıtaaile alacaklarını, 
milletin tayyare içlnl yedi 
senede 40 milyon lira verdiğini ve 
milletimizin hissi seliminin millet 
davalarının tedbirlerini isabetle 
bulduğunu söylemiştir. 

Kongre Reisliğine B. M. Mec
lisi Reisi KAzım Pnşa Hz. katip
liklere Haydar Rüştli ve Neş' et 
Halil Beyler seçilmi ·lerdi. 

Bundan ıonra cemiyetin reisi 
nizamnameye göre hesaplara gözden 
geçirmek ve nizamna~ede yapıla
cak değişikliklerle ~erılecek tak
rir ve teklifleri tetkık etmek Uze
iki encümen ayrılmiştır. 

Kongre bugün 14 huçukta 
B. M. Meclisi salonunda mUza
keratma devarn edecektir. 

Recep B. 
Ankara'da 

Ankara, ıs ( Hususi ) - Halk 
Fırkası Umumt KAtibi Recep 
Bey bugün şehrimize gelmiş. 
istasiyonda hararetle istikbal 
edilmiştir. 

Bankaları Kontrol 
Layiha Yakında Vekiller 

Heyetine Gönderiliyor 
Ankara, 28 (Huıusl~- Maliye 

VekAteti hazırlamakta olduğu 

Banl<alar Kanunu projesini bitir
miı ve bu proje mütehatsıs bir 
komisyon tarafmdan da tetldk 
edilerek muvafık bulunmuştur. 

Layıha yakında vekiller heyetine 
verilecektir. Bununla Maliye ve· 

kaleti umurnl mevduatı dııha iyi 
kontrol edebilecektir. 

Layiha asıl tasarruf mavdua
tını kontrol edebilmek için hazır
lanmıştır. 

Yeni Bir Akademi 
Ankara, 28 (Hususi) - Maarif 

Vekaleti tiyatro, opera, operet 
şubelerini birleştirmek suretile 
Ankara'da bir temsil akademisi 
kurulmak için tetkikatta bulun
maktadır. 

Çanakkale'de Üç Kişi Zehirlendi 
Çanakkale, ( Hususi ) - Ça· 

nakkalenin Camikebir mahalle· 
sinde maliye memurlarından 
Rasim efendi satın aldığı peyniri 
yerken maa aile zehirlenerek 
berayi tedavi memleket hastaha
nesine kaldırılmışlardır. 

Kar Yağıyor 
Bitlis, 28 ( Hususi ) - Şehri

mize yirmi dört saattenberi kar 
yağmaktadır. Artik kış tamıımile 
gelip çatmı~ demektir. 

: akat f~ır ve musiki ilham ediyor. 
Cttba Yıne ne }'azık ki bu ilham r 

1Utct; Şe~irde bUtiin sene muntazam 
"e Rli~el 0~serlcr verecek büyük 
buYllk bır orkestra, her zaman 

/STER iNAN, İSTER İNANMA! 
~~ op teınsiller verecek hir opera 
~.ek 0 :rct heyeti, teşekkül ede-
1ktc eret ve opera lıeyelile bir-
b~ktıır. çBl.ış.?cak musikişinaslar 

l.ltürı d ütun bunlardan başka 
hhtiniz Unyada çok tenınmıf 
0Pcra e Avrupa'nın en meşhur 
"•kit dve Operet he} etlerini vakit 
laac\'cut adve~. e_den bir teşkilat ta 

egıldır. 

Mektep kitapçıları ötedenberi mektep k'taplarınP j nuyor ve muayyon bir kar hesap edilerek kitaba fiat 
yükıek flat koymıya alı~nı14lardır. MuarH Veklletl . konuyordu. Üç eenedenberf tertip, tabı ve kağıtfiatleri 
mektep çocukhırı.,ın istismar edilmesine meydan hemen hemen yarı yarıya düştü. O vakit kabul edilen 
vermemek O:ıere 3 :sene evvel Devlet Matbaasında kitaplann bir kısmı boyca kilçilldQ. Fakat bu heyet 
mekt6p kitaplarının fiabnı tesbit etmek üzere bir bir daha toplanmadı ve fiatler üç sene evnlki mik
heyt t tetkil etti. Bu heyet fiatları tesbit için bir tarda kaldı. Bu vaz.lyct karıısında mekt p kltapçılı
barem yaptı. Bu baremde kitabın maliyet fiatı bulu· ğında ihtiklr bulunmadıtına artık; 

/ ~ TF. R /~AN, /<\ rF.R iNAN 1AI 

r 
Sözün 

Dünyayı 
Değiştiren 
Yeni Keşif 

Sayfa 3 

** 
Arbk bahtiyarlığımıza diyecek 

yok. Söz götüremiyecek bir 
saadet bize kucağım açmış bulu
nuyor. Bolşevik dostlarımızın 
himmeti bol olsun, sefaletin boy-
nuna zencir geçirmek için sene
lerdenberi didişen kapı komşu· 

muzun meşhur doktorları ölümün 
hilesiz, hurdasız çaresini keşfet
mişler. Bu keşifle bir yığın mllş· 
külü birden halletmit oluyorlar. 
Mcs,ele çok basit: Uydurma bir 
kalp, hayatı ebedilqtirmek iç.in 
kafi geliyor. 

Haıtasmıı, yatakta amm ter· 
leri döker ek inliyorıunuz. Dok tora, 
ilflca IUzum yok. Derhal telefonu 
açacak ve kalp fabrikasına bir 
adet kalp iİpariı edeceksiniz • 
Köşo batındaki çilingirede bir 
haber saldınızmı mesele tamam. 
Adamcağıı makaı ve kerpetenle 
eski yıpranmış kalbinizi çıkaracak, 
yerine insan elile muhkem bir 
şekilde yapılmıt fabrika mahsulil 
kalbi takıverecek. 

Birisine kızdınız, kavgaya tu
tuıtunuı, göıilnllı fena halde kızdı 
ve bıçağı çekip herifi yere ser
diniı, değil mi? Cinayet işledim 
diye hayıflanmamı llizumıuıdur. 
ÇUnkU hayatın merkezi olan kal
bı, yenisile değiştirmek mümkün-
dür. Bıçakladığmız adama küçük 
bir ameliyattan ıonra yeni bir 
kalp takınca meıde kalmıyor. 
Sizi kalp katahğile itham ediyor· 
lar, yahut kalbinizin bozuk oldiı· 
ğunu s6yliyorlar, değil mi? Hiç 
müteessir olmaymız. Hemen Uç 
beı kuruşa yeni ve iyi cinsten 
bir kalp tedarik ediniı. 
Şu satırlardan sonra ıiılnle bir 
kaç netice çıkaralım: 

1 - Doktorluk iflb edecek
tir. Öyle ya.. ÔIUmlln çaresi bu
lunduktan sonra doktora ve ilaca 
ne lüzum var? 

ı - Devletler yeni bir tasar
ruf vesilesi daha bulacaklar. Sıhhi 
teşkilat iç.in bütçeye konulan 
milyonlarca lira, daha lllzumlu 
iılerc tahsis edilecek ve belki de 
vergileri azaltmak mümkün ola
cak. 

3 - Meb,uııların muharrirlerin, 
bilenlerin, bilmiyenleriu, anlıyan-

alrm ve anlamıyanların eenelerden
beri kaf alarmı yoran DarUlfUnun 
me elesinin de yarısı halledilmiş 

olacak. ÇünkU ölüme çare bulun
duğu için Tıp Fakültesine lU:ı:um 
kalmıyacak ve Darlllfünunun bu 
en milhim kısmı, bütftn teşkilA
tile birlikte ilga edilecek. 

Acaba yamlıyor muyum der
siniz ? 

Meb'us intihabı 
İzmir Ve Is tan bul' da 
Cuma Günü Yapılacak 

Ahmet Rasim Beyden inhilal 
eden İstanbul meb'usluğu için 
cuma glinU intihap yapılacaktır. 
intihap saat dokuzda Darlllfilnun 
konferans salonunda başlayacak 
veı aat 15 le bitecektir. 

1stanbul Meb'uıluğuna Halk 
Fırkası tarafından lbrabim Tali 
Beyin namzet g5aterileceği kuv
vetle söylenmektedir. Mumaileyh
ten inhilal edecek Birinci Umumi 
Müfettişliğe tayin edilecek ze
vat meyanında Kolordu Kuman
danlarından Salih Pş. nın ismi de 
geçmektedir. lzmirde de mUnhal 
meb'usluk intihabı cuma glhıU 
yapılacaktır. -----ihraç Mallarımıza Darbe 

Ticaret Odası yaptığı tetKikat 
neticesinde ihraç eJYamızı bey
nelmilel pazarlara nekleden kum
panyaların birleşerek navlun üc
retlerini arttırdıklarını ve bunuu 
ihracatımıza bllyOk bir darbe 
vurdutunu teabit etmittir. 



:t Arada Bir 

Gelişi Güzel 
Musahabe 

1 

Mtsırçar"fısinat, Rovelver inhisa
rına, Ahr••ll Kahveye D•lr 
MıSJr çarşısı yıkılıyormuş! 

diye bir yaygara koptu. 
Bi~de l:>ir kısım gazetelerin 

yazdığım bir kıs~m gazetelerin 
tekzip etmesi eski bir Adet oldu· 
ğu için, ertesi gfin, bazı gazete
lerde şu yolda bir haber gördllk: 

- Mısır çarşısının yıkılacağı 
aıılsızdır, bir şey olmıyacaktır. 

Gazete sütunlarında aslı var, 
aslı yok, diye birkaç glln tekrar 
edilen bu ıayia, Mısır çarşısındaki 
esnafın kimbilir yllreklerinl ne 
kadar oynatmıştlr 1 

lstanbula bir şark şehri man• 
zarası veren iki ye .. · kaldı: Bun· 
)ardan birisi Kapahçarşı, birisi de 
Mısırçarşısıdır. Kapalıçarıı, her 
sene bir parça daha asrileşerek 
şarklılığı kaybetmiş gibidir. Bir• 
kaç yağlıkçıdao gelin telleri, 
başlık kiralıyan birkaç dnkkin· 
dan ve birkaç tane de halıcı ve 
antikacı mağnzasından başka 
Kapalıçarşının şarkı andıran yeri 
kalmadı. BiribiriJe rekabet etmek 
iıtiyen mağaza}, r, camekanlarını 
asrileştirmiye, levhalarmı en şık 
lı rflerle yazdırmıya koyuldular. 

Mısırçarşısı ise, bUtün eczane· 
lere, ecza depolarına taş çıkarta· 
cak bir himmetle baltl, şarkın 
uzak memleketlerinden gelmiş 
çeşit çeşit kokulu kökleri, renkli 
yaprakları, insanın genzine kaça· 
rak ak1Utan tozları satar. 

Mıaırçarşısı, hiç şüphe yok 
ıapka giyen, lalin barflerile yazı 
yazan İstanbulda sırtındaki Şam 
b.rkaıı ve batındaki takkesile 
bnğdaı kurup Rabbi Y euir ve 
Temmi~ yazan bir babacan gibi· 
dir. 

Mıaııçaııı• uhiden yıkılıyoraa 
bu, artık tamamile alri1qeo 1.
tanbal'u yadırgadığından ..-eyahut 
latanbul' n onu yadıraamaımdaıa 
ileri gelmektedir. 

Mııırçartıaının yerinde ben de 
olsam çökerdim. Gcnç kızlan ve 
erkekleri Koti aürOnen, yağaız 
krcrn kullanan ve terlemek için 
konyaklı puoç içen bir şehirde 
hili C lebut tozu utan bir çar• 
eıya ae lüzum vu? 

Rcwelverleri inhisar albna al· 
mak için bir kanun layihası ha· 
zırlr.ndığı haber veriliyor. 

Tütün inhisarı cıgaraların faz· 
la satılması, içki İnhisar idaresi, 
içkiye fazla talip buim k için 
çabalayıp durduğuna göre, acaba 
Rovelver İnhisarı da günün bi
rinde: 

" Sık sık atış yapınız! ., Diye 
iri boylu i1inlar yapacak mıdır, 

ne derniuiz? 

lf 
Bclu ciwrnıdaki Berk köyii 

muaUimi Rahmi Bey içinde 
bir akrep bulunan bir cezvede 
pişen kah.-eyi içtiği . için zehir· 
lenmiş .. 

J3u haberi ehemmiyetsiz tc· 
IAkki e~meyini:ı. Memlekette 
bizim kalıvecilerden daha lakayt 
olanlar da varmış, o anlaşılıyor. 

1oplu iğne 

Bitlis'te 
Ortamektepte Güzel 
Bir Mt samere Verildi 
Bitlis, 27 ( Hususi ) - Dün 

gece şehrimizdeki orta mektepte 
giizel bir mü~amere y rildi, yüz· 
1 rcc ai ,., seyird olnr k hazır 
bulundu, gece yarısına kadar çok 
nezih bir eğ1ence 1 ayah ~<'şa· 
n ldı. T rkÇe hoc s Reşat Oğuz 
J~ ...... ö~ Tt" .. k-:e olar k z l bir 

' P ti. - Ni)J ı Yılmaz 

Kavga, Küfür Ve Tokat! 
Samsun Belediye-·Meclisinde Çok 

Müessif Bir Hidise Oldu 
Samsun (Husuıt - Belediye 

meclisimizde çok mfte11ü bir hidise 
oldu. Samiinden bir :zatın lştir<t4 
kile bazı azalar tokat tokada 
geldiler. Bo çirkin hldise şöyle 
oldu: Azadan Osman Kadı zade 
Rağıp Bey bir senedenberi rahat· 
ıızhğı dolayısilo meclise gelemi· 
yordu. Ragıp Beyin lnazerete 
mllatenit olan bu devamsızlığı 
her nedense bazı temayllller do
ğurmuştu. Rağıp Beyin P.?ahktan 
iakab etrafında bazı teşebbDıler 
yapıldtğı ıayia halinde dolaşıyor
du. Nihayet Mecliste de bu 
tekilde b;r teklif yapıldı: Bunun 
üzerine Mecliste ateıli mUnaka· 
şalar, gi1t'Oltüler başgösterdi. 

Azadan Muhiddin Bey söz alarak 
bu teklifi şiddetle reddetti. MU4 
hiddin Bey ikinci defa aöz alarak 
asabi bir lisan ve heyecanlı bir 
!tavırla teklifin aleyhinde bulun· 
du, bu vaziyet karşısında reis, 
meclisi tatiJ etti ve içtimaı başka 

Tarsas'ta 
Pirinç 
Zerigatı 

Tarsua (Husual) - Bu sene 
Tarsus'ta çeltik %eriyatı pek be· 
reketli olmuı, bire 70-80 mahsiıl 
a•alltlfbr. Çukurovamn mOnbit 
ve malısnldar memleketi olan 
Tarsus'un çeltik zeriyabna çok 
elverişli olduğu bu tecrübe ile 
de anlaşılmışbr. 

Tarsusrta pirinç ilk defa ekil· 
diği için ekilirken bir takım tet
birler itfilıaz edilmiş, atılacak 
tohum safft hAkimine tesbit ctti
rilmif, ve aulh hikiminia f;ÖZO 

ÖDlade uriyat yapılmıttır. Neti-
cede yine. blkimin nezareti albn
da alınmıt ve atılan bir okka 
tohuma mukabil vasati (80) okka 
mahıUI alındığı görUlrniiştür. 

Kozan, Kadirfi, Mersin, Silifke 
taraflarının da pirinç zeriyatr be
reketli ise de Tarsus kader fazla 
randıman alınamamıştır. 

T arsıa nehrinin suyu ovaya 
taksim ve tevzi edilse bu mem-
leket Türkiyenin Mısır'ı Tarsus 
nehri de Nil'i mesabesinde ola-
cak •e çok bereketli mahsOOer 
alınacaktır. 

Susığırlık'ta 
Mut!aka Sıtma Mücadelesi 

Yapılma ıdır 
Sasıgwlık, (Hususi) - iki na· 

biyesi ve 42 parça köyü olan 
kazarmzda sıtma mücadele me· 
murluğu yoktur. Evvelce mevcut 
olan sıhhiye memurluğu da latye· 
dilmiştir. ~lalbuki kaza cabilinde 
ve köyleı:inde fiddetli bir sıbaa 
vardır ve halk sıtmadan müteeı
sirdir. Ahali kendi kendine sıtma 
mücadelesi yapmakta ve danesi 
iki kuruş gibi yüksek bir fiyatla 
satılan kinini kullanmaktadır. Hal· 
buld kininin de aıhhi ve fenni 
şart!ara riayet etmeden kullanıl• 
nıası da sıhhatn muzırdır. Sonra 
faki11 halk ve b' basta köylüler 
için danesi 2 kur a kinin almak 
çok m .. kül olmaktadır. S bhiye 
Vekaletinin burada da sıtma mü· 
c..ı..felesinc başlaması ve lağve• 
dilen sıhhiye memurluğunu iade 
etmesi şayanı temennidir. 

Hadiseye sahne olen Samsun· 
Be!edlye dairesi 

bir güne bıraktı, celse tatil edil-

mlfti. F ~kat bentız ainirler ger
giodL 

Celse tatil edilip azalar 1&4 

fondan çıkarken, Muhiddin Bey 
birkaç azanın hücumuna maruz 
kaldı. Bu esnada bir iki tokat ta 
teati edildi. Azalar bu kavgayı 
ayırmakla me,gul iken, Meclis 
azasından Nasuhi Beyle aamüo 
sıralarında bulunan Şakir Ef. ar .. 
srn da da bir kavga çıktı. Bu es
nada Ja tokatlar atıldı, Zabıtal 
belediye memurları, Muhiddin 
Beyi zorla merdiven başına gc• 
türerek kaviayı ayırdılar. Tabii 
bu mudarcbe esnasında ıtaliz 
küfürlerde sarfedildi. 

Bütün bu mllessif hldlseleria 
sebebi bir intihap meselesidir. 
Samsun efkarı umumiyesi bu va· 
ziyetten çok müteessirdir. 

• Belediye encümeni azalıkları-
na; Nasuhi Bey 13, Muhiddin 
Bey 11, Sarı Ahmet zade Rıza 
Bey 10 reyle intihap edilmişlerdir. 

Beypazarı'nda Kış Geldi 

Beypazarınln umumi manzar-r 
Beypazan (Hususi) - Devamlı yağmurlardan aonra fiddetli 

soğuklar ba~1adı. Şimdi Beypazarında tam bir kış havası vardır. 
Her yerde sobalar kurulmuştur. Mahrukat fiatları çok ucuzdur. 
Kömürün okkası 60 paraya, odunun yiikl\ 25 kurup. satılmaktadır. 

~~~--------H••----------~~-
Adapazarı'nda --

Çok Sevil~n Bir 
Tüccar Öldü 

Adapazarı, (t-fususJ} - Bura· 
mn şöhretli tüccarlarından fsmail 

ağa İsmail Be~oviç sektei kalpten 
vefat etmiş ve bu ölüm bütün 

Adnpazarlıları milteessir etmiştir. 
İsmail ağa burada bir çalışma 
örneği idi. Bu adam birkaç me· 
cid'ye sermaye ile İşe başlar.ıı~, 

doğruluğu, dürilstlilğU ve hilesiz 
iş yapışları ile batkın rağbet Ye 
muhabbetini kazanmıt. birkaç aene 
içinde parlayarak Adapazarının 
birinci aıuıf tftccarları meyan:na 
girmiştir. Ôlllmft Adapazan için 
bir ziyadır. -----
Tekirdagı'nm Kurtuluş Hayrama 

T ekirdağı (Hususl) - Kurtu• 
luş bayramımız buynk ıenliklerle 

tesit ed'lmiştir. Şehrin muhtelif 
yerlerine zafer ta klan kurulmUfJ 
geçit resmi yapılmıtr fener alay• 
lan tertip edilmiştir. Bu mlina• 
sebetle T ekirdağı şoförleri de bir 
tak yapmışlar ve kurtuluı bayrll4 
mmı parlak tezahüratla tesit 
etmişlerdir. 

Bergama' da 
Tüyler Ürpertici Feci Bir 

Cinayet Yapıldı 
Bergame ( Hususi ) - Bu cİ· 

varda Uiyler ürpertici bir cinayet 
olmuş. bir bekçi balta ile parça 
parça idi!erek öldiirlilmnıtür. 
Vak'a ıu suretle cereyan etmiştir. 

Kınık nahiyesinin Çan köyü 
kır bekçisi Çankı'rılı Ali Çavuş, 
köyilne yakın bir yerde gezerken 
Arpadere koyfinden lsmail, Musa, 
diger İsmail ve Mehmet isminde 
liç kişiye rasgdmiştir. Arazi me
ıeleainden bu iki köy araMtıda 
daima münazaa çıktığı için, kır 

bekç~ıi ile dört arkadaş, burada 
da atışmıya başlamıflardır. Dil 
kavga~" büyftmUf, dört haydut 
Alinin Uzerine yftrüyerek zavallıyı 
feci bir şekilde öldürmOıler ve 
şerirler zavalbnın vücudunu parça 
parça ederek kör bir kuyuya al· 
mışlardır. Mesele erteıi gün ja~ 
darma taıafından anlatılarak hay· 
dutlar teYkif edilmişlerdir. 

Malatya'da Futbol 
Malatya (Hususi) - Şehri

miz Ortamektebi ile Halk E•i 
futbol takımları arasnda yapılan 
maç 1 - O OrtamektebiD ıalebo
aile neticelenmiıtir. 

Tarihi Fıkra 

Leylek 
Hikayesi! .• 

Denimde mi, Aydında mı, bit 
leylek gUnüa mevzuu ve hatt• 
kabramam olm~ Ga:ıetelerin yd 
cLj'nla bakıhru deve ku...
bir nevi minyatürü olan l>u -r•rl' 
mahlftklardnn biri yıllık seyaıı.' 
tinden vazgeçerek yazın kurduğd 
yuvada kalmıı ve kendine acık6 
bir meşgale bulmUJ. Yine gaze' 
telerio ifadeaine göre her sabala 
y11Ta11Ddao kalkarak civardaı.I 
ormana gidiyormuı, orada bW 
çukur kenarına iniyor ve 11ıuO 
gagasını çukurun içine ıokuf 
akpma kadar o vaziyette ka~ 
yormut- Vak'ayı görenlerden ki' 
mi zavalJınıa orada ya eşi, yabuı' 
yanma gömüllldilr, deyip acıyor' 
larm11- Kimi de leyleğin gagasıJI' 
da beliren bir hastal ğı toprakff 
tedavi ettiiine zahip oluyoroıoft 
O çukurda meymenet veya defı
ne te•eWtom edenler de var. 

Bana kal na ba ley!ek, vaktill 
İran hiikümdarlanndan birini fr 
Jakete düşüren tarih leylek abfll"' 
dındaa olacak. Keyanyandan Ji11• 

Sasaayandan mı, hangi ailede' 
olduğu hatırımda değil, herhal~ 
Acem diyarında gelişiglizel fet'
manferma olanlardau bir şafünş ıll 
bir gün mahmur mahmur etra6 
11eyrederken bir leyleğin havııcba 
daireler çi:ıe çize dolaştığın•, fıv 
kat, bir türlü yere iomedıgipi, 

bir yere konmadrğını g6rUr, meıa1' 
eder. Faka orta acıırlar şahin,alr 
larr, ekseriya kuş beyinli de o~ 
aalar, kuş ku•wttine malik d~ğil
dirler, uç•mazlar. Aceın ıahı dl 
mntebayyır leyleğın azaktan cıa
nUşüon ıeyrilo ikt~fa eder. Fak•' 
ertesi gUn de ayni manzara.19 
plıit olunca muakı artar, rab.t' 
aı:d&fll'. Oçüadl ıüakn teıadtl 
ise onu Adeta ha.ta eder ve lef' 
lejin her fln ayni yer.de dol.ıf' 
mumın sırrını 6ğrenmiye ka1"' 
... erir. 

Alt tarafı kısa ve hazin. Ş' 
hinpb. 111uhteşem biı· maiyeffl 
aaraydaıı çıkıp leyleiin havad' 
tesbit ettiği istikamete d~ 
yftriyor ve saray bahçcleriude" 
birinde g6zdelerinden hirile 1" 
dimlerinden bir gencin başb~1' 
verip tatlı bir sohbete gil'i ukll" 
rini ve arade sırada yanlarındl 
bulundurd· klan bir leylek ya~ 
rusunu - canlı bir top gibi • biti' 
birlerine atıp şakalallıkiarmı g~ 
rUr. Meğer leylek, yukardan 
manzarayı temaşa edermiş, Y'~ 
ru da onunmuş? .• 

Deniz ideki leylek te kinıb1 

o çukurdan ne ithamlar al 1 
veya o çukura ne haberler ,;; 
dıyor?.. Hayvan.arın esrat1111 

akıl ermez: ki... ----
İzmir'de 

Her Tarafa f~cir Ve Oıii 
Sevkedi:iyor ~ 

lzmir (Hususi) - 12 kAn 111 ,il 
evvelde baılıyacak o:an ye 
mallar ve tasarruf haftasa içilı ~ 
memleketin her tarafına üıD 1 

incir ıevkedecektir. dı 
Tasacruf Cem•yeti, -!',Y 

1 
incir ve Üzllm Kooperatıfı t 
anla,arak, Ziraat Banka• valıP 
aile Rize, Trabzon, Sanııun, 
bolu, Zonıuldak, İzmit, Muda~ 
Merlİla, Antalya,, ~yon ve der 
kara'ya killliyetlı mdr g6;ıe 
cektir. Bu suretle ihraç. :ı!nı 
yen incir Ye üzüm mana 0 

k.orunmuı olacaktır. 



Siyaset Alenıi BABİC:I TELGRAFLAR Gönül İşleri 

Cemiyeti Akvam --~----------------------------------'~Erkek 

Borçlu Devletler Endi~ede Niçin 
"'I Asabi Olur? 

Haıa 
Konuşuyor 
d Mi!!eller Meclisi, yılan blklyesrnı Avrupa, Borcunu Vermı·yecek, Tahdı.dı· • e geçen, Ç n - Jıpo:ı ibtilifilo tek· 
~~ ~csgul olmaya başladı. Maamdih 
~nuyetı Akvarnı, alikanz davran• T 1 h K f 
d·t· bu işle tekrar alakadar olmaya es · at on era S D ·· kt· 
ib~\c:,~:· ::r· .~kiıd~:·c::1,~;·~~:: ı nsı uya uşece ır 
llınhn1n icabıdır ki bu mueleyi, tek• Paris, 27 - Amerikanın ala· J . 
rar orhya çıkardı. caklarını istemekte ısrar edişi . ( . 

Çünkil ihtilaf esaa1aran1 tahkik lngilleredc, Fransada ve diğer . A . ,.,. 
için vak'a mahalline bir komüııyon borçlu memleketlerde bOylik bir ıtr,'~ ~ 
ıCSndermiştl. Bu komüıyon raporunu endişe doğurmuştur. Amerika . 
baurladı. Tabii ve maotıkidir ki hükumeti, Lehistan ve Çekoslo-
Cemiyeti Akvam bu raporu müza• 
kere etsin. vakyaya da İngiltere vo Fransaya 

Cemiyeti Ak•amın çahıma prog• verdiği cevabın aynını vererek, 
fanu icabı o .arak, bu rapor, fimdl borçları yeniden tetkik edemiye• 
lrlanda Batvekili M. da Valeranın ceğini bildirmiıtir. 
rlyaıet etti~i on dokuz devletin aza H ) 
~ulunduğu heyt>tte görüşülmektedir. arp borçları mese esini tet• 
natta iki taraf muralıhaaları, ilk kik etmek Ozere, Fransız Başve-
fddialaranı bıle uzun b r~r nıuhtıra kiJi M. Heriyo, mOtehassıslarla 
laliinde beyan etmi4lerdlr. E~er Mec• birlikte 3 saat süren bir içtima 
Ilı • ki çakamıyacatı muhakkaktar • aktetmiştir. M. Heriyo, Amerikan 
itin içinden • yrılamaua mesele asıl 
llleclise arldecek, oraaı da bir fey Milmessili M. Normao DaYİa ile 
J•r.amazsa Umumi heyete arıolu- do görüşmii1tür. Maten gazetesi, 
1'acakhr. Amerikan nc,tasından bahs~ 

Fakat anolunacalc meaele nedir.? derek diyor ki: Buglln Amerika· 
Leyton raporu. Jakonynın Mançuriye 11 b" d J k• J 
•ald rdığmı teabit ediyor. Bu devleti 1 ar ıze iyor ar ı: "A manya 
mütecaviz b:r vaziyette gösteriyor. bize tediyatta bulunmıyor, tami• 
Esasen Japonya da Mançuriye göz rat bcrçlarım vermiyor diyorsunuz. 
dikt iğini inkAr etmiyor, yalnız. bu Bu cihetin bize aidiyeti yoktur. 
nıuaızam toprak parçasını yutmak 
için tuttuğu yolura bir tecavüz yolu Siz bize paramıu vermelisiniz.,. 
olmadığını •Öyledikten aonra ciişlerini Bu lisan çok serttir. 
ııöıter.yor: Londra, 27 - İngiltere efkarı 

- Mesele emri vakidir. Mançur:- umumiyesi do 15 kanunuevvelde 
•iı bir Japon)'&nın hikmeti yoktur. 

Hoşunuza g .tain ve titmeaia, vadesi biten borçlar meselesile 
.Manç ıri bizde kalacaktır va illi... meşguldilr. Başvekil ve Hariciye 

Ve ilJa ceaareliniz varsa gelin de Nazırı münhasıran bu işi tetkik 
lorla a an demek iatiyor. Japonya t kt d" l H · · 1 b. 
b8yle ko uşaf>i1J0ikçe, diğer ılevlet• e me c ır er. azıne, sıyas ır 
ler de başta fngiltere olmak üıere tesire kapılmadan sadece malı 
lllanasız b:r sükuta saplanq> kaldık· ve iktııadt noktai nazardan 
sa Cemiyeti Akvam konu~uak, ko· Amerikan notasıua bir cevap 
nuşac.ıık ve Japonya, bugün oJduğu hazırlamaktadır. 
ribi, Mançu.tdeki Çine ait can ve RoozveltJa Vekili 
illa! bakayaaını da kaııy : p ailmekt• Nevyork, 27 _ Forld Telea• 
~evana edecektir. O suretle Mançu• e 

1'.ıbd di tt::sl lıat hakkında Funsa·nın vorJ iği ·proje Almau gJt.ı.otaleri tara· 
tından her fır~atta tenkit edilmektedir. Bu Alman karikatrilünde Fransıı pro
j .. siui mfldafaa edecek olan Pol Bonkun yaptığı heykeli takdim etmektedir. 
Her tarafı örlülU olan heykelde yalnız güıel bir kadın bqı gOrOnmektedir, 
Ortil açılınca A'rnanya'yı ezım bir canavar göıflkmektedirl 

Fransa - Sovyet Misakı 
İki Devlet Arasında İmzalanan Misak 

Almanları Kuşkulandırdı 
Paris, 27 -Fransa ile Sovyet 

Rusya arasındaki ademi tacavüz 
misakı imı:alanmıştır. Yedi mad· 
deden mürekkep olan misaktaki, 
ademi tccavnz taahbfidi\ yalnız 
Fransaya ve müstemlikelerine 
münhasır değildir. Fransanın hi· 
maye veya mandası altında bu· 
lunan memleketlere de şamildir. 
Misakta her iki tarafın da ikt;· 
sadl veya maU boykotaj yapma-
111 diier tarafı siyasi veya içti
mai zarara sokacak şekilde 

propaganda yapması menediJ. 
mektedir, misakta diğer tarafa 
karşı aiJAhlı bir mllcadele hede
fini takip eden askeri teşkillta 
da müsaade edilmemektedir. Sıağ 
cenah gazeteleri müstesna olmak 
üzere bütün gazeteler misakın 
Jehindedirlcr. 

Almanların Endlşeel 

BerHn, 27 - Berlin gazete• 
Jeri bu misaka fevkalade ehem• 
miyet vermekte ve misaka, Fran
sa ile Ruıya arasında hakiki bir 
uzlaşma vesikasıdır demektedirler. ~!Ye ikincı bir konıiayo:ı göndermıye ram gazetesi, Roozvelt'in deliliği 

•alkı.,ıldığı takc.irde, bu komisyon, isimli makalesinde diyor ki: --------.-·--------
orada, tek bir Çinli bulamıyacaktar. Borçların tadili keyfiyeti 4 mar- Tasarruf Yapmak lç:n Yunan Hava ı~;eri Nezareti 

Cemiyeti Aknrn konuşa dunun D L " Td.ld" lılançuri do iki milJet biri birini bo- ta kadar tehir ediiecektir. Yeni Santiyago öşili 27 - Bütçede Agve 1 1 
i•zlayor.. kongrenin 1933 kanunuevveliude tasarruf yapılmak için blltün ate- Atina 27 - Hükumet, bava 

Bu cemiyet hAIA ne konuşur, içtima etmesi anına kadar hiçbir şemfüterler geri çağrılmıtbr. işleri nezaretini lig· vederek bu 
Allah •!fktnaL. - Silr{'y\"ll şey yapmak mümktın değildir. e======~=========:::s::::::s işleri diğer alakadar nezareılere 

Fransa'da Zürraa BUyUk Bu esnada Avrupalı borçluların hazirana na:ıaran 400 milyon rapdetmiye karar vermıştir. 
Yardımlar Yapıldı ekseriaini, taahiltitlerini yerine artmıştır. doğurmıyacaktar. 

Pariı 17 - Ziraat Nazın, geliremiyecekier ve bu yüzden Paris 21 - Gazeteler şid· Pötit jufoal diyor ki: Ame-
hububat rekoltesi için :ıUrraa BÇl- tahdidi tealibat kouferanu aka· detli makaleler neşretmektedirler. rika kongresi Amerikada hakim 
lıcak kredi hakkındaki kanunu mete uğrıyacaktır. Katidiyen 

1 
~iyor k ki: Amerika, ise, Fransada da Fransız ParlA· 

~eiaicumhurun imzasına arzetmiş· * Nevyork, 27 - Amerika· Avrupa iş erme arışmaktan çe- mentoıu hikimdir. Fransız Par• 
~ Açılacak kredi bir milyar nın şimdiki altın istoku 4 milyar kinmelidir. Zira onun bu mllda· lamentosu yakın bir zamanda 

.. Bir gençle niklhhyım. Bir 
yerde oturuyoruz. fakat neden 
bilemiyorum, niklhlım aon zaman
larda fazla asabi ve hırçın oJdo. 
En ufak bir teyden biddetlen
mekle Ye bağırmaktadır. Bu hali 

beni ondan soğutuyor. Bunu yil
ıüoe ıöylediğiin vakit kendisini 
haklı buluyor. Beni her vakit 
yanında görmediğini, ona soğuk 
muamele yapbğımı, kendisile IA
yikile alAkadar olmad ğ.nı, bunu11 
için de iradesine hakim olamıya .. 
yarak hiddetlendiğini söylüyor 
ve beni kendisile allkadar 
olmuya davet ediyor. O vakit bir 
kuıu gibi olacağını, yDzDme değil 
bağırmak ufak bir şikayette bile 
bulunmıyacağını kendisini ICY• 

diğimi ıık ıık ağzımdan işitmek 
istediğini aöylnyor. Sonunda da 
" Ne yapayım seni çok ıeviyorum 
diyor." 

Acaba bu ı&z ve hareketle
rinde haklı mıdır? Söylediği gibi 
onunla fazla alikadar olur vo 
sevgimi ona ıık sık izhar eder
sem kendi ı3ylediği gibi haki· 
katen kuzu gibi mi olur, yoksa 
eskisi gibi mi katır? no yapayım? 

lamit; ŞadiJ• 

Çok seven bir adam, çok ıe
vilmek ister. Aşkına karşı göste
rilen likaydl onu ıioirletir. Anla· 
ıılıyorki bu genç sizi fazla, gayr~ 
tabii denecek derecede fazıa, 

seviyor. Ruhu ıevilmiye mühtaç 
ve bunu her fırsat ve vesile ile 
ağzından işitmek istiyor, asabiye
ti bundan geliyor. 

ihtimal difardaki hayahnda da 
onu ainirlendiren hAdiaeJer Yardır. 
Bunu unutmak için evde tefkat 
ve muhabbete ihtiyaç vard.r. 

Ondan sevğinizi esirğemeyi· 
niz. Ne kadar çok ve ne kadar 
samimi ıeveneniz o kadar mes'ut 
eder ve mes'ut olursunuz. 

* H. Ş. Beye: 
Mektebinize gider~k nziyeti

niıi iyice anlatırsanız zanederim 
kabul etmekte tereddüt etmezler. 
sıkılmay.nız, yaziyeti açıkça mek· 
tep mlldürilnllıe anlatınız. 

iiA-. ı lf~i~i V!JU milyon frankt r. 320 milyon dolardır. Yani 15 faası harabiden başka bir şey azmini gösterecektir. 
-==--===~==========================================--========:::-===================================================================:..;.=. 

TEFRiKA NUMARASI: 5 

• • 
C:EPBE GiBiSi 

"MiLLi ROMAN,. 

• •: ~ .... : : .. .,. ıı.. Muharriri : Burhan Calait ' ' . -·"t.- ,, ..... ,,,...;-.. 

Bütün bu dedikodular Hisann 
Yetil yamacına 1ı1okulan ktrmıza 
h•anın sakinlerine kadar çıka· 
llaadı. 

Ynzbaşa Faruk uyanık bir 
"1rup arkadaılarile en yak1n 
•Ue doıllarımn arasında Narinle 
••lendi. 

Yeni hayat pek muntazam 
baıladı. 

Kadın tamamile garp terbiyesi 
ı:'nııı bir kızd1. Ynzbaşı Faruk 
•ranna, fikrine beğlanm f bir 

:i"Jr gibi her şeyi vazife cepbe
ıc:d en gören bir erkekti. O 
ltib ar ki evlendikleri günden 
b aren arkadaşlıkla başlıyan 
e~ ~.anu~ macerasını adeta kabul 
•d ıgı bır vazife gibi telakki 
ha erek sıkı bir intizam içinde 

rek~t etmiye baıladL 
G deceği vapur döneceği 

... t hi,. d w. d. ' iki .., egışmez ı. 

&eoç her aabab erken 

Hi5arlalann arka11nda, çiftliklere 
doğru s.la bir yürüy~ yaparlar. 
Dönüşte bir duştan sonra kah
yaJh ederlerdi. 

Bu izdivaç böyJe haz:rlaumıt 
•e böyl~ devam ediyordu. Büyük 
harbin illnı haberi, her ev gibi 
bu yuvanın da sllkii:ıelini bulan· 
dırdı. Kolordu Erkanı Harbiye• 

ainin iıtihbarat kısmında çalışan 
yüıbaıı Faruk. muharebenin ala· 

cağı ıekli düıüodükçe ıinirle· 
niyordu. 

Bazı akıllı geçinenler: 
- Muharebe dediğin birkaç 

günlük meseledir. Bir iki çarpıt· 
mada galip mağlüp belli olur. 
Binaenaleyh tclAşa lüzum yeki 
diyorlardı . 

Fakat yeni harp sistemlerini 
ye harpleri hazırlayan siyasi mak· 
aatlan bilenlu bu ateşin pek 
kolay aönmiyeceğini tahmin edi· 
yorlardı •• biribirini kovalayan 

ı 
vak'alar böyle diişlinenlere hak 
•erdL. 

Karadenizd~, Odesa açıkla-
rmda patlayan toplar gcniı bir 
cehennem mı\kinesini ateflemİ.f 
gibi aylar ve yıllar geçtiği, mil· 
yonlarca insan toprak o!duiu 
halde sönmedi. 

Cepheler birer mezarlık oldu 
ve cer be gerilerinde açlı kla se· 
fahat bc.ğ3ı bcğaz:ı ge:di. Harp 
bittiği gün ö!rneyen İnr.anlar, 
harpten evvelki ya-ıı} an!ar değil· 
terdi. Kafa!armdaki hayat ve 
ablik lmRnlar1 blisbOtl\n değiı· 
miıti. 

* O eabah iki genç her vakitki 
yOrUytişlerine çıkmadılar. Bahçede 
kahvaltı ederlerken yüzbaşı Fa· 
ruk o glin erken ineceğini 

ılSyledl. 
- Her dakika için bir ha· 

reket emri almak daima ihtimal 
dahilindedir. Onun için hiç telaş 
etme Nr.riu.. Bil ki kocan haya• 
tını memlekete bağlamış bir 
askerdir. 

Genç kadın, ev1enirkeo bu 
ihtimali hesap etmemiş değildi. 
F akal bu akibelin bu kadar 
çabuk eeleceğınjl düşfinmemiıti. 
bununla beraber yine itidalini 
bozmayordlL 

Asker de olsa, harp te olsa, 
harbede gitmit clsa yine cınun 
için bir tehlike taaanur etmi• 
yordu. Yaln z Balkan muharebe
sinin çok aa sahnelerine pbit 
olan Zeynep Hamm dOşllnceliydi. 

Gençlik ve yeni evlilik bu bA· 
diıe!erin manasını onlara doyur
muyordu. 

Harp başlamıştı. Her güo bin
lerce delikanlı akın akın cephe· 
!ere gidiyordu. 

Erkanıbarbiye dairesindeki ir 
ler o kadar artmıştı ki yllzbaşı 
F .. rulc: artık eıki intizamını şa• 

tırmı~h. Çok defalar son vapura 
1Uç yetişiyordu. 

Arkadaşlarından yüzbaşı Nihat 
bir fırka erk~ru harbiyesine ve· 
rileı·ek Surye cephesine yollan· 
mııtı. 

Şimdi iki arko:tdaı kalmıtlardı. 
Harp memlekette askeri ida· 

renin kuvvetini arttırmıştı. Demir 
yolları - liman işleri ve hatta bazı 
ticaret işleri askeri idareye geç· 
miştL 

(Levazım) daireleri gDn geç· 
tikçe kadrolar nı genişletiyor,ar. 

Depo karargahları her gün 
gelen yeni askerle dolup taşıyor. 

Ve haro devam ediyor. 
Cephe"er ıenişliyor. 

Ve dnımanlar çogalayor. 
Alman akını Marn da durdu. 
Fransızlar kenailerinl topar-

ladılar. 
•atanbul emme, basma bir 

tulumba gibi memleketin her 
k6şeıinden can topluyor, erzak 
topluyor, para topluyor ve bun-
ları cephelere fiş!<myor. 

Yüzbaşı Faruk ateı gibi ça· 
h11;-or, Erklnı Harbiye istihbarat 
şube.si arı kovanı gibi işliyor. 
Biraz da siyasi vazife alan bu 
şube Bqkumandanla pek s kı 
mlinasebette buluoyyor. ~aşku· 
mandan vekilinin hususi istihbarat 
bürosu ile beraber çaliımıya bat· 
lıyan yUzbaşı Celilin elinden pek 
mühim vesikalar geçiyor ve genç 
yüzbqı bu çetin vazifeyi makine 
gibi yapm:ya çahşıyor. 

Fakat onun istediği askerlik 
bu c!eğil. 

O bir askeri kıt' amn idaresini 
ele almak, bir cüz'ütamın ku· 
mandasını yapmak, zekisile •o 
tabyesile düşmana karşı durmak 

istiyor. 
lki ay sonra da yüzbqı Zeki 

Erzurum <;ef.besiodeki koloruu
lardan birinin Erkinı Harbiyesine 
verildi. 

( Arkıaaı vv) 
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lstanbulda Sinema Merak 
Azalıyor Mu, Yoksa Çoğa 

lıyorMu? 
EYet, latanbullalar ıiaema 

merakım artbrcLlarmı, yokia 
eksilttiler mi? 

Bu male hiç terecldlt etmeden: 
- Merakm llbaden gine llp

delqmekte olduju mahakkalmr, 
ceabını nrebiliriz. 

Fakat buna mnkabil: 
- Merakın artmuaaa nfmen 

parumhk dolaJ19ile lbaemaya 
lidealer acaba u ola1or mu? 
D..mn. ••'m &zerinde bira 
._..._ lcabecler. 

Dilli ..... aahipletblcte• Mr 
clodaiDa 9öllaM, ar illildte ... 
dlt .... dea: 

- Huıllt ı•çea •• .,. 
aaıaran ylıde kırk eksiktir, dt.cll. 

Glldtlm. Tuadllfe balmm 
AJDI tto.bıma &Jlll .uli 8ç HDe 
•• iki HDe enel de ıoraaa11tum. 
He., aynı cevabı aln11ftım. Ken-

mllra~t llnma M.t olcha w 
neticede tirildi ki. ldc11811 
dofru Olc1ap ~ .... 
linema aalonanua laOf olm• 
icabedercli. 

Hakikat 1Ddar: 
Hallaa .... ,. tici• kı

liaemaealana tam._ memw 
Diyetini m..:ip olacak derece,. 
ftrmamakla beraber, tna ıe• 
pçeD aen•clen falladw Ye ha 
••111et .U,..m ll8•plıfl96 
dan da ........... ...,. 
di lıaabımaa bi& M ,_,.. 
ti memnunin.8• ~ 7.ira ··-·"·· "' . ., ............ ,. .. p~ Olclajaa 
ra.tennektedlr. 

1 
c:IWae hahrlatbrn. Hldiae bir 
•eelltte ohnUflu. Pek IJi haa. 
lacL, fakat •'8i ••••• tla .. d_. •ar etti. tc.leme katıda 

Sinemaya ratbetl- • liilder
ku bu ıene en meTIİIDİll•IWm a.. 
diaeaioin ipekçi brdqlat tiirafm 
1apdaa Ud 1.U filmin tetldl ec1 .. 
cepl de ilAve edelim: r".u.tdb 
bu iki .. ıtreceli . ........ 
memleketimbde Jel'll lilİllla ad
aini de sa.termit olac ..... 

8'ıi a1t& .... ••nl Mtla ı.taaW w-.. ...... Clle ... ) filmi e1Aa .. ..,._.., ••••dlfotm. O .... . 
........... 71iafa wleade ptlr•tl ewa.la ft Jtl7 ... olarak IJta edllea k film ....... tHJlda ._ .Jd ... . 
....._ wrtaf lllJ• ebMlr tpa .eo.•• ptlrilea dekorl•18 ..... tt ... Ha•I• fi ....... adedi ile uun4ikkatl 
..... , .... Dlrt .u,_ tlrk Ura .... ..tol•ta ..,._.,_. .. Fuat lnma ,.,... ima Mr •l«ldet ..., ... .u .. 
'9.__ ._ ....aı film ••bllap ıtttL v.laa AiaMka- flUma ........... •=•- aa11,.ts1ıı, .. flllll ....... ...... .... ........ . ................ ......., .... ,. ...... . •. ~ ....... . 
..... ..ttee• ......_ ,.,.._ dekorlanı •ır luamıadan el&a ldlfatle Hllebllffeilal ,armı1 H alha,.t bu fll•i 
...U olarak 7ealclıa JaP•J• karar ••mit "raplDlfbr. Fd• tlmcllld ................. 4'erllllilt W-.llktUir, 
fabt ..... ••-ela ,e.•Ueeejl -· kat'&,.ale ............. 4e11W1r. 8alıatam, ca- Mrt .. Mlllll le 
..... ........ •• hrk ........ , 

H·arolc! Lloy !lın Bindigi 
Tren Kazaya Uğrayamaz 
Londra ( Huıua1 ) - Birkaç ılbı enel Londraya 

ıelen maruf Harold Uoyd kan8i Ye çocukları ile be
nher • A!Un ok .. treaile Pame hareket etmiftir. 
Maruf kamilin mahipleri oaa Loaclradan hareket et· 
mec:len evvel bir aürpriz yapmaya lcarar wermifler Ye 

muazzam tldOk oldaia balde hareket eden• Ha
rold Ltoyd bquu peaceıeden dıp" çıkararak k .. 
dilim leni etmlJe ıeleo malıiplerille ıu 1111.ı llJ
lemiftir: 

.. _ Aziı .to.tlanm, bau kar,. ıa.ter<.. 

H•old Uoyd'un rol icabt takbtı ıialli'O• bir flfİllİ 
fakat tebil .s6zlükten birkaç bin •İlli bly01dlğinde 
~ yaptat• rak IOlromotifla laUae tak• alWdlr· 

•llDl.rtn bu haıreketi Harold Uoycl'• •onclweee 
)toız itltmlftir. •Altın ok,. treni lokomotifiu ônOodc 

•ecc&he ıols t•kklr ederim. 8-im icia ~~-•Dk 

-~ .... )INlldemelhir km.v loko•Mlimf.1 
1Mittı.0Hitrf iıiMi•E 1 .......... .__.,r.•ililtl••1t 1•111'411ıirı; 
kaunı11 laDn8 alacaldar. S.. tlzleil jok .. otilimiat 
hediye eden aizlere de biDlerce teıekkOr ederim. • 

Ordusunun Ma
Filme .\lındı ____ , __ _ 

..... ,. •e bilba... •• ...,. 
ukert hancloları iftitak etmlttfr 

Qa fBaaia çemlclitl uhado 
~ tin UIBOIPI bayat adeta 
,.._ 4ftl.,.ı.r. Maoewa yapa• 
lan Vi • civar olan klylercfe 
herkeı lftcladeaı kaklıtı 
ıfbl muwak tta .. Mepler de 
bpanm11hr. Bu bdar blytık 
emeklerle Yllcude ıetlrilei " 
Alman11da bile herkeal ıllliatlar 
edecek derecede vel•ele buule 
ıetlr" ba film~ (Zabit aamıet• 
leıl keyfecli7or) filmile birlikte 

ini -• phıl•im de ••Jled .. 
MIMeflri 

Gösterilen Filimler 
{Artiıtik) te bl,ok. .... ....., ' 

(BizetJ in cibanıo-..ı oper• bl
y&k bır dikkat ve leaetle t•ı•• 
eclilİfor. (Oı era) da ela (~ 
rilla) rdn:i tr31terilmekteclir. ~ 
cenlerde (Glorya) ıiaemumda baf.. 
kımız ba1fel ve lleyecua cbltlren 
(Ttlccar Horn) filminden hOflaa-
maı olanlar, bu tdmi de •JDI 1aı.: 
lerle seyredeceklercltr. l\lrikaaaa 
en korkunç•• •ahtl ............ 
da bG,ak fedaklrhk •• em..W. 
eftretklrlıldarla çewilea bu fllim 
ayni ·ıamaada tatlı qk lae1ecın
lar nı da mubteYiclir. 

( Majlk ) te fepaekte ... 
f v ... ., ..... ), .......... hlr 
Ü .. fikir eaeridir. v ..... ...... 
i•tlk••· ................ . 
biri&irlle ~ .... . 
aelen beyecu, ha ,.. .. elclcle8 
blyllr bfr lmclretla .... ... 
•ittir. 

-e Yeni Yapılan Filim Ha6erleri a-
wwo ~ ...... -- -

( lw Mirucl ) m 1Mflaar ..- falimde çok al'ntl•nr• .... ~ 
riaden D1Jklen ( Mabim ıaıino- rl O. ) (il G. il) la ( 8-lmil 
sunun klçlk p.&il ) il1DI albnda ~ ).iUli piJ ..... m ..... 

Şart AataftD tarafmclaa P.arameaat '*'~· Bu m.. pwlr 
~ ·• Cllllll ,_t 
... •• iifhüml ... ~. 
Geçen hafta ( Siblo ) ıibi komedi 
Fr._z aan'atklrlanadan bazda. 
nma da iftirUile iç sabnelerl we 
nllaa1et Parllla ( Ra~7al t .... 
pda mllai• bir pa~111 çeftil. 
mlftir. 

p..,..omat mad1olan ( Marırft 
llonn ) ile mewcut kontorabm 
1ilr ... clatla temdit etmlftir. 
lfalirs.ru olduiu kere ha Ja1c1a 
( Dnarda bir deUk ) iami altmcla 
l"İl'cliii Uk filmde nmn cllk
katl eelbet .. ti Ye bu filim de 
aelli Frauız filimlerinia ..._.. 
!

1 
.. " biriclL 

I ( Blylk teerlbe ) WmU 

Andre Lug et Nerede Daha lyi? 
Dlrt IMf ... eneli Konıedı 

f,...IİD .araf Societsi Madam 
·.-..pe ..... fehrimiu ..... 
ti ........ eki ........ 
-AmhU. 
ı••t •nr aramndaclv. F~ 
ba clefa culı olarak aluaecle 
cleiil. ha1al luılinde beJu ~ ............. ~ 
DWW ..,.,._ -ld AadN l.a--t·• IJlr Damlta • .. .. . 
(Ka4m GiDi O..) .... ... 
bada o,..claia iN AH ...... ..... 
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-------~0---r Her /-lafta Afacandan JJir Hikage ı 11 

Y O - Balıklar n Prensesi 
- Amra de J.m, bir de beni geçi~ orlanlı. Birdenbire ortalık 

Tahta mı, ip mi acap. 
Devr eden hanz isidir ·1 
Dünya mı biz. mi acap 
Bu bir şeytan i ~idir 1 

1;{ 

Haydi gelin betabcr, 
Y (.\ - Y oyla oymyahm. 
Belki buhran da geçer, 
Y o - Y oyla oymyalım. 

* Y o - Yo çocuklar içiu. 
Size ne ef eneliler r 
Dünya kokozlar için, 
Bize ne efendiler f .. 

AFACAN 

Afacanın Gölge Oyunları_ 

\-!ı~ 
ı t3 

işte bu hafta da size üç gölge 
0 Yunu daha öğı·eliyorum. Yuka
!•~a birinci gölge bir horoz. 
•kıncisi bir köylü, liçünclisii de 
Çorba içen bir adamdır .. 
l En alttaki bill~.assa fıİzi ı;ok 

6 .~kadar eder. Uçüncü resmin 
koşesindeki ~ekilleri mukavvadan 
t~P~rak, gölgenin şişe, tava ve 
utahını elde etmiş olursunuz •• 
~be edin, çok eğleneceksiniz. 

Afacan, Cm~ öı, Topuz \'e 
mahalleye yeni gelen Minik AH 
toplaıımışlaı dı .. Havalar soğudu-
ğundan, art k odalara kapanmak 
)Azıındı. Afacan bu gece üç ar
kadaşım da eve dıwet etıuişti.. 
Soba başına oturmuşlar, koımşu· 
}•orlardı. Bu ıırada Afacan tek
lif etti: 

- Hepimiz birer biknyc ıöy
lesek. Dedi.. Bu teklif alkışlarla 
kabul edil<li. Ve evvela Afacan 
söze başladı: 

- Bir jı;iln epeyce büyümü· 
şlim.. pazul.arı:ı1 ş;şmiş, boyum 
büyümüştü. . O s rada, bizim Bet 
lerbeyindeki evin r.htınımdn bır 
hAdise olnıuş, bir sandal denizin 
dibine batmış, birçok da mücev· 
her!er beraber gitmişti. Birkaç 
gün dalgıçlar inip çıklı, bulama· 
dılar.. Bir gün biı'denbire aklıma 
geldi.. Dalgıçlar.o reisinin yanına 

tecdibe etsenıT... karışı r gibi o!du •. O kaynaşan kü-
lri ve şİŞlll:ın adanı bir müd- çücük bal.klar birer tarafa kaçtı-

~ t yli.tüme bakt•ktan sonra: )ar ve uzaktan hızla gelen koca-
- Sen denizden korkmazmı- man bir morina balığı gördüm. 

sın·? di~·e ~ordu. Morina balığ ı yanıma gelerek 
Hayı r, dedim.. önl\mdc diz. çöktü: 
Ö 1 - Sizi Prenses hazretleri bek-- Ye ise, haydi bakalım •. 

Hey, şu yumurcağa bir dalgıç liyor, dedi .. 
n; . . d" . Şaş.rdım: 

e ısesı gıy ırın.I - Hangi prenses'? dedim .. 
Şişman adamın seslenmesi üze -- Balıkların prensesi.. Muh-

rine bir kaç gemici ellerindeki terem misatirimiı.i hürmetle kar-
dalgıç elbisesini &!rbma, koca- şılayın, diye emrettiler.. Morina 
man, came! Anlı başlığı başıma balığı sırtım bana çevirerek beni 
geçirdil~r .. ve yavaş yavaş beni üzerine aldı. Hareket ettik .• Et-
deni:e indirdiler... Salarm yeşilJi- rafta bir çok balıklarda bizimle 
içinde ta dibe kadar indim, bi- beraber geliyordu. Bir çok mağa-
raz sağa yii:-üdüm, ileri adım at4 ralar geçtik. y eşiJ yosunlu ka-
tım, şaşırdım kı:\ldım.. yalar aştık ve iri bir delikten 

Hu denizde ne boıı fakat ne içeri girince önUmUze yüz bir ba-
korkuncç şeymiş! .. Etrafımda yüz· ıamaklı bir merdiven çıkh .. Mo-
lerce balık yüzüyordu. K4b be- rina hahğı beni sırtından indire-
nim koca başl ğımın camına çar- rek küçi.ik bir balığa işaret etti: 
pıyorlar, kah omuzlarım üstünden ( Arkası va: ) gittim: 

======= 

Hayvan Olmak 
K:u} :ı~ınıfı. JIR 

81\11 n. lı:ı.ı-t:ı olür 
diyo .\facanı <1ış.ırı 

lıırnkıu.uııı;tı . :ki· 
ııi do sırfü·tk o<l:ı.· 

da otu ru yor! m1ı .. 
Afacn •ın c:ı. ı ı sıkı 
lıyortlu. Poncnreyo 
gitti, dı ;arı;ın ı say· 
retti 'o lıahı1.sınıı. 

d1jı.dU: 

- BabA, IJeıı bh 

yüyılııı•:ı ne olat·&
~ıın hiliyor mı~ın? 

- !"o'? 

- Jl:ı} 'I.\~! 

- . \ ti. it!. 
- Bıü .. t:•t ı l .ı;:ı r-

d:ı.ki köpr;.,t, ıı:l'•ıl 

sorl" ıstı,:o ko~up o,· 
nliynr in.,,ı ı o' 

Mu:ı.lliııı s:ı.IJ ah 

~okla masıııı yapı

yordu: 

- 211 ll nsıuı. 

.·aıııc , cut. 

- tH Hnkkı. 

- Kamcı'' •ut. 

- 70 'l'ahııio. 

- ~·a ı.CC\ll 

s.s Af 11:.uı. 

- Naııınl!ut. 

~lııa'liııı l.ıa ~ı nı 

lrn'd ramı:; hızdı: 

- Nedir hu cııa
ııın. ı•ut tıU1116\'CUI>? . 

\t:ı.caıı atıldı: 

d ı, Ol U tl t l 6~ o 

"":ı~ L hnpırn<h r
krıii. 

AfacJ n - Çok yorgunsun ~aiiba aıme ? .. 
- Evet çocuğum, elini halcnacak h:ılim bile yo\·. 

- B zdo kabıllıat 
yQk r-f•JtHlinı. Gn· 
1.••IOl•r nı·ı,or! S e rel i::n•.ono7unu kırm•I'. ·ıı _}a . ey ann ... re ... , . .. ' , o .. 

Namevcut 
Hasan Bey evde ot.urınu~, ka

nı·na gazete okuyordu: 
- Bak Falih Rıfkı Bey ne 

demiş? 
- Ne demiş? ... 
- Bir yoklaması yapılsa iki 

namevcut olacakmış!.. 
Afocan bizdenbire oturduğu 

köşeden söze karıştı: · 
- A a, birde hergUn on tane 

na mevcut ı ) IU} or baba, dün de 
Cingöz benim için namevcutl 

d~di ... 
SUngar~er 

Coğrafya muallimi Afacana 

sordu: 
- Söyle bakayım, deniz niçin 

karnlara doğru taş·p gitmez ... 
Afacan bir dahika diiştindü 

vo cevap verdi: 

=: 

Yo Yo! .. 
Kulağımdan çekmeyin 
Öyle yo yo muallim bey ! 
Taş t:ıhtaya dikmeyin, 
Böyle yo yo muallim bey 1 

* Babam yaman adamdır, 
GözUnde tüten c:mdır, 
Onca can Afacandır, 
Olmaz yo yo muallim bey 1 

* Bu bak değildir bi%C, 
Hakkımız kalır yo yo 1.. 
Güceniriz biz ıize, 
Yo aman, yo yo yo yo 1 .. 

AFACAN 

Afacan Resim Muallimi 

İşte size çok kolay yapıla
bilecek dört hayvan resmi.. Ev· 
veld birincide ve sağdan yuvar
lak bir :ı.u sürahisi yaptıktan 
sonra birer boynuz, kulaklar, 
göıler, ağız, burun ve ayaklar 
ilave ederseniz muvaffak olursu

nuz.. l)iğerleri de fil, kedi ve 
köpektir. Tecrübe edin, göre

ceksiniz. ld sizi )'avaş yavaş kil
çtik birer ressam yapaca!.ur. 

' 

AfaNcan - Nasıl akşam Oatleri evde Yo - Y o oynnyor musun ? 
- e gezeeeer f.. Babamla annemden bana vakit kahyor mu ? 

- Çl\nkü deniıde çok ıitin
ger vardır efendim, suyun dışarı 
çıkma1ına mBoi olur .• 

Afacan 
Komşu 

Ayılar nasıl hayvandırlar efendi amca ? 
Çok çirkin ıeylerdir !.. 



BiZi ••• 

Hasan Paşa Abdülhamidin En Çok 
Emniyet Ettiği Adamdı 
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Her Hakkı Mahfuzdur 
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Camiye c!oğru ilerledi. Binek 
taşı11m önüne geldi. Tam, ılttan 
tnccc-ği zaman, bu ( yaver, Ömer 
Seyfettin), hemen yerinden fır
Jnd . Kolunu kaldırdı. Elinde, 
yuv.ırlak bir (kumbara) vardı. 

Bu kumbarayı, Abdülhamidin 
li tür.de fırlatacaktı. Lakin derhal 
yaka adılar ve Abdülhamidin ba
yatını kurtard lar. 

Mühtedi Ömer Seyfettin derhal 
B i daş karnko'una götürtildil. 
1 licvap edildi. Bn cür'etkar 
adam, hiçbir şey saklamıyarak, 

ancr ist olduğunu ve bilhassa 
hünl.firı öldürmek için lstanbula 
geldiğini, ihtida ettiğini, (Mevkibi 
h .. m yun ) a girdiğini ve sonra 
kolay nı bularak seçilen üç 2abit 
meynn na kendisini de ithal et
tirdiğini itiraf etti. 

Hasan Paşa, maiyetine birkaç 
kişi aldL Ömer Seyfettinin Beşik
taştaki evine giderek aradı. Bir
çok siUih ve cephane çıkardı. 

Sonra, Arnavutköyündo oturan 
Ömer Sel fettinin eniştesi ( Con 
Papadoplo ) nun evini bastı. O
rada da taharriyat yapacaktı. 
Fakat eve girerken, ailahla kar
şılandı. Seri ateşli ( Vincisler ) 
tüfeği i!e üzerine kurşun yağdı
rılmas na rağmen mlitecasiri ya
kaladı Bu ev taharri edildiği 
zaman, mükemmel bir bomba 
imalathanesi olduğu anlaşıldı. 

Memleketimize ilk defa olarak 
( annrşistliğ ) i sokmak isti1enler, 
bu suretle büyük bir muvaffaki
yetsizlik karşısında kaldı, bnn• 
dan sonra da böyle bir v.sk'a 
duyulmadı. ' 

* 
1 iasan Paşa, Abdülhamidin 

en çok emniyet ve itimat ettiği 
bir adam olmakla beraber, bUtün 
barekita kontrol altında idi. 
Meseli, sebepsiz olarak kara
koldau biç bir yere ayrılamazdı. 
Karakoldan çıktığı zaman, ya 
evine gider veyahut kendi mm• 
takas nda devriye gezerdL O da, 
Beşiktat mmtakasında mahpuı 
gibi idi. Hiçbir gün. hiçbir ve
sile ile Beşiktaştao ayrılmıya 
mezun değildi. Yirmi beş •ene 
mllddet, ne lstanbul ve ne de 
Usküdar taraf rıa geçmemiı, Bo
ğaziçi ve Beyoğlu taraflannı gör
memişti. Hatta, irade olmadıkça, 
(Yıldız) a bile ç kamazdı. Yal
nız cuma selimlıkiarmda küçük 
Unifürmasile selamhğa iştitak 
ederdi. 

Selimlık mahallinin inzibatında, 
onun da vazif<·si vardı. lcabeden 
yerlere, kendi memurlarından di
zi'en nokta ve nöbetçileri kon
trol ellikten aoara, sarayın 
( s ltanat kapısı) lcarşıı nda du
rur bunkarın se amhğa çıkmasını 

beklerdi... Abdülbamidin arabası 
kapıdan çıkarken, oda yurumıye 
başlar. Arabanın yirmi adanı ka-

dar ilerisinde, yan taraftan yüril
yerelc cami avlusuna girer, binek 
taşının scığ tarafında durur, ara
ba dan inerken hünkan selAm
lardı. 

Hasan Paşa Yıldız sarayına 
gittiği zaman, ya bşkatibin veya· 

hut baş mabeyin "!İnin odasında 
otururdu. Hofiyelik ve müzevir-

likle miiştelıir ol~n saray ricalinin 
odalarına girip çıktığı kat'iyen 
görülmemiştir. 

Vazife karşısındn, fevkalade 
sert ve haşin olan Hasan Paşa, 
hususiyet halinde çok sami:ni ve 

vefakardı. Dostlarına, ehbaplarına, 
ikram etmeyi sever; bele vaktile 

iyiliklerini gördüğü insanlara karşı 
daima kalbinde bir minnet bes· 
lcrdi. 

Henuz onath on yedi yaşında 
iken bir aralık babasına darılmış, 
(Çorum) dan kalkıp (Merzifon) a 

giderek kendisine bir iş aramıştı. 
Bu esnada, Karabet kalfa ismin
de bir demirci ustası ile tanış

mıı ve onun rlükkanında bir müd· 
det çahşm ştı... Aradan seneler 
geçtiği halde, Hasan Pata bu 
adamı asla unutmam şb. Karnbet 
Jcalfa, arasıra lstanbula geldikçe 
Hasan Paşaya uğrar, Hasan Pa· 
ŞQ da onu görOnce hemen yerin
den kalkarak: 

- Buyurun ustam. 
Diye karıılardı. 

Hasan paşa, Yıld•z sarayın n 
mutfağında pişen Ye bGtOn aaray 
mensuplarının evlerine ve makam

lanna tevzi edilen yemekleri ye
mezdi. Yemeği daima evinden 
gelirdi. Öğle yemeklerinde mut• 

Paris'te, 13crlin'de Viyana'da 
Nevyork'ta, Pekinde, Tokyo'da, 
Atina'da, genç- ihtiyar bütün 

dOnyada halk sinemalara 
koşuyor. 

NİÇiN? 
Genç kızların yaphğ• filmi 

~örmek iç.in: 

MEKTEPLi 
KIZLAR 

~erşemb3 akşamı 

M JiK'te 
Baılıyor. 

Bilctlerıııizi şimdiden alınız. 

laka iki gedikli misafiri bulunur· 
du. Bun'a.,.dan biri, rüsumat mu
hafaza müdürü Burhanettin, diğc· 
ri de Beşiktaş belediye dairesi 

mlldlirü Mustafa Beylerdi. Bu iki 
zat, - cumadan maada • hergün 
öğle vakti muntazaman Beşiktaş 
karakoluna gelir1cr. Hasan paşa
nın karşısına geçerek beraberce 
yemek yerler ve sonra işlerine 
giderlerdi. 

Hasan paşanın en nefret etti· 
ği bir şey varsa, o da içki idi. 
Kim olursa olsun, yanına tal<ar
rüp eden bir adamın ağzında 
ispirto kokusu hissetti mi, derhal 
elinin tersile tokatlar ve yanın

dan kovardı. Hayab gayet basit, 
her türlU sefahat ve gösterişten 

azade geçmiştir. Gerek rnaaşln· 
rından ve gerek Abdülhamitten 
aldığı ih5nnlardao artt rdığı pa
ralarla Beşiktaş civar oda bir 

hayli arsa almış; bu arsalara 
yapılan evler bir mahalle teşkil 
ettiği için, adı ( Hasan Paşa ma
hallesi kalmıştır. 

Hasım Paşa, 1322 senesinde 
vefat etmiştir. Abdülhamit, bu 
sadık Ye dürüst muhafızını kay• 
bettiği uman çok teessür gös
termiş.. Onu senelerce vazife ifa 
ettiği karakolundan uzaklara ayır-

mamak için o civardaki (Barbaros 
Hayrettin türbesi) nin bahçesiııe 
defnettirmiştir. 

( Arkası T&r 

... _.. .................................... -··---
Güreşçilere 

Güreş Federasyonundan. 

1933 senesinin ilk gününden 
itibaren Fedt:rasyonun güreş li
S3nslarını hamil olınıyan kimse. 
lerin gerek resmi ve gerek hususi 
hiçbir müsnbaka)a kabul edilm~ 
meleri, kabul edenlerin mukarre
rat ve talimata rıayct etmemiş 

gözile bakılarak cezalandınlncak· 
lan ve bö) le bir kusurdl bulu
nmıların hemen Federasyonumuza 
bildirilmesi lazım~e]diği ehemmi· 
yctle t Miğ ve tamim olunur. 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
2g Teırinisani Salı 
akşamı saat 21.30 da 

SÜREYYA OPERETi 
60 kişilik yeni kadroaiio 

EMiR 
OPeret 3 perde 

30 Teşrinisani Çarşamba akıamı 

ŞEN DUL~ 

•YENiLERE YER VERELiM c 
"Parlı damlara altında" filminin meşhur müc1lifl 

HÜRRİYETE CAN FEDA 
namındaki yi."ni fi min n temai'i için hemen meçhul yıldızlardan 

ROLLA FRANCE ve RAYMOND CORDY'yi intihap etmiştir. 
Bu iki yeni artistin neş' e ve cazibeleri en büyük 

ref eransJardan daha kıymetlidir. 

• Bu Perşembe akşamı ARTİSTİK Sinemasmda 

"Berlin,, in Küçük e·r 
Rus Lokantasında ... 

• t Ba!tarafı l inci aayfad:ı ) 
biti vardı ki her gece bir dans 
numarası yapmak suretile haya
tım kazanıyordu. 

Bir övün yemek ve llç mark 
harçlık için. 

Ayr.ca rus imperatorluk ope
rasın n eski tenorlanndan biri 
de, yine bu kahvenin her gece 
şarkı söyliyen başlıca artisti idi. 
O da bu işi bir övün yemel< 
Uç mark para mukabilinde yapı• 
yordu. 

Burası hakikaten görülecek 
bir yerdi. Erkekler, garip bakış
lı ve garip tavırlı idiler. Elbise
leri, dikiş yerlerinden ağ rmıştı. 
Ne ile geçindiklerini Allah bilir, 
demek lazımdı. Fakat bir bar· 
<lak bira içtikleri, yahut bir ke
narda asılı duran günlük gaze• 
telcri okumak için ayağa kalk· 
tıkları zauıan, taklit edilmesi 
müşkül bir kibarlıkları vardı. 

Hele kadınlar... Gençlerinin 
hemen he si güzeldi. Giydikleri 
ucuz kumaştan yap lmış t:lbise
leri kendi ellerile biçip diktik· 
feri bir bakışta anlaşihyordu. 

lhti} arları ise, eskiden çol< 
kıymetli olduğu belli, fakat yip
ranıp tüyleri dökülmüş kürkler 
giyiyor ve aralarmda yavaş sesle 
komışuyorlardi. 

Yüzbaşı Reily, bülUn bu ya-
bancı ve garip dekor ilstünde 
dikkatli dikkatli gözlerini gezdi· 
rerek karşısındaki İngiliz memura 
s rdu: 

- Lrıtfen anlatır mısınız? Bu 
Trust nedir? 

Memur cevap verdL 
- Tröst, iki Ruı :ıabitl tara• 

fından tesis edilmiştir. Birinin 
ismi Opperput, öbürünUnkil Ya
kuşef • fedoroflur. 

Bu teşkilltın bütO.n Rus şe-
hirlerinde emniyetli adamları var· 
dır. Bu acıyede, birçok eıki mu
hacirler, Rusyaya gizlice girmiye 
istedikleri yere gittikten sonra 
saj ve aalim olarak çıkmıya mu-
vaffak olmuşlardır. Hedefi, kAfi 
derecede kunetlendikten sonra, 
balkın nefret ettiği bugünkll re
islerden memleketi kurtarmaktır. 
Bu Tr6ıtün, diğer Anupa istih
barat tcşkillb için büyilk kıyme
ti vardır. Çünkü Rusya hakkında 
istenilen mala.matı ancak bu aa• 
yede temin edebilmektedir. Bu 
teıkilAtın başlaca adamı Krosko 
isminde genç bir delikanlıdır. Bu 
isim, onun mlistear adıdır. Çok 
defa Rusyayı ba~tan başa katet• 
miş ve tekrar Finlandiya yolile 
Avrupaya dönmüştür. Şimdi Ber-
Jindedir, nerede iae buraya gele
cektir. Çünkll öğle yemeklerini 
hep burada yer. 

Filhakika, Kroşko da az son
ra lokantaya gelmiştL Derhal 
icap eden yardımı yapmak va· 
dinde bulundu. 

Birkaç gUn sonra, ikisi bera• 
ber Finlandiya'ya haraket ediyor
lardı. Hududu, bk gecenin .. karan
lığından istifade 1 ederek geçtiler 
ye bir müddet ayrı yürüdüler. 
Birkaç yüz metre sonra Kroşko 
geri döndü ve bu sırada bir ada-
mın "Yüzbaşım" diyf' seslendiği 
duyuldu. dikkat ettiler ve gördü· 
)er ki, limbalar.nın ışığı son de· 
derece sıkılmış eski bir otomobil 
vardır, yanında da bir adam dur
maktadır. 

Bu adam, eski jandarma YUz· 
başısı Şatkovski dir ve Tröst'ün 
memurlarındandır. Çunkil Kroşko 
daha evvel teşkilat ile muhabere 
etmiş ve otomobil, bu muhabere 
sayeıinde l min olunmuştur. 

Otomobili idare eden işte bu 
Şatkovskidir. Adamın Mongol 
tipini and ran •e tasma gibi ha-
raket etmiyen bir yüzil vardır. 

Uzun müddet bazan geniş, 
bazan bozuk ve dar yollardan 
geçiyorlar ve her defasında asker 
kafilelerine tesadüf ediyorlar. De
nilo bilir ki Yüzbaşı Reily',ıiD 
~ansı vardır. Zira, yolda otomo
bili hiç kimse durdurmuyor ve 
bu suretle Leningradın gfü~el so
kakJarmdan birine dalıyorlar vo 
bir binanın önünde duruyorlar. 
Bu defa Kroşko aşağıda kalmıı 
ve Reily ile beraber Şatkovskl 
içeri girmiştir. Birinci kata gel
dikleri zaman kap yı hususi bir 
eda ile vuran Şatkovski'nin ön-n
de apartmanın methali derhal 
açılmış ve gayet güzel dü-ı C!lmiş 

bir apartmana girmişlerdir. 
Bu aparhmamn her tarafı hah 

ve kilim döşelidir. Maroken kol
tuklar, ipek yataklar, mermer 
b.ınyolar bu daireye hususi bır 
ihtişam veriyordu. 

l'üzbaşı Reily, tröstUn böyle 
apaşilciir çalışabilmesinden derin 
bir hayrete düşmüştü. O zanne
diyordu ki bu teşkiliitın adamları 
tenha ve karanlık yerlerde, çok 
defa mahzenlerde çal şmak mec
buriyetindedirler. O, biraz sonra 
mtiliki olduğu teşkilatın MudiırO 
Opperputla Yakuştfe bu kana• 
ntı söylediği zaman her ikisi de 
kahkahalarla güldüler. Çünkll 
tröst, p'izlenmek devresini çoktan 
atlatmış bulunuyordu. Şimdi oka
dar nüfuz?u azası, o derece bü) Uk 
tesir ve temasları vardı ki bu 
gibi tedbirler almıya artık lüzum 
yoktu. 

Reily, bu izahab aldıktaD 
sonra geniş bir nefes aldı ve 
emniyeti bir kat daha arttı. 

Esasen uzun boylu devnm 
eden yolculuk herkesi yorgun 
düşUrmDıtO. O gUn, istirahat et
mekle geçti. Gece geç vakta 
kadar konuştular ve sonra Yilı
başı Reily ipek yataklardan birin• 
uzandı. ReYolverini de yanıbaşına. 
küçük masanın Ozerine ko) ana.fi 
unutmadı. 

Deliksiz bir uykudan aoora 
gözünü açtığı zaman yapma• 
icap eden işleri ıöyle fikri bir 
geçit resmi yaptırdı. Giri~tiğf 
teşebbnı muvaffakiyetli bir suret~• 
başlamıştı. Ayni glin, Moskovay• 
hareket etmek llzımdı. A.d 
orada tröstün adamlarile lemal 
edecekti. Çlinktl ba adamlat 
kendisile f örüımek &zere Rusyr 
nın d6rt bir k6§eainılen merkez• 
dayet edilmiılerdi. 

( ArkMı var ) 

Rusya'da Başlayıp lstan
bulda Biten Bir Macera 

( Baştarafı 1 inci aayf ada ) 

da başlamaktadır; Seneler~ 
memleketinden uzak kaldıkta• 
sonra tekrar vatana kavuşan b• 
adamcağu: yeniden i1 güç sahibi 
olmakta elbette mllşküllt çekr 
ceklir, bu müddet zarfında çr 
cuklarııu nasıl bllyllblla bir çarf 
aramlf, bulamamış, nihayet ıet" 
cesinin teşebbllsile çocuklarısd 
Galatada Rus manastırına yet' 
leştirilmesine razı olmuı, yaln~ 
kendi iddiasına göre, kısa bit 
müddet ıonra görmüş ki, çocuk
ları Ruslaımıya başlamıılard~t, 
hatta Türkün kulağına pek caı•P 

• ·aıJef gelmiyen garip ıarJp 1.11 

taıımaktadırlu. d dell 
lsmail Ef. bu mOşaha e 

nrkmüş, çocuklannı manasbrd•• 
almak istemiı, müşkulitla ka~ 
laşm " işte müracaalinİD .. be 
budur. 



sotı POSTA 

• TlMURLENK 
,.. ________________________ _._,, 

SON POSTA 
latan bul 

BORSA Si 
- 156 - Mabaniri: JJf. lf. 26- 11 • ıaal 

Timur Hili Tevekkülün 
Hasretini Çekiyordu! 

PaNlar (ıatıı) 
kurut 

1 lsterUn 
1 dolar 

:ıo fr. Fran11D 
20 liret 
20 fr. ~ika 
20 drahmi 

89t,- :ıo •-
213,- J flUıl Ana. 
171,- ........ 
218,- 1 lılar• 
118,- 1 slod 

kUl'Uf 

J2.C,
'D,-
17,
llO,-
24,-

Şahintah yine Naırettin Hoca 
ile konuıurken otağ öoiinde bll· 
yülıt bir velvele koptu.. Başta he
kimler olduğu halde bifçok in· 
sanlarm saçlarını yolarak, röğtls· 
lerini döverek koşuştukları gö
rüldU. Timur, manzaraom husu
siyetinde derhal işkillendi, yerin· 
den fırladı: 

- Aman Hoca, }' mc kötii 
bir geliyor. Evime ölüm girdi 
galiba. 

Hoca, yava,ca mırıldandı: 
- Elbilkmülillilh, kader ka· 

denıllah! 
Fakat •aziyetini bozmadı, f\tağ 

önüne üşüşenlerin verecekleri 
haberi dinlemiye koyuldu. Onlar· 
danbiri bağıra bağıra ağlayarak 
Timura felaketi bildirdi: 

- Mehmet Sultan öldü1 Tan
rı sana ömUr verainl 

Göçüp gittiği bu şekilde ha· 
her verilen prens, Timurun göz 
bebeği kadar sevdiği bir gençti, 
Miranşahın oğlu idi, henüz on 
dokuı yaşında idi. Fakat zekisile, 
faaliyetile, kahramanlığıle hem 
dedeaine hem orduya kendini 
sevdirmişti. Onun ölümü Şahınşa
hın ciğerlerinden bir parçanın 

kopması demekti. Öyle iken ya.1-
naz kqlarına çatmakla iktifa etti. 

- Allah, dedi, makamınt 

cennet etsin. Siı orduya onun 
elden çıkbğını bildirin. 

Şimdi kösJer çahnmıya başla
mıştı •e genç şehzadenin umul· 
mıyan yıkıhşı bütün kulaklarda 
gamlı akisler uyandı rayordı, Beyler, 
kumandanlar siyah ye mavi elbi-
ıe giyinmişlerdi, boyunlarında 
taşıdıkları kakım kürklü yaka· 
lıklan koparıp ııtmıılar ve yerine 
keçe parçalan geçirmişlerdi, ka· 
dmlar tozlar içiude yuvarlanıyor
lardı. Ellerine geçirdikleri taşlan 
c:ılanca kuvvetlerile gağOılerine 

Yuruyorlardt 

BOyOk davulların ağir tınneti 
bu sürekli haykırışlar ar.asında 
uhrevi bir inikas gibi ayn bir 
elem uyandırıyordu. Btitftn ordu, 
yurda dönmek iştiyakını uputup 
Mehmet Sultanın h6yaline takd
ıni.f ve öbür aleme sürüklenmiye 
heşlamış gibi esr<trh bir hava 
içinde sar~ılıyordu. 

Ya!mz Timur, ıakindi. Bcya
ııdın ölUmiinü işittiği gUu kadar 
hile teessur göstermiyordu. Genç 
prense candaııı bağlı iken böyle 
kay: tsız görUnl\şll ruhundaki kud· 
retten ileri geliyordu. O, emri 
vakileri sükün ile telakkiye alış· 
kındı. Bel azıdın vefatına tehev· 
\•iirle karşılaması, o hAdise de 
en büyük emelinin inhidammı 
görmekten ileri gelmişti. .Şimdi, 
hakikati kabul etmekten başka 
bir şey yapmıyordu. 

Kadın ve erkek, bUtUn ordu 
)'Üreklerini ağlatırken o, otağında 
oturdu, Nasrattin hoca ile sakin 
sakin konuştu. Cenaze merasimi 
bittikten sonra kendi otağı önün
de, çal nan büyük davulun par· r ~n~~s ~· .emretti, ölünün sesi 
ktesıldıgı gıbı onun matemini hay-

ran davulun <la sesi kesilmek 
Adetti. 

Yioe o gi\ntln akşamı Meh· 
IDet Snltamn hbutu bir taht.re· 
•ana konuldu, iki yü:z: süvariden 
IDÜrekkcp bir muhafız kuvvetile 

ihata edildiği ve yedi bllyük 
prena tarafından takip olunduğu 

halde Semerkande gönderildi. 
Timur, işte o sırada, tabutun 
uzaklaştığı anda büyük bir ıstırap 
gösterdi. Nemlenen gözlerini ya
vaşça sildi, Nasrettin hocaya dö· 
nerek melalini fıs ldadı: 

- Bu tabut benim de ömrn
mU r;5tilrliyor. Artık yaşıyamıya· 
cağımı anlıyorum. 

Hoca, dalkavukluk yapmadı, 
sert hakikati ulu hakana bir 
daha hatırlattı: 

- Elbette ı;ider gelen cihana. 
Beyazıt gibi, Mehmet Sultan gibi 
sen de bir gftn göçeceksin. Hatta 
ben de, ben de .... 

Timurun OIUmU 
Şahinşah, dokuzuncu dönüş 

olmak üzere Semerkanda adım 
attığı gün ( 10: Temmuz: 1404) 
tarihin kaydettiği en büyük şen• 
likler yapılmışh. (Kanı öl) ovası, 
o g Un, rollteharrik bir orman gibi 
idi ve bu sonu görUnmiyen or
manın fidanlarını çocuklar, ağaç
Jannı da kadınlar ve erkekler 
teşkil ediyordu. Fakat fidanlar 
ve ağaçlar, neıcli bir kargaşalık 
içinde idi. Gülüyorlar, bağrışıyor
lar, oyn•fıyorlardı. Hepsinin ağ
zında aynı kelimeler dolaşıyordu. 
Hakan geliyor ve bütün o neşe .. 
ler, bu haberjn bllyükltiğilııden 
doğuyordu. 

Şahi111ah, kendisine beslenen 
muhabbetten, hürmetten mütevel
lit bu engin neıeyi uzun uzun 
seyrettikten, dört taraftan gelmiş 
olan heyetlerin tebriklerini kabul 
ile kendilerini illifatile sevindir· 
dikten sonra ilk iş olmak tuere 
( Baiı. bibiıt) e gitmek istedi. 
Mogolistandan dönen Tevekkül, 
orada idi ve uzun bir hicrandan 
sonra kavuotuiu öz yurdun zev
kini onu görmekle çıkaracaktı. 

Fak at bunu yapmadı, batkın 
kendisini ayıplamasından korktu. 
zikzak bir yol tuttu, evveli ne
batat bahçesine gitti. Bu bahçeyi, 
ta H:ılepten, Şamdan ve İzmirden 

20 &. lavtp• 
20 len 

1 florin 

Loadra 
Nev • york 
Pari• 
Mllano 
BrUkHl 
Atına 

25,- 1 Peaıf 
m,- 20 ıey 
27,- :ıo dhlar 
85,- J ÇerYOINÇ 

Çekler 
68J Prar 

0,4718 Viyan• 
12,06 Madrit 
9,2464 Berlin 
3,4J83 Varşova 

83, 1675 Pe,te 
2,45 BGkret Cenevre 

Sofya 
Amtterd•m 

64,!W75 Belgrat 
1, 1743 Muıkou 

Hisse ••netleri 

sz-
23,-
eo.-
-,-

·~9168 
4,173'1 
5,78 
J,932' 
4,18 
3,S"75 

79,2175 
33,3750 

J,ırıı Lira 
ı, Bank. (Nama)1o,i0 Şark % 100 V. • 37,50 

,, ( HAmile) 9,20 Şark D. Y. * 41,45 
• (Mile.si•) 95,- l•t. Tramvay ?50,50 

O&manlı Bank. 35,-
~elanlk ,, 5 95 Oaktidar ıu 11,00 
Şirketi Hayriye 14:50 Terkos 32,75 
Haliç o 9:> Hav:ıgol 'O.-
Anadolu MiOV.• 24:40 Te1efoııı 15,-

• %60 P. 22, 15 Bomonti 23,40 
Estıam ve Tahvilat 

Lira 
istikrazı Dahili 99

1
_ Reji • 

Düyurıu Mu. • 57.00 Tramway 
Gümrllk 6,00 Rıhtım 
Saydi mahi 6,60 Oakfidar ıu 
Bağdat tertip 1 8,75 T~rkoa 

.. " n 5.2U Elektrik 

BORSA HARfCİ 
Tahvilat - MaskOllat 

I.ira 

Lir.ıt -4;30 
4,97 

20,25 
170,-
41,50 
-,-

Lira 
Türk Altını 9,:!1 
lng. " 10 42 

( Reşat) 47,50 

1 

Fr. " 822 • 
Rus " J0,65 
Mecidiye 36,50 
Baııkııot (01. B.) 239 

Kıı.lın beşibirlik aftın 

( Gümhurlyet) 46,25 
( Aı.iz) 46,25 
( Hamit ) 46,25 

(Vahit) 46 25 

ince beşibirllll altın 

( Cümbariyet ) 45,
( Hamit) armalı 51,-
( Reşat) ,, 47,50 
( Vı1hit) ,, 48,rn 
Mmr Kr.Fo. 1886 lbi,CO 
.. ,, • 1903 89,00 
• ,, • 19l I 87,00 

(•) Muamele yapı1mamışbr. 

Vergi Vermek 
• 

lstemigen Yer-
• 

/ilerin isyanı 
Lizboo 27 - Portekiz Kine· 

sinde vergi tahsiline memur olen 
bir onbaşı ve 6 neferden İbart. t 
olan miifreze 1erlileria ~muna 
uğramıftır. Yerliler onbqı ve Uç 
neferi 6ldfirmlişlerdir, Y& Jinko 
yerlileri de vergi vermemek için 
isyan etmişlerdir. 

--= TAKViM == 
verdiği emirlerle yaptırmış ve PAZARTESi 
dünyanın her taraf ndan toplat· !30Gtl• .28- 2cJ TEŞito~ 932 KısımSO 
tığı nebatat ile süslemişti. 

Hindin geniş yapraklı ve sert 
kokulu çiçekleri yanmda Acemin 
baygın renkli gülleri, Anadolu'nun 
karanfiller!, Holanda laleleri, 
İspanya leylaklcm ~ıralanmış· 
tı. Şahinşab, o de\'İr için 
en yüksek bir eser teskil eden 

ıs. Recep 1351 15 • 2cl Teşrin • IJ ı l 

-- -
~~ . ~~~ Vft'1' ~ V-1<·' ı i::·• 1_!_ V'I~' 1 

1..ı.uı~ı J. 19 7. l 2 .\-ıp .4 • • • - o. 43 

vğ"" 7, 16 12 C2 Yatı: l ~7 u rn 
j l'k al ı J 4ıt t 29 ·mu: l2 3, 5 17 

bu bahçede muzaffer adimlarla -
dolaştığı ycrleriıı kokusunu .ah· SÜN P Ü S T A 
yordu ve ihtişamına ta uzaklar
dan boyun iğmiş memleketlerin 
hürmetini görüyordu. 

Ilabçedett çıktıktan ıonra· 

Mehmet Sultanm hatırasını ebe· 
diletlirmek i\İn efsane-yi bir sftr'· 
atle ve san'atkArane bir mfikem
meliyetie yapıltm .nedreseyi ziya
rete gitti, orada mttderrislerle ~e 
talebe ile hasbıhaller yaptı, mfi
teakıben ( Bağı bihişt ) e 1·ollaadı. 

Cenııet bağı nam~uı taşıyan 
bu büyllk saray, hakikatte Timı~
run cenneti idi. Hurisi, r erisi, 
ruhunun bakimesi orada bt lwıu· 
yordu ve o, mahza bu cenue:le 
hoş görünmek, perisi ter af mdan 
sevilmek için yıllarca <lolaşmış, 
zaferler toplamış, dünyada hi,bir 
erkeğe nasip olmıyan engin bir 
ıercf hamulesHe dönüp gelmişti. 

( Arkası urJ 

y O'l'.ı, ~iya11, Havacüa YO Halk 
gaıeteı1 

idare: 1stanbul ı Eski Zaptiye' 
Ça.ta1çetme aokatı 25· 

Telefon ı latan bul • 20203 
Posta kutueuı latanbul - 741 
TelgWJİat&.obul &ONPOSTA 

ABONE FlATI 
T0RKIYE ECNEBi 
t.00 llr. t Sena ı iC.fH(r 

7D0 • 6 A.91 t400 • 
AOO • ~ " 800 • 
t50 • t " 300 • 

Galan ewak geri verWme1: 
UUlaıd&D mee'ullyet &lınıau 

.,..ap için mektupl ara (6) kvuthık 
dul llAvaıl lt.ııwdır. 

Adres değlıtlrilmeal (20) kurqtur. 

Guetemlacle pka. ruim we ,...ı.,.. 
b11tDD 1ı.aklan mahfu ,,. s ... ı ....... 

aittir. 

.,, .. 
Edimenin Kurtuluş Bay 
ramı Çok Heyecanlı Old 

-... 

Geçit ,.••mi ve Sultan Sellm camllne 
çekllen bayrak 

Edirne, 26 (Hususi) - Dün fllzel Edime
mizin kurtuluş bayramı idi. Havanın yağmurlu 

olmasına rağmen caddeler h1ncahıoç dolmuştu. 

Kurtulut bayramı için meb'uslar ve paplar da ıebrlmlze gelmişti. 
Civar köylerden gelen binlerce halk bayramı tes'it için ıehrimizi 
doldurmuşlardı. Resmi geçide blltUn mektepler, askeri talebeler, 
askerler, jandarmalar, polisler. aporcular, e1naf cemiyetleri ve btitlln 
teşekknHer iıtirak etti. HaliskAr ordumuzun Edirneye girişini temsil 
eden bir kıt'a asker Belediye Heyeti ve cemiyet mUmessilJeri tara· 
fmdan karşılandılar. Meraaimde nutuklar söylendi ve Müfti Ef. Türkçe 
bir dua okudu. Cuma namazından sonra şehitlerin ruhunu Selimiyede 
bir mevlüt okundu. Geceleyin de muhtelif ıenlikler, fener alaylara 
tertip edildi, fişekler atıldı, ve Belediye tarafmdan balo verildi. 

Şehrimiz bu kıymetli ve unutulmaz gilnlln hatıralarını büyük bir 
heyecan ve asil bir zevkle yaıadı. 

=-RADYO== 
28 Teşrinisani Pzartesi 
!ıtanbtıl (1200 metre) - 18 saz 

(\T edia Riza U.), 13,4; orkest:r:ı, 19,20 
Fr:ı.nsız~cı. dere (mUptedilere ma~sus)ı 
IU,45 oıkestra, 20,30 Yesari .A sım R, 
::?1 Saz (Aleko Efendi, Hikmet füza H., 
22 orkestr:ı, Ajans ve Borsa haberleri, 
Eaat ayan. 

Bikre, ( 894 ınetre ' - 20,40 gra-
mo'on, 21 ealon orkt str .• ı>ı , .ı, 15 hafif 
musik i. 

Belpat - (4'i! metre) 21 musahabe 
2! ,:la ses konseri, !?tgraınofon . 

Roma - (Hl ınetrs ) 21,~0 kitap vo 
muh:trr:r, 21,45 hafif ıarkıl:ır. 

Praı - (488 ıHtre) 20 Hunltta 

isminde bir opora. 
Viyana - ( 517, meıu } 20 Ruıuu

ka. operası n:ık lcıı. 

Peıte - (550 metre) 19,45 gra mofon 

21,j() orkostr~ 
Vuton - (14.ll metn} 21 L eha

rın :ı.tOJ lilceklerinin dans, isı indeki 
oper tı. 

B~rrn - (163:> metre) 21 lbmlmrg 

v o Dra'1aııdan naklen nı( ~terek nonser. 

29 Teşrinisani Sah 
l•tanbul - ( ı :oo ınetrıı ) 1 den 

itibaren. 
Bükret ( 8!)4 metn ) 20, 10 gra-

ın ufon , !.1 1nk1, 21,20 aeııfoni. 
ı~ elgnt -(481 m•t·• O kon!nırns, 

20,ö grıımofon, 21 Zagrop'.eo n akil. 
Roma - ı( -44l metn) 21,20 kon

fe rans, 2!?, 15 gramofon, 2::?,5 lli.anı>. 

P.r1tt - ( 4!=8 nıotr&) ~1,~0 :.\[ m 
ı u~ô~luya bayramı, ~3, :. :; halk 
koıı - cri. 

Vlyaaa - (517 ınctr8 20,4:; :ı ~kerl 
koneer, 22 küçük bir kn ıııedi , ~ 3 ü:ıns 
ha1•aları. 

Pett• - C550 metro) 20;-o küçük 
bikl\ye, 21 Peşte tiy:ı.trosundaıı n:ık· 
1 eıı mutıikili komedi. 

Vu,ou - ( 14l2 metn ) f0,5 
ınueikili musahalıe, 21 Polunya musi
kisi, 21,5ö Fransız prkıl:ı.rı , :..:i,15 gra
mofon ile hafif oserlcr, 24 dans b:ı.-

vaları . 

Berlin (1G35 metre) 
opera koıııik. 

!.l,15 b:r 

Romanya'da Komünist Tahri~a.I 
Bükreş, 27 - Komünist tııh

rikit& yapan bir çetenin birçok 
nzası te.kif editmiştiT. 

Almanga'da 
Kabine 
Buhranı 

Berlin 27 - Urun ıftren in· 
tiıal' devresinden sonra Otoriter 
bit- h6kfnnet teşkil edt1eceği 

aalaplmaktadır. Saat aekiı: gaze
tesi aabtk Maşvekil Fon Papen'ia 
Hindeaburg1Qn itimadını kaybet
mediğini ,,e bir nizam hazırlat
makta ddlıljunu yu.maktad1r. 
F oıa Papen 'in tekrw iktidu mev
küıae gelmeai için bir temayül 
vwdır. 

Hitler, Fon Papea devrindeki 
harici ıiyaaetten vazgeçilmeai 
fikf'iadedir. 

Tahdidi Teslihat işi 
llsrleyor Mu? 

Cenevre 27 - Bura mu1ıafiü 
tahdidi tes1ihat iıirıde nikbinlik 
göstermektedir. Alman murah· 
has: Fon Noras hareketinden ev• 
vel inkitaa uğrıyan müzakerelere 
tekrar başlanması hakkında sa• 
mimi arzu göstermiştir. Bununla 
beraber büyük devletler arasında 
yapılan münferit temaıılara ve 
müzakerelere endi~e ile bakıl
maktadır 1 

Amerika içki Lehdarlıw 
Vaşıngton 27 - içki mem

nuiyeti kanununda ilgası hakkın· 
daki karar suretinin kinunevvel
de kongTede reye konulmasına 

" 
karar verilmiştir. 1 

&romural 

a\ırsanız. 

cKnol• 

s\nitlerin\ıe 

nfl\dm 



Dr. Mel:llMll M 8;:'a-r:t.C-
maa1aebu111Dl BaUDşna banma 
(aabık Karatat) Da'kletınlftlr. tabüll 
Mfltln qitd.a --.. 



28 T eşrinisanı SON POSTA 
-== 

' ÖL K ES (ti) 
1 • . 

aşkumanda Beni Tayyare ile 
Japonyaya Göndermek stiyordu 

Başımı 
- 26 -

Salladtm Ve Henıen: Peki! Dedim 

Dedi. Doğru u. di?im dama
ğıma ynp tığı içi ı bu teklifi 
makul buldum. 

Hadise. derhal telli, telsiz t ı .. 
graflar ve tclefon'nrla, her tarafa 
bildirilmişti. Yar m saat geçme
den, F rans z ordusu BaşY~uman· 

danm.lan bir tebrik telgrafi!e, 
İngiliz Ordusu B:ışkumandanın· 
dan bir terfi emri aldım. Ve.. O 
esnada (Dubfen)de ikamet eden 
cnacağızıma çektiğim müstacel 
bir tclgrafııı alt:nı; 

((Mlilizim Vily mi 
Diye im:r:aladrm. 
İşte, o günden itibaı-e ı lngi

liz hava ordu una kaydol odum. 
Üç ay kadar, ataj f,örüp şah:ı
detname aldıktan ıo rada artık, 
Uç tayyareden miirekkep olan 
bir filo kum nd nlığında bulu· 
nuyordum. 

iki sene mütemadiyen garp 
~ephesintl çelııtam. 1 aın unbir 
Alm n h rp tayyare,1i düş.ürıniye 
muvaffak oldum. Bunhrın hepsini 
birer birer size anlatsam, pek 
uzun ıOrer. Uzun sUrmese dt>, ar
tık harbin son senelerine doğru 
tayyarecilik tekemmOl ederek, 
tayyare düşllrmek, keklik a~la· 
mak derecesine indiği için belki 
aizi o kadar alakadar etmez. Bu
na binaen, bunları bir tarafa bi· 
r kalım ve size hayatımın en he
yecanla bir macernsım anlatayım. 
Fakat peşinen şunu da itiral ede· 
yim ld, bu maceranın kabramam, 
aadece ben değilim. Bunda, ·a
rım da müşterektir. Kijçük bir 

tec.essilsUn se.vkile burnumu sok
tuğum hu hidised e~r karım 
gibi bir ( kadm) kaz.ınmasaydım, 
bana (ahmak!.) demcsllıler diye, 
b macerayı büsbiitün unut 
c:akt m. 

lf. 
1917 senesi nisan·nın 22 inci 

günü karargah kumandanı tele
fonla beni odas a davet etti 
Derhal giltim. Şu emri verdi: 

- Şimdi layya enLe bininiz. 
Bı:ışlnnnandanlık kaı argahma gi
diniz... Makineden ner inmez 
başkumandanlık yaverini göre· 
ceksiniz. Alt taraf .nr, ben de 
hilmiyornm. 

Hemen koştu n. Ma dnemi ha· 
ıırlad m. içine ntlad,m. Haval~:ı
dıın. hri aaa! som.:. başkumrmdan 
l:k kararg5hına inerek yere atla
dun; ve hemen orada, başkuman
dauın yaverile karş la ,,m. . 

- Mijlaziın Vılyams, sizsiniz 
değil mi? 

EHt. 
- Başkumandan "'izi görecek. 
- Haıınm. 
Şu kısa muba..: reden sonra 

Yaverin dclileti!e b •ıKum~n CL"'l. 

lnızuruna ç ttım... O zamana 
~adar, boyle pek b ·y m-
arla konu~ ıya alı adığım için 
~c suretle hareket edeceğimi 

Ü Ünüp dur \ZQ- Megv er L· . J • 

k •~un Baş u ıa benden de 
a enclernıi .•. 

Tabii, evvel:& söze o başladı: 
- Sizi gör hi ~ ·· me çok mem• 

.. ~n oldum Mülaz m Vilyams •• 
l'4a ll v· k. . k 1 . • ıı ıyı p ço < sevei° 
lnıainiı? 

Ancak, 
efendim. 

bulursam içerim Demek te mümkün değildi. 

Ilu~ madığın•z zamanlnr ? .. 
- Bo! bol ioo çekerim. 
- Güz l.. Ço ğüzel... Çün-

ku, s ze tevdi edeceğim vazifenin 
bki i e l!knsı vard r. Bu vazi· 

f yi tamamen ifa edinciye loc!ar 
av zın za bir daml hi!e ne v:ski 
ve n~ de diğer ir iç.ki koymı
yac<ık nız. 

- Emredersiniz efendim. 
Kumandan, biraz durdu. Elin· 

deki k le ·ıı ucile -O)'nadı. Soura 
tekr gözlerini kaldırıp bana 
b kt 

Siz.i ava yo'ile Japonyaya 
gönder - k istiyorum. 

Bir rAhza düşüdiim. Hnritayı 

gözümün önüne ge-tirdım. Ba 
yolu lıaY,aliınden şöyl~ce bir ö'ç-
tüm. f nkıa bana, biraz uzunca 
geldi. U in: 

- Ben bu iş i yapamam. 

N.A'M VAPUR lOARES 
lz ı·r Sura Postası 

t ~ saat) 
Ltıks 

ADNAN 
vapuru 

H•t p b günlarl Galat~ 
htıfb er em e rıhtımından 

!.aat hım 17 de ha e1tctlaı do}r;ı 

1 Z A1 I R 'e 
ve P z günl i zmir'den soal 

14 1 2 de h ... rel et e :staııbui'.1 
avdet eder. Tafo .'.'.t iç"n Galr.ta, 
Gümriik karşısı ,1 Sile Fı an· 
sez Hnn No. 12 azıhznt:sine 

miiracaat. Tel. 4. 1041 

Buna binaer: 
- Emredersiniz efendim. 
Demekle iktifa ettinı... Baş

kumandan, ne hayret •e ne de 
memnuniyet eseri göstermeden 
söziine devam etti: 

İşin teknik cihetlerini, 
(hava kuvvetleri kumandan ) ile 
haliedersiniz. Ben sadece vazife
nizi söyıiyeyim. Üç kilo sikletinde 
bir dosyeyi götürüp ( J ponya 
Erkanı Harbiye Riyaseti ) ne tes
li:n edeceksiniz. 

Bukadr mı efendim. 
- Kafi değil mi"!. •• - ..... . 
V nzife, par:nktı. Şeref, zafer, 

para, n şan, l>elki de rütbe teı-fii 

muhakkaktı. Buna binaen Başku· 

m:l:1dan·n yan ndan çıkar çık.naz 
(Hava kuV\'ctleri lrna~andanı)na 
koştum. Uzuu uudıy konuştum. 

( Ark:1Sı var ) 

ı ryvA 
TUZU 

y:ırılıııımız:ı lı /. r l.r h.ııı:-ı.ı ·ı:tlo 
<'d('r. llazııı' ı) zt'lt r ~f"do o 

1 n·•akl: r- • Jtr•<> ~ tt•rıı ı'or. 

BASU. U KÖKÜNDE. Kt:SER 

B01'TON 
E PO SU 

----------------

Türkçe 

• • 

l latantluS u el 1 va M murlu
----• ğunda!1: 

d ktil Vt"; 

muha ebeyi 

ıut n rı 

1 llıtlını E'ı ı •l \o --~ ıın ve mas:ı· 

1 
rif rmiy 1 rçhı llntla-n llmınti 
1.)ıı i Anıl n Jc r end ııin uhdesind 

j ka\'ıt ı h.ı ı ıı• :ı_cla miikebir ma-
lı.Lllt qjııin <<la• r ıçı &< knr•ırı<la at k . "' !ı cedit 13 • o. l •r t.ı a ı S \'ilo il.mim 
nr~a~ı \"O bir t.mırı Mehmet Beyin ka.lı· 
, c \'d bahç i <li r tar. fı Tahsiu E· 
feudiniıı ar aı:ı \O 4 cu l:ıta(ı umumi 
J ol İlA hudut'u nt:k IQ zi.ta bir b:ı.p 
h ınc:ıin Açık :.rturına. ile s ıılıua ı 

karar'a ,tırıluııe 'o b rı.ıci :ırt ı ırınası 
ı c· k!l ı un ın 31 ci cu ıntı.rtcai guıı o 
ı:a.t 11 t •ıı 16 ya kad r ~ apılaı•aktır. 
~ trt uı osı 1 t.Hl3~ t r h nde dh an· 
harı ~ k ntıl caktır. A•ttır ııy::ı jşti· 
rak i~i } l. o ledi buçuk te.ıniıı t 

:ıkç~ 1 :ılınır hl• torakıııı vergi il lı ı 
di~ "o "~ktı ait re · uı1cr hanenin 

ıııf 'ı ri ihal i t ri i e k:ı :u orçl uya 
r•t ır . . :ıtı~ P Ş n para iledir. Jfaidım 
'l'J}ı ı &icilil., :ıb"t ol ıy o ipotekU 

• ıla• 'c d ".Cr allka.darlacı.:ı irti
fak ·ıkkı snhip:crilo tıa haldannı 
faiz ,. ro: ntifo ait ola iddiaları ta· 
rıhi i' •ıdan itibaren 20 g tn içlndeı 

r:ı ·ı 1 ıU lıirclorllo biltHrmoleri Jtızım· 
ır. !\.:,s· h:ıldu ha ları Tapu ıricillerile 
ahit olwıyaıı ıa.tış bt!d'eltnln paylar 

m ncl:ın h:ıriç k 'ırlar. Allkııdaranm 
til •a i crn vo ifl. J{. 11 cu maddesi 

b uıtl·ıe gör te'tfiki barak t etmeleri 

nıatll nt alın • iateyelılorin 
sı :;_ d ya asile h.e iı · 

rac • t tm 'l olunur. 

ares· U u 

idarenin Diyarbckir fabrikası için dizel motörün çalışmq 
tesviyecili cfaktri ç"lik bi "r IOO lira maaşlı bir makiniste ihti
yaç. o duğundan talip olanların 7 12 932 tarihine kader imallt ıu
besine 0 Müskirat kısmı,, mDracaatları. 

sayfa 1 ı 

ni esl n Düş··nceleri 
Ve Arzuları Nedir? 

(Baştaarfı l inci ıayfada ) 

yoruz. Türk in ılabı içinde inkı
IAplar doludur ve daha bin bir 
inkılap yapacağız. inkılabı müda· 
faa için inkılaplar lazım. 

2 - Cemiyetin buhranı, ti
caret muv:ızencsizliğinden tevel· 
lüt etmiş diğer birçok buhranlara 
benziyor. Bu buhranın önüne 
fert olarak değil, cemiyet h tinde 
ge mek mümkündür. 

3 - Dindnr olmayı samimi 
b"r in anla kabul ederim F kat 
her şeyden evvel Türküm. 

4 - Aile hakkmda herkes 
gibi samimi bir yuva kurmak 
fil,rini müdafaa edenlerdenim. 

5 - Hayatlan kendim ıçın 
korknıak pek bec"binlik olur. Mu-
hitim iç:n hnyahm ~an çok kor
k rım. 

6 - Şü, hesiz ki rahat yaşa
mnk ısterim, fakat asud , yekne· 
sak hayat beni tatmin edemez. 
Milli galeyan ve heyecan hisset· 
mek sureti!e hayntımm uz3·nnsmı 
dilerim. 

Hukuk faI<Ultesi son cmıf
tan ~abmet Bey ciyor ki: 

- Cemiyet hnynbnda i akıllip 
dernek yeni ılıtiyaçhmn doğma· 
sından husule gelen aksülameldir. 
Ve bu aksülamel bütün milletin 
maşeri vicdanından kopan bir 
feveranla harekete geçer, 1 endisini 
tem ·ı ve ifude eden büyük bir 
şahsiyet bul· rsa derhal ıalcikat 

halinde canlan-r ve yeni bir me
deniyetin csaslannı kurar. 

Türk camiası kavmi devirden 
ü m t devrine geçerken hayat 
y\;oi i tiy::ıçla göstermiş ve bu 
ihtiya ları temsil eden zümreler 
milleti yeni bir medeniyet ka· 

t ır.muştur. Bugün o medeni
yet eskimiş, tefessüh ctm · ş ve 
her türkün kalbinde }reni bir 
ruh doğmuş bulunuyor. Bu ruh 
hcnllz vazıh değildir. Gi:di tema· 
l üllerle kendisini ifadeye çahş· 
m ldadır. Milli h yat· ı muh
telif safhalannda mli se· 
5e]erind~ eni ihtiyacı ta· 
h kkulc: ettirecek varlıkların doğ
ması ı bir harel et vardır. 

Ablak iktisat, sanat, v ilim 
yeni bayatın ar.ruLırını u 

bir şekilde m·· ter k bir mede· 
niyet cihazı olm k iizcre de bu 
t~mayüller l.endilerini biltün kuv
vet ve serahatle temsil cdeıı yük
sek şabsiy.!Ue, G ıinin kuvetli 
v2rhğıııda teşabhlis etmiş 

tikbaJio bUtün mukadderatını sa• 
adete iriştirecek bir devreye gir
miş bulunuyor. Bugünkü iokilıip 
fertlerhı llç nevi hayabnı yeni 
bir nizama sokmak mecburiye· 
tin dedir. 

1 
2-
3-

vaziyeti. 

Ferdin aile hayatı, 

Ferdin meslek bayatı, 
Milli camiaya kartı o)nn 

Bu tiç hedef .J eni bir menfaat 
telekkisi ile ferdi kendi kendisine, 
umu iyet v ziyete intibak etti
recek ilm!n ve milJiyetperverliğin 
tesiri altında canlı bir medeniyet 
sistemi lrnracahtır. 

2 - Cemiyetin geçirdiği buh· 
ra!l beın l>eync!milcl miinasebet
lerin d~ğurduğu har"ci amiller'e, 
hem de içtimai bütı} emizin t< ritı· 

şer<.iti ile cı!a:rnd~rdır. fü.;gün bizi 
snrsan buhran yalnız bir cihan 
hühranı değil, aynııamanda rua· 
nevi mazimizin köhne kıymetlerile 
mücadele eden yeni rı hun buhr:'l· 
nıd r ve şüphesiz bizi Umitsiz 
bırakm~lttan çok uzaklar. Geçici 
ve bize bilakis kuvvet telkin edi
ci bir vaziyettir. Hayat ümittir. 
Mademld yaş yoruz. Ümidi tenef
füs etmeliyiz .. 

3 - Dindar olup olmad ığım 

haklmıda \'ereceğim hükilm beni 
alakadar etmediği halde başka· 

ları için çek mühim bir müna· 
kaşa meyzuu teşkil edeceğini 
tahmin ediyorum. Bugün Türk 
için dindar o!mak değil, milli \'C 

iktısadi kıymet:lere bağlanmak 
suretile cemiyete intibak etmek 
lfııımdır. 

4 - Aiie milli varlığın ve 
milli istikbalin eaas unsurudu • 
Bütün hukuki ve ihtısadi nizam 
bu varlığı lcuvvetlendirmiye ma
tuf bulunmalıdır. 

Bugün ~ile müessesesinin ta-
aHup ve yeni telakkiler arasmda 
bir buhran geçirdiğini görllyoruL 
Bu buhranın önünU almak için 
yeni yetişen nezlin cins ahliikmı 
terbiye etmek lazımdır. 

5 - Hayatt~n korkmalctnn 
korkuyor m. 

6 - Herkes gibi ben de 
ka bimde ya,athğım rzuların 
içtimai ve ferdi hedeflerin ta-

kkuk ettiğini bir nleme kav -
mağa çalışıyorum ve eminim ki 
kendim için ve ba aları için 
fayda!• olmanın sebebini bula
cağım ve ahlaki. iktııadi ve fikri 
ve haklann: itibarile kendime bir 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
.. . « 

Tabiat ·nizi Sögl(qelün ... 
-----,,,.,.... 

p verdir, la\· 

rı h reketle
rinde sert bir 
eda bulunma· 
sına rağmen 

rnahçup ve 
m il t c v n ııdır. 
Gürültü ve mü
cadeleyi 
mez, 

SC\· 

kadın 
mc ailind 

\C kı knnç davranır. 

• 70 t.ıhmet Yeli Ef. Talebe ) 
(14 otoğrafınm dercini isrcmi}or.) 
Kanaatka11 uysal ve çalı,.kandır. 
Hayatı mahrumiyet içinde breçme· 
sine rnğıııcn çantasında kılık ve 
kı)afetinde intizam ve temizlik 
göze çarpar tahsil hayatında mu· 
vaffak olabilir. 

• 
\ e itina "der. 
ış üzcı ıM.le 

hct•erikli ollll'. 

ı ;.> D· Ham El ( Foıol'rr flflın d r-
ı ini istemi) oı.) Zek · ve.: Ç"l.. n· 
ğ ııJir. Ku url rımn " )Uut11.la'l 

fiıl ve lınıek ti •rinin lenki ınıf n 
endt c eder, ınünak a ı r, 
fıkirlcriııin kabul edilm~ ini ı trr 
fakat işi fiili mücadele alı ma 
intikal ettirmez, intizam ku) uda· 
tına J:.ka) t kulmaz, kafa ile çuhş
ıu kta mın:ıffak olur. 



B 
UNDU 

ERKEK 
kunduralan 
ÇOCUK 

kunduralan 
MEKTEP 
çantaları 

4,70 
2,so 
2,so 

den ' başlar 

den başlar 

den başlar 
Her çeşit ve fiatta kadın iskarpinleri terlikleri, 

bavulları, evrak ve el çantalan 

Beykoz Kunduraları 

Güzel 
~ 

Sağlam -
(14 5 Yerli Mallar Pazarında Arayınız 

lstanbul ( Balıçekapı - Beyoğlu) Ankara Samsun ... 
''Begoğlu'nda HA YDEN Mağazasında da satılır,, 

INGh.tz PAZARI 
L LASTNICK 

latanbul Eminönllnde Köprtl meydanında 13 
numarada t inci katta 

MUŞAMBALAR 
lnıillz kumqlanndan ayni zamanda hem pardeaD, 
hem mUfAmba nzifeaini g6ren janr Angle kauçuk 
gayet ıık parc\eıft gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazar ve ıamarlamL Deri jaketler 

de bulunur. Her çeıit ve renklerde: 

O NIFORIA, ASKERi, MEKTEPLi 
ve aaire, kadın •e erkek, çocuklara maheuı toptan ve perakend 

FABRiKA FiATINA SATIŞ 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimiz leyli talebesinin ikinci taksit üc
retlerinin tahsiline baflanmııbr. Bu muamele 
1932 senesi 1 inci kanununun 10 unucu günü 
sonuna kadar devam edecektir. 
1 ayin olunan müddet içinde taksitini vermi
yen talebenin leyli olarak tahsile devam et-
melerine kanunen imkan olmadığından kayıt
lan nehariye tahvil olunacakhr. 

2 - Devlet memuru çocuklarından olup ücretleri 
tenzilata tibi olan talebe: Babalarının memur 
olduklarını ve haremdeki derecelerini göste
rir resmi vesaika ibraz etmek mecburiye-
tindedirler. · 

3 - Ta§J"adan gönderilecek Ücretlere ait posta ve 
banka havalenamelerinde talebenin isminin 
ve . mektep numarasının behemehal tasrih 
edilmesi ve bu paralar kanunen muayyen 
müddet içinde idaremize gelebilmek için ıim
diden gönderilm~si lazımdır. 

Şiikrü zade Hakkı 

Me hur Kayseri Pastrrmacısı 
Depo-. 18t.abtal. Balakpuarı No. 16 

Si 
ltalya'da meılıur lngiliz 8ıuıdareon 

Itriyat fabrikası müdOrO Ye pek çok 
ecnebi ricali, Mısır prenılerl ve bil· 
hassa TUrk büyUk ricali .e nisvaıu : 

Haaan kolonyua lcadar fllzel 
Ye neflı bir kolonyaya hayatımızda 
tesadOf etmedik.. Halia limon 
çiçeklerinden mllıtabur 90 dere
ce Haaan kolonyua bir barikai 
aan'athr. 
70 derece Ne1rio kolonyası Hasan 

kolonyasının yavruıudur. 

lçü üzerine 
Fenni 

asık Bağlan 
Mide, barsak, böbrek 

dUtküolUğUne 

Fenni 
Korsalar 

lıtiyenlere ölçtı 
tarlf eıı gönderilir. 

Emin6nll: 
lzmir ıokağı 
Tel. 20'll9 
ZAHARYA 
Oreopulos 

................ 
Sahibi ı Ali Ekrem 

Netrlra• Mlcl•Ga Halli Uya 

Paketi eri 
bulabilirsiniz. 

Cepte tatımak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yeni ambalij sizi kıymeti bt. 

mayan ba•k• -mamulalt almaktan 

EB 
korur. 

ASP 1A1 N 20 ve ı tabletRk ambalijlar 1çtnde 
---- - - her yerde bulunur. 

MUHTIRALlc 

Takvimi Ragıp 
1933 yılı 

Ea dotru takwiml mallmat, herkeH llzım olacak fa1clab •11.U.. 
Ayrıca t933 ••neli lptldutadu itibaren tatbik e4111...ls olaa 

81çület" kanunu •• ta\bik tarzı l'li•terilmiıtir. 
CU8I ol•r•k fi ... 3& kuruflur. 

Yeni Ajanda 
KANAAT AJANDASI 

Kullanaıh, her eebe •tar, suif elltD eep mutara•ı41ır. A,..ıea it 
formalık takvim malGmatı, tren hatları .. tren tarifeleri lll•ı edll•lfttr• 

Fl•tl clftll olerak 39 kuruftur. 

A 
Duvar Takvimleri 

BGrolar, ticarethaneler Ye eYlw için ea U)'IU1l tablmtltr. 
au,uıo 30. kuçuıı 20 kWuttur. 

• Naıiri : Kanaat Kütüpaneai 

lzmir'lilere müjde: 
• 

lzmir · sabş mağazası 
"Birinci kinun ayı,, 

içinde açılacak 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti merkezi umumisinden 

53 ve 36 varaklı 15/2 ve 1513 numarala Poker ve 53 Yaraklı il 
No. poker ve 36 varaklı 154 No. poker o,_ kltıtlarınut her Yarar 
herine filiğran halinde bir hilll ve Wr ıddızla ( T. C. O. K. ) 
rumuzu vazedilerek ltbu Uç nevi o,.Mliıdı 28 11/932 brilaia9 
mllaadif Pazartui ıGnDnden itibaren pl1-ya arzedilecektir. 

C DOKTOR HORHORUNi 
Maldep ...,..._ uklettL Eabllall V .... lunatbwl ~ wr•••h•••••• .......... tıkt••a IMMl.w Wuat e.dawl .w. f:i.,11 


