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lktısat Vekilinin Tetkikleri 1 

Celil B. Çok Mühim 
Neticelerle Döndü 

Takas Usulünün Köylü için Zararlı 
Olduğu T esbit Edildi 

lımir 1 O ( Huaual ) - lktıtat 
Vekili Mahmut Celil Bey, refa
i(atindeki ikbsat doktorları •• 
mlitebassıslarla birlikte Adana. 
Mer in, Balıkesir, Kntabya, Kon
ya, Antalya, lzmlr, Aydın, Nasllll, 
Denizli, Söke, Bordur, lıparta •• 
h valisindeki letkikabnıa en mO
him kısımlarını ikmal etti •e 
1aanbula döndO. 

Vekil Bey, memleketin fkb· 
ı dt varlığını temin eden mınta
kalardaki tetkikab eınaıında blr
çokm Uhim meselelerle karıılqmıt. 
hepsinin fizerinde ayn ayrı te
vakkuf ederek notlar elmııtır. 

lktısat Vekill Beye Garbi 
Anadolu mıntakasında arzedilen 
IDeaelelerİn bopsl de Ozerlerlnde 
tevakkuf edilecek kadar ehem
miyetle karşılanmaya llyıktır. 
Vekil Beyin gezdiği mıntakalarda 
yapt ğım temaslar neticesinde .bu 
meaelelerl ayrı ayn tetkik ettim. 
Bunları bulAaa olarak yazıyorumı 

Garbi Anadolu Mlntak••ınln 
Vazl1atJ 

q rbl Anadolu mıntakaamın 
Umumi harpten evvelki •uaU 
ihracat kıymeti 7 milyon, lthallt 
kıymeti de 5 buçuk milyon albn 
lira idi. BugDnkO rayice glSre 
ihracat 63, ithalat ta 49 milyon 
•1tın lira demektir. 

923 ten sonra vaziyette bUyDk 
bir değişiklik olmuş, dört senelik 
Yani 926 - 929 seneleri vasati 
ihr cat kıymeti yekftnu 86 milyon, 
~aaatt ithalat kıymeti de 35 mu .. 
Yon banknot liraya çıkmıştır. 

929 senesinden •onra vaziyet 
değişmiş, umumi buhran beyneJ. 
tuilel istihlak ve tediye kabiliye
tini tenkiı etmiıtir. Bundan baıka 
fazla i tihsal ve aı iatihlAk 

BnOnde mahaul flatJerlnde g8rlll
memlı bir ıukut bq ;aıtermlıtir. 

lıtihıal maddelerlmlıla, ber 
nelmilcl plyaıa •azlyetilc olan 
aıkı rabıtaal dol yııilı fi tlerde 
tenezzlll bq göıterm!t, 930 dan 
itibaren mıntakanın ihracat kıy· 
metler 1 g8ze çarpacak derecede 
ekallmlıtir. Bu ıuretle 9~0 lhra
cab 71 milyon, 931 lhracab da 50 
milyon liraya lomlıtlr. 932 1eneıl 
ihracatımızda lae, ayni aebeplerln 
tesiri altında 47 milyon liraya 
k dar bir tenezzUI kaydedilmlıtlr. 

Konter.ıan meeele•I 
Bntnn dünyanın, blzzarur kabul 

ettiği kontenjan uıulO, hiç fllpheab 
ithalAtımız üzerinde umumi cephe
den iyi tesirler yapmııtır. lktıaat 
V ekiU Mahmut Celil Beyin do
dlti gibi kontenjan tedbiri tatbik 
mevkiindo bulunanlara mDtklllAt 
•ermektedir. Devletin teahhOdab 
" hesap mllvazenemize mlle11lr 
olan döviz lraalAb dolayıılle ay
rıca tediye mllvaıenemizl de na· 
tvı dikk tt bulundurm mıs icap 
etmektedir. Kontenjanın tatblka· 
tında anayi ve draati himaye 
'fe saire gibi mUIAhazalar tali 
derecede ehemmiyotl haizdir, 
gaye değildir. 

Takas ıstırap vericidir 

Takas surelile memlekete gf· 
ren malların bayatı pahalılandır
dığı, bazı maddelerle, geçen ... 
neye nispetle yüzde 15- 40 dere
ceıindo yükseldiği yapılan tetkl· 
kat neticesinde aolaşılmııtır. lzmlr 
Ticaret odası, lktııat Veklll Beye 
takdim ettiği raporda bu huıusu 
açıkça zlrketmiıtlr. Vekil Bey 
odanın bu husuıtakl mUtaleaınnı 
doğru bulmuı ve odada lznılr 

( Devamı 10 uncu Hyfada ) 

Galatasaray Dünkü Maçta 
5-1 Yenildi 

ı~1Q ~Qn Galata1aray •e F enerbahçe bu Hnekl futbol ıampiyonHı 
d,r ille defa karıılqtılar. Mllaabaka netlceaJ Galataaarayın azami 
ta,, tc:ede aleyhinde çıktı Ye Sarı • Kırmızı takım bir role mukabil 

.. ,., De Jenildl. Tafıaillt •por eayfamıadadır. 

933 Güze i Son Posta 
Muharririne Diyor Ki: 

"Müsabakaya Girenlerin Hepsi Gü 
zeldi. Türk Kızı Da Güzel Olmaz Mı?,, 

"' ~ - - .... 

933 fihellllı kırallçeıl fiull•r ,.re/in• v•rlln 6cılod• 
TOrldyenln 933 ,nıel
Uıell blltlln yortQ• 

u a, ılya si • 
latan ıevlncine ratmea 
" Son Poıta " muharririni · 
l§gllzar bir e'f ıahibeal 
çe'flkllğlle karııladt. Du· 
daklanoda ıarif bir te
beuUm uçuıuyordu. Ben 
933 kıraliçeıinden, ilk 
ıual olarak, hayatının he
yecanlı intibalarım iıt .. 
dlm. Nazire Hanım: 

- Ben mi, dedi, bir 
genç kızın hayab basit bir 
hikAyedir. Heyecanları, 
ruhu ıibl aaftır. En ciddi, 
hatta biras da korkunç 
heyecanı intihap anan -
tatbm. • ? _ ya Omldınls 

- Omit ve tllpheyt 
her zaman yan yana ta• 
ıırız. Bir ıey lıtiy~nlerin 
gönllllerinde Qmıt ve 
ınphe dalma beraber 
bulunur. Bunlar, biri iyi, 
biri fena iki kardeı ai
bldir. 

_ Hayatınızın bir hu-
IAlaıını yapamaı mııınıı? 

_ Bu da baalt... H .. 
nlla yirmi yqındayım. 
Çocuklutumun bir kıım1nı -•. 
ve ilk gençlilfml mektepte eo- 1 
çlrdim. Şimdi de evimdeyim. 

.---- Piyango --1 

Adana ( Huıuıl) - Avcılıtın 
canlandınlma11 buıuıunda h ika 

llzım ıelen teıvikatta bulunulması 
için Maarif Vekaletinden villyo
tlmlH bir tamim 1ıGnderllmittlr. 

· lklerhıl dUI cllıl 18ylQ7or. 

lıtazire Hanım oe lcüçük dosttan 
933 ııDzeller gDzell ptlrUıını 

konuıuyor. Aı dtııOnOyor ve 

e iz 

- E'flnlıde hangi lr 
lerle uiraıırıınıa ? Meaell 
> mek, dikft. •• 

Nulre hanım bu ıualf
me hayret bak1Jlan ara
ııada cevap veriyor: 

- EY lıleri mi dedi· 
nls ? Bu ıuall her genç 
kıza ıoruyorlar. Ben bun• 
da bir fevkalldelik g8r
mllyorum. Zengin olıun, 
fakir olıun, bizde her 
genç lkıs e't' lıl bilir. 
Hatta ıengin allel rln 
kızlan bile yemek pişir
mesini, ufak •• dikiılo
rlnl bilirler. O kadar 
baalttlr ki... Fakat z ngin 
ailelerde bu itleri hiz
metçiler, sengin olmayan 
••ferde de anneler ve kız· 
lar yaparlar. ET yemeğini 
plıirmek için aıçı olmıya 
lllıum yoktur kJ._ 

- Ya ıiz? 
-Ben de evimin gen~ 

kızıyım. Elbet benim de 
evde 'fazifelerim, y pb· 
tım işler vardır. 

Fakat bunlar çok 
huauıt, değil ml 1 

Ben IAkırdının mec
ra11nı değiştirdim : 

( Devamı 8 inci aayfada ) 

lstanbul'un en çok alkış tophyan hanendesi 
Eftalya H. TUrklyenin her tarafında tanınan 
bir artistlmlzdir. Senelerdir onun sesini işit
mek için uzak beldelerden gelen hayranları 
hilA onu dinlemek için ne fedakArhklara kat
lanmazlar. BUtUn neş'e ve efilencelerlnln bu 
sevimli siması bize hayatını anlatmıştır. 

Bugün I .ne Sagf ada 
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Halkın 

Spor Niçin Can-
sızlaşıyor ? 

Jıtan bul Futbol Heyeti Relıl 
Fonerbahçell Zeki Rııa B yln 
fkl gOn evv gaıetelcrd ya· 
natı çıktı. Zeki B y, emle ette 
futbol ayatının lbirkııç seneden
beri cansız gtttlğJol, yeni fut
bolca yetıı ed nt ıOylemok· 
tedir. Ba n uk&btl hulkın 
taleaaı da ı~yl :r; 

Mahmut B. (Abırkapı 8) 
- Eaklden Galataaaray - F er• 

h h;e maçı denildi,ğ1 :uma f t• bul 
Jer· oynar, ıa:tady nalu Jı ca• 
hınç dolardı. Fakat timdi bu eald 
hararetten e örmOyoru:ı. ve tab 1 
IDÜteeub- 1 y TU:Z.. F t retiı
m ditfnden tik6yrt edenler bunun 
•ebeplerlnl 1 plerde uamabdırJar. 
Kul pl rd ki i Uza dbiplin 
kal adı. E • Dplul 

Jara da 
her n 
bayab 
diJiy • s o 
bayatm1n taflam :rabıtah o1mH.1e 
mümkündür. Halbuki baıtakller par
tizanlık yapıyormuı, batta yeni yeti• 

l fır \ uil yotl onların 
parlamaı.ıru bazı kJ ıaporcular ç ke. 
m:yorJarmıfo Şimdi ben •iz aorayım, 
bu giJ"9l ıpor taraldd eder mi? 
Çok yaz.ık. 

illet Mektepteri 
Millet mekteplerinin tedrl -

tın bu ny llOTiunda nihayet ve
rilecektir. Miifettişler mektepled 
gezerek t ftiş ediyorlar. Martın 
ilk bnfta mda imtihanlara başla· 
n cakt r. 

Dağda Başladı 
Bağda Bitti/ 

Yazan: M. Turhan 

fi om n 

"Dağda başladı, bağda 
bitti!,, de eski ve yeni 
sevdalar arasındaki 
uçuruma göreceksiniz 

Yakında Son Posta'da 

a m ılyoD Liralık Ka
Kaçırılmış z n Vergisi 

Vergilerin 
Yüzde etmişi 
1 alısil Edildi 

ua· 

Kıymetli Levhalar 
-uz eye 

Hediye 
ühim 

Edildi 

orfin Kaçakçı an 

rada Değil,. ul-
a Edi ış 

Geçenlercl 
• ed cldiği iddi dilen bir 

parti r p yniri içerisinde 
15 bin Jiral.k morfi k 1 dığını 

z sh Fr polisi bu me-
eyt lstanbuJ pol" ·n bildirm · 

tir.. • 81 k dar d "re!er tar • 
d n l hki edildiği nl 1-
aktadır. Bir:im bu husu ta yap

tığım z tahkikat ise şudur: 
Tiirkiyede çalışan eroin ve 

kokain fabrikal n tamamen len· 
pııblmı~tır. Artlk Tnrkiyede ÇAılı· 
şamıyacaklarını anhyan kaçakçtl r 
d Tiirkiyeden uzak1aşmışlard r. 
K şar peyniri içerisinde bul nan 
morfiıllere ~lince ı T\irkiyede 
y pılan kaş r peyniri tekerlekleri 
knçüktür e bunl nn içeri ine 

orfin !koymak lmk nı pek r:dır. 
iP ynirlerin Bulgari t nd n buray 

Tahrir · şleri 
Vergi Sahiplerinin 1~iraz

ları Tetkik Edildi 
Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer 

k zalan dahilindeki bioalan ya• 
zan (17) komisyon faaliyetle iıle· 
rine devam ediyorlar. İstanbul 
tarafının tahriri bitirilmiş ve 
l' pılan itirazlar da dBrt hususi 

omi yon tarafindan tetk"lt "dil· 
miştir. Yakınd Beyoğlu tarafın· 
d ıçabşan komUsyonl I' d tahrir 
işler.ini bitireceklerdir. Yalnız 
mUkell flerin itiraz •e temyiı 

aklar• bulunduğu için bu iıin 
b zir n lkad r bitirilli!mİyeceği 
n !maktadır. 1 tanbul tarafl 

1cce cıeneden 1tih ren bina 

geldiği ve buradan tramıit ola
rak geçtiği anlaşılmaktadır. F.i1-
hnkilta esld Kuzguncuk tıbbi 
ecza fobrikaSl sahiplerinden Kir
kor Çiirükdişyen, Ermis fabrika· 
sında mildiri me 'ul Ag op Efendi 
Torabyan, Bn1ıkpaznrmda Simon 
Efendi Hara!ambidis, manifatura 
tacirlerinden Alfona Efendiler 
hep bir1ildc Bulgaristanda bir 
afyon fabrıkası tesis etmişlerdir. 
Fabril< 1tı aydanberi çalışmak
tnd r. Morsilyad tutulan mor
fiolerin bu fabı ikanın mamula· 
tından olduğu tahmin edildiği 
gibi fabrikadan mal alan bazı 
kaçalcçıların Tnrldyeye eroin 
sokmak iıtedikleri de öğrenil
mektedir. İ~in ehemnıiyetlo tah· 
kik ve takip edildiği ıııöylenmek· 
tedir. 

·e:m----=:----
İhti laf 

Galatasaray Kulübünden 
istif al ar Başladı 

Galatasaray kuUibtı azası ara
emdaki ihtilaf dotayısile kulOpten 
baza azal r istifa tmiy başla
mııl rd r. 

KullihUn eski mile i 1 ri den 
iş Bankası MlHllrU Yusuf Ziya 
Bey istifa ettiği gibi elelı:trik 
şirketinde çalışan on Galatasa· 
raylı d L ulllpten .çıkmışlardır. 
1 lif eden Gal t ylılann 
başka bir kulOp tqkil edecek· 
!eri de öyltsnmektedir. 

vergiierini yeni kanuna göre 
vereceklerdir. Yeni kanun Be-
y cihetinde cak (9J4} ac 
sinde latbi edilebil ektir .. 

Geçen Seneki Tü
tün İhracatımız · 
Geçen 1932 •eneıinin on bir a11 

'aUfın a T ki d~n telif m•m• 
ketlere 20,720,716 lira kıymetinde 

22,996,361 kilo Uitan ihraç edilmiı· 
tir. Bu miktardan 5,118,307 klloıu 
Al anıa''ya, 3,987,058 kilosu Amerl• 
b'ya, 3,015,688 kil:>ıu Holanda'ya, 
4,055,135 kiloıu ltalya'yıı. 1,219,457 

'V nanl.tan'a, 1t041 ,679 ldloıu 
Betp]ıaya g8ndcrilmişHr. Para ltlba· 
ırUe Almanya'ya ga:ıderilenin kı1• 
ımetl 4,261,878, A erlkaya a ndm 
1 4.947,245 Uradır. 

Onluk yaptıracak 
Beledly , mczbab.sd hayvan ke

Hnler ı,io yeni önlükler j'aphrmıy 
karar vermiıtir. Hu önlukler y th 
ılyab l>oynh keçi derisinden yapıla• 
cakbr. lediy yapbnlacak 200 '6n• 
lük ı,q. ım ak 114 etmiştir. 

im 1 r Arasında 
C. 1 ima • müata d mi 1 

ar. ıada mumi bir tasn f yapılaca • 
tır. Buna .ait liste bug nlerdc An• 
kar.ı•dan gelecek, derhal tatbikata 
geçilece 'kUr. 

Bina Vergisi Kararnamesi 
Bina v rg" f kanununa dair bndm 

edll n yeni kararname Defterd rhta 
tcbllt edilmi,tfr. 

Çu ut Va Fidan Kalmadı 
Zir al Vekaletinin muhtelif 

fidanbkfarında yetiştirilen Asma 
çubukları ve meyva fidanfarı her 
mtnt k mn ibtiy cıoa göre dağı• 
tıhnı br. Bun rağmen gerek 
V e e gerekse VH y t 
zir: t ndnrınklerine herg e
ni y f milr caaUer yapılmnkt• 
dır. Halbuki Amerik çu
b~ ve .fidanlar tamamen tUk o
mi,, hi~ kalmamıştır. 

Garajlar ~.Odürlüğu 
Belediyenin yeni sene bUtçe

ıindo garajlar için bir m dUrlUk 
kabul edil ektedir. Bu miidllr
lUğlln tahsisan Uç yllz ili liı 
olacn.k v mildilrliiğe bir makin 
mlibendisi getirilecektir. 

Nakil vasıtal rının fenni k· 
eamma ait kontrol işleri de bo 
mlldllrlliğiln vazifeleri meyanında 
olacaktır. 

Maraş'ın 
Kurtuluşu 

Bug n 11 ıubal, Maraşm do.., 
m ıistHiaından kurtulduğu günün 
14 üncü yıldönilmildllr. Bu münase• 
belle ?Alta o:duğu gibi ~ehrlmi.ıde 
de re,h1ar tar ftndan b " ~htifa1 
tertip dUmfttir. Mer •İm bugQ 
4'A"lel!cn ıonra Darülfünun konferan• 
•atonund apıhu:akhr. Prorram 
f dut: 

laılklAl mar91, Hlikim S phl Bey 
taraf c! n h$ma ınul'ku, H d r Ni• 
yazi Bey tnranndan birkaç aöı:, Ke-

al li y am Bey tar fmdıın bir hl• 
tabe. A • Rlza Be tarafmdan kon• 
lfeunı <Mut Mücadelesin ·n tıırihçeel), 
Kilicll Aılao Bey tarafından bası 

babralar. Müverrih Mükrimin Halli 
rafı dan ( tarı te araı t, 

ruı.ııı::ı.ın Supbl Bey tanfından • •ÖJ· 

Son Postanın l!esimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: ] 

- bAç fiatları pahalı 
acuz mu Huan Bey 7 

- Anlama• • itten. 

-

•••. Beni• 
diifıı.-

1 I 
/ 

-
.... 

mab 1 öbtlr dllnyaya 
bildiiim UAç de· 1 .... lnaanı, )'• ayaj-a kaldı,.. , .... Yahut kestirme yoldan l -Şlmdlkl tllçlar, De ayal' 

18iuleroıeli 1 !kaldmyor, ne 5ldllrll,yor, orD~ 
11\rGm aOrUndiırl\yor komıucutu 



•• rg n 

}vftndericatımızın çoklu
trın~!an dercedilememiş
tir. 

...__ .. ~·- - ...... . ... . ·- · ·-
İkhsat Vekili 

Dün Şehrimize Geldi 
lktıaat Vekili Celil Bey dnn 

tebrimize ıelmiıtir. Celil Bey 
tahtamda Gazi HL namına yaver
ltrt Celil Beyle aair birçok zevat 
'-rafından karıılanmıfbr. CeW B. 
l>olmababçe aarayına fitaıif, ls-
~de •on yapbjı llıt.aadl tetki
lt.t hakkında Reiıicumbur Hz. ne 
lıabat vermlttir. Celil B. ken
tbeUe ı&rllf en ıazetecilere : 

- Seyahatimden memnunum. 
Cııditlm yerlerde uaal. ticari, 
'irat aahada ltluaiape bir aallh 
'-eri ıardllm. l.tanbulda birkac 
lln kaldıktan aoara Ankaraya 
lldecejim. demfttlr. 

Senelik Kongre 
Ameli bayat mektebi mema

'-rı dlln ••nelik konırelerını yap
~tlardır. Kongre aetlcHinde ... 
'l1 idare heyeti yazlfeılnde lbka 
'dilmııtir. 

Toplanamadılar 
Gayrlmtıbadiller Ankaraya ai

clecek heyeti ıeçmek için dt1n 
toptaoacaklardı. Fakat ekHrlyet 
01madı. Toplanma ayın on doku
luncu paıar günlloe tehir edlldL 

Halit Şuiiri B. 
Dün lhtif aile Defnedildi 

Bir •meliyat neticeılnde yefat 
:~en mUlkiye talebHladen Halit 
Y'16rl Efendinin cenazHİ arka
~tları tarf mdan tertip edilen 
ır ibtifalle dUn Yahya Efendi 
~•briıtanına defenedilmlttir. Me
t\•1111 de Ml\lkiye ye F eyıiltl 
~\tepleri mlldUr, muallim Ye 
~•heleri ile polla Te belediye 
~'lllurlan Laur hulunmutlardar. 
°"bir batında mDdllr, muallim 
t, talebeleri tarafından merhu
~'-n meziyetlerinden bahıeden 

tuldar ı&ylenmlıtir. 

Kongre Bitti 
'hire Kongresindeki Mu
tahhasslar Dönüyorlar 

Bir mUddet enel Kabirede 
Coa>lanan beynelmilel timendifer-
tı.:! lcongreıine if tirak eden mub

IQ' memleketlere menıup mu-
~•ılann bir kıımı yerlerine 
le lllek llzer• don Eıe •apurile 

'"rdan ıehrlmiıe ıelmitlerdir. 
~Gelenlerden Holanda murab-
~ •• Holanda tfmendifer kumb.t )•lan Umumi MOdOrD M. 
L.l~•n kongre hakkında ıu 
~lllab Yermiıtir : 
~' Kongreye hanımlar da, da
-.._ olutu halde, dlhayamn he
.. .,.. her memleketinden 700 mu
~ lttirak etmiıtir. Konar .. 

, )Ol llleıaiaf b8f kı•ma aynlmıı •e 
~ •• lnıaat, ihrcat, idari, ma
~ Iİlneadiferler Ye otomobil 
~ b•t1 meaeleaf 1Gr01Dlmll1tar. 
~, ~ele kongre 1937 aenealnde 

~
i:: toploaocakhr. 

6~ Vapurunda 
~h· 1ın Miktarda M ücev-
[) berat Çalındı 
~ Gıa lakenderiyedea liman.
it~ l•len Ege •apurunda mO
~dbir hldiae cereyan etmft, 

•ıa Pireye giden ecnebi 
\d!k~eunun ylls bin ley kıyme-
1\,"ılı mllceyherab çahnm11br. 
s; 1ia1a kim tarafından yapıl

• "1&16111 deiildir. Hldi•eye 
befincl ıubeai yazıyet et• 

;ta T abkikat ,.pılmaktadu. 
-... -r•b çalman •eaP.a rolcu 

Yap1Udao ~ıkmıttsr. 

(Resimli Makale 

"~"'f',. ICİYC r T~.s~r; : 
E'.SPi ·om;6i~[)İft.. Pt6fR~ 
t..eRi...ae:. N•s.eE. n .. e. 
OM~ ÇC* CALIS",.., 
MUV.ı\f"'PAt< OL.el Rw 

·····. 

Bir 'tlcaretbanetle flylo bir 
.ll•ha sfJrdlk ı "Mu .. ffakl1ot teıa
clDfla Heri detfldlr. Diterlerlae 
nlıbetJe daha çok phfU munffak 
olur. " 

ıoı roırA T 

B• lbhaJı lflabcle karpnıaa 
aeınıı •e it• 1a11yı ha1abnıscla kea· 
dini•• rehher ecl:nlnls. 

D Bir Levn. 11 l 

Çilnka_ bayat tuadOflerle do
ludur. F•kat mu•affak olanlar 
7alnıs bu toıadlfJerdan iıtlfado et
mHlal bllen, •• ondan ıonra da 
muntazam •e deYamlı çahtanlardır. 

• SON ·TELGRAF HABERLER/ 

Bursa Hidisesi Tahkikatı 
Dün Cuma Olmasına Rağmeiı Devam 

Etti lzmir' de iki Kişi Tevkif Edildi 
--·--------

Bursa, 11 (Huıuat)- Tlrkçe ezan aleyhindeki 
hareketin tahkikine ve bu itte methaldar olanların 
iıtiCYAbına devam edilmektedir. Dlln cuma olmauna 
ratmen tahkikatla metgul olunmuttar. lıtanbulda 
tevkif edilerek buraya ıetirılen Ulu cami hatibi 
Tevfik Efendi iıticvap edilmittir, 

mnezzin Ömer Ef. ile Jlne ayni cami minareainde 
enelld ıDn arapça ezao okunduju 16rllleo Mu .. 
tafa Aml Ef. mtıddeiumumtllkçe tevkif edllmi.-
lerdir. 

Yeniden tevkif at yapdmamlfbr. Jzmlrde tevkif 
edilenlerin de buraya ıanderilmelerl ve ayni ma· 
hiyette ıuç iıledikleri için muhakemelerinin hep 
birden icraaı ihtimalinden bahsedilmektedir. Maama
fib bu huıuıta hentıı mukarrer bir ıey yoktur. 

lstenbul 11 (A.A.) - Bur1a hAdiıeıi mllnaae
betile memleketin her tarafından ReiıicOmhur Hı. ne 
telgraflar çekilmekte, botun bu hldiaeyi yapanları 
telin ederek Gazi Hz. ne merbutiyetlerini, tllk· 
ranlarını ve tazimlerini arz.eylemektedir. Dlln de 
Trabzon, Aydın, Adana, l•parta, Mani•a, Su•ıtırLk 
Çanakkale, Çeıme, Antalya, Konya, Kayıeri, Ada
pazan ve Erzurum belediye fırka, Halk Evi relı· 
)erinden telgraflar gelmiıtir. 

* lzmlr, 10 A. A. - l.mirfa kahramanlar ma-
halleıindekl cami minareıinde arapça ezan okuyan 

Dünya Güzeli r 
Gazi Hz. 

l 
Atina'da M. Venizelosu 

Ziyaret Etti 
Atlna IO (A.A.) - DUnya all

zelllk kraliçe•i Keriman Haliı Ha. 

Topkapı Müzesi
ni Gezdiler 

don aabah buraya muyuallt et
mlıtir. Pirede lıtikbale gelen ıa
ıeteciler tarafından kendiıine çi
çek buketleri takdim edilmiftir. 

Keriman Hali• Hanım •apur
dan lndiji saman halk kendialnl 
alkıılamııtır. Keriman Hanım M. 
Venizeloı'u ziyaret Ye Gjle , .. 
metini Tnrkiye elçilitfnde ye
mlttir. 

Akıam Mısıra hareket etmit
tlr. Tekmil gazeteler Keriman 
Hanımın fotoğraf ve mtıllkatları• 
nı netretmektedir. 

Resmi Kabul 
Tllrkiye Turinı KulObllalha 

TOrk-Yunan ıubeainln teıekkllll 

dolayiıile ıube relıl Yusuf Rul 
Bey tarafından T okatlfyanda Y u
naa sefiri M. Sakarapuloı ter .. 
fiae bir reıml kabul yapılmııbr. 

RelıicGmbur Hs. dDa T oplcapı 
mDzHlnl slyaret etmlılerdir. Gaal 
Hs. ... takatlerbad• lkbHt Vekili 
Col&I B., oldufa halde •Ynll 
Meeldl1e klıkGnd• baıhyarak 
aıraılle baslno H huem dairelerini 
psmltlor, •5rclalderl Herler hak· 
lunda MOze Mldlrlorl Aziz •• TU. 
ıln Boylerdea lıabat alDJıtlardır. 
Gad Hz. aar•J dalallhadeld aıubtellf 
binaların mimari tarslarını da tet
kik bayurmuılardır. Gasl HL aaGto
alnbea Fatihe kacltr bir r•ılntl 
1aparak aaraya avdet buyurrnuılar• 
dar. 

Cinayet mi? 
Ceyhan Nehrinden Bir 

Ceset Çıkarıldı 
Adana (Haıual) - Bebeli kö

yl cl•annda Pamukçu çlftlltl ya
lunlannda CeyhaD nehrinden bir 
ce•et ÇJkardmııbr. 

CeHt, epl mOddet ıuda kal-

/STER iNAN /STER 

İzmir de 
Fırka Vilayet Kongresi 

Yapıldı 
Ümlr, 11 (A. A.) - C. H. F. 

Yillyet konıreıl don HalkeYI aa· 
lonunda içtimaım yapmııtır. Ev· 
•eli blltçe mllzakere edilerek 
kabul olunduktan ıonra teklifler 
tetkik oluamuıtur. 

Dileklerin baıka bir celHde 
heyeti umumiyede okunma11 t ... 
Yip edildikten ıonra yeni •illyet 
idare heyeti ıeçilmeeine bqlan
mııtır. 

Sabık idare heyetinden İımall 
Hakkı, Nuri, Hıfza, Temle Fikret 
Beylerle Benal Nenat Hanım 
tekrar ve Cevdet Ömer Dr. 
Ramih. Dr. Kamuran Beyler 
Jeniden lnthap edilmitlerdlr. 

Posta Tayyaresi 
Ankara-lıtanb:ll bava po•ta

aını yapan tayyarelerden biri dOa 
Ankaradan, Y 91ilk6y tayyare 
meydanına ıelmiftir. 

C:::::::- ====a 

dağından Ye etler de daknldüğlln
den kime ait oldutu bir tOrlD 
teıhiı edilememiıtlr. 

Tahkikata devam olunmıktadır 

iNANMA! 
HOkimet ithalat fulalaftaaa htla• ıeçmek YO te

diye munzenHinl temin etmek için kontenjan tedbir
leri alırken buna mukabil bir luaım taoırleria de 
kurnazlıklar yapmıJa kalklfbldarı ı&-Gllyor. ftt• 
bunlardaa bir tanHh 

"Birçok mGHHaeler kontenjan dola,.ı.ıle sl•rlk· 
ten •:rmeıl mGıkGI olaa •11aJl klçGk paketler laall"• 
de paket poıtahanoal yollle ltlaal etmolr.tedlrlor. Bu 

iti laayh blyGtea mDeNeHler vardır, Paket poatahne
ıinde biriken paketler o kadar çoktur ki, arbk he
men ko1acak tek paketlik yer kalmamubr. 8a laalln 
5n0H l•Çmek lçia baaı tedbirler dltlnllmektadlr. 
Bu meyanda kontenjandan eYYel ıelmifw fakat kon
tenjan dolaraallo çıkarılamamıt paketleria yeni bir 
kararla bir defara •ahıuı olmak Gaen ithali clo 
clOtO..Olaaektedlr. 

ısrıı iNAN. ISTIB iNANllAI 
'-------------------------------------------------~----~~~~~~~-- . 

r 
n 

Büyüklerden 
Kısa 
Cümleler 

' 

... 
Acemin en bllyilk filozof ı•

lri, yahut 9air filozofu Hayyam 
diyor ki: 

"Şu k6hne dtınyada bahtiyar 
olmak, meı'ut yqamak için iki 
.. Y luımdır. Ya herteJI bilme~ 
yahut hiçbir ıey bilmemek. batta 
kendinden dahi bihaber olmak." 

Hayyamın prap deıtlalnden 
katre katre •azan Nefta taılerln
den bir taneli ıudur: 

"Tıkana bkana prap içtljiaa 
ıu deatinln hamurunda kim bilir 
hangi fili ytlılD ıtbelln kara 
16zlerl vardır?., 

Şu ıon cllmle hayattaa 61Dme 
giden yol berindeki dUia uçu
rumu ne açık ve ne Amiml bir 
duygu hamleıile ı&•terlyor, de
lil mi? 

* "Prenı., laimll tek ....tle 
cibanıumul bir f6hrete ebelik 
yapan Makya•elin ıa 16ıleri 
benim, gibi zannederim ılsl de 
hayli dllılndDrecektir: 

•Sevdiklerlmid slceadirmek
ten korkmaJl:I. Fakat korktukla
rımızın yllrelderlnl zedelemekten 
çekinirb." 

Makyavel bunu •aktlle btlktlm
darlara nuihat olarak dylemlt
Knıtahlık, cllr' et •e aamimlyet 
aruındakl riya perdeıinl ıu iki 
cDmle ne gtizel ayınyor, defi.I mi? 

* Faılıt ltalyanın Duçe'li MuM· 
llnl uıun bir mllllkabn baılaa
aıcında ıayle dyliyon 

.. _ Açlık, en bDyllk terbly .. 
cidir. Hatta bir baplıbane kadar •.•• 

O Muıolinl ki lıtikballal dD
ıtınDrken midemi dalma bot •• 
g6nlll muıtaripti. Fazla maddeci
ler açlığı lıkembe ile ekmek fı. 
rmmm mUnaıebetlnden dojan 
menfi bir vaziyet olarak a6rllrler. 
Fakat g6nlll tokluju için eluerl
yetle bankerlerin ka ... bile acb 
g&sterlr. Bilmem m ne deniniz? 

İngiltere'de 
Gripten 
Ölenler 

Londra, 10 - lngiltere'de 
bllkftm ıUren grip Hlgım yOıOn-

den zuhur edeD 611lm Yak'aları ctızı 
ıurette azalmaktadır. lngllteredekl 
ye Gal memleketindeki büyllk 
ıehirlerde enelkl hafta 1934 kiti 
aımuı iken çıkan hafta içinde 
19\ 1 &lftm Yak'aaı kaJdedilmiftİr. 

Acaba Cinayet Mi? 
Galata' da Kemeralb cadde

•inde 79 namarah eYde oturan 
Nurettin Ef. dlhl ayni eyde ki· 
racı Benıiyon Ef. ile ka•g• etmlt 
ka•ı• neticesinde bAfllldaa 
yaralaamıt. ka•ıadan on beı 
dakika ıonra da oduaoda 
6111 olarak bulunmqtur. Hldlseye 
Mllddeiumumlllk yazıyet etmif tlr. 
Hllıeyia morp aaklolunmuıtur. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Gaip Kız 
Balatta bir aile yanında evlAdt 

maneYI olarak bulunan 13 y~ 
larında Hllınlye iımlade bir kıs 
ortadan kaybolmuttur. 

Aileli birçok yerleri aramıı, 
fakat kızın izini bulamamlfbr. 

Kıı n aranma11 için poliae 
mDracaat edilmlttir. Zabıta tah
kikat yapmaktadır. 

Silah Bulundu 
Baltalimanında Emllld milliye

J• ait bir bahçedeki kulllbed• 
oturan Eınine Hanımın kulDbe-
ıinde 13113 numarala bir 
Ruı mavzeri ile Şebioka-
rahiaarlı Sllleyman iıminde 
de birine ait nllfuı ter.kereai 
bulunmuttur. Tahkikata baflan
mııtar. 
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Memleket Manzaraları 

Ayaş'ın 
Yeşil 
Bağları 

Ayaş (Hususi) - Şehrimiz 
Cumhuriyet merkezi yeni Anka· 
ra'nıo eo gUzel ka· alarmdan biri· 
dir. Ayaı dört b in nlifuslu bir 
kaza merkezidir. Cnmhuriyett:en 
evYel lıtanbul yolcuları buradan 
geçerler, Ayaşa bir miktar ıervet 
yığarlardı. Eski şosa yolcularının 
konak mahalli şimdi kuı uçmaz, 
]ı::ervan geçmez bir haldedir. Yal· 
nız Beypazarı, Nall ban }olcula· 
rının uğrak nokta1ı olarak kal· 
mıştır. 

Ahalisinin kısmı kllllisl okur 
yazar. Okur yazar olmayan pek 
az gibidir. Ayaıta memur, mual· 
lim, san'atkar -bUtUn Ankara 
kazalarınd· dahn çoktur. Bunların 
çoğu memuriyet yüzllnden başka 
memleketlere gidiyor. Bu suretle 
tirin belde gittikçe tenbalaşı~or. 
Ayaşın yeşil bnğlarıoda bırer 
aıprin havası dalgalanır. Ankar .. 
da kedere, eleme, başağrılanoa 
uğrayanlara yaz n Ayaı bağlarmı 
tavsiye ederim. Buraya gelen çe• 
lik gibi kuvvet kazanır. KtıkürtlO, 
çelikli kapl cas:nda yıkananlar 
ıifa bulurlar. Kasaban!n d?.rt tar~
fmda meyva bahçelerı, Uzum bag· 
lan vardır. Cenupta Kirazdibi bağ· 
ları ergenegonu, ıarkta Karaderc 
Boğaziçini, garpte Qyabağları 
\b.lim diyarı lı.miri, ı!malde Arık· 
lar Orijinal dağların perisini, efsa• 
nevi &Jk kahramanını tahayynl \'C 

tasavvur ettirir. Bu bağlarda ya· 
ııyan acısını, ağrısını unutur. 

Ayaşlı: Mehmet Necati 

Gelibolu' da 
Şehre iyi Su 
Getirilmektedir 

Gelibolu (Hususi)- Gelibolu 
içecek ıu itibarile bahtiyar ıehir· 
lerimiıden biridir. Kaaabaya liç 
aaat mesafede "Su anast,, denilen 
ınabalden demir borularla tehrc 
getirilip bir depoda toplandıktan 
aonra çeşmelere tevı.l edilen su 
o kadar mebıuldır ki yazın bile 
ıehirde au sıkıntısı çekilmemek· 
tedir. 

Belediye yeniden bet yUz lira 
anrfederek mevcut depoyu tamir 
ye islah ettirmiştir, Şimdi en 
mürtefi mahallerdeki çeşmelere 
bile au çıkmaktadır. Kasabaya iki 
aaat meıafede bir ıu daha var· 
dırki bu au latanbulun en iyi 
memba ıularına muadildir. Tene-
kesi kaıabada 12,5 kurup BBbl· 
makta, vaktı hali yerinde olanlar 
bu •uyu içmektedirler . 

Ceb eliberekette Taylar ürper
tici Eir Kaza Oldu 

Cebelibereket, ( Hususi ) -
Burada feci bir şimendifer kaıası 
olmuş, posta treni F evzipaşa is· 
tasyonuna girmek ilıere yarmadan 
re~rken karları temi2lemekte 
ola bir ameleyi çeğnemişti. Ame
le ortasından ikiyo biçilmek aurct4 
tile ölmllştür. 

M. Kemalpaşa' da 

Bir Soyguncu Urlada 
Yakalandı 

M. Kemalpaşa, ( Hususi ) -
Geçen temmuı ayında Bursamn 
Ahi dağında yol keserek otomo
bil ıoyan ve kaçan İnegöllü kil
çük Hüıeyin bundan üç ay evvel 
ya lrnlanmı~, kazamıza getirilirken 
yolda jandarmaların elinden kur
tulup kaçmıya muvaffak olmuştu. 

Bu kaçak yol kesicisinin Ur· 
lada bir kahvede aaraonluk 

SON POSTA 

' 
Münakaşa 

Nadir 

öp <>• Siy seti Ve Seme eleri :;;sat 
lzmir'de Gediz Üzerinde Altı Gözlü 
Muhteşem Bir Köprü Yapılıyor 

Ankara, (Hu- Ye uzun emekler 
suıı ) - Naf a aarfmı istilzam 
Vekaleti, köprU ed~n betotı anne 
siyasetine devam köprünUn İnşaatı 
etmekte ve bu çok ilerlemiştir, 
faaliyetinin ae- bir aya kadar ik· 
merelerini top- mal edilecektir. 
Jamaktadır. Bir· Bu kBpril Antal· 
kaç ıcme evvc1 ya • Serik yolu 
başlanan muaz· üzerinde yapılmak· 

tadır. 
ıam köprlllerin ihale Edllen Yeni 
bir kısmının KöprUler 
inşaab bitmişti. Gaziantep vj. 

Diğer mlibirn lAyeti dahilinde 
bir inamı da •e Bebisni- Ad.-
ikmal edilmek yaman yolunda 
Dzeredir. Mün· Göksu nehri nzc-
hasıran Türk rinde yapılacak 
mühendisleri ta· Çanakkala·Ballkeslr yolu Uzarlnde lnfaaı ikmal edllen köprllnllo ib .. 
rafından yapılan Nlı:san K•ya köprUsU lesi bugUnlerde 
k8prliler cidden birer ıaheıer ikmal Edllmak Uzere olan yapılacaktır. Bu köprQ 100 metro 
kıymetindedir. Çanakkale • Balı• KöprU•er boyunda olacakbr. 
kesir yolunda yapılan Niıankaya Sinop • Kaatamonu yahut Bunlardan başka Artvin Yi11-
köprüsU ikmal edilmiştir. Bu Boyabat • Kastamonu yolu Oz~ yetinde Kara, Ardahan ye Artvin 
köprü tamamile beton arme rindekl Fevzipafa köprilsUnUn havalisini ıahile rapteden yol 
olnrak yapılmııtır. kabul muamelesi bugünlerde llzerind Çoruh nehri llzerine 

lzmlrdekl Muazzam KöprU yapılmıştır. Köprft yakında muazzam bir köprQ yapılacaktır. 
lzmir vilAycti dabilinde çok aeyrfisefere açılacaktır. Kızıhrmak üzerinde de diğer bir 

muazzam bir köprll yapılacaktır. Adana • Mersin yolu llzerinde köprll yapılacaktır. Bu k6prU· 
Bu köprüde altı göz vardır. ynpılan baynk beton arme köp- Ier de bugllnlerdo mllnakaaaya 
Beher göz 32 metre açıklığında· rfinlln inşaatı da bugünlerde bit- konacakbr. 
dır. K6pril İzmir - Bergama yolu mek lizeredir. Bu köprllniln Ayni zamanda Elaziz, Malatya 
üzerinde ve Gediz Ustünde inşa kııa bir mllddet sonra kabuı vilAyelleriode Eliıis • Erzincan 
edilecektir. Bu muazzam Ye mub· muamelesi yapılacak ve bir müd· yolu üzerinde Fırat nehri üzerine 
teşem kaprUnün mllnak.asaıı bu- det sonra ıeyrüsefere açılacaktır. dört köprl1 daha yapılacaktır. 
günlerde yapılacaktır. Antalya vilAvetinde yapılan Jf. 

Tarsus'ta Mersin'de Mengen' de 
inşası icap Eden Bir 

Yol Var 
Ulucami Oymacılık San'a- Toroslarda [ ir Sanatoryom 

B. Ş h .d. Yapılacak 
Mengen, ( Hususi ) - Sekiz 

sene evvel Bolu-Devrek· Ankara· 
Zonguldak ıoıesinin mükemmel 
bir bale l&ağı için buton tarik 
bedeli mllkellefleri aef erber halin
de çalıştınlmış, bu yolun pek 
mühim bir kıımı da inıa ve ikmal 
edilmişti. Ancak Mengen kısmı 
olduğu gibi durmaktadır. Şoaenia 
tamir ve inşası için haıırlanan. 
k rılarak yol kenarına yığılan 
taşlar da zamanla azalmıya, işe 
yaramaz bir halde ufalmıya baş• ı 
lamıştar. bu kıımm da bir an 
evvel ikmal Ye inşası bu bUyUk 
şosenin kıymetini bir kat daha 
artbracakbr. 

Bayındır' da 
Himayei Etfal Cemiyetinin 

Çocuklara Yardımı 
Bayındır, (Hususi) - Himayel 

Etf al Cemiyeti bayram mtlnase• 
betile burada 19 fakir ve kimse· 
siz mektep çocuğuna elbise, ayak· 
kabı ve sair giyecek vermiıtir. 
Büyllk bir feragatla ~alııan Hima• 
yei Etfal ıubesi idare heyetinin 
hayırlı faaliyeti şayam takdirdir. 
Hükumetimizin bu teşekküle karşı 
gösterdikleri verimli yardımlar 
ıubemizin faaliyetini her ıene bir 
aı daha arttıracaktu. 

Çorumda Kış 
Çorum, ( Hususi ) - Buraya 

mebzul mikdarda kar yağmıya 
başlam•ştır. Azami hararet ( +7}, 
esgnri hararet (-5) dir. 

yaphğı anlaşılmış ve yakalaomıı· 
tır. Elyevm kazamızda bulunan 
knçük Hüseyin Buraaya aöndct4 
rilecektir. 

bnın ır a eserı ır 

Ulucaml mihrabı 

Tarsua (Hususi) - T areuıtakJ 
Ulucamiin tarikiadeo geçen mekm. 

bumda bahsetmiıtim. Bugünde ca• 
miin mihrabından bahsedeceğim. 
Bu mihrabın Mimar Sinaoın şakirt• 
!erinden biri tarafından yapıldığı 
ıöylenmektedir. TUrk ıan'atının 
blitlln inceliklerini ibti•a eden bu 
mihrap heyeti mccmuaıile oyma• 
cılık san~atlnin bir ıaheseridir. 

Mihrap ıert mermerdendir Ye 
oymalar çok ince, çok ııın'atkA· 
ranedir. Bllylik bir itina ile iılen
miı olan oymalarının bugün bir 
eşini daha 'rilcude ıetirmek 
lmklnsııdır. 

Mersin ( Huıuıl ) - Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Torosların mllnasip bir yerinde 
asri bir sanatoryom yapılmaama 
dair ıvvelce vil4yete bir tahrirat 
göndermiıti. Bu tahriratta aana• 
toryom için Mersin, Adana, lçel 
ve Cebelibereket Yilayetlerinin 
müşterek yardımlan •e bUtçey41 
tahsisat konulması bildiriliyordu. 
Umumi Mecliı evvelki gün top
lanarak bu meıeleyi mUzaker• 
etmiı tetkikin• karar Yermi1-
lerdir. 

Adana' da 
Kadın Oynatan Ehlike

yifler Yakalandı 
Adana ( Huıuıt } - Şehrimiz 

ye mUlbakabnda kadın oynatma 

adeti el'an bırakılmamııtır. Bu 
meyanda .V.e1ki gftn Ağ Meh-

met mahalleıinde oturan İbrahim 
oğlu Mehmet, Hamza oğlu Mah
mut, İbrahim oğlu Veli, K•mil 
oğlu Adil ve Nuri oğlu Ali Rııa 
lıimli bq arkadqlar evin birinde 
kadın oynatırlarkea yakalanmır
lardır. 
Adana M•zbaha•ında Ne Kadar 

Hayvan Kea.ldı 

Adana ( Huıuıl ) &- Şebrimhr 
mezbahaııoda bir ay içinde 1929 
erkek 39 ditl koyun, 804 erkek 
ye 786 dişi keçi 170 inek, 42 

'"~kliz, 36 dana, 59 malak hayvu 
keıilmiıtir. 

Bunların mecmaa 3866 olarak 
teabit edilmif tir. 

Narallalı Ata 

Bazı mevzular adeta teneffilı 
ettiğimiz havanın içinde; birkaç 
muharririn birden hahrına geli
yor. Meseli geçen ~arş:ımba gü
nll, aramızda söileşmediğimil 

halde, Vali Nurettin de, ben 
de, vakıa başka başka kelimeler 
kullanarak, fakat hep bir gayeyi 
düşllnerek, arkadaştmın 11enfüsi., 
dediği şiir tarzından bahsettik. 
Ondan, ikimiz de şikayet ediyo• 
ruz. Şu kadar ki ben: "Doğrusu, 
yalnız şairin dahili aleminden 
bahseden şiir pek milptezelleştl" 
diyordum; bu, o nevi şiirin dai· 
ma fena ol:naciığmı, hatta bazan 
mfiptezelliğe karşı bir aksü1ame1 
olduğunu söylemel<tir. Vala Nu· 
rettin ise, sözlerini iyi anladımıa, 
o tarzın ıifa bulmaz bir madun· 
luğa mtıptel4 olduğunu iddia 
ediyor. Hattı bir yerde "afakı,, 
tanın daha zor olduğ\lnu ~ÖY"" 
lüyor. 

Birinin Gtekinden daha zor 
olduj'un zannetmiyorum; hattA 
bu mesele nzerinde birtakım ta• 
mamile nazari mnllhazalara gl• 
rişirıek bir şairin, sırf kendi 
benliğinden bahsederek etrafım 
alAkadar etmcıinin, bizi harid 
Alemin hadiseleri ile milteessir 
etmeainden çok daha nadir, d~ 
mok ki daha mü~kill olduğu ne
ticealne Yanlabilir. Mamafi asıl 
meaele bu değildir Ye ben berw 
hangi bir arkadaşımla bir fikirde 
olmak fırsatını, elime pek nadi
ren reçen bu fırsatı, kaybetmek 
istemiyorum. 

EnfOsl şiir niçin mllptezeller 
ti? Çnnt<ll enfilsJ ıiir bir ruh 
biletinin ifadesidir ve insan ol
luoun ruhunda yeni biletler 
uyandırmak ancak pek bO
yllk aan'atklrlara vergidir. Bau
delalre bıaanın içinde, kendl
ıinden evel gelenlerin bilmediği, 
nihayet hazan sezebildiği birtakud 
"hayaliler"' "iklimler" keşfetti; 
bunun için ı6zlerin de yepyeni 
akisler vardı. Her insan nihayet 
biribirlnin aynı olduğu için o 
Fransız pirinin kendinde bulduğd 
haller herkesi alakadar etti •• f 04' 

kat, BaudeJaire'i taklit edenlerio 
ıiirlerl, yine o ayniyet dolayısilo. 
taıclikten mahrumdur ve kimseyi 
allkadar edemiyor. KendisindeO 
l>ahıseden ıair, etrafına ıiiriıd 
dinletebilmek için, hiç olmazll 
dahi olmalıdır. Bittabi bu ıöı.letı 
güzelden hakikaten anlıyan kari
ler dOşUnülUnce doğrudur; yoktl 
ekaeriyetin asıl öbür şairleri, yad 
mukallitleri beğendiği aşık!rdır. 

Harici ilem, dahili llemi111İI' 
den daha zengindir, bunun iç10 
.. afaki edebiyat" mümeasillerin~ 
biı.1 allkadar· etmek Yas talaı' 
daha çoktur. Hem dahili hayatı' 
mınn hiç değiımemeıine ye'/1 

pek ağır değişmesine rağ111e' 
harid llem mfitemadl bir tabaf' 
Ylll bllindedir. Onu tasvir fi 
taıanur huıusunda da yeni bit 
eda, yeni bir .. usul,, getirmek d~ 
ancak bOyllk ıairin barcıd.r; fak• 
tatbik aahaaı geniş olduğundall; 
•• Pro-cede ,, leri taklit edeni 
yine bir nevi alaka uyanclıtl: 
Fakat .. genİf,, demek, .. hudut.OL, 
demek değildir. Original "af~ 
ıairin beı, on, yirmi kopya fi' 
tabammlll edilir, ıeri biliod• 
neklerine değil. .,ı. 

"Enfüsi,, ıair ise Allah :., 
Şeytan ~bi tek olmağa mah 
dur. 



• 
ç 
• 

11 Şubaı SON POSTA 

( Siya~et Alemi j
1 

Çin Kıt'asınzn 
Taksimine 

ARİCI TBLOBA LA 

Doğru ••• Fransa Yine Emniyet Ve 
A 

m te Ba __ __ • 
ıyo 

Çia denilen n bOyOk kıt'alar 
kadar srcnlı \llkenln ak ıbeti crtık 
teayyün etmittir. Cemiyeti Akvama 
ldaro eden bOyDk dnlct'er, b 
memleketin Japonlar tarafından g~z 

dik len vo alınmasına lnzum ıörOleD 
ferlerin ·n kea lıp parçalanmasına 

rıza göatermi9lerdir. Bu, artık tevil 
1rôtürmez bir hakikattir 'H hld ae, 
escfJo ka7dedlln:ıek lazımdır ki, ta 
baıındnnb ri bu devletlerin malOmab 
•e tasvibi ile olmuttur. Sebebi tudur: 

Konferans Çıkmaza Mı Girdi? 

Ç n, beheri birer Anupa devle• 
tinden d h bllyOk birçok vllJyetltr• 
den mü rekkeptir. Bu ~lliyetlerla 
niıfusu, onlarca milyondur. Kabul 
etmek lb.ımdır ki bu memleket çok 
geridir. idaresi bozuktur. Fakat, 
ayni zamanda, 1rayet elverişll bir 
ıürüm piyaaa11dır. liu piyasa, 1.aman, 
zaman, hidiıelerin tes rile fU vey 
bu devletin pa..arlığından çıkıyor; 
boykotlarla, propagandalarla kendi· 
•iao arzedilco malı redded:yor. Bu 
he, bu devlet'er·n ihracat aanayiindo 
lıtikraraızlı k hiuıl ediyor. 

Bu irızayı 1ridermek için 1apıla· 
cak oey, bu ~enlt puan taksim 
etmek ve muht~lif nüfuz mıntakala• 
rına yırm ktır. japonyanın taarruzu 
ıtt kararı verilen bu nüfuz mınta• 
kai n planının ilk aafhaaını tahakkuk 
•ttlrmeyi hedef tutan bir tecrübedir. 
Bu tecrGbe1e, d ığer lui, l•t• üşüşen 
akbabalar gibi bıçaro Çinin Dzerlne 
cull.anacaklardır. 

Bu itibar ile Japan toaddiaf, Çin 
için b ;lıyan fcJaket devrH nin ille 
kademesini teşkil ediyor. Aaıl badire, 
bundan ıoara kendJol ıöaterecektir. 

-----
Fransada 
Bütçe İşi 

Sllreyya 

Paria, 10 - Meb'usan Meclisi 
Maliye Encümeni mali bDtçe bak· 
kındaki tetkiklerini bitirmiıtitr. 
EncUmeıı memurların maaılan 
hakkında uzlaşma eaasına müste
nit olarak kaleı:ı:e alıaaıı metni 
kabul etmiıtir. 

Bundan baıka encllmen harbiye 
•• bahriye bütçelerin Je 308 mil• 
)'on franklık bir tasarruf yapılma
•ını da kabul etmiı fakat hal'a 
işleri bDtçesinin masraf kısmından 
130 nıilyon frank indirilmesine 
'-zı olmuştur. 

Cenevre, 10 - SilAhları azalt· 
ma koofcran11nda Alman bat 
murahh•ıı M. Nadolni ıöz larak, 
konferansın bir it yapamadan 
dağılması ihtimaline kar§ı proteı• 
toda bulunmuf, İngiliz murahha• 
sının teklifmi kabul ettiğini aöy 
lemiı vo İngiliz murabbasına hu
kuk mUsavalıoı ileri ailrdilğll lçlD 
teıekkOr etmiştir. 

Fransanın cevabı 
Cenevre, 10 - Frans•z ba 

murahhası M. Bonkur Silah kon• 
feransında lngiliz Ye Alman mu
rahhaslarına ceYap vererek Fran· 
sız planında iki esaslı noktanın, 
yani hükumetlerin ordu şe-

killerile karşıhklı yardım mesele
ıinin müzakere edileceğinin an• 
laşıldığ ını söylemiştir. M. Bonkur 
bu iki esasın müzakere!İ takdl· 
rinde lnRilİZ planındaki çalışma 
proğramını kabul edeceğini bil· 
dirmiş ve demiştir ki: 

"Fransa hukuk mllsavatını 

ancak emniyet ve cJAmet oartl • 
ril kabul edebilir.,, 

M. Bonkur bav knvve!lerl 
meselesinin de hava kuvvetlerine 
malik bir komisyondan ev\•el 
umumi komisyonda tetkik edil-
mesini istemi~ vo lngiliz planında 
busuat müesseselerde ıiltlh ima• 
linin kontroluna dair ln~iliz pla• 
n nda bir işaret bulunmadığını 

ı5ylemiştir. -----
Lehistan da 
Bir Muhakeme 

VarşoYa, 10 - Okranya'da 
vlkuda getirilmit bir aıkert ter 
kilita dahil bulunan ve bu teşkı· 
Jatın reisleri tarahndan verilen 
karar Dzerine mesai arkadaıların• 
dan baz larını öldilrmek teşebbOıQ 
ilo zan altına alınan 18 Okranya
bmn muhakemeaino Lvoy Mahke
mesinde başlanmıştır. 

.TEFRiKA NUMARASI: 78 _.. · I · .~ ., . 
• l!I 

'' M I L L f R O M A N ,, 
-~..... ·-. •:• .. ~if.{ Muhaniri: Bwhan Cahit 

tıenamı buluyorsun? - Rilm~m? 
- Hayır o kadar aamimiıio Ve mırıldanır gibi deYam etti: 

lcu - Şimdi hayatı kendime da· 
- TeıekkUr ederim Faruk. 

laterim ki beni daha iyi anlıy • 
~ Hiçbir köıem aenco meçhul 
~mamalıdır. Bun muvaffak ol· 
dıaaumu aörseınl 

- No olacak? 
- Çok ıevinece~im. 

t. Ve aamur kaşları balifçe ~·
laralc hemen ilil'c etti: 

- Senden bir ıey beklediğib' hatırına getirme sakın. Faruk. 
t.:~L Kendime ait ba kadu 
la •ıllt Yermekten maksat ıana 
"1°' görünmek için değiL Hak· 
bı:d~ belki duyduğun aykın 
~kr!n. b~kıız ol_duğ1Jou anlat• 
'- ıçındır. Seaınle tanı~bğım 
du:•n daha maddi dü~ilnllyor' b F aket ıeni aı.lad kta11 ıon• 
lau ayat hakkındaki fikirlerim 

• değişti. 
- Nasıl? 
Genç kadının yOzO pombo1eştL 

ha ııcak, dnha ıeYimli. na.ıl ıöy• 
liyeyim, daha geniı hissediyorum. 
lbtiraılarımdan ı·ynldım. Benliği
mi buldum ı myorum. Genç er• 
kanı harp haf .f bir dak bUkllf
le ılSzüoU ke~ti: 

- Bu hHer en ıon Rom•nya 
manen sından ıonra geldi de
iil mi? 

- Hislerle do,nnceleri karı19 
tırma Faruk. Demin sana izah 
ettim zannederim. Orau yapmak 

no sana, ne memlekete zarar ve
recek bir hareket değildi. Bil kiı 
aıına 9eref verdiği kadar mem• 
leketo de f ydaaı olmuştur. Ara• 
da yı!lardanberi muhtelif fırs .. t· 
larla memlekete fen alık ed n bir 
iki kiıJi zarar etmi~ ol bilir. Ben 
bunu da şeker zadenin seni al· 
datarak iıtifade etme ine ceza 
olarak tertip ettim, 

- Bir taşla k ç kut birdeni 

Parıs Bors.acılar1n1n Orevl 
Geçenlerde eabık Frırnını maliye nazırı M. Şeronun, um•m tahvilAtfn ciroya 

tabi tutulmasını istemesi Oıerlne, Pariı borsa memurları grev U&n ettiler. 48 
eaat ıUren bu grev, borsada oldukça bUyUk bir hercümerce ıebep oldu. BUtOa 
muamolAt durdu. Resmimiz Parla borenaının dahili mr.nıaraaını gösteriyor. 
Yerıle gr<'vcllorin attıkları bt'yan rıameler görUnOyor. 

• 
herg nOtekiÇoc 

• 
a açırma te r 
Fakat Haydut Y akalandl 

Roonok ( Amerika' da ) 1 O -
Tayyareci Lindberg'len henüz 
Hı aylık olan ikinci oğlunu ita· 

çırınak dehdidile 5COOO dolar 
koparmıya kalluşt klarından şilpbe 
edilen iki adam burada tevkif 
edilmiştir. Bu yolda bir tehdit 
yapıldığını haber alan zabıta bir 

ağacın kUtUğUne birkaç gtın e vcl 
17COO dolarlık bir çek koymuştur. 

Dün bir adam bu çekin be· 
delini bankalardan birinden al• 
mak i~temiştir. Bu ırada etrafı 
gl:h:etlemekte olan polisler bu 
adamı Ye yanına gelen diğer bir 
şahsı bemeo yakalamı tardır. 

Bir HUrmet Eserj ~~------------· .. --------~~:-----=-Harp Borç~arı fı .ese!esi 
Londra, 10 - BllyOk harpte 

uzun seferler yaparak batırılan 

Almanların meşhur Emden zırh· 
hsmın baı tarafındaki yazı bir 
hilrmet niıanesi olarak Alman 
Cümhur reisine teslim edilecektir. 

Bir depo yandı 
Şikago, IO - Bir buğday 

ambarı yanmıştır. Zarar bir mil· 
yon dnl;, rdır. 

Genç kadın gayri ihtiyari 
gUldU: 

- Sayahm. EvYe)l sana ıe· 
refli bir İ§ yaptırdım. Sonra ke· 
r steJerio yilkıek fialle sat lma· 
sına vesile verdim. Daha ıonra 
oe.ker zadeden senin manevl inti· 
kamını n!dım. Daha sonra da 
kendim istikbalim için bir istin t 
haı.ırlndım. 

- Dört iı bir çırpıda 1 
- Bunu yar-mak IAzırndıf 
Kaymakam Faruk dalmııtı. 
Genç kadın ellerini tuttu: 
- Faruk.. Benden nefret 

etmiyorsun ya 1 
- Niçin nefret edeyim. Bu 

zeklnın hakkıdır. 
- Ne yapayım, hayatı aevı.. 

yorum. Halbuki kim e iz bir 
icadım m. Par m olmasa ıahr p 
çekeceğim. Hi lrrime, uvlderime 
ykın hAdiselerle karşıla~ cağım. 

Kimden ne bekliyebilirdim. Şeker 
zade benim için mi kazanıyordu. 
işte mektubunu okudun. O, 
kendi yerini v istikbalini b zır-
1 mıı bilel 

Se ini daha yumuşat rak de· 
~am tti: 

- Seni lncitmediğim mem
nunum F ruk, istiyorum ki beni 
samimi göre in. Amma enden 

Londra, 10 - Harp borçlan 
meselesi ile meıgul olmak üzere 
teıckkOI eden Nazırlar encllmenl 
dün lSğleden ıonra toplanmıştır. 
Vaıington ıefirl Sir Lind:ıcy bu 
sabah yeni bir toplantı daha ya• 
pııcaktır. 

Tayyareci Mollison 
Londra, 10 - Tayyar el fo1-

lison dlln 1aat 16-20 de Porla• 
natal'e varmıştır. 

bir şey bekliyerek değil. Ben o 

ciheti do açıkça anlatayım. Evli 
olduğunu, mını mını bir do 
( Cenı;iz ) in olduğunu da bili· 
yorum. Genç, gllzel, malOrnatla 
hayat arkadaşının çok terbiyeli 
bir hanım olduğunu da işittim. 

Böyle temiz bir aile köş~ 
ioo karanlık bir gölge olmak 

istemem. Masum aile yuvalanna 
bOrmetim vardır. Kendi kuram • 
d•ğ m yuYayı baıkalarımn saade· 
tinden çalmaktan nefret ederim. 
Emin ol ki ben una beraber 
ticaret iti yapalım dediğim za• 
man kendimle beraber seni, evini 
ve çocuğunu ·da dUşUnmüştllm .• 
Bu itibarla aana kalben alakadar 
o1makla yuvana ihnnet etmeyi 
hatırımdan bile 1reçirmem. Fakat .• 

- Fakat?! 
Genç kadın &ülerok dev nı 

tti: 
- Erkek ruhlarım iyi bilirim. 

Evlerindeki ıaadet itiyat haline 
g,,lir •• En heyecanlı klarla bnş
lıyan izdiv çlarJo bile bir ıükOnet 
deneai vard r. O z man gelince 
erJ..<ek için yuvablna kartı duy• 
duğu hissin manası değişir. 

Sevginin yerini alışk nlık ve 
hürmet alır.. Bu tabiatin onlar 
verdiği bir haktır. Yel r ki bu 

Sayfa 4 

Gönül işleri 

Dansın 
Ailede 

___ .J 

Yaptığı Tahribat 
"Genç bir memurum, bir bu

çuk ıenedenberi nezabetilc, temi:ı• 
Jiğilo tanıdığım bir ailenin tahıili, 
terbiyesi yerinde ciddi bir kızile 
yedi ay evvel nişanlandım. Niıan
dan ıonr bir ıaat kadar ni 1an
lımla başbaşa kaldık. DanH 
meraklı olup olmadığını olamak 
istedim. Danıı çok sevdiği, fakat 
ıimdiye kadar ne bir baloya, nı 
de bir dansa gitmediğini öğren
dim. Kendisine fırsat dnıtukçe 
danı hayatının ailelerde yap
t ğı tahribattan basederek onu 
ikaza çalıst m. Hatta tanıdığımız 

ilelerde bile dansa iştirak etme
mek lllzumunu anlattım. Candan 
kabul etti ve yeminle teabhllt ettL 

Fakat yazık kl yeminden ça
buk vaz geçti. Müstakbel h yat 
arkadaşım, erkek ve kıs kardeşile 
birlikte, benim maHimatım olmak• 
ızın, bir arkadaşlarının eviao 

gece giderek saatlerce y hancı 
yabancı erkeklerin kollan arasın
da danıetmiş, onun bu hali beni 
çok Hratı. intikam aevdaıına dll
tUrdll. Ben de gllnlerce danı 
salonlarına devama mecbur oldum. 

" Kızın ailesi onun bu baro
ketJnl bcğenm mekte benimle 
beraberdir. Bu balin bir d ha 
tekerrllr etmiyeceğini de temin 
ediyorlar. Fakat içim;ı bir iti· 
matsı:ılık girdi. Bir haftadır uyku 
uyuyamıyorum. Şimdi ıaşkın bir 
haldeyim. Ne karar Tereceğiml 
bilemiyorum." 

L N. 

Sizi perişan eden v kıu 
yemininden dönmiye sebep olan 
hAdise, ıiıin yanlış bir yol tutmuı 
olmanızdır. Bu zamanda bir kıa 
dansetmekten menedilem~z. Vak• 
tile kızları sokağa bırakmazdık, 
ne olurdu? Gizli kaç rlardı. Siı 
onu menederaenia o da bu?Ju 
gizli y par. Kaldı ki dansa iki 
kardeşile birlikte gitmif. Eğer 
ıiz de muhalif olma11ydınız, 
belkl ıi:ıl do beraber alırdı. 
Onun danı iptllAsım dansı me
oetmekle değil, itidale getir111ekle 
tedavi edebilirsiniz. Daima bera
ber bulunur, dansedilecek yer 

1 
Ye kimseleri beraber kararlaıtı
nrsınız. Ba kadar kıskanç •• 
müteaa11p olmıya lnzum yoktur. 
Bu, bayatın bir zaruretidir •• 
uymak çareıizdlr. 

HANIM TEVZE 

hakkı kullanırken hayatlarını ve 
gönüllerini kendilerine bağlıyaa 
kadınlarmı kırmuınlar. Çapkmlık 
z-.kl erkeklerin bakla olabilir. 
Yalnız bu o rtla 1 

- Bravo l 
- Hoıuna gitti değil mi? 
- Erkekler için bu kadar 

bayırlı düşünen kadma ilk defa 
tesadnf ettim. 

- Her kadın aamiml olaa 
bunu itiraf eder. 

- \'alnı% 1. 
- Evli kndınt r değil diye-

ceksin. Makul olsalar vey.ahut 
ıinirlenmeden dllşlinseler 6nlar 
da itiraf ederler.. Ne ise buna 
mllnakaşa edecek değilim. Ken
dimizden bahsedelim. Ben kendi 
hesabıma senin yu,,•ana hilrmet 
ederim. Bak ne kadar makul 
düıllnüyorum. Sana da evino 
hürmet etmeni tav iye ederim. 
Fakat d ~arı hay tını bana ayırır 
maın? 

Genç rkinıharp ıaş1rmışta ı 
- Anlamadım 1 
Basit. E.,,·ioe hnrmet ot ve 

beni sev) 
Kaymakam Faruk gOldO. Genç 

kad. nın bu ıözU ona askerlik 

hayatına ait bir cümleyi hatırlattı. 
tekrar etti: 

(Arlı.ut Yat > 
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Dünga HQdiııel•I ı-
lifi Damita 'nın 
Başına 
Gelenler 

Amerikan ılnema llemlaln 
Artist Hap- lf"İZ yaldıılaruı• 

dan Lill Damita, 
•• Atıldı batına aelen bir 

k akaaçlık h&di.esl :yllıll11den 
timdi bapialıaneye bkılmııtar. 
Vak'a Amerika'ya ciYar Kilba 
adaaında olmaıtur. Ull Damita. 
bir mtıddet e'f'fel ••lendiii mer 
.. ur mil1oner Sindey Smlt ile 
blrılkte wakit l'eçirmek için bu 
adaya ritıniıti. Beraberlerinde 
birçok ta baıka ıinema aan'at
klrlan Yardı. Artiıtler, adanın 

... muhteıem raıinoıunda otu
rurlarken yanlarına Minnl Perıon 
laimll direr bir yılda i•lmif, 
Sidney Smit ile pkalaımıya ko
rulm11flur. Hldiıe, Ull Damita'ma 
fena halde canım aıkmıı " iki 
artiat ua11nda ıiddetll bir ml
ukqa bq slıtermiftir. Atı• 
bwı.., u aonra pddetll bir 
el peıre•İn• clayanmlf, ba arada 
mualann lıtOndeld çatal, bıçak, 
tabak, bardaklar elden ele dola
t•P parçalanmıf ye Küba sabıta
-. her lld artlati de teYkil ede
nk hapH atmıtbr. Banan laarl
cbade, razino aahlbi de uıı 
Damıta' dan saran mane'fl olarak 
&000, maddi urar olarak ta 
600 do&.r latlyerek mahkemeye 
mllracaat etmiftir. Lill Damita'naa 
ita bldlaeden ıonra. koca11 Ye 
milyoner Sidney Smlt'tea aJftl
mua ihtimali de YucLi. 

* Almanya'da Hltler farkaa-
mn iAtidu me'fkiiae vel

_v_a-st-u-rg_a_'_d_ meal, Almany .. 
Yaluıdt A· nın Iİyaal Taziyeti 

lle 1akından all-
lttglttarlılı kadar bulunan 

Awıturya'da da birtakım mOfrit 
laareketlerin ba11Bıterme1lne Ye
ıUe olmuıtur. Şimdi bllttın A 't'Ul

turya' da pddetll bir Y abu dl 
aleyhtulıja Yardır Ye aılen Ya
laucil olan bOtlln muharrir, aaa'at• 
klr, it adamlan ıiddetll bir tu
Jlka atramaktadırlar. Geçen rt'n. 
Awatur1a'nm marul mabarrlrle
rlnden Madam Rosa Meller de, 
wıktile milliyetpenerllk cereya-
11ma daiı Jaıdıfa ruılardu 
dolaJI, bir mllliyetpenerin teca
wldae upamlfbr. Bu tecaYld 
J•paD ıeoç bir faıiat'tir. Muhar
rir kaclnua lıerhae atılarak tlç 
J•rlndea yaralıya mGtecaYiz. 
kacluwa ı•r• JUYarlaadajuu 16-
nrek lıeriae •iilmit Ye ıllvelr 
demlf tir ki: 

•- Hitlercilerle alay ediyor
clam. Şimdi onula benber ik
tlclar me•ldia• relen Oçlbacl lm
peratodak lbl HIAmhyor. 

AnatarJaam mGtefekldr Y .. 
laadileri, bu ftli,.t brtumda, 
•ltlll bir endi.. içlDdeclirleı. 

Asi Gemi 
Teslim Oldıı 

Bata.,.. 10 - il)'.. edip 
kapa Z.•ea ProYenslyea W.in
deki Felemenk ı•mill takip 
tananlerl tuafmdu bombard.. 
•aa edllmlt .,. içinde bir JUlllD 
pkqtır. Buna tlzerlne ui remi 
tulim olmQftur. Yanım mlhim 
tleilldlr. Aaller ı•miyi enela 
t..ıım etmek lttememlfler, fakat 
bombardımama tfddetl kUf111Dda 
teallm olmaktan b .. ka car• 
"lam•••tlardar. 

MiLLi KAHRAMANLARIMIZ 

Fizıl, Düşman Tayyaresinin Risıtını 
Öldürmüş, Pilotunu Da Yaralamıştı 
Bu Tayyare Artık Dikiş Tutturamadı Ve Hemen Filodan 

Ayrılarak Geldiği Yere Doğru Uzaklaştı 
O l~man tay- ıibi lnmiıtl. Tay-

J•relermde ~ÖH '\. _ ,,,;'_ yare yerde durur 
çarpan bllylllr ~ ~# durmu içinde bir 
uabiyete. tan.. W'". kueket olma-
relerla 1aj'a, ıola dlğını ılronler 

aıatı 111kan ha- tayyareye kofD'" 
reketJerine rat- ca karıılanada 
men, kumandanı.. delik deıik olmuı 
rının çok tecrD- bir g6wde •• ka-
beli bir zabit ol- natlar, yaralann-
maaındu dolaya dan al kanler , .. 
intizamı ta111a- ıan bayaın kıh• 
men bozmak ka• ramanı buldular. 
bil olmuyor. Art- Fazıl, bu ha-
laıılan kumandan •a harbinde ıol 
tecrObeıb a~ 
kadaflanaa. ate- serideki dOflllU 
t• bqlamam il- tayyaruinia ra-
11mıelen zamana 11dmı 6ld0rmlf 
kendltinln ifa- Ye tayyareııla 
retle bildlrecetl pilotunu yarala-
•mrlnl Yermlttl. mııtır. Mot6rD, 
Netekim iyi• de oldu, birkaç defa kudindea seçirmlr 1 tanarecimizia OD metreden aç• 

Kumandanın tayyareılnden tir... GGılerinl uran maYi bir tala ateıten isabetler alan bu 
patlııan bir lıaret tabancaaa oı.. duman ara11nclan herte1l maYi tayyare hemen filodu ayrdma7a 
rine on iki tOf ek birden tayya- fOrOyor •• kendinde hitklnllk mecbur kalmııbr. 
remlıia lıerine ateı• baıladı. hiuediyordu.. Fakat Hnelerden- * 
V aılyet tehlikeli ldL On iki tllfek beri kartal aJııkanlıtı ile uçur- MDtareke lmıalanmı1t l.tan&al 
dakikada bq altı bin mermi ya19 dujıJ tayyareye, biridk kalan eli ltillf dınletlerinin aakerleri tara-
dınyoıdu. Aralarındaki meaafe yapllma11 IAzımrelen hareketleri fından lıial altına ahnmııb. o .. 
yalnız 200 metre ldL yaptınyordu. Domea kolunu ileri mania payıtabbmn ıokaklannda 

Tayyarecimia bu yaziyet kar- iten bu demir el tayyareye ınrat dllnyanın her kıta11ndaa relmiı 
ıııında, filonun 16beflne yapmak kazandırıyordu. Tekrar hızına alan renk renk uker!er dolaııyordu. 
iatediil htıcumua iatikameiinl de- tayyarenin etrafa ıawrdup rtız• Yaralı kartal bili Glllhaae har 
tiıtirerek 10l ıeridekl tayyareye ıArlar oau tekrar kendine ı•tirdi. tabanulnde yabyordu. 
çeYirdl. V • d11fmanlarımn ateı Aklı11a birdenbire Okme1da- Bir f6n, lnaili• tayyued 11a .. 
tufanına ratmen o, llaamına 30 nma inmek reJmiftL Fakat kıla formamm laflJ•D blrka, kltfnla 
metre kalmadan atq etmedL bir muhakeme ile orada o ualte bu ta bOyDk TOrk AS'ını glSr-

İki taraf atepne de•am eder- doktor bulunmıyacaj'lnı dDtllne- mek latec:lilderi F uıla haber ... 
kea F aııl, dtııman tayyareaile rek •azreçmiı •• Yeıilkay mey- ril.miıtL . B~r• karıı ~hn n, on 
çarpııacak kadar... Sekiz on met- danını tutmuıtu. Bu 11rada lnailiı lkı makinebye karşı bır makin .. 
reye kadar ıokulmuıtur. Artak tayyareleri Marmara tııerinden linin kahramanlar1 timdi kartı 

l b d rl dır. n l eh. y al k t I karııya bulunuyorlardı. 0 ınnkD 
t.yyar •• ·anl keıkla ıo a ir &- ı• vDu•or ar ar a ar a , k ld ' . filonun umandam o aiunu a6y-
n0tl• bu nziyetten kurtarmak ıon dOfman tayyarennin karaltıa 1. bir b·• k h dn 

B _1. k ın· d ayen ıa ı.., a raman ıma-
lrin qatılua dotru kayıyor. u uıu ta ı nme en • yaraıına Ye h ti 1. i , t O 11 r-

1 
nının arare e e ın llic: L ı D 

kaytıı er.nuında biri renit. 6tekl acıJanna ra~men. yere lnmey filoıunun ıol ıeriıindekl tayyar .. 
dar iki mı • Burgu fibl d6ne bir dakika bıle hatınaa ı•tirme- de kudeıini öldllren, pilotuna 
d6ne inmek • J•Pbtım ela 16rll- dl, Erliiin, ceıaretin, Yatan ıey. yaralıyan mert, ceuur, yatanaeYer 
JOl'UL 

Şuram muhakkaktır ki Faııha 
1ediii yedi kurıunclan ciierlerine 
•• bqına relea dert taneli hl
cuma ilk bqladıja, yani ta11u ... 
aiıaia bqım filonun rlbetine bir 
11lchnm fibl ılrdOp uman ı ... 
bet etmiftlr. Bu isabetler F aııla 
1aralanmak aejil, ancak sadık· 
lanmak lıluinl nrmiftlr. Yarala 
kartal •ııdıldamr slbl oldum.. •• 
derdL 

Parmatıaı koparaa - Yllca
dlntl delea diier k1111unlar aol 
ellAI kamanda leYl1eahadea sor
la ayınp tanar•aia ıl•cluia• 
çarpmaftır. 

Bu bale rapea ao11 aaDl1ede 
7abua bir tafeji •• bir eliJe ale
te •• açata deTWJD ediıordu. 
Eter F a1l, kencllne lalklm ol
muaycb dGfman tanuuille pr
pacak •• berabere• mahnı.. 
caklarcb. 

Faııh11 tanareliae (olO) tan 
fazla lapis mermİIİ isabet etmif, 
bir tapa ( Top mermilerinin t& 
paaı ) da tanarealnin r6•deılni 
J&rmlfbr. Ta11are Tirajla filodan 
ayni rkea, motlr ele keacll kea
cliae ıaı keamiıtlr. 

Tayyareci bu kadar fe11a •a• 
liyette bulaamaıına ratmea tar
JUuİllİD ldueaini eline almakta 
recikmiJor. Fakat bir taraftan 
elindeki yaranın werdiil ıahraplar 
•• ratalnde aplan deliklerden 
fatkaraa kula w...ı. ..... -

rlalnln bu derecul karpaında bu TDrk kahramanını arkadqlan 
kahraman TOrk ~ocuiuna yara- 11amma tebrik etti. lnıilizler, onu 
ıacak en iyi kelim• •• aıfatlan t:;•ta bqında bir mllddet daha 
bulmaktan dddea lcb kalıyoruz. daldan ıonra hayranhklanm 

F uılıa tayyareal Y qilkGye. bir defa daha ifade edid 111'1• 
ıanld içinde hiçbir .. Y olmamıı ılyliyeıek aldılar. 

Yer Alb Mezarlıklar 
Rağbetten Düşüyor 

Birçok Memleketler, Şimdi Toprak 
Üstünde Kabirler Y apbnyorlar 

Balulmls, arulnia 1a,..t1 ... 
lam •lmıyaa ...ıek•tl• lcha 
tletiJdlr. fakat blrfok ... a.ket
yarld bir kane bot topnlr "91-
mak ma.klal tlejllclir, ba tibl 
•• .ı.Utıerd .. pcll, llıbaadl .. 
kıntıya, bir de arul iabrana IJAye 
olunmllfba'. Bumm aeticMI iM, 
llllerl pamek illa muarbk bul
makta mlfktıllt pldlmeal olmur 
tar. M...ıı 190 bin atlfula bir 
ıehri ele alahm. Bu .. brha tak
riben 011 tane mearlıp ola Te 
bunlar yine takn1>ea 225 hin 
metre murabbu bir uba11 ltıal 
ebe, ihtiyaca yine klft relmeL 
ÇOnkO bir takım seapa lnunlar, 
bu araainia 150 bin metre mu
rabbaını daimi ıantte aaba alanı 
olurlar. 86yle bir ıehlrde haıul 
.... , .ww elmıı• 4000 kiel 

Yeni ........ n mD ... relll lal• ...... 
llebllecethae ılre, elde meYCat 
arazi, banlama ancak binine klfl 
ıeleWllr. DiPr 3000 ldtinlo .... 

1 f Kari Mektup/an ~ 
Memlekette 
Çiçek Sevgisi 
Uyandıralım 

Bizim ihmal ettitimls bir co• 
ı•Jler Yudar. Medeni ada'lll8 
bua ıeylerl ıeYmeıi ebemc:llr. 
Bunlana araunda çiçek •• ataı 
HYıial en kola11 Ye en ıe•klialclir .. 
Maaleıef 9atandqlarımıa aruancla 
itina u. clçek •• afaç yetiıtir•• 
ler pek mahduttur. BDtlha wataa
clqlar bu huuata bira• allb 
ılıterecek olurlana birkaç •••• 
içinde memleketimizin d6rt kaıuf 
JemyeıU ağaçlıklı nefia ıehirlu 
laallne ıelir. Sonra babçelermla 
•• eYlerimizin içi çiçeklerle ıbo 
ı..ın. ba da ayn bir fOıellU. 
t .. ldl eder. Bu hu1Uata hallamı•da 
alaka uyandarmak lçia IMf'iJ•t 
Japm•••n rica ederiz. 

Ortakı1: Ahmet l'efti 

Tııfınclldan Bir ŞikAyel 

Muhterem efendim, 
KayOmllı Anadolu ılmedh 

hatb llleriDde latanbula iki ıaat
llk bir muafede bulunuyor. Glae 
...... melLtap " razetelerlmbl 
,eaı ftlnDn• almak kabil lkea 
maalcıef mllteaddit defalar Kll
tah7ada bulunan (Taytanlı) karl-
1..ıae kadar aidlp uzan bir ... 
7ahatten 10nra elimin Yuıl ol• 
7or. Mektubumuzun Tayta11bya 
kadu ılttitino dair Yealka y .. 
dimdo mabfuıdur. Makamı al~ 
aln nazarı dikkatini celbederlm. 

Tavpncıl: Ekrem 

Cevaplanmrz 

Tıp FakCllteıl 4oktorlanDdaD O 
Sual Beyeı 

- Bu mllaakqaJ1 kesmek 
lıtediilmls için mektubun1ıra 
dercedomedlk. Muur ıGrm..ml 
rica ederiz. 

Ankanda Ea1makam Baktı Be71& 
Şirket tasfiye heyetloia ka

rarlan ancak mahkeme hllkml 
Ue tadll edilebilir. Bunua hari
cinde blqoy 7apalamıyacap kam 
naatlndeyb. Taaftye be1eUnla 
ake ıladerdiği mekbap ladl 
edil•'tti'· efeadl& 

• Bltlktafta Ziya Beye ı 
- K•.U kendini•• .... , M 

lllaa Qrenemeakaia. Mubakbla 
ltlr hocaya ihtiyaç nrdır. Fr ... 
mça n larUizç•JI tercib edlal& 
Kitalt..... bocını• ta> in • ıler. 

.ı ltlr mrette " bir biri llt.._ 
sl•l'=ell icabeder. Baa• &p.. 
6ld, p.dl, blrfok Amıpa .. 
Wrlerblcle. llllv ili• J• altaacla 
Mtu. rer e.tlade mezarlar ~ 
..... tadar. .. .... ,. .... 

tenldirlei· 
Aaa .. dan Weadandar. 8ea 

....... pllİlliil bet ••tr• • 
-u.. ,.U.klltl iki metre 40 
.. tim, derbalitl do bet metredll
...., bir komputamaa balla~ 
dir. ÔD imam betOD kapak W 
U.clıi:.r 79 lam•1a. lateaiklid 
ıama .. leYba ~ babra JuJaıl'. 
da koaabibaektedir. 

Ba aantl• llem 1101• lcl!f. 
mataam aezarlar temin .clllı! 
..... lıeaa de rerdea 
edllmlt oluyor. Birçolr 
memleketleri, ılmdl bu 
blaul _.. Wua•aktaclll'ı... 



il Şubat 
.. ·~--=--~=-=-~~--=-c-

Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Pcqemhe -;;-Cumartesi Gllnlerl 
Çıkaa Spor Sayfalanmm 

Okuyunuz. •• 

.. ION POSTA 
t ,, +Et IT"Çt ... 

s p o 
... " ::r 

R 
Cuetemle perf•ıal>e ft C-arl..S JribtlWT 

.......... _,..... .......... ,., .. -.r•t•• 
INlr. 

P....-be ... iri .,_ a,.t•eıada •11ya •peıı 
Mr9k.tlert ••aJeket lpOI' h&.:fiH l vl nrdır. 

c .. ar1 .. ı .,,...... .. ..... ,._.., ..,. 
lana tahllltı ,.aaladlr. 

• 

Galatasaray Fener bahçeye YVefa :1 Sülegmaniye Müsabakası 
l 5 Magv Jôp Oldu eşı - Beyaz Takım Dün 

• 1 - O Galip Geldi 
Oyun Kısmen Sert Ve Asabi Geçti Beşiktaş Sitadında ilk Maç 

Diln Ca/aiaMUOg• Ka,.,ı Og11ıgan F.urbtJ&ç. Ttıkımı 
ıalibiyet •azt1eU elde etmlılerdL 
Bir mDddet ıonra Burhanın bir 
hareketini hakem batalı bularak 
Galataaaray aleyhine bir peoalb 
Yerdi. Fikretin hakild bir ıllt 

Tamam yirmi yedi Hnelik bir 
•••cudiyet i 6ıteren Galataıarı1 
kulUbllmüz dlln en aiır mağl6bi
r•tinl gördn. Dan F enerbabçe • 
Galataıaray maçını seyredenler 
ilk hamlede Galalaaarayın blSyle 
fazla saydı bir mağldbiyete uirı· 
f&cağım biç &annetmiyorlardı. 
Fakat netice bu zanları boıa 
çıkardı •• Galataıaray 5 • 1 
renildL 

Maç tam aaat aç buçukta 
başladı. EvHll, F enerbabçe ta• 
lnını, en bDyllk ecnebi maçların• 
da olduğ11 kadar çok kesif bir 
kalababiın karıııına ıa ıekllde 
cıktı ı 

Hnaamettla • Y •far, FUruan
Cent, Fikret. Eaat • Niyazi, 
li. Reıat, Zeki, Mmaffer. Şaban. 

Ayni kalabalık aeyirci kntı .. 
dııln karıaıunda Galatasaray da 
fU kadro ile ı&rOndO ı 

Avni • Burhan, Aum • Ba
ı.rıt, Nihat, Suphi • Celil Şefik, 
ka1111rau, L Melamot. Raaih, 
İtebii. 

Oyunu Vefadan Sami Bey 
1dare ediyordu. Daha baılanııç 
dtıdGtondon itibaren oyunua aert 
~ir tekil alacaiı keadiriliyordu. 
cuıerbabçe ıUneıe kartı ıeç

lllftL Galataaaray bibDnOnQn 
llt:ıııııadakl kalede oynuyordu. 
OYllacular ilk beı dakikada çok 
:-biyet ıöatercüler. Pularda 

tiaa111 yok. Herku 1ert çıkıfh 
;:n•yor. lık ıol Galataaara7ın. 
'F' t cenahtan ortalanan topu 
lı ••er haf hatbmn geriıinden 
•paa Galata1aray ıağ içi •• 

lıerkeı muhacimi Fener bahçe 

~·~· doğru aktılar. Fener 
L ~cıai f.rladı, Galatasaray mu
llllCllll) ·nı t en n ayaklarına atıldı ye 
l_Ptı biraz uzaklaıtırdı. Fakat 
it 

1 
Mebınet topu kapınca boıalan G ~Y• bir ıtıt çektL Bu ıuretle 

• •taıaray alkışlar araımda ilk 
•• ıon ıo B go nQ yapn111 oluyordu. 
,_ u ıolden •onra oyunun açald .. 
Pbı Ye den· l t"ği • G 1 n •ı ı nı garUyornz. 
ile~ ~tk_kayın golllnden benllz 
ba lı a 1 a geçmiıtl Soldan alona 

1 Y•D F erliler Muzaffere bir 

GaltıtaMraga Oça,.dl Gol 

pu uıalblar. Muzaffer aıkıııl' 
Taziyette olan merkez muhacim 
Zekiye derhal bir paı ıeçti. 
Zeki topu havada tutarak ııkı 
bir vuruıle ıai k61edcın bera• 
berlik uyııını yaptı. Fenerbah
çenin ilk ıolll de böyle olmuıtu. 
Fenerin lkind ıolQ de ıu tekilde 

yapıldı: Sol açık Şabandan orta
lanan topu yerinde hir çıkıı!a 
kapan M. Retat, kaleci ile Kal'fl 
karııya kaldıtı bir umanda Ga-

lataaarR kaleaillİn ut k6feaine 
bir pi•• YUnlfla ikind ıolll 
yaptı. Birinci dewre bu nretJe 
2 • 1 F eaeriD lehinde bitmit 
oluyordu. · 

lkind devre: Bu denenin 
baılangıcında Fenerbahçe ıaj'dan 
bir akın yaptı. Ortalanan topu 
baılarile çelen Galataaara1 mU
dt.filerl topu biraz ~tecle 6nll 
açık duran Muzafferin ayağına 

düşUrdlller. Muzaffer bu fınat• 
tan çok gtııel istifade ettL Topu 

hiç ıllrmedi, uzaktan kunetll 
bir ınt çekti. Top bDtlln bııile 
Galataıaray kalealne gitti ve gol 
oldu. Şimdi Fenerliler buia bir 

ıeklinde çektiit bu penalb ile 
Fener dördllaca ııolnnG yapımı 
oluyordu. 

Bu dardl\ncll golden ıonra 
F enerlilerla fttahı:zlandıklannı 
ıGrUyoruı. Ya••t Ye daha ziyade 
mDdafaa oyununa benziyen bir 
ılateme baıladılar. lillcum için 
pek nadir fıruUar bekledikleri 
anlaıılıyorda. Buna mukabil Ga· 
lataıaray arhk tamamen akıamıı 
bir vaziyette ldL Yorgunluk iki 
tarafta da kendini iÖ•termiıtL 
Bu aralık didan bir akın eına-
11nda yad7etin çok müsait oldu
tunu 16ren Fener muhadmlerl 
topu ortaladılar ye bu ortala)'lr 
tan iatifad• eden M. Reıat F .. 
Derin betind " IOD ıolllDll 
J•pb. 

Oyunun teknik •niyetine 
ıelince ; lkind dewede Galata
ıarayhlar takımda bau cleiitik· 
likler yapblar, fakat bu tadilat 
netice ıızermde müabet bir telir 
yapmadı. Şayam dikkat hıdia .. 
lerden biri d.. Oçllncll ıolden 
ıonra F eaer triblhılerinde teıd 
a•azelerl yDbelmu olmuıtu. Bu 
yaziyetl. f eaeı laraftarlannın 
Galat!l1ara1hlara bir cemlled 
.. ldincl• teftir edenler de oldu. 
bdnd denenin Dk Jirml dakika-
91ada Gatuara1War biras caab 
oynadalar, fakat bu canhbk el• 
wam edemedL 

Dibi maçtaa ıonra bir Gaı .. 
taıarayh, ?:t menedenberi Galata
urayıa Fenerden hiçbir maçta 
beı ıol yemedijini a6yledl Ye 
bu ıuretle kıımen de teeullr'1Dtl 
ifade etmit oldu. 

8. Takımları 
Dtln Galataaaray • Fener

babçe takımları araıında Japılan 
aıiiıabakayı 2 • O Fener takıma 
kazandı. 

HllAI • Anadolu 
lklnd kllmeden Hilll ye 

Anadolu araaındakl mDaabakaJJ 
2 .. O Anadolu kazandı. 

Dnn Kadık8y0nde en mfthim 
olarak Vefa • Kumkapı ile Sl\ler 
maniye birinci takımları çarpı,tı
lar. iki takım oyuna aeri •• çevik 
bir tarz ile baıladılar. Fakat da• 
kikalar keçtikçe 01unun ıOraU 
azalmaya bqladı. Vefa takımı Stı
leymanlyeye nlapetJe biraz daha 
dtlzglln oynadı. Sllleymaniye htı-
cum hattı iıe ıaman uman haki
miyet ı&aterebildi. Fakat bu 
ml\h•dmlerde ıol çıkarmak ka
biliyetinin çok az oldutu anlatı
l ı yordu. Oyun uzun bir mOddet 
iki tarafın mllaavl hakimiyeti 
albnda cereyan ettL Bir aralık 
hAklmiyet nabetJeıe bir takım
dan &tekine ıeçiyor, oyuou11 
mllvazenetl bu auretle teeuDı 
ediyordu, Vefa takımında top 
kontr6lllnD biraz daha iyi buldu
iumuzu aGyliyobiliriz. Buna mu
kabil de Silleymanlye muhacim
leri hazan atılgan bir oyuola 
takımdaki abenil kısmen lhlll 
ediyorlardı. Oyunun umumi neti
ceıi pek hafif ıeçti. Vefa ııhra 
kartı 1 Hyı ile ıelip geldı. 

B. Takımlara Maçı 

SGleymaııiye ile Vefa B. ta
kımları araa ndald mDıabaka. 
birinci takımların akıine olarak 
Slllemaoiyenha 1 • O ıaHbiyetile 
gaticeleodL 

KUçUkler Turnuvası 

Futbol heyetinin istikbale iyi 
•• mOkemmel futbolcO yetiıtir
mek makıadile tertip ettiii kil· 
çllk takımlar arasındaki mllıa
bakalar kalabalık bir ıeylrci kl\t• 
lesi rarafandan ıe•k Te heyecan 
Ue ıeyrodiliyor. KllçUk oyuncula• 

nn çıkıtları, atılmalm •• ıollorl 
6yle boı oluyor kl inun bl11llk· 
lerin maçmda ba u•kl 16re
miyor. 

Dnn iki kOçak takım karp
latlL Eneli Kuımpqa ile latan
bulapor kUçlllderi oyDadılar Ye 
1 • 1 berabere kaldılar. Bundan 
ıonra Beılktq ile Vefa koçnk
lerinln çok heyecaııb bir maç:nı 
Hyrettik. Bqiktq kDçDklerl d .. 

ha canla oynadakıan için 2 • 1 
ıalip reldiler. 

ikinci KUme 

Dlln Kadıköy saba11nda ikinci 
kOme takımlarından Eyip lle 
Beylerbeyi kar,ılqtı. Eyip takımı 
çok hakim bir oyundan ıonra 

karıııındakl takımı 6 • 1 matldp 
etti. Eyip takımı ıeyircilere canlı 
bir lıtikbale namzet clduğu hissini 
Yeriyor. Fakat takımda bazı •~ 
ıik cihetler var. Bunlann tamaru• 
lannıaıı istikbal bekliyen bir takım 
için mutlaka lazımdır. Bu nok1aıı
ludan ııraaı ıelince aynca 
bahHdeceğiz. 

Be9lktat Sahasında 

Beıiktaı kulObO tarafından 
Çırağan aarayı bahçealnde ınıel 
bir futbol aahası hazırlandığını 
memnuniyetle yazmııtak. Dlln bu 
aahada 1500 aeyirci çok heyecanlı 
bir oyun Hyretti. Beıiktaı Ye 
Beykoz takımlan arasında rtız.el 
bir maç yapıldL Bu mDıabaka 
daha ziyade bir antrenuman 
mıçı ıeklinde idi, Fakat Beıik• 
taıın hlkimiyeti oyunun her ı&f• 
baıında g&ze çarpıyordu. Nelic.
de Beıiktq takımı 9 ıayı He 
Beykozu mağl6p etti. Beıiktaılı• 
)arı, lstanbula böyle (Üıel bir 
aaba kazandırdıklanndan dola)'I 
blr daha tebrik ederiz. 

Şilt Maçları 
lımir 10 (A.A) - Bul(Dn Ale 

ıancak ıtadyomunda tilt maçla• 
nnda berabere kalan Altay-GG:r.• 
tepe takımları karşılaımıılardır. 
Altay takımı hlkim bir oyundaa 
tonra '!·O ıalip ıelmlftir. 

Ankara, 10 (AA.) - Bu,oıa 
latlklll ıpor uha11nda AnkaranıD 
en kunetll kulilbil olan Gençleıw 
birllji Ue lmallbharbiye birlnd 
Takımları aruında ekxeraia m .. 
lai1etiade bir maç yapalmlfb.r 

lmailtlalar muay1ea kacl-
rolanm muhafaza ediyorlardı. 
lmalAtıharblyeliler rOıel bir oyua 
oynıyarak bire karıı iki l&JI 
lle maçı kazandılar. 

.. , 

C.lata•arag Kolecl•lnl11 Bir Korl•rll' 
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İTTİHAT VE TERAKKi 
- Her hakkı mahfuzdur. - Naıl dold11 ? • 

Nail Y 11111dı?. 
T t.frika No. 61 Naıl Ôldl? .. 

{Rehper), (Harici) nin Gözlerini Bağla
yor Onu Her Tar af a Dolaştın yor Ve. .. 

Cemiyet, on (mDeuiı aza) 
ile teşekknl ettikten aonra ilk 
defa olarak Oç zat kabul edil
mişti. Bunlar da, T allt Beyin ta
Yaasutile, (Darillmuallimia mDdllrtl 
Kaıtaınonili İsmail Mahir Efendi), 
Ômer Nad Beyin dellletile 
(Amasyalı mUllıımı •••el Muıtafa 
Necip B.), Tahir Beyin rebberll• 
§'ile de (jandarma Binbqılana
dan KAmil B.) dir. Bunlara ·karar 
mucibince- 101-102-103 numara
lan YerildL 

Artık cemiyet JaTq yanı 
azalarını çotaltmaya baılamııtı ..• 
Cemiyet azalan. ahlakına emin 
oldukları arkad&flannı eneli 
lı~yetl lliyeye bildiriyor. Taniye 
edilen ıat bir mDddet mDrakabe 
altında bulunduruluyor, hatta 
icap ederae tecrllbelerdea geçi
riliyor. Eier cemiyete kabolOnde 
bir mahzur yokaa, cemiyete ka• 
hulllne karar Yeriliyor. Ta'fliye 
eden zat, kabul edilecek ıata 
(rehber) oluyor. Kabul meraai
minin yapılacatı ıece takarrllr 
ediyor. O ıece ortalık karardık· 
tan ıonra (rehber), ·hentız (Harici) 
addolunan o zatla bir yerde bir
leıiyor. Muayyen 1aatte, tahlif 
mera1imlnin icra olunacala yerin 
ci•arına r•lioiyor. Burada rehber 
tarafından. (Harici) nm ıaılerl 
bağlanıyor. Koluna 2lrilerek bir 
milddet muhtelif latikametlerdo 
dolaıtınh)or. Nihayet, tahlif ya
p:lacak binanın ~nüna ı&tllrD
IDyor. 

Kapının 6nDnde beldlyea n&
betçinin 6olnde duruluyor. aöbet• 
p aoruyor: 

- Parola? •• 
Rehber, derhal ce•ap •erlyon 
- HillL 
O zaman. rehber kapının 

ininde kalıyor. Nabetçl. harid
ain koluna &iriyor, kap.dan ldhal 
ediyor. Bot bir odaya ı&ttlrlyor. 
Orada barictye fO .izleri ll1Hyon 

- Cemiyete pmek IPa iyice 
dlşDndiinDı mu?.. Bundu IOnra 
taldp ede~eğiniı yol, çok tebllke
Udir. Yar n, icap edene ntan •• 
millet için cammn feda etmeniı 
teklif edilecektir. Cemly.t tara
f .adan Yerilecek emirleri. •içbir 
teıir altında kalmıyarak icra etı
mek lAzımdır. Bu emri ifadan sene 
kadar çekinenler, en af1r cezaya 
duçar olur. Bunlan iyice dGıDnO
DDL Eğer korkuyor Ye tereddllt 
ediJoraanız. ahi tekrar ıeri ı&t
dere bilirim. Fakat karanam 
yerip te yemin ederMaiz. bir daha 
ı•rl d6nemeufnia. 

Haricinin. nta n millet ... 
mıaa her fedaklrbiı Japacat. 
llJl•mai lberine ~ ten. 
•• koluna girer. Tahlif odaııaa 
ıltlrllr. Ortada daru ••••• 
lnlladekl aaadalyey• otartarda. 
O udu ltibarea lair~ dakika 
derin bir .Ok6t ile ıeçer. Sonra 
+. •akar, ahenktar bir ...ı. ı 

- Vatand&fl .. Yalama ... 
alnde.. Bir kalel lath• sibl 
tqekklll eden. ••• 

Diye nutuk baılarcla. Ba •• 
kan m esıir cilmleJeri, haricinin 
kalp ve Aıibmı beyecaadu h .. 
yecana getirir •e nihayet kendi-

R,,...ll uldotı11J11 ••deli tdlcilıatt• ı.ı.,. .. k ız.. /mı,... 
•örulerilen. Türlı }and,,...... a.6itl..-l 

alne yemin teklif edilirdL Yemin tanıyamazdı... Talalll merulml 
tareti de takriben ıundan ibarettia eınumda ı•nk nutka okuyan •• 

( - Dinim, Yicdanım. nama
aam tızerine yemiD ederim ki. .. 
Oımanlı bllrri7et cemiyetine da
hil oldupm fU udaa itibaren.. 
Cemiyetin. bana tevdi edecetl 
her tü.rlil earan muhafazaya.. V • 
teklif eyliyecetl elimden &elen 
her hizmeti bili tereddüt ifaya 
aöz veriyorum- V • cemiyete her 
ne ıuretle olurıa olaun ihanet 
edecek olursam, ka11ıau ıimcliden 
halAl ediyorum. VallahL. BilllhL.) 

Bu yemin IUl'eUni, tablife ri· 
yuet eden zat, cllmle cllmle 
okm, (barid) de tekru ederdi. 
Yeminden aonra. harici, artık 
{Kardeı) oldup için ı 

- G6zlerinm açıDIL 
Emri verilirdL G6zlerinl açan 

yeni (kardeı) birdenbire karfı•ında 
o heybetli manura7ı 16rlr Ye 

llikleriae kadar titrerdL O u
man, yine hatip ake haılar. 
Vatana •• millete ifuı llznn 
relen bizmetJerdell bahHttiktea 
ıonra: 

- Rebberinis, nmara1m1 ılze 
teblii edecektir. 

Der •e merulm de biterdi... 
Yeni kardeıln tekrar ıözlerl 
bağlanır, kapıdan çıkarılır. Reh
berine teslim edildikten IODra 
yine bir mftddet o cinrda dolat
bnlır. Ondan IODra rkleri açı
larak ıerbest bırakılırdı. 

Bu auretle cemiyete kabul 
edilen ıahıs, kendi ıebberinde11 

baıka hiç kimaeyl hilem4'1 •• 

Bu akşam ıaat 
2t,30 da 

S~RI 
ZEYBEK 
UMUMA 

a&mca te....U 

Menimia • stbel filmi 

OTOMOBİLDE 
iZDiVAÇ 

Mlmeuilleri 
EAN MURAT· ANNA BELLA 
IK SiNEMADA 

i'erek yemia ettin a phıaların, 
ıor .. mor 1eali olmuma çok 
ehemmlye YerilirdL O tarihte 
redif fırkalan Erkln1 harbiye reisi 
(ve Meşrutiyetten ıonra da ÜıkO
dar mutaaarnfı) olan kaymakam 
Nitll Faik B., 1esiDhl tem " 
azametile ... hurda. 

* Cemiyet, ba auretle Selbikte 
tepkknl ettikten aonra artık 
ya•q J&W&f budud-a ır•'•'-
mlye başlamı,tı. Sellnikte tahlif 
edilen ( kardeş ) lerden her ci
hetle itimada f:ıyan olan ve te'9 
killtçılıkta kadret Ye kabiliyeti 
balunanlv birer birer mllcaYir 
kazalara " Yillyetlere g6aderili
yor, oralarda da tqkiJAt yapJı1or 
•e merkezler tem ediliyordu. 

Selhik etrafıadu Ali Şefik 
Beyis ( rehber) liii Ue Mithat 
ŞGkrB Beyia kGfklbade T allt. 
Mithat ŞGkrl. Telınf Baımldll
ril Hamdi Beyler tarafından tah-
lif edilen ( Milllzımıenel. Sapu
cah tfakkı Bey) in lıkodra Ye 
ha•aliıinde teıkilAt 7apmuı ta
kanl1r etti. El altından çenfien 
bir manen• ile Hakla Beyin 
reaml Yazifeai, ltkodraya tahril 
ettirildL 

Ayni ıamanda, Manaabrdakl 
topçu alayında ıtajım ikmal eden 
•• o ba•aUdeki Bulgar çetelerile 
mftsademelerde temayOı eyliyen 
(erklnıharp kolağası Ennr Bey) 
de Selloik' e celp " tahlil edil
dt.. Cemiyet, (erkloıharp) lere 
Ye (mllmtu) zabitlere fazla elaem-
miyet Yeriyor, gerelr tepillt " 
pnk mmaka boci., bwalarda 
~ok iatifade edilebilecejiai dlfl
nDyordu. Bwaa binaea (Mllfettifl 
umumi Hüaeyin Hilml P111a) ma 
refakatine ..... (erklnı....,, 
biab&fllanadan. ı ... .u Halda 8.) 
(1) ile ıenç erklmlaupler-. 
(biabaıı F ethl Be, (2) (almune 
tabarlan taUm ...W..ı, billh• 
HalD Sami Bey), (binbaıı cemal 
Bey) (3), (binbqı hafta Halda 
Bey) (4), binbafl Kazım Bey) ler, 
cemiyete ilk ithal edUea (kar
det) ler meyan ada idi. 

( Arka<n ••) 

(lJ Burıa nlilf#inde nfat eclea 
lıınıt.11 Hakin B11y. 

[~} Sabık ba9vekil n mf\flıob (Ser
beı Fırka ) lideri Fethi Bey. 

(:J) Bahriye oum merhum O.mal 

P~a. 
(4) (Df. nldı buretl tehriyarf ) olM 

merbua bafıı Baktı Pa ... 

933 Güzeli Son Posta 
Muharrir:ne Diyor Ki: 

(Baıtarafı 1 lnol uyfada ) 

- Gllzelllkten ne ualı7or
ıunuı? 

Aaladm ld Nazire Ha ... 
en een alacak auali aormufhlm. 
933 ıUıell derin bir nef.. alda I 
Yel 

- Cllzellilr, deaı. hefenll-. 
n.Uen. takdir edil• bir Yarlık· 
br. Her ıtızel ıey, en buit 
ılbinlerde bile &lika ayandırar. 
Fakat Jlftıellik 7alı11s keadiliğia
den olmaz. Onda biraz da lnıan 
eliıain maharetini aramalıyıL 

Nazire Hanım ba ce•abile 
•Tabiat Jllral r, lnaan yapar. • 
demek btiyordu. Ben 93J ıhe
llaio bayat karıı11ndaki allka11a. 
da ljTenmek •• yazmak mera
lwaclayım. Su cepbedea peliml 

IOnlllca Nazire Hanım: 
- Hayat. dedi. ••et laayat.. 

Ben hayab hep iyi tarafmdu 
alnnek iatiyonam. Fakat... 

Ce•abt ben tamamlacbma 
- DlaJWD hali malnm. de

mek iatlyonaau. 
- ŞGpbeaia lb ha7ab. db-

JllJI daha iyi ~ 
Batka bir malı 
- S.vdipb pyler? 
- O kadar çok ki.- Amma 

ak. beal .. ,..pered UDDet
meyinb. SeYmek. latemek hepi
mizin yaptıfı ıey, dejil mi ef ... 
elim? Fakat gCcilmDzün yettltin
den fazlaaını yapamıyoruz. 

93.1 rGzell bu IOD clmled• 
ıoara hafif 1t1ldD Ye aonra: 

- Mlbabaka beni çok Jorda. 
HIJI heyecan'ıyım. Fakat nede 
olu ~de kaz•ndmıı bir .. ,. 
aeYincl Yar. Se•inmemek mllm-
klln mD? 

Uf llfı açar. Bea de balo 
alqammclald bldiHye dokmnuk 
Uteclim n IOl'dam ı 

- ltirulan, mlba•kqalua • 
~? 

93.1 ..... cldclllettl. Wd 
blru ela -wıtttt1 ı 

- e.. •• biz ..,. 1aa1ı •• 
U,.tinia kararma almak 1911 
ıbdftlk. Tetkik ettil•, ..-ı. 
Ye latilaap ettils. Ô,le delil mi 
efeadim? S. iti Wr laake• ...,.. 
tillİll JaPacatı- laepWa Wli,.
clalr. ltiraat.n... 

Nazire H. darda, da•a fada 
ıBylemek latemiyor ıibi7dL o .. 
eli ki: 

- Rica ederim efenclm. D .. 
clikodaya doğra fitmaek... 

- Eıtağfurullah. •• 
- Benim bitaraf kalmam 11-

ıımdır, delil mi efendim? 
Ben lakırdının mecra11aı tek

rar deiiftirmiy• mecbur oldum. 
Bqka menuda bir ıual dalw 

- Sinema •• ıporu aul kar
...,_nıs7 

- Sinemaya lalr etlenc:e ftll
tua olduiu için MriJoruJP. Spor 
ela tenil. ytlzme n kilrek~ pkme 
sibl daba dyade eflendiricl olan
laruu aeYiyorum. Y azua bol bol 
ldlrek çekerim. Denizi çok, pek 
çok HYerim. Futbolun •yrl çok 
hOf'lm& afcler. &a,llr •.P.ra 
·- ama• fideriml 

933 ılzellnln sb.U• .. k
lnadald fikrini Btnnmek her laal
de çok merakh olacaktı. En ıoa 
elarak buna 80l'clam: 

- Gltzellerd• hanfblal M
teacliniz? 

Naire H. ba aazlk ••ft11 
9nrlade ~ dlflnmecli. cnahm 
..mir 

-Hepli ........... , ..... 

'l irllg• ...,, .. w. 
hepdnln ayn ayn bir pellitl 
nr. Kimi tirin. kimi cazip. kimi 
minyon. 

Tilrklyenin 933 kırallçam blru 
durdu •• ce•abım tamamladı: 

- Tnrk kı11 elendim, atızel 
olmaı mı? 

Feriha Hanım Ne Diyor? 
l.ta.W si&elliji intihabında 

lldnciliif kazanan 45 numar&h 
Feriha Latfl. mDatear lamil• 
Binen Muwaff ak Huım intihapta 
hakmlık yapalcbima kaaidir. To
katliyanda Yerilu ıDzeller balo
..da intihapta haluazhk oldu
paa clair ppdaa itirulan we 
•baka .. ı .. dan Jazmlfbk. S. 
lmauata lıtanbul1m ikiac:I si
.O Bi,_ llanffak Hanımla 
biızat konuımak, fikirleriDl lt
reamek istedı1c. ~ •marab 
K1zel mubanUimize pnlara llr 
fedi: 

- Bea kazaucaiuDcfan ~ok 
emindim Ye yiae eminim. Ka .. 
yelle •e kat'lyetle ldia ederim ki 
bak bende idL Bu bakk.n kar 
bolmasına hayret ettim. Eneli 
fUDU a6yliyeyim ki gOzelleria 
tetkiki kusurlu olmu,.tur. Nazil'9 
H. ebik tetkik edilmiştir. Beni• 
ağrenditime g3re rey) ula toplar 
masındada usulallzlıık olmuttur. 
Ben ba Yaziyetten mDteeair dr 
lt1im. Fakat hakk mm kayholr 
ıana kUJI içimde bir infial ftl'• 
Ba •aziyetin H tekil alacağnll 
llenls bilmiyonun. Fakak bell 
llaldı oldutumu çok iyi bili1orwa.., 

, 

Rıısga lle 
Çin Arasında 
ittifak Mı ?t 

Toklo. 10 (A. A.) - Harfe!J' 
NesaretiDe ıelea ban laaberlerf 
gire, ultılr Çin Harta,. NUlfl 
il Ôjea Şen. Çia Ue R..,. ad 
_. tedafll n tecaYld Wr itti' 
fak alrda icia •lbakerey• lirifll' 
..-. yardım ettiiW U.... •ıW 
llitti. 

Rup ile Amerika aruındf 
mlnuebetlere tekrar baı1anm" 
daD enel biyle bir ittifakın m•' 
cudiyetine iaıanmamak llz•m 1 
diği Hariciye Nnar.tiade be 
-.mektadar. 

• 
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ABMBT REiS Deniz Kızı Eftalya 
~--....;,ı11.-------14---------- Yazan: Piger Melon ---.a:...--~· Hayatı, Şöhreti, Maceraları 

Hatıraları toplıgan: N ... 

Oruç Ali Dedi Ki: 
Ayağımdaki Şu Eski Çapulaları Ş1!_An- Dokuz Y aşı~da ilk Şarkı-~ 
da Di Kastro'nun Hayatına Değişmem! mı Okudugum Zaman •. 

, "Aferin Efto, Gel Bakalım!,, Ahmet reis de, o akşam için 
kalyonlarının bütün zabitan ve 
askerlerini yemeğe çağırm•4tı. 
Yüzlerce insan, Cczair'in yüksek 
bir noktasına takılı duran saray 
yapıla evden içeri girdikleri za• 
man Ahmet reisin evde olmadı
iım anladılar. 

Fakat aşçıbaıı verinde ve ye
mekler sofranın üzerinde idi ve 
aaal olan da, aç mideler için şim· 
dilik bunJan ibaretti. Ahmet Reis, 
pıeçhul ıeyabaline çıkmadan evvel 
davetlilerin ağırlanmasına dair 
icap eden emirleri vermiı ve bu 
emirler harfi harfine yerine ge
tirilmiıti. Oruç Ali, iftar verilen 
alonun kapısında duruyor, yeğeni 
için &ztlrler dileyor ve Arap adeti 
bere bitmez, tükenmez mntekabil 
dualar yapıhyordu: 

- Allahm himayesi llzerinden 
ekıik olmasın, Ebubekir. 

- Senin de ya Ali 1 
- İşlerin inşallah yolundadır? 
- Öyledir, ya Ali 1 
- Dostlarımın en m6mtazı 

••nsin ya Ebubekir ve ıenden 
bllyllk bir ricam var. 

- Emret ya Ali 1 
- Y eğcnim Ahmet Reis alcl· 

acele ıeyahata çıkmak mecburi· 
1etindo kaldı. Şimdi seninle ar
kadaşlarını yalnız ben ağırlamak 
vuiyetindeyim. Milsamabanızı 
llüerim. 

itte davetlilerle Oruç Ali ara
mnda cereyan eden muhavereler 
ba ,ekilde devam edip gidiyor
cla. Salon dolup ta herke• ıof.. 
ralann etrafında mevki aldıldan 
uman kunetli zenciler, kocaman 
tiflere geçirilmiş koyunları sinilere 
taksim etmiyo başladılar. Halka 
halinde tepsilerin etrafına dizilen 
davetliler, ucak etleri ellerile 
koparıyor ve koca aalonda ağız 
f8p.rh11ndan ve damak şakırtı
undan başka bir fCY işitilmiyordu. 
Yemekler yenilip to ibriklerden 
döktilen atılarla f'ller yıkandıktan 
ıoora herkes ıedirler• kuruldu. 
•• Ebu Sait ıöze baıladı. Bu 
aat, lstanbullu bir Türkttl ve ce
•aretile maruf bir yeniçeri zabiU 
idi. 

- Doıtum AU, diye ı8ze 
baıladı. Bizi evine davet eden 
1at, her nedonıe, bize, yapmak 
lhliyacıoı duyduğu ıeyabatin se• 
bobini bildirmedi. Bu hususta 
Mıal ıormayı nezaketsizlik adde
diyorum. 

Fakat, ıahaen, bu seyahatin 
.. hepleri hakkında kAfi maltlma
tun var. Padişahın bana Yerdiği 
•azife itibarile, burada olup bi· 
tenleri bilmek vazifemdir. Ahmet 
teiain vaziyeti d~, lşto böylece 
•a1'~mum olmu~tur. 

Bu ıözleri, derin bir sfik(it 
takip etU. Sonra Oruç Alinin 
.. ai yükseldi: 

- Söyle ya Ebu Saitl Kar
lltıda bulunan adam endişeli bir 
ihtiyardır. Eğer bildiğin bir ıey 
•arsa Allah aşkına bildir. Onun 
kuvvet ve cllr' etine emniyetim 
•ardır. Hayatının tehlikeye uğrı· 
t•bil~ceğinclen korkmuyorum. Fa-

1tt Yeieoim Ahmet Reiı tuav• 
9'arlaruu ihtiyar amca11na bile 

açmamışsa, mu· 
hakkak ki kalbin· 

,.-

de pek gizli he· 
saplar yürütmüş 
olmalıdır. Onları · 
öğrenmek la-
terim. 

- Hayır ya 
AJi 1 Sen kendi 
kendine ihtiyar 
demekle bnhtao 

ediyorsun. Esasen V"":ıno."f'~~:"'· 
latifelerin de 

lAtif oluyor. Bil

fi\-

diklerime gelince; t660 tarihin• dolru donanmal•rtn ald•I• ••kR 
onlara birkaç cUmleni.ıı içine 11-1 iıkence ettiğini nasıl anladan? 
kışbrmak mllrnkilndilr: Eter yakında mesleki değiıtire-

Ahmet Reis, vaktile CeneYe- cek olursan haber yer do biz do 
den tanıdığı bir esire rastgelmİf ona g&re hareket edelim. 

Mecliıte hazır bulunanlar de
ve dün bu esiri pazarda MbD 

llkanlımn ıaka kıhkh sözlerine hep 
almıştır. Ba, ihtiyar bir adamdır birden giilüştlller. Fakat yaşı yüzil 
ve vaktile Ahmedin çabıtıiı ada- geç~iş ihtiyar bir teyb, ciddi ~ir 
mın bat kihyuı Jmif. Ahmet, eda ıle bu latifeye cenp Terdı: 
bu adam için fazla para fedakar- - Esirin baıı etrafında, alom• 
lığı yapmış değildir. Çünkll herif da ve şakaklarında f&yani dikkat 
hem ihtiyar vo kuvvetsiz, hem bir kırmızı iz vardı. Bundan da 
do aptal bir ıeymit- anlaşılıyor ki, falaka ıeklinde bir 

_ Ôylo ise yeğenimi tebrik değneği bu esirin başında bllke, 
ederim. İyi bir it yapmış olacak. büke onu yola getirmişler. Ebu 

-Jhtimall Fakat o; bu kıymetli Sait, işte bu izden ilham alarak 
e•iri uzun boylu muhafaza etmek bize söylediklerini 6ğrenmi,tir. 
iıtememiıtir. Çünkü, herifin ce- - Ya ihtiyari haklısın ve tah· 

minin doğrudur. lıto esir Cene-
sedi bu sabah sokak köpeklerine Yeli böylo bir muamele görmüş 
atılmıştır, şehrin nöbetçi muha• ve Ahmet reis to istediklerini 
fızlarmı teftişe giderken b11 eabah ondan öğrendikten sonra hiç 
gördüm. kimseye bir ıey açnıakswn kal• 

Misafulerden biri, · acı, acı kıp gitmiıtir. Fakat tekrar edi· 
alay etti: yorum: Bu ihtiyar esir, Ahmet'le 

- Garip bir muamele! bir beraber Cenevede çalı~aa ihtiyar 
bayla para vererek ihtiyar bir babç.van klhyasıdır ve onu, Fran-
iskelet satın al, sonra onunla ı z amirıılı Polene sattıran ada· 
aokak köpeklerine ziyafet çek, mın hizmetinde hulunmuıtu. Şu 
b6yle giderse, dostumuz Ahme- halde ve timdi Abmet'io nerede 
din serveti dehşetli surette ka- bulunabileceğini tahmin etmek 
baracak. allç bir f8Y değildir. 

- Benioı fikrim tudurkl Ah· 
met, hiçbir şeyi besapıız yapmaz. 

- Hakkın var, ya Alil Mera• 
ka dilşerek cesedi muayene ettim 
Te gördllmki Ahmet bu adamı bir 
hayli ıorğuya çekmiı ve icap 
eden cevapları almıthr. Vücudun
daki eselerden bunu anladım 
ben. Mevcut korsanların en genci 
ıöze kar.şh: 

- Senden korkmıya batladım, 
ya El u Sait. yoksa kAhinliğo 
mi başla dm? A hm etin, bu esir o 
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Bu sarih izahattan •onra orta• 
lığa 111aoah bir ıükut çöktn. 
Sonra herkes, asıl mevzula ali-
kası olmayan birçok havai ıey
lerden babsetmiye, denizcilik hi
klyeleri a~ılm.ıya, piyasa haber• 
leri nakledılmıye haıladı. Nihayet 
111isafirler dağıldı. Oruç Ali de, 
bir hürnıet eseri olmak üzen 
Ebu Sait ile ihtiyar ·,.e yüzlük ihti
yarı dıı kapıya kadar yola koy• 
mak için yanlanna takıldı. Diğer 
davetliler daha evvel çıkıp gitmi,, 
Oç adam ~alnız kalmıılardı. 

Ebu Saıt, yarıyolda, birden-
bire durdu, iki elini, iki yanın• 
daki adaınların. yani Oruç Ali 
ile ihtiyar feyhio onıuzlarma 
koydu ve bu, her fiçllnün de 
ayni tempoda bir kahkaha koy• 
vermeleri için klfi bir lpret 
oldu. 

Üç adam, ılnirlerioi harekete 
retiren arzuyu yeninceye kadar 
ı(ıldükten ıoora Oruç Alinin ıu 
16zleri, her Uçilnüo de kafa11n
dan geçen dlltilnceled hulüa 
etmiı oldu ı 

- Ayağ mdaki ıa keçi derisi 
eıki çapulaları, fU anda, Ceneve 
Markiıi Di Kastro'nun hayatına 
deAmem. Siz, no denini&? 

Ötekiler, Bu baha biçiıi taavip 
eder yollu, çenelerini ulladılar. 
Demek iıtiyorlardı ld Marki Di 
K.utro'nun hali yamandır. 

( Alı'aia TM) 

-1-

Dizlerine kapansam, kana kana 
aaaaj, aaaağ, aaaağlasam, 

O gÜzt!!I saçlarını ben çözüp ben 
baaaal, baaağ, baaağlasam. 

Londra birahaneıindeyiz. Bir 
kere boı masa aramayın. HattA 
boş bir tek aandalya bile bulmak 
imk4na olmadıktan ba,ka, dikkat 
ederseniz bazı köşeierde, iki aan• 
dalyamn yanyana getirilmit •• Oç 
kişi tarafından işgal edilmif ol
duğunu g&rUrsftntlL 

Çıt 7ok. Sahnede, her akt•m 
değişen bir renk içinde bir kadın. 
Pürüzlil olmıyan bir ses, insanın 
kesilecek, yetişmiyecek zannet• 
tiği noktada perdesini yl\kıelte
rek kalpleri nnyor. 

Ve bu ıea bittiği zaman din
leyenler, dudakları en kıymetli 
bir içkiden tadına doymadan 
ayırtılmış insanların inkisarını, 

ac ıım duyuyor. Onu bir daha 
dinlemek için elleri nasır bağla· 
yıncaya kadar alkıılıyor, alkıtlıyor. 

- Biz, Biz ıeıleri, çatal ve ta
bak tıkırbları dakikalarca llilrüyor. 

• Birçok Türk gazetelerinden; 
Pariste çıkan Paria Presse, Cine 

. Comedia, Mısırda münteıir, "Mu· 
ha denet" , 11 Eısabah ,, , .. Erre
gaip,, , " Elehram ,, , 11 Mısırulbadi
ıetülmuaavvre,,, .. La Rumeur,. 

11Eddünyanlmuaavvre,, Kıbrııta ner 
rolunan ••Söz,, gazete vo mec
mualarından mftrekkep koca bir 
yığın 6n0ndeyim. Hepsinin birin
ci ıayfalarında muhtelif resimler 
alt.oda bir sürO yazı var. Hepsini 
aynen buraya geçirmiye imkAn 
yok, ben o geoit sntnnlan bka
basa dolduran aabrlarm toptan 
kaıdettikleri manayı iki buçuk 
aatırcığa kısıp kırpıp 11kııtıra• 
cağım: 

Oolann hepsi, bildikleri, bu· 
labildikleıi en kuvvetli takdir, 
meftuniyet kelimelerile ayni şeyi 

yükseltip methediyorlar: Deniz· 
kızı Eftalyanın ıesinin, uaulilnUn, 
söyleyiş tarzının fe•kaladeliğini, 
kusursuzluğunu, cana yakınlığını, 
ifleyiciliğini, ve bulunmazlığanı. 

Seslerini dinlediğimiz ıan f, 
ıımf, ıiirll •Drll kadın Tar. İçle
rinde; göçebeler gibi diyar diyar 
dolaşan toplama kumpanyaJuın 
viran ıahnelerinde göbek ata ata 
ö!çUıüz faydaa.z bagıranlar var. 
Onlardan daha iyiceleri, daha 
lıyilel'İ, iyileri oldukça iyileri, hat• 
ta çok iyileri var . 

Hiç tanınmamışlan, oldukça 
duyulmuşlan, çok duyulmuşları, 
var. Hatta isimlerini yedi
den yetmite varuıya kadar duy• 
mad.k kimae kalmamıı derecede 
ıöhretli olanlan çok. 

Fakat Eftalya, aanı Te do
kunllf noktaaından .çok iyiler• 
dendir. 

* Üç ıene evvel onun ismini 
hiç kimıo bilmiyordu. Fakat 
onun umiol yirmi lene evvel de 
ıöhret bAleaino bnrnnmlit olarak 
duyan çok kim1eler de var. 

Bu kadın çok gezmiştir, çok 
a6rmiiftür, çok JUkaok &lemlve 

Deniz kızınırt Son Postaga verdilf 
imzalı bir resmi 

Hıile geceler sabahlara bağlan~ 
aıya kadar ncş'e saçmııtır. 

Bu kadın çok söylemiı, çok 
tutulmuş, tutuluyor daha tutula
cak ta. 

Gördnklerl, geçirdikleri ıç1..,; 
de muhakkak ki çok allka uyan
dırıcı hatıralar, hikiyeler var. . 

Ve muhakkak ki çok tutulan; 
çok fazla tölıret aahibi olan k ... 
dın olduğu kadar Denizkızı Ef. 
talya mealekdqlan içinde bayab 
en sengin degifikliklerle bezu
mİf olan kadındır da. 

Beıı böyle dllşündllm, onma 
babralara arasında kalomimlo bi
raz gezinmek, göztıme ilişecek 
çarpacak kadar değerli olanlannı 
ayıklayıp çıkarmak, onlan ~il 
doğru ıekilde, h~r ıeyin en do~ 
rularını alıtuolarcna akaettirmel& 
ıiarmda olan gazetemin sayfala
rında •İze de anlatmak ar::ıuauna 
yenemedim. Bu arzum arkasan~ 
attığım adımlar arttıkça dilfüo
cemde haklı olduğumu da anla .. 
dım. Eftalya, hayatının, yaşayaa 

ve yaııyacak olan insanların 
açığa vurabilecekleri bütn.1 kı· 
ıımlarmı, a .rlarını anlatb. Onun 
ağımdan dinleyin. .. 

Hatıratım... Hatırahm... Bir 
gOn, ~eçici dünyada batımdan 
esen tatlı bahar rüzr,lrlarile, gn. 
rültültı fırhoalann başkalarım 
alakadar edecek bir ehemmiyet 
kazanacağını bilseydim yazardı-. 

.Şimdi, geçmit günlerin biribi
rine karıfm.f bir yığın geçirilmif 
maceralarını toplayıp, kısa bir 
zamanda sıraya koymak, baila
yıp anlatmak ne zor, no zor!.. ,., ~ 

Hayatımın mt,ceraları içinde 
unuttuklarım, birdenbire bahnma 
gelmiyecek kadar hafızamm de
rinliklerinde l>rtülU kalmış olan
lar, kimseyi alakadar etmiyecek 
kadar bana ait olanları var. 

Çok genç yaşımda babam 
öldil, onun içimdeki yara11mn 
ı·z sı daha dinmeden annem 
göçtn. Bt.n, bu iki feci kayıbm 
al'kasından göz yaşı döküyor<lum. 
Daha gözlerimden akan yaşlano 
yanaklarımdaki hafif izleri belir
ıizlenmeden bir gün zava1h kıs 
kardeşimi de duygu bilmez top
rağa vermek kalbimde daha ka
buk tutmamlf derin ya a1ara 
netler vurdu. 

C Arkuı uar ı 

.l 



İSTANBDLDA: 
1 Bir ÖIUnUn Hltıra Defterinden 

INGİLIZ CASUSLAID 

Fikri' den Şüpheleniyordum 
-

Gözünü Dört Aç! Benim Seninle 
Teşrikimesai Ettiğimi Sezdirme 

-·-
içlerine karııtajım bu otoma

tik lnaanlar, beni de ıanki bir 
makine haline getirmiılerdL Der
hal karar veriliyor •• derhal 
icraata geçiliyordu. Erte1i gftnl 
ilk vapurla lıtanbula indim. Gre
b nın taniyeal mucibince •apurun 
alt kat ıalonunua tenha 'bir k6-
ı•ıine çekildim. Vapur, Heybe
liye yanaıacağı zaman, merdive
nin tıat baıından bir adam uzan
dı, baktı. Bir uniye ıDren bu 
bakıı eanaaında, bakanın (Fikri) 
oldutunu zannettim. Ve buna 
hiç bir mana veremedim. Eter 
Gretanan mOkerrer tavaiyelerl 
olmuaydı, hemen yukarı çıkıp 
onu anyacaktam. 

Şimdi beni fena bir dDıOnce 
almııtı. Bakan, Fikri iıe, niçin 
7aaıma gelmemiıti? Eter Fikri 
detllae, b6yle kim bakıp çeldl
mltti. içine karııtığım hayat, en 
enel ••bam •• telAp menettitl 
için ben de 1ekinetle hueket et
miye ve ıadece etrafıma dikkat 
eylemiye karar Yerdim. 

K6prüye çıkar çıkmaz bir 
.. otomobile atladım. Muhtelif latl

kametlerde yarım aaat kadu 
dolaıbm. Takip edilmedltlml ka
ti yen anladım. Dotruca En•erln 
ya:&1haneaioe yollandım. ZaYalh 
EnYercik, yine kltıtlan Ye h .. 
aaplara içine sr6mlllm0,, utrqıp 
duruyordu. Beni ıörOr i&rmez 
Haykırdı: 

- Nerelerdeain Hamdi.. d6rt 
rGndllr g&znkmedin. 

- Eneli. ya••t ı6yle Enver •• 
aonra da, malam yı, bizden bir 
t•Y ıorulup, aual edilmiyecek. .• 

- Ayol, ıen adeta kendine 
poı vıriyorıun. 

- Sen de, daha bili bu iti 
anlamakta gecikiyoraun. ..• Şimdi. 
bırak o elindekileri. Dikkatle 
beni dinle. 

- S&ylo bakalım. 
- Enyer.. bugtındu itibaren 

it• baılıyoruz. Sana timdi 
bir •azife ·vereceiim.. BOtDa it
lerini barakacakıın. Beyoğlu ki
tapçtlarına çıkacakıın. Kendine 
bir mektep muallimi ıOaD ver .. 
ceklin. (A.~ limanının en mufa .. 
aal bir barita11oı arayıp bula· 
cakıın. 

- SonrL. 
- Sonra .• Bu haritayı ıayet 

iyi bir cinıten bir aaman klğıdı 
berine kopya edeceluln. Belli 
bqh me•kileri Türkçe ya&& ile 
ıhterecekıin. 

Bllttln bu işler, ftç gOn zar
faada olup bitecek. 

- ŞimdL. Bu haritanın ne 
olacatım da aormıyacakmıyım. 

- Hayır •• Aramızdaki muka
Yele malum YL· Sen bana, itaat 
edecekıio. 

- Benim lflm bu kadar mı? 
- Şimdilik bu kadar. Ben 

ıidiyorum. Sen. ıu parayı al. 
Derhal it• batlL 

- Dur yahu.. iki utar konu-
plı m. 

- Hiç Taktim yok Enver. 
- Kısa ı6ylerim.. Dun bana 

Fikri geldi. 
- Eyyy .. 
- Dereden tepeden koout-

tuk. Hana, ıeni ıordu. 

- Ne diye? •. 
- (Onu, çoktanberi 16rme-

dJm.. Galiba itlerini dUzeltmİf.. 
Hatta bir de metreı tutmUf.. 
Acaba, bu parayı nereden buldu) 
dedi. 

- Sen, ne dedin? •. 
- (Hiç haberim yok.) Dedim. 
- HaaL. Bak ıimdl Enver •• 

Bunu bana ı5ylediğine çok iyi 
ettin. 

Biz, bu Fikriye blras ehemmi· 
yet •erelim. 

- Ne gibi? .• 

- Bunu ıana ılmdl izah ed .. 
miyeceğim. Fakat bana 6yle ge• 
liyorkl bu adam beni tara11ut 
ediyor. 

- Yaaa .. 
- Evet.. Şimdi, g6zUnU d6rt 

aç.. Benim, •eninle tetrlld meaal 
ettijime dair, ona en kOçOk bir 
ıey bile ıezdirme. Daha doiruau, 
Fikriyi ı&rdOn mD kaç.. 

- Şayet kaçamauam.. Şayet 

yine b&yle birtakım ıuallere ma· 
ruı kahraam: 

- O zaman .. ( Hakikaten 
Hamctiye bir ıeyler olmUf .• Artık 
bizim gibi eaki •• kopuk arka
datlarla g&rUtmiye tenezıOl etmi
yor. Galiba bOyftk itler a&ren bir 
tirket• çatmıf.. Hep, bOyllll 
meclialerde yaş yormUf. DDn, 

kendisini lataobulda milafir bu
lunan bir mDıteıarla otonıobilde 

g&rdtım. Beni g6rdOID halde 
g6rmemezliğe geldL Sanki baılle 
bir aellm olıun Yeremez midi ? .. ) 
der.. V • benden ıiklyet ederaha. 

- Haaa, anladım.. Seni, bO
yOk adamlara çatmıı bir yazlyette 
a&ıterecetim, öyle mi ? 

- Evet. 
- Fakat.. Eğer o aenl tara• 

ıut ediyorıa, bunlan bilme• mi? •• 

- Canım, aeain nene lbım 

kardeıim.. S•n, benim ı&zllml 

dinle .. 

- PekalA... Sea, Dç glln ıon• 

ra ıelecek milin ? .. 

- Evet. Harita11 lııaaar bula
yım En,er. 

Merale etme .•• 
( Ar&kuı nr ) 
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YALANCI ELMAS 
~----

Fahire Hanım, ıeoç, gDıel, 
tatlı, aevimli, daha birçok mezi
yetleri olan bir kadındL Dünyada 
kuaurauz kiti olmadığından, onun
da biç kqıuru yok denilemezdL 
Fahire Hanımın k~til huyu haai .. 
lijidi. Bu yllzden. dij'er hemcloa
lerinin bil•fına, yapbrdıia elbiHyl 
boyabr, temizletir, bir iki aen• 
ıt1er, ayda yılda bir ku vafllre 
utrardı. Evlendiklerinin aeneainde 
61en koca•• ona epey para ve 
Ayazpatada da Oç katlı bir ev 
bırakmııtı. Fakat Fahire Hanım, 
fazla maıraf olacağı için, o eyden 
kocaıımn &Jdllğft bab.aneılle tqın· 
mlt. ihtiyar anneaile, latanbul 
tarafında d&rt odah bir ••eli• 
yerleımiıti. 

~ 
O akpm Maçka' da, bir arka-

dqına davetli ldL 86yle davet• 
lere, mukabele etmek lbım ol
dutundan kabil olıa ıltmeıı:dl, 
fakat ne kadar olıa kadındı. Ara
da aarada usun boyla konuımu. 
onun bunun yapbklanndan beh
aetmes, edemeıı:dL 

Yine baalıllil yOzOnden, ıece
ain 1aat doku• buçuğunda tram
vaya bindL Ertesi gtın cuma ol
dutundan Beyotluna ı•çenler 
buldu. Üçllncll ıırada ı,ı aiyin
mlt bir Beyin yanı boıtu. Fahire 
Hanım oraya ilif lverdL Bu tık 
Beyin parmatındakl iri taıb ,U
zOk te zenıin bir adam oldutu 
biulm verl1ordu. 

* - Bil.et. 
- Bir Maçka verinb. 
- Hanımefendi araba depo-

ya gidiyor. Harbiyede inecek· 
ılnlz. 

- Peki &yle lH bir Harbiye. 

* Tramvay Harblye'y• ıelmlftL 
Fahire Hanım indiği ı:aman 11k 

Beyi de yanında garda. Bira• 
ilerledi. O da ilerledi, achmlanm 
ııklaıtardı. O da yanı bqında 
yOrtımiye de•am etti. 

Korkuyordu, pefinde, ne 
oldutunu bilmediği bu adamla. 
gecenin tenhalıtında, Maçkaya 
kadar yDrllrtlyemezdL 1 atemly• 
iatemiye k6ıedekl takalye atladı. 

Arkadatının e•İD• aeldijt 
vakit ıof6re para Yermek llsere, 
çantaıım çıkartmak için elini 
cebine aoktu. Tuhaf ufak çantaıı 
yoktu, IStekl cebine baktı, onda 
da yoktu. Korktutu bqına ıeı.. 
mitti. Şof&re beklemeaini dyledL 
lçerde ayak llattbıde meHle,t 
arkadaıına anlatb " ondan 
aldıiı para ile ıof&rtl 1&Ych. 

Da•etliler Yak'aya &jrenlnce: 
- Muhakkak, dediler, ita ıdl 

adam bir yankelidclir. Ya 1olda, 
ya tıramvayda çantayı qırmıflır. 
Fakat ceplerinize bir kem daha 
bakaamza. 

Fahire H. bir .. y balamıya
catını bile bile, dedlkl.ınl 1ap
mak için ellerini ceplerine IOlda. 
Fakat hayret, eli aert bir ıeye 
değdi. Çıkardı bakb, pk ada
mın parmatındakl ytldktl. Ki
bar yankelici çanta11 çekerkn 
yOzllillnl dOıOrmOıttL 

Fahire Hanım bir ııy belli 
etmedL 

- lıte, dedi, yllıllttımdea 
baıka bir ıey yok. 

lf. 
Erteıl filo yDzUğtl bir kuyum

cuya g6tllrdD. .. Sahte de ola 
birkaç lira eder, •aruam ela ha
fiflemlt olar " diyordu. KUJ11mca 
taıın yalancı •• etrafıma alba 
oldutunu •• yOzllf• 40 lira ... 
rebllecetlnl dyledl Tabii Fahln 
H. bu fiab maalmemnuniye kabul 
ettL Zira çalınan çantumda ... 
eak 7 lira vuda. 

İktısat Vekilinin Tetkikleri 
( Baıtarıh 1 inci ııyfada ) 

tDccarlarile yaptıtı bir ı&rllt
mede aynen ıunlara ı6ylemlttin 

- .. Taka11 ikbaadl bDny .. 
misde aormll bir hadiae olarak 
kabul etmek mOmkDn dejildir. 
Taku vatandqlar1mız içia ba11 
mertebe ıabraplan mudp olmak
tadır. Bunlar lhracatamıD artbr
mak için ittlbas edilen aeçld 

tetbirlerdir. " 

Tutun m•••l•el 

Bup memleketimizde U>'l.508 
tOttın mOıtaballi vardır. V aaatl 
olarak tllttın latlhaalAtımıı 22 mil
yon kilodur. Y alnıs bu ıeneki 
ttıtlln relcolteai havama muha
lifeti ve baıtalıklar ytisin< •• 
yedi buçuk milyon kilo olmuftur. 

yapılan tetkike iGre; ejer vasati 
olarak ıcne•1 tllt&n iıtihaallbmız 
15 milyon kiloda tutunabilirH 

bu para aetiren mahıullln daha 
iyi ftatla aatılmaaı kabildir. Bu 
itibarladır ki tOtUn iatihaallbnı 
tahdit etmek fikri yeniden ortaya 
ablmıı oluyor. 

Halbuki bu, baaı tOttln mtl
tehauıalanmız tarahndan yanlq 
bir mtıtalea olarak tellkld edil
mektedir. Tnttın iatihaalltının 
tabclicli halinde birçok tltb ltçl
tlnin açakta kalmuı ibtimal cla
lailla• sirmeldeCtir. Buau en -iJial. 

l bUfül ttıtnn draatlnde tlmdly• 
kadar lhtiau keıbettiti ....... 
lanlann toton draatile lftlpl 
etmHİne mllıaade edllmetldlr. 

Adnan 
--~====================•' 
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Avusturyalıların Hücumu 
Çok Şiddetli idi 

Yalnız ç.. MubMebesl 
Anzac cer Laiadeu Sanhayıra 

doğru asıl hDC1111U1 A9'ııtraly• 
•e yeni Zelanda f rlsaJ.n yapa
caktı. Fakat birioci A vamtnlya 
fırka s•na tevdi edilen vazife daha 
•ğır ve daba mlhimdi. Ba fırk• 
400 rakımh tepe cinn11da mil· 
temadi hücumlarda bulanacak ft 
Türklerin nazan dikkatini " ih
tiyat kuvvetlerini ce. henin cenap 
1'ıamına çekip as l şimalden hG
tum edecek lulaatm vazifHİllİ 
leıhil edecekti. 

Pilao •ucibince taarraza 6ğ
leden saat 4,30 da dilşn ı n yal-

mesini emretmiıti. Alaylardan 
evvel hareket edea Kaııoengiesser 
Paşa geceyansı artık kendi ku.,. 
vetlerine ibtiy~ olmadığını haber 
aldı. Fakat geri dönecek yerde 
timal cenahına takYiye etmesi 
emredildi ve ferduı ıahah ta 
Cunk baymna gönderildi. Kanner.• 
giesser Pap ferda& gln Yeni 
Zelanda lırıtaatının bu mllıim 
noktaya karşı taarruz etmekte 
oldQldUI bir sırada buraya ye
tişti ve taarruza tevkif etmlye 
.. waffak. olabildi. 

Aazac Cephesinden 
Gece Hareketi 

bız Çam tabir edihm siperlerinin Tl\rklerin nazarları yalnız Çam 
boaabardumaaile bapandı. Bu mmtakwoa celbedilir edilmu, Je-
laombardumana karadan 2S top aeral Hamilton'un ası l taarruz ha· 
te denizdea de BaccMnte lmıwa- reketinin birinci safhası başhyacak 
torunun topları iştirak ediyordu. ve ıafaktan e~vel Koca . Çimen 

Saat 5,30 da üç tabur aol tepeden Battllship tep·es:ne kadar 
kr surette ve iki kol üzerinden bütün Suı bayır artlarına zaptet-
Iİperlerden fırladalar. Ba hucum miye teşebbüs edilecekti. Bu 
•kadar Ani olmQfluki her iki ta- 11rtlar efe geçirilince Anzac'daki 
laf siperlerinin arasındaki mesafe Tnrk müdafaa hututu kendiliğin-
Pek u z.ay ~at verile!'ek aııldı. den sukut edecek ve iatil4 kuv-
Pakat TOrk siperlerine vaStl ohm- vetleri Akbaı limanından ta 
tlJğu za.man oldakça eadişeli Nara boğamaa kadar buğazlara 
dakıkalar Reçti. hlkim hir ftZİyette bulunacak· 

Çilnkil bu aiperlerin lizerleri larda. 
•kadar kaim çam kütükferiJe TOrklerin 6 ağustostaki kuv-
Grtllmlştiiki bunları el ile bldt- ntlerinin miktan ve bonlann 
tıp aiperlere atlamak kabil de- vaziyetleri hakkmda alınan malU-
iildi. Nihayet bazı Avuustralya mat gayet sahih idi. l ürklerio 
lleferleri daha zayıf olan yerlerde Anzac'daki lngiliz kolordmu kar-
birkaç noktadan liperl~ro g..... psmdaki kunetleri 19000 mlihtan 
)e muvaffak oldular. Banlan bir ibaretti: Banlar ( 19 )ımc , 5 inci 
llliktar daha bkip etti ve kana- ve 16 uıo fırkalara menaop olup 
lale ıiperlerİD içinde m&lhit " klS8ll uammm fimalde Boattleship 
~nlı bir boğuşma h•ıladL tepesinde \ e cenupta da Çamlı 

S.ıat 4 de do mevzilerin mer• sırtta tabşit edilmiş oldukları 
keıine kadar vasıl olundu ve tahmin edilmekte idi. Şimal ce· 
her ne kadar çok ağır telefat nahında, yani çarh hareketi ya· 
ltrildiae de hücum nuıvaffakıyetll pılacak ot.a mıntakada ise yeni 
bir netice •erdi ve bu suretle dür Zelanda karakolları karş11·nda 
lllanm kendi ıiper teşkilatı ara· iki tabur ·ve çiftlik civarmda da 
.. llda kilçük küçük postalar te- ihtiyat olarak diğer bir taburun 
'İl olundu. bulunduğu haber ahnn ışt • 

Saat yedido 1 inci tabur da Battleship tepesinin fimalindeki 
Ptedilen mevzileri tahlcim etmek sırtlarda Türk kuvvetleri bulun-
'ıere ileriye eeYkedilcli. Fakat madığı :aannedilmekte idi. 
~~teakıp 48 saat zarfında Tiırk· Sarıba,.r ı rtlannı zaptetmek 
..:rtn miltemadi bomba taarrmlan nzifui Yeni Zellnda ve AYWJ
b\lnlara göz açbrmacL. Hatta tarya tu-lr.. kumandam Jeneral 
~rlder ağustosun 12 sine kadar Godleye tevdi edilmiı we ba 

liperleri istiı-dat etmek İçİll miinaeebetle kuvvetleri tezyit 
~ka arkaya taarruzlar yaptılar edilerek 20,000 kişiye iblAğ 
~at muvaffak olamadılar. Avua- edilmit{i. 

ldya fırkasının bu maharebede Jeneral Godley'nin plbı 
~ olduğu zayiat 1700 kişiyi Sarıbayır sırtlar aa iki koldan 
..._91& etmifü. bncu• etmekti. Sat hlkWD kolu 

4 Y alam Çam ) mewlWode 6 Rhocloclevdron llrllanadan C4>nk 
~oda yap )an ba hareket bayınu doğru ilerileyecekti. 

11tac kolordu kumandan nıo mak· Son lakum koluna11 İM iki türlü 
~ temamile tatmin etmişti. vazifesi nrda: Ajıldaenin en 
, pqanın biltOn ihtiyat lruv- nibaıetiadeki çatala YUll olduk· 
d~leri cephenin bu kısmına sevke- tan --ra kolan yanaı Damak-
~· ve 1 ıağuıtc. sabaha T8rk· çelik autlan w Asmadere Oze--
-- cephenin ıimaf kısmında rinden .-b doğru Abdurrah· 
~defaaya kAfi ku•vetleri bile man ı.rtla:ma ,,. orad.ıı da 971 

lnanuşt.. rakamb tepeye ilerileyecek ; 
~akat maalesef Anııtralyab- diğer y.,. da -ıı taraftan :,i-
' ' lıtıcOmunuo gayet pddetli derek Q ipntJi tepeyi zapt~ 
l>lı-._ jeaeral Birdwood'ua ad edcckti. d,-.-. 1119yaffalı daıamaSUlda { Arhıtı ur ) 
to "'hilll h"r Amil oldu. 6 aıiu- 1ı1! •z'""'•·---•• ...,_ilio!i!ijlxl!!i!i&&~"""za--.,l'!!oo 

--~ •lctamı Esat Paı• cenup ca- Dr. Hafız Cemal 
~•d n 11 emniyeti hakkında o t,

1 
., endite etmekte idi ki bu-
~ 1•ln • ihtiyat bnıetlerinl 

•ba•lde kalmamıft KabalefM Cumadan maada ~ ..... {1.JO. 
ad'- ti ıl • 9 - ....,. 6} •uanbul Diva111ol•cla N.. l ld 

-.,. .. da .... ,. aJt. Tel 21.JM 

Dahiliye mütehassısı 
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Taggare Piyangosunun Keşidesine Bugün Ba·şlandı 
--------- -- -

Bugünkü Keşidede İkramiye Kazan:'n 
Numaralan Aşağıda Okuyunuz 

On Dördüncü Tertip Tayyare Piyangosunun l irinci Kqidwıe Eugün Ôğlechm 
Sonra Darülfünun Konferans Salonunda BaflanlDJflD".Keşide~ YarınDa Devam 

Edilecektir. Kazanan Numaralan Aşağıdaki Sütunlarda BulacakS111ız 

30000 Lira 
Kazanan 

23084 
2500 Lira 
Kazananlar 

35885 
37335 
1861 
5000 Lira 

Kazananlar 

7048 
5003 
1500 Lira 
Kazananlar 

13527 42515 
49593 22217 
28459 49522 
38187 9998 
10427 

1000 Lira 
Kazananlar 

26112 10535 
3313 36143 

26252 1191 
34857 
43701 6860 
33328 1430 

14937 

2J994 

t0523 
46190 
45396 
36017 
31270 
32143 
27966 
21169 
8866 

32795 
41990 
'9728 

150 Lira 
Kazananlar 

28300 
45935 
30057 
um o 
7822 

J6.ı57 

916 
14011 
~'14S 

2752 
7906 

21185 
48007 

1855 
36352 
13Cl87 
24893 

497.5 
2504 

30010 
32878 
13249 

20ICJG 
lSIU 
42Mı5 .... 

~375( 

20061 
11221 

24136 

30722 

28667 

, .... ..... 
••• 

38188 
313',W 
4?.205 
44470 

47098 
~692 

.t7837 

1098 
44586 
41431 
~ııı 

4ti082 
%5688 
21498 
29350 
40002 

8460 

20049 

45907 
21261 

37337 

32961 

24023 

47379 

43267 

46481 
9368 
2680 

4126'3 
21260 
10318 

~ 

aıoos 

aomo 
24640 
29141 

14218 
2311 ı 

24643 

3:?027 
58 

Zl479 

37042 

2145 

22601 
29119 
48610 
IOJ6 

4UJTJ 
44562 

7755 

25190 
32471 
27224 
8238 

12163 

45215 
11215 
.um 
4,574 
7648 

44l28 
3t686 
37901 

ıtMt 

12- tll 
t4857 
2.54m •m 
32151 ... 

30 lira 
KazananlaT 

358t2 
20883 
l4536 
45845 
15442 

16808 
2213 

18129 
1-4149 

7838 

21575 
2.;f04 

33491 

2fl403 
142.44 

l0467 
17198 

16902 
33818 

19439 
9812 

256')6 

6522 

3247f) 
5346 
3377 
8042 
3338 

10107 
17968 
1t7398 

12722 
32291 

47789 
20309 
1C888 
2852 

40444 

t463J 

15695 

470 
7ı'l9 

44624 

31485 

1548 
30062 
35424 

4"45 

67HJ 
17667 
47?51 
42005 

9148 
21101 

40255 

2115 
24523 

30391 

.teıı 

8647 

14004 
276tll 

449t0 
4659 

15033 
aı923 

15195 
4463 

.aı33 

20641 

39211 

ıemo 

46437 
SJG7 

28030 
!3648 
41488 

12451 
10052 
19630 
2~2 

7836 
27849 
36046 
16487 

3J.i79 
280aD 
4292 

11169 

8888 
48'.!49 
36365 
21982 

15743 
42239 
28399 
45520 
39189 

lTIDJ 
279t8 
1!1649 

29fXS9 
a24 

3Ct7tll 
41'105 

.f1'50 
32900 -.... 
37892 

3?•~ 
tl&72 

l.i?S 
5081 

15011 

B18 
IS'IO 

18718 
2mı 

81l3 
3945% 
9965 

26905 
39766 
.ıU027 

29383 
11981 
431698 
45754 
4M19 
26724 
22t4 

23651 
ı9450 

11926 
48113 

35ftlf 

35590 
31811 
4681 

13543 

16357 
4838 

35348 
10711 
36715 
IO'l59 
41~17 

39998 
43613 

22860 
712 

2851 

21129 

34189. 
4&130 
3141& 

24784 
42168 

11482 

25748 

41el 

IUJI 
8120 
ıne&ı 

...... 
mm 
11118 

fl73S 
27721 
8303 
8518 

25601 

40169 
247.!3 
24604 

25014 

2'lJ44 

39a08 
9414 

4Ql39 

42074 
26801 
29952 
17485 

8790 

38110 

~42 
39342 

163 
18940 
491.f.9 

49336 
48478 
46606 

34119 
35542 

168.l 
37399 

3286 
30413 

21917 
25!6S 
35054 
32015 
41171 

46681 
19407 
2'"l044 
MD) 

25222 
a9181 
ıonı 

l5580 -.., 
859 
411841 

671 •. , 
Bil 

aı 

IJT55 
mı2 ..... 
11280 

538 
42109 

1355 

50 Lira 
Kazananlar 

13006 
10824 
491U 

4551 
l5453 

9257 

440 
34511 

3654& 
3M.1R 

44.12. 
lıl>97 
3Ul61 

628Z 
26293 
36858 

!1)()4 

268 
39040 
Gtl'l 
42818 
3f 54. 

48106 

14630 
35.l 'Z6 
32010 
40~7S 

36808 
125Q9 

34755 
19468 

2&f1 
15'6 

tiZIJ .. 
3.1111 
ınıe .., 
..s 
4m8 
311155 

25315 
10761 
13419 

13531 
45689 
29319 
14512 

28724 

22711 

2006 
48161 

459• 
2881 
~30 

9304 

B>l7 
20921 
28898 
32095 
a2822 
lı9880 
Ul799 
8464 

15830 
23645 
.C7652 
«36 

116&1 
48104 

~ 

1'1307 
18058 
42655 

44'472 
tOUs:? 

34882 
'3793 

~76 

14271 

41546 

7410 
46134 

9373 

ZI083 

8773 
23240 

15840 

18355 
2875 

-46752 
31659 

8850 
26899 
12994 
35146 

26869 
2512 
7559 

40942 
42966 
39000 

3652 
1884~ 

l'J9?l 
3QQ3J 
2'441 
36863 

6568 
27303 

29369 
49870 
11088 

28383 ... 
19234 
15NT 

l62&} 

3028 
5676 

12763 

47923 

4963 

49247 
43854 
5573 

21 

23699 , .. 
39725 
14883 

25411 
5335 

35394 
295 
360 

1207 

1294 
27179 
38299 

884 

9910 

15378 
46825 
23330 

21040 
13401 
29888 

10456 
32665 
22677 

8991 
26731 

18163 

33066 
30618 

36425 
33428 
4:'~95 

\026 
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12 Sayfa 

Dişleriniz 
110 kadar güzt> I! 
Hangi m:u: ıı nu 
ırnllaıuyorsuııul '? 
- RADYOUN a7. ı ı im 
~ RADYOLiN 

,., 
> Beyoğhı istiklal caddesi No. 322 ..._. Telefon 43020 4' 

Möayö BAREN HORN tarafından dUıllnUlmllş •• •Ü.:ude 
getirilıuiı en ıon rarh ibdaı 

EDEN PA.LAiS 
11 Şubat Cumartesi LAX BAUTEE REVUE nun lıtlrakile 

1 
MUHTEŞEM RESMi KOŞADI 

BUtUn artistler ve meşhur 26 BLUE BELL'S orke1tra11 
Am L•r ikan Bar · Uanımlara h~dıye · Kotiyonlar - sürprizler 

1 Fiatlar mutedil • Salonda kalorifer vard1r. 
' Sofraların •••elden temini rica olunur.~---" 

Zafiyeti umumiye, i,tibaaızlık Ye kuvvetsizlik balatında bUyOk 
faide Te tesiri görUlen: 

FOSFATLI 

ŞarkA Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede ıatıhr. 

~--------------, Alemdar Zade Mehmet 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 12 Şubat Pazar 

Zonguldak. fnebolu, Ayancık, Sam· 
•un, Ordu,Giresun, Trabzon, Sür
mene Ye Rize'y• az:!met ve avdetle 
ayni i•kelelerle Vakfıkebir, GlSrele 
ve 0.1yeye uğrayarak ••det ed .. 
cektir. 

Acentuı: Aliiye han No. l 
Tel. 21037 

Her cin• ..• r nevı etiket. kıllı• 

MATBAA ve FABRİKASI 
Telefon - 23969 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Börekçi fırını •ıraaında No. 34 

Son Posta Matbaası 

8abibl ı Ali Ekrem 

Netriyat MildDrO ı HaJU L4tff 

PARA-.IERVET 
KUMl&ARADAN 

DO.GAR 

KUW 

• 

Şubat 11 

faKlltıerrlen 
saKınınıL~' 

Buhranı kaldırmıra 
yardım etmek maksadile 

SAT i E 
Ayda 40 ila 80 kuruşa vererek 

3 8 ar vade ile 
2 den 5 sortiye kadar küçük tenvirat tesisab 

,,.. .. ____ _. icrasına karar vermiştir. -.----..ıır 

•• 1 
1 

•• 

Çamaşır dairesi 
Pari~' .n en son moda modellerh•• 

muntazaman getirtmektedir. 

İpekiş Çamaşır Dairesi: 

1 - /pekiş kuma,Larının ne/aır 
tini tebarüz ettirmek, 

2 - lktııadi buhran dolag11ll• 
ıztrrap duyan ailelere nlerintl• 
bizzat yapacaklarından daluı rıcd 
ve daha güzel çamaıır temin etmek, 

Gayelerile açılmıtbr. Burad• 
en buitinden en mllkemmelin• 
kadar, modaya en mavafak ft
kilde ve Pariı'ln en aon model
leri Ozerine her tllrln ı 

Pijamalar, sabahhklar, ge
cellk ·er, kimonolar, kombine_, 
zonlar, iç çamaşırları, salo 
perdeleri, yatak takımları ... 
illh ... 

YapbrabHiNinlL 


