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•• Güniin En Mühim Mes'elesi 

Olınüş Bir Adii;mın Kalbi 
Tekrar iŞiiye Bilir Mi? 
Kalbi Duran Herkese "Ölmüş,, 
Daınğasını Vurmak Doğru Değildir 

ıı Op r tör Camii Peşa Doktor Tevfik Recep Ber 
ıı s 
ıi' tnUb· on zamanlarda günUn en kalbinin tekrar fıletile bileceği 
I .. öl ırn meselelerinden biri olarak iddiasında bulunduğunu [yazmak-

h•ylUye can vermek " iddiaları tadır. Yine bu gazeteye g6re, 
Ut ~ Yol aldı. Bu mühim mesele Kemal Cenap Ecy bu lddia11nı 

crındek· . dd. 
'""el 1 1 ıa ve münakaşalar ishal etmek makaadile 'yann Tıp 
dan a Avrupa doldorları tarafın• o t FakUlteainde bir de tecrübe yapa• 
~okt r aya atıldı, sonra bizim cak, öJmUt bir tav~anın kalbini 

ve ta .. 
1 

orlara intikal ettL Avrupanın 
.. nnı tekrar harekete getirerek onu 

6Jrnu ~·doktorlarından bazıları, bayata ka~u§turacakbr. Halbuki 
bare~ ır adaman kalbini tekrar bu haber doğru değildir. Çnoldl 
Yenid:~• getirmek suretile ona K al Cenap Bey bu iddiada 
0lacağ caı vermek mOmkOn olmadığı gibi, böyle bir teunh.-

Biı:: ~5ylediler. de yapacak değildir. Kemal c .. 
ltrnaın oktorlardan bir kısmı nep Beyin yapacağı fey, aadece 
tar d' :n ölmUı bir kimsenin tek- talebeye bir kalbin t~ekklllitını 
ileri •rdınesine imkAn bulunmadığı göstermekten ibaret kalacakbr. 

~ FaktıttaU~t~n. Fakat bir gazete Tıp Fakat biz buna rağmen durmuı 
'j ·'{ Ceua:

8a Fıziyoloji profeıörll Kemal bir kalbin tekrar itletilebilmeıl 
~tj -da ld ~yin boı biltUn aksi iddi· imkanları olup olmadığı hakkıada 
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0 
ugunu, &lmDı bir kimsenin ( Dnamı 9 uncu sayfada ) 

tJ
hkmekteplerde Sıra 

sulü Tarihe Karışh 
G~!İf Müdürlüğü Yeni Mektepler İçin 

Uzel Masa Ve iskemleler Yaptırdı 

~ "ilg l•tan~ulnı Yaptırılan Maki p 
~ ofı.ı~tlillıiz d M~~rif MUdUrlOğU 
~ l t\f rı ilk abıhnde yeni inıa 
~ ttıa1 1~t ilrnıtncktcpler için, aon 

t dı: ilt "e . esaslarına göre yeni 
hkiJd Asrı ıakcrnleler yaptırmak
bep•irı~ hı411 ~ •• zlara uygun bir 
lnasaı t ~•ki e ı en ilkmekteplerin 
1 ar k aıralar yerine bu 

Maealnr•udan Bir Kıemı 
vardır. Yeni flkmekteplerde tale
beler eskisi gibi kapaklı ve dar 
sıralarda oturmayacak, ma1alar• 
dan ayrı bir şekilde konacak 

•tUrıd onacak 
i e d ' talebe bunlar 
4tr k• er• gö 

,., •• ._•ıilik olarecektir. Masalar 

x Ş« 
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• 
Geçen Sene Istanbul' da 3750 

Mahkôm Hapsedildi 
Ceza M!lhkemelerinden Çıkan Mahku
miyet llimlarının Y ekU.nu 12500 dür 

lstanbul Adliyesinin ceza kıı· ı 
mındaki mahkfimiyetlere ait oa· 

1 yam dikkat bir istatistik cedveli 
hazırlanmıştır. Geçen 932 sene-
ine ail oi rak tanzim olunan bu 

cedvel Müddeiumumilik UAmat 
daireıinin bir ıenelik faaliyetini 
göstermektedir. Bu cedvele naza· 
ran geçen 932 seneıi zarf ıoda 
muhteHf ceza mahkemelerinden 
Milddeiumumiliğe infaz edilmek 
ilzere gelen ilAmlarm mikdan 
"12500" adedine yakın bir yekun 
tutmaktadır. Bu miktnrın "450{)" 
kadan muhtelif hapis cezalarına 
aittir ki bunlardan "3750n ilim 
infaz edilerek caza alanlar ceza• 
larmı çekmek Uzere hapishaneye 
gönderilmişlerdir. 

600 kadar hapiı ilAmı da 

Doktorlar 
Toplandılar 

lstanbul mıotakaaı eUbba oda· 
aı dün senelik kongresini yaptı, 
birçok meseleler görOtllldn. Bu 
arada yeni sene biltçeai 63143 lira 
üzerinden kabul edildL Bu para• 
nın 800 lirası hayıiyet divanı 
azalarına verilecek. ,20 bin lira 
ile de oda için bir bina alına~ak
br. Kongrede eczacdan temıil 
eden Celal Ergun Bey, bazı 
doktor reçetelerinin okunamadı· 
ğına dair bir ta~rlr ver?i.' bu 
takrir icabi yerıne gebrılmek 
Qzere idare htJyetine havale 
edil dl. 

Kaçakçılık 
Adana ihtisas Mahkemesi 

Bir Senede Ne Yapb? 

Adana, 6 - İhtf.au mahke
meıinin iıe başladığı tarihten 
kanunuevvel 932 nihayetine ka· 
dar mahkemeye 000 dosya veril· 
miş, bunlardan 835 i klmilen 
bitirilerek karar albna alınmış ve 
65 dosya yeni seneye devrolun
muştur. 

Dünkü 
Lik Maçları 

Dink.Ü futbol maçları ta/
siUitı spor sagfamı%dadır,. 

latanbul ,Hapleh11naelnln kapısı 

geçen ıcne infaz ledilememif, bu mından " 8200 " taoeıl para ce--
&eoeye devredilmiştir. Yokanda zasına taalluk etmektedir ve bun-
bahıettiğimiz " 12500 ,, ceza ili· ( Deamıncu 10 uncu aay/ada ) 

IMaruf Alman Tacirleri 
Memleketimize Geliyor 

Berlin, 6 ( Huıu!! ) - Berlln Tilrk Ticaret Odası, önlimllzdeld 
Ukbabarda bir Türkiye seyabatı tertip ve icrasına teıebbüa et
aniştir. Grup halinde icra edilecek oJan bu aeyahatc daha timdi
den kırk kadar maruf Alman tüccar ve fabrikatörü iştirak 
edeceklerini Odaya bildirmişlerdir. Seyahat, mayıs iptidalannda 
icra edilecek, Berlinden Semplon trenilc lıtanbula gidilecek, lstan
bulda Uç gün kalındıktan ıonra Ankara ziyaret olunacak, Ankara· 
da da iki giln kalınarak Yalova, Bursa, lzmir, Adana ve Karade
niz sahilinin büyUk ıehirlerine uğranacaktır. Bu seyyah grupuoa 
Berlin Tnrk Sefareti erkAnından bir zatla Berfin TOrk Ticaret 
Odasından diğer bir &at refakat edeceklerdir. - K. izzet 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Berlin ltalya Sefareti Et
rafında Bir Casus Pususu 

-42- Yazan: Berndor/ 

Makedonya'dıi'111r komiteci grupu 

- Hulasa - ı komüniıtin lhbarile Yugoslav 
Makedonya kom:teıl içinde lklllk zabıtasınca yakalanmıı ve hayat• 
hasıl olmuıtur. Bugünlere kadar larını, oraya da sablmak ıurctUe 
devam ederek binlerce insan kanı kurtarmıılardır. Pervof ile Pocef 
akmasına sebep olan bu lbtllifın Makedonya komitesi, ltalya hOkO-
baomda, komite reisi Jeneral meti ve YugoslaT zabıta11 namına 
Protogerof, komite relalcrinden cahııyorlar. Son vaz'yette, onları. 
MikayJof tarafından öldOrtülmDy. Dordon atlı halyan ile Bcrline 
tür. Jenerahn maiyet memurla• giderken il>rfiyoruz. 
randan Pcrvof ile Poçcf bu hl- ltnlyanm Berlin aefiri, Vlktor-
dise Ozerino Yugoılav7aya kaç- ya caddesinin gllzel evlerinden 
mış, orada bir ltalyan cuuıunun birinde oturmakt•dır. Mniyeliode 
hizmetine wlrmiılerdlr. Bll&hare birçok memurlar ve nç dane de 
komite ile aralarını dDzeltmltt kAtip vardır. Bunlann bepıl 
iki taraf he1abana ~alı~mıya 

•r lll•ıan:•k. yapılmakta· 
" •ki çelcmec .. ı 

olan iskemlelere oturulacaktır. 
Bu ma alnrdan şimdilik ( 1200 ) 
tanesi hazırlanmış, (2500) tane de 
iskemle yaptırılmıştır. Bunlardan 
ileride bir miktar daha imal etti· 
rilecektir. Yeni masa ve bkem· 
leler Maarif MUdUrlUğDolln Sul· 

tauahmett•kt depoıuaaaakleclilmittir L.------------_.. 1>aılamıılarchr. Fakat bir ar-, de, itleri az. paraları çok insan-
puur• cUlflı'tl61der1 Mı kadı• ( Dnama 8 '•el aa.rfada ) 
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Memleket'te Sanayi 
Hareketleri 
i On evli Ankara'da topla• 

•an Ytllı:aek lktıeat Meclisi bu 
•vr n4Q T!lrklyede eanayUn 
ıı• ıekildş inkipf edtbileee&hıl 
t.tkik etmekted·r. Btı bu m hiaa 
ınenu etrafında balkın tikirleriııf 

topladık yauyoruı.ı 

Kemal Bey ( B.•yasit Sot_ra ağa ) 
- BugOn bGtln milletler taD•l • 

m .. eleaini muayyen pllnlarla yO
riıtmektedlrler. 8 z bu itte henüz 
bo~Jantı~ devreıinde olduğumuz hal
de YGe de ~dirilen eeerler çok mt!
hlındir. Fakat henüz p'in eıdHi 
ile allkadar ~eti.iz. Bu aaırda plln
aız it olmaL Akıi takdirde ileride 
• nayi aahuında ~ukubu' cak bir 
an rıiden kol11y kolay kurtulnmayız. 

* B met HOsrev Boy ( H kuk Fa-
k tnde talebe ) 

- Aari iktısat abtemlc:rlni iyice 
tetk k etmeden gıri~ilen iktıaadi 
ltlude daima zararh çıkacağı
mı.sa hu saman hatırımızda tut
m lıyıL Bugün bu millet bütü 
ltlttini iyi bazırlanmıf p:inlara uy· 
t!urayor. Fakat bu plin mueleaini 
mutl•k o'ar k almak dofru değildir. 
PJa Janmızı, halkın teşebbih kabll"
yctiııi körletecek ekilde huırlama
uıak noktan a da dikkat etmeliyiz. 

* Cevat Ali Boy (Ç ııgelkliy) 
- İktuadi aahada plln me1elHi 

ıok mühim oLnakla beraber ba işi 
ballua uranna halletmek doğru de
fi dir. Türkiye buıiJnkü vaziyetinde 
aermayeye çok eh mmiyet vermek 
mecburiyetindedir. Bına kalıraa hil
kimot timdilik sanayi ubaaıada 
bazı tedbirler almalıdır. Fakat 1 "in 
7apacatım diye aermayooin kaçma
ıına Yeya kaybolma.ana meycan ve
rilm•melidlr. 

* tnao R elli Boy Etye ın ı 27) 
- Benim plana fılln aldım er

me-. Ça:a~b• ia .. nlara ı, bul•ak 
ıenaa,.yi bletocek ıahalar t.tdulk 
etnMls liumdır. Şimdiki ltaJclo boı 

duna aermayelul iıletefün de plln 
me9d..t ae H maa olsa .balledilir. 
Plhua evvel ı,. teınin etmeliyiz. 

Şehir Meclisinde 
Şehir Meclisi mUzakerlerinin 

bGDdaıı sonra atcografi ile tutul
masına karar verilmiştir. Mecli
sin 9ubat iç.timaında Ticaret 
Me•tebi talebelerinden birkaçı 
tecrübe için çahıt:rı1acak1ardır. 

Bu • te muvaffak olanlar daimi 
olarak Ye ficretle istihdam edi
leceklenlir. 

Saadet Hanım Nerede? 
Bir ihtimal Üzerine Rados' a Telgraf 

Çekildi, Fakat Cevap Menfi Çıktı 
Ereıı.köyllnde Kazasker camii clYarında oturan 

merhum Yusuf pqa zevcesi Saadet Hanımın glln
lerdeııberi ortadan kaybolmuı bir yaziyctte oldu
ğunu b6tiln tafsilatilc biliyorsunuz. Saadet H. 
henftz buJunm\J.1 veya akıbetinden malii.mat alınmış 
değildir. Fakat öğrendiğimiıe glSre Saadet Hanı ın 
Rados adasında akrabaları vardır. Tahkikat aıra
sında Saadet H nımın herhangi bir sebeple Ça
nakkaleden •apura binip Radosa gitmiş olmaaı 
ihtimali de habra gelmiıtir. Bu un üzerine bu zen
fİn hanımın Radostaki akrabalarına bir telgraf 

Bir Üfürükçü 
iki Hasta Kadını Okur

ken Yakalandı 

Dfin O klidar' da bir fifürükçli 
yakayı ele vermiştir. irfan is-
mindeki b adam cürmü meşhut 
bilinde ele g eçirilm ştir. irfanın 
ötedenberi üfürükçüUik yaptığı, 
ötekini berikini tütsülediği zabıta 
tarafından jşitilnıiş ve yakalanmak 
llzere tertibat alının ştır. 

Nihayet polia memurlarr dün 
bu adamı iş baş nda yakalamış:ar 
Ye karakola göttlrmüşlerdir. Bize 
\rerilea malumata göre irfan dlln 
Satacağa inmiş, orada oturan 
Ayşe ve Hanife isminde iki 
hanımın evlerine girmiştir. Bu iki 
hanım bir TL üddettenberi hutı. 
oldulclan için teda.,ilerini temin 
et~k üzere irfana müracaat et
mişlerdir. irfan bu müracaat 
üzerine düa hasta hanımların 
evlerine gitmiı n llfür8kçülüğe 
batlamlfbr. Tam bu sırada yett
feD zabıt• memumurlan 6fürük
çöy6 yakalamışlardır. 

Yapılan tahkikata göre irfan 
bu lifür6kçülüğe mukabil kadın· 
lardan 4 lira v• iki altın yüztık 
ücret alnı.ıtır. ----

Bir Muahede 
Türkiye ile Aınerika Ara

sında Imzalanacak 

çekilmi,tir. Fakat bu tclgrnfın verdiği netice maal
esef menfidir. Gelen cevapta Saadet Hanımın Ra
doaa ayak bi e basmadığı bildirilmektedir. Bu Ta

ziyet karşısında alAkadar makam Saadet Hamının 
ba,ka akrabaları mevcut olup olmadığını arqtır
mıya baflamıştır. Diğer taraftan Saadet Han mı 
burada yakından tanıyanlar bu zengin hamının bu· 
güne kadar bulunmadığına göre, herhangi korkunç 
bir ihtimal zerind d a dırlar. Fakat zab ta, 
tahL.;kat na devam etmekte, neticeyi aydmlatac.ak 
ip çlan elde etmiye çatışmaktadır. --_....__~---;..._---.,..._--------

Lotaryacılık 
Yaparken 
Yakalandı 

Dun Tophanede nlı bir do
landırıcı }'akayı ele vermiştir. Bu 
adam Emin isminde bir sabıka
Jıdt.r. Emin birkaç güadenberı 
1 ophane civarmdaki knhve!erde 
dolaşarak ötekini berikini doran
dırmıya kalkışnıı tır. Bu adam 
dün dl} bir kahveye gitmiş, etra
fına toplanan müşterilere lotar
yncıhk yapmış ve bw kısmını 

kurnazlıkla dolandırmıştır. Fakat 
bu Arada bldise mahalline yeti-
l co polisler Emini ya kal yank 
karakola götilrmişlerdir. Zabıta, 
Eminin hus:llne kadar kimleri 
dolandırdığ nı teabit etmektedir. 

Kim Çalmış? 
Bir Mamacı · ın Mavnasını 

Tamtakır Yapmışlar 

Uokapan1Dda "'rUl'aa Recep 
isminde bir manaacı enelki rece 
biraz dolaıtıktan sonra orada 
bağlı duran mavnasma gelmiş, 
fakat mavnanın garip bir şekilde 
soyulduğunu hayretle görmüştür. 
Recep mavnasıoı iyice araştır
mış, palto, elbi e, çamaşır, para 
vediğer eşyalarının yerinde yeller 
estiğini anlamışt r. Rec~p bu yaz.-

Bir Serseri 
Kilit Kırıp Dükkan So

yarken Ya alandı 

Dnn p lisler Beyoğlund lur
sı:ıiık yapan bir eneriyi ciirmft.. 
meşhut halinde yakalamıy mu
vaffak olmuşlardır. Yaptığımız 
tahkika a göre hadise f(>yle geç-

miştir: Muayyen bir ikamctgibı 
olmıyan HümU isminde bir deli
kanlı dün Beyağluııda Feridiye 
sokağ11aa gi\mi'" ~ada 1-.ail Ef. 
is ; de bir J~ömüroUnOn d kklm 
önüne gelmil e kilidi kul'Cala
mıya bq!amışbr. Bu !Nada Hfts
nüııtln yaptığı İfİ gören 1 ir polia 
memuru onu gözetlemiye haşla 

mrf, hiçbir ıeyio farkında olmıyan 
Hüsntı ise kilidi adamakıllı sö
kerek dükkanın kepenklerini aç
m·ı Ye içeriye girmİftİr. Fakat 
polis memuru Hü'\lıUnilo dükkan-
dan bir şey çalmaaana •e1dao 
vermemiş, arkas ndan dükkAna 

girerek bu açıkgöz aersttiyi ya
kalamıştır. 

Sekiz Milyon 
ispanya Borcuna Mukabil 

Mal Gönderiyor 

Verilen malumata göre 2 teş
rinisani tarihinden enel lspan
ya ya girmiş olan TUrk naallarımo 

ı,,.· -----...... 

Günün Tarihi 

Antalyalılar Sevinç 
İçinde •• 

Antalyadan ya:ıılıyor ı 
Ankarada AntaJ7a. AfyOll demir 

Jolunun ehemmiyetinin takdir edile
rek biran •Ym yapılma1a bakkınc&. 
YerUoa ilk karar burada bü.ıük bil 
seYinçlo kartılannuf, bu mW.aeebeth 
ha.k canlı ve heyecanb tezahürat 
yapmıttır. 

Bulgar Ekzarhlığı 
Sofya, 4 - lstanbul'dnkı Bulgar 

ekurhhğının Sofya'ya nakli lrarar9f 
efklrı umumiyede biilla<sa Make• 
donya'da. Dobruca ve Trakya mu• 
bitler nde fen:ı bir te .. ir uyandırdı 
vo halıcı heyecana düşür O. 

Doevnik ~auted, bu uelent. 
milli rneıele olduğuna Ye butGll 
memleket aJik darlan re1 lcrlni yer 
meden bu hususta blr karar ittihat 
ed lemfyeceginl yazıyor. 

Nüfus Tetkikatı 
Trak_Ja Yiliyetlen:nizde nüfua 

iılerini tetk•k edecek olaa nufuı 
umum mCJürü Galip B~y iin Edlr 

eye gitm · tir. 

Kara Oturan Vapur 
Bozca da açıklannda k raya 

oturdutunu !:ab~r erd ğ m z. İave~ 
bandıralı Evina vapuru::ınn kurtarıl• 
maınna ça ı;ıldı 'l mahal ınden bildJ• 
rilmektedir. Vapurun rahneleri tch
JikcJi olduğundan kurtarma if'nl• 
geçikeceği anıa,ılıyor. 

Ordu Vatisi 
Şehrln·izc ~~lmif olan Ordu Va• 

liıi Naz: f Bey birkaç gün aonr• 
memurıyet mahalline ridecoL.t:r. 

Seyyah lşıe:-i 
Ziraat Baııkaıı nın Galata'dald 

yeni tatındığı binad•ki seyyah bürO" 
ıunun büy6k bir rııtbete muh•t 
olacatı an~atılmalatad r. 

Gayrimtilıaditler 
GayrimObadHrer Cem;yetiııfn .... 

nelik kongreri bu 8}'m o:ı folk' 
toplanacaktır. Baı.a s•yrlmtbadi.llerll• 
ko!'tJ'l'ede mlUıJm teki f .,.de ltuluna• 
ca!darı an•q,hnaktadw. 

Otomobil Altında Kaklı 
T opba•ede Karabat •ıthalled•d• 

oturaa Hatçe Han~ yanıada clött 
çocu~u o!duju halde Fındıklıda• 
geçerken çocukların~n atb yaşında 
olan Nermi e 1967 numarab otomo
bil çarpnnş, çocukcağız başıod•ll 
yaralan mı, ttr. 

Bir Şirketin Hisse Senet:erl 
Antaly da yüı; bin lira ser-

maye ile teşkil edilen elektrik 
ıirketiniu hisse senetleri İstanbul 
para ve esham borsasına kabul 
edilmiştir. 

Türkçe 
Halk Evinde 

Türkiye ile Amerika araıın

daki iktısadl ve ticari mOsebet· 
)erin arltınlması takarrür etmiş
tir. lktısat V ckAleti ıon seneler 
ıarfında Turkiyeden Amerikaya 
g6nd rilen ve Amerikadan Tür-

iyet üzerine karakola gitmq. ma~ 
nasımo aoyulduğun.u.., h• hırsız
lıktan Abdülkadir U.minde biri
sinde• şilpbe ettiğim alylemiştir. 

Po · er bu şiklyet tilerine 
Abdülkadiri bulmuşlar, tahki at 

bedeli olan sekiz milyon &aak 
aıukabilind!l fspanyol malı alınması 
takarrllr etmiştir. H5kumet ban
blua ve a•acaldılara ba yolda 
teb igat ya mıştır. Bunu üzerin .. 
l.spauyadan Türkiyeye lı:onteajan 
harici olarak ktUliyetli miktarda 
&gülllk y~ pazen, ytla mem. 
ca~ ve anana ithaliu. t..,ı •• 
la!Jtır. 

Istılahlar 
alk EYi Musiki tubui yakın

da faaliyete geçecektir. Şimdi
dea laanrlan bir prorram projc-

ıi11e pre her on bq glinde bir 
Halı e'rinde kouulu •erilecek. 
mili bateJer ve Anadolu laawa
lan pliaacaktır. 

kiyeye ge•irileo mallano iatatis
tikterini te.sbit ettirme tir. Her 
iki t_,J tetkikatını bitirir bitir
mez abdi bir muka•ele.oin esula
rı hu rlanacalc •e Türkiye ife 
Amerika ua.aoda yeai bir tica
ret _..taedui yaplacakhr. 

f 
yapmıya bqlamJ.1}ıırd;.r. J 

Yeni Tramva)lar 
Tramny · etin" yeni büyük 

arabaların;n k .. a b • mUdde 
sonra isletme e çıkan.1tt:ağı ha
ber vetilmekledir. 

l 
1 mi iatıl~an• \Hr~lal td" 

plt etmek izere. tqkil oluaaa lrO" 
miayoalarda fa.ali1et PD«k• ~ 
ile.rle.mektedir. B•sihe kadar bit 
kıaım latı!ahlana tam Turk~ 1aolır.-
bil'eri teapil odil111iıfth. Fakat J•,., 
lacals it sok otcl.,_,u. ha ~ 
l..la bir alddd daJaa .,...,.. ocledı' 
..ı.~ılıaa\tlHbr. 

l __ s_·o_n_R_o_s_t_a_nın_R_e_s_im_li_Hı_Uci_·rg_e_sı __ • : _ __..
1 

______ R_a_z._v_r_O._~_H._a_sa_11_B_11_y_Di_iJ_o._ır_Ki._ı: __ ]_. 

Hauo Beye bakan hele 
Davulunu •lmış efe 

Çala çala dolaflyor 
Soıu•tar• sil• ,.aı. 

Bu·aaum belediye 
G&ı.nu besai acap "iye 
Çltnel ccck · ntomo::.:iı 
Haydi kMa kelle di,.. 

Bura!artb kl:lr•.ım puau 
SepeyleAem lMD t., kuu 
Bidm r.ve Kaate!no Bey 
Gö der adılıl bi• paı'.ı a" 

Aman ba <l~a cunm balrk.I 
8 kıyorsun aptal aptal 
N• o•ur... bana de •h 
IHten '-t • P••n•:ıı al 

Kadınlara b"ra:a halrın 

Geliyorlar alna alna 
Kumrahaa Mtt _.a1 laoyd•• 
Ne lcacbr da •- ,akı• 1.-
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~Kanunusani 

Herg n 
M -- - -

iirıdericatımızın çoklu-
• 1.rındarı dercedilememiş
tır. 

---- . .. _. .. __. 

Romanya da 
Taahhütlü M-;ktuplar için 

8 
Yeni Bir Usul 

•illi ~kreı, 6 (A.A.) - Romen 
- •nkııının talebi Ozerlne posta 
GQQ uoı ~ll~tlrlUtn, 1933 ikinci ki· 
ten~ bıruıcl gllnUnden itibaren 
••le 't 1 nıenıleketlere gönderil .. 
liteı •~hbotııı mektupların poıta 
-_, •rıne açık olarak Yerilmeaini 
bı et111ı1tir. Bu emirden maksat 
dil ttahbtıtltı lnalltın teYkeoo 
~•den evvel muayene edil .. 

"idir. . 

Dünya Güzeli Geldi 
tc: A.ııkarada bulunan Keriman 
E' bu ıabah tehrlmlze gelmiıtir. 
~ lataıyonda Kadık6ylnler ta

ra ındao kartılanmııtar. 

S. Şükrü B. iyileşti 
S Şe~imizde rahatsız bulunan 
~acoglu Şükrü Bey dün iyileı· 

itlaf. dııarı çıkmıı ve bazı ziya· 
~etler yapmı~tır. Mumaileyhin 
"iün Ankaraya hareket etmesi 

llluhtern ld' e 1r. 

A. vusturya Sefiri 
V Yeni Avusturya sefiri M. 
~rsb h 

}'lld a cenapları dUn Avuıtur· 
A k" gelmit ve akıam üzeri 

" •rllya gitmiıtir. 

Bakteriyolojihane 
la:ilb 

8
'1tdiye Fatih 'te Bele~iye 

'"• Yahanesi ile B~lediye daireıi 
JojiL•ııdaki sahada bir bakteriyo• 
lll•·t~ht inşa ettirmiye karar ver· 

" r. 

Beylerbeyi Galip 
.._1 Dcın T akıim' de ikinci küme 
lCa. .. bakası olarak Beylerbey'i· 
•d l~fllpap maçını teyrettik. itiraf 
ol; lll ki bu oyun çok ınHl 
tld: •• hele Beylerbey'i takımı 
llia 8" enfes bir oyun göıterdf. 
'el h •ylerbeyi'nln bu kader gü
"rli ir .oyun oyniyağım, ne yalan 
._ .... Yelim. beklemiyorduk. Bunun 
"'''te · 

' il olarak Beylebey'l takımı 
iri ı<::•ıayı mağl üp etti. Halbu· 
~... ırnpaşa ikinci kümenin en 'ktli takımları arasında yer 
~ ~dır. Buna rağmen yenil· 
"-- •zırlık11z çıktığına delAlet 

·~ fili? 

ı..,~ik Maçları 
l)lfi._til ar, 6 ( A. A. ) - Mıotaka 
it S. ~erine devam oluumuıtur. 
'Por .. b .. Şarkıpor 1 .. 1, Tnrk· 
Altty J Uca 1 - 1, Altmordu • 

~ille • 1 berabere kalmıılardır. 
futbol lra, 6 (A. A.) - Ankara 
ltt .. :;lllpiyonaıına burlln iıtlk• 
(i''-çl ~ınd• lmııl&b Harbiye .. 
~ldı erbır)iği arasında devam 
bitti •e 2 - 2 ye beraberlikle . 
~ ~ratoryom Mu? 
b. ~lra t 6 •r .. . r • - N uırlar mecliıi 

v'-lır • 
u name lmzalamııtır. ou e . 

''-nu rnırname mucibince bor-
bir b 6deınekte gUçlUk çeken 
l'an,

11 
orçlu, ödeyceği borç mikt ... 

''-.. etin~e alacaklıJaril• uyuıma 
)et fll~bkteabit~ ,hususunda bida· 
lttiyeh .1 emeıının mOdabıaleaini 

1 ecektir. 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi a ita/yan Sözleri a l 

- M•dh•dilmek 
~ar• ölmektir. yerdir. 

için en iyi 1 2 - fn1anın Yatanı meı'ut oldutu 3 - Alulh ~enç, dalma evlenmeyi 
dü4ilnilp te hiçbir araman evlen· 
mlyendlr. 

SONıTELGRAF HABERLERİI 
• 

Dahili istikraz Şartları 
Tahviller 20 Sen~de ltf a Edilecek 

Vergiye T ahi Tutulmayacaktır 
Ankara 1 (Hususi) Ergani bakır madenlerinin 1eıelerinde ve Milli emlAk aallşlarında ba9abat 

işletilmesi için yapılacak dahill istikraz hakkındaki kabul edilecektir. 
kanun lAyihası Vekiller Heyetinin evvelki gUnkU lıtikraıın llzerlndeo on sene geçmeden Konver-
içtimaında tetkik edilmiştir. Layiha yarın Millet ıiyoo yapılamıyacak ve bu istikraz mllnhasıran 
Mecliıine ıevkedilecektir. Fevzipaıa .. Diyarıbekir hatta Ilı.erinde Şefkatli 

Bu JAyıbaya göre istikraı (20) sened@ itfa edile· iıtaaiyonundan bakar madenine giden kıımın lnıa· 
cek, ikramiye vo faiz miktarı yüzde yediyi geçmi- sına sarfolunııcaktar. istikraz tahviUerioin yirmiıer 
yecek, tahviller Uç tertipte 1atışe ç ı karılacaktır. Jirahk alta yUz bin adet Uzerinden tanzimi çok 
Tahviller vergilerden muaf tutulacak, devlet mUes- muhtemeldir. 

--- ----
Bir Delikanlı, Parlayan Barut Alevleri 

Arasında Cayır Cayır Yandı 
G6nen, 6 ( Husuıl ) - Burarla çok feci bir 

-..ak'a olmuı, bir delikanlı cayır cayır yanmıştır. 
Facianın ıebebi bilgisizlik -.e ihtiyatı:zlıktır. Yanan 
adam Tuzakçı ldSyUode oturan Kabak Ahmedin 
oğlu Hüseyindir. Hflseyin yağmurdan aılaumıt olan 
barutunu kurutmak için ocağın başına aermiı, bu 
Hnada da ocak içinde yanan gaz kandili ıönmUf· 

tllr. HUıeyin kandili yakmak için ocaktan aldığı ale
ti Uflerken bir kıYalcım yerde ıerill baruta, 11çramıt 
barut ateı almıt Ye Höseyln yanmıya bqlamlfbr. 
Zavallı ıenç bir aralık kendisini bahçeye abp ba• 
ğırmıya muvaffak ol.mut. fakat etraftan yetifilinciye 
kadar tamamen yaomıı, gırtlaiı meydana çıkmJŞ, 
derileri tamamen d6kUlmUttllr. HUaeyin ftmitıiz bir 
haldedir. 

Soy Adları 
Kanun Layıhssı Başve

kalete Verildi 
Ankara, 7 ( Hususi ) - Soy 

adları kanununun tesbiti için ya• 
pılan 14 maddelik kanun 1Ayihası 
Dahiliye VekAletinden BaşvekAlete 
gönderilmiştir. LAyihaya $! Öre ıoy 
adları edebe ve teamüle münafi 
olmıyack, gülünç ve çirkin manalar 
ifade etmiyecek ve tnrkçe ola
caktır. Kanuna merbut bir de 
talimatname yapılacaklar. 

Arıcılık Kitabı 
Ankara, 7 ( Huıusi ) - ilk 

lhekteplerde ilk ımıflarındaa 
baılayarak ıon sınıflara kadar 
okutulmak Uzere bir ancılık 
edebiyatı kitabımn ·yaalma• 
Maarif VekAleti taraf.odan arıcı• 
lık mOteha11l11 Celil Davut Beye 
havale edilmiıtir. 

___..___ ________ ---~ 
Hindistan da 
Ölüm 
Boğuşmaları 

Pariı, 6 (A.A.) - Piıaver'iu 
muhtelif semtlerine mensup Me
cusiler arasında çıkan bir kavga 
esnasında 6 kişi ölmUı, 5 kişi de 
yaralanmıştır. 

Ahmet Cevat B. 
İttifakla Çanakkale 
Meb'usluğuna Seçildi 
Çanakkale, 7 ( Hususi) - C. 

H. F. namzedi TUrk Dili Tetkik 
C emiyeti azasından Ahmet Ce· 
vat Bey ittifakla meb 'uıluğumuza 
ıeçilmi~tir. 

Biga, 7 ( Huauıl ) - Yapılan ---• intihap neticesinde Ahmet Cevat 
TalebePansıyonları e., i~ti!•kıa meb'u•luğ• intihap 

edılmııtır. 
Ziraat Bankası Mevduata 

Faiz Verecek Belediye Resimleri 
Ankara 7 (Huıuıt) - Maliye Ankara, 7 ( Huıuıi ) - Bele• 

vel<Aleti Ziraat bankaıında bulu• diyeler rüsumunun tezyidi hak· 
nan ve talebe panıiyonlanna ait kandaki haberler benlb mevalm• 
olan mevduata faiz Yerilmesi için aizdir. Bu taunur henla tetkik 
bir kanun teklifini dtışUnmektedir. ıabasına ıirmemiftir. 

Yeni Kontenjan 
Ankara, 7 (Hutual) - Ara 

kontenjan liıtul reaml gazetenin 
P•.zar nn.haaında latifar edecektir, 

Dahiliye Müsteşan 
Ankara, 7 (Huıual)- Dahiliye 

MOıteıarı Hilmi Bey birkaç rDne 
kadar lıtanbula ıidecektir. 

lSTER İNAN, /STER iNANMA! 
ftk olarak "Son Posta., haber uımltti. Demittl k1: 

''Tttlefon Şirketi halktan fasla para alıyor. Mukanl• 
mu~i l:lnce .telefon ücretlerinde ten:&ilit yapılın111 
liıamdu • ., Bizim bu Jazımıu lbıınrelen ehemm[yet 

nrildi tetkikat lcramna batlandt .;.. ilk hamlede ti,. 
ket'n ~ak•ız oldutu meydana çıktı. Sonra meHI• 
Dnlet Şüruına intikal etti ve burada da _tirketin 

aleyhine karar nrlldl. Yani Telefon Şirketinin fasla 
para aldıtı ıabit oldu. Fakat .. rket kendlsi11I mBda· 
faa için ne yapH betenininiı ? .G~ya mukanlede 
yazıla olan 11in,tliz lira11" dlmlHi albn İnıiliz llraaı 
dernekmı,, altın lngilia llra11nda l1e bir tebeddnt 
yokmut ••Hlre ... 

Ş rketln hak11ılığına bundan daha iyi delll o labile
cetln. ı 

iSTER - 1NAN·MAI 

Sayf• .J 
=

'r·------------------... 

' Bir Buçuk 
lvlilyonıın 
Sırn 
~--------- N. S. 

Tıkır takır yaıılmıı bir huıuıl 
muhabir telgrafım bUyUk bir 
dikkatle okudum: 

" Medent kanunun kabulün· 
don aonra gizli olarak evlen· 
melerden doğan çocuklar hak· 
kında bir llyiha bazırlamııtır. 
Bu IAyibaya göre b~balarm ka· 
bul edeceği çocuklar nnfun 
kaydedilebileceklerdir. " Ba11 hee 
aaplar .. a göre bu çocuklar bl. 
milyondan fazladır. • 

Eh, bu llyiba da kabul 011111"" 

duktan ıonra bu, milyonu ıeçea 
çocuklarla nllfuıumm: oa h .. 
milyonu atacak demektir. 

• Ciddiyeti aı kelhneleri torba· 
ya koyalım da fU meıeleyi atır 
baılı bir dl\şftnelim: 

Yeni doğmuılardu on Uç ya· 
tın• kadar çucukları, altmıtı geç-
kinlerle hastaları ond6rt milyon· 
dan çıkarahm. Bir milyonu geçen 
.gizli evlenmeler mahıulO yavrula· 
rı ondört milyondan artan ra· 
kamla bir alıbet ederıek ıiı.ll 
evlenenler yekdnu kabanlı olur. 

Eğer gizli evlenenler diye es
ki nikAhla dUnya evine bat ıo
kanlar murat olunuyoraa, mem
leketin dört köıesinde imamlar 
han\ harıl niklb kıyıyorlar da
mektlr. 

Bu; büyük bir inua kUtleaı· 
nio kanunlarımıza gizli lfİıli kafa 
tuttuklarını göıterirld, çok Uzlll
miye değer bir keyfiyetfir, 
sanırım. 

Yok ~ğer -. Gizli ••lenenler " 
hiç niklhaıı birleıen çiftleraeki; 
bunu hiç aklıma ıetirmek l•te
miyorum, bunun bu kadar ulğın 
haline l'elme.ı içtimai bir fell• 
ket .ayılır. Yarekler parçalar. 

S8zlln kıuıı: "Dua heaaplar" 
nelerdir bilemiyorum. Fakat inan
mak lstemediilm bqey Yana 
o da bu heıapların •• bu raka· 
mao doğru olmHıdar. 

Tek o heup, o rakam yaolaı 
olıun da biı bir buçuk milyon 
eksik kalalım, razıyım. 

Fethi B. 
Ankara, 1 (Hususi) - Sabık 

Pariı sefiri Ali Fethi Bey dlla 
Baı•eki lımet Paıayı ziyaret et· 
miıtir. Mumaileyhin V qington 
sefaretine tayini kat'l surette 
takarrl\r etmiıtir. 

Afyon Meselesi 
Ankara, 7 (Huıuıt) - 1912 

Labey. UJ25 Ye 1931 Cenene 
beynelmilel mukaYelelerioe iltiha· 
kımıa dair Hariciye Veklletl 
bir kanun IAylhaıı haıtrlamııtır. 

izciler Geldiler 



4 SaJfa 

Memleket Manzaraları 

Bozdoğan' da 
Yılbaşı Ve 
Tiirkçe Ezan 

Bozdoğan {Hususi) - Yıl haıı
larmı kutlulamak, memlekette 
heyecanla beklenilen caıip bir 
anaoo halini almaktadır. Geçmiı 
yılın bin bir tUrlll hAdiselerini 
gözden ge,irerek gelecek yılın 
be~aplarıoı bilançolarını yapmak 
ıabah::ı kadar eğlenceler, tali 
oyunları tertip etmek, büyük pi· 
yango keşidesini .radyodan almak 
ve muhtelif memleketlerin, muh· 
telif milletlerin eğlencelerini din• 
Jemek herhalde baıka gilnlere 
nazaran çok zevkli ve heyecanlı 
olu;orl.. Yılba§t gecesi bu itibarla 
burrda çok eğlenceli geçmiştir. 

Ramazanın ilk gtlntlndenberl 
başlayan tlirkço ezan halk Oze

rinde çok iyi tesir yapmıı, bu 
nidayı ruhaninin hangi me'lllo
kette okunduğunu ve ftmdiye 
"adar anlamadığı ba ezandan ne 
denmek istendiğini anlamıştır. 

Merzifon' da 
Mevlutlarda Üzüm ve 

incir Dağıtılıyor 
Merzifon (tiususi) - Ramaza• 

nın başıodanberi burada e:ıau ve 
kamet türKçe okur.maya başla
mışlar, kasabamızda mevlüt oku
taıılnr da şeker yerine incir ve 
ftzüm dağıtmıya başlamışlardır. 
Bu i~e ilk evvel obuttuğu mev· 
U~tta incir ve lbllm dağıtan kurt• 
aade M. Adil Bey önayak olmuf
tur. 

Balıkesir' de 
Bir Köylü Arkadaşı Ta

rafından Öldürüldü 
Bal keair (Huıual) - HaYran

dın gelen maJ6111ata göre, k6yde 
mQtbif bir cinayet olmUf, Hila .. 
7io iaminde bir köyJtı, lbrahim 
lıimli arkadaıının aapladığı beı 
altı bıçak yaraıile 6lm0ttnr. Katil 
Jakalanmıştır. Cinayetin Hbebl 
laooOı malam değildir. 

Yozgat'ta 
Yılbaşı Gecesi Bir 

Balo Verildi 
Yozgat, (Hususi) - Yı1bap 

ıecesinde fakir çocuklar menfa
atine tertip edilen baloya bOtla 
zabitan, muallimler ve mllnevver 
hııJk iştirak etmiştir. Baloda milli 
oyunlar oynanmıf, muhtelif eğlen• 
celer tertip edilmif. Zeki ve Mub-
ıio Beylerle Şüküfe Hanım da 
Garp bestekirlarının mlhıtehap 
parçalanndan mürekkep fevkalade 
bir konaer Yermişlerdür. 

Vozgatta TUrkçe Ezan 
Yozgat, ( Huıust } - Burada 

ramaunın birinci gtınOudenberi 
ezan ve kaınet TUrkçe okunmak
tadır. Hatk Tftrkçe ezandan fev· 
kalade memnundur. 

Gemlik'te 
Sürek Avları Başladı 
Tavuk Hastalığı Var 

Gemlik, (Husus!) - Yakırıde 
burada siirek avlanna başlana• 
cakbr. Orhangazi ve Gemlik 
mıntakasında yaban domuıJarının 
ltlifı iç.in köylüye silah ve cep
hane tevzi edilmiıtir. 

Bu mıntaltada tavuk hastalığı 
zuhur ettiği için yumurta ve piliç 
aatışları azalmıştır. 

Umurbey köylinde yapılan 
zeytin sineği mücadele!i mUsbet 
netice Yermiş, bu aene zeytin 
tanelerindo bi' kert kalmallllfbr. 

Niğde-Kayseri Hattı 
Hat Yakında A.çılıvor. Yılbaşı 

Kayseri'de Çok Neş'eli Geçti 

Uıukıtlaya kad•r uzanan h•ttın lkmall mUn•••b•tll• yapılan rnere sim 
Kayaeri, (Hu

susi) - Boğaz• 
köprD istasyo• 
nundan Ulukı~· 
laya kadar yapı• 
lan demiryolu
nu11 ince suya 
kadar olan kısmı 
e v ve 1 k i g li n 
ikmal edilmiştir. 
Hattan ikmali 
m Un a s ebe ti le 

burada yılba,ı ge
cesi çok parlak 
geçmit. istasyon
da terli p edilen 
balo ile Halk 
Evinde verilen 
müsamere çok 
kah.balık olmu19 
tur. Evlerde de 
yılbaıı gece11i 
münasebetile hu
ıust eğlenceler 

bUytlk merasim tertip edilmifa 
yapılmıJtır. işlet• tir. Halk Evinde 

me Müfettitliği aençlerin müsame-
bu mOnasebetle releri çok mu• 

bir ziyafet ter- vaffak olmUft tem-
tip etmif, lnceıa ıil çok alkı,. 
kuaba11 halkı lanm1tlır. Bilbu-
da bat keriade K•J• ... kl• vernen balodall bir lnltll• aa balo çok+ 
kurbanlar keaerek ameleye ziyafet yapılmı,tır. Ulukııladan Nijdeye lenceli, ne,eli Ye samimi ıeçmir 
vermiıtir. Hattın ikman için kadar olan kıaım evvelce yapıl· tir, elbise mecburiyeti olmamuı, 
yapılan bu merasimde nutuklar mrı olduj'u için bat Ululu~aya muhtelif kotiyoolar daiıblmua 
aöylenmif ve bu hattın ehemmi- raptedilir edilmez Niğde • Kay• baloda neşe ve aamlmiyeti art• 
yetinden bahsedilmi~tir. Bu hat• aeri yolu açılmıı olacaktır. tJrmııtır. Baloda bulunanlar ıeç 
tın Mlukışlaya raptı için 20 kilo· K•Y••rlde Yllbaşı Nefell Ceçtl vakte kadar neıeli ıaatler ıeçir-
metrelik bir kısmın ray ferıiyab Kayseri, (Hususi) - Bu sene mişlerdir. 

Bitlis'te 
Bir Okka Şeker 96 
Kuruşa Sablıyor 

Bitlia (Husuıl) - Şeker fiyat• 
lan çok yllkaelmiştir, bir okka 
ıeker glmllı para ile 49. kiğıt 
veya bronz para ile 96 kuruıtur. 

Belediye ıeker ıhtikirı yapılma· 
maaı fçin icap eden tedbirleri 
almı,br. 

Belediye esnafa çifti Dç liraya 

aablmak Uzere külliyetli miktar

da kilo getirtmiıtf. F alaat )'eni 

ISlçUler kanunu tatbik edilemeyip 

bir lene tehir edilince btİ kilolar 
belediyenin elinde kaldı, evvelce 

aatın almıı olanlar da pişman 

oldular. 

Adana'da 
Beş Arkadaş Arasında 

Bir Boğazlaşma 
Adana (Huıust) - T ozkuyoso 

kiSyUnden Ali, Nacar Ahmet oğlu 
Zeki, Mehmet Emin, Ômer ve 
Y akup isimli bet arkadaş arllsmda 
bir kavga ç kmış neticede Yakup 
başandan, vücudilniin muhtelif yer• 
lerinden ağır ıurette yaralaoınaıtır. 

Sındırgı' da 
Tütünler Sabldı Fakat 

Para Yok 
S:ndırgı ( Hususi ) - Tnttın 

•ahşı hararetlenmiştir. Di Ame
rikan kuopanyaıı ile Akhiıar 
tuccarJar.ndan Kayalı Ahmet Bey 
de tütün almaya başlamıılardır. 
Sındırgı d• hemen hemen bfttUn 
tütünler aatılmıı, ancak 3 • 5 bin 
okka tutun kalmışltr. Maamafih 
bu aataıtan borçlu mnstahsil 
okadar istifade edememiştir. Çiln .. 
kD Zıraat Banka11, Yergi dairesi, 
inhisar ldareıi vesaire gibi ala• 
caklılar sat ı bedelinin mUblm 
bir kısmım haczetmiılerdir. Bir 
senelik latelİ bu Atlf bedeline 
bağlı olan, fakat elinde utış 
neticesinde on para bile kalmıyao 
mllstabsiller haklcında da memur 
maaşların da olduğu ~ ibl ele ge
çen paranın dlSrtte birin3en faz• 
lasınm haczedilemem"sl usulO 
tatbik edilemez mi? ba usul 
köylft için en btıynk atıfet ola
caktır. 

Kurtlar Saldınyor 
Gemlik, (Huıusi) - Umurbey 

ldSyllnden kasabaya gelmit olao 
muallim Enver Bey köye döner
ken bir kurt sürüsünün hllcumuna 
maruı kalmış, güç bdl ilo bir 
ağaca tırmanarak ıecoyi ajaç 
üzerinde geçirmittir. 

Mersin'de 
Çukurovanın Kurtulma 

Bayramı 
Mersin, 5 - ÇukuroYa'nm 

kurtulmn bayramının l 1 inci 
yı!dönUmU ıimdiye kadar görW· 
memiı bir tekilde kutlulaoması 
için yapılan hazırlıklar bitmiftir. 
Kurtuluş mücadelesine iştirak 
etmiı bütnn köylliler bayrama 
davet edilmiıtir. 

Belediye tarafından mücade
leye giren köyliHcre bir ak,.m 
ziyafeti verilecek, gece ainema 
göaterilmek ve mllıamere veriJ. 
mek auretile eğlenmeler tertip 
olunacaktır. Bayram için aynJan 
neıriyat heyeti bir kurtulma riaa
leıi hazırlamıştır. Yarın neşredi
lecelttir. Bu mesut gDoOn yıldlS· 
nUmU burada alAka ile beklen
mektedir. 

Beypazarı'nda 
Düğün Evinde Bir 

Yangın Çıkb 
Beypazarı ( Huaual ) - Kasa

bamıza dört aaat meıafedekl 
Karaıar nabiyeainde bir diiğilo 
evinde yangın çıkmıf, birkaç ev 
yanmııtır. Nüfusça zayiat olma· 
mııtır. Yangında kaıt olduiu 
aöylenmektodir. 

Klnunuıani 'I 

1 Ati usa ha be 

Tertip 
Hataları 

Narallafı At• 
Her muharrir, mesleğe yeni 

girdiği zamanlarda, tertip hatr 
lar na çıldırasıya sinirlenir; fakat 
çoio yavaş yavaş ah~ır, hoı glSı• 
meğe baılar. Hiç tertip batall 
Lulunmıyan bir kitap yalnız bil 
de değil, Avrupa memfeketlerİIP' 
de hile pek nedirdir. Ne kadat 
gücümllze giderse gitsin, nibayel 
boynumuza bükOp raza olmafl 
mecburuz; zaten bunu mOrettip 
de muaabbih de mabsua yapmr 
J tı için meıuliyeti kaderd .. 
başka kimıeye yOkletmenin fır 
kim yoktur •• 

Yoktur, yoktur amn hazan d• 
bir tertip hataaı insanın içiol 
öyle yakıyor ki 1 H Edebiyat gaır 
tesi • mürettipleri yazılarım• 
benimkilerden baıka birçok yan
lıılar daha aerpiftirdikleri yetmi
yormuş gibi iki clefa ismimi bil• 
yanlış dizmişlerdi. Birinde "Nuf. 
lab Ata" olmuıtum, birinde dı 
uNurullah Hata." Şimdi bunlar 
dan ehemmiyetsiz diye bahsedi
yorum ama o zaman, hele ikin'" 
ciıinde, adetA ağlamaklı olmuştum. 

Tertip batasmıo, muharriri eıı 
az sinirlendiren cinsi sözü Ur 
bütün manasız bir bale getireni• 
dir. lsoylesi ona hiç olmazsa 
kasdetmediği şeyleri söyletmif 
olmaz. Fakat hepsi böyle değil
dir; hazan biı.e asıl Hkrimizid 
tamamile zıddını söy dır. "Yeni 
Türk mecmuası"nın birinci nüsha• 
ıında çıkan bir yazımda: "Sanat
karın yalnız kendini dlişünmeğe, 
her ıeyden evvel kendini dllşün
meğe hakkı yoktur" demişti111; 
bilmem nasıl olmuf, bu "yoktur,. 
"vardır" olmuştu. O yazımda 
daha birçok menfiler mllspet, 
mllspetler menfi olmuştu. 

Bazan tertip batası manaya 
da bozmaz, yalnız bir garabet, 
tuhaflık ili•e eder. Böyleı1in• 
tilrkçede mih. buhmıyorum; 
frans zcada bir i..t 1 ;• nlld• 
hoı olan vardın Tbier · ·nr 
talığı zamaoanda hekiı ·, •r 
aktam bir tebliğ ne eri 
IAıım gelmiş; haatanm iyııeımiyı 
baıladığı gllnlerin birinde: "L• 
mieux persiste" , yani: .. Salih 
de•am ediyor,, diye bir rapor 
vermişler; bunu bir gazeteaill 
mftrettibi: "Le vleus peniste,. , 
diye dizmif; bu da o manadadır 
ama tflrkçeye tercüme adiJinceı 
uMoruk gebermiyor" yahut "8a .. 
balak ayak diriyor ,. gibi bir ıe1 
olur. 

Bu tertip hatalar•m, Falih 
R fkı'oın .. Roman ,. ını 
okurken hatarladı:n: 197 sayı'" 
falık kitabın yaohı • doğrd 
cetveli tam 41 kalem, bunların 
içinde bir "ı,. nin .. ,,, ye veya 
"z,, ye tahavvUlll gibi kliçOk 
hatalar bittabi yek. Falih Rıfkı, 
kitap kapağının ikinci eay fasın• 
ıöyle bir ihtar koymuş : 0Kitabı 
okumadan evvel kitabın ıonur 
daki "Yanlıı doğru cetveli., o• 
göre düzıttinlz.li Bu satırJarı oku
ma11nı Dılen, o kuru if adenİJI 
arkasında ne kadar asabiyet bu
lunduğunu anlar. Falih R fkı iıt.,. 
diği kadar: " Düzeltilmesi rica 
oluaur" bile demesin, o emrİJI 
arkasında bir iıtirh:ım bulundu
ğunu her kari değilae de bel 
muharrir muhakkak se:ıer. Na9" 
istirham etmesin 1 g6z nuru d&
kerek ifadeye çal ·ştığı bir fikri 
hazan yokediliveriyor 

Tertip hatası muharririn eO 

b0y8k dnımanadır. Bazan doıtd 
da oluyor: bir yazımın bir pat' 
ça•, bir tertip batası yüzünde~ 
manasız, anlaıılmaz bir şey ~ .. 
mutlu: tanıdıklarımdan biri btr 
haua o parçayı beğenip bayr-' 
oldu. 

ola 
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BA. iel BLGBAFLAB Gönül işleri 
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Siyaset Alemi 

~İiçiik lilô.fın 
ilk Ric'at 
Adımı Hitler Sahneye Mi Çıkiyor 

•-a Mektupları 
(Vermek 

KUçtık htı 
ilde konfcr lf de•lctlerlnln fuka• 
Küçük itiiifİ;' toplandı •c dağıldı. 
çekoı!ovak , 0nıanya,Yugoalavya Ye 

u nıira, 
1
;.• ~an rnilrokkep harp ao• 

letlcrin G.ç n bır tetekküldllr. Bu dCY· 
"Yr•l1t1alc ç de • biri tamamlte ondan 
car fırı •uretilo • Avuatur1a. Ma• 
" Peraı0 ı . k • ondan r ~ğunun zararına o ara 
l\iılerrıişl~rd~aıı ve nüfua alarak ge• 
dcttfrn . •r. Bugünkü wniyetin 
eeJnıcı."~i hi~b:r auretle lflerino 
ltıaoya tabı, barptan aonra, Al· 
baflaya:e italya'nın anayak olmasilo 
••tllıııarı hlunhedelerin tadili ve bak• 
dırlar Sn tanıiri cereyanına muar 1• 

~eUe~nı 0~ zam nda cereyanın kuv• 
'tıg0 1 ·il ve {iddetlenmeaidir ki 
btı 1 av hükum~t'nin teşebbüs'lo 
Ytıg0:J"kaliide toplantıyı yapbrdı. 

(j avya'nın isted ği fU idi: 
bir bç devlet nanıına, resmi ve si)asi 
ecre eyannanıe ile muahedeleri tadil 
~e k)'anındeki tehlikeye iınret~ etmek 

ub ~çük ltllUın, buna, her suretle 
··./ elet edeceğini ilin etmek. 

ol ugoılavya l..u emeline muvaffak 
t~ın.adı. Y nlnı:ı, Oç deYlct kıırar 

l'1t dder ki munhcdelerin detiımeaine 
IU ıı \)olarnazlıır. Fakat bui"Ünkll 9ek
I e u cereyan beynelmilel ah ya 
-~tkaı etmcrrbtir. Cemiyeti Akvama 
t •ettiği takd rdedlr ld kOçillı: itilif 
••ıtıi fikrini beyan edec ktır. 

llıa Yuroııln·yn'nın fstediR'ini yaphra• 
a••ının sebepleri tunlardır : 

••tc:ırn~rnanya'nı., italya'yı darıltmak 
aa rııeıı ve Çekoslovakya Haric'yo 
ıa:ırının, dünya vaziyetini ı~arı ık 
tlltı t~e~ tehdit edicl bir Ji1anın bu· 

ıç ın teb.ikc,f olaca~ı... . 

l<üç .. k 1 1 k.,fh ~ t lif, yakınlaşan tehlikeler 
'•ııdıİın ~· en husu ve aaabi dav• 
ltıın 1 \ ır mevzuda ilk ricat adı· 
lrleaj !'11Vhr. Bunun arkası gelme• t. tnurn"'Q" dc~lldir ... - SOroyya 

ekzip 
Edildi 
~Gınlo?~ra, 6 - Arnavutluk hO· 
2tti tti ıle gümrllk birliği cllcuda 
ftdi~tnek hususunda ltalya'ya at· 
lınknen t~savvur ve niyetin Roma 
lnt . llltb tarafından tekzip edil· 

81 ~ok iyi bir tesir yapmıştır. 
Par~açakçı Meb'uslar 

•er • ıs, 6 (A.A.) - Frı-nsa'da 
b,k~ı kaçakçılığı YO hazineye ait 
leıin'J•n ziyana uğrablmaıı mese
ll• k Yolsuz hareketleri meyda· 
tı.:' •n bir meb'ua ile 3 Ayan 
le,. 1 baklcrnda adliyece tahkikat 

••·na başlanmıştır. 

.... .....-

Eski ... \iman Başvekili Fon Papen 
Hitler'le Görüştü 

Berfin, 6 - Sabık Ba vekil J 
Fon Papen ile Hitler arasında 
Jtıa Koe!n'de vukubulan mnlJ
katm şimdiki htikQmet t'eya Bq
vekil F OD Şbyber aleyhine mnte
veccib olduğuna dair ortaya 
çıkan haberler üzerine Fon Pa· 
pen bazı beyanatta bulunarak 
bu haberlerin aksinin doğru ol• 
duğunu söy)cnıi~tir. 

Bu mülakntta Hitlercilerin, 
yani Sosyalist mitıiyetçilerin milli 
temerküz camiası içerisine luı• 
ması meselesi bakkand 6 aydan
beri dllşilnUlüp aranan hal sureU 
mevzuubaha olmuştur. 

MülAkatnı neticesi hakk:mda 
hiçbir haber tereşşllh etme· 
miştir. 

Almanyanm Borcu 
Berlin, 6 - ( A. A. ) - Sn· 

Jahiyettar Alman mahfelleri A· 
merikada çıkan Herald Tribün 
gazetesi tarafından verilen vo 
Almanyanın işgal ınasrnfJarma 
mahsuben 13 Martta Amerikayn 
ödemesi Uizımgelen 33 milyon 
Rayişmarkm tediyesini tehir ede
ceğini Amerikan Maliye Nazırı 
M. Mills'e bildirdiğini beyan 
eden haberi teyit etmektedir. 

Cenubi 
Amerikadaki 
Muharebe 

Cenevre, 6 - Vaşingtoo'da 

toplanan bitarafJar komisyonu 
Bolivya·Paraguvay ihtilafına mü· 
teallik müakere!erin •eyri hak· 
kında Milletler cemiyetine malü· 
mat vcrmiJtir. 

Komisyon, muhasemnta ahne 
olan aabamn yakınanda bulunan 
4 Ameriken hnkümetindcn Şako· 
da kan dökülmesini,a 8nünll al
mak busuguoda elbirliği ile ~ahş· 
malarını rica etmiştir. 

" i 

Şangay Kuanda bir Japon zırhlı otomobll müfrezesi 
Jaı>onlar, Çinlo muharebeye iddetlo devam ediyorlar. Ş.mkay Kuan önün· 

de mllthit vo kanlı blr muharebe yapılınıt, 9ohlr bombarduman edi:mio ve 
kısmon yakılmııtır. Çin aekerleri rlcat ettikten sonra Japon zırhlı otomobil 
mOfreıelıtrf 9ohri itgal etmitlerdlr. GörilnUgte Japonlar Mançu Kuonun hudut· 
hırını g•miıtotmek fikrinde bulunuyorlar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Uzak Şarktaki Harp 
Çin Vatanperverleri Kan Fırtınasının 

Dindirilmesini Talep Ettiler 
Cenevre, 6 - Milletler cemi• 

yeti katibi umumisi, Çin vatan· 
perverleri cemiyetlerinin gönder
diği bir telgrafı, Çin murahhas 
heyetinin talebi lizerine 19 lar 
komitesine tcvJi --etmi1tir. 

1 
Bu telgrafta Jehol'da vaziye· 

tin yeniden vahim bir şekil al· 
masana mahal kalmaması için 
müessir ve fili tedbirler alması 
milletler cemiyetinden rica edil· 
mektedir. 

~--~---------~·-·----------~~~-Bir Muahede Feshedıldl 
Rio De janeyro, 6 - Hükii

met Amazon nehrinde gemilerin 
serbestço işlemesi hakkındaki 
1851 tarihli muahedeyi feshetti· 
ğini ilAna ve bu nehre abloka 
vazına karar vermiştir. 

Atlantik Gemisi 
Paris, 6 - Bir Fransız tilebi 

yanmakta olan aUnntik gemiıioi 

Haver limanına doğru çekmek· 

tedir. Gemi Havr limanında 

batırılacaktır. 

Dünya lktısat Konferansı 
Havr, 6 - Dünya iktisadiyat 

koferansına ait hazırlıklara işti• 
rake memur Amerikan mutabu· 
ııalarından M. Day ile M. Vif. 
yams Han' a gelmişler ve oradan 
Parise gitqıi,lerdir. 

lngi it ere' de fşsizlik 
Londra, 6 - Birinci KAnu· 

nun 19 unda iısizlerin miktarı 
2. 72J.283 kişi olarak tesbit edil
miştir. Bu yekOnda ikinci tqrinin 
21 ioo nazaran 76.519 kişil~k bir 
azalma vardır. 

TEFRiKA NUMARASI: 45 yana trenlerinde hatarlaaaydın 

CEPBE GERİSİ 
znafJan olduğunu bilir misiıı? 

- Bilmek istemem. 
- OlabiJir. Fakat b rşey tec· 

ı·Ube ilo olur. Genç bir :zabitin 
ecnebi bir memlekette böyle 
aldatalmıf olması hatıra gelmi· 
yecek birşoy değildir. 

daha iyi olurdu. 
Binbaşı Faruk mahmuzlarına 

biribirine vurdu : 
- Linet olsun, dedi. lıt• 

onun için kendi kendimden uta• 
nıyorum ya 1 

"MiLLi 
Muharriri: 

C lıtifam geri alacakıın! 
fır1,d tnç ı11bit tiddetle yerinden 

..... 1. kıpkırmızı olmuıtu. 
llu h Ne diyorsun, imkana yok 1 
oıllt, trıirn için ikinci bir sukut 

bnb,: lia.yar.. Herke• senin bir 
~itat Q• kapıldığını a lam1şt r. 
ltia1 i etnıek yeılİ z~fer kazanmak 
~-~if llsa.na fırsat verir. Sen eski 
C:tiinend.c bundan sonra göstere· 
~klltd ~ıldcatle tesadllflin önUne 
lıır,hu'·gı. bu garip ithamı unut· 

Ci ırsın ı 

doı, tnç zabit elleri ceplerinde 
f 1Yor. . ....... l . 

dt)" tnkAnı yok, imkanı yok 1 
() •1 i>Yleoiyordu. 

oı 1 riiba H lll,ltı anam, onun benUz 
"llf ttlı~İ bam dimağmdaki ka· 
Reııç ad arı ayar etmek ister gibi 
"diyor aının her harel<etini tahlil 
kurtnr~ onu kapıldığı hi lerden 

"'1Ya ,. l - Ask ,..~ ışıyordu. 
bu, ersın · · b" b" . •ıt IUpb • ıyı ır za ıtsın, 

c Yok, fakat bir asker 

ROMAN,, 
Burhan Calıit 

için en ziyade 
ve ti sende yok Faruk, dedi. 

Vak' alar belki seni bu zafın· 
dan kurtaracak. Gençlik beyc
e m, insana her zaman aldat.r. 

Binbaşı Faruk mlltemadiyen 
dolaşıyordu. 

Genç kadın: 
- Bu işi bana bırak, dedL 

Ben hallederim. Sen yann Paş ya 
görUnmel 

Genç erkAna harp birdenbire 
durdu.: 

-Ne demekl 
- Şu demek ki, ben Paşayı 

senden daha iyi tanırım. Kararı 
verecek sen değilsin, ıana ku
manda eden paıadır. 

Binbaşı Faruk acı ncı güldü. 
- Fena değil, bir kadınm 

gUIUnç mevkie koyduğu bir ada· 
mı bir başka kadm kurt r cak, 
öyle mi? 

- Hayır, bayalta herkes J. 
dnna bilir. Senin emir aldığ.n 
yük ek rütbeli kumandaularuı n 

Bu senin hesabına bir ders 
olduğu için mesleğinde en mU
him bir noksanı ikmal etmiı ol
dun, demektir. 

- lıtibzanı:z pek gUzell 
- istihza değil, tabii ve ma· 

kul bir fikir. Biraz hislerine ka· 
pılmadan düşünsen hak verirsin. 

Geoç zabit kestirip atmak 

istedi: 
- No ise, mUoakaşnya lüzum 

yok, her şey olup, bitti. 
- Hayır. Bir oey bitmedi. 

Dediğimi yapacaksın Faruk. Ben 
seni çok takdir ederim. Sana 
hiçbir znman fena fikirler aşıla· 
mnk isten em. Bu işi bana bırak. 
Senin şahsm, me leğin için hiçbir 
leke gelmeden jşi bal'edeceğim. 

Binbaşı Faruk başını sa'ladı: 
- Bir askerin şerefi bir ka· 

dının rzusile değışemez. Benim 
içio yapncağm her har ~et beni 
bir kat dalı küçiiltür. 

- Benim i in fena clilşUnU· 
yorsun, bu fikirl ri Berlinde, Vi-

Dilruba Hanım ona elile ali· 
kflt işareti yerdi. Yavaşça yatak• 
tan süzüldü. Pembe ipek ıecelik 
vücudunu bir ince bulut gibi aar

m ştı. Çıplak ayaklarına gUvercine 
benziyen tüy)U birer terlik geçirdi. 

- Bir dakika müsaade ot. 
Şimcli geleceğim 1 dedi. 

1 ' •. Ve bir pembe duman gıbl 
odadan kayboldu. 

Binba~ı Faruk siuirli ıinirli 

odada dolaşıyordu. 
Yandaki odadaki telefon zili· 

nin hafifçe çınladığı duyuldu. 
Sonra genç kadının muhaveresi 
•• "ld' ışılı. ı. 

Genç zabitin şıkırdaynn mah· 
muzları icaba halının üzerinde 
derin sesler çıkartırken Dilrilba 
Hamın avdet etti. 

Gülüyordu: 
- Ee binbaşım, cepheye ne 

zaman hareket, dedi. 
- Emrimi alir almaz. 

Derhal hareketmi ? 
- Derhall 

istemiyorum 
" Bir müessesede çalıııyorum 

aynı mneaaesede çalııan bir kızı 
ıevdim. Bu aaf kız ilk zamanlar 
bana IAkayt durdu fakat sonra 
o da beni aevdL Bu aeviımemi& 
bir aene devam etti. iki ay olu
yor aynı mllesaesede çalışan ve 
bu aevdiğim kızın arkndaıı olan 
diğer bir kız her Yesilede sevdi
ğim kızı benden yırmak için 
çalıştı ve muvaffak oldu. Ve sev· 
ciiğim kıza yazmış olduğum mek· 
toplan bana iade ettiler. Ve 
benden de iade etmemi istiyor
lar. Ben vermiyorum çünkn n sıl 
benim aaadetime engel çektilerse 
ben de onlano 1aadetine engel 
çekmek iıtiyorum. " 

z. 
Hareketinizi dotru bulmuyo

rum. Bir kızın aıkınıza gllvene
rek size tevdi ettiği emaneti 
onun aleyhinde bir ıilih gibi kul· 
lanmak ahlaki bir hareket değildir 
Bir insan kendisini zorla başka· 
larına sevdiremez. Kızın fotograf 
ve mektupların1 iade edin ve 
b6yle kDçilk hareketlere teneıznl 
tmediğinizi bpat edin. 

• "18 yaşmda bir gencim, ya-
kın akrabalarımdan benim yaşım
da güzel bir kızı ıeviyorum. Bir 
cum günll beraber gezmek için 
bir teklifte bulundum, fakat güzel 
bir lisanla ret cevabı verdi. Başka 
birisi ile görDşmediği kanaatin
deyim. Beni evdirmek için no 
y pmalayım." 

Galata R. M. 
Kızın ret cevabı vermesi, sizi 

sevmediğine değil, fakat dnrnst 
ve ciddi bir kıa olduğuna delA
let eder. Ham tekliflerle onu 
rencide etmez, ciddi ve samimi 
bir aıkla ıevdiğinizı ihsas edebi
lirseniz, kız da mukabelede ge
cikmiyecektir. 

* Adanada ş. K. M. Hanıma: 
Mahkemeye müracaat ediniz. 

Doku& çocuk ıahibi bir babanın 
evinin nafakasını baıkalarına ye
dirmiyo hakkı yoktur. 

HANIMTEYZE 

Genç kadın kıvrak bir kahka
ha attı. 

- Beni de götnrnrmllsiln? 
Bu ıefer kahkahayı binbaıı 

Faruk attı: 
- Sizin gibi salon hanımları 

böyle serde yetiımlt gllller gibi 
kaloriferli odalarından çıkamazlar. 

- Canım ıen hele gütnrmiya 
raıı ol. Gitmezsem o zaman ıllylol 

- Kadınla ıeyyahat etmiye 
yeminliyim. 

Dilrüba Hamm bu sefer tez
longa uzanmııtı. 

Demek bir daha seyyahat
te hiç bir kadınla görllşmiyecek
sinl 

- Asla! hem cephede kadın 
ne gezer. 

- Görilşmiyeceksio ıözmU? 
- Tabii ... Nevar? 
- Hiçi demek şimdi cepheye 

hareketi 
- Derhal 
- O halde bana Viyanadao 

(Bonbon) getir. 
Binbaşı Faruk dudaklaraoa 

bOktUI 
- Vi)•ana. Viynna.. Artak o 

bir hayal oldu. 
- Bilakis perşenbeye hareket 

ediyorsun 1 
- Ne demek! 

{ Ark ı var) 



Dünya Hadiseleri 

Meşhur 
Viyana 
Boşalıyor 

Umumi harpten ıonr• ber 
Şehrin Nü- tnrlD reçim vo 
usu Ziyade- varidat memb:ı
si/e Azal- larındao mahrum 
maktadır kalan k n ç n k 

Avusturya cümburiyetJ dOıtOğO 
lktısadt ııkmtı bertaraf; şimdi de 
rayot fena bir nUfus azalması 
toblikeaile karşılaımııtar. Son 
resmi istatistiklere ıöre, blUlln 
memleketin bir ıenelik doğum 
miktarı 53618, CSlüm adedini de 
52009 a dilşmUıtOr. 

Bunun haricinde, kllçllk cOm• 
huriyetin merked olan Viyana'da 
bir senelik doğum 7771 dir. ÔlOm ' 
wkuab Jso 13697 yi bulmuıtur. 
Bir zamantar Merked Avrupanın 
en kalabalık •o tirin bir merkezi 
olan Viyana. bu gidişle boıana• 
ca2• benziyor, diyebiliriz. ,,. 

S1>D ıcmeler zarfında, Ame
rikada talak vak'aları, ce-

1 

Babalık v. miyetin .atisin· 
/(, 1 k den endışe u-

oca 1 yandıracak bir 
Dersleri ıokil ye surette 

çokluk göstermiye başlamıştır. 
Filvaki Amerika, diğer memle· 
ketlere nisbetle çabuk ev1enilebie 
len •e çabuk boıamlan bir melD'" 
leket olarak tanınır. Fakat göze 
earpan cereyan, bu vaziyete da· 
ha ziyado tahammül etmek im· 
kim olmadığını göstermiş, meaell 
aırf Endiyana polis ıehrinde ta
lak wkuatınm mikdarı yOzde 
lırkı bulmuştur. Onun içindir ki 
bu ıehirde mevcut ve ( Batler) 
lımi verilen Darillfllnun rektörO 
burada yeni bir klirsll ihdasile 
talebeye, kocalık ve babalık va
aifeleri hakkında tedrisat yapıl· 
maaına karar •ermiıtir. Bu knr
ıtıolln derslerini, Amerikanın 
maruf awkatlarıodan biri vere
cektir. Bu kurslara deYam etmek 
isteyen talebe, '1 tahsil masrafı ha
ricinde alb ayda boı dolar fazla 
bir para Yeroccklerdir. Fakat bu 
kllnO deral imtihana tAbi değildir. 

* logiltereden kııml bir lstiklAI 
alan lrlandanın resmi bir cellldı 
1oktur. , Bu hAdiıe, idama mah
ldim bir adamın a:nlması mllna• 
1ebetilo İrlanda' da bir hayli g 0-
rllltlilere ıebep olmuştur. idam 
edilecek mabkQm, Patrik Dcrmot 
bmide bir kardeş katili idi. İdam 
bükUmleri nadir olduğu için İr· 
landa Cümhuriyeti resmi ve ay• 
hkb bir celllt tedarikine lllzum 
ı~rmemiş, Londra Celladı Pi· 
7erpuvana'yı muayyen bir llcret 
Yererek lrlandaya celbetmiftl. 
HAdiseyi öğrenen lrlanda istiklAl
cileri, bir lrlanda'h mahkür.nun 
bir lngilize idam ettirilmesine 
fena halde içerlemitler ve o giln, 
hapishane 6nUnde oUmayiıler 
)'&parak bağ rm ılardır: 

0
- İrlanda bir İngiliz cellAdı 

kiralamış. Hnrriyet denilen bu 
mudur? Bu mudur adalet? .. 

Çin gauteleri, ahiren Kore•
de akim almıyacağı kadar 

Müthiş Bir bDyUk bir mu• 
habbet ve ıada· 

Fedak4rlık kat hadisesinden 

behsediyorlar. Mesele ıudur: Bir 
Korehnın karısı bundan evvel 
bastalanmıı ve gOn geçtikçe bu 
baltalık ıiddetlenmiı, karısını 
d~liceslne ıeven Koreli, bu yazi
y ~ l lut '"Şmnda mtldbit bir ye'se 

SON POSTA 

Dünyada Olup .· Bitenler Kari Mektupları 
-------- _.. - -~ ----• • 

lngiliz imparatorluğunun r;:te~':nden 
Bel emigv i: Eton . oleii ş;~~!..e~.ı.r.nı •• ·•·m•'* 

'9 değildl O zaman santral meaıt' 
relerinden ç.ol' eziyet çekiyordu'-

Bura da M üstak bel Başvekiller Yetişiyor :~:~·~~~. ::~~:~'·;i:·:u~~ 
lngiliz lmperıt• atılma11. bir &114 mit değildir. ÇOnkO bazen arr 

tor!uğunun bO- anedir. dığımız numarayı bulmak içi' 
tOn dünya ıiya• Birçok lngl- çok 11kınh çekiyoruz. boıu bO' 
ıetl Ozerinde t liz aıillerinin. tuna üzlllllyoruz. Şirkete ıorll' 
inkAr kabul et- unız. "Kabahat sizindir. Çnnkt .. 1 hatta bugün ev- ı .. 
mez bı·r blkim .. • • kullanmasını bilmiyorsunuz ., ıe..-Jerine gittiğinı~ 
YetJ oldugu" mu- linde garip bir cevap alır1mı" 

zaman bllyOk Halbuki bu işte telefon aboneler' 
hakkaktır. lngil- bir ihtımam ile tamamen bakhdır. Bilikiı kabl' 
tere, bu hakimi- L • k• d k 

1111 ufe e n • hat firkettedir. ÇOokü bazı arr 
yeti tek b;r ıe- ladıldarı ince zaları ıirket ıslah etmek butO' 
bebe borçludur. fındık değnekle- ıuoda lhmalkAr davramyor. 

Terbiye aiıte- ri, Eton kolejind.. Taksim: M. o. 
mi... lıleyip gCSrdOkle- Sokakl,ra Dair 

lngilterenin ne ri dayak cezala- Be1ediyenin bazı iç •okakllfl 
kadar muhafaza· nnın birer batı- temir edeceği teklinde baberltf 
kir bir devlet Eton Kotellnln umumi ıı .. uno,u nıını ifade eder- lşidiyoruı; Doğruau buna 1eYİll' 
••millet oldugunu anlatmıya 16- 1 • ler. l,in garibi ıudur: 1alebo memek mOmkiln değildir. Fakı& 
ıum yoktur. lngiliı demek, haddi dayak yer, baftabaıı ailesine bir bana kalına iç sokaklardan evvel 
ıatinde m'1hafazakir olmak de- rusula gider. Bu pusulada yedi bilyDk caddelerde esaslı tamlratl 
mektir. Fakat bu mubafazaklrlık, ıilin, alb penslik bir masraf ihtiyaç. vardır. Çiınkn bazı bUyDls 
asnn icaplarile o derece iyi bir kaydedilmiıtir. Bu para, aile caddelerde yağmurlu gUnlerdt 
•urette telif edilmiıtiki, bundan, çocuğuna, ltlediğl kabahatten ıu •e çamur deryası bilini alıyor. 
bu iki lmperatorluğu bir çelik dolayı dayak atmak için değnek Bu cihetin teminini belediyed .. 
gibi birbirine bağlayan karakter tedariki uğrunda yapılan masrafı bilhassa rica ederim. 
kuvveti doğuyor. ifade eder. Aksaray: noena Kemal 

İngiliz karakterini yuğuran Ye Fakıd fngiliz; bu dayağı hay- Camilere Dair 
yapan müesseseler mahduttur. ıiyetine vurulmuş bir tokat te- Bundan bir müddet enel 

Fakat bu mahdut olan mtl- IAkkl etmez. O, insanların, mil• gazetelerde ıevinçle okududlt 
eıseseler, OzerJerine aldıkları vazie cadele ile çelikleştiğino kanidir Evkaf idaresi camilerde olan ball 
fcyi, Jıayret ve takdir uyandıra• ve onun içindir ki bu mektebin noksanları tamamlamıya karal 
cak bir mllkemmeliyetJo yapar- gündo dört l aaatl de ıporla vermit Ye bu karar Ozerine bası 
lar. Bu aollesseselerden bir tanesie geçer. Talebe, ya deniz veya caınilere ıllpUrge ve •~ccade gibi 
de, Londranın birkaç kilometre kara ıporlanndan birini tercihe ufak tefek ıeyler alm·t- Faka• 

yakınında Eton kollcjidir. Bu kollej, mecburdur. lngiliı İmparatorlu- dnn gece gözlerime loanmıyacall 
daha ziyade Okıford ve Kembriç Kolel teleb••lnden bir grup ğunu yUrntenler, onun menfaat• bir vaziyette kaldım. ÇUnkU bit 
darülfunularına mahreçlik vazifesi .. ••m1 Kır•f•tl• .. 11• leri uğrunda her zaman derin camide kandillerin biri yanıyot 
g6r0r. Eton kollcji, umumiyetle hakimiyetini ele aldığı ıamao, bir feragatle uğraımayı ve sıra- beşi yanmıyor, ıerefelerin birinde 
lngiltere'de mOstakbel Başvekil· harap olan dllşman donanmasının ıında sessiz ve aadasıı 61meyi, ıpk var, diğeri karanl.kh. Evkaf 
lerin mektebi olmakla maruftur. enkazı ile yapılmıtbr. Onnn için iıte bu mektepten itibaren 6ğ- idare.inin nuan dikkatini cel-
Şimdiye kadar lngiltere'de Baı· Eton'un, İngiltere nazannda renirlcr Ye bilhat1• burada, bu hederim. - Derviş Numan 
vekllct makamını lıgal edenlerin buıuıl bir mahiyeti Yardır. Bura- terbiye kakleıtirilir ve yerlet- ( ] 
yliıde yetmiıi bu mektebin tale- da, kababath talebeye dayak tirilir. Cevaplanmız 
besidir. Denile bilir ki, İngiltere ,. ------------~ 
de, hal ve vakta yerinde bntnn R F b • k ı ı s 
ailelerin çocukları bu mektebe us . a rı a arı nsan a
devam ederler. Onun içindir ki 

ıınıf ııraları llzerinde arka arka çından Şosson yapıyorlar 
ecdattan başhyarak bugOn mek· 
tebo devam eden toruna ka· 
dar ayni aile çocuklarından ıekiz, 
onunun isimlerini okumak müm
knndilr. 

Eton kollejl, basitliği ile ma• 
ruftur. Orada konfordan eser 
yoktur. 11nıf sıraları, bundan yUz 
ıene evvelki ıekillerini muhafaza 
ederler. Fakat mektebin bOtnn 
ahşap kısımları ve bu sıralar, 
Jngiltere'nin ispanya büyük do
nanma.mı mağl(ip ederek denizler 

dOımOf. Bir ara, ı6z araıında, 
insan etinde her tllrlO hastalık
lar iyi edebil~cek bir tifa hassası 
bulunduğunu duymuf. lıittiğiol 
tecrilbo etmiye karar Yermiı, 
gizlice kendi kaba etinden bir 
parçayı kesmiş, ateıte kızartmıı 
ve doktor tavsiye etti diyerek 
karısına yedirmiştir. Çok muhte
meldir ki hastalığın ıeyri icabı 
olacak; kadın iyileşmiye başJamıı, 
fakat bu defa adamın yarası az
mış, kangren olmuş ve br.staha
ncye yahrılmıştır. Yara rena bir 
•aziyete girdiği için doktorlar 
bacağının kesilmesine lilzum göa
termiılerdir. Bu mUnaaebetlo de, 
bu adamm, karısını aevdiiJ için 
bu fcdaklrlıja katlaDdıiı anla· 
tılmıthr. 

Bütün Rusya' da, Her Sene 3000 Ton 
Kesilmiş Saç İşlenecek 

Asri bir berber ••lonu 
Ruı sovyet sanayii, kadın •e ıosson yapmakta kullanacaklar-

erkek saçlarından senayide isti- dır. BUtUn Ruıya, to11on fabrika-
fade edilip edilemeyeceğini öte- ları, her ıene 3000 ton aaç işle-
denberi tetkik etmekte idi. Bu yeceklerdir. Bu fabrikalar, Mos• 
tetkikat ahiren bitmiı ve müsbet kova, Kazan, Leningrat, Harkof, 
bir ıurette neticelenmiıtir. Sovyet ve Odesadadırlar. Moıkovadaki 
101100 fabrikaları bundan böyle berber dUkkAnlırmın mıktarı 450 
f6tr il• karttlırarak bu aaçları dir bu d6rt yllz elU dOkklo ber 

Konya' da C.nlp LCkUi Beye : 
Buyurdutunuz meselede tr 

mamen hakbımız. F alcat kanunell 
bizim yapacağımız ıey ılikf1tta11 
ibarettir. Sizin mahkemeye ~t
meniz llumdır. Hakkm zı ancalı 
bu ıuretle elde edebilirsiniz. 

* Beyuıttan A. S. imuılte mektuf 
gOnderen k&rl~mlzeı 

1 - Bu mesele gazete ıUtult" 
Jannda halledilemez. Derhal bit 
doktora mllracaat edilmesi lAzuır
dır. Akıl takdirde tehlikeH bit 
vaziyet hasıl olması mümkündllt• 

2 - Bcyazıt'taki umumi kO
tOpbanede aradığım:& kitaplarl 
bulup tetkik edebilirsiniz, KO
tOpbane cuma ğUnleri do açakbt• 

• Karllerlmfzden N. Sadi 1mıalJ 
mektup ıabibine: 

Sarduğunuz yan ıon bir bal
ta zarfında gelen F ranıııd 
Jurnal gazetesindedir. 

* bmlr karllerlmizden Altay'h ıcr 
m&l Beyeı 

Arzularınızı kısa bir mektup1' 
bildiriniz efendim. 

eıe11e 400 den 1500 tona kadal 
yükselmek lizere ıosson fabrikl" 
lanna uç temin edeceklerdir •• ~d 
Hçlara mukabil, berberler ıçid 
muhtelif iıtirahathane ve sanatoı
yomlarda ıenenin muayyen 1' 
manlarmda iıtirahat odalal'l 'ff 
yatakları aJ.nlacakt;.r. ve yapdılt 
ları hizmet mukabıhnde ıeo;; 
lik lıinlerini o latirahatbaoelet 
ıesir•c•klerdlr. 
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Haftada lki Defa Spor 
SPOR 

Pe11embe -;;-Cumartesi Gllnleri 
Çıkan Spor Sayfalanmm 

~ Okuyunuz... J 

,, 

s p- o 

/talganlar 
Mağlup 

Dlln Taksim ltadyomanda 
lik maçlanadaa bqka ltalyan
larla Rum ta~ımlannıa muhtelit 
bir maçı yapılmıf, ltalyanlar 
"-3· le mai16p olmutlardır. Rum 
;'.kamı T akıim, Y eniyaldız •• 
KurtlUf takımlara oyuncularile 
tetkil eclilmlfti. Oyun daha ziya-

1 
de Rum muhtelitiDİD bakimi1•tl 

albad• .,..,... ·-

R 
C...temla per9eaıılte " caıaa1'tal si• er 

.ı .. 11 IMn lııllftacla iki sper aayf .. ıaepetmelt· 
tadır. 

P-..mbe ~akt aper aayfa.-.atla n"'ya ep. 

hareketleri aıamlakat •por hldiH art w•dar. 
c ••• rtesl .. ,, .... d. ... c:- rtıakl •-c

lana tafalllh J&Ulaclar. 

Yukal'ldal l'enerbahçe-SUleymanlye Maçından dlger Bir lnuııta. A••ll• ı 11,0~An••olu 91rt .. ı Takımı.n Bir Ara ... 
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İTTİHAT VE TERAKKi 
Her hakkı mahfuz dur. - Naııl doldıı ? .. 

...............................• Nasıl Yaıatlı ? .• 
Tt.frika No. 28 Nuıl Ôldü ? •. .. 

DadyanArtin Paşa Suya Sabuna 
• 

Dokunmamak istiyordu 
- iradeniz, can bq OatOne 

19vkettim... Ukin bu iıl, Ermeni 
patriki kaJunuza havale buyuna
nız, ıamnm ki daha muvaffaki
yetli olur. 

Abdülhamit, kararını vermişti: 
- Evet.. Bunu biliyorum. Hat• 

ta, bu ciheti dOşünmedim de 
değjJ... Ancak, bu komitacılar, 
dinsiz heriflerdir. Ôyle patriğe, 
111atriğe ehemmiyet vermezler, 
haydi kalktım, patrik efendiyi 
~&nderdim. Şayet onun nasihatle
rini reddederlerse, ruhani bir zatın 
mevkii hakaret g6rmllş olur. Ben. 
bunu iıtemiyorum. Onun için bu 
hiımeti aizden bekliyorum. 

Diye mükabele ettL •• Halbuki, 
patriğin bir hakarete uğrayıp 

uğramaması, Abdülhamit ıçın 
ehemmiyet verilecek bir mesele 
değildi. Onun dDşDndOğll nt'kta, 
eneli patriğe itimat edememesi, 
10nra da, bu kadar ln'am ve 
ihsanda bulunduğu bir adamdan 
tam zamanında bir hizmet bek· 
lemek için kendinde bak görmesi 
idi •• 

D dyan Artin Paıaya geline~: 
Suya sabuna dokunmamak, hele 
Ermeni komitelerile biç meşgul 
olmamak istiyordu. Çünki o 
aralık Ermeni komitecilerinin, 
Abdillhamide tarafh1r olan Ermeni 
bDyUklerine karşı nekadar derin 
bir gayz ve kin hesledikterini 
biliyordu. ( Karak6y ) de Ermeni 
komitecilf"ri tarafından alenen 
katledilen (Uncıyan Apik) Ef. nia 
henllı kanları kurumamıı; ve bu 
bldise, Abdnlhamidin rlltbe ve 
nişanlarım taşıyan ( Ermeni ekA
blri) nin kalbine bllytık bir korku 
aalmıştı •• 

Bunları birer birer zihninden 
aeçiren Dadyao Artin Pqa, elem 
Ye endiıe ile titriyen bir aeıle 
yalvardı ı 

- Şevketlim.. Beai affet. •• 
ihtiyar bir adamım. 86ylo ifler 
elimden gelmez. Olabilir ki, ora
J• gider, bir pot kıranın.. iyi 
yapayım derken, fena yaparım. 
Bir daha huzuruna çıkacak yO
stım de kalmaz... Onun için bu 
iti, baıka bir ehline •••• 

Abdnlbamit derhal Artia p_. 
pnın -6zDnll kcati. Sanki paşa
nın bu cevabı •ereceğini evvel
den biliyormuı ta bazırlanmı.J 
ıibl mukabele etti : 

- Biliyorum pqa.. ihtiyarsın; 
bu iıi ıen y1.tpamazaın. Fakat 
sizin mahdum, beceriklidir. Bu 
lıi pıklli yapabilir... Hem do 
yapmalı, o da aizio gibi, devletin 
en ıerefli bir mevkiiol kazan
malıdır. 

Abdülhamidin bu a6zleri üze
rine Artio pafanın eli, ayaiı buz 
kesildi. Şimdi, iki ateı arasında 
kalmıştı. Bu tarafta, Abdülhamit .. 
Diğer taraftan da komiteciler .• 
AIJdl.)lhamidin bu ıon a6zlerinde 
hem tehdit hem de taltif manası 
vardı. Fakat komitecilere gelince: 
Acaba onlar, b6yle bir teşebbOıD 
ne şekilde karşılayacaklardı. 

-Oç eaattan fazla allren bu 
mUUikat, Dadyan Artin paşanan 
m 'lglübiyeti ile hitam buldu. Pa
ta. on nihayet, oilu (Diran Dad-

l atrlk lr•ymak•mı Par1G9omy• 
Efendi 

y ın ) Beyi A vrupaya a6ndermiye 
razı oldu. 

Dadyan Bey, birkaç gtln son
ra lstanbuldan hareket etti. Doğ-

• 
ruca Uenev ) e gitti. Biri baba11, 
diğeri ( patrik, Partogomyos Ef.) 
tarafından yaz lmıı ola:ı iki mek· 
tubu, oradaki (Taşnalrıiyon komi
tesi merkezi umumisi) ne verdi. 

lstanbulda bulunan Ermeni 
komitesi ajanlan, Dadyan Artin 
paşanın Abdülhamit tarafından 

huzura kabul edildiğini ve Oç 
saat kadar görlişUldüğünil, birkaç 
gün sonra da ( Diran Dadyan 
Bey) in (Jenev) o haraket ettiğini 

blltiln tafsilatile M111r' da bulunan 
komita merkezine yazm·ılar ve 
aleyhlerinde bir manevra çevril
diğini anlamıılardı. Mısır komite 
merkezi bu mektubu ahr almaz, 
derhal komitecilerden ( Ammig
yan) ı (jenev) e gönderdi. Bu 
adam, hem oradaki komita mer-

Bu alqam uat I . 
2 3 

d ~~nbul Beledıynl 

su~ ~a;d&~ler $ehirTı·!latrosu 
Kom ~i a P"•d• lllllljjjlllm 

'\:an ı: 111111 H. D. Cros•• 
Nakleılc : Hl 

1. &.:ip Bey 

HALK GECESi JIUUJ 
Y ak1ada Sarı Ze:7bek opcretıaİll tew•Ul

baılıuı aeaktır • 
.,,.........,==-=•:---

M JLL/ sinemada 
ATLANTİD 

BRIGITTE HELM' in hansızca 
te msili muazzıı.:ıı ı lıugfı n ve yarııı 
son olarak g ilst11ril ecc•ktir . 
Mat aeler 2,30-4, ~o- recelarl 8.JC)-10,30 da 

Önümüzdeki BEN HUR 
paz~rtesi yen! • 
seah kopyesı 
Şimdiye had ar bu na nı ümı.sil hi~bir 

kezi uaıum1sini lkaz edecek, hem 
ele ( Dadyaa Bey ) i adım adıın 
takip eyliyecekti. 

Ammigyan, Qenev) e geldiği 
u .. n, Dadyan Bey, mektuplan 
merkezi umumiye vermiş ve hattı 
mllzakerata da giriımi.Jti. Bu 

mekbıplar, komitacılara bu kanh 
dandaa nz geçmelerini tavsiye 
ediyor ve (zab phanenin kendi-
lerim •ffecleceğioi) teptir eyli
yorda.(T apakaiyon merkezi umu
mUi~ budenbire Dadyan Beye 
cenp vermedi. 

- Komiteler birleımiştir. Her 
iki tarafın idare heyeti bir araya 
ı.W.. mbakere ebin. 

Dedi. •• Mtbakere uzun alnDe
clL Her Od taraf ta bu teklifi 
ncldeti. Hattı ba teklifte bulu-
na11 (Dadyan Artla Pt-) ile (Pat
rik Pertogomyoı) efendiler (E.,. 
meni milletinin gayesini aektedar 
etmek) le İth°ham edildi n ko
mitece idamlanna b6kilm Yerildi. 

Bundan da anlaşıhyor ki: Erme
nilerin vaktile kongrede verdik· 
leri karar samimi değildi. Eğer 
azmimi olsaydı, bu vesile ile mil
zakerata girişilir ve isllhnt iıtiye
bilirlerdL 

Dadyan Bey, bu muvaffakiyet
ıizlikle lstanbula avdet ederken, 
Jeoevden (X) isminde bir ermeni 
de hareket etmişti... (X). Marıil
ya tarikile latanbula geldi. Bey· 
ojlunda { Rus kançılaryasa) civa· 
rıada bir evde saklandı. Bir mOd
det ortaya çıkmada. Fakat arbk 
zabıtaca izinin tamamen kaybol
duğuna emniyet ıetirdikten sonra 
yavaı yawq harekete &•ldL Ko
mitanın btanbul merkeıile temaı 
ettL 

( Arkası nr ) 

Matbuat Ccnuyeti tuafıadan 
tertip edilen 
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ç ı ktı. Her kitapçıda bulunur. 

Fiatı 1 liradır. 

·ı--------------~ Yaı ın .11ktamdan itibaren 

MAJiK SINEMASI 

SFENKS KONUŞTU 'I muazzam f .l 11inl takdim edecektir. 
1 beten: Rad"o dünya handia!erf. 

~f.ıl•m•v•u•c•u•dK .. g•e•fr•i•ln•ıo•m•i •ıti•r• ..... ~ ı 

Muazzam Türkçe operet ,..... 
KARIM BENi 

ALDATIRSA 
Rejisörü: ERTUÖRUL MUHSİN ı 

Klnunuıaoi !::J 

Diplomatlara Hükmeden GizliKuvvet~ 

Berlin ltalya Sefareti Et
rafında Bir Casus Pususll 

( na,tarafı 1 i ııci 11ayfada ) 
!ard r. Daha ziyade eğlenmekle 
Takit geçiriyorlar. 

Kltiplerden Garbeçyo, muh
teşem ·Budnpeşte caddesinin Vi
oeta isimli çok g6ıel bir bioa
ıında oturmaktad.r. Sefaret ki
tipleri içinde, vazife itibari c en 
meıuliyelli ifler onun üzeriade
dir. ÇDnkD sefaretin en mahrem 
t-vrakı hariciye nezaretilo yaptığı 
giz:i muhabere ıifresi onun 
odu.odadır ve bir kasa içinde 
ka aJıd r. 

Bu şifre, çok mahirane tertip 
edilmiştir ve anlaıılması çok güç
tür. Bu, büyükçe bir daire etra
fına senenin biltün günlerini ih
tİYa eder bir aurette yazılma., bir 
nevi levhadır. 

Bu dairenin merkezi hareket 
edebilecek şekilde yapılmıştır. 
Bu merkezi, bulunduğunuz tari
hin herine getirdiğiniı zaman 
meydana bir rakam ç kmaktadır. 
itte ba tifre ve bu ıifreye muka
bele eden bOyOk bir cilt iledir ki 
lhımgelen gizli muhabere rakam
ları tanzim edilmekte ve bu su
retle de her zaman şifre değiş
tirilebilmektedir. 

Bu usul, ltalya' da uzun müd-
det çallfllarak Ytlcudo &etirilmit
tir. ftaJya'nın, aiyasl tifresini, 
b&yle, büyilk bir dikkatle ricude 
getirmekte hakkı vardır. Çnnki1, 
harp ıonu devresinde bu devle
tia 8iyul faaliyeti .aa derece 
artmıştır. Ayni zamanda, zaman 
kazandırdığı için, bütün aiyast 
muhaberata, daima telaiı telgrafla 
yapmakta ve icap eden talimat 
hep telsiz vasıtasile verilmektedir. 

Bugtln için telıiz muhaberesi-
ni yakalamak kadar kolay bir 
ıeJ tasavvur edilemİ) eceği için, 
bu telgrafların werilmeainde kul· 
landan tifrenin aon derece kan
tık ve )'•~ancılar için anlaıalma11 
tllç olmuı tabiidir. Eıuen kay· 
dettiğimi& tarihe . kadar, hiçbir 
eaıua Ye hiçbir devlet. bu tifr .. 
nin maht.,vfyatana yaklqacak bir 
ıurette buaon kullanıı tarzını 
anlıyabllmit detildl. 

Bu ha~ F ran11Z telaiıcilerile 
Yaı•la• tel~nı aon de
rıce hiddetlendiriyordu. ÇDnkll 

İtalya'nm ıiyaıl faaliyeti ile -
ziyade alikadar olan bu iki def' 
let olduğu için bittabi oifreaİ' 
mahiyeti de, daha ziyade bu iki 
miUet ve hOkumetlerinin merak' 
nı mucip oluyordu. 

Epi zamandanberi birçok ~ 
tehauıs Fransız ve Yugoslav, b' ., 
sır perdesini yırtmaya mena.
edilruişlerdi. Fakat bntnn faaliyet' 
Jerl semeresiz kalmıştı. 

Berlin İtalyan aefareti kitipll' 
rinden Garbeçyo'nun bir daktiJ°"' 
vardı. Bu kızcağız ne glbel, ne d• 
gençti. Orta yaşlı bir İtalyan ki' 
tlım idi, orta yaılı idi. Faka& 
sevilebiimek için yuzündeki ha., 
larımn bir parça daha yumu~ 
ve tatlı olması llıımda. Halbuki 
onun çehre çizgileri bir erk~ 
yllzünil andıracak kadar sert ff 
katı gCSrünOyordu. 

Dordon Berline gider gitm., 
g6rDşmek için teıebbtıs ettill 
inaanlardan biri de bu kadınJ.. 
Bu mlilikat, bir gece vukua g.I' 
di. Dordon Berline Pervof ff 
Poçefle beraber seldiii için rd' 
devu mahalline kadar onlarll 
beraber gitti, aonra ayrıldı. 

Bu hal, iki komitecinin fikrill" 
de bnynk bir yer ettL FJraa~ 
biliıtifade Dordonun • gBrnıtot' 
kimHyİ anlamak Ye mllmkllntfJ 
yeni hizmetine girdik:eri Yugor 
lavya zabıtası için bir hi11e 9' 
karmak istiyorlardı. Dlitündülerr 

Muayyen bir kimıeuin hüviy.-" 
tini teıbit edebilmek. fakat aO' 
kakta da uzun boylu bekliyere~ 
pqinden takip etmiye mecbur o1' 
mamak için ne yapmak lazımdır? 

Fakat bir tOrlO bir çare bula' 
madılar. Nihayet, iki gUn ıonr• 
lif arasında aradıkları malnmats 
yine Dordoodan öğrendiler, bd 
auale Dordon o kadar as ehelll' 
miyet vermiıti ki kadının BerU. 
ltaıyaıa aefaretinde Garbeçyo a~ 
kltibin daktilo•u olduğunu .ar 
lemekte beia 16rmedL Bu mall
mab abr almaz derhal telır.e
FiyumeJ.• mllracaat ettiler, Bet" 
lindeki ltalyan aefaretiade mhait 
bir vaıiyet oldupau aıalattalal 

" talimat lıtediler. 
(Arkaaı var) 

Berlin' de Bir ArabaSürü
cülüğü Mektebi Açıldı 

Arabacılık mektebinde bir deraane 
Almanlar, Her ıeyde teknik nual tutmak lbım ıeldiiim ıfl' 

ve ilmi bilgi)e çok ehemmiyet termektedu. Deriler, nazari fi 
verirler. G6rdUğllnDı reıim, Ber- ameli olarak iki inama ayrılmııtd• 
lio' de yeni •çılan bir arabacı Nazari ve amell bilgiler den .. ıa-
mektebini ghtermektedir. Bu aalı- nunda ikmal edildikten aonrad8' 

ne, mektepte amell ve nazari olarak ki asıl fili ınrtıclllllk kısmı b; 
bir arabacı areba üzerinde na11I lamaktadtr. Mektebin dewam Dl 

durmak, dizginleri ve kamçıyı deti altı aydır. 



1r(!i11tre JHık~meti tar&fından r.111 

Pıt. 119 lıediy• edilen eserin tercnmff 

AKKALE 
- 196 - Yazan: Ceneral Oglanden 

Bütün Liva Mükemmel 
Bir Halde İdi. 

t 26 haziran gllnU Jeneral Hun· 
er .. ~ . 

.. es Yıl cıton karargahı umumıye 
1 nderdiği bir raporda sol ce-
llaJu.. . . b -.o ya· ılacak taarruz ıçm 

i llt~o hazırlıkların lkm~l . edil.di· 
~ tıı, Jeneral De Lisle mn .~ı~~ 
unıaıı:ıanlarile müzakere cttıgını 

te bunların cümlesinin plAnı mu· 
'•fık bulduklarını ve neticeden 
•ınin olduklarını bildirdi. 
L' 28 haziran 1&ba~1 hava müt• 
ış ıurette s•caktı ve rüzgardan 

taer yoktu. 87 inci liva kuman• 
danı Jeneral \V/ arsball ikinci 
Soutb W ales alayı ile birinci 
Border Regiment alayını &ieş 
Latona ve birinci l niskilling 
Fusilliers alayı ile birinci İsko«;:: 
•layıoı bunların gerisine yerleş• 
lirdi. 

Z ğ nderenin sol yamacından 
llerliyecek olan Border Rejiment 
•layı Boomerang mevkii müstah· 
kenıi ile Turkey Trench siperle
tininin henüz Türklerin elinde 
hulunan kısımlarını her taarruz· 
dan bir çeyrek saat evvel zapte· 
decek ve ondan sonra da (H 12) 
ltaretli sipere kadar Zığmdereyi 
dü.,nıand n tathir edecekti. South 
\' aleı alayı (j 9) ve ( J J O) işa· 
.. tUi Biperleri zaptedecekti. Ar
~dan ğelen İskoç alayile lnnis· 
lc.aUing alayı bunlarm üzerinden 
'tacak ve J 1 1 işaretli siperle J. 
l 1 a ıiperinin cenup kısmını işgal 
•deceklerdi. Bütün liva milken:· 
ibel bir halde idi; topçu yardımı 
t.nıba edilmişti. lık hücuma kal· 
ilaca' olan taburlar bir gece ev· 
•el ne ıuretle hücum edecekle· 

tİlai proya etmit olduklarından 
~6l&n ça.u.,. onbaıı Ye neferler 
~endi yazifelerini tamamen öğ
~DIDiflerdL BütUn efrat mu•af· 
lalciyetten emindi. 

156 ıocı livııt kumandaDI Je
lleral Scott • W oncrieff sağdan 
8 İnci, merkez.den 7 ind ve sol 
'~nahtan da 4 Uncll İskoç alayları 
ile ( H ) itaTeUi siper hattına 
hllcum e~ecekti. Bir alay da 
ihtiyatta kalacakb. Liv.,nın he
defi ( H 12 ) işaretli siperi zap
tttnıekti. 

Birkaç gUn evvelki mevzii 
haıa barekittan başka 156 ıncı 
lita benOz muharebeye iıtirak 
tlrnemişti ve muhite Adeta ya• 

...... t - - ====ı:::a 
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banca idi. Bir gece evvel bu 
livan n baıı aksamı ileri hattaki 
aiper1eri 88 inci livadan teslim 
alm şlard ı . Fakat bütün gece · 
hiçbirisi uyuyamamıştı. Gece bir 
miktar zayiat vermişlt;r vo aabab 
ta iperleri sıkı bir bombardı· 

mana maruz kalmıştı. 
Jeneral Cox"un kumandasın· 

daki Hindiıteo livası kayalıklar& 
takiben ilerlemiye hazır bir halde 
Gurkha deresi ile Bruce dere
sinde beklemekte idi. 

10 uncu Gurkba alayı muha· 
rebenio ilk safbas na, 6 ıncı alay 
da ikinci safhasını.ı iştirak ede
cekti. 5 inci alay bunları takip 
edecek ve 14 düncU Sikb alayı da 
86 t n cı Jiuileriye atıldıkt&n son· 
ra bunların fırladıkları aiper bat· 
tanı işgal edecekti. 

86 tancı livanın ı inci Royal· 
Fusilliers alayı eski cephe üze· 
rinden 12 : J ve 1.3: J işare\li si· 
r erlere h ücum edecek ve l rinci 
Royal U.:ıster Fusil ıiers alayı bu· 
nu talcip edecekti. 1 r inci Loncas
hue ii ayı sağdan çarh ederek 
R oyal Fusilliersin sağ cenahını 
[12 H) siperinde 156 tınc~ livau·n 
sol cenahile birleştit ecekti. 1 inci 
Royal Dublin alayı livanın ihtiya· 
t m teşkil edecekti. 

88inci livanın 3 taburu 156 tıncı 
livanın a~ kasında fırkanın ihtiyata 
olarnk bulunmakta idi. DördüncU 
bir taburu da 156 ıncı livanın 
sağından 42 inci farkan:n ıoluna 
kadar uıanan ıiper batt m mu· 
hafaza etmekte idi. 88 inci vo 
156 ıncı livaları karaıgihı bir 
arada ve Eski Line mevzilerinde 
bulunmakta idi. 

lngiliıler ubab ıaat 9 da 
bombardımana başladılar Ye bu 
bombardıman gittikçe tiddetini 
arttırarak hüc ım dakikasına ka· 
dar devam etti. Saat 10,45 le 
Border alayı açık arazide vo Uç 
kadeıne Ozerinden ileri sıçradılar. 
ve bir hamlede Boomerang mev• 
kii müstabkemini pek aı zayiat 
vererek za r tettiler ve yüz kadar 
da esir aldılar. Bu muvaffakiyc· 
tio ba~lıca Amili Fransız havan 
topları nın müessir bombaı·dımam 
idi. Bir mUddet ıoora Turkey 
Trcnch•te zaptedildi Ye bu · o 

kadar kolay olmadı. 
Saat 1 l de toplar menzillerini 

arttırdılar ve Z·ğınderenio her 
iki tarafında beklemekte olan 
piyade kıtaatı ileriye atılda. Zı· 
ğındea·e ıırtlarındakl bombardı· 
mao okadıar mDe11ir olmuıtu ki 
Türklerin birinci vo ikinci hattaki 
aiperleri hemen hemen tamamile 
harap olmuf Te içinde bulunan
lann kıımı azamı da ya ölmDt 
veya yaralanmııtı. Binaenaleyh 
87 inci liva kendisine tabsiı ed~ 
len hedefi plAn mucibince ve 
bilAmo,knlAt istih1al etmiı oldu. 

Zığmderenin sol tarafında itler 
okedar iyi gitmiyordu. Cephenin 
bu kısmında, f ngilizlerin topçu 
kuvveti aı olduğu için Türkler 
bombardımandan okadar mllle
essir olmamışlar. BilAkis hücuma 
kalkmıya bekliyen lngiliz efradı 
Türklerin mukabil bombardımanı 
yüzllnden oldukça zayiat vermir 

lerdi. 
( Arkası T&r ) 

.. S:ON POSTA 

Mister Kuliç 
Sabık Amerika Cümhur 

Reisi Nasıl Öldü 

"' / 

Müteveffa MI••,. Kulfç 

Sabıl< Amerika Reisıcihnhuru 
Mister Kuliç'in öldüğünD dlln ha· 
ber vermiştik. Son gelen telgraf· 
lara göre bu ölüm aolaş .lmaz bir 
muamma şeklindedir. Telgrafları 
yaz yoruz: 

Nevyork, 6 - M. Kuliç duy
duğu rahatsızlıklardan dolayı 
doktora müracaat etmemiştir. M. 
Kuliç diln sabahleyin yaubane• 
sine gitmiş, fakat bir ınOddet 
sonra mutat bilMma evine dön• 
müştür. Hususi katibi, M. Kuliç'· 
le rahats zl k eseri göremediğini 
söylemiştir. M. Kuliç evine döner 
dönmez ölmüştiir. Ölüm sebebi· 
nin bir kalp hastalığı olduğu 
tahmin ediliyor. 

t=========·=================-
--= RADYO 

7 l(Anunusani Cumartesi 
İstan bul -- ( 12:!0 metre ) 18 

ü .. tntyo rnı hoytıti , 18 15 Orkestra, 
1 n,:ı; Fra 15 'lC 1 ders ( mü. ted lcre 
mahsus ), 2u ııı Clşerrcr 11., W,45 tis
tCldyo saz heyeti, ~ 1, :10 urkd;I ra, 
aj ne ve bor~a haberi, saat ayarı. 
22,30 Darlittal m heyet}. 

Varıova - ( 1411 metro) 13,15 
gramoıı, 17,> keza, l !j,5 ay"n, 19,10 
kah\e musikisi, 20,lS muhtelif, ~l,5 
hafif mıısik

0

, rn, 10 ş lpen konseri, 
23,45 .Föyıon, 24.6 kahve kon11eri. 

Pe4te - ( 5;JO metre ) 18,35 S gım 
muıtkiaı, ı 9,M birçok Macar ı,ak1'arı, 
21,10 gramofon, ~2,lS l Erneet Doh· 
nanyl'nin idaresinde Opera Orkeslr11sı 
mütealnben caz. 

Viyana - 617 metre ) 17,ôO man· 
dolln k•rnııeri, 19 D.wit.Mathe oa 1 an 
doııu, ~O,SO mus.Lbabeler, 21,5 muga•ı· 

niye (Sl.pran) Anni ı·rind'in iıtir~ki • 
muhtelif va eler. (Breslau'dan • 23,20 
Rebert llflgdl takımının akıam kon· 
ıeri. _ 

Praı - (487 metr") 18.6:> gra· 
mofon, 20,10 SIA.v musikisi, 21,5 
dört perdeli •Mameolle Nltou cbP11 

isimli Opnret, 28,:!0 Matbuat Cemiye· 
tı tı>refioe milsamueyi nakil. 

Bülcret' - (894 met e) 18,05 
graıno on, 14 . fı keza, 18,5 karıtı k kon 
ıer, 19,30 dcıvamı, 2\J,lS den, . 0.40 
gramofon, 21,ö radyo Orkoııtr.ısı.(lları 
.o valslar) 21,50 p1yaııo ile caz mu· 
eiklıl, 2:!,60 uıiyo Orkeetra11. 

Breılau - ( 8.!6 metre ) 11.s.; ne
ıeli muıiki, 19,JO eeki ç&hrımıya•ı 
eaerlerJen parçalar, 2l,6 bir ısürü 
valslar ( Sopran miganniye iıtiraki1e ) 
28 30 B ·rlinde .Marmorsaaldan naL;hııı 

t k . dana musı ı sı. 

lzmif Muallimlerinin S3yahati 
Aydın, 4 - Yııbatı tatili 

ml\naaebetile lzmir mallimlerioden 
60 kiıilik bir heyet bugün Ay
dına gelmit1erdir. Muallimleri 
Aydın Halk Evi davet etmiştir. 

:= TAKViM =: 
, GOn CUMARTESi Kasım 
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Sayfa 9 
d 

Gençler Ne Digor? 

Hayattan Korkmayorum, 
Onu Eğlenceli Buluyorum 

Env.,. Sadık B. • 

Zungulda&c•ta S6ı Derleme 
Heyetinden Nebahat Şevket H. 
diyor ki: 

0 f nkılabımııda Türk kanının 
heycanlı akıoı, yurt kurtarıcısının 
alevi var. 

Tarih bir tekerrUrdilr derler. 
Ard arda temahşan inkı1Abımız 
bu tekerrüre değiştirici 6rnekler 
verdi. Biz böyle ıessiz, engelsiz, 
canla, ateıla kaynaşırken cemi· 
yetin buhranından korunacak 
kuvveti, tedbirleri idesi Kema· 
lizm düsturlarında bulama2 mıyız? 

Din içimde itiyatsıı bir ihtiyaç 
tammıyao imand.r. Cemiyette ilk 
yetiştirici yerimiz aile olduğun· 
dan onda sevgi, saygı, düzen 
ararım. Hayaltan ürkmiyorum, 
bilakis hayatı pek eğlenceli bu
luyorum. Kafamda seçilmiş bir 
hayat tarzım yok. Ben genişle· 
dikçe, kavileştikçe oda okadar 
değişecek.. Tam bir Türk ve bir 
yurd kadını olarak yaşamak iste
rim. ,, 

Hukuk F akUlte•i aon ıınıf 
talebesinden Gaz:iantepU Enver 
Sadık Beyin cevabı: 

"- Tib k inkılabı demokrasi
nin zafer ıilAbı o)an milli pren
siplerin hAkimiyeti davasıdır. Mil· 
li prensiplere uymayan ıaltanab 
yıkbk. Dinle dünyayı ayırdık. 

' 

.. 
' 

Edf p Behçet B. 
Okumuşların adedini arttırmak 
için harf inkılibanı yapbk. Bö,. 
lece birçok medeni mlleasese1er 
kurduk. 

Kabul ettiğim demokraıl 
premsibi ancak aile mlle.s:ıesesinin 
varhğile kaimd!r. Yicdani kana
atlere daima hUrmetkfmm. Dnn• 
yada kimse dinıiz değildir. Bed• 
bin değilim. En yeisli gllnle?imde 
çok kuvvetli bir nikbinlik hisse
derim. Yukarıda işaret ettiğim 
dileklerimin gençlik tarafından 
her an ispat olunduğunu görerek 
yaşamak isterim • ., 

Anknra Hukukunda Edf p 
Behçet Beyin cevaba: 

"- Türk hıkıl~bı ulvt ve şe
refli bir inkılAphr. Yenile~me 
hususunda milletlere en gilzel 
bir örnek olacafchr. 

Cemiyetin bugOn geçirdiği 
buhran beseriyete muzır tf eğU, 
belki müfittir. 

Zayıf olanlar en ufak bir sara 
ınbdan mnteessir olarak almiye 

mahkümdurlar. Hayat bir mnca
deleclir. Din, insanm Allahla 
kendi arasındaki manevi Aleme 
taalluk eden efaJdir. Cenıiyetia 

temel ve anası ailedir. H•yattan 
ve buhrandan korkmuyorum. 
Meı'ut bir hayat laterim. 

"Doymaz beter dedikleri kuı 
itil A, ara.,, 

Günün En Mühim Meselesi 
( B•fta•rfı 1 inci eayfada) 

tanınmış doktorlarımızın bilgi Ye 
tecrübelerine müracaat ettik, 
onlar:n mOtalealarını ıorduk. 
Maruf doktor arıınııın umumiyetle 
iş.irak ettikleri &1oktainazar ıudur: 

•• - Tamam manasile ölmüt 
bir adamı diriltmek imkAnsııd r. 
Fakat hareketsiz kalan herkese 
de " ölmüş " demek dc;ğru değil· 
dir." 

Şunuda haber verelim ki kalbi 
duran bir adamm kalbini tekrar 
harekete getirmek busunn • 
memleketimiıde ilk tecrübeyi 
yapan zat operatör Cemil Paşa
d.r. Cemil Pat• bundan epey 
mtıddet evvel ameliyat masasında 
birdenbire kalbi duran bir hasta
ya derhal mOdahalede bulunıDUf 
ve baatanın kalbini tekrar har.,. 
kete getinniıtir. Fakat bu hıtre
ket devamlt olmamış, adamcağ z 
dirildikten ı.onra beş dakika tla
ba yaşamıt ve undan sonra ha
yata ebedi. yen gözlerini yummuş• 
tur. 

Tıp Fal<llltesi reisi doktor 
Tevfik Recep Bey diyor ki: 

- Ben bu hususla biç tecrü· 
be yapmadım. Fakat ıize şunu 
ıöyliye bilirim ki kalp durması 
mutlaka ölmek demek değildir. 
Çünkü kalp baza muvakkat, ha
%8D da daimi olarak durur ki bu 
ıcnuncuya ölüm deriz. Muva kkat 
kalp durmalar oda kalbin tekrar 
barakete gelirli• bilmesi müm-

1 
kündür. ÇUnkn mu•akkat olarak 
duran kalplerde bayat denilen 
f .:y kaybolmuı. bitmiş dciildir. 
Böyle kalpler ıun•i Yasıtalarla 
tekrar iılctilcbillr. Daimi durma• 
larda ise kalp tamamen felce 
uğramış demektir ki bu 'fazıyett• 
bir kaldi tekrar işletmek mllm• 
kün de~ildir," 

Kendi sahasında uzao tetkikat 
aahibi olan operatör Burhanettin 
~ey de bu hususta şu malumata 
vermektedir: 

- ÔIDmll .. zahiri ,, ve " ha• 
kiki ol11rak ikiye ayırabiliriz. Za· 
hirt öli\mlerde kalp henOz hayat 
ile alakasmı kesmemiştir. Bu ... 
bepledir ki bu gibi kalpleri bir 

takım fennl ve llml vasıtalarla 
i~letmek, ihya etmek her zaman 
için imkln dahilindedir. Mcse11 
bir kaza neticesinde katbi duran 
bir adamı ölmOıtnr, diye t~buta 
koyup mezara gönd eremcyiz. 
Böyle vcıziyetler karş smda kalbi 
derhal harelcete getirmek için 
müdanale yapmamız lazımdır. 
Esasen A,rrupanın hemen her 
şehrinde bu gibi tecrübel"r alelA
de işler uasında görülme: tedir. 
Faı\ at hakiki ~lümlerde kalp 
merkezleri tamamen feıcc uğra· 
mış, hayat ile alakaısını kesmiştir. 

Bu gibi kalplerin merl.ezletini 
tekrar uyand rmak, hare. ete ge
tirmek, yani hakil<i ö.ii.cri diı ilt· 
mek bu~ün iç:n imkanw dır.,. 
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BİKAYE 
1 

Bu Sütunda Her5{~in 
Yazan: Naci Sadal lalı _,,; 

••• MiRAS 

- Günahım Nedir. Bu Ceza Revayı Hak Mıdır? 
Malıarrlrl Jf. l vazifeyi kabul ettiğini söyle... ı· ve Ha1an Halit Beyiu kayınbira· 

Dedi. deri idi. Bunlardan baıka Abdili· 
Her Hakkı Mahfu%dur H&1an Halit Bey, hemen ara· hamit tarafından da Halit Beye 

-241- bay atladı. Saraya gitti. Tahsin iki zat terfik edildi. Biri ( Dini 
Paıayı gördll. ( Jradel seniyeyl bUtUn) namile maruf Mustafa Pı. , 

Kendi yaımda bir delikao- can ye bat ile kabul ettiğini} değeri do (yaverAnı hazreti şeb· 
boan böyle mllblm bir va:ıi- ılSyledL Bir mUddet huzurda ka· riyariden, binba11 YUmnU Bey) dl. 
1eye tayini, g6rUlmOş ve iti· lan Tahıin Paıa, avdet ettikten YümnU Beyin vazlfeıi, Hasan Halit 
tilmlt ıey miydi ? Bu, olıa olsa ; ıonra : Beyin harekAtını taraasut etmek 
b&yle bir bahane Ue kendiaini _ Zati ıahane, ( Onu, git· ve hUukAra bildirmekti. 
latanbuldan çıkarmak, oraya yol- meden taltif edeceğim. 1utallah Heyetin rUk6buna, (ldarei mah· 
lamak, arkadan dıı tebliğ edile- ld susa) nın (Adana) vapuru tahsia or•ya gidip muvaffak o uğu 
cok bir (irade) ile ebediyen takdirde, yaşıntn kUçüklüğUne edildi. Vapur lıtanbuldan hareket 
orada bırakmaktan ibaret mabl· k edecek, İımir, Antalya, Mersin bakmıyarak kondiıine çok bUyU 
rane bir nıanevra olabllirdL iskelelerine uğrayacak, oralarda 

bir mUkifat vereceğim. ) buyuru· 
.rünkn bu ıuretle teb'it edilen hazır bulacağı asker bölüklerini 
.,_. yorlar.. Hemen cenabıhak, mu· k h. b. ı k ı " (eklbir) aı değildi. Buna binaen alaca ve, ıç ır ı e eye ug• 

vaffakiyet ih1an buyursun. Der· d d (Ş d · ·) Hasan Halit Beyin içi, allak bul- rama an oğruca ap enızı ne 
hal hazırlığa başlayınız. k (H d d ) · k ı · 1ak olmakla ber ber ; aklına girece ve u ey • ıs e esme 

Cevabını getirdi. ·d ktl S ki il d b •yle f•na bı
0

r•ey getirdig" ini B gı ece · e ı Y z mevcu a 
u ~ .,. Hatan Halit ey hazırJığa k d h 

L!ııettı·rmemek frfn sordu: baliğ olacak bu as er e, eye-
111 r baıladı... Refakatine Bağdatlı h f f · i k · 

- Pa•a Hı. 1.. Sakın bu tin mu a aza vazi esın görece tı. 
v Şeyh NasırUddin iıminde bir ıat Hazırlık, birkaç glln içinde 

(iradel ıeniye) yi yanlıı ( Şeref ile bahriye yUzba.şı ı Çerkes Ce· bitti. Hasan Halit Bey, (Şerefsa· 
tellkki ) buyurmuı olmıyaamı:ı. vat Beyi aldı. Bunlardan Şeyh dır) olması muhtemel bulunan 
( Zatı ıahane ) nin bu işi ( peder NasırDddin, ( Necefi eıref) hatibi en son (iradei seniye)yi telakki 
duacıları ) na tevdi buyurmak olup, mUthlı bir belAgate ma!ikti. etmek ve (zatı şahane) ye arz ve 
ihtimalini zannediyorum. Bu heyetin hem imamı ve hem de veda eylemek Uz.er• mabeyni 

Tahıin Paşa yine gUldU. Her batibi olacwktı.. Cevat Bey de bOmayunn gitti. 
saman muhafaza ettii{ ıekinet Çerkeı Cavit Paıanın mahdumu 
ve itidal ile: _....~.--_.,.,...,.........,......,~...,.........,~......,..._-~~iitil'!ill 

- Ne mUmlaebet efendim? En Faziletli Kadın 
Bizıat, zaliAliniı için ferman 

buy;;;;:··m.iyctini .. aı ... ;.u .. Amerika' da Yeni Bir Mü-
(ulema) dan bazı zevata da ıizin 

reyiniıe bıraktılar. Diye mukı· sabaka Dah,..c·. Y"apıldı 
itele etti ; Ye bu mesele etrafında . 
claha buı izahat verdi. Vakıa 1 

Amerika yalnaı garabetler Huan Halit Beyin fena dllıDn· 
diyara değil, ayni zamanda mUsa· 

cetori biraz dağılir ıibi oldu bakalar men.lekelidir.Amerikanın 
IH de, yine itimat edemedi. 

bütün şehirlt"· ·,. senenin hemen 
Nihayet: her ıUnUndc ı uhtelif iıimde 

- (Fermanı hümayun) a it· mUsabakalar yapılır, mUklfatlar 
tJba etmek boynumun borcu... verilir. Amerika gaıetelerl hemen 
Fakat, mU1aade buyurulursa, bir hergUn bu mliıabakaların beye· 
defa pederimle do istiıare e.:le. canla tabilitile doludur. 
Ylmde, ondan ıonra kat'ı cevap b 1 

Şimdiye katlar akla •e aya • 
yereyim. b k ı 

Dedi.. koıa koıa konağına sığmayan mUsa a alar yapı an 
Amerikada timdi de bir "Faziletli dönerek meseleyi olduğu gibi 
kadın .. 0

mllaabak111 tertip edil· pederi Ebt\lht\da Efendiye hi1'1-
miıtir. Şikago ıehrindo yapılan 

J• etti. bu mUıabakaya tam yll& yirmi 
EbtılhUda Efendi, hakikaten 

iki t•ne kadın i§tirak ctmiı, bun· oraya bir heyet gönderileceğin· 
den haberdardı. Hattı bUnkAr, lar arasında Mis Helen Mondcl 

ismindeki kadın •• En faziletli birkaç gün evvel, bu buıuıta 
onun da fikrini almıfh. Fakat kadın ,, unvanını almıttır. Miı ı 
böyle mUhim bir vazifenin bu ka- Mondel 28 yatında evli bir 
dar ıenç bir adama tevdi edil- kadındır. 

• 
Çiftlikte dünyaya eteğini ıUr

meden· yaşıyan yalnız halanın 
mektubu okunuyordu: 

" Onun terbiyesini ıia kendi 
kafanıza, kendi ananeni:ıe göre 
verdiniz. Şimdi ııp ııp 11çrıyan; 
biçimi bozuk her havaya ayak 
uydurup hop hop hoplayan, eakl 
zaman 41tıcıları gibi yila metreden 
yumurtayı delik i eılk eden bo
yala ııvah tam bir zamane yoıma· 
ıı oldu, çıktı ortaya.,. 

Mektubun buraya kadar olu 
kıımı, okuyan babayı dlnliyea 
kızını, kulak keailmft kanıını 
fıkır fıkır gUldllrdO. Rqlt Halim 
Bey aekiz kiıiye taktim etlen 
yetecek boydan heybetli g&betl· 
ni oynata oynata: 

- Kafa dedi, ha:& ıaltanattan 
evvelki, içinde uyuımuı taa11up 
örUmceklerioin yu•a kurduğu 
değişmek bilmez. kafa! 

Fırlak dişleri Oıt dudatını 
uzun burnu h;zasınll çıkaran Ne
bile Raşit Hanım: 

- Öyle rörmUş ne denir! 
dedi. 

Raşit Halim· Bey de•am etti: 
- " Ôtedenberi dUşUnmeme 

rağmen servetimi zıddıma giden 
bir terbiye almıf olan Rahimeye 
veromiyeceğim. ,. 

Bu satırla; daha dagılmamıı 

bir kahkaha rDzgArile Orperen 
yüzleri kırııtardı. 

Yalnız Rahimenin tatlı yürU· 
11011 neı' e1l durulmadı: 

- Ben, dedi onu yola aetir· 
mesini bilirim. 

- Nuıl? 
- GöriirsUnU~, yarm çiftllto 

aıidiyorum. 

* Hala, Rahimeyi asık bir ıu· 
ratla karııladı, fakat bUtlln gay· 
retine rağmtn buruıuk ,Oztlnft 11· 

ran ıoğuk perdeyi yırtmakaktau, 
ona ıiller yllı röıtermekten kın· 
dini alamadı. 

Hala, her ı•ye ratmea düıU· 
nDyor ve: 

- Rahime ıen olabilir, bana 
bir ıahne ıoytarııı gibi keyf ve· 
rebilir. Fakat ben, bu kadar açık 
oynak bir luza aervetiml bıraka
mam! Diyordu. 

* Se11iı gecenin içinde bu ıe1· 
ler biç te Yebme benzemiyordu. 
Hala yatağının içinde kulak 
kHildL Evet dıpn da bir ayak 
Hıi fittikçe kar 111na dojru 
yaklaııyorlardı. 

Depo Parası 
- ------meline bir tUrlU akıl erdiremedi. l<c cası Miıter Mondel Ue altı 

Bunu da, Abdlllbamidin k•ndine Hno evvel eYlenen bn kadın 
mabıuı olan 1ıarip dftıllnUıleri ıimdiy• kadar hiçbir 1Unab lılı· cuklann 

burettitl 
birincllitl 

Şirketler Komiserine Göre 
laıe •• terbiyHlne 

1 Mukavelede Y azılulır 
meyanına ithal etti. Bir hayli memiı, bayatlnı tamamın evine 
mOIAhaza ve muhakemelerden ve çocuklarına haaretmiıtir. Miı 

~.1ondıl boş vakitlerini fakir çoaonra; oiluna ıu C••abı verdi: ......................... ~·· ..,.; ................ 

lçindirld mlbabakada Baıı kimıeler matbaamıaa 
almıy• mu•affak ol• müracaat ederek KadıkiSy Su 

muıtur. Şirketiain, abonelerinden depo 

- E§'er hDnkArın 1&Da olan 
laiddetl 1reçmedl de, b6yle bir 
deliH ile st .. ı; oraya teb'it edl
yona; bunu lı.\ anlamamıf aibi 
dananmak ve nıahza kendiıine 
hizmete gidiyormuş f.İbi aafiyane 
bir vaziyet almak icap eder. Eğer 
böyle olursa, bir miiddet ıonra 

· - ---..... · · · · .... · -· · · • · .... ---·-~·- paraıı namil• aeaede aldığı bet 

Geçen Sene Istanbul'da 3750 Mah- liranın mukaHlenamede ohnadı· 
tını ı&ylenaişler ve vaziyetten 

onun gazabını teıkin etmek •• 
ıeni tekrar geri getirtmek mllm
kün olur... Yok, eğer, (Zati 
şahnııe) böyle bir fikirde değil 
de, hakikaten bu işe ıenl IAyık 
ıördi\ ise. cidderı tebrike aezum .• 
Deruu batkAtip p444aya &it.. Bu 

kôm Hapsedildi ıiklyet etmi,lerdir. Dun bu me• 
aele hakkmJa kendiıine mllracaat 
eden bir muhuririmize Belediye 
Şirketler Komiseri Muzaffer Bey 
funları ıöylemittir: 

( Hııtfarafı 1 int'İ uyfada ) 

Jar tahsil edilmek fızere icra da
iresine havale edilmiıtir. 11Aruat 

daireıine geçen eeneden de dev· 
redilmiı birçok hapis ve sair ce

zalara ait illmlar daha vardır ki 

bufttarın da ilaveıile yokarıki ye
kün iki mislini bulmaktadır. 

MOddeimnumtliğin, ceza ilAmlarmt 

infaz -buwıunda bu acue &&ter-

diği faaliyet daha fazladır. Bu 
aebepledir ki geçen 1eneden bu 
ıenye devredilen ilamların adedi, 
evvelki senelere ni•betle oldul(ça 
az bir yekOn tutmaktadır. 

icra dairesine tahsil edilmek 
tiıere gönderilen "8200,, ceı.a 

lllmmdan mlihiın bir lmmıa ge· 
çen sene ı:arf nda tahıil eclilmiJ, 
bir miktar ilam tahsil ohmanıı· 

yarak bu ıeneye kalmıştır. 

- uHi~bit tirkclm, mukave-

lenamede yarılı olmıyan bir pa· 
rayı halktan almas.na roOaaade 
edemeyiz. Ancak Kadıköy Su 
Şirketinin mukavelesinde abone
lerinden depo parası namile bir 
para almıya balckı vardır Ye alı
nan bu bet lira mukavelede ya· 
zıladır. ,, 

Biçare balanın 
yor, ağarmıı 1açları rUzgAra 
muı başak tarlaıı gibi nr 
yor, tüyleri kuvvetli s .. 
tutulmuı gibi dikenleşiy 
Hanife hala bu yaıın ı 
olmuı, daha bu kadar kor 
mııta. 

işte nihayet kapınU1 
çevrildi: Eılkte elleri ka 
fenerli iki haydut g&lgeal ı&ıll 

- Sesini çıkarma m 
Damarlannda içmedik bir yu 
kan bırakmam!.. 

Eyyah... Hala bltmiıtL 
dutlardan biri ateklneı 

- Şurada, dedi, 
kutuıu ıuradal 

Öteki oraya dotru dofrul 
O Sarada bir Hl iki hay 

ıaıırttı: 

- Davranmayan!. •. Kıpırdıy-' 
yakarım 1.. it 

Etikte Rahime... Elinde tab~c 
ca... Hala ferahlldı. Hala rall'la 
nefea aldı. Hala Allah görlll~J 
müminlerin aıkile gibi imdadıo{. 
yetiıen yeğenine baktı. 

Bu sefer bala'nın titrem 
haydutlara geçmiıtl. Rahime of 

lara yakla~h: _ •. • 
- Haydutlar dedi, ı•nçabıPL 

baıka11nm çahıarak kazao1 
hak ettiği ıcrveti gece karanı. 
farında çalışmaktan daha nam 
kir bir ~eçim yolu bulamadın . 
mı°t Sizi poliH teslim etmeıo~'. 
bUyUklüğUnll aöıtereceğim. D~ 
olunu •• bir daha buralarda 1 t 
rUnmeyinl.. ~ 

Haydutlar gittiler, hala yel.-, 
ninin boynuna sarıldu 

- Senin için ne fena dl, 
nUyordum. Malımı ırıımı cu11ııı' 
kurtardm. Sen olmasaydın .,_ 
111ız dağ baımda bu ı&ıleri ki' fı 
rarmıı herifler bana neler 1•P' , 
mazlardı. Ya ıen de eıki u-" t 
terbiyeıile retiımiı . erkek bir ·- t 
kuklası olaydın! Meğer asra ıatf t 
yetiıınek ne iyi, ne iyi imifl dr 
yordu. 

Rahime halasımu ••rvetio• 
kondu. Evinde •erdiği çay siy,. b 
fetinde Zeki ile Reıada: ~ 

- Yamansınız vallahi dect'ı 
Holivot aktörleri ıizlerin yani' 
nızda 11fır kalır. Rolleri .o kad-' 
gtı:ıel oynadınıı ki az kalıın ıiıteıf 
hakiki haydutlar aauacaktımt.. 

GDIOştiiler, gutü,tnler, srDlot' 
tUler. 

Bir İhbar 
Demir ihtikarı Mı Yap

mak istiyorlar ? 
Dun lktasat Veklletine bil

dirilmek Uzcre re11al bir maka_, 
mühim bir ihbar yapılmııtır. 8d 
ihbara göre piyasadaki d6rt bel 
d~mir taciri kontenjan listesindeki 
bir buçuk milyon kilo demifl 
tamamf'n kapattıkları ıibi ıub•t 
kontcj.ınının da nısfını kapatnılf" 

lardır. Mcvadı iptidayo bulamıy.
fabrilularclan bİI kıımı bu .... 
kilde fili hir inhi!ar tee111Uı ettr 
ğini id<lia etmekte ve ıveklle~ 
na·urı dil:almı celbetmektedirı.t• 
't epılan ilıl a• ela demir fiatlarsoı' 
bir ıniktar .) OL ••l•Hti de ya; 
maktad2f. M••eleaie llr•k oldaar' 
eheıon1iyell• tetli\lr edlle .. ll _.,, 
lenme\&,.dar. 
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Yeni Bir Keşiften Bahsediliyor YENi çıKTI •I 
orkunç Tanklar Artık M.,,~M~~~~m~!'-d.kl Terelme haydar Rlfat Beyinaw 
Tarihe Mi Karışıyor ? ~-=BltO=" kh=•~çıl=arda=HlO=""""~ı 

Bir hınk Mtlfraz••I 

Berun (Hususi) - Bıw ma· 
de. bir mnbendisln tanklara 

"1 aon derece muessir bir alet 
'!_ ettiği ehemmiyetle görilf6)
e11:tcdir. 

•1-'~ Yeni icat edilen alet, cepbe
rde ön afta ilerliyen piyade 

cfcrlcrinin gayet fiuhuletle kul· 

1
11ahilecek eri ıekildedir. Temin 

i~rıduğuna göre b.ı alet vasıta· 
oldukça uzak mesafelere 

Dl °" Zekat ve Fitre 
d Her :tene olduğu gibi bu se-

t e ıekit ve fitrf'! Tayyere 
elbiyeti teşkillb •asıtasile top· 

~•c•k ve ha1ılab Tayyare, Hi-
1•hrner ve Himayeietfal cemi-

.etleri arasanda taksim edilecek-
ır. lia k ti . . . "- . · va une enmızın ta ... vıye· 
•rıe ,.. h • 1 · d · · ~k "" ayır lf enae yar ım ıçın 

1"' ftt:. it •e fitreyi Tayyare Cemi· 
ıne 

t~t •ermek aynı zamanda bir 
rıı- an borcadur. 

4 • 

nu1nevra Y111tarken 

demire tarşı fiddetle müessir btr 
mayi atılmakta Te tankların zırh

ları eriyip inceJmektedir. Bu aa
yede piyade neferlerinin att.kları 
kurşunlar tanklara işlemek ka· 
bı!iyelini kazanmaktadır. 

Fakat bu keşif hakkında fada 
malü:nat verilmekten ehemmi· 
yelle içtin~p edildiği için yeni 
aletin hakiki mahiyeti henüz an· 
laşı!amamıştır. 

MUSTAFA CEMAL rapwları 
Zonguldak sür'at postası 

BURSA 
s0 .l:U:..i p AZAR 

.q._ eaat J~ a.. K.M.1' rıhtımındı:::ı 

(1 • ) tpreket-
dotru zmır e .• pazar 

tul günü hmire muYaıı1at Vtı 
••lı l'ilnü fımirden hareketle çar· 
tamba sünü fıtanbul• a•det ede· 
ceklir. 

MERSiN POST ASI 

TÜRK vapuru 
8 Kinunuunl p AZAR ıaat 17 

de S rkeci rıhtımından hareketle 

(Çana'kkıı.le, lımir, Kutaduı, Kül
lük, Anta'ya ve Mel'lin) e azimet 
ve u·det edecektir. 

Tafsil. t 'çiıı Koçak nblım 
."o. 4.5 TPJofoıı: 4-09t3 

I ANf ALYA - MERSl~l l 
Lüks ve sur'at postası 

GERZE vapuru 
91<. Sani 

PAZARTESi 
Akşamı saat 19 da doğru 

(iz mir, Antalya, AIAiye, Mersin 
•• Payas ) a a:ıimet ye avdet 
edecektir. 

TafsilAt için Sirkeci'de Kn-
çtık Ksrı.ade hanındaki acenta
ıına müracaaL Telefon: 23118 

Galata acentaıı Galata 
rıhtımında 35 No. V uçino 

~--.. Tel. 41169 p 

NEDEN 
Mütehassıs diş tabipleri yalmz 

RADYOLİN 

ÇÜ N BÜ: 
RAOYOLl.N dişlerin ~ürümesine. mani olur. 

Agız kokuJannı ızale eder. 

RADYOLI. N di~lcri in?i . gibi he} azl~t!r. 
Dış etlcrım kll\ \elit ııdırır. 

R'DYOLl-N ağızdnki _ !nıkr?plan öldürur 
M Ağıza I· tıf hır koku verır 

• 
RADYOLIN 

J:f sergilerden 18 diploma ve 42 a\tm madaly kazanmıfbr .. 

- " - . l 'J· ·, - . . -~- ~ 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden ; 
Şartname •e nllmuneai yeç.bile pazarlıkla 560 adet dan:acana 

allnacakbr. Bu damacualann bedeli ( 13502) numaralı kararname 
abklmına tevfikan Türk paraaı olarak latanbutda Merkez Cumhu
riyet Bankaaına yahn1acak •• mllteabhit yerli mahsullt ye ma-
mulAhmızdaa ıilıracat yaptığına dair vesika göıterdikçe bankaca 
istihkakı temye edilecektir. Taliplerin şartname "H nlimı neyi 
g6rdükteo ıonra pazarhja İftİrak etmek için 11'07,5 teminat akçe
lerini hamilen 23 - ı - 933 paı.arteai gllnU ıaal 14 te Galatada 
h•m Abm k"miıyonuna mftracaatlan. 

PARA 
~ N•ırigat : 

.,_ Q "-11UnkO Bu ga;lstan'd• TOrk 
"• '"'•nhOı - Bu nanı a1hnda 

ki' ftl\;ltat Halil Yucr Bey tara· 

Eskişehir Blr.ncl icra Me· 
murlujundan: iatanbu!da Kohen 
Şahat Ye iuk Cine Efendilere 
cı~.ayri DIHarif ye fai& 1960 lira 
borçlu Eskıteblrde Sultaa &ad• tlacl 
Ham .. ,Haca Mehmet Efendilerin 
ma cuz bulaaan bOkimet civarında 

kiia yemini aahibl senet Y eaan Sil· 
1eyman arka11 yol cep1ıc•İ Ha il ile 
mahdut ve üe:t katında ıiki, alt ka
t.nıla bir odayı havl Te 350 lira 
kıymetli bir bap •htap l.aaenin ta
mamil• ve mataıalar önll mevkiinde 
prkan aahibi ıenet sarben Hacı 
Çı.kır o~lu timalen ubibi aenet 
cenubcn yol ile mabilut kirglr ve 
500 lira ıkıymelli mcJaza ile ktııa 

matazalar önü ıaeYkiiode farkan 
yol garben aahibi senet ''malen 
müfrez sahibi senet cenuben yol ile 
mahdut 183 metro ve 183 lira kıy· 
metli arsa ve y:ne meYkii mezliö•da 
şarkan yol garben yol fimalen yol 
cenuben Yaah Çakır n Mehmet Ali 
Bey ve sah bi aenet hudutlari:e mah
dut 2046,5 buçuk metro ve 2046 
lirııı 50 k. kıymetli araa ıile tüccar· 
dan ve ita yan tebaasından Hanri 
Koatatli Efendiye ipotek bu:unan n 

14eu mataular önü n.ıevkiinde şar

kan yol ırarben yol \İmalen yol 

Arttırmak Bir Meziyettir· 
., '" '" tıkaralmış bir eserdir. Bu t, td41 Bulgarlat~n'm resmi Franaız
ef tık 21l~t-teal o1an ( La Bulgarı ) de 

6tf t11rı~' bir yuı dolayıs.Ie Bulg-ariı
dİ' 1ıı,~n lstanbul sefirine ceYap weril• 

ltedir. Fiat 20 kuruştur. 
lllp Ul"l( Maar~t Tarlhl:ti•kkıncla 
'l' Oerıeme - Ped l!Oji ta.r hi ve 

ti.ol lll ~~ıye Mn rif ta ibi müellif; ı:rz.urum 
"J'! bıt Bu • afı Atuf fi y t.:ırafınd n ~·eni 

~ly 6 Or neşroluomuıtı.ır. Bu eser Ti.ir
diı ~. ~. Maarif Tarıhinin ikinci eilduıi 

• '1 "tınt ktcdir. 
111' ~, lf."'trtıtiyetiıı Hrrnından Tllrkiye 
dll ;! 1rı~1 ne batcı li.f. Eııuun ıh E·cn
leıf 'flıtkr:. .M.ıariftc yaptı 'J 1<11.ı.bat, Af uallim 

~tb~Liııd ) apıfo.n ıslahat, Balknu 
IOt' ~ ' \•e l\lııarif, ı,:ıdrn taLsili, z;ya ••t' ıı, ınodroı;o ı la batı. Fiatı 50 

\Jtt ıar - . ~ ... ltın - TrahMn goııçlAr ğ"tırnpn 
"--.,aresindo 15 gOndo lıir çıkan bu 
't,, 11.ıeecıunııın 18 lııcl Sa} uıı birrok 

.. '1i yazı'ırla çıkmıştır. 
~llı .. 1'Urk .tan - TOrkiııtanın 
' k.urtulu9undan ba .. e< dtın nylık 

~ad1r. 87 inci numara çıkmıwtır. 
~ık, t - Menemende 15 gUnde uir 
~O, 11 

b11 iktıeadj ve l~tfınat ve fenni 
tilı.ı ·g~toainiu JG anci aayıaı n .. ...
'11!ııı.t 1Jlır 

lemmuz 1914 -
1' l!.~u LOdviğin 9ahcseridir. 

~-rıh, politik"• diplomasi ile 
d f gul olan hiçbir kimse burm 
~ aat ·ı 

ili de - il 1 .e okuma tan müstağ· 
r g dır. lı r ı.. ı• ı la no Kr 

• il 51 
~--·~;.:aydar Rıfat Beyindir 

[) -
D r. Hafız Cemal 

ahiliy ·· h c\I e mute assısı 
~) ~:a:~n ~aada hergün (2,30-

Dıvauyohuıda No. 118 
1eı . 2lJ.:U 

ıve nb bi •enet cenuben 
ıahibi se:1ct n hacı Eyüp Ef. 
ile mahdut ( 493.5 ) buçuk 
metre ar sarın ipotek fu1uı 6 21933 
iaribinr. mı.ıl'nd'f pazarte'i iÜnü uat 
14 de E.l<İ$e1 ir icra dairesinde bı
r.ıkmaaı İcra edilmek Ü'Eere ~•Id ic
ra ve ifl is kanununun 113 üncü 
maddesine tnfikarı birinci artt rma
ya çılcarılmıştır. 

1 - Arthrmaya işt rak edecek
lerin r•yrl menkuller il mu'laam•in 
luymetmia JÜ'lde 10 ııiıbeliade pey 
•kçut •eya milli bir baıık.amn lemi· 
nat 111•~ tubunu teYdi etmeleri. 

2 - Bıre kma bedelı pefİD nrile
cetf ve t•11i iye ile müterakl• Yer

pi ve ma1ar fı uireai alt<"••tna ait 
bulundufu. 

3 - Ar tbr ına t•rlaa11aeıi 5 1-93.~ 
tarihinden itibaren Eıkitebir icra 
4aireanda açık olup b.rk• brafln· 
dan ıörülebilec'ti· 

4 - Alikadar •e irtıfak !balı aa-

hip'erlnin gayrimenkuller ü~erindeki 

hak!annı huau•İle fa ıı. •• mu:ırifc 
daır olan iddialarını evrakı müabi
telerilc birlikte irmi gün içinde 
Eski4ebir icra daireııi ne bıldirmeleri 
aksı takdirde hakl::rı tapu 
a'c Her.le ubi o madılcça utıt 
bedelinin payla,masındırn lıar'ç ka· 

Jacakları. 
Yukarda } azılı f'nit daireıtinde 

t.sl p olanların 931·1470icra doıyuile 
lC! a daireı·ne ve bele f y miinadisi· 
a ~ müracaatları ilin o:unur. 

' 

Her 

• BIQ KUMBMA 

Fırsattan 
PARA 

ALINlZ. 

istifade Ederek 
Arttırınız! 



ı2 Sayfa SON POSTA IClnunusani 1 

Hasan zeytiny.ağil~ ve ~·_san kol~ny~sile HASAN oıı·v Ve Gıı·serı·n Sabunları 
Krem ve glısermle ıstıhzar eddmış 

musirren istimal ediniL DDnyada bundan mükemmel Ye aeffı bir .. bun olamaz. Hasan kolonyuının limon çiçeklerini, ya1emin 'H ,Ol bahçelerini lhtiva eden bu· ıabunlar TOIW 
ye 'nin yegln~ iftihar edeceii mlatahzaratındandır. Çocoldu Ye nazik ciltli kadınlar yalnıs Huaa ubunları iıtima1 edebilirler. Cildi yumuıabr •e renı• letafet ve tazelik babşed.,. 

Buadaralarıaızı 
Yerli Mallar Pazarından 

Alınız 

Beykoz Fabrikasmm Kunduralan 

Sağlam ve Ucuzdur 
tel tel 

Kadın, Erkek, Çocuk için 

ber şekUde kandara 

bal arsan az. 
-

Bedava Kaçırmayınız . 
• 

Bedava bir ''RAZVJTE,, için 

apğıda iıimleri yazılı mUeueseler• tahriren mtlracaat ediniz. 
Beyollund•: 

H. ve A. Bakar Ltd. 
Pa~a i karim an. 
Drı1göri Santral Doryan. 
Glo1:ya ıtriyat mağazas1. istiklal caddesi 14 t 
PUvarel Fransı~ ıtriyat mağazas1. 
Paralli mağazası Galatasarayda 

lstanbulda: 

Zaman ecza deposu. 
Mazon ve Boton ecza deposu. 
Maks F araci atriyat mağazas1. Boyuk Postaha - cad. 

• il ·····-·--

RAZVİTE 
ile, suıuz, sabunsuz, fırçasız çabucak tıraı olabiUrslnlı ffl ···- ......... ---

Hamm.tendller R A Z V 1 T E 
ierdanınızm tazeliğini muhafaza için yeglnt kremdir. 

Uu lıeda\•a fırsatı kaçırmayınız zira 

RAZVITE 
ayni zamanda cildinizi daha yumuşak daha beyaz bir hale koyu 
ve latif bir koku verir. Sivilcelenmeye kar,ı muafiyet kazandırır. 

\ ıı ıhJlnj vt- po tn parası ~y;;;k-İo
00

k~~;~~"i:;k po ta pulu gönderiniz. 

MA~AZALARDA ... MAKT°ü°··-SAT!Ş FIATLARI 
Yarım - tllp . . • • • . 60 gram 50 kuruı 
Büyük - tUp • • • • . . ı25 ., 80 " 

·········-····················· 
R~~l~E ~~ ~~ : ı.~~~~~~:;··~·~~~~~·~:.~~~.:~:a::~~ ~~ 21031 1 

İstanbul. Bahçekapı 
Beyoğlu · istiklal caddesi 

Beyoğlunda Hayden mağazaaında 
da bulunur. 

G R 1 P ve N E Z L E 
iç' ı f•rı lıirinel ilftç tır. 

'' K UR TUL U Ş ,, 
Maarif Vekiletinden mu..addak Fenol 

biçki Ye dikiı deuanui 

MUdl .. ••I : Madarn Papazyen 

Baftan1n • gUnU öğledıın sonra 3 saat 
Fransız usulıle fenni biçki ve dikit 
bilAmel tedris ve 3 ay zarrıııda ikmali 
tahsil edilerek maarifçe nıusaddak 
diploma ver"lir. Adres : Feriköy, Tope-
fistU Tramvay caddesinde 116 nıııoa· 
rah P ı• •l\ n apa rtıın ·ını. 

HASAN ECZA DEPOSU 

' Aranıyor ...... , 
14 - 16 yqluında Ye yqıaı 

göre oldukça tabıil ıGrmnı bit 
çocuğa ihti1acımız •ardır. Gi
yfame.ı Ye konuımuı dOzgtbl 
olmak ıuttır. Ayak iılerincle 
kullanılacaktır. 

lıtı,.eıalerlaı lıtaabul 81 bçelcaptd• 
Saa.....,.aa lautada 38 Mo. da RADY~ 
Ua ına .......... IMrsn• 12-t ..... .., 

INGiLiz PAZARI 
L LASTNICK 

lıtanbul Eminöniinde Köprli meydanmda 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
İngiliz kumaılarmdan ayni zamanda hem pardesO, 
hem muıamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet ıık par<\estl gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

ON IFO R M A, ASKERi, ME K TE PLi _. Şiikrü zade Hakkı 4-
M eş~ ~~pes~~!~~ ~~lıkp~~. SN~~ ~~::J 

, •e saire, kadın •e eri.ek, çocuklara mahsus topt.ao •e perakend 

.-llP'ft.' f A B R i K A Fi A T l N A SAT 1 Ş 

Darülfünun Mubayat Komisyonundan: 
Tıp Fnldiltesinin 1932 senei maliyesine ait ikinci alta ayhk 

yaı sebze yaş ve kuru meyva olbaptaki ıartnamesi mucibince bu 
kcrre aleni münz.kaaaya vaz edilmiıtir. Daha fazla malumat al• 
mak iıtiyeıı taliplerin her gUn ögleden sonra mülga Harbiye bina- c= 

amda komisyon kitabetine muracaatları ve ihale için de tayin Son Po_.ta Matbaası 

edilen ikinci kanunun 25 inci çarşamba günU 1&at 14 de teminat- Sahibi : Al ı Ekrem 

larile birhkte komisyonumuza muracaatları ilin olunur. Netriy.ıt Mudürn ı Halil L6tfl 

lat.ydi urr.um ıye, ıt ihuızl11< \C ku11et11zlik 
lalde n teairl .CSrillen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

l 


