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Maznunlar 
Buraa, 15 ( Huauıl ) - l ıu· 

bat bldiıeaine ait tahkikatın ta· 

ınamen bitiril'Dİf olduğunu bit. 
dlrmiıtim. Artık me1elo kat'ı 
olarak adliyeye intikal etmlıtir. 

Maznunlar belki bugOn Ya 
belki de yarın oUstantitin bu· 
ıuruna çıkarılacaklar, iıticnpları 
yapılacaktır. Muhakeme ıafbaıı· 
nın ıebrimiz mabker.ıelerinde ce
reyan edeceği kal'I surette anla· 
tılmışbr. Fakat muhakemenin ne 
zaman yapılacağım ıimdiden kea· 
tlrmek mllmklln değildir. Bu 
-cihet, iıtintak tahkikatının hita• 
mından sonra anlaıılacakbr. Ev· 
Yelkl gUn tevkif olunan k&y 
imam •• mOezzinlerinin iıticvap-

Müstantik Huzurunda ••• 

Barsa Atllige dairesi 

ları baılamııtır. Bunlar verilen l Bursa. 15 (Huıuı1) - Dlln 
emirlere muhalif olarak ezanı ıehrimizda 1 ıubat bldlaeılle 
arapça okudukları için tevkif ı. alAkadar olarak bir teYklf daha 
edilmiılerdir. ( Devamı S GncD aayfada ) 

Siz Ne Fikirdesiniz: 
Bu iki Genç Kızdan 
Hangisi Daha Güzel, 
Llıtfen Bize Bildiriniz 1 

.· Dün Anketimize Cevap Olarak 
30 imzalı Bir Telgraf Aldık 

Feriha H. 

Son yapılan güzellik mOaaba
kaıında isimleri etrafında bDyllk 
bir dedikodu uyanan Nazire va 
Feriha Hanımlardan, ıahıılarını 
ıörerek veya resimlerine baliarak 
lıanxisinl daha gllzel bulduklan 
bakkmda karilerimiı araıında 
•çtağ.mız anket tahminin fevkinde 
l.ir allka uyandırdı •• l.tanbul 
tehrinin hudutlarını aıarak Ana• 
doluya kadar ıirayet etti. O der .. 
tede ki, dün bu huıuıta DOıce
dın otuı imzalı bir telgraf aldık. 

Düzce Gençleri Ne 
Diyorlar? 

Bu telgrafta DUzco gençleri 

Okuyucularımızdan her 
gUn bir çok mektuplar 
ahyor ve bunları sıra ile 
dercediyoruz. Göndere
c eğ 1n1 z mektuplarda 
isim ve adres yazmayı 
unutmayınız. 

1arahaten Feriha Ham mı tercih 
ettiklerini ılSylemektedirler. Telr
rafı aynen dercediyoruz: 

Düzce, 13 ıubat (telgraf nu
marası 176) - 933 güzellik mQ.. 

ıabakasında 45 numarala Feriha 
Hanamın kıraliçe intihap edilme
yiıi bedii hiılerimizin dehıetll 
inkiaarını mucip oldu, gönlUlerl· 
mizl kırdı. Onun gOıelllğindekl 
mDıte•nalağı Ye buıuıiyetinl ıar
ıılmaz bir iman halinde benimıi
yen bizler iddiamızın doğruluğu
nu görmek aaadetile kartılap• 
bilmenin t11elli Ye huzuruna an
cak ikinci bir aeçmedı bulaca
tız. O halde hUınllnU, ııbrabını 
her .an arttıran bir heyecanla 
benimalyen Düzce ıençliği; alA
kadarlardan bu }(itllfklrlığı ude
ce bir rica ve lıtlrham olarak 
değil de umumi bir arzunun iıa· 

l 

Nazire H. 

betli lrpdı halinde bekliyor. s .. 
mimt börmetler. 

Düzce geDçlltl namına otuı imzayı 
havidir. 

lstanbullular Ne Fikirde? 
Şehrimiıden gelen ceYaplara 

gelince, bunların ara11nda dOo 
Feriha •• Naıire H. taraftarları 
meyanında mDaaYat huıl olmut 
arlbidir. Taanlf ederek dere .. 
diyoruz: 

Gerek Makıimde Ye ıerek 
Tokatlıyanda ıehrimizin gllıide 
halk ıınıf ıoı teıkil eden ıevabn 

( De;.amı 11 in ol sayfada ) 

P•rld• 933 .. zellilc lnraliçeal ... ..uetleri MPS• •Mu•""• 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

Maruf Doktorlarımızın 
Bir Günü Nasıl Geçer? •. 

Anket Muharriri· Noel Sadullah 
c Bir gazetede bir nıeılektaıımıı maruf doktorlarımızı ılddetll bir 
ll&anla tenkit etti. lbtlk&r yaptıklarını ıöyledl vo yer yer yllkaeleıı 
apartımanların altından !HU kemlklerlnln utırabının duyulablleoeğlnl 
söyliyecek kadar ileri gitti Fazla olarak doktorlarımııın lbtuaalarına 
da dokundu. Doktorlarım1zın içinde ihtikar yapan var mıdır, yok 
mudur. Kocı bir camia te,ktl eden binlerce doktorun btobirl ihtiklr 
yapmaz, veya hepsi de yapar demek ne dereceye kadar doğrudur, 
bilmeyiz. Fakat ihtıaaı bahsinde Avrupalı mut.abasıııelar arasında da 
otorite teı1ttl eden bir Akil Muhtar'ıunz, memlek.ette mllhlm bir varlık: 
olan bir Tevfik Salimimiz ve daha isimleri sırasile gelecek blrook 
fen adamlarımızın bulunduğunu biliriz. Biı bu ı,te tamamen bitaraf 
bir ıabit gözile doktorların.ııın birer günlük meıgalelerinl tetkik 
etmek vt gördflgümilıü olduğu gibi yazmak iatedik. 
Karilerlmiz aıağıki ııatırlarda bu iıl Uztrine alan arkadatımızın 
m09ahedelerin 1 ve '1okt-0rlarla mfilfıkatlarını okuyacaklardır.> 

Kolt~un kenarma baımı da· 
yamıı bir genç delikanla, 1arar
mıı zayıf yUzOnlln ıaman uman 
11brapla kmıma11 etrafını ıörml· 
yecek kadar derin bir 'acı doy
duğunu gösteriyor. Diğer k&ıede 
lki kadın. Y atbaı baatahğının tarih· 
çeaini anlatıyor. Yalnıı bir adam 
gazete okuyor. Batka bir köıede 
llç erkek. Oolann konuıma me•· 
:ıuları da hastalık. içeriden bir 

.. kadın aeai duyuluyor: 
- Yemeklerden evvel mi ıon· 

ra mı alacağım Doktor Bey? 
- Öğle •e alqam yemekle· 

rinden aonra birer çorba kaıılı 
lçeceksiniı Hanımefendi! 

8uraıı Akil Muhtar Beyin mu• 
ayenebanealdir. 

Bir basta çıkı.. Diğeri girdL 
Aklıma g~ç bir doktorumuzun 
maruf doktorlara aa•urduğu lttl
ham geldi: 

- Beyim diyordu; maruf dok· 
torlar hasta kabulüne saat ikide 

Akil Muhtar B. 

baılarlar. Haıtalar Uçtan itibaren 
e6k0n ederler. Muayene aaat altı· 
ya kadar ıOrer. Ve bu ıevat bu 
Oç aaat içinde en az yirmi basta 
ahr verirler. 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

Dağda Başladı 
Bağda Bitti ı 

Nefis Bir KUçUk Roman Yazan M. T. 

"Dağda başladı bağda bitti!,, de eski ve geni 
sevdalar arasındaki uçurumu göreceksiniz . 

Pek Yakında: Son Posta'da 

Gaziye Bir 
Hediyesi 

Büyük 
Şükran 

Bu resimde Eğirdir gölündeki Can adasını görügorsunıu. 
Eğirdir, 14 (Huıuıt) - Kaza· yuruJmaıı rica ve temennisinde 

mız Belediye Meclisi ıon içtima• bulunacaktır.Can adaıı iıtiklll bar-
ında çok mllhim bir karar ittihaz binde bUyUk bir ehemmiyet ibraı 
etmiıtir. Bu karar, Eğirdir 8610 etmiı, çok kıymetli bir hareket 
Ourindekl kDçllk bir adanın U11U •aıifes1nl g1SrmU4tnr. Mecliı 
Gaıl Hı. ne hediye edilmesinden bu adanın foloğraJlarını .ıdırarak 
ibarettir, Mecliı "Can" adaıı 11- bir heyet vaaılaa!le bunlara Gaal 
mlnl tqıyan bu ktıçllk Ye aarlf Hz. ue arndecek Ye bu heyet 
toprak parçaaının Gaıl Hz. tara• hediyeola ~abul.1 rtcuıada l>u· 
hadu hadiye olarak kabul bu- luaacal&t&r. 



2 Sayfa 

Halkın Sesi J 
İktısadi Buhranın 

Tesirleri 
Dünya lktuadl buhraııııı pençeeln· 
de kınan maktan hen üı. kurtu
lam:ıdı. Hu huıusta halkımız di· 
yor ki: 

B lınl Bey (Eminönü BalıkJ)azarı 34) 
- Jkb .. dl buhran t.ir ejder tlbi 

tl&nyayı meçhul bir aklbeto do~ru 
eOrdklüyor. (20) ncl uran ılyHllerf, 
Alimleri, lktıaatçllan bu derde ç ıtre 
bulamadılar. Bundan yirmi Hne ev• 
Yel dilnyanın en mühim bir derdi 
ufak bir korıferan•m yarım uatlik 
meaahiJe balJedıl ıverlyordu. Umumi 
•arpteoberi konferanalar, içtimalar 
J•pılclJ. Fakat buna bir çare buluna• 
madı. Dünya, ln9allah yakan ••manda 
bu kAbuataa kurtulacakbr. .. 

Hafız İsmail Hakkı B. ( G!llhane 
Baııtabaneeiııde He.deme ) 

-Azizim, bugünkil buhranı Umu· 
ml harpten ıonra matlup dnletlere 
aorla kabul ettirilen muahedeler do
furmuftur. Umumi borçların da 
bunda mühim roll Tardır. Buhran• 
dan kurtulmak için 1rayritabll diye
blleoetim muahedeler yırtllmah H 

her millet eık:al ribl Hrbeat b1ra• 
lolmahd1r. Ben baıka care bulamı
rorum. 

* Ahmet B. ( Beyazıt Mltbat Pt· 
mt.b•ll esi 71 ) 

- Bu auaUn cnabını bugllnkll 
Son Poata'nın reaimli makalea nde 
ı5rd0m. Dilnya buhranını yaratan 
makinedir. Hayat makineleımlşt r. 
lnHnlara it kalmamıttır. Bin inaanan 
ıBreceti bir iti makine ile bir adam 
daha H &amanda g5rebiliyor. DGnya 
l>ubraaındaa kurtulmak için bence 
Ud çare Yardır. Ya bir umumi 
•arp daha olarak lnaanlar 8lecek 
•• azalacak Ye yahut makineler kı
nlaeaktar. Dilnyanan fena bir dönOm 
aoktaaında J•tittitiml• için b3yle 
nlonb çeki yoruL .. 

Salih B, (kunduracı Divauyolu 28) 
- Dünyanın en bOyilk adamlara 

IMa derdin çarealnl bulamamıılardır. 
Benim .ıbi eanaf bir adamın bu 
•oyGk derde çaH ıöylemHI mGmkGn 
mOdOr? 

Süt Tozu 
Şehrimizde Yeni Bir Şirket 

Teşkil Edildi 
Piyasadaki bazı TOrk mllteıeb

blaler, aralarında anlaşarak altmış 
bin liralık bir ıUt tozu ve ıllt 
hullsası llmltet ıirketi tef kil et
mitlerdir. Kurulacak fabrikanın 

mak.ineleri Avrupaya ıipariı edil· 
miştlr. Yakında gelecektir. Fala-
rikanın yapacağı 11Ut tozlan ve 
hulAsalara ıUtlU çikolata imalinde 
ele kullanılabilecektir. 

Ticaret Odasında 
Bugün latanbul Ticaret Odası 

mecllıi toplanacak, muhtelif meae• 
le.eri g6rüfecektlr. Gör0fllecek me
aeleler içinde banka n banıer
l•r t•rahndan ecnebi paraaı ahm 
Ye aatamına alınacak komiayon mik
tnrı meHleai de Tardır. Bu buauata 
alınacak komiayonan binde ikiyi 
atamıyacatJ aöylenmektedir. 

~ON POSTA Şuat 15 

Günün Tarihi BABBRLEB J ....... 
-------------
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-----------· Vatandaşlar Faali-

Def terler Ortada Yok ! ~~h~~id~!~!!~!~~~.~tl 
-

Beyoğlu Malmüdürlüğünden Birtakım 
Defterler Kaybolmuş 

Beyoğlu MalınUdürlüğU tarafmdan vergi kaçak
çılığı yaptıkları lhbu edilen Balıkpazarında Taşçı· 
lar'da Yani Raka, Yorgi Raka ve ortaklannın ma· 
ğazalarıoda geçenlerde bir arattırma yapt.rılmış ve 
( 160) bin liraya yakin cirolu olan ( 2 ) rumca 
defter yakalanmııtı. Beyoğlu MalmUdürlUğnnno 
alakadar memurları bu def terler Uzo rinde epeyden· 
beri tetkikat yapıyorlardı. iddia edildiğine göre bu 
defterler Beyoğlu MalmOddrlllğtl binasından lray· 
bolmuı, yerine hDkiimete matrah olarak g8sterdik· 
lori ( 17) bin liralık resmt defterden alelAcele kop
ya edilen rumca bir defter konmuıtur. Bu defterin 
yeniliği, kaplarmdan, kAğıtlarmdan ve mUrekkebin 

tazeliğinden anlaıalıyormuş. Halbuki tetkik memur
ları bir heyete eski defterleri tercllıno ettirmif, 
notlar almıı, matrahlar tahakku!, ettirmittir. Bu 
müeısesenin 929, 930 ve 932 ıenelerine ait rumca 
deferleri kaçırıldığı iddia edildiği için tetkik me
murlan bu mOe11eıenln mevaddı iptidaiye sabn 

Bir Kulüp 
Belediye Kooperatifi 

Kulüp Açacak 

Belediye kooperatifinin açbğı 
lokanta Çemberlitaı ve Sulta· 
nahmetteki birçok lokantaların 
mOşterilerine bllyllk bir tesir 
yapmıştır. Bu civardaki lokantalar 
da büyllk yaftalar yazdırarak 
fiatlerde yüzde otuza kadar 
tenzillt yaptıklarını ilin etmit
Jerdir. BtoJerfiye lokantası ( 100 ) 
kiıiye )' - -·" vermek için haz r· 
landığı halde rağbet fazlalığı 
karşısanda teıkilitın geniıletilmeıi 
dUşUnlilmektedir. Vali Muhiddin 
Bey hergOn yemeğini bu Jokan- · 
tadan aldırmaktadır. Kooperatif 
yakında satıı mağazasını da 
açacaktır. Ayrıca bir de koope
ratif kulnbD tesiı etmek taaav• 
vurundadır. Bu kulOpte mesleki 
konferanslar, nezih eğlenceler 
tertip edilecektir. Lokantanın 
akıamları ortaklaran evlerine de 
yemek verebilmesini dO~DnUlmek· 
tedir. Belediye kooperatifinin or-
tak mıktarı herglln artmaktadır. 
Ortak adedi ıimdiye kadar 500U 
geçmi1tir. Kooperatif l:itanbuldaki 
diğer memurlan da ortak olarak 
almaktadır. Kooperatifin bir de 
Banka servisi vardır. Bu iervis 
ortaklann kredi ihtiyacını temin 
etmektedir. 

Peynir Ucuzluyor 
Kaıar ve beyaz peynir ffat

leri geçen ıeneye nazaran biraz 
dlltmilştUr. Bu düıUklüğlln yUzde 
otuz derecesinde olduğu söylen
mektedir. Fasulye, pirinç, nohut, 
mercimek fiatJeri dilşUk olduğu 
için halkın daha ziyade peynir 
yerine ııcak yemekleri tercih 
ettiği aolafılmııtır. 

aldığı yerlerden malumat toplayarak hakikati tes
bit etmiye çahşmıttır.Bu tagayyup hAdiıeti (berine 
Beyoğlu MalmUdürlUğü tahkikata başlam. şhr. Bu 
husuıta kendisine mtiracaat eden bir muharririmiz• 
Defterdar Mustafa Bey ıunlan ıöylemiıtir: 

•• - Beyoğlu MalmUdürlOğUnde böyle bir deft .. 
rln değiştirildiği ihbar edilmiştir. Tahkikat yaptı-
rı y o ruz. " 

ithalat Ve 
• 

ihracat Birlikleri 
Yapılacak 

Şehrimizde bulunan lktısat 
Vekili Celil Bey tetldkatına 
devam etmektedir. Vekil Bey 
evvelki gün bahkçılak enıtitUsUne 
gitmit Ye balıkç..lık işl ile met
gul olmuıtur. Türkiye her tarafı 
denizle çevrilmiş bir memleket 
olduğu halde kAfi derecede ba
lık çıkarılamadığı ve Anadoluya 
balak aevkedilemediğl neticesine 
nrılmışt. r. Aoadoluya taze baJık 
ıevkettirmek 'fe halka bol ye 
ucuz boalı k yedirmek için bahk
çıhk enıtitüsll daha eaaıh şekil· 
de çalışacaktır. 

Vekil Beyio meıgul olduğu , 
diğer bir me1ele de TDrk ibra• 
cat mallannın lstandardize edil· 
meal ve muhtelif mıntakalarda 
sermayeli lthal4t ve ihracat bir
likleri teıkilidir. Öğrendiğimize 
g6re bankalarda kırk milyon 
liraya yakın mevduat olduğu hal
de bu paralardan kafi dere~de 
istifade edilememektedir. 

Beynelmilel piyaHya kuvvetli 
çıkabilmek için milıterek ve 
toplu çaliımak ve mallarımızı 
ta1nif etmek zarureti hissedil
mektedir. TeıekklU edecek itba
IAt v., ihracat birlikleri bankalar
daki uıevduattan iatifade edecek
ler ve bu aoretlo mevduata ve
rilen faiz miktarı yDkaelecektir. 

On Pdra Zam 
Belediye narh komisyonu ek· 

meğe on para ıammile aekiz 
kuruı otuz para ve francalaya 
on para indirerek ( 13 ) kuruş 
nl'\rh kovmnc:tur. 

Yollar 
Bu Sene Faaliyet Geçen 
Senekinden Fazla Olacak 

Belediye 932 ıeneal bUtçeaine 
mevcut kaldırımlı yolların eaa1b 
tamiri için 225 bin lira koymof" 
tu. (933) bütçesine (175) bin lira 
noksanile yalnı:ı (50) bin liralık 
bir tahsiaat teklif edilmiıtir. 
Şoselerin tamiri için do geçen 
sene (80) bin liralık bir tahsisat 
kabul edilmişti. Y eol biltçeye 
iae (30) bin lira konmuştur. 
Bizim öğrendiğimize göre bu 
sene İstanbul yollarında faaliyet 
azalacak değildir. Çilnkll bütçe
ye geçen aene konan tahıisat. 
bütçenin Dahiliye V eklleU tara
fından geç tasdik edilmesi ıebe--
bile sarfedilememiştl. Belediye 
bu ıene geçen seneki tahaisat 
yeni aenenin tahsisata ile birleş
tirilerek yolların tamirine aarfe
deceği için bu yaz lıtanbul yol 
faaliyeti her Hnekinden fUla 
olacaktır. 

Dahill istikraz 
Ergani hattan ı n lnıasına Arf 

edilecek olan dahili istikraz ... 
netlerinin ba11lmasına 1akinda 
batlanacakbr. -----Oteberi Çalmış 

Sabıkalı Arap Hilaeyin enellıl 
akıam Şi,Ii'de Fehmi efendinin 
evinden öteberi çalarak kaçarken 
yakalanmııtır. 

Ahırda Bir Hırsız 
Sabıkalı Sadettin Akbıyıkta 

Ali Çavuş isminde bir zatan ahı
rına girerek koıum takımları ça
lıp ıavuşurken yakalanmııtır. 

Boyacmın Fırçaları 
Artln iıminde biri Ttııielba

tında boyacı Haaanın fırçalarım 
c.'l•.,rııı k savusurkt'!n yakalanmıştır. 

bOtOo ehemmiyetlle devam etmekt~ 
d:r. Ortamektop mualHmlerinden 
bir k11mı topladıkları kelimeleri 
maarif idare••• göndel'miye haııa .. 
mıılardır. i!kmektep muallimleri d• 
ilk topladıkları kelimel.!rl on bef 
pne kadar iJareye bildireceklerdir. 
Saz derleme itinin dal.a etraflı blr 
tekilde Uorllemui için bütun vatan• 
daıların Yaıifeyo davet edilmesi pek 
mahtemeldlr. 

Hazine Tahvilleri 
1513 numarala kanun mucibince 

çı'rarılacak olan 10, 50 ve 100 lira'ılr 
hazine tahvillerinin bası!mas:na 
haılanmııtır. Tabı itleri damga mı-te 
baHı mOdürO Fuat Beyin nezareti 
albnda devam etmektedir. İkıai Mer• 
kez Bankaaından ve di>rdll de Dam
ı• Matbaaamdan gönderilen alU 
memur da ma~baada ha.salma i~lcrinl 
kontrol etmektedir. 

Okuyan Genç~er 
lıtanbul Halk Evinin açblJ 

umumi klltüpbane ıUo geçtikçe rağ
bet görmektedir, Bir ııenelik btr 
heaaba röre, kütDkhaneye hergOn 
~ ze yakin renç okuyucu ae'mek.ıt 
tedir. Bunlann adedi gün geçtik~• 
artmaktadır. En :r.iyade okunan kitap~ 
lar, roman Ye tarjhtir. 

Yeni Pullar 
Damga Matbaasında Mil
yonlarca Pul Hazırlandı 

Damga matbaaaı tedavtiJe Çle 

kanlacak olan yeni damga pulla• 
rının tab'ina denm etmektedir. 
Şimdiye kadar her cinsten onar, 
on beıer milyonluk pul hazulan
mıtbr. Bir aya kadar pullar t .. 
.mamen hazırlanmıı olacağı içia 
hazirandan evvel yeni pullana 
ayol gtıode btıtnn memlekette 
tedavüle çıkarılacağı a6ylenmek
tedir. Damga matbaası her Yill
yetin ıonelik ihtiyacını nazarı itia 
bara alarek hazırlanmııhr. 

Buğday Pir.asası 
DDn Anadoludan a:Hbala on Ud 

••ıon butday l'elmfı Ye iyi 
5,65 kuruştan 1atalmııt r. 

Yeni MUştariler 

mallar 

Bnı Çekoalonkya firmaları I~ 
racat ofiaine mDracaat ederek Tilf'lll 
kiyoden dıbai'at maddeleri alae-1" 
lanıu bildirmi9lerdir. 

Ofis Ve Banka 
Faaliyette 

Sanayi Ofial Ue, Sanayi Bankall 
lıugOn u~ımen faaliyete geçecektir• 
Dün idare meclial toplanarak bf. 
aabada bazı kararla.r Yermiıtlt. 

Eski aanayi ve maadln bankasındl 
aanaJİ kıamı tamamen OfiH re~ 
aaiıtir. Bundan aonra getirilecek 
maklnelerln gOmrilk resimleri baa• 
kaya yatmlacatı ribl devlet fabrika• 
larını da Ofis idare edecektir. 

( Son Postanın Resimli Hikige si ı Pazar Ola Ha~an B11g Digor Ki: T 

- BaıbJım yeri r6rıniyecek 

laaldeyim Huan Bey •• 

'ı 

9' 
· ~ 

•.•. Deb,etli ıenemliğim var. 

Dno yediiimi unutuyorum 1 

.. 
'l ? ;> 

Sokakta 

tamyamaz oldum •• 

ıördöklerimi 1 .... Ne yapaam da unutkaab-

jımı Ozerimden ataam .. 

Huaa B. - Bua ldllnç bit•' 

f•ra nrl Unutkanlıtın çal.uk ı•ç-'" 



Hergün 
Mi:ndericatımızın çoklu
ıundan dercedilememiş-

. ~ -' tır. ~ ~ .. 

...._,__ ____ .. .. ·-·--· ·- --------
Sabık Bursa 
Mü/tisi Dün 
Tevkif Edildi 

( Bqtarafa 1 laci H,tada ' 
rapıllmftir. Dla teYldf edUea 11am• •bak Bana MDftlll 
Nanttla Ef. cllr. Enelce •Dcllre 
... ti• ld Nanttba El. p 1 .. 
bat blcll...ıam tabldkab 1»q1 .. 
.... ınracla lttea .. pktlrlbaletL 
a..aa 1ebebl de tlrkç• eUD 
*anmaa baklaacla ..O• emb
lerla tatbiklade taallll .... 
llell lclL 

Tahkikat 1tW idare ecl• ... 
lram dla •bık mlltlala tefti. 
... lllnm ıaat••lftlr·. N•ettla 
il. ala ha,.. lstlcnp edil•• 
-latemelcllr. 

Yeni Bir T ııkif 
Buna, 15- HacUMUealAb• 

llrll• fabribtk lWfar •• 
Mehmet Efe11cll teYldl edllmlttlr. 

Teessur Telgrafları 
lıtanbul, 15 - Buna 

.. diıeıi mtın ... betlle Reiai-
clmbar Hz. ne •emleketia laer 
laraf!ndua ıelen tH•lr telsraf
lan deYam etmektedir. 

Dlln de BDnyan, lalalıiye, Şrld-
karahuar, Geban, ıllrmene, SUif. 
lre, Çanakkale, Vise, Bozdolaa. 
,!Clr.ebir, Naznniye, Klltahya, 
.a.diz, Adana, Kayseri, Urfa, Ma
ı.tya, Karak6ıe, Arapkir, Hekim
laaİaa, Belediye, Fırka ve Halk Eri 
... lılerindeo telaraflar gelmiftir. 

lzmir'da Da iki Kişi 
Tevkif Edildi 

lzmir, 15 (Huul) - Turıut-
S. kuabaıında Arapça ezan 
tlcuyan Hafız lamail, tO.kçe ezan 
"-ybinde hareketlerde bulu., , 
'-İl Sllleyman teYkif edile' 

lrılıisarlar 
l'ekilinin 
'l'etkikleri 
L.--.Adana, ıs - Gamrlk Ye 
~lar Vekili Ali Rina B. Ue 
~f ... Kumandanı Seyfi Pqa 
-...,alaa,.. Yillyeti C. H. arka
._~ Belecli1eJI. Farka ku•u
~iuu liyant etmif, labiurlar t:i"•d• n milll •euacat 
~kwacla, tlttba lnblun fab-
~·--ada tetkikat Ye teftitatta 

,....•aelarclu. 
Hı.. _.lereflerine Yerilen iti• d1afe. 
~~· 10nra Menin• laaNket e"8 .,.... •. 
tt Menin, 15 - AU Raaa Be1 

ll11hafua Kamuadanı Seyfi Pf. 
~•t •• belediyeyi, fırka11 il
~ ttea ıo•a lfllmrlkte tetld-

1•P•ıya bqla•lflardır. 

~i~I Tayyarecilik 
ecilıi Mektebi Yeni Bir 

Tip Yapıyor 
~ litıldlmet tarafından V ecibl 
le :t11are mektebine bir tayyare 
"-clJ •raedes marka bir motör 
11aotli edilmiıtir. Vecihi Bey bu 
tt._ 1~ • Jeni tip bir tayyare imal 

•
1dedir. 

( Re•imli Malcale • Filcrin. Giiwn a J 

1 - Birik adamlana laaratlanaı 
................ ki, un• 
ftldrlerl•• fala 1t1 .. t .... ... 
fikirleri .... .... laa,atl .,. •• a 
•leadele etmlflerdlr. 

ı - oa., .... , •• .,, .. .ı•ı•• 
llk ,... .... a.m., 1t1t1a Mr 

3 - Haratta " .. ...,.. ... 
•allak ....... ......... Wr Bkn 
a.Wp olaalardar. &leme karp flkrJal mldalaa .mek-

tıea pWn•••lttlr. O.u ıı••lfl•, 
fakat fikrladea dladlr••••lflerdlr. 

Sbla ........... ltlr ... fikri-.......... , 
• • • 
·soN , TELGRAF HABERLERi 

R •••• h 
eısıcııın ur Hazretleri 

Dün Şehirde Bir Gezinti Y apblar Ve 
Halk Arasında Yürüdüler 

ISTANRUL, 14 ( A. A. ) - ReUicDmhur Hz. 
bap ıaat 17 de SakUJ• motlrD ile Dolinabah
çedea •1nlmqlar, " keacllleriae ana tazimat içia 
ura7a ıelen Berlin BDJllr Elçisi Kemalettin Sami 
Pqa Hs. ini refakatlerine alarak mDprllnileybl 
Sladlyedekl eYlerlne barakmlf)ardır. 

Gazi H .. , Kemalettin Sami Pqanın kOfklerinde 
bir mlddet dialendikten aonra otomobille Kaclakl1 
iakeluine tepif etmifler •• saat 19,5 Yapurile 
ballr araıında Haydarpaıa'dan klprOye ıelmitlerdir. 

Ga:ıl Hazretleri k6prllde k•ndilerinl karıılayan 
Yali •• belecl1• rei.t Mahiddin Beyi de yanlanna 
alarak otomobille Bankalar caddesi, Tanelbafl, 

blylk cadde 1olu U. Tokathym ıelerek akta• 
yemepl burada hallı araanda J••iflerdir. 

Yemekten aonra Tokatlıyuadan çıkarak bir 
mlddet halk içinde ytlrtlmllfler, aoara otomobU
lerine binerek lkbat Vekili Mahmut C.W Beyia 
da•etli bulundutu Perapalaatakl dyafeti bumr
larile ıereflendirmiflerdil·. 

Relaiclmh\lr Hz. nin ıeçtitl yollarda Ye npu
da halk kendilerini aeYgi Ye sayp ile HIAmlaa111 
a•an mllddet Tokatlıyanın 6nll kendisini ılrmek 
lcln biriken halk U. dolmUftu. 

Gazi Hasretleri Perapalaatu Dolmabüpcield 
dairelerine aYdet bayurmUflan:lar. 

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

Maliye V ekileti Gümüş Ve Nikel Para 
BashraCak- Liyiha Son Şeklini Aldı 

Ankara, 15 ( Haaml ) - Maliye V eklletinin meal için matbaaya derhal 500 bin liralık bir ml-
sl•Df n Dikel olarak yeal cDmhuriyet paralan te~aftl 1ermaye yerecektir. Buılacak paralann 
b .. lma11 için bir kanun IA11huı bazırladıtmı eY. mıktarı henO• kat'lyetle mal6m detiJdir. 21, no, 
nice blldirmiıtim. Maliye Veklleti bu layihanın Ye 100 karutluk simit De 1, 5, 10 Ye 20 kuru,. 
bir ıuretini lıtanbuldakl damga matbaaıına 1.,_ luk hllla Dikel para ba11lacakbr. 
dererek matbaanın da mlttale81181 aldıktan IOlll'S BUDlann pkUlerini Maliye V eklleti teablt 
IOD ıekllal Vekiller Heyetine •ermlftir. LI iba mec- edecek Ye bir de mlMbaka açacaktır. Yeni bua
IİIİ ı · d 1 lacak 100 karutluk sGmllt paralarla ealdleten birer 

n mart çbmam a ılriiflllecek •• kanan hallal llralak kltıt paralar detlttirilecektir. Birer liralık 
aldıktan ıoara paraların buılmuana hafluaacakbr. kliat paralanmma mikta 24 5 o claı M 
Darphane idareli de makineleri derhal lfliyebllir Dikel paralarımı... mikta::da 7 :ı:= U.:abk •k: 
bir laale ıetirmek için faaliyetli bir turette phı- dardır. Y .m paralar b .. ldıktaa aoara .-Ueri ı.. 
maktadır. Llyihaya ılre hllktmet İp bqlaaa bil- daYGldea kalchnlacakbr. 

Buhran Vergisi 
Ankara 15 (Huual)- Buhran 

Yerpinin teni edileceti •• • .,.. 
beat mulek erbabına da tqmll 
olanacaia hakkındaki haberler 
dojru deiildir. 

Adliyede 
Mllnhal olan lıtanbul biriacl 

mGıtantikli{{ine f zmir aıliye ceza 
azalarmdan Ramazan, altıncı mo .. 
tantikliie de Oçllndi hukuk aza
ıandan Salih Beyler tayin edil
mi9lerdir. 

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

lzmir'de 
Bir Genç 
T ftlki/ Edildi 

lzmir ıs - (Huaull) - lalm 
detiftlr~• bldise~i tahkikab 
unuanda karakolda u .. nen haka
rette bulunmakla maznun Muam
mer 8. namındaki genç alqam 
llzeri Oçftuctl Karar Hlkimlijince 
tevkif edilmiıtir. 

lıim değiıtirmeoin diğer ıaf· 
humın tabkikabna Adliyece ay• 
rıca devam olunmaktadır. 

lktısat Vekili 
Y ann Ankaraya J>önüyor 

Ankara, IS(Hmu~)- l9t... 
balda bulana lkta .. t Vekil C.-
111 Bey cuma sini Ankara1a 
dlnmnı buluaacalrtır. 

Kambiyo Satışı 
Ticaret Odaaa bazı ktlçlk 

bankaların kam&iyo- alırken 
boru fiatandaa qa;. aldıkları 
halde utarken bona fiabndaa 
yllkıek nttaklarını duy111uı •• 
tetkik etmeğ• baılamıtbr. 

iSTER · iNAN iSTER /NANMA! 
Halepten bildirU:yon 
1&Son zan•anlarda H .. lep havallainde ve biatüa Suri• 

J•d• bOyGk t»lr kurakhk hGklm ailrftyor. Burada bir 
hffa bunun Hbeb ni ketfetmitlir. Kmakhta eebep 
Yo • Yo imi(L. 

•Yo • Yo yatmw sibi ,.,. dofru iniyor, fakat 
toprata defmed .. tekrar ,.karı ka~lyor.. Bu hal 
J•rmuru da kae11layor, bu~utlar yukarı arda dolatb.ı· 

ları b, ide yatmur 1atmıyMmuıL.. 
"Bunan laerine Hllre müracaat edllmit ve Halep· 

te Yo - Yo kullaaı'mHı menedilmittir. Erteli ılhl. 
rarlp bir tnadlf eHrl o ar.ile, Halebe yatmur 
yafmııtar. 

ueunun laerln• dlter .. b rlerde de Yo - Yo kul-
laaılm"•ı ••••dll•l• fakat buralara b"r damla bile 
1at111ur J•tmamıttırL.. 

/NAN /STER iNANMA! 

Sözün Kısc.:.a 

Atı Alan 

Üs/didarı Geçti 
.... _______ A. & --

Eald " pk maral tabire ... : 
- Ab alaaaa Olkldan ıeç

mlt olma•• nt-- ba •bala 
ltakbm ld, bldm mahtere• ar
bcl"ll•r el'u ıtlzelUk mllaba
ka••ı• dedlkodma U. ...,.ı: 

-llhabab ,.ı..da c.ıeJ• 
etti .ı. ebaecU mi? s..ıı-m • 
rafmcla .._ lltm ,... ,... 
maktadırlar. 

Vakit w.wı.- sldlp ..... 
.... aJl'I .,,. .. ..... 

- At biradw, ..... ..,.. 
cettm. llt• Jolancla .,.,.. • 
mlf olama. W.lte haat bılr 
m1f olaaL •ak 111 iti Wr k.....a 
Olu oı.ae. bıaaaa "-• .. 
klruma .. llth• ,.ı..p, ... 
kumclaa ala •• ... u. ...... 
·-- --·· nr _, 

* Fakat .. il• ...... .a.. _. 
a..1.w.. .......... ...... 
bltlla ı.t..bal hep .,.. hah• 
kerindel .................... 
ma..baücla balmm1r yapdıp 
J•pılmadıla AaHam ltealM ... 
çen lmımlan da nr. Banlar• 
bir tanulne blnat .._ kalak 
mlafirl oldum. 

Kalabah1r bir aalonan bir kl
pade, orta yqta bir Hanım.. 
fencll arkadqana ao1111orcla: 

- Eter ,azelllk laraHçell 
• olaaycluu ne yaparclams? 

Diterl biç terecldlt etmedi: 
- Bu, amuam siclifiae UJUP 

uymadıtıma ıln detitlrdL 
Zamane uymayacak ı..~ mllaa
bakaya mltealdp derhal eYlenlr 
bir aile yuyaaı karar •• bir 
kaıeye çekilirdim. Fakat ml
aabakaya airditime bakılana 
amue uymaldıjım daha mulate
mel oldujuaa ılı• ilk ıDnlerde 
fikrimi •oranlara: 

-•Vallahi efendim. ıu ıaiJe
lerden kurtulur kurtulma bir 
aile )'UYUI kurmahtua bqka 
birıey dllflbımOyoram, derdim. 
fakat ilk fınatta da diyar, diyar 
gezer, ıaziao ıuhao kendimi 
teıhir ettirir, para kuanırclam. 
MalOmJ• laralıçelik an•am aacak 
bir Hne JaflJU bir çiçektir. 
Bu mlddetten mllmldha oldaia 
kadar iatifade ederdüa. Ali• 
JUYall kurmaJI he .... Jdea ....,..,. 
bırakırdım •• 

* Cewaba alt tarafa Mtereaaadl, 
fakat ilk c1m1.-.ı .... ldp 
hilclitha bir -·· ,.... ettllW ........................ 
k .... ,. dlDdO-. ,... .. ......... 
ab, arada ela ba S.Wa b.fk• 
Mr n ......... .....,.,.. .. ? 

• Shla kılUI: Baıtln bittin 
latuabul, lıa11r batla Tlrlriye ba 
muel• ile m9f1Uld•, fakat. .• 
Ab ahp o.kadara ıeç .. r. 
ark ... claa bakmak tartile. .• 

Ankara - İstanbul 
Hava Postası Yakında 

Başlıyor 
Ankara ile latanbal ara•ında 

tayyare • postalanma muntazam 
ve anzaaız deYam edebilmesini 
temin içia bir mOddettenberi 
tecrObe uçutları yapılmaktadır. 
Bugftn de bir tayyare, tecriibe 
uçuıu yapmak Dzere t•hrimizdea 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Köy Gazetesi , 
Halk Evi K6ycü1Dk ıubeai k6r 

inlerin ten•iri için bir k6y ı••e
teal çıkarmıya karar ••rmiftlr. 

Verem Kongresi 
Vuem MDcadele Cemiyetinin 

•nelik koal'eei cama sini -Halk iti---·, ... *.~'· 



4Manldet Manz~ı l 
lzmit'te 
Maarif 
Hagatı 

lamit. (Hu.u91} - Sis deri• 
•• f..Uyeti lzmitte 1Dnlba • 
....... iti olaıUflar. Gençlik, 
talebe " b6tthl mlbaener .._... 
lth derleme ifioch blytk bir 
he1ecaala çalııaııaktadırlar. 

Şehridlizde maarif liayab pek 
caaladır. Bir laafta içiade burada 
iki 111aarif toplaatı• olmuıtar. 

Maarif mafettifi •el BeJin 
R,aaetiade bitin merkea n 
mlllaakat mual6mlerinia l9tirald 
119 Japlaa içtimada •meldeplel
• mDll terbiye n balbat,, a..
l&mı etr.ı.ta .............. 

Uluıall •ektehmd'e 1apdaa 
lkiad içtimada ile maaınmrer 
...-U aileYI laubaballer, •i
leatiler t.U, eclilBdttfr. Ba içti
... talebie ftlil.t ile lauba-

. w... ,......... .. ktep " aile 
ilimli bir konhraaa ftl'ihailtir· 
Yiae ba ictima Mticemcle bir 
Aaaeler Birlijl, bir ele HlmaJ9 
He,etl htkil edllmiftlr. 

lamitte c!en ke•I oldutu 
saman b8t8a Kocaeli mıntakaıı 
maallimleriaha lftkald ile bir 
lmraltar yapılacaktır. Ba kurul
tayın maarifimis için çok faydalı 
elaca;ı tabmia edilmekteclit. 

.Biga'da 
Hapishanede Feci Bir 

Cinayet Oldu 

Biıa ( Huml ) - Enelld 
Df&ID IMmada bapiahaaedo bir 
cioayet oba111t "Nlhldmla•dan 
Şah İllDail, me•lmBarclaa Sefer 
p,lali•aau lldlr•ltllr• 

Şab ....... Çerblttr. Sefer 
pehlhaadaa llıaraım ,abaak 
........ pe1a11.... da : 

-a.. ...... Ms..dl .... 
.tetmm I cenbtm YWmlttfr. Baa
clU ....... olu Şala t.maD, 
livla4' w.aa amawt caJo. 
111111 çekmlt ... Sefer pe1a11 .... 
muhtelif malaaU..ıadea 1arala
...... P.WW. ı.&6eclea alb 
..at IO•& lımlfllr. Haclie 
.. awmla •sık• praı..-.. .da w...... Talaldkata lllddelam• 
.allrn..,.tetmifllr. • 

Tire'da Satı' looperalifi 
Tir• ( H-1) - ...... 

.... Be7ia ..-Uil albDda ..... 
laarl,et tWk F...-.. Reill •• 
.... ,., Ziraat 8mk ...... 
km koeperatifled Wan ...,. .. 
Jerl ,. .. malaulpl.t u. , .. 
,.._ Yr lıctl a•tda ku•••• Wib
ullbm bir .w- .,... fiatlarla 
mutata•tlara ta9eet kalmada 
1atmak, yok pa•s • ..... elden 
t1k ... ak aorlujuacla lrela.ı.a 
,_ .... etmek için •bt ıs-... 
tifialn ........ kural•- karar 
~. Sa mllenennhi ma.. 
taWllere pk bGytlk 1ardım J• 
pac-ajl •• krecll kooperatiflerinin 
daW ıfJade lnldıafıaa yarıyacajı 
kanaati lnrtfetlidir. 

X6y ltoo.-.tif odaklan bu 
it etrafında çolt '. .. bir ..ı&ka 
ıWermektedir ~:~tif 
idare meclisi mıatakumdaıa -~ 
yllz lira U. t>.. ife J•l•llf• 
ç.k&1 •e Xohr•t mmtakalan da 
ayai ... ~ı. >.airak •tıNk için 
lan rlan......,l.-. - M. .N 

• HABERLEBI 
,... ...... mml! .... ~----------------................ 11!1!111 ..... .,Dansa, 
IMEMLEKE1' 

Başvekil Paşanın Anadolu Seyahat- Baloya 
Dair 

lerine Ait lnbbalar 

Bat•eldl lamet P ... Ha. bir 
i8ldltt ....t Aaadolada b& 
HJalaate pkmıfb. lhl ae7alaate 
ait batla ........ telpaf ..... 
clill olarak nepetmiıtlk. Anadolu 

mabablrlerimbbl pderclildm 
iutmleil henla ,... al4ak. .. 
labhel•n da dercedl7--. 

Saldaa ....... • ... ,\mi
, •• da 1eniden inşa edUmekte 

olu Gabu klprİ8tbllD ininde. 
Ortadaa Bqyekil Papam 9.., 

-. airaretiadea Wr W.ba. 
Soldas Bepeldl Pt. Aatal,.cla 

istikbal eclillrken. 
~~~-----~~~~~~~~-

· Ordu'da 'A k 'd 
Viliyet Meclisi lçtimalaa D ara 8 hkmektepler 

Hazırlanıyor Başladı De Seraiye 
Ordu ( ıta.u.1 ) - Uma.ı O~ 

Va1&1et 11ec:1W içtimalarma bat
lamlf, ikinci reialiğe Rifat, ka
tiplildere de lılahlia we Mehmet 
Be1ler •cilmİflerdlr. Bundu 
aoara MatiJe Ye Bltçe Enctlme
nine Hulp. Cezmi, RıdYan, BilAI. 
Şllkrll Beyler, Nafıa Eaclmeaine 
Rifat, Halil, Sıtlu, Mehmet llaz· 
._ S.,1-. 41t.r eaclillenlere de 
Rıdvan, Sdfa, ~ M* ... 
Ali Beyler aeçilmiılerdir. Bundan 
10Dra Daimi Enco .... tarafmclaa 
lauırlaan kanrlara alt lzalma. 
menin tetkik edilmek Bsere azaya 
teYlii tekarrlr .ui ft lfiimaJara 
eliler sDalvd• denm edilmek 
........ .,. nilıa~ wrildl. 

Cebelibereket'te 
Kaçakçı Şebekesi Mah

•emeye Verildi 
Cebelibereket, ( flanll ) -

llalf•t.. tlecarlarmdan Apak 
Bekir ..... ........... 
,.,..... bdwitlyat ..... 18 
top kaçak bea Wma ... •lıı 
d .. olummfts. 

OW,alda tGPlıell dlrt ..... 
.tan ela 288 ligara kAğu:lı, 'l7 kilo 
kaçak ıeker, 4 teıte lak ... bll 
kltıda. iki ~ ~ ..... . 
mtudere edilmiftir. 

Ce,hancl.cla 15 ldpciea , .. 
........... 147 kllottltlllltlr 
.. ... ...... • ....... Ka-
çakplm1a leplll cl9ı bati.· ...... .. 
meline aeYkedDmlıtılr.-

Bigada Garip Bir Çocuk Doldu 
Bia• (Ha111al) - Şitulfe ... 

llalloliaden baçlMI •• U..nla 
selial cilaaa bumlli ol•JU bir 
çocuk clotarmaftilr. Çocuk ele+ 
...._ sonra hiç ...... almamı• 
12uat1qadıktaaaoma llmQftlr. 

de'de 
Kar Bir Metroyu Buldu 

Bir Ev Yıkıldı ---

.............................. 
Aalrara (Ha1Ul1) - lleçlaul m• mektebi im talebeleri ba .... 

ı...t P1- E.t1ttbla.ı. -.ıacak H1'111• lttlnk edeceklerdir. K• 
Çllld.er Hr,Uerfnch •Nifak olJPak lçla tfmdldea laamhldara 
l>ql•ıtlarcLr. 

Gönen' de 
Simitçilerin Baiıt'malan 

Menedildi 
Ginen, (HaaUll) - BeledlJ• 

mb bla•eei, fanaıa. klftadt ber
ber •• kuaplardan hata .,... 
bllarla 11cla -dcW•ri Mtan
lum da temmild.U. plpclan 
alakadar olmaktacLr. Yeaecek 
1Daddelerlll ber ............ .,ıa 
etiket Ye fiat konulmaflar. Si
mltçllerla de •bah karaalapaü 
bajararak halkta _,bmaa IJalll 
etm.Jed meneclllmiftir. 

...... alQ ............ ... 
San. aabl1eado bir -. e.,. 

•el açılan poatabaa• uru etml
re b .... c:lıjaaclu b,pumqbr. 
Nahiy• Mika podÜuelerüaia 
Jcapumumc:laa 1Dlteuairclirlv. 

Balıkesir' de 
Bir Spor ihtilafı Ve Yarım 

Kalan Maç 

Dörtyol' da 
Suriye'de Kaçakçılu 

Aç Kaldılar 
Dlrt1ol ( Hu•ll) -. Gela 

haberlere auaran bu aeae s.,. 
yede açlık n par-..hk la ..... 
•lr .. ktdlr. Baa da ....., -. 
walarm brakh~ • ........_ 1athta 
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il $abat 

Siyaset Alemi 

Küçük itilaf 
Fransa'ya 
Endişe Veriyor 

Bir mnddettenberl f ranaız gaze
telerinde, küçGk llillf sürnresine 
dair enditeli haberler çıkıyor. Bu 
aOmre, ma ilm oldı;tu Ozore Balkan• 
lar ilo Mer kezi Ye Şarki AYrupa'da 
Franaı:ı slya1et lıı bemahenk yürOyen 
Sırb: a tan , Romanya Ye ÇekosloYak• 
ra'dan ibarettir. Romanya kOkGmeti, 

bir mllddet evvel, bilktlmet merkezi 
tle dahil olmak llzere genit bir aa• 
lıada örfi idare ilin etti. S:rbiatan 
lae, bugünkü idareye ıu veya bu 

tekilde muhalefet eden ılyaaet adam• 
lara hakkında zecri kararlar aldL 
Bunların her birini bir tarab uzaJ..
lattırdı. Romanyanın 8rfI idare ilin 
etmesi, memlekette komünizm cere• 

}anının faıl~ genişlemek iatidadını 
fÖatermeı:nden ileri geliyor. Sırbis
tan'dakl devamla rabatsı :ı ~ıta gelince; 
fikri uh11da en geri uHuru· tetkil 
eden Sırpların Hırvatlu gibi, Slo
Yenler tibi daha 1.eri ~tml, camla• 
lar (berinde miltemadi hAklmlyet 
kurmak iddial:ındır ki bu~Onkil Ya• 
aiyell doturmuştur. Bu devletler, 
dahilen zayıf oldukça, harici uhada 
ıemereverlcl bir yarlık g&t•remiyor, 
hundan dolayı da Fransız aiyueti, 
Merkezi Avrupada felce utrayor. 

f ransaı matbuabnı eadifeye d~ 
tOren iı:e bu n:ıiyettir. Hattoa baza 
lnaillz earet ler :, Sırbiatan'da Karala 
karıı umumi bir memnuniyetsiz :tin 
baı alSsterditlnl yazmalarına bakı· 
hraa, Fransanın bu endlıeyl duy· 
lbakta hakkı var dır. ÇünkO kOçük 
itilaf zümresi, onun elinde, Alman• 
lıta taraftar görilnen kOçllk dnlet• 
leri tehdit et.nele iç n mükemmel bir 
lb••• nıı:ifa.inl eöriiyordu. 88yle 
b"r maıanın elden gitmek iatidadını 
fÖstermeai. elbe.te ki memnun iyet;• 
kartılanacak bir hadise değ:ldir. 

Silreyya 

Nönkirşe:ı Faciası 
Ber!in 14 - Nönkirşen lnflllk 

faelasmın uyandırdıta umumi te
.. •llr devam etmektedir. Ba,yekil 
•uayinl Fon Papen •'meHI n•zın, 
Nönk"rten'dekl i11f lilc fac'. aaı kur• 
banlaranın cenaıe mera•minde hü· 
kGmetl t emsil e tmek üıere Nönkir• 
.. n'• ı :tmiş'.~rdir. • 

Paris 14 -· Nönk"rıen felAketze• 
delerinin cenaze mera•lminde Fran• 
•aJı Nafıa nazırı temsil edecektir. 
Umumi aıfieaaeseleria ba1raklra m11 
tem alameti 9larak yaraya kadar 
l1tdirilecekllr. 
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Z8 ar ta arp Suallerine 
Cevaplarım 

J 1 Ç• L• ı M h Yozgatta K. Z. Bey, mektepte apon ar ın ıman arını u asara ~1::~.bi•b,~~:;·:~y~:m~y:~ı ~:;: 
Edecekler Büyük Bir Harp Patlayacak !::1:D~~k·~ .• :·~·:!~ıu!n~:~: 

rak e•lenmek istediğini bildiriyor. 
Kız kabul ediyor ve cereyan 
eden muhabere neticesinde k• ı 
husu$1 hayatına ait bir sırrını 
ifşa adiyor. K. Z. Bey bundan 
müteessir oluyor ve izdivaçtan 
vazgeçmek istiyor. Fakat karar 
vermeden evvel benim fikrimi 
almak iıtiyor. 

Klnçeu, 14 - Şlmenkay da top
lanan 1500 Çin askeri bir •aJnm 

çetesi., teşkil dmiştir. Bu çete, bü· 
yük Set (lzerindeki Ş yumenkov la-

tihklmını geri almak için ilerlemek• 
ledir. Bu haber (izerine oradaki 

Japon müfrezesi yeni ihtiyat tedbir
leri almıştır. 

Çin - Japon harbi b•fllyor 

Va,:ngtoıı, 14 - Siya•i mabafil, 
Çin ile Japonyanın araatnı bulmak 
iç'n aarfedLen emeklerin boşa git• 
meal Ozerine, Mançuride bDyük bir 
harb:o patlak Yermes inin lJnüne fC

çilemiyecek bir bal aldığı kanaatin• 
dedir. Japonların Ç o limanlarını 

muhaaar.ı etmelerine intizar edi11Pek-

tedir. iyi malGmat alan mahafil, Ja• 
ponyanın milletler cem "yetinden çe
kilmesini muhakkak addetmektedir. 

Fransa'da Tasarruf Ve 
Harbe Hazırlık 

Parla, 14 - Meb'unn Meclisi, 
munnm bul ran re•ınini 280 reye 
karti 313 reyle lrabul etmlttir. 

Baıvekil M. Daladiye, bir nutuk 
ıöyleyerek demittir ki : 

- Harp malzemelerini ıanayilet
t lrecek ve orduyu yeniden tena:k 

edecek olan kararname yakında 
ikmal edilecektir. Vata ın emniyeti, 
b izim dinimizdir. Fransanın bir asır 

içinde üç defa ist ıliya uğradığına 

unutmıyalam. Hidiselere karşıdan 

bakmah 'H b"çbir korku n endi~eye 
kapılmamaladır. 

Kredl'erin yalnız mart ayına alt 
olmak ünre 45 milyon aaaltalması 

mllll müdafaaya biç bir Yeçh.le aar ı• 
mıyacaktır. Ordunun esasla lıbmet• 

lerl o!dutu gibi kalmaktadır. HükQ· 
met, oıt'uya fraaaanın emniyet.ni 

temin edecek yenl bir ıekll .ermek 
iılemektedir. 

Parı., 14 - Meb'u .. n Mecliı"nln 
kabul ett;tl proje 5,262 milyo~ ta

aarruf Y• yar:dat temin etmektedir. 

Bu tasarrufun yekôau 8 ay içinde 
lO mi:yara balit olmaktadır. 

Londra borsasının Gna 
Cenubt Afrika Dominyonu, ihracatın ve ticart muabedelerln artması flml· 

dile, g .yrl muayyeıı bir mtıddetle rnillt paranın altına tab\·ilinl menetmiıtl. 
Bu teşebbUs üzerine L ondra borsasında, altın madenl tahvilt.tı yllzde yirmi 
nispetin de diJttU. Reeıııim iıde, Londra Borsası GnUade altın tahvll!tı ıahlpl• 

ri nin en di ıoli intizarları görU ıı mektedir. 

İktısadi Bir Harbe Mini 
Olmak için •• 

Nevyork, 14 - M. Huver, •Öyle
dlj'i bir nutukta, Amerikanın paralı 
diişkOa memleketler ithali ına karşı 
t edafüi tedbirler almak mecburiye• 

tinde kalacağ"ını •Öy emittir. M. Hu· 
ver , dav·z'erin }•tikrannı temin için 
bl'ynelmllel bir hareket Japılmaaıoı, 
iktıaadt bir harp çıkmasına miai 

olunmasını ve beynelmilel albn 
mikyasının iadesini iatemektedlr. M. 
Huver, harp borçlan meHleaine 
temas ederek deruitt r ki ı 

- Amerikanın lıarp borçlannı 
Uııa etmeıinln beynelmilel buhrana 
n i hıayet verecetfne l?eml inandırmak 
isteyen ecnebi propasrandalarına 
kapılmıyac:ıfıS. Eter Amerikadan 
fed•klrlık iatenecek olursa, Amerika 
buna mukabil, müspet b:r aurett• 
nakit iıtlkrarı Y• c"han refahının 
tee11üıllne yarıran bir tefriki n .eaal 
yapılma•• için teminat istemelidir. 

Mexdonald'ın Beyanab 
Londra, 14 - Ba'v"kil M. Ma'c· 

donaJd, Amerika ile f'l gi"tere araaında 
yapılacak müzakerelerin borçlara 
bağla olan bütün ik ~ısadi ~es ·lelere 
ıamll olacağını, İngilterenin AYrupa• 
daki siy:.ıetine devanı etmesine mini 
olmayacak tekilde Amerika ile hilaf 
elde edileceğini ıiiy~eınlıtlr. 

Bu beyanattan da anlatıldığl'la 

göre, fnJlltere Amerikanın talepleri 
ile AYrupa tuanüdilnO birleıtirmek 
kayauaundadar. 

Allantik Yaogım Tahkikab 
Paria 14 - l.tintak hikiml At• 

lantik va purundaki yaıı1rın faciaaın1a 
tahkikatına devam etmekte c:lr. Hl· 
k im, femİnİn kaptanına Ye itfaiye 
kumandanını dlnlem:,tir. 

Cant bir el.n, mani velilardan 
birinin yerin i detittirmek ıur•tile 
telleri tutufturmaı ve bu faciarı çı
karması pek muhtemeldir. 

Kızın bu ayıbı belki kabul 
edilebilir. Fakat aile arasında 
ebedi J>ir niza' weailesl olacak, 
Hvdan:n devamına imkan kalmı
yacak, bele aile haberdar olursa 
iı bntnn bütün vehamet kespe
decek. Mademki arada. nişan 
falan yoktur, ıimdiden allkayı 
keımek evlldır. 

* Konya M. Rrı,ıu Beye: 
Madem ki kızı ıeviyoraunuı, o 

ha!de onunla evlenmiye de razı
• nız. Doğrudan doğruya evlen
me teklifinde bulununuz. Namu .. 
lu bir kıı elbette bekil' bir er
kekle düfllp kalkamaz. Fakat 
niyetinizin ıamiml olduğunu u
laraa belki evlenmiye razı olur. 

* A. Kaya Beye: 
Aşkın ilk ifadesi gözlerde o

kunur. Kızın, gözlerine bakanız, 
onlar ne diyor. Eğer ıizi ıevdi· 

ğini ı6ylilyoru, o vakit ıiı de 
aşkınaxt itirafta tereddllt etme
yiniz. Fakat gözler IAkayıba o 
vakit yanlıı bir yolda yllrüdü
ğünllzll anlayarak çekilinb. Ar
kadqınızın •amimiyetinl ıuüstf. 
mal ederek hem onu hem ken
dinizi Dzmeyiniz. 

• lımirde H. M. N. Beye: 

Annesini ikna için kıza tanlt 
ediniz. Biı' anne kızını kolaylıkla 
reddedemez. Kız iaterae anneıinl 
kandırabilir. En keatirme yol 
budur. 

HANIM TEYZE 

- TEFR1KA NUMARASI: 82 
Evrakı bir ıaat içinde devret• 

tiler. Kaymakam Kemal hususi 
ıifreyi de yerdi. tcşkilltın anaShP • 
larını kayınakam F-ruk zaten bi
liyordu. 

Bir kadm seıi: 

- Oh tebrik ederim. Nuıl-
11n Faruki y.eni iıinden mem· 
nunsun yal 

le cepheye gidecek zabiti İıtan
bulda bırakıyor, iki kelimelik bir 
rica ile yüı binlerce liralık lfl 
istediği adama verdiriyordu. CEPllE GERİSİ 

Bu Dilrllba Hanımdı. 

"MILLf ROMAN,, Souk resmi birer ıellmla ay• 
rıldılar. 

Genç zabitin kafasında bir 
ıimşek çaktı. Bir sıece içinde 
bldiseleri değiştiren kuvvetin ne
reden geldiğini anladı ve kendini 
bilmez bir halde telefonu olanca 
kuvvetile kapattı. \'erinden fı,... 

Jadı. 

Kaymakam Faruk bunllln dll
ıOnOrken kendinden fazla ken
disine emredenlerin bu kadına 
alet olduklarım anlıyordn. 

- .. -:· .... Muharriri: Burhan Cah:t . .· ,. 
ı.. u.ı..ı ctucak 

Faruk yapabilir. 
erkanı harp eldeki muameleli evrakı devre

Elbette, A.lmanya'da ikmali 
tahsil etti. 

- Doğrusu çevirme hareketi 
1•man .. 

- O işini yapb azizim. Biz 
l.aıımızın çareıine bakahml 

Kaymakam Faruk hayreti• 
1'lılerine bakıyordu. 

- Ne var yahu, ne oldu? 
Kaymakam Kemal Bey gOldO: 
- Bilmez gibi f 6rtlnDyorsun 

~bu. 1ıtihbarat işinde binbaıı 
N ecıni'nio yerine sen kaldın. 
et:ıniye :tel görDndlll 

N Genç zabit buz gibi olmuttu. 
• olınuştu. Bir rece içinde 

Qeler geçınitti. 

Onun hayretini gftrtınce kay· 
••ka10 kemal izah ettiı 

. - Baıkumandanın yeni emri 
::•zim, İşte.. iıtibbarat ıefliğine 

rnıakam Faruk Be1 memur 
•dılnüıtir. Şimdi otur da aana 

delim. Biz aktama hareket ediyo
ruz. yanına bir de ihtiyat zabiti 
vermiıler. razetecilikten pime 
olduğu için burada çalışabilir. 

Kaymakam Faruk resmi tez· 
kereye göz atb. Arkadqları alay 
etmiyorlardL On iki ıaatin içinde 
neler olmuttu. 

Genç erkim harp bu ••Iİyet 
kıtrşıı nda inat r6stermenin ma
natız olduğunu biliyordu. Kuman
dan n ıakası yoktu. (Berlin) aeya
hatınden iatifa ettikten aoura iki 
ay yDzünll göıtermemiıtL 

Elleri titreyordu. V ucudD bu• 
gibi olmuttu yllzDndeo kan çekil
mitti. Bir klllçe gibi kaymakam 
Kemalin maaa11na oturdu. 

Ötekiler ellerindeki doıyalan 
getirip teılim ediyorlardı • 

Baıka hiç bir fey konuıma
dılar. ÇllnkO genç erklnıharbin 

yUzü ve aui latif eye farHt •er
miyordu. 

Yalnız yani binbaıı formasını 
takan Nihat arkadaşının elini 
ateıli ateıli ııktı: 

- loşall•b görnınrnz Faruk 
dedi. Herke• ıenio için aksi ıey• 
ler dnştınebilir. Fakat ben seni 
çok iyi bilirim. Sen adeta gizli 
bir düımaala aıllcadele ediyoraun. 
Ozlll!De bu da bir vazifedir. Hem
de mObim bir vazife. Çalıı lıaydl 
boıca kal 

Oda ıittikten ıonra koca o-
dada yapyalnız kalan kaymakam 
F ar11k ac& bit dnınnceye daldı. 
Bu a~u da yanda kalmııtL 
Evine, yanuauna, kanıına •eda 
ettikten bele Dilrftba hanımın ı .. 
ranna kartı iıtibza ile mukabele 
eltikteo aonra bu kalıt rOcüne 
Jidiyordu 

Genç sabit ainirli ıinirli &nlln
deki klğıtlara göz gezdirirken 
telefonun uzun ve zili onu ken 
dine getirdi. Açtı. 

- Allo. Erkim harbiye latih· 
barata. 

Şimdi odada ciılerinl blriblrl
ne geçirerek bir deli gibi dola
ııyordu. 

Bu iti DilrOba H. kumandanı 
kanduaralcS yaptırmııtı ve don 
gece kendisinin istihzasnna. timdi 
mukabele ediyordu. 

Cenç zabitin aklma birçok 
ıeyler geliyor, iıtifa etmek, ka
çıp gitmek temaruz göstermek. •• 
Fakat bütftn bunlaran keodiıine 
re1men •erilen Yazifeyi ya~ma• 
mıya .. hep olamıyacatını da bili
yordu. Bilhassa kumandanın ar
zusu, emri hilAfana hareket et• 
miye imkAn yoktu. 

Bu kadm onnn terefile meı· 
lekile oynıyordu. Fakat ondan 
evvel amirlerini kendinden bll
yllkleri an.usun• göre kukla gibi 
oynat yordu. Bir telefon darbea~ 

Dilrüba H. sannolunduğundaa 
çok mUtbiı bir kadındı:. 

Ve kaymakam Faruk blltOa 
aykırı düşllncelerioe rağmen va
ziyeti bir asker gibi kabul et
miye mecbur oldu. 

Ve akıama dotru Hiaara 
telefon etti: 

- Narin, ben merkezde kal
dun. Ak14ma geleceğim. 

Bunun ce•abı çıla-ın bir ıe
•İnç oldu. 

• 
Kaymakam Faruk yeni vazi-

fesine batlayalı bir ayı geçmlştL 
Artık yeni vazifenin hummalı 

faatiyetino kapılmı~tı. Yanına 
yerilen ihtiyat mllliziml de 
terbiye'i, çalaıkan bir genç.tL 

Bu müddet zarfında (Ui'rllba) 
Hammıo hemen harglln tele!on!a 
arayıp dawet etmeain• rajnı•D 

aitmedL 
( Arkıuı vaı ~ 
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Dünya Fladiseleri 

Bir Talak 
• 

Davası ın iki 
Garip Maznunu 

Paris'in on altıncı hukuk 

ı uhaf bir 
müdafaa 
gaptılar 

mahkemesi, adli 
tarihte misli pek 
ıcyrek görlllebilir 
bir talAk deva1ı• 

n n halli vaı.if esini tııcrine almış· 
br. Hemen her talik davası gibi, 
bunun mevzuu da ıadakataizliğo 
btinat ediyor. Fakat muhkem eyi 
mUıkUlo ve tcreddlldo ıokan, 
maznunların mlldafaasıd ı r. Ve fil. 
hakika davanın maznunu ikidir 
•e bldiıe ıöyle cereyan ctmiıtir: 

Bir kadmla bir erkek ayrı 
ayrı evlidirler. Fakat her ikisi 
de me»'ut bir yuva kuramamışlar 
•• biri karııını, tibllrll de koca· 
ıını bırakarak gitmiı, mOştcrek 
bir apartman tutmuı ve 'irlikte 
oturmaya baı1amıılar.. Fakat bu 
apartmanda, :baıka kimaelerle nj. 
kAbb olau bu kadınla erkeğin 
odaları ayrıdır. Netekim, kadının 
kocaaı tarafından zabıtaya tikA• 
y ... t edilip le evde uıulen araş· 
brma yapıldığı zaman vaziyet 
böyle tespit edilmiş ve maznun
lar ıu ifadede bulunınuşlardı r: 

.,_ Biı Çocukluğumuzdanberi 
tanııınz. Aile hayatında meı'ut 
olamadık. Evlerimizi bırakbk, 
mUtt~rek bir ev tuttuk. Fakat 
bir çab altında yaşamam·zın bet-· 
hangi bir hususi manası yoktur. 
Y ekdiğcrimize karıı kalbi alaka· 
mız mevcut değildir. Sadeco dert 
ortaklığı yapıyoruz. 

Mahkeme, bu müdafaa tarımı 
pek akla yakın bulmamıt ve bir 
kadınla bir erkejin evlerini, 
barklarını bırakarak bir çatı al· 
tında dert ortakl ğı yapmalan 
lddia11nı kuvvetli bulmamıısa da 
bir karar da verememiştir. 

* f elemenk Hindistanında iı· 
yan ederek içindeki Fele-

Kaçırılan mcnkll zabitleri 

h 
. . bağlayıp denize 

arp gemısı 1 "Y d' y · aç an e ı ı· 

meselesi liyet isimli borp 
ıemisınin akibeti nihayet anlaşıl· 
mııtır. Bu gemiyi zorla dc:ıizo 
açan yerli mUı·ettebat, açık de· 
nizden lngilizce ve F elemen le Ji. 
aanile neşrettikleri bir telsiz tel· 
grafta, maaşlarının indirilmesin· 
den dolayı ve protesto nümayişi 

yapmak llzere bu ıuretle ha· 
rekete mecbur kaldıklarım, bir 
aun ıonra tekrar karaya avdet 
ederek i:'emiyi kaptanına teslim 
edeceklerini bildirmişlerdir. Bu 
ıuret!e, mühim bir hAdise btilin· 
de dünyaya akseden ve bir nevi 
kurunu vuıta l'oraanlığını ond ran 
bftdise, kendiliğinden ehemmiye
tini kaybetmit oluyor. Esasen 
ıon haberler, 6u geminiıı takip 
kuvvetlerine teslim olduğunu, ah· 
lan tayyare bombaları ile mOret• 
tebatından bir kısmm·n yaralanıp 
bir kısmın n da öldüğO öğrenil· 
a.iıtir. 

Amerika tayyarecilik Alemi, 
bil" mUddettenberi gayet 

,-Tı-a-9-9-a-re_c_i __ -. gizli bir surette 
f• likte geni tecrübe edilen yeni 

sistem bir tayyare 
6ir inki- ile çok alAkadar 
lap mı? olmaktadır. Eğer 

bu tecrübeler matlup olan neti· 
ceyl verecek olurlarsa, tayyare· 
cilik aanayiinde bUyUk bir inkiIAp 
wukua gelmiı olacakt r. Yeni tip 
tayyarede pervane yoktur. Per• 
Tane yerine, dingilli dört tane 
tekerlek vard r. Bu tekerlekler, 
tayyare uçarken havaya 6yle bir 
temaa etrnektedirler ki Adeta, 
tayyareyi, havada harekebiz bir 
hale bile getirebilmektedirler. Bu 
tayyareyi lnıa edebilmek için 
birkaç sene tecrUbe yapmak lll· 
ı.umu hasıl olmuıtur. Bu tecrU· 
b•lcr aon ufha"n• ielmiıtir. 

ION POSTA 

ŞAYANI DİKKAT BİR CEMİYET 
- - ----- -----------

Reisi, Kitibi, Merkezi Umumisi 
Yok, Yalnız Faaliyeti Var ••• 

Bir Karg nın 
içki dl1t manları cemiyeti gibi, teı· ı 

çil edilememekle beraber Ista~ 
bulda kendi kendine reissiz, kl• 
tipsiz ve merkezi umumiıiz bir ce
miyet peyda oldu: Karga dUr 
manları cemiyetL.. Memlekette 
ne kadar eli silih tutan, keıesl 
mangır tutmıyan adam nraa, hcp
ıi bu cemiyetin azası. •. 

İnsan Oğlun~. Anlattıkları .• 

Havalarımızda, kara birer leke 
gibi dolaşan bu çirkin ıesli kuı· 
ların ekinlere, meyva ağaçlafına 
verdiği zarar, aaymakla bitmediği 
için hükumet, bir kanunla karga 
avına resmen cevaz verdi. 

Her karga ölliıBniln galiba 
25 kurut diyeti var. Bu zUğilrt· 
IUkte 25 kuruı az para değil. 
Meteliğe kurıun atanlar, nal gibi 
yirmi beıliği görllnce kargaya 
kurıun atmayı ej'lencell bir apor 
haline getirdiler. Hele ıu ıon 
glinlerde kargalara karıı olan 
buıumet pek ziyade arttı. Adım 
batında karga öldlirlilUyor. Ben 
dikkat ettim : Kargalar ıebir Oze• 
rinden gfindo iki defa geçiyorlar. 
Biri ubah gUneı doğarken ... Biri 
akının, günef batarken ..• 

Sabahları ne lıo amma, ak· 
şam ortal k karı1nrken kargaların 
bagırııına tahammlll edilmiyor. 
Bazı kenar mahallelerde karga· 
lann geçİfİ, akıam zamanının 
yaklaıtığma alAmet aayıldığı için 
evlerde bir telAt başlar: 

- Kız, koı bakkala... gaz 
aldırmağı unutmuşuz. Nerdeyse 
ezan AUabUekber diyecek ..• 

Geçen gün Sarayburnuna gl· 
den park yolunda dolaşırken, 
ağaçların arasından bir karga 
ıUrilıU havalandı. Ve akabinde 
Uıt üste iki ıi!Ah ıesi duyuldu. 

Yilksck bir servinin dibine 
patır patır döklllen Uç siyah 
cisme yaklaıtım. Bunlar, karga 
ölUleri idi. 

Üçü de karılarmdan yidikleri 
birer kurşunla canıız yere düş
müşlerdi. 

Bir tanesini ayagırula dOrttllm. 
Hafifçe kımıldandı. Belliki henüz 
6lmcmİftİ. Mini mini na'şını, yero 
ıerdiğim bir gazete klğıdı n .. 
tünde muayeneye ba4ladım. 

Hayretinden bir kat daha 
açılmış gibi görünen gözlerinde 
derin bir hüzlin vardı. 

Sanki hal dili ile: 
- Ey zalim avcı.. Ne gU· 

nahım vardı ki, bana kıydın? 
Diye taı.allUm ediyordu. 

Hiçbir tarafından beyaz bir 
nokta bulamadığım bu siyah ku
ıun karar laliine acımamak el
de değildi. Bana öyle geldi ki 
>1nr2acık, yavaş yavaı yerind• 
dcğrulıyor. Ve karga lisanile ba
na dert yanıyor: 

- Ne yapalım ki hilkat, be
ni karga, sizi de inaan yaratmıf. 
Ben karga, ıiz insan oldukça, 
bende bu zaaf, ıiı.do bu kuvvet 
bulundukça, her zaman siz hak• 
lııın1z, ben bakııı., 

Pekal& amma, karga yaratıJ. 
mamak benim elimde mi idi? 
Karga yaratıld.ktan ıonra da 
zararh bir mahluk olmamak aıUm· 
kün mU idi? 

Bana pisboğa:r. denininlz. 
Kendiniz için haı.ırladığınıı ni• 
metlere, ıizdeo evvel el uzattı· 
ğım için bana dit biler, kin 
g11der, rastladığınız yerde g5l
ıeml kaaımaia kalkaraanıa. Ben 

' 

piıbojauam, unkl alz kur-
ıağıoı baya Ue dolduran 
yemez, içmez melllk.e 11-

nıfından mısınız? Y ağbca etleri, 
kaymaklı baklavalan, lenger do
luıu pillvları gövdeye indiren 
ben miyim? Bana zararlı mablak 
dersiniz. Evet, öyleyimdir. Fakat 
zararım hiç olmazsa kargalara 
dokunmaz. Halbuki, ılz aııl ken• 
di cinsinizden olanlar için teh· 
likelisiniı. 

Ey medent geçinen lnaa~t 
DnıUn ki ben nihayet bir kar
gayımf Ateş olsam cUrmüm ka· 
dar yer yakarım. Halbuki, ılzio 
eliniz erer, gilcDnOx her ıeye 
yeter. Havada, karada, denizin 
altında çeşitli ıilAblarınıı var. 
Ben yesem ye.cm bir dönllm 
tarlanın ekinini, altı ayda yerim. 
SiZ1e, bir harp halinde, ayına 
varmadan hemcinwinizden birkaç 
bin kiıtnio başmı yersiniz! 

Bir karga daha dünya yllzUn
den eksik olmakla ne ç:kar sanki? 

Hem efendim benim akıl er
diremediğim bir nokta var; de· 
min bana silah çeken adamı öm
rllmde bir kere bile görmüş de
ğilim. Aramızda bu buıumet ne· 
vakit peyda oldu? 

1 ne dUımamnız... Daha kanınızı 
emen ıivrl ıineklerle bile baıa 
çıkamadınız. Kargalara gelinceye 
kadar ne zararlı kuşlar, ne zararlı 
böcekler var. Onların hakkından 
gelmeden kargalara niçin ıaldı· 
rıra .n z? 

Açılan ragasından iki damla 
kan toP.raklarm üıtllne aktı: 

- İşte ölllyorum... Bir karga 
daha ölilyorl no duruyorıunuz, 
tenlik yapıanız a ... 

Kargacık, hakikaten ıon ı8z· 
Jerini söylüyordu. Gittikçe kuv• 
vcti kesildiği aık ıık nefeı alııın
belli idi. 

Ölmeden enel IOD UZUIU D• 
olduğunu ıordum. · 

Gagasını pklatarak acı acı 
ıninmaodiı 

- Bir karsranın ıon arzuıuf 
Benimle alay mı ediyorsun lnıan 
oğlu? •• Biz ki dünyada ıizin s.ibl 
bilerek kimıeye fenalık etmedik. 
lcimıenin ahını almadık. Hatta 
arzu ne olduğunu bilmedik. Yiyip 
içip gezip tozmaktan bqka kay• 
ğuıu olmıyan mah:ukun ıon ar• 
ıuau sorulur mu?. 

Brak ki, rahatça &leyim ••• " 
O ıırada, dalların birinden 

yanık bir feryat yükıeldi. Sor
dum: 

- Bu ağlayan kimdir? 
Baıını iDçlOkle kımıldatarak 

derin derin içini çekti: 
- Kim olacak eıim... DOn

yada eşine bir karga kadar sadık 
kalan kaç dişi insan göıterirainiz? •• 

Ha... Söyleyin bana.. 
BüsbUtiln takati keıilmlştl. 

Kendini gazete klğıdmm UstUne 
bıraktı. Bir karga değil, aanki 
rahat döşeğine uzanmıı bir inıan 
öinsU karşısında idim. Şapkamı 

J 
çıkararak ıiyah na'ıını ıelAmla
dım. Ben yanından çekilirken 

1 
ağaçtaki kargalar, birer birer 
yere indiler. Kocasız kalan eşine 

Siz insanlar, anlaıılmaz 
JQklarsınız. Ne dostunuz 

mah· taze ölfinUn etini yemiye mi? bu, 

1 

taziyete mi · geliyorlardı, yoksa 

belli, pek anlaşı]madı. 'f.'f. 

Dünyanın En Garip 
Güzellik Müsabakası 

Amerikada Köy İşlerini En İyi Yapan 
En Güzel Köylü Kızı 

Şimdiye ka· 
dar güzellik mll
aabakaları ıebir 

gllzelleri arasın• 
da yaprlırdı. Hal· 
buki bir milletin 
asıl bozulmamıı 
gilzel tipleri köy
lüler arasında 
bulunur. 

Bunu ilk defa 
yine Amerika
lılar dU1UnmUıler 
ve en gllzol 
k&ylO kızını bul· 
mak L\ıere, Ame-

rika birleıik deY. 
Jellerini teşkil 

eden 48 devlet 
içindo bllyUk bir 
mUıabaka açmıt
lardır. 

Bu mOsaba· 
kada yalnız en 
güzel köylü kızı 
değil, fakat kay 
itlerini en ıyı ya, an kıı aran
mııhr. Bu kızıD ıllt ıaim111, yat 

• 

çıkarma11, harmanda aaman kal
dır111a1r, mıı11 toplamuı eart 
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Kari Mektuplan 

Ankara'da 
İki Sinema Var 
Fakat ••• 

Ankarada balkın temaşa ihti
yacını karııbyan iki ıinema Yar
dır. Fakat bu iki sinemada da 
oturulacak yerler iyi değildir. 
Somyah koltuklar aeyirclleria 
elbiıelerini yırtıyor, dnz koltuk., 
lar açılırıa kapanıyor, kapanıraa
açılmıyor. Sinema idareleri hu 
mahzurlan kaldırsa müşterilerine 
en büyllk hizmeU yapmıı ol,... 
caklardır. 

Ankara Ziraat EnstittısU 
lnıutında lJaklnlst raruk 

Gelibolu Türkçe Konuş
turma Birliği 

MilAı Tilrkçe konuşturma C.., 
miyeti Reiai Y akup Kemal Beye: 

Tnrkço konptmanın lüıum •• 
faydaıı hakkında birliğimize bit ... 
ben Milli7et ıa:ıeteıinde neıret
tiğinlz makale birliğimiz azalan 
l\zerinde çok derin bf r tesir 
bırakmıı, bOtnn azalarımızın min• 
net ve ıUkranlaranı mucip olmuf'" 
tur. Bntnn Tnrk Muaeviler 
tnrkçe konuşacak •• Tnrk har-
11nı benimıiyecelderdir. 

Birliğimiz bu gaye ile t~t•k· 
knl etmit we ıizin kıymetli tq-. 
ciJerinlzden lcuYvet almıştır. Mg. 
hakkak ki ıayeaindo muvaffak 
olacakbr. 

Gelibolu TOrkre Konuıturma 
Blrlitl Reiıi Vitaıl M. Varaıı 

Tiyatrocuyuz Diye Gezenler 
Bir adam yanına Dç beı kadın 

alarak tiyatro kumpanyası namı 
altında buraya gelmiş vo 3 • 4 
aydanberl maalesef çirkin bir 
tarzda çalıımıya, gençler arasında 
boı g8rülmiycek hAdiselero mey• 
dan vermiye başlamıştır. liyatro 
aanayii nefiıedendir ve her glln 
kıymeti yllllielmektedir. Halbuki 
bu gruplar tiyatronun da kıymet 
ve ehemmiyetini küçilllmektedir. 
Bu gruplara bari müaaade edil-
meıe .•• 

Dörtyolı Sabri, Nurf, Ab<ltırrahman, 

Idrl ı, Nuri, A. RaLml 

Kırkagaçhlarm T eşekkuru 
Merhum ıair Eşrefin han:nda 

çıkan yangının itfası huıuıunda 
alay 64 ltf alyesinin g<Sstcrdiği 
cansiparane rayret cidden her 
tnrln takdirin fevkindedir. Atq 
karşısında yılmadan çahıan bu 
vatan çocukları Kırkağacı muhak
kak bir tehlikeden kurtarmışlar
dır. Kendilerine Kırkağçlılar na• 
mına teıekkllr ederim. 

Kırk ı ğnç: /ı bınet ,_ 
koşulmuıtur. 

Ml\sabakaya etriden fazla k6y .. 
lll kızı iıtirak etmiştir. Buolarm 
içınde Henrietta güzelliğile Ame
rikan kaylO gllzelierl araaında 
derhal nazan dikkati celbctmi~til 
Sonra tecrUbelere ba~lanmıştır. 
Henrietta rakipleri ve seyircileri 
kartııında yanm 1aat içinde 
inekten ılltll uğmıı, sütten yaı 

çıkarmıt ve ayr~nını halka dağıt
mııtır. 

Sonra harmanda ıaman kal
dırmak, mıaır kırmak tecrllbt:i.!rl 
yapılmıı H"'nrietta bu işlerde d• 
birinciliği muhafaza etmiştir. 

Fakat milıabakanin garip tr 
rafı ıudur ki, birinciliği kazanaD 
kızın Amerikalı olmadığı anlapl'"' 
mııtır. Henrletta Holanda köylO
atldllr. Birkaç aeno evvel Anıeri
kaya ıelerek Kaliforııiyada bit 
çiftlikte 1erletmiıtir. 
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l"ayfa 
.ijaftad~ Bir pefa Ne ro· 
lunur Ve Bütün , Dünya 
Matbuatıru Size Getirir. 

BugOnkll demir
yollarmın nien~el 

20CO sene evye} 
Romahlarıo ordu 
arabalan içlıı yap
bldarı yollardır. 

• 

• 

SON POSTA 

İNAN. L IY AC 
ŞEYLER 

Alomlnyumdao ha
fif ola• 9 madea 
yardır ı 

-=--=-~--~-

K 
Sayfa i 

------------
Bu Sayfada 

Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Ya7J Ve 
Makaleleri Bulacaksınrz. 

Lltium, Potaal
um, Sodium, 
Rubidiun1, Kal• 
ı:um, Magne• 
ıim, Herlllium, 
Kauum, St.ron• 
ıum. 

• Yllı: dlrh e n kömür, bir tonu bir rnll meaafeye g8tUriir. tTen• 
Jcrdekl k<Smür aa. flyatı bakluoda yapılan tetkikat bunu srB•· 

Amerika 1ahillerinde 
19 köıeli bir yıldız 
bahi• bulunmaıtur. 

tuıalttlr. 

Bo dairenin içine 
Oç dairo çizioia 
ki, her fare diğe-

rinden ayrılabilıia. 

Dilnyanıa ea bOyük çınar atacı ı Yük· 
Hklitl 105 ayak, •e itliti 29 ayaktır. 
Altında 1000 kiti a8lsıelenebilir. 

' 
Dünyanın en yilk "" 
meur tatt- Kalküted• 
bir hlkimin mezarın• 

.dikilen bu tattır. 

~==ı====---===================;======================:ıı::;;c=-::~=-=========================ıa:==-=::::ıı:ı;;:;:=;;========;;;:==============:=;::=;===:=================~===== 
Bilmediği Lisanı 
Konuşan Kadın 

Şu 
Garip Dünya 

Ôlamtlen Sonra 
Boşanma 

Yugoılavyada 72 yatında bir 
adam beı on ıene evvel ölmUı 
kansı aleyhinde boşanma davası 
açın.ıtır. 

Davaya ıebop, adamcağızın 

neden aonra karısının başkasilo 
mUnaıebette bulunduğuna dair 
eldo ettiği Yesikalardır. Bu Yesi
kaları bulduktan ıonra çocukla
nnın kendi c•latları olmadığına 
kanaat getirmiş ve onları vera· 
Htinden mahrum etmek için bo
ıanma daYaıım açmıya mecbur 
olmuıtur. 

Pantalon 
Modası 

Amerikada ıinema yıldızı 
Marlen Dietriclı'in ortaya attığı 
pantalon modası almıt yUrUmUı· 
tnr. Bilbasaa Nevyorkta bütün 
genç kızlar pantalon, mavi ceket, 
açık yaka ve remici ıapkası 

geymektedir. 

* Cenaze Arkaşındtı 
2000 Kişi 

ltalyada Nıcenıa ıehrlnde Fin 
isminde bir İtalyan vasiyetname
ıinde cenazesini takip edecek 
kimselere yarımıar lira verilrneıl
ııi istemişhr. Bunu öğrenen 2000 
kişi Finin cenazesini takip et· 
miıtir. 

Beraber Doğup 
Beraber Ôlmüşler 

Pragda Karolin ve Mart isminde 
lkl kadın aynı günde doğmuşlar. 
Bütün hayatlarınca ayni evde ya• 
l•mqlar ve 85 yaşında ikiıi de 
ayni gUndo ölmüşler. Her ikiıi de 
ayni mezarlıkta yan }·ana a-ömUI· 
ml\ılerdir. 

Vıırulmaş 
Ôlmemiş 

* 
Romanyada bir yolcu, yoldan 

ıcçerken kazara patlıyan bir si· 
lAhın kurşununa hedef olmuş. 
Kurşun a-öğsl\n aol tarafından 
ıeçmlı. Kalbini parçaladığı kor· 
kuıile haıtayı haıtaneye kaldır
nuolar. Fakat ameliyat yapmak 
:zere 16ğ1UnQ açtıklar1 ıaman, 

albln ıat tarafta oldujunu 
IÖl'oıUıler. 

1 - Kavga• 
cı horozların gffz
lerinl çıkarmamala• 
rı için iut edilen 
bir gözlük. 

2 - Horoı g6zlUğUnUn 
hakikt ıekli. 

3 - Puro içmek için icat edilen 
bir nargile. 

4 ..- Banyoda erkanızı otoma-
tikman yıkamak için icat edilen 
bir fırça. 

Yanlış Bilinen 

Şeyler 
Herkes gUveuin elbiseyi yedi· 

ğini zan~eder. Halbuki elbiseyi 
yiyen aüvenin yuınurtalarıdır. 

* Herkea ıanneder ki ıif man 
çocuklar daha ııbhatlidir. 

Halbuki çocuğa ne kadar tiı· 
manlatıcı gıda verilirse, çocuğun 
adaleleri okadar gllç iokiıaf eder. 

Herkeı lkh:lerin birbirine ben• 
ıediğini zanneder. 

Halbuki, ikizler arasında te
zatlar bulunması daha çok varittir. 

* Erkeklerin kadınlara niıbetle 
fazla kaburga kemiği var ıanne• 

derler. 
Halbuki lkiılode de mUHvidlr. 

Bunlardan 
!"langisine 
ihtiyacınız 

Var? 
• 

l S - snvarl •.tl~rını.n dtıımana 1 7 - Kus gibi 
karşı gelmesi ıçm ıcat edilen edilen kanatlar. 

bir ıUngO. 
6 - Yazın 

ıapkanın başı 
rakmamnsı için 
icat edilen bir 
alet. Bu alet 
18yesinde baş 
rahat rahat lın· 
Ta almakta ve 
ııcaktan mil· 
leeasir olma· 
maktadır. 

uçmak için icat 
• 

1lngiliz Baş Vekili M. Mak
donald'ın Bir Dalgınlığı 
Bir An İçin Siyasi Hasımlarına İltihak 

Ettiği Zannını Verdi 
Londradan yazılıyor: BugOnkO 1 

lngiliz kabinesi, bir temerkllz 

hllkiimetidir: Fakat bu temerkU· 1 
zil yapan bır kııım aza aynldığı 
için, bu mabl~et daha ziyade 
nazaridir. Kabınenin ılyaaetine 
itiraz ederek çekilenlerden biri 
de, liberal fırka reislerinden Sir 
Herbert Samueldir. Bu sat, fır-

kasının bllkGmet ıiy ıetl karııaın
daki vaziyetini, aiyaaet arkadaı· 
farına anlatmak makaadile geçen 
gUn Londra otellerinden birinde 
bir ziyafet tertip etmiıti. Ziyafet 
başlıyacnğı ıırada, Baıvekil M. 
Makdonald ile mlbtemlekAt na:ıın M. Makdonald 
M. Tomaaın ı looa 1ıirdiklerl sıö- rilldO. Ziyafette hazır bulunanlar 

Londra'da ameliyat masas·nı 
yatırdp bayılan bir kadının am .. 
liyat esnasında Utinco derdioo 
den behıettiğini görmüıler. Bu 
kadın o vakte kadar Utince bir 
kelime bile konuşmamıı, halt• 
böye bir liıan bulunduğundan 
bile haberdar değilmiş. 

Bu kadımn adı Mra Sherrlndlr • 
Ve bu hali gerek doktorların, 
gerek ruhiyat mutahn1Sıdarmı 
hayrete dnıürmUştnr. 

Kadın bu tecrübesi hakkındı 
gazetelere ıu malümamb ve 
miıtir: 

"Vaktile ameliyıd o•mu tum 
O vakit doktorlar ve basta ba
kıcılar baygın bulunduğum aır ... 
da garip bir lisanla konuştugue 
mu söylediler. 

"Aradan uzun ıeneler peçtl 
Bu defa m~ıhur operatör Wıllf.. 
am tarafından ikinci defa eme 
liyat oldum. Bu doktor da am 
liyat esnasında Litinco konuştu• 
ğumu, kendisi do Latince bildiği 
için bana cevap verdiğini, ve korı 
uuşma esnasında kendi iılerim
den behsettiğimi ıöyledi. Kendi• 
sin Utince bir kelime bile bif.r 
mediğiml temin ettim. 

"Fakat ondan ıonra dikkat 
ettim ki uykumda garip bir lisanla 
konuşuyor ve tuhaf şeyler anla
tıyormuıum. 

Bunun daha garibi lskoçya•da 
Jean isminde Oç yaş nda bir ço• 
cukta görnlen haldir. Bu çocuk 
konuşmaya başlar bajlamaz o 
vakte kadar işitmediği kclimole 
kullanmıya baılamış, ve kullan., 
dağı kelimeleri aileıinio do bi1 
diği anlaşılmıştır. 

c:= ş-

derin bir hayretle yeni gele· 
karşıladılar ve zannettiler 
Baıvekil ile M. T o mas ta aol 
rak kabineden çekilmit ve 
balefet 1afına ~eçmişlerdir. 

Derhal kendilerine birçok 
aller ıorulmıya, ne zaıuan i 
ettikleri, niçin ettikleri 6ğr 
mek için arkası gelmez ıorg\ 
yapılmıya başlandı. Bu suallerde 
ıt Makdonald ile ~.. T omas t 
hayrete dUşm\lşlerdi. Az sonr 
mesele anlaııldı ve hasıl ol 
garip vaziyet herkesi gütdUrdi 

Meğer, M. Makdonald il 
M. Tomaa ta o gece ayni oteld 
başka bir ziyafete davetli imi\ 
ler. Yollarını şaşırmış, y nlışlıkl 
ıiyaıl batımlarının toplandıkla 
salona dalıYermiı ler. 



İTTİHAT VE TERAKKİ lı 
Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl dolda ? •. 

Nasıl Yaşadı ? .. 
Nasıl ÔIJü ? .. 

Talat Beyin Baş Ucundaki Fener 
Birdenbire Sönüvermişti 

Halbuki Refik Beyin maksadı 
orada yerleşmek ve Jataobulla 
Rumeli arasında yeni bir lnkılAp 
kuvveti vilcude getirmektL Buna 
binaen cemiyetin vllcudundan 
haberdar olur olmaz, Sellniğe 
nakletmeyi vo orada bu baz ... 
lanmıı kuvvetle teşrikime1ai ede
rek bir an evvel maksadını 
huıulo getirmeyi Manyasl sade 
de çok muYafık bulmu~tu. 

Refik Bey, SelAnikte bir ya• 
•ıhano açarak mealekinde deva• 
ma baılamakla beraber, cemiye
tin de en kuvvetli ve en faal 
bir uzvu olmuıtu. 1.tanbul mll
nevverleri tızerinde mOeasir olan 
bu zatı kazan nca, cemiyetin ilk 
dliıllndüğll i~ lıtanbulda bir 
ı.ıbe açmak oldu. 

Cemiyetin bazı mUfrit taraf· 
tarları buna, kat'iyen lOzum gZS
rDyorlardı. ÇOnkl Cemiyet efradı 
gittik~e çoğalıyor.. blltlln cemi· 
yet efradının pek ketum dav
ranmas na rağmen işin bir tara• 
ftan patlak •ereceğinden korku
hiyor.. buna binaen biran evvel 
barel,ete geçmek !Uzumu hissolu
nuyordu. 

Bir cuma gUnil, (heyeti 'liye) 
azalarile [ yani : Talat, Mithat 
ŞUkrU, lsmail Canbulat Beylerle] 
lımail Mahir, Ömer Naci, Rahmi 
Beyler Selanik harıcındeki (Beı 
çınar - Millet bahçesi} ne gezroiye 
gittiler. Bir tarafa çekildiler. Hem 
tabiatın güzelliklerinden istifade 
ediyor, hem de konuşuyorlardı. 
S6z, icraat.ı1 intikal etti. O zamao 
tesavvur edilen faaliyet bahsi, ye
niden ortaya konuldu. Nihayet bu 
tasavY..ır, 16yle bir karar Yerilme
•inc sebep oldu. 

[ KAfi miktarda, el bombaları 
tedarik edilecek. Cemiyetin en 
mftmtaı azalan, ikişer ikişer ls
tanbula gidecek muhtelif yerlerde 
yerleş ·cek. Sonra birglln ve bir 
~aat tayin Ye takarror ettirilecek. 
O s'latte bütiin az:ılar ikişer ikl
ıer safaretlere girecek. Sefirlerc
evvelce hazırlanan birer takrir 
veriı. cek ve sonra da: 

- Eğer derhat, •ftfera heye• 
tini toplıyar k, ( Memaliki osma
niye c Kanunu esasinin ilan ) için 
Sult m Hamidi icbar etmezseniz, 
ıu bombalarla Sefarethaneyi 
tim1i berhavd edeceğiz. 

Denilecekti. 
Bu karar, iptidai bir dOşUn· 

cenin biraı. da fazla hayaiper•er
liğin mahsulü idi. Bereket versin 
ki, derhal tatbik edilmedi. Bir 
müddet bu hususta görüfmeler, 
\'e muhaberelerle •akit geçirildi. 
Bunun neticeainrle d• ıu fikir 
ıalebe etli: 

- Cemlyetia efradı, J llnden 
~üne çoğalmakta ve n,üncU or
dunun büUlo kuvvetini ele al
maktadır. Cemiyete karı münev· 
~er halkta da büyük bir temayül 
Tar. Neticesi meşkük ( ferdi ha
reket) !erle filiyata geçmektense, 
biraz ı brelmc1( ve elde bu unan 
bu b ak kuvvetle maksadı bu
ıule gulirmek daha muvafık ola
cakt r. 

Tabii, bu karar daha makul 
•• daha mantıki idi, Buna 

Bahaettln Şakir Beyi menfaamdan A•rupa'ya 
lıaçırmaya muyaffak nlanlardaı;ı, Trabzon'da 
lk mete memur a bık ( YaYer~nt Haıı:retl 

Şebrlyart) den ıllva 1 m lralayı l.hak B. 
( lıhak Paıa ) 

binaen cemiyet, kuvvetini arttır
makta devam etti. 

* Bu •ıralarda Paristekilerle 
muntazaman muhnberat devam 
ediyordu. ( 1323) senesi bidaye
tinde Pariıten, Bahaettin Şakir 
Beyden bir mektup geldi. bu 
mektupta, (ittihat ve Tarakki ce
miyeti - Paris Merkezi ) azasmdan 
( Doktor Nazım ) Beyin, bazı mll
zakerat zımnında SelAniğe gön· 
derileceği bildirildi. Rahmi Beyin 
tertip ettiği bir plan mucibince 
ve Yunanistan tarikile Doktor 
Nazım Bey Sellniğe ·geldi. Meı'· 
ul ve aalahiyettar bir murahhas 
ııfatilc gelen Nazım Bey, evveli 
cemiyetin aı. bir zamanda iktisap 
ettıği kuvv~t ve kudreti tebrik 
etlikten •onra, böyle ayrı oyrı 
çalışmaktansa, iki cemiyetin Lir
leştirilmesini teklif eyledi. 

Epeyce uzun stiren mllzakcre 
neticesinde, bu teklif munfık 

görüldü.. Y aloız (ittihat Ye terak
ki} ismi kabul edilmedi. Buna en 
çok muhalefet eden ( Talit Bey) 
di. Çünkn o, •aktilo bu isıni le
şe' iim etmişti. 

TalAt Beye nazaran bunun da 
sebebi ıu idi. Vaktile, (çavuı 
manastırı) oda içtima ~derek 

( Paris ittihat ve terakki) erlclnı• 
na iltihak etmek Uı.:ue ilk mektubu 
yazd klarJ akşam, mektuptaki 
sözler tam (ıttibat •• Terakki) 
kelimesinin yaulmaı na g61İnce, 

Talit Beyin başının ucuadaki 
fener, birdenbire aioD •ermİftİ. 
Derhal fener 1akbrıldı. Tekrar 
Ta~at 8. yumaya bqlada. Fakat 
çok gariptir ki, yine fener 860-

mDt ve karanlıkta kalmışlardı. 
VakıA, ikinci defa olarak fener 
yakılmış ve mektup ta ikmal 
edilmişse de, bu bAdiso bUtUn 
orada bulunanların ruh vo mane· 
viyatı üzerinde boşa gitnıiyen 
tesir bırakmıştı. Nitekim bu 
mektuba, Paris'ten aldıkları 
menfi cevap ta bu fena 
teıiri bir kat daha arhrmışh. 
Sonra .• Senelerden beri bu ismi 
Avrupada taşıyan cemiyet, hiçbir 
ıeye muvaffak olamamıştı. 

Buna binaen {ittihat ve Terak· 
ki) isminin kabulll halinde, her
kes onları bu aciz kuvvetin bir 
ıubesl telakki edecek, ne (Os· 
mania hl1kümeti) n,. de Avrupa 
hükOmetleri kendilerine eht:m· 
miyet vermiyecekti. Buna binaen 
bir haylı müzakerelerden ve reh· 
herler va!ıtasile bUtün cemiyet 
aı.asasınao reylerine müracaat 
edildikten sonra, şu maddeler 
takarrür etti: 

ı - Her iki cemiyet, aynı 

gaye nzerinde müttehiden ça
lışacak. 

( Arkası var ) -- === --=-
Bu akş9m ht~nbul Beltdlyrst 
21,30 da ~~hir1Yyatl'oSU 

Ş ~k~ A 111111111111111 

Bedia -1. Galip 11..Jll 
Komedi 4 perde 

Zabitan lJlllllll , 
gecesi 

MARTHA EGGERT 
Yarın akşamdan itibaren 

ARTİSTİK'te 
iraesine haşlanacak olan 

GBANDOTEL 
Neş'e çılgınlık ve gençlik fılmin
de şarkı söyliyecek •. dans ~decek 

ve sizi eğlendırer.ektır. 

Musiki: OTTO STRANSKY 

GAliÇYA CEPHESi 
Yarın akşam saat 9,30 dan itibaren 

1V1 A .J 1 K'te 
Louis Trenkf!r, Armand Bernard 
ve Marie Antoinette Buzet tara· 
fından tenıl)il edilen Fransızca 

.,özlü 111uazzaın 'e lıarikulaJc; film. 

GLORYA'da 
Sinema ve 

MÜNiR NURETTiN KONSERi 
Bu ak,am yeni ve gUzel programlle 

________ .. Giıeler açıktır • ._ ________ _, 

Maruf Doktorlarımızın 
Bir Günü Nasıl Geçer? .. 

( Ba9tarafı 1 incl eayfada ) 
Bir hastanın muayenesi en aı 

yarım 1aat sllrer. Bu hesapça bu 
zevatın Uç saatte yirmi hastayı 
liyıkile muayene edebilmeleri 
lmkAnı yar mıdır? Ve bu bir 
nevi ihtikAr sayılmaz mı? 

-Doktor Beyi Akil Muhtar Bey 
hastasını içeri aldı. Ve ben saat 
tutuyorum. Dakikaların yekftnu 
kabardıkça ittihamınız çllrüyordu. 
Ve nihayet öyle bir ıaman geldi 
ki ittihammızda sizi pek fazla 
insafsız buldum. Zira Akil Muh· 
tar Beyin hastası içeride tam 
kırk dakika kaldı. .. 

- Beyefendi! 
- Buyurun Beyimi 
- Bendeniz Son• Posta'dan 

Naci Sadullah! Zati alinizi birkaç 
dakika rabats z etmek istiyordum. 

- Estağfurullah efendim, şu
raya girelim. 

- Beyefendi ortada bir dok
torlar meselesi var. Y. Z. Beyin 
bir doktora verdiği cevapları ih
timal okumuşsunuzdurl 

- Okudum efendim. Bir 
doktorun kendi mesleği ile diğer 
edebi ve sınat meslekler ara
s :nda kıymetçe bir fark bulma• 
sını haklı görmüyorum. Fakat 
Y. Z. Bey ona o ıekilde cevap 
vermekle bl1sbütlln haksızdır. 

Akil Muhtar Beyin beyaz 
saçlarının çerçevesindeki asli ve 
kibar yüzünde n.anevI bir ıstıra
bın bulutu dolaı yor. Bu bulut 
gittikçe koyulaşıyor, gittikçe 
genişliyor. Cevap vermiye hazır
lanıyordum. Sordu ı 

- Beyefendi tahsiliniı nedir? 
Söyledim, devam etli : 
- O halde •İzinle konuıabi

lirim. Bent aolıyabilirsiniz Beyim. 
Geçenlerde yine gazetecilerden 
bilmem kimin bir yazıımı oku
muştum. O, bizde doktorların 

daima Avrupa llstatlarının arka
aıodao gitmiye mabküm olduk· 
larmı iddia ediyordu. Bizde ma
alesef umumi bir nefse itimatsız• 
lık var. Bu havasızlık içinde 
kırak kanatlarla yllkselmek için 
çırpınan herhangi bir istidadı 
köreltmek için kalem eallamak 
modası var. Birisi çıkar bizde 
tair yoktur der, bir diğer1 biz~e 
ilim yetişmez gibi acı bir iddıa 
fırlat r, bir diğeri laşka bir 

varlığı inkAr eder. Bu~urun .~~ 
ylnı, buyurun, ıiı.inle bıraz gorü
ıelim. Yukarı çıkmak için odayı 
terketmek üzereyiz, Akil Muhtar 
Bey: 

- Ha, dedi isabet. Kazanı
yorlar, kazanıyorlar, ~iy~ biz 
g6zlerine batıyoruL Şımdı onu 
da göriio. 

Temin oturduğum yerdeyiz. 
Doktor bir hanıma soruyor: 

Sebebi teşrifiniz? 
- Bir fe7 aoracakbm efen• 

dimi 
- Ya, peki. ya ıiz? 
- Bendeniz de bir t•Y ıo-

ıacaktım efendim. 
- Siz Beyim? 
- Bendeniz hanımla bera-

berim! 
- Siz hanım kıı.ım? 
_ Muayene olacağım efen

dim. 
- Siı.? 
- Kendime baktıracağım 

efendimi 
- Siz? 
Bu sonuncu doğruluyor. Acele 

acele aranıyor. Cebinden buru19 

1 

muı bir zarf çıkarıyor. Doktora 
uzatıyor. Sesinde dilencilerin o 
insani gururu tükenmiı pespayı 
ahengi vardır 1 

- Efendim, bu mektubu ıey 
( •••• ) Beyefendi verdiler. 

- Peki az sonra görürüm. 
Akil Muhtar Bey bana dlSnll

yor: 

- Bu mektubun ne olduğu
nu anlamak için izahatıma ihti
yacınız olmaz sanırıml 

- il ... 
Geçiyoruz. KlltnphanedeylL 

Doktorun yorgun bakıtlı gözlerin
de bir yeri daima sızlayan insan
ların asabi acısı beliriyor. Dok• 
tor muztarip, hem çok. 

- Beyefendi, ben laviçrede 
Ye lıviçre terbiyesile büyüdüm. 
Ben ıunu veya ıunlan yaptım 
diye sayıp dökllp bübilrlenemem, 
Hizmet teşhir etmek, ilin etmek 
için yapalmaz. BugUn 6mrllmde 
yapmadığım btr feyi yapacağım. 
Buyuk bir ıstırap duyarak aize 
kendimden bahsedeceğim. Bu 
g8rdllğünllz kütnpbane mllhim 
bir aervet mukabili eldo edil· 
miştir. Bakınıı turada bir, 
iki, Uç. dört, beş..... ou beı 
mecmua Vdrdır. Ben bunların 

bepıine aboneyimdir. Arkadar 
larımın bir kıımı da ayni ıuretle 
böyle birçok mecmualara abone
lidir. Ben size isim zikrederek 
arkadatlarımıo mesaisinden Ye 
kendimden babsetmiyeceğim. 
Dünya fenni neıriyatına Ye ki· 
taplarma iıimlerini geçiren Tilrk 
ilimlerinin kısmı Azamı doktorlar 
arasındadır. Bakınız 9u, ıu. 
fU mecmualar dünyanın en 
tanınmış tıp mccmualandır. 

Ben ve bazı arkadaşlarım 
bunların heyeti tahririyeıi me

yanındayız. Ben Ye bazı arka
daılarım Avrupanın birkaç 
tip cemiyetinde azal ğa kabul 
olunmuşuşuzdur. Bakınız bu 
takdirnameyi bana profeaör Mayot 
vermiştir. Avrupanın bugün bU
yUk töhrot .ahibi olmuş birçok 
mutahassısları bu zatio yanında 
asiıtanl .k etmişlerdir ve işte oku
yunuz. Bu zat Histanlan içinde 
en muktedir Ye mOstait olarak 
bu ficizi bulduğunu yazmııtır. 
0:.Cuyorum. 

Akil Muhtar Boy almanca 
bir ( Pbarmacodynamio ) kitabı 
gösteriyor. BUyllk fenni tedavi 
ulemasından mürekkep bir 
heyet tarafmdan çıkardan bu 
kitab.n müteaddit yerlerinde 
ismi geçiyor. Bir diğerinde, bit 
diğerinde, bir diğerinde, bir dj. 
ğerinde keza!.. Birisinde "Metot 
Akil Muhtar" serlevhalı bir yazı. 
Akil Muhtar Bey: 

- Bu usul bu isimle tanılır. 

Diyor. 
Bir kitap daha arıyor bul

makta gecikiyor: 
- Asiıtanlarım için klitftpbr 

nem ıerbesttir. ihtimal onlardao 
birindedir! Diyor. 

- Zahmet buyurmayın efeD'" 
dira klfil 

Israr ediyor, buluyor, onda d• 
kendisinden uzun boylu bahıolU" 
nuyor. 

Akil Muhtar Bey daha g6r 
teriyor. Kendi bastığı kitabına. 
çıkardığı mecmuayı ~ österiyor. 

-Arkadaşlarım ve ben. diyor, 
memlekete karşı vazifemizi yaposl' 

1.zdar ve yapacağız. Bizleri bu k.
( DeYanu 9 ?Jncu• ayfada J 
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ABMET BEİS e 
~---------------------ıs---------------------- Yazan: Piger Melon 

Emeline Kavuştu 
Marki Yediği Bir . Kurşunla Gık 
Demeden Düny?ya Veda Etm~şti 

Ahmet 
----- -

Bu sırada, karşılanna bir kö
pek çıktı ve havlamaya başladı. 
Ahmet, herhangi bir mania ile 
karşılaşmak endişe sil~ kı&ıa bir 
emir verdi va evin atrafı sarıldı, 
kendisi de birkaç kişi ile kapıya 
saldırdı. 

Vakit ~eç olduğu için evin 
her tarafı sımsıkı kapalı idi. Fa• 
kat deniz koraanlarınm herhangi 
bir kilitli kapı önünde bekleyip 
Yaklt ıreçirmeleri mevzubahı ola· 
maıdı. Ele geçen iri bir · klltnk 
parçası kapıya havale edildi ve 
derin bir yarık biaıl oldu. GOrOl
tüyo evin kapıcııı koımu1t ıahıan 
herhangi bir cezaya uğramamak 
için derhal kapah kilidi açmııtı. 
Mubacimler, ıöz ıöylemeıine va· 
kit bırakmadan herifi k ıskıvrak 

bağladılar ve bir tarafa bıraktı
lar. Şimdi, evin içine on iki ki§İ 
lcadar girmiı bulunuyordu. Önde 
Ahmet vardı vo kendisini takip 
etmelerini ifaret ediyordu. İlk 
teveccüh ettikleri yer, içerisinde 
•tık görünen a lçak tavanlı sa· 
londu. Kapıya birkaç defa vur
dular. Fakat cevap alamadılar. 
ÇlinkO Markiz di Kaıtro He iki 
kızı içeride idi •e korkularından 
aeslerini çıkaramıyorlardı. İçinde 
ku•vetli bir ateı yanan ıömine 
karşısına sıralanan kadmJar yUn 
lfleriJe meıgul oluyor, bir keı

narda oturan bir hizmetçi ka
dın da kitap okuyordu. Ahmet, 
ıalonuo kapıamı açtı ve arkasında 
Türk, Zenci •• berberi arkadaı
lariJe berabor içeri daldı. Kadm· 
lann tek bir hareket yapmalarma 
•akit kalmadan muhacimler onları 
yakalamıt bolunuyorlardr. Kadın
lar gayet intizamlı bir surette 
bağlandıktau aonra başlarına iki 
nöbetçi dikildi, diğer!eri evin 
diğer kısımlarına yayıldılar. Ara 
ııra, omuzlarında taııdıkları bağ· 
lanmıı hizmetçi ve B§çılarla •alo
na giren diğer korsanlar, bura .. 
daki arkadaşlarile lAUfe yollu 
konuşuyor, blltün mealektaıları 
gibi bir parça ıiıman vücutlu 
olan atçıba7ının enıeıine ıamar
lar indirerek alay ediyorlardı. 

Ahmet reisin fikri asıl hedefi 
olan kadınlan ele aeçirdirdikten 
ıoora derhal yola . koyulmakta. 
Fakat evin Ost katlarısu · gezdik· 
ten ıonra fikrinden vazgeçti. tler 
tarafta paha biçilmez eşyalar, 
elbiıolor, kadife ve iflemeli ku
nıaıJar vardı. Bu manzarayı gören 
arkadaşlannın, bunlardan hi11e 
almak iıtiyeceklerini tabii buldu. 
Onun içindir ki evveli kadınları 
"• diğer eairlerI kalyonuna nak· 
lettirdi ve bütün bu it bittikten 
ıonra evin yağma edilmeaine 
llıliıaade gaıterdi. Koraanlar için 
bir evin bo~altılması iıten bile 
değildir. Nitek:m pek kıta bir ıa· 
illan içinde eıya aandıklara kona· 
ralc gemiye naklolundu ve boşa· 
lan evde dört duvardan baıka 
bir şey kalmadı. 

Koraanlarm tabiyeal ve ha· 
reketi okadar mebaretli olmuıtu 
k~ civar komıular bile hiçbir ıey 
hissetmemiJ, herhangi bir 1'Urill
Ul duymamıılardı. Maamafih, bU
tlla bu vak'a esnasında da, kim-

ıeye fena muamele yapılmamıştı. 
Yalnız, taliaiz Marki di Kastro, 
her vakit olduğu gibi bu defa da 
aksi bir tesadüfle karşılaşmıştı. 
ÇUnkU ihtiyar Marki, karısının 
dırıltılarından bir an ıçın o sun 
kurtulmak ve bir parça başını 
dinlemek istemiş, Ceneveye ka· 
dar inmiıti. DönilşU, evin soyul· 
masına ve her taraf m kar· 

makar şık bir halde bulunması 
zamanma tesadüf etmiıti. Bu 
manzara karş sında hayretinden 
dona kalan Marki, evi ateşlemek 
için son ka lan korsanla "burun 
buruna gelmiş ve on metreden 
yediği bir kurşunla gık demlye 
•akit bulamadan dilnyasma veda 
etmişti. 

- ( Arkası var) 
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Maruf Doktorla
rımızın Bir Günü 
Nasıl Geçer? •• 

'--
___________________...) 

( Jfaştararı 8 inci sayfada ) 

dar çahımıya sevkeden ıanmam 
ki para olsun. Bizde memleket vo 
meslek aşkı, ilim a~kı vardır. Ben 
bir kısım arkadaşlarımı hiçbir 
zaman bir Avrupalı mutahassıstan 
atağı görmllyorum. Bununla mem 
leketim hesabına iftihar ediyorum. 
Bir arkadat•n iddiasında ı.ayıf 
bir nokta gördüm diye bütün 
bir mesleğe hücum etmek doğru 
olabilir mi 1 

Bir milnakaıada galip çıkaca
ğım diye memleketimizde ilim 
ve vicdan &ahibi doktorların mev· 
cudiyetini ink.ftr etmek, millete 
hiyanet etmektir denemez mi ? 

Şunu da ıöyliyeyim ki biz
ler için bir ~Un yaptıklarımız· 
dan bahsetmek intihar kadar 
aadar. 

Akil Muhtar Bey hayatının 
programını çiziyor. Haftada iki 
gUnU öğleden ev·Yel •e sonra ve 
Dç gOnU öğleye kadar mektepte 
geçiyor. Yalnız perşembe glloU 
blltiln gl\n vo Oç giln de saat 
on dörtten on aekizc kadar 
hasta muayene ediyor, cuma günü 
de dahil olmak üzere boı zaman
larımda okuyorum. Akil Muhlu 
Bej cuma günü için: • 

- Bunu eğlenmiyorum diye 
telAlı:ki etmeyiniz, diyor, berkeain· 
bir eğlence tekli vardır. Ben do 
okumakla bu ihiiyacımı tatmin 
ediyorum. 

Hesaplarına bakıyorum. Yalmı 

6ğledea soora habul ettiği gün• 
lerde baata miktarı altıyı hiç 
atmıyor. Perıembe ıOnlerl onu 
bulduğu vaki. 

Benimle epeyce meıgul olmuı 
olan doktoru meşgalesi arasında 
rahatsız ettiğimden dolayı af isti
yor, teşekkür ediyor, ayrılıyorum. 

HOkOm Yermeyi bu ıahrlarda 
g6ı: gezdirmit olanlara bırakarak ~ 
ıusuyorum. 

1 
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R11•im Talılill Kııpon• 

Tabtatinlsl Clğrenmei JaU1oruıııı 
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likte ıondertnf:s. Reım1nlı maıı 

&lbldlr " iade edllıneL 
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t:decek mi ! 
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1 Pul m ukabillnde ıonderllebılır. 

Deniz Kızı Eftalya 
Hayatı, Şöhreti, Maceraları 

Hatıraları toplıyan: N ..• 

Bülbülleri Dile Getirdik 
Ve Çatlattık ... 

Bize Sekiz Ş~şe Şarap getir! 
-5-

Bana gelince &leme de kjinata 
da İçimden elimden geldiğiği ka· 
dar okuyo~dum. Basri B. halA: 

- Söz bu, duracağız, dur
mamız insanlık ıanındandır! Deyip 
duruyordu. Amma ben ıılanmıı 
tavuklardan beter olmuı halime 
bakıyor, bu ıözde durmanın ta· 
nını kendimizde pek aöremi-
yordum. • 

Çubukluya ayak buhiuma 
ıamankı- hAlimizl anlatamam. 
O zaman .i•Dİf kenarb llzerl 
uzun tDylO f8pkalar moda ldL 
Benim modaya muvafık ıapkamin 
Uzerinde yalnız kamıı kalm·t. 
bütnn tüyler döklilmtlştO. Udi 
Emin, ıılanmış fesinin kıpkırmızı 
boyalarile bulanmlf ytıı:Unll bu
ruıturuyor: 

- LAnet olsun, bir daha mı, 
bUyUk aözilme tövbe! Diyordu. 

Çiftlik arabasında Çubuklu
dan çiftliğe kadar olan yere 
gidinceye kadar çektiklerimiz 
caba. Yaylınm içindeki minderler 
yağmurdan, ıurubunu iyi çekmiş 
r evani tatlısı gibi olmuştu. Onlara 
oturmak imkana yoktu. Dar 
arabamn bir kenarma oturmuş, 

öbtir tarafına ayaklarımı u .. atmış· 
tım. H!IA ayni dehşetle ıllren 

yağmur boynumdan giriyor, pa· 
puç1arımdan çıkıyordu. Araba 
aallanıyor, tekerlekler çamurlara 
saplanıyor, ikide birde bu aap
laotılardan kurtulmak için birhayll 
uiraş,lıyordu. 

Nihayet çiftliğe gelindi. Pek 
az konuşuldu. Pek az oturuldu. 
Üzerimdeki blUlln ıeyler, çamafır 
leğeninden çıkmıı mia.ill6 sırılıık
lamdı. O ıalaklığı anlatabilecek 
kelime bulamıyorum. Fakat bil· 
diğim bir şey varsa oou tasvir 
için .. a·filııklam " ııfatı sayıf 
kalıyor. 

Hepıinl çıkardık. Çiftlik sa· 
hibl İbrahim Beyin bir geceliğini 
giydim. Bir dev yavrusu kadar 
iri yapılı olan bu zatin geniı 
keıHmit geceliği içinde, o zaman 
daha çelimıiı olan YtıcudUm 
kayboluyordu. Basri Bey bana, 
ben Emin'e, Emin benim bu 
halim• bakıyor, katıla katıla 
ıüll\yorduk. 

Maamafib bu aabahın, Anaa
taaıo oefla kemanı Ue uyandml
mamıs akpmından memnunum. 
Emsali u bulunur meze sofrası· 
nın ortasına konulmuı olan rakı 
dolu koca teneke bitm~di. Şa· 
fağa kadar çaldık, söyledik, 
çiftlik btıibOllerini dile getirdik, 
hatta çatlattık.. Diyebilirim ki 
berşeye rapen o gece hayatımın 
aayılı, tatla Alemlerinden biri 
olarak hayalinde yaıar. 

* Size ömrftmlln garip vak'ala· 
nndan birini daha anlatayım: Bir 
karnaval geccıi idi. İçimde epey 
zaman birikmiı olan ç lgm bir 
gece geçirmek ar:ı:ularını s5n· 
dürmek için bu mlb~ait h:r 
f ,rsaltı. Bir akraba evinde misafir 
idim. Arzumu meydana vurdum. 

Meğer büttln baıarun patlamak 
için kıvılcım bekliyormuş, hepsi 
ben kafada imiıler. Akrabalar 
ve oradaki miıafirler bir buçuk 
düzine kadar vardık. Az zaman• 
da hepimiz kendimize akla gel· 
miyecek kadar garip kıyafetler 
bulduk, yaptık yakıştırdık. Mas
keleri ıuratlarımııa geçirdik. 
Yolu tuttuk.: Kadınlı erkekli, 
glllflte, pkalqa 6nllmUze gelen 
ga&inoya bir canlı fırbna gibi 
dalıyor, onun aeuİ.I bavaaına 
geçici bir kahkaha ve neı'e akal 
sindiriyor, birer tane parlatıyor, 
çıkıyorduk. Kaç yere uğradık 
bilmiyorum. Bildiğim birfey vana 
cOmlemiı çakırkeyif denilen o 
ıeo bqı bulmuı ve bir hayli 
yorulmuıtuk. 

Nihayet büyllk bir gazinoya 
daldık. Birleştirilen Uç bUyUlc 
maaanın etrafını çeYirdik. Hovaf'I 
dalağım tutmuştu. Garsonu ça• 
A'ırdım: 

- Bize dedim ıekiı: ılşe ıa• 
rap ve mezef... 

Daha birer kadeh içmiştik. 
Yanımızdaki maaada ıampanya 
içen iki kişinin musaba besi, dab• 
doğrusu mllnakaıaaı beni alikadaı 
etti: ismim geçiyordu. Belli et• 
meden yUzlerine baktım. Birili 
tanıdığım çok zengin bir adamd1e 
Diğerinin yftzO bana tamamea 
yabancı geliyordu. Zengin bildik; 

- lmkAm yok azızam, onu 
dinliyemezıin. Denizkızını dinle
mek aenin ıandığın kadar kolay 
değili Diyordu. Öteki dudak 
bOktO: 

- Ben dedi, onu kaç def• 
dinledim. Canımın istediği gtbt 
bir Alem tertip eder, dinlerim, 
bundan kolay ne var ? .. 

Bu adam kimdi bilmiyordu• 
Fakat beni biç dinlemlt değildL 
Yalan ıöylüyordu. Fakat o k .. 
dar maaum bir yOı:le Byle tatla 
yalan ıöylUyordu ve bana okadar 
az ehemmiyet veriyordu ki bil .. 
miyorum neden hoıuma ıritti. 
Tamdıiım zat: 

( Arka11 Yar) 
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İSTANBULDA: 
~ ÖIUnUn HAt1ra Defterinden 1 

İNGİLlz CASUSLARI 

Artık Onu Sevmeyordum 
Casus Kadının Hareketleri Bende 

Derin Bir Nefret Uyandırdı 
-- - -;----------- ---

-12-

Çok bahtiyar olduk diyorlardı. 
Biz bir oto ile doğru Perihan 

aokağındaki evlmiıe geldik. Sıcak 
aalonumuıa airince ıı•y•t kat'i 
bir liaanla: 

- Madam, dedim, ıiz galiba 
ara sıra aklmııı kaybediyorsunuz 
Bir yemek salonunda ıorduğunuı 
ıözlerin manaıını ve tehlikeıinl 
dllıOnemiyormuıunuz, tecrObell 
birer Hker olan doıtlarımızın bir 
an için gafletini kabul edelim, 
kapının dibinden, duyarın 6b~r 
tarafından bizi başka kimaelerın 
dinlemediğini naaıl tahmin edebi· 
liyorsunuz? ıizin bu delice hare· 
ketinizin bütUn hayatımızı söndO· 
recek kadar tehlikeli olduğunu 
neden takdir edemlyoraunuz? 

Sözlerimin tlddetl vo asa· 
biretin karı·ıında caıuı kadın 
~ok çare.iz ve kuvvetsiz kalmıf 
hiç bir t•Y ıöylemeden ıuımuıtu. 

Caıuı kadının bu hareketleri 
yOregimde derin bir nefret bi11i 
uyandırmışb. Karıırndaki kadım 
beynimi oymık iıteyen zehirli bir 
yılan gibi görOyordum. Artık ne 
muhabbet ne sevgi.. BlUOn bu 
laaraketlerim, ıebekenla reisleri 
tarahndao ıUpheaiz bOyllk bir dik· 
kat vo alAka ile takip olunuyordu. 
Bunun için artık muvaff akiyete 
doğru kat'ı bir hareket yapmak 
IOzumunu görüyordum. 

Son ziyafetten bir kaç gtın 
sonra ( S ... ) Bey vazifesi batına 
haraket etmiıtL Ben düşündük· 
lerimi ( Greta ) ya ıGylem•ğe 
Hl.Kum g6rmeden mllnaaip bir 
yerde Miıter ( Kend ) ile görüş-

mek lıtediğiml ıtöyledim. Ca
ıuı kadın bir emirber neferi 
itaatli• ı 

- Bu akıam kendiaile 16rll
ıeyim, mOlAkat mahallini bizzat 
kendileri tlyin etainler, dedL 

( Greta) Miıter ( Kend) l ıör-
aaeğe ritmitti. Ben de fırsattan 
blliıtlfade Eaverin Galatada ki 
yazıbanHİne gitmfttim. Beni a-6-
rtlnce heyecanla : 

dedL 

Nere-!eıia yahu, dedi. 
Bir .. yml Yar? 
Var ya, dediklerini yapbm 

Mufaual haritaların hepıi· 
ni tedarik ettinmi ? 

- Mnkemmel hem deniz hem 
kara haritalarını. 

Enver tedarik ettiği haritaları 
çıkardı. Hakikaten mufassal Ye 

mükemmel. Bilbaua İngiliz bari· 
taları tepelerdeki bllyllcek tatla-
rın yerlerini bile göıteriyordu. 
Deniz harita11 daha mDkemmeL 
Denizin her noktadaki derinliği 
rakkam ıla tespit olunmuı mu· 
fuıal ye hakikaten mükemmel 
bir harita. Haritaları iıtediğim 
ıibl bulmakta cidden maharet 
•• kabiliyet g6ıtermiıti. 

Bunlardan llç taoeıini ıeçtim 
İki tanesi, o ciYar dağların tepe-
lerin mufa11al barltalan, diğeri 
muf aual liman haritası idi. 

Bu haritaları yazıaız olarak 
parşümen kladı Dzerine aynen 
kopya etmesini Envere ıöyledim. 
Bu zahmetin boıa aitmomeıi 
için de kiadın ıeki! ve eb 'adını 
bizz•t tAyin ettim. Arkadqıma, 
IManlan temizce hazırladıktan eo..-

f ra, emniyetle benden talimat 
beklemeıini tenbih ettim •• ay
rıldım. .. 

Kar tipiıi yolları kapatıyordu 
Beyoğlu caddeıinde cereyanıız 
kalan tramvaylar, kızaktan gide
meyen otolarla dolmuıtu: kuvvet
li bir tlmal rDzgArı, yükaek apar• 
tımanlar araıından ıılık çalarak 
geçiyordu. 

OtomobilimJz Perihan ıoka· 
lında durdu (Greta) ve ben H• 
rarengiz birer a6lge gibi eve 
girdik .• 

Evde mefrutatı hakikaten ne
fiı ve uf ak bir salon Yardı. Ca· 
ıuı kadının emrinde olan evin 
ktıçUk ve temiz salonu bu tiddet· 
H, fırtınalı, tipiH kıt ıeceainde 
lnıanı terletecek kadar ısıtılmııtı. 

Salona girince, rahat bir ne
fea aldık. Caaus kadın bir tavus 

kuıu · hafiflitl ktırkUnö çıkardı. 
Salonun her pencereıinden dik· 
katli bir itina ile ıokağa baktı, 

oturmadan dııarıya çıktı •• an
cak on dakika ıonra avdet ettL 
İç•riye girince bana izahat verdi : 

- Etrafı bir defa gözden 
geçirmek adetimdir. Bakmazsam 
rahat etmem. Ne olur ne olmu 
cUrmtln baıında yakalanmadan 
e•vel. ıon tedbire kadar ••.• Onun 
için evin her tarafını bir defa 
gözden geçirdim, dedi. 

- Kıı tiddetli, bu ha Yalarda 
kim kime dedim. 

Caauı kadın acı bir rt\lnıle: 
- Bizler için en tehlikell 

mevsim ve ba•a budur. 
- Neden? 
- Şiddetli havalarda hiç a-

mit edilmediği için tAkip ve ta
raasut çok kolay olur. 

( Arakası var ) 

Milli Müdafaa V eki
let~nden: 

1 - 931 •e 932 senelerinde mazeretlerine binaen Yaktlnde mil· 
rl\caat ederek ikraıniyeleriral alamıyan malullerle ıebit ve 
yetimlerinin iıtihkaklarına ait bordroları Maliye VekAletlne 
ve cetvelleri de Askerlik şubelerine g6nderilmiıtir. Buna 
göre etihabı iıtihkakın Askerlik ıubelerine onOraceat etmeleri. 

2 - lıbu tevziattan sora müracaat edeceklerin paraları 933 
tevziatmda verileceğinden beyhude yere M. M. veklletine 
müracaat edilmemeıl. 

3 933 Hneıinde vaktinde müracaat etmemiı olanlar için 
ayrıca bir tevzi yapılamıyacağındcın malOllerle t•hit yetim .. 
lerinin behemehal 1 Ni1an 933 tarihine kadar ıuhelerine 
müracaatla kayıtlarım yaptırmaları, bu tarihe kadar kayıtla• 
rmı yaptırmıyanların mftracaatlarının bilibare kabul edil· 
miyeceği ilAn olunur. 

~ Istanbul Evkaf l\'lüdüriieti Ilinlan 
No. Tar ini 

1 - 13 13 Şubat 933 Pazşrteıi 

14 - 27 14 " Salı 
28 - 41 15 " Çartamba 
42 - 55 J 6 " Pertembe 
56 - 69 18 " Cumarteml 
70 - 83 19 " Pazar 
84 - 97 · 20 " Pazartesi 
98 - 120 2t .. Salı 

121 - 150 22 " Çarıamba 
151 - ili 23 " Perşembe 
Hayrat hademeıinio ikinci kAnun 933 •azifeler~ yukarda yuıb 

tarihlerde hizalarındaki numaralara g6re tediye edilecektir. Beykoz 
mıntakasındaki cevami hademesinin de geçen ay olduğu gibi Bey• 
koı şubuine mllracaatları ilin olunur. 
~-___::__~~~~~~~-~~--~---.-~~~~~--~--

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden : 

u126,, Adet arka çantası ilanıdır. 
1 Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı Muhafaza kıtaat. 

için "126,, adet arka çantası pazarlıkla yapılacaktır. 
2 Kırdırma ıartları kAğıdınm tasdikli suretleri lstanbul Güm· 

rUk Mu haf aıa baımUdürlUğllndekl komiayondan alınacaktır. 
3 - Pazarhk: lıtanbul GDınrük Muhafaza BaımftdllrlUillndekl 

komisyon tarafından yapılacakbr. 
4 Pazarlık: 19 • 2 • 933 tarihine raatlıyan pazar ıttnU ıaat 

14 tedir. 
5 - Her latekll biçilmit bedelin % 1,5 tu olan 40 lira 58 ka

ruıluk muYakkat rll•enme " teminat " larile belll aaatten 
eYvel komisyona ıelmeleri. 

8 - Ôraek: lataabul GtımrDk Muh.faza BaımldlrltltGndedir. 
lıt•tdtlu erada ılnblllrler. 

r , 
1 BIK.lYB 1 

Bu Sütunda Her~ jn J 
Nakili : Naci S.dallalı 

YILAN 
-- - - --- -

O, Uk. tanıdığım ıaman, 26 
yaıında dllrliıt tabiatlı kunretli 
bir gençti. Üç eene sonra ikinci 
görDşlimde ibtiyarlamıı, •açlarına 
ak düımDı, eakt hatin tabiatı, 
iururu yerine mOlAyemet, Ye 
tevazu kaim olmuştur .• 

* Daba genç yaşında babaaı 
6ldUğünden mühim bir ıervete 

konmuıtu. Aynı zamanda ıohir
de6İ büyük çay tirketlerinden 
biriıinde de sermayedar idi. Lon· 
dra merkezindeki yeknesak iıler 
onu alakadar etmiyordu. Şirket, 
Cenubi Hindiıtanda yeni bir 
arazi alınca oraımın ldarHinl 
llzerine aldı. 

Hindiıtan gibi, maceraaı bol 
bir yerde yaıamak, onun ara• 
yıp ta bulamadığı birıeydi. 

Fakat, ilkten bu yazifeyi 
tereddUtıDz kabul ettiği halde 
ıonra aklına kar111 geldi. Karııı, 
ince, zarif bir kadıncağızdı. Yal
aıı, ekıerl kadınlar gibi, blru 
korkaktı. Ufacık bir ııçan göne 
ödü patJar fakat hiç kimseye de 
bu korkusunu btılll etmek lıte
mezdl. 

lıte onu da dUıtındUren karı· 
ıının ıinirliliği korkctklığı idL 
Maamafih karannı vermişti. Karı· 
ıını da çok HYdiğinden onu da 
memnun edecek bir ıekllde iti 
yoluna koymaya karar verdi. Ve 
bir akıam not'eli neı'oll meseleyi 
karısına açtı. Ve: 

- Karıcığım, dedi, lıte sana 
bir çek. No llzımaa, ne botuna 
giderse al. Eğer l>u para yet
mezse ben daha Yeririm. 

Kadıncağız hiç hoıuna gltml
yeo bir teklifle kartılaımıfb. Fa• 
kat birıey ıezdirmedi ve mem
nun b 'le sı6rUndO. 

• 
Hindlıtan'da, karı11mn ılnlr· 

liliği bOıbOtftn artmıfb. Bilhaıaa 
yılanlardan fevkallde korkmaıı 
da genç adamın çok canını aıkı
yordu. Onu, bu huydan Yaı re
çirmek lbımch. 

Genç adam, bir alqam, evden 
d6nerkea, bir lufırtı duydu. Atı
DtD &zerinde bir dojruldu Ye 
biraı ileride bu, ak bir pitoa ( 1) 
rlrdll. Hemen, Orkea hayvandan 
atladı •• alllhını omuılıyarak 
niıanladı. Kurıun tam can yerine 
laabet etmiı, yılan ani 61mUıtll. 
Aklına bir fikir geldi, hemen öl& 
yılanı bağladı Ye beraberinde 
aldı 

Bu yılanla kar111nı korkuta· 
cak ıonra ona, 6lmUt bir hay· 
vaodan bile korktuğunu ıöyliye
rek gururuna dokunup bu korku· 
dan vaz geçirecekti. 

Eve aelince, karııına görUn· 
meden yılanı, cigar11 ıalonuna 
tabii bir vaziyette, pencerenin 
6nUne koydu. Gören hayvanın, 
açık pencereden girdiğini ıan

nederdi. 

Yemeği yediler, yemekten 

•onra: 
- Karıcıtım, dedi, cigara 

odaaınd&ı koltuğun Ozerinde, ki· 
tabım var, lOtfen ıetlriYer. 

Kadın koc:aaının arzusunu ye-
rin• ıetirmek için kalktı. Genç 
adam, karııının koridoru l'•çtl-

(1) Bir cinı bot• 71lanı 

tini ve kapıyı açtığını duydu. 
Bir iki aaniye sonra, kulaklan 
umduğu canbıraı feryatla doldu, 
aldırmadı. Birinci feryadı, bir 
ikinciıl, ikinciyi bir llçllnctıall 
takip etti. Sonra bir cismin yere 
yıtılmaıma benzer bir 1ıtırtıltU 
duyuldu. 

o aralık uıak ta aelmfttf. 
Genç adam feryatların bu kadar 
tevali edeceğini ummuyordu. 
Uıakla beraber içeri bir kottu. 
ilk nazarda, Oç ıey görmliıtn : 

Birincisi, kendi getirdiği ölü 
yılan. O, konduğu yerde duru-
yordu. lkinciıi, 61UnUn arkadaıı 
olmaıı lAzım gelen diri, baıka 
bir yılan. ÜçilncUsO de odanm 
ortasında kanıaoın kanlı ceıedi, 
Genç adam, ondan ıonra ne 

olduğunu bilmiyordu. Gözlerini 
açtığı zaman, keodiainl tanıma• 
dığı karanlık bir yerde buldu. 

Ondan ötesini, Uf8k kendl
ıine anlatmıştı. Bu manzarayı 
yirUnce kendiılnl bilmlyea genç 
adam, hemen yerdeki diri yılanın 
Uzerioe ablmıı, fevkaJbeıer bir 
kuvvetle onun kafasını burmu;, 
burmuş, boynunu koparmıı eonra. 
earfettiğl mDthiı kuvvetten, g6r
dtığll manıaradan bitkin bir halde 
kendiıl de yere yığılmııtı. 

lıte genç adamın tabiatlnl 
değiştiren hldiae.. bunlan bana 
bir gece, ıakJn, deiiımiyen bir 
seıle anlatmııtı. 

Kendiıine, bu hiklyeyl hatır
lamıya naıı tahammUI edebildi· 
ğini •orduium zamanı 

" Onu habrlıyabilmek mi? Bir 
ıeyl, hatırlamak için, eneli 
unutmak llzım. Halbuki o, daima 
benimle beraberdir. " dedi. 
-.:===============:..::========~ 

==RADYO:= 
15 Şubat Çarşamba 

lıtanbul - ( 1200 metre ) 1.8 Saz 
(Muzaffer B. ), 18.45 Orkestra, 20 Ha· 
miyet H., · ~o.so Mahmure H., 20.55 
llaf11, Sadettin B., 21.30 Orkestra 
ajana ve boraa. haberi, ıaat ayarı. 

Ankara - ( 1588 metre ) 12,80 
Ankara Palas orkeıtruı, 18 Orkestra 
(Ali baba oper.ttindcn Uvertür, ZUr
ku11 Prinıeı'ıinden popurl, 19 bM>er· 
ler, 19.15 caz, 20 hava raporu, 20.08 
plıl.k. 

V"rtova - (1411 metre) 18.15 
plak, 17 keza, 18.15 keza, 19 caıbant, 
20 muhtelif n•triyat, n pıyano kon• 
ııerl, i2.M Katovl~'ten nakil, 14 dans 
musikisi. 

Peıt• - (IS60 metre) 18. 05 
Şubert>tn eeerleriııdeo konser, 19.85 
Macar halk tarkıları (iki piyano fle), 
20.5i> Orkestra, 22.50 b&berler naai· 
re gramofon, K8.5l) izci ıaati. 

MOnih - (581 metre) 18 Stut· 
gart'tan konser, 20. 10 sıhhata att kon 
fran&, 20.30 hafif musiki, 22 Senfo
nik konser (Hindemith. Haydn), 23.50 
gece konseri. 

Viyana - (5 17 metre) 18 yeni 
A nısturya musi kisi, 19.16 Hıfzıs11h· 
ha, 20.40 Yohan Strauss ' un eeerlerln
den • Die Fle derroaus• operetinden 
1/riııc i perdesi, 21,30 Schubort' in 
pserleri ııdeıı piyan o kuintet ( Sabt) 
ko ııs ri, ~2. a5 tagaıınili cazbaud. 

Prat - (4~7 ınetrlı) 19.35 Alman
ca. netriyat~ 20.25 bando halk musi
kisi, 21.10 taga ıı n ili Çek filharmoni k 
tıı.kı mı . 

Bilkret - (39! metre) 13 gramo· 
fon, 14 ke1.a, 18 radyo orkestrası. 
19.30 keu, ~0.4U gramofon, 21 Solo 
keman konıerl, 21.25 Alman ve Jt'raıı• 
sız halk 9arkıları, 22 piyano mtlaame· 
resi (Bacb, Br&hmı, Beethonn), 22.20 
viyolonıel konseri. 

BrHlau - (316 metre) 17,85 pl
y&no k.oneeri, 19.0ö hafif musllct, 
20.40 filhıırmonlk konHr, 11.ıt; koa· 
feran .. 2S.S6 dant muelldsi. 



ll Sayfa SON f'OST A 

1 rtllt~re JTtıkt'lm (ltl t ıırnfın da.n Gazi 
H '~ ne lıediye edilen eııerin tercnme• 

(" l 
Resminİzi Bize Gönderiniz Siz Ne Fikirdesiniz ? ÇANAKKALE 

~ 

.. * Size Tahiatinizi Sögliyelim 
Resminizi kupon i!e gönderiniz. 

-218- Yazan: Ceneral Oılander 
Kupon diğer eaybmızdadır. 

Topçu Olmazsa Taarruz 
Muvaffak Olamazdı 

29 R. N 8. Sakin ve ağır başlı 
bir tanu var
dır, fakat kız· 
dığı zaman 
hırçınlaşır. Ba
zan inatçıdır. 
Tahakküme ta· 
hammül ede
mez, kendisine 
ehemmiyet ve· 

Ortalık ağardıktan ıonra SuYla 
k&rfezindeki gemileri, uhildeki 
~inlerce fngiUı efrad nı gören 

t
• Anıac'm ıimalindeki tepelere 
oğru külliyetli .kuv.vetlerio ller
mekte olduğunu haber alan 

~
yman Fon Sandera arbk bu 
rekatın uzun zamandanberi 
klenen bUyUk taarruz olduğunu 

•• Jeneral Hamilton'un makıa· 
i.nın Sar.bayır ıırtlarını :ıaptet• -..k Ye timal cenahı çerirmek 
~lduğunu anladı. Sabah aaat 
•ibda Feyzi Beye telgraf çekerek 
.~ inci ve 1 inci f ırk alarm kıamı 
~fllllaile derhal cenuba hareket 

~
bneaini emretti. Ayni zamanda 
oğa:ıların Anadolu cihetinde 
ulunan btıtlln efradın da Ru· 
eli ıahiline geçirilmek llıero 

~erbal ÇanakkaJeye tahrik ediJ.. 
~eıi hakkında talimat verdi. 
~iraı ıonra fogilizlerin Helleı'teki 
~ind taarruzlarının da akim 
••ldıi•nı haber alınca Anzac 
~pbesine bir fırka daha gönder· 
~esini V "hlp Paşaya emretti. 
tirkaç saat sonra 8 inci fırkanın 
"1 alayının alellcele timale 
loğru hareket ettikleri haberi 

hldi. 
Fakat Leyman Fen Sandeu 

lk 24 aaat zarfında bOUin ordu
~oua Yaziyetloin gayet nazik 
~lacağım takdir ediyordu. Sara-
m çiftlindeki 4 Uncu fırka bilo 
cak birkaç aaat sonra vasıl 

labilecekti. Ne Bolayırdeki kıta'at 
• ne de Kirtedeo bRreket edecek 
n 8 inci hrkanın ferdası ıababtan 

el ileri hatlara yerleıtirilmesi 

bil değildi. Anadolu ıahilindeo 
tlecek efrat ise ancak 8-9ağua
• gecesi vasıl olabilirdi. 1 ağuı
ı göntl bütün gün aaıl Sarıba-
r ıırtlarmı mlldafaa etmek Uz· 

elinde bir tek fırka ile, Suvla 
6rfezinde karaya çıkan H henüz. 
\lvveti tahmin oJunam ıyan kuv• 
eUere karşı da ancak binbaıı 
ilmerin ıayif kıtaatı bulun-
akta idi. 

Sarı Bayır Muharebeleri 
7 Ağustos sabahı Rhododt:n

on sutlaıında ıilkunet hüküm· 
ma olmakta idi. Sağda Aozac 

'"aflanndan flddetli ateş sesleri 
elmekte idi. Zaten yalnız çam 
••kilerine karşı yapılan taar• 

dan ıonra mitTalyoz sesleri 
kesilmemişti, Jeneral Johnston 

k lizerine yapılması taaavvur 
ilen bllcur.ıun henuz yapıhp 

'Pılmadığından haberdar de-
di. 

J Sabah aaat 6,30 da Jeoeral 
0hnston artık Canterbury tabu
~u daha fazla beklemiye lllıurn 
~6t.nıedi H Conk bayırına doğru 
"°• hareketine devam edilmesini 

;'-'retti ve 1aat y~di raddelerin
~' iki tabur Deriye doğru hare-
et etti. 

d Zirveye varJmazdan c.vvel Ro
~adeodron ıırtlarla kayalıklarla
d Ubat bir tepeye vasıl olmakta
~t ~ki . bu.na da 1ngili:ı: kıtaatı 
, p X ısmıni vermi,lerdi. Sabah '•t 7 30 d b 1._ • • ' a uraya vas.ıl olan 
~~1.,r aıkı bir ate.. muuz 
l.J~ııla~ n kuytu bil' ye,.. ~-

-.p aıper aJm şlardı. Burada 
1•ud taburuna kumanda eden 

Kolonel Youog Conkbayınna hl
cuma hazır olmaı1 emrini almıı 
Ye latikıafatta bulunmak Dzere 
ileriye gitmiıtl. Bir az aonra 
Kolon el Y oung geri dönerek 
topçu muaveneti olmadıkça taar
ruzun muvaffak olamıyacatını 
biJdirmiıti. Efradı zaten yoraun 
bir halde idi. ileri hareketini 
1etredecek hiçbir ıey yoktu. 
Halbuki Ttlrkler ateı menzilini 
yardau yarduına teıbit etmir 
lerdl. Bu Taziyet karıısmda hll
cumu tehir etmekten bqka ~ 
re yoktu Ye bilmecburlye de te
hir edildi. 

Halbuki bu Jeneral Birdwood'uo 
evvelce vermif olduğu emirlere 
muhalifti. 

Jeneral Birdwood verdiği 
emirde her kolun kendine tahsis 
edilen vazifeyi ifa etme1ioi, diğer 
kolların geride kalıp kalmamHmı 
kat'iyen nazarı itibara almama· 
larını sarahaten emr&tmişti. 

JeneraJ Jobnston keyfiyeti 
tehiri Jeoeral Godley1e bildirdi. 
Fakat Jeneral Godley •abah ıaat 
10,30 da behemehal Conkbayınna 
hücum edilmuini emretti. 

Saat 10, 15 te karadaki toplar 
ile donanmama toplan Conkha· 
yırlDı 15 dakika mnddotle ıiddetli 
bir ıurette bombardıman ettiler 
Te · akabinde de piyade lataab 
ıiperlerinden fırladılar. Henllz 
aç ğa çık,tıkları ıırada TDrklerfn 
ııkı bir ateşine aaaruı kaldılar • 
ilk saft" bulunanlar hemen kA-
milen mahvoldular. MiltebakJ 
efrat tekrar ilerlemiye çabaladı 
ise de muvaffak olamadılar ve 
hticuma ittirak eden 3 bölilk 
250 zayiat ~ererek Ağıldereye 
iltica etmiye mecbur kaldılar. 
Bunun üzerine Jeneral Jobnıton 
geceden evve] tekrar taaruza ge
çiJemiyeceğini bildirdi Vt\ Jenral 
Godleyde buna muwafakat etti. 

Harp 1abnosinin ıimal kısmın· 
da İ.ıe gerek arazinin arızaları, 
gerek Türklerin faaliyeU ve ge
rekse efradın yorgunluğu yDzlhı· 
den sol hücum kolu da arzu ediJ... 
diği veçhüe ileri hareketine de
vam edemiyor<lu. 

( Arkası ur } 

Güzel •enaffar birlfil reaım 
fUbealnden Güzel .anatlu birliti 
.reıim, heykeJtra, Ye tezyini ıubuf 
azalarının 26 tubat 933 pazar gDnQ 
Hat on d6rtte alay k6tk0n• teırif.. 
leri. 

rilmesini ister. 
Şakaya alaya 

pek gelemez. 1o hususunda baş 
olarak çalışmaktan hazzeder. 

• 
30 All Burh•n•tUn Et. Tasar rufa 

riayetkardır. 
Başkalarına az 
itimat eder, 
herkesle ahbap 
\'e laübali ol· 
maz, menfaat· 
)erini sever, 
tavru hareket· 
leri ve husu· 

siyetleri kapalt 
kalır. Herşeye 

karışmaz, fakat muhitinde cereyn 
eden hadiselere karpı tecessüse 

mütemayildir. 

• 23 Orh•n B. Zeki ve ağır ba~ 

]ıdır. Ameli i~ 
lerden ziyade 
kafaıile çalış· 
makta muvaf· 
fak olabilir. 
Hususiyetlerini 
belli etmek is· 

.lilir. 

~ temez, kapalı 

kalmağı tercih 

• 
'der. İçin için 
.Jıay etmesini 

38 Hendekte Ekrem B. İşgüzar
dır. Menfaatle
rini sever ve 
ihmal etmez, 
başkalarına az 
itimat eder, 
tasarrufa ria
y~tkardır. işle· 
nnde intizam 
vardır. Usul ve 

yeti 
r== 

nizamlar hari
cinde mesuJj.. 

üzerine alarak hareket etmez. 

Dr. A. BDTllL 
Karaköy Mrekçl fmnı ıua11nda No. 34 

-
BAKIRKÖY FABRiKASI KOOPERATifi 

Bakırköy bez fabrikaaında bir memurin Y• amele kooperatifi 
teşkil edilmittir. 

Fabrika mUdiri Fuh Beyin bimmetlle •llcude felmfı olan -
bu kooperatif fabrika amele.ile memurlarının yiyecek, içecek, ıi
yecek, yakacak bDtllıl ihtiyaçlarını ucuz fiatle tatmin edecektir. 

Fabrikada böyle bir ucuzluk mUe11eaeslnln teıYik 
edildiğini haber ala.o Bakırköy ahalisi, fabrika mlldiriyetine mO
racaat ederek kendilerinin do kooperatiften iıtif•de etmeleri için 
tertibat alanmaatnı ıica etmiılerdir. 

idare, halkm bu talebini kabul etmlt Ye fabrikanın caddeye 
naz.ar ccıphelinde kooperatifin bir kap•a& olma11DJ •e Bakırköy haJ. 
kının bu kapıdan 'kooperatife gırerek öteberi almalarını tensip 
eylemiıtir. 

Bakırköy bez fabrikaıı memurin ve amele kooperatifi ismini 
tqlyacak olan bu kooperatif bir aya kadar açılacakttr. 

Fabrika amele •• memurlarile Bakarköy halkına b07tlk bir 
hizmet edecek olaq böyle bi& aıileueaeyi vücuda ı•tirdiklerindoa 
dolayı Bakırk6y Fabrika mlldlrini t•brik ttbnemek kıbU dejildir. 

(Baştarafı l i nci sayfad a ) 

onda biri Nazire Hanıma •e onda 
dokuzu da 45 numara ile ş5hret 
bulan F eriba Hanıma taraftar 
olduklarını gördüm. 

Kendi lçtibadıma nazaran Fe
riha H. kendiıine taraf ar olan 
zevahn takdiri •eçhile Nazire 
Hanımdan daha güzeldir. Feriha 
Hanımdaki en büyDk fevkalideJik 
yaklaıtıkça sıiizelliğinio daha zi· 
yade tebarüz etmesidir. Esasen 
bir gU:ıelde aranılacak en mllhim 
evaaftan başlıcası da budur. Fer iba 
H. fotoğrafmdan çok güzeldir. 

TO ccar(.an: Nad ir Beyoğl u 

Abdill bamit 

* Müıabakada büyük bir yan-
lışlık yapıldığına kaniim. Feriha 
H. , Nazire H. dan daha gOzelclir. 

Julıde K. .. 
Nazire H. elmaa iae de Feriha 

H. pırlantadır ve rakibeainden 
daha gll:ıeldir. 
Sultanahmet, Nakilbent mahall esi Zeki 

Fikrimce F eriba H. Nazire 
Hanımdan kıyas kabul etmiyecek 
derecede gDzeldir, intihap yerin
de yapılmalı Ye hak yerini 
bulmahdır. 

Silheyl! Fuat 

Nazire Hanımı E eğen enler 
Şimdi de Nazire Hanımı be· 

ğenenlere geçelim. Sıra ile oku
yunuz: 

- Nazirenin •ilcudunda modern 
gUzeJlik telakkilerine çok uygun 
hatlar, zarif Ye ahenkli çizgiler, 
18z alıcı cazibeler cemedilmiıtir. 

En ziyade takdir edilecek 
hakikat ıudur: 

Onun bl\tnn gllzelliği, tabiı-
tin kendisine verdiği ve hiç aui
i.timal edilmiyen aaf temiz bir 
ıllzelliktir. 

Onu gGrdllm:. Tavırlarında, 

yUrUyUıDnde, oturuşunda güzel· 
liğin ve asaletin bütUn ahenkle-
rini oada bulmak kabildir. Ben 
hakikati yazıyorum. Onu Feriha 
Hanım ile mukayeaeye hiç ltı
zurn g6rmiyerek fikirlerimi ser· 
beatçe yazıyorum. 

Uluköy: .M itbat 'l..ek i 

Nazire Hanım daha gllzeldir. 
Bakırköy, Zeytinlik No. 12 S. 

Ay9eclk 

Nazire Hanım bu H!leki gll
ıeller arasında cidden nazirsiz o• 
larak giizeldi.r. F erihs Hanıma 
gelince, evet, o da güzeldir. Fakat 
genç kızlıktan ziyade daha . ol
gun tipdedir. Bu itibarla Nazır ... 
ye rakip, batta eı dahi olamaz. 
933 tın Nazireal nazirsizdir. 

Hapishanede postn iıin ı S. K. Sabri 

Bir Mütalea 
Şimdi de ben söyleyeyim ı iki

li de güzel, fakat hangiıinin Ttlrk 
anzeli olarak Avrupaya gitmesini 
isterim 1 flipheılz. Ttırk kadını 
aade peliiiile değiL aynı zaman-
da terbiye •• nezaketi, Yekan 
ile temsil edebilecek olam, dOfl
allnb ki 31 Anupa lfk•li olan 
Franm~ Alm•n gilzelini hakem 

hey' etinde nazik bir cevapla mai
lüp etmiıti. 

32 Dünya güzeli Keriman Ha
nım da rakibesi olan Alman gll
zeline en asil diyeceğim, vekan 
ile galebe çaldı. 

Ben bir defa bu dUşUnceye 
daldıktan ıonra mOaabakayı mö
teakip söylenen ıaıleri diişllnerelc 
Nazireyi tercih edeceğim. 

Şimdi aiz 'öyleyiniz. 
Şiıli: Nazan 

Bıravo Size.. 
Çok muhterem ·Beyefendiler, 
DllnkU gazotenizdo kimin da

b~ ~Ozol olduğunu aöylemekliği
mızı yazıyonunu1. Ben de kana
atimi a~yJüyorum. Eğer hükumet 
memuru iaem Nazire H. daha 
gilzeldir, değil iaem Feri ha H. 
daha gllzoldir, neden diyeceksi
niz? Çünkü NazireH. Yunus Nadi 
Beye meoıuptur, juri de kararın
dan dönerek Nazire Hamma rey 
vermiıtir... Barometre kadar 
haHaa olan bu... SorulurmuJ bir 
insan ... Olmalı ki Nazireyi Ferihaya 
tercih etsin, ziyafette... Haklı ve 
dllrüıt hareketi Aka Gündüz işte 
burada göstermiftir, amma onun· 
da ilham aldığı kuYvet... Siı 
bu satırları bilmemki gazetenize 
aynen yazmak cesaretini göste
riraenu bravo ıize! 

HUaeyin Pa9& zade H.ifat 

Bu kariimizin bize vermek 
istediği (bravo) ya hak kazana
madık, çDnkO mektubu aynen 
yazamadık, bazı yerlerini nokta 
ile geçmek mecburiyetinde kaldık, 
fakat bunun sebeplerinden birisi 
k~ndiıinio mektubuna imzasile 
birlikte adresini de yazmamıı 
olmaııdır. MntalAasının doğru ve
Y,• yanlıt olmaaı meselesine ge
lince, bu nokta yalnız kendiıinl 
•IAkadar eder, bununla beraber 
fU veya bu güzeli tercik etruek 
te htıkimet memuru olup olma
mamn ne tesir yapacağını anlı

yamadığı mızı kayde lilzum ıe>. 
rOrilz. 

Adresinizi Unutmayınız 1 
Dlln de slSylediğimiz gibi, 

gftzellik meaeleai etrafında çıkan 
mOnakaıada Son Posta fikrini 
yazmı if, ıoora ıi•ri dille yapılan 

bahisleri pek ıevmediği için bl .. 
taraf kalmıştı r. Binaenaleyh yap
bğı ankette de bitaraflığını göa
termek ister ve bu itibarla ken
disine verilecek cevaplann mut• 
laka sarih adresli •e imzalı ol
maaına IDzum g&rtırnz. Karilerl
mizden bu dileğimizi dikkate 
almalarını bir defa daha rica 
ederiz. 

Nazire Hanımın Tekzibi 
Nazire Hanıqı dlln bir gaze

tede çikao bir fıkraya karfı ıu 
mektubu göndermiıtir: 

.. Bir gazete beni diı tabibi 
Ruhi Vamık Beyin manevi çocu
ğu yapmı1- Bunun biç aah yoktur. 
Babam Ye annem aağdır. Ruhi 
Vamık Beyi difleriml tedavi ettir
diğim için tanıyorum. lıte okadar 

efendim." 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 Mektebimiz talebesinin Mart 933 llçOncil taksit llcretleı inin 
tahlilin.o batlanılmıştır. Bu muamele nihayet Martın onuncu 

artınO akıamına kadar devam edecektir. 
2 - Tahıil olunacak bu Ocretlerden tenzile tabi olanlar be

hemehal babalarının Devlet memuru olduğunu ve Barem· 
deki dereceaioi glbtorir gayet açık Ye menıup bulunduğu 

dairece muıaddak Ye pullu bir vesika i•tlreceklerdir. 
Getlrmiyenler Yeya getirip h iatenildiği tekilde veaikaluı 
yaulmamıt olanlar tenzlllttan istifade edenıiy~c~lderdfr. 

J Tqradao aönderilecek paralanıa •• we.1il~.1~rıa fimdid•n 
lnallne bqlanılmuı lcabeder. 
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Memleketimizin gUzide okuyucularından 

Hafız S e tin Beyin 
• 

IA 
PlAklarma yeni okumuş olduğu 

u 
YCI 

ç 
Plakları satışa çıkarılmıştır. 

EML~ ve "EYTAM ~~KA~I iLANA ~ 

Büyükadada Nizamda Satılık Arsa 
Ea • 
103 

MeYkii vo ne•I 
8UyUkada'da Nizamda Arabacı Mihalin hanesinin 

rka tarafınd atik 25 cedit 7 ve parsel 5 ada 

Teminat 

172 pafta 50 numar lı 1076 metre murabbaı 
arsa. 50 T.L. 

Balada enafı muharrer araa bilmDzayedo pqin bedeli atı• 
cağından taliplerin 25 • 2 • 933 cumartesi iUnil ı at on altıda 

Şubemize mUracantları. 

ranı kal ... :-·--ıya 
yardım etmek aksa dile 

• 

Ayda 40 ila 80 kuruşa vererek 

2 den 5 sortiye kadar küçük tenvirat tesisatı 
~ı~~m:ı::::m-s. icrasına karar verm.ştir. ~mz~!E:!illl!!iıillE -

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her sabah bir kaşe • 

A 
Aldığın zda 

VUcudunuza gripe karşı en kuvvetli silahı vermiş 
ve kalbi kat'iyyen yormaz. 6 ve 12 kaşeli!< 

ÜÇ AYDA BiÇ 1 ve 

• 

İKiŞ 
On Rltı s ııedonl orı mllesıırsem yüzlerce terzi ve makastar nıeııııılımrıııı 

mu~ 11 'fak1\ et eri vo içti ııı al h .y.\tta i hraı. '}ttikleri mevki dolayısile gurur 
hl:ıilt'dor J~·1 eoıı ve kolay Franeıı ueulU ile 3 ayda tuvalet, erkek vo kad111 
tın) ör ve boyaı. takı ınları tcforrllatile mükemmel öğretir ve devir sonunda 
M.ı ... r fc,:o mu11addak ş hadl.'tna ııt verir. Mezun olan birçok hanımlar kor.dl 
h" aplarına mektop açmağa muvaffak olmuşlardır. Dersler 20 şuhatta baş-

lıpeaklır. Talebe kaydı pazartesi, salı ''e çarıamba ~Uıılerı icra edilıuekto
dir. Gedikpata Balipaşa caddesi Esirci Kemalettin şokağı V'\bram Asadur· 
ya Ef. erz 111ee• fevkinde No. 1 Gcdikpaşa. biç'd ''0 d kiş dairf'si rııf'dıırıı: 

Mad m Noemi Asaduryan 

Dr. ARA IŞA YAN 
B ) glu To ath}·nıı oteli y .nıııtla Mektep sokak 3!\ No. lı nıuayenetıaııNıi ıde 

tı, tn nrıııı Mb ~lı xıı nk,arııa t;adar k ıbul ve tPd wi ~der Telefon -t08tS 

1 

SON POSTA 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru p b 

16 Şubat erşem e 
gilnU akıamı Sirkeci' den har -
ketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samıun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Silrmene ve Rize) 
ye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsil At için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentahğı· 
na mUracaal Tel: 21515 

••1:m:1mamm ...... _.._ı 

TA VlL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK Postası 

SELAMET 
't'apuru her Perşembe 

saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez: 
tarikile Ayvolığ azimet ve av

det edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Muı· 
tafa biraderler. Telefon: 22210 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan maada bergiln (2,30-
5) lslanbul Divaııyohında No. 118 

Telı 22393 
sg 

Son Posta Matbaa ı 

Sahibi ı Ali Ekre 

Neıriyat MildOrü ı Halli LQ;fj 

fab ikasının yeQ· ma . - ...... 

di 
r 

Şim iye u derec ne seti olmı· 
yan, aynı ara yakın ecnebi MAROKEN 
leri 10 - 12 liraya tıhyordu. lpekiş bunu: 

satmıy başı dı. 

Krep Döşin 95 kuruş - Krep Birman 195 kuruş - Krep Saten 325 kuruş 

Şub t 

Bütün mütehassıs diş tabipleri 

RADYOLiN 
dlf macununu tavely• ediyorlar ? ÇOnkU ı 

RADYOLİN 
Diıleri beyazlatır. Di etlerini 

Kuvvetlendirir. Dişlerin 
çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 
deffeder. 

Muhtelif sergilerden 18 

diploma, 2 lbn 
m dalya 

kazanmııtır. 

o-f\nde 2 defa kullan "I? • 

Romatizma - Siyatik 
BEL ve ARKA ve ıoğuk lgınhğmdan 
husule gelen ağrılardan kurtulmak çin: 

R ATİZAL 
MahlOIU 

ıUr'atle ı hhat ve neı'onizl lado eder. 
Ecza depolarilo eczanelerde aatıbr. 

• 
lstanbul Gümrük Muhafaza Baş-

müdürlüğünden : 
"455,, adet arka çantasi ilanıdır. 

l GUmrUk Muhafaza Umum Kumandanhğı kı atı •çln 
"455" adet arka çantası pazarlıkla yapbnlacaktır. 

2 Kırdırma şartları kağıdın•n tasdikli suretleri 1atanbul GUm
rUk Muhafaza BaşmUdürlUğUndeki komisyondan almacaktır. 

3 Pazarlık: İıtanbul GUmrük Muhafaza BaımUdUrlUğUndeld 
komisyon t rafmdan yapılacaktır. 

4 - Pazarlık: 19 • 2 • 933 tarihine raslıyan pazar rUoU ıaat 
14 tedir. 

S - Her istekli blçllmiı bedelin % 7,5 ğu ol o 146 lira 40 
kuruıtuk muvakkat gUvenme "teminat,, larile belli ıaattea 

vvel komisyona gelmeleri. 
6 - Örnek: 1stanbul 'GUmrUk Muhafaza B ımUdUrlDğUndedlr. 

istekliler orada görebilirler. 

-·~--------~----------------------------.-----------

Darüttalimi Musiki 

iŞSiZ K L AMAK iÇiN 
Ticaret niuınları, ullulü defterinin tekmil kaideleri, umuın hesapların tlca• 
rotçe halli ,.e bankacılık bilmek icap eder. Bunl r haftada iki dora yapılarak 
4 ay zarfını a taınırnıeu tedris edilir. Son imtihanda muvaffak olanlara oeha· 
detnnme verilir. Dertılor21 Şubat Salı gUnU enat 17 de baılıyor.Progr mı meo
c·11ıen almak vo kııydolmak için latanbulda Alemdar Park caddealndb No. 28 
Amorikırn Liııan ve Ticaret dersa ntıeine müracaat. H uauet dere dahi kabul olun ur 

A. P AKRADUNI 

N VEA•KREMI 
clldın temızlık ve taravetini. ellerin vumu
şaklığını temin eder. 

Akşamları ve sabahlan 

IVEA•KREMI 
ile u~ulan yüz ve eller hor zaman tabO 
t>lr guzellik gösterir. 

NIVEA• KREMi 
muhtevi olduğu Eucorlt snyesindo cildin 
~ağ noksanlığını telatı ederek ensice ve 
huceyral faaliyetini kuv\'etlendırır. 

Fatihte Kıztaşında yeni ya;Jıfmı' beşer orlalı kAgir iki hane 
satahktır. Kıztaşında bakkal lsmail Ef. y• mllracaat 


