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Hadise, Mahkemeye inti
kal Etmek Üzeredir 

!_mir Havalisinde Dört Kişi Tevkif 
Edildi, Tahkikat Yapılıyor 

Buraa, 10 ( Huıuıl) - 1 Şu
bat hldisesl dolayııile ıon yirmi 
d6rt nat ı.arfıada yeniden tey. 
klf edilen klmıe yoktur. T eYklf 
edilmesine karar Yerilip lıtanbul
da tutulan Ulucami hatibi Tenik 
Efendi dlln buraya getirildi, 
tahkik heyetinin huzuruna pka
t'ıldı ve isticvap edildi. Tenik 
Efendi ramazanda vb Yerirken 
aöylediği aykırı cUmlelerden do
layı maznun bulunmaktadır. 

Bundan başka evvelki gtln 
1 ıubat bAdisesinde methaldar 
olmak töhmetile tevkif edilen 
Cemal ve Lütfi ismindeki ıabıı· 
lar da ilk tahkikat için ıorguya 
~ekllmiılerdir. 

Artık ilk tahkikat 1&fhasının 
hitamına yaklaşıldığı öğrenilmek• 
tedir. Denilebilir ki hAdlse bir
kaç glln içinde mahkemeye intikal 
etmek vaziyetindedir. Bununla 
beraber tahkik heyetinin, vazlfe
aial tekemmlll ettirmek makaadile 
tetkikatını derinleştirmekte oldujıı, 
eksik bir cihet kalmamaıına ıon 

derece dikkat edildiği Ye btıtUn 
ihtimallerin bHaba kablarak ona 
16re hareket edildiği anlqdmak• 
tadır. Temin edildiğine g6re, fU 
dakikada hldiaenln batından ıo
nuna kadar bntno 1&fbalara tama• 
men tespit edilmiıtir. 

Bur1a, 9 ( Huıuıl ) - T abkl
kata idare eden Emniyet itleri 
Umum MndUrtl T e•fik Hadi Bey 
Ankaraya aitti. Meaele ile alAka· 
dar olmak üzere Poliı Mllfettiıl 
Ziya Bey lıtanbuldan buraya 
ıeldi. 

TOrkço ezan aleyhinde ilk 
defa bulunan hatip Tevfik Ef. 
azledilerek sarığı ahnmııtar. Dnn 
birçok kimselerin ifadelerin• mO
racaat edildi. 
lzmlrde Tevkif Edilenler 

lımlr IO (Hususi)- Karaman
lar mescidinden Ömer, Rıhbm 
Şirketi memurlarından Muıtafa l 
Arapça ezan okuduklarından, 
Kemalpaıanan Armutlu k&yllnde 
de tOrkçe ezan hakkında beze-

( Devamı 3 üncO .ayfada ) 

Şarapçılar Dertlerini inhi~ı 
sarlar Vekaletine Bildirdi 

Fiatl 5 lcaraı 

933 Türkiye Güzelliğine 
Nazire Hanım Seçildi 

"Yurdumun Güzelliğini Temsil Etmek 
Gibi Çok Şerefli Bir Vazife Aldım.,, 

Dibe MiiNbakaga 
Merak Ye heyecanı g6nUllerden 

dudaklara kadar taıan 1ıDzellik 
mOsabakaıı don ıon mınnnu ya· 
ıadı. Şu dakikada 933 latanbul 
we Türkiye llu •etllnıla hıtluu•~ 
yor. Kalabahk bir hakem heyeti 
dlln bl\tlln gllıellerl imtihan etti 
Ye Nazire Hanıma tam not verdi, 
onu Tllrklyenln gtlzeller gllzell 
olarak aeçtL Mllsabaka don 
dört buçukta Cllmhuriyot matba• 
.ısında yapıldı. Son Poıta muhar
rirleri mUaabakanın baımdan 

istihlak Azaldığı İçin Üzüm Yetişti
renler Sıkıntı Çekiyor 

J ıonuna kadar bulundular, blltnn 
safhalanna ayn ayrı teablt ettiler. 
Tnrkiyo ıUıellik kıraliçesile ıörll· 
ıerek intibalarını aldılar. 

l.ton6aldald ,.rap li•polt1rından 6iri 
Blrkaç senedenberl memlekette muelHidlr. lnhlnr ldareıl yOa 

ltrap, umumi bir lıtihllk maddeıl derecelik bir kiloyu ıarapçılardan 
0lnıak mevkiioe girmlı bulun- 48 kuruıa almaktadır. Şarapçılar 
ltıaktadır. Her aene milyonlarca bu parayı aa g6rmekte, loblıar 
kUo oluak yetiıen Uzllmlerimlze idaresinin Teklrd•iı fabrikuında 
•Q lyl bir lıtihllk •aaıtaıı olduiu lıbh.al edilen ıum•nın maliyet 
içindir ki f&rap sarfiyatile mU.. fiabadao yilzde OD DOkl8DJ08 
~"hsillerimiz de çok yakından ali- kıymet takdir edilme1lni fıtemek· 
l "~ardır. Fakat ıarapçılarm, hal- tedirler. 
l~dıhnesi temenniıinde bulunduk- Şarapçıların anlattıklarına gGre 
t''' rnuhtelif dertleri •ardır. t.. bundan dokuz Hne evvel Trakya, 
ı:llbut ıarapçıları bu dertlerini Marmara adaları Ye lzmir mmta• 

tııat Vekiline bildirmek için kalarında ıenede 43 milyon kilo 
~•lırından bir heyet Hçmiı ve ıarap lıtihıal ediliyordu. Şimdi 
lk ~karaya göndeımiıti. Fakat lıe lıtihaalAt aı:almıı, Trakya ve 

1 tııat Vekili Hyahatte olduğu Adalar mmtakalarmda Hnellk 
,Çlrı heyet Ankara'da yalnız lnhl- ıarap lıtlhaalAta 4 milyon kiloya 
., •rlar Vekili Ali Rana Beyi ıiya· inmiıtir. Evvelce lstanbulda bot .,:t •toılt. dert dökmOıtllr. Şa• bla ıarap depoıu •arken timdi 
~•1-nD haflıca dertleri suma ( Dnaıaı ı 1 lnel aa7fada ) 

Şimdi 116ıll mubarrirlorlmiH 
barakalım: 

1f 
Geniş salon duman içinde •••• 

Tıpkı ılıli baYalarda oldulu 
(Devamı 8 incl •ayf ada ) 

Galatasaray 
Fenerbahçe ------ -

iki Ezeli Rakip Bugün 
Karşı Karııya 

Bugtln lıtanbul futbol ilk 
maçlarının en mühim mUsabaka· 
(arından birini ıeyredeceğla. Ga· 
lataaaray ye Fenerbahçe, bu lld 
rakip bugOn bir daha karıı kar
fıya aelecektir. Şimdiki halde 
Fener lehine kuYvetll tahminler 
ileri ıllrlllm•kte, daha dojruıu 
galibiyetin Feoerbabçeye nasip 
olacatı ılSylenmektedir. Bu maç 
Takıim ıt•dyomunda yapılacak· 
tar. Bundan baıka ylno Takıimde 
Hllll • Anadolu. Fener ıtadmda 
da SOleymanlye • Vefa, Eylp • 
Beylerbeyi takımları karıtlaşa-
caktır. 

Tekaüt Maaşları 
Yoklama cetveli 11 inci 

Hyfamızdad1r • 

r 

Nazire H. Son Posta maharrirlerile lcon.,,agor 

J stanbul' un ~n çok alkış toplayan hanen
desi Eftalya H. Türkigenin her tarafında 
tanınan bir artistimizdir Senelerdir onun 
sesini işitmek için uzak beldelerden gelen 
hayranları hô.lô. onu dinlemek için ne feda
kô.rlıklara katlanmazlar. Bütün neş' e ve 
eğlencelerinizin bu sevimli siması bize 
hayatını anlatmıştır. 

Yarın Son Posta' da 
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Sesi] 

Muallimler Koo-

w 

Halkın 

peratifi 
&>ıt mua!Umler blrleterek. bir 
kooperatif kur•ak 78 bir mek· 
Mp aınat tet41bbilaünde bafn
a..,rardn. Bu lauaast:ı balkımıs 

d iyor ki: 
htan B. ('fa'.tıia Firaıata caddest '1) 

- Muallimler terii edilmelidir. 
fa)) liH hoc.ı•a ı.·r Maanf Koo
peratifi kurmalara fikri Türkiyede 
ilk defa diJşilnülen hayırlı bir teıeb
büatir. Açacakları me•teplerde bo, 
samanlarda ke.dilul dera ••ec•lr
lerf için ayrıca boca Gereli vermiye• 
ceklcrdlr. Bu auwetıe daha 8f-i• 
Ocret'e talebe oklltal»llirlenıe Ye 
ke11.dfleri de mesaileri nisbetinde u 
bir üc:ret alırlar. Aldıklara para 
maatfarana lnz mam edince hocaların 
ref ... tem·n edilmif olur. 

• :&.dri B. (Hırkai9&rif Ak.Mld m .. 
tıaııe.ı 14) 

- Hayali ucua'atmak •• bular~ 
hiHedılmiyecı=k derece)'• iadlr•elı 
için lıooperat fler .......... sok 
lbt.,.., nrdır. Garpta de• adıml..
l'Ue llcrliyen kooperatifs:lik maal~ 
•ef bi•de raj'bet bulmuyor. ..,-• 
nette. Yeren nftmuneler çotalcbk~ 
bizde de kooperat fsılık ratbet bu
lacaktır, Muallimlerin Maarif Koop .. 
rat.flerl busaların en bayırlı•ulır. 
H~r nlfyet mHUimlul b~f e birer 
kooperatif lıararlana memleket ••· 
arıfilM iki kat laiz•et etml.t olurlar. 

• tielld• B. (J. d iye memurlarından) 
- 20 liH •uallimi .İr Maarif 

Koopentifl k11l'aralı ueaa Bentle 
talebe ok.tmak lçbl Beyaaıt cin
rında bir n.. Ye bir ortamektep 
açacakmı1. 

Bu teıebbüa çok ho4 uına rittl. 
Bundan hem mu;ıllimlerim:z, hem de 
,......JeketiJI irfan laayab &.tsfade 
edebilir. Maalli nler k0Jd111ıları ae... 
,..,. we ..,f. t•Jıderi meaaı aayealn
ct. 11taet'an:1da11 biraadalaa fula para 
alNt., ,oe111dar ela aa lcretle olı.
melıı imkl.ıaa balarlar. 

Taksim Halli arı 
Talrlİm meydanındald aptea

aeler tam abidenin br11sıada 
çirkm bir manzara ancttiği için 
Belediye ba apteaaneleri bldu
... ya karar •eruıiftir. 

Klrtasiyecilik Tahkikatı 
Amerikalı ıtlmrftk motabasu

•mn lstarıbul ithallt gftmrfiğD 
tahrirat kaleminde iki buçuk ae
nedenb eri kayd kapaamamıt bir 
manifesto gördllğilnll " hayret 
ettiğini enelce yumıftık. Muta
ba ... • bu .abadalô tetkikatını 
derinfeştİrmİye lfizum s;5rm1İf Ye 
tahrirat kaleminden birkaç eaki 
manifesto daha istemiştir. 

Bir Teneke Gaz Çalmış 
Beykozda Umuryerinde "Neft 

aendikat" saz depon amelesia
'4cn Mustafa, bir teneke gaz 
calarak HYUfUFkea yakaJanmışbr. 

~ Nargile Hnızı 
Akif minde biri Kalyeoca•u Uuğunda Sadak fıpjede biri.ia 

•ahve1ind• hir narıiJe pl.rak 
•wturke• 1•Jrelaw fbr. 

Kahvede Bir Hokkabazlık 
Küçük Hırsız, Paketin içindeki 
Paralan Almış, Kum Doldurmuş 

Evve!ki ~Ua Ayasofyacla lrir k.öıo kahvesinde f 
'°k ranp hır •ırsazlak ollllUf, polism mOdahalemae f 
18ı.um g~rfilmüt ve fıırs z uzun tahkikat oeticcıinde 
meydana ç laınfnuşt•. Hadise ı öyle olmuş har: 

Aya11ofyada pmar ŞeYket ieıaitrde biriDİll kah· 
vesine evvelki glln akıam llzerl HUseyin Efe1Jdi 
iıminde birÜti gelmiı, bir çay içmek üzere köşeye 
ge~miftir. Hi1seyi11 Efendi çayını rahat rahat içmek 
için eliadeki bir paketi rafıa llzerine koymuı ve 
PJllU içmiye bqlamqtır. H&eyin Efendinin raf 
berine koyduğu paketia içiade oe bet lirahk brom 
para YarcLr. Hüeyin Efendi ÇAJlnı ~itirdiktea " 
bir u ela alıabaplarile koaupaktaa HDra e.me git-

mek ffin •Jmaa kal•nnt •e paketini rafm 81tftnden 
alıp ioltuğunun altına sıkıştırmııbr. Fakat HllaeyİD 
Efendi paketin değiştirilmif olduğımu hayntle anfa
mq w derh.J poliM •üncaat etmiştir. fillaalrika 
ap ıörr.IR llirisi adamıuiınm metıaliyetindea l.a
fade ederek palielia idodeki para)'I ._,. yeriae 
kum doldurmuştur. Bi. u ...,.. peiis ıelmiı, ı.e.-. 

kesi ve her yerL aramıf " paralan kahnain 
k6m8rlöğüncle bul....,, aabibine iade elmİftİr. T ah
ıw.t neticainde hırs zlağın Ha.eyin i.minde kOçtlls 

İki Kardeş 
Bir Kadm Yüzünden Bi
ribirlerine Dayak Atblar 

Diba iki kardq bir iradın 
yGzibıdea kaTgaya lutUfDNll •• 
bU.ibirlerini fena halde dhmq. 
lerdir. Y apbğımız tahkikata sön 
lıldi.e Fenerde K"9"iftir· O 
cmrcb otuna lbrabim .... u-.. 
Jİll iamincle iki kardef ~uç bir 
bdana ıizliden ıcizliye ••mekte
dir. Fakat dün bir tesadftf neti· 
ceıi olarak ikisi de yolda genç 
ka<hm rkfince derhal atAndar 
olmuılardır. Bunun neticesi olarak 
ta bir kü...Pk bqg&ttermi, 
Ye Od karclq tokalr orta•nda 
b~ya hmıt•..,....mr. Neticede 
lbrahim " Ha.eyin biribirleriae 
,_ ...... dayak ............. 

Koço Ef. 
56 Kilo Esran Acaba 

Nereden BulmUf 1 
GDmrlk muhafaza beşmGda

riyeti memurlan Koço Bodoa 
isminde bir tacirin dükklnıncla 
56 kilo esrar yakalamışlard.. 
Koço Ef. hakkında derhal bir 
zabıt tutulmuş Ye kendisi de ka
nuni takıbat yapılmak here Möd
deiumu::niliğe Yerilmiştir. Koço 
Efendinin c\lrftm ortaklan da 
aranmaktad r:. Bunlana yakmda 
ele geçeceği tlmit edilmektedir. 

Buğday Ve Afyon 
DlUı Anadolu "o Trakyadan 

lstanbula on dc,kuz •agon ve Uç 
yill doluan bil' çuval buğday 
ıelmif Ye iyi mallann kilosu 59,5 
kuruştan ublmııtJr. Afyorı Uzerine 
aabşlar bqlamifbr. iki gün içinde 
1050 - 1075 fmnt aru:nda 84 
sandık iace afyo• aatılllllfbr. Kaba 
~ODiu ela sabLmya baflamııtır. 
iki u.,t.lr kaba afyon 900 kurut-
'- ........... a,tlr. 

IS çocuk tarafındaa ,apıldriı aalatdmıt •• Hl•yin 
J11kalaıımlfhr. 

Dariılfiinan 
Spor Kulübü 
Kongresi 

Dadlflhnm ıpoaı kulUbft..On 
tertip ettiği b&yiilt beden terbi
yesi ka.ırai 18 Dİılanda lstanbul 
HalkeYiade aplacaktır. Kongreye 
180 mlhlenu ifüıak edecektir. 
Maarif erkiaı da kmlgnde laaz1r 
bahmacaktır. Alakan Habk 
F akUltesi bu kongreye 20 kişifik 
bir heyetle iştirak edecektir. 
Koaarenia m.ak•aclt memleket 
pnçlerine apor ·immi ••bmak 
ve pr\:M.\z geaçler ye.lifmui 
huauauda tedbia-lu aLnaktır. 

Kbnkordafo 
Ticaret " anayi bankasının 

konkordato projesi Bmnd T" caret 
mablcemeaine intikal ebaıiljlir. İlk 
muhakeme ı•bahn on sekizinde 
olacaktır. MahkeDM prnjeyi kabul 
ve tudik. etliği takdiade mevduat 
sahiplerinden bin liraya kadar 
alacaklı olanluın parala11 derhal 
verilecektkA 

Dağda Başladı 
Bağda Bitti! 

Y azcm: M. TlırAcu• 

Nefis Bir KliçiJk Roman 

"Dağda başladı, bağda 
bitti!,, Je eski ve yeni 
sevdalar ara~ıntlaki 
uçurumu göreceksiniz 

Yakında Son Posta' da 

Temenniler 
Kooperatif Teşkili Mas

rafları AıaltıJacak 

Kooperıatif teşkili içia icap 
eden masrafm bet yllz IİP• old.
ğaaa nt tesis içia yaptlacak ma
amelenin dört beı ay •irdltf&nD 
YDmlf Ye in• mabuırlann izalesi 
~ tetkikat 1•r:t' cf Jl'IDI ili•e et-
mittiV-

Öğrendiğimize göre ftooperatif 
tqkili için Uıım relen masrafın 
elli lira.:yı aşma•as• Ye muame
lenin d• azaml bir ayda ilrınal 
edilmea etrafntda b9 cereyan 
vadu. Be a-..ta ıım.t Velra-

· ıet.inden baz~ temennilerde lıulu
a.rlle8ğt aa,Jenmektedlr. 

Yerli Kumaşlar 
Rağbet Çoğaldığı için 
Fabrikalar Genişletiliyor 

Elbiselik yerli yllnlft " ipekli 
kumaı sarfiyatı gün ııeçtikçe art
maktc1dır. Bu sebeple kumat 
fabrika!an tesisatlarını yUzde otuz 
&eş nispetinde geniı}C2tmek için 
l!qebbüaterde buluıuniya bqlamq
larchr. ipekli kwnat fahn1ralan da 
genişletilmektedir.. Saaayi _. 
fettişlm bu fabrikalarda yapıJa.. 

calr tadillb tetkik etmektedirler. 

Ş lir laclisil• 
Şelair meclisi c:liiD •at 14 le 

topJandıı. 5abık ceiMllia abadan 
kabul edildiktea aolll'a mec&. 
gelen mazbatalar encGmealere 
lıavale edileli. Ma•af "6tcaile 
1931 kat'ı beup rapan azaya 
dağıbl<L. Vali lhhM.fclia Bey mec
IM plmediii içia t.dıae lıtaklu.,. 
daki beyaaab ıelecek alNye 
tehir edildi. 

1( Günün__.Tarihi ) 

Belediyeler İçin 
Yeni Vergiler 

Aakaradan nrflen lalr babue F 
• Dmllli1e VekA!e*' btie4i,..r 
lçla ,. ... ur .. 1-1! llltha .._ llir 
kanan IAyibaaı ha:urlamııtır. Bu 
IAyihaya ıare U.dH edilen ,.nı be
ı..-,. •-.Um ıun..,.a:-

Beledfyeler fçin 3 Ur..rrlt bir yol 
wuıiai, .. Wrlerdeki yo:lardan lati
fıtde e.len fİrket " mOeuuelerclen 
•Jn •ir ....... br..ı-dan cLt.....,.he 
rclre Jibde altMfaa ..... kadar bit 
HrF almacak, fı•ı ;rerlerindc aatıf 
bedelinin yllzde onu belcd ıyeler ha· 
.... .,. tab9il edileeei. yesaftt nr
...... belemy.ıı. ifin m •l•tu 
aaa yaplacakt r. 

Attıll8ldu'11111 Kongresi 
Ahı.. du lıntlübln4ieıı:. Abmord .... 

nua bayati!. allkadar milüa meu-
Jeler m~ı.akere edileceti•deo bu~ 
Hat fkı de bflamum u.ukayyet aza-
nm teşriflerHe kıymeitn mütalea.11• 
raa.L.a idare h•ye.UU --.tefit e;rle
melerl rlcaı elunUI'. 

Bir Keşif Mi? 
Sigara Tiryakiliği Tarihe 

Karışıyormuş 1 
saı.yuaan S.rrt Be,. fıl.aıinde .. 

s••l aırva tiryakilerini liprada• 
nzaeçirmek içla bir sars:ana tertibi 
yapmaıtır. Sfrrı Bey yemeklerden 
aonra ründe Oç defa fnı garpradaa 
abadaiı takd.ıde o ı:On- aigar• ilmek 
arzuaunun laahaad pi. lnı aw:d:M 
ı ıgaradan n:ııcçHdiiinJ iddia e\. 
mektedir. 

S~· Bey frWP- f..tiJU191 
almak i~o allka._. =='uma--... 
caat etmitliL 

inhisar ldarasinda 
labisadar Umam Mildirlatl. 

fnhiıu fabrikalarında kullanılmak 
nzere 1250 kiT,. damga kurıuoo 
ve s bin kilo hftlbf almaya rraru 
nrmiştir. 

Esnaf Clllliyetlerf 
Yeniden on bq kadar unaf e .. 

miyetinin umami kit plile büroa.a 
lııir ... tirilen:l&tlr. Balefli•m• i.çia 
lc:ap eden rumf muamele batf• 
attşbr. 

Bir Tasiilt 
Dun birinci sayfamızda Maliye 

tahsil fUbeleril hakkındaki bir 
meseleden bahsederken yanlışlıkla 
ıebrimizde ıubeai 0La11 baııkalar
dan birine ait bir resm derced~ 
miştir. Tashih •• kir dileriz. 

Dahili 
İstikraz 

8-çl• meMle•Wa W edilmeli 
.._. ol••• diy11aa ..... Jalaide ..,. 
a....a tfmeııdifed tMft6b lze.rU.. 
.. •ttitlaclea fıatles ,.....ıae.k.t. 
.... A..d.t. kq,dan • İJİ fai• 
YUeeetla«len fula ratl-t ı&rmellte
c!ir. Dia lltonada clitywna •.,,.&hide 
68, • ..._il Aaabola 54.15. AaaclOI' 
lu bİ8M ftllCdl 45t• Aaacle • talııo- f 
wilib ıs.ıo. :R.am•fi .._..uerı 7,f~ 
..... çlmeab> ıı,m ~ ___ ... 
••..A.ı•· Pi:p-4a .... oıa. 
ka-•te ... &p• .... yol. ~ 
yapalacak dahill ıstibu: tab'Willeri cfı9 
derhal .blacakbr. .. tahlUM 
--....a~ ......... 
teclir. 

Son Postanın Re•imli Hikige si ı Pauır Ola Ha.aa Beg Digor Ki: 

- Duydun ma Hasn Bey, 1 .... Geç•fercle llnlrli ~r Hr t 
nım, teda•İ edildifi doktonıb 
laf.anca Oe GefGne ,arttcle. .. 

.. , ... ,, 
' -
' 

,, . " q· • 
:ı • 

- Acaba necfo ·t . 
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Son Müessif 
Bursa Hadisesine 
Dair ------------·-

Ezan ve kametin 6ı: Ttırk dl· 
We okunup alınmaıı mtlnaHb.tlle 
Bur1ada Yukuuna tee11Urle ıahlt 
oldupmuı: hAd11e, bize bir haki· 
lcatl bir daha hatırlatmıf oluyor. 
Bu hakikat ıudur : 

Cehil, kendi mahiyetini idrak 
•tmekten dalma aclıdir. 

Bu mlllet, din ve dünya tıle
rfnl biribirinden ayırt etmlı oldu
luna a6re, meae(e, fUnun Teya 
bunun vicdanına k1rıımak, onun 
•ludeılne ait ıu Teya bu mtlda• 
halede bulunmak dejlldlr Mevzu· 
'1bahı olan meaele, 1adece Ttırk 
~ilinin TDrk Yicdanile beraber 
•rnı ahenkte yllrOmealdlr. 
,ı ibadet, ruhi bir meyelAn Te 

lnevcudattan maneviyata yllkHlen 
bir ı.tımdat oldutuna göre, 
lcuUanılan yaaıtamn ehemmiyeti 
Yoktur. Eaa1en inanıf, batlı 
başına bir birlik iıaretidir •• 
tt-..hit ·kelimesi, muayyen bir for• 
lttlil halindo dillerimlsde dolat•· 
r•lmfı .... bunun man .. ı, muay• 
Yen bir akideyi btnimaemlılerl 
bir araya topla-mak ve onlara 
•arih bir damga Yormak arzuıun• 
dan doğmuştur. imamı azamın 
kendi dillerile ibadet etmek lıti
)•n Acemler için kur'anın farlıl 
diline tercllme olunabileceğine 
dair verdiği fflha, buglln, tama• 
blın hatalı olarak bazı klmaelerln 
lh:erlnde durmak iıtedtkleri bir 
lloktayı, 1enelerce evYel halledip 
-hnıttır. 

Şu halde, Allaha ve onun bir
liğine inanan bir ln1anı, fU veya 
hu dil ile dua etmiyor diye, onu 
llıtlmin add•tmemek naaıl mDm· 
ltun olur? 

liadise, Mahkeme-' . ye intikal Etmek 
•• 
Uzeredir 

( Baıtarah 1 incl sayfada ) 
~llda bulunduklarından Kasabalı 
"•dir lle Armutlulu Abdullah 
t'tklf edilmiılerdlr. Tahkikata 
d••aın edilmektedir. 

Tel'ln Telgrafları 
Burıa hAdiaealnden dolayı 

"'•oılıketin dtın de birçok yerle
~llden Reisicumhur Haıretlerine 
ltaben bu cllr' etkArları tel'in 

•deu telgraflar gelmiştir. 

M. Esat B. 
1~1llir'de BirlMaznunun Mü-

dafaa Vekilliğini Yaptı 
"1 lırnfr, 10 ( Huıuat ) - iddia 
).f •kanu tarafından idamı iıtenen 
tt llşarref Hanım iımiodeki maz• 
k '1tıun dlln Ağır Cezada muha· 
tıı~llıeaioe devam edildi ve 
, k dafaaıı yapıldı. Mndafaayı 
IS~ i adliye vekili Mahmut Eaat 
d )' yapmıf ve Uç ıaat 
t:tı'~ etmiıtir. Neticede Milıer
~ anımın bikrini izale eden 
hi:ınun maktullln oğlu hakkında 
-tl" davanın neticesi sorulmak n-

~ muhakeme talik edildi. 

k Afyon 
anun Layihasında Ne 
't Gibi Esaslar Var 

~l\ ı(ni hazırlanmakta olan Af
tt'ıııı •nununun mart ayt içinde 
ltce~~ M•cliaiode müzakere edi
"ttQ anlaı lmaktadır. Yeni ka
d,hiı<İfy?n ibracahnda inbiaar ve 
"•ı:ı, ih:· ısıt serbeııt aatıı eaasla
t,dir. ıva •ttij'i hab•r Yerilmek-

(Resimli Makale 

1 - Genclikte bir llranıı olH 
onunla neler 1apama11ın1L O r•ıta 
az para çok ite yar.,. Fakat •••cin 
parHı yoktur. 

a 

2 - Yat ilerledikten ıonra para 
•ardır, fakat onunla bir ıey 1apmak 
imktnı kalmamııtır. O para ile elde 
etmek llleditlnlı t•yln kıymeti yok· 
tur. 

Tersine Hayat ' aı 

S - Gençlikte elimbe ıeçen pa• 
ra ile yaeamak milmk.Gn lken bunu 
lbtl7arhk için 1aklar, ıonra da bir 
ha1ar 1andalye Ozerlnde ak11r1p ök
ıOrerek ruhumutu ·nrlrlL 

Gençlikte bayatın Ye paranın 
kıymetini bllinlL 

tf8i!lm&E3ıml'.!m211iım ............. ~ ........... IBll ................. .... 

"'SON TELGRAF HABERLERİ 

Doktor Şükrü Beye Yapılan 
Tecavüzün Esası Nedir? 

Hasta Hanım,GetirdiğiGarip Hediyeler 
Arasından Bir De Tabanca Çıkarınca ••. 

Sinir vo akıJ ha1taJıkları mu• 
taha11111 Ahmet ŞUkrll Beyin, 
baıtalarmdan bir hanımın tarafın
dan taarruza uğradıjını evvelki 
glln yazdık. Bu meaele etrafında 
haklkata uymıyan tarzda neıriyat 
yapıldığı da görllldU. Bu itibarla 
vak'a anında, kolunu tedaYi 
ettirmek için muayenehanede 
bulunan ve hAdiıeye temamen 
ıahit olan arkadaılarımııdan biri 
biıe Yak'ayı ıu ıuretle anlatbı 

6 ıubat paı:arte1I ıUnU dok· 
torun Elhamra apartmanın
daki muayenehanealne 1aat on 
altıda gitmiıtim. 

Bir aralık kapı ,alındı. Tanı• 
dağım ıivil iki poll• memuru 
haıta bakıcıya: 

- Doktor Bey merkeze tele
fon etmiş, biz geldik. Dediler. 

Beklenmiyen bu hal merakımı 
uyandırdı. Memurlarla birlikte 
ilerledim. Muayene odHınan a.. 
nünde doktorla karıılqtım. Me· 
ralda: 

Celal Bey 
lktısat Vekili lzmirden 

Şehrimize Geliyor 
lzmir, 9 ( Huıuıl ) - Şebrl· 

mizde bulunmakta olan lktııat 
Vekili CelAI Bey, buglln Ege 
vapurile lstanbul'a hareket et• 
miştir. CelAl Bey vali, fırka 
erkAnı, belediye ve Ticaret O· 
daaı reisleri tarafından hararetle 
teşyi edilmittir. 

- Ne var? Dedim. 
- Sorma, mnhim bir kaıa 

atlatbm. 
Hep birlikte odaya girdik. 

Masanın llıerinde bUyllk çapta 
bir tabanca duruyor, haata blr 
hanım, aaabl adımlarla odada 
dolaııyordu. Doktorun alAkadar 
memurlara yerdiği izahata naza· 
ran, taarruı eden hanım, dokto
run eıkl bir ha1tuıdır. Dalma 
mektup bile yazar, doktor bu 
ıuretle baıtanın ruhi Ye akit 
•aziyetlnl takip edır. Arada ııra· 
da, bir defa da bizzat muayene· 
haneye gelerek kendisini muaye
ne ettirlrmiı. Yine ogUn halaafJe 
birlikte muayene olmak için dok· 
tora aelmlf, hediye olarak kene 
dlıl tarafından tahnit edilmlı ko
caman bir karınca Ue bir fare 
Ye yine kendi eseri olan toprak· 
tan yapılmıı bir ta•ıanı doktora 
hediye etmiıtir. 

Doktora aetirilen bu hediye
ler haıtanın nzlyetl hakkında 

Gazi Hz. 
Birçok HYAt dün Dolınababçe 

urayma gelerek Gazi H.ı. ne bllva
ııta taziınatlaranı arr:.tınlşlerdlr. 

Gast Hz. dün akıam Ştıliye kadar 
bir gezinti yapmıılardır. RelılcDm· 
bur Hı:. nln hafta içinde ıehrlmhı:de 
baıı daire ye mile111Helerl tetklk 
edecekleri haber alınmaktadır. 

_.J 

herkese bir fikfr Yerebilir. Ha1ta 
hanım, hediyelerini bUyllk paket
ler fçiııo yerleştirmiı, doktorun 
mtlvacehe1lnde hastahğın arazm• 
dan olan gayrıtabil hareketlerle 
kAğıtlar yırtılarak, hediyeler dok· 
tora takdim tdilmiıtlr. Paketler· 
den bir tanesini, muayenenin so
nuna kadar açmamııtır. Mua· 
yene bittikten sonra doktor, 
reçetesini yazmakla meıgul iken 
baıta hanım, kalan paketi de 
açmıı ve tabancayı eline alacağı 
sırada, vaziyeti takip eden 
doktor fırlayarak tabancayı kap-
mıf, kurıunları boıalttı ktan ıon• 
ra ıilihı m&1aamın üzerine 
bırakmışhr. Ayni zamanda zabt· 
tayı keyfiyetten haberdar etmiıtir. 

Hastaya tabancanın nereden 
alındığı ve bununla ne yapaca
ğı ıoruldu: 

Saim iıminde bir balıkçıdan 
aldığını ve doktorun muayene
hanesinde endaht tecrUbe1l ya· 
pacağını ıöyledi. 

Meselenin blltUn safhaları 
bundan ibarettir. 

Telefon 
Ankara T elefonile Bütün 
Dünya ite Konuşuluyor 

Ankara, 9 - Ankara tele· 
fonu, mUkAleme huıuıunda bUyUk 
bir kabiliyet kazanmııtır. Ankara 
telefonu ile, Roma ve Londra 
müstesna olmak üzere dünyanm 
baılaca şehirlerile konuşmak 
mümkün bir raddeye gelmiştir. 

iSTER iNAN, /STER iNANMA! 
Dün kil ıazetelerden birinde okudukı 
"Temiz giyinmlı, zilppe tavırla bir renol uaaktan 

arkadaşlara glSıterdi mı 
- Dikkat edin, hacı bey geçlyorl 
Hayret ettiler: 
- Bu yaıta bacı olur mu? 
- Evet amma, dedim bu aizln blld!tlnl• Arabi.ta• 

hacıaı değil Freınglıtan hacıaıL 

Anupa kaldırımı çltniyen - çok tilkDr ld mah· 
dut • bazı gençlerlmlıde, gezip dolattıldarı yerden, 
yeaile diltailn dn,m .. ın. mOna .. bet al11n almasın 

Is E Nf 

bahaetmek adeti hutalık haline geldi. Arabfıtan ha
cdan yer lerlni frenglatan hacılarına terkettiler. 

Ben liyleılnl bilJrlm ki Süleymaniyenln rrılmari 
aıaanetinl bile lnk&ra kalkıtır: 

- Ah, monıer.. d r 11 n gel de Romadakl Sen 
Plyer kilieeıılni görl 

Evine glderalniz, Kocaman bir albilmO eUnise 
••kııtırırı 

- Parla habraluım ••• 
Ve birer birer açıp g<Jılerir: 
- Eyfel kuleal, Bulvar dezltalren, Lun aarayı, 

Kafe dlJ la Pe, haynnat bab~eai •••• 

N Al 

r 
Sö ü sa" 

Münderecatımızın çok/u .. 
tundan dercedilememiş-, 
tir. 

Doğuran 
Bir Katır 

PaluJ 9 (Huaual) - KirvaD 
köyünde bir katır tek kulaklı ve 
bir göılU bir yavru doğurmuıtur. 
Y anu Y•t•mamııtır. 

Üç Ölüm 
Bir Şerir Tabanca İle Üç 

Kiıiyi Öldürdü 
Palu, 9 (Huauıl) - Bu civar

daki Magara köyllııde fed bir 
cinayet olmuştur. Alleddin ı .. 
minde biriıi yanına birkaç arka• 
daıını alarak rakibi ,Aloı'u ar
kadaılarile dolaşırken baıbrmıı 
Te tabanca1ını sıkmıftır. 

Kurtun aağnaia altında kılan 
Aloı Te diğer iki arkadaıı al
dıklan mtlteaddJt yaralardan der-
hal 6lmtlı, diğer ·altı kiti de ha· 
fif Te tehlikeli olmak llzere ya
ralanmııbr. Katiller takip neti• 
ce1inde yakayı •le Yermiılerdir. 

Bir Facia 
KaragUmrOkte Sebure isminde 

bir kız dl1o akıam llmbaya ya
karken aaçlarından tutuşmuı muh
telif yerlerinden yaodıit için hu
taneye kaldınlmııtır. 

Kadın Değil 
Erkekmiş/ 

Dun Bakırköy hükumet dok· 
torluğuna Zeliha lımlnde bir ka-
dın mllracaat etmiıtir. Zeliha 
erkek elbisesi giymekte ve er
keklik alAmetleri göıtermektedir. 
Hüktımot doktoru ZeUhanın er
kek oldujunu teıabit etmiıtir. 
Kendisine ameliyat yapılacaktır. 

Kaçan Manda 
Dnn Mezbahadan kaçan bir 

manda yolda çoban Ademi •• 
Halıcıoğlunda oturan Caferi boy
nuzlarile yere dUşürüp yarala
mıştır. Manda birBJ: sonra 6ldll· 
rUlmOttür. 

GayrimUbadiller 
GayrimUbadiUer buifin topla

narak bono iti için Ankaraya 
iÖôderilecek olan heyeti 1eçe
ceklerdir. 

Şehir Rehperı 
VUAyet mektupçuıu Oımao B. 

tarafından bazırlandan Şehir reh
berinin basılma11 için bir mtına• 
kasa açılmıthr. Rehberde Vila
yetin 32 nahiyesinin ayrı ayn 
renkli haritaları da bulunacaktır. 

Rehber bu gibi eserlerden 
beklenen her turlU ihtiyaçlara 
ceYap verecek kadar mtıkemmel
dir. Rehbere alfabe ııraaile ma· 
hallelerin ve sokaklarm lıimlerl 
bile kaydedilmiıtir. 

lzmirde Bir Cinayet 
iımir, 10 (Huıuıi)- Erzurumlu 

Lfttfi isminde biriıl dün gece 
Memduh isminde bir arkadaşını 
öldürmUf, iki kiıiyi de yarala
mıştır. 

Hilmi Bey 
Birinci umumt mUfettişHğe 

tayin olunan Dahiliye MUateşarı 
Hilmi Bey bugünkn trenle t•hrl· 
mize gelmiştir. ----

Ankara-lstanbut 
Ankara, 9 - lıtanbuJ.Aııkara 

hava seferlerini yapacak olan 
h•yyıare bu~Un E11ld.ehire harek•t 
ctmittlr. 



:.f Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Gönen 
Belediyesinin 
İyi Kararları 

G önen, (Husust) - Belediye
miz son gUnlerde birçok hayırlı 
işlere başlamıştır. Kahveci, fırın· 
cı, köfteci, kasap ve berberler 
hakkında verdiği kararları ııra· 
aile aıağıya yaz yorum. 

1 - Kahveciler umumen be· 
yu önlük giyecek, 18 yaşından 

aşağı olanlar çıraklık yapamıya

cak mikropların kolayca yuva 
kurdukları baaır sandalyelerle ot 
minderier karık vo çatlak fincan• 
ları kullanmıyacaktır. 

2 - Fırncılar ekmekleri ca· 
mekAnlar içeri~indo ve her biri
ne ayrı ayrı etiket yapıştırarak 
Atacaktan gibi aynca büyük bir 
tabelayada belediyenin teshil 
ettiği fiatlan yaı.arak müşterinin 
g6rebileceği yere asacaklardır. 
Belediye birinci nevi ekmeğin 
kilosuna 8 buçuk vo ikinci nevi 
ekmeğin kilosuna 5 kuruıtan 
narh koymuştur. Hamurcular be
yaz gömlek giyecekler gömlek· 
lerio kollan listikıi olacak ve tır· 
naklar kesilmii bulunacaktır. Her 
15 gtınde bir hamur yuğrulan 
mahal badanalanacaktır. 

3 - Köfte fıatlarım fazla gö
ren belediye pişmemiş l 5 ve piş
miş on dirhem köfteye 50 psra 

narh koyduğu gibi masaların 

Uzerleri temiz ve her maıaya 
ıablan gıdanın satış fiah yazılı 
liste konmasma karar vermiştir. 

4 - Kasaplarda Huır kıyma 

bulunmayacak, kemikler meydan
da görünmiyecek ve tel dolap

larda muahafaza edilecektir. Mez· 
babadan gayri yerlerde hayvan 
kesilmesi de menedilmiştir. 

5 - Berberler beyaz önlllk· 
lerle braı edecekler, ustura, ve 
havluları meydanda bulunmaya .. 

cak ve pudrayı her şahsa ayn 
pamukla ıürecekler, kesilen ıaç
ları kapalı kutu derununda top
layacaklardır. 

Belediyenin ba kararlariyle 
faaliyete geçen uhıtai belediye 
menıurları daha timdiden 18 ya
tını ikmal etmiyen 5 kahveci 
ç rağı teabit etmişlerdir. 

Zonguldak'ta 
Şoförler Cemiyetinde Bir 
Kordela 42 Liraya Çıkb --

Zonguldak (Huıust)- Şoförler 
cemiyeti bir 
nıDaamere ter-
tibine karar / 

Ter miı ler dir. 

Müsamere ter
tibine karar 

verilmek Ozere 
toplanıldığı za• 
man ıoförler 
yaldızlı harf· 

lerle cemiyet .. 
lerinin ismi 
yazılı bir kur- Sallhafln Ef. 
detayı mOzayedeye çıkarm .şlardır. 
Müzayedede kurdele 42 liraya 
kadar ç kmış ve nihayut ıoför 
Salahattin Efendinin Dzerinde 
kalmıştır. Salahatun Ef. kurdeleyi 
bazen göğsündo taşımakta, baıen 
de otomobilinin üzerine aımak
tadır. 
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Aydın'ın Mühim ihtiyaçları :J;r!!k~;; 
~~~~~~~----~~~~~~~ 

Şehir' de Umumi Mecralar Yapılmalı 
Elektrik T esisab Genişletilmelidir 
Aydın (Hu

ıust ) - Garbı 
Anadolunun en 
şirin ve gilzel 
vilayetlerinden bi
ri olan şehrimi• 
işgal ıenelerinde 
harap edilmişti. 
O meş'um ıene
lerde şehrimizde 
taş taı fizerine bı• 
rakılmamıı, ıehir 
yıkılmıı ve mem
leketin bQyllk bir 
k.ımı yakılmııtı. Çalışkan -.e lf'" 
gilzar Aydınlılar ıehri böyle bul• 
dukları zaman büyük bir ıstırap 
içinde idiler ve bu hal Aydınhla· 
rm cesaretlerini kırmadı. BilAkiı 
oolann çalı~mak ve ıehri imar 

etmelı: hususundaki azim 9e ira• 
delerin kemçıladı. Ferdi ve kilt· 
levl tekildeki himmet ve gayretle 
Aydın bugUn yeni baştan yapıldı 
ve mamur bir ı~hir halini aldı. 

Şehrimiz güıell~tı, mamur bir 
hal aldı amma, bazı beledi nok00 

İzmir' de 
Uzun Müşkiilattan Sonra 
Define Bulunacak Mı? 

lzmlr, (Hususi) - Bornovada 
Altındağ köyUode bir deUne bu
lunduğu ve bu hususta hafriyata 
başlaıııldığım bildirmiştim. Hafri00 

yata nezaret eden heyet yeni bir 
müşkülatla karş:laımıştar. Bu 
miltkülat kilisede olduğu ihbar 
edilen define yeri kazılırken bir 
kulenin çıkmasıdır. Bu kule an• 
cak bomb.a ile tahrip edilecektir. 

Defineyi ihbar eden zat, bu 
kulenin yıkılmasından ıonra, de· 
fioenin elde edileceğini ıöylo
mektedir. 

Aydın demiryollan Umum Mll
dOrn M. Maxat İzmir hafriyatın
da kullanılmak liure bütün tec
hizatile bir dekovil hediye et• 
miştir. 

Ordu'da 

A~ndan iki manzara 

aanlan -.ar. Şehrin •• belli bqb 
ihtiyaçları arasında bilhaua umu
mi mecralar bUyilk ehemmiyeti 
haizdir. Şehir muntazam mecralara 
malik olmadığı için yağmurlu :ıa
manlarda ıokakf ar geçilmez bir 
hal almaktadır. bu vaziyet her 
halde bir an evvel ortadan kal
dırılmalıdır. 

Elektrik işi ve ihtiyacı da tet
kik edilecek ve halledilecek mU
bim mevzular arasandadır. Bu 
gUnkU tesisat ihtiyaca klfi de-

ğildir. Bu tui
.at genişletilmeli 
Ye ıehrin bugün-

kO simasına uy
gun bir hale ıo
,,ulmahdır. 

Eğer Maarif 
TO ..iae ibtiyaçla
'"mız da tatmin 
edilecek oluraa, 
mllbim ihtiyaçla· 
nmız tatmin edil-

mit demektir. va. 
llyet dahilinde 

iki Orta mektep vardır. Bu mek· 
tebin mezun olan talebeal maal-

eaef Liseye devam edememekte

dirler. Eğer ıehrlmizdo bir Uıe 

açılacak oluraa. bilhasu Orta• 
mekteplerden biri Liaeye tahvil 
edilecek oluraa vilAyetin bnynk 
bir ihtiyacına cevap nrilmiı ola-

cakbr. Bu takdirde her sene Or
tamektebin yetiştirdiği yfizlerce 

çocuk tahsile devam imk.inını 

bulabileceklerdir. 

ıÇorum'daki Saat Kulesi Bir Şaheserdir 

Bu fotoğraf Çorum aaat lrufeaJ Ye dvannı g8stermektedfr. Bu 
saat kulesi meıbur Hacı Hasan paıa tarafından 1312 senealnde 
yaptırılmıştır. Kulenin manzara ve tarzı mimartal memlekette bir 
ıabeaer olarak tel4a.kl edilmektedir. 

.-.------------~~ 
Ilgında Konya' da 

Beş Gün Denizde Çalkanan Halk Elektrik 
Ruslar Ordu'ya Çıktılar Işığına Kavuştu 

Bir Kaza Yüz ünden Bir 
Kadın Ôldü 

Konya (HuıusJ)- Hatip nahf· 
yeaine bagh Evliyatekke klS)llnde 
bir kaza olmuı ihtiyar bir kadın 
aımnştur. 

Ordu (Husuai) - Rua b•hk· 
çılarından dört kiıi motörlerile 
limanımıza iltica eylemişlerdir. 
Ruslar motörlerioi karaya çektik
ten ıonra motöriln içi zabıta ta· 
rafından muayene edilerek içinde 
yalnız iki av tüfeği ile bir miktar 
av malzemesi r.uhur eylemif ve 
mOltecilor de berayı iıticyap poli• 
karakoluna sevkolunmuşlardır. 

Rusların karakolda verdiği 
lfad~ye bakılırsa Bunlar hllkiimet 
hesabına balık avlamak için No• 
•oroniski' den on beı mil kadar 
denize aç ldıkları sırada karşılaş• 
t .klan mllthiı fırtınanın tesirile 
motörleri bozularak aç, ıusuz 
tamam beı gün, beı gece deniz 
üzerinde çalkaomışlardır. Nihayet 
dUn havanın göstf'rdiği sUkünet· 
ten ıstifade ederek yelken kürek 
Ordu aahilinl Rua sabili zanne
derek limanımıza iltica eylemit
lerdir. 

Rusların lato ve istirahatleri 
belediyece temin olunmUflur. 

ll2ın (Hususi) - Şehrimizde 
elektrik tesisatı bitmittir. ll&ıo 
birkaç gllndeoberi 11ığa kavur 
muı bulunmaktadır. Kasabanın 
gece uzaktan g3rUnllşD çok gB
ıel ven caziptir. Kaymakam vo 
belediye reisi beylerin hizmetleri 
takdire ıayandır. 

Gelibolu' da 
Büyük Bir Un Fabrikası 

Açılıyor 

Gelibolu (Huıusi)- HllkQmet 
tarafmdaa on bin lira bedelle 
aatılan bUylik mı fabrikasının 
tamir ve ıslahına baılanılmııhr. 
15 usta ve 25 amele geceli g Qn

dOzlll çahıarak fabrikayı işler bir 
bale koymıya ujrqmaktadırlar. 
Fabrika iki ay aoara itliyecoktir. 

Muhtar Mehmet Atanın aftı 
yaılarındakl erkek çocuğu bir av 
tllfeğilo oynarken ıilAh ateı almıı 
orada bulunan nine ıuratından 
yaralanarah ~mllıtllr. HAdi1eoin 
bir kaza eteri olduğu teıbit edil
miı ve kadının defnine ruhaat 
Yerilmiıtir. 

Seydişehir Himayai Etfafi 
Seydişehir, (Huauıl) - Kasa• 

bamız Himayoi Etfal Cemiyeti, 
yeniden 45 yetimi giydirmek 
auretile faaliyete yeni bir muvaf· 
fakıyet daha katmıthr. 

Bilecik'te Yeni Bir Hapishane 
Bilecik, (Huıust) - Şehrimiz• 

de bUyUk bir bapiıbane yaptı· 
nlmaaına karar verilmi~tir. Ağır 
cezalı mahkGmlar, mahknoıiyet• 
lerini bu hapiıbanede sıeçirecek· 
lerdir. 

Fransızların bir darb•meseU 
vardır: " istemek muktedir ol
maktır" derler. 

lıtemek, bittabi beşerin lkti• 
dan dahilinde istemek demektir. 
Kamerin y~re inmesini istemek 
elbette faydas zdır. Fakat • hbnt, 
ıervet, ıeref ve mevki istemek 
•e bu gayeyi tedbir, basiret ile 
iıtemek ve aldanmadan hareket 
etmek bunlara malik olmaktır. 
istenilen ıey iradenin Aşıladır. 

laimlerini her yerde gördüğ(l. 
nOzDn, 1ervetleri gaz kamaşhra11 
bUyllk fabrikatorların, mevki ve 
ıeref .ahibi insanların dllnldl 
bayab ne idi? Bu aaadet onları 
na1ıl buldu? Şnphe yok ki buo
ların muvaffakıyeti, kınlmıyan, 
değiımiyen ve fakat biç le fev
kalbeıer olmayan bir lradeniaı 
mahaulndnr. Bug6nktı vaziyetle• 
rinin kuvveti; inti:ıamperverlik• 
!erinden ve dllnkft enerjiye mun• 
ıam olan bugllnkO enerımıa 
yekOnunden ye nihayet seri ve 
ıarib gCSrilılerlo tanzim ettikleri 
plAnların ameliyat sahasındaki 

hllsnUtatbikinden başka bir ıey
den gelmemektedir. 

Hayatta onlan hiç bir ıey 
gayelerinden inhiraf ettireme
miştir. Hareketlerini biç bir 
tenkit felce uğratmamıştır. Onlar 
yollarındaki blltün mAoileri ber
taraf ederek, mukavemetleri 
parçalıyarak bUtOn hissiyata karşı 
1ağır, tevakkuf etmeksizin yUrU• 
yerek iatedikleri muzafferiyeti 
ihraz ve ihtiras duydukları te
f evvuku elde etmişlerdir. 

Kendi kend;niı.e ve baıkala• 

rına hikim olmak ister misiniz? 
istemesini öğreniniz. istemek as 
çok kuvvetle Ye uzun zamaD 
latemek .. 

.. irademiz, her ıeyo kumanda 
eden bir kuYvettir. Onu zekA ilo 
idare ettiğimiz vakit • ., 

Bü//on 
Şatobriyan ise: •Kırılmaz bir 

irade herıeyi iktiham eder. Zn• 
mana bile hlkim olur.. Diyor. 

lnaan' tabiati ıaniye yaparak 
kendini ıslah edebilir. Derece 
derece ylikseltmek ıuretilo yapı
lan jimnaliliklerin vücut adalAtını 
yaptığı mucize tesiri gibi rubull 
kuvvet 1e kabiliyetleri de te:ıa
ytıde kabiliyetlidir. 

Hiçbir t•Y gayri mUmkUd 
değildir. Herıeye ioıanı isal edeJI 
yollar vardır. Eğer bir parç• 
iradeye malik olıaydık, bir pat' 
ça vesaite malik olacaktık. 

Şiddetle abldığa vakit lradel 
beıer, top gllllesine benzer. Te
aadllf ettiği ıeyi ya deler, geçer, 
yahut içine girer veybut ta ma.,. 
•il nabut olup gider. Fakat aabd 
ye teenni ile gidene zamaoll 
demirin gCSvdelini yiyen dalialal 
gibidir. 

MUdebbir ve gayri kabili itin' 
bir iradedir kl kusurlan takbi~ 
kör körüne gitmek zihniyetİll' 
mağl6p, yeni ibtiraatı temin •' 
hatta din teşkil eder. 

Her devrin bütilo allmleriı 
blltOn mUtefekkirleri, filozoffatfı 
muharrirleri her zaman iradeı>i' 
yükıek kuvvetini tanıdılar. yo!ı
aelmi~ hiçbir iradeıiı adam yo~ 
tur. Bu gayri kabili mukaveı.O, 
kuvveti istimal etmezseniz ıi~ 
için aaadet, milmkilo olrı»1 
bir aeraptır. 

Ctr/41 Teu/11' 
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Siyaset Alemi BARİC:I TELGRAFLAR Gönül işleri 

insanlar, Felaket
lerini Kendileri 
Hazırlagor 

Zengin 

ilihları BırakmaKonf er ansı sBir Kız M· • ? 
evemez ıgıın 

Jıtanbutda hanlar çok iyi gldl· 
JOr. Batka mPmleketlerde de, tabi· 
atin ayni m01amaha11 ıllze çarpıyor. 

Bonkur Fransız Planını Müdafaa Etti " İki sene evvel danılı bir 
mQıamerede kibar Te güzel bir 
ıenç kızla tanıımıı, dansederken 
kendisine aıkımdan bahıetmi19 
tim. O, yUzüme bakarak: Tevfik Rüştü Bey Beyanatta Bulundu 

( lrlanda Baı· 

Buna rağmen, hiçbir zaman, muh· 
telif memleketlerin ırip zayiatı bu-

•OnkG dereceyi bulmamıttır. Mesel& ı d R - Ciddimi •lSylilyonunuz? • Cenevre 9 - DünkD ce se e uı 
lngilterenin bazı yıırlerlnde, yllz l'rip Har:ciye Konıi ıeri M. L'hinef f ran• 
haıtasıodan yirmi birinin 8ldutü g6· ıız pllnanı tenkit etmişti. f ranıız 
rllldüğil gibi Almanya, Ruıya, Roman• murabhaaı Pol Borıkur bu tenkide 
1•. Sırbistan, AYusturyada da l'rlpln cevap Yererek ıillbları bırakma ile 
tahribata mGtbit bir dereceyi bul• emin aellmetln b iribirinden tefrlld 
lhutlur. Bunun eebebl, reaml k•yit• kabil olmadı~ını, tahdidi te1l hatan 
lerde adetleri yirmi mllyoa olmak emnO aellmet derecealle mütena• 
Gıcr• tesbit edilea ltıl:ılerln e lim ılp oldutunu ılSylemlı Ye demlttir ki: 
bir yaziycle dllşml1t olmalarıdır. Bu KuYHller arHında muadelet ol• 
)irmi milyon insandan pek çotunun madıkça ordu meYcutları miktarını 
ıalle ve çoluk, çocuk ıahibi oldutu azaltmak mOmkün deAildir. Neden 
IDuhakkakbr. Bunlar, bittabi klfl dolayı bahrJ iti.ifa benzer itiliflar 
RJda alamıyorlar. Sonra içlerinden akdi mOmkün olmasın! 
bir parça ıenç olanlaranan zaten Tevfik ROftU Beyin Beyanatı 
•lıemmlyelıiz olan kazançlarından Ce~-vre 9 - Fransız planının 
bir miktar da ejlence biueal çıkar• mOnakaıaaı münaaebetile ıöz alan 
11uya mecbur olduklan unutulmamak Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 8. 
'· Fran11z pl&mnın, emniyet buhranının 
1&ıımdar. EYYel& can demek lhım bir lfadHI oldufunu, bu bubranan 
••ma, nih.syet •eaçlifla hakkı da ruhi amillerden i!erl ıeldit"ni ı6y-
•ükmilnl iua etmekt• swl kalau-

lemlşllr. 

Jor. Tevfik RfittO Bey, emniyet me-
Bu n:ıiyet. 11rl hHtalıklar için ıelesi herhangi bir tekilde halledil· 

mllkemmel bir lntitar 11basıdır. medikçe --s lah arı Bırakma.. me-

Sonra, ylııe her tarafta nrem haa• aeluinln halledl:mlyeceaioi •• bu 
tahtının berıün bir parça da • çıkmazdan kurtulmak lç"n de 
Uerlodlilnden tiklyet ediliyor. Hal- ameli bir çare bulmak lium 
•u1cı •ıld nmana nlabetle Yerem relditlnl ı6yledikten ıonra Frao· 
lbGcadele Yaaıtal.,ı luyae kabul 11z pl&nının derpİf ett"tl • iyul 
•tınlyecek kadar milkemmelleımittir. emniyet tetkllltanı ııruı ile {enkıt 
Daha aonra 1929 H 19.J) aenelerlnd• .,. tetkik etmit .,.. p!lnın Avrupada 
,.nl doğan çocuk 41Dml aon derece derpit ettiti tefkl Ala 1b~zı ~e~lct· •zalmıı iken, aon ıeaelerde ba niabet lerin bilba .. a lnı"ltere nın ıltıhak 
IİJadeaile artmı~hr. Çüakl ynru, etmedJ}iı:ıi, bunu• iç n timdilik daha 
•1aaaının rıdaaızlatındaa mütee11irdlr. ilemtumul o'.an Br.and • Kd ' osr 

miıakanı daha ziyade tasrih ve teı· Bnta~ hunun sebebi ı • ., mHcut 
1.. d mil etmek ıuretile bir netice elde Dtıhran, pahahlık, yakacak mad e:e-
tlnln kolaylıkla tedarik lmkloı ol• edilebileccğinl Ye muta rrıı devlet 

hakkında Li\Tinof t rafın dan t k :if lbama11 Ye ayrıca. b:rçok lnaaoların 
hotaılanndan keHrek kasançlarını edilen tarf teki nl Türkiye'nin ka• 

bul ettitinl .,.. buna Türk beyetinln 
tlat H hatlarına aarfetmeleridlr. bilahare bau iJiveler teklif edebile-
8GtGn bunlara dnlet:erin, bDtçele-

cctinl •6ylemit Ye timdiye kadar 
tindeki büy6k 7ekOnlarını blribirlle muhtelif heyetler tarafından vaki 
•llcadele etmek için harp malzemeıl olan kemiyet H keyfiyet itibarile 
tedariktne tahıiı ettlklerlnl ll&we teklif .,.. taditleriıa heyeti umumiye• 

...ekili M. do Valera 
mecliıl meb'ueanı 
foıbetmltti. Son 

yapılan intiha batta 
lııgiltere ile a;:ılat· 
ma ılyaııotinl illi· 
~l\m eden muhal .. 
fatin lideri M. 
Kosgro. mağlQp 

oldu. K. dö Valera 
eskisine naıarau 
daha fazla rey ka-

zancı C1 ... c lkJ İlal· 
de vaıiyeto hakim 
görünmektedir. 

Reıımim·ı Al. do 
Valera'yı gaute· 
ellere beyanatta 

bulunurken, filmi 

ç t vrillrken gOste• 
riyor. M. Dil Yalera 

Asi Ve Firari Zırhlı Hala 
Yakalanamadı 

Llhey, 9 - Aai Felemenk :ıarbhıı 
fi rara deva m t:lnıekted:r. Sah günil 
koku bulunan ui Zann d6 l'to
nenı.yen zırhl ıı ' ındl Soma tr an n 
cenubu srarbia inde bulunan Ben .oe• 
len'• ya'!\a~maktadır. Fe 'pmenk hü· 
kümelinin tak ibe ıöncerditi gemiler 
iı bu ırün Cava ile Somatra ara• 
ı .ndaki Sond• boğ aıaı 2eçmiı ola• 
caklardır. Firari geminin cuma l'ilnCl 
yalcalanacatı zanned llyor. 

Aaller Telelz Gönderiyor 
Aıl .er ılSaderdiklvl hla:zde 

diyorlar kh , 
.. Aranuz:ıa kat iyen komOniıt 

hareketinde bulunmak nlyetlnde 
detirz. Bis ya1nız ücret1erimlzla 
teazıl Ye biam namımıza ala dSy
lem t 4\lan arkad ,ıarımızın tevk f 
edi mi' olmasını protesto etmek 
ist yoruz. Vapurda herıdy yolun• 
dadır.• 

Harp Oemlterl Ate, Açacak 
La Hey. 9 - Asl ıırbhya tak"p 

eden remilerln buırfin yana ona 
1etifmelerJ ilrnlt edilmektedir. 

Demiıti. 
- Evet, dedim. 
• O günden itibaren bir deli 

rfbl aeviıllk. Sık sık buluşuyor, 
geziyor, sinemalara gidiyoruz. 
Sonra ona evinin yakınına kadar 
aötilrDp bırakıyorum. Fakat 
kıza hDviyetimi bildirmiyorum. 
Çllnkll ben fakir bir gencim, o 
iH ıenilD bir kızdır. Ne yapa
yım? • 

Beyazıt: Ru9Bn 

Bir rencln fakir olmaıı hiçbir 
ıey ifade etmf'z. Hayatta muvaf. 
fak olmuı adamların çoğa fakir 
çocuklandır. Fakat maddi serve
tiniz olmamaaana mukabil rr aneYI 
Mrvetiniz var mı? Tahıiliniz, çah,
kaıılığınız, iyi bir it iatikbalinlı 
Yar mı? Bunlar YUia kendinizi kıza 
olduğunuz gibi anlatmaktan çe
kinmeyiniz. Fakat bu manevi 
aenetlerden de mahrum iseniz, o 
nkit, zavallı kııı beyhude üzme-
yiniz ve •İı de kalbinizi boı yere 
yormayuıı1. 

Kon yada M. Beye ı 
Kız niçin ıizi ıevmlyor? E.

ve1A bunu tahkik ediniz ve ona 
aşkmııın aamimiyetke inandırmıL 
Onun mektubunda izhar ettiği 
teylere aldanmayını1. Size karıı 
tamamen lakayt olabileceğini 
unnetmiyorum. Ark1a1ına çok 
dtıımüt eörllnmemek prtile .ı .. 
kanızıo tiddatiai ona biuettirmlye 
,al .ı ın. ,.. 

Bir dertli f mzah kar le ı 

•der .. nlz, beterin içinde luYrandıl'l ılnden konferanllD ba aafbuında 
'•cı nziyetı kotay1ı1c1. tuanur tabakkak• kabil t>ır terki tuuhat Heriyonun Ye4ı i Vazifesi 
tdeblllrainiz. Bunun için 41yecekainla mukanleıl elde edeblleeetfnl .,.. 
ili. taraf. taraf ihtikb mGeadelelerl bullaa laem 1 ;)•.ı •••İJet b~m de I Parl1, 9 - Sabık _Batvekil M. He-

tema.JillO olmıdısrı lr bi hlçb r ~iddet 

Aailere, kayıt Ya tarlaız olarak 
hemen tea im olmalara teklif edile
cek ye mukanmet ettikleri takdirde 
kendilernı takip eden harp •••ileri 
ate~ :açacaklardar. 

Bir Tayyare Kazası 
To'-> o 9 - J ..ıpon • donnnmuın111 

e• kuYHtli tayyarelerlnden birinin 
motlrü lto:ıulmuı Gç sabit •ImGttir• 

Bir lnHn evinde misafir ba
landuj'u akrabaarnın kızına fena 
Kkl• bakamaz. Atkıa mantıla 
yoktur, Fakat akraba aras nda 
aıka cevaz verilmez. Kaldı ki 
bau• da eTlenmenlze mlaidir. 
Bir an enel dayınızın evini terk
ediniz •• kızı yanlıı &mitlere dl
türmeyiniz. 

)' l f J flla dbl l f rİJO, bar:c ye encuınenl re:a itine •pı ıyor, a an Ye l te r er "Deaarmemant11 aahHında koa eran• intihap edl m ·,tir. 
'111aıyor. Fakat yine heplmta blryoruz ••n bu defa fi!t net celere yaruıa11 Yunan"ıstan'da Talebe Gr ev·ı Ilı bu babıenil"a teclblrlerla rota mDmkGn olduğunu ı8y!emiıUr. 
llzden ibarettir. ş~ halde, JnıanJar, Tnfik RüıtiJ Beyin bu nutku Atina, 9 - Darülfünun Dinnı, 
lt•aadı felikctlerini muhakkak ki konferanı muhitinde pek iyi tesirler talebe ara1ındalıi pevden do ayı 

lrlanda Baş Vekili 
Dubrn, 9 - M. da VAlera yeni· 

den Ba4vekıl intihap edılmitllr. M. 
dlS V Jlera Hariciye Nazırhtını da lt•adl ellerile hazırlıyorlar. Ne yazık! uyandırmı' •• fnkalAde alkıt ' an• DarülfGnanu bil• mlid ... .t kapatmıya 

Sll reyya mı,hr. karar Yermiştir. muhafaza etmekted r. 

, 
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HANIM TEYZE 

E BE E 
"MILLf ROMAN,, 

Muharriri: Eurhan Calait 
t._ *' .tnat İf1D uuKikatlıU anlamk· 
..__ •onra bu güzel •e seki ka· 
~daq korkmıya baıladı. 
IQ Şimdi Dilrl\bn H. Kazlerinin 
~lrthıde sevilecek, zevk alınacak 
~kadın gibi deiil. her temaaa 
'-at Qı felaket• •ürilkli7ecek ya

" bir ba ka Alorae cıkaracak 
" H•nt bir mahl6k ıibi K6rfin6-
•0rdu. 

CazıerJ dalch. 
llir &amao sustular. 

dfıı S~nra genç kadın birdenbire 
•rı11e fırladı. 

"-Çıplak •e ııca'k koDari batı· 
•trafuu ~e•İrdi. 

- Faruki 
....._ •••• 1 

'--- Faruk, benim Main için 
'
1
• bir ~adın olmadıiımı 

"'1~ın değil mi? 
te ay makam f aruk ne cevap 

rece(Y· • b·ı . 
oını ı mıyordu. 

"• -; Söyle, eğer Hnden lıtlfa
e 111elc iateseydim b6yle mi 

yapardım. Ben bu işle senin ve 
benim beaabım za bir yol tutma
m zı iıtcmiıtim. Razı olmadın. 
Seni takdir ettim. Gözümde tam 
bir erkek ribi büyildün. Hem 
aana bir doatluk Y•"mıt olmak 
hem de buna maddeten ispat 
ettirecek bir netice almak için 
bu pilim çevirdim. Ben lialclu 
Beye btç birıey borçlu değilim. 
O benim gDzetlitimden, ıeoçli
ğimden lıtifade etmek istiyordu. 

Burada iken beni İf 7apacajı 
bir çok bOyOk adamlara t.aıta
yordu. Bu yllzden oada11 nefret 
ediyordum. Fakat bu bayat bana 

çok cazibeli gelmifti. Apart ma· 
o m ve köıküm hizmetçijerim, 
elmaslaram ..• Velhas l her kadanın 
botuna gidecek bir çok ,eyler 
elimin altında idi. anladım ki 
bunu yapa bilecek kuvvet yalnız 
paradır.. bunu elde etmek ve 
kimseye boyun eimedeo yaıa
mak iıtedim. 

Fakat buna memnunum. Çünkil maaı daha ağır geliyor.. ben tur. Fakat hayatta bildijim bir 
e~er aen de Hakkı Bey gibi ıaadctimi eviınio sakin vo mesut fey yar: Genç bir kadm mubta, 
istifaden için 4erefini, gururunu bir köşesinde kendi baıamR ara- hale gelirıe herkes ondan istifade 
vermiı olsaydın Hnden do nefret rını. Apartmanımın bazaa bir etmiye koıuyor. Ben zevkim içla 
edecektim. Son zamanlarda ki kumar arıe gibi iıleyisi, etrafım- yaşamak iıterim. Ayağıma ge~i-
bayat.mı elbette takip ettin. Is- da sefih, ahllkan düşkün insan• receğim bir ipek çorap için sev-
tersen ıor, tahkik et. Seniı la lar n dolaşması beni o kadar mediiim bir adamın zevkine 
tamştıktan ıonra hatta ıokağa •İni lcndiriyordu kil Ne çareki alet olmak iıtemem. Sevgimi 
bile çıktıitm yok. Şeker Zade n bana adeta vazife ıadaka &ibl dilenmek te istedıem. 

Gene kadı11 •çini çekerek olarcık kab ul •ttirdiği bu hayab Kimaeye boyun eğmemek için 
de•am etli: sUrüld en·iye mecburdum. O bu- bayatta tutunacak yerim olmalL 

_ Hayat bana bazan i'l\Jdn. radaki dostlar nı ihmalden kor- Anladım ki bu; bir kadın için, 
Baıan fenahk etti. Fırtınalı bir kuyordu. Çok tOklr ki bu ba- bele mağrur bir kadın için para-
denizde her pyi kırılınlf bir yatta kendimi hiç •ayıf hisset• daa baıka bir .. , değildir. 
sandal gibi çalkanayordum. Te- a.edim. Etrafımda dGnenler bana Genç kadı• birdenbire dard .. 
sadllf Leal kurtardı. Ha aefer muvaffak olmak için çok ~it,- G&ilerinia içine bakarak erk&m-
bayab• ytıkeek ıabneferine ka- mıtlard r. Fakat onlara karşa 6yle harbe 90rduı 
rışhm. Genç bir kad1n için bu bir vaziyet alnHşt mld benimle - ıeni sık ror mayum F•uk. 
ıaıaah hayattan zey)ı almamak ancak bir erkek arkadaı ıibl rahataız etmiyoı-um ya 1 
kabil midir. Dört menedeaberi aulatmı} a mecbur oldular. Kaymakam fuuk 
b.. S.tanbulwa en yükaek ba- Genç kad a anlatalacak daha salladı : 
ıumefendiJerini luıkand.racak lükı ba,ka günabt arafbnr gibi - Hayır. Lezzetle va bir 
bir 6mlr geçiriyorum. Ne ister· gözlerile maı:iyi arayarak yava' da bayret!e dinliyorum. 
•ena o~a) ordu. Fakat... yavaı iliwe etti.: - Niçin hayretle 1 

Dilrüba H. fım .tsiz bir du- - Sen ha1at ma kanşhktan - Bilmem. Böyle menulaıı 
dak bükUfle dewam e lli: ıonra bu iğı eti, madeni insanlar· biç dinlemedim del 

- Fakat anlad m l i para, dan o ka dnr nefret ettim ki 1 - istihza ou ediyorsun? 
pırlanta, ipek, kn k renç bir Benim bo~Onkn hayat ma uıak· - Bi!akiL Bir kadıoaa. hele 
kadmın mesut olması için kifi tan bakanlar belki do para ve bir Türk kadmının bay.ah bu k .. 
dt:ğill .• Hele bu bütun bır servet ıefalet peıinde koşan duygusuz, dar ö lçllp biçmealni ilk d~fa i.fi-
arasmda insanm ruhu ve hisıi ıevksiz bir kadın diye tanırlar. . tiycrnm. 
" batta fikri ile alikadar ~ima- Ben açık kall'li bir lca&n m. 

• 



SON POSlA 
• A 

' -+--D-ı-in_g_a_H_a_· d-,-.s-el_e_rı_· -,- MiLLi KAHRAMANLARIMIZ 

Sivri 
Akıllı lığa 

Dair 

.-
Is tan b l' a ücum Eden 6 lngiliz 
Tayyaresi!e Tek Başına Çarpışan 

Bir Türk Kartalı: Fizıl 
Leon Nikol lımfnde Alıaı Lo

dir transı- reıı'Ji bir Fransız:, 
bundan dört ıene 

zıra. açtıjı evvel, Fransa'nın 
Garı P davu milli bayramı olnn 

on dört temmuz gUnU adamakıl!ı 
1nrhoı olmuş, hor tarafın dc.nan
dığını görerek aıka elmiş ve 

harp sonunda bir Fransız ıabiti· 
nlo kendisine hediye ettiği 

bir tabancayı alarak havaya 
ııkmıya başlama~ SilAh, ite ya· 
ramaz: bir ıey miı. Namlısı patla• 
mıı, adanı elinden yaralanmıı, 

bntUn tedaviler rağmen çolak 
kalını~ Bunun llzerino mahkeme• 

1• müracaat etimi§. Demiı ld: 

14 temmuz bayramım ıllAb 
atarak tes'it ettiğim ıırada elim· 

den yaralandım Yo malul kaldım. 
Tabanca bir harp ıilihı oJduiuna 
ıöre Ye benim d-s bu tllAbla 
maJCll dOımeme nazaran harp 

mal~Ucırl kanunundan lıtifade 
ederek maaı almam 14.ıımdır. 

Mahkeme, bu daYayı ınlnaç 
bularak reddetmiı. Adam dava• 
ıını temyiz eylemİJ. Dava, d6rt 
Hn• temyiz mahkemesinde uyu• 

mu1- Nihayet, bundan birkaç 
fllD eYvol neticef enmf~ YO bu 
netice allkadara bildirilmlı. 
Fransız Temyiz Mahkemesine g&-

re, tabanca bir harp ıilAbı iıo 
de, hAdiıe ve mecruh adamın 

malül alişmeıi, doğrudan doiru· 
JI harple allkadar olmayıp on-

dan çok ıonra Yukua gelmiı bir 
kaıa eseridir. Binaenaleyh M. 
Leon NikoJ'un iddiası yerinde 
deiildir. Tazminatı, ıilihı kcndi
ılne veren ıabitten lıtemeıi IA· 
11mdır. M. Nikol, ıimdi bu d .. 

•ayı o sabit aleyhine açacakm11-

Almanya'da ılyasl ihtiraslar 
feci bir ıekil aldı Ye gün 

_A_l_m_a_n_y_a_' d-a- geçmeden, iolenen 

.Sigasi Ci· politika cinayet· 
lerinin yekunu bir 

nogetl er hayli kabarık olu-
yor. Geçen filo, yine böyle bir 

hararetli nllmayiı eanasında, on 
yedi yaıında genç bir liıe tale· 
beal, oturduğu şehrin Belediye 
Reiıini öldllrmllştiır. Vak'a, Sta1-

furt isminde bir kasabada vukua 
ıelmiıtir. Hitler fırkasının iktidar 

mevkiine gelmesi mllnaaebetiie 
MilliyetperTor Soıyaliıtler birta-

lum nllmayişler tertip elmiıler, 
arada, aoıyaliıt ve komliniıtlerle 
bunların arasında kargaıalıklar 

cıkmıı ve ıoıyaUst partisi aza
ııodan olup ıehrin Belediye riya• 
•etindeki bulunan adam, birtakım 
kimselerin tevkifini emretmiıtir. 

Hldiıe yatııtırılıp ta berkH eYI
•• dönerken, genç bir talebe 
Belediye Reiıiae yaklaşmıı •• ta• 
bancaıını ıakağına dayayvak 
demiıtir ki: 

- Hesap rörmek umanı 
seldi 1 Ve tetiği çekmiotir. 

Bu ıOtu•ılarda ecnebi tayyareel• 
lerden aık aık babaederlL Fakat 
kendi tayyarecllerimiıl rayet .. 
bnırız. Halbuki bunlar içinde 8yle 
Luyük kahram ohklar S!'~ıter nler 
varriır ki, bunlıırm menkıbeleri AY• 
rup tnyyarcc.lerinln acrs-fizeıtlerlnl 
gö.gede bırakır. lıtc bize bunlardan 
bir.uf tanıtan Orhan Haydar •• Şakir 
Hlh:ıın Bey.er, cihan Jııırbinde fstan• 
bul üzerinde altı in Ula tayyareci1:il• 
tekbnşı.ıa çarpış o 
Fizıla ait küçük 
bir kit p çıkarmıt 

lardır. Bu macerayı 
o kitaptan nal-1• 
dlyoruı ı 

Buynk dünya 
harbinin aon 
rUnlerinde, bir 
taraftım ortalıkta 

mütareke ıözlerf 
dolaıırken, ı ... 
alliıler lıtanbula 
haYadan ilk ilk 
relmlye baılamı .. 
lardı. Niçin ber
keıin ağzında ıullı 
ı&ıtn gezdiği 
halde b6ylo ya• 
pıyorlardı? Pek ıura kartall f&h1t Flzıl 

basit. Evvela o .ırada elimizde r tıkları aon lstanbul uçuşundan 
bulunan tayyareler İngilizlerde bir hafta kadar evv 1, İstanbul 
olduğu kadar çok ıllratli değildi. korunmasına ayrılan tayyare ha. 
Bundan ba~lca Ç;makkale öte- IUğUoe ıon yapı iki F okkcr 
ıindeki lııgiliz hava iıtasyonlarını tayyaresi verdiler. Bu tayyareleri 
idare edenler, TUrk tayyarecile- gönderen maka~ ne gariptir ki 

bunlan uçuracak iki Alman 
rinin eline avcı tayyaresi verilme- tavyarcclsini de beraber ıönder-
diğini de pekald biliyorlardı. Ve• mişti. Kendi tayyarecilerimiz bu 
rilıe bile bunlar herhalde modası boli yllreklerl kau ağlıyarak gö-
birkaç ıeno evvel geçmit ıoyler rDyorJardı. Fakat, kendi tayya· 
olurdu. Her zaman en iyi tayya• releri kötü do olsa, lngilizlcre 
releri kendi öz tayyarecilerino karıı koymak onlar için bir 
veren Almanlar.o bu aulb olacağı namuı borcu idi. 
ııralar da canlanıu Türkler vo lki Alman tayyareci, ıon 
Türkiye için harcamıyacakları da gOnlerinl yaşıyan harbin bir an 
belli idi. Likin havadan ıerbeıt• evvel bitmesini bckliyen Ya Türk 
çe gclsoler bile, yerden kuı topraklannda canlarını değil, 
uçurmayan Tllrk topçuıu, lngiliz• bir daml• kanlarını bile bırak· 
lero yino rahat nefea aldırmıyor• mamak kayguıuna düşmllı ikl 

za•allıdan baıka bir fey değildi. 
du. Kaç tane f ngiliz tayyaresini Bunların uçmaları beyhuda ma .. 
topçumuz Çanakkale de ve diier raf, zoraki gösteriı, hullıa 
cepbelerimizde dOşOrmllıtQ. manaaız bir hareketti. Muharebe 

lngilizler ıık aık gidip gel· bu kanaatin doğruluğunu gösterdi • 
dikçe, ateı açan toplarımı~ın On glln wonra iıe yaramaz 
yerlerini öğreniyorlar ve bunların bir hale gelecek Ye bir tarafa 
üzerinden bir daha geçmemiye atılacak olan bu gllzel tayyareler, 
gayret ediyorlardı. Hul&ıa Ça• neden Tilrk tavyarecilerine veril· 

miyordu ? Bunun sebeplerini Al· 
nakkalenin karıııındaki Boıcaa• manlann idare ettikleri bu ma• 
dada o zaman hangcrlarını ku- kamdan bugUn• kadar 6ğreno-
ran İngiliz tayyarelerinin lıtanbul modik. 
UÇUfU, yerden alllle YO kurşun Topu topu bet tayyarttai olan 
saçan top ve mitraly6zlerdcn ve "İıtanbul mildafaası tayyue 
korunma talimi fibl bir ıey bölOğU" ilmini taşıyan filodan yu· 
oluyordu. .....-::::-.-:..-.:------=--~- _-=-

Fakat... lıtanbuldald tayyare , 
kuv•etlerimiz araıına F Azı) ıibi 
qi bulunmaz bir. tayyareci ka· 
rııtaktan ıonra, it lnailizler için 
arlık okadar kolay olamazdı. 
lıtanbulun baYadan dUımanJara 
karıı korunması fibi bir yllkO 
harbin son OD bet lilDÜ içinde 
illerin• alan Flzd, hemen etra-
f ına bakınmıı, arkadaılanm bu 
makHt uğruna yetiıtirmek, hem 
de pek k·aa bir ıamaa ı,ınde 
llumıeldiğini anlamıfb. Aklı, 
fikri ıece ıl\ndO( korunma lıiol 
bir yoluna koymakta. En çok 
ıll•endiii bir arkadqı Yardı: 

il 
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Belediye Reiıi derhal yere 11- Tayyareci merhum Halil. 
lulmı1t oradan hastahaneye kal· · Antaiyada, lıtiklll mubareb .. 

Gelen ev .. ak ı•rl nrtlmu 
llblard&D m11'ali1ıt aluaaau 

el't'ap lOlD mektupl an (&) kvaılu 
• •ul ll&Tul lbımdır. 

lerind• Menenjit haslalıtıodan 
dırılarak ameliyat yapılmıt lıe &len ye milli aa•aıta çok uçan 
ele kurtarılamayarak 61mnıtnr. Halil Beyin yllksek kabiliyetine, 
Katil talebe te•kif edilmiftlr. Bu watanıeverliğlno F aııl çok itimat 
•ak'a, bin bir hldiHden 1adece ediY.ordu. 
birinin taniriode11 ibarettir. lnılliıleria Fhll'la karıalar. 

Adrtı 4•1fıttrflmffl (20) braıtv. 
0..etealade pkaa Nlla " ,...ı
Mtla lııall1an ...w. .......... 
• &ltdr. 

kanda fımini ı8yledfğlmlı bu iki 
tayyareyi de çıkarınca, geride 
dört kalıyordu. Bu dört taneden 

birisi de artık iıe yora· 
maz ye ancak yeni yeti• 
ıenler için talim yap
makta kullsnılacak 120 
kilometre ıllr'atindo Hal· 
berştad isimli köhne bir 
tayyare idi. Bunu da 
genç bir Avuıtury h ıa· 
bit vekili kullan yordu. 

Bu beaaplar göre ~ıe 
yarıyım yı\lmı nç 
tane idi. F nııJ, 
Ham, Vecihi ••• 

* 1918 birinci 
teşrininin 25 inci 
ıünll öğleden ıon
ra uat bir bu· 
çukta, bir İngiliz 
filoaunun Ça· 
nakkaleden gc.;
tiği haberi Y efil· 
köye YerildL F e• 
na bir tesadüf. 
O gftn tayyareci 
Ham Bey do 

kumandanından izin almıı bulu
nuyordu. Demek lı beklenecek 
iki kişi kalmıştı. 

Faz ılın kaidesi, dOıman tay• 
yarelerinl g6rdilkten ıonra göz• 
!erile kovalaya koYalıya havalan• 
mııktr. Fakııt tayyaresi onun bfl
tiln istediklerini yapmıyordu ki.. 
Daha evvelden havalanmak IA-
zımdı. Tayyaresi lngiUz tayyarc
lerinden daba az ıüratli idi. Da• 
ha yavaı yükseliyordu. 

Nihayet lnıiliz filoıa, OıkOdar 
llzerinc doğru kıYrılırkeo, F azal 
da Beşiktaş OıtUnden yıldınm 
gibi Kızkulesine doğru akıyordu. 
Topçumuz her taraftan ateı plla• 
kilrüyordu. Patlayan mermiler ha-
vada binlerce pamuk yıiını top
luyordu. Bunların içinde tayyare-
lere dokunanlar da olmuyor de
ğildi. Ha•ada uçan berıeye ateş 
eden topÇunun hayaya gönderdiği 
bu ateşli hediyelerden Fazıla da 
biıac dUımllıtU. Bir top gUlleaioia 
tlstllodeki tapalardan biri tayya• 
resinin bir tarafından girip 6b0r 
tarafından çıkmış, ılSvdedo ko1-
koca bir yara açmııtı. Fakat, 
gözllne hiçbir tehlike aörOnmiyen 
Fazıla bunların tesiri olur mu ? 

O, biç aldırmıyor, avını 13-
ıllndcn kaçırmıyıın bir kartal 
fibi ha•alarda dolaşıyordu. Niha· 
yet Ahırkapıdan evvel lngiJiı 
filosunu yakaladı. Onlardan 200 
metre daha yOkHkto uçuyordu. 

Hllcumdan enel, Faul etra• 
fına ıon defa bir ıaı reıdirdi
tinl ıöyler ... Fazıl, bu Taziyette 
yalnıs bqıoa dDımanlara karp 
harbe haıırlamrken en yeni tay
yareleri altlarına alan Almanlar 
Haliç berinde uçuyorlardı. Fakat 
İngiliz tayyareleriniD burunlanmn 
clibind• uçtutunu farketmemit 
ıörllnllyorlar. Bu hal kart:unda 
F aı,) kararını Yeriyor Ye ıa 
meıhur tabirle lılne b&flıyor : 

- Fiıebililllh it baıa dOftO. 
V • der bal kumanda ıapım ileri 
ıllrerek tayyaresinin hızını arttı
rıyor ~• dUımuın gı5betine doi
ru dalıyor. 

Onun mabadı böyle cesurane 
b:r hareket yaparak, dOtmanlarını 
dağıtmak ve daiılan tayyarelerle 
birer birer utrqmak •• tepeI .. 
mek. •• 

( Ark&IJ 'Hl' ) 

Şubat ıo 

1 Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

( D!lnkü nüıhadaıı mabat) 

Snlibll Altınordu mektebi taltb• 
ıinden 480 Türk Ali, lst&nbul DarUı• 
tef ka lisesi talebeıloden 2U! MuN 
KAzım, latanbul Kız Ortamektekİ 
fiçClneU ıınıftan 241 Fahire, KadıkOJ 

lzmlr sokak No. 8 Şlnul, Sar'ly llk' 
mektebi UçOncU sınıftan 988 Zekiyi 
Halit, O~kildar Mualliın Hatim BeJ 
oğl ı Mehmet Çetin, le tan bnl Kız Or 
~mektel.ıl talebeelndon 200 Kacfdt 
Aukau Erkek lisesi dördilneU ıınıf 

taıı !:16J Tevfik, lıtanbul Kız Uae( 
talebesinden 189 Aliye Han1m "' 
Bey lor. 

Birer kltep •lacaktar: 
Salihli Muallim SelAml Bey kı• 

Yı dız, htanbul 13 ine! mektep talı• 
beısiııden 79 Co!tı!etti4, Dtızco Demirel 
ı.ade Murat Bey oğlu SelAhattiu, lıtıın• 
bol Kır. Ortamtıktlbf talebeelnden .. ()! 

Nimet, Betiktaı l\öylçl No. 29 Şovkotı 
Anknra bmet Pata Jlkmektebi Jklncf 
eınıftan Nilüfer, latanbYl Birinci llk• 
mektep beıincl ıınıftan 601 Emin. 
Divanyolu B çkl Yurdu Webesindeıı 

Müfide, Feriköy Bor.kurt oaddeai No 
47 Suzan Adil, Çapa sı inci mıktaı 
talebesinden 359 ııucee&em, Salihli 
Altınordu llkmektebt lıq nci llllıftav 

417 Cemil Hanım ve Beyler. 
Birer kert al•c•>dar 
latanb11l '" Oncfl mektep be-

tlncl ııınıftan !33 HulQsf, Kuleli 
aıkert lisesi talebeelnden 809 Kadlr. 
Salihli Altınordu llkmektel.ıl taleb .. 
sinden 456 llgit, Çapa 81 inci m•k• 
tep talebesinden 78 Burhen, Yedlku• 
lede Kuyulubakbal ıokağında No. 89 
Mustafa, lımir llaHl Rıfat pıııa cad• 
desi Hadi bey ıokak No. 6 Sabri, 
lstanbul 6 ıncı mektep talebesiodeu 
113 Bedia, Beyazıt 6 mcı mt ktep 
QçUncll uuıf talebeılnden 261 Fer• 
huode Nllri, Aydın f!ın'at mektebi 
talobealndeo 58 Cemal, S&libll altın• 

ordu İJkmcktebl talebeainden 885 
Ayhan, letanbul 4-l Onca mektep ta
lebesinden 899 Burbaııettin, Cihangir 
Kaçakçı ıokak No. :::5 Sadiye, Balr 
kesir Mltbatpnta mekt<'bi betine\ eı• 
mftan 110 Husufa, Sıvas Kız Orta• 
mektebi talebesinden 70 NUzhot Rıza, 
EtA:ıi~ Ortamektebl talebeeından 274. 
Suat, Salihli altın ordu llkmektebl 
dördOueU ernıftan S:i8 Fi iz, BtyaLlt 
altıncı mektt!p talebe~iııden 287 Han• 
dan ı-~enl, Ankara H.ıcı Halil mahal• 
lesi Göztcpe ıokak 1:6 Ferit GOuerl, 
lzmtr Kız liseli talebesinden ııt 
Besime Nuri, ljtanbul 10 ununcu llk· 
mektep talebesinden 434 Mur.alfer Ha• 
ean, Ankara Gazi llk Erkek mck· 
tebi dördü c.cU ıınıftan 191 lluzaffer 
Salihli altınordu mektebi dOrdtlncO 
11ıııftın 605 Demlrtaf, Kırklareli Or 
tamektobl ikinci ıınıf talebeslndeD 
15 Rıdvan, Edirne erkek lhıeai dör
düncü sınıftan 276 Muı!ffer, Salibll 
altınordu Ukmektebl dörd Uıı cU 11nıf
tan 48~ Gökmın, Ankara kız Orta· 
mektebi ikinci ıınıft .. n 157 lffet, Is· 
mir erkek muallim mel\tr·bl tatbikat 
dördOncO sınıftan, 10 Cengi~, Anka• 
ra postahane. caddesi Jıııu Ap mektebi 
talebeılndtn 68 H .. yati, Fatih 11 inct 
mektep talebeeinden 161 t'eruzan, 
Mudanya lametp•fll mektebi beelncl 
ırnıftan Neıib Sadettin, & :lhll ıltınr 
ordu mektebi dördflncG ıınıttan ı,ı 
zumrUt, lımlr Dumlupınar mektebi 
dördüne«l ıınıftan 8' Nllurer, Salihli 
attınordu llkmıktebl d11rdttnca ıınıfo 
tan 181 Ulkır, Ankara l9ıklar cadde
ıt Nccattbey mektebi dôrdl1ncn aınıf
tan 892 Eıref, Midy• llkmektep talr 
bealndeı 22 Baıııan B ,.,ı, Sıvat kıt 
Ortamektebl birinci ıtnıfLan ~ Şulf., 
Konya erkek. llıeıi lklnol ılıııftan i9J 
Munffak, Adana Ticaret mektebi t•· 
lebeslnden 842 Cemal, Kayurl Culll' 
hurlyıt llkmektebl buincl ıınıftd 
102 Naıım, Konya aa .eri Ortame•• 
tebl ıekr.locl 11nırtan 4841 Baba 'YW 
maz B&baeıki llkmektep dördUotılt 

' btt' aınıfhn 198 Turban, Ü:SkOdar mu si 
Ut Ortamektebl lkincl ıınıftao 4 
Mustafa Fabrettln, Balıkesir btık1" 
ifkmektebt uçnncU ıınıf taleboslnd~ 
104 Kevser Kemal, Sallhıi altınord 
Ukm~ktebi dördrıncü ıınıf talebet!~ 
cıeo 77 Tı1rgut, Sıvas llee ikinci tıol 

( Devamı t l lnol ıa7fad• )t 



Ziraat Bilgisi 

Tavukçuluğa 
Nasıl 
Başlanılmalı? 

Maıtafa Sabri Efendiye: 
- Zirai itler ara11nda tank

pıluk en cok klr ••tiren bir 
eubedlr. Avrupa •• bilhaua 
Amerikada tavukçuluia feykallde 
ehemmiyet Yerilerek bu ytlzdea 
memleket Yaridatına mllhlm bir 
1enet kaydedilmektedir. Baıka 
memleketlerde birçok kimaeleri 
refah •• senılnllk içinde yaptaa 
tawkçuluk, maaleıef bizde blr
ıok 1anlı1 tellkkileıb 1erlet .. 
.. mittir. G6ya bir tawp ıen .. 
de ancak bir 1umurla kir bırak· 
blı mlteaddit defalar tecrUbe 
•dllmit miti Hakikati halde ba 
k6tl mbaiyet çok mtlıait olu 
Tllrldyeala ba uluaclald kuanç 
•• nfahıaa eagel olmuıtur. Ta
nkpluk, bugiinkll fennin bilgi-
lerile •• baıit bir m•tial• •• 
.. kuançlı bir mealek laalinl 
almafbr. 

ElYerirld bu 1ola ablanlar lav 
••ılekte olduju Kibi tawkçu
lukta da llzım olan bilii ile 
IDllcehhez ye bunluı harfiyen 
Japacak olaunlarl 

Memleketimizin hemen her 
lı8feai tavukçuluk yapmaya mO
l&İttir. Tawk yiyeceklerbaln çeıldl 
kolaybkla •• ucuzca tedarik 
~lebilecek haldedir. Tavuk Ye 

J11murla aarfiyala gerek dahilde 
r•rek hariçte her zamaa m8m
ktmdlr. Bizclea çok daha ağır 
teraitte olan milletlerde bile 
tavukçuluk herkesin m•ıialul 
laaliDi almııku bizde de bu yolda 
salqmak zamanı arbk ıelmif •• 
ıeçmiftir. 

T awkçuluta baflamak lcfn 
... ufaktan baılıyarak bunu bu 
roldald bilıi we meleke De bir
likte tedricen ilerletmek ..... 
tarttır. ite birdenbire ılrlterek 
llauraflara boğulmak bittabi ba
lanı sarardu bqka bir 1ere 
.ı..hrmaz. 

TaYtıkçulakta bilbaua haıt .. 
lalclar, ldl..ıea •• bakım pkilleri 
.... teıkil ettiiindea daha ba,. 
laapçta ııhhl we tertipli kOma
ler yapmak, çeıitll yemi Jolile 
teclarik etmek Ye haasrlamak, •e 
laa.tabldar için her tllrlil temizlik 
"balnm tamamlamak llzamdır. 
Baı.ıannca mlhim •• kOlfetli bir 
"' ıibi ıarlllen bu itler haddi 
.. tiade buit birer meaeledea 
llaaret olup titia Ye meraklı bir 
'-1a11 lçiİI bir hiç kadar ehemmi
,..dlr. Sıhhi ktlme1, mutlaka 
~oaclaa olm1yacaiJ ıibi cefitll 
"-.ı •• dezenfekte lfl de muU.. 
-. ( hu ekmek ) •• ( haıtabane 
~il ) demek detlldin lçiae 
~I lian •• siya pea, rltubet
teia iri •• her saman kolayhlda 
te.bıeaebllen bir kttmeı her 
~ 1apalm11 oluna olma 1111-t:· Keulik t&rll hububat, aal-

arbklan, sofra cllklntltlerl, 
--blar J•tillikler Kibl ea ufak 
,.,ecelder de matl6ba • mu•a-1•t J•lerclfr. T emialik lfleriade 

lak kireç baclan ... , IUlara 
~ clamlahlmam, llutahk ftlm. 
:::- lauta tawklarıa karaatlae 
llt .... ..u....ı lautalatm t ..... 
.....:.. . ..,..._ ...ı olmak ..... 

ISTANBULUN ESKi ECZA DEPOSU -.---A--_
6
.-----t 

nra utanda _ 

Berat (Hu1Ud)- Llbnaa C... 
huriyetl ıuetecilerl ıenelik koa
ırelerinl akdetmiflerdir. Neticede 
cemiyet ryaıetine (Elahrar) ,.... 
teai baımubarreri Halil Ketip B., 
umumi kltipliie •Son Poata,. ma 
Suriye muhabiri Fuat B., mba 
tqarlata Ş.mua Beyler illtlbap 
eclilmiılerdir. 

Balıkesir' de 
Siıara Kiğıdı Kaçakçılar 

Yakalandı 

Babkealr, (HuMaal) - ~ 
l&hllleria• pkanlm ı olaa Ye Y Ot 

... adalarıadu ı•tirilen Mkb 
pnl kapk clıara klpdl Jau-
darmalarım11 taralıaclan eld 
edllmlıtlr. 

Oç kaçakça, bu klt.tıarı Go 
meçten çıkardıktan ıonra Berı ... 
ma Koıak aabiyeliaia Kara•elll• 
k&yllne ıltlrilrk• 1akal•a• .... 
lardır. 

Bu kaçak clıara kltıtlaraDla 
Omer kaptan laimU bir 7elkend 
tarafından ıetirilditl tublt edil· 
•ittir Tahkikat r.,Jmaktaclu . 
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TERAKKİ fı _?33 Türkiye Güzelliğine 
Nazire Hanım Seçildi 

İTTİHAT VE 
- Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl Joğdıı ? .. 

Cemiyete 
Nesi en 

Do!<u• arkadaş, ellerini masa• 
DtD (berinı koymuılardı, Hepsi 
de suıuyor, hepsi de lSnlerine 
bakıyordu ..• Kimbilir, belıd de ••• 
Vatanın maruz bulunduğu tehlike 
gözlerinin önünde bir daha can· 
)anıyor.. Buna mani olmak için 
atıldıkları ıu fedakArane işte, 
muvaffak olup olamıyacaklarını 
dilşllnerek kalpleri çarpıyordu .•• 
Bu hazin ıilkiit, birkaç dakika 
ıllrmliftU. Birdenbire (Ömer Naci) 
nin -r ve tannAn aeal, bu an
kdtu iblAl etti : 

- Vatanın ıineainde.. Bir ka· 
lei llatuvar gibi teıekklll eden.. 

Diye baıhyan nutkun her ke
llmesi, onun ruhunun en taıkın 
heyecanlaranı taııyo .. Tatlı pel· 
tek bir ifade ile · ylenen bu 
ı6zler başka bir ruh i!e canlanı· 
yor.. DinJiyenleriıı kalbinde, bir 
baJYet ve llrperme uyandırı• 
yordu. 

Nutku, ( Tahlif ) takip ettL 
Vatanı kurtarmak için icabında 
fedayi can edeceklerine dair ! 

- Vallahi •. , BillAbi ••• 
Yemini, bu ıakin odanın basık 

tavanları, sararmıf kireç badanalı 
duvarları arasında, çoşkun bir 
deniz dalgRıı gibi gilrlcdL 

* Cemiyet, bu ıurctle teıekktU 

ettikttın sonra ilk mllzakere ya· 
pıldı. Verilen ilk kararlar ıunlar· 
dan ibaretti: 

1 - Mneasiılerin dalma hep 
birden içtimaı nazan dikkati cel
bodeceği için, llç kiıiden mUrek· 
kep bir heyet ayrıJdL Buna (heyeti 
Aliye) denildi. 

( lı,te sonraları ( İttihat Ye T e
rakki Ce·ıniyeli, Heyeti Merkezi· 
yesi ) denilen ve tam on aene 
Oımanlı İmparatorluğunun mu• 
kadderat na hükmeden heyetin 
nüvesi bu, ( Heyeti A!iye ) dir. 
Buna ilk defa olar.ık Tallt, Rahmi, 
l•mail Canbulat Beyler intihap 
edilmişti. Fakat, birkaç içtimadan 
ıonra, i.şlerinin çokluğu hasebile 
Rahmi Bey muntazaman de't'am 
edemediğinden, bu vazife, Mithat 
ŞDkrü Beye tevdi edild~ 

2 - Cemiyet azasının, osülco 
birer numarası olmak icap e di· 
yordu. Mllessisler, aralar n<la 
( tekaddUm hakkı ) farkını kal
dırmak için yaı a·raaile nuuıra 

aldılar. içlerinde en ya,h olan 
(Tahir B. ) den baılıyarak: 

Tahir Beyio - 1 
Naki " 7 
Rahmi " 3 
Mitat Şnkrll .. 4 

Talit " t 
(*) KAzım " 
Ömer Naci ,. 
la.nail Canbulat .. 
Hakkı Baba ., 
Edip Servet " 

6 
7 
~ 

9 
- 10 

l*l Bu ut, bugün kıymetll maa-
rifçil11rirıı izden olan (K1zıın N ı n 
Beyıl r . KendiRintn asıl ismi, {K A!ı 

dır. La in o tarıhte Avrnp:ıd•n gi. li 
olarak get,rtti ği kitap, gazete Vl\SA r 
evrakı (Mö~yö Nami. l'ost ree nııt, 
Fraııs ez . Saloııik) adresine getirtıy•>r
du. l\!ı.1.11n Bey, metrııtiyetin ilft. uı· 

dan eonra. flU IOÜ81fla.r !emi de kBndi 
aııl tsm'no ilive etnıit; KAzun Na.rol 
Bey olıuuotur. 

............................... ,.. Nasıl Yaşadı? •• 
T t.frika No. 60 Nasıl Ôltlü ? .. 

- :11111 

Gireceklerin Aslen Ve 
İslim O iması Şarttı 

Numaraları taşımalan takarrllr 
ettL (Cemiyetin ilk müessislerl 
olan bu on zattan yedisi zabit, 
üçU ıivil olduğu gibi Naki, Rah
mi, T alAt ve Mi tat Şlikril Bey
ler de (Maıon) du.) 

Bundan sonra cemiyete alına• 
cak azalara gelince: Bunlara 
verilecek numara (101) den bar 
lıyacaktı. Buna sebep te, cemi• 
yeti on kişiden ibaret gösterme
mek ve bu suretle de alınacak 
azanın maneviyatını kuvvetlendir
mekten ibaretti. 

3 - Cemiyete kabul Ye tah• 
lif merasiminde, (Mason) usul Ye 
ananatı tatbik edilecek ve cemi• 
yetin bir (kelimel mukaddese) ıl 
ile bir de (kelimel müruru) ola· 
caktır. 

Kelime( mukaddese, ( muin ); 
keJimel mürur da (hilal} dir. 

Cemiyet azasından iki kiti 
kartı karşıya geldiği zaman, bi· 
ribirlerini !ammak için aağ elle
r· ·- =11 Uç parmağım bllkerek ve 
şehadet parmaklarını bir bilAI 
ıeklinde açacak. göğllı hizasın
dan yukarı, kalbinin üstllne doğ• 
ru kaldıracak. Eğer karşısındaki 
do ayni işareti verirse, araların

da ıu parola taati oluna:ak: 
- Mim 
- Avın 

- Ye 
- Nun 
4 - Cemiyete kabul edilecek 

azanın aslen ve neılen ( İslim ) 
olması ıarttır. 

Selanikto mllhim bir ekaeriyet 
teşkil eden (dönme) lerle islim 
olmıyan unıurların cemiyete ka-

bulll caiz değildir. Kabul edile
cek kimselerin, ahlAkı gayet 
dDrllıt, ciddi, ağır baılı, berke
sin hürmetini celbetmi,, kumar 
oynamaz, fazla miktarda içki iç
m ez, evhamııa ye cesur olmau 
farthr. 

(Arkı.ta nr J 

Açık Mu ha here: 

( Ahmet ) imzalı mektup aahfblneı 
Hilviyetinl saklayan mektup 

aah:pletine cevap vermek prensibi· 
rniz o harici olmakla beraber mahza 
bir kar l cevapsız bırakmıf olma• 
mak için size şu satırlara yazıyoruz: 

1 - (Kırşova) iımlnin ( Kırçova) 
çıkmaıı, baait bir mo,ettip bata
ııdır. 

2 - Ruı konıoloıunun bir n&
bebetçi tarafından öldilrillmetl ve o 
neferin idamı meselesi, merhum Ali 
Rı za Paıanın vali •• kumandanlık 
zamanma tesadüf eder. Elimizdeki 
mehaı!ardan liri c!e merhum Rıza 

Patanın bayaboda yazdırdı~ notlu 
oldutu için bu nk'ayı bütilıı tafal· 
lat ile biz de biliyoruz. lııtililln dlQ'er 
ufhalarma gelince: Bunlu hakkında 
da elimizde en mi.ıh m zey,tın not 
Ye hatırah Yl\rdır. Fıııkat biz, sadece 
babıimh:e taallOk eden Yıık'aları ah• 
yorua. 

3 - (Pogan Recep), o meaelede 
haJcikate!l lıilyük bir kahr:.manhk 
göstermiıtir. Buna binaen (Kırıon) 

meaeleainden bahaederken bu zab 

habrlaruama' , LilyQ bir gün•h olur. 

YÜZBAŞI CELAL 
Gt> ıı ı;lorin romanı 

BURHAN CAHIT 
çıktı. 

Halkıınızuı en ziyacle sev<liği 

MORIS CHEVALIER ve JEANNETTE MAC DONALD 
tarafından harikulade bir tarzda temsil edilen 

BU GECE BENİ SEV 
süper filmi lı ıftanm misilsiz muvaffakiyetidir. 

ELHAMRA ve MELEK 
Sinemalarında 

~ .... ~z·-•em1 ---------uwww .. ,_mwt;::ı;wewe:z: ıa ·-
, YALNIZ BiR HAFTA!, 'ı?m· -M-i .. ~ trs~ca:m-ad-a .... 
En güzel, en tat
lı, en mini mini · 

artistin çok 
ı sevimli opereti. 1 

Eserin başından 
sonuna kadar 

nihayetsiz 
lezzetle 

tatlanacaksınız! 1 
(KADIN ASKER OLUNCA) 

MOmeaa:Uerl: GUSTAV 
FROEHLICH ve DOLL Y HAAS 

ALEMDAR'da 
başladı. 

Cuma Mat·n ler: 1- 3-5-7 gece 9,30 .. 

GRETA GAREO· RAMON 
NOV ARRO'nuo 

Mevsimin en büyük sinema 
hadisesini te~kil eden 

MATA BABi 
Muazzuuı zengin film kemali 
muvaffakıyetle devam ediyor. 
Matineler ı 12 - 2,30 - 4.30. 6,30 

ı•c• 9.30 
Son 3 gtınnnden istifade ediniz. 

•---.. Bogi.ln 
Bütün f d nnbul halkı 

OPERA'da 

CAMBAZLAR HAKiMi 
komik v" lns;:ıi filmi görecektir. 

Münıeuilleri ı · 

EDIE POLO • LUCİANO 
ALBERTiNt ve genç komik 

ERNST VEREBES 

J 

Dört ai!:~ı 6ir. arada: Oturan .lıakem lıegetinln Türkige güzellilin• 
seçtıgı Nazır• Hanımla Ferıha, MelaJıat ve Adalet Hanımlar 

( Battarafı l incl ıayfada ) - H•yır... 45 daha cazip, 

gibi... Fakat kuvvetli elektrik daha zarif. 
ışığı gö:derin1 seçme kabiliyetini Buna karıı Jlne hafif bir 
çoğalbyor. Koltuk ye sandalye- itiraz nefesi: 
lerde hakem heyetini teşkil - Ne diyorıunuz efendim ••• 
edenler aıralanmıJ. içlerinde 23, gDzelliğin tam kendiıi. Bütan 
ressam, heykeltıraş, edebiyatçı, hatları ayrı ayn gllzeL 
doktor, muharrir, bediiyatçı ha• - Farkında mıımız, 23 ou-
nımlar Yar. Uvertnrden ıonra maralı gOzel Keriman'a çok ben-
dışarıdan Peyami Safa Beyin ziyor. 
aeıi geldi: Gnzeller girip çtkbkça baynk 

- Hanımlar, J&V&f yava~ salona ağır, fakat heyecanlı bir 
buyurunuz. bava basıyor. 

Güzeller ordusu koca kale- ilk geçit resmi tamamlandı. 
lerl yakacak ve yıkacak bir kud· Hakem heyetinin edebiyatçı azası 
retle, gU;tellik kudretlerile geli- Halit Ziya Bey ilk ıuali sordu: 
yorlar.. - · Şimdi intihap nasıl olacak? 

Salondan ilk giren sıllzelln Peyami Safa Boy kısa bir 
göğsünde ( 27 ) numara var. cnmle ife heyeti tenvir etti: 
Arkadan biitiln 8tcki gl\zeller - Şimdi bu güzeller arasın-
renk, koku cazibe halinde gir- daıı ilk ıeçme yap ılacak. 
diler ve s .raladılar. insan kendi· Bir başka teUif: 
ıinl ilkbaharın ıl ık bir gününde, - Güzelleri bir daha 16-
bir çiçek tarlasında zannediyor. relim. 

Hakemlerden birinin sesi: Ve gOzeller tekrar 1&lona 
- Salonumuz küçük.. Ha· teker teker aland ılar. Peyami 

nı mlar teker tekrer gelseler. Safa Bey her gllzel için ıoruyon 
Liisyen ve!FabrUnnisa Hanım· Muhterem hanımlar, muh-

lnr bu fikri şiddetle kabul etti- terem beyler ( filan ) numaralı 
ler ve iÜzeller tekrar dışarıya güzeli müsbet bulanlar el kal-
çı klılar. Peyami Safa Bey bir dırsın. 
daha seslendi: Eller kalkıyor veya kalkmıyor, 

- Masa .. Bir masa IAzı m. buna ~öre de intihap yapılmıı 
Masa derhal getirildi, Uzerine oluyor. Sonra da deftere kayıt 

güzel bir halı ıerildi. Şimdi gll· dilşUrlllüyor. 

ıeller birer birer içeriye giryor- Bu ıurada ıalon kapııından 
lar, lrotihana çekiliyorlar ve not içeriye ~ükellef tuvaleti ye neftı 
alıyorlar. Peyami Safa Bey her endamile 23 numaralı gllzel Na· 
güzeli elinden tutup y1tvaşça ma• zire Fevzi Hanım girdi ve koca 
ıaya ç kuıyor, gezdiriyor, •fığa ıalonda derhal bir: 
tutuyor. - Ooooo •.• Sesi uğultulandı. 

Hakem heyeti arasında mırıl- Bu uğultu Nazire Hanımın hakem 
blar, fiıkoslar ve uzun ıtıren bir heyeti huzurunda ilk büyük teairi 
uğultu... 23 Ye 45 numaralı gU· yaptığını anlatıyordu. Ve el kal-
zellerin imtihaoında alAkıt daha dırmıya lil:ıum bile gZSrlllmeden 
fazla derinleftİ, batta ıiddetlendl. Nazire hanımın defterdeki ismi· 
Bu iki j?Üzel, kafatasları içinde nin yan;aa (kabul) iıareti konuldu. 
ve gözlerde derin bir rekabet Biraz sonra 45 numaralı Fr 
heyecana uyandırıyor. İmtihan riha Han.m girdi ve bu ıüzeliP 
çetinleşiyor, intihap !, üçletiyor. de isminin yanına (kabul) kaydi 

- Acaba hangisi daha güzel? çizildi. Artık ilk ıeçme neticelen'" 
Şu dakikada hakem heyeti mit ve müsabakaya giren otu• 

en zorlu bir vazifenin ağırhğile gl\zelden yirmi biri menfi r•1 
ezilmiş gibi ... Hafif bir ses: (Devamı 9 uncu ınyfad•) 

t 
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e ABMET REiS e 
... 13 Yazan: Pi.., Melon .~ 

Ahmet Kaybolmuştu 
Ramazan Arifesindeki Hu Kayboluş 

Herkeste Hayret Uyandırmışb 
Çftnkft, bir insanın p eçmit ı6a &nünde an-

bayabna bu derece saplanarak cak tCSyle aayliye-
ona tekrar yaşamak istemesi ya bildi : 
haatalığıoa, yahut ta hususi bir -Hakkın ola-
emel beslemeıinin delili idi. Ceza· bilir. 
lrdo Ahmet Reisi tanıyanlar iıte 
bana hükmetmişlerdi. Bu bal, 
evinin ziyaretçilerle dolup bcıan· 
masma aebep oluyordu. Ahmet 
Reis, gelen misafirleri bOyük Lir 
nezaketle karıılıycr, bahçelerini 
rezdiriyor, gölgeliklerde dol&f'" 
tınyor, aonra, bir incir albndaa 
fııkaraa ba'fa& lcenanaa g3tlrtlp 
latirabatlaram temin ediyordu. lr 
çileriae 1ol •erdikten aonra Alı
media bizzat bahçe hizmetine 
koyulma-. blttlD ba miaafirleri 
on1111 akbadan sora olduğuna 
meylettiriyor, içlerinde, biçare 
adamı bir an evvel tedavi ettir
mek arzuları uyanıyordu. Cezairia 
ihtiyar insanları, aralar.nda bu 
Labm uzun boylu konufUp oldur
duktan sonra maksatlarını Oruç 
Aliye açtılar. Zamanın en kah
raman bir korsanının böyle Yakit· 
lerinl boı geçirmesine Allahın ve 
kullaranın razı olamıyacağını da 
-.ılattılar ve birkaç parça ıepzo 
yetiştirmek uğrunda lf!çirilea fır
aatlann doğru olaımyacağını ı6y• 
lediler. lçlerloden en ihtiyarı 
'6Nle konuıtu : 

- Ya Ali 1 B8yle bir ada· 
mın gtıolerinl koYa, kova ıu 

taşımakla öldOreceğine, kuvvetli 
kalyonlann bapna geçerek dava
mızan dilımanlar na ceıalarını 
-.rmeai daha mllnuip değil 
IDidir? 

Oruç Ali cevap verdi: 
- Bilmem ve hem bir bükllm 

9ermok için herhangi bir 18D'a
tim de yok. 

Bir diger ihtiyar ~ze atıldı ı 
- Senin yeğeninin hali, bana 

'" acem masalım hatırlatıyor: 
livayet ederler ki vaktile bir 
balıkçı yarmıı. Bu balıkçı, balık· 
lan daha iyi cezbedebilmek için 
'1bn olta kullamrm11- Filvaki, 
'1tın renainiD IU içinde parılta
"1ıa a6ren balıklar allrll halinde 
haııkçınan oltaaana akın ederler
lbİf. O auretle ki, o zamana 
"•dar kimaenin aörmediği tflı 111 
.. killi balıklar yakalamaya mu
"aff ak olurmUf. Fakat netice 
herbat çıkımı, demir olta 
ilıallanan diğer balıkçılar herıtın, 
.. pet, ıepet aw yakaladıklan 
~ide gayet bllyilk balıkları tutan 
'1tııa oltab babkçı bunlan audan 
dttan çıkaramaz Y• bir netice 
'1de edemezmiı. 
L._ İtte Abmedin vasiyeti de buna 
~ziyor, O, altın 1&rfederek 
I Yatanı ıebze yetittirmiye vak· 
~'bniı bir insandır ki herhangi 
it tabada, bugUokOnden daha 

tl9eriıli ve faydalı bir tekilde 
~tabiUr. Doğruyu s6ylemek 
cft llıgelirse, Ahmet Reis kanuna 

lnuhalif hareket ediyor. 

- Vallahi kestiremiyorum. 
t V • ıonra aakabnı aıvazLyarak 
evap Yerdi: 

'° - Belki eaerl g6rdnkten 
pı~• hllkmllnli erken Yerdiiin• 
-.ınan olurıun. 

batiyar muhataba, bu manab 

Onlar, bir ta
raftan böyle ko
nuşurlarken di· 
ğer taraf tan da 
Ahruedin bahçede 
çalııııaoı tetkik 
ediyorlardı. 

Ahmet rela 
etrafına bakın
mak11zıa bebçe-

.nia lpnde ••fa, 
•ola dolaŞ1p du
ruyordu. İhtiyar 
misafirler evden 
İçeri girdikleri Korsanllk devrlnd• Dlr •• 
zaman gençlere yakt1ık alır mukabele etliler n yola dizil. 
tarzda, önlerinde bat kırarak diler. Yürlldlilderi patikan n 
LOrmetkirane bir ıe1Am vermİf, tonunda, her biri bir tarafa ay-
IPnra yanlarana bahçenin en nlmak Ye evlerinin yolunu 
nadide meyvalarıodan bir ıepet tutmak mecburiyetintle idilrr. 
koymuş, kuyudan soğuk su Vedalaşırlarken, içlerinden biri 
çekerek meyvalan içine atmış, mırıldandı: 
sonra işioe koyulmuştu. ihtiyar- - Bu Ahmet, hakikaten 
Jar bir tarafta amcasile konuşur- anlatılmaz adam! 
)arken Ahmet reis bir defacık tiep .birden bq'arını eğdiler 
olaun misafirlerine bakmamıı, ve seuızce bu hfikmO tasdik 
hep kendi aleminde yaşamıştı. ettiler. .. Nihayet muhavere bilip le herkes 
ayağa kalktıtı zaman, ilk .aze 
..batlıyan ihtiyar; Oruç Aliye fU 
ıözleri aöyled·: 

- Hakkın var, Ali, Allahın 
hikmetinden ıual olunmaz, ve 
arkadaşlarile beraber Ahmede 
doğru yllrüdü. Ahmet reis, itini 
bitirmek üzere idi. Onlarm gidi
fioi görllrken tekrar selam verdi. 
ihtiyarlar r Olllmsiyerek selimına 

:=RADYO== 
1 O Şubat Cuma 

l.tanbul - ( 1200 metre ) 17 Mu· 
9erref H., 18, Kemal Niyazi B. ve ar
katlan, 19 Orıu~atr.ı, O Belkıs 11., 
20.30 Hamwla.r •az he~ eti, 21.30 Or
keatra, ajans ve borsa babHl, eaaı 
ayarı . 

Ankara - ( 1538 metre) 12,SO 
An kara Palas orkestrası, 15 ten 17 ye 
kadar .M. :M. il. halk konseri, 18 eaz 
ı ş~taraban faslı . l 9 ıoj·t.:ıs haberleri, 
19. 15 Ekrem B. tarafından keman 
koııscri, 20 1''r. den. 

Varıon - ( 1411 metre ) 18. 10 
gemici kouseri, 17 gcmicı ve halk f;LT 

kılArı, müııabaue, · 1. 15 enfonik kon
ıer ıBaydn, Tscbaikovslty, Respiglıi), 
2f danı muelldsi. 

Pette - (550 metrı:ı) !O.O> Sa· 
loD orkeatruı, 21.30 Hırlstlyan '"kız· 
ları eemlyetluln kon11eri, 22.91) haber· 
ler, mOteakıtıen S ga.n mualkiıl ve 
:Macar halk prkıları. 

Münib - (534 metra ) 18 Frank• 
fu•t'tan konsl'r, ınflsah \be, 20.3J ne• 
ıeli m usikilı netriyıı.t. ~2.-5 hafif ha· 
Vıil&r ile fantu ler. 

V.yana - ( 517 wctre) 17.40 ta· 
ganntıi konser, muhtelif, 21 R jl11ör 
Osw.ıld Kabaata'nın · ıdareiiı 41 Juliuı 
Bit ner'io es rlerlnden tagannili l!'ıı· 
tonik konser, 12.16 mü ababe, 23 
Guıt&• lbcbo takımının hafif mu
ılkisi. 

MiJlno • Torifto • florena ~0.45 
pl~k, kahve m•ıeiklııl, 21.35 mOsnha• 
be, p A .. , 2.ı! ıenfonik koııaer (Bacb, 
)lo-ı rt). 

Prat - ( 4 7 metre ) 20.25 ıakao-
ton kon seri, f0.60 operet parçalara, 
22 karıtık tsganuill yarım aaıı.t, 22.Ba 
piyano ıonatları. 

Roma - (441 metre) 21.ISO ka
nflk konHr (O >nlzetti), 22.15 pfyea, 
22.öO konıerln denmı ( Opera par-

Bir sabah Cezalr'de berkesin 
hayretini uyandıran bir haber 
dolaşıyordu. Ahmet reia ortadan 
kaybolmuştu ve biç kimse gittiği 
yeri bilmiyordu. HAdisenin b I· 
bassa garinliği, bu kayboluşun 
ram.tZan arifesıne t~sadüf etmesi 
idi. Cezair milılil:nanJarı, arife 
günü birbirine, büyük iftar ziya· 
fetleri verirler. 

( Arka!u var ı 
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ı ul makabillnd• ıGn4erılebuıt 

çaları ). 
Biiknt - ( 89' metre ) ı a gra

mof ~n, 1' ltesa, 18 radyo orkeatraaı, 
19,25 keza. 21 ıenfonık konser (Lıst, 
Eıı89cu), 22.20 keı.a (Strau11). 

Brealau - ( 82~ metre ) 18 Po
purller, 20 radyo orkestraıı, 21.30 
Gitar ret.katile tartılar, 2',1 O Dan .. 
lar ve tarkılar, H,06 Berelııdea dana 
muılksll. 

- ~ .. 
- , 

933 Türkiye Güzelliği ne 
Nazire Hanım Se ild • ç ı 

~~~~~~~~~ 

( Baıtarafı Sinci ıayfada) oldular. 45 Feriha Hanım da 
alarak mOsabaka harid kalmı.- latanbal lldncilijine aeçlldL 
lardı. Geriye kalan dokuz g&ael Merak Ye heyecanla bati .. 
arasında da 80n intihap yapıla- yan ıtızellik imtihanı yine m .. 
caktı. Fakat hakemlerden birkaçı nk Ye heyecanla neticenlenmlft 
itiraz ettilen bitmiıti. Tfirkiyenio yeni gO&eJ. 

- Üç numAralı allzeli bir ler gfizeli Nazir• Hanımı bu bU· 
daha gHrmek istiyoruz. yOk muvaff aldyetten dolayı teb-

Ve hemen kabul edilen bu tek· rik ederiz. 
liften ıonra 3 numaralı gazel GUzeller Balosunda 
mahcup bir eda ile tekrar salona in 
alındı Ye yine menfi not alarak . tihabın ilinı i beller ter .. 
uuklqb. fine ~ece Tokatlıyanda Yerilen 

Şimdi mOıbet not elan dokuz baloda llAn edildi. E•vell Tnrkl-
gllzelin aon imtihanlarını aeyredi- ye gfizelliğine seçilen Nazire 
yorduk. Bu imtihan tenaailp, ıive, Hanımm ismi okundu ve alkır 
gtıltit Ye um~mf vaziyet yoklamaıı landı, ıonra da latanbuJ lkincill-
teklinde oluyordu. Peyami Safa ğiae ıeçilen 45 Feriha Hanımın 
Be ismi okundu Ye o da allur 

"1 soruyordu: landı. Bu 11rada baloda hazır 
- laminiz? bulunan Aka Gi\ndllz Bey Jtiraa 
- ••·• ederek hakem heyetinin tarafkir-
- Haaıl mektepte ok. lik yaptığ na, Türkiye güzellitin• 

dunuz? Feriha Hammm ıeçilmeai ilzam-
- Sen Ben•vada. geldlğial 16yledi Ye bu itira• 
- Fransazc:a bilir mlalnlı? baloda bnlananlardaa bir kı1m1 
- Evet. alkqlarla iltihak etti. Ancak IOll 
- Heyecan duyuyor maıunaz? karar hakem laeyetine ait olduja 
Ve bu sual dolgun bir kah· içia. baDun fikri çok muhterem 

kabaya veıile Yeriyordu. Fakat olmakla beraber hakem beyetl-
bu kahkaha ıahtedir. Makat nfn karannı kabul etmelr 
gftzelJeri gftldtırmek, onlann gG- lblmgeldiğl bildirildi. 
IOı vaziyet1erindeld kusurlan Bu 11rada F eriba Hanım bir 
veya meziyetleri anlamakbr. Ba iskemleye çıkanlarak baloda bu-
imtihan da bitmit, menfi ve mı.. lunan taraftarlan tarafıodaa 
bet notlar verilmişti. Bu aon uzun uzun alkqlandL 
yoklamada dört glzel mlsbet Dnn gece geç vakit tahkikat 
not almıştı: 23 Nazire, 45 yapbk. Aldığımız cevaplar tlJr 

"Feriha, 18 Mellhat we 21 Adalet ledin Müsabaka programına g3re 
Hanı~l!ll'· lstanbul gOzelini seç- latanbal ve T8rkiye g&zeUnl 
~ek. ıç~n ba dört gtızell llçllocll seçmek hakkı nihai olarak lıa-
bır ımhbandan geçirmek lizım. kem heyetine ait olduğa için 

Dışarda, sokak ortasında hakem heyetinin karan muti 
kalabalak bir kntle mllaabakanın olmak IAzımdır. Nitekim de 6yle 
kat'ı neticesini bekliyor Ye ıabır- olm°'tur. 
ııılanıyor. Ne çare ki netice T •• k• •• ™"J~ 
ancak geceki baloda ilin edile- ur ıye uze 1 
cek. Fakat duvarlarm kulağ• var, N · H. ilk lht" 1 
derler ya .• bu da öyle oluyor ve azıre ısas arını 
en kuvvetli ihtimalin 23 Nazire Anlabyor 
Fevzi Hanım &zerinde toplandığl Muharririmiz 933 fatanbul " 
ıayiaıı kulaktan kulağa sekiyor- om k" 11 k k ı 
du. Tabiidir ki ilk seçmede mi- a ur ıye gtlze i ıra içesi Nazire 
aabaka harici kalan güzelleri de Hanıma ilk olarak ıu suali so-

merak etmişsinizdir. Onlar ınp
beaiz ki yei• içinde qağı iniyor 
ve evlerine dönfiyorlar. 

Simdi herkes, batta hakem· 
ler bile son heyecanlarını yaş • 
yorlardı. Bu aefer dört gllzel 
arasında eo sonuncu imtihan 
yap lacaktı. Dört güzel tekrar sa
lona almdı, hakem heyetinin tel· 
kikinden bir thba geçtiler. Ve 
arbk hiç ıtıpbe etmiyelim ki ls
tanbul f tizeli kat'ı olarak aeçil
mitti. Fakat acaba kim kazandı? 
Bunu da 6ğrenmek mn,knl ol
madı. Bu dörtten &çil, 45 Feri
ba, 18 Melahat ve 21 Adalet 
Hanımlar salondan çıktıktan 
sonra mantolarını giydiler, loı 
a6lgeli merdivenlerden yorgun 
adıanlarla kapıya doğru indiler 
ve gittiler. Art k yukarda kalao 
23 Naıire Hanımın İstanbul gO
zelliğ.ne ıeçi:diği açıkça anla
t lıyordu. Filhakika hakem
lerin mtbıakqalarından. mBta
learandan sonra Nazire FeY. 
Iİ H. 933 yılınm latanbul 
glzelliğine bO,tik bir ekseriyetle 
aeçilrnişti. Neticeyi taşlıkta bek• 
leyen yilıl~e halk Nazire Ha
nıau, 933 laianbul JJbeller gllze· 
lini gıyaben alkıı'ıyor, bravolar, 
yaıaaa •.• Iarl. 

TOrkiye gibelinin seçilme iti 
çok uzan ıOrmedL lstanbul gi
zeliniıı intihabından aonra 1-

mir gtızeli Neriman, Bursa gö
zeli Leman ve latanbul 16zeli 
Nazire Hanımlar hakem heyeti
nin buıuruna çıktılar. Hakem 
heyetini teşkil edenlerin birçoju 
daha iık bakıtta Nazire Hanımı 
tuarlamıtlardı Ye neti~• de 6yle 
oldu. latanbol gözeli Nazire Ha• 
nım 933 yıl n n Türkiye gUzellik 
kıraliçeliğioe ıeçildi. İzmir gli• 
ır.eli Neriman H. ikinci ve Bursa 
ıDzeli Leman Hanım da üçilncll 

ruyor: 
- Bu netice ılzl 

dl mi? 
ıeTindlr-

Gllzelliğini masum Ye ıevimJI 
bir tebessOmle sOsleyen TDrkiyı 
glzeli cevap veriyon 

- ŞDphesiz Beyefendi.. Hem 
kendi namıma, hem de sevg·ıı 

yurdumun hesabına çok mes'udum 
Çok mtlmtaz ve yüksek mevki 
sahibi B•y ve Hanımefendilerin 
teıkil ettiği bir bake.m heyeti 
bana TD.rkiye gOzellijial temlll 
etmek gibi ıerefli bir vazife 
Yerdiler. Nasıl memnua olmam. 

- Gllzellik hakkında fikriniz? 
- Gtizellilc her kadın içia, 

bilbaua her genç kaı lçia 
idealdir. Ben kendime gtizel diye
miyeceiim. Fakat zevklerini eaer
lerile ispat eden bir hakem heyeti 
ua11 beode Tnrk ıllzelliğinln 
karakterlerini bulmq demektir. 

- Şu dakikadL. 
933 Türkiye g61eli biı zeı.ı 

bamleaile mubarrimizia s610ı 1 
keıiyor: 

- Şu dakikada fllpheaiz ki 
çek heyecanlıyım.. Pek çok. 

r 
933 Güzeli 

Türkiye Güzellik 
Kıraliçesi Nazire H. 
Son Postaya güzel· 
liğin ince sırlarını ve 

hayatını anlattı 

Yarın Okuyunuz 
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İSTANBULDA: 
§ Ölünün Hatıra Defterind&ii] 

İNGİLİZ CASUSLARI 

Greta Seni Çok Seviyorum 
• 

Beni Mi, Yoksa Haşmetlu Isterling 
Hazretlerini Mi Seviyorsun ? 
-7-

Hep beraber ıalona indik. 
Kaaa boylu, temiı giyinmiş bir 
Rum bizi bekliyordu. Biz, Grata 
Ue bir masaya olurduk. Mister 
Corc ile VasiJalci denilen o adam 
da baıka bir masaya oturdu. 
Vasilaki, cebinden kUçOk, kll
ç::'., paketler çıkarıyor, bunlan 
açıyor, Mister Corc' a birblkım 
kıymetli taşlar göstererek bunlar 
hakkında izahat veriyordu... Mi1-
l•r Corc ile V aailAkl arasında 
hararetli bir pazarlık baıladıtı 
zaman Greta'ya ıordum: 

- Sizim patron, bu taılan 
ne yapar? •. 

Greta. hafifçe ıUldU. Kulatı· 
ıua eğildi: 

- Bu havada adaya gelmek 
lçin bir ıebop IAzım değil mi?. 
Bizim patron da, burada V aaUAki 
iıminde bir adamın elinde 1&tılık 
kıymetli taılar bulunduğunu ha· 
her almış, onları almıya gelmlf.. 
Belki pazarhk uymaı.. Belki de 
ta1ları beğenip almaı ..• 

Hakikaten de öyle oldu. Hep
si için pazarlık uymadı. Mister 
Corc, ancak birkaç kUçUk taı 
almakla iktifa etti. Demek ki bu 
alı4 verİf, buraya gelmekten 
mak1adı örtmek için bir ma.ke-
den lbarettl 

Mister Corc, bu havada 
Adaya niçin gelmiftl. Sadece 
benimle gizil görUşmek için mi 1 
Bunu . zannetmiyorum. ÇUnkU 
onun odasına girdiğim ıaman, 

ıua1anın ilstündeki cigara tabla
ıında birçok lçilmiı sigaralar 
2özüme çarptı. Halbuki o, 
pipodan baıka birıey içmezdi. 
Acaba, kimlerle görUtmüf .. Kim
lere, ne gibi itler vermişti ? .. 
Buııu bilse, bilse, ancak Greta 
bilirdi. Halbuki bu kadından 
hiçbir şey ögre11mek mlimklln 
değildi. ÇUnkt\ bu, bir pamuk 
kadar yumu~ak olan dilber kadm, 
vazifesine taalluk eden itlerde, 
bir mermer kadar kah ve bir 
çelik kadar sertti. 

~ 
Mister Corc, lıtanbula avdet 

ederken, elimi ııktı. Ve, şu kıaa 
emri verdi: 

- Bundan sonra, kat'r bir 
mecburiyet olmadıkça beni göre
miyoc•kıiniz. 

- ( Kat'ı mecburiyet ) dediği· 
nix meseli ne gibi ıeyler? .. 

- Greta, daima yanuuzda 
değil mi? •. Tabii, o ahin çalııma~ 
nızı takip edecektir. Böyle bir 
mecburiyeti, o, hiueder ve. ıiıe 
ıöyler... Gudbay ... 

- Gudbay ... 
Demek ki artık ben, büsbü

tün Greta ile başbaıa kalmıf" 
tını. Halbuki onunla geçen haya• 
tın, birkaç glln ıüren bir rOya 
oluvermesinden ne kadar kor· 
kuyordum. 

Gretanın aşkı, kalbimi tama· 
mile sarmıştı. Mister Corc'un 
ıarı İıtulinglerl de, zihnimde 

I ıittikçe alevlenen bir lhtira1 
ateıi halini almıfb. Bir kaç 
glln evvel, akhmdab va haya• 
limden geçmf yen bu iki ıaa· 
det• kavuıtuktan ıonra be· 
nim için yapılacak ne Yardı? .. 
ŞDpbeaiz, bu bayata idame etmek .• 

Maamafih 2örUyordum ki, 
fOnler geçtikçe vaıiyetim nazik
leşlyordu. YllrüdüğUm bu tehli· 
kcJi yolda, biraz Hndeliyecek 
oluraam, dtiıeceğim µçurumon 
derinliğini pekAIA farkediyordum. 
itidal, zeki, maharet.. Kaç glln· 
denberi yeni mlirıitlerimden aldı· 
ğım dert bu idi. Demek ki bu 
deni takip edecek ve ancak 
bununla muradıma erecektim. 

G retamn bir billfir gibi tan· 
nan aaduı, kalbimi 1ardı: 

- Ne dtltllnliyoraun, Hamdi?. 
- Seni ve iılerlmi sevgili. -
- lıleri., Bunu, anlarım .•. Fa· 

kat bana gelince, o kadar faıla 
dllşllnmiye ne llbum var? 

- Ah Greta.. Eğer ıen ol· 
maaaydın, hiç ben bu itlere bur· 
numu sokar midim? .• 

- Hadi canım.. Aktörlük 
ediyorsun. 

- Bilmem ki seni nasıl temin 

edeyim. lıt• görUyorsunya .. Avu· 
cunun içinde bir balmumu 
gibi yumu9uyorum. Her ıeyiml 
kaybettikten ıonra, bir tatlı ca• 
mm kalmıştı. lıte onu da Hnin 
uğruna feda ediyorum. 

- Benim mi.. Yoksa ıarı 
kızm mı? .. 

- Sarı kız da kim? .. 
- Malfim.. Haşmetlü lmpara· 

toriço lsterling Hazretleri.. 
Her halde, hafifçe kızarır aibl 

oldum. 

- Seni, böyle dUtUnmekte 
haklı buluyorum. ÇlinkO hep 
kalbi para için çarpan inaanlarla 
karşılaımışıın. 

Greta, açıktan açıja 2öğıüntl 
ıeçirdi. 

- Belki böyledtr Hamdi. 
Onun bu ıaafmdan lıtifado 

etmek iıtedim. 

- Fak at, lnıanl&rın biraz da 
aı ka.. biraı da sevmiy• ve ae'lil· 
aniye muhtaç olduğunu inkAr ede
bilir miıin ? 

- Hayır.. edemem. Fakat •• 
sık, ıevmek aevilmek, blltlln 
bunlar kendi mukadderatana 
bizzat hAkim insanlar içindir. 
Bizim gibi, hayah Haret ağıyla 
örlllmüı kimHler kalplerine Ye 
biılerine değil, en basit bir hak· 
larına bile malik olamazlar. 

- Fakat bu alı parçalamak 
elinde değil mi Greta ? .. 

- Oo, dostum .. ıen, tehlikeli 
mevzulara giriyorsun... Şimdi bu 
ıözleri bırak ta, cevap ver bana .. 
işe ne zaman baıhyorsun? 

- lıatanbul'ı ne zaman ine-
ceği!?. 

- Mister Corc, Uç gl\n daha 

burada kalmam:z1 ıöyledi. 

- O halde.. Uç gUn ıonra 

ite baıhyorum. 
- Üç glinU, bUabiltün boı 

geçirmek doğru d~ğil.. sen iıter· 
sen yarın ıabah lstanbula in, ne 
yapacaksan onun ilk hazırhklarına 
başla, aktam, tekrar avdet 
ederaln. 

- Olur mu? .• 
- Olur. 

( Arakası var ) 

Amerikada Kasti Yan
gınlar M~da Oldu 

Herkes Sigorta Kumpanyalarını 
Yere Vurmaya Çalışıyor 

Son buhran, Amerikada, eıhaa 
ve şirketler için olduğu kadar 
bilhassa sigorta kumpanyaları için 
de bUyilk bir felaket olmuıtur. 
ÇUnkU sigorta parası, vaıiyetlerl 
bo.ıulan insanlar için bir tahlisiye 
simitl mahiyetini almıştır. Onun 
içindir ki bir çok insanlar, evle• 
rini, apartımanlarını yakarak para 
almak yolunu bulmu,lardır. Fakat 
bu yangınlar birbirini takip edip 
te ıigorta kumpanyaları kesenin 
ağzını açmıya mecbur kalınca, 
~Upheler uyanma,, tetkikler ve 
tahkikler yapılmış, fakat bir ne
tice basıl olamayınca mesele, fen 
laboratuvarlarına havale edilmiı· 
tir. Bu laboratuvarların uzun tet• 
kiklerl ııeticeslnd~dir ki, ılmdl, 
bir yangının kasten mi, yoksa 
bir kaza neticesi mi çıktığı 
kat'i sorett., teabit olunmaya bq
lamııtır. Bu huıuıta kullanılan 
alet mikroskoptur. 

Her maddenin yanığı ayrı 

bir iz bıraktığı için mikroskop 
bu ideri rayet lyi aöıtermekte 

•• yangının kaıtene mi, yokn 
kaıaen mi çıktığı anlaıılmakta• 
dır. Şimdiye kadar, bu ıuretle 
meydana çıkarılan kaıU yanını• 
laran adedi ikl bindir. 

r-
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Bu Sütunda Her gün 
Nakleden: Ş••k•I 

iNAT 
Vaktlle bir adamın dalma 

haklı olmak lıtiyen bir kar111 
vardı; za•alh adamcatız daima 
onun her dediğine boyun eğmek 
mecburiyetinde kalıyordu. Bir atın 
kapının anu.nde oturmuılar, tepe
lerinden geçtD bir karga ıftrDıOne 
bakıyorlardı. En önde giden bir 
karga ötekilere kıla vuıluk ediyor
du. Kadın kocasına: 

- Bak, kocacıtıml dadJ. Şu 
önde alden kuıu görllyor muıun? 

lıte o kuı benim olıun. 
Kocaıı: 
- Y 000... Olmaıf diye ce•ap 

verdi. O, kutların en önünde ıi· 
diyor. Bütün diterlerlne yol a&• 
teriyor, onları idare ediyor, benim 
de aana karıı vaziyetim bpkı 
bunun gibidir. Şu halde en öndeki 
kuıun benim olm&11 llzımıelir. • 

- Havır, ıenin değil, benim. 
- Olmaz, benim. 
Böylece mUnakaıa ederlerken 

birden tutuıtular, hiddetlendiler. 
Nihayet kadmı 

- Eğer en öndeki benim 
olmazıa ölUrUm, diye ıöı.U keatL 
Beriki; 

- ÖIUraen öl, diye cevap 
verdi. Hiç olmazsa bir defacık 
olıun haklı çıkmak isterim. 

Kadın ıırt ttstU yatarak ölmtıı 
gibi yaptl. BUtUn gUn, blltDn gece 
bu vaziyette kaldı. Ertesi aUn 
kocaaı dayanamadı: 

- Hamm, kalk, dedi. Eğer 
kalkmauan meni yıkatmak ve 
gömdürmek için adam ça§uta• 
cağım. Kadın hAlA 11rar ediyordu: 

- En öndeki benim mi? 
- Hayır\ 
- Öyle İH beni yıkat ve 

gömdllr. 
Adam hemen dııarı koıtu. Ölll 

yıkayan kadınları bulup getirdi, 
ite başladılar. Onlar meıgul iken 
adam kadının kulağına eğildi: 

- Hanım kalk. Yoksa blltUn 
köye öldOğUnU iJAn edeceğim. 

- En öndeki ben mi? 
- Hayirl 
- Git, her tarafa ilAn eti 
- Kadınlar itlıırinl bitirdiler. 

Kefenlediler. Sıra mezarlığa gö
ttırmlye geldi. Adam bir bahuıe 
ile yeniden karısının kr :Ağına 
eğildi: 

- Hanım kalk, yokıa imamı 
ve ahaliyi ıenl mezare ıötOrme
leri için çağıracağım. 

- En öndeki benim mi? 
- Hayır! 
- Madem kl en öndeki be-

nim değil öyle ise beni mezarlı· 
ta götUnUnler. 

Adam karısının öldüğünü bl\· 
tUn köye llAn etti. imam a-eldi 
Bir k11ım ahali de mt:raaime itti· 
rak için evin önüne toplandılar. 
imam ıon duayı okuduktan ıonra 
bahçe kapısmdan dıtarı çıktı. 
Kadının kocası kimteye aezdir· 
m~den ve ağlar gibi yaparak 
yine tabuta yaklaıb. Yavaıca: 

- Ey bedbaht kadın! Kalkl 
dedi. Mezara götllrülmek Uzer• 
olduğunu görmüyor musun? 

- En öndeki benim mi? 
- Hayır! 
- Madamkl en öndeki benim 

detil, beni mezara g6tllrUp 1ıöm· 
ıDnlerf 

Nihayet cemaat yola dllıllldO. 
Mezarlığa Yardılar. Haınrlanmıı 
olaa çukur. tabulu lndlrdller. l 

lmam ıon duayı yapmakla met· 
gulda. Kadının kocası imamın 
yanına yaldaıarak kanıının Yaal· _. 
yeti mucibince mezarım kendlıl bi 
dolduracafını ıöyledL Bunun Uıe- an 
rloe imam çukura bir awç top- lb . 
rak atarak mezarlıktan cıkmağa ~~ 
baıladı. Adam etrafta blrlkeu •al 
ahaliye doğru dönerekı aıt 

- Arkadaılar, dedi. Artık lhr 
gldebilirılniı. Ona vadettlifm Re 
gibi meıarını yalnıı doldura• h 
catım. 

Ahalinin bir kıımı çaldldl, 
bir k11mı orada kaldı. Adam 
çukura indi Ye karııınaD du1abl
lecefi bir nıle bafırdı: 

- Behey aeraem kadın, kalkl 
lıte çukurunu dolduruyorlar. 

Kadın bili ıarar ediyordu. 

te 

- En ISndekl benim mi? Ko- bı 
ca1ı yine "hayarl" deyince Ulva tei 
etti: •d 

- Kocacıtım. Eve dön. Ru- ko 
bumun lıtirahati için blltiln c~ 
nazeme gelen insanlara yiyecek ~a 
ve içecek yer ... beni sr6mıllnler. 

Nihayet hiçbir ıeyln para et• 
medijini gören zavallı adam da· 
yanamıyarak tabutun kapağını 
açtı: 

- Allah belloı Yenin, kalk, 
.en öndeki 1enin. Dedi. 

Kadın tabuttan aeYinçlo ııç· 
radı. Üz.erinde bembeyaz kefen 
olduğu halde uzaklaıan ahalinin 

1 
arkaaından: 

1 
- En öndeki benim, en 6n• ı 

d~kl beniuı, diye bağırarak kor l 
mıya baıladı. J 

Ahali bu hali görllnce ölllnlln 1 

öteki dünyadan ierl döndnğnnn 
zannettiler ve hepıl birden kaç· 
mıya baıladılar. Epey uzaklaşmıf l 
olan imam arkasındaki mUthif ı 
gUrUltUyU duydu, geri döndU. 
Ahalinin kendiıine doğru koştu- 2 
funu ve bunlan kovalayan hort .. 
lağm •1 en öndeki benim ,, diye 
bağırdığm1 itidince şaşırdı. En 
öndo kendisinden baıka klmı• 
yoktu. Birden sarığı, cUppeyl bit 
tarafa atarak bacaklarının btttQo 
kuvvetile kaçmıya baıladı. Kadıo 1 

bUtUn ahaliyi geçmiı ve timdi 1 

lmamm arkaıından koşuyordu. 
1 

Tam yaklatacağı ıırada ıaYalh 
ihtiyar dayanamadı, cansız bif 
halde yere yuvarlandı. Fakat ı 
kadın C'nun da yanından en ön• 
deki benim, en öndeki beniP' 
diye bağırarak geçti. Bahsi kJ' 1 

:!.anm ıt olman ı n ıevincile t.. evin• 
kadar geldi. l 

Tuvalet Salonu 
Belediye Son Sistem Bi 

Hala Yaptıracak 

Sultanahme~ parkanın teni}' ~ 
işi epeyce ilerlemiştir. Esle:: Bizarı 
hamamları önündeki kısımlar~~ 
çiçek tarhları tamamen lknı 
ecUlmiwtir. Tumv~y caddeıl t• 
rafına çınar ai'Rçhm dikiiınift2 
parkın köteıin• teaa.d.l\t td•v 
apletaoede kaldırı!mıttır. Beled 
ye buraya bir yeraltı tuY1.let 9• 
lonu yaptırmıyA karar verro.i~t~~ 
Salonun plAnhm hau.1landıi• ıvr"' 
yakınd .. ip ba}.anact.ktır. 
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Şarapçılar Dertlerini İnhisarlar 
Vekaletine Bildirdi 

Geçen Bilmece
Mizi Doğru 
Halledenler 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
« .. 

Size Tabiatinizi 
... 

t Ha.9tarafı l inci ıayfadı. ) 

~epo adedi on beşe inmiştir. Bu 
•ene lıtiblAk miktarı da hayli dilı
bıUştUr. Şarapçılar bu vaziyet 
kartısında bu ıene istihsal edilen 
ıaraplarm ellerinde kalacağandan 
endişeye dUımUıterdir. Bu tak
llirde gelecek ıene iıtihıal edi1e
~ek olan üzümlerin de müşterisiz 

tetkik ederek tedbir alması IA· 
zımdır. Bu sahada alınacak tedbir 
yok değildir. Memleketimizde 
sun'I ıirko kullanılmakta, bu yUz· 
den ftı:Um ıarfiyatının linüne ge
çilmektedir. Sirke ruhu inhisar 
altma ahnmahdır. Bu takdirde 
aenede bir milyon kilo ıarap sirke 
olarak kuUanıhr. Bugün okkaıı on 
altı kuru~a aatılan ıarabın bir 
kiloıuna altı kurut vergi veril· 
mektedir. Bu vergi çok yUksektir 
ve indirilmelidir. Bundan başka 
biz şaraplaram.zı Müskirat idare
sinin fenni deposunda muhafaza 
etmiye mecburuz. Fakat bunun 
için alman para çok fazladır. Bu
nu da azaltmak lAzımdır. Bu te
kilde daha bazı tedbirler ahndığı 
takdirde yalnız biz değil, fakat 
en mühimmi olarak köylü bUyük 
bir sıkıntıdan kurtulmuş olur. » 

( Baıtarafı 6 JDCJ ııayfada ) 
talebeıinden 362 AkfJ, Edirne erkek 
lisesi talebesinden 7~ Fikret, Salihli 
altın ordu ilk mektebi dördUn eU ınn ıf

tan 446 Oğuz, Ankara llteklnbey 
mektebi beıineı aımf taıebeılnden 414 

Sögligelim ... 
~-:-:--:-:--~~~~~~~~~-=--

f{ (' fl nt İniz i kupon ile gönderı ııiz. Kuptln di~..:r s ~yfa nı ":.d •rtır. 

lcalacağı ileri ılirillmektedir. Piya-
• lanın meşhur ıarapçılarından 

birisi bu huıusta bize ıu malü
b»alı vermiştir : 

• - Geçen sene taraplık nzn-
lllUn okkası ıekiz. kuruştu. Bu 
•ene yfiz panya dUştil. Bu istih
•al bolluğu kar,ıs·nda ise istihlak 
~ılığı bizi endiş~ye düşilrmektedir. 
lbracat yapamıyoruz. Bu ıebeple 
telecek sene liz.lhn çok ucuz!ı· 

• tacak ve köylU 11ıkınbya düşe· 
tektir. Htikfımetlmiıin bu vaziyeti 

, lstanbulda Havagazi ve Elektrik ve Teşebbüsatı 
sınaiye Türk Anonim Şirketi ( SATGl\ZEL) 

A 

i LA 
lstanbul'da Havaga.ıi ve Elektrik vo TcşcbbU1atı Sınaiye Türk 

~onim Şirketi ( SATGAZEL) ı kışın ıu ısoğuk zamanlarında ailelerin 
lrıabrukat tedarikini kolaylaştır;nak arzusu ile Şubat ayı için ve aile 

• teisleri hUviyet cüzdanlarımn ibraza lizerine azami bir ton teslim 
•dilmek ıartile Y edikule va Kurbağahdera ( Kadıköy ) gazhanelerinde 

... kok kömlirünll istisnaen tonunu 20 liraya satmağa karar vermiştir. 

Şirket mezkör hllviyet cilzdanlarına verilen kömür miktarını 
k işaret edecektir. Alıcın:n arzusu tiıerine meıkür bir ton kok ayda 
• Ş()o kilodan iki defada teılim edilebilecektir. 

MODORlYET: 

Bedia Nuri, Ankııra erkek Jiı&esl dOr
dUııeü eınıftan 596 Sa.babattln, Salihli 
altınordu llkmektebi dördünetı sınıf 
talebesinden 466 Aydrn, Ankara Ha
mamönU lnönU llltmektebl lklnol 
sınıftan 177 BOlent, Ankara InkıU.p 
Hkmektcbl be9inr.l sınıf talebesinden 
SSL Mahmure, Salibll altınordn ilk· 
mektebi dördUncU ıınıftan •l8 Kaya, 
Bursa Nam11zgAh mektebt dördüneU 
amıf talebesinden 183 UlTtye, Polatlı 
ilkmektep bı>9iııci sınıf talebııılnden 
2~0 Bukir' UskUı.lar 26 inci ilkmektep 
beıtnei sınıf talelıesindeıı Karabet, 
Adapazarı Robberlterakkl mektebi 
dördUoctl ıınıftan Jıluat.atı Kemal, 
Anka"a. kız liseel talebesinden l:.6 Fik 
riye Hanım ve Beyler. 

Yeni Neşriyat: --
Hol iv ut 

llJlivutun c S > Unell ıene c 6 > 

ınrı oUmııroıııtu zengin mnndereeat ve 
güzol resi mlorle lntiıar etmi9tir. 

lktıeadl bir •••r - Kerim Sa
di Beyin cdünya cihan ticaretine 
nasıl açıldıı. namında bir eaerl cık
mıştır. 

c::=:;~=====================:::::ı 
Meccanen Muayene. Iıtanbul 

H~lkevl Reisliğinden: DabiUye 'Y& Nf· 
saıyo mut:iha!:lsuu Dr. ŞUkrtJ Ahmet 
Bey E\·lmizin vesikasile gidecek fakir 
hastaları, Pazartesi ve Perıembe gfln· 
leri 15 ten 17 e kadar Beyoğlunda 
Panayia ap:ırtınıanı No 6 daki mua 
yenehar ~siıı~e, nıecean~n muayene 
ve teıf:ıvılerınl kaiıul etmlttir. 

\3 Ahmet ~L Zek.idir. Tok göz· 

• 

lil hareket 
eder. Parayı 
daha ziyade 
sarfetmek i• 
ter, canının 

kıymetini bilir. 
Tehli kelerden 
uzak kalır. 

Serke~lik yap

maz, uysallığa 
temayül eder. 

Ut Bir karllmlz Sakin bir tavru 

• 

varsada gürün
düğü gibi do
ğildir. Bazan 
ınatçı ve seı

ke~ olur. Ka
fasını fazla 
yormak iste
mez, sert mu
ameleye ve 

tahakküme ge· 
"ımez. 

t7 M. Arif B. (Fotoğrafının der• 
cini istemiyor.) Hazır cevaptır. 
Her yere sokulur, çabuk ııhbap 
olur ve işlerini gördürmesini bi
lir. Nadiren kızar, dalına olgun 
ve hazımkir davranır. 

14 H•A'!' Fethi Ft. Usul ve me-

nı i'1er. • 

rasime .riayet
kardır. M<:su
liyetten kor
kar, kararla· 
nnda kat'iyet 
yok.tur1 .lcıh a 
ziyade tered

düt gösterir. 
l§lerinin husu
ı iye ti erinin 
gizli kalması· 

UI lzmlr'd• Huan Et. Sakin 

uıtemeı:. 

ve utangaçhr. 
Ce !ar eti mede
niyesini kuv· 
vetle istimal 
edemez. Yara
b cı .kudreti 
zayıftır. Bat· 
kalarının ira
delerine tabi 
olur. Parayı 

- :Ula sarfctmek 

Almanya'da Grip Salgmı 
Berlln 9 - Son IO gün içinde 

250 kı,ı 8lmG,ttır. Ölenler, dit•• 
zamanlu• na.ıaraıa dört miıli ut 
mıtbr. 

Mütek!!idin, Eytam ve Eramilin Yoklama Günleri 

11 Şubat 933 Cumartesi 
12 ,. " Pazar 

.. 13 ,. " Pazartesi 
14 ,. ,, Sah 
15 ,, ,, Çarşamba 

lln 16 ,, " Perşembe. 
o 

Ç"' 

ıııt 18 
" 

,. Cumartesi 
it 19 

" " Pazar 

ru· 2() " 
,, Pazartesi 

u· 21 
" " 

Sah 
t .. 22 

" " 
Çarşamba 

•• 
~; 
r•P 11 Şubat 933 Cumartesi 

~dl 12 " " Pazar 

~U· 
~:: :~4 ,. ,, Pazartesi 

~~- " " Salı 

Eminönü Malmüdürlüğü Kadıköy Malmüdürlüğü 
Beya.ııt: Mülga zat maaşları binasında Sultanahmet: Düyunu. umumiye binasında Kadıköy halinde 

BIT!aci rft• 
Askeri yetimleri 

1 200 
201 4\,0 
401 600 
601 ~00 

801 1000 
1001 J 100 
• 

Askeri tekaütleri 
5COI 5150 
5151 - 5300 
5301 5450 
5451 5fi00 
5601 5680 

lklııcl 1r!ve 

Mülkiye yetimleri 

J 100 
101 200 
201 300 
301 400 
401 500 
501 554 

bmiye tekaUtJerl 

Mülkiye tekaütleri 
30<)) - 3080 
3081 - 3160 
3161 - 3:!40 
3241 - 3320 
3321 - ila 

Beyoğlu Malmüdürlüğü 
Galatasaray Kasım aşa 

gışesı gişesi 

Askeri yetimleri Askeri yetimleri 
1 200 4001 4250 

201 400 4251 ~ 4500 

401 6ü0 

Mülkiye yetimleri 
2001 - 2225 

4501 - 4700 
Miiıkiye ve İlmiye 

yetimleri 

6001 - 6100 

Blrhlcl sife 

Askeri yetimleri 

1191 
13()1 
1401 
1501 
1601 
1701 

1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1725 

Askeri tekaütleri 
5681 - 5850 
5851 - 6050 
6051 - 6200 
6201 - 6400 
6401 - 6570 

llclııd git• 

Mülkiye yetimleri 

3336 - 3400 
3401 - 3480 
3481 - 3560 
3561 - 3650 
3651 - 3770 
3771 - 3814 

Hldematı vataniye ve 
avan• Dl&atlan 

Miilkiye tekaütleri 
3336 - 3450 
3451 - 356() 
3561 - 3670 
3671 - 3780 
3781 - 3814 

Blrtad fit• hd.eı l'lte 

Askert yetimleri Mülkiye yetimleri 

3000 - 3200 1 ı 00 
3201 - 3400 101 200 
3401 - 2580 201 300 
358t - 3750 301 400 
3751 - 3900 401 5CO 
3901 - ila 501 Da 

Askeri tekaütleri 
5001 - 5150 
5151 - 5300 
5301 - 5450 
5451 - 5600 
5601 - ila 

Mülkiye tekantleri 
1500 - 1650 
1651 - 1800 
1so1 - ita 

İlmiye tekaüt ve 
yetimleri hidematı 

vataniye 

Fatih Malmüdürlüğü 
Fatih gişesi : Dliyunu uı:ıum.'1• bfnacnda Samatya 
Birinci gişe İkıncı gişe Birinci gişe 

gişesi: 

Askeri yetimleri Askeri yetimleri Askeri yetimleri 
1 200 3501 3700 } 147 1350 

201 4u0 3701 3900 1351 1550 

401 ()00 3901 4100 1551 1750 

601 - 800 

ikinci gişe 
Askerl yetimleri 

4283 - 4500 
4501 - 4700 

4701 - 4900 

Üsküdar Malmüdürlüğü 
Paşakapıs:nda 

BUJad l'lt• 
Askeri 7etimleri 

2000 - 2250 
2251 - 2500 
2501 - 2750 
2751 - 3000 
3001 - 3250 
2251 - ili 

Askeri tekaütleri 
• - 150 

151 - 300 
301 - 450 
451 - 600 
001 - ila 

te ilmiye maaşı 

bdacl aiıo 
MIUkiye yetimleri 

3000 - 5100 
5101 - 5200 
5201 - 5300 
5301 - 5400 
6401 - 5500 
5501 - ili 

Mülkiye tekaütlerf 
4.000 - 4080 
4081 - 4160 
4161 - 4240 
4241 - 4320 
4321 - iUi 

Beşiktaş Malmüdürlüğü 
EyDp Malmüdürlüğll 
gişeıi binasında 

Askeri yetimleri Aıked yetimleri 
1943 - 2150 1 250 
2151 - 2340 251 500 

Mülkiye yetimler( 
7391 - 7600 501 750 

760i - 7766 751 - 990 

.. ,, Çarşamba 2226 - 2450 6101 - 6~00 

Asl<eri tckaütleri 
5001 - 5251> 

801 1000 

4101 - 4280 
Merkez askeri 

tekaüUeri . 

5463 - 5620 
Mülkiye tekautlerl 

8201 - 8400 

1751 - 1942 
Mülkiye 
yetimleri 

7009 - 7256 

4901 - 5074 
Mülkiye 

tekaütleri 
8579 - 8750 

Askeri tekalUleri 
5075 - 5200 

Askeri tekaUtJerl 
1601 - 1900 

l9 

,iyt ~ 
,aı:J O 

arıl aı 
Pl' 
tJ 

ıni~ 
a• 
~d~ ı 

" 

"' 

• 

.. 

.. 

.. ., 

.. Perşembe 

" 
Cumartesi 

.. Pa:ıar 

" 
Pazartesi 

" 
Salı 

Çar,amba 

Askeri tekaüt:eri 
ıooı - 1200 

1201 - 1400 

1401 - HiOO 
Mülkiye 

tekaOtleri 

3001 - 3150 

3151 - 3300 

3301 - 3450 

5251 - 5500 

5501 - ua 
MU ikiye 

tckaütleri 
6201 - 6280 

7281 - 6360 

6J61 - 6450 

1001 1146 
Merkez ukerl 

duJ ve yetimleri 
2341 - 2541 

2542 - 2763 
Mülkiye dul re 

yetimleri 
6701 - 6880 

6881 - 7059 
Mef'keı osülkiye 
dul ve yetimleri 
7767 - 7858 

8401 - 8571 
Merkez mQtldJ• 

t~kaBtJeri 
8960 - 9153 

ilmiye 

9801 - 995l 
ATanı 

1 - 102 

7251 - 7390 8751 - 8956 5201 - 5326 

532'1 - 5462 

1901 - 2200 

2201 - 2457 

MiHkiye yeliınlerl 

350 - 3700 

3701 - 3902 
M, kiye tekafitleri 

5001 - 5250 

5:!51 

ilmiye Y• 

5360 
av an• 

9ı 2 - Muayyen günlerde müracaatla yoklamutnı aplıraııyaı ı umumi tediyeyi mUteııklp yoitlama H tediye muamelerine Ubi tutulacaklardır. 
tlf 3 - Malul ı.abit ve efradın yoklama .ıamanmda nt lOliyeUeruıa ait raporlaraoı ibra:ı etm•leri 1Aumdır. 

~"1'ııı - Her zat maaı sahibinin biızat yoklamada lıbab TÜcut etmeleri l•zsmdır. Haata olanlar hakkında mahalle ihtiyar heyetinden alınacak llmn haberin n taşrada 
1 

4unanların da •eklletname ile yokJa111• ilmO haberlerinin Tekilleri braf,udan lbraı edilDMai ıarttır. • 
l•r - Eınltlc l>ankaaından iıtikraıda bulunanJarıa muayyen ~Un!erdo ldıelero müracaatla yokl•m•larıııı yaptırmadıkları takdirde mart 933 ı:arfmda bankadau para alınik 

• mnracaatlerind• muamelcai ) apılmayacaktır. 
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- Dişlerini/. 
no kadar ğüze l ~ 
Hangi macunu 
kullanı yorsuııuz ·~ 

- RAÖYOLiN azi1.iın 
RADYOLiN 

r .,,,...,,. 

İnhisarlar Umum Mü
dürlüğünden: 
1,000,000 Kapsül: 27 • 2 • 933 Pazartesi Saat 14 

2,000 Adet demir bidon: 1 • 3 - 933 ,, ,, 14 
20,000 Kilo ambalAj kAğıdı: 1 • 3 - 933 ,, .. 15 
60,000 Kil<> çember: 4 • 3 • 933 Cumartesl •• 14 

400 Kilo esans berğamot: 4 • 3 - 933 ,, ., 15 
Meıknr levazım takasla eatm alı ııarak bedelleri "13502., nu

marala kararnamenin "2,. inci maddesi hlikmüne tevfikan sahiplerine 
Terilıneyip Türk para.ile Cumhuriyet Merke z Bankasma yatırılacak 
Te bu eşyaya mukabil ihracat vuku buldukça Banka tarafından 
peyderpey tediye edilecektir. 

Pazarhkla satın alınacak olan mezkur e,yayı vermek istiyen
lerin "% 7,5,, teminatlarını hamilen her birinin hizasında gösterilen 
illn ve saatte Galatada Mübayaa K omisyonuna müracaat etmeleri. 

zade 

z~raat Vekaletinden • • 
Şubatın on Beıinci Çartamba glinU Ankara'da Ziraat VekAle

tl Mubay;aa Komiıyonu tarafından milıtaceliyetine binaen pazar
lıkla sekiz ton arsenikiyeti raasaı satın alınacaktır. Bu mübayaa 
takas ve kontenjandan müstesnadır. Taliplerin şeraiti anlamak 
llzero lıtanbul'da Birinci Ziraat MUdürlüğilna Ankata'da Vekalet 
Mubayaa Komisyonuna müracaat etıne~eri. 

..-.--~ Dr. ARA NIŞA VAN 
Beyı ğlu To ' atlıyan oteli yanıııda Mek tep sokak ~1.-> ~o. lı ınuay t• n elıa nusi dt' 

h a. ... talar .n t sa ba ht30 ak,aına kadar kabul ve tcd v i l'dOr. 'felrıfon rn8 t:J 

Her cin• .... r neTI etiket, kı ll1e 
MATBAA ve F ABRlKASf 

Tfllefon • 23969 

' AKBA KOTOPHANESi 1 
Samanpazarı fub••:J 

yakıııd~ Gazi Orman çiftli~! 
....__~ karşısın •la açılıyor. 

~--------------~ Matbuat Ce-miyetl tarafından 1 
tertip edilen 

1933 
Matbuat 

·ALMANA G 1 
çıktı. Her kitapçıda bu~n~r. 1 

1''iatı 1 liradır. ~ 

Suftanah 'l'ol aulh lklacl hu
kuk mı hkamas!nd~m: İ•ma il Bey 
ve Nazi rne ve Nebihe Hanımlar ile 
İamali Kemal Beyin f&yian ve mıı.
tereken mutaaarrıf o ldu k'ar ı Uzun· 
çar ., ı civa:ında Yava~ ça,abirı mahal
lesinde Tomruk aoltağında (16) cedit 
numar .. lı ınağnz:ı Ue cedıt (18) 
numaralı mezkOr nıa~azanın altı vul 
bodrum ve (18) numa· a dahi ve de
podan ma• dıı üç kat ile bir de 
tc1raça kRtındım ibaret o lup birinci 
katında iki orla ·ve bir aof a ve bir 
aralık Te bir hail ve bir mu tfak ve 
ik ınci katta dört oda Ye bir aofa Ye 

üçündi katta ilç oda ve bir ~ralık ve 
bir l ıalA ve bir ıofa Ye tarnça ka
t nda lki oda bir aofa ve bir taraça 
ve elektrik tesiaatını havi deruau ah• 
şap yarım kA.ıir tuıne ve mı.taza ve 
Lodrumun iz.alet 4uyuu zımmıo ia 
furnlıto takarrür ederek icra kıhnan 
açık arttırma neticuinde (6605) lira 
L del mukabilinde milfterı •l hl11e· 
carandan İsmail Kemal B~y ubdeaine 
ihaiel kat' yesioin ı crası na karar 
yerdın i ' i aedıt aenıeol mcbl teslimi 
vezne edilmediğinden alikadar biı· 

.edarlttr tar.,fından talep üzerine 
meruiıni kanuniyenia ifasından son• 
ra bu bapta O•tnnde bırakılma ka· 
raranın boı.ulnıaaına karar verile
rek yeniden muzayedeye vaa ve açık 
arttırmuı oın (14 rnart 1933) tarihine 
müaad f (.alı) ıünü aaat on b~•t• 
lcru ı mukarrer bulunmut oldutun
dan talip olanların kıymeti muham
mene.I olan on bin liranın yOzde 
onu nlabetinde pey akçcainl hami
len yevm Y• aaata meııiulrda Sulta• 
nahmat Sulh ikinci Hukuk mahke
meaine 932-4S numara ile müracaat
lara U&a olunur. 

En Kibar Hediyedir 

lstanbul DördUncü icra me• 
murluğundan: Emniyet aaadığı na• 

m.na birinci derecede ipotekli olup 
tamamı 1634 lira kıymeti mu· 
hammioeli Eyüpte Baba Haydar · 
Mahalleısinde Y eniç~şme sokağın· 
da eski 19 yeni 42 Numaralarla 
murakkana maa bahçe bir bap ha• 
nenin tamam ı açı k arttırmaya kon· 
muı olup şartnamenin 18 - 2 • 933 
tarihindıeıı itibaren dairemizde hu
keı tarafmdan görli !ebileceği gibi 
13 • 3 .. 933 tarihine mUsadif 
Pazartasi gllnU saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık art• 
tırm.a ile snt ı lacakhr. Artt rma 
bedeli muhammen kıymetinin yüz· 
de yetmit beşini bulruadjğı tak· 
dirde en son arttıraoın t.ıahhüdU 
baki kalmak üzere 28-3-933 ta• 
rihioe müsadif Salı gilnil 
yine saat 14 ten 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak elan arttır• 
masmda gRyrin~enkul en çok art· 
tırana ihale edileceğinden talip
lerin muhammen kıymetin ylizde 
yedi buçuğu nis be ti11de pey ak• 
çesini veya milll bir Bankanın 
teminat mektubunu hAmil bulun• 
malım lbnnd r. Müterakim ver• 
giler ile Vakıf icareıi ve Beledi· 
yeye ait tenvirat ve tanzifat ril· 
sumları müşteriye aittir. 2004 
numaralı icra ve if1 aııı kanuuunuo 
{126) mcı maddesinin dördUncU 
fıkrası na tevfikan bu gayrimen· 
kul üzerinde ipotekli alacaklılar 
ile diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı aahiplcrinin bu haklarını 
ve buıusilc faiz ve masarife dair 
olan iddialar m, ilan tarihinden iti
baren (20) yirmi giln içinde evra· 
kı mUslıiteJerHe bildirmeleri, ak• 
ıi hal<le haklan tapu &icillerile 
ıabit olmadikça satı, bedelinin 
paylaımas. odan h ariç kalacakları 
cihetle nlakadarann ı,bu madde
nin mezkfir fıkramna göre hare
ket etmeleri ve daha faı:la maln
mat almak İ:.itiyenlerin 932-2035 
dosya nu ı ı uraail6 nır ·acaatbrı 
llAn oluaur. 

Möayö BAREN HORN tarafından dUtUnülmüş ve wU~ude 
getirilmft en aon Paria ibdaı 

EDEN PALAiS 
11 Şubat Cumarteai LAX BAUTEE REVUE nun lıtlrakile 

MUHTEŞEM RESMi KOŞADI 
Bütün artistler ve meşhur 26 BLUE BELL'S orkeıtraaı 

Amerikan Bar · Hanımlara hediye - Kotiyonlar · sürprizler 
Flatlar mutedil • Salonda kalorifer vardır. 

'1 Sofraların evyeJden temini ric• olunur. •••••r1' 

f EMLAK ve EYTAM BANKASI lLANA Ti ~ 

Büyükadada Nizamda Satılık Arsa 
Eaaa Mevkii ve neyi Teminat 
103 BOyOkada'da Nizamda Arabacı Mihalin baoealnln 

arka tarafında atik 25 cedit 7 •• putel 5 ada 
172 pafta 50 numaralı '076 metre murabbaı 
araa. 50 T.1-

BalAda enafı muharre; araa bilmllzayede peıin bedelle utı
lacaj'mdan taliplerin 25 • 2 • 933 cumartesi ıGnll saat on altıda 
Şubemize mllracaatları. 

Büyük 

TAYYARE PİYANGOSU 
14 iincii tertip başlıyor 

Şubatta 1 inci keşide 11 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Makine 1ağ1 kilo 7000 
Dizel ,, ,, 7000 
Gaa " u 6000 

Şartnamelerine tevfikan aatın alınacak olan bu Uç kalem leYa• 
zımı vermek isteyenlerin ıartnamelerl gördükten aonra pazarlığa 
iıtirak etmek llzere %,7,5 teminatlarmı hamilen 8-3-933 çarıamba 
gtınU ıaat (14) de alam satım komisyonuna müracaatları. 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 

Muhayyer 

Basan Şevki 
KOLONYA Si, 

sinirlere ilaç 
L O S Y ON'un 

bir damlası 
Bir bahçe çiçeğe bedel 

Emeallerlndan UetUndOr. 

Herkes, zev ı<ine uygun 
kokularım her yerde bulur. 

~--·-----------' , Dr. HORHORUNI 
Eminönü Valide kıraathanesi yanın· 
d:ıki dairesinde hasta l arını sabahtan 

ak,:ıma kadıı.r tedavi eder. 

~--•Tel. 2.4131 ... .--.r 
l•tanbul Ae:ly• mahkemeal 

6ıncı hukuk dalr••lndan; Tab· 
ain Ef. nin kan•• Fatihte On amanda 
Be.tekir serv ı aokatanda 4 No.lu 
hanede ukln ve halen lklmetgAhı 
meçhul bulunan Rukiye H. aleyhine 
ikam• olunan boşanma davuı bak· 
kında ırıyab•n cereyan eden muha
kemul neticesinde mumaileyhmanm 
boıanmalanna karar Te"ilmlt ve 
bu baptaki hOkmil havi 14 • 1- 933 
tarih ve 1009 No.lu llinun bir nOa· 
hası divanhaneye talik edilmit oldu· 
tundan tarihi lllndan itlbar..n bir ay 
sar fanda bltkmil mezkOre itiraz 
edi!medlA"l takdirde hakkınısda mu• 
amelei kanuniye ifa edileceği •• 
keyfiyet tebllQ" makamına kaim ol
mak ibre ilin olunur. 

Ctıl ve sllbrevt h .. tahklar Mllt•lı•Hıaa 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
iıtanbul emraıı ı:übreviye 

diapanaerl Sertabibi 

Ankara caddeai ikdam Yurdu 
kqi.aıada No. 71 

latanbul ikinci Ticaret Metr 
keme•lnden. Ali ağa zade Ali Raif 
B. ve 9or iki Bedros et tarafından b• 
mirde Emirler ı:.artısında 1B No. d• 
mukim Salih B. ıade Cavit B. a.ler 
bine ikame olunan 928/897 No. 11' 
alacak davasında ınüddeaaleyhe gön• 
derilen davetiye zahrında meıktlt 
lkametgibını iki eene evvel terk •1 

nereye gittiği meçhul bulunduğu anlatıl' 
m 'kla bir ay mHJdetle il~nen tebllgtS 
icrasına karar verllmlı ve yevmi talı" 
kikatta 9 mart 938 per,eınbe ganO 
saat 14 te tayin edtlmi• olduğundı.0 
müddoaaleybin malQ.:nu ve davetlf1 

makamına kaim olmak üzere HıJ 
olunur . 
.__. ··-- ···----------

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hergUn (2, 

5) lstanbul Divanyolunda No. 11 
Tel ı 22393 

&on Posta Matbaası 

Sahibi c Ali Ekrem 

Nefrlr•t MltdürG ı Halli Lltft 


